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മഹാഭാരതം
അനു മണികാപർവം

അധ്യായം 1

നാരായണം നമ ത്യ നരം ൈചവ നേരാത്തമം
േദവീം സരസ്വതീം ൈചവ തേതാ ജയമുദീരേയത്
1
േലാമഹർഷണപു ഉ വാഃ സൂതഃ പൗരാണിേകാ
ൈനമിഷാരേണ്യ ശൗനകസ്യ കുലപേതർദ്വാദശവാർഷിേക സേ
2
സമാസീനാനഭ്യഗച്ഛദ് ഹ്മർഷീൻസംശിത താൻ
വിനയാവനേതാ ഭൂത്വാ കദാചി തനന്ദനഃ
3
തമാ മമനു ാപ്തം ൈനമിഷാരണ്യവാസിനഃ
ചി ാഃ േ ാതും കഥാസ്ത പരിവവൃസ്തപസ്വിനഃ
4
അഭിവാദ്യ മുനീംസ്താം സർവേനവ കൃതാഞ്ജലിഃ
അപൃച്ഛത്സ തേപാവൃദ്ധിം സദ്ഭിൈശ്ചവാഭിനന്ദിതഃ
5
അഥ േതഷൂപവിേഷ്ടഷു സർേവേഷ്വവ തപസ്വിഷു
നിർദിഷ്ടമാസനം േഭേജ വിനയാേല്ലാമഹർഷണിഃ
6
സുഖാസീനം തതസ്തം തു വി ാന്തമുപലക്ഷ്യ ച
അഥാപൃച്ഛദൃഷിസ്ത കശ്ചിത് സ്താവയങ്കഥാ
7
കൃത ആഗമ്യേത സൗേത ക്വ ചായം വിഹൃതസ്ത്വയാ
കാലഃ കമലപ ാക്ഷ ശംൈസതത്പൃച്ഛേതാ മമ
8
സൂത ഉവാച
ജനേമജയസ്യ രാജർേഷഃ സർപ്പസേ മഹാത്മനഃ
സമീേപ പാർഥിേവ സ്യ സമ്യക്പാരിക്ഷിതസ്യ ച
9
കൃഷ്ണൈദ്വപായനേ ാക്താഃ സുപുണ്യാ വിവിധാഃ കഥാഃ
കഥിതാശ്ചാപി വിധിവദ്യാ ൈവശമ്പായേനന ൈവ
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10
ത്വാഹം താ വിചി ാർഥാ മഹാഭാരതസം ിതാഃ

ബഹൂനി സംപരി മ്യ തീർഥാന്യായതനാനി ച
11
സമന്തപഞ്ചകം നാമ പുണ്യം ദ്വിജനിേഷവിതം
ഗതവാനസ്മി തം േദശം യുദ്ധം യ ാഭവത്പുരാ
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച സർേവഷാം ച മഹീക്ഷിതാം
12
ദിദൃ രാഗതസ്തസ്മാത് സമീപം ഭവതാമിഹ
ആയുഷ്മന്തഃ സർവ ഏവ ഹ്മഭൂതാ ഹി േമ മതാഃ
13
അസ്മിന്യേജ്ഞ മഹാഭാഗാഃ സൂര്യപാവകവർചസഃ
കൃതാഭിേഷകാഃ ശുചയഃ കൃതജപ്യാ ഹുതാഗ്നയഃ
ഭവന്ത ആസേത സ്വസ്ഥാ വീമി കിമഹം ദ്വിജാഃ
14
പുരാണസം ിതാഃ പുണ്യാഃ കഥാ വാ ധർമസം ിതാഃ
ഇതിവൃത്തം നേര ാണാം ഋഷീണാം ച മഹാത്മനാം
15
ഋഷയ ഊച ഃ
ൈദ്വപായേനന യത്േ ാക്തം പുരാണം പരമർഷിണാ
സുൈരർ ഹ്മർഷിഭിൈശ്ചവ ത്വാ യദഭിപൂജിതം
16
തസ്യാഖ്യാന വരിഷ്ഠസ്യ വിചി പദപർവണഃ
സൂക്ഷ്മാർഥന്യായയുക്തസ്യ േവദാർൈത്ഥർഭൂഷിതസ്യ ച
17
ഭാരതേസ്യതിഹാസസ്യ പുണ്യാം ന്ഥാർത്ഥ സംയുതാം
സം ാേരാപഗതാം ാഹ്മീം നാനാശാേ ാപബൃംഹിതാം
18
ജനേമജയസ്യ യാം രാേജ്ഞാ ൈവശമ്പായന ഉക്തവാൻ
യഥാവത്സ ഋഷി ഷ്ട്യാ സേ ൈദ്വപായനാജ്ഞയാ
19
േവൈദശ്ചതുർഭിഃ സമിതാം വ്യാസസ്യാദ്ഭുതകർമണഃ
സംഹിതാം േ ാതുമിച്ഛാേമാ ധർമ്യാം പാപഭയാപഹാം
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20
സൂത ഉവാച
ആദ്യം പുരുഷമീശാനം പുരുഹൂതം പുരു തം
ഋതേമകാക്ഷരം ഹ്മ വ്യക്താവ്യക്തം സനാതനം
21
അസച്ച സൈച്ചവ ച യദ്വിശ്വം സദസതഃ പരം
പരാവരാണാം ഷ്ടാരം പുരാണം പരമവ്യയം
22
മംഗല്യം മംഗലം വി ം വേരണ്യമനഘം ശുചിം
നമ ത്യ ഹൃഷീേകശം ചരാചരഗുരും ഹരിം
23
മഹർേഷഃ പൂജിതേസ്യഹ സർവേലാേക മഹാത്മനഃ

വക്ഷ്യാമി മതം കൃത്സ്നം വ്യാസസ്യാമിതേതജസഃ
24
ആചഖ ഃ കവയഃ േകചിത് സ ത്യാചക്ഷേത പേര
ആഖ്യാസ്യന്തി തൈഥവാേന്യ ഇതിഹാസമിമം ഭുവി
25
ഇദം തു ിഷു േലാേകഷു മഹജ്ഞാനം തിഷ്ഠിതം
വിസ്തൈരശ്ച സമാൈസശ്ച ധാര്യേത യദ്വിജാതിഭിഃ
26
അല തം ശുൈഭഃ ശൈബ്ദഃ സമൈയർദിവ്യമാനുൈഷഃ
ഛേന്ദാവൃൈത്തശ്ച വിവിൈധരന്വിതം വിദുഷാം ിയം
27
നി േഭഽസ്മിന്നിരാേലാേക സർവതസ്തമസാവൃേത
ബൃഹദണ്ഡമഭൂേദകം ജാനാം ബീജമക്ഷയം
28
യുഗസ്യാദൗ നിമിത്തം തന്മഹദ്ദിവ്യം ചക്ഷേത
യസ്മിംസ്ത യേത സത്യം േജ്യാതിർ ഹ്മ സനാതനം
29
അദ്ഭുതം ചാപ്യചിന്ത്യം ച സർവ സമതാം ഗതം
അവ്യക്തം കാരണം സൂക്ഷ്മം യത്തത്സദസദാത്മകം
30
യസ്മാത്പിതാമേഹാ ജേജ്ഞ ഭുേരകഃ ജാപതിഃ
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ഹ്മാ സുരഗുരുഃ സ്ഥാണുർ മനുഃ കഃ പരേമഷ്ഠ്യഥ
31

ാേചതസസ്തഥാ ദേക്ഷാ ദക്ഷ പു ാശ്ച സപ്ത േയ
തതഃ ജാനാം പതയഃ ാഭവേന്നകവിംശതിഃ
32
പുരുഷശ്ചാ േമയാത്മാ യം സർവം ഋഷേയാ വിദുഃ
വിേശ്വേദവാസ്തഥാദിത്യാ വസേവാഽഥാശ്വിനാവപി
33
യക്ഷാഃ സാധ്യാഃ പിശാചാശ്ച ഗുഹ്യകാഃ പിതരസ്തഥാ
തതഃ സൂതാ വിദ്വാംസഃ ശിഷ്ടാ ഹ്മർഷേയാഽമലാഃ
34
രാജർഷയശ്ച ബഹവഃ സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
ആേപാ ദ്യൗഃ പൃഥിവീ വായുരന്തരിക്ഷം ദിശസ്തഥാ
35
സംവത്സരർതേവാ മാസാഃ പക്ഷാേഹാരാ യഃ മാത്
യച്ചാന്യദപി തത്സർവം സംഭൂതം േലാകസാക്ഷികം
36
യദിദം ദൃശ്യേത കിഞ്ചിദ്ഭൂതം സ്ഥാവരജംഗമം
പുനഃ സംക്ഷിപ്യേത സർവം ജഗത് ാേപ്ത യുഗക്ഷേയ
37
യഥർതാവൃതുലിംഗാനി നാനാരൂപാണി പര്യേയ
ദൃശ്യേന്ത താനി താേന്യവ തഥാ ഭാവാ യുഗാദിഷു
38
ഏവേമതദനാദ്യന്തം ഭൂതസംഹാര കാരകം
അനാദിനിധനം േലാേക ച ം സംപരിവർത്തേത
39

യ ിംശത്സഹ ാണി യ ിംശച്ഛതാനി ച
യ ിംശച്ച േദവാനാം സൃഷ്ടിഃ സംേക്ഷപ ലക്ഷണാ

40
ദിവ േ ാ ബൃഹദ്ഭാനുശ്ച രാത്മാ വിഭാവസുഃ
സവിതാ ച ഋചീേകാഽർേക്കാ ഭാനുരാശാവേഹാ രവിഃ
41
പു ാ വിവസ്വതഃ സർേവ മഹ്യസ േതഷാം തഥാവരഃ
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േദവ ഭരാട തനയസ തസ്യ തസ്മാത സു ാഡ ഇതി സമൃതഃ
42
സു ാജസ തു തരയഃ പു ാഃ പരജാവെന്താ ബഹു താഃ
ദശ ജെയാതിഃ ശതെജ്യാതിഃ സഹ െജ്യാതിര ആത്മവാന
43
ദശ പു സഹ ാണി ദശ ജെയാേതര മഹാത്മനഃ
തെതാ ദശഗുണാശ ചാേന്യ ശതെജ്യാേതര ഇഹാത്മജാഃ
44
ഭൂയസ തെതാ ദശഗുണാഃ സഹ െജ്യാതിഷഃ സുതാഃ
േതെഭ്യാ ഽയം കുരുവംശശ ച യദൂനാം ഭരതസ്യ ച
45
യയാതീക്ഷ്വാകു വംശശ ച രാജർഷീണാം ച സർവശഃ
സംഭൂതാ ബഹെവാ വംശാ ഭൂതസർഗാഃ സവിസ്തരാഃ
46
ഭൂതസ്ഥാനാനി സർവാണി രഹസ്യം വിവിധം ച യത
േവദ െയാഗം സവിജ്ഞാനം ധർെമാ ഽരഥഃ കാമ ഏവ ച
47
ധർമകാമാർഥ ശാ ാണി ശാ ാണി വിവിധാനി ച
െലാകയാ ാ വിധാനം ച സംഭൂതം ദൃഷ്ടവാന ഋഷിഃ
48
ഇതിഹാസാഃ സൈവയാഖ്യാ വിവിധാഃ ശരുതെയാ ഽപി ച
ഇഹ സർവമ അനു ാന്തമ ഉക്തം ഗരന്ഥസ്യ ലക്ഷണമ
49
വിസ്തീൈര്യതന മഹജ ജഞാനമ ഋഷിഃ സങ്ക്േഷപമ അ വീത
ഇഷ്ടം ഹി വിദുഷാം െലാേക സമാസ വയാസ ധാരണമ
50
മന്വാദി ഭാരതം േക ചിദ ആസ്തീകാദി തഥാപേര
തെഥാപരിചരാദ്യ അേന്യ വി ാഃ സമ്യഗ അധീയേത
51
വിവിധം സംഹിതാ ജഞാനം ദീപയന്തി മനീഷിണഃ
വയാഖ്യാതും കുശലാഃ േക ചിദ ഗരന്ഥം ധാരയിതും പേര
52
തപസാ ബരഹ്മചേര്യണ വയസ്യ േവദം സനാതനമ
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ഇതിഹാസമ ഇമം ചേ പുണ്യം സത്യവതീ സുതഃ
53
പരാശരാത്മെജാ വിദ്വാന ബരഹ്മർഷിഃ സംശിത തഃ
മാതുര നിെയാഗാദ ധർമാത്മാ ഗാംേഗയസ്യ ച ധീമതഃ
54
കേഷേ വിചി വീര്യസ്യ കൃഷ്ണൈദ്വപായനഃ പുരാ
തരീന അഗ്നീന ഇവ കൗരവ്യാഞ ജനയാമ ആസ വീര്യവാന
55
ഉത്പാദ്യ ധൃതരാ ം ച പാ ം വിദുരമ ഏവ ച
ജഗാമ തപേസ ധീമാന പുനര ഏവാ മം പരതി
56
േതഷു ജാേതഷു വൃേദ്ധഷു ഗേതഷു പരമാം ഗതിമ
അ വീദ ഭാരതം െലാേക മാനുേഷ ഽസമിന മഹാന ഋഷിഃ
57
ജനേമജേയന പൃഷ്ടഃ സന ബരാഹ്മൈണശ ച സഹ ശഃ
ശശാസ ശിഷ്യമ ആസീനം ൈവശമ്പായനമ അന്തിേക
58
സ സദൈസ്യഃ സഹാസീനഃ ശരാവയാമ ആസ ഭാരതമ
കർമാന്തേരഷു യജ്ഞസ്യ െചാദ്യമാനഃ പുനഃ പുനഃ
59
വിസ്തരം കുരുവംശസ്യ ഗാന്ധാര്യാ ധർമശീലതാമ
കഷ ഃ പരജ്ഞാം ധൃതിം കുന്ത്യാഃ സമ്യഗ ദൈവപായെനാ ഽബരവീത
60
വാസുേദവസ്യ മാഹാത്മ്യം പാണ്ഡവാനാം ച സത്യതാമ
ദുർവൃത്തം ധാർതരാ ാണാമ ഉക്തവാന ഭഗവാന ഋഷിഃ
61
ചതുർവിംശതിസാഹ ീം ചേ ഭാരത സംഹിതാമ
ഉപാഖ്യാൈനര വിനാ താവദ ഭാരതം പെരാച്യേത ബുൈധഃ
62
തെതാ ഽധയർധശതം ഭൂയഃ സങ്ക്േഷപം കൃതവാന ഋഷിഃ
അനു മണിമ അധ്യായം വൃത്താന്താനാം സപർവണാമ
63
ഇദം ദൈവപായനഃ പൂർവം പു മ അധ്യാപയച ഛുകമ
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തെതാ ഽനേയെഭ്യാ ഽനുരൂേപഭ്യഃ ശിേഷ്യഭ്യഃ പരദദൗ പരഭുഃ
64
നാരെദാ ഽശരാവയദ േദവാന അസിെതാ േദവലഃ പിതൄന
ഗന്ധർവയക്ഷരക്ഷാംസി ശരാവയാമ ആസ ൈവ ശുകഃ
65
ദുെര്യാധെനാ മന മെയാ മഹാ മഃ; സകന്ധഃ കർണഃ ശകുനിസ തസ്യ ശാഖാഃ
ദുഃശാസനഃ പുഷ്പഫേല സമൃേദ്ധ; മൂലം രാജാ ധൃതരാെ ാ ഽമനീഷീ
66
യുധിഷ്ഠിെരാ ധർമമെയാ മഹാ മഃ; സകെന്ധാ ഽരജുെനാ ഭീമേസെനാ ഽസയ
ശാഖാഃ
മാ ീ സുതൗ പുഷ്പഫേല സമൃേദ്ധ; മൂലം കൃെഷ്ണാ ബരഹ്മ ച ബരാഹ്മണാശ ച
67
പാ ര ജിത്വാ ബഹൂന േദശാന യുധാ വി മേണന ച
അരേണ്യ മൃഗയാ ശീെലാ നയവസത സജനസ തദാ
68
മൃഗവ്യവായ നിധേന കൃ ാം പരാപ സ ആപദമ
ജന്മ ഭൃതി പാർഥാനാം ത ാചാര വിധി മഃ
69
മാെ ാര അഭ പപത്തിശ ച ധർെമാപനിഷദം പരതി
ധർമസ്യ വാെയാഃ ശ സ്യ േദവെയാശ ച തഥാശ്വിെനാഃ
70
താപൈസഃ സഹ സംവൃദ്ധാ മാതൃഭ്യാം പരിരക്ഷിതാഃ
േമധ്യാരേണ്യഷു പുേണ്യഷു മഹതാമ ആ േമഷു ച
71
ഋഷിഭിശ ച തദാനീതാ ധാർതരാ ാന പരതി സവയമ
ശിശവശ ചാഭിരൂപാശ ച ജടിലാ ബരഹ്മചാരിണഃ
72
പു ാശ ച ഭരാതരശ േചേമ ശിഷ്യാശ ച സുഹൃദശ ച വഃ
പാണ്ഡവാ ഏത ഇത്യ ഉക്ത്വാ മുനെയാ ഽനതർഹിതാസ തതഃ
73
താംസ ൈതര നിേവദിതാന ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാന കൗരവാസ തദാ
ശിഷ്ടാശ ച വർണാഃ പൗരാ േയ േത ഹർഷാച ചു ശുര ഭൃശമ
74
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ആഹുഃ േക ചിന ന തൈസ്യേത തൈസ്യത ഇതി ചാപേര
യദാ ചിരമൃതഃ പാ ഃ കഥം തേസ്യതി ചാപേര
75
സവാഗതം സർവഥാ ദിഷ്ട്യാ പാെണ്ഡാഃ പശ്യാമ സന്തതിമ
ഉച്യതാം സവാഗതമ ഇതി വാെചാ ഽശരൂയന്ത സർവശഃ
76
തസ്മിന്ന ഉപരേത ശേബ്ദ ദിശഃ സർവാ വിനാദയന
അന്തർഹിതാനാം ഭൂതാനാം നിസ്വനസ തുമുെലാ ഽഭവത
77
പുഷ്പവൃഷ്ടിം ശുഭാ ഗന്ധാഃ ശംഖദു ഭിനിസ്വനാഃ
ആസന പരേവേശ പാർഥാനാം തദ അദ്ഭുതമ ഇവാഭവത
78
തത പരീത്യാ ൈചവ സർേവഷാം പൗരാണാം ഹർഷസംഭവഃ
ശബ്ദ ആസീന മഹാംസ ത ദിവ ക കീർതിവർധനഃ
79
േത ഽപയ അധീത്യാഖിലാന േവദാഞ ശാ ാണി വിവിധാനി ച
നയവസന പാണ്ഡവാസ ത പൂജിതാ അകുെതാഭയാഃ
80
യുധിഷ്ഠിരസ്യ ശൗേചന പരീതാഃ പരകൃതെയാ ഽഭവന
ധൃത്യാ ച ഭീമേസനസ്യ വി േമണാർജുനസ്യ ച
81
ഗുരുശു ഷയാ കുന്ത്യാ യമെയാര വിനേയന ച
തുെതാഷ െലാകഃ സകലസ േതഷാം ശൗര്യഗുേണന ച
82
സമവാേയ തെതാ രാജ്ഞാം കന്യാം ഭർതൃസ്വയംവരാമ
പരാപ്തവാന അർജുനഃ കൃഷ്ണാം കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരമ
83
തതഃ പരഭൃതി െലാേക ഽസമിന പൂജ്യഃ സർവധനുഷ്മതാമ
ആദിത്യ ഇവ ദുേ ക്ഷ്യഃ സമേരഷ്വ അപി ചാഭവത
84
സ സർവാന പാർഥിവാഞ ജിത്വാ സർവാംശ ച മഹെതാ ഗണാന
ആജഹാരാർജുെനാ രാേജ്ഞ രാജസൂയം മഹാ തുമ
85
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അന്നവാന ദക്ഷിണാവാംശ ച സർൈവഃ സമുദിെതാ ഗുൈണഃ
യുധിഷ്ഠിേരണ സ ാെപ്താ രാജസൂെയാ മഹാ തുഃ
86
സുനയാദ വാസുേദവസ്യ ഭീമാർജുനബേലന ച
ഘാതയിത്വാ ജരാസന്ധം ൈചദ്യം ച ബലഗർവിതമ
87
ദുെര്യാധനമ ഉപാഗച്ഛന്ന അർഹണാനി തതസ തതഃ
മണികാഞ്ചനരത്നാനി െഗാഹസ്ത്യശ്വധനാനി ച
88
സമൃദ്ധാം താം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം തദാ ശരിയമ
ഈർഷ്യാ സമുത്ഥഃ സുമഹാംസ തസ്യ മന ര അജായത
89
വിമാന തിമാം ചാപി മേയന സുകൃതാം സഭാമ
പാണ്ഡവാനാമ ഉപഹൃതാം സ ദൃഷ്ട്വാ പര്യതപ്യത
90
യ ാവഹസിതശ ചാസീത പര ന്ദന്ന ഇവ സം മാത
പരത്യക്ഷം വാസുേദവസ്യ ഭീേമനാനഭിജാതവത
91
സ െഭാഗാന വിവിധാന ഭുഞ്ജന രത്നാനി വിവിധാനി ച
കഥിെതാ ധൃതരാ സ്യ വിവർെണാ ഹരിണഃ കൃശഃ
92
അന്വജാനാദ അെതാ ദയൂതം ധൃതരാ ഃ സുത ിയഃ
തച ഛരുത്വാ വാസുേദവസ്യ െകാപഃ സമഭവന മഹാന
93
നാതി ീതി മനാശ ചാസീദ വിവാദാംശ ചാന്വെമാദത
ദയൂതാദീന അനയാന െഘാരാന പരവൃദ്ധാംശ ചാപ്യ ഉൈപക്ഷത
94
നിരസ്യ വിദുരം ദെരാണം ഭീഷ്മം ശാരദ്വതം കൃപമ
വി േഹ തുമുേല തസ്മിന്ന അഹന കഷ ം പര രമ
95
ജയ പാ പുേ ഷു ശരുത്വാ സുമഹദ അ ിയമ
ദുെര്യാധന മതം ജഞാത്വാ കർണസ്യ ശകുേനസ തഥാ
ധൃതരാ ശ ചിരം ധയാത്വാ സഞ്ജയം വാക്യമ അ വീത
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96
ശൃണു സഞ്ജയ േമ സർവം ന േമ ഽസൂയിതുമ അർഹസി
ശരുതവാന അസി േമധാവീ ബുദ്ധിമാന പരാജ്ഞസംമതഃ
97
ന വി േഹ മമ മതിര ന ച പരീേയ കുരു കഷേയ
ന േമ വിേശഷഃ പുേ ഷു സേവഷു പാ സുേതഷു ച
98
വൃദ്ധം മാമ അഭ്യസൂയന്തി പു ാ മന പരായണാഃ
അഹം തവ അച ഃ കാർപണ്യാത പു പരീത്യാ സഹാമി തത
മുഹ്യന്തം ചാനുമുഹ്യാമി ദുെര്യാധനമ അേചതനമ
99
രാജസൂേയ ശരിയം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവസ്യ മഹൗജസഃ
തച ചാവഹസനം പരാപ്യ സഭാെരാഹണ ദർശേന
100
അമർഷിതഃ സവയം േജതുമ അശക്തഃ പാണ്ഡവാന രേണ
നിരുത്സാഹശ ച സ ാ ം ശരിയമ അക്ഷ ിെയാ യഥാ
ഗാന്ധാരരാജസഹിതശ ഛദ്മ ദയൂതമ അമ യത
101
ത യദ യദ യഥാ ജഞാതം മയാ സഞ്ജയ തച ഛൃണു
ശരുത്വാ ഹി മമ വാക്യാനി ബുദ്ധ്യാ യുക്താനി തത്ത്വതഃ
തെതാ ജഞാസ്യസി മാം സൗേത പരജ്ഞാ ച ഷമ ഇത്യ ഉത
102
യദാ ൗഷം ധനുര ആയമ്യ ചി ം; വിദ്ധം ലക്ഷ്യം പാതിതം ൈവ പൃഥിവ്യാമ
കൃഷ്ണാം ഹൃതാം പശ്യതാം സർവരാജ്ഞാം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
103
യദാ ൗഷം ദവാരകായാം സുഭ ാം; പരസെഹ്യാഢാം മാധവീമ അർജുേനന
ഇ സ്ഥം വൃഷ്ണിവീരൗ ച യാതൗ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
104
യദാ ൗഷം േദവരാജം പരവൃഷ്ടം; ശൈരര ദിൈവ്യര വാരിതം ചാർജുേനന
അഗ്നിം തഥാ തർപിതം ഖാണ്ഡേവ ച; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
105
യദാ ൗഷം ഹൃതരാജ്യം യുധിഷ്ഠിരം; പരാജിതം സൗബേലനാക്ഷവത്യാമ
അന്വാഗതം ഭരാതൃഭിര അ േമൈയസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
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106
യദാ ൗഷം ദരൗപദീമ അ കണ്ഠീം; സഭാം നീതാം ദുഃഖിതാമ ഏകവ ാമ
രജസ്വലാം നാഥവതീമ അനാഥവത; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
107
യദാ ൗഷം വിവിധാസ താത േചഷ്ടാ; ധർമാത്മനാം പരസ്ഥിതാനാം വനായ
ജേയഷ്ഠ ീത്യാ കലിശ്യതാം പാണ്ഡവാനാം; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
108
യദാ ൗഷം സനാതകാനാം സഹൈ ര; അന്വാഗതം ധർമരാജം വനസ്ഥമ
ഭിക്ഷാഭുജാം ബരാഹ്മണാനാം മഹാത്മനാം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
109
യദാ ൗഷമ അർജുെനാ േദവേദവം; കിരാത രൂപം തര്യംബകം െതാഷ്യ
യുേദ്ധ
അവാപ തത പാശുപതം മഹാ ം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
110
യദാ ൗഷം തരിദിവസ്ഥം ധനഞ്ജയം; ശ ാത സാക്ഷാദ ദിവ്യമ അ ം
യഥാവത
അധീയാനം ശംസിതം സത്യസന്ധം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
111
യദാ ൗഷം ൈവ വേണന സാർധം; സമാഗതം ഭീമമ അന്യാംശ ച പാർ 
ഥാന
തസ്മിന േദേശ മാനുഷാണാമ അഗേമ്യ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
112
യദാ ൗഷം െഘാഷയാ ാ ഗതാനാം; ബന്ധം ഗന്ധർൈവര െമാക്ഷണം
ചാർജുേനന
സേവഷാം സുതാനാം കർണ ബുദ്ധൗ രതാനാം; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
113
യദാ ൗഷം യക്ഷരൂേപണ ധർമം; സമാഗതം ധർമരാേജന സൂത
പരശ്നാന ഉക്താന വി വന്തം ച സമ്യക; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
114
യദാ ൗഷം മാമകാനാം വരിഷ്ഠാന; ധനഞ്ജേയൈനക രേഥന ഭഗ്നാന
വിരാട രാേ വസതാ മഹാത്മനാ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
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115
യദാ ൗഷം സത്കൃതാം മത്സ്യരാജ്ഞാ; സുതാം ദത്താമ ഉത്തരാമ അർജുനായ
താം ചാർജുനഃ പരത്യഗൃഹ്ണാത സുതാർേഥ; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
116
യദാ ൗഷം നിർജിതസ്യാധനസ്യ; പര ാജിതസ്യ സവജനാത പരച തസ്യ
അക്ഷൗഹിണീഃ സപ്ത യുധിഷ്ഠിരസ്യ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
117
യദാ ൗഷം നരനാരായണൗ തൗ; കൃഷ്ണാർജുനൗ വദെതാ നാരദസ്യ
അഹം ദരഷ്ടാ ബരഹ്മെലാേക സേദതി; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
118
യദാ ൗഷം മാധവം വാസുേദവം; സർവാത്മനാ പാണ്ഡവാർേഥ നിവിഷ്ടമ
യേസ്യമാം ഗാം വി മമ ഏകമ ആഹുസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
119
യദാ ൗഷം കർണദുെര്യാധനാഭ്യാം; ബുദ്ധിം കൃതാം നി േഹ േകശവസ്യ
തം ചാത്മാനം ബഹുധാ ദർശയാനം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
120
യദാ ൗഷം വാസുേദേവ പരയാേത; രഥൈസ്യകാമ അ തസ തിഷ്ഠമാനാമ
ആർതാം പൃഥാം സാന്ത്വിതാം േകശേവന; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
121
യദാ ൗഷം മ ിണം വാസുേദവം; തഥാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ച േതഷാമ
ഭാരദ്വാജം ചാശിെഷാ ഽനു വാണം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
122
യദാ ൗഷം കർണ ഉവാച ഭീഷ്മം; നാഹം െയാേത്സ്യ യുധ്യമാേന തവയീതി
ഹിത്വാ േസനാമ അപച ാമ ൈചവ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
123
യദാ ൗഷം വാസുേദവാർജുനൗ തൗ; തഥാ ധനുര ഗാണ്ഡിവമ അ േമയമ
തരീണ്യ ഉ വീര്യാണി സമാഗതാനി; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
124
യദാ ൗഷം കശ്മേലനാഭിപേന്ന; രെഥാപേസ്ഥ സീദമാേന ഽരജുേന ൈവ
കൃഷ്ണം െലാകാന ദർശയാനം ശരീേര; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
125
യദാ ൗഷം ഭീഷ്മമ അമി കർശനം; നിഘ്നന്തമ ആജാവ അയുതം രഥാനാമ
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ൈനഷാം കശ ചിദ വധ്യേത ദൃശ്യരൂപസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
126
യദാ ൗഷം ഭീഷ്മമ അത്യന്തശൂരം; ഹതം പാർേഥനാഹേവഷ്വ അ ധൃഷ്യമ
ശിഖണ്ഡിനം പുരതഃ സഥാപയിത്വാ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
127
യദാ ൗഷം ശരതൽേപ ശയാനം; വൃദ്ധം വീരം സാദിതം ചി പുംൈഖഃ
ഭീഷ്മം കൃത്വാ െസാമകാന അൽപേശഷാംസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
128
യദാ ൗഷം ശാന്തനേവ ശയാേന; പാനീയാർേഥ െചാദിേതനാർജുേനന
ഭൂമിം ഭിത്ത്വാ തർപിതം ത ഭീഷ്മം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
129
യദാ ൗഷം ശു സൂര്യൗ ച യുക്തൗ; കൗേന്തയാനാമ അനുെലാമൗ ജയായ
നിത്യം ചാസ്മാഞ ശവാപദാ വയാഭഷന്തസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
130
യദാ ദെരാെണാ വിവിധാന അ മാർഗാന; വിദർശയന സമേര ചി െയാധീ
ന പാണ്ഡവാഞ ശേരഷ്ഠതമാന നിഹന്തി; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
131
യദാ ൗഷം ചാസ്മദീയാന മഹാരഥാന; വയവസ്ഥിതാന അർജുനസ്യാന്തകായ
സംസപ്തകാന നിഹതാന അർജുേനന; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
132
യദാ ൗഷം വയൂഹമ അേഭദ്യമ അൈന്യര; ഭാരദ്വാേജനാത്ത ശേ ണ ഗുപ്തമ
ഭിത്ത്വാ സൗഭ ം വീരമ ഏകം പരവിഷ്ടം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
133
യദാഭിമന ം പരിവാര്യ ബാലം; സർേവ ഹത്വാ ഹൃഷ്ടരൂപാ ബഭൂവുഃ
മഹാരഥാഃ പാർഥമ അശ വന്തസ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
134
യദാ ൗഷമ അഭിമന ം നിഹത്യ; ഹർഷാന മൂഢാന കെരാശെതാ ധാർതരാ 

