


ഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -1 2

ഭാഗവതം

പഞ്ചമ ന്ധം -1

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -1

ഭാഷ മലയാളം

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



ീമഹാഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -1
മനുപു നായ ിയ തെന്റ ചരി ം

ീശുകമഹാമുനി ീപരീക്ഷിത്തിേനാടു’

േകശവചരിതങ്ങളാശയം െതളിവാനായ്
ആശുെചാല്ലിയെതല്ലാം സൂതനാം വ്യാസശിഷ്യ-
നാശീർവാദവും െച ശൗനകാദികൾെക്കല്ലാം
ഏഷണാദികളായ പാശങ്ങൾ നശിപ്പിപ്പാൻ
േദാഷെമന്നിെയെചാന്നരദ്ധ്യാത്മസാരമിേപ്പാൾ
ശീശുകൈപ്പതേല! നീ െചാേല്ലണെമേന്നാെടല്ലാ-
മാശകളക ള്ളിലാനന്ദം വരും വണ്ണം
േകൾപ്പിപ്പാൻ പണിയതു പറഞ്ഞാെലനിക്കിേപ്പാൾ
േകൾപ്പതിന്നേപക്ഷയുെണ്ടങ്കിേലാ േക െകാൾവിൻ
േകൾപ്പിപ്പാൻ പാതമല്ല ഞാനെതന്നിരിക്കിലും
താ ര്യാർത്ഥമാെയാ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞീടാം.
സ്ഥാനമായതു ജഗ ക്ഷെയന്നറിഞ്ഞാലും.
രക്ഷിതമായി ള്ള േലാകസംസ്ഥാനങ്ങളും
ദിഗ്വിേശഷത്താലുണ്ടാമായുർേഭദാദികളും
േലാകെത്ത ിയ തനാകിയ മനുപു ൻ-
ത െട ചരിതെത്ത െചാ നേടെയങ്കിൽ;
സാരമാം നിവൃത്തിമാർഗ്ഗെത്ത വിസ്തരിെച്ചാെക്ക
നാരദനുപേദശിച്ചീടിനാനതുമൂലം
പാരിതു പാലിെക്ക താതെന്റ നിേയാഗെത്ത-
പ്പാരെമാന്നനുവദിച്ചീേലതും ിയ തൻ.
അക്കാലം വിധാതാവു താൻ തെന്നെയഴുന്നള്ളി
മുഖ്യനാം പൗ േനാടു സല്ക്കർമ്മമരുൾ െച ;
‘ഞാൻ പറയുന്നതിെനേക്ക െകാൾ കുമാരാ! നീ;
സാ തമതുെകാ േമാക്ഷെത്ത ാപിച്ചീടാം.
ഈശ്വരൻ തെന്ന നിന്ദിച്ചീെടാലാ കുറെഞ്ഞാ -
മീശ്വരാജ്ഞയാ തെന്ന േലാകങ്ങൾ വർത്തി ;
ആരാലുമതി മിക്കാവതില്ലിതു നൂനം.
േനരുള്ള മുക്തന്മാരായുള്ളവർ േപാലുെമാെക്ക,
തങ്ങൾ കർമ്മക്ഷയം വരുേവാളം നാേള
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തങ്ങെട ശരീരെത്ത രക്ഷിച്ചീടു വേല്ലാ.
േകൾക്ക നീ മുമു വായിരി ന്നവേനതു-
േമാർ േമ്പാൾ ബന്ധമില്ലഗൃഹസ്ഥാ മം െകാ ം
ആകയാൽ നീയുമി ഭഗവൽ പാദാബുജം
േശാകശാന്തി നന്നായാ യിെച്ചെന്റ െചാല്ലാൽ
മഹത്വം വളരുമാറിരു വഴിേപാെല
ഗൃഹസ്ഥാ മമവലംബിക്കമടിയാെത;
ഈശ്വരാർപ്പണമായിക്കർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചാ
ലീശ്വരാജ്ഞയാവരും േഭാഗങ്ങൾ ഭുജിക്ക നീ.”
ഇങ്ങെനയുള്ള ധാതാത െട നിേയാഗങ്ങ-
ളങ്ങെനതെന്നെയ ൈകെക്കാണ്ടാൻ ിയ തൻ;
വിശ്വപാലനം െച വസിച്ചീടിന കാലം,
വിശ്വകർമ്മാവിൻ മകളാം ബർഹിഷ്മതി തെന്ന
ൈകെക്കാണ്ടാനവൾ െപ പ പു രുമുണ്ടായ്
െചാെല്ക്കാ മൂർജ്ജസ്വതിെയെന്നാരു കന്യകയും-
അഗ്നീദ് നിദ്ധ്മജിഹ്വൻ യജ്ഞബാഹുവും പിെന്ന
േക്കൾക്കണം മഹാവീരൻ ഹിരണ്യേരതാെവ ം
ഘൃതപൃഷ്ഠനും സവെനട്ടാമേന്മധാതിഥി
വീതിേഹാ നും കവിെയന്നവൻ പത്താമവൻ.
ഇവരിൽ മാ ഹാവീരനാമാവും കവിതാനും
സവനും സംന്യസി സാധിച്ചാർ പുരുഷാർത്ഥം;
മെറ്റാരു ഭാര്യ െപറ്റി ത്തമൻ താമസനും.
ൈരവതെന മൂ പു രുമുണ്ടായ് വ .
അവർേപാൽ മൂന്നാം മനുതുടങ്ങി മത്താെല
തപസാമനുക്കളാകുന്നെതന്നേല്ലാ േകൾ ;
മാനവൻ ിയ തൻ താെനാരു പതിെനാ
മാനമായി പരിവത്സരേകാടിവാണാൻ
േമരുെവ ദക്ഷിണം െചയ്തിടും ദിവാകര-
രശ്മികൾ െകാ ടൻ ഭൂമണ്ഡലെമാരുപാതി
സത്വരം കാശിച്ചീടുന്നിതു മേറ്റപാതി
യ േനരവും കാശേത്താടു കൂടായു .
ആരണമയൻ രശ്മിെകാ ഭൂച ം പാതി
േകവലം ദീപി മേറ്റടം പുനരേപ്പാൾ
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ദീപിച്ചീടുന്നതില്ല േകെളേടാ കുറെഞ്ഞാ ം
അക്കാലമാദിത്യേനാെടാെത്താരു േവഗം പൂ
മുഖ്യമാേയ്ത്തേജാമയമാെയാരു േതരിേലറി,
രാ ിെയപ്പകലാക്കീടുന്നതുെണ്ട കല് പി-
ച്ചാസ്ഥയാ മനുപു നായീടും ിയ തൻ
താൻ േട ദക്ഷിണം െചയ്താെനാേരഴുവട്ടം
കാൺെകേടാ! രണ്ടാമെതാരാദിത്യെനന്നേപാെല
േതരുരുൾ നടെന്നാരു വഴികേളഴുേമഴു-
വാരിധികളുമായി; തിടയിലിടെമല്ലാം.
ദ്വീപുകളായും വന്നിതക്കാലമവൻ പിെന്ന
ദ്വീപുകേളഴുേമഴുപു ർ ം െകാടു േപാൽ;
പു ിയാമൂർജ്ജസ്വതി തെന്ന നു നൽകി
പു ിയുമവൾ െപറ്റി ണ്ടായി േദവയാനി;
അവെള യയാതിയാം ഭൂപതി ൈകെക്കാ േപാ-
ലവിെട ിയ തനായമന്നവൻ പിെന്ന
േചതസി വിേവകൈവരാഗ്യങ്ങേളാടും കൂെട
ധാതൃജൻ േപാക്കൽ നി കിട്ടിേയാരുപേദശാൽ

