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അധ്യായം 51

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ദമയന്തീ തു തച് ത്വാ വേചാ ഹംസസ്യ ഭാരത
തദാ ഭൃതി ന സ്വസ്ഥാ നലം തി ബഭൂവ സാ
2 തതശ് ചിന്താപരാ ദീനാ വിവർണവദനാ കൃശാ
ബഭൂവ ദമയന്തീ തു നിഃശ്വാസപരമാ തദാ
3 ഊർധ്വദൃഷ്ടിർ ധ്യാനപരാ ബഭൂേവാന്മത്ത ദർശനാ
ന ശയ്യാസനേഭാേഗഷു രതിം വിന്ദതി കർഹി ചിത്
4 ന നക്തം ന ദിവാ േശേത ഹാ േഹതി വദതീ മുഹുഃ
താം അസ്വസ്ഥാം തദാകാരാം സഖ്യസ് താ ജ ർ ഇംഗിൈതഃ
5 തേതാ വിദർഭപതേയ ദമയന്ത്യാഃ സഖീഗണഃ
ന്യേവദയത ന സ്വസ്ഥാം ദമയന്തീം നേരശ്വര
6 തച് ത്വാ നൃപതിർ ഭീേമാ ദമയന്തീസഖീഗണാത്
ചിന്തയാം ആസ തത് കാര്യം സുമഹത് സ്വാം സുതാം തി
7 സ സമീക്ഷ്യ മഹീപാലഃ സ്വാം സുതാം ാപ്തയൗവനാം
അപശ്യദ് ആത്മനഃ കാര്യം ദമയന്ത്യാഃ സ്വയംവരം
8 സ സംനിപാതയാം ആസ മഹീപാലാൻ വിശാം പേത
അനുഭൂയതാം അയം വീരാഃ സ്വയംവര ഇതി േഭാ
9 ത്വാ തു പാർഥിവാഃ സർേവ ദമയന്ത്യാഃ സ്വയംവരം
അഭിജ സ് തദാ ഭീമം രാജാേനാ ഭീമശാസനാത്
10 ഹസ്ത്യശ്വരഥേഘാേഷണ നാദയേന്താ വസുന്ധരാം
വിചി മാല്യാഭരൈണർ ബൈലർ ദൃൈശ്യഃ സ്വല ൈതഃ
11 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
അടമാനൗ മഹാത്മാനാവ് ഇ േലാകം ഇേതാ ഗതൗ
12 നാരദഃ പർവതശ് ൈചവ മഹാത്മാനൗ മഹാ തൗ
േദവരാജസ്യ ഭവനം വിവിശാേത സുപൂജിതൗ
13 താവ് അർചിത്വാ സഹ ാക്ഷസ് തതഃ കുശലം അവ്യയം
പ ച്ഛാനാമയം ചാപി തേയാഃ സർവഗതം വിഭുഃ
14 നാരദ ഉവാച
ആവേയാഃ കുശലം േദവ സർവ ഗതംഈശ്വര
േലാേക ച മഘവൻ കൃേത്സ്ന നൃപാഃ കുശലിേനാ വിേഭാ
15 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
നാരദസ്യ വചഃ ത്വാ പ ച്ഛ ബലവൃ ഹാ
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ധർമജ്ഞാഃ പൃഥിവീപാലാസ് ത്യക്തജീവിതേയാധിനഃ
16 ശേ ണ നിധനം കാേല േയ ഗച്ഛന്ത്യ് അപരാങ്മുഖാഃ
അയം േലാേകാ ഽക്ഷയസ് േതഷാം യൈഥവ മമ കാമധുക്
17 ക്വ നു േതക്ഷ ിയാഃ ശൂരാ ന ഹി പശ്യാമി താൻ അഹം
ആഗച്ഛേതാ മഹീപാലാൻ അതിഥീൻ ദയിതാൻ മമ
18 ഏവം ഉക്തസ് തു ശേ ണ നാരദഃ ത്യഭാഷത
ശൃണു േമ ഭഗവൻ േയന ന ദൃശ്യേന്ത മഹീക്ഷിതഃ
19 വിദർഭരാജദുഹിതാ ദമയന്തീതി വി താ
രൂേപണസമതി ാന്താ പൃഥിവ്യാം സർവേയാഷിതഃ
20 തസ്യാഃ സ്വയംവരഃ ശ ഭവിതാ നചിരാദ് ഇവ
ത ഗച്ഛന്തി രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച സർവശഃ
21 താം രത്നഭൂതാം േലാകസ്യ ാർഥയേന്താ മഹീക്ഷിതഃ
കാങ്ക്ഷന്തി സ്മ വിേശേഷണബലവൃ നിഷൂദന
22 ഏതസ്മിൻ കഥ്യമാേന തു േലാകപാലാശ് ച സാഗ്നികാഃ
ആജ ർ േദവരാജസ്യ സമീപം അമേരാത്തമാഃ
23 തതസ് തച് ഛു വുഃ സർേവ നാരദസ്യ വേചാ മഹത്
ത്വാ ൈചവാ വൻ ഹൃഷ്ടാ ഗച്ഛാേമാ വയം അപ്യ് ഉത

24 തതഃ സർേവ മഹാരാജ സഗണാഃ സഹവാഹനാഃ
വിദർഭാൻ അഭിേതാ ജ ർ യ സർേവ മഹീക്ഷിതഃ
25 നേലാ ഽപി രാജാ കൗേന്തയ ത്വാ രാജ്ഞാം സമാഗമം
അഭ്യഗച്ഛദ് അദീനാത്മാ ദമയന്തീം അനു തഃ
26 അഥ േദവാഃ പഥി നലം ദദൃശുർ ഭൂതേലസ്ഥിതം
സാക്ഷാദ് ഇവസ്ഥിതം മൂർത്യാ മന്മഥം രൂപസമ്പദാ
27 തം ദൃഷ്ട്വാ േലാകപാലാസ് േത ാജമാനം യഥാ രവിം
ത ർ വിഗതസങ്കൽപാ വിസ്മിതാ രൂപസമ്പദാ
28 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ വിഷ്ടഭ്യ വിമാനാനി ദിവൗകസഃ
അ വൻ ൈനഷധം രാജന്ന് അവതീര്യ നഭസ്തലാത്
29 േഭാ േഭാ ൈനഷധ രാേജ നല സത്യ േതാ ഭവാൻ
അസ്മാകം കുരു സാഹായ്യം ദൂേതാ ഭവ നേരാത്തമ
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അധ്യായം 52

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
േതഭ്യഃ തിജ്ഞായ നലഃ കരിഷ്യ ഇതി ഭാരത
അൈഥനാൻ പരിപ ച്ഛ കൃതാഞ്ജലിർ അവസ്ഥിതഃ
2 േക ൈവ ഭവന്തഃ കശ് ചാസൗ യസ്യാഹം ദൂതഈപ്സിതഃ
കിം ച ത മയാ കാര്യം കഥയധ്വം യഥാതഥം
3 ഏവം ഉേക്തൈനഷേധന മഘവാൻ ത്യഭാഷത
അമരാൻ ൈവ നിേബാധാസ്മാൻ ദമയന്ത്യർഥം ആഗതാൻ
4 അഹം ഇേ ാ ഽയം അഗ്നിശ് ച തൈഥവായം അപാം പതിഃ
ശരീരാന്തകേരാ നൄണാം യേമാ ഽയം അപി പാർഥിവ
5 സ ൈവ ത്വം ആഗതാൻ അസ്മാൻ ദമയൈന്ത്യ നിേവദയ
േലാകപാലാഃ സേഹ ാസ് ത്വാം സമായാന്തി ദിദൃക്ഷവഃ
6 ാ ം ഇച്ഛന്തി േദവാസ് ത്വാം ശേ ാ ഽഗ്നിർ വരുേണാ യമഃ
േതഷാം അന്യതമം േദവം പതിേത്വ വരയസ്വ ഹ
7 ഏവം ഉക്തഃ സ ശേ ണ നലഃ ാഞ്ജലിർ അ വീത്
ഏകാർഥസമേവതം മാം ന േ ഷയിതും അർഹഥ
8 േദവാ ഊചുഃ
കരിഷ്യ ഇതി സം ത്യ പൂർവം അസ്മാസുൈനഷധ
ന കരിഷ്യസി കസ്മാത് ത്വം ജ ൈനഷധ മാചിരം
9 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം ഉക്തഃ സ േദൈവസ് ൈതർ ൈനഷധഃ പുനർ അ വീത്
സുരക്ഷിതാനി േവശ്മാനി േവ ം കഥം ഉത്സേഹ
10 േവക്ഷ്യസീതി തം ശ ഃ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
ജഗാമ സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ദമയന്ത്യാ നിേവശനം
11 ദദർശ ത ൈവദർഭീം സഖീഗണസമാവൃതാം
േദദീപ്യമാനാം വപുഷാ ിയാ ച വരവർണിനീം
12 അതീവ സുകുമാരാംഗീം തനുമധ്യാം സുേലാചനാം
ആക്ഷിപന്തീം ഇവ ച ഭാഃ ശശിനഃ േസ്വന േതജസാ
13 തസ്യ ദൃൈഷ്ട്വവ വവൃേധ കാമസ് താം ചാരുഹാസിനീം
സത്യം ചികീർഷമാണസ് തു ധാരയാം ആസഹൃച്ഛയം
14 തതസ് താ ൈനഷധം ദൃഷ്ട്വാ സം ാന്താഃ പരമാംഗനാഃ
ആസേനഭ്യഃ സമുത്േപതുസ് േതജസാ തസ്യ ധർഷിതാഃ
15 ശശംസുശ് ച സു ീതാ നലം താ വിസ്മയാന്വിതാഃ
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ന ൈചനം അഭ്യഭാഷന്ത മേനാഭിസ് ത്വ് അഭ്യചിന്തയൻ
16 അേഹാ രൂപം അേഹാ കാന്തിർ അേഹാ ൈധര്യം മഹാത്മനഃ
േകാ ഽയം േദേവാ നു യേക്ഷാ നു ഗന്ധർേവാ നു ഭവിഷ്യതി
17 ന ത്വ് ഏനം ശ വന്തി സ്മ വ്യാഹർതും അപി കിം ചന
േതജസാ ധർഷിതാഃ സർവാ ലജ്ജാവേത്യാ വരാംഗനാഃ
18 അൈഥനം സ്മയമാേനവ സ്മിതപൂർവാഭിഭാഷിണീ
ദമയന്തീ നലം വീരം അഭ്യഭാഷത വിസ്മിതാ
19 കസ് ത്വം സർവാനവദ്യാംഗ മമ ഹൃച്ഛയവർധന
ാേപ്താ ഽസ്യ് അമരവദ് വീരജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി േത ഽനഘ
20 കഥം ആഗമനം േചഹ കഥം ചാസി ന ലക്ഷിതഃ
സുരക്ഷിതം ഹി േമ േവശ്മ രാജാ ൈചേവാ ശാസനഃ
21 ഏവം ഉക്തസ് തു ൈവദർഭ്യാ നലസ് താം ത വാച ഹ
നലം മാം വിദ്ധി കല്യാണി േദവദൂതം ഇഹാഗതം
22 േദവാസ് ത്വാം ാ ം ഇച്ഛന്തി ശേ ാ ഽഗ്നിർ വരുേണാ യമഃ
േതഷാം അന്യതമം േദവം പതിം വരയ േശാഭേന
23 േതഷാം ഏവ ഭാേവന വിേഷ്ടാ ഽഹം അലക്ഷിതഃ
വിശന്തം ഹി മാം കശ് ചിൻ നാപശ്യൻ നാപ്യ് അവാരയത്
24 ഏതദർഥം അഹം ഭേ േ ഷിതഃ സുരസത്തൈമഃ
ഏതച് ത്വാ ശുേഭ ബുദ്ധിം കുരുഷ്വ യേഥച്ഛസി
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അധ്യായം 53

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സാ നമ ത്യ േദേവഭ്യഃ ഹസ്യ നലം അ വീത്
ണയസ്വ യഥാ ദ്ധം രാജൻ കിം കരവാണി േത
2 അഹം ൈചവ ഹി യച് ചാന്യൻ മമാസ്തി വസു കിം ചന
സർവം തത് തവ വി ബ്ധം കുരു ണയംഈശ്വര
3 ഹംസാനാം വചനം യത് തത് തൻ മാം ദഹതി പാർഥിവ
ത്വത്കൃേത ഹി മയാ വീര രാജാനഃ സംനിപാതിതാഃ
4 യദി േചദ് ഭജമാനാം മാം ത്യാഖ്യാസ്യസി മാനദ
വിഷം അഗ്നിം ജലം ര ം ആസ്ഥാേസ്യ തവ കാരണാത്
5 ഏവം ഉക്തസ് തു ൈവദർഭ്യാ നലസ് താം ത വാച ഹ
തിഷ്ഠ േലാകപാേലഷു കഥം മാനുഷം ഇച്ഛസി
6 േയഷാം അഹം േലാകകൃതാംഈശ്വരാണാം മഹാത്മനാം
ന പാദരജസാ തുേല്യാ മനസ് േത േതഷു വർതതാം
7 വി ിയം ഹ്യ് ആചരൻ മർേത്യാ േദവാനാം മൃത ം ഋച്ഛതി
ാഹി മാം അനവദ്യാംഗി വരയസ്വ സുേരാത്തമാൻ
8 തേതാ ബാഷ്പകലാം വാചം ദമയന്തീ ശുചിസ്മിതാ
വ്യാഹരന്തീ ശനൈകർ നലം രാജാനം അ വീത്
9 അസ്ത്യ് ഉപാേയാ മയാ ദൃേഷ്ടാ നിരപാേയാ നേരശ്വര
േയന േദാേഷാ ന ഭവിതാ തവ രാജൻ കഥം ചന
10 ത്വം ൈചവ ഹി നരേ ഷ്ഠ േദവാശ് ചാഗ്നിപുേരാഗമാഃ
ആയാ സഹിതാഃ സർേവ മമ യ സ്വയംവരഃ
11 തേതാ ഽഹം േലാകപാലാനാം സംനിധൗ ത്വാം നേരശ്വര
വരയിേഷ്യ നരവ്യാ ൈനവം േദാേഷാ ഭവിഷ്യതി
12 ഏവം ഉക്തസ് തു ൈവദർഭ്യാ നേലാ രാജാ വിശാം പേത
ആജഗാമ പുനസ് ത യ േദവാഃ സമാഗതാഃ
13 തം അപശ്യംസ് തഥായാന്തം േലാകപാലാഃ സേഹശ്വരാഃ
ദൃഷ്ട്വാ ൈചനം തേതാ ഽപൃച്ഛൻ വൃത്താന്തം സർവം ഏവ തത്
14 േദവാ ഊചുഃ
കച് ചിദ് ദൃഷ്ടാ ത്വയാ രാജൻ ദമയന്തീ ശുചിസ്മിതാ
കിം അ വീച് ച നഃ സർവാൻ വദ ഭൂമിപേത ഽനഘ
15 നല ഉവാച
ഭവദ്ഭിർ അഹം ആദിേഷ്ടാ ദമയന്ത്യാ നിേവശനം
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വിഷ്ടഃ സുമഹാകക്ഷ്യം ദണ്ഡിഭിഃ സ്ഥവിൈരർ വൃതം
16 വിശന്തം ച മാം ത ന കശ് ചിദ് ദൃഷ്ടവാൻ നരഃ
ഋേത താം പാർഥിവസുതാം ഭവതാം ഏവ േതജസാ
17 സഖ്യശ് ചാസ്യാ മയാ ദൃഷ്ടാസ് താഭിശ് ചാപ്യ് ഉപലക്ഷിതഃ
വിസ്മിതാശ് ചാഭവൻ ദൃഷ്ട്വാ സർവാ മാം വിബുേധശ്വരാഃ
18 വർണ്യമാേനഷു ച മയാ ഭവ രുചിരാനനാ
മാം ഏവ ഗതസങ്കൽപാ വൃണീേത സുരസത്തമാഃ
19 അ വീച് ൈചവ മാം ബാലാ ആയാ സഹിതാഃ സുരാഃ
ത്വയാ സഹ നരേ ഷ്ഠ മമ യ സ്വയംവരഃ
20 േതഷാം അഹം സംനിധൗ ത്വാം വരയിേഷ്യ നേരാത്തമ
ഏവം തവ മഹാബാേഹാ േദാേഷാ ന ഭവിേതതി ഹ
21 ഏതാവദ് ഏവ വിബുധാ യഥാവൃത്തം ഉദാഹൃതം
മയാേശഷം മാണം തു ഭവന്തസ് ിദേശശ്വരാഃ
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അധ്യായം 54

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
അഥ കാേല ശുേഭ ാേപ്ത തിഥൗ പുേണ്യക്ഷേണ തഥാ
ആജുഹാവ മഹീപാലാൻ ഭീേമാ രാജാ സ്വയംവേര
2 തച് ത്വാ പൃഥിവീപാലാഃ സർേവ ഹൃച്ഛയപീഡിതാഃ
ത്വരിതാഃ സമുപാജ ർ ദമയന്തീം അഭീപ്സവഃ
3 കനകസ്തംഭരുചിരം േതാരേണന വിരാജിതം
വിവിശുസ് േത മഹാരംഗം നൃപാഃ സിംഹാ ഇവാചലം
4 ത ാസേനഷു വിവിേധഷ്വ് ആസീനാഃ പൃഥിവീക്ഷിതഃ
സുരഭി ഗ്ധരാഃ സർേവ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാഃ
5 താം രാജസമിതിം പൂർണാം നാൈഗർ േഭാഗവതീം ഇവ
സ ർണാം പുരുഷവ്യാൈ ർ വ്യാൈ ർ ഗിരിഗുഹാം ഇവ
6 ത സ്മ പീനാ ദൃശ്യേന്ത ബാഹവഃ പരിേഘാപമാഃ
ആകാരവന്തഃ സു ക്ഷ്ണാഃ പഞ്ചശീർഷാ ഇേവാരഗാഃ
7 സുേകശാന്താനി ചാരൂണി സുനാസാനി ശുഭാനി ച
മുഖാനി രാജ്ഞാം േശാഭേന്ത നക്ഷ ാണി യഥാ ദിവി
8 ദമയന്തീ തേതാ രംഗം വിേവശ ശുഭാനനാ
മുഷ്ണന്തീ ഭയാ രാജ്ഞാം ച ംസി ച മനാംസി ച
9 തസ്യാ ഗാേ ഷു പതിതാ േതഷാം ദൃഷ്ടിർ മഹാത്മനാം
ത തൈ വ സക്താഭൂൻ ന ചചാല ച പശ്യതാം
10 തതഃ സങ്കീർത്യമാേനഷു രാജ്ഞാം നാമസു ഭാരത
ദദർശ ൈഭമീ പുരുഷാൻ പഞ്ച തുല്യാകൃതീൻ ഇവ
11 താൻ സമീക്ഷ്യ തതഃ സർവാൻ നിർവിേശഷാകൃതീൻസ്ഥിതാൻ
സേന്ദശാദ് അഥ ൈവധർഭീ നാഭ്യജാനാൻ നലം നൃപം
യം യം ഹി ദദൃേശ േതഷാം തം തം േമേന നലം നൃപം
12 സാ ചിന്തയന്തീ ബുദ്ധ്യാഥ തർകയാം ആസ ഭാമിനീ
കഥം നു േദവാഞ് ജാനീയാം കഥം വിദ്യാം നലം നൃപം
13 ഏവം സഞ്ചിന്തയന്തീ സാ ൈവദർഭീ ഭൃശദുഃഖിതാ
താനി േദവലിംഗാനി ചിന്തയാം ആസ ഭാരത

14 േദവാനാം യാനി ലിംഗാനിസ്ഥവിേരഭ്യഃ താനി േമ
താനീഹ തിഷ്ഠതാം ഭൂമാവ് ഏകസ്യാപി ന ലക്ഷേയ
15 സാ വിനിശ്ചിത്യ ബഹുധാ വിചാര്യ ച പുനഃ പുനഃ
ശരണം തി േദവാനാം ാപ്തകാലം അമന്യത
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16 വാചാ ച മനസാ ൈചവ നമഃ കാരം യുജ്യ സാ
േദേവഭ്യഃ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ േവപമാേനദം അ വീത്
17 ഹംസാനാം വചനം ത്വാ യഥാ േമ ൈനഷേധാ വൃതഃ
പതിേത്വ േതന സേത്യന േദവാസ് തം ദിശ േമ
18 വാചാ ച മനസാ ൈചവ യഥാ നാഭിചരാമ്യ് അഹം
േതന സേത്യന വിബുധാസ് തം ഏവ ദിശ േമ
19 യഥാ േദൈവഃ സ േമ ഭർതാ വിഹിേതാ നിഷധാധിപഃ
േതന സേത്യന േമ േദവാസ് തം ഏവ ദിശ േമ
20 സ്വം ൈചവ രൂപം പുഷ്യ േലാകപാലാഃ സേഹശ്വരാഃ
യഥാഹം അഭിജാനീയാം പുണ്യേ ാകം നരാധിപം
21 നിശമ്യ ദമയന്ത്യാസ് തത് കരുണം പരിേദവിതം
നിശ്ചയം പരമം തഥ്യം അനുരാഗം ച ൈനഷേധ
22 മേനാവിശുദ്ധിം ബുദ്ധിം ച ഭക്തിം രാഗം ച ഭാരത
യേഥാക്തം ച ിേര േദവാഃ സാമർഥ്യം ലിംഗധാരേണ
23 സാപശ്യദ് വിബുധാൻ സർവാൻ അേസ്വദാൻ സ്തബ്ധേലാചനാൻ
ഹൃഷിത ഗ് രേജാഹീനാൻസ്ഥിതാൻ അ ശതഃ ക്ഷിതിം
24 ഛായാദ്വിതീേയാ ാന ഗ് രജഃേസ്വദസമന്വിതഃ
ഭൂമിേഷ്ഠാ ൈനഷധശ് ൈചവ നിേമേഷണ ച സൂചിതഃ
25 സാ സമീക്ഷ്യ തേതാ േദവാൻ പുണ്യേ ാകം ച ഭാരത
ൈനഷധം വരയാം ആസൈഭമീ ധർേമണ ഭാരത
26 വിലജ്ജമാനാ വ ാേന്ത ജ ാഹായതേലാചനാ
ന്ധേദേശ ഽസൃജച് ചാസ്യ ജം പരമേശാഭനാം
വരയാം ആസൈചൈവനം പതിേത്വ വരവർണിനീ
27 തേതാ ഹാ േഹതി സഹസാ ശേബ്ദാ മുേക്താ നരാധിൈപഃ
േദൈവർ മഹർഷിഭിശ് ൈചവ സാധു സാധ്വ് ഇതി ഭാരത
വിസ്മിൈതർഈരിതഃ ശബ്ദഃ ശംസദ്ഭിർ നലം നൃപം
28 വൃേത തു ൈനഷേധ ൈഭമ്യാ േലാകപാലാ മഹൗജസാ
ഹൃഷ്ടമനസഃ സർേവ നലായാഷ്ടൗ വരാൻ ദദുഃ
29 ത്യക്ഷദർശനം യേജ്ഞ ഗതിം ചാനുത്തമാം ശുഭാം
ൈനഷധായ ദദൗ ശ ഃ ീയമാണഃ ശചീപതിഃ
30 അഗ്നിർ ആത്മഭവം ാദാദ് യ വാഞ്ഛതി ൈനഷധഃ
േലാകാൻആത്മ ഭാംശ് ൈചവ ദദൗ തൈസ്മഹുതാശനഃ
31 യമസ് ത്വ് അന്നരസം ാദാദ് ധർേമ ച പരമാംസ്ഥിതിം
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അപാം പതിർ അപാം ഭാവം യ വാഞ്ഛതി ൈനഷധഃ
32 ജം േചാത്തമഗന്ധാഢ്യാം സർേവ ച മിഥുനം ദദുഃ
വരാൻ ഏവം ദായാസ്യ േദവാസ് േത ിദിവം ഗതാഃ
33 പാർഥിവാശ് ചാനുഭൂയാസ്യ വിവാഹം വിസ്മയാന്വിതാഃ
ദമയന്ത്യാഃ മുദിതാഃ തിജ ർ യഥാഗതം
34 അവാപ്യ നാരീരത്നം തത് പുണ്യേ ാേകാ ഽപി പാർഥിവഃ
േരേമ സഹ തയാ രാജാ ശേച്യവ ബലവൃ ഹാ
35 അതീവ മുദിേതാ രാജാ ാജമാേനാ ഽംശുമാൻ ഇവ
അരഞ്ജയത് ജാ വീേരാ ധർേമണ പരിപാലയൻ
36ഈേജ ചാപ്യ് അശ്വേമേധന യയാതിർ ഇവ നാഹുഷഃ
അൈന്യശ് ച തുഭിർ ധീമാൻ ബഹുഭിശ് ചാപ്തദക്ഷിൈണഃ
37 പുനശ് ച രമണീേയഷു വേനഷൂപവേനഷു ച
ദമയന്ത്യാ സഹ നേലാ വിജഹാരാമേരാപമഃ
38 ഏവം സ യജമാനശ് ച വിഹരംശ് ച നരാധിപഃ
രരക്ഷ വസുസ ർണാം വസുധാം വസുധാധിപഃ
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അധ്യായം 55

