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അധ്യായം 76

1 [വ്]
അഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ േദവ യാനീ നൃേപാത്തമ
വനം തദ് ഏവ നിര്യാതാ ീഡാർഥം വരവർണിനീ
2 േതന ദാസീ സഹേ ണ സാർധം ശർമിഷ്ഠയാ തദാ
തം ഏവ േദശം സ ാപ്താ യഥാകാമം ചചാര സാ
താഭിഃ സഖീഭിഃ സഹിതാ സർവാഭിർ മുദിതാ ഭൃശം
3 ീഡേന്ത്യാ ഽഭിരതാഃ സർവാഃ പിബേന്ത്യാ മധുമാധവീം
ഖാദേന്ത്യാ വിവിധാൻ ഭക്ഷ്യാൻ വിദശന്ത്യഃ ഫലാനി ച
4 പുനശ് ച നാഹുേഷാ രാജാ മൃഗലി ർ യദൃച്ഛയാ
തം ഏവ േദശം സ ാേപ്താ ജലാർഥീ മകർശിതഃ
5 ദദൃേശ േദവ യാനീം ച ശർമിഷ്ഠാം താശ് ച േയാഷിതഃ
പിബന്തീർ ലലമാനാശ് ച ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാഃ
6 ഉപവിഷ്ടാം ച ദദൃേശ േദവ യാനീം ശുചിസ്മിതാം
രൂേപണാ തിമാം താസാം ീണാം മേധ്യ വരാംഗനാം
ശർമിഷ്ഠയാ േസവ്യമാനാം പാദസംവാഹനാദിഭിഃ
7 [യ്]
ദ്വാഭ്യാം കന്യാ സഹ ാഭ്യാം േദ്വ കേന്യ പരിവാരിേത
േഗാേ ച നാമനീ ൈചവ ദ്വേയാഃ പൃച്ഛാമി വാം അഹം
8 [േദവ്]
ആഖ്യാസ്യാമ്യ് അഹം ആദത്സ്വ വചനം േമ നരാധിപ
ശുേ ാ നാമാസുരഗുരുഃ സുതാം ജാനീഹി തസ്യ മാം
9 ഇയം ച േമ സഖീ ദാസീ യ ാഹം ത ഗാമിനീ
ദുഹിതാ ദാനേവ സ്യ ശർമിഷ്ഠാ വൃഷപർവണഃ
10 [യ്]
കഥം നു േത സഖീ ദാസീ കേന്യയം വരവർണിനീ
അസുേര സുതാ സു പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
11 [േദവ്]
സർവ ഏവ നരവ്യാ വിധാനം അനുവർതേത
വിധാനവിഹിതം മത്വാ മാ വിചി ാഃ കഥാഃ കൃഥാഃ
12 രാജവദ് രൂപേവഷൗ േത ാഹ്മീം വാചം ബിഭർഷി ച
കിംനാമാ ത്വം കുതശ് ചാസി കസ്യ പു ശ് ച ശംസ േമ
13 [യ്]
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ഹ്മചേര്യണ കൃേത്സ്നാ േമ േവദഃ തിപഥം ഗതഃ
രാജാഹം രാജപു ശ് ച യയാതിർ ഇതി വി തഃ
14 [േദവ്]
േകനാസ്യ് അർേഥന നൃപേത ഇമം േദശം ഉപാഗതഃ
ജിഘൃ ർ വാരിജം കിം ചിദ് അഥ വാ മൃഗലിപ്സയാ
15 [യ്]
മൃഗലി ർ അഹം ഭേ പാനീയാർഥം ഉപാഗതഃ
ബഹു ചാപ്യ് അനുയുേക്താ ഽസ്മി തൻ മാനുജ്ഞാതും അർഹസി
16 [േദവ്]
ദ്വാഭ്യാം കന്യാ സഹ ാഭ്യാം ദാസ്യാ ശർമിഷ്ഠയാ സഹ
ത്വദധീനാസ്മി ഭ ം േത സഖാ ഭർതാ ച േമ ഭവ
17 [യ്]
വിദ്ധ്യ് ഔശനസി ഭ ം േത ന ത്വാം അർേഹാ ഽസ്മി ഭാമിനി
അവിവാഹ്യാ ഹി രാജാേനാ േദവ യാനി പിതുസ് തവ
18 [േദവ്]
സംസൃഷ്ടം ഹ്മണാ ക്ഷ ം ക്ഷ ം ച ഹ്മ സംഹിതം
ഋഷിശ് ച ഋഷിപു ശ് ച നാഹുഷാംഗ വദസ്വ മാം
19 [യ്]
ഏകേദേഹാദ്ഭവാ വർണാശ് ചത്വാേരാ ഽപി വരാംഗേന
പൃഥഗ് ധർമാഃ പൃഥക് ശൗചാസ് േതഷാം തു ാഹ്മേണാ വരഃ
20 [േദവ്]
പാണിധർേമാ നാഹുഷായം ന പുംഭിഃ േസവിതഃ പുരാ
തം േമ ത്വം അ ഹീർ അേ വൃേണാമി ത്വാം അഹം തതഃ
21 കഥം നു േമ മനസ്വിന്യാഃ പാണിം അന്യഃ പുമാൻ േശത്
ഗൃഹീതം ഋഷിപുേ ണ സ്വയം വാപ്യ് ഋഷിണാ ത്വയാ
22 [യ്]

ദ്ധാദ് ആശീവിഷാത് സർപാജ് ജ്വലനാത് സർവേതാ മുഖാത്
ദുരാധർഷതേരാ വി ഃ പുരുേഷണ വിജാനതാ
23 [േദവ്]
കഥം ആശീവിഷാത് സർപാജ് ജ്വലനാത് സർവേതാ മുഖാത്
ദുരാധർഷതേരാ വി ഇത്യ് ആത്ഥ പുരുഷർഷഭ
24 [യ്]
ഏകം ആശീവിേഷാ ഹന്തി ശേ ൈണകശ് ച വധ്യേത
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ഹന്തി വി ഃ സരാ ാണി പുരാണ്യ് അപി ഹി േകാപിതഃ
25 ദുരാധർഷതേരാ വി സ് തസ്മാദ് ഭീരു മേതാ മമ
അേതാ ഽദത്താം ച പി ാ ത്വാം ഭേ ന വിവഹാമ്യ് അഹം
26 [േദവ്]
ദത്താം വഹസ്വ പി ാ മാം ത്വം ഹി രാജൻ വൃേതാ മയാ
അയാചേതാ ഭയം നാസ്തി ദത്താം ച തിഗൃഹ്ണതഃ
27 [വ്]
ത്വരിതം േദവ യാന്യാഥ േ ഷിതം പിതുർ ആത്മനഃ

ൈത്വവ ച സ രാജാനം ദർശയാം ആസ ഭാർഗവഃ
28 ദൃൈഷ്ട്വവ ചാഗതം ശു ം യയാതിഃ പൃഥിവീപതിഃ
വവേന്ദ ാഹ്മണം കാവ്യം ാഞ്ജലിഃ ണതഃ സ്ഥിതഃ
29 [േദവ്]
രാജായം നാഹുഷസ് താത ദുർേഗ േമ പാണിം അ ഹീത്
നമസ് േത േദഹി മാം അൈസ്മ നാന്യം േലാേക പതിം വൃേണ
30 [ഷു]
വൃേതാ ഽനയാ പതിർ വീര സുതയാ ത്വം മേമഷ്ടയാ
ഗൃഹാേണമാം മയാ ദത്താം മഹിഷീം നഹുഷാത്മജ
31 [യ്]
അധർേമാ ന േശദ് ഏവം മഹാൻ മാം ഇഹ ഭാർഗവ
വർണസങ്കരേജാ ഹ്മന്ന് ഇതി ത്വാം വൃേണാമ്യ് അഹം
32 [ഷു]
അധർമാത് ത്വാം വിമുഞ്ചാമി വരയസ്വ യേഥപ്ഷിതം
അസ്മിൻ വിവാേഹ മാ ാസീർ അഹം പാപം നുദാമി േത
33 വഹസ്വ ഭാര്യാം ധർേമണ േദവ യാനീം സുമധ്യമാം
അനയാ സഹ സ ീതിം അതുലാം സമവാപ്സ്യസി
34 ഇയം ചാപി കുമാരീ േത ശർമിഷ്ഠാ വാർഷപർവണീ
സ ജ്യാ സതതം രാജൻ മാ ൈചനാം ശയേന ഹ്വേയഃ
35 [വ്]
ഏവം ഉേക്താ യയാതിസ് തു ശു ം കൃത്വാ ദക്ഷിണം
ജഗാമ സ്വപുരം ഹൃേഷ്ടാ അനുജ്ഞാേതാ മഹാത്മനാ
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അധ്യായം 77

1 [വ്]
യയാതിഃ സ്വപുരം ാപ്യ മേഹ പുരസംനിഭം

വിശ്യാന്തഃപുരം ത േദവ യാനീം ന്യേവശയത്
2 േദവ യാന്യാശ് ചാനുമേത താം സുതാം വൃഷപർവണഃ
അേശാകവനികാഭ്യാേശ ഗൃഹം കൃത്വാ ന്യേവശയത്
3 വൃതാം ദാസീ സഹേ ണ ശർമിഷ്ഠാം ആസുരായണീം
വാേസാഭിർ അന്നപാൈനശ് ച സംവിഭജ്യ സുസത്കൃതാം
4 േദവ യാന്യാ തു സഹിതഃ സ നൃേപാ നഹുഷാത്മജഃ
വിജഹാര ബഹൂൻ അബ്ദാൻ േദവവൻ മുദിേതാ ഭൃശം
5 ഋതുകാേല തു സ ാേപ്ത േദവ യാനീ വരാംഗനാ
േലേഭ ഗർഭം ഥമതഃ കുമാരം ച വ്യജായത
6 ഗേത വർഷസഹേ തു ശർമിഷ്ഠാ വാർഷപർവണീ
ദദർശ യൗവനം ാപ്താ ഋതും സാ ചാന്വചിന്തയത്
7 ഋതുകാലശ് ച സ ാേപ്താ ന ച േമ ഽസ്തി പതിർ വൃതഃ
കിം ാപ്തം കിം നു കർതവ്യം കിം വാ കൃത്വാ കൃതം ഭേവത്
8 േദവ യാനീ ജാതാസൗ വൃഥാഹം ാപ്തയൗവനാ
യഥാ തയാ വൃേതാ ഭർതാ തൈഥവാഹം വൃേണാമി തം
9 രാജ്ഞാ പു ഫലം േദയം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
അപീദാനീം സ ധർമാത്മാ ഇയാൻ േമ ദർശനം രഹഃ
10 അഥ നി മ്യ രാജാസൗ തസ്മിൻ കാേല യദൃച്ഛയാ
അേശാകവനികാഭ്യാേശ ശർമിഷ്ഠാം ാപ്യ വിഷ്ഠിതഃ
11 തം ഏകം രഹിേത ദൃഷ്ട്വാ ശർമിഷ്ഠാ ചാരുഹാസിനീ

ത ദ്ഗമ്യാഞ്ജലിം കൃത്വാ രാജാനം വാക്യം അ വീത്
12 േസാമേസ്യ സ്യ വിേഷ്ണാർ വാ യമസ്യ വരുണസ്യ വാ
തവ വാ നാഹുഷ കുേല കഃ ിയം സ് ം അർഹസി
13 രൂപാഭിജന ശീൈലർ ഹി ത്വം രാജൻ േവത്ഥ മാം സദാ
സാ ത്വാം യാേച സാദ്യാഹം ഋതും േദഹി നരാധിപ
14 [യ്]
േവദ്മി ത്വാം ശീലസമ്പന്നാം ൈദത്യ കന്യാം അനിന്ദിതാം
രൂേപ ച േത ന പശ്യാമി സൂച്യ് അ ം അപി നിന്ദിതം
15 അ വീദ് ഉശനാ കാേവ്യാ േദവ യാനീം യദാവഹം
ന യം ആഹ്വയിതവ്യാ േത ശയേന വാർഷപർവണീ
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16 [ഷർ]
ന നർമ യുക്തം വചനം ഹിനസ്തി; ന ീഷു രാജൻ ന വിവാഹ കാേല

ാണാത്യേയ സർവധനാപഹാേര; പഞ്ചാനൃതാന്യ് ആഹുർ അപാതകാനി
17 പൃഷ്ടം തു സാേക്ഷ്യ വദന്തം അന്യഥാ; വദന്തി മിേഥ്യാപഹിതം നേര
ഏകാർഥതായാം തു സമാഹിതായാം; മിഥ്യാ വദന്തം അനൃതം ഹിനസ്തി
18 [യ്]
രാജാ മാണം ഭൂതാനാം സ നേശ്യത മൃഷാ വദൻ
അർഥകൃ ം അപി ാപ്യ ന മിഥ്യാ കർതും ഉത്സേഹ
19 [ഷർ]
സമാവ് ഏതൗ മതൗ രാജൻ പതിഃ സഖ്യാശ് ച യഃ പതിഃ
സമം വിവാഹം ഇത്യ് ആഹുഃ സഖ്യാ േമ ഽസി പതിർ വൃതഃ
20 [യ്]
ദാതവ്യം യാചമാേനഭ്യ ഇതി േമ തം ആഹിതം
ത്വം ച യാചസി മാം കാമം ഹി കിം കരവാണി േത
21 [ഷർ]
അധർമാത് ാഹി മാം രാജൻ ധർമം ച തിപാദയ
ത്വേത്താ ഽപത്യവതീ േലാേക ചേരയം ധർമം ഉത്തമം
22 യ ഏവാധനാ രാജൻ ഭാര്യാ ദാസസ് തഥാ സുതഃ
യത് േത സമധിപച്ഛന്തി യസ്യ േത തസ്യ തദ് ധനം
23 േദവ യാന്യാ ഭുജിഷ്യാസ്മി വശ്യാ ച തവ ഭാർഗവീ
സാ ചാഹം ച ത്വയാ രാജൻ ഭരണീേയ ഭജസ്വ മാം
24 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു രാജാ സ തഥ്യം ഇത്യ് ഏവ ജജ്ഞിവാൻ
പൂജയാം ആസ ശർമിഷ്ഠാം ധർമം ച ത്യപാദയത്
25 സമാഗമ്യ ച ശർമിഷ്ഠാം യഥാകാമം അവാപ്യ ച
അേന്യാന്യം അഭിസ ജ്യ ജഗ്മതുസ് തൗ യഥാഗതം
26 തസ്മിൻ സമാഗേമ സു ഃ ശർമിഷ്ഠാ ചാരു ഹാസിനീ
േലേഭ ഗർഭം ഥമതസ് തസ്മാൻ നൃപതിസത്തമാത്
27 ജേജ്ഞ ച തതഃ കാേല രാജൻ രാജീവേലാചനാ
കുമാരം േദവഗർഭാഭം രാജീവനിഭ േലാചനം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 9

അധ്യായം 78

1 [വ്]
ത്വാ കുമാരം ജാതം തു േദവ യാനീ ശുചിസ്മിതാ

ചിന്തയാം ആസ ദുഃഖാർതാ ശർമിഷ്ഠാം തി ഭാരത
2 അഭിഗമ്യ ച ശർമിഷ്ഠാം േദവ യാന്യ് അ വീദ് ഇദം
കിം ഇദം വൃജിനം സു കൃതം േത കാമലുബ്ധയാ
3 [ഷർ]
ഋഷിർ അഭ്യാഗതഃ കശ് ചിദ് ധർമാത്മാ േവദപാരഗഃ
സ മയാ വരദഃ കാമം യാചിേതാ ധർമസംഹിതം
4 നാഹം അന്യായതഃ കാമം ആചരാമി ശുചിസ്മിേത
തസ്മാദ് ഋേഷർ മമാപത്യം ഇതി സത്യം വീമി േത
5 [േദവ്]
േശാഭനം ഭീരു സത്യം േചദ് അഥ സ ജ്ഞായേത ദ്വിജഃ
േഗാ നാമാഭിജനേതാ േവ ം ഇച്ഛാമി േത ദ്വിജം
6 [ഷർ]
ഓജസാ േതജസാ ൈചവ ദീപ്യമാനം രവിം യഥാ
തം ദൃഷ്ട്വാ മമ സ ം ശക്തിർ നാസീച് ഛുചി സ്മിേത
7 [േദവ്]
യദ്യ് ഏതദ് ഏവം ശർമിേഷ്ഠ ന മനുർ വിദ്യേത മമ
അപത്യം യദി േത ലബ്ധം േജ്യഷ്ഠാച് േ ഷ്ഠാച് ച ൈവ ദ്വിജാത്
8 [വ്]
അേന്യാന്യം ഏവം ഉക്ത്വാ ച സ ഹസ്യ ച േത മിഥഃ
ജഗാമ ഭാർഗവീ േവശ്മ തഥ്യം ഇത്യ് ഏവ ജ ഷീ
9 യയാതിർ േദവ യാന്യാം തു പു ാവ് അജനയൻ നൃപഃ
യദും ച തുർവസും ൈചവ ശ വി ഇവാപരൗ
10 തസ്മാദ് ഏവ തു രാജർേഷഃ ശർമിഷ്ഠാ വാർഷപർവണീ

ഹ ം ചാനും ച പൂരും ച ീൻ കുമാരാൻ അജീജനത്
11 തതഃ കാേല തു കസ്മിംശ് ചിദ് േദവ യാനീ ശുചിസ്മിതാ
യയാതി സഹിതാ രാജൻ നിർജഗാമ മഹാവനം
12 ദദർശ ച തദാ ത കുമാരാൻ േദവരൂപിണഃ

ീഡമാനാൻ സുവി ബ്ധാൻ വിസ്മിതാ േചദം അ വീത്
13 കൈസ്യേത ദാരകാ രാജൻ േദവപുേ ാപമാഃ ശുഭാഃ
വർചസാ രൂപതശ് ൈചവ സദൃശാ േമ മതാസ് തവ
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14 ഏവം പൃഷ്ട്വാ തു രാജാനം കുമാരാൻ പര്യപൃച്ഛത
കിംനാമേധയ േഗാേ ാ വഃ പു കാ ാഹ്മണഃ പിതാ
വി ത േമ യഥാതഥ്യം േ ാതും ഇച്ഛാമി തം ഹ്യ് അഹം
15 േത ഽദർശയൻ േദശിന്യാ തം ഏവ നൃപസത്തമം
ശർമിഷ്ഠാം മാതരം ൈചവ തസ്യാചഖ ശ് ച ദാരകാഃ
16 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഹിതാസ് േത തു രാജാനം ഉപച മുഃ
നാഭ്യനന്ദത താൻ രാജാ േദവ യാന്യാസ് തദാന്തിേക
രുദന്തസ് േത ഽഥ ശർമിഷ്ഠാം അഭ്യയുർ ബാലകാസ് തതഃ
17 ദൃഷ്ട്വാ തു േതഷാം ബാലാനാം ണയം പാർഥിവം തി
ബുദ്ധ്വാ ച തത്ത്വേതാ േദവീ ശർമിഷ്ഠാം ഇദം അ വീത്
18 മദധീനാ സതീ കസ്മാദ് അകാർഷീർ വി ിയം മമ
തം ഏവാസുരധർമം ത്വം ആസ്ഥിതാ ന ബിേഭഷി കിം
19 [ഷ]
യദ് ഉക്തം ഋഷിർ ഇത്യ് ഏവ തത് സത്യം ചാരുഹാസിനി
ന്യായേതാ ധർമതശ് ൈചവ ചരന്തീ ന ബിേഭമി േത
20 യദാ ത്വയാ വൃേതാ രാജാ വൃത ഏവ തദാ മയാ
സഖീ ഭർതാ ഹി ധർേമണ ഭർതാ ഭവതി േശാഭേന
21 പൂജ്യാസി മമ മാന്യാ ച േജ്യഷ്ഠാ േ ഷ്ഠാ ച ാഹ്മണീ
ത്വേത്താ ഽപി േമ പൂജ്യതേമാ രാജർഷിഃ കിം ന േവത്ഥ തത്
22 [വ്]

ത്വാ തസ്യാസ് തേതാ വാക്യം േദവ യാന്യ് അ വീദ് ഇദം
രാജൻ നാേദ്യഹ വത്സ്യാമി വി ിയം േമ കൃതം ത്വയാ
23 സഹേസാത്പതിതാം ശ്യാമാം ദൃഷ്ട്വാ താം സാ േലാചനാം
ത്വരിതം സകാശം കാവ്യസ്യ സ്ഥിതാം വ്യഥിതസ് തദാ
24 അനുവ ാജ സം ാന്തഃ പൃഷ്ഠതഃ സാന്ത്വയൻ നൃപഃ
ന്യവർതത ന ൈചവ സ്മ േ ാധസംരക്തേലാചനാ
25 അവി വന്തീ കിം ചിത് തു രാജാനം ചാരുേലാചനാ
അചിരാദ് ഇവ സ ാപ്താ കാവ്യേസ്യാശനേസാ ഽന്തികം
26 സാ തു ദൃൈഷ്ട്വവ പിതരം അഭിവാദ്യാ തഃ സ്ഥിതാ
അനന്തരം യയാതിസ് തു പൂജയാം ആസ ഭാർഗവം
27 [േദവ്]
അധർേമണ ജിേതാ ധർമഃ വൃത്തം അധേരാത്തരം
ശർമിഷ്ഠയാതിവൃത്താസ്മി ദുഹി ാ വൃഷപർവണഃ
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28 േയാ ഽസ്യാം ജനിതാഃ പു ാ രാജ്ഞാേനന യയാതിനാ
ദുർഭഗായാ മമ ദ്വൗ തു പു ൗ താത വീമി േത
29 ധർമജ്ഞ ഇതി വിഖ്യാത ഏഷ രാജാ ഭൃഗൂദ്വഹ
അതി ാന്തശ് ച മര്യാദാം കാൈവ്യതത് കഥയാമി േത
30 [ഷു]
ധർമജ്ഞഃ സൻ മഹാരാജ േയാ ഽധർമം അകൃഥാഃ ിയം
തസ്മാജ് ജരാ ത്വാം അചിരാദ് ധർഷയിഷ്യതി ദുർജയാ
31 [യ്]
ഋതും ൈവ യാചമാനായാ ഭഗവൻ നാന്യേചതസാ
ദുഹിതുർ ദാനേവ സ്യ ധർമ്യം ഏതത് കൃതം മയാ
32 ഋതും ൈവ യാചമാനായാ ന ദദാതി പുമാൻ വൃതഃ

ണേഹത്യ് ഉച്യേത ഹ്മൻ സ ഇഹ ഹ്മവാദിഭിഃ
33 അഭികാമാം ിയം യസ് തു ഗമ്യാം രഹസി യാചിതഃ
േനാൈപതി സ ച ധർേമഷു ണേഹത്യ് ഉച്യേത ബുൈധഃ
34 ഇത്യ് ഏതാനി സമീക്ഷ്യാഹം കാരണാനി ഭൃഗൂദ്വഹ
അധർമഭയസംവിഗ്നഃ ശർമിഷ്ഠാം ഉപജഗ്മിവാൻ
35 [ഷു]
നന്വ് അഹം ത്യേവഷ്ക്യസ് േത മദധീേനാ ഽസി പാർഥിവ
മിഥ്യാചാരസ്യ ധർേമഷു ചൗര്യം ഭവതി നാഹുഷ
36 [വ്]

േദ്ധേനാശനസാ ശേപ്താ യയാതിർ നാഹുഷസ് തദാ
പൂർവം വയഃ പരിത്യജ്യ ജരാം സേദ്യാ ഽന്വപദ്യത
37 [യ്]
അതൃേപ്താ യൗവനസ്യാഹം േദവ യാന്യാം ഭൃഗൂദ്വഹ

സാദം കുരു േമ ഹ്മഞ് ജേരയം മാ വിേശത മാം
38 [ഷു]
നാഹം മൃഷാ വീമ്യ് ഏതജ് ജരാം ാേപ്താ ഽസി ഭൂമിപ
ജരാം ത്വ് ഏതാം ത്വം അന്യൈസ്മ സ്രങ്കാമയ യദീച്ഛസി
39 [യ്]
രാജ്യഭാക് സ ഭേവദ് ഹ്മൻ പുണ്യഭാക് കീർതിഭാക് തഥാ
േയാ േമ ദദ്യാദ് വയഃ പു സ് തദ് ഭവാൻ അനുമന്യതാം
40 [ഷു]
സ്രങ്കാമയിഷ്യസി ജരാം യേഥഷ്ടം നഹുഷാത്മജ
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മാം അനുധ്യായ ഭാേവന ന ച പാപം അവാപ്സ്യസി
41 വേയാ ദാസ്യതി േത പുേ ാ യഃ സ രാജാ ഭവിഷ്യതി
ആയുഷ്മാൻ കീർതിമാംശ് ൈചവ ബഹ്വ് അപത്യസ് തൈഥവ ച
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അധ്യായം 79

