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ഗണപതി ാതൽ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

സഭതന്നിൽ വിള ന്ന സരസന്മാരടിയത്തി-
ന്നഭയം തന്നരുേളണമതിനായി വണ േന്നൻ;
അഭിരാമെമാരു കഥ പറവാെനന്മനതാരിൽ
അഭിലാഷമു പാരമതുെകാ തുട േന്നൻ.

ണതവത്സലനായ ഗണപതിഭഗവാനും
ണയേമാടടിയനു തുണയായിബ്ഭവിേക്കണം

ഗുണേദാഷമറിയുന്ന ബുധന്മാരിക്കഥ തൻെറ
ഗുണേദാഷം വിചാരിപ്പാെനാരുെമ്പ വസിേക്കണം;
പരേബാധം വരു വാെനളുതെല്ലന്നിരുന്നാലും
ഉരിയാടാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല കാണിേപാലും;
ഒരുവരുമിളകാതെങ്ങാരു േകാണിലിരുേന്നച്ചാൽ
പരിഹാസം നട ന്ന നരന്മാർ വകയില്ല
പരിേചാെടൻ ഗുരുനാഥൻ അരുൾെചയ്ത വചനങ്ങൾ
കരളിലുെണ്ടനിേക്കതും കുറവുമില്ലതുെകാണ്ട്;
കുറ്റം പറ ചിരി ന്നവേരാടു
ചുറ്റത്തിനാളുകേളറ്റമുണ്ടായ് വരും
മ ം പലരതു േകൾ ന്ന േനര
മു ം ഗുണേദാഷെമല്ലാം െവളിെപ്പടും
ഏറ്റം കവിതയിലൂടുള്ളവർക്കതു
പ ം മനതാരിെലന്നാലതും മതി;
ഈ േനാവിൻെറ പരമാർത്ഥെമാെക്കയും
െപറ്റ െപ ങ്ങൾ തേന്നയറിയാവൂ;
കാ േകാഴിെക്ക സം ാന്തിെയന്നതും
കൂട്ടം കവിെ ൗഢെരാെക്ക ധരിച്ചിടും;
ആടിന്നറിയുേമാ അങ്ങാടിവാണിഭം?
കൂട്ടാക്കയില്ല ഞാൻ ദുഷ്ക്കവിേഭാഷേര!
ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാെരാരു ദൂഷണം
െകട്ടിച്ചമച്ചതു േകട്ടാൽ നമുെക്കാരു
െഞട്ടലിേല്ലതും മനസ്സിെന ള്ളതീ
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ശിഷ്ടജനങ്ങൾ ധരി െകാേള്ളണേമ
േദാഷവും നല്ല ഗുണങ്ങളുമുെണ്ടങ്കിൽ
േദാഷം െവടി ഗുണെത്ത ഹിക്കണം
േശഷമുള്ളാളുകെളല്ലാമതിനി
േശഷിയായ്ത്തേന്ന ഭവിേക്കണെമെപ്പാഴും;
പാലും ജലവും കലർ വച്ചീടിനാല്
പാേല കുടി അരയന്നജാതികള്;
ദുെഷ്ടന്നിേയ മറ്റെതാ ം ഹിക്കില്ല
െപാട്ട ളത്തിൽ കളിച്ചീടുമട്ടകൾ;
ദുഷ്ടജനത്തിൻെറ ശീലമവ്വണ്ണെമ-
