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അധ്യായം 151

1 [ൈവ]
തേതാ രാ ്യാം വ്യതീതായാം അന്നംആദായ പാണ്ഡവഃ
ഭീമേസേനാ യയൗ ത യ ാസൗ പുരുഷാദകഃ
2 ആസാദ്യ തു വനം തസ്യ രക്ഷസഃ പാണ്ഡേവാ ബലീ
ആജുഹാവ തേതാ നാമ്നാ തദന്നം ഉപേയാജയൻ
3 തതഃ സ രാക്ഷസഃ ത്വാ ഭീമേസനസ്യ തദ് വചഃ
ആജഗാമ സുസ്ര േദ്ധാ യ ഭീേമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
4 മഹാകാേയാ മഹാേവേഗാ ദാരയന്ന് ഇവ േമദിനീം
ിശിഖാം ഭൃകുടിം കൃത്വാ സന്ദശ്യ ദശനച് ഛദം
5 ഭുഞ്ജാനം അന്നം തം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനം സ രാക്ഷസഃ
വിവൃത്യ നയേന ദ്ധ ഇദം വചനം അ വീത്
6 േകാ ഽയം അന്നം ഇദം ഭുങ്ക്േത മദർഥം ഉപകൽപിതം
പശ്യേതാ മമ ദുർബുദ്ധിർ യിയാസുർ യമസാദനം
7 ഭീമേസനസ് തു തച് ത്വാ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
രാക്ഷസം തം അനാദൃത്യ ഭുങ്ക്ത ഏവ പരാങ്മുഖഃ
8 തതഃ സ ൈഭരവം കൃത്വാ സമുദ്യമ്യ കരാവ് ഉഭൗ
അഭ്യ വദ് ഭീമേസനം ജിഘാംസുഃ പുരുഷാദകഃ
9 തഥാപി പരിഭൂൈയനം േനക്ഷമാേണാ വൃേകാദരഃ
രാക്ഷസം ഭുങ്ക്ത ഏവാന്നം പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
10 അമർേഷണ തു സ ർണഃ കുന്തീപു സ്യ രാക്ഷസഃ
ജഘാന പൃഷ്ഠം പാണിഭ്യാംം ഉഭാഭ്യാം പൃഷ്ഠതഃസ്ഥിതഃ
11 തഥാ ബലവതാ ഭീമഃ പാണിഭ്യാം ഭൃശം ആഹതഃ
ൈനവാവേലാകയാം ആസ രാക്ഷസം ഭുങ്ക്ത ഏവ സഃ
12 തതഃ സ ഭൂയഃ സ്ര േദ്ധാ വൃക്ഷംആദായ രാക്ഷസഃ
താഡയിഷ്യംസ് തദാ ഭീമം പുനർ അഭ്യ വദ് ബലീ
13 തേതാ ഭീമഃ ശൈനർ ഭുക്ത്വാ തദന്നം പുരുഷർഷഭഃ
വാര്യ് ഉപ ശ്യ സംഹൃഷ്ടസ് തസ്ഥൗ യുധി മഹാബലഃ
14 ക്ഷിപ്തം േദ്ധന തം വൃക്ഷം തിജ ാഹ വീര്യവാൻ
സേവ്യന പാണിനാ ഭീമഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
15 തതഃ സ പുനർ ഉദ്യമ്യ വൃക്ഷാൻ ബഹുവിധാൻ ബലീ
ാഹിേണാദ് ഭീമേസനായ തൈസ്മ ഭീമശ് ച പാണ്ഡവഃ
16 തദ് വൃക്ഷയുദ്ധം അഭവൻ മഹീരുഹ വിനാശനം
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േഘാരരൂപം മഹാരാജ ബകപാണ്ഡവേയാർ മഹത്
17 നാമ വി ാവ്യ തു ബകഃ സമഭി ത്യ പാണ്ഡവം
ഭുജാഭ്യാം പരിജ ാഹ ഭീമേസനം മഹാബലം
18 ഭീമേസേനാ ഽപി തദ് രക്ഷഃ പരിരഭ്യ മഹാഭുജഃ
വി രന്തം മഹാേവഗം വിചകർഷ ബലാദ് ബലീ
19 സ കൃഷ്യമാേണാ ഭീേമന കർഷമാണശ് ച പാണ്ഡവം
സമയുജ്യത തീേ ണ േമണ പുരുഷാദകഃ
20 തേയാർ േവേഗന മഹതാ പൃഥിവീസമകമ്പത
പാദപാംശ് ച മഹാകായാംശ് ചൂർണയാം ആസതുസ് തദാ
21 ഹീയമാനം തു തദ് രക്ഷഃ സമീക്ഷ്യ ഭരതർഷഭ
നിഷ്പിഷ്യ ഭൂമൗ പാണിഭ്യാം സമാജേഘ്ന വൃേകാദരഃ
22 തേതാ ഽസ്യ ജാനുനാ പൃഷ്ഠം അവപീഡ്യ ബലാദ് ഇവ
ബാഹുനാ പരിജ ാഹ ദക്ഷിേണന ശിേരാധരാം
23 സേവ്യന ച കടീ േദേശ ഗൃഹ്യ വാസസി പാണ്ഡവഃ
തദ് രേക്ഷാ ദ്വിഗുണം ചേ നദന്തം ൈഭരവാൻ രവാൻ
24 തേതാ ഽസ്യ രുധിരം വ ാത് ാദുരാസീദ് വിശാം പേത
ഭജ്യമാനസ്യ ഭീേമന തസ്യ േഘാരസ്യ രക്ഷസഃ
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അധ്യായം 152

1 [ൈവ]
േതന ശേബ്ദന വി േസ്താ ജനസ് തസ്യാഥ രക്ഷസഃ
നിഷ്പപാത ഗൃഹാദ് രാജൻ സൈഹവ പരിചാരിഭിഃ
2 താൻ ഭീതാൻ വിഗതജ്ഞാനാൻ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
സാന്ത്വയാം ആസബലവാൻ സമേയ ച ന്യേവശയത്
3 ന ഹിംസ്യാ മാനുഷാ ഭൂേയാ യുഷ്മാഭിർ ഇഹ കർഹി ചിത്
ഹിംസതാം ഹി വധഃ ശീ ം ഏവം ഏവ ഭേവദ് ഇതി
4 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ താനി രക്ഷാംസി ഭാരത
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി തം ാഹുർ ജഗൃഹുഃ സമയം ച തം
5 തതഃ ഭൃതി രക്ഷാംസി ത സൗമ്യാനി ഭാരത
നഗേര ത്യദൃശ്യന്ത നൈരർ നഗരവാസിഭിഃ
6 തേതാ ഭിമസ് തം ആദായ ഗതാസും പുരുഷാദകം
ദ്വാരേദേശ വിനിക്ഷിപ്യ ജഗാമാനുപലക്ഷിതഃ
7 തതഃ സ ഭീമസ് തം ഹത്വാ ഗത്വാ ാഹ്മണ േവശ്മ തത്
ആചചേക്ഷ യഥാവൃത്തം രാജ്ഞഃ സർവം അേശഷതഃ
8 തേതാ നരാ വിനി ാന്താ നഗരാത് കാല്യം ഏവ തു
ദദൃശുർ നിഹതം ഭൂമൗ രാക്ഷസം രുധിേരാക്ഷിതം
9 തം അ ികൂടസദൃശം വിനികീർണം ഭയാവഹം
ഏകച ാം തേതാ ഗത്വാ വൃത്തിം ദദുഃ പേര
10 തതഃ സഹ േശാ രാജൻ നരാ നഗരവാസിനഃ
ത ാജ ർ ബകം ം സ ീ വൃദ്ധകുമാരകാഃ
11 തതസ് േത വിസ്മിതാഃ സർേവ കർമ ദൃഷ്ട്വാതിമാനുഷം
ൈദവതാന്യ് അർചയാം ച ഃ സർവ ഏവ വിശാം പേത
12 തതഃ ഗണയാം ആസുഃ കസ്യ വാേരാ ഽദ്യ േഭാജേന
ജ്ഞാത്വാ ചാഗമ്യ തം വി ം പ ഃ സർവ ഏത തത്
13 ഏവം പൃഷ്ടസ് തു ബഹുേശാ രക്ഷമാണശ് ച പാണ്ഡവാൻ
ഉവാച നാഗരാൻ സർവാൻ ഇദം വി ർഷഭസ് തദാ
14 ആജ്ഞാപിതം മാം അശേന രുദന്തം സഹബ ഭിഃ
ദദർശ ാഹ്മണഃ കശ് ചിൻ മ സിേദ്ധാ മഹാബലഃ
15 പരിപൃച്ഛ്യ സ മാം പൂർവം പരിേ ശം പുരസ്യ ച
അ വീദ് ാഹ്മണേ ഷ്ഠആശ്വാസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
16 ാപയിഷ്യാമ്യ് അഹം തൈസ്മ ഇദം അന്നം ദുരാത്മേന
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മന്നിമിത്തം ഭയം ചാപി ന കാര്യം ഇതി വീര്യവാൻ
17 സ തദന്നം ഉപാദായ ഗേതാ ബകവനം തി
േതന നൂനം ഭേവദ് ഏതത് കർമ േലാകഹിതം കൃതം
18 തതസ് േത ാഹ്മണാഃ സർേവക്ഷ ിയാശ് ച സുവിസ്മിതാഃ
ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ച മുദിതാശ് ച ർ ഹ്മ മഹം തദാ
19 തേതാ ജാനപദാഃ സർേവ ആജ ർ നഗരം തി
തദ് അദ്ഭുതതമം ം പാർഥാസ് തൈ വ ചാവസൻ
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അധ്യായം 153

1 [ജ്]
േത തഥാ പുരുഷവ്യാ ാ നിഹത്യ ബകരാക്ഷസം
അതഊർധ്വം തേതാ ഹ്മൻ കിം അകുർവത പാണ്ഡവാഃ
2 [ൈവ]
തൈ വ ന്യവസൻ രാജൻ നിഹത്യ ബകരാക്ഷസം
അധീയാനാഃ പരം ഹ്മ ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
3 തതഃ കതിപയാഹസ്യ ാഹ്മണഃ സംശിത തഃ
തി യാർഥം തദ് േവശ്മ ാഹ്മണസ്യാജഗാമ ഹ
4 സ സമ്യക് പൂജയിത്വാ തം വിദ്വാൻ വി ർഷഭസ് തദാ
ദദൗ തി യം തൈസ്മസദാ സർവാതിഥി തീ
5 തതസ് േത പാണ്ഡവാഃ സർേവ സഹ കുന്ത്യാ നരർഷഭാഃ
ഉപാസാം ച ിേര വി ം കഥയാനം കഥാസ് തദാ
6 കഥയാം ആസ േദശാൻ സ തീർഥാനി വിവിധാനി ച
രാജ്ഞാം ച വിവിധാശ് ചര്യാഃ പുരാണി വിവിധാനി ച
7 സ ത ാകഥയദ് വി ഃ കഥാേന്ത ജനേമജയ
പാഞ്ചാേലഷ്വ് അദ്ഭുതാകാരം യാജ്ഞേസന്യാഃ സ്വയംവരം
8 ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ േചാത്പത്തിം ഉത്പത്തിം ച ശിഖണ്ഡിനഃ
അേയാനിജത്വം കൃഷ്ണായാ പദസ്യ മഹാമേഖ
9 തദ് അദ്ഭുതതമം ത്വാ േലാേക തസ്യ മഹാത്മനഃ
വിസ്തേരൈണവ പ ഃ കഥാം താം പുരുഷർഷഭാഃ
10 കഥം പദപു സ്യ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ പാവകാത്
േവദിമധ്യാച് ച കൃഷ്ണായാഃ സംഭവഃ കഥം അദ്ഭുതഃ
11 കഥം േ ാണാൻ മേഹഷ്വാസാത് സർവാണ്യ് അ ാണ്യ് അശിക്ഷത
കഥം ിയസഖായൗ തൗ ഭിന്നൗ കസ്യ കൃേതന ച
12 ഏവം ൈതശ് േചാദിേതാ രാജൻ സ വി ഃ പുരുഷർഷൈഭഃ
കഥയാം ആസ തത് സർവം ൗപദീ സംഭവം തദാ
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അധ്യായം 154

1 [ ാഹ്മണ]
ഗംഗാ ദ്വാരം തി മഹാൻ ബഭൂവർഷിർ മഹാതപാഃ
ഭരദ്വാേജാ മഹാ ാജ്ഞഃ സതതം സംശിത തഃ
2 േസാ ഽഭിേഷ ം ഗേതാ ഗംഗാം പൂർവം ഏവാഗതാം സതീം
ദദർശാപ്സരസം ത ഘൃതാചീം ആ താം ഋഷിഃ
3 തസ്യാ വായുർ നദീതീേര വസനം വ്യഹരത് തദാ
അപകൃഷ്ടാംബരാം ദൃഷ്ട്വാ താം ഋഷിശ് ചകേമ തതഃ
4 തസ്യാം സംസക്തമനസഃ കൗമാര ഹ്മചാരിണഃ
ഹൃഷ്ടസ്യ േരതശ് ച ന്ദ തദ് ഋഷിർ േ ാണആദേധ
5 തതഃ സമഭവദ് േ ാണഃ കുമാരസ് തസ്യ ധീമതഃ
അധ്യഗീഷ്ട സ േവദാംശ് ച േവദാംഗാനി ച സർവശഃ
6 ഭരദ്വാജസ്യ തു സഖാ പൃഷേതാ നാമ പാർഥിവഃ
തസ്യാപി പേദാ നാമ തദാ സമഭവത് സുതഃ
7 സ നിത്യം ആ മം ഗത്വാ േ ാേണന സഹ പാർഷതഃ
ചി ീഡാധ്യയനം ൈചവ ചകാര ക്ഷ ിയർഷഭഃ
8 തതസ് തു പൃഷേത ഽതീേത സ രാജാ പേദാ ഽഭവത്
േ ാേണാ ഽപി രാമം ശു ാവ ദിത്സന്തം വസു സർവശഃ
9 വനം തു ഥിതം രാമം ഭരദ്വാജസുേതാ ഽ വീത്
ആഗതം വിത്തകാമം മാം വിദ്ധി േ ാണം ദ്വിജർഷഭ
10 [രാമ]
ശരീരമാ ം ഏവാദ്യ മേയദം അവേശഷിതം
അ ാണി വാ ശരീരം വാ ഹ്മന്ന് അന്യതരം വൃണു
11 [േ ാണ]
അ ാണി ൈചവ സർവാണി േതഷാം സംഹാരം ഏവ ച
േയാഗം ൈചവ സർേവഷാം ദാതും അർഹതി േമ ഭവാൻ
12 [ ാഹ്മണ]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തതസ് തൈസ്മ ദദൗ ഭൃഗുനന്ദനഃ
തിഗൃഹ്യ തേതാ േ ാണഃ കൃതകൃേത്യാ ഽഭവത് തദാ
13 സ ഹൃഷ്ടമനാശ് ചാപി രാമാത് പരമസംമതം
ഹ്മാ ം സമനു ാപ്യ നേരഷ്വ് അഭ്യധിേകാ ഽഭവത്

14 തേതാ പദം ആസാദ്യ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
അ വീത് പുരുഷവ്യാ ഃ സഖായം വിദ്ധി മാം ഇതി
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15 [ പദ]
നാേ ാ ിയഃ േ ാ ിയസ്യ നാരഥീ രഥിനഃ സഖാ
നാരാജാ പാർഥിവസ്യാപി സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യേത
16 [ ്]
സ വിനിശ്ചിത്യ മനസാ പാഞ്ചാല്യം തി ബുദ്ധിമാൻ
ജഗാമ കുരുമുഖ്യാനാം നഗരം നാഗസാഹ്വയം
17 തൈസ്മ പൗ ാൻ സമാദായ വസൂനി വിവിധാനി ച
ാപ്തായ ദദൗ ഭീഷ്മഃ ശിഷ്യാൻ േ ാണായ ധീമേത
18 േ ാണഃ ശിഷ്യാംസ് തതഃ സർവാൻ ഇദം വചനം അ വീത്
സമാനീയ തദാ വിദ്വാൻ പദസ്യാസുഖായ ൈവ
19 ആചാര്യ േവതനം കിം ചിദ് ധൃദി സമ്പരിവർതേത
കൃതാൈ സ് തത് േദയം സ്യാത് തദ് ഋതം വദതാനഘാഃ
20 യദാ ച പാണ്ഡവാഃ സർേവ കൃതാ ാഃ കൃതനി മാഃ
തേതാ േ ാേണാ ഽ വീദ് ഭൂേയാ േവതനാർഥം ഇദം വചഃ
21 പാർഷേതാ പേദാ നാമ ഛ വത്യാം നേരശ്വരഃ
തസ്യാപകൃഷ്യ തദ് രാജ്യം മമ ശീ ം ദീയതാം
22 തതഃ പാ സുതാഃ പഞ്ച നിർജിത്യ പദം യുധി
േ ാണായ ദർശയാം ആസുർ ബദ്ധ്വാ സസചിവം തദാ
23 [േ ാ]
ാർഥയാമി ത്വയാ സഖ്യം പുനർ ഏവ നരാധിപ
അരാജാ കില േനാ രാജ്ഞഃ സഖാ ഭവിതും അർഹതി
24 അതഃ യതിതം രാേജ്യ യജ്ഞേസന മയാ തവ
രാജാസി ദക്ഷിേണ കൂേല ഭാഗീരഥ്യാഹം ഉത്തേര
25 [ ്]
അസത്കാരഃ സ സുമഹാൻ മുഹൂർതം അപി തസ്യ തു
ന േവ്യതി ഹൃദയാദ് രാേജ്ഞാ ദുർമനാഃ സ കൃേശാ ഽഭവത്
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അധ്യായം 155