1 [വ്]
ജരാം ാപ്യ യയാതിസ് തു സ്വപുരം ാപ്യ ൈചവ ഹ
പു ം േജ്യഷ്ഠം വരിഷ്ഠം ച യദും ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ
2 ജരാ വലീ ച മാം താത പലിതാനി ച പര്യഗുഃ
കാവ്യേസ്യാശനസഃ ശാപാൻ ന ച തൃേപ്താ ഽസ്മി യൗവേന
3 ത്വം യേദാ തിപദ്യസ്വ പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
യൗവേനന ത്വദീേയന ചേരയം വിഷയാൻ അഹം
4 പൂർേണ വർഷസഹേ തു പുനസ് േത യൗവനം ത്വ് അഹം
ദത്ത്വാ സ്വം തിപത്സ്യാമി പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
5 [യദു]
സിതശ്മ ശിരാ ദീേനാ ജരയാ ശിഥിലീ കൃതഃ
വലീ സന്തതഗാ ശ് ച ദുർദർേശാ ദുർബലഃ കൃശഃ
6 അശക്തഃ കാര്യകരേണ പരിഭൂതഃ സ യൗവൈനഃ
സേഹാപജീവിഭിശ് ൈചവ താം ജരാം നാഭികാമേയ
7 [യ്]
യത് ത്വം േമ ഹൃദയാജ് ജാേതാ വയഃ സ്വം ന യച്ഛസി
തസ്മാദ് അരാജ്യഭാക് താത ജാ േത ൈവ ഭവിഷ്യതി
8 തുർവേസാ തിപദ്യസ്വ പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
യൗവേനന ചേരയം ൈവ വിഷയാംസ് തവ പു ക
9 പൂർേണ വർഷസഹേ തു പുനർ ദാസ്യാമി യൗവനം
സ്വം ൈചവ തിപത്സ്യാമി പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
10 [തു]
ന കാമേയ ജരാം താത കാമേഭാഗ ണാശിനീം
ബലരൂപാന്ത കരണീം ബുദ്ധി ാണവിനാശിനീം
11 [യ്]
യത് ത്വം േമ ഹൃദയാജ് ജാേതാ വയഃ സ്വം ന യച്ഛസി
തസ്മാത് ജാ സമുേച്ഛദം തുർവേസാ തവ യാസ്യതി
12 സങ്കീർണാചാര ധർേമഷു തിേലാമ ചേരഷു ച
പിശിതാശിഷു ചാേന്ത്യഷു മൂഢ രാജാ ഭവിഷ്യസി
13 ഗുരു ദാര സേക്തഷു തിര്യേഗ്യാനിഗേതഷു ച
പശുധർമിഷു പാേപഷു േ േച്ഛഷു ഭവിഷ്യസി
14 [വ്]
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ഏവം സ തുർവസം ശപ്ത്വാ യയാതിഃ സുതം ആത്മനഃ
ശർമിഷ്ഠായാഃ സുതം ഹ ം ഇദം വചനം അ വീത്
15 േഹ്യാ ത്വം തിപദ്യസ്വ വർണരൂപവിനാശിനീം
ജരാം വർഷസഹ ം േമ യൗവനം സ്വം ദദസ്വ ച
16 പൂർേണ വർഷസഹേ തു തിദാസ്യാമി യൗവനം
സ്വം ചാദാസ്യാമി ഭൂേയാ ഽഹം പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
17 [ ]
ന ഗജം ന രഥം നാശ്വം ജീർേണാ ഭുങ്ക്േത ന ച ിയം
വാഗ് ഭംഗശ് ചാസ്യ ഭവതി തജ് ജരാം നാഭികാമേയ
18 [യ്]
യത് ത്വം േമ ഹൃദയാജ് ജാേതാ വയഃ സ്വം ന യച്ഛസി
തസ്മാദ് േഹ്യാ ിയഃ കാേമാ ന േത സമ്പത്സ്യേത ക്വ ചിത്
19 ഉഡുപ വ സന്താേരാ യ നിത്യം ഭവിഷ്യതി
അരാജാ േഭാജശംബ്ദം ത്വം ത ാവാപ്സ്യസി സാന്വയഃ
20 അേനാ ത്വം തിപദ്യസ്വ പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
ഏകം വർഷസഹ ം തു ചേരയം യൗവേനന േത
21 [ആനു]
ജീർണഃ ശിശുവദ് ആദേത്ത ഽകാേല ഽന്നം അശുചിർ യഥാ
ന ജുേഹാതി ച കാേല ഽഗ്നിം താം ജരാം നാഭികാമേയ
22 [യ്]
യത് ത്വം േമ ഹൃദയാജ് ജാേതാ വയഃ സ്വം ന യച്ഛസി
ജരാ േദാഷസ് ത്വേയാേക്താ ഽയം തസ്മാത് ത്വം തിപത്സ്യേസ
23 ജാശ് ച യൗവന ാപ്താ വിനശിഷ്യന്ത്യ് അേനാ തവ
അഗ്നി ന്ദന പരസ് ത്വം ചാപ്യ് ഏവം ഭവിഷ്യസി
24 പുേരാ ത്വം േമ ിയഃ പു സ് ത്വം വരീയാൻ ഭവിഷ്യസി
ജരാ വലീ ച േമ താത പലിതാനി ച പര്യഗുഃ
കാവ്യേസ്യാശനസഃ ശാപാൻ ന ച തൃേപ്താ ഽസ്മി യൗവേന
25 പുേരാ ത്വം തിപദ്യസ്വ പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
കം ചിത് കാലം ചേരയം ൈവ വിഷയാൻ വയസാ തവ
26 പൂർേണ വർഷസഹേ തു തിദാസ്യാമി യൗവനം
സ്വം ൈചവ തിപത്സ്യാമി പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
27 [വ്]
ഏവം ഉക്തഃ ത വാച പൂരുഃ പിതരം അഞ്ജസാ
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യഥാത്ഥ മാം മഹാരാജ തത് കരിഷ്യാമി േത വചഃ
28 തിപത്സ്യാമി േത രാജൻ പാപ്മാനം ജരയാ സഹ
ഗൃഹാണ യൗവനം മത്തശ് ചര കാമാൻ യേഥപ്സിതാൻ
29 ജരയാഹം തിച്ഛേന്നാ വേയാ രൂപധരസ് തവ
യൗവനം ഭവേത ദത്ത്വാ ചരിഷ്യാമി യഥാത്ഥ മാം
30 [യ്]
പൂേരാ ീേതാ ഽസ്മി േത വത്സ ീതശ് േചദം ദദാമി േത
സർവകാമസമൃദ്ധാ േത ജാ രാേജ്യ ഭവിഷ്യതി
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അധ്യായം 80

1 [വ്]
പൗരേവണാഥ വയസാ യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ

ീതിയുേക്താ നൃപേ ഷ്ഠശ് ചചാര വിഷയാൻ ിയാൻ
2 യഥാകാമം യേഥാത്സാഹം യഥാകാലം യഥാസുഖം
ധർമാവിരുദ്ധാൻ രാേജേ ാ യഥാർഹതി സ ഏവ ഹി
3 േദവാൻ അതർപയദ് യൈജ്ഞഃ ാൈദ്ധസ് തദ്വത് പിതൄൻ അപി
ദീനാൻ അനു ൈഹർ ഇൈഷ്ടഃ കാൈമശ് ച ദ്വിജസത്തമാൻ
4 അതിഥീൻ അന്നപാൈനശ് ച വിശശ് ച പരിപാലൈനഃ
ആനൃശംേസ്യന ശൂ ാംശ് ച ദസ ൻ സംനി േഹണ ച
5 ധർേമണ ച ജാഃ സർവാ യഥാവദ് അനുരഞ്ജയൻ
യയാതിഃ പാലയാം ആസ സാക്ഷാദ് ഇ ഇവാപരഃ
6 സ രാജാ സിംഹവി ാേന്താ യുവാ വിഷയേഗാചരഃ
അവിേരാേധന ധർമസ്യ ചചാര സുഖം ഉത്തമം
7 സ സ ാപ്യ ശുഭാൻ കാമാംസ് തൃപ്തഃ ഖിന്നശ് ച പാർഥിവഃ
കാലം വർഷസഹ ാന്തം സസ്മാര മനുജാധിപഃ
8 പരിസംഖ്യായ കാലജ്ഞഃ കലാഃ കാഷ്ഠാശ് ച വീര്യവാൻ
പൂർണം മത്വാ തതഃ കാലം പൂരും പു ം ഉവാച ഹ
9 യഥാകാമം യേഥാത്സാഹം യഥാകാലം അരിന്ദമ
േസവിതാ വിഷയാഃ പു യൗവേനന മയാ തവ
10 പൂേരാ ീേതാ ഽസ്മി ഭ ം േത ഗൃഹാേണദം സ്വയൗവനം
രാജ്യം ൈചവ ഗൃഹാേണദം ത്വം ഹി േമ ിയകൃത് സുതഃ
11 തിേപേദ ജരാം രാജാ യയാതിർ നാഹുഷസ് തദാ
യൗവനം തിേപേദ ച പൂരുഃ സ്വം പുനർ ആത്മനഃ
12 അഭിേഷ കാമം നൃപതിം പൂരും പു ം കനീയസം

ാഹ്മണ മുഖാ വർണാ ഇദം വചനം അ വൻ
13 കഥം ശു സ്യ നപ്താരം േദവ യാന്യാഃ സുതം േഭാ
േജ്യഷ്ഠം യദും അതി മ്യ രാജ്യം പൂേരാഃ ദാസ്യസി
14 യദുർ േജ്യഷ്ഠസ് തവ സുേതാ ജാതസ് തം അനു തുർവസുഃ
ശർമിഷ്ഠായാഃ സുേതാ ഹ സ് തേതാ ഽനുഃ പൂരുർ ഏവ ച
15 കഥം േജ്യഷ്ഠാൻ അതി മ്യ കനീയാൻ രാജ്യം അർഹതി
ഏതത് സംേബാധയാമസ് ത്വാം ധർമം ത്വം അനുപാലയ
16 [യ്]
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ാഹ്മണ മുഖാ വർണാഃ സർേവ ശൃണ്വ േമ വചഃ
േജ്യഷ്ഠം തി യഥാ രാജ്യം ന േദയം േമ കഥം ചന
17 മമ േജ്യേഷ്ഠന യദുനാ നിേയാേഗാ നാനുപാലിതഃ

തികൂലഃ പിതുർ യശ് ച ന സപു ഃ സതാം മതഃ
18 മാതാപിേ ാർ വചനകൃദ് ധിതഃ പഥ്യശ് ച യഃ സുതഃ
സപു ഃ പു വദ് യശ് ച വർതേത പിതൃമാതൃഷു
19 യദുനാഹം അവജ്ഞാതസ് തഥാ തുർവസുനാപി ച

ഹ നാ ചാനുനാ ൈചവ മയ്യ് അവജ്ഞാ കൃതാ ഭൃശം
20 പൂരുണാ േമ കൃതം വാക്യം മാനിതശ് ച വിേശഷതഃ
കനീയാൻ മമ ദായാേദാ ജരാ േയന ധൃതാ മമ
മമ കാമഃ സ ച കൃതഃ പൂരുണാ പു രൂപിണാ
21 ശുേ ണ ച വേരാ ദത്തഃ കാേവ്യേനാശനസാ സ്വയം
പുേ ാ യസ് ത്വാനുവർേതത സ രാജാ പൃഥിവീപതിഃ
ഭവേതാ ഽനുനയാമ്യ് ഏവം പൂരൂ രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യതാം
22 [ കൃതയഹ്]
യഃ പുേ ാ ഗുണസമ്പേന്നാ മാതാപിേ ാർ ഹിതഃ സദാ
സർവം അർഹതി കല്യാണം കനീയാൻ അപി സ േഭാ
23 അർഹഃ പൂരുർ ഇദം രാജ്യം യഃ സുതഃ ിയകൃത് തവ
വരദാേനന ശു സ്യ ന ശക്യം വ ം ഉത്തരം
24 [വ്]
പൗരജാനപൈദസ് തുൈഷ്ടർ ഇത്യ് ഉേക്താ നാഹുഷസ് തദാ
അഭ്യഷിഞ്ചത് തതഃ പൂരും രാേജ്യ േസ്വ സുതം ആത്മജം
25 ദത്ത്വാ ച പൂരേവ രാജ്യം വനവാസായ ദീക്ഷിതഃ
പുരാത് സ നിര്യയൗ രാജാ ാഹ്മൈണസ് താപൈസഃ സഹ
26 യേദാസ് തു യാദവാ ജാതാസ് തുർവേസാർ യവനാഃ സുതാഃ

േഹ്യാർ അപി സുതാ േഭാജാ അേനാസ് തു േ ച്ഛ ജാതയഃ
27 പൂേരാസ് തു പൗരേവാ വംേശാ യ ജാേതാ ഽസി പാർഥിവ
ഇദം വർഷസഹ ായ രാജ്യം കാരയിതും വശീ
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അധ്യായം 81

1 [വ്]
ഏവം സ നാഹുേഷാ രാജാ യയാതിഃ പു ം ഈപ്സിതം
രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യ മുദിേതാ വാന േസ്ഥാ ഽഭവൻ മുനിഃ
2 ഉഷിത്വാ ച വേനവാസം ാഹ്മൈണഃ സഹ സം ിതഃ
ഫലമൂലാശേനാ ദാേന്താ യഥാ സ്വർഗം ഇേതാ ഗതഃ
3 സ ഗതഃ സുരവാസം തം നിവസൻ മുദിതഃ സുഖം
കാലസ്യ നാതിമഹതഃ പുനഃ ശേ ണ പാതിതഃ
4 നിപതൻ ച തഃ സ്വർഗാദ് അ ാേപ്താ േമദിനീ തലം
സ്ഥിത ആസീദ് അന്തരിേക്ഷ സ തേദതി തം മയാ
5 തത ഏവ പുനശ് ചാപി ഗതഃ സ്വർഗം ഇതി തിഃ
രാജ്ഞാ വസുമതാ സാർധം അഷ്ടേകന ച വീര്യവാൻ

തർദേനന ശിബിനാ സേമത്യ കില സംസദി
6 [ജ്]
കർമണാ േകന സ ദിവം പുനഃ ാേപ്താ മഹീപതിഃ
സർവം ഏതദ് അേശേഷണ േ ാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
കഥ്യമാനം ത്വയാ വി വി ർഷിഗണസംനിധൗ
7 േദവരാജസേമാ ഹ്യ് ആസീദ് യയാതിഃ പൃഥിവീപതിഃ
വർധനഃ കുരുവംശസ്യ വിഭാവസു സമദ തിഃ
8 തസ്യ വിസ്തീർണയശസഃ സത്യകീർേതർ മഹാത്മനഃ
ചരിതം േ ാതും ഇച്ഛാമി ദിവി േചഹ ച സർവശഃ
9 [വ്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി യയാേതർ ഉത്തരാം കഥാം
ദിവി േചഹ ച പുണ്യാർഥാം സർവപാപ ണാശിനീം
10 യയാതിർ നാഹുേഷാ രാജാ പൂരും പു ം കനീയസം
രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യ മുദിതഃ വ ാജ വനം തദാ
11 അേന്തഷു സ വിനിക്ഷിപ്യ പു ാൻ യദുപുേരാഗമാൻ
ഫലമൂലാശേനാ രാജാ വേന സംന്യവസച് ചിരം
12 സംശിതാത്മാ ജിതേ ാധസ് തർപയൻ പിതൃേദവതാഃ
അഗ്നീംശ് ച വിധിവജ് ജുഹ്വൻ വാന സ്ഥവിധാനതഃ
13 അതിഥീൻ പൂജയാം ആസ വേന്യന ഹവിഷാ വിഭുഃ
ശിേലാഞ്ഛ വൃത്തിം ആസ്ഥായ േശഷാന്ന കൃതേഭാജനഃ
14 പൂർണം വർഷസഹ ം സ ഏവംവൃത്തിർ അഭൂൻ നൃപഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 19

അബ്ഭക്ഷഃ ശരദസ് ിംശദ് ആസീൻ നിയതവാൻ മനാഃ
15 തതശ് ച വായുഭേക്ഷാ ഽഭൂത് സംവത്സരം അത ിതഃ
പഞ്ചാഗ്നിമേധ്യ ച തപസ് േതേപ സംവത്സരം നൃപഃ
16 ഏകപാദസ്ഥിതശ് ചാസീത് ഷൺ മാസാൻ അനിലാശനഃ
പുണ്യകീർതിസ് തതഃ സ്വർഗം ജഗാമാവൃത്യ േരാദസീ
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അധ്യായം 82

1 [വ്]
സ്വർഗതഃ സ തു രാേജേ ാ നിവസൻ േദവ സദ്മനി
പൂജിതസ് ിദൈശഃ സാൈധ്യർ മരുദ്ഭിർ വസുഭിസ് തഥാ
2 േദവേലാകാദ് ഹ്മേലാകം സഞ്ചരൻ പുണ്യകൃദ് വശീ
അവസത് പൃഥിവീപാേലാ ദീർഘകാലം ഇതി തിഃ
3 സ കദാ ചിൻ നൃപേ േഷ്ഠാ യയാതിഃ ശ ം ആഗമത്
കഥാേന്ത ത ശേ ണ പൃഷ്ടഃ സ പൃഥിവീപതിഃ
4 [ഷ ]
യദാ സ പൂരുസ് തവ രൂേപണ രാജഞ്; ജരാം ഗൃഹീത്വാ ചചാര ഭൂമൗ
തദാ രാജ്യം സ ദാൈയവ തൈസ്മ; ത്വയാ കിം ഉക്തഃ കഥേയഹ സത്യം
5 [യ്]
ഗംഗായമുനേയാർ മേധ്യ കൃേത്സ്നാ ഽയം വിഷയസ് തവ
മേധ്യ പൃഥിവ്യാസ് ത്വം രാജാ ാതേരാ ഽന്ത്യാധിപാസ് തവ
6 അേ ാധനഃ േ ാധേനേഭ്യാ വിശിഷ്ടസ്; തഥാ തിതി ർ അതിതിേക്ഷാർ
വിശിഷ്ടഃ
അമാനുേഷേഭ്യാ മാനുഷാശ് ച ധാനാ; വിദ്വാംസ് തൈഥവാവിദുഷഃ ധാനഃ
7 ആ ശ്യമാേനാ നാേ ാേശൻ മന ർ ഏവ തിതിക്ഷതഃ
ആേ ാഷ്ടാരം നിർദഹതി സുകൃതം ചാസ്യ വിന്ദതി
8 നാരും തുദഃ സ്യാൻ ന നൃശംസവാദീ; ന ഹീനതഃ പരം അഭ്യാദദീത
യയാസ്യ വാചാ പര ഉദ്വിേജത; ന താം വേദദ് രുശതീം പാപേലാക്യം
9 അരും തുദം പുരുഷം രൂക്ഷവാചം; വാക് കണ്ടൈകർ വിതുദന്തം മനുഷ്യാൻ
വിദ്യാദ് അലക്ഷ്മീകതമം ജനാനാം; മുേഖ നിബദ്ധാം നിരൃതിം വഹന്തം
10 സദ്ഭിഃ പുരസ്താദ് അഭിപൂജിതഃ സ്യാത്; സദ്ഭിസ് തഥാ പൃഷ്ഠേതാ രക്ഷിതഃ
സ്യാത്
സദാസതാം അതിവാദാംസ് തിതിേക്ഷത്; സതാം വൃത്തം ചാദദീതാര്യ വൃത്തഃ
11 വാക് സായകാ വദനാൻ നിഷ്പതന്തി; ൈയർ ആഹതഃ േശാചതി രാർത്യ്
അഹാനി
പരസ്യ വാ മർമസു േയ പതന്തി; താൻ പണ്ഡിേതാ നാവസൃേജത് പേരഷു
12 ന ഹീദൃശം സംവനനം ിഷു േലാേകഷു വിദ്യേത
യഥാ ൈമ ീ ച ഭൂേതഷു ദാനം ച മധുരാ ച വാക്
13 തസ്മാത് സാന്ത്വം സദാ വാച്യം ന വാച്യം പരുഷം ക്വ ചിത്
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പൂജ്യാൻ സ ജേയദ് ദദ്യാൻ ന ച യാേചത് കദാ ചന
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അധ്യായം 83

1 [ഈ ]
സർവാണി കർമാണി സമാപ്യ രാജൻ; ഗൃഹാൻ പരിത്യജ്യ വനം ഗേതാ ഽസി
തത് ത്വാം പൃച്ഛാമി നഹുഷസ്യ പു ; േകനാസി തുല്യസ് തപസാ യയാേത
2 [യ്]
നാഹം േദവമനുേഷ്യഷു ന ഗന്ധർവമഹർഷിഷു
ആത്മനസ് തപസാ തുല്യം കം ചിത് പശ്യാമി വാസവ
3 [ഈ]
യദാവമംസ്ഥാഃ സദൃശഃ േ യസശ് ച; പാപീയസശ് ചാവിദിത ഭാവഃ
തസ്മാൽ േലാകാ അന്തവന്തസ് തേവേമ; ക്ഷീേണ പുേണ്യ പതിതാസ്യ് അദ്യ
രാജൻ
4 [യ്]
സുരർഷിഗന്ധർവനരാവമാനാത്; ക്ഷയം ഗതാ േമ യദി ശ േലാകാഃ
ഇേച്ഛയം ൈവ സുരേലാകാദ് വിഹീനഃ; സതാം മേധ്യ പതിതും േദവരാജ
5 [ഈ]
സതാം സകാേശ പതിതാസി രാജംശ്; ച തഃ തിഷ്ഠാം യ ലബ്ധാസി ഭൂയഃ
ഏവം വിദിത്വാ തു പുനർ യയാേത; ന േത ഽവമാന്യാഃ സദൃശഃ േ യസശ് ച
6 [വ്]
തതഃ ഹായാമര രാജജുഷ്ടാൻ; പുണ്യാംൽ േലാകാൻ പതമാനം യയാതിം
സേ ക്ഷ്യ രാജർഷിവേരാ ഽഷ്ടകസ് തം; ഉവാച സദ് ധർമവിധാനേഗാപ്താ
7 കസ് ത്വം യുവാ വാസവതുല്യരൂപഃ; സ്വേതജസാ ദീപ്യമാേനാ യഥാഗ്നിഃ
പതസ്യ് ഉദീർണാംബുധരാന്ധ കാരാത് ഖാത്; േഖചരാണാം വേരാ യഥാർകഃ
8 ദൃഷ്ട്വാ ച ത്വാം സൂര്യപഥാത് പതന്തം; ൈവശ്വാനരാർക ദ തിം അ േമയം
കിം നു സ്വിദ് ഏതത് പതതീതി സർേവ; വിതർകയന്തഃ പരിേമാഹിതാഃ സ്മഃ
9 ദൃഷ്ട്വാ ച ത്വാം വിഷ്ഠിതം േദവമാർേഗ; ശ ാർക വി തിമ ഭാവം
അഭ ദ്ഗതാസ് ത്വാം വയം അദ്യ സർേവ; തത്ത്വം പാേത തവ ജിജ്ഞാസമാനാഃ
10 ന ചാപി ത്വാം ധൃ മഃ ം അേ ; ന ച ത്വം അസ്മാൻ പൃച്ഛസി േയ വയം
സ്മഃ
തത് ത്വാം പൃച്ഛാമഃ ഹണീയ രൂപം; കസ്യ ത്വം വാ കിംനിമിത്തം ത്വം ആഗാഃ
11 ഭയം തു േത േവ്യതു വിഷാദേമാഹൗ; ത്യജാശു േദേവ സമാനരൂപ
ത്വാം വർതമാനം ഹി സതാം സകാേശ; നാലം േസാഢും ബലഹാപി ശ ഃ
12 സന്തഃ തിഷ്ഠാ ഹി സുഖച താനാം; സതാം സൈദവാമര രാജകൽപ
േത സംഗതാഃ സ്ഥവര ജംഗേമശാഃ; തിഷ്ഠിതസ് ത്വം സദൃേശഷു സ
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13 ഭുർ അഗ്നിഃ തപേന ഭൂമിർ ആവപേന ഭുഃ
ഭുഃ സൂര്യഃ കാശിേത്വ സതാം ചാഭ്യാഗതഃ ഭുഃ
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അധ്യായം 84

1 [യ്]
അഹം യയാതിർ നഹുഷസ്യ പു ഃ; പൂേരാഃ പിതാ സർവഭൂതാവമാനാത്

ംശിതഃ സുരസിദ്ധർഷിേലാകാത്; പരിച തഃ പതാമ്യ് അൽപപുണ്യഃ
2 അഹം ഹി പൂർേവാ വയസാ ഭവദ്ഭ്യസ്; േതനാഭിവാദം ഭവതാം ന യുേഞ്ജ
േയാ വിദ്യയാ തപസാ ജന്മനാ വാ; വൃദ്ധഃ സ പൂേജ്യാ ഭവതി ദ്വിജാനാം
3 [ആസ്ടക]
അവാദീശ് േചദ് വയസാ യഃ സ വൃദ്ധ; ഇതി രാജൻ നാഭ്യവദഃ കഥം ചിത്
േയാ ൈവ വിദ്വാൻ വയസാ സൻ സ്മ വൃദ്ധഃ; സ ഏവ പൂേജ്യാ ഭവതി ദ്വിജാനാം
4 [യ്]

തികൂലം കർമണാം പാപം ആഹുസ്; തദ് വർതേത ഽ വേണ പാപേലാക്യം
സേന്താ ഽസതാം നാനുവർതന്തി ൈചതദ്; യഥാ ആൈത്മഷാം അനുകൂല വാദീ
5 അഭൂദ് ധനം േമ വിപുലം മഹദ് ൈവ; വിേചഷ്ടമാേനാ നാധിഗന്താ തദ് അസ്മി
ഏവം ധാര്യാത്മ ഹിേത നിവിേഷ്ടാ; േയാ വർതേത സ വിജാനാതി ജീവൻ
6 നാനാഭാവാ ബഹേവാ ജീവേലാേക; ൈദവാധീനാ നഷ്ടേചഷ്ടാധികാരാഃ
തത് തത് ാപ്യ ന വിഹേന്യത ധീേരാ; ദിഷ്ടം ബലീയ ഇതി മത്വാത്മ ബുദ്ധ്യാ
7 സുഖം ഹി ജ ർ യദി വാപി ദുഃഖം; ൈദവാധീനം വിന്ദതി നാത്മ ശക്ത്യാ
തസ്മാദ് ദിഷ്ടം ബലവൻ മന്യമാേനാ; ന സഞ്ജ്വേരൻ നാപി ഹൃേഷ്യത് കദാ
ചിത്
8 ദുഃേഖ ന തേപ്യൻ ന സുേഖന ഹൃേഷ്യത്; സേമന വർേതത സൈദവ ധീരഃ
ദിഷ്ടം ബലീയ ഇതി മന്യമാേനാ; ന സഞ്ജ്വേരൻ നാപി ഹൃേഷ്യത് കദാ ചിത്
9 ഭേയ ന മുഹ്യാമ്യ് അഷ്ടകാഹം കദാ ചിത്; സന്താേപാ േമ മാനേസാ നാസ്തി
കശ് ചിത്
ധാതാ യഥാ മാം വിദധാതി േലാേക; വം തഥാഹം ഭവിേതതി മത്വാ
10 സംേസ്വദജാ അണ്ഡജാ ഉദ്ഭിദാശ് ച; സരീസൃപാഃ കൃമേയാ ഽഥാ മത്സ്യാഃ
തഥാശ്മാനസ് തൃണകാഷ്ഠം ച സർവം; ദിഷ്ട ക്ഷേയ സ്വാം കൃതിം ഭജേന്ത
11 അനിത്യതാം സുഖദുഃഖസ്യ ബുദ്ധ്വാ; കസ്മാത് സന്താപം അഷ്ടകാഹം ഭേജയം
കിം കുര്യാം ൈവ കിം ച കൃത്വാ ന തേപ്യ; തസ്മാത് സന്താപം വർജയാമ്യ്
അ മത്തഃ
12 [ആസ്ടക]
േയ േയ േലാകാഃ പാർഥിേവ ധാനാസ്; ത്വയാ ഭുക്താ യം ച കാലം യഥാ ച
തൻ േമ രാജൻ ഹി സർവം യഥാവത്; േക്ഷ ജ്ഞവദ് ഭാഷേസ ത്വം ഹി
ധർമാൻ
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13 [യ്]
രാജാഹം ആസം ഇഹ സാർവഭൗമസ്; തേതാ േലാകാൻ മഹേതാ അജയം
ൈവ
ത ാവസം വർഷസഹ മാ ം; തേതാ േലാകം പരം അസ്മ്യ് അഭ േപതഃ
14 തതഃ പുരീം പുരുഹൂതസ്യ രമ്യാം; സഹ ദ്വാരാം ശതേയാജനായതാം
അധ്യാവസം വർഷസഹ മാ ം; തേതാ േലാകം പരം അസ്മ്യ് അഭ േപതഃ
15 തേതാ ദിവ്യം അജരം ാപ്യ േലാകം; ജാപേതർ േലാകപേതർ ദുരാപം
ത ാവസം വർഷസഹ മാ ം; തേതാ േലാകം പരം അസ്മ്യ് അഭ േപതഃ
16 േദവസ്യ േദവസ്യ നിേവശേന ച; വിജിത്യ േലാകാൻ അവസം യേഥഷ്ടം
സ ജ്യമാനസ് ിദൈശഃ സമൈസ്തസ്; തുല്യ ഭാവ ദ തിർ ഈശ്വരാണാം
17 തഥാവസം നന്ദേന കാമരൂപീ; സംവത്സരാണാം അയുതം ശതാനാം
സഹാപ്സേരാഭിർ വിഹരൻ പുണ്യഗന്ധാൻ; പശ്യന്ന് നഗാൻ പുഷ്പിതാംശ്
ചാരുരൂപാൻ
18 ത സ്ഥം മാം േദവ സുേഖഷു സക്തം; കാേല ഽതീേത മഹതി തേതാ
ഽതിമാ ം
ദൂേതാ േദവാനാം അ വീദ് ഉ രൂേപാ; ധ്വംേസത്യ് ഉൈച്ചസ് ിഃ േതന
സ്വേരണ
19 ഏതാവൻ േമ വിദിതം രാജസിംഹ; തേതാ േഷ്ടാ ഽഹം നന്ദനാത് ക്ഷീണ 
പുണ്യഃ
വാേചാ ഽ ൗഷം ചാന്തരിേക്ഷ സുരാണാം; അനുേ ാശാച് േഛാചതാം
മാനേവ
20 അേഹാ കഷ്ടം ക്ഷീണപുേണ്യാ യയാതിഃ; പതത്യ് അസൗ പുണ്യകൃത്
പുണ്യകീർതിഃ
താൻ അ വം പതമാനസ് തേതാ ഽഹം; സതാം മേധ്യ നിപേതയം കഥം നു
21 ൈതർ ആഖ്യാതാ ഭവതാം യജ്ഞഭൂമിഃ; സമീക്ഷ്യ ൈചനാം ത്വരിതം
ഉപാഗേതാ ഽസ്മി
ഹവിർ ഗന്ധം േദശികം യജ്ഞഭൂേമർ; ധൂമാപാംഗം തിഗൃഹ്യ തീതഃ
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അധ്യായം 85

