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2 സഭാപർവം
അധ്യായം 1

1 [വ്]
തേതാ ഽ വീൻ മയഃ പാർഥം വാസുേദവസ്യ സംനിധൗ
ാഞ്ജലിഃ ക്ഷ്ണയാ വാചാ പൂജയിത്വാ പുനഃ പുനഃ
2 അസ്മാച് ച കൃഷ്ണാത് സ്ര ദ്ധാത് പാവകാച് ച ദിധക്ഷതഃ
ത്വയാ ാേതാ ഽസ്മി കൗേന്തയ ഹി കിം കരവാണി േത
3 [ആർജ്]
കൃതം ഏവ ത്വയാ സർവം സ്വസ്തി ഗച്ഛ മഹാസുര
ീതിമാൻ ഭവ േമ നിത്യം ീതിമേന്താ വയം ച േത
4 [മയ]
യുക്തം ഏതത് ത്വയി വിേഭാ യഥാത്ഥ പുരുഷർഷഭ
ീതിപൂർവം അഹം കിം ചിത് കർതും ഇച്ഛാമി ഭാരത
5 അഹം ഹി വിശ്വകർമാ ൈവ ദാനവാനാം മഹാകവിഃ
േസാ ഽഹം ൈവ ത്വത്കൃേത കിം ചിത് കർതും ഇച്ഛാമി പാണ്ഡവ
6 [അർ]
ാണകൃ ാദ് വിമുക്തം ത്വം ആത്മാനം മന്യേസ മയാ
ഏവംഗേത ന ശക്ഷ്യാമി കിം ചിത് കാരയിതും ത്വയാ
7 ന ചാപി തവ സങ്കൽപം േമാഘം ഇച്ഛാമി ദാനവ
കൃഷ്ണസ്യ ിയതാം കിം ചിത് തഥാ തികൃതം മയി
8 [വ്]
േചാദിേതാ വാസുേദവസ് തു മേയന ഭരതർഷഭ
മുഹൂർതം ഇവ സന്ദധ്യൗ കിം അയം േചാദ്യതാം ഇതി
9 േചാദയാം ആസ തം കൃഷ്ണഃ സഭാ ൈവ ിയതാം ഇതി
ധർമരാജസ്യ ൈദേതയ യാദൃശീം ഇഹ മന്യേസ
10 യാം കൃതാം നാനുകുര സ് േത മാനവാഃ േ ക്ഷ്യ വിസ്മിതാഃ
മനുഷ്യേലാേക കൃേത്സ്ന ഽസ്മിംസ് താദൃശീം കുരു ൈവ സഭാം
11 യ ദിവ്യാൻ അഭി ായാൻ പേശ്യമ വിഹിതാംസ് ത്വയാ
ആസുരാൻ മാനുഷാംശ് ൈചവ താം സഭാം കുരു ൈവ മയ
12 തിഗൃഹ്യ തു തദ് വാക്യം സ ഹൃേഷ്ടാ മയസ് തദാ
വിമാന തിമാം ചേ പാണ്ഡവസ്യ സഭാം മുദാ
13 തതഃ കൃഷ്ണശ് ച പാർഥശ് ച ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
സർവം ഏതദ് യഥാേവദ്യ ദർശയാം ആസതുർ മയം
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14 തൈസ്മ യുധിഷ്ഠിരഃ പൂജാം യഥാർഹം അകേരാത് തദാ
സ തു താം തിജ ാഹ മയഃ സത്കൃത്യ സത്കൃതഃ
15 സ പൂർവേദവ ചരിതം ത ത വിശാം പേത
കഥയാം ആസൈദേതയഃ പാ പുേ ഷു ഭാരത
16 സ കാലം കം ചിദ് ആശ്വസ്യ വിശ്വകർമാ ചിന്ത്യ ച
സഭാം ച േമ കർതും പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
17 അഭി ാേയണ പാർഥാനാം കൃഷ്ണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
പുേണ്യ ഽഹനി മഹാേതജാഃ കൃതകൗതുക മംഗലഃ
18 തർപയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ പായേസന സഹ ശഃ
ധനം ബഹുവിധം ദത്ത്വാ േതഭ്യ ഏവ ച വീര്യവാൻ
19 സർവർതുഗുണസമ്പന്നാം ദിവ്യരൂപാം മേനാരമാം
ദശ കി സഹ ാം താം മാപയാം ആസസർവതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 10-2 സഭാപർവം 6

അധ്യായം 2

1 [വ്]
ഉഷിത്വാ ഖാണ്ഡവ േസ്ഥസുഖവാസം ജനാർദനഃ
പാർൈഥഃ ീതിസമായുൈക്തഃ പൂജനാർേഹാ ഽഭിപൂജിതഃ
2 ഗമനായ മതിം ചേ പിതുർ ദർശനലാലസഃ
ധർമരാജം അഥാമ ്യ പൃഥാം ച പൃഥുേലാചനഃ
3 വവേന്ദ ചരണൗ മൂർധ്നാ ജഗദ് വന്ദ്യഃ പിതൃസ്വസുഃ
സ തയാ മൂർധ്ന്യ് ഉപാ ാതഃ പരിഷ്വക്തശ് ച േകശവഃ
4 ദദർശാനന്തരം കൃേഷ്ണാ ഭഗിനീം സ്വാം മഹായശാഃ
താം ഉേപത്യ ഹൃഷീേകശഃ ീത്യാ ബാഷ്പസമന്വിതഃ
5 അർഥ്യം തഥ്യം ഹിതം വാക്യം ലഘു യുക്തം അനുത്തമം
ഉവാച ഭഗവാൻ ഭ ാം സുഭ ാം ഭ ഭാഷിണീം
6 തയാ സ്വജനഗാമീനി ാവിേതാ വചനാനി സഃ
സ ജിതശ് ചാപ്യ് അസകൃച് ഛിരസാ ചാഭിവാദിതഃ
7 താം അനുജ്ഞാപ്യ വാർേഷ്ണയഃ തിനന്ദ്യ ച ഭാമിനീം
ദദർശാനന്തരം കൃഷ്ണാം ദൗമ്യം ചാപി ജനാർദനഃ
8 വവേന്ദ ച യഥാന്യായം ധൗമ്യം പുരുഷസത്തമഃ
ൗപദീം സാന്ത്വയിത്വാ ച ആമ ്യ ച ജനാർദനഃ
9 ാതൄൻ അഭ്യഗമദ് ധീമാൻ പാർേഥന സഹിേതാ ബലീ
ാതൃഭിഃ പഞ്ചഭിഃ കൃേഷ്ണാ വൃതഃ ശ ഇവാമൈരഃ
10 അർചയാം ആസ േദവാംശ് ച ദ്വിജാംശ് ച യദുപുംഗവഃ
മാല്യജപ്യ നമഃ കാൈരർ ഗൈന്ധർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
സ കൃത്വാ സർവകാര്യാണി തേസ്ഥ ത ഷാം വരഃ
11 സ്വസ്തി വാച്യാർഹേതാ വി ാൻ ദധി പാ ഫലാക്ഷൈതഃ
വസു ദായ ച തതഃ ദക്ഷിണം അവർതത
12 കാഞ്ചനം രഥം ആസ്ഥായ താർക്ഷ്യ േകതനം ആശുഗം
ഗദാ ച ാസിശാർമ്ഗാൈദ്യർ ആയുൈധശ് ച സമന്വിതം
13 തിഥാവ് അഥ ച നക്ഷേ മുഹൂർേത ച ഗുണാന്വിേത
യയൗ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ ൈസന്യസു ീവ വാഹനഃ
14 അന്വാരുേരാഹ ചാപ്യ് ഏനം േ മ്ണാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അപാസ്യ ചാസ്യ യന്താരം ദാരുകം യ സത്തമം
അഭീഷൂൻ സ ജ ാഹ സ്വയം കുരുപതിസ് തദാ
15 ഉപാരുഹ്യാർജുനശ് ചാപി ചാമരവ്യജനം സിതം
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രുക്മദണ്ഡം ബൃഹൻ മൂർധ്നി ദുധാവാഭി ദക്ഷിണം
16 തൈഥവ ഭീമേസേനാ ഽപി യമാഭ്യാം സഹിേതാ വശീ
പൃഷ്ഠേതാ ഽനുയയൗ കൃഷ്ണം ഋത്വിക് പൗരജൈനർ വൃതഃ
17 സ തഥാ ാതൃഭിഃ സാർധം േകശവഃ പരവീരഹാ
അനുഗമ്യമാനഃ ശുശുേഭ ശിൈഷ്യർ ഇവ ഗുരുഃ ിൈയഃ
18 പാർഥം ആമ ്യ േഗാവിന്ദഃ പരിഷ്വജ്യ ച പീഡിതം
യുധിഷ്ഠിരം പൂജയിത്വാ ഭീമേസനം യമൗ തഥാ
19 പരിഷ്വേക്താ ഭൃശം താഭ്യാം യമാഭ്യാം അഭിവാദിതഃ
തതസ് ൈതഃ സംവിദം കൃത്വാ യഥാവൻ മധുസൂദനഃ
20 നിവർതയിത്വാ ച തദാ പാണ്ഡവാൻ സപദാനുഗാൻ
സ്വാം പുരീം യയൗ കൃഷ്ണഃ പുരന്ദര ഇവാപരഃ
21 േലാചൈനർ അനുജ സ് േത തം ആദൃഷ്ടി പഥാത് തദാ
മേനാഭിർ അനുജ സ് േത കൃഷ്ണം ീതിസമന്വയാത്
22 അതൃപ്ത മനസാം ഏവ േതഷാം േകശവ ദർശേന
ക്ഷി ം അന്തർദേധ ശൗരിശ് ച ഷാം ിയദർശനഃ
23 അകാമാ ഇവ പാർഥാസ് േത േഗാവിന്ദ ഗതമാനസാഃ
നിവൃേത്യാപയയുഃ സർേവ സ്വപുരം പുരുഷർഷഭാഃ
സ്യന്ദേനനാഥ കൃേഷ്ണാ ഽപി സമേയ ദ്വാരകാം അഗാത്
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അധ്യായം 3

1 [വ്]
അഥാ വീൻ മയഃ പാർഥം അർജുനം ജയതാം വരം
ആപൃേച്ഛ ത്വാം ഗമിഷ്യാമി ക്ഷി ം ഏഷ്യാമി ചാപ്യ് അഹം
2 ഉത്തേരണ തുൈകലാസം ൈമനാകം പർവതം തി
യക്ഷ്യമാേണഷു സർേവഷു ദാനേവഷു തദാ മയാ
കൃതം മണിമയം ഭാണ്ഡം രമ്യം ബി സരഃ തി
3 സഭായാം സത്യസന്ധസ്യ യദ് ആസീദ് വൃഷപർവണഃ
ആഗമിഷ്യാമി തദ്ഗൃഹ്യ യദി തിഷ്ഠതി ഭാരത
4 തതഃ സഭാം കരിഷ്യാമി പാണ്ഡവായ യേശാ വിേന
മനഃ ാദിനീം ചി ാം സർവര വിഭൂഷിതാം
5 അസ്തി ബി സരസ്യ് ഏവ ഗദാ േ ഷ്ഠാ കുരൂദ്വഹ
നിഹിതാ യൗവനാേശ്വന രാജ്ഞാ ഹത്വാ രേണ രിപൂൻ
സുവർണബി ഭിശ് ചി ാ ഗുർവീ ഭാരസഹാ ദൃഢാ
6 സാ ൈവ ശതസഹ സ്യ സംമിതാ സർവഘാതിനീ
അനുരൂപാ ച ഭീമസ്യ ഗാണ്ഡീവം ഭവേതാ യഥാ
7 വാരുണശ് ച മഹാശംേഖാ േദവദത്തഃ സുേഘാഷവാൻ
സർവം ഏതത് ദാസ്യാമി ഭവേത നാ സംശയഃ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ േസാ ഽസുരഃ പാർഥം ാഗ് ഉദീചീം അഗാദ് ദിശം
8 ഉത്തേരണ തുൈകലാസം ൈമനാകം പർവതം തി
ഹിരണ്യശൃംേഗാ ഭഗവാൻ മഹാമണിമേയാ ഗിരിഃ
9 രമ്യം ബി സേരാ നാമ യ രാജാ ഭഗീരഥഃ
ദൃഷ്ട്വാ ഭാഗീരഥീം ഗംഗാം ഉവാസ ബഹുലാഃ സമാഃ
10 യേ ഷ്ട്വാ സർവഭൂതാനാംഈശ്വേരണ മഹാത്മനാ
ആഹൃതാഃ തേവാ മുഖ്യാഃ ശതം ഭരതസത്തമ
11 യ യൂപാ മണിമയാശ് ചിത്യാശ് ചാപി ഹിരൻ മയാഃ
േശാഭാർഥം വിഹിതാസ് ത ന തു ദൃഷ്ടാന്തതഃ കൃതാഃ
12 യേ ഷ്ട്വാ സ ഗതഃ സിദ്ധിം സഹ ാക്ഷഃ ശചീപതിഃ
യ ഭൂതപതിഃ സൃഷ്ട്വാ സർവേലാകാൻ സനാതനഃ
ഉപാസ്യേത തിഗ്മേതജാ വൃേതാ ഭൂൈതഃ സഹ ശഃ
13 നരനാരായണൗ ഹ്മാ യമഃസ്ഥാണുശ് ച പഞ്ചമഃ
ഉപാസേത യ സ ം സഹ യുഗപര്യേയ
14 യേ ഷ്ടം വാസുേദേവന സർൈവർ വർഷസഹ ൈകഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 10-2 സഭാപർവം 9

ദ്ദധാേനന സതതം ശിഷ്ടസ തിപത്തേയ
15 സുവർണമാലിേനാ യൂപാശ് ചിത്യാശ് ചാപ്യ് അതി ഭാസ്വരാഃ
ദദൗ യ സഹ ാണി യുതാനി ച േകശവഃ
16 ത ഗത്വാ സ ജ ാഹ ഗദാം ശംഖം ച ഭാരത
സ്ഫാടികം ച സഭാ വ്യം യദ് ആസീദ് വൃഷപർവണഃ
കിങ്കൈരഃ സഹ രേക്ഷാഭിർ അഗൃഹ്ണാത് സർവം ഏവ തത്
17 തദ് ആഹൃത്യ തു താം ചേ േസാ ഽസുേരാ ഽ തിമാം സഭാം
വി താം ിഷു േലാേകഷു ദിവ്യാം മണിമയീം ശുഭാം
18 ഗദാം ച ഭീമേസനായ വരാം ദദൗ തദാ
േദവദത്തം ച പാർഥായ ദദൗ ശംഖം അനുത്തമം
19 സഭാ തു സാ മഹാരാജ ശാതകുംഭമയ മാ
ദശ കി സഹ ാണി സമന്താദ് ആയതാഭവത്
20 യഥാ വേഹ്നർ യഥാർകസ്യ േസാമസ്യ ച യൈഥവ സാ
ാജമാനാ തഥാ ദിവ്യാ ബഭാര പരമം വപുഃ
21 തിഘ്നതീവ ഭയാ ഭാം അർകസ്യ ഭാസ്വരാം
ബഭൗ ജ്വലമാേനവ ദിവ്യാ ദിേവ്യന വർചസാ
22 നഗേമഘ തീകാശാ ദിവം ആവൃത്യ വിഷ്ഠിതാ
ആയതാ വിപുലാ ക്ഷ്ണാ വിപാപ്മാ വിഗത മാ
23 ഉത്തമ വ്യസമ്പന്നാ മണി ാകാരമാലിനീ
ബഹുരത്നാ ബഹുധനാ സുകൃതാ വിശ്വകർമണാ
24 ന ദാശാർഹീ സുധർമാ വാ ഹ്മേണാ വാപി താദൃശീ
ആസീദ് രൂേപണസമ്പന്നാ യാം ചേ ഽ തിമാം മയഃ
25 താം സ്മ ത മേയേനാക്താ രക്ഷന്തി ച വഹന്തി ച
സഭാം അഷ്ടൗ സഹ ാണി കിങ്കരാ നാമ രാക്ഷസാഃ
26 അന്തരിക്ഷചരാ േഘാരാ മഹാകായാ മഹാബലാഃ
രക്താക്ഷാഃ പിംഗലാക്ഷാശ് ച ശുക്തികർണാഃ ഹാരിണഃ
27 തസ്യാം സഭായാം നലിനീം ചകാരാ തിമാം മയഃ
ൈവഡൂര്യ പ വിതതാം മണിനാല മയാംബുജാം
28 പദ്മസൗഗന്ധിക വതീം നാനാദ്വിജ ഗണായുതാം
പുഷ്പിൈതഃ പങ്കൈജശ് ചി ാം കൂർമമൈത്സ്യശ് ച േശാഭിതാം
29 സൂപതീർഥാം അകലുഷാം സർവർതുസലിലാം ശുഭാം
മാരുേതൈനവ േചാ ൈതർ മുക്താ ബി ഭിർ ആചിതാം
30 മണിരത്നചിതാം താം തു േക ചിദ് അേഭ്യത്യ പാർഥിവാഃ
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ദൃഷ്ട്വാപി നാഭ്യജാനന്ത േത ഽജ്ഞാനാത് പതന്ത്യ് ഉത
31 താം സഭാം അഭിേതാ നിത്യം പുഷ്പവേന്താ മഹാ മാഃ
ആസൻ നാനാവിധാ നീലാഃ ശീതച് ഛായാ മേനാരമാഃ
32 കാനനാനി സുഗന്ധീനി പുഷ്കരിണ്യശ് ച സർവശഃ
ഹംസകാരണ്ഡവ യുതാശ് ച വാേകാപേശാഭിതാഃ
33 ജലജാനാം ച മാല്യാനാംസ്ഥലജാനാം ച സർവശഃ
മാരുേതാ ഗന്ധംആദായ പാണ്ഡവാൻ സ്മ നിേഷവേത
34ഈദൃശീം താം സഭാം കൃത്വാ മാൈസഃ പരി ചതുർദൈശഃ
നിഷ്ഠിതാം ധർമരാജായ മേയാ രാേജ്ഞന്യേവദയത്
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അധ്യായം 4

1 [വ്]
തതഃ േവശനം ചേ തസ്യാം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അയുതം േഭാജയാം ആസ ാഹ്മണാനാം നരാധിപഃ
2 ഘൃതപായേസന മധുനാ ഭൈക്ഷ്യർ മൂലഫൈലസ് തഥാ
അഹൈതശ് ൈചവ വാേസാഭിർ മാൈല്യർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
3 ദദൗ േതഭ്യഃ സഹ ാണി ഗവാം േത്യകശഃ ഭുഃ
പുണ്യാഹേഘാഷസ് ത ാസീദ് ദിവ ഗ് ഇവ ഭാരത
4 വാദിൈ ർ വിവിൈധർ ഗീൈതർ ഗൈന്ധർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
പൂജയിത്വാ കുരുേ േഷ്ഠാ ൈദവതാനി നിേവശ്യ ച
5 ത മല്ലാ നടാ ഝല്ലാഃ സൂതാ ൈവതാലികാസ് തഥാ
ഉപത ർ മഹാത്മാനം സപ്തരാ ം യുധിഷ്ഠിരം
6 തഥാ സ കൃത്വാ പൂജാം താം ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
തസ്യാം സഭായാം രമ്യായാം േരേമ ശേ ാ യഥാ ദിവി
7 സഭായാം ഋഷയസ് തസ്യാം പാണ്ഡൈവഃ സഹആസേത
ആസാം ച ർ നേര ാശ് ച നാനാേദശസമാഗതാഃ
8 അസിേതാ േദവലഃ സത്യഃ സർപമാലീ മഹാശിരാഃ
അർവാവസുഃ സുമി ശ് ച ൈമേ യഃ ശുനേകാ ബലിഃ
9 ബേകാ ദാൽഭ്യഃ ലശിരാഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായനഃ ശുകഃ
സുമ ർ ൈജമിനിഃ ൈപേലാ വ്യാസ ശിഷ്യാസ് തഥാ വയം
10 തിത്തിരിർ യാജ്ഞവൽക്യശ് ച സസുേതാ േലാമഹർഷണഃ
അ േഹാമ്യശ് ച ധൗമ്യശ് ച ആണീ മാണ്ഡവ്യ കൗശികൗ
11 ദാേമാഷ്ണീഷസ് ൈ വണിശ് ച പർണാേദാ ഘടജാനുകഃ
മൗഞ്ജായേനാ വായുഭക്ഷഃ പാരാശര്യശ് ച സാരികൗ
12 ബലവാകഃ ശിനീ വാകഃ സത്യപാലഃ കൃത മഃ
ജാതൂ കർണഃ ശിഖാവാംശ് ച സുബലഃ പാരിജാതകഃ
13 പർവതശ് ച മഹാഭാേഗാ മാർകേണ്ഡയസ് തഥാ മുനിഃ
പവി പാണിഃ സാവർണിർ ഭാലുകിർ ഗാലവസ് തഥാ
14 ജംഘാ ബ ശ് ച ൈരഭ്യശ് ച േകാപേവഗ വാ ഭൃഗുഃ
ഹരി ബ ശ് ച കൗണ്ഡിേന്യാ ബ മാലീ സനാതനഃ
15 കക്ഷീവാൻഔശിജശ് ൈചവ നാചിേകേതാ ഽഥ ഗൗതമഃ
ൈപംേഗാ വരാഹഃ ശുനകഃ ശാണ്ഡില്യശ് ച മഹാതപാഃ
കർകേരാ േവണുജംഘശ് ച കലാപഃ കഠ ഏവ ച
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16 മുനേയാ ധർമസഹിതാ ധൃതാത്മാേനാ ജിേത ിയാഃ
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ േവദേവദാംഗപാരഗാഃ
17 ഉപാസേത മഹാത്മാനം സഭായാം ഋഷിസത്തമാഃ
കഥയന്തഃ കഥാഃ പുണ്യാ ധർമജ്ഞാഃ ശുചേയാ ഽമലാഃ
18 തൈഥവക്ഷ ിയ േ ഷ്ഠാ ധർമരാജം ഉപാസേത
ീമാൻ മഹാത്മാ ധർമാത്മാ മുഞ്ജ േകതുർ വിവർധനഃ

19 സം ാമജിദ് ദുർമുഖശ് ച ഉ േസനശ് ച വീര്യവാൻ
കക്ഷേസനഃ ക്ഷിതിപതിഃ േക്ഷമകശ് ചാപരാജിതഃ
കാംേബാജരാജഃ കമലഃ കമ്പനശ് ച മഹാബലഃ
20 സതതം കമ്പയാം ആസ യവനാൻ ഏക ഏവ യഃ
യഥാസുരാൻ കാലേകയാൻ േദേവാ വ ധരസ് തഥാ
21 ജടാസുേരാ മ കാന്തശ് ച രാജാ; കുന്തിഃ കുണിന്ദശ് ച കിരാത രാജഃ
തഥാംഗവംഗൗ സഹ പു േകണ; പാേണ്ഡ്യാ രാജൗ സഹ ചാ േകണ
22 കിരാത രാജഃ സുമനാ യവനാധിപതിസ് തഥാ
ചാണൂേരാ േദവരാതശ് ച േഭാേജാ ഭീമ രഥശ് ച യഃ
23 തായുധശ് ച കാലിംേഗാ ജയേത്സനശ് ച മാഗധഃ
സുശർമാ േചകിതാനശ് ച സുരേഥാ ഽമി കർഷണഃ
24 േകതുമാൻ വസു ദാനശ് ച ൈവേദേഹാ ഽഥ കൃതക്ഷണഃ
സുധർമാ ചാനിരുദ്ധശ് ച തായുശ് ച മഹാബലഃ
25 അനൂപ രാേജാ ദുർധർഷഃ േക്ഷമജിച് ച സുദക്ഷിണഃ
ശിശുപാലഃ സഹസുതഃ കരൂഷാധിപതിസ് തഥാ
26 വൃഷ്ണീനാം ൈചവ ദുർധർഷാഃ കുമാരാ േദവരൂപിണഃ
ആഹുേകാ വി പൃഥുശ് ൈചവ ഗദഃ സാരണ ഏവ ച
27 അ രഃ കൃതവർമാ ച സാത്യകിശ് ച ശിേനഃ സുതഃ
ഭീഷ്മേകാ ഽഥാഹൃതിശ് ൈചവ ദ മത് േസനശ് ച വീര്യവാൻ
േകകയാശ് ച മേഹഷ്വാസാ യജ്ഞേസനശ് ച സൗമകിഃ
28 അർജുനം ചാപി സം ിത്യ രാജപു ാ മഹാബലാഃ
അശിക്ഷന്ത ധനുർേവദം രൗരവാജിനവാസസഃ
29 തൈ വ ശിക്ഷിതാ രാജൻ കുമാരാ വൃഷ്ണിനന്ദനാഃ
രൗക്മിേണയശ് ച സാംബശ് ച യുയുധാനശ് ച സാത്യകിഃ
30 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ രാജാനഃ പൃഥിവീപേത
ധനഞ്ജയസഖാ ചാ നിത്യം ആേസ്ത സ്മ തുംബുരുഃ
31 ചി േസനഃ സഹാമാേത്യാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
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ഗീതവാദി കുശലാഃ ശമ്യാ താലവിശാരദാഃ
32 മാേണ ഽഥ ലയസ്ഥാേന കിംനരാഃ കൃതനി മാഃ
സേഞ്ചാദിതാസ് തുംബുരുണാ ഗന്ധർവാഃ സഹിതാ ജഗുഃ
33 ഗായന്തി ദിവ്യതാൈനസ് േത യഥാന്യായം മനസ്വിനഃ
പാ പു ാൻ ഋഷീംശ് ൈചവ രമയന്ത ഉപാസേത
34 തസ്യാം സഭായാം ആസീനാഃ സു താഃ സത്യസംഗരാഃ
ദിവീവ േദവാ ഹ്മാണം യുധിഷ്ഠിരം ഉപാസേത
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അധ്യായം 5