െന്നാ പലരും പറ േകൾപ്പില്ലേയാ?
ഏവം പറഞ്ഞാെലാടുക്കമിേല്ലതുേമ
േകവലം കാലം കഴി െവേന്ന വരൂ;
േസവി േമവുന്നവർ േവണ്ടിത്തൻെറ
ജീവെനേപ്പാലും െകാടുപ്പാന്മടിക്കാത്ത
േദവനാരായണസ്വാമി മഹീതേല
ജീവി േമവുന്ന കാലം ജനങ്ങൾ
േദവേലാകാവാസെസൗഖ്യം ലഭി മ-
േക്കവലാനന്ദം സതതം ഭവി ;
െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാര രത്നമാം
െചമ്പക െവാത്ത ത രാന്ത െട
െചെമ്പാൽ ഭ േചരുേമാമൽതിരുവുടല്
കുമ്പിടുേന്നനി കമ്പങ്ങൾ തീരുവാൻ;
പണ്ടെങ്ങാരു ദിനം വിേത്തശ്വരൻ നീല-
കണ്ഠനു കാ യായ് വച്ച വാഴ ല
മണ്ടിവന്നാശു ഗേണശെനടുത്തതു
െതാേണ്ടാടുകൂടിബ്ഭുജിച്ചതുമാദരാല്
ക നി ന്ന ധേനശനവൻ ശിതി-
കണ്ഠെനത്താണു െതാഴുതുണർത്തീടിനാന്:
”കാലാന്തക! ഭവൽകാരുണ്യമല്ലാെതാ-
രാലംബനം നമുക്കിെല്ലന്നറിക നീ!
ഒ െണ്ടനി മനക്കാമ്പിലാ ഹം
ച ചൂഡാ വിേഭാ! േകട്ടരുേളണേമ!
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ാേലയപർവ്വതപു ിേയാെടാന്നി
ബാലകന്മാെരയും െകാെണ്ടാരു വാസരം
കാല തെന്നെയഴുന്നള്ളി ന െട
ആലയം തന്നിൽ ഭുജി േപാന്നീടണം;
എന്നാലതുെകാെണ്ടനി േമേന്മൽ ഗുണം
വന്നീടുമേല്ലാ മഹാേദവ! ശങ്കര!”
എന്നതു േക മേഹശൻ കുറെഞ്ഞാ
മന്ദസ്മിതം പൂ െചാന്നാൻ ധേനശ്വരം:
”നി െടയുള്ളിെല ഭക്തിയും േസ്നഹവു-
െമെന്ന റിേച്ചറ്റമുെണ്ടന്നറി ഞാൻ
എന്നതുെകാ നമു സേന്താഷവും
നിന്നിൽ തിദിനേമറ്റം ധനപേത!”
എന്നതുേക ധേനശ്വരൻ പിെന്നയും
പന്നഗഭൂഷണേനാടറിയിച്ചിതു:
”ഭക്തി െകാണ്ടീശ്വരൻ ീതനാെയങ്കിലും
ഭുക്തി നല്ല വ ക്കൾ ന ം ജനം
എന്നതുെകാണ്ടെങ്ങഴുന്നള്ളി ന െട
മന്ദിരം ശുദ്ധമാേക്കണം വിേഭാ! ഭവാൻ.”
ഇങ്ങെന െചാന്നതു േക േലാേകശ്വര-
”നങ്ങെനതെന്ന”െയ ം പറഞ്ഞീടിനാൻ;
യാ യും െചാല്ലിെത്താഴുതു ഗേണശ്വര-
മൂർത്തിെയ േനാക്കിച്ചിരി േപാന്നീടിനാൻ;
ആലയം തന്നിലക വേന്നാേരാ
കാേല വരുത്തി ടങ്ങി െപൗലസ്ത്യനും;