ാന
കെരാധം മുക്തം ൈസന്ധേവ ചാർജുേനന; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
135
യദാ ൗഷം ൈസന്ധവാർേഥ പരതിജ്ഞാം; പരതിജ്ഞാതാം തദ വധായാർ 
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ജുേനന
സത്യാം നിസ്തീർണാം ശ മേധ്യ ച; േതന തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
136
യദാ ൗഷം ശരാന്തഹേയ ധനഞ്ജേയ; മുക്ത്വാ ഹയാന പായയിെത്വാപവൃ 
ത്താന
പുനര യുക്ത്വാ വാസുേദവം പരയാതം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
137
യദാ ൗഷം വാഹേനഷ്വ ആശ്വസ ; രെഥാപേസ്ഥ തിഷ്ഠതാ ഗാണ്ഡിേവന
സർവാന െയാധാന വാരിതാന അർജുേനന; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
138
യദാ ൗഷം നാഗബൈലര ദുരുത്സഹം; ദെരാണാനീകം യുയുധാനം പരമഥ്യ
യാതം വാർേഷ്ണയം യ തൗ കൃഷ്ണ പാർഥൗ; തദാ നാശംേസ വിജയായ
സഞ്ജയ
139
യദാ ൗഷം കർണമ ആസാദ്യ മുക്തം; വധാദ ഭീമം കുത്സയിത്വാ വെചാഭിഃ
ധനുെഷ്കാട്യാ തുദ്യ കർേണന വീരം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
140
യദാ ദെരാണഃ കൃതവർമാ കൃപശ ച; കർെണാ ദരൗണിര മ രാജശ ച ശൂരഃ
അമർഷയന ൈസന്ധവം വധ്യമാനം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
141
യദാ ൗഷം േദവരാേജന ദത്താം; ദിവ്യാം ശക്തിം വയംസിതാം മാധേവന
ഘെടാത്കേച രാക്ഷേസ െഘാരരൂേപ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
142
യദാ ൗഷം കർണ ഘെടാത്കചാഭ്യാം; യുേദ്ധ മുക്താം സൂതപുേ ണ ശക്തിമ
യയാ വധ്യഃ സമേര സവ്യസാചീ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
143
യദാ ൗഷം ദെരാണമ ആചാര്യമ ഏകം; ധൃഷ്ടദ േമ്നനാഭ്യതി മ്യ ധർമമ
രെഥാപേസ്ഥ പരായഗതം വിശസ്തം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
144
യദാ ൗഷം ദരൗണിനാ ദൈവരഥസ്ഥം; മാ ീപു ം നകുലം െലാകമേധ്യ
സമം യുേദ്ധ പാണ്ഡവം യുധ്യമാനം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
145
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യദാ ദെരാേണ നിഹേത ദെരാണപുെ ാ; നാരായണം ദിവ്യമ അ ം വികുർവന
ൈനഷാമ അന്തം ഗതവാന പാണ്ഡവാനാം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
146
യദാ ൗഷം കർണമ അത്യന്തശൂരം; ഹതം പാർേഥനാഹേവഷ്വ അ ധൃഷ്യമ
തസ്മിന ഭരാതൄണാം വി േഹ േദവ ഗുേഹ്യ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
147
യദാ ൗഷം ദെരാണപു ം കൃപം ച; ദുഃശാസനം കൃതവർമാണമ ഉ മ
യുധിഷ്ഠിരം ശൂന്യമ അധർഷയന്തം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
148
യദാ ൗഷം നിഹതം മ രാജം; രേണ ശൂരം ധർമരാേജന സൂത
സദാ സം ാേമ സപർധേത യഃ സ കൃഷ്ണം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
149
യദാ ൗഷം കലഹദ തമൂലം; മായാബലം സൗബലം പാണ്ഡേവന
ഹതം സം ാേമ സഹേദേവന പാപം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
150
യദാ ൗഷം ശരാന്തമ ഏകം ശയാനം; ഹരദം ഗത്വാ സതംഭയിത്വാ തദ അംഭഃ
ദുെര്യാധനം വിരഥം ഭഗ്നദർപം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
151
യദാ ൗഷം പാണ്ഡവാംസ തിഷ്ഠമാനാന; ഗംഗാ ഹരേദ വാസുേദേവന സാർ 
ധമ
അമർഷണം ധർഷയതഃ സുതം േമ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
152
യദാ ൗഷം വിവിധാംസ താത മാർഗാന; ഗദായുേദ്ധ മണ്ഡലം സഞ്ചരന്തമ
മിഥ്യാ ഹതം വാസുേദവസ്യ ബുദ്ധ്യാ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
153
യദാ ൗഷം ദെരാണപു ാദിഭിസ ൈതര; ഹതാന പാഞ്ചാലാന ദരൗപേദ 
യാംശ ച സുപ്താന
കൃതം ബീഭത്സമയ ശസ്യം ച കർമ; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
154
യദാ ൗഷം ഭീമേസനാനുയാേതന; അശ്വത്ഥാമ്നാ പരമാ ം പരയുക്തമ
കരുേദ്ധൈനഷീകമ അവധീദ േയന ഗർഭം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
155
യദാ ൗഷം ബരഹ്മശിെരാ ഽരജുേനന മുക്തം; സവസ്തീത്യ അ മ അേ ണ
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ശാന്തമ
അശ്വത്ഥാമ്നാ മണിരത്നം ച ദത്തം; തദാ നാശംേസ വിജയായ സഞ്ജയ
156
യദാ ൗഷം ദെരാണപുേ ണ ഗർേഭ; ൈവരാട്യാ ൈവ പാത്യമാേന മഹാേ
ദൈവപായനഃ േകശെവാ ദെരാണപു ം; പര േരണാഭിശാൈപഃ ശശാപ
157
െശാച്യാ ഗാന്ധാരീ പു പൗൈ ര വിഹീനാ; തഥാ വധ്വഃ പിതൃഭിര ഭരാതൃഭിശ
ച
കൃതം കാര്യം ദുഷ്കരം പാണ്ഡേവൈയഃ; പരാപ്തം രാജ്യമ അസപത്നം പുനസ
ൈതഃ
158
കഷ്ടം യുേദ്ധ ദശ േശഷാഃ ശരുതാ േമ; തരെയാ ഽസമാകം പാണ്ഡവാനാം ച
സപ്ത
ദവ നാ വിംശതിര ആഹതാക്ഷൗഹിണീനാം; തസ്മിന സം ാേമ വി േഹ
കഷ ിയാണാമ
159
തമസാ തവ അഭ്യവസ്തീർെണാ െമാഹ ആവിശതീവ മാമ
സഞ്ജ്ഞാം െനാപലേഭ സൂത മെനാ വിഹ്വലതീവ േമ
160
ഇത്യ ഉക്ത്വാ ധൃതരാെ ാ ഽഥ വിലപ്യ ബഹുദുഃഖിതഃ
മൂർച്ഛിതഃ പുനര ആശ്വസ്തഃ സഞ്ജയം വാക്യമ അ വീത
161
സഞ്ജൈയവം ഗേത പരാണാംസ തയ മ ഇച്ഛാമി മാചിരമ
സെതാകം ഹയ അപി ന പശ്യാമി ഫലം ജീവിതധാരേണ
162
തം തഥാ വാദിനം ദീനം വിലപന്തം മഹീപതിമ
ഗാവൽഗണിര ഇദം ധീമാന മഹാർഥം വാക്യമ അ വീത
163
ശരുതവാന അസി ൈവ രാെജ്ഞാ മെഹാത്സാഹാന മഹാബലാന
ദൈവപായനസ്യ വദെതാ നാരദസ്യ ച ധീമതഃ
164
മഹ രാജവംേശഷു ഗുൈണഃ സമുദിേതഷു ച
ജാതാന ദിവ്യാ വിദുഷഃ ശ പരതിമേതജസഃ
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165
ധർേമണ പൃഥിവീം ജിത്വാ യൈജ്ഞര ഇഷ്ട്വാപ്ത ദക്ഷിൈണഃ
അസ്മിംല െലാേക യശഃ പരാപ്യ തതഃ കാലവശം ഗതാഃ
166
ൈവന്യം മഹാരഥം വീരം സൃഞ്ജയം ജയതാം വരമ
സുെഹാ ം രന്തി േദവം ച കക്ഷീവന്തം തഥൗശിജമ
167
ബാ ീകം ദമനം ൈശബ്യം ശര്യാതിമ അജിതം ജിതമ
വിശ്വാമി മ അമി ഘ്നമ അംബരീഷം മഹാബലമ
168
മരുത്തം മനുമ ഇക്ഷ്വാകും ഗയം ഭരതമ ഏവ ച
രാമം ദാശരഥിം ൈചവ ശശബി ം ഭഗീരഥമ
169
യയാതിം ശുഭകർമാണം േദൈവര െയാ യാജിതഃ സവയമ
ൈചത്യയൂപാങ്കിതാ ഭൂമിര യേസ്യയം സവനാകരാ
170
ഇതി രാജ്ഞാം ചതുർവിംശന നാരേദന സുരർഷിണാ
പു െശാകാഭിതപ്തായ പുരാ ൈശബ്യായ കീർതിതാഃ
171
േതഭ്യശ ചാേന്യ ഗതാഃ പൂർവം രാജാെനാ ബലവത്തരാഃ
മഹാരഥാ മഹാത്മാനഃ സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
172
പൂരുഃ കുരുര യദുഃ ശൂെരാ വിഷ്വഗ അെശ്വാ മഹാധൃതിഃ
അേനനാ യുവനാശ്വശ ച കകുെത്സ്ഥാ വി മീ രഘുഃ
173
വിജിതീ വീതി െഹാ ശ ച ഭവഃ ശേവെതാ ബൃഹദ ഗുരുഃ
ഉശീനരഃ ശതരഥഃ കെങ്കാ ദുലിദുെഹാ ദരുമഃ
174
ദംെഭാദ്ഭവഃ പെരാ േവനഃ സഗരഃ സ തിര നിമിഃ
അേജയഃ പരശുഃ പു ഃ ശംഭുര േദവാവൃെധാ ഽനഘഃ
175
േദവാഹ്വയഃ സു തിമഃ സു തീെകാ ബൃഹ ഥഃ
മെഹാത്സാെഹാ വിനീതാത്മാ സു തുര ൈനഷെധാ നലഃ
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176
സത്യ തഃ ശാന്തഭയഃ സുമി ഃ സുബലഃ പരഭുഃ
ജാനു ജംെഘാ ഽനരെണ്യാ ഽരകഃ പരിയ ഭൃത്യഃ ശുഭ തഃ
177
ബലബ ര നിരാമർദഃ േകതുശൃംെഗാ ബൃഹദ്ബലഃ
ധൃഷ്ടേകതുര ബൃഹത േകതുര ദീപ്തേകതുര നിരാമയഃ
178
അവിക്ഷിത പരബെലാ ധൂർതഃ കൃതബ ര ദൃേഢഷുധിഃ
മഹാപുരാണഃ സംഭാവ്യഃ പരത്യംഗഃ പരഹാ ശരുതിഃ
179
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ ശതെശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ശരൂയേന്ത ഽയുതശശ ചാേന്യ സംഖ്യാതാശ ചാപി പദ്മശഃ
180
ഹിത്വാ സുവിപുലാന െഭാഗാന ബുദ്ധിമെന്താ മഹാബലാഃ
രാജാെനാ നിധനം പരാപ്താസ തവ പുൈ ര മഹത്തമാഃ
181
േയഷാം ദിവ്യാനി കർമാണി വി മസ തയാഗ ഏവ ച
മാഹാത്മ്യമ അപി ചാസ്തിക്യം സത്യതാ ശൗചമ ആർജവമ
182
വിദ്വദ്ഭിഃ കഥ്യേത െലാേക പുരാൈണഃ കവി സത്തൈമഃ
സർവർദ്ധി ഗുണസമ്പന്നാസ േത ചാപി നിധനം ഗതാഃ
183
തവ പു ാ ദുരാത്മാനഃ പരതപ്താശ ൈചവ മന നാ
ലുബ്ധാ ദുർവൃത്ത ഭൂയിഷ്ഠാ ന താഞ െശാചിതുമ അർഹസി
184
ശരുതവാന അസി േമധാവീ ബുദ്ധിമാന പരാജ്ഞസംമതഃ
േയഷാം ശാ ാനുഗാ ബുദ്ധിര ന േത മുഹ്യന്തി ഭാരത
185
നി ഹാനു ഹൗ ചാപി വിദിതൗ േത നരാധിപ
നാത്യന്തമ ഏവാനുവൃത്തിഃ ശരൂയേത പു രക്ഷേണ
186
ഭവിതവ്യം തഥാ തച ച നാതഃ െശാചിതുമ അർഹസി
ൈദവം പരജ്ഞാ വിേശേഷണ െകാ നിവർതിതുമ അർഹതി
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187
വിധാതൃവിഹിതം മാർഗം ന കശ ചിദ അതിവർതേത
കാലമൂലമ ഇദം സർവം ഭാവാഭാവൗ സുഖാസുേഖ
188
കാലഃ പചതി ഭൂതാനി കാലഃ സംഹരതി പരജാഃ
നിർദഹന്തം പരജാഃ കാലം കാലഃ ശമയേത പുനഃ
189
കാെലാ വികുരുേത ഭാവാന സർവാംല െലാേക ശുഭാശുഭാന
കാലഃ സങ്ക്ഷിപേത സർവാഃ പരജാ വിസൃജേത പുനഃ
കാലഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു ചരത്യ അവിധൃതഃ സമഃ
190
അതീതാനാഗതാ ഭാവാ േയ ച വർതന്തി സാ തമ
താന കാലനിർമിതാന ബുദ്ധ്വാ ന സഞ്ജ്ഞാം ഹാതുമ അർഹസി
191
[സ]
അെ ാപനിഷദം പുണ്യാം കൃഷ്ണൈദ്വപായെനാ ഽബരവീത
ഭാരതാധ്യയനാത പുണ്യാദ അപി പാദമ അധീയതഃ
ശരദ്ദധാനസ്യ പൂയേന്ത സർവപാപാന്യ അേശഷതഃ
192
േദവർഷെയാ ഹയ അ പുണ്യാ ബരഹ്മ രാജർഷയസ തഥാ
കീർത്യേന്ത ശുഭകർമാണസ തഥാ യക്ഷമെഹാരഗാഃ
193
ഭഗവാന വാസുേദവശ ച കീർത്യേത ഽതര സനാതനഃ
സ ഹി സത്യമ ഋതം ൈചവ പവി ം പുണ്യമ ഏവ ച
194
ശാശ്വതം ബരഹ്മ പരമം ധരുവം ജെയാതിഃ സനാതനമ
യസ്യ ദിവ്യാനി കർമാണി കഥയന്തി മനീഷിണഃ
195
അസത സത സദ അസച ൈചവ യസ്മാദ േദവാത പരവർതേത
സന്തതിശ ച പരവൃത്തിശ ച ജന്മമൃത ഃ പുനർഭവഃ
196
അധ്യാത്മം ശരൂയേത യച ച പഞ്ച ഭൂതഗുണാത്മകമ
അവ്യക്താദി പരം യച ച സ ഏവ പരിഗീയേത
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197
യത തദ യതി വരാ യുക്താ ധയാനെയാഗബലാന്വിതാഃ
പരതിബിംബമ ഇവാദർേശ പശ്യന്ത്യ ആത്മന്യ അവസ്ഥിതമ
198
ശരദ്ദധാനഃ സെദാദ ക്തഃ സത്യധർമപരായണഃ
ആേസവന്ന ഇമമ അധ്യായം നരഃ പാപാത പരമുച്യേത
199
അനു മണിമ അധ്യായം ഭാരതേസ്യമമ ആദിതഃ
ആസ്തികഃ സതതം ശൃണ്വന ന കൃേ ഷ്വ അവസീദതി
200
ഉേഭ സേന്ധ്യ ജപന കിം ചിത സെദ്യാ മുേച്യത കിൽബിഷാത
അനു മണ്യാ യാവത സയാദ അഹ്നാ രാ ്യാ ച സഞ്ചിതമ
201
ഭാരതസ്യ വപുര ഹയ ഏതത സത്യം ചാമൃതമ ഏവ ച
നവ നീതം യഥാ ദെധ്നാ ദവിപദാം ബരാഹ്മെണാ യഥാ
202
ഹരദാനാമ ഉദധിഃ ശേരെഷ്ഠാ ഗൗര വരിഷ്ഠാ ചതുഷ്പദാമ
യൈഥതാനി വരിഷ്ഠാനി തഥാ ഭരതമ ഉച്യേത
203
യശ ൈചനം ശരാവേയച ഛരാേദ്ധ ബരാഹ്മണാന പാദമ അന്തതഃ
അക്ഷയ്യമ അന്നപാനം തത പിതൄംസ തെസ്യാപതിഷ്ഠതി
204
ഇതിഹാസ പുരാണാഭ്യാം േവദം സമുപബൃംഹേയത
ബിേഭത്യ അൽപ താദ േവെദാ മാമ അയം പരതരിഷ്യതി
205
കാർഷ്ണം േവദമ ഇമം വിദ്വാഞ ശരാവയിത്വാർഥമ അ േത
ഭരൂണ ഹത്യാ കൃതം ചാപി പാപം ജഹ്യാന ന സംശയഃ
206
യ ഇമം ശുചിര അധ്യായം പേഠത പർവണി പർവണി
അധീതം ഭാരതം േതന കൃത്സ്നം സയാദ ഇതി േമ മതിഃ
207
യശ േചമം ശൃണുയാന നിത്യമ ആർഷം ശരദ്ധാസമന്വിതഃ
സ ദീർഘമ ആയുഃ കീർതിം ച സവർഗതിം ചാ യാന നരഃ
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208
ചത്വാര ഏകെതാ േവദാ ഭാരതം ൈചകമ ഏകതഃ
സമാഗൈതഃ സുരർഷിഭിസ തുലാമ ആെരാപിതം പുരാ
മഹേത്ത്വ ച ഗുരുേത്വ ച ധരിയമാണം തെതാ ഽധികമ
209
മഹത്ത്വാദ ഭാരവത്ത്വാച ച മഹാഭാരതമ ഉച്യേത
നിരുക്തമ അസ്യ െയാ േവദ സർവപാൈപഃ പരമുച്യേത
210
തെപാ ന കൽെകാ ഽധയയനം ന കൽകഃ; സവാഭാവിെകാ േവദ വിധിര ന
കൽകഃ
പരസഹ്യ വിത്താഹരണം ന കൽകസ; താന്യ ഏവ ഭാെവാപഹതാനി കൽകഃ
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അധ്യായം 2

1 [രസായഗ്]
സമന്തപഞ്ചകം ഇതി യദ് ഉക്തം സൂതനന്ദന
ഏതത് സർവം യഥാന്യായം േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വയം
2 [സ]
ശു ഷാ യദി േവാ വി ാ വതശ് ച കഥാഃ ശുഭാഃ
സമന്തപഞ്ചകാഖ്യം ച േ ാതും അർഹഥ സത്തമാഃ
3 േ താ ദ്വാപരേയാഃ സന്ധൗ രാമഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
അസകൃത് പാർഥിവം ക്ഷ ം ജഘാനാമർഷ േചാദിതഃ
4 സ സർവം ക്ഷ ം ഉത്സാദ്യ സ്വവീേര്യണാനല ദ തിഃ
സമന്തപഞ്ചേക പഞ്ച ചകാര രുധിര ദാൻ
5 സ േതഷു രുധിരാംഭഃസു േദഷു േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
പിതൄൻ സന്തർപയാം ആസ രുധിേരേണതി നഃ തം
6 അഥർചീകാദേയാ ഽേഭ്യത്യ പിതേരാ ാഹ്മണർഷഭം
തം ക്ഷമേസ്വതി സിഷിധുസ് തതഃ സ വിരരാമ ഹ
7 േതഷാം സമീേപ േയാ േദേശാ ദാനാം രുധിരാംഭസാം
സമന്തപഞ്ചകം ഇതി പുണ്യം തത്പരികീർതിതം
8 േയന ലിംേഗന േയാ േദേശാ യുക്തഃ സമുപലക്ഷ്യേത
േതൈനവ നാമ്നാ തം േദശം വാച്യം ആഹുർ മനീഷിണഃ
9 അന്തേര ൈചവ സ ാേപ്ത കലിദ്വാപരേയാർ അഭൂത്
സമന്തപഞ്ചേക യുദ്ധം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
10 തസ്മിൻ പരമധർമിേഷ്ഠ േദേശ ഭൂേദാഷവർജിേത
അഷ്ടാദശ സമാജ ർ അക്ഷൗഹിേണ്യാ യുയുത്സയാ
11 ഏവം നാമാഭിനിർവൃത്തം തസ്യ േദശസ്യ ൈവ ദ്വിജാഃ
പുണ്യശ് ച രമണീയശ് ച സ േദേശാ വഃ കീർതിതഃ
12 തദ് ഏതത് കഥിതം സർവം മയാ േവാ മുനിസത്തമാഃ
യഥാ േദശഃ സ വിഖ്യാതസ് ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
13 [രസായഗ്]
അക്ഷൗഹിണ്യ ഇതി േ ാക്തം യത് ത്വയാ സൂതനന്ദന
ഏതദ് ഇച്ഛാമേഹ േ ാതും സർവം ഏവ യഥാതഥം
14 അക്ഷൗഹിണ്യാഃ പരീമാണം രഥാശ്വനരദന്തിനാം
യഥാവച് ൈചവ േനാ ഹി സർവം ഹി വിദിതം തവ
15 [സ]
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ഏേകാ രേഥാ ജഗശ് ൈചേകാ നരാഃ പഞ്ച പദാതയഃ
യശ് ച തുരഗാസ് തജ്ജ്ൈഞഃ പത്തിർ ഇത്യ് അഭിധീയേത

16 പത്തിം തു ിഗുണാം ഏതാം ആഹുഃ േസനാമുഖം ബുധാഃ
ീണി േസനാമുഖാന്യ് ഏേകാ ഗുൽമ ഇത്യ് അഭിധീയേത

17 േയാ ഗുൽമാ ഗേണാ നാമ വാഹിനീ തു ഗണാസ് യഃ
താസ് തി സ് തു വാഹിന്യഃ പൃതേനതി വിചക്ഷൈണഃ

18 ചമൂസ് തു പൃതനാസ് തി സ് തി ശ് ചമ്വസ് ത്വ് അനീകിനീ
അനീകിനീം ദശഗുണാം ാഹുർ അക്ഷൗഹിണീം ബുധാഃ
19 അക്ഷൗഹിണ്യാഃ സംഖ്യാനം രഥാനാം ദ്വിജസത്തമാഃ
സംഖ്യാ ഗണിത തത്ത്വൈജ്ഞഃ സഹ ാണ്യ് ഏകവിംശതിഃ
20 ശതാന്യ് ഉപരി ൈചവാഷ്ടൗ തഥാ ഭൂയശ് ച സപ്തതിഃ
ഗജാനാം തു പരീമാണം ഏതദ് ഏവാ നിർദിേശത്
21 േജ്ഞയം ശതസഹ ം തു സഹ ാണി തഥാ നവ
നരാണാം അപി പഞ്ചാശച് ഛതാനി ീണി ചാനഘാഃ
22 പഞ്ച ഷഷ്ടിസഹ ാണി തഥാശ്വാനാം ശതാനി ച
ദേശാത്തരാണി ഷട് ാഹുർ യഥാവദ് ഇഹ സംഖ്യയാ
23 ഏതാം അക്ഷൗഹിണീം ാഹുഃ സംഖ്യാ തത്ത്വവിേദാ ജനാഃ
യാം വഃ കഥിതവാൻ അസ്മി വിസ്തേരണ ദ്വിേജാത്തമാഃ
24 ഏതയാ സംഖ്യയാ ഹ്യ് ആസൻ കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാഃ പിേണ്ഡനാഷ്ടാദൈശവ താഃ
25 സേമതാസ് ത ൈവ േദേശ തൈ വ നിധനം ഗതാഃ
കൗരവാൻ കാരണം കൃത്വാ കാേലനാദ്ഭുത കർമണാ
26 അഹാനി യുയുേധ ഭീേഷ്മാ ദൈശവ പരമാ വിത്
അഹാനി പഞ്ച േ ാണസ് തു രരക്ഷ കുരു വാഹിനീം
27 അഹനീ യുയുേധ േദ്വ തു കർണഃ പരബലാർദനഃ
ശേല്യാ ഽർധദിവസം ത്വ് ആസീദ് ഗദായുദ്ധം അതഃ പരം
28 തൈസ്യവ തു ദിനസ്യാേന്ത ഹാർദിക്യ ൗണിഗൗതമാഃ

സുപ്തം നിശി വിശ്വസ്തം ജ ർ യൗധിഷ്ഠിരം ബലം
29 യത് തു ശൗനക സേ തു ഭാരതാഖ്യാന വിസ്തരം
ആഖ്യാേസ്യ ത പൗേലാമം ആഖ്യാനം ചാദിതഃ പരം
30 വിചി ാർഥപദാഖ്യാനം അേനകസമയാന്വിതം
അഭിപന്നം നൈരഃ ാൈജ്ഞർ ൈവരാഗ്യം ഇവ േമാക്ഷിഭിഃ
31 ആേത്മവ േവദിതേവ്യഷു ിേയഷ്വ് ഇവ ച ജീവിതം
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ഇതിഹാസഃ ധാനാർഥഃ േ ഷ്ഠഃ സർവാഗേമഷ്വ് അയം
32 ഇതിഹാേസാത്തേമ ഹ്യ് അസ്മിന്ന് അർപിതാ ബുദ്ധിർ ഉത്തമാ
ഖരവ്യഞ്ജനേയാഃ കൃത്സ്നാ േലാകേവദാ േയവ വാക്
33 അസ്യ ജ്ഞാഭിപന്നസ്യ വിചി പദപർവണഃ
ഭാരതേസ്യതിഹാസസ്യ യതാം പർവ സം ഹഃ
34 പർവാനു മണീ പൂർവം ദ്വിതീയം പർവ സം ഹഃ
പൗഷ്യം പൗേലാമം ആസ്തീകം ആദിവംശാവതാരണം
35 തതഃ സംഭവ പർേവാക്തം അദ്ഭുതം േദവനിർമിതം
ദാേഹാ ജതു ഗൃഹസ്യാ ൈഹഡിംബം പർവ േചാച്യേത
36 തേതാ ബകവധഃ പർവ പർവ ൈച രഥം തതഃ
തതഃ സ്വയംവരം േദവ്യാഃ പാഞ്ചാല്യാഃ പർവ േചാച്യേത
37 ക്ഷ ധർേമണ നിർമിത്യ തേതാ ൈവവാഹികം തം
വിദുരാഗമനം പർവ രാജ്യലംഭസ് തൈഥവ ച
38 അർജുനസ്യ വേനവാസഃ സുഭ ാഹരണം തതഃ
സുഭ ാഹരണാദ് ഊർധ്വം േജ്ഞയം ഹരണഹാരികം
39 തതഃ ഖാണ്ഡവ ദാഹാഖ്യം തൈ വ മയ ദർശനം
സഭാ പർവ തതഃ േ ാക്തം മ പർവ തതഃ പരം
40 ജരാസന്ധ വധഃ പർവ പർവ ദിഗ് വിജയസ് തഥാ
പർവ ദിഗ് വിജയാദ് ഊർധ്വം രാജസൂയികം ഉച്യേത
41 തതശ് ചാർഘാഭിഹരണം ശിശുപാല വധസ് തതഃ
ദ തപർവ തതഃ േ ാക്തം അനുദ തം അതഃ പരം
42 തത ആരണ്യകം പർവ കിർമീരവധ ഏവ ച
ഈശ്വരാർജുനേയാർ യുദ്ധം പർവ ൈകരാത സഞ്ജ്ഞിതം
43 ഇ േലാകാഭിഗമനം പർവ േജ്ഞയം അതഃ പരം
തീർഥയാ ാ തതഃ പർവ കുരുരാജസ്യ ധീമതഃ
44 ജടാസുരവധഃ പർവ യക്ഷയുദ്ധം അതഃ പരം
തൈഥവാജഗരം പർവ വിേജ്ഞയം തദനന്തരം
45 മാർകേണ്ഡയ സമസ്യാ ച പർേവാക്തം തദനന്തരം
സംവാദശ് ച തതഃ പർവ ൗപദീ സത്യഭാമേയാഃ
46 േഘാഷയാ ാ തതഃ പർവ മൃഗസ്വപ്നഭയം തതഃ

ീഹി ൗണികം ആഖ്യാനം തേതാ ഽനന്തരം ഉച്യേത
47 ൗപദീ ഹരണം പർവ ൈസന്ധേവന വനാത് തതഃ
കുണ്ഡലാഹരണം പർവ തതഃ പരം ഇേഹാച്യേത
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48 ആരേണയം തതഃ പർവ ൈവരാടം തദനന്തരം
കീചകാനാം വധഃ പർവ പർവ േഗാ ഹണം തതഃ
49 അഭിമന നാ ച ൈവരാട്യാഃ പർവ ൈവവാഹികം തം
ഉേദ്യാഗപർവ വിേജ്ഞയം അത ഊർധ്വം മഹാദ്ഭുതം
50 തതഃ സഞ്ജയ യാനാഖ്യം പർവ േജ്ഞയം അതഃ പരം

ജാഗരം തതഃ പർവ ധൃതരാ സ്യ ചിന്തയാ
51 പർവ സാന ജാതം ച ഗുഹ്യം അധ്യാത്മദർശനം
യാനസന്ധിസ് തതഃ പർവ ഭഗവദ് യാനം ഏവ ച
52 േജ്ഞയം വിവാദ പർവാ കർണസ്യാപി മഹാത്മനഃ
നിര്യാണം പർവ ച തതഃ കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
53 രഥാതിരഥ സംഖ്യാ ച പർേവാക്തം തദനന്തരം
ഉലൂക ദൂതാഗമനം പർവാമർഷ വിവർധനം
54 അംേബാപാഖ്യാനം അപി ച പർവ േജ്ഞയം അതഃ പരം
ഭീഷ്മാഭിേഷചനം പർവ േജ്ഞയം അദ്ഭുതകാരണം
55 ജംബൂ ഖണ്ഡ വിനിർമാണം പർേവാക്തം തദനന്തരം
ഭൂമിപർവ തേതാ േജ്ഞയം ദ്വീപവിസ്തര കീർതനം
56 പർേവാക്തം ഭഗവദ് ഗീതാ പർവ ഭീസ്മ വധസ് തതഃ
േ ാണാഭിേഷകഃ പർേവാക്തം സംശപ്തക വധസ് തതഃ
57 അഭിമന വധഃ പർവ തിജ്ഞാ പർവ േചാച്യേത
ജയ ഥവധഃ പർവ ഘേടാത്കച വധസ് തതഃ
58 തേതാ േ ാണ വധഃ പർവ വിേജ്ഞയം േലാമഹർഷണം
േമാേക്ഷാ നാരായണാ സ്യ പർവാനന്തരം ഉച്യേത
59 കർണ പർവ തേതാ േജ്ഞയം ശല്യ പർവ തതഃ പരം

ദ േവശനം പർവ ഗദായുദ്ധം അതഃ പരം
60 സാരസ്വതം തതഃ പർവ തീർഥവംശഗുണാന്വിതം
അത ഊർധ്വം തു ബീഭത്സം പർവ സൗപ്തികം ഉച്യേത
61 ഐഷീകം പർവ നിർദിഷ്ടം അത ഊർധ്വം സുദാരുണം
ജല ദാനികം പർവ ീ പർവ ച തതഃ പരം
62 ാദ്ധപർവ തേതാ േജ്ഞയം കുരൂണാം ഔർധ്വേദഹികം
ആഭിേഷചനികം പർവ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
63 ചാർവാക നി ഹഃ പർവ രക്ഷേസാ ഹ്മരൂപിണഃ