1 [വ്]
ത തേ ാപവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
മഹ േചാപവിേഷ്ടഷു ഗന്ധർേവഷു ച ഭാരത
2 േലാകാൻ അനുചരൻ സർവാൻആഗമത് താം സഭാം ഋഷിഃ
നാരദഃ സുമഹാേതജാ ഋഷിഭിഃ സഹിതസ് തദാ
3 പാരിജാേതന രാേജ ൈരവേതന ച ധീമതാ
സുമുേഖന ച സൗേമ്യന േദവർഷിർ അമിതദ തിഃ
സഭാസ്ഥാൻ പാണ്ഡവാൻ ം ീയമാേണാ മേനാജവഃ
4 തം ആഗതം ഋഷിം ദൃഷ്ട്വാ നാരദം സർവധർമവിത്
സഹസാ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠഃ ത ത്ഥായാനുൈജഃ സഹ
അഭ്യവാദയത ീത്യാ വിനയാവനതസ് തദാ
5 തദ് അർഹം ആസനം തൈസ്മസ ദായ യഥാവിധി
അർചയാം ആസ രൈത്നശ് ച സർവകാൈമശ് ച ധർമവിത്
6 േസാ ഽർചിതഃ പാണ്ഡൈവഃ സർൈവർ മഹർഷിർ േവദപാരഗഃ
ധർമകാമാർഥ സംയുക്തം പ േച്ഛദം യുധിഷ്ഠിരം
7 [ൻ]
കച് ചിദ് അർഥാശ് ച കൽപേന്ത ധർേമ ച രമേത മനഃ
സുഖാനി ചാനുഭൂയേന്ത മനശ് ച ന വിഹന്യേത
8 കച് ചിദ് ആചരിതാം പൂർൈവർ നരേദവ പിതാ മൈഹഃ
വർതേസ വൃത്തിം അക്ഷീണാം ധർമാർഥസഹിതാം നൃഷു
9 കച് ചിദ് അർേഥന വാ ധർമം ധർേമണാർഥം അഥാപി വാ
ഉഭൗ വാ ീതിസാേരണ ന കാേമന ബാധേസ
10 കച് ചിദ് അർഥം ച ധർമം ച കാമം ച ജയതാം വര
വിഭജ്യ കാേല കാലജ്ഞസദാ വരദ േസവേസ
11 കച് ചിദ് രാജഗുൈണഃ ഷഡ്ഭിഃ സേപ്താപായാംസ് തഥാനഘ
ബലാബലം തഥാ സമ്യക് ചതുർദശ പരീക്ഷേസ
12 കച് ചിദ് ആത്മാനം അന്വീക്ഷ്യ പരാംശ് ച ജയതാം വര
തഥാ സന്ധായ കർമാണി അഷ്ടൗ ഭാരത േസവേസ
13 കച് ചിത് കൃതയഃ ഷട് േത ന ലുപ്താ ഭരതർഷഭ
ആഢ്യാസ് തഥാവ്യസനിനഃ സ്വനുരക്താശ് ച സർവശഃ
14 കച് ചിൻ ന തർൈകർ ദൂൈതർ വാ േയ ചാപ്യ് അപരിശങ്കിതാഃ
ത്വേത്താ വാ തവ വാമാൈത്യർ ഭിദ്യേത ജാതു മ ിതം
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15 കച് ചിത് സന്ധിം യഥാകാലം വി ഹം േചാപേസവേസ
കച് ചിദ് വൃത്തിം ഉദാസീേന മധ്യേമ ചാനുവർതേസ
16 കച് ചിദ് ആത്മസമാ ബുദ്ധ്യാ ശുചേയാ ജീവിതക്ഷമാഃ
കുലീനാശ് ചാനുരക്താശ് ച കൃതാസ് േത വീര മ ിണഃ
17 വിജേയാ മ മൂേലാ ഹി രാജ്ഞാം ഭവതി ഭാരത
സുസംവൃേതാ മ ധൈനർ അമാൈത്യഃ ശാ േകാവിൈദഃ
18 കച് ചിൻ നി ാവശം ൈനഷി കച് ചിത് കാേല വിബുധ്യേസ
കച് ചിച് ചാപരരാേ ഷു ചിന്തയസ്യ് അർഥം അർഥവിത്
19 കച് ചിൻ മ യേസൈനകഃ കച് ചിൻ ന ബഹുഭിഃ സഹ
കച് ചിത് േത മ ിേതാ മേ ാ ന രാ ം അനുധാവതി
20 കച് ചിദ് അർഥാൻ വിനിശ്ചിത്യ ലഘുമൂലാൻ മേഹാദയാൻ
ക്ഷി ം ആരഭേസ കർതും ന വിഘ്നയസി താദൃശാൻ
21 കച് ചിൻ ന സർേവ കർമാന്താഃ പേരാക്ഷാസ് േത വിശങ്കിതാഃ
സർേവ വാ പുനർ ഉ ഷ്ടാഃ സംസൃഷ്ടം ഹ്യ് അ കാരണം
22 കച് ചിദ് രാജൻ കൃതാന്യ് ഏവ കൃത ായാനി വാ പുനഃ
വിദുസ് േത വീരകർമാണി നാനവാപ്താനി കാനി ചിത്
23 കച് ചിത് കാരണികാഃ സർേവ സർവശാേ ഷു േകാവിദാഃ
കാരയന്തി കുമാരാംശ് ച േയാധമുഖ്യാംശ് ച സർവശഃ
24 കച് ചിത് സഹൈ ർ മൂർഖാണാം ഏകം ീണാസി പണ്ഡിതം
പണ്ഡിേതാ ഹ്യ് അർഥകൃേ ഷു കുര്യാൻ നിഃേ യസം പരം
25 കച് ചിദ് ദുർഗാണി സർവാണി ധനധാന്യായുേധാദൈകഃ
യൈ ശ് ച പരിപൂർണാനി തഥാ ശിൽപിധനുർധൈരഃ
26 ഏേകാ ഽപ്യ് അമാേത്യാ േമധാവീ ശൂേരാ ദാേന്താ വിചക്ഷണഃ
രാജാനം രാജപു ം വാ ാപേയൻ മഹതീം ിയം
27 കച് ചിദ് അഷ്ടാ ദശാേന്യഷു സ്വപേക്ഷ ദശ പഞ്ച ച
ിഭിസ് ിഭിർ അവിജ്ഞാൈതർ േവത്സി തീർഥാനി ചാരൈകഃ
28 കച് ചിദ് ദ്വിഷാം അവിദിതഃ തിയത്തശ് ച സർവദാ
നിത്യയുേക്താ രിപൂൻ സർവാൻ വീക്ഷേസ രിപുസൂദന
29 കച് ചിദ് വിനയസമ്പന്നഃ കുലപുേ ാ ബഹു തഃ
അനസൂയുർ അനു ഷ്ടാ സത്കൃതസ് േത പുേരാഹിതഃ
30 കച് ചിദ് അഗ്നിഷു േത യുേക്താ വിധിേജ്ഞാ മതിമാൻ ഋജുഃ
ഹുതം ച േഹാഷ്യമാനം ച കാേല േവദയേത സദാ
31 കച് ചിദ് അംേഗഷു നിഷ്ണാേതാ േജ്യാതിഷാം തിപാദകഃ
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ഉത്പാേതഷു ച സർേവഷുൈദവജ്ഞഃ കുശലസ് തവ
32 കച് ചിൻ മുഖ്യാ മഹത്സ്വ് ഏവ മധ്യേമഷു ച മധ്യമാഃ
ജഘന്യാശ് ച ജഘേന്യഷു ഭൃത്യാഃ കർമസു േയാജിതാഃ
33 അമാത്യാൻ ഉപധാതീതാൻ പിതൃൈപതാമഹാഞ് ശുചീൻ
േ ഷ്ഠാഞ് േ േഷ്ഠഷു കച് ചിത് ത്വം നിേയാജയസി കർമസു
34 കച് ചിൻ േനാേ ണ ദേണ്ഡന ഭൃശം ഉേദ്വജിത ജാഃ
രാ ം തവാനുശാസന്തി മ ിേണാ ഭരതർഷഭ
35 കച് ചിത് ത്വാം നാവജാനന്തി യാജകാഃ പതിതം യഥാ
ഉ തി ഹീതാരം കാമയാനം ഇവ ിയഃ
36 കച് ചിദ് ധൃഷ്ടശ് ച ശൂരശ് ച മതിമാൻ ധൃതിമാഞ് ശുചിഃ
കുലീനശ് ചാനുരക്തശ് ച ദക്ഷഃ േസനാപതിസ് തവ
37 കച് ചിദ് ബലസ്യ േത മുഖ്യാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
ദൃഷ്ടാപദാനാ വി ാന്താസ് ത്വയാ സത്കൃത്യ മാനിതാഃ
38 കച് ചിദ് ബലസ്യ ഭക്തം ച േവതനം ച യേഥാചിതം
സ ാപ്തകാലം ദാതവ്യം ദദാസി ന വികർഷസി
39 കാലാതി മണാദ് േധ്യേത ഭക്ത േവതനേയാർ ഭൃതാഃ
ഭർതുഃ കുപ്യന്തി ദൗർഗത്യാത് േസാ ഽനർഥഃ സുമഹാൻ തഃ
40 കച് ചിത് സർേവ ഽനുരക്താസ് ത്വാം കുലപു ാഃ ധാനതഃ
കച് ചിത് ാണാംസ് തവാർേഥഷു സന്ത്യജന്തി സദാ യുധി
41 കച് ചിൻ ൈനേകാ ബഹൂൻഅർഥാൻ സർവശഃ സാമ്പരായികാൻ
അനുശാസ്സി യഥാകാമം കാമാത്മാ ശാസനാതിഗഃ
42 കച് ചിത് പുരുഷകാേരണ പുരുഷഃ കർമേശാഭയൻ
ലഭേത മാനം അധികം ഭൂേയാ വാ ഭക്ത േവതനം
43 കച് ചിദ് വിദ്യാവിനീതാംശ് ച നരാഞ്ജ്ഞാനവിശാരദാൻ
യഥാർഹം ഗുണതശ് ൈചവ ദാേനനാഭ്യവപദ്യേസ
44 കച് ചിദ് ദാരാൻ മനുഷ്യാണാം തവാർേഥ മൃത ം ഏയുഷാം
വ്യസനം ചാഭ േപതാനാം ബിഭർഷി ഭരതർഷഭ
45 കച് ചിദ് ഭയാദ് ഉപനതം ീബം വാ രിപും ആഗതം
യുേദ്ധ വാ വിജിതം പാർഥ പു വത് പരിരക്ഷസി
46 കച് ചിത് ത്വം ഏവ സർവസ്യാഃ പൃഥിവ്യാഃ പൃഥിവീപേത
സമശ് ച നാഭിശങ്ക്യശ് ച യഥാ മാതാ യഥാ പിതാ
47 കച് ചിദ് വ്യസനിനം ശ ം നിശമ്യ ഭരതർഷഭ
അഭിയാസി ജേവൈനവ സമീക്ഷ്യ ിവിധം ബലം
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48 പാർഷ്ണിമൂലം ച വിജ്ഞായ വ്യവസായം പരാജയം
ബലസ്യ ച മഹാരാജ ദത്ത്വാ േവതനം അ തഃ
49 കച് ചിച് ച ബലമുേഖ്യഭ്യഃ പരരാേ പരന്തപ
ഉപച്ഛന്നാനി രത്നാനി യച്ഛസി യഥാർഹതഃ
50 കച് ചിദ് ആത്മാനം ഏവാേ വിജിത്യ വിജിേത ിയഃ
പരാഞ് ജിഗീഷേസ പാർഥ മത്താൻ അജിേത ിയാൻ
51 കച് ചിത് േത യാസ്യതഃ ശ ൻ പൂർവം യാന്തി സ്വനുഷ്ഠിതാഃ
സാമം ദാനം ച േഭദശ് ച ദണ്ഡശ് ച വിധിവദ് ഗുണാഃ
52 കച് ചിൻ മൂലം ദൃഢം കൃത്വാ യാ ാം യാസി വിശാം പേത
താംശ് ച വി മേസ േജതും ജിത്വാ ച പരിരക്ഷസി
53 കച് ചിദ് അഷ്ടാംഗസംയുക്താ ചതുർവിധ ബലാ ചമൂഃ
ബലമുൈഖ്യഃ സുനീതാ േത ദ്വിഷതാം തിബാധനീ
54 കച് ചിൽ ലവം ച മുഷ്ടിം ച പരരാേ പരന്തപ
അവിഹായ മഹാരാജ വിഹംസി സമേര രിപൂൻ
55 കച് ചിത് സ്വപരരാേ ഷു ബഹേവാ ഽധികൃതാസ് തവ
അർഥാൻ സമനുതിഷ്ഠന്തി രക്ഷന്തി ച പര രം
56 കച് ചിദ് അഭ്യവഹാര്യാണി ഗാ സം ർശകാനി ച
േ യാണി ച മഹാരാജ രക്ഷന്ത്യ് അനുമതാസ് തവ
57 കച് ചിത് േകാശം ച േകാഷ്ട്ഥം ച വാഹനം ദ്വാരം ആയുധം
ആയശ് ച കൃതകല്യാൈണസ് തവ ഭൈക്തർ അനുഷ്ഠിതഃ
58 കച് ചിദ് ആഭ്യന്തേരഭ്യശ് ച ബാേഹ്യഭ്യശ് ച വിശാം പേത
രക്ഷസ്യ് ആത്മാനം ഏവാേ താംശ് ച േസ്വേഭ്യാ മിഥശ് ച താൻ
59 കച് ചിൻ ന പാേന ദ േത വാ ീഡാസു മദാസു ച
തിജാനന്തി പൂർവാഹ്േണ വ്യയം വ്യസനജം തവ
60 കച് ചിദ് ആയസ്യ ചാർേധന ചതുർഭാേഗന വാ പുനഃ
പാദഭാൈഗസ് ിഭിർ വാപി വ്യയഃ സംേശാധ്യേത തവ
61 കച് ചിജ്ജ്ഞാതീൻ ഗുരൂൻ വൃദ്ധാൻ വണിജഃ ശിൽപിനഃ ിതാൻ
അഭീക്ഷ്ണം അനുഗൃഹ്ണാസി ധനധാേന്യന ദുർഗതാൻ
62 കച് ചിദ് ആയവ്യേയ യുക്താഃ സർേവ ഗണക േലഖകാഃ
അനുതിഷ്ഠന്തി പൂർവാഹ്േണ നിത്യം ആയവ്യയം തവ
63 കച് ചിദ് അർേഥഷു സ ൗഢാൻ ഹിതകാമാൻ അനു ിയാൻ
നാപകർഷസി കർമഭ്യഃ പൂർവം അ ാപ്യ കിൽബിഷം
64 കച് ചിദ് വിദിത്വാ പുരുഷാൻ ഉത്തമാധമമധ്യമാൻ
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ത്വം കർമസ്വ് അനുരൂേപഷു നിേയാജയസി ഭാരത
65 കച് ചിൻ ന ലുബ്ധാശ് ചൗരാ വാ ൈവരിേണാ വാ വിശാം പേത
അ ാപ്തവ്യവഹാരാ വാ തവ കർമസ്വ് അനുഷ്ഠിതാഃ
66 കച് ചിൻ ന ലുൈബ്ധശ് ചൗൈരർ വാ കുമാൈരഃ ീ ബേലന വാ
ത്വയാ വാ പീഡ്യേത രാ ം കച് ചിത് പുഷ്ടാഃ കൃഷീ വലാഃ
67 കച് ചിദ് രാേ തഡാഗാനി പൂർണാനി ച മഹാന്തി ച
ഭാഗേശാ വിനിവിഷ്ടാനി ന കൃഷിർ േദവ മാതൃകാ
68 കച് ചിദ് ബീജം ച ഭക്തം ച കർഷകായാവസീദേത
തികം ച ശതം വൃദ്ധ്യാ ദദാസ്യ് ഋണം അനു ഹം
69 കച് ചിത് സ്വനുഷ്ഠിതാ താത വാർത്താ േത സാധുഭിർ ജൈനഃ
വാർത്തായാം സം ിതസ് താത േലാേകാ ഽയം സുഖം ഏധേത
70 കച് ചിച് ഛുചികൃതഃ ാജ്ഞാഃ പഞ്ച പഞ്ചസ്വനുഷ്ഠിതാഃ
േക്ഷമം കുർവന്തി സംഹത്യ രാജഞ് ജനപേദ തവ
71 കച് ചിൻ നഗരഗുപ്ത്യ് അർഥം ാമാ നഗരവത് കൃതാഃ
ാമവച് ച കൃതാ രക്ഷാ േത ച സർേവ തദ് അർപണാഃ
72 കച് ചിദ് ബേലനാനുഗതാഃ സമാനി വിഷമാണി ച
പുരാണചൗരാഃ സാധ്യക്ഷാശ് ചരന്തി വിഷേയ തവ
73 കച് ചിത് ിയഃ സാന്ത്വയസി കച് ചിത് താശ് ച സുരക്ഷിതാഃ
കച് ചിൻ ന ദ്ദധാസ്യ് ആസാം കച് ചിദ് ഗുഹ്യം ന ഭാഷേസ
74 കച് ചിച് ചാരാൻ നിശി ത്വാ തത് കാര്യം അനുചിന്ത്യ ച
ിയാണ്യ് അനുഭവഞ് േശേഷ വിദിത്വാഭ്യന്തരം ജനം
75 കച് ചിദ് ദ്വൗ ഥമൗ യാമൗ രാ ്യാം സുപ്ത്വാ വിശാം പേത
സഞ്ചിന്തയസി ധർമാർഥൗ യാമ ഉത്ഥായ പശ്ചിേമ
76 കച് ചിദ് ദർശയേസ നിത്യം മനുഷ്യാൻ സമല താൻ
ഉത്ഥായ കാേല കാലജ്ഞഃ സഹ പാണ്ഡവ മ ിഭിഃ
77 കച് ചിദ് രക്താംബരധരാഃ ഖഡ്ഗഹസ്താഃ സ്വലം കൃതാഃ
അഭിതസ് ത്വാം ഉപാസേന്ത രക്ഷണാർഥം അരിന്ദമ
78 കച് ചിദ് ദേണ്ഡ്യഷു യമവത് പൂേജ്യഷു ച വിശാം പേത
പരീക്ഷ്യ വർതേസ സമ്യഗ് അ ിേയഷു ിേയഷു ച
79 കച് ചിച് ഛാരീരം ആബാധം ഔഷൈധർ നിയേമന വാ
മാനസം വൃദ്ധേസവാഭിഃ സദാ പാർഥാപകർഷസി
80 കച് ചിദ് ൈവദ്യാശ് ചികിത്സായാം അഷ്ടാംഗായാം വിശാരദാഃ
സുഹൃദശ് ചാനുരക്താശ് ച ശരീേര േത ഹിതാഃ സദാ
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81 കച് ചിൻ ന മാനാൻ േമാഹാദ് വാ കാമാദ് വാപി വിശാം പേത
അർഥി ത്യർഥിനഃ ാപ്താൻ അപാസ്യസി കഥം ചന
82 കച് ചിൻ ന േലാഭാൻ േമാഹാദ് വാ വി ംഭാത് ണേയന വാ
ആ ിതാനാം മനുഷ്യാണാം വൃത്തിം ത്വം സംരുണത്സി ച
83 കച് ചിത് പൗരാ ന സഹിതാ േയ ച േത രാ വാസിനഃ
ത്വയാ സഹ വിരുധ്യേന്ത പൈരഃ ീതാഃ കഥം ചന
84 കച് ചിത് േത ദുർബലഃ ശ ർ ബേലേനാപനിപീഡിതഃ
മേ ണ ബലവാൻ കശ് ചിദ് ഉഭാഭ്യാം വാ യുധിഷ്ഠിര
85 കച് ചിത് സർേവ ഽനുരക്താസ് ത്വാം ഭൂമിപാലാഃ ധാനതഃ
കച് ചിത് ാണാംസ് ത്വദർേഥഷു സന്ത്യജന്തി ത്വയാ ഹൃതാഃ
86 കച് ചിത് േത സർവവിദ്യാസു ഗുണേതാ ഽർചാ വർതേത
ാഹ്മണാനാം ച സാധൂനാം തവ നിഃേ യേസ ശുഭാ

87 കച് ചിദ് ധർേമ യീ മൂേല പൂർൈവർആചരിേത ജൈനഃ
വർതമാനസ് തഥാ കർതും തസ്മിൻ കർമണി വർതേസ
88 കച് ചിത് തവ ഗൃേഹ ഽന്നാനി സ്വാദൂന്യ് അശ്നന്തി ൈവ ദ്വിജാഃ
ഗുണവന്തി ഗുേണാേപതാസ് തവാധ്യക്ഷം സദക്ഷിണം
89 കച് ചിത് തൂൻ ഏകചിേത്താ വാജേപയാംശ് ച സർവശഃ
പുണ്ഡരീകാംശ് ച കാർേത്സ്ന്യന യതേസ കർതും ആത്മവാൻ
90 കച് ചിജ്ജ്ഞാതീൻ ഗുരൂൻ വൃദ്ധാൻ ൈദവതാംസ് താപസാൻ അപി
ൈചത്യാംശ് ച വൃക്ഷാൻ കല്യാണാൻ ാഹ്മണാംശ് ച നമസ്യസി
91 കച് ചിദ് ഏഷാ ച േത ബുദ്ധിർ വൃത്തിർ ഏഷാ ച േത ഽനഘ
ആയുഷ്യാ ച യശസ്യാ ച ധർമകാമാർഥ ദർശിനീ
92 ഏതയാ വർതമാനസ്യ ബുദ്ധ്യാ രാ ം ന സീദതി
വിജിത്യ ച മഹീം രാജാ േസാ ഽത്യന്തം സുഖം ഏധേത
93 കച് ചിദ് ആേര്യാ വിശുദ്ധാത്മാക്ഷാരിതശ് ചൗര കർമണി
അദൃഷ്ടശാ കുശൈലർ ന േലാഭാദ് വധ്യേത ശുചിഃ
94 പൃേഷ്ടാ ഗൃഹീതസ് തത്കാരീ തജ്ജ്ൈഞർ ദൃഷ്ടഃ സ കാരണഃ
കച് ചിൻ ന മുച്യേത േസ്തേനാ വ്യേലാഭാൻ നരർഷഭ
95 വ ത്പേന്ന കച് ചിദ് ആഢ്യസ്യ ദരി സ്യ ച ഭാരത
അർഥാൻ ന മിഥ്യാ പശ്യന്തി തവാമാത്യാ ഹൃതാ ധൈനഃ
96 നാസ്തിക്യം അനൃതം േ ാധം മാദം ദീർഘസൂ താം
അദർശനംജ്ഞാനവതാം ആലസ്യം ക്ഷിപ്തചിത്തതാം
97 ഏകചിന്തനം അർഥാനാം അനർഥൈജ്ഞശ് ച ചിന്തനം
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നിശ്ചിതാനാം അനാരംഭം മ സ്യാപരിരക്ഷണം
98 മംഗല്യസ്യാ േയാഗം ച സംഗം വിഷേയഷു ച
കച് ചിത് ത്വം വർജയസ്യ് ഏതാൻ രാജേദാഷാംശ് ചതുർദശ
99 കച് ചിത് േത സഫലാ േവദാഃ കച് ചിത് േത സഫലം ധനം
കച് ചിത് േത സഫലാ ദാരാഃ കച് ചിത് േത സഫലം തം
100 [യ്]
കഥം ൈവ സഫലാ േവദാഃ കഥം ൈവ സഫലം ധനം
കഥം ൈവ സഫലാ ദാരാഃ കഥം ൈവ സഫലം തം
101 [ൻ]
അഗ്നിേഹാ ഫലാ േവദാ ദത്തഭുക്തഫലം ധനം
രതിപു ഫലാ ദാരാഃ ശീലവൃത്തഫലം തം
102 [വ്]
ഏതദ് ആഖ്യായ സ മുനിർ നാരദഃ സുമഹാതപാഃ
പ ച്ഛാനന്തരം ഇദം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
103 [ൻ]
കച് ചിദ് അഭ്യാഗതാ ദൂരാദ് വണിേജാ ലാഭകാരണാത്
യേഥാക്തം അവഹാര്യേന്ത ശുൽകം ശുൽേകാപജീവിഭിഃ
104 കച് ചിത് േത പുരുഷാ രാജൻ പുേര രാേ ച മാനിതാഃ
ഉപാനയന്തി പണ്യാനി ഉപധാഭിർ അവഞ്ചിതാഃ
105 കച് ചിച് ഛൃേണാഷി വൃദ്ധാനാം ധർമാർഥസഹിതാ ഗിരഃ
നിത്യം അർഥവിദാം താത തഥാ ധർമാനുദർശിനാം
106 കച് ചിത് േത കൃഷിതേ ഷു േഗാഷു പുഷ്പഫേലഷു ച
ധർമാർഥം ച ദ്വിജാതിേഭ്യാ ദീയേത മധുസർപിഷീ
107 േവ്യാപകരണം കച് ചിത് സർവദാ സർവശിൽപിനാം
ചാതുർമാസ്യാവരം സമ്യങ് നിയതം സ യച്ഛസി
108 കച് ചിത് കൃതം വിജാനീേഷ കർതാരം ച ശംസസി
സതാം മേധ്യ മഹാരാജ സത് കേരാഷി ച പൂജയൻ
109 കച് ചിത് സൂ ാണി സർവാണി ഗൃഹ്ണാസി ഭരതർഷഭ
ഹസ്തിസൂ ാശ്വസൂ ാണി രഥസൂ ാണി ചാഭിേഭാ
110 കച് ചിദ് അഭ്യസ്യേത ശശ്വദ് ഗൃേഹ േത ഭരതർഷഭ
ധനുർേവദസ്യ സൂ ം ച യ സൂ ം ച നാഗരം
111 കച് ചിദ് അ ാണി സർവാണി ഹ്മദണ്ഡശ് ച േത ഽനഘ
വിഷേയാഗാശ് ച േത സർേവ വിദിതാഃ ശ നാശനാഃ
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112 കച് ചിദ് അഗ്നിഭയാച് ൈചവ സർപവ്യാല ഭയാത് തഥാ
േരാഗരേക്ഷാഭയാച് ൈചവ രാ ം സ്വം പരിരക്ഷസി
113 കച് ചിദ് അന്ധാംശ് ച മൂകാംശ് ച പംഗൂൻ വ്യംഗാൻ അബാന്ധവാൻ
പിേതവ പാസി ധർമജ്ഞതഥാ ജിതാൻ അപി
114 [വ്]
ഏതാഃ കുരൂണാം ഋഷേഭാ മഹാത്മാ; ത്വാ ഗിേരാ ാഹ്മണസത്തമസ്യ
ണമ്യ പാദാവ് അഭിവാദ്യ ഹൃേഷ്ടാ; രാജാ വീൻ നാരദം േദവരൂപം
115 ഏവം കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വേയാക്തം; ജ്ഞാ ഹി േമ ഭൂയ ഏവാഭിവൃദ്ധാ
ഉക്ത്വാ തഥാ ൈചവ ചകാര രാജാ; േലേഭ മഹീം സാഗരേമഖലാം ച
116 [ൻ]
ഏവം േയാ വർതേത രാജാ ചാതുർവർണ്യസ്യ രക്ഷേണ
സ വിഹൃേത്യഹ സുസുഖീ ശ ൈസ്യതി സേലാകതാം
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അധ്യായം 6

