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അധ്യായം 26

1 [സ്]
ഷ്ടമാ ാ തു പദ്ഭ്യാം സ ഗരുേഡന ബലീയസാ

അഭജ്യത തേരാഃ ശാഖാ ഭഗ്നാം ൈചനാം അധാരയത്
2 താം ഭഗ്നാം സ മഹാശാഖാം സ്മയൻ സമവേലാകയൻ
അഥാ ലംബേതാ ഽപശ്യദ് വാലഖില്യാൻ അേധാമുഖാൻ
3 സ തദ്വിനാശസ ാസാദ് അനുപത്യ ഖഗാധിപഃ
ശാഖാം ആേസ്യന ജ ാഹ േതഷാം ഏവാന്വേവക്ഷയാ
ശൈനഃ പര്യപതത് പക്ഷീ പർവതാൻ വിശാതയൻ
4 ഏവം േസാ ഽഭ്യപതദ് േദശാൻ ബഹൂൻ സഗജ കച്ഛപഃ
ദയാർഥം വാലഖില്യാനാം ന ച സ്ഥാനം അവിന്ദത
5 സ ഗത്വാ പർവതേ ഷ്ഠം ഗന്ധമാദനം അവ്യയം
ദദർശ കശ്യപം ത പിതരം തപസി സ്ഥിതം
6 ദദർശ തം പിതാ ചാപി ദിവ്യരൂപം വിഹംഗമം
േതേജാ വീര്യബേലാേപതം മേനാമാരുതരംഹസം
7 ൈശലശൃംഗ തീകാശം ഹ്മദണ്ഡം ഇേവാദ്യതം
അചിന്ത്യം അനഭിേജ്ഞയം സർവഭൂതഭയങ്കരം
8 മായാവീര്യധരം സാക്ഷാദ് അഗ്നിം ഇദ്ധം ഇേവാദ്യതം
അ ധൃഷ്യം അേജയം ച േദവദാനവരാക്ഷൈസഃ
9 േഭത്താരം ഗിരിശൃംഗാണാം നദീ ജലവിേശാഷണം
േലാകസംേലാഡനം േഘാരം കൃതാന്തസമദർശനം
10 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ ഭഗവാൻ കശ്യപസ് തദാ
വിദിത്വാ ചാസ്യ സങ്കൽപം ഇദം വചനം അ വീത്
11 പു മാ സാഹസം കാർഷീർ മാ സേദ്യാ ലപ്സ്യേസ വ്യഥാം
മാ ത്വാ ദേഹയുഃ സ്ര ദ്ധാ വാലഖില്യാ മരീചിപാഃ
12 സാദയാം ആസ സ താൻ കശ്യപഃ പു കാരണാത്
വാലഖില്യാംസ് തപഃസിദ്ധാൻ ഇദം ഉദ്ദിശ്യ കാരണം
13 ജാഹിതാർഥം ആരംേഭാ ഗരുഡസ്യ തേപാധനാഃ
ചികീർഷതി മഹത് കർമ തദനുജ്ഞാതും അർഹഥ
14 ഏവം ഉക്താ ഭഗവതാ മുനയസ് േത സമഭ്യയുഃ
മുക്ത്വാ ശാഖാം ഗിരിം പുണ്യം ഹിമവന്തം തേപാ ഽർഥിനഃ
15 തതസ് േതഷ്വ് അപയാേതഷു പിതരം വിനതാത്മജഃ
ശാഖാ വ്യാക്ഷിപ്തവദനഃ പര്യപൃച്ഛത കശ്യപം
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16 ഭഗവൻ ക്വ വിമുഞ്ചാമി തരുശാഖാം ഇമാം അഹം
വർജിതം ാഹ്മൈണർ േദശം ആഖ്യാതു ഭഗവാൻ മമ
17 തേതാ നി രുഷം ൈശലം ഹിമസംരുദ്ധ കന്ദരം
അഗമ്യം മനസാപ്യ് അൈന്യസ് തസ്യാചഖ്യൗ സ കശ്യപഃ
18 തം പർവത മഹാകുക്ഷിം ആവിശ്യ മനസാ ഖഗാഃ
ജേവനാഭ്യപതത് താർക്ഷ്യഃ സശാഖാ ഗജകച്ഛപഃ
19 ന താം വ ഃ പരിണേഹച് ഛതചർമാ മഹാൻ അണുഃ
ശാഖിേനാ മഹതീം ശാഖാം യാം ഗൃഹ്യ യയൗ ഖഗഃ
20 തതഃ സ ശതസാഹ ം േയാജനാന്തരം ആഗതഃ
കാേലന നാതിമഹതാ ഗരുഡഃ പതതാം വരഃ
21 സ തം ഗത്വാ ക്ഷേണൈനവ പർവതം വചനാത് പിതുഃ
അമുഞ്ചൻ മഹതീം ശാഖാം സസ്വനാം ത േഖചരഃ
22 പക്ഷാനിലഹതശ് ചാസ്യ ാകമ്പത സ ൈശലരാട്
മുേമാച പുഷ്പവർഷം ച സമാഗലിത പാദപഃ
23 ശൃംഗാണി ച വ്യശീര്യന്ത ഗിേരസ് തസ്യ സമന്തതഃ
മണികാഞ്ചനചി ാണി േശാഭയന്തി മഹാഗിരിം
24 ശാഖിേനാ ബഹവശ് ചാപി ശാഖയാഭിഹതാസ് തയാ
കാഞ്ചൈനഃ കുസുൈമർ ഭാന്തി വിദ ത്വന്ത ഇവാംബുദാഃ
25 േത േഹമവികചാ ഭൂേയാ യുക്താഃ പർവതധാതുഭിഃ
വ്യരാജഞ് ശാഖിനസ് ത സൂര്യാംശു തിരഞ്ജിതാഃ
26 തതസ് തസ്യ ഗിേരഃ ശൃംഗം ആസ്ഥായ സ ഖേഗാത്തമഃ
ഭക്ഷയാം ആസ ഗരുഡസ് താവ് ഉഭൗ ഗജകച്ഛപൗ
27 തതഃ പർവതകൂടാ ാദ് ഉത്പപാത മേനാജവഃ

ാവർതന്താഥ േദവാനാം ഉത്പാതാ ഭയേവദിനഃ
28 ഇ സ്യ വർജം ദയിതം ജജ്വാല വ്യഥാന്വിതം
സധൂമാ ചാപതത് സാർചിർ ദിേവാൽകാ നഭസശ് ച താ
29 തഥാ വസൂനാം രു ാണാം ആദിത്യാനാം ച സർവശഃ
സാധ്യാനാം മരുതാം ൈചവ േയ ചാേന്യ േദവതാ ഗണാഃ
സ്വം സ്വം ഹരണം േതഷാം പര രം ഉപാ വത്
30 അഭൂതപൂർവം സം ാേമ തദാ േദവാസുേര ഽപി ച
വവുർ വാതാഃ സനിർഘാതാഃ േപതുർ ഉൽകാഃ സമന്തതഃ
31 നിര ം അപി ചാകാശം ജഗർജ മഹാസ്വനം
േദവാനാം അപി േയാ േദവഃ േസാ ഽപ്യ് അവർഷദ് അസൃക് തദാ
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32 മ ർ മാല്യാനി േദവാനാം േശമുസ് േതജാംസി ൈചവ ഹി
ഉത്പാതേമഘാ രൗ ാശ് ച വവർഷുഃ േശാണിതം ബഹു
രജാംസി മുകുടാന്യ് ഏഷാം ഉത്ഥിതാനി വ്യധർഷയൻ
33 തതസ് ാസസമുദ്വിഗ്നഃ സഹ േദൈവഃ ശത തുഃ
ഉത്പാതാൻ ദാരുണാൻ പശ്യന്ന് ഇത്യ് ഉവാച ബൃഹ തിം
34 കിമർഥം ഭഗവൻ േഘാരാ മേഹാത്പാതാഃ സമുത്ഥിതാഃ
ന ച ശ ം പശ്യാമി യുധി േയാ നഃ ധർഷേയത്
35 [ബൃഹ്]
തവാപരാധാദ് േദേവ മാദാച് ച ശത േതാ
തപസാ വാലഖില്യാനാം ഭൂതം ഉത്പന്നം അദ്ഭുതം
36 കശ്യപസ്യ മുേനഃ പുേ ാ വിനതായാശ് ച േഖചരഃ
ഹർതും േസാമം അനു ാേപ്താ ബലവാൻ കാമരൂപവാൻ
37 സമർേഥാ ബലിനാം േ േഷ്ഠാ ഹർതും േസാമം വിഹംഗമഃ
സർവം സംഭാവയാമ്യ് അസ്മിന്ന് അസാധ്യം അപി സാധേയത്
38 [സ്]

ൈത്വതദ് വചനം ശ ഃ േ ാവാചാമൃത രക്ഷിണഃ
മഹാവീര്യബലഃ പക്ഷീ ഹർതും േസാമം ഇേഹാദ്യതഃ
39 യുഷ്മാൻ സംേബാധയാമ്യ് ഏഷ യഥാ സ ന ഹേരദ് ബലാത്
അതുലം ഹി ബലം തസ്യ ബൃഹ തിർ ഉവാച േമ
40 തച് ത്വാ വിബുധാ വാക്യം വിസ്മിതാ യത്നം ആസ്ഥിതാഃ
പരിവാര്യാമൃതം ത ർ വ ീ േച ഃ ശത തുഃ
41 ധാരയേന്താ മഹാർഹാണി കവചാനി മനസ്വിനഃ
കാഞ്ചനാനി വിചി ാണി ൈവഡൂര്യ വികൃതാനി ച
42 വിവിധാനി ച ശ ാണി േഘാരരൂപാണ്യ് അേനകശഃ
ശിതതീക്ഷ്ണാ ധാരാണി സമുദ്യമ്യ സഹ ശഃ
43 സവി ലിംഗജ്വാലാനി സധൂമാനി ച സർവശഃ
ച ാണി പരിഘാംശ് ൈചവ ിശൂലാനി പരശ്വധാൻ
44 ശക്തീശ് ച വിവിധാസ് തീക്ഷ്ണാഃ കരവാലാംശ് ച നിർമലാൻ
സ്വേദഹരൂപാണ്യ് ആദായ ഗദാശ് േചാ ദർശനാഃ
45 ൈതഃ ശൈ ർ ഭാനുമദ്ഭിസ് േത ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാഃ
ഭാനുമന്തഃ സുരഗണാസ് ത ർ വിഗതകൽമഷാഃ
46 അനുപമ ബലവീര്യേതജേസാ; ധൃതമനസഃ പരിരക്ഷേണ ഽമൃതസ്യ
അസുരപുരവിദാരണാഃ സുരാ; ജ്വലനസമിദ്ധ വപുഃ കാശിനഃ
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47 ഇതി സമരവരം സുരാസ്ഥിതം; പരിഘസഹ ശൈതഃ സമാകുലം
വിഗലിതം ഇവ ചാംബരാന്തേര; തപന മരീചിവിഭാസിതം ബഭൗ
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അധ്യായം 27

1 [ഷ്]
േകാ ഽപരാേധാ മേഹ സ്യ കഃ മാദശ് ച സൂതജ
തപസാ വാലഖില്യാനാം സംഭൂേതാ ഗരുഡഃ കഥം
2 കശ്യപസ്യ ദ്വിജാേതശ് ച കഥം ൈവ പക്ഷിരാട് സുതഃ
അധൃഷ്യഃ സർവഭൂതാനാം അവധ്യശ് ചാഭവത് കഥം
3 കഥം ച കാമചാരീ സ കാമവീര്യശ് ച േഖചരഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും പുരാേണ യദി പഠ്യേത
4 [സ്]
വിഷേയാ ഽയം പുരാണസ്യ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
ശൃണു േമ വദതഃ സർവം ഏതത് സങ്ക്േഷപേതാ ദ്വിജ
5 യജതഃ പു കാമസ്യ കശ്യപസ്യ ജാപേതഃ
സാഹായ്യം ഋഷേയാ േദവാ ഗന്ധർവാശ് ച ദദുഃ കില
6 തേ ധ്മാനയേന ശേ ാ നിയുക്തഃ കശ്യേപന ഹ
മുനേയാ വാലഖില്യാശ് ച േയ ചാേന്യ േദവതാ ഗണാഃ
7 ശ സ് തു വീര്യസദൃശം ഇധ്മ ഭാരം ഗിരി ഭം
സമുദ്യമ്യാനയാം ആസ നാതികൃ ാദ് ഇവ ഭുഃ
8 അഥാപശ്യദ് ഋഷീൻ സ്വാൻ അംഗുേഷ്ഠാദര പർവണഃ
പലാശവൃന്തികാം ഏകാം സഹിതാൻ വഹതഃ പഥി
9 ലീനാൻ േസ്വഷ്വ് ഇവാംേഗഷു നിരാഹാരാംസ് തേപാധനാൻ

ിശ്യമാനാൻ മന്ദബലാൻ േഗാഷ്പേദ സമ്പ്ലുേതാദേക
10 താംശ് ച സർവാൻ സ്മയാവിേഷ്ടാ വീേര്യാന്മത്തഃ പുരന്ദരഃ
അവഹസ്യാത്യഗാച് ഛീ ം ലംഘയിത്വാവമന്യ ച
11 േത ഽഥ േരാഷസമാവിഷ്ടാഃ സുഭൃശം ജാതമന്യവഃ
ആേരഭിേര മഹത് കർമ തദാ ശ ഭയങ്കരം
12 ജുഹുവുസ് േത സുതപേസാ വിധിവജ് ജാതേവദസം
മൈ ർ ഉച്ചാവൈചർ വി ാ േയന കാേമന തച് ഛൃണു
13 കാമവീര്യഃ കാമഗേമാ േദവരാജഭയ ദഃ
ഇേ ാ ഽന്യഃ സർവേദവാനാം ഭേവദ് ഇതി യത താഃ
14 ഇ ാച് ഛതഗുണഃ ശൗേര്യ വീേര്യ ൈചവ മേനാജവഃ
തപേസാ നഃ ഫേലനാദ്യ ദാരുണഃ സംഭവത്വ് ഇതി
15 തദ് ബുദ്ധ്വാ ഭൃശസന്തേപ്താ േദവരാജഃ ശത തുഃ
ജഗാമ ശരണം ത കശ്യപം സംശിത തം
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16 തച് ത്വാ േദവരാജസ്യ കശ്യേപാ ഽഥ ജാപതിഃ
വാലഖില്യാൻ ഉപാഗമ്യ കർമസിദ്ധിം അപൃച്ഛത
17 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തം ചാപി ത ചുഃ സത്യവാദിനഃ
താൻ കശ്യപ ഉവാേചദം സാന്ത്വപൂർവം ജാപതിഃ
18 അയം ഇ സ് ിഭുവേന നിേയാഗാദ് ഹ്മണഃ കൃതഃ
ഇ ാർഥം ച ഭവേന്താ ഽപി യത്നവന്തസ് തേപാധനാഃ
19 ന മിഥ്യാ ഹ്മേണാ വാക്യം കർതും അർഹഥ സത്തമാഃ
ഭവതാം ച ന മിഥ്യായം സങ്കൽേപാ േമ ചികീർഷിതഃ
20 ഭവത്വ് ഏഷ പത ീണാം ഇേ ാ ഽതിബലസത്ത്വവാൻ

സാദഃ ിയതാം ൈചവ േദവരാജസ്യ യാചതഃ
21 ഏവം ഉക്താഃ കശ്യേപന വാലഖില്യാസ് തേപാധനാഃ

ത ചുർ അഭിസ ജ്യ മുനിേ ഷ്ഠം ജാപതിം
22 ഇ ാർേഥാ ഽയം സമാരംഭഃ സർേവഷാം നഃ ജാപേത
അപത്യാർഥം സമാരംേഭാ ഭവതശ് ചായം ഈപ്സിതഃ
23 തദ് ഇദം സഫലം കർമ ത്വയാ ൈവ തിഗൃഹ്യതാം
തഥാ ൈചവ വിധത്സ്വാ യഥാ േ േയാ ഽനുപശ്യസി
24 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു േദവീ ദാക്ഷായണീ ശുഭാ
വിനതാ നാമ കല്യാണീ പു കാമാ യശസ്വിനീ
25 തപസ് തപ്ത്വാ തപരാ സ്നാതാ പുംസവേന ശുചിഃ
ഉപച ാമ ഭർതാരം താം ഉവാചാഥ കശ്യപഃ
26 ആരംഭഃ സഫേലാ േദവി ഭവിതായം തേവപ്സിതഃ
ജനയിഷ്യസി പു ൗ ദ്വൗ വീരൗ ിഭുവേനശ്വരൗ
27 തപസാ വാലഖില്യാനാം മമ സങ്കൽപജൗ തഥാ
ഭവിഷ്യേതാ മഹാഭാഗൗ പു ൗ േത േലാകപൂജിതൗ
28 ഉവാച ൈചനാം ഭഗവാൻ മാരീചഃ പുനർ ഏവ ഹ
ധാര്യതാം അ മാേദന ഗർേഭാ ഽയം സുമേഹാദയഃ
29 ഏകഃ സർവപത ീണാം ഇ ത്വം കാരയിഷ്യതി
േലാകസംഭാവിേതാ വീരഃ കാമവീേര്യാ വിഹംഗമഃ
30 ശത തും അേഥാവാച ീയമാണഃ ജാപതിഃ
ത്വത്സഹായൗ ഖഗാവ് ഏതൗ ാതരൗ േത ഭവിഷ്യതഃ
31 ൈനതാഭ്യാം ഭവിതാ േദാഷഃ സകാശാത് േത പുരന്ദര
േവ്യതു േത ശ സന്താപസ് ത്വം ഏേവേ ാ ഭവിഷ്യസി
32 ന ചാപ്യ് ഏവം ത്വയാ ഭൂയഃ േക്ഷപ്തയാ ഹ്മവാദിനഃ
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ന ചാവമാന്യാ ദർപാത് േത വാഗ് വിഷാ ഭൃശേകാപനാഃ
33 ഏവം ഉേക്താ ജഗാേമേ ാ നിർവിശങ്കസ് ിവിഷ്ടപം
വിനതാ ചാപി സിദ്ധാർഥാ ബഭൂവ മുദിതാ തദാ
34 ജനയാം ആസ പു ൗ ദ്വാവ് അരുണം ഗരുഡം തഥാ
അരുണസ് തേയാസ് തു വികല ആദിത്യസ്യ പുരഃസരഃ
35 പത ീണാം തു ഗരുഡ ഇ േത്വനാഭ്യഷിച്യത
തൈസ്യതത് കർമ സുമഹച് യതാം ഭൃഗുനന്ദന
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അധ്യായം 28

1 [സ്]
തതസ് തമിൻ ദ്വിജേ ഷ്ഠ സമുദീർേണ തഥാവിേധ
ഗരുത്മാൻ പക്ഷിരാട് തൂർണം സ ാേപ്താ വിബുധാൻ തി
2 തം ദൃഷ്ട്വാതിബലം ൈചവ ാകമ്പന്ത സമന്തതഃ
പര രം ച ത്യഘ്നൻ സർവ ഹരണാന്യ് അപി
3 ത ചാസീദ് അേമയാത്മാ വിദ ദ് അഗ്നിസമ ഭഃ
ഭൗവനഃ സുമഹാവീര്യഃ േസാമസ്യ പരിരക്ഷിതാ
4 സ േതന പതേഗേ ണ പക്ഷതുണ്ഡ നൈഖഃ ക്ഷതഃ
മുഹൂർതം അതുലം യുദ്ധം കൃത്വാ വിനിഹേതാ യുധി
5 രജശ് േചാ യ സുമഹത് പക്ഷവാേതന േഖചരഃ
കൃത്വാ േലാകാൻ നിരാേലാകാംസ് േതന േദവാൻ അവാകിരത്
6 േതനാവകീർണാ രജസാ േദവാ േമാഹം ഉപാഗമൻ
ന ൈചനം ദദൃശുശ് ഛന്നാ രജസാമൃത രക്ഷിണഃ
7 ഏവം സംേലാഡയാം ആസ ഗരുഡസ് ിദിവാലയം
പക്ഷതുണ്ഡ ഹാൈരശ് ച േദവാൻ സ വിദദാര ഹ
8 തേതാ േദവഃ സഹ ാക്ഷസ് തൂർണം വായും അേചാദയത്
വിക്ഷിേപമാം രേജാ വൃഷ്ടിം തൈവതത് കർമ മാരുത
9 അഥ വായുർ അേപാവാഹ തദ് രജസ് തരസാ ബലീ
തേതാ വിതിമിേര ജാേത േദവാഃ ശകുനിം ആർദയൻ
10 നനാദ േചാൈച്ചർ ബലവാൻ മഹാേമഘരവഃ ഖഗഃ
വധ്യമാനഃ സുരഗൈണഃ സർവഭൂതാനി ഭീഷയൻ
ഉത്പപാത മഹാവീര്യഃ പക്ഷിരാട് പരവീരഹാ
11 തം ഉത്പത്യാന്തരിക്ഷസ്ഥം േദവാനാം ഉപരി സ്ഥിതം
വർമിേണാ വിബുധാഃ സർേവ നാനാശൈ ർ അവാകിരൻ
12 പട്ടിൈശഃ പരിൈഘഃ ശൂൈലർ ഗദാഭിശ് ച സവാസവാഃ

