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അധ്യായം 201

1 [നാരദ]
ശൃണു േമ വിസ്തേരേണമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ാതൃഭീഃ സഹിതഃ പാർഥ യഥാവൃത്തം യുധിഷ്ഠിര
2 മഹാസുരസ്യാന്വവാേയ ഹിരണ്യകശിേപാഃ പുരാ
നികുംേഭാ നാമ ൈദേത്യ സ് േതജസ്വീ ബലവാൻ അഭൂത്
3 തസ്യ പു ൗ മഹാവീര്യൗ ജാതൗ ഭീമപരാ മൗ
സഹാേന്യാേന്യന ഭുഞ്ജാേത വിനാേന്യാന്യം ന ഗച്ഛതഃ
4 അേന്യാന്യസ്യ ിയകരാവ് അേന്യാന്യസ്യ ിയംവദൗ
ഏകശീലസമാചാരൗ ദ്വിൈധൈവകം യഥാ കൃതൗ
5 തൗ വിവൃദ്ധൗ മഹാവീര്യൗ കാേര്യഷ്വ് അപ്യ് ഏകനിശ്ചയൗ
ൈ േലാക്യവിജയാർഥായ സമാസ്ഥാൈയക നിശ്ചയം
6 കൃത്വാ ദീക്ഷാം ഗതൗ വിന്ധ്യം തേ ാ ം േതപതുസ് തപഃ
തൗ തു ദീർേഘണ കാേലന തേപാ യുക്തൗ ബഭൂവതുഃ
7 ത്പിപാസാപരി ാന്തൗ ജടാവൽകലധാരിണൗ
മേലാപചിത സർവാംഗൗ വായുഭക്ഷൗ ബഭൂവതുഃ
8 ആത്മമാംസാനി ജുഹ്വന്തൗ പാദാംഗുഷ്ഠാ ധിഷ്ഠിതൗ
ഊർധ്വബാഹൂ ചാനിമിഷൗ ദീർഘകാലം ധൃത തൗ
9 തേയാസ് തപഃ ഭാേവണ ദീർഘകാലം താപിതഃ
ധൂമം മുമുേച വിന്ധ്യസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
10 തേതാ േദവാഭവൻ ഭീതാ ഉ ം ദൃഷ്ട്വാ തേയാസ് തപഃ
തേപാ വിഘാതാർഥം അേഥാ േദവാ വിഘ്നാനി ച ിേര
11 രൈത്നഃ േലാഭയാം ആസുഃ ീഭിശ് േചാഭൗ പുനഃ പുനഃ
ന ച തൗ ച തുർ ഭംഗം തസ്യ സുമഹാ തൗ
12 അഥ മായാം പുനർ േദവാസ് തേയാശ് ച ർ മഹാത്മേനാഃ
ഭഗിേന്യാ മാതേരാ ഭാര്യാസ് തേയാഃ പരിജനസ് തഥാ
13 പരിപാത്യമാനാ വി സ്താഃ ശൂലഹേസ്തന രക്ഷസാ
സ്താഭരണ േകശാന്താ ഏകാന്ത ഷ്ടവാസസഃ

14 അഭിധാവ്യ തതഃ സർവാസ് തൗ ാഹീതി വിചു ശുഃ
ന ച തൗ ച തുർ ഭംഗം തസ്യ സുമഹാ തൗ
15 യദാ േക്ഷാഭം േനാപയാതി നാർതിം അന്യതരസ് തേയാഃ
തതഃ ിയസ് താ ഭൂതം ച സർവം അന്തരധീയത
16 തതഃ പിതാ മഹഃ സാക്ഷാദ് അഭിഗമ്യ മഹാസുരൗ
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വേരണ ഛന്ദയാം ആസസർവേലാകപിതാമഹഃ
17 തതഃ സുേന്ദാപസുന്ദൗ തൗ ാതരൗ ദൃഢവി മൗ
ദൃഷ്ട്വാ പിതാമഹം േദവം തസ്ഥതുഃ ാഞ്ജലീതദാ
18 ഊചതുശ് ച ഭും േദവം തതസ് തൗ സഹിതൗ തദാ
ആവേയാസ് തപസാേനന യദി ീതഃ പിതാമഹഃ
19 മായാവിദാവ് അ വിദൗ ബലിനൗ കാമരൂപിണൗ
ഉഭാവ് അപ്യ് അമരൗ സ്യാവഃ സേന്നാ യദി േനാ ഭുഃ
20 [പിതാമഹ]
ഋേത ഽമരത്വം അന്യദ് വാം സർവം ഉക്തം ഭവിഷ്യതി
അന്യദ് വൃണീതാം മൃേത്യാശ് ച വിധാനം അമൈരഃ സമം
21 കരിഷ്യാേവദം ഇതി യൻ മഹദ് അഭ ത്ഥിതം തപഃ
യുവേയാർ േഹതുനാേനന നാമരത്വം വിധീയേത
22 ൈ േലാക്യവിജയാർഥായ ഭവദ്ഭ്യാം ആസ്ഥിതം തപഃ
േഹതുനാേനന ൈദേത്യ ൗ ന വാം കാമം കേരാമ്യ് അഹം
23 [സുന്ദൗപസുന്ദാവ്]
ിഷു േലാേകഷു യദ് ഭൂതം കിം ചിത് സ്ഥാവരജംഗമം
സർവസ്മാൻ നൗ ഭയം ന സ്യാദ് ഋേത ഽേന്യാന്യം പിതാമഹ
24 [പിതാമഹ]
യത് ാർഥിതം യേഥാക്തം ച കാമം ഏതദ് ദദാനി വാം
മൃേത്യാർ വിധാനം ഏതച് ച യഥാവദ് വാം ഭവിഷ്യതി
25 [നാരദ]
തതഃ പിതാമേഹാ ദാത്ത്വാ വരം ഏതത് തദാ തേയാഃ
നിവർത്യ തപസസ് തൗ ച ഹ്മേലാകം ജഗാമ ഹ
26 ലബ്ധ്വാ വരാണി സർവാണി ൈദേത്യ ാവ് അപി താവ് ഉഭൗ
അവധ്യൗ സർവേലാകസ്യ സ്വം ഏവ ഭവനം ഗതൗ
27 തൗ തു ലബ്ധവരൗ ദൃഷ്ട്വാ കൃതകാമൗ മഹാസുരൗ
സർവഃ സുഹൃജ്ജനസ് താഭ്യാം േമാദം ഉപജഗ്മിവാൻ
28 തതസ് തൗ തു ജടാ ഹിത്വാ മൗലിനൗ സംബഭൂവതുഃ
മഹാർഹാഭരേണാേപതൗ വിരേജാഽംബരധാരിണൗ
29 അകാലകൗമുദീം ൈചവ ച തുഃ സാർവകാമികീ
ൈദേത്യ ൗ പരമ ീതൗ തേയാശ് ൈചവ സുഹൃജ്ജനഃ
30 ഭക്ഷ്യതാം ഭുജ്യതാം നിത്യം രമ്യതാം ഗീയതാം ഇതി
പീയതാം ദീയതാം േചതി വാച ആസൻ ഗൃേഹ ഗൃേഹ
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31 ത ത മഹാപാൈനർ ഉത്കൃഷ്ടതലനാദിൈതഃ
ഹൃഷ്ടം മുദിതം സർവം ൈദത്യാനാം അഭവത് പുരം
32 ൈതസ് ൈതർ വിഹാൈരർ ബഹുഭിർ ൈദത്യാനാം കാമരൂപിണാം
സമാഃ സ്രങ്കീഡതാം േതഷാം അഹർ ഏകം ഇവാഭവത്
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അധ്യായം 202

1 [നാരദ]
ഉത്സേവ വൃത്തമാേ തു ൈ േലാക്യാകാങ്ക്ഷിണാവ് ഉഭൗ
മ യിത്വാ തതഃ േസനാം താവ് ആജ്ഞാപയതാം തദാ
2 സുഹൃദ്ഭിർ അഭ്യനുജ്ഞാതൗ ൈദത്യ വൃൈദ്ധശ് ച മ ിഭിഃ
കൃത്വാ ാസ്ഥാനികം രാ ൗ മഘാസു യയതുസ് തദാ
3 ഗദാ പട്ടിശധാരിണ്യാ ശൂലമുദ്ഗര ഹസ്തയാ
സ്ഥിതൗ സഹധർമിണ്യാ മഹത്യാ ൈദത്യ േസനയാ
4 മംഗൈലഃ തിഭിശ് ചാപി വിജയ തിസംഹിൈതഃ
ചാരൈണഃ യമാനൗ തു ജഗ്മതുഃ പരയാ മുദാ
5 താവ് അന്തരിക്ഷം ഉത്പത്യ ൈദത്യൗ കാമഗമാവ് ഉഭൗ
േദവാനാം ഏവ ഭവനം ജഗ്മതുർ യുദ്ധദുർമദൗ
6 തേയാർ ആഗമനംജ്ഞാത്വാ വരദാനം ച തത് േഭാഃ
ഹിത്വാ ിവിഷ്ടപം ജ ർ ഹ്മേലാകം തതഃ സുരാഃ
7 താൻ ഇ േലാകം നിർജിത്യ യക്ഷരേക്ഷാഗണാംസ് തഥാ
േഖചരാണ്യ് അപി ഭൂതാനി ജിഗ്യതുസ് തീ വി മൗ
8 അന്തർ ഭൂമിഗതാൻ നാഗാഞ് ജിത്വാ തൗ ച മഹാസുരൗ
സമു വാസിനഃ സർവാൻ േ ച്ഛ ജാതീൻ വിജിഗ്യതുഃ
9 തതഃ സർവാം മഹീം േജതും ആരബ്ധാവ് ഉ ശാസനൗ
ൈസനികാംശ് ച സമാഹൂയ സുതീക്ഷ്ണാം വാചം ഊചതുഃ
10 രാജർഷേയാ മഹായൈജ്ഞർഹവ്യകൈവ്യർ ദ്വിജാതയഃ
േതേജാബലം ച േദവാനാം വർധയന്തി ിയം തഥാ
11 േതഷാം ഏവം വൃദ്ധാനാം സർേവഷാം അസുരദ്വിഷാം
സംഭൂയ സർൈവർ അസ്മാഭിഃ കാര്യഃ സർവാത്മനാ വധഃ
12 ഏവം സർവാൻ സമാദിശ്യ പൂർവതീേര മേഹാദേധഃ
രാം മതിം സമാസ്ഥായ ജഗ്മതുഃ സർവേതാ മുഖം
13 യൈജ്ഞർ യജേന്ത േയ േക ചിദ് യാജനന്തി ച േയ ദ്വിജാഃ
താൻ സർവാൻ സഭം ദൃഷ്ട്വാ ബലിനൗ ജഘ്നതുസ് തദാ
14 ആ േമഷ്വ് അഗ്നിേഹാ ാണി ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
ഗൃഹീത്വാ ക്ഷിപന്ത്യ് അ വി ബ്ധാഃ ൈസനികാസ് തേയാഃ
15 തേപാധൈനശ് ച േയ ശാപാഃ ൈദ്ധർ ഉക്താ മഹാത്മഭിഃ
നാ ാമന്തി തേയാസ് േത ഽപി വരദാേനന ജൃംഭേതാഃ
16 നാ ാമന്തി യദാ ശാപാ ബാണാ മുക്താഃ ശിലാസ്വ് ഇവ
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നിയമാംസ് തദാ പരിത്യജ്യ വ്യ വന്ത ദ്വിജാതയഃ
17 പൃഥിവ്യാം േയ തപഃസിദ്ധാ ദാന്താഃ ശമ പരായണാഃ
തേയാർ ഭയാദ് ദു വുസ് േത ൈവനേതയാദ് ഇേവാരഗാഃ
18 മഥിൈതർആ ൈമർ ഭൈഗ്നർ വികീർണകലശ ൈവഃ
ശൂന്യം ആസീജ് ജഗത് സർവം കാേലേനവ ഹതം യഥാ
19 രാജർഷിഭിർ അദൃശ്യദ്ഭിർ ഋഷിഭിശ് ച മഹാസുരൗ
ഉഭൗ വിനിശ്ചയം കൃത്വാ വികുർവാേത വൈധഷിണൗ
20 ഭിന്നകരടൗ മത്തൗ ഭൂത്വാ കുഞ്ജരരൂപിണൗ
സംലീനാൻ അപി ദുർേഗഷു നിന്യതുർ യമസാദനം
21 സിംഹൗ ഭൂത്വാ പുനർ വ്യാ ൗ പുനശ് ചാന്തർ ഹിതാവ് ഉഭൗ
ൈതസ് ൈതർ ഉപാൈയസ് തൗ ദാവ് ഋഷീൻ ദൃഷ്ട്വാ നിജഘ്നതുഃ
22 നിവൃത്തയജ്ഞസ്വാധ്യായാ ണഷ്ടനൃപതിദ്വിജാ
ഉത്സേന്നാത്സവ യജ്ഞാ ച ബഭൂവ വസുധാ തദാ
23 ഹാഹാഭൂതാ ഭയാർതാ ച നിവൃത്തവിപണാപണാ
നിവൃത്തേദവകാര്യാ ച പുേണ്യാദ്വാഹ വിവർജിതാ
24 നിവൃത്തകൃഷിേഗാരക്ഷാ വിധ്വസ്തനഗരാ മാ
അസ്ഥി കങ്കാല സങ്കീർണാ ഭൂർ ബഭൂേവാ ദർശനാ
25 നിവൃത്തപിതൃകാര്യം ച നിർവഷട്കാരമംഗലം
ജഗത് തിഭയാകാരം ദുേ ക്ഷ്യം അഭവത് തദാ
26 ച ാദിത്യൗ ഹാസ് താരാ നക്ഷ ാണി ദിവൗകസഃ
ജ ർ വിഷാദം തത് കർമ ദൃഷ്ട്വാ സുേന്ദാപസുന്ദേയാഃ
27 ഏവം സർവാ ദിേശാ ൈദത്യൗ ജിത്വാ േരണ കർമണാ
നിഃസപത്നൗ കുരുേക്ഷേ നിേവശം അഭിച മുഃ
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അധ്യായം 203

1 [നാരദ]
തേതാ േദവർഷയഃ സർേവ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
ജ സ് തദാ പരാം ആർതിം ദൃഷ്ട്വാ കത് കദനം മഹത്
2 േത ഽഭിജ ർ ജിതേ ാധാ ജിതാത്മാേനാ ജിേത ിയാഃ
പിതാമഹസ്യ ഭവനം ജഗതഃ കൃപയാ തദാ
3 തേതാ ദദൃശുർ ആസീനം സഹ േദൈവഃ പിതാമഹം
സിൈദ്ധർ ഹ്മർഷിഭിശ് ൈചവ സമന്താത് പരിവാരിതം
4 ത േദേവാ മഹാേദവസ് ത ാഗ്നിർ വായുനാ സഹ
ച ാദിത്യൗ ച ധർമശ് ച പരേമഷ്ഠീ തഥാ ബുധഃ
5 ൈവഖാനസാ വാലഖില്യാ വാന സ്ഥാ മരീചിപാഃ
അജാശ് ൈചവാവിമൂഢാശ് ച േതേജാ ഗർഭാസ് തപസ്വിനഃ
ഋഷയഃ സർവ ഏൈവേത പിതാമഹം ഉപാസേത
6 തേതാ ഽഭിഗമ്യ സഹിതാഃ സർവ ഏവ മഹർഷയഃ
സുേന്ദാപസുന്ദേയാഃ കർമ സർവം ഏവ ശശംസിേര
7 യഥാ കൃതം യഥാ ൈചവ കൃതം േയന േമണ ച
ന്യേവദയംസ് തതഃ സർവം അഖിേലന പിതാമേഹ
8 തേതാ േദവഗണാഃ സർേവ േത ൈചവ പരമർഷയഃ
തം ഏവാർഥം പുര ത്യ പിതാമഹം അേചാദയൻ
9 തതഃ പിതാമഹഃ ത്വാ സർേവഷാം തദ് വചസ് തദാ
മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ചിന്ത്യ കർതവ്യസ്യ വിനിശ്ചയം
10 തേയാർ വധം സമുദ്ദിശ്യ വിശ്വകർമാണം ആഹ്വയത്
ദൃഷ്ട്വാ ച വിശ്വകർമാണം വ്യാദിേദശ പിതാമഹഃ
സൃജ്യതാം ാഥനീേയഹ മേദതി മഹാതപാഃ
11 പിതാമഹം നമ ത്യ തദ് വാക്യം അഭിനന്ദ്യ ച
നിർമേമ േയാഷിതം ദിവ്യാം ചിന്തയിത്വാ യത്നതഃ
12 ിഷു േലാേകഷു യത് കിം ചിദ് ഭൂതംസ്ഥാവരജംഗമം
സമാനയദ് ദർശനീയം തത് തദ് യത്നാത് തതസ് തതഃ
13 േകാടിശശ് ചാപി രത്നാനി തസ്യാ ഗാേ ന്യേവശയത്
താം രത്നസംഘാത മയീം അസൃജദ് േദവരൂപിണീം
14 സാ യേത്നന മഹതാ നിർമിതാ വിശ്വകർമണാ
ിഷു േലാേകഷു നാരീണാം രൂേപണാ തിമാഭവത്
15 ന തസ്യാഃ സൂക്ഷ്മം അപ്യ് അസ്തി യദ് ഗാേ രൂപസമ്പദാ
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ന യുക്തം യ വാ ദൃഷ്ടിർ ന സജ്ജതി നിരീക്ഷതാം
16 സാ വി ഹവതീവ ീഃ കാന്ത രൂപാ വപുഷ്മതീ
ജഹാര സർവഭൂതാനാം ച ംഷി ച മനാംസി ച
17 തിലം തിലം സമാനീയ രത്നാനാം യദ് വിനിർമിതാ
തിേലാത്തേമത്യ് അതസ് തസ്യാ നാമ ചേ പിതാമഹഃ
18 [പിതാമഹ]
ഗച്ഛ സുേന്ദാപസുന്ദാഭ്യാം അസുരാഭ്യാം തിേലാത്തേമ
ാർഥനീേയന രൂേപണ കുരു ഭേ േലാഭനം
19 ത്വത്കൃേത ദർശനാദ് ഏവ രൂപസമ്പത് കൃേതന ൈവ
വിേരാധഃ സ്യാദ് യഥാ താഭ്യാം അേന്യാേന്യന തഥാ കുരു
20 [നാരദ]
സാ തേഥതി തിജ്ഞായ നമ ത്യ പിതാമഹം
ചകാര മണ്ഡലം ത വിബുധാനാം ദക്ഷിണം
21 ാങ്മുേഖാ ഭഗവാൻആേസ്ത ദക്ഷിേണന മേഹശ്വരഃ
22 േദവാശ് ൈചേവാത്തേരണാസൻ സർവതസ് ത്വ് ഋഷേയാ ഽഭവൻ
കുർവന്ത്യാ തു തയാ ത മണ്ഡലം തത് ദക്ഷിണം
ഇ ഃസ്ഥാണുശ് ച ഭഗവാൻ ൈധേര്യണ ത്യവസ്ഥിതൗ
23 കാമസ്യ ചാത്യർഥം ഗതായാഃ പാർശ്വതസ് തദാ
അന്യദ് അഞ്ചിതപക്ഷ്മാന്തം ദക്ഷിണം നിഃസൃതം മുഖം
24 പൃഷ്ഠതഃ പരിവർതന്ത്യാഃ പശ്ചിമം നിഃസൃതം മുഖം
ഗതായാശ് േചാത്തരം പാർശ്വം ഉത്തരം നിഃസൃതം മുഖം
25 മേഹ സ്യാപി േന ാണാം പാർശ്വതഃ പൃഷ്ഠേതാ ഽ തഃ
രക്താന്താനാം വിശാലാനാം സഹ ം സർവേതാ ഽഭവത്
26 ഏവം ചതുർമുഖഃസ്ഥാണുർ മഹാേദേവാ ഽഭവത് പുരാ
തഥാ സഹ േന ശ് ച ബഭൂവ ബലസൂദനഃ
27 തഥാ േദവ നികായാനാം ഋഷീണാം ൈചവ സർവശഃ
മുഖാന്യ് അഭി വർതേന്ത േയന യാതി തിേലാത്തമാ
28 തസ്യാ ഗാേ നിപതിതാ േതഷാം ദൃഷ്ടിർ മഹാത്മനാം
സർേവഷാം ഏവ ഭൂയിഷ്ഠം ഋേത േദവം പിതാമഹം
29 ഗച്ഛന്ത്യാസ് തു തദാ േദവാഃ സർേവ ച പരമർഷയഃ
കൃതം ഇത്യ് ഏവ തത് കാര്യം േമനിേര രൂപസമ്പദാ
30 തിേലാത്തമായാം തു തദാ ഗതായാം േലാകഭാവനഃ
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സർവാൻ വിസർജയാം ആസ േദവാൻ ഋഷിഗണാംശ് ച താൻ
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അധ്യായം 204