വിഭാേഗാ ഗൃഹാണാം ച പർേവാക്തം തദനന്തരം
64 ശാന്തി പർവ തേതാ യ രാജധർമാനുകീർതനം
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ആപദ് ധർമശ് ച പർേവാക്തം േമാക്ഷധർമസ് തതഃ പരം
65 തതഃ പർവ പരിേജ്ഞയം ആനുശാസനികം പരം
സ്വർഗാേരാഹണികം പർവ തേതാ ഭീഷ്മസ്യ ധീമതഃ
66 തത ആശ്വേമധികം പർവ സർവപാപ ണാശനം
അനുഗീതാ തതഃ പർവ േജ്ഞയം അധ്യാത്മവാചകം
67 പർവ ചാ മവാസാഖ്യം പു ദർശനം ഏവ ച
നാരദാഗമനം പർവ തതഃ പരം ഇേഹാച്യേത
68 മൗസലം പർവ ച തേതാ േഘാരം സമനുവർണ്യേത
മഹാ സ്ഥാനികം പർവ സ്വർഗാേരാഹണികം തതഃ
69 ഹരി വംശസ് തതഃ പർവ പുരാണം ഖില സഞ്ജ്ഞിതം
ഭവിഷ്യത് പർവ ചാപ്യ് ഉക്തം ഖിേലഷ്വ് ഏവാദ്ഭുതം മഹത്
70 ഏതത് പർവ ശതം പൂർണം വ്യാേസേനാക്തം മഹാത്മനാ
യഥാവത് സൂതപുേ ണ േലാമഹർഷണിനാ പുനഃ
71 കഥിതം ൈനമിഷാരേണ്യ പർവാണ്യ് അഷ്ടാദൈശവ തു
സമാേസാ ഭാരതസ്യായം തേ ാക്തഃ പർവ സം ഹഃ
72 പൗേഷ്യ പർവണി മാഹാത്മ്യം ഉത്തങ്കേസ്യാപവർണിതം
പൗേലാേമ ഭൃഗുവംശസ്യ വിസ്താരഃ പരികീർതിതഃ
73 ആസ്തീേക സർവനാഗാനാം ഗരുഡസ്യ ച സംഭവഃ
ക്ഷീേരാദമഥനം ൈചവ ജേന്മാൈച്ഛഃ വസസ് തഥാ
74 യജതഃ സർപസേ ണ രാജ്ഞഃ പാരിക്ഷിതസ്യ ച
കേഥയം അഭിനിർവൃത്താ ഭാരതാനാം മഹാത്മനാം
75 വിവിധാഃ സംഭവാ രാജ്ഞാം ഉക്താഃ സംഭവ പർവണി
അേന്യഷാം ൈചവ വി ാണാം ഋേഷർ ൈദ്വപായനസ്യ ച
76 അംശാവതരണം ചാ േദവാനാം പരികീർതിതം
ൈദത്യാനാം ദാനവാനാം ച യക്ഷാണാം ച മഹൗജസാം
77 നാഗാനാം അഥ സർപാണാം ഗന്ധർവാണാം പത ിണാം
അേന്യഷാം ൈചവ ഭൂതാനാം വിവിധാനാം സമുദ്ഭവഃ
78 വസൂനാം പുനർ ഉത്പത്തിർ ഭാഗീരഥ്യാം മഹാത്മനാം
ശന്തേനാർ േവശ്മനി പുനസ് േതഷാം ചാേരാഹണം ദിവി
79 േതേജാ ഽംശാനാം ച സംഘാതാദ് ഭീഷ്മസ്യാപ്യ് അ സംഭവഃ
രാജ്യാൻ നിവർതനം ൈചവ ഹ്മചര്യ േത സ്ഥിതിഃ
80 തിജ്ഞാ പാലനം ൈചവ രക്ഷാ ചി ാംഗദസ്യ ച
ഹേത ചി ാംഗേദ ൈചവ രക്ഷാ ാതുർ യവീയസഃ
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81 വിചി വീര്യസ്യ തഥാ രാേജ്യ സ തിപാദനം
ധർമസ്യ നൃഷു സംഭൂതിർ അണീ മാണ്ഡവ്യ ശാപജാ
82 കൃഷ്ണൈദ്വപായനാച് ൈചവ സൂതിർ വരദാനജാ
ധൃതരാ സ്യ പാേണ്ഡാശ് ച പാണ്ഡവാനാം ച സംഭവഃ
83 വാരണാവത യാ ാ ച മേ ാ ദുേര്യാധനസ്യ ച
വിദുരസ്യ ച വാേക്യന സുരുംേഗാപ മ ിയാ
84 പാണ്ഡവാനാം വേന േഘാേര ഹിഡിംബായാശ് ച ദർശനം
ഘേടാത്കചസ്യ േചാത്പത്തിർ അൈ വ പരികീർതിതാ
85 അജ്ഞാതചര്യാ പാ നാം വാേസാ ാഹ്മണ േവശ്മനി
ബകസ്യ നിധനം ൈചവ നാഗരാണാം ച വിസ്മയഃ
86 അംഗാരപർണം നിർജിത്യ ഗംഗാകൂേല ഽർജുനസ് തദാ

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവഃ പാഞ്ചാലാൻ അഭിേതാ യയൗ
87 താപത്യം അഥ വാസിഷ്ഠം ഔർവം ചാഖ്യാനം ഉത്തമം
പേഞ്ച ാണാം ഉപാഖ്യാനം അൈ വാദ്ഭുതം ഉച്യേത
88 പഞ്ചാനാം ഏകപത്നീേത്വ വിമർേശാ പദസ്യ ച

ൗപദ്യാ േദവ വിഹിേതാ വിവാഹശ് ചാപ്യ് അമാനുഷഃ
89 വിദുരസ്യ ച സ ാപ്തിർ ദർശനം േകശവസ്യ ച
ഖാണ്ഡവ സ്ഥവാസശ് ച തഥാ രാജ്യാർധ ശാസനം
90 നാരദസ്യാജ്ഞയാ ൈചവ ൗപദ്യാഃ സമയ ിയാ
സുേന്ദാപസുന്ദേയാസ് ത ഉപാഖ്യാനം കീർതിതം
91 പാർഥസ്യ വനവാസശ് ച ഉലൂപ്യാ പഥി സംഗമഃ
പുണ്യതീർഥാനുസംയാനം ബ വാഹന ജന്മ ച
92 ദ്വാരകായാം സുഭ ാ ച കാമയാേനന കാമിനീ
വാസുേദവസ്യാനുമേത ാപ്താ ൈചവ കിരീടിനാ
93 ഹരണം ഗൃഹ്യ സ ാേപ്ത കൃേഷ്ണ േദവകിനന്ദേന
സ ാപ്തിശ് ച ധനുേഷാഃ ഖാണ്ഡവസ്യ ച ദാഹനം
94 അഭിമേന്യാഃ സുഭ ായാം ജന്മ േചാത്തമേതജസഃ
മയസ്യ േമാേക്ഷാ ജ്വലനാദ് ഭുജംഗസ്യ ച േമാക്ഷണം
മഹർേഷർ മന്ദപാലസ്യ ശാർമ്ഗ്യം തനയസംഭവഃ
95 ഇത്യ് ഏതദ് ആധി പർേവാക്തം ഥമം ബഹുവിസ്തരം
അധ്യായാനാം ശേത േദ്വ തു സംഖാേത പരമർഷിണാ
അഷ്ടാദൈശവ ചാധ്യായാ വ്യാേസേനാത്തമ േതജസാ
96 സപ്ത േ ാകസഹ ാണി തഥാ നവ ശതാനി ച
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േ ാകാശ് ച ചതുരാശീതിർ ദൃേഷ്ടാ േന്ഥാ മഹാത്മനാ
97 ദ്വിതീയം തു സഭാ പർവ ബഹു വൃത്താന്തം ഉച്യേത
സഭാ ിയാ പാണ്ഡവാനാം കിങ്കരാണാം ച ദർശനം
98 േലാകപാല സഭാഖ്യാനം നാരദാദ് േദവ ദർശനാത്
രാജസൂയസ്യ ചാരംേഭാ ജരാസന്ധ വധസ് തഥാ
99 ഗിരി േജ നിരുദ്ധാനാം രാജ്ഞാം കൃേഷ്ണന േമാക്ഷണം
രാജസൂേയ ഽർഘ സംവാേദ ശിശുപാല വധസ് തഥാ
100 യേജ്ഞ വിഭൂതിം താം ദൃഷ്ട്വാ ദുഃഖാമർഷാന്വിതസ്യ ച
ദുേര്യാധനസ്യാവഹാേസാ ഭീേമന ച സഭാ തേല
101 യ ാസ്യ മന ർ ഉദ്ഭൂേതാ േയന ദ തം അകാരയത്
യ ധർമസുതം ദ േത ശകുനിഃ കിതേവാ ഽജയത്
102 യ ദ താർണേവ മഗ്നാൻ ൗപദീ നൗർ ഇവാർണവാത്
താരയാം ആസ താംസ് തീർണാഞ് ജ്ഞാത്വാ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
പുനർ ഏവ തേതാ ദ േത സമാഹ്വയത പാണ്ഡവാൻ
103 ഏതത് സർവം സഭാ പർവ സമാഖ്യാതം മഹാത്മനാ
അധ്യായാഃ സപ്തതിർ േജ്ഞയാസ് തഥാ ദ്വൗ ചാ സംഖ്യയാ
104 േ ാകാനാം േദ്വ സഹേ തു പഞ്ച േ ാകശതാനി ച
േ ാകാശ് ൈചകാദശ േജ്ഞയാഃ പർവണ്യ് അസ്മിൻ കീർതിതാഃ
105 അതഃ പരം തൃതീയം തു േജ്ഞയം ആരണ്യകം മഹത്
പൗരാനുഗമനം ൈചവ ധർമപു സ്യ ധീമതഃ
106 വൃഷ്ണീനാം ആഗേമാ യ പാഞ്ചാലാനാം ച സർവശഃ
യ സൗഭവധാഖ്യാനം കിർമീരവധ ഏവ ച
അ േഹേതാർ വിവാസശ് ച പാർഥസ്യാമിത േതജസഃ
107 മഹാേദേവന യുദ്ധം ച കിരാത വപുഷാ സഹ
ദർശനം േലാകപാലാനാം സ്വർഗാേരാഹണം ഏവ ച
108 ദർശനം ബൃഹദശ്വസ്യ മഹർേഷർ ഭാവിതാത്മനഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ ചാർതസ്യ വ്യസേന പരിേദവനം
109 നേലാപാഖ്യാനം അൈ വ ധർമിഷ്ഠം കരുേണാദയം
ദമയന്ത്യാഃ സ്ഥിതിർ യ നലസ്യ വ്യസനാഗേമ
110 വനവാസ ഗതാനാം ച പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
സ്വർേഗ വൃത്തിർ ആഖ്യാതാ േലാമേശനാർജുനസ്യ ൈവ
111 തീർഥയാ ാ തൈഥവാ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ജടാസുരസ്യ തൈ വ വധഃ സമുപവർണ്യേത
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112 നിയുേക്താ ഭീമേസനശ് ച ൗപദ്യാ ഗന്ധമാദേന
യ മന്ദാരപുഷ്പാർഥം നലിനീം താം അധർഷയത്
113 യ ാസ്യ സുമഹദ് യുദ്ധം അഭവത് സഹ രാക്ഷൈസഃ
യൈക്ഷശ് ചാപി മഹാവീൈര്യർ മണിമത് മുൈഖസ് തഥാ
114 ആഗസ്ത്യം അപി ചാഖ്യാനം യ വാതാപി ഭക്ഷണം
േലാപാമു ാഭിഗമനം അപത്യാർഥം ഋേഷർ അപി
115 തതഃ േശ്യനകേപാതീയം ഉപാഖ്യാനം അനന്തരം
ഇേ ാ ഽഗ്നിർ യ ധർമശ് ച അജിജ്ഞാസഞ് ശിബിം നൃപം
116 ഋശ്യ ശൃംഗസ്യ ചരിതം കൗമാര ഹ്മചാരിണഃ
ജാമദഗ്ന്യസ്യ രാമസ്യ ചരിതം ഭൂരി േതജസഃ
117 കാർതവീര്യ വേധാ യ ൈഹഹയാനാം ച വർണ്യേത
സൗകന്യം അപി ചാഖ്യാനം ച്യവേനാ യ ഭാർഗവഃ
118 ശര്യാതി യേജ്ഞ നാസത്യൗ കൃതവാൻ േസാമപീഥിനൗ
താഭ്യാം ച യ സ മുനിർ യൗവനം തിപാദിതഃ
119 ജ പാഖ്യാനം അൈ വ യ പുേ ണ േസാമകഃ
പു ാർഥം അയജദ് രാജാ േലേഭ പു ശതം ച സഃ
120 അഷ്ടാവ ീയം അൈ വ വിവാേദ യ ബന്ദിനം
വിജിത്യ സാഗരം ാപ്തം പിതരം ലബ്ധവാൻ ഋഷിഃ
121 അവാപ്യ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ഗുർവർേഥ സവ്യസാചിനാ
നിവാതകവൈചർ യുദ്ധം ഹിരണ്യപുരവാസിഭിഃ
122 സമാഗമശ് ച പാർഥസ്യ ാതൃഭിർ ഗന്ധമാദേന
േഘാഷയാ ാ ച ഗന്ധർൈവർ യ യുദ്ധം കിരീടിനഃ
123 പുനരാഗമനം ൈചവ േതഷാം ൈദ്വതവനം സരഃ
ജയ േഥനാപഹാേരാ ൗപദ്യാശ് ചാ മാന്തരാത്
124 യൈ നം അന്വയാദ് ഭീേമാ വായുേവഗസേമാ ജേവ
മാർകേണ്ഡയ സമസ്യായാം ഉപാഖ്യാനാനി ഭാഗശഃ
125 സന്ദർശനം ച കൃഷ്ണസ്യ സംവാദശ് ൈചവ സത്യയാ

ീഹി ൗണികം ആഖ്യാനം ഐ ദ മ്നം തൈഥവ ച
126 സാവി ്യ് ഔദ്ദാലകീയം ച ൈവേന്യാപാഖ്യാനം ഏവ ച
രാമായണം ഉപാഖ്യാനം അൈ വ ബഹുവിസ്തരം
127 കർണസ്യ പരിേമാേഷാ ഽ കുണ്ഡലാഭ്യാം പുരന്ദരാത്
ആരേണയം ഉപാഖ്യാനം യ ധർേമാ ഽന്വശാത് സുതം
ജ ർ ലബ്ധവരാ യ പാണ്ഡവാഃ പശ്ചിമാം ദിശം
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128 ഏതദ് ആരണ്യകം പർവ തൃതീയം പരികീർതിതം
അ ാധ്യായ ശേത േദ്വ തു സംഖ്യാേത പരമർഷിണാ
ഏേകാന സപ്തതിശ് ൈചവ തഥാധ്യായാഃ കീർതിതാഃ
129 ഏകാദശ സഹ ാണി േ ാകാനാം ഷട്ശതാനി ച
ചതുഃഷഷ്ടിസ് തഥാ േ ാകാഃ പർൈവതത് പരികീർതിതം
130 അതഃ പരം നിേബാേധദം ൈവരാടം പർവ വിസ്തരം
വിരാടനഗരം ഗത്വാ ശ്മശാേന വിപുലാം ശമീം
ദൃഷ്ട്വാ സംനിദധുസ് ത പാണ്ഡവാ ആയുധാന്യ് ഉത
131 യ വിശ്യ നഗരം ഛദ്മഭിർ ന്യവസന്ത േത
ദുരാത്മേനാ വേധാ യ കീചകസ്യ വൃേകാദരാത്
132 േഗാ േഹ യ പാർേഥന നിർജിതാഃ കുരേവാ യുധി
േഗാധനം ച വിരാടസ്യ േമാക്ഷിതം യ പാണ്ഡൈവഃ
133 വിരാേടേനാത്തരാ ദത്താ ഷാ യ കിരീടിനഃ
അഭിമന ം സമുദ്ദിശ്യ സൗഭ ം അരിഘാതിനം
134 ചതുർഥം ഏതദ് വിപുലം ൈവരാടം പർവ വർണിതം
അ ാപി പരിസംഖ്യാതം അധ്യായാനാം മഹാത്മനാ
135 സപ്തഷഷ്ടിരേഥാ പൂർണാ േ ാകാ ം അപി േമ ശൃണു
േ ാകാനാം േദ്വ സഹേ തു േ ാകാഃ പഞ്ചാശദ് ഏവ തു
പർവണ്യ് അസ്മിൻ സമാഖ്യാതാഃ സംഖ്യയാ പരമർഷിണാ
136 ഉേദ്യാഗപർവ വിേജ്ഞയം പഞ്ചമം ശൃണ്വതഃ പരം
ഉപ േവ്യ നിവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു ജിഗീഷയാ
ദുേര്യാധേനാ ഽർജുനശ് ൈചവ വാസുേദവം ഉപസ്ഥിതൗ
137 സാഹായ്യം അസ്മിൻ സമേര ഭവാൻ നൗ കർതും അർഹതി
ഇത്യ് ഉേക്ത വചേന കൃേഷ്ണാ യേ ാവാച മഹാമതിഃ
138 അയുധ്യമാനം ആത്മാനം മ ിണം പുരുഷർഷഭൗ
അക്ഷൗഹിണീം വാ ൈസന്യസ്യ കസ്യ വാ കിം ദദാമ്യ് അഹം
139 വേ ദുേര്യാധനഃ ൈസന്യം മന്ദാത്മാ യ ദുർമതിഃ
അയുധ്യമാനം സചിവം വേ കൃഷ്ണം ധനഞ്ജയഃ
140 സഞ്ജയം േ ഷയാം ആസ ശമാർഥം പാണ്ഡവാൻ തി
യ ദൂതം മഹാരാേജാ ധൃതരാ ഃ താപവാൻ
141 ത്വാ ച പാണ്ഡവാൻ യ വാസുേദവ പുേരാഗമാൻ

ജാഗരഃ സ ജേജ്ഞ ധൃതരാ സ്യ ചിന്തയാ
142 വിദുേരാ യ വാക്യാനി വിചി ാണി ഹിതാനി ച
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ാവയാം ആസ രാജാനം ധൃതരാ ം മനീഷിണം
143 തഥാ സന ജാേതന യ ാധ്യാത്മം അനുത്തമം
മനസ്താപാന്വിേതാ രാജാ ാവിതഃ േശാകലാലസഃ
144 ഭാേത രാജസമിതൗ സഞ്ജേയാ യ ചാഭിേഭാഃ
ഐകാത്മ്യം വാസുേദവസ്യ േ ാക്തവാൻ അർജുനസ്യ ച
145 യ കൃേഷ്ണാ ദയാപന്നഃ സന്ധിം ഇച്ഛൻ മഹായശാഃ
സ്വയം ആഗാച് ഛമം കർതും നഗരം നാഗസാഹ്വയം
146 ത്യാഖ്യാനം ച കൃഷ്ണസ്യ രാജ്ഞാ ദുേര്യാധേനന ൈവ
ശമാർഥം യാചമാനസ്യ പക്ഷേയാർ ഉഭേയാർ ഹിതം
147 കർണദുേര്യാധനാദീനാം ദുഷ്ടം വിജ്ഞായ മ ിതം
േയാേഗശ്വരത്വം കൃേഷ്ണന യ രാജസു ദർശിതം
148 രഥം ആേരാപ്യ കൃേഷ്ണന യ കർേണാ ഽനുമ ിതഃ
ഉപായപൂർവം ശൗണ്ഡീര്യാത് ത്യാഖ്യാതശ് ച േതന സഃ
149 തതശ് ചാപ്യ് അഭിനിര്യാ ാ രഥാശ്വനരദന്തിനാം
നഗരാദ് ധാസ്തിന പുരാദ് ബലസംഖ്യാനം ഏവ ച
150 യ രാജ്ഞാ ഉലൂകസ്യ േ ഷണം പാണ്ഡവാൻ തി
േശ്വാ ഭാവിനി മഹായുേദ്ധ ദൂേത്യന ര വാദിനാ
രഥാതിരഥ സംഖ്യാനം അംേബാപാഖ്യാനം ഏവ ച
151 ഏതത് സുബഹു വൃത്താന്തം പഞ്ചമം പർവ ഭാരേത
ഉേദ്യാഗപർവ നിർദിഷ്ടം സന്ധിവി ഹസം ിതം
152 അധ്യായാഃ സംഖ്യയാ ത്വ് അ ഷഡ് അശീതി ശതം തം
േ ാകാനാം ഷട് സഹ ാണി താവന്ത്യ് ഏവ ശതാനി ച
153 േ ാകാശ് ച നവതിഃ േ ാക്താസ് തൈഥവാഷ്ടൗ മഹാത്മനാ
വ്യാേസേനാദാര മതിനാ പർവണ്യ് അസ്മിംസ് തേപാധനാഃ
154 അത ഊർധ്വം വിചി ാർഥം ഭീഷ്മ പർവ ചക്ഷേത
ജംബൂ ഖണ്ഡ വിനിർമാണം യേ ാക്തം സഞ്ജേയന ഹ
155 യ യുദ്ധം അഭൂദ് േഘാരം ദശാഹാന്യ് അതിദാരുണം
യ യൗധിഷ്ഠിരം ൈസന്യം വിഷാദം അഗമത് പരം
156 കശ്മലം യ പാർഥസ്യ വാസുേദേവാ മഹാമതിഃ
േമാഹജം നാശയാം ആസ േഹതുഭിർ േമാക്ഷദർശൈനഃ
157 ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ യ പാർേഥാ മഹാധനുഃ
വിനിഘ്നൻ നിശിൈതർ ബാൈണ രഥാദ് ഭീഷ്മം അപാതയത്
158 ഷഷ്ഠം ഏതൻ മഹാപർവ ഭാരേത പരികീർതിതം
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അധ്യായാനാം ശതം േ ാക്തം സപ്ത ദശ തഥാപേര
159 പഞ്ച േ ാകസഹ ാണി സംഖ്യയാഷ്ടൗ ശതാനി ച
േ ാകാശ് ച ചതുരാശീതിഃ പർവണ്യ് അസ്മിൻ കീർതിതാഃ
വ്യാേസന േവദവിദുഷാ സംഖ്യാതാ ഭീഷ്മ പർവണി
160 േ ാണ പർവ തതശ് ചി ം ബഹു വൃത്താന്തം ഉച്യേത
യ സംശപ്തകാഃ പാർഥം അപനിന രണാജിരാത്
161 ഭഗദേത്താ മഹാരാേജാ യ ശ സേമാ യുധി
സു തീേകന നാേഗന സഹ ശസ്തഃ കിരീടിനാ
162 യ ാഭിമന ം ബഹേവാ ജ ർ േലാകമഹാരഥാഃ
ജയ ഥമുഖാ ബാലം ശൂരം അ ാപ്തയൗവനം
163 ഹേത ഽഭിമന്യൗ േദ്ധന യ പാർേഥന സംയുേഗ
അക്ഷൗഹിണീഃ സപ്ത ഹത്വാ ഹേതാ രാജാ ജയ ഥഃ
സംശപ്തകാവേശഷം ച കൃതം നിഃേശഷം ആഹേവ
164 അലംബുസഃ തായുശ് ച ജലസന്ധശ് ച വീര്യവാൻ
സൗമദത്തിർ വിരാടശ് ച പദശ് ച മഹാരഥഃ
ഘേടാത്കചാദയശ് ചാേന്യ നിഹതാ േ ാണ പർവണി
165 അശ്വത്ഥാമാപി ചാൈ വ േ ാേണ യുധി നിപാതിേത
അ ം ാദുശ്ചകാേരാ ം നാരായണം അമർഷിതഃ
166 സപ്തമം ഭാരേത പർവ മഹദ് ഏതദ് ഉദാഹൃതം
അ േത പൃഥിവീപാലാഃ ായേശാ നിധനം ഗതാഃ
േ ാണ പർവണി േയ ശൂരാ നിർദിഷ്ടാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
167 അധ്യായാനാം ശതം േ ാക്തം അധ്യായാഃ സപ്തതിസ് തഥാ
അഷ്ടൗ േ ാകസഹ ാണി തഥാ നവ ശതാനി ച
168 േ ാകാ നവ തൈഥവാ സംഖ്യാതാസ് തത്ത്വദർശിനാ
പാരാശേര്യണ മുനിനാ സഞ്ചിന്ത്യ േ ാണ പർവണി
169 അതഃ പരം കർണ പർവ േ ാച്യേത പരമാദ്ഭുതം
സാരേഥ്യ വിനിേയാഗശ് ച മ രാജസ്യ ധീമതഃ
ആഖ്യാതം യ പൗരാണം ിപുരസ്യ നിപാതനം
170 യാേണ പരുഷശ് ചാ സംവാദഃ കർണ ശല്യേയാഃ
ഹംസകാകീയം ആഖ്യാനം അൈ വാേക്ഷപ സംഹിതം
171 അേന്യാന്യം തി ച േ ാേധാ യുധിഷ്ഠിര കിരീടിേനാഃ
ൈദ്വരേഥ യ പാർേഥന ഹതഃ കർേണാ മഹാരഥഃ
172 അഷ്ടമം പർവ നിർദിഷ്ടം ഏതദ് ഭാരത ചിന്തൈകഃ
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ഏേകാന സപ്തതിഃ േ ാക്താ അധ്യായാഃ കർണ പർവണി
ചത്വാര്യ് ഏവ സഹ ാണി നവ േ ാകശതാനി ച
173 അതഃ പരം വിചി ാർഥം ശക്യ പർവ കീർതിതം
ഹത വീേര ൈസേന്യ തു േനതാ മേ ശ്വേരാ ഽഭവത്
174 വൃത്താനി രഥയുദ്ധാനി കീർത്യേന്ത യ ഭാഗശഃ
വിനാശഃ കുരുമുഖ്യാനാം ശല്യ പർവണി കീർത്യേത
175 ശല്യസ്യ നിധനം ചാ ധർമരാജാൻ മഹാരഥാത്
ഗദായുദ്ധം തു തുമുലം അൈ വ പരികീർതിതം
സരസ്വത്യാശ് ച തീർഥാനാം പുണ്യതാ പരികീർതിതാ
176 നവമം പർവ നിർദിഷ്ടം ഏതദ് അദ്ഭുതം അർഥവത്
ഏേകാന ഷഷ്ടിർ അധ്യായാസ് ത സംഖ്യാ വിശാരൈദഃ
177 സംഖ്യാതാ ബഹു വൃത്താന്താഃ േ ാകാ ം ചാ ശസ്യേത

ീണി േ ാകസഹ ാണി േദ്വ ശേത വിംശതിസ് തഥാ
മുനിനാ സ ണീതാനി കൗരവാണാം യേശാ ഭൃതാം
178 അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സൗപ്തികം പർവ ദാരുണം
ഭേഗ്നാരും യ രാജാനം ദുേര്യാധനം അമർഷണം
179 വ്യപയാേതഷു പാർേഥഷു യസ് േത ഽഭ്യായയൂ രഥാഃ
കൃതവർമാ കൃേപാ ൗണിഃ സായാേഹ്ന രുധിേരാക്ഷിതാഃ
180 തിജേജ്ഞ ദൃഢേ ാേധാ ൗണിർ യ മഹാരഥഃ
അഹത്വാ സർവപാഞ്ചാലാൻ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാൻ
പാണ്ഡവാംശ് ച സഹാമാത്യാൻ ന വിേമാക്ഷ്യാമി ദംശനം
181 സുപ്താൻ നിശി വിശ്വസ്താൻ യ േത പുരുഷർഷഭാഃ
പാഞ്ചാലാൻ സപരീവാരാഞ് ജ ർ ൗണിപുേരാഗമാഃ
182 യ ാമുച്യന്ത പാർഥാസ് േത പഞ്ച കൃഷ്ണ ബലാ യാത്
സാത്യകിശ് ച മേഹഷ്വാസഃ േശഷാശ് ച നിധനം ഗതാഃ
183 ൗപദീ പു േശാകാർതാ പിതൃ ാതൃവധാർദിതാ
കൃതാനശന സങ്കൽപാ യ ഭർതൄൻ ഉപാവിശത്
184 ൗപദീ വചനാദ് യ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
അന്വധാവത സ്ര േദ്ധാ ഭരദ്വാജം ഗുേരാഃ സുതം
185 ഭീമേസന ഭയാദ് യ ൈദേവനാഭി േചാദിതഃ
അപാണ്ഡവാേയതി രുഷാ ൗണിർ അ ം അവാസൃജത്
186 ൈമവം ഇത്യ് അ വീത് കൃഷ്ണഃ ശമയംസ് തസ്യ തദ് വചഃ
യ ാ ം അേ ണ ച തച് ഛമയാം ആസ ഫാൽഗുനഃ
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187 ൗണിൈദ്വപായനാദീനാം ശാപാശ് ചാേന്യാന്യ കാരിതാഃ
േതായകർമണി സർേവഷാം രാജ്ഞാം ഉദകദാനിേക
188 ഗൂേഢാത്പന്നസ്യ ചാഖ്യാനം കർണസ്യ പൃഥയാത്മനഃ
സുതൈസ്യതദ് ഇഹ േ ാക്തം ദശമം പർവ സൗപ്തികം
189 അഷ്ടാദശാസ്മിന്ന് അധ്യായാഃ പർവണ്യ് ഉക്താ മഹാത്മനാ
േ ാകാ ം അ കഥിതം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ തൈഥവ ച
190 േ ാകാശ് ച സപ്തതിഃ േ ാക്താ യഥാവദ് അഭിസംഖ്യയാ
സൗപ്തിൈകഷീക സംബേന്ധ പർവണ്യ് അമിതബുദ്ധിനാ
191 അത ഊർധ്വം ഇദം ാഹുഃ ീ പർവ കരുേണാദയം
വിലാേപാ വീര പത്നീനാം യ ാതികരുണഃ തഃ
േ ാധാേവശഃ സാദശ് ച ഗാന്ധാരീ ധൃതരാ േയാഃ
192 യ താൻ ക്ഷ ിയാഞ് ശൂരാൻ ദിഷ്ടാന്താൻ അനിവർതിനഃ
പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄംശ് ൈചവ ദദൃശുർ നിഹതാൻ രേണ
193 യ രാജാ മഹാ ാജ്ഞഃ സർവധർമഭൃതാം വരഃ
രാജ്ഞാം താനി ശരീരാണി ദാഹയാം ആസ ശാ തഃ
194 ഏതദ് ഏകാദശം േ ാക്തം പർവാതികരുണം മഹത്
സപ്ത വിംശതിർ അധ്യായാഃ പർവണ്യ് അസ്മിന്ന് ഉദാഹൃതാഃ
195 േ ാകാഃ സപ്തശതം ചാ പഞ്ച സപ്തതിർ ഉച്യേത
സംഖയാ ഭാരതാഖ്യാനം കർ ാ ഹ്യ് അ മഹാത്മനാ

ണീതം സജ്ജന മേനാ ൈവ വ്യാ വർതകം
196 അതഃ പരം ശാന്തി പർവ ദ്വാദശം ബുദ്ധിവർധനം
യ നിർേവദം ആപേന്നാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഘാതയിത്വാ പിതൄൻ ാതൄൻ പു ാൻ സംബന്ധിബാന്ധവാൻ
197 ശാന്തി പർവണി ധർമാശ് ച വ്യാഖ്യാതാഃ ശരതൽപികാഃ
രാജഭിർ േവദിതവ്യാ േയ സമ്യങ് നയബുഭു ഭിഃ
198 ആപദ് ധർമാശ് ച തൈ വ കാലേഹതു ദർശകാഃ
യാൻ ബുദ്ധ്വാ പുരുഷഃ സമ്യക് സർവജ്ഞത്വം അവാ യാത്
േമാക്ഷധർമാശ് ച കഥിതാ വിചി ാ ബഹുവിസ്തരാഃ
199 ദ്വാദശം പർവ നിർദിഷ്ടം ഏതത് ാജ്ഞജന ിയം
പർവണ്യ് അ പരിേജ്ഞയം അധ്യായാനാം ശത യം