രാൈന്തർ ജ്വലിൈതശ് ചാപി ചൈ ർ ആദിത്യരൂപിഭിഃ
13 നാനാശ വിസർൈഗശ് ച വധ്യമാനഃ സമന്തതഃ
കുർവൻ സുതുമുലം യുദ്ധം പക്ഷിരാൺ ന വ്യകമ്പത
14 വിനർദന്ന് ഇവ ചാകാേശ ൈവനേതയഃ താപവാൻ
പക്ഷാഭ്യാം ഉരസാ ൈചവ സമന്താദ് വ്യാക്ഷിപത് സുരാൻ
15 േത വിക്ഷിപ്താസ് തേതാ േദവാഃ ജ ർ ഗരുഡാർദിതാഃ
നഖതുണ്ഡ ക്ഷതാശ് ൈചവ സു വുഃ േശാണിതം ബഹു
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16 സാധ്യാഃ ാചീം സഗന്ധർവാ വസേവാ ദക്ഷിണാം ദിശം
ജ ഃ സഹിതാ രുൈ ഃ പതേഗ ധർഷിതാഃ

17 ദിശം തീചീം ആദിത്യാ നാസത്യാ ഉത്തരാം ദിശം
മുഹുർ മുഹുഃ േ ക്ഷമാണാ യുധ്യമാനാ മഹൗജസം
18 അശ്വ േന്ദന വീേരണ േരണുേകന ച പക്ഷിണാ

ഥേനന ച ശൂേരണ തപേനന ച േഖചരഃ
19 ഉലൂകശ് വസനാഭ്യാം ച നിേമേഷണ ച പക്ഷിണാ

രുേജന ച സംയുദ്ധം ചകാര ലിേഹന ച
20 താൻ പക്ഷനഖതുണ്ഡാൈ ർ അഭിനദ് വിനതാസുതഃ
യുഗാന്തകാേല സ്ര ദ്ധഃ പിനാകീവ മഹാബലഃ
21 മഹാവീര്യാ മേഹാത്സാഹാസ് േതന േത ബഹുധാ ക്ഷതാഃ
േരജുർ അ ഘന ഖ്യാ രുധിരൗഘ വർഷിണഃ
22 താൻ കൃത്വാ പതഗേ ഷ്ഠഃ സർവാൻ ഉത് ാന്ത ജീവിതാൻ
അതി ാേന്താ ഽമൃതസ്യാർേഥ സർവേതാ ഽഗ്നിം അപശ്യത
23 ആവൃണ്വാനം മഹാജ്വാലം അർചിർഭിഃ സർവേതാ ഽംബരം
ദഹന്തം ഇവ തീക്ഷ്ണാംശും േഘാരം വായുസമീരിതം
24 തേതാ നവത്യാ നവതീർ മുഖാനാം; കൃത്വാ തരസ്വീ ഗരുേഡാ മഹാത്മാ
നദീഃ സമാപീയ മുൈഖസ് തതസ് ൈതഃ; സുശീ ം ആഗമ്യ പുനർ ജേവന
25 ജ്വലന്തം അഗ്നിം തം അമി താപനഃ; സമാസ്തരത് പ രേഥാ നദീഭിഃ
തതഃ ചേ വപുർ അന്യദ് അൽപം; േവ കാേമാ ഽഗ്നിം അഭി ശാമ്യ
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അധ്യായം 29

1 [സ്]
ജാംബൂനദമേയാ ഭൂത്വാ മരീചിവികേചാജ്ജ്വലഃ

വിേവശ ബലാത് പക്ഷീ വാരിേവഗ ഇവാർണവം
2 സച ം ര പര്യന്തം അപശ്യദ് അമൃതാന്തിേക
പരി മന്തം അനിശം തീക്ഷ്ണധാരം അയസ്മയം
3 ജ്വലനാർക ഭം േഘാരം േഛദനം േസാമഹാരിണാം
േഘാരരൂപം തദ് അത്യർഥം യ ം േദൈവഃ സുനിർമിതം
4 തസ്യാന്തരം സ ദൃൈഷ്ട്വവ പര്യവർതത േഖചരഃ
അരാന്തേരണാഭ്യപതത് സങ്ക്ഷിപ്യാംഗം ക്ഷേണന ഹ
5 അധശ് ച സ്യ ൈചവാ ദീപ്താനലസമദ തീ
വിദ ജ്ജിഹ്വൗ മഹാേഘാരൗ ദീപ്താസ്യൗ ദീപ്തേലാചനൗ
6 ച ർ വിഷൗ മഹാവീര്യൗ നിത്യ ദ്ധൗ തരസ്വിനൗ
രക്ഷാർഥം ഏവാമൃതസ്യ ദദർശ ഭുജേഗാത്തമൗ
7 സദാ സംരബ്ധ നയനൗ സദാ ചാനിമിേഷക്ഷണൗ
തേയാർ ഏേകാ ഽപി യം പേശ്യത് സ തൂർണം ഭസ്മസാദ് ഭേവത്
8 തേയാശ് ച ംഷി രജസാ സുപർണസ് തൂർണം ആവൃേണാത്
അദൃഷ്ടരൂപസ് തൗ ചാപി സർവതഃ പര്യകാലയത്
9 തേയാർ അംേഗ സമാ മ്യ ൈവനേതേയാ ഽന്തരിക്ഷഗഃ
ആഛിനത് തരസാ മേധ്യ േസാമം അഭ്യ വത് തതഃ
10 സമുത്പാട്യാമൃതം തത് തു ൈവനേതയസ് തേതാ ബലീ
ഉത്പപാത ജേവൈനവ യ ം ഉന്മഥ്യ വീര്യവാൻ
11 അപീൈത്വവാമൃതം പക്ഷീ പരിഗൃഹ്യാശു വീര്യവാൻ
അഗച്ഛദ് അപരി ാന്ത ആവാര്യാർക ഭാം ഖഗഃ
12 വി നാ തു തദാകാേശ ൈവനേതയഃ സേമയിവാൻ
തസ്യ നാരായണസ് തുഷ്ടസ് േതനാലൗേല്യന കർമണാ
13 തം ഉവാചാവ്യേയാ േദേവാ വരേദാ ഽസ്മീതി േഖചരം
സ വേ തവ തിേഷ്ഠയം ഉപരീത്യ് അന്തരിക്ഷഗഃ
14 ഉവാച ൈചനം ഭൂേയാ ഽപി നാരായണം ഇദം വചഃ
അജരശ് ചാമരശ് ച സ്യാം അമൃേതന വിനാപ്യ് അഹം
15 തിഗൃഹ്യ വരൗ തൗ ച ഗരുേഡാ വി ം അ വീത്
ഭവേത ഽപി വരം ദദ്മി വൃണീതാം ഭഗവാൻ അപി
16 തം വേ വാഹനം കൃേഷ്ണാ ഗരുത്മന്തം മഹാബലം
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ധ്വജം ച ചേ ഭഗവാൻ ഉപരി സ്ഥാസ്യസീതി തം
17 അനുപത്യ ഖഗം ത്വ് ഇേ ാ വേ ണാംേഗ ഽഭ്യതാഡയത്
വിഹംഗമം സുരാമി ം ഹരന്തം അമൃതം ബലാത്
18 തം ഉവാേച ം ആ േന്ദ ഗരുഡഃ പതതാം വരഃ

ഹസഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ തഥാ വ സമാഹതഃ
19 ഋേഷർ മാനം കരിഷ്യാമി വ ം യസ്യാസ്ഥി സംഭവം
വ സ്യ ച കരിഷ്യാമി തവ ൈചവ ശത േതാ
20 ഏഷ പ ം ത്യജാമ്യ് ഏകം യസ്യാന്തം േനാപലപ്സ്യേസ
ന ഹി വ നിപാേതന രുജാ േമ ഽസ്തി കദാ ചന
21 ത തം സർവഭൂതാനി വിസ്മിതാന്യ് അ വംസ് തദാ
സുരൂപം പ ം ആലക്ഷ്യ സുപർേണാ ഽയം ഭവത്വ് ഇതി
22 ദൃഷ്ട്വാ തദ് അദ്ഭുതം ചാപി സഹ ാക്ഷഃ പുരന്ദരഃ
ഖേഗാ മഹദ് ഇദം ഭൂതം ഇതി മത്വാഭ്യഭാഷത
23 ബലം വിജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി യത് േത പരം അനുത്തമം
സഖ്യം ചാനന്തം ഇച്ഛാമി ത്വയാ സഹ ഖേഗാത്തമ
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അധ്യായം 30

1 [ഗ്]
സഖ്യം േമ ഽ ത്വയാ േദവ യേഥച്ഛസി പുരന്ദര
ബലം തു മമ ജാനീഹി മഹച് ചാസഹ്യം ഏവ ച
2 കാമം ൈനതത് ശംസന്തി സന്തഃ സ്വബലസംസ്തവം
ഗുണസങ്കീർതനം ചാപി സ്വയം ഏവ ശത േതാ
3 സേഖതി കൃത്വാ തു സേഖ പൃേഷ്ടാ വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
ന ഹ്യ് ആത്മസ്തവ സംയുക്തം വക്തവ്യം അനിമിത്തതഃ
4 സപർവതവനാം ഉർവീം സസാഗരവനാം ഇമാം
പക്ഷനാൈഡ്യകയാ ശ ത്വാം ൈചവാ ാവലംബിനം
5 സർവാൻ സമ്പിണ്ഡിതാൻ വാപി േലാകാൻ സസ്ഥാണു ജംഗമാൻ
വേഹയം അപരി ാേന്താ വിദ്ധീദം േമ മഹദ് ബലം
6 [സൂത]
ഇത്യ് ഉക്തവചനം വീരം കിരീടീ ീമതാം വരഃ
ആഹ ശൗനക േദേവ ഃ സർവഭൂതഹിതഃ ഭുഃ
7 തിഗൃഹ്യതാം ഇദാനീം േമ സഖ്യം ആനന്ത്യം ഉത്തമം
ന കാര്യം തവ േസാേമന മമ േസാമഃ ദീയതാം
അസ്മാംസ് േത ഹി ബാേധയുർ േയേഭ്യാ ദദ്യാദ് ഭവാൻ ഇമം
8 [ഗ്]
കിം ചിത് കാരണം ഉദ്ദിശ്യ േസാേമാ ഽയം നീയേത മയാ
ന ദാസ്യാമി സമാദാതും േസാമം കൈസ്മ ചിദ് അപ്യ് അഹം
9 യേ മം തു സഹ ാക്ഷ നിക്ഷിേപയം അഹം സ്വയം
ത്വം ആദായ തതസ് തൂർണം ഹേരഥാസ് ിദേശശ്വര
10 [ഷ്]
വാേക്യനാേനന തുേഷ്ടാ ഽഹം യത് ത്വേയാക്തം ഇഹാണ്ഡജ
യദ് ഇച്ഛസി വരം മത്തസ് തദ്ഗൃഹാണ ഖേഗാത്തമ
11 [സ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാേചദം ക പു ാൻ അനുസ്മരൻ

ത്വാ ൈചേവാപധി കൃതം മാതുർ ദാസ്യ നിമിത്തതഃ
12 ഈേശാ ഽഹം അപി സർവസ്യ കരിഷ്യാമി തു േത ഽർഥിതാം
ഭേവയുർ ഭുജഗാഃ ശ മമ ഭക്ഷ്യാ മഹാബലാഃ
13 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാന്വഗച്ഛത് തം തേതാ ദാനവ സൂദനഃ
ഹരിഷ്യാമി വിനിക്ഷിപ്തം േസാമം ഇത്യ് അനുഭാഷ്യ തം
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14 ആജഗാമ തതസ് തൂർണം സുപർേണാ മാതുർ അന്തികം
അഥ സർപാൻ ഉവാേചദം സർവാൻ പരമഹൃഷ്ടവത്
15 ഇദം ആനീതം അമൃതം നിേക്ഷപ്സ്യാമി കുേശഷു വഃ
സ്നാതാ മംഗലസംയുക്താസ് തതഃ ാശ്നീത പന്നഗാഃ
16 അദാസീ ൈചവ മാേതയം അദ്യ ഭൃതി ചാ േമ
യേഥാക്തം ഭവതാം ഏതദ് വേചാ േമ തിപാദിതം
17 തതഃ സ്നാതും ഗതാഃ സർപാഃ ത ക്ത്വാ തം തേഥത്യ് ഉത
ശേ ാ ഽപ്യ് അമൃതം ആക്ഷിപ്യ ജഗാമ ിദിവം പുനഃ
18 അഥാഗതാസ് തം ഉേദ്ദശം സർപാഃ േസാമാർഥിനസ് തദാ
സ്നാതാശ് ച കൃതജപ്യാശ് ച ഹൃഷ്ടാഃ കൃതമംഗലാഃ
19 തദ് വിജ്ഞായ ഹൃതം സർപാഃ തിമായാ കൃതം ച തത്
േസാമസ്ഥാനം ഇദം േചതി ദർഭാംസ് േത ലിലിഹുസ് തദാ
20 തേതാ ൈദ്വധീ കൃതാ ജിഹ്വാ സർപാണാം േതന കർമണാ
അഭവംശ് ചാമൃത ർശാദ് ധർഭാസ് േത ഽഥ പവി ിണഃ
21 തതഃ സുപർണഃ പരമ ഹൃഷ്ടവാൻ; വിഹൃത്യ മാ ാ സഹ ത കാനേന
ഭുജംഗഭക്ഷഃ പരമാർചിതഃ ഖൈഗർ; അഹീന കീർതിർ വിനതാം അനന്ദയത്
22 ഇമാം കഥാം യഃ ശൃണുയാൻ നരഃ സദാ; പേഠത വാ ദ്വിജ ജനമുഖ്യസംസദി
അസംശയം ിദിവം ഇയാത് സ പുണ്യഭാൻ; മഹാത്മനഃ പതഗപേതഃ കീർ 
തനാത്
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അധ്യായം 31

1 [ഷ്]
ഭുജംഗമാനാം ശാപസ്യ മാ ാ ൈചവ സുേതന ച
വിനതായാസ് ത്വയാ േ ാക്തം കാരണം സൂതനന്ദന
2 വര ദാനം ഭർ ാ ച വിനതേയാസ് തഥാ
നാമനീ ൈചവ േത േ ാേക്ത പക്ഷിേണാർ ൈവനേതയേയാഃ
3 പന്നഗാനാം തു നാമാനി ന കീർതയസി സൂതജ

ാധാേന്യനാപി നാമാനി േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വയം
4 [സ്]
ബഹുത്വാൻ നാമേധയാനി ഭുജഗാനാം തേപാധന
ന കീർതയിേഷ്യ സർേവഷാം ാധാേന്യന തു േമ ശൃണു
5 േശഷഃ ഥമേതാ ജാേതാ വാസുകിസ് തദനന്തരം
ഐരാവതസ് തക്ഷകശ് ച കർേകാടക ധനഞ്ജയൗ
6 കാലിേയാ മണിനാഗശ് ച നാഗശ് ചാപൂരണസ് തഥാ
നാഗസ് തഥാ പിഞ്ജരക ഏലാ പേ ാ ഽഥ വാമനഃ
7 നീലാനീലൗ തഥാ നാഗൗ കൽമാഷശബലൗ തഥാ
ആര്യകശ് ചാദികശ് ൈചവ നാഗശ് ച ശല േപാതകഃ
8 സുമേനാമുേഖാ ദധിമുഖസ് തഥാ വിമലപിണ്ഡകഃ
ആപ്തഃ േകാടനകശ് ൈചവ ശംേഖാ വാലശിഖസ് തഥാ
9 നിഷ്ഠ നേകാ േഹമഗുേഹാ നഹുഷഃ പിംഗലസ് തഥാ
ബാഹ്യകർേണാ ഹസ്തിപദസ് തഥാ മുദ്ഗരപിണ്ഡകഃ
10 കംബലാശ്വതരൗ ചാപി നാഗഃ കാലീയകസ് തഥാ
വൃത്തസംവർതകൗ നാഗൗ ദ്വൗ ച പദ്മാവ് ഇതി തൗ
11 നാഗഃ ശംഖനകശ് ൈചവ തഥാ ച സ്ഫണ്ഡേകാ ഽപരഃ
േക്ഷമകശ് ച മഹാനാേഗാ നാഗഃ പിണ്ഡാരകസ് തഥാ
12 കരവീരഃ പുഷ്പദം ഏഌഅേകാ ബില്വപാ കഃ
മൂഷകാദഃ ശംഖശിരാഃ പൂർണദംേ ാ ഹരി കഃ
13 അപരാജിേതാ േജ്യാതികശ് ച പന്നഗഃ ീവഹസ് തഥാ
കൗരേവ്യാ ധൃതരാ ശ് ച പുഷ്കരഃ ശല്യകസ് തഥാ
14 വിരജാശ് ച സുബാഹുശ് ച ശാലിപിണ്ഡശ് ച വീര്യവാൻ
ഹസ്തിഭ ഃ പിഠരേകാ മുഖരഃ േകാണ വാസനഃ
15 കുഞ്ജരഃ കുരരശ് ൈചവ തഥാ നാഗഃ ഭാ കരഃ
കുമുദഃ കുമുദാക്ഷശ് ച തിത്തിരിർ ഹലികസ് തഥാ
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കർകരാകർകരൗ േചാഭൗ കുേണ്ഡാദര മേഹാദരൗ
16 ഏേത ാധാന്യേതാ നാഗാഃ കീർതിതാ ദ്വിജസത്തമ
ബഹുത്വാൻ നാമേധയാനാം ഇതേര ന കീർതിതാഃ
17 ഏേതഷാം സേവാ യശ് ച സവസ്യ ച സന്തതിഃ
അസംേഖ്യേയതി മത്വാ താൻ ന വീമി ദ്വിേജാത്തമ
18 ബഹൂനീഹ സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
അശക്യാന്യ് ഏവ സംഖ്യാതും ഭുജഗാനാം തേപാധന
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അധ്യായം 32

1 [ഷ്]
ജാതാ ൈവ ഭുജഗാസ് താത വീര്യവേന്താ ദുരാസദാഃ
ശാപം തം ത്വ് അഥ വിജ്ഞായ കൃതവേന്താ നു കിം പരം
2 [സ്]
േതഷാം തു ഭഗവാഞ് േശഷസ് ത്യക്ത്വാ ക ം മഹായശാഃ
തേപാ വിപുലം ആതേസ്ഥ വായുഭേക്ഷാ യത തഃ
3 ഗന്ധമാദനം ആസാദ്യ ബദര്യാം ച തേപാ രതഃ
േഗാകർേണ പുഷ്കരാരേണ്യ തഥാ ഹിമവതസ് തേട
4 േതഷു േതഷു ച പുേണ്യഷു തീർേഥഷ്വ് ആയതേനഷു ച
ഏകാന്തശീലീ നിയതഃ സതതം വിജിേത ിയഃ
5 തപ്യമാനം തേപാ േഘാരം തം ദദർശ പിതാമഹഃ
പരിശുഷ്കമാംസത്വക് സ്നായും ജടാചീരധരം ഭും
6 തം അ വീത് സത്യധൃതിം തപ്യമാനം പിതാമഹഃ
കിം ഇദം കുരുേഷ േശഷ ജാനാം സ്വസ്തി ൈവ കുരു
7 ത്വം ഹി തീേ ണ തപസാ ജാസ് താപയേസ ഽനഘ

