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അധ്യായം 51

1 [ജ്]
ബാേലാ വാക്യം സ്ഥവിര ഇവ ഭാഷേത; നായം ബാലഃ സ്ഥവിേരാ ഽയം
മേതാ േമ
ഇച്ഛാമ്യ് അഹം വരം അൈസ്മ ദാതും; തൻ േമ വി ാ വിതരധ്വം സേമതാഃ
2 [സദസ്യാഹ്]
ബാേലാ ഽപി വിേ ാ മാന്യ ഏേവഹ രാജ്ഞാം; യശ് ചാവിദ്വാൻ യശ് ച
വിദ്വാൻ യഥാവത്
സർവാൻ കാമാംസ് ത്വത്ത ഏേഷാ ഽർഹേത ഽദ്യ; യഥാ ച നസ് തക്ഷക ഏതി
ശീ ം
3 [സ്]
വ്യാഹർതുകാേമ വരേദ നൃേപ ദ്വിജം; വരം വൃണീേഷ്വതി തേതാ ഽഭ വാച
േഹാതാ വാക്യം നാതിഹൃഷ്ടാന്തർ ആത്മാ; കർമണ്യ് അസ്മിംസ് തക്ഷേകാ
ൈനതി താവത്
4 [ജ്]
യഥാ േചദം കർമ സമാപ്യേത േമ; യഥാ ച നസ് തക്ഷക ഏതി ശീ ം
തഥാ ഭവന്തഃ യത സർേവ; പരം ശക്ത്യാ സ ഹി േമ വിദ്വിഷാണഃ
5 [ർത്വിജഹ്]
യഥാശാ ാണി നഃ ാഹുർ യഥാ ശംസതി പാവകഃ
ഇ സ്യ ഭവേന രാജംസ് തക്ഷേകാ ഭയപീഡിതഃ
6 [സ്]
യഥാ സൂേതാ േലാഹിതാേക്ഷാ മഹാത്മാ; പൗരാണിേകാ േവദിതവാൻ പുരസ്താ 
ത്
സ രാജാനം ാഹ പൃഷ്ടസ് തദാനീം; യഥാഹുർ വി ാസ് തദ്വദ് ഏതൻ നൃേദവ
7 പുരാണം ആഗമ്യ തേതാ വീമ്യ് അഹം; ദത്തം തൈസ്മ വരം ഇേ ണ
രാജൻ
വേസഹ ത്വം മത്സകാേശ സുഗുേപ്താ; ന പാവകസ് ത്വാം ദഹിഷ്യതീതി
8 ഏതച് ത്വാ ദീക്ഷിതസ് തപ്യമാന; ആേസ്ത േഹാതാരം േചാദയൻ
കർമകാേല
േഹാതാ ച യത്തഃ സ ജുഹാവ മൈ ർ; അേഥാ ഇ ഃ സ്വയം ഏവാജഗാമ
9 വിമാനം ആരുഹ്യ മഹാനുഭാവഃ; സർൈവർ േദൈവഃ പരിസം യമാനഃ
ബലാഹൈകശ് ചാപ്യ് അനുഗമ്യമാേനാ; വിദ്യാധൈരർ അപ്സരസാം ഗൈണശ്
ച
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10 തേസ്യാത്തരീേയ നിഹിതഃ സ നാേഗാ; ഭേയാദ്വിഗ്നഃ ശർമ ൈനവാഭ്യഗച്ഛത്
തേതാ രാജാ മ വിേദാ ഽ വീത് പുനഃ; േദ്ധാ വാക്യം തക്ഷകസ്യാന്തം
ഇച്ഛൻ
11 ഇ സ്യ ഭവേന വി ാ യദി നാഗഃ സ തക്ഷകഃ
തം ഇേ ൈണവ സഹിതം പാതയധ്വം വിഭാവസൗ
12 [ർത്വിജഹ്]
അയം ആയാതി ൈവ തൂർണം തക്ഷകസ് േത വശം നൃപ

യേത ഽസ്യ മഹാൻ നാേദാ രുവേതാ ൈഭരവം ഭയാത്
13 നൂനം മുേക്താ വ ഭൃതാ സ നാേഗാ; ഷ്ടശ് ചാങ്കാൻ മ വി സ്ത കായഃ
ഘൂർണന്ന് ആകാേശ നഷ്ടസഞ്ജ്േഞാ ഽഭ ൈപതി; തീ ാൻ നിഃശ്വാസാൻ
നിഃശ്വസൻ പന്നേഗ ഃ
14 വർതേത തവ രാേജ കർൈമതദ് വിധിവത് േഭാ
അൈസ്മ തു ദ്വിജമുഖ്യായ വരം ത്വം ദാതും അർഹസി
15 [ജ്]
ബാലാഭിരൂപസ്യ തവാ േമയ; വരം യച്ഛാമി യഥാനുരൂപം
വൃണീഷ്വ യത് േത ഽഭിമതം ഹൃദി സ്ഥിതം; തത് േത ദാസ്യാമ്യ് അപി േചദ്
അേദയം
16 [സ്]
പതിഷ്യമാേണ നാേഗേ തക്ഷേക ജാതേവദസി
ഇദം അന്തരം ഇത്യ് ഏവം തദാസ്തീേകാ ഽഭ്യേചാദയത്
17 വരം ദദാസി േചൻ മഹ്യം വൃേണാമി ജനേമജയ
സ ം േത വിരമത്വ് ഏതൻ ന പേതയുർ ഇേഹാരഗാഃ
18 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജാ ഹ്മൻ പാരിക്ഷിതസ് തദാ
നാതിഹൃഷ്ടമനാ വാക്യം ആസ്തീകം ഇദം അ വീത്
19 സുവർണം രജതം ഗാശ് ച യച് ചാന്യൻ മന്യേസ വിേഭാ
തത് േത ദദ്യാം വരം വി ന നിവർേതത് തുർ മമ
20 [ആ]
സുവർണം രജതം ഗാശ് ച ന ത്വാം രാജൻ വൃേണാമ്യ് അഹം
സ ം േത വിരമത്വ് ഏതത് സ്വസ്തി മാതൃകുലസ്യ നഃ
21 [സ്]
ആസ്തീേകൈനവം ഉക്തസ് തു രാജാ പാരിക്ഷിതസ് തദാ
പുനഃ പുനർ ഉവാേചദം ആസ്തീകം വദതാം വരം
22 അന്യം വരയ ഭ ം േത വരം ദ്വിജ വേരാത്തമ
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അയാചത ന ചാപ്യ് അന്യം വരം സ ഭൃഗുനന്ദന
23 തേതാ േവദവിദസ് ത സദസ്യാഃ സർവ ഏവ തം
രാജാനം ഊചുഃ സഹിതാ ലഭതാം ാഹ്മേണാ വരം
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അധ്യായം 52

1 [ഷ്]
േയ സർപാഃ സർപസേ ഽസ്മിൻ പതിതാ ഹവ്യവാഹേന
േതഷാം നാമാനി സർേവഷാം േ ാതും ഇച്ഛാമി സൂതജ
2 [സ്]
സഹ ാണി ബഹൂന്യ് അസ്മിൻ യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
ന ശക്യം പരിസംഖ്യാതും ബഹുത്വാദ് േവദവിത്തമ
3 യഥാ തിതു നാമാനി പന്നഗാനാം നിേബാധ േമ
ഉച്യമാനാനി മുഖ്യാനാം ഹുതാനാം ജാതേവദസി
4 വാസുേകഃ കുലജാംസ് താവത് ധാേന്യന നിേബാധ േമ
നീലരക്താൻ സിതാൻ േഘാരാൻ മഹാകായാൻ വിേഷാൽബണാൻ
5 േകാടിേകാ മാനസഃ പൂർണഃ സഹഃ പൗേലാ ഹലീസകഃ
പിച്ഛിലഃ േകാണപശ് ച ഃ േകാണ േവഗഃ കാലനഃ
6 ഹിരണ്യവാഹഃ ശരണഃ കക്ഷകഃ കാലദന്തകഃ
ഏേത വാസുകിജാ നാഗാഃ വിഷ്ടാ ഹവ്യവാഹനം
7 തക്ഷകസ്യ കുേല ജാതാൻ വക്ഷ്യാമി നിേബാധ താൻ
പുച്ഛണ്ഡേകാ മണ്ഡലകഃ പിണ്ഡ േഭത്താ രേഭണകഃ
8 ഉച്ഛിഖഃ സുരേസാ ംേഗാ ബലേഹേഡാ വിേരാഹണഃ
ശിലീ ശല കേരാ മൂകഃ സുകുമാരഃ േവപനഃ
9 മുദ്ഗരഃ ശശേരാമാ ച സുമനാ േവഗവാഹനഃ
ഏേത തക്ഷകജാ നാഗാഃ വിഷ്ടാ ഹവ്യവാഹനം
10 പാരാവതഃ പാരിയാ ഃ പാണ്ഡേരാ ഹരിണഃ കൃശഃ
വിഹംഗഃ ശരേഭാ േമാദഃ േമാദഃ സംഹതാംഗദഃ
11 ഐരാവത കുലാദ് ഏേത ൈ വിഷ്ടാ ഹവ്യവാഹനം
കൗരവ്യ കുലജാൻ നാഗാഞ് ശൃണു േമ ദ്വിജസത്തമ
12 ഐണ്ഡിലഃ കുണ്ഡേലാ മുേണ്ഡാ േവണി ന്ധഃ കുമാരകഃ
ബാഹുകഃ ശൃംഗേവഗശ് ച ധൂർതകഃ പാതപാതരൗ
13 ധൃതരാ കുേല ജാതാഞ് ശൃണു നാഗാൻ യഥാതഥം
കീർത്യമാനാൻ മയാ ഹ്മൻ വാതേവഗാൻ വിേഷാൽബണാൻ
14 ശ കർണഃ പിംഗലകഃ കുഠാര മുഖേമചകൗ
പൂർണാംഗദഃ പൂർണമുഖഃ ഹസഃ ശകുനിർ ഹരിഃ
15 ആമാഹഠഃ േകാമഠകഃ ശ്വസേനാ മാനേവാ വടഃ
ൈഭരേവാ മുണ്ഡേവദാംഗഃ പിശംഗശ് േചാ പാരഗഃ
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16 ഋഷേഭാ േവഗവാൻ നാമ പിണ്ഡാരക മഹാഹനൂ
രക്താംഗഃ സർവസാരംഗഃ സമൃദ്ധഃ പാട രാക്ഷസൗ
17 വരാഹേകാ വാരണകഃ സുമി ശ് ചി േവദകഃ
പരാശരസ് തരുണേകാ മണി ന്ധസ് തഥാരുണിഃ
18 ഇതി നാഗാ മയാ ഹ്മൻ കീർതിതാഃ കീർതിവർധനാഃ

ധാേന്യന ബഹുത്വാത് തു ന സർേവ പരികീർതിതാഃ
19 ഏേതഷാം പു പൗ ാസ് തു സവസ്യ ച സന്തതിഃ
ന ശക്യാഃ പരിസംഖ്യാതും േയ ദീപ്തം പാവകം ഗതാഃ
20 സപ്ത ശീർഷാ ദ്വിശീർഷാശ് ച പഞ്ചശീർഷാസ് തഥാപേര
കാലാനലവിഷാ േഘാരാ ഹുതാഃ ശതസഹ ശഃ
21 മഹാകായാ മഹാവീര്യാഃ ൈശലശൃംഗസമു യാഃ
േയാജനായാമ വിസ്താരാ ദ്വിേയാജനസമായതാഃ
22 കാമരൂപാഃ കാമഗമാ ദീപ്താനലവിേഷാൽബണാഃ
ദഗ്ധാസ് ത മഹാസേ ഹ്മദണ്ഡനിപീഡിതാഃ

https://thalilakkam.in/
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അധ്യായം 53

1 [സ്]
ഇദം അത്യദ്ഭുതം ചാന്യദ് ആസ്തീകസ്യാനുശു മഃ
തഥാ വൈരശ് ഛന്ദ്യമാേന രാജ്ഞാ പാരിക്ഷിേതന ഹ
2 ഇ ഹസ്താച് ച േതാ നാഗഃ ഖ ഏവ യദ് അതിഷ്ഠത
തതശ് ചിന്താപേരാ രാജാ ബഭൂവ ജനേമജയഃ
3 ഹൂയമാേന ഭൃശം ദീേപ്ത വിധിവത് പാവേക തദാ
ന സ്മ സ ാപതദ് വഹ്നൗ തക്ഷേകാ ഭയപീഡിതഃ
4 [ഷൗ]
കിം സൂത േതഷാം വി ാണാം മ ാേമാ മനീഷിണാം
ന ത്യഭാത് തദാഗ്നൗ യൻ ന പപാത സ തക്ഷകഃ
5 [സ്]
തം ഇ ഹസ്താദ് വി സ്തം വിസഞ്ജ്ഞം പന്നേഗാത്തമം
ആസ്തീകസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി വാചസ് തിേ ാ ഽഭ ൈദരയത്
6 വിതേസ്ഥ േസാ ഽന്തരിേക്ഷ ഽഥ ഹൃദേയന വിദൂയതാ
യഥാ തിേഷ്ഠത ൈവ കശ് ചിദ് േഗാച സ്യാന്തരാ നരഃ
7 തേതാ രാജാ വീദ് വാക്യം സദൈസ്യശ് േചാദിേതാ ഭൃശം
കാമം ഏതദ് ഭവത്വ് ഏവം യഥാസ്തീകസ്യ ഭാഷിതം
8 സമാപ്യതാം ഇദം കർമ പന്നഗാഃ സന്ത്വ് അനാമയാഃ

ീയതാം അയം ആസ്തീകഃ സത്യം സൂതവേചാ ഽ തത്
9 തേതാ ഹലഹലാശബ്ദഃ ീതിജഃ സമവർതത
ആസ്തീകസ്യ വേര ദേത്ത തൈഥേവാപരരാമ ച
10 സ യജ്ഞഃ പാണ്ഡേവയസ്യ രാജ്ഞഃ പാരിക്ഷിതസ്യ ഹ

ീതിമാംശ് ചാഭവദ് രാജാ ഭാരേതാ ജനേമജയഃ
11 ഋത്വിഗ്ഭ്യഃ സസദേസ്യേഭ്യാ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
േതഭ്യശ് ച ദദൗ വിത്തം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
12 േലാഹിതാക്ഷായ സൂതായ തഥാ സ്ഥപതേയ വിഭുഃ
േയേനാക്തം ത സ ാേ യജ്ഞസ്യ വിനിവർതനം
13 നിമിത്തം ാഹ്മണ ഇതി തൈസ്മ വിത്തം ദദൗ ബഹു
തതശ് ചകാരാവഭൃഥം വിധിദൃഷ്ട്േതന കർമണാ
14 ആസ്തീകം േ ഷയാം ആസ ഗൃഹാൻ ഏവ സുസത്കൃതം
രാജാ ീതമനാഃ ീതം കൃതകൃത്യം മനീഷിണം
15 പുനരാഗമനം കാര്യം ഇതി ൈചനം വേചാ ഽ വീത്
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ഭവിഷ്യസി സദേസ്യാ േമ വാജിേമേധ മഹാ തൗ
16 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ദു ാവ സ ചാസ്തീേകാ മുദാ യുതഃ
കൃത്വാ സ്വകാര്യം അതുലം േതാഷയിത്വാ ച പാർഥിവം
17 സ ഗത്വാ പരമ ീേതാ മാതരം മാതുലം ച തം
അഭിഗേമ്യാപസംഗൃഹ്യ യഥാവൃത്തം ന്യേവദയത്
18 ഏതച് ത്വാ ീയമാണാഃ സേമതാ; േയ ത ാസൻ പന്നഗാ വീതേമാഹാഃ
ത ആസ്തീേക ൈവ ീതിമേന്താ ബഭൂവുർ; ഊചുശ് ൈചനം വരം ഇഷ്ടം
വൃണീഷ്വ
19 ഭൂേയാ ഭൂയഃ സർവശസ് േത ഽ വംസ് തം; കിം േത ിയം കരവാേമാ ഽദ്യ
വിദ്വൻ

ീതാ വയം േമാക്ഷിതാശ് ൈചവ സർേവ; കാമം കിം േത കരവാേമാ ഽദ്യ
വത്സ
20 [ആ]
സായ ാതഃ സു സന്നാത്മ രൂപാ; േലാേക വി ാ മാനവാശ് േചതേര ഽപി
ധർമാഖ്യാനം േയ വേദയുർ മേമദം; േതഷാം യുഷ്മദ്േഭ്യാ ൈനവ കിം ചിദ് ഭയം
സ്യാത്
21 [സ്]
ൈതശ് ചാപ്യ് ഉേക്താ ഭാഗിേനയഃ സൈന്നർ; ഏതത് സത്യം കാമം ഏവം
ചരന്തഃ

ീത്യാ യുക്താ ഈപ്സിതം സർവശസ് േത; കർതാരഃ സ്മ വണാ ഭാഗിേനയ
22 ജരത്കാേരാർ ജരത്കാർവാം സമുത്പേന്നാ മഹായശാഃ
ആസ്തീകഃ സത്യസേന്ധാ മാം പന്നേഗേഭ്യാ ഽഭിരക്ഷതു
23 അസിതം ചാർതിമന്തം ച സുനീഥം ചാപി യഃ സ്മേരത്
ദിവാ വാ യദി വാ രാ ൗ നാസ്യ സർപഭയം ഭേവത്
24 [സ്]
േമാക്ഷയിത്വാ സ ഭുജഗാൻ സർപസ ാദ് ദ്വിേജാത്തമഃ
ജഗാമ കാേല ധർമാത്മാ ദിഷ്ടാന്തം പു പൗ വാൻ
25 ഇത്യ് ആഖ്യാനം മയാസ്തീകം യഥാവത് കീർതിതം തവ
യത് കീർതയിത്വാ സർേപേഭ്യാ ന ഭയം വിദ്യേത ക്വ ചിത്
26 ത്വാ ധർമിഷ്ഠം ആഖ്യാനം ആതീകം പുണ്യവർധനം
ആസ്തീകസ്യ കേവർ വി ീമച് ചരിതം ആദിതഃ
27 [ഷ്]
ഭൃഗുവംശാത് ഭൃത്യ് ഏവ ത്വയാ േമ കഥിതം മഹത്
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ആഖ്യാനം അഖിലം താത സൗേത ീേതാ ഽസ്മി േതന േത
28 ക്ഷ്യാമി ൈചവ ഭൂയസ് ത്വാം യഥാവത് സൂതനന്ദന
യാം കഥാം വ്യാസ സമ്പന്നാം താം ച ഭൂയഃ ചക്ഷ്വ േമ
29 തസ്മിൻ പരമദു ാേപ സർപസേ മഹാത്മനാം
കർമാന്തേരഷു വിധിവത് സദസ്യാനാം മഹാകേവ
30 യാ ബഭൂവുഃ കഥാശ് ചി ാ േയഷ്വ് അർേഥഷു യഥാതഥം
ത്വത്ത ഇച്ഛാമേഹ േ ാതും സൗേത ത്വം ൈവ വിചക്ഷണഃ
31 [സ്]
കർമാന്തേരഷ്വ് അകഥയൻ ദ്വിജാ േവദാ യാഃ കഥാഃ
വ്യാസസ് ത്വ് അകഥയൻ നിത്യം ആഖ്യാനം ഭാരതം മഹത്
32 [ഷ്]
മഹാഭാരതം ആഖ്യാനം പാണ്ഡവാനാം യശഃ കരം
ജനേമജേയന യത് പൃഷ്ടഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ് തദാ
33 ാവയാം ആസ വിധിവത് തദാ കർമാന്തേരഷു സഃ
താം അഹം വിധിവത് പുണ്യാം േ ാതും ഇച്ഛാമി ൈവ കഥാം
34 മനഃ സാഗരസംഭൂതാം മഹർേഷഃ പുണ്യകർമണഃ
കഥയസ്വ സതാം േ ഷ്ഠ ന ഹി തൃപ്യാമി സൂതജ
35 [സ്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി മഹദ് ആഖ്യാനം ഉത്തമം
കൃഷ്ണൈദ്വപായന മതം മഹാഭാരതം ആദിതഃ
36 തജ് ജുഷേസ്വാത്തമ മേത കഥ്യമാനം മയാ ദ്വിജ
ശംസിതും തൻ മേനാ ഹർേഷാ മമാപീഹ വർതേത
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അധ്യായം 54

1 [സ്]
ത്വാ തു സർപസ ായ ദീക്ഷിതം ജനേമജയം

അഭ്യാഗച്ഛദ് ഋഷിർ വിദ്വാൻ കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ് തദാ
2 ജനയാം ആസ യം കാലീ ശേക്തഃ പു ാത് പരാശരാത്
കൈന്യവ യമുനാ ദ്വീേപ പാണ്ഡവാനാം പിതാമഹം
3 ജാതമാ ശ് ച യഃ സദ്യ ഇഷ്ട്യാ േദഹം അവീവൃധത്
േവദാംശ് ചാധിജേഗ സാംഗാൻ േസതിഹാസാൻ മഹായശാഃ
4 യം നാതിതപസാ കശ് ചിൻ ന േവദാധ്യയേനന ച
ന ൈതർ േനാപവാൈസശ് ച ന സൂത്യാ ന മന നാ
5 വിവ്യാൈസകം ചതുർധാ േയാ േവദം േവദ വിദാം വരഃ
പരാവരേജ്ഞാ ഹ്മർഷിഃ കവിഃ സത്യ തഃ ശുചിഃ
6 യഃ പാ ം ധൃതരാ ം ച വിദുരം ചാപ്യ് അജീജനത്
ശന്തേനാഃ സന്തതിം തന്വൻ പുണ്യകീർതിർ മഹായശാഃ
7 ജനേമജയസ്യ രാജർേഷഃ സ തദ് യജ്ഞസദസ് തദാ
വിേവശ ശിൈഷ്യഃ സഹിേതാ േവദേവദാംഗപാരൈഗഃ
8 ത രാജാനം ആസീനം ദദർശ ജനേമജയം
വൃതം സദൈസ്യർ ബഹുഭിർ േദൈവർ ഇവ പുരന്ദരം
9 തഥാ മൂധ്വാവസിൈക്തശ് ച നാനാജനപേദശ്വൈരഃ
ഋത്വിഗ്ഭിർ േദവകൽൈപശ് ച കുശൈലർ യജ്ഞസംസ്തേര
10 ജനേമജയസ് തു രാജർഷിർ ദൃഷ്ട്വാ തം ഋഷിം ആഗതം
സഗേണാ ഽബ ദ്യയൗ തൂർണം ീത്യാ ഭരതസത്തമഃ
11 കാഞ്ചനം വിഷ്ടരം തൈസ്മ സദസ്യാനുമേത ഭുഃ
ആസനം കൽപയാം ആസ യഥാ ശേ ാ ബൃഹ േതഃ
12 തേ ാപവിഷ്ടം വരദം േദവർഷിഗണപൂജിതം
പൂജയാം ആസ രാേജ ഃ ശാ ദൃേഷ്ടന കർമണാ
13 പാദ്യം ആചമനീയം ച അർഘ്യം ഗാം ച വിധാനതഃ
പിതാമഹായ കൃഷ്ണായ തദ് അർഹായ ന്യേവദയത്
14 തിഗൃഹ്യ ച താം പൂജാം പാണ്ഡവാജ് ജനേമജയാത്
ഗാം ൈചവ സമനുജ്ഞായ വ്യാസഃ ീേതാ ഽഭവത് തദാ
15 തഥാ സ ജയിത്വാ തം യേത്നന പിതാമഹം
ഉേപാപവിശ്യ ീതാത്മാ പര്യപൃച്ഛദ് അനാമയം
16 ഭഗവാൻ അപി തം ദൃഷ്ട്വാ കുശലം തിേവദ്യ ച
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സദൈസ്യഃ പൂജിതഃ സർൈവഃ സദസ്യാൻ അഭ്യപൂജയത്
17 തതസ് തം സത്കൃതം സർൈവഃ സദൈസ്യർ ജനേമജയഃ
ഇദം പശ്ചാദ് ദ്വിജേ ഷ്ഠം പര്യപൃച്ഛത് കൃതാഞ്ജലിഃ
18 കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച ഭവാൻ ത്യക്ഷദർശിവാൻ
േതഷാം ചരിതം ഇച്ഛാമി കഥ്യമാനം ത്വയാ ദ്വിജ
19 കഥം സമഭവദ് േഭദസ് േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
തച് ച യുദ്ധം കഥം വൃത്തം ഭൂതാന്ത കരണം മഹത്
20 പിതാമഹാനാം സർേവഷാം ൈദേവനാവിഷ്ട േചതസാം
കാർേത്സ്ന്യൈനതത് സമാചക്ഷ്വ ഭഗവൻ കുശേലാ ഹ്യ് അസി
21 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ് തദാ
ശശാസ ശിഷ്യം ആസീനം ൈവശമ്പായനം അന്തിേക
22 കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച യഥാ േഭേദാ ഽഭവത് പുരാ
തദ് അൈസ്മ സർവം ആചക്ഷ്വ യൻ മത്തഃ തവാൻ അസി
23 ഗുേരാർ വചനം ആജ്ഞായ സ തു വി ർഷഭസ് തദാ
ആചചേക്ഷ തതഃ സർവം ഇതിഹാസം പുരാതനം
24 തൈസ്മ രാേജ്ഞ സദേസ്യഭ്യഃ ക്ഷ ിേയഭ്യശ് ച സർവശഃ
േഭദം രാജ്യവിനാശം ച കുരുപാണ്ഡവേയാസ് തദാ
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അധ്യായം 55

1 [ൈവ]
ഗുരേവ ാങ് നമ ത്യ മേനാ ബുദ്ധിസമാധിഭിഃ
സ ജ്യ ച ദ്വിജാൻ സർവാംസ് തഥാന്യാൻ വിദുേഷാ ജനാൻ
2 മഹർേഷഃ സർവേലാേകഷു വി തസ്യാസ്യ ധീമതഃ

വക്ഷ്യാമി മതം കൃത്സ്നം വ്യാസസ്യാമിത േതജസഃ
3 േ ാതും പാ ം ച രാജംസ് ത്വം ാേപ്യമാം ഭാരതീം കഥാം
ഗുേരാർ വ ം പരി േന്ദാ മുദാ േ ാത്സാഹതീവ മാം
4 ശൃണു രാജൻ യഥാ േഭദഃ കുരുപാണ്ഡവേയാർ അഭൂത്
രാജ്യാർേഥ ദ തസംഭൂേതാ വനവാസസ് തൈഥവ ച
5 യഥാ ച യുദ്ധം അഭവത് പൃഥിവീ ക്ഷയകാരകം
തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി പൃച്ഛേത ഭരതർഷഭ
6 മൃേത പിതരി േത വീരാ വനാദ് ഏത്യ സ്വമന്ദിരം
നചിരാദ് ഇവ വിദ്വാംേസാ േവേദ ധനുഷി ചാഭവൻ
7 താംസ് തഥാരൂപവീര്യൗജഃ സമ്പന്നാൻ പൗരസംമതാൻ
നാമൃഷ്യൻ കുരേവാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാഞ് ീയേശാ ഭൃതഃ
8 തേതാ ദുേര്യാധനഃ രഃ കർണശ് ച സഹസൗബലഃ
േതഷാം നി ഹനിർവാസാൻ വിവിധാംസ് േത സമാചരൻ
9 ദദാവ് അഥ വിഷം പാേപാ ഭീമായ ധൃതരാ ജഃ
ജരയാം ആസ തദ് വീരഃ സഹാേന്നന വൃേകാദരഃ
10 മാണ േകാട്യാം സംസുപ്തം പുനർ ബദ്ധ്വാ വൃേകാദരം
േതാേയഷു ഭീമം ഗംഗായാഃ ക്ഷിപ്യ പുരം ആ ജത്
11 യദാ ബുദ്ധഃ കൗേന്തയസ് തദാ സഞ്ഛിദ്യ ബന്ധനം
ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാരാജ ഭീമേസേനാ ഗതവ്യഥഃ
12 ആശീവിൈഷഃ കൃഷ്ണസർൈപഃ സുപ്തം ൈചനം അദംശയത്
സർേവഷ്വ് ഏവാംഗേദേശഷു ന മമാര ച ശ ഹാ
13 േതഷാം തു വി കാേരഷു േതഷു േതഷു മഹാമതിഃ
േമാക്ഷേണ തിഘാേത ച വിദുേരാ ഽവഹിേതാ ഽഭവത്
14 സ്വർഗേസ്ഥാ ജീവേലാകസ്യ യഥാ ശ ഃ സുഖാവഹഃ
പാണ്ഡവാനാം തഥാ നിത്യം വിദുേരാ ഽപി സുഖാവഹഃ
15 യദാ തു വിവിേധാപാൈയഃ സംവൃൈതർ വിവൃൈതർ അപി
നാശേക്നാദ് വിനിഹ ം താൻ ൈദവഭാവ്യ് അർഥരക്ഷിതാൻ
16 തതഃ സംമ ്യ സചിൈവർ വൃഷദുഃശാസനാദിഭിഃ
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ധൃതരാ ം അനുജ്ഞാപ്യ ജാതുഷം ഗൃഹം ആദിശത്
17 ത താൻ വാസയാം ആസ പാണ്ഡവാൻ അമിതൗജസഃ
അദാഹയച് ച വി ബ്ധാൻ പാവേകന പുനസ് തദാ
18 വിദുരൈസ്യവ വചനാത് ഖനി ീ വിഹിതാ തതഃ
േമാക്ഷയാം ആസ േയാേഗന േത മുക്താഃ ാ വൻ ഭയാത്
19 തേതാ മഹാവേന േഘാേര ഹിഡിംബം നാമ രാക്ഷസം
ഭീമേസേനാ ഽവധീത് േദ്ധാ ഭുവി ഭീമപരാ മഃ
20 അഥ സന്ധായ േത വീരാ ഏകച ാം ജംസ് തദാ

ഹ്മരൂപധരാ ഭൂത്വാ മാ ാ സഹ പരന്തപാഃ
21 ത േത ാഹ്മണാർഥായ ബകം ഹത്വാ മഹാബലം

ാഹ്മൈണഃ സഹിതാ ജ ഃ പാഞ്ചാലാനാം പുരം തതഃ
22 േത ത ൗപദീം ലബ്ധ്വാ പരിസംവത്സേരാഷിതാഃ
വിദിതാ ഹാസ്തിനപുരം ത്യാജ ർ അരിന്ദമാഃ
23 ത ഉക്താ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ ശാന്തനേവന ച