ിംശച് ൈചവ തഥാധ്യായാ നവ ൈചവ തേപാധനാഃ
200 േ ാകാനാം തു സഹ ാണി കീർതിതാനി ചതുർദശ
പഞ്ച ൈചവ ശതാന്യ് ആഹുഃ പഞ്ചവിംശതിസംഖ്യയാ
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201 അത ഊർധ്വം തു വിേജ്ഞയം ആനുശാസനം ഉത്തമം
യ കൃതിം ആപന്നഃ ത്വാ ധർമവിനിശ്ചയം
ഭീഷ്മാദ് ഭാഗീരഥീ പു ാത് കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
202 വ്യവഹാേരാ ഽ കാർേത്സ്ന്യന ധർമാർഥീേയാ നിദർശിതഃ
വിവിധാനാം ച ദാനാനാം ഫലേയാഗാഃ പൃഥഗ്വിധാഃ
203 തഥാ പാ വിേശഷാശ് ച ദാനാനാം ച പേരാ വിധിഃ
ആചാര വിധിേയാഗശ് ച സത്യസ്യ ച പരാ ഗതിഃ
204 ഏതത് സുബഹു വൃത്താന്തം ഉത്തമം ചാനുശാസനം
ഭീഷ്മസ്യാൈ വ സ ാപ്തിഃ സ്വർഗസ്യ പരികീർതിതാ
205 ഏതത് േയാദശം പർവ ധർമനിശ്ചയ കാരകം
അധ്യായാനാം ശതം ചാ ഷട് ചത്വാരിംശദ് ഏവ ച
േ ാകാനാം തു സഹ ാണി ഷട് സൈപ്തവ ശതാനി ച
206 തത ആശ്വേമധികം നാമ പർവ േ ാക്തം ചതുർദശം
തത് സംവർതമരുത്തീയം യ ാഖ്യാനം അനുത്തമം
207 സുവർണേകാശസ ാപ്തിർ ജന്മ േചാക്തം പരിക്ഷിതഃ
ദഗ്ധസ്യാ ാഗ്നിനാ പൂർവം കൃഷ്ണാത് സഞ്ജീവനം പുനഃ
208 ചര്യായാം ഹയം ഉ ഷ്ടം പാണ്ഡവസ്യാനുഗച്ഛതഃ
ത ത ച യുദ്ധാനി രാജപുൈ ർ അമർഷൈണഃ
209 ചി ാംഗദായാഃ പുേ ണ പു ികായാ ധനഞ്ജയഃ
സം ാേമ ബ വാേഹന സംശയം ചാ ദർശിതഃ
അശ്വേമേധ മഹായേജ്ഞ നകുലാഖ്യാനം ഏവ ച
210 ഇത്യ് ആശ്വേമധികം പർവ േ ാക്തം ഏതൻ മഹാദ്ഭുതം
അ ാധ്യായ ശതം ിംശത് േയാ ഽധ്യായാശ് ച ശബ്ദിതാഃ
211 ീണി േ ാകസഹ ാണി താവന്ത്യ് ഏവ ശതാനി ച
വിംശതിശ് ച തഥാ േ ാകാഃ സംഖ്യാതാസ് തത്ത്വദർശിനാ
212 തത ആ മവാസാക്യം പർവ പഞ്ചദശം തം
യ രാജ്യം പരിത്യജ്യ ഗാന്ധാരീ സഹിേതാ നൃപഃ
ധൃതരാ ാ മപദം വിദുരശ് ച ജഗാമ ഹ
213 യം ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥിതം സാധ്വീ പൃഥാപ്യ് അനുയയൗ തദാ
പു രാജ്യം പരിത്യജ്യ ഗുരുശു ഷേണ രതാ
214 യ രാജാ ഹതാൻ പു ാൻ പൗ ാൻ അന്യാംശ് ച പാർഥിവാൻ
േലാകാന്തര ഗതാൻ വീരാൻ അപശ്യത് പുനരാഗതാൻ
215 ഋേഷഃ സാദാത് കൃഷ്ണസ്യ ദൃഷ്ട്വാശ്ചര്യം അനുത്തമം
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ത്യക്ത്വാ േശാകം സദാരശ് ച സിദ്ധിം പരമികാം ഗതഃ
216 യ ധർമം സമാ ിത്യ വിദുരഃ സുഗതിം ഗതഃ
സഞ്ജയശ് ച മഹാമാേ ാ വിദ്വാൻ ഗാവൽഗണിർ വശീ
217 ദദർശ നാരദം യ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നാരദാച് ൈചവ ശു ാവ വൃഷ്ണീനാം കദനം മഹത്
218 ഏതദ് ആ മവാസാഖ്യം പൂർേവാക്തം സുമഹാദ്ഭുതം
ദ്വിചത്വാരിംശദ് അധ്യായാഃ പർൈവതദ് അഭിസംഖ്യയാ
219 സഹ ം ഏകം േ ാകാനാം പഞ്ച േ ാകശതാനി ച
ഷഡ് ഏവ ച തഥാ േ ാകാഃ സംഖ്യാതാസ് തത്ത്വദർശിനാ
220 അതഃ പരം നിേബാേധദം മൗസലം പർവ ദാരുണം
യ േത പുരുഷവ്യാ ാഃ ശ ർശ സഹാ യുധി

ഹ്മദണ്ഡവിനിഷ്പിഷ്ടാഃ സമീേപ ലവണാംഭസഃ
221 ആപാേന പാനഗലിതാ ൈദേവനാഭി േചാദിതാഃ
ഏരകാ രൂപിഭിർ വൈ ർ നിജ ർ ഇതേരതരം
222 യ സർവക്ഷയം കൃത്വാ താവ് ഉഭൗ രാമ േകശവൗ
നാതിച മതുഃ കാലം ാപ്തം സർവഹരം സമം
223 യ ാർജുേനാ ദ്വാരവതീം ഏത്യ വൃഷ്ണിവിനാകൃതാം
ദൃഷ്ട്വാ വിഷാദം അഗമത് പരാം ചാർതിം നരർഷഭഃ
224 സ സത്കൃത്യ യദുേ ഷ്ഠം മാതുലം ശൗരിം ആത്മനഃ
ദദർശ യദുവീരാണാം ആപേന ൈവശസം മഹത്
225 ശരീരം വാസുേദവസ്യ രാമസ്യ ച മഹാത്മനഃ
സം ാരം ലംഭയാം ആസ വൃഷ്ണീനാം ച ധാനതഃ
226 സ വൃദ്ധബാലം ആദായ ദ്വാരവത്യാസ് തേതാ ജനം
ദദർശാപദി കഷ്ടായാം ഗാണ്ഡീവസ്യ പരാഭവം
227 സർേവഷാം ൈചവ ദിവ്യാനാം അ ാണാം അ സന്നതാം
നാശം വൃഷ്ണികല ാണാം ഭാവാനാം അനിത്യതാം
228 ദൃഷ്ട്വാ നിേവദം ആപേന്നാ വ്യാസ വാക്യ േചാദിതഃ
ധർമരാജം സമാസാദ്യ സംന്യാസം സമേരാചയത്
229 ഇത്യ് ഏതൻ മൗസലം പർവ േഷാഡശം പരികീർതിതം
അധ്യായാഷ്ടൗ സമാഖ്യാതാഃ േ ാകാനാം ച ശത യം
230 മഹാ സ്ഥാനികം തസ്മാദ് ഊർധ്വം സപ്ത ദശം തം
യ രാജ്യം പരിത്യജ്യ പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ

ൗപദ്യാ സഹിതാ േദവ്യാ സിദ്ധിം പരമികാം ഗതാഃ
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231 അ ാധ്യായാസ് യഃ േ ാക്താഃ േ ാകാനാം ച ശതം തഥാ
വിംശതിശ് ച തഥാ േ ാകാഃ സംഖ്യാതാസ് തത്ത്വദർശിനാ
232 സ്വർഗപർവ തേതാ േജ്ഞയം ദിവ്യം യത് തദ് അമാനുഷം
അധ്യായാഃ പഞ്ച സംഖ്യാതാ പർൈവതദ് അഭിസംഖ്യയാ
േ ാകാനാം േദ്വ ശേത ൈചവ സംഖ്യാേത തേപാധനാഃ
233 അഷ്ടാദൈശവം ഏതാനി പർവാണ്യ് ഉക്താന്യ് അേശഷതഃ
ഖിേലഷു ഹരിവംശശ് ച ഭവിഷ്യച് ച കീർതിതം
234 ഏതദ് അഖിലം ആഖ്യാതം ഭാരതം പർവ സം ഹാത്
അഷ്ടാദശ സമാജ ർ അക്ഷൗഹിേണ്യാ യുയുത്സയാ
തൻ മഹദ് ദാരുണം യുദ്ധം അഹാന്യ് അഷ്ടാദശാഭവത്
235 േയാ വിദ്യാച് ചതുേരാ േവദാൻ സാംേഗാപനിഷദാൻ ദ്വിജഃ
ന ചാഖ്യാനം ഇദം വിദ്യാൻ ൈനവ സ സ്യാദ് വിചക്ഷണഃ
236 ത്വാ ത്വ് ഇദം ഉപാഖ്യാനം ാവ്യം അന്യൻ ന േരാചേത
പുംഃ േകാകിലരുതം ത്വാ രൂക്ഷാ ധ്വാങ്ക്ഷസ്യ വാഗ് ഇവ
237 ഇതിഹാേസാത്തമാദ് അസ്മാജ് ജായേന്ത കവി ബുദ്ധയഃ
പഞ്ചഭ്യ ഇവ ഭൂേതേഭ്യാ േലാകസംവിധയസ് യഃ
238 അസ്യാഖ്യാനസ്യ വിഷേയ പുരാണം വർതേത ദ്വിജാഃ
അന്തരിക്ഷസ്യ വിഷേയ ജാ ഇവ ചതുർവിധാഃ
239 ിയാ ഗുണാനാം സർേവഷാം ഇദം ആഖ്യാനം ആ യഃ
ഇ ിയാണാം സമസ്താനാം ചി ാ ഇവ മനഃ ിയാഃ
240 അനാ ിൈത്യതദ് ആഖ്യാനം കഥാ ഭുവി ന വിദ്യേത
ആഹാരം അനപാ ിത്യ ശരീരേസ്യവ ധാരണം
241 ഇദം സർൈവഃ കവി വൈരർ ആഖ്യാനം ഉപജീവ്യേത
ഉദയേ ഭിർ ഭൃൈത്യർ അഭിജാത ഇേവശ്വരഃ
242 ൈദ്വപായനൗഷ്ഠ പുടനിഃസൃതം അ േമയം; പുണ്യം പവി ം അഥ പാപ 
ഹരം ശിവം ച
േയാ ഭാരതം സമധിഗച്ഛതി വാച്യമാനം; കിം തസ്യ പുഷ്കര ജൈലർ അഭിേഷച 
േനന
243 ആഖ്യാനം തദ് ഇദം അനുത്തമം മഹാർഥം; വിന്യസ്തം മഹദ് ഇഹ പർവ
സം േഹണ

ത്വാദൗ ഭവതി നൃണാം സുഖാവഗാഹം; വിസ്തീർണം ലവണജലം യഥാ
േവന
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അധ്യായം 3 1 [സൂത]
ജനേമജയഃ പാരിക്ഷിതഃ സഹ ാതൃഭിഃ കുരുേക്ഷേ ദീർഘസ ം ഉപാേസ്ത
തസ്യ ാതരസ് യഃ തേസേനാ േസേനാ ഭീമേസന ഇതി
2 േതഷു തത് സ ം ഉപാസീേനഷു ത ശ്വാഭ്യാഗച്ഛത് സാരേമയഃ

സജനേമജയസ്യ ാതൃഭിർ അഭിഹേതാ േരാരൂയമാേണാ മാതുഃ സമീപം
ഉപാഗച്ഛത്
3 തം മാതാ േരാരൂയമാണം ഉവാച
കിം േരാദിഷി
േകനാസ്യ് അഭിഹത ഇതി
4 സ ഏവം ഉേക്താ മാതരം ത വാച
ജനേമജയസ്യ ാതൃഭിർ അഭിഹേതാ ഽസ്മീതി
5 തം മാതാ ത വാച
വ്യക്തം ത്വയാ ത ാപരാദ്ധം േയനാസ്യ് അഭിഹത ഇതി
6 സ താം പുനർ ഉവാച
നാപരാധ്യാമി കിം ചിത്
നാേവേക്ഷ ഹവീംഷി നാവലിഹ ഇതി

7 തച് ത്വാ തസ്യ മാതാ സരമാ പു േശാകാർതാ തത് സ ം ഉപാഗച്ഛദ്
യ സജനേമജയഃ സഹ ാതൃഭിർ ദീർഘസ ം ഉപാേസ്ത
8 സ തയാ ദ്ധയാ തേ ാക്തഃ
അയം േമ പുേ ാ ന കിം ചിദ് അപരാധ്യതി
കിമർഥം അഭിഹത ഇതി

യസ്മാച് ചായം അഭിഹേതാ ഽനപകാരീ തസ്മാദ് അദൃഷ്ടം ത്വാം ഭയം
ആഗമിഷ്യതീതി

9 സജനേമജയ ഏവം ഉേക്താ േദവ ശുന്യാ സരമയാ ദൃഢം സം ാേന്താ
വിഷണ്ണശ് ചാസീത്

10 സ തസ്മിൻ സേ സമാേപ്ത ഹാസ്തിനപുരം േത്യത്യ പുേരാഹിതം
അനുരൂപം അന്വിച്ഛമാനഃ പരം യത്നം അകേരാദ് േയാ േമ പാപകൃത്യാം

ശമേയദ് ഇതി
11 സ കദാ ചിൻ മൃഗയാം യാതഃ പാരിക്ഷിേതാ ജനേമജയഃ കസ്മിംശ് ചിത്

സ്വവിഷേയാേദ്ദേശ ആ മം അപശ്യത്
12 ത കശ് ചിദ് ഋഷിർ ആസാം ചേ ത വാ നാമ
തസ്യാഭിമതഃ പു ആേസ്ത േസാമ വാ നാമ
13 തസ്യ തം പു ം അഭിഗമ്യ ജനേമജയഃ പാരിക്ഷിതഃ പൗേരാഹിത്യായ വേ
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14 സ നമ ത്യ തം ഋഷിം ഉവാച
ഭഗവന്ന് അയം തവ പുേ ാ മമ പുേരാഹിേതാ ഽസ്ത്വ് ഇതി
15 സ ഏവം ഉക്തഃ ത വാച
േഭാ ജനേമജയ പുേ ാ ഽയം മമ സർപ്യാം ജാതഃ

മഹാതപസ്വീ സ്വാധ്യായസമ്പേന്നാ മത് തേപാ വീര്യസംഭൃേതാ മച് ഛു ം
പീതവത്യാസ് തസ്യാഃ കുക്ഷൗ സംവൃദ്ധഃ
സമർേഥാ ഽയം ഭവതഃ സർവാഃ പാപകൃത്യാഃ ശമയിതും അന്തേരണ മഹാേദവ

കൃത്യാം
അസ്യ ത്വ് ഏകം ഉപാംശു തം
യദ് ഏനം കശ് ചിദ് ാഹ്മണഃ കം ചിദ് അർഥം അഭിയാേചത് തം തൈസ്മ

ദദ്യാദ് അയം
യദ്യ് ഏതദ് ഉത്സഹേസ തേതാ നയൈസ്വനം ഇതി
16 േതൈനവം ഉത്േകാ ജനേമജയസ് തം ത വാച
ഭഗവംസ് തഥാ ഭവിഷ്യതീതി
17 സ തം പുേരാഹിതം ഉപാദാേയാപാവൃേത്താ ാതൄൻ ഉവാച
മയായം വൃത ഉപാധ്യായഃ
യദ് അയം യാത് തത് കാര്യം അവിചാരയദ്ഭിർ ഇതി
18 േതൈനവം ഉക്താ ാതരസ് തസ്യ തഥാ ച ഃ
സ തഥാ ാതൄൻ സന്ദിശ്യ തക്ഷശിലാം ത്യഭി തേസ്ഥ
തം ച േദശം വേശ സ്ഥാപയാം ആസ
19 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര കശ് ചിദ് ഋഷിർ ധൗേമ്യാ നാമാേയാദഃ
20 സ ഏകം ശിഷ്യം ആരുണിം പാഞ്ചാല്യം േ ഷയാം ആസ
ഗച്ഛ േകദാരഖണ്ഡം ബധാേനതി

21 സ ഉപാധ്യാേയന സന്ദിഷ്ട ആരുണിഃ പാഞ്ചാല്യസ് ത ഗത്വാ തത്
േകദാരഖണ്ഡം ബ ം നാശേക്നാത്
22 സ ിശ്യമാേനാ ഽപശ്യദ് ഉപായം
ഭവത്വ് ഏവം കരിഷ്യാമീതി
23 സ ത സംവിേവശ േകദാരഖേണ്ഡ
ശയാേന തസ്മിംസ് തദ് ഉദകം തസ്ഥൗ
24 തതഃ കദാ ചിദ് ഉപാധ്യായ ആേയാേദാ ധൗമ്യഃ ശിഷ്യാൻ അപൃച്ഛത്
ക്വ ആരുണിഃ പാഞ്ചാേല്യാ ഗത ഇതി
25 േത ത ചുഃ
ഭഗവൈതവ േ ഷിേതാ ഗച്ഛ േകദാരഖണ്ഡം ബധാേനതി
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26 സ ഏവം ഉക്തസ് താഞ് ശിഷ്യാൻ ത വാച
തസ്മാത് സർേവ ത ഗച്ഛാേമാ യ സ ഇതി
27 സ ത ഗത്വാ തസ്യാഹ്വാനായ ശബ്ദം ചകാര
േഭാ ആരുേണ പാഞ്ചാല്യ ക്വാസി
വൈത്സഹീതി
28 സ തച് ത്വാ ആരുണിർ ഉപാധ്യായ വാക്യം തസ്മാത് േകദാരഖണ്ഡാത്

സഹേസാത്ഥായ തം ഉപാധ്യായം ഉപതേസ്ഥ
േ ാവാച ൈചനം

അയം അസ്മ്യ് അ േകദാരഖേണ്ഡ നിഃസരമാണം ഉദകം അവാരണീയം
സംേരാ ം സംവിേഷ്ടാ ഭഗവച് ഛബ്ദം ൈത്വവ സഹസാ വിദാര്യ

േകദാരഖണ്ഡം ഭഗവന്തം ഉപസ്ഥിതഃ
തദ് അഭിവാദേയ ഭഗവന്തം
ആജ്ഞാപയതു ഭവാൻ
കിം കരവാണീതി
29 തം ഉപാധ്യാേയാ ഽ വീത്
യസ്മാദ് ഭവാൻ േകദാരഖണ്ഡം അവദാേര്യാത്ഥിതസ് തസ്മാദ് ഭവാൻ ഉദ്ദാലക

ഏവ നാമ്നാ ഭവിഷ്യതീതി
30 സ ഉപാധ്യാേയനാനുഗൃഹീതഃ
യസ്മാത് ത്വയാ മദ്വേചാ ഽനുഷ്ഠിതം തസ്മാച് േ േയാ ഽവാപ്സ്യസീതി
സർേവ ച േത േവദാഃ തിഭാസ്യന്തി സർവാണി ച ധർമശാ ാണീതി
31 സ ഏവം ഉക്ത ഉപാധ്യാേയേനഷ്ടം േദശം ജഗാമ
32 അഥാപരഃ ശിഷ്യസ് തൈസ്യവാേയാദസ്യ ദൗമ്യേസ്യാപമന ർ നാമ
33 തം ഉപാധ്യായഃ േ ഷയാം ആസ
വേത്സാപമേന്യാ ഗാ രക്ഷേസ്വതി
34 സ ഉപാധ്യായ വചനാദ് അരക്ഷദ് ഗാഃ

സ ചാഹനി ഗാ രക്ഷിത്വാ ദിവസക്ഷേയ ഽഭ്യാഗേമ്യാപാധ്യായസ്യാ തഃ
സ്ഥിത്വാ നമശ് ചേ
35 തം ഉപാധ്യായഃ പീവാനം അപശ്യത്
ഉവാച ൈചനം
വേത്സാപമേന്യാ േകന വൃത്തിം കൽപയസി
പീവാൻ അസി ദൃഢം ഇതി
36 സ ഉപാധ്യായം ത വാച
ൈഭേക്ഷണ വൃത്തിം കൽപയാമീതി
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37 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
മമാനിേവദ്യ ൈഭക്ഷം േനാപേയാക്തവ്യം ഇതി
38 സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ പുനർ അരക്ഷദ് ഗാഃ
രക്ഷിത്വാ ചാഗമ്യ തൈഥേവാപാധ്യായസ്യാ തഃ സ്ഥിത്വാ നമശ് ചേ
39 തം ഉപാധ്യായസ് തഥാപി പീവാനം ഏവ ദൃേഷ്ട്വാവാച
വേത്സാപമേന്യാ സർവം അേശഷതസ് േത ൈഭക്ഷം ഗൃഹ്ണാമി
േകേനദാനീം വൃത്തിം കൽപയസീതി
40 സ ഏവം ഉക്ത ഉപാധ്യാേയന ത വാച
ഭഗവേത നിേവദ്യ പൂർവം അപരം ചരാമി
േതന വൃത്തിം കൽപയാമീതി
41 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
ൈനഷാ ന്യായ്യാ ഗുരുവൃത്തിഃ
അേന്യഷാം അപി വൃത്ത പേരാധം കേരാഷ്യ് ഏവം വർതമാനഃ
ലുേബ്ധാ ഽസീതി
42 സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ഗാ അരക്ഷത്
രക്ഷിത്വാ ച പുനർ ഉപാധ്യായ ഗൃഹം ആഗേമ്യാപാധ്യായസ്യാ തഃ സ്ഥിത്വാ

നമശ് ചേ
43 തം ഉപാധ്യായസ് തഥാപി പീവാനം ഏവ ദൃഷ്ട്വാ പുനർ ഉവാച
അഹം േത സർവം ൈഭക്ഷം ഗൃഹ്ണാമി ന ചാന്യച് ചരസി
പീവാൻ അസി
േകന വൃത്തിം കൽപയസീതി
44 സ ഉപാധ്യായം ത വാച
േഭാ ഏതാസാം ഗവാം പയസാ വൃത്തിം കൽപയാമീതി
45 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
ൈനതൻ ന്യായ്യം പയ ഉപേയാ ം ഭവേതാ മയാനനുജ്ഞാതം ഇതി
46 സ തേഥതി തിജ്ഞായ ഗാ രക്ഷിത്വാ പുനർ ഉപാധ്യായ ഗൃഹാൻ ഏത്യ

പുേരാർ അ തഃ സ്ഥിത്വാ നമശ് ചേ
47 തം ഉപാധ്യായഃ പീവാനം ഏവാപശ്യത്
ഉവാച ൈചനം
ൈഭക്ഷം നാശ്നാസി ന ചാന്യച് ചരസി
പേയാ ന പിബസി
പീവാൻ അസി
േകന വൃത്തിം കൽപയസീതി
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48 സ ഏവം ഉക്ത ഉപാധ്യായം ത വാച
േഭാഃ േഫനം പിബാമി യം ഇേമ വത്സാ മാതൄണാം സ്തനം പിബന്ത

ഉദ്ഗിരന്തീതി
49 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
ഏേത ത്വദ് അനുകമ്പയാ ഗുണവേന്താ വത്സാഃ ഭൂതതരം േഫനം ഉദ്ഗിരന്തി
തദ് ഏവം അപി വത്സാനാം വൃത്ത പേരാധം കേരാഷ്യ് ഏവം വർതമാനഃ
േഫനം അപി ഭവാൻ ന പാതും അർഹതീതി
50 സ തേഥതി തിജ്ഞായ നിരാഹാരസ് താ ഗാ അരക്ഷത്
തഥാ തിഷിേദ്ധാ ൈഭക്ഷം നാശ്നാതി ന ചാന്യച് ചരതി
പേയാ ന പിബതി
േഫനം േനാപയുങ്ക്േത
51 സ കദാ ചിദ് അരേണ്യ ധാർേതാ ഽർകപ ാണ്യ് അഭക്ഷയത്
52 സ ൈതർ അർകപൈ ർ ഭക്ഷിൈതഃ ക്ഷാര കടൂഷ്ണ വിപാകിഭിശ് ച ഷ്യ്
ഉപഹേതാ ഽേന്ധാ ഽഭവത്
േസാ ഽേന്ധാ ഽപി ച്രങ്കമ്യമാണഃ കൂേപ ഽപതത്
53 അഥ തസ്മിന്ന് അനാഗച്ഛത്യ് ഉപാധ്യായഃ ശിഷ്യാൻ അേവാചത്
മേയാപമന ഃ സർവതഃ തിഷിദ്ധഃ
സ നിയതം കുപിതഃ
തേതാ നാഗച്ഛതി ചിരഗതശ് േചതി
54 സ ഏവം ഉക്ത്വാ ഗത്വാരണ്യം ഉപമേന്യാർ ആഹ്വാനം ചേ
േഭാ ഉപമേന്യാ ക്വാസി
വൈത്സഹീതി
55 സ തദാഹ്വാനം ഉപാധ്യായാച് ത്വാ ത വാേചാൈച്ചഃ
അയം അസ്മി േഭാ ഉപാധ്യായ കൂേപ പതിത ഇതി
56 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
കഥം അസി കൂേപ പതിത ഇതി
57 സ തം ത വാച
അർകപ ാണി ഭക്ഷയിത്വാന്ധീ ഭൂേതാ ഽസ്മി
അതഃ കൂേപ പതിത ഇതി
58 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
അശ്വിനൗ ഹി
തൗ ത്വാം ച ഷ്മന്തം കരിഷ്യേതാ േദവ ഭിഷജാവ് ഇതി

59 സ ഏവം ഉക്ത ഉപാധ്യാേയന േസ്താതും ച േമ േദവാവ് അശ്വിനൗ
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വാഗ്ഭിർ ഋഗ്ഭിഃ
60 പൂർവഗൗ പൂർവജൗ ചി ഭാനൂ; ഗിരാ വാ ശംസാമി തപനാവ് അനന്തൗ
ദിവ്യൗ സുപർണൗ വിരജൗ വിമാനാവ്; അധിക്ഷിയന്തൗ ഭുവനാനി വിശ്വാ
61 ഹിരണ്മയൗ ശകുനീ സാമ്പരായൗ; നാസത്യ ദ ൗ സുനസൗ ൈവജയന്തൗ
ശു ം വയന്തൗ തരസാ സുേവമാവ്; അഭി വ്യയന്താവ് അസിതം വിവസ്വത്

62 സ്താം സുപർണസ്യ ബേലന വർതികാം; അമുഞ്ചതാം അശ്വിനൗ
സൗഭഗായ
താവത് സുവൃത്താവ് അനമന്ത മായയാ; സത്തമാ ഗാ അരുണാ ഉദാവഹൻ

63 ഷഷ്ടിശ് ച ഗാവസ് ിശതാശ് ച േധനവ; ഏകം വത്സം സുവേത തം
ദുഹന്തി
നാനാ േഗാഷ്ഠാ വിഹിതാ ഏകേദാഹനാസ്; താവ് അശ്വിനൗ ദുഹേതാ ഘർമം
ഉക്ഥ്യം

64 ഏകാം നാഭിം സപ്തശതാ അരാഃ ിതാഃ; ധിഷ്വ് അന്യാ വിംശതിർ
അർപിതാ അരാഃ
അേനമി ച ം പരിവർതേത ഽജരം; മായാശ്വിനൗ സമനക്തി ചർഷണീ

65 ഏകം ച ം വർതേത ദ്വാദശാരം; ധി ഷൺ ണാഭിം ഏകാക്ഷം
അമൃതസ്യ ധാരണം

യസ്മിൻ േദവാ അധി വിേശ്വ വിഷക്താസ്; താവ് അശ്വിനൗ മുഞ്ചേതാ മാ
വിഷീദതം

66 അശ്വിനാവ് ഇ ം അമൃതം വൃത്തഭൂയൗ; തിേരാധത്താം അശ്വിനൗ
ദാസപത്നീ

ഭിത്ത്വാ ഗിരിം അശ്വിനൗ ഗാം ഉദാചരന്തൗ; തദ് വൃഷ്ടം അഹ്നാ ഥിതാ
വലസ്യ
67 യുവാം ദിേശാ ജനയേഥാ ദശാേ ; സമാനം മൂർധ്നി രഥയാ വിയന്തി
താസാം യാതം ഋഷേയാ ഽനു യാന്തി; േദവാ മനുഷ്യാഃ ക്ഷിതിം ആചരന്തി
68 യുവാം വർണാൻ വികുരുേഥാ വിശ്വരൂപാംസ്; േത ഽധിക്ഷിയന്തി ഭുവനാനി
വിശ്വാ
േത ഭാനേവാ ഽപ്യ് അനുസൃതാശ് ചരന്തി; േദവാ മനുഷ്യാഃ ക്ഷിതിം ആചരന്തി

69 തൗ നാസത്യാവ് അശ്വിനാവ് ആമേഹ വാം; ജം ച യാം ബിഭൃഥഃ
പുഷ്കരസ്യ
തൗ നാസത്യാവ് അമൃതാവൃതാവൃധാവ്; ഋേത േദവാസ് തത് പേദന സൂേത
70 മുേഖന ഗർഭം ലഭതാം യുവാനൗ; ഗതാസുർ ഏതത് പേദന സൂേത
സേദ്യാ ജാേതാ മാതരം അത്തി ഗർഭസ് താവ്; അശ്വിനൗ മുഞ്ചേഥാ ജീവേസ
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ഗാഃ
71 ഏവം േതനാഭി താവ് അശ്വിനാവ് ആജഗ്മതുഃ
ആഹതുശ് ൈചനം

ീതൗ സ്വഃ
ഏഷ േത ഽപൂപഃ
അശാൈനനം ഇതി
72 സ ഏവം ഉതഃ ത വാച
നാനൃതം ഊചതുർ ഭവന്തൗ
ന ത്വ് അഹം ഏതം അപൂപം ഉപേയാ ം ഉത്സേഹ അനിേവദ്യ ഗുരവ ഇതി
73 തതസ് തം അശ്വിനാവ് ഊചതുഃ

ആവാഭ്യാം പുരസ്താദ് ഭവത ഉപാധ്യാേയൈനവം ഏവാഭി താഭ്യാം അപൂപഃ
ീതാഭ്യാം ദത്തഃ

ഉപയുക്തശ് ച സ േതനാനിേവദ്യ ഗുരേവ
ത്വം അപി തൈഥവ കുരുഷ്വ യഥാ കൃതം ഉപാധ്യാേയേനതി
74 സ ഏവം ഉക്തഃ പുനർ ഏവ ത വാൈചതൗ

ത്യനുനേയ ഭവന്താവ് അശ്വിനൗ
േനാത്സേഹ ഽഹം അനിേവേദ്യാപാധ്യായാേയാപേയാ ം ഇതി
75 തം അശ്വിനാവ് ആഹതുഃ

ീതൗ സ്വസ് തവാനയാ ഗുരുവൃത്ത്യാ
ഉപാധ്യായസ്യ േത കാർഷ്ണായസാ ദന്താഃ
ഭവേതാ ഹിരണ്മയാ ഭവിഷ്യന്തി
ച ഷ്മാംശ് ച ഭവിഷ്യസി
േ യശ് ചാവാപ്സ്യസീതി

76 സ ഏവം ഉേക്താ ഽശ്വിഭ്യാം ലബ്ധച ർ ഉപാധ്യായ സകാശം
ആഗേമ്യാപാധ്യായം അഭിവാദ്യാചചേക്ഷ
സ ചാസ്യ ീതിമാൻ അഭൂത്
77 ആഹ ൈചനം
യഥാശ്വിനാവ് ആഹതുസ് തഥാ ത്വം േ േയാ ഽവാപ്സ്യസീതി
സർേവ ച േത േവദാഃ തിഭാസ്യന്തീതി
78 ഏഷാ തസ്യാപി പരീേക്ഷാപമേന്യാഃ
79 അഥാപരഃ ശിഷ്യസ് തൈസ്യവാേയാദസ്യ ധൗമ്യസ്യ േവേദാ നാമ
80 തം ഉപാധ്യായഃ സന്ദിേദശ
വത്സ േവദ ഇഹാസ്യതാം
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ഭവതാ മദ്ഗൃേഹ കം ചിത് കാലം ശു ഷമാേണന ഭവിതവ്യം
േ യസ് േത ഭവിഷ്യതീതി
81 സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ഗുരു കുേല ദീർഘകാലം ഗുരുശു ഷണപേരാ ഽവസത്

ഗൗർ ഇവ നിത്യം ഗുരുഷു ധൂർഷു നിയുജ്യമാനഃ ശീേതാഷ്ണ ത് തൃഷ്ണാ
ദുഃഖസഹഃ സർവ ാ തികൂലഃ
82 തസ്യ മഹതാ കാേലന ഗുരുഃ പരിേതാഷം ജഗാമ
തത്പരിേതാഷാച് ച േ യഃ സർവജ്ഞതാം ചാവാപ
ഏഷാ തസ്യാപി പരീക്ഷാ േവദസ്യ

83 സ ഉപാധ്യാേയനാനുജ്ഞാതഃ സമാവൃത്തസ് തസ്മാദ് ഗുരു കുലവാസാദ്
ഗൃഹാ മം ത്യപദ്യത
തസ്യാപി സ്വഗൃേഹ വസതസ് യഃ ശിഷ്യാ ബഭൂവുഃ
84 സ ശിഷ്യാൻ ന കിം ചിദ് ഉവാച
കർമ വാ ിയതാം ഗുരുശു ഷാ േവതി

ദുഃഖാഭിേജ്ഞാ ഹി ഗുരു കുലവാസസ്യ ശിഷ്യാൻ പരിേ േശന േയാജയിതും
േനേയഷ

85 അഥ കസ്യ ചിത് കാലസ്യ േവദം ാഹ്മണം ജനേമജയഃ പൗഷ്യശ് ച
ക്ഷ ിയാവ് ഉേപേത്യാപാധ്യായം വരയാം ച തുഃ

86 സ കദാ ചിദ് യാജ്യ കാേര്യണാഭി സ്ഥിത ഉത്തങ്കം നാമ ശിഷ്യം
നിേയാജയാം ആസ
േഭാ ഉത്തങ്ക യത് കിം ചിദ് അസ്മദ് ഗൃേഹ പരിഹീയേത യദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം

അപരിഹീണം ഭവതാ ിയമാണം ഇതി
87 സ ഏവം തിസമാദിേശ്യാത്തങ്കം േവദഃ വാസം ജഗാമ
88 അേഥാത്തേങ്കാ ഗുരുശു ഷുർ ഗുരു നിേയാഗം അനുതിഷ്ഠമാനസ് ത ഗുരു
കുേല വസതി സ്മ
89 സ വസംസ് തേ ാപാധ്യായ ീഭിഃ സഹിതാഭിർ ആഹൂേയാക്തഃ
ഉപാധ്യായിനീ േത ഋതുമതീ
ഉപാധ്യായശ് ച േ ാഷിതഃ
അസ്യാ യഥായം ഋതുർ വേന്ധ്യാ ന ഭവതി തഥാ ിയതാം
ഏതദ് വിഷീദതീതി
90 സ ഏവം ഉക്തസ് താഃ ിയഃ ത വാച
ന മയാ ീണാം വചനാദ് ഇദം അകാര്യം കാര്യം
ന ഹ്യ് അഹം ഉപാധ്യാേയന സന്ദിഷ്ടഃ
അകാര്യം അപി ത്വയാ കാര്യം ഇതി
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91 തസ്യ പുനർ ഉപാധ്യായഃ കാലാന്തേരണ ഗൃഹാൻ ഉപജഗാമ തസ്മാത്
വാസാത്

സ തദ്വൃത്തം തസ്യാേശഷം ഉപലഭ്യ ീതിമാൻ അഭൂത്
92 ഉവാച ൈചനം
വേത്സാത്തങ്ക കിം േത ിയം കരവാണീതി
ധർമേതാ ഹി ശു ഷിേതാ ഽസ്മി ഭവതാ
േതന ീതിഃ പര േരണ നൗ സംവൃദ്ധാ
തദ് അനുജാേന ഭവന്തം
സർവാം ഏവ സിദ്ധിം ാപ്സ്യസി
ഗമ്യതാം ഇതി
93 സ ഏവം ഉക്തഃ ത വാച
കിം േത ിയം കരവാണീതി
ഏവം ഹ്യ് ആഹുഃ
94 യശ് ചാധർേമണ വി യാദ് യശ് ചാധർേമണ പൃച്ഛതി
95 തേയാർ അന്യതരഃ ൈ തി വിേദ്വഷം ചാധിഗച്ഛതി
േസാ ഽഹം അനുജ്ഞാേതാ ഭവതാ ഇച്ഛാമീഷ്ടം േത ഗുർവർഥം ഉപഹർതും ഇതി
96 േതൈനവം ഉക്ത ഉപാധ്യായഃ ത വാച
വേത്സാത്തങ്ക ഉഷ്യതാം താവദ് ഇതി
97 സ കദാ ചിത് തം ഉപാധ്യായം ആേഹാത്തങ്കഃ
ആജ്ഞാപയതു ഭവാൻ
കിം േത ിയം ഉപഹരാമി ഗുർവർഥം ഇതി
98 തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
വേത്സാത്തങ്ക ബഹുേശാ മാം േചാദയസി ഗുർവർഥം ഉപഹേരയം ഇതി
തദ് ഗച്ഛ
ഏനാം വിേശ്യാപാധ്യായനീം പൃച്ഛ കിം ഉപഹരാമീതി
ഏഷാ യദ് വീതി തദ് ഉപഹരേസ്വതി
99 സ ഏവം ഉേക്താപാധ്യാേയേനാപാധ്യായിനീം അപൃച്ഛത്
ഭവത്യ് ഉപാധ്യാേയനാസ്മ്യ് അനുജ്ഞാേതാ ഗൃഹം ഗ ം
തദ് ഇച്ഛാമീഷ്ടം േത ഗുർവർഥം ഉപഹൃത്യാനൃേണാ ഗ ം
തദ് ആജ്ഞാപയതു ഭവതീ
കിം ഉപഹരാമി ഗുർവർഥം ഇതി
100 ൈസവം ഉേക്താപാധ്യായിന്യ് ഉത്തങ്കം ത വാച
ഗച്ഛ പൗഷ്യം രാജാനം
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ഭിക്ഷസ്വ തസ്യ ക്ഷ ിയയാ പിനേദ്ധ കുണ്ഡേല
േത ആനയസ്വ
ഇതശ് ചതുർേഥ ഽഹനി പുണ്യകം ഭവിതാ
താഭ്യാം ആബദ്ധാഭ്യാം ാഹ്മണാൻ പരിേവ ം ഇച്ഛാമി
േശാഭമാനാ യഥാ താഭ്യാം കുണ്ഡലാഭ്യാം തസ്മിന്ന് അഹനി സമ്പാദയസ്വ
േ േയാ ഹി േത സ്യാത് ക്ഷണം കുർവത ഇതി
101 സ ഏവം ഉക്ത ഉപാധ്യായിന്യാ ാതിഷ്ഠേതാത്തങ്കഃ
സ പഥി ഗച്ഛന്ന് അപശ്യദ് ഋഷഭം അതി മാണം തം അധിരൂഢം ച പുരുഷം
അതി മാണം ഏവ
102 സ പുരുഷ ഉത്തങ്കം അഭ്യഭാഷത
ഉത്തൈങ്കതത് പുരീഷം അസ്യ ഋഷഭസ്യ ഭക്ഷേസ്വതി
103 സ ഏവം ഉേക്താ ൈനച്ഛതി
104 തം ആഹ പുരുേഷാ ഭൂയഃ
ഭക്ഷയേസ്വാത്തങ്ക
മാ വിചാരയ
ഉപാധ്യാേയനാപി േത ഭക്ഷിതം പൂർവം ഇതി
105 സ ഏവം ഉേക്താ ബാഢം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തദാ തദ് ഋഷഭസ്യ പുരീഷം മൂ ം
ച ഭക്ഷയിേത്വാത്തങ്കഃ തേസ്ഥ യ സ ക്ഷ ിയഃ പൗഷ്യഃ
106 തം ഉേപത്യാപശ്യദ് ഉത്തങ്ക ആസീനം
സ തം ഉേപത്യാശീർഭിർ അഭിനേന്ദ്യാവാച
അർഥീ ഭവന്തം ഉപഗേതാ ഽസ്മീതി
107 സ ഏനം അഭിവാേദ്യാവാച
ഭഗവൻ പൗഷ്യഃ ഖല്വ് അഹം
കിം കരവാണീതി
108 തം ഉവാേചാത്തങ്കഃ

ഗുർവർേഥ കുണ്ഡലാഭ്യാം അർഥ്യ് ആഗേതാ ഽസ്മീതി േയ േത ക്ഷ ിയയാ
പിനേദ്ധ കുണ്ഡേല േത ഭവാൻ ദാതും അർഹതീതി
109 തം പൗഷ്യഃ ത വാച

വിശ്യാന്തഃപുരം ക്ഷ ിയാ യാച്യതാം ഇതി
110 സ േതൈനവം ഉക്തഃ വിശ്യാന്തഃപുരം ക്ഷ ിയാം നാപശ്യത്
111 സ പൗഷ്യം പുനർ ഉവാച
ന യുക്തം ഭവതാ വയം അനൃേതേനാപചരിതും
ന ഹി േത ക്ഷ ിയാന്തഃപുേര സംനിഹിതാ
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ൈനനാം പശ്യാമീതി
112 സ ഏവം ഉക്തഃ പൗഷ്യസ് തം ത വാച
സ തി ഭവാൻ ഉച്ഛിഷ്ടഃ
സ്മര താവത്
ന ഹി സാ ക്ഷ ിയാ ഉച്ഛിേഷ്ടനാശുചിനാ വാ ശക്യാ ം
പതി താത്വാദ് ഏഷാ നാശുേചർ ദർശനം ഉൈപതീതി
113 അൈഥവം ഉക്ത ഉത്തങ്കഃ േത്വാവാച
അസ്തി ഖലു മേയാച്ഛിേഷ്ടേനാപ ഷ്ടം ശീ ം ഗച്ഛതാ േചതി
114 തം പൗഷ്യഃ ത വാച
ഏതത് തദ് ഏവം ഹി
ന ഗച്ഛേതാപ ഷ്ടം ഭവതി ന സ്ഥിേതേനതി

115 അേഥാത്തങ്കസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ാങ്മുഖ ഉപവിശ്യ സു ക്ഷാലിത
പാണിപാദവദേനാ ഽശബ്ദാഭിർ ഹൃദയംഗമാഭിർ അദ്ഭിർ ഉപ ശ്യ ിഃ പീത്വാ

ദ്വിഃ മൃജ്യ ഖാന്യ് അദ്ഭിർ ഉപ ശ്യാന്തഃപുരം വിശ്യ താം ക്ഷ ിയാം
അപശ്യത്
116 സാ ച ദൃൈഷ്ട്വേവാത്തങ്കം അഭ ത്ഥായാഭിവാേദ്യാവാച
സ്വാഗതം േത ഭഗവൻ
ആജ്ഞാപയ കിം കരവാണീതി
117 സ താം ഉവാച
ഏേത കുണ്ഡേല ഗുർവർഥം േമ ഭിക്ഷിേത ദാതും അർഹസീതി

118 സാ ീതാ േതന തസ്യ സദ്ഭാേവന പാ ം അയം അനതി മണീയശ്
േചതി മത്വാ േത കുണ്ഡേല അവമുച്യാൈസ്മ ായച്ഛത്
119 ആഹ ൈചനം
ഏേത കുണ്ഡേല തക്ഷേകാ നാഗരാജഃ ാർഥയതി
അ മേത്താ േനതും അർഹസീതി
120 സ ഏവം ഉക്തസ് താം ക്ഷ ിയാം ത വാച
ഭവതി സുനിർവൃത്താ ഭവ
ന മാം ശക്തസ് തക്ഷേകാ നാഗരാേജാ ധർഷയിതും ഇതി
121 സ ഏവം ഉക്ത്വാ താം ക്ഷ ിയാം ആമ ്യ പൗഷ്യ സകാശം ആഗച്ഛത്
122 സ തം ദൃേഷ്ട്വാവാച
േഭാഃ പൗഷ്യ ീേതാ ഽസ്മീതി
123 തം പൗഷ്യഃ ത വാച
ഭഗവംശ് ചിരസ്യ പാ ം ആസാദ്യേത
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ഭവാംശ് ച ഗുണവാൻ അതിഥിഃ
തത് കരിേയ ാദ്ധം
ക്ഷണഃ ിയതാം ഇതി
124 തം ഉത്തങ്കഃ ത വാച
കൃതക്ഷണ ഏവാസ്മി
ശീ ം ഇച്ഛാമി യേഥാപപന്നം അന്നം ഉപഹൃതം ഭവേതതി
125 സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ യേഥാപപേന്നനാേന്നൈനനം േഭാജയാം ആസ

126 അേഥാത്തങ്കഃ ശീതം അന്നം സേകശം ദൃഷ്ട്വാശുച്യ് ഏതദ് ഇതി മത്വാ
പൗഷ്യം ഉവാച
യസ്മാൻ േമ അശുച്യ് അന്നം ദദാസി തസ്മദ് അേന്ധാ ഭവിഷ്യസീതി
127 തം പൗഷ്യഃ ത വാച

യസ്മാത് ത്വം അപ്യ് അദുഷ്ടം അന്നം ദൂഷയസി തസ്മാദ് അനപേത്യാ
ഭവിഷ്യസീതി
128 േസാ ഽഥ പൗഷ്യസ് തസ്യാശുചി ഭാവം അന്നസ്യാഗമയാം ആസ

129 അഥ തദന്നം മുക്തേകശ്യാ ിേയാപഹൃതം സേകശം അശുചി
മേത്വാത്തങ്കം സാദയാം ആസ
ഭഗവന്ന് അജ്ഞാനാദ് ഏതദ് അന്നം സേകശം ഉപഹൃതം ശീതം ച
തത് ക്ഷാമേയ ഭവന്തം
ന ഭേവയം അന്ധ ഇതി
130 തം ഉത്തങ്കഃ ത വാച
ന മൃഷാ വീമി
ഭൂത്വാ ത്വം അേന്ധാ നചിരാദ് അനേന്ധാ ഭവിഷ്യസീതി
മമാപി ശാേപാ ന ഭേവദ് ഭവതാ ദത്ത ഇതി
131 തം പൗഷ്യഃ ത വാച
നാഹം ശക്തഃ ശാപം ത്യാദാതും
ന ഹി േമ മന ർ അദ്യാപ്യ് ഉപശമം ഗച്ഛതി
കിം ൈചതദ് ഭവതാ ന ജ്ഞായേത യഥാ
132 നാവനീതം ഹൃദയം ാഹ്മണസ്യ; വാചി േരാ നിഹിതസ് തീക്ഷ്ണധാരഃ
വിപരീതം ഏതദ് ഉഭയം ക്ഷ ിയസ്യ; വാൻ നാവനീതീ ഹൃദയം തീക്ഷ്ണധാരം
133 ഇതി

തദ് ഏവംഗേത ന ശേക്താ ഽഹം തീക്ഷ്ണഹൃദയത്വാത് തം ശാപം അന്യഥാ
കർതും
ഗമ്യതാം ഇതി
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134 തം ഉത്തങ്കഃ ത വാച
ഭവതാഹം അന്നസ്യാശുചി ഭാവം ആഗമയ്യ ത്യനുനീതഃ

ാക് ച േത ഽഭിഹിതം
യസ്മാദ് അദുഷ്ടം അന്നം ദൂഷയസി തസ്മാദ് അനപേത്യാ ഭവിഷ്യസീതി
ദുേഷ്ട ചാേന്ന ൈനഷ മമ ശാേപാ ഭവിഷ്യതീതി

135 സാധയാമസ് താവദ് ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാതിഷ്ഠേതാത്തങ്കസ് േത കുണ്ഡേല
ഗൃഹീത്വാ
136 േസാ ഽപശ്യത് പഥി നഗ്നം മണം ആഗച്ഛന്തം മുഹുർ മുഹുർ ദൃശ്യമാനം

അദൃശ്യമാനം ച
അേഥാത്തങ്കസ് േത കുണ്ഡേല ഭൂമൗ നിക്ഷിേപ്യാദകാർഥം ച േമ

137 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര സ മണസ് ത്വരമാണ ഉപസൃത്യ േത കുണ്ഡേല
ഗൃഹീത്വാ ാ വത്
തം ഉത്തേങ്കാ ഽഭിസൃത്യ ജ ാഹ

സ തദ് രൂപം വിഹായ തക്ഷക രൂപം കൃത്വാ സഹസാ ധരണ്യാം വിവൃതം
മഹാബിലം വിേവശ
138 വിശ്യ ച നാഗേലാകം സ്വഭവനം അഗച്ഛത്
തം ഉത്തേങ്കാ ഽന്വാവിേവശ േതൈനവ ബിേലന

വിശ്യ ച നാഗാൻ അ വദ് ഏഭിഃ േ ാൈകഃ
139 യ ഐരാവത രാജാനഃ സർപാഃ സമിതിേശാഭനാഃ
വർഷന്ത ഇവ ജീമൂതാഃ സവിദ ത്പവേനരിതാഃ
140 സുരൂപാശ് ച വിരൂപാശ് ച തഥാ കൽമാഷകുണ്ഡലാഃ
ആദിത്യവൻ നാകപൃേഷ്ഠ േരജുർ ഐരാവേതാദ്ഭവാഃ
141 ബഹൂനി നാഗവർത്മാനി ഗംഗായാസ് തീര ഉത്തേര
ഇേച്ഛത് േകാ ഽർകാംശു േസനായാം ചർതും ഐരാവതം വിനാ
142 ശതാന്യ് അശീതിർ അഷ്ടൗ ച സഹ ാണി ച വിംശതിഃ
സർപാണാം ഹാ യാന്തി ധൃതരാേ ാ യദ് ഏജതി
143 േയ ൈചനം ഉപസർപന്തി േയ ച ദൂരം പരം ഗതാഃ
അഹം ഐരാവത േജ്യഷ്ഠ ാതൃേഭ്യാ ഽകരവം നമഃ
144 യസ്യ വാസഃ കുരുേക്ഷേ ഖാണ്ഡേവ ചാഭവത് സദാ
തം കാ േവയം അസ്തൗഷം കുണ്ഡലാർഥായ തക്ഷകം
145 തക്ഷകശ് ചാശ്വേസനശ് ച നിത്യം സഹചരാവ് ഉഭൗ
കുരുേക്ഷേ നിവസതാം നദീം ഇ മതീം അനു
146 ജഘന്യജസ് തക്ഷകസ്യ തേസേനതി യഃ തഃ
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അവസേദ്യാ മഹദ് ദ മ്നി ാർഥയൻ നാഗമുഖ്യതാം
കരവാണി സദാ ചാഹം നമസ് തൈസ്മ മഹാത്മേന
147 ഏവം വന്ന് അപി നാഗാൻ യദാ േത കുണ്ഡേല നാലഭദ് അഥാപശ്യത്

ിയൗ തേ അധിേരാപ്യ പടം വയന്ത്യൗ
148 തസ്മിംശ് ച തേ കൃഷ്ണാഃ സിതാശ് ച തന്തവഃ
ച ം ചാപശ്യത് ഷഡ്ഭിഃ കുമാൈരഃ പരിവർത്യമാനം
പുരുഷം ചാപശ്യദ് ദർശനീയം
149 സ താൻ സർവാസ് തുഷ്ടാൈവഭിർ മ വാദേ ാൈകഃ

150 ീണ്യ് അർപിതാന്യ് അ ശതാനി മേധ്യ; ഷഷ്ടിശ് ച നിത്യം ചരതി
േവ ഽസ്മിൻ

ചേ ചതുർവിംശതിപർവ േയാേഗ ഷഡ്; യത് കുമാരാഃ പരിവർതയന്തി
151 ത ം േചദം വിശ്വരൂപം യുവത്യൗ; വയതസ് ത ൻ സതതം

വർതയന്ത്യൗ
കൃഷ്ണാൻ സിതാംശ് ൈചവ വിവർതയന്ത്യൗ; ഭൂതാന്യ് അജ ം ഭുവനാനി

ൈചവ
152 വ സ്യ ഭർതാ ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ; വൃ സ്യ ഹന്താ നമുേചർ നിഹന്താ
കൃേഷ്ണ വസാേനാ വസേന മഹാത്മാ; സത്യാനൃേത േയാ വിവിനക്തി േലാേക
153 േയാ വാജിനം ഗർഭം അപാം പുരാണം; ൈവശ്വാനരം വാഹനം അഭ േപതഃ
നമഃ സദാൈസ്മ ജഗദ് ഈശ്വരായ; േലാക േയശായ പുരന്ദരായ
154 തതഃ സ ഏനം പുരുഷഃ ാഹ

ീേതാ ഽസ്മി േത ഽഹം അേനന േസ്താേ ണ
കിം േത ിയം കരവാണീതി
155 സ തം ഉവാച
നാഗാ േമ വശം ഈയുർ ഇതി
156 സ ഏനം പുരുഷഃ പുനർ ഉവാച
ഏതം അശ്വം അപാേന ധമേസ്വതി
157 സ തം അശ്വം അപാേന ഽധമത്

അഥാശ്വാദ് ധമ്യമാനാത് സർവേ ാേതാഭ്യഃ സധൂമാ അർചിേഷാ ഽേഗ്നർ
നിേഷ്പതുഃ
158 താഭിർ നാഗേലാേകാ ധൂപിതഃ
159 അഥ സസം മസ് തക്ഷേകാ ഽഗ്നിേതേജാ ഭയവിഷണ്ണസ് േത കുണ്ഡേല

ഗൃഹീത്വാ സഹസാ സ്വഭവനാൻ നി േമ്യാത്തങ്കം ഉവാച
ഏേത കുണ്ഡേല തിഗൃഹ്ണാതു ഭവാൻ ഇതി
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160 സ േത തിജ ാേഹാത്തങ്കഃ
കുണ്ഡേല തിഗൃഹ്യാചിന്തയത്
അദ്യ തത് പുണ്യകം ഉപാധ്യായിന്യാഃ
ദൂരം ചാഹം അഭ്യാഗതഃ
കഥം നു ഖലു സംഭാവേയയം ഇതി
161 തത ഏനം ചിന്തയാനം ഏവ സ പുരുഷ ഉവാച
ഉത്തങ്ക ഏനം അശ്വം അധിേരാഹ
ഏഷ ത്വാം ക്ഷണാദ് ഏേവാപാധ്യായ കുലം ാപയിഷ്യതീതി
162 സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തം അശ്വം അധിരുഹ്യ ത്യാജഗാേമാപാധ്യായ കുലം

ഉപാധ്യായിനീ ച സ്നാതാ േകശാൻ ആവപയന്ത്യ് ഉപവിേഷ്ടാത്തേങ്കാ
നാഗച്ഛതീതി ശാപായാസ്യ മേനാ ദേധ
163 അേഥാത്തങ്കഃ വിേശ്യാപാധ്യായിനീം അഭ്യവാദയത്
േത ചാൈസ്യ കുണ്ഡേല ായച്ഛത്
164 സാ ൈചനം ത വാച
ഉത്തങ്ക േദേശ കാേല ഽഭ്യാഗതഃ
സ്വാഗതം േത വത്സ
മനാഗ് അസി മയാ ന ശപ്തഃ
േ യസ് തേവാപസ്ഥിതം
സിദ്ധം ആ ഹീതി
165 അേഥാത്തങ്ക ഉപാധ്യായം അഭ്യവാദയത്
തം ഉപാധ്യായഃ ത വാച
വേത്സാത്തങ്ക സ്വാഗതം േത
കിം ചിരം കൃതം ഇതി
166 തം ഉത്തങ്ക ഉപാധ്യായം ത വാച
േഭാസ് തക്ഷേകണ നാഗരാേജന വിഘ്നഃ കൃേതാ ഽസ്മിൻ കർമണി
േതനാസ്മി നാഗേലാകം നീതഃ
167 ത ച മയാ ദൃേഷ്ട ിയൗ തേ ഽധിേരാപ്യ പടം വയന്ത്യൗ
തസ്മിംശ് ച തേ കൃഷ്ണാഃ സിതാശ് ച തന്തവഃ
കിം തത്
168 ത ച മയാ ച ം ദൃഷ്ടം ദ്വാദശാരം
ഷട് ൈചനം കുമാരാഃ പരിവർതയന്തി
തദ് അപി കിം
169 പുരുഷശ് ചാപി മയാ ദൃഷ്ടഃ
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സ പുനഃ കഃ
170 അശ്വശ് ചാതി മാണ യുക്തഃ
സ ചാപി കഃ
171 പഥി ഗച്ഛതാ മയർഷേഭാ ദൃഷ്ടഃ
തം ച പുരുേഷാ ഽധിരൂഢഃ
േതനാസ്മി േസാപചാരം ഉക്തഃ
ഉത്തങ്കാസ്യർഷഭസ്യ പുരീഷം ഭക്ഷയ
ഉപാധ്യാേയനാപി േത ഭക്ഷിതം ഇതി
തതസ് തദ് വചനാൻ മയാ തദ് ഋഷഭസ്യ പുരീഷം ഉപയുക്തം
തദ് ഇച്ഛാമി ഭവേതാപദിഷ്ടം കിം തദ് ഇതി
172 േതൈനവം ഉക്ത ഉപാധ്യായഃ ത വാച
േയ േത ിയൗ ധാതാ വിധാതാ ച
േയ ച േത കൃഷ്ണാഃ സിതാശ് ച തന്തവസ് േത രാ ്യഹനീ
173 യദ് അപി തച് ച ം ദ്വാദശാരം ഷട് കുമാരാഃ പരിവർതയന്തി േത ഋതവഃ
ഷട് സംവത്സരശ് ച ം
യഃ പുരുഷഃ സ പർജന്യഃ
േയാ ഽശ്വഃ േസാ ഽഗ്നിഃ
174 യ ഋഷഭസ് ത്വയാ പഥി ഗച്ഛതാ ദൃഷ്ടഃ സ ഐരാവേതാ നാഗരാജഃ
യശ് ൈചനം അധിരൂഢഃ േസ ഃ
യദ് അപി േത പുരീഷം ഭക്ഷിതം തസ്യ ഋഷഭസ്യ തദ് അമൃതം
175 േതന ഖല്വ് അസി ന വ്യാപന്നസ് തസ്മിൻ നാഗഭവേന
സ ചാപി മമ സഖാ ഇ ഃ
176 തദ് അനു ഹാത് കുണ്ഡേല ഗൃഹീത്വാ പുനർ അഭ്യാഗേതാ ഽസി
തത് സൗമ്യ ഗമ്യതാം
അനുജാേന ഭവന്തം
േ േയാ ഽവാപ്സ്യസീതി

177 സ ഉപാധ്യാേയനാനുജ്ഞാത ഉത്തങ്കഃ ദ്ധസ് തക്ഷകസ്യ
തിചികീർഷമാേണാ ഹാസ്തിനപുരം തേസ്ഥ

178 സ ഹാസ്തിനപുരം ാപ്യ നചിരാദ് ദ്വിജസത്തമഃ
സമാഗച്ഛത രാജാനം ഉത്തേങ്കാ ജനേമജയം
179 പുരാ തക്ഷശിലാതസ് തം നിവൃത്തം അപരാജിതം
സമ്യഗ് വിജയിനം ദൃഷ്ട്വാ സമന്താൻ മ ിഭിർ വൃതം
180 തൈസ്മ ജയാശിഷഃ പൂർവം യഥാന്യായം യുജ്യ സഃ
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ഉവാൈചനം വചഃ കാേല ശബ്ദസമ്പന്നയാ ഗിരാ
181 അന്യസ്മിൻ കരണീേയ ത്വം കാേര്യ പാർഥിവ സത്തമ
ബാല്യാദ് ഇവാന്യദ് ഏവ ത്വം കുരുേഷ നൃപസത്തമ
182 ഏവം ഉക്തസ് തു വിേ ണ സ രാജാ ത വാച ഹ
ജനേമജയഃ സന്നാത്മാ സമ്യക് സ ജ്യ തം മുനിം
183 ആസാം ജാനാം പരിപാലേനന; സ്വം ക്ഷ ധർമം പരിപാലയാമി

ഹി വാ കിം ിയതാം ദ്വിേജ ; ശു ഷുർ അസ്മ്യ് അദ്യ വചസ് ത്വദീയം
184 സ ഏവം ഉക്തസ് തു നൃേപാത്തേമന; ദ്വിേജാത്തമഃ പുണ്യകൃതാം വരിഷ്ഠഃ
ഉവാച രാജാനം അദീനസത്ത്വം; സ്വം ഏവ കാര്യം നൃപേതശ് ച യത് തത്
185 തക്ഷേകണ നേരേ േയന േത ഹിംസിതഃ പിതാ
തൈസ്മ തികുരുഷ്വ ത്വം പന്നഗായ ദുരാത്മേന
186 കാര്യകാലം ച മേന്യ ഽഹം വിധിദൃഷ്ടസ്യ കർമണഃ
തദ് ഗച്ഛാപചിതിം രാജൻ പിതുസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
187 േതന ഹ്യ് അനപരാധീ സ ദേഷ്ടാ ദുഷ്ടാന്തർ ആത്മനാ
പഞ്ചത്വം അഗമദ് രാജാ വർജാഹത ഇവ മഃ
188 ബലദർപ സമുത്സിക്തസ് തക്ഷകഃ പന്നഗാധമഃ
അകാര്യം കൃതവാൻ പാേപാ േയാ ഽദശത് പിതരം തവ
189 രാജർഷിർ വംശേഗാപ്താരം അമര തിമം നൃപം
ജഘാന കാശ്യപം ൈചവ ന്യവർതയത പാപകൃത്
190 ദഗ്ധും അർഹസി തം പാപം ജ്വലിേത ഹവ്യവാഹേന
സർവസേ മഹാരാജ ത്വയി തദ് ധി വിധീയേത
191 ഏവം പിതുശ് ചാപചിതിം ഗതവാംസ് ത്വം ഭവിഷ്യസി
മമ ിയം ച സുമഹത് കൃതം രാജൻ ഭവിഷ്യതി
192 കർമണഃ പൃഥിവീപാല മമ േയന ദുരാത്മനാ
വിഘ്നഃ കൃേതാ മഹാരാജ ഗുർവർഥം ചരേതാ ഽനഘ
193 ഏതച് ത്വാ തു നൃപതിസ് തക്ഷകസ്യ ചുേകാപ ഹ
ഉത്തങ്ക വാക്യഹവിഷാ ദീേപ്താ ഽഗ്നിർ ഹവിഷാ യഥാ
194 അപൃച്ഛച് ച തദാ രാജാ മ ിണഃ സ്വാൻ സുദുഃഖിതഃ
ഉത്തങ്കൈസ്യവ സാംനിേധ്യ പിതുഃ സ്വർഗഗതിം തി
195 തൈദവ ഹി സ രാേജേ ാ ദുഃഖേശാകാ േതാ ഽഭവത്
യൈദവ പിതരം വൃത്തം ഉത്തങ്കാദ് അശൃേണാത് തദാ
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അധ്യായം 4

1 േലാമഹർഷണ പു ഉ വാഃ സൂതഃ പൗരാണിേകാ ൈനമിഷാരേണ്യ
ശൗനകസ്യ കുലപേതർ ദ്വാദശ വാർഷിേക സേ ഋഷീൻ അഭ്യാഗതാൻ

ഉപതേസ്ഥ
2 പൗരാണികഃ പുരാേണ കൃത മഃ സ താൻ കൃതാഞ്ജലിർ ഉവാച
കിം ഭവന്തഃ േ ാതും ഇച്ഛന്തി
കിം അഹം വാണീതി
3 തം ഋഷയ ഊചുഃ
പരമം േലാമഹർഷേണ ക്ഷ്യാമസ് ത്വാം വക്ഷ്യസി ച നഃ ശു ഷതാം കഥാ
േയാഗം
തദ് ഭഗവാംസ് തു താവച് ഛൗനേകാ ഽഗ്നിശരണം അധ്യാേസ്ത
4 േയാ ഽസൗ ദിവ്യാഃ കഥാ േവദ േദവതാസുരസങ്കഥാഃ
മനുേഷ്യാരഗഗന്ധർവകഥാ േവദ സ സർവശഃ
5 സ ചാപ്യ് അസ്മിൻ മേഖ സൗേത വിദ്വാൻ കുലപതിർ ദ്വിജഃ
ദേക്ഷാ ധൃത േതാ ധീമാഞ് ശാേ ചാരണ്യേക ഗുരുഃ
6 സത്യവാദീ ശമ പരസ് തപസ്വീ നിയത തഃ
സർേവഷാം ഏവ േനാ മാന്യഃ സ താവത് തിപാല്യതാം
7 തസ്മിന്ന് അധ്യാസതി ഗുരാവ് ആസനം പരമാർചിതം
തേതാ വക്ഷ്യസി യത് ത്വാം സ ക്ഷ്യതി ദ്വിജസത്തമഃ
8 [സൂത]
ഏവം അ ഗുരൗ തസ്മിന്ന് ഉപവിേഷ്ട മഹാത്മനി
േതന പൃഷ്ടഃ കഥാഃ പുണ്യാ വക്ഷ്യാമി വിവിധാ യാഃ
9 േസാ ഽഥ വി ർഷഭഃ കാര്യം കൃത്വാ സർവം യഥാ മം
േദവാൻ വാഗ്ഭിഃ പിതൄൻ അദ്ഭിസ് തർപയിത്വാജഗാമ ഹ
10 യ ഹ്മർഷയഃ സിദ്ധാസ് ത ആസീനാ യത താഃ
യജ്ഞായതനം ആ ിത്യ സൂതപു പുരഃസരാഃ
11 ഋത്വിക്ഷ്വ് അഥ സദേസ്യഷു സ ൈവ ഗൃഹപതിസ് തതഃ
ഉപവിേഷ്ടഷൂപവിഷ്ടഃ ശൗനേകാ ഽഥാ വീദ് ഇദം
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അധ്യായം 5

1 [ഷൗനക]
പുരാണം അഖിലം താത പിതാ േത ഽധീതവാൻ പുരാ
കച് ചിത് ത്വം അപി തത് സർവം അധീേഷ േലാമഹർഷേണ
2 പുരാേണ ഹി കഥാ ദിവ്യാ ആദിവംശാശ് ച ധീമതാം
കഥ്യേന്ത താഃ പുരാസ്മാഭിഃ താഃ പൂർവം പിതുസ് തവ
3 ത വംശം അഹം പൂർവം േ ാതും ഇച്ഛാമി ഭാർഗവം
കഥയസ്വ കഥാം ഏതാം കല്യാഃ സ്മ വേണ തവ
4 [സ്]
യദ് അധീതം പുരാ സമ്യഗ് ദ്വിജേ ഷ്ഠ മഹാത്മഭിഃ
ൈവശമ്പായന വി ാൈദ്യസ് ൈതശ് ചാപി കഥിതം പുരാ
5 യദ് അധീതം ച പി ാ േമ സമ്യക് ൈചവ തേതാ മയാ
തത് താവച് ഛൃണു േയാ േദൈവഃ േസൈ ഃ സാഗ്നിമരുദ് ഗൈണഃ
പൂജിതഃ വേരാ വംേശാ ഭൃഗൂണാം ഭൃഗുനന്ദന
6 ഇമം വംശം അഹം ഹ്മൻ ഭാർഗവം േത മഹാമുേന
നിഗദാമി കഥാ യുക്തം പുരാണാ യ സംയുതം
7 ഭൃേഗാഃ സുദയിതഃ പു ശ് ച്യവേനാ നാമ ഭാർഗവഃ
ച്യവനസ്യാപി ദായാദഃ മതിർ നാമ ധാർമികഃ