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
വൃേത തു ൈനഷേധ ൈഭമ്യാ േലാകപാലാ മഹൗജസഃ
യാേന്താ ദദൃശുർ ആയാന്തം ദ്വാപരം കലിനാ സഹ
2 അഥാ വീത് കലിം ശ ഃ സേ ക്ഷ്യ ബലവൃ ഹാ
ദ്വാപേരണ സഹാേയന കേല ഹി ക്വ യാസ്യസി
3 തേതാ ഽ വീത് കലിഃ ശ ം ദമയന്ത്യാഃ സ്വയംവരം
ഗത്വാഹം വരയിേഷ്യ താം മേനാ ഹി മമ തദ്ഗതം
4 തം അ വീത് ഹേസ്യേ ാ നിർവൃത്തഃ സ സ്വയംവരഃ
വൃതസ് തയാ നേലാ രാജാ പതിർ അസ്മത്സമീപതഃ
5 ഏവം ഉക്തസ് തു ശേ ണ കലിഃ േകാപസമന്വിതഃ
േദവാൻ ആമ ്യ താൻ സർവാൻ ഉവാേചദം വചസ് തദാ
6 േദവാനാം മാനുഷം മേധ്യ യത് സാ പതിം അവിന്ദത
നനു തസ്യാ ഭേവൻ ന്യായ്യം വിപുലം ദണ്ഡധാരണം
7 ഏവം ഉേക്ത തു കലിനാ ത ചുസ് േത ദിവൗകസഃ
അസ്മാഭിഃ സമനുജ്ഞാേതാ ദമയന്ത്യാ നേലാ വൃതഃ
8 കശ് ച സർവഗുേണാേപതം നാ േയത നലം നൃപം
േയാ േവദ ധർമാൻ അഖിലാൻ യഥാവച് ചരിത തഃ
9 യസ്മിൻ സത്യം ധൃതിർ ദാനം തപഃ ശൗചം ദമഃ ശമഃ
വാണി പുരുഷവ്യാേ േലാകപാലസേമ നൃേപ
10 ആത്മാനം സ ശേപൻ മൂേഢാ ഹന്യാച് ചാത്മാനം ആത്മനാ
ഏവംഗുണം നലം േയാ ൈവ കാമേയച് ഛപിതും കേല
11 കൃേ സ നരേക മേജ്ജദ് അഗാേധ വിപുേല ഽ േവ
ഏവം ഉക്ത്വാ കലിം േദവാ ദ്വാപരം ച ദിവം യയുഃ
12 തേതാ ഗേതഷു േദേവഷു കലിർ ദ്വാപരം അ വീത്
സംഹർതും േനാത്സേഹ േകാപം നേല വത്സ്യാമി ദ്വാപര
13 ംശയിഷ്യാമി തം രാജ്യാൻ ന ൈഭമ്യാ സഹ രംസ്യേത
ത്വം അപ്യ് അക്ഷാൻ സമാവിശ്യ കർതും സാഹായ്യം അർഹസി
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അധ്യായം 56

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം സ സമയം കൃത്വാ ദ്വാപേരണ കലിഃ സഹ
ആജഗാമ തതസ് ത യ രാജാ സ ൈനഷധഃ
2 സ നിത്യം അന്തരേ ക്ഷീ നിഷേധഷ്വ് അവസച് ചിരം
അഥാസ്യ ദ്വാദേശ വർേഷ ദദർശ കലിർ അന്തരം
3 കൃത്വാ മൂ ം ഉപ ശ്യ സന്ധ്യാം ആേസ്ത സ്മൈനഷധഃ
അകൃത്വാ പാദേയാഃ ശൗചം തൈ നം കലിർ ആവിശത്
4 സ സമാവിശ്യ തു നലം സമീപം പുഷ്കരസ്യ ഹ
ഗത്വാ പുഷ്കരം ആേഹദം ഏഹി ദീവ്യ നേലന ൈവ
5 അക്ഷദ േത നലം േജതാ ഭവാൻ ഹി സഹിേതാ മയാ
നിഷധാൻ തിപദ്യസ്വ ജിത്വാ രാജൻ നലം നൃപം
6 ഏവം ഉക്തസ് തു കലിനാ പുഷ്കേരാ നലം അഭ്യയാത്
കലിശ് ൈചവ വൃേഷാ ഭൂത്വാ ഗവാം പുഷ്കരം അഭ്യയാത്
7 ആസാദ്യ തു നലം വീരം പുഷ്കരഃ പരവീരഹാ
ദീവ്യാേവത്യ് അ വീദ് ാതാ വൃേഷേണതി മുഹുർ മുഹുഃ
8 ന ചക്ഷേമ തേതാ രാജാ സമാഹ്വാനം മഹാമനാഃ
ൈവദർഭ്യാഃ േ ക്ഷമാണായാഃ പണകാലം അമന്യത
9 ഹിരണ്യസ്യ സുവർണസ്യ യാനയുഗ്യസ്യ വാസസാം
ആവിഷ്ടഃ കലിനാ ദ േത ജീയേത സ്മ നലസ് തദാ
10 തം അക്ഷമദസംമത്തം സുഹൃദാം ന തു കശ് ചന
നിവാരേണ ഽഭവച് ഛേക്താ ദീവ്യമാനം അേചതസം
11 തതഃ പൗരജനഃ സർേവാ മ ിഭിഃ സഹ ഭാരത
രാജാനം ം ആഗച്ഛൻ നിവാരയിതും ആതുരം
12 തതഃ സൂത ഉപാഗമ്യ ദമയൈന്ത്യ ന്യേവദയത്
ഏഷ പൗരജനഃ സർേവാ ദ്വാരി തിഷ്ഠതി കാര്യവാൻ
13 നിേവദ്യതാം ൈനഷധായ സർവാഃ കൃതയഃസ്ഥിതാഃ
അമൃഷ്യമാണാ വ്യസനം രാേജ്ഞാ ധർമാർഥദർശിനഃ
14 തതഃ സാ ബാഷ്പകലയാ വാചാ ദുഃേഖന കർശിതാ
ഉവാച ൈനഷധം ൈഭമീ േശാേകാപഹതേചതനാ
15 രാജൻ പൗരജേനാ ദ്വാരി ത്വാം ദിദൃ ർ അവസ്ഥിതഃ
മ ിഭിഃ സഹിതഃ സർൈവ രാജഭക്തിപുര തഃ
തം ം അർഹസീത്യ് ഏവ പുനഃ പുനർ അഭാഷത
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16 താം തഥാ രുചിരാപാംഗീം വിലപന്തീം സുമധ്യമാം
ആവിഷ്ടഃ കലിനാ രാജാ നാഭ്യഭാഷത കിം ചന
17 തതസ് േത മ ിണഃ സർേവ േത ൈചവ പുരവാസിനഃ
നായം അസ്തീതി ദുഃഖാർതാ ീഡിതാ ജ ർ ആലയാൻ
18 തഥാ തദ് അഭവദ് ദ തം പുഷ്കരസ്യ നലസ്യ ച
യുധിഷ്ഠിര ബഹൂൻ മാസാൻ പുണ്യേ ാകസ് ത്വ് അജീയത
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അധ്യായം 57

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ദമയന്തീ തേതാ ദൃഷ്ട്വാ പുണ്യേ ാകം നരാധിപം
ഉന്മത്തവദ് അനുന്മത്താ േദവേന ഗതേചതസാം
2 ഭയേശാകസമാവിഷ്ടാ രാജൻ ഭീമസുതാ തതഃ
ചിന്തയാം ആസ തത് കാര്യം സുമഹത് പാർഥിവം തി
3 സാ ശങ്കമാനാ തത്പാപം ചികീർഷന്തീ ച തത് ിയം
നലം ച ഹൃതസർവസ്വം ഉപലേഭ്യദം അ വീത്
4 ബൃഹേത്സേന ജാമാത്യാൻ ആനായ്യ നലശാസനാത്
ആചക്ഷ്വ യദ് ധൃതം വ്യം അവശിഷ്ടം ച യദ് വസു
5 തതസ് േത മ ിണഃ സർേവ വിജ്ഞായ നലശാസനം
അപി േനാ ഭാഗേധയം സ്യാദ് ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പുനർ ആ ജൻ
6 താസ് തു സർവാഃ കൃതേയാ ദ്വിതീയം സമുപസ്ഥിതാഃ
ന്യേവദയദ് ഭീമസുതാ ന ച തത് ത്യനന്ദത
7 വാക്യം അ തിനന്ദന്തം ഭർതാരം അഭിവീക്ഷ്യ സാ
ദമയന്തീ പുനർ േവശ്മ ീഡിതാ വിേവശ ഹ
8 നിശമ്യ സതതം ചാക്ഷാൻ പുണ്യേ ാകപരാങ്മുഖാൻ
നലം ച ഹൃതസർവസ്വം ധാ ീം പുനർ ഉവാച ഹ
9 ബൃഹേത്സേന പുനർ ഗച്ഛ വാർേഷ്ണയം നലശാസനാത്
സൂതം ആനയ കല്യാണി മഹത് കാര്യം ഉപസ്ഥിതം
10 ബൃഹേത്സനാ തു തച് ത്വാ ദമയന്ത്യാഃ ഭാഷിതം
വാർേഷ്ണയം ആനയാം ആസ പുരുൈഷർആപ്തകാരിഭിഃ
11 വാർേഷ്ണയം തു തേതാ ൈഭമീ സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
ഉവാച േദശകാലജ്ഞാ ാപ്തകാലം അനിന്ദിതാ
12 ജാനീേഷ ത്വം യഥാ രാജാ സമ്യഗ്വൃത്തഃ സദാ ത്വയി
തസ്യ ത്വം വിഷമസ്ഥസ്യ സാഹായ്യം കർതും അർഹസി
13 യഥാ യഥാ ഹി നൃപതിഃ പുഷ്കേരേണഹ ജീയേത
തഥാ തഥാസ്യ ദ േത ൈവ രാേഗാ ഭൂേയാ ഽഭിവർധേത
14 യഥാ ച പുഷ്കരസ്യാക്ഷാ വർതേന്ത വശവർതിനഃ
തഥാ വിപര്യയശ് ചാപി നലസ്യാേക്ഷഷു ദൃശ്യേത
15 സുഹൃത്സ്വജനവാക്യാനി യഥാവൻ ന ശൃേണാതി ച
നൂനം മേന്യ ന േശേഷാ ഽസ്തി ൈനഷധസ്യ മഹാത്മനഃ
16 യ േമ വചനം രാജാ നാഭിനന്ദതി േമാഹിതഃ
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ശരണം ത്വാം പന്നാസ്മി സാരേഥ കുരു മദ്വചഃ
ന ഹി േമ ശുധ്യേത ഭാവഃ കദാ ചിദ് വിനേശദ് ഇതി
17 നലസ്യ ദയിതാൻ അശ്വാൻ േയാജയിത്വാ മഹാജവാൻ
ഇദം ആേരാപ്യ മിഥുനം കുണ്ഡിനം യാതും അർഹസി
18 മമജ്ഞാതിഷു നിക്ഷിപ്യ ദാരകൗ സ്യന്ദനം തഥാ
അശ്വാംശ് ൈചതാൻ യഥാകാമം വസ വാന്യ ഗച്ഛ വാ
19 ദമയന്ത്യാസ് തു തദ് വാക്യം വാർേഷ്ണേയാ നലസാരഥിഃ
ന്യേവദയദ് അേശേഷണ നലാമാേത്യഷു മുഖ്യശഃ
20 ൈതഃ സേമത്യ വിനിശ്ചിത്യ േസാ ഽനുജ്ഞാേതാ മഹീപേത
യയൗ മിഥുനം ആേരാപ്യ വിദർഭാംസ് േതന വാഹിനാ
21 ഹയാംസ് ത വിനിക്ഷിപ്യ സൂേതാ രഥവരം ച തം
ഇ േസനാം ച താം കന്യാം ഇ േസനം ച ബാലകം
22 ആമ ്യ ഭീമം രാജാനം ആർതഃ േശാചൻ നലം നൃപം
അടമാനസ് തേതാ ഽേയാധ്യാം ജഗാമ നഗരീം തദാ
23 ഋതുപർണം സ രാജാനം ഉപതേസ്ഥസുദുഃഖിതഃ
ഭൃതിം േചാപയയൗ തസ്യ സാരേഥ്യന മഹീപേത
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അധ്യായം 58

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
തതസ് തു യാേത വാർേഷ്ണേയ പുണ്യേ ാകസ്യ ദീവ്യതഃ
പുഷ്കേരണ ഹൃതം രാജ്യം യച് ചാന്യദ് വസു കിം ചന
2 ഹൃതരാജ്യം നലം രാജൻ ഹസൻ പുഷ്കേരാ ഽ വീത്
ദ തം വർതതാം ഭൂയഃ തിപാേണാ ഽസ്തി കസ് തവ
3 ശിഷ്ടാ േത ദമയന്ത്യ് ഏകാ സർവം അന്യദ് ധൃതം മയാ
ദമയന്ത്യാഃ പുണഃ സാധു വർതതാം യദി മന്യേസ
4 പുഷ്കേരൈണവം ഉക്തസ്യ പുണ്യേ ാകസ്യ മന നാ
വ്യദീര്യേതവ ഹൃദയം ന ൈചനം കിം ചിദ് അ വീത്
5 തതഃ പുഷ്കരം ആേലാക്യ നലഃ പരമമന മാൻ
ഉ ജ്യ സർവഗാേ േഭ്യാ ഭൂഷണാനി മഹായശാഃ
6 ഏകവാസാ അസംവീതഃ സുഹൃേച്ഛാകവിവർധനഃ
നിശ്ച ാമ തദാ രാജാ ത്യക്ത്വാ സുവിപുലാം ിയം
7 ദമയന്ത്യ് ഏകവ ാ തം ഗച്ഛന്തം പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വിയാത്
സ തയാ ബാഹ്യതഃ സാർധം ിരാ ം ൈനഷേധാ ഽവസത്
8 പുഷ്കരസ് തു മഹാരാജ േഘാഷയാം ആസൈവ പുേര
നേല യഃ സമ്യഗ് ആതിേഷ്ഠത് സ ഗേച്ഛദ് വധ്യതാം മമ
9 പുഷ്കരസ്യ തു വാേക്യന തസ്യ വിേദ്വഷേണന ച
പൗരാ ന തസ്മിൻ സത്കാരം കൃതവേന്താ യുധിഷ്ഠിര
10 സ തഥാ നഗരാഭ്യാേശ സത്കാരാർേഹാ ന സത്കൃതഃ
ിരാ ം ഉഷിേതാ രാജാ ജലമാേ ണ വർതയൻ
11 ധാ സമ്പീഡ്യമാനസ് തു നേലാ ബഹുതിേഥ ഽഹനി
അപശ്യച് ഛകുനാൻ കാംശ് ചിദ് ധിരണ്യസദൃശച്ഛദാൻ
12 സ ചിന്തയാം ആസ തദാ നിഷധാധിപതിർ ബലീ
അസ്തി ഭേക്ഷാ മമാദ്യായം വസു േചദം ഭവിഷ്യതി
13 തതസ് താൻ അന്തരീേയണ വാസസാ സമവാ േണാത്
തസ്യാന്തരീയം ആദായ ജ ഃ സർേവ വിഹായസാ
14 ഉത്പതന്തഃ ഖഗാസ് േത തു വാക്യം ആഹുസ് തദാ നലം
ദൃഷ്ട്വാ ദിഗ്വാസസം ഭൂമൗസ്ഥിതം ദീനം അേധാമുഖം
15 വയം അക്ഷാഃ സുദുർബുേദ്ധ തവ വാേസാർ ജിഹീർഷവഃ
ആഗതാ ന ഹി നഃ ീതിഃ സവാസസി ഗേത ത്വയി
16 താൻ സമീക്ഷ്യ ഗതാൻ അക്ഷാൻആത്മാനം ച വിവാസസം
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പുണ്യേ ാകസ് തേതാ രാജാ ദമയന്തീം അഥാ വീത്
17 േയഷാം േകാപാദ് ഐശ്വര്യാത് ച േതാ ഽഹം അനിന്ദിേത
ാണയാ ാം ന വിേന്ദ ച ദുഃഖിതഃ ധയാർദിതഃ
18 േയഷാം കൃേത ന സത്കാരം അകുർവൻ മയി ൈനഷധാഃ
ത ഇേമ ശകുനാ ഭൂത്വാ വാേസാ ഽപ്യ് അപഹരന്തി േമ
19 ൈവഷമ്യം പരമം ാേപ്താ ദുഃഖിേതാ ഗതേചതനഃ
ഭർതാ േത ഽഹം നിേബാേധദം വചനം ഹിതം ആത്മനഃ
20 ഏേത ഗച്ഛന്തി ബഹവഃ പന്ഥാേനാ ദക്ഷിണാപഥം
അവന്തീം ഋക്ഷവന്തം ച സമതി മ്യ പർവതം
21 ഏഷ വിേന്ധ്യാ മഹാൈശലഃ പേയാഷ്ണീ ച സമു ഗാ
ആ മാശ് ച മഹർഷീണാം അമീ പുഷ്പഫലാന്വിതാഃ
22 ഏഷ പന്ഥാ വിദർഭാണാം അയം ഗച്ഛതി േകാസലാൻ
അതഃ പരം ച േദേശാ ഽയം ദക്ഷിേണ ദക്ഷിണാപഥഃ
23 തതഃ സാ ബാഷ്പകലയാ വാചാ ദുഃേഖന കർശിതാ
ഉവാച ദമയന്തീ തം ൈനഷധം കരുണം വചഃ
24 ഉേദ്വപേത േമ ഹൃദയം സീദന്ത്യ് അംഗാനി സർവശഃ
തവ പാർഥിവ സങ്കൽപം ചിന്തയന്ത്യാഃ പുനഃ പുനഃ
25 ഹൃതരാജ്യം ഹൃതധനം വിവ ം മാന്വിതം
കഥം ഉ ജ്യ ഗേച്ഛയം അഹം ത്വാം വിജേന വേന
26 ാന്തസ്യ േത ധാർതസ്യ ചിന്തയാനസ്യ തത് സുഖം
വേന േഘാേര മഹാരാജ നാശയിഷ്യാമി േത മം
27 ന ച ഭാര്യാസമം കിം ചിദ് വിദ്യേത ഭിഷജാം മതം
ഔഷധം സർവദുഃേഖഷു സത്യം ഏതദ് വീമി േത
28 നല ഉവാച
ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം ദമയന്തി സുമധ്യേമ
നാസ്തി ഭാര്യാസമം മി ം നരസ്യാർതസ്യ േഭഷജം
29 ന ചാഹം ത്യ കാമസ് ത്വാം കിമർഥം ഭീരു ശങ്കേസ
ത്യേജയം അഹംആത്മാനം ന ത്വ് ഏവ ത്വാം അനിന്ദിേത
30 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
യദി മാം ത്വം മഹാരാജ ന വിഹാതും ഇേഹച്ഛസി
തത് കിമർഥം വിദർഭാണാം പന്ഥാഃ സമുപദിശ്യേത
31 അൈവമി ചാഹം നൃപേത ന ത്വം മാം ത്യകും അർഹസി
േചതസാ ത്വ് അപകൃേഷ്ടന മാം ത്യേജഥാ മഹാപേത
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32 പന്ഥാനം ഹി മമാഭീക്ഷ്ണം ആഖ്യാസി നരസത്തമ
അേതാനിമിത്തം േശാകം േമ വർധയസ്യ് അമര ഭ
33 യദി ചായം അഭി ായസ് തവ രാജൻ േജദ് ഇതി
സഹിതാവ് ഏവ ഗച്ഛാേവാ വിദർഭാൻ യദി മന്യേസ
34 വിദർഭരാജസ് ത ത്വാം പൂജയിഷ്യതി മാനദ
േതന ത്വം പൂജിേതാ രാജൻ സുഖം വത്സ്യസി േനാ ഗൃേഹ
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അധ്യായം 59

1 നല ഉവാച
യഥാ രാജ്യം പിതുസ് േത തത് തഥാ മമ ന സംശയഃ
ന തു ത ഗമിഷ്യാമി വിഷമസ്ഥഃ കഥം ചന
2 കഥം സമൃേദ്ധാ ഗത്വാഹം തവ ഹർഷവിവർധനഃ
പരിദ േനാ ഗമിഷ്യാമി തവ േശാകവിവർധനഃ
3 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഇതി വൻ നേലാ രാജാ ദമയന്തീം പുനഃ പുനഃ
സാന്ത്വയാം ആസ കല്യാണീം വാസേസാ ഽർേധന സംവൃതാം
4 താവ് ഏകവ സംവീതാവ് അടമാനാവ് ഇതസ് തതഃ
ത്പിപാസാപരി ാന്തൗ സഭാം കാം ചിദ് ഉേപയതുഃ

