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ആയുസ്സിെന്റ പരിണാമം

േകവലേമവം ൈമേ യാനനാംബുജംനുകർ-
ന്നാവിരാനന്ദം വളർനീടിന വിദുരരും
േചാദിച്ചാൻ ഹ്മായുസ്സിനുള്ള കാലാനു മ-
േഭദെത്തപ്പരിചിേനാടീഷെലന്നിേയേകൾപ്പാൻ
കാരുണ്യം വളർന്നരുൾ െചയ്തിതൈമ്മേ യനും
സാരസപ മിളതായവ രെണ്ടാന്നിച്ചാൽ
േനരിയ സൂചിമുഖം െകാ ൈകകടുതാ യ
പൂരുഷെനടുത്തതിേവഗേമാടൂ ം വിധൗ
പ മെതാ മുറിഞ്ഞേങ്ങതുതേന്മൽ െച
പറ്റിടുന്നതിനിടയുെള്ളാരു കാല മം
മുൽപ്പാടിങ്ങ കാലെമ േപാൽ െചാല്ലീടു
മുപ്പത ത്തിെനാരു ടിെയന്നതും െചാ ം
മുപ്പതു ടിെക്കാരു കലയുമതുേപാെല
മുപ്പതു കലെയ്ക്കാരു കാഷ്ഠയും തൈഥവതൽ
തൽക്കാലം നിേമഷെമന്നൈ വ െചാല്ലീടു
തൽക്ഷണം കരവിരൽ െനാടിെയന്നതും െചാ ം
മാ െയന്നതും പറഞ്ഞീടാെമന്നിരി േമ്പാൾ
മാ നാലതിെന്നാരു ഗണിതെമ ണ്ടേല്ലാ;
േകൾെക്കേടാ! ഗണിതമവ്വണ്ണേമപത്തിെനാ
വീർ മീ മനുഷ്യെരല്ലാവരുമറിഞ്ഞാലും,
വീർ കളനു മി ന്നവയാറി തൽ-
താ ര്യവശാൽ വിനാഡികളറുപതു
സൂക്ഷ്മമാെയാ േന്നരമായ് വരും ഘടികയും

ാപ്തമാം ഘടികകളറു പതാകുേന്നരം
ഭാ രൻ ദക്ഷിണെമാന്നനു മി :
വാനവർ നിലയനമായ േമരുവിെനയും
മൂലമങ്ങഖിേലശേദശികപാദെത്തയും
മാനുഷർക്കേഹാരാ മായതുമതുതെന്ന
മാനമുറ്റതു പതിനഞ്ചിനായ് വരും പക്ഷം;
പക്ഷങ്ങൾ പൂർവാപരദ്വന്ദ്വങ്ങെളാരുമി
നിൽ േമ്പാളേഹാരാ ം മുപ്പതാമതു ചാ ം
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മാസെമാന്നതുതെന്ന പിതൃക്കൾക്കേഹാരാ ം
മാസമീരാറി തു, വാറു രണ്ടയനവും
മാസമിങ്ങെന േമഷാദ്യങ്ങളീരാറാകുേമ്പാൾ
വാസരം മു റ്ററുപത്തേഞ്ചകാലാമേപ്പാൾ
മാനുഷർെക്കാെണ്ടാന്നതു േദവകൾക്കേഹാരാ ം
മാനങ്ങളവ്വണ്ണം മു റ്റിേന്മെലാ േന്നരം
േകവലം േദവാബ്ദെമാന്നായ് വരുമതുതെന്ന
ദിവ്യവത്സരെമ െചാ ന്നിതറിഞ്ഞാലും.
അങ്ങെനയുള്ള ദിവ്യവത്സരംനാലായിര-
ത്തി േമെല റായ് നിെന്നാത്തിടും കൃതയുഗം
അേന്യപി മൂവായിരത്തറുനൂറാകു േപാൽ
അന നമംഗല്യദമാെയഴും േ തായുഗം;
പിേന്നതു രണ്ടായിരത്തി േമൽ നാനൂറാ
െചന്നീടുന്നതുമൂന്നാം ദ്വാപരയുഗമതും;
നാലാമേതാരായിരത്തിരുനൂറാബ്ദം കലി-
കാല മിങ്ങെന പന്തീരായിരം ദിവ്യാണ്ടാേമ്പാൾ
ഒത്തീടും ചതുർ ഗകാലമങ്ങതു കഴി-
ഞ്ഞിത്തരമതുതെന്ന പിെന്നയും വർത്തി .
തൽ കൃതേ താദ്വാപരകലിയുഗങ്ങൾ സം-
യുക്തമാെയഴുപത്തിെയാന്നാെകെയാത്തീടുേമ്പാൾ
നിശ്ചയെമാരു മനു ത െട കാലം കൂടും
നിർജ്ജേര ാണാം പരമായുരന്തവും വരും
തൽ കാേരണ പതിന്നാലു േപർ മനുക്കളാൽ
തച്ചതുർ ഗം സഹേ ാപരി ചതുർ ദ്വയം
വ കൂടീടുെമ്പാഴുതായ് വരും ളയമി-