1 [നാരദ]
ജിത്വാ തു പൃഥിവീം ൈദത്യൗ നിഃസപത്നൗ ഗതവ്യഥൗ
കൃത്വാ ൈ േലാക്യം അവ്യ ം കൃതകൃത്യൗ ബഭൂവതുഃ
2 േദവഗന്ധർവയക്ഷാണാം നാഗപാർഥിവ രക്ഷസാം
ആദായ സർവരത്നാനി പരാം തുഷ്ടിം ഉപാഗതൗ
3 യദാ ന തിേഷദ്ധാരസ് തേയാഃ സന്തീഹ േക ചന
നിരുേദ്യാഗൗ തദാ ഭൂത്വാ വിജ ാേത ഽമരാവ് ഇവ
4 ീഭിർ മാൈല്യശ് ച ഗൈന്ധശ് ച ഭൈക്ഷർ േഭാൈജ്യശ് ച പുഷ്കൈലഃ
പാൈനശ് ച വിവിൈധർ ഹൃൈദ്യഃ പരാം ീതിം അവാപതുഃ
5 അന്തഃപുേര വേനാദ്യാേന പർവേതാപവേനഷു ച
യേഥപ്സിേതഷു േദേശഷു വിജ ാേത ഽമരാവ് ഇവ
6 തതഃ കദാ ചിദ് വിന്ധ്യസ്യ പൃേഷ്ഠ സമശിലാതേല
പുഷ്പിതാേ ഷു ശാേലഷു വിഹാരം അഭിജഗ്മതുഃ
7 ദിേവ്യഷു സർവകാേമഷു സമാനീേതഷു ത തൗ
വരാസേനഷു സംഹൃഷ്ടൗ സഹ ീഭിർ നിേഷദതുഃ
8 തേതാ വാദി നൃത്താഭ്യാം ഉപാതിഷ്ഠന്ത തൗ ിയഃ
ഗീൈതശ് ച തിസംയുൈക്തഃ ീത്യർഥം ഉപജഗ്മിേര
9 തതസ് തിേലാത്തമാ ത വേന പുഷ്പാണി ചിന്വതീ
േവഷം ആക്ഷിപ്തം ആധായ രേക്തൈനേകന വാസസാ
10 നദീതീേരഷു ജാതാൻ സാ കർണികാരാൻ വിചിന്വതീ
ശൈനർ ജഗാമ തം േദശം യ ാസ്താം തൗ മഹാസുരൗ
11 തൗ തു പീത്വാ വരം പാനം മദരക്താന്ത േലാചനൗ
ദൃൈഷ്ട്വവ താം വരാേരാഹാം വ്യഥിതൗ സംബഹൂവതുഃ
12 താവ് ഉത്പത്യാസനം ഹിത്വാ ജഗ്മതുർ യ സാസ്ഥിതാ
ഉഭൗ ച കാമസംമത്താവ് ഉഭൗ ാർഥയതശ് ച താം
13 ദക്ഷിേണ താം കേര സു ം സുേന്ദാ ജ ാഹ പാണിനാ
ഉപസുേന്ദാ ഽപി ജ ാഹ വാേമ പാണൗ തിേലാത്തമാം
14 വര ദാന മത്തൗ താവ് ഔരേസന ബേലന ച
ധനരത്നമദാഭ്യാം ച സുരാ പാനമേദന ച
15 സർൈവർ ഏൈതർ മൈദർ മത്താവ് അേന്യാന്യം കുടീ കൃതൗ
മദകാമസമാവിഷ്ടൗ പര രം അേഥാചതുഃ
16 മമ ഭാര്യാ തവ ഗുരുർ ഇതി സുേന്ദാ ഽഭ്യഭാഷത
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മമ ഭാര്യാ തവ വധൂർ ഉപസുേന്ദാ ഽഭ്യഭാഷത
17 ൈനഷാ തവ മൈമേഷതി ത തൗ മന ർ ആവിശത്
തസ്യാ േഹേതാർ ഗേദ ഭീേമ താവ് ഉഭാവ് അപ്യ് അഗൃഹ്ണതാം
18 തൗ ഗൃഹ്യ ഗേദ ഭീേമ തസ്യാഃ കാേമന േമാഹിതൗ
അഹം പൂർവം അഹം പൂർവം ഇത്യ് അേന്യാന്യം നിജഘ്നതുഃ
19 തൗ ഗദാഭിഹതൗ ഭീമൗ േപതതുർ ധരണീതേല
രുധിേരണാവലിപ്താംഗൗ ദ്വാവ് ഇവാർകൗ നഭശ് ച തൗ
20 തതസ് താ വി താ നാര്യഃ സ ച ൈദത്യ ഗണസ് തദാ
പാതാലം അഗമത് സർേവാ വിഷാദഭയകമ്പിതഃ
21 തതഃ പിതാമഹസ് ത സഹ േദൈവർ മഹർഷിഭിഃ
ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ പൂജയിഷ്യംസ് തിേലാത്തമാം
22 വേരണ ഛന്ദിതാ സാ തു ഹ്മണാ ീതിം ഏവ ഹ
വരയാം ആസ തൈ നാം ീതഃ ാഹ പിതാമഹഃ
23 ആദിത്യചരിതാംൽ േലാകാൻ വിചരിഷ്യസി ഭാമിനി
േതജസാ ച സുദൃഷ്ടാം ത്വാം ന കരിഷ്യതി കശ് ചന
24 ഏവം തൈസ്യ വരം ദത്ത്വാ സർവേലാകപിതാമഹഃ
ഇേ ൈ േലാക്യം ആധായ ഹ്മേലാകം ഗതഃ ഭുഃ
25 ഏവം തൗ സഹിതൗ ഭൂത്വാ സർവാർേഥഷ്വ് ഏകനിശ്ചയൗ
തിേലാത്തമാർേഥ സ്ര ദ്ധാവ് അേന്യാന്യം അഭിജഘ്നതുഃ
26 തസ്മാദ് വീമി വഃ േസ്നഹാത് സർവാൻ ഭരതസത്തമാൻ
യഥാ േവാ നാ േഭദഃ സ്യാത് സർേവഷാം ൗപദീ കൃേത
തഥാ കുരുത ഭ ം േവാ മമ േചത് ിയം ഇച്ഛഥ
27 [ൈവ]
ഏവം ഉക്താ മഹാത്മാേനാ നാരേദന മഹർഷിണാ
സമയം ച ിേര രാജംസ് േത ഽേന്യാേന്യന സമാഗതാഃ
സമക്ഷം തസ്യ േദവർേഷർ നാരദസ്യാമിതൗജസഃ
28 ൗപദ്യാ നഃ സഹാസീനം അേന്യാ ഽന്യം േയാ ഽഭിദർശേയത്
സ േനാ ദ്വാദശ വർഷാണി ഹ്മ ചാരീ വേന വേസത്
29 കൃേത തു സമേയ തസ്മിൻ പാണ്ഡൈവർ ധർമചാരിഭിഃ
നാരേദാ ഽപ്യ് അഗമത് ീത ഇഷ്ടം േദശം മഹാമുനിഃ
30 ഏവം ൈതഃ സമയഃ പൂർവം കൃേതാ നരദ േചാദിൈതഃ
ന ചാഭിദ്യന്ത േത സാർേവ തദാേന്യാേന്യന ഭാരത
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അധ്യായം 205

1 [ൈവ]
ഏവം േത സമയം കൃത്വാ ന്യവസംസ് ത പാണ്ഡവാഃ
വേശ ശ താേപന കുർവേന്താ ഽന്യാൻ മഹീക്ഷിതഃ
2 േതഷാം മനുജസിംഹാനാം പഞ്ചാനാം അമിതൗജസാം
ബഭൂവ കൃഷ്ണാ സർേവഷാം പാർഥാനാം വശവർതിനീ
3 േത തയാ ൈതശ് ച സാ വീൈരഃ പതിഭിഃ സഹ പഞ്ചഭിഃ
ബഭൂവ പരമ ീതാ നാൈഗർ ഇവ സരസ്വതീ
4 വർതമാേനഷു ധർേമണ പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
വ്യവർധൻ കുരവഃ സർേവ ഹീനേദാഷാഃ സുഖാന്വിതാഃ
5 അഥ ദീർേഘണ കാേലന ാഹ്മണസ്യ വിശാം പേത
കസ്യച് ചിത് ത രാഃ േകച് ചിജ് ജ ർ ഗാ നൃപസത്തമ
6 ിയമാേണ ധേന തസ്മിൻ ാഹ്മണഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
ആഗമ്യ ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ഉദേ ാശത പാണ്ഡവാൻ
7 ിയേത േഗാധനം ൈ ർ നൃശംൈസർ അകൃതാത്മഭിഃ
സഹ്യ േവാ ഽസ്മാദ് വിഷയാദ് അഭിധാവത പാണ്ഡവാഃ
8 ാഹ്മണസ്യ മത്തസ്യ ഹവിർ ധ്വാങ്ക്ൈഷർ വിലുപ്യേത
ശാർദൂലസ്യ ഗുഹാം ശൂന്യാം നീചഃ േ ാഷ്ടാഭിമർശതി
9 ാഹ്മണ േസ്വ ഹൃേത േചാൈരർ ധർമാർേഥ ച വിേലാപിേത
േരാരൂയമാേണ ച മയി ിയതാം അ ധാരണം
10 േരാരൂയമാണസ്യാഭ്യാേശ തസ്യ വി സ്യ പാണ്ഡവഃ
താനി വാക്യാനി ശു ാവ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
11 ത്വാ ൈചവ മഹാബാഹുർ മാ ൈഭർ ഇത്യ് ആഹ തം ദ്വിജം
ആയുധാനി ച യ ാസൻ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
കൃഷ്ണയാ സഹ ത ാസീദ് ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 സ േവശായ ചാശേക്താ ഗമനായ ച പാണ്ഡവഃ
തസ്യ ചാർതസ്യ ൈതർ വാൈക്യശ് േചാദ്യമാനഃ പുനഃ പുനഃ
ആ േന്ദ ത കൗേന്തയശ് ചിന്തയാം ആസ ദുഃഖിതഃ
13 ിയമാേണ ധേന തസ്മിൻ ാഹ്മണസ്യ തപസ്വിനഃ
അ മാർജനം തസ്യ കർതവ്യം ഇതി നിശ്ചിതഃ
14 ഉപേ ക്ഷണേജാ ഽധർമഃ സുമഹാൻ സ്യാൻ മഹീപേതഃ
യദ്യ് അസ്യ രുദേതാ ദ്വാരി ന കേരാമ്യ് അദ്യ രക്ഷണം
15 അനാസ്തിക്യം ച സർേവഷാം അസ്മാകം അപി രക്ഷേണ
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തിതിേഷ്ഠത േലാേക ഽസ്മിന്ന് അധർമശ് ൈചവ േനാ ഭേവത്
16 അനാപൃച്ഛ്യ ച രാജാനം ഗേത മയി ന സംശയഃ
അജാതശേ ാർ നൃപേതർ മമ ൈചവാ ിയം ഭേവത്
17 അനു േവേശ രാജ്ഞസ് തു വനവാേസാ ഭേവൻ മമ
അധർേമാ വാ മഹാൻ അ വേന വാ മരണം മമ
ശരീരസ്യാപി നാേശന ധർമ ഏവ വിശിഷ്യേത
18 ഏവം വിനിശ്ചിത്യ തതഃ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
അനു വിശ്യ രാജാനം ആപൃച്ഛ്യ ച വിശാം പേത
19 ധനുർ ആദായ സംഹൃേഷ്ടാ ാഹ്മണം ത്യഭാഷത
ാഹ്മണാഗമ്യതാം ശീ ം യാവത് പരധൈനഷിണഃ

20 ന ദൂേര േത ഗതാഃ ാസ് താവദ് ഗച്ഛാമേഹ സഹ
യാവദ് ആവർതയാമ്യ് അദ്യ േചാരഹസ്താദ് ധനം തവ
21 േസാ ഽനുസൃത്യ മഹാബാഹുർ ധന്വീ വർമീ രഥീ ധ്വജീ
ശൈരർ വിധ്വംസിതാംശ് േചാരാൻ അവജിത്യ ച തദ് ധനം
22 ാഹ്മണസ്യ ഉപാഹൃത്യ യശഃ പീത്വാ ച പാണ്ഡവഃ
ആജഗാമ പുരം വീരഃ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
23 േസാ ഽഭിവാദ്യ ഗുരൂൻ സർവാംസ് ൈതശ് ചാപി തിനന്ദിതഃ
ധർമരാജം ഉവാേചദം തം ആദിശ്യതാം മമ
24 സമയഃ സമതി ാേന്താ ഭവത് സന്ദർശനാൻ മയാ
വനവാസം ഗമിഷ്യാമി സമേയാ ഹ്യ് ഏഷ നഃ കൃതഃ
25 ഇത്യ് ഉേക്താ ധർമരാജസ് തു സഹസാ വാക്യം അ ിയം
കഥം ഇത്യ് അ വീദ് വാചാ േശാകാർതഃ സജ്ജമാനയാ
യുധിഷ്ഠിേരാ ഗുഡാ േകശം ാതാ ാതരം അച തം
26 മാണം അസ്മി യദി േത മത്തഃ ശൃണു വേചാ ഽനഘ
അനു േവേശ യദ് വീര കൃതവാംസ് ത്വം മമാ ിയം
സർവം തദ് അനുജാനാമി വ്യലീകം ന ച േമ ഹൃദി
27 ഗുേരാർ അനു േവേശാ ഹി േനാപഘാേതാ യവീയസഃ
യവീയേസാ ഽനു േവേശാ േജ്യഷ്ഠസ്യ വിധിേലാപകഃ
28 നിവർതസ്വ മഹാബാേഹാ കുരുഷ്വ വചനം മമ
ന ഹി േത ധർമേലാേപാ ഽസ്തി ന ച േമ ധർഷണാ കൃതാ
29 [ആർജ്]
ന വ്യാേജന ചേരദ് ധർമം ഇതി േമ ഭവതഃ തം
ന സത്യാദ് വിചലിഷ്യാമി സേത്യനായുധം ആലേഭ
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30 [ൈവ]
േസാ ഽഭ്യനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം ഹ്മചര്യായ ദീക്ഷിതഃ
വേന ദ്വാദശ വർഷാണി വാസാേയാപജഗാമ ഹ
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അധ്യായം 206

1 [ൈവ]
തം യാന്തം മഹാബാഹും കൗരവാണാം യശഃ കരം
അനുജ ർ മഹാത്മാേനാ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
2 േവദേവദാംഗവിദ്വാംസസ് തൈഥവാധ്യാത്മ ചിന്തകാഃ
ചൗക്ഷാശ് ച ഭഗവദ് ഭക്താഃ സൂതാഃ പൗരാണികാശ് ച േയ
3 കഥകാശ് ചാപേര രാജഞ് മണാശ് ച വനൗകസഃ
ദിവ്യാഖ്യാനാനി േയ ചാപി പഠന്തി മധുരം ദ്വിജാഃ
4 ഏൈതശ് ചാൈന്യശ് ച ബഹുഭിഃ സഹാൈയഃ പാ നന്ദനഃ
വൃതഃ ക്ഷ്ണകൈഥഃ ായാൻ മരുദ്ഭിർ ഇവ വാസവഃ
5 രമണീയാനി ചി ാണി വനാനി ച സരാംസി ച
സരിതഃ സാഗരാംശ് ൈചവ േദശാൻ അപി ച ഭാരത
6 പുണ്യാനി ൈചവ തീർഥാനി ദദർശ ഭരതർഷഭ
സ ഗംഗാ ദ്വാരം ആസാദ്യ നിേവശം അകേരാത് ഭുഃ
7 ത തസ്യാദ്ഭുതം കർമ ശൃണു േമ ജനേമജയ
കൃതവാൻ യദ് വിശുദ്ധാത്മാ പാ നാം വേരാ രഥീ
8 നിവിേഷ്ട ത കൗേന്തേയ ാഹ്മേണഷു ച ഭാരത
അഗ്നിേഹാ ാണി വി ാസ് േത ാദുശ്ച ർ അേനകശഃ
9 േതഷു േബാധ്യമാേനഷു ജ്വലിേതഷു ഹുേതഷു ച
കൃതപുേഷ്പാപഹാേരഷു തീരാന്തര ഗേതഷു ച
10 കൃതാഭിേഷൈകർ വിദ്വദ്ഭിർ നിയൈതഃ സത്പഥിസ്ഥിൈതഃ
ശുശുേഭ ഽതീവ തദ് രാജൻ ഗംഗാ ദ്വാരം മഹാത്മഭിഃ
11 തഥാ പര്യാകുേല തസ്മിൻ നിേവേശ പാ നന്ദനഃ
അഭിേഷകായ കൗേന്തേയാ ഗംഗാം അവതതാര ഹ
12 ത ാഭിേഷകം കൃത്വാ സ തർപയിത്വാ പിതാമഹാൻ
ഉത്തിതീർഷുർ ജലാദ് രാജന്ന് അഗ്നികാര്യചികീർഷയാ
13 അപകൃേഷ്ടാ മഹാബാഹുർ നാഗരാജസ്യ കന്യയാ
അന്തർജേല മഹാരാജ ഉലൂപ്യാ കാമയാനയാ
14 ദദർശ പാണ്ഡവസ് ത പാവകം സുസമാഹിതം
കൗരവ്യസ്യാഥ നാഗസ്യ ഭവേന പരമാർചിേത
15 ത ാഗ്നികാര്യം കൃതവാൻ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
അശങ്കമാേനന ഹുതസ് േതനാതുഷ്യദ് ധുതാശനഃ
16 അഗ്നികാര്യം സ കൃത്വാ തു നാഗരാജസുതാം തദാ
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ഹസന്ന് ഇവ കൗേന്തയ ഇദം വചനം അ വീത്
17 കിം ഇദം സാഹസം ഭീരു കൃതവത്യ് അസി ഭാമിനി
കശ് ചായം സുഭേഗാ േദശഃ കാ ച ത്വം കസ്യ ചാത്മജാ
18 [ഊലൂപീ]
ഐരാവത കുേല ജാതഃ കൗരേവ്യാ നാമ പന്നഗഃ
തസ്യാസ്മി ദുഹിതാ പാർഥ ഉലൂപീ നാമ പന്നഗീ
19 സാഹം ത്വാം അഭിേഷകാർഥം അവതീർണം സമു ഗാം
ദൃഷ്ടവത്യ് ഏവ കൗേന്തയ കന്ദർേപണാസ്മി മൂർച്ഛിതാ
20 താം മാം അനംഗ മഥിതാം ത്വത്കൃേത കുരുനന്ദന
അനന്യാം നന്ദയസ്വാദ്യ ദാേനനാത്മേനാ രഹഃ
21 [ആർജ്]
ഹ്മചര്യം ഇദം ഭേ മമ ദ്വാദശ വാർഷികം

ധർമരാേജന ചാദിഷ്ടം നാഹം അസ്മി സ്വയം വശഃ
22 തവ ചാപി ിയം കർതും ഇച്ഛാമി ജലചാരിണി
അനൃതം േനാക്തപൂർവം ച മയാ കിം ചന കർഹി ചിത്
23 കഥം ച നാനൃതം തത് സ്യാത് തവ ചാപി ിയം ഭേവത്
ന ച പീേഡ്യത േമ ധർമസ് തഥാ കുര്യാം ഭുജംഗേമ
24 [ഊലൂപീ]
ജാനാമ്യ് അഹം പാണ്ഡേവയ യഥാ ചരസി േമദിനീം
യഥാ ച േത ഹ്മചര്യം ഇദം ആദിഷ്ടവാൻ ഗുരുഃ
25 പര രം വർതമാനാൻ പദസ്യാത്മജാം തി
േയാ േനാ ഽനു വിേശൻ േമാഹാത് സ േനാ ദ്വാദശ വാർഷികം
വേനചേരദ് ഹ്മചര്യം ഇതി വഃ സമയഃ കൃതഃ
26 തദ് ഇദം ൗപദീേഹേതാർ അേന്യാന്യസ്യ വാസനം
കൃതം വസ് ത ധർമാർഥം അ ധർേമാ ന ദുഷ്യതി
27 പരി ാണം ച കർതവ്യം ആർതാനാം പൃഥുേലാചന
കൃത്വാ മമ പരി ാണം തവ ധർേമാ ന ലുപ്യേത
28 യദി വാപ്യ് അസ്യ ധർമസ്യ സൂേക്ഷ്മാ ഽപി സ്യാദ് വ്യതി മഃ
സ ച േത ധർമ ഏവ സ്യാദ് ദാത്ത്വാ ാണാൻ മമാർജുന
29 ഭക്താം ഭജസ്യ മാം പാർഥ സതാം ഏതൻ മതം േഭാ
ന കരിഷ്യസി േചദ് ഏവം മൃതാം മാം ഉപധാരയ
30 ാണദാനാൻ മഹാബാേഹാ ചര ധർമം അനുത്തമം
ശരണം ച പന്നാസ്മി ത്വാം അദ്യ പുരുേഷാത്തമ
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31 ദീനാൻ അനാഥാൻ കൗേന്തയ പരിരക്ഷസി നിത്യശഃ
സാഹം ശരണം അേഭ്യമി േരാരവീമി ച ദുഃഖിതാ
32 യാേച ത്വാം അഭികാമാഹം തസ്മാത് കുരു മമ ിയം
സ ത്വം ആത്മ ദാേനന സകാമാം കർതും അർഹസി
33 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു കൗേന്തയഃ പന്നേഗശ്വര കന്യയാ
കൃതവാംസ് തത് തഥാ സർവം ധർമം ഉദ്ദിശ്യ കാരണം
34 സ നാഗഭവേന രാ ിം താം ഉഷിത്വാ താപവാൻ
ഉദിേത ഽഭ ത്ഥിതഃ സൂേര്യ കൗരവ്യസ്യ നിേവശനാത്
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അധ്യായം 207