ഹി കാമം ച േമ േശഷയത് േത ഹൃദി ചിരം സ്ഥിതം
8 [േഷസ]
േസാദര്യാ മമ സർേവ ഹി ാതേരാ മന്ദേചതസഃ
സഹ ൈതർ േനാത്സേഹ വ ം തദ് ഭവാൻ അനുമന്യതാം
9 അഭ്യസൂയന്തി സതതം പര രം അമി വത്
തേതാ ഽഹം തപ ആതിേഷ്ഠ ൈനതാൻ പേശ്യയം ഇത്യ് ഉത
10 ന മർഷയന്തി സതതം വിനതാം സസുതാം ച േത
അസ്മാകം ചാപേരാ ാതാ ൈവനേതയഃ പിതാമഹ
11 തം ച ദ്വിഷന്തി േത ഽത്യർഥം സ ചാപി സുമഹാബലഃ
വര ദാനാത് സ പിതുഃ കശ്യപസ്യ മഹാത്മനഃ
12 േസാ ഽഹം തപഃ സമാസ്ഥായ േമാക്ഷ്യാമീദം കേലവരം
കഥം േമ േ ത്യ ഭാേവ ഽപി ന ൈതഃ സ്യാത് സഹ സംഗമഃ
13 [ ഹ്മാ]
ജാനാമി േശഷസർേവഷാം ാതൄണാം േത വിേചഷ്ടിതം
മാതുശ് ചാപ്യ് അപരാധാദ് ൈവ ാതൄണാം േത മഹദ് ഭയം
14 കൃേതാ ഽ പരിഹാരശ് ച പൂർവം ഏവ ഭുജംഗമ

ാതൄണാം തവ സർേവഷാം ന േശാകം കർതും അർഹസി
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15 വൃണീഷ്വ ച വരം മത്തഃ േശഷയത് േത ഽഭികാങ്ക്ഷിതം
ദിത്സാമി ഹി വരം േത ഽദ്യ ീതിർ േമ പരമാ ത്വയി
16 ദിഷ്ട്യാ ച ബുദ്ധിർ ധർേമ േത നിവിഷ്ടാ പന്നേഗാത്തമ
അേതാ ഭൂയശ് ച േത ബുദ്ധിർ ധർേമ ഭവതു സുസ്ഥിരാ
17 [േഷസ]
ഏഷ ഏവ വേരാ േമ ഽദ്യ കാങ്ക്ഷിതഃ പിതാമഹ
ധർേമ േമ രമതാം ബുദ്ധിഃ ശേമ തപസി േചശ്വര
18 [ ്]

ീേതാ ഽസ്മ്യ് അേനന േത േശഷദേമന ശേമന ച
ത്വയാ ത്വ് ഇദം വചഃ കാര്യം മന്നിേയാഗാത് ജാഹിതം
19 ഇമാം മഹീം ൈശലവേനാപപന്നാം; സസാഗരാം സാകര പത്തനാം ച
ത്വം േശഷസമ്യക് ചലിതാം യഥാവത്; സംഗൃഹ്യ തിഷ്ഠസ്വ യഥാചലാ സ്യാത്
20 [േഷസ]
യഥാഹ േദേവാ വരദഃ ജാപതിർ; മഹീപതിർ ഭൂതപതിർ ജഗത്പതിഃ
തഥാ മഹീം ധാരയിതാസ്മി നിശ്ചലാം; യച്ഛ താം േമ ശിരസി ജാപേത
21 [ ്]
അേധാ മഹീം ഗച്ഛ ഭുജംഗേമാത്തമ; സ്വയം തൈവഷാ വിവരം ദാസ്യതി
ഇമാം ധരാം ധാരയതാ ത്വയാ ഹി േമ; മഹത് ിയം േശഷകൃതം ഭവിഷ്യതി
22 [സ്]
തേഥതി കൃത്വാ വിവരം വിശ്യ സ; ഭുർ ഭുേവാ ഭുജഗ വരാ ജഃ സ്ഥിതഃ
ബിഭർതി േദവീം ശിരസാ മഹീം ഇമാം; സമു േനമിം പരിഗൃഹ്യ സർവതഃ
23 [ ്]
േശേഷാ ഽസി നാേഗാത്തമ ധർമേദേവാ; മഹീം ഇമാം ധാരയേസ യദ് ഏകഃ
അനന്ത േഭാഗഃ പരിഗൃഹ്യ സർവാം; യഥാഹം ഏവം ബലഭിദ് യഥാ വാ
24 [സ്]
അേധാ ഭൂേമർ വസത്യ് ഏവം നാേഗാ ഽനന്തഃ താപവാൻ
ധാരയൻ വസുധാം ഏകഃ ശാസനാദ് ഹ്മേണാ വിഭുഃ
25 സുപർണം ച സഖായം ൈവ ഭഗവാൻ അമേരാത്തമഃ

ാദാദ് അനന്തായ തദാ ൈവനേതയം പിതാമഹഃ
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അധ്യായം 33

1 [സ്]
മാതുഃ സകാശാത് തം ശാപം ത്വാ പന്നഗസത്തമഃ
വാസുകിശ് ചിന്തയാം ആസ ശാേപാ ഽയം ന ഭേവത് കഥം
2 തതഃ സ മ യാം ആസ ാതൃഭിഃ സഹ സർവശഃ
ഐരാവത ഭൃതിഭിർ േയ സ്മ ധർമപരായണാഃ
3 [വാ]
അയം ശാേപാ യേഥാദ്ധിേഷ്ടാ വിദിതം വസ് തഥാനഘാഃ
തസ്യ ശാപസ്യ േമാക്ഷാർഥം മ യിത്വാ യതാമേഹ
4 സർേവഷാം ഏവ ശാപാനാം തിഘാേതാ ഹി വിദ്യേത
ന തു മാ ാഭിശപ്താനാം േമാേക്ഷാ വിേദ്യത പന്നഗാഃ
5 അവ്യയസ്യാ േമയസ്യ സത്യസ്യ ച തഥാ തഃ
ശപ്താ ഇത്യ് ഏവ േമ ത്വാ ജായേത ഹൃദി േവപഥുഃ
6 നൂനം സർവവിനാേശാ ഽയം അസ്മാകം സമുദാഹൃതഃ
ന ഹ്യ് ഏനാം േസാ ഽവ്യേയാ േദവഃ ശപന്തീം ത്യേഷധയത്
7 തസ്മാത് സംമ യാേമാ ഽ ഭുജഗാനാം അനാമയം
യഥാ ഭേവത സർേവഷാം മാ നഃ കാേലാ ഽത്യഗാദ് അയം
8 അപി മ യമാണാ ഹി േഹതും പശ്യാമ േമാക്ഷേണ
യഥാ നഷ്ടം പുരാ േദവാ ഗൂഢം അഗ്നിം ഗുഹാ ഗതം
9 യഥാ സ യേജ്ഞാ ന ഭേവദ് യഥാ വാപി പരാഭേവത്
ജനേമജയസ്യ സർപാണാം വിനാശകരണായ ഹി
10 [സ്]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ കാ േവയാഃ സമാഗതാഃ
സമയം ച ിേര ത മ ബുദ്ധിവിശാരദാഃ
11 ഏേക ത ാ വൻ നാഗാ വയം ഭൂത്വാ ദ്വിജർഷഭാഃ
ജനേമജയം തം ഭിക്ഷാേമാ യജ്ഞസ് േത ന ഭേവദ് ഇതി
12 അപേര ത്വ് അ വൻ നാഗാസ് ത പണ്ഡിതമാനിനഃ
മ ിേണാ ഽസ്യ വയം സർേവ ഭവിഷ്യാമഃ സുസംമതാഃ
13 സ നഃ ക്ഷ്യതി സർേവഷു കാേര്യഷ്വ് അർഥവിനിശ്ചയം
ത ബുദ്ധിം വക്ഷ്യാേമാ യഥാ യേജ്ഞാ നിവർതേത
14 സ േനാ ബഹുമതാൻ രാജാ ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമതാം വരഃ
യജ്ഞാർഥം ക്ഷ്യതി വ്യക്തം േനതി വക്ഷ്യാമേഹ വയം
15 ദർശയേന്താ ബഹൂൻ േദാഷാൻ േ ത്യ േചഹ ച ദാരുണാൻ
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േഹതുഭിഃ കാരൈണശ് ൈചവ യഥാ യേജ്ഞാ ഭേവൻ ന സഃ
16 അഥ വാ യ ഉപാധ്യായഃ തൗ തസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
സർപസ വിധാനേജ്ഞാ രാജകാര്യഹിേത രതഃ
17 തം ഗത്വാ ദശതാം കശ് ചിദ് ഭുജഗഃ സ മരിഷ്യതി
തസ്മിൻ ഹേത യജ്ഞകേര തുഃ സ ന ഭവിഷ്യതി
18 േയ ചാേന്യ സർപസ ജ്ഞാ ഭവിഷ്യന്ത്യ് അസ്യ ഋത്വിജഃ
താംശ് ച സർവാൻ ദശിഷ്യാമഃ കൃതം ഏവം ഭവിഷ്യതി
19 ത ാപേര ഽമ യന്ത ധർമാത്മാേനാ ഭുജംഗമാഃ
അബുദ്ധിർ ഏഷാ യുഷ്മാകം ഹ്മഹത്യാ ന േശാഭനാ
20 സമ്യക് സദ് ധർമമൂലാ ഹി വ്യസേന ശാന്തിർ ഉത്തമാ
അധർേമാത്തരതാ നാമ കൃത്സ്നം വ്യാപാദേയജ് ജഗത്
21 അപേര ത്വ് അ വൻ നാഗാഃ സമിദ്ധം ജാതേവദസം
വർൈഷർ നിർവാപയിഷ്യാേമാ േമഘാ ഭൂത്വാ സവിദ തഃ
22 ഗ്ഭാണ്ഡം നിശി ഗത്വാ വാ അപേര ഭുജേഗാത്തമാഃ

മത്താനാം ഹരന്ത്വ് ആശു വിഘ്ന ഏവം ഭവിഷ്യതി
23 യേജ്ഞ വാ ഭുജഗാസ് തസ്മിഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ജനം ദശ ൈവ സർവം ഏവം ാേസാ ഭവിഷ്യതി
24 അഥ വാ സം തം േഭാജ്യം ദൂഷയ ഭുജംഗമാഃ
േസ്വന മൂ പുരീേഷണ സർവേഭാജ്യ വിനാശിനാ
25 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത ഋത്വിേജാ ഽസ്യ ഭവാമേഹ
യജ്ഞവിഘ്നം കരിഷ്യാേമാ ദീയതാം ദക്ഷിണാ ഇതി
വശ്യതാം ച ഗേതാ ഽസൗ നഃ കരിഷ്യതി യേഥപ്ഷിതം
26 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത ജേല ീഡിതം നൃപം
ഗൃഹം ആനീയ ബധ്നീമഃ തുർ ഏവം ഭേവൻ ന സഃ
27 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത നാഗാഃ സുകൃതകാരിണഃ
ദശാൈമനം ഗൃഹ്യാശു കൃതം ഏവം ഭവിഷ്യതി
ഛിന്നം മൂലം അനർഥാനാം മൃേത തസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
28 ഏഷാ ൈവ ൈനഷ്ഠികീ ബുദ്ധിഃ സർേവഷാം ഏവ സംമതാ
യഥാ വാ മന്യേസ രാജംസ് തത് ക്ഷി ം സംവിധീയതാം
29 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സമുൈദക്ഷന്ത വാസുകിം പന്നേഗശ്വരം
വാസുകിശ് ചാപി സഞ്ചിന്ത്യ താൻ ഉവാച ഭുജംഗമാൻ
30 ൈനഷാ േവാ ൈനഷ്ഠികീ ബുദ്ധിർ മതാ കർതും ഭുജംഗമാഃ
സർേവഷാം ഏവ േമ ബുദ്ധിഃ പന്നഗാനാം ന േരാചേത
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31 കിം ത്വ് അ സംവിധാതവ്യം ഭവതാം യദ് ഭേവദ് ധിതം
അേനനാഹം ഭൃശം തേപ്യ ഗുണേദാഷൗ മദാ യൗ
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അധ്യായം 34

1 [സ്]
മാതുഃ സകാശാത് തം ശാപം ത്വാ പന്നഗസത്തമഃ
വാസുകിശ് ചിന്തയാം ആസ ശാേപാ ഽയം ന ഭേവത് കഥം
2 തതഃ സ മ യാം ആസ ാതൃഭിഃ സഹ സർവശഃ
ഐരാവത ഭൃതിഭിർ േയ സ്മ ധർമപരായണാഃ
3 [വാ]
അയം ശാേപാ യേഥാദ്ധിേഷ്ടാ വിദിതം വസ് തഥാനഘാഃ
തസ്യ ശാപസ്യ േമാക്ഷാർഥം മ യിത്വാ യതാമേഹ
4 സർേവഷാം ഏവ ശാപാനാം തിഘാേതാ ഹി വിദ്യേത
ന തു മാ ാഭിശപ്താനാം േമാേക്ഷാ വിേദ്യത പന്നഗാഃ
5 അവ്യയസ്യാ േമയസ്യ സത്യസ്യ ച തഥാ തഃ
ശപ്താ ഇത്യ് ഏവ േമ ത്വാ ജായേത ഹൃദി േവപഥുഃ
6 നൂനം സർവവിനാേശാ ഽയം അസ്മാകം സമുദാഹൃതഃ
ന ഹ്യ് ഏനാം േസാ ഽവ്യേയാ േദവഃ ശപന്തീം ത്യേഷധയത്
7 തസ്മാത് സംമ യാേമാ ഽ ഭുജഗാനാം അനാമയം
യഥാ ഭേവത സർേവഷാം മാ നഃ കാേലാ ഽത്യഗാദ് അയം
8 അപി മ യമാണാ ഹി േഹതും പശ്യാമ േമാക്ഷേണ
യഥാ നഷ്ടം പുരാ േദവാ ഗൂഢം അഗ്നിം ഗുഹാ ഗതം
9 യഥാ സ യേജ്ഞാ ന ഭേവദ് യഥാ വാപി പരാഭേവത്
ജനേമജയസ്യ സർപാണാം വിനാശകരണായ ഹി
10 [സ്]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ കാ േവയാഃ സമാഗതാഃ
സമയം ച ിേര ത മ ബുദ്ധിവിശാരദാഃ
11 ഏേക ത ാ വൻ നാഗാ വയം ഭൂത്വാ ദ്വിജർഷഭാഃ
ജനേമജയം തം ഭിക്ഷാേമാ യജ്ഞസ് േത ന ഭേവദ് ഇതി
12 അപേര ത്വ് അ വൻ നാഗാസ് ത പണ്ഡിതമാനിനഃ
മ ിേണാ ഽസ്യ വയം സർേവ ഭവിഷ്യാമഃ സുസംമതാഃ
13 സ നഃ ക്ഷ്യതി സർേവഷു കാേര്യഷ്വ് അർഥവിനിശ്ചയം
ത ബുദ്ധിം വക്ഷ്യാേമാ യഥാ യേജ്ഞാ നിവർതേത
14 സ േനാ ബഹുമതാൻ രാജാ ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമതാം വരഃ
യജ്ഞാർഥം ക്ഷ്യതി വ്യക്തം േനതി വക്ഷ്യാമേഹ വയം
15 ദർശയേന്താ ബഹൂൻ േദാഷാൻ േ ത്യ േചഹ ച ദാരുണാൻ
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േഹതുഭിഃ കാരൈണശ് ൈചവ യഥാ യേജ്ഞാ ഭേവൻ ന സഃ
16 അഥ വാ യ ഉപാധ്യായഃ തൗ തസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
സർപസ വിധാനേജ്ഞാ രാജകാര്യഹിേത രതഃ
17 തം ഗത്വാ ദശതാം കശ് ചിദ് ഭുജഗഃ സ മരിഷ്യതി
തസ്മിൻ ഹേത യജ്ഞകേര തുഃ സ ന ഭവിഷ്യതി
18 േയ ചാേന്യ സർപസ ജ്ഞാ ഭവിഷ്യന്ത്യ് അസ്യ ഋത്വിജഃ
താംശ് ച സർവാൻ ദശിഷ്യാമഃ കൃതം ഏവം ഭവിഷ്യതി
19 ത ാപേര ഽമ യന്ത ധർമാത്മാേനാ ഭുജംഗമാഃ
അബുദ്ധിർ ഏഷാ യുഷ്മാകം ഹ്മഹത്യാ ന േശാഭനാ
20 സമ്യക് സദ് ധർമമൂലാ ഹി വ്യസേന ശാന്തിർ ഉത്തമാ
അധർേമാത്തരതാ നാമ കൃത്സ്നം വ്യാപാദേയജ് ജഗത്
21 അപേര ത്വ് അ വൻ നാഗാഃ സമിദ്ധം ജാതേവദസം
വർൈഷർ നിർവാപയിഷ്യാേമാ േമഘാ ഭൂത്വാ സവിദ തഃ
22 ഗ്ഭാണ്ഡം നിശി ഗത്വാ വാ അപേര ഭുജേഗാത്തമാഃ

മത്താനാം ഹരന്ത്വ് ആശു വിഘ്ന ഏവം ഭവിഷ്യതി
23 യേജ്ഞ വാ ഭുജഗാസ് തസ്മിഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ജനം ദശ ൈവ സർവം ഏവം ാേസാ ഭവിഷ്യതി
24 അഥ വാ സം തം േഭാജ്യം ദൂഷയ ഭുജംഗമാഃ
േസ്വന മൂ പുരീേഷണ സർവേഭാജ്യ വിനാശിനാ
25 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത ഋത്വിേജാ ഽസ്യ ഭവാമേഹ
യജ്ഞവിഘ്നം കരിഷ്യാേമാ ദീയതാം ദക്ഷിണാ ഇതി
വശ്യതാം ച ഗേതാ ഽസൗ നഃ കരിഷ്യതി യേഥപ്ഷിതം
26 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത ജേല ീഡിതം നൃപം
ഗൃഹം ആനീയ ബധ്നീമഃ തുർ ഏവം ഭേവൻ ന സഃ
27 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത നാഗാഃ സുകൃതകാരിണഃ
ദശാൈമനം ഗൃഹ്യാശു കൃതം ഏവം ഭവിഷ്യതി
ഛിന്നം മൂലം അനർഥാനാം മൃേത തസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
28 ഏഷാ ൈവ ൈനഷ്ഠികീ ബുദ്ധിഃ സർേവഷാം ഏവ സംമതാ
യഥാ വാ മന്യേസ രാജംസ് തത് ക്ഷി ം സംവിധീയതാം
29 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സമുൈദക്ഷന്ത വാസുകിം പന്നേഗശ്വരം
വാസുകിശ് ചാപി സഞ്ചിന്ത്യ താൻ ഉവാച ഭുജംഗമാൻ
30 ൈനഷാ േവാ ൈനഷ്ഠികീ ബുദ്ധിർ മതാ കർതും ഭുജംഗമാഃ
സർേവഷാം ഏവ േമ ബുദ്ധിഃ പന്നഗാനാം ന േരാചേത
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31 കിം ത്വ് അ സംവിധാതവ്യം ഭവതാം യദ് ഭേവദ് ധിതം
അേനനാഹം ഭൃശം തേപ്യ ഗുണേദാഷൗ മദാ യൗ
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അധ്യായം 35

