


മഹാഭാരതം 16 2

മഹാഭാരതം 16

വ്യാസമഹർഷി

അധ്യായം 76 - 100

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: മഹാഭാരതം 16

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മഹാകാവ്യം

രചന: വ്യാസമഹർഷി

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



അധ്യായം 76

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
അഥ താം വ ഷിേതാ രാ ിം നേലാ രാജാ സ്വല തഃ
ൈവദർഭ്യാ സഹിതഃ കാല്യം ദദർശ വസുധാധിപം
2 തേതാ ഽഭിവാദയാം ആസ യതഃ ശ്വശുരം നലഃ
തസ്യാനു ദമയന്തീ ച വവേന്ദ പിതരം ശുഭാ
3 തം ഭീമഃ തിജ ാഹ പു വത് പരയാ മുദാ
യഥാർഹം പൂജയിത്വാ തു സമാശ്വാസയത ഭുഃ
നേലന സഹിതാം ത ദമയന്തീം പതി താം
4 താം അർഹണാം നേലാ രാജാ തിഗൃഹ്യ യഥാവിധി
പരിചര്യാം സ്വകാം തൈസ്മ യഥാവത് ത്യേവദയത്
5 തേതാ ബഭൂവ നഗേര സുമഹാൻ ഹർഷനിസ്വനഃ
ജനസ്യ സ ഹൃഷ്ടസ്യ നലം ദൃഷ്ട്വാ തഥാഗതം
6 അേശാഭയച് ച നഗരം പതാകാധ്വജമാലിനം
സിക്തസംമൃഷ്ടപുഷ്പാഢ്യാ രാജമാർഗാഃ കൃതാസ് തദാ
7 ദ്വാരി ദ്വാരി ച പൗരാണാം പുഷ്പഭംഗഃ കൽപിതഃ
അർചിതാനി ച സർവാണി േദവതായതനാനി ച
8 ഋതുപർേണാ ഽപി ശു ാവ ബാഹുകഛദ്മിനം നലം
ദമയന്ത്യാ സമായുക്തം ജഹൃേഷ ച നരാധിപഃ
9 തം ആനായ്യ നേലാ രാജാ ക്ഷമയാം ആസ പാർഥിവം
സ ച തം ക്ഷമയാം ആസ േഹതുഭിർ ബുദ്ധിസംമതഃ
10 സ സത്കൃേതാ മഹീപാേലാ ൈനഷധം വിസ്മയാന്വിതഃ
ദിഷ്ട്യാ സേമേതാ ദാൈരഃ ൈസ്വർ ഭവാൻ ഇത്യ് അഭ്യനന്ദത
11 കച് ചിത് തു നാപരാധം േത കൃതവാൻ അസ്മി ൈനഷധ
അജ്ഞാതവാസം വസേതാ മദ്ഗൃേഹ നിഷധാധിപ
12 യദി വാ ബുദ്ധിപൂർവാണി യദ്യ് അബുദ്ധാനി കാനി ചിത്
മയാ കൃതാന്യ് അകാര്യാണി താനി േമ ക്ഷ ം അർഹസി
13 നല ഉവാച
ന േമ ഽപരാധം കൃതവാംസ് ത്വം സ്വൽപം അപി പാർഥിവ
കൃേത ഽപി ച ന േമ േകാപഃ ക്ഷന്തവ്യം ഹി മയാ തവ
14 പൂർവം ഹ്യ് അസി സഖാ േമ ഽസി സംബന്ധീ ച നരാധിപ
അത ഊർധ്വം തു ഭൂയസ് ത്വം ീതിം ആഹർതും അർഹസി
15 സർവകാൈമഃ സുവിഹിതഃ സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതസ് ത്വയി
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ന തഥാ സ്വഗൃേഹ രാജൻ യഥാ തവ ഗൃേഹ സദാ
16 ഇദം ൈചവ ഹയജ്ഞാനം ത്വദീയം മയി തിഷ്ഠതി
തദ് ഉപാകർതും ഇച്ഛാമി മന്യേസ യദി പാർഥിവ
17 ഏവം ഉക്ത്വാ ദദൗ വിദ്യാം ഋതുപർണായ ൈനഷധഃ
സ ച താം തിജ ാഹ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
18 തേതാ ഗൃഹ്യാശ്വഹൃദയം തദാ ഭാംഗസ്വരിർ നൃപഃ
സൂതം അന്യം ഉപാദായ യയൗ സ്വപുരം ഏവ ഹി
19 ഋതുപർേണ തിഗേത നേലാ രാജാ വിശാം പേത
നഗേര കുണ്ഡിേന കാലം നാതിദീർഘം ഇവാവസത്
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അധ്യായം 77