1 [വ്]
സ ജ്യാഥാഭ്യനുജ്ഞാേതാ മഹർേഷർ വചനാത് പരം
ത വാചാനുപൂർേവ്യണ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 ഭഗവൻ ന്യായ്യം ആൈഹതം യഥാവദ് ധർമനിശ്ചയം
യഥാശക്തി യഥാന്യായം ിയേത ഽയം വിധിർ മയാ
3 രാജഭിർ യദ് യഥാ കാര്യം പുരാ തത് തൻ ന സംശയഃ
യഥാന്യാേയാപനീതാർഥം കൃതം േഹതുമദ് അർഥവത്
4 വയം തു സത്പഥം േതഷാം യാതും ഇച്ഛാമേഹ േഭാ
ന തു ശക്യം തഥാ ഗ ം യഥാ ൈതർ നിയതാത്മഭിഃ
5 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ വാക്യം തദ് അഭിപൂജ്യ ച
മുഹൂർതാത് ാപ്തകാലം ച ദൃഷ്ട്വാ േലാകചരം മുനിം
6 നാരദം സ്വസ്ഥംആസീനം ഉപാസീേനാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അപൃച്ഛത് പാണ്ഡവസ് ത രാജമേധ്യ മഹാമതിഃ
7 ഭവാൻ സഞ്ചരേത േലാകാൻ സദാ നാനാവിധാൻ ബഹൂൻ
ഹ്മണാ നിർമിതാൻ പൂർവം േ ക്ഷമാേണാ മേനാജവഃ

8ഈദൃശീ ഭവതാ കാ ചിദ് ദൃഷ്ടപൂർവാ സഭാ ക്വ ചിത്
ഇേതാ വാ േ യസീ ഹ്മംസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
9 തച് ത്വാ നാരദസ് തസ്യ ധർമരാജസ്യ ഭാഷിതം
പാണ്ഡവം ത വാേചദം സ്മയൻ മധുരയാ ഗിരാ
10 മാനുേഷഷു ന േമ താത ദൃഷ്ടപൂർവാ ന ച താ
സഭാ മണിമയീ രാജൻ യേഥയം തവ ഭാരത
11 സഭാം തു പിതൃരാജസ്യ വരുണസ്യ ച ധീമതഃ
കഥയിേഷ്യ തേഥ സ്യ ൈകലാസനിലയസ്യ ച
12 ഹ്മണശ് ച സഭാം ദിവ്യാം കഥയിേഷ്യ ഗത മാം
യദി േത വേണബുദ്ധിർ വർതേത ഭരതർഷഭ
13 നാരേദൈനവം ഉക്തസ് തു ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ാഞ്ജലിർ ാതൃഭിഃ സാർധം ൈതശ് ച സർൈവർ നൃൈപർ വൃതഃ
14 നാരദം ത വാേചദം ധർമരാേജാ മഹാമനാഃ
സഭാഃ കഥയ താഃ സർവാഃ േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വയം
15 കിം വ്യാസ് താഃ സഭാ ഹ്മൻ കിം വിസ്താരാഃ കിം ആയതാഃ
പിതാമഹം ച േക തസ്യാം സഭായാം പര പാസേത
16 വാസവം േദവരാജം ച യമം ൈവവസ്വതം ച േക
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വരുണം ച കുേബരം ച സഭായാം പര പാസേത
17 ഏതത് സർവം യഥാതത്ത്വം േദവർേഷ വദതസ് തവ
േ ാതും ഇച്ഛാമ സഹിതാഃ പരം കൗതൂഹലം ഹി നഃ
18 ഏവം ഉക്തഃ പാണ്ഡേവന നാരദഃ ത വാച തം
േമണ രാജൻ ദിവ്യാസ് താഃ യന്താം ഇഹ നഃ സഭാഃ
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അധ്യായം 7

1 [ൻ]
ശ സ്യ തു സഭാ ദിവ്യാ ഭാസ്വരാ കർമഭിർ ജിതാ
സ്വയം ശേ ണ കൗരവ്യ നിർമിതാർക സമ ഭാ
2 വിസ്തീർണാ േയാജനശതം ശതം അധ്യർധം ആയതാ
ൈവഹായസീ കാമഗമാ പഞ്ചേയാജനം ഉ ിതാ
3 ജരാ േശാക മാേപതാ നിരാതങ്കാ ശിവാ ശുഭാ
േവശ്മാസനവതീ രമ്യാ ദിവ്യപാദപ േശാഭിതാ
4 തസ്യാം േദേവശ്വരഃ പാർഥ സഭായാം പരമാസേന
ആേസ്ത ശച്യാ മേഹ ാണ്യാ ിയാ ലക്ഷ്മ്യാ ച ഭാരത
5 ബി ദ് വപുർ അനിർേദശ്യം കിരീടീ േലാഹിതാംഗദഃ
വിരേജാഽംബരശ് ചി മാേല്യാ ീകീർതിദ തിഭിഃ സഹ
6 തസ്യാം ഉപാസേത നിത്യം മഹാത്മാനം ശത തും
മരുതഃ സർവേതാ രാജൻ സർേവ ച ഗൃഹേമധിനഃ
സിദ്ധാ േദവർഷയശ് ൈചവ സാധ്യാ േദവഗണാസ് തഥാ
7 ഏേത സാനുചരാഃ സർേവ ദിവ്യരൂപാഃ സ്വല താഃ
ഉപാസേത മഹാത്മാനം േദവരാജം അരിന്ദമം
8 തഥാ േദവർഷയഃ സർേവ പാർഥ ശ ം ഉപാസേത
അമലാ ധൂതപാപ്മാേനാ ദീപ്യമാനാ ഇവാഗ്നയഃ
േതജസ്വിനഃ േസാമയുേജാ വിപാപാ വിഗത മാഃ
9 പരാശരഃ പർവതശ് ച തഥാ സാവർണി ഗാലവൗ
ശംഖശ് ച ലിഖിതശ് ൈചവ തഥാ ഗൗര ശിരാ മുനിഃ
10 ദുർവാസാശ് ച ദീർഘതപാ യാജ്ഞവൽേക്യാ ഽഥ ഭാലുകിഃ
ഉദ്ദാലകഃ േശ്വതേകതുസ് തഥാ ശാട്യായനഃ ഭുഃ
11 ഹവിഷ്മാംശ് ച ഗവിഷ്ഠശ് ച ഹരിശ് ച ശ് ച പാർഥിവഃ
ഹൃദ്യശ് േചാദര ശാണ്ഡില്യഃ പാരാശര്യഃ കൃഷീ ഹ്വലഃ
12 വാത േന്ധാ വിശാഖശ് ച വിധാതാ കാല ഏവ ച
അനന്ത ദന്തസ് ത്വഷ്ടാ ച വിശ്വകർമാ ച തുംബുരുഃ
13 അേയാനിജാ േയാനിജാശ് ച വായുഭക്ഷാ ഹുതാശിനഃ
ഈശാനം സർവേലാകസ്യ വ ിണം സമുപാസേത
14 സഹേദവഃ സുനീഥശ് ച വാൽമീകിശ് ച മഹാതപാഃ
സമീകഃ സത്യവാംശ് ൈചവ േചതാഃ സത്യസംഗരഃ
15 േമധാതിഥിർ വാമേദവഃ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ തുഃ
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മരുത്തശ് ച മരീചിശ് ചസ്ഥാണുശ് ചാ ിർ മഹാതപാഃ
16 കക്ഷീവാൻ ഗൗതമസ് താർക്ഷ്യസ് തഥാ ൈവശ്വാനേരാ മുനിഃ
മുനിഃ കാലക വൃക്ഷീയആ ാേവ്യാ ഽഥ ഹിരണ്യദഃ
സംവർേതാ േദവ ഹവ്യശ് ച വിഷ്വേക്സനശ് ച വീര്യവാൻ
17 ദിവ്യാ ആപസ് തഥൗഷധ്യഃ ദ്ധാ േമധാ സരസ്വതീ
അർേഥാ ധർമശ് ച കാമശ് ച വിദ തശ് ചാപി പാണ്ഡവ
18 ജലവാഹാസ് തഥാ േമഘാ വായവഃ സ്തനയിത്നവഃ
ാചീ ദിഗ് യജ്ഞവാഹാശ് ച പാവകാഃ സപ്ത വിംശതിഃ
19 അഗ്നീ േഷാമൗ തേഥ ാഗ്നീ മിേ ാ ഽഥ സവിതാര്യമാ
ഭേഗാ വിേശ്വ ച സാധ്യാശ് ച ശുേ ാ മന്ഥീ ച ഭാരത
20 യജ്ഞാശ് ച ദക്ഷിണാശ് ൈചവ ഹാഃ േസ്താഭാശ് ച സർവശഃ
യജ്ഞവാഹാശ് ച േയ മ ാഃ സർേവ ത സമാസേത
21 തൈഥവാപ്സരേസാ രാജൻ ഗന്ധർവാശ് ച മേനാരമാഃ
നൃത്യവാദി ഗീൈതശ് ച ഹാൈസ്യശ് ച വിവിൈധർ അപി
രമയന്തി സ്മ നൃപേത േദവരാജം ശത തും
22 തിഭിർ മംഗൈലശ് ൈചവ വന്തഃ കർമഭിസ് തഥാ
വി ൈമശ് ച മഹാത്മാനം ബലവൃ നിഷൂദനം
23 ഹ്മ രാജർഷയഃ സർേവ സർേവ േദവർഷയസ് തഥാ
വിമാൈനർ വിവിൈധർ ദിൈവ്യർ ാജമാൈനർ ഇവാഗ്നിഭിഃ
24 ഗ്വിേണാ ഭൂഷിതാശ് ചാേന്യ യാന്തി ചായാന്തി ചാപേര
ബൃഹ തിശ് ച ശു ശ് ച തസ്യാം ആയയതുഃ സഹ
25 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ യതാത്മാേനാ യത താഃ
വിമാൈനശ് ച സങ്കാൈശഃ േസാമവത് ിയദർശനാഃ
ഹ്മേണാ വചനാദ് രാജൻ ഭൃഗുഃ സപ്തർഷയസ് തഥാ

26 ഏഷാ സഭാ മയാ രാജൻ ദൃഷ്ടാ പുഷ്കര മാലിനീ
ശത േതാർ മഹാരാജ യാമ്യാം ശൃണു മമാനഘ
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അധ്യായം 8

1 [ൻ]
കഥയിേഷ്യ സഭാം ദിവ്യാം യുധിഷ്ഠിര നിേബാധ താം
ൈവവസ്വതസ്യ യാം അർേഥ വിശ്വകർമാ ചകാര ഹ
2 ൈതജസീ സാ സഭാ രാജൻ ബഭൂവ ശതേയാജനാ
വിസ്താരായാമ സമ്പന്നാ ഭൂയസീ ചാപി പാണ്ഡവ
3 അർക കാശാ ാജി ഃ സർവതഃ കാമചാരിണീ
ൈനവാതിശീതാ നാത ഷ്ണാ മനസശ് ച ഹർഷിണീ
4 ന േശാേകാ ന ജരാ തസ്യാം ത്പിപാേസ ന ചാ ിയം
ന ച ൈദന്യം േമാ വാപി തികൂലം ന ചാപ്യ് ഉത
5 സർേവ കാമാഃ സ്ഥിതാസ് തസ്യാം േയ ദിവ്യാ േയ ച മാനുഷാഃ
രസവച് ച ഭൂതം ച ഭക്ഷ്യേഭാജ്യം അരിന്ദമ
6 പുണ്യഗന്ധാഃ ജസ് ത നിത്യപുഷ്പഫല മാഃ
രസവന്തി ച േതായാനി ശീതാന്യ് ഉഷ്ണാനി ൈചവ ഹ
7 തസ്യാം രാജർഷയഃ പുണ്യാസ് തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽമലാഃ
യമം ൈവവസ്വതം താത ഹൃഷ്ടാഃ പര പാസേത
8 യയാതിർ നഹുഷഃ പൂരുർ മാന്ധാതാ േസാമേകാ നൃഗഃ
സദസ ശ് ച തുരയഃ കൃതവീര്യഃ ത വാഃ
9 അരി ണുത് സുസിംഹശ് ച കൃതേവഗഃ കൃതിർ നിമിഃ
തർദനഃ ശിബിർ മത്സ്യഃ പൃഥ്വ് അേക്ഷാ ഽഥ ബൃഹ ഥഃ
10ഐേഡാ മരുത്തഃ കുശികഃ സാങ്കാശ്യഃ സാ തിർ ഭവഃ
ചതുരശ്വഃ സദേശ്വാർമിഃ കാർതവീര്യശ് ച പാർഥിവഃ
11 ഭരതസ് തഥാ സുരഥഃ സുനീേഥാ ൈനഷേധാ നലഃ
ദിേവാദാേസാ ഽഥ സുമനാ അംബരീേഷാ ഭഗീരഥഃ
12 വ്യശ്വഃ സദേശ്വാ വ ്യ് അശ്വഃ പഞ്ചഹസ്തഃ പൃഥു വാഃ
രുഷദ്ഗുർ വൃഷേസനശ് ച പശ് ച സുമഹാബലഃ
13 രുഷദ് അേശ്വാ വസു മനാഃ പുരു കുേത്സാ ധ്വജീ രഥീ
ആർഷ്ടിേഷേണാ ദിലീപശ് ച മഹാത്മാ ചാപ്യ് ഉശീനരഃ
14 ഔശീനരഃ പുണ്ഡരീകഃ ശര്യാതിഃ ശരഭഃ ശുചിഃ
അംേഗാ ഽരിഷ്ടശ് ച േവനശ് ച ദുഃഷന്തഃ സഞ്ജേയാ ജയഃ
15 ഭാംഗാസ്വരിഃ സുനീഥശ് ച നിഷേധാ ഽഥ ത്വിഷീ രഥഃ
കരന്ധേമാ ബാ ികശ് ച സുദ േമ്നാ ബലവാൻ മധുഃ
16 കേപാത േരാമാ തൃണകഃ സഹേദവാർജുനൗ തഥാ
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രാേമാ ദാശരഥിശ് ൈചവ ലക്ഷ്മേണാ ഽഥ തർദനഃ
17 അലർകഃ കക്ഷേസനശ് ച ഗേയാ ഗൗരാശ്വ ഏവ ച
ജാമദേഗ്ന്യാ ഽഥ രാേമാ ഽ നാഭാഗ സഗരൗ തഥാ
18 ഭൂരി ദ േമ്നാ മഹാശ്വശ് ച പൃഥ്വ് അേശ്വാ ജനകസ് തഥാ
ൈവേന്യാ രാജാ വാരി േഷണഃ പുരുേജാ ജനേമജയഃ
19 ഹ്മദത്തസ് ിഗർതശ് ച രാേജാപരി ചരസ് തഥാ
ഇ ദ േമ്നാ ഭീമ ജാനുർ ഗയഃ പൃേഷ്ഠാ നേയാ ഽനഘ
20 പദ്േമാ ഽഥ മുചുകുന്ദശ് ച ഭൂരി ദ മ്നഃ േസനജിത്
അരിഷ്ടേനമിഃ ദ മ്നഃ പൃഥഗ് അേശ്വാ ഽജകസ് തഥാ
21 ശതം മത്സ്യാ നൃപതയഃ ശതം നീപാഃ ശതം ഹയാഃ
ധൃതരാ ാശ് ൈചകശതം അശീതിർ ജനേമജയാഃ
22 ശതം ച ഹ്മദത്താനാംഈരിണാം ൈവരിണാം ശതം
ശന്തനുശ് ൈചവ രാജർഷിഃ പാ ശ് ൈചവ പിതാ തവ
23 ഉശദ് ഗവഃ ശതരേഥാ േദവരാേജാ ജയ ഥഃ
വൃഷാ ദർഭിശ് ച രാജർഷിർ ധാമ്നാ സഹ സമ ിണാ
24 അഥാപേര സഹ ാണി േയ ഗതാഃ ശശബിന്ദവഃ
ഇഷ്ട്വാശ്വേമൈധർ ബഹുഭിർ മഹദ്ഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
25 ഏേത രാജർഷയഃ പുണ്യാഃ കീർതിമേന്താ ബഹു താഃ
തസ്യാം സഭായാം രാജർേഷ ൈവവസ്വതം ഉപാസേത
26 അഗേസ്ത്യാ ഽഥ മതംഗശ് ച കാേലാ മൃത സ് തൈഥവ ച
യജ്വാനശ് ൈചവ സിദ്ധാശ് ച േയ ച േയാഗശരീരിണഃ
27 അഗ്നിഷ്വ് ആത്താശ് ച പിതരഃ േഫനപാശ് േചാഷ്മപാശ് ച േയ
സ്വധാവേന്താ ബർഹി ഷേദാ മൂർതിമന്തസ് തഥാപേര
28 കാലച ം ച സാക്ഷാച് ച ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
നരാ ദു തകർമാേണാ ദക്ഷിണായന മൃത്യവഃ
29 കാലസ്യ നയേന യുക്താ യമസ്യ പുരുഷാശ് ച േയ
തസ്യാം ശിംശപ പാലാശാസ് തഥാ കാശകുശാദയഃ
ഉപാസേത ധർമരാജം മൂർതിമേന്താ നിരാമയാഃ
30 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ പിതൃരാജ സഭാ സദഃ
അശക്യാഃ പരിസംഖ്യാതും നാമഭിഃ കർമഭിസ് തഥാ
31 അസംബാധാ ഹി സാ പാർഥ രമ്യാ കാമഗമാ സഭാ
ദീർഘകാലം തപസ് തപ്ത്വാ നിർമിതാ വിശ്വകർമണാ
32 ഭാസന്തീ ജ്വലന്തീവ േതജസാ േസ്വന ഭാരത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 10-2 സഭാപർവം 28

താം ഉ തപേസാ യാന്തി സു താഃ സത്യവാദിനഃ
33 ശാന്താഃ സംന്യാസിനഃ സിദ്ധാ പൂതാഃ പുേണ്യന കർമണാ
സർേവ ഭാസ്വരേദഹാശ് ച സർേവ ച വിരേജാഽംബരാഃ
34 ചി ാംഗദാശ് ചി മാല്യാഃ സർേവ ജ്വലിതകുണ്ഡലാഃ
സുകൃൈതഃ കർമഭിഃ പുൈണ്യഃ പരിബർൈഹർ വിഭൂഷിതാഃ
35 ഗന്ധർവാശ് ച മഹാത്മാനഃ ശതശശ് ചാപ്സേരാഗണാഃ
വാദി ം നൃത്തഗീതം ച ഹാസ്യം ലാസ്യം ച സർവശഃ
36 പുണ്യാശ് ച ഗന്ധാഃ ശബ്ദാശ് ച തസ്യാം പാർഥ സമന്തതഃ
ദിവ്യാനി മാല്യാനി ച താം ഉപതിഷ്ഠന്തി സർവശഃ
37 ശതം ശതസഹ ാണി ധർമിണാം തം േജശ്വരം
ഉപാസേത മഹാത്മാനം രൂപയുക്താ മനസ്വിനഃ
38ഈദൃശീ സാ സഭാ രാജൻ പിതൃരാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
വരുണസ്യാപി വക്ഷ്യാമി സഭാം പുഷ്കര മാലിനീം
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അധ്യായം 9

1 [ൻ]
യുധിഷ്ഠിര സഭാ ദിവ്യാ വരുണസ്യ സിത ഭാ
മാേണന യഥാ യാമ്യാ ശുഭ ാകാരേതാരണാ
2 അന്തഃ സലിലം ആസ്ഥായ വിഹിതാ വിശ്വകർമണാ
ദിവ്യരത്നമൈയർ വൃൈക്ഷഃ ഫലപുഷ്പ ൈദർ യുതാ
3 നീലപീതാസിത ശ്യാൈമഃ സിൈതർ േലാഹിതൈകർ അപി
അവതാൈനസ് തഥാ ഗുൽൈമഃ പുഷ്പമഞ്ജരി ധാരിഭിഃ
4 തഥാ ശകുനയസ് തസ്യാം നാനാരൂപാ മൃദു സ്വരാഃ
അനിർേദശ്യാ വപുഷ്മന്തഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
5 സാ സഭാ സുഖസം ർശാ ന ശീതാ ന ച ഘർമദാ
േവശ്മാസനവതീ രമ്യാ സിതാ വരുണപാലിതാ
6 യസ്യാം ആേസ്ത സ വരുേണാ വാരുണ്യാ സഹ ഭാരത
ദിവ്യരത്നാംബര ധേരാ ഭൂഷൈണർ ഉപേശാഭിതഃ
7 ഗ്വിേണാ ഭൂഷിതാശ് ചാപി ദിവ്യമാല്യാനുകർഷിണഃ
ആദിത്യാസ് ത വരുണം ജേലശ്വരം ഉപാസേത
8 വാസുകിസ് തക്ഷകശ് ൈചവ നാഗശ് ൈചരാവതസ് തഥാ
കൃഷ്ണശ് ച േലാഹിതശ് ൈചവ പദ്മശ് ചി ശ് ച വീര്യവാൻ
9 കംബലാശ്വതരൗ നാഗൗ ധൃതരാ ബലാഹകൗ
മണിമാൻ കുണ്ഡലധരഃ കർേകാടക ധനഞ്ജയൗ
10 ാേദാ മൂഷികാദശ് ച തൈഥവ ജനേമജയഃ
പതാകിേനാ മണ്ഡലിനഃ ഫണവന്തശ് ച സർവശഃ
11 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ സർപാസ് തസ്യാം യുധിഷ്ഠിര
ഉപാസേത മഹാത്മാനം വരുണം വിഗത മാഃ
12 ബലിർ ൈവേരാചേനാ രാജാ നരകഃ പൃഥിവീം ജയഃ
ാേദാ വി ചിത്തിശ് ച കാലഖഞ്ജാശ് ച സർവശഃ

13 സുഹനുർ ദുർമുഖഃ ശംഖഃ സുമനാഃ സുമതിഃ സ്വനഃ
ഘേടാദേരാ മഹാപാർശ്വഃ ഥനഃ പിഠരസ് തഥാ
14 വിശ്വരൂപഃ സുരൂപശ് ച വിരൂേപാ ഽഥ മഹാശിരാഃ
ദശ ീവശ് ച ബാലീ ച േമഘവാസാ ദശാവരഃ
15 ൈകടേഭാ വിടടൂതശ് ച സം ാദശ് േച താപനഃ
ൈദത്യദാനവ സംഘാശ് ച സർേവ രുചിരകുണ്ഡലാഃ
16 ഗ്വിേണാ മൗലിനഃ സർേവ തഥാ ദിവ്യപരിച്ഛദാഃ
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സർേവ ലബ്ധവരാഃ ശൂരാഃ സർേവ വിഗതമൃത്യവഃ
17 േത തസ്യാം വരുണം േദവം ധർമപാശസ്ഥിതാഃ സദാ
ഉപാസേത മഹാത്മാനം സർേവ സുചരിത താഃ
18 തഥാ സമു ാശ് ചത്വാേരാ നദീ ഭാഗീരഥീ ച യാ
കാലിന്ദീ വിദിശാ േവണ്ണാ നർമദാ േവഗവാഹിനീ
19 വിപാശാ ച ശത ശ് ച ച ഭാഗാ സരസ്വതീ
ഇരാവതീ വിതസ്താ ച സി ർ േദവ നദസ് തഥാ
20 േഗാദാവരീ കൃഷ്ണ േവണ്ണാ കാേവരീ ച സരിദ് വരാ
ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച സരിതസ് തീർഥാനി ച സരാംസി ച
21 കൂപാശ് ച സ വണാ േദഹവേന്താ യുധിഷ്ഠിര
പല്വലാനി തഡാഗാനി േദഹവന്ത്യ് അഥ ഭാരത
22 ദിശസ് തഥാ മഹീ ൈചവ തഥാ സർേവ മഹീധരാഃ
ഉപാസേത മഹാത്മാനം സർേവ ജലചരാസ് തഥാ
23 ഗീതവാദി വന്തശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
വേന്താ വരുണം തസ്യാം സർവ ഏവ സമാസേത
24 മഹീധരാ രത്നവേന്താ രസാ േയഷു തിഷ്ഠിതാഃ
സർേവ വി ഹവന്തസ് േത തംഈശ്വരം ഉപാസേത
25 ഏഷാ മയാ സമ്പതതാ വാരുണീ ഭരതർഷഭ
ദൃഷ്ടപൂർവാ സഭാ രമ്യാ കുേബരസ്യ സഭാം ശൃണു
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അധ്യായം 10