േഹ്മാപാസനം െച സാധിച്ചാൻ പുരുഷാർത്ഥം
നിർമ്മലനവൻ തെന്റ നന്ദനനഗ്നീദ് ന്താൻ
ജംബുദ്വീപാധിപതി പർവ്വതഗുഹ തന്നി-
ലബുജ ജന്മാവു താന്നാജ്ഞയാ േപാ വന്നാ-
ളംബേര നി പൂർവ്വചിത്തിയാമപ്സര: ീ
അവെളക്ക േമാഹിച്ചാ ഗ്നീദ് നുരെചയ്താ-
നവേളാ“ടാർനീെയ െചാൽെകേടാ മടിയാെത!”
“ഞാണില്ലാെതാരുവി ം മടമ്പില്ലാേതാര
മാനന്ദം വരുമാറു ൈകെക്കാ മേനാജ്ഞമായ്
എെന്താരു കായമായിെപ്പരുമാറുന്ന ഭവാ-
െനെന്താരു േലാകത്തിങ്കലുണ്ടായി ഭവാൻ മമ
േചതസി െകാതിയു കാൺകയിലവിടവും
യാെതാരു േലാക നിന്നിങ്ങെന സമങ്ങളായ്
േചേതാേമാഹനങ്ങളായ് േലാകേലാഭിതങ്ങളായ്
മാറ തഴ കെള യും വലുതെ ,
മാമുനിേ ഷ്ഠ! നമ ാരം െകാണ്ട യല്ലീ!
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േകശവും നീളമുണ്ടങ്ങിളകാതിരിക്കയാൽ;
േകശവഭക്തന്മാരിൽ ചിന്തിക്കിൽ മുമ്പനേല്ലാ.
ഉണ്ടിതു േചത കെള യുമൂറ്റമെ !
രണ്ടവയവങ്ങളെതങ്ങെനയുണ്ടായ് വ ?
കേണ്ടാളം െകാതിവരും തടവീടുവാൻ േതാ ം”
ഇത്തരം ാമ്യവിദഗ്ദ്ധങ്ങളാം വചനങ്ങൾ
സത്വരം പറയുേന്നാരാഗ്നീദ് ഗുണങ്ങളാൽ
ആക്ഷിപ്തചിത്തയായ പൂർവ്വചിത്തിയുമേപ്പാ -
ളീക്ഷണംെകാ പറഞ്ഞവെന േമാഹിപ്പിച്ചാൾ
എങ്കിേലാ സമങ്ങളായുന്നതതരങ്ങളായ്
കു മപങ്കമലങ്കരി ള്ളവയവം
െതാട്ടാലുമണ ടൻ മാറ േചർത്താലുമ-
ങ്ങിഷ്ടമുെണ്ടങ്കിലധരാമൃതം നുകർന്നാലും,
ഏറിയകാലം െചയ്ത തപസ്സിൻ ഫലം െകാ
പാരെമാരാനന്ദവുമാത്മനി േചർത്തീടുവാൻ
ഉള്ളിെലക്കരണത്തിനാനന്ദമാശു പുറ-