മേതർ അപ്യ് അഭൂത് പുേ ാ ഘൃതാച്യാം രുരുർ ഇത്യ് ഉത
8 രുേരാർ അപി സുേതാ ജേജ്ഞ ശുനേകാ േവദപാരഗഃ

മദ്വരായാം ധർമാത്മാ തവ പൂർവപിതാമഹാത്
9 തപസ്വീ ച യശസ്വീ ച തവാൻ ഹ്മവിത്തമഃ
ധർമിഷ്ഠഃ സത്യവാദീ ച നിയേതാ നിയേത ിയഃ
10 [ഷ്]
സൂതപു യഥാ തസ്യ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
ച്യവനത്വം പരിഖ്യാതം തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
11 [സ്]
ഭൃേഗാഃ സുദയിതാ ഭാര്യാ പുേലാേമത്യ് അഭിവി താ
തസ്യാം ഗർഭഃ സമഭവദ് ഭൃേഗാർ വീര്യസമുദ്ഭവഃ
12 തസ്മിൻ ഗർേഭ സംഭൃേത ഽഥ പുേലാമായാം ഭൃഗൂദ്വഹ
സമേയ സമശീലിന്യാം ധർമപത്ന്യാം യശസ്വിനഃ
13 അഭിേഷകായ നി ാേന്ത ഭൃഗൗ ധർമഭൃതാം വേര
ആ മം തസ്യ രേക്ഷാ ഽഥ പുേലാമാഭ്യാജഗാമ ഹ
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14 തം വിശ്യാ മം ദൃഷ്ട്വാ ഭൃേഗാർ ഭാര്യാം അനിന്ദിതാം
ഹൃച്ഛേയന സമാവിേഷ്ടാ വിേചതാഃ സമപദ്യത
15 അഭ്യാഗതം തു തദ് രക്ഷഃ പുേലാമാ ചാരുദർശനാ
ന്യമ യത വേന്യന ഫലമൂലാദിനാ തദാ
16 താം തു രക്ഷസ് തേതാ ഹ്മൻ ഹൃച്ഛേയനാഭിപീഡിതം
ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടം അഭൂത് ത ജിഹീർഷുസ് താം അനിന്ദിതാം
17 അഥാഗ്നിശരേണ ഽപശ്യജ് ജ്വലിതം ജാതേവദസം
തം അപൃച്ഛത് തേതാ രക്ഷഃ പാവകം ജ്വലിതം തദാ
18 ശംസ േമ കസ്യ ഭാേര്യയം അേഗ്ന പൃഷ്ട ഋേതന ൈവ
സത്യസ് ത്വം അസി സത്യം േമ വദ പാവകപൃച്ഛേത
19 മയാ ഹീയം പൂർവവൃതാ ഭാര്യാർേഥ വരവർണിനീ
പശ്ചാത് ത്വ് ഇമാം പിതാ ാദാദ് ഭൃഗേവ ഽനൃതകാരിേണ
20 േസയം യദി വരാേരാഹാ ഭൃേഗാർ ഭാര്യാ രേഹാഗതാ
തഥാ സത്യം സമാഖ്യാഹി ജിഹീർഷാമ്യ് ആ മാദ് ഇമാം
21 മന ർ ഹി ഹൃദയം േമ ഽദ്യ ദഹന്ന് ഇവ തിഷ്ഠതി
മത് പുർവ ഭാര്യാം യദ് ഇമാം ഭൃഗുഃ ാപ സുമധ്യമാം
22 തദ് രക്ഷ ഏവം ആമ ്യ ജ്വലിതം ജാതേവദസം
ശങ്കമാേനാ ഭൃേഗാർ ഭാര്യാം പുനഃ പുനർ അപൃച്ഛത
23 ത്വം അേഗ്ന സർവഭൂതാനാം അന്തശ് ചരസി നിത്യദാ
സാക്ഷിവത് പുണ്യപാേപഷു സത്യം ഹി കേവ വചഃ
24 മത് പൂർവഭാര്യാപഹൃതാ ഭൃഗുണാനൃത കാരിണാ
േസയം യദി തഥാ േമ ത്വം സത്യം ആഖ്യാതും അർഹസി
25 ത്വാ ത്വേത്താ ഭൃേഗാർ ഭാര്യാം ഹരിഷ്യാമ്യ് അഹം ആ മാത്
ജാതേവദഃ പശ്യതസ് േത വദ സത്യാം ഗിരം മമ
26 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സപ്താർചിർ ദുഃഖിേതാ ഭൃശം
ഭീേതാ ഽനൃതാച് ച ശാപാച് ച ഭൃേഗാർ ഇത്യ് അ വീച് ഛൈനഃ
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അധ്യായം 6

1 [സ്]
അേഗ്നർ അഥ വചഃ ത്വാ തദ് രക്ഷഃ ജഹാര താം

ഹ്മൻ വരാഹരൂേപണ മേനാമാരുതരംഹസാ
2 തതഃ സ ഗർേഭാ നിവസൻ കുക്ഷൗ ഭൃഗുകുേലാദ്വഹ
േരാഷാൻ മാതുശ് ച തഃ കുേക്ഷശ് ച്യവനസ് േതന േസാ ഽഭവത്
3 തം ദൃഷ്ട്വാ മാതുർ ഉദരാച് ച തം ആദിത്യവർചസം
തദ് രേക്ഷാ ഭസ്മസാദ് ഭൂതം പപാത പരിമുച്യ താം
4 സാ തം ആദായ സുേ ാണീ സസാര ഭൃഗുനന്ദനം
ച്യവനം ഭാർഗവം ഹ്മൻ പുേലാമാ ദുഃഖമൂർച്ഛിതാ
5 താം ദദർശ സ്വയം ഹ്മാ സർവേലാകപിതാമഹഃ
രുദതീം ബാഷ്പപൂർണാക്ഷീം ഭൃേഗാർ ഭാര്യാം അനിന്ദിതാം
സാന്ത്വയാം ആസ ഭഗവാൻ വധൂം ഹ്മാ പിതാമഹഃ
6 അ ബി ദ്ഭവാ തസ്യാഃ ാവർതത മഹാനദീ
അനുവർതതീ സൃതിം തസ്യാ ഭൃേഗാഃ പത്ന്യാ യശസ്വിനഃ
7 തസ്യാ മാർഗം സൃതവതീം ദൃഷ്ട്വാ തു സരിതം തദാ
നാമ തസ്യാസ് തദാ നദ്യാശ് ചേ േലാകപിതാമഹഃ
വധൂ സേരതി ഭഗവാംശ് ച്യവനസ്യാ മം തി
8 സ ഏവം ച്യവേനാ ജേജ്ഞ ഭൃേഗാഃ പു ഃ താപവാൻ
തം ദദർശ പിതാ ത ച്യവനം താം ച ഭാമിനീം
9 സ പുേലാമാം തേതാ ഭാര്യാം പ ച്ഛ കുപിേതാ ഭൃഗുഃ
േകനാസി രക്ഷേസ തൈസ്മ കഥിേതഹ ജിഹീർഷേവ
ന ഹി ത്വാം േവദ തദ് രേക്ഷാ മദ് ഭാര്യാം ചാരുഹാസിനീം
10 തത്ത്വം ആഖ്യാഹി തം ഹ്യ് അദ്യ ശ ം ഇച്ഛാമ്യ് അഹം രുഷാ
ബിേഭതി േകാ ന ശാപാൻ േമ കസ്യ ചായം വ്യതി മഃ
11 [പ്]
അഗ്നിനാ ഭഗവാംസ് തൈസ്മ രക്ഷേസ ഽഹം നിേവദിതാ
തേതാ മാം അനയദ് രക്ഷഃ േ ാശന്തീം കുരരീം ഇവ
12 സാഹം തവ സുതസ്യാസ്യ േതജസാ പരിേമാക്ഷിതാ
ഭസ്മീഭൂതം ച തദ് രേക്ഷാ മാം ഉ ജ്യ പപാത ൈവ
13 [സൂത]
ഇതി ത്വാ പുേലാമായാ ഭൃഗുഃ പരമമന മാൻ
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ശശാപാഗ്നിം അഭി ദ്ധഃ സർവഭേക്ഷാ ഭവിഷ്യസി
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അധ്യായം 7

1 [സൂത]
ശപ്തസ് തു ഭൃഗുണാ വഹ്നിഃ േദ്ധാ വാക്യം അഥാ വീത്
കിം ഇദം സാഹസം ഹ്മൻ കൃതവാൻ അസി സാ തം
2 ധർേമ യതമാനസ്യ സത്യം ച വദതഃ സമം
പൃേഷ്ടാ യദ് അ വം സത്യം വ്യഭിചാേരാ ഽ േകാ മമ
3 പൃേഷ്ടാ ഹി സാക്ഷീ യഃ സാക്ഷ്യം ജാനമാേനാ ഽന്യഥാ വേദത്
സ പൂർവാൻ ആത്മനഃ സപ്ത കുേല ഹന്യാത് തഥാ പരാൻ
4 യശ് ച കാര്യാർഥതത്ത്വേജ്ഞാ ജാനമാേനാ ന ഭാഷേത
േസാ ഽപി േതൈനവ പാേപന ലിപ്യേത നാ സംശയഃ
5 ശേക്താ ഽഹം അപി ശ ം ത്വാം മാന്യാസ് തു ാഹ്മണാ മമ
ജാനേതാ ഽപി ച േത വ്യക്തം കഥയിേഷ്യ നിേബാധ തത്
6 േയാേഗന ബഹുധാത്മാനം കൃത്വാ തിഷ്ഠാമി മൂർതിഷു
അഗ്നിേഹാേ ഷു സേ ഷു ിയാസ്വ് അഥ മേഖഷു ച
7 േവേദാേക്തന വിധാേനന മയി യദ് ധൂയേത ഹവിഃ
േദവതാഃ പിതരശ് ൈചവ േതന തൃപ്താ ഭവന്തി ൈവ
8 ആേപാ േദവഗണാഃ സർേവ ആപഃ പിതൃഗണാസ് തഥാ
ദർശശ് ച പൗർണമാസശ് ച േദവാനാം പിതൃഭിഃ സഹ
9 േദവതാഃ പിതരസ് തസ്മാത് പിതരശ് ചാപി േദവതാഃ
ഏകീഭൂതാശ് ച പൂജ്യേന്ത പൃഥേക്ത്വന ച പർവസു
10 േദവതാഃ പിതരശ് ൈചവ ജുഹ്വേത മയി യത് സദാ

ിദശാനാം പിതൄണാം ച മുഖം ഏവം അഹം തഃ
11 അമാവാസ്യാം ച പിതരഃ പൗർണമാസ്യാം ച േദവതാഃ
മൻ മുേഖൈനവ ഹൂയേന്ത ഭുഞ്ജേത ച ഹുതം ഹവിഃ
സർവഭക്ഷഃ കഥം േതഷാം ഭവിഷ്യാമി മുഖം ത്വ് അഹം
12 ചിന്തയിത്വാ തേതാ വഹ്നിശ് ചേ സംഹാരം ആത്മനഃ
ദ്വിജാനാം അഗ്നിേഹാേ ഷു യജ്ഞസ ിയാസു ച
13 നിേരാം കാരവഷട്കാരാഃ സ്വധാ സ്വാഹാ വിവർജിതാഃ
വിനാംഗിനാ ജാഃ സർവാസ് തത ആസൻ സുദുഃഖിതാഃ
14 അഥർഷയഃ സമുദ്വിഗ്നാ േദവാൻ ഗത്വാ വൻ വചഃ
അഗ്നിനാശാത് ിയാ ംശാദ് ാന്താ േലാകാസ് േയാ ഽനഘാഃ
വിധധ്വം അ യത് കാര്യം ന സ്യാത് കാലാത്യേയാ യഥാ
15 അഥർഷയശ് ച േദവാശ് ച ാഹ്മണം ഉപഗമ്യ തു
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അേഗ്നർ ആേവദയഞ് ശാപം ിയാ സംഹാരം ഏവ ച
16 ഭൃഗുണാ ൈവ മഹാഭാഗ ശേപ്താ ഽഗ്നിഃ കാരണാന്തേര
കഥം േദവ മുേഖാ ഭൂത്വാ യജ്ഞഭാഗാ ഭുക് തഥാ
ഹുതഭുക് സർവേലാേകഷു സർവഭക്ഷത്വം ഏഷ്യതി
17 ത്വാ തു തദ് വചസ് േതഷാം അഗ്നിം ആഹൂയ േലാകകൃത്
ഉവാച വചനം ക്ഷ്ണം ഭൂതഭാവനം അവ്യയം
18 േലാകാനാം ഇഹ സർേവഷാം ത്വം കർതാ ചാന്ത ഏവ ച
ത്വം ധാരയസി േലാകാംസ് ീൻ ിയാണാം ച വർതകഃ
സ തഥാ കുരു േലാേകശ േനാച്ഛിേദ്യരൻ ിയാ യഥാ
19 കസ്മാദ് ഏവം വിമൂഢസ് ത്വം ഈശ്വരഃ സൻ ഹുതാശനഃ
ത്വം പവി ം യദാ േലാേക സർവഭൂതഗതശ് ച ഹ
20 ന ത്വം സർവശരീേരണ സർവഭക്ഷത്വം ഏഷ്യസി
ഉപാദാേന ഽർചിേഷാ യാസ് േത സർവം ധക്ഷ്യന്തി താഃ ശിഖിൻ
21 യഥാ സൂര്യാംശുഭിഃ ഷ്ടം സർവം ശുചി വിഭാവ്യേത
തഥാ ത്വദ് അർചിർ നിർദഗ്ധം സർവം ശുചി ഭവിഷ്യതി
22 തദ് അേഗ്ന ത്വം മഹത് േതജഃ സ്വ ഭാവാദ് വിനിർഗതം
സ്വേതജൈസവ തം ശാപം കുരു സത്യം ഋേഷർ വിേഭാ
േദവാനാം ചാത്മേനാ ഭാഗം ഗൃഹാണ ത്വം മുേഖ ഹുതം
23 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തം വഹ്നിഃ ത വാച പിതാമഹം
ജഗാമ ശാസനം കർതും േദവസ്യ പരേമഷ്ഠിനഃ
24 േദവർഷയശ് ച മുദിതാസ് തേതാ ജഗ്മൗർ യഥാഗതം
ഋഷയശ് ച യഥാപൂർവം ിയാഃ സർവാഃ ച ിേര
25 ദിവി േദവാ മുമുദിേര ഭൂതസംഘാശ് ച ലൗകികാഃ
അഗ്നിശ് ച പരമാം ീതിം അവാപ ഹതകൽമഷഃ
26 ഏവം ഏഷ പുരാവൃത്ത ഇതിഹാേസാ ഽഗ്നിശാപജഃ
പുേലാമസ്യ വിനാശശ് ച ച്യവനസ്യ ച സംഭവഃ
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അധ്യായം 8

1 [സ്]
സ ചാപി ച്യവേനാ ഹ്മൻ ഭാർഗേവാ ഽജനയത് സുതം
സുകന്യായാം മഹാത്മാനം മതിം ദീപ്തേതജസം
2 മതിസ് തു രുരും നാമ ഘൃതാച്യാം സമജീജനത്
രുരുഃ മദ്വരായാം തു ശുനകം സമജീജനത്
3 തസ്യ ഹ്മൻ രുേരാഃ സർവം ചരിതം ഭൂരി േതജസഃ
വിസ്തേരണ വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു ത്വം അേശഷതഃ
4 ഋഷിർ ആസീൻ മഹാൻ പൂർവം തേപാ വിദ്യാ സമന്വിതഃ

ലേകശ ഇതി ഖ്യാതഃ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
5 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു േമനകായാം ജജ്ഞിവാൻ
ഗന്ധർവരാേജാ വി ർേഷ വിശ്വാവസുർ ഇതി തഃ
6 അഥാപ്സരാ േമനകാ സാ തം ഗർഭം ഭൃഗുനന്ദന
ഉത്സസർജ യഥാകാലം ലേകശാ മം തി
7 ഉ ജ്യ ൈചവ തം ഗർഭം നദ്യാസ് തീേര ജഗാമ ഹ
കന്യാം അമര ഗർഭാഭാം ജ്വലന്തീം ഇവ ച ിയാ
8 താം ദദർശ സമു ഷ്ടാം നദീതീേര മഹാൻ ഋഷിഃ

ലേകശഃ സ േതജസ്വീ വിജേന ബ വർജിതാം
9 സ താം ദൃഷ്ട്വാ തദാ കന്യാം ലേകേശാ ദ്വിേജാത്തമഃ
ജ ാഹാഥ മുനിേ ഷ്ഠഃ കൃപാവിഷ്ടഃ പുേപാഷ ച
വവൃേധ സാ വരാേരാഹാ തസ്യാ മപേദ ശുഭാ
10 മദാേഭ്യാ വരാ സാ തു സർവരൂപഗുണാന്വിതാ
തതഃ മദ്വേരത്യ് അസ്യാ നാമ ചേ മഹാൻ ഋഷിഃ
11 താം ആ മപേദ തസ്യ രുരുർ ദൃഷ്ട്വാ മദ്വരാം
ബഭൂവ കില ധർമാത്മാ മദനാനുഗതാത്മവാൻ
12 പിതരം സഖിഭിഃ േസാ ഽഥ വാചയാം ആസ ഭാർഗവഃ

മതിശ് ചാഭ്യയാച് ത്വാ ലേകശം യശസ്വിനം
13 തതഃ ാദാത് പിതാ കന്യാം രുരേവ താം മദ്വരാം
വിവാഹം സ്ഥാപയിത്വാേ നക്ഷേ ഭഗൈദവേത
14 തതഃ കതി പയാഹസ്യ വിവാേഹ സമുപസ്ഥിേത
സഖീഭിഃ ീഡതീ സാർധം സാ കന്യാ വരവർണിനീ
15 നാപശ്യത സുപ്തം ൈവ ഭുജഗം തിര്യഗ് ആയതം
പദാ ൈചനം സമാ ാമൻ മുമൂർഷുഃ കാലേചാദിതാ
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16 സ തസ്യാഃ സ മത്തായാശ് േചാദിതഃ കാലധർമണാ
വിേഷാപലിപ്താൻ ദശനാൻ ഭൃശം അംേഗ ന്യപാതയത്
17 സാ ദഷ്ടാ സഹസാ ഭൂമൗ പതിതാ ഗതേചതനാ
വ്യസുർ അേ ക്ഷണീയാപി േ ക്ഷണീയതമാകൃതിഃ
18 സുേപ്തവാഭവച് ചാപി ഭുവി സർപവിഷാർദിതാ
ഭൂേയാ മേനാഹരതരാ ബഭൂവ തനുമധ്യമാ
19 ദദർശ താം പിതാ ൈചവ േത ൈചവാേന്യ തപസ്വിനഃ
വിേചഷ്ടമാനാം പതിതാം ഭൂതേല പദ്മവർചസം
20 തതഃ സർേവ ദ്വിജ വരാഃ സമാജ ഃ കൃപാന്വിതാഃ
സ്വസ്ത്യ് ആേ േയാ മഹാജാനുഃ കുശികഃ ശംഖേമഖലഃ
21 ഭാരദ്വാജഃ കൗണകുത്സ ആർഷ്ടിേഷേണാ ഽഥ ഗൗതമഃ

മതിഃ സഹ പുേ ണ തഥാേന്യ വനവാസിനഃ
22 താം േത കന്യാം വ്യസും ദൃഷ്ട്വാ ഭുജഗസ്യ വിഷാർദിതാം
രുരുദുഃ കൃപയാവിഷ്ടാ രുരുസ് ത്വ് ആർേതാ ബഹിർ യയൗ
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അധ്യായം 9

1 [സൂത]
േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു ാഹ്മേണഷു സമന്തതഃ
രുരുശ് ചുേ ാശ ഗഹനം വനം ഗത്വാ സുദുഃഖിതഃ
2 േശാേകനാഭിഹതഃ േസാ ഽഥ വിലപൻ കരുണം ബഹു
അ വീദ് വചനം േശാചൻ ിയാം ചിന്ത്യ മദ്വരാം
3 േശേത സാ ഭുവി തന്വ് അംഗീ മമ േശാകവിവർധിനീ
ബാന്ധവാനാം ച സർേവഷാം കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
4 യദി ദത്തം തപസ് തപ്തം ഗുരേവാ വാ മയാ യദി
സമ്യഗ് ആരാധിതാസ് േതന സഞ്ജീവതു മമ ിയാ
5 യഥാ ജന്മ ഭൃതി ൈവ യതാത്മാഹം ധൃത തഃ

മദ്വരാ തഥാൈദ്യവ സമുത്തിഷ്ഠതു ഭാമിനീ
6 [േദവദൂത]
അഭിധേത്സ ഹ യദ് വാചാ രുേരാ ദുഃേഖന തൻ മൃഷാ
ന തു മർത്യസ്യ ധർമാത്മന്ന് ആയുർ അസ്തി ഗതായുഷഃ
7 ഗതായുർ ഏഷാ കൃപണാ ഗന്ധർവാപ്സരേസാഃ സുതാ
തസ്മാച് േഛാേക മനസ് താത മാ കൃഥാസ് ത്വം കഥം ചന
8 ഉപായശ് ചാ വിഹിതഃ പൂർവം േദൈവർ മഹാത്മഭിഃ
തം യദീച്ഛസി കർതും ത്വം ാപ്സ്യസീമാം മദ്വരാം
9 [ർ]
ക ഉപായഃ കൃേതാ േദൈവർ ഹി തേത്ത്വന േഖചര
കരിേഷ്യ തം തഥാ ത്വാ ാതും അർഹതി മാം ഭവാൻ
10 [ദ്]
ആയുേഷാ ഽർധം യച്ഛസ്വ കന്യാൈയ ഭൃഗുനന്ദന
ഏവം ഉത്ഥാസ്യതി രുേരാ തവ ഭാര്യാ മദ്വരാ
11 [ർ]
ആയുേഷാ ഽർധം യച്ഛാമി കന്യാൈയ േഖചേരാത്തമ
ശൃംഗാരരൂപാഭരണാ ഉത്തിഷ്ഠതു മമ ിയാ
12 [സ്]
തേതാ ഗന്ധർവരാജശ് ച േദവദൂതശ് ച സത്തമൗ
ധർമരാജം ഉേപേത്യദം വചനം ത്യഭാഷതാം
13 ധർമരാജായുേഷാ ഽർേധന രുേരാർ ഭാര്യാ മദ്വരാ
സമുത്തിഷ്ഠതു കല്യാണീ മൃൈതവ യദി മന്യേസ
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14 [ധ്]
മദ്വരാ രുേരാർ ഭാര്യാ േദവദൂത യദീച്ഛസി

ഉത്തിഷ്ഠത്വ് ആയുേഷാ ഽർേധന രുേരാർ ഏവ സമന്വിതാ
15 [സ്]
ഏവം ഉേക്ത തതഃ കന്യാ േസാദതിഷ്ഠത് മദ്വരാ
രുേരാസ് തസ്യായുേഷാ ഽർേധന സുേപ്തവ വരവർണിനീ
16 ഏതദ് ദൃഷ്ടം ഭവിേഷ്യ ഹി രുേരാർ ഉത്തമേതജസഃ
ആയുേഷാ ഽതി വൃദ്ധസ്യ ഭാര്യാർേഥ ഽർധം സത്വ് ഇതി
17 തത ഇേഷ്ട ഽഹനി തേയാഃ പിതരൗ ച തുർ മുദാ
വിവാഹം തൗ ച േരമാേത പര രഹിൈതഷിണൗ
18 സ ലബ്ധ്വാ ദുർലഭാം ഭാര്യാം പദ്മകിഞ്ജൽക സ ഭാം

തം ചേ വിനാശായ ജിഹ്മഗാനാം ധൃത തഃ
19 സ ദൃഷ്ട്വാ ജിഹ്മഗാൻ സർവാംസ് തീ േകാപസമന്വിതഃ
അഭിഹന്തി യഥാസന്നം ഗൃഹ്യ ഹരണം സദാ
20 സ കദാ ചിദ് വനം വിേ ാ രുരുർ അഭ്യാഗമൻ മഹത്
ശയാനം ത ചാപശ്യഡ് ഡു ഭം വയസാന്വിതം
21 തത ഉദ്യമ്യ ദണ്ഡം സ കാലദേണ്ഡാപമം തദാ
അഭ്യഘ്നദ് രുഷിേതാ വി സ് തം ഉവാചാഥ ഡു ഭഃ
22 നാപരാധ്യാമി േത കിം ചിദ് അഹം അദ്യ തേപാധന
സംരംഭാത് തത് കിമർഥം മാം അഭിഹംസി രുഷാന്വിതഃ
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അധ്യായം 10

[ർ]
മമ ാണസമാ ഭാര്യാ ദഷ്ടാസീദ് ഭുജേഗന ഹ
ത േമ സമേയാ േഘാര ആത്മേനാരഗ ൈവ കൃതഃ
2 ഹന്യാം സൈദവ ഭുജഗം യം യം പേശ്യയം ഇത്യ് ഉത
തേതാ ഽഹം ത്വാം ജിഘാംസാമി ജീവിേതന വിേമാക്ഷ്യേസ
3 [ദു]
അേന്യ േത ഭുജഗാ വി േയ ദശന്തീഹ മാനവാൻ
ഡു ഭാൻ അഹി ഗേന്ധന ന ത്വം ഹിംസിതും അർഹസി
4 ഏകാൻ അർഥാൻ പൃഥഗ് അർഥാൻ ഏകദുഃഖാൻ പൃഥക് സുഖാൻ
ഡു ഭാൻ ധർമവിദ് ഭൂത്വാ ന ത്വം ഹിംസിതും അർഹസി
5 [സൂത]
ഇതി ത്വാ വചസ് തസ്യ ഭുജഗസ്യ രുരുസ് തദാ
നാവദീദ് ഭയസംവിഗ്ന ഋഷിം മത്വാഥ ഡു ഭം
6 ഉവാച ൈചനം ഭഗവാൻ രുരുഃ സംശമയന്ന് ഇവ
കാമയാ ഭുജഗ ഹി േകാ ഽസീമാം വി ിയാം ഗതഃ
7 [ദു]
അഹം പുരാ രുേരാ നാമ്നാ ഋഷിർ ആസം സഹ പാത്
േസാ ഽഹം ശാേപന വി സ്യ ഭുജഗത്വം ഉപാഗതഃ
8 [രു]
കിമർഥം ശപ്തവാൻ േദ്ധാ ദ്വിജസ് ത്വാം ഭുജേഗാത്തമ
കിയന്തം ൈചവ കാലം േത വപുർ ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
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അധ്യായം 11

1 [ദു]
സഖാ ബഭൂവ േമ പൂർവം ഖഗേമാ നാമ ൈവ ദ്വിജഃ
ഭൃശം സംശിതവാക് താത തേപാബലസമന്വിതഃ
2 സ മയാ ീഡതാ ബാേല്യ കൃത്വാ താർണം അേഥാരഗം
അഗ്നിേഹാേ സക്തഃ സൻ ഭീഷിതഃ മുേമാഹ ൈവ
3 ലബ്ധ്വാ ച സ പുനഃ സഞ്ജ്ഞാം മാം ഉവാച തേപാധനഃ
നിർദഹന്ന് ഇവ േകാേപന സത്യവാക് സംശിത തഃ
4 യഥാ വീര്യസ് ത്വയാ സർപഃ കൃേതാ ഽയം മദ് വിഭീഷയാ
തഥാ വീേര്യാ ഭുജംഗസ് ത്വം മമ േകാപാദ് ഭവിഷ്യസി
5 തസ്യാഹം തപേസാ വീര്യം ജാനമാനസ് തേപാധന
ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നഹൃദയസ് തം അേവാചം വനൗകസം
6 യതഃ സം മാച് ൈചവ ാഞ്ജലിഃ ണതഃ സ്ഥിതഃ
സേഖതി ഹസേതദം േത നർമാർഥം ൈവ കൃതം മയാ
7 ക്ഷ ം അർഹസി േമ ഹ്മഞ് ശാേപാ ഽയം വിനിവർത്യതാം
േസാ ഽഥ മാം അ വീദ് ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നേചതസം
8 മുഹുർ ഉഷ്ണം വിനിഃശ്വസ്യ സുസം ാന്തസ് തേപാധനഃ
നാനൃതം ൈവ മയാ േ ാക്തം ഭവിേതദം കഥം ചന
9 യത് തു വക്ഷ്യാമി േത വാക്യം ശൃണു തൻ േമ ധൃത ത

ത്വാ ച ഹൃദി േത വാക്യം ഇദം അ തേപാധന
10 ഉത്പത്സ്യതി രുരുർ നാമ മേതർ ആത്മജഃ ശുചിഃ
തം ദൃഷ്ട്വാ ശാപേമാക്ഷസ് േത ഭവിതാ നചിരാദ് ഇവ
11 സ ത്വം രുരുർ ഇതി ഖ്യാതഃ മേതർ ആത്മജഃ ശുചിഃ
സ്വരൂപം തിലഭ്യാഹം അദ്യ വക്ഷ്യാമി േത ഹിതം
12 അഹിംസാ പരേമാ ധർമഃ സർവ ാണഭൃതാം തഃ
തസ്മാത് ാണഭൃതഃ സർവാൻ ന ഹിംസ്യാദ് ാഹ്മണഃ ക്വ ചിത്
13 ാഹ്മണഃ സൗമ്യ ഏേവഹ ജായേതതി പരാ തിഃ
േവദേവദാംഗവിത് താത സർവഭൂതാഭയ ദഃ
14 അഹിംസാ സത്യവചനം ക്ഷമാ േചതി വിനിശ്ചിതം

ാഹ്മണസ്യ പേരാ ധർേമാ േവദാനാം ധരണാദ് അപി
15 ക്ഷ ിയസ്യ തു േയാ ധർമഃ സ േനേഹഷ്യതി ൈവ തവ
ദണ്ഡധാരണം ഉ ത്വം ജാനാം പരിപാലനം
16 തദ് ഇദം ക്ഷ ിയസ്യാസീത് കർമ ൈവ ശൃണു േമ രുേരാ
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ജനേമജയസ്യ ധർമാത്മൻ സർപാണാം ഹിംസനം പുരാ
17 പരി ാണം ച ഭീതാനാം സർപാണാം ാഹ്മണാദ് അപി
തേപാ വീര്യബേലാേപതാദ് േവദേവദാംഗപാരഗാത്
ആസ്തീകാദ് ദ്വിജമുഖ്യാദ് ൈവ സർപസേ ദ്വിേജാത്തമ
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അധ്യായം 12

1 [രു]
കഥം ഹിംസിതവാൻ സർപാൻ ക്ഷ ിേയാ ജനേമജയഃ
സർപാ വാ ഹിംസിതാസ് താത കിമർഥം ദ്വിജസത്തമ
2 കിമർഥം േമാക്ഷിതാശ് ൈചവ പന്നഗാസ് േതന ശംസ േമ
ആസ്തീേകന തദ് ആചക്ഷ്വ േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അേശഷതഃ
3 [ർസി]
േ ാഷ്യസി ത്വം രുേരാ സർവം ആസ്തീക ചരിതം മഹത്

ാഹ്മണാനാം കഥയതാം ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
4 [സ്]
രുരുശ് ചാപി വനം സർവം പര്യധാവത് സമന്തതഃ
തം ഋഷിം ം അന്വിച്ഛൻ സം ാേന്താ ന്യപതദ് ഭുവി
5 ലബ്ധസഞ്ജ്േഞാ രുരുശ് ചായാത് തച് ചാചഖ്യൗ പിതുസ് തദാ
പിതാ ചാസ്യ തദ് ആഖ്യാനം പൃഷ്ടഃ സർവം ന്യേവദയത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 1 73

