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നരകേഭദം

“ഇെച്ചാന്ന ദി കളിെലവിെട നരകങ്ങൾ?
ഇച്ഛയുണ്ടതുമറിഞ്ഞീടുവാെനനി ള്ളിൽ.”
ൈ േലാക്യത്തിനു െതേക്കബ് മൂമി താെഴസ്സേരാ -
ജാലയാണ്ഡാം േഭാനിധി തന്മീേത നരകങ്ങൾ 
ഇരുപെത്താന്നാകുന്നിെത െചാ ചിലർ 
ഇരുപെത്ത െണ്ട െചാ ചിലെരല്ലാം.
താമി ം രണ്ടാമതും രൗരവം മൂന്നാമതും
നാലാമതേല്ലാ മഹാരൗരവം കുംഭീപാകം
കാലസൂ വുമസിപ ാരണ്യവും പിെന്ന
സൂകരമുഖമന്ധകൂപവും പത്താമതും
ആകുലതരം കൃമിേഭാജനം സന്ദംശവും
ദുർജ്ജനമനസ്താപവൃദ്ധിദം തപ്തസൂർമ്മി -
വ കണ്ടകമായ ശാല് മലി ൈവതരണി
പൂേയാദം തപ്തേയാഗി മാേലറും ാണേരാധം
മായെമന്നിേയ വിശസനവും ലാലാഭക്ഷം
സാരേമയാദനവുമിരുപെത്താന്നാമതു
മാരഴൽ േതടും, മവീചി, രയഃപാനെമ ം
ക്ഷാരകർദ്ദമം രേക്ഷാഗണേഭാജനം മഹാ -

രമാം ശൂലേ ാതം ദന്ദശൂകവും പിെന്ന
അവടനിേരാധനം പര്യാവർത്തനവും േക -
ളവധിസൂചീമുഖെമട്ടാമതറിഞ്ഞാലും;
ഇരുപെത്തട്ടാകുന്നതിങ്ങെന പാപികൾ
നരകജാലമനുഭവിപ്പാനനുദിനം
ഇന്നപാപങ്ങൾ െചയ്താലിന്ന നരകെമ ം
നിേന്നാടു പറഞ്ഞീടാം േകൾക്കണെമന്നാകിേലാ,
പര വ്യാപത്യദാരങ്ങെളബ്ബാലാലപ -
ഹരി ന്നവർകെളക്കാലദൂതന്മാെരല്ലാം
പാശത്താൽ െകട്ടിവരിഞ്ഞിഴ െകാ േപായി
േ ശിപ്പിച്ചതിഭയങ്കരന്മാർ ദയാഹീനം
താമി മായ നരകം തന്നിലാക്കീടുേവാർ 
കാമത്താൽ മുന്നം െചയ്ത ദുഷ്കർ മ്മമറുേവാളം
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ദ െകാ ടനുടൻ താഡനം െകാ െകാ
ദണ്ഡങ്ങളനശനപാനതർ ജ്ജനങ്ങളാൽ 
േമാഹി ം മേദ്ധ്യ മേദ്ധ്യ േബാധമുണ്ടായുമേപ്പാൾ 
ദാഹി ം വിശ മത്യന്തപീഡകെളല്ലാം.
താമസ ാേയ കിട ഴലും ചിരകാലം.
കാമിച്ചീടായ്ക പര വ്യദാരങ്ങളാരും.
അന്ധതയാേല െകാ പറി ന്നവർെക്കല്ലാം
അന്ധതാമി മായ നരകെമ േകൾ .
കഷ്ടം യാതനപു പുഷ്ടേവദനേയാടും
നഷ്ട ദൃഷ്ടിയുമായിെപ്പെട്ട വീണീടു
െവട്ടിേവര വീഴും വൃക്ഷെമന്നതുേപാെല;
കഷ്ടെമ യും താമി ത്തിലുമതുപാർത്താൽ.
മാനേസ നിനച്ചഹ ംമതി പൂണ്ടദിനം
ഭൂതേ ാഹവും െച േകവലം കുടുംബെത്ത
സാദരം ഭരി മറ്റാർ േമ നൽകീടാെത
കാലെമല്ലാേമ കഴിച്ചീടിന പുരുഷെന -
ക്കാല ദൂതന്മാർ െകട്ടിെക്കാ േപായ് ദണ്ഡിപ്പി
രൗരവമായ നരകം തന്നിലാക്കിടു .
രൗരവെമ െചാൽ വാൻ കാരണം േക െകാൾ ക:
ഭൂതേല മുന്നം പുരുഷന്മാരാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട
ഭൂതങ്ങെളല്ലാമ െചേന്നാേരാരുരുക്കളായ്
തങ്ങെളപ്പീഡിപ്പി െകാന്നതുേപാെലതെന്ന
തങ്ങളും ചിരകാലം പീഡിപ്പി നിത്യം;
േഘാരമായുള്ള സർ പ്പജാതികളിലുമതി   -