1 [ൈവ]
കഥയിത്വാ തു തത് സർവം ാഹ്മേണഭ്യഃ സ ഭാരത
യയൗ ഹിമവത്പാർശ്വം തേതാ വ ധരാത്മജഃ
2 അഗസ്ത്യവടം ആസാദ്യ വസിഷ്ഠസ്യ ച പർവതം
ഭൃഗുതുംേഗ ച കൗേന്തയഃ കൃതവാഞ് ശൗചം ആത്മനഃ
3 ദദൗ േഗാസഹ ാണി തീർേഥഷ്വ് ആയതേനഷു ച
നിേവശാംശ് ച ദ്വിജാതിഭ്യഃ േസാ ഽദദത് കുരുസത്തമഃ
4 ഹിരണ്യബിേന്ദാസ് തീർേഥ ച സ്നാത്വാ പുരുഷസത്തമഃ
ദൃഷ്ടവാൻ പർവതേ ഷ്ഠം പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
5 അവതീര്യ നരേ േഷ്ഠാ ാഹ്മൈണഃ സഹ ഭാരത
ാചീം ദിശം അഭിേ ർ ജഗാമ ഭരതർഷഭഃ
6 ആനുപൂർേവ്യണ തീർഥാനി ദൃഷ്ടവാൻ കുരുസത്തമഃ
നദീം േചാത്പലിനീം രമ്യാം അരണ്യം ൈനമിഷം തി
7 നന്ദാം അപരനന്ദാം ച കൗശികീം ച യശസ്വിനീം
മഹാനദീം ഗയാം ൈചവ ഗംഗാം അപി ച ഭാരത
8 ഏവം സർവാണി തീർഥാനി പശ്യമാനസ് തഥാ മാൻ
ആത്മനഃ പാവനം കുർവൻ ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ വസു
9 അംഗവംഗ കലിംേഗഷു യാനി പുണ്യാനി കാനി ചിത്
ജഗാമ താനി സർവാണി തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
ദൃഷ്ട്വാ ച വിധിവത് താനി ധനം ചാപി ദദൗ തതഃ
10 കലിംഗ രാ ദ്വാേരഷു ാഹ്മണാഃ പാണ്ഡവാനുഗാഃ
അഭ്യനുജ്ഞായ കൗേന്തയം ഉപാവർതന്ത ഭാരത
11 സ തു ൈതർ അഭ്യനുജ്ഞാതഃ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
സഹാൈയർ അൽപൈകഃ ശൂരഃ യയൗ േയന സാഗരം
12 സ കലിംഗാൻ അതി മ്യ േദശാൻആയതനാനി ച
ധർമ്യാണി രമണീയാനി േ ക്ഷമാേണാ യയൗ ഭുഃ
13 മേഹ പർവതം ദൃഷ്ട്വാ താപൈസർ ഉപേശാഭിതം
സമു തീേരണ ശൈനർ മണലൂരം ജഗാമ ഹ
14 ത സർവാണി തീർഥാനി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
അഭിഗമ്യ മഹാബാഹുർ അഭ്യഗച്ഛൻ മഹീപതിം
മണലൂേരശ്വരം രാജൻ ധർമജ്ഞം ചി വാഹനം
15 തസ്യ ചി ാംഗദാ നാമ ദുഹിതാ ചാരുദർശനാ
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താം ദദർശ പുേര തസ്മിൻ വിചരന്തീം യദൃച്ഛയാ
16 ദൃഷ്ട്വാ ച താം വരാേരാഹാം ചകേമ ൈച വാഹിനീം
അഭിഗമ്യ ച രാജാനംജ്ഞാപയത് സ്വം േയാജനം
തം ഉവാചാഥ രാജാ സ സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
17 രാജാ ഭങ്കേരാ നാമ കുേല അസ്മിൻ ബഭൂവ ഹ
അപു ഃ സേവനാർഥീ തപസ് േതേപ സ ഉത്തമം
18 ഉേ ണ തപസാ േതന ണിപാേതന ശങ്കരഃ
ഈശ്വരസ് േതാഷിതസ് േതന മഹാേദവ ഉമാപതിഃ
19 സ തൈസ്മ ഭഗവാൻ ാദാദ് ഏൈകകം സവം കുേല
ഏൈകകഃ സവസ് തസ്മാദ് ഭവത്യ് അസ്മിൻ കുേല സദാ
20 േതഷാം കുമാരാഃ സർേവഷാം പൂർേവഷാം മമ ജജ്ഞിേര
കന്യാ തു മമ ജാേതയം കുലേസ്യാത്പാദനീ വം
21 പുേ ാ മേമയം ഇതി േമ ഭാവനാ പുരുേഷാത്തമ
പു ികാ േഹതുവിധിനാ സഞ്ജ്ഞിതാ ഭരതർഷഭ
22 ഏതച് ഛുൽകം ഭവത്വ് അസ്യാഃ കുലകൃജ് ജായതാം ഇഹ
ഏേതന സമേയേനമാം തിഗൃഹ്ണീഷ്വ പാണ്ഡവ
23 സ തേഥതി തിജ്ഞായ കന്യാം താം തിഗൃഹ്യ ച
ഉവാസ നഗേര തസ്മിൻ കൗേന്തയസ് ിഹിമാഃ സമാഃ
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അധ്യായം 208

1 [ൈവ]
തതഃ സമുേ തീർഥാനി ദക്ഷിേണ ഭരതർഷഭഃ
അഭ്യഗച്ഛത് സുപുണ്യാനി േശാഭിതാനി തപസ്വിഭിഃ
2 വർജയന്തി സ്മ തീർഥാനി പഞ്ച ത തു താപസാഃ
ആചീർണാനി തു യാന്യ് ആസൻ പുരസ്താത് തു തപസ്വിഭിഃ
3 അഗസ്ത്യതീർഥം സൗഭ ം പൗേലാമം ച സുപാവനം
കാരന്ധമം സന്നം ച ഹയേമധ ഫലം ച യത്
ഭാരദ്വാജസ്യ തീർഥം ച പാപ ശമനം മഹത്
4 വിവിക്താന്യ് ഉപലക്ഷ്യാഥ താനി തീർഥാനി പാണ്ഡവഃ
ദൃഷ്ട്വാ ച വർജ്യമാനാനി മുനിഭിർ ധർമബുദ്ധിഭിഃ
5 തപസ്വിനസ് തേതാ ഽപൃച്ഛത് ാജ്ഞലിഃ കുരുനന്ദനഃ
തീർഥാനീമാനി വർജ്യേന്ത കിമർഥം ഹ്മവാദിഭിഃ
6 [താപസാഹ്]
ാഹാഃ പഞ്ച വസന്ത്യ് ഏഷു ഹരന്തി ച തേപാധനാൻ
അത ഏതാനി വർജ്യേന്ത തീർഥാനി കുരുനന്ദന
7 [ൈവ]
േതഷാം ത്വാ മഹാബാഹുർ വാര്യമാണസ് തേപാധൈനഃ
ജഗാമ താനി തീർഥാനി ം പുരുഷസത്തമഃ
8 തതഃ സൗഭ ം ആസാദ്യ മഹർേഷസ് തീർഥം ഉത്തമം
വിഗാഹ്യ തരസാ ശൂരഃ സ്നാനം ചേ പരന്തപഃ
9 അഥ തം പുരുഷവ്യാ ം അന്തർജലചേരാ മഹാൻ
നിജ ാഹ ജേല ാഹഃ കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
10 സ തം ആദായ കൗേന്തേയാ വി രന്തം ജേല ചരം
ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാബാഹുർ ബേലന ബലിനാം വരഃ
11 ഉത്കൃഷ്ട ഏവ തു ാഹഃ േസാ ഽർജുേനന യശസ്വിനാ
ബഭൂവ നാരീ കല്യാണീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
ദീപ്യമാനാ ിയാ രാജൻ ദിവ്യരൂപാ മേനാരമാ
12 തദ് അദ്ഭുതം മഹദ് ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
താം ിയം പരമ ീത ഇദം വചനം അ വീത്
13 കാ ൈവ ത്വം അസി കല്യാണി കുേതാ വാസി ജേല ചരീ
കിമർഥം ച മഹത് പാപം ഇദം കൃതവതീ പുരാ
14 [നാരീ]
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അപ്സരാസ്മി മഹാബാേഹാ േദവാരണ്യ വിചാരിണീ
ഇഷ്ടാ ധനപേതർ നിത്യം വർഗാ നാമ മഹാബല
15 മമ സഖ്യശ് ചതേ ാ ഽന്യാഃ സർവാഃ കാമഗമാഃ ശുഭാഃ
താഭിഃ സാർധം യാതാസ്മി േലാകപാല നിേവശനം
16 തതഃ പശ്യാമേഹ സർവാ ാഹ്മണം സംശിത തം
രൂപവന്തം അധീയാനം ഏകം ഏകാന്തചാരിണം
17 തസ്യ ൈവ തപസാ രാജംസ് തദ് വനം േതജസാവൃതം
ആദിത്യ ഇവ തം േദശം കൃത്സ്നം സ വ്യവഭാസയത്
18 തസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തപസ് താദൃ പം ചാദ്ഭുതദർശനം
അവതീർണാഃ സ്മ തം േദശം തേപാവിഘ്നചികീർഷയാ
19 അഹം ച സൗരേഭയീ ച സമീചീ ബുദ്ബുദാ ലതാ
യൗഗപേദ്യന തം വി ം അഭ്യഗച്ഛാമ ഭാരത
20 ഗായേന്ത്യാ ൈവ ഹസന്ത്യശ് ച േലാഭയന്ത്യശ് ച തം ദ്വിജം
സ ച നാസ്മാസു കൃതവാൻ മേനാ വീര കഥം ചന
നാകമ്പത മഹാേതജാഃസ്ഥിതസ് തപസി നിർമേല
21 േസാ ഽശപത് കുപിേതാ ഽസ്മാംസ് തു ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
ാഹഭൂതാ ജേല യൂയം ചരിഷ്യധ്വം ശതം സമാഃ
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അധ്യായം 209

1 [വർഗ]
തേതാ വയം വ്യഥിതാഃ സർവാ ഭരതസത്തമ
ആയാമ ശരണം വി ം തം തേപാധനം അച തം
2 രൂേപണ വയസാ ൈചവ കന്ദർേപണ ച ദർപിതാഃ
അയുക്തം കൃതവത്യഃ സ്മക്ഷ ം അർഹസി േനാ ദ്വിജ
3 ഏഷഏവ വേധാ ഽസ്മാകം സുപര്യാപ്തസ് തേപാധന
യദ് വയം സംശിതാത്മാനം േലാ ം ത്വാം ഇഹാഗതാഃ
4 അവധ്യാസ് തു ിയഃ സൃഷ്ടാ മന്യേന്ത ധർമചിന്തകാഃ
തസ്മാദ് ധർേമണ ധർമജ്ഞനാസ്മാൻ ഹിംസിതും അർഹസി
5 സർവഭൂേതഷു ധർമജ്ഞൈമേ ാ ാഹ്മണ ഉച്യേത
സേത്യാ ഭവതു കല്യാണ ഏഷ വാേദാ മനീഷിണാം
6 ശരണം ച പന്നാനാം ശിഷ്ടാഃ കുർവന്തി പാലനം
ശരണം ത്വാം പന്നാഃ സ്മ തസ്മാത് ത്വം ക്ഷ ം അർഹസി
7 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു ധർമാത്മാ ാഹ്മണഃ ശുഭകർമകൃത്
സാദം കൃതവാൻ വീര രവിേസാമസമ ഭഃ
8 [ ാഹ്മണ]
ശതം സഹ ം വിശ്വം ച സർവം അക്ഷയ വാചകം
പരിമാണം ശതം ത്വ് ഏതൻ ൈനതദ് അക്ഷയ വാചകം
9 യദാ ച േവാ ാഹഭൂതാ ഗൃഹ്ണന്തീഃ പുരുഷാഞ് ജേല
ഉത്കർഷതി ജലാത് കശ് ചിത് സ്ഥലം പുരുഷസത്തമഃ
10 തദാ യൂയം പുനഃ സർവാഃ സ്വരൂപം തിപത്സ്യഥ
അനൃതം േനാക്തപൂർവം േമ ഹസതാപി കദാ ചന
11 താനി സർവാണി തീർഥാനി ഇതഃ ഭൃതി ൈചവ ഹ
നാരീ തീർഥാനി നാേമ്നഹ ഖ്യാതിം യാസ്യന്തി സർവശഃ
പുണ്യാനി ച ഭവിഷ്യന്തി പാവനാനി മനീഷിണാം
12 [വർഗ]
തേതാ ഽഭിവാദ്യ തം വി ം കൃത്വാ ൈചവ ദക്ഷിണം
അചിന്തയാേമാപസൃത്യ തസ്മാദ് േദശാത് സുദുഃഖിതാഃ
13 ക്വ നു നാമ വയം സർവാഃ കാേലനാൽേപന തം നരം
സമാഗേച്ഛമ േയാ നസ് തദ് രൂപം ആപാദേയത് പുനഃ
14 താ വയം ചിന്തയിൈത്വവം മുഹൂർതാദ് ഇവ ഭാരത
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ദൃഷ്ടവേത്യാ മഹാഭാഗം േദവർഷിം ഉത നാരദം
15 സർവാ ഹൃഷ്ടാഃ സ്മ തം ദൃഷ്ട്വാ േദവർഷിം അമിതദ തിം
അഭിവാദ്യ ച തം പാർഥസ്ഥിതാഃ സ്മ വ്യഥിതാനനാഃ
16 സ േനാ ഽപൃച്ഛദ് ദുഃഖമൂലം ഉക്തവേത്യാ വയം ച തത്
ത്വാ തച് ച യഥാവൃത്തം ഇദം വചനം അ വീത്

17 ദക്ഷിേണ സാഗരാനൂേപ പഞ്ച തീർഥാനി സന്തി ൈവ
പുണ്യാനി രമണീയാനി താനി ഗച്ഛത മാചിരം
18 ത ാശു പുരുഷവ്യാ ഃ പാണ്ഡേവാ േവാ ധനഞ്ജയഃ
േമാക്ഷയിഷ്യതി ശുദ്ധാത്മാ ദുഃഖാദ് അസ്മാൻ ന സംശയഃ
19 തസ്യ സർവാ വയം വീര ത്വാ വാക്യം ഇഹാഗതാഃ
തദ് ഇദം സത്യം ഏവാദ്യ േമാക്ഷിതാഹം ത്വയാനഘ
20 ഏതാസ് തു മമ ൈവ സഖ്യശ് ചതേ ാ ഽന്യാ ജേലസ്ഥിതാഃ
കുരു കർമ ശുഭം വീര ഏതാഃ സർവാ വിേമാക്ഷയ
21 [ൈവ]
തതസ് താഃ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠഃ സർവാ ഏവ വിശാം പേത
തസ്മാച് ഛാപാദ് അദീനാത്മാ േമാക്ഷയാം ആസ വീര്യവാൻ
22 ഉത്ഥായ ച ജലാത് തസ്മാത് തിലഭ്യ വപുഃ സ്വകം
താസ് തദാപ്സരേസാ രാജന്ന് അദൃശ്യന്ത യഥാ പുരാ
23 തീർഥാനി േശാധയിത്വാ തു തഥാനുജ്ഞായ താഃ ഭുഃ
ചി ാംഗദാം പുനർ ം മണലൂര പുരം യയൗ
24 തസ്യാം അജനയത് പു ം രാജാനം ബ വാഹനം
തം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡേവാ രാജൻ േഗാകർണം അഭിേതാ ഽഗമത്
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അധ്യായം 210

1 [ൈവ]
േസാ ഽപരാേന്തഷു തീർഥാനി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
സർവാണ്യ് ഏവാനുപൂർേവ്യണ ജഗാമാമിത വി മഃ
2 സമുേ പശ്ചിേമ യാനി തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
താനി സർവാണി ഗത്വാ സ ഭാസം ഉപജഗ്മിവാൻ
3 ഭാസ േദശം സ ാപ്തം ബീഭ ം അപരാജിതം
തീർഥാന്യ് അനുചരന്തം ച ശു ാവ മധുസൂദനഃ
4 തേതാ ഽഭ്യഗച്ഛത് കൗേന്തയം അജ്ഞാേതാ നാമ മാധവഃ
ദദൃശാേത തദാേന്യാന്യം ഭാേസ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
5 താവ് അേന്യാന്യം സമാ ിഷ്യ പൃഷ്ട്വാ ച കുശലം വേന
ആസ്താം ിയസഖായൗ തൗ നരനാരായണാവ് ഋഷീ
6 തേതാ ഽർജുനം വാസുേദവസ് താം ചര്യാം പര്യപൃച്ഛത
കിമർഥം പാണ്ഡേവമാനി തീർഥാന്യ് അനുചരസ്യ് ഉത
7 തേതാ ഽർജുേനാ യഥാവൃത്തം സർവം ആഖ്യാതവാംസ് തദാ
േത്വാവാച ച വാർേഷണ്യ ഏവം ഏതദ് ഇതി ഭുഃ

8 തൗ വിഹൃത്യ യഥാകാമം ഭാേസ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
മഹീധരം ൈരവതകം വാസാൈയവാഭിജഗ്മതുഃ
9 പൂർവം ഏവ തു കൃഷ്ണസ്യ വചനാത് തം മഹീധരം
പുരുഷാഃ സമലഞ്ച ർ ഉപജ ശ് ച േഭാജനം
10 തിഗൃഹ്യാർജുനഃ സർവം ഉപഭുജ്യ ച പാണ്ഡവഃ
സൈഹവ വാസുേദേവന ദൃഷ്ടവാൻ നടനർതകാൻ
11 അഭ്യനുജ്ഞാപ്യ താൻ സർവാൻ അർചയിത്വാ ച പാണ്ഡവഃ
സത്കൃതം ശയനം ദിവ്യം അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാദ തിഃ
12 തീർഥാനാം ദർശനം ൈചവ പർവതാനാം ച ഭാരത
ആപഗാനാം വനാനാം ച കഥയാം ആസസാത്വേത
13 സ കഥാഃ കഥയന്ന് ഏവ നി യാ ജനേമജയ
കൗേന്തേയാ ഽപഹൃതസ് തസ്മിഞ് ശയേന സ്വർഗസംമിേത
14 മധുേരണ സ ഗീേതന വീണാ ശേബ്ദന ചാനഘ
േബാധ്യമാേനാ ബുബുേധ തിഭിർ മംഗൈലസ് തഥാ
15 സ കൃത്വാവശ്യ കാര്യാണി വാർേഷ്ണേയനാഭിനന്ദിതഃ
രേഥന കാഞ്ചനാംേഗന ദ്വാരകാം അഭിജഗ്മിവാൻ
16 അല താ ദ്വാരകാ തു ബഭൂവ ജനേമജയ
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കുന്തീസുതസ്യ പൂജാർഥം അപി നി ടേകഷ്വ് അപി
17 ദിദൃക്ഷവശ് ച കൗേന്തയം ദ്വാരകാവാസിേനാ ജനാഃ
നേര മാർഗം ആജ സ് തൂർണം ശതസഹ ശഃ
18 അവേലാേകഷു നാരീണാം സഹ ാണി ശതാനി ച
േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാനാം ച സമവാേയാ മഹാൻ അഭൂത്
19 സ തഥാ സത്കൃതഃ സർൈവർ േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാത്മൈജഃ
അഭിവാദ്യാഭിവാദ്യാംശ് ച സൂൈര്യശ് ച തിനന്ദിതഃ
20 കുമാൈരഃ സർവേശാ വീരഃ സത്കേരണാഭിവാദിതഃ
സമാനവയസഃ സർവാൻആ ിഷ്യ സ പുനഃ പുനഃ
21 കൃഷ്ണസ്യ ഭവേന രേമ്യ രത്നേഭാജ്യ സമാവൃേത
ഉവാസ സഹ കൃേഷ്ണന ബഹുലാസ് ത ശർവരീഃ
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അധ്യായം 211