െള്ളാരു കരണങ്ങൾ െകാ ഞാനുണ്ടാ വാൻ
ഇത്തരം െചാല്ലിസ്സമാേ ഷചുംബനങ്ങളാൽ
ചിത്തവുമാർ മാക്കിേക്കവലാത്മനാ നന്നാ-
യേനാന്യം രമിച്ചേനകായിരം സംവത്സര-
മന നരാഗം പൂ വസിച്ചാരിരുവരും.
ഒമ്പതുപു ന്മാരുമുണ്ടായതതുകാല-
െമാമ്പതുേപർ ം നാമം െവേവ്വെറ േക െകാൾക-
നാഭിയും കി രുഷൻ മൂന്നാമൻ ഹരിതാനും
നാലാമനിളാ ൃതൻ, രമ്യകൻ, ഹിര ണ്മയൻ
ഏഴാമൻ കുരുെവ , െമട്ടാമൻ ഭ ാ ശ്വനും
േകാഴെയന്നിേയ േകൾപ്പിൻ േകതുമാലനും പിെന്ന
ഒമ്പതു പു ന്മാെരയിങ്ങെന ജനിപ്പിച്ചി-
ട്ടംബേജാത്ഭവേലാകം പൂർവ്വചിത്തിയും പൂക്കാൾ
അക്കാലാമഗ്നീദ് നും ത െട ജംബുദ്വീപ-
െമാക്കേവ പകു തൻ നന്ദനന്മാർ നൽകി;
താൻ പിെന്ന തേപാബലെങ്കാ േപാ യ് ഹ്മേലാേക
സാ തം രമി േപാൽ  ർവചിത്തിയുമായി
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ആത്മതുല്യാഖ്യങ്ങളാെയാമ്പതു ഖണ്ഡങ്ങളു-
മാത്മതുല്യങ്ങളായിരമിച്ചാരവർകളും.
ആഗ്നീദ് തനയന്മാരക്കാലം േമരുവിെന്റ-
യാത്മജമാരാം നവകന്യകമാെരേവട്ടാർ
േമരുേദവിയും തിരൂപയും, മു ദം ി,
ചാരുേലാചനയാകും ലതയും, രമ്യതാനും
ശ്യാമയും, നാരിഭ േദവഹൂതിയും, മിതി
നാമമങ്ങവർകൾ ം െവേവ്വെറെയല്ലാം േകൾപ്പിൻ.
അവിെട േമരുേദവിയാകിയ പത്നിേയാടു-
മവനീപതി, നാഭിപു സമ്പത്തിനായി
ദക്ഷിണസമു തീര െചന്നിരു ടൻ
ദക്ഷിണബഹുലമായ് യജി ഭഗവാെന;
അഗ്നികുണ്ഡത്തിങ്കൽ നിന്നാവിർഭൂതനുമായാൻ
ചിദ്ഘനനായപരൻഭഗവാൻ പരമാത്മാ
അക്കാലമൃത്വി കൾ സദസ്യന്മാെരന്നിവ-
െരാക്കേവ നമ ാര തികളതും െചയ്താർ:-
“ഈശ്വര! ഭഗവാെന! പര ഹ്മേമ! േപാറ്റി!
ശാശ്വതമായമൂർേത്ത! ശരണം ജഗന്നാഥാ!
ഞങ്ങളാൽ െചയ്യെപ്പട്ട പൂജെയ വഴിേപാെല
ഞങ്ങളിൽ വളർെന്നാരു കാരുണ്യമതിനാെല
ൈവകാെത പരി ഹിേക്കണേമ ഭഗവാെന!
ൈവകാര്യമൂർേത്ത! േഭദമാർക്കറിയാവതേയ്യാ!
നിന്തിരുവടിയുെട ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാനും
നിന്തിരുവടിെയ നന്നായ് സാദിപ്പിപ്പാനും
ഞങ്ങൾ ശക്തിേപാരാ പരമാനന്ദമൂർേത്ത!
ഞങ്ങെളയനു ഹിേക്കണെമങ്കിലും നാഥാ!
നിന്തിരുവടിയുെട തിരുനാമങ്ങെളല്ലാം
സന്തതം വചനേഗാചരമായ് വേരണേമ!
തൃക്കഴലിണ കൂപ്പി നിൽ ന്ന രാജർഷികൾ-
മുഖ്യെനക്കരുണയാ തൃക്കൺപാർത്തരുേളണം
നിന്തിരുവടി േപാക്കൽ നിെന്നാരു തനയെന-
െയെന്താരു കഴിവിനിലഭിപ്പാെനന്നീവണ്ണം
ചിന്തി നിൽ െന്നാരു ഭൂപതി വരെന്റ
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സേന്താഷം വരുേത്തണം നിന്തിരുവടി നാഥാ.”
ഇത്തരം നാനാവിധ തികൾ െകാ നന്നായ്