രമാെയാരു ജ രുരുെവന്നറിഞ്ഞാലും.
കടി വലിക്കയും തിൻ കയും െകാ കയും
പിടി െഞരിക്കയും െചയ്തീടുമനുദിനം.
ഇതിലും രം മഹാരൗരവെമേന്നയു
വ്യഥയും രുരുക്കൾ തൻ ൗര്യവുേമറുകയാൽ;
യാെതാരു പുമാനിഹ േകവലം തെന്റ േദഹം
സാദരം ഭരിപ്പതിന്നാെയ്ക്കാ കൃപാഹീനം
പക്ഷികൾ പഴുക്കെളന്നാദിയാം ാണികെള-
യു തേയാടുമുപേരാധി ന്നിതു നിത്യം
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പുരുഷാധമന്മാരിൽ നിന്ദിതനവൻ തെന്ന
കരുണാഹീനന്മാരാം കാലദൂതന്മാെരല്ലാം
െകാ േപാ ംഭീപാകമാകിയ നരകത്തിൽ 
ഇണ്ടലാമ്മാറങ്ങാക്കിദ്ദണ്ഡിപ്പി ചിരം.
െച കൾ തന്നിെലണ്ണനിറ തീയുമി
സ തി തിളപ്പിച്ചിട്ടതിലങ്ങിടുകയും
െകാടിൽ െകാെണ്ടടു ടൻ പിെന്നയും പുറത്തിട്ടി -
ടലുേപാഷിപ്പി ം പാനീയം തളിച്ചേഹാ!

പിെന്നയുെമടുത്തതിലി ടൻ വറുക്കയും
പിെന്നയും പുറത്തി തളി ം ജലമേപ്പാൾ
പിെന്നയും മുേന്നവണ്ണം വന്നീടും േദഹെമല്ലാം
പിെന്നയും വറുത്തീടും ദുഷ്കർമ്മമറുേവാളം.
യാെതാരു പുമാൻ പിതൃ ാഹ്മണേ ാഹം െച
േമദിനിതന്നിൽ വർത്തിച്ചീടുന്നിതനുദിനം
അവെനക്കാലഭടന്മാർ െകട്ടിെക്കാ േപാെ -
ന്നവശെപ്പടു ടൻ കാലസൂ ത്തിലാ ം.
പതിനായിരം കാതം വഴിവിസ്താരമുേള്ളാ-
ന്നതുേകൾ താ മമയമാകിയ തളമേല്ലാ.
േമേലടം െവയിൽ െകാ ം കീേഴടം ക മഗ്നി-
ജാലകൾ െകാ ം ചു പഴുപ്പി സദാ;

ത്പിപാസാദിെകാണ്ട ള്ളിലുെള്ളാരുചൂടും
എേപ്പാഴും െപാറുത്തതിലകെപ്പ ള്ള ചൂടും
സഹിയാഞ്ഞിരിക്കയും നിൽക്കയും കിടക്കയും
സഹയാ വീണുമുടനുരു െമഴുേന്ന ം
മണിയുെമാ േനരം വീണുേമാഹി ം പിെന്ന-
പ്പ താൻ െചയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങെള നിരൂപി ം
പശുേരാമങ്ങേളാളം വരിഷസഹ ങ്ങ -
ളശുഭഫലമനുഭവി കിടന്നീടും.

ഭുവാകിലുമമാത്യന്മാരാകിലുേമതും
അപരാധം കൂടാെത ജനെത്തദ്ദണ്ഡിപ്പിച്ചാൽ
സൂകരമുഖമാകും നരകമേനകം നാൾ 
േശാകേമാടനുഭവിച്ചീടുെമന്നറിയണം
വർ ണ്ണധർ മ്മങ്ങൾ പുനരാ മധർമ്മങ്ങളും
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അന്യായേത്താടുമുേപക്ഷിെച്ചാരു ‘പാഷണ്ഡിയായ്
നട ന്നവനസിപ മാം വനം തന്നിൽ 
നടത്തിദ്ദണ്ഡിപ്പി ം കാലദൂതന്മാെരല്ലാം
ഉടൽ നാശം വരാെത ഖണ്ഡിച്ചനുദിനം
തടുപ്പാനവെയല്ലാമാരുമില്ലതുേനരം.
ജ വർഗ്ഗെത്തപ്പീഡിപ്പി ന്ന പുരുഷന്മാരാ-
രന്ധകൂപാഖ്യ നരകത്തിൽ വീണുഴന്നീടും.
ആർ േമ നൽകീടാെത മ ള്ളജനങ്ങെള
േനാക്കാെത താേന തെന്ന ഭുജി ം ജനങ്ങൾ
കൃമിേഭാജനമായ നരകമകെപ്പടും
കൃമികൾ തെന്നയതിൽ ഭുജിപ്പാനാകുന്നതും
ഉത്തമജനങ്ങൾ ള്ളർ ത്ഥെത്തക്ക േന്നാർ ം
ശക്തിെകാണ്ടതുപിെന്നക്കവരുന്നവർ കൾ ം
സന്ദംശെമ േപരാകുെന്നാരു നരകമു-
ണ്ടന്വഹം ദുഃഖിപ്പി ം കാലദൂതന്മാെരല്ലാം;
നന്നയി പഴുപ്പി ള്ള െകാടിൽ െകാ
െച ടൻ പിടിപ്പി വലി ം ത്വ െമല്ലാം;
പുലയാടീടുന്നവർക്കിരു പാവചമ-