1 [ൻ]
സഭാ ൈവ വണീ രാജഞ് ശതേയാജനം ആയതാ
വിസ്തീർണാ സപ്തതിശ് ൈചവ േയാജനാനി സിത ഭാ
2 തപസാ നിർമിതാ രാജൻ സ്വയം ൈവ വേണന സാ
ശശി ഭാ േഖചരീണാം ൈകലാസശിഖേരാപമാ
3 ഗുഹ്യൈകർ ഉഹ്യമാനാ സാ േഖ വിഷേക്തവ ദൃശ്യേത
ദിവ്യാ േഹമമൈയർ ഉൈച്ചഃ പാദൈപർ ഉപേശാഭിതാ
4 രശ്മിവതീ ഭാസ്വരാ ച ദിവ്യഗന്ധാ മേനാരമാ
സിതാ ശിഖരാകാരാ വമാേനവ ദൃശ്യേത
5 തസ്യാം ൈവ വേണാ രാജാ വിചി ാഭരണാംബരഃ
ീസഹ ാവൃതഃ ീമാൻ ആേസ്ത ജ്വലിതകുണ്ഡലഃ
6 ദിവാകരനിേഭ പുേണ്യ ദിവ്യാസ്തരണ സംവൃേത
ദിവ്യപാേദാപധാേന ച നിഷണ്ണഃ പരമാസേന
7 മന്ദാരാണാം ഉദാരാണാം വനാനി സുരഭീണി ച
സൗഗന്ധികാനാം ചാദായ ഗന്ധാൻ ഗന്ധവഹഃ ശുചിഃ
8 നലിന്യാശ് ചാലകാഖ്യായാശ് ചന്ദനാനാം വനസ്യ ച
മേനാ ഹൃദയസം ാദീ വായുസ് തം ഉപേസവേത
9 ത േദവാഃ സഗന്ധർവാ ഗൈണർ അപ്സരസാം വൃതാഃ
ദിവ്യതാേനന ഗീതാനി ഗാന്തി ദിവ്യാനി ഭാരത
10 മി േകശീ ച രംഭാ ച ചി േസനാ ശുചിസ്മിതാ
ചാരുേന ാ ഘൃതാചീ ച േമനകാ പുഞ്ജികസ്ഥലാ
11 വിശ്വാചീ സഹ ജന്യാ ച േ ാചാ ഉർവശീ ഇരാ
വർഗാ ച സൗരേഭയീ ച സമീചീ ബുദ്ബുദാ ലതാ
12 ഏതാഃ സഹ ശശ് ചാന്യാ നൃത്തഗീതവിശാരദാഃ
ഉപതിഷ്ഠന്തി ധനദം പാണ്ഡവാപ്സരസാം ഗണാഃ
13 അനിശം ദിവ്യവാദിൈ ർ നൃൈത്തർ ഗീൈതശ് ച സാ സഭാ
അശൂന്യാ രുചിരാ ഭാതി ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗൈണഃ
14 കിംനരാ നാമ ഗന്ധർവാ നരാ നാമ തഥാപേര
മണിഭേ ാ ഽഥ ധനദഃ േശ്വതഭ ശ് ച ഗുഹ്യകഃ
15 കേശരേകാ ഗണ്ഡക ഃ േദ്യാതശ് ച മഹാബലഃ
കു ംബുരുഃ പിശാചശ് ച ഗജകർേണാ വിശാലകഃ
16 വരാഹകർണഃ സാ ൗഷ്ഠഃ ഫലഭക്ഷഃ ഫേലാദകഃ
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അംഗചൂഡഃ ശിഖാവർേതാ േഹമേനേ ാ വിഭീഷണഃ
17 പുഷ്പാനനഃ പിംഗലകഃ േശാണിേതാദഃ വാലകഃ
വൃക്ഷവാസ്യ നിേകതശ് ച ചീരവാസാശ് ച ഭാരത
18 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ യക്ഷാഃ ശതസഹ ശഃ
സദാ ഭഗവതീ ച ീസ് തൈഥവ നലകൂബരഃ
19 അഹം ച ബഹുശസ് തസ്യാം ഭവന്ത്യ് അേന്യ ച മദ്വിധാഃ
ആചാര്യാശ് ചാഭവംസ് ത തഥാ േദവർഷേയാ ഽപേര
20 ഭഗവാൻ ഭൂതസംൈഘശ് ച വൃതഃ ശതസഹ ശഃ
ഉമാപതിഃ പശുപതിഃ ശൂലധൃഗ് ഭഗ േന ഹാ
21 ്യംബേകാ രാജശാർദൂല േദവീ ച വിഗത മാ
വാമൈനർ വികൈടഃ കുൈബ്ജഃ ക്ഷതജാൈക്ഷർ മേനാജൈവഃ
22 മാംസേമേദാ വസാഹാൈരർ ഉ വണ ദർശൈനഃ
നാനാ ഹരൈണർ േഘാൈരർ വാൈതർ ഇവ മഹാജൈവഃ
വൃതഃ സഖായം അന്വാേസ്ത സൈദവ ധനദം നൃപ
23 സാ സഭാ താദൃശീ രാജൻ മയാ ദൃഷ്ടാന്തരിക്ഷഗാ
പിതാമഹ സഭാം രാജൻ കഥയിേഷ്യ ഗത മാം
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അധ്യായം 11

1 [ൻ]
പുരാ േദവയുേഗ രാജന്ന് ആദിേത്യാ ഭഗവാൻ ദിവഃ
ആഗച്ഛൻ മാനുഷം േലാകം ദിദൃ ർ വിഗത മഃ
2 ചരൻ മാനുഷരൂേപണസഭാം ദൃഷ്ട്വാ സ്വയം ഭുവഃ
സഭാം അകഥയൻ മഹ്യം ാഹ്മീം തേത്ത്വന പാണ്ഡവ
3 അ േമയ ഭാം ദിവ്യാം മാനസീം ഭരതർഷഭ
അനിർേദശ്യാം ഭാേവന സർവഭൂതമേനാരമാം
4 ത്വാ ഗുണാൻ അഹം തസ്യാഃ സഭായാഃ പാ നന്ദന
ദർശേന സ് തഥാ രാജന്ന് ആദിത്യം അഹം അ വം
5 ഭഗവൻ ം ഇച്ഛാമി പിതാമഹ സഭാം അഹം
േയന സാ തപസാ ശക്യാ കർമണാ വാപി േഗാപേത
6ഔഷൈധർ വാ തഥായുൈക്തർ ഉത വാ മായയാ യയാ
തൻ മമാചക്ഷ്വ ഭഗവൻ പേശ്യയം താം സഭാം കഥം
7 തതഃ സ ഭഗവാൻ സൂേര്യാ മാം ഉപാദായ വീര്യവാൻ
അഗച്ഛത് താം സഭാം ാഹ്മീം വിപാപാം വിഗത മാം
8 ഏവംരൂേപതി സാ ശക്യാ ന നിർേദ ം ജനാധിപ
ക്ഷേണന ഹി ബിഭർത്യ് അന്യദ് അനിർേദശ്യം വപുസ് തഥാ
9 ന േവദ പരിമാനം വാ സംസ്ഥാനം വാപി ഭാരത
ന ച രൂപം മയാ താദൃഗ് ദൃഷ്ടപൂർവം കദാ ചന
10 സുസുഖാ സാ സഭാ രാജൻ ന ശീതാ ന ച ഘർമദാ
ന ത്പിപാേസ ന ാനിം ാപ്യ താം ാ വന്ത്യ് ഉത
11 നാനാരൂൈപർ ഇവ കൃതാ സുവിചിൈ ഃ സുഭാസ്വൈരഃ
സ്തംൈഭർ ന ച ധൃതാ സാ തു ശാശ്വതീ ന ച സാക്ഷരാ
12 അതി ച ം ച സൂര്യം ച ശിഖിനം ച സ്വയ ഭാ
ദീപ്യേത നാകപൃഷ്ഠസ്ഥാ ഭാസയന്തീവ ഭാ രം
13 തസ്യാം സ ഭഗവാൻആേസ്ത വിദധദ് േദവ മായയാ
സ്വയം ഏേകാ ഽനിശം രാജംൽ േലാകാംൽ േലാകപിതാ മഹഃ
14 ഉപതിഷ്ഠന്തി ചാപ്യ് ഏനം ജാനാം പതയഃ ഭും
ദക്ഷഃ േചതാഃ പുലേഹാ മരീചിഃ കശ്യപസ് തഥാ
15 ഭൃഗുർ അ ിർ വസിഷ്ഠശ് ച ഗൗതമശ് ച തഥാംഗിരാഃ
മേനാ ഽന്തരിക്ഷം വിദ്യാശ് ച വായുസ് േതേജാ ജലം മഹീ
16 ശബ്ദഃ ർശസ് തഥാരൂപം രേസാ ഗന്ധശ് ച ഭാരത
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കൃതിശ് ച വികാരശ് ച യച് ചാന്യത് കാരണം ഭുവഃ
17 ച മാഃ സഹ നക്ഷൈ ർആദിത്യശ് ച ഗഭസ്തിമാൻ
വായവഃ തവശ് ൈചവ സങ്കൽപഃ ാണ ഏവ ച
18 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ സ്വയംഭുവം ഉപസ്ഥിതാഃ
അർേഥാ ധർമശ് ച കാമശ് ച ഹർേഷാ േദ്വഷസ് തേപാ ദമഃ
19 ആയാന്തി തസ്യാം സഹിതാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
വിംശതിഃ സപ്ത ൈചവാേന്യ േലാകപാലാശ് ച സർവശഃ
20 ശുേ ാ ബൃഹ തിശ് ൈചവ ബുേധാ ഽംഗാരക ഏവ ച
ശൈനശ്ചരശ് ച രാഹുശ് ച ഹാഃ സർേവ തൈഥവ ച
21 മേ ാ രഥന്തരശ് ൈചവ ഹരിമാൻ വസുമാൻ അപി
ആദിത്യാഃ സാധിരാജാേനാ നാനാ ദ്വൈന്ദ്വർ ഉദാഹൃതാഃ
22 മരുേതാ വിശ്വകർമാ ച വസവശ് ൈചവ ഭാരത
തഥാ പിതൃഗണാഃ സർേവ സർവാണി ച ഹവീംസ്യ് അഥ
23 ഋഗ് േവദഃ സാമേവദശ് ച യജുർേവദശ് ച പാണ്ഡവ
അഥർവേവദശ് ച തഥാ പർവാണി ച വിശാം പേത
24 ഇതിഹാേസാപേവദാശ് ച േവദാംഗാനി ച സർവശഃ
ഹാ യജ്ഞാശ് ച േസാമശ് ച ൈദവതാനി ച സർവശഃ
25 സാവി ീ ദുർഗ തരണീ വാണീ സപ്ത വിധാ തഥാ
േമധാ ധൃതിഃ തിശ് ൈചവ ജ്ഞാ ബുദ്ധിർ യേശാ ക്ഷമാ
26 സാമാനി തിശ ാണി ഗാഥാശ് ച വിവിധാസ് തഥാ
ഭാഷ്യാണി തർക യുക്താനി േദഹവന്തി വിശാം പേത
27 ക്ഷണാ ലവാ മുഹൂർതാശ് ച ദിവാരാ ിസ് തൈഥവ ച
അർധമാസാശ് ച മാസാശ് ച ഋതവഃ ഷട് ച ഭാരത
28 സംവത്സരാഃ പഞ്ച യുഗം അേഹാരാ ാശ് ചതുർവിധാ
കാലച ം ച യദ് ദിവ്യം നിത്യം അക്ഷയം അവ്യയം
29 അദിതിർ ദിതിർ ദനുശ് ൈചവ സുരസാ വിനതാ ഇരാ
കാലകാ സുരഭിർ േദവീ സരമാ ചാഥ ഗൗതമീ
30 ആദിത്യാ വസേവാ രു ാ മരുതശ് ചാശ്വിനാവ് അപി
വിേശ്വ േദവാശ് ച സാധ്യാശ് ച പിതരശ് ച മേനാജവാഃ
31 രാക്ഷസാശ് ച പിശാചാശ് ച ദാനവാ ഗുഹ്യകാസ് തഥാ
സുപർണനാഗപശവഃ പിതാമഹം ഉപാസേത
32 േദേവാ നാരായണസ് തസ്യാം തഥാ േദവർഷയശ് ച േയ
ഋഷേയാ വാലഖില്യാശ് ച േയാനിജാേയാനിജാസ് തഥാ
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33 യച് ച കിം ചിത് ിേലാേക ഽസ്മിൻ ദൃശ്യേതസ്ഥാണുജംഗമം
സർവം തസ്യാം മയാ ദൃഷ്ടം തദ് വിദ്ധി മനുജാധിപ
34 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി യതീനാം ഊർധ്വേരതസാം
ജാവതാം ച പഞ്ചാശദ് ഋഷീണാം അപി പാണ്ഡവ
35 േത സ്മ ത യഥാകാമം ദൃഷ്ട്വാ സർേവ ദിവൗകസഃ
ണമ്യ ശിരസാ തൈസ്മ തിയാന്തി യഥാഗതം
36 അതിഥീൻ ആഗതാൻ േദവാൻ ൈദത്യാൻ നാഗാൻ മുനീംസ് തഥാ
യക്ഷാൻ സുപർണാൻ കാേലയാൻ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
37 മഹാഭാഗാൻ അമിതധീർ ഹ്മാ േലാകപിതാ മഹഃ
ദയാവാൻ സർവഭൂേതഷു യഥാർഹം തിപദ്യേത
38 തിഗൃഹ്യ ച വിശ്വാത്മാ സ്വയംഭൂർ അമിത ഭഃ
സാന്ത്വമാനാർഥ സംേഭാൈഗർ യുനക്തി മനുജാധിപ
39 തഥാ ൈതർ ഉപയാൈതശ് ച തിയാൈതശ് ച ഭാരത
ആകുലാ സാ സഭാ താത ഭവതി സ്മ സുഖ ദാ
40 സർവേതേജാമയീ ദിവ്യാ ഹ്മർഷിഗണേസവിതാ
ാഹ്മ്യാ ിയാ ദീപ്യമാനാ ശുശുേഭ വിഗത മാ

41 സാ സഭാ താദൃഷീ ദൃഷ്ടാ സർവേലാേകഷു ദുർലഭാ
സേഭയം രാജശാർദൂല മനുേഷ്യഷു യഥാ തവ
42 ഏതാ മയാ ദൃഷ്ടപൂർവാഃ സഭാ േദേവഷു പാണ്ഡവ
തേവയം മാനുേഷ േലാേക സർവേ ഷ്ഠതമാ സഭാ
43 [യ്]
ായേശാ രാജേലാകസ് േത കഥിേതാ വദതാം വര
ൈവവസ്വതസഭായാം തു യഥാ വദസി ൈവ േഭാ
44 വരുണസ്യ സഭായാം തു നാഗാസ് േത കഥിതാ വിേഭാ
ൈദേത്യ ാശ് ൈചവ ഭൂയിഷ്ഠാഃ സരിതഃ സാഗരാസ് തഥാ
45 തഥാ ധനപേതർ യക്ഷാ ഗുഹ്യകാ രാക്ഷസാസ് തഥാ
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ ഭഗവാംശ് ച വൃഷധ്വജഃ
46 പിതാമഹ സഭായാം തു കഥിതാസ് േത മഹർഷയഃ
സർവേദവ നികായാശ് ച സർവശാ ാണി ൈചവ ഹി
47 ശത തുസഭായാം തു േദവാഃ സങ്കീർതിതാ മുേന
ഉേദ്ദശതശ് ച ഗന്ധർവാ വിവിധാശ് ച മഹർഷയഃ
48 ഏക ഏവ തു രാജർഷിർ ഹരിശ് ചേ ാ മഹാമുേന
കഥിതസ് േത സഭാ നിേത്യാ േദേവ സ്യ മഹാത്മനഃ
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49 കിം കർമ േതനാചരിതം തേപാ വാ നിയത തം
േയനാസൗ സഹ ശേ ണ ർധേത സ്മ മഹായശാഃ
50 പിതൃേലാകഗതശ് ചാപി ത്വയാ വി പിതാ മമ
ദൃഷ്ടഃ പാ ർ മഹാഭാഗഃ കഥം ചാസി സമാഗതഃ
51 കിം ഉക്തവാംശ് ച ഭഗവന്ന് ഏതദ് ഇച്ഛാമി േവദിതും
ത്വത്തഃ േ ാതും അഹം സർവം പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
52 [ൻ]
യൻ മാം പൃച്ഛസി രാേജ ഹരിശ് ച ം തി േഭാ
തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി മാഹാത്മ്യം തസ്യ ധീമതഃ
53 സ രാജാ ബലവാൻആസീത് സ ാട് സർവമഹീക്ഷിതാം
തസ്യ സർേവ മഹീപാലാഃ ശാസനാവനതാഃസ്ഥിതാഃ
54 േതൈനകം രഥം ആസ്ഥായൈജ ം േഹമവിഭൂഷിതം
ശ താേപന ജിതാ ദ്വീപാഃ സപ്ത നേരശ്വര
55 സ വിജിത്യ മഹീം സർവാം സ ൈശലവനകാനനാം
ആജഹാര മഹാരാജ രാജസൂയം മഹാ തും
56 തസ്യ സർേവ മഹീപാലാ ധനാന്യ് ആജ ർ ആജ്ഞയാ
ദ്വിജാനാം പരിേവഷ്ടാരസ് തസ്മിൻ യേജ്ഞച േത ഽഭവൻ
57 ാദാച് ച വിണം ീത്യാ യാജകാനാം നേരശ്വരഃ
യേഥാക്തം ത ൈതസ് തസ്മിംസ് തതഃ പഞ്ച ഗുണാധികം
58 അതർപയച് ച വിവിൈധർ വസുഭിർ ാഹ്മണാംസ് തഥാ
ാസർപ കാേല സ ാേപ്ത നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗതാൻ
59 ഭൈക്ഷ്യർ േഭാൈജ്യശ് ച വിവിൈധർ യഥാ കാമപുര ൈതഃ
രത്നൗഘതർപിൈതസ് തുൈഷ്ടർ ദ്വിൈജശ് ച സമുദാഹൃതം
േതജസ്വീ ച യശസ്വീ ച നൃേപേഭ്യാ ഽഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
60 ഏതസ്മാത് കാരണാത് പാർഥ ഹരിശ് ചേ ാ വിരാജേത
േതേഭ്യാ രാജസഹേ ഭ്യസ് തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
61 സമാപ്യ ച ഹരിശ് ചേ ാ മഹായജ്ഞം താപവാൻ
അഭിഷിക്തഃ സ ശുശുേഭ സാ ാേജ്യന നരാധിപ
62 േയ ചാേന്യ ഽപി മഹീപാലാ രാജസൂയം മഹാ തും
യജേന്ത േത മേഹേ ണ േമാദേന്ത സഹ ഭാരത
63 േയ ചാപി നിധനം ാപ്താഃ സം ാേമഷ്വ് അപലായിനഃ
േത തത് സേദാ സമാസാദ്യ േമാദേന്ത ഭരതർഷഭ
64 തപസാ േയ ച തീേ ണ ത്യജന്തീഹ കേലവരം
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േത ഽപി തത്സ്ഥാനം ആസാദ്യ ീമേന്താ ഭാന്തി നിത്യശഃ
65 പിതാ ച ത്വ് ആഹ കൗേന്തയ പാ ഃ കൗരവനന്ദനഃ
ഹരിശ് ചേ ിയം ദൃഷ്ട്വാ നൃപതൗ ജാതവിസ്മയഃ
66 സമർേഥാ ഽസി മഹീം േജതും ാതരസ് േത വേശസ്ഥിതാഃ
രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം ആഹരേസ്വതി ഭാരത
67 തസ്യ ത്വം പുരുഷവ്യാ സങ്കൽപം കുരു പാണ്ഡവ
ഗന്താരസ് േത മേഹ സ്യ പൂർൈവഃ സഹ സേലാകതാം
68 ബഹുവിഘ്നശ് ച നൃപേത തുർ ഏഷ േതാ മഹാൻ
ഛി ാണ്യ് അ ഹി വാഞ്ഛന്തി യജ്ഞഘ്നാ ഹ്മരാക്ഷസാഃ
69 യുദ്ധം ച പൃഷ്ഠഗമനം പൃഥിവീ ക്ഷയകാരകം
കിം ചിദ് ഏവ നിമിത്തം ച ഭവത്യ് അ ക്ഷയാവഹം
70 ഏതത് സഞ്ചിന്ത്യ രാേജ യത് ക്ഷമം തത് സമാചര
അ മേത്താത്ഥിേതാ നിത്യം ചാതുർവർണ്യസ്യ രക്ഷേണ
ഭവ ഏധസ്വ േമാദസ്വ ദാൈനസ് തർപയ ച ദ്വിജാൻ
71 ഏതത് േത വിസ്തേരേണാക്തം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
ആപൃേച്ഛ ത്വാം ഗമിഷ്യാമി ദാശാർഹ നഗരീം തി
72 [വ്]
ഏവം ആഖ്യായ പാർേഥേഭ്യാ നാരേദാ ജനേമജയ
ജഗാമ ൈതർ വൃേതാ രാജന്ന് ഋഷിഭിർ ൈയഃ സമാഗതഃ
73 ഗേത തു നാരേദ പാർേഥാ ാതൃഭിഃ സഹ കൗരവ
രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം ചിന്തയാം ആസ ഭാരത
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അധ്യായം 12

1 [വ്]
ഋേഷസ് തദ് വചനം ത്വാ നിശശ്വാസ യുധിഷ്ഠിരഃ
ചിന്തയൻ രാജസൂയാപ്തിം ന േലേഭ ശർമ ഭാരത
2 രാജർഷീണാം ഹി തം ത്വാ മഹിമാനം മഹാത്മനാം
യജ്വനാം കർമഭിഃ പുൈണ്യർ േലാക ാപ്തിം സമീക്ഷ്യ ച
3 ഹരിശ് ച ം ച രാജർഷിം േരാചമാനം വിേശഷതഃ
യജ്വാനം യജ്ഞംആഹർതും രാജസൂയം ഇേയഷ സഃ
4 യുധിഷ്ഠിരസ് തതഃ സർവാൻ അർചയിത്വാ സഭാ സദഃ
ത്യർചിതശ് ച ൈതഃ സർൈവർ യജ്ഞാൈയവ മേനാ ദേധ
5 സ രാജസൂയം രാേജ കുരൂണാം ഋഷഭഃ തും
ആഹർതും വണം ചേ മേനാ സഞ്ചിന്ത്യ േസാ ഽസകൃത്
6 ഭൂേയാ ചാദ്ഭുതവീര്യൗജാ ധർമം ഏവാനുപാലയൻ
കിം ഹിതം സർവേലാകാനാം ഭേവദ് ഇതി മേനാ ദേധ
7 അനുഗൃഹ്ണൻ ജാഃ സർവാഃ സർവധർമവിദാം വരഃ
അവിേശേഷണസർേവഷാം ഹിതം ചേ യുധിഷ്ഠിരഃ
8 ഏവംഗേത തതസ് തസ്മിൻ പിതരീവാശ്വസഞ് ജനാഃ
ന തസ്യ വിദ്യേത േദ്വഷ്ടാ തേതാ ഽസ്യാജാത ശ താ
9 സ മ ിണഃ സമാനായ്യ ാതൄംശ് ച വദതാം വരഃ
രാജസൂയം തി തദാ പുനഃ പുനർ അപൃച്ഛത
10 േത പൃച്ഛ്യമാനാഃ സഹിതാ വേചാ ഽർഥ്യം മ ിണസ് തദാ
യുധിഷ്ഠിരം മഹാ ാജ്ഞം യിയ ം ഇദം അ വൻ
11 േയനാഭിഷിേക്താ നൃപതിർ വാരുണം ഗുണം ഋച്ഛതി
േതന രാജാപി സൻ കൃത്സ്നം സ ാഡ് ഗുണം അഭീപ്സതി
12 തസ്യ സ ാഡ് ഗുണാർഹസ്യ ഭവതഃ കുരുനന്ദന
രാജസൂയസ്യ സമയം മന്യേന്ത സുഹൃദസ് തവ
13 തസ്യ യജ്ഞസ്യ സമയഃ സ്വാധീനഃ ക്ഷ സമ്പദാ
സാമ്നാ ഷഡ് അഗ്നേയാ യസ്മിംശ് ചീയേന്ത സംശിത ൈതഃ
14 ദർവീ േഹാമാൻ ഉപാദായ സർവാൻ യഃ ാ േത തൂൻ
അഭിേഷകം ച യജ്ഞാേന്ത സർവജിത് േതന േചാച്യേത
15 സമർേഥാ ഽസി മഹാബാേഹാ സർേവ േത വശഗാ വയം
അവിചാര്യ മഹാരാജ രാജസൂേയ മേനാ കുരു
16 ഇത്യ് ഏവം സുഹൃദഃ സർേവ പൃഥക് ച സഹ ചാ വൻ
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സ ധർമ്യം പാണ്ഡവസ് േതഷാം വേചാ ത്വാ വിശാം പേത
ധൃഷ്ടം ഇഷ്ടം വരിഷ്ഠം ച ജ ാഹ മനസാരിഹാ
17 ത്വാ സുഹൃദ് വചസ് തച് ച ജാനംശ് ചാപ്യ് ആത്മനഃ ക്ഷമം
പുനഃ പുനർ മേനാ ദേ രാജസൂയായ ഭാരത
18 സ ാതൃഭിഃ പുനർ ധീമാൻ ഋത്വിഗ്ഭിശ് ച മഹാത്മഭിഃ
ധൗമ്യ ൈദ്വപായനാൈദ്യശ് ച മ യാം ആസ മ ിഭിഃ
19 [യ്]
ഇയം യാ രാജസൂയസ്യ സ ാഡ് അർഹസ്യ സു േതാഃ
ദ്ദധാനസ്യ വദതഃ ഹാ േമ സാ കഥം ഭേവത്