1 [സ്]
ഏലാപ സ്യ തു വചഃ ത്വാ നാഗാ ദ്വിേജാത്തമ
സർേവ ഹൃഷ്ടമനസഃ സാധു സാധ്വ് ഇത്യ് അപൂജയൻ
2 തതഃ ഭൃതി താം കന്യാം വാസുകിഃ പര്യരക്ഷത
ജരത്കാരും സ്വസാരം ൈവ പരം ഹർഷം അവാപ ച
3 തേതാ നാതിമഹാൻ കാലഃ സമതീത ഇവാഭവത്
അഥ േദവാസുരാഃ സർേവ മമ ർ വരുണാലയം
4 ത േന ം അഭൂൻ നാേഗാ വാസുകിർ ബലിനാം വരഃ
സമാൈപ്യവ ച തത് കർമ പിതാമഹം ഉപാഗമൻ
5 േദവാ വാസുകിനാ സാർധം പിതാമഹം അഥാ വൻ
ഭഗവഞ് ശാപഭീേതാ ഽയം വാസുകിസ് തപ്യേത ഭൃശം
6 തേസ്യദം മാനസം ശല്യം സമുദ്ധർതും ത്വം അർഹസി
ജനന്യാഃ ശാപജം േദവ ജ്ഞാതീനാം ഹിതകാങ്ക്ഷിണഃ
7 ഹിേതാ ഹ്യ് അയം സദാസ്മാകം ിയകാരീ ച നാഗരാട്
കുരു സാദം േദേവശ ശമയാസ്യ മേനാ ജ്വരം
8 [ ്]
മൈയൈവതദ് വിതീർണം ൈവ വചനം മനസാമരാഃ
ഏലാപേ ണ നാേഗന യദ് അസ്യാഭിഹിതം പുരാ
9 തത് കേരാത്വ് ഏഷ നാേഗ ഃ ാപ്തകാലം വചസ് തഥാ
വിനശിഷ്യന്തി േയ പാപാ ന തു േയ ധർമചാരിണഃ
10 ഉത്പന്നഃ സ ജരത് കാരുസ് തപസ്യ് ഉേ രേതാ ദ്വിജഃ
തൈസ്യഷ ഭഗിനീം കാേല ജരത്കാരും യച്ഛതു
11 യദ് ഏലാപേ ണ വചസ് തേദാക്തം ഭുജേഗന ഹ
പന്നഗാനാം ഹിതം േദവാസ് തത് തഥാ ന തദ് അന്യഥാ
12 [സ്]
ഏതച് ത്വാ സ നാേഗ ഃ പിതാമഹവചസ് തദാ
സർപാൻ ബനൂഞ് ജരത്കാരൗ നിത്യയുക്താൻ സമാദധത്
13 ജരത്കാരുർ യദാ ഭാര്യാം ഇേച്ഛദ് വരയിതും ഭുഃ
ശീ ം ഏത്യ മമാേഖ്യയം തൻ നഃ േ േയാ ഭവിഷ്യതി
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അധ്യായം 36

1 [ഷ്]
ജരത്കാരുർ ഇതി േ ാക്തം യത് ത്വയാ സൂതനന്ദന
ഇച്ഛാമ്യ് ഏതദ് അഹം തസ്യ ഋേഷഃ േ ാതും മഹാത്മനഃ
2 കിം കാരണം ജരത്കാേരാർ നാൈമതത് ഥിതം ഭുവി
ജരത്കാരു നിരുക്തം ത്വം യഥാവദ് വ ം അർഹസി
3 [സ്]
ജേരതി ക്ഷയം ആഹുർ ൈവ ദാരുണം കാരു സഞ്ജ്ഞിതം
ശരീരം കാരു തസ്യാസീത് തത് സ ധീമാഞ് ശൈനഃ ശൈനഃ
4 ക്ഷപയാം ആസ തീേ ണ തപേസത്യ് അത ഉച്യേത
ജരത്കാരുർ ഇതി ഹ്മൻ വാസുേകർ ഭഗിനീ തഥാ
5 ഏവം ഉക്തസ് തു ധർമാത്മാ ശൗനകഃ ാഹസത് തദാ
ഉ വസം ആമ ്യ ഉപപന്നം ഇതി വൻ
6 [സ്]
അഥ കാലസ്യ മഹതഃ സ മുനിഃ സംശിത തഃ
തപസ്യ് അഭിരേതാ ധീമാൻ ന ദാരാൻ അഭ്യകാങ്ക്ഷത
7 സ ഊർധ്വേരതാസ് തപസി സക്തഃ; സ്വാധ്യായവാൻ വീതഭയ മഃ സൻ
ചചാര സർവാം പൃഥിവീം മഹാത്മാ; ന ചാപി ദാരാൻ മനസാപ്യ് അകാങ്ക്ഷത്
8 തേതാ ഽപരസ്മിൻ സ ാേപ്ത കാേല കസ്മിംശ് ചിദ് ഏവ തു
പരിക്ഷിദ് ഇതി വിഖ്യാേതാ രാജാ കൗരവവംശഭൃത്
9 യഥാ പാ ർ മഹാബാഹുർ ധനുർധര വേരാ ഭുവി
ബഭൂവ മൃഗയാ ശീലഃ പുരാസ്യ പിതാമഹഃ
10 മൃഗാൻ വിധ്യൻ വഹാരാംശ് ച തര ൻ മഹിഷാംസ് തഥാ
അന്യാംശ് ച വിവിധാൻ വന്യാംശ് ചചാര പൃഥിവീപതിഃ
11 സ കദാ ചിൻ മൃഗം വിദ്ധ്വാ ബാേണന നതപർവണാ
പൃഷ്ഠേതാ ധനുർ ആദായ സസാര ഗഹേന വേന
12 യഥാ ഹി ഭഗവാൻ രുേ ാ വിദ്ധ്വാ യജ്ഞമൃഗം ദിവി
അന്വഗച്ഛദ് ധനുഷ്പാണിഃ പര്യേന്വഷംസ് തതസ് തതഃ
13 ന ഹി േതന മൃേഗാ വിേദ്ധാ ജീവൻ ഗച്ഛതി ൈവ വനം
പൂർവരൂപം തു തൻ നൂനം ആസീത് സ്വർഗഗതിം തി
പരിക്ഷിതസ് തസ്യ രാേജ്ഞാ വിേദ്ധാ യൻ നഷ്ടവാൻ മൃഗഃ
14 ദൂരം ചാപഹൃതസ് േതന മൃേഗണ സ മഹീപതിഃ
പരി ാന്തഃ പിപാസാർത ആസസാദ മുനിം വേന
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15 ഗവാം ചാേരഷ്വ് ആസീനം വത്സാനാം മുഖനിഃസൃതം
ഭൂയിഷ്ഠം ഉപയുഞ്ജാനം േഫനം ആപിബതാം പയഃ
16 തം അഭി ത്യ േവേഗന സ രാജാ സംശിത തം
അപൃച്ഛദ് ധനുർ ഉദ്യമ്യ തം മുനിം മാന്വിതഃ
17 േഭാ േഭാ ഹ്മന്ന് അഹം രാജാ പരിക്ഷിദ് അഭിമന ജഃ
മയാ വിേദ്ധാ മൃേഗാ നഷ്ടഃ കച് ചിത് ത്വം ദൃഷ്ടവാൻ അസി
18 സ മുനിസ് തസ്യ േനാവാച കിം ചിൻ മൗന േത സ്ഥിതഃ
തസ്യ േന്ധ മൃതം സർപം േദ്ധാ രാജാ സമാസജത്
19 ധനുേഷ്കാട്യാ സമുത്ക്ഷിപ്യ സ ൈചനം സമുൈദക്ഷത
ന ച കിം ചിദ് ഉവാൈചനം ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
20 സ രാജാ േ ാധം ഉ ജ്യ വ്യഥിതസ് തം തഥാഗതം
ദൃഷ്ട്വാ ജഗാമ നഗരം ഋഷിസ് ത്വ് ആേസ്ത തൈഥവ സഃ
21 തരുണസ് തസ്യ പുേ ാ ഽഭൂത് തിഗ്മേതജാ മഹാതപാഃ
ശൃംഗീ നാമ മഹാേ ാേധാ ദു സാേദാ മഹാ തഃ
22 സ േദവം പരം ഈശാനം സർവഭൂതഹിേത രതം

ഹ്മാണം ഉപതേസ്ഥ ൈവ കാേല കാേല സുസംയതഃ
സ േതന സമനുജ്ഞാേതാ ഹ്മണാ ഗൃഹം ഈയിവാൻ
23 സേഖ്യാക്തഃ ീഡമാേനന സ ത ഹസതാ കില
സംരംഭീ േകാപേനാ ഽതീവ വിഷകൽപ ഋേഷഃ സുതഃ
ഋഷിപുേ ണ നർമാർഥം കൃേശന ദ്വിജസത്തമഃ
24 േതജസ്വിനസ് തവ പിതാ തൈഥവ ച തപസ്വിനഃ
ശവം േന്ധന വഹതി മാ ശൃംഗിൻ ഗർവിേതാ ഭവ
25 വ്യാഹരത്സ്വ് ഋഷിപുേ ഷു മാ സ്മ കിം ചിദ് വേചാ വദീഃ
അസ്മദ്വിേധഷു സിേദ്ധഷു ഹ്മവി തപസ്വിഷു
26 ക്വ േത പുരുഷമാനിത്വം ക്വ േത വാചസ് തഥാവിധഃ
ദർപജാഃ പിതരം യസ് ത്വം ഷ്ടാ ശവധരം തഥാ
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അധ്യായം 37

1 [ഷ്]
ജരത്കാരുർ ഇതി േ ാക്തം യത് ത്വയാ സൂതനന്ദന
ഇച്ഛാമ്യ് ഏതദ് അഹം തസ്യ ഋേഷഃ േ ാതും മഹാത്മനഃ
2 കിം കാരണം ജരത്കാേരാർ നാൈമതത് ഥിതം ഭുവി
ജരത്കാരു നിരുക്തം ത്വം യഥാവദ് വ ം അർഹസി
3 [സ്]
ജേരതി ക്ഷയം ആഹുർ ൈവ ദാരുണം കാരു സഞ്ജ്ഞിതം
ശരീരം കാരു തസ്യാസീത് തത് സ ധീമാഞ് ശൈനഃ ശൈനഃ
4 ക്ഷപയാം ആസ തീേ ണ തപേസത്യ് അത ഉച്യേത
ജരത്കാരുർ ഇതി ഹ്മൻ വാസുേകർ ഭഗിനീ തഥാ
5 ഏവം ഉക്തസ് തു ധർമാത്മാ ശൗനകഃ ാഹസത് തദാ
ഉ വസം ആമ ്യ ഉപപന്നം ഇതി വൻ
6 [സ്]
അഥ കാലസ്യ മഹതഃ സ മുനിഃ സംശിത തഃ
തപസ്യ് അഭിരേതാ ധീമാൻ ന ദാരാൻ അഭ്യകാങ്ക്ഷത
7 സ ഊർധ്വേരതാസ് തപസി സക്തഃ; സ്വാധ്യായവാൻ വീതഭയ മഃ സൻ
ചചാര സർവാം പൃഥിവീം മഹാത്മാ; ന ചാപി ദാരാൻ മനസാപ്യ് അകാങ്ക്ഷത്
8 തേതാ ഽപരസ്മിൻ സ ാേപ്ത കാേല കസ്മിംശ് ചിദ് ഏവ തു
പരിക്ഷിദ് ഇതി വിഖ്യാേതാ രാജാ കൗരവവംശഭൃത്
9 യഥാ പാ ർ മഹാബാഹുർ ധനുർധര വേരാ ഭുവി
ബഭൂവ മൃഗയാ ശീലഃ പുരാസ്യ പിതാമഹഃ
10 മൃഗാൻ വിധ്യൻ വഹാരാംശ് ച തര ൻ മഹിഷാംസ് തഥാ
അന്യാംശ് ച വിവിധാൻ വന്യാംശ് ചചാര പൃഥിവീപതിഃ
11 സ കദാ ചിൻ മൃഗം വിദ്ധ്വാ ബാേണന നതപർവണാ
പൃഷ്ഠേതാ ധനുർ ആദായ സസാര ഗഹേന വേന
12 യഥാ ഹി ഭഗവാൻ രുേ ാ വിദ്ധ്വാ യജ്ഞമൃഗം ദിവി
അന്വഗച്ഛദ് ധനുഷ്പാണിഃ പര്യേന്വഷംസ് തതസ് തതഃ
13 ന ഹി േതന മൃേഗാ വിേദ്ധാ ജീവൻ ഗച്ഛതി ൈവ വനം
പൂർവരൂപം തു തൻ നൂനം ആസീത് സ്വർഗഗതിം തി
പരിക്ഷിതസ് തസ്യ രാേജ്ഞാ വിേദ്ധാ യൻ നഷ്ടവാൻ മൃഗഃ
14 ദൂരം ചാപഹൃതസ് േതന മൃേഗണ സ മഹീപതിഃ
പരി ാന്തഃ പിപാസാർത ആസസാദ മുനിം വേന
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15 ഗവാം ചാേരഷ്വ് ആസീനം വത്സാനാം മുഖനിഃസൃതം
ഭൂയിഷ്ഠം ഉപയുഞ്ജാനം േഫനം ആപിബതാം പയഃ
16 തം അഭി ത്യ േവേഗന സ രാജാ സംശിത തം
അപൃച്ഛദ് ധനുർ ഉദ്യമ്യ തം മുനിം മാന്വിതഃ
17 േഭാ േഭാ ഹ്മന്ന് അഹം രാജാ പരിക്ഷിദ് അഭിമന ജഃ
മയാ വിേദ്ധാ മൃേഗാ നഷ്ടഃ കച് ചിത് ത്വം ദൃഷ്ടവാൻ അസി
18 സ മുനിസ് തസ്യ േനാവാച കിം ചിൻ മൗന േത സ്ഥിതഃ
തസ്യ േന്ധ മൃതം സർപം േദ്ധാ രാജാ സമാസജത്
19 ധനുേഷ്കാട്യാ സമുത്ക്ഷിപ്യ സ ൈചനം സമുൈദക്ഷത
ന ച കിം ചിദ് ഉവാൈചനം ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
20 സ രാജാ േ ാധം ഉ ജ്യ വ്യഥിതസ് തം തഥാഗതം
ദൃഷ്ട്വാ ജഗാമ നഗരം ഋഷിസ് ത്വ് ആേസ്ത തൈഥവ സഃ
21 തരുണസ് തസ്യ പുേ ാ ഽഭൂത് തിഗ്മേതജാ മഹാതപാഃ
ശൃംഗീ നാമ മഹാേ ാേധാ ദു സാേദാ മഹാ തഃ
22 സ േദവം പരം ഈശാനം സർവഭൂതഹിേത രതം

ഹ്മാണം ഉപതേസ്ഥ ൈവ കാേല കാേല സുസംയതഃ
സ േതന സമനുജ്ഞാേതാ ഹ്മണാ ഗൃഹം ഈയിവാൻ
23 സേഖ്യാക്തഃ ീഡമാേനന സ ത ഹസതാ കില
സംരംഭീ േകാപേനാ ഽതീവ വിഷകൽപ ഋേഷഃ സുതഃ
ഋഷിപുേ ണ നർമാർഥം കൃേശന ദ്വിജസത്തമഃ
24 േതജസ്വിനസ് തവ പിതാ തൈഥവ ച തപസ്വിനഃ
ശവം േന്ധന വഹതി മാ ശൃംഗിൻ ഗർവിേതാ ഭവ
25 വ്യാഹരത്സ്വ് ഋഷിപുേ ഷു മാ സ്മ കിം ചിദ് വേചാ വദീഃ
അസ്മദ്വിേധഷു സിേദ്ധഷു ഹ്മവി തപസ്വിഷു
26 ക്വ േത പുരുഷമാനിത്വം ക്വ േത വാചസ് തഥാവിധഃ
ദർപജാഃ പിതരം യസ് ത്വം ഷ്ടാ ശവധരം തഥാ
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അധ്യായം 38

1 [ഷൃ]
യദ്യ് ഏതത് സാഹസം താത യദി വാ ദു തം കൃതം

ിയം വാപ്യ് അ ിയം വാ േത വാഗ് ഉക്താ ന മൃഷാ മയാ
2 ൈനവാന്യേഥദം ഭവിതാ പിതർ ഏഷ വീമി േത
നാഹം മൃഷാ വീമി ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുതഃ ശപൻ
3 [ഷമീക]
ജാനാമ്യ് ഉ ഭാവം ത്വാം പു സത്യഗിരം തഥാ
നാനൃതം ഹ്യ് ഉക്തപൂർവം േത ൈനതൻ മിഥ്യാ ഭവിഷ്യതി
4 പി ാ പുേ ാ വയഃേസ്ഥാ ഽപി സതതം വാച്യ ഏവ തു
യഥാ സ്യാദ് ഗുണസംയുക്തഃ ാ യാച് ച മഹദ് യശഃ
5 കിം പുനർ ബാല ഏവ ത്വം തപസാ ഭാവിതഃ േഭാ
വർധേത ച ഭവതാം േകാേപാ ഽതീവ മഹാത്മനാം
6 േസാ ഽഹം പശ്യാമി വക്തവ്യം ത്വയി ധർമഭൃതാം വര
പു ത്വം ബാലതാം ൈചവ തവാേവക്ഷ്യ ച സാഹസം
7 സ ത്വം ശമ യുേതാ ഭൂത്വാ വന്യം ആഹാരം ആഹരൻ
ചര േ ാധം ഇമം ത്യക്ത്വാ ൈനവം ധർമം ഹാസ്യസി
8 േ ാേധാ ഹി ധർമം ഹരതി യതീനാം ദുഃഖസഞ്ചിതം
തേതാ ധർമവിഹീനാനാം ഗതിർ ഇഷ്ടാ ന വിദ്യേത
9 ശമ ഏവ യതീനാം ഹി ക്ഷമിണാം സിദ്ധികാരകഃ
ക്ഷമാവതാം അയം േലാകഃ പരശ് ൈചവ ക്ഷമാവതാം
10 തസ്മാച് ചേരഥാഃ സതതം ക്ഷമാ ശീേലാ ജിേത ിയഃ
ക്ഷമയാ ാപ്സ്യേസ േലാകാൻ ഹ്മണഃ സമനന്തരാൻ
11 മയാ തു ശമം ആസ്ഥായ യച് ഛക്യം കർതും അദ്യ ൈവ
തത് കരിേഷ്യ ഽദ്യ താതാഹം േ ഷയിേഷ്യ നൃപായ ൈവ
12 മമ പുേ ണ ശേപ്താ ഽസി ബാേലനാകൃത ബുദ്ധിനാ
മേമമാം ധർഷണാം ത്വത്തഃ േ ക്ഷ്യ രാജന്ന് അമർഷിണാ
13 [സ്]
ഏവമാദിശ്യ ശിഷ്യം സ േ ഷയാം ആസ സു തഃ
പരിക്ഷിേത നൃപതേയ ദയാപേന്നാ മഹാതപാഃ
14 സന്ദിശ്യ കുശല ശ്നം കാര്യവൃത്താന്തം ഏവ ച
ശിഷ്യം ഗൗര മുഖം നാമ ശീലവന്തം സമാഹിതം
15 േസാ ഽഭിഗമ്യ തതഃ ശീ ം നേര ം കുരുവർധനം
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വിേവശ ഭവനം രാജ്ഞഃ പൂർവം ദ്വാഃൈസ്ഥർ നിേവദിതഃ
16 പൂജിതശ് ച നേരേ ണ ദ്വിേജാ ഗൗര മുഖസ് തതഃ
ആചഖ്യൗ പരിവി ാേന്താ രാേജ്ഞ സർവം അേശഷതഃ
ശമീക വചനം േഘാരം യേഥാക്തം മ ിസംനിധൗ
17 ശമീേകാ നാമ രാേജ വിഷേയ വർതേത തവ
ഋഷിഃ പരമധർമാത്മാ ദാന്തഃ ശാേന്താ മഹാതപാഃ
18 തസ്യ ത്വയാ നരവ്യാ സർപഃ ാൈണർ വിേയാജിതഃ
അവസേക്താ ധനുേഷ്കാട്യാ സ്ഖേന്ധ ഭരതസത്തമ
ക്ഷാന്തവാംസ് തവ തത് കർമ പു സ് തസ്യ ന ചക്ഷേമ
19 േതന ശേപ്താ ഽസി രാേജ പിതുർ അജ്ഞാതം അദ്യ ൈവ
തക്ഷകഃ സപ്തരാേ ണ മൃത സ് േത ൈവ ഭവിഷ്യതി
20 ത രക്ഷാം കുരുേഷ്വതി പുനഃ പുനർ അഥാ വീത്
തദ് അന്യഥാ ന ശക്യം ച കർതും േകന ചിദ് അപ്യ് ഉത
21 ന ഹി ശേക്നാതി സംയ ം പു ം േകാപസമന്വിതം
തേതാ ഽഹം േ ഷിതസ് േതന തവ രാജൻ ഹിതാർഥിനാ
22 ഇതി ത്വാ വേചാ േഘാരം സ രാജാ കുരുനന്ദനഃ
പര്യതപ്യത തത് പാപം കൃത്വാ രാജാ മഹാതപാഃ
23 തം ച മൗന തധരം ത്വാ മുനിവരം തദാ
ഭൂയ ഏവാഭവദ് രാജാ േശാകസന്തപ്ത മാനസഃ
24 അനുേ ാശാത്മതാം തസ്യ ശമീകസ്യാവധാര്യ തു
പര്യതപ്യത ഭൂേയാ ഽപി കൃത്വാ തത് കിൽബിഷം മുേനഃ
25 ന ഹി മൃത ം തഥാ രാജാ ത്വാ ൈവ േസാ ഽന്വതപ്യത
അേശാചദ് അമര േഖ്യാ യഥാ കൃേത്വഹ കർമ തത്
26 തതസ് തം േ ഷയാം ആസ രാജാ ഗൗര മുഖം തദാ
ഭൂയഃ സാദം ഭഗവാൻ കേരാത്വ് ഇതി മേമതി ൈവ
27 തസ്മിംശ് ച ഗതമാേ ൈവ രാജാ ഗൗര മുേഖ തദാ
മ ിഭിർ മ യാം ആസ സഹ സംവിഗ്നമാനസഃ
28 നിശ്ചിത്യ മ ിഭിശ് ൈചവ സഹിേതാ മ തത്ത്വവിത്