5 താം സഭാം ഉപസ ാപ്യ തദാ സ നിഷധാധിപഃ
ൈവദർഭ്യാ സഹിേതാ രാജാ നിഷസാദ മഹീതേല
6 സൈവ വിവേ ാ മലിേനാ വികചഃ പാംസുഗുണ്ഠിതഃ
ദമയന്ത്യാ സഹ ാന്തഃ സുഷ്വാപ ധരണീതേല
7 ദമയന്ത്യ് അപി കല്യാണീ നി യാപഹൃതാ തതഃ
സഹസാ ദുഃഖം ആസാദ്യ സുകുമാരീ തപസ്വിനീ
8 സുപ്തായാം ദമയന്ത്യാം തു നേലാ രാജാ വിശാം പേത
േശാേകാന്മഥിതചിത്താത്മാ ന സ്മ േശേത യഥാ പുരാ
9 സ തദ് രാജ്യാപഹരണം സുഹൃത്ത്യാഗം ച സർവശഃ
വേന ച തം പരിധ്വംസം േ ക്ഷ്യ ചിന്താം ഉേപയിവാൻ
10 കിം നു േമ സ്യാദ് ഇദം കൃത്വാ കിം നു േമ സ്യാദ് അകുർവതഃ
കിം നു േമ മരണം േ യഃ പരിത്യാേഗാ ജനസ്യ വാ
11 മാം ഇയം ഹ്യ് അനുരേക്തദം ദുഃഖം ആേപ്നാതി മത്കൃേത
മദ്വിഹീനാ ത്വ് ഇയം ഗേച്ഛത് കദാ ചിത് സ്വജനം തി
12 മയാ നിഃസംശയം ദുഃഖം ഇയം ാപ്സ്യത്യ് അനുത്തമാ
ഉത്സർേഗ സംശയഃ സ്യാത് തു വിേന്ദതാപി സുഖം ക്വ ചിത്
13 സ വിനിശ്ചിത്യ ബഹുധാ വിചാര്യ ച പുനഃ പുനഃ
ഉത്സർേഗ ഽമന്യത േ േയാ ദമയന്ത്യാ നരാധിപഃ
14 േസാ ഽവ താം ആത്മനശ് ച തസ്യാശ് ചാപ്യ് ഏകവ താം
ചിന്തയിത്വാധ്യഗാദ് രാജാ വ ാർധസ്യാവകർതനം
15 കഥം വാേസാ വികർേതയം ന ച ബുേധ്യത േമ ിയാ
ചിൈന്ത്യവം ൈനഷേധാ രാജാ സഭാം പര്യചരത് തദാ
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16 പരിധാവന്ന് അഥ നല ഇതശ് േചതശ് ച ഭാരത
ആസസാദ സേഭാേദ്ദേശ വിേകാശം ഖഡ്ഗം ഉത്തമം
17 േതനാർധം വാസസശ് ഛിത്ത്വാ നിവസ്യ ച പരന്തപഃ
സുപ്താം ഉ ജ്യ ൈവദർഭീം ാ വദ് ഗതേചതനഃ
18 തേതാ നിബദ്ധഹൃദയഃ പുനർ ആഗമ്യ താം സഭാം
ദമയന്തീം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ രുേരാദ നിഷധാധിപഃ
19 യാം ന വായുർ ന ചാദിത്യഃ പുരാ പശ്യതി േമ ിയാം
േസയം അദ്യ സഭാമേധ്യ േശേത ഭൂമാവ് അനാഥവത്
20 ഇയം വ ാവകർേതന സംവീതാ ചാരുഹാസിനീ
ഉന്മേത്തവ വരാേരാഹാ കഥം ബുദ്ധ്വാ ഭവിഷ്യതി
21 കഥം ഏകാ സതീ ൈഭമീ മയാ വിരഹിതാ ശുഭാ
ചരിഷ്യതി വേന േഘാേര മൃഗവ്യാലനിേഷവിേത
22 ഗത്വാ ഗത്വാ നേലാ രാജാ പുനർ ഏതി സഭാം മുഹുഃ
ആകൃഷ്യമാണഃ കലിനാ സൗഹൃേദനാപകൃഷ്യേത
23 ദ്വിേധവ ഹൃദയം തസ്യ ദുഃഖിതസ്യാഭവത് തദാ
േദാേലവ മുഹുർആയാതി യാതി ൈചവ സഭാം മുഹുഃ
24 േസാ ഽപകൃഷ്ടസ് തു കലിനാ േമാഹിതഃ ാ വൻ നലഃ
സുപ്താം ഉ ജ്യ താം ഭാര്യാം വിലപ്യ കരുണം ബഹു
25 നഷ്ടാത്മാ കലിനാ ഷ്ടസ് തത് തദ് വിഗണയൻ നൃപഃ
ജഗാൈമവ വേന ശൂേന്യ ഭാര്യാം ഉ ജ്യ ദുഃഖിതഃ
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അധ്യായം 60

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
അപ ാേന്ത നേല രാജൻ ദമയന്തീ ഗത മാ
അബുധ്യത വരാേരാഹാ സ സ്താ വിജേന വേന
2 സാപശ്യമാനാ ഭർതാരം ദുഃഖേശാകസമന്വിതാ
ാേ ാശദ് ഉൈച്ചഃ സ സ്താ മഹാരാേജതി ൈനഷധം
3 ഹാ നാഥ ഹാ മഹാരാജ ഹാ സ്വാമിൻ കിം ജഹാസി മാം
ഹാ ഹതാസ്മി വിനഷ്ടാസ്മി ഭീതാസ്മി വിജേന വേന
4 നനു നാമ മഹാരാജ ധർമജ്ഞഃ സത്യവാഗ് അസി
കഥം ഉക്ത്വാ തഥാസത്യം സുപ്താം ഉ ജ്യ മാം ഗതഃ
5 കഥം ഉ ജ്യ ഗന്താസി വശ്യാം ഭാര്യാം അനു താം
വിേശഷേതാ ഽനപകൃേത പേരണാപകൃേത സതി
6 ശക്ഷ്യേസ താ ഗിരഃ സത്യാഃ കർതും മയി നേരശ്വര
യാസ് ത്വയാ േലാകപാലാനാം സംനിധൗ കഥിതാഃ പുരാ
7 പര്യാപ്തഃ പരിഹാേസാ ഽയം ഏതാവാൻ പുരുഷർഷഭ
ഭീതാഹം അസ്മി ദുർധർഷ ദർശയാത്മാനംഈശ്വര
8 ദൃശ്യേസ ദൃശ്യേസ രാജന്ന് ഏഷ തിഷ്ഠസി ൈനഷധ
ആവാര്യ ഗുൽൈമർ ആത്മാനം കിം മാം ന തിഭാഷേസ
9 നൃശംസം ബത രാേജ യൻ മാം ഏവംഗതാം ഇഹ
വിലപന്തീം സമാലിംഗ്യ നാശ്വാസയസി പാർഥിവ
10 ന േശാചാമ്യ് അഹം ആത്മാനം ന ചാന്യദ് അപി കിം ചന
കഥം നു ഭവിതാസ്യ് ഏക ഇതി ത്വാം നൃപ േശാചിമി
11 കഥം നു രാജംസ് തൃഷിതഃ ധിതഃ മകർശിതഃ
സായാേഹ്ന വൃക്ഷമൂേലഷു മാം അപശ്യൻ ഭവിഷ്യസി
12 തതഃ സാ തീ േശാകാർതാ ദീേപ്തവ ച മന നാ
ഇതശ് േചതശ് ച രുദതീ പര്യധാവത ദുഃഖിതാ
13 മുഹുർ ഉത്പതേത ബാലാ മുഹുഃ പതതി വിഹ്വലാ
മുഹുർആലീയേത ഭീതാ മുഹുഃ േ ാശതി േരാദിതി
14 സാ തീ േശാകസന്തപ്താ മുഹുർ നിഃശ്വസ്യ വിഹ്വലാ
ഉവാച ൈഭമീ നി മ്യ േരാദമാനാ പതി താ
15 യസ്യാഭിശാപാദ് ദുഃഖാർേതാ ദുഃഖം വിന്ദതി ൈനഷധഃ
തസ്യ ഭൂതസ്യ തദ് ദുഃഖാദ് ദുഃഖം അഭ്യധികം ഭേവത്
16 അപാപേചതസം പാേപാ യ ഏവം കൃതവാൻ നലം
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തസ്മാദ് ദുഃഖതരം ാപ്യ ജീവത്വ് അസുഖജീവികാം
17 ഏവം തു വിലപന്തീ സാ രാേജ്ഞാ ഭാര്യാ മഹാത്മനഃ
അേന്വഷതി സ്മ ഭർതാരം വേന ശ്വാപദേസവിേത
18 ഉന്മത്തവദ് ഭീമസുതാ വിലപന്തീ തതസ് തതഃ
ഹാ ഹാ രാജന്ന് ഇതി മുഹുർ ഇതശ് േചതശ് ച ധാവതി
19 താം ശുഷ്യമാണാം അത്യർഥം കുരരീം ഇവ വാശതീം
കരുണം ബഹു േശാചന്തീം വിലപന്തീം മുഹുർ മുഹുഃ
20 സഹസാഭ്യാഗതാം ൈഭമീം അഭ്യാശപരിവർതിനീം
ജ ാഹാജഗേരാ ാേഹാ മഹാകായഃ ധാന്വിതഃ
21 സാ സ്യമാനാ ാേഹണ േശാേകന ച പരാജിതാ
നാത്മാനം േശാചതി തഥാ യഥാ േശാചതി ൈനഷധം
22 ഹാ നാഥ മാം ഇഹ വേന സ്യമാനാം അനാഥവത്
ാേഹണാേനന വിപിേന കിമർഥം നാഭിധാവസി
23 കഥം ഭവിഷ്യസി പുനർ മാം അനു ത്യ ൈനഷധ
പാപാൻ മുക്തഃ പുനർ ലബ്ധ്വാ ബുദ്ധിം േചേതാ ധനാനി ച
24 ാന്തസ്യ േത ധാർതസ്യ പരി ാനസ്യ ൈനഷധ
കഃ മം രാജശാർദൂല നാശയിഷ്യതി മാനദ
25 താം അകസ്മാൻ മൃഗവ്യാേധാ വിചരൻ ഗഹേന വേന
ആ ന്ദതീം ഉപ ത്യ ജേവനാഭിസസാര ഹ
26 താം സ ദൃഷ്ട്വാ തഥാ സ്താം ഉരേഗണായേതക്ഷണാം
ത്വരമാേണാ മൃഗവ്യാധഃ സമഭി മ്യ േവഗിതഃ
27 മുഖതഃ പാതയാം ആസ ശേ ണ നിശിേതന ഹ
നിർവിേചഷ്ടം ഭുജംഗം തം വിശസ്യ മൃഗജീവിനഃ
28 േമാക്ഷയിത്വാ ച താം വ്യാധഃ ക്ഷാല്യ സലിേലന ച
സമാശ്വാസ്യ കൃതാഹാരാം അഥ പ ച്ഛ ഭാരത
29 കസ്യ ത്വം മൃഗശാവാക്ഷി കഥം ചാഭ്യാഗതാ വനം
കഥം േചദം മഹത് കൃ ം ാപ്തവത്യ് അസി ഭാമിനി
30 ദമയന്തീ തഥാ േതന പൃച്ഛ്യമാനാ വിശാം പേത
സർവം ഏതദ് യഥാവൃത്തംആചചേക്ഷ ഽസ്യ ഭാരത
31 താം അർധവ സംവീതാം പീനേ ാണിപേയാധരാം
സുകുമാരാനവദ്യാംഗീം പൂർണച നിഭാനനാം
32 അരാലപക്ഷ്മനയനാം തഥാ മധുരഭാഷിണീം
ലക്ഷയിത്വാ മൃഗവ്യാധഃ കാമസ്യ വശം ഏയിവാൻ
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33 താം അഥ ക്ഷ്ണയാ വാചാ ലുബ്ധേകാ മൃദുപുർവയാ
സാന്ത്വയാം ആസ കാമാർതസ് തദ് അബുധ്യത ഭാമിനീ
34 ദമയന്തീ തു തം ദുഷ്ടം ഉപലഭ്യ പതി താ
തീ േരാഷസമാവിഷ്ടാ ജജ്വാേലവ മന നാ
35 സ തു പാപമതിഃ ഃ ധർഷയിതും ആതുരഃ
ദുർധർഷാം തർകയാം ആസ ദീപ്താം അഗ്നിശിഖാം ഇവ
36 ദമയന്തീ തു ദുഃഖാർതാ പതിരാജ്യവിനാകൃതാ
അതീതവാക്പേഥ കാേല ശശാൈപനം രുഷാ കില
37 യഥാഹം ൈനഷധാദ് അന്യം മനസാപി ന ചിന്തേയ
തഥായം പതതാം ഃ പരാസുർ മൃഗജീവനഃ
38 ഉക്തമാേ തു വചേന തയാ സ മൃഗജീവനഃ
വ്യസുഃ പപാത േമദിന്യാം അഗ്നിദഗ്ധ ഇവ മഃ
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അധ്യായം 61

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സാ നിഹത്യ മൃഗവ്യാധം തേസ്ഥ കമേലക്ഷണാ
വനം തിഭയം ശൂന്യം ഝില്ലികാഗണനാദിതം
2 സിംഹവ്യാ വരാഹർക്ഷരുരുദ്വീപിനിേഷവിതം
നാനാപക്ഷിഗണാകീർണം േ ച്ഛത രേസവിതം
3 ശാലേവണുധവാശ്വത്ഥതി േകംഗുദകിംശുൈകഃ
അർജുനാരിഷ്ടസഞ്ഛന്നം ചന്ദൈനശ് ച സശാൽമൈലഃ
4 ജംബ്വാ േലാ ഖദിരശാകേവ സമാകുലം
കാശ്മര്യാമലക ക്ഷകദംേബാദുംബരാവൃതം
5 ബദരീബില്വസഞ്ഛന്നം ന്യേ ാൈധശ് ച സമാകുലം
ിയാലതാലഖർജൂരഹരീതകബിഭീതൈകഃ
6 നാനാധാതുശൈതർ നദ്ധാൻ വിവിധാൻ അപി ചാചലാൻ
നികുഞ്ജാൻ പക്ഷിസംഘുഷ്ടാൻ ദരീശ് ചാദ്ഭുതദർശനാഃ
നദീഃ സരാംസി വാപീശ് ച വിവിധാംശ് ച മൃഗദ്വിജാൻ
7 സാ ബഹൂൻ ഭീമരൂപാംശ് ച പിശാേചാരഗരാക്ഷസാൻ
പല്വലാനി തഡാഗാനി ഗിരികൂടാനി സർവശഃ
സരിതഃ സാഗരാംശ് ൈചവ ദദർശാദ്ഭുതദർശനാൻ
8 യൂഥേശാ ദദൃേശ ചാ വിദർഭാധിപനന്ദിനീ
മഹിഷാൻ വരാഹാൻ േഗാമായൂൻ ഋക്ഷവാനരപന്നഗാൻ
9 േതജസാ യശസാസ്ഥിത്യാ ിയാ ച പരയാ യുതാ
ൈവദർഭീ വിചരത്യ് ഏകാ നലം അേന്വഷതീ തദാ
10 നാബിഭ്യത് സാ നൃപസുതാ ൈഭമീ ത ാഥ കസ്യ ചിത്
ദാരുണാം അടവീം ാപ്യ ഭർതൃവ്യസനകർശിതാ
11 വിദർഭതനയാ രാജൻ വിലലാപ സുദുഃഖിതാ
ഭർതൃേശാകപരീതാംഗീ ശിലാതലസമാ ിതാ
12 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
സിംേഹാര മഹാബാേഹാ നിഷധാനാം ജനാധിപ
ക്വ നു രാജൻ ഗേതാ ഽസീഹ ത്യക്ത്വാ മാം നിർജേന വേന
13 അശ്വേമധാദിഭിർ വീര തുഭിഃ സ്വാപ്തദക്ഷിൈണഃ
കഥം ഇഷ്ട്വാ നരവ്യാ മയി മിഥ്യാ വർതേസ
14 യത് ത്വേയാക്തം നരവ്യാ മത്സമക്ഷം മഹാദ േത
കർതും അർഹസി കല്യാണ തദ് ഋതം പാർഥിവർഷഭ
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15 യേഥാക്തം വിഹൈഗർ ഹംൈസഃ സമീേപ തവ ഭൂമിപ
മത്സകാേശ ച ൈതർ ഉക്തം തദ് അേവക്ഷിതും അർഹസി
16 ചത്വാര ഏകേതാ േവദാഃ സാംേഗാപാംഗാഃ സവിസ്തരാഃ
സ്വധീതാ മാനവേ ഷ്ഠ സത്യം ഏകം കിൈലകതഃ
17 തസ്മാദ് അർഹസി ശ ഘ്നസത്യം കർതും നേരശ്വര
ഉക്തവാൻ അസി യദ് വീര മത്സകാേശ പുരാ വചഃ
18 ഹാ വീര നനു നാമാഹം ഇഷ്ടാ കില തവാനഘ
അസ്യാം അടവ്യാം േഘാരായാം കിം മാം ന തിഭാഷേസ
19 ഭർത്സയത്യ് ഏഷ മാം രൗേ ാ വ്യാത്താേസ്യാ ദാരുണാകൃതിഃ
അരണ്യരാട് ധാവിഷ്ടഃ കിം മാം ന ാതും അർഹസി
20 ന േമ ത്വദന്യാ സുഭേഗ ിയാ ഇത്യ് അ വീസ് തദാ
താം ഋതാം കുരു കല്യാണപുേരാക്താം ഭാരതീം നൃപ
21 ഉന്മത്താം വിലപന്തീം മാം ഭാര്യാം ഇഷ്ടാം നരാധിപ
ഈപ്സിതാംഈപ്സിേതാ നാഥ കിം മാം ന തിഭാഷേസ
22 കൃശാം ദീനാം വിവർണാം ച മലിനാം വസുധാധിപ
വ ാർധ ാവൃതാം ഏകാം വിലപന്തീം അനാഥവത്
23 യൂഥ ഷ്ടാം ഇൈവകാം മാം ഹരിണീം പൃഥുേലാചന
ന മാനയസി മാനാർഹ രുദതീം അരികർശന
24 മഹാരാജ മഹാരേണ്യ മാം ഇൈഹകാകിനീം സതീം
ആഭാഷമാണാം സ്വാം പത്നീം കിം മാം ന തിഭാഷേസ
25 കുലശീേലാപസമ്പന്നം ചാരുസർവാംഗേശാഭനം
നാദ്യ ത്വാം അനുപശ്യാമി ഗിരാവ് അസ്മിൻ നേരാത്തമ
വേന ചാസ്മിൻ മഹാേഘാേര സിംഹവ്യാ നിേഷവിേത
26 ശയാനം ഉപവിഷ്ടം വാസ്ഥിതം വാ നിഷധാധിപ
സ്ഥിതം വാ നരേ ഷ്ഠ മമ േശാകവിവർധന
27 കം നു പൃച്ഛാമി ദുഃഖാർതാ ത്വദർേഥ േശാകകർശിതാ
കച് ചിദ് ദൃഷ്ടസ് ത്വയാരേണ്യ സംഗേത്യഹ നേലാ നൃപഃ
28 േകാ നു േമ കഥേയദ് അദ്യ വേന ഽസ്മിൻ വിഷ്ഠിതം നലം
അഭിരൂപം മഹാത്മാനം പരവ ഹവിനാശനം
29 യം അേന്വഷസി രാജാനം നലം പദ്മനിേഭക്ഷണം
അയം സ ഇതി കസ്യാദ്യ േ ാഷ്യാമി മധുരാം ഗിരം
30 അരണ്യരാഡ് അയം ീമാംശ് ചതുർദംേ ാ മഹാഹനുഃ
ശാർദൂേലാ ഽഭിമുഖഃ ൈ തി പൃച്ഛാമ്യ് ഏനം അശങ്കിതാ
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31 ഭവാൻ മൃഗാണാം അധിപസ് ത്വം അസ്മിൻ കാനേന ഭുഃ
വിദർഭരാജതനയാം ദമയന്തീതി വിദ്ധി മാം
32 നിഷധാധിപേതർ ഭാര്യാം നലസ്യാമി ഘാതിനഃ
പതിം അേന്വഷതീം ഏകാം കൃപണാം േശാകകർശിതാം
ആശ്വാസയ മൃേഗേ ഹ യദി ദൃഷ്ടസ് ത്വയാ നലഃ
33 അഥ വാരണ്യനൃപേത നലം യദി ന ശംസസി
മാം അദസ്വ മൃഗേ ഷ്ഠ വിേശാകാം കുരു ദുഃഖിതാം
34 ത്വാരേണ്യ വിലപിതം മൈമഷ മൃഗരാട് സ്വയം
യാത്യ് ഏതാം മൃഷ്ടസലിലാം ആപഗാം സാഗരംഗമാം
35 ഇമം ശിേലാച്ചയം പുണ്യം ശൃംൈഗർ ബഹുഭിർ ഉ ിൈതഃ
വിരാജദ്ഭിർ ദിവ ഗ്ഭിർ ൈനകവർൈണർ മേനാരൈമഃ
36 നാനാധാതുസമാകീർണം വിവിേധാപലഭൂഷിതം
അസ്യാരണ്യസ്യ മഹതഃ േകതുഭൂതം ഇേവാ ിതം
37 സിംഹശാർദൂലമാതംഗവരാഹർക്ഷമൃഗായുതം
പത ിഭിർ ബഹുവിൈധഃ സമന്താദ് അനുനാദിതം
38 കിംശുകാേശാകബകുലപുംനാൈഗർ ഉപേശാഭിതം
സരിദ്ഭിഃ സവിഹംഗാഭിഃ ശിഖൈരശ് േചാപേശാഭിതം
ഗിരിരാജം ഇമം താവത് പൃച്ഛാമി നൃപതിം തി
39 ഭഗവന്ന് അചലേ ഷ്ഠ ദിവ്യദർശനവി ത
ശരണ്യ ബഹുകല്യാണ നമസ് േത ഽ മഹീധര
40 ണേമ ത്വാഭിഗമ്യാഹം രാജപു ീം നിേബാധ മാം
രാജ്ഞഃ ഷാം രാജഭാര്യാം ദമയന്തീതി വി താം
41 രാജാ വിദർഭാധിപതിഃ പിതാ മമ മഹാരഥഃ
ഭീേമാ നാമ ക്ഷിതിപതിശ് ചാതുർവർണ്യസ്യ രക്ഷിതാ
42 രാജസൂയാശ്വേമധാനാം തൂനാം ദക്ഷിണാവതാം
ആഹർതാ പാർഥിവേ ഷ്ഠഃ പൃഥുചാർവഞ്ചിേതക്ഷണഃ
43 ഹ്മണ്യഃ സാധുവൃത്തശ് ച സത്യവാഗ് അനസൂയകഃ
ശീലവാൻ സുസമാചാരഃ പൃഥു ീർ ധർമവിച് ഛുചിഃ
44 സമ്യഗ് േഗാപ്താ വിദർഭാണാം നിർജിതാരിഗണഃ ഭുഃ
തസ്യ മാം വിദ്ധി തനയാം ഭഗവംസ് ത്വാം ഉപസ്ഥിതാം
45 നിഷേധഷു മഹാൈശല ശ്വശുേരാ േമ നൃേപാത്തമഃ
സുഗൃഹീതനാമാ വിഖ്യാേതാ വീരേസന ഇതി സ്മ ഹ
46 തസ്യ രാജ്ഞഃ സുേതാ വീരഃ ീമാൻ സത്യപരാ മഃ
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മ ാപ്തം പിതുഃ സ്വം േയാ രാജ്യം സമനുശാസ്തി ഹ
47 നേലാ നാമാരിദമനഃ പുണ്യേ ാക ഇതി തഃ
ഹ്മേണ്യാ േവദവിദ് വാഗ്മീ പുണ്യകൃത് േസാമേപാ ഽഗ്നിചിത്