ാതൃഭിർ വി ഹസ് താത കഥം േവാ ന ഭേവദ് ഇതി
അസ്മാഭിഃ ഖാണ്ഡവ േസ്ഥ യുഷ്മദ്വാേസാ ഽനുചിന്തിതഃ
24 തസ്മാജ് ജനപേദാേപതം സുവിഭക്തമഹാപഥം
വാസായ ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ജധ്വം ഗതമന്യവഃ
25 തേയാസ് േത വചനാജ് ജ ഃ സഹ സർൈവഃ സുഹൃജ്ജൈനഃ
നഗരം ഖാണ്ഡവ സ്ഥം രത്നാന്യ് ആദായ സർവശഃ
26 ത േത ന്യവസൻ രാജൻ സംവത്സരഗണാൻ ബഹൂൻ
വേശ ശ താേപന കുർവേന്താ ഽന്യാൻ മഹീക്ഷിതഃ
27 ഏവം ധർമ ധാനാസ് േത സത്യ തപരായണാഃ
അ മേത്താത്ഥിതാഃ ക്ഷാന്താഃ തപേന്താ ഽഹിതാംസ് തദാ
28 അജയദ് ഭീമേസനസ് തു ദിശം ാചീം മഹാബലഃ
ഉദീചീം അർജുേനാ വീരഃ തീചീം നകുലസ് തഥാ
29 ദക്ഷിണാം സഹേദവസ് തു വിജിേഗ്യ പരവീരഹാ
ഏവം ച ർ ഇമാം സർേവ വേശ കൃത്സ്നാം വസുന്ധരാം
30 പഞ്ചഭിഃ സൂര്യസങ്കാൈശഃ സൂേര്യണ ച വിരാജതാ
ഷട് സൂേര്യവാബഭൗ പൃഥ്വീ പാണ്ഡൈവഃ സത്യവി ൈമഃ
31 തേതാ നിമിേത്ത കസ്മിംശ് ചിദ് ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വനം സ്ഥാപയാം ആസ ാതരം ൈവ ധനഞ്ജയം
32 സ ൈവ സംവത്സരം പൂർണം മാസം ൈചകം വേന ഽവസത്
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തേതാ ഽഗച്ഛദ് ധൃഷീേകശം ദ്വാരവത്യാം കദാ ചന
33 ലബ്ധവാംസ് ത ബീഭ ർ ഭാര്യാം രാജീവേലാചനാം
അനുജാം വാസുേദവസ്യ സുഭ ാം ഭ ഭാഷിണീം
34 സാ ശചീവ മേഹേ ണ ീഃ കൃേഷ്ണേനവ സംഗതാ
സുഭ ാ യുയുേജ ീതാ പാണ്ഡേവനാർജുേനന ഹ
35 അതർപയച് ച കൗേന്തയഃ ഖാണ്ഡേവ ഹവ്യവാഹനം
ബീഭ ർ വാസുേദേവന സഹിേതാ നൃപസത്തമ
36 നാതിഭാേരാ ഹി പാർഥസ്യ േകശേവനാഭവത് സഹ
വ്യവസായസഹായസ്യ വിേഷ്ണാഃ ശ വേധഷ്വ് ഇവ
37 പാർഥായാഗ്നിർ ദദൗ ചാപി ഗാണ്ഡീവം ധനുർ ഉത്തമം
ഇഷുധീ ചാക്ഷൈയർ ബാൈണ രഥം ച കപിലക്ഷണം
38 േമാക്ഷയാം ആസ ബീഭ ർ മയം ത മഹാസുരം
സ ചകാര സഭാം ദിവ്യാം സർവരത്നസമാചിതാം
39 തസ്യാം ദുേര്യാധേനാ മേന്ദാ േലാഭം ചേ സുദുർമതിഃ
തേതാ ഽൈക്ഷർ വഞ്ചയിത്വാ ച സൗബേലന യുധിഷ്ഠിരം
40 വനം സ്ഥാപയാം ആസ സപ്ത വർഷാണി പഞ്ച ച
അജ്ഞാതം ഏകം രാേ ച തഥാ വർഷം േയാ ദശം
41 തതശ് ചതുർദേശ വർേഷ യാചമാനാഃ സ്വകം വസു
നാലഭന്ത മഹാരാജ തേതാ യുദ്ധം അവർതത
42 തതസ് േത സർവം ഉത്സാദ്യ ഹത്വാ ദുേര്യാധനം നൃപം
രാജ്യം വി ത ഭൂയിഷ്ഠം ത്യപദ്യന്ത പാണ്ഡവാഃ
43 ഏവം ഏതത് പുരാവൃത്തം േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
േഭേദാ രാജ്യവിനാശശ് ച ജയശ് ച ജയതാം വര
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അധ്യായം 56

1 [ജ്]
കഥിതം ൈവ സമാേസന ത്വയാ സർവം ദ്വിേജാത്തമ
മഹാഭാരതം ആഖ്യാനം കുരൂണാം ചരിതം മഹത്
2 കഥാം ത്വ് അനഘ ചി ാർഥാം ഇമാം കഥയതി ത്വയി
വിസ്തര വേണ ജാതം കൗതൂഹലം അതീവ േമ
3 സ ഭവാൻ വിസ്തേരേണമാം പുനർ ആഖ്യാതും അർഹതി
ന ഹി തൃപ്യാമി പൂർേവഷാം ശൃണ്വാനശ് ചരിതം മഹത്
4 ന തത് കാരണം അൽപം ഹി ധർമജ്ഞാ യ പാണ്ഡവാഃ
അവധ്യാൻ സർവേശാ ജ ഃ ശസ്യേന്ത ച മാനൈവഃ
5 കിമർഥം േത നരവ്യാ ാഃ ശക്താഃ സേന്താ ഹ്യ് അനാഗസഃ

യുജ്യമാനാൻ സേങ്ക്ലശാൻ ക്ഷാന്തവേന്താ ദുരാത്മനാം
6 കഥം നാഗായുത ാേണാ ബാഹുശാലീ വൃേകാദരഃ
പരി ിശ്യന്ന് അപി േ ാധം ധൃതവാൻ ൈവ ദ്വിേജാത്തമ
7 കഥം സാ ൗപദീ കൃഷ്ണാ ിശ്യമാനാ ദുരാത്മഭിഃ
ശക്താ സതീ ധാർതരാ ാൻ നാദഹദ് േഘാരച ഷാ
8 കഥം വ്യതി മൻ ദ േത പാർഥൗ മാ ീ സുതൗ തഥാ
അനു ജൻ നരവ്യാ ം വഞ്ച്യമാനം ദുരാത്മഭിഃ
9 കഥം ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠഃ സുേതാ ധർമസ്യ ധർമവിത്
അനർഹഃ പരമം േ ശം േസാഢവാൻ സ യുധിഷ്ഠിരഃ
10 കഥം ച ബഹുലാഃ േസനാഃ പാണ്ഡവഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
അസ്യന്ന് ഏേകാ ഽനയത് സർവാഃ പിതൃേലാകം ധനഞ്ജയഃ
11 ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ സർവം യഥാവൃത്തം തേപാധന
യദ് യച് ച കൃതവന്തസ് േത ത ത മഹാരഥാഃ
12 [വ്]
മഹർേഷഃ സർവേലാേകഷു പൂജിതസ്യ മഹാത്മനഃ

വക്ഷ്യാമി മതം കൃത്സ്നം വ്യാസസ്യാമിത േതജസഃ
13 ഇദം ശതസഹ ം ഹി േ ാകാനാം പുണ്യകർമണാം
സത്യവത്യ് ആത്മേജേനഹ വ്യാഖ്യാതം അമിതൗജസാ
14 യ ഇദം ാവേയദ് വിദ്വാൻ യശ് േചദം ശൃണുയാൻ നരഃ
േത ഹ്മണഃ സ്ഥാനം ഏത്യ ാ യുർ േദവതുല്യതാം
15 ഇദം ഹി േവൈദഃ സമിതം പവി ം അപി േചാത്തമം

ാവ്യാണാം ഉത്തമം േചദം പുരാണം ഋഷിസം തം
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16 അസ്മിന്ന് അർഥശ് ച ധർമശ് ച നിഖിേലേനാപദിശ്യേത
ഇതിഹാേസ മഹാപുേണ്യ ബുദ്ധിശ് ച പരിൈനഷ്ഠികീ
17 അ ാൻ ദാനശീലാംശ് ച സത്യശീലാൻ അനാസ്തികാൻ
കാർഷ്ണം േവദം ഇദം വിദ്വാഞ് ാവയിത്വാർഥം അ േത
18 ണ ഹത്യാ കൃതം ചാപി പാപം ജഹ്യാദ് അസംശയം
ഇതിഹാസം ഇമം ത്വാ പുരുേഷാ ഽപി സുദാരുണഃ
19 ജേയാ നാേമതിഹാേസാ ഽയം േ ാതേവ്യാ വിജിഗീഷുണാ
മഹീം വിജയേത സർവാം ശ ംശ് ചാപി പരാജേയത്
20 ഇദം പുംസവനം േ ഷ്ഠം ഇദം സ്വസ്ത്യ് അയനം മഹത്
മഹിഷീ യുവരാജാഭ്യാം േ ാതവ്യം ബഹുശസ് തഥാ
21 അർഥശാ ം ഇദം പുണ്യം ധർമശാ ം ഇദം പരം
േമാക്ഷശാ ം ഇദം േ ാക്തം വ്യാേസനാമിത ബുദ്ധിനാ
22 സ ത്യാചക്ഷേത ൈചവ ആഖ്യാസ്യന്തി തഥാപേര
പു ാഃ ശു ഷവഃ സന്തി േ ഷ്യാശ് ച ിയകാരിണഃ
23 ശരീേരണ കൃതം പാപം വാചാ ച മനൈസവ ച
സർവം തത് ത്യജതി ക്ഷി ം ഇദം ശൃണ്വൻ നരഃ സദാ
24 ഭാരതാനാം മഹജ് ജന്മ ശൃണ്വതാം അനസൂയതാം
നാസ്തി വ്യാധിഭയം േതഷാം പരേലാകഭയം കുതഃ
25 ധന്യം യശസ്യം ആയുഷ്യം സ്വർഗ്യം പുണ്യം തൈഥവ ച
കൃഷ്ണൈദ്വപായേനേനദം കൃതം പുണ്യചികീർഷുണാ
26 കീർതിം ഥയതാ േലാേക പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
അേന്യഷാം ക്ഷ ിയാണാം ച ഭൂരി വിണ േതജസാം
27 യഥാ സമുേ ാ ഭഗവാൻ യഥാ ച ഹിമവാൻ ഗിരിഃ
ഖ്യാതാവ് ഉഭൗ രത്നനിധീ തഥാ ഭാരതം ഉച്യേത
28 യ ഇദം ാവേയദ് വിദ്വാൻ ാഹ്മണാൻ ഇഹ പർവസു
ധൂതപാപ്മാ ജിതസ്വർേഗാ ഹ്മഭൂയം സ ഗച്ഛതി
29 യശ് േചദം ാവേയച് ാേദ്ധ ാഹ്മണാൻ പാദം അന്തതഃ
അക്ഷയ്യം തസ്യ തച് ാദ്ധം ഉപതിേഷ്ഠത് പിതൄൻ അപി
30 അഹ്നാ യദ് ഏനശ് ചാജ്ഞാനാത് കേരാതി നരശ് ചരൻ
തൻ മഹാഭാരതാഖ്യാനം ൈത്വവ വിലീയേത
31 ഭാരതാനാം മഹജ് ജന്മ മഹാഭാരതം ഉച്യേത
നിരുക്തം അസ്യ േയാ േവദ സർവപാൈപർ മുച്യേത
32 ിഭിർ വർൈഷഃ സേദാത്ഥായീ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ മുനിഃ
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മഹാഭാരതം ആഖ്യാനം കൃതവാൻ ഇദം ഉത്തമം
33 ധർേമ ചാർേഥ ച കാേമ ച േമാേക്ഷ ച ഭരതർഷഭ
യദ് ഇഹാസ്തി തദ് അന്യ യൻ േനഹാസ്തി ന തത് ക്വ ചിത്
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അധ്യായം 57

1 [വ്]
രാേജാപരിചേരാ നാമ ധർമനിേത്യാ മഹീപതിഃ
ബഭൂവ മൃഗയാം ഗ ം സ കദാ ചിദ് ധൃത തഃ
2 സ േചദിവിഷയം രമ്യം വസുഃ പൗരവനന്ദനഃ
ഇേ ാപേദശാജ് ജ ാഹ ഹണീയം മഹീപതിഃ
3 തം ആ േമ ന്യസ്തശ ം നിവസന്തം തേപാ രതിം
േദവഃ സാക്ഷാത് സ്വയം വ ീ സമുപായാൻ മഹീപതിം
4 ഇ ത്വം അർേഹാ രാജായം തപേസത്യ് അനുചിന്ത്യ ൈവ
തം സാേന്ത്വന നൃപം സാക്ഷാത് തപസഃ സംന്യവർതയത്
5 [ഈ ]
ന സങ്കീേര്യത ധർേമാ ഽയം പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപേത
തം പാഹി ധർേമാ ഹി ധൃതഃ കൃത്സ്നം ധാരയേത ജഗത്
6 േലാക്യം ധർമം പാലയ ത്വം നിത്യയുക്തഃ സമാഹിതഃ
ധർമയുക്തസ് തേതാ േലാകാൻ പുണ്യാൻ ആപ്സ്യസി ശാശ്വതാൻ
7 ദിവിഷ്ഠസ്യ ഭുവിഷ്ഠസ് ത്വം സഖാ ഭൂത്വാ മമ ിയഃ
ഊധഃ പൃഥിവ്യാ േയാ േദശസ് തം ആവസ നരാധിപ
8 പശവ്യശ് ൈചവ പുണ്യശ് ച സുസ്ഥിേരാ ധനധാന്യവാൻ
സ്വാരക്ഷ്യശ് ൈചവ സൗമ്യശ് ച േഭാൈഗ്യർ ഭൂമിഗുൈണർ വൃതഃ
9 അത്യ് അന്യാൻ ഏഷ േദേശാ ഹി ധനരത്നാദിഭിർ യുതഃ
വസു പൂർണാ ച വസുധാ വസ േചദിഷു േചദിപ
10 ധർമശീലാ ജനപദാഃ സുസേന്താഷാശ് ച സാധവഃ
ന ച മിഥ്യാ ലാേപാ ഽ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുേതാ ഽന്യഥാ
11 ന ച പി ാ വിഭജ്യേന്ത നരാ ഗുരുഹിേത രതാഃ
യുഞ്ജേത ധുരി േനാ ഗാശ് ച കൃശാഃ സ ക്ഷയന്തി ച
12 സർേവ വർണാഃ സ്വധർമസ്ഥാഃ സദാ േചദിഷു മാനദ
ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിത് ിഷു േലാേകഷു യദ് ഭേവത്
13 േദേവാപേഭാഗ്യം ദിവ്യം ച ആകാേശ സ്ഫാടികം മഹത്
ആകാശഗം ത്വാം മദ്ദത്തം വിമാനം ഉപപത്സ്യേത
14 ത്വം ഏകഃ സർവമർേത്യഷു വിമാനവരം ആസ്ഥിതഃ
ചരിഷ്യസ്യ് ഉപരിേസ്ഥാ ൈവ േദേവാ വി ഹവാൻ ഇവ
15 ദദാമി േത ൈവജയന്തീം മാലാം അ ാന പങ്കജാം
ധാരയിഷ്യതി സം ാേമ യാ ത്വാം ശൈ ർ അവിക്ഷതം
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16 ലക്ഷണം ൈചതദ് ഏേവഹ ഭവിതാ േത നരാധിപ
ഇ മാേലതി വിഖ്യാതം ധന്യം അ തിമം മഹത്
17 [വ്]
യഷ്ടിം ച ൈവണവീം തൈസ്മ ദദൗ വൃ നിഷൂദനഃ
ഇഷ്ട ദാനം ഉദ്ദിശ്യ ശിഷ്ടാനാം പരിപാലിനീം
18 തസ്യാഃ ശ സ്യ പൂജാർഥം ഭൂമൗ ഭൂമിപതിസ് തദാ

േവശം കാരയാം ആസ ഗേത സംവത്സേര തദാ
19 തതഃ ഭൃതി ചാദ്യാപി യഷ്ട്യാഃ ക്ഷിതിപ സത്തൈമഃ

േവശഃ ിയേത രാജൻ യഥാ േതന വർതിതഃ
20 അപേര ദ സ് തഥാ ചാസ്യാഃ ിയേത ഉ േയാ നൃൈപഃ
അല തായാഃ പിടൈകർ ഗൈന്ധർ മാൈല്യശ് ച ഭൂഷൈണഃ
മാല്യദാമ പരിക്ഷിപ്താ വിധിവത് ിയേത ഽപി ച
21 ഭഗവാൻ പൂജ്യേത ചാ ഹാസ്യരൂേപണ ശങ്കരഃ
സ്വയം ഏവ ഗൃഹീേതന വേസാഃ ീത്യാ മഹാത്മനഃ
22 ഏതാം പൂജാം മേഹ സ് തു ദൃഷ്ട്വാ േദവകൃതാം ശുഭാം
വസുനാ രാജമുേഖ്യന ീതിമാൻ അ വീദ് വിഭുഃ
23 േയ പൂജയിഷ്യന്തി നരാ രാജാനശ് ച മഹം മമ
കാരയിഷ്യന്തി ച മുദാ യഥാ േചദിപതിർ നൃപഃ
24 േതഷാം ീർ വിജയശ് ൈചവ സരാ ാണാം ഭവിഷ്യതി
തഥാ സ്ഫീേതാ ജനപേദാ മുദിതശ് ച ഭവിഷ്യതി
25 ഏവം മഹാത്മനാ േതന മേഹേ ണ നരാധിപ
വസുഃ ീത്യാ മഘവതാ മഹാരാേജാ ഽഭിസത്കൃതഃ
26 ഉത്സവം കാരയിഷ്യന്തി സദാ ശ സ്യ േയ നരാഃ
ഭൂമിദാനാദിഭിർ ദാൈനർ യഥാ പൂതാ ഭവന്തി ൈവ
വരദാനമഹായൈജ്ഞസ് തഥാ ശേ ാത്സേവന േത
27 സ ജിേതാ മഘവതാ വസുശ് േചദിപതിസ് തദാ
പാലയാം ആസ ധർേമണ േചദിസ്ഥഃ പൃഥിവീം ഇമാം
ഇ ീത്യാ ഭൂമിപതിശ് ചകാേര മഹം വസുഃ
28 പു ാശ് ചാസ്യ മഹാവീര്യാഃ പഞ്ചാസന്ന് അമിതൗജസഃ
നാനാ രാേജ്യഷു ച സുതാൻ സ സ ാഡ് അഭ്യേഷചയത്
29 മഹാരേഥാ മഗധ രാഡ് വി േതാ േയാ ബൃഹ ഥഃ

ത്യ ഹഃ കുശാംബശ് ച യം ആഹുർ മണിവാഹനം
മച് ഛില്ലശ് ച യദുശ് ൈചവ രാജന്യശ് ചാപരാജിതഃ
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30 ഏേത തസ്യ സുതാ രാജൻ രാജർേഷർ ഭൂരി േതജസഃ
ന്യേവശയൻ നാമഭിഃ ൈസ്വസ് േത േദശാംശ് ച പുരാണി ച
വാസവാഃ പഞ്ച രാജാനഃ പൃഥഗ് വംശാശ് ച ശാശ്വതാഃ
31 വസന്തം ഇ ാസാേദ ആകാേശ സ്ഫാടിേക ച തം
ഉപത ർ മഹാത്മാനം ഗന്ധർവാപ്സരേസാ നൃപം
രാേജാപരിചേരത്യ് ഏവം നാമ തസ്യാഥ വി തം
32 പുേരാപവാഹിനീം തസ്യ നദീം ശുക്തിമതീം ഗിരിഃ
അരൗത്സീച് േചതനാ യുക്തഃ കാമാത് േകാലാഹലഃ കില
33 ഗിരിം േകാലാഹലം തം തു പദാ വസുർ അതാഡയത്
നിശ്ച ാമ നദീ േതന ഹാര വിവേരണ സാ
34 തസ്യാം നദ്യാം അജനയൻ മിഥുനം പർവതഃ സ്വയം
തസ്മാദ് വിേമാക്ഷണാത് ീതാ നദീ രാേജ്ഞ ന്യേവദയത്
35 യഃ പുമാൻ അഭവത് ത തം സ രാജർഷിസത്തമഃ
വസുർ വസു ദശ് ചേ േസനാപതിം അരിന്ദമം
ചകാര പത്നീം കന്യാം തു ദയിതാം ഗിരികാം നൃപഃ
36 വേസാഃ പത്നീ തു ഗിരികാ കാമാത് കാേല ന്യേവദയത്
ഋതുകാലം അനു ാപ്തം സ്നാതാ പുംസവേന ശുചിഃ
37 തദ് അഹഃ പിതരശ് ൈചനം ഊചുർ ജഹി മൃഗാൻ ഇതി
തം രാജസത്തമം ീതാസ് തദാ മതിമതാം വരം
38 സ പിതൄണാം നിേയാഗം തം അവ്യതി മ്യ പാർഥിവഃ
ചചാര മൃഗയാം കാമീ ഗിരികാം ഏവ സംസ്മരൻ
അതീവ രൂപസമ്പന്നാം സാക്ഷാച് ിയം ഇവാപരാം
39 തസ്യ േരതഃ ച ന്ദ ചരേതാ രുചിേര വേന

ന്ന മാ ം ച തദ് േരേതാ വൃക്ഷപേ ണ ഭൂമിപഃ
40 തിജ ാഹ മിഥ്യാ േമ ന േന്ദദ് േരത ഇത്യ് ഉത
ഋതുശ് ച തസ്യാ പത്ന്യാ േമ ന േമാഘഃ സ്യാദ് ഇതി ഭുഃ
41 സഞ്ചിൈന്ത്യവം തദാ രാജാ വിചാര്യ ച പുനഃ പുനഃ
അേമാഘത്വം ച വിജ്ഞായ േരതേസാ രാജസത്തമഃ
42 ശു സ്ഥാപേന കാലം മഹിഷ്യാഃ സമീക്ഷ്യ സഃ
അഭിമ ്യാഥ തച് ഛു ം ആരാത് തിഷ്ഠന്തം ആശുഗം
സൂക്ഷ്മധർമാർഥതത്ത്വേജ്ഞാ ജ്ഞാത്വാ േശ്യനം തേതാ ഽ വീത്
43 മത് ിയാർഥം ഇദം സൗമ്യ ശു ം മമ ഗൃഹം നയ
ഗിരികായാഃ യച്ഛാശു തസ്യാ ഹ്യ് ആർതവം അദ്യ ൈവ
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44 ഗൃഹീത്വാ തത് തദാ േശ്യനസ് തൂർണം ഉത്പത്യ േവഗവാൻ
ജവം പരമം ആസ്ഥായ ദു ാവ വിഹംഗമഃ
45 തം അപശ്യദ് അഥായാന്തം േശ്യനം േശ്യനസ് തഥാപരഃ
അഭ്യ വച് ച തം സേദ്യാ ദൃൈഷ്ട്വവാമിഷ ശങ്കയാ
46 തുണ്ഡയുദ്ധം അഥാകാേശ താവ് ഉഭൗ സ ച തുഃ
യുധ്യേതാർ അപതദ് േരതസ് തച് ചാപി യമുനാംഭസി
47 ത ാ ിേകതി വിഖ്യാതാ ഹ്മശാപാദ് വരാപ്സരാഃ
മീനഭാവം അനു ാപ്താ ബഭൂവ യമുനാ ചരീ
48 േശ്യനപാദപരി ഷ്ടം തദ് വീര്യം അഥ വാസവം
ജ ാഹ തരേസാേപത്യ സാ ികാ മത്സ്യരൂപിണീ
49 കദാ ചിദ് അഥ മത്സീം താം ബബ ർ മത്സ്യജീവിനഃ
മാേസ ച ദശേമ ാേപ്ത തദാ ഭരതസത്തമ
ഉജ്ജ ർ ഉദരാത് തസ്യാഃ ീപുമാംസം ച മാനുഷം
50 ആശ്ചര്യഭൂതം മത്വാ തദ് രാജ്ഞസ് േത ത്യേവദയൻ
കാേയ മത്സ്യാ ഇമൗ രാജൻ സംഭൂതൗ മാനുഷാവ് ഇതി
51 തേയാഃ പുമാംസം ജ ാഹ രാേജാപരിചരസ് തദാ
സ മേത്സ്യാ നാമ രാജാസീദ് ധാർമികഃ സത്യസംഗരഃ
52 സാപ്സരാ മുക്തശാപാ ച ക്ഷേണന സമപദ്യത
പുേരാക്താ യാ ഭഗവതാ തിര്യേഗ്യാനിഗതാ ശുേഭ
മാനുഷൗ ജനയിത്വാ ത്വം ശാപേമാക്ഷം അവാപ്സ്യസി
53 തതഃ സാ ജനയിത്വാ തൗ വിശസ്താ മത്സ്യഘാതിനാ
സന്ത്യജ്യ മത്സ്യരൂപം സാ ദിവ്യം രൂപം അവാപ്യ ച
സിദ്ധർഷിചാരണപഥം ജഗാമാഥ വരാപ്സരാഃ
54 യാ കന്യാ ദുഹിതാ തസ്യാ മത്സ്യാ മത്സ്യസഗന്ധിനീ
രാജ്ഞാ ദത്താഥ ദാശായ ഇയം തവ ഭവത്വ് ഇതി
രൂപസത്ത്വസമായുക്താ സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
55 സാ തു സത്യവതീ നാമ മത്സ്യഘാത്യ് അഭിസം യാത്
ആസീൻ മത്സ്യസഗൈന്ധവ കം ചിത് കാലം ശുചിസ്മിതാ
56 ശു ഷാർഥം പിതുർ നാവം താം തു വാഹയതീം ജേല
തീർഥയാ ാം പരി ാമന്ന് അപശ്യദ് ൈവ പരാശരഃ
57 അതീവ രൂപസമ്പന്നാം സിദ്ധാനാം അപി കാങ്ക്ഷിതാം
ദൃൈഷ്ട്വവ ച സ താൻ ധീമാംശ് ചകേമ ചാരുദർശനാം
വിദ്വാംസ് താം വാസവീം കന്യാം കാര്യവാൻ മുനിപുംഗവഃ
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58 സാ വീത് പശ്യ ഭഗവൻ പാരാവാേര ഋഷീൻ സ്ഥിതാൻ
ആവേയാർ ദൃശ്യേതാർ ഏഭിഃ കഥം നു സ്യാം സമാഗമഃ
59 ഏവം തേയാേക്താ ഭഗവാൻ നീഹാരം അസൃജത് ഭുഃ
േയന േദശഃ സ സർവസ് തു തേമാ ഭൂത ഇവാഭവത്
60 ദൃഷ്ട്വാ സൃഷ്ടം തു നീഹാരം തതസ് തം പരമർഷിണാ
വിസ്മിതാ ചാ വീത് കന്യാ ീഡിതാ ച മനസ്വിനീ
61 വിദ്ധി മാം ഭഗവൻ കന്യാം സദാ പിതൃവശാനുഗാം
ത്വത് സംേയാഗാച് ച ദുേഷ്യത കന്യാ ഭാേവാ മമാനഘ
62 കന്യാേത്വ ദൂഷിേത ചാപി കഥം ശേക്ഷ്യ ദ്വിേജാത്തമ
ഗ ം ഗൃഹം ഗൃേഹ ചാഹം ധീമൻ ന സ്ഥാതും ഉത്സേഹ
ഏതത് സഞ്ചിന്ത്യ ഭഗവൻ വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
63 ഏവം ഉക്തവതീം താം തു ീതിമാൻ ഋഷിസത്തമഃ
ഉവാച മത് ിയം കൃത്വാ കൈന്യവ ത്വം ഭവിഷ്യസി
64 വൃണീഷ്വ ച വരം ഭീരു യം ത്വം ഇച്ഛസി ഭാമിനി
വൃഥാ ഹിന സാേദാ േമ ഭൂതപൂർവഃ ശുചിസ്മിേത
65 ഏവം ഉക്താ വരം വേ ഗാ സൗഗന്ധ്യം ഉത്തമം
സ ചാൈസ്യ ഭഗവാൻ ാദാൻ മനസഃ കാങ്ക്ഷിതം ഭുഃ
66 തേതാ ലബ്ധവരാ ീതാ ീഭാവഗുണഭൂഷിതാ
ജഗാമ സഹ സംസർഗം ഋഷിണാദ്ഭുത കർമണാ
67 േതന ഗന്ധവതീത്യ് ഏവ നാമാസ്യാഃ ഥിതം ഭുവി
തേതാ േയാജനഗേന്ധതി തസ്യാ നാമ പരി തം
68 പരാശേരാ ഽപി ഭഗവാഞ് ജഗാമ സ്വം നിേവശനം
ഇതി സത്യവതീ ഹൃഷ്ടാ ലബ്ധ്വാ വരം അനുത്തമം
69 പരാശേരണ സംയുക്താ സേദ്യാ ഗർഭം സുഷാവ സാ
ജേജ്ഞ ച യമുനാ ദ്വീേപ പാരാശര്യഃ സവീര്യവാൻ
70 സ മാതരം ഉപസ്ഥായ തപസ്യ് ഏവ മേനാ ദേധ

േതാ ഽഹം ദർശയിഷ്യാമി കൃേത്യഷ്വ് ഇതി ച േസാ ഽ വീത്
71 ഏവം ൈദ്വപായേനാ ജേജ്ഞ സത്യവത്യാം പരാശരാത്
ദ്വീേപ ന്യസ്തഃ സ യദ് ബാലസ് തസ്മാദ് ൈദ്വപായേനാ ഽഭവത്
72 പാദാപസാരിണം ധർമം വിദ്വാൻ സ തു യുേഗ യുേഗ
ആയുഃ ശക്തിം ച മർത്യാനാം യുഗാനുഗം അേവക്ഷ്യ ച
73 ഹ്മേണാ ാഹ്മണാനാം ച തഥാനു ഹ കാമ്യയാ
വിവ്യാസ േവദാൻ യസ്മാച് ച തസ്മാദ് വ്യാസ ഇതി തഃ
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74 േവദാൻ അധ്യാപയാം ആസ മഹാഭാരത പഞ്ചമാൻ
സുമ ം ൈജമിനിം ൈപലം ശുകം ൈചവ സ്വം ആത്മജം
75 ഭുർ വരിേഷ്ഠാ വരേദാ ൈവശമ്പായനം ഏവ ച
സംഹിതാസ് ൈതഃ പൃഥേക്ത്വന ഭാരതസ്യ കാശിതാഃ
76 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഗംഗായാം അമിതദ തിഃ
വസു വീര്യാത് സമഭവൻ മഹാവീേര്യാ മഹായശാഃ
77 ശൂേല േ ാതഃ പുരാണർഷിർ അേചാരശ് േചാരശങ്കയാ
അണീ മാണ്ഡവ്യ ഇതി ൈവ വിഖ്യാതഃ സുമഹായശാഃ
78 സ ധർമം ആഹൂയ പുരാ മഹർഷിർ ഇദം ഉക്തവാൻ
ഇഷീകയാ മയാ ബാല്യാദ് ഏകാ വിദ്ധാ ശകുന്തികാ
79 തത് കിൽബിഷം സ്മേര ധർമനാന്യത് പാപം അഹം സ്മേര
തൻ േമ സഹ സമിതം കസ്മാൻ േനഹാജയത് തപഃ
80 ഗരീയാൻ ാഹ്മണവധഃ സർവഭൂതവധാദ് യതഃ
തസ്മാത് ത്വം കിൽബിഷാദ് അസ്മാച് ഛൂ േയാനൗ ജനിഷ്യസി
81 േതന ശാേപന ധർേമാ ഽപി ശൂ േയാനാവ് അജായത
വിദ്വാൻ വിദുര രൂേപണ ധാർമീ തനുർ അകിൽബിഷീ
82 സഞ്ജേയാ മുനികൽപസ് തു ജേജ്ഞ സൂേതാ ഗവൽഗണാത്
സൂര്യാച് ച കുന്തി കന്യായാം ജേജ്ഞ കർേണാ മഹാരഥഃ
സഹജം കവചം വി ത് കുണ്ഡേലാേദ്ദ്യാതിതാനനഃ
83 അനു ഹാർഥം േലാകാനാം വി ർ േലാകനമ തഃ
വസുേദവാത് തു േദവക്യാം ാദുർഭൂേതാ മഹായശാഃ
84 അനാദി നിധേനാ േദവഃ സ കർതാ ജഗതഃ ഭുഃ
അവ്യക്തം അക്ഷരം ഹ്മ ധാനം നിർഗുണാത്മകം
85 ആത്മാനം അവ്യയം ൈചവ കൃതിം ഭവം പരം
പുരുഷം വിശ്വകർമാണം സത്ത്വേയാഗം വാക്ഷരം
86 അനന്തം അചലം േദവം ഹംസം നാരായണം ഭും
ധാതാരം അജരം നിത്യം തം ആഹുഃ പരം അവ്യയം
87 പുരുഷഃ സ വിഭുഃ കർതാ സർവഭൂതപിതാമഹഃ
ധർമസംവർധനാർഥായ ജേജ്ഞ ഽന്ധകവൃഷ്ണിഷു
88 അ ജ്ഞൗ തു മഹാവീര്യൗ സർവശ വിശാരദൗ
സാത്യകിഃ കൃതവർമാ ച നാരായണം അനു തൗ
സത്യകാദ് ധൃദികാച് ൈചവ ജജ്ഞാേത ഽ വിശാരദൗ
89 ഭരദ്വാജസ്യ ച ന്നം േ ാണ്യാം ശു ം അവർധത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 3 26