1 [ആ]
യദാവേസാ നന്ദേന കാമരൂപീ; സംവത്സരാണാം അയുതം ശതാനാം
കിം കാരണം കാർതയുഗ ധാന; ഹിത്വാ തത്ത്വം വസുധാം അന്വപദ്യഃ
2 [യ്]
ജ്ഞാതിഃ സുഹൃത് സ്വജേനാ േയാ യേഥഹ; ക്ഷീേണ വിേത്ത ത്യജ്യേത
മാനൈവർ ഹി
തഥാ ത ക്ഷീണപുണ്യം മനുഷ്യം; ത്യജന്തി സദ്യഃ േസശ്വരാ േദവസംഘാഃ
3 [ആ]
കഥം തസ്മിൻ ക്ഷീണപുണ്യാ ഭവന്തി; സംമുഹ്യേത േമ ഽ മേനാ ഽതിമാ ം
കിം വിശിഷ്ടാഃ കസ്യ ധാേമാപയാന്തി; തദ് ൈവ ഹി േക്ഷ വിത് ത്വം
മേതാ േമ
4 [യ്]
ഇമം ഭൗമം നരകം േത പതന്തി; ലാലപ്യമാനാ നരേദവ സർേവ
േത കങ്കേഗാമായു ബലാശനാർഥം; ക്ഷീണാ വിവൃദ്ധിം ബഹുധാ ജന്തി
5 തസ്മാദ് ഏതദ് വർജനീയം നേരണ; ദുഷ്ടം േലാേക ഗർഹണീയം ച കർമ
ആഖ്യാതം േത പാർഥിവ സർവം ഏതദ്; ഭൂയശ് േചദാനീം വദ കിം േത വദാമി
6 [ആ]
യദാ തു താൻ വിതുദേന്ത വയാംസി; തഥാ ഗൃ ാഃ ശിതികണ്ഠാഃ പതംഗാഃ
കഥം ഭവന്തി കഥം ആഭവന്തി; ന ഭൗമം അന്യം നരകം ശൃേണാമി
7 [യ്]
ഊർധ്വം േദഹാത് കർമേണാ ജൃംഭമാണാദ്; വ്യക്തം പൃഥിവ്യാം അനുസഞ്ചരന്തി
ഇമം ഭൗമം നരകം േത പതന്തി; നാേവക്ഷേന്ത വർഷപൂഗാൻ അേനകാൻ
8 ഷഷ്ടിം സഹ ാണി പതന്തി േവ്യാമ്നി; തഥാ അശീതിം പരിവത്സരാണി
താൻ ൈവ തുദന്തി പതതഃ പാതം; ഭീമാ ഭൗമാ രാക്ഷസാസ് തീക്ഷ്ണദം ാഃ
9 [ആ]
യദ് ഏനസസ് േത പതതസ് തുദന്തി; ഭീമാ ഭൗമാ രാക്ഷസാസ് തീക്ഷ്ണദം ാഃ
കഥം ഭവന്തി കഥം ആഭവന്തി; കഥം ഭൂതാ ഗർഭഭൂതാ ഭവന്തി
10 [യ്]
അ ം േരതഃ പുഷ്പഫലാനുപൃക്തം; അേന്വതി തദ് ൈവ പുരുേഷണ സൃഷ്ടം
സ ൈവ തസ്യാ രജ ആപദ്യേത ൈവ; സ ഗർഭഭൂതഃ സമുൈപതി ത
11 വന തീംശ് ചൗഷധീശ് ചാവിശന്തി; അേപാ വായും പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം
ചതുഷ്പദം ദ്വിപദം ചാപി സർവം; ഏവം ഭൂതാ ഗർഭഭൂതാ ഭവന്തി
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12 [ആ]
അന്യദ് വപുർ വിദധാതീഹ ഗർഭ; ഉതാേഹാ സ്വിത് േസ്വന കാേമന യാതി
ആപദ്യമാേനാ നരേയാനിം ഏതാം; ആചക്ഷ്വ േമ സംശയാത് വീമി
13 ശരീരേദഹാദി സമു യം ച; ച ഃ േ ാേ ലഭേത േകന സഞ്ജ്ഞാം
ഏതത് തത്ത്വം സർവം ആചക്ഷ്വ പൃഷ്ടഃ; േക്ഷ ജ്ഞം ത്വാം താത മന്യാമ
സർേവ
14 [യ്]
വായുഃ സമുത്കർഷതി ഗർഭേയാനിം; ഋതൗ േരതഃ പുഷ്പരസാനുപൃക്തം
സ ത തന്മാ കൃതാധികാരഃ; േമണ സംവർധയതീഹ ഗർഭം
15 സ ജായമാേനാ വിഗൃഹീത ഗാ ഃ; ഷഡ് ജ്ഞാനനിഷ്ഠായതേനാ മനുഷ്യഃ
സ േ ാ ാഭ്യാം േവദയതീഹ ശബ്ദം; സർവം രൂപം പശ്യതി ച ഷാ ച
16 ാേണന ഗന്ധം ജിഹ്വയാേഥാ രസം ച; ത്വചാ ർശം മനസാ േവദ ഭാവം
ഇത്യ് അഷ്ടേകേഹാപചിതിം ച വിദ്ധി; മഹാത്മനഃ ാണഭൃതഃ ശരീേര
17 [ആ]
യഃ സംസ്ഥിതഃ പുരുേഷാ ദഹ്യേത വാ; നിഖന്യേത വാപി നിഘൃഷ്യേത വാ
അഭാവ ഭൂതഃ സ വിനാശം ഏത്യ; േകനാത്മാനം േചതയേത പുരസ്താത്
18 [യ്]
ഹിത്വാ േസാ ഽസൂൻ സുപ്തവൻ നിഷ്ഠനിത്വാ; പുേരാധായ സുകൃതം ദു തം ച
അന്യാം േയാനിം പവനാ ാനുസാരീ; ഹിത്വാ േദഹം ഭജേത രാജസിംഹ
19 പുണ്യാം േയാനിം പുണ്യകൃേതാ ജന്തി; പാപാം േയാനിം പാപകൃേതാ

ജന്തി
കീടാഃ പതംഗാശ് ച ഭവന്തി പാപാ; ന േമ വിവക്ഷാസ്തി മഹാനുഭാവ
20 ചതുഷ്പദാ ദ്വിപദാഃ ഷട്പദാശ് ച; തഥാ ഭൂതാ ഗർഭഭൂതാ ഭവന്തി
ആഖ്യാതം ഏതൻ നിഖിേലന സർവം; ഭൂയസ് തു കിം പൃച്ഛസി രാജസിംഹ
21 [ആ]
കിംസ്വിത് കൃത്വാ ലഭേത താത േലാകാൻ; മർത്യഃ േ ഷ്ഠാംസ് തപസാ വിദ്യയാ
വാ
തൻ േമ പൃഷ്ടഃ ശംസ സർവം യഥാവച്; ഛുഭാംൽ േലാകാൻ േയന ഗേച്ഛത്

േമണ
22 [യ്]
തപശ് ച ദാനം ച ശേമാ ദമശ് ച; ീർ ആർജവം സർവഭൂതാനുകമ്പാ
നശ്യന്തി മാേനന തേമാ ഽഭിഭൂതാഃ; പുംസഃ സൈദേവതി വദന്തി സന്തഃ
23 അധീയാനഃ പണ്ഡിതം മന്യമാേനാ; േയാ വിദ്യയാ ഹന്തി യശഃ പേരഷാം
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തസ്യാന്തവന്തശ് ച ഭവന്തി േലാകാ; ന ചാസ്യ തദ് ഹ്മ ഫലം ദദാതി
24 ചത്വാരി കർമാണ്യ് അഭയങ്കരാണി; ഭയം യച്ഛന്ത്യ് അയഥാ കൃതാനി
മാനാഗ്നിേഹാ ം ഉത മാനമൗനം; മാേനനാധീതം ഉത മാനയജ്ഞഃ
25 ന മാന്യമാേനാ മുദം ആദദീത; ന സന്താപം ാ യാച് ചാവമാനാത്
സന്തഃ സതഃ പൂജയന്തീഹ േലാേക; നാസാധവഃ സാധുബുദ്ധിം ലഭേന്ത
26 ഇതി ദദ്യാദ് ഇതി യേജദ് ഇത്യ് അധീയീത േമ തം
ഇത്യ് അസ്മിന്ന് അഭയാന്യ് ആഹുസ് താനി വർജ്യാനി നിത്യശഃ
27 േയനാ യം േവദയേന്ത പുരാണം; മനീഷിേണാ മാനസമാനഭക്തം
തൻ നിഃേ യസ് ൈതജസം രൂപം ഏത്യ; പരാം ശാന്തിം ാ യുഃ േ ത്യ
േചഹ
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അധ്യായം 86

1 [ആ]
ചരൻ ഗൃഹസ്ഥഃ കഥം ഏതി േദവാൻ; കഥം ഭി ഃ കഥം ആചാര്യ കർമാ
വാന സ്ഥഃ സത്പേഥ സംനിവിേഷ്ടാ; ബഹൂന്യ് അസ്മിൻ സ തി േവദയന്തി
2 [യ്]
ആഹൂതാധ്യായീ ഗുരു കർമ സ്വേചാദ്യഃ; പൂർേവാത്ഥായീ ചരമം േചാപശായീ
മൃദുർ ദാേന്താ ധൃതിമാൻ അ മത്തഃ; സ്വാധ്യായശീലഃ സിധ്യതി ഹ്മ ചാരീ
3 ധർമാഗതം ാപ്യ ധനം യേജത; ദദ്യാത് സൈദവാതിഥീൻ േഭാജേയച് ച
അനാദദാനശ് ച പൈരർ അദത്തം; ൈസഷാ ഗൃഹേസ്ഥാപനിഷത് പുരാണീ
4 സ്വവീര്യജീവീ വൃജിനാൻ നിവൃേത്താ; ദാതാ പേരേഭ്യാ ന പേരാപതാപീ
താദൃങ് മുനിഃ സിദ്ധിം ഉൈപതി മുഖ്യാം; വസന്ന് അരേണ്യ നിയതാഹാര േചഷ്ടഃ
5 അശിൽപ ജീവീ നഗൃഹശ് ച നിത്യം; ജിേത ിയഃ സർവേതാ വി മുക്തഃ
അേനാക സാരീ ലഘുർ അൽപചാരശ്; ചരൻ േദശാൻ ഏകചരഃ സ ഭി ഃ
6 രാ ്യാ യയാ ചാഭിജിതാശ് ച േലാകാ; ഭവന്തി കാമാ വിജിതാഃ സുഖാശ് ച
താം ഏവ രാ ിം യേതന വിദ്വാൻ; അരണ്യസംേസ്ഥാ ഭവിതും യതാത്മാ
7 ദൈശവ പൂർവാൻ ദശ ചാപരാംസ് തു; ജ്ഞാതീൻ സഹാത്മാനം അൈഥക
വിംശം
അരണ്യവാസീ സുകൃേത ദധാതി; വിമുച്യാരേണ്യ സ്വശരീരധാതൂൻ
8 [ആ]
കതിസ്വിദ് ഏവ മുനേയാ മൗനാനി കതി ചാപ്യ് ഉത
ഭവന്തീതി തദ് ആചക്ഷ്വ േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വയം
9 [യ്]
അരേണ്യ വസേതാ യസ്യ ാേമാ ഭവതി പൃഷ്ഠതഃ

ാേമ വാ വസേതാ ഽരണ്യം സ മുനിഃ സ്യാജ് ജനാധിപ
10 [ആ]
കഥംസ്വിദ് വസേതാ ഽരേണ്യ ാേമാ ഭവതി പൃഷ്ഠതഃ

ാേമ വാ വസേതാ ഽരണ്യം കഥം ഭവതി പൃഷ്ഠതഃ
11 [യ്]
ന ാമ്യം ഉപയുഞ്ജീത യ ആരേണ്യാ മുനിർ ഭേവത്
തഥാസ്യ വസേതാ ഽരേണ്യ ാേമാ ഭവതി പൃഷ്ഠതഃ
12 അനഗ്നിർ അനിേകതശ് ച അേഗാ ചരേണാ മുനിഃ
കൗപീനാച്ഛാദനം യാവത് താവദ് ഇേച്ഛച് ച ചീവരം
13 യാവത് ാണാഭിസന്ധാനം താവദ് ഇേച്ഛച് ച േഭാജനം
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തഥാസ്യ വസേതാ ാേമ ഽരണ്യം ഭവതി പൃഷ്ഠതഃ
14 യസ് തു കാമാൻ പരിത്യജ്യ ത്യക്തകർമാ ജിേത ിയഃ
ആതിേഷ്ഠത മുനിർ മൗനം സ േലാേക സിദ്ധിം ആ യാത്
15 ധൗതദന്തം കൃത്തനഖം സദാ സ്നാതം അല തം
അസിതം സിതകർമസ്ഥം കസ് തം നാർചിതും അർഹതി
16 തപസാ കർശിതഃ ക്ഷാമഃ ക്ഷീണമാംസാസ്ഥി േശാണിതഃ
യദാ ഭവതി നിർദ്വേന്ദ്വാ മുനിർ മൗനം സമാസ്ഥിതഃ
അഥ േലാകം ഇമം ജിത്വാ േലാകം വിജയേത പരം
17 ആേസ്യന തു യദാഹാരം േഗാവൻ മൃഗയേത മുനിഃ
അഥാസ്യ േലാകഃ പൂർേവാ യഃ േസാ ഽമൃതത്വായ കൽപേത
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അധ്യായം 87

1 [ആ]
കതരസ് ത്വ് ഏതേയാഃ പൂർവം േദവാനാം ഏതി സാത്മ്യതാം
ഉഭേയാർ ധാവേതാ രാജൻ സൂര്യാ ച മേസാർ ഇവ
2 [യ്]
അനിേകേതാ ഗൃഹേസ്ഥഷു കാമവൃേത്തഷു സംയതഃ

ാമ ഏവ വസൻ ഭി സ് തേയാഃ പൂർവതരം ഗതഃ
3 അ ാപ്യ ദീർഘം ആയുസ് തു യഃ ാേപ്താ വികൃതിം ചേരത്
തേപ്യത യദി തത് കൃത്വാ ചേരത് േസാ ഽന്യത് തതസ് തപഃ
4 യദ് ൈവ നൃശംസം തദ് അപഥ്യം ആഹുർ; യഃ േസവേത ധർമം അനർഥബു 
ദ്ധിഃ
അേസ്വാ ഽപ്യ് അനീശശ് ച തൈഥവ രാജംസ്; തദാർജവം സ സമാധിസ്
തദാര്യം
5 [ആ]
േകനാസി ദൂതഃ ഹിേതാ ഽദ്യ രാജൻ; യുവാ ഗ്വീ ദർശനീയഃ സുവർചാഃ
കുത ആഗതഃ കതരസ്യാം ദിശി ത്വം; ഉതാേഹാ സ്വിത് പാർഥിവം സ്ഥാനം
അസ്തി
6 [യ്]
ഇമം ഭൗമം നരകം ക്ഷീണപുണ്യഃ; േവ ം ഉർവീം ഗഗനാദ് വി കീർണഃ
ഉക്ത്വാഹം വഃ പതിഷ്യാമ്യ് അനന്തരം; ത്വരന്തി മാം ാഹ്മണാ േലാകപാലാഃ
7 സതാം സകാേശ തു വൃതഃ പാതസ്; േത സംഗതാ ഗുണവന്തശ് ച സർേവ
ശ ാച് ച ലേബ്ധാ ഹി വേരാ മൈയഷ; പതിഷ്യതാ ഭൂമിതേല നേര
8 [ആ]
പൃച്ഛാമി ത്വാം മാ പത പാതം; യദി േലാകാഃ പാർഥിവ സന്തി േമ ഽ
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ യദി വാ ദിവി ിതാഃ; േക്ഷ ജ്ഞം ത്വാം തസ്യ ധർമസ്യ
മേന്യ
9 [യ്]
യാവത് പൃഥിവ്യാം വിഹിതം ഗവാശ്വം; സഹാരൈണ്യഃ പശുഭിഃ പർവൈതശ്
ച
താവൽ േലാകാ ദിവി േത സംസ്ഥിതാ ൈവ; തഥാ വിജാനീഹി നേര സിംഹ
10 [ആ]
താംസ് േത ദദാമി മാ പത പാതം; േയ േമ േലാകാ ദിവി രാേജ സന്തി
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ യദി വാ ദിവി ിതാസ്; താൻ ആ മ ക്ഷി ം അമി  

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 32

സാഹ
11 [യ്]
നാസ്മദ് വിേധാ ഽ ാഹ്മേണാ ഹ്മവിച് ച; തി േഹ വർതേത രാജമുഖ്യ
യഥാ േദയം സതതം ദ്വിേജഭ്യസ്; തഥാദദം പൂർവം അഹം നേര
12 നാ ാഹ്മണഃ കൃപേണാ ജാതു ജീേവദ്; യാ ചാപി സ്യാദ് ാഹ്മണീ വീര
പത്നീ
േസാ ഽഹം യൈദവാകൃത പൂർവം ചേരയം; വിവിത്സമാനഃ കിം ഉ ത സാധു
13 [ തർദന]
പൃച്ഛാമി ത്വാം ഹണീയ രൂപ; തർദേനാ ഽഹം യദി േമ സന്തി േലാകാഃ
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ യദി വാ ദിവി ിതാഃ; േക്ഷ ജ്ഞം ത്വാം തസ്യ ധർമസ്യ
മേന്യ
14 [യ്]
സന്തി േലാകാ ബഹവസ് േത നേര ; അപ്യ് ഏൈകകഃ സപ്ത സപ്താപ്യ്
അഹാനി
മധു ച േതാ ഘൃതപൃക്താ വിേശാകാസ്; േത നാന്തവന്തഃ തിപാലയന്തി
15 [ ്]
താംസ് േത ദദാമി മാ പത പാതം; േയ േമ േലാകാസ് തവ േത ൈവ ഭവ
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ യദി വാ ദിവി ിതാസ്; താൻ ആ മ ക്ഷി ം അേപതേമാ 
ഹഃ
16 [യ്]
ന തുല്യേതജാഃ സുകൃതം കാമേയത; േയാഗേക്ഷമം പാർഥിവ പാർഥിവഃ സൻ
ൈദവാേദശാദ് ആപദം ാപ്യ വിദ്വാംശ്; ചേരൻ നൃശംസം ന ഹി ജാതു രാജാ
17 ധർമ്യം മാർഗം േചതയാേനാ യശസ്യം; കുര്യാൻ നൃേപാ ധർമം അേവക്ഷമാ 
ണഃ
ന മദ്വിേധാ ധർമബുദ്ധിഃ ജാനൻ; കുര്യാദ് ഏവം കൃപണം മാം യഥാത്ഥ
18 കുര്യാം അപൂർവം ന കൃതം യദ് അൈന്യർ; വിവിത്സമാനഃ കിം ഉ ത സാധു

വാണം ഏവം നൃപതിം യയാതിം; നൃേപാത്തേമാ വസു മനാ വീത് തം
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അധ്യായം 88

1 [വസ്]
പൃച്ഛാമി ത്വാം വസു മനാ രൗശദശ്വിർ; യദ്യ് അസ്തി േലാേകാ ദിവി മഹ്യം നേര
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ ഥിേതാ മഹാത്മൻ; േക്ഷ ജ്ഞം ത്വാം തസ്യ ധർമസ്യ
മേന്യ
2 [യ്]
യദ് അന്തരിക്ഷം പൃഥിവീ ദിശശ് ച; യത് േതജസാ തപേത ഭാനുമാംശ് ച
േലാകാസ് താവേന്താ ദിവി സംസ്ഥിതാ ൈവ; േത നാന്തവന്തഃ തിപാലയന്തി
3 [വസ്]
താംസ് േത ദദാമി പത മാ പാതം; േയ േമ േലാകാസ് തവ േത ൈവ ഭവ

ീണീൈഷ്വനാംസ് തൃണേകനാപി രാജൻ; തി ഹസ് േത യദി സമ്യക്
ദുഷ്ടഃ

4 [യ്]
ന മിഥ്യാഹം വി യം ൈവ സ്മരാമി; വൃഥാ ഗൃഹീതം ശിശുകാച് ഛങ്കമാനഃ
കുര്യാം ന ൈചവാകൃത പൂർവം അൈന്യർ; വിവിത്സമാനഃ കിം ഉ ത സാധു
5 [വസ്]
താംസ് ത്വം േലാകാൻ തിപദ്യസ്വ രാജൻ; മയാ ദത്താൻ യദി േനഷ്ടഃ യസ്
േത
അഹം ന താൻ ൈവ തിഗന്താ നേര ; സർേവ േലാകാസ് തവ േത ൈവ
ഭവ
6 [ഷിബി]
പൃച്ഛാമി ത്വാം ശിബിർ ഔശീനേരാ ഽഹം; മമാപി േലാകാ യദി സന്തീഹ താത
യദ്യ് അന്തരിേക്ഷ യദി വാ ദിവി ിതാഃ; േക്ഷ ജ്ഞം ത്വാം തസ്യ ധർമസ്യ
മേന്യ
7 [യ്]
ന ത്വം വാചാ ഹൃദേയനാപി വിദ്വൻ; പരീപ്സമാനാൻ നാവമംസ്ഥാ നേര
േതനാനന്താ ദിവി േലാകാഃ ിതാസ് േത; വിദ പാഃ സ്വനവേന്താ മഹാന്തഃ
8 [ഷ്]
താംസ് ത്വം േലാകാൻ തിപദ്യസ്വ രാജൻ; മയാ ദത്താൻ യദി േനഷ്ടഃ യസ്
േത
ന ചാഹം താൻ തിപേത്സ്യഹ ദത്ത്വാ; യ ഗത്വാ ത്വം ഉപാേസ്സ ഹ
േലാകാൻ
9 [യ്]
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യഥാ ത്വം ഇ തിമ ഭാവസ്; േത ചാപ്യ് അനന്താ നരേദവ േലാകാഃ
തഥാദ്യ േലാേക ന രേമ ഽന്യദേത്ത; തസ്മാച് ഛിേബ നാഭിനന്ദാമി ദായം
10 [ആ]
ന േചദ് ഏൈകകേശാ രാജംൽ േലാകാൻ നഃ തിനന്ദസി
സർേവ ദായ ഭവേത ഗന്താേരാ നരകം വയം
11 [യ്]
യദ് അർഹായ ദദധ്വം തത് സന്തഃ സത്യാനൃശംസ്യതഃ
അഹം തു നാഭിധൃേഷ്ണാമി യത്കൃതം ന മയാ പുരാ
12 [ആ]
കൈസ്യേത തിദൃശ്യേന്ത രഥാഃ പഞ്ച ഹിരണ്മയാഃ
ഉൈച്ചഃ സന്തഃ കാശേന്ത ജ്വലേന്താ ഽഗ്നിശിഖാ ഇവ
13 [യ്]
യുഷ്മാൻ ഏേത ഹി വക്ഷ്യന്തി രഥാഃ പഞ്ച ഹിരണ്മയാഃ
ഉൈച്ചഃ സന്തഃ കാശേന്ത ജ്വലേന്താ ഽഗ്നിശിഖാ ഇവ
14 [ആ]
ആതിഷ്ഠസ്വ രഥം രാജൻ വി മസ്വ വിഹായസാ
വയം അപ്യ് അനുയാസ്യാേമാ യദാ കാേലാ ഭവിഷ്യതി
15 [യ്]
സർൈവർ ഇദാനീം ഗന്തവ്യം സഹസ്വർഗജിേതാ വയം
ഏഷ േനാ വിരജാഃ പന്ഥാ ദൃശ്യേത േദവ സദ്മനഃ
16 [വ്]
േത ഽധിരുഹ്യ രഥാൻ സർേവ യാതാ നൃപസത്തമാഃ
ആ മേന്താ ദിവം ഭാഭിർ ധർേമണാവൃത്യ േരാദസീ
17 [ആ]
അഹം മേന്യ പൂർവം ഏേകാ ഽസ്മി ഗന്താ; സഖാ േച ഃ സർവഥാ േമ മഹാത്മാ
കസ്മാദ് ഏവം ശിബിർ ഔശീനേരാ ഽയം; ഏേകാ ഽത്യഗാത് സർവേവേഗന
വാഹാൻ
18 [യ്]
അദദാദ് േദവ യാനായ യാവദ് വിത്തം അവിന്ദത
ഉശീനരസ്യ പുേ ാ ഽയം തസ്മാച് േ േഷ്ഠാ ഹി നഃ ശിബിഃ
19 ദാനം തപഃ സത്യം അഥാപി ധർേമാ ീഃ; ീഃ ക്ഷമാ സൗമ്യ തഥാ
തിതിക്ഷാ
രാജന്ന് ഏതാന്യ് അ തിമസ്യ രാജ്ഞഃ; ശിേബഃ സ്ഥിതാന്യ് അനൃശംസസ്യ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 35