അധ്യായം 13

1 കിമർഥം രാജശാർദൂല സ രാജാ ജനേമജയഃ
സർപസേ ണ സർപാണാം ഗേതാ ഽന്തം തദ് വദസ്വ േമ
2 ആസ്തീകശ് ച ദ്വിജേ ഷ്ഠഃ കിമർഥം ജപതാം വരഃ
േമാക്ഷയാം ആസ ഭുജഗാൻ ദീപ്താത് തസ്മാദ് ധുതാശനാത്
3 കസ്യ പു ഃ സ രാജാസീത് സർപസ ം യ ആഹരത്
സ ച ദ്വിജാതി വരഃ കസ്യ പുേ ാ വദസ്വ േമ
4 [സ്]
മഹദ് ആഖ്യാനം ആസ്തീകം യൈ തത് േ ാച്യേത ദ്വിജ
സർവം ഏതദ് അേശേഷണ ശൃണു േമ വദതാം വര
5 [ഷ്]
േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അേശേഷണ കഥാം ഏതാം മേനാരമാം
ആസ്തീകസ്യ പുരാണസ്യ ാഹ്മണസ്യ യശസ്വിനഃ
6 [സ്]
ഇതിഹാസം ഇമം വൃദ്ധാഃ പുരാണം പരിചക്ഷേത
കൃഷ്ണൈദ്വപായന േ ാക്തം ൈനമിഷാരണ്യവാസിനഃ
7 പൂർവം േചാദിതഃ സൂതഃ പിതാ േമ േലാമഹർഷണഃ
ശിേഷ്യാ വ്യാസസ്യ േമധാവീ ാഹ്മൈണർ ഇദം ഉക്തവാൻ
8 തസ്മാദ് അഹം ഉപ ത്യ വക്ഷ്യാമി യഥാതഥം
ഇദം ആസ്തീകം ആഖ്യാനം തുഭ്യം ശൗനക പൃച്ഛേത
9 ആസ്തീകസ്യ പിതാ ഹ്യ് ആസീത് ജാപതിസമഃ ഭുഃ

ഹ്മ ചാരീ യതാഹാരസ് തപസ്യ് ഉേ രതഃ സദാ
10 ജരത്കാരുർ ഇതി ഖ്യാത ഊർധ്വേരതാ മഹാൻ ഋഷിഃ
യായാവരാണാം ധർമജ്ഞഃ വരഃ സംശിത തഃ
11 അടമാനഃ കദാ ചിത് സ സ്വാൻ ദദർശ പിതാമഹാൻ
ലംബമാനാൻ മഹാഗർേത പാൈദർ ഊർൈധ്വർ അേധാമുഖാൻ
12 താൻ അ വീത് സ ദൃൈഷ്ട്വവ ജരത്കാരുഃ പിതാമഹാൻ
േക ഭവേന്താ ഽവലംബേന്ത ഗർേത ഽസ്മിൻ വാ അേധാമുഖാഃ
13 വീരണസ്തംബേക ലഗ്നാഃ സർവതഃ പരിഭക്ഷിേത
മൂഷേകന നിഗൂേഢന ഗർേത ഽസ്മിൻ നിത്യവാസിനാ
14 [പിതരഹ്]
യായാവരാ നാമ വയം ഋഷയഃ സംശിത താഃ
സന്താന ക്ഷയാദ് ഹ്മന്ന് അേധാ ഗച്ഛാമ േമദിനീം
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15 അസ്മാകം സന്തതിസ് ത്വ് ഏേകാ ജരത്കാരുർ ഇതി തഃ
മന്ദഭാേഗ്യാ ഽൽപഭാഗ്യാനാം തപ ഏവ സമാസ്ഥിതഃ
16 ന സപു ാഞ് ജനയിതും ദാരാൻ മൂഢശ് ചികീർഷതി
േതന ലംബാമേഹ ഗർേത സന്താന ക്ഷയാദ് ഇഹ
17 അനാഥാസ് േതന നാേഥന യഥാ ദു തിനസ് തഥാ
കസ് ത്വം ബ ർ ഇവാസ്മാകം അനുേശാചസി സത്തമ
18 ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമേഹ ഹ്മൻ േകാ ഭവാൻ ഇഹ ധിഷ്ഠിതഃ
കിമർഥം ൈചവ നഃ േശാച്യാൻ അനുകമ്പിതും അർഹസി
19 [ജ്]
മമ പൂർേവ ഭവേന്താ ൈവ പിതരഃ സപിതാമഹാഃ

ത കിം കരവാണ്യ് അദ്യ ജരത്കാരുർ അഹം സ്വയം
20 [പ്]
യതസ്വ യത്നവാംസ് താത സന്താനായ കുലസ്യ നഃ
ആത്മേനാ ഽർേഥ ഽസ്മദർേഥ ച ധർമ ഇത്യ് ഏവ ചാഭിേഭാ
21 ന ഹി ധർമഫൈലസ് താത ന തേപാഭിഃ സുസഞ്ചിൈതഃ
താം ഗതിം ാ വന്തീഹ പു ിേണാ യാം ജന്തി ഹ
22 തദ് ദാര ഹേണ യത്നം സന്തത്യാം ച മനഃ കുരു
പു കാസ്മൻ നിേയാഗാത് ത്വം ഏതൻ നഃ പരമം ഹിതം
23 [ജ്]
ന ദാരാൻ ൈവ കരിഷ്യാമി സദാ േമ ഭാവിതം മനഃ
ഭവതാം തു ഹിതാർഥായ കരിേഷ്യ ദാരസം ഹം
24 സമേയന ച കർതാഹം അേനന വിധിപൂർവകം
തഥാ യദ്യ് ഉപലപ്സ്യാമി കരിേഷ്യ നാന്യഥാ ത്വ് അഹം
25 സനാമ്നീ യാ ഭവി ീ േമ ദിത്സിതാ ൈചവ ബ ഭിഃ
ൈഭക്ഷവത് താം അഹം കന്യാം ഉപയംേസ്യ വിധാനതഃ
26 ദരി ായ ഹി േമ ഭാര്യാം േകാ ദാസ്യതി വിേശഷതഃ

തി ഹീേഷ്യ ഭിക്ഷാം തു യദി കശ് ചിത് ദാസ്യതി
27 ഏവം ദാര ിയാ േഹേതാഃ യതിേഷ്യ പിതാമഹാഃ
അേനന വിധിനാ ശശ്വൻ ന കരിേഷ്യ ഽഹം അന്യഥാ
28 ത േചാത്പത്സ്യേത ജ ർ ഭവതാം താരണായ ൈവ
ശാശ്വതം സ്ഥാനം ആസാദ്യ േമാദന്താം പിതേരാ മമ
29 [സ്]
തേതാ നിേവശായ തദാ സ വി ഃ സംശിത തഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 1 75

മഹീം ചചാര ദാരാർഥീ ന ച ദാരാൻ അവിന്ദത
30 സ കദാ ചിദ് വനം ഗത്വാ വി ഃ പിതൃവചഃ സ്മരൻ
ചുേ ാശ കന്യാ ഭിക്ഷാർഥീ തിേ ാ വാചഃ ശൈനർ ഇവ
31 തം വാസുകിഃ ത്യഗൃഹ്ണാദ് ഉദ്യമ്യ ഭഗിനീം തദാ
ന സ താം തിജ ാഹ ന സനാമ്നീതി ചിന്തയൻ
32 സനാമ്നീം ഉദ്യതാം ഭാര്യാം ഗൃഹ്ണീയാം ഇതി തസ്യ ഹി
മേനാ നിവിഷ്ടം അഭവജ് ജരത്കാേരാർ മഹാത്മനഃ
33 തം ഉവാച മഹാ ാേജ്ഞാ ജരത്കാരുർ മഹാതപാഃ
കിംനാമ്നീ ഭഗിനീയം േത ഹി സത്യം ഭുജംഗമ
34 [വാ]
ജരത്കാേരാ ജരത്കാരുഃ സ്വേസയം അനുജാ മമ
ത്വദർഥം രക്ഷിതാ പൂർവം തീേച്ഛമാം ദ്വിേജാത്തമ
35 [സ്]
മാ ാ ഹി ഭുജഗാഃ ശപ്താഃ പൂർവം ഹ്മ വിദാം വര
ജനേമജയസ്യ േവാ യേജ്ഞ ധക്ഷ്യത്യ് അനിലസാരഥിഃ
36 തസ്യ ശാപസ്യ ശാന്ത്യ് അർഥം ദദൗ പന്നേഗാത്തമഃ
സ്വസാരം ഋഷേയ തൈസ്മ സു തായ തപസ്വിേന
37 സ ച താം തിജ ാഹ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
ആസ്തീേകാ നാമ പു ശ് ച തസ്യാം ജേജ്ഞ മഹാത്മനഃ
38 തപസ്വീ ച മഹാത്മാ ച േവദേവദാംഗപാരഗഃ
സമഃ സർവസ്യ േലാകസ്യ പിതൃമാതൃഭയാപഹഃ
39 അഥ കാലസ്യ മഹതഃ പാണ്ഡേവേയാ നരാധിപഃ
ആജഹാര മഹായജ്ഞം സർപസ ം ഇതി തിഃ
40 തസ്മിൻ വൃേത്ത സേ തു സർപാണാം അന്തകായ ൈവ
േമാചയാം ആസ തം ശാപം ആസ്തീകഃ സുമഹായശാഃ
41 നാഗാംശ് ച മാതുലാംശ് ൈചവ തഥാ ചാന്യാൻ സ ബാന്ധവാൻ
പിതൄംശ് ച താരയാം ആസ സന്തത്യാ തപസാ തഥാ

ൈതശ് ച വിവിൈധർ ഹ്മ സ്വാധ്യാൈയശ് ചാനൃേണാ ഽഭവത്
42 േദവാംശ് ച തർപയാം ആസ യൈജ്ഞർ വിവിധദക്ഷിൈണഃ
ഋഷീംശ് ച ഹ്മചേര്യണ സന്തത്യാ ച പിതാമഹാൻ
43 അപഹൃത്യ ഗുരും ഭാരം പിതൄണാം സംശിത തഃ
ജരത്കാരുർ ഗതഃ സ്വർഗം സഹിതഃ ൈസ്വഃ പിതാമൈഹഃ
44 ആസ്തീകം ച സുതം ാപ്യ ധർമം ചാനുത്തമം മുനിഃ
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ജരത്കാരുഃ സുമഹതാ കാേലന സ്വർഗം ഈയിവാൻ
45 ഏതദ് ആഖ്യാനം ആസ്തീകം യഥാവത് കീർതിതം മയാ

ഹി ഭൃഗുശാർദൂല കിം ഭൂയഃ കഥ്യതാം ഇതി
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അധ്യായം 14

1 [ശൗനക]
സൗേത കഥയ താം ഏതാം വിസ്തേരണ കഥാം പുനഃ
ആസ്തീകസ്യ കേവഃ സാേധാഃ ശു ഷാ പരമാ ഹി നഃ
2 മധുരം കഥ്യേത സൗമ്യ ക്ഷ്ണാക്ഷര പദം ത്വയാ

ീയാമേഹ ഭൃശം താത പിേതേവദം ഭാഷേസ
3 അസ്മച് ഛു ഷേണ നിത്യം പിതാ ഹി നിരതസ് തവ
ആചൈഷ്ടതദ് യഥാഖ്യാനം പിതാ േത ത്വം തഥാ വദ
4 [സ്]
ആയുസ്യം ഇദം ആഖ്യാനം ആസ്തീകം കഥയാമി േത
യഥാ തം കഥയതഃ സകാശാദ് ൈവ പിതുർ മയാ
5 പുരാ േദവയുേഗ ഹ്മൻ ജാപതിസുേത ശുേഭ
ആസ്താം ഭഗിന്യൗ രൂേപണ സമുേപേത ഽദ്ഭുേത ഽനേഘ
6 േത ഭാേര്യ കശ്യപസ്യാസ്താം ക ശ് ച വിനതാ ച ഹ

ാദാത് താഭ്യാം വരം ീതഃ ജാപതിസമഃ പതിഃ
കശ്യേപാ ധർമപത്നീഭ്യാം മുദാ പരമയാ യുതഃ
7 വരാതിസർവം ൈത്വവ കശ്യപാദ് ഉത്തമം ച േത
ഹർഷാദ് അ തിമാം ീതിം ാപതുഃ സ്മ വര ിയൗ
8 വേ ക ഃ സുതാൻ നാഗാൻ സഹ ം തുല്യേതജസഃ
ദ്വൗ പു ൗ വിനതാ വേ ക പു ാധികൗ ബേല
ഓജസാ േതജസാ ൈചവ വി േമണാധികൗ സുതൗ
9 തൈസ്യ ഭർതാ വരം ാദാദ് അധ്യർഥം പു ം ഈപ്സിതം
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തം ചാഹ കശ്യപം വിനതാ തദാ
10 കൃതകൃത്യാ തു വിനതാ ലബ്ധ്വാ വീര്യാധികൗ സുതൗ
ക ശ് ച ലബ്ധ്വാ പു ാണാം സഹ ം തുല്യേതജസാം
11 ധാര്യൗ യത്നേതാ ഗർഭാവ് ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ മഹാതപാഃ
േത ഭാേര്യ വരസംഹൃേഷ്ട കശ്യേപാ വനം ആവിശത്
12 കാേലന മഹതാ ക ർ അണ്ഡാനാം ദശതീർ ദശ
ജനയാം ആസ വിേ േദ്വ അേണ്ഡ വിനതാ തദാ
13 തേയാർ അണ്ഡാനി നിദധുഃ ഹൃഷ്ടാഃ പരിചാരികാഃ
േസാപേസ്വേദഷു ഭാേണ്ഡഷു പഞ്ചവർഷശതാനി ച
14 തതഃ പഞ്ചശേത കാേല ക പു ാ നിവിഃസൃതാഃ
അണ്ഡാഭ്യാം വിനതായാസ് തു മിഥുനം ന വ്യദൃശ്യത
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15 തതഃ പു ാർഥിണീ േദവീ ീഡിതാ സാ തപസ്വിനീ
അണ്ഡം ബിേഭദ വിനതാ ത പു ം അദൃക്ഷത
16 പൂർവാർധ കായസമ്പന്നം ഇതേരണാ കാശതാ
സപുേ ാ േരാഷസമ്പന്നഃ ശശാൈപനാം ഇതി തിഃ
17 േയാ ഽഹം ഏവം കൃേതാ മാതസ് ത്വയാ േലാഭപരീതയാ
ശരീേരണാസമേ ാ ഽദ്യ തസ്മാദ് ദാസീ ഭവിഷ്യസി
18 പഞ്ചവർഷശതാന്യ് അസ്യാ യയാ വി ർധേസ സഹ
ഏഷ ച ത്വാം സുേതാ മാതർ ദാസ്യത്വാൻ േമാക്ഷയിഷ്യതി
19 യദ്യ് ഏനം അപി മാതസ് ത്വം മാം ഇവാണ്ഡ വിേഭദനാത്
ന കരിഷ്യസ്യ് അേദഹം വാ വ്യംഗം വാപി തപസ്വിനം
20 തിപാലയിതവ്യസ് േത ജന്മ കാേലാ ഽസ്യ ധീരയാ
വിശിഷ്ട ബലം ഈപ്സന്ത്യാ പഞ്ചവർഷശതാത് പരഃ
21 ഏവം ശപ്ത്വാ തതഃ പുേ ാ വിനതാം അന്തരിക്ഷഗഃ
അരുേണാ ദൃഷ്യേത ഹ്മൻ ഭാതസമേയ സദാ
22 ഗരുേഡാ ഽപി യഥാകാലം ജേജ്ഞ പന്നഗസൂദനഃ
സ ജാതമാേ ാ വിനതാം പരിത്യജ്യ ഖം ആവിശത്
23 ആദാസ്യന്ന് ആത്മേനാ േഭാജ്യം അന്നം വിഹിതം അസ്യ യത്
വിധാ ാ ഭൃഗുശാർദൂല ധിതസ്യ ബുഭുക്ഷതഃ
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അധ്യായം 15

1 [സ്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ഭഗിന്യൗ േത തേപാധന
അപശ്യതാം സമായാന്തം ഉൈച്ചഃ വസം അന്തികാത്
2 യം തം േദവഗണാഃ സർേവ ഹൃഷ്ടരൂപാ അപൂജയൻ
മഥ്യമാേന ഽമൃേത ജാതം അശ്വരത്നം അനുത്തമം
3 മഹൗഘബലം അശ്വാനാം ഉത്തമം ജവതാം വരം

ീമന്തം അജരം ദിവ്യം സർവലക്ഷണലക്ഷിതം
4 [ഷ്]
കഥം തദ് അമൃതം േദൈവർ മഥിതം ക്വ ച ശംസ േമ
യ ജേജ്ഞ മഹാവീര്യഃ േസാ ഽശ്വരാേജാ മഹാദ തിഃ
5 [സ്]
ജ്വലന്തം അചലം േമരും േതേജാരാശിം അനുത്തമം
ആക്ഷിപന്തം ഭാം ഭാേനാഃ സ്വശൃംൈഗഃ കാഞ്ചേനാജ്ജ്വൈലഃ
6 കാഞ്ചനാഭരണം ചി ം േദവഗന്ധർവേസവിതം
അ േമയം അനാധൃഷ്യം അധർമബഹുൈലർ ജൈനഃ
7 വ്യാൈലർ ആചരിതം േഘാൈരർ ദിവ്യൗഷധിവിദീപിതം
നാകം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ഉ േയണ മഹാഗിരിം
8 അഗമ്യം മനസാപ്യ് അൈന്യർ നദീ വൃക്ഷസമന്വിതം
നാനാ പതഗസംൈഘശ് ച നാദിതം സുമേനാഹൈരഃ
9 തസ്യ പൃഷ്ഠം ഉപാരുഹ്യ ബഹുരത്നാചിതം ശുഭം
അനന്ത കൽപം ഉദ്വിദ്ധം സുരാഃ സർേവ മഹൗജസഃ
10 േത മ യിതും ആരബ്ധാസ് ത ാസീനാ ദിവൗകസഃ
അമൃതാർേഥ സമാഗമ്യ തേപാ നിയമസംസ്ഥിതാഃ
11 ത നാരായേണാ േദേവാ ാഹ്മണം ഇദം അ വീത്
ചിന്തയ സുേരഷ്വ് ഏവം മ യ ച സർവശഃ
12 േദൈവർ അസുരസംൈഘശ് ച മഥ്യതാം കലേശാദധിഃ
ഭവിഷ്യത്യ് അമൃതം ത മഥ്യമാേന മേഹാദധൗ
13 സർവൗഷധീഃ സമാവാപ്യ സർവരത്നാനി ൈചവ ഹി
മന്ഥധ്വം ഉദധിം േദവാ േവത്സ്യധ്വം അമൃതം തതഃ
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അധ്യായം 16

1 [സ്]
തേതാ ഽ ശിഖരാകാൈരർ ഗിരിശൃംൈഗർ അല തം
മന്ദരം പർവത വരം ലതാ ജാലസമാവൃതം
2 നാനാവിഹഗസംഘുഷ്ടം നാനാ ദം ി സമാകുലം
കിംനൈരർ അപ്സേരാഭിശ് ച േദൈവർ അപി ച േസവിതം
3 ഏകാദശ സഹ ാണി േയാജനാനാം സമു ിതം
അേധാ ഭൂേമഃ സഹേ ഷു താവത്സ്വ് ഏവ തിഷ്ഠിതം
4 തം ഉദ്ധർതും ന ശക്താ ൈവ സർേവ േദവഗണാസ് തദാ
വി ം ആസീനം അേഭ്യത്യ ഹ്മാണം േചദം അ വൻ
5 ഭവന്താവ് അ കുരുതാം ബുദ്ധിം ൈനഃേ യസീം പരാം
മന്ദേരാദ്ധരേണ യത്നഃ ിയതാം ച ഹിതായ നഃ
6 തേഥതി ചാ വീദ് വി ർ ഹ്മണാ സഹ ഭാർഗവ
തേതാ ഽനന്തഃ സമുത്ഥായ ഹ്മണാ പരിേചാദിതഃ
നാരായേണന ചാപ്യ് ഉക്തസ് തസ്മിൻ കർമണി വീര്യവാൻ
7 അഥ പർവതരാജാനം തം അനേന്താ മഹാബലഃ
ഉജ്ജഹാര ബലാദ് ഹ്മൻ സവനം സവനൗകസം
8 തതസ് േതന സുരാഃ സാർധം സമു ം ഉപതസ്ഥിേര
തം ഊചുർ അമൃതാർഥായ നിർമഥിഷ്യാമേഹ ജലം
9 അപാം പതിർ അേഥാവാച മമാപ്യ് അംേശാ ഭേവത് തതഃ
േസാഢാസ്മി വിപുലം മർദം മന്ദര മണാദ് ഇതി
10 ഊചുശ് ച കൂർമരാജാനം അകൂപാരം സുരാസുരാഃ
ഗിേരർ അധിഷ്ഠാനം അസ്യ ഭവാൻ ഭവിതും അർഹതി
11 കൂർേമണ തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ പൃഷ്ഠം അസ്യ സമർപിതം
തസ്യ ൈശലസ്യ ചാ ം ൈവ യേ േണേ ാ ഽഭ്യപീഡയത്
12 മന്ഥാനം മന്ദരം കൃത്വാ തഥാ േന ം ച വാസുകിം
േദവാ മഥിതും ആരബ്ധാഃ സമു ം നിധിം അംഭസാം
അമൃതാർഥിനസ് തേതാ ഹ്മൻ സഹിതാ ൈദത്യദാനവാഃ
13 ഏകം അന്തം ഉപാ ിഷ്ടാ നാഗരാേജ്ഞാ മഹാസുരാഃ
വിബുധാഃ സഹിതാഃ സർേവ യതഃ പുച്ഛം തതഃ സ്ഥിതാഃ
14 അനേന്താ ഭഗവാൻ േദേവാ യേതാ നാരായണസ് തതഃ
ശിര ഉദ്യമ്യ നാഗസ്യ പുനഃ പുനർ അവാക്ഷിപത്
15 വാസുേകർ അഥ നാഗസ്യ സഹസാക്ഷിപ്യതഃ സുൈരഃ
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സധൂമാഃ സാർചിേഷാ വാതാ നിേഷ്പതുർ അസകൃൻ മുഖാത്
16 േത ധൂമസംഘാഃ സംഭൂതാ േമഘസംഘാഃ സവിദ തഃ
അഭ്യവർഷൻ സുരഗണാഞ് മസന്താപ കർശിതാൻ
17 തസ്മാച് ച ഗിരികൂടാ ാത് ച താഃ പുഷ്പവൃഷ്ടയഃ
സുരാസുരഗണാൻ മാൈല്യഃ സർവതഃ സമവാകിരൻ
18 ബഭൂവാ മഹാേഘാേഷാ മഹാേമഘരേവാപമഃ
ഉദേധർ മഥ്യമാനസ്യ മന്ദേരണ സുരാസുൈരഃ
19 ത നാനാ ജലചരാ വിനിഷ്പിഷ്ടാ മഹാ ിണാ
വിലയം സമുപാജ ഃ ശതേശാ ലവണാംഭസി
20 വാരുണാനി ച ഭൂതാനി വിവിധാനി മഹീധരഃ
പാതാലതലവാസീനി വിലയം സമുപാനയത്
21 തസ്മിംശ് ച ാമ്യമാേണ ഽ ൗ സംഘൃഷ്യന്തഃ പര രം
ന്യപതൻ പതേഗാേപതാഃ പർവതാ ാൻ മഹാ മാഃ
22 േതഷാം സംഘർഷജശ് ചാഗ്നിർ അർചിർഭിഃ ജ്വലൻ മുഹുഃ
വിദ ദ്ഭിർ ഇവ നീലാ ം ആവൃേണാൻ മന്ദരം ഗിരിം
23 ദദാഹ കുഞ്ജരാംശ് ൈചവ സിംഹാംശ് ൈചവ വിനിഃസൃതാൻ
വിഗതാസൂനി സർവാണി സത്ത്വാനി വിവിധാനി ച
24 തം അഗ്നിം അമര േ ഷ്ഠഃ ദഹന്തം തതസ് തതഃ
വാരിണാ േമഘേജേന ഃ ശമയാം ആസ സർവതഃ
25 തേതാ നാനാവിധാസ് ത സു വുഃ സാഗരാംഭസി
മഹാ മാണാം നിര്യാസാ ബഹവശ് ചൗഷധീ രസാഃ
26 േതഷാം അമൃതവീര്യാണാം രസാനാം പയൈസവ ച
അമരത്വം സുരാ ജ ഃ കാഞ്ചനസ്യ ച നിഃ വാത്
27 അഥ തസ്യ സമു സ്യ തജ് ജാതം ഉദകം പയഃ
രേസാത്തൈമർ വിമി ം ച തതഃ ക്ഷീരാദ് അഭൂദ് ഘൃതം
28 തേതാ ഹ്മാണം ആസീനം േദവാ വരദം അ വൻ

ാന്താഃ സ്മ സുഭൃശം ഹ്മൻ േനാദ്ഭവത്യ് അമൃതം ച തത്
29 ഋേത നാരായണം േദവം ൈദത്യാ നാേഗാത്തമാസ് തഥാ
ചിരാരബ്ധം ഇദം ചാപി സാഗരസ്യാപി മന്ഥനം
30 തേതാ നാരായണം േദവം ഹ്മാ വചനം അ വീത്
വിധൈത്സ്വഷാം ബലം വിേഷ്ണാ ഭവാൻ അ പരായണം
31 [വിസ്ണു]
ബലം ദദാമി സർേവഷാം കർൈമതദ് േയ സമാസ്ഥിതാഃ
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േക്ഷാഭ്യതാം കലശഃ സർൈവർ മന്ദരഃ പരിവർത്യതാം
32 [സൂത]
നാരായണ വചഃ ത്വാ ബലിനസ് േത മേഹാദേധഃ
തത് പയഃ സഹിതാ ഭൂയശ് ച ിേര ഭൃശം ആകുലം
33 തതഃ ശതസഹ ാംശുഃ സമാന ഇവ സാഗരാത്

സന്നഭാഃ സമുത്പന്നഃ േസാമഃ ശീതാംശുർ ഉജ്ജ്വലഃ
34 ീർ അനന്തരം ഉത്പന്നാ ഘൃതാത് പാ രവാസിനീ
സുരാ േദവീ സമുത്പന്നാ തുരഗഃ പാ രസ് തഥാ
35 കൗ ഭശ് ച മണിർ ദിവ്യ ഉത്പേന്നാ ഽമൃതസംഭവഃ
മരീചിവികചഃ ീമാൻ നാരായണ ഉേരാഗതഃ
36 ീഃ സുരാ ൈചവ േസാമശ് ച തുരഗശ് ച മേനാജവഃ
യേതാ േദവാസ് തേതാ ജ ർ ആദിത്യപഥം ആ ിതാഃ
37 ധന്വന്തരിസ് തേതാ േദേവാ വപുഷ്മാൻ ഉദതിഷ്ഠത
േശ്വതം കമണ്ഡലും ബി ദ് അമൃതം യ തിഷ്ഠതി
38 ഏതദ് അത്യദ്ഭുതം ദൃഷ്ട്വാ ദാനവാനാം സമുത്ഥിതഃ
അമൃതാർേഥ മഹാൻ നാേദാ മേമദം ഇതി ജൽപതാം
39 തേതാ നാരായേണാ മായാം ആസ്ഥിേതാ േമാഹിനീം ഭുഃ

ീ രൂപം അദ്ഭുതം കൃത്വാ ദാനവാൻ അഭിസം ിതഃ
40 തതസ് തദ് അമൃതം തൈസ്യ ദദുസ് േത മൂഢേചതസഃ

ിൈയ ദാനവ ൈദേതയാഃ സർേവ തദ്ഗതമാനസാഃ
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അധ്യായം 17

1 [സ്]
അഥാവരണ മുഖ്യാനി നാനാ ഹരണാനി ച

ഗൃഹ്യാഭ്യ വൻ േദവാൻ സഹിതാ ൈദത്യദാനവാഃ
2 തതസ് തദ് അമൃതം േദേവാ വി ർ ആദായ വീര്യവാൻ
ജഹാര ദാനേവേ േഭ്യാ നേരണ സഹിതഃ ഭുഃ
3 തേതാ േദവഗണാഃ സർേവ പപുസ് തദ് അമൃതം തദാ
വിേഷ്ണാഃ സകാശാത് സ ാപ്യ സം േമ തുമുേല സതി
4 തതഃ പിബ തത് കാലം േദേവഷ്വ് അമൃതം ഈപ്സിതം
രാഹുർ വിബുധരൂേപണ ദാനവഃ ാപിബത് തദാ
5 തസ്യ കണ്ഠം അനു ാേപ്ത ദാനവസ്യാമൃേത തദാ
ആഖ്യാതം ച സൂര്യാഭ്യാം സുരാണാം ഹിതകാമ്യയാ
6 തേതാ ഭഗവതാ തസ്യ ശിരശ് ഛിന്നം അല തം
ച ായുേധന ചേ ണ പിബേതാ ഽമൃതം ഓജസാ
7 തച് ൈഛലശൃംഗ തിമം ദാനവസ്യ ശിേരാമഹത്
ചേ േണാത്കൃത്തം അപതച് ചാലയദ് വസുധാതലം
8 തേതാ ൈവരവിനിർബന്ധഃ കൃേതാ രാഹുമുേഖന ൈവ
ശാശ്വതശ് ച സൂര്യാഭ്യാം സത്യ് അദ്യാപി ൈചവ തൗ
9 വിഹായ ഭഗവാംശ് ചാപി ീ രൂപം അതുലം ഹരിഃ
നാനാ ഹരൈണർ ഭീൈമർ ദാനവാൻ സമകമ്പയത്
10 തതഃ വൃത്തഃ സം ാമഃ സമീേപ ലവണാംഭസഃ
സുരാണാം അസുരാണാം ച സർവേഘാരതേരാ മഹാൻ
11 ാസാഃ സുവിപുലാസ് തീക്ഷ്ണാ ന്യപതന്ത സഹ ശഃ
േതാമരാശ് ച സുതീക്ഷ്ണാ ാഃ ശ ാണി വിവിധാനി ച
12 തേതാ ഽസുരാശ് ച ഭിന്നാ വമേന്താ രുധിരം ബഹു
അസി ശക്തിഗദാ രുഗ്ണാ നിേപതുർ ധരണീതേല
13 ഛിന്നാനി പട്ടിൈശശ് ചാപി ശിരാംസി യുധി ദാരുേണ
തപ്തകാഞ്ചനജാലാനി നിേപതുർ അനിശം തദാ
14 രുധിേരണാവലിപ്താംഗാ നിഹതാശ് ച മഹാസുരാഃ
അ ീണാം ഇവ കൂടാനി ധാതുരക്താനി േശരേത
15 ഹാഹാകാരഃ സമഭവത് ത ത സഹ ശഃ
അേന്യാന്യം ഛിന്ദതാം ശൈ ർ ആദിേത്യ േലാഹിതായതി
16 പരിൈഘശ് ചായൈസഃ പീൈതഃ സംനികർേഷ ച മുഷ്ടിഭിഃ
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നിഘ്നതാം സമേര ഽേന്യാന്യം ശേബ്ദാ ദിവം ഇവാ ശത്
17 ഛിന്ധി ഭിന്ധി ധാവധ്വം പാതയാഭിസേരതി ച
വ്യ യന്ത മഹാേഘാരാഃ ശബ്ദാസ് ത സമന്തതഃ
18 ഏവം സുതുമുേല യുേദ്ധ വർതമാേന ഭയാവേഹ
നരനാരായണൗ േദവൗ സമാജഗ്മതുർ ആഹവം
19 ത ദിവ്യം ധനുർ ദൃഷ്ട്വാ നരസ്യ ഭഗവാൻ അപി
ചിന്തയാം ആസ ൈവ ച ം വി ർ ദാനവ സൂദനം

20 തേതാ ഽംബരാച് ചിന്തിത മാ ം ആഗതം; മഹാ ഭം ച ം
അമി താപനം
വിഭാവേസാസ് തുല്യം അകുണ്ഠമണ്ഡലം; സുദർശനം ഭീമം അജയ്യം ഉത്തമം
21 തദ് ആഗതം ജ്വലിതഹുതാശന ഭം; ഭയങ്കരം കരികരബാഹുർ അച തഃ
മുേമാച ൈവ ചപലം ഉദ േവഗവൻ; മഹാ ഭം പരനഗരാവദാരണം
22 തദ് അന്തകജ്വലനസമാനവർചസം; പുനഃ പുനർ ന്യപതത േവഗവത് തദാ
വിദാരയദ് ദിതിദനുജാൻ സഹ ശഃ; കേരരിതം പുരുഷവേരണ സംയുേഗ
23 ദഹത് ക്വ ചിജ് ജ്വലന ഇവാവേലലിഹത്; സഹ്യ താൻ അസുരഗണാൻ
ന്യകൃന്തത