ാസാദം കാരയാം ആസ ഏകസ്തംഭം സുരക്ഷിതം
29 രക്ഷാം ച വിദേധ ത ഭിഷജശ് ചൗഷധാനി ച

ാഹ്മണാൻ സിദ്ധമ ാംശ് ച സർവേതാ ൈവ ന്യേവശയത്
30 രാജകാര്യാണി ത സ്ഥഃ സർവാണ്യ് ഏവാകേരാച് ച സഃ
മ ിഭിഃ സഹധർമജ്ഞഃ സമന്താത് പരിരക്ഷിതഃ
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31 ാേപ്ത തു ദിവേസ തസ്മിൻ സപ്തേമ ദ്വിജസത്തമ
കാശ്യേപാ ഽഭ്യാഗമദ് വിദ്വാംസ് തം രാജാനം ചികിത്സിതും
32 തം ഹി േതന തദ് അഭൂദ് അദ്യ തം രാജസത്തമം
തക്ഷകഃ പന്നഗേ േഷ്ഠാ േനഷ്യേത യമസാദനം
33 തം ദഷ്ടം പന്നേഗേ ണ കരിേഷ്യ ഽഹം അപജ്വരം
ത േമ ഽർഥശ് ച ധർമശ് ച ഭവിേതതി വിചിന്തയൻ
34 തം ദദർശ സ നാേഗ സ് തക്ഷകഃ കാശ്യപം പഥി
ഗച്ഛന്തം ഏകമനസം ദ്വിേജാ ഭൂത്വാ വേയാ ഽതിഗഃ
35 തം അ വീത് പന്നേഗ ഃ കാശ്യപം മുനിപുംഗവം
ക്വ ഭവാംസ് ത്വരിേതാ യാതി കിം ച കാര്യം ചികീർഷതി
36 [ക്]
നൃപം കുരു കുേലാത്പന്നം പരിക്ഷിതം അരിന്ദമം
തക്ഷകഃ പന്നഗേ ഷ്ഠസ് േതജസാദ്യ ധക്ഷ്യതി
37 തം ദഷ്ടം പന്നേഗേ ണ േതനാഗ്നിസമേതജസാ
പാണ്ഡവാനാം കുലകരം രാജാനം അമിതൗജസം
ഗച്ഛാമി സൗമ്യ ത്വരിതം സദ്യഃ കർതും അപജ്വരം
38 [ത്]
അഹം സ തക്ഷേകാ ഹ്മംസ് തം ധക്ഷ്യാമി മഹീപതിം
നിവർതസ്വ ന ശക്തസ് ത്വം മയാ ദഷ്ടം ചികിത്സിതും
39 [ക്]
അഹം തം നൃപതിം നാഗ ത്വയാ ദഷ്ടം അപജ്വരം
കരിഷ്യ ഇതി േമ ബുദ്ധിർ വിദ്യാ ബലം ഉപാ ിതഃ
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അധ്യായം 39

1 [തക്സക]
ദഷ്ടം യദി മേയഹ ത്വം ശക്തഃ കിം ചിച് ചികിത്സിതും
തേതാ വൃക്ഷം മയാ ദഷ്ടം ഇമം ജീവയ കാശ്യപ
2 പരം മ ബലം യത് േത തദ് ദർശയ യതസ്യ ച
ന്യേ ാധം ഏനം ധക്ഷ്യാമി പശ്യതസ് േത ദ്വിേജാത്തമ
3 [ക്]
ദശനാേഗ വൃക്ഷം ത്വം യം ഏനം അഭിമന്യേസ
അഹം ഏനം ത്വയാ ദഷ്ടം ജീവയിേഷ്യ ഭുജംഗമ
4 [സ്]
ഏവം ഉക്തഃ സ നാേഗ ഃ കാശ്യേപന മഹാത്മനാ
അദശദ് വൃക്ഷം അേഭ്യത്യ ന്യേ ാധം പന്നേഗാത്തമഃ
5 സ വൃക്ഷസ് േതന ദഷ്ടഃ സൻ സദ്യ ഏവ മഹാദ േത
ആശീവിഷവിേഷാേപതഃ ജജ്വാല സമന്തതഃ
6 തം ദഗ്ധ്വാ സ നഗം നാഗഃ കശ്യപം പുനർ അ വീത്
കുരു യത്നം ദ്വിജേ ഷ്ഠ ജീവൈയനം വന തിം
7 ഭസ്മീഭൂതം തേതാ വൃക്ഷം പന്നേഗ സ്യ േതജസാ
ഭസ്മ സർവം സമാഹൃത്യ കാശ്യേപാ വാക്യം അ വീത്
8 വിദ്യാ ബലം പന്നേഗ പശ്യ േമ ഽസ്മിൻ വന തൗ
അഹം സഞ്ജീവയാമ്യ് ഏനം പശ്യതസ് േത ഭുജംഗമ
9 തതഃ സ ഭഗവാൻ വിദ്വാൻ കാശ്യേപാ ദ്വിജസത്തമഃ
ഭസ്മരാശീകൃതം വൃക്ഷം വിദ്യയാ സമജീവയത്
10 അ രം തം സ കൃതവാംസ് തതഃ പർണദ്വയാന്വിതം
പലാശിനം ശാഖിനം ച തഥാ വിടപിനം പുനഃ
11 തം ദൃഷ്ട്വാ ജീവിതം വൃക്ഷം കാശ്യേപന മഹാത്മനാ
ഉവാച തക്ഷേകാ ഹ്മന്ന് ഏതദ് അത്യദ്ഭുതം ത്വയി
12 വിേ യദ് വിഷം ഹന്യാ മമ വാ മദ്വിധസ്യ വാ
കം ത്വം അർഥം അഭിേ ർ യാസി ത തേപാധന
13 യത് േത ഽഭിലഷിതം ാ ം ഫലം തസ്മാൻ നൃേപാത്തമാത്
അഹം ഏവ ദാസ്യാമി തത് േത യദ്യ് അപി ദുർലഭം
14 വി ശാപാഭിഭൂേത ച ക്ഷീണായുഷി നരാധിേപ
ഘടമാനസ്യ േത വി സിദ്ധിഃ സംശയിതാ ഭേവത്
15 തേതാ യശഃ ദീപ്തം േത ിഷു േലാേകഷു വി തം
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വിരശ്മിർ ഇവ ഘർമാംശുർ അന്തർധാനം ഇേതാ േജത്
16 [ക്]
ധനാർഥീ യാമ്യ് അഹം ത തൻ േമ ദിത്സ ഭുജംഗമ
തേതാ ഽഹം വിനിവർതിേഷ്യ ഗൃഹാേയാരഗ സത്തമ
17 [ത്]
യാവദ് ധനം ാർഥയേസ തസ്മാദ് രാജ്ഞസ് തേതാ ഽധികം
അഹം േത ഽദ്യ ദാസ്യാമി നിവർതസ്വ ദ്വിേജാത്തമ
18 [സ്]
തക്ഷകസ്യ വചഃ ത്വാ കാശ്യേപാ ദ്വിജസത്തമഃ

ദധ്യൗ സുമഹാേതജാ രാജാനം തി ബുദ്ധിമാൻ
19 ദിവ്യജ്ഞാനഃ സ േതജസ്വീ ജ്ഞാത്വാ തം നൃപതിം തദാ
ക്ഷീണായുഷം പാണ്ഡേവയം അപാവർതത കാശ്യപഃ
ലബ്ധ്വാ വിത്തം മുനിവരസ് തക്ഷകാദ് യാവദ് ഈപ്സിതം
20 നിവൃേത്ത കാശ്യേപ തസ്മിൻ സമേയന മഹാത്മനി
ജഗാമ തക്ഷകസ് തൂർണം നഗരം നാഗസാഹ്വയം
21 അഥ ശു ാവ ഗച്ഛൻ സ തക്ഷേകാ ജഗതീപതിം
മ ാഗൈദർ വിഷഹൈര രക്ഷ്യമാണം യത്നതഃ
22 സ ചിന്തയാം ആസ തദാ മായാേയാേഗന പാർഥിവഃ
മയാ വഞ്ചയിതേവ്യാ ഽസൗ ക ഉപാേയാ ഭേവദ് ഇതി
23 തതസ് താപസരൂേപണ ാഹിേണാത് സ ഭുജംഗമാൻ
ഫലപേ ാദകം ഗൃഹ്യ രാേജ്ഞ നാേഗാ ഽഥ തക്ഷകഃ
24 [ത്]
ഗച്ഛധ്വം യൂയം അവ്യ ാ രാജാനം കാര്യവത്തയാ
ഫലപേ ാദകം നാമ തി ാഹയിതും നൃപം
25 [സ്]
േത തക്ഷക സമാദിഷ്ടാസ് തഥാ ച ർ ഭുജംഗമാഃ
ഉപനിന സ് തഥാ രാേജ്ഞ ദർഭാൻ ആപഃ ഫലാനി ച
26 തച് ച സർവം സ രാേജ ഃ തിജ ാഹ വീര്യവാൻ
കൃത്വാ ച േതഷാം കാര്യാണി ഗമ്യതാം ഇത്യ് ഉവാച താൻ
27 ഗേതഷു േതഷു നാേഗഷു താപസച് ഛദ്മ രൂപിഷു
അമാത്യാൻ സുഹൃദശ് ൈചവ േ ാവാച സ നരാധിപഃ
28 ഭക്ഷയ ഭവേന്താ ൈവ സ്വാദൂനീമാനി സർവശഃ
താപൈസർ ഉപനീതാനി ഫലാനി സഹിതാ മയാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 2 37

29 തേതാ രാജാ സസചിവഃ ഫലാന്യ് ആദാതും ഐച്ഛത
യദ് ഗൃഹീതം ഫലം രാജ്ഞാ ത കൃമിർ അഭൂദ് അണുഃ

സ്വകഃ കൃഷ്ണ നയനസ് താേ ാ വർേണന ശൗനക
30 സ തം ഗൃഹ്യ നൃപേ ഷ്ഠഃ സചിവാൻ ഇദം അ വീത്
അസ്തം അേഭ്യതി സവിതാ വിഷാദ് അദ്യ ന േമ ഭയം
31 സത്യവാഗ് അ സ മുനിഃ കൃമിേകാ മാം ദശത്വ് അയം
തക്ഷേകാ നാമ ഭൂത്വാ ൈവ തഥാ പരിഹൃതം ഭേവത്
32 േത ൈചനം അന്വവർതന്ത മ ിണഃ കാലേചാദിതാഃ
ഏവം ഉക്ത്വാ സ രാേജേ ാ ീവായാം സംനിേവശ്യ ഹ
കൃമികം ാഹസത് തൂർണം മുമൂർഷുർ നഷ്ടേചതനഃ
33 ഹസന്ന് ഏവ ച േഭാേഗന തക്ഷേകണാഭിേവഷ്ടിതഃ
തസ്മാത് ഫലാദ് വിനി മ്യ യത് തദ് രാേജ്ഞ നിേവദിതം
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അധ്യായം 40

1 [സ്]
തം തഥാ മ ിേണാ ദൃഷ്ട്വാ േഭാേഗന പരിേവഷ്ടിതം
വിവർണവദനാഃ സർേവ രുരുദുർ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
2 തം തു നാദം തതഃ ത്വാ മ ിണസ് േത ദു വുഃ
അപശ്യംശ് ൈചവ േത യാന്തം ആകാേശ നാഗം അദ്ഭുതം
3 സീമന്തം ഇവ കുർവാണം നഭസഃ പദ്മവർചസം
തക്ഷകം പന്നഗേ ഷ്ഠം ഭൃശം േശാകപരായണാഃ
4 തതസ് തു േത തദ്ഗൃഹം അഗ്നിനാ വൃതം; ദീപ്യമാനം വിഷേജന േഭാഗിനഃ
ഭയാത് പരിത്യജ്യ ദിശഃ േപദിേര; പപാത തച് ചാശനി താഡിതം യഥാ
5 തേതാ നൃേപ തക്ഷക േതജസാ ഹേത; യുജ്യ സർവാഃ പരേലാകസത് ി 
യാഃ
ശുചിർ ദ്വിേജാ രാജപുേരാഹിതസ് തദാ; തൈഥവ േത തസ്യ നൃപസ്യ മ ിണഃ
6 നൃപം ശിശും തസ്യ സുതം ച ിേര; സേമത്യ സർേവ പുരവാസിേനാ ജനാഃ
നൃപം യം ആഹുസ് തം അമി ഘാതിനം; കുരു വീരം ജനേമജയം ജനാഃ
7 സ ബാല ഏവാര്യ മതിർ നൃേപാത്തമഃ; സൈഹവ ൈതർ മ ിപുേരാഹിൈത 
സ് തദാ
ശശാസ രാജ്യം കുരുപുംഗവാ േജാ; യഥാസ്യ വീരഃ പിതാമഹസ് തഥാ
8 തതസ് തു രാജാനം അമി താപനം; സമീക്ഷ്യ േത തസ്യ നൃപസ്യ മ ിണഃ
സുവർണവർമാണം ഉേപത്യ കാശിപം; വപുഷ്ടമാർഥം വരയാം ച മുഃ
9 തതഃ സ രാജാ ദദൗ വപുഷ്ടമാം; കുരു വീരായ പരീക്ഷ്യ ധർമതഃ
സ ചാപി താം ാപ്യ മുദാ യുേതാ ഽഭവൻ; ന ചാന്യനാരീഷു മേനാ ദേധ ക്വ
ചിത്
10 സരഃസു ഫുേല്ലഷു വേനഷു ൈചവ ഹ; സന്നേചതാ വിജഹാര വീര്യവാൻ
തഥാ സ രാജന്യ വേരാ വിജ ിവാൻ; യേഥാർവശീം ാപ്യ പുരാ പുരൂരവാഃ
11 വപുഷ്ടമാ ചാപി വരം പതിം തദാ; തീതരൂപം സമവാപ്യ ഭൂമിപം
ഭാേവന രാമാ രമയാം ബഭൂവ ൈവ; വിഹാരകാേലഷ്വ് അവേരാധ സുന്ദരീ
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അധ്യായം 41

1 [സ്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ജരത്കാരുർ മഹാതപാഃ
ചചാര പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം യ സായം ഗൃേഹാ മുനിഃ
2 ചരൻ ദീക്ഷാം മഹാേതജാ ദുശ്ചരാം അകൃതാത്മഭിഃ
തീർേഥഷ്വ് ആ വനം കുർവൻ പുേണ്യഷു വിചചാര ഹ
3 വായുഭേക്ഷാ നിരാഹാരഃ ശുഷ്യന്ന് അഹർ അഹർ മുനിഃ
സ ദദർശ പിതൄൻ ഗർേത ലംബമാനാൻ അേധാമുഖാൻ
4 ഏകതന്ത്വ് അവശിഷ്ടം ൈവ വീരണസ്തംബം ആ ിതാൻ
തം ച ത ം ശൈനർ ആഖും ആദദാനം ബിലാ യം
5 നിരാഹാരാൻ കൃശാൻ ദീനാൻ ഗർേത ഽഽർതാംസ് ാണം ഇച്ഛതഃ
ഉപസൃത്യ സ താൻ ദീനാൻ ദീനരൂേപാ ഽഭ്യഭാഷത
6 േക ഭവേന്താ ഽവലംബേന്ത വീരണസ്തംബം ആ ിതാഃ
ദുർബലം ഖാദിൈതർ മൂൈലർ ആഖുനാ ബിലവാസിനാ
7 വീരണസ്തംബേക മൂലം യദ് അപ്യ് ഏകം ഇഹ സ്ഥിതം
തദ് അപ്യ് അയം ശൈനർ ആഖുർ ആദേത്ത ദശൈനഃ ശിൈതഃ
8 േഛത്സ്യേത ഽൽപാവശിഷ്ടത്വാദ് ഏതദ് അപ്യ് അചിരാദ് ഇവ
തതഃ സ്ഥ പതിതാേരാ ഽ ഗർേത അസ്മിന്ന് അേധാമുഖാഃ
9 തേതാ േമ ദുഃഖം ഉത്പന്നം ദൃഷ്ട്വാ യുഷ്മാൻ അേധാമുഖാൻ
കൃ ാം ആപദം ആപന്നാൻ ിയം കിം കരവാണി വഃ
10 തപേസാ ഽസ്യ ചതുർേഥന തൃതീേയനാപി വാ പുനഃ
അർേധന വാപി നിസ്തർതും ആപദം ത മാചിരം
11 അഥ വാപി സമേ ണ തര തപസാ മമ
ഭവന്തഃ സർവ ഏവാസ്മാത് കാമം ഏവം വിധീയതാം
12 [പിതരഹ്]
ഋേദ്ധാ ഭവാൻ ഹ്മ ചാരീ േയാ നസ് ാതും ഇേഹച്ഛതി
ന തു വി ാ ്യ തപസാ ശക്യം ഏതദ് വ്യേപാഹിതും
13 അസ്തി നസ് താത തപസഃ ഫലം വദതാം വര
സന്താന ക്ഷയാദ് ഹ്മൻ പതാേമാ നിരേയ ഽശുചൗ
14 ലംബതാം ഇഹ നസ് താത ന ജ്ഞാനം തിഭാതി ൈവ
േയന ത്വാം നാഭിജാനീേമാ േലാേക വിഖ്യാതപൗരുഷം
15 ഋേദ്ധാ ഭവാൻ മഹാഭാേഗാ േയാ നഃ േശാച്യാൻ സുദുഃഖിതാൻ
േശാചസ്യ് ഉേപത്യ കാരുണ്യാച് ഛൃണു േയ ൈവ വയം ദ്വിജ
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16 യായാവരാ നാമ വയം ഋഷയഃ സംശിത താഃ
േലാകാത് പുണ്യാദ് ഇഹ ഷ്ടാഃ സന്താന ക്ഷയാദ് വിേഭാ
17 നഷ്ടം നസ് തപഃ പുണ്യം ന ഹി നസ് ത ർ അസ്തി ൈവ
അസ്തി ത്വ് ഏേകാ ഽദ്യ നസ് ത ഃ േസാ ഽപി നാസ്തി യഥാതഥാ
18 മന്ദഭാേഗ്യാ ഽൽപഭാഗ്യാനാം ബ ഃ സ ഖില നഃ കുേല
ജരത്കാരുർ ഇതി ഖ്യാേതാ േവദേവദാംഗപാരഗഃ
നിയതാത്മാ മഹാത്മാ ച സു തഃ സുമഹാതപാഃ
19 േതന സ്മ തപേസാ േലാഭാത് കൃ ം ആപാദിതാ വയം
ന തസ്യ ഭാര്യാ പുേ ാ വാ ബാന്ധേവാ വാസ്തി കശ് ചന
20 തസ്മാൽ ലംബാമേഹ ഗർേത നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാ ഹ്യ് അനാഥവത്
സ വക്തവ്യസ് ത്വയാ ദൃഷ്ട്വാ അസ്മാകം നാഥവത്തയാ
21 പിതരസ് േത ഽവലംബേന്ത ഗർേത ദീനാ അേധാമുഖാഃ
സാധു ദാരാൻ കുരുേഷ്വതി ജായേസ്വതി ചാഭിേഭാ
കുലത ർ ഹി നഃ ശിഷ്ടസ് ത്വം ഏൈവകസ് തേപാധന
22 യത് തു പശ്യസി േനാ ഹ്മൻ വീരണസ്തംബം ആ ിതാൻ
ഏേഷാ ഽസ്മാകം കുലസ്തംബ ആസീത് സ്വകുലവർധനഃ
23 യാനി പശ്യസി ൈവ ഹ്മൻ മൂലാനീഹാസ്യ വീരുധഃ
ഏേത നസ്തന്തവസ് താത കാേലന പരിഭക്ഷിതാഃ
24 യത് ത്വ് ഏതത് പശ്യസി ഹ്മൻ മൂലം അസ്യാർധഭക്ഷിതം
ത ലംബാമേഹ സർേവ േസാ ഽപ്യ് ഏകസ് തപ ആസ്ഥിതഃ
25 യം ആഖും പശ്യസി ഹ്മൻ കാല ഏഷ മഹാബലഃ
സ തം തേപാ രതം മന്ദം ശൈനഃ ക്ഷപയേത തുദൻ
ജരത്കാരും തേപാ ലുബ്ധം മന്ദാത്മാനം അേചതസം
26 ന ഹി നസ് തത് തപസ് തസ്യ താരയിഷ്യതി സത്തമ
ഛിന്നമൂലാൻ പരി ഷ്ടാൻ കാേലാപഹതേചതസഃ
നരക തിഷ്ഠാൻ പശ്യാസ്മാൻ യഥാ ദു തിനസ് തഥാ
27 അസ്മാസു പതിേതഷ്വ് അ സഹ പൂർൈവഃ പിതാമൈഹഃ
ഛിന്നഃ കാേലന േസാ ഽപ്യ് അ ഗന്താ ൈവ നരകം തതഃ
28 തേപാ വാപ്യ് അഥ വാ യേജ്ഞാ യച് ചാന്യത് പാവനം മഹത്
തത് സർവം ന സമം താത സന്തേത്യതി സതാം മതം
29 സ താത ദൃഷ്ട്വാ യാസ് ത്വം ജരത്കാരും തപസ്വിനം
യഥാദൃഷ്ടം ഇദം ചാൈസ്മ ത്വയാേഖ്യയം അേശഷതഃ
30 യഥാ ദാരാൻ കുര്യാത് സപു ാംശ് േചാത്പാദേയദ് യഥാ
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തഥാ ഹ്മംസ് ത്വയാ വാച്യഃ േസാ ഽസ്മാകം നാഥവത്തയാ
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അധ്യായം 42