ബുദ്ധ്യാ
ഏവംവൃേത്താ ീനിേഷധശ് ച യസ്മാത്; തസ്മാച് ഛിബിർ അത്യഗാദ് ൈവ
രേഥന
20 [വ്]
അഥാഷ്ടകഃ പുനർ ഏവാന്വപൃച്ഛൻ; മാതാമഹം കൗതുകാദ് ഇ കൽപം
പൃച്ഛാമി ത്വാം നൃപേത ഹി സത്യം; കുതശ് ച കസ്യാസി സുതശ് ച കസ്യ
കൃതം ത്വയാ യദ് ധി ന തസ്യ കർതാ; േലാേക ത്വദന്യഃ ക്ഷ ിേയാ ാഹ്മേണാ
വാ
21 [യ്]
യയാതിർ അസ്മി നഹുഷസ്യ പു ഃ; പൂേരാഃ പിതാ സാർവഭൗമസ് ത്വ് ഇഹാസം
ഗുഹ്യം അർഥം മാമേകേഭ്യാ വീമി; മാതാമേഹാ ഽഹം ഭവതാം കാശഃ
22 സർവാം ഇമാം പൃഥിവീം നിർജിഗായ; േസ്ഥ ബദ്ധ്വാ ഹ്യ് അദദം ാഹ്മ 
േണഭ്യഃ
േമധ്യാൻ അശ്വാൻ ഏകശഫാൻ സുരൂപാംസ്; തദാ േദവാഃ പുണ്യഭാേജാ ഭവന്തി
23 അദാം അഹം പൃഥിവീം ാഹ്മേണഭ്യഃ; പൂർണാം ഇമാം അഖിലാം വാഹന 
സ്യ
േഗാഭിഃ സുവർേണന ധൈനശ് ച മുൈഖ്യസ്; ത ാസൻ ഗാഃ ശതം അർബുദാനി
24 സേത്യന േമ ദ്യൗശ് ച വസുന്ധരാ ച; തൈഥവാഗ്നിർ ജ്വലേത മാനുേഷഷു
ന േമ പൃഥാ വ്യാഹൃതം ഏവ വാക്യം; സത്യം ഹി സന്തഃ തിപൂജയന്തി
സർേവ ച േദവാ മുനയശ് ച േലാകാഃ; സേത്യന പൂജ്യാ ഇതി േമ മേനാഗതം
25 േയാ നഃ സ്വർഗജിതഃ സർവാൻ യഥാവൃത്തം നിേവദേയത്
അനസൂയുർ ദ്വിജാേ ഭ്യഃ സ ലേഭൻ നഃ സേലാകതാം
26 [വ്]
ഏവം രാജാ സ മഹാത്മാ ഹ്യ് അതീവ; ൈസ്വർ ദൗഹിൈ സ് താരിേതാ
ഽമി സാഹഃ
ത്യക്ത്വാ മഹീം പരേമാദാരകർമാ; സ്വർഗം ഗതഃ കർമഭിർ വ്യാപ്യ പൃഥ്വീം
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അധ്യായം 89

1 [ജ്]
ഭഗവഞ് േ ാതും ഇച്ഛാമി പൂേരാർ വംശകരാൻ നൃപാൻ
യദ് വീര്യാ യാദൃശാശ് ൈചവ യാവേന്താ യത് പരാ മാഃ
2 ന ഹ്യ് അസ്മിഞ് ശീലഹീേനാ വാ നിർവീേര്യാ വാ നരാധിപഃ

ജാ വിരഹിേതാ വാപി ഭൂതപൂർവഃ കദാ ചന
3 േതഷാം ഥിതവൃത്താനാം രാജ്ഞാം വിജ്ഞാനശാലിനാം
ചരിതം േ ാതും ഇച്ഛാമി വിസ്തേരണ തേപാധന
4 [വ്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
പൂേരാർ വംശധരാൻ വീരാഞ് ശ തിമേതജസഃ
5 വീേരശ്വര രൗ ാശ്വാസ് യഃ പു ാ മഹാരഥാഃ
പൂേരാഃ പൗഷ്ഠ്യാം അജായന്ത വീരസ് ത വംശകൃത്
6 മനസ ർ അഭവത് തസ്മാച് ഛൂരഃ േശ്യനീ സുതഃ ഭുഃ
പൃഥിവ്യാശ് ചതുരന്തായാ േഗാപ്താ രാജീവേലാചനഃ
7 സു ഃ സംഹനേനാ വാഗ്മീ സൗവീരീ തനയാസ് യഃ
മനേസ്യാർ അഭവൻ പു ാഃ ശൂരാഃ സർേവ മഹാരഥാഃ
8 രൗ ാശ്വസ്യ മേഹഷ്വാസാ ദശാപ്സരസി സൂനവഃ
യജ്വാേനാ ജജ്ഞിേര ശൂരാഃ ജാവേന്താ ബഹു താഃ
സർേവ സർവാ വിദ്വാംസഃ സർേവ ധർമപരായണാഃ
9 ഋേചപുർ അഥ കേക്ഷപുഃ കൃകേണപുശ് ച വീര്യവാൻ
സ്ഥണ്ഡിേല പൂർവേനപുശ് ച സ്ഥേലപുശ് ച മഹാരഥഃ
10 േതേജപുർ ബലവാൻ ധീമാൻ സേത്യപുശ് േച വി മഃ
ധർേമപുഃ സംനേതപുശ് ച ദശേമാ േദവ വി മഃ
അനാധൃഷ്ടി സുതാസ് താത രാജസൂയാശ്വേമധിനഃ
11 മതിനാരസ് തേതാ രാജാ വിദ്വാംശ് ചർേചപുേതാ ഽഭവത്
മതിനാര സുതാ രാജംശ് ചത്വാേരാ ഽമിതവി മാഃ
തംസുർ മഹാൻ അതിരേഥാ ഹ ശ് ചാ തിമദ തിഃ
12 േതഷാം തംസുർ മഹാവീര്യഃ പൗരവം വംശം ഉദ്വഹൻ
ആജഹാര യേശാ ദീപ്തം ജിഗായ ച വസുന്ധരാം
13 ഇലിനം തു സുതം തംസുർ ജനയാം ആസ വീര്യവാൻ
േസാ ഽപി കൃത്സ്നാം ഇമാം ഭൂമിം വിജിേഗ്യ ജയതാം വരഃ
14 രഥന്തര്യാം സുതാൻ പഞ്ച പഞ്ച ഭൂേതാപമാംസ് തതഃ
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ഇലിേനാ ജനയാം ആസ ദുഃഷന്ത ഭൃതീൻ നൃപ
15 ദുഃഷന്തം ശൂര ഭീമൗ ച പൂർവം വസും ഏവ ച
േതഷാം േജ്യേഷ്ഠാ ഽഭവദ് രാജാ ദുഃഷേന്താ ജനേമജയ
16 ദുഃഷന്താദ് ഭരേതാ ജേജ്ഞ വിദ്വാഞ് ശാകുന്തേലാ നൃപഃ
തസ്മാദ് ഭരത വംശസ്യ വി തേസ്ഥ മഹദ് യശഃ
17 ഭരതസ് തിസൃഷു ീഷു നവ പു ാൻ അജീജനത്
നാഭ്യനന്ദന്ത താൻ രാജാ നാനുരൂപാ മേമത്യ് ഉത
18 തേതാ മഹദ്ഭിഃ തുഭിർ ഈജാേനാ ഭരതസ് തദാ
േലേഭ പു ം ഭരദ്വാജാദ് ഭുമന ം നാമ ഭാരത
19 തതഃ പു ിണം ആത്മാനം ജ്ഞാത്വാ പൗരവനന്ദനഃ
ഭുമന ം ഭരതേ ഷ്ഠ യൗവരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയത്
20 തതസ് തസ്യ മഹീ സ്യ വിതഥഃ പു േകാ ഽഭവത്
തതഃ സ വിതേഥാ നാമ ഭുമേന്യാർ അഭവത് സുതഃ
21 സുേഹാ ശ് ച സുേഹാതാ ച സുഹവിഃ സുയജുസ് തഥാ
പുഷ്കരിണ്യാം ഋചീകസ്യ ഭുമേന്യാർ അഭവൻ സുതാഃ
22 േതഷാം േജ്യഷ്ഠഃ സുേഹാ സ് തു രാജ്യം ആപ മഹീക്ഷിതാം
രാജസൂയാശ്വേമധാൈദ്യഃ േസാ ഽയജദ് ബഹുഭിഃ സൈവഃ
23 സുേഹാ ഃ പൃഥിവീം സർവാം ബുഭുേജ സാഗരാംബരാം
പൂർണാം ഹസ്തിഗവാശ്വസ്യ ബഹുരത്നസമാകുലാം
24 മമേജ്ജവ മഹീ തസ്യ ഭൂരി ഭാരാവപീഡിതാ
ഹസ്ത്യശ്വരഥസ ർണാ മനുഷ്യകലിലാ ഭൃശം
25 സുേഹാേ രാജനി തദാ ധർമതഃ ശാസതി ജാഃ
ൈചത്യയൂപാങ്കിതാ ചാസീദ് ഭൂമിഃ ശതസഹ ശഃ

വൃദ്ധജനസസ്യാ ച സഹേദവാ വ്യേരാചത
26 ഐക്ഷ്വാകീ ജനയാം ആസ സുേഹാ ാത് പൃഥിവീപേതഃ
അജമീഢം സുമീഢം ച പുരുമീഢം ച ഭാരത
27 അജമീേഢാ വരസ് േതഷാം തസ്മിൻ വംശഃ തിഷ്ഠിതഃ
ഷട് പു ാൻ േസാ ഽപ്യ് അജനയത് തിസൃഷു ീഷു ഭാരത
28 ഋക്ഷം ഭൂമിന്യ് അേഥാ നീലീ ദുഃഷന്ത പരേമഷ്ഠിനൗ
േകശിന്യ് അജനയജ് ജ ം ഉഭൗ ച ജനരൂപിണൗ
29 തേഥേമ സർവപാഞ്ചാലാ ദുഃഷന്ത പരേമഷ്ഠിേനാഃ
അന്വയാഃ കുശികാ രാജഞ് ജേഹ്നാർ അമിതേതജസഃ
30 ജനരൂപിണേയാർ േജ്യഷ്ഠം ഋക്ഷം ആഹുർ ജനാധിപം
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ഋക്ഷാത് സംവരേണാ ജേജ്ഞ രാജൻ വംശകരസ് തവ
31 ആർേക്ഷ സംവരേണ രാജൻ ശാസതി വസുന്ധരാം
സങ്ക്ഷയഃ സുമഹാൻ ആസീത് ജാനാം ഇതി ശു മഃ
32 വ്യശീര്യത തേതാ രാ ം ക്ഷൈയർ നാനാവിൈധസ് തഥാ

ൻ മൃത ഭ്യാം അനാവൃഷ്ട്യാ വ്യാധിഭിശ് ച സമാഹതം
അഭ്യഘ്നൻ ഭാരതാംശ് ൈചവ സപത്നാനാം ബലാനി ച
33 ചാലയൻ വസുധാം ൈചവ ബേലന ചതുരംഗിണാ
അഭ്യയാത് തം ച പാഞ്ചാേല്യാ വിജിത്യ തരസാ മഹീം
അക്ഷൗഹിണീഭിർ ദശഭിഃ സ ഏനം സമേര ഽജയത്
34 തതഃ സദാരഃ സാമാത്യഃ സപു ഃ സസുഹൃജ്ജനഃ
രാജാ സംവരണസ് തസ്മാത് പലായത മഹാഭയാത്
35 സിേന്ധാർ നദസ്യ മഹേതാ നികുേഞ്ജ ന്യവസത് തദാ
നദീ വിഷയപര്യേന്ത പർവതസ്യ സമീപതഃ
ത ാവസൻ ബഹൂൻ കാലാൻ ഭാരതാ ദുർഗമാ ിതാഃ
36 േതഷാം നിവസതാം ത സഹ ം പരിവത്സരാൻ
അഥാഭ്യഗച്ഛദ് ഭരതാൻ വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
37 തം ആഗതം യേത്നന ത ദ്ഗമ്യാഭിവാദ്യ ച
അർഘ്യം അഭ്യാഹരംസ് തൈസ്മ േത സർേവ ഭാരതാസ് തദാ
നിേവദ്യ സർവം ഋഷേയ സത്കാേരണ സുവർചേസ
38 തം സമാം അഷ്ടമീം ഉഷ്ടം രാജാ വേ സ്വയം തദാ
പുേരാഹിേതാ ഭവാൻ േനാ ഽ രാജ്യായ യതാമേഹ
ഓം ഇത്യ് ഏവം വസിേഷ്ഠാ ഽപി ഭാരതാൻ ത്യപദ്യത
39 അഥാഭ്യഷിഞ്ചത് സാ ാേജ്യ സർവക്ഷ സ്യ പൗരവം
വിഷാണ ഭൂതം സർവസ്യാം പൃഥിവ്യാം ഇതി നഃ തം
40 ഭരതാധ ഷിതം പൂർവം േസാ ഽധ്യതിഷ്ഠത് പുേരാത്തമം
പുനർ ബലിഭൃതശ് ൈചവ ചേ സർവമഹീക്ഷിതഃ
41 തതഃ സ പൃഥിവീം ാപ്യ പുനർ ഈേജ മഹാബലഃ
ആജമീേഢാ മഹായൈജ്ഞർ ബഹുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
42 തതഃ സംവരണാത് സൗരീ സുഷുേവ തപതീ കുരും
രാജേത്വ തം ജാഃ സർവാ ധർമജ്ഞ ഇതി വ ിേര
43 തസ്യ നാമ്നാഭിവിഖ്യാതം പൃഥിവ്യാം കുരുജാംഗലം
കുരുേക്ഷ ം സ തപസാ പുണ്യം ചേ മഹാതപാഃ
44 അശ്വവന്തം അഭിഷ്വന്തം തഥാ ചി രഥം മുനിം
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ജനേമജയം ച വിഖ്യാതം പു ാംശ് ചാസ്യാനുശു മഃ
പൈഞ്ചതാൻ വാഹിനീ പു ാൻ വ്യജായത മനസ്വിനീ
45 അഭിഷ്വതഃ പരിക്ഷിത് തു ശബലാശ്വശ് ച വീര്യവാൻ
അഭിരാേജാ വിരാജശ് ച ശൽമലശ് ച മഹാബലഃ
46 ഉൈച്ചഃ വാ ഭ കാേരാ ജിതാരിശ് ചാഷ്ടമഃ തഃ
ഏേതഷാം അന്വവാേയ തു ഖ്യാതാസ് േത കർമൈജർ ഗുൈണഃ
47 ജനേമജയാദയഃ സപ്ത തൈഥവാേന്യ മഹാബലാഃ
പരിക്ഷിേതാ ഽഭവൻ പു ാഃ സർേവ ധർമാർഥേകാവിദാഃ
48 കക്ഷേസേനാ േസനൗ ച ചി േസനശ് ച വീര്യവാൻ
ഇ േസനഃ സുേഷണശ് ച ഭീമേസനശ് ച നാമതഃ
49 ജനേമജയസ്യ തനയാ ഭുവി ഖ്യാതാ മഹാബലാഃ
ധൃതരാ ഃ ഥമജഃ പാ ർ ബാ ീക ഏവ ച
50 നിഷധശ് ച മഹാേതജാസ് തഥാ ജാംബൂനേദാ ബലീ
കുേണ്ഡാദരഃ പദാതിശ് ച വസാതിശ് ചാഷ്ടമഃ തഃ
സർേവ ധർമാർഥകുശലാഃ സർേവ ഭൂതിഹിേത രതാഃ
51 ധൃതരാേ ാ ഽഥ രാജാസീത് തസ്യ പുേ ാ ഽഥ കുണ്ഡികഃ
ഹസ്തീ വിതർകഃ ാഥശ് ച കുണ്ഡലശ് ചാപി പഞ്ചമഃ
ഹവിഃ വാസ് തേഥ ാഭഃ സുമന ശ് ചാപരാജിതഃ
52 തീപസ്യ യഃ പു ാ ജജ്ഞിേര ഭരതർഷഭ
േദവാപിഃ ശന്തനുശ് ൈചവ ബാ ീകശ് ച മഹാരഥഃ
53 േദവാപിസ് തു വ ാജ േതഷാം ധർമപരീപ്സയാ
ശന്തനുശ് ച മഹീം േലേഭ ബാ ീകശ് ച മഹാരഥഃ
54 ഭരതസ്യാന്വേയ ജാതാഃ സത്ത്വവേന്താ മഹാരഥാഃ
േദവർഷികൽപാ നൃപേത ബഹേവാ രാജസത്തമാഃ
55 ഏവംവിധാശ് ചാപ്യ് അപേര േദവകൽപാ മഹാരഥാഃ
ജാതാ മേനാർ അന്വവാേയ ഐല വംശവിവർധനാഃ
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അധ്യായം 90

1 [ജ്]
തസ് ത്വേത്താ മയാ വി പൂർേവഷാം സംഭേവാ മഹാൻ

ഉദാരാശ് ചാപി വംേശ ഽസ്മിൻ രാജാേനാ േമ പരി താഃ
2 കിം തു ലഘ്വ് അർഥസംയുക്തം ിയാഖ്യാനം ന മാം അതി

ീണാത്യ് അേതാ ഭവാൻ ഭൂേയാ വിസ്തേരണ വീതു േമ
3 ഏതാം ഏവ കഥാം ദിവ്യാം ആ ജാ പതിേതാ മേനാഃ
േതഷാം ആജനനം പുണ്യം കസ്യ ന ീതിം ആവേഹത്
4 സദ് ധർമഗുണമാഹാൈത്മ്യർ അഭിവർധിതം ഉത്തമം
വിഷ്ടഭ്യ േലാകാംസ് ീൻ ഏഷാം യശഃ സ്ഫീതം അവസ്ഥിതം
5 ഗുണ ഭാവ വീര്യൗജഃ സേത്ത്വാത്സാഹവതാം അഹം
ന തൃപ്യാമി കഥാം ശൃണ്വന്ന് അമൃതാസ്വാദ സംമിതാം
6 [വ്]
ശൃണു രാജൻ പുരാ സമ്യങ് മയാ ൈദ്വപായനാച് തം
േ ാച്യമാനം ഇദം കൃത്സ്നം സ്വവംശജനനം ശുഭം
7 ദക്ഷസ്യാദിതിഃ
അദിേതർ വിവസ്വാൻ
വിവസ്വേതാ മനുഃ
മേനാർ ഇലാ
ഇലായാഃ പുരൂരവാഃ
പുരൂരവസ ആയുഃ
ആയുേഷാ നഹുഷഃ
നഹുഷസ്യ യയാതിഃ
8 യയാേതർ േദ്വ ഭാേര്യ ബഭൂവതുഃ
ഉശനേസാ ദുഹിതാ േദവ യാനീ വൃഷപർവണശ് ച ദുഹിതാ ശർമിഷ്ഠാ നാമ
അ ാനുവംേശാ ഭവതി
9 യദും ച തുർവസും ൈചവ േദവ യാനീ വ്യജായത

ഹ ം ചാനും ച പൂരും ച ശർമിഷ്ഠാ വാർഷപർവണീ
10 ത യേദാർ യാദവാഃ
പൂേരാഃ പൗരവാഃ
11 പൂേരാർ ഭാര്യാ കൗസല്യാ നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ജനേമജേയാ നാമ
യസ് ീൻ അശ്വേമധാൻ ആജഹാര
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വിശ്വജിതാ േചഷ്ട്വാ വനം വിേവശ
12 ജനേമജയഃ ഖല്വ് അനന്താം നാേമാപേയേമ മാധവീം
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ാചിന്വാൻ
യഃ ാചീം ദിശം ജിഗായ യാവത് സൂേര്യാദയാത്
തതസ് തസ്യ ാചിന്വത്വം
13 ാചിന്വാൻ ഖല്വ് അശ്മകീം ഉപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ സംയാതിഃ
14 സംയാതിഃ ഖലു ദൃഷദ്വേതാ ദുഹിതരം വരാംഗീം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ അഹം പാതിഃ
15 അഹം പാതിസ് തു ഖലു കൃതവീര്യദുഹിതരം ഉപേയേമ ഭാനുമതീം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ സാർവഭൗമഃ
16 സാർവഭൗമഃ ഖലു ജിത്വാജഹാര ൈകേകയീം സുനന്ദാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ജയേത്സനഃ
17 ജയേത്സനഃ ഖലു ൈവദർഭീം ഉപേയേമ സുഷുവാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ അരാചീനഃ
18 അരാചീേനാ ഽപി ൈവദർഭീം ഏവാപരാം ഉപേയേമ മര്യാദാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ മഹാഭൗമഃ
19 മഹാഭൗമഃ ഖലു ാേസനജിതീം ഉപേയേമ സുയജ്ഞാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ അയുത നായീ
യഃ പുരുഷേമധാനാം അയുതം ആനയത്
തദ് അസ്യായുത നായിത്വം
20 അയുതനായീ ഖലു പൃഥു വേസാ ദുഹിതരം ഉപേയേമ ഭാസാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ അേ ാധനഃ
21 അേ ാധനഃ ഖലു കാലിനീം കര ം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ േദവാതിഥിഃ
22 േദവാതിഥിഃ ഖലു ൈവേദഹീം ഉപേയേമ മര്യാദാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഋചഃ
23 ഋചഃ ഖല്വ് ആംേഗയീം ഉപേയേമ സുേദവാം നാമ
തസ്യാം പു ം അജനയദ് ഋക്ഷം
24 ഋക്ഷഃ ഖലു തക്ഷക ദുഹിതരം ഉപേയേമ ജ്വാലാം നാമ
തസ്യാം പു ം മതിനാരം നാേമാത്പാദയാം ആസ
25 മതിനാരഃ ഖലു സരസ്വത്യാം ദ്വാദശ വാർഷികം സ ം ആജഹാര
26 നിവൃേത്ത ച സേ സരസ്വത്യ് അഭിഗമ്യ തം ഭർതാരം വരയാം ആസ
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തസ്യാം പു ം അജനയത് തംസും നാമ
27 അ ാനുവംേശാ ഭവതി
28 തംസും സരസ്വതീ പു ം മതിനാരാദ് അജീജനത്
ഇലിനം ജനയാം ആസ കാലിന്ദ്യാം തംസുർ ആത്മജം
29 ഇലിനസ് തു രഥന്തര്യാം ദുഃഷന്താദ്യാൻ പഞ്ച പു ാൻ അജനയത്
30 ദുഃഷന്തഃ ഖലു വിശ്വാമി ദുഹിതരം ശകുന്തലാം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഭരതഃ
ത േ ാകൗ ഭവതഃ
31 മാതാ ഭ ാ പിതുഃ പുേ ാ േയന ജാതഃ സ ഏവ സഃ
ഭരസ്വ പു ം ദുഃഷന്ത മാവമംസ്ഥാഃ ശകുന്തലാം
32 േരേതാ ധാഃ പു ഉന്നയതി നരേദവ യമക്ഷയാത്
ത്വം ചാസ്യ ധാതാ ഗർഭസ്യ സത്യാം ആഹ ശകുന്തലാ
33 തേതാ ഽസ്യ ഭരതത്വം
34 ഭരതഃ ഖലു കാേശയീം ഉപേയേമ സാർവേസനീം സുനന്ദാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഭുമന ഃ
35 ഭുമന ഃ ഖലു ദാശാർഹീം ഉപേയേമ ജയാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ സുേഹാ ഃ
36 സുേഹാ ഃ ഖല്വ് ഇക്ഷ്വാകുകന്യാം ഉപേയേമ സുവർണാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഹസ്തീ
യ ഇദം ഹാസ്തിനപുരം മാപയാം ആസ
ഏതദ് അസ്യ ഹാസ്തിനപുരത്വം
37 ഹസ്തീ ഖലു ൈ ഗർതീം ഉപേയേമ യേശാധരാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ വികുണ്ഠനഃ
38 വികുണ്ഠനഃ ഖലു ദാശാർഹീം ഉപേയേമ സുേദവാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഽജമീഢഃ
39 അജമീഢസ്യ ചതുർവിംശം പു ശതം ബഭൂവ ൈകേകയ്യാം നാഗായാം
ഗാന്ധര്യാം വിമലായാം ഋക്ഷായാം േചതി
പൃഥക്പൃഥഗ് വംശകരാ നൃപതയഃ
ത വംശകരഃ സംവരണഃ
40 സംവരണഃ ഖലു ൈവവസ്വതീം തപതീം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ കുരുഃ
41 കുരുഃ ഖലു ദാശാർഹീം ഉപേയേമ ശുഭാംഗീം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ വിഡൂരഥഃ
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42 വിഡൂരഥസ് തു മാഗധീം ഉപേയേമ സ ിയാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഽരുഗ്വാൻ നാമ
43 അരുഗ്വാൻ ഖലു മാഗധീം ഉപേയേമ ഽമൃതാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ പരിക്ഷിത്
44 പരിക്ഷിത് ഖലു ബാഹുദാം ഉപേയേമ സുയശാം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ ഭീമേസനഃ
45 ഭീമേസനഃ ഖലു ൈകേകയീം ഉപേയേമ സുകുമാരീം നാമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ പര്യ വാഃ
യം ആഹുഃ തീപം നാമ
46 തീപഃ ഖലു ൈശബ്യാം ഉപേയേമ സുനന്ദ്ദാം നാമ
തസ്യാം പു ാൻ ഉത്പാദയാം ആസ േദവാപിം ശന്തനും ബാ ീകം േചതി
47 േദവാപിഃ ഖലു ബാല ഏവാരണ്യം വിേവശ
ശന്തനുസ് തു മഹീപാേലാ ഽഭവത്
അ ാനുവംേശാ ഭവതി
48 യം യം കരാഭ്യാം ശതി ജീർണം സ സുഖം അ േത
പുനർ യുവാ ച ഭവതി തസ്മാത് തം ശന്തനും വിദുഃ
49 തദ് അസ്യ ശന്തനുത്വം
50 ശന്തനുഃ ഖലു ഗനാം ഭാഗീരഥീം ഉപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ േദവ തഃ
യം ആഹുർ ഭീഷ്മ ഇതി
51 ഭീഷ്മഃ ഖലു പിതുഃ ിയചികീർഷയാ സത്യവതീം ഉദവഹൻ മാതരം
യാം ആഹുർ ഗന്ധകാലീതി
52 തസ്യാം കാനീേനാ ഗർഭഃ പരാശരാദ് ൈദ്വപായനഃ
തസ്യാം ഏവ ശന്തേനാർ ദ്വൗ പുേ ാ ബഭൂവതുഃ
ചി ാംഗേദാ വിചി വീര്യശ് ച
53 തേയാർ അ ാപ്തയൗവന ഏവ ചി ാംഗേദാ ഗന്ധർേവണ ഹതഃ
വിചി വീര്യസ് തു രാജാ സമഭവത്
54 വിചി വീര്യഃ ഖലു കൗസല്യാത്മേജ ഽംബികാംബാലിേക കാശിരാജ
ദുഹിതരാവ് ഉപേയേമ
55 വിചി വീര്യസ് ത്വ് അനപത്യ ഏവ വിേദഹത്വം ാപ്തഃ
56 തതഃ സത്യവതീ ചിന്തയാം ആസ
ദൗഃഷേന്താ വംശ ഉച്ഛിദ്യേത ഇതി
57 സാ ൈദ്വപായനം ഋഷിം ചിന്തയാം ആസ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 44

