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I

ൈകെതാഴാം െതാഴാം ഞങ്ങൾ മാതാേവ! വഞ്ചിേക്ഷാണി!
ൈകെതാഴാം െതാഴാം േദവി! കാരുണ്യംസ്വരൂപിണി!

പാരിെലദ്ദിങ്നാരിമാെരാെക്കയും ത ാജ്ഞിയാം
ഭാരതാംബതൻ െമയ്യിലർപ്പി ം പുകൾ ക്കൾ
ധന്യങ്ങളായീടു വി ാന്തി ൈകെക്കാൾകയാൽ
തന്നലർക്കഴൽപ്പാട്ടിൽ-തായതൻ തിരുമാറിൽ.

പന്തിക്ക േണ്യാർവിയാം ഹസ്തനി ഭവതിയാം
തൻ തുമ്പിക്കരത്തിനാലാഴിനീർേകാരിേക്കാരി
സന്തതം വീഴിച്ചല്ലീ മുത്തണിജ്ജേയാഷ്ണീഷം
ബന്ധി സർവക്ഷ്മാഭൃൽസ ാട്ടിൻ ശിരസ്സിങ്കൽ?

നാകേലാകെത്തെത്താടും സാഗരെമാരു ൈകയാൽ;
നാകേത്താടുരുമ്മിടും സഹ്യ ി മേറ്റൈക്കയാൽ;
തെന്മേയ്യാെടാപ്പം ര ം േചർത്തണച്ചിെളാ -
മമ്മ തുല്യം പാർത്താൽ താ യുമുയർച്ചയും.

മർത്ത്യർ മായാേമാഹമായിടും മായാപ്പങ്ക-
മൈദ്വതജ്ഞാനാമൃതം വർഷി കഴുകുവാൻ
േതാലിെട്ടാരുണ്ണിക്കംബി! സാധിച്ചിതവിടുേത്ത-
’ക്കാലടി’പ്പാട്ടിൻ േമന്മ; ന ലപ്പാലിൻ വീര്യം.

നീളേവ േപാർവിേല്ലാേരാ പാടത്തിൽ; െകാടുങ്കണ
േചാലയിൽ;പ്പാടെക്കാടിയാറ്റിലും േനടാം േവെറ;
െവന്നിേത്തർ മാതാവിെന്റ മാമല നല്കീട്ടല്ലീ
കന്ദർപ്പൻ മഹാരഥർക്ക ്യനായ്ജ്ജയി ?

ാർത്ഥിച്ചാൽ തൃക്കാരിയൂർേക്ഷ ത്തിെലത്താെമ
വാഗ്ദത്തം െചയ്തി ള്ള കാർത്തവീര്യാരാതിയിൽ
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ഭീെയാടും മാതാവി സന്താപം വളർത്താെത-
യായിരം കരം േകാലുമാദിത്യൻ ചരി .

തന്നധീശ ശുദ്ധി നൽകിന ഭവതിയിൽ
നന്ദിപൂണ്ടാനന്ദാ കാർെനടുങ്കണ്ണാൽ കി
മിക്കനാളിലും വാനമമ്മതൻ പൂേമനിയിൽ-

ൽെക്കാടി തു ളിർേക്കാൾമയിൽ പുലർ .

േവ യിൽ സഹ്യൻ നൽകും െവള്ളിക്കാശുരുക്കിന
കാ വ്യംെകാ വന്നീടും പുഴകെള
സ്ഥായിപൂണ്ട ം മുന്നിൽ െച നിെന്നതിേര
കായൽേപ്പർ ൈകെക്കാ ന്ന കടലിൻ മരുമക്കൾ.

േലാകമാതാവും വാണീേദവിയും ഹ്മാവിെന്റ
യാഗശാലയാേയാരു മാതാവിന്നങ്കത്തിങ്കൽ
പേണ്ട പേണ്ട െചയ്ത സഖ്യെത്ത മാനിച്ചി ം
രെണ്ടന്ന ഭാവം വി ൈകേകാർ കളി

ഓേരാേരാ േതാപ്പിങ്കലുമമ്മയിൽത്തങ്ങിത്തി ം
േകരങ്ങൾ-ആറാമെത്ത സ്വർവൃക്ഷമതല്ലികൾ-

ീയാം തൽസ്വസാവി ൈജ യാ യിൽെപ്പടു-
മായാസം പച്ച ട പിടി തീർത്തീടു .

ൈകെതാഴാം െതാഴാം ഞങ്ങൾ മാതാേവ! വഞ്ചിേക്ഷാണി!
ൈകെതാഴാം െതാഴാം േദവി! കല്യാണ ദായിനി!