മഹർേഷർ ഉ തപസസ് തസ്മാദ് േ ാേണാ വ്യജായത
90 ഗൗതമാൻ മിഥുനം ജേജ്ഞ ശരസ്തംബാച് ഛരദ്വതഃ
അശ്വത്ഥാമ്നശ് ച ജനനീ കൃപശ് ൈചവ മഹാബലഃ
അശ്വത്ഥാമാ തേതാ ജേജ്ഞ േ ാണാദ് അ ഭൃതാം വരഃ
91 തൈഥവ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി സാക്ഷാദ് അഗ്നിസമദ തിഃ
ൈവതാേന കർമണി തേത പാവകാത് സമജായത
വീേരാ േ ാണ വിനാശായ ധനുഷാ സഹ വീര്യവാൻ
92 തൈഥവ േവദ്യാം കൃഷ്ണാപി ജേജ്ഞ േതജസ്വിനീ ശുഭാ
വി ാജമാനാ വപുഷാ ബി തീ രൂപം ഉത്തമം
93 ാദ ശിേഷ്യാ നഗ്നജിത് സുബലശ് ചാഭവത് തതഃ
തസ്യ ജാ ധർമഹ ീ ജേജ്ഞ േദവ േകാപനാത്
94 ഗാന്ധാരരാജപുേ ാ ഽഭൂച് ഛകുനിഃ സൗബലസ് തഥാ
ദുേര്യാധനസ്യ മാതാ ച ജജ്ഞാേത ഽർഥവിദാവ് ഉഭൗ
95 കൃഷ്ണൈദ്വപായനാജ് ജേജ്ഞ ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
േക്ഷേ വിചി വീര്യസ്യ പാ ശ് ൈചവ മഹാബലഃ
96 പാേണ്ഡാസ് തു ജജ്ഞിേര പഞ്ച പു ാ േദവസമാഃ പൃഥക്
ദ്വേയാഃ ിേയാർ ഗുണേജ്യഷ്ഠസ് േതഷാം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
97 ധർമാദ് യുധിഷ്ഠിേരാ ജേജ്ഞ മാരുതാത് തു വൃേകാദരഃ
ഇ ാദ് ധനഞ്ജയഃ ീമാൻ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
98 ജജ്ഞാേത രൂപസമ്പന്നാവ് അശ്വിഭ്യാം തു യമാവ് ഉഭൗ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഗുരുശു ഷേണ രതൗ
99 തഥാ പു ശതം ജേജ്ഞ ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
ദുേര്യാധന ഭൃതേയാ യുയു ഃ കരണസ് തഥാ
100 അഭിമന ഃ സുഭ ായാം അർജുനാദ് അഭ്യജായത
സ്വസ്തീേയാ വാസുേദവസ്യ പൗ ഃ പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
101 പാണ്ഡേവേഭ്യാ ഽപി പഞ്ചഭ്യഃ കൃഷ്ണായാം പഞ്ച ജജ്ഞിേര
കുമാരാ രൂപസമ്പന്നാഃ സർവശ വിശാരദാഃ
102 തിവിേന്ധ്യാ യുധിഷ്ഠിരാത് സുത േസാേമാ വൃേകാദരാത്
അർജുനാച് ത കീർതിസ് തു ശതാനീകസ് തു നാകുലിഃ
103 തൈഥവ സഹേദവാച് ച തേസനഃ താപവാൻ
ഹിഡിംബായാം ച ഭീേമന വേന ജേജ്ഞ ഘേടാത്കചഃ
104 ശിഖണ്ഡീ പദാജ് ജേജ്ഞ കന്യാ പു ത്വം ആഗതാ
യാം യക്ഷഃ പുരുഷം ചേ ണഃ ിയചികീർഷയാ
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105 കുരൂണാം വി േഹ തസ്മിൻ സമാഗച്ഛൻ ബഹൂന്യ് അഥ
രാജ്ഞാം ശതസഹ ാണി േയാത്സ്യമാനാനി സംയുേഗ
106 േതഷാം അപരിേമയാനി നാമേധയാനി സർവശഃ
ന ശക്യം പരിസംഖ്യാതും വർഷാണാം അയുൈതർ അപി
ഏേത തു കീർതിതാ മുഖ്യാ ൈയർ ആഖ്യാനം ഇദം തതം
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അധ്യായം 58

1 [ജ്]
യ ഏേത കീർതിതാ ഹ്മൻ േയ ചാേന്യ നാനുകീർതിതാഃ
സമ്യക് താഞ് േ ാതും ഇച്ഛാമി രാജ്ഞശ് ചാന്യാൻ സുവർചസഃ
2 യദർഥം ഇഹ സംഭൂതാ േദവകൽപാ മഹാരഥാഃ
ഭുവി തൻ േമ മഹാഭാഗ സമ്യഗ് ആഖ്യാതും അർഹസി
3 [വ്]
രഹസ്യം ഖല്വ് ഇദം രാജൻ േദവാനാം ഇതി നഃ തം
തത് തു േത കഥയിഷ്യാമി നമ ത്വാ സ്വയം ഭുേവ
4 ിഃ സപ്തകൃത്വഃ പൃഥിവീം കൃത്വാ നിഃക്ഷ ിയാം പുരാ
ജാമദഗ്ന്യസ് തപസ് േതേപ മേഹേ പർവേതാത്തേമ
5 തദാ നിഃക്ഷ ിേയ േലാേക ഭാർഗേവണ കൃേത സതി

ാഹ്മണാൻ ക്ഷ ിയാ രാജൻ ഗർഭാർഥിേന്യാ ഽഭിച മുഃ
6 താഭിഃ സഹ സമാേപതുർ ാഹ്മണാഃ സംശിത താഃ
ഋതാവ് ഋതൗ നരവ്യാ ന കാമാൻ നാനൃതൗ തഥാ
7 േതഭ്യസ് തു േലഭിേര ഗർഭാൻ ക്ഷ ിയാസ് താഃ സഹ ശഃ
തതഃ സുഷുവിേര രാജൻ ക്ഷ ിയാൻ വീര്യസംമതാൻ
കുമാരാംശ് ച കുമാരീശ് ച പുനഃ ക്ഷ ാഭിവൃദ്ധേയ
8 ഏവം തദ് ാഹ്മൈണഃ ക്ഷ ം ക്ഷ ിയാസു തപസ്വിഭിഃ
ജാതം ഋധ്യത ധർേമണ സുദീർേഘണായുഷാന്വിതം
ചത്വാേരാ ഽപി തദാ വർണാ ബഭൂവുർ ാഹ്മേണാത്തരാഃ
9 അഭ്യഗച്ഛന്ന് ഋതൗ നാരീം ന കാമാൻ നാനൃതൗ തഥാ
തൈഥവാന്യാനി ഭൂതാനി തിര്യേഗ്യാനിഗതാന്യ് അപി
ഋതൗ ദാരാംശ് ച ഗച്ഛന്തി തദാ സ്മ ഭരതർഷഭ
10 തേതാ ഽവർധന്ത ധർേമണ സഹ ശതജീവിനഃ
താഃ ജാഃ പൃഥിവീപാല ധർമ തപരായണാഃ
ആധിഭിർ വ്യാധിഭിശ് ൈചവ വിമുക്താഃ സർവേശാ നരാഃ
11 അേഥമാം സാഗരാപാംഗാം ഗാം ഗേജ ഗതാഖിലാം
അധ്യതിഷ്ഠത് പുനഃ ക്ഷ ം സൈശലവനകാനനാം
12 ശാസതി പുനഃ ക്ഷേ ധർേമേണമാം വസുന്ധരാം

ാഹ്മണാദ്യാസ് തദാ വർണാ േലഭിേര മുദം ഉത്തമാം
13 കാമേ ാേധാദ്ഭവാൻ േദാഷാൻ നിരസ്യ ച നരാധിപാഃ
ദണ്ഡം ദേണ്ഡ്യഷു ധർേമണ ണയേന്താ ഽന്വപാലയൻ
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14 തഥാ ധർമപേര ക്ഷേ സഹ ാക്ഷഃ ശത തുഃ
സ്വാദു േദേശ ച കാേല ച വവർഷാപ്യായയൻ ജാഃ
15 ന ബാല ഏവ ിയേത തദാ കശ് ചിൻ നരാധിപ
ന ച ിയം ജാനാതി കശ് ചിദ് അ ാപ്തയൗവനഃ
16 ഏവം ആയുഷ്മതീഭിസ് തു ജാഭിർ ഭരതർഷഭ
ഇയം സാഗരപര്യന്താ സമാപൂര്യത േമദിനീ
17 ഈജിേര ച മഹായൈജ്ഞഃ ക്ഷ ിയാ ബഹു ദക്ഷിൈണഃ
സാംേഗാപനിഷദാൻ േവദാൻ വി ാശ് ചാധീയേത തദാ
18 ന ച വി ീണേത ഹ്മ ാഹ്മണാഃ സ്മ തദാ നൃപ
ന ച ശൂ സമാഭ്യാേശ േവദാൻ ഉച്ചാരയന്ത്യ് ഉത
19 കാരയന്തഃ കൃഷിം േഗാഭിസ് തഥാ ൈവശ്യാഃ ക്ഷിതാവ് ഇഹ
ന ഗാം അയുഞ്ജന്ത ധുരി കൃശാംഗാശ് ചാപ്യ് അജീവയൻ
20 േഫനപാംശ് ച തഥാ വത്സാൻ ന ദുഹന്തി സ്മ മാനവാഃ
ന കൂടമാൈനർ വണിജഃ പണ്യം വി ീണേത തദാ
21 കർമാണി ച നരവ്യാ ധർേമാേപതാനി മാനവാഃ
ധർമം ഏവാനുപശ്യന്തശ് ച ർ ധർമപരായണാഃ
22 സ്വകർമനിരതാശ് ചാസൻ സർേവ വർണാ നരാധിപ
ഏവം തദാ നരവ്യാ ധർേമാ ന സേത ക്വ ചിത്
23 കാേല ഗാവഃ സൂയേന്ത നാര്യശ് ച ഭരതർഷഭ
ഫലന്ത്യ് ഋതുഷു വൃഷ്കാശ് ച പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
24 ഏവം കൃതയുേഗ സമ്യഗ് വർതമാേന തദാ നൃപ
ആപൂര്യേത മഹീകൃത്സ്നാ ാണിഭിർ ബഹുഭിർ ഭൃശം
25 തതഃ സമുദിേത േലാേക മാനുേഷ ഭരതർഷഭ
അസുരാ ജജ്ഞിേര േക്ഷേ രാജ്ഞാം മനുജപുംഗവ
26 ആദിൈത്യർ ഹി തദാ ൈദത്യാ ബഹുേശാ നിർജിതാ യുധി
ഐശ്വര്യാദ് ംശിതാശ് ചാപി സംബഭൂവുഃ ക്ഷിതാവ് ഇഹ
27 ഇഹ േദവത്വം ഇച്ഛേന്താ മാനുേഷഷു മനസ്വിനഃ
ജജ്ഞിേര ഭുവി ഭൂേതഷു േതഷു േതഷ്വ് അസുരാ വിേഭാ
28 േഗാഷ്വ് അേശ്വഷു ച രാേജ ഖേരാ മഹിേഷഷു ച

വ്യാേദഷു ച ഭൂേതഷു ഗേജഷു ച മൃേഗഷു ച
29 ജാൈതർ ഇഹ മഹീപാല ജായമാൈനശ് ച ൈതർ മഹീ
ന ശശാകാത്മനാത്മാനം ഇയം ധാരയിതും ധരാ
30 അഥ ജാതാ മഹീപാലാഃ േക ചിദ് ബലസമന്വിതാഃ
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ദിേതഃ പു ാ ദേനാശ് ൈചവ തസ്മാൽ േലാകാദ് ഇഹ ച താഃ
31 വീര്യവേന്താ ഽവലിപ്താസ് േത നാനാരൂപധരാ മഹീം
ഇമാം സാഗരപര്യന്താം പരീയുർ അരിമർദനാഃ
32 ാഹ്മണാൻ ക്ഷ ിയാൻ ൈവശ്യാഞ് ശൂ ാംശ് ൈചവാപ്യ് അപീഡയൻ
അന്യാനി ൈചവ ഭൂതാനി പീഡയാം ആസുർ ഓജസാ
33 ാസയേന്താ വിനിഘ്നന്തസ് താംസ് താൻ ഭൂതഗണാംശ് ച േത
വിേചരുഃ സർവേതാ രാജൻ മഹീം ശതസഹ ശഃ
34 ആ മസ്ഥാൻ മഹർഷീംശ് ച ധർഷയന്തസ് തതസ് തതഃ
അ ഹ്മണ്യാ വീര്യമദാ മത്താ മദബേലന ച
35 ഏവം വീര്യബേലാത്സിൈക്തർ ഭൂർ ഇയം ൈതർ മഹാസുൈരഃ
പീഡ്യമാനാ മഹീപാല ഹ്മാണം ഉപച േമ
36 ന ഹീമാം പവേനാ രാജൻ ന നാഗാ ന നഗാ മഹീം
തദാ ധാരയിതും േശകുർ ആ ാന്താം ദാനൈവർ ബലാത്
37 തേതാ മഹീ മഹീപാല ഭാരാർതാ ഭയപീഡിതാ
ജഗാമ ശരണം േദവം സർവഭൂതപിതാമഹം
38 സാ സംവൃതം മഹാഭാൈഗർ േദവദ്വിജ മഹർഷിഭിഃ
ദദർശ േദവം ഹ്മാണം േലാകകർതാരം അവ്യയം
39 ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച ബന്ദി കർമസു നിഷ്ഠിൈതഃ
വന്ദ്യമാനം മുേദാേപൈതർ വവേന്ദ ൈചനം ഏത്യ സാ
40 അഥ വിജ്ഞാപയാം ആസ ഭൂമിസ് തം ശരണാർഥിനീ
സംനിധൗ േലാകപാലാനാം സർേവഷാം ഏവ ഭാരത
41 തത് ധാനാത്മനസ് തസ്യ ഭൂേമഃ കൃത്യം സ്വയം ഭുവഃ
പൂർവം ഏവാഭവദ് രാജൻ വിദിതം പരേമഷ്ഠിനഃ
42 ഷ്ടാ ഹി ജഗതഃ കസ്മാൻ ന സംബുേധ്യത ഭാരത
സുരാസുരാണാം േലാകാനാം അേശേഷണ മേനാഗതം
43 തം ഉവാച മഹാരാജ ഭൂമിം ഭൂമിപതിർ വിഭുഃ

ഭവഃ സർവഭൂതാനാം ഈശഃ ശംഭുഃ ജാപതിഃ
44 യദർഥം അസി സ ാപ്താ മത്സകാശം വസുന്ധേര
തദർഥം സംനിേയാക്ഷ്യാമി സർവാൻ ഏവ ദിവൗകസഃ
45 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ മഹീം േദേവാ ഹ്മാ രാജൻ വിസൃജ്യ ച
ആദിേദശ തദാ സർവാൻ വിബുധാൻ ഭൂതകൃത് സ്വയം
46 അസ്യാ ഭൂേമർ നിരസിതും ഭാരം ഭാൈഗഃ പൃഥക് പൃഥക്
അസ്യാം ഏവ സൂയധ്വം വിേരാധാേയതി ചാ വീത്
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47 തൈഥവ ച സമാനീയ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാൻ
ഉവാച ഭഗവാൻ സർവാൻ ഇദം വചനം ഉത്തമം
ൈസ്വർ അംൈശഃ സ സൂയധ്വം യേഥഷ്ടം മാനുേഷഷ്വ് ഇതി
48 അഥ ശ ാദയഃ സർേവ ത്വാ സുരഗുേരാർ വചഃ
തഥ്യം അർഥ്യം ച പഥ്യം ച തസ്യ േത ജഗൃഹുസ് തദാ
49 അഥ േത സർവേശാ ഽംൈശഃ ൈസ്വർ ഗ ം ഭൂമിം കൃതക്ഷണാഃ
നാരായണം അമി ഘ്നം ൈവകുണ്ഠം ഉപച മുഃ
50 യഃ സച ഗദാപാണിഃ പീതവാസാസിത ഭഃ
പദ്മനാഭഃ സുരാരിഘ്നഃ പൃഥുചാർവഞ്ചിേതക്ഷണഃ
51 തം ഭുവഃ േശാധനാേയ ഉവാച പുരുേഷാത്തമം
അംേശനാവതരേസ്വതി തേഥത്യ് ആഹ ച തം ഹരിഃ
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അധ്യായം 59

1 [വ്]
അഥ നാരായേണേന ശ് ചകാര സഹ സംവിദം
അവതർതും മഹീം സ്വർഗാദ് അംശതഃ സഹിതഃ സുൈരഃ
2 ആദിശ്യ ച സ്വയം ശ ഃ സർവാൻ ഏവ ദിവൗകസഃ
നിർജഗാമ പുനസ് തസ്മാത് ക്ഷയാൻ നാരായണസ്യ ഹ
3 േത ഽമരാരിവിനാശായ സർവേലാകഹിതായ ച
അവേതരുഃ േമേണമാം മഹീം സ്വർഗാദ് ദിവൗകസഃ
4 തേതാ ഹ്മർഷിവംേശഷു പാർഥിവർഷികുേലഷു ച
ജജ്ഞിേര രാജശാർദൂല യഥാകാമം ദിവൗകസഃ
5 ദാനവാൻ രാക്ഷസാംശ് ൈചവ ഗന്ധർവാൻ പന്നഗാംസ് തഥാ
പുരുഷാദാനി ചാന്യാനി ജ ഃ സത്ത്വാന്യ് അേനകശഃ
6 ദാനവാ രാക്ഷസാശ് ൈചവ ഗന്ധർവാഃ പന്നഗാസ് തഥാ
ന താൻ ബലസ്ഥാൻ ബാേല്യ ഽപി ജ ർ ഭരതസത്തമ
7 [ജ്]
േദവദാനവ സംഘാനാം ഗന്ധർവാപ്സരസാം തഥാ
മാനവാനാം ച സർേവഷാം തഥാ ൈവ യക്ഷരക്ഷസാം
8 േ ാതും ഇച്ഛാമി തേത്ത്വന സംഭവം കൃത്സ്നം ആദിതഃ

ാണിനാം ൈചവ സർേവഷാം സർവശഃ സർവവിദ് ധ്യസി
9 [വ്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി നമ ത്വാ സ്വയം ഭുേവ
സുരാദീനാം അഹം സമ്യഗ് േലാകാനാം ഭവാപ്യയം
10 ഹ്മേണാ മാനസാഃ പു ാ വിദിതാഃ ഷൺ മഹർഷയഃ
മരീചിർ അ ്യംഗിരസൗ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ തുഃ
11 മരീേചഃ കശ്യപഃ പു ഃ കശ്യപാത് തു ഇമാഃ ജാഃ

ജജ്ഞിേര മഹാഭാഗാ ദക്ഷ കന്യാസ് േയാദശ
12 അദിതിർ ദിതിർ ദനുഃ കാലാ അനായുഃ സിംഹികാ മുനിഃ
േ ാധാ ാവാ അരിഷ്ടാ ച വിനതാ കപിലാ തഥാ
13 ക ശ് ച മനുജവ്യാ ദക്ഷ കൈന്യവ ഭാരത
ഏതാസാം വീര്യസമ്പന്നം പു പൗ ം അനന്തകം
14 അദിത്യാം ദ്വാദശാദിത്യാഃ സംഭൂതാ ഭുവേനശ്വരാഃ
േയ രാജൻ നാമതസ് താംസ് േത കീർതയിഷ്യാമി ഭാരത
15 ധാതാ മിേ ാ ഽര്യമാ ശേ ാ വരുണശ് ചാംശ ഏവ ച
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ഭേഗാ വിവസ്വാൻ പൂഷാ ച സവിതാ ദശമസ് തഥാ
16 ഏകാദശസ് തഥാ ത്വഷ്ടാ വി ർ ദ്വാദശ ഉച്യേത
ജഘന്യജഃ സ സർേവഷാം ആദിത്യാനാം ഗുണാധികഃ
17 ഏക ഏവ ദിേതഃ പുേ ാ ഹിരണ്യകശിപുഃ തഃ
നാമ്നാ ഖ്യാതാസ് തു തേസ്യേമ പു ാഃ പഞ്ച മഹാത്മനഃ
18 ാദഃ പൂർവജസ് േതഷാം സം ാദസ് തദനന്തരം
അനു ാദസ് തൃതീേയാ ഽഭൂത് തസ്മാച് ച ശിബിബാഷ്കലൗ
19 ാദസ്യ യഃ പു ാഃ ഖ്യാതാഃ സർവ ഭാരത
വിേരാചനശ് ച കുംഭശ് ച നികുംഭശ് േചതി വി താഃ
20 വിേരാചനസ്യ പുേ ാ ഽഭൂദ് ബലിർ ഏകഃ താപവാൻ
ബേലശ് ച ഥിതഃ പുേ ാ ബാേണാ നാമ മഹാസുരഃ
21 ചത്വാരിംശദ് ദേനാഃ പു ാഃ ഖ്യാതാഃ സർവ ഭാരത
േതഷാം പഥമേജാ രാജാ വി ചിത്തിർ മഹായശാഃ
22 ശംബേരാ നമുചിശ് ൈചവ പുേലാമാ േചതി വി തഃ
അസി േലാമാ ച േകശീ ച ദുർജയശ് ൈചവ ദാനവഃ
23 അയഃ ശിരാ അശ്വശിരാ അയഃ ശ ശ് ച വീര്യവാൻ
തഥാ ഗഗനമൂർധാ ച േവഗവാൻ േകതുമാംശ് ച യഃ
24 സ്വർഭാനുർ അേശ്വാ ഽശ്വപതിർ വൃഷപർവാജകസ് തഥാ
അശ്വ ീവശ് ച സൂക്ഷ്മശ് ച തുഹുണ്ഡശ് ച മഹാസുരഃ
25 ഇസൃപാ ഏകച ശ് ച വിരൂപാേക്ഷാ ഹരാഹരൗ
നിച ശ് ച നികുംഭശ് ച കുപഥഃ കാപഥസ് തഥാ
26 ശരഭഃ ശലഭശ് ൈചവ സൂര്യാ ച മസൗ തഥാ
ഇതി ഖ്യാതാ ദേനാർ വംേശ ദാനവാഃ പരികീർതിതാഃ
അന്യൗ തു ഖലു േദവാനാം സൂര്യച മസൗ തൗ
27 ഇേമ ച വംേശ ഥിതാഃ സത്ത്വവേന്താ മഹാബലാഃ
ദനു പു ാ മഹാരാജ ദശ ദാനവ പുംഗവാഃ
28 ഏകാേക്ഷാ മൃതപാ വീരഃ ലംബനരകാവ് അപി
വാതാപിഃ ശ തപനഃ ശഠശ് ൈചവ മഹാസുരഃ
29 ഗവിഷ്ഠശ് ച ദനായുശ് ച ദീർഘജിഹ്വശ് ച ദാനവഃ
അസംേഖ്യയാഃ താസ് േതഷാം പു ാഃ പൗ ാശ് ച ഭാരത
30 സിംഹികാ സുഷുേവ പു ം രാഹും ച ാർകമർദനം
സുച ം ച ഹന്താരം തഥാ ച വിമർദനം
31 ര സ്വഭാവം രായാഃ പു പൗ ം അനന്തകം
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ഗണഃ േ ാധവേശാ നാമ രകർമാരി മർദനഃ
32 അനായുഷഃ പുനഃ പു ാശ് ചത്വാേരാ ഽസുര പുംഗവാഃ
വിക്ഷേരാ ബലവീരൗ ച വൃ ശ് ൈചവ മഹാസുരഃ
33 കാലായാഃ ഥിതാഃ പു ാഃ കാലകൽപാഃ ഹാരിണഃ
ഭുവി ഖ്യാതാ മഹാവീര്യാ ദാനേവഷു പരന്തപാഃ
34 വിനാശനശ് ച േ ാധശ് ച ഹന്താ േ ാധസ്യ ചാപരഃ
േ ാധശ സ് തൈഥവാന്യഃ കാേലയാ ഇതി വി താഃ
35 അസുരാണാം ഉപാധ്യായഃ ശു സ് ത്വ് ഋഷിസുേതാ ഽഭവത്
ഖ്യാതാശ് േചാശനസഃ പു ാശ് ചത്വാേരാ ഽസുര യാജകാഃ
36 ത്വഷ്ടാവരസ് തഥാ ിശ് ച ദ്വാവ് അന്യൗ മ കർമിണൗ
േതജസാ സൂര്യസങ്കാശാ ഹ്മേലാക ഭാവനാഃ
37 ഇത്യ് ഏഷ വംശ ഭവഃ കഥിതസ് േത തരസ്വിനാം
അസുരാണാം സുരാണാം ച പുരാേണ സം േതാ മയാ
38 ഏേതഷാം യദ് അപത്യം തു ന ശക്യം തദ് അേശഷതഃ

സംഖ്യാതും മഹീപാല ഗുണഭൂതം അനന്തകം
39 താർക്ഷ്യശ് ചാരിഷ്ടേനമിശ് ച തൈഥവ ഗരുഡാരുണൗ
ആരുണിർ വാരുണിശ് ൈചവ ൈവനേതയാ ഇതി താഃ
40 േശേഷാ ഽനേന്താ വാസുകിശ് ച തക്ഷകശ് ച ഭുജംഗമഃ
കൂർമശ് ച കുലികശ് ൈചവ കാ േവയാ മഹാബലാഃ
41 ഭീമേസേനാ േസനൗ ച സുപർേണാ വരുണസ് തഥാ
േഗാപതിർ ധൃതരാ ശ് ച സൂര്യവർചാശ് ച സപ്തമഃ
42 പ വാൻ അർകപർണശ് ച യുതശ് ൈചവ വി തഃ
ഭീമശ് ചി രഥശ് ൈചവ വിഖ്യാതഃ സർവവിദ് വശീ
43 തഥാ ശാലിശിരാ രാജൻ ദ മ്നശ് ച ചതുർദശഃ
കലിഃ പഞ്ചദശശ് ൈചവ നാരദശ് ൈചവ േഷാഡശഃ
ഇത്യ് ഏേത േദവഗന്ധർവാ മൗേനയാഃ പരികീർതിതാഃ
44 അതസ് തു ഭൂതാന്യ് അന്യാനി കീർതയിഷ്യാമി ഭാരത
അനവദ്യാം അനുവശാം അനൂനാം അരുണാം ിയാം
അനൂപാം സുഭഗാം ഭാസീം ഇതി ാവാ വ്യജായത
45 സിദ്ധഃ പൂർണശ് ച ബർഹീ ച പൂർണാശശ് ച മഹായശാഃ

ഹ്മ ചാരീ രതിഗുണഃ സുപർണശ് ൈചവ സപ്തമഃ
46 വിശ്വാവസുശ് ച ഭാനുശ് ച സുചേ ാ ദശമസ് തഥാ
ഇത്യ് ഏേത േദവഗന്ധർവാഃ ാേവയാഃ പരികീർതിതാഃ
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47 ഇമം ത്വ് അപ്സരസാം വംശം വിദിതം പുണ്യലക്ഷണം
ാവാസൂത മഹാഭാഗാ േദവീ േദവർഷിതഃ പുരാ

48 അലംബുസാ മി േകഷീ വിദ ത് പർണാ തുലാനഘാ
അരുണാ രക്ഷിതാ ൈചവ രംഭാ തദ്വൻ മേനാരമാഃ
49 അസിതാ ച സുബാഹുശ് ച സു താ സുഭുജാ തഥാ
സു ിയാ ചാതിബാഹുശ് ച വിഖ്യാതൗ ച ഹഹാഹുഹൂ
തുംബുരുശ് േചതി ചത്വാരഃ താ ഗന്ധർവസത്തമാഃ
50 അമൃതം ാഹ്മണാ ഗാേവാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
അപത്യം കപിലായാസ് തു പുരാേണ പരികീർതിതം
51 ഇതി േത സർവഭൂതാനാം സംഭവഃ കഥിേതാ മയാ
യഥാവത് പരിസംഖ്യാേതാ ഗന്ധർവാപ്സരസാം തഥാ
52 ഭുജഗാനാം സുപർണാനാം രു ാണാം മരുതാം തഥാ
ഗവാം ച ാഹ്മണാനാം ച ീമതാം പുണ്യകർമണാം
53 ആയുഷ്യശ് ൈചവ പുണ്യശ് ച ധന്യഃ തിസുഖാവഹഃ
േ ാതവ്യശ് ൈചവ സതതം ാവ്യശ് ൈചവാനസൂയതാ
54 ഇമം തു വംശം നിയേമന യഃ പേഠൻ; മഹാത്മനാം ാഹ്മണേദവ സംനിധൗ
അപത്യലാഭം ലഭേത സ പുഷ്കലം; ിയം യശഃ േ ത്യ ച േശാഭനാം ഗതിം
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അധ്യായം 60

1 [വ്]
ഹ്മേണാ മാനസാഃ പു ാ വിദിതാഃ ഷൺ മഹർഷയഃ

ഏകാദശ സുതാഃ സ്ഥാേണാഃ ഖ്യാതാഃ പരമമാനസാഃ
2 മൃഗവ്യാധശ് ച ശർവശ് ച നിരൃതിശ് ച മഹായശാഃ
അൈജക പാദ് അഹിർ ബുധ്ന്യഃ പിനാകീ ച പരന്തപഃ
3 ദഹേനാ ഽേഥശ്വരശ് ൈചവ കപാലീ ച മഹാദ തിഃ
സ്ഥാണുർ ഭവശ് ച ഭഗവാൻ രുദാ ഏകാദശ താഃ
4 മരീചിർ അംഗിരാ അ ിഃ പുലസ്ത്യഃ പുജഹഃ തുഃ
ഷഡ് ഏേത ഹ്മണഃ പു ാ വീര്യവേന്താ മഹർഷയഃ
5 യസ് ത്വ് അംഗിരസഃ പു ാ േലാേക സർവ വി താഃ
ബൃഹ തിർ ഉതഥ്യശ് ച സംവർതശ് ച ധൃത താഃ
6 അേ സ് തു ബഹവഃ പു ാഃ യേന്ത മനുജാധിപ
സർേവ േവദവിദഃ സിദ്ധാഃ ശാന്താത്മാേനാ മഹർഷയഃ
7 രക്ഷസാസ് തു പുലസ്ത്യസ്യ വാനരാഃ കിംനരാസ് തഥാ
പുലഹസ്യ മൃഗാഃ സിംഹാ വ്യാ ാഃ കി രുഷാസ് തഥാ
8 േതാഃ തുസമാഃ പു ാഃ പതംഗസഹചാരിണഃ
വി താസ് ിഷു േലാേകഷു സത്യ തപരായണാഃ
9 ദക്ഷസ് ത്വ് അജായതാംഗുഷ്ഠാദ് ദക്ഷിണാദ് ഭഗവാൻ ഋഷിഃ