തുമ്പ സുമത്തിെനാെത്താരു ത ലം
സംഭരിച്ചീടിനാേനറ്റം ധേനശ്വരൻ
സദ്യ േവ ന്ന വ ക്കെളാെക്കയു-
മുേദ്യാഗമുള്ള ജനങ്ങൾ വരുത്തിനാർ;
നീെള െനടു ര െകട്ടി മിപ്പതി-
നാളുകേളയും ക്ഷണി വരുത്തിനാൻ;
േചാറ്റി േവ ം കറിസാധനങ്ങളു-
േമറ്റം പലതരം ത വരുത്തിനാൻ;
വിത്തം വളെരക്കരത്തിലുള്ളാളുകൾ-
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െക്കാത്തതിന് വണ്ണം വരും കാര്യെമാെക്കയും;
െവ തുടങ്ങി പിെന്ന മഹീശ്വരൻ
ക ി േവ ന്ന കാര്യങ്ങെളാെക്കയും.
”െവ വഴികളടി തളിച്ചതിൽ
പ കൾ നീെള വിരി െകാണ്ടീടണം
നാലു നിറമുള്ള പ കൾ െകാണ്ട്വ
േമെല വിതാനം, ചുരുക്കരുെതാ േമ!
മു ം പവിഴവും േചർത്ത മാലാഗണം
പ നൂറുതരം േതാരണം തൂക്കണം;
ര പുറ ം നിറപറ ദീപവും
ര ലക്ഷം കുലവാഴയും െവക്കണം
െപാന്നണിഞ്ഞാനക്കഴുത്തിൽ െപരുമ്പറ
പിെന്നയും േവണ്ട വാദ്യം വരുത്തീടണം
മി ന്ന െപാന്നിൻതളികയിൽ നൂല്ത്തിരി-
തെന്ന നന െകാളുത്തിപ്പിടിക്കണം
മങ്കമാർ േവണമതിന്നവർ നെല്ലാരു
തങ്കപ്പതക്കമണി വന്നീടണം
കങ്കണം ൈകവിരൽ കൽവച്ച േമാതിരം
െകാങ്കദ്വയങ്ങളിൽ മു രത്നാവലി
കു മം നല്ല മലയജം ത െട
പങ്കവും നന്നായണിെഞ്ഞതിേരല്ക്കണം;
ശങ്കരീശങ്കരന്മാേരയകമ്പടി-
ക്കാലവട്ടങ്ങളും െവഞ്ചാമരങ്ങളും
കാലെമാ ം കളയാെത വരുത്തണം;
ബാലമേട്ടാൽ െമാഴിമാർ വാണീടുവാൻ
നാലുെകട്ടിന്നിയും നാല തീർക്കണം;
നന്ദി മുമ്പായ ഗണങ്ങൾക്കിരി വാൻ
മന്ദിരം ഭംഗിയാെയാ നിർമ്മിക്കണം
എ തെന്നയല്ല േവ ന്നെതാെക്കയും
ഒെന്നാഴിയാെത വരുത്തിവച്ചീടണം.”
ഇങ്ങറിയിപ്പാൻ ഗമി ധനാധിപൻ:
”ത രാേന! ഹേര! നിൻകൃപെകാ ഞാൻ
സം തി േവ ന്ന േകാ കൂട്ടീ വിേഭാ!
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െവക്കമവിേടെക്കഴുന്നള്ളി ന െട
സത്കാരേമ തുണച്ചരുേളണേമ!”
കാളകണ്ഠനതു േകേട്ടാരനന്തരം
കാള റ കേരറിപ്പതുക്കേവ
േപടവിേലാലവിേലാചന പാർവതി
കൂടേവ കാളമുകളിൽ കേരറിനാൾ;