1 [ൈവ]
തതഃ കതിപയാഹസ്യ തസ്മിൻ ൈരവതേക ഗിരൗ
വൃഷ്ണ്യന്ധകാനാം അഭവത് സുമഹാൻ ഉത്സേവാ നൃപ
2 ത ദാനം ദദുർ വീരാ ാഹ്മണാനാം സഹ ശഃ
േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാശ് ൈചവ മേഹ തസ്യ ഗിേരസ് തദാ
3 സാൈദ രത്നചിൈ ശ് ച ഗിേരസ് തസ്യ സമന്തതഃ
സ േദശഃ േശാഭിേതാ രാജൻ ദീപവൃൈക്ഷശ് ച സർവശഃ
4 വാദി ാണി ച ത സ്മ വാദകാഃ സമവാദയൻ
നനൃതുർ നർതകാശ് ൈചവ ജഗുർ ഗാനാനി ഗായനാഃ
5 അല താഃ കുമാരാശ് ച വൃഷ്ണീനാം സുമഹൗജസഃ
യാൈനർ ഹാടകചി ാംൈഗശ് ച ര്യേന്ത സ്മസർവശഃ
6 പൗരാശ് ച പാദചാേരണ യാൈനർ ഉച്ചാവൈചസ് തഥാ
സദാരാഃ സാനുയാ ാശ് ച ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
7 തേതാ ഹലധരഃ ക്ഷീേബാ േരവതീ സഹിതഃ ഭുഃ
അനുഗമ്യമാേനാ ഗന്ധർൈവർ അചരത് ത ഭാരത
8 തൈഥവ രാജാ വൃഷ്ണീനാം ഉ േസനഃ താപവാൻ
ഉപഗീയമാേനാ ഗന്ധർൈവഃ ീസഹ സഹായവാൻ
9 രൗക്മിേണയശ് ച സാംബശ് ച ക്ഷീബൗ സമരദുർമദൗ
ദിവ്യമാല്യാംബരധരൗ വിജ ാേത ഽമരാവ് ഇവ
10 അ രഃ സാരണശ് ൈചവ ഗേദാ ഭാനുർ വിഡൂരഥഃ
നിശഠശ് ചാരു േദഷ്ണശ് ച പൃഥുർ വിപൃഥുർ ഏവ ച
11 സത്യകഃ സാത്യകിശ് ൈചവ ഭംഗകാരസഹാചരൗ
ഹാർദിക്യഃ കൃതവർമാ ച േയ ചാേന്യ നാനുകീർതിതാഃ
12 ഏേത പരിവൃതാഃ ീഭിർ ഗന്ധർൈവശ് ച പൃഥക് പൃഥക്
തം ഉത്സവം ൈരവതേക േശാഭയാം ച ിേര തദാ
13 തദാ േകാലാഹേല തസ്മിൻ വർതമാേന മഹാശുേഭ
വാസുേദവശ് ച പാർഥശ് ച സഹിതൗ പരിജഗ്മതുഃ
14 ത ച്രങ്കമ്യമാണൗ തൗ വാസുേദവ സുതാം ശുഭാം
അല താം സഖീമേധ്യ ഭ ാം ദദൃശതുസ് തദാ
15 ദൃൈഷ്ട്വവ താം അർജുനസ്യ കന്ദർപഃ സമജായത
തം തൈഥകാ മനസം കൃഷ്ണഃ പാർഥം അലക്ഷയത്
16 അഥാ വീത് പുഷ്കരാക്ഷഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
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വേനചരസ്യ കിം ഇദം കാേമനാേലാഡ്യേത മനഃ
17 മൈമഷാ ഭഗിനീ പാർഥ സാരണസ്യ സേഹാദരാ
യദി േത വർതേത ബുദ്ധിർ വക്ഷ്യാമി പിതരം സ്വയം
18 [ആർജ്]
ദുഹിതാ വസുേദവസ്യ വസുേദവസ്യ ച സ്വസാ
രൂേപണൈചവ സമ്പന്നാ കം ഇൈവഷാ ന േമാഹേയത്
19 കൃതം ഏവ തു കല്യാണം സർവം മമ ഭേവദ് വം
യദി സ്യാൻ മമ വാർേഷ്ണയീ മഹിഷീയം സ്വസാ തവ
20 ാപ്തൗ തു ക ഉപായഃ സ്യാത് തദ് വീഹി ജനാർദന
ആസ്ഥാസ്യാമി തഥാ സർവം യദി ശക്യം നേരണ തത്
21 [വാസു]
സ്വയംവരഃ ക്ഷ ിയാണാം വിവാഹഃ പുരുഷർഷഭ
സ ച സംശയിതഃ പാർഥ സ്വഭാവസ്യാനിമിത്തതഃ
22 സഹ്യ ഹരണം ചാപി ക്ഷ ിയാണാം ശസ്യേത
വിവാഹ േഹേതാഃ ശൂരാണാം ഇതി ധർമവിേദാ വിദുഃ
23 സ ത്വം അർജുന കല്യാണീം സഹ്യ ഭഗിനീം മമ
ഹര സ്വയംവേര ഹ്യ് അസ്യാഃ േകാ ൈവ േവദ ചികീർഷിതം
24 [ൈവ]
തേതാ ഽർജുനശ് ച കൃഷ്ണശ് ച വിനിശ്ചിേത്യതികൃത്യതാം
ശീ ഗാൻ പുരുഷാൻ രാജ്ഞ േ ഷയാം ആസതുസ് തദാ
25 ധർമരാജായ തത് സർവം ഇ സ്ഥഗതായ ൈവ
ൈത്വവ ച മഹാബാഹുർ അനുജേജ്ഞസപാണ്ഡവഃ
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അധ്യായം 212

1 [ൈവ]
തതഃ സംവാദിേത തസ്മിന്ന് അനുജ്ഞാേതാ ധനഞ്ജയഃ
ഗതാം ൈരവതേക കന്യാം വിദിത്വാ ജനേമജയ
വാസുേദവാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കഥയിേത്വതികൃത്യതാം
2 കൃഷ്ണസ്യ മതം ആജ്ഞായ യയൗ ഭരതർഷഭഃ
3 രേഥന കാഞ്ചനാംേഗന കൽപിേതന യഥാവിധി
ൈസന്യസു ീവ യുേക്തന കിങ്കിണീജാലമാലിനാ
4 സർവശേ ാപപേന്നന ജീമൂതരവനാദിനാ
ജ്വലിതാഗ്നി കാേശന ദ്വിഷതാം ഹർഷഘാതിനാ
5 സംനദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
മൃഗയാ വ്യപേദേശന യൗഗപേദ്യന ഭാരത
6 സുഭ ാ ത്വ് അഥ ൈശേല ം അഭ്യർച്യ സഹൈരവതം
ൈദവതാനി ച സർവാണി ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
7 ദക്ഷിണം ഗിരിം കൃത്വാ യയൗ ദ്വാരകാം തി
താം അഭി ത്യ കൗേന്തയഃ സഹ്യാേരാപയദ് രഥം
8 തതഃ സ പുരുഷവ്യാ സ് താം ആദായ ശുചിസ്മിതാം
രേഥനാകാശേഗൈനവ യയൗ സ്വപുരം തി
9 ിയമാണാം തു താം ദൃഷ്ട്വാ സുഭ ാം ൈസനിേകാ ജനഃ
വിേ ാശൻ ാ വത് സർേവാ ദ്വാരകാം അഭിതഃ പുരീം
10 േത സമാസാദ്യ സഹിതാഃ സുധർമാം അഭിതഃ സഭാം
സഭാ പാലസ്യ തത് സർവം ആചഖ ഃ പാർഥ വി മം
11 േതഷാം ത്വാ സഭാ പാേലാ േഭരീം സാമ്നാഹികീം തതഃ
സമാജേഘ്ന മഹാേഘാഷാം ജാംബൂനദപരി താം
12 ബ്ധാസ് േതനാഥ ശേബ്ദന േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാസ് തദാ
അന്നപാനം അപാസ്യാഥ സമാേപതുഃ സഭാം തതഃ
13 തേതാ ജാംബൂനദാംഗാനി ർധ്യാസ്തരണവന്തി ച
മണിവി മ ചി ാണി ജ്വലിതാഗ്നി ഭാണി ച
14 േഭജിേര പുരുഷവ്യാ ാ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
സിംഹാസനാനി ശതേശാ ധിഷ്ണ്യാനീവ ഹുതാശനാഃ
15 േതഷാം സമുപവിഷ്ടാനാം േദവാനാം ഇവ സംനേയ
ആചഖ്യൗ േചഷ്ടിതം ജിേഷ്ണാഃ സഭാ പാലഃ സഹാനുഗഃ
16 തച് ത്വാ വൃഷ്ണിവീരാസ് േത മദരക്താന്ത േലാചനാഃ
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അമൃഷ്യമാണാഃ പാർഥസ്യ സമുത്േപതുർ അഹം കൃതാഃ
17 േയാജയധ്വം രഥാൻ ആശു ാസാൻആഹരേതതി ച
ധനൂംഷി ച മഹാർഹാണി കവചാനി ബൃഹന്തി ച
18 സൂതാൻ ഉ ശുഃ േകച് ചിദ് രഥാൻ േയാജയേതതി ച
സ്വയം ച തുരഗാൻ േക ചിൻ നിന ർ േഹമവിഭൂഷിതാൻ
19 രേഥഷ്വ് ആനീയമാേനഷു കവേചഷു ധ്വേജഷു ച
അഭി േന്ദ നൃവീരാണാം തദാസീത് സ ലം മഹത്
20 വനമാലീ തതഃ ക്ഷീബഃ ൈകലാസശിഖേരാപമഃ
നീലവാസാ മേദാത്സിക്ത ഇദം വചനം അ വീത്
21 കിം ഇദം കുരുഥാ ജ്ഞാസ് തൂഷ്ണീംഭൂേത ജനാർദേന
അസ്യ ഭാവം അവിജ്ഞായ സ്ര ദ്ധാ േമാഘഗർജിതാഃ
22 ഏഷ താവദ് അഭി ായം ആഖ്യാതു സ്വം മഹാമതിഃ
യദ് അസ്യ രുചിതം കർതും തത് കുരുധ്വം അത ിതാഃ
23 തതസ് േത തദ് വചഃ ത്വാ ാഹ്യ രൂപം ഹലായുധാത്
തൂഷ്ണീംഭൂതാസ് തതഃ സർേവ സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാ വൻ
24 സമം വേചാ നിശേമ്യതി ബലേദവസ്യ ധീമതഃ
പുനർ ഏവ സഭാമേധ്യ സർേവ തു സമുപാവിശൻ
25 തേതാ ഽ വീത് കാമപാേലാ വാസുേദവം പരന്തപം
കിം അവാഗ് ഉപവിേഷ്ടാ ഽസി േ ക്ഷമാേണാ ജനാർദന
26 സത്കൃതസ് ത്വത്കൃേത പാർതഃ സർൈവർ അസ്മാഭിർ അച ത
ന ച േസാ ഽർഹതി താം പൂജാം ദുർബുദ്ധിഃ കുലപാംസനഃ
27 േകാ ഹി തൈ വ ഭുക്ത്വാന്നം ഭാജനം േഭ ം അർഹതി
മന്യമാനഃ കുേല ജാതം ആത്മാനം പുരുഷഃ ക്വ ചിത്
28ഈപ്സമാനശ് ച സംബന്ധം കൃപ പൂർവം ച മാനയൻ
േകാ ഹി നാമ ഭേവനാർഥീ സാഹേസന സമാചേരത്
29 േസാ ഽവമന്യ ച നാമാസ്മാൻ അനാദൃത്യ ച േകശവം
സഹ്യ ഹൃതവാൻ അദ്യ സുഭ ാം മൃത ം ആത്മനഃ
30 കഥം ഹി ശിരേസാ മേധ്യ പദം േതന കൃതം മമ
മർഷയിഷ്യാമി േഗാവിന്ദ പാദ ർശം ഇേവാരഗഃ
31 അദ്യ നിഷ്കൗരവാം ഏകഃ കരിഷ്യാമി വസുന്ധരാം
ന ഹി േമ മർഷണീേയാ ഽയം അർജുനസ്യ വ്യതി മഃ
32 തം തഥാ ഗർജമാനം തു േമഘദു ഭി നിഃസ്വനം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 9 32

അന്വപദ്യന്ത േത സർേവ േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാസ് തദാ
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അധ്യായം 213

1 [ൈവ]
ഉക്തവേന്താ യദാ വാക്യം അസകൃത് സർവവൃഷ്ണയഃ
തേതാ ഽ വീദ് വാസുേദേവാ വാക്യം ധർമാർഥസംഹിതം
2 നാവമാനം കുലസ്യാസ്യ ഗുഡാ േകശഃ യുക്തവാൻ
സംമാേനാ ഽഭ്യധികസ് േതന യുേക്താ ഽയം അസംശയം
3 അർഥലുബ്ധാൻ ന വഃ പാർേഥാ മന്യേത സാത്വതാൻ സദാ
സ്വയംവരം അനാധൃഷ്യം മന്യേത ചാപി പാണ്ഡവഃ
4 ദാനം അപി കന്യായാഃ പശുവത് േകാ ഽനുമംസ്യേത
വി മം ചാപ്യ് അപത്യസ്യ കഃ കുര്യാത് പുരുേഷാ ഭുവി
5 ഏതാൻ േദാഷാംശ് ച കൗേന്തേയാ ദൃഷ്ടവാൻ ഇതി േമ മതിഃ
അതഃ സഹ്യ ഹൃതവാൻ കന്യാം ധർേമണ പാണ്ഡവഃ
6 ഉചിതശ് ൈചവ സംബന്ധഃ സുഭ ാ ച യശസ്വിനീ
ഏഷ ചാപീദൃശഃ പാർഥഃ സഹ്യ ഹൃതവാൻ ഇതി
7 ഭരതസ്യാന്വേയ ജാതം ശന്തേനാശ് ച മഹാത്മനഃ
കുന്തിേഭാജാത്മജാ പു ം േകാ ബുഭൂേഷത നാർജുനം
8 ന ച പശ്യാമി യഃ പാർഥം വി േമണ പരാജേയത്
അപി സർേവഷു േലാേകഷുൈസ രുേ ഷു മാരിഷ
9 സ ച നാമ രഥസ് താദൃങ് മദീയാസ് േത ച വാജിനഃ
േയാദ്ധാ പാർഥശ് ച ശീ ാ ാഃ േകാ നു േതന സേമാ ഭേവത്
10 തം അനു ത്യ സാേന്ത്വന പരേമണ ധനഞ്ജയം
നിവർതയധ്വം സംഹൃഷ്ടാ മൈമഷാ പരമാ മതിഃ
11 യദി നിർജിത്യ വഃ പാർേഥാ ബലാദ് ഗേച്ഛത് സ്വകം പുരം
ണേശ്യദ് േവാ യശഃ സേദ്യാ ന തു സാേന്ത്വ പരാജയഃ
12 തച് ത്വാ വാസുേദവസ്യ തഥാ ച ർ ജനാധിപ
നിവൃത്തശ് ചാർജുനസ് ത വിവാഹം കൃതവാംസ് തതഃ
13 ഉഷിത്വാ ത കൗേന്തയഃ സംവത്സരപരാഃ ക്ഷപാഃ
പുഷ്കേരഷു തതഃ ശിഷ്ടം കാലം വർതിതവാൻ ഭുഃ
പൂർേണ തു ദ്വാദേശ വർേഷ ഖാണ്ഡവ സ്ഥംആവിശത്
14 അഭിഗമ്യ സ രാജാനം വിനേയന സമാഹിതഃ
അഭ്യർച്യ ാഹ്മണാൻ പാർേഥാ ൗപദീം അഭിജഗ്മിവാൻ
15 തം ൗപദീ ത വാച ണയാത് കുരുനന്ദനം
തൈ വ ഗച്ഛ കൗേന്തയ യ സാ സാത്വതാത്മജാ
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സുബദ്ധസ്യാപി ഭാരസ്യ പൂർവബന്ധഃ ഥായേത
16 തഥാ ബഹുവിധം കൃഷ്ണാം വിലപന്തീം ധനഞ്ജയഃ
സാന്ത്വയാം ആസ ഭൂയശ് ച ക്ഷമയാം ആസ ചാസകൃത്
17 സുഭ ാം ത്വരമാണശ് ച രക്തകൗേശയ വാസസം
പാർഥഃ സ്ഥാപയാം ആസ കൃത്വാ േഗാപാലികാ വപുഃ
18 സാധികം േതന രൂേപണ േശാഭമാനാ യശസ്വിനീ
ഭവനം േ ഷ്ഠം ആസാദ്യ വീര പത്നീ വരാംഗനാ
വവേന്ദ പൃഥു താ ാക്ഷീ പൃഥാം ഭ ാ യശസ്വിനീ
19 തേതാ ഽഭിഗമ്യ ത്വരിതാ പൂർേണ സദൃശാനനാ
വവേന്ദ ൗപദീം ഭ ാ േ ഷ്യാഹം ഇതി ചാ വീത്
20 ത ത്ഥായ ച താം കൃഷ്ണാ സ്വസാരം മാധവസ്യ താം
സസ്വേജ ചാവദത് ീതാ നിഃസപേത്നാ ഽ േത പതിഃ
തൈഥവ മുദിതാ ഭ ാ താം ഉവാൈചവം അസ്ത്വ് ഇതി
21 തതസ് േത ഹൃഷ്ടമനസഃ പാണ്ഡേവയാ മഹാരഥാഃ
കുന്തീ ച പരമ ീതാ ബഭൂവ ജനേമജയ
22 ത്വാ തു പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ സ ാപ്തം സ്വപുേരാത്തമം
അർജുനം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം ഇ സ്ഥഗതം തദാ
23 ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ സഹ രാേമണ േകശവഃ
വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാമാൈ ഃ സഹ വീൈരർ മഹാരൈഥഃ
24 ാതൃഭിശ് ച കുമാൈരശ് ച േയാൈധശ് ച ശതേശാ വൃതഃ
ൈസേന്യന മഹതാ ശൗരിർ അഭിഗുപ്തഃ പരന്തപഃ
25 ത ദാനപതിർ ധീമാൻ ആജഗാമ മഹായശാഃ
അ േരാ വൃഷ്ണിവീരാണാം േസനാപതിർ അരിന്ദമഃ
26 അനാധൃഷ്ടിർ മഹാേതജാ ഉദ്ധവശ് ച മഹായശാഃ
സാക്ഷാദ് ബൃഹ േതഃ ശിേഷ്യാ മഹാബുദ്ധിർ മഹായശാഃ
27 സത്യകഃ സാത്യകിശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
ദ മ്നശ് ൈചവ സാംബശ് ച നിശഠഃ ശ ർ ഏവ ച
28 ചാരുേദഷ്ണശ് ച വി ാേന്താ ഝില്ലീ വിപൃഥുർ ഏവ ച
സാരണശ് ച മഹാബാഹുർ ഗദശ് ച വിദുഷാം വരഃ
29 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ വൃഷ്ണിേഭാജാന്ധകാസ് തഥാ
ആജ ഃ ഖാണ്ഡവ സ്ഥംആദായ ഹരണം ബഹു
30 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ത്വാ മാധവം ആഗതം
തി ഹാർഥം കൃഷ്ണസ്യ യമൗ ാസ്ഥാപയത് തദാ
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31 താഭ്യാം തിഗൃഹീതം തദ് വൃഷ്ണിച ം സമൃദ്ധിമത്
വിേവശ ഖാണ്ഡവ സ്ഥം പതാകാധ്വജേശാഭിതം
32 സിക്തസംമൃഷ്ടപന്ഥാനം പുഷ്പ കര േശാഭിതം
ചന്ദനസ്യ രൈസഃ ശീൈതഃ പുണ്യഗൈന്ധർ നിേഷവിതം
33 ദഹ്യതാഗുരുണാ ൈചവ േദേശ േദേശ സുഗന്ധിനാ
സുസംമൃഷ്ട ജനാകീർണം വണിഗ്ഭിർ ഉപേശാഭിതം
34 തിേപേദ മഹാബാഹുഃ സഹ രാേമണ േകശവഃ
വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാേഭാൈജഃ സംവൃതഃ പുരുേഷാത്തമഃ
35 സ ജ്യമാനഃ പൗൈരശ് ച ാഹ്മൈണശ് ച സഹ ശഃ
വിേവശ ഭവനം രാജ്ഞഃ പുരന്ദര ഗൃേഹാപമം
36 യുധിഷ്ഠിരസ് തു രാേമണ സമാഗച്ഛദ് യഥാവിധി
മൂർധ്നി േകശവം ആ ായ പര്യഷ്വജത ബാഹുനാ
37 തം ീയമാണം കൃഷ്ണസ് തു വിനേയനാഭ്യപൂജയത്
ഭീമം ച പുരുഷവ്യാ ം വിധിവത് ത്യപൂജയത്
38 താംശ് ച വൃഷ്ണ്യന്ധകേ ഷ്ഠാൻ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തിജ ാഹ സത്കാൈരർ യഥാവിധി യേഥാപഗം
39 ഗുരുവത് പൂജയാം ആസ കാംശ് ചിത് കാംശ് ചിദ് വയസ്യവത്
കാംശ് ചിദ് അഭ്യവദത് േ മ്ണാ ൈകശ് ചിദ് അപ്യ് അഭിവാദിതഃ
40 തേതാ ദദൗ വാസുേദേവാ ജന്യാർേഥ ധനം ഉത്തമം
ഹരണം ൈവ സുഭ ായാജ്ഞാതിേദയം മഹായശാഃ
41 രഥാനാം കാഞ്ചനാംഗാനാം കിങ്കിണീജാലമാലിനാം
ചതുര ജാം ഉേപതാനാം സൂൈതഃ കുശലസംമൈതഃ
സഹ ം ദദൗ കൃേഷ്ണാ ഗവാം അയുതം ഏവ ച
42 ീമാൻ മാഥുരേദശ്യാനാം േദാഗ് ീണാം പുണ്യവർചസാം
വഡവാനാം ച ശു ാണാം ച ാംശുസമവർചസാം
ദദൗ ജനാർദനഃ ീത്യാ സഹ ം േഹമഭൂഷണം
43 തൈഥവാശ്വതരീണാം ച ദാന്താനാം വാതരംഹസാം
ശതാന്യ് അഞ്ജന േകശീനാം േശ്വതാനാം പഞ്ച പഞ്ച ച
44 സ്നപേനാത്സാദേന ൈചവ സുയുക്തം വയസാന്വിതം
ീണാം സഹ ം ഗൗരീണാം സുേവഷാണാം സുവർചസാം
45 സുവർണശതകണ്ഠീനാം അേരാഗാണാം സുവാസസാം
പരിചര്യാസു ദക്ഷാണാം ദദൗ പുഷ്കേരക്ഷണഃ
46 കൃതാകൃതസ്യ മുഖ്യസ്യ കനകസ്യാഗ്നിവർചസഃ
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മനുഷ്യഭാരാൻ ദാശാർേഹാ ദദൗ ദശ ജനാർദനഃ
47 ഗജാനാം തു ഭിന്നാനാം ിധാ വതാം മദം
ഗിരികൂട നികാശാനാം സമേരഷ്വ് അനിവർതിനാം
48 കൢപ്താനാം പടു ഘണ്ടാനാം വരാണാം േഹമമാലിനാം
ഹസ്ത്യാേരാൈഹർ ഉേപതാനാം സഹ ം സാഹസ ിയഃ
49 രാമഃ പാദ ാഹണികം ദദൗ പാർഥായ ലാംഗലീ
ീയമാേണാ ഹലധരഃ സംബന്ധ ീതിം ആവഹൻ
50 സ മഹാധനരത്നൗേഘാ വ കംബല േഫനവാൻ
മഹാഗജമഹാ ാഹഃ പതാകാ ൈശവലാകുലഃ
51 പാ സാഗരം ആവിദ്ധഃ വിേവശ മഹാനദഃ
പൂർണം ആപൂരയംസ് േതഷാം ദ്വിഷച് േഛാകാവേഹാ ഽഭവത്
52 തിജ ാഹ തത് സർവം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പൂജയാം ആസ താംശ് ൈചവ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാൻ
53 േത സേമതാ മഹാത്മാനഃ കുരു വൃഷ്ണ്യന്ധേകാത്തമാഃ
വിജ ർ അമരാവാേസ നരാഃ സുകൃതിേനാ യഥാ
54 ത ത മഹാപാൈനർ ഉത്കൃഷ്ടതലനാദിൈതഃ
യഥാേയാഗം യഥാ ീതിവിജ ഃ കുരു വൃഷ്ണയഃ
55 ഏവം ഉത്തമവീര്യാസ് േത വിഹൃത്യ ദിവസാൻ ബഹൂൻ
പൂജിതാഃ കുരുഭിർ ജ ഃ പുനർ ദ്വാരവതീം പുരീം
56 രാമം പുര ത്യ യയുർ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
രത്നാന്യ് ആദായ ശു ാണി ദത്താനി കുരുസത്തൈമഃ
57 വാസുേദവസ് തു പാർേഥന തൈ വ സഹ ഭാരത
ഉവാസ നഗേര രേമ്യ ശ േസ്ഥ മഹാമനാഃ
വ്യചരദ് യമുനാ കൂേല പാർേഥന സഹ ഭാരത
58 തതഃ സുഭ ാ സൗഭ ം േകശവസ്യ ിയാ സ്വസാ
ജയന്തം ഇവ പൗേലാമീ ദ തിമന്തം അജീജനത്
59 ദീർഘബാഹും മഹാസത്ത്വം ഋഷഭാക്ഷം അരിന്ദമം
സുഭ ാ സുഷുേവ വീരം അഭിമന ം നരർഷഭം
60 അഭീശ് ച മന മാംശ് ൈചവ തതസ് തം അരിമർദനം
അഭിമന ം ഇതി ാഹുർ ആർജുനിം പുരുഷർഷഭം
61 സ സാത്വത്യാം അതിരഥഃ സംബഭൂവ ധനഞ്ജയാത്
മേഖ നിർമഥ്യമാനാദ് വാ ശമീ ഗർഭാദ് ധുതാശനഃ
62 യസ്മിഞ് ജാേത മഹാബാഹുഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 9 37

