


ഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -1 2

ഭാഗവതം

ഥമ ന്ധം -1

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -1

ഭാഷ മലയാളം

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



ീമഹാഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -1
സൂതപൗരാണികേനാട് ശൗനകാദികളുെട േചാദ്യം

ഹരിഃ ീ ഗണപതേയ നമഃ അവിഘ്നമ

ശൗനകാദിമഹർഷിമാർ യാഗം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ീ േവദവ്യാസ ശിഷ്യ 
നായ സൂതപൗരാണികേനാടു േചാദി ന്നത്

ആദിമൂല ീപരമാനന്ദസ്വതയിൽ നി-
ന്നാദരാലുണർന്നിഴഞ്ഞീടിേനാരമൃതവും
പാനംെചയ്തനുദിനമാനന്ദിച്ചലസാെത
മാനസപത്മത്തിങ്കൽ വാഴും ൈപങ്കിളിെപ്പേണ്ണ
മാനുഷഭാവം പഴുതായ് ക്കഴിഞ്ഞീടും മുേമ്പ
മാനസം െതളി ദിവ്യാനന്ദസ്വാഭാവികം
സാധിപ്പാെനളുതായ സാധനേമെതാ ?
സാദരമതു ബാേല! കാേല െചാെല്ലേന്നാടിേപ്പാൾ.
െചാ വാനേനകമുേണ്ടാേരാേരാ മുനീ ന്മാർ
െചാല്ലിയ േവദാന്ത സാരാദികൾ ബഹുവിധം;
െചാല്ലരുതവെയാ ം നമു പുരാണങ്ങൾ
െചാ െകന്നതും േകൾെക്ക ള്ളതും െചയ്യാമെല്ലാ.
െചാെല്ലഴും പുരാണങ്ങളുള്ളവെയല്ലാറ്റിലും
നല്ലതു ഭാഗവതെമന്നേല്ലാ െചാല്ലിേക്കൾ ;
പത്മാദിപുരാണങ്ങെളാെക്കയും നെന്നങ്കിലു-
മാത്മതത്വങ്ങെളയറിഞ്ഞീടുവാനിേത ന
ഓേരാേരാ ശാ ങ്ങളിൽ േമാക്ഷമാർഗ്ഗങ്ങൾ െചാന്ന-
േതാേരാേന്ന നിരൂപിച്ചാെലളുതല്ലി െയാ ം
ഓേരാേരാജനങ്ങൾ മുക്തിമാർഗ്ഗതത്വങ്ങൾ;
ഓേരാേരാ വിധമേ േകവല സ്വഭാവങ്ങൾ;
എന്നതിെലല്ലാവർണ്ണത്തിങ്കലുെമല്ലാവർ ം
നന്നായി സാധിക്കാേവാെന്നളുപ്പമുേള്ളാന്നേല്ലാ;
എ യുെമളുതായി മുക്തിെയ ലഭി ന്ന
ഭക്തിമാർഗ്ഗെത്ത തിപാതിപ്പാൻ േവ�
േതാേരാേന്ന നിരൂപിച്ചാെലളുതല്ലി െയാ ം
ഓേരാേരാജനങ്ങൾ മുക്തിമാർഗ്ഗതത്വങ്ങൾ;
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ഓേരാേരാ വിധമേ േകവല സ്വഭാവങ്ങൾ;
എന്നതിെലല്ലാവർണ്ണത്തിങ്കലുെമല്ലാവർ ം
നന്നായി സാധിക്കാേവാെന്നളുപ്പമുേള്ളാന്നേല്ലാ;
എ യുെമളുതായി മുക്തിെയ ലഭി ന്ന
ഭക്തിമാർഗ്ഗെത്ത തിപാതിപ്പാൻ േവദവ്യാസൻ
ഉത്തമേ ാകചരി ങ്ങളും നാമങ്ങളും