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
സ മാസം ഉഷ്യ കൗേന്തയ ഭീമം ആമ ്യ ൈനഷധഃ
പുരാദ് അൽപപരീവാേരാ ജഗാമ നിഷധാൻ തി
2 രേഥൈനേകന ശുേ ണ ദന്തിഭിഃ പരിേഷാഡൈശഃ
പഞ്ചാശദ്ഭിർ ഹൈയശ് ൈചവ ഷട്ശൈതശ് ച പദാതിഭിഃ
3 സ കമ്പയന്ന് ഇവ മഹീം ത്വരമാേണാ മഹീപതിഃ

വിേവശാതിസംരബ്ധസ് തരൈസവ മഹാമനാഃ
4 തതഃ പുഷ്കരം ആസാദ്യ വീരേസനസുേതാ നലഃ
ഉവാച ദീവ്യാവ പുനർ ബഹു വിത്തം മയാർജിതം
5 ദമയന്തീ ച യച് ചാന്യൻ മയാ വസു സമർജിതം
ഏഷ ൈവ മമ സംന്യാസസ് തവ രാജ്യം തു പുഷ്കര
6 പുനഃ വർതതാം ദ തം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
ഏകപാേണന ഭ ം േത ാണേയാശ് ച പണാവേഹ
7 ജിത്വാ പരസ്വം ആഹൃത്യ രാജ്യം വാ യദി വാ വസു

തിപാണഃ ദാതവ്യഃ പരം ഹി ധനം ഉച്യേത
8 ന േചദ് വാഞ്ഛസി തദ് ദ തം യുദ്ധദ തം വർതതാം
ൈദ്വരേഥനാ ൈവ ശാന്തിസ് തവ വാ മമ വാ നൃപ
9 വംശേഭാജ്യം ഇദം രാജ്യം മാർഗിതവ്യം യഥാ തഥാ
േയന േതനാപ്യ് ഉപാേയന വൃദ്ധാനാം ഇതി ശാസനം
10 ദ്വേയാർ ഏകതേര ബുദ്ധിഃ ിയതാം അദ്യ പുഷ്കര
ൈകതേവനാക്ഷവത്യാം വാ യുേദ്ധ വാ നമ്യതാം ധനുഃ
11 ൈനഷേധൈനവം ഉക്തസ് തു പുഷ്കരഃ ഹസന്ന് ഇവ

വം ആത്മജയം മത്വാ ത്യാഹ പൃഥിവീപതിം
12 ദിഷ്ട്യാ ത്വയാർജിതം വിത്തം തിപാണായ ൈനഷധ
ദിഷ്ട്യാ ച ദു തം കർമ ദമയന്ത്യാഃ ക്ഷയം ഗതം
ദിഷ്ട്യാ ച ിയേസ രാജൻ സദാേരാ ഽരിനിബർഹണ
13 ധേനനാേനന ൈവദർഭീ ജിേതന സമല താ
മാം ഉപസ്ഥാസ്യതി വ്യക്തം ദിവി ശ ം ഇവാപ്സരാഃ
14 നിത്യേശാ ഹി സ്മരാമി ത്വാം തീക്ഷാമി ച ൈനഷധ
േദവേന ച മമ ീതിർ ന ഭവത്യ് അസുഹൃദ്ഗൈണഃ
15 ജിത്വാ ത്വ് അദ്യ വരാേരാഹാം ദമയന്തീം അനിന്ദിതാം
കൃതകൃേത്യാ ഭവിഷ്യാമി സാ ഹി േമ നിത്യേശാ ഹൃദി

https://thalilakkam.in/
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16 ത്വാ തു തസ്യ താ വാേചാ ബഹ്വബദ്ധ ലാപിനഃ
ഇേയഷ സ ശിരശ് േഛ ം ഖഡ്േഗന കുപിേതാ നലഃ
17 സ്മയംസ് തു േരാഷതാ ാക്ഷസ് തം ഉവാച തേതാ നൃപഃ
പണാവഃ കിം വ്യാഹരേസ ജിത്വാ ൈവ വ്യാഹരിഷ്യസി
18 തതഃ ാവർതത ദ തം പുഷ്കരസ്യ നലസ്യ ച
ഏകപാേണന ഭ ം േത നേലന സ പരാജിതഃ
സ രത്നേകാശനിചയഃ ാേണന പണിേതാ ഽപി ച
19 ജിത്വാ ച പുഷ്കരം രാജാ ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
മമ സർവം ഇദം രാജ്യം അവ്യ ം ഹതകണ്ടകം
20 ൈവദർഭീ ന ത്വയാ ശക്യാ രാജാപസദ വീക്ഷിതും
തസ്യാസ് ത്വം സപരീവാേരാ മൂഢ ദാസത്വം ആഗതഃ
21 ന തത് ത്വയാ കൃതം കർമ േയനാഹം നിർജിതഃ പുരാ
കലിനാ തത് കൃതം കർമ ത്വം തു മൂഢ ന ബുധ്യേസ
നാഹം പരകൃതം േദാഷം ത്വയ്യ് ആധാേസ്യ കഥം ചന
22 യഥാസുഖം ത്വം ജീവസ്വ ാണാൻ അഭ ജാമി േത
തൈഥവ ച മമ ീതിസ് ത്വയി വീര ന സംശയഃ
23 സൗ ാ ം ൈചവ േമ ത്വേത്താ ന കദാ ചിത് ഹാസ്യതി
പുഷ്കര ത്വം ഹി േമ ാതാ സഞ്ജീവസ്വ ശതം സമാഃ
24 ഏവം നലഃ സാന്ത്വയിത്വാ ാതരം സത്യവി മഃ
സ്വപുരം േ ഷയാം ആസ പരിഷ്വജ്യ പുനഃ പുനഃ
25 സാന്ത്വിേതാ ൈനഷേധൈനവം പുഷ്കരഃ ത വാച തം
പുണ്യേ ാകം തദാ രാജന്ന് അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
26 കീർതിർ അ തവാക്ഷയ്യാ ജീവ വർഷായുതം സുഖീ
േയാ േമ വിതരസി ാണാൻ അധിഷ്ഠാനം ച പാർഥിവ
27 സ തഥാ സത്കൃേതാ രാജ്ഞാ മാസം ഉഷ്യ തദാ നൃപഃ