ന്ദൻ ഗേണശ്വരൻ നന്ദി മുമ്പായുള്ള
വൃന്ദങ്ങെളാെന്നാഴിയാെത പുറെപ്പ ;
പ വിരിച്ച വഴിയിൽ ചവുട്ടാെത
െപെട്ട കാള നട തുടങ്ങിനാൻ;
നേല്ലാരു പ വിരിച്ച സ്ഥലങ്ങളി-
െലല്ലാം ചവിട്ടി നട വിനായകൻ;
എന്നതുെകാ ധനാധിനാഥനുപുന-
െരാ േമ മിണ്ടാെത നിന്നാനരക്ഷണം;
കാള റ ന്നിറങ്ങി മേഹശ്വരൻ
മാളിക തന്നിലിരു മൃഡാനിയും
”മുപ്പതു നാഴികെകാ വരുത്തിയ
േകാ കൾ കണ്ടാൽ വിചി മേല്ലാ സേഖ!
ൈകയ്യിൽ പണമുള്ളവനു നിനച്ചീടുന്ന
കാര്യം വരുത്താൻ യാസമുണ്ടാകുേമാ?
എല്ലാെമാരുക്കിെയന്നാകിലും താമസം
െത ണ്ടതുെകാ ബാലകന്മാരുെട
ഭക്ഷണം േവഗം കഴിപ്പി ന െട
ഭക്ഷണത്തി ം മി െകാണ്ടാൽ മതി.”
എന്നതു േക വിളി ഗേണശെന