20 [വ്]
ഏവം ഉക്താസ് തു േത േതന രാജ്ഞാ രാജീവേലാചന
ഇദം ഊചുർ വേചാ കാേല ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
അർഹസ് ത്വം അസി ധർമജ്ഞ രാജസൂയം മഹാ തും
21 അൈഥവം ഉേക്ത നൃപതാവ് ഋത്വിഗ്ഭിർ ഋഷിഭിസ് തഥാ
മ ിേണാ ാതരശ് ചാസ്യ തദ് വേചാ ത്യപൂജയൻ
22 സ തു രാജാ മഹാ ാജ്ഞഃ പുനർ ഏവാത്മനാത്മവാൻ
ഭൂേയാ വിമമൃേശ പാർേഥാ േലാകാനാം ഹിതകാമ്യയാ
23 സാമർഥ്യ േയാഗം സേ ക്ഷ്യ േദശകാലൗ വ്യയാഗമൗ
വിമൃശ്യ സമ്യക് ച ധിയാ കുർവൻ ാേജ്ഞാ ന സീദതി
24 ന ഹി യജ്ഞസമാരംഭഃ േകവലാത്മ വിപത്തേയ
ഭവതീതി സമാജ്ഞായ യത്നതഃ കാര്യം ഉദ്വഹൻ
25 സ നിശ്ചയാർഥം കാര്യസ്യ കൃഷ്ണം ഏവ ജനാർദനം
സർവേലാകാത് പരം മത്വാ ജഗാമ മനസാ ഹരിം
26 അ േമയം മഹാബാഹും കാമാജ് ജാതം അജം നൃഷു
പാണ്ഡവസ് തർകയാം ആസ കർമഭിർ േദവ സംമിൈതഃ
27 നാസ്യ കിം ചിദ് അവിജ്ഞാതം നാസ്യ കിം ചിദ് അകർമജം
ന സ കിം ചിൻ ന വിഷേഹദ് ഇതി കൃഷ്ണം അമന്യത
28 സ തു താം ൈനഷ്ഠികീം ബുദ്ധിം കൃത്വാ പാർേഥാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഗുരുവദ് ഭൂതഗുരേവ ാഹിേണാദ് ദൂതം അഞ്ജസാ
29 ശീ േഗന രേഥനാശു സ ദൂതഃ ാപ്യ യാദവാൻ
ദ്വാരകാവാസിനം കൃഷ്ണം ദ്വാരവത്യാം സമാസദത്
30 ദർശനാകാങ്ക്ഷിണം പാർഥം ദർശനാകാങ്ക്ഷയാച തഃ
ഇ േസേനന സഹിത ഇ സ്ഥം യയൗ തദാ
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31 വ്യതീത്യ വിവിധാൻ േദശാംസ് ത്വരാവാൻക്ഷി വാഹനഃ
ഇ സ്ഥഗതം പാർഥം അഭ്യഗച്ഛജ് ജനാർദനഃ
32 സ ഗൃേഹ ാതൃവദ് ാ ാ ധർമരാേജന പൂജിതഃ
ഭീേമന ച തേതാ ഽപശ്യത് സ്വസാരം ീതിമാൻ പിതുഃ
33 ീതഃ ിേയണ സുഹൃദാ േരേമ സ സഹിതസ് തദാ
അർജുേനന യമാഭ്യാം ച ഗുരുവത് പര പസ്ഥിതഃ
34 തം വി ാന്തം ശുേഭ േദേശക്ഷണിനം കല്യം അച തം
ധർമരാജഃ സമാഗമ്യജ്ഞാപയത് സ്വം േയാജനം
35 [യ്]
ാർഥിേതാ രാജസൂേയാ േമ ന ചാസൗ േകവേലപ്സയാ
ാപ്യേത േയന തത് േത ഹ വിദിതം കൃഷ്ണ സർവശഃ
36 യസ്മിൻ സർവം സംഭവതി യശ് ച സർവ പൂജ്യേത
യശ് ച സർേവശ്വേരാ രാജാ രാജസൂയം സ വിന്ദതി
37 തം രാജസൂയം സുഹൃദഃ കാര്യം ആഹുഃ സേമത്യ േമ
ത േമ നിശ്ചിതതമം തവ കൃഷ്ണഗിരാ ഭേവത്
38 േകചിദ് ധി സൗഹൃദാദ് ഏവ േദാഷം ന പരിചക്ഷേത
അർഥേഹേതാസ് തൈഥവാേന്യ ിയം ഏവ വദന്ത്യ് ഉത
39 ിയം ഏവ പരീപ്സേന്ത േക ചിദ് ആത്മണി യദ് ധിതം
ഏവം ായാശ് ച ദൃശ്യേന്ത ജനവാദാഃ േയാജേന
40 ത്വം തു േഹതൂൻ അതീൈത്യതാൻ കാമേ ാധൗ വ്യതീത്യ ച
പരമം നഃ ക്ഷമം േലാേക യഥാവദ് വ ം അർഹസി
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അധ്യായം 13

1 [ക്]
സർൈവർ ഗുൈണർ മഹാരാജ രാജസൂയം ത്വം അർഹസി
ജാനതസ് ത്വ് ഏവ േത സർവം കിം ചിദ് വക്ഷ്യാമി ഭാരത
2 ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണക്ഷ ം യദ് അവേശഷിതം
തസ്മാദ് അവരജം േലാേക യദ് ഇദം ക്ഷ സഞ്ജ്ഞിതം
3 കൃേതാ ഽയം കുലസങ്കൽപഃ ക്ഷ ിൈയർ വസുധാധിപ
നിേദശവാഗ്ഭിസ് തത് േത ഹ വിദിതം ഭരതർഷഭ
4ഐലേസ്യക്ഷ്വാകു വംശസ്യ കൃതിം പരിചക്ഷേത
രാജാനഃ േ ണി ബദ്ധാശ് ച തേതാ ഽേന്യ ക്ഷ ിയാ ഭുവി
5ഐല വംശ്യാസ് തു േയ രാജംസ് തൈഥേവക്ഷ്വാകേവാ നൃപാഃ
താനി ൈചകശതം വിദ്ധി കുലാനി ഭരതർഷഭ
6 യയാേതസ് ത്വ് ഏവ േഭാജാനാം വിസ്തേരാ ഽതിഗുേണാ മഹാൻ
ഭജേത ച മഹാരാജ വിസ്തരഃ സ ചതുർദശം
7 േതഷാം തൈഥവ താം ലക്ഷ്മീം സർവക്ഷ ം ഉപാസേത
േസാ ഽവനീം മധ്യമാം ഭുക്ത്വാ മിേഥാ േഭേദഷ്വ് അമന്യത
8 ചതുര സ് ത്വ് അപേരാ രാജാ യസ്മിന്ന് ഏകശേതാ ഽഭവത്
സ സാ ാജ്യം ജരാസന്ധഃ ാേപ്താ ഭവതി േയാനിതഃ
9 തം സ രാജാ മഹാ ാജ്ഞസം ിത്യ കില സർവശഃ
രാജൻ േസനാപതിർ ജാതഃ ശിശുപാലഃ താപവാൻ
10 തം ഏവ ച മഹാരാജ ശിഷ്യവത് സമുപസ്ഥിതഃ
വ ഃ കരൂഷാധിപതിർ മായാ േയാധീ മഹാബലഃ
11 അപരൗ ച മഹാവീര്യൗ മഹാത്മാനൗ സമാ ിതൗ
ജരാസന്ധം മഹാവീര്യം തൗ ഹംസഡിഭകാവ് ഉഭൗ
12 ദന്തവ ഃ കരൂഷശ് ച കലേഭാ േമഘവാഹനഃ
മൂർധ്നാ ദിവ്യം മണിം ബി ദ് യം തം ഭൂതമണിം വിദുഃ
13 മുരം ച നരകം ൈചവ ശാസ്തി േയാ യവനാധിപൗ
അപര്യന്ത ബേലാ രാജാ തീച്യാം വരുേണാ യഥാ
14 ഭഗദേത്താ മഹാരാജ വൃദ്ധസ് തവ പിതുഃ സഖാ
സ വാചാ ണതസ് തസ്യ കർമണാ ൈചവ ഭാരത
15 േസ്നഹബദ്ധസ് തു പിതൃവൻ മനസാ ഭക്തിമാംസ് ത്വയി
തീച്യാം ദക്ഷിണം ചാന്തം പൃഥിവ്യാഃ പാതി േയാ നൃപഃ
16 മാതുേലാ ഭവതഃ ശൂരഃ പുരുജിത് കുന്തിവർധനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 10-2 സഭാപർവം 42

സ േത സംനതിമാൻ ഏകഃ േസ്നഹതഃ ശ താപനഃ
17 ജരാസന്ധം ഗതസ് ത്വ് ഏവം പുരാ േയാ ന മയാ ഹതഃ
പുരുേഷാത്തമ വിജ്ഞാേതാ േയാ ഽസൗ േചദിഷു ദുർമതിഃ
18 ആത്മാനം തിജാനാതി േലാേക ഽസ്മിൻ പുരുേഷാത്തമം
ആദേത്തസതതം േമാഹാദ് യഃ സ ചിഹ്നം ച മാമകം
19 വംഗ പു കിരാേതഷു രാജാ ബലസമന്വിതഃ
പൗ േകാ വാസുേദേവതി േയാ ഽസൗ േലാേകഷു വി തഃ
20 ചതുര ഃ സ മഹാരാജ േഭാജ ഇ സേഖാ ബലീ
വിദ്യാ ബലാദ് േയാ വ്യജയത് പാണ്ഡ്യ ഥക ൈകശികാൻ
21 ാതാ യസ്യാഹൃതിഃ ശൂേരാ ജാമദഗ്ന്യ സേമാ യുധി
സ ഭേക്താ മാഗധം രാജാ ഭീഷ്മകഃ പരവീരഹാ
22 ിയാണ്യ് ആചരതഃ ഹ്വാൻ സദാ സംബന്ധിനഃ സതഃ
ഭജേതാ ന ഭജത്യ് അസ്മാൻ അ ിേയഷു വ്യവസ്ഥിതഃ
23 ന കുലം ന ബലം രാജന്ന് അഭിജാനംസ് തഥാത്മനഃ
പശ്യമാേനാ യേശാ ദീപ്തം ജരാസന്ധം ഉപാ ിതഃ
24 ഉദീച്യേഭാജാശ് ച തഥാ കുലാന്യ് അഷ്ടാ ദശാഭിേഭാ
ജരാസന്ധ ഭയാദ് ഏവ തീചീം ദിശം ആ ിതാഃ
25 ശൂരേസനാ ഭ കാരാ േബാധാഃ ശാല്വാഃ പതച് ചരാഃ
സുസ്ഥരാശ് ച സുകുട്ടാശ് ച കുണിന്ദാഃ കുന്തിഭിഃ സഹ
26 ശാേല്വയാനാം ച രാജാനഃ േസാദര്യാനുചൈരഃ സഹ
ദക്ഷിണാ േയ ച പാഞ്ചാലാഃ പൂർവാഃ കുന്തിഷു േകാശലാഃ
27 തേഥാത്തരാം ദിശം ചാപി പരിത്യജ്യ ഭയാർദിതാഃ
മത്സ്യാഃ സംന്യസ്തപാദാശ് ച ദക്ഷിണാം ദിശം ആ ിതാഃ
28 തൈഥവ സർവപാഞ്ചാലാ ജരാസന്ധ ഭയാർദിതാഃ
സ്വരാ ം സമ്പരിത്യജ്യ വി താഃ സർവേതാദിശം
29 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ കംേസാ നിർമഥ്യ ബാന്ധവാൻ
ബാർഹ ഥ സുേത േദവ്യാവ് ഉപാഗച്ഛദ് വൃഥാ മതിഃ
30 അസ്തിഃ ാപ്തിശ് ച നാമ്നാ േത സഹേദവാനുേജ ഽബേല
ബേലന േതന സജ്ഞാതീൻ അഭിഭൂയ വൃഥാ മതിഃ
31 ൈ ഷ്ഠ്യം ാപ്തഃ സ തസ്യാസീദ് അതീവാപനേയാ മഹാൻ
േഭാജരാജന്യ വൃൈദ്ധസ് തു പീഡ്യമാൈനർ ദുരാത്മനാ
32ജ്ഞാതി ാണം അഭീപ്സദ്ഭിർ അസ്മത് സംഭാവനാ കൃതാ
ദത്ത്വാ രായ സുതനും താം ആഹുക സുതാം തദാ
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33 സങ്കർഷണ ദ്വിതീേയനജ്ഞാതികാര്യം മയാ കൃതം
ഹതൗ കംസ സുനാമാനൗ മയാ രാേമണ ചാപ്യ് ഉത
34 ഭേയ തു സമുപ ാേന്ത ജരാസേന്ധസമുദ്യേത
മേ ാ ഽയം മ ിേതാ രാജൻ കുൈലർ അഷ്ടാ ദശാവൈരഃ
35 അനാരമേന്താ നിഘ്നേന്താ മഹാൈ ഃ ശതഘാതിഭിഃ
ന ഹന്യാമ വയം തസ്യ ിഭിർ വർഷശൈതർ ബലം
36 തസ്യ ഹ്യ് അമരസങ്കാശൗ ബേലണബലിനാം വരൗ
നാമഭ്യാം ഹംസഡിഭകാവ് ഇത്യ് ആസ്താം േയാധസത്തമൗ
37 താവ് ഉഭൗ സഹിതൗ വീരൗ ജരാസന്ധശ് ച വീര്യവാൻ
യസ് യാണാം േലാകാനാം പര്യാപ്താ ഇതി േമ മതിഃ
38 ന ഹി േകവലം അസ്മാകം യാവേന്താ ഽേന്യ ച പാർഥിവാഃ
തൈഥവ േതഷാം ആസീച് ച ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാം വര
39 അഥ ഹംസ ഇതി ഖ്യാതഃ കശ് ചിദ് ആസീൻ മഹാൻ നൃപഃ
സ ചാൈന്യഃ സഹിേതാ രാജൻ സം ാേമ ഽഷ്ടാ ദശാവൈരഃ
40 ഹേതാ ഹംസ ഇതി േ ാക്തം അഥ േകനാപി ഭാരത
തച് ത്വാ ഡിഭേകാ രാജൻ യമുനാംഭസ്യ് അമജ്ജത
41 വിനാ ഹംേസന േലാേക ഽസ്മിൻ നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
ഇത്യ് ഏതാം മതിം ആസ്ഥായ ഡിഭേകാ നിധനം ഗതഃ
42 തഥാ തു ഡിഭകം ത്വാ ഹംസഃ പരപുരഞ്ജയഃ
േപേദ യമുനാം ഏവ േസാ ഽപി തസ്യാം ന്യമജ്ജത
43 തൗ സ രാജാ ജരാസന്ധഃ ത്വാ നിധനം ഗതൗ
സ്വപുരം ശൂരേസനാനാം യയൗ ഭരതർഷഭ
44 തേതാ വയം അമി ഘ്ന തസ്മിൻ തിഗേത നൃേപ
പുനർ ആനന്ദിതാഃ സർേവ മഥുരായാം വസാമേഹ
45 യദാ ത്വ് അേഭ്യത്യ പിതരം സാ ൈവ രാജീവേലാചനാ
കംസ ഭാര്യാ ജരാസന്ധം ദുഹിതാ മാഗധം നൃപം
46 േചാദയത്യ് ഏവ രാേജ പതിവ്യസനദുഃഖിതാ
പതിഘ്നം േമ ജഹീത്യ് ഏവം പുനഃ പുനർ അരിൻ ദമ
47 തേതാ വയം മഹാരാജ തം മ ം പൂർവമ ിതം
സംസ്മരേന്താ വിമനേസാ വ്യപയാതാ നരാധിപ
48 പൃഥേക്ത്വന താ രാജൻ സങ്ക്ഷിപ്യ മഹതീം ിയം
പതാേമാ ഭയാത് തസ്യ സധനജ്ഞാതിബാന്ധവാഃ
49 ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ സർേവ സ്മ തീചീം ദിശം ആ ിതാഃ
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കുശസ്ഥലീം പുരീം രമ്യാം ൈരവേതേനാപേശാഭിതാം
50 പുനർ നിേവശനം തസ്യാം കൃതവേന്താ വയം നൃപ
തൈഥവ ദുർഗ സം ാരം േദൈവർ അപി ദുരാസദം
51 ിേയാ ഽപി യസ്യാം യുേധ്യയുഃ കിം പുനർ വൃഷ്ണിപുംഗവാഃ
തസ്യാം വയം അമി ഘ്ന നിവസാേമാ ഽകുേതാഭയാഃ
52 ആേലാക്യ ഗിരിമുഖ്യം തം മാധവീ തീർഥം ഏവ ച
മാധവാഃ കുരുശാർദൂല പരാം മുദം അവാ വൻ
53 ഏവം വയം ജരാസന്ധാദ് ആദിതഃ കൃതകിൽബിഷാഃ
സാമർഥ്യവന്തഃ സംബന്ധാദ് ഭവന്തം സമുപാ ിതാഃ
54 ിേയാജനായതം സദ്മ ി ന്ധം േയാജനാദ് അധി
േയാജനാേന്ത ശതദ്വാരം വി മ മേതാരണം
അഷ്ടാ ദശാവൈരർ നദ്ധം ക്ഷ ിൈയർ യുദ്ധദുർമൈദഃ
55 അഷ്ടാ ദശസഹ ാണി താനാം സന്തി നഃ കുേല
ആഹുകസ്യ ശതം പു ാ ഏൈകകസ് ിശതാവരഃ
56 ചാരു േദഷ്ണഃ സഹ ാ ാ ച േദേവാ ഽഥ സാത്യകിഃ
അഹം ച രൗഹിേണയശ് ച സാംബഃ ശൗരി സേമാ യുധി
57 ഏവം ഏേത രഥാ സപ്ത രാജന്ന് അന്യാൻ നിേബാധ േമ
കൃതവർമാ അനാധൃഷ്ടിഃ സമീകഃ സമിതിഞ്ജയഃ
58 കഹ്വഃ ശ ർ നിദാന്തശ് ച സൈപ്തൈവേത മഹാരഥാഃ
പു ൗ ചാന്ധകേഭാജസ്യ വൃേദ്ധാ രാജാ ച േത ദശ
59 േലാകസംഹനനാ വീരാ വീര്യവേന്താ മഹാബലാഃ
സ്മരേന്താ മധ്യമം േദശം വൃഷ്ണിമേധ്യ ഗതവ്യഥാഃ
60 സ ത്വം സ ാഡ് ഗുൈണർ യുക്തഃ സദാ ഭരതസത്തമ
ക്ഷേ സ ാജം ആത്മാനം കർതും അർഹസി ഭാരത
61 ന തു ശക്യം ജരാസേന്ധ ജീവമാേന മഹാബേല
രാജസൂയസ് ത്വയാ ാ ം ഏഷാ രാജൻ മതിർ മമ
62 േതന രുദ്ധാ ഹി രാജാനഃ സർേവ ജിത്വാ ഗിരി േജ
കന്ദരായാം ഗിരീ സ്യ സിംേഹേനവ മഹാദ്വിപാഃ
63 േസാ ഽപി രാജാ ജരാസേന്ധാ യിയ ർ വസുധാധിൈപഃ
ആരാധ്യ ഹി മഹാേദവം നിർജിതാസ് േതന പാർഥിവാഃ
64 സ ഹി നിർജിത്യ നിർജിത്യ പാർഥിവാൻ പൃതനാ ഗതാൻ
പുരം ആനീയ ബദ്ധ്വാ ച ചകാര പുരുഷ ജം
65 വയം ൈചവ മഹാരാജ ജരാസന്ധ ഭയാത് തദാ
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മഥുരാം സമ്പരിത്യജ്യ ഗതാ ദ്വാരവതീം പുരീം
66 യദി ത്വ് ഏനം മഹാരാജ യജ്ഞം ാ ം ഇേഹച്ഛസി
യതസ്വ േതഷാം േമാക്ഷായ ജരാസന്ധ വധായ ച
67 സമാരംേഭാ ഹി ശേക്യാ ഽയം നാന്യഥാ കുരുനന്ദന
രാജസൂയസ്യ കാർേത്സ്ന്യന ക ം മതിമതാം വര
68 ഇത്യ് ഏഷാ േമ മതീ രാജൻ യഥാ വാ മന്യേസ ഽനഘ
ഏവംഗേത മമാചക്ഷ്വ സ്വയം നിശ്ചിത്യ േഹതുഭിഃ
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അധ്യായം 14

1 [യ്]
ഉക്തം ത്വയാ ബുദ്ധിമതാ യൻ നാേന്യാ വ ം അർഹതി
സംശയാനാം ഹി നിർേമാക്താ ത്വൻ നാേന്യാ വിദ്യേത ഭുവി
2 ഗൃേഹ ഗൃേഹ ഹി രാജാനഃ സ്വസ്യ സ്വസ്യ ിയം കരാഃ
ന ച സാ ാജ്യം ആപ്താസ് േത സ ാട് ശേബ്ദാ ഹി കൃത്സ്നഭാക്
3 കഥം പരാനുഭാവജ്ഞഃ സ്വം ശംസിതും അർഹതി
പേരണ സമേവതസ് തു യഃ ശസ്തഃ സ പൂജ്യേത
4 വിശാലാ ബഹുലാ ഭൂമിർ ബഹുരത്നസമാചിതാ
ദൂരം ഗത്വാ വിജാനാതി േ േയാ വൃഷ്ണികുേലാദ്വഹ
5 ശമം ഏവ പരം മേന്യ ന തു േമാക്ഷാദ് ഭേവച് ഛമഃ
ആരംേഭ പാരേമഷ്ഠ്യം തു ന ാപ്യം ഇതി േമ മതിഃ
6 ഏവം ഏവാഭിജാനന്തി കുേല ജാതാ മനസ്വിനഃ
കശ് ചിത് കദാ ചിദ് ഏേതഷാം ഭേവച് േ േയാ ജനാർദന
7 [ഭ്]
അനാരംഭ പേരാ രാജാ വൽമീക ഇവ സീദതി
ദുർബലശ് ചാനുപാേയന ബലിനം േയാ ഽധിതിഷ്ഠതി
8 അത ിതസ് തു ാേയന ദുർബേലാ ബലിനം രിപും
ജേയത് സമ്യങ് നേയാ രാജൻ നീത്യാർഥാൻ ആത്മേനാ ഹിതാൻ
9 കൃേഷ്ണ നേയാ മയി ബലം ജയഃ പാർേഥ ധനഞ്ജേയ
മാഗധം സാധയിഷ്യാേമാ വയം യ ഇവാഗ്നയഃ
10 [ക്]
ആദേത്ത ഽർഥപേരാ ബാേലാ നാനുബന്ധം അേവക്ഷേത
തസ്മാദ് അരിം ന മൃഷ്യന്തി ബാലം അർഥപരായണം
11 ഹിത്വാ കരാൻ യൗവനാശ്വഃ പാലനാച് ച ഭഗീരഥഃ
കാർതവീര്യസ് തേപാേയാഗാദ് ബലാത് തു ഭരേതാ വിഭുഃ
ഋദ്ധ്യാ മരുത്തസ് താൻ പഞ്ചസ ാജ ഇതി ശു മഃ
12 നി ാഹ്യ ലക്ഷണം ാേപ്താ ധർമാർഥനയ ലക്ഷൈണഃ
ബാർഹ േഥാ ജരാസന്ധസ് തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
13 ന ൈചനം അനുരുധ്യേന്ത കുലാന്യ് ഏകശതം നൃപാഃ
തസ്മാദ് ഏതദ് ബലാദ് ഏവ സാ ാജ്യം കുരുേത ഽദ്യ സഃ
14 രത്നഭാേജാ ഹി രാജാേനാ ജരാസന്ധം ഉപാസേത
ന ച തുഷ്യതി േതനാപി ബാല്യാദ് അനയം ആസ്ഥിതഃ
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15 മൂർധാഭിഷിക്തം നൃപതിം ധാനപുരുഷം ബലാത്
ആദേത്ത ന ച േനാ ദൃേഷ്ടാ ഽഭാഗഃ പുരുഷതഃ ക്വ ചിത്
16 ഏവം സർവാൻ വേശ ചേ ജരാസന്ധഃ ശതാവരാൻ
തം ദുർബലതേരാ രാജാ കഥം പാർഥ ഉൈപഷ്യതി
17 േ ാക്ഷിതാനാം മൃഷ്ടാനാം രാജ്ഞാം പശുപേതർ ഗൃേഹ
പശൂനാം ഇവ കാ ീതിർ ജീവിേത ഭരതർഷഭ
18 ക്ഷ ിയഃ ശ മരേണാ യദാ ഭവതി സത്കൃതഃ
നനു സ്മ മാഗധം സർേവ തിബാേധമ യദ് വയം
19 ഷഡ് അശീതിഃ സമാനീതാഃ േശഷാ രാജംശ് ചതുർദശ
ജരാസേന്ധന രാജാനസ് തതഃ രം പത്സ്യേത
20 ാ യാത് സ യേശാ ദീപ്തം ത േയാ വിഘ്നം ആചേരത്
ജേയദ് യശ് ച ജരാസന്ധം സ സ ാൺ നിയതം ഭേവത്
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അധ്യായം 15

1 [യ്]
സ ാഡ് ഗുണം അഭീപ്സൻ ൈവ യുഷ്മാൻ സ്വാർഥപരായണഃ
കഥം ഹിണുയാം ഭീമം ബലാത് േകവലസാഹസാത്
2 ഭീമാർജുനാവ് ഉഭൗ േനേ മേനാ മേന്യ ജനാർദനം
മനശ് ച ർ വിഹീനസ്യ കീദൃശം ജീവിതം ഭേവത്
3 ജരാസന്ധബലം ാപ്യ ദുഷ്പാരം ഭീമവി മം
േമാ ഹി വഃ പരാജയ്യാത് കിം ഉ ത വിേചഷ്ടിതം

4 അസ്മിന്ന് അർഥാന്തേര യുക്തം അനർഥഃ തിപദ്യേത
യഥാഹം വിമൃശാമ്യ് ഏകസ് തത് താവച് യതാം മമ
5 സംന്യാസം േരാചേയ സാധുകാര്യസ്യാസ്യ ജനാർദന
തിഹന്തി മേനാ േമ ഽദ്യ രാജസൂേയാ ദുരാസദഃ
6 [വ്]
പാർഥഃ ാപ്യ ധനുഃേ ഷ്ഠം അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
രഥം ധ്വജം സഭാം ൈചവ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
7 ധനുർ അ ം ശരാ വീര്യം പേക്ഷാ ഭൂമിർ യേശാബലം
ാപ്തം ഏതൻ മയാ രാജൻ ദു ാപം യദ് അഭീപ്സിതം
8 കുേല ജന്മ ശംസന്തി ൈവദ്യാഃ സാധു സുനിഷ്ഠിതാഃ
ബേലന സദൃശം നാസ്തി വീര്യം തു മമ േരാചേത
9 കൃതവീര്യകുേല ജാേതാ നിർവീര്യഃ കിം കരിഷ്യതി
ക്ഷ ിയഃ സർവേശാ രാജൻ യസ്യ വൃത്തിഃ പരാജേയ
10 സർൈവർ അപി ഗുൈണർ ഹീേനാ വീര്യവാൻ ഹി തേരദ് രിപൂൻ
സർൈവർ അപി ഗുൈണർ യുേക്താ നിർവീര്യഃ കിം കരിഷ്യതി
11 വ്യഭൂതാ ഗുണാഃ സർേവ തിഷ്ഠന്തി ഹി പരാ േമ
ജയസ്യ േഹതുഃ സിദ്ധിർ ഹി കർമ ൈദവം ച സം ിതം
12 സംയുേക്താ ഹി ബൈലഃ കശ് ചിത് മാദാൻ േനാപയുജ്യേത
േതന ദ്വാേരണ ശ ഭ്യഃ ക്ഷീയേത സബേലാ രിപുഃ
13 ൈദന്യം യഥാബലവതി തഥാ േമാേഹാ ബലാന്വിേത
താവ് ഉഭൗ നാശകൗ േഹതൂ രാജ്ഞാ ത്യാജ്യൗ ജയാർഥിനാ
14 ജരാസന്ധ വിനാശം ച രാജ്ഞാം ച പരിേമാക്ഷണം
യദി കുര്യാമ യജ്ഞാർഥം കിം തതഃ പരമം ഭേവത്
15 അനാരംേഭ തു നിയേതാ ഭേവദ് അഗുണ നിശ്ചയഃ
ഗുണാൻ നിഃസംശയാദ് രാജൻ ൈനർഗുണ്യം മന്യേസ കഥം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 10-2 സഭാപർവം 49