യയൗ സ്വപുരം ഹൃഷ്ടഃ പുഷ്കരഃ സ്വജനാവൃതഃ
28 മഹത്യാ േസനയാ രാജൻ വിനീൈതഃ പരിചാരിൈകഃ

ാജമാന ഇവാദിേത്യാ വപുഷാ പുരുഷർഷഭ
29 സ്ഥാപ്യ പുഷ്കരം രാജാ വിത്തവന്തം അനാമയം

വിേവശ പുരം ീമാൻ അത്യർഥം ഉപേശാഭിതം
വിശ്യ സാന്ത്വയാം ആസ പൗരാംശ് ച നിഷധാധിപഃ

https://thalilakkam.in/
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അധ്യായം 78

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ശാേന്ത തു പുേര ഹൃേഷ്ട സ വൃേത്ത മേഹാത്സേവ

മഹത്യാ േസനയാ രാജാ ദമയന്തീം ഉപാനയത്
2 ദമയന്തീം അപി പിതാ സത്കൃത്യ പരവീരഹാ

സ്ഥാപയദ് അേമയാത്മാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
3 ആഗതായാം തു ൈവദർഭ്യാം സപു ായാം നേലാ നൃപഃ
വർതയാം ആസ മുദിേതാ േദവരാഡ് ഇവ നന്ദേന
4 തഥാ കാശതാം യാേതാ ജംബൂദ്വീേപ ഽഥ രാജസു
പുനഃ േസ്വ ചാവസദ് രാേജ്യ ത്യാഹൃത്യ മഹായശാഃ
5 ഈേജ ച വിവിൈധർ യൈജ്ഞർ വിധിവത് സ്വാപ്തദക്ഷിൈണഃ
തഥാ ത്വം അപി രാേജ സസുഹൃദ് വക്ഷ്യേസ ഽചിരാത്
6 ദുഃഖം ഏതാദൃശം ാേപ്താ നലഃ പരപുരഞ്ജയഃ
േദവേനന നരേ ഷ്ഠ സഭാേര്യാ ഭരതർഷഭ
7 ഏകാകിൈനവ സുമഹൻ നേലന പൃഥിവീപേത
ദുഃഖം ആസാദിതം േഘാരം ാപ്തശ് ചാഭ ദയഃ പുനഃ
8 ത്വം പുനർ ാതൃസഹിതഃ കൃഷ്ണയാ ൈചവ പാണ്ഡവ
രമേസ ഽസ്മിൻ മഹാരേണ്യ ധർമം ഏവാനുചിന്തയൻ
9 ാഹ്മൈണശ് ച മഹാഭാൈഗർ േവദേവദാംഗപാരൈഗഃ
നിത്യം അന്വാസ്യേസ രാജംസ് ത കാ പരിേദവനാ
10 ഇതിഹാസം ഇമം ചാപി കലിനാശനം ഉച്യേത
ശക്യം ആശ്വാസിതും ത്വാ ത്വദ്വിേധന വിശാം പേത
11 അസ്ഥിരത്വം ച സഞ്ചിന്ത്യ പുരുഷാർഥസ്യ നിത്യദാ
തസ്യാേയ ച വ്യേയ ൈചവ സമാശ്വസിഹി മാ ശുചഃ
12 േയ േചദം കഥയിഷ്യന്തി നലസ്യ ചരിതം മഹത്
േ ാഷ്യന്തി ചാപ്യ് അഭീക്ഷ്ണം ൈവ നാലക്ഷ്മീസ് താൻ ഭജിഷ്യതി
അർഥാസ് തേസ്യാപപത്സ്യേന്ത ധന്യതാം ച ഗമിഷ്യതി
13 ഇതിഹാസം ഇമം ത്വാ പുരാണം ശശ്വദ് ഉത്തമം
പു ാൻ പൗ ാൻ പശൂംശ് ൈചവ േവത്സ്യേത നൃഷു ചാ ്യതാം
അേരാഗഃ ീതിമാംശ് ൈചവ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
14 ഭയം പശ്യസി യച് ച ത്വം ആഹ്വയിഷ്യതി മാം പുനഃ
അക്ഷജ്ഞ ഇതി തത് േത ഽഹം നാശയിഷ്യാമി പാർഥിവ
15 േവദാക്ഷഹൃദയം കൃത്സ്നം അഹം സത്യപരാ മ
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ഉപപദ്യസ്വ കൗേന്തയ സേന്നാ ഽഹം വീമി േത
16 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തേതാ ഹൃഷ്ടമനാ രാജാ ബൃഹദശ്വം ഉവാച ഹ
ഭഗവന്ന് അക്ഷഹൃദയം ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
17 തേതാ ഽക്ഷഹൃദയം ാദാത് പാണ്ഡവായ മഹാത്മേന
ദത്ത്വാ ചാശ്വശിേരാ ഽഗച്ഛദ് ഉപസ് ം മഹാതപഃ
18 ബൃഹദേശ്വ ഗേത പാർഥം അ ൗഷീത് സവ്യസാചിനം
വർതമാനം തപസ്യ് ഉേ വായുഭക്ഷം മനീഷിണം
19 ാഹ്മേണഭ്യസ് തപസ്വിഭ്യഃ സമ്പതദ്ഭ്യസ് തതസ് തതഃ
തീർഥൈശലവേരഭ്യശ് ച സേമേതേഭ്യാ ദൃഢ തഃ
20 ഇതി പാർേഥാ മഹാബാഹുർ ദുരാപം തപ ആസ്ഥിതഃ
ന തഥാ ദൃഷ്ടപൂർേവാ ഽന്യഃ കശ് ചിദ് ഉ തപാ ഇതി
21 യഥാ ധനഞ്ജയഃ പാർഥസ് തപസ്വീ നിയത തഃ
മുനിർ ഏകചരഃ ീമാൻ ധർേമാ വി ഹവാൻ ഇവ
22 തം ത്വാ പാണ്ഡേവാ രാജംസ് തപ്യമാനം മഹാവേന
അന്വേശാചത കൗേന്തയഃ ിയം ൈവ ാതരം ജയം
23 ദഹ്യമാേനന തു ഹൃദാ ശരണാർഥീ മഹാവേന