തനായ പരൻ ഭഗവാനതുേനരം,
സന്യാസധർമ്മസ്ഥിതിഭൂമിയിലുറപ്പിപ്പാൻ
ധന്യനാം നാഭി തെന്റ പത്നിയാം േമരുേദവി-
തന്നിലങ്ങവതരിച്ചീടിനാനതുകാലം;
മന്നവൻ താനും സാദിച്ചാനങ്ങതിശയം.
ഭഗവല്ലക്ഷണങ്ങൾ പലവും കാൺകെകാ ം
ഋഷഭെന താതൻ നാമവുമരുൾ െചയ്താ-
നൃഷികൾ േദവാദികേളവരും സേന്താഷിച്ചാർ,
പു െന്റ ഗുണാധിക്യം ക നാഭിയുമ
പൃഥ്വീപാലനത്തിനായഭിേഷകവും െച -
ത െട പത്നിയായ േമരുേദവിയുമായി
പ്പിെന്നേപായ് വിശാലയിൽത്തപ തുടങ്ങിനാൻ
നരനാരായണന്മാരാകിയ മൂർത്തികെള
വിരേവാടുപാസി സാധി പുരുഷാർത്ഥം
ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായീശ്വരൻ തെന്ന വ
നിർമ്മലനൃഷഭനായ് പിറന്ന ജഗന്നാഥൻ
ൈകെക്കാണ്ടാനി ദത്തയാകിയ ജയന്തിെയ-
യക്കാലം നൂറുപു രവൾ െപ ണ്ടായ് വ .
അവരിേലവരിലുമ ജൻ ഭരതൻ േപാ-
ലവനുമജനാഭം വരിഷം പാലിച്ചാൻേപാൽ.
ത െട ഗുണാധിക്യം െകാണ്ടജനാഭവർഷ-
മ െതാെട്ടല്ലാവരും ഭാരതെമ െചാ ം.
ഭാരതഖണ്ഡം നന്നായ് ഭരി ഭരതനും
പാരീേരഴിലും നിജകീർത്തിെയപ്പരത്തിനാൻ
ഭരതസമന്മാർ േപാലവരും ഗുണങ്ങളാൽ,
േപരുകൾ കുശാവർത്തൻ, പിേന്നവനിളാവർത്തൻ,
സാരനാം ഹ്മാവർത്തനാര്യാവർത്തനും പിെന്ന
മലയൻ േകതുഭ േസനനു, മി ം
ചലനെമാഴിെഞ്ഞഴും വിദർഭൻ, കീകടനും
ഇവർകൾക്കനുജന്മാർ നവേയാഗികളെല്ലാ;
കവിയും ഹരിതാനുമന്തരീക്ഷനും പിെന്ന,
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ബുദ്ധൻ താനും പിപ്പലായനനാവിർേഹാ ൻ
വിഡൻ ചമസനും കരഭാജനന്താനും