58 സ തസ്യാഃ പുരതഃ സ്ഥിതഃ കിം കരവാണീതി
59 സാ തം ഉവാച

ാതാ തവാനപത്യ ഏവ സ്വര്യാേതാ വിചി വീര്യഃ
സാധ്വ് അപത്യം തേസ്യാത്പാദേയതി
60 സ പരം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ീൻ പു ാൻ ഉത്പാദയാം ആസ ധൃതരാ ം
പാ ം വിദുരം േചതി
61 ത ധൃതരാ സ്യ രാജ്ഞഃ പു ശതം ബഭൂവ ഗാന്ധാര്യാം വരദാനാദ്
ൈദ്വപായനസ്യ
62 േതഷാം ധൃതരാ സ്യ പു ാണാം ചത്വാരഃ ധാനാ ബഭൂവുർ ദുേര്യാധേനാ
ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ചി േസേനതി
63 പാേണ്ഡാസ് തു േദ്വ ഭാേര്യ ബഭൂവതുഃ കുന്തീ മാ ീ േചത്യ് ഉേഭ ീരേത്ന
64 അഥ പാ ർ മൃഗയാം ചരൻ ൈമഥുന ഗതം ഋഷിം അപശ്യൻ മൃഗ്യാം
വർതമാനം
തൈഥവാ ത മനാസാദിത കാമരസം അതൃപ്തം ബാേണനാഭിജഘാന
65 സ ബാണവിേദ്ധാവാച പാ ം
ചരതാ ധർമം ഇയം േയന ത്വയാഭിേജ്ഞന കാമരസസ്യാഹം അനവാപ്തകാമ 
രേസാ ഽഭിഹതസ് തസ്മാത് ത്വം അപ്യ് ഏതാം അവസ്ഥാം ആസാദ്യാനവാപ്ത
കാമരസഃ പഞ്ചത്വം ആപ്സ്യസി ക്ഷി ം ഏേവതി
66 സ വിവർണരൂപഃ പാ ഃ ശാപം പരിഹരമാേണാ േനാപാസർപത ഭാേര്യ
67 വാക്യം േചാവാച
സ്വചാപല്യാദ് ഇദം ാപ്തവാൻ അഹം
ശൃേണാമി ച നാനപത്യസ്യ േലാകാ സന്തീതി
68 സാ ത്വം മദർേഥ പു ാൻ ഉത്പാദേയതി കുന്തീം ഉവാച
69 സാ ത പു ാൻ ഉത്പാദയാം ആസ ധർമാദ് യുധിഷ്ഠിരം മാരുതാദ്
ഭീമേസനം ശ ാദ് അർജുനം ഇതി
70 സ താം ഹൃഷ്ടരൂപഃ പാ ർ ഉവാച
ഇയം േത സപത്ന്യനപത്യാ
സാധ്വ് അസ്യാം അപത്യം ഉത്പാദ്യതാം ഇതി
71 ൈസവം അസ്ത്വ് ഇത്യ് ഉക്തഃ കുന്ത്യാ
72 തേതാ മാ ്യാം അശ്വിഭ്യാം നകുല സഹേദവാവ് ഉത്പാദിതൗ
73 മാ ീം ഖല്വ് അല താം ദൃഷ്ട്വാ പാ ർ ഭാവം ചേ
74 സ താം ൈഷ്ട്വവ വിേദഹത്വം ാപ്തഃ
75 തൈ നം ചിതാസ്ഥം മാ ീ സമന്വാരുേരാഹ
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76 ഉവാച കുന്തീം
യമേയാർ ആര്യയാ മത്തയാ ഭവിതവ്യം ഇതി
77 തതസ് േത പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ കുന്ത്യാ സഹിതാ ഹാസ്തിനപുരം ആനീയ
താപൈസർ ഭീഷ്മസ്യ വിദുരസ്യ ച നിേവദിതാഃ
78 ത ാപി ജതു ഗൃേഹ ദഗ്ധും സമാരബ്ധാ ന ശകിതാ വിദുര മ ിേതന
79 തതശ് ച ഹിഡിംബം അന്തരാ ഹൈത്വക ച ാം ഗതാഃ
80 തസ്യാം അപ്യ് ഏകച ായാം ബകം നാമ രാക്ഷസം ഹത്വാ പാഞ്ചാല
നഗരം അഭിഗതാഃ
81 തസ്മാദ് ൗപദീം ഭാര്യാം അവിന്ദൻ സ്വവിഷയം ചാജ ഃ കുശലിനഃ
82 പു ാംശ് േചാത്പാദയാം ആസുഃ

തിവിന്ധ്യം യുധിഷ്ഠിരഃ
സുത േസാമം വൃേകാദരഃ

തകീർതിം അർജുനഃ
ശതാനീകം നകുലഃ

തകർമാണം സഹേദേവതി
83 യുധിഷ്ഠിരസ് തു േഗാവാസനസ്യ ൈശബ്യസ്യ േദവികാം നാമ കന്യാം
സ്വയംവേര േലേഭ
തസ്യാം പു ം ജനയാം ആസ യൗേധയം നാമ
84 ഭീമേസേനാ ഽപി കാശ്യാം ബലധരാം നാേമാപേയേമ വീര്യശുൽകാം
തസ്യാം പു ം സർവഗം നാേമാത്പാദയാം ആസ
85 അർജുനഃ ഖലു ദ്വാരവതീം ഗത്വാ ഭഗിനീം വാസുേദവസ്യ സുഭ ാം നാമ
ഭാര്യാം ഉദവഹത്
തസ്യാം പു ം അഭിമന ം നാമ ജനയാം ആസ
86 നകുലസ് തു ൈചദ്യാം കേരണുവതീം നാമ ഭാര്യാം ഉദവഹത്
തസ്യാം പു ം നിരമി ം നാമാജനയത്
87 സഹേദേവാ ഽപി മാ ീം ഏവ സ്വയംവേര വിജയാം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം പു ം അജനയത് സുേഹാ ം നാമ
88 ഭീമേസനസ് തു പൂർവം ഏവ ഹിഡിംബായാം രാക്ഷസ്യാം ഘേടാത്കചം
നാമ പു ം ജനയാം ആസ
89 ഇത്യ് ഏത ഏകാദശ പാണ്ഡവാനാം പു ാഃ
90 വിരാടസ്യ ദുഹിതരം ഉത്തരാം നാമാഭിമന ർ ഉപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ പരാസുർ ഗർേഭാ ഽജായത
91 തം ഉത്സംേഗന തിജ ാഹ പൃഥാ നിേയാഗാത് പുരുേഷാത്തമസ്യ വാസു 
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േദവസ്യ
ഷാണ്മാസികം ഗർഭം അഹം ഏനം ജീവയിഷ്യാമീതി
92 സഞ്ജീവയിത്വാ ൈചനം ഉവാച
പരിക്ഷീേണ കുേല ജാേതാ ഭവത്വ് അയം പരിക്ഷിൻ നാേമതി
93 പരിക്ഷിത് തു ഖലു മാ വതീം നാേമാപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജനേമജയഃ
94 ജനേമജയാത് തു വപുഷ്ടമായാം ദ്വൗ പു ൗ ശതാനീകഃ ശ ശ് ച
95 ശതാനീകസ് തു ഖലു ൈവേദഹീം ഉപേയേമ
തസ്യാം അസ്യ ജേജ്ഞ പുേ ാ ഽശ്വേമധ ദത്തഃ
96 ഇത്യ് ഏഷ പൂേരാർ വംശസ് തു പാണ്ഡവാനാം ച കീർതിതഃ
പൂേരാർ വംശം ഇമം ത്വാ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
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അധ്യായം 91

1 [വ്]
ഇക്ഷ്വാകുവംശ ഭേവാ രാജാസീത് പൃഥിവീപതിഃ
മഹാഭിഷ ഇതി ഖ്യാതഃ സത്യവാക് സത്യവി മഃ
2 േസാ ഽശ്വേമധ സഹേ ണ വാജേപയശേതന ച
േതാഷയാം ആസ േദേവ ം സ്വർഗം േലേഭ തതഃ ഭുഃ
3 തതഃ കദാ ചിദ് ഹ്മാണം ഉപാസാം ച ിേര സുരാഃ
ത രാജർഷേയാ ആസൻ സ ച രാജാ മഹാഭിഷഃ
4 അഥ ഗംഗാ സരിേ ഷ്ഠാ സമുപായാത് പിതാമഹം
തസ്യാ വാസഃ സമുദ്ഭൂതം മാരുേതന ശശി ഭം
5 തേതാ ഽഭവൻ സുരഗണാഃ സഹസാവാങ്മുഖാസ് തദാ
മഹാഭിഷസ് തു രാജർഷിർ അശേങ്കാ ദൃഷ്ടവാൻ നദീം
6 അപധ്യാേതാ ഭഗവതാ ഹ്മണാ സ മഹാഭിഷഃ
ഉക്തശ് ച ജാേതാ മർേത്യഷു പുനർ േലാകാൻ അവാപ്സ്യസി
7 സ ചിന്തയിത്വാ നൃപതിർ നൃപാൻ സർവാംസ് തേപാധനാൻ

തീപം േരാചയാം ആസ പിതരം ഭൂരി വർചസം
8 മഹാഭിഷം തു തം ദൃഷ്ട്വാ നദീ ൈധര്യാച് ച തം നൃപം
തം ഏവ മനസാധ്യായം ഉപാവർതത് സരിദ് വരാ
9 സാ തു വിധ്വസ്തവപുഷഃ കശ്മലാഭിഹതൗജസഃ
ദദർശ പഥി ഗച്ഛന്തീ വസൂൻ േദവാൻ ദിവൗകസഃ
10 തഥാരൂപാംശ് ച താൻ ദൃഷ്ട്വാ പ ച്ഛ സരിതാം വരാ
കിം ഇദം നഷ്ടരൂപാഃ സ്ഥ കച് ചിത് േക്ഷമം ദിവൗകസാം
11 താം ഊചുർ വസേവാ േദവാഃ ശപ്താഃ േസ്മാ ൈവ മഹാനദി
അൽേപ ഽപരാേധ സംരംഭാദ് വസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
12 വിമൂഢാ ഹി വയം സർേവ ച്ഛന്നം ഋഷിസത്തമം
സന്ധ്യാം വസിഷ്ഠം ആസീനം തം അത്യഭിസൃതാഃ പുരാ
13 േതന േകാപാദ് വയം ശപ്താ േയാനൗ സംഭവേതതി ഹ
ന ശക്യം അന്യഥാ കർതും യദ് ഉക്തം ഹ്മവാദിനാ
14 ത്വം തസ്മാൻ മാനുഷീ ഭൂത്വാ സൂഷ്വ പു ാൻ വസൂൻ ഭുവി
ന മാനുഷീണാം ജഠരം വിേശമാശുഭം വയം
15 ഇത്യ് ഉക്താ താൻ വസൂൻ ഗംഗാ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ വീദ് ഇദം
മർേത്യഷു പുരുഷേ ഷ്ഠഃ േകാ വഃ കർതാ ഭവിഷ്യതി
16 [വസവഹ്]
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തീപസ്യ സുേതാ രാജാ ശന്തനുർ നാമ ധാർമികഃ
ഭവിതാ മാനുേഷ േലാേക സ നഃ കർതാ ഭവിഷ്യതി
17 [ഗൻഗാ]
മമാപ്യ് ഏവം മതം േദവാ യഥാവദ് അത മാനഘാഃ

ിയം തസ്യ കരിഷ്യാമി യുഷ്മാകം ൈചതദ് ഈപ്ശിതം
18 [വസവഹ്]
ജാതാൻ കുമാരാൻ സ്വാൻ അ േക്ഷ ം ൈവ ത്വം അർഹസി
യഥാ നചിര കാലം േനാ നി തിഃ സ്യാത് ിേലാകേഗ
19 [ഗ്]
ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി പു സ് തസ്യ വിധീയതാം
നാസ്യ േമാഘഃ സംഗമഃ സ്യാത് പു േഹേതാർ മയാ സഹ
20 [വസവഹ്]
തുരീയാർധം ദാസ്യാേമാ വീര്യൈസ്യൈകകേശാ വയം
േതന വീേര്യണ പു സ് േത ഭവിതാ തസ്യ േചപ്സിതഃ
21 ന സമ്പത്സ്യതി മർേത്യഷു പുനസ് തസ്യ തു സന്തതിഃ
തസ്മാദ് അപു ഃ പു സ് േത ഭവിഷ്യതി സ വീര്യവാൻ
22 [വ്]
ഏവം േത സമയം കൃത്വാ ഗംഗയാ വസവഃ സഹ
ജ ഃ ഹൃഷ്ടമനേസാ യഥാ സങ്കൽപം അഞ്ജസാ
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അധ്യായം 92

1 [വ്]
തതഃ തീേപാ രാജാ സ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
നിഷസാദ സമാ ബഹ്വീർ ഗംഗാതീരഗേതാ ജപൻ
2 തസ്യ രൂപഗുേണാേപതാ ഗംഗാ ീർ ഇവ രൂപിണീ
ഉത്തീര്യ സലിലാത് തസ്മാൽ േലാഭനീയതമാകൃതിഃ
3 അധീയാനസ്യ രാജർേഷർ ദിവ്യരൂപാ മനസ്വിനീ
ദക്ഷിണം ശാലസങ്കാശം ഊരും േഭേജ ശുഭാനനാ
4 തീപസ് തു മഹീപാലസ് താം ഉവാച മനസ്വിനീം
കരവാണി കിം േത കല്യാണി ിയം യത് േത ഽഭികാങ്ക്ഷിതം
5 [ ീ]
ത്വാം അഹം കാമേയ രാജൻ കുരുേ ഷ്ഠ ഭജസ്വ മാം
ത്യാഗഃ കാമവതീനാം ഹി ീണാം സദ്ഭിർ വിഗർഹിതഃ
6 [ ്]
നാഹം പര ിയം കാമാദ് ഗേച്ഛയം വരവർണിനി
ന ചാസവർണാം കല്യാണി ധർമ്യം തദ് വിദ്ധി േമ തം
7 [ ീ]
നാേ യസ്യ് അസ്മി നാഗമ്യാ ന വക്തവ്യാ ച കർഹി ചിത്
ഭജ മ്മാം ഭജമാനാം ത്വം രാജൻ കന്യാം വര ിയം
8 [ ്]
മയാതിവൃത്തം ഏതത് േത യൻ മാം േചാദയസി ിയം
അന്യഥാ തിപന്നം മാം നാശേയദ് ധർമവി വഃ
9 ാപ്യ ദക്ഷിണം ഊരും േമ ത്വം ആ ിഷ്ടാ വരാംഗേന
അപത്യാനാം ഷാണാം ച ഭീരു വിദ്ധ്യ് ഏതദ് ആസനം
10 സവ്യതഃ കാമിനീ ഭാഗസ് ത്വയാ സ ച വിവർജിതഃ
തസ്മാദ് അഹം നാചരിേഷ്യ ത്വയി കാമം വരാംഗേന
11 ഷാ േമ ഭവ കല്യാണി പു ാർേഥ ത്വാം വൃേണാമ്യ് അഹം

ഷാേപക്ഷം ഹി വാേമാരു ത്വം ആഗമ്യ സമാ ിതാ
12 [ ീ]
ഏവം അപ്യ് അ ധർമജ്ഞ സംയുേജ്യയം സുേതന േത
ത്വദ്ഭൈക്ത്യവ ഭജിഷ്യാമി ഖ്യാതം ഭാരതം കുലം
13 പൃഥിവ്യാം പാർഥിവാ േയ ച േതഷാം യൂയം പരായണം
ഗുണാ ന ഹി മയാ ശക്യാ വ ം വർഷശൈതർ അപി
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കുലസ്യ േയ വഃ ഥിതാസ് തത് സാധുത്വം അനുത്തമം
14 സ േമ നാഭിജനജ്ഞഃ സ്യാദ് ആചേരയം ച യദ് വിേഭാ
തത് സർവം ഏവ പു സ് േത ന മീമാംേസത കർഹി ചിത്
15 ഏവം വസന്തീ പുേ േത വർധയിഷ്യാമ്യ് അഹം ിയം
പുൈ ഃ പുൈണ്യഃ ിൈയശ് ചാപി സ്വർഗം ാപ്സ്യതി േത സുതഃ
16 [വ്]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു സാ രാജംസ് തൈ വാന്തരധീയത
പു ജന്മ തീക്ഷംസ് തു സ രാജാ തദ് അധാരയത്
17 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു തീപഃ ക്ഷ ിയർഷഭഃ
തപസ് േതേപ സുതസ്യാർേഥ സഭാര്യഃ കുരുനന്ദന
18 തേയാഃ സമഭവത് പുേ ാ വൃദ്ധേയാഃ സ മഹാഭിഷഃ
ശാന്തസ്യ ജേജ്ഞ സന്താനസ് തസ്മാദ് ആസീത് സ ശന്തനുഃ
19 സംസ്മരംശ് ചാക്ഷയാംൽ േലാകാൻ വിജിതാൻ േസ്വന കർമണാ
പുണ്യകർമകൃദ് ഏവാസീച് ഛന്തനുഃ കുരു സത്തമ
20 തീപഃ ശന്തനും പു ം യൗവനസ്ഥം തേതാ ഽന്വശാത്
പുരാ മാം ീ സമഭ്യാഗാച് ഛന്തേനാ ഭൂതേയ തവ
21 ത്വാം ആ േജദ് യദി രഹഃ സാ പു വരവർണിനീ
കാമയാനാഭിരൂപാഢ്യാ ദിവ്യാ ീ പു കാമ്യയാ
സാ ത്വയാ നാനുേയാക്തവ്യാ കാസി കസ്യാസി വാംഗേന
22 യച് ച കുര്യാൻ ന തത് കാര്യം ഷ്ടവ്യാ സാ ത്വയാനഘ
മന്നിേയാഗാദ് ഭജന്തീം താം ഭേജഥാ ഇത്യ് ഉവാച തം
23 ഏവം സന്ദിശ്യ തനയം തീപഃ ശന്തനും തദാ
േസ്വ ച രാേജ്യ ഽഭിഷിൈച്യനം വനം രാജാ വിേവശ ഹ
24 സ രാജാ ശന്തനുർ ധീമാൻ ഖ്യാതഃ പൃഥ്വ്യാം ധനുർധരഃ
ബഭൂവ മൃഗയാ ശീലഃ സതതം വനേഗാചരഃ
25 സ മൃഗാൻ മഹിഷാംശ് ൈചവ വിനിഘ്നൻ രാജസത്തമഃ
ഗംഗാം അനുചചാൈരകഃ സിദ്ധചാരണേസവിതാം
26 സ കദാ ചിൻ മഹാരാജ ദദർശ പരമ ിയം
ജാജ്വല്യമാനാം വപുഷാ സാക്ഷാത് പദ്മാം ഇവ ിയം
27 സർവാനവദ്യാം സുദതീം ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാം
സൂക്ഷ്മാംബരധരാം ഏകാം പദ്േമാദര സമ ഭാം
28 താം ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടേരാമാഭൂദ് വിസ്മിേതാ രൂപസമ്പദാ
പിബന്ന് ഇവ ച േന ാഭ്യാം നാതൃപ്യത നരാധിപഃ
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29 സാ ച ദൃൈഷ്ട്വവ രാജാനം വിചരന്തം മഹാദ തിം
േസ്നഹാദ് ആഗതസൗഹാർദാ നാതൃപ്യത വിലാസിനീ
30 താം ഉവാച തേതാ രാജാ സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
േദവീ വാ ദാനവീ വാ ത്വം ഗന്ധർവീ യദി വാപ്സരാഃ
31 യക്ഷീ വാ പന്നഗീ വാപി മാനുഷീ വാ സുമധ്യേമ
യാ വാ ത്വം സുരഗർഭാേഭ ഭാര്യാ േമ ഭവ േശാഭേന
32 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജ്ഞഃ സസ്മിതം മൃദു വൽഗു ച
വസൂനാം സമയം ത്വാ അഭ്യഗച്ഛദ് അനിന്ദിതാ
33 ഉവാച ൈചവ രാജ്ഞഃ സാ ാദയന്തീ മേനാ ഗിരാ
ഭവിഷ്യാമി മഹീപാല മഹിഷീ േത വശാനുഗാ
34 യത് തു കുര്യാം അഹം രാജഞ് ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
ന തദ് വാരയിതവ്യാസ്മി ന വക്തവ്യാ തഥാ ിയം
35 ഏവം ഹി വർതമാേന ഽഹം ത്വയി വത്സ്യാമി പാർഥിവ
വാരിതാ വി ിയം േചാക്താ ത്യേജയം ത്വാം അസംശയം
36 തേഥതി രാജ്ഞാ സാ തൂക്താ തദാ ഭരതസത്തമ

ഹർഷം അതുലം േലേഭ ാപ്യ തം പാർഥിേവാത്തമം
37 ആസാദ്യ ശന്തനുസ് താം ച ബുഭുേജ കാമേതാ വശീ
ന ഷ്ടേവ്യതി മന്വാേനാ ന സ താം കിം ചിദ് ഊചിവാൻ
38 സ തസ്യാഃ ശീലവൃേത്തന രൂപൗദാര്യഗുേണന ച
ഉപചാേരണ ച രഹസ് തുേതാഷ ജഗതീപതിഃ
39 ദിവ്യരൂപാ ഹി സാ േദവീ ഗംഗാ ിപഥഗാ നദീ
മാനുഷം വി ഹം ീമത് കൃത്വാ സാ വരവർണിനീ
40 ഭാേഗ്യാപനത കാമസ്യ ഭാേര്യേവാപസ്ഥിതാഭവത്
ശന്തേനാ രാജസിംഹസ്യ േദവരാജസമദ േതഃ
41 സംേഭാഗേസ്നഹചാതുൈര്യർ ഹാവ ലാൈസ്യർ മേനാഹൈരഃ
രാജാനം രമയാം ആസ യഥാ േരേമ തൈഥവ സഃ
42 സ രാജാ രതിസക്തത്വാദ് ഉത്തമ ീ ഗുൈണർ ഹൃതഃ
സംവത്സരാൻ ഋതൂൻ മാസാൻ ന ബുേബാധ ബഹൂൻ ഗതാൻ
43 രമമാണസ് തയാ സാർധം യഥാകാമം ജേനശ്വരഃ
അഷ്ടാവ് അജനയത് പു ാംസ് തസ്യാം അമര വർണിനഃ
44 ജാതം ജാതം ച സാ പു ം ക്ഷിപത്യ് അംഭസി ഭാരത

ീണാമി ത്വാഹം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഗംഗാ േ ാതസ്യ് അമജ്ജയത്
45 തസ്യ തൻ ന ിയം രാജ്ഞഃ ശന്തേനാർ അഭവത് തദാ
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ന ച താം കിം ചേനാവാച ത്യാഗാദ് ഭീേതാ മഹീപതിഃ
46 അഥ താം അഷ്ടേമ പുേ ജാേത ഹസിതാം ഇവ
ഉവാച രാജാ ദുഃഖാർതഃ പരീപ്സൻ പു ം ആത്മനഃ
47 മാ വധീഃ കാസി കസ്യാസി കിം ഹിംസസി സുതാൻ ഇതി
പു ഘ്നി സുമഹത് പാപം മാ ാപസ് തിഷ്ഠ ഗർഹിേത
48 [ ീ]
പു കാമന േത ഹന്മി പു ം പു വതാം വര
ജീർണസ് തു മമ വാേസാ ഽയം യഥാ സ സമയഃ കൃതഃ
49 അഹം ഗംഗാ ജ സുതാ മഹർഷിഗണേസവിതാ
േദവകാര്യാർഥ സിദ്ധ്യർഥം ഉഷിടാഹം ത്വയാ സഹ
50 അഷ്ടേമ വസേവാ േദവാ മഹാഭാഗാ മഹൗജസഃ
വസിഷ്ഠ ശാപേദാേഷണ മാനുഷത്വം ഉപാഗതാഃ
51 േതഷാം ജനയിതാ നാന്യസ് ത്വദൃേത ഭുവി വിദ്യേത
മദ്വിധാ മാനുഷീ ധാ ീ ന ൈചവാസ്തീഹ കാ ചന
52 തസ്മാത് തജ് ജനനീ േഹേതാർ മാനുഷത്വം ഉപാഗതാ
ജനയിത്വാ വസൂൻ അഷ്ടൗ ജിതാ േലാകാസ് ത്വയാക്ഷയാഃ
53 േദവാനാം സമയസ് ത്വ് ഏഷ വസൂനാം സം േതാ മയാ
ജാതം ജാതം േമാക്ഷയിേഷ്യ ജന്മേതാ മാനുഷാദ് ഇതി
54 തത് േത ശാപാദ് വിനിർമുക്താ ആപവസ്യ മഹാത്മനഃ
സ്വസ്തി േത ഽ ഗമിഷ്യാമി പു ം പാഹി മഹാ തം
55 ഏഷ പര്യായ വാേസാ േമ വസൂനാം സംനിധൗ കൃതഃ
മത് സൂതം വിജാനീഹി ഗംഗാ ദത്തം ഇമം സുതം
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അധ്യായം 93