16 കാഷായം സുലഭം പശ്ചാൻ മുനീനാം ശമം ഇച്ഛതാം
സാ ാജ്യം തു തേവച്ഛേന്താ വയം േയാത്സ്യാമേഹ പൈരഃ
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അധ്യായം 16

1 [വാ]
ജാതസ്യ ഭാരേത വംേശ തഥാ കുന്ത്യാഃ സുതസ്യ ച
യാ ൈവ യുക്താ മതിഃ േസയം അർജുേനന ദർശിതാ
2 ന മൃേത്യാഃ സമയം വിദ്മ രാ ൗ വാ യദി വാ ദിവാ
ന ചാപി കം ചിദ് അമരം അയുേദ്ധനാപി ശു മഃ
3 ഏതാവദ് ഏവ പുരുൈഷഃ കാര്യം ഹൃദയേതാഷണം
നേയന വിധിദൃേഷ്ടന യദ് ഉപ മേത പരാൻ
4 സുനയസ്യാനപായസ്യ സംയുേഗ പരമഃ മഃ
സംശേയാ ജായേത സാേമ്യ സാമ്യം ച ന ഭേവദ് ദ്വേയാഃ
5 േത വയം നയം ആസ്ഥായ ശ േദഹസമീപഗാഃ
കഥം അന്തം ന ഗേച്ഛമ വൃക്ഷേസ്യവ നദീരയാഃ
പരരേ പരാ ാന്താഃ സ്വര ാവരേണസ്ഥിതാഃ
6 വ ഢാനീൈകർ അനുബൈലർ േനാേപയാദ് ബലവത്തരം
ഇതി ബുദ്ധിമതാം നീതിസ് തൻ മമാപീഹ േരാചേത
7 അനവദ്യാ ഹ്യ് അസംബുദ്ധാഃ വിഷ്ടാഃ ശ സദ്മ തത്
ശ േദഹം ഉപാ മ്യ തം കാമം ാ യാമേഹ
8 ഏേകാ ഹ്യ് ഏവ ിയം നിത്യം ബിഭർതി പുരുഷർഷഭ
അന്തരാേത്മവ ഭൂതാനാം തത് ക്ഷേയ ൈവ ബലക്ഷയഃ
9 അഥ േചത് തം നിഹത്യാജൗ േശേഷണാഭിസമാഗതാഃ
ാ യാമ തതഃ സ്വർഗംജ്ഞാതി ാണ പരായനാഃ
10 [യ്]
കൃഷ്ണ േകാ ഽയം ജരാസന്ധഃ കിം വീര്യഃ കിം പരാ മഃ
യസ് ത്വാം ഷ്ട്വാഗ്നിസദൃശം ന ദഗ്ധഃ ശലേഭാ യഥാ
11 [ക്]
ശൃണു രാജഞ് ജരാസേന്ധാ യദ് വീേര്യാ യത് പരാ മഃ
യഥാ േചാേപക്ഷിേതാ ഽസ്മാഭിർ ബഹുശഃ കൃതവി ിയഃ
12 അക്ഷൗഹിണീനാം തിസൃണാം ആസീത് സമരദർപിതഃ
രാജാ ബൃഹ േഥാ നാമ മഗധാധിപതിഃ പതിഃ
13 രൂപവാൻ വീര്യസമ്പന്നഃ ീമാൻ അതുലവി മഃ
നിത്യം ദീക്ഷാ കൃശ തനുഃ ശത തുർ ഇവാപരഃ
14 േതജസാ സൂര്യസദൃശഃ ക്ഷമയാ പൃഥിവീസമഃ
യമാന്തകസമഃ േകാേപ ിയാ ൈവ വേണാപമഃ
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15 തസ്യാഭിജന സംയുൈക്തർ ഗുൈണർ ഭരതസത്തമ
വ്യാേപ്തയം പൃഥിവീ സർവാ സൂര്യേസ്യവ ഗഭസ്തിഭിഃ
16 സ കാശിരാജസ്യ സുേത യമേജ ഭരതർഷഭ
ഉപേയേമ മഹാവീേര്യാ രൂപ വിണ സംമേത
17 തേയാശ് ചകാര സമയം മിഥഃ സ പുരുഷർഷഭഃ
നാതിവർതിഷ്യ ഇത്യ് ഏവം പത്നീഭ്യാം സംനിധൗ തദാ
18 സ താഭ്യാം ശുശുേഭ രാജാ പത്നീഭ്യാം മനുജാധിപ
ിയാഭ്യാം അനുരൂപാഭ്യാം കേരണുഭ്യാം ഇവ ദ്വിപഃ
19 തേയാർ മധ്യഗതശ് ചാപി രരാജ വസുധാധിപഃ
ഗംഗായമുനേയാർ മേധ്യ മൂർതിമാൻ ഇവ സാഗരഃ
20 വിഷേയഷു നിമഗ്നസ്യ തസ്യ യൗവനം അത്യഗാത്
ന ച വംശകരഃ പു സ് തസ്യാജായത കശ് ചന
21 മംഗൈലർ ബഹുഭിർ േഹാൈമഃ പു കാമാഭിർ ഇഷ്ടിഭിഃ
നാസസാദ നൃപേ ഷ്ഠഃ പു ം കുലവിവർധനം
22 അഥ കാക്ഷീവതഃ പു ം ഗൗതമസ്യ മഹാത്മനഃ
ശു ാവ തപസി ാന്തം ഉദാരം ചണ്ഡകൗശികം
23 യദൃച്ഛയാഗതം തം തു വൃക്ഷമൂലം ഉപാ ിതം
പത്നീഭ്യാം സഹിേതാ രാജാ സർവരൈത്നർ അേതാഷയത്
24 തം അ വീത് സത്യധൃതിഃ സത്യവാഗ് ഋഷിസത്തമഃ
പരിതുേഷ്ടാ ഽസ്മി േത രാജൻ വരം വരയ സു ത
25 തതഃ സഭാര്യഃ നടസ് തം ഉവാച ബൃഹ ഥഃ
പു ദർശനൈനരാശ്യാദ് ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ
26 [ബ്]
ഭഗവൻ രാജ്യം ഉ ജ്യ സ്ഥിതസ്യ തേപാവനം
കിം വേരണാൽപ ഭാഗ്യസ്യ കിം രാേജ്യനാ ജസ്യ േമ
27 [ക്]
ഏതച് ത്വാ മുനിർ ധ്യാനം അഗമത് ഭിേത ിയഃ
തൈസ്യവ ചാ വൃക്ഷസ്യ ഛായായാം സമുപാവിശത്
28 തേസ്യാപവിഷ്ടസ്യ മുേനർ ഉത്സംേഗ നിപപാത ഹ
അവാതം അശുകാദഷ്ടം ഏകം ആ ഫലം കില
29 തത് ഗൃഹ്യ മുനിേ േഷ്ഠാ ഹൃദേയനാഭിമ ്യ ച
രാേജ്ഞ ദദാവ് അ തിമം പു സ ാപ്തി കാരകം
30 ഉവാച ച മഹാ ാജ്ഞസ് തം രാജാനം മഹാമുനിഃ
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ഗച്ഛ രാജൻ കൃതാർേഥാ ഽസി നിവർത മനുജാധിപ
31 യഥാ സമയം ആജ്ഞായ തദാ സ നൃപസത്തമഃ
ദ്വാഭ്യാം ഏകം ഫലം ാദാത് പത്നീഭ്യാം ഭരതർഷഭ
32 േത തദ് ആ ം ദ്വിധാകൃത്വാ ഭക്ഷയാം ആസതുഃ ശുേഭ
ഭാവിത്വാദ് അപി ചാർഥസ്യ സത്യവാക്യാത് തഥാ മുേനഃ
33 തേയാഃ സമഭവദ് ഗർഭഃ ഫല ാശന സംഭവഃ
േത ച ദൃഷ്ട്വാ നരപതിഃ പരാം മുദം അവാപ ഹ
34 അഥ കാേല മഹാ ാജ്ഞയഥാ സമയം ആഗേത
ജാേയതാം ഉേഭ രാജഞ് ശരീരശകേല തദാ
35 ഏകാക്ഷിബാഹുചരേണഅർേധാദര മുഖസ്ഫിേജ
ദൃഷ്ട്വാ ശരീരശകേല േവപാേത ഉേഭ ഭൃശം
36 ഉദ്വിേഗ്ന സഹസംമ ്യ േത ഭഗിന്യൗ തദാബേല
സജീേവ ാണിശകേല തത്യജാേത സുദുഃഖിേത
37 തേയാർ ധാ ്യൗ സുസംവീേത കൃത്വാ േത ഗർഭസമ്പ്ലേവ
നിർഗമ്യാന്തഃ പുരദ്വാരാത് സമു ജ്യാശു ജഗ്മതുഃ
38 േത ചതുഷ്പഥ നിക്ഷിേപ്ത ജരാ നാമാഥ രാക്ഷസീ
ജ ാഹ മനുജവ്യാ മാംസേശാണിതേഭാജനാ
39 കർതുകാമാ സുഖവേഹ ശകേല സാ തു രാക്ഷസീ
സംഘട്ടയാം ആസ തദാ വിധാനബലേചാദിതാ
40 േത സമാനീത മാേ തു ശകേല പുരുഷർഷഭ
ഏകമൂർതി കൃേത വീരഃ കുമാരഃ സമപദ്യത
41 തതഃ സാ രാക്ഷസീ രാജൻ വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചനാ
ന ശശാക സമുേദ്വാധും വ സാര മയം ശിശും
42 ബാലസ് താ തലം മുഷ്ടിം കൃത്വാ ചാേസ്യ നിധായ സഃ
ാേ ാശദ് അതിസംരംഭാത് സേതായ ഇവ േതായദഃ
43 േതന ശേബ്ദന സം ാന്തഃ സഹസാന്തഃ പുേര ജനഃ
നിർജഗാമ നരവ്യാ രാജ്ഞാ സഹ പരന്തപ
44 േത ചാബേല പരി ാേന പയഃ പൂർണപേയാധേര
നിരാേശ പു ലാഭായ സഹൈസവാഭ്യഗച്ഛതാം
45 അഥ ദൃഷ്ട്വാ തഥാ ഭൂേത രാജാനം േചഷ്ട സന്തതിം
തം ച ബാലം സുബലിനം ചിന്തയാം ആസ രാക്ഷസീ
46 നാർഹാമി വിഷേയ രാേജ്ഞാ വസന്തീ പു ഗൃദ്ധിനഃ
ബാലം പു ം ഉപാദാതും േമഘേലേഖവ ഭാ രം
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47 സാ കൃത്വാ മാനുഷം രൂപം ഉവാച മനുജാധിപം
ബൃഹ ഥസുതസ് േത ഽയം മദ്ദത്തഃ തിഗൃഹ്യതാം
48 തവ പത്നീ ദ്വേയ ജാേതാ ദ്വിജാതിവരശാസനാത്
ധാ ീ ജനപരിത്യേക്താ മമായം പരിരക്ഷിതഃ
49 തതസ് േത ഭരതേ ഷ്ഠ കാശിരാജസുേത ശുേഭ
തം ബാലം അഭിപത്യാശു സ്നൈവർ അഭിഷിഞ്ചതാം
50 തതഃ സ രാജാ സംഹൃഷ്ടഃ സർവം തദ് ഉപലഭ്യ ച
അപൃച്ഛൻ നവേഹമാഭാം രാക്ഷസീം താം അരാക്ഷസീം
51 കാ ത്വം കമലഗർഭാേഭ മമ പു ദായിനീ
കാമയാ ഹി കല്യാണി േദവതാ തിഭാസി േമ
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അധ്യായം 17

1 [ർ]
ജരാ നാമാസ്മി ഭ ം േത രാക്ഷസീ കാമരൂപിണീ
തവ േവശ്മനി രാേജ പൂജിതാ ന്യവസം സുഖം
2 സാഹം ത പകാരാർഥം ചിന്തയന്ത്യ് അനിശം നൃപ
തേവേമ പു ശകേല ദൃഷ്ടവത്യ് അസ്മി ധാർമിക
3 സംേ ഷിേത മയാ ൈദവാത് കുമാരഃ സമപദ്യത
തവ ഭാൈഗ്യർ മഹാരാജ േഹതുമാ ം അഹം ത്വ് ഇഹ
4 [ക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു സാ രാജംസ് തൈ വാന്തരധീയത
സ ഗൃഹ്യ ച കുമാരം തം ാവിശത് സ്വഗൃഹം നൃപഃ
5 തസ്യ ബാലസ്യ യത്കൃത്യം തച് ചകാര നൃപസ് തദാ
ആജ്ഞാപയച് ച രാക്ഷസ്യാ മാഗേധഷു മേഹാത്സവം
6 തസ്യ നാമാകേരാത് ത ജാപതിസമഃ പിതാ
ജരയാ സന്ധിേതാ യസ്മാജ് ജരാസന്ധസ് തേതാ ഽഭവത്
7 േസാ ഽവർധത മഹാേതജാ മഗധാധിപേതഃ സുതഃ
മാണ ബലസമ്പേന്നാ ഹുതാഹുതിർ ഇവാനലഃ
8 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ പുനർ ഏവ മഹാതപാഃ
മഗധാൻ ഉപച ാമ ഭഗവാംശ് ചണ്ഡകൗശികഃ
9 തസ്യാഗമനസംഹൃഷ്ടഃ സാമാത്യഃ സപുരഃസരഃ
സഭാര്യഃ സഹ പുേ ണ നിർജഗാമ ബൃഹ ഥഃ
10 പാദ്യാർഘ്യാചമനീൈയസ് തം അർചയാം ആസ ഭാരത
സ നൃേപാ രാജ്യസഹിതം പു ം ചാൈസ്മ ന്യേവദയത്
11 തിഗൃഹ്യ തു താം പൂജാം പാർഥിവാദ് ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ഉവാച മാഗധം രാജൻ ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
12 സർവം ഏതൻ മയാ രാജൻ വിജ്ഞാതംജ്ഞാനച ഷാ
പു സ് തു ശൃണു രാേജ യാദൃേശാ ഽയം ഭവിഷ്യതി
13 അസ്യ വീര്യവേതാ വീര്യം നാനുയാസ്യന്തി പാർഥിവാഃ
േദൈവർ അപി വിസൃഷ്ടാനി ശ ാണ്യ് അസ്യ മഹീപേത
ന രുജം ജനയിഷ്യന്തി ഗിേരർ ഇവ നദീരയാഃ
14 സർവമൂർധാഭിഷിക്താനാം ഏഷ മൂർധ്നി ജ്വലിഷ്യതി
സർേവഷാം നി ഭ കേരാ േജ്യാതിഷാം ഇവ ഭാ രഃ
15 ഏനം ആസാദ്യ രാജാനഃ സമൃദ്ധബലവാഹനാഃ
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വിനാശം ഉപയാസ്യന്തി ശലഭാ ഇവ പാവകം
16 ഏഷ ിയം സമുദിതാം സർവരാജ്ഞാം ഹീഷ്യതി
വർഷാസ്വ് ഇേവാദ്ധത ജലാ നദീർ നദനദീപതിഃ
17 ഏഷ ധാരയിതാ സമ്യക് ചാതുർവർണ്യം മഹാബലഃ
ശുഭാശുഭം ഇവ സ്ഫീതാ സർവസസ്യ ധരാധരാ
18 അസ്യാജ്ഞാ വശഗാഃ സർേവ ഭവിഷ്യന്തി നരാധിപാഃ
സർവഭൂതാത്മഭൂതസ്യ വാേയാർ ഇവ ശരീരിണഃ
19 ഏഷ രു ം മഹാേദവം ിപുരാന്ത കരം ഹരം
സർവേലാേകഷ്വ് അതി ബലഃ സ്വയം ക്ഷ്യതി മാഗധഃ
20 ഏവം വന്ന് ഏവ മുനിഃ സ്വകാര്യാർഥം വിചിന്തയൻ
വിസർജയാം ആസ നൃപം ബൃഹ ഥം അഥാരിഹൻ
21 വിശ്യ നഗരം ൈചവജ്ഞാതിസംബന്ധിഭിർ വൃതഃ
അഭിഷിച്യ ജരാസന്ധം മഗധാധിപതിസ് തദാ
ബൃഹ േഥാ നരപതിഃ പരാം നിർവൃതിം ആയയൗ
22 അഭിഷിേക്ത ജരാസേന്ധ തദാ രാജാ ബൃഹ ഥഃ
പത്നീ ദ്വേയനാനുഗതസ് തേപാവനരേതാ ഽഭവത്
23 തേപാവനേസ്ഥ പിതരി മാതൃഭ്യാം സഹ ഭാരത
ജരാസന്ധഃ സ്വവീേര്യണ പാഥിവാൻ അകേരാദ് വേശ
24 അഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ തേപാവനഗേതാ നൃപഃ
സഭാര്യഃ സ്വർഗം അഗമത് തപസ് തപ്ത്വാ ബൃഹ ഥഃ
25 തസ്യാസ്താം ഹംസഡിഭകാവ് അശ നിധനാവ് ഉഭൗ
മേ മതിമതാം േ ഷ്ഠൗ യുദ്ധശാ വിശാരദൗ
26 യൗ തൗ മയാ േത കഥിതൗ പൂർവം ഏവ മഹാബലൗ
യസ് യാണാം േലാകാനാം പര്യാപ്താ ഇതി േമ മതിഃ
27 ഏവം ഏഷ തദാ വീര ബലിഭിഃ കുകുരാന്ധൈകഃ
വൃഷ്ണിഭിശ് ച മഹാരാജ നീതിേഹേതാർ ഉേപക്ഷിതഃ
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അധ്യായം 18

1 [വാ]
പതിതൗ ഹംസഡിഭകൗ കംസാമാത്യൗ നിപാതിതൗ
ജരാസന്ധസ്യ നിധേന കാേലാ ഽയം സമുപാഗതഃ
2 ന സ ശേക്യാ രേണ േജതും സർൈവർ അപി സുരാസുൈരഃ
ാണയുേദ്ധന േജതവ്യഃ സ ഇത്യ് ഉപലഭാമേഹ
3 മയി നീതിർ ബലം ഭീേമ രക്ഷിതാ ചാവേയാ ഽർജുനഃ
സാധയിഷ്യാമി തം രാജൻ വയം യ ഇവാഗ്നയഃ
4 ിഭിർ ആസാദിേതാ ഽസ്മാഭിർ വിജേന സ നരാധിപഃ
ന സേന്ദേഹാ യഥാ യുദ്ധം ഏേകനാഭ പയാസ്യതി
5 അവമാനാച് ച േലാകസ്യ വ്യായതത്വാച് ച ധർഷിതഃ
ഭീമേസേനന യുദ്ധായ വം അഭ പയാസ്യതി
6 അലം തസ്യ മഹാബാഹുർ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
േലാകസ്യ സമുദീർണസ്യ നിധനായാന്തേകാ യഥാ
7 യദി േത ഹൃദയം േവത്തി യദി േത ത്യേയാ മയി
ഭീമേസനാർജുനൗ ശീ ം ന്യാസഭൂതൗ യച്ഛ േമ
8 [ൈവ]
ഏവം ഉേക്താ ഭഗവതാ ത വാച യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമ പാർഥൗ സമാേലാക്യ സ ഹൃഷ്ടമുഖൗസ്ഥിതൗ
9 അച താച ത മാ ൈമവം വ്യാഹരാമി കർഷണ
പാണ്ഡവാനാം ഭവാൻ നാേഥാ ഭവന്തം ചാ ിതാ വയം
10 യഥാ വദസി േഗാവിന്ദ സർവം തദ് ഉപപദ്യേത
ന ഹി ത്വം അ തസ് േതഷാം േയഷാം ലക്ഷ്മീഃ പരാങ്മുഖീ
11 നിഹതശ് ച ജരാസേന്ധാ േമാക്ഷിതാശ് ച മഹീക്ഷിതഃ
രാജസൂയശ് ച േമ ലേബ്ധാ നിേദേശ തവ തിഷ്ഠതഃ
12 ക്ഷി കാരിൻ യഥാ ത്വ് ഏതത് കാര്യം സമുപപദ്യേത
മമ കാര്യം ജഗത് കാര്യം തഥാ കുരു നേരാത്തമ
13 ിഭിർ ഭവദ്ഭിർ ഹി വിനാ നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
ധർമകാമാർഥ രഹിേതാ േരാഗാർത ഇവ ദുർഗതഃ
14 ന ശൗരിണാ വിനാ പാർേഥാ ന ശൗരിഃ പാണ്ഡവം വിനാ
നാേജേയാ ഽസ്ത്യ് അനേയാർ േലാേക കൃഷ്ണേയാർ ഇതി േമ മതിഃ
15 അയം ച ബലിനാം േ ഷ്ഠഃ ീമാൻ അപി വൃേകാദരഃ
യുവാഭ്യാം സഹിേതാ വീരഃ കിം ന കുര്യാൻ മഹായശാഃ
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16 സു ണീേതാ ബലൗേഘാ ഹി കുരുേത കാര്യം ഉത്തമം
അന്ധം ജഡം ബലം ാഹുഃ േണതവ്യം വിചക്ഷൈണഃ
17 യേതാ ഹി നിമ്നം ഭവതി നയന്തീഹ തേതാ ജലം
യതശ് ഛി ം തതശ് ചാപി നയേന്ത ധീധനാ ബലം
18 തസ്മാൻ നയവിധാനജ്ഞം പുരുഷം േലാകവി തം
വയം ആ ിത്യ േഗാവിന്ദം യതാമഃ കാര്യസിദ്ധേയ
19 ഏവം ജ്ഞാ നയബലം ിേയാപായ സമന്വിതം
പുര ർവീത കാേര്യഷു കൃഷ്ണ കാര്യാർഥസിദ്ധേയ
20 ഏവം ഏവ യദുേ ഷ്ഠം പാർഥഃ കാര്യാർഥസിദ്ധേയ
അർജുനഃ കൃഷ്ണം അേന്വതു ഭീേമാ ഽേന്വതു ധനഞ്ജയം
നേയാ ജേയാ ബലം ൈചവ വി േമ സിദ്ധിം ഏഷ്യതി
21 ഏവം ഉക്താസ് തതഃ സർേവ ാതേരാ വിപുലൗജസഃ
വാർേഷ്ണയഃ പാണ്ഡേവയൗ ച ത ർ മാഗധം തി
22 വർചസ്വിനാം ാഹ്മണാനാം സ്നാതകാനാം പരിച്ഛദാൻ
ആച്ഛാദ്യ സുഹൃദാം വാൈക്യർ മേനാൈജ്ഞർഅഭിനന്ദിതാഃ
23 അമർഷാദ് അഭിതപ്താനാംജ്ഞാത്യർഥം മുഖ്യവാസസാം
രവിേസാമാഗ്നിവപുഷാം ഭീമം ആസീത് തദാ വപുഃ
24 ഹതം േമേന ജരാസന്ധം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമ പുേരാഗമൗ
ഏകകാര്യസമുദ ക്തൗ കൃഷ്ണൗ യുേദ്ധ ഽപരാജിതൗ
25ഈശൗ ഹി തൗ മഹാത്മാനൗ സർവകാര്യ വർതേന
ധർമാർഥകാമകാര്യാണാം കാര്യാണാം ഇവ നി േഹ
26 കുരുഭ്യഃ സ്ഥിതാസ് േത തു മേധ്യന കുരുജാംഗലം
രമ്യം പദ്മസേരാ ഗത്വാ കാലകൂടം അതീത്യ ച
27 ഗണ്ഡകീയാം തഥാ േശാണം സദാ നീരാം തൈഥവ ച
ഏകപർവതേക നദ്യഃ േമൈണത്യ ജന്തി േത
28 സന്തീര്യ സരയൂം രമ്യാം ദൃഷ്ട്വാ പൂർവാംശ് ച േകാസലാൻ
അതീത്യ ജ ർ മിഥിലാം മാലാം ചർമണ്വതീം നദീം
29 ഉത്തീര്യ ഗംഗാം േശാണം ച സർേവ േത ാങ്മുഖാസ് യഃ
കുരേവാരശ് ഛദം ജ ർ മാഗധം േക്ഷ ം അച താഃ
30 േത ശശ്വദ് േഗാധനാകീർണം അംബുമന്തം ശുഭ തം
േഗാരഥം ഗിരിം ആസാദ്യ ദദൃശുർ മാഗധം പുരം
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അധ്യായം 19