ാണികൾക്കതുധാതാവിെന്നാരുപകലേല്ലാ.
എ നാൾകൂടീ ണ്ടായ് വന്നിത ളയമി-
ങ്ങ നാേള പുനരങ്ങെനതെന്നപിെന്ന
കിട ം ഹ്മാവിനു രാ ി േപാലറികതി-
െലാടുക്കം മുേന്നേപ്പാെല പകലുണ്ട തെന്ന
മനുക്കൾ പതിന്നാൽവർ കഴിേവാളവും കാലം
തനി പകെലാടുങ്ങീടുേമ്പാൾ ളയവും
പിെന്നയും പകലുണ്ടായ് വരു രജനിയും
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പിെന്നയുമുണർ സൃഷ്ടിച്ചവെയാടു േമ്പാൾ
മുേന്നതുേപാെല കണ്ടാലും ളയവും
വന്നീടുമിടതുടർന്നിങ്ങെനതെന്ന േമേന്മൽ,
പിെന്നയും പുനരപി പിെന്നയും പുനരപി
പിെന്നയും ഹ്മന്നേഹാരാ ങ്ങളനു മാൽ
മു റുമറുപതും െചെന്നാടുങ്ങീടും കാലം
അർേണ്ണാ േജാത്ഭവെന്നാരു വത്സരം തികഞ്ഞീടും,
അങ്ങെനയുള്ള സംവത്സരങ്ങെളാരു നൂറു-
മിങ്ങിരുപതിേന്മലുള്ളതുമാമന്തത്തിങ്കൽ

ഹ്മായുെസ്സാടുങ്ങീടുമ ളയാനു മം
ഹ്മായുേസ്സാളം കാലം നഷ്ടമായ്ക്കിട :

പിെന്നയും സരസിജ സംഭവൻ മുേന്നേപ്പാെല-
തെന്ന േകവലം ചമഞ്ഞന്ന ണ്ട സംഖ്യകം
െചാ വാനവസാനമില്ലാേതാരവസ്ഥക-
െളല്ലാെമങ്ങെന പറഞ്ഞീടു മഹാമേത!
മൂലമദ്ധ്യാന്തങ്ങളില്ലാെതാരു മഹാമായാ-
േവലകൾക്കാന്ത്യന്തമിെല്ലന്നറിെകേടാ! സേഖ
കാലേവദികളായ ദിവ്യന്മാെരല്ലാവരും
കാലൈവഭവമനുകാലെമന്നറിയു .
േപാകവെയല്ലാം ഹ്മസൃഷ്ടികൾക്കാധാരമാം
േലാകസംസ്ഥാനങ്ങെള കൽപ്പിേച്ചാരനന്തരം
പാലനത്തിനു മനുതെന്നയും ക ി ടൻ
ഭൂേലാകസ്ഥാേന നിേയാഗിച്ചരുളിനേശഷം
േക്ഷാണിെയ ളയാബ്ധി തന്നിൽ നി യർ വാൻ
േഘാണിയായ് നാരായണനബ്ധിയിലിഴി ടൻ
ദാനവൻ തെന്നെക്കാ ദീനയാമവനിെയ
സ്ഥാനമംഗലം ദ ാേ ണ േചർത്തരുളിനാൻ
േകവല േമവം ൈമേ േയാക്തികെളല്ലാം േക
ഭാവസേമ്മാദേത്താെട േചാദി വിദുരരും:

ീനാരായണൻ മുന്നം േഘാണിയായവനിെയ-
ത്താനുടനസുരെനെക്കാ വീണ്ടവസ്ഥകൾ
േതറുമാറരുൾ െചെയ്കന്നാശു േകട്ടകതാരിൽ
േതറിനൈമേ യനുമാദരാലരുൾ െചയ്താൻ:-
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