ഹ്മണഃ പൃഥിവീപാല പു ഃ പു വതാം വരഃ
10 വാമാദ് അജായതാംഗുഷ്ഠാദ് ഭാര്യാ തസ്യ മഹാത്മനഃ
തസ്യാം പഞ്ചാശതം കന്യാഃ സ ഏവാജനയൻ മുനിഃ
11 താഃ സർവാസ് ത്വ് അനവദ്യാംഗ്യഃ കന്യാഃ കമലേലാചനാഃ
പു ികാഃ സ്ഥാപയാം ആസ നഷ്ടപു ഃ ജാപതിഃ
12 ദദൗ സ ദശ ധർമായ സപ്ത വിംശതിം ഇന്ദേവ
ദിേവ്യന വിധിനാ രാജൻ കശ്യപായ േയാദശ
13 നാമേതാ ധർമപത്ന്യസ് താഃ കീർത്യമാനാ നിേബാധ േമ
കീർതിർ ലക്ഷ്മീർ ധൃതിർ േമധാ പുഷ്ടിഃ ദ്ധാ ിയാ തഥാ
14 ബുദ്ധിർ ലജ്ജാ മതിശ് ൈചവ പേത്ന്യാ ധർമസ്യ താ ദശ
ദ്വാരാണ്യ് ഏതാനി ധർമസ്യ വിഹിതാനി സ്വയം ഭുവാ
15 സപ്ത വിംശതിേസാമസ്യ പേത്ന്യാ േലാേക പരി താഃ
കാലസ്യ നയേന യുക്താഃ േസാമപത്ന്യഃ ശുഭ താഃ
സർവാ നക്ഷ േയാഗിേന്യാ േലാകയാ ാ വിധൗ സ്ഥിതാഃ
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16 പിതാമേഹാ മുനിർ േദവസ് തസ്യ പു ഃ ജാപതിഃ
തസ്യാഷ്ടൗ വസവഃ പു ാസ് േതഷാം വക്ഷ്യാമി വിസ്തരം
17 ധേരാ വശ് ച േസാമശ് ച അഹശ് ൈചവാനിേലാ ഽനലഃ

ത ഷശ് ച ഭാസശ് ച വസേവാ ഽഷ്ടാവ് ഇതി താഃ
18 ധൂ ായാശ് ച ധരഃ പുേ ാ ഹ്മ വിേദ്യാ വസ് തഥാ
ച മാസ് തു മനസ്വിന്യാഃ ശ്വസായാഃ ശ്വസനസ് തഥാ
19 രതായാശ് ചാപ്യ് അഹഃ പു ഃ ശാണ്ഡില്യാശ് ച ഹുതാശനഃ

ത ഷശ് ച ഭാസശ് ച ഭാതായാഃ സുതൗ തൗ
20 ധരസ്യ പുേ ാ വിേണാ ഹുതഹവ്യവഹസ് തഥാ

വസ്യ പുേ ാ ഭഗവാൻ കാേലാ േലാക കാലനഃ
21 േസാമസ്യ തു സുേതാ വർചാ വർചസ്വീ േയന ജായേത
മേനാഹരായാഃ ശിശിരഃ ാേണാ ഽഥ രമണസ് തഥാ
22 അഹ്നഃ സുതഃ േതാ േജ്യാതിഃ മഃ ശാന്തസ് തഥാ മുനിഃ
അേഗ്നഃ പു ഃ കുമാരസ് തു ീമാഞ് ശരവണാലയഃ
23 തസ്യ ശാേഖാ വിശാഖശ് ച ൈനഗേമശശ് ച പൃഷ്ഠജഃ
കൃത്തികാഭ പപേത്തശ് ച കാർത്തിേകയ ഇതി തഃ
24 അനിലസ്യ ശിവാ ഭാര്യാ തസ്യാഃ പു ഃ പുേരാജവഃ
അവിജ്ഞാത ഗതിശ് ൈചവ ദ്വൗ പു ാവ് അനിലസ്യ തു
25 ത ഷസ്യ വിദുഃ പു ം ഋഷിം നാമ്നാഥ േദവലം
ദ്വൗ പു ൗ േദവലസ്യാപി ക്ഷമാവന്തൗ മനീഷിണൗ
26 ബൃഹ േതസ് തു ഭഗിനീ വര ീ ഹ്മചാരിണീ
േയാഗസിദ്ധാ ജഗത് സർവം അസക്തം വിചരത്യ് ഉത

ഭാസസ്യ തു ഭാര്യാ സാ വസൂനാം അഷ്ടമസ്യ ഹ
27 വിശ്വകർമാ മഹാഭാേഗാ ജേജ്ഞ ശിൽപ ജാ പതിഃ
കർതാ ശിൽപസഹ ാണാം ിദശാനാം ച വർധകിഃ
28 ഭൂഷണാനാം ച സർേവഷാം കർതാ ശിൽപവതാം വരഃ
േയാ ദിവ്യാനി വിമാനാനി േദവതാനാം ചകാര ഹ
29 മനുഷ്യാശ് േചാപജീവന്തി യസ്യ ശിൽപം മഹാത്മനഃ
പൂജയന്തി ച യം നിത്യം വിശ്വകർമാണം അവ്യയം
30 സ്തനം തു ദക്ഷിണം ഭിത്ത്വാ ഹ്മേണാ നരവി ഹഃ
നിഃസൃേതാ ഭഗവാൻ ധർമഃ സർവേലാകസുഖാവഹഃ
31 യസ് തസ്യ വരാഃ പു ാഃ സർവഭൂതമേനാഹരാഃ
ശമഃ കാമശ് ച ഹർഷശ് ച േതജസാ േലാകധാരിണഃ
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32 കാമസ്യ തു രതിർ ഭാര്യാ ശമസ്യ ാപ്തിർ അംഗനാ
നന്ദീ തു ഭാര്യാ ഹർഷസ്യ യ േലാകാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
33 മരീേചഃ കശ്യപഃ പു ഃ കശ്യപസ്യ സുരാസുരാഃ
ജജ്ഞിേര നൃപശാർദൂല േലാകാനാം ഭവസ് തു സഃ
34 ത്വാ ീ തു സവിതുർ ഭാര്യാ വഡവാ രൂപധാരിണീ
അസൂയത മഹാഭാഗാ സാന്തരിേക്ഷ ഽശ്വിനാവ് ഉഭൗ
35 ദ്വാദൈശവാദിേതഃ പു ാഃ ശ മുഖ്യാ നരാധിപ
േതഷാം അവരേജാ വി ർ യ േലാകാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
36 യസ് ിംശത ഇത്യ് ഏേത േദവാസ് േതഷാം അഹം തവ
അന്വയം സ വക്ഷ്യാമി പൈക്ഷശ് ച കുലേതാ ഗണാൻ
37 രു ാണാം അപരഃ പക്ഷഃ സാധ്യാനാം മരുതാം തഥാ
വസൂനാം ഭാർഗവം വിദ്യാദ് വിേശ്വ േദവാംസ് തൈഥവ ച
38 ൈവനേതയസ് തു ഗരുേഡാ ബലവാൻ അരുണസ് തഥാ
ബൃഹ തിശ് ച ഭഗവാൻ ആദിേത്യഷ്വ് ഏവ ഗണ്യേത
39 അശ്വിഭ്യാം ഗുഹ്യകാൻ വിദ്ധി സർവൗഷധ്യസ് തഥാ പശൂൻ
ഏഷ േദവഗേണാ രാജൻ കീർതിതസ് േത ഽനുപൂർവശഃ
യം കീർതയിത്വാ മനുജഃ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
40 ഹ്മേണാ ഹൃദയം ഭിത്ത്വാ നിഃസൃേതാ ഭഗവാൻ ഭൃഗുഃ
ഭൃേഗാഃ പു ഃ കവിർ വിദ്വാഞ് ശു ഃ കവി സുേതാ ഹഃ
41 ൈ േലാക്യ ാണയാ ാർേഥ വർഷാവർേഷ ഭയാഭേയ
സ്വയം ഭുവാ നിയുക്തഃ സൻ ഭുവനം പരിധാവതി
42 േയാഗാചാേര്യാ മഹാബുദ്ധിർ ൈദത്യാനാം അഭവദ് ഗുരുഃ
സുരാണാം ചാപി േമധാവീ ഹ്മ ചാരീ യത തഃ
43 തസ്മിൻ നിയുേക്ത വിഭുനാ േയാഗേക്ഷമായ ഭാർഗേവ
അന്യം ഉത്പാദയാം ആസ പു ം ഭൃഗുർ അനിന്ദിതം
44 ച്യവനം ദീപ്തതപസം ധർമാത്മാനം മനീഷിണം
യഃ സേരാഷാച് ച േതാ ഗർഭാൻ മാതുർ േമാക്ഷായ ഭാരത
45 ആരുണീ തു മേനാഃ കന്യാ തസ്യ പത്നീ മനീഷിണഃ
ഔർവസ് തസ്യാം സമഭവദ് ഊരും ഭിത്ത്വാ മഹായശാഃ
മഹാതപാ മഹാേതജാ ബാല ഏവ ഗുൈണർ യുതഃ
46 ഋചീകസ് തസ്യ പു സ് തു ജമദഗ്നിസ് തേതാ ഽഭവത്
ജമദേഗ്നസ് തു ചത്വാര ആസൻ പു ാ മഹാത്മനഃ
47 രാമസ് േതഷാം ജഘേന്യാ ഽഭൂദ് അജഘൈന്യർ ഗുൈണർ യുതഃ
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സർവശ ാ കുശലഃ ക്ഷ ിയാന്തകേരാ വശീ
48 ഔർവസ്യാസീത് പു ശതം ജമദഗ്നിപുേരാഗമം
േതഷാം പു സഹ ാണി ബഭൂവുർ ഭൃഗുവിസ്തരഃ
49 ദ്വൗ പു ൗ ഹ്മണസ് ത്വ് അന്യൗ യേയാസ് തിഷ്ഠതി ലക്ഷണം
േലാേക ധാതാ വിധാതാ ച യൗ സ്ഥിതൗ മനുനാ സഹ
50 തേയാർ ഏവ സ്വസാ േദവീ ലക്ഷ്മീഃ പദ്മഗൃഹാ ശുഭാ
തസ്യാസ് തു മാനസാഃ പു ാസ് തുരഗാ േവ്യാമ ചാരിണഃ
51 വരുണസ്യ ഭാര്യാ േജ്യഷ്ഠാ തു ശു ാദ് േദവീ വ്യജായത
തസ്യാഃ പു ം ബലം വിദ്ധി സുരാം ച സുരനന്ദിനീം
52 ജാനാം അന്നകാമാനാം അേന്യാന്യപരിഭക്ഷണാത്
അധർമസ് ത സഞ്ജാതഃ സർവഭൂതവിനാശനഃ
53 തസ്യാപി നിരൃതിർ ഭാര്യാ ൈനരൃതാ േയന രാക്ഷസാഃ
േഘാരാസ് തസ്യാസ് യഃ പു ാഃ പാപകർമ രതാഃ സദാ
ഭേയാ മഹാഭയശ് ൈചവ മൃത ർ ഭൂതാന്തകസ് തഥാ
54 കാകീം േശ്യനീം ച ഭാസീം ച ധൃതരാ ീം തഥാ ശുകീം
താ ാ തു സുഷുേവ േദവീ പൈഞ്ചതാ േലാകവി താഃ
55 ഉലൂകാൻ സുഷുേവ കാകീ േശ്യനീ േശ്യനാൻ വ്യജായത
ഭാസീ ഭാസാൻ അജനയദ് ഗൃ ാംശ് ൈചവ ജനാധിപ
56 ധൃതരാ ീ തു ഹംസാംശ് ച കലഹംസാംശ് ച സർവശഃ
ച വാകാംശ് ച ഭ ം േത ജേജ്ഞ സാ തു ഭാമിനീ
57 ശുകീ വിജേജ്ഞ ധർമജ്ഞ ശുകാൻ ഏവ മനസ്വിനീ
കല്യാണ ഗുണസമ്പന്നാ സർവലക്ഷണപൂജിതാ
58 നവ േ ാധവശാ നാരീഃ ജേജ്ഞ ഽപ്യ് ആത്മസംഭവാഃ
മൃഗീം ച മൃഗമന്ദാം ച ഹരിം ഭ മനാം അപി
59 മാതംഗീം അഥ ശാർദൂലീം േശ്വതാം സുരഭിം ഏവ ച
സർവലക്ഷണസമ്പന്നാം സുരസാം ച യശസ്വിനീം
60 അപത്യം തു മൃഗാഃ സർേവ മൃഗ്യാ നരവരാത്മജ
ഋക്ഷാശ് ച മൃഗമന്ദായാഃ സൃമരാശ് ചമരാ അപി
61 തതസ് ത്വ് ഐരാവതം നാഗം ജേജ്ഞ ഭ മനാ സുതം
ഐരാവതഃ സുതസ് തസ്യാ േദവ നാേഗാ മഹാഗജഃ
62 ഹര്യാശ് ച ഹരേയാ ഽപത്യം വാനരാശ് ച തരസ്വിനഃ
േഗാലാംഗൂലാംശ് ച ഭ ം േത ഹര്യാഃ പു ാൻ ചക്ഷേത
63 ജേജ്ഞ ത്വ് അഥ ശാർദൂലീ സിംഹാൻ വ്യാ ാംശ് ച ഭാരത
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ദ്വീപിനശ് ച മഹാഭാഗ സർവാൻ ഏവ ന സംശയഃ
64 മാതംഗ്യാസ് ത്വ് അഥ മാതംഗാ അപത്യാനി നരാധിപ
ദിശാഗജം തു േശ്വതാഖ്യം േശ്വതാജനയദ് ആശുഗം
65 തഥാ ദുഹിതരൗ രാജൻ സുരഭിർ ൈവ വ്യജായത
േരാഹിണീം ൈചവ ഭ ം േത ഗന്ധർവീം ച യശസ്വിനീം
േരാഹിണ്യാം ജജ്ഞിേര ഗാേവാ ഗന്ധർവ്യാം വാജിനഃ സുതാഃ
66 സുരസാജനയൻ നാഗാൻ രാജൻ ക ശ് ച പന്നഗാൻ
സപ്ത പിണ്ഡ ഫലാൻ വൃക്ഷാൻ അനലാപി വ്യജായത
അനലായാഃ ശുകീ പു ീ ക ്വാസ് തു സുരസാ സുതാ
67 അരുണസ്യ ഭാര്യാ േശ്യനീ തു വീര്യവന്തൗ മഹാബലൗ
സമ്പാതിം ജനയാം ആസ തൈഥവ ച ജടായുഷം
ദ്വൗ പു ൗ വിനതായാസ് തു വിഖ്യാതൗ ഗരുഡാരുണൗ
68 ഇത്യ് ഏഷ സർവഭൂതാനാം മഹതാം മനുജാധിപ

ഭവഃ കീർതിതഃ സമ്യങ് മയാ മതിമതാം വര
69 യം ത്വാ പുരുഷഃ സമ്യക് പൂേതാ ഭവതി പാപ്മനഃ
സർവജ്ഞതാം ച ലഭേത ഗതിം അ ്യാം ച വിന്ദതി
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അധ്യായം 61

1 [ജ്]
േദവാനാം ദാനവാനാം ച യക്ഷാണാം അഥ രക്ഷസാം
അേന്യഷാം ൈചവ ഭൂതാനാം സർേവഷാം ഭഗവന്ന് അഹം
2 േ ാതും ഇച്ഛാമി തേത്ത്വന മാനുേഷഷു മഹാത്മനാം
ജന്മ കർമ ച ഭൂതാനാം ഏേതഷാം അനുപൂർവശഃ
3 [വ്]
മാനുേഷഷു മനുേഷ്യ സംഭൂതാ േയ ദിവൗകസഃ

ഥമം ദാനവാംശ് ൈചവ താംസ് േത വക്ഷ്യാമി സർവശഃ
4 വി ചിത്തിർ ഇതി ഖ്യാേതാ യ ആസീദ് ദാനവർഷഭഃ
ജരാസന്ധ ഇതി ഖ്യാതഃ സ ആസീൻ മനുജർഷഭഃ
5 ദിേതഃ പു സ് തു േയാ രാജൻ ഹിരണ്യകശിപുഃ തഃ
സ ജേജ്ഞ മാനുേഷ േലാേക ശിശുപാേലാ നരർഷഭഃ
6 സം ാദ ഇതി വിഖ്യാതഃ ാദസ്യാനുജസ് തു യഃ
സ ശല്യ ഇതി വിഖ്യാേതാ ജേജ്ഞ ബാ ീല പുംഗവഃ
7 അനു ാദസ് തു േതജസ്വീ േയാ ഽഭൂത് ഖ്യാേതാ ജഘന്യജഃ
ധൃഷ്ടേകതുർ ഇതി ഖ്യാതഃ സ ആസീൻ മനുേജശ്വരഃ
8 യസ് തു രാജഞ് ശിബിർ നാമ ൈദേതയഃ പരികീർതിതഃ

മ ഇത്യ് അഭിവിഖ്യാതഃ സ ആസീദ് ഭുവി പാർഥിവഃ
9 ബാഷ്കേലാ നാമ യസ് േതഷാം ആസീദ് അസുരസത്തമഃ
ഭഗദത്ത ഇതി ഖ്യാതഃ സ ആസീൻ മനുേജശ്വരഃ
10 അയഃ ശിരാ അശ്വശിരാ അയഃ ശ ശ് ച വീര്യവാൻ
തഥാ ഗഗനമൂർധാ ച േവഗവാംശ് ചാ പഞ്ചമഃ
11 പൈഞ്ചേത ജജ്ഞിേര രാജൻ വീര്യവേന്താ മഹാസുരാഃ
േകകേയഷു മഹാത്മാനഃ പാർഥിവർഷഭ സത്തമാഃ
12 േകതുമാൻ ഇതി വിഖ്യാേതാ യസ് തേതാ ഽന്യഃ താപവാൻ
അമിതൗജാ ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം േസാ ഽഭവന്ന് നൃപഃ
13 സ്വർഭാനുർ ഇതി വിഖ്യാതഃ ീമാൻ യസ് തു മഹാസുരഃ
ഉ േസന ഇതി ഖ്യാത ഉ കർമാ നരാധിപഃ
14 യസ് ത്വ് അശ്വ ഇതി വിഖ്യാതഃ ീമാൻ ആസീൻ മഹാസുരഃ
അേശാേകാ നാമ രാജാസീൻ മഹാവീര്യപരാ മഃ
15 തസ്മാദ് അവരേജാ യസ് തു രാജന്ന് അശ്വപതിഃ തഃ
ൈദേതയഃ േസാ ഽഭവദ് രാജാ ഹാർദിേക്യാ മനുജർഷഭഃ
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16 വൃഷപർേവതി വിഖ്യാതഃ ീമാൻ യസ് തു മഹാസുരഃ
ദീർഘ ജ്ഞ ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം േസാ ഽഭവൻ നൃപഃ
17 അജകസ് ത്വ് അനുേജാ രാജൻ യ ആസീദ് വൃഷപർവണഃ
സ മല്ല ഇതി വിഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം അഭവൻ നൃപഃ
18 അശ്വ ീവ ഇതി ഖ്യാതഃ സത്ത്വവാൻ േയാ മഹാസുരഃ
േരാചമാന ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം േസാ ഽഭവൻ നൃപഃ
19 സൂക്ഷ്മസ് തു മതിമാൻ രാജൻ കീർതിമാൻ യഃ കീർതിതഃ
ബൃഹന്ത ഇതി വിഖ്യാതഃ ക്ഷിതാവ് ആസീത് സ പാർഥിവഃ
20 തുഹുണ്ഡ ഇതി വിഖ്യാേതാ യ ആസീദ് അസുേരാത്തമഃ
േസനാ ബി ർ ഇതി ഖ്യാതഃ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
21 ഇസൃപാ നാമ യസ് േതഷാം അസുരാണാം ബലാധികഃ
പാപജിൻ നാമ രാജാസീദ് ഭുവി വിഖ്യാതവി മഃ
22 ഏകച ഇതി ഖ്യാത ആസീദ് യസ് തു മഹാസുരഃ

തിവിന്ധ്യ ഇതി ഖ്യാേതാ ബഭൂവ ഥിതഃ ക്ഷിതൗ
23 വിരൂപാക്ഷസ് തു ൈദേതയശ് ചി േയാധീ മഹാസുരഃ
ചി വർേമതി വിഖ്യാതഃ ക്ഷിതാവ് ആസീത് സ പാർഥിവഃ
24 ഹരസ് ത്വ് അരിഹേരാ വീര ആസീദ് േയാ ദാനേവാത്തമഃ
സുവാ ർ ഇതി വിഖ്യാതഃ സ ജേജ്ഞ മനുജർഷഭഃ
25 അഹരസ് തു മഹാേതജാഃ ശ പക്ഷ ക്ഷയം കരഃ
ബാ ീേകാ നാമ രാജാ സ ബഭൂവ ഥിതഃ ക്ഷിതൗ
26 നിച ശ് ച വ ശ് ച യ ആസീദ് അസുേരാത്തമഃ
മുഞ്ജ േകശ ഇതി ഖ്യാതഃ ീമാൻ ആസീത് സ പാർഥിവഃ
27 നികുംഭസ് ത്വ് അജിതഃ സംേഖ്യ മഹാമതിർ അജായത
ഭൂമൗ ഭൂമിപതിഃ േ േഷ്ഠാ േദവാധിപ ഇതി തഃ
28 ശരേഭാ നാമ യസ് േതഷാം ൈദേതയാനാം മഹാസുരഃ
പൗരേവാ നാമ രാജർഷിഃ സ ബഭൂവ നേരഷ്വ് ഇഹ
29 ദ്വിതീയഃ ശലഭസ് േതഷാം അസുരാണാം ബഭൂവ യഃ

ാേദാ നാമ ബാ ീകഃ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
30 ച സ് തു ദിതിജേ േഷ്ഠാ േലാേക താരാധിേപാപമഃ
ഋഷിേകാ നാമ രാജർഷിർ ബഭൂവ നൃപസത്തമഃ
31 മൃതപാ ഇതി വിഖ്യാേതാ യ ആസീദ് അസുേരാത്തമഃ
പശ്ചിമാനൂപകം വിദ്ധി തം നൃപം നൃപസത്തമ
32 ഗവിഷ്ഠസ് തു മഹാേതജാ യഃ ഖ്യാേതാ മഹാസുരഃ
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മേസന ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം േസാ ഽഭവൻ നൃപഃ
33 മയൂര ഇതി വിഖ്യാതഃ ീമാൻ യസ് തു മഹാസുരഃ
സ വിശ്വ ഇതി വിഖ്യാേതാ ബഭൂവ പൃഥിവീപതിഃ
34 സുപർണ ഇതി വിഖ്യാതതസ്മാദ് അവരജസ് തു യഃ
കാലകീർതിർ ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം േസാ ഽഭവൻ നൃപഃ
35 ച ഹേന്തതി യസ് േതഷാം കീർതിതഃ വേരാ ഽസുരഃ
ശുനേകാ നാമ രാജർഷിഃ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
36 വിനാശനസ് തു ച സ്യ യ ആഖ്യാേതാ മഹാസുരഃ
ജാനകിർ നാമ രാജർഷിഃ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
37 ദീർഘജിഹ്വസ് തു കൗരവ്യ യ ഉേക്താ ദാനവർഷഭഃ
കാശിരാജ ഇതി ഖ്യാതഃ പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപതിഃ
38 ഹം തു സുഷുേവ യം തം സിംഹീ ച ാർകമർദനം

ാഥ ഇത്യ് അഭിവിഖ്യാതഃ േസാ ഽഭവൻ മനുജാധിപഃ
39 അനായുഷസ് തു പു ാണാം ചതുർണാം വേരാ ഽസുരഃ
വിക്ഷേരാ നാമ േതജസ്വീ വസു മിേ ാ ഽഭവൻ നൃപഃ
40 ദ്വിതീേയാ വിക്ഷരാദ്യസ് തു നരാധിപ മഹാസുരഃ
പാംസുരാ ാധിപ ഇതി വി തഃ േസാ ഽഭവൻ നൃപഃ
41 ബലവീര ഇതി ഖ്യാേതാ യസ് ത്വ് ആസീദ് അസുേരാത്തമഃ
പൗ മത്സ്യക ഇത്യ് ഏവ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
42 വൃ ഇത്യ് അഭിവിഖ്യാേതാ യസ് തു രാജൻ മഹാസുരഃ
മണിമാൻ നാമ രാജർഷിഃ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
43 േ ാധഹേന്തതി യസ് തസ്യ ബഭൂവാവരേജാ ഽസുരഃ
ദണ്ഡ ഇത്യ് അഭിവിഖ്യാതഃ സ ആസീൻ നൃപതിഃ ക്ഷിതൗ
44 േ ാധവർധന ഇത്യ് ഏവ യസ് ത്വ് അന്യഃ പരികീർതിതഃ
ദണ്ഡധാര ഇതി ഖ്യാതഃ േസാ ഽഭവൻ മനുേജശ്വരഃ
45 കാലകായാസ് തു േയ പു ാസ് േതഷാം അഷ്ടൗ നരാധിപാഃ
ജജ്ഞിേര രാജശാർദൂല ശാർദൂലസമവി മാഃ
46 മഗേധഷു ജയേത്സനഃ ീമാൻ ആസീത് സ പാർഥിവഃ
അഷ്ടാനാം വരസ് േതഷാം കാേലയാനാം മഹാസുരഃ
47 ദ്വിതീയസ് തു തതസ് േതഷാം ീമാൻ ഹരിഹേയാപമഃ
അപരാജിത ഇത്യ് ഏവ സ ബഭൂവ നരാധിപഃ
48 തൃതീയസ് തു മഹാരാജ മഹാബാഹുർ മഹാസുരഃ
നിഷാദാധിപതിർ ജേജ്ഞ ഭുവി ഭീമപരാ മഃ
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49 േതഷാം അന്യതേമാ യസ് തു ചതുർഥഃ പരികീർതിതഃ
േ ണിമാൻ ഇതി വിഖ്യാതഃ ക്ഷിതൗ രാജർഷിസത്തമഃ
50 പഞ്ചമസ് തു ബഭൂൈവഷാം വേരാ േയാ മഹാസുരഃ
മഹൗജാ ഇതി വിഖ്യാേതാ ബഭൂേവഹ പരന്തപഃ
51 ഷഷ്ഠസ് തു മതിമാൻ േയാ ൈവ േതഷാം ആസീൻ മഹാസുരഃ
അഭീരുർ ഇതി വിഖ്യാതഃ ക്ഷിതൗ രാജർഷിസത്തമഃ
52 സമു േസനശ് ച നൃപസ് േതഷാം ഏവാഭവദ് ഗുണാൻ
വി തഃ സാഗരാന്തായാം ക്ഷിതൗ ധർമാർഥതത്ത്വവിത്
53 ബൃഹന്ന് നാമാഷ്ടമസ് േതഷാം കാേലയാനാം പരന്തപഃ
ബഭൂവ രാജൻ ധർമാത്മാ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
54 ഗണഃ േ ാധവേശാ നാമ യസ് േത രാജൻ കീർതിതഃ
തതഃ സഞ്ജജ്ഞിേര വീരാഃ ക്ഷിതാവ് ഇഹ നരാധിപാഃ
55 നന്ദികഃ കർണേവഷ്ടശ് ച സിദ്ധാർഥാഃ കീടകസ് തഥാ
സുവീരശ് ച സുബാഹുശ് ച മഹാവീേരാ ഽഥ ബാ ികഃ
56 േ ാേധാ വിചിത്യഃ സുരസഃ ീമാൻ നീലശ് ച ഭൂമിപഃ
വീര ധാമാ ച കൗരവ്യ ഭൂമിപാലശ് ച നാമതഃ
57 ദന്തവ ശ് ച നാമാസീദ് ദുർജയശ് ൈചവ നാമതഃ
രുക്മീ ച നൃപശാർദൂേലാ രാജാ ച ജനേമജയഃ
58 ആഷാേഢാ വായുേവഗശ് ച ഭൂമിേതജാസ് തൈഥവ ച
ഏകലവ്യഃ സുമി ശ് ച വാടധാേനാ ഽഥ േഗാമുഖഃ
59 കാരൂഷകാശ് ച രാജാനഃ േക്ഷമധൂർതിസ് തൈഥവ ച