ഉത്തമധ്യാനങ്ങളും മി മായ് വിരുദ്ധമായ്
ചമ ഭാഗവത; മതിങ്കൽ നിരന്തരം
രമിപ്പാനായിട്ടേ മ ള്ള കഥെയല്ലാം;
അവിെടയാദിേ ാകം മംഗലാചരണമായ്
കവിനായകൻ േയാഗിച്ചിതു േവദവ്യാസൻ
സർവജ്ഞാനായിസ്സർവജഗൽക്കാരണനായി
സ്സർവ്വഭൂതങ്ങൾെക്കല്ലാം ജ്ഞാനദസ്വരൂപനായ്
അപരിച്ഛിന്നമായിപ്പരമാനന്ദമായ
പരമാത്മാവുതെന്ന ധ്യാനിക്കയായ് വേരണേമ.
വ നിർേദ്ദശം രണ്ടാം പദ്യെത്തെക്കാ െചാല്ലി;
സത്യമായ് പുരുഷാർത്ഥമായിരി ന്ന പര-
മാത്മതത്വവുമതിൽ ാപ്തിസാധനവുമായ്
േമധ്യമായിരി ന്ന ധർമ്മവുമതിങ്കേല;
േകൾക്കമാ േമ േവ ഭക്തിയുണ്ടാവാൻ പിെന്ന
േമാക്ഷവും വരുെമ േവേറ ഞാൻ െചാേല്ലണേമാ?
സുഖേമ േസവിച്ചീടാം ാ മാണ്യവശന്താനും
നിഗമെമ മൂന്നാം പദ്യെത്തെക്കാ െചാല്ലി;
േവദമായീടുെന്നാരു ക കവൃക്ഷത്തിെന്റ
േമാദമാർെന്നഴും ഫലമാദരപൂർവ്വം ഭക്ത്യാ
വീണിതു ശുകമുഖത്തിങ്കൽ നി ടൻ ഭുവി
ആനന്ദം വരുമാറു പീയൂഷ വേത്താടും
അങ്ങെനയുള്ള മഹാഭാഗവതാഖ്യരസം
മംഗലം വ പരന്തങ്കേല ലയിേപ്പാളം
ആേവാളം പാനം െച െകാ ക രസികന്മാ-
രായുള്ള ഭാഗവതമുഖ്യന്മാർ നിരന്തരം
എങ്കിേലാ െചാ െചാ സംസാരംെകാ ണ്ടാകും
സങ്കടം േപാകും വണ്ണം ൈവകാെത ശുകേമ! നീ
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െചാ വാനിവിെടയിേപ്പാെളനിക്കിതിേന്നതു-
മിെല്ലാരു മാന്ദ്യം, മാധുര്യാദിലക്ഷണങ്ങളാൽ
െചാല്ലേപ്പാകാേതാരതിമൂഢനായതു ഞാേനാ;
െചാ വാനവരുണ്ടേല്ലാ കവീ ന്മാർ;
െചാെല്ലഴുന്നവർ മുമ്പിൽെച െചാ േമ്പാൾ പിഴ
െചാ കയല്ലല്ലീെയന്നല്ലലുല്ലസി .
വല്ലഭെമഴും വിനതാത്മജനനന്താേ
തുല്യമില്ലാെത േവഗേത്താടുതാൻ പറ േമ്പാൾ
വല്ലാെത കൃശമശകാദികളതുകണ്ടി-
െട്ടല്ലാരുമട വല്ലഭമില്ലായ്കയാൽ.
വല്ലജാതിയും പറെക്ക വന്നീടും നൂനം.
െമെല്ലെമല്ലേവ പുനെരന്നേതാർത്താകും വണ്ണം
അല്ലെലന്നിേയ സംേക്ഷപി െചാല്ലീടാമേല്ലാ.
െചാെല്ലഴും ഗേണശനും വാണിയും മുകുന്ദനും
െചാല്ലിനപൗരാണികചാര്യനാം വ്യാസൻതാനും
സ്വർ േലാകാധിപൻ മുമ്പാമാശാധിപതികളും
വല്ലായ്മെയാഴി ഭൂേദവൈദവതങ്ങളും
കല്യാണം വളർ വാൻ നാരദമുനീ നും
എല്ലാരുമനു ഹിച്ചീടുവാൻ വന്ദി േന്നൻ.