II

വന്ദിക്കാം ാതാക്കേള! വന്ദിക്കാം കരം കൂപ്പി
വന്ദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം വന്ദ്യം വഞ്ചീ സിംഹാസനം.

താൻ തുേലാ സർവ ജാസ്വാന്തമാം േലാഹത്തിെന-
ക്കാന്തമിക്ഷ്മാഭൃൽപീഠം കർഷണം െചയ്തീടു .
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ഈ യശഃൈകലാസത്തിന്നാധാരമചഞ്ചല,-
മീേയാജസ്സേമരുവിൻ മാഹാത്മ്യം സനാതനം.

ഇബ് ഭ ാസനസ്ഥരാം മന്നർ കൂടസ്ഥനായ്
നി വൻ കലാനിധി, രാജാവു, ഹിമകരൻ;
നാകേത്തക്കി ൻ വരനാർത്ഥിെക്കത്തദ്വംശജൻ
നാഹുഷൻ ’ഞാൻ വാനാ െമൻനാ’െട രച്ചവൻ.

അന്നന്നീരാജ്യം കാ ം മന്നവർ യശസ്സിനാൽ
മുേന്നാെര മുേന്നാെരക്കാൾ മുൻപരാവതുമൂലം
രൂഢിയിൽേപ്പാെല തെന്ന േയാഗത്തിങ്കലുമവർ-
ക്കീടു േയാജി കുലേശഖരപദം.

ഇക്ഷിതിക്ഷി കൾ പൂർവഗെനാരു മഹാൻ
ദക്ഷിണാപഥത്തി ച വർത്തിയായ്ത്തീർേന്നാൻ
േചലാളും തൽക്കീർത്തിയാൽ സൃഷ്ടിച്ചാൻ വിശാലമായ്-
പ്പാലാറ്റിൻ പാർശ്വത്തിങ്കൽ മെറ്റാരു പാലാറ്റിെന.

ആശ്ചര്യം! പേണ്ടക്കാലമാങ്ഗേലയന്മാർ െവറും
ൈവശ്യരായ് വാണീടിന നാളിലുമവരുമായ്
േ ാഘ്യമാം സഖ്യെമാ സ ഹൂർത്തത്തിൽെച്ചയ്താർ
ദീർഘദർശികളാകുമിന്നാട്ടിൽ െപരുമാക്കൾ.

പാരം തൽകുലാ ി സി രതിലകമായ്
വീരമാർത്താണ്ഡാഭിധേജ്യാതി വിേദ്യാതിേക്ക
ആചാരാജാർച്ചനം സത്വരമനുഷ്ഠിച്ചാൾ
രാേജാഡുക്കെളെക്കാ ഭാർഗ്ഗേവാർവിയാം േദ്യാവും.

ലന്തതന്നന്തസ്സാരം നിേശ്ശഷം പിഴിെഞ്ഞടു-
ത്തന്തമറ്റാത്മീയൗജ ജ്ജ്വലിപ്പിേച്ചാരിവൻ
ഏക മ മാ ം ശിരസാനമിപ്പിച്ചാൻ-സാക്ഷാൽ
േലാൈകകശരണ്യനാം ശാർങ്ഗിതൻ തിരുമുൻപിൽ.
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പൂമകൾ പുൽകീടിലും മൂന്നടിത്തറയ്ക്കായി
വാമനീഭവിച്ചതന്നാഗ തൃപ്തിെപ്പടാൻ
ത ത്തിൽ-വിണ്ണാറ്റിെന്റയുത്ഭവസ്ഥലത്തിങ്കൽ-
ഇബ്ബലി സമർപ്പിച്ചാൻ തൻേനട്ടം സമസ്തവും.

അമ്മഹാൻതൻ സ്വ ീയൻ ഭാരതിൈയകസ്വത്താം
ധർമ്മത്തിൽ-പൂരുഷാർത്ഥമന്ദാരമൂലത്തിങ്കൽ-
തൽഭരം ന്യാസംെച സർവസിദ്ധിയും േനടി
നിർഭയം വിളങ്ങിനാൻ നിർവൃത്തജേന്മാേദ്ദശ്യൻ

മഹിഷാധീശ ത ന്നിലമ്മാഹാത്മാവിൻ
മഹിഷി വഞ്ചിേക്ഷാണി ദുർഗ്ഗയായ്ക്കാണെപ്പ ;
ഏവർ ം േക്ഷമം നൽകാൻ ശക്തമായ് നിവിർെത്താര-
േദ്ദവൻ തൻ െകാറ്റ ടപ്പാ ാൽകൾേഗ്ഗാവർദ്ധനം.