തായുർ ഉദ്ധവശ് ൈചവ ബൃഹേത്സനസ് തൈഥവ ച
60 േക്ഷേമാ തീർഥഃ കുഹരഃ കലിംേഗഷു നരാധിപഃ
മതിമാംശ് ച മനുേഷ്യ ഈശ്വരശ് േചതി വി തഃ
61 ഗണാത് േ ാധവശാദ് ഏവം രാജപൂേഗാ ഽഭവത് ക്ഷിതൗ
ജാതഃ പുരാ മഹാരാജ മഹാകീർതിർ മഹാബലഃ
62 യസ് ത്വ് ആസീദ് േദവേകാ നാമ േദവരാജസമദ തിഃ
സ ഗന്ധർവപതിർ മുഖ്യഃ ക്ഷിതൗ ജേജ്ഞ നരാധിപഃ
63 ബൃഹ േതർ ബൃഹത് കീർേതർ േദവർേഷർ വിദ്ധി ഭാരത
അംശാദ് േ ാണം സമുത്പന്നം ഭാരദ്വാജം അേയാനിജം
64 ധന്വിനാം നൃപശാർദൂല യഃ സ സർവാ വിത്തമഃ
ബൃഹത് കീർതിർ മഹാേതജാഃ സഞ്ജേജ്ഞ മനുേജഷ്വ് ഇഹ
65 ധനുർേവേദ ച േവേദ ച യം തം േവദവിേദാ വിദുഃ
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വരിഷ്ഠം ഇ കർമാണം േ ാണം സ്വകുലവർധനം
66 മഹാേദവാന്തകാഭ്യാം ച കാമാത് േ ാധാച് ച ഭാരത
ഏകത്വം ഉപപന്നാനാം ജേജ്ഞ ശൂരഃ പരന്തപഃ
67 അശ്വത്ഥാമാ മഹാവീര്യഃ ശ പക്ഷ ക്ഷയം കരഃ
വീരഃ കമലപ ാക്ഷഃ ക്ഷിതാവ് ആസീൻ നരാധിപ
68 ജജ്ഞിേര വസവസ് ത്വ് അഷ്ടൗ ഗംഗായാം ശന്തേനാഃ സുതാഃ
വസിഷ്ഠസ്യ ച ശാേപന നിേയാഗാദ് വാസവസ്യ ച
69 േതഷാം അവരേജാ ഭീഷ്മഃ കുരൂണാം അഭയങ്കരഃ
മതിമാൻ േവദവിദ് വാഗ്മീ ശ പക്ഷ ക്ഷയം കരഃ
70 ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ യഃ സ സർവവിദാം വരഃ
അയുധ്യത മഹാേതജാ ഭാർഗേവണ മഹാത്മനാ
71 യസ് തു രാജൻ കൃേപാ നാമ ഹ്മർഷിർ അഭവത് ക്ഷിതൗ
രു ാണാം തം ഗണാദ് വിദ്ധി സംഭൂതം അതിപൗരുഷം
72 ശകുനിർ നാമ യസ് ത്വ് ആസീദ് രാജാ േലാേക മഹാരഥഃ
ദ്വാപരം വിദ്ധി തം രാജൻ സംഭൂതം അരിമർദനം
73 സാത്യകിഃ സത്യസന്ധസ് തു േയാ ഽസൗ വൃഷ്ണികുേലാദ്വഹഃ
പക്ഷാത് സ ജേജ്ഞ മരുതാം േദവാനാം അരിമർദനഃ
74 പദശ് ചാപി രാജർഷിസ് തത ഏവാഭവദ് ഗണാത്
മാനുേഷ നൃപ േലാേക ഽസ്മിൻ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
75 തതശ് ച കൃതവർമാണം വിദ്ധി രാജഞ് ജനാധിപം
ജാതം അ തികർമാണം ക്ഷ ിയർഷഭ സത്തമം
76 മരുതാം തു ഗണാദ് വിദ്ധി സഞ്ജാതം അരിമർദനം
വിരാടം നാമ രാജർഷിം പരരാ താപനം
77 അരിഷ്ടായാസ് തു യഃ പുേ ാ ഹംസ ഇത്യ് അഭിവി തഃ
സ ഗന്ധർവപതിർ ജേജ്ഞ കുരുവംശവിവർധനഃ
78 ധൃതരാ ഇതി ഖ്യാതഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായനാദ് അപി
ദീർഘബാഹുർ മഹാേതജാഃ ജ്ഞാ ച ർ നരാധിപഃ
മാതുർ േദാഷാദ് ഋേഷഃ േകാപാദ് അന്ധ ഏവ വ്യജായത
79 അേ സ് തു സുമഹാഭാഗം പു ം പു വതാം വരം
വിദുരം വിദ്ധി േലാേക ഽസ്മിഞ് ജാതം ബുദ്ധിമതാം വരം
80 കേലർ അംശാത് തു സഞ്ജേജ്ഞ ഭുവി ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
ദുർബുദ്ധിർ ദുർമതിശ് ൈചവ കുരൂണാം അയശഃ കരഃ
81 ജഗേതാ യഃ സ സർവസ്യ വിദ്വിഷ്ടഃ കലിപൂരുഷഃ
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യഃ സർവാം ഘാതയാം ആസ പൃഥിവീം പുരുഷാധമഃ
േയന ൈവരം സമുദ്ദീപ്തം ഭൂതാന്ത കരണം മഹത്
82 പൗലസ്ത്യാ ാതരഃ സർേവ ജജ്ഞിേര മനുേജഷ്വ് ഇഹ
ശതം ദുഃശാസനാദീനാം സർേവഷാം രകർമണാം
83 ദുർമുേഖാ ദുഃസഹശ് ൈചവ േയ ചാേന്യ നാനുശബ്ദിതാഃ
ദുേര്യാധന സഹായാസ് േത പൗലസ്ത്യാ ഭരതർഷഭ
84 ധർമസ്യാംശം തു രാജാനം വിദ്ധി രാജൻ യുധിഷ്ഠിരം
ഭീമേസനം തു വാതസ്യ േദവരാജസ്യ ചാർജുനം
85 അശ്വിേനാസ് തു തൈഥവാംശൗ രൂേപണാ തിമൗ ഭുവി
നകുലഃ സഹേദവശ് ച സർവേലാകമേനാഹരൗ
86 യഃ സുവർേചതി വിഖ്യാതഃ േസാമപു ഃ താപവാൻ
അഭിമന ർ ബൃഹത് കീർതിർ അർജുനസ്യ സുേതാ ഽഭവത്
87 അേഗ്നർ അംശം തു വിദ്ധി ത്വം ധൃഷ്ടദ മ്നം മഹാരഥം
ശിഖണ്ഡിനം അേഥാ രാജൻ ീപുംസം വിദ്ധി രാക്ഷസം
88 ൗപേദയാശ് ച േയ പഞ്ച ബഭൂവുർ ഭരതർഷഭ
വിേശ്വ േദവഗണാൻ രാജംസ് താൻ വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
89 ആമുക്തകവചഃ കർേണാ യസ് തു ജേജ്ഞ മഹാരഥഃ
ദിവാകരസ്യ തം വിദ്ധി േദവസ്യാംശം അനുത്തമം
90 യസ് തു നാരായേണാ നാമ േദവേദവഃ സനാതനഃ
തസ്യാംേശാ മാനുേഷഷ്വ് ആസീദ് വാസുേദവഃ താപവാൻ
91 േശഷസ്യാംശസ് തു നാഗസ്യ ബലേദേവാ മഹാബലഃ
സനത്കുമാരം ദ മ്നം വിദ്ധി രാജൻ മഹൗജസം
92 ഏവം അേന്യ മനുേഷ്യ ബഹേവാ ഽംശാ ദിവൗകസാം
ജജ്ഞിേര വസുേദവസ്യ കുേല കുലവിവർധനാഃ
93 ഗണസ് ത്വ് അപ്സരസാം േയാ ൈവ മയാ രാജൻ കീർതിതഃ
തസ്യ ഭാഗഃ ക്ഷിതൗ ജേജ്ഞ നിേയാഗാദ് വാസവസ്യ ച
94 താനി േഷാഡശ േദവീനാം സഹ ാണി നരാധിപ
ബഭൂവുർ മാനുേഷ േലാേക നാരായണ പരി ഹഃ
95 ിയസ് തു ഭാഗഃ സഞ്ജേജ്ഞ രത്യർഥം പൃഥിവീതേല

പദസ്യ കുേല കന്യാ േവദിമധ്യാദ് അനിന്ദിതാ
96 നാതി സ്വാ ന മഹതീ നീേലാത്പലസുഗന്ധിനീ
പദ്മായതാക്ഷീ സുേ ാണീ അസിതായത മൂർധജാ
97 സർവലക്ഷണസമ്പന്നാ ൈവഡൂര്യ മണിസംനിഭാ
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പഞ്ചാനാം പുരുേഷ ാണാം ചിത്ത മഥിനീ രഹഃ
98 സിദ്ദിർ ധൃതിശ് ച േയ േദവ്യൗ പഞ്ചാനാം മാതരൗ തു േത
കുന്തീ മാ ീ ച ജജ്ഞാേത മതിസ് തു സുബലാത്മജാ
99 ഇതി േദവാസുരാണാം േത ഗന്ധർവാപ്സരസാം തഥാ
അംശാവതരണം രാജൻ രക്ഷസാനാം ച കീർതിതം
100 േയ പൃഥിവ്യാം സമുദ്ഭൂതാ രാജാേനാ യുദ്ധദുർമദാഃ
മഹാത്മാേനാ യദൂനാം ച േയ ജാതാ വിപുേല കുേല
101 ധന്യം യശസ്യം പു ീയം ആയുഷ്യം വിജയാവഹം
ഇദം അംശാവതരണം േ ാതവ്യം അനസൂയതാ
102 അംശാവതരണം ത്വാ േദവഗന്ധർവരക്ഷസാം

ഭവാപ്യയവിത് ാേജ്ഞാ ന കൃേ ഷ്വ് അവസീദതി
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അധ്യായം 62

1 [ജ്]
ത്വത്തഃ തം ഇദം ഹ്മൻ േദവദാനവരക്ഷസാം
അംശാവതരണം സമ്യഗ് ഗന്ധർവാപ്സരസാം തഥാ
2 ഇമം തു ഭൂയ ഇച്ഛാമി കുരൂണാം വംശം ആദിതഃ
കഥ്യമാനം ത്വയാ വി വി ർഷിഗണസംനിധൗ
3 [വ്]
പൗരവാണാം വംശകേരാ ദുഃഷേന്താ നാമ വീര്യവാൻ
പൃഥിവ്യാശ് ചതുരന്തായാ േഗാപ്താ ഭരതസത്തമ
4 ചതുർഭാഗം ഭുവഃ കൃത്സ്നം സ ഭുങ്ക്േത മനുേജശ്വരഃ
സമു ാവരണാംശ് ചാപി േദശാൻ സ സമിതിഞ്ജയഃ
5 ആേ ച്ഛാടവികാൻ സർവാൻ സ ഭുങ്ക്േത രിപുമർദനഃ
രത്നാകര സമു ാന്താംശ് ചാതുർവർണ്യജനാവൃതാൻ
6 ന വർണസങ്കരകേരാ നാകൃഷ്യ കരകൃജ് ജനഃ
ന പാപകൃത് കശ് ചിദ് ആസീത് തസ്മിൻ രാജനി ശാസതി
7 ധർമ്യാം രതിം േസവമാനാ ധർമാർഥാവ് അഭിേപദിേര
തദാ നരാ നരവ്യാ തസ്മിഞ് ജനപേദശ്വേര
8 നാസീച് േചാരഭയം താത ന ധാ ഭയം അണ്വ് അപി
നാസീദ് വ്യാധിഭയം ചാപി തസ്മിഞ് ജനപേദശ്വേര
9 ൈസ്വർ ധർൈമ േരമിേര വർണാ ൈദേവ കർമണി നിഃ ഹാഃ
തം ആ ിത്യ മഹീപാലം ആസംശ് ൈചവാകുേതാ ഭയാഃ
10 കാലവർഷീ ച പർജന്യഃ സസ്യാനി ഫലവന്തി ച
സർവരത്നസമൃദ്ധാ ച മഹീ വസുമതീ തദാ
11 സ ചാദ്ഭുതമഹാവീേര്യാ വ സംഹനേനാ യുവാ
ഉദ്യമ്യ മന്ദരം േദാർഭ്യാം ഹേരത് സവനകാനനം
12 ധനുഷ്യ് അഥ ഗദായുേദ്ധ ത്സരു ഹരേണഷു ച
നാഗപൃേഷ്ഠ ഽശ്വപൃേഷ്ഠ ച ബഭൂവ പരിനിഷ്ഠിതഃ
13 ബേല വി സമശ് ചാസീത് േതജസാ ഭാ േരാപമഃ
അ ബ്ധേത്വ ഽർണവ സമഃ സഹി േത്വ ധരാ സമഃ
14 സംമതഃ സ മഹീപാലഃ സന്നപുരരാ വാൻ
ഭൂേയാ ധർമപൈരർ ഭാൈവർ വിദിതം ജനം ആവസത്
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അധ്യായം 63

1 [ൈവ]
സ കദാ ചിൻ മഹാബാഹുഃ ഭൂതബലവാഹനഃ
വനം ജഗാമ ഗഹനം ഹയനാഗശൈതർ വൃതഃ
2 ഖഡ്ഗശക്തി ധൈരർ വീൈരർ ഗദാമുസലപാണിഭിഃ

ാസേതാമര ഹൈസ്തശ് ച യയൗ േയാധശൈതർ വൃതഃ
3 സിംഹനാൈദശ് ച േയാധാനാം ശംഖദു ഭിനിസ്വൈനഃ
രഥേനമി സ്വൈനശ് ചാപി സനാഗവരബൃംഹിൈതഃ
4 േഹഷിതസ്വനമിൈ ശ് ച േക്ഷ്വഡിതാേസ്ഫാടിത സ്വൈനഃ
ആസീത് കിലകിലാ ശബ്ദസ് തസ്മിൻ ഗച്ഛതി പാർഥിേവ
5 ാസാദവരശൃംഗസ്ഥാഃ പരയാ നൃപ േശാഭയാ
ദദൃശുസ് തം ിയസ് ത ശൂരം ആത്മയശഃ കരം
6 ശേ ാപമം അമി ഘ്നം പരവാരണവാരണം
പശ്യന്തഃ ീഗണാസ് ത ശ പാണിം സ്മ േമനിേര
7 അയം സ പുരുഷവ്യാേ ാ രേണ ഽദ്ഭുതപരാ മഃ
യസ്യ ബാഹുബലം ാപ്യ ന ഭവന്ത്യ് അസുഹൃദ്ഗണാഃ
8 ഇതി വാേചാ വന്ത്യസ് താഃ ിയഃ േ മ്ണാ നരാധിപം
തു വുഃ പുഷ്പവൃഷ്ടീശ് ച സസൃജുസ് തസ്യ മൂധനി
9 ത ത ച വിേ ൈ ഃ യമാനഃ സമന്തതഃ
നിര്യയൗ പരയാ ീത്യാ വനം മൃഗജിഘാംസയാ
10 സുദൂരം അനുജ സ് തം പൗരജാനപദാസ് തദാ
ന്യവർതന്ത തതഃ പശ്ചാദ് അനുജ്ഞാതാ നൃേപണ ഹ
11 സുപർണ തിേമനാഥ രേഥന വസുധാധിപഃ
മഹീം ആപൂരയാം ആസ േഘാേഷണ ിദിവം തഥാ
12 സ ഗച്ഛൻ ദദൃേശ ധീമാൻ നന്ദന തിമം വനം
ബില്വാർക ഖദിരാകീർണം കപിത്ഥ ധവ സ ലം
13 വിഷമം പർവത ൈസ്ഥർ അശ്മഭിശ് ച സമാവൃതം
നിർജലം നിർമനുഷ്യം ച ബഹുേയാജനം ആയതം
മൃഗസംൈഘർ വൃതം േഘാൈരർ അൈന്യശ് ചാപി വേനചൈരഃ
14 തദ് വനം മനുജവ്യാ ഃ സഭൃത്യബലവാഹനഃ
േലാഡയാം ആസ ദുഃഷന്തഃ സൂദയൻ വിവിധാൻ മൃഗാൻ
15 ബാണേഗാചര സ ാപ്താംസ് ത വ്യാ ഗണാൻ ബഹൂൻ
പാതയാം ആസ ദുഃഷേന്താ നിർബിേഭദ ച സായൈകഃ
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16 ദൂരസ്ഥാൻ സായൈകഃ കാംശ് ചിദ് അഭിനത് സ നരർഷഭഃ
അഭ്യാശം ആഗതാംശ് ചാന്യാൻ ഖഡ്േഗന നിരകൃന്തത
17 കാംശ് ചിദ് ഏണാൻ സ നിർജേഘ്ന ശക്ത്യാ ശക്തിമതാം വരഃ
ഗദാ മണ്ഡലതത്ത്വജ്ഞശ് ചചാരാമിത വി മഃ
18 േതാമൈരർ അസിഭിശ് ചാപി ഗദാമുസലകർപൈണഃ
ചചാര സ വിനിഘ്നൻ ൈവ വന്യാംസ് ത മൃഗദ്വിജാൻ
19 രാജ്ഞാ ചാദ്ഭുതവീേര്യണ േയാൈധശ് ച സമര ിൈയഃ
േലാഡ്യമാനം മഹാരണ്യം തത്യജുശ് ച മഹാമൃഗാഃ
20 ത വി ത സംഘാനി ഹതയൂഥപതീനി ച
മൃഗയൂഥാന്യ് അഥൗ ക്യാച് ഛബ്ദം ച സ് തതസ് തതഃ
21 ശുഷ്കാം ചാപി നദീം ഗത്വാ ജലൈനരാശ്യ കർശിതാഃ
വ്യായാമ ാന്തഹൃദയാഃ പതന്തി സ്മ വിേചതസഃ
22 ത്പിപാസാപരീതാശ് ച ാന്താശ് ച പതിതാ ഭുവി
േക ചിത് ത നരവ്യാൈ ർ അഭക്ഷ്യന്ത ബുഭുക്ഷിൈതഃ
23 േക ചിദ് അഗ്നിം അേഥാത്പാദ്യ സമിധ്യ ച വേനചരാഃ
ഭക്ഷയന്തി സ്മ മാംസാനി കുട്യ വിധിവത് തദാ
24 ത േക ചിദ് ഗജാ മത്താ ബലിനഃ ശ വിക്ഷതാഃ
സേങ്കാച്യാ കരാൻ ഭീതാഃ വന്തി സ്മ േവഗിതാഃ
25 ശകൃൻ മൂ ം സൃജന്തശ് ച ക്ഷരന്തഃ േശാണിതം ബഹു
വന്യാ ഗജവരാസ് ത മമൃദുർ മനുജാൻ ബഹൂൻ
26 തദ് വനം ബലേമേഘന ശരധാേരണ സംവൃതം
വ്യേരാചൻ മഹിഷാകീർണം രാജ്ഞാ ഹതമഹാമൃഗം
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അധ്യായം 64

1 [ൈവ]
തേതാ മൃഗസഹ ാണി ഹത്വാ വിപുലവാഹനഃ
രാജാ മൃഗ സംേഗന വനം അന്യദ് വിേവശ ഹ
2 ഏക ഏേവാത്തമ ബലഃ ത്പിപാസാ സമന്വിതഃ
സ വനസ്യാന്തം ആസാദ്യ മഹദ് ഈരിണം ആസദത്
3 തച് ചാപ്യ് അതീത്യ നൃപതിർ ഉത്തമാ മസംയുതം
മനഃ ാദ ജനനം ദൃഷ്ടികാന്തം അതീവ ച
ശീതമാരുത സംയുക്തം ജഗാമാന്യൻ മഹദ് വനം
4 പുഷ്പിൈതഃ പാദൈപഃ കീർണം അതീവ സുഖശാദ്വലം
വിപുലം മധുരാരാൈവർ നാദിതം വിഹൈഗസ് തഥാ
5 വൃദ്ധവിടൈപർ വൃൈക്ഷഃ സുഖച് ഛാൈയഃ സമാവൃതം
ഷട് പദാഘൂർണിത ലതം ലക്ഷ്മ്യാ പരമയാ യുതം
6 നാപുഷ്പഃ പാദപഃ കശ് ചിൻ നാഫേലാ നാപി കണ്ടകീ
ഷട് പൈദർ വാപ്യ് അനാകീർണസ് തസ്മിൻ ൈവ കാനേന ഽഭവത്
7 വിഹൈഗർ നാദിതം പുൈഷ്പർ അല തം അതീവ ച
സർവർതുകുസുൈമർ വൃൈക്ഷർ അതീവ സുഖശാദ്വലം
മേനാരമം മേഹഷ്വാേസാ വിേവശ വനം ഉത്തമം
8 മാരുതാഗലിതാസ് ത മാഃ കുസുമശാലിനഃ
പുഷ്പവൃഷ്ടിം വിചി ാം സ്മ വ്യസൃജംസ് േത പുനഃ പുനഃ
9 ദിവ േശാ ഽഥ സംഘുഷ്ടാഃ പക്ഷിഭിർ മധുരസ്വൈരഃ
വിേരജുഃ പാദപാസ് ത വിചി കുസുമാംബരാഃ
10 േതഷാം ത വാേലഷു പുഷ്പഭാരാവനാമിഷു
രുവന്തി രാവം വിഹഗാഃ ഷട് പൈദഃ സഹിതാ മൃദു
11 ത േദശാംശ് ച ബഹൂൻ കുസുേമാത്കര മണ്ഡിതാൻ
ലതാഗൃഹപരിക്ഷിപ്താൻ മനസഃ ീതിവർധനാൻ
സമ്പശ്യൻ സ മഹാേതജാ ബഭൂവ മുദിതസ് തദാ
12 പര രാശിഷ്ട ശാൈഖഃ പാദൈപഃ കുസുമാചിൈതഃ
അേശാഭത വനം തത് ൈതർ മേഹ ധ്വജസംനിൈഭഃ
13 സുഖശീതഃ സുഗന്ധീ ച പുഷ്പേരണു വേഹാ ഽനിലഃ
പരി ാമൻ വേന വൃക്ഷാൻ ഉൈപതീവ രിരംസയാ
14 ഏവംഗുണസമായുക്തം ദദർശ സ വനം നൃപഃ
നദീ കേച്ഛാദ്ഭവം കാന്തം ഉ ിതധ്വജസംനിഭം
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15 േ ക്ഷമാേണാ വനം തത് തു സു ഹൃഷ്ട വിഹംഗമം
ആ മ വരം രമ്യം ദദർശ ച മേനാരമം
16 നാനാവൃക്ഷസമാകീർണം സ ജ്വലിത പാവകം
യതിഭിർ വാലഖിൈല്യശ് ച വൃതം മുനിഗണാന്വിതം
17 അഗ്ന്യാഗാൈരശ് ച ബഹുഭിഃ പുഷ്പസംസ്തര സം തം
മഹാകൈച്ഛർ ബൃഹദ്ഭിശ് ച വി ാജിതം അതീവ ച
18 മാലിനീം അഭിേതാ രാജൻ നദീം പുണ്യാം സുേഖാദകാം
ൈനകപക്ഷിഗണാകീർണാം തേപാവനമേനാരമാം
ത വ്യാലമൃഗാൻ സൗമ്യാൻ പശ്യൻ ീതിം അവാപ സഃ
19 തം ചാപ്യ് അതിരഥഃ ീമാൻ ആ മം ത്യപദ്യത
േദവേലാക തീകാശം സർവതഃ സുമേനാഹരം
20 നദീം ആ മസം ിഷ്ടാം പുണ്യേതായാം ദദർശ സഃ
സർവ ാണഭൃതാം ത ജനനീം ഇവ വിഷ്ഠിതാം
21 സച വാകപുലിനാം പുഷ്പേഫന വാഹിനീം
സകിംനരഗണാവാസാം വാനരർക്ഷ നിേഷവിതാം
22 പുണ്യസ്വാഖ്യായ സംഘുഷ്ടാം പുലിൈനർ ഉപേശാഭിതാം
മത്തവാരണശാർദൂല ഭുജേഗ നിേഷവിതാം
23 നദീം ആ മസംബദ്ധാം ദൃഷ്ട്വാ മപദം തഥാ
ചകാരാഭി േവശായ മതിം സ നൃപതിസ് തദാ
24 അല തം ദ്വീപവത്യാ മാലിന്യാ രമ്യതീരയാ
നരനാരായണ സ്ഥാനം ഗംഗേയേവാപേശാഭിതം
മത്തബർഹിണ സംഘുഷ്ടം വിേവശ മഹദ് വനം
25 തത് സ ൈച രഥ ഖ്യം സമുേപത്യ നേരശ്വരഃ
അതീവ ഗുണസമ്പന്നം അനിർേദശ്യം ച വർചസാ
മഹർഷിം കാശ്യപം ം അഥ കണ്വം തേപാധനം
26 രഥിനീം അശ്വസംബാധാം പദാതിഗണസ ലാം
അവസ്ഥാപ്യ വനദ്വാരി േസനാം ഇദം ഉവാച സഃ
27 മുനിം വിരജസം ം ഗമിഷ്യാമി തേപാധനം
കാശ്യപം സ്ഥീയതാം അ യാവദാഗമനം മമ
28 തദ് വനം നന്ദന ഖ്യം ആസാദ്യ മനുേജശ്വരഃ

ത്പിപാേസ ജഹൗ രാജാ ഹർഷം ചാവാപ പുഷ്കലം
29 സാമാേത്യാ രാജലിംഗാനി േസാ ഽപനീയ നരാധിപഃ
പുേരാഹിത സഹായശ് ച ജഗാമാ മം ഉത്തമം
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ദിദൃ സ് ത തം ഋഷിം തേപാ രാശിം അഥാവ്യയം
30 ഹ്മേലാക തീകാശം ആ മം േസാ ഽഭിവീക്ഷ്യ ച
ഷട്പേദാദ്ഗീത സംഘുഷ്ടം നാനാദ്വിജ ഗണായുതം
31 ഋേചാ ബഹ്വൃച മുൈഖ്യശ് ച േ ര്യമാണാഃ പദ ൈമഃ
ശു ാവ മനുജവ്യാേ ാ വിതേതഷ്വ് ഇഹ കർമസു
32 യജ്ഞവിദ്യാംഗവിദ്ഭിശ് ച മദ്ഭിശ് ച മാൻ അപി
അമിതാത്മഭിഃ സുനിയൈതഃ ശുശുേഭ സ തദാ മഃ
33 അഥർവേവദ വരാഃ പൂഗയാജ്ഞിക സംമതാഃ
സംഹിതാം ഈരയന്തി സ്മ പദ മയുതാം തു േത
34 ശബ്ദസം ാര സംയുക്തം വദ്ഭിശ് ചാപൈരർ ദ്വിൈജഃ
നാദിതഃ സ ബഭൗ ീമാൻ ഹ്മേലാക ഇവാ മഃ
35 യജ്ഞസം ാര വിദ്ഭിശ് ച മശിക്ഷാ വിശാരൈദഃ
ന്യായതത്ത്വാർഥ വിജ്ഞാനസമ്പൈന്നർ േവദപാരൈഗഃ
36 നാനാ വാക്യസമാഹാര സമവായ വിശാരൈദഃ
വിേശഷകാര്യവിദ്ഭിശ് ച േമാക്ഷധർമപരായൈണഃ
37 സ്ഥാപനാേക്ഷപ സിദ്ധാന്ത പരമാർഥജ്ഞതാം ഗൈതഃ
േലാകായതിക മുൈഖ്യശ് ച സമന്താദ് അനുനാദിതം
38 ത ത ച വിേ ാൻ നിയതാൻ സംശിത താ
ജപേഹാമപരാൻ സിദ്ധാൻ ദദർശ പരവീര ഹാ
39 ആസനാനി വിചി ാണി പുഷ്പവന്തി മഹാപതിഃ

യേത്നാപഹിതാനി സ്മ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം ആഗമത്
40 േദവതായതനാനാം ച പൂജാം േ ക്ഷ്യ കൃതാം ദ്വിജഃ

ഹ്മേലാകസ്ഥം ആത്മാനം േമേന സ നൃപസത്തമഃ
41 സ കാശ്യപ തേപാ ഗുപ്തം ആ മ വരം ശുഭം
നാതൃപ്യത് േ ക്ഷമാേണാ ൈവ തേപാധനഗൈണർ യുതം
42 സാ കാശ്യപസ്യായതനം മഹാ ൈതർ; വൃതം സമന്താദ് ഋഷിഭിസ്
തേപാധൈനഃ
വിേവശ സാമാത്യപുേരാഹിേതാ ഽരിഹാ; വിവിക്തം അത്യർഥ മേനാ രഹം
ശിവം
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അധ്യായം 65

1 [വ്]
തേതാ ഗച്ഛൻ മഹാബാഹുർ ഏേകാ ഽമാത്യാൻ വിസൃജ്യ താൻ
നാപശ്യദ് ആ േമ തസ്മിംസ് തം ഋഷിം സംശിത തം
2 േസാ ഽപശ്യമാനസ് തം ഋഷിം ശൂന്യം ദൃഷ്ട്വാ തം ആ മം
ഉവാച ക ഇേഹത്യ് ഉൈച്ചർ വനം സംനാദയന്ന് ഇവ
3 ത്വാഥ തസ്യ തം ശബ്ദം കന്യാ ീർ ഇവ രൂപിണീ
നിശ്ച ാമാ മാത് തസ്മാത് താപസീ േവഷധാരിണീ
4 സാ തം ദൃൈഷ്ട്വവ രാജാനം ദുഃഷന്തം അസിേതക്ഷണാ
സ്വാഗതം ത ഇതി ക്ഷി ം ഉവാച തിപൂജ്യ ച
5 ആസേനനാർചയിത്വാ ച പാേദ്യനാർേഘ്യണ ൈചവ ഹി
പ ച്ഛാനാമയം രാജൻ കുശലം ച നരാധിപം
6 യഥാവദ് അർചയിത്വാ സാ പൃഷ്ട്വാ ചാനാമയം തദാ
ഉവാച സ്മയമാേനവ കിം കാര്യം ിയതാം ഇതി
7 താം അ വീത് തേതാ രാജാ കന്യാം മധുരഭാഷിണീം
ദൃഷ്ട്വാ സർവാനവദ്യാംഗീം യഥാവത് തിപൂജിതഃ
8 ആഗേതാ ഽഹം മഹാഭാഗം ഋഷിം കണ്വം ഉപാസിതും
ക്വ ഗേതാ ഭഗവാൻ ഭേ തൻ മമാചക്ഷ്വ േശാഭേന
9 [ഷക്]
ഗതഃ പിതാ േമ ഭഗവാൻ ഫലാന്യ് ആഹർതും ആ മാത്
മുഹൂർതം സ തീക്ഷസ്വ ക്ഷ്യസ്യ് ഏനം ഇഹാഗതം
10 [വ്]
അപശ്യമാനസ് തം ഋഷിം തയാ േചാക്തസ് തഥാ നൃപഃ
താം ച ദൃഷ്ട്വാ വരാേരാഹാം ീമതീം ചാരുഹാസിനീം
11 വി ാജമാനാം വപുഷാ തപസാ ച ദേമന ച
രൂപയൗവന സമ്പന്നാം ഇത്യ് ഉവാച മഹീപതിഃ
12 കാസി കസ്യാസി സുേ ാണി കിമർഥം ചാഗതാ വനം
ഏവംരൂപഗുേണാേപതാ കുതസ് ത്വം അസി േശാഭേന
13 ദർശനാദ് ഏവ ഹി ശുേഭ ത്വയാ േമ ഽപഹൃതം മനഃ
ഇച്ഛാമി ത്വാം അഹം ജ്ഞാതും തൻ മമാചക്ഷ്വ േശാഭേന
14 ഏവം ഉക്താ തദാ കന്യാ േതന രാജ്ഞാ തദാ േമ
ഉവാച ഹസതീ വാക്യം ഇദം സുമധുരാക്ഷരം
15 കണ്വഷ്യാഹം ഭഗവേതാ ദുഃഷന്ത ദുഹിതാ മതാ
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തപസ്വിേനാ ധൃതിമേതാ ധർമജ്ഞസ്യ യശസ്വിനഃ
16 [ദു]
ഊർധ്വേരതാ മഹാഭാേഗാ ഭഗവാംൽ േലാകപൂജിതഃ
ചേലദ് ധി വൃത്താദ് ധർേമാ ഽപി ന ചേലത് സംശിത തഃ
17 കഥം ത്വം തസ്യ ദുഹിതാ സംഭൂതാ വരവർണിനീ
സംശേയാ േമ മഹാൻ അ തം േമ േഛ ം ഇഹാർഹസി
18 [ഷക്]
യഥായം ആഗേമാ മഹ്യം യഥാ േചദം അഭൂത് പുരാ
ശൃണു രാജൻ യഥാതത്ത്വം യഥാസ്മി ദുഹിതാ മുേനഃ
19 ഋഷിഃ കശ് ചിദ് ഇഹാഗമ്യ മമ ജന്മാഭ്യേചാദയത്
തൈസ്മ േ ാവാച ഭഗവാൻ യഥാ തച് ഛൃണു പാർഥിവ
20 തപ്യമാനഃ കില പുരാ വിശ്വാമിേ ാ മഹത് തപഃ
സുഭൃശം താപയാം ആസ ശ ം സുരഗേണശ്വരം
21 തപസാ ദീപ്തവീേര്യാ ഽയം സ്ഥാനാൻ മാ ച്യാവേയദ് ഇതി
ഭീതഃ പുരന്ദരസ് തസ്മാൻ േമനകാം ഇദം അ വീത്
22 ഗുൈണർ ദിൈവ്യർ അപ്സരസാം േമനേക ത്വം വിശിഷ്യേസ
േ േയാ േമ കുരു കല്യാണി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു
23 അസാവ് ആദിത്യസങ്കാേശാ വിശ്വാമിേ ാ മഹാതപാഃ
തപ്യമാനസ് തേപാ േഘാരം മമ കമ്പയേത മനഃ
24 േമനേക തവ ഭാേരാ ഽയം വിശ്വാമി ഃ സുമധ്യേമ
സംശിതാത്മാ സുദുർധർഷ ഉേ തപസി വർതേത
25 സ മാം ന ച്യാവേയത് സ്ഥാനാത് തം ൈവ ഗത്വാ േലാഭയ
ചര തസ്യ തേപാവിഘ്നം കുരു േമ ിയം ഉത്തമം
26 രൂപയൗവന മാധുര്യേചഷ്ടിത സ്മിതഭാഷിൈതഃ
േലാഭയിത്വാ വരാേരാേഹ തപസഃ സംനിവർതയ
27 [◌ം]
മഹാേതജാഃ സ ഭഗവാൻ സൈദവ ച മഹാതപാഃ
േകാപനശ് ച തഥാ ഹ്യ് ഏനം ജാനാതി ഭഗവാൻ അപി
28 േതജസസ് തപസശ് ൈചവ േകാപസ്യ ച മഹാത്മനഃ
ത്വം അപ്യ് ഉദ്വിജേസ യസ്യ േനാദ്വിേജയം അഹം കഥം
29 മഹാഭാഗം വസിഷ്ഠം യഃ പുൈ ർ ഇൈഷ്ടർ വ്യേയാജയത്
ക്ഷേ ജാതശ് ച യഃ പൂർവം അഭവദ് ാഹ്മേണാ ബലാത്
30 ശൗചാർഥം േയാ നദീം ചേ ദുർഗമാം ബഹുഭിർ ജൈലഃ
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യാം താം പുണ്യതമാം േലാേക കൗശികീതി വിദുർ ജനാഃ
31 ബഭാര യ ാസ്യ പുരാ കാേല ദുർേഗ മഹാത്മനഃ
ദാരാൻ മതംേഗാ ധർമാത്മാ രാജർഷിർ വ്യാധതാം ഗതഃ
32 അതീതകാേല ദുർഭേക്ഷ യൈ ത്യ പുനർ ആ മം
മുനിഃ പാേരതി നദ്യാ ൈവ നാമ ചേ തദാ ഭുഃ
33 മതംഗം യാജയാം ചേ യ ീതമനാഃ സ്വയം
ത്വം ച േസാമം ഭയാദ് യസ്യ ഗതഃ പാതും ശുേരശ്വര
34 അതി നക്ഷ വംശാംശ് ച േദ്ധാ നക്ഷ സമ്പദാ