1 [ ാഹ്മണ]
അമർഷീ പേദാ രാജാ കർമസിദ്ധാൻ ദ്വിജർഷഭാൻ
അന്വിച്ഛൻ പരിച ാമ ാഹ്മണാവസഥാൻ ബഹൂൻ
2 പു ജന്മ പരീപ്സൻ ൈവ േശാേകാപഹതേചതനഃ
നാസ്തി േ ഷ്ഠം മമാപത്യം ഇതി നിത്യം അചിന്തയത്
3 ജാതാൻ പു ാൻ സ നിർേവദാദ് ധിഗ് ബ ൻ ഇതി ചാ വീത്
നിഃശ്വാസപരമശ് ചാസീദ് േ ാണം തിചികീർഷയാ
4 ഭാവം വിനയം ശിക്ഷാം േ ാണസ്യ ചരിതാനി ച
ക്ഷാേ ണ ച ബേലനാസ്യ ചിന്തയൻ നാന്വപദ്യത
തികർതും നൃപേ േഷ്ഠാ യതമാേനാ ഽപി ഭാരത
5 അഭിതഃ േസാ ഽഥ കൽമാഷീം ഗംഗാകൂേല പരി മൻ
ാഹ്മണാവസഥം പുണ്യം ആസസാദ മഹീപതിഃ

6 ത നാസ്നാതകഃ കശ് ചിൻ ന ചാസീദ് അ തീ ദ്വിജഃ
തൈഥവ നാമഹാ ഭാഗഃ േസാ ഽപശ്യത് സംശിത തൗ
7 യാേജാപയാജൗ ഹ്മർഷീ ശാമ്യന്തൗ പൃഷതാത്മജഃ
സംഹിതാധ്യയേന യുക്തൗ േഗാ തശ് ചാപി കാശ്യപൗ
8 താരേണ യുക്തരൂപൗ തൗ ാഹ്മണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
സ താവ് ആമ യാം ആസസർവകാൈമർ അത ിതഃ
9 ബുദ്ധ്വാ തേയാർ ബലം ബുദ്ധിം കനീയാംസം ഉപഹ്വേര
േപേദ ഛന്ദയൻ കാൈമർ ഉപയാജം ധൃത തം
10 പാദശു ഷേണ യുക്തഃ ിയവാക് സർവകാമദഃ
അർഹയിത്വാ യഥാന്യായം ഉപയാജം ഉവാച സഃ
11 േയന േമ കർമണാ ഹ്മൻ പു ഃ സ്യാദ് േ ാണ മൃത്യേവ
ഉപയാജ കൃേത തസ്മിൻ ഗവാം ദാതാസ്മി േത ഽർബുദം
12 യദ് വാ േത ഽന്യദ് ദ്വിജേ ഷ്ഠ മനസഃ സു ിയം ഭേവത്
സർവം തത് േത ദാതാഹം ന ഹി േമ ഽസ്ത്യ് അ സംശയഃ
13 ഇത്യ് ഉേക്താ നാഹം ഇത്യ് ഏവം തം ഋഷിഃ ത വാച ഹ
ആരാധയിഷ്യൻ പദഃ സ തം പര്യചരത് പുനഃ
14 തതഃ സംവത്സരസ്യാേന്ത പദം സ ദ്വിേജാത്തമഃ
ഉപയാേജാ ഽ വീദ് രാജൻ കാേല മധുരയാ ഗിരാ
15 േജ്യേഷ്ഠാ ാതാ മമാഗൃഹ്ണാദ് വിചരൻ വനനിർഝേര
അപരിജ്ഞാത ശൗചായാം ഭൂമൗ നിപതിതം ഫലം
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16 തദ് അപശ്യം അഹം ാതുർ അസാ തം അനു ജൻ
വിമർശം സങ്കരാദാേന നായം കുര്യാത് കഥം ചന
17 ദൃഷ്ട്വാ ഫലസ്യ നാപശ്യദ് േദാഷാ േയ ഽസ്യാനുബന്ധികാഃ
വിവിനക്തി ന ശൗചം യഃ േസാ ഽന്യ ാപി കഥം ഭേവത്
18 സംഹിതാധ്യയനം കുർവൻ വസൻ ഗുരു കുേല ച യഃ
ൈഭക്ഷം ഉച്ഛിഷ്ടം അേന്യഷാം ഭുങ്ക്േത ചാപി സദാ സദാ
കീർതയൻ ഗുണം അന്നാനാം അഘൃണീ ച പുനഃ പുനഃ
19 തം അഹം ഫലാർഥിനം മേന്യ ാതരം തർക ച ഷാ
തം ൈവ ഗച്ഛസ്വ നൃപേത സ ത്വാം സംയാജയിഷ്യതി
20 ജുഗുപ്സമാേനാ നൃപതിർ മനേസദം വിചിന്തയൻ
ഉപയാജ വചഃ ത്വാ നൃപതിഃ സർവധർമവിത്
അഭിസ ജ്യ പൂജാർഹം ഋഷിം യാജം ഉവാച ഹ
21 അയുതാനി ദദാന്യ് അഷ്ടൗ ഗവാം യാജയ മാം വിേഭാ
േ ാണ ൈവരാഭിസന്തപ്തം ത്വം ാദയിതും അർഹസി
22 സ ഹി ഹ്മവിദാം േ േഷ്ഠാ ഹ്മാേ ചാപ്യ് അനുത്തമഃ
തസ്മാദ് േ ാണഃ പരാൈജഷീൻ മാം ൈവ സ സഖിവി േഹ
23 ക്ഷ ിേയാ നാസ്തി തുേല്യാ ഽസ്യ പൃഥിവ്യാം കശ് ചിദ് അ ണീഃ
കൗരവാചാര്യ മുഖ്യസ്യ ഭാരദ്വാജസ്യ ധീമതഃ
24 േ ാണസ്യ ശരജാലാനി ാണിേദഹഹരാണി ച
ഷഡ് അരത്നി ധനുശ് ചാസ്യ ദൃശ്യേത ഽ തിമം മഹത്
25 സ ഹി ാഹ്മണ േവേഗനക്ഷാ ം േവഗം അസംശയം
തിഹന്തി മേഹഷ്വാേസാ ഭാരദ്വാേജാ മഹാമനാഃ
26 ക്ഷേ ാേച്ഛദായ വിഹിേതാ ജാമദഗ്ന്യ ഇവാസ്ഥിതഃ
തസ്യ ഹ്യ് അ ബലം േഘാരം അ സഹ്യം നൈരർ ഭുവി
27 ാഹ്മം ഉച്ചാരയംസ് േതേജാ ഹുതാഹുതിർ ഇവാനലഃ
സേമത്യ സ ദഹത്യ് ആജൗക്ഷ ം ഹ്മ പുരഃസരഃ
ഹ്മക്ഷേ ച വിഹിേത ഹ്മേതേജാ വിശിഷ്യേത

28 േസാ ഽഹം ക്ഷ ബലാദ് ധീേനാ ഹ്മേതജഃ േപദിവാൻ
േ ാണാദ് വിശിഷ്ടം ആസാദ്യ ഭവന്തം ഹ്മവിത്തമം
29 േ ാണാന്തകം അഹം പു ം ലേഭയം യുധി ദുർജയം
തത് കർമ കുരു േമ യാജ നിർവപാമ്യ് അർബുദം ഗവാം
30 തേഥത്യ് ഉക്താ തു തം യാേജാ യാജ്യാർഥം ഉപകൽപയത്
ഗുർവർഥ ഇതി ചാകാമം ഉപയാജം അേചാദയത്
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യാേജാ േ ാണ വിനാശായ തിജേജ്ഞതഥാ ച സഃ
31 തതസ് തസ്യ നേര സ്യ ഉപയാേജാ മഹാതപാഃ
ആചഖ്യൗ കർമ ൈവതാനം തദാ പു ഫലായ ൈവ
32 സ ച പുേ ാ മഹാവീേര്യാ മഹാേതജാ മഹാബലഃ
ഇഷ്യേത യദ് വിേധാ രാജൻ ഭവിതാ േത തഥാവിധഃ
33 ഭാരദ്വാജസ്യ ഹന്താരം േസാ ഽഭിസന്ധായ ഭൂമിപഃ
ആജേ തത് തഥാ സർവം പദഃ കർമസിദ്ധേയ
34 യാജസ് തു ഹവനസ്യാേന്ത േദവീം ആഹ്വാപയത് തദാ
ൈ ഹി മാം രാജ്ഞി പൃഷതി മിഥുനം ത്വാം ഉപസ്ഥിതം
35 [േദവീ]
അവലിപ്തം േമ മുഖം ഹ്മൻ പുണ്യാൻ ഗന്ധാൻ ബിഭർമി ച
സുതാർേഥേനാപരുദ്ധാസ്മി തിഷ്ഠ യാജ മമ ിേയ
36 [യാജ]
യാേജന പിതം ഹവ്യം ഉപയാേജന മ ിതം
കഥം കാമം ന സന്ദധ്യാത് സാ ത്വം വിൈ ഹി തിഷ്ഠ വാ
37 [ ്]
ഏവം ഉേക്ത തു യാേജന ഹുേത ഹവിഷി സം േത
ഉത്തസ്ഥൗ പാവകാത് തസ്മാത് കുമാേരാ േദവസംനിഭഃ
38 ജ്വാലാ വർേണാ േഘാരരൂപഃ കിരീടീ വർമ േചാത്തമം
ബി ത് സഖഡ്ഗഃ സശേരാ ധനുഷ്മാൻ വിനദൻ മുഹുഃ
39 േസാ ഽധ്യാേരാഹദ് രഥവരം േതന ച യയൗ തദാ
തതഃ േണദുഃ പാഞ്ചാലാഃ ഹൃഷ്ടാഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി
40 ഭയാപേഹാ രാജപു ഃ പാഞ്ചാലാനാം യശഃ കരഃ
രാജ്ഞഃ േശാകാപേഹാ ജാത ഏഷ േ ാണ വധായ ൈവ
ഇത്യ് ഉവാച മഹദ് ഭൂതം അദൃശ്യം േഖചരം തദാ
41 കുമാരീ ചാപി പാഞ്ചാലീ േവദിമധ്യാത് സമുത്ഥിതാ
സുഭഗാ ദർശനീയാംഗീ േവദിമധ്യാ മേനാരമാ
42 ശ്യാമാ പദ്മപലാശാക്ഷീ നീലകുഞ്ചിത മൂർധജാ
മാനുഷം വി ഹം കൃത്വാ സാക്ഷാദ് അമര വർണിനീ
43 നീേലാത്പലസേമാ ഗേന്ധാ യസ്യാഃ േ ാശാത് വായതി
യാ ബിഭർതി പരം രൂപം യസ്യാ നാസ്ത്യ് ഉപമാ ഭുവി
44 താം ചാപി ജാതാം സുേ ാണീം വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
സർവേയാഷിദ് വരാ കൃഷ്ണാ ക്ഷയംക്ഷ ം നിനീഷതി
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45 സുരകാര്യം ഇയം കാേല കരിഷ്യതി സുമധ്യമാ
അസ്യാ േഹേതാഃ ക്ഷ ിയാണാം മഹദ് ഉത്പത്സ്യേത ഭയം
46 തച് ത്വാ സർവപാഞ്ചാലാഃ േണദുഃ സിംഹസംഘവത്
ന ൈചതാൻ ഹർഷസ ണാൻ ഇയം േസേഹ വസുന്ധരാ
47 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പൃഷതീ യാജം േപേദ ൈവ സുതാർഥിനീ
ന ൈവ മദ് അന്യാം ജനനീം ജാനീയാതാം ഇമാവ് ഇതി
48 തേഥത്യ് ഉവാച താം യാേജാ രാജ്ഞഃ ിയചികീർഷയാ
തേയാശ് ച നാമനീ ച ർ ദ്വിജാഃ സ ർണമാനസാഃ
49 ധൃഷ്ടത്വാദ് അതിധൃ ത്വാദ് ധർമാദ് ദ ത് സംഭവാദ് അപി
ധൃഷ്ടദ മ്നഃ കുമാേരാ ഽയം പദസ്യ ഭവത്വ് ഇതി
50 കൃേഷ്ണത്യ് ഏവാ വൻ കൃഷ്ണാം കൃഷ്ണാഭൂത് സാ ഹി വർണതഃ
തഥാ തൻ മിഥുനം ജേജ്ഞ പദസ്യ മഹാമേഖ
51 ധൃഷ്ടദ മ്നം തു പാഞ്ചാല്യം ആനീയ സ്വം വിേവശനം
ഉപാകേരാദ് അ േഹേതാർ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
52 അേമാക്ഷണീയം ൈദവം ഹി ഭാവി മത്വാ മഹാമതിഃ
തഥാ തത് കൃതവാൻ േ ാണആത്മകീർത്യ് അനുരക്ഷണാത്
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അധ്യായം 156

1 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ തു കൗേന്തയാഃ ശല്യവിദ്ധാ ഇവാഭവൻ
സർേവ ചാസ്വസ്ഥ മനേസാ ബഭൂവുസ് േത മഹാരഥാഃ
2 തതഃ കുന്തീസുതാൻ ദൃഷ്ട്വാ വി ാന്താൻ ഗതേചതസഃ
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം വചനം സത്യവാദിനീ
3 ചിരരാേ ാഷിതാഃ േസ്മഹ ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
രമമാണാഃ പുേര രേമ്യ ലബ്ധൈഭക്ഷാ യുധിഷ്ഠിര
4 യാനീഹ രമണീയാനി വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
സർവാണി താനി ദൃഷ്ടാനി പുനഃ പുനർ അരിന്ദമ
5 പുനർ ദൃഷ്ടാനി താന്യ് ഏവ ീണയന്തി ന നസ് തഥാ
ൈഭക്ഷം ച ന തഥാ വീര ലഭ്യേത കുരുനന്ദന
6 േത വയം സാധു പാഞ്ചാലാൻ ഗച്ഛാമ യദി മന്യേസ
അപൂർവ ദർശനം താത രമണീയം ഭവിഷ്യതി
7 സുഭിക്ഷാശ് ൈചവ പാഞ്ചാലാഃ യേന്ത ശ കർശന
യജ്ഞേസനശ് ച രാജാസൗ ഹ്മണ്യ ഇതി ശു മഃ
8 ഏക ചിരവാേസാ ഹി ക്ഷേമാ ന ച മേതാ മമ
േത ത സാധു ഗച്ഛാേമാ യദി ത്വം പു മന്യേസ
9 [യ്]
ഭവത്യാ യൻ മതം കാര്യം തദ് അസ്മാകം പരം ഹിതം
അനുജാംസ് തു ന ജാനാമി ഗേച്ഛയുർ േനതി വാ പുനഃ
10 [ൈവ]
തതഃ കുന്തീ ഭീമേസനം അർജുനം യമജൗ തഥാ
ഉവാച ഗമനം േത ച തേഥത്യ് ഏവാ വംസ് തദാ
11 തതആമ ്യ തം വി ം കുന്തീ രാജൻ സുൈതഃ സഹ
തേസ്ഥ നഗരീം രമ്യാം പദസ്യ മഹാത്മനഃ
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അധ്യായം 157