ലവ തിപ്പഴുപ്പിച്ചതു തഴുകി ം
അേപ്പാേഴാ സുഖേമറുപിേപ്പാേഴാ സുഖേമറും
തപ്പാെത െചാ െചാെല്ലെന്നേപ്പാഴും േചാദിക്കയും
കാമേഭാഗത്തിൽ തെന്നയശയായ് നടപ്പവർ-
ക്കമയേമറും വ കണ്ടകശാൽമലിതൻ
െകാ കളിടയിലിട്ടിഴ ം േമൽ േപാട്ടി ം
കമ്പമുൾ െക്കാ വീണാൽ പിെന്നയും േമൽ േപാട്ടി ം

രന്മാരായ നരപാലന്മാർ മര്യാദയും
ദൂരേവ െവടി ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തീടുകിൽ
േഘാരൈവതരണിയിലാക്കിദ്ദണ്ഡിപ്പിച്ചീടും

രജ ക്കൾ കടി ള്ള േവദനകളും
േചാരയും ചലവും െനയ് വലയും മലമൂ ം
പൂരിേച്ചാന്നതിൽ കിടെന്നാഴുകി ഴഞ്ഞീടും;
പാരിച്ച ൈപദാഹാത്താെലാട്ടതു കുടിക്കയും
വൃഷലീേസവെച ം ാഹ്മേണാത്തമനുള്ളിൽ 
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അഴേലറീടും പൂേയാദകമാം നരകം േകൾ 
ദുർ ഗ്ഗന്ധേമറും ചലം നിറഞ്ഞ നദിതന്നിൽ
ദുഃഖി നീന്തിച്ചലം കുടി കിടന്നീടും
നിഷ്ഫലം നായാടുന്ന വി നു ധർ മ്മരാജൻ 
ക ി ം ാണരിേരാധകമാം നരകവും
അെമ്പയ്തീടുന്നതാെരേന്നതുേമയറിയാെത
സ തി ശരങ്ങൾ െകാ ടലും നുറുങ്ങീടും
മദനവിവശനായ് ധർമ്മപത്നിെയെക്കാ
വദനസുരതെത്തെച്ചയ്യിപ്പിച്ചീടും ദ്വിജൻ
സുചിരം ലാലാഭക്ഷമാകിയ നരകത്തിൽ 
അശുഭെമാടു േവാളം കിട ഴന്നീടും;
ശു ത്താൽ നിറഞ്ഞീടും നദിയാകുന്നതതിൽ 
സേ ശം കിടന്നതു കുടി വലഞ്ഞീടും.
ഡംഭിനു യാഗം െചയ്തീടുന്നവൻ തനിക്കേല്ലാ
സ തി ൈവശസമാം നരകമറിഞ്ഞാലും
നാസികേയാടുവായുമടക്കിപ്പിടി ടൻ
ശ്വാസെത്ത മുട്ടിപ്പി ം കാലദൂതന്മാെരല്ലാം.
ൈകവിഷം െകാടുക്കയുമാലയം ചൂടുകയും
ൈദവെത്തപ്പരിഹാസം െചയ്തീടുന്നവർകൾ ം
കു രഭക്ഷകമാം നരകെമ േകൾ ;
ദു തെമാടു വാെനഴുനൂറ്റിരുപതു
സാരേമയങ്ങളു വ ദ ങ്ങളായി