ാഹ്മണാൻ വിവിധജ്ഞാനാൻ പര്യപൃച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 16 10

അധ്യായം 79

1 [ജ്]
ഭഗവൻ കാമ്യകാത് പാർേഥ ഗേത േമ പിതാ മേഹ
പാണ്ഡവാഃ കിം അകുർവന്ത തം ഋേത സവ്യസാചിനം
2 സ ഹി േതഷാം മേഹഷ്വാേസാ ഗതിർ ആസീദ് അനീകജിത്
ആദിത്യാനാം യഥാ വി സ് തൈഥവ തിഭാതി േമ
3 േതേന സമവീേര്യണ സം ാേമഷ്വ് അനിവർതിനാ
വിനാ ഭൂതാ വേന വീരാഃ കഥം ആസൻ പിതാ മഹാഃ
4 [വ്]
ഗേത തു കാമ്യകാത് താത പാണ്ഡേവ സവ്യസാചിനി
ബഭൂവുഃ കൗരേവയാസ് േത ദുഃഖേശാകപരായണാഃ
5 ആക്ഷിപ്ത സൂ ാ മണയശ് ഛിന്നപക്ഷാ ഇവ ദ്വിജാഃ
അ ീത മനസഃ സർേവ ബഭൂവുർ അഥ പാണ്ഡവാഃ
6 വനം ച തദ് അഭൂത് േതന ഹീനം അ ിഷ്ടകർമണാ
കുേവേരണ യഥാ ഹീനം വനം ൈച രഥം തഥാ
7 തം ഋേത പുരുഷവ്യാ ം പാണ്ഡവാ ജനേമജയ
മുദം അ ാ വേന്താ ൈവ കാമ്യേക ന്യവസംസ് തദാ
8 ാഹ്മണാർേഥ പരാ ാന്താഃ ശുൈദ്ധർ ബാൈണർ മഹാരഥാഃ
നിഘ്നേന്താ ഭരതേ ഷ്ഠ േമധ്യാൻ ബഹുവിധാൻ മൃഗാൻ
9 നിത്യം ഹി പുരുഷവ്യാ ാ വന്യാഹാരം അരിന്ദമാഃ
വി സൃത്യ സമാഹൃത്യ ാഹ്മേണേഭ്യാ ന്യേവദയൻ
10 ഏവം േത ന്യവസംസ് ത േസാത്കണ്ഠാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
അഹൃഷ്ട മനസഃ സർേവ ഗേത രാജൻ ധനഞ്ജേയ
11 അഥ വിേ ാഷിതം വീരം പാഞ്ചാലീ മധ്യമം പതിം
സ്മരന്തീ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം ഇദം വചനം അ വീത്
12 േയാ ഽർജുേനനാർജുനസ് തുേല്യാ ദ്വിബാഹുർ ബഹു ബാഹുനാ
തം ഋേത പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം വനം ന തിഭാതി േമ
ശൂന്യാം ഇവ ച പശ്യാമി ത ത മഹീം ഇമാം
13 ബഹ്വാശ്ചര്യം ഇദം ചാപി വനം കുസുമിത മം
ന തഥാ രമണീയം േമ തം ഋേത സവ്യസാചിനം
14 നീലാംബുദസമ ഖ്യം മത്തമാതംഗവി മം
തം ഋേത പുണ്ഡരീകാക്ഷം കാമ്യകം നാതിഭാതി േമ
15 യസ്യ സ്മ ധനുേഷാ േഘാഷഃ യേത ഽശനിനിസ്വനഃ
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ന ലേഭ ശർമ തം രാജൻ സ്മരന്തീ സവ്യസാചിനം
16 തഥാ ലാലപ്യമാനാം താം നിശമ്യ പരവീരഹാ
ഭീമേസേനാ മഹാരാജ ൗപദീം ഇദം അ വീത്
17 മനഃ ീതികരം ഭേ യദ് വീഷി സുമധ്യേമ