വന്ദിക്കാം ാതാക്കേള! വന്ദിക്കാം കരംകൂപ്പി-
ണ്യെത്ത ലർ മി ജ്യമാം ഭ ാസനം.

III

മങ്ഗളം മഹാ േഭാ! മങ്ഗളം ചി ാശുക്തി
ഞങ്ങൾക്കായ് സാദിച്ച മൗക്തിക കാണ്ഡേമ!

െകാല്ലെമാന്നല്ല മൂന്നായങ്ങെയക്കാത്തീവഞ്ചി
കല്യാണ മാലയും ൈകയുമായ് നിലെകാൾവൂ;
േചരു വിേഭാ! െചന്നദ്ദിവ്യ ക്കിേന്നദ്ദിനം
ചാരുവാം ഭവൽകണ്ഠമൂലത്തിൽ-തൽസ്ഥാനത്തിൽ.

അങ്ങയാൽ ചാർത്തെപ്പടുമത്യനർഘമാം തിരു-
മങ്ഗല്യം ധരിപ്പതീ മങ്കതൻ മഹാഭാഗ്യം.
യജ്ഞത്തിെന്നാരു വിൻ! ഗാർഹസ്ഥ്യം ചരി വിൻ!
യേജ്ഞശൻ ലക്ഷ്മീപതി നിങ്ങൾ നിത്യാതിഥി.
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യജ്ഞെമാന്നിളാനാഥർക്കന്യാർത്ഥം സുഖത്യാഗം;
സജ്ജന ീത്യർപ്പണം സാരമാം ഗൃഹധർമ്മം.
അപ്പരാർദ്ധ്യാനുഷ്ഠാനപദ്ധതി യഥാകാല-
മിപ്പള്ളിെക്കട്ടിൻഫലം നൽകിടും- േജാദയം.

കുലേശഖരന്മാർ കുശലം നൽകു േപാൽ
കുലൈദവതങ്ങളാം ധർമ്മവും േഗാവിന്ദനും.
ധർമ്മം താൻ പത്മനാഭൻ; പത്മനാഭൻ താൻ ധർമ്മം;
ധർമ്മെമങ്ങേങ്ങ ജയം; ധർമ്മവി ഹൻ ഹരി.

അവന്തിക്കായിപ്പ മഥുരാപുരിവി
ഭുവനാധീശൻ േപായീ പുരുഷൻ പുരാതനൻ
വാണിെയബ് ഭജി വാൻ; അമ്മട്ടിലവിടു ം
സ്യാന രെത്ത വി മഹിഷപുരത്തിങ്കൽ

േകരളീയനാമസ്മദാചാര്യൻ തിഷ്ഠിച്ച
ശാരദാപീഠമി മന്നാട്ടിൽ വിള ;
ആ േദശം ഷ്ടദൃഷ്ടമാനസ, നർവാചീന-
ൈവേദഹരാജർഷിതൻ വാെ ഴും വാസസ്ഥാനം.

മുന്നാൾ ത്വൽസമാഖ്യനാം ത്വ ർവ്വെനാരു മഹാൻ
െവന്നാൻേപാല േള്ളാെരേപ്പാരാളിൈക്കവാളിനാൽ;
സ്വച്ഛന്ദമ ട്ടെര െവ േപാല,ങ്ങിന്നാളും
ച സ്സാൽ-സ്മിതത്തിനാൽ-വാക്കിനാൽ-ഹൃദയത്താൽ.

േക്ഷാണിയിൽപ്പേല ം ഛിന്നമായ്ക്കിട ന്ന
വാണിതൻ വരങ്ങളാം മൗക്തികരത്നങ്ങെള
േശമുഷീസൂ ത്തിൽേക്കാർത്തവിടുന്നണിയു
കാമനീയകം വാ ം കണ്ഠത്തിേലകാവലി.

അമ്മനസ്വിനി െവൽവൂ േമൽ േമലവിടുേത്ത-
യമ്മയാം ീമൽ േസതുപാർവ്വതീമഹാറാണി;
േകരളക്ഷിത്യംബ േരാമാഞ്ച ദായനി;
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ഭാരത ീേലാകത്തിൻ ഭാവുകചിന്താമണി.

ധീരയാമേദ്ദവിതൻ സം ാരപൂതം ചിത്തം
ക്ഷീരസാഗര ംേപാെല വിശദം വിശങ്കടം;
വിഭവം പേലമട്ടിലുലകിൻ നന്മയ്ക്കായി
വിബുധ ജം േമലില നിന്നാശി .

