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ീമഹാഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -3
േവദവ്യാസന് നാരദൻ െചയ്ത ഭാഗവേതാപേദശം

ഇങ്ങെന േകട്ടേനരം ശൗനകമഹാമുനി
മംഗലനായസൂതൻ തേന്നാടു േചാദ്യം െച :-
‘ഏെതാരു കാലത്തിങ്കലാരുെടനിേയാഗത്താ-
േലെതാരു േദശ നിെന്നെന്താരുനിമിത്തമായ്
ബാദരായണൻ മുനി ചമ ഭാഗവതം?
ഏതുെമാന്നിലുെമാരുകാംക്ഷയില്ലാത്ത ശുകൻ
ആദരാലതു പഠിച്ചീടുവാെന മൂലം?
എന്തിനു പരീക്ഷി ദീക്ഷിച്ചിതനശനം?
ബന്ധെമന്തവനു ീശുകെന കെണ്ട വാൻ?
തങ്ങളിലുണ്ടാെയാരു സംവാദനിമിത്തവു-
െമങ്ങെനെയ നേമ്മാെടാക്കേവ പറയണം.’
എങ്കിേലാ േകൾപ്പിൻ മുന്നം ദ്വാപരയുഗത്തിങ്കൽ
പങ്കചവിേലാചനനാകിയ നാരായണൻ

ീപരാശര സുതനായവതരിച്ചിതു
താപസനായിസ്സത്യവതിയാം നാരിതന്നിൽ
േലാകാനു ഹപരനായ േവദവ്യാസൻ
േവേഗന സരസ്വതീതീരെത്ത ാപി ടൻ
ധ്യാനത രനായി ള്ളിെലക്ക െകാ
മാനസമുറപ്പി േനാക്കിയ േനരത്തിങ്കൽ
വന്നിതു കലിയുഗെമന്നതുകാണായ വ .
മുേന്നതിൽ റയുന്ന ധർമ്മവും കാണായ് വ ,
കാലേദാഷത്താൽ കുറഞ്ഞീടുന്ന ധർമ്മത്തിെന്റ
പാലനം െചയ് വാനായിട്ടക്കാലം മുനിവരൻ
നാലായിപ്പകു േവദെത്തയതുപിെന്ന
നാല്വർ ം പഠിപ്പി െവേവ്വെറേയാേരാെന്നല്ലാം
േവദത്തിൻ െപാരുൾ െവളിച്ച കാട്ടീടുവാനാ-
യാദരാൽ പുരാണങ്ങൾ ചമ പഠിപ്പി .
േലാകാനു ഹാർത്ഥമായിങ്ങെന െച ം കാലം
വ്യാകുലം തീർ ബുദ്ധിനന്നായിെത്തളിഞ്ഞീല.
എെന്താരു കുറെവനിക്കിങ്ങെന വന്നീടുവാൻ
ചിന്തിച്ചാെലാരുമൂലെമെന്നല്ലാം പലതരം
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ചിന്തി ചിന്തിച്ചിരുന്നീടിനകാലത്തിങ്കൽ
അന്തരാകാണായ് വ നാരദമുനിേയയും.
അന്തിേക കാണായ് വന്ന നാരദമുനീ െന
സേന്താഷം വളർെന്നാരു േവദവ്യാസനുേമറ്റം
ഭക്തിപൂെണ്ടഴുേന്ന വന്ദി നമ രി-
ച്ചർഗ്ഘ്യ പാദ്യാദികളാലർപ്പി പൂജിച്ചേപ്പാൾ
സല് ക്കാരകുശല ശ്നാദികൾ കഴി ടൻ
മുഖ്യനാം േവദമുനി നാരദനരുൾ െച :-
വിഖ്യാതഗുണാബുേധ, േകൾക്കണമിതു ഭവാ-
നുൾക്കാമ്പിലുണർേവറ്റമുണ്ടേല്ലാ നിനെക്കന്നാൽ
ഋഗ്യജുസ്സാ മ്നായ ഭാഗാദികൾ ജഗത് യ
ഭ സാധനം സർവ്വേലാകസമ്മതം നൂനം.
വിസ്മേയാദിതം ഭഗവദ്യശസ്സഹിതമായ്
തത്സമർപ്പണം െചയ്കിെല യുമത ത്തമം
ഭഗവദ്യേശായുതമല്ലായും ബന്ധങ്ങൾ
സുഖേമ േശാഭിക്കയിെല്ല േകട്ടിരി ;
കവിനായകനായ നിന്മേനാമാലിന്യവും
ഇവിെട നീങ്ങീടാനായ് വാനതു കാരണം തെന്ന
സർവ്വേലാകാനു ഹകരസാധനം തവ
സർവേലാേകശനായഭഗവദ്യശേസ്സാടു
സർൈവകസമ്മതമായുെള്ളാരുപുരാണം നീ
ചമയ്ക്ക േവണമിനിെയന്നാൽ നിന്മനസ്സേപ്പാൾ
രമി ം പരമാത്മാേവാടു േചർന്നനുദിനം.