1 [ഷമ്തനു]
ആപേവാ നാമ േകാ ന്വ് ഏഷ വസൂനാം കിം ച ദു തം
യസ്യാഭിശാപാത് േത സർേവ മാനുഷീം തനും ആഗതാഃ
2 അേനന ച കുമാേരണ ഗംഗാ ദേത്തന കിം കൃതം
യസ്യ ൈചവ കൃേതനായം മാനുേഷഷു നിവത്സ്യതി
3 ഈശാനാഃ സർവേലാകസ്യ വസവസ് േത ച ൈവ കൃതം
മാനുേഷഷൂദപദ്യന്ത തൻ മമാചക്ഷ്വ ജാഹ്നവി
4 [വ്]
ൈസവം ഉക്താ തേതാ ഗംഗാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
ഭർതാരം ജാഹ്നവീ േദവീ ശന്തനും പുരുഷർഷഭം
5 യം േലേഭ വരുണഃ പു ം പുരാ ഭരതസത്തമ
വസിേഷ്ഠാ നാമ സ മുനിഃ ഖ്യാത ആപവ ഇത്യ് ഉത
6 തസ്യാ മപദം പുണ്യം മൃഗപക്ഷിഗണാന്വിതം
േമേരാഃ പാർേശ്വ നേഗ സ്യ സർവർതുകുസുമാവൃതം
7 സ വാരുണിസ് തപസ് േതേപ തസ്മിൻ ഭരതസത്തമ
വേന പുണ്യകൃതാം േ ഷ്ഠഃ സ്വാദുമൂലഫേലാദേക
8 ദക്ഷസ്യ ദുഹിതാ യാ തു സുരഭീത്യ് അതിഗർവിതാ
ഗാം ജാതാ തു സാ േദവീ കശ്യപാദ് ഭരതർഷഭ
9 അനു ഹാർഥം ജഗതഃ സർവകാമദുഘാം വരാം
താം േലേഭ ഗാം തു ധർമാത്മാ േഹാമേധനും സ വാരുണിഃ
10 സാ തസ്മിംസ് താപസാരേണ്യ വസന്തീ മുനിേസവിേത
ചചാര രേമ്യ ധർേമ്യ ച ഗൗർ അേപതഭയാ തദാ
11 അഥ തദ് വനം ആജ ഃ കദാ ചിദ് ഭരതർഷഭ
പൃഥ്വ് ആദ്യാ വസവഃ സർേവ േദവേദവർഷിേസവിതം
12 േത സദാരാ വനം തച് ച വ്യചരന്ത സമന്തതഃ
േരമിേര രമണീേയഷു പർവേതഷു വേനഷു ച
13 തൈ കസ്യ തു ഭാര്യാ ൈവ വേസാർ വാസവ വി മ
സാ ചരന്തീ വേന തസ്മിൻ ഗാം ദദർശ സുമധ്യമാ
യാ സാ വസിഷ്ഠസ്യ മുേനഃ സർവകാമധുഗ് ഉത്തമാ
14 സാ വിസ്മയസമാവിഷ്ടാ ശീല വിണ സമ്പദാ
ദിേവ ൈവ ദർശയാം ആസ താം ഗാം േഗാവൃഷേഭക്ഷണ
15 സ്വാപീനാം ച സുേദാഗ് ീം ച സുവാലധി മുഖാം ശുഭാം
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ഉപപന്നാം ഗുൈണഃ സർൈവഃ ശീേലനാനുത്തേമന ച
16 ഏവംഗുണസമായുക്താം വസേവ വസു നന്ദിനീ
ദർശയാം ആസ രാേജ പുരാ പൗരവനന്ദന
17 ദ്യൗസ് തദാ താം തു ദൃൈഷ്ട്വവ ഗാം ഗേജേ വി മ
ഉവാച രാജംസ് താം േദവീം തസ്യാ രൂപഗുണാൻ വദൻ
18 ഏഷാ ഗൗർ ഉത്തമാ േദവി വാരുേണർ അസിേതക്ഷേണ
ഋേഷസ് തസ്യ വരാേരാേഹ യേസ്യദം വനം ഉത്തമം
19 അസ്യാഃ ക്ഷീരം പിേബൻ മർത്യഃ സ്വാദു േയാ ൈവ സുമധ്യേമ
ദശവർഷസഹ ാണി സ ജീേവത് സ്ഥിരയൗവനഃ
20 ഏതച് ത്വാ തു സാ േദവീ നൃേപാത്തമ സുമധ്യമാ
തം ഉവാചാനവദ്യാംഗീ ഭർതാരം ദീപ്തേതജസം
21 അസ്തി േമ മാനുേഷ േലാേക നരേദവാത്മജാ സഖീ
നാമ്നാ ജിനവതീ നാമ രൂപയൗവന ശാലിനീ
22 ഉശീനരസ്യ രാജർേഷഃ സത്യസന്ധസ്യ ധീമതഃ
ദുഹിതാ ഥിതാ േലാേക മാനുേഷ രൂപസമ്പദാ
23 തസ്യാ േഹേതാർ മഹാഭാഗ സവത്സാം ഗാം മേമപ്സിതാം
ആനയസ്വാമര േ ഷ്ഠ ത്വരിതം പുണ്യവർധന
24 യാവദ് അസ്യാഃ പയഃ പീത്വാ സാ സഖീ മമ മാനദ
മാനുേഷഷു ഭവത്വ് ഏകാ ജരാ േരാഗവിവർജിതാ
25 ഏതൻ മമ മഹാഭാഗ കർതും അർഹസ്യ് അനിന്ദിത

ിയം ിയതരം ഹ്യ് അസ്മാൻ നാസി േമ ഽന്യത് കഥം ചന
26 ഏതച് ത്വാ വചസ് തസ്യാ േദവ്യാഃ ിയചികീർഷയാ
പൃഥ്വ് ആൈദ്യർ ാതൃഭിഃ സാർധം ദ്യൗസ് തദാ താം ജഹാര ഗാം
27 തയാ കമലപ ാക്ഷ്യാ നിയുേക്താ ദ്യൗസ് തദാ നൃപഃ
ഋേഷസ് തസ്യ തപസ് തീ ം ന ശശാക നിരീക്ഷിതും
ഹൃതാ ഗൗഃ സാ തദാ േതന പാതസ് തു ന തർകിതഃ
28 അഥാ മപദം ാപ്തഃ ഫലാന്യ് ആദായ വാരുണിഃ
ന ചാപശ്യത ഗാം ത സവത്സാം കാനേനാത്തേമ
29 തതഃ സ മൃഗയാം ആസ വേന തസ്മിംസ് തേപാധനഃ
നാധ്യഗച്ഛച് ച മൃഗയംസ് താം ഗാം മുനിർ ഉദാരധീഃ
30 ജ്ഞാത്വാ തഥാപനീതാം താം വസുഭിർ ദിവ്യദർശനഃ
യയൗ േ ാധവശം സദ്യഃ ശശാപ ച വസൂംസ് തദാ
31 യസ്മാൻ േമ വസേവാ ജ ർ ഗാം ൈവ േദാഗ് ീം സുവാലധിം
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തസ്മാത് സർേവ ജനിഷ്യന്തി മാനുേഷഷു ന സംശയഃ
32 ഏവം ശശാപ ഭഗവാൻ വസൂംസ് താൻ മുനിസത്തമഃ
വശം േകാപസ്യ സ ാപ്ത ആപേവാ ഭരതർഷഭ
33 ശപ്ത്വാ ച താൻ മഹാഭാഗസ് തപസ്യ് ഏവ മേനാ ദേധ
ഏവം സ ശപ്തവാൻ രാജൻ വസൂൻ അഷ്ടൗ തേപാധനഃ
മഹാ ഭാേവാ ഹ്മർഷിർ േദവാൻ േരാഷസമന്വിതഃ
34 അഥാ മപദം ാപ്യ തം സ്മ ഭൂേയാ മഹാത്മനഃ
ശപ്താഃ സ്മ ഇതി ജാനന്ത ഋഷിം തം ഉപച മുഃ
35 സാദയന്തസ് തം ഋഷിം വസവഃ പാർഥിവർഷഭ
ന േലഭിേര ച തസ്മാത് േത സാദം ഋഷിസത്തമാത്
ആപവാത് പുരുഷവ്യാ സർവധർമവിശാരദാത്
36 ഉവാച ച സ ധർമാത്മാ സപ്ത യൂയം ധരാദയഃ
അനുസംവത്സരാച് ഛാപേമാക്ഷം ൈവ സമവാപ്സ്യഥ
37 അയം തു യത്കൃേത യൂയം മയാ ശപ്താഃ സ വത്സ്യതി
ദ്യൗസ് തദാ മാനുേഷ േലാേക ദീർഘകാലം സ്വകർമണാ
38 നാനൃതം തച് ചികീർഷാമി യുഷ്മാൻ േദ്ധാ യദ് അ വം
ന ജാസ്യതി ചാപ്യ് ഏഷ മാനുേഷഷു മഹാമനാഃ
39 ഭവിഷ്യതി ച ധർമാത്മാ സർവശാ വിശാരദഃ
പിതുഃ ിയഹിേത യുക്തഃ ീ േഭാഗാൻ വർജയിഷ്യതി
ഏവം ഉക്ത്വാ വസൂൻ സർവാഞ് ജഗാമ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
40 തേതാ മാം ഉപജ സ് േത സമസ്താ വസവസ് തദാ
അയാചന്ത ച മാം രാജൻ വരം സ ച മയാ കൃതഃ
ജാതാഞ് ജാതാൻ ക്ഷിപാസ്മാൻ സ്വയം ഗംേഗ ത്വം അംഭസി
41 ഏവം േതഷാം അഹം സമ്യക് ശപ്താനാം രാജസത്തമ
േമാക്ഷാർഥം മാനുഷാൽ േലാകാദ് യഥാവത് കൃതവത്യ് അഹം
42 അയം ശാപാദ് ഋേഷസ് തസ്യ ഏക ഏവ നൃേപാത്തമ
ദ്യൗ രാജൻ മാനുേഷ േലാേക ചിരം വത്സ്യതി ഭാരത
43 ഏതദ് ആഖ്യായ സാ േദവീ തൈ വാന്തരധീയത
ആദായ ച കുമാരം തം ജഗാമാഥ യേഥപ്സിതം
44 സ തു േദവ േതാ നാമ ഗാംേഗയ ഇതി ചാഭവത്
ദ്വിനാമാ ശന്തേനാഃ പു ഃ ശന്തേനാർ അധിേകാ ഗുൈണഃ
45 ശന്തനുശ് ചാപി േശാകാർേതാ ജഗാമ സ്വപുരം തതഃ
തസ്യാഹം കീർതയിഷ്യാമി ശന്തേനാർ അമിതാൻ ഗുണാൻ
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46 മഹാഭാഗ്യം ച നൃപേതർ ഭാരതസ്യ യശസ്വിനഃ
യേഥതിഹാേസാ ദ തിമാൻ മഹാഭാരതം ഉച്യേത
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അധ്യായം 94

1 [വ്]
സ ഏവം ശന്തനുർ ധീമാൻ േദവരാജർഷിസത്കൃതഃ
ധർമാത്മാ സർവേലാേകഷു സത്യവാഗ് ഇതി വി തഃ
2 ദേമാ ദാനം ക്ഷമാ ബുദ്ധിർ ീർ ധൃതിസ് േതജ ഉത്തമം
നിത്യാന്യ് ആസൻ മഹാസേത്ത്വ ശന്തനൗ പുരുഷർഷേഭ
3 ഏവം സ ഗുണസമ്പേന്നാ ധർമാർഥകുശേലാ നൃപഃ
ആസീദ് ഭരത വംശസ്യ േഗാപ്താ സാധു ജനസ്യ ച
4 കംബു ീവഃ പൃഥു വ്യംേസാ മത്തവാരണവി മഃ
ധർമ ഏവ പരഃ കാമാദ് അർഥാച് േചതി വ്യവസ്ഥിതഃ
5 ഏതാന്യ് ആസൻ മഹാസേത്ത്വ ശന്തനൗ ഭരതർഷഭ
ന ചാസ്യ സദൃശഃ കശ് ചിത് ക്ഷ ിേയാ ധർമേതാ ഽഭവത്
6 വർതമാനം ഹി ധർേമ േസ്വ സർവധർമവിദാം വരം
തം മഹീപാ മഹീപാലം രാജരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയൻ
7 വീതേശാകഭയാബാധാഃ സുഖസ്വപ്നവിേബാധനാഃ

തി ഭാരത േഗാപ്താരം സമപദ്യന്ത ഭൂമിപാഃ
8 ശന്തനു മുൈഖർ ഗുേപ്ത േലാേക നൃപതിഭിസ് തദാ
നിയമാത് സർവവർണാനാം േഹ്മാത്തരം അവർതത
9 ഹ്മ പര്യചരത് ക്ഷ ം വിശഃ ക്ഷ ം അനു താഃ

ഹ്മക്ഷ ാനുരക്താശ് ച ശൂ ാഃ പര്യചരൻ വിശഃ
10 സ ഹാസ്തിനപുേര രേമ്യ കുരൂണാം പുടേഭദേന
വസൻ സാഗരപര്യന്താം അന്വശാദ് ൈവ വസുന്ധരാം
11 സ േദവരാജസദൃേശാ ധർമജ്ഞഃ സത്യവാഗ് ഋജുഃ
ദാനധർമതേപാ േയാഗാച് ിയാ പരമയാ യുതഃ
12 അരാഗേദ്വഷസംയുക്തഃ േസാമവത് ിയദർശനഃ
േതജസാ സൂര്യസങ്കാേശാ വായുേവഗസേമാ ജേവ
അന്തക തിമഃ േകാേപ ക്ഷമയാ പൃഥിവീസമഃ
13 വധഃ പശുവരാഹാണാം തൈഥവ മൃഗപക്ഷിണാം
ശന്തനൗ പൃഥിവീപാേല നാവർതത വൃഥാ നൃപഃ
14 ധർമ േഹ്മാത്തേര രാേജ്യ ശന്തനുർ വിനയാത്മവാൻ
സമം ശശാസ ഭൂതാനി കാമരാഗവിവർജിതഃ
15 േദവർഷിപിതൃയജ്ഞാർഥം ആരഭ്യന്ത തദാ ിയാഃ
ന ചാധർേമണ േകഷാം ചിത് ാണിനാം അഭവദ് വധഃ
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16 അസുഖാനാം അനാഥാനാം തിര്യേഗ്യാനിഷു വർതതാം
സ ഏവ രാജാ ഭൂതാനാം സർേവഷാം അഭവത് പിതാ
17 തസ്മിൻ കുരുപതിേ േഷ്ഠ രാജരാേജശ്വേര സതി

ിതാ വാഗ് അഭവത് സത്യം ദാനധർമാ ിതം മനഃ
18 സ സമാഃ േഷാഡശാഷ്ടൗ ച ചതേ ാ ഽഷ്ടൗ തഥാപരാഃ
രതിം അ ാ വൻ ീഷു ബഭൂവ വനേഗാചരഃ
19 തഥാരൂപസ് തഥാചാരസ് തഥാ വൃത്തസ് തഥാ തഃ
ഗാംേഗയസ് തസ്യ പുേ ാ ഽഭൂൻ നാമ്നാ േദവ േതാ വസുഃ
20 സർവാേ ഷു സ നിഷ്ണാതഃ പാർഥിേവഷ്വ് ഇതേരഷു ച
മഹാബേലാ മഹാസേത്ത്വാ മഹാവീേര്യാ മഹാരഥഃ
21 സ കദാ ചിൻ മൃഗം വിദ്ധ്വാ ഗംഗാം അനുസരൻ നദീം
ഭാഗീരഥീം അൽപജലാം ശന്തനുർ ദൃഷ്ടവാൻ നൃപഃ
22 താം ദൃഷ്ട്വാ ചിന്തയാം ആസ ശന്തനുഃ പുരുഷർഷഭഃ
സ്യന്ദേത കിം ന്വ് ഇയം നാദ്യ സരിേ ഷ്ഠാ യഥാ പുരാ
23 തേതാ നിമിത്തം അന്വിച്ഛൻ ദദർശ സ മഹാമനാഃ
കുമാരം രൂപസമ്പന്നം ബൃഹന്തം ചാരുദർശനം
24 ദിവ്യം അ ം വികുർവാണം യഥാ േദവം പുരന്ദരം
കൃത്സ്നാം ഗംഗാം സമാവൃത്യ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ അവസ്ഥിതം
25 താം ശൈരർ ആവൃതാം ദൃഷ്ട്വാ നദീം ഗംഗാം തദ് അന്തിേക
അഭവദ് വിസ്മിേതാ രാജാ കർമ ദൃഷ്ട്വാതിമാനുഷം
26 ജാതമാ ം പുരാ ദൃഷ്ടം തം പു ം ശന്തനുസ് തദാ
േനാപേലേഭ തിം ധീമാൻ അഭിജ്ഞാതും തം ആത്മജം
27 സ തു തം പിതരം ദൃഷ്ട്വാ േമാഹയാം ആസ മായയാ
സംേമാഹ്യ തു തതഃ ക്ഷി ം തൈ വാന്തരധീയത
28 തദ് അദ്ഭുതം തദാ ദൃഷ്ട്വാ ത രാജാ സ ശന്തനുഃ
ശങ്കമാനഃ സുതം ഗംഗാം അ വീദ് ദർശേയതി ഹ
29 ദർശയാം ആസ തം ഗംഗാ ബി തീ രൂപം ഉത്തമം
ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിേണ പാണൗ തം കുമാരം അല തം
30 അല താം ആഭരൈണർ അരേജാ ഽംബരധാരിണീം
ദൃഷ്ടപൂർവാം അപി സതീം നാഭ്യജാനാത് സ ശന്തനുഃ
31 [ഗ്]
യം പു ം അഷ്ടമം രാജംസ് ത്വം പുരാ മയ്യ് അജായിഥാഃ
സ േത ഽയം പുരുഷവ്യാ നയൈസ്വനം ഗൃഹാന്തികം
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32 േവദാൻ അധിജേഗ സാംഗാൻ വസിഷ്ഠാദ് ഏവ വീര്യവാൻ
കൃതാ ഃ പരേമഷ്വാേസാ േദവരാജസേമാ യുധി
33 സുരാണാം സംമേതാ നിത്യം അസുരാണാം ച ഭാരത
ഉശനാ േവദ യച് ഛാ ം അയം തദ് േവദ സർവശഃ
34 തൈഥവാംഗിരസഃ പു ഃ സുരാസുരനമ തഃ
യദ് േവദ ശാ ം തച് ചാപി കൃത്സ്നം അസ്മിൻ തിഷ്ഠിതം
തവ പുേ മഹാബാഹൗ സാംേഗാപാംഗം മഹാത്മനി
35 ഋഷിഃ പൈരർ അനാധൃേഷ്യാ ജാമദഗ്ന്യഃ താപവാൻ
യദ് അ ം േവദ രാമശ് ച തദ് അപ്യ് അസ്മിൻ തിഷ്ഠിതം
36 മേഹഷ്വാസം ഇമം രാജൻ രാജധർമാർഥേകാവിദം
മയാ ദത്തം നിജം പു ം വീരം വീര ഗൃഹാൻ നയ
37 [വ്]
തൈയവം സമനുജ്ഞാതഃ പു ം ആദായ ശന്തനുഃ

ാജമാനം യഥാദിത്യം ആയയൗ സ്വപുരം തി
38 പൗരവഃ സ്വപുരം ഗത്വാ പുരന്ദര പുേരാപമം
സർവകാമസമൃദ്ധാർഥം േമേന ആത്മാനം ആത്മനാ
പൗരേവഷു തതഃ പു ം യൗവരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയത്
39 പൗരവാഞ് ശന്തേനാഃ പു ഃ പിതരം ച മഹായശാഃ
രാ ം ച രഞ്ജയാം ആസ വൃേത്തന ഭരതർഷഭ
40 സ തഥാ സഹ പുേ ണ രമമാേണാ മഹീപതിഃ
വർതയാം ആസ വർഷാണി ചത്വാര്യ് അമിതവി മഃ
41 സ കദാ ചിദ് വനം യാേതാ യമുനാം അഭിേതാ നദീം
മഹീപതിർ അനിർേദശ്യം ആജി ദ് ഗന്ധം ഉത്തമം
42 തസ്യ ഭവം അന്വിച്ഛൻ വിചചാര സമന്തതഃ
സ ദദർശ തദാ കന്യാം ദാശാനാം േദവരൂപിണീം
43 താം അപൃച്ഛത് സ ദൃൈഷ്ട്വവ കന്യാം അസിതേലാചനാം
കസ്യ ത്വം അസി കാ ചാസി കിം ച ഭീരു ചികീർഷസി
44 സാ വീദ് ദാശകന്യാസ്മി ധർമാർഥം വാഹേയ തരീം
പിതുർ നിേയാഗാദ് ഭ ം േത ദാശരാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
45 രൂപമാധുര്യ ഗൈന്ധസ് താം സംയുക്താം േദവരൂപിണീം
സമീക്ഷ്യ രാജാ ദാേശയീം കാമയാം ആസ ശന്തനുഃ
46 സ ഗത്വാ പിതരം തസ്യാ വരയാം ആസ താം തദാ
പര്യപൃച്ഛത് തതസ് തസ്യാഃ പിതരം ചാത്മകാരണാത്
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47 സ ച തം ത വാേചദം ദാശരാേജാ മഹീപതിം
ജാതമാൈ വ േമ േദയാ വരായ വരവർണിനീ
ഹൃദി കാമസ് തു േമ കശ് ചിത് തം നിേബാധ ജേനശ്വര
48 യദീമാം ധർമപത്നീം ത്വം മത്തഃ ാർഥയേസ ഽനഘ
സത്യവാഗ് അസി സേത്യന സമയം കുരു േമ തതഃ
49 സമേയന ദദ്യാം േത കന്യാം അഹം ഇമാം നൃപ
ന ഹി േമ ത്വത്സമഃ കശ് ചിദ് വേരാ ജാതു ഭവിഷ്യതി
50 [ഷ്]

ത്വാ തവ വരം ദാശവ്യവേസ്യയം അഹം ന വാ
ദാതവ്യം േചത് ദാസ്യാമി ന ത്വ് അേദയം കഥം ചന
51 [ദാഷ]
അസ്യാം ജാേയത യഃ പു ഃ സ രാജാ പൃഥിവീപതിഃ
ത്വദ് ഊർധ്വം അഭിേഷക്തേവ്യാ നാന്യഃ കശ് ചന പാർഥിവ
52 [വ്]
നാകാമയത തം ദാതും വരം ദാശായ ശന്തനുഃ
ശരീരേജന തീേ ണ ദഹ്യമാേനാ ഽപി ഭാരത
53 സ ചിന്തയന്ന് ഏവ തദാ ദാശകന്യാം മഹീപതിഃ

ത്യയാദ് ധാസ്തിന പുരം േശാേകാപഹതേചതനഃ
54 തതഃ കദാ ചിച് േഛാചന്തം ശന്തനും ധ്യാനം ആസ്ഥിതം
പുേ ാ േദവ േതാ ഽേഭ്യത്യ പിതരം വാക്യം അ വീത്
55 സർവേതാ ഭവതഃ േക്ഷമം വിേധയാഃ സർവപാർഥിവാഃ
തത് കിമർഥം ഇഹാഭീക്ഷ്ണം പരിേശാചസി ദുഃഖിതഃ
ധ്യായന്ന് ഇവ ച കിം രാജൻ നാഭിഭാഷസി കിം ചന
56 ഏവം ഉക്തഃ സപുേ ണ ശന്തനുഃ ത്യഭാഷത
അസംശയം ധ്യാനപരം യഥാ മാത്ഥ തഥാസ്മ്യ് ഉത
57 അപത്യം നസ് ത്വം ഏൈവകഃ കുേല മഹതി ഭാരത
അനിത്യതാ ച മർത്യാനാം അതഃ േശാചാമി പു ക
58 കഥം ചിത് തവ ഗാംേഗയ വിപത്തൗ നാസ്തി നഃ കുലം
അസംശയം ത്വം ഏൈവകഃ ശതാദ് അപി വരഃ സുതഃ
59 ന ചാപ്യ് അഹം വൃഥാ ഭൂേയാ ദാരാൻ കർതും ഇേഹാത്സേഹ
സന്താനസ്യാവിനാശായ കാമേയ ഭ ം അ േത
അനപത്യൈതക പു ത്വം ഇത്യ് ആഹുർ ധർമവാദിനഃ
60 അഗ്നിേഹാ ം േയാ േവദാ യജ്ഞാശ് ച സഹദക്ഷിണാഃ
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സർവാണ്യ് ഏതാന്യ് അപത്യസ്യ കലാം നാർഹന്തി േഷാഡശീം
61 ഏവം ഏവ മനുേഷ്യഷു സ്യാച് ച സർവ ജാസ്വ് അപി
യദ് അപത്യം മഹാ ാജ്ഞ ത േമ നാസ്തി സംശയഃ
ഏഷാ യീ പുരാണാനാം ഉത്തമാനാം ച ശാശ്വതീ
62 ത്വം ച ശൂരഃ സദാമർഷീ ശ നിത്യശ് ച ഭാരത
നാന്യ ശ ാത് തസ്മാത് േത നിധനം വിദ്യേത ഽനഘ
63 േസാ ഽസ്മി സംശയം ആപന്നസ് ത്വയി ശാേന്ത കഥം ഭേവത്
ഇതി േത കാരണം താത ദുഃഖേസ്യാക്തം അേശഷതഃ
64 തതസ് തത് കാരണം ജ്ഞാത്വാ കൃത്സ്നം ൈചവം അേശഷതഃ
േദവ േതാ മഹാബുദ്ധിഃ യയാവ് അനുചിന്തയൻ
65 അഭ്യഗച്ഛത് തൈദവാശു വൃദ്ധാമാത്യം പിതുർ ഹിതം
തം അപൃച്ഛത് തദാേഭ്യത്യ പിതുസ് തച് േഛാകകാരണം
66 തൈസ്മ സ കുരുമുഖ്യായ യഥാവത് പരിപൃച്ഛേത
വരം ശശംസ കന്യാം താം ഉദ്ദിശ്യ ഭരതർഷഭ
67 തേതാ േദവ േതാ വൃൈദ്ധഃ ക്ഷ ിൈയഃ സഹിതസ് തദാ
അഭിഗമ്യ ദാശരാജാനം കന്യാം വേ പിതുഃ സ്വയം
68 തം ദാശഃ തിജ ാഹ വിധിവത് തിപൂജ്യ ച
അ വീച് ൈചനം ആസീനം രാജസംസദി ഭാരത
69 ത്വം ഏവ നാഥഃ പര്യാപ്തഃ ശന്തേനാഃ പുരുഷർഷഭ
പു ഃ പു വതാം േ ഷ്ഠഃ കിം നു വക്ഷ്യാമി േത വചഃ
70 േകാ ഹി സംബന്ധകം ാഘ്യം ഈപ്സിതം യൗനം ഈദൃശം
അതി ാമൻ ന തേപ്യത സാക്ഷാദ് അപി ശത തുഃ
71 അപത്യം ൈചതദ് ആര്യസ്യ േയാ യുഷ്മാകം സേമാ ഗുൈണഃ
യസ്യ ശു ാത് സത്യവതീ ാദുർഭൂതാ യശസ്വിനീ
72 േതന േമ ബഹുശസ് താത പിതാ േത പരികീർതിതഃ
അർഹഃ സത്യവതീം േവാഢും സർവരാജസു ഭാരത
73 അസിേതാ ഹ്യ് അപി േദവർഷിഃ ത്യാഖ്യാതഃ പുരാ മയാ
സത്യവത്യാ ഭൃശം ഹ്യ് അർഥീ സ ആസീദ് ഋഷിസത്തമഃ
74 കന്യാപിതൃത്വാത് കിം ചിത് തു വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ
ബലവത് സപത്നതാം അ േദാഷം പശ്യാമി േകവലം
75 യസ്യ ഹി ത്വം സപത്നഃ സ്യാ ഗന്ധർവസ്യാസുരസ്യ വാ
ന സ ജാതു സുഖം ജീേവത് ത്വയി േദ്ധ പരന്തപ
76 ഏതാവാൻ അ േദാേഷാ ഹി നാന്യഃ കശ് ചന പാർഥിവ
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ഏതജ് ജാനീഹി ഭ ം േത ദാനാദാേന പരന്തപ
77 ഏവം ഉക്തസ് തു ഗാംേഗയസ് തദ് യുക്തം ത്യഭാഷത
ശൃണ്വതാം ഭൂമിപാലാനാം പിതുർ അർഥായ ഭാരത
78 ഇദം േമ മതം ആദത്സ്വ സത്യം സത്യവതാം വര
ൈനവ ജാേതാ ന വാജാത ഈദൃശം വ ം ഉത്സേഹത്
79 ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം അനുഭാഷേസ
േയാ ഽസ്യാം ജനിഷ്യേത പു ഃ സ േനാ രാജാ ഭവിഷ്യതി
80 ഇത്യ് ഉക്തഃ പുനർ ഏവാഥ തം ദാശഃ ത്യഭാഷത
ചികീർഷുർ ദുഷ്കരം കർമ രാജ്യാർേഥ ഭരതർഷഭ
81 ത്വം ഏവ നാഥഃ പര്യാപ്തഃ ശന്തേനാർ അമിതദ േതഃ
കന്യായാശ് ൈചവ ധർമാത്മൻ ഭുർ ദാനായ േചശ്വരഃ
82 ഇദം തു വചനം സൗമ്യ കാര്യം ൈചവ നിേബാധ േമ
കൗമാരികാണാം ശീേലന വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം അരിന്ദമ
83 യത് ത്വയാ സത്യവത്യ് അർേഥ സത്യധർമപരായണ
രാജമേധ്യ തിജ്ഞാതം അനുരൂപം തൈവവ തത്
84 നാന്യഥാ തൻ മഹാബാേഹാ സംശേയാ ഽ ന കശ് ചന
തവാപത്യം ഭേവദ് യത് തു ത നഃ സംശേയാ മഹാൻ
85 തസ്യ തൻ മതം ആജ്ഞായ സത്യധർമപരായണഃ