തി വണപൂർവാണി നക്ഷ ാണി സസർജ യഃ
35 ഏതാനി യസ്യ കർമാണി തസ്യാഹം ഭൃശം ഉദ്വിേജ
യഥാ മാം ന ദേഹത് ദ്ധസ് തഥാജ്ഞാപയ മാം വിേഭാ
36 േതജസാ നിർദേഹൽ േലാകാൻ കമ്പേയദ് ധരണീം പദാ
സങ്ക്ഷിേപച് ച മഹാേമരും തൂർണം ആവർതേയത് തഥാ
37 താദൃശം തപസാ യുക്തം ദീപ്തം ഇവ പാവകം
കഥം അസ്മദ്വിധാ ബാലാ ജിേത ിയം അഭി േശത്
38 ഹുതാശനമുഖം ദീപ്തം സൂര്യച ാക്ഷി താരകം
കാലജിഹ്വം സുരേ ഷ്ഠ കഥം അസ്മദ്വിധാ േശത്
39 യമശ് ച േസാമശ് ച മഹർഷയശ് ച; സാധ്യാ വിേശ്വ വാലഖില്യാശ് ച
സർേവ
ഏേത ഽപി യേസ്യാദ്വിജേന്ത ഭാവാത്; കസ്മാത് തസ്മാൻ മാദൃശീ േനാദ്വിേജത
40 ത്വൈയവം ഉക്താ ച കഥം സമീപം; ഋേഷർ ന ഗേച്ഛയം അഹം സുേര
രക്ഷാം തു േമ ചിന്തയ േദവരാജ; യഥാ ത്വദർഥം രക്ഷിതാഹം ചേരയം
41 കാമം തു േമ മാരുതസ് ത വാസഃ; ീഡിതായാ വിവൃേണാതു േദവ
ഭേവച് ച േമ മന്മഥസ് ത കാേര്യ; സഹായഭൂതസ് തവ േദവ സാദാത്
42 വനാച് ച വായുഃ സുരഭിഃ വാേയത്; തസ്മിൻ കാേല തം ഋഷിം േലാഭയ 
ന്ത്യാഃ
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ വിഹിേത ൈചവ തസ്മിംസ്; തേതാ യയൗ സാ മം കൗശി 
കസ്യ
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അധ്യായം 66

1 [ഷക്]
ഏവം ഉക്തസ് തയാ ശ ഃ സന്ദിേദശ സദാഗതിം

ാതിഷ്ഠത തദാ കാേല േമനകാ വായുനാ സഹ
2 അഥാപശ്യദ് വരാേരാഹാ തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷം
വിശ്വാമി ം തപസ്യന്തം േമനകാ ഭീരുർ ആ േമ
3 അഭിവാദ്യ തതഃ സാ തം ാ ീഡദ് ഋഷിസംനിധൗ
അേപാവാഹ ച വാേസാ ഽസ്യാ മാരുതഃ ശശിസംനിഭം
4 സാഗച്ഛത് ത്വരിതാ ഭൂമിം വാസസ് തദ് അഭിലിംഗതീ
ഉത്സ്മയന്തീവ സ ീഡം മാരുതം വരവർണിനീ
5 ഗൃദ്ധാം വാസസി സം ാന്താം േമനകാം മുനിസത്തമഃ
അനിർേദശ്യ വേയാ രൂപാം അപശ്യദ് വിവൃതാം തദാ
6 തസ്യാ രൂപഗുണം ദൃഷ്ട്വാ സ തു വി ർഷഭസ് തദാ
ചകാര ഭാവം സംസർേഗ തയാ കാമവശം ഗതഃ
7 ന്യമ യത ചാപ്യ് ഏനാം സാ ചാപ്യ് ഐച്ഛദ് അനിന്ദിതാ
തൗ ത സുചിരം കാലം വേന വ്യഹരതാം ഉഭൗ
രമമാണൗ യഥാകാമം യൈഥക ദിവസം തഥാ
8 ജനയാം ആസ സ മുനിർ േമനകായാം ശകുന്തലാം

േസ്ഥ ഹിമവേതാ രേമ്യ മാലിനീം അഭിേതാ നദീം
9 ജാതം ഉ ജ്യ തം ഗർഭം േമനകാ മാലിനീം അനു
കൃതകാര്യാ തതസ് തൂർണം അഗച്ഛച് ഛ സംസദം
10 തം വേന വിജേന ഗർഭം സിംഹവ്യാ സമാകുേല
ദൃഷ്ട്വാ ശയാനം ശകുനാഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
11 േനമാം ഹിംസ ർ വേന ബാലാം വ്യാദാ മാംസഗൃദ്ധിനഃ
പര്യരക്ഷന്ത താം ത ശകുന്താ േമനകാത്മജാം
12 ഉപസ് ം ഗതശ് ചാഹം അപശ്യം ശയിതാം ഇമാം
നിർജേന വിപിേന ഽരേണ്യ ശകുൈന്തഃ പരിവാരിതാം
ആനയിത്വാ തതശ് ൈചനാം ദുഹിതൃേത്വ ന്യേയാജയം
13 ശരീരകൃത് ാണദാതാ യസ്യ ചാന്നാനി ഭുഞ്ജേത

േമണ േത േയാ ഽപ്യ് ഉക്താഃ പിതേരാ ധർമനിശ്ചേയ
14 നിർജേന ച വേന യസ്മാച് ഛകുൈന്തഃ പരിരക്ഷിതാ
ശകുന്തേലതി നാമാസ്യാഃ കൃതം ചാപി തേതാ മയാ
15 ഏവം ദുഹിതരം വിദ്ധി മമ സൗമ്യ ശകുന്തലാം
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ശകുന്തലാ ച പിതരം മന്യേത മാം അനിന്ദിതാ
16 ഏതദ് ആചഷ്ട പൃഷ്ടഃ സൻ മമ ജന്മ മഹർഷേയ
സുതാം കണ്വസ്യ മാം ഏവം വിദ്ധി ത്വം മനുജാധിപ
17 കണ്വം ഹി പിതരം മേന്യ പിതരം സ്വം അജാനതീ
ഇതി േത കഥിതം രാജൻ യഥാവൃത്തം തം മയാ
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അധ്യായം 67

1 [ദുഹ്സന്ത]
സുവ്യക്തം രാജപു ീ ത്വം യഥാ കല്യാണി ഭാഷേസ
ഭാര്യാ േമ ഭവ സുേ ാണി ഹി കിം കരവാണി േത
2 സുവർണമാലാ വാസാംസി കുണ്ഡേല പരിഹാടേക
നാനാപത്തനേജ ശുേ മണിരേത്ന ച േശാഭേന
3 ആഹരാമി തവാദ്യാഹം നിഷ്കാദീന്യ് അജിനാനി ച
സർവം രാജ്യം തവാദ്യാ ഭാര്യാ േമ ഭവ േശാഭേന
4 ഗാന്ധർേവണ ച മാം ഭീരു വിവാേഹൈനഹി സുന്ദരി
വിവാഹാനാം ഹി രംേഭാരു ഗാന്ധർവഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
5 [ഷക്]
ഫലാഹാേരാ ഗേതാ രാജൻ പിതാ േമ ഇത ആ മാത്
തം മുഹൂർതം തീക്ഷസ്വ സ മാം തുഭ്യം ദാസ്യതി
6 [ദുഹ്]
ഇച്ഛാമി ത്വാം വരാേരാേഹ ഭജമാനാം അനിന്ദിേത
ത്വദർഥം മാം സ്ഥിതം വിദ്ധി ത്വദ്ഗതം ഹി മേനാ മമ
7 ആത്മേനാ ബ ർ ആൈത്മവ ഗതിർ ആൈത്മവ ചാത്മനഃ
ആത്മൈനവാത്മേനാ ദാനം കർതും അർഹസി ധർമതഃ
8 അഷ്ടാവ് ഏവ സമാേസന വിവാഹാ ധർമതഃ താഃ

ാേഹ്മാ ൈദവസ് തൈഥവാർഷഃ ാജാപത്യസ് തഥാസുരഃ
9 ഗാന്ധർേവാ രാക്ഷസശ് ൈചവ ൈപശാചശ് ചാഷ്ടമഃ തഃ
േതഷാം ധർമാൻ യഥാപൂർവം മനുഃ സ്വായംഭുേവാ ഽ വീത്
10 ശസ്താംശ് ചതുരഃ പൂർവാൻ ാഹ്മണേസ്യാപധാരയ
ഷഡ് ആനുപൂർവ്യാ ക്ഷ സ്യ വിദ്ധി ധർമാൻ അനിന്ദിേത
11 രാജ്ഞാം തു രാക്ഷേസാ ഽപ്യ് ഉേക്താ വിട് ശൂേ ഷ്വ് ആസുരഃ തഃ
പഞ്ചാനാം തു േയാ ധർമ്യാ ദ്വാവ് അധർമ്യൗ താവ് ഇഹ
12 ൈപശാചശ് ചാസുരശ് ൈചവ ന കർതവ്യൗ കഥം ചന
അേനന വിധിനാ കാേര്യാ ധർമൈസ്യഷാ ഗതിഃ താ
13 ഗാന്ധർവരാക്ഷസൗ ക്ഷേ ധർമ്യൗ തൗ മാ വിശങ്കിഥാഃ
പൃഥഗ് വാ യദി വാ മി ൗ കർതവ്യൗ നാ സംശയഃ
14 സാ ത്വം മമ സകാമസ്യ സകാമാ വരവർണിനി
ഗാന്ധർേവണ വിവാേഹന ഭാര്യാ ഭവിതും അർഹസി
15 [ഷക്]
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യദി ധർമപഥസ് ത്വ് ഏഷ യദി ചാത്മാ ഭുർ മമ
ദാേന പൗരവേ ഷ്ഠ ശൃണു േമ സമയം േഭാ

16 സത്യം േമ തിജാനീഹി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം രഹഃ
മമ ജാേയത യഃ പു ഃ സ ഭേവത് ത്വദ് അനന്തരം
17 യുവരാേജാ മഹാരാജ സത്യം ഏതദ് വീഹി േമ
യദ്യ് ഏതദ് ഏവം ദുഃഷന്ത അ േമ സംഗമസ് ത്വയാ
18 [വ്]
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി താം രാജാ ത വാചാവിചാരയൻ
അപി ച ത്വാം നയിഷ്യാമി നഗരം സ്വം ശുചിസ്മിേത
യഥാ ത്വം അർഹാ സുേ ാണി സത്യം ഏതദ് വീമി േത
19 ഏവം ഉക്ത്വാ സ രാജർഷിസ് താം അനിന്ദിതഗാമിനീം
ജ ാഹ വിധിവത് പാണാവ് ഉവാസ ച തയാ സഹ
20 വിശ്വാസ്യ ൈചനാം സ ായാദ് അ വീച് ച പുനഃ പുനഃ
േ ഷയിേഷ്യ തവാർഥായ വാഹിനീം ചതുരംഗിണീം
തയാ ത്വാം ആനയിഷ്യാമി നിവാസം സ്വം ശുചിസ്മിേത
21 ഇതി തസ്യാഃ തി ത്യ സ നൃേപാ ജനേമജയ
മനസാ ചിന്തയൻ ായാത് കാശ്യപം തി പാർഥിവഃ
22 ഭഗവാംസ് തപസാ യുക്തഃ ത്വാ കിം നു കരിഷ്യതി
ഏവം സഞ്ചിന്തയന്ന് ഏവ വിേവശ സ്വകം പുരം
23 മുഹൂർതയാേത തസ്മിംസ് തു കേണ്വാ ഽപ്യ് ആ മം ആഗമത്
ശകുന്തലാ ച പിതരം ിയാ േനാപജഗാമ തം
24 വിജ്ഞായാഥ ച താം കേണ്വാ ദിവ്യജ്ഞാേനാ മഹാതപാഃ
ഉവാച ഭഗവാൻ ീതഃ പശ്യൻ ദിേവ്യന ച ഷാ
25 ത്വയാദ്യ രാജാന്വയയാ മാം അനാദൃത്യ യത്കൃതഃ
പുംസാ സഹ സമാേയാേഗാ ന സ ധർേമാപഘാതകഃ
26 ക്ഷ ിയസ്യ ഹി ഗാന്ധർേവാ വിവാഹഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
സകാമായാഃ സകാേമന നിർമേ ാ രഹസി തഃ
27 ധർമാത്മാ ച മഹാത്മാ ച ദുഃഷന്തഃ പുരുേഷാത്തമഃ
അഭ്യഗച്ഛഃ പതിം യം ത്വം ഭജമാനം ശകുന്തേല
28 മഹാത്മാ ജനിതാ േലാേക പു സ് തവ മഹാബലഃ
യ ഇമാം സാഗരാപാംഗാം കൃത്സ്നാം േഭാക്ഷ്യതി േമദിനീം
29 പരം ചാഭി യാതസ്യ ച ം തസ്യ മഹാത്മനഃ
ഭവിഷ്യത്യ് അ തിഹതം സതതം ച വർതിനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 3 61

30 തതഃ ക്ഷാല്യ പാദൗ സാ വി ാന്തം മുനിം അ വീത്
വിനിധായ തേതാ ഭാരം സംനിധായ ഫലാനി ച
31 മയാ പതിർ വൃേതാ േയാ ഽസൗ ദുഃഷന്തഃ പുരുേഷാത്തമഃ
തൈസ്മ സസചിവായ ത്വം സാദം കർതും അർഹസി
32 [ക്]

സന്ന ഏവ തസ്യാഹം ത്വത്കൃേത വരവർണിനി
ഗൃഹാണ ച വരം മത്തസ് തത് കൃേത യദ് അഭീപ്സിതം
33 [വ്]
തേതാ ധർമിഷ്ഠതാം വേ രാജ്യാച് ചാസ്ഖലനം തഥാ
ശകുന്തലാ പൗരവാണാം ദുഃഷന്ത ഹിതകാമ്യയാ
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അധ്യായം 68

1 [വ്]
തിജ്ഞായ തു ദുഃഷേന്ത തിയാേത ശകുന്തലാ

ഗർഭം സുഷാവ വാേമാരുഃ കുമാരം അമിതൗജസം
2 ിഷു വർേഷഷു പൂർേണഷു ദിപ്താനല സമദ തിം
രൂപൗദാര്യഗുേണാേപതം ദൗഃഷന്തിം ജനേമജയ
3 ജാതകർമാദി സം ാരം കണ്വഃ പുണ്യകൃതാം വരഃ
തസ്യാഥ കാരയാം ആസ വർധമാനസ്യ ധീമതഃ
4 ദൈന്തഃ ശുൈ ഃ ശിഖരിഭിഃ സിംഹസംഹനേനാ യുവാ
ച ാങ്കിത കരഃ ീമാൻ മഹാമൂർധാ മഹാബലഃ
കുമാേരാ േദവഗർഭാഭഃ സ ത ാശു വ്യവർധത
5 ഷഡ് വർഷ ഏവ ബാലഃ സ കണ്വാ മപദം തി
വ്യാ ാൻ സിംഹാൻ വരാഹാംശ് ച ഗജാംശ് ച മഹിഷാംസ് തഥാ
6 ബദ്ധ്വാ വൃേക്ഷഷു ബലവാൻ ആ മസ്യ സമന്തതഃ
ആേരാഹൻ ദമയംശ് ൈചവ ീഡംശ് ച പരിധാവതി
7 തേതാ ഽസ്യ നാമ ച സ് േത കണ്വാ മനിവാസിനഃ
അസ്ത്വ് അയം സർവദമനഃ സർവം ഹി ദമയത്യ് അയം
8 സ സർവദമേനാ നാമ കുമാരഃ സമപദ്യത
വി േമണൗജസാ ൈചവ ബേലന ച സമന്വിതഃ
9 തം കുമാരം ഋഷിർ ദൃഷ്ട്വാ കർമ ചാസ്യാതിമാനുഷം
സമേയാ യൗവ രാജ്യാേയത്യ് അ വീച് ച ശകുന്തലാം
10 തസ്യ തദ് ബലം ആജ്ഞായ കണ്വഃ ശിഷ്യാൻ ഉവാച ഹ
ശകുന്തലാം ഇമാം ശീ ം സഹപു ാം ഇത ആ മാത്
ഭർേ ാപയതാൈദ്യവ സർവലക്ഷണപൂജിതാം
11 നാരീണാം ചിരവാേസാ ഹി ബാന്ധേവഷു ന േരാചേത
കീർതിചാരി ധർമഘ്നസ് തസ്മാൻ നയത മാചിരം
12 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ ാതിഷ്ഠന്താമിതൗജസഃ
ശകുന്തലാം പുര ത്യ സപു ാം ഗജസാഹ്വയം
13 ഗൃഹീത്വാമര ഗർഭാഭം പു ം കമലേലാചനം
ആജഗാമ തതഃ ശു ാ ദുഃഷന്ത വിദിതാദ് വനാത്
14 അഭിസൃത്യ ച രാജാനം വിദിതാ സാ േവശിതാ
സഹ േതൈനവ പുേ ണ തരുണാദിത്യവർചസാ
15 പൂജയിത്വാ യഥാന്യായം അ വീത് തം ശകുന്തലാ
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അയം പു സ് ത്വയാ രാജൻ യൗവ രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യതാം
16 ത്വയാ ഹ്യ് അയം സുേതാ രാജൻ മയ്യ് ഉത്പന്നഃ സുേരാപമഃ
യഥാ സമയം ഏതസ്മിൻ വർതസ്വ പുരുേഷാത്തമ
17 യഥാ സമാഗേമ പൂർവം കൃതഃ സ സമയസ് ത്വയാ
തം സ്മരസ്വ മഹാഭാഗ കണ്വാ മപദം തി
18 േസാ ഽഥ ൈത്വവ തദ് വാക്യം തസ്യാ രാജാ സ്മരന്ന് അപി
അ വീൻ ന സ്മരാമീതി കസ്യ ത്വം ദുഷ്ടതാപസി
19 ധർമകാമാർഥ സംബന്ധം ന സ്മരാമി ത്വയാ സഹ
ഗച്ഛ വാ തിഷ്ഠ വാ കാമം യദ് വാപീച്ഛസി തത് കുരു
20 ൈസവം ഉക്താ വരാേരാഹാ ീഡിേതവ മനസ്വിനീ
വിസഞ്ജ്േഞവ ച ദുഃേഖന തസ്ഥൗ സ്ഥാണുർ ഇവാചലാ
21 സംരംഭാമർഷ താ ാക്ഷീ രമാണൗഷ്ഠ സ ടാ
കടാൈക്ഷർ നിർദഹന്തീവ തിര്യഗ് രാജാനം ഐക്ഷത
22 ആകാരം ഗൂഹമാനാ ച മന നാഭിസമീരിതാ
തപസാ സംഭൃതം േതേജാ ധാരയാം ആസ ൈവ തദാ
23 സാ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ ദുഃഖാമർഷ സമന്വിതാ
ഭർതാരം അഭിസേ ക്ഷ്യ ദ്ധാ വചനം അ വീത്
24 ജാനന്ന് അപി മഹാരാജ കസ്മാദ് ഏവം ഭാഷേസ
ന ജാനാമീതി നിഃസംഗം യഥാന്യഃ ാകൃതസ് തഥാ
25 അ േത ഹൃദയം േവദ സത്യൈസ്യവാനൃതസ്യ ച
കല്യാണ ബത സാക്ഷീ ത്വം മാത്മാനം അവമന്യഥാഃ
26 േയാ ഽന്യഥാ സന്തം ആത്മാനം അന്യഥാ തിപദ്യേത
കിം േതന ന കൃതം പാപം േചാേരണാത്മാപഹാരിണാ
27 ഏേകാ ഽഹം അസ്മീതി ച മന്യേസ ത്വം; ന ഹൃച്ഛയം േവത്സി മുനിം പുരാണം
േയാ േവദിതാ കർമണഃ പാപകസ്യ; യസ്യാന്തിേക ത്വം വൃജിനം കേരാഷി
28 മന്യേത പാപകം കൃത്വാ ന കശ് ചിദ് േവത്തി മാം ഇതി
വിദന്തി ൈചനം േദവാശ് ച സ്വശ് ൈചവാന്തര പൂരുഷഃ
29 ആദിത്യച ാവ് അനിലാനലൗ ച; ദ്യൗർ ഭൂമിർ ആേപാ ഹൃദയം യമശ് ച
അഹശ് ച രാ ിശ് ച ഉേഭ ച സേന്ധ്യ; ധർമശ് ച ജാനാതി നരസ്യ വൃത്തം
30 യേമാ ൈവവസ്വതസ് തസ്യ നിര്യാതയതി ദു തം
ഹൃദി സ്ഥിതഃ കർമ സാക്ഷീ േക്ഷ േജ്ഞാ യസ്യ തുഷ്യതി
31 ന തു തുഷ്യതി യൈസ്യഷ പുരുഷസ്യ ദുരാത്മനഃ
തം യമഃ പാപകർമാണം നിര്യാതയതി ദു തം
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32 അവമന്യാത്മനാത്മാനം അന്യഥാ തിപദ്യേത
േദവാ ന തസ്യ േ യാംേസാ യസ്യാത്മാപി ന കാരണം
33 സ്വയം ാേപ്തതി മാം ഏവം മാവമംസ്ഥാഃ പതി താം
അർഘ്യാർഹാം നാർചയസി മാം സ്വയം ഭാര്യാം ഉപസ്ഥിതാം
34 കിമർഥം മാം ാകൃതവദ് ഉപേ ക്ഷസി സംസദി
ന ഖല്വ് അഹം ഇദം ശൂേന്യ രൗമി കിം ന ശൃേണാഷി േമ
35 യദി േമ യാചമാനായാ വചനം ന കരിഷ്യസി
ദുഃഷന്ത ശതധാ മൂർധാ തതസ് േത ഽദ്യ ഫലിഷ്യതി
36 ഭാര്യാം പതിഃ സ വിശ്യ സ യസ്മാജ് ജായേത പുനഃ
ജായായാ ഇതി ജായാത്വം പുരാണാഃ കവേയാ വിദുഃ
37 യദ് ആഗമവതഃ പുംസസ് തദ് അപത്യം ജായേത
തത് താരയതി സന്തത്യാ പൂർവേ താൻ പിതാമഹാൻ
38 പുൻ നാേമ്നാ നരകാദ് യസ്മാത് പിതരം ായേത സുതഃ
തസ്മാത് പു ഇതി േ ാക്തഃ സ്വയം ഏവ സ്വയംഭുവാ
39 സാ ഭാര്യാ യാ ഗൃേഹ ദക്ഷാ സാ ഭാര്യാ യാ ജാവതീ
സാ ഭാര്യാ യാ പതി ാണാ സാ ഭാര്യാ യാ പതി താ
40 അർധം ഭാര്യാ മനുഷ്യസ്യ ഭാര്യാ േ ഷ്ഠതമഃ സഖാ
ഭാര്യാ മൂലം ിവർഗസ്യ ഭാര്യാ മി ം മരിഷ്യതഃ
41 ഭാര്യാവന്തഃ ിയാവന്തഃ സഭാര്യാ ഗൃഹേമധിനഃ
ഭാര്യാവന്തഃ േമാദേന്ത ഭാര്യാവന്തഃ ിയാന്വിതാഃ
42 സഖായഃ വിവിേക്തഷു ഭവന്ത്യ് ഏതാഃ ിയംവദാഃ
പിതേരാ ധർമകാേര്യഷു ഭവന്ത്യ് ആർതസ്യ മാതരഃ
43 കാന്താേരഷ്വ് അപി വി ാേമാ നരസ്യാധ്വനികസ്യ ൈവ
യഃ സദാരഃ സ വിശ്വാസ്യസ് തസ്മാദ് ദാരാഃ പരാ ഗതിഃ
44 സംസരന്തം അപി േ തം വിഷേമഷ്വ് ഏകപാതിനം
ഭാൈര്യവാേന്വതി ഭർതാരം സതതം യാ പതി താ
45 ഥമം സംസ്ഥിതാ ഭാര്യാ പതിം േ ത്യ തീക്ഷേത
പൂർവം മൃതം ച ഭർതാരം പശ്ചാത് സാധ്വ്യ് അനുഗച്ഛതി
46 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് രാജൻ പാണി ഹണം ഇഷ്യേത
യദ് ആേപ്നാതി പതിർ ഭാര്യാം ഇഹ േലാേക പര ച
47 ആത്മാത്മൈനവ ജനിതഃ പു ഇത്യ് ഉച്യേത ബുൈധഃ
തസ്മാദ് ഭാര്യാം നരഃ പേശ്യൻ മാതൃവത് പു മാതരം
48 ഭാര്യായാം ജനിതം പു ം ആദർേശ സ്വം ഇവാനനം
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ാദേത ജനിതാ േ ഷ്ക്യ സ്വർഗം ാേപ്യവ പുണ്യകൃത്
49 ദഹ്യമാനാ മേനാദുഃൈഖർ വ്യാധിഭിശ് ചാതുരാ നരാഃ

ാദേന്ത േസ്വഷു ദാേരഷു ഘർമാർതാഃ സലിേലഷ്വ് ഇവ
50 സുസംരേബ്ധാ ഽപി രാമാണാം ന യാദ് അ ിയം ബുധഃ
രതിം ീതിം ച ധർമം ച താസ്വ് ആയത്തം അേവക്ഷ്യ ച
51 ആത്മേനാ ജന്മനഃ േക്ഷ ം പുണ്യം രാമാഃ സനാതനം
ഋഷീണാം അപി കാ ശക്തിഃ ം രാമാം ഋേത ജാഃ
52 പരിപത്യ യദാ സൂനുർ ധരണീ േരണുഗുണ്ഠിതഃ
പിതുർ ആ ിഷ്യേത ഽംഗാനി കിം ഇവാസ്ത്യ് അധികം തതഃ
53 സ ത്വം സ്വയം അനു ാപ്തം സാഭിലാഷം ഇമം സുതം
േ ക്ഷമാണം ച കാേക്ഷണ കിമർഥം അവമന്യേസ
54 അണ്ഡാനി ബി തി സ്വാനി ന ഭിന്ദന്തി പിപീലികാഃ
ന ഭേരഥാഃ കഥം നു ത്വം ധർമജ്ഞഃ സൻ സ്വം ആത്മജം
55 ന വാസസാം ന രാമാണാം നാപാം ർശസ് തഥാ സുഖഃ
ശിേശാർ ആലിംഗ്യമാനസ്യ ർശഃ സൂേനാർ യഥാസുഖഃ
56 ാഹ്മേണാ ദ്വിപദാം േ േഷ്ഠാ ഗൗർ വരിഷ്ഠാ ചതുഷ്പദാം
ഗുരുർ ഗരീയസാം േ ഷ്ഠഃ പു ഃ ർശവതാം വരഃ
57 ശതു ത്വാം സമാ ിഷ്യ പുേ ാ ഽയം ിയദർശനഃ
പു ർശാത് സുഖതരഃ ർേശാ േലാേക ന വിദ്യേത
58 ിഷു വർേഷഷു പൂർേണഷു ജാതാഹം അരിന്ദമ
ഇമം കുമാരം രാേജ തവ േശാക ണാശനം
59 ആഹർതാ വാജിേമധസ്യ ശതസംഖ്യസ്യ പൗരവ
ഇതി വാഗ് അന്തരിേക്ഷ മാം സൂതേക ഽഭ്യവദത് പുരാ
60 നനു നാമാങ്കം ആേരാപ്യ േസ്നഹാദ് ാമാന്തരം ഗതാഃ
മൂർധ്നി പു ാൻ ഉപാ ായ തിനന്ദന്തി മാനവഃ
61 േവേദഷ്വ് അപി വദന്തീമം മ വാദം ദ്വിജാതയഃ
ജാതകർമണി പു ാണാം തവാപി വിദിതം തഥാ
62 അംഗാദ് അംഗാത് സംഭവസി ഹൃദയാദ് അഭിജായേസ
ആത്മാ ൈവ പു നാമാസി സ ജീവ ശരദഃ ശതം
63 േപാേഷാ ഹി ത്വദധീേനാ േമ സന്താനം അപി ചാക്ഷയം
തസ്മാത് ത്വം ജീവ േമ വത്സ സുസുഖീ ശരദാം ശതം
64 ത്വദ് അംേഗഭ്യഃ സൂേതാ ഽയം പുരുഷാത് പുരുേഷാ ഽപരഃ
സരസീവാമല ആത്മാനം ദ്വിതീയം പശ്യ േമ സുതം
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65 യഥാ ഹ്യ് ആഹവനീേയാ ഽഗ്നിർ ഗാർപപത്യാത് ണീയേത
തഥാ ത്വത്തഃ സൂേതാ ഽയം ത്വം ഏകഃ സൻ ദ്വിധാകൃതഃ
66 മൃഗാപകൃേഷ്ടന ഹി േത മൃഗയാം പരിധാവതാ
അഹം ആസാദിതാ രാജൻ കുമാരീ പിതുർ ആ േമ
67 ഉർവശീ പൂർവചിത്തിശ് ച സഹജന്യാ ച േമനകാ
വിശ്വാചീ ച ഘൃതാചീ ച ഷഡ് ഏവാപ്സരസാം വരാഃ
68 താസാം മാം േമനകാ നാമ ഹ്മേയാനിർ വരാപ്സരാഃ
ദിവഃ സ ാപ്യ ജഗതീം വിശ്വാമി ാദ് അജീജനത്
69 സാ മാം ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ സുഷുേവ േമനകാപ്സരാഃ
അവകീര്യ ച മാം യാതാ പരാത്മജം ഇവാസതീ
70 കിം നു കർമാശുഭം പൂർവം കൃതവത്യ് അസ്മി ജന്മനി
യദ് അഹം ബാന്ധൈവസ് ത്യക്താ ബാേല്യ സ തി ച ത്വയാ
71 കാമം ത്വയാ പരിത്യക്താ ഗമിഷ്യാമ്യ് അഹം ആ മം
ഇമം തു ബാലം സന്ത്യ ം നാർഹസ്യ് ആത്മജം ആത്മനാ
72 [ദുഹ്]
ന പു ം അഭിജാനാമി ത്വയി ജാതം ശകുന്തേല
അസത്യവചനാ നാര്യഃ കസ് േത ദ്ധാസ്യേത വചഃ
73 േമനകാ നിരനുേ ാശാ ബന്ധകീ ജനനീ തവ
യയാ ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ നിർമാേല്യവ േവരിതാ
74 സ ചാപി നിരനുേ ാശഃ ക്ഷ േയാനിഃ പിതാ തവ
വിശ്വാമിേ ാ ാഹ്മണേത്വ ലുബ്ധഃ കാമപരായണഃ
75 േമനകാപ്സരസാം േ ഷ്ഠാ മഹർഷീണാം ച േത പിതാ
തേയാർ അപത്യം കസ്മാത് ത്വം പുംശ്ചലീവാഭിധാസ്യസി
76 അ േദ്ധയം ഇദം വാക്യം കഥയന്തീ ന ലജ്ജേസ
വിേശഷേതാ മത്സകാേശ ദുഷ്ടതാപസി ഗമ്യതാം
77 ക്വ മഹർഷിഃ സൈദേവാ ഃ സാപ്സരാ ക്വ ച േമനകാ
ക്വ ച ത്വം ഏവം കൃപണാ താപസീ േവഷധാരിണീ
78 അതികായശ് ച പു സ് േത ബാേലാ ഽപി ബലവാൻ അയം
കഥം അൽേപന കാേലന ശാല ന്ധ ഇേവാദ്ഗതഃ
79 സുനികൃഷ്ടാ ച േയാനിസ് േത പുംശ്ചലീ തിഭാസി േമ
യദൃച്ഛയാ കാമരാഗാജ് ജാതാ േമനകയാ ഹ്യ് അസി
80 സർവം ഏതത് പേരാക്ഷം േമ യത് ത്വം വദസി താപസി
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നാഹം ത്വാം അഭിജാനാമി യേഥഷ്ടം ഗമ്യതാം ത്വയാ
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അധ്യായം 69

