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സൂതൻ ശൗനകാദികൾക്ക് െച ന്ന ഭാഗവേതാപേദശം

എെന്നല്ലാം മുനിജനം െചാന്നതുേക സൂതൻ
നന്നായിെത്തളി ടൻ പറ തുടങ്ങിനാൻ:-
വന്ദിച്ചീടുേന്നെനങ്കിൽ ീശുകമുനിതെന്ന
നന്ദിച്ചീടണെമെന്ന റി സദാകാലം;
േവദാന്തസാരാർത്ഥമായദ്ധ്യാത്മ ദീപമായ്
വ്യാേസാക്തമായ പുരാണങ്ങളിൽ ധാനമായ്
േമവിടും ഭാഗവതം െചാല്ലിയ മുനിവരൻ

ീേവദവ്യാസൻ താനുമാേവാളം തുണയ്ക്ക േമ.
മാമുനിവരന്മാേര! നെല്ലാരു േചാദ്യമിദം:
മാേലാകർെക്കല്ലാവർ ം മംഗലമാേയാന്നേല്ലാ;
ഭഗവൽകഥേകൾക്കാനാ ഹമുണ്ടായതു
സകലജനങ്ങൾ ം നല്ലതായ് വ കൂടും;
മർത്യനാ ിറക്കിേലാ മാധവന്തങ്കേലറ്റം
ഭക്തിയുണ്ടാവണമല്ലായ്കിൽ വൃഥാഫലം;
ജ്ഞാനവും ൈവരാഗ്യവുമുണ്ടായി മനസ്സിങ്കൽ
ആനന്ദമുണ്ടാകണെമങ്കിലിന്നിേത ന ;
വിധിച്ചവണ്ണം തെന്ന കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തീടിലും
‘മധുേദ്വഷിയിൽഭക്തിയില്ലായ്കിൽ ഫലംവരാ;
േവദങ്ങളുപനിഷദ്വാക്യങ്ങൾ ശാ ങ്ങളു-
മാദിേയപാഠം െചയ്ത സർവജ്ഞെനന്നാകിലും
മാധവൻ കഥാമൃതംതന്നിലുള്ളഭിരുചി
േചതസി കുറഞ്ഞീടിേലതുേമ ഫലമില്ല;
പലജാതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തീടിലും
ഫലമില്ലഖിേലശൻ താൻ സാദിച്ചീെലങ്കിൽ;
േകൾക്കയും പറകയുേമാർക്കയും പൂജിക്കയും
േമാക്ഷെത്ത നൽകീടുന്ന ഭഗവാൻ തേന്ന േവ
കുറേഞ്ഞാരളവറിവുള്ളിലുെണ്ടങ്കിലവനുേണ്ടാ
നരകൈവരിതെന്റ ചരിതം മറ ?
സജ്ജനസമ്പർക്കവും പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾേതാറും
മജ്ജനംവഴിേപാെല െചയ്കയും ദിനം തി
ദുർജ്ജനവിേയാഗവുമുെണ്ട വരുന്നവ-
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നച തകഥകളിലിച്ഛയുമുണ്ടായ് വരും;
ഇച്ഛയുണ്ടാകുംേതാറും േകൾപ്പാനും തരംവരും;
സ്വച്ഛമായ് ചമഞ്ഞീടും ചിത്തവുമതിനാെല;
നിശ്ചയമകതാരിലച തൻ വസിച്ചീടും;
അച തൻ വസി േമ്പാൾ നിേശ്ശഷസൗഖ്യം വരും;
സദ്േബാധമുണ്ടായ് വന്നാല ച തപാദാംബുജം
ഉൾ വിലുറപ്പി െകാള്ളണമാകുംവണ്ണം.
നിർ ണൻ ‘നിഖിലേലാകാ യസ്വതാഭൂതൻ
നിഷ്കളനായിട്ടേ നിൽ നിരന്തരം.
തത്സ്വയം ഭാരമിതാനന്ദസ്വതയിൽനി-

ത്ഭവിച്ചിതുമഹാമായയും നേട നേട;
തന്മായതന്നിൽ സംഗംതനിക്കിെല്ലന്നാകിലും
ചിന്മയിതേന്നാടിടേചർ താൻ മയങ്ങിനാൻ.
അവയക്തമായ ര ഹ്മവും മായതന്നാൽ
സുവ്യക്തമായിെട്ടാരു പുരുഷരൂപംേതാന്നി
േയാഗനി യും പൂ െവള്ളത്തിൽ പള്ളിെകാ ം
ഏകനായകൻ നാഭിതന്നിലെന്നാരുപത്മം
ഉണ്ടായിതതിൽ ജനിച്ചീടിനാൻ വിരിഞ്ചനും;
ഉണ്ടായിേലാകങ്ങളും തന്നവയവങ്ങളാൽ.
അന്നതിൽ ജകെള രക്ഷിപ്പാനായിെക്കാണ്ടേല്ലാ
ത െടയംശങ്ങളാലവതാരങ്ങൾ െച
നാലംശമായിട്ടതി മ്പിേലയവതാരം
നാലുേപർ സനകനും സനന്ദൻ സനാതനൻ
നാലാമൻ സനൽ മാരാഖ്യനും മത്താേല
നാല വയ ള്ള ൈപതങ്ങൾ തെമ്മേപ്പാെല
നാലാം േവദാന്തെത്തയും ശീലി സദാകാലം
നാല്വരും പിരിയാെത നട പേലട ം.