മത്താലാത്മാവിങ്കലഖിലകർമ്മങ്ങളും
സമർപ്പിച്ചിരി േമ്പാളുദി മാത്മജ്ഞാനം
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുേന്നരം മാനസമലിനങ്ങൾ
താേനേപായകന്നീടുമില്ല സംശയേമതും.
ഞാെനാരു ശൂ ൻ പ ഭൂേദവകുലാജ്ഞയാ
മാനസഭക്ത്യാ സന്യാസികെള ജിക്കയാൽ
കാരുണ്യം വളർന്നനു ഹിച്ചാരവരതു
കാരണമാത്മജ്ഞാനത രനാേയാെരെന്റ
മാതാവുമരിച്ചതു ൈദവാനു ഹെമേന്നാർ-
േത്തതുേമ മനസ്താപമതിങ്കലുണ്ടാകാെത
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േകവലം േശഷ ിയെച ടൻ പുറെപ്പ
ഭാവനാവശാൽ സർവം ത്യജി ജിേത ിയ
ഭഗവദ്ധ്യാനേത്താടുകൂടേവ വനം പു
ഭഗവതുപാസനാരതനായ് വാഴും കാലം
ധ്യാനവിസ് ഫുരിതനാമീശ്വരഗുണരൂപം
കാണാ പരി മിച്ചീടിേനാെരനിെക്കാരു
വാണിെചെഞ്ചെമ്മ േകൾക്കായ് വന്നിതു നിനെക്കെന്ന-
ക്കാണണെമങ്കിലവകാശമില്ലിജ്ജന്മത്തിൽ;
താേനവെന്ന ം േമലിെലന്നതുേകട്ടേനരം
ആനന്ദസമു ത്തിൽ വീണുടൻ മുഴുകി ഞാൻ
മാനസഭക്ത്യാ ഭഗവദ്യശ കേളയും
ഗാനം െചെയ്ത ം നടന്നായുേശ്ശഷത്താലുള്ള
കാലങ്ങൾ കഴിേച്ചഴാം ഹ്മാനന്ദനനിേപ്പാൾ
കാലാത്മാകാലംെകാ സർവ്വവും സാധിപ്പി ം
എെന്നല്ലാം ഭഗവന്മാഹാത്മ്യങ്ങളരുൾ െച
പിെന്നയ ടനാത്മജ്ഞാേനാപേദശെത്തയും
നിർണ്ണയാത്മക തിബിംബപാദാ ദ്വന്ദ്വ-
മണ്ഡലം തന്നിൽ കാട്ടിെക്കാടു െതളിേവാെട
സേന്ദഹെമാഴി റപ്പിെച്ചഴുന്നള്ളീടിനാൻ
വന്ദ്യനാം േദവമുനിനാരദനതുകാലം.
പിെന്നയും സരസ്വതിത െട തീരത്തിങ്കൽ
പർണ്ണശാലയിൽ ത വസി േവദവ്യാസൻ

േഹ്മാപാസനംെകാ ശുദ്ധമായ് ചമെഞ്ഞാരു
നിർമ്മലാത്മനാ പരേമശ്വരതത്ത്വെത്തയും
മായാകാരണമായ സംസാരബന്ധെത്തയും
മായാസംബന്ധം തീർപ്പാനുള്ള സാധനങ്ങളിൽ
ഭക്തിേയാഗെത്തയും ക ൾക്കാമ്പിലുറപ്പി
മുക്തി സന്മാർഗ്ഗ തിപാൈദകകരണീയം

ീഭാഗവതം ചമച്ചീടിനാനതിഭക്ത്യാ
ീശുകൻ പഠിച്ചതു വിസ്തരിക്കയും െച

സൂതനാലുദിതമായിങ്ങെന േകൾക്കായേപ്പാൾ
ീതനായ് മഹാമുനി ശൗനകൻ േചാദ്യം െചയ്താൻ.
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