ന്ദേനയും വിളിച്ചങ്ങിരുത്തീടിനാൻ:
നല്ലയിലെക്കെട്ടടുത്തതിേലാേരാ
നല്ലവണ്ണം തുടച്ചാശുവച്ചാദരാൽ
െപാ െകാ െള്ളാരു േകാരിക തന്നില-
ങ്ങന്നം നിറച്ചതു ക വിനായകൻ
ച കം േചാറുമിലയുെട െക മാ-
േക്കാരികയും ഭുജിച്ചാദരാല ടൻ
യക്ഷാധിനാഥേനാേടവം പറഞ്ഞിതു:
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”ഭക്ഷണത്തിന്നിലവ വിള ക;”
രണ്ടാമതുെമാരുെകട്ടില വച്ചതും
െകാണ്ട്വന്ന േചാറും ഭുജി ടൻ പിെന്നയും
”െകാ വാ പ വും േചാറുള്ള പാ വും
ഉ വിശപ്പതു െത തീർന്നാൽ മതി;
അച്ഛേനാെടാന്നി പിെന്ന ഞാൻ സദ്യയി-
ലിച്ഛിച്ചവണ്ണം ഭുജി െകാള്ളാം സുഖം;
പിെന്നയും പിെന്നയുേമവം പറ െകാ-
ണ്ടന്നം വളെര ഭുജിേച്ചാരനന്തരം
േചാറു വിളമ്പി വിളമ്പി വലഞ്ഞവർ
മാറിപ്പതുെക്കെയാളി തുടങ്ങിനാർ;
”നല്ലവണ്ണം നമുക്കന്നം വിള വാ-
നില്ല മന ധനാധിനാഥന്നേഹാ
ഏെറപ്പണം െകട്ടിവ ം ജനങ്ങൾ
േചാറു െകാടുപ്പാൻ മുഷിച്ചിലുണ്ടായ് വരും
എന്നാലടുക്കള തന്നിൽക്കട ഞാ-
െനാെന്നാഴിയാെത ഭുജി ന്നതുണ്ടിനി!”

ചമ്പതാളം

മനതളിരിലിതി കരുതിമദനരിപുനന്ദനൻ
മന്ദം മഹാനസം പു േനാ ം വിെധൗ
അതിധവളരുചികലരുമധികതരമന്നവു-
മദ്ഭുതമാേയാെരരിേശ്ശരി വച്ചതും
അമൃതിെനാടു സദൃശമഥ പല പല ചരക്കില-
ങ്ങഞ്ചാറുകൂട്ടം ഥമനും കണ്ടിതു;
പരമഗുണഗണമുടയസിതെയാടിടേചർെന്നാരു
പാ ായസം നല്ലതന്തിേക കാണ്കയാൽ
ഇതിലധികമധുരമിനിയപരെമാരു വ വി-
ങ്ങിെല്ല റച്ചതു ഭക്ഷിച്ചനന്തരം
നലെമാടതിലരികിലഥ വളെര മധുരക്കറി
നാെല വാർപ്പിൽക്കിടന്നതും പാ വും
അഴകിെനാടു സവിധഭുവിയരി കഴുകിവച്ചതും
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അന്നവും പിെന്നക്കറി പലതുള്ളതും
ഇല പലക വിറകു കടുമുളകുമുപദംശവും
എണ്ണയും െന ം െവളിെച്ചണ്ണ േതങ്ങയും
അതികഠിനമരനിമിഷമതിനിടയിലമ്മിയും
അമ്മി ഴവിയുരലും ചിരവയും
അടപലക കയറുകളുമധികമരിവട്ടിയും
അദ്ഭുതമായുള്ള പപ്പട ട്ടവും
വടിവിെനാടു ഗജവദനനഴെകാടു ഭുജി ടൻ
വ കലവറ തന്നിൽ കട ടൻ
രസകദളി കദളികളുമഴെകാടതി പൂവനും
ര നാലായിരം േന ലകളും
കനിവിെനാടു കരിവദനനതികുതുകേമാടുടൻ
കണ്ണൻകുറുങ്കാളി വണ്ണമ്പഴങ്ങളും
ഇവ പലതുമവിെടയഥ ഭരണികളിേലറ്റവും
സൂക്ഷിച്ചിരുേന്നാരു േതനും ഗുളങ്ങളും
അതിമധുരമുടയ സിത ഘൃതവുമഥ ക ട-
നാനന്ദേമാടു ഭുജിച്ചാനേശഷവും
പുനരപി ച ഭരണി കുടമനവധി കലങ്ങളും
ക കറി ള്ള േകാ േശഷിച്ചതും
അതു സകലമപി ച കരിവദനനഥ തി ട-
നാ ഖവൻ പുറത്തിറങ്ങീടിനാൻ;
അതുസമയമരികിലഥ ധനദെന വിളി െകാ-
ണ്ടാഭാഷണം െകാ െചാല്ലിനാനിങ്ങെന:
”അയി കുടില! ധനദ! മമ തരിക പുനരന്നവു-
മ െമന്നാകിലും കൂ വാനുള്ളതും
െപരിയ പരവശത മമ കളവതിനു േചാറു നീ