ഹ്മചര്യത്തിൽ നിഷ്ഠ കാ വാനായിട്ടേല്ലാ
നിർമ്മലന്മാരിങ്ങവതരി േലാകത്തിങ്കൽ
ഹിരണ്യാക്ഷെനെക്കാ ഭൂമിെയയുയർ വാൻ
പിറ യജ്ഞാംഗനായ് സൂകരമൂർത്ത്യാപിെന്ന
സാത്വതമായത ം േലാകെത്ത കാശിപ്പാൻ
സാത്വികനായമുനി നാരദനായാനേല്ലാ
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നരനാരായണന്മാരായ് ചമഞ്ഞിതു പിെന്ന
ധരണിതന്നിൽ തേപാബലെത്തക്കാട്ടീടുവാൻ
സിേദ്ധശനായകപിലാഖ്യനായ് ചമഞ്ഞിതു
സിദ്ധിപ്പാൻ മനുഷ്യർ സാംഖ്യേയാഗാർത്ഥജ്ഞാനം
അ ിപത്നിയിൽ ദത്തെനന്നഭിധാനേത്താടും
പു നായറിയിച്ചാൻ ദണ്ഡനീതികെളല്ലാം.
സജ്ജനേസവ്യൻ യ്ജ്ഞനായവതരി ടൻ
 ദുർജ്ജനാന്തകൻ തെന്ന നിർജ്ജേര നുമായാൻ
ലക്ഷ്മീവല്ലഭൻ നാഭിപത്നിേമരുവിൽ വ
ശിക്ഷേയാടൃഷഭനാം മുഖ്യഭൂപനുമായാൻ.
ഭൂമിെയക്കറപ്പാനും നിരത്തിച്ചമപ്പാനും
ഭൂമിനായകൻപൃഥുവായവതാരം െചയ് താൻ.
േമദിനീ ാനു ഹത്തി താൻ ളയാബ്ധൗ
േമദിനീപതി മത്സ്യമായ് മറകെള വീണ്ടാൻ.
ഇ ാദികൾ ജരാനരകൾനീക്കീടുവാൻ
ഇ ാരിജനവുമായ് പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞനാള്
 മന്ദരമുയർ വാനാമയായ് കീേഴനി
മന്ദെമന്നിേയ പക്ഷിയായതിന്മീേത നിന്നാന്
 ആയുർേവ്വദെത്തയുപേദശിപ്പാനവനിയില്
 നായകൻ ധന്വന്തരിമൂർത്തിയുമായാനേല്ലാ.
ൈദത്യെര േമാഹിപ്പി പീയൂഷം വീണ്ടീടുവാന്
 ൈദത്യാരിപുനെരാരു േമാഹിനീേവഷം പൂണ്ടാൻ.
ഭക് തനാം ാദെന രക്ഷിപ്പാൻ പിതാവിെന
നി ഹിപ്പതിെന്നാരു നരസിംഹവുമായാൻ,
വാമനമൂർത്തി മഹാബലിെയ വഞ്ചിപ്പാനായ് 
കാമദനി ാനുജനായവതാരം െചയ് താൻ.

ഹ്മേദ്വഷികളായ ഭൂപെരെയാടു വാൻ
നിർമ്മലൻ ജമദഗ്നിനന്ദനനായേശഷം
ധർമ്മസ്ഥാപനകരൻ ചിന്മയൻ ജഗന്മയൻ
കൽമഷഹരൻ േവദവ്യാസനായതും നാഥൻ
രാവണൻ തെന്നെക്കാൽവാൻ രാമനായഖിേലശൻ
േദവകാര്യാർത്ഥമവതരിേച്ചാനനന്തരം
േരവതീ രമണനാം രാമനായവനിയിൽ
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ക്ഷീബനാം ബലഭ നായതും താന്തെന്നേപാൽ.
േദവകീസുതൻ കൃഷ്ണനായവതരിച്ചതും
േദവേദേവശൻ പിെന്നേക്കവലം കലിയിങ്കൽ
ബുദ്ധനാം ജിനസുതനായതും ജഗന്നാഥൻ
കല്ക്കിയാമിനിക്കലിയുഗം തന്നന്തത്തിങ്കൽ.
ഇത്തരമവതാരമസംഖ്യം െചാല്ലീടുവാ-
നുത്തമന്മാരാമൃഷിവർഗ്ഗവും സുരന്മാരും
മനുക്കൾ പിെന്ന ജാപതിമാർ മനുജന്മാർ
കനെക്ക മഹ ക്കളായുള്ള ജനെമല്ലാം
ഈശ്വരൻ നാരായണൻ ത െടയവതാരം
ഈശ്വരമയമേ നിശ്ചയം പഞ്ചവും.
തൽ പഞ്ചത്തിെനല്ലാം സാക്ഷിയാേയകാത്മാവായ്
ത െട മഹാമായ കാരണം പഞ്ചത്തി-
െന്നന്നറിഞ്ഞീടുേന്നരമുദി മാത്മജ്ഞാനം.
എെന്നല്ലാം െചാല്ലീടുന്ന ീമഹാഭാഗവതം
വന്ദ്യനാം േവദവ്യാസൻ ചമ പഠിപ്പി ;

ീശുകനായ മുനിേ ഷ്ഠെന വഴിേപാെല-
ആശകളകെന്നാരു ീശുകമുനീ നും
അക്കാല മനശനം ദീക്ഷി ഗംഗാതീരം
പുെക്കാരു പരീക്ഷിത്തിെന്നേപ്പരുമറിയി .
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