1 [സ്]
ഏതച് ത്വാ ജരത്കാരുർ ദുഃഖേശാകപരായണഃ
ഉവാച സ്വാൻ പിതൄൻ ദുഃഖാദ് ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധയാ ഗിരാ
2 അഹം ഏവ ജരത്കാരുഃ കിൽബിഷീ ഭവതാം സുതഃ
തദ് ദണ്ഡം ധാരയത േമ ദു േതർ അകൃതാത്മനഃ
3 [പിതരഹ്]
പു ദിഷ്ട്യാസി സ ാപ്ത ഇമം േദശം യദൃച്ഛയാ
കിമർഥം ച ത്വയാ ഹ്മൻ ന കൃേതാ ദാരസം ഹഃ
4 [ജ്]
മമായം പിതേരാ നിത്യം ഹൃദ്യ് അർഥഃ പരിവർതേത
ഊർധ്വേരതാഃ ശരീരം ൈവ ാപേയയം അമു ൈവ
5 ഏവം ദൃഷ്ട്വാ തു ഭവതഃ ശകുന്താൻ ഇവ ലംബതഃ
മയാ നിവർതിതാ ബുദ്ധിർ ഹ്മചര്യാത് പിതാമഹാഃ
6 കരിേഷ്യ വഃ ിയം കാമം നിേവേക്ഷ്യ നാ സംശയഃ
സനാമ്നീം യദ്യ് അഹം കന്യാം ഉപലേപ്സ്യ കദാ ചന
7 ഭവിഷ്യതി ച യാ കാ ചിദ് ൈഭക്ഷവത് സ്വയം ഉദ്യതാ

തി ഹീതാ താം അസ്മി ന ഭേരയം ച യാം അഹം
8 ഏവംവിധം അഹം കുര്യാം നിേവശം ാ യാം യദി
അന്യഥാ ന കരിേഷ്യ തു സത്യം ഏതത് പിതാമഹാഃ
9 [സ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു സ പിതൄംശ് ചചാര പൃഥിവീം മുനിഃ
ന ച സ്മ ലഭേത ഭാര്യാം വൃേദ്ധാ ഽയം ഇതി ശൗനക
10 യദാ നിർേവദം ആപന്നഃ പിതൃഭിശ് േചാദിതസ് തഥാ
തദാരണ്യം സ ഗേത്വാൈച്ചശ് ചുേ ാശ ഭൃശദുഃഖിതഃ
11 യാനി ഭൂതാനി സന്തീഹ സ്ഥാവരാണി ചരാണി ച
അന്തർഹിതാനി വാ യാനി താനി ശൃണ്വ േമ വചഃ
12 ഉേ തപസി വർതന്തം പിതരശ് േചാദയന്തി മാം
നിവിശേസ്വതി ദുഃഖാർതാസ് േതഷാം ിയചികീർഷയാ
13 നിേവശാർഥ്യ് അഖിലാം ഭൂമിം കന്യാ ൈഭക്ഷം ചരാമി േഭാഃ
ദരിേ ാ ദുഃഖശീലശ് ച പിതൃഭിഃ സംനിേയാജിതഃ
14 യസ്യ കന്യാസ്തി ഭൂതസ്യ േയ മേയഹ കീർതിതാഃ
േത േമ കന്യാം യച്ഛ ചരതഃ സർവേതാദിശം
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15 മമ കന്യാ സനാമ്നീ യാ ൈഭക്ഷവച് േചാദ്യതാ ഭേവത്
ഭേരയം ൈചവ യാം നാഹം താം േമ കന്യാം യച്ഛത
16 തതസ് േത പന്നഗാ േയ ൈവ ജരത്കാരൗ സമാഹിതാഃ
താം ആദായ വൃത്തിം േത വാസുേകഃ ത്യേവദയൻ
17 േതഷാം ത്വാ സ നാേഗ ഃ കന്യാം താം സമല താം

ഗൃഹ്യാരണ്യം അഗമത് സമീപം തസ്യ പന്നഗഃ
18 ത താം ൈഭക്ഷവത് കന്യാം ാദാത് തൈസ്മ മഹാത്മേന
നാേഗേ ാ വാസുകിർ ഹ്മൻ ന സ താം ത്യഗൃഹ്ണത
19 അസനാേമതി ൈവ മത്വാ ഭരേണ ചാവിചാരിേത
േമാക്ഷഭാേവ സ്ഥിതശ് ചാപി ദ്വന്ദ്വീ ഭൂതഃ പരി േഹ
20 തേതാ നാമ സ കന്യായാഃ പ ച്ഛ ഭൃഗുനംഗന
വാസുേക ഭരണം ചാസ്യാ ന കുര്യാം ഇത്യ് ഉവാച ഹ
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1 [സ്]
വാസുകിസ് ത്വ് അ വീദ് വാക്യം ജരത്കാരും ഋഷിം തദാ
സനാമാ തവ കേന്യയം സ്വസാ േമ തപസാന്വിതാ
2 ഭരിഷ്യാമി ച േത ഭാര്യാം തീേച്ഛമാം ദ്വിേജാത്തമ
രക്ഷണം ച കരിേഷ്യ ഽസ്യാഃ സർവശക്ത്യാ തേപാധന
3 തി േത തു നാേഗന ഭരിേഷ്യ ഭഗിനീം ഇതി
ജരത്കാരുസ് തദാ േവശ്മ ഭുജഗസ്യ ജഗാമ ഹ
4 ത മ വിദാം േ ഷ്ഠസ് തേപാവൃേദ്ധാ മഹാ തഃ
ജ ാഹ പാണിം ധർമാത്മാ വിധിമ പുര തം
5 തേതാ വാസഗൃഹം ശു ം പന്നേഗ സ്യ സംമതം
ജഗാമ ഭാര്യാം ആദായ യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
6 ശയനം ത ൈവ കൢപ്തം ർധ്യാസ്തരണ സംവൃതം
ത ഭാര്യാ സഹായഃ സ ജരത്കാരുർ ഉവാസ ഹ
7 സ ത സമയം ചേ ഭാര്യയാ സഹ സത്തമഃ
വി ിയം േമ ന കർതവ്യം ന ച വാച്യം കദാ ചന
8 ത്യേജയം അ ിേയ ഹി ത്വാം കൃേത വാസം ച േത ഗൃേഹ
ഏതദ് ഗൃഹാണ വചനം മയാ യത് സമുദീരിതം
9 തതഃ പരമസംവിഗ്നാ സ്വസാ നാഗപേതസ് തു സാ
അതിദുഃഖാന്വിതാ വാചം തം ഉവാൈചവം അസ്ത്വ് ഇതി
10 തൈഥവ സാ ച ഭർതാരം ദുഃഖശീലം ഉപാചരത്
ഉപാൈയഃ േശ്വതകാകീൈയഃ ിയകാമാ യശസ്വിനീ
11 ഋതുകാേല തതഃ സ്നാതാ കദാ ചിദ് വാസുേകഃ സ്വസാ
ഭർതാരം തം യഥാന്യായം ഉപതേസ്ഥ മഹാമുനിം
12 ത തസ്യാഃ സമഭവദ് ഗർേഭാ ജ്വലനസംനിഭഃ
അതീവ തപസാ യുേക്താ ൈവശ്വാനരസമദ തിഃ
ശു പേക്ഷ യഥാ േസാേമാ വ്യവർധത തൈഥവ സഃ
13 തതഃ കതിപയാഹസ്യ ജരത്കാരുർ മഹാതപാഃ
ഉത്സംേഗ ഽസ്യാഃ ശിരഃ കൃത്വാ സുഷ്വാപ പരിഖിന്നവത്
14 തസ്മിംശ് ച സുേപ്ത വിേ േ സവിതാസ്തം ഇയാദ് ഗിരിം
അഹ്നഃ പരിക്ഷേയ ഹ്മംസ് തതഃ സാചിന്തയത് തദാ
വാസുേകർ ഭഗിനീ ഭീതാ ധർമേലാപാൻ മനസ്വിനീ
15 കിം നു േമ സുകൃതം ഭൂയാദ് ഭർതുർ ഉത്ഥാപനം ന വാ
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ദുഃഖശീേലാ ഹി ധർമാത്മാ കഥം നാസ്യാപരാ യാം
16 േകാേപാ വാ ധർമശീലസ്യ ധർമേലാേപാ ഽഥ വാ പുനഃ
ധർമേലാേപാ ഗരീയാൻ ൈവ സ്യാദ് അേ ത്യ് അകേരാൻ മനഃ
17 ഉത്ഥാപയിേഷ്യ യദ്യ് ഏനം വം േകാപം കരിഷ്യതി
ധർമേലാേപാ ഭേവദ് അസ്യ സന്ധ്യാതി മേണ വം
18 ഇതി നിശ്ചിത്യ മനസാ ജരത്കാരുർ ഭുജംഗമാ
തം ഋഷിം ദീപ്തതപസം ശയാനം അനേലാപമം
ഉവാേചദം വചഃ ക്ഷ്ണം തേതാ മധുരഭാഷിണീ
19 ഉത്തിഷ്ഠ ത്വം മഹാഭാഗ സൂേര്യാ ഽസ്തം ഉപഗച്ഛതി
സന്ധ്യാം ഉപാസ്സ്വ ഭഗവന്ന് അപഃ ഷ്ട്വാ യത തഃ
20 ാദു താഗ്നിേഹാേ ാ ഽയം മുഹൂർേതാ രമ്യദാരുണഃ
സന്ധ്യാ വർതേത േചയം പശ്ചിമായാം ദിശി േഭാ
21 ഏവം ഉക്തഃ സ ഭഗവാഞ് ജരത്കാരുർ മഹാതപാഃ
ഭാര്യാം രമാണൗഷ്ഠ ഇദം വചനം അ വീത്
22 അവമാനഃ യുേക്താ ഽയം ത്വയാ മമ ഭുജംഗേമ
സമീേപ േത ന വത്സ്യാമി ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
23 ന ഹി േതേജാ ഽസ്തി വാേമാരു മയി സുേപ്ത വിഭാവേസാഃ
അസ്തം ഗ ം യഥാകാലം ഇതി േമ ഹൃദി വർതേത
24 ന ചാപ്യ് അവമതേസ്യഹ വ ം േരാേചത കസ്യ ചിത്
കിം പുനർ ധർമശീലസ്യ മമ വാ മദ്വിധസ്യ വാ
25 ഏവം ഉക്താ ജരത്കാരുർ ഭർ ാ ഹൃദയകമ്പനം
അ വീദ് ഭഗിനീ ത വാസുേകഃ സംനിേവശേന
26 നാവമാനാത് കൃതവതീ തവാഹം തിേബാധനം
ധർമേലാേപാ ന േത വി സ്യാദ് ഇത്യ് ഏതത് കൃതം മയാ
27 ഉവാച ഭാര്യാം ഇത്യ് ഉേക്താ ജരത്കാരുർ മഹാതപാഃ
ഋഷിഃ േകാപസമാവിഷ്ടസ് ത്യ കാേമാ ഭുജംഗമാം
28 ന േമ വാഗ് അനൃതം ാഹ ഗമിേഷ്യ ഽഹം ഭുജംഗേമ
സമേയാ ഹ്യ് ഏഷ േമ പൂർവം ത്വയാ സഹ മിഥഃ കൃതഃ
29 സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിേതാ ഭേ യാസ് ത്വം ാതരം ശുേഭ
ഇേതാ മയി ഗേത ഭീരു ഗതഃ സ ഭഗവാൻ ഇതി
ത്വം ചാപി മയി നി ാേന്ത ന േശാകം കർതും അർഹസി
30 ഇത്യ് ഉക്താ സാനവദ്യാംഗീ ത വാച പതിം തദാ
ജരത്കാരും ജരത്കാരുശ് ചിന്താേശാകപരായണാ
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31 ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ വാചാ മുേഖന പരിശുഷ്യതാ
കൃതാഞ്ജലിർ വരാേരാഹാ പര്യ നയനാ തതഃ
ൈധര്യം ആലംബ്യ വാേമാരുർ ഹൃദേയന േവപതാ
32 ന മാം അർഹസി ധർമജ്ഞ പരിത്യ ം അനാഗസം
ധർേമ സ്ഥിതാം സ്ഥിേതാ ധർേമ സദാ ിയഹിേത രതാം
33 ദാേന കാരണം യച് ച മമ തുഭ്യം ദ്വിേജാത്തമ
തദ് അലബ്ധവതീം മന്ദാം കിം മാം വക്ഷ്യതി വാസുഖിഃ
34 മാതൃശാപാഭിഭൂതാനാം ജ്ഞാതീനാം മമ സത്തമ
അപത്യം ഈപ്ഷിതം ത്വത്തസ് തച് ച താവൻ ന ദൃശ്യേത
35 ത്വേത്താ ഹ്യ് അപത്യലാേഭന ജ്ഞാതീനാം േമ ശിവം ഭേവത്
സ േയാേഗാ ഭേവൻ നായം മമ േമാഘസ് ത്വയാ ദ്വിജ
36 ജ്ഞാതീനാം ഹിതം ഇച്ഛന്തീ ഭഗവംസ് ത്വാം സാദേയ
ഇമം അവ്യക്തരൂപം േമ ഗർഭം ആധായ സത്തമ
കഥം ത്യക്ത്വാ മഹാത്മാ സൻ ഗ ം ഇച്ഛസ്യ് അനാഗസം
37 ഏവം ഉക്തസ് തു സ മുനിർ ഭാര്യാം വചനം അ വീത്
യദ്യ് ഉക്തം അനുരൂപം ച ജരത്കാരുസ് തേപാധനഃ
38 അസ്ത്യ് ഏഷ ഗർഭഃ സുഭേഗ തവ ൈവശ്വാനേരാപമഃ
ഋഷിഃ പരമധർമാത്മാ േവദേവദാംഗപാരഗഃ
39 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ ജരത്കാരുർ മഹാൻ ഋഷിഃ
ഉ ായ തപേസ ഭൂേയാ ജഗാമ കൃതനിശ്ചയഃ
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അധ്യായം 44

1 [സ്]
ഗതമാ ം തു ഭർതാരം ജരത്കാരുർ അേവദയത്

ാതുസ് ത്വരിതം ആഗമ്യ യഥാതഥ്യം തേപാധന
2 തതഃ സ ഭുജഗ േ ഷ്ഠഃ ത്വാ സുമഹദ് അ ിയം
ഉവാച ഭഗിനീം ദീനാം തദാ ദീനതരഃ സ്വയം
3 ജാനാമി ഭേ യത് കാര്യം ദാേന കാരണം ച യത്
പന്നഗാനാം ഹിതാർഥായ പു സ് േത സ്യാത് തേതാ യദി
4 സ സർപസ ാത് കില േനാ േമാക്ഷയിഷ്യതി വീര്യവാൻ
ഏവം പിതാമഹഃ പൂർവം ഉക്തവാൻ മാം സുൈരഃ സഹ
5 അപ്യ് അസ്തി ഗർഭഃ സുഭേഗ തസ്മാത് േത മുനിസത്തമാത്
ന േചച്ഛാമ്യ് അഫലം തസ്യ ദാരകർമ മനീഷിണഃ
6 കാമം ച മമ ന ന്യായ്യം ം ത്വാം കാര്യം ഈദൃശം
കിം തു കാര്യഗരീയസ്ത്വാത് തതസ് ത്വാഹം അചൂചുദം
7 ദുർവാസതാം വിദിത്വാ ച ഭർതുസ് േത ഽതിതപസ്വിനഃ
ൈനനം അന്വാഗമിഷ്യാമി കദാചിദ് ധി ശേപത് സ മാം
8 ആചക്ഷ്വ ഭേ ഭർതുസ് ത്വം സർവം ഏവ വിേചഷ്ടിതം
ശല്യം ഉദ്ധര േമ േഘാരം ഭേ ഹൃദി ചിരസ്ഥിതം
9 ജരത്കാരുസ് തേതാ വാക്യം ഇത്യ് ഉക്താ ത്യഭാഷത
ആശ്വാസയന്തീ സന്തപ്തം വാസുകിം പന്നേഗശ്വരം
10 പൃേഷ്ടാ മയാപത്യ േഹേതാഃ സ മഹാത്മാ മഹാതപാഃ
അസ്തീത്യ് ഉദരം ഉദ്ദിശ്യ മേമദം ഗതവാംശ് ച സഃ
11 ൈസ്വേരഷ്വ് അപി ന േതനാഹം സ്മരാമി വിതഥം ക്വ ചിത്
ഉക്തപൂർവം കുേതാ രാജൻ സാമ്പരാേയ സ വക്ഷ്യതി
12 ന സന്താപസ് ത്വയാ കാര്യഃ കാര്യം തി ഭുജംഗേമ
ഉത്പത്സ്യതി ഹി േത പുേ ാ ജ്വലനാർകസമദ തിഃ
13 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഹി സ മാം ാതർ ഗേതാ ഭർതാ തേപാവനം
തസ്മാദ് േവ്യതു പരം ദുഃഖം തേവദം മനസി സ്ഥിതം
14 ഏതച് ത്വാ സ നാേഗേ ാ വാസുകിഃ പരയാ മുദാ
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തദ് വാക്യം ഭഗിന്യാഃ ത്യഗൃഹ്ണത
15 സാന്ത്വമാനാർഥ ദാൈനശ് ച പൂജയാ ചാനുരൂപയാ
േസാദര്യാം പൂജയാം ആസ സ്വസാരം പന്നേഗാത്തമഃ
16 തതഃ സ വവൃേധ ഗർേഭാ മഹാേതജാ രവി ഭഃ
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യഥാ േസാേമാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ ശു പേക്ഷാദിേതാ ദിവി
17 യഥാകാലം തു സാ ഹ്മൻ ജേജ്ഞ ഭുജഗ സ്വസാ
കുമാരം േദവഗർഭാഭം പിതൃമാതൃഭയാപഹം
18 വവൃേധ സ ച തൈ വ നാഗരാജനിേവശേന
േവദാംശ് ചാധിജേഗ സാംഗാൻ ഭാർഗവാച് ച്യവനാത്മജാത്
19 ചരിത േതാ ബാല ഏവ ബുദ്ധിസത്ത്വഗുണാന്വിതഃ
നാമ ചാസ്യാഭവത് ഖ്യാതം േലാേകഷ്വ് ആസ്തീക ഇത്യ് ഉത
20 അസ്തീത്യ് ഉക്ത്വാ ഗേതാ യസ്മാത് പിതാ ഗർഭസ്ഥം ഏവ തം
വനം തസ്മാദ് ഇദം തസ്യ നാമാസ്തീേകതി വി തം
21 സ ബാല ഏവ ത സ്ഥശ് ചരന്ന് അമിതബുദ്ധിമാൻ
ഗൃേഹ പന്നഗരാജസ്യ യത്നാത് പര്യരക്ഷ്യത
22 ഭഗവാൻ ഇവ േദേവശഃ ശൂലപാണിർ ഹിരണ്യദഃ
വിവർധമാനഃ സർവാംസ് താൻ പന്നഗാൻ അഭ്യഹർഷയത്
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അധ്യായം 45