ഇവർകെളല്ലാമാത്മജ്ഞാനത രന്മാരാ-
യവനി തന്നിൽ സന്യാസി വര ന്മാരായാർ.
എ യും മഹത്വമുണ്ടപ്പരിഷകൾക്കതു
വിസ്തരിേച്ചകാദശ ന്ധത്തിൽ െചാല്ലീടു
പിെന്നപ്പർവാദ്യാധികന്മാരാേയാെരൺപെത്താ -
മന്വഹം കർമ്മനിഷ്ഠ ാഹ്മേണാത്തമന്മാരായ്.
ഋഷഭന്നിരാേപക്ഷനീശ്വരെനന്നാകിലും
വഴിേയ േലാകാനു ഹാർത്ഥമായ്ദ്ധർമ്മേത്താെട
പരിപാലി ം കാലം സകല ജകളും
പരിപൂർണ്ണാശാവശഗതന്മാരായാരേല്ലാ.
ഋഷികൾ ധരാേദവന്മാരിവർ േകൾെക്കെച്ചാന്നാ
നൃഷഭേദവൻ നിജതനയന്മാേരാെടല്ലാം:-
“ബുദ്ധിെകാെണ്ടെന്റ െചാ സർവരും ഹിേക്കണം
ചിത്തത്തിലാക്കി നന്നായുറപ്പിക്കയും േവണം
മർത്ത്യവി ഹം നാനാേഭാഗത്തിനുള്ളതല്ല
നിത്യമായിരിെപ്പാരു ൈകവല്യം വരു വാൻ;
മ ള്ള ജ ക്കൾ മുണ്ടേല്ലാ േഭാഗങ്ങേളാ
മ ള്ള ജനങ്ങൾ േമാക്ഷേമാവരായേല്ലാ
മാനുഷജനങ്ങൾേക്ക േമാക്ഷെത്തസ്സാധിക്കാവൂ;
മാനസശുദ്ധിവരും തപ െകാ തെന്ന.
മ ള്ള ജനങ്ങളിൽ വ മാനുഷന്മാർ
െച ൈവശിഷ്ട്യെമന്തതല്ലായ്കിൽ നിരൂപിക്ക
സത്സംഗം നരകത്തിൻ ദ്വാരെമന്നറിഞ്ഞാലും.