ത്യജാനാത് തദാ രാജൻ പിതുഃ ിയചികീർഷയാ
86 [േദവ ത]
ദാശരാജനിേബാേധദം വചനം േമ നൃേപാത്തമ
ശൃണ്വതാം ഭൂമിപാലാനാം യദ് വീമി പിതുഃ കൃേത
87 രാജ്യം താവത് പൂർവം ഏവ മയാ ത്യക്തം നരാധിപ
അപത്യേഹേതാർ അപി ച കേരാമ്യ് ഏഷ വിനിശ്ചയം
88 അദ്യ ഭൃതി േമ ദാശ ഹ്മചര്യം ഭവിഷ്യതി
അപു സ്യാപി േമ േലാകാ ഭവിഷ്യന്ത്യ് അക്ഷയാ ദിവി
89 [വ്]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സ ഹൃഷ്ടതനൂ രുഹഃ
ദദാനീത്യ് ഏവ തം ദാേശാ ധർമാത്മാ ത്യഭാഷത
90 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ ഽപ്സരേസാ േദവാഃ സർഷിഗണാസ് തഥാ
അഭ്യവർഷന്ത കുസുൈമർ ഭീേഷ്മാ ഽയം ഇതി ചാ വൻ
91 തതഃ സ പിതുർ അർഥായ താം ഉവാച യശസ്വിനീം
അധിേരാഹ രഥം മാതർ ഗച്ഛാവഃ സ്വഗൃഹാൻ ഇതി
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92 ഏവം ഉക്ത്വാ തു ഭീഷ്മസ് താം രഥം ആേരാപ്യ ഭാമിനീം
ആഗമ്യ ഹാസ്തിനപുരം ശന്തേനാഃ സംന്യേവദയത്
93 തസ്യ തദ് ദുഷ്കരം കർമ ശശംസുർ നരാധിപാഃ
സേമതാശ് ച പൃഥക് ൈചവ ഭീേഷ്മാ ഽയം ഇതി ചാ വൻ
94 തദ് ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്കരം കർമകൃതം ഭീേഷ്മണ ശന്തനുഃ
സ്വച്ഛന്ദമരണം തൈസ്മ ദദൗ തുഷ്ടഃ പിതാ സ്വയം
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അധ്യായം 95

1 [വ്]
തേതാ വിവാേഹ നിർവൃേത്ത സ രാജാ ശന്തനുർ നൃപഃ
താം കന്യാം രൂപസമ്പന്നാം സ്വഗൃേഹ സംന്യേവശയത്
2 തതഃ ശാന്തനേവാ ധീമാൻ സത്യവത്യാം അജായത
വീരശ് ചി ാംഗേദാ നാമ വീേര്യണ മനുജാൻ അതി
3 അഥാപരം മേഹഷ്വാസം സത്യവത്യാം പുനഃ ഭുഃ
വിചി വീര്യം രാജാനം ജനയാം ആസ വീര്യവാൻ
4 അ ാപ്തവതി തസ്മിംശ് ച യൗവനം ഭരതർഷഭ
സ രാജാ ശന്തനുർ ധീമാൻ കാലധർമം ഉേപയിവാൻ
5 സ്വർഗേത ശന്തനൗ ഭീഷ്മശ് ചി ാംഗദം അരിന്ദമം
സ്ഥാപയാം ആസ ൈവ രാേജ്യ സത്യവത്യാ മേത സ്ഥിതഃ
6 സ തു ചി ാംഗദഃ ശൗര്യാത് സർവാംശ് ചിേക്ഷപ പാർഥിവാൻ
മനുഷ്യം ന ഹി േമേന സ കം ചിത് സദൃശം ആത്മനഃ
7 തം ക്ഷിപന്തം സുരാംശ് ൈചവ മനുഷ്യാൻ അസുരാംസ് തഥാ
ഗന്ധർവരാേജാ ബലവാംസ് തുല്യനാമാഭ്യയാത് തദാ
േതനാസ്യ സുമഹദ് യുദ്ധം കുരുേക്ഷേ ബഭൂവ ഹ
8 തേയാർ ബലവേതാസ് ത ഗന്ധർവകുരുമുഖ്യേയാഃ
നദ്യാസ് തീേര ഹിരണ്വത്യാഃ സമാസ് തിേ ാ ഽഭവദ് രണഃ
9 തസ്മിൻ വിമർേദ തുമുേല ശ വൃഷ്ടിം സമാകുേല
മായാധിേകാ ഽവധീദ് വീരം ഗന്ധർവഃ കുരുസത്തമം
10 ചി ാംഗദം കുരുേ ഷ്ഠം വിചി ശരകാർമുകം
അന്തായ കൃത്വാ ഗന്ധർേവാ ദിവം ആച േമ തതഃ
11 തസ്മിൻ നൃപതിശാർദൂേല നിഹേത ഭൂരി വർചസി
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ രാജൻ േ തകാര്യാണ്യ് അകാരയത്
12 വിചി വീര്യം ച തദാ ബാലം അ ാപ്തയൗവനം
കുരുരാേജ്യ മഹാബാഹുർ അഭ്യഷിഞ്ചദ് അനന്തരം
13 വിചി വീര്യസ് തു തദാ ഭീഷ്മസ്യ വചേന സ്ഥിതഃ
അന്വശാസൻ മഹാരാജ പിതൃൈപതാമഹം പദം
14 സ ധർമശാ കുശേലാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം നൃപഃ
പൂജയാം ആസ ധർേമണ സ ൈചനം ത്യപാലയത്
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അധ്യായം 96

1 [വ്]
ഹേത ചി ാംഗേദ ഭീേഷ്മാ ബാേല ാതരി ചാനഘ
പാലയാം ആസ തദ് രാജ്യം സത്യവത്യാ മേത സ്ഥിതഃ
2 സ ാപ്തയൗവനം പശ്യൻ ാതരം ധീമതാം വരം
ഭീേഷ്മാ വിചി വീര്യസ്യ വിവാഹായാകേരാൻ മതിം
3 അഥ കാശിപേതർ ഭീഷ്മഃ കന്യാസ് തിേ ാ ഽപ്സരഃ സമാഃ
ശു ാവ സഹിതാ രാജൻ വൃണ്വതീർ ൈവ സ്വയംവരം
4 തതഃ സ രഥിനാം േ േഷ്ഠാ രേഥൈനേകന വർമ ഭൃത്
ജഗാമാനുമേത മാതുഃ പുരീം വാരാണസീം തി
5 ത രാജ്ഞഃ സമുദിതാൻ സർവതഃ സമുപാഗതാൻ
ദദർശ കന്യാസ് താശ് ൈചവ ഭീഷ്മഃ ശന്തനുനന്ദനഃ
6 കീർത്യമാേനഷു രാജ്ഞാം തു നാമസ്വ് അഥ സഹ ശഃ
ഭീഷ്മഃ സ്വയം തദാ രാജൻ വരയാം ആസ താഃ ഭുഃ
7 ഉവാച ച മഹീപാലാൻ രാജഞ് ജലദനിഃസ്വനഃ
രഥം ആേരാപ്യ താഃ കന്യാ ഭീഷ്മഃ ഹരതാം വരഃ
8 ആഹൂയ ദാനം കന്യാനാം ഗുണവദ്ഭ്യഃ തം ബുൈധഃ
അല ത്യ യഥാശക്തി ദായ ച ധനാന്യ് അപി
9 യച്ഛന്ത്യ് അപേര കന്യാം മിഥുേനന ഗവാം അപി
വിേത്തന കഥിേതനാേന്യ ബേലനാേന്യ ഽനുമാന്യ ച
10 മത്താം ഉപയാന്ത്യ് അേന്യ സ്വയം അേന്യ ച വിന്ദേത
അഷ്ടമം തം അേഥാ വിത്തവിവാഹം കവിഭിഃ തം
11 സ്വയംവരം തു രാജന്യാഃ ശംസന്ത്യ് ഉപയാന്തി ച

മഥ്യ തു ഹൃതാം ആഹുർ ജ്യായസീം ധർമവാദിനഃ
12 താ ഇമാഃ പൃഥിവീപാലാ ജിഹീർഷാമി ബലാദ് ഇതഃ
േത യതധ്വം പരം ശക്ത്യാ വിജയാേയതരായ വാ
സ്ഥിേതാ ഽഹം പൃഥിവീപാലാ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹീപാലാൻ കാശിരാജം ച വീര്യവാൻ
സർവാഃ കന്യാഃ സ കൗരേവ്യാ രഥം ആേരാപയത് സ്വകം
ആമ ്യ ച സ താൻ ായാച് ഛീ ം കന്യാഃ ഗൃഹ്യ താഃ
14 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ സമുത്േപതുർ അമർഷിതാഃ
സം ശന്തഃ സ്വകാൻ ബാഹൂൻ ദശേന്താ ദശനച് ഛദാൻ
15 േതഷാം ആഭരണാന്യ് ആശു ത്വരിതാനാം വിമുഞ്ചതാം
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ആമുഞ്ചതാം ച വർമാണി സം മഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
16 താരാണാം ഇവ സമ്പാേതാ ബഭൂവ ജനേമജയ
ഭൂഷണാനാം ച ശു ാണാം കവചാനാം ച സർവശഃ
17 സവർമഭിർ ഭൂഷൈണസ് േത ാഗ് ാജദ്ഭിർ ഇതസ് തതഃ
സേ ാധാമർഷ ജിഹ്മ സകഷായ ദൃശസ് തഥാ
18 സൂേതാപകൢപ്താൻ രുചിരാൻ സദേശ്വാദ്യത ധൂർ ഗതാൻ
രഥാൻ ആസ്ഥായ േത വീരാഃ സർവ ഹരണാന്വിതാഃ

യാന്തം ഏകം കൗരവ്യം അനുസ ർ ഉദായുധാഃ
19 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം േതഷാം തസ്യ ച ഭാരത
ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച തുമുലം േലാമഹർഷണം
20 േത ത്വ് ഇഷൂൻ ദശസാഹ ാംസ് തൈസ്മ യുഗപദ് ആക്ഷിപൻ
അ ാപ്താംശ് ൈചവ താൻ ആശു ഭീഷ്മഃ സർവാംസ് തദാച്ഛിനത്
21 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ സർവതഃ പരിവാരയൻ
വവർഷുഃ ശരവർേഷണ വർേഷേണവാ ിം അംബുദാഃ
22 സ തദ് ബാണമയം വർഷം ശൈരർ ആവാര്യ സർവതഃ
തതഃ സർവാൻ മഹീപാലാൻ ത്യവിധ്യത് ിഭിസ് ിഭിഃ
23 തസ്യാതി പുരുഷാൻ അന്യാംൽ ലാഘവം രഥചാരിണഃ
രക്ഷണം ചാത്മനഃ സംേഖ്യ ശ േവാ ഽപ്യ് അഭ്യപൂജയൻ
24 താൻ വിനിർജിത്യ തു രേണ സർവശാ വിശാരദഃ
കന്യാഭിഃ സഹിതഃ ായാദ് ഭാരേതാ ഭാരതാൻ തി
25 തതസ് തം പൃഷ്ഠേതാ രാജഞ് ശാല്വരാേജാ മഹാരഥഃ
അഭ്യാഹനദ് അേമയാത്മാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം രേണ
26 വാരണം ജഘേന നിഘ്നൻ ദന്താഭ്യാം അപേരാ യഥാ
വാശിതാം അനുസ ാേപ്താ യൂഥേപാ ബലിനാം വരഃ
27 ീ കാമതിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ഭീഷ്മം ആഹ സ പാർഥിവഃ
ശാല്വരാേജാ മഹാബാഹുർ അമർേഷണാഭിേചാദിതഃ
28 തതഃ സ പുരുഷവ്യാേ ാ ഭീഷ്മഃ പരബലാർദനഃ
തദ് വാക്യാകുലിതഃ േ ാധാദ് വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
29 ക്ഷ ധർമം സമാസ്ഥായ വ്യേപതഭയസം മഃ
നിവർതയാം ആസ രഥം ശാല്വം തി മഹാരഥഃ
30 നിവർതമാനം തം ദൃഷ്ട്വാ രാജാനഃ സർവ ഏവ േത
േ ക്ഷകാഃ സമപദ്യന്ത ഭീഷ്മ ശാല്വ സമാഗേമ
31 തൗ വൃഷാവ് ഇവ നർദന്തൗ ബലിനൗ വാശിതാന്തേര
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അേന്യാന്യം അഭിവർേതതാം ബലവി മ ശാലിനൗ
32 തേതാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ശൈരഃ ശതസഹ ശഃ
ശാല്വരാേജാ നരേ ഷ്ഠഃ സമവാകിരദ് ആശുൈഗഃ
33 പൂർവം അഭ്യർദിതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മം ശാേല്വന േത നൃപാഃ
വിസ്മിതാഃ സമപദ്യന്ത സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാ വൻ
34 ലാഘവം തസ്യ േത ദൃഷ്ട്വാ സംയുേഗ സർവപാർഥിവാഃ
അപൂജയന്ത സംഹൃഷ്ടാ വാഗ്ഭിഃ ശാല്വം നരാധിപാഃ
35 ക്ഷ ിയാണാം തദാ വാചഃ ത്വാ പരപുരഞ്ജയഃ

ദ്ധഃ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠത്യ് അഭാഷത
36 സാരഥിം ചാ വീത് േദ്ധാ യാഹി യൈ ഷ പാർഥിവഃ
യാവദ് ഏനം നിഹന്മ്യ് അദ്യ ഭുജംഗം ഇവ പക്ഷിരാട്
37 തേതാ ഽ ം വാരുണം സമ്യഗ് േയാജയാം ആസ കൗരവഃ
േതനാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഽമൃദ്നാച് ഛാല്വ രാേജ്ഞാ നരാധിപ
38 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ ശാല്വരാജ്ഞഃ സ കൗരവഃ
ഭീേഷ്മാ നൃപതിശാർദൂല ന്യവധീത് തസ്യ സാരഥിം
അേ ണ ചാപ്യ് അൈഥേകന ന്യവധീത് തുരേഗാത്തമാൻ
39 കന്യാ േഹേതാർ നരേ ഷ്ഠ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തദാ
ജിത്വാ വിസർജയാം ആസ ജീവന്തം നൃപസത്തമം
തതഃ ശാല്വഃ സ്വനഗരം യയൗ ഭരതർഷഭ
40 രാജാേനാ േയ ച ത ാസൻ സ്വയംവരദിദൃക്ഷവഃ
സ്വാന്യ് ഏവ േത ഽപി രാ ാണി ജ ഃ പരപുരഞ്ജയ
41 ഏവം വിജിത്യ താഃ കന്യാ ഭീഷ്മഃ ഹരതാം വരഃ

യയൗ ഹാസ്തിനപുരം യ രാജാ സ കൗരവഃ
42 േസാ ഽചിേരൈണവ കാേലന അത്യ ാമൻ നരാധിപ
വനാനി സരിതശ് ൈചവ ൈശലാംശ് ച വിവിധ മാൻ
43 അക്ഷതഃ ക്ഷപയിത്വാരീൻ സംേഖ്യ ഽസംേഖ്യയവി മഃ
ആനയാം ആസ കാശ്യസ്യ സുതാഃ സാഗരഗാസുതഃ
44 ഷാ ഇവ സ ധർമാത്മാ ഭഗിന്യ ഇവ ചാനുജാഃ
യഥാ ദുഹിതരശ് ൈചവ തിഗൃഹ്യ യയൗ കുരൂൻ
45 താഃ സർവാ ഗുണസമ്പന്നാ ാതാ ാേ യവീയേസ
ഭീേഷ്മാ വിചി വീര്യായ ദദൗ വി മാഹൃതാഃ
46 സതാം ധർേമണ ധർമജ്ഞഃ കൃത്വാ കർമാതിമാനുഷം

ാതുർ വിചി വീര്യസ്യ വിവാഹാേയാപച േമ
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സത്യവത്യാ സഹ മിഥഃ കൃത്വാ നിശ്ചയം ആത്മവാൻ
47 വിവാഹം കാരയിഷ്യന്തം ഭീഷ്മം കാശിപേതഃ സുതാ
േജ്യഷ്ഠാ താസാം ഇദം വാക്യം അ വീദ് ധി സതീ തദാ
48 മയാ സൗഭപതിഃ പൂർവം മനസാഭിവൃതഃ പതിഃ
േതന ചാസ്മി വൃതാ പൂർവം ഏഷ കാമശ് ച േമ പിതുഃ
49 മയാ വരയിതേവ്യാ ഽഭൂച് ഛാല്വസ് തസ്മിൻ സ്വയംവേര
ഏതദ് വിജ്ഞായ ധർമജ്ഞ തതസ് ത്വം ധർമം ആചര
50 ഏവം ഉക്തസ് തയാ ഭീഷ്മഃ കന്യയാ വി സംസദി
ചിന്താം അഭ്യഗമദ് വീേരാ യുക്താം തൈസ്യവ കർമണഃ
51 സ വിനിശ്ചിത്യ ധർമേജ്ഞാ ാഹ്മൈണർ േവദപാരൈഗഃ
അനുജേജ്ഞ തദാ േജ്യഷ്ടാം അംബാം കാശിപേതഃ സുതാം
52 അംബികാംബാലിേക ഭാേര്യ ാദാദ് ാേ യവീയേസ
ഭീേഷ്മാ വിചി വീര്യായ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
53 തേയാഃ പാണിം ഗൃഹീത്വാ സ രൂപയൗവന ദർപിതഃ
വിചി വീേര്യാ ധർമാത്മാ കാമാത്മാ സമപദ്യത
54 േത ചാപി ബൃഹതീ ശ്യാേമ നീലകുഞ്ചിത മൂർധേജ
രക്തതുംഗ നേഖാേപേത പീനേ ണി പേയാധേര
55 ആത്മനഃ തിരൂേപാ ഽസൗ ലബ്ധഃ പതിർ ഇതി സ്ഥിേത
വിചി വീര്യം കല്യാണം പൂജയാം ആസതുസ് തു േത
56 സ ചാശ്വി രൂപസദൃേശാ േദവ സത്ത്വപരാ മഃ
സർവാസാം ഏവ നാരീണാം ചിത്ത മഥേനാ ഽഭവത്
57 താഭ്യാം സഹ സമാഃ സപ്ത വിഹരൻ പൃഥിവീപതിഃ
വിചി വീര്യസ് തരുേണാ യക്ഷ്മാണം സമപദ്യത
58 സുഹൃദാം യതമാനാനാം ആൈപ്തഃ സഹ ചികിത്സൈകഃ
ജഗാമാസ്തം ഇവാദിത്യഃ കൗരേവ്യാ യമസാദനം
59 േ തകാര്യാണി സർവാണി തസ്യ സമ്യഗ് അകാരയത്
രാേജ്ഞാ വിചി വീര്യസ്യ സത്യവത്യാ മേത സ്ഥിതഃ
ഋത്വിഗ്ഭിഃ സഹിേതാ ഭീഷ്മഃ സർൈവശ് ച കുരുപുംഗൈവഃ
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അധ്യായം 97

1 [വ്]
തതഃ സത്യവതീ ദീനാ കൃപണാ പു ഗൃദ്ധിനീ
പു സ്യ കൃത്വാ കാര്യാണി ഷാഭ്യാം സഹ ഭാരത
2 ധർമം ച പിതൃവംശം ച മാതൃവംശം ച മാനിനീ

സമീക്ഷ്യ മഹാഭാഗാ ഗാംേഗയം വാക്യം അ വീത്
3 ശന്തേനാർ ധർമനിത്യസ്യ കൗരവ്യസ്യ യശസ്വിനഃ
ത്വയി പിണ്ഡശ് ച കീർതിശ് ച സന്താനം ച തിഷ്ഠിതം
4 യഥാ കർമ ശുഭം കൃത്വാ സ്വർേഗാപഗമനം വം
യഥാ ചായുർ വം സേത്യ ത്വയി ധർമസ് തഥാ വഃ
5 േവത്ഥ ധർമാംശ് ച ധർമജ്ഞ സമാേസേനതേരണ ച
വിവിധാസ് ത്വം തീർ േവത്ഥ േവത്ഥ േവദാംശ് ച സർവശഃ
6 വ്യവസ്ഥാനം ച േത ധർേമ കുലാചാരം ച ലക്ഷേയ

തിപത്തിം ച കൃേ ഷു ശു ാംഗിരസേയാർ ഇവ
7 തസ്മാത് സുഭൃശം ആശ്വസ്യ ത്വയി ധർമഭൃതാം വര
കാേര്യ ത്വാം വിനിേയാക്ഷ്യാമി തച് ത്വാ കർതും അർഹസി
8 മമ പു സ് തവ ാതാ വീര്യവാൻ സു ിയശ് ച േത
ബാല ഏവ ഗതഃ സ്വർഗം അപു ഃ പുരുഷർഷഭ
9 ഇേമ മഹിഷ്യൗ ാതുസ് േത കാശിരാജസുേത ശുേഭ
രൂപയൗവന സമ്പേന്ന പു കാേമ ച ഭാരത
10 തേയാർ ഉത്പാദയാപത്യം സന്താനായ കുലസ്യ നഃ
മന്നിേയാഗാൻ മഹാഭാഗ ധർമം കർതും ഇഹാർഹസി
11 രാേജ്യ ൈചവാഭിഷിച്യസ്വ ഭാരതാൻ അനുശാധി ച
ദാരാംശ് ച കുരു ധർേമണ മാ നിമജ്ജീഃ പിതാമഹാൻ
12 തേഥാച്യമാേനാ മാ ാ ച സുഹൃദ്ഭിശ് ച പരന്തപഃ

ത വാച സ ധർമാത്മാ ധർമ്യം ഏേവാത്തരം വചഃ
13 അസംശയം പേരാ ധർമസ് ത്വയാ മാതർ ഉദാഹൃതഃ
ത്വം അപത്യം തി ച േമ തിജ്ഞാം േവത്ഥ ൈവ പരാം
14 ജാനാസി ച യഥാവൃത്ഥം ശുൽക േഹേതാസ് ത്വദ് അന്തേര
സ സത്യവതി സത്യം േത തിജാനാമ്യ് അഹം പുനഃ
15 പരിത്യേജയം ൈ േലാക്യം രാജ്യം േദേവഷു വാ പുനഃ
യദ് വാപ്യ് അധികം ഏതാഭ്യാം ന തു സത്യം കഥം ചന
16 ത്യേജച് ച പൃഥിവീ ഗന്ധം ആപശ് ച രസം ആത്മനഃ
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േജ്യാതിസ് തഥാ ത്യേജദ് രൂപം വായുഃ ർശഗുണം ത്യേജത്
17 ഭാം സമു േജദ് അർേകാ ധൂമേകതുസ് തേഥാഷ്ണതാം
ത്യേജച് ഛബ്ദം അഥാകാശഃ േസാമഃ ശീതാംശുതാം ത്യേജത്
18 വി മം വൃ ഹാ ജഹ്യാദ് ധർമം ജഹ്യാച് ച ധർമരാട്
ന ത്വ് അഹം സത്യം ഉ ം വ്യവേസയം കഥം ചന
19 ഏവം ഉക്താ തു പുേ ണ ഭൂരി വിണ േതജസാ
മാതാ സത്യവതീ ഭീഷ്മം ഉവാച തദനന്തരം
20 ജാനാമി േത സ്ഥിതിം സേത്യ പരാം സത്യപരാ മ
ഇച്ഛൻ സൃേജഥാസ് ീംൽ േലാകാൻ അന്യാംസ് ത്വം േസ്വന േതജസാ
21 ജാനാമി ൈചവ സത്യം തൻ മദർഥം യദ് അഭാഷഥാഃ
ആപദ് ധർമം അേവക്ഷസ്വ വഹ ൈപതാമഹീം ധുരം
22 യഥാ േത കുലത ശ് ച ധർമശ് ച ന പരാഭേവത്
സുഹൃദശ് ച ഹൃേഷ്യരംസ് തഥാ കുരു പരന്തപ
23 ലാലപ്യമാനാം താം ഏവം കൃപണാം പു ഗൃദ്ധിനീം
ധർമാദ് അേപതം വതീം ഭീേഷ്മാ ഭൂേയാ ഽ വീദ് ഇദം
24 രാജ്ഞി ധർമാൻ അേവക്ഷസ്വ മാ നഃ സർവാൻ വ്യനീനശഃ
സത്യാച് ച തിഃ ക്ഷ ിയസ്യ ന ധർേമഷു ശസ്യേത
25 ശന്തേനാർ അപി സന്താനം യഥാ സ്യാദ് അക്ഷയം ഭുവി
തത് േത ധർമം വക്ഷ്യാമി ക്ഷാ ം രാജ്ഞി സനാതനം
26 ത്വാ തം തിപേദ്യഥാഃ ാൈജ്ഞഃ സഹ പുേരാഹിൈതഃ
ആപദ് ധർമാർഥകുശൈലർ േലാകത ം അേവക്ഷ്യ ച
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അധ്യായം 98