ീേവദവ്യാസമുനിചമച്ചപുരാണത്തിൽ
ീമഹാഭാഗവതം തന്നിലും പരമാർത്ഥം

സത്യജ്ഞാനാനന്താനന്ദാദ്വയാമൃതപൂർ ണ്ണം
സച്ചിദ് ാഹ്മാഖ്യം പരമാനന്ദമുപാസിേച്ചൻ.
ഈശനും പഞ്ചവും ഏകെമ റ ഞാൻ
ഈശെനേദ്ദശികെനന്നറി െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ
േദശികപാദാപത്മെമ ള്ളിലുറപ്പിേച്ചൻ
േദശികാജ്ഞയാപരമാനന്ദസമന്വിതം
ഈശനും പഞ്ചവും േദശികൻ താനും ഞാനും
ഈശെന്റ കാരുണ്യത്താൽ േകവലെമാന്നായ് ക്കേണ്ടൻ;
അേന്നരം മായാമയമായുള്ള ബഹുത്വങ്ങൾ
ഒ േമ കാണ്മാനില്ല ഞാെനാഴിെഞ്ഞാേരട ം.
എന്നതി പേദശസാധനമിതുതെന്ന
നന്നായ് േക െകാൾവിൻ മെറ്റാ ം നിനയാെത
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ൈനമിശവനത്തിേല വി േക്ഷ ത്തിങ്കല-
മ്മാമുനിവരന്മാരാംശൗനകാദികെളല്ലാം
സ്വർ ഗ്ഗെത്ത ലഭിപ്പാനായ് സ ങ്ങൾ തുടങ്ങിനാർ
സദ്ഗതി വരുവാനും േഹതുവാമതുതെന്ന.
ആയിരത്താ കൂടിക്കഴി കൂടുന്നത-
ങ്ങാരാലുമുപ വം കൂടാ െതെച ം കാലം
െചന്നിതുേവദവ്യാസശിഷ്യനായുള്ള സൂതൻ
നന്നായ് സൽക്കാരം െചയ്തിരുത്തി മുനികളും.
പുണ്യവാനായ ഭവാൻ വന്നതു നന്നായ് വ
ധന്യന്മാെര വ ഞങ്ങളുമതിനാെല.
ധർമ്മശാ ങ്ങളിതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ
നിർമ്മലനായ ഭവാെനാെക്കേവ പാഠമേല്ലാ;
േവദാന്തെപ്പാരുളറിഞ്ഞീടിന മുനികളും
േവദേവദാന്തവിത്താം േവദവ്യാസനും മുന്നം
സാദരമരുൾെചയ്തെതാെക്കയഭ്യസിച്ച നീ
േമാേദനവന്നതിേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കനു ഹം.
േസ്നഹെമ യും പാരമുള്ള ശിഷ്യനു ഗുഹ്യ-
മായതുപേദശിച്ചീടു ഗുരുക്കന്മാർ,
േചതസി നിെന്ന േസ്നഹം േവദവ്യാസനു പാരം
വാസനാശു ഷാദിയാകിയ ഗുണങ്ങളാൽ
ആകയാൽ സാരമായ േമാക്ഷസാധനെമേന്താ-
ന്നായതു തവ മതി നിശ്ചയം പറെകെടാ!
ഇക്കലിയുഗത്തിങ്കൽ മാനുഷപ്പരിഷകൾ
ദുഃഖിതന്മാരായു നിേത്യാപ വങ്ങളാൽ
അ ായു കളുമായ ബുദ്ധികളുമാ-
യ് ഭാഗ്യന്മാരുമായ് മിക്കതുമു നൂനം.
േകൾേക്കണ്ടതസംഖ്യാമായുണ്ടവെയല്ലാമിേപ്പാ-
ളാഖ്യാനംെചയ് വാൻ കാലമിെല്ല വ കൂടും,
എന്നാെലന്തതിൽ സാരമായുള്ളെതല്ലാവർ ം
ഒ െകാ ടൻ ബുദ്ധിെതളി വരുന്നതായ്
എ യും ചുരുക്കമായത്യന്തം മെനാജ്ഞമായ്
വ വായിരിപ്പതു സത്വരം പറക നീ
േദവകിയിങ്കൽ വസുേദവനു സൂതനായി-
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േദ്ദവകൾ േദവൻ പിറേന്നാരുനാളുള്ള കഥ
േകൾേക്കണെമ മു േതാ ഞങ്ങൾക്കിേപ്പാ-
േളാർ േമ്പാെളല്ലാറ്റിലുമക്കഥയല്ലീ ന ?
തന്തിരുവടിയുെട തിരുനാമങ്ങളിെലാ-
ന്നന്ധനായറിയാെത െചാൽകിലും ഗതിയേല്ലാ;
ആത്മശുദ്ധിയിൽ െകാതിയുള്ളവനാകിൽ പര-
മാത്മാവാം കൃഷ്ണൻ കഥ േകൾക്കാനാ ഹമുണ്ടാം.
രസ്ജ്ഞന്മാെരന്നാകിൽ േകേട്ടാളം േകൾപ്പാൻ േതാ ം
രസങ്ങളിതിന്മീേത മെറ്റാ മില്ലാതാനും
ഞങ്ങൾ മതിയാകയില്ലതു േകൾ േന്താറും
മംഗലചരിതങ്ങൾ െചാ നീ മടിയാെത;
വന്നിതു കലിയുഗെമന്നറിഞ്ഞതുമൂലം
വ ൈവഷ്ണവേക്ഷ ം പുക്കിതു ഞങ്ങെളേടാ!
തന്തിരുവടിയുെട ചരിതം േക െകാൾവാൻ
എെന്താരുകഴിെവ ചിന്തി വസി േമ്പാൾ,
അന്തരാ വ ഭവാനീശ്വരകാരുണ്യത്താൽ
സന്താപമകന്നിതു മിക്കതും കണ്ടെപ്പാേഴ.
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