1 [ഷക്]
രാജൻ സർഷപ മാ ാണി പരച് ഛി ാണി പശ്യസി
ആത്മേനാ ബില്വമാ ാണി പശ്യന്ന് അപി ന പശ്യസി
2 േമനകാ ിദേശഷ്വ് ഏവ ിദശാശ് ചാനു േമനകാം
മൈമേവാ ിച്യേത ജന്മ ദുഃഷന്ത തവ ജന്മതഃ
3 ക്ഷിതാവ് അടസി രാജംസ് ത്വം അന്തരിേക്ഷ ചരാമ്യ് അഹം
ആവേയാർ അന്തരം പശ്യ േമരുസർഷപേയാർ ഇവ
4 മേഹ സ്യ കുേബരസ്യ യമസ്യ വരുണസ്യ ച
ഭവനാന്യ് അനുസംയാമി ഭാവം പശ്യ േമ നൃപ
5 സത്യശ് ചാപി വാേദാ ഽയം യം വക്ഷ്യാമി േത ഽനഘ
നിദർശനാർഥം ന േദ്വഷാത് തച് ത്വാ ക്ഷ ം അർഹസി
6 വിരൂേപാ യാവദ് ആദർേശ നാത്മനഃ പശ്യേത മുഖം
മന്യേത താവദ് ആത്മാനം അേന്യേഭ്യാ രൂപവത്തരം
7 യദാ തു മുഖം ആദർേശ വികൃതം േസാ ഽഭിവീക്ഷേത
തേദതരം വിജാനാതി ആത്മാനം േനതരം ജനം
8 അതീവ രൂപസമ്പേന്നാ ന കിം ചിദ് അവമന്യേത
അതീവ ജൽപൻ ദുർവാേചാ ഭവതീഹ വിേഹഠകഃ
9 മൂർേഖാ ഹി ജൽപതാം പുംസാം ത്വാ വാചഃ ശുഭാശുഭാഃ
അശുഭം വാക്യം ആദേത്ത പുരീഷം ഇവ സൂകരഃ
10 ാജ്ഞസ് തു ജൽപതാം പുംസാം ത്വാ വാചഃ ശുഭാശുഭാഃ
ഗുണവദ് വാക്യം ആദേത്ത ഹംസഃ ക്ഷീരം ഇവാംഭസഃ
11 അന്യാൻ പരിവദൻ സാധുർ യഥാ ഹി പരിതപ്യേത
തഥാ പരിവദന്ന് അന്യാംസ് തുേഷ്ടാ ഭവതി ദുർജനഃ
12 അഭിവാദ്യ യഥാ വൃദ്ധാൻ സേന്താ ഗച്ഛന്തി നിർവൃതിം
ഏവം സജ്ജനം ആ ശ്യ മൂർേഖാ ഭവതി നിർവൃതഃ
13 സുഖം ജീവന്ത്യ് അേദാഷജ്ഞാ മൂർഖാ േദാഷാനുദർശിനഃ
യ വാച്യാഃ പൈരഃ സന്തഃ പരാൻ ആഹുസ് തഥാവിധാൻ
14 അേതാ ഹാസ്യതരം േലാേക കിം ചിദ് അന്യൻ ന വിദ്യേത
ഇദം ദുർജന ഇത്യ് ആഹ ദുർജനഃ സജ്ജനം സ്വയം
15 സത്യധർമച താത് പുംസഃ ദ്ധാദ് ആശീവിഷാദ് ഇവ
അനാസ്തിേകാ ഽപ്യ് ഉദ്വിജേത ജനഃ കിം പുനർ ആസ്തികഃ
16 സ്വയം ഉത്പാദ്യ ൈവ പു ം സദൃശം േയാ ഽവമന്യേത
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തസ്യ േദവാഃ ിയം ഘ്നന്തി ന ച േലാകാൻ ഉപാ േത
17 കുലവംശ തിഷ്ഠാം ഹി പിതരഃ പു ം അ വൻ
ഉത്തമം സർവധർമാണാം തസ്മാത് പു ം ന സന്ത്യേജത്
18 സ്വപത്നീ ഭവാൻ പഞ്ച ലബ്ധാൻ ീതാൻ വിവർധിതാൻ
കൃതാൻ അന്യാസു േചാത്പന്നാൻ പു ാൻ ൈവ മനുർ അ വീത്
19 ധർമകീർത്യ് ആവഹാ നൄണാം മനസഃ ീതിവർധനാഃ

ായേന്ത നരകാജ് ജാതാഃ പു ാ ധർമ വാഃ പിതൄൻ
20 സ ത്വം നൃപതിശാർദൂല ന പു ം ത്യ ം അർഹസി
ആത്മാനം സത്യധർമൗ ച പാലയാേനാ മഹീപേത
നേര സിംഹകപടം ന േവാഢും ത്വം ഇഹാർഹസി
21 വരം കൂപശതാദ് വാപീ വരം വാപീ ശതാത് തുഃ
വരം തുശതാത് പു ഃ സത്യം പു ശതാദ് വരം
22 അശ്വേമധ സഹ ം ച സത്യം ച തുലയാ ധൃതം
അശ്വേമധ സഹ ാദ് ധി സത്യം ഏവ വിശിഷ്യേത
23 സർവേവദാധിഗമനം സർവതീർഥാവഗാഹനം
സത്യം ച വദേതാ രാജൻ സമം വാ സ്യാൻ ന വാ സമം
24 നാസ്തി സത്യാത് പേരാ ധർേമാ ന സത്യാദ് വിദ്യേത പരം
ന ഹി തീ തരം കിം ചിദ് അനൃതാദ് ഇഹ വിദ്യേത
25 രാജൻ സത്യം പരം ഹ്മസത്യം ച സമയഃ പരഃ
മാ ത്യാക്ഷീഃ സമയം രാജൻ സത്യം സംഗതം അ േത
26 അനൃേത േചത് സംഗസ് േത ദ്ദധാസി ന േചത് സ്വയം
ആത്മേനാ ഹന്ത ഗച്ഛാമി ത്വാദൃേശ നാസ്തി സംഗതം
27 ഋേത ഽപി ത്വയി ദുഃഷന്ത ശൗല രാജാവതംസകാം
ചതുരന്താം ഇമാം ഉർവീം പുേ ാ േമ പാലയിഷ്യതി
28 [വ്]
ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം ാതിഷ്ഠത ശകുന്തലാ
അഥാന്തരിേക്ഷ ദുഃഷന്തം വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
ഋത്വിക് പുേരാഹിതാചാൈര്യർ മ ിഭിശ് ചാവൃതം തദാ
29 ഭ ാ മാതാ പിതുഃ പുേ ാ േയന ജാതഃ സ ഏവ സഃ
ഭരസ്വ പു ം ദുഃഷന്ത മാവമംസ്ഥാഃ ശകുന്തലാം
30 േരേതാധാഃ പു ഉന്നയതി നരേദവ യമക്ഷയാത്
ത്വം ചാസ്യ ധാതാ ഗർഭസ്യ സത്യം ആഹ ശകുന്തലാ
31 ജായാ ജനയേത പു ം ആത്മേനാ ഽംഗം ദ്വിധാകൃതം
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തസ്മാദ് ഭരസ്വ ദുഃഷന്ത പു ം ശാകുന്തലം നൃപ
32 അഭൂതിർ ഏഷാ കസ് ത്യജ്യാജ് ജീവഞ് ജീവന്തം ആത്മജം
ശാകുന്തലം മഹാത്മാനം ദൗഃഷന്തിം ഭര പൗരവ
33 ഭർതേവ്യാ ഽയം ത്വയാ യസ്മാദ് അസ്മാകം വചനാദ് അപി
തസ്മാദ് ഭവത്വ് അയം നാമ്നാ ഭരേതാ നാമ േത സുതഃ
34 തച് ത്വാ പൗരേവാ രാജാ വ്യാഹൃതം ൈവ ദിവൗകസാം
പുേരാഹിതം അമാത്യാംശ് ച സ ഹൃേഷ്ടാ ഽ വീദ് ഇദം
35 ശൃണ്വന്ത്വ് ഏതദ് ഭവേന്താ ഽസ്യ േദവദൂതസ്യ ഭാഷിതം
അഹം അപ്യ് ഏവം ഏൈവനം ജാനാമി സ്വയം ആത്മജം
36 യദ്യ് അഹം വചനാദ് ഏവ ഗൃഹ്ണീയാം ഇമം ആത്മജം
ഭേവദ് ധി ശങ്കാ േലാകസ്യ ൈനവം ശുേദ്ധാ ഭേവദ് അയം
37 തം വിേശാധ്യ തദാ രാജാ േദവദൂേതന ഭാരത
ഹൃഷ്ടഃ മുദിതശ് ചാപി തിജ ാഹ തം സുതം
38 മൂർധ്നി ൈചനം ഉപാ ായ സേസ്നഹം പരിഷസ്വേജ
സഭാജ്യമാേനാ വിൈ ശ് ച യമാനശ് ച ബന്ദിഭിഃ
സ മുദം പരമാം േലേഭ പു സം ർശജാം നൃപഃ
39 താം ൈചവ ഭാര്യാം ധർമജ്ഞഃ പൂജയാം ആസ ധർമതഃ
അ വീച് ൈചവ താം രാജാ സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
40 കൃേതാ േലാകപേരാേക്ഷാ ഽയം സംബേന്ധാ ൈവ ത്വയാ സഹ
തസ്മാദ് ഏതൻ മയാ േദവി ത്വച് ഛുദ്ധ്യ് അർഥം വിചാരിതം
41 മന്യേത ൈചവ േലാകസ് േത ീഭാവാൻ മയി സംഗതം
പു ശ് ചായം വൃേതാ രാേജ്യ മയാ തസ്മാദ് വിചാരിതം
42 യച് ച േകാപിതയാത്യർഥം ത്വേയാേക്താ ഽസ്മ്യ് അ ിയം ിേയ

ണയിന്യാ വിശാലാക്ഷി തത് ക്ഷാന്തം േത മയാ ശുേഭ
43 താം ഏവം ഉക്ത്വാ രാജർഷിർ ദുഃഷേന്താ മഹിഷീം ിയാം
വാേസാഭിർ അന്നപാൈനശ് ച പൂജയാം ആസ ഭാരത
44 ദുഃഷന്തശ് ച തേതാ രാജാ പു ം ശാകുന്തലം തദാ
ഭരതം നാമതഃ കൃത്വാ യൗവരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയത്
45 തസ്യ തത് ഥിതം ച ം ാവർതത മഹാത്മനഃ
ഭാസ്വരം ദിവ്യം അജിതം േലാകസംനാദനം മഹത്
46 സ വിജിത്യ മഹീപാലാംശ് ചകാര വശവർതിനഃ
ചകാര ച സതാം ധർമം ാപ ചാനുത്തമം യശഃ
47 സ രാജാ ച വർത്യ് ആസീത് സാർവഭൗമഃ താപവാൻ
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ഈേജ ച ബഹുഭിർ യൈജ്ഞർ യഥാ ശേ ാ മരുത്പതിഃ
48 യാജയാം ആസ തം കേണ്വാ ദക്ഷവദ് ഭൂരിദക്ഷിണം

ീമാൻ േഗാവിതതം നാമ വാജിേമധം അവാപ സഃ
യസ്മിൻ സഹ ം പദ്മാനാം കണ്വായ ഭരേതാ ദദൗ
49 ഭരതാദ് ഭാരതീ കീർതിർ േയേനദം ഭാരതം കുലം
അപേര േയ ച പൂർേവ ച ഭാരതാ ഇതി വി താഃ
50 ഭരതസ്യാന്വവാേയ ഹി േദവകൽപാ മഹൗജസഃ
ബഭൂവുർ ഹ്മകൽപാശ് ച ബഹേവാ രാജസത്തമഃ
51 േയഷാം അപരിേമയാനി നാമേധയാനി സർവശഃ
േതഷാം തു േത യഥാമുഖ്യം കീർതയിഷ്യാമി ഭാരത
മഹാഭാഗാൻ േദവകൽപാൻ സത്യാർജവ പരായണാൻ
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അധ്യായം 70

1 [വ്]
ജാപേതസ് തു ദക്ഷസ്യ മേനാർ ൈവവസ്വതസ്യ ച

ഭരതസ്യ കുേരാഃ പൂേരാർ അജമീഢസ്യ ചാന്വേയ
2 യാദവാനാം ഇമം വംശം പൗരവാണാം ച സർവശഃ
തൈഥവ ഭാരതാനാം ച പുണ്യം സ്വസ്ത്യ് അയനം മഹത്
ധന്യം യശസ്യം ആയുഷ്യം കീർതയിഷ്യാമി േത ഽനഘ
3 േതേജാഭിർ ഉദിതാഃ സർേവ മഹർഷിസമേതജസഃ
ദശ േചതസഃ പു ാഃ സന്തഃ പൂർവജനാഃ താഃ
േമഘേജനാഗ്നിനാ േയ േത പൂർവം ദഗ്ധാ മഹൗജസഃ
4 േതഭ്യഃ ാേചതേസാ ജേജ്ഞ ദേക്ഷാ ദക്ഷാദ് ഇമാഃ ജാഃ
സംഭൂതാഃ പുരുഷവ്യാ സ ഹി േലാകപിതാമഹഃ
5 വീരിണ്യാ സഹ സംഗമ്യ ദക്ഷഃ ാേചതേസാ മുനിഃ
ആത്മതുല്യാൻ അജനയത് സഹ ം സംശിത താൻ
6 സഹ സംഖ്യാൻ സമിതാൻ സുതാൻ ദക്ഷസ്യ നാരദഃ
േമാക്ഷം അധ്യാപയാം ആസ സാംഖ്യജ്ഞാനം അനുത്തമം
7 തതഃ പഞ്ചാശതം കന്യാഃ പു ികാ അഭിസന്ദേധ

ജാപേതഃ ജാ ദക്ഷഃ സിസൃ ർ ജനേമജയ
8 ദദൗ സ ദശ ധർമായ കശ്യപായ േയാദശ
കാലസ്യ നയേന യുക്താഃ സപ്ത വിംശതിം ഇന്ദേവ
9 േയാദശാനാം പത്നീനാം യാ തു ദാക്ഷായണീ വരാ
മാരീചഃ കശ്യപസ് തസ്യാം ആദിത്യാൻ സമജീജനത്
ഇ ാദീൻ വീര്യസമ്പന്നാൻ വിവസ്വന്തം അഥാപി ച
10 വിവസ്വതഃ സുേതാ ജേജ്ഞ യേമാ ൈവവസ്വതഃ ഭുഃ
മാർതണ്ഡശ് ച യമസ്യാപി പുേ ാ രാജന്ന് അജായത
11 മാർതണ്ഡസ്യ മനുർ ധീമാൻ അജായത സുതഃ ഭുഃ
മേനാർ വംേശാ മാനവാനാം തേതാ ഽയം ഥിേതാ ഽഭവത്

ഹ്മക്ഷ ാദയസ് തസ്മാൻ മേനാർ ജാതാസ് തു മാനവാഃ
12 ത ാഭവത് തദാ രാജൻ ഹ്മക്ഷേ ണ സംഗതം

ാഹ്മണാ മാനവാസ് േതഷാം സാംഗം േവദം അദീധരൻ
13 േവനം ധൃ ം നരിഷ്യന്തം നാഭാേഗക്ഷ്വാകും ഏവ ച
കരൂഷം അഥ ശര്യാതിം തൈ വാ ാഷ്ടമീം ഇലാം
14 പൃഷ നവമാൻ ആഹുഃ ക്ഷ ധർമപരായണാൻ
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നാഭാഗാരിഷ്ട ദശമാൻ മേനാഃ പു ാൻ മഹാബലാൻ
15 പഞ്ചാശതം മേനാഃ പു ാസ് തൈഥവാേന്യ ഽഭവൻ ക്ഷിതൗ
അേന്യാന്യേഭദാത് േത സർേവ നിേനശുർ ഇതി നഃ തം
16 പുരൂരവാസ് തേതാ വിദ്വാൻ ഇലായാം സമപദ്യത
സാ ൈവ തസ്യാഭവൻ മാതാ പിതാ േചതി ഹി നഃ തം
17 േയാദശ സമു സ്യ ദ്വീപാൻ അശ്നൻ പുരൂരവാഃ
അമാനുൈഷർ വൃതഃ സൈത്ത്വർ മാനുഷഃ സൻ മഹായശാഃ
18 വിൈ ഃ സ വി ഹം ചേ വീേര്യാന്മത്തഃ പുരൂരവാഃ
ജഹാര ച സ വി ാണാം രത്നാന്യ് ഉത്േ ാശതാം അപി
19 സനത്കുമാരസ് തം രാജൻ ഹ്മേലാകാദ് ഉേപത്യ ഹ
അനുദർശയാം തതശ് ചേ ത്യഗൃഹ്ണാൻ ന ചാപ്യ് അസൗ
20 തേതാ മഹർഷിഭിഃ ൈദ്ധഃ ശപ്തഃ സേദ്യാ വ്യനശ്യത
േലാഭാന്വിേതാ മദബലാൻ നഷ്ടസഞ്ജ്േഞാ നരാധിപഃ
21 സ ഹി ഗന്ധർവേലാകസ്ഥ ഉർവശ്യാ സഹിേതാ വിരാട്
ആനിനായ ിയാർേഥ ഽഗ്നീൻ യഥാവദ് വിഹിതാംസ് ിധാ
22 ഷട് പു ാ ജജ്ഞിേര ഽൈഥലാദ് ആയുർ ധീമാൻ അമാവസുഃ
ദൃഢായുശ് ച വനായുശ് ച തായുശ് േചാർവശീ സുതാഃ
23 നഹുഷം വൃദ്ധശർമാണം രജിം രംഭം അേനനസം
സ്വർ ഭാവനീ സുതാൻ ഏതാൻ ആേയാഃ പു ാൻ ചക്ഷേത
24 ആയുേഷാ നഹുഷഃ പുേ ാ ധീമാൻ സത്യപരാ മഃ
രാജ്യം ശശാസ സുമഹദ് ധർേമണ പൃഥിവീപതിഃ
25 പിതൄൻ േദവാൻ ഋഷീൻ വി ാൻ ഗന്ധർേവാരഗരാക്ഷസാൻ
നഹുഷഃ പാലയാം ആസ ഹ്മക്ഷ ം അേഥാ വിശഃ
26 സ ഹത്വാ ദസ സംഘാതാൻ ഋഷീൻ കരം അദാപയത്
പശുവച് ൈചവ താൻ പൃേഷ്ഠ വാഹയാം ആസ വീര്യവാൻ
27 കാരയാം ആസ േച ത്വം അഭിഭൂയ ദിവൗകസഃ
േതജസാ തപസാ ൈചവ വി േമണൗജസാ തഥാ
28 യതിം യയാതിം സംയാതിം ആയാതിം പാഞ്ചം ഉദ്ധവം
നഹുേഷാ ജനയാം ആസ ഷട് പു ാൻ ിയവാസസി
29 യയാതിർ നാഹുഷഃ സ ാഡ് ആസീത് സത്യപരാ മഃ
സ പാലയാം ആസ മഹീം ഈേജ ച വിവിൈധഃ സൈവഃ
30 അതിശക്ത്യാ പിതൄൻ അർചൻ േദവാംശ് ച യതഃ സദാ
അന്വഗൃഹ്ണാത് ജാഃ സർവാ യയാതിർ അപരാജിതഃ
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31 തസ്യ പു ാ മേഹഷ്വാസാഃ സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
േദവ യാന്യാം മഹാരാജ ശർമിഷ്ഠായാം ച ജജ്ഞിേര
32 േദവ യാന്യാം അജാേയതാം യദുസ് തുർവസുർ ഏവ ച

ഹ ശ് ചാനുശ് ച പൂരുശ് ച ശർമിഷ്ഠായാം ജജ്ഞിേര
33 സ ശാശ്വതീഃ സമാ രാജൻ ജാ ധർേമണ പാലയൻ
ജരാം ആർഛൻ മഹാേഘാരാം നാഹുേഷാ രൂപനാശിനീം
34 ജരാഭിഭൂതഃ പു ാൻ സ രാജാ വചനം അ വീത്
യദും പൂരും തുർവസും ച ഹ ം ചാനും ച ഭാരത
35 യൗവേനന ചരൻ കാമാൻ യുവാ യുവതിഭിഃ സഹ
വിഹർതും അഹം ഇച്ഛാമി സാഹ്യം കുരുത പു കാഃ
36 തം പുേ ാ േദവയാേനയഃ പൂർവേജാ യദുർ അ വീത്
കിം കാര്യം ഭവതഃ കാര്യം അസ്മാഭിർ യൗവേനന ച
37 യയാതിർ അ വീത് തം ൈവ ജരാ േമ തിഗൃഹ്യതാം
യൗവേനന ത്വദീേയന ചേരയം വിഷയാൻ അഹം
38 യജേതാ ദീർഘസൈ ർ േമ ശാപാച് േചാശനേസാ മുേനഃ
കാമാർഥഃ പരിഹീേണാ േമ തേപ്യ ഽഹം േതന പു കാഃ
39 മാമേകന ശരീേരണ രാജ്യം ഏകഃ ശാ വഃ
അഹം തന്വാഭിനവയാ യുവാ കാമാൻ അവാ യാം
40 ന േത തസ്യ ത്യഗൃഹ്ണൻ യദു ഭൃതേയാ ജരാം
തം അ വീത് തതഃ പൂരുഃ കനീയാൻ സത്യവി മഃ
41 രാജംശ് ചരാഭിനവയാ തന്വാ യൗവനേഗാചരഃ
അഹം ജരാം സമാസ്ഥായ രാേജ്യ സ്ഥാസ്യാമി ത ആജ്ഞയാ
42 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജർഷിർ തേപാ വീര്യസമാ യാത്
സഞ്ചാരയാം ആസ ജരാം തദാ പുേ മഹാത്മനി
43 പൗരേവണാഥ വയസാ രാജാ യൗവനം ആസ്ഥിതഃ
യായാേതനാപി വയസാ രാജ്യം പൂരുർ അകാരയത്
44 തേതാ വർഷസഹ ാേന്ത യയാതിർ അപരാജിതഃ
അതൃപ്ത ഏവ കാമാനാം പൂരും പു ം ഉവാച ഹ
45 ത്വയാ ദായാദവാൻ അസ്മി ത്വം േമ വംശകരഃ സുതഃ
പൗരേവാ വംശ ഇതി േത ഖ്യാതിം േലാേക ഗമിഷ്യതി
46 തതഃ സ നൃപശാർദൂലഃ പൂരും രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യ ച
കാേലന മഹതാ പശ്ചാത് കാലധർമം ഉേപയിവാൻ
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അധ്യായം 71

1 [ജ്]
യയാതിഃ പൂർവേകാ ഽസ്മാകം ദശേമാ യഃ ജാപേതഃ
കഥം സ ശു തനയാം േലേഭ പരമദുർലഭാം
2 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ ദ്വിേജാത്തമ
ആനുപൂർവ്യാ ച േമ ശംസ പൂേരാർ വംശകരാൻ പൃഥക്
3 [വ്]
യയാതിർ ആസീദ് രാജർഷിർ േദവരാജസമദ തിഃ
തം ശു വൃഷ പർവാണൗ വ ാേത ൈവ യഥാ പുരാ
4 തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി പൃച്ഛേതാ ജനേമജയ
േദവയാന്യാശ് ച സംേയാഗം യയാേതർ നാഹുഷസ്യ ച
5 സുരാണാം അസുരാണാം ച സമജായത ൈവ മിഥഃ
ഐശ്വര്യം തി സംഘർഷസ് ൈ േലാേക്യ സചരാചേര
6 ജിഗീഷയാ തേതാ േദവാ വ ിര ആംഗിരസം മുനിം
പൗേരാഹിേത്യന യാജ്യാർേഥ കാവ്യം തൂശനസം പേര

ാഹ്മണൗ താവ് ഉഭൗ നിത്യം അേന്യാന്യ ർധിനൗ ഭൃശം
7 ത േദവാ നിജ ർ യാൻ ദാനവാൻ യുധി സംഗതാൻ
താൻ പുനർ ജീവയാം ആസ കാേവ്യാ വിദ്യാ ബലാ യാത്
തതസ് േത പുനർ ഉത്ഥായ േയാധയാം ച ിേര സുരാൻ
8 അസുരാസ് തു നിജ ർ യാൻ സുരാൻ സമരമൂർധനി
ന താൻ സഞ്ജീവയാം ആസ ബൃഹ തിർ ഉദാരധീഃ
9 ന ഹി േവദ സ താം വിദ്യാം യാം കാേവ്യാ േവദ വീര്യവാൻ
സഞ്ജീവനീം തേതാ േദവാ വിഷാദം അഗമൻ പരം
10 േത തു േദവാ ഭേയാദ്വിഗ്നാഃ കാവ്യാദ് ഉശനസസ് തദാ
ഊചുഃ കചം ഉപാഗമ്യ േജ്യഷ്ഠം പു ം ബൃഹ േതഃ
11 ഭജമാനാൻ ഭജസ്വാസ്മാൻ കുരു നഃ സാഹ്യം ഉത്തമം
യാസൗ വിദ്യാ നിവസതി ാഹ്മേണ ഽമിതേതജസി
ശുേ താം ആഹര ക്ഷി ം ഭാഗഭാൻ േനാ ഭവിഷ്യസി
12 വൃഷപർവ സമീേപ സ ശേക്യാ ം ത്വയാ ദ്വിജഃ
രക്ഷേത ദാനവാംസ് ത ന സ രക്ഷത്യ് അദാനവാൻ
13 തം ആരാധയിതും ശേക്താ ഭവാൻ പൂർവവയാഃ കവിം
േദവ യാനീം ച ദയിതാം സുതാം തസ്യ മഹാത്മനഃ
14 ത്വം ആരാധയിതും ശേക്താ നാന്യഃ കശ് ചന വിദ്യേത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 3 76

ശീലദാക്ഷിണ്യ മാധുൈര്യർ ആചാേരണ ദേമന ച
േദവ യാന്യാം ഹി തുഷ്ടായാം വിദ്യാം താം ാപ്സ്യസി വം
15 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തതഃ ായാദ് ബൃഹ തിസുതഃ കചഃ
തദാഭിപൂജിേതാ േദൈവഃ സമീപം വൃഷപർവണഃ
16 സ ഗത്വാ ത്വരിേതാ രാജൻ േദൈവഃ സേ ഷിതഃ കചഃ
അസുേര പുേര ശു ം ദൃഷ്ട്വാ വാക്യം ഉവാച ഹ
17 ഋേഷർ അംഗിരസഃ പൗ ം പു ം സാക്ഷാദ് ബൃഹ േതഃ
നാമ്നാ കച ഇതി ഖ്യാതം ശിഷ്യം ഗൃഹ്ണാതു മാം ഭവാൻ
18 ഹ്മചര്യം ചരിഷ്യാമി ത്വയ്യ് അഹം പരമം ഗുരൗ
അനുമന്യസ്വ മാം ഹ്മൻ സഹ ം പരിവത്സരാൻ
19 [ഷു ]
കച സുസ്വാഗതം േത ഽ തിഗൃഹ്ണാമി േത വചഃ
അർചയിേഷ്യ ഽഹം അർച്യം ത്വാം അർചിേതാ ഽ ബൃഹ തിഃ
20 [വ്]
കചസ് തു തം തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തിജ ാഹ തദ് തം
ആദിഷ്ടം കവി പുേ ണ ശുേ േണാശനസാ സ്വയം
21 തസ്യ തകാലം സ യേഥാക്തം ത്യഗൃഹ്ണത
ആരാധയന്ന് ഉപാധ്യായം േദവ യാനീം ച ഭാരത
22 നിത്യം ആരാധയിഷ്യംസ് താം യുവാ യൗവനഗ ആമുേഖ
ഗായൻ നൃത്യൻ വാദയംശ് ച േദവ യാനീം അേതാഷയത്
23 സംശീലയൻ േദവ യാനീം കന്യാം സ ാപ്തയൗവനാം
പുൈഷ്പഃ ഫൈലഃ േ ഷൈണശ് ച േതാഷയാം ആസ ഭാരത
24 േദവ യാന്യ് അപി തം വി ം നിയമ തചാരിണം
അനുഗായമാനാ ലലനാ രഹഃ പര്യചരത് തദാ
25 പഞ്ചവർഷശതാന്യ് ഏവം കചസ്യ ചരേതാ തം
ത ാതീയുർ അേഥാ ബുദ്ധ്വാ ദാനവാസ് തം തതഃ കചം
26 ഗാ രക്ഷന്തം വേന ദൃഷ്ട്വാ രഹസ്യ് ഏകം അമർഷിതാഃ
ജ ർ ബൃഹ േതർ േദ്വഷാദ് വിദ്യാ രക്ഷാർഥം ഏവ ച
ഹത്വാ ശാലാ വൃേകഭ്യശ് ച ായച്ഛംസ് തിലശഃ കൃതം
27 തേതാ ഗാേവാ നിവൃത്താസ് താ അേഗാപാഃ സ്വം നിേവശനം
താ ദൃഷ്ട്വാ രഹിതാ ഗാസ് തു കേചനാഭ്യാഗതാ വനാത്
ഉവാച വചനം കാേല േദവ യാന്യ് അഥ ഭാരത
28 അഹുതം ചാഗ്നിേഹാ ം േത സൂര്യശ് ചാസ്തം ഗതഃ േഭാ
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അേഗാപാശ് ചാഗതാ ഗാവഃ കചസ് താത ന ദൃശ്യേത
29 വ്യക്തം ഹേതാ മൃേതാ വാപി കചസ് താത ഭവിഷ്യതി
തം വിനാ ന ച ജീേവയം കചം സത്യം വീമി േത
30 [ഷു ]
അയം ഏഹീതി ശേബ്ദന മൃതം സഞ്ജീവയാമ്യ് അഹം
31 [വ്]
തതഃ സഞ്ജീവനീം വിദ്യാം യുജ്യ കചം ആഹ്വയത്
ആഹൂതഃ ാദുരഭവത് കേചാ ഽരിേഷ്ടാ ഽഥ വിദ്യയാ
ഹേതാ ഽഹം ഇതി ചാചഖ്യൗ പൃേഷ്ടാ ാഹ്മണ കന്യയാ
32 സ പുനർ േദവ യാേന്യാക്തഃ പുഷ്പാഹാേരാ യദൃച്ഛയാ
വനം യയൗ തേതാ വി ദദൃശുർ ദാനവാശ് ച തം
33 തേതാ ദ്വിതീയം ഹത്വാ തം ദഗ്ധ്വാ കൃത്വാ ച ചൂർണശഃ