1 [ഭ്സ്]
ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ പിതുർ വധം അമൃഷ്യതാ

േദ്ധന ച മഹാഭാേഗ ൈഹഹയാധിപതിർ ഹതഃ
ശതാനി ദശ ബാഹൂനാം നികൃത്താന്യ് അർജുനസ്യ ൈവ
2 പുനശ് ച ധനുർ ആദായ മഹാ ാണി മുഞ്ചതാ
നിർദഗ്ധം ക്ഷ ം അസകൃദ് രേഥന ജയതാ മഹീം
3 ഏവം ഉച്ചാവൈചർ അൈ ർ ഭാർഗേവണ മഹാത്മനാ

ിഃ സപ്തകൃത്വഃ പൃഥിവീ കൃതാ നിഃക്ഷ ിയാ പുരാ
4 തതഃ സംഭൂയ സർവാഭിഃ ക്ഷ ിയാഭിഃ സമന്തതഃ
ഉത്പാദിതാന്യ് അപത്യാനി ാഹ്മൈണർ നിയതാത്മഭിഃ
5 പാണി ാഹസ്യ തനയ ഇതി േവേദഷു നിശ്ചിതം
ധർമം മനസി സംസ്ഥാപ്യ ാഹ്മണാംസ് താഃ സമഭ്യയുഃ
േലാേക ഽപ്യ് ആചരിേതാ ദൃഷ്ടഃ ക്ഷ ിയാണാം പുനർ ഭവഃ
6 അേഥാതഥ്യ ഇതി ഖ്യാത ആസീദ് ധീമാൻ ഋഷിഃ പുരാ
മമതാ നാമ തസ്യാസീദ് ഭാര്യാ പരമസംമിതാ
7 ഉതഥ്യസ്യ യവീയാംസ് തു പുേരാധാസ് ിദിവൗകസാം
ബൃഹ തിർ ബൃഹത് േതജാ മമതാം േസാ ഽന്വപദ്യത
8 ഉവാച മമതാ തം തു േദവരം വദതാം വരം
അന്തർവത്നീ അഹം ാ ാ േജ്യേഷ്ഠനാരമ്യതാം ഇതി
9 അയം ച േമ മഹാഭാഗ കുക്ഷാവ് ഏവ ബൃഹ േത
ഔതേഥ്യാ േവദം അൈ വ ഷഡംഗം ത്യധീയത
10 അേമാഘേരതാസ് ത്വം ചാപി നൂനം ഭവിതും അർഹസി
തസ്മാദ് ഏവംഗേത ഽദ്യ ത്വം ഉപാരമിതും അർഹസി
11 ഏവം ഉക്തസ് തയാ സമ്യഗ് ബൃഹത് േതജാ ബൃഹ തിഃ
കാമാത്മാനം തദാത്മാനം ന ശശാക നിയച്ഛിതും
12 സംബഭൂവ തതഃ കാമീ തയാ സാർധം അകാമയാ
ഉ ജന്തം തു തം േരതഃ സ ഗർഭേസ്ഥാ ഽഭ്യഭാഷത
13 േഭാസ് താത കന്യസ വേദ ദ്വേയാർ നാസ്ത്യ് അ സംഭവഃ
അേമാഘശു ശ് ച ഭവാൻ പൂർവം ചാഹം ഇഹാഗതഃ
14 ശശാപ തം തതഃ ദ്ധ ഏവം ഉേക്താ ബൃഹ തിഃ
ഉതഥ്യ പു ം ഗർഭസ്ഥം നിർഭർത്സ്യ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
15 യസ്മാത് ത്വം ഈദൃേശ കാേല സർവഭൂേതപ്സിേത സതി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 4 72

ഏവം ആത്ഥ വചസ് തസ്മാത് തേമാ ദീർഘം േവക്ഷ്യസി
16 സ ൈവ ദീർഘതമാ നാമ ശാപാദ് ഋഷിർ അജായത
ബൃഹ േതർ ബൃഹത് കീർേതർ ബൃഹ തിർ ഇവൗജസാ
17 സപു ാഞ് ജനയാം ആസ ഗൗതമാദീൻ മഹായശാഃ
ഋേഷർ ഉതഥ്യസ്യ തദാ സന്താനകുലവൃദ്ധേയ
18 േലാഭേമാഹാഭിഭൂതാസ് േത പു ാസ് തം ഗൗതമാദയഃ
കാേഷ്ഠ സമുേ ക്ഷിപ്യ ഗംഗായാം സമവാസൃജൻ
19 ന സ്യാദ് അന്ധശ് ച വൃദ്ധശ് ച ഭർതേവ്യാ ഽയം ഇതി സ്മ േത
ചിന്തയിത്വാ തതഃ രാഃ തിജ ർ അേഥാ ഗൃഹാൻ
20 േസാ ഽനുേ ാതസ് തദാ രാജൻ വമാന ഋഷിസ് തതഃ
ജഗാമ സുബഹൂൻ േദശാൻ അന്ധസ് േതേനാഡുേപന ഹ
21 തം തു രാജാ ബലിർ നാമ സർവധർമവിശാരദഃ
അപശ്യൻ മജ്ജന ഗതഃ േ ാതസാഭ്യാശം ആഗതം
22 ജ ാഹ ൈചനം ധർമാത്മാ ബലിഃ സത്യപരാ മഃ
ജ്ഞാത്വാ ൈചനം സ വേ ഽഥ പു ാർഥം മനുജർഷഭ
23 സന്താനാർഥം മഹാഭാഗ ഭാര്യാസു മമ മാനദ
പു ാൻ ധർമാർഥകുശലാൻ ഉത്പാദയിതും അർഹസി
24 ഏവം ഉക്തഃ സ േതജസ്വീ തം തേഥത്യ് ഉക്തവാൻ ഋഷിഃ
തൈസ്മ സ രാജാ സ്വാം ഭാര്യാം സുേദഷ്ണാം ാഹിേണാത് തദാ
25 അന്ധം വൃദ്ധം ച തം മത്വാ ന സാ േദവീ ജഗാമ ഹ
സ്വാം തു ധാേ യികാം തൈസ്മ വൃദ്ധായ ാഹിേണാത് തദാ
26 തസ്യാം കാക്ഷീവദ് ആദീൻ സ ശൂ േയാനാവ് ഋഷിർ വശീ
ജനയാം ആസ ധർമാത്മാ പു ാൻ ഏകാദൈശവ തു
27 കാക്ഷീവദ് ആദീൻ പു ാംസ് താൻ ദൃഷ്ട്വാ സർവാൻ അധീയതഃ
ഉവാച തം ഋഷിം രാജാ മൈമത ഇതി വീര്യവാഃ
28 േനത്യ് ഉവാച മഹർഷിസ് തം മൈമൈവത ഇതി വൻ
ശൂ േയാനൗ മയാ ഹീേമ ജാതാഃ കാക്ഷീവദ് ആദയഃ
29 അന്ധം വൃദ്ധം ച മാം മത്വാ സുേദഷ്ണാ മഹിഷീ തവ
അവമന്യ ദദൗ മൂഢാ ശൂ ാം ധാേ യികാം ഹി േമ
30 തതഃ സാദയാം ആസ പുനസ് തം ഋഷിസത്തമം
ബലിഃ സുേദഷ്ണാം ഭാര്യാം ച തൈസ്മ താം ാഹിേണാത് പുനഃ
31 താം സ ദീർഘതമാംേഗഷു ഷ്ട്വാ േദവീം അഥാ വീത്
ഭവിഷ്യതി കുമാരസ് േത േതജസ്വീ സത്യവാഗ് ഇതി
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32 ത ാംേഗാ നാമ രാജർഷിഃ സുേദഷ്ണായാം അജായത
ഏവം അേന്യ മേഹഷ്വാസാ ാഹ്മൈണഃ ക്ഷ ിയാ ഭുവി
33 ജാതാഃ പരമധർമജ്ഞാ വീര്യവേന്താ മഹാബലാഃ
ഏതച് ത്വാ ത്വം അപ്യ് അ മാതഃ കുരു യേഥപ്സിതം
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അധ്യായം 99

1 [ഭ്സ്]
പുനർ ഭരത വംശസ്യ േഹതും സന്താനവൃദ്ധേയ
വക്ഷ്യാമി നിയതം മാതസ് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
2 ാഹ്മേണാ ഗുണവാൻ കശ് ചിദ് ധേനേനാപനിമ ്യതാം
വിചി വീര്യേക്ഷേ ഷു യഃ സമുത്പാദേയത് ജാഃ
3 [വ്]
തതഃ സത്യവതീ ഭീഷ്മം വാചാ സംസജ്ജമാനയാ
വിഹസന്തീവ സ ീഡം ഇദം വചനം അ വീത്
4 സത്യം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
വിശ്വാസാത് േത വക്ഷ്യാമി സന്താനായ കുലസ്യ ച
ന േത ശക്യം അനാഖ്യാതും ആപദ് ധീയം തഥാവിധാ
5 ത്വം ഏവ നഃ കുേല ധർമസ് ത്വം സത്യം ത്വം പരാ ഗതിഃ
തസ്മാൻ നിശമ്യ വാക്യം േമ കുരുഷ്വ യദ് അനന്തരം
6 ധർമയുക്തസ്യ ധർമാത്മൻ പിതുർ ആസീത് തരീ മമ
സാ കദാ ചിദ് അഹം ത ഗതാ ഥമയൗവേന
7 അഥ ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠഃ പരമർഷിഃ പരാശരഃ
ആജഗാമ തരീം ധീമാംസ് തരിഷ്യൻ യമുനാം നദീം
8 സ താര്യമാേണാ യമുനാം മാം ഉേപത്യാ വീത് തദാ
സാന്ത്വപൂർവം മുനിേ ഷ്ഠഃ കാമാർേതാ മധുരം ബഹു
9 തം അഹം ശാപഭീതാ ച പിതുർ ഭീതാ ച ഭാരത
വൈരർ അസുലൈഭർ ഉക്താ ന ത്യാഖ്യാതും ഉത്സേഹ
10 അഭിഭൂയ സ മാം ബാലാം േതജസാ വശം ആനയത്
തമസാ േലാകം ആവൃത്യ നൗ ഗതാം ഏവ ഭാരത
11 മത്സ്യഗേന്ധാ മഹാൻ ആസീത് പുരാ മമ ജുഗുപ്സിതഃ
തം അപാസ്യ ശുഭം ഗന്ധം ഇമം ാദാത് സ േമ മുനിഃ
12 തേതാ മാം ആഹ സ മുനിർ ഗർഭം ഉ ജ്യ മാമകം
ദ്വീേപ ഽസ്യാ ഏവ സരിതഃ കൈന്യവ ത്വം ഭവിഷ്യസി
13 പാരാശേര്യാ മഹാേയാഗീ സ ബഭൂവ മഹാൻ ഋഷിഃ
കന്യാ പുേ ാ മമ പുരാ ൈദ്വപായന ഇതി തഃ
14 േയാ വ്യസ്യ േവദാംശ് ചതുരസ് തപസാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
േലാേക വ്യാസത്വം ആേപേദ കാർഷ്ണ്യാത് കൃഷ്ണത്വം ഏവ ച
15 സത്യവാദീ ശമ പരസ് തപസ്വീ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
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സ നിയുേക്താ മയാ വ്യക്തം ത്വയാ ച അമിതദ േത
ാതുഃ േക്ഷേ ഷു കല്യാണം അപത്യം ജനയിഷ്യതി

16 സ ഹി മാം ഉക്തവാംസ് ത സ്മേരഃ കൃേത്യഷു മാം ഇതി
തം സ്മരിേഷ്യ മഹാബാേഹാ യദി ഭീഷ്മ ത്വം ഇച്ഛസി
17 തവ ഹ്യ് അനുമേത ഭീഷ്മ നിയതം സ മഹാതപാഃ
വിചി വീര്യേക്ഷേ ഷു പു ാൻ ഉത്പാദയിഷ്യതി
18 മഹർേഷഃ കീർതേന തസ്യ ഭീഷ്മഃ ാഞ്ജലിർ അ വീത്
ധർമം അർഥം ച കാമം ച ീൻ ഏതാൻ േയാ ഽനുപശ്യതി
19 അർഥം അർഥാനുബന്ധം ച ധർമം ധർമാനുബന്ധനം
കാമം കാമാനുബന്ധം ച വിപരീതാൻ പൃഥക് പൃഥക്
േയാ വിചിന്ത്യ ധിയാ സമ്യഗ് വ്യവസ്യതി സ ബുദ്ധിമാൻ
20 തദ് ഇദം ധർമയുക്തം ച ഹിതം ൈചവ കുലസ്യ നഃ
ഉക്തം ഭവത്യാ യച് േ യഃ പരമം േരാചേത മമ
21 തതസ് തസ്മിൻ തിജ്ഞാേത ഭീേഷ്മണ കുരുനന്ദന
കൃഷ്ണൈദ്വപായനം കാലീ ചിന്തയാം ആസ ൈവ മുനിം
22 സ േവദാൻ വി വൻ ധീമാൻ മാതുർ വിജ്ഞായ ചിന്തിതം

ാദുർബഭൂവാവിദിതഃ ക്ഷേണന കുരുനന്ദന
23 തൈസ്മ പൂജാം തദാ ദത്ത്വാ സുതായ വിധിപൂർവകം
പരിഷ്വജ്യ ച ബാഹുഭ്യാം സ്നൈവർ അഭിഷിച്യ ച
മുേമാച ബാഷ്പം ദാേശയീ പു ം ദൃഷ്ട്വാ ചിരസ്യ തം
24 താം അദ്ഭിഃ പരിഷിച്യാർതാം മഹർഷിർ അഭിവാദ്യ ച
മാതരം പൂർവജഃ പുേ ാ വ്യാേസാ വചനം അ വീത്
25 ഭവത്യാ യദ് അഭിേ തം തദ് അഹം കർതും ആഗതഃ
ശാധി മാം ധർമതത്ത്വേജ്ഞ കരവാണി ിയം തവ
26 തൈസ്മ പൂജാം തേതാ ഽകാർഷീത് പുേരാധാഃ പരമർഷേയ
സ ച താം തിജ ാഹ വിധിവൻ മ പൂർവകം
27 തം ആസനഗതം മാതാ പൃഷ്ട്വാ കുശലം അവ്യയം
സത്യവത്യ് അഭിവീൈക്ഷ്യനം ഉവാേചദം അനന്തരം
28 മാതാപിേ ാഃ ജായേന്ത പു ാഃ സാധാരണാഃ കേവ
േതഷാം പിതാ യഥാ സ്വാമീ തഥാ മാതാ ന സംശയഃ
29 വിധാതൃവിഹിതഃ സ ത്വം യഥാ േമ ഥമഃ സുതഃ
വിചി വീേര്യാ ഹ്മർേഷ തഥാ േമ ഽവരജഃ സുതഃ
30 യൈഥവ പിതൃേതാ ഭീഷ്മസ് തഥാ ത്വം അപി മാതൃതഃ
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ാതാ വിചി വീര്യസ്യ യഥാ വാ പു മന്യേസ
31 അയം ശാന്തനവഃ സത്യം പാലയൻ സത്യവി മഃ
ബുദ്ധിം ന കുരുേത ഽപേത്യ തഥാ രാജ്യാനുശാസേന
32 സ ത്വം വ്യേപക്ഷയാ ാതുഃ സന്താനായ കുലസ്യ ച
ഭീഷ്മസ്യ ചാസ്യ വചനാൻ നിേയാഗാച് ച മമാനഘ
33 അനുേ ാശാച് ച ഭൂതാനാം സർേവഷാം രക്ഷണായ ച
ആനൃശംേസ്യന യദ് യാം തച് ത്വാ കർതും അർഹസി
34 യവീയസസ് തവ ാതുർ ഭാേര്യ സുരസുേതാപേമ
രൂപയൗവന സമ്പേന്ന പു കാേമ ച ധർമതഃ
35 തേയാർ ഉത്പാദയാപത്യം സമർേഥാ ഹ്യ് അസി പു ക
അനുരൂപം കുലസ്യാസ്യ സന്തത്യാഃ സവസ്യ ച
36 [വ്യ്]
േവത്ഥ ധർമം സത്യവതി പരം ചാപരം ഏവ ച
യഥാ ച തവ ധർമേജ്ഞ ധർേമ ണിഹിതാ മതിഃ
37 തസ്മാദ് അഹം ത്വൻ നിേയാഗാദ് ധർമം ഉദ്ദിശ്യ കാരണം
ഈപ്സിതം േത കരിഷ്യാമി ദൃഷ്ടം ഹ്യ് ഏതത് പുരാതനം
38 ാതുഃ പു ാൻ ദാസ്യാമി മി ാ വരുണേയാഃ സമാൻ

തം ചേരതാം േത േദവ്യൗ നിർദിഷ്ടം ഇഹ യൻ മയാ
39 സംവത്സരം യഥാന്യായം തതഃ ശുേദ്ധ ഭവിഷ്യതഃ
ന ഹി മാം അ േതാേപതാ ഉേപയാത് കാ ചിദ് അംഗനാ
40 [സ്]
യഥാ സദ്യഃ പേദ്യത േദവീ ഗർഭം തഥാ കുരു
അരാജേകഷു രാേ ഷു നാസ്തി വൃഷ്ടിർ ന േദവതാഃ
41 കഥം അരാജകം രാ ം ശക്യം ധാരയിതും േഭാ
തസ്മാദ് ഗർഭം സമാധത്സ്വ ഭീഷ്മസ് തം വർധയിഷ്യതി
42 [വ്യ്]
യദി പു ഃ ദാതേവ്യാ മയാ ക്ഷി ം അകാലികം
വിരൂപതാം േമ സഹതാം ഏതദ് അസ്യാഃ പരം തം
43 യദി േമ സഹേത ഗന്ധം രൂപം േവഷം തഥാ വപുഃ
അൈദ്യവ ഗർഭം കൗസല്യാ വിശിഷ്ടം തിപദ്യതാം
44 [വ്]
സമാഗമനം ആകാങ്ക്ഷന്ന് ഇതി േസാ ഽന്തർഹിേതാ മുനിഃ
തേതാ ഽഭിഗമ്യ സാ േദവീ ഷാം രഹസി സംഗതാം
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ധർമ്യം അർഥസമായുക്തം ഉവാച വചനം ഹിതം
45 കൗസേല്യ ധർമത ം യദ് വീമി ത്വാം നിേബാധ േമ
ഭരതാനാം സമുേച്ഛേദാ വ്യക്തം മദ്ഭാഗ്യസങ്ക്ഷയാത്
46 വ്യഥിതാം മാം ച സേ ക്ഷ്യ പിതൃവംശം ച പീഡിതം
ഭീേഷ്മാ ബുദ്ധിം അദാൻ േമ ഽ ധർമസ്യ ച വിവൃദ്ധേയ
47 സാ ച ബുദ്ധിസ് തവാധീനാ പു ി ജ്ഞാതം മേയതി ഹ
നഷ്ടം ച ഭാരതം വംശം പുനർ ഏവ സമുദ്ധര
48 പു ം ജനയ സുേ ാണി േദവരാജസമ ഭം
സ ഹി രാജ്യധുരം ഗുർവീം ഉദ്വക്ഷ്യതി കുലസ്യ നഃ
49 സാ ധർമേതാ ഽനുനീൈയനാം കഥം ചിദ് ധർമചാരിണീം
േഭാജയാം ആസ വി ാംശ് ച േദവർഷീൻ അതിഥീംസ് തഥാ
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അധ്യായം 100

1 [വ്]
തതഃ സത്യവതീ കാേല വധൂം സ്നാതാം ഋതൗ തദാ
സംേവശയന്തീ ശയേന ശനൈകർ വാക്യം അ വീത്
2 കൗസേല്യ േദവരസ് േത ഽസ്തി േസാ ഽദ്യ ത്വാനു േവക്ഷ്യതി
അ മത്താ തീൈക്ഷനം നിശീേഥ ആഗമിഷ്യതി
3 ശ്വ ്വാസ് തദ് വചന ത്വാ ശയാനാ ശയേന ശുേഭ
സാചിന്തയത് തദാ ഭീഷ്മം അന്യാംശ് ച കുരുപുംഗവാൻ
4 തേതാ ഽംബികായാം ഥമം നിയുക്തഃ സത്യവാഗ് ഋഷിഃ
ദീപ്യമാേനഷു ദീേപഷു ശയനം വിേവശ ഹ
5 തസ്യ കൃഷ്ണസ്യ കപിലാ ജടാ ദീേപ്ത ച േലാചേന
ബ ണി ൈചവ ശ്മ ണി ദൃഷ്ട്വാ േദവീ ന്യമീലയത്
6 സംബഭൂവ തയാ രാ ൗ മാതുഃ ിയചികീർഷയാ
ഭയാത് കാശിസുതാ തം തു നാശേക്നാദ് അഭിവീക്ഷിതും
7 തേതാ നി ാന്തം ആസാദ്യ മാതാപു ം അഥാ വീത്
അപ്യ് അസ്യാം ഗുണവാൻ പു രാജപുേ ാ ഭവിഷ്യതി
8 നിശമ്യ തദ് വേചാ മാതുർ വ്യാസഃ പരമബുദ്ധിമാൻ
േ ാവാചാതീ ിയ ജ്ഞാേനാ വിധിനാ സ േചാദിതഃ
9 നാഗായുഗ സമ ാേണാ വിദ്വാൻ രാജർഷിസത്തമഃ
മഹാഭാേഗാ മഹാവീേര്യാ മഹാബുദ്ധിർ ഭവിഷ്യതി
10 തസ്യ ചാപി ശതം പു ാ ഭവിഷ്യന്തി മഹാബലാഃ
കിം തു മാതുഃ സ ൈവഗുണ്യാദ് അന്ധ ഏവ ഭവിഷ്യതി
11 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ മാതാപു ം അഥാ വീത്
നാന്ധഃ കുരൂണാം നൃപതിർ അനുരൂപസ് തേപാധന
12 ജ്ഞാതിവംശസ്യ േഗാപ്താരം പിതൄണാം വംശവർധനം
ദ്വിതീയം കുരുവംശസ്യ രാജാനം ദാതും അർഹസി
13 സ തേഥതി തിജ്ഞായ നിശ്ച ാമ മഹാതപാഃ
സാപി കാേലന കൗസല്യാ സുഷുേവ ഽന്ധം തം ആത്മജം
14 പുനർ ഏവ തു സാ േദവീ പരിഭാഷ്യ ഷാം തതഃ
ഋഷിം ആവാഹയത് സത്യാ യഥാപൂർവം അനിന്ദിതാ
15 തതസ് േതൈനവ വിധിനാ മഹർഷിസ് താം അപദ്യത
അംബാലികാം അഥാഭ്യാഗാദ് ഋഷിം ദൃഷ്ട്വാ ച സാപി തം
വിഷണ്ണാ പാ സങ്കാശാ സമപദ്യത ഭാരത
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16 താം ഭീതാം പാ സങ്കാശാം വിഷണ്ണാം േ ക്ഷ്യ പാർഥിവ
വ്യാസഃ സത്യവതീ പു ഇദം വചനം അ വീത്
17 യസ്മാത് പാ ത്വം ആപന്നാ വിരൂപം േ ക്ഷ്യ മാം അപി
തസ്മാദ് ഏഷ സുതസ് തുഭ്യം പാ ർ ഏവ ഭവിഷ്യതി
18 നാമ ചാസ്യ തദ് ഏേവഹ ഭവിഷ്യതി ശുഭാനേന
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ നിരാ ാമദ് ഭഗവാൻ ഋഷിസത്തമഃ
19 തേതാ നി ാന്തം ആേലാക്യ സത്യാ പു ം അഭാഷത
ശശംസ സ പുനർ മാേ തസ്യ ബാലസ്യ പാ താം
20 തം മാതാ പുനർ ഏവാന്യം ഏകം പു ം അയാചത
തേഥതി ച മഹർഷിസ് താം മാതരം ത്യഭാഷത
21 തതഃ കുമാരം സാ േദവീ ാപ്തകാലം അജീജനത്
പാ ം ലക്ഷണസമ്പന്നം ദീപ്യമാനം ഇവ ിയാ
തസ്യ പു ാ മേഹഷ്വാസാ ജജ്ഞിേര പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
22 ഋതുകാേല തേതാ േജ്യഷ്ഠാം വധൂം തൈസ്മ ന്യേയാജയത്
സാ തു രൂപം ച ഗന്ധം ച മഹർേഷഃ വിചിന്ത്യ തം
നാകേരാദ് വചനം േദവ്യാ ഭയാത് സുരസുേതാപമാ
23 തതഃ ൈസ്വർ ഭൂഷൈണർ ദാസീം ഭൂഷയിത്വാപ്സര ഉപമാം
േ ഷയാം ആസ കൃഷ്ണായ തതഃ കാശിപേതഃ സുതാ
24 ദാസീ ഋഷിം അനു ാപ്തം ത ദ്ഗമ്യാഭിവാദ്യ ച
സംവിേവശാഭ്യനുജ്ഞാതാ സത്കൃേത്യാപചചാര ഹ
25 കാേമാപേഭാേഗന തു സ തസ്യാം തുഷ്ടിം അഗാദ് ഋഷിഃ
തയാ സേഹാഷിേതാ രാ ിം മഹർഷിഃ ീയമാണയാ
26 ഉത്തിഷ്ഠന്ന് അ വീദ് ഏനാം അഭുജിഷ്യാ ഭവിഷ്യസി
അയം ച േത ശുേഭ ഗർഭഃ ീമാൻ ഉദരം ആഗതഃ
ധർമാത്മാ ഭവിതാ േലാേക സർവബുദ്ധിമതാം വരഃ
27 സ ജേജ്ഞ വിദുേരാ നാമ കൃഷ്ണൈദ്വപായനാത്മജഃ
ധൃതരാ സ്യ ച ാതാ പാേണ്ഡാശ് ചാമിതബുദ്ധിമാൻ
28 ധർേമാ വിദുര രൂേപണ ശാപാത് തസ്യ മഹാത്മനഃ
മാണ്ഡവ്യസ്യാർഥ തത്ത്വജ്ഞഃ കാമേ ാധവിവർജിതഃ
29 സ ധർമസ്യാനൃേണാ ഭൂത്വാ പുനർ മാ ാ സേമത്യ ച
തൈസ്യ ഗർഭം സമാേവദ്യ തൈ വാന്തരധീയത
30 ഏവം വിചി വീര്യസ്യ േക്ഷേ ൈദ്വപായനാദ് അപി

https://thalilakkam.in/
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ജജ്ഞിേര േദവഗർഭാഭാഃ കുരുവംശവിവർധനാഃ
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