അയുതം ഗാ ദ്വിജാതിഭ്യഃ ാദാൻ നിഷ്കാംശ് ച താവതഃ
63 ദയിേതാ വാസുേദവസ്യ ബാല്യാത് ഭൃതി ചാഭവത്
പിതൄണാം ൈചവ സർേവഷാം ജാനാം ഇവ ച മാഃ
64 ജന്മ ഭൃതി കൃഷ്ണശ് ച ചേ തസ്യ ിയാഃ ശുഭാഃ
സ ചാപി വവൃേധ ബാലഃ ശു പേക്ഷ യഥാ ശശീ
65 ചതുഷ്പാദം ദശവിധം ധനുർേവദം അരിന്ദമഃ
അർജുനാദ് േവദ േവദജ്ഞാത് സകലം ദിവ്യമാനുഷം
66 വിജ്ഞാേനഷ്വ് അപി ചാ ാണാം സൗഷ്ഠേവ ച മഹാബലഃ
ിയാസ്വ് അപി ച സർവാസു വിേശഷാൻ അഭ്യശിക്ഷയത്
67 ആഗേമ ച േയാേഗ ച ചേ തുല്യം ഇവാത്മനഃ
തുേതാഷ പു ം സൗഭ ം േ ക്ഷമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
68 സർവസംഹനേനാേപതം സർവലക്ഷണലക്ഷിതം
ദുർധർഷം ഋഷഭ ന്ധം വ്യാത്താനനം ഇേവാരഗം
69 സിംഹദർപം മേഹഷ്വാസം മത്തമാതംഗവി മം
േമഘദു ഭി നിർേഘാഷം പൂർണച നിഭാനനം
70 കൃഷ്ണസ്യ സദൃശം ശൗേര്യ വീേര്യ രൂേപ തഥാകൃതൗ
ദദർശ പു ം ബീഭ ർ മഘവാൻ ഇവ തം യഥാ
71 പാഞ്ചാല്യ് അപി ച പഞ്ചഭ്യഃ പതിഭ്യഃ ശുഭലക്ഷണാ
േലേഭ പഞ്ചസുതാൻ വീരാഞ് ശുഭാൻ പഞ്ചാചലാൻ ഇവ
72 യുധിഷ്ഠിരാത് തിവിന്ധ്യം സുത േസാമം വൃേകാദരാത്
അർജുനാച് ത കർമാണം ശതാനീകം ച നാകുലിം
73 സഹേദവാച് ത േസനം ഏതാൻ പഞ്ച മഹാരഥാൻ
പാഞ്ചാലീ സുഷുേവ വീരാൻ ആദിത്യാൻ അദിതിർ യഥാ
74 ശാ തഃ തിവിന്ധ്യം തം ഊചുർ വി ാ യുധിഷ്ഠിരം
പര ഹരണജ്ഞാേന തിവിേന്ധ്യാ ഭവത്വ് അയം
75 സുേത േസാമസഹേ തു േസാമാർക സമേതജസം
സുത േസാമം മേഹഷ്വാസം സുഷുേവ ഭീമേസനതഃ
76 തം കർമ മഹത് കൃത്വാ നിവൃേത്തന കിരീടിനാ
ജാതഃ പു സ് തേവത്യ് ഏവം തകർമാ തേതാ ഽഭവത്
77 ശതാനീകസ്യ രാജർേഷഃ കൗരവ്യഃ കുരുനന്ദനഃ
ചേ പു ം സനാമാനം നകുലഃ കീർതിവർധനം
78 തതസ് ത്വ് അജീജനത് കൃഷ്ണാ നക്ഷേ വഹ്നി ൈദവേത
സഹേദവാത് സുതം തസ്മാച് ത േസേനതി തം വിദുഃ
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79 ഏകവർഷാന്തരാസ് ത്വ് ഏവ ൗപേദയാ യശസ്വിനഃ
അന്വജായന്ത രാേജ പര രഹിേത രതാഃ
80 ജാതകർമാണ്യ് ആനുപൂർവ്യാച് ചൂേഡാപനയനാനി ച
ചകാര വിധിവദ് ധൗമ്യസ് േതഷാം ഭരതസത്തമ
81 കൃത്വാ ച േവദാധ്യയനം തതഃ സുചരിത താഃ
ജഗൃഹുഃ സർവം ഇഷ്വ ം അർജുനാദ് ദിവ്യമാനുഷം
82 േദവഗർേഭാപൈമഃ പുൈ ർ വ േഢാരൈ ർ മഹാബൈലഃ
അന്വിതാ രാജശാർദൂല പാണ്ഡവാ മുദം ആ വൻ
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അധ്യായം 214

1 [ൈവ]
ഇ േസ്ഥ വസന്തസ് േത ജ ർ അന്യാൻ നരാധിപാൻ
ശാസനാദ് ധൃതരാ സ്യ രാജ്ഞഃ ശാന്തനവസ്യ ച
2 ആ ിത്യ ധർമരാജാനം സർവേലാേകാ ഽവസത് സുഖം
പുണ്യലക്ഷണകർമാണം സ്വേദഹം ഇവ േദഹിനഃ
3 സ സമം ധർമകാമാർഥാൻ സിേഷേവ ഭരതർഷഭഃ
ീൻ ഇവാത്മസമാൻ ബ ൻ ബ മാൻ ഇവ മാനയൻ
4 േതഷാം സമഭിഭക്താനാം ക്ഷിതൗ േദഹവതാം ഇവ
ബഭൗ ധർമാർഥകാമാനാം ചതുർഥ ഇവ പാർഥിവഃ
5 അേധ്യതാരം പരം േവദാഃ േയാക്താരം മഹാധ്വരാഃ
രക്ഷിതാരം ശുഭം വർണാ േലഭിേര തം ജനാധിപം
6 അധിഷ്ഠാനവതീ ലക്ഷ്മീഃ പരായണവതീ മതിഃ
ബ മാൻ അഖിേലാ ധർമസ് േതനാസീത് പൃഥിവീക്ഷിതാ
7 ാതൃഭിഃ സഹിേതാ രാജാ ചതുർഭിർ അധികം ബഭൗ
യുജ്യമാൈനർ വിതേതാ േവൈദർ ഇവ മഹാധ്വരഃ
8 തം തു ധൗമ്യാദേയാ വി ാഃ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
ബൃഹ തിസമാ മുഖ്യാഃ ജാപതിം ഇവാമരാഃ
9 ധർമരാേജ അതി ീത്യാ പൂർണച ഇവാമേല
ജാനാം േരമിേര തുല്യം േന ാണി ഹൃദയാനി ച
10 ന തു േകവലൈദേവന ജാ ഭാേവന േരമിേര
യദ് ബഭൂവ മനഃകാന്തം കർമണാ സ ചകാര തത്
11 ന ഹ്യ് അയുക്തം ന ചാസത്യം നാനൃതം ന ച വി ിയം
ഭാഷിതം ചാരു ഭാഷസ്യ ജേജ്ഞപാർഥസ്യ ധീമതഃ
12 സ ഹി സർവസ്യ േലാകസ്യ ഹിതം ആത്മനഏവ ച
ചികീർഷുഃ സുമഹാേതജാ േരേമ ഭരതസത്തമഃ
13 തഥാ തു മുദിതാഃ സർേവ പാണ്ഡവാ വിഗതജ്വരാഃ
അവസൻ പൃഥിവീപാലാംസ് ാസയന്തഃ സ്വേതജസാ
14 തതഃ കതിപയാഹസ്യ ബീഭ ഃ കൃഷ്ണം അ വീത്
ഉഷ്ണാനി കൃഷ്ണ വർതേന്ത ഗച്ഛാേമാ യമുനാം തി
15 സുഹൃജ്ജനവൃതാസ് ത വിഹൃത്യ മധുസൂദന
സായാേഹ്ന പുനർ ഏഷ്യാേമാ േരാചതാം േത ജനാർദന
16 [വാസു]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 9 40

കുന്തീ മാതർ മമാപ്യ് ഏതദ് േരാചേത യദ് വയം ജേല
സുഹൃജ്ജനവൃതാഃ പാർഥ വിഹേരമ യഥാസുഖം
17 [ൈവ]
ആമ ്യ ധർമരാജാനം അനുജ്ഞാപ്യ ച ഭാരത
ജഗ്മതുഃ പാർഥ േഗാവിന്ദൗ സുഹൃജ്ജനവൃതൗ തതഃ
18 വിഹാരേദശം സ ാപ്യ നാനാ മവദ് ഉത്തമം
ഗൃൈഹർ ഉച്ചാവൈചർ യുക്തം പുരന്ദര ഗൃേഹാപമം
19 ഭൈക്ഷ്യർ േഭാൈജ്യശ് ച േപൈയശ് ച രസവദ്ഭിർ മഹാധൈനഃ
മാൈല്യശ് ച വിവിൈധർ യുക്തം യുക്തം വാർേഷ്ണയ പാർഥേയാഃ
20 ആവിേവശതുർ ആപൂർണം രൈത്നർ ഉച്ചാവൈചഃ ശുൈഭഃ
യേഥാപേജാഷം സർവശ് ച ജനശ് ചി ീഡ ഭാരത
21 വേന കാശ് ചിജ് ജേല കാശ് ചിത് കാശ് ചിദ് േവശ്മസു ചാംഗനാഃ
യഥാ േദശം യഥാ ീതിചി ീഡുഃ കൃഷ്ണ പാർഥേയാഃ
22 ൗപദീ ച സുഭ ാ ച വാസാംസ്യ് ആഭരണാനി ച
യേച്ഛതാം മഹാർഹാണി ീണാം േത സ്മ മേദാത്കേട
23 കാശ് ചിത് ഹൃഷ്ടാ നനൃതുശ് ചു ശുശ് ച തഥാപരാഃ
ജഹസുശ് ചാപരാ നാര്യഃ പപുശ് ചാന്യാ വരാസവം
24 രുരുദുശ് ചാപരാസ് ത ജ ശ് ച പര രം
മ യാം ആസുർ അന്യാശ് ച രഹസ്യാനി പര രം
25 േവണുവീണാ മൃദംഗാനാം മേനാജ്ഞാനാം ച സർവശഃ
ശേബ്ദനാപൂര്യേത ഹ സ്മ തദ് വനം സുസമൃദ്ധിമത്
26 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന കുരു ദാശാർഹനന്ദനൗ
സമീേപ ജഗ്മതുഃ കം ചിദ് ഉേദ്ദശം സുമേനാഹരം
27 ത ഗത്വാ മഹാത്മാനൗ കൃഷ്ണൗ പരപുരഞ്ജയൗ
മഹാർഹാസനേയാ രാജംസ് തതസ് തൗ സംനിഷീദതുഃ
28 ത പൂർവവ്യതീതാനി വി ാന്താനി രതാനി ച
ബഹൂനി കഥയിത്വാ തൗ േരമാേത പാർഥ മാധവൗ
29 തേ ാപവിഷ്ടൗ മുദിതൗ നാകപൃേഷ്ഠ ഽശ്വിനാവ് ഇവ
അഭ്യഗച്ഛത് തദാ വിേ ാ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
30 ബൃഹച് ഛാല തീകാശഃ തപ്തകനക ഭഃ
ഹരി പിംേഗാ ഹരി ശ്മ ഃ മാണായാമതഃ സമഃ
31 തരുണാദിത്യസങ്കാശഃ കൃഷ്ണ വാസാ ജടാധരഃ
പദ്മപ ാനനഃ പിംഗസ് േതജസാ ജ്വലന്ന് ഇവ
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32 ഉപസൃഷ്ടം തു തം കൃഷ്ണൗ ാജമാനം ദ്വിേജാത്തമം
അർജുേനാ വാസുേദവശ് ച തൂർണം ഉത്പത്യ തസ്ഥതുഃ
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അധ്യായം 215

1 [vai]
so ’brav�d arjuna� caiva v�sudeva� ca s�tvatam
lokaprav�rau ti��hantau kh���avasya sam�pata�
2 br�hma�o bahu bhokt�smi bhuñje ’parimita� sad�
bhik�e v�r��eya p�rthau v�m ek�� t�pti� prayacchat�m
3 evam uktau tam abr�t�� tatas tau k���a p���avau
ken�nnena bhav��s t�pyet tasy�nnasya yat�vahe
4 evam ukta� sa bhagav�n abrav�t t�v ubhau tata�
bh��am��au tad� v�rau kim anna� kriyat�m iti
5 n�ham anna� bubhuk�e vai p�vaka� m�� nibodhatam
yadannam anur�pa� me tad yuv�� sa�prayacchatam
6 idam indra� sad� d�va� kh���ava� parirak�ati
ta� na �aknomy aha� dagdhu� rak�yam��a� mah�tman�
7 vasaty atra sakh� tasya tak�aka� pannaga� sad�
saga�as tat k�te d�va� parirak�ati vajrabh�t
8 tatra bh�t�ny anek�ni rak�yante sma prasa�gata�
ta� didhak�ur na �aknomi dagdhu� �akrasya tejas�
9 sa m�� prajvalita� d���v� megh�mbhobhi� pravar�ati
tato dagdhu� na �aknomi didhak�ur d�vam �psitam
10 sa yuv�bhy�� sah�y�bhy�m astravidbhy�� sam�gata�
daheya� kh���ava� d�vam etad anna� v�ta� may�
11 yuv�� hy udakadh�r�s t� bh�t�ni ca samantata�
uttam�stravido samyak sarvato v�rayi�yatha�
12 evam ukte pratyuv�ca b�bhatsur j�tavedadam
didhak�u� kh���ava� d�vam ak�masya �atakrato�
13 uttam�str��i me santi divy�ni ca bah�ni ca
yair aha� �aknuy�� yoddhum api vajradhar�n bah�n
14 dhanur me n�sti bhagavan b�huv�rye�a sa�mitam
kurvata� samare yatna� vega� yad vi�aheta me
15 �arai� ca me ’rtho bahubhir ak�ayai� k�ipram asyata�
na hi vo�hu� ratha� �akta� �ar�n mama yathepsit�n
16 a�v��� ca divy�n iccheya� p���ur�n v�tara�hasa�
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ratha� ca meghanirgho�a� s�ryapratima tejasam
17 tath� k���asya v�rye�a n�yudha� vidyate samam
yena n�g�n pi��m��� ca nihany�n m�dhavo ra�e
18 up�ya� karma�a� siddhau bhagavan vaktum arhasi
niv�rayeya� yenendra� var�am��a� mah�vane
19 pauru�e�a tu yat k�rya� tat kart�rau svap�vaka
kara��ni samarth�ni bhagavan d�tum arhasi
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അധ്യായം 216

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു ഭഗവാൻ ധൂമേകതുർ ഹുതാശനഃ
ചിന്തയാം ആസ വരുണം േലാകപാലം ദിദൃക്ഷയാ
ആദിത്യം ഉദേക േദവം നിവസന്തം ജേലശ്വരം
2 സ ച തച് ചിന്തിതംജ്ഞാത്വാ ദർശയാം ആസ പാവകം
തം അ വീദ് ധൂമേകതുഃ തിപൂജ്യ ജേലശ്വരം
ചതുർഥം േലാകപാലാനാം രക്ഷിതാരം മേഹശ്വരം
3 േസാേമന രാജ്ഞാ യദ് ദത്തം ധനുശ് ൈചേവഷുധീ ച േത
തത് യേച്ഛാഭയം ശീ ം രഥം ച കപിലക്ഷണം
4 കാര്യം ഹി സുമഹത് പാർേഥാ ഗാണ്ഡീേവന കരിഷ്യതി
ചേ ണ വാസുേദവശ് ച തൻ മദർേഥ ദീയതാം
ദദാനീത്യ് ഏവ വരുണഃ പാവകം ത്യഭാഷത
5 തേതാ ഽദ്ഭുതം മഹാവീര്യം യശഃ കീർതിവിവർധനം
സർവശൈ ർ അനാധൃഷ്യം സർവശ മാഥി ച
സർവായുധമഹാമാ ം പരേസനാ ധർഷണം
6 ഏകം ശതസഹേ ണസംമിതം രാ വർധനം
ചി ം ഉച്ചാവൈചർ വർൈണഃ േശാഭിതം ക്ഷ്ണം അ ണം
7 േദവദാനവഗന്ധർൈവഃ പൂജിതം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
ാദാദ് ൈവ ധനു രത്നം തദ് അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
8 രഥം ച ദിവ്യാശ്വയുജം കപി വര േകതനം
ഉേപതം രാജൈതർ അൈശ്വർ ഗാന്ധർൈവർ േഹമമാലിഭിഃ
പാ രാ തീകാൈശർ മേനാ വായുസൈമർ ജേവ
9 സർേവാപകരൈണർ യുക്തം അജയ്യം േദവദാനൈവഃ
ഭാനുമന്തം മഹാേഘാഷം സർവഭൂതമേനാഹരം
10 സസർജ യത് സ്വതപസാ ഭൗവേനാ ഭുവന ഭുഃ
ജാപതിർ അനിർേദശ്യം യസ്യ രൂപം രേവർ ഇവ
11 യം സ്മ േസാമഃ സമാരുഹ്യ ദാനവാൻ അജയത് ഭുഃ
നഗേമഘ തീകാശം ജ്വലന്തം ഇവ ച ിയാ
12 ആ ിതാ തം രഥേ ഷ്ഠം ശ ായുധസമാ ശുഭാ
താപനീയാ സുരുചിരാ ധ്വജയഷ്ടിർ അനുത്തമാ
13 തസ്യാം തു വാനേരാ ദിവ്യഃ സിംഹശാർദൂലലക്ഷണഃ
വിനർദന്ന് ഇവ ത സ്ഥഃ സംസ്ഥിേതാ മൂർധ്ന്യ് അേശാഭത
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14 ധ്വേജ ഭൂതാനി ത ാസൻ വിവിധാനി മഹാന്തി ച
നാേദന രിപുൈസന്യാനാം േയഷാം സഞ്ജ്ഞാ ണശ്യതി
15 സ തം നാനാപതാകാഭിഃ േശാഭിതം രഥം ഉത്തമം
ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ൈദവേതഭ്യഃ ണമ്യ ച
16 സംനദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
ആരുേരാഹ രഥം പാർേഥാ വിമാനം സുകൃതീ യഥാ
17 തച് ച ദിവ്യം ധനുഃേ ഷ്ഠം ഹ്മണാ നിർമിതം പുരാ
ഗാണ്ഡീവം ഉപസംഗൃഹ്യ ബഭൂവ മുദിേതാ ഽർജുനഃ
18 ഹുതാശനം നമ ത്യ തതസ് തദ് അപി വീര്യവാൻ
ജ ാഹ ബലം ആസ്ഥായ ജ്യയാ ച യുയുേജ ധനുഃ
19 മൗർവ്യാം തു യുജ്യമാനായാം ബലിനാ പാണ്ഡേവന ഹ
േയ ഽശൃണ്വൻ കൂജിതം ത േതഷാം ൈവ വ്യഥിതം മനഃ
20 ലബ്ധ്വാ രഥം ധനുശ് ൈചവ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
ബഭൂവ കല്യഃ കൗേന്തയഃ ഹൃഷ്ടഃ സാഹ്യകർമണി
21 വ നാഭം തതശ് ച ം ദദൗ കൃഷ്ണായ പാവകഃ
ആേഗ്നയം അ ം ദയിതം സ ച കേല്യാ ഽഭവത് തദാ
22 അ വീത് പാവൈകശ് ൈചനം ഏേതന മധുസൂദന
അമാനുഷാൻ അപി രേണ വിേജഷ്യസി ന സംശയഃ
23 അേനന ത്വം മനുഷ്യാണാം േദവാനാം അപി ചാഹേവ
രക്ഷഃപിശാചൈദത്യാനാം നാഗാനാം ചാധികഃ സദാ
ഭവിഷ്യസി ന സേന്ദഹഃ വരാരി നിബർഹേണ
24 ക്ഷിപ്തം ക്ഷിപ്തം രേണൈചതത് ത്വയാ മാധവ ശ ഷു
ഹത്വാ തിഹതം സംേഖ്യ പാണിം ഏഷ്യതി േത പുനഃ
25 വരുണശ് ച ദദൗ തൈസ്മ ഗദാം അശനിനിഃസ്വനാം
ൈദത്യാന്ത കരണീം േഘാരാം നാമ്നാ കൗേമാദകീം ഹേരഃ
26 തതഃ പാവകം അ താം ഹൃഷ്ടൗ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
കൃതാ ൗ ശ സമ്പന്നൗ രഥിനൗ ധ്വജിനാവ് അപി
27 കല്യൗ േസ്വാ ഭഗവൻ േയാ ം അപി സർൈവഃ സുരാസുൈരഃ
കിം പുനർ വ ിൈണേകന പന്നഗാർേഥ യുയു നാ
28 [ആർജ്]
ച ം അ ം ച വാർേഷ്ണേയാ വിസൃജൻ യുധി വീര്യവാൻ
ിഷു േലാേകഷു തൻ നാസ്തി യൻ ന ജീയാജ് ജനാർദനഃ
29 ഗാണ്ഡീവം ധനുർ ആദായ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
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അഹം അപ്യ് ഉത്സേഹ േലാകാൻ വിേജതും യുധി പാവക
30 സർവതഃ പരിവാൈര്യനം ദാേവന മഹതാ േഭാ
കാമം സ ജ്വലാൈദ്യവ കല്യൗ സ്വഃ സാഹ്യകർമണി
31 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ സ ഭഗവാൻ ദാശാർേഹണാർജുേനന ച
ൈതജസം രൂപം ആസ്ഥായ ദാവം ദഗ്ധും ച േമ
32 സർവതഃ പരിവാര്യാഥ സപ്താർചിർ ജ്വലനസ് തദാ
ദദാഹ ഖാണ്ഡവം േദ്ധാ യുഗാന്തം ഇവ ദർശയൻ
33 പരിഗൃഹ്യ സമാവിഷ്ടസ് തദ് വനം ഭരതർഷഭ
േമഘസ്തനിത നിർേഘാഷം സർവഭൂതാനി നിർദഹൻ
34 ദഹ്യതസ് തസ്യ വിബഭൗ രൂപം ദാവസ്യ ഭാരത
േമേരാർ ഇവ നേഗ സ്യ കാഞ്ചനസ്യ മഹാദ േതഃ
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അധ്യായം 217

