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കാനനപ്പാന - പ്രാഫ . വി . ആനന്ദക്കുട്ടൻ 

Chant   

കകാറസ ്

ശരണം ശരണം  ശരണം  ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം 

ശരണം ശരണം  ശരണം  ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം 

ലീഡ ്;  ശരണം……….. ..  ശരണം ..........     ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം. 

1 

കാടകം ഒരു കകാവിലായ ്കകവലം   കേടുകളും ്രദക്ഷിണ വീഥിയായ ് 

വീടു വിട്ടിതാ  വനയ  േൃഗങ്ങപള            കരടി കൂടാപത  കൂടി   േഹാജനം 

2 

കാതം ദൂരം  നടന്നാൽ  കഴലിനു   സാദകേറ്റേിയലുന്ന  ോനുഷൻ  

ഏതു േുള്ും  േുരടും  ചവിട്ടിയീ പ്പാത നീപള നടന്നു വരുന്നിതാ 

3 

ജാതിയില ്ലിങ്ങു സമ്പൽ സ്ഥിതി പകാണ്ടു  കേദ ബുധിയുേില്ല നിരൂരിച്ചാൽ  

ജാത സൗഹൃദം തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ  ആദരിക്കുന്ന രംഗോണീ സ്ഥലം   

4 

ഇന്നു താഴ്ന്നവൻ  നാപള സ ്സേുന്നതൻ  ഇന്നു പകകേേൻ നാളപെ യാചകൻ  

േന്നിലിങ്ങപന ോറുന്നു ജീവിതം   എന്നു കാട്ടുന്നു കുന്നും കുഴികളും  

5 

കനർ  വഴി വിട്ടു കരാവുകിലാർക്കുകേ   കനരിടും ഹന്ത ! നാശപേകന്നാരുവാൻ    

ക ാര  ഗർെവും കാടും ഇരുരുറം    കചരുേീ വഴിൊരപയന്തദ്േുതം ! 

6 

എങ്ങുപേങ്ങും സേതവം സോധാനം    എങ്ങുേീശവര  േക്തി തൻ നർെനം  

എങ്ങുോനന്ദ ചിന്മയ സാന്നിദ്ധ്യം    എങ്ങുേക്ഷയ ശാന്തി തൻ േണ്ഡലം 

7 

ഈ വനെിേലീശനപ്റ  കകാവിലിൽ   കകവലപോരു േൺതരി കരാലുകേ  

നാവടക്കി സ്സോധിയിൽ  വാണിതാ    കകാവിലാക്കുന്നു തന്നന്ത രംഗവും 

8 

േൂടൽ  േഞ്ഞാേ്  േസിതേണിഞ്ഞിതാ   കാടും കേടും േജനേിരിക്കുന്നു  

ആടിയാനന്ദ നൃെം തുടരുന്നു   രാടും പരേിളി രാർക്കുന്ന രാദരം 

9 

രാറ പകാണ്ടു ജരേണീ ോല തീർൊറുകൾ സദാ നാേം ജരിക്കുന്നു  

താരിനങ്ങളിൽ േക്തി തൻ ബാഷ്പോയ ് ഊറി നിൽക്കുന്നു തൂേഞ്ഞുതുള്ികൾ 
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കകാറസ ്

ശരണം ശരണം  ശരണം  ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം 

 

10 

കേകല കേകല രിണഞ്ഞ ലതകളാൽ  ോലയിട്ടകല്ലാ ോേരപോപക്കയും  

ആലിയാലിപ്പറക്കും കരിയില    ആലരിപ്പതു േയ്യപ്പ കീർെനം 

11 

ആരിതിപന്നാപക്ക യാധാര ോ ദയാവാരിധിയാം ശബരിഗിരീശപന  

കനരറിഞ്ഞു േജിക്കുന്ന കൂട്ടകര  ോരേല്ലിനി നമ്മൾക്കു ജീവിതം 

12 

േുന്നിലാശകൾ രിന്നികലാ ്രാരബ്ധം  എന്നും ജീവിതെിന്പറയിരുേുടി  

ഖിന്നരായ ്വഹിപച്ച്തനാപള്തനാൾ  േന്നിടെിൽ അലഞ്ഞവരാണു നാം 

13 

അന്നു േിന്നിയ രുഞ്ചിരി ോഞ്ഞു കരായ ്അന്്ന വീഴ്െിയ കണ്ണീരുറഞ്ഞു കരായ ് 

പരാന്നും രണ്ടവും കണ്ടു കണ്ടിപല്ലന്നായ ് കുന്നും കുണ്ടും കടന്നു നടന്നു കരായ ്

14 

ോലയിട്ട ദിനം പതാട്ടു നമ്മുപട    ോലകറ്റീടു േിപ്പര  പദവതം  

നാലുരാടും വലയ്ക്കുന്ന ോയയക്്കു   കാലനാകുേിക്കാന്താര താരകം 

15 

എൻ േനസ്സിൽ േണി േുറ്റെങ്ങപന   കണ്മണിയായ ്കളിക്കും േണികണ്ഠ ൻ  

എൻ േിഴികളിൽ ആനന്ദം ചാർെുകവാൻ പരാന്മയ രൂരനാകും േണി കണ്ഠ ൻ 

16 

എന്പറ കാലിണ കരാകുന്നിടങ്ങളിൽ  എന്പറ രാണികൾ കൂപ്പുന്നിടങ്ങളിൽ  

എന്പറ കേനി നേിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ   എന്പറ േുന്നിലുദിക്കും േണി കണ്ഠ ൻ 

17 

എന്നിൽ തിങ്ങി നിറയുന്ന േക്തിയാൽ  എന്നിപല ഞാൻ ഉണർന്നുണർന്നങ്ങപന  

ഒന്നിപലാന്നു ലയിച്ചു ചിദാനന്ദ   ബിന്ദുവാകുേീ ഞാനാം ോണി കണ്ടൻ 

18 

എന്നിൽ തിങ്ങി നിറയുന്ന േക്തിയാൽ  എന്നിപല ഞാൻ ഉണർന്നുണർന്നങ്ങപന  

ഒന്നിപലാന്നു ലയിച്ചു ചിദാനന്ദ  ബിന്ദുവാകുേീ ഞാനാം ോണി കണ്ടൻ 

 

കകാറസ ്

ശരണം ശരണം  ശരണം  ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം 

ശരണം ശരണം  ശരണം  ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം 

ലീഡ ്  ശരണം……….. ..  ശരണം ..........     ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം. 