1 [ൈവ]
വസ േതഷു ച്ഛന്നം പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ആജഗാമാഥ താൻ ം വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
2 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ ത ദ്ഗമ്യ പരന്തപാഃ
ണിപത്യാഭിവാൈദ്യനം ത ഃ ാഞ്ജലയസ് തദാ
3 സമനുജ്ഞാപ്യ താൻ സർവാൻആസീനാൻ മുനിർ അ വീത്
സന്നഃ പൂജിതഃ പാർൈഥഃ ീതിപൂർവം ഇദം വചഃ
4 അപി ധർേമണ വർതധ്വം ശാേ ണ ച പരന്തപാഃ
അപി വിേ ഷു വഃ പൂജാ പൂജാർേഹഷു ന ഹീയേത
5 അഥ ധർമാർഥവദ് വാക്യം ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
വിചി ാശ് ച കഥാസ് താസ് താഃ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
6 ആസീത് തേപാവേന കാ ചിദ് ഋേഷഃ കന്യാ മഹാത്മനഃ
വിലഗ്നമധ്യാ സുേ ാണീ സു ഃ സർവഗുണാന്വിതാ
7 കർമഭിഃ സ്വകൃൈതഃ സാ തു ദുർഭഗാ സമപദ്യത
നാധ്യഗച്ഛത് പതിം സാ തു കന്യാ രൂപവതീ സതീ
8 തപസ് ത ം അഥാേരേഭ പത്യർഥം അസുഖാ തതഃ
േതാഷയാം ആസ തപസാ സാ കിേലാേ ണ ശങ്കരം
9 തസ്യാഃ സ ഭഗവാംസ് തുഷ്ടസ് താം ഉവാച തപസ്വിനീം
വരം വരയ ഭ ം േത വരേദാ ഽസ്മീതി ഭാമിനി
10 അേഥശ്വരം ഉവാേചദം ആത്മനഃ സാ വേചാ ഹിതം
പതിം സർവഗുേണാേപതം ഇച്ഛാമീതി പുനഃ പുനഃ
11 താം അഥ ത വാേചദംഈശാേനാ വദതാം വരഃ
പഞ്ച േത പതേയാ ഭേ ഭവിഷ്യന്തീതി ശങ്കരഃ
12 തി വന്തീം ഏകം േമ പതിം േദഹീതി ശങ്കരം
പുനർ ഏവാ വീദ് േദവ ഇദം വചനം ഉത്തമം
13 പഞ്ചകൃത്വസ് ത്വയാ ഉക്തഃ പതിം േദഹീത്യ് അഹം പുനഃ
േദഹം അന്യം ഗതായാസ് േത യേഥാക്തം തദ് ഭവിഷ്യതി
14 പദസ്യ കുേല ജാതാ കന്യാ സാ േദവരൂപിണീ
നിർദിഷ്ടാ ഭവതാ പത്നീ കൃഷ്ണാ പാർഷത്യ് അനിന്ദിതാ
15 പാഞ്ചാല നഗരം തസ്മാത് വിശധ്വം മഹാബലാഃ
സുഖിനസ് താം അനു ാപ്യ ഭവിഷ്യഥ ന സംശയഃ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാഭാഗഃ പാണ്ഡവാനാം പിതാമഹ
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പാർഥാൻആമ ്യ കുന്തീം ച ാതിഷ്ഠത മഹാതപാഃ
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അധ്യായം 158

1 [ൈവ]
വസ േതഷു ച്ഛന്നം പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ആജഗാമാഥ താൻ ം വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
2 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ ത ദ്ഗമ്യ പരന്തപാഃ
ണിപത്യാഭിവാൈദ്യനം ത ഃ ാഞ്ജലയസ് തദാ
3 സമനുജ്ഞാപ്യ താൻ സർവാൻആസീനാൻ മുനിർ അ വീത്
സന്നഃ പൂജിതഃ പാർൈഥഃ ീതിപൂർവം ഇദം വചഃ
4 അപി ധർേമണ വർതധ്വം ശാേ ണ ച പരന്തപാഃ
അപി വിേ ഷു വഃ പൂജാ പൂജാർേഹഷു ന ഹീയേത
5 അഥ ധർമാർഥവദ് വാക്യം ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
വിചി ാശ് ച കഥാസ് താസ് താഃ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
6 ആസീത് തേപാവേന കാ ചിദ് ഋേഷഃ കന്യാ മഹാത്മനഃ
വിലഗ്നമധ്യാ സുേ ാണീ സു ഃ സർവഗുണാന്വിതാ
7 കർമഭിഃ സ്വകൃൈതഃ സാ തു ദുർഭഗാ സമപദ്യത
നാധ്യഗച്ഛത് പതിം സാ തു കന്യാ രൂപവതീ സതീ
8 തപസ് ത ം അഥാേരേഭ പത്യർഥം അസുഖാ തതഃ
േതാഷയാം ആസ തപസാ സാ കിേലാേ ണ ശങ്കരം
9 തസ്യാഃ സ ഭഗവാംസ് തുഷ്ടസ് താം ഉവാച തപസ്വിനീം
വരം വരയ ഭ ം േത വരേദാ ഽസ്മീതി ഭാമിനി
10 അേഥശ്വരം ഉവാേചദം ആത്മനഃ സാ വേചാ ഹിതം
പതിം സർവഗുേണാേപതം ഇച്ഛാമീതി പുനഃ പുനഃ
11 താം അഥ ത വാേചദംഈശാേനാ വദതാം വരഃ
പഞ്ച േത പതേയാ ഭേ ഭവിഷ്യന്തീതി ശങ്കരഃ
12 തി വന്തീം ഏകം േമ പതിം േദഹീതി ശങ്കരം
പുനർ ഏവാ വീദ് േദവ ഇദം വചനം ഉത്തമം
13 പഞ്ചകൃത്വസ് ത്വയാ ഉക്തഃ പതിം േദഹീത്യ് അഹം പുനഃ
േദഹം അന്യം ഗതായാസ് േത യേഥാക്തം തദ് ഭവിഷ്യതി
14 പദസ്യ കുേല ജാതാ കന്യാ സാ േദവരൂപിണീ
നിർദിഷ്ടാ ഭവതാ പത്നീ കൃഷ്ണാ പാർഷത്യ് അനിന്ദിതാ
15 പാഞ്ചാല നഗരം തസ്മാത് വിശധ്വം മഹാബലാഃ
സുഖിനസ് താം അനു ാപ്യ ഭവിഷ്യഥ ന സംശയഃ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാഭാഗഃ പാണ്ഡവാനാം പിതാമഹ
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അധ്യായം 159

1 [ആർജ്]
കാരണം ഹി ഗന്ധർവ കിം തദ് േയന സ്മ ധർഷിതാഃ
യാേന്താ ഹ്മവിദഃ സന്തഃ സർേവ രാ ാവ് അരിന്ദമ
2 [ഗ്]
അനഗ്നേയാ ഽനാഹുതേയാ ന ച വി പുര താഃ
യൂയം തേതാ ധർഷിതാഃസ്ഥ മയാ പാണ്ഡവനന്ദന
3 യക്ഷരാക്ഷസ ഗന്ധർവാഃ പിശാേചാരഗമാനവാഃ
വിസ്തരം കുരുവംശസ്യ ീമതഃ കഥയന്തി േത
4 നാരദ ഭൃതീനാം ച േദവർഷീണാം മയാ തം
ഗുണാൻ കഥയതാം വീര പൂർേവഷാം തവ ധീമതാം
5 സ്വയം ചാപി മയാ ദൃഷ്ടശ് ചരതാ സാഗരാംബരാം
ഇമാം വസുമതീം കൃത്സ്നാം ഭാവഃ സ്വകുലസ്യ േത
6 േവേദ ധനുഷി ചാചാര്യം അഭിജാനാമി േത ഽർജുന
വി തം ിഷു േലാേകഷു ഭാരദ്വാജം യശസ്വിനം
7 ധർമം വായും ച ശ ം ച വിജാനാമ്യ് അശ്വിനൗ തഥാ
പാ ം ച കുരുശാർദൂല ഷഡ് ഏതാൻ കുലവർധനാൻ
പിതൄൻ ഏതാൻ അഹം പാർഥ േദവ മാനുഷസാത്തമാൻ
8 ദിവ്യാത്മാേനാ മഹാത്മാനഃ സർവശ ഭൃതാം വരാഃ
ഭവേന്താ ാതരഃ ശൂരാഃ സർേവ സുചരിത താഃ
9 ഉത്തമാം തു മേനാ ബുദ്ധിം ഭവതാം ഭാവിതാത്മനാം
ജാനന്ന് അപി ച വഃ പാർഥ കൃതവാൻ ഇഹ ധർഷണാം
10 ീ സകാേശ ച കൗരവ്യ ന പുമാൻക്ഷ ം അർഹതി
ധർഷണാം ആത്മനഃ പശ്യൻ ബാഹു വിണം ആ ിതഃ
11 നക്തം ച ബലം അസ്മാകം ഭൂയ ഏവാഭിവർധേത
യതസ് തേതാ മാം കൗേന്തയ സദാരം മന ർ ആവിശത്
12 േസാ ഽഹം ത്വേയഹ വിജിതഃ സംേഖ്യ താപത്യവർധന
േയന േതേനഹ വിധിനാ കീർത്യമാനം നിേബാധ േമ
13 ഹ്മചര്യം പേരാ ധർമഃ സ ചാപി നിയതസ് ത്വയി
യസ്മാത് തസ്മാദ് അഹം പാർഥ രേണ ഽസ്മിൻ വിജിതസ് ത്വയാ
14 യസ് തു സ്യാത് ക്ഷ ിയഃ കശ് ചിത് കാമവൃത്തഃ പരന്തപ
നക്തം ച യുധി യുേധ്യത ന സ ജീേവത് കഥം ചന
15 യസ് തു സ്യാത് കാമവൃേത്താ ഽപി രാജാ താപത്യ സംഗേര
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ജേയൻ നക്തഞ്ചരാൻ സർവാൻ സ പുേരാഹിത ധൂർ ഗതഃ
16 തസ്മാത് താപത്യ യത് കിം ചിൻ നൃണാം േ യ ഇേഹപ്സിതം
തസ്മിൻ കർമണി േയാക്തവ്യാ ദാന്താത്മാനഃ പുേരാഹിതാഃ
17 േവേദ ഷഡംേഗ നിരതാഃ ശുചയഃ സത്യവാദിനഃ
ധർമാത്മാനഃ കൃതാത്മാനഃ സ ർ നൃപാണാം പുേരാഹിതാഃ
18 ജയശ് ച നിയേതാ രാജ്ഞഃ സ്വർഗശ് ച സ്യാദ് അനന്തരം
യസ്യ സ്യാദ് ധർമവിദ് വാഗ്മീ പുേരാധാഃ ശീലവാഞ് ശുചിഃ
19 ലാഭം ല ം അലബ്ധം ഹി ലബ്ധം ച പരിരക്ഷിതും
പുേരാഹിതം കുർവീത രാജാ ഗുണസമന്വിതം
20 പുേരാഹിത മേത തിേഷ്ഠദ് യ ഇേച്ഛത് പൃഥിവീം നൃപഃ
ാ ം േമരുവേരാത്തംസാം സർവശഃ സാഗരാംബരാം
21 ന ഹി േകവലശൗേര്യണ താപത്യാഭിജേനന ച
ജേയദ് അ ാഹ്മണഃ കശ് ചിദ് ഭൂമിം ഭൂമിപതിഃ ക്വ ചിത്
22 തസ്മാദ് ഏവം വിജാനീഹി കുരൂണാം വംശവർധന
ാഹ്മണ മുഖം രാജ്യം ശക്യം പാലയിതും ചിരം
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അധ്യായം 160

1 [ആർഹ്]
താപത്യ ഇതി യദ് വാക്യം ഉക്തവാൻ അസി മാം ഇഹ
തദ് അഹംജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി താപത്യാർഥ വിനിശ്ചയം
2 തപതീ നാമ കാ ൈചഷാ താപത്യാ യത്കൃേത വയം
കൗേന്തയാ ഹി വയം സാേധാ തത്ത്വം ഇച്ഛാമി േവദിതും
3 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ സ ഗന്ധർവഃ കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
വി താം ിഷു േലാേകഷു ാവയാം ആസൈവ കഥാം
4 [ഗ്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി കഥാം ഏതാം മേനാരമാം
യഥാവദ് അഖിലാം പാർഥ ധർമ്യാം ധർമഭൃതാം വര
5 ഉക്തവാൻ അസ്മി േയന ത്വാം താപത്യ ഇതി യദ് വചഃ
തത് േത ഽഹം കഥ്യയിഷ്യാമി ശൃണുൈഷ്വക മനാ മമ
6 യ ഏഷ ദിവി ധിേഷ്ണ്യന നാകം വ്യാേപ്നാതി േതജസാ
ഏതസ്യ തപതീ നാമ ബഭൂവാസദൃശീ സുതാ
7 വിവസ്വേതാ ൈവ കൗേന്തയ സാവി ്യ് അവരജാ വിേഭാ
വി താ ിഷു േലാേകഷു തപതീ തപസാ യുതാ
8 ന േദവീ നാസുരീ ൈചവ ന യക്ഷീ ന ച രാക്ഷസീ
നാപ്സരാ ന ച ഗന്ധർവീ തഥാരൂേപണ കാ ചന
9 സുവിഭക്താനവദ്യാംഗീ സ്വസിതായത േലാചനാ
സ്വാചാരാ ൈചവ സാധ്വീ ച സുേവഷാ ൈചവ ഭാമിനീ
10 ന തസ്യാഃ സദൃശം കം ചിത് ിഷു േലാേകഷു ഭാരത
ഭർതാരം സവിതാ േമേന രൂപശീലകുല ൈതഃ
11 സ ാപ്തയൗവനാം പശ്യൻ േദയാം ദുഹിതരം തു താം
േനാപേലേഭ തതഃ ശാന്തിം സ ദാനം വിചിന്തയൻ
12 അർഥർക്ഷ പു ഃ കൗേന്തയ കുരൂണാം ഋഷേഭാ ബലീ
സൂര്യം ആരാധയാം ആസ നൃപഃ സംവരണഃ സദാ
13 അർഘ്യ മാേല്യാപഹാൈരശ് ച ശശ്വച് ച നൃപതിർ യതഃ
നിയൈമർ ഉപവാൈസശ് ച തേപാഭിർ വിവിൈധർ അപി
14 ശു ഷുർ അനഹംവാദീ ശുചിഃ പൗരവനന്ദനാഃ
അംശുമന്തം സമുദ്യന്തം പൂജയാം ആസ ഭക്തിമാൻ
15 തതഃ കൃതജ്ഞം ധർമജ്ഞം രൂേപണാസദൃശം ഭുവി
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തപത്യാഃ സദൃശം േമേന സൂര്യഃ സംവരണം പതിം
16 ദാതുംഐച്ഛത് തതഃ കന്യാം തൈസ്മസംവരണായ താം
നൃേപാത്തമായ കൗരവ്യ വി താഭിജനായ ൈവ
17 യഥാ ഹി ദിവി ദീപ്താംശുഃ ഭാസയതി േതജസാ
തഥാ ഭുവി മഹീപാേലാ ദീപ്ത്യാ സംവരേണാ ഽഭവത്
18 യഥാർജയന്തി ചാദിത്യം ഉദ്യന്തം ഹ്മവാദിനഃ
തഥാ സംവരണം പാർഥ ാഹ്മണാവരജാഃ ജാഃ
19 സ േസാമം അതി കാന്തത്വാദ് ആദിത്യം അതി േതജസാ
ബഭൂവ നൃപതിഃ ീമാൻ സുഹൃദാം ദുർഹൃദാം അപി
20 ഏവംഗുണസ്യ നൃപേതസ് തഥാ വൃത്തസ്യ കൗരവ
തൈസ്മ ദാതും മനശ് ചേ തപതീം തപനഃ സ്വയം
21 സ കദാ ചിദ് അേഥാ രാജാ ീമാൻ ഉരു യശാ ഭുവി
ചചാര മൃഗയാം പാർഥ പർവേതാപവേന കില
22 ചരേതാ മൃഗയാം തസ്യ ത്പിപാസാ മാന്വിതഃ
മമാര രാജ്ഞഃ കൗേന്തയ ഗിരാവ് അ തിേമാ ഹയഃ
23 സ മൃതാശ്വശ് ചരൻ പാർഥ പദ്ഭ്യാം ഏവ ഗിരൗ നൃപഃ
ദദർശാസദൃശീം േലാേക കന്യാം ആയതേലാചനാം
24 സ ഏക ഏകാം ആസാദ്യ കന്യാം താം അരിമർദനഃ
തസ്ഥൗ നൃപതിശാർദൂലഃ പശ്യന്ന് അവിചേലക്ഷണഃ
25 സ ഹി താം തർകയാം ആസ രൂപേതാ നൃപതിഃ ിയം
പുനഃ സന്തർകയാം ആസ രേവർ ഷ്ടാം ഇവ ഭാം
26 ഗിരി േസ്ഥ തു സാ യസ്മിൻസ്ഥിതാ സ്വസിത േലാചനാ
സ സവൃക്ഷ പ ലേതാ ഹിരണ്മയ ഇവാഭവത്
27 അവേമേന ച താം ദൃഷ്ട്വാ സർവ ാണഭൃതാം വപുഃ
അവാപ്തം ചാത്മേനാ േമേന സ രാജാ ച ഷഃ ഫലം
28 ജന്മ ഭൃതി യത് കിം ചിദ് ദൃഷ്ടവാൻ സ മഹീപതിഃ
രൂപം ന സദൃശം തസ്യാസ് തർകയാം ആസ കിം ചന
29 തയാ ബദ്ധമനശ് ച ഃ പാൈശർ ഗുണമൈയസ് തദാ
ന ചചാല തേതാ േദശാദ് ബുബുേധ ന ച കിം ചന
30 അസ്യാ നൂനം വിശാലാക്ഷ്യാഃ സേദവാസുരമാനുഷം
േലാകം നിർമഥ്യ ധാേ ദം രൂപം ആവി തം കൃതം
31 ഏവം സ തർകയാം ആസ രൂപ വിണ സമ്പദാ
കന്യാം അസദൃശീം േലാേക നൃപഃ സംവരണസ് തദാ
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32 താം ച ദൃൈഷ്ട്വവ കല്യാണീം കല്യാണാഭിജേനാ നൃപഃ
ജഗാമ മനസാ ചിന്താം കാമമാർഗണ പീഡിതഃ
33 ദഹ്യമാനഃ സ തീേ ണ നൃപതിർ മന്മഥാഗ്നിനാ
അ ഗൽഭാം ഗൽഭഃ സ താം ഉവാച യശസ്വിനീം
34 കാസി കസ്യാസി രംേഭാരു കിമർഥം േചഹ തിഷ്ഠസി
കഥം ച നിർജേന ഽരേണ്യ ചരസ്യ് ഏകാ ശുചിസ്മിേത
35 ത്വം ഹി സർവാനവദ്യാംഗീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
വിഭൂഷണം ഇൈവേതഷാം ഭൂഷണാനാം അഭീപ്സിതം
36 ന േദവീം നാസുരീം ൈചവ ന യക്ഷീം ന ച രാക്ഷസീം
ന ച േഭാഗവതീം മേന്യ ന ഗന്ധർവീ ന മാനുഷീം
37 യാ ഹി ദൃഷ്ടാ മയാ കാശ് ചിച് താ വാപി വരാംഗനാഃ
ന താസാം സദൃശീം മേന്യ ത്വാം അഹം മത്തകാശിനി
38 ഏവം താം സ മഹീപാേലാ ബഭാേഷ ന തു സാ തദാ
കാമാർതം നിർജേന ഽരേണ്യ ത്യഭാഷത കിം ചന
39 തേതാ ലാലപ്യമാനസ്യ പാർഥിവസ്യായേതക്ഷണാ
സൗദാമനീവ സാേ ഷു തൈ വാന്തരധീയത
40 താം അന്വിച്ഛൻ സ നൃപതിഃ പരിച ാമ തത് തദാ
വനം വനജ പ ാക്ഷീം മന്ന് ഉന്മത്തവത് തദാ
41 അപശ്യമാനഃ സ തു താം ബഹു ത വിലപ്യ ച
നിേശ്ചഷ്ടഃ കൗരവേ േഷ്ഠാ മുഹൂർതം സ വ്യതിഷ്ഠത
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അധ്യായം 161