ാതൽ മാ െമന്നാകിലും നല്കണം
അശനമതിെലാരുവനിലുമഴകിെനാടു വ െകാ-
െണ്ടാ ം െകാടുക്കാതയ ക േയാഗ്യേമാ?
അതിലധികമധികധനമുടയ ധനദാ! ഭവാ-
നാമ ണം െച െകാ േപാന്നിങ്ങെന
ബദരിഫലമതിനു സമെമാരു കബളെമങ്കിലും
ബാലനായീടും നമു തരാഞ്ഞതു
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ഉചിതമിതി തവ മനസി കരുതിടുക േവണ്ടതി-
ണും മുടക്കിയയ ക നിന്ദിതം

അയി ധനദ പുരുഷനിഹ െപരിയ ധനമുെണ്ടങ്കിൽ
ആയവനു െചയ്തതു നല്ല േനരായ് വരും
ഹൃദയമതിലിതു കരുതി മദമധികമുള്ള േത
ഹൃദ്യമീ ബാലനാെമെന്നച്ചതിച്ചതും!”
വചനമിദമതിപരുഷമനവധി പറ ടൻ
വായും പിളർേന്നാടിെയത്തി വിേഘ്നശ്വരൻ;
അതുസമയമധികഭയമുടയ നിധിനായകൻ
ആധിയുംപൂണ്ട മി േമാടീടിനാൻ:
”അടിയനിഹ കരുതിയതു സകലവുെമാടുങ്ങിയി-
ങ്ങാേവാളമിന്നിയും േവണ്ടതുണ്ടാ വന്;”
അതിനു പുനെരാരു വചനമവെനാടുരെചയ്യാെത
ആർത്തനായ് പിന്നാെല മണ്ടി ഓടിക്കയാൽ
’കരിവദനകലഹമതു കളവതിനു ന െട
കാലാരിപാദം പിടിക്ക ന ജവാൽ’
ഇതി മനസി ബത കരുതി സപദി നരവാഹനൻ
ഇ ചൂഡാന്തിേക െച വീേണറ്റവും
വിനയെമാടു വിമലതരനുതിവചനേമാതിനാൻ:
”വിശ്വാധിനാഥാ! നമേസ്ത യമാന്തകാ!
അടിയനിഹ പിഴ പലതുമധികമിഹ െചയ്കിലും
ആ യം മറ്റാരുമിെല്ലനിക്കീശ്വരാ!
ജനനിയുെട ജഠരമതിലമരുെമാരു ബാലകൻ
ജാതനാംമുേമ്പ ചവിട്ടിെയേന്നാർക്കയാൽ
മനതളിരിലതിനു ബത കലഹ, െമാരുനാളുമാ
മാതാവിനുണ്ടാകയിെല്ല നിർണ്ണയം;
അടിമലരിലടിമെപടുമടിയനുെട സങ്കടം
അഷ്ടമൂർേത്ത! ഭവാൻ നീക്കി രക്ഷിക്കണം
തവ ചരണയുഗളമതു ശരണമണയും ക്ഷേണ
താപം ശമി െമന്നേല്ലാ ബുധമതം
കുസുമശരതനുദഹന! ദിവസകരബിംബവും
കൂരിരു ം കൂടിെയാന്നിച്ചിരി േമാ?
കരലസിതകനകമൃഗ! കലവറയിലുള്ളതും
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കാലാന്തക! കറിവച്ചതുമന്നവും
െചരവ തവി വിറകുരുളികരകമിതി പാ വും
െച ം ചര ം െനടു രയുള്ളതും
പരമശിവ പരിചിെനാടു ഗജമുഖനേശഷവും
പാരാെത ഭക്ഷിെച്ചാടുക്കി പുരാന്തക!
പുരമഥന! പുനരധികമരിശെമാടടു ടൻ
പുഷ്കരം െകാ പിടി ഹന്ത മാം;
ജിതശമന തവ മനസി ബഹുകരുണെകാ ഞാൻ
ജീവിച്ചിനിച്ചിലകാലമിരിക്കണം.”
അമൃതകരശകലധരനുതികളിതി െച ട-
നഞ്ജലി കൂപ്പി നമ രിച്ചാദരാൽ
അചലവരമകളുടയ ചരണകമലങ്ങളും
അത്യന്തഭക്ത്യാ വണങ്ങി നിന്നീടിനാൻ;
അതുെപാഴുതു ശിവനുമഥ ശിവയുമരുളീടിനാർ:
”ആധി നിനക്കിനി േവണ്ട ധേനശ്വര!
പല കുറവു പല ദിവസമധികമിഹ െചയ്കിലും
പാദം പിടിച്ചാൽ ക്ഷമി ം മഹ കൾ
ഇതിനു തവ പിഴ കിമപിെയാരു വഴി നിനയ്ക്കിലു-
മിെല്ല നിശ്ചയമു ഞങ്ങൾക്കേഹാ!
കരിവദന! വിരവിെനാടു വരിക മമ സന്നിെധൗ
കഷ്ടം! കണക്കല്ല നി െട േചഷ്ടിതം
അയി തനയ! ധനദനിഹ മമത െപരുകീ ട-
നഷ്ടി നെമ്മ ക്ഷണി വരുത്തിയാൽ
ഉചിതമതു മൃദുവചനമവെരാടുരെച െകാ-

ണിനു തന്ന േചാറു േപാന്നീടണം;
അപരനിഹ തരുമശനമമൃതിനു സമാനെമ-
ന്നാശ്വസിച്ചീടണെമേന്ന ഗുണം വരൂ.
അതിദുരിതഫലമതിനു പരിെചാടു ധരിക്ക നീ
അന്നദാതാവിെന നിന്ദ െച ന്നത്;
ഇതി സപദി കരുതി ഹൃദി ധനദെന വിളി നീ
ഇച്ഛിച്ചെതല്ലാം െകാടു െകാണ്ടീടണം;”
സകലജന പരമഗുരു പരമശിവനിങ്ങെന
സാധുവാം വണ്ണം പറഞ്ഞതു േകള്ക്കയാൽ;
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”അയി ധനദ! നഹി കിമപി പരിഭവെമാരിക്കലു-
മാധിയുണ്ടാകുക േവണ്ടാ ഹൃദന്തേര;”
അതിമൃദുലവചനമതു ഗണപതി പറ ട-
നാശാധിനാഥെനേച്ചർ വക്ഷസ്ഥേല!
”സകലപതി ശിവനുമഥ പരിചരണഭൃത്യരും