തൻ േമ ീണാതി ഹൃദയം അമൃത ാശേനാപമം
18 യസ്യ ദീർഘൗ സമൗ പീനൗ ഭുജൗ പരിഘസംനിഭൗ
മൗർവീ കൃതകിണൗ വൃത്തൗ ഖഡ്ഗായുധ ഗദാധരൗ
19 നിഷ്കാംഗദകൃതാപീഡൗ പഞ്ചശീർഷാവ് ഇേവാരഗൗ
തം ഋേത പുരുഷവ്യാ ം നഷ്ടസൂര്യം ഇദം വനം
20 യം ആ ിത്യ മഹാബാഹും പാഞ്ചാലാഃ കുരവസ് തഥാ
സുരാണാം അപി യത്താനാം പൃതനാസു ന ബിഭ്യതി
21 യസ്യ ബാഹൂ സമാ ിത്യ വയം സർേവ മഹാത്മനാഃ
മന്യാമേഹ ജിതാൻ ആജൗ പരാൻ ാപ്താം ച േമദിനീം
22 തം ഋേത ഫൽഗുനം വീരം ന ലേഭ കാമ്യേക ധൃതിം
ശൂന്യാം ഇവ ച പശ്യാമി ത ത മഹീം ഇമാം
23 [നകുല]
യ ഉദീചീം ദിശം ഗത്വാ ജിത്വാ യുധി മഹാബലാൻ
ഗന്ധർവമുഖ്യാഞ് ശതേശാ ഹയാംൽ േലേഭ സ വാസവിഃ
24 രാജംസ് തിത്തിരി കൽമാഷാഞ് ീമാൻ അനിലരംഹസഃ

ാദാദ് ാേ ിയഃ േ മ്നാ രാജസൂേയ മഹാ തൗ
25 തം ഋേത ഭീമധന്വാനം ഭീമാദ് അവരജം വേന
കാമേയ കാമ്യേക വാസം േനദാനീം അമേരാപമം
26 [സഹേദവ]
േയാ ധനാനി ച കന്യാശ് ച യുധി ജിത്വാ മഹാരഥാൻ
ആജഹാര പുരാ രാേജ്ഞ രാജസൂേയ മഹാ തൗ
27 യഃ സേമതാൻ മൃേധ ജിത്വാ യാദവാൻ അമിതദ തിഃ
സുഭ ാം ആജഹാൈരേകാ വാസുേദവസ്യ സംമേത
28 തസ്യ ജിേഷ്ണാർ ബൃസീം ദൃഷ്ട്വാ ശൂന്യാം ഉപനിേവശേന
ഹൃദയം േമ മഹാരാജ ന ശാമ്യതി കദാ ചന
29 വനാദ് അസ്മാദ് വിവാസം തു േരാചേയ ഽഹം അരിന്ദമ
ന ഹി നസ് തം ഋേത വീരം രമണീയം ഇദം വനം
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അധ്യായം 80

1 [വ്]
ധനഞ്ജേയാ കാസ് േത തു വേന തസ്മിൻ മഹാരഥാഃ
ന്യവസന്ത മഹാഭാഗാ ൗപദ്യാ സഹ പാണ്ഡവാഃ
2 അഥാപശ്യൻ മഹാത്മാനം േദവർഷിം ത നാരദം
ദീപ്യമാനം ിയാ ാഹ്മ്യാ ദീപ്താഗ്നിസമേതജസം
3 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ ീമാൻ ാതൃഭിഃ കുരുസത്തമഃ
വിബഭാവ് അതിദീപ്തൗേജാ േദൈവർ ഇവ ശത തുഃ
4 യഥാ ച േവദാൻ സാവി ീ യാജ്ഞേസനീ തഥാ സതീ
ന ജഹൗ ധർമതഃ പാർഥാൻ േമരും അർക ഭാ യഥാ
5 തിഗൃഹ്യ തു താം പൂജാം നാരേദാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ആശ്വാസയദ് ധർമസുതം യുക്തരൂപം ഇവാനഘ
6 ഉവാച ച മഹാത്മാനം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം

ഹി ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠ േകനാർഥഃ കിം ദദാമി േത
7 അഥ ധർമസുേതാ രാജാ ണമ്യ ാതൃഭിഃ സഹ
ഉവാച ാഞ്ജലിർ വാക്യം നാരദം േദവ സംമിതം
8 ത്വയി തുേഷ്ട മഹാഭാഗ സർവേലാകാഭിപൂജിേത
കൃതം ഇത്യ് ഏവ മേന്യ ഽഹം സാദാത് തവ സു ത
9 യദി ത്വ് അഹം അനു ാേഹ്യാ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ഽനഘ
സേന്ദഹം േമ മുനിേ ഷ്ഠ ഹൃദിസ്ഥം േഛ ം അർഹസി
10 ദക്ഷിണം യഃ കുരുേത പൃഥിവീം തീർഥതത്പരഃ
കിം ഫലം തസ്യ കാർേത്സ്ന്യന തദ് ഹ്മൻ വ ം അർഹസി
11 [ൻ]
ശൃണു രാജന്ന് അവഹിേതാ യഥാ ഭീേഷ്മണ ഭാരത
പുലസ്ത്യസ്യ സകാശാദ് ൈവ സർവം ഏതദ് ഉപ തം
12 പുരാ ഭാഗീരഥീ തീേര ഭീേഷ്മാ ധർമഭൃതാം വരഃ
പി ്യം തം സമാസ്ഥായ ന്യവസൻ മുനിവത് തദാ
13 ശുേഭ േദേശ മഹാരാജ പുേണ്യ േദവർഷിേസവിേത
ഗംഗാ ദ്വാേര മഹാേതേജാ േദവഗന്ധർവേസവിേത
14 സ പിതൄംസ് തർപയാം ആസ േദവാംശ് ച പരമദ തിഃ
ഋഷീംശ് ച േതാഷയാം ആസ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
15 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ ജപന്ന് ഏവ മഹാതപാഃ
ദദർശാദ്ഭുതസങ്കാശം പുലസ്ത്യം ഋഷിസത്തമം
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16 സ തം ദൃേഷ്ട്വാ തപസം ദീപ്യമാനം ഇവ ിയാ
ഹർഷം അതുലം േലേഭ വിസ്മയം ച പരം യയൗ

17 ഉപസ്ഥിതം മഹാരാജ പൂജയാം ആസ ഭാരത
ഭീേഷ്മാ ധർമഭൃതാം േ േഷ്ഠാ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
18 ശിരസാ ചാർഘ്യം ആദായ ശുചിഃ യത മാനസഃ
നാമ സങ്കീർതയാം ആസ തസ്മിൻ ഹ്മർഷിസത്തേമ
19 ഭീേഷ്മാ ഽഹം അസ്മി ഭ ം േത ദാേസാ ഽസ്മി തവ സു ത
തവ സന്ദർശനാദ് ഏവ മുേക്താ ഽഹം സർവകിൽബിൈഷഃ
20 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ ഭീേഷ്മാ ധർമഭൃതാം വരഃ
വാഗ്യതഃ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ തൂഷ്ണീം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിര
21 തം ദൃഷ്ട്വാ നിയേമനാഥ സ്വാധ്യായാമ്നായ കർശിതം
ഭീഷ്മം കുരു കുലേ ഷ്ഠം മുനിഃ ീതമനാഭവത്
22 [പുലസ്ത്യ]
അേനന തവ ധർമജ്ഞ േയണ ദേമന ച
സേത്യന ച മഹാഭാഗ തുേഷ്ടാ ഽസ്മി തവ സർവശഃ
23 യേസ്യദൃശസ് േത ധർേമാ ഽയം പിതൃഭക്ത്യാ ിേതാ ഽനഘ
േതന പശ്യസി മാം പു ീതിശ് ചാപി മമ ത്വയി
24 അേമാഘദർശീ ഭീഷ്മാഹം ഹി കിം കരവാണി േത
യദ് വക്ഷ്യസി കുരുേ ഷ്ഠ തസ്യ ദാതാസ്മി േത ഽനഘ
25 [ഭ്]