48 യഷ്ടാ ദാതാ ച േയാദ്ധാ ച സമ്യക് ൈചവ ശാസിതാ
തസ്യ മാം അചലേ ഷ്ഠ വിദ്ധി ഭാര്യാം ഇഹാഗതാം
49 ത്യക്ത ിയം ഭർതൃഹീനാം അനാഥാം വ്യസനാന്വിതാം
അേന്വഷമാണാം ഭർതാരം തം ൈവ നരവേരാത്തമം
50 ഖം ഉല്ലിഖദ്ഭിർ ഏൈതർ ഹി ത്വയാ ശൃംഗശൈതർ നൃപഃ
കച് ചിദ് ദൃേഷ്ടാ ഽചലേ ഷ്ഠ വേന ഽസ്മിൻ ദാരുേണ നലഃ
51 ഗേജ വി േമാ ധീമാൻ ദീർഘബാഹുർ അമർഷണഃ
വി ാന്തഃ സത്യവാഗ് ധീേരാ ഭർതാ മമ മഹായശാഃ
നിഷധാനാം അധിപതിഃ കച് ചിദ് ദൃഷ്ടസ് ത്വയാ നലഃ
52 കിം മാം വിലപതീം ഏകാം പർവതേ ഷ്ഠ ദുഃഖിതാം
ഗിരാ നാശ്വാസയസ്യ് അദ്യ സ്വാം സുതാം ഇവ ദുഃഖിതാം
53 വീര വി ാന്ത ധർമജ്ഞസത്യസന്ധ മഹീപേത
യദ്യ് അസ്യ് അസ്മിൻ വേന രാജൻ ദർശയാത്മാനം ആത്മനാ
54 കദാ നു സ്നിഗ്ധഗംഭീരാം ജീമൂതസ്വനസംനിഭാം
േ ാഷ്യാമി ൈനഷധസ്യാഹം വാചം താം അമൃേതാപമാം
55 ൈവദർഭീത്യ് ഏവ കഥിതാം ശുഭാം രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
ആമ്നായസാരിണീം ഋദ്ധാം മമ േശാകനിബർഹിണീം
56 ഇതി സാ തം ഗിരിേ ഷ്ഠം ഉക്ത്വാ പാർഥിവനന്ദിനീ
ദമയന്തീ തേതാ ഭൂേയാ ജഗാമ ദിശം ഉത്തരാം
57 സാ ഗത്വാ ീൻ അേഹാരാ ാൻ ദദർശ പരമാംഗനാ
താപസാരണ്യം അതുലം ദിവ്യകാനനദർശനം
58 വസിഷ്ഠഭൃഗ്വ ിസൈമസ് താപൈസർ ഉപേശാഭിതം
നിയൈതഃ സംയതാഹാൈരർ ദമശൗചസമന്വിൈതഃ
59 അബ്ഭൈക്ഷർ വായുഭൈക്ഷശ് ച പ ാഹാൈരസ് തൈഥവ ച
ജിേത ിൈയർ മഹാഭാൈഗഃ സ്വർഗമാർഗദിദൃ ഭിഃ
60 വൽകലാജിനസംവീൈതർ മുനിഭിഃ സംയേത ിൈയഃ
താപസാധ ഷിതം രമ്യം ദദർശാ മമണ്ഡലം
61 സാ ദൃൈഷ്ട്വവാ മപദം നാനാമൃഗനിേഷവിതം
ശാഖാമൃഗഗൈണശ് ൈചവ താപൈസശ് ച സമന്വിതം
62 സു ഃ സുേകശീ സുേ ാണീ സുകുചാ സുദ്വിജാനനാ
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വർചസ്വിനീ സു തിഷ്ഠാ സ്വഞ്ചിേതാദ്യതഗാമിനീ
63 സാ വിേവശാ മപദം വീരേസനസുത ിയാ
േയാഷി ത്നം മഹാഭാഗാ ദമയന്തീ മനസ്വിനീ
64 സാഭിവാദ്യ തേപാവൃദ്ധാൻ വിനയാവനതാസ്ഥിതാ
സ്വാഗതം ത ഇതി േ ാക്താ ൈതഃ സർൈവസ് താപൈസശ് ച സാ
65 പൂജാം ചാസ്യാ യഥാന്യായം കൃത്വാ ത തേപാധനാഃ
ആസ്യതാം ഇത്യ് അേഥാചുസ് േത ഹി കിം കരവാമേഹ
66 താൻ ഉവാച വരാേരാഹാ കച് ചിദ് ഭവഗതാം ഇഹ
തപസ്യ് അഗ്നിഷു ധർേമഷു മൃഗപക്ഷിഷു ചാനഘാഃ
കുശലം േവാ മഹാഭാഗാഃ സ്വധർമചരേണഷു ച
67 ൈതർ ഉക്താ കുശലം ഭേ സർവേ തി യശസ്വിനീ
ഹി സർവാനവദ്യാംഗി കാ ത്വം കിം ച ചികീർഷസി

68 ദൃൈഷ്ട്വവ േത പരം രൂപം ദ തിം ച പരമാം ഇഹ
വിസ്മേയാ നഃ സമുത്പന്നഃ സമാശ്വസിഹി മാ ശുചഃ
69 അസ്യാരണ്യസ്യ മഹതീ േദവതാ വാ മഹീഭൃതഃ
അസ്യാ നു നദ്യാഃ കല്യാണി വദ സത്യം അനിന്ദിേത
70 സാ വീത് താൻ ഋഷീൻ നാഹം അരണ്യസ്യാസ്യ േദവതാ
ന ചാപ്യ് അസ്യ ഗിേരർ വി ാ ന നദ്യാ േദവതാപ്യ് അഹം
71 മാനുഷീം മാം വിജാനീത യൂയം സർേവ തേപാധനാഃ
വിസ്തേരണാഭിധാസ്യാമി തൻ േമ ശൃണുതസർവശഃ
72 വിദർേഭഷു മഹീപാേലാ ഭീേമാ നാമ മഹാദ തിഃ
തസ്യ മാം തനയാം സർേവ ജാനീത ദ്വിജസത്തമാഃ
73 നിഷധാധിപതിർ ധീമാൻ നേലാ നാമ മഹായശാഃ
വീരഃ സം ാമജിദ് വിദ്വാൻ മമ ഭർതാ വിശാം പതിഃ
74 േദവതാഭ്യർചനപേരാ ദ്വിജാതിജനവത്സലഃ
േഗാപ്താ നിഷധവംശസ്യ മഹാഭാേഗാ മഹാദ തിഃ
75 സത്യവാഗ് ധർമവിത് ാജ്ഞഃ സത്യസേന്ധാ ഽരിമർദനഃ
ഹ്മേണ്യാ ൈദവതപരഃ ീമാൻ പരപുരഞ്ജയഃ

76 നേലാ നാമ നൃപേ േഷ്ഠാ േദവരാജസമദ തിഃ
മമ ഭർതാ വിശാലാക്ഷഃ പൂർേണ വദേനാ ഽരിഹാ
77 ആഹർതാ തുമുഖ്യാനാം േവദേവദാംഗപാരഗഃ
സപത്നാനാം മൃേധ ഹന്താ രവിേസാമസമ ഭഃ
78 സ ൈകശ് ചിൻ നികൃതി ൈജ്ഞർഅകല്യാൈണർ നരാധൈമഃ
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ആഹൂയ പൃഥിവീപാലഃ സത്യധർമപരായണഃ
േദവേന കുശൈലർ ജിൈഹ്മർ ജിേതാ രാജ്യം വസൂനി ച
79 തസ്യ മാം അവഗച്ഛധ്വം ഭാര്യാം രാജർഷഭസ്യ ൈവ
ദമയന്തീതി വിഖ്യാതാം ഭർതൃദർശനലാലസാം
80 സാ വനാനി ഗിരീംശ് ൈചവ സരാംസി സരിതസ് തഥാ
പല്വലാനി ച രമ്യാണി തഥാരണ്യാനി സർവശഃ
81 അേന്വഷമാണാ ഭർതാരം നലം രണവിശാരദം
മഹാത്മാനം കൃതാ ം ച വിചരാമീഹ ദുഃഖിതാ
82 കച് ചിദ് ഭഗവതാം പുണ്യം തേപാവനം ഇദം നൃപഃ
ഭേവത് ാേപ്താ നേലാ നാമ നിഷധാനാം ജനാധിപഃ
83 യത്കൃേത ഽഹം ഇദം വി ാഃ പന്നാ ഭൃശദാരുണം
വനം തിഭയം േഘാരം ശാർദൂലമൃഗേസവിതം
84 യദി ൈകശ് ചിദ് അേഹാരാൈ ർ ന ക്ഷ്യാമി നലം നൃപം
ആത്മാനം േ യസാ േയാേക്ഷ്യ േദഹസ്യാസ്യ വിേമാചനാത്
85 േകാ നു േമ ജീവിേതനാർഥസ് തം ഋേത പുരുഷർഷഭം
കഥം ഭവിഷ്യാമ്യ് അദ്യാഹം ഭർതൃേശാകാഭിപീഡിതാ
86 ഏവം വിലപതീം ഏകാം അരേണ്യ ഭീമനന്ദിനീം
ദമയന്തീം അേഥാചുസ് േത താപസാഃ സത്യവാദിനഃ
87 ഉദർകസ് തവ കല്യാണി കല്യാേണാ ഭവിതാ ശുേഭ
വയം പശ്യാമ തപസാക്ഷി ം ക്ഷ്യസി ൈനഷധം
88 നിഷധാനാം അധിപതിം നലം രിപുനിഘാതിനം
ൈഭമി ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠം ക്ഷ്യേസ വിഗതജ്വരം
89 വിമുക്തം സർവപാേപഭ്യഃ സർവരത്നസമന്വിതം
തദ് ഏവ നഗരേ ഷ്ഠം ശാസന്തം അരിന്ദമം
90 ദ്വിഷതാം ഭയകർതാരം സുഹൃദാം േശാകനാശനം
പതിം ക്ഷ്യസി കല്യാണി കല്യാണാഭിജനം നൃപം
91 ഏവം ഉക്ത്വാ നലേസ്യഷ്ടാം മഹിഷീം പാർഥിവാത്മജാം
അന്തർഹിതാസ് താപസാസ് േത സാഗ്നിേഹാ ാ മാസ് തദാ
92 സാ ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം വിസ്മിതാ അഭവത് തദാ
ദമയന്ത്യ് അനവദ്യാംഗീ വീരേസനനൃപ ഷാ
93 കിം നു സ്വേപ്നാ മയാ ദൃഷ്ടഃ േകാ ഽയം വിധിർ ഇഹാഭവത്
ക്വ നു േത താപസാഃ സർേവ ക്വ തദ് ആ മമണ്ഡലം
94 ക്വ സാ പുണ്യജലാ രമ്യാ നാനാദ്വിജനിേഷവിതാ
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നദീ േത ച നഗാ ഹൃദ്യാഃ ഫലപുേഷ്പാപേശാഭിതാഃ
95 ധ്യാത്വാ ചിരം ഭീമസുതാ ദമയന്തീ ശുചിസ്മിതാ
ഭർതൃേശാകപരാ ദീനാ വിവർണവദനാഭവത്
96 സാ ഗത്വാഥാപരാം ഭൂമിം ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധയാ ഗിരാ
വിലലാപാ പൂർണാക്ഷീ ദൃഷ്ട്വാേശാകതരും തതഃ
97 ഉപഗമ്യ തരുേ ഷ്ഠം അേശാകം പുഷ്പിതം തദാ
പല്ലവാപീഡിതം ഹൃദ്യം വിഹംൈഗർ അനുനാദിതം
98 അേഹാ ബതായം അഗമഃ ീമാൻ അസ്മിൻ വനാന്തേര
ആപീൈഡർ ബഹുഭിർ ഭാതി ീമാൻ മിഡരാഡ് ഇവ
99 വിേശാകാം കുരു മാം ക്ഷി ം അേശാക ിയദർശന
വീതേശാകഭയാബാധം കച് ചിത് ത്വം ദൃഷ്ടവാൻ നൃപം
100 നലം നാമാരിദമനം ദമയന്ത്യാഃ ിയം പതിം
നിഷധാനാം അധിപതിം ദൃഷ്ടവാൻ അസി േമ ിയം
101 ഏകവ ാർധസംവീതം സുകുമാരതനുത്വചം
വ്യസേനനാർദിതം വീരം അരണ്യം ഇദം ആഗതം
102 യഥാ വിേശാകാ ഗേച്ഛയം അേശാകനഗ തത് കുരു
സത്യനാമാ ഭവാേശാക മമ േശാകവിനാശനാത്
103 ഏവം സാേശാകവൃക്ഷം തം ആർതാ ിഃ പരിഗമ്യ ഹ
ജഗാമ ദാരുണതരം േദശം ൈഭമീ വരാംഗനാ
104 സാ ദദർശ നഗാൻ ൈനകാൻ ൈനകാശ് ച സരിതസ് തഥാ
ൈനകാംശ് ച പർവതാൻ രമ്യാൻ ൈനകാംശ് ച മൃഗപക്ഷിണഃ
105 കന്ദരാംശ് ച നിതംബാംശ് ച നദാംശ് ചാദ്ഭുതദർശനാൻ
ദദർശ സാ ഭീമസുതാ പതിം അേന്വഷതീ തദാ
106 ഗത്വാ കൃഷ്ടം അധ്വാനം ദമയന്തീ ശുചിസ്മിതാ
ദദർശാഥ മഹാസാർഥം ഹസ്ത്യശ്വരഥസ ലം
107 ഉത്തരന്തം നദീം രമ്യാം സന്നസലിലാം ശുഭാം
സുശീതേതായാം വിസ്തീർണാം ദിനീം േവതൈസർ വൃതാം
108 േ ാദ്ഘുഷ്ടാം ൗഞ്ചകുരൈരശ് ച വാേകാപകൂജിതാം
കൂർമ ാഹഝഷാകീർണാം പുലിനദ്വീപേശാഭിതാം
109 സാ ദൃൈഷ്ട്വവ മഹാസാർഥം നലപത്നീ യശസ്വിനീ
ഉപസർപ്യ വരാേരാഹാ ജനമധ്യം വിേവശ ഹ
110 ഉന്മത്തരൂപാ േശാകാർതാ തഥാ വ ാർധസംവൃതാ
കൃശാ വിവർണാ മലിനാ പാംസുധ്വസ്തശിേരാരുഹാ
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111 താം ദൃഷ്ട്വാ ത മനുജാഃ േക ചിദ് ഭീതാഃ ദു വുഃ
േക ചിച് ചിന്താപരാസ് ത ഃ േക ചിത് ത വിചു ശുഃ
112 ഹസന്തി സ്മ താം േക ചിദ് അഭ്യസൂയന്ത ചാപേര
ച സ് തസ്യാം ദയാം േക ചിത് പ ശ് ചാപി ഭാരത
113 കാസി കസ്യാസി കല്യാണി കിം വാ മൃഗയേസ വേന
ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതാഃ േസ്മഹ കച് ചിത് ത്വം അസി മാനുഷീ
114 വദ സത്യം വനസ്യാസ്യ പർവതസ്യാഥ വാ ദിശഃ
േദവതാ ത്വം ഹി കല്യാണി ത്വാം വയം ശരണം ഗതാഃ
115 യക്ഷീ വാ രാക്ഷസീ വാ ത്വം ഉതാേഹാ ഽസി വരാംഗനാ
സർവഥാ കുരു നഃ സ്വസ്തി രക്ഷസ്വാസ്മാൻ അനിന്ദിേത
116 യഥായം സർവഥാ സാർഥഃ േക്ഷമീ ശീ ം ഇേതാ േജത്
തഥാ വിധത്സ്വ കല്യാണി ത്വാം വയം ശരണം ഗതാഃ
117 ത വാച തതഃ സാധ്വീ ഭർതൃവ്യസനദുഃഖിതാ
സാർഥവാഹം ച സാർഥം ച ജനാ േയ ചാ േക ചന
118 മാനുഷീം മാം വിജാനീത മനുജാധിപേതഃ സുതാം
നൃപ ഷാം രാജഭാര്യാം ഭർതൃദർശനലാലസാം
119 വിദർഭരാൺ മമ പിതാ ഭർതാ രാജാ ച ൈനഷധഃ
നേലാ നാമ മഹാഭാഗസ് തം മാർഗാമ്യ് അപരാജിതം
120 യദി ജാനീത നൃപതിം ക്ഷി ം ശംസത േമ ിയം
നലം പാർഥിവശാർദൂലം അമി ഗണസൂദനം
121 താം ഉവാചാനവദ്യാംഗീം സാർഥസ്യ മഹതഃ ഭുഃ
സാർഥവാഹഃ ശുചിർ നാമ ശൃണു കല്യാണി മദ്വചഃ
122 അഹം സാർഥസ്യ േനതാ ൈവ സാർഥവാഹഃ ശുചിസ്മിേത
മനുഷ്യം നലനാമാനം ന പശ്യാമി യശസ്വിനി
123 കുഞ്ജരദ്വീപിമഹിഷശാർദൂലർക്ഷമൃഗാൻ അപി
പശ്യാമ്യ് അസ്മിൻ വേന കേഷ്ട അമനുഷ്യനിേഷവിേത
തഥാ േനാ യക്ഷരാഡ് അദ്യ മണിഭ ഃ സീദതു
124 സാ വീദ് വണിജഃ സർവാൻ സാർഥവാഹം ച തം തതഃ
ക്വ നു യാസ്യസി സാർേഥാ ഽയം ഏതദ് ആഖ്യാതും അർഹഥ
125 സാർഥവാഹ ഉവാച
സാർേഥാ ഽയം േചദിരാജസ്യ സുബാേഹാർ സത്യവാദിനഃ
ക്ഷി ം ജനപദം ഗന്താ ലാഭായ മനുജാത്മേജ
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അധ്യായം 62

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സാ തച് ത്വാനവദ്യാംഗീ സാർഥവാഹവചസ് തദാ
അഗച്ഛത് േതന ൈവ സാർധം ഭർതൃദർശനലാലസാ
2 അഥ കാേല ബഹുതിേഥ വേന മഹതി ദാരുേണ
തഡാഗം സർവേതാഭ ം പദ്മസൗഗന്ധികം മഹത്
3 ദദൃശുർ വണിേജാ രമ്യം ഭൂതയവേസന്ധനം
ബഹുമൂലഫേലാേപതം നാനാപക്ഷിഗൈണർ വൃതം
4 തം ദൃഷ്ട്വാ മൃഷ്ടസലിലം മേനാഹരസുഖാവഹം
സുപരി ാന്തവാഹാസ് േത നിേവശായ മേനാ ദധുഃ
5 സംമേത സാർഥവാഹസ്യ വിവിശുർ വനം ഉത്തമം
ഉവാസ സാർഥഃ സുമഹാൻ േവലാം ആസാദ്യ പശ്ചിമാം
6 അഥാർധരാ സമേയ നിഃശബ്ദസ്തിമിേത തദാ
സുേപ്ത സാർേഥ പരി ാേന്ത ഹസ്തിയൂഥം ഉപാഗമത്
പാനീയാർഥം ഗിരിനദീം മദ വണാവിലാം
7 മാർഗം സംരുധ്യ സംസുപ്തം പദ്മിന്യാഃ സാർഥം ഉത്തമം
സുപ്തം മമർദ സഹസാ േചഷ്ടമാനം മഹീതേല
8 ഹാഹാരവം മുഞ്ചന്തഃ സാർഥികാഃ ശരണാർഥിനഃ
വനഗുൽമാംശ് ച ധാവേന്താ നി ാന്ധാ മഹേതാ ഭയാത്
േക ചിദ് ദൈന്തഃ കൈരഃ േക ചിത് േക ചിത് പദ്ഭ്യാം ഹതാ നരാഃ
9 േഗാഖേരാ ാശ്വബഹുലം പദാതിജനസ ലം
ഭയാർതം ധാവമാനം തത് പര രഹതം തദാ
10 േഘാരാൻ നാദാൻ വിമുഞ്ചേന്താ നിേപതുർ ധരണീതേല
വൃേക്ഷഷ്വ് ആസജ്യ സംഭഗ്നാഃ പതിതാ വിഷേമഷു ച
തഥാ തൻ നിഹതം സർവം സമൃദ്ധം സാർഥമണ്ഡലം
11 അഥാപേരദ ഃ സ ാേപ്ത ഹതശിഷ്ടാ ജനാസ് തദാ
വനഗുൽമാദ് വിനി മ്യ േശാചേന്താ ൈവശസം കൃതം
ാതരം പിതരം പു ം സഖായം ച ജനാധിപ
12 അേശാചത് ത ൈവദർഭീ കിം നു േമ ദു തം കൃതം
േയാ ഽപി േമ നിർജേന ഽരേണ്യ സ ാേപ്താ ഽയം ജനാർണവഃ
ഹേതാ ഽയം ഹസ്തിയൂേഥന മന്ദഭാഗ്യാൻ മൈമവ തു
13 ാപ്തവ്യം സുചിരം ദുഃഖം മയാ നൂനം അസംശയം
നാ ാപ്തകാേലാ ിയേത തം വൃദ്ധാനുശാസനം
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14 യൻ നാഹം അദ്യ മൃദിതാ ഹസ്തിയൂേഥന ദുഃഖിതാ
ന ഹ്യ് അൈദവകൃതം കിം ചിൻ നരാണാം ഇഹ വിദ്യേത
15 ന ച േമ ബാലഭാേവ ഽപി കിം ചിദ് വ്യപകൃതം കൃതം
കർമണാ മനസാ വാചാ യദ് ഇദം ദുഃഖം ആഗതം
16 മേന്യ സ്വയംവരകൃേത േലാകപാലാഃ സമാഗതാഃ
ത്യാഖ്യാതാ മയാ ത നലസ്യാർഥായ േദവതാഃ
നൂനം േതഷാം ഭാേവന വിേയാഗം ാപ്തവത്യ് അഹം
17 ഏവമാദീനി ദുഃഖാനി സാ വിലപ്യ വരാംഗനാ
ഹതശിൈഷ്ടഃ സഹ തദാ ാഹ്മൈണർ േവദപാരൈഗഃ
അഗച്ഛദ് രാജശാർദൂല ദുഃഖേശാകപരായണാ
18 ഗച്ഛന്തീ സാ ചിരാത് കാലാത് പുരം ആസാദയൻ മഹത്
സായാേഹ്ന േചദിരാജസ്യ സുബാേഹാർ സത്യവാദിനഃ
വ ാർധകർതസംവീതാ വിേവശ പുേരാത്തമം
19 താം വിവർണാം കൃശാം ദീനാം മുക്തേകശീം അമാർജനാം
ഉന്മത്താം ഇവ ഗച്ഛന്തീം ദദൃശുഃ പുരവാസിനഃ
20 വിശന്തീം തു താം ദൃഷ്ട്വാ േചദിരാജപുരീം തദാ
അനുജ സ് തേതാ ബാലാ ാമിപു ാഃ കുതൂഹലാത്
21 സാ ൈതഃ പരിവൃതാഗച്ഛത് സമീപം രാജേവശ്മനഃ
താം ാസാദഗതാപശ്യദ് രാജമാതാ ജൈനർ വൃതാം
22 സാ ജനം വാരയിത്വാ തം ാസാദതലം ഉത്തമം
ആേരാപ്യ വിസ്മിതാ രാജൻ ദമയന്തീം അപൃച്ഛത
23 ഏവം അപ്യ് അസുഖാവിഷ്ടാ ബിഭർഷി പരമം വപുഃ
ഭാസി വിദ ദ് ഇവാേ ഷു ശംസ േമ കാസി കസ്യ വാ
24 ന ഹി േത മാനുഷം രൂപം ഭൂഷൈണർ അപി വർജിതം
അസഹായാ നേരഭ്യശ് ച േനാദ്വിജസ്യ് അമര േഭ
25 തച് ത്വാ വചനം തസ്യാ ൈഭമീ വചനം അ വീത്
മാനുഷീം മാം വിജാനീഹി ഭർതാരം സമനു താം
26 ൈസര ീം ജാതിസമ്പന്നാം ഭുജിഷ്യാം കാമവാസിനീം
ഫലമൂലാശനാം ഏകാം യ സായ തി യാം
27 അസംേഖ്യയഗുേണാ ഭർതാ മാം ച നിത്യം അനു തഃ
ഭർതാരം അപി തം വീരം ഛാേയവാനപഗാ സദാ
28 തസ്യ ൈദവാത് സംേഗാ ഽഭൂദ് അതിമാ ം സ്മ േദവേന
ദ േത സ നിർജിതശ് ൈചവ വനം ഏേകാ ഽഭ േപയിവാൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 15 36