1 [ൈവ]
തൗ രഥാഭ്യാം നരവ്യാ ൗ ദാവേസ്യാഭയതഃസ്ഥിതൗ
ദി സർവാസു ഭൂതാനാം ച ാേത കദനം മഹത്
2 യ യ ഹി ദൃശ്യേന്ത ാണിനഃ ഖാണ്ഡവാലയാഃ
പലായന്തസ് ത ത തൗ വീരൗ പര്യധാവതാം
3 ഛി ം ഹി ന പശ്യന്തി രഥേയാർ ആശു വി മാത്
ആവിദ്ധാവ് ഇവ ദൃേശ്യേത രഥിനൗ തൗ രേഥാത്തമൗ
4 ഖാണ്ഡേവ ദഹ്യമാേന തു ഭൂതാന്യ് അഥ സഹ ശഃ
ഉത്േപതുർ ൈഭരവാൻ നാദാൻ വിനദേന്താ ദിേശാ ദശ
5 ദഗ്ൈധക േദശാ ബഹേവാ നിഷ്ടപ്താശ് ച തഥാപേര
ടിതാക്ഷാ വിശീർണാശ് ച വി താശ് ച വിേചതസഃ
6 സമാലിംഗ്യ സുതാൻ അേന്യ പിതൄൻ മാതൄംസ് തഥാപേര
ത്യ ം ന േശകുഃ േസ്നേഹന തൈഥവ നിധനം ഗതാഃ
7 വികൃൈതർ ദർശൈനർ അേന്യ സമുേപതുഃ സഹ ശഃ
ത ത വിഘൂർണന്തഃ പുനർ അഗ്നൗ േപദിേര
8 ദഗ്ധപക്ഷാക്ഷി ചരണാ വിേചഷ്ടേന്താ മഹീതേല
ത ത സ്മ ദൃശ്യേന്ത വിനശ്യന്തഃ ശരീരിണഃ
9 ജലസ്ഥാേനഷു സർേവഷു ക്വാഥ്യമാേനഷു ഭാരത
ഗതസത്ത്വാഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത കൂർമമത്സ്യാഃ സഹ ശഃ
10 ശരീൈരഃ സ ദീൈപ്തശ് ച േദഹവന്ത ഇവാഗ്നയഃ
അദൃശ്യന്ത വേന തസ്മിൻ ാണിനഃ ാണസങ്ക്ഷേയ
11 താംസ് തേഥാത്പതതഃ പാർഥഃ ശൈരഃ സഞ്ഛിദ്യ ഖണ്ഡശഃ
ദീപ്യമാേന തതഃ ാസ്യത് ഹസൻ കൃഷ്ണവർത്മനി
12 േത ശരാചിത സർവാംഗാ വിനദേന്താ മഹാരവാൻ
ഊർധ്വം ഉത്പത്യ േവേഗന നിേപതുഃ പാവേക പുനഃ
13 ശൈരർ അഭ്യാഹതാനാം ച ദഹ്യതാം ച വനൗകസാം
വിരാവഃ യേത ഹ സ്മസമു േസ്യവ മഥ്യതഃ
14 വേഹ്നശ് ചാപി ഹൃഷ്ടസ്യ ഖം ഉത്േപതുർ മഹാർചിഷഃ
ജനയാം ആസുർ ഉേദ്വഗം സുമഹാന്തം ദിവൗകസാം
15 തേതാ ജ ർ മഹാത്മാനഃ സർവ ഏവ ദിവൗകസഃ
ശരണം േദവരാജാനം സഹ ാക്ഷം പുരന്ദരം
16 [േദവാഹ്]
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കിം ന്വ് ഇേമ മാനവാഃ സർേവ ദഹ്യേന്ത കൃഷ്ണവർത്മനാ
കച് ചിൻ ന സങ്ക്ഷയഃ ാേപ്താ േലാകാനാം അമേരശ്വര
17 [ൈവ]
തച് ത്വാ വൃ ഹാ േതഭ്യഃ സ്വയം ഏവാന്വേവക്ഷ്യ ച
ഖാണ്ഡവസ്യ വിേമാക്ഷാർഥം യയൗ ഹരിവാഹനഃ
18 മഹതാ േമഘജാേലന നാനാരൂേപണ വ ഭൃത്
ആകാശം സമവസ്തീര്യ വവർഷ സുേരശ്വരഃ
19 തേതാ ഽക്ഷമാ ാ വിസൃജൻ ധാരാഃ ശതസഹ ശഃ
അഭ്യവർഷത് സഹ ാക്ഷഃ പാവകം ഖാണ്ഡവം തി
20 അസ ാപ്താസ് തു താ ധാരാസ് േതജസാ ജാതേവദസഃ
ഖ ഏവ സമശുഷ്യന്ത ന കാശ് ചിത് പാവകം ഗതാഃ
21 തേതാ നമുചിഹാ േദ്ധാ ഭൃശം അർചിഷ്മതസ് തദാ
പുനർ ഏവാഭ്യവർഷത് തം അംഭഃ വിസൃജൻ ബഹു
22 അർചിർ ധാരാഭിസംബദ്ധം ധൂമവിദ ത് സമാകുലം
ബഭൂവ തദ് വനം േഘാരം സ്തനയിത്നുസേഘാഷവത്
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അധ്യായം 218

1 [ൈവ]
തസ്യാഭിവർഷേതാ വാരി പാണ്ഡവഃ ത്യവാരയത്
ശരവർേഷണബീഭ ർ ഉത്തമാ ാണി ദർശയൻ
2 ശൈരഃ സമന്തതഃ സർവം ഖാണ്ഡവം ചാപി പാണ്ഡവഃ
ഛാദയാം ആസ തദ് വർഷം അപകൃഷ്യ തേതാ വനാത്
3 ന ച സ്മ കിം ചിച് ഛേക്നാതി ഭൂതം നിശ്ചരിതം തതഃ
സഞ്ഛാദ്യമാേന ഖഗൈമർ അസ്യതാ സവ്യസാചിനാ
4 തക്ഷകസ് തു ന ത ാസീത് സർപരാേജാ മഹാബലഃ
ദഹ്യമാേന വേന തസ്മിൻ കുരുേക്ഷേ ഽഭവത് തദാ
5 അശ്വേസനസ് തു ത ാസീത് തക്ഷകസ്യ സുേതാ ബലീ
സ യത്നം അകേരാത് തീ ം േമാക്ഷാർഥം ഹവ്യവാഹനാത്
6 ന ശശാക വിനിർഗ ം കൗേന്തയ ശരപീഡിതഃ
േമാക്ഷയാം ആസ തം മാതാ നിഗീര്യ ഭുജഗാത്മജാ
7 തസ്യ പൂർവം ശിേരാ സ്തം പുച്ഛം അസ്യ നിഗീര്യേത
ഊർധ്വം ആച േമ സാ തു പന്നഗീ പു ഗൃദ്ധിനീ
8 തസ്യാസ് തീേക്ഷ്ണന ഭേല്ലന പൃഥു ധാേരണ പാണ്ഡവഃ
ശിരശ് ചിേച്ഛദ ഗച്ഛന്ത്യാസ് താം അപശ്യത് സുേരശ്വരഃ
9 തം മുേമാചയിഷുർ വ ീ വാതവർേഷണ പാണ്ഡവം
േമാഹയാം ആസ തത് കാലം അശ്വേസനസ് ത്വം ഉച്യേത
10 താം ച മായാം തദാ ദൃഷ്ട്വാ േഘാരാം നാേഗന വഞ്ചിതഃ
ദ്വിധാ ിധാ ച ചിേച്ഛദ ഖഗതാൻ ഏവ ഭാരത
11 ശശാപ തം ച സ്ര േദ്ധാ ബീഭ ർ ജിഹ്മഗാമിനം
പാവേകാ വാസുേദവശ് ച അ തിേഷ്ഠാ ഭേവദ് ഇതി
12 തേതാ ജി ഃ സഹ ാക്ഷം ഖം വിതേത്യഷുഭിഃ ശിൈതഃ
േയാധയാം ആസസ്ര േദ്ധാ വഞ്ചനാം താം അനുസ്മരൻ
13 േദവരാഡ് അപി തം ദൃഷ്ട്വാ സംരബ്ധം ഇവ ഫൽഗുനം
സ്വം അ ം അസൃജദ് ദീപ്തം യത് തതാനാഖിലം നഭഃ
14 തേതാ വായുർ മഹാേഘാഷഃ േക്ഷാഭയൻ സർവസാഗരാൻ
വിയേത്സ്ഥാ ഽജനയൻ േമഘാഞ് ജലധാരാ മുച ആകുലാൻ
15 തദ് വിഘാതാർഥം അസൃജദ് അർജുേനാ ഽപ്യ് അ ം ഉത്തമം
വായവ്യം ഏവാഭിമ ്യ തിപത്തിവിശാരദഃ
16 േതേന ാശനി േമഘാനാം വീര്യൗജസ് തദ്വിനാശിതം
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ജലധാരാശ് ച താഃ േശഷം ജ ർ േനശുശ് ച വിദ തഃ
17 ക്ഷേണന ചാഭവദ് േവ്യാമ സ ശാന്ത രജസ് തമഃ
സുഖശീതാനില ഗുണം കൃതിസ്ഥാർക മണ്ഡലം
18 നി തീകാര ഹൃഷ്ടശ് ച ഹുതഭുഗ് വിവിധാകൃതിഃ
ജജ്വാലാതുലാർചിഷ്മാൻ സ്വനാൈദഃ പൂരയഞ് ജഗത്
19 കൃഷ്ണാഭ്യാം രക്ഷിതം ദൃഷ്ട്വാ തം ച ദാവം അഹം കൃതാഃ
സമുത്േപതുർ അഥാകാശം സുപർണാദ്യാഃ പത ിണഃ
20 ഗരുഡാ വ സദൃൈശഃ പക്ഷതുണ്ഡനൈഖസ് തഥാ
ഹർതുകാമാഃ സേമ്പതുർആകാശാത് കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
21 തൈഥേവാരഗ സംഘാതാഃ പാണ്ഡവസ്യ സമീപതഃ
ഉ ജേന്താ വിഷം േഘാരം നിേശ്ചരുർ ജ്വലിതാനനാഃ
22 താംശ് ചകർത ശൈരഃ പാർഥഃ സേരാഷാൻ ദൃശ്യേഖ ചരാൻ
വിവശാശ് ചാപതൻ ദീപ്തം േദഹാഭാവായ പാവകം
23 തതഃ സുരാഃ സഗന്ധർവാ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാഃ
ഉത്േപതുർ നാദം അതുലം ഉ ജേന്താ രണാർഥിണഃ
24 അയഃ കണപ ച ാശ്മ ഭുശുണ്ഡ്യ് ഉദ്യതബാഹവഃ
കൃഷ്ണ പാർഥൗ ജിഘാംസന്തഃ േ ാധസംമൂർച്ഛിതൗജസഃ
25 േതഷാം അഭിവ്യാഹരതാം ശ വർഷൺമ് ച മുഞ്ചതാം
മമാേഥാത്തമാംഗാനി ബീഭ ർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
26 കൃഷ്ണശ് ച സുമഹാേതജാശ് ചേ ണാരി നിഹാ തദാ
ൈദത്യദാനവ സംഘാനാം ചകാര കദനം മഹത്
27 അഥാപേര ശൈരർ വിദ്ധാശ് ച േവേഗരിതാസ് തദാ
േവലാം ഇവ സമാസാദ്യ വ്യാതിഷ്ഠന്ത മഹൗജസഃ
28 തതഃ ശേ ാ ഽഭിസ്ര ദ്ധസ് ിദശാനാം മേഹശ്വരഃ
പാ രം ഗജം ആസ്ഥായ താവ് ഉഭൗ സമഭി വത്
29 അശനിം ഗൃഹ്യ തരസാ വ ം അ ം അവാസൃജത്
ഹതാവ് ഏതാവ് ഇതി ാഹ സുരാൻ അസുരസൂദനഃ
30 തതഃ സമുദ്യതാം ദൃഷ്ട്വാ േദേവേ ണ മഹാശനിം
ജഗൃഹുഃ സർവശ ാണി സ്വാനി സ്വാനി സുരാസ് തദാ
31 കാലദണ്ഡം യേമാ രാജാ ശിബികാം ച ധേനശ്വരഃ
പാശം ച വരുണസ് ത വിച ം ച തഥാ ശിവഃ
32 ഓഷധീർ ദീപ്യമാനാശ് ച ജഗൃഹാേത ഽശ്വിനാവ് അപി
ജഗൃേഹ ച ധനുർ ധാതാ മുസലം ച ജയസ് തഥാ
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33 പർവതം ചാപി ജ ാഹ ദ്ധസ് ത്വഷ്ടാ മഹാബലഃ
അംശസ് തു ശക്തിം ജ ാഹ മൃത ർ േദവഃ പരശ്വധം
34 ഗൃഹ്യ പരിഘം േഘാരം വിചചാരാര്യമാ അപി
മി ശ് ച ര പര്യന്തം ച ം ഗൃഹ്യ വ്യതിഷ്ഠത
35 പൂഷാ ഭഗശ് ച സ്ര ദ്ധഃ സവിതാ ച വിശാം പേത
ആത്തകാർമുകനി ിംശാഃ കൃഷ്ണ പാർഥാവ് അഭി താഃ
36 രു ാശ് ച വസവശ് ൈചവ മരുതശ് ച മഹാബലാഃ
വിേശ്വ േദവാസ് തഥാ സാധ്യാ ദീപ്യമാനാഃ സ്വേതജസാ
37 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ േദവാസ് തൗ പുരുേഷാത്തമൗ
കൃഷ്ണ പാർഥൗ ജിഘാംസന്തഃ തീയുർ വിവിധായുധാഃ
38 ത ാദ്ഭുതാന്യ് അദൃശ്യന്ത നിമിത്താനി മഹാഹേവ
യുഗാന്തസമരൂപാണി ഭൂേതാത്സാദായ ഭാരത
39 തഥാ തു ദൃഷ്ട്വാ സംരബ്ധം ശ ം േദൈവഃ സഹാച തൗ
അഭീതൗ യുധി ദുർധർഷൗ തസ്ഥതുഃ സജ്ജകാർമുകൗ
40 ആഗതാംശ് ൈചവ താൻ ദൃഷ്ട്വാ േദവാൻ ഏൈകകശസ് തതഃ
ന്യവാരേയതാം സ്ര ദ്ധൗ ബാൈണർ വർേജാപൈമസ് തദാ
41 അസകൃദ് ഭഗ്നസങ്കൽപാഃ സുരാശ് ച ബഹുശഃ കൃതാഃ
ഭയാദ് രണം പരിത്യജ്യ ശ ം ഏവാഭിശി ിയുഃ
42 ദൃഷ്ട്വാ നിവാരിതാൻ േദവാൻ മാധേവനാർജുേനന ച
ആശ്ചര്യം അഗമസ് ത മുനേയാ ദിവി വിഷ്ഠിതാഃ
43 ശ ശ് ചാപി തേയാർ വീര്യം ഉപലഭ്യാസകൃദ് രേണ
ബഭൂവ പരമ ീേതാ ഭൂയശ് ൈചതാവ് അേയാധയത്
44 തേതാ ഽശ്മവർഷം സുമഹദ് വ്യസൃജത് പാകശാസനഃ
ഭൂയ ഏവ തദാ വീര്യം ജിജ്ഞാസുഃ സവ്യസാചിനഃ
തച് ഛൈരർ അർജുേനാ വർഷം തിജേഘ്ന ഽത്യമർഷണഃ
45 വിഫലം ിയമാണം തത് സേ ക്ഷ്യ ച ശത തുഃ
ഭൂയഃ സംവർധയാം ആസ തദ് വർഷം േദവരാഡ് അഥ
46 േസാ ഽശ്മവർഷം മഹാേവൈഗർ ഇഷുഭിഃ പാകശാസനിഃ
വിലയം ഗമയാം ആസഹർഷയൻ പിതരം തദാ
47 സമുത്പാട്യ തു പാണിഭ്യാം മന്ദരാച് ഛിഖരം മഹത്
സ മം വ്യസൃജച് ഛേ ാ ജിഘാംസുഃ പാ നന്ദനം
48 തേതാ ഽർജുേനാ േവഗവദ്ഭിർ ജ്വലിതാൈ ർ അജിഹ്മൈഗഃ
ബാൈണർ വിധ്വംസയാം ആസ ഗിേരഃ ശൃംഗം സഹ ധാ
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49 ഗിേരർ വിശീര്യമാണസ്യ തസ്യ രൂപം തദാ ബഭൗ
സാർകച ഹേസ്യവ നഭസഃ വിശീര്യതഃ
50 േതനാവാക് പതതാ ദാേവ ൈശേലന മഹതാ ഭൃശം
ഭൂയ ഏവ ഹതാസ് ത ാണിനഃ ഖാണ്ഡവാലയാഃ
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അധ്യായം 219