1 [വാ]
ഏഷ പാർഥ മഹാൻ സ്വാദുഃ പശുമാൻ നിത്യം അംബുമാൻ
നിരാമയഃ സുേവശ്മാേഢ്യാ നിേവേശാ മാഗധഃ ശുഭഃ
2 ൈവഹാേരാ വിപുലഃ ൈശേലാ വരാേഹാ വൃഷഭസ് തഥാ
തൈഥവർഷിഗിരിസ് താത ശുഭാശ് ൈചത്യക പഞ്ചമാഃ
3 ഏേത പഞ്ച മഹാശൃംഗാഃ പർവതാഃ ശീതല മാഃ
രക്ഷന്തീവാഭിസംഹത്യ സംഹതാംഗാ ഗിരി ജം
4 പുഷ്പേവഷ്ടിത ശാഖാൈ ർ ഗന്ധവദ്ഭിർ മേനാരൈമഃ
നിഗൂഢാ ഇവ േലാ ാണാം വൈനഃ കാമി ജന ിൈയഃ
5 ശൂ ായാം ഗൗതേമാ യ മഹാത്മാ സംശിത തഃ
ഔശീനര്യാം അജനയത് കാക്ഷീവാദീൻ സുതാൻ ഋഷിഃ
6 ഗൗതമഃ ക്ഷയണാദ് അസ്മാദ് അഥാസൗ ത േവശ്മനി
ഭജേത മാഗധം വംശം സ നൃപാണാം അനു ഹാത്
7 അംഗവംഗാദയശ് ൈചവ രാജാനഃ സുമഹാബലാഃ
ഗൗതമ ക്ഷയം അേഭ്യത്യ രമേന്ത സ്മ പുരാർജുന
8 വനരാജീസ് തു പേശ്യമാഃ ിയാലാനാം മേനാരമാഃ
േലാ ാണാം ച ശുഭാഃ പാർഥ ഗൗതമൗകഃ സമീപജാഃ
9 അർബുദഃ ശ വാപീ ച പന്നഗൗ ശ താപനൗ
സ്വസ്തികസ്യാലയശ് ചാ മണിനാഗസ്യ േചാത്തമഃ
10 അപരിഹാര്യാ േമഘാനാം മാഗേധയം മേണഃ കൃേത
കൗശിേകാ മണിമാംശ് ൈചവ വവൃധാേത ഹ്യ് അനു ഹം
11 അർഥസിദ്ധിം ത്വ് അനപഗാം ജരാസേന്ധാ ഽഭിമന്യേത
വയം ആസാദേന തസ്യ ദർപം അദ്യ നിഹന്മി ഹി
12 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ സർേവ ാതേരാ വിപുലൗജസഃ
വാർേഷ്ണയഃ പാണ്ഡേവയൗ ച ത ർ മാഗധം പുരം
13 തുഷ്ടപുഷ്ടജേനാേപതം ചാതുർവർണ്യജനാകുലം
സ്ഫീേതാത്സവം അനാധൃഷ്യം ആേസദുശ് ച ഗിരി ജം
14 േത ഽഥ ദ്വാരം അനാസാദ്യ പുരസ്യ ഗിരിം ഉ ിതം
ബാർഹ ൈഥഃ പൂജ്യമാനം തഥാ നഗരവാസിഭിഃ
15 യ മാഷാദം ഋഷഭം ആസസാദ ബൃഹ ഥഃ
തം ഹത്വാ മാഷനാലാശ് ച തിേ ാ േഭരീർ അകാരയത്
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16 ആനഹ്യ ചർമണാ േതനസ്ഥാപയാം ആസ േസ്വ പുേര
യ താഃ ാണദൻ േഭേര്യാ ദിവ്യപുഷ്പാവചൂർണിതാഃ
17 മാഗധാനാം സുരുചിരം ൈചത്യകാന്തം സമാ വൻ
ശിരസീവ ജിഘാംസേന്താ ജരാസന്ധ ജിഘാൻസവഃ
18സ്ഥിരം സുവിപുലം ശൃംഗം സുമഹാന്തം പുരാതനം
അർചിതം മാല്യദാൈമശ് ച സതതം സു തിഷ്ഠിതം
19 വിപുൈലർ ബാഹുഭിർ വീരാസ് േത ഽഭിഹത്യാഭ്യപാതയൻ
തതസ് േത മാഗധം ദൃഷ്ട്വാ പുരം വിവിശുസ് തദാ
20 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ജരാസന്ധം സമർചയൻ
പര്യ് അഗ്നികുർവംശ് ച നൃപം ദ്വിരദസ്ഥം പുേരാഹിതാഃ
21 സ്നാതക തിനസ് േത തു ബാഹുശ ാ നിരായുധാഃ
യുയുത്സവഃ വിവിശുർ ജരാസേന്ധന ഭാരത
22 ഭക്ഷ്യമാല്യാപണാനാം ച ദദൃശുഃ ിയം ഉത്തമാം
സ്ഫീതാം സർവഗുേണാേപതാം സർവകാമസമൃദ്ധിനീം
23 താം തു ദൃഷ്ട്വാ സമൃദ്ധിം േത വീഥ്യാം തസ്യാം നേരാത്തമാഃ
രാജമാർേഗണ ഗച്ഛന്തഃ കൃഷ്ണ ഭീമ ധനഞ്ജയാഃ
24 ബലാദ് ഗൃഹീത്വാ മാല്യാനി മാലാകാരാൻ മഹാബലാഃ
വിരാഗ വസനാഃ സർേവ ഗ്വിേണാ മൃഷ്ടകുണ്ഡലാഃ
25 നിേവശനം അഥാജ ർ ജരാസന്ധസ്യ ധീമതഃ
േഗാവാസം ഇവ വീക്ഷന്തഃ സിംഹാ ൈഹമവതാ യഥാ
26 ൈശലസ്തംഭനിഭാസ് േതഷാം ചന്ദനാഗുരുഭൂഷിതാഃ
അേശാഭന്ത മഹാരാജ ബാഹേവാ ബാഹുശാലിനാം
27 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിരദ ഖ്യാഞ് ശാല ന്ധാൻ ഇേവാദ്ഗതാൻ
വ േഢാര ാൻ മാഗധാനാം വിസ്മയഃ സമജായത
28 േത ത്വ് അതീത്യ ജനാകീർണാസ് തി ഃ കക്ഷ്യാ നരർഷഭാഃ
അഹം കാേരണ രാജാനം ഉപത ർ മഹാബലാഃ
29 താൻ പാദ്യ മധുപർകാർഹാൻ മാനാർഹാൻ സത്കൃതിം ഗതാൻ
ത ത്ഥായ ജരാസന്ധ ഉപതേസ്ഥയഥാവിധി
30 ഉവാച ൈചതാൻ രാജാസൗ സ്വാഗതം േവാ ഽസ്ത്വ് ഇതി ഭുഃ
തസ്യ ഹ്യ് ഏതദ് തം രാജൻ ബഭൂവ ഭുവി വി തം
31 സ്നാതകാൻ ാഹ്മണാൻ ാപ്താഞ് ത്വാ സ സമിതിഞ്ജയഃ
അപ്യ് അർധരാേ നൃപതിഃ ത ദ്ഗച്ഛതി ഭാരത
32 താംസ് ത്വ് അപൂർേവണ േവേഷണ ദൃഷ്ട്വാ നൃപതിസത്തമഃ
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ഉപതേസ്ഥ ജരാസേന്ധാ വിസ്മിതശ് ചാഭവത് തദാ
33 േത തു ദൃൈഷ്ട്വവ രാജാനം ജരാസന്ധം നരർഷഭാഃ
ഇദം ഊചുർ അമി ഘ്നാഃ സർേവ ഭരതസത്തമ
34 സ്വസ്ത്യ് അ കുശലം രാജന്ന് ഇതി സർേവ വ്യവസ്ഥിതാഃ
തം നൃപം നൃപശാർദൂല വിൈ ക്ഷന്ത പര രം
35 താൻ അ വീജ് ജരാസന്ധസ് തദാ യാദവ പാണ്ഡവാൻ
ആസ്യതാം ഇതി രാേജ ാഹ്മണച് ഛദ്മ സംവൃതാൻ
36 അേഥാപവിവിശുഃ സർേവ യസ് േത പുരുഷർഷഭാഃ
സ ദീപ്താസ് േയാ ലക്ഷ്മ്യാ മഹാധ്വര ഇവാഗ്നയഃ
37 താൻ ഉവാച ജരാസന്ധഃ സത്യസേന്ധാ നരാധിപഃ
വിഗർഹമാണഃ കൗരവ്യ േവഷ ഹണകാരണാത്
38 ന സ്നാതക താ വി ാ ബഹിർ മാല്യാനുേലപനാഃ
ഭവന്തീതി നൃേലാേക ഽസ്മിൻ വിദിതം മമ സർവശഃ
39 േത യൂയം പുഷ്പവന്തശ് ച ഭുൈജർ ജ്യാഘാത ലക്ഷൈണഃ
ബി തഃ ക്ഷാ ം ഓേജാ ച ാഹ്മണ്യം തിജാനഥ
40 ഏവം വിരാഗ വസനാ ബഹിർ മാല്യാനുേലപനാഃ
സത്യം വദത േക യൂയം സത്യം രാജസു േശാഭേത
41 ൈചത്യകം ച ഗിേരഃ ശൃംഗം ഭിത്ത്വാ കിം ഇവ സദ്മ നഃ
അദ്വാേരണ വിഷ്ടാഃസ്ഥ നിർഭയാ രാജകിൽബിഷാത്
42 കർമ ൈചതദ് വിലിംഗസ്യ കിം വാദ്യ സമീക്ഷിതം
വദധ്വം വാചി വീര്യം ച ാഹ്മണസ്യ വിേശഷതഃ
43 ഏവം ച മാം ഉപസ്ഥായ കസ്മാച് ച വിധിനാർഹണാം
ണീതാം േനാ ന ഗൃഹ്ണീത കാര്യം കിം ചാസ്മദ് ആഗേമ
44 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കൃഷ്ണഃ ത വാച മഹാമനാഃ
സ്നിഗ്ധഗംഭീരയാ വാചാ വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
45 സ്നാതക തിേനാ രാജൻ ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ വിശഃ
വിേശഷനിയമാശ് ൈചഷാം അവിേശഷാശ് ച സന്ത്യ് ഉത
46 വിേശഷവാംശ് ച സതതം ക്ഷ ിയഃ ിയം അർഛതി
പുഷ്പവ വാ ീശ് ച പുഷ്പവന്തസ് തേതാ വയം
47 ക്ഷ ിേയാ ബാഹുവീര്യസ് തു ന തഥാ വാക്യവീര്യവാൻ
അ ഗൽഭം വചസ് തസ്യ തസ്മാദ് ബാർഹ േഥ തം
48 സ്വവീര്യം ക്ഷ ിയാണാം ച ബാേഹ്വാർ ധാതാ ന്യേവശയത്
തദ് ദിദൃക്ഷസി േചദ് രാജൻ ഷ്ടാസ്യ് അദ്യ ന സംശയഃ
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49 അദ്വാേരണ രിേപാർ േഗഹം ദ്വാേരണ സുഹൃേദാ ഗൃഹം
വിശന്തി സദാ സേന്താ ദ്വാരം േനാ വർജിതം തതഃ
50 കാര്യവേന്താ ഗൃഹാൻ ഏത്യ ശ േതാ നാർഹണാം വയം
തിഗൃഹ്ണീമ തദ് വിദ്ധി ഏതൻ നഃ ശാശ്വതം തം
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അധ്യായം 20

1 [ജ്]
ന സ്മേരയം കദാ ൈവരം കൃതം യുഷ്മാഭിർ ഇത്യ് ഉത
ചിന്തയംശ് ച ന പശ്യാമി ഭവതാം തി ൈവകൃതം
2 ൈവകൃേത ചാസതി കഥം മന്യധ്വം മാം അനാഗസം
അരിം വി ത തദ് വി ാഃ സതാം സമയ ഏഷഹി
3 അഥ ധർേമാപഘാതാദ് ധി മനഃ സമുപതപ്യേത
േയാ ഽനാഗസി സൃജതി ക്ഷ ിേയാ ഽപി ന സംശയഃ
4 അേതാ ഽന്യഥാചരംൽ േലാേക ധർമജ്ഞഃ സൻ മഹാ തഃ
വൃജിനാം ഗതിം ആേപ്നാതി േ യേസാ ഽപ്യ് ഉപഹന്തി ച
5 ൈ േലാേക്യ ക്ഷ ധർമാദ് ധി േ യാംസം സാധു ചാരിണാം
അനാഗസം ജാനാനാഃ മാദാദ് ഇവ ജൽപഥ
6 [വാസു]
കുലകാര്യം മഹാരാജ കശ് ചിദ് ഏകഃ കുേലാദ്വഹഃ
വഹേത തന്നിേയാഗാദ് ൈവ വയം അഭ ത്ഥിതാസ് യഃ
7 ത്വയാ േചാപഹൃതാ രാജൻക്ഷ ിയാ േലാകവാസിനഃ
തദ് ആേഗാ രം ഉത്പാദ്യ മന്യേസ കിം ത്വ് അനാഗസം
8 രാജാ രാജ്ഞഃ കഥം സാധൂൻ ഹിംസ്യാൻ നൃപതിസത്തമ
തദ് രാജ്ഞഃ സംനിഗൃഹ്യ ത്വം രു ാേയാപജിഹീർഷസി
9 അസ്മാംസ് തദ് ഏേനാ ഗേച്ഛത ത്വയാ ബാർഹ േഥ കൃതം
വയം ഹി ശക്താ ധർമസ്യ രക്ഷേണ ധർമചാരിണഃ
10 മനുഷ്യാണാം സമാലംേഭാ ന ച ദൃഷ്ടഃ കദാ ചന
സ കഥം മാനുൈഷർ േദവം യ ം ഇച്ഛസി ശങ്കരം
11 സവർേണാ ഹി സവർണാനാം പശുസഞ്ജ്ഞാം കരിഷ്യതി
േകാ ഽന്യ ഏവം യഥാ ഹി ത്വം ജരാസന്ധ വൃഥാ മതിഃ
12 േത ത്വാംജ്ഞാതിക്ഷയകരം വയം ആർതാനുസാരിണഃ
ജ്ഞാതിവൃദ്ധി നിമിത്താർഥം വിനിയ ം ഇഹാഗതാഃ
13 നാസ്തി േലാേക പുമാൻ അന്യഃ ക്ഷ ിേയഷ്വ് ഇതി ൈചവ യത്
മന്യേസ സ ച േത രാജൻ സുമഹാൻ ബുദ്ധിവി വഃ
14 േകാ ഹി ജാനന്ന് അഭിജനം ആത്മനഃ ക്ഷ ിേയാ നൃപ
നാവിേശത് സ്വർഗം അതുലം രണാനന്തരം അവ്യയം
15 സ്വർഗം ഹ്യ് ഏവ സമാസ്ഥായ രണയേജ്ഞഷു ദീക്ഷിതാഃ
യജേന്തക്ഷ ിയാ േലാകാംസ് തദ് വിദ്ധി മഗധാധിപഃ
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16 സ്വർഗേയാനിർ ജേയാ രാജൻ സ്വർഗേയാനിർ മഹദ് യശഃ
സ്വർഗേയാനിസ് തേപാ യുേദ്ധ മാർഗഃ േസാ ഽവ്യഭിചാരവാൻ
17 ഏഷ ഹ്യ്ഐേ ാ ൈവജയേന്താ ഗുേണാ നിത്യം സമാഹിതഃ
േയനാസുരാൻ പരാജിത്യ ജഗത് പാതി ശത തുഃ
18 സ്വർഗം ആസ്ഥായ കസ്യ സ്യാദ് വി ഹിത്വം യഥാ തവ
മാഗൈധർ വിപുൈലഃ ൈസൈന്യർ ബാഹുല്യ ബലദർപിൈതഃ
19 മാവമൻസ്ഥാഃ പരാൻ രാജൻ നാസ്തി വീര്യം നേര നേര
സമം േതജസ് ത്വയാ ൈചവ േകവലം മനുേജശ്വര
20 യാവദ് ഏവ ന സംബുദ്ധം താവദ് ഏവ ഭേവത് തവ
വിഷഹ്യം ഏതദ് അസ്മാകം അേതാ രാജൻ വീമി േത
21 ജഹി ത്വം സദൃേശഷ്വ് ഏവ മാനം ദർപം ച മാഗധ
മാ ഗമഃ സസുതാമാത്യഃ സബലശ് ച യമക്ഷയം
22 ദംേഭാദ്ഭവഃ കാർതവീര്യ ഉത്തരശ് ച ബൃഹ ഥഃ
േ യേസാ ഹ്യ് അവമേന്യഹ വിേനശുഃ സബലാ നൃപാഃ
23 മുമുക്ഷമാണാസ് ത്വത്തശ് ച ന വയം ാഹ്മണ വാഃ
ശൗരിർ അസ്മി ഹൃഷീേകേശാ നൃവീരൗ പാണ്ഡവാവ് ഇമൗ
24 ത്വാം ആഹ്വയാമേഹ രാജൻസ്ഥിേരാ യുധ്യസ്വ മാഗധ
മുഞ്ച വാ നൃപതീൻ സർവാൻ മാ ഗമസ് ത്വം യമക്ഷയം
25 [ജ്]
നാജിതാൻ ൈവ നരപതീൻ അഹംആദദ്മി കാംശ് ചന
ജിതഃ കഃ പര്യവസ്ഥാതാ േകാ ഽ േയാ ന മയാ ജിതഃ
26 ക്ഷ ിയൈസ്യതദ് ഏവാഹുർ ധർമ്യം കൃേഷ്ണാപജീവനം
വി മ്യ വശം ആനീയ കാമേതാ യത് സമാചേരത്
27 േദവതാർഥം ഉപാകൃത്യ രാജ്ഞഃ കൃഷ്ണ കഥം ഭയാത്
അഹം അദ്യ വിമുേഞ്ചയം ക്ഷാ ം തം അനുസ്മരൻ
28 ൈസന്യം ൈസേന്യന വ േഢന ഏക ഏേകന വാ പുനഃ
ദ്വാഭ്യാം ിഭിർ വാ േയാേത്സ്യ ഽഹം യുഗപത് പൃഥഗ് ഏവ വാ
29 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ജരാസന്ധഃ സഹേദവാഭിേഷചനം
ആജ്ഞാപയത് തദാ രാജാ യുയു ർ ഭീമകർമഭിഃ
30 സ തു േസനാപതീ രാജാ സസ്മാര ഭരതർഷഭ
കൗശികം ചി േസനം ച തസ്മിൻ യുദ്ധ ഉപസ്ഥിേത
31 യേയാസ് േത നാമനീ േലാേക ഹംേസതി ഡിഭേകതി ച
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പൂർവം സങ്കഥിേത പുംഭിർ നൃേലാേക േലാകസത്കൃേത
32 തം തു രാജൻ വിഭുഃ ശൗരീ രാജാനം ബലിനാം വരം
ത്വാ പുരുഷശാർദൂല ശാർദൂലസമവി മം
33 സത്യസേന്ധാ ജരാസന്ധം ഭുവി ഭീമപരാ മം
ഭാഗം അന്യസ്യ നിർദിഷ്ടം വധ്യം ഭൂമിഭൃദ് അച തഃ
34 നാത്മനാത്മവതാം മുഖ്യ ഇേയഷ മധുസൂദനഃ
ഹ്മണആജ്ഞാം പുര ത്യ ഹ ം ഹലധരാനുജഃ
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അധ്യായം 21

1 [വ്]
തതസ് തം നിശ്ചിതാത്മാനം യുദ്ധായ യദുനന്ദനഃ
ഉവാച വാഗ്മീ രാജാനം ജരാസന്ധം അേധാക്ഷജഃ
2 യാണാം േകന േത രാജൻ േയാ ം വിതരേത മനഃ
അസ്മദ് അന്യതേമേനഹ സജ്ജീഭവതു േകാ യുധി
3 ഏവം ഉക്തഃ സ കൃേഷ്ണന യുദ്ധം വേ മഹാദ തിഃ
ജരാസന്ധസ് തേതാ രാജൻ ഭീമേസേനന മാഗധഃ
4 ധാരയന്ന് അഗദാൻ മുഖ്യാൻ നിർവൃതീർ േവദനാനി ച
ഉപതേസ്ഥ ജരാസന്ധം യുയു ം ൈവ പുേരാഹിതഃ
5 കൃതസ്വസ്ത്യയേനാ വിദ്വാൻ ാഹ്മേണന യശസ്വിനാ
സമനഹ്യജ് ജരാസന്ധഃക്ഷ ധർമം അനു തഃ
6 അവമുച്യ കിരീടം സ േകശാൻ സമനുമൃജ്യ ച
ഉദതിഷ്ഠജ് ജരാസേന്ധാ േവലാതിഗ ഇവാർണവഃ
7 ഉവാച മതിമാൻ രാജാ ഭീമം ഭീമപരാ മം
ഭീമ േയാേത്സ്യ ത്വയാ സാർധം േ യസാ നിർജിതം വരം
8 ഏവം ഉക്ത്വാ ജരാസേന്ധാ ഭീമേസനം അരിന്ദമഃ
ത ദ്യയൗ മഹാേതജാഃ ശ ം ബലിർ ഇവാസുരഃ
9 തതഃ സംമ ്യ കൃേഷ്ണന കൃതസ്വസ്ത്യയേനാ ബലീ
ഭീമേസേനാ ജരാസന്ധംആസസാദ യുയുത്സയാ
10 തതസ് തൗ നരശാർദൂലൗ ബാഹുശ ൗ സമീയതുഃ
വീരൗ പരമസംഹൃഷ്ടാവ് അേന്യാന്യജയ കാങ്ക്ഷിണൗ
11 തേയാർ അഥ ഭുജാഘാതാൻ നി ഹ ഹാത് തഥാ
ആസീത് സുഭീമ സം ാേദാ വ പർവതേയാർ ഇവ
12 ഉഭൗ പരമസംഹൃഷ്ടൗ ബേലനാതിബലാവ് ഉഭൗ
അേന്യാന്യസ്യാന്തരം േ പര രജൈയഷിണൗ
13 തദ് ഭീമം ഉത്സാര്യ ജനം യുദ്ധം ആസീദ് ഉപഹ്വേര
ബലിേനാഃ സംയുേഗ രാജൻ വൃ വാസവേയാർ ഇവ
14 കർഷണാകർഷണാഭ്യാം അഭ്യാകർഷ വികർഷൈണഃ
ആകർേഷതാം തഥാേന്യാന്യം ജാനുഭിശ് ചാഭിജഘ്നതുഃ
15 തതഃ ശേബ്ദന മഹതാ ഭർത്സയന്തൗ പര രം
പാഷാണ സംഘാതനിൈഭഃ ഹാൈരർ അഭിജഘ്നതുഃ
16 വ േഢാര ൗ ദീർഘഭുജൗ നിയുദ്ധ കുശലാവ് ഉഭൗ
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ബാഹുഭിഃ സമസേജ്ജതാം ആയൈസഃ പരിൈഘർ ഇവ
17 കാർത്തികസ്യ തു മാസസ്യ വൃത്തം ഥേമ ഽഹനി
അനാരതം ദിവാരാ ം അവി ാന്തം അവർതത
18 തദ്വൃത്തം തു േയാദശ്യാം സമേവതം മഹാത്മേനാഃ
ചതുർദശ്യാം നിശായാം തു നിവൃേത്താ മാഗധഃ മാത്
19 തം രാജാനം തഥാ ാന്തം ദൃഷ്ട്വാ രാജഞ് ജനാർദനഃ
ഉവാച ഭീമകർമാണം ഭീമം സംേബാധയന്ന് ഇവ
20 ാന്തഃ ശ ർ ന കൗേന്തയ ലഭ്യഃ പീഡയിതും രേണ
പീഡ്യമാേനാ ഹി കാർേത്സ്ന്യന ജഹ്യാജ് ജീവിതം ആത്മനഃ
21 തസ്മാത് േത ൈനവ കൗേന്തയ പീഡനീേയാ നരാധിപഃ
സമം ഏേതന യുധ്യസ്വ ബാഹുഭ്യാം ഭരതർഷഭ
22 ഏവം ഉക്തഃ സ കൃേഷ്ണന പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
ജരാസന്ധസ്യ തദ് ര ംജ്ഞാത്വാ ചേ മതിം വേധ
23 തതസ് തം അജിതം േജതും ജരാസന്ധം വൃേകാദരഃ
സംരഭ്യ ബലിനാം മുേഖ്യാ ജ ാഹ കുരുനന്ദനഃ
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അധ്യായം 22