േവരിതം വിയതി മുഹുഃ ക്ഷിതൗ തദാ; പപൗ രേണ രുധിരം അേഥാ
പിശാചവത്
24 അഥാസുരാ ഗിരിഭിർ അദീനേചതേസാ; മുഹുർ മുഹുഃ സുരഗണം അർദയംസ്
തദാ
മഹാബലാ വിഗലിതേമഘവർചസഃ; സഹ േശാ ഗഗനം അഭി പദ്യ ഹ
25 അഥാംബരാദ് ഭയജനനാഃ േപദിേര; സപാദപാ ബഹുവിധ േമഘരൂപിണഃ
മഹാ യഃ വിഗലിതാ സാനവഃ; പര രം തം അഭിഹത്യ സസ്വനാഃ
26 തേതാ മഹീ വിചലിതാ സകാനനാ; മഹാ ിപാതാഭിഹതാ സമന്തതഃ
പര രം ഭൃശം അഭിഗർജതാം മുഹൂ; രണാജിേര ഭൃശം അഭിസ വർതിേത

27 നരസ് തേതാ വരകനകാ ഭൂഷൈണർ; മേഹഷുഭിർ ഗഗനപഥം
സമാവൃേണാത്
വിദാരയൻ ഗിരിശിഖരാണി പ ിഭിർ; മഹാഭേയ ഽസുര ഗണവി േഹ തദാ
28 തേതാ മഹീം ലവണജലം ച സാഗരം; മഹാസുരാഃ വിവിശുർ അർദിതാഃ

സുൈരഃ
വിയദ് ഗതം ജ്വലിതഹുതാശന ഭം; സുദർശനം പരികുപിതം നിശാമ്യ ച
29 തതഃ സുൈരർ വിജയം അവാപ്യ മന്ദരഃ; സ്വം ഏവ േദശം ഗമിതഃ സുപൂജിതഃ

വിനാദ്യ ഖം ദിവം അപി ൈചവ സർവശസ്; തേതാ ഗതാഃ സലിലധരാ
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യഥാഗതം
30 തേതാ ഽമൃതം സുനിഹിതം ഏവ ച ിേര; സുരാഃ പരാം മുദം അഭിഗമ്യ

പുഷ്കലാം
ദദൗ ച തം നിധിം അമൃതസ്യ രക്ഷിതും; കിരീടിേന ബലഭിദ് അഥാമൈരഃ

സഹ
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അധ്യായം 18

1 [സൂ]
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം അമൃതം മഥിതം യഥാ
യ േസാ ഽശ്വഃ സമുത്പന്നഃ ീമാൻ അതുലവി മഃ
2 യം നിശാമ്യ തദാ ക ർ വിനതാം ഇദം അ വീത്
ഉൈച്ചഃ വാ നു കിം വർേണാ ഭേ ജാനീഹി മാചിരം
3 [വി]
േശ്വത ഏവാശ്വരാേജാ ഽയം കിം വാ ത്വം മന്യേസ ശുേഭ

ഹി വർണം ത്വം അപ്യ് അസ്യ തേതാ ഽ വിപണാവേഹ
4 [ക]
കൃഷ്ണ വാലം അഹം മേന്യ ഹയം ഏനം ശുചിസ്മിേത
ഏഹി സാർധം മയാ ദീവ്യ ദാസീ ഭാവായ ഭാമിനി
5 [സൂ]
ഏവം േത സമയം കൃത്വാ ദാസീ ഭാവായ ൈവ മിഥഃ
ജഗ്മതുഃ സ്വഗൃഹാൻ ഏവ േശ്വാ ക്ഷ്യാവ ഇതി സ്മ ഹ
6 തതഃ പു സഹ ം തു ക ർ ജിഹ്മം ചികീർഷതീ
ആജ്ഞാപയാം ആസ തദാ വാലാ ഭൂത്വാഞ്ജന ഭാഃ
7 ആവിശധ്വം ഹയം ക്ഷി ം ദാസീ ന സ്യാം അഹം യഥാ
തദ് വാക്യം നാന്വപദ്യന്ത താഞ് ശശാപ ഭുജംഗമാൻ
8 സർപസേ വർതമാേന പാവേകാ വഃ ധക്ഷ്യതി
ജനേമജയസ്യ രാജർേഷഃ പാണ്ഡേവയസ്യ ധീമതഃ
9 ശാപം ഏനം തു ശു ാവ സ്വയം ഏവ പിതാമഹഃ
അതി രം സമുദ്ദിഷ്ടം ക ്വാ ൈദവാദ് അതീവ ഹി
10 സാർധം േദവഗൈണഃ സർൈവർ വാചം താം അന്വേമാദത
ബഹുത്വം േ ക്ഷ്യ സർപാണാം ജാനാം ഹിതകാമ്യയാ
11 തിഗ്മവീര്യവിഷാ ഹ്യ് ഏേത ദന്ദ ശൂകാ മഹാബലാഃ
േതഷാം തീക്ഷ്ണവിഷത്വാദ് ധി ജാനാം ച ഹിതായ ൈവ

ാദാദ് വിഷഹണീം വിദ്യാം കാശ്യപായ മഹാത്മേന
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അധ്യായം 19

1 [സൂ]
തേതാ രജന്യാം വ ഷ്ടായാം ഭാത ഉദിേത രവൗ
ക ശ് ച വിനതാ ൈചവ ഭഗിന്യൗ േത തേപാധന
2 അമർഷിേത സുസംരേബ്ധ ദാേസ്യ കൃതപേണ തദാ
ജഗ്മതുസ് തുരഗം ം ഉൈച്ഛഃ വസം അന്തികാത്
3 ദദൃശാേത തദാ ത സമു ം നിധിം അംഭസാം
തിമിംഗിലഝഷാകീർണം മകൈരർ ആവൃതം തഥാ
4 സൈത്ത്വശ് ച ബഹുസാഹൈ ർ നാനാരൂൈപഃ സമാവൃതം
ഉൈ ർ നിത്യം അനാധൃഷ്യം കൂർമ ാഹസമാകുലം
5 ആകരം സർവരത്നാനാം ആലയം വരുണസ്യ ച
നാഗാനാം ആലയം രമ്യം ഉത്തമം സരിതാം പതിം
6 പാതാലജ്വലനാവാസം അസുരാണാം ച ബന്ധനം
ഭയങ്കരം ച സത്ത്വാനാം പയസാം നിധിം അർണവം
7 ശുഭം ദിവ്യം അമർത്യാനാം അമൃതസ്യാകരം പരം
അ േമയം അചിന്ത്യം ച സുപുണ്യ ജലം അദ്ഭുതം
8 േഘാരം ജലചരാരാവ രൗ ം ൈഭരവനിസ്വനം
ഗംഭീരാവർത കലിലം സർവഭൂതഭയങ്കരം
9 േവലാേദാലാനില ചലം േക്ഷാേഭാേദ്വഗ സമുത്ഥിതം
വീചീഹൈസ്തഃ ചലിൈതർ നൃത്യന്തം ഇവ സർവശഃ
10 ച വൃദ്ധിക്ഷയവശാദ് ഉദ്വൃേത്താർമി ദുരാസദം
പാഞ്ചജന്യസ്യ ജനനം രത്നാകരം അനുത്തമം
11 ഗാം വിന്ദതാ ഭഗവതാ േഗാവിേന്ദനാമിതൗജസാ
വരാഹരൂപിണാ ചാന്തർ വിേക്ഷാഭിത ജലാവിലം
12 ഹ്മർഷിണാ ച തപതാ വർഷാണാം ശതം അ ിണാ
അനാസാദിത ഗാധം ച പാതാലതലം അവ്യയം
13 അധ്യാത്മേയാഗനി ാം ച പദ്മനാഭസ്യ േസവതഃ
യുഗാദി കാലശയനം വിേഷ്ണാർ അമിതേതജസഃ
14 വഡവാമുഖദീപ്താേഗ്നസ് േതായഹവ്യ ദം ശുഭം
അഗാധ പാരം വിസ്തീർണം അ േമയം സരിത്പതിം
15 മഹാനദീഭിർ ബഹ്വീഭിഃ ർധേയവ സഹ ശഃ
അഭിസാര്യമാണം അനിശം ദദൃശാേത മഹാർണവം
16 ഗംഭീരം തിമിമകേരാ സ ലം തം; ഗർജന്തം ജലചര രാവ രൗ നാൈദഃ
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വിസ്തീർണം ദദൃശതുർ അംബര കാശം; േത ഽഗാധം നിധിം ഉരും അംഭസാം
അനന്തം

17 ഇത്യ് ഏവം ഝഷമകേരാർമി സ ലം തം; ഗംഭീരം വികസിതം
അംബര കാശം

പാതാലജ്വലനശിഖാ വിദീപിതം തം; പശ്യന്ത്യൗ തം അഭിേപതതുസ്
തദാനീം
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അധ്യായം 20

1 [സൂ]
തം സമു ം അതി മ്യ ക ർ വിനതയാ സഹ
ന്യപതത് തുരഗാഭ്യാേശ നചിരാദ് ഇവ ശീ ഗാ
2 നിശാമ്യ ച ബഹൂൻ വാലാൻ കൃഷ്ണാൻ പുച്ഛം സമാ ിതാൻ
വിനതാം വിഷണ്ണവദനാം ക ർ ദാേസ്യ ന്യേയാജയത്
3 തതഃ സാ വിനതാ തസ്മിൻ പണിേതന പരാജിതാ
അഭവദ് ദുഃഖസന്തപ്താ ദാസീ ഭാവം സമാസ്ഥിതാ
4 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര ൈചവ ഗരുഡഃ കാല ആഗേത
വിനാ മാ ാ മഹാേതജാ വിദാര്യാണ്ഡം അജായത
5 അഗ്നിരാശിർ ഇേവാദ്ഭാസൻ സമിേദ്ധാ ഽതി ഭയങ്കരഃ

വൃദ്ധഃ സഹസാ പക്ഷീ മഹാകാേയാ നേഭാഗതഃ
6 തം ദൃഷ്ട്വാ ശരണം ജ ഃ ജാഃ സർവാ വിഭാവസും

ണിപത്യാ വംശ് ൈചനം ആസീനം വിശ്വരൂപിണം
7 അേഗ്ന മാ ത്വം വർധിഷ്ഠാഃ കച് ചിൻ േനാ ന ദിധക്ഷസി
അസൗ ഹി രാശിഃ സുമഹാൻ സമിദ്ധസ് തവ സർപതി
8 [ആ]
ൈനതദ് ഏവം യഥാ യൂയം മന്യധ്വം അസുരാർദനാഃ
ഗരുേഡാ ബലവാൻ ഏഷ മമ തുല്യഃ സ്വേതജസാ
9 [സൂ]
ഏവം ഉക്താസ് തേഗാ ഗത്വാ ഗരുഡം വാഗ്ഭിർ അ വൻ
അദൂരാദ് അഭ േപൈത്യനം േദവാഃ സർഷിഗണാസ് തദാ
10 ത്വം ഋഷിസ് ത്വം മഹാഭാഗസ് ത്വം േദവഃ പതേഗശ്വരഃ
ത്വം ഭുസ് തപന ഖ്യസ് ത്വം നസ് ാണം അനുത്തമം
11 ബേലാർമിമാൻ സാധുർ അദീനസത്ത്വഃ; സമൃദ്ധിമാൻ ദു സഹസ് ത്വം ഏവ
തപഃ തം സർവം അഹീന കീർേത; അനാഗതം േചാപഗതം ച സർവം
12 ത്വം ഉത്തമഃ സർവം ഇദം ചരാചരം; ഗഭസ്തിഭിർ ഭാനുർ ഇവാവഭാസേസ
സമാക്ഷിപൻ ഭാനുമതഃ ഭാം മുഹുസ്; ത്വം അന്തകഃ സർവം ഇദം വാ വം

13 ദിവാകരഃ പരികുപിേതാ യഥാ ദേഹത്; ജാസ് തഥാ ദഹസി
ഹുതാശന ഭ
ഭയങ്കരഃ ലയ ഇവാഗ്നിർ ഉത്ഥിേതാ; വിനാശയൻ യുഗപരിവർതനാന്ത കൃത്

14 സ്വേഗശ്വരം ശരണം ഉപസ്ഥിതാ വയം; മഹൗജസം വിതിമിരം
അ േഗാചരം
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മഹാബലം ഗരുഡം ഉേപത്യ േഖചരം; പരാവരം വരദം അജയ്യ വി മം
15 ഏവം തഃ സുപർണസ് തു േദൈവഃ സർഷിഗൈണസ് തദാ
േതജസഃ തിസംഹാരം ആത്മനഃ സ ചകാര ഹ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 1 91

അധ്യായം 21

1 [സൂ]
തതഃ കാമഗമഃ പക്ഷീ മഹാവീേര്യാ മഹാബലഃ
മാതുർ അന്തികം ആഗച്ഛത് പരം തീരം മേഹാദേധഃ
2 യ സാ വിനതാ തസ്മിൻ പണിേതന പരാജിതാ
അതീവ ദുഃഖസന്തപ്താ ദാസീ ഭാവം ഉപാഗതാ
3 തതഃ കദാ ചിദ് വിനതാം വണാം പു സംനിധൗ
കാല ആഹൂയ വചനം ക ർ ഇദം അഭാഷത
4 നാഗാനാം ആലയം ഭേ സുരമ്യം രമണീയകം
സമു കുക്ഷാവ് ഏകാേന്ത ത മാം വിനേത വഹ
5 തതഃ സുപർണമാതാ താം അവഹത് സർപമാതരം
പന്നഗാൻ ഗരുഡശ് ചാപി മാതുർ വചനേചാദിതഃ
6 സ സൂര്യസ്യാഭിേതാ യാതി ൈവനേതേയാ വിഹംഗമഃ
സൂര്യരശ്മി പരീതാശ് ച മൂർച്ഛിതാഃ പന്നഗാഭവൻ
തദവസ്ഥാൻ സുതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ക ഃ ശ ം അഥാ വത്
7 നമസ് േത േദവേദേവശ നമസ് േത ബലസൂദന
നമുചിഘ്ന നമസ് േത ഽ സഹ ാക്ഷ ശചീപേത
8 സർപാണാം സൂര്യതപ്താനാം വാരിണാ ത്വം േവാ ഭവ
ത്വം ഏവ പരമം ാണം അസ്മാകം അമേരാത്തമ
9 ഈേശാ ഹ്യ് അസി പയഃ ം ത്വം അനൽപം പുരന്ദര
ത്വം ഏവ േമഘസ് ത്വം വായുസ് ത്വം അഗ്നിർ ൈവദ േതാ ഽംബേര
10 ത്വം അ ഘനവിേക്ഷപ്താ ത്വാം ഏവാഹുർ പുനർ ഘനം
ത്വം വ ം അതുലം േഘാരം േഘാഷവാംസ് ത്വം ബലാഹകഃ
11 ഷ്ടാ ത്വം ഏവ േലാകാനാം സംഹർതാ ചാപരാജിതഃ
ത്വം േജ്യാതിഃ സർവഭൂതാനാം ത്വം ആദിേത്യാ വിഭാവസുഃ
12 ത്വം മഹദ് ഭൂതം ആശ്ചര്യം ത്വം രാജാ ത്വം സുേരാത്തമഃ
ത്വം വി സ് ത്വം സഹ ാക്ഷസ് ത്വം േദവസ് ത്വം പരായണം
13 ത്വം സർവം അമൃതം േദവ ത്വം േസാമഃ പരമാർചിതഃ
ത്വം മുഹൂർതസ് തിഥിശ് ച ത്വം ലവസ് ത്വം ൈവ പുനഃ ക്ഷണ
14 ശു സ് ത്വം ബഹുലശ് ൈചവ കലാ കാഷ്ഠാ ടിസ് തഥാ
സംവത്സരർഷേവാ മാസാ രജന്യശ് ച ദിനാനി ച
15 ത്വം ഉത്തമാ സഗിരി വനാ വസുന്ധരാ; സഭാ രം വിതിമിരം അംബരം തഥാ

മേഹാദധിഃ സതിമി തിമിംഗിലസ് തഥാ; മേഹാർമിമാൻ ബഹു മകേരാ
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ഝഷാലയഃ
16 മഹദ് യശസ് ത്വം ഇതി സദാഭിപൂജ്യേസ; മനീഷിഭിർ മുദിതമനാ

മഹർഷിഭിഃ
അഭി തഃ പിബസി ച േസാമം അധ്വേര; വഷട് കൃതാന്യ് അപി ച ഹവീംഷി

ഭൂതേയ
17 ത്വം വിൈ ഃ സതതം ഇേഹജ്യേസ ഫലാർഥം; േവദാംേഗഷ്വ്

അതുലബലൗഘ ഗീയേസ ച
ത്വദ് േധേതാർ യജന പരായണാ ദ്വിേജ ാ; േവദാംഗാന്യ് അഭിഗമയന്തി

സർവേവൈദഃ
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അധ്യായം 22

1 [സൂ]
ഏവം തസ് തദാ ക ്വാ ഭഗവാൻ ഹരിവാഹനഃ
നീലജീമൂതസംഘാൈതർ േവ്യാമ സർവം സമാവൃേണാത്
2 േത േമഘാ മുമുചുസ് േതായം ഭൂതം വിദ ദ് ഉജ്ജ്വലാഃ
പര രം ഇവാത്യർഥം ഗർജന്തഃ സതതം ദിവി
3 സംഘാതിതം ഇവാകാശം ജലൈദഃ സുമഹാദ്ഭുൈതഃ
സൃജദ്ഭിർ അതുലം േതായം അജ ം സുമഹാരൈവഃ
4 സ നൃത്തം ഇവാകാശം ധാേരാർമിഭിർ അേനകശഃ
േമഘസ്തനിത നിർേഘാഷം അംബരം സമപദ്യത
5 നാഗാനാം ഉത്തേമാ ഹർശസ് തദാ വർഷതി വാസേവ
ആപൂര്യത മഹീ ചാപി സലിേലന സമന്തതഃ
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അധ്യായം 23

1 [സൂ]
സുപർേണേനാഹ്യമാനാസ് േത ജ സ് തം േദശം ആശു ൈവ
സാഗരാംബുപരിക്ഷിപ്തം പക്ഷിസംഘ നിനാദിതം
2 വിചി ഫലപുഷ്പാഭിർ വനരാജിഭിർ ആവൃതം
ഭവൈനർ ആവൃതം രൈമ്യസ് തഥാ പദ്മാകൈരർ അപി
3 സന്നസലിൈലശ് ചാപി ൈദശ് ചിൈ ർ വിഭൂഷിതം
ദിവ്യഗന്ധവൈഹഃ പുൈണ്യർ മാരുൈതർ ഉപവീജിതം
4 ഉപജി ദ്ഭിർ ആകാശം വൃൈക്ഷർ മലയൈജർ അപി
േശാഭിതം പുഷ്പവർഷാണി മുഞ്ചദ്ഭിർ മാരുേതാ ൈതഃ
5 കിരദ്ഭിർ ഇവ ത സ്ഥാൻ നാഗാൻ പുഷ്പാംബുവൃഷ്ടിഭിഃ
മനഃ സംഹർഷണം പുണ്യം ഗന്ധർവാപ്സരസാം ിയം
നാനാപക്ഷിരുതം രമ്യം ക പു ഹർഷണം
6 തത് േത വനം സമാസാദ്യ വിജ ഃ പന്നഗാ മുദാ
അ വംശ് ച മഹാവീര്യം സുപർണം പതേഗാത്തമം
7 വഹാസ്മാൻ അപരം ദ്വീപം സുരമ്യം വിപുേലാദകം
ത്വം ഹി േദശാൻ ബഹൂൻ രമ്യാൻ പതൻ പശ്യസി േഖചര
8 സ വിചിന്ത്യാ വീത് പക്ഷീ മാതരം വിനതാം തദാ
കിം കാരണം മയാ മാതഃ കർതവ്യം സർപഭാഷിതം
9 [വി]
ദാസീ ഭൂതാസ്മ്യ് അനാര്യായാ ഭഗിന്യാഃ പതേഗാത്തമ
പണം വിതഥം ആസ്ഥായ സർൈപർ ഉപധിനാ കൃതം
10 [സൂ]
തസ്മിംസ് തു കഥിേത മാ ാ കാരേണ ഗഗേന ചരഃ
ഉവാച വചനം സർപാംസ് േതന ദുഃേഖന ദുഃഖിതഃ
11 കിം ആഹൃത്യ വിദിത്വാ വാ കിം വാ കൃേത്വഹ പൗരുഷം
ദാസ്യാദ് േവാ വി മുേച്യയം സത്യം ശംസത േലലിഹാഃ
12 ത്വാ തം അ വൻ സർപാ ആഹരാമൃതം ഓജസാ
തേതാ ദാസ്യാദ് വി േമാേക്ഷാ ഭവിതാ തവ േഖചര
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അധ്യായം 24

1 [സൂ]
ഇത്യ് ഉേക്താ ഗരുഡഃ സർൈപർ തേതാ മാതരം അ വീത്
ഗച്ഛാമ്യ് അമൃതം ആഹർതും ഭക്ഷ്യം ഇച്ഛാമി േവദിതും
2 [വി]
സമു കുക്ഷാവ് ഏകാേന്ത നിഷാദാലയം ഉത്തമം
സഹ ാണാം അേനകാനാം താൻ ഭുക്ത്വാമൃതം ആനയ
3 ന തു േത ാഹ്മണം ഹ ം കാര്യാ ബുദ്ധിഃ കദാ ചന
അവധ്യസർവഭൂതാനാം ാഹ്മേണാ ഹ്യ് അനേലാപമഃ
4 അഗ്നിർ അർേകാ വിഷം ശ ം വിേ ാ ഭവതി േകാപിതഃ
ഭൂതാനാം അ ഭുഗ് വിേ ാ വർണേ ഷ്ഠഃ പിതാ ഗുരുഃ
5 [ഗ]
യഥാഹം അഭിജാനീയാം ാഹ്മണം ലക്ഷൈണഃ ശുൈഭഃ
തൻ േമ കാരണേതാ മാതഃ പൃച്ഛേതാ വ ം അർഹസി
6 [വി]
യസ് േത കണ്ഠം അനു ാേപ്താ നിഗീർണം ബഡിശം യഥാ
ദേഹദ് അംഗാരവത് പു തം വിദ്യാദ് ബാഹ്മണർഷഭം
7 [സൂ]
േ ാവാച ൈചനം വിനതാ പു ഹാർദാദ് ഇദം വചഃ
ജാനന്ത്യ് അപ്യ് അതുലം വീര്യം ആശീർവാദസമന്വിതം
8 പക്ഷൗ േത മാരുതഃ പാതു ച ഃ പൃഷ്ഠം തു പു ക
ശിരസ് തു പാതു േത വഹ്നിർ ഭാ രഃ സർവം ഏവ തു
9 അഹം ച േത സദാ പു ശാന്തി സ്വസ്തി പരായണാ
അരിഷ്ടം ജ പന്ഥാനം വത്സ കാര്യാർഥസിദ്ധേയ
10 തതഃ സ മാതുർ വചനം നിശമ്യ; വിതത്യ പക്ഷൗ നഭ ഉത്പപാത
തേതാ നിഷാദാൻ ബലവാൻ ഉപാഗമദ്; ബുഭുക്ഷിതഃ കാല ഇവാന്തേകാ മഹാൻ
11 സ താൻ നിഷാദാൻ ഉപസംഹരംസ് തദാ; രജഃ സമു യ നഭഃ ശം മഹത്
സമു കുക്ഷൗ ച വിേശാഷയൻ പയഃ; സമീപഗാൻ ഭൂമിധരാൻ വിചാലയൻ
12 തതഃ സചേ മഹദ് ആനനം തദാ; നിഷാദമാർഗം തിരുധ്യ പക്ഷിരാട്
തേതാ നിഷാദാസ് ത്വരിതാഃ വ ജുർ; യേതാ മുഖം തസ്യ ഭുജംഗേഭാജിതഃ

13 തദ് ആനനം വിവൃതം അതി മാണവത്; സമഭ്യയുർ ഗഗനം ഇവാർദിതാഃ
ഖഗാഃ
സഹ ശഃ പവനരേജാ ഽ േമാഹിതാ; മഹാനില ചലിത പാദേപ വേന
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14 തതഃ ഖേഗാ വദനം അമി താപനഃ; സമാഹരത് പരിചപേലാ മഹാബലഃ
നിഷൂദയൻ ബഹുവിധ മത്സ്യഭക്ഷിേണാ; ബുഭുക്ഷിേതാ ഗഗനചേരശ്വരസ് തദാ
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അധ്യായം 25

1 [സൂ]
തസ്യ കണ്ഠം അനു ാേപ്താ ാഹ്മണഃ സഹ ഭാര്യയാ
ദഹൻ ദീപ്ത ഇവാംഗാരസ് തം ഉവാചാന്തരിക്ഷഗഃ
2 ദ്വിേജാത്തമ വിനിർഗച്ഛ തൂർണം ആസ്യാദ് അപാവൃതാൻ
ന ഹി േമ ാഹ്മേണാ വധ്യഃ പാേപഷ്വ് അപി രതഃ സദാ
3 വാണം ഏവം ഗരുഡം ാഹ്മണഃ സമഭാഷത
നിഷാദീ മമ ഭാേര്യയം നിർഗച്ഛതു മയാ സഹ
4 [ഗ്]
ഏതാം അപി നിഷാദീം ത്വം പരിഗൃഹ്യാശു നിഷ്പത
തൂർണം സംഭാവയാത്മാനം അജീർണം മമ േതജസാ
5 [സ്]
തതഃ സ വിേ ാ നി ാേന്താ നിഷാദീ സഹിതസ് തദാ
വർധയിത്വാ ച ഗരുഡം ഇഷ്ടം േദശം ജഗാമ ഹ
6 സഹഭാേര്യ വിനി ാേന്ത തസ്മിൻ വിേ സ പക്ഷിരാട്
വിതത്യ പക്ഷാവ് ആകാശം ഉത്പപാത മേനാജവഃ
7 തേതാ ഽപശ്യത് സ പിതരം പൃഷ്ഠശ് ചാഖ്യാതവാൻ പിതുഃ
അഹം ഹി സർൈപഃ ഹിതഃ േസാമം ആഹർതും ഉദ്യതഃ
മാതുർ ദാസ്യ വിേമാക്ഷാർഥം ആഹരിേഷ്യ തം അദ്യ ൈവ
8 മാ ാ ചാസ്മി സമാദിേഷ്ടാ നിഷാദാൻ ഭക്ഷേയതി ൈവ
ന ച േമ തൃപ്തിർ അഭവദ് ഭക്ഷയിത്വാ സഹ ശഃ
9 തസ്മാദ് േഭാക്തവ്യം അപരം ഭഗവൻ ദിശസ്വ േമ
യദ് ഭുക്ത്വാമൃതം ആഹർതും സമർഥഃ സ്യാം അഹം േഭാ
10 [കഷ്യപ]
ആസീദ് വിഭാവസുർ നാമ മഹർഷിഃ േകാപേനാ ഭൃശം

ാതാ തസ്യാനുജശ് ചാസീത് സു തീേകാ മഹാതപാഃ
11 സ േനച്ഛതി ധനം ാ ാ സൈഹകസ്ഥം മഹാമുനിഃ
വിഭാഗം കീർതയത്യ് ഏവ സു തീേകാ ഽഥ നിത്യശഃ
12 അഥാ വീച് ച തം ാതാ സു തീകം വിഭാവസുഃ
വിഭാഗം ബഹേവാ േമാഹാത് കർതും ഇച്ഛന്തി നിത്യദാ
തേതാ വിഭക്താ അേന്യാന്യം നാ ിയേന്ത ഽർഥേമാഹിതാഃ
13 തതഃ സ്വാർഥപരാൻ മൂഢാൻ പൃഥഗ് ഭൂതാൻ സ്വൈകർ ധൈനഃ
വിദിത്വാ േഭദയന്ത്യ് ഏതാൻ അമി ാ മി രൂപിണഃ
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14 വിദിത്വാ ചാപേര ഭിന്നാൻ അന്തേരഷു പതന്ത്യ് അഥ
ഭിന്നാനാം അതുേലാ നാശഃ ക്ഷി ം ഏവ വർതേത
15 തസ്മാച് ൈചവ വിഭാഗാർഥം ന ശംസന്തി പണ്ഡിതാഃ
ഗുരു ശാേ നിബദ്ധാനാം അേന്യാന്യം അഭിശങ്കിനാം
16 നിയ ം ന ഹി ശക്യസ് ത്വം േഭദേനാ ധനം ഇച്ഛസി
യസ്മാത് തസ്മാത് സു തീക ഹസ്തിത്വം സമവാപ്സ്യസി
17 ശപ്തസ് ത്വ് ഏവം സു തീേകാ വിഭാവസും അഥാ വീത്
ത്വം അപ്യ് അന്തർജലചരഃ കച്ഛപഃ സംഭവിഷ്യസി
18 ഏവം അേന്യാന്യശാപാത് തൗ സു തീക വിഭാവസൂ
ഗജകച്ഛപതാം ാപ്താവ് അർഥാർഥം മൂഢേചതസൗ
19 േരാഷേദാഷാനുഷംേഗണ തിര്യേഗ്യാനിഗതാവ് അപി
പര രേദ്വഷരതൗ മാണ ബലദർപിതൗ
20 സരസ്യ് അസ്മിൻ മഹാകായൗ പൂർവൈവരാനുസാരിണൗ
തേയാർ ഏകതരഃ ീമാൻ സമുൈപതി മഹാഗജഃ
21 തസ്യ ബൃംഹിത ശേബ്ദന കൂർേമാ ഽപ്യ് അന്തർജേല ശയഃ
ഉത്ഥിേതാ ഽസൗ മഹാകായഃ കൃത്സ്നം സങ്ക്േഷാഭയൻ സരഃ
22 തം ദൃഷ്ട്വാേവഷ്ടിത കരഃ പതത്യ് ഏഷ ഗേജാ ജലം
ദന്തഹസ്താ ലാംഗൂലപാദേവേഗന വീര്യവാൻ
23 തം വിേക്ഷാഭയമാണം തു സേരാ ബഹു ഝഷാകുലം
കൂർേമാ ഽപ്യ് അഭ ദ്യത ശിരാ യുദ്ധായാേഭ്യതി വീര്യവാൻ
24 ഷഡ് ഉ ിേതാ േയാജനാനി ഗജസ് തദ് ദ്വിഗുണായതഃ
കൂർമസ് ിേയാജേനാേത്സേധാ ദശേയാജനമണ്ഡലഃ
25 താവ് ഏതൗ യുദ്ധസംമത്തൗ പര രജൈയഷിണൗ
ഉപയുജ്യാശു കർേമദം സാധേയപ്സിതം ആത്മനഃ
26 [സൂ]
സ തച് ത്വാ പിതുർ വാക്യം ഭീമേവേഗാ ഽന്തരിക്ഷഗഃ
നേഖന ജഗം ഏേകന കൂർമം ഏേകന ചാക്ഷിപത്
27 സമുത്പപാത ചാകാശം തത ഉൈച്ചർ വിഹംഗമഃ
േസാ ഽലംബ തീർഥം ആസാദ്യ േദവ വൃക്ഷാൻ ഉപാഗമത്
28 േത ഭീതാഃ സമകമ്പന്ത തസ്യ പക്ഷാനിലാഹതാഃ
ന േനാ ഭഞ്ജ്യാദ് ഇതി തദാ ദിവ്യാഃ കനകശാഖിനഃ
29 ചലാംഗാൻ സ താൻ ദൃഷ്ട്വാ മേനാരഥഫലാ രാൻ
അന്യാൻ അതുലരൂപാംഗാൻ ഉപച ാമ േഖചരഃ
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30 കാഞ്ചൈന രാജൈതശ് ൈചവ ഫൈലർ ൈവഡൂര്യ ശാഖിനഃ
സാഗരാംബുപരിക്ഷിപ്താൻ ാജമാനാൻ മഹാ മാൻ
31 തം ഉവാച ഖഗ േ ഷ്ഠം ത േരാഹിണ പാദപഃ
അതി വൃദ്ധഃ സുമഹാൻ ആപതന്തം മേനാജവം
32 ൈയഷാ മമ മഹാശാഖാ ശതേയാജനം ആയതാ
ഏതാം ആസ്ഥായ ശാഖാം ത്വം ഖാേദമൗ ഗജകച്ഛപൗ
33 തേതാ മം പതഗസഹ േസവിതം; മഹീധര തിമവപുഃ കമ്പയൻ

ഖേഗാത്തേമാ തം അഭിപത്യ േവഗവാൻ; ബഭഞ്ജ താം അവിരല
പ സംവൃതാം
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