1 [ഷ്]
യദ് അപൃച്ഛത് തദാ രാജാ മ ിേണാ ജനേമജയഃ
പിതുഃ സ്വർഗഗതിം തൻ േമ വിസ്തേരണ പുനർ വദ
2 [സ്]
ശൃണു ഹ്മൻ യഥാ പൃഷ്ടാ മ ിേണാ നൃപേതസ് തദാ
ആഖ്യാതവന്തസ് േത സർേവ നിധനം തത്പരിക്ഷിതഃ
3 [ജ്]
ജാനന്തി തു ഭവന്തസ് തദ് യഥാവൃത്തഃ പിതാ മമ
ആസീദ് യഥാ ച നിധനം ഗതഃ കാേല മഹായശാഃ
4 ത്വാ ഭവത് സകാശാദ് ധി പിതുർ വൃത്തം അേശഷതഃ
കല്യാണം തിപത്സ്യാമി വിപരീതം ന ജാതുചിത്
5 [സ്]
മ ിേണാ ഽഥാ വൻ വാക്യം പൃഷ്ടാസ് േതന മഹാത്മനാ
സർവധർമവിദഃ ാജ്ഞാ രാജാനം ജനേമജയം
6 ധർമാത്മാ ച മഹാത്മാ ച ജാ പാലഃ പിതാ തവ
ആസീദ് ഇഹ യഥാവൃത്തഃ സ മഹാത്മാ ശൃണുഷ്വ തത്
7 ചാതുർവർണ്യം സ്വധർമസ്ഥം സ കൃത്വാ പര്യരക്ഷത
ധർമേതാ ധർമവിദ് രാജാ ധർേമാ വി ഹവാൻ ഇവ
8 രരക്ഷ പൃഥിവീം േദവീം ീമാൻ അതുലവി മഃ
േദ്വഷ്ടാരസ് തസ്യ ൈനവാസൻ സ ച ന േദ്വഷ്ടി കം ചന
സമഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു ജാപതിർ ഇവാഭവത്
9 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ സ്വകർമസു
സ്ഥിതാഃ സുമനേസാ രാജംസ് േതന രാജ്ഞാ സ്വനുഷ്ഠിതാഃ
10 വിധവാനാഥ കൃപണാൻ വികലാംശ് ച ബഭാര സഃ
സുദർശഃ സർവഭൂതാനാം ആസീത് േസാമ ഇവാപരഃ
11 തുഷ്ടപുഷ്ടജനഃ ീമാൻ സത്യവാഗ് ദൃഢവി മഃ
ധനുർേവേദ ച ശിേഷ്യാ ഽഭൂൻ നൃപഃ ശാരദ്വതസ്യ സഃ
12 േഗാവിന്ദസ്യ ിയശ് ചാസീത് പിതാ േത ജനേമജയ
േലാകസ്യ ൈചവ സർവസ്യ ിയ ആസീൻ മഹായശാഃ
13 പരിക്ഷീേണഷു കുരുഷു ഉത്തരായാം അജായത
പരിക്ഷിദ് അഭവത് േതന സൗഭ സ്യാത്മേജാ ബലീ
14 രാജധർമാർഥകുശേലാ യുക്തഃ സർവഗുൈണർ നൃപഃ
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ജിേത ിയശ് ചാത്മവാംശ് ച േമധാവീ വൃദ്ധേസവിതഃ
15 ഷഡ് വർഗവിൻ മഹാബുദ്ധിർ നീതിധർമവിദ് ഉത്തമഃ

ജാ ഇമാസ് തവ പിതാ ഷഷ്ടിം വർഷാണ്യ് അപാലയത്
തേതാ ദിഷ്ടാന്തം ആപന്നഃ സർേപണാനതിവർതിതം
16 തതസ് ത്വം പുരുഷേ ഷ്ഠ ധർേമണ തിേപദിവാൻ
ഇദം വർഷസഹ ായ രാജ്യം കുരു കുലാഗതം
ബാല ഏവാഭിജാേതാ ഽസി സർവഭൂതാനുപാലകഃ
17 [ജ്]
നാസ്മിൻ കുേല ജാതു ബഭൂവ രാജാ; േയാ ന ജാനാം ഹിതകൃത് ിയശ് ച
വിേശഷതഃ േ ക്ഷ്യ പിതാമഹാനാം; വൃത്തം മഹദ് വൃത്തപരായണാനാം
18 കഥം നിധനം ആപന്നഃ പിതാ മമ തഥാവിധഃ
ആചക്ഷധ്വം യഥാവൻ േമ േ ാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
19 [സ്]
ഏവം സേഞ്ചാദിതാ രാജ്ഞാ മ ിണസ് േത നരാധിപം
ഊചുഃ സർേവ യഥാവൃത്തം രാജ്ഞഃ ിയഹിേത രതാഃ
20 ബഭൂവ മൃഗയാ ശീലസ് തവ രാജൻ പിതാ സദാ
യഥാ പാ ർ മഹാഭാേഗാ ധനുർധര വേരാ യുധി
അസ്മാസ്വ് ആസജ്യ സർവാണി രാജകാര്യാണ്യ് അേശഷതഃ
21 സ കദാ ചിദ് വനചേരാ മൃഗം വിവ്യാധ പ ിണാ
വിദ്ധ്വാ ചാന്വസരത് തൂർണം തം മൃഗം ഗഹേന വേന
22 പദാതിർ ബദ്ധനി ിംശസ് തതായുധ കലാപവാൻ
ന ചാസസാദ ഗഹേന മൃഗം നഷ്ടം പിതാ തവ
23 പരി ാേന്താ വയഃസ്ഥശ് ച ഷഷ്ടിവർേഷാ ജരാന്വിതഃ

ധിതഃ സ മഹാരേണ്യ ദദർശ മുനിം അന്തിേക
24 സ തം പ ച്ഛ രാേജേ ാ മുനിം മൗന താന്വിതം
ന ച കിം ചിദ് ഉവാൈചനം സ മുനിഃ പൃച്ഛേതാ ഽപി സൻ
25 തേതാ രാജാ ച് മാർതസ് തം മുനിം സ്ഥാണുവത് സ്ഥിതം
മൗന തധരം ശാന്തം സേദ്യാ മന വശം യയൗ
26 ന ബുേബാധ ഹി തം രാജാ മൗന തധരം മുനിം
സ തം മന സമാവിേഷ്ടാ ധർഷയാം ആസ േത പിതാ
27 മൃതം സർപം ധനുേഷ്കാട്യാ സമുത്ക്ഷിപ്യ ധരാതലാത്
തസ്യ ശുദ്ധാത്മനഃ ാദാത് േന്ധ ഭരതസത്തമ
28 ന േചാവാച സ േമധാവീ തം അേഥാ സാധ്വ് അസാധു വാ
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തസ്ഥൗ തൈഥവ ചാ ധ്യൻ സർപം േന്ധന ധാരയൻ
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അധ്യായം 46

1 [മ ിണഹ്]
തതഃ സ രാജാ രാേജ േന്ധ തസ്യ ഭുജംഗമം
മുേനഃ ത് ക്ഷാമ ആസജ്യ സ്വപുരം പുനർ ആയയൗ
2 ഋേഷസ് തസ്യ തു പുേ ാ ഽഭൂദ് ഗവി ജാേതാ മഹായശാഃ
ശൃംഗീ നാമ മഹാേതജാസ് തിഗ്മവീേര്യാ ഽതിേകാപനഃ
3 ഹ്മാണം േസാ ഽഭ പാഗമ്യ മുനിഃ പൂജാം ചകാര ഹ
അനുജ്ഞാേതാ ഗതസ് ത ശൃംഗീ ശു ാവ തം തദാ
സഖ ഃ സകാശാത് പിതരം പി ാ േത ധർഷിതം തഥാ
4 മൃതം സർപം സമാസക്തം പി ാ േത ജനേമജയ
വഹന്തം കുരുശാർദൂല േന്ധനാനപകാരിണം
5 തപസ്വിനം അതീവാഥ തം മുനി വരം നൃപ
ജിേത ിയ വിശുദ്ധം ച സ്ഥിതം കർമണ്യ് അഥാദ്ഭുേത
6 തപസാ േദ്യാതിതാത്മാനം േസ്വഷ്വ് അംേഗഷു യതം തഥാ
ശുഭാചാരം ശുഭകഥം സുസ്ഥിരം തം അേലാലുപം
7 അ ം അനസൂയം ച വൃദ്ധം മൗന േത സ്ഥിതം
ശരണ്യം സർവഭൂതാനാം പി ാ വി കൃതം തവ
8 ശശാപാഥ സ തച് ത്വാ പിതരം േത രുഷാന്വിതഃ
ഋേഷഃ പുേ ാ മഹാേതജാ ബാേലാ ഽപി സ്ഥവിൈരർ വരഃ
9 സ ക്ഷി ം ഉദകം ഷ്ട്വാ േരാഷാദ് ഇദം ഉവാച ഹ
പിതരം േത ഽഭിസന്ധായ േതജസാ ജ്വലന്ന് ഇവ
10 അനാഗസി ഗുരൗ േയാ േമ മൃതം സർപം അവാസൃജത്
തം നാഗസ് തക്ഷകഃ ദ്ധസ് േതജസാ സാദയിഷ്യതി
സപ്തരാ ാദ് ഇതഃ പാപം പശ്യ േമ തപേസാ ബലം
11 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ യയൗ ത പിതാ യ ാസ്യ േസാ ഽഭവത്
ദൃഷ്ട്വാ ച പിതരം തൈസ്മ ശാപം തം ത്യേവദയത്
12 സ ചാപി മുനിശാർദൂലഃ േ ഷയാം ആസ േത പിതുഃ
ശേപ്താ ഽസി മമ പുേ ണ യേത്താ ഭവ മഹീപേത
തക്ഷകസ് ത്വാം മഹാരാജ േതജസാ സാദയിഷ്യതി
13 ത്വാ തു തദ് വേചാ േഘാരം പിതാ േത ജനേമജയ
യേത്താ ഽഭവത് പരി സ്തസ് തക്ഷകാത് പന്നേഗാത്തമാത്
14 തതസ് തസ്മിംസ് തു ദിവേസ സപ്തേമ സമുപസ്ഥിേത
രാജ്ഞഃ സമീപം ഹ്മർഷിഃ കാശ്യേപാ ഗ ം ഐച്ഛത
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15 തം ദദർശാഥ നാേഗ ഃ കാശ്യപം തക്ഷകസ് തദാ
തം അ വീത് പന്നേഗ ഃ കാശ്യപം ത്വരിതം ജൻ
ക്വ ഭവാംസ് ത്വരിേതാ യാതി കിം ച കാര്യം ചികീർഷതി
16 [ക്]
യ രാജാ കുരുേ ഷ്ഠഃ പരിക്ഷിൻ നാമ ൈവ ദ്വിജഃ
തക്ഷേകണ ഭുജംേഗന ധക്ഷ്യേത കില ത ൈവ
17 ഗച്ഛാമ്യ് അഹം തം ത്വരിതഃ സദ്യഃ കർതും അപജ്വരം
മയാഭിപന്നം തം ചാപി ന സർേപാ ധർഷയിഷ്യതി
18 [ത്]
കിമർഥം തം മയാ ദഷ്ടം സഞ്ജീവയിതും ഇച്ഛസി

ഹി കാമം അഹം േത ഽദ്യ ദദ്മി സ്വം േവശ്മ ഗമ്യതാം
19 [മ ിണഹ്]
ധനലി ർ അഹം ത യാമീത്യ് ഉക്തശ് ച േതന സഃ
തം ഉവാച മഹാത്മാനം മാനയഞ് ക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
20 യാവദ് ധനം ാർഥയേസ തസ്മാദ് രാജ്ഞസ് തേതാ ഽധികം
ഗൃഹാണ മത്ത ഏവ ത്വം സംനിവർതസ്വ ചാനഘ
21 സ ഏവം ഉേക്താ നാേഗന കാശ്യേപാ ദ്വിപദാം വരഃ
ലബ്ധ്വാ വിത്തം നിവവൃേത തക്ഷകാദ് യാവദ് ഈപ്സിതം
22 തസ്മിൻ തിഗേത വിേ ഛദ്മേനാേപത്യ തക്ഷകഃ
തം നൃപം നൃപതിേ ഷ്ഠ പിതരം ധാർമികം തവ
23 ാസാദസ്ഥം യത്തം അപി ദഗ്ധവാൻ വിഷവഹ്നിനാ
തതസ് ത്വം പുരുഷവ്യാ വിജയായാഭിേഷചിതഃ
24 ഏതദ് ദൃഷ്ടം തം ചാപി യഥാവൻ നൃപസത്തമ
അസ്മാഭിർ നിഖിലം സർവം കഥിതം േത സുദാരുണം
25 ത്വാ ൈചതം നൃപേ ഷ്ഠ പാർഥിവസ്യ പരാഭവം
അസ്യ ചർേഷർ ഉത്തങ്കസ്യ വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
26 [ജ്]
ഏതത് തു േ ാതും ഇച്ഛാമി അടവ്യാം നിർജേന വേന
സംവാദം പന്നേഗ സ്യ കാശ്യപസ്യ ച യത് തദാ
27 േകന ദൃഷ്ടം തം ചാപി ഭവതാം േ ാ ം ആഗതം

ത്വാ ചാഥ വിധാസ്യാമി പന്നഗാന്തകരീം മതിം
28 [◌ം]
ശൃണു രാജൻ യഥാസ്മാകം േയൈനതത് കഥിതം പുരാ
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സമാഗമം ദ്വിേജ സ്യ പന്നേഗ സ്യ ചാധ്വനി
29 തസ്മിൻ വൃേക്ഷ നരഃ കശ് ചിദ് ഇന്ധനാർഥായ പാർഥിവ
വിചിന്വൻ പൂർവം ആരൂഢഃ ശുഷ്കശാഖം വന തിം
അബുധ്യമാനൗ തം ത വൃക്ഷസ്ഥം പന്നഗദ്വിജൗ
30 സ തു േതൈനവ വൃേക്ഷണ ഭസ്മീഭൂേതാ ഽഭവത് തദാ
ദ്വിജ ഭാവാദ് രാേജ ജീവിതഃ സവന തിഃ
31 േതന ഗത്വാ നൃപേ ഷ്ഠ നഗേര ഽസ്മിൻ നിേവദിതം
യഥാവൃത്തം തു തത് സർവം തക്ഷകസ്യ ദ്വിജസ്യ ച
32 ഏതത് േത കഥിതം രാജൻ യഥാവൃത്തം യഥാ തം

ത്വാ തു നൃപശാർദൂല കുരുഷ്വ യേഥപ്സിതം
33 [സ്]
മ ിണാം തു വചഃ ത്വാ സ രാജാ ജനേമജയഃ
പര്യതപ്യത ദുഃഖാർതഃ ത്യപിംഷത് കേര കരം
34 നിഃശ്വാസം ഉഷ്ണം അസകൃദ് ദീർഘം രാജീവേലാചനഃ
മുേമാചാ ണി ച തദാ േന ാഭ്യാം തതം നൃപഃ
ഉവാച ച മഹീപാേലാ ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
35 ൈത്വതദ് ഭവതാം വാക്യം പിതുർ േമ സ്വർഗതിം തി
നിശ്ചിേതയം മമ മതിർ യാ ൈവ താം േമ നിേബാധത
36 അനന്തരം അഹം മേന്യ തക്ഷകായ ദുരാത്മേന

തികർതവ്യം ഇത്യ് ഏവ േയന േമ ഹിംസിതഃ പിതാ
37 ഋേഷർ ഹി ശൃംേഗർ വചനം കൃത്വാ ദഗ്ധ്വാ ച പാർഥിവം
യദി ഗേച്ഛദ് അസൗ പാേപാ നനു ജീേവത് പിതാ മമ
38 പരിഹീേയത കിം തസ്യ യദി ജീേവത് സ പാർഥിവഃ
കാശ്യപസ്യ സാേദന മ ിണാം സുനേയന ച
39 സ തു വാരിതവാൻ േമാഹാത് കാശ്യപം ദ്വിജസത്തമം
സഞ്ജിജീവയിഷും ാപ്തം രാജാനം അപരാജിതം
40 മഹാൻ അതി േമാ ഹ്യ് ഏഷ തക്ഷകസ്യ ദുരാത്മനഃ
ദ്വിജസ്യ േയാ ഽദദദ് വ്യം മാ നൃപം ജീവേയദ് ഇതി
41 ഉത്തങ്കസ്യ ിയം കുർവന്ന് ആത്മനശ് ച മഹത് ിയം
ഭവതാം ൈചവ സർേവഷാം യാസ്യാമ്യ് അപചിതിം പിതുഃ
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അധ്യായം 47

1 [സ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ ീമാൻ മ ിഭിശ് ചാനുേമാദിതഃ
ആരുേരാഹ തിജ്ഞാം സ സർപസ ായ പാർഥിവഃ

ഹ്മൻ ഭരതശാർദൂേലാ രാജാ പാരിക്ഷിതസ് തദാ
2 പുേരാഹിതം അഥാഹൂയ ഋത്വിജം വസുധാധിപഃ
അ വീദ് വാക്യസമ്പന്നഃ സമ്പദ് അർഥകരം വചഃ
3 േയാ േമ ഹിംസിതവാംസ് താതം തക്ഷകഃ സ ദുരാത്മവാൻ

തികുര്യാം യഥാ തസ്യ തദ് ഭവേന്താ വ േമ
4 അപി തത് കർമ വിദിതം ഭവതാം േയന പന്നഗം
തക്ഷകം സ ദീേപ്ത ഽഗ്നൗ ാേപ്സ്യ ഽഹം സഹബാന്ധവം
5 യഥാ േതന പിതാ മഹ്യം പൂർവം ദഗ്േധാ വിഷാഗ്നിനാ
തഥാഹം അപി തം പാപം ദഗ്ധും ഇച്ഛാമി പന്നഗം
6 [ർത്വിജഹ്]
അസ്തി രാജൻ മഹത് സ ം ത്വദർഥം േദവനിർമിതം
സർപസ ം ഇതി ഖ്യാതം പുരാേണ കഥ്യേത നൃപ
7 ആഹർതാ തസ്യ സ സ്യ ത്വൻ നാേന്യാ ഽസ്തി നരാധിപ
ഇതി പൗരാണികാഃ ാഹുർ അസ്മാകം ചാസ്തി സ തുഃ
8 [സ്]
ഏവം ഉക്തഃ സ രാജർഷിർ േമേന സർപം ഹി തക്ഷകം
ഹുതാശനമുഖം ദീപ്തം വിഷ്ടം ഇതി സത്തമ
9 തേതാ ഽ വീൻ മ വിദസ് താൻ രാജാ ാഹ്മണാംസ് തദാ
ആഹരിഷ്യാമി തത് സ ം സംഭാരാഃ സം ിയ േമ
10 തതസ് േത ഋത്വിജസ് തസ്യ ശാ േതാ ദ്വിജസത്തമ
േദശം തം മാപയാം ആസുർ യജ്ഞായതന കാരണാത്
യഥാവജ് ജ്ഞാനവിദുഷഃ സർേവ ബുദ്ധ്യാ പരം ഗതാഃ
11 ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുക്തം ഇഷ്ടം ദ്വിജഗണായുതം

ഭൂതധനധാന്യാഢ്യം ഋത്വിഗ്ഭിഃ സുനിേവശിതം
12 നിർമായ ചാപി വിധിവദ് യജ്ഞായതനം ഈപ്സിതം
രാജാനം ദീക്ഷയാം ആസുഃ സർപസ ാപ്തേയ തദാ
13 ഇദം ചാസീത് ത പൂർവം സർപസേ ഭവിഷ്യതി
നിമിത്തം മഹദ് ഉത്പന്നം യജ്ഞവിഘ്ന കരം തദാ
14 യജ്ഞസ്യായതേന തസ്മിൻ ിയമാേണ വേചാ ഽ വീത്
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സ്ഥപതിർ ബുദ്ധിസമ്പേന്നാ വാ വിദ്യാ വിശാരദഃ
15 ഇത്യ് അ വീത് സൂ ധാരഃ സൂതഃ പൗരാണികസ് തദാ
യസ്മിൻ േദേശ ച കാേല ച മാപേനയം വർതിതാ