ീസംഗം വിേശഷി ം നരകദ്വാരെമന്നരിഞ്ഞാലും.
ഇത്തരം വിചാരി തത്ത്വജ്ഞാനാർത്ഥം െകാ
ചിത്തശുദ്ധിെയേച്ചർ മുക്തിെയ ലഭിേക്കണം.”
പു രിൽ വരിഷ്ഠനാം ഭരതൻ തെന്ന നന്നായ്
പൃഥ്വീപാലനത്തിനായഭിേഷകവും െചയ്താൻ
സന്യാസാ മമവലംബി നിവൃത്തനായ്
ദ്ധന്യനാമൃഷഭനും ത െട തേപാബലാൽ
ഉന്മത്തജളബധിരാന്ധമൂകെരേപ്പാെല
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തന്മേനാബലേത്താടും െപരുമറീടും കാലം
ാകൃതജനം നാനാജാതിഭാഷി ം േതാറു-

േമകനായ് മൗന തം ധരിച്ചാനനുദിനം.
ദുർജ്ജനപരിഭവം േപാ വാൻ വിേശഷി
വർജ്ജിച്ചാനശനാദി പലവുമതുമൂലം
തങ്ങെളേപ്പാ വന്ന േയാഗസിദ്ധികെളയും
സംഗമാധിക്യം ൈകെക്കാണ്ടാദരിച്ചീലേയതും.
എന്നതുേക പരീക്ഷിത്താകും നൃപവര-
നേന്നരം ശുകേനാടു വന്ദി േചാദ്യെഞ്ചയ്താൻ:-
“ന നന്നതു പാർത്താെല യും, ചി ം ചി ം!
നന്നായിട്ടരുളിെച്ചയ്തീേടണമതി ലം,
ആത്മാരാമന്മാരായി ള്ള േയാഗീ ന്മാർ -
മാത്മനാ തെന്ന ലഭിച്ചീടിേനാൈരശ്വര്യങ്ങൾ
ബന്ധേഹതുക്കളാകയിെല്ല േകൾ െണ്ടന്നാ-
െലന്തവനനാദരിച്ചീടുവാന്മഹാമേത?”
എന്നിവ േചാദിേപ്പാരുമന്നവന്തേന്നാടേപ്പാൾ
മന്ദഹാസവും െച ീശുകനരുൾ െച -
“ഇഷ്ടമായുള്ള േലാകെത്താക്കേവ നടന്നീടാ-
മൈഷ്ടശ്വരാദികൾ െകാെണ്ട വന്നീടും േനരം
ഓേരാേരാ േലാകങ്ങളിേലാേരാേരാ േഭാഗങ്ങൾെകാ-
േണ്ടാരാെത ചമഞ്ഞീടും േയാഗീ ന്മാെരങ്കിലും
പിെന്നവിശ്വസിക്കരുതാർ േമ മനസ്സിെന-
ത്ത െട വശ വന്നീടുകയില്ലയേല്ലാ;
എന്നലേങ്ങറിേയാരു കാലം െകാ ണ്ടായ് വന്ന
ത െട തേപാബലം േഭാഗത്താൽ നശിച്ചീടും
ഈശ്വരന്മാർ േപാലും തന്മേനാവിശ്വാസംെകാ-
ണാശ്ചര്യംേ തപെസ്സാക്കേവ നശി !
വിശ്വസിച്ചീടുന്നാകിൽക്കാമെത്തെക്കാടുത്തീടും
നിശ്ചയം മനെസ്സേടാ കാണിനാഴികെകാേണ്ട;
കാമത്താലവിേവകേകാപങ്ങളകം പൂകും;
േപാമേ പിെന്നത്തേപാബലവും ഗുനങ്ങളും;
മുക്തനായ് ചമ േള്ളാരിഋഷഭേദവൻ മുന്ന-
മിത്തരം നിരൂപി േയാഗസിദ്ധികേളയും
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ആദരിയാ മേനാവിശ്വാസം വരായ്കയാൽ
മാധവനുെട മായെയ്ക്കന്തരുതാെതയു ?
അങ്ങെന തെന്ന നാനാേദശങ്ങൾ േതാറുമേങ്ങാ-
ടിേങ്ങാടു െപരുമാറും കാലമെന്നാരു ദിനം
കുടകാചലത്തിങ്കൽക്കാ തീപിടിെപട്ടി-
ടലും െവ േപായിഋഷഭേദവൻ തെന്റ

അങ്ങെന ഗതിവേന്നാരിഋഷഭചരിതം േക-
ട്ടംഗനാം നൃപേ ഷ്ഠനുണ്ടായി തത്ത്വജ്ഞാനം
ത െട ധർമ്മെമല്ലാം ത െട ബുദ്ധിെകാ
സംന്യാസം െച േമാക്ഷം സാധിച്ചാൻ വഴിേപാെല.

https://thalilakkam.in/