ീേത ത്വയി മഹാഭാഗ സർവേലാകാഭിപൂജിേത
കൃതം ഇത്യ് ഏവ മേന്യ ഽഹം യദ് അഹം ദൃഷ്ടവാൻ ഭും
26 യദി ത്വ് അഹം അനു ാഹ്യസ് തവ ധർമഭൃതാം വര
വക്ഷ്യാമി ഹൃത്സ്ഥം സേന്ദഹം തൻ േമ ത്വം വ ം അർഹസി
27 അസ്തി േമ ഭഗവൻ കശ് ചിത് തീർേഥേഭ്യാ ധർമസംശയഃ
തം അഹം േ ാതും ഇച്ഛാമി പൃഥക് സങ്കീർതിതം ത്വയാ
28 ദക്ഷിണം യഃ പൃഥിവീം കേരാത്യ് അമിതവി മ
കിം ഫലം തസ്യ വി ർേഷ തൻ േമ ഹി തേപാധന
29 [പ്]
ഹന്ത േത ഽഹം വക്ഷ്യാമി യദ് ഋഷീണാം പരായണം
തദ് ഏകാ മനാസ് താത ശൃണു തീർേഥഷു യത് ഫലം
30 യസ്യ ഹസ്തൗ ച പാദൗ ച മനശ് ൈചവ സുസംയതം
വിദ്യാ തപശ് ച കീർതിശ് ച സ തീർഥഫലം അ േത
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31 തി ഹാദ് ഉപാവൃത്തഃ സ േഷ്ടാ നിയതഃ ശുചിഃ
അഹം കാരനിവൃത്തിശ് ച സ തീർഥഫലം അ േത
32 അകൽകേകാ നിരാരംേഭാ ലഘ്വ് ആഹാേരാ ജിേത ിയഃ
വിമുക്തഃ സർവേദാൈഷർ യഃ സ തീർഥഫലം അ േത
33 അേ ാധനശ് ച രാേജ സത്യശീേലാ ദൃഢ തഃ
ആേത്മാപമശ് ച ഭൂേതഷു സ തീർഥഫലം അ േത
34 ഋഷിഭിഃ തവഃ േ ാക്താ േവേദഷ്വ് ഇഹ യഥാ മം
ഫലം ൈചവ യഥാതത്ത്വം േ ത്യ േചഹ ച സർവശഃ
35 ന േത ശക്യാ ദരിേ ണ യജ്ഞാഃ ാ ം മഹീപേത
ബഹൂപകരണാ യജ്ഞാ നാനാ സംഭാരവിസ്തരാഃ
36 ാപ്യേന്ത പാർഥിൈവർ ഏേത സമൃൈദ്ധർ വാ നൈരഃ ക്വ ചിത്
നാർഥാന്യ് ഊേനാപകരൈണർ ഏകാത്മഭിർ അസംഹൈതഃ
37 േയാ ദരിൈ ർ അപി വിധിഃ ശക്യഃ ാ ം നേരശ്വര
തുേല്യാ യജ്ഞഫൈലഃ പുൈണ്യസ് തം നിേബാധ യുധാം വര
38 ഋഷീണാം പരമം ഗുഹ്യം ഇദം ഭരതസത്തമ
തീർഥാഭിഗമനം പുണ്യം യൈജ്ഞർ അപി വിശിഷ്യേത
39 അനുേപാഷ്യ ിരാ ാണി തീർഥാന്യ് അനഭിഗമ്യ ച
അദത്ത്വാ കാഞ്ചനം ഗാശ് ച ദരിേ ാ നാമ ജായേത
40 അഗ്നിേഷ്ടാമാദിഭിർ യൈജ്ഞർ ഇഷ്ട്വാ വിപുലദക്ഷിൈണഃ
ന തത് ഫലം അവാേപ്നാതി തീർഥാഭിഗമേനന യത്
41 നൃേലാേക േദവേദവസ്യ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
പുഷ്കരം നാമ വിഖ്യാതം മഹാഭാഗഃ സമാവിേശത്
42 ദശേകാടിസഹ ാണി തീർഥാനാം ൈവ മഹീപേത
സാംനിധ്യം പുഷ്കേര േയഷാം ിസന്ധ്യം കുരുനന്ദന
43 ആദിത്യാ വസേവാ രു ാഃ സാധ്യാശ് ച സ മരുദ്ഗണാഃ
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ നിത്യം സംനിഹിതാ വിേഭാ
44 യ േദവാസ് തപസ് തപ്ത്വാ ൈദത്യാ ഹ്മർഷയസ് തഥാ
ദിവ്യേയാഗാ മഹാരാജ പുേണ്യന മഹതാന്വിതാഃ
45 മനസാപ്യ് അഭികാമസ്യ പുഷ്കരാണി മനസ്വിനഃ
പൂയേന്ത സർവപാപാനി നാകപൃേഷ്ഠ ച പൂജ്യേത
46 തസ്മിംസ് തീർേഥ മഹാഭാഗ നിത്യം ഏവ പിതാ മഹഃ
ഉവാസ പരമ ീേതാ േദവദാനവ സംമ്മതഃ
47 പുഷ്കേരഷു മഹാഭാഗ േദവാഃ സർഷിപുേരാഗമാഃ
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സിദ്ധിം സമഭിസ ാപ്താഃ പുേണ്യന മഹതാന്വിതാഃ
48 ത ാഭിേഷകം യഃ കുര്യാത് പിതൃേദവാർചേന രതഃ
അശ്വേമധം ദശഗുണം വദന്തി മനീഷിണഃ
49 അപ്യ് ഏകം േഭാജേയദ് വി ം പുഷ്കരാരണ്യം ആ ിതഃ
േതനാസൗ കർമണാ ഭീഷ്മ േ ത്യ േചഹ ച േമാദേത
50 ശാകമൂലഫൈലർ വാപി േയന വർതയേത സ്വയം
തദ് ൈവ ദദ്യാദ് ാഹ്മണായ ദ്ധാവാൻ അനസൂയകഃ
േതൈനവ ാ യാത് ാേജ്ഞാ ഹയേമധ ഫലം നരഃ
51 ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിേയാ ൈവശ്യഃ ശൂേ ാ വാ രാജസത്തമ
ന വിേയാനിം ജന്ത്യ് ഏേത സ്നാതാസ് തീർേഥ മഹാത്മനഃ
52 കാർതിക്യാം തു വിേശേഷണ േയാ ഽഭിഗേച്ഛത പുഷ്കരം
ഫലം ത ാക്ഷയം തസ്യ വർധേത ഭരതർഷഭ
53 സായ ാതഃ സ്മേരദ് യസ് തു പുഷ്കരാണി കൃതാഞ്ജലിഃ
ഉപ ഷ്ടം ഭേവത് േതന സർവതീർേഥഷു ഭാരത