29 തം ഏകവസനം വീരം ഉന്മത്തം ഇവ വിഹ്വലം
ആശ്വാസയന്തീ ഭർതാരം അഹം അന്വഗമം വനം
30 സ കദാ ചിദ് വേന വീരഃ കസ്മിംശ് ചിത് കാരണാന്തേര
ത്പരീതഃ സുവിമനാസ് തദ് അപ്യ് ഏകം വ്യസർജയത്

31 തം ഏകവസനം നഗ്നം ഉന്മത്തം ഗതേചതസം
അനു ജന്തീ ബഹുലാ ന സ്വപാമി നിശാഃ സദാ
32 തേതാ ബഹുതിേഥ കാേല സുപ്താം ഉ ജ്യ മാം ക്വ ചിത്
വാസേസാ ഽർധം പരിച്ഛിദ്യ ത്യക്തവാൻ മാം അനാഗസം
33 തം മാർഗമാണാ ഭർതാരം ദഹ്യമാനാ ദിനക്ഷപാഃ
ന വിന്ദാമ്യ് അമര ഖ്യം ിയം ാണധേനശ്വരം
34 താം അ പരിപൂർണാക്ഷീം വിലപന്തീം തഥാ ബഹു
രാജമാതാ വീദ് ആർതാം ൈഭമീം ആർതതരാ സ്വയം
35 വസസ്വ മയി കല്യാണി ീതിർ േമ ത്വയി വർതേത
മൃഗയിഷ്യന്തി േത ഭേ ഭർതാരം പുരുഷാ മമ
36 അഥ വാ സ്വയം ആഗേച്ഛത് പരിധാവന്ന് ഇതസ് തതഃ
ഇൈഹവ വസതീ ഭേ ഭർതാരം ഉപലപ്സ്യേസ
37 രാജമാതുർ വചഃ ത്വാ ദമയന്തീ വേചാ ഽ വീത്
സമേയേനാത്സേഹ വ ം ത്വയി വീര ജായിനി
38 ഉച്ഛിഷ്ടം ൈനവ ഭുഞ്ജീയാം ന കുര്യാം പാദധാവനം
ന ചാഹം പുരുഷാൻ അന്യാൻ സംഭാേഷയം കഥം ചന
39 ാർഥേയദ് യദി മാം കശ് ചിദ് ദണ്ഡ്യസ് േത സ പുമാൻ ഭേവത്
ഭർതുർ അേന്വഷണാർഥം തു പേശ്യയം ാഹ്മണാൻ അഹം
40 യദ്യ് ഏവം ഇഹ കർതവ്യം വസാമ്യ് അഹം അസംശയം
അേതാ ഽന്യഥാ ന േമ വാേസാ വർതേത ഹൃദേയ ക്വ ചിത്
41 താം ഹൃേഷ്ടന മനസാ രാജമാേതദം അ വീത്
സർവം ഏതത് കരിഷ്യാമി ദിഷ്ട്യാ േത തംഈദൃശം
42 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ൈഭമീം രാജമാതാ വിശാം പേത
ഉവാേചദം ദുഹിതരം സുനന്ദാം നാമ ഭാരത
43 ൈസര ീം അഭിജാനീഷ്വ സുനേന്ദ േദവരൂപിണീം
ഏതയാ സഹ േമാദസ്വ നിരുദ്വിഗ്നമനാഃ സ്വയം
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അധ്യായം 63

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഉ ജ്യ ദമയന്തീം തു നേലാ രാജാ വിശാം പേത
ദദർശ ദാവം ദഹ്യന്തം മഹാന്തം ഗഹേന വേന
2 ത ശു ാവ മേധ്യ ഽഗ്നൗ ശബ്ദം ഭൂതസ്യ കസ്യ ചിത്
അഭിധാവ നേലത്യ് ഉൈച്ചഃ പുണ്യേ ാേകതി ചാസകൃത്
3 മാ ൈഭർ ഇതി നലശ് േചാക്ത്വാ മധ്യം അേഗ്നഃ വിശ്യ തം
ദദർശ നാഗരാജാനം ശയാനം കുണ്ഡലീകൃതം
4 സ നാഗഃ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ േവപമാേനാ നലം തദാ
ഉവാച വിദ്ധി മാം രാജൻ നാഗം കർേകാടകം നൃപ
5 മയാ ലേബ്ധാ ഹ്മർഷിർ അനാഗാഃ സുമഹാതപാഃ
േതന മന പരീേതന ശേപ്താ ഽസ്മി മനുജാധിപ
6 തസ്യ ശാപാൻ ന ശേക്നാമി പദാദ് വിചലിതും പദം
ഉപേദക്ഷ്യാമി േത േ യസ് ാതും അർഹതി മാം ഭവാൻ
7 സഖാ ച േത ഭവിഷ്യാമി മത്സേമാ നാസ്തി പന്നഗഃ
ലഘുശ് ച േത ഭവിഷ്യാമി ശീ ം ആദായ ഗച്ഛ മാം
8 ഏവം ഉക്ത്വാ സ നാേഗേ ാ ബഭൂവാംഗുഷ്ഠമാ കഃ
തം ഗൃഹീത്വാ നലഃ ായാദ് ഉേദ്ദശം ദാവവർജിതം
9 ആകാശേദശം ആസാദ്യ വിമുക്തം കൃഷ്ണവർത്മനാ
ഉ കാമം തം നാഗഃ പുനഃ കർേകാടേകാ ഽ വീത്
10 പദാനി ഗണയൻ ഗച്ഛ സ്വാനി ൈനഷധ കാനി ചിത്
ത േത ഽഹം മഹാരാജ േ േയാ ധാസ്യാമി യത് പരം
11 തതഃ സംഖ്യാതും ആരബ്ധം അദശദ് ദശേമ പേദ
തസ്യ ദഷ്ടസ്യ തദ് രൂപം ക്ഷി ം അന്തരധീയത
12 സ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മിതസ് തസ്ഥാവ് ആത്മാനം വികൃതം നലഃ
സ്വരൂപധാരിണം നാഗം ദദർശ ച മഹീപതിഃ
13 തതഃ കർേകാടേകാ നാഗഃ സാന്ത്വയൻ നലം അ വീത്
മയാ േത ഽന്തർഹിതം രൂപം ന ത്വാ വിദ ർ ജനാ ഇതി
14 യത്കൃേത ചാസി വികൃേതാ ദുഃേഖന മഹതാ നല
വിേഷണസ മദീേയന ത്വയി ദുഃഖം നിവത്സ്യതി
15 വിേഷണസംവൃൈതർ ഗാൈ ർ യാവത് ത്വാം ന വിേമാക്ഷ്യതി
താവത് ത്വയി മഹാരാജ ദുഃഖം ൈവ സ നിവത്സ്യതി
16 അനാഗാ േയന നികൃതസ് ത്വം അനർേഹാ ജനാധിപ
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േ ാധാദ് അസൂയയിത്വാ തം രക്ഷാ േമ ഭവതഃ കൃതാ
17 ന േത ഭയം നരവ്യാ ദം ിഭ്യഃ ശ േതാ ഽപി വാ
ഹ്മവിദ്ഭ്യശ് ച ഭവിതാ മത് സാദാൻ നരാധിപ

18 രാജൻ വിഷനിമിത്താ ച ന േത പീഡാ ഭവിഷ്യതി
സം ാേമഷു ച രാേജ ശശ്വജ് ജയം അവാപ്സ്യതി
19 ഗച്ഛ രാജന്ന് ഇതഃ സൂേതാ ബാഹുേകാ ഽഹം ഇതി വൻ
സമീപം ഋതുപർണസ്യ സ ഹി േവദാക്ഷൈനപുണം
അേയാധ്യാം നഗരീം രമ്യാം അൈദ്യവ നിഷേധശ്വര
20 സ േത ഽക്ഷഹൃദയം ദാതാ രാജാശ്വഹൃദേയന ൈവ
ഇക്ഷ്വാകുകുലജഃ ീമാൻ മി ം ൈചവ ഭവിഷ്യതി
21 ഭവിഷ്യസി യദാക്ഷജ്ഞഃ േ യസാ േയാക്ഷ്യേസ തദാ
സേമഷ്യസി ച ദാൈരസ് ത്വം മാ സ്മ േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
രാേജ്യന തനയാഭ്യാം ച സത്യം ഏതദ് വീമി േത
22 സ്വരൂപം ച യദാ ം ഇേച്ഛഥാസ് ത്വം നരാധിപ
സംസ്മർതവ്യസ് തദാ േത ഽഹം വാസശ് േചദം നിവാസേയഃ
23 അേനന വാസസാഛന്നഃ സ്വരൂപം തിപത്സ്യേസ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ദദാവ് അൈസ്മ ദിവ്യം വാേസായുഗം തദാ
24 ഏവം നലം സമാദിശ്യ വാേസാ ദത്ത്വാ ച കൗരവ
നാഗരാജസ് തേതാ രാജംസ് തൈ വാന്തരധീയത
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അധ്യായം 64

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
തസ്മിന്ന് അന്തർഹിേത നാേഗ യയൗ ൈനഷേധാ നലഃ
ഋതുപർണസ്യ നഗരം ാവിശദ് ദശേമ ഽഹനി
2 സ രാജാനം ഉപാതിഷ്ഠദ് ബാഹുേകാ ഽഹം ഇതി വൻ
അശ്വാനാം വാഹേന യുക്തഃ പൃഥിവ്യാം നാസ്തി മത്സമഃ
3 അർഥകൃേ ഷു ൈചവാഹം ഷ്ടേവ്യാ ൈനപുേണഷു ച
അന്നസം ാരം അപി ച ജാനാമ്യ് അൈന്യർ വിേശഷതഃ
4 യാനി ശിൽപാണി േലാേക ഽസ്മിൻ യച് ചാപ്യ് അന്യത് സുദുഷ്കരം
സർവം യതിേഷ്യ തത് കർതും ഋതുപർണ ഭരസ്വ മാം
5 വസ ബാഹുക ഭ ം േത സർവം ഏതത് കരിഷ്യസി
ശീ യാേന സദാ ബുദ്ധിർ ധീയേത േമ വിേശഷതഃ
6 സ ത്വം ആതിഷ്ഠ േയാഗം തം േയന ശീ ാ ഹയാ മമ
ഭേവയുർ അശ്വാധ്യേക്ഷാ ഽസി േവതനം േത ശതം ശതാഃ
7 ത്വാം ഉപസ്ഥാസ്യതശ് േചമൗ നിത്യം വാർേഷ്ണയജീവലൗ
ഏതാഭ്യാം രംസ്യേസ സാർധം വസൈവ മയി ബാഹുക
8 ഏവം ഉേക്താ നലസ് േതന ന്യവസത് ത പൂജിതഃ
ഋതുപർണസ്യ നഗേര സഹവാർേഷ്ണയജീവലഃ
9 സ ത നിവസൻ രാജൻ ൈവദർഭീം അനുചിന്തയൻ
സായം സായം സദാ േചമം േ ാകം ഏകം ജഗാദ ഹ
10 ക്വ നു സാ ത്പിപാസാർതാ ാന്താ േശേത തപസ്വിനീ
സ്മരന്തീ തസ്യ മന്ദസ്യ കം വാ സാേദ്യാപതിഷ്ഠതി
11 ഏവം വന്തം രാജാനം നിശായാം ജീവേലാ ഽ വീത്
കാം ഏനാം േശാചേസ നിത്യം േ ാതും ഇച്ഛാമി ബാഹുക
12 തം ഉവാച നേലാ രാജാ മന്ദ ജ്ഞസ്യ കസ്യ ചിത്
ആസീദ് ബഹുമതാ നാരീ തസ്യാ ദൃഢതരം ച സഃ
13 സ ൈവ േകന ചിദ് അർേഥന തയാ മേന്ദാ വ്യയുജ്യത
വി യുക്തശ് ച മന്ദാത്മാ മത്യ് അസുഖപീഡിതഃ
14 ദഹ്യമാനഃ സ േശാേകന ദിവാരാ ം അത ിതഃ
നിശാകാേല സ്മരംസ് തസ്യാഃ േ ാകം ഏകം സ്മ ഗായതി
15 സ ൈവ മൻ മഹീം സർവാം ക്വ ചിദ് ആസാദ്യ കിം ചന
വസത്യ് അനർഹസ് ത ഃഖം ഭൂയ ഏവാനുസംസ്മരൻ
16 സാ തു തം പുരുഷം നാരീ കൃേ ഽപ്യ് അനുഗതാ വേന
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ത്യക്താ േതനാൽപപുേണ്യന ദുഷ്കരം യദി ജീവതി
17 ഏകാ ബാലാനഭിജ്ഞാ ച മാർഗാണാം അതേഥാചിതാ
ത്പിപാസാപരീതാ ച ദുഷ്കരം യദി ജീവതി

18 ശ്വാപദാചരിേത നിത്യം വേന മഹതി ദാരുേണ
ത്യക്താ േതനാൽപപുേണ്യന മന്ദ േജ്ഞന മാരിഷ
19 ഇത്യ് ഏവം ൈനഷേധാ രാജാ ദമയന്തീം അനുസ്മരൻ
അജ്ഞാതവാസം അവസദ് രാജ്ഞസ് തസ്യ നിേവശേന
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അധ്യായം 65

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഹൃതരാേജ്യ നേല ഭീമഃ സഭാേര്യ േ ഷ്യതാം ഗേത
ദ്വിജാൻ സ്ഥാപയാം ആസ നലദർശനകാങ്ക്ഷയാ
2 സന്ദിേദശ ച താൻ ഭീേമാ വസു ദത്ത്വാ ച പുഷ്കലം
മൃഗയധ്വം നലം ൈചവ ദമയന്തീം ച േമ സുതാം
3 അസ്മിൻ കർമണി നിഷ്പേന്ന വിജ്ഞാേത നിഷധാധിേപ
ഗവാം സഹ ം ദാസ്യാമി േയാ വസ് താവ് ആനയിഷ്യതി
അ ഹാരം ച ദാസ്യാമി ാമം നഗരസംമിതം
4 ന േചച് ഛക്യാവ് ഇഹാേനതും ദമയന്തീ നേലാ ഽപി വാ
ജ്ഞാതമാേ ഽപി ദാസ്യാമി ഗവാം ദശശതം ധനം
5 ഇത്യ് ഉക്താസ് േത യയുർ ഹൃഷ്ടാ ാഹ്മണാഃ സർവേതാദിശം
പുരരാ ാണി ചിന്വേന്താ ൈനഷധം സഹ ഭാര്യയാ
6 തതശ് േചദിപുരീം രമ്യാം സുേദേവാ നാമ ൈവ ദ്വിജഃ
വിചിന്വാേനാ ഽഥ ൈവദർഭീം അപശ്യദ് രാജേവശ്മനി
പുണ്യാഹവാചേന രാജ്ഞഃ സുനന്ദാ സഹിതാംസ്ഥിതാം
7 മന്ദ ഖ്യായമാേനന രൂേപണാ തിേമന താം
പിനദ്ധാം ധൂമജാേലന ഭാം ഇവ വിഭാവേസാഃ
8 താം സമീക്ഷ്യ വിശാലാക്ഷീം അധികം മലിനാം കൃശാം
തർകയാം ആസൈഭമീതി കാരൈണർ ഉപപാദയൻ
9 സുേദവ ഉവാച
യേഥയം േമ പുരാ ദൃഷ്ടാ തഥാരൂേപയം അംഗനാ
കൃതാർേഥാ ഽസ്മ്യ് അദ്യ ദൃേഷ്ട്വമാം േലാകകാന്താം ഇവ ിയം
10 പൂർണച ാനനാം ശ്യാമാം ചാരുവൃത്തപേയാധരാം
കുർവന്തീം ഭയാ േദവീം സർവാ വിതിമിരാ ദിശഃ
11 ചാരുപദ്മപലാശാക്ഷീം മന്മഥസ്യ രതീം ഇവ
ഇഷ്ടാം സർവസ്യ ജഗതഃ പൂർണച ഭാം ഇവ
12 വിദർഭസരസസ് തസ്മാദ് ൈദവേദാഷാദ് ഇേവാ താം
മലപങ്കാനുലിപ്താംഗീം മൃണാലീം ഇവ താം ഭൃശം
13 പൗർണമാസീം ഇവ നിശാം രാഹു സ്തനിശാകരാം
പതിേശാകാകുലാം ദീനാം ശുഷ്കേ ാതാം നദീം ഇവ
14 വിധ്വസ്തപർണകമലാം വി ാസിതവിഹംഗമാം
ഹസ്തിഹസ്തപരി ിഷ്ടാം വ്യാകുലാം ഇവ പദ്മിനീം
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15 സുകുമാരീം സുജാതാംഗീം രത്നഗർഭഗൃേഹാചിതാം
ദഹ്യമാനാം ഇേവാേഷ്ണന മൃണാലീം അചിേരാ താം
16 രൂപൗദര്യഗുേണാേപതാം മണ്ഡനാർഹാം അമണ്ഡിതാം
ച േലഖാം ഇവ നവാം േവ്യാമ്നി നീലാ സംവൃതാം
17 കാമേഭാൈഗഃ ിൈയർ ഹീനാം ഹീനാം ബ ജേനന ച
േദഹം ധാരയതീം ദീനാം ഭർതൃദർശനകാങ്ക്ഷയാ
18 ഭർതാ നാമ പരം നാര്യാ ഭൂഷണം ഭൂഷൈണർ വിനാ
ഏഷാ വിരഹിതാ േതന േശാഭനാപി ന േശാഭേത
19 ദുഷ്കരം കുരുേത ഽത്യർഥം ഹീേനാ യദ് അനയാ നലഃ
ധാരയത്യ് ആത്മേനാ േദഹം ന േശാേകനാവസീദതി
20 ഇമാം അസിതേകശാന്താം ശതപ ായേതക്ഷണാം
സുഖാർഹാം ദുഃഖിതാം ദൃഷ്ട്വാ മമാപി വ്യഥേത മനഃ
21 കദാ നു ഖലു ദുഃഖസ്യ പാരം യാസ്യതി ൈവ ശുഭാ
ഭർതുഃ സമാഗമാത് സാധ്വീ േരാഹിണീ ശശിേനാ യഥാ
22 അസ്യാ നൂനം പുനർ ലാഭാൻ ൈനഷധഃ ീതിം ഏഷ്യതി
രാജാ രാജ്യപരി ഷ്ടഃ പുനർ ലേബ്ധ്വവ േമദിനീം
23 തുല്യശീലവേയായുക്താം തുല്യാഭിജനസംയുതാം
ൈനഷേധാ ഽർഹതി ൈവദർഭീം തം േചയം അസിേതക്ഷണാ
24 യുക്തം തസ്യാ േമയസ്യ വീര്യസത്ത്വവേതാ മയാ
സമാശ്വാസയിതും ഭാര്യാം പതിദർശനലാലസാം
25 അയം ആശ്വാസയാമ്യ് ഏനാം പൂർണച നിഭാനനാം
അദൃഷ്ടപൂർവാം ദുഃഖസ്യ ദുഃഖാർതാം ധ്യാനതത്പരാം
26 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം വിമൃശ്യ വിവിൈധഃ കാരൈണർ ലക്ഷൈണശ് ച താം
ഉപഗമ്യ തേതാ ൈഭമീം സുേദേവാ ാഹ്മേണാ ഽ വീത്
27 അഹം സുേദേവാ ൈവധർഭി ാതുസ് േത ദയിതഃ സഖാ
ഭീമസ്യ വചനാദ് രാജ്ഞസ് ത്വാം അേന്വ ം ഇഹാഗതഃ
28 കുശലീ േത പിതാ രാജ്ഞി ജനി ീ ാതരശ് ച േത
ആയുഷ്മന്തൗ കുശലിനൗ ത സ്ഥൗ ദാരുകൗ ച േത
ത്വത്കൃേത ബ വർഗാശ് ച ഗതസത്ത്വാ ഇവാസേത
29 അഭിജ്ഞായ സുേദവം തു ദമയന്തീ യുധിഷ്ഠിര
പര്യപൃച്ഛത് തതഃ സർവാൻ േമണ സുഹൃദഃ സ്വകാൻ
30 രുേരാദ ച ഭൃശം രാജൻ ൈവദർഭീ േശാകകർശിതാ
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ദൃഷ്ട്വാ സുേദവം സഹസാ ാതുർ ഇഷ്ടം ദ്വിേജാത്തമം
31 തേതാ രുദന്തീം താം ദൃഷ്ട്വാ സുനന്ദാ േശാകകർശിതാം
സുേദേവന സൈഹകാേന്ത കഥയന്തീം ച ഭാരത
32 ജനിൈ ്യ േ ഷയാം ആസൈസര ീ രുദേത ഭൃശം
ാഹ്മേണന സമാഗമ്യ താം േവദ യദി മന്യേസ