1 [ഗ്]
അഥ തസ്യാം അദൃശ്യായാം നൃപതിഃ കാമേമാഹിതഃ
പാതനം ശ സംഘാനാം പപാത ധരണീതേല
2 തസ്മിൻ നിപതിേത ഭൂമാവ് അഥ സാ ചാരുഹാസിനീ
പുനഃ പീനായതേ ാണീ ദർശയാം ആസ തം നൃപം
3 അഥാവഭാേഷ കല്യാണീ വാചാ മധുരയാ നൃപം
തം കുരൂണാം കുലകരം കാമാഭിഹത േചതസം
4 ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ഭ ം േത ന ത്വം അർഹസ്യ് അരിന്ദമ
േമാഹം നൃപതിശാർദൂല ഗ ം ആവി തഃ ക്ഷിതൗ
5 ഏവം ഉേക്താ ഽഥ നൃപതിർ വാചാ മധുരയാ തദാ
ദദർശ വിപുലേ ാണീം താം ഏവാഭിമുേഖസ്ഥിതാം
6 അഥ താം അസിതാപാംഗീം ആബഭാേഷ നരാധിപഃ
മന്മഥാഗ്നിപരീതാത്മാ സന്ദിഗ്ധാക്ഷരയാ ഗിരാ
7 സാധു മാം അസിതാപാംേഗ കാമാർതം മത്തകാശിനി
ഭജസ്വ ഭജമാനം മാം ാണാ ഹി ജഹന്തി മാം
8 ത്വദർഥം ഹി വിശാലാക്ഷി മാം അയം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
കാമഃ കമലഗർഭാേഭ തിവിധ്യൻ ന ശാമ്യതി
9 സ്തം ഏവം അനാ േന്ദ ഭേ കാമമഹാഹിനാ
സാ ത്വം പീനായതേ ാണിപര്യാ ഹി ശുഭാനേന
10 ത്വയ്യ് അധീനാ ഹി േമ ാണാ കിംനേരാദ്ഗീത ഭാഷിണി
ചാരു സർവാനവദ്യാംഗി പദ്േമ സദൃശാനേന
11 ന ഹ്യ് അഹം ത്വദൃേത ഭീരു ശേക്ഷ്യ ജീവിതും ആത്മനാ
തസ്മാത് കുരു വിശാലാക്ഷി മയ്യ് അനുേ ാശം അംഗേന
12 ഭക്തം മാം അസിതാപാംേഗ ന പരിത്യ ം അർഹസി
ത്വം ഹി മാം ീതിേയാേഗന ാതും അർഹസി ഭാമിനി
13 ഗാന്ധർേവണ ച മാം ഭീരു വിവാേഹൈനഹി സുന്ദരി
വിവാഹാനാം ഹി രംേഭാരു ഗാന്ധർവഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
14 [തപതീ]
നാഹംഈശാത്മേനാ രാജൻ കന്യാപിതൃമതീ ഹ്യ് അഹം
മയി േചദ് അസ്തി േത ീതിർ യാചസ്വ പിതരം മമ
15 യഥാ ഹി േത മയാ ാണാഃ സംഗൃഹീതാ നേരശ്വര
ദർശനാദ് ഏവ ഭൂയസ് ത്വം തഥാ ാണാൻ മമാഹരഃ
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16 ന ചാഹംഈശാ േദഹസ്യ തസ്മാൻ നൃപതിസത്തമ
സമീപം േനാപഗച്ഛാമി ന സ്വത ാ ഹി േയാഷിതഃ
17 കാ ഹി സർേവഷു േലാേകഷു വി താഭിജനം നൃപം
കന്യാ നാഭിലേഷൻ നാഥം ഭർതാരം ഭക്ത വത്സലം
18 തസ്മാദ് ഏവംഗേത കാേല യാചസ്വ പിതരം മമ
ആദിത്യം ണിപാേതന തപസാ നിയേമന ച
19 സ േചത് കാമയേത ദാതും തവ മാം അരിമർദന
ഭവിഷ്യാമ്യ് അഥ േത രാജൻ സതതം വശവർതിനീ
20 അഹം ഹി തപതീ നാമ സാവി ്യ് അവരജാ സുതാ
അസ്യ േലാക ദീപസ്യ സവിതുഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
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അധ്യായം 162

1 [ഗ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തതസ് തൂർണം ജഗാേമാർധ്വം അനിന്ദിതാ
സ തു രാജാ പുനർ ഭൂമൗ തൈ വ നിപപാത ഹ
2 അമാത്യഃ സാനുയാ സ് തു തം ദദർശ മഹാവേന
ക്ഷിതൗ നിപതിതം കാേല ശ ധ്വജം ഇേവാ ിതം
3 തം ഹി ദൃഷ്ട്വാ മേഹഷ്വാസം നിരശ്വം പതിതം ക്ഷിതൗ
ബഭൂവ േസാ ഽസ്യ സചിവഃ സ ദീപ്ത ഇവാഗ്നിനാ
4 ത്വരയാ േചാപസംഗമ്യ േസ്നഹാദ് ആഗതസം മഃ
തം സമുത്ഥാപയാം ആസ നൃപതിം കാമേമാഹിതം
5 ഭൂതലാദ് ഭൂമിപാേലശം പിേതവ പതിതം സുതം
ജ്ഞയാ വയസാ ൈചവ വൃദ്ധഃ കീർത്യാ ദേമന ച
6 അമാത്യസ് തം സമുത്ഥാപ്യ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
ഉവാച ൈചനം കല്യാണ്യാ വാചാ മധുരേയാത്ഥിതം
മാ ൈഭർ മനുജശാർദൂല ഭ ം ചാ തവാനഘ
7 ത്പിപാസാപരി ാന്തം തർകയാം ആസ തം നൃപം
പതിതം പാതനം സംേഖ്യ ശാ വാണാം മഹീതേല
8 വാരിണാഥ സുശീേതന ശിരസ് തസ്യാഭ്യേഷചയത്
അ ശൻ മുകുടം രാജ്ഞഃ പുണ്ഡരീകസുഗന്ധിനാ
9 തതഃ ത്യാഗത ാണസ് തദ് ബലം ബലവാൻ നൃപഃ
സർവം വിസർജയാം ആസ തം ഏകം സചിവം വിനാ
10 തതസ് തസ്യാജ്ഞയാ രാേജ്ഞാ വി തേസ്ഥ മഹദ് ബലം
സ തു രാജാ ഗിരി േസ്ഥ തസ്മിൻ പുനർ ഉപാവിശത്
11 തതസ് തസ്മിൻ ഗിരിവേര ശുചിർ ഭൂത്വാ കൃതാഞ്ജലിഃ
ആരിരാധയിഷുഃ സൂര്യം തസ്ഥാവ് ഊർധ്വഭുജഃ ക്ഷിതൗ
12 ജഗാമ മനസാ ൈചവ വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
പുേരാഹിതം അമി ഘ്നസ് തദാ സംവരേണാ നൃപഃ
13 നക്തം ദിനം അൈഥകേസ്ഥസ്ഥിേത തസ്മിഞ് ജനാധിേപ
അഥാജഗാമ വി ർഷിസ് തദാ ദ്വാദശേമ ഽഹനി
14 സ വിദിൈത്വവ നൃപതിം തപത്യാ ഹൃതമാനസം
ദിേവ്യന വിധിനാജ്ഞാത്വാ ഭാവിതാത്മാ മഹാൻ ഋഷിഃ
15 തഥാ തു നിയതാത്മാനം സ തം നൃപതിസത്തമം
ആബഭാേഷ സ ധർമാത്മാ തൈസ്യവാർഥ ചികീർഷയാ
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16 സ തസ്യ മനുേജ സ്യ പശ്യേതാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ഊർധ്വം ആച േമ ം ഭാ രം ഭാ രദ തിഃ
17 സഹ ാംശും തേതാ വി ഃ കൃതാഞ്ജലിർ ഉപസ്ഥിതഃ
വസിേഷ്ഠാ ഽഹം ഇതി ീത്യാ സ ചാത്മാനം ന്യേവദയത്
18 തം ഉവാച മഹാേതജാ വിവസ്വാൻ മുനിസത്തമം
മഹർേഷ സ്വാഗതം േത ഽ കഥയസ്വ യേഥച്ഛസി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 7 29

അധ്യായം 163

1 [വസിസ്ഠ]
ൈയഷാം േത തപതീ നാമ സാവി ്യ് അവരജാ സുതാ
താം ത്വാം സംവരണസ്യാർേഥ വരയാമി വിഭാവേസാ
2 സ ഹി രാജാ ബൃഹത് കീർതിർ ധർമാർഥവിദ് ഉദാരധീഃ
യുക്തഃ സംവരേണാ ഭർതാ ദുഹിതുസ് േത വിഹംഗമ
3 [ഗന്ധർവ]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സവിതാ േതന ദദാനീത്യ് ഏവ നിശ്ചിതഃ
ത്യഭാഷത തം വി ം തിനന്ദ്യ ദിവാകരഃ
4 വരഃ സംവരേണാ രാജ്ഞാം ത്വം ഋഷീണാം വേരാ മുേന
തപതീ േയാഷിതാം േ ഷ്ഠാ കിം അന്യ ാപവർജനാത്
5 തതഃ സർവാനവദ്യാഗ്നീം തപതീം തപനഃ സ്വയം
ദദൗ സംവരണസ്യാർേഥ വഷിഷ്ഠായ മഹാത്മേന
തിജ ാഹ താം കന്യാം മഹർഷിസ് തപതീം തദാ
6 വസിേഷ്ഠാ ഽഥ വിസൃഷ്ടശ് ച പുനർ ഏവാജഗാമ ഹ
യ വിഖ്യത കീർതിഃ സ കുരൂണാം ഋഷേഭാ ഽഭവത്
7 സ രാജാ മന്മഥാവിഷ്ടസ് തദ്ഗേതനാന്തരാത്മനാ
ദൃഷ്ട്വാ ച േദവകന്യാം താം തപതീം ചാരുഹാസിനീം
വസിേഷ്ഠന സഹായാന്തീം സംഹൃേഷ്ടാ ഽഭ്യധികം ബഭൗ
8 കൃേ ദ്വാദശ രാേ തു തസ്യ രാജ്ഞഃ സമാപിേത
ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
9 തപസാരാധ്യ വരദം േദവം േഗാപതിംഈശ്വരം
േലേഭ സംവരേണാ ഭാര്യാം വസിഷ്ഠൈസ്യവ േതജസാ
10 തതസ് തസ്മിൻ ഗിരിേ േഷ്ഠ േദവഗന്ധർവേസവിേത
ജ ാഹ വിധിവത് പാണിം തപത്യാഃ സ നരർഷഭഃ
11 വസിേഷ്ഠനാഭ്യനുജ്ഞാതസ് തസ്മിന്ന് ഏവ ധരാധേര
േസാ ഽകാമയത രാജർഷിർ വിഹർതും സഹ ഭാര്യയാ
12 തതഃ പുേര ച രാേ ച വാഹേനഷു ബേലഷു ച
ആദിേദശ മഹീപാലസ് തം ഏവ സചിവം തദാ
13 നൃപതിം ത്വ് അഭ്യനുജ്ഞായ വസിേഷ്ഠാ ഽഥാപച േമ
േസാ ഽപി രാജാ ഗിരൗ തസ്മിൻ വിജഹാരാമേരാപമഃ
14 തേതാ ദ്വാദശ വർഷാണി കാനേനഷു ജേലഷു ച
േരേമ തസ്മിൻ ഗിരൗ രാജാ തൈയവ സഹ ഭാര്യയാ
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15 തസ്യ രാജ്ഞഃ പുേര തസ്മിൻ സമാ ദ്വാദശ സർവശഃ
ന വവർഷ സഹ ാേക്ഷാ രാേ ൈചവാസ്യ സർവശഃ
16 തത് ധാർൈതർ നിരാനൈന്ദഃ ശവഭൂൈതസ് തദാ നൈരഃ
അഭവത് േ തരാജസ്യ പുരം േ ൈതർ ഇവാവൃതം
17 തതസ് തത് താദൃശം ദൃഷ്ട്വാ സ ഏവ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
അഭ്യപദ്യത ധർമാത്മാ വസിേഷ്ഠാ രാജസത്തമം
18 തം ച പാർഥിവശാർദൂലം ആനയാം ആസ തത് പുരം
തപത്യാ സഹിതം രാജന്ന് ഉഷിതം ദ്വാദശീഃ സമാഃ
19 തതഃ വൃഷ്ടസ് ത ാസീദ് യഥാപൂർവം സുരാരിഹാ
തസ്മിൻ നൃപതിശാർദൂല വിേഷ്ട നഗരം പുനഃ
20 തതഃ സരാ ം മുമുേദ തത് പുരം പരയാ മുദാ
േതന പാർഥിവ മുേഖ്യന ഭാവിതം ഭാവിതാത്മനാ
21 തേതാ ദ്വാദശ വർഷാണി പുനർഈേജ നരാധിപഃ
പത്ന്യാ തപത്യാ സഹിേതാ യഥാ ശേ ാ മരുത്പതിഃ
22 ഏവം ആസീൻ മഹാഭാഗാ തപതീ നാമ പൗർവികീ
തവ ൈവവസ്വതീ പാർഥ താപത്യസ് ത്വം യയാ മതഃ
23 തസ്യാം സഞ്ജനയാം ആസ കുരും സംവരേണാ നൃപഃ
തപത്യാം തപതാം േ ഷ്ഠ താപത്യസ് ത്വം തേതാ ഽർജുന
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അധ്യായം 164