ഏവർ ം ഭാരത്തിനാൽ ചൂടുവാൻ ഭയം േതാ -
മീവഞ്ചിക്ഷിതീ ർതൻ തൃക്കിരീടാലങ്കാരം
സാരസനാഭാങ് ിയിൽ സാരജ്ഞൻ ഭവൽപൂർവ്വൻ
വീരമാർത്താണ്ഡേദവനർപ്പിച്ച െപാൽപൂവല്ലീ?

മാധവൻ താങ്ങായി നില് ം ഭാവൽകവംശത്തിങ്ക-
േലതിളന്തലയ്ക്കമി മലർ ചുമടല്ല;
േചെലഴും തൃൈകേയ ം െചേങ്കാലുമവിേട
പീലിെക്കെട്ടേന്നവരൂ വിശ്വെത്തയാവർജ്ജിപ്പാൻ.

അേങ്ങയ്ക്കിെന്ന ം േലാകം ഹർഷാ ഗങ്ഗാംബുവാൽ
മഗ്ങലാഭിേഷകെത്ത മാന്ദ്യംവിട്ടനുഷ്ഠി :
നൂനമച്ചടങ്ങല്ലീ നിർവ്വഹി വീ ം
പൗനരുക്ത്യത്തിൻ പരിപാടിയിൽ പുേരാഹിതർ?

മങ്ഗലം മഹാത്മാേവ! വഞ്ചിഭൂമഘാവാേവ
മങ്ഗളം മാഹാരാജമൗലിതൻ മണി ൺേപ!

IV
ാർത്ഥിക്കാം നമുെക്കല്ലാം ാർത്ഥിക്കാം ൈദവേത്താടി-

പ്പാർത്ഥിവ േവക സർവ്വാഭീഷ്ടവും നൽകാൻ.

ഭിന്നരല്ലേല്ലാ മതജാതികൾ മൂലം നാമീ-
മന്നൻതൻ ജകളും േസാദരേരേകാദരർ;

ാഘ്യമാം രാജ്യേസ്നഹത വിൽ േകാർക്കെപ്പട്ട
പൂക്കൾ നാം, രാജഭക്തിവാസനയ്ക്കാവാസങ്ങൾ.
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നമ്മൾ ം ഭാഗ്യത്തിനാൽ ൈച ർ വുദി ;
നെമ്മയും താരാർമണെത്തൈത്തന്നലുണർ ;
നാെട ം ജനങ്ങൾക്കി ൾ വു വിടരു
നാെടല്ലാമാശാവല്ലി െചന്തളിരണിയു

െമെയ്യ ം െപാൻപൂെമ്പാടിേക്കാപ്പണിഞ്ഞാടിപ്പാടി-
പ്പയ്യേവ പറ പന്തിയിൽക്കാർവ കൾ;
സാനന്ദം കുയിൽ ലം കൃതി തീക്ഷകൾ
ഗാനത്തിൽപ്പകർ ഭാവനാഗതിെക്കാപ്പം.

േലാകത്തിൻ തപശ്ചര്യാവല്ലിതൻ പരീപാക-
േമകമിൈച്ചേ ാത്സവം ഹൃദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം ഹൃദ്യം.
ഈക്കണിപ്ഫലം നമുേക്കവർ ം നിസ്സംശയം
ഭാഗ്യലക്ഷ്മിതൻ സ്വയം ാഹമാം പരിഷ്വങ്ഗം.

േനാ വിൻ! ബാല്യെത്താടും േഭാഗെത്ത ത്യജി ഴി
കാ വാൻ തുട മിക്കല്യാണധാമാവിെന.
സ്വാർത്ഥെത്ത മാർജ്ജിപ്പാനല്ലേയാ പതി
മൂർദ്ധാവിലിവിേട രാജ്യാഭിേഷേകാദകം ?

േകവലം പരാർത്ഥമായല്ലേയാ ജീവി
മാേവലി തൻ നാട്ടിലി ാദൻ സ്വഭൂ ിയൻ?
േകാടറ്റീ വിശ്വം കാ ം േകവലാത്മാവിൻ േനർ
േകാടിയിൽ ടും ൈകകൾ േകാരകീഭവിക്കെട്ട!

ഇച്ചി ാതാേരാത്ഭവൻ േദവെനപ്പാലിച്ചാലും
സച്ചിദാനന്ദമൂർേത്ത! സർവേലാകകാന്തര്യാമിൻ!
അൻപതിൽപ്പരം ലക്ഷം സാധുഹൃൽേക്ക ത്തിലി—
ത്ത രാൻ വാഴ്വൂ —ഭവൽസന്നിധാനത്തിൽ സ്വാമിൻ!