33 അഥ േചദിപേതർ മാതാ രാജ്ഞശ് ചാന്തഃപുരാത് തദാ
ജഗാമ യ സാ ബാലാ ാഹ്മേണന സഹാഭവത്
34 തതഃ സുേദവം ആനായ്യ രാജമാതാ വിശാം പേത
പ ച്ഛ ഭാര്യാ കേസ്യയം സുതാ വാ കസ്യ ഭാമിനീ
35 കഥം ച നഷ്ടാജ്ഞാതിേഭ്യാ ഭർതുർ വാ വാമേലാചനാ
ത്വയാ ച വിദിതാ വി കഥം ഏവംഗതാ സതീ
36 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ത്വേത്താജ്ഞാതും സർവം അേശഷതഃ
തേത്ത്വന ഹി മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛന്ത്യാ േദവരൂപിണീം
37 ഏവം ഉക്തസ് തയാ രാജൻ സുേദേവാ ദ്വിജസത്തമഃ
സുേഖാപവിഷ്ടആചഷ്ട ദമയന്ത്യാ യഥാതഥം
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അധ്യായം 66

1 സുേദവ ഉവാച
വിദർഭരാേജാ ധർമാത്മാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
സുേതയം തസ്യ കല്യാണീ ദമയന്തീതി വി താ
2 രാജാ തു ൈനഷേധാ നാമ വീരേസനസുേതാ നലഃ
ഭാേര്യയം തസ്യ കല്യാണീ പുണ്യേ ാകസ്യ ധീമതഃ
3 സ ൈവ ദ േത ജിേതാ ാ ാ ഹൃതരാേജ്യാ മഹീപതിഃ
ദമയന്ത്യാ ഗതഃ സാർധം ന ജ്ഞായത കർഹി ചിത്
4 േത വയം ദമയന്ത്യർഥം ചരാമഃ പൃഥിവീം ഇമാം
േസയം ആസാദിതാ ബാലാ തവ പു നിേവശേന
5 അസ്യാ രൂേപണസദൃശീ മാനുഷീ േനഹ വിദ്യേത
അസ്യാശ് ൈചവ േവാർ മേധ്യ സഹജഃ പി ർ ഉത്തമഃ
ശ്യാമായാഃ പദ്മസങ്കാേശാ ലക്ഷിേതാ ഽന്തർഹിേതാ മയാ
6 മേലന സംവൃേതാ ഹ്യ് അസ്യാസ് തന്വേ േണവ ച മാഃ
ചിഹ്നഭൂേതാ വിഭൂത്യർഥം അയം ധാ ാ വിനിർമിതഃ
7 തിപത് കലുേഷേവേന്ദാർ േലഖാ നാതി വിരാജേത
ന ചാസ്യാ നശ്യേത രൂപം വപുർ മലസമാചിതം
അസം തം അപി വ്യക്തം ഭാതി കാഞ്ചനസംനിഭം
8 അേനന വപുഷാ ബാലാ പി നാേനന ൈചവ ഹ
ലക്ഷിേതയം മയാ േദവീ പിഹിേതാ ഽഗ്നിർ ഇേവാഷ്മണാ
9 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
തച് ത്വാ വചനം തസ്യ സുേദവസ്യ വിശാം പേത
സുനന്ദാ േശാധയാം ആസ പി ച്ഛാദനം മലം
10 സ മേലനാപകൃേഷ്ടന പി സ് തസ്യാ വ്യേരാചത
ദമയന്ത്യാസ് തദാ വ്യേ നഭസീവ നിശാകരഃ
11 പി ം ദൃഷ്ട്വാ സുനന്ദാ ച രാജമാതാ ച ഭാരത
രുദന്ത്യൗ താം പരിഷ്വജ്യ മുഹൂർതം ഇവ തസ്ഥതുഃ
ഉ ജ്യ ബാഷ്പം ശനൈക രാജമാേതദം അ വീത്
12 ഭഗിന്യാ ദുഹിതാ േമ ഽസി പി നാേനന സൂചിതാ
അഹം ച തവ മാതാ ച രാജന്യസ്യ മഹാത്മനഃ
സുേത ദശാർണാധിപേതഃ സുദാമ്നശ് ചാരുദർശേന
13 ഭീമസ്യ രാജ്ഞഃ സാ ദത്താ വീരബാേഹാർ അഹം പുനഃ
ത്വം തു ജാതാ മയാ ദൃഷ്ടാ ദശാർേണഷു പിതുർ ഗൃേഹ
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14 യൈഥവ േത പിതുർ േഗഹം തേഥദം അപി ഭാമിനി
യൈഥവ ഹി മൈമശ്വര്യം ദമയന്തി തഥാ തവ
15 താം ഹൃേഷ്ടന മനസാ ദമയന്തീ വിശാം പേത
അഭിവാദ്യ മാതുർ ഭഗിനീം ഇദം വചനം അ വീത്
16 അജ്ഞായമാനാപി സതീ സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിേതഹൈവ
സർവകാൈമഃ സുവിഹിതാ രക്ഷ്യമാണാ സദാ ത്വയാ
17 സുഖാത് സുഖതേരാ വാേസാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
ചിരവിേ ാഷിതാം മാതർ മാം അനുജ്ഞാതും അർഹസി
18 ദാരകൗ ച ഹി േമ നീതൗ വസതസ് ത ബാലകൗ
പി ാ വിഹീനൗ േശാകാർതൗ മയാ ൈചവ കഥം നു തൗ
19 യദി ചാപി ിയം കിം ചിൻ മയി കർതും ഇേഹച്ഛസി
വിദർഭാൻ യാതും ഇച്ഛാമി ശീ ം േമ യാനം ആദിശ
20 ബാഢം ഇത്യ് ഏവ താം ഉക്ത്വാ ഹൃഷ്ടാ മാതൃഷ്വസാ നൃപ
ഗുപ്താം ബേലന മഹതാ പു സ്യാനുമേത തതഃ
21 സ്ഥാപയദ് രാജമാതാ ീമതാ നരവാഹിനാ
യാേനന ഭരതേ ഷ്ഠ സ്വന്നപാനപരിച്ഛദാം
22 തതഃ സാ നചിരാദ് ഏവ വിദർഭാൻ അഗമച് ഛുഭാ
താം തു ബ ജനഃ സർവഃ ഹൃഷ്ടഃ ത്യപൂജയത്
23 സർവാൻ കുശലിേനാ ദൃഷ്ട്വാ ബാന്ധവാൻ ദാരകൗ ച തൗ
മാതരം പിതരം ൈചവ സർവം ൈചവ സഖീജനം
24 േദവതാഃ പൂജയാം ആസ ാഹ്മണാംശ് ച യശസ്വിനീ
വിധിനാ പേരണ കല്യാണീ ദമയന്തീ വിശാം പേത
25 അതർപയത് സുേദവം ച േഗാസഹേ ണ പാർഥിവഃ
ീേതാ ദൃൈഷ്ട്വവ തനയാം ാേമണ വിേണന ച
26 സാ വ ഷ്ടാ രജനീം ത പിതുർ േവശ്മനി ഭാമിനീ
വി ാന്താം മാതരം രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 67

1 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
മാം േചദ് ഇച്ഛസി ജീവന്തീം മാതഃ സത്യം വീമി േത
നരവീരസ്യ ൈവ തസ്യ നലസ്യാനയേന യത
2 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ദമയന്ത്യാ തേഥാക്താ തു സാ േദവീ ഭൃശദുഃഖിതാ
ബാേഷ്പണ പിഹിതാ രാജൻ േനാത്തരം കിം ചിദ് അ വീത്
3 തദവസ്ഥാം തു താം ദൃഷ്ട്വാ സർവം അന്തഃപുരം തദാ
ഹാഹാഭൂതം അതീവാസീദ് ഭൃശം ച രുേരാദ ഹ
4 തേതാ ഭീമം മഹാരാജ ഭാര്യാ വചനം അ വീത്
ദമയന്തീ തവ സുതാ ഭർതാരം അനുേശാചതി
5 അപകൃഷ്യ ച ലജ്ജാം മാം സ്വയം ഉക്തവതീ നൃപ
യത തവ േ ഷ്യാഃ പുണ്യേ ാകസ്യ ദർശേന
6 തയാ േചാദിേതാ രാജാ ാഹ്മണാൻ വശവർതിനഃ
ാസ്ഥാപയദ് ദിശഃ സർവാ യതധ്വം നലദർശേന
7 തേതാ വിദർഭാധിപേതർ നിേയാഗാദ് ാഹ്മണർഷഭാഃ
ദമയന്തീം അേഥാ ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥിതാഃ േസ്മത്യ് അഥാ വൻ
8 അഥ താൻ അ വീദ് ൈഭമീ സർവരാേ ഷ്വ് ഇദം വചഃ
വധ്വം ജനസംസ ത ത പുനഃ പുനഃ

9 ക്വ നു ത്വം കിതവ ഛിത്ത്വാ വ ാർധം സ്ഥിേതാ മമ
ഉ ജ്യ വിപിേന സുപ്താം അനുരക്താം ിയാം ിയ
10 സാ ൈവ യഥാ സമാദിഷ്ടാ ത ാേസ്ത ത്വത് തീക്ഷിണീ
ദഹ്യമാനാ ഭൃശം ബാലാ വ ാർേധനാഭിസംവൃതാ
11 തസ്യാ രുദന്ത്യാ സതതം േതന േശാേകന പാർഥിവ
സാദം കുരു ൈവ വീര തിവാക്യം ദദസ്വ ച
12 ഏതദ് അന്യച് ച വക്തവ്യം കൃപാം കുര്യാദ് യഥാ മയി
വായുനാ ധൂയമാേനാ ഹി വനം ദഹതി പാവകഃ
13 ഭർതവ്യാ രക്ഷണീയാ ച പത്നീ ഹി പതിനാ സദാ
തൻ നഷ്ടം ഉഭയം കസ്മാദ് ധർമജ്ഞസ്യ സതസ് തവ
14 ഖ്യാതഃ ാജ്ഞഃ കുലീനശ് ച സാനുേ ാശശ് ച ത്വം സദാ
സംവൃേത്താ നിരനുേ ാശഃ ശേങ്ക മദ്ഭാഗ്യസങ്ക്ഷയാത്
15 സ കുരുഷ്വ മേഹഷ്വാസ ദയാം മയി നരർഷഭ
ആനൃശംസ്യം പേരാ ധർമസ് ത്വത്തഏവ ഹി േമ തം
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16 ഏവം വാണാൻ യദി വഃ തി യാദ് ധി കശ് ചന
സ നരഃ സർവഥാ േജ്ഞയഃ കശ് ചാസൗ ക്വ ച വർതേത
17 യച് ച േവാ വചനം ത്വാ യാത് തിവേചാ നരഃ
തദ് ആദായ വചഃ ക്ഷി ം മമാേവദ്യം ദ്വിേജാത്തമാഃ
18 യഥാ ച േവാ ന ജാനീയാച് ചരേതാ ഭീമശാസനാത്
പുനരാഗമനം ൈചവ തഥാ കാര്യം അത ിൈതഃ
19 യദി വാസൗ സമൃദ്ധഃ സ്യാദ് യദി വാപ്യ് അധേനാ ഭേവത്
യദി വാപ്യ് അർഥകാമഃ സ്യാജ് േജ്ഞയം അസ്യ ചികീർഷിതം
20 ഏവം ഉക്താസ് ത്വ് അഗച്ഛംസ് േത ാഹ്മണാഃ സർവേതാദിശം
നലം മൃഗയിതും രാജംസ് തഥാ വ്യസനിനം തദാ
21 േത പുരാണി സരാ ാണി ാമാൻ േഘാഷാംസ് തഥാ മാൻ
അേന്വഷേന്താ നലം രാജൻ നാധിജ ർ ദ്വിജാതയഃ
22 തച് ച വാക്യം തഥാ സർേവ ത ത വിശാം പേത
ാവയാം ച ിേര വി ാ ദമയന്ത്യാ യേഥരിതം
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അധ്യായം 68

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
അഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ പർണാേദാ നാമ ൈവ ദ്വിജഃ
േത്യത്യ നഗരം ൈഭമീം ഇദം വചനം അ വീത്
2 ൈനഷധം മൃഗയാേനന ദമയന്തി ദിവാനിശം
അേയാധ്യാം നഗരീം ഗത്വാ ഭാംഗസ്വരിർ ഉപസ്ഥിതഃ
3 ാവിതശ് ച മയാ വാക്യം ത്വദീയം സ മഹാജേന
ഋതുപർേണാ മഹാഭാേഗാ യേഥാക്തം വരവർണിനി
4 തച് ത്വാ നാ വീത് കിം ചിദ് ഋതുപർേണാ നരാധിപഃ
ന ച പാരിഷദഃ കശ് ചിദ് ഭാഷ്യമാേണാ മയാസകൃത്
5 അനുജ്ഞാതം തു മാം രാജ്ഞാ വിജേന കശ് ചിദ് അ വീത്
ഋതുപർണസ്യ പുരുേഷാ ബാഹുേകാ നാമ നാമതഃ
6 സൂതസ് തസ്യ നേര സ്യ വിരൂേപാ സ്വബാഹുകഃ
ശീ യാേന സുകുശേലാ മൃഷ്ടകർതാ ച േഭാജേന
7 സ വിനിഃശ്വസ്യ ബഹുേശാ രുദിത്വാ ച മുഹുർ മുഹുഃ
കുശലം ൈചവ മാം പൃഷ്ട്വാ പശ്ചാദ് ഇദം അഭാഷത
8 ൈവഷമ്യം അപി സ ാപ്താ േഗാപായന്തി കുല ിയഃ
ആത്മാനം ആത്മനാ സേത്യാ ജിതസ്വർഗാ ന സംശയഃ
രഹിതാ ഭർതൃഭിശ് ൈചവ ന ധ്യന്തി കദാ ചന
9 വിഷമേസ്ഥന മൂേഢന പരി ഷ്ടസുേഖന ച
യത് സാ േതന പരിത്യക്താ ത ന േ ാ ം അർഹതി
10 ാണയാ ാം പരിേ േപ്സാഃ ശകുൈനർ ഹൃതവാസസഃ
ആധിഭിർ ദഹ്യമാനസ്യ ശ്യാമാ ന േ ാ ം അർഹതി
11 സത്കൃതാസത്കൃതാ വാപി പതിം ദൃഷ്ട്വാ തഥാഗതം
ഷ്ടരാജ്യം ിയാ ഹീനം ശ്യാമാ ന േ ാ ം അർഹതി
12 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ത്വരിേതാ ഽഹം ഇഹാഗതഃ
ത്വാ മാണം ഭവതീ രാജ്ഞശ് ൈചവ നിേവദയ

13 ഏതച് ത്വാ പൂർണാക്ഷീ പർണാദസ്യ വിശാം പേത
ദമയന്തീ രേഹാ ഽേഭ്യത്യ മാതരം ത്യഭാഷത
14 അയം അർേഥാ ന സംേവേദ്യാ ഭീേമ മാതഃ കഥം ചന
ത്വത്സംനിധൗ സമാേദേക്ഷ്യ സുേദവം ദ്വിജസത്തമം
15 യഥാ ന നൃപതിർ ഭീമഃ തിപേദ്യത േമ മതം
തഥാ ത്വയാ യത്തവ്യം മമ േചത് ിയം ഇച്ഛസി
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16 യഥാ ചാഹം സമാനീതാ സുേദേവനാശു ബാന്ധവാൻ
േതൈനവ മംഗേലനാശു സുേദേവാ യാതു മാചിരം
സമാേനതും നലം മാതർ അേയാധ്യാം നഗരീം ഇതഃ
17 വി ാന്തം ച തതഃ പശ്ചാത് പർണാദം ദ്വിജസത്തമം
അർചയാം ആസൈവദർഭീ ധേനനാതീവ ഭാമിനീ
18 നേല േചഹാഗേത വി ഭൂേയാ ദാസ്യാമി േത വസു
ത്വയാ ഹി േമ ബഹു കൃതം യഥാ നാന്യഃ കരിഷ്യതി
യദ് ഭർ ാഹം സേമഷ്യാമി ശീ ം ഏവ ദ്വിേജാത്തമ
19 ഏവം ഉേക്താ ഽർചയിത്വാ താം ആശീർവാൈദഃ സുമംഗൈലഃ
ഗൃഹാൻ ഉപയയൗ ചാപി കൃതാർഥഃ സ മഹാമനാഃ
20 തതശ് ചാനായ്യ തം വി ം ദമയന്തീ യുധിഷ്ഠിര
അ വീത് സംനിധൗ മാതുർ ദുഃഖേശാകസമന്വിതാ
21 ഗത്വാ സുേദവ നഗരീം അേയാധ്യാവാസിനം നൃപം
ഋതുപർണം വേചാ ഹി പതിം അന്യം ചികീർഷതീ
ആസ്ഥാസ്യതി പുനർ ൈഭമീ ദമയന്തീ സ്വയംവരം
22 ത ഗച്ഛന്തി രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച സർവശഃ
യഥാ ച ഗണിതഃ കാലഃ േശ്വാഭൂേത സ ഭവിഷ്യതി
23 യദി സംഭാവനീയം േത ഗച്ഛ ശീ ം അരിന്ദമ
സൂേര്യാദേയ ദ്വിതീയം സാ ഭർതാരം വരയിഷ്യതി
ന ഹി സജ്ഞായേത വീേരാ നേലാ ജീവൻ മൃേതാ ഽപി വാ
24 ഏവം തയാ യേഥാക്തം ൈവ ഗത്വാ രാജാനം അ വീത്
ഋതുപർണം മഹാരാജ സുേദേവാ ാഹ്മണസ് തദാ
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അധ്യായം 69

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ത്വാ വചഃ സുേദവസ്യ ഋതുപർേണാ നരാധിപഃ

സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ ബാഹുകം ത്യഭാഷത
2 വിദർഭാൻ യാതും ഇച്ഛാമി ദമദന്ത്യാഃ സ്വയംവരം
ഏകാഹ്നാ ഹയതത്ത്വജ്ഞ മന്യേസ യദി ബാഹുക
3 ഏവം ഉക്തസ്യ കൗേന്തയ േതന രാജ്ഞാ നലസ്യ ഹ
വ്യദീര്യത മേനാ ദുഃഖാത് ദധ്യൗ ച മഹാമനാഃ
4 ദമയന്തീ ഭേവദ് ഏതത് കുര്യാദ് ദുഃേഖന േമാഹിതാ
അസ്മദർേഥ ഭേവദ് വായം ഉപായശ് ചിന്തിേതാ മഹാൻ
5 നൃശംസം ബതൈവദർഭീ കർതുകാമാ തപസ്വിനീ
മയാ േ ണ നികൃതാ പാേപനാകൃതബുദ്ധിനാ
6 ീസ്വഭാവശ് ചേലാ േലാേക മമ േദാഷശ് ച ദാരുണഃ
സ്യാദ് ഏവം അപി കുര്യാത് സാ വിവശാ ഗതസൗഹൃദാ
മമ േശാേകന സംവിഗ്നാ ൈനരാശ്യാത് തനുമധ്യമാ
7 ന ൈചവം കർഹി ചിത് കുര്യാത് സാപത്യാ ച വിേശഷതഃ
യദ് അ തഥ്യം പഥ്യം ച ഗത്വാ േവത്സ്യാമി നിശ്ചയം
ഋതുപർണസ്യ ൈവ കാമം ആത്മാർഥം ച കേരാമ്യ് അഹം
8 ഇതി നിശ്ചിത്യ മനസാ ബാഹുേകാ ദീനമാനസഃ
കൃതാഞ്ജലിർ ഉവാേചദം ഋതുപർണം നരാധിപം
9 തിജാനാമി േത സത്യം ഗമിഷ്യസി നരാധിപ
ഏകാഹ്നാ പുരുഷവ്യാ വിദർഭനഗരീം നൃപ
10 തതഃ പരീക്ഷാം അശ്വാനാം ചേ രാജൻ സബാഹുകഃ
അശ്വശാലാം ഉപാഗമ്യ ഭാംഗസ്വരിനൃപാജ്ഞയാ
11 സ ത്വര്യമാേണാ ബഹുശ ഋതുപർേണന ബാഹുകഃ
അധ്യഗച്ഛത് കൃശാൻ അശ്വാൻ സമർഥാൻ അധ്വനി ക്ഷമാൻ
12 േതേജാബലസമായുക്താൻ കുലശീലസമന്വിതാൻ
വർജിതാംൽ ലക്ഷൈണർ ഹീൈനഃ പൃഥുേ ാഥാൻ മഹാഹനൂൻ
ശുദ്ധാൻ ദശഭിർ ആവർൈതഃ സി ജാൻ വാതരംഹസഃ
13 ദൃഷ്ട്വാ താൻ അ വീദ് രാജാ കിം ചിത് േകാപസമന്വിതഃ
കിം ഇദം ാർഥിതം കർതും ലബ്ധവ്യാ ഹി േത വയം
14 കഥം അൽപബല ാണാ വക്ഷ്യന്തീേമ ഹയാ മമ
മഹാൻ അധ്വാ ച തുരൈഗർ ഗന്തവ്യഃ കഥംഈദൃൈശഃ
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15 ബാഹുക ഉവാച
ഏേത ഹയാ ഗമിഷ്യന്തി വിദർഭാൻ നാ സംശയഃ
അഥാന്യാൻ മന്യേസ രാജൻ ഹി കാൻ േയാജയാമി േത
16 ഋതുപർണ ഉവാച
ത്വം ഏവ ഹയതത്ത്വജ്ഞഃ കുശലശ് ചാസി ബാഹുക
യാൻ മന്യേസ സമർഥാംസ് ത്വം ക്ഷി ം താൻ ഏവ േയാജയ
17 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
തതഃ സദശ്വാംശ് ചതുരഃ കുലശീലസമന്വിതാൻ
േയാജയാം ആസ കുശേലാ ജവയുക്താൻ രേഥ നരഃ
18 തേതാ യുക്തം രഥം രാജാ സമാേരാഹത് ത്വരാന്വിതഃ
അഥ പര്യപതൻ ഭൂമൗ ജാനുഭിസ് േത ഹേയാത്തമാഃ
19 തേതാ നരവരഃ ീമാൻ നേലാ രാജാ വിശാം പേത
സാന്ത്വയാം ആസ താൻ അശ്വാംസ് േതേജാബലസമന്വിതാൻ
20 രശ്മിഭിശ് ച സമുദ്യമ്യ നേലാ യാതും ഇേയഷ സഃ
സൂതം ആേരാപ്യ വാർേഷ്ണയം ജവം ആസ്ഥായൈവ പരം
21 േത േചാദ്യമാനാ വിധിനാ ബാഹുേകന ഹേയാത്തമാഃ
സമുത്േപതുർ ഇവാകാശം രഥിനം േമാഹയന്ന് ഇവ
22 തഥാ തു ദൃഷ്ട്വാ താൻ അശ്വാൻ വഹേതാ വാതരംഹസഃ
അേയാധ്യാധിപതിർ ധീമാൻ വിസ്മയം പരമം യയൗ
23 രഥേഘാഷം തു തം ത്വാ ഹയസം ഹണം ച തത്
വാർേഷ്ണയശ് ചിന്തയാം ആസബാഹുകസ്യ ഹയജ്ഞതാം
24 കിം നു സ്യാൻ മാതലിർ അയം േദവരാജസ്യ സാരഥിഃ
തഥാ ഹി ലക്ഷണം വീേര ബാഹുേക ദൃശ്യേത മഹത്
25 ശാലിേഹാേ ാ ഽഥ കിം നു സ്യാദ് ധയാനാം കുലതത്ത്വവിത്
മാനുഷം സമനു ാേപ്താ വപുഃ പരമേശാഭനം
26 ഉതാേഹാ സ്വിദ് ഭേവദ് രാജാ നലഃ പരപുരഞ്ജയഃ
േസാ ഽയം നൃപതിർ ആയാത ഇത്യ് ഏവം സമചിന്തയത്
27 അഥ വാ യാം നേലാ േവദ വിദ്യാം താം ഏവ ബാഹുകഃ
തുല്യം ഹി ലക്ഷേയജ്ഞാനം ബാഹുകസ്യ നലസ്യ ച
28 അപി േചദം വയസ് തുല്യം അസ്യ മേന്യ നലസ്യ ച
നായം നേലാ മഹാവീര്യസ് തദ്വിദ്യസ് തു ഭവിഷ്യതി
29 ഛന്നാ ഹി മഹാത്മാനശ് ചരന്തി പൃഥിവീം ഇമാം
ൈദേവന വിധിനാ യുക്താഃ ശാേ ാൈക്തശ് ച വിരൂപൈണഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 15 52