1 [ൈവ]
സ ഗന്ധർവവചഃ ത്വാ തത് തദാ ഭരതർഷഭ
അർജുനഃ പരയാ ീത്യാ പൂർണച ഇവാബഭൗ
2 ഉവാച ച മേഹഷ്വാേസാ ഗന്ധർവം കുരുസത്തമഃ
ജാതകൗതൂഹേലാ ഽതീവ വസിഷ്ഠസ്യ തേപാബലാത്
3 വസിഷ്ഠ ഇതി യൈസ്യതദ് ഋേഷർ നാമ ത്വേയരിതം
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും യഥാവത് തദ് വദസ്വ േമ
4 യ ഏഷ ഗന്ധർവപേത പൂർേവഷാം നഃ പുേരാഹിതഃ
ആസീദ് ഏതൻ മമാചക്ഷ്വ ക ഏഷ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
5 [ഗ്]
തപസാ നിർജിതൗ ശശ്വദ് അേജയാവ് അമൈരർ അപി
കാമേ ാധാവ് ഉഭൗ യസ്യ ചരണൗ സംവവാഹതുഃ
6 യസ് തു േനാേച്ഛദനം ചേ കുശികാനാം ഉദാരധീഃ
വിശ്വാമി ാപരാേധന ധാരയൻ മന ം ഉത്തമം
7 പു വ്യസനസന്തപ്തഃ ശക്തിമാൻ അപി യഃ ഭുഃ
വിശ്വാമി വിനാശായ ന േമേന കർമ ദാരുണം
8 മൃതാംശ് ച പുനർ ആഹർതും യഃ സപു ാൻ യമക്ഷയാത്
കൃതാന്തം നാതിച ാമ േവലാം ഇവ മേഹാദധിഃ
9 യം ാപ്യ വിജിതാത്മാനം മഹാത്മാനം നരാധിപാഃ
ഇക്ഷ്വാകേവാ മഹീപാലാ േലഭിേര പൃഥിവീം ഇമാം
10 പുേരാഹിത വരം ാപ്യ വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
ഈജിേര തുഭിശ് ചാപി നൃപാസ് േത കുരുനന്ദന
11 സ ഹി താന്യ് ആജയാം ആസസർവാൻ നൃപതിസത്തമാൻ
ഹ്മർഷിഃ പാണ്ഡവ േ ഷ്ഠ ബൃഹ തിർ ഇവാമരാൻ

12 തസ്മാദ് ധർമ ധാനാത്മാ േവദ ധർമവിദ് ഈപ്സിതഃ
ാഹ്മേണാ ഗുണവാൻ കശ് ചിത് പുേരാധാഃ വിമൃശ്യതാം

13 ക്ഷ ിേയണഹി ജാേതന പൃഥിവീം േജതും ഇച്ഛതാ
പൂർവം പുേരാഹിതഃ കാര്യഃ പാർഥ രാജ്യാഭിവൃദ്ധേയ
14 മഹീം ജിഗീഷതാ രാജ്ഞാ ഹ്മ കാര്യം പുരഃസരം
തസ്മാത് പുേരാഹിതഃ കശ് ചിദ് ഗുണവാൻ അ േവാ ദ്വിജഃ
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അധ്യായം 165

1 [ആർജ്]
കിംനിമിത്തം അഭൂദ് ൈവരം വിശ്വാമി വസിഷ്ഠേയാഃ
വസേതാർ ആ േമ പുേണ്യ ശംസ നഃ സർവം ഏവ തത്
2 [ഗ്]
ഇദം വാസിഷ്ഠം ആഖ്യാനം പുരാണം പരിചക്ഷേത
പാർഥ സർേവഷു േലാേകഷു യഥാവത് തൻ നിേബാധ േമ
3 കന്യകുേബ്ജ മഹാൻആസീത് പാർഥിേവാ ഭരതർഷഭ
ഗാധീതി വി േതാ േലാേക സത്യധർമപരായണഃ
4 തസ്യ ധർമാത്മനഃ പു ഃ സമൃദ്ധബലവാഹനഃ
വിശ്വാമി ഇതി ഖ്യാേതാ ബഭൂവ രിപുമർദനഃ
5 സ ചചാര സഹാമാേത്യാ മൃഗയാം ഗഹേന വേന
മൃഗാൻ വിധ്യൻ വരാഹാംശ് ച രേമ്യഷു മരു ധന്വസു
6 വ്യായാമകർശിതഃ േസാ ഽഥ മൃഗലി ഃ പിപാസിതഃ
ആജഗാമ നരേ ഷ്ഠ വസിഷ്ഠസ്യാ മം തി
7 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ വസിഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠഭാഗ് ഋഷിഃ
വിശ്വാമി ം നരേ ഷ്ഠം തിജ ാഹ പൂജയാ
8 പാദ്യാർഘ്യാചമനീേയന സ്വാഗേതന ച ഭാരത
തൈഥവ തിജ ാഹ വേന്യന ഹവിഷാ തഥാ
9 തസ്യാഥ കാമധുഗ് േധനുർ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
ഉക്താ കാമാൻ യേച്ഛതി സാ കാമാൻ ദുദുേഹ തതഃ
10 ാമ്യാരണ്യാ ഓഷധീശ് ച ദുദുേഹ പയ ഏവ ച
ഷ സം ചാമൃതരസം രസായനം അനുത്തമം
11 േഭാജനീയാനി േപയാനി ഭക്ഷ്യാണി വിവിധാനി ച
േലഹ്യാന്യ് അമൃതകൽപാനി േചാഷ്യാണി ച തഥാർജുന
12 ൈതഃ കാൈമഃ സർവസ ർൈണഃ പൂജിതഃ സ മഹീപതിഃ
സാമാത്യഃ സബലശ് ൈചവ തുേതാഷ സ ഭൃശം നൃപഃ
13 ഷഡ് ആയതാം സുപാർേശ്വാരും ിപൃഥും പഞ്ചസംവൃതാം
മ കേന ാം സ്വാകാരാം പീേനാധസം അനിന്ദിതാം
14 സുവാലധിഃ ശ കർണാം ചാരു ശൃംഗാം മേനാരമാം
പുഷ്ടായത ശിേരാ ീവാം വിസ്മിതഃ േസാ ഽഭിവീക്ഷ്യ താം
15 അഭിനന്ദതി താം നന്ദീം വസിഷ്ഠസ്യ പയസ്വിനീം
അ വീച് ച ഭൃശം തുേഷ്ടാ വിശ്വാമിേ ാ മുനിം തദാ
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16 അർബുേദന ഗവാം ഹ്മൻ മമ രാേജ്യന വാ പുനഃ
നന്ദിനീം സ യച്ഛസ്വ ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം മഹാമുേന
17 [വസ്]
േദവതാതിഥിപി ർഥം ആജ്യാർഥം ച പയസ്വിനീ
അേദയാ നന്ദിനീയം േമ രാേജ്യനാപി തവാനഘ
18 [വിഷ്വാമി ]
ക്ഷ ിേയാ ഽഹം ഭവാൻ വി സ് തപഃസ്വാധ്യായസാധനഃ
ാഹ്മേണഷു കുേതാ വീര്യം ശാേന്തഷു ധൃതാത്മസു

19 അർബുേദന ഗവാം യസ് ത്വം ന ദദാസി മേമപ്സിതാം
സ്വധർമം ന ഹാസ്യാമി നയിേഷ്യ േത ബേലന ഗാം
20 [വസ്]
ബലസ്ഥശ് ചാസി രാജാ ച ബാഹുവീര്യശ് ച ക്ഷ ിയഃ
യേഥച്ഛസി തഥാ ക്ഷി ം കുരു ത്വം മാ വിചാരയ
21 [ഗ്]
ഏവം ഉക്തസ് തദാ പാർഥ വിശ്വാമിേ ാ ബലാദ് ഇവ
ഹംസച തീകാശാം നന്ദിനീം താം ജഹാര ഗാം
22 കശാ ദണ്ഡ തിഹതാ കാല്യമാനാ തതസ് തതഃ
ഹംഭായമാനാ കല്യാണീ വസിഷ്ഠസ്യാഥ നന്ദിനീ
23 ആഗമ്യാഭിമുഖീ പാർഥ തസ്ഥൗ ഭഗവദ് ഉ ഖീ
ഭൃശം ച താഡ്യമാനാപി ന ജഗാമാ മാത് തതഃ
24 [വസ്]
ശൃേണാമി േത രവം ഭേ വിനദന്ത്യാഃ പുനഃ പുനഃ
ബലാദ് ധൃയസി േമ നന്ദിക്ഷമാവാൻ ാഹ്മേണാ ഹ്യ് അഹം
25 [ഗ്]
സാ തു േതഷാം ബലാൻ നന്ദീ ബലാനാം ഭരതർഷഭ
വിശ്വാമി ഭേയാദ്വിഗ്നാ വസിഷ്ഠം സമുപാഗമത്
26 [ഗൗഹ്]
പാഷാണ ദണ്ഡാഭിഹതാം ന്ദന്തീം മാം അനാഥവത്
വിശ്വാമി ബൈലർ േഘാൈരർ ഭഗവൻ കിം ഉേപക്ഷേസ
27 [ഗ്]
ഏവം തസ്യാം തദാ പർഥ ധർഷിതായാം മഹാമുനിഃ
ന ചു േഭ ന ൈധര്യാച് ച വിചചാല ധൃത തഃ
28 [വസ്]
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ക്ഷ ിയാണാം ബലം േതേജാ ാഹ്മണാനാം ക്ഷമാ ബലം
ക്ഷമാ മാം ഭജേത തസ്മാദ് ഗമ്യതാം യദി േരാചേത
29 [ഗൗഹ്]
കിം നു ത്യക്താസ്മി ഭഗവൻ യദ് ഏവം മാം ഭാഷേസ
അത്യക്താഹം ത്വയാ ഹ്മൻ ന ശക്യാ നയിതും ബലാത്
30 [വസ്]
ന ത്വാം ത്യജാമി കല്യാണിസ്ഥീയതാം യദി ശക്യേത
ദൃേഢന ദാമ്നാ ബൈദ്ധ്വവ വത്സസ് േത ിയേത ബലാത്
31 [ഗ്]
സ്ഥീയതാം ഇതി തച് ത്വാ വസിഷ്ഠസ്യാ പയസ്വിനീ
ഊർധ്വാഞ്ചിത ശിേരാ ീവാ ബഭൗ േഘാരദർശനാ
32 േ ാധരേക്തക്ഷണാ സാ ഗൗർ ഹംഭാര വധന സ്വനാ
വിശ്വാമി സ്യ തത് ൈസന്യം വ്യ ാവയത സർവശഃ
33 കശാ ദണ്ഡാഭിഹതാ കാല്യമാനാ തതസ് തതഃ
േ ാധാ ദീേപ്തക്ഷണാ േ ാധം ഭൂയ ഏവ സമാദേധ
34 ആദിത്യ ഇവ മധ്യാേഹ്ന േ ാധാ ദീപ്തവപുർ ബഭൗ
അംഗാരവർഷം മുഞ്ചന്തീ മുഹുർ വാലധിേതാ മഹത്
35 അസൃജത് പ വാൻ പുച്ഛാച് ഛകൃതഃ ശബരാഞ് ശകാൻ
മൂ തശ് ചാസൃജച്ച് ചാപി യവനാൻ േ ാധമൂർച്ഛിതാ
36 പു ാൻ കിരാതാൻ മിഡാൻ സിംഹലാൻ ബർബരാംസ് തഥാ
തൈഥവ ദാരദാൻ േ ച്ഛാൻ േഫനതഃ സാ സസർജ ഹ
37 ൈതർ വിഷൃൈഷ്ടർ മഹത് ൈസന്യം നാനാ േ ച്ഛ ഗൈണസ് തദാ
നാനാവരണ സഞ്ഛൈന്നർ നാനായുധ ധൈരസ് തഥാ
അവാകീര്യത സംരൈബ്ധർ വിശ്വാമി സ്യ പശ്യതഃ
38 ഏൈകകശ് ച തദാ േയാധഃ പഞ്ചഭിഃ സപ്തഭിർ വൃതഃ
അ വർേഷണ മഹതാ കാല്യമാനം ബലം തതഃ
ഭഗ്നം സർവതസ് സ്തം വിശ്വാമി സ്യ പശ്യതഃ
39 ന ച ാൈണർ വിയുജ്യേന്ത േക ചിത് േത ൈസനികാസ് തദാ
വിശ്വാമി സ്യ സ്ര ൈദ്ധർ വാസിൈഷ്ഠർ ഭരതർഷഭ
40 വിശ്വാമി സ്യ ൈസന്യം തു കാല്യമാനം ിേയാജനം
േ ാശമാനം ഭേയാദ്വിഗ്നം ാതാരം നാധ്യഗച്ഛത
41 ദൃഷ്ട്വാ തൻ മഹദ് ആശ്ചര്യം ഹ്മേതേജാ ഭവം തദാ
വിശ്വാമി ഃ ക്ഷ ഭാവാൻ നിർവിേണ്ണാ വാക്യം അ വീത്
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42 ധിഗ് ബലം ക്ഷ ിയബലം ഹ്മേതേജാബലം ബലം
ബലാബലം വിനിശ്ചിത്യ തപ ഏവ പരം ബലം
43 സ രാജ്യസ്ഫീതം ഉ ജ്യ താം ച ദീപ്താം നൃപ ിയം
േഭാഗാംശ് ച പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ തപസ്യ് ഏവ മേനാ ദേധ
44 സ ഗത്വാ തപസാ സിദ്ധിം േലാകാൻ വിഷ്ടഭ്യ േതജസാ
തതാപ സർവാൻ ദീപ്തൗജാ ാഹ്മണത്വം അവാപ ച
അപിവച് ച സുതം േസാമം ഇേ ണ സഹ കൗശികഃ
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അധ്യായം 166

1 [ഗ്]
കൽമാഷപാദ ഇത്യ് അസ്മിംൽ േലാേക രാജാ ബഭൂവ ഹ
ഇക്ഷ്വാകുവംശജഃ പാർഥ േതജസാസദൃേശാ ഭുവി
2 സ കദാ ചിദ് വനം രാജാ മൃഗയാം നിര്യയൗ പുരാത്
മൃഗാൻ വിധ്യൻ വരാഹാംശ് ച ചചാര രിപുമർദനഃ
3 സ തു രാജാ മഹാത്മാനം വാസിഷ്ഠം ഋഷിസാത്തമം
തൃഷാർതശ് ച ധാർതശ് ച ഏകായനഗതഃ പഥി
4 അപശ്യദ് അജിതഃ സംേഖ്യ മുനിം തിമുഖാഗതം
ശക്തിം നാമ മഹാഭാഗം വസിഷ്ഠ കുലനന്ദനം
േജ്യഷ്ഠം പു ശതാത് പു ം വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
5 അപഗച്ഛ പേഥാ ഽസ്മാകം ഇത്യ് ഏവം പാർഥിേവാ ഽ വീത്
തഥാ ഋഷിർ ഉവാൈചനം സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
6 ഋഷിസ് തു നാപച ാമ തസ്മിൻ ദർമ പേഥസ്ഥിതഃ
നാപി രാജാ മുേനർ മാനാത് േ ാധാച്ച് ചാപി ജഗാമ ഹ
7 അമുഞ്ചന്തം തു പന്ഥാനം തം ഋഷിം നൃപസത്തമഃ
ജഘാന കശയാ േമാഹാത് തദാ രാക്ഷസവൻ മുനിം
8 കശാ ഹാരാഭിഹതസ് തതഃ സ മുനിസത്തമഃ
തം ശശാപ നൃപേ ഷ്ഠം വാസിഷ്ഠഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
9 ഹംസി രാക്ഷസവദ് യസ്മാദ് രാജാപസദ താപസം
തസ്മാത് ത്വം അദ്യ ഭൃതി പുരുഷാേദാ ഭവിഷ്യസി
10 മനുഷ്യപിശിേത സക്തശ് ചരിഷ്യസി മഹീം ഇമാം
ഗച്ഛ രാജാധേമത്യ് ഉക്തഃ ശക്തിനാ വീര്യശക്തിനാ
11 തേതാ യാജ്യ നിമിത്തം തു വിശ്വാമി വസിഷ്ഠേയാഃ
ൈവരം ആസീത് തദാ തം തു വിശ്വാമിേ ാ ഽന്വപദ്യത
12 തേയാർ വിവദേതാർ ഏവം സമീപം ഉപച േമ
ഋഷിർ ഉ തപാഃ പാർഥ വിശ്വാമി ഃ താപവാൻ
13 തതഃ സ ബുബുേധ പശ്ചാത് തം ഋഷിം നൃപസത്തമഃ
ഋേഷഃ പു ം വസിഷ്ഠസ്യ വസിഷ്ഠം ഇവ േതജസാ
14 അന്തർധായ തദാത്മാനം വിശ്വാമിേ ാ ഽപി ഭാരത
താവ് ഉഭാവ് ഉപച ാമ ചികീർഷന്ന് ആത്മനഃ ിയം
15 സ തു ശപ്തസ് തദാ േതന ശക്തിനാ ൈവ നൃേപാത്തമഃ
ജഗാമ ശരണം ശക്തിം സാദയിതും അർഹയൻ
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16 തസ്യ ഭാവം വിദിത്വാ സ നൃപേതഃ കുരുനന്ദന
വിശ്വാമി സ് തേതാ രക്ഷആദിേദശ നൃപം തി
17 സ ശാപാത് തസ്യ വി ർേഷർ വിശ്വാമി സ്യ ചാജ്ഞയാ
രാക്ഷസാഃ കിങ്കേരാ നാമ വിേവശ നൃപതിം തദാ
18 രക്ഷസാ തു ഗൃഹീതം തം വിദിത്വാ സാ മുനിസ് തദാ
വിശ്വാമിേ ാ ഽപ്യ് അപ ാമത് തസ്മാദ് േദശാദ് അരിന്ദമ
19 തതഃ സ നൃപതിർ വിദ്വാൻ രക്ഷന്ന് ആത്മാനം ആത്മനാ
ബലവത് പീഡ്യമാേനാ ഽപി രക്ഷസാന്തർ ഗേതന ഹ
20 ദദർശ തം ദ്വിജഃ കശ് ചിദ് രാജാനം ഥിതം പുനഃ
യയാേച ധിതശ് ൈചനം സമാംസാം േഭാജനം തദാ
21 തം ഉവാചാഥ രാജർഷിർ ദ്വിജം മി സഹസ് തദാ
ആസ്സ്വ ഹ്മംസ് ത്വം അൈ വ മുഹൂർതം ഇതി സാന്ത്വയൻ
22 നിവൃത്തഃ തിദാസ്യാമി േഭാജനം േത യേഥപ്സിതം
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ യയൗ രാജാ തസ്ഥൗ ച ദ്വിജസത്തമഃ
23 അന്തർഗതം തു തദ് രാജ്ഞസ് തദാ ാഹ്മണ ഭാഷിതം
േസാ ഽന്തഃപുരം വിശ്യാഥ സംവിേവശ നരാധിപഃ
24 തേതാ ഽർധരാ ഉത്ഥായ സൂദം ആനായ്യ സത്വരം
ഉവാച രാജാ സം ത്യ ാഹ്മണസ്യ തി തം
25 ഗച്ഛാമുഷ്മിന്ന് അസൗ േദേശ ാഹ്മേണാ മാം തീക്ഷേത
അന്നാർഥീ ത്വം തൻ അേന്നന സമാംേസേനാപപാദയ
26 ഏവം ഉക്തസ് തദാ സൂദഃ േസാ ഽനാസാദ്യാമിഷം ക്വ ചിത്
നിേവദയാം ആസ തദാ തൈസ്മ രാേജ്ഞവ്യഥാന്വിതഃ
27 രാജാ തു രക്ഷസാവിഷ്ടഃ സൂദം ആഹ ഗതവ്യഥഃ
അപ്യ് ഏനം നരമാംേസന േഭാജേയതി പുനഃ പുനഃ
28 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തതഃ സൂദഃ സംസ്ഥാനം വധ്യ ഘാതിനാം
ഗത്വാ ജഹാര ത്വരിേതാ നരമാംസം അേപതഭീഃ
29 സ തത് സം ത്യ വിധിവദ് അേന്നാപഹിതം ആശുൈവ
തൈസ്മ ാദാദ് ാഹ്മണായ ധിതായ തപസ്വിേന
30 സ സിദ്ധച ഷാ ദൃഷ്ട്വാ തദന്നം ദ്വിജസത്തമഃ
അേഭാജ്യം ഇദം ഇത്യ് ആഹ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
31 യസ്മാദ് അേഭാജ്യം അന്നം േമ ദദാതി സ നരാധിപഃ
തസ്മാത് തൈസ്യവ മൂഢസ്യ ഭവിഷ്യത്യ് അ േലാലുപാ
32 സേക്താ മാനുഷമാംേസഷു യേഥാക്തഃ ശക്തിനാ പുരാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 7 38