1 [വ്]
ഭീമേസനസ് തതഃ കൃഷ്ണം ഉവാച യദുനന്ദനം
ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ വിപുലാം ജരാസന്ധ ജിഘാംസയാ
2 നായം പാേപാ മയാ കൃഷ്ണ യുക്തഃ സ്യാദ് അനുേരാധിതും
ാേണന യദുശാർദൂല ബദ്ധവങ്ക്ഷണ വാസസാ
3 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കൃഷ്ണഃ ത വാച വൃേകാദരം
ത്വരയൻ പുരുഷവ്യാേ ാ ജരാസന്ധ വേധപ്സയാ
4 യത് േത ൈദവം പരം സത്ത്വം യച് ച േത മാതരിശ്വനഃ
ബലം ഭീമ ജരാസേന്ധ ദർശയാശു തദ് അദ്യ നഃ
5 ഏവം ഉക്തസ് തദാ ഭീേമാ ജരാസന്ധം അരിന്ദമഃ
ഉത്ക്ഷിപ്യ ാമയദ് രാജൻ ബലവന്തം മഹാബലഃ
6 ാമയിത്വാ ശതഗുണം ഭുജാഭ്യാം ഭരതർഷഭ
ബഭഞ്ജ പൃേഷ്ഠ സങ്ക്ഷിപ്യ നിഷ്പിഷ്യ വിനനാദ ച
7 തസ്യ നിഷ്പിഷ്യമാണസ്യ പാണ്ഡവസ്യ ച ഗർജതഃ
അഭവത് തുമുേലാ നാദഃ സർവ ാണി ഭയങ്കരഃ
8 വിേ സുർ മാഗധാഃ സർേവ ീണാം ഗർഭാശ് ച സു വുഃ
ഭീമേസനസ്യ നാേദന ജരാസന്ധസ്യ ൈചവ ഹ
9 കിം നു സ്വിദ് ധിമവാൻ ഭിന്നഃ കിം നു സ്വിദ് ദീര്യേത മഹീ
ഇതി സ്മ മാഗധാ ജ ർ ഭീമേസനസ്യ നിസ്വനാത്
10 തേതാ രാജകുലദ്വാരി സുപ്തം ഇവ തം നൃപം
രാ ൗ പരാസും ഉ ജ്യ നിശ്ച മുർ അരിന്ദമാഃ
11 ജരാസന്ധ രഥം കൃേഷ്ണാ േയാജയിത്വാ പതാകിനം
ആേരാപ്യ ാതരൗ ൈചവ േമാക്ഷയാം ആസബാന്ധവാൻ
12 േത ൈവ രത്നഭുജം കൃഷ്ണം രത്നാർഹം പൃഥിവീശ്വരാഃ
രാജാനശ് ച ർ ആസാദ്യ േമാക്ഷിതാ മഹേതാ ഭയാത്
13 അക്ഷതഃ ശ സമ്പേന്നാ ജിതാരിഃ സഹ രാജഭിഃ
രഥം ആസ്ഥായ തം ദിവ്യം നിർജഗാമ ഗിരി ജാത്
14 യഃ സേസാദര്യവാൻ നാമ ദ്വിേയാധഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
അഭ്യാസഘാതീ സ േശ്യാ ദുർജയഃ സർവരാജഭിഃ
15 ഭീമാർജുനാഭ്യാം േയാധാഭ്യാം ആസ്ഥിതഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
ശുശുേഭ രഥവേര്യാ ഽസൗ ദുർജയഃ സർവധന്വിഭിഃ
16 ശ വി ഹി സം ാേമ േചരതുസ് താരകാ മേയ
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രേഥന േതന തം കൃഷ്ണ ഉപാരുഹ്യ യയൗ തദാ
17 തപ്തചാമീകരാേഭണ കിങ്കിണീജാലമാലിനാ
േമഘനിർേഘാഷനാേദന ൈജേ ണാമി ഘാതിനാ
18 േയന ശേ ാ ദാനവാനാം ജഘാന നവതീർ നവ
തം ാപ്യ സമഹൃഷ്യന്ത രഥം േത പുരുഷർഷഭാഃ
19 തതഃ കൃഷ്ണം മഹാബാഹും ാതൃഭ്യാം സഹിതം തദാ
രഥസ്ഥം മാഗധാ ദൃഷ്ട്വാ സമപദ്യന്ത വിസ്മിതാഃ
20 ഹൈയർ ദിൈവ്യഃ സമായുേക്താ രേഥാ വായുസേമാ ജേവ
അധിഷ്ഠിതഃ സ ശുശുേഭ കൃേഷ്ണനാതീവ ഭാരത
21 അസംഗീ േദവ വിഹിതസ് തസ്മിൻ രഥവേര ധ്വജഃ
േയാജനാദ് ദദൃേശ ീമാൻ ഇ ായുധസമ ഭഃ
22 ചിന്തയാം ആസ കൃേഷ്ണാ ഽഥ ഗരുത്മന്തം സ ചാഭ്യയാത്
ക്ഷേണ തസ്മിൻ സ േതനാസീച് ൈചത്യയൂപ ഇേവാ ിതഃ
23 വ്യാദിതാൈസ്യർ മഹാനാൈദഃ സഹ ഭൂൈതർ ധ്വജാലൈയഃ
തസ്ഥൗ രഥവേര തസ്മിൻ ഗരുത്മാൻ പന്നഗാശനഃ
24 ദുർനിരീേക്ഷ്യാ ഹി ഭൂതാനാം േതജസാഭ്യധികം ബഭൗ
ആദിത്യ ഇവ മധ്യാേഹ്ന സഹ കിരണാവൃതഃ
25 ന സ സജ്ജതി വൃേക്ഷഷു ശൈ ശ് ചാപി ന രിഷ്യേത
ദിേവ്യാ ധ്വജവേരാ രാജൻ ദൃശ്യേത േദവ മാനുൈഷഃ
26 തം ആസ്ഥായ രഥം ദിവ്യം പർജന്യസമനിസ്വനം
നിര്യയൗ പുരുഷവ്യാ ഃ പാണ്ഡവാഭ്യാം സഹാച തഃ
27 യം േലേഭ വാസവാദ് രാജാ വസുസ് തസ്മാദ് ബൃഹ ഥഃ
ബൃഹ ഥാത് േമൈണവ ാേപ്താ ബാർഹ ഥം നൃപം
28 സ നിര്യയൗ മഹാബാഹുഃ പുണ്ഡരീേകക്ഷണസ് തതഃ
ഗിരി ജാദ് ബഹിസ് തസ്ഥൗ സേമ േദേശ മഹായശാഃ
29 തൈ നം നാഗരാഃ സർേവ സത്കാേരണാഭ്യയുസ് തദാ
ാഹ്മണ മുഖാ രാജൻ വിധിദൃേഷ്ടണ കർമണാ

30 ബന്ധനാദ് വി മുക്താശ് ച രാജാേനാ മധുസൂദനം
പൂജയാം ആസുർഊചുശ് ച സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
31 ൈനതച് ചി ം മഹാബാേഹാ ത്വയി േദവകിനന്ദന
ഭീമാർജുനബേലാേപേത ധർമസ്യ പരിപാലനം
32 ജരാസന്ധ േദ േഘാേര ദുഃഖപേങ്ക നിമജ്ജതാം
രാജ്ഞാം സമഭ ദ്ധരണം യദ് ഇദം കൃതം അദ്യ േത
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33 വിേഷ്ണാ സമവസന്നാനാം ഗിരിദുർേഗ സുദാരുേണ
ദിഷ്ട്യാ േമാക്ഷാദ് യേശാ ദീപ്തം ആപ്തം േത പുരുേഷാത്തമ
34 കിം കുർമഃ പുരുഷവ്യാ വീഹി പുരുഷർഷഭ
കൃതം ഇത്യ് ഏവ തജ് േജ്ഞയം നൃൈപർ യദ്യ് അപി ദുഷ്കരം
35 താൻ ഉവാച ഹൃഷീേകശഃ സമാശ്വാസ്യ മഹാമനാഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ രാജസൂയം തും ആഹർതും ഇച്ഛതി
36 തസ്യ ധർമ വൃത്തസ്യ പാർഥിവ ത്വം ചികീർഷതഃ
സർൈവർ ഭവദ്ഭിർ യജ്ഞാർേഥ സാഹായ്യം ദീയതാം ഇതി
37 തതഃ തീതമനസസ് േത നൃപാ ഭരതർഷഭ
തേഥത്യ് ഏവാ വൻ സർേവ തിജ ശ് ച താം ഗിരം
38 രത്നഭാജം ച ദാശാർഹം ച സ് േത പൃഥിവീശ്വരാഃ
കൃ ാജ് ജ ാഹ േഗാവിന്ദസ് േതഷാം തദ് അനുകമ്പയാ
39 ജരാസന്ധാത്മജശ് ൈചവ സഹേദേവാ മഹാരഥഃ
നിര്യയൗ സജനാമാത്യഃ പുര ത്യ പുേരാഹിതം
40 സ നീൈചഃ ിേതാ ഭൂത്വാ ബഹുരത്നപുേരാഗമഃ
സഹേദേവാ നൃണാം േദവം വാസുേദവം ഉപസ്ഥിതഃ
41 ഭയാർതായ തതസ് തൈസ്മ കൃേഷ്ണാ ദത്ത്വാഭയം തദാ
അഭ്യഷിഞ്ചത തൈ വ ജരാസന്ധാത്മജം തദാ
42 ഗൈത്വകത്വം ച കൃേഷ്ണന പാർഥാഭ്യാം ൈചവ സത്കൃതഃ
വിേവശ രാജാ മതിമാൻ പുനർ ബാർഹ ഥം പുരം
43 കൃഷ്ണസ് തു സഹ പാർഥാഭ്യാം ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
രത്നാന്യ് ആദായ ഭൂരീണി യയൗ പുഷ്കേരക്ഷണഃ
44 ഇ സ്ഥം ഉപാഗമ്യ പാണ്ഡവാഭ്യാം സഹാച തഃ
സേമത്യ ധർമരാജാനം ീയമാേണാ ഽഭ്യഭാഷത
45 ദിഷ്ട്യാ ഭീേമന ബലവാഞ് ജരാസേന്ധാ നിപാതിതഃ
രാജാേനാ േമാക്ഷിതാശ് േചേമ ബന്ധനാൻ നൃപസത്തമ
46 ദിഷ്ട്യാ കുശലിനൗ േചമൗ ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
പുനഃ സ്വനഗരം ാപ്താവ് അക്ഷതാവ് ഇതി ഭാരത
47 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ കൃഷ്ണം പൂജയിത്വാ യഥാർഹതഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ ഹൃഷ്ടഃ പരിഷസ്വേജ
48 തതഃ ക്ഷീേണ ജരാസേന്ധ ാതൃഭ്യാം വിഹിതം ജയം
അജാതശ ർ ആസാദ്യ മുമുേദ ാതൃഭിഃ സഹ
49 യഥാ വയഃ സമാഗമ്യ രാജഭിസ് ൈതശ് ച പാണ്ഡവഃ
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സത്കൃത്യ പൂജയിത്വാ ച വിസസർജ നരാധിപാൻ
50 യുധിഷ്ഠിരാഭ്യനുജ്ഞാതാസ് േത നൃപാ ഹൃഷ്ടമാനസാഃ
ജ ഃ സ്വേദശാംസ് ത്വരിതാ യാൈനർ ഉച്ചാവൈചസ് തതഃ
51 ഏവം പുരുഷശാർദൂേലാ മഹാബുദ്ധിർ ജനാർദനഃ
പാണ്ഡൈവർ ഘാതയാം ആസ ജരാസന്ധം അരിം തദാ
52 ഘാതയിത്വാ ജരാസന്ധം ബുദ്ധിപൂർവം അരിന്ദമഃ
ധർമരാജം അനുജ്ഞാപ്യ പൃഥാം കൃഷ്ണാം ച ഭാരത
53 സുഭ ാം ഭീമേസനം ച ഫാൽഗുണം യമജൗ തഥാ
ധൗമ്യം ആമ യിത്വാ ച യയൗ സ്വാം പുരീം തി
54 േതൈനവ രഥമുേഖ്യന തരുണാദിത്യവർചസാ
ധർമരാജ വിസൃേഷ്ടന ദിേവ്യനാനാദയൻ ദിശഃ
55 തേതാ യുധിഷ്ഠിര മുഖാഃ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
ദക്ഷിണം അകുർവന്ത കൃഷ്ണം അ ിഷ്ടകാരിണം
56 തേതാ ഗേത ഭഗവതി കൃേഷ്ണ േദവകിനന്ദേന
ജയം ലബ്ധ്വാ സുവിപുലം രാജ്ഞാം അഭയദാസ് തദാ
57 സംവർധിതൗജേസാ ഭൂേയാ കർമണാ േതന ഭാരത
ൗപദ്യാഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ പരാം ീതിം അവർധയൻ
58 തസ്മിൻ കാേല തു യദ് യുക്തം ധർമകാമാർഥ സംഹിതം
തദ് രാജാ ധർമതശ് ചേ രാജ്യപാലന കീർതിമാൻ
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അധ്യായം 23

1 [വ്]
പാർഥഃ ാപ്യ ധനുഃേ ഷ്ഠം അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
രഥം ധ്വജം സഭാം ൈചവ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
2 ധനുർ അ ം ശരാ വീര്യം പേക്ഷാ ഭൂമിർ യേശാബലം
ാപ്തം ഏതൻ മയാ രാജൻ ദു ാപം യദ് അഭീപ്സിതം
3 ത കൃത്യം അഹം മേന്യ േകാശസ്യാസ്യ വിവർധനം
കരം ആഹാരയിഷ്യാമി രാജ്ഞഃ സർവാൻ നൃേപാത്തമ
4 വിജയായ യാസ്യാമി ദിശം ധനദ രക്ഷിതാം
തിഥാവ് അഥ മുഹൂർേത ച നക്ഷേ ച തഥാ ശിേവ
5 ധനഞ്ജയ വേചാ ത്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സ്നിഗ്ധഗംഭീര നാദിന്യാ തം ഗിരാ ത്യഭാഷത
6 സ്വസ്തി വാച്യാർഹേതാ വി ാൻ യാഹി ഭരതർഷഭ
ദുർഹൃദാം അ ഹർഷായ സുഹൃദാം നന്ദനായ ച
വിജയസ് േത വം പാർഥ ിയം കാമം അവാ ഹി
7 ഇത്യ് ഉക്തഃ യയൗ പാർഥഃ ൈസേന്യന മഹതാ വൃതഃ
അഗ്നിദേത്തന ദിേവ്യന രേഥനാദ്ഭുതകർമണാ
8 തൈഥവ ഭീമേസേനാ ഽപി യമൗ ച പുരുഷർഷഭൗ
സൈസന്യാഃ യയുഃ സർേവ ധർമരാജാഭി പൂജിതാഃ
9 ദിശം ധനപേതർ ഇഷ്ടാം അജയത് പാകശാസനിഃ
ഭീമേസനസ് തഥാ ാചീം സഹേദവസ് തു ദക്ഷിണാം
10 തീചീം നകുേലാ രാജൻ ദിശം വ്യജയദ് അ വിത്
ഖാണ്ഡവ സ്ഥംഅധ്യാേസ്ത ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
11 [ജ്]
ദിശാം അഭിജയം ഹ്മൻ വിസ്തേരണാനുകീർതയ
ന ഹി തൃപ്യാമി പൂർേവഷാം ശൃണ്വാനശ് ചരിതം മഹത്
12 [ൈവ]
ധനഞ്ജയസ്യ വക്ഷ്യാമി വിജയം പൂർവം ഏവ േത
യൗഗപേദ്യന പാർൈഥർ ഹി വിജിേതയം വസുന്ധരാ
13 പൂർവം കുണിന്ദ വിഷേയ വേശ ചേ മഹീപതീൻ
ധനഞ്ജേയാ മഹാബാഹുർ നാതിതീേ ണ കർമണാ
14 ആനർതാൻ കാലകൂടാംശ് ച കുണിന്ദാംശ് ച വിജിത്യ സഃ
സുമണ്ഡലം പാപജിതം കൃതവാൻ അനുൈസനികം
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15 സ േതന സഹിേതാ രാജൻ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
വിജിേഗ്യ സകലം ദ്വീപം തിവിന്ധ്യം ച പാർഥിവം
16 സകല ദ്വീപവാസാംശ് ച സപ്ത ദ്വീേപ ച േയ നൃപാഃ
അർജുനസ്യ ച ൈസന്യാനാം വി ഹസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
17 സ താൻ അപി മേഹഷ്വാേസാ വിജിത്യ ഭരതർഷഭ
ൈതർ ഏവ സഹിതഃ സർൈവഃ ാഗ്േജ്യാതിഷം ഉപാ വത്
18 ത രാജാ മഹാൻആസീദ് ഭഗദേത്താ വിശാം പേത
േതനാസീത് സുമഹദ് യുദ്ധം പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
19 സ കിരാൈതശ് ച ചീൈനശ് ച വൃതഃ ാഗ്േജ്യാതിേഷാ ഽഭവത്
അൈന്യശ് ച ബഹുഭിർ േയാൈധഃ സാഗരാനൂപവാസിഭിഃ
20 തതഃ സ ദിവസാൻ അഷ്ടൗ േയാധയിത്വാ ധനഞ്ജയം
ഹസന്ന് അ വീദ് രാജാ സം ാേമ വിഗത മഃ
21 ഉപപന്നം മഹാബാേഹാ ത്വയി പാണ്ഡവനന്ദന
പാകശാസനദായാേദ വീര്യം ആഹവേശാഭിനി
22 അഹം സഖാ സുേര സ്യ ശ ാദ് അനവേമാ രേണ
ന ച ശേക്നാമി േത താതസ്ഥാതും മുഖേതാ യുധി
23 കിംഈപ്സിതം പാണ്ഡേവയ ഹി കിം കരവാണി േത
യദ് വക്ഷ്യസി മഹാബാേഹാ തത് കരിഷ്യാമി പു ക
24 [അർ]
കുരൂണാം ഋഷേഭാ രാജാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തസ്യ പാർഥിവതാംഈേപ്സ കരസ് തൈസ്മ ദീയതാം
25 ഭവാൻ പിതൃസഖാ ൈചവ ീയമാേണാ മയാപി ച
തേതാ നാജ്ഞാപയാമി ത്വാം ീതിപൂർവം ദീയതാം
26 [ഭ]
കുന്തീ മാതർ യഥാ േമ ത്വം തഥാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സർവം ഏതത് കരിഷ്യാമി കിം ചാന്യത് കരവാണി േത
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അധ്യായം 24

1 [ൈവ]
തം വിജിത്യ മഹാബാഹുഃ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
യയാവ് ഉത്തരാം തസ്മാദ് ദിശം ധനദ പാലിതം
2 അന്തർ ഗിരിം ച കൗേന്തയസ് തൈഥവ ച ബഹിർ ഗിരിം
തേഥാപരി ഗിരിം ൈചവ വിജിേഗ്യ പുരുഷർഷഭഃ
3 വിജിത്യ പർവതാൻ സർവാൻ േയ ച ത നരാധിപാഃ
താൻ വേശസ്ഥാപയിത്വാ സ രത്നാന്യ് ആദായ സർവശഃ
4 ൈതർ ഏവ സഹിതഃ സർൈവർ അനുരജ്യ ച താൻ നൃപാൻ
കുലൂതവാസിനം രാജൻ ബൃഹന്തം ഉപജഗ്മിവാൻ
5 മൃദംഗവരനാേദന രഥേനമി സ്വേനന ച
ഹസ്തിനാം ച നിനാേദന കമ്പയൻ വസുധാം ഇമാം
6 തേതാ ബൃഹന്തസ് തരുേണാ ബേലന ചതുരംഗിനാ
നി മ്യ നഗരാത് തസ്മാദ് േയാധയാം ആസ പാണ്ഡവം
7 സുമഹാൻ സംനിപാേതാ ഽഭൂദ് ധനഞ്ജയബൃഹന്തേയാഃ
ന ശശാക ബൃഹന്തസ് തു േസാഢും പാണ്ഡവ വി മം
8 േസാ ഽവിഷഹ്യതമംജ്ഞാത്വാ കൗേന്തയം പർവേതശ്വരഃ
ഉപാവർതത ദുർേമധാ രത്നാന്യ് ആദായ സർവശഃ
9 സ തദ് രാജ്യം അവസ്ഥാപ്യ കുലൂത സഹിേതാ യയൗ
േസനാ ബി ം അേഥാ രാജൻ രാജ്യാദ് ആശു സമാക്ഷിപത്
10 േമാദാ പുരം വാമേദവം സുദാമാനം സുസ ലം
കുലൂതാൻ ഉത്തരാംശ് ൈചവ താംശ് ച രാജ്ഞഃ സമാനയത്
11 ത സ്ഥഃ പുരുൈഷർ ഏവ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
വ്യജയദ് ധനഞ്ജേയാ രാജൻ േദശാൻ പഞ്ച മാണതഃ
12 സ ദിവഃ സ്ഥംആസാദ്യ േസനാ ബിേന്ദാഃ പുരം മഹത്
ബേലന ചതുരംേഗണ നിേവശം അകേരാത് ഭുഃ
13 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ സർൈവർ വിഷ്വഗ് അശ്വം നരാധിപം
അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാേതജാഃ പൗരവം പുരുഷർഷഭഃ
14 വിജിത്യ ചാഹേവ ശൂരാൻ പാർവതീയാൻ മഹാരഥാൻ
ധ്വജിന്യാ വ്യജയദ് രാജൻ പുരം പൗരവരക്ഷിതം
15 പൗരവം തു വിനിർജിത്യ ദസ ൻ പർവതവാസിനഃ
ഗണാൻ ഉത്സവ സേങ്കതാൻ അജയത് സപ്ത പാണ്ഡവഃ
16 തതഃ കാശ്മീരകാൻ വീരാൻക്ഷ ിയാൻക്ഷ ിയർഷഭഃ
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വ്യജയൽ േലാഹിതം ൈചവ മണ്ഡൈലർ ദശഭിഃ സഹ
17 തതസ് ിഗർതാൻ കൗേന്തേയാ ദാർവാൻ േകാക നദാശ് ച േയ
ക്ഷ ിയാ ബഹേവാ രാജന്ന് ഉപാവർതന്ത സർവശഃ
18 അഭിസാരീം തേതാ രമ്യാം വിജിേഗ്യ കുരുനന്ദനഃ
ഉരഗാവാസിനം ൈചവ േരാചമാനം രേണ ഽജയത്
19 തതഃ സിംഹപുരം രമ്യം ചി ായുധസുരക്ഷിതം
ാമഥദ് ബലം ആസ്ഥായ പാകശാസനിർ ആഹേവ
20 തതഃ സുഹ്മാംശ് ച േചാലാംശ് ച കിരീടീ പാണ്ഡവർഷഭഃ
സഹിതഃ സർവൈസേന്യന ാമഥത് കുരുനന്ദനഃ
21 തതഃ പരമവി ാേന്താ ബാ ീകാൻ കുരുനന്ദനഃ
മഹതാ പരിമർേദന വേശ ചേ ദുരാസദാൻ
22 ഗൃഹീത്വാ തു ബലം സാരം ഫൽഗു േചാ ജ്യ പാണ്ഡവഃ
ദരദാൻ സഹ കാംേബാൈജർ അജയത് പാകശാസനിഃ
23 ാഗുത്തരാം ദിശം േയ ച വസന്ത്യ് ആ ിത്യ ദസ്യവഃ
നിവസന്തി വേന േയ ച താൻ സർവാൻ അജയത് ഭുഃ
24 േലാഹാൻ പരമകാംേബാജാൻ ഋഷികാൻ ഉത്തരാൻ അപി
സഹിതാംസ് താൻ മഹാരാജ വ്യജയത് പാകശാസനിഃ
25 ഋഷിേകഷു തു സം ാേമാ ബഭൂവാതിഭയം കരഃ
താരകാ മയ സങ്കാശഃ പരമർഷിക പാർഥേയാഃ
26 സ വിജിത്യ തേതാ രാജന്ന് ഋഷികാൻ രണമൂർധനി
ശുേകാദര സമ ഖ്യാൻ ഹയാൻ അഷ്ടൗ സമാനയത്
മയൂരസദൃശാൻ അന്യാൻ ഉഭയാൻ ഏവ ചാപരാൻ
27 സ വിനിർജിത്യ സം ാേമ ഹിമവന്തം സ നി ടം
േശ്വതപർവതം ആസാദ്യ ന്യവസത് പുരുഷർഷഭഃ
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അധ്യായം 25

1 [വ്]
സ േശ്വതപർവതം വീരഃ സമതി മ്യ ഭാരത
േദശം കിം പുരുഷാവാസം മപുേ ണ രക്ഷിതം
2 മഹതാ സംനിപാേതനക്ഷ ിയാന്തകേരണ ഹ
വ്യജയത് പാണ്ഡവേ ഷ്ഠഃ കേര ൈചവ ന്യേവശയത്
3 തം ജിത്വാ ഹാടകം നാമ േദശം ഗുഹ്യക രക്ഷിതം
പാകശാസനിർ അവ്യ ഃ സഹൈസന്യഃ സമാസദത്
4 താംസ് തു സാേന്ത്വന നിർജിത്യ മാനസം സര ഉത്തമം
ഋഷികുല്യാശ് ച താഃ സർവാ ദദർശ കുരുനന്ദനഃ
5 സേരാ മാനസം ആസാദ്യ ഹാടകാൻ അഭിതഃ ഭുഃ
ഗന്ധർവരക്ഷിതം േദശം വ്യജയത് പാണ്ഡവസ് തതഃ
6 ത തിത്തിരി കൽമാഷാൻ മ കാക്ഷാൻ ഹേയാത്തമാൻ
േലേഭ സ കരം അത്യന്തം ഗന്ധർവനഗരാത് തദാ
7 ഉത്തരം ഹരിവർഷം തു സമാസാദ്യ സ പാണ്ഡവഃ
ഇേയഷ േജതും തം േദശം പാകശാസനനന്ദനഃ
8 തത ഏനം മഹാകായാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാഃ
ദ്വാരപാലാഃ സമാസാദ്യ ഹൃഷ്ടാ വചനം അ വൻ
9 പാർഥ േനദം ത്വയാ ശക്യം പുരം േജതും കഥം ചന
ഉപാവർതസ്വ കല്യാണ പര്യാപ്തം ഇദം അച ത
10 ഇദം പുരം യഃ വിേശദ് വം സ ന ഭേവൻ നരഃ
ീയാമേഹ ത്വയാ വീര പര്യാേപ്താ വിജയസ് തവ
11 ന ചാപി കിം ചിജ് േജതവ്യം അർജുനാ ദൃശ്യേത
ഉത്തരാഃ കുരേവാ ഹ്യ് ഏേത നാ യുദ്ധം വർതേത
12 വിഷ്ടശ് ചാപി കൗേന്തയ േനഹ ക്ഷ്യസി കിം ചന
ന ഹി മാനുഷേദേഹന ശക്യം അ ാഭിവീക്ഷിതും
13 അേഥഹ പുരുഷവ്യാ കിം ചിദ് അന്യച് ചികീർഷസി
തദ് വീഹി കരിഷ്യാേമാ വചനാത് തവ ഭാരത
14 തതസ് താൻ അ വീദ് രാജന്ന് അർജുനഃ പാകശാസനിഃ
പാർഥിവത്വം ചികീർഷാമി ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
15 ന േവക്ഷ്യാമി േവാ േദശം ബാധ്യത്വം യദി മാനുൈഷഃ
യുധിഷ്ഠിരായ തത് കിം ചിത് കരവൻ നഃ ദീയതാം
16 തേതാ ദിവ്യാനി വ ാണി ദിവ്യാന്യ് ആഭരണാനി ച
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േമാകാജിനാനി ദിവ്യാനി തൈസ്മ േത ദദുഃ കരം
17 ഏവം സ പുരുഷവ്യാേ ാ വിജിേഗ്യ ദിശം ഉത്തരാം
സം ാമാൻ സുബഹൂൻ കൃത്വാ ക്ഷ ിൈയർ ദസ ഭിസ് തഥാ
18 സ വിനിർജിത്യ രാജ്ഞസ് താൻ കേര ച വിനിേവശ്യ ഹ
ധനാന്യ് ആധായ സർേവേഭ്യാ രത്നാനി വിവിധാനി ച
19 ഹയാംസ് തിത്തിരി കൽമാഷാഞ് ശുകപ നിഭാൻ അപി
മയൂരസദൃശാംശ് ചാന്യാൻ സർവാൻ അനിലരംഹസഃ
20 വൃതഃ സുമഹതാ രാജൻ ബേലന ചതുരംഗിണാ
ആജഗാമ പുനർ വീരഃ ശ സ്ഥം പുേരാത്തമം
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