30 ഭേവത് തു മതിേഭേദാ േമ ഗാ ൈവരൂപ്യതാം തി
മാണാത് പരിഹീനസ് തു ഭേവദ് ഇതി ഹി േമ മതിഃ
31 വയഃ മാണം ത ല്യം രൂേപണ തു വിപര്യയഃ
നലം സർവഗുൈണർ യുക്തം മേന്യ ബാഹുകം അന്തതഃ
32 ഏവം വിചാര്യ ബഹുേശാ വാർേഷ്ണയഃ പര്യചിന്തയത്
ഹൃദേയന മഹാരാജ പുണ്യേ ാകസ്യ സാരഥിഃ
33 ഋതുപർണസ് തു രാേജ ബാഹുകസ്യ ഹയജ്ഞതാം
ചിന്തയൻ മുമുേദ രാജാ സഹവാർേഷ്ണയസാരഥിഃ
34 ബലം വീര്യം തേഥാത്സാഹം ഹയസം ഹണം ച തത്
പരം യത്നം ച സേ ക്ഷ്യ പരാം മുദം അവാപ ഹ
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അധ്യായം 70

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സ നദീഃ പർവതാംശ് ൈചവ വനാനി ച സരാംസി ച
അചിേരണാതിച ാമ േഖചരഃ േഖ ചരന്ന് ഇവ
2 തഥാ യാേത തു രേഥ തദാ ഭാംഗസ്വരിർ നൃപഃ
ഉത്തരീയം അഥാപശ്യദ് ഷ്ടം പരപുരഞ്ജയഃ
3 തതഃ സ ത്വരമാണസ് തു പേട നിപതിേത തദാ
ഹീഷ്യാമീതി തം രാജാ നലം ആഹ മഹാമനാഃ
4 നിഗൃഹ്ണീഷ്വ മഹാബുേദ്ധ ഹയാൻ ഏതാൻ മഹാജവാൻ
വാർേഷ്ണേയാ യാവദ് ഏതം േമ പടം ആനയതാം ഇതി
5 നലസ് തം ത വാചാഥ ദൂേര ഷ്ടഃ പടസ് തവ
േയാജനം സമതി ാേന്താ ന സ ശക്യസ് ത്വയാ പുനഃ
6 ഏവം ഉേക്ത നേലനാഥ തദാ ഭാംഗസ്വരിർ നൃപഃ
ആസസാദ വേന രാജൻ ഫലവന്തം ബിഭീതകം
7 തം ദൃഷ്ട്വാ ബാഹുകം രാജാ ത്വരമാേണാ ഽഭ്യഭാഷത
മമാപി സൂത പശ്യ ത്വം സംഖ്യാേന പരമം ബലം
8 സർവഃ സർവം ന ജാനാതി സർവേജ്ഞാ നാസ്തി കശ് ചന
ൈനക പരിനിഷ്ഠാസ്തിജ്ഞാനസ്യ പുരുേഷ ക്വ ചിത്
9 വൃേക്ഷ ഽസ്മിൻ യാനി പർണാനി ഫലാന്യ് അപി ച ബാഹുക
പതിതാനി ച യാന്യ് അ തൈ കം അധികം ശതം
ഏകപ ാധികം പ ം ഫലം ഏകം ച ബാഹുക
10 പഞ്ച േകാേട്യാ ഽഥ പ ാണാം ദ്വേയാർ അപി ച ശാഖേയാഃ
ചിനുഹ്യ് അസ്യ ശാേഖ േദ്വ യാശ് ചാപ്യ് അന്യാഃ ശാഖികാഃ
ആഭ്യാം ഫലസഹേ േദ്വ പേഞ്ചാനം ശതം ഏവ ച
11 തേതാ രഥാദ് അവ ത്യ രാജാനം ബാഹുേകാ ഽ വീത്
പേരാക്ഷം ഇവ േമ രാജൻ കത്ഥേസ ശ കർശന
12 അഥ േത ഗണിേത രാജൻ വിദ്യേത ന പേരാക്ഷതാ
ത്യക്ഷം േത മഹാരാജ ഗണയിേഷ്യ ബിഭീതകം
13 അഹം ഹി നാഭിജാനാമി ഭേവദ് ഏവം ന േവതി ച
സംഖ്യാസ്യാമി ഫലാന്യ് അസ്യ പശ്യതസ് േത നരാധിപ
മുഹൂർതം ഇവ വാർേഷ്ണേയാ രശ്മീൻ യച്ഛതു വാജിനാം
14 തം അ വീൻ നൃപഃ സൂതം നായം കാേലാ വിലംബിതും
ബാഹുകസ് ത്വ് അ വീദ് ഏനം പരം യത്നം സമാസ്ഥിതഃ
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15 തീക്ഷസ്വ മുഹൂർതം ത്വം അഥ വാ ത്വരേത ഭവാൻ
ഏഷ യാതി ശിവഃ പന്ഥാ യാഹി വാർേഷ്ണയസാരഥിഃ
16 അ വീദ് ഋതുപർണസ് തം സാന്ത്വയൻ കുരുനന്ദന
ത്വം ഏവ യന്താ നാേന്യാ ഽസ്തി പൃഥിവ്യാം അപി ബാഹുക
17 ത്വത്കൃേത യാതും ഇച്ഛാമി വിദർഭാൻ ഹയേകാവിദ
ശരണം ത്വാം പേന്നാ ഽസ്മി ന വിഘ്നം കർതും അർഹസി
18 കാമം ച േത കരിഷ്യാമി യൻ മാം വക്ഷ്യസി ബാഹുക
വിദർഭാൻ യദി യാത്വാദ്യ സൂര്യം ദർശയിതാസി േമ
19 അഥാ വീദ് ബാഹുകസ് തം സംഖ്യാേയമം ബിഭീതകം
തേതാ വിദർഭാൻ യാസ്യാമി കുരുേഷ്വദം വേചാ മമ
20 അകാമ ഇവ തം രാജാ ഗണയേസ്വത്യ് ഉവാച ഹ
േസാ ഽവതീര്യ രഥാത് തൂർണം ശാതയാം ആസ തം മം
21 തതഃ സ വിസ്മയാവിേഷ്ടാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
ഗണയിത്വാ യേഥാക്താനി താവന്ത്യ് ഏവ ഫലാനി ച
22 അത്യദ്ഭുതം ഇദം രാജൻ ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി േത ബലം
േ ാതും ഇച്ഛാമി താം വിദ്യാം യൈഥതജ്ജ്ഞായേത നൃപ
23 തം ഉവാച തേതാ രാജാ ത്വരിേതാ ഗമേന തദാ
വിദ്ധ്യ് അക്ഷഹൃദയജ്ഞം മാം സംഖ്യാേന ച വിശാരദം
24 ബാഹുകസ് തം ഉവാചാഥ േദഹി വിദ്യാം ഇമാം മമ
മേത്താ ഽപി ചാശ്വഹൃദയം ഗൃഹാണ പുരുഷർഷഭ
25 ഋതുപർണസ് തേതാ രാജാ ബാഹുകം കാര്യഗൗരവാത്
ഹയജ്ഞാനസ്യ േലാഭാച് ച തേഥത്യ് ഏവാ വീദ് വചഃ
26 യേഥഷ്ടം ത്വം ഗൃഹാേണദം അക്ഷാണാം ഹൃദയം പരം
നിേക്ഷേപാ േമ ഽശ്വഹൃദയം ത്വയി തിഷ്ഠതു ബാഹുക
ഏവം ഉക്ത്വാ ദദൗ വിദ്യാം ഋതുപർേണാ നലായ ൈവ
27 തസ്യാക്ഷഹൃദയജ്ഞസ്യ ശരീരാൻ നിഃസൃതഃ കലിഃ
കർേകാടകവിഷം തീക്ഷ്ണം മുഖാത് സതതം ഉദ്വമൻ
28 കേലസ് തസ്യ തദാർതസ്യ ശാപാഗ്നിഃ സ വിനിഃസൃതഃ
സ േതന കർശിേതാ രാജാ ദീർഘകാലം അനാത്മവാൻ
29 തേതാ വിഷവിമുക്താത്മാ സ്വരൂപം അകേരാത് കലിഃ
തം ശ ംഐച്ഛത് കുപിേതാ നിഷധാധിപതിർ നലഃ
30 തം ഉവാച കലിർ ഭീേതാ േവപമാനഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
േകാപം സംയച്ഛ നൃപേത കീർതിം ദാസ്യാമി േത പരാം
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31 ഇ േസനസ്യ ജനനീ കുപിതാ മാശപത് പുരാ
യദാ ത്വയാ പരിത്യക്താ തേതാ ഽഹം ഭൃശപീഡിതഃ
32 അവസം ത്വയി രാേജ സുദുഃഖം അപരാജിത
വിേഷണ നാഗരാജസ്യ ദഹ്യമാേനാ ദിവാനിശം
33 േയ ച ത്വാം മനുജാ േലാേക കീർതയിഷ്യന്ത്യ് അത ിതാഃ
മത് സൂതം ഭയം േതഷാം ന കദാ ചിദ് ഭവിഷ്യതി
34 ഏവം ഉേക്താ നേലാ രാജാ ന്യയച്ഛത് േകാപം ആത്മനഃ
തേതാ ഭീതഃ കലിഃ ക്ഷി ം വിേവശ ബിഭീതകം
കലിസ് ത്വ് അേന്യന നാദൃശ്യത് കഥയൻ ൈനഷേധന ൈവ
35 തേതാ ഗതജ്വേരാ രാജാ ൈനഷധഃ പരവീരഹാ
സ നേഷ്ട കലൗ രാജൻ സംഖ്യായാഥ ഫലാന്യ് ഉത
36 മുദാ പരമയാ യുക്തസ് േതജസാ ച പേരണ ഹ
രഥം ആരുഹ്യ േതജസ്വീ യയൗ ജവൈനർ ഹൈയഃ
ബിഭീതകശ് ചാ ശഷ്ടഃ സംവൃത്തഃ കലിസം യാത്
37 ഹേയാത്തമാൻ ഉത്പതേതാ ദ്വിജാൻ ഇവ പുനഃ പുനഃ
നലഃ സേഞ്ചാദയാം ആസ ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
38 വിദർഭാഭിമുേഖാ രാജാ യയൗ സ മഹാമനാഃ
നേല തു സമതി ാേന്ത കലിർ അപ്യ് അഗമദ് ഗൃഹാൻ
39 തേതാ ഗതജ്വേരാ രാജാ നേലാ ഽഭൂത് പൃഥിവീപേത
വിമുക്തഃ കലിനാ രാജൻ രൂപമാ വിേയാജിതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 15 56

അധ്യായം 71

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
തേതാ വിദർഭാൻ സ ാപ്തം സായാേഹ്ന സത്യവി മം
ഋതുപർണം ജനാ രാേജ്ഞ ഭീമായ ത്യേവദയൻ
2 സ ഭീമവചനാദ് രാജാ കുണ്ഡിനം ാവിശത് പുരം
നാദയൻ രഥേഘാേഷണസർവാഃ േസാപദിേശാ ദശ
3 തതസ് തം രഥനിർേഘാഷം നലാശ്വാസ് ത ശു വുഃ
ത്വാ ച സമഹൃഷ്യന്ത പുേരവ നലസംനിധൗ

4 ദമയന്തീ ച ശു ാവ രഥേഘാഷം നലസ്യ തം
യഥാ േമഘസ്യ നദേതാ ഗംഭീരം ജലദാഗേമ
5 നേലന സംഗൃഹീേതഷു പുേരവ നലവാജിഷു
സദൃശം രഥനിർേഘാഷം േമേന ൈഭമീ തഥാ ഹയാഃ
6 ാസാദസ്ഥാശ് ച ശിഖിനഃ ശാലാസ്ഥാശ് ൈചവ വാരണാഃ
ഹയാശ് ച ശു വുസ് ത രഥേഘാഷം മഹീപേതഃ
7 േത ത്വാ രഥനിർേഘാഷം വാരണാഃ ശിഖിനസ് തഥാ
േണദുർ ഉ ഖാ രാജൻ േമേഘാദയം ഇേവക്ഷ്യ ഹ
8 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
യഥാസൗ രഥനിർേഘാഷഃ പൂരയന്ന് ഇവ േമദിനീം
മമ ാദയേത േചേതാ നല ഏഷ മഹീപതിഃ
9 അദ്യ ച ാഭവ ം തം ന പശ്യാമി നലം യദി
അസംേഖ്യയഗുണം വീരം വിനശിഷ്യാമ്യ് അസംശയം
10 യദി ൈവ തസ്യ വീരസ്യ ബാേഹ്വാർ നാദ്യാഹം അന്തരം
വിശാമി സുഖ ർശം വിനശിഷ്യാമ്യ് അസംശയം
11 യദി മാം േമഘനിർേഘാേഷാ േനാപഗച്ഛതി ൈനഷധഃ
അദ്യ ചാമീകര േഖ്യാ വിനശിഷ്യാമ്യ് അസംശയം
12 യദി മാം സിംഹവി ാേന്താ മത്തവാരണവാരണഃ
നാഭിഗച്ഛതി രാേജേ ാ വിനശിഷ്യാമ്യ് അസംശയം
13 ന സ്മരാമ്യ് അനൃതം കിം ചിൻ ന സ്മരാമ്യ് അനുപാകൃതം
ന ച പര ഷിതം വാക്യം ൈസ്വേരഷ്വ് അപി മഹാത്മനഃ
14 ഭുഃ ക്ഷമാവാൻ വീരശ് ച മൃദുർ ദാേന്താ ജിേത ിയഃ
രേഹാഽനീചാനുവർതീ ച ീബവൻ മമ ൈനഷധഃ
15 ഗുണാംസ് തസ്യ സ്മരന്ത്യാ േമ തത്പരായാ ദിവാനിശം
ഹൃദയം ദീര്യത ഇദം േശാകാത് ിയവിനാകൃതം
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16 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം വിലപമാനാ സാ നഷ്ടസഞ്ജ്േഞവ ഭാരത
ആരുേരാഹ മഹദ് േവശ്മ പുണ്യേ ാകദിദൃഷ്കയാ
17 തേതാ മധ്യമകക്ഷായാം ദദർശ രഥം ആസ്ഥിതം
ഋതുപർണം മഹീപാലം സഹവാർേഷ്ണയബാഹുകം
18 തേതാ ഽവതീര്യ വാർേഷ്ണേയാ ബാഹുകശ് ച രേഥാത്തമാത്
ഹയാംസ് താൻ അവമുച്യാഥസ്ഥാപയാം ആസതൂ രഥം
19 േസാ ഽവതീര്യ രേഥാപസ്ഥാദ് ഋതുപർേണാ നരാധിപഃ
ഉപതേസ്ഥ മഹാരാജ ഭീമം ഭീമപരാ മം
20 തം ഭീമഃ തിജ ാഹ പൂജയാ പരയാ തതഃ
അകസ്മാത് സഹസാ ാപ്തം ീമ ം ന സ്മ വിന്ദതി
21 കിം കാര്യം സ്വാഗതം േത ഽ രാജ്ഞാ പൃഷ്ടശ് ച ഭാരത
നാഭിജേജ്ഞസ നൃപതിർ ദുഹി ർേഥ സമാഗതം
22 ഋതുപർേണാ ഽപി രാജാ സ ധീമാൻ സത്യപരാ മഃ
രാജാനം രാജപു ം വാ ന സ്മ പശ്യതി കം ചന
ൈനവ സ്വയംവരകഥാം ന ച വി സമാഗമം
23 തേതാ വിഗണയൻ രാജാ മനസാ േകാസലാധിപഃ
ആഗേതാ ഽസ്മീത്യ് ഉവാൈചനം ഭവന്തം അഭിവാദകഃ
24 രാജാപി ച സ്മയൻ ഭീേമാ മനസാഭിവിചിന്തയത്
അധികം േയാജനശതം തസ്യാഗമനകാരണം
25 ാമാൻ ബഹൂൻഅതി മ്യ നാധ്യഗച്ഛദ് യഥാതഥം
അൽപകാര്യം വിനിർദിഷ്ടം തസ്യാഗമനകാരണം
26 ൈനതദ് ഏവം സ നൃപതിസ് തം സത്കൃത്യ വ്യസർജയത്
വി ാമ്യതാം ഇതി വദൻ ാേന്താ ഽസീതി പുനഃ പുനഃ
27 സ സത്കൃതഃ ഹൃഷ്ടാത്മാ ീതഃ ീേതന പാർഥിവഃ
രാജേ ൈഷ്യർ അനുഗേതാ ദിഷ്ടം േവശ്മ സമാവിശത്
28 ഋതുപർേണ ഗേത രാജൻ വാർേഷ്ണയസഹിേത നൃേപ
ബാഹുേകാ രഥം ആസ്ഥായ രഥശാലാം ഉപാഗമത്
29 സ േമാചയിത്വാ താൻ അശ്വാൻ പരിചാര്യ ച ശാ തഃ
സ്വയം ൈചതാൻ സമാശ്വാസ്യ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
30 ദമയന്തീ തു േശാകാർതാ ദൃഷ്ട്വാ ഭാംഗസ്വരിം നൃപം
സൂതപു ം ച വാർേഷ്ണയം ബാഹുകം ച തഥാവിധം
31 ചിന്തയാം ആസൈവദർഭീ കൈസ്യഷ രഥനിസ്വനഃ
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നലേസ്യവ മഹാൻആസീൻ ന ച പശ്യാമി ൈനഷധം
32 വാർേഷ്ണേയന ഭേവൻ നൂനം വിദ്യാ ൈസേവാപശിക്ഷിതാ
േതനാസ്യ രഥനിർേഘാേഷാ നലേസ്യവ മഹാൻ അഭൂത്
33 ആേഹാ സ്വിദ് ഋതുപർേണാ ഽപി യഥാ രാജാ നലസ് തഥാ
തേതാ ഽയം രഥനിർേഘാേഷാ ൈനഷധേസ്യവ ലക്ഷ്യേത
34 ഏവം വിതർകയിത്വാ തു ദമയന്തീ വിശാം പേത
ദൂതീം സ്ഥാപയാം ആസൈനഷധാേന്വഷേണ നൃപ
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അധ്യായം 72

1 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
ഗച്ഛ േകശിനി ജാനീഹി ക ഏഷ രഥവാഹകഃ
ഉപവിേഷ്ടാ രേഥാപേസ്ഥ വികൃേതാ സ്വബാഹുകഃ
2 അേഭ്യത്യ കുശലം ഭേ മൃദുപൂർവം സമാഹിതാ
പൃേച്ഛഥാഃ പുരുഷം ഹ്യ് ഏനം യഥാതത്ത്വം അനിന്ദിേത
3 അ േമ മഹതീ ശങ്കാ ഭേവദ് ഏഷ നേലാ നൃപഃ
തഥാ ച േമ മന ഷ്ടിർ ഹൃദയസ്യ ച നിർവൃതിഃ
4 യാശ് ൈചനം കഥാേന്ത ത്വം പർണാദവചനം യഥാ
തിവാക്യം ച സുേ ാണി ബുേധ്യഥാസ് ത്വം അനിന്ദിേത
5 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം സമാഹിതാ ഗത്വാ ദൂതീ ബാഹുകം അ വീത്
ദമയന്ത്യ് അപി കല്യാണീ ാസാദസ്ഥാന്വൈവക്ഷത
6 സ്വാഗതം േത മനുേഷ്യ കുശലം േത വീമ്യ് അഹം
ദമയന്ത്യാ വചഃ സാധു നിേബാധ പുരുഷർഷഭ
7 കദാ ൈവ സ്ഥിതാ യൂയം കിമർഥം ഇഹ ചാഗതാഃ
തത് ത്വം ഹി യഥാന്യായം ൈവദർഭീ േ ാതും ഇച്ഛതി
8 ബാഹുക ഉവാച
തഃ സ്വയംവേരാ രാജ്ഞാ കൗസേല്യന യശസ്വിനാ