ഞങ്ങൾതന്നാശാ രം സർവ്വവും ചിേ ാത്ഭവ,—
മങ്ങതിന്നധിഷ്ഠാതാ, വക്ഷയ ാണ ദൻ.

https://thalilakkam.in/



ചിേ ാദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 11

ഈ വഞ്ചിയേങ്ങവഞ്ചി;യിന്നതിൻ നിയന്താവി—
േദ്ദവൻ ത്വദ്ദാസൻ; ഞങ്ങേളവരും യാ ക്കാരർ.

േസവ്യേസവകർ നിങ്ങൾ; ഞങ്ങളിൽ ഭവാനാരു
േസവ്യധർേമ്മാപേദശം െച വാനധികാരി?
േമലും ഹാ! സർവ്വാതീതനങ്ങെയ ാർത്ഥി വാൻ
കാലേദശാവച്ഛിന്നർ ഞങ്ങൾ കഴിവുേണ്ടാ?

ആയുരാേരാൈഗ്യശ്വര്യശബ്ദങ്ങൾേക്കാേരാന്നിനു—
മാശേയാടടു േമ്പാളവ്യാപ്തിേദാഷംവാ .
എ േമൽ പൂർവ്വക്ഷണം േനർന്നാലുമെതാെക്കയു—
മുത്തരക്ഷണത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിലപര്യാപ്തം.

കരുണാംബുേധ! ഭവന്മണികേളെതല്ലാെമ-
ന്നറിവാനാകുന്നതില്ലലർമാതിനുേപാലും.
അർത്ഥിതൻ ൈക മ്പിളിന്നാകൃതിയളന്നല്ല
വിത്തവാൻ െചേയ്യണ്ടതു വിഭേവാചിതം ദാനം.

”ഓേരാേരാ നവീനമാമുത്തമപരിഷ്ക്കാരം
േപേരാലും വഞ്ചിക്ഷമാേദവിതൻ തിരുെമയ്യിൽ
തൽ ിയൻ ചാർത്തീടേട്ടയി പൻ വിശിഷ്ടയാ-
മപ്പട്ടമഹിഷിതൻ സ്ഥാനത്തിെനാ ംവിധം.

ആർജ്ജവം, ശമം, ദമം, കാരുണ്യം, സമഭാവ-
മീെച്ചാന്ന ഗുണങ്ങളാം ഹൃന്നാകതരുക്കളാൽ
ഇേദ്ദവൻ െചാരിയേട്ട നിത്യവും ജയംപൂ
വർത്തി ം വഞ്ചി േമൽ നന്മ മലർമാരി.

ഏതുനാൾ നാരായണൻ ഭൂമിജനരകാന്തം
സാധി ദീപാവലി പാെര ം ജ്വലിപ്പി ;
അന്നാളിലവതാരമാർെന്നാരീ വിഷ്ണ്വംശജൻ
മന്ന മക്കാര്യേമ സാധ്യമായ് ഭവിക്കെട്ട!
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ഓജ ം സാദവും തുല്യമായ് സൂേര്യ ക്കൾ
േയാജി ഭൂവിൻദീപ്തി ത്ഭവിച്ചതുേപാെല
രാപ്പകൽേഭദംെവടിെഞ്ഞേപ്പാഴും വിളങ്ങെട്ട-
യ മാൻ രഥാങ് ഗവും െചേമ്പാ ം വാ ംവണ്ണം.

സ്വാപദാനത്തിൽ േമന്മെകാ തൽപൂർവ്വന്മാരാം
ഭൂപെര സ്മർത്തിവ്യരെല്ലന്നാക്കി നിരന്തരം
ചാർത്തേട്ട ക രിെപ്പാട്ടി പൻ തേന്നാമന-
ക്കീർത്തിലക്ഷ്മിതൻ തിങ്കൾക്കീെറാളി െനറ്റിയിൽ.”

ആ ഹാധിക ദനങ്ങേയാടിമ്മേട്ടാേരാ
വാക്യത്താൽ െച ന്നീല മൂകത്വ ഖ്യാപനം.
ഭൂതഭാവന! വിേഭാ! േപാ ക ചി േക്ഷാണീ-
നാഥെനയേങ്ങശ്ശക്തിെക്കാപ്പവും,-അതിേന്മലും.

ാർത്ഥിക്കാം നമുെക്കല്ലാം ാർത്ഥിക്കാം ൈദവേത്താടി-
പ്പാർത്ഥിവ േവകെനപ്പാലിപ്പാൻ തിക്ഷണം.
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