ഉേദ്വജനീേയാ ഭൂതാനാം ചരിഷ്യതി മഹീം ഇമാം
33 ദ്വിർ അനുവ്യാഹൃേത രാജ്ഞഃ സ ശാേപാ ബലവാൻ അഭൂത്
രേക്ഷാബലസമാവിേഷ്ടാ വിസഞ്ജ്ഞശ് ചാഭവത് തദാ
34 തതഃ സ നൃപതിേ േഷ്ഠാ രാക്ഷേസാപഹേത ിയഃ
ഉവാച ശക്തിം തം ദൃഷ്ട്വാ നചിരാദ് ഇവ ഭാരത
35 യസ്മാദ് അസദൃശഃ ശാപഃ യുേക്താ ഽയം ത്വയാ മയി
തസ്മാത് ത്വത്തഃ വർതിേഷ്യ ഖാദിതും മാനുഷാൻ അഹം
36 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ സദ്യസ് തം ാൈണർ വി യുജ്യ സഃ
ശക്തിനം ഭക്ഷയാം ആസ വ്യാ ഃ പശും ഇേവപ്സിതം
37 ശക്തിനം തു ഹതം ദൃഷ്ട്വാ വിശ്വാമി സ് തതഃ പുനഃ
വസിഷ്ഠൈസ്യവ പുേ ഷു തദ് രക്ഷഃ സന്ദിേദശ ഹ
38 സ താഞ് ശതാവരാൻ പു ാൻ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
ഭക്ഷയാം ആസസ്ര ദ്ധഃ സിംഹഃ മൃഗാൻ ഇവ
39 വസിേഷ്ഠാ ഘാതിതാഞ് ത്വാ വിശ്വാമിേ ണ താൻ സുതാൻ
ധാരയാം ആസ തം േശാകം മഹാ ിർ ഇവ േമദിനീം
40 ചേ ചാത്മവിനാശായ ബുദ്ധിം സ മുനിസത്തമഃ
ന ത്വ് ഏവ കുശിേകാേച്ഛദം േമേന മതിമതാം വരഃ
41 സ േമരുകൂടാദ് ആത്മാനം മുേമാച ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ശിരസ് തസ്യ ശിലായാം ച തൂലരാശാവ് ഇവാപതത്
42 ന മമാര ച പാേതന സ യദാ േതന പാണ്ഡവ
തദാഗ്നിം ഇദ്ധ്വാ ഭഗവാൻ സംവിേവശ മഹാവേന
43 തം തദാ സുസമിേദ്ധാ ഽപി ന ദദാഹ ഹുതാശനഃ
ദീപ്യമാേനാ ഽപ്യ് അമി ഘ്ന ശീേതാ ഽഗ്നിർ അഭവത് തതഃ
44 സ സമു ം അഭിേ ത്യ േശാകാവിേഷ്ടാ മഹാമുനിഃ
ബദ്ധ്വാ കേണ്ഠ ശിലാം ഗുർവീം നിപപാത തദ് അംഭസി
45 സ സമുേ ാർമി േവേഗനസ്ഥേല ന്യേസ്താ മഹാമുനിഃ
ജഗാമ സ തതഃ ഖിന്നഃ പുനർ ഏവാ മം തി
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അധ്യായം 167

1 [ഗ്]
തേതാ ദൃഷ്ട്വാ മപദം രഹിതം ൈതഃ സുൈതർ മുനിഃ
നിർജഗാമ സുദുഃഖാർതഃ പുനർ ഏവാ മാത് തതഃ
2 േസാ ഽപശ്യത് സരിതം പൂർണാം ാവൃട്കാേല നവാംഭസാ
വൃക്ഷാൻ ബഹുവിധാൻ പാർഥ വഹന്തീം തീരജാൻ ബഹൂൻ
3 അഥ ചിന്താം സമാേപേദ പുനഃ പൗരവനന്ദന
അംഭസ്യ് അസ്യാ നിമേജ്ജയം ഇതി ദുഃഖസമന്വിതഃ
4 തതഃ പാൈശസ് തദാത്മാനം ഗാഢം ബദ്ധ്വാ മഹാമുനിഃ
തസ്യാ ജേല മഹാനദ്യാ നിമമജ്ജസുദുഃഖിതഃ
5 അഥ ഛിത്ത്വാ നദീ പാശാംസ് തസ്യാരി ബലമർദന
സമസ്ഥം തം ഋഷിം കൃത്വാ വിപാശം സമവാസൃജത്
6 ഉത്തതാര തതഃ പാൈശർ വിമുക്തഃ സ മഹാൻ ഋഷിഃ
വിപാേശതി ച നാമാസ്യാ നദ്യാശ് ചേ മഹാൻ ഋഷിഃ
7 േശാേക ബുദ്ധിം തതശ് ചേ ന ൈചക വ്യതിഷ്ഠിത
േസാ ഽഗച്ഛത് പർവതാംശ് ൈചവ സരിതശ് ച സരാംസി ച
8 തതഃ സ പുനർ ഏവർഷിർ നദീം ൈഹമവതീം തദാ
ചണ്ഡ ാഹവതീം ദൃഷ്ട്വാ തസ്യാഃ േ ാതസ്യ് അവാപതത്
9 സാ തം അഗ്നിസമം വി ം അനുചിന്ത്യ സരിദ് വരാ
ശതധാ വി താ യസ്മാച് ഛത ർ ഇതി വി താ
10 തതഃസ്ഥലഗതം ദൃഷ്ട്വാ ത ാപ്യ് ആത്മാനം ആത്മനാ
മർതും ന ശക്യം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പുനർ ഏവാ മം യയൗ
11 വധ്വാദൃശ്യന്ത്യാനുഗതആ മാഭിമുേഖാ ജൻ
അഥ ശു ാവ സംഗത്യാ േവദാധ്യയനനിഃസ്വനം
പൃഷ്ഠതഃ പരിപൂർണാർൈഥഃ ഷഡ്ഭിർ അംൈഗർ അല തം
12 അനു ജതി േകാ ന്വ് ഏഷ മാം ഇത്യ് ഏവ ച േസാ ഽ വീത്
അഹം ത്വ് അദൃശ്യതീ നാമ്നാ തം ഷാ ത്യഭാഷത
ശേക്തർ ഭാര്യാ മഹാഭാഗ തേപാ യുക്താ തപസ്വിനീ
13 [വസ്]
പു ി കൈസ്യഷ സാംഗസ്യ േവദസ്യാധ്യയന സ്വനഃ
പുരാ സാംഗസ്യ േവദസ്യ ശേക്തർ ഇവ മയാ തഃ
14 [ആദൃഷ്യന്തീ]
അയം കുക്ഷൗ സമുത്പന്നഃ ശേക്തർ ഗർഭഃ സുതസ്യ േത
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സമാ ദ്വാദാശ തേസ്യഹ േവദാൻ അഭ്യസേതാ മുേന
15 [ഗ്]
ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ഹൃേഷ്ടാ വസിഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠ ഭാഗ് ഋഷിഃ
അസ്തി സന്താനം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ മൃേത്യാഃ പാർഥ ന്യവർതത
16 തതഃ തിനിവൃത്തഃ സ തയാ വധ്വാ സഹാനഘ
കൽമാഷപാദം ആസീനം ദദർശ വിജേന വേന
17 സ തു ദൃൈഷ്ട്വവ തം രാജാ ദ്ധ ഉത്ഥായ ഭാരത
ആവിേഷ്ടാ രക്ഷേസാേ ണ ഇേയഷാ ം തതഃ സ്മ തം
18 അദൃശ്യന്തീ തു തം ദൃഷ്ട്വാ രകർമാണം അ തഃ
ഭയസംവിഗ്നയാ വാചാ വസിഷ്ഠം ഇദം അ വീത്
19 അസൗ മൃത ർ ഇേവാേ ണ ദേണ്ഡന ഭഗവന്ന് ഇതഃ
ഗൃഹീേതന കാേഷ്ഠന രാക്ഷേസാ ഽേഭ്യതി ഭീഷണഃ
20 തം നിവാരയിതും ശേക്താ നാേന്യാ ഽസ്തി ഭുവി കശ് ചന
ത്വദൃേത ഽദ്യ മഹാഭാഗ സർവേവദവിദാം വര
21 ാഹി മാം ഭഗവാൻ പാപാദ് അസ്മാദ് ദാരുണദർശനാത്
രേക്ഷാ അ ം ഇഹ ഹ്യ് ആവാം നൂനം ഏതച് ചികീർഷതി
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അധ്യായം 168

1 [വസ്]
മാ ൈഭഃ പു ി ന േഭതവ്യം രക്ഷസസ് േത കഥം ചന
ൈനതദ് രേക്ഷാഭയം യസ്മാത് പശ്യസി ത്വം ഉപസ്ഥിതം
2 രാജാ കൽമാഷപാേദാ ഽയം വീര്യവാൻ ഥിേതാ ഭുവി
സ ഏേഷാ ഽസ്മിൻ വേനാേദ്ദേശ നിവസത്യ് അതിഭീഷണഃ
3 [ഗ്]
തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
വാരയാം ആസ േതജസ്വീ ഹുങ്കേരൈണവ ഭാരത
4 മ പൂേതന ച പുനഃ സ തം അഭ ക്ഷ്യ വാരിണാ
േമാക്ഷയാം ആസൈവ േഘാരാദ് രാക്ഷസാദ് രാജസത്തമം
5 സ ഹി ദ്വാദശ വർഷാണി വസിഷ്ഠൈസ്യവ േതജസാ
സ്തആസീദ് ഗൃേഹേണവ പർവകാേല ദിവാകരഃ
6 രക്ഷസാ വി മുേക്താ ഽഥ സ നൃപസ് തദ് വനം മഹത്
േതജസാ രഞ്ജയാം ആസസന്ധ്യാ ം ഇവ ഭാ രഃ
7 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
ഉവാച നൃപതിഃ കാേല വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
8 സൗദാേമാ ഽഹം മഹാഭാഗ യാജ്യസ് േത ദ്വിജസത്തമ
അസ്മിൻ കാേല യദ് ഇഷ്ടം േത ഹി കിം കരവാണി േത
9 [വസ്]
വൃത്തം ഏതദ് യഥാകാലം ഗച്ഛ രാജ്യം ശാധി തത്
ാഹ്മണാംശ് ച മനുേഷ്യ മാവമംസ്ഥാഃ കദാ ചന

10 [രാജാ]
നാവമംസ്യാമ്യ് അഹം ഹ്മൻ കദാ ചിദ് ാഹ്മണർഷഭാൻ
ത്വൻ നിേദേശസ്ഥിതഃ ശശ്വത് പുജയിഷ്യാമ്യ് അഹം ദ്വിജാൻ
11 ഇക്ഷ്വാകൂണാം തു േയനാഹം അനൃണഃ സ്യാം ദ്വിേജാത്തമ
തത് ത്വത്തഃ ാ ം ഇച്ഛാമി വരം േവദവിദാം വര
12 അപത്യാേയപ്സിതാം മഹ്യം മഹിഷീം ഗ ം അർഹസി
ശീലരൂപഗുേണാേപതാം ഇക്ഷ്വാകുകുലവൃദ്ധേയ
13 [ഗ്]
ദദാനീത്യ് ഏവ തം ത രാജാനം ത വാച ഹ
വസിഷ്ഠഃ പരേമഷ്വാസം സത്യസേന്ധാ ദ്വിേജാത്തമഃ
14 തതഃ തിയയൗ കാേല വസിഷ്ഠഃ സഹിേതാ ഽനഘ
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ഖ്യാതം പുരവരം േലാേകഷ്വ് അേയാധ്യാം മനുേജശ്വരഃ
15 തം ജാഃ തിേമാദന്ത്യഃ സർവാഃ ത ദ്യയുസ് തദാ
വിപാപ്മാനം മഹാത്മാനം ദിവൗകസ ഇേവശ്വരം
16 അചിരാത് സ മനുേഷ്യേ ാ നഗരീം പുണ്യകർമണാം
വിേവശ സഹിതസ് േതന വസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
17 ദദൃശുസ് തം തേതാ രാജന്ന് അേയാധ്യാവാസിേനാ ജനാഃ
പുേഷ്യണ സഹിതം കാേല ദിവാകരം ഇേവാദിതം
18 സ ഹി താം പൂരയാം ആസ ലക്ഷ്മ്യാ ലക്ഷ്മീവതാം വരഃ
അേയാധ്യാം േവ്യാമ ശീതാംശുഃ ശരത്കാല ഇേവാദിതഃ
19 സംസിക്ത മൃഷ്ടപന്ഥാനം പതാേകാ യ ഭൂഷിതം
മനഃ ാദയാം ആസാ തസ്യ തത് പുരം ഉത്തമം
20 തുഷ്ടപുഷ്ടജനാകീർണാ സാ പുരീ കുരുനന്ദന
അേശാഭത തദാ േതന ശേ േണവാമരാവതീ
21 തതഃ വിേഷ്ട രാേജേ തസ്മിൻ രാജനി താം പുരീം
തസ്യ രാജ്ഞആജ്ഞയാ േദവീ വസിഷ്ഠം ഉപച േമ
22 ഋതാവ് അഥ മഹർഷിഃ സ സംബഭൂവ തയാ സഹ
േദവ്യാ ദിേവ്യന വിധിനാ വസിഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠ ഭാഗ് ഋഷിഃ
23 അഥ തസ്യാം സമുത്പേന്ന ഗർേഭ സ മുനിസത്തമഃ
രാജ്ഞാഭിവാദിതസ് േതന ജഗാമ പുനർ ആ മം
24 ദീർഘകാലധൃതം ഗർഭം സുഷാവ ന തു തം യദാ
സാഥ േദവ്യ് അശ്മനാ കുക്ഷിം നിർബിേഭദ തദാ സ്വകം
25 ദ്വാദേശ ഽഥ തേതാ വർേഷ സ ജേജ്ഞ മനുജർഷഭ
അശ്മേകാ നാമ രാജർഷിഃ േപാതനം േയാ ന്യേവശയത്
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അധ്യായം 169