ാഹ്മണം കാരണം കൃത്വാ നായം സംസ്ഥാസ്യേത തുഃ
16 ഏതച് ത്വാ തു രാജാ സ ാഗ് ദീക്ഷാ കാലം അ വീത്
ക്ഷത്താരം േനഹ േമ കശ് ചിദ് അജ്ഞാതഃ വിേശദ് ഇതി
17 തതഃ കർമ വവൃേത സർപസേ വിധാനതഃ
പര്യ ാമംശ് ച വിധിവത് േസ്വ േസ്വ കർമണി യാജകാഃ
18 പരിധായ കൃഷ്ണ വാസാംസി ധൂമസംരക്ത േലാചനാഃ
ജുഹുവുർ മ വച് ൈചവ സമിദ്ധം ജാതേവദസം
19 കമ്പയന്തശ് ച സർേവഷാം ഉരഗാണാം മനാംസി േത
സർപാൻ ആജുഹുവുസ് ത സർവാൻ അഗ്നിമുേഖ തദാ
20 തതഃ സർപാഃ സമാേപതുഃ ദീേപ്ത ഹവ്യവാഹേന
വിേവഷ്ടമാനാഃ കൃപണാ ആഹ്വയന്തഃ പര രം
21 വി രന്തഃ ശ്വസന്തശ് ച േവഷ്ടയന്തസ് തഥാ പേര
പുൈച്ഛഃ ശിേരാഭിശ് ച ഭൃശം ചി ഭാനും േപദിേര
22 േശ്വതാഃ കൃഷ്ണാശ് ച നീലാശ് ച സ്ഥവിരാഃ ശിശവസ് തഥാ
രുവേന്താ ൈഭരവാൻ നാദാൻ േപതുർ ദീേപ്ത വിഭാവസൗ
23 ഏവം ശതസഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
അവശാനി വിനഷ്ടാനി പന്നഗാനാം ദ്വിേജാത്തമ
24 ഇ രാ ഇവ ത ാേന്യ ഹസ്തിഹസ്താ ഇവാപേര
മത്താ ഇവ ച മാതംഗാ മഹാകായാ മഹാബലാഃ
25 ഉച്ചാവചാശ് ച ബഹേവാ നാനാവർണാ വിേഷാൽബണാഃ
േഘാരാശ് ച പരിഘ ഖ്യാ ദന്ദ ശൂകാ മഹാബലാഃ

േപതുർ അഗ്നാവ് ഉരഗാ മാതൃവാഗ് ദണ്ഡപീഡിതാഃ
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അധ്യായം 48

1 [ഷ്]
സർപസേ തദാ രാജ്ഞഃ പാണ്ഡേവയസ്യ ധീമതഃ
ജനേമജയസ്യ േക ത്വ് ആസന്ന് ഋത്വിജഃ പരമർഷയഃ
2 േക സദസ്യാ ബഭൂവുശ് ച സർപസേ സുദാരുേണ
വിഷാദജനേന ഽത്യർഥം പന്നഗാനാം മഹാഭേയ
3 സർവം വിസ്തരതസ് താത ഭവാഞ് ശംസിതും അർഹതി
സർപസ വിധാനജ്ഞാ വിേജ്ഞയാസ് േത ഹി സൂതജ
4 [സൂത]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി നാമാനീഹ മനീഷിണാം
േയ ഋത്വിജഃ സദസ്യാശ് ച തസ്യാസൻ നൃപേതസ് തദാ
5 ത േഹാതാ ബഭൂവാഥ ാഹ്മണശ് ചണ്ഡഭാർഗവഃ
ച്യവനസ്യാന്വേയ ജാതഃ ഖ്യാേതാ േവദവിദാം വരഃ
6 ഉദ്ഗാതാ ാഹ്മേണാ വൃേദ്ധാ വിദ്വാൻ കൗത്സാര്യ ൈജമിനിഃ

ഹ്മാഭവച് ഛാർമ്ഗ രേവാ അധ്വര ർ േബാധ പിംഗലഃ
7 സദസ്യശ് ചാഭവദ് വ്യാസഃ പു ശിഷ്യസഹായവാൻ
ഉദ്ദാലകഃ ശമഠകഃ േശ്വതേകതുശ് ച പഞ്ചമഃ
8 അസിേതാ േദവലശ് ൈചവ നാരദഃ പർവതസ് തഥാ
ആേ യഃ കുണ്ഡ ജഠേരാ ദ്വിജഃ കുടി ഘടസ് തഥാ
9 വാത്സ്യഃ ത വാ വൃദ്ധസ് തപഃസ്വാധ്യായശീലവാൻ
കേഹാേഡാ േദവ ശർമാ ച മൗദ്ഗല്യഃ ശമ സൗഭരഃ
10 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ാഹ്മണാഃ സംശിത താഃ
സദസ്യാ അഭവംസ് ത സേ പാരിക്ഷിതസ്യ ഹ
11 ജുഹ്വത്സ്വ് ഋത്വിക്ഷ്വ് അഥ തദാ സർപസേ മഹാ തൗ
അഹയഃ ാപതംസ് ത േഘാരാഃ ാണിഭയാവഹാഃ
12 വസാ േമേദാ വഹാഃ കുല്യാ നാഗാനാം സ വർതിതാഃ
വവൗ ഗന്ധശ് ച തുമുേലാ ദഹ്യതാം അനിശം തദാ
13 പതതാം ൈചവ നാഗാനാം ധിഷ്ഠിതാനാം തഥാംബേര
അ യതാനിശം ശബ്ദഃ പച്യതാം ചാഗ്നിനാ ഭൃശം
14 തക്ഷകസ് തു സ നാേഗ ഃ പുരന്ദര നിേവശനം
ഗതഃ ൈത്വവ രാജാനം ദീക്ഷിതം ജനേമജയം
15 തതഃ സർവം യഥാവൃത്തം ആഖ്യായ ഭുജേഗാത്തമഃ
അഗച്ഛച് ഛരണം ഭീത ആഗഃ കൃത്വാ പുരന്ദരം
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16 തം ഇ ഃ ാഹ സു ീേതാ ന തവാസ്തീഹ തക്ഷക
ഭയം നാേഗ തസ്മാദ് ൈവ സർപസ ാത് കഥം ചന
17 സാദിേതാ മയാ പൂർവം തവാർഥായ പിതാമഹഃ
തസ്മാത് തവ ഭയം നാസ്തി േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
18 ഏവം ആശ്വാസിതസ് േതന തതഃ സ ഭുജേഗാത്തമഃ
ഉവാസ ഭവേന ത ശ സ്യ മുദിതഃ സുഖീ
19 അജ ം നിപതത്സ്വ് അഗ്നൗ നാേഗഷു ഭൃശദുഃഖിതഃ
അൽപേശഷ പരീവാേരാ വാസുകിഃ പര്യതപ്യത
20 കശ്മലം ചാവിശദ് േഘാരം വാസുകിം പന്നേഗശ്വരം
സ ഘൂർണമാന ഹൃദേയാ ഭഗിനീം ഇദം അ വീത്
21 ദഹ്യേന്ത ഽംഗാനി േമ ഭേ ദിേശാ ന തിഭാന്തി ച
സീദാമീവ ച സംേമാഹാദ് ഘൂർണതീവ ച േമ മനഃ
22 ദൃഷ്ടിർ മതി േമ ഽതീവ ഹൃദയം ദീര്യതീവ ച
പതിഷ്യാമ്യ് അവേശാ ഽദ്യാഹം തസ്മിൻ ദീേപ്ത വിഭാവസൗ
23 പാരിക്ഷിതസ്യ യേജ്ഞാ ഽസൗ വർതേത ഽസ്മജ് ജിഘാംസയാ
വ്യക്തം മയാപി ഗന്തവ്യം പിതൃരാജ നിേവശനം
24 അയം സ കാലഃ സ ാേപ്താ യദർഥം അസി േമ സ്വസഃ
ജരത്കാേരാഃ പുരാ ദത്താ സാ ാഹ്യ് അസ്മാൻ സബാന്ധവാൻ
25 ആസ്തീകഃ കില യജ്ഞം തം വർതന്തം ഭുജേഗാത്തേമ

തിേഷത്സ്യതി മാം പൂർവം സ്വയം ആഹ പിതാമഹഃ
26 തദ് വേത്സ ഹി വത്സം സ്വം കുമാരം വൃദ്ധസംമതം
മമാദ്യ ത്വം സഭൃത്യസ്യ േമാക്ഷാർഥം േവദ വിത്തമം
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അധ്യായം 49

1 [സ്]
തത ആഹൂയ പു ം സ്വം ജരത്കാരുർ ഭുജംഗമാ
വാസുേകർ നാഗരാജസ്യ വചനാദ് ഇദം അ വീത്
2 അഹം തവ പിതുഃ പു ാ ാ ദത്താ നിമിത്തതഃ
കാലഃ സ ചായം സ ാപ്തസ് തത് കുരുഷ്വ യഥാതഥം
3 [ആസ്തീക]
കിംനിമിത്തം മമ പിതുർ ദത്താ ത്വം മാതുേലന േമ
തൻ മമാചക്ഷ്വ തേത്ത്വന ത്വാ കർതാസ്മി തത് തഥാ
4 [സ്]
തത ആചഷ്ട സാ തൈസ്മ ബാന്ധവാനാം ഹിൈതഷിണീ
ഭഗിനീ നാഗരാജസ്യ ജരത്കാരുർ അവി വാ
5 ഭുജഗാനാം അേശഷാണാം മാതാ ക ർ ഇതി തിഃ
തയാ ശപ്താ രുഷിതയാ സുതാ യസ്മാൻ നിേബാധ തത്
6 ഉൈച്ഛഃ വാഃ േസാ ഽശ്വരാേജാ യൻ മിഥ്യാ ന കൃേതാ മമ
വിനതാ നിമിത്തം പണിേത ദാസഭാവായ പു കാഃ
7 ജനേമജയസ്യ േവാ യേജ്ഞ ധക്ഷ്യത്യ് അനിലസാരഥിഃ
ത പഞ്ചത്വം ആപന്നാഃ േ തേലാകം ഗമിഷ്യഥ
8 താം ച ശപ്തവതീം ഏവം സാക്ഷാൽ േലാകപിതാമഹഃ
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തദ് വാക്യം േ ാവാചാനുമുേമാദ ച
9 വാസുകിശ് ചാപി തച് ത്വാ പിതാമഹവചസ് തദാ
അമൃേത മഥിേത താത േദവാഞ് ശരണം ഈയിവാൻ
10 സിദ്ധാർഥാശ് ച സുരാഃ സർേവ ാപ്യാമൃതം അനുത്തമം

ാതരം േമ പുര ത്യ ജാപതിം ഉപാഗമൻ
11 േത തം സാദയാം ആസുർ േദവാഃ സർേവ പിതാമഹം
രാജ്ഞാ വാസുകിനാ സാർധം സ ശാേപാ ന ഭേവദ് ഇതി
12 വാസുകിർ നാഗരാേജാ ഽയം ദുഃഖിേതാ ജ്ഞാതികാരണാത്
അഭിശാപഃ സ മാ ാസ്യ ഭഗവൻ ന ഭേവദ് ഇതി
13 [ ്]
ജരത്കാരുർ ജരത്കാരും യാം ഭാര്യാം സമവാപ്സ്യതി
ത ജാേതാ ദ്വിജഃ ശാപാദ് ഭുജഗാൻ േമാക്ഷയിഷ്യതി
14 [ജ്]
ഏതച് ത്വാ തു വചനം വാസുകിഃ പന്നേഗശ്വരഃ
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ാദാൻ മാം അമര ഖ്യ തവ പിേ മഹാത്മേന
ാഗ് ഏവാനാഗേത കാേല ത ത്വം മയ്യ് അജായഥാഃ

15 അയം സ കാലഃ സ ാേപ്താ ഭയാൻ നസ് ാതും അർഹസി
ാതരം ൈചവ േമ തസ്മാത് ാതും അർഹസി പാവകാത്

16 അേമാഘം നഃ കൃതം തത് സ്യാദ് യദ് അഹം തവ ധീമേത
പിേ ദത്താ വിേമാക്ഷാർഥം കഥം വാ പു മന്യേസ
17 [സ്]
ഏവം ഉക്തസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ സ ആസ്തീേകാ മാതരം തദാ
അ വീദ് ദുഃഖസന്തപ്തം വാസുകിം ജീവയന്ന് ഇവ
18 അഹം ത്വാം േമാക്ഷയിഷ്യാമി വാസുേക പന്നേഗാത്തമ
തസ്മാച് ഛാപാൻ മഹാസത്ത്വസത്യം ഏതദ് വീമി േത
19 ഭവ സ്വസ്ഥമനാ നാഗ ന ഹി േത വിദ്യേത ഭയം

യതിേഷ്യ തഥാ സൗമ്യ യഥാ േ േയാ ഭവിഷ്യതി
ന േമ വാഗ് അനൃതം ാഹ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുേതാ ഽന്യഥാ
20 തം ൈവ നൃപ വരം ഗത്വാ ദീക്ഷിതം ജനേമജയം
വാഗ്ഭിർ മംഗലയുക്താഭിസ് േതാഷയിേഷ്യ ഽദ്യ മാതുല
യഥാ സ യേജ്ഞാ നൃപേതർ നിർവർതിഷ്യതി സത്തമ
21 സ സംഭാവയ നാേഗ മയി സർവം മഹാമേത
ന േത മയി മേനാ ജാതു മിഥ്യാ ഭവിതും അർഹതി
22 [വ്]
ആസ്തീക പരിഘൂർണാമി ഹൃദയം േമ വിദീര്യേത
ദിശശ് ച ന ജാനാമി ഹ്മദണ്ഡനിപീഡിതഃ
23 [ആ]
ന സന്താപസ് ത്വയാ കാര്യഃ കഥം ചിത് പന്നേഗാത്തമ
ദീപ്തദാേഗ്നഃ സമുത്പന്നം നാശയിഷ്യാമി േത ഭയം
24 ഹ്മദണ്ഡം മഹാേഘാരം കാലാഗ്നിസമേതജസം
നാശയിഷ്യാമി മാ ത്വം ഭയം കാർഷീഃ കഥം ചന
25 [സ്]
തതഃ സ വാസുേകർ േഘാരം അപനീയ മേനാ ജ്വരം
ആധായ ചാത്മേനാ ഽംേഗഷു ജഗാമ ത്വരിേതാ ഭൃശം
26 ജനേമജയസ്യ തം യജ്ഞം സർൈവഃ സമുദിതം ഗുൈണഃ
േമാക്ഷായ ഭുജേഗ ാണാം ആസ്തീേകാ ദ്വിജസത്തമഃ
27 സ ഗത്വാപശ്യദ് ആസ്തീേകാ യജ്ഞായതനം ഉത്തമം
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വൃതം സദൈസ്യർ ബഹുഭിഃ സൂര്യവഹ്നി സമ ൈഭഃ
28 സ ത വാരിേതാ ദ്വാഃൈസ്ഥഃ വിശൻ ദ്വിജസത്തമഃ
അഭിതുഷ്ടാവ തം യജ്ഞം േവശാർഥീ ദ്വിേജാത്തമഃ
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അധ്യായം 50

1 [ആ]
േസാമസ്യ യേജ്ഞാ വരുണസ്യ യജ്ഞഃ; ജാപേതർ യജ്ഞ ആസീത്

യാേഗ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
2 ശ സ്യ യജ്ഞഃ ശതസംഖ്യ ഉക്തസ്; തഥാപരസ് തുല്യസംഖ്യഃ ശതം ൈവ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
3 യമസ്യ യേജ്ഞാ ഹരി േമധസശ് ച; യഥാ യേജ്ഞാ രന്തി േദവസ്യ രാജ്ഞഃ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
4 ഗയസ്യ യജ്ഞഃ ശശബിേന്ദാശ് ച രാേജ്ഞാ; യജ്ഞസ് തഥാ ൈവ വണ 
സ്യ രാജ്ഞഃ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
5 നൃഗസ്യ യജ്ഞസ് ത്വ് അജമീഢസ്യ ചാസീദ്; യഥാ യേജ്ഞാ ദാശരേഥശ് ച
രാജ്ഞഃ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
6 യജ്ഞഃ േതാ േനാ ദിവി േദവ സൂേനാർ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാജമീഢസ്യ രാജ്ഞഃ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
7 കൃഷ്ണസ്യ യജ്ഞഃ സത്യവത്യാഃ സുതസ്യ; സ്വയം ച കർമ ചകാര യ
തഥാ യേജ്ഞാ ഽയം തവ ഭാരതാ ്യ; പാരിക്ഷിത സ്വസ്തി േനാ ഽ ിേയഭ്യഃ
8 ഇേമ ഹി േത സൂര്യഹുതാശവർചസഃ; സമാസേത വൃ ഹണഃ തും യഥാ
ൈനഷാം ജ്ഞാനം വിദ്യേത ജ്ഞാതും അദ്യ; ദത്തം േയേഭ്യാ ന ണേശ്യത്
കഥം ചിത്
9 ഋത്വിക് സേമാ നാസ്തി േലാേകഷു ൈചവ; ൈദ്വപായേനേനതി വിനിശ്ചിതം
േമ
ഏതസ്യ ശിഷ്യാ ഹി ക്ഷിതിം ചരന്തി; സർവർവിജഃ കർമസു േസ്വഷു ദക്ഷാഃ
10 വിഭാവസുശ് ചി ഭാനുർ മഹാത്മാ; ഹിരണ്യേരതാ വിശ്വഭുക് കൃഷ്ണ വർത്മാ

ദക്ഷിണാവർതശിഖഃ ദീേപ്താ; ഹവ്യം തേവദം ഹുതഭുഗ് വഷ്ടി േദവഃ
11 േനഹ ത്വദേന്യാ വിദ്യേത ജീവേലാേക; സേമാ നൃപഃ പാലയിതാ ജാനാം
ധൃത്യാ ച േത ീതമനാഃ സദാഹം; ത്വം വാ രാജാ ധർമരാേജാ യേമാ വാ
12 ശ ഃ സാക്ഷാദ് വ പാണിർ യേഥഹ; ാതാ േലാേക ഽസ്മിംസ് ത്വം
തേഥഹ ജാനാം
മതസ് ത്വം നഃ പുരുേഷേ ഹ േലാേക; ന ച ത്വദേന്യാ ഗൃഹപതിർ അസ്തി
യേജ്ഞ
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13 ഖട്വാംഗനാഭാഗ ദിലീപ കൽേപാ; യയാതി മാന്ധാതൃസമ ഭാവഃ
ആദിത്യേതജഃ തിമാനേതജാ; ഭീേഷ്മാ യഥാ ാജസി സു തസ് ത്വം
14 വാൽമീകിവത് േത നിഭൃതം സുൈധര്യം; വസിഷ്ഠവത് േത നിയതശ് ച
േകാപഃ

ഭുത്വം ഇേ ണ സമം മതം േമ; ദ തിശ് ച നാരായണവദ് വിഭാതി
15 യേമാ യഥാ ധർമവിനിശ്ചയജ്ഞഃ; കൃേഷ്ണാ യഥാ സർവഗുേണാപപന്നഃ

ിയാം നിവാേസാ ഽസി യഥാ വസൂനാം; നിധാന ഭൂേതാ ഽസി തഥാ തൂനാം
16 ദംേഭാദ്ഭേവനാസി സേമാ ബേലന; രാേമാ യഥാ ശ വിദ് അ വിച് ച
ഔർവ ിതാഭ്യാം അസി തുല്യേതജാ; ദുേ ക്ഷണീേയാ ഽസി ഭഗീരേഥാ വാ
17 [സ്]
ഏവം താഃ സർവ ഏവ സന്നാ; രാജാ സദസ്യാ ഋത്വിേജാ ഹവ്യവാഹഃ
േതഷാം ദൃഷ്ട്വാ ഭാവിതാനീംഗിതാനി; േ ാവാച രാജാ ജനേമജേയാ ഽഥ
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