1 [ൈവ]
തഥാ ൈശലനിപാേതന ഭീഷിതാഃ ഖാണ്ഡവാലയാഃ
ദാനവാ രാക്ഷസാ നാഗാസ് തരക്ഷ്വൃക്ഷവനൗകസഃ
ദ്വിപാഃ ഭിന്നാഃ ശാർദൂലാഃ സിംഹാഃ േകസരിണസ് തഥാ
2 മൃഗാശ് ച മഹിഷാശ് ൈചവ ശതശഃ പക്ഷിണസ് തഥാ
സമുദ്വിഗ്നാ വിസസൃപുസ് തഥാന്യാ ഭൂതജാതയഃ
3 തം ദാവം സമുദീക്ഷന്തഃ കൃഷ്ണൗ ചാഭ ദ്യതായുധൗ
ഉത്പാതനാദ് അശേബ്ദന സ ാസിത ഇവാഭവൻ
4 സ്വേതേജാ ഭാസ്വരം ച ം ഉത്സസർജ ജനാർദനഃ
േതന താ ജാതയഃ ാഃ സദാനവ നിശാചരാഃ
നികൃത്താഃ ശതശഃ സർവാ നിേപതുർ അനലം ക്ഷണാത്
5 അദൃശ്യൻ രാക്ഷസാസ് ത കൃഷ്ണ ച വിദാരിതാഃ
വസാ രുധിരസ ക്താഃ സന്ധ്യായാം ഇവ േതായദാഃ
6 പിശാചാൻ പക്ഷിേണാ നാഗാൻ പശൂംശ് ചാപി സഹ ശഃ
നിഘ്നംശ് ചരതി വാർേഷ്ണയഃ കാലവത് ത ഭാരത
7 ക്ഷിപ്തം ക്ഷിപ്തം ഹി തച് ച ം കൃഷ്ണസ്യാമി ഘാതിനഃ
ഹത്വാേനകാനി സത്ത്വാനി പാണിം ഏതി പുനഃ പുനഃ
8 തഥാ തു നിഘ്നതസ് തസ്യ സർവസത്ത്വാനി ഭാരത
ബഭൂവ രൂപം അത ം സർവഭൂതാത്മനസ് തദാ
9 സേമതാനാം ച േദവാനാം ദാനവാനാം ച സർവശഃ
വിേജതാ നാഭവത് കശ് ചിത് കൃഷ്ണ പാണ്ഡവേയാർ മൃേധ
10 തേയാർ ബലാത് പരി ാതും തം ദാവം തു യദാ സുരാഃ
നാശ വഞ് ശമയിതും തദാഭൂവൻ പരാങ്മുഖാഃ
11 ശത തുശ് ച സേ ക്ഷ്യ വിമുഖാൻ േദവതാ ഗണാൻ
ബഭൂവാവസ്ഥിതഃ ീതഃ ശംസൻ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
12 നിവൃേത്തഷു തു േദേവഷു വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
ശത തും അഭിേ ക്ഷ്യ മഹാഗംഭീര നിഃസ്വനാ
13 ന േത സഖാ സംനിഹിതസ് തക്ഷകഃ പന്നേഗാത്തമഃ
ദാഹകാേല ഖാണ്ഡവസ്യ കുരുേക്ഷ ം ഗേതാ ഹ്യ് അസൗ
14 ന ച ശേക്യാ ത്വയാ േജതും യുേദ്ധ ഽസ്മിൻ സമവസ്ഥിതൗ
വാസുേദവാർജുനൗ ശ നിേബാേധദം വേചാ മമ
15 നരനാരായണൗ േദവൗ താവ് ഏതൗ വി തൗ ദിവി
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ഭവാൻ അപ്യ് അഭിജാനാതി യദ് വീര്യൗ യത് പരാ മൗ
16 ൈനതൗ ശക്യൗ ദുരാധർഷൗ വിേജതും അജിതൗ യുധി
അപി സർേവഷു േലാേകഷു പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
17 പൂജനീയതമാവ് ഏതാവ് അപി സർൈവഃ സുരാസുൈരഃ
സയക്ഷരേക്ഷാഗന്ധർവനരകിംനര പന്നൈഗഃ
18 തസ്മാദ് ഇതഃ സുൈരഃ സാർധം ഗ ം അർഹസി വാസവ
ദിഷ്ടം ചാപ്യ് അനുപൈശ്യതത് ഖാണ്ഡവസ്യ വിനാശനം
19 ഇതി വാചം അഭി ത്യ തഥ്യം ഇത്യ് അമേരശ്വരഃ
േകാപാമർഷൗ സമു ജ്യ സ തേസ്ഥ ദിവം തദാ
20 തം സ്ഥിതം മഹാത്മാനം സമേവക്ഷ്യ ദിവൗകസഃ
ത്വരിതാഃ സഹിതാ രാജന്ന് അനുജ ഃ ശത തും
21 േദവരാജം തദാ യാന്തം സഹ േദൈവർ ഉദീക്ഷ്യ തു
വാസുേദവാർജുനൗ വീരൗ സിംഹനാദം വിേനദതുഃ
22 േദവരാേജ ഗേത രാജൻ ഹൃഷ്ടൗ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
നിർവിശങ്കം പുനർ ദാവം ദാഹയാം ആസതുസ് തദാ
23 സ മാരുത ഇവാ ാണി നാശയിത്വാർജുനഃ സുരാൻ
വ്യധമച് ഛരസമ്പാൈതഃ ാണിനഃ ഖാണ്ഡവാലയാൻ
24 ന ച സ്മ കിം ചിച് ഛേക്നാതി ഭൂതം നിശ്ചരിതം തതഃ
സഞ്ഛിദ്യമാനം ഇഷുഭിർ അസ്യതാ സവ്യസാചിനാ
25 നാശകംസ് ത ഭൂതാനി മഹാന്ത്യ് അപി രേണ ഽർജുനം
നിരീക്ഷിതും അേമാേഘഷും കരിഷ്യന്തി കുേതാ രണം
26 ശേതൈനകം ച വിവ്യാധ ശതം ൈചേകന പ ിണാ
വ്യസവസ് േത ഽപതന്ന് അഗ്നൗ സാക്ഷാത് കാലഹതാ ഇവ
27 ന ചാലഭന്ത േത ശർമ േരാധഃസു വിഷേമഷു ച
പിതൃേദവ നിവാേസഷു സന്താപശ് ചാപ്യ് അജായത
28 ഭൂതസംഘ സഹ ാശ് ച ദീനാശ് ച ർ മഹാസ്വനം
രുരുവുർ വാരണാശ് ൈചവ തൈഥവ മൃഗപക്ഷിണഃ
േതന ശേബ്ദന വിേ സുർ ഗംേഗാദധി ചരാ ഝഷാഃ
29 ന ഹ്യ് അർജുനം മഹാബാഹും നാപി കൃഷ്ണം മഹാബലം
നിരീക്ഷിതും ൈവ ശേക്നാതി കശ് ചിദ് േയാ ം കുതഃ പുനഃ
30 ഏകായനഗതാ േയ ഽപി നിഷ്പതന്ത്യ് അ േക ചന
രാക്ഷസാൻ ദാനവാൻ നാഗാഞ് ജേഘ്ന ചേ ണ താൻ ഹരിഃ
31 േത വിഭിന്നശിേരാ േദഹാശ് ച േവഗാദ് ഗതാസവഃ
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േപതുർ ആേസ്യ മഹാകായാ ദീപ്തസ്യ വസുേരതസഃ
32 സ മാംസരുധിരൗൈഘശ് ച േമദൗൈഘശ് ച സമീരിതഃ
ഉപര്യ് ആകാശേഗാ വഹ്നിർ വിധൂമഃ സമദൃശ്യത
33 ദീപ്താേക്ഷാ ദീപ്തജിഹ്വശ് ച ദീപ്തവ്യാത്ത മഹാനനഃ
ദീേപ്താർധ്വ േകശഃ പിംഗാക്ഷഃ പിബൻ ാണഭൃതാം വസാം
34 താം സ കൃഷ്ണാർജുന കൃതാം സുധാം ാപ്യ ഹുതാശനഃ
ബഭൂവ മുദിതസ് തൃപ്തഃ പരാം നിർവൃതിം ആഗതഃ
35 അഥാസുരം മയം നാമ തക്ഷകസ്യ നിേവശനാത്
വി വന്തം സഹസാ ദദർശ മധുസൂദനഃ
36 തം അഗ്നിഃ ാർഥയാം ആസ ദിധ ർ വാതസാരഥിഃ
േദഹവാൻ ൈവ ജടീ ഭൂത്വാ നദംശ് ച ജലേദാ യഥാ
ജിഘാംസുർ വാസുേദവശ് ച ച ം ഉദ്യമ്യ വിഷ്ഠിതഃ
37 സച ം ഉദ്യതം ദൃഷ്ട്വാ ദിധ ം ച ഹുതാശനം
അഭിധാവാർജുേനത്യ് ഏവം മയശ് ചുേ ാശ ഭാരത
38 തസ്യ ഭീതസ്വനം ത്വാ മാ ൈഭർ ഇതി ധനഞ്ജയഃ
ത വാച മയം പാർേഥാ ജീവയന്ന് ഇവ ഭാരത
39 തം പാർേഥനാഭേയ ദേത്ത നമുേചർ ാതരം മയം
ന ഹ ംഐച്ഛദ് ദാശാർഹഃ പാവേകാ ന ദദാഹ ച
40 തസ്മിൻ വേന ദഹ്യമാേന ഷഡ് അഗ്നിർ ന ദദാഹ ച
അശ്വേസനം മയം ചാപി ചതുരഃ ശാർമ്ഗകാൻ ഇതി
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അധ്യായം 220

1 [ജ്]
കിമർഥം ശാർമ്ഗകാൻ അഗ്നിർ ന ദദാഹ തഥാഗേത
തസ്മിൻ വേന ദഹ്യമാേന ഹ്മന്ന് ഏതദ് വദാശു േമ
2 അദാേഹ ഹ്യ് അശ്വേസനസ്യ ദാനവസ്യ മയസ്യ ച
കാരണം കീർതിതം ഹ്മഞ് ശാർമ്ഗകാനാം ന കീർതിതം
3 തദ് ഏതദ് അദ്ഭുതം ഹ്മഞ് ശാർമ്ഗാനാം അവിനാശനം
കീർതയസ്വാഗ്നിസംമർേദ കഥം േത ന വിനാശിതാഃ
4 [ൈവ]
യദർഥം ശാർമ്ഗകാൻ അഗ്നിർ ന ദദാഹ തഥാഗേത
തത് േത സർവം യഥാവൃത്തം കഥയിഷ്യാമി ഭാരത
5 ധർമജ്ഞാനാം മുഖ്യതമസ് തപസ്വീ സംശിത തഃ
ആസീൻ മഹർഷിഃ തവാൻ മന്ദപാല ഇതി തഃ
6 സ മാർഗം ആസ്ഥിേതാ രാജന്ന് ഋഷീണാം ഊർധ്വേരതസാം
സ്വാധ്യായവാൻ ധർമരതസ് തപസ്വീ വിജിേത ിയഃ
7 സ ഗത്വാ തപസഃ പാരം േദഹം ഉ ജ്യ ഭാരത
ജഗാമ പിതൃേലാകായ ന േലേഭ ത തത് ഫലം
8 സ േലാകാൻ അഫലാൻ ദൃഷ്ട്വാ തപസാ നിർജിതാൻ അപി
പ ച്ഛ ധർമരാജസ്യ സമീപസ്ഥാൻ ദിവൗകസഃ
9 കിമർഥം ആവൃതാ േലാകാ മൈമേത തപസാർജിതാഃ
കിം മയാ ന കൃതം ത യേസ്യദം കർമണഃ ഫലം
10 ത ാഹം തത് കരിഷ്യാമി യദർഥം ഇദം ആവൃതം
ഫലം ഏതസ്യ തപസഃ കഥയധ്വം ദിവൗകസഃ
11 [േദവാഹ്]
ഋണിേനാ മാനവാ ഹ്മഞ് ജായേന്ത േയന തച് ഛൃണു
ിയാഭിർ ഹ്മചേര്യണ ജയാ ച ന സംശയഃ
12 തദ് അപാ ിയേത സർവം യേജ്ഞന തപസാ സുൈതഃ
തപസ്വീ യജ്ഞകൃച് ചാസി ന തു േത വിദ്യേത ജാ
13 ത ഇേമ സവസ്യാർേഥ തവ േലാകാഃ സമാവൃതാഃ
ജായസ്വ തേതാ േലാകാൻ ഉപേഭാക്താസി ശാശ്വതാൻ
14 പുൻ നാേമ്നാ നരകാത് പു സ് ാതീതി പിതരം മുേന
തസ്മാദ് അപത്യസന്താേന യതസ്വ ദ്വിജസത്തമ
15 [ൈവ]
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തച് ത്വാ മന്ദപാലസ് തു േതഷാം വാക്യം ദിവൗകസാം
ക്വ നു ശീ ം അപത്യം സ്യാദ് ബഹുലം േചത്യ് അചിന്തയത്
16 സ ചിന്തയന്ന് അഭ്യഗച്ഛദ് ബഹുല സവാൻ ഖഗാൻ
ശാർമ്ഗികാം ശാർമ്ഗേകാ ഭൂത്വാ ജരിതാം സമുേപയിവാൻ
17 തസ്യാം പു ാൻ അജനയച് ചതുേരാ ഹ്മവാദിനഃ
താൻ അപാസ്യ സ തൈ വ ജഗാമ ലപിതാം തി
ബാലാൻ സുതാൻ അണ്ഡ ഗതാൻ മാ ാ സഹ മുനിർ വേന
18 തസ്മിൻ ഗേത മഹാഭാേഗ ലപിതാം തി ഭാരത
അപത്യേസ്നഹസംവിഗ്നാ ജരിതാ ബഹ്വ് അചിന്തയത്
19 േതന ത്യക്താൻ അസന്ത്യാജ്യാൻ ഋഷീൻ അണ്ഡ ഗതാൻ വേന
നാജഹത് പു കാൻആർതാ ജരിതാ ഖാണ്ഡേവ നൃപ
ബഭാര ൈചതാൻ സഞ്ജാതാൻ സ്വവൃത്ത്യാ േസ്നഹവി വാ
20 തേതാ ഽഗ്നിം ഖാണ്ഡവം ദഗ്ധും ആയാന്തം ദൃഷ്ടവാൻ ഋഷിഃ
മന്ദപാലശ് ചരംസ് തസ്മിൻ വേന ലപിതയാ സഹ
21 തം സങ്കൽപം വിദിത്വാസ്യജ്ഞാത്വാ പു ാംശ് ച ബാലകാൻ
േസാ ഽഭിതുഷ്ടാവ വി ർേഷർ ാഹ്മേണാ ജാതേവദസം
പു ാൻ പരിദദദ് ഭീേതാ േലാകപാലം മഹൗജസം
22 [മന്ദപാല]
ത്വം അേഗ്ന സർവേദവാനാം മുഖം ത്വം അസി ഹവ്യവാട്
ത്വം അന്തഃ സർവഭൂതാനാം ഗൂഢശ് ചരസി പാവക
23 ത്വം ഏകം ആഹുഃ കവയസ് ത്വാം ആഹുസ് ിവിധം പുനഃ
ത്വാം അഷ്ടധാ കൽപയിത്വാ യജ്ഞവാഹം അകൽപയൻ
24 ത്വയാ സൃഷ്ടം ഇദം വിശ്വം വദന്തി പരമർഷയഃ
ത്വദൃേത ഹി ജഗത് കൃത്സ്നം സേദ്യാ ന സ്യാദ് ധുതാശന
25 തുഭ്യം കൃത്വാ നേമാ വി ാഃ സ്വകർമ വിജിതാം ഗതിം
ഗച്ഛന്തി സഹ പത്നീഭിഃ സുൈതർ അപി ച ശാശ്വതീം
26 ത്വാം അേഗ്ന ജലദാൻ ആഹുഃ േഖ വിഷക്താൻ സവിദ തഃ
ദഹന്തി സർവഭൂതാനി ത്വേത്താ നി മ്യ ഹായനാഃ
27 ജാതേവദസ് തൈവേവയം വിശ്വസൃഷ്ടിർ മഹാദ േത
തൈവവ കർമ വിഹിതം ഭൂതം സർവം ചരാചരം
28 ത്വയാേപാ വിഹിതാഃ പൂർവം ത്വയി സർവം ഇദം ജഗത്
ത്വയി ഹവ്യം ച കവ്യം ച യഥാവത് സ തിഷ്ഠിതം
29 അേഗ്ന ത്വം ഏവ ജ്വലനസ് ത്വം ധാതാ ത്വം ബൃഹ തിഃ
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ത്വം അശ്വിനൗ യമൗ മി ഃ േസാമസ് ത്വം അസി ചാനിലഃ
30 [ൈവ]
ഏവം തസ് തതസ് േതന മന്ദപാേലന പാവകഃ
തുേതാഷ തസ്യ നൃപേത മുേനർ അമിതേതജസഃ
ഉവാച ൈചനം ീതാത്മാ കിം ഇഷ്ടം കരവാണി േത
31 തം അ വീൻ മന്ദപാലഃ ാഞ്ജലിർ ഹവ്യവാഹനം
ദഹൻ ഖാണ്ഡവം ദാവം മമ പു ാൻ വിസർജയ
32 തേഥതി തത് തി ത്യ ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
ഖാണ്ഡേവ േതന കാേലന ജജ്വാല ദിധക്ഷയാ
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അധ്യായം 221

1 [ൈവ]
തതഃ ജ്വലിേത ശുേ ശാർമ്ഗകാസ് േത സുദുഃഖിതാഃ
വ്യഥിതാഃ പരേമാദ്വിഗ്നാ നാധിജ ഃ പരായണം
2 നിശാമ്യ പു കാൻ ബാലാൻ മാതാ േതഷാം തപസ്വിനീ
ജരിതാ ദുഃഖസന്തപ്താ വിലലാപ നേരശ്വര
3 അയം അഗ്നിർ ദഹൻ കക്ഷം ഇതആയാതി ഭീഷണഃ
ജഗത് സന്ദീപയൻ ഭീേമാ മമ ദുഃഖവിവർധനഃ
4 ഇേമ ച മാം കർഷയന്തി ശിശേവാ മന്ദേചതസഃ
അബർഹാശ് ചരൈണർ ഹീനാഃ പൂർേവഷാം നഃ പരായണം
ാസയംശ് ചായം ആയാതി േലലിഹാേനാ മഹീരുഹാൻ
5 അശക്തിമത്ത്വാച് ച സുതാ ന ശക്താഃ സരേണ മമ
ആദായ ച ന ശക്താസ്മി പു ാൻ സരിതും അന്യതഃ
6 ന ച ത്യ ം അഹം ശക്താ ഹൃദയം ദൂയതീവ േമ
കം നു ജഹ്യാം അഹം പു ം കം ആദായ ജാമ്യ് അഹം
7 കിം നു േമ സ്യാത് കൃതം കൃത്വാ മന്യധ്വം പു കാഃ കഥം
ചിന്തയാനാ വിേമാക്ഷം േവാ നാധിഗച്ഛാമി കിം ചന
ഛാദയിത്വാ ച േവാ ഗാൈ ഃ കരിേഷ്യ മരണം സഹ
8 ജരിതാരൗ കുലം ഹീദം േജ്യഷ്ഠേത്വന തിഷ്ഠിതം
സാരിസൃക്വഃ ജാേയത പിതൄണാം കുലവർധനഃ
9 സ്തംബ മി സ് തപഃ കുര്യാദ് േ ാേണാ ഹ്മവിദ് ഉത്തമഃ
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ യയൗ പിതാ േവാ നിർഘൃണഃ പുരാ
10 കം ഉപാദായ ശേക്യത ഗ ം കസ്യാപദ് ഉത്തമാ
കിം നു കൃത്വാ കൃതം കാര്യം ഭേവദ് ഇതി ച വിഹ്വലാ
11 നാപശ്യത് സ്വധിയാ േമാക്ഷം സ്വസുതാനാം തദാനലാത്
ഏവം വന്തീം ശാർമ്ഗാസ് േത ത ചുർ അഥ മാതരം
12 േസ്നഹം ഉ ജ്യ മാതസ് ത്വം പത യ ന ഹവ്യവാട്
അസ്മാസു ഹി വിനേഷ്ടഷു ഭവിതാരഃ സുതാസ് തവ
ത്വയി മാതർ വിനഷ്ടായാം ന നഃ സ്യാത് കുലസന്തതിഃ
13 അന്വൈവൈക്ഷ്യതദ് ഉഭയം ക്ഷമം സ്യാദ് യത് കുലസ്യ നഃ
തദ് ൈവ കർതും പരഃ കാേലാ മാതർ ഏഷ ഭേവത് തവ
14 മാ ൈവ കുലവിനാശായ േസ്നഹം കാർഷീഃ സുേതഷു നഃ
ന ഹീദം കർമ േമാഘം സ്യാൽ േലാകകാമസ്യ നഃ പിതുഃ
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15 [ജരിതാ]
ഇദം ആേഖാർ ബിലം ഭൂമൗ വൃക്ഷസ്യാസ്യ സമീപതഃ
തദ് ആവിശധ്വം ത്വരിതാ വേഹ്നർ അ ന േവാ ഭയം
16 തേതാ ഽഹം പാംസുനാ ഛി ം അപിധാസ്യാമി പു കാഃ
ഏവം തികൃതം മേന്യ ജ്വലതഃ കൃഷ്ണവർത്മനഃ
17 തത ഏഷ്യാമ്യ് അതീേത ഽഗ്നൗ വിഹർതും പാംസുസഞ്ചയം
േരാചതാം ഏഷ േവാപാേയാ വിേമാക്ഷായ ഹുതാശനാത്
18 [ഷാർൻഗകാഹ്]
അബർഹാൻ മാംസഭൂതാൻ നഃ വ്യാദാഖുർ വിനാശേയത്
പശ്യമാനാ ഭയം ഇദം ന ശക്ഷ്യാേമാ നിേഷവിതും
19 കഥം അഗ്നിർ ന േനാ ദഹ്യാത് കഥം ആഖുർ ന ഭക്ഷേയത്
കഥം ന സ്യാത് പിതാ േമാഘഃ കഥം മാതാ ിേയത നഃ
20 ബില ആേഖാർ വിനാശഃ സ്യാദ് അേഗ്നർആകാശചാരിണാം
അന്വേവൈക്ഷ്യതദ് ഉഭയം േ യാൻ ദാേഹാ ന ഭക്ഷണം
21 ഗർഹിതം മരണം നഃ സ്യാദ് ആഖുനാ ഖാദതാ ബിേല
ശിഷ്ടാദ് ഇഷ്ടഃ പരിത്യാഗഃ ശരീരസ്യ ഹുതാശനാത്
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അധ്യായം 222

1 [ജരിതാ]
അസ്മാദ് ബിലാൻ നിഷ്പതിതം േശ്യന ആഖും ജഹാര തം
ം ഗൃഹീത്വാ പാദാഭ്യാം ഭയം ന ഭവിതാ തതഃ