1 [ഗ്]
ആ മസ്ഥാ തതഃ പു ം അദൃശ്യന്തീ വ്യജായത
ശേക്തഃ കുലകരം രാജൻ ദ്വിതീയം ഇവ ശക്തിനം
2 ജാതകർമാദികാസ് തസ്യ ിയാഃ സ മുനിപുംഗവഃ
പൗ സ്യ ഭരതേ ഷ്ഠ ചകാര ഭഗവാൻ സ്വയം
3 പരാസുശ് ച യതസ് േതന വസിഷ്ഠഃസ്ഥാപിതസ് തദാ
ഗർഭേസ്ഥന തേതാ േലാേക പരാശര ഇതി തഃ
4 അമന്യത സ ധർമാത്മാ വസിഷ്ഠം പിതരം തദാ
ജന്മ ഭൃതി തസ്മിംശ് ച പിതരീവ വ്യവർതത
5 സ താത ഇതി വി ർഷിം വസിഷ്ഠം ത്യഭാഷത
മാതുഃ സമക്ഷം കൗേന്തയഅദൃശ്യന്ത്യാഃ പരന്തപ
6 താേതതി പരിപൂർണാർഥം തസ്യ തൻ മധുരം വചഃ
അദൃശ്യന്ത്യ് അ പൂർണാക്ഷീ ശൃണ്വന്തീ തം ഉവാച ഹ
7 മാ താത താത താേതതി ന േത താേതാ മഹാമുനിഃ
രക്ഷസാ ഭക്ഷിതസ് താത തവ താേതാ വനാന്തേര
8 മന്യേസ യം തു താേതതി ൈനഷ താതസ് തവാനഘ
ആര്യസ് ത്വ് ഏഷ പിതാ തസ്യ പിതുസ് തവ മഹാത്മനഃ
9 സ ഏവം ഉേക്താ ദുഃഖാർതഃ സത്യവാഗ് ഋഷിസത്തമഃ
സർവേലാകവിനാശായ മതിം ചേ മഹാമനാഃ
10 തം തഥാ നിശ്ചിതാത്മാനം മഹാത്മാനം മഹാതപാഃ
വസിേഷ്ഠാ വാരയാം ആസ േഹതുനാ േയന തച് ഛൃണു
11 [വസ്]
കൃതവീര്യ ഇതി ഖ്യാേതാ ബഭൂവ നൃപതിഃ ക്ഷിതൗ
യാേജ്യാ േവദവിദാം േലാേക ഭൃഗൂണാം പാർഥിവർഷഭഃ
12 സ താൻ അ ഭുജസ് താത ധാേന്യന ച ധേനന ച
േസാമാേന്ത തർപയാം ആസ വിപുേലന വിശാം പതിഃ
13 തസ്മിൻ നൃപതിശാർദൂേല സ്വര്യാേത ഽഥ കദാ ചന
ബഭൂവ തത് കുേലയാനാം വ്യകാര്യം ഉപസ്ഥിതം
14 േത ഭൃഗൂണാം ധനംജ്ഞാത്വാ രാജാനഃ സർവ ഏവ ഹ
യാചിഷ്ണേവാ ഽഭിജ സ് താംസ് താത ഭാർഗവ സത്തമാൻ
15 ഭൂമൗ തു നിദധുഃ േക ചിദ് ഭൃഗേവാ ധനഭക്ഷയം
ദദുഃ േക ചിദ് ദ്വിജാതിേഭ്യാജ്ഞാത്വാ ക്ഷ ിയേതാ ഭയം
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16 ഭൃഗവസ് തു ദദുഃ േക ചിത് േതഷാം വിത്തം യേഥപ്സിതം
ക്ഷ ിയാണാം തദാ താത കാരണാന്തര ദർശനാത്
17 തേതാ മഹീതലം താതക്ഷ ിേയണ യദൃച്ഛയാ
ഖാനതാധിഗതം വിത്തം േകന ചിദ് ഭൃഗുേവശ്മനി
തദ് വിത്തം ദദൃശുഃ സർേവ സേമതാഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
18 അവമന്യ തതഃ േകാപാദ് ഭൃഗൂംസ് താഞ് ശരണാഗതാൻ
നിജ സ് േത മേഹഷ്വാസാഃ സർവാംസ് താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ആ ഗർഭാദ് അനുകൃന്തന്തശ് േചരുശ് ൈചവ വസുന്ധരാം
19 തത ഉച്ഛിദ്യമാേനഷു ഭൃഗുഷ്വ് ഏവം ഭയാത് തദാ
ഭൃഗുപേത്ന്യാ ഗിരിം താത ഹിമവന്തം േപദിേര
20 താസാം അന്യതമാ ഗർഭം ഭയാദ് ദാധാര ൈതജസം
ഊരുൈണേകന വാേമാരുർ ഭർതുഃ കുലവിവൃദ്ധേയ
ദദൃശുർ ാഹ്മണീം താം േത ദീപ്യമാനാം സ്വേതജസാ
21 അഥ ഗർഭഃ സ ഭിേത്ത്വാരും ാഹ്മണ്യാ നിർജഗാമ ഹ
മുഷ്ണൻ ദൃഷ്ടീഃ ക്ഷ ിയാണാം മധ്യാഹ്ന ഇവ ഭാ രഃ
തതശ് ച ർ വിയുക്താസ് േത ഗിരിദുർേഗഷു ബ മുഃ
22 തതസ് േത േമാഘസങ്കൽപാ ഭയാർതാഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
ഹ്മണീം ശരണം ജ ർ ദൃഷ്ട്യർഥം താം അനിന്ദിതാം

23 ഊചുശ് ൈചനാം മഹാഭാഗാം ക്ഷ ിയാസ് േത വിേചതസഃ
േജ്യാതിഃ ഹീണാ ദുഃഖാർതാഃ ശാന്താർചിഷ ഇവാഗ്നയഃ
24 ഭഗവത്യാഃ സാേദന ഗേച്ഛത് ക്ഷ ം സച ഷം
ഉപാരമ്യ ച ഗേച്ഛമ സഹിതാഃ പാപകർമണഃ
25 സപു ാ ത്വം സാദം നഃ സർേവഷാം കർതും അർഹസി
പുനർ ദൃഷ്ടി ദാേനന രാജ്ഞഃ സ ാതും അർഹസി
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അധ്യായം 170

1 [ ാഹ്മണീ]
നാഹം ഗൃഹ്ണാമി വസ് താത ദൃഷ്ടീർ നാസ്തി രുഷാന്വിതാ
അയം തു ഭർഗേവാ നൂനം ഊരുജഃ കുപിേതാ ഽദ്യ വഃ
2 േതന ച ംഷി വസ് താത നൂനം േകാപാൻ മഹാത്മനാ
സ്മരതാ നിഹതാൻ ബ ൻആദത്താനി ന സംശയഃ
3 ഗർഭാൻ അപി യദാ യൂയം ഭൃഗൂണാം ഘ്നത പു കാഃ
തദായം ഊരുണാ ഗർേഭാ മയാ വർഷശതം ധൃതഃ
4 ഷഡംഗശ് ചാഖിേലാ േവദ ഇമം ഗർഭസ്ഥം ഏവ ഹി
വിേവശ ഭൃഗുവംശസ്യ ഭൂയഃ ിയചികീർഷയാ
5 േസാ ഽയം പിതൃവധാൻ നൂനം േ ാധാദ് േവാ ഹ ം ഇച്ഛതി
േതജസാ യസ്യ ദിേവ്യന ച ംഷി മുഷിതാനി വഃ
6 തം ഇമം താത യാചധ്വം ഔർവം മമ സുേതാത്തമം
അയം വഃ ണിപാേതന തുേഷ്ടാ ദൃഷ്ടീർ വിേമാക്ഷ്യതി
7 [ഗ്]
ഏവം ഉക്താസ് തതഃ സർേവ രാജാനസ് േത തം ഊരുജം
ഊചുഃ സീേദതി തദാ സാദം ച ചകാര സഃ
8 അേനൈനവ ച വിഖ്യാേതാ നാമ്നാ േലാേകഷു സത്തമഃ
സഔർവ ഇതി വി ർഷിർ ഊരും ഭിത്ത്വാ വ്യജായത
9 ച ംഷി തിലഭ്യാഥ തിജ്ജ സ് തേതാ നൃപാഃ
ഭാർഗവസ് തു മുനിർ േമേന സർവേലാകപരാഭവം
10 സചേ താത േലാകാനാം വിനാശായ മഹാമനാഃ
സർേവഷാം ഏവ കാർേത്സ്ന്യന മനഃ വണം ആത്മനഃ
11 ഇച്ഛന്ന് അപചിതിം കർതും ഭൃഗൂണാം ഭൃഗുസത്തമഃ
സർവേലാകവിനാശായ തപസാ മഹൈതധിതഃ
12 താപയാം ആസ േലാകാൻ സ സേദവാസുരമാനുഷാൻ
തപേസാേ ണ മഹതാ നന്ദയിഷ്യൻ പിതാമഹാൻ
13 തതസ് തം പിതരസ് താത വിജ്ഞായ ഭൃഗുസത്തമം
പിതൃേലാകാദ് ഉപാഗമ്യ സർവഊചുർ ഇദം വചഃ
14 ഔർവ ദൃഷ്ടഃ ഭാവസ് േത തപേസാ സ്യ പു ക
സാദം കുരു േലാകാനാം നിയച്ഛ േ ാധം ആത്മനഃ
15 നാനീൈശർ ഹി തദാ താത ഭൃഗുഭിർ ഭാവിതാത്മഭിഃ
വേധാ ഽഭ േപക്ഷിതഃ സർൈവഃ ക്ഷ ിയാണാം വിഹിംസതാം
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16 ആയുഷാ ഹി കൃേഷ്ടന യദാ നഃ േഖദ ആവിശത്
തദാസ്മാഭിർ വധസ് താതക്ഷ ിൈയർഈപ്സിതഃ സ്വയം
17 നിഖാതം തദ് ധി ൈവ വിത്തം േകന ചിദ് ഭൃഗുേവശ്മനി
ൈവരാൈയവ തദാ ന്യസ്തം ക്ഷ ിയാൻ േകാപയി ഭിഃ
കിം ഹി വിേത്തന നഃ കാര്യം സ്വർേഗ നാം ദ്വിജർഷഭ
18 യദാ തു മൃത ർ ആദാതും ന നഃ ശേക്നാതി സർവശഃ
തദാസ്മാഭിർ അയം ദൃഷ്ട ഉപായസ് താത സംമതഃ
19 ആത്മഹാ ച പുമാംസ് താത ന േലാകാംൽ ലഭേത ശുഭാൻ
തേതാ ഽസ്മാഭിഃ സമീൈക്ഷ്യവം നാത്മനാത്മാ വിനാശിതഃ
20 ന ൈചതൻ നഃ ിയം താത യദ് ഇദം കർതും ഇച്ഛസി
നിയേച്ഛദം മനഃ പാപാത് സർവേലാകപരാഭവാത്
21 ന ഹി നഃ ക്ഷ ിയാഃ േക ചിൻ ന േലാകാഃ സപ്ത പു ക
ദൂഷയന്തി തപസ് േതജഃ േ ാധം ഉത്പതിതം ജഹി
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അധ്യായം 171

1 [ആഉർവ]
ഉക്തവാൻ അസ്മി യാം േ ാധാത് തിജ്ഞാം പിതരസ് തദാ
സർവേലാകവിനാശായ ന സാ േമ വിതഥാ ഭേവത്
2 വൃഥാ േരാഷാ തിേജ്ഞാ ഹി നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
അനിസ്തീർേണാ ഹി മാം േരാേഷാ ദേഹദ് അഗ്നിർ ഇവാരണിം
3 േയാ ഹി കാരണതഃ േ ാധം സഞ്ജാതം ക്ഷ ം അർഹതി
നാലം സ മനുജഃ സമ്യക് ിവർഗം പരിരക്ഷിതും
4 അശിഷ്ടാനാം നിയന്താ ഹി ശിഷ്ടാനാം പരിരക്ഷതാ
സ്ഥാേന േരാഷഃ യുക്തഃ സ്യാൻ നൃൈപഃ സ്വർഗജിഗീഷുഭിഃ
5 അ ൗഷം അഹംഊരുേസ്ഥാ ഗർഭശയ്യാ ഗതസ് തദാ
ആരാവം മാതൃവർഗസ്യ ഭൃഗൂണാം ക്ഷ ിൈയർ വേധ
6 സാമൈരർ ഹി യദാ േലാൈകർ ഭൃഗൂണാം ക്ഷ ിയാധൈമഃ
ആഗർേഭാത്സാദനം ക്ഷാന്തം തദാ മാം മന ർ ആവിഷത്
7 ആപൂർണ േകാശാഃ കില േമ മാതരഃ പിതരസ് തഥാ
ഭയാത് സർേവഷു േലാേകഷു നാധിജ ഃ പരായണം
8 താൻ ഭൃഗൂണാം തദാ ദാരാൻ കശ് ചിൻ നാഭ്യവപദ്യത
യദാ തദാ ദധാേരയം ഊരുൈണേകന മാം ശുഭാ
9 തിേഷദ്ധാ ഹി പാപസ്യ യദാ േലാേകഷു വിദ്യേത
തദാ സർേവഷു േലാേകഷു പാപകൃൻ േനാപപദ്യേത
10 യദാ തു തിേഷദ്ധാരം പാേപാ ന ലഭേത ക്വ ചിത്
തിഷ്ഠന്തി ബഹേവാ േലാേക തദാ പാേപഷു കർമസു
11 ജാനന്ന് അപി ച യൻ പാപം ശക്തിമാൻ ന നിയച്ഛതി
ഈശഃ സൻ േസാ ഽപി േതൈനവ കർമണാ സ യുജ്യേത
12 രാജഭിശ് േചശ്വൈരശ് ൈചവ യദി ൈവ പിതേരാ മമ
ശൈക്തർ ന ശകിതാ ാതും ഇഷ്ടം മേത്വഹ ജീവിതും
13 അത ഏഷാം അഹം േദ്ധാ േലാകാനാംഈശ്വേരാ ഽദ്യ സൻ
ഭവതാം തു വേചാ നാഹം അലം സമതിവർതിതും
14 മമ ചാപി ഭേവദ് ഏതദ് ഈശ്വരസ്യ സേതാ മഹത്
ഉേപക്ഷമാണസ്യ പുനർ േലാകാനാം കിൽബിഷാദ് ഭയം
15 യശ് ചായം മന േജാ േമ ഽഗ്നിർ േലാകാൻആദാതും ഇച്ച്ഛതി
ദേഹദ് ഏഷ ച മാം ഏവ നിഗൃഹീതഃ സ്വേതജസാ
16 ഭവതാം ച വിജാനാമി സർവേലാകഹിേത താം
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തസ്മാദ് വിദധ്വം യച് േ േയാ േലാകാനാം മമ േചശ്വരാഃ
17 [പിതരഹ്]
യ ഏഷ മന ജസ് േത ഽഗ്നിർ േലാകാൻ ആദാതും ഇച്ഛതി
അ തം മുഞ്ച ഭ ം േത േലാകാ ഹ്യ് അ തിഷ്ഠിതാഃ
18 ആേപാ മയാഃ സർവരസാഃ സർവം ആേപാ മയം ജഗത്
തസ്മാദ് അ വിമുേഞ്ചമം േ ാധാഗ്നിം ദ്വിജസത്തമ
19 അയം തിഷ്ഠതു േത വി യദീച്ഛസി മേഹാദധൗ
മന േജാ ഽഗ്നിർ ദഹന്ന് ആേപാ േലാകാ ഹ്യ് ആേപാ മയാഃ താഃ
20 ഏവം തിജ്ഞാം സേത്യയം തവാനഘ ഭവിഷ്യതി
ന ൈചവ സാമരാ േലാകാ ഗമിഷ്യന്തി പരാഭവം
21 [വസ്]
തതസ് തം േ ാധജം താതഔർേവാ ഽഗ്നിം വരുണാലേയ
ഉത്സസർഗ സൈചവാപ ഉപയുങ്ക്േത മേഹാദധൗ
22 മഹദ് ധയ ശിേരാ ഭൂത്വാ യത് തദ് േവദവിേദാ വിദുഃ
തം അംഗിം ഉദ്ഗിരൻ വ ാത് പിബത്യ് ആേപാ മേഹാദധൗ
23 തസ്മാത് ത്വം അപി ഭ ം േത ന േലാകാൻ ഹ ം അർഹസി
പരാശര പരാൻ ധർമാഞ് ജാനഞ്ജ്ഞാനവതാം വര
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അധ്യായം 172