ായച്ഛൻ ാഹ്മണാൈയവ സുരായാം അസുരാസ് തദാ
34 േദവ യാന്യ് അഥ ഭൂേയാ ഽപി വാക്യം പിതരം അ വീത്
പുഷ്പാഹാരഃ േ ഷണകൃത് കചസ് താത ന ദൃശ്യേത
35 [ഷു ]
ബൃഹ േതഃ സുതഃ പു ി കചഃ േ തഗതിം ഗതഃ
വിദ്യയാ ജീവിേതാ ഽപ്യ് ഏവം ഹന്യേത കരവാണി കിം
36 ൈമവം ശുേചാ മാ രുദ േദവ യാനി; ന ത്വാദൃശീ മർത്യം അനു േശാേചത്
സുരാശ് ച വിേശ്വ ച ജഗച് ച സർവം; ഉപഥിതാം ൈവകൃതിം ആനമന്തി
37 [േദവ്]
യസ്യാംഗിരാ വൃദ്ധതമഃ പിതാമേഹാ; ബൃഹ തിശ് ചാപി പിതാ തേപാധനഃ
ഋേഷഃ പു ം തം അേഥാ വാപി പൗ ം; കഥം ന േശാേചയം അഹം ന രുദ്യാം
38 സ ഹ്മ ചാരീ ച തേപാധനശ് ച; സേദാത്ഥിതഃ കർമസു ൈചവ ദക്ഷഃ
കചസ്യ മാർഗം തിപേത്സ്യ ന േഭാേക്ഷ്യ; ിേയാ ഹി േമ താത കേചാ
ഽഭിരൂപഃ
39 [ഷു ]
അസംശയം മാം അസുരാ ദ്വിഷന്തി; േയ േമ ശിഷ്യം നാഗസം സൂദയന്തി
അ ാഹ്മണം കർതും ഇച്ഛന്തി രൗ ാസ്; േത മാം യഥാ തം ദാനൈവർ
ഹി
അപ്യ് അസ്യ പാപസ്യ ഭേവദ് ഇഹാന്തഃ; കം ഹ്മഹത്യാ ന ദേഹദ് അപീ ം
40 [വ്]
സേഞ്ചാദിേതാ േദവ യാന്യാ മഹർഷിഃ പുനർ ആഹ്വയത്
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സംരംേഭൈണവ കാേവ്യാ ഹി ബൃഹ തിസുതം കചം
41 ഗുേരാർ ഭീേതാ വിദ്യയാ േചാപഹൂതഃ; ശൈനർ വാചം ജഠേര വ്യാജഗാര
തം അ വീത് േകന പേഥാപനീേതാ; മേമാദേര തിഷ്ഠസി ഹി വി
42 [ക്]
ഭവത് സാദാൻ ന ജഹാതി മാം തിഃ; സ്മേര ച സർവം യച് ച യഥാ ച
വൃത്തം
ന ത്വ് ഏവം സ്യാത് തപേസാ വ്യേയാ േമ; തതഃ േ ശം േഘാരം ഇമം സഹാമി
43 അസുൈരഃ സുരായാം ഭവേതാ ഽസ്മി ദേത്താ; ഹത്വാ ദഗ്ധ്വാ ചൂർണയിത്വാ ച
കാവ്യ

ാഹ്മീം മായാം ആസുരീ ൈചവ മായാ; ത്വയി സ്ഥിേത കഥം ഏവാതിവർേത 
ത്
44 [ഷ്]
കിം േത ിയം കരവാണ്യ് അദ്യ വേത്സ; വേധന േമ ജീവിതം സ്യാത് കചസ്യ
നാന്യ കുേക്ഷർ മമ േഭദേനന; ദൃേശ്യത് കേചാ മദ്ഗേതാ േദവ യാനി
45 [േദവ്]
ദ്വൗ മാം േശാകാവ് അഗ്നികൽപൗ ദേഹതാം; കചസ്യ നാശസ് തവ ൈചേവാ 
പഘാതഃ
കചസ്യ നാേശ മമ നാസ്തി ശർമ; തേവാപഘാേത ജീവിതും നാസ്മി ശക്താ
46 [ഷ്]
സംസിദ്ധ രൂേപാ ഽസി ബൃഹ േതഃ സുത; യത് ത്വാം ഭക്തം ഭജേത േദവ യാനീ
വിദ്യാം ഇമാം ാ ഹി ജീവനീം ത്വം; ന േചദ് ഇ ഃ കച രൂപീ ത്വം അദ്യ
47 ന നിവർേതത് പുനർ ജീവൻ കശ് ചിദ് അേന്യാ മേമാദരാത്

ാഹ്മണം വർജയിൈത്വകം തസ്മാദ് വിദ്യാം അവാ ഹി
48 പുേ ാ ഭൂത്വാ ഭാവയ ഭാവിേതാ മാം; അസ്മാദ് േദഹാദ് ഉപനി മ്യ താത
സമീേക്ഷഥാ ധർമവതീം അേവക്ഷാം; ഗുേരാഃ സകാശാത് ാപ്യ വിദ്യാം
സവിദ്യഃ
49 [വ്]
ഗുേരാഃ സകാശാത് സമവാപ്യ വിദ്യാം; ഭിത്ത്വാ കുക്ഷിം നിർവിച ാമ വി ഃ
കേചാ ഽഭിരൂേപാ ദക്ഷിണം ാഹ്മണസ്യ; ശു ാത്യേയ പൗർണമാസ്യാം
ഇേവ ഃ
50 ദൃഷ്ട്വാ ച തം പതിതം ഹ്മരാശിം; ഉത്ഥാപയാം ആസ മൃതം കേചാ ഽപി
വിദ്യാം സിദ്ധാം താം അവാപ്യാഭിവാദ്യ; തതഃ കചസ് തം ഗുരും ഇത്യ് ഉവാച
51 ഋതസ്യ ദാതാരം അനുത്തമസ്യ; നിധിം നിധീനാം ചതുരന്വയാനാം
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േയ നാ ിയേന്ത ഗുരും അർചനീയം; പാലാംൽ േലാകാംസ് േത ജന്ത്യ്
അ തിഷ്ഠാൻ
52 [വ്]
സുരാ പാനാദ് വഞ്ചനാം ാപയിത്വാ; സഞ്ജ്ഞാ നാശം ൈചവ തഥാതിേഘാ 
രം
ദൃഷ്ട്വാ കചം ചാപി തഥാഭിരൂപം; പീതം തദാ സുരയാ േമാഹിേതന
53 സമന ർ ഉത്ഥായ മഹാനുഭാവസ്; തേദാശനാ വി ഹിതം ചികീർഷുഃ
കാവ്യഃ സ്വയം വാക്യം ഇദം ജഗാദ; സുരാ പാനം തി ൈവ ജാതശങ്കഃ
54 േയാ ാഹ്മേണാ ഽദ്യ ഭൃതീഹ കശ് ചിൻ; േമാഹാത് സുരാം പാസ്യതി
മന്ദബുദ്ധിഃ
അേപതധർേമാ ഹ്മഹാ ൈചവ സ സ്യാദ്; അസ്മിംൽ േലാേക ഗർഹിതഃ
സ്യാത് പേര ച
55 മയാ േചമാം വി ധർേമാക്തി സീമാം; മര്യാദാം ൈവ സ്ഥാപിതാം സർവ 
േലാേക
സേന്താ വി ാഃ ശു വാംേസാ ഗുരൂണാം; േദവാ േലാകാശ് േചാപശൃണ്വ
സർേവ
56 ഇതീദം ഉക്ത്വാ സ മഹാനുഭാവസ്; തേപാ നിധീനാം നിധിർ അ േമയഃ
താൻ ദാനവാൻ ൈദവവിമൂഢബുദ്ധീൻ; ഇദം സമാഹൂയ വേചാ ഽഭ വാച
57 ആചേക്ഷ േവാ ദാനവാ ബാലിശാഃ സ്ഥ; സിദ്ധഃ കേചാ വത്സ്യതി മത്സകാേശ
സഞ്ജീവനീം ാപ്യ വിദ്യാം മഹാർഥാം; തുല്യ ഭാേവാ ഹ്മണാ ഹ്മഭൂതഃ
58 ഗുേരാർ ഉഷ്യ സകാേശ തു ദശവർഷശതാനി സഃ
അനുജ്ഞാതഃ കേചാ ഗ ം ഇേയഷ ിദശാലയം
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അധ്യായം 72

1 [വ്]
സമാവൃത്ത തം തം തു വിസൃഷ്ടം ഗുരുണാ തദാ

സ്ഥിതം ിദശാവാസം േദവ യാന്യ് അ വീദ് ഇദം
2 ഋേഷർ അംഗിരസഃ പൗ വൃേത്തനാഭിജേനന ച

ാജേസ വിദ്യയാ ൈചവ തപസാ ച ദേമന ച
3 ഋഷിർ യഥാംഗിരാ മാന്യഃ പിതുർ മമ മഹായശാഃ
തഥാ മാന്യശ് ച പൂജ്യശ് ച ഭൂേയാ മമ ബൃഹ തിഃ
4 ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിജാനീഹി യദ് വീമി തേപാധന

തേസ്ഥ നിയേമാേപേത യഥാ വർതാമ്യ് അഹം ത്വയി
5 സ സമാവൃത്ത വിേദ്യാ മാം ഭക്താം ഭജിതും അർഹസി
ഗൃഹാണ പാണിം വിധിവൻ മമ മ പുര തം
6 [കച]
പൂേജ്യാ മാന്യശ് ച ഭഗവാൻ യഥാ തവ പിതാ മമ
തഥാ ത്വം അനവദ്യാംഗി പൂജനീയതരാ മമ
7 ആത്മ ാൈണഃ ിയതമാ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
ത്വം ഭേ ധർമതഃ പൂജ്യാ ഗുരുപു ീ സദാ മമ
8 യഥാ മമ ഗുരുർ നിത്യം മാന്യഃ ശു ഃ പിതാ തവ
േദവ യാനി തൈഥവ ത്വം ൈനവം മാം വ ം അർഹസി
9 [േദവ്]
ഗുരുപു സ്യ പുേ ാ ൈവ ന തു ത്വം അസി േമ പിതുഃ
തസ്മാൻ മാന്യശ് ച പൂജ്യശ് ച മമാപി ത്വം ദ്വിേജാത്തമ
10 അസുൈരർ ഹന്യമാേന ച കച ത്വയി പുനഃ പുനഃ
തദാ ഭൃതി യാ ീതിസ് താം ത്വം ഏവ സ്മരസ്വ േമ
11 സൗഹാർേദ ചാനുരാേഗ ച േവത്ഥ േമ ഭക്തിം ഉത്തമാം
ന മാം അർഹസി ധർമജ്ഞ ത്യ ം ഭക്താം അനാഗസം
12 [ക്]
അനിേയാേജ്യ നിേയാേഗ മാം നിയുനക്ഷി ശുഭ േത

സീദ സു ത്വം മഹ്യം ഗുേരാർ ഗുരുതരീ ശുേഭ
13 യേ ാഷിതം വിശാലാക്ഷി ത്വയാ ച നിഭാനേന
ത ാഹം ഉഷിേതാ ഭേ കുക്ഷൗ കാവ്യസ്യ ഭാമിനി
14 ഭഗിനീ ധർമേതാ േമ ത്വം ൈമവം േവാചഃ ശുഭാനേന
സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിേതാ ഭേ ന മന ർ വിദ്യേത മമ
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15 ആപൃേച്ഛ ത്വാം ഗമിഷ്യാമി ശിവം ആശംസ േമ പഥി
അവിേരാേധന ധർമസ്യ സ്മർതേവ്യാ ഽസ്മി കഥാന്തേര
അ മേത്താത്ഥിതാ നിത്യം ആരാധയ ഗുരും മമ
16 [േദവ്]
യദി മാം ധർമകാമാർേഥ ത്യാഖ്യാസ്യസി േചാദിതഃ
തതഃ കച ന േത വിദ്യാ സിദ്ധിം ഏഷാ ഗമിഷ്യതി
17 [ക്]
ഗുരുപു ീതി കൃത്വാഹം ത്യാചേക്ഷ ന േദാഷതഃ
ഗുരുണാ ചാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കാമം ഏവം ശപസ്വ മാം
18 ആർഷം ധർമം വാേണാ ഽഹം േദവ യാനി യഥാ ത്വയാ
ശേപ്താ നാർേഹാ ഽസ്മി ശാപസ്യ കാമേതാ ഽദ്യ ന ധർമതഃ
19 തസ്മാദ് ഭവത്യാ യഃ കാേമാ ന തഥാ സ ഭവിഷ്യതി
ഋഷിപുേ ാ ന േത കശ് ചിജ് ജാതു പാണിം ഹീഷ്യതി
20 ഫലിഷ്യതി ന േത വിദ്യാ യത് ത്വം മാം ആത്ഥ തത് തഥാ
അധ്യാപയിഷ്യാമി തു യം തസ്യ വിദ്യാ ഫലിഷ്യതി
21 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ദ്വിജേ േഷ്ഠാ േദവ യാനീം കചസ് തദാ

ിദേശശാലയം ശീ ം ജഗാമ ദ്വിജസത്തമഃ
22 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ േദവാ ഇ പുേരാഗമാഃ
ബൃഹ തിം സഭാേജ്യദം കചം ആഹുർ മുദാന്വിതാഃ
23 യത് ത്വം അസ്മദ്ധിതം കർമ ചകർഥ പരമാദ്ഭുതം
ന േത യശഃ ണശിതാ ഭാഗഭാൻ േനാ ഭവിഷ്യസി
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അധ്യായം 73

1 [വ്]
കൃതവിേദ്യ കേച ാേപ്ത ഹൃഷ്ടരൂപാ ദിവൗകസഃ
കചാദ് അധീത്യ താം വിദ്യാം കൃതാർഥാ ഭരതർഷഭ
2 സർവ ഏവ സമാഗമ്യ ശത തും അഥാ വൻ
കാലസ് േത വി മസ്യാദ്യ ജഹി ശ ൻ പുരന്ദര
3 ഏവം ഉക്തസ് തു സഹിൈതസ് ിദൈശർ മഘവാംസ് തദാ
തേഥത്യ് ഉേക്ത്വാപച ാമ േസാ ഽപശ്യത വേന ിയഃ
4 ീഡന്തീനാം തു കന്യാനാം വേന ൈച രേഥാപേമ
വായുഭൂതഃ സ വ ാണി സർവാണ്യ് ഏവ വ്യമി യത്
5 തേതാ ജലാത് സമുത്തീര്യ കന്യാസ് താഃ സഹിതാസ് തദാ
വ ാണി ജഗൃഹുസ് താനി യഥാസന്നാന്യ് അേനകശഃ
6 ത വാേസാ േദവ യാന്യാഃ ശർമിഷ്ഠാ ജഗൃേഹ തദാ
വ്യതിമി ം അജാനന്തീ ദുഹിതാ വൃഷപർവണഃ
7 തതസ് തേയാർ മിഥസ് ത വിേരാധഃ സമജായത
േദവ യാന്യാശ് ച രാേജ ശർമിഷ്ഠായാശ് ച തത് കൃേത
8 [േദവ്]
കസ്മാദ് ഗൃഹ്ണാസി േമ വ ം ശിഷ്യാ ഭൂത്വാ മമാസുരി
സമുദാചാര ഹീനായാ ന േത േ േയാ ഭവിഷ്യതി
9 [ഷർ]
ആസീനം ച ശയാനം ച പിതാ േത പിതരം മമ
സ്തൗതി വന്ദതി ചാഭീക്ഷ്ണം നീൈചഃ സ്ഥിത്വാ വിനീതവത്
10 യാചതസ് ത്വം ഹി ദുഹിതാ വതഃ തിഗൃഹ്ണതഃ
സുതാഹം യമാനസ്യ ദദേതാ ഽ തിഗൃഹ്ണതഃ
11 അനായുധാ സായുധായാ രിക്താ ഭ്യസി ഭി കി
ലപ്സ്യേസ തിേയാദ്ധാരം ന ഹി ത്വാം ഗണയാമ്യ് അഹം
12 [വ്]
സമു യം േദവ യാനീം ഗതാം സക്താം ച വാസസി
ശർമിഷ്ഠാ ാക്ഷിപത് കൂേപ തതഃ സ്വപുരം ആ ജത്
13 ഹേതയം ഇതി വിജ്ഞായ ശർമിഷ്ഠാ പാപനിശ്ചയാ
അനേവക്ഷ്യ യയൗ േവശ്മ േ ാധേവഗപരായണാഃ
14 അഥ തം േദശം അഭ്യാഗാദ് യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ

ാന്തയുഗ്യഃ ാന്തഹേയാ മൃഗലി ഃ പിപാസിതഃ
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15 സ നാഹുഷഃ േ ക്ഷമാണ ഉദപാനം ഗേതാദകം
ദദർശ കന്യാം താം ത ദീപ്താം അഗ്നിശിഖാം ഇവ
16 താം അപൃച്ഛത് സ ദൃൈഷ്ട്വവ കന്യാം അമര വർണിനീം
സാന്ത്വയിത്വാ നൃപേ ഷ്ഠഃ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
17 കാ ത്വം താ നഖീ ശ്യാമാ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാ
ദീർഘം ധ്യായസി ചാത്യർഥം കസ്മാച് ഛ്വസിഷി ചാതുരാ
18 കഥം ച പതിതാസ്യ് അസ്മിൻ കൂേപ വീരുത് തൃണാവൃേത
ദുഹിതാ ൈചവ കസ്യ ത്വം വദ സർവം സുമധ്യേമ
19 [േദവ്]
േയാ ഽസൗ േദൈവർ ഹതാൻ ൈദത്യാൻ ഉത്ഥാപയതി വിദ്യയാ
തസ്യ ശു സ്യ കന്യാഹം സ മാം നൂനം ന ബുധ്യേത
20 ഏഷ േമ ദക്ഷിേണാ രാജൻ പാണിസ് താ നഖാംഗുലിഃ
സമുദ്ധര ഗൃഹീത്വാ മാം കുലീനസ് ത്വം ഹി േമ മതഃ
21 ജാനാമി ഹി ത്വാം സംശാന്തം വീര്യവന്തം യശസ്വിനം
തസ്മാൻ മാം പതിതാം അസ്മാത് കൂപാദ് ഉദ്ധർതും അർഹസി
22 [വ്]
താം അഥ ാഹ്മണീം ീം ച വിജ്ഞായ നഹുഷാത്മജഃ
ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിേണ പാണാവ് ഉജ്ജഹാര തേതാ ഽവടാത്
23 ഉ ത്യ ൈചനാം തരസാ തസ്മാത് കൂപാൻ നരാധിപഃ
ആമ യിത്വാ സുേ ാണീം യയാതിഃ സ്വപുരം യയൗ
24 [േദവ്]
ത്വരിതം ഘൂർണിേക ഗച്ഛ സർവം ആചക്ഷ്വ േമ പിതുഃ
േനദാനീം ഹി േവക്യാമി നഗരം വൃഷപർവണഃ
25 [വ്]
സാ തു ൈവ ത്വരിതം ഗത്വാ ഘൂർണികാസുരമന്ദിരം
ദൃഷ്ട്വാ കാവ്യം ഉവാേചദം സം മാവിഷ്ടേചതനാ
26 ആചേക്ഷ േത മഹാ ാജ്ഞ േദവ യാനീ വേന ഹതാ
ശർമിഷ്ഠയാ മഹാഭാഗ ദുഹി ാ വൃഷപർവണഃ
27 ത്വാ ദുഹിതരം കാവ്യസ് ത ശർമിഷ്ഠയാ ഹതാം
ത്വരയാ നിര്യയൗ ദുഃഖാൻ മാർഗമാണഃ സുതാം വേന
28 ദൃഷ്ട്വാ ദുഹിതരം കാേവ്യാ േദവ യാനീം തേതാ വേന
ബാഹുഭ്യാം സമ്പരിഷ്വജ്യ ദുഃഖിേതാ വാക്യം അ വീത്
29 ആത്മേദാൈഷർ നിയച്ഛന്തി സർേവ ദുഃഖസുേഖ ജനാഃ
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മേന്യ ദുശ്ചരിതം േത ഽസ്തി യേസ്യയം നി തിഃ കൃതാ
30 [േദവ്]
നി തിർ േമ ഽ വാ മാ ശൃണുഷ്വാവഹിേതാ മമ
ശർമിഷ്ഠയാ യദ് ഉക്താസ്മി ദുഹി ാ വൃഷപർവണഃ
സത്യം കിൈലതത് സാ ാഹ ൈദത്യാനാം അസി ഗായനഃ
31 ഏവം ഹി േമ കഥയതി ശർമിഷ്ഠാ വാർഷപർവണീ
വചനം തീക്ഷ്ണപരുഷം േ ാധരേക്തക്ഷണാ ഭൃശം
32 വേതാ ദുഹിതാ ഹി ത്വം യാചതഃ തിഗൃഹ്ണതഃ
സുതാഹം യമാനസ്യ ദദേതാ ഽ തിഗൃഹ്ണതഃ
33 ഇതി മാം ആഹ ശർമിഷ്ഠാ ദുഹിതാ വൃഷപർവണഃ
േ ാധസംരക്തനയനാ ദർപപൂർണാ പുനഃ പുനഃ
34 യദ്യ് അഹം വതസ് താത ദുഹിതാ തിഗൃഹ്ണതഃ

സാദയിേഷ്യ ശർമിഷ്ഠാം ഇത്യ് ഉക്താ ഹി സഖീ മയാ
35 [ഷു ]

വേതാ ദുഹിതാ ന ത്വം ഭേ ന തിഗൃഹ്ണതഃ
അേസ്താതുഃ യമാനസ്യ ദുഹിതാ േദവ യാന്യ് അസി
36 വൃഷപർൈവവ തദ് േവദ ശേ ാ രാജാ ച നാഹുഷഃ
അചിന്ത്യം ഹ്മ നിർദ്വന്ദ്വം ഐശ്വരം ഹി ബലം മമ
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അധ്യായം 74

1 [ഷു]
യഃ പേരഷാം നേരാ നിത്യം അതിവാദാംസ് തിതിക്ഷതി
േദവ യാനി വിജാനീഹി േതന സർവം ഇദം ജിതം
2 യഃ സമുത്പതിതം േ ാധം നിഗൃഹ്ണാതി ഹയം യഥാ
സ യേന്തത്യ് ഉച്യേത സദ്ഭിർ ന േയാ രശ്മിഷു ലംബേത
3 യഃ സമുത്പതിതം േ ാധം അേ ാേധന നിരസ്യതി
േദവ യാനി വിജാനീഹി േതന സർവം ഇദം ജിതം
4 യഃ സമുത്പതിതം േ ാധം ക്ഷമേയഹ നിരസ്യതി
യേഥാരഗസ് ത്വചം ജീർണാം സ ൈവ പുരുഷ ഉച്യേത
5 യഃ സന്ധാരയേത മന ം േയാ ഽതിവാദാംസ് തിതിക്ഷതി
യശ് ച തേപ്താ ന തപതി ദൃഢം േസാ ഽർഥസ്യ ഭാജനം
6 േയാ യേജദ് അപരി ാേന്താ മാസി മാസി ശതം സമാഃ
ന േധ്യദ് യശ് ച സർവസ്യ തേയാർ അേ ാധേനാ ഽധികഃ
7 യത് കുമാരാ കുമാര്യശ് ച ൈവരം കുര ർ അേചതസഃ
ന തത് ാേജ്ഞാ ഽനുകുർവീത വിദുസ് േത ന ബലാബലം
8 [േദവ്]
േവദാഹം താത ബാലാപി ധർമാണാം യദ് ഇഹാന്തരം
അേ ാേധ ചാതിവാേദ ച േവദ ചാപി ബലാബലം
9 ശിഷ്യസ്യാശിഷ്യ വൃേത്തർ ഹി ന ക്ഷന്തവ്യം ബുഭൂഷതാ
തസ്മാത് സങ്കീർണ വൃേത്തഷു വാേസാ മമ ന േരാചേത
10 പുമാംേസാ േയ ഹി നിന്ദന്തി വൃേത്തനാഭിജേനന ച
ന േതഷു നിവേസത് ാജ്ഞഃ േ േയാ ഽർഥീ പാപബുദ്ധിഷു
11 േയ ത്വ് ഏനം അഭിജാനന്തി വൃേത്തനാഭിജേനന ച
േതഷു സാധുഷു വസ്തവ്യം സ വാസഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
12 വാഗ് ദുരുക്തം മഹാേഘാരം ദുഹിതുർ വൃഷപർവണഃ
ന ഹ്യ് അേതാ ദുഷ്കരതരം മേന്യ േലാേകഷ്വ് അപി ിഷു
യഃ സപത്ന ിയം ദീപ്താം ഹീന ീഃ പര പാസേത
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അധ്യായം 75

1 [വ്]
തതഃ കാേവ്യാ ഭൃഗുേ ഷ്ഠഃ സമന ർ ഉപഗമ്യ ഹ
വൃഷപർവാണം ആസീനം ഇത്യ് ഉവാചാവിചാരയൻ
2 നാധർമശ് ചരിേതാ രാജൻ സദ്യഃ ഫലതി ഗൗർ ഇവ
പുേ ഷു വാ ന ഷു വാ ന േചദ് ആത്മനി പശ്യതി
ഫലത്യ് ഏവ വം പാപം ഗുരു ഭുക്തം ഇേവാദേര
3 യദ് അഘാതയഥാ വി ം കചം ആംഗിരസം തദാ
അപാപശീലം ധർമജ്ഞം ശു ഷം മദ്ഗൃേഹ രതം
4 വധാദ് അനർഹതസ് തസ്യ വധാച് ച ദുഹിതുർ മമ
വൃഷപർവൻ നിേബാേധദം ത്യക്ഷ്യാമി ത്വാം സബാന്ധവം
സ്ഥാതും ത്വദ് വിഷേയ രാജൻ ന ശക്ഷ്യാമി ത്വയാ സഹ
5 അേഹാ മാം അഭിജാനാസി ൈദത്യ മിഥ്യാ ലാപിനം
യേഥമം ആത്മേനാ േദാഷം ന നിയച്ഛസ്യ് ഉേപക്ഷേസ
6 [വൃ]
നാധർമം ന മൃഷാവാദം ത്വയി ജാനാമി ഭാർഗവ
ത്വയി ധർമശ് ച സത്യം ച തത് സീദതു േനാ ഭവാൻ
7 യദ്യ് അസ്മാൻ അപഹായ ത്വം ഇേതാ ഗച്ഛസി ഭാർഗവ
സമു ം സ േവഷ്ക്യാേമാ നാന്യദ് അസ്തി പരായണം
8 [ഷു]
സമു ം വിശധ്വം വാ ദിേശാ വാ വതാസുരാഃ
ദുഹിതുർ നാ ിയം േസാഢും ശേക്താ ഽഹം ദയിതാ ഹി േമ
9 സാദ്യതാം േദവ യാനീ ജീവിതം ഹ്യ് അ േമ സ്ഥിതം
േയാഗേക്ഷമ കരസ് േത ഽഹം ഇ േസ്യവ ബൃഹ തിഃ
10 [വൃ]
യത് കിം ചിദ് അസുേര ാണാം വിദ്യേത വസു ഭാർഗവ
ഭുവി ഹസ്തിഗവാശ്വം വാ തസ്യ ത്വം മമ േചശ്വരഃ
11 [ഷു]
യത് കിം ചിദ് അസ്തി വിണം ൈദേത്യ ാണാം മഹാസുര
തേസ്യശ്വേരാ ഽസ്മി യദി േത േദവ യാനീ സാദ്യതാം
12 [േദവ്]
യദി ത്വം ഈശ്വരസ് താത രാേജ്ഞാ വിത്തസ്യ ഭാർഗവ
നാഭിജാനാമി തത് േത ഽഹം രാജാ തു വദതു സ്വയം
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13 [വൃ]
യം കാമം അഭികാമാസി േദവ യാനി ശുചിസ്മിേത
തത് േത ഽഹം സ ദാസ്യാമി യദി േചദ് അപി ദുർലഭം
14 [േദവ്]
ദാസീം കന്യാ സഹേ ണ ശർമിഷ്ഠാം അഭികാമേയ
അനു മാം ത ഗേച്ഛത് സാ യ ദാസ്യതി േമ പിതാ
15 [വൃ]
ഉത്തിഷ്ഠ േഹ സം ഹീ ി ശർമിഷ്ഠാം ശീ ം ആനയ
യം ച കാമയേത കാമം േദവ യാനീ കേരാതു തം
16 [വ്]
തേതാ ധാ ീ ത ഗത്വാ ശർമിഷ്ഠാം വാക്യം അ വീത്
ഉത്തിഷ്ഠ ഭേ ശർമിേഷ്ഠ ജ്ഞാതീനാം സുഖം ആവഹ
17 ത്യജതി ാഹ്മണഃ ശിഷ്യാൻ േദവ യാന്യാ േചാദിതഃ
സാ യം കാമയേത കാമം സ കാേര്യാ ഽദ്യ ത്വയാനേഘ
18 [ഷർ]
സാ യം കാമയേത കാമം കരവാണ്യ് അഹം അദ്യ തം
മാ ത്വ് ഏവാപഗമച് ഛുേ ാ േദവ യാനീ ച മത്കൃേത
19 [വ്]
തതഃ കന്യാ സഹേ ണ വൃതാ ശിബികയാ തദാ
പിതുർ നിേയാഗാത് ത്വരിതാ നിശ്ച ാമ പുേരാത്തമാത്
20 [ഷർ]
അഹം കന്യാ സഹേ ണ ദാസീ േത പരിചാരികാ
അനു ത്വാം ത യാസ്യാമി യ ദാസ്യതി േത പിതാ
21 [േദവ്]

വേതാ ദുഹിതാ േത ഽഹം ബന്ദിനഃ തിഗൃഹ്ണതഃ
യമാനസ്യ ദുഹിതാ കഥം ദാസീ ഭവിഷ്യസി

22 [ഷർ]
േയന േകന ചിദ് ആർതാനാം ജ്ഞാതീനാം സുഖം ആവേഹത്
അതസ് ത്വാം അനുയാസ്യാമി യ ദാസ്യതി േത പിതാ
23 [വ്]

തി േത ദാസഭാേവ ദുഹി ാ വൃഷപർവണഃ
േദവ യാനീ നൃപേ ഷ്ഠ പിതരം വാക്യം അ വീത്
24 വിശാമി പുരം താത തുഷ്ടാസ്മി ദ്വിജസത്തമ
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അേമാഘം തവ വിജ്ഞാനം അസ്തി വിദ്യാ ബലം ച േത
25 ഏവം ഉേക്താ ദുഹി ാ സ ദ്വിജേ േഷ്ഠാ മഹായശാഃ

വിേവശ പുരം ഹൃഷ്ടഃ പൂജിതഃ സർവദാനൈവഃ
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