രമായ്ക്കടിച്ചവനുറു ം േദഹെമല്ലാം.
െചയ്തകർമ്മത്തിെന്നാരു സാക്ഷിയായീടുന്നവൻ 
ൈകതവം ൈകെക്കാണ്ടസത്യം പറഞ്ഞീടുന്നാകിൽ 
േഘാരമാമവീചിയാകുെന്നാരു നരകം േകൾ 
നൂറുേയാജനയുയർെന്നാരു കുന്നിേന്മൽ നി
പാറേമൽ തലകീഴായ് വീഴുമാറുരുട്ടീടും.
സജ്ജനങ്ങെള നിന്ദെചയ്തീടും പുരുഷെന
മജ്ജനം െചയ്യിപ്പി ം ക്ഷാരകർദ്ദമം തന്നിൽ;
ഉർവരായുള്ള െചളിയിൽ തലകീഴായ് മുക്കി
വിവശെപ്പടുത്തീടുമന്തകസചിവന്മാർ .
വി ാദി സാധുജനം മദ്യപാനെത്തെച്ചയ്കിൽ 
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ക ി മയഃപാനനരകം ധർമ്മരാജൻ ;
കാരിരു രുക്കിയ നീരതു േകാരിേക്കാരി-
പ്പാരാെത കുടിപ്പി ം കാലദൂതന്മാെരല്ലാം.
ജ വൃന്ദെത്തപ്പതിയാലുടൻ പിടി െകാ-
ണ്ടന്ധതയാേല വളർ ത്തീടിന പുരുഷനു
നരകം ശൂലേ ാതെമന്നേല്ലാ െചാല്ലീടു
പാരാെത ശൂലാ ത്തിേന്മലുടൻ കിട േമ്പാൾ 

രമാം കാകങ്ങളും കഴുകും െകാത്തിെക്കാത്തി
ാരാബ്ധെമാടു േവാളം കിട ഴന്നീടും

ഓരാെത നരേമധം െച ന്ന ജനത്തിനു
േഘാരമാം രേക്ഷാഗണേഭാജനെമന്നാകു ;
ഇ െകാലെപ്പട്ട നരന്മാെരല്ലാവരു-
മ രാക്ഷസരായിെച്ച പാർത്തീടുമേല്ലാ;
വാളാെല െവട്ടിെവട്ടിേച്ചാരയും കുടിപ്പി
േമളമായ് നൃത്തം െച ം ദുഷ്കർമ്മമറുേവാളം.
കൗര്യഭാേവന വഴിേപാക്കെര േഖദിേപ്പാർ
പര്യാവർത്തനെമന്ന നരകമാകുന്നതും.
ഗൃദ് ങ്ങൾ വ സമമാകിയ െകാ െകാ
െകാത്തിക്ക കെളടുത്തൻേപാ ടു കുടഞ്ഞീടും
ജ വൃന്ദെത്തപ്പീഡിപ്പി ന്ന ജനങ്ങൾ
സന്താപമുണ്ടാമേല്ലാ പന്നഗനരകത്താൽ;
സർപ്പങ്ങൾ വിഴുങ്ങീടും പിെന്നയുമുമിണ്ണീടു
െമേപ്പാഴും പീഡിപ്പി തുട ം പലകാലം.
ജ ക്കൾ തെന്നെപ്പാത്തിലട ം ജനങ്ങൾ
സന്താപമുണ്ടാേമറ്റമവടനിേരാധത്താൽ.
കാലദൂതന്മാർ െപാത്തിലട പുകച്ചീടും
കാലത്താൽ ദുരിതങ്ങെളാടുങ്ങി ടുേവാളം.
േലാഭത്താൽ ധനവും കാത്താർ േമ നൽകീടാെത
േകാപി ചിലേരാടു കളവു ശങ്കിച്ചി
വർത്തി ം പുരുഷനു നരകം സൂചിമുഖം;
മൃത ദൂതന്മാർ സൂചിെകാ ടൽ കുത്തിക്കീറി
സൂ ങ്ങൾ കട േമ്പാളാർത്തിപൂണ്ടലറിയും
പാർേത്താളം െപാറുതിയിെല്ലന്നേത പറയാവൂ.
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കുറ്റങ്ങൾ െചയ്തീടുേവാർക്കതിനു തക്കവണ്ണ-
മറ്റമില്ലാേതാളവുമുണ്ടേല്ലാ നരകങ്ങൾ
േദാഷങ്ങളുണ്ടാമറിയാെതയുമറിഞ്ഞി ം
േശാഷണം െചയ്തീടുവാനവറ്റിെനല്ലാമുള്ളിൽ

ീനാരായണസ്വാമി തെന്നേസ്സവി െകാൾക.
നാനാേദാഷങ്ങളും േപാം ഗതിയും വരുെമന്നാൽ

ീശുകമഹാമുനി ീപരീക്ഷി തേന്നാ-
ടാശയാനന്ദം വരുമാേറവമരുൾ െച ;
സൂതനുമതു ശൗനകാദികൾക്കറിയിച്ചാൻ 
േമാദമുൾെക്കാ േചാദിച്ചീടിനാരവർകളും
ശാരികൈപ്പതൽ താനുമീവണ്ണമുരെചയ്താൾ
പാരമാനന്ദം വസിച്ചീടിനാെരല്ലാരുേമ

ഇതി ീ മഹാഭാഗവേത പഞ്ചമ ന്ധം സമാപ്തം
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