ദ്വിതീേയാ ദമയന്ത്യാ ൈവ േശ്വാഭൂത ഇതി ഭാമിനി
9 ത്വാ തം സ്ഥിേതാ രാജാ ശതേയാജനയായിഭിഃ
ഹൈയർ വാതജൈവർ മുൈഖ്യർ അഹം അസ്യ ച സാരഥിഃ
10 േകശിന്യ് ഉവാച
അഥ േയാ ഽസൗ തൃതീേയാ വഃ സ കുതഃ കസ്യ വാ പുനഃ
ത്വം ച കസ്യ കഥം േചദം ത്വയി കർമ സമാഹിതം
11 ബാഹുക ഉവാച
പുണ്യേ ാകസ്യ ൈവ സൂേതാ വാർേഷ്ണയ ഇതി വി തഃ
സ നേല വി േത ഭേ ഭാംഗസ്വരിം ഉപസ്ഥിതഃ
12 അഹം അപ്യ് അശ്വകുശലഃ സൂദേത്വ ച സുനിഷ്ഠിതഃ
ഋതുപർേണന സാരേഥ്യ േഭാജേന ച വൃതഃ സ്വയം
13 േകശിന്യ് ഉവാച
അഥ ജാനാതി വാർേഷ്ണയഃ ക്വ നു രാജാ നേലാ ഗതഃ
കഥം ചിത് ത്വയി ൈവേതന കഥിതം സ്യാത് തു ബാഹുക
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14 ബാഹുക ഉവാച
ഇൈഹവ പു ൗ നിക്ഷിപ്യ നലസ്യാശുഭകർമണഃ
ഗതസ് തേതാ യഥാകാമം ൈനഷ ജാനാതി ൈനഷധം
15 ന ചാന്യഃ പുരുഷഃ കശ് ചിൻ നലം േവത്തി യശസ്വിനി
ഗൂഢശ് ചരതി േലാേക ഽസ്മിൻ നഷ്ടരൂേപാ മഹീപതിഃ
16 ആൈത്മവഹി നലം േവത്തി യാ ചാസ്യ തദനന്തരാ
ന ഹി ൈവ താനി ലിംഗാനി നലം ശംസന്തി കർഹി ചിത്
17 േകശിന്യ് ഉവാച
േയാ ഽസാവ് അേയാധ്യാം ഥമം ഗതവാൻ ാഹ്മണസ് തദാ
71 ഇമാനി നാരീവാക്യാനി കഥയാനഃ പുനഃ പുനഃ
18 ക്വ നു ത്വം കിതവ ഛിത്ത്വാ വ ാർധം സ്ഥിേതാ മമ
ഉ ജ്യ വിപിേന സുപ്താം അനുരക്താം ിയാം ിയ
19 സാ ൈവ യഥാ സമാദിഷ്ടാ ത ാേസ്ത ത്വത് തീക്ഷിണീ
ദഹ്യമാനാ ദിവാരാ ം വ ാർേധനാഭിസംവൃതാ
20 തസ്യാ രുദന്ത്യാഃ സതതം േതന ദുഃേഖന പാർഥിവ
സാദം കുരു ൈവ വീര തിവാക്യം യച്ഛ ച
21 തസ്യാസ് തത് ിയം ആഖ്യാനം വീഹി മഹാമേത
തദ് ഏവ വാക്യം ൈവദർഭീ േ ാതും ഇച്ഛത്യ് അനിന്ദിതാ
22 ഏതച് ത്വാ തിവചസ് തസ്യ ദത്തം ത്വയാ കില
യത് പുരാ തത് പുനസ് ത്വേത്താ ൈവദർഭീ േ ാതും ഇച്ഛതി
23 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ഏവം ഉക്തസ്യ േകശിന്യാ നലസ്യ കുരുനന്ദന
ഹൃദയം വ്യഥിതം ചാസീദ് അ പൂർേണ ച േലാചേന
24 സ നിഗൃഹ്യാത്മേനാ ദുഃഖം ദഹ്യമാേനാ മഹീപതിഃ
ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധയാ വാചാ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
25 ൈവഷമ്യം അപി സ ാപ്താ േഗാപായന്തി കുല ിയഃ
ആത്മാനം ആത്മനാ സേത്യാ ജിതസ്വർഗാ ന സംശയഃ
26 രഹിതാ ഭർതൃഭിശ് ൈചവ ന ധ്യന്തി കദാ ചന
ാണാംശ് ചാരി കവചാ ധാരയന്തീഹ സത്സ് ിയഃ
27 ാണയാ ാം പരിേ േപ്സാഃ ശകുൈനർ ഹൃതവാസസഃ
ആധിഭിർ ദഹ്യമാനസ്യ ശ്യാമാ ന േ ാ ം അർഹതി
28 സത്കൃതാസത്കൃതാ വാപി പതിം ദൃഷ്ട്വാ തഥാഗതം
ഷ്ടരാജ്യം ിയാ ഹീനം ധിതം വ്യസനാ തം
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29 ഏവം വാണസ് തദ് വാക്യം നലഃ പരമദുഃഖിതഃ
ന ബാഷ്പം അശകത് േസാഢും രുേരാദ ച ഭാരത
30 തതഃ സാ േകശിനീ ഗത്വാ ദമയൈന്ത്യ ന്യേവദയത്
തത് സർവം കഥിതം ൈചവ വികാരം ൈചവ തസ്യ തം
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അധ്യായം 73

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ദമയന്തീ തു തച് ത്വാ ഭൃശം േശാകപരായണാ
ശങ്കമാനാ നലം തം ൈവ േകശിനീം ഇദം അ വീത്
2 ഗച്ഛ േകശിനി ഭൂയസ് ത്വം പരീക്ഷാം കുരു ബാഹുേക
ആ വാണാ സമീപസ്ഥാ ചരിതാന്യ് അസ്യ ലക്ഷയ
3 യദാ ച കിം ചിത് കുര്യാത് സ കാരണം ത ഭാമിനി
ത സേഞ്ചഷ്ടമാനസ്യ സംലക്ഷ്യം േത വിേചഷ്ടിതം
4 ന ചാസ്യ തിബേന്ധന േദേയാ ഽഗ്നിർ അപി ഭാമിനി
യാചേത ന ജലം േദയം സമ്യഗ് ആത്വരമാണയാ
5 ഏതത് സർവം സമീക്ഷ്യ ത്വം ചരിതം േമ നിേവദയ
യച് ചാന്യദ് അപി പേശ്യഥാസ് തച് ചാേഖ്യയം ത്വയാ മമ
6 ദമയൈന്ത്യവം ഉക്താ സാ ജഗാമാഥാശു േകശിനീ
നിശാമ്യ ച ഹയജ്ഞസ്യ ലിംഗാനി പുനർ ആഗമത്
7 സാ തത് സർവം യഥാവൃത്തം ദമയൈന്ത്യ ന്യേവദയത്
നിമിത്തം യത് തദാ ദൃഷ്ടം ബാഹുേക ദിവ്യമാനുഷം
8 േകശിന്യ് ഉവാച
ദൃഢം ശുച പചാേരാ ഽസൗ ന മയാ മാനുഷഃ ക്വ ചിത്
ദൃഷ്ടപൂർവഃ േതാ വാപി ദമയന്തി തഥാവിധഃ
9 സ്വം ആസാദ്യ സഞ്ചാരം നാസൗ വിനമേത ക്വ ചിത്
തം തു ദൃഷ്ട്വാ യഥാസംഗം ഉത്സർപതി യഥാസുഖം
സങ്കേട ഽപ്യ് അസ്യ സുമഹദ് വിവരം ജായേത ഽധികം
10 ഋതുപർണസ്യ ചാർഥായ േഭാജനീയം അേനകശഃ
േ ഷിതം ത രാജ്ഞാ ച മാംസം സുബഹു പാശവം
11 തസ്യ ക്ഷാലനാർഥായ കുംഭസ് തേ ാപകൽപിതഃ
സ േതനാേവക്ഷിതഃ കുംഭഃ പൂർണ ഏവാഭവത് തദാ
12 തതഃ ക്ഷാലനം കൃത്വാ സമധി ിത്യ ബാഹുകഃ
തൃണമുഷ്ടിം സമാദായ ആവിൈധ്യനം സമാദധത്
13 അഥ ജ്വലിതസ് ത സഹസാ ഹവ്യവാഹനഃ
തദ് അദ്ഭുതതമം ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മിതാഹം ഇഹാഗതാ
14 അന്യച് ച തസ്മിൻ സുമഹദ് ആശ്ചര്യം ലക്ഷിതം മയാ
യദ് അഗ്നിം അപി സം ശ്യ ൈനവ ദഹ്യത്യ് അസൗ ശുേഭ
15 ഛേന്ദന േചാദകം തസ്യ വഹത്യ് ആവർജിതം തം
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അതീവ ചാന്യത് സുമഹദ് ആശ്ചര്യം ദൃഷ്ടവത്യ് അഹം
16 യത് സ പുഷ്പാണ്യ് ഉപാദായ ഹസ്താഭ്യാം മമൃേദ ശൈനഃ
മൃദ്യമാനാനി പാണിഭ്യാം േതന പുഷ്പാണി താന്യ് അഥ
17 ഭൂയ ഏവ സുഗന്ധീനി ഹൃഷിതാനി ഭവന്തി ച
ഏതാന്യ് അദ്ഭുതകൽപാനി ദൃഷ്ട്വാഹം തം ആഗതാ
18 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ദമയന്തീ തു തച് ത്വാ പുണ്യേ ാകസ്യ േചഷ്ടിതം
അമന്യത നലം ാപ്തം കർമേചഷ്ടാഭിസൂചിതം
19 സാ ശങ്കമാനാ ഭർതാരം നലം ബാഹുകരൂപിണം
േകശിനീം ക്ഷ്ണയാ വാചാ രുദതീ പുനർ അ വീത്
20 പുനർ ഗച്ഛ മത്തസ്യ ബാഹുകേസ്യാപസം തം
മഹാനസാച് ഛൃതം മാംസം സമാദാൈയഹി ഭാമിനി
21 സാ ഗത്വാ ബാഹുേക വ്യേ തൻ മാംസം അപകൃഷ്യ ച
അത ഷ്ണം ഏവ ത്വരിതാ തത്ക്ഷണം ിയകാരിണീ
ദമയൈന്ത്യ തതഃ ാദാത് േകശിനീ കുരുനന്ദന
22 േസാചിതാ നലസിദ്ധസ്യ മാംസസ്യ ബഹുശഃ പുരാ
ാശ്യ മത്വാ നലം സൂദം ാേ ാശദ് ഭൃശദുഃഖിതാ
23 ൈവ വ്യം ച പരം ഗത്വാ ക്ഷാല്യ ച മുഖം തതഃ
മിഥുനം േ ഷയാം ആസ േകശിന്യാ സഹ ഭാരത
24 ഇ േസനാം സഹ ാ ാ സമഭിജ്ഞായ ബാഹുകഃ
അഭി ത്യ തേതാ രാജപരിഷ്വജ്യാങ്കം ആനയത്
25 ബാഹുകസ് തു സമാസാദ്യ സുതൗ സുരസുേതാപമൗ
ഭൃശം ദുഃഖപരീതാത്മാ സസ്വരം രുേദാദ ഹ
26 ൈനഷേധാ ദർശയിത്വാ തു വികാരം അസകൃത് തദാ
ഉ ജ്യ സഹസാ പു ൗ േകശിനീം ഇദം അ വീത്
27 ഇദം സുസദൃശം ഭേ മിഥുനം മമ പു േയാഃ
തേതാ ദൃൈഷ്ട്വവ സഹസാ ബാഷ്പം ഉ തവാൻ അഹം
28 ബഹുശഃ സമ്പതന്തീം ത്വാം ജനഃ ശേങ്കത േദാഷതഃ
വയം ച േദശാതിഥേയാ ഗച്ഛ ഭേ നേമാ ഽസു േത
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അധ്യായം 74

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സർവം വികാരം ദൃഷ്ട്വാ തു പുണ്യേ ാകസ്യ ധീമതഃ
ആഗത്യ േകശിനീ ക്ഷി ം ദമയൈന്ത്യ ന്യേവദയത്
2 ദമയന്തീ തേതാ ഭൂയഃ േ ഷയാം ആസ േകശിനീം
മാതുഃ സകാശം ദുഃഖാർതാ നലശങ്കാസമു കാ
3 പരീക്ഷിേതാ േമ ബഹുേശാ ബാഹുേകാ നലശങ്കയാ
രൂേപ േമ സംശയസ് ത്വ് ഏകഃ സ്വയം ഇച്ഛാമി േവദിതും
4 സ വാ േവശ്യതാം മാതർ മാം വാനുജ്ഞാതും അർഹസി
വിദിതം വാഥ വാജ്ഞാതം പിതുർ േമ സംവിധീയതാം
5 ഏവം ഉക്താ തു ൈവദർഭ്യാ സാ േദവീ ഭീമം അ വീത്
ദുഹിതുസ് തം അഭി ായം അന്വജാനാച് ച പാർഥിവഃ
6 സാ ൈവ പി ാഭ്യനുജ്ഞാതാ മാ ാ ച ഭരതർഷഭ
നലം േവശയാം ആസ യ തസ്യാ തി യഃ
7 തം തു ദൃഷ്ട്വാ തഥായുക്തം ദമയന്തീ നലം തദാ
തീ േശാകസമാവിഷ്ടാ ബഭൂവ വരവർണിനീ
8 തതഃ കാഷായവസനാ ജടിലാ മലപങ്കിനീ
ദമയന്തീ മഹാരാജ ബാഹുകം വാക്യം അ വീത്
9 ദൃഷ്ടപൂർവസ് ത്വയാ കശ് ചിദ് ധർമേജ്ഞാ നാമ ബാഹുക
സുപ്താം ഉ ജ്യ വിപിേന ഗേതാ യഃ പുരുഷഃ ിയം
10 അനാഗസം ിയാം ഭാര്യാം വിജേന മേമാഹിതാം
അപഹായ തു േകാ ഗേച്ഛത് പുണ്യേ ാകം ഋേത നലം
11 കിം നു തസ്യ മയാ കാര്യം അപരാദ്ധം മഹീപേതഃ
േയാ മാം ഉ ജ്യ വിപിേന ഗതവാൻ നി യാ ഹൃതാം
12 സാക്ഷാദ് േദവാൻ അപാഹായ വൃേതാ യഃ സ മയാ പുരാ
അനു താം സാഭികാമാം പു ിണീം ത്യക്തവാൻ കഥം
13 അഗ്നൗ പാണിഗൃഹീതാം ച ഹംസാനാം വചേനസ്ഥിതാം
ഭരിഷ്യാമീതി സത്യം ച തി ത്യ ക്വ തദ് ഗതം
14 ദമയന്ത്യാ വന്ത്യാസ് തു സർവം ഏതദ് അരിന്ദമ
േശാകജം വാരി േന ാഭ്യാം അസുഖം ാ വദ് ബഹു
15 അതീവ കൃഷ്ണതാരാഭ്യാം രക്താന്താഭ്യാം ജലം തു തത്
പരി വൻ നേലാ ദൃഷ്ട്വാ േശാകാർത ഇദം അ വീത്
16 മമ രാജ്യം നഷ്ടം യൻ നാഹം തത് കൃതവാൻ സ്വയം
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കലിനാ തത് കൃതം ഭീരു യച് ച ത്വാം അഹം അത്യജം
17 ത്വയാ തു ധർമഭൃേ േഷ്ഠ ശാേപനാഭിഹതഃ പുരാ
വനസ്ഥയാ ദുഃഖിതയാ േശാചന്ത്യാ മാം വിവാസസം
18 സ മച്ഛരീേര ത്വച്ഛാപാദ് ദഹ്യമാേനാ ഽവസത് കലിഃ
ത്വച് ഛാപദഗ്ധഃ സതതം േസാ ഽഗ്നാവ് ഇവ സമാഹിതഃ
19 മമ ച വ്യവസാേയന തപസാ ൈചവ നിർജിതഃ
ദുഃഖസ്യാേന്തന ചാേനന ഭവിതവ്യം ഹി നൗ ശുേഭ
20 വിമുച്യ മാം ഗതഃ പാപഃ സ തേതാ ഽഹം ഇഹാഗതഃ
ത്വദർഥം വിപുലേ ാണി ന ഹി േമ ഽന്യത് േയാജനം
21 കഥം നു നാരീ ഭർതാരം അനുരക്തം അനു തം
ഉ ജ്യ വരേയദ് അന്യം യഥാ ത്വം ഭീരു കർഹി ചിത്
22 ദൂതാശ് ചരന്തി പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം നൃപതിശാസനാത്
ൈഭമീ കില സ്മ ഭർതാരം ദ്വിതീയം വരയിഷ്യതി
23 ൈസ്വരവൃത്താ യഥാകാമം അനുരൂപം ഇവാത്മനാഃ
ൈത്വവ ൈചവം ത്വരിേതാ ഭാംഗസ്വരിർ ഉപസ്ഥിതഃ

24 ദമയന്തീ തു തച് ത്വാ നലസ്യ പരിേദവിതം
ാഞ്ജലിർ േവപമാനാ ച ഭീതാ വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 75

1 ദമയന്ത്യ് ഉവാച
ന മാം അർഹസി കല്യാണ പാേപന പരിശങ്കിതും
മയാ ഹി േദവാൻ ഉ ജ്യ വൃതസ് ത്വം നിഷധാധിപ
2 തവാഭിഗമനാർഥം തു സർവേതാ ാഹ്മണാ ഗതാഃ
വാക്യാനി മമ ഗാഥാഭിർ ഗായമാനാ ദിേശാ ദശ
3 തതസ് ത്വാം ാഹ്മേണാ വിദ്വാൻ പർണാേദാ നാമ പാർഥിവ
അഭ്യഗച്ഛത് േകാസലായാം ഋതുപർണനിേവശേന
4 േതന വാേക്യ ഹൃേത സമ്യക് തിവാേക്യ തഥാഹൃേത
ഉപാേയാ ഽയം മയാ ദൃേഷ്ടാ ൈനഷധാനയേന തവ
5 ത്വാം ഋേത ന ഹി േലാേക ഽന്യ ഏകാഹ്നാ പൃഥിവീപേത
സമർേഥാ േയാജനശതം ഗ ം അൈശ്വർ നരാധിപ
6 തഥാ േചമൗ മഹീപാല ഭേജ ഽഹം ചരണൗ തവ
യഥാ നാസത്കൃതം കിം ചിൻ മനസാപി ചരാമ്യ് അഹം
7 അയം ചരതി േലാേക ഽസ്മിൻ ഭൂതസാക്ഷീ സദാഗതിഃ
ഏഷ മുഞ്ചതു േമ ാണാൻ യദി പാപം ചരാമ്യ് അഹം
8 തഥാ ചരതി തിഗ്മാംശുഃ പേരണ ഭുവനം സദാ
സ വിമുഞ്ചതു േമ ാണാൻ യദി പാപം ചരാമ്യ് അഹം
9 ച മാഃ സർവഭൂതാനാം അന്തശ് ചരതി സാക്ഷിവത്
സ വിമുഞ്ചതു േമ ാണാൻ യദി പാപം ചരാമ്യ് അഹം
10 ഏേത േദവാസ് യഃ കൃത്സ്നം ൈ േലാക്യം ധാരയന്തി ൈവ
വി വ യഥാസത്യം ഏേത വാദ്യ ത്യജ മാം
11 ഏവം ഉേക്ത തേതാ വായുർ അന്തരിക്ഷാദ് അഭാഷത
ൈനഷാ കൃതവതീ പാപം നലം സത്യം വീമി േത
12 രാജഞ് ശീലനിധിഃ സ്ഫീേതാ ദമയന്ത്യാ സുരക്ഷിതഃ
സാക്ഷിേണാ രക്ഷിണശ് ചാസ്യാ വയം ീൻ പരിവത്സരാൻ
13 ഉപാേയാ വിഹിതശ് ചായം ത്വദർഥം അതുേലാ ഽനയാ
ന ഹ്യ് ഏകാഹ്നാ ശതം ഗന്താ ത്വദൃേത ഽന്യഃ പുമാൻ ഇഹ
14 ഉപപന്നാ ത്വയാ ൈഭമീ ത്വം ച ൈഭമ്യാ മഹീപേത
നാ ശങ്കാ ത്വയാ കാര്യാ സംഗച്ഛ സഹ ഭാര്യയാ
15 തഥാ വതി വായൗ തു പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ പപാത ഹ
േദവദു ഭേയാ േനദുർ വവൗ ച പവനഃ ശിവഃ
16 തദ് അദ്ഭുതതമം ദൃഷ്ട്വാ നേലാ രാജാഥ ഭാരത
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ദമയന്ത്യാം വിശങ്കാം താം വ്യപാകർഷദ് അരിന്ദമ
17 തതസ് തദ് വ ം അരജഃ ാവൃേണാദ് വസുധാധിപഃ
സം ത്യ നാഗരാജാനം തേതാ േലേഭ വപുഃ സ്വകം
18 സ്വരൂപിണം തു ഭർതാരം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസുതാ തദാ
ാേ ാശദ് ഉൈച്ചർ ആലിംഗ്യ പുണ്യേ ാകം അനിന്ദിതാ
19 ൈഭമീം അപി നേലാ രാജാ ാജമാേനാ യഥാ പുരാ
സസ്വേജ സ്വസുതൗ ചാപി യഥാവത് ത്യനന്ദത
20 തതഃ േസ്വാരസി വിന്യസ്യ വ ം തസ്യ ശുഭാനനാ
പരീതാ േതന ദുഃേഖന നിശശ്വാസായേതക്ഷണാ
21 തൈഥവ മലദിഗ്ധാംഗീ പരിഷ്വജ്യ ശുചിസ്മിതാ
സുചിരം പുരുഷവ്യാ ം തസ്ഥൗ സാ പരി താ
22 തതഃ സർവം യഥാവൃത്തം ദമയന്ത്യാ നലസ്യ ച
ഭീമായാകഥയത് ീത്യാ ൈവദർഭ്യാ ജനനീ നൃപ
23 തേതാ ഽ വീൻ മഹാരാജഃ കൃതശൗചം അഹം നലം
ദമയന്ത്യാ സേഹാേപതം കാല്യം ഷ്ടാ സുേഖാഷിതം
24 തതസ് തൗ സഹിതൗ രാ ിം കഥയന്തൗ പുരാതനം
വേന വിചരിതം സർവം ഊഷതുർ മുദിതൗ നൃപ
25 സ ചതുർേഥ തേതാ വർേഷ സംഗമ്യ സഹ ഭാര്യയാ
സർവകാൈമഃ സുസിദ്ധാർേഥാ ലബ്ധവാൻ പരമാം മുദം
26 ദമയന്ത്യ് അപി ഭർതാരം അവാപ്യാപ്യായിതാ ഭൃശം
അർധസഞ്ജാതസേസ്യവ േതായം ാപ്യ വസുന്ധരാ
27 ൈസവം സേമത്യ വ്യപനീതത ീ; ശാന്തജ്വരാ ഹർഷവിവൃദ്ധസത്ത്വാ
രരാജ ൈഭമീ സമവാപ്തകാമാ; ശീതാംശുനാ രാ ിർ ഇേവാദിേതന
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