ന്ദനും ഞാനും മൃഡാനിയാം േദവിയും
സരസമിഹ തവ മനസി കരുതിയതില റം
സാധുവാം വണ്ണം ഭുജി സ ഷ്ടരായ്;
ചതുരതെയാടതു സകലമറിവതിനു ദിവ്യമാം
ച െകാ വിേലാകനം െചയ്ക നീ;”
സകലജന നതചരണനഴെകാടു ഗേണശ്വരൻ
സാദരം െചാന്നതു േക ധേനശ്വരൻ
ഹൃദയതലമതിലമരുമമലതരദൃക്കിനാ-
ലീക്ഷിച്ച േനരമറി സമസ്തവും;
അതു െപാഴുതു ഹൃദി കുതുകമധികമുളവാകയാ-
ലാനമുഖെനെത്താഴുതു നി ചിരം;
അതുസമയമചലമകൾഗിരിശനുമുരയ്ക്കയാ-
ലന്നവും സ്വാദുള്ളതും നീക്കിെയാെക്കയും
വടിവിെനാടു കരിവദനവദനകമലാന്തരാൽ
വീണുവണങ്ങി സമസ്ത വ ക്കളും;
പുരമഥനനതു െപാഴുതു നിധിപതിെയാടിങ്ങെന
പുഞ്ചിരിതൂകിയരുൾെച സാദരം
”ഇഭവദനമുഖഗളിതമിതു തവ സമസ്തവു-
മീക്ഷണം െച കണ േനാക്കി ദൃതം
പരിചിെനാടു ഭരണികളുമഖിലമിഹ പാ വും
പണ്ടിരുേന്നട വ ി െകാ ക;
അമരകുലമഖിലമിഹ ഹവിരനലനാവുെകാ-
ണ്ടാസ്വദി ന്നതുേപാെലെയല്ലാവരും
തവ സകല വിഭവമിഹ ഗണപതിമുഖംെകാ
താത്പര്യേമാേട ഭുജി സ ഷ്ടരായ്,
തവ ഭവതു ശുഭമിനിയുമഖിലധനവൃദ്ധിയും
താമസമില്ലിനിേപ്പാകു ഞാെനേടാ!
ഇനിയുമിഹ വിരവിെനാടു പറക തവ േവണ്ടെത”-

https://thalilakkam.in/



ഗണപതി ാതൽ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 14

ന്നീശ്വരന് െചാന്നതു േകട്ടവന് െചാല്ലിനാൻ:
”പരിചിെനാടു ജടമുടിയിലണിമതിയണിഞ്ഞതും
പാ ം പലതരം തുമ്പയും ചാമ്പലും
സരസതരെമാഴുകുെമാരു സുരതടിനി ത െട
സാരമായുേള്ളാരു കാന്തി വാഹവും
നിടിലതട നയനമതുമപരനയനങ്ങളും
നീടുറ്റ നേല്ലാരു നാസികാഭംഗിയും
ദലിത മണിപവിഴമതിലധികരക്താഭമാം
ദന്തവാസസ്സിൻെറ െസൗഭാഗ്യമുള്ളതും
മുകുരമതിലതി ധവളനിറമുടയ ദന്തവും
മൂല്യമ േള്ളാരു കുണ്ഡലദ്വന്ദ്വവും
പരശുവരമഭയമൃഗമിവ പലതുമുെള്ളാരു
പാണിപത്മങ്ങളും നീലമാം കണ്ഠവും
മടിയിൽ മലമകളു പുനരഴെകാടു വസിപ്പതും
മത്തദ്വിപത്തിൻെറ ചർമ്മമുടുത്തതും
തുടയിണയുമടിമലരുമടിയനു ഹൃദന്തേര
േതാേന്നണെമ ം മഹാേദവ ശങ്കരാ!”
െതാഴുതു പുനരിതു പറയുമിളിബിളികുമാരേനാ-
ടീശ്വരൻ പിെന്നയും െചാല്ലിനാനിങ്ങെന:
”ഇതു സതതമഥ ഭവതി ഭവതു!” ഭവനിങ്ങെന
ഇച്ഛിച്ഛേതകി മറ , ഭവാനിയും;
തദനു പുനരിഭവദനപദയുഗളപത്മവും
താരകാരാതിപദാംേഭാരുഹങ്ങളും
അതിവിനയെമാടു െതാഴുത ധനപതിെയാടാദരാ-
’ല േത മംഗള’ െമന്നവർ െചാല്ലിനാറ്;
പുനരവരുെമരുതുമഥ പരിജനമേശഷവും
പുണ്യജേനശ്വരന് കാണ്െക മറഞ്ഞിതു.
ഗണപതി ാതൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ സമാപ്തം
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