2 [ഷാർൻഗകാഹ്]
ന ഹൃതം തം വയം വിദ്മഃ േശ്യേനനാഖും കഥം ചന
അേന്യ ഽപി ഭവിതാേരാ ഽ േതേഭ്യാ ഽപി ഭയം ഏവ നഃ
3 സംശേയാ ഹ്യ് അഗ്നിർ ആഗേച്ഛദ് ദൃഷ്ടം വാേയാർ നിവർതനം
മൃത ർ േനാ ബിലവാസിേഭ്യാ ഭേവൻ മാതർ അസംശയം
4 നിഃസംശയാത് സംശയിേതാ മൃത ർ മാതർ വിശിഷ്യേത
ചര േഖ ത്വം യഥാന്യായം പു ാൻ േവത്സ്യസി േശാഭനാൻ
5 [ജരിതാ]
അഹം ൈവ േശ്യനം ആയാന്തം അ ാക്ഷം ബിലം അന്തികാത്
സഞ്ചരന്തം സമാദായ ജഹാരാഖും ബിലാദ് ബലീ
6 തം പതന്തം അഖം േശ്യനം ത്വരിതാ പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വഗാം
ആശിേഷാ ഽസ്യ യുഞ്ജാനാ ഹരേതാ മൂഷകം ബിലാത്
7 േയാ േനാ േദ്വഷ്ടാരം ആദായ േശ്യനരാജ ധാവസി
ഭവ ത്വം ദിവം ആസ്ഥായ നിരമിേ ാ ഹിരണ്മയഃ
8 യദാ സ ഭക്ഷിതസ് േതന ധിേതന പത ിണാ
തദാഹം തം അനുജ്ഞാപ്യ ത പായാം ഗൃഹാൻ തി
9 വിശധ്വം ബിലം പു ാ വി ബ്ധാ നാസ്തി േവാ ഭയം
േശ്യേനന മമ പശ്യന്ത്യാ ഹൃതആഖുർ ന സംശയഃ
10 [ഷാർൻഗകാഹ്]
ന വിദ്മ ൈവ വയം മാതർ ഹൃതം ആഖും ഇതഃ പുരാ
അവിജ്ഞായ ന ശക്ഷ്യാേമാ ബിലം ആവിശതും വയം
11 [ജരിതാ]
അഹം ഹി തം ജാനാമി ഹൃതം േശ്യേനന മൂഷകം
അത ഏവ ഭയം നാസ്തി ിയതാം വചനം മമ
12 [ഷാർൻഗകാഹ്]
ന ത്വം മിേഥ്യാപചാേരണ േമാക്ഷേയഥാ ഭയം മഹത്
സമാകുേലഷുജ്ഞാേനഷു ന ബുദ്ധികൃതം ഏവ തത്
13 ന േചാപകൃതം അസ്മാഭിർ ന ചാസ്മാൻ േവത്ഥ േയ വയം
പീഡ്യമാനാ ഭരസ്യ് അസ്മാൻ കാ സതീ േക വയം തവ
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14 തരുണീ ദർശനീയാസി സമർഥാ ഭർതുർ ഏഷേണ
അനുഗച്ഛ സ്വഭർതാരം പു ാൻ ആപ്സ്യസി േശാഭനാൻ
15 വയം അപ്യ് അഗ്നിം ആവിശ്യ േലാകാൻ ാപ്സ്യാമേഹ ശുഭാൻ
അഥാസ്മാൻ ന ദേഹദ് അഗ്നിർ ആയാസ് ത്വം പുനർ ഏവ നഃ
16 [ൈവ]
ഏവം ഉക്താ തതഃ ശാർമ്ഗീ പു ാൻ ഉ ജ്യ ഖാണ്ഡേവ
ജഗാമ ത്വരിതാ േദശം േക്ഷമം അേഗ്നർ അനാ യം
17 തതസ് തീക്ഷ്ണാർചിർ അഭ്യാഗാജ് ജ്വലിേതാ ഹവ്യവാഹനഃ
യ ശാർമ്ഗാ ബഭൂവുസ് േത മന്ദപാലസ്യ പു കാഃ
18 േത ശാർമ്ഗാ ജ്വലനം ദൃഷ്ട്വാ ജ്വലിതം േസ്വന േതജസാ
ജരിതാരിസ് തേതാ വാചം ാവയാം ആസ പാവകം
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അധ്യായം 223

1 [ജരിതാരി]
പുരതഃ കൃ കാലസ്യ ധീമാഞ് ജാഗർതി പൂരുഷഃ
സ കൃ കാലം സ ാപ്യ വ്യഥാം ൈനൈവതി കർഹി ചിത്
2 യസ് തു കൃ ം അസ ാപ്തം വിേചതാ നാവബുധ്യേത
സ കൃ കാേല വ്യഥിേതാ ന ജാനാതി കിം ചന
3 [സാരിസൃക്വ]
ധീരസ് ത്വം അസി േമധാവീ ാണകൃ ം ഇദം ച നഃ
ശൂരഃ ാേജ്ഞാ ബഹൂനാം ഹി ഭവത്യ് ഏേകാ ന സംശയഃ
4 [സ്തംബമി ]
േജ്യഷ്ഠസ് ാതാ ഭവതി ൈവ േജ്യേഷ്ഠാ മുഞ്ചതി കൃ തഃ
േജ്യഷ്ഠശ് േചൻ ന ജാനാതി കനീയാൻ കിം കരിഷ്യതി
5 [േ ാണ]
ഹിരണ്യേരതാസ് ത്വരിേതാ ജ്വലന്ന് ആയാതി നഃ ക്ഷയം
സപ്ത ജിേഹ്വാ ഽനലഃ ക്ഷാേമാ േലലിഹാേനാപസർപതി
6 [ൈവ]
ഏവം ഉേക്താ ാതൃഭിസ് തു ജരിതാരിർ ബിഭാവസും
തുഷ്ടാവ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ യഥാ തച് ഛൃണു പാർഥിവ
7 [ജരിതാരി]
ആത്മാസി വാേയാഃ പവനഃ ശരീരം ഉത വീരുധാം
േയാനിർ ആപശ് ച േത ശു േയാനിസ് ത്വം അസി ചാംഭസഃ
8 ഊർധ്വം ചാധശ് ച ഗച്ഛന്തി വിസർപന്തി ച പാർശ്വതഃ
അർചിഷസ് േത മഹാവീര്യരശ്മയഃ സവിതുർ യഥാ
9 [സാരിസൃക്വ]
മാതാ പന്നാ പിതരം ന വിദ്മഃ; പക്ഷാശ് ച േനാ ന ജാതാബ്ജ േകേതാ
ന നസ് ാതാ വിദ്യേത ഽേഗ്ന ത്വദന്യസ്; തസ്മാദ് ധി നഃ പരിരൈക്ഷക വീര
10 യദ് അേഗ്ന േത ശിവം രൂപം േയ ച േത സപ്ത േഹതവഃ
േതന നഃ പരിരക്ഷാദ്യഈഡിതഃ ശരൈണഷിണഃ
11 ത്വം ഏൈവകസ് തപേസ ജാതേവേദാ; നാന്യസ് തപ്താ വിദ്യേത േഗാഷു
േദവ
ഋഷീൻ അസ്മാൻ ബാലകാൻ പാലയസ്വ; പേരണാസ്മാൻ ൈ ഹി ൈവ
ഹവ്യവാഹ
12 [സ്തംബമി ]
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സർവം അേഗ്ന ത്വം ഏൈവകസ് ത്വയി സർവം ഇദം ജഗത്
ത്വം ധാരയസി ഭൂതാനി ഭുവനം ത്വം ബിഭർഷി ച
13 ത്വം അഗ്നിർ ഹവ്യവാഹസ് ത്വം ത്വം ഏവ പരമം ഹവിഃ
മനീഷിണസ് ത്വാം യജേന്ത ബഹുധാ ൈചകൈധവ ച
14 സൃഷ്ട്വാ േലാകാംസ് ീൻ ഇമാൻ ഹവ്യവാഹ; ാേപ്ത കാേല പചസി പുനഃ
സമിദ്ധഃ
സർവസ്യാസ്യ ഭുവനസ്യ സൂതിസ്; ത്വം ഏവാേഗ്ന ഭവസി പുനഃ തിഷ്ഠാ
15 ത്വം അന്നം ാണിനാം ഭുക്തം അന്തർ ഭൂേതാ ജഗത്പേത
നിത്യം വൃദ്ധഃ പചസി ത്വയി സർവം തിഷ്ഠിതം
16 [േ ാണ]
സൂേര്യാ ഭൂത്വാ രശ്മിഭിർ ജാതേവേദാ; ഭൂേമർ അംേഭാ ഭൂമിജാതാൻ രസാംശ് ച
വിശ്വാൻ ആദായ പുനർ ഉത്സർഗ കാേല; സൃഷ്ട്വാ വൃഷ്ട്യാ ഭാവയസീഹ ശു
17 ത്വത്തഏതാഃ പുനഃ ശു വീരുേധാ ഹരിതച് ഛദാഃ
ജായേന്ത പുഷ്കരിണ്യശ് ച സമു ശ് ച മേഹാദധിഃ
18 ഇദം ൈവ സദ്മ തിഗ്മാംേശാ വരുണസ്യ പരായണം
ശിവസ് ാതാ ഭവാസ്മാകം മാസ്മാൻ അദ്യ വിനാശയ
19 പിംഗാക്ഷേലാഹിത ീവ കൃഷ്ണവർത്മൻഹുതാശന
പേരണൈ ഹി മുഞ്ചാസ്മാൻ സാഗരസ്യ ഗൃഹാൻ ഇവ
20 [ൈവ]
ഏവം ഉേക്താ ജാതേവദാ േ ാേണനാ ിഷ്ട കർമണാ
േ ാണം ആഹ തീതാത്മാ മന്ദപാല തിജ്ഞയാ
21 ഋഷിർ േ ാണസ് ത്വം അസി ൈവ ൈഹ്മതദ് വ്യാഹൃതം ത്വയാ
ഈപ്സിതം േത കരിഷ്യാമി ന ച േത വിദ്യേത ഭയം
22 മന്ദപാേലന യൂയം ഹി മമ പൂർവം നിേവദിതാഃ
വർജേയഃ പു കാൻ മഹ്യം ദഹൻ ദാവം ഇതി സ്മ ഹ
23 യ ച തദ് വചനം തസ്യ ത്വയാ യച് േചഹ ഭാഷിതം
ഉഭയം േമ ഗരീയസ് തദ് ഹി കിം കരവാണി േത
ഭൃശം ീേതാ ഽസ്മി ഭ ം േത ഹ്മൻ േസ്താേ ണ േത വിേഭാ
24 [േ ാണ]
ഇേമ മാർജാരകാഃ ശു നിത്യം ഉേദ്വജയന്തി നഃ
ഏതാൻ കുരുഷ്വ ദം ാസു ഹവ്യവാഹസബാന്ധവാൻ
25 [ൈവ]
തഥാ തത് കൃതവാൻ വഹ്നിർ അഭ്യനുജ്ഞായ ശാർമ്ഗകാൻ
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ദദാഹ ഖാണ്ഡവം ൈചവ സമിേദ്ധാ ജനേമജയ
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അധ്യായം 224

1 [ൈവ]
മന്ദപാേലാ ഽപി കൗരവ്യ ചിന്തയാനഃ സുതാംസ് തദാ
ഉക്തവാൻ അപ്യ് അശീതാംശും ൈനവ സസ്മ ന തപ്യേത
2 സ തപ്യമാനഃ പു ാർേഥ ലപിതാം ഇദം അ വീത്
കഥം ന്വ് അശക്താഃ വേന ലപിേത മമ പു കാഃ
3 വർധമാേന ഹുതവേഹ വാേത ശീ ം വായതി
അസമർഥാ വിേമാക്ഷായ ഭവിഷ്യന്തി മമാത്മജാഃ
4 കഥം ന്വ് അശക്താ ാണായ മാതാ േതഷാം തപസ്വിനീ
ഭവിഷ്യത്യ് അസുഖാവിഷ്ടാ പു ാണം അപശ്യതീ
5 കഥം നു സരേണ ഽശക്താൻ പതേന ച മമാത്മജാൻ
സന്തപ്യമാനാ അഭിേതാ വാശമാനാഭിധാവതീ
6 ജരിതാരിഃ കഥം പു ഃ സാരിസൃക്വഃ കഥം ച േമ
സ്തംബ മി ഃ കഥം േ ാണഃ കഥം സാ ച തപസ്വിനീ
7 ലാലപ്യമാനം തം ഋഷിം മന്ദപാലം തഥാ വേന
ലപിതാ ത വാേചദം സാസൂയം ഇവ ഭാരത
8 ന േത സുേതഷ്വ് അേവക്ഷാസ്തി താൻ ഋഷീൻ ഉക്തവാൻ അസി
േതജസ്വിേനാ വീര്യവേന്താ ന േതഷാം ജ്വലനാദ് ഭയം
9 തഥാഗ്നൗ േത പരീത്താശ് ച ത്വയാ ഹി മമ സംനിധൗ
തി തം തഥാ േചതി ജ്വലേനന മഹാത്മനാ
10 േലാകപാേലാ ഽനൃതാം വാചം ന തു വക്താ കഥം ചന
സമർഥാസ് േത ച വക്താേരാ ന േത േതഷ്വ് അസ്തി മാനസം
11 താം ഏവ തു മമാമി ീം ചിന്തയൻ പരിതപ്യേസ
വം മയി ന േത േസ്നേഹാ യഥാ തസ്യാം പുരാഭവത്
12 ന ഹി പക്ഷവതാ ന്യായ്യം നിഃേസ്നേഹന സുഹൃജ്ജേന
പീഡ്യമാന ഉപ ം ശേക്തനാത്മാ കഥം ചന
13 ഗച്ഛ ത്വം ജരിതാം ഏവ യദർഥം പരിതപ്യേസ
ചരിഷ്യാമ്യ് അഹം അപ്യ് ഏകാ യഥാ കാപുരുേഷ തഥാ
14 [മന്ദപാല]
നാഹം ഏവം ചേര േലാേക യഥാ ത്വം അഭിമന്യേസ
അപത്യേഹേതാർ വിചേര തച് ച കൃ ഗതം മമ
15 ഭൂതം ഹിത്വാ ഭവിേഷ്യ ഽർേഥ േയാ ഽവലംേബത മന്ദധീഃ
അവമേന്യത തം േലാേകാ യേഥച്ഛസി തഥാ കുരു
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16 ഏഷ ഹി ജ്വലമാേനാ ഽഗ്നിർ േലലിഹാേനാ മഹീരുഹാൻ
േദ്വഷ്യം ഹി ഹൃദി സന്താപം ജനയത്യ് അശിവം മമ
17 [ൈവ]
തസ്മാദ് േദശാദ് അതി ാേന്ത ജ്വലേന ജരിതാ തതഃ
ജഗാമ പു കാൻ ഏവ ത്വരിതാ പു ഗൃദ്ധിനീ
18 സാ താൻ കുശലിനഃ സർവാൻ നിർമുക്താഞ് ജാതേവദസഃ
േരാരൂയമാണാ കൃപണാ സുതാൻ ദൃഷ്ടവതീ വേന
19 അ േദ്ധയതമം േതഷാം ദർശനം സാ പുനഃ പുനഃ
ഏൈകകശശ് ച താൻ പു ാൻ േ ാശമാനാന്വപദ്യത
20 തേതാ ഽഭ്യഗച്ഛത് സഹസാ മന്ദപാേലാ ഽപി ഭാരത
അഥ േത സർവം ഏൈവനം നാഭ്യനന്ദന്തൈവ സുതാഃ
21 ലാലപ്യമാനം ഏൈകകം ജരിതാം ച പുനഃ പുനഃ
േനാചുസ് േത വചനം കിം ചിത് തം ഋഷിം സാധ്വ് അസാധു വാ
22 [മന്ദപാല]
േജ്യഷ്ഠഃ സുതസ് േത കതമഃ കതമസ് തദനന്തരഃ
മധ്യമഃ കതമഃ പു ഃ കനിഷ്ഠഃ കതമശ് ച േത
23 ഏവം വന്തം ദുഃഖാർതം കിം മാം ന തിഭാഷേസ
കൃതവാൻ അസ്മി ഹവ്യാേശ ൈനവ ശാന്തിം ഇേതാ ലേഭ
24 [ജരിതാ]
കിം േത േജ്യേഷ്ഠ സുേത കാര്യം കിം അനന്തരേജന വാ
കിം ച േത മധ്യേമ കാര്യം കിം കനിേഷ്ഠ തപസ്വിനി
25 യസ് ത്വം മാം സർവേശാ ഹീനാം ഉ ജ്യാസി ഗതഃ പുരാ
താം ഏവ ലപിതാം ഗച്ഛ തരുണീം ചാരുഹാസിനീം
26 [മന്ദപാല]
ന ീണാം വിദ്യേത കിം ചിദ് അന്യ പുരുഷാന്തരാത്
സാപത്നകം ഋേത േലാേക ഭവിതവ്യം ഹി തത് തഥാ
27 സു താപി ഹി കല്യാണീ സർവേലാകപരി താ
അരുന്ധതീ പര്യശങ്കദ് വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
28 വിശുദ്ധഭാവം അത്യന്തം സദാ ിയഹിേത രതം
സപ്തർഷിമധ്യഗം വീരം അവേമേന ച തം മുനിം
29 അപധ്യാേനന സാ േതന ധൂമാരുണസമ ഭാ
ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യാ നാഭിരൂപാ നിമിത്തം ഇവ ലക്ഷ്യേത
30 അപത്യേഹേതാഃ സ ാപ്തം തഥാ ത്വം അപി മാം ഇഹ
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ഇഷ്ടം ഏവംഗേത ഹിത്വാ സാ തൈഥവ ച വർതേസ
31 ൈനവ ഭാേര്യതി വിശ്വാസഃ കാര്യഃ പുംസാ കഥം ചന
ന ഹി കാര്യം അനുധ്യാതി ഭാര്യാ പു വതീ സതീ
32 [ൈവ]
തതസ് േത സർവ ഏൈവനം പു ാഃ സമ്യഗ് ഉപാസിേര
സ ച താൻആത്മജാൻ രാജന്ന് ആശ്വാസയിതും ആരഭത്
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അധ്യായം 225

1 [മന്ദപാല]
യുഷ്മാകം പരിരക്ഷാർഥം വിജ്ഞേപ്താ ജ്വലേനാ മയാ
അഗ്നിനാ ച തേഥത്യ് ഏവം പൂർവം ഏവ തി തം
2 അേഗ്നർ വചനം ആജ്ഞായ മാതുർ ധർമജ്ഞതാം ച വഃ
യുഷ്മാകം ച പരം വീര്യം നാഹം പൂർവം ഇഹാഗതഃ
3 ന സന്താേപാ ഹി വഃ കാര്യഃ പു കാ മരണം തി
ഋഷീൻ േവദ ഹുതാേശാ ഽപി ഹ്മ തദ് വിദിതം ച വഃ
4 [ൈവ]
ഏവം ആശ്വാസ്യ പു ാൻ സ ഭര്യാം ചാദായ ഭാരത
മന്ദപാലസ് തേതാ േദശാദ് അന്യം േദശം ജഗാമ ഹ
5 മഘവാൻ അപി തിഗ്മാംശുഃ സമിദ്ധം ഖാണ്ഡവം വനം
ദദാഹ സഹ കൃഷ്ണാഭ്യാം ജനയഞ് ജഗേതാ ഽഭയം
6 വസാ േമേദാ വഹാഃ കുല്യാസ് ത പീത്വാ ച പാവകഃ
അഗച്ഛത് പരമാം തൃപ്തിം ദർശയാം ആസ ചാർജുനം
7 തേതാ ഽന്തരിക്ഷാദ് ഭഗവാൻ അവതീര്യ സുേരശ്വരഃ
മരുദ്ഗണവൃതഃ പാർഥം മാധവം ചാ വീദ് ഇദം
8 കൃതം യുവാഭ്യാം കർേമദം അമൈരർ അപി ദുഷ്കരം
വരാൻ വൃണീതം തുേഷ്ടാ ഽസ്മി ദുർലഭാൻ അപ്യ് അമാനുഷാൻ
9 പാർഥസ് തു വരയാം ആസ ശ ാദ് അ ാണി സർവശഃ
ഹീതും തച് ച ശേ ാ ഽസ്യ തദാ കാലം ചകാര ഹ
10 യദാ സേന്നാ ഭഗവാൻ മഹാേദേവാ ഭവിഷ്യതി
തുഭ്യം തദാ ദാസ്യാമി പാണ്ഡവാ ാണി സർവശഃ
11 അഹം ഏവ ച തം കാലം േവത്സ്യാമി കുരുനന്ദന
തപസാ മഹതാ ചാപി ദാസ്യാമി തവ താന്യ് അഹം
12 ആേഗ്നയാനി ച സർവാണി വായവ്യാനി തൈഥവ ച
മദീയാനി ച സർവാണി ഹീഷ്യസി ധനഞ്ജയ
13 വാസുേദേവാ ഽപി ജ ാഹ ീതിം പാർേഥന ശാശ്വതീം
ദദൗ ച തൈസ്മ േദേവ സ് തം വരം ീതിമാംസ് തദാ
14 ദത്ത്വാ താഭ്യാം വരം ീതഃ സഹ േദൈവർ മരുത്പതിഃ
ഹുതാശനം അനുജ്ഞാപ്യ ജഗാമ ിദിവം പുനഃ
15 പാവകശ് ചാപി തം ദാവം ദഗ്ധ്വാ സമൃഗപക്ഷിണം
അഹാനി പഞ്ചൈചകം ച വിരരാമ സുതർപിതഃ
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16 ജഗ്ധ്വാ മാംസാനി പീത്വാ ച േമദാംസി രുധിരാണി ച
യുക്തഃ പരമയാ ീത്യാ താവ് ഉവാച വിശാം പേത
17 യുവാഭ്യാം പുരുഷാ ്യാഭ്യാം തർപിേതാ ഽസ്മി യഥാസുഖം
അനുജാനാമി വാം വീരൗ ചരതം യ വാഞ്ഛിതം
18 ഏവം തൗ സമനുജ്ഞാതൗ പാവേകന മഹാത്മനാ
അർജുേനാ വാസുേദവശ് ച ദാനവശ് ച മയസ് തഥാ
19 പരി മ്യ തതഃ സർേവ േയാ ഽപി ഭരതർഷഭ
രമണീേയ നദീകൂേല സഹിതാഃ സമുപാവിശൻ
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