1 [ഗ്]
ഏവം ഉക്തഃ സ വി ർഷിർ വസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
ന്യയച്ഛദ് ആത്മനഃ േകാപം സർവേലാകപരാഭവാത്
2ഈേജ ച സ മഹാേതജാഃ സർവേവദവിദാം വരഃ
ഋഷീ രാക്ഷസസേ ണ ശാേക്തേയാ ഽഥ പരാശരഃ
3 തേതാ വൃദ്ധാംശ് ച ബാലാംശ് ച രാക്ഷസാൻ സ മഹാമുനിഃ
ദദാഹ വിതേത യേജ്ഞശേക്തർ വധം അനുസ്മരൻ
4 ന ഹി തം വാരയാം ആസ വസിേഷ്ഠാ രക്ഷസാം വധാത്
ദ്വിതീയാം അസ്യ മാ ഭാങ്ക്ഷം തിജാം ഇതി നിശ്ചയാത്
5 യാണാം പാവകാനാം സ സേ തസ്മിൻ മഹാമുനിഃ
ആസീത് പുരസ്താദ് ദീപ്താനാം ചതുർഥ ഇവ പാവകഃ
6 േതന യേജ്ഞനശുേ ണഹൂയമാേനന യുക്തിതഃ
തദ് വിദീപിതം ആകാശം സൂേര്യേണവഘനാത്യേയ
7 തം വസിഷ്ഠാദയഃ സർേവ മുനയസ് ത േമനിേര
േതജസാ ദിവി ദീപ്യന്തം ദ്വിതീയം ഇവ ഭാ രം
8 തതഃ പരമദു ാപം അൈന്യർ ഋഷിർ ഉദാരധീഃ
സമാപിപയിഷുഃ സ ം തം അ ിഃ സമുപാഗമത്
9 തഥാ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ തുശ് ൈചവ മഹാ തും
ഉപാജ ർ അമി ഘ്ന രക്ഷസാം ജീവിേതപ്സയാ
10 പുലസ്ത്യസ് തു വധാത് േതഷാം രക്ഷസാം ഭരതർഷഭ
ഉവാേചദം വചഃ പാർഥ പരാശരം അരിന്ദമം
11 കച് ചിത് താതാപവിഘ്നം േത കച് ചിൻ നന്ദസി പു ക
അജാനതാം അേദാഷാണാം സർേവഷാം രക്ഷസാം വധാത്
12 േജാേച്ഛദം ഇമം മഹ്യം സർവം േസാമപ സത്തമ
അധർമിഷ്ഠം വരിഷ്ഠഃ സൻ കുരുേഷ ത്വം പരാശര
രാജാ കൽമാഷപാദശ് ച ദിവം ആേരാഢും ഇച്ഛതി
13 േയ ച ശക്ത്യവരാഃ പു ാ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാമുേനഃ
േത ച സർേവ മുദാ യുക്താ േമാദേന്ത സഹിതാഃ സുൈരഃ
സർവം ഏതദ് വസിഷ്ഠസ്യ വിദിതം ൈവ മഹാമുേന
14 രക്ഷസാം ച സമുേച്ഛദ ഏഷ താത തപസ്വിനാം
നിമിത്തഭൂതസ് ത്വം ചാ തൗ വാസിഷ്ഠനന്ദന
സ സ ം മുഞ്ച ഭ ം േത സമാപ്തം ഇദം അ േത
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15 ഏവം ഉക്തഃ പുലേസ്ത്യന വസിേഷ്ഠന ച ധീമതാ
തദാ സമാപയാം ആസസ ം ശാക്തിഃ പരാശരഃ
16 സർവരാക്ഷസസ ായ സംഭൃതം പാവകം മുനിഃ
ഉത്തേര ഹിമവത്പാർേശ്വ ഉത്സസർജ മഹാവേന
17 സ ത ാദ്യാപി രക്ഷാംസി വൃക്ഷാൻ അശ്മാന ഏവ ച
ഭക്ഷയൻ ദൃശ്യേത വഹ്നിഃ സദാ പർവണി പർവണി
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അധ്യായം 173

1 [ആർജ്]
രാജ്ഞാ കൽമാഷപാേദന ഗുരൗ ഹ്മവിദാം വേര
കാരണം കിം പുര ത്യ ഭാര്യാ ൈവ സംനിേയാജിതാ
2 ജാനതാ ച പരം ധർമം േലാക്യം േതന മഹാത്മനാ
അഗമ്യാഗമനം കസ്മാദ് വസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
കൃതം േതന പുരാ സർവം വ ം അർഹസി പൃച്ഛതഃ
3 [ഗ്]
ധനഞ്ജയ നിേബാേധദം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
വസിഷ്ഠം തി ദുർധർഷം തഥാമി സഹം നൃപം
4 കഥിതം േത മയാ പൂർവം യഥാ ശപ്തഃ സ പാർഥിവഃ
ശക്തിനാ ഭരതേ ഷ്ഠ വാസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
5 സ തു ശാപവശം ാപ്തഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
നിർജഗാമ പുരാദ് രാജാ സഹ ദാരഃ പരന്തപഃ
6 അരണ്യം നിർജനം ഗത്വാ സദാരഃ പരിച േമ
നാനാമൃഗഗണാകീർണം നാനാ സത്ത്വസമാകുലം
7 നാനാഗുൽമലതാച്ഛന്നം നാനാ മസമാവൃതം
അരണ്യം േഘാരസംനാദം ശാപ സ്തഃ പരി മൻ
8 സ കദാ ചിത് ധാവിേഷ്ടാ മൃഗയൻ ഭക്ഷംആത്മനഃ
ദദർശ സുപരി ിഷ്ടഃ കസ്മിംശ് ചിദ് വനനിർഝേര
ാഹ്മണീം ാഹ്മണം ൈചവ ൈമഥുനാേയാപസംഗതൗ

9 തൗ സമീക്ഷ്യ തു വി സ്താവ് അകൃതാർഥൗ ധാവിതൗ
തേയാശ് ച വേതാർ വി ം ജഗൃേഹ നൃപതിർ ബലാത്
10 ദൃഷ്ട്വാ ഗൃഹീതം ഭർതാരം അഥ ാഹ്മണ്യ് അഭാഷത
ശൃണു രാജൻ വേചാ മഹ്യം യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി സു ത
11 ആദിത്യവംശ ഭവസ് ത്വം ഹി േലാകപരി തഃ
അ മത്തഃസ്ഥിേതാ ധർേമ ഗുരുശു ഷേണ രതഃ
12 ശാപം ാേപ്താ ഽസി ദുർധർേഷ ന പാപം കർതും അർഹസി
ഋതുകാേല തു സ ാേപ്ത ഭർ ാസ്മ്യ് അദ്യ സമാഗതാ
13 അകൃതാർഥാ ഹ്യ് അഹം ഭർ ാ സവാർഥശ് ച േമ മഹാൻ
സീദ നൃപതിേ ഷ്ഠ ഭർതാ േമ ഽയം വിസൃജ്യതാം
14 ഏവം വിേ ാശമാനായാസ് തസ്യാഃ സ സുനൃശംസകൃത്
ഭർതാരം ഭക്ഷയാം ആസ വ്യാേഘാർ മൃഗം ഇേവപ്സിതം
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15 തസ്യാഃ േ ാധാഭിഭൂതായാ യദ് അ ന്യപതദ് ഭുവി
േസാ ഽഗ്നിഃ സമഭവദ് ദീപ്തസ് തം ച േദശം വ്യദീപയത്
16 തതഃ സാ േശാകസന്തപ്താ ഭർതൃവ്യസനദുഃഖിതാ
കൽമാഷപാദം രാജർഷിം അശപദ് ാഹ്മണീ രുഷാ
17 യസ്മാൻ മമാകൃതാർഥായാസ് ത്വയാ നൃശംസവത്
േ ക്ഷന്ത്യാ ഭക്ഷിേതാ േമ ഽദ്യ ഭുർ ഭർതാ മഹായശാഃ
18 തസ്മാത് ത്വം അപി ദുർബുേദ്ധ മച് ഛാപപരിവിക്ഷതഃ
പത്നീം ഋതാവ് അനു ാപ്യ സദ്യസ് ത്യക്ഷ്യസി ജീവിതം
19 യസ്യ ചർേഷർ വസിഷ്ഠസ്യ ത്വയാ പു ാ വിനാശിതാഃ
േതന സംഗമ്യ േത ഭാര്യാ തനയം ജനയിഷ്യതി
സ േത വംശകരഃ പുേ ാ ഭവിഷ്യതി നൃപാധമ
20 ഏവം ശപ്ത്വാ തു രാജാനം സാ തം ആംഗിരസീ ശുഭാ
തൈസ്യവ സംനിധൗ ദീപ്തം വിേവശ ഹുതാശനം
21 വസിഷ്ഠശ് ച മഹാഭാഗഃ സർവം ഏതദ് അപശ്യത
ജ്ഞാനേയാേഗന മഹതാ തപസാ ച പരന്തപ
22 മുക്തശാപശ് ച രാജർഷിഃ കാേലന മഹതാ തതഃ
ഋതുകാേല ഽഭിപതിേതാ മദയന്ത്യാ നിവാരിതഃ
23 ന ഹി സസ്മാര നൃപതിസ് തം ശാപം ശാപേമാഹിതഃ
േദവ്യാഃ േസാ ഽഥ വചഃ ത്വാ സ തസ്യാ നൃപസത്തമഃ
തം ച ശാപം അനു ത്യ പര്യതപ്യദ് ഭൃശം തദാ
24 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് രാജാ വസിഷ്ഠം സംന്യേയാജയത്
സ്വദാേര ഭരതേ ഷ്ഠ ശാപേദാഷസമന്വിതഃ
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അധ്യായം 174

1 [ആർജ്]
അസ്മാകം അനുരൂേപാ ൈവ യഃ സ്യാദ് ഗന്ധർവ േവദവിത്
പുേരാഹിതസ് തം ആചക്ഷ്വ സർവം ഹി വിദിതം തവ
2 [ഗ്]
യവീയാൻ േദവലൈസ്യഷ വേന ാതാ തപസ്യതി
ധൗമ്യ ഉത്േകാചേക തീർേഥ തം വൃണുധ്വം യദീച്ഛഥ
3 [ൈവ]
തേതാ ഽർജുേനാ ഽ ം ആേഗ്നയം ദദൗ തദ് യഥാവിധി
ഗന്ധർവായ തദാ ീേതാ വചനം േചദം അ വീത്
4 ത്വയ്യ് ഏവ താവത് തിഷ്ഠ ഹയാ ഗന്ധർവസത്തമ
കർമകാേല ഹീഷ്യാമി സ്വസ്തി േത ഽസ്വ് ഇതി ചാ വീത്
5 േത ഽേന്യാന്യം അഭിസ ജ്യ ഗന്ധർവഃ പാണ്ഡവാശ് ച ഹ
രമ്യാദ് ഭാഗീ രഥീ കച്ഛാദ് യഥാകാമം തസ്ഥിേര
6 തത ഉത്േകാചനം തീർഥം ഗത്വാ ധൗമ്യാ മം തു േത
തം വ ഃ പാണ്ഡവാ ധൗമ്യം പൗേരാഹിത്യായ ഭാരത
7 താൻ ധൗമ്യഃ തിജ ാഹ സർവേവദവിദാം വരഃ
പാേദ്യന ഫലമൂേലന പൗേരാഹിേത്യന ൈചവ ഹ
8 േത തദാശംസിേര ലബ്ധാം ിയം രാജ്യം ച പാണ്ഡവാഃ
തം ാഹ്മണം പുര ത്യ പാഞ്ചാല്യാശ് ച സ്വയംവരം
9 മാതൃഷഷ്ഠാസ് തു േത േതന ഗുരുണാ സംഗതാസ് തദാ
നാഥവന്തം ഇവാത്മാനം േമനിേര ഭരതർഷഭാഃ
10 സ ഹി േവദാർഥ തത്ത്വജ്ഞസ് േതഷാം ഗുരുർ ഉദാരധീഃ
േതന ധർമവിദാ പാർഥാ യാജ്യാഃ സർവവിദാ കൃതാഃ
11 വീരാംസ് തു സ ഹി താൻ േമേന ാപ്തരാജ്യാൻ സ്വധർമതഃ
ബുദ്ധിവീര്യബേലാത്സാൈഹർ യുക്താൻ േദവാൻ ഇവാപരാൻ
12 കൃതസ്വസ്ത്യയനാസ് േതന തതസ് േത മനുജാധിപാഃ
േമനിേര സഹിതാ ഗ ം പാഞ്ചാല്യാസ് തം സ്വയംവരം
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അധ്യായം 175

1 [ൈവ]
തതസ് േത നരശാർദൂലാ ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
യയുർ ൗപദീം ം തം ച േദവമേഹാത്സവം
2 േത യാതാ നരവ്യാ ാ മാ ാ സഹ പരന്തപാഃ
ാഹ്മണാൻ ദദൃശുർ മാർേഗ ഗച്ഛതഃ സഗണാൻ ബഹൂൻ

3 താൻഊചുർ ാഹ്മണാ രാജൻ പാണ്ഡവാൻ ഹ്മചാരിണഃ
ക്വ ഭവേന്താ ഗമിഷ്യന്തി ഉേതാ വാഗച്ഛേതതി ഹ
4 [യ്]
ആഗതാൻ ഏകച ായാഃ േസാദര്യാൻ േദവ ദർശിനഃ
ഭവേന്താ ഹി വിജാന സഹിതാൻ മാതൃചാരിണഃ
5 [ ാഹ്മണാഹ്]
ഗച്ഛതാൈദ്യവ പാഞ്ചാലാൻ പദസ്യ നിേവശനം
സ്വയംവേരാ മഹാംസ് ത ഭവിതാ സുമഹാധനഃ
6 ഏകസാർഥം യാതാഃ േസ്മാ വയം അപ്യ് അ ഗാമിനഃ
ത ഹ്യ് അദ്ഭുതസങ്കാേശാ ഭവിതാ സുമേഹാത്സവഃ
7 യജ്ഞേസനസ്യ ദുഹിതാ പദസ്യ മഹാത്മനഃ
േവദീമധ്യാത് സമുത്പന്നാ പദ്മപ നിേഭക്ഷണാ
8 ദർശനീയാനവദ്യാംഗീ സുകുമാരീ മനസ്വിനീ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭഗിനീ േ ാണ ശേ ാഃ താപിനഃ
9 േയാ ജാതഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ സശരഃ സശരാസനഃ
സുസമിേദ്ധ മഹാബാഹുഃ പാവേക പാവക ഭഃ
10 സ്വസാ തസ്യാനവദ്യാംഗീ ൗപദീ തനുമധ്യമാ
നീേലാത്പലസേമാ ഗേന്ധാ യസ്യാഃ േ ാശാത് വായതി
11 താം യജ്ഞേസനസ്യ സുതാം സ്വയംവരകൃതക്ഷണാം
ഗച്ഛാമേഹ വയം ം തം ച േദവമേഹാത്സവം
12 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച യജ്വാേനാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
സ്വാധ്യായവന്തഃ ശുചേയാ മഹാത്മാേനാ യത താഃ
13 തരുണാ ദർശനീയാശ് ച നാനാേദശസമാഗതാഃ
മഹാരഥാഃ കൃതാ ാശ് ച സമുൈപഷ്യന്തി ഭൂമിപാഃ
14 േത ത വിവിധാൻ ദായാൻ വിജയാർഥം നേരശ്വരാഃ
ദാസ്യന്തി ധനം ഗാശ് ച ഭക്ഷ്യം േഭാജ്യം ച സർവശഃ
15 തിഗൃഹ്യ ച തത് സർവം ദൃഷ്ട്വാ ൈചവ സ്വയംവരം
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അനുഭൂേയാത്സവം ൈചവ ഗമിഷ്യാേമാ യേഥപ്സിതം
16 നടാ ൈവതാലികാശ് ൈചവ നർതകാഃ സൂതമാഗധാഃ
നിേയാധകാശ് ച േദേശഭ്യഃ സേമഷ്യന്തി മഹാബലാഃ
17 ഏവം കൗതൂഹലം കൃത്വാ ദൃഷ്ട്വാ ച തിഗൃഹ്യ ച
സഹാസ്മാഭിർ മഹാത്മാനഃ പുനഃ തിനിവർത്സ്യഥ
18 ദർശനീയാംശ് ച വഃ സർവാൻ േദവരൂപാൻ അവസ്ഥിതാൻ
സമീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാ വരേയത് സംഗത്യാന്യതമം വരം
19 അയം ാതാ തവ ീമാൻ ദർശനീേയാ മഹാഭുജഃ
നിയുധ്യമാേനാ വിജേയത് സംഗത്യാ വിണം ബഹു
20 [യ്]
പരമം േഭാ ഗമിഷ്യാേമാ ം േദവമേഹാത്സവം
ഭവദ്ഭിഃ സഹിതാഃ സർേവ കന്യായാസ് തം സ്വയംവരം

https://thalilakkam.in/