ാ യാച് ച നേരാ േലാകാൻ ഹ്മണഃ സദേന ഽക്ഷയാൻ
54 ജന്മ ഭൃതി യത് പാപം ിേയാ വാ പുരുഷസ്യ വാ
പുഷ്കേര സ്നാതമാ സ്യ സർവം ഏവ ണശ്യതി
55 യഥാ സുരാണാം സർേവഷാം ആദിസ് തു മധുസൂദനഃ
തൈഥവ പുഷ്കരം രാജംസ് തീർഥാനാം ആദിർ ഉച്യേത
56 ഉഷ്യ ദ്വാദശ വർഷാണി പുഷ്കേര നിയതഃ ശുചിഃ

തൂൻ സർവാൻ അവാേപ്നാതി ഹ്മേലാകം ച ഗച്ഛതി
57 യസ് തു വർഷശതം പൂർണം അഗ്നിേഹാ ം ഉപാസേത
കാർതികീം വാ വേസദ് ഏകാം പുഷ്കേര സമം ഏവ തത്
58 പുഷ്കരം പുഷ്കരം ഗ ം ദുഷ്കരം പുഷ്കേര തപഃ
ദുഷ്കരം പുഷ്കേര ദാനം വ ം ൈചവ സുദുഷ്കരം
59 ഉഷ്യ ദ്വാദശ രാ ം തു നിയേതാ നിയതാശനഃ

ദക്ഷിണം ഉപാവൃേത്താ ജംബൂ മാർഗം സമാവിേശത്
60 ജംബൂ മാർഗം സമാവിശ്യ േദവർഷിപിതൃേസവിതം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി വി േലാകം ച ഗച്ഛതി
61 തേ ാഷ്യ രജനീഃ പഞ്ച ഷഷ്ഠ കാലക്ഷമീ നരഃ
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി സിദ്ധിം ാേപ്നാതി േചാത്തമാം
62 ജംബൂ മാർഗാദ് ഉപാവൃേത്താ ഗേച്ഛത് ത ലികാ മം
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാേക ച പൂജ്യേത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 16 16

63 അഗസ്യ സര ആസാദ്യ പിതൃേദവാർചേന രതഃ
ിരാേ ാേപാഷിേതാ രാജന്ന് അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്

64 ശാകവൃത്തിഃ ഫൈലർ വാപി കൗമാരം വിന്ദേത പദം
കണ്വാ മം സമാസാദ്യ ീജുഷ്ടം േലാകപൂജിതം
65 ധർമാരണ്യം ഹി തത് പുണ്യം ആദ്യം ച ഭരതർഷഭ
യ വിഷ്ടമാേ ാ ൈവ പാേപേഭ്യാ വി മുച്യേത
66 അർചയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
സർവകാമസമൃദ്ധസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം അ േത
67 ദക്ഷിണം തതഃ കൃത്വാ യയാതി പതനം േജത്
ഹയേമധസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി ത ൈവ
68 മഹാകാലം തേതാ ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
േകാടിതീർഥം ഉപ ശ്യ ഹയേമധ ഫലം ലേഭത്
69 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ പുണ്യസ്ഥാനം ഉമാപേതഃ
നാമ്നാ ഭ വടം നാമ ിഷു േലാേകഷു വി തം
70 ത ാഭിഗമ്യ േചശാനം േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
മഹാേദവ സാദാച് ച ഗാണപത്യം അവാ യാത്
71 നർമദാം അഥ ചാസാദ്യ നദീം ൈ േലാക്യവി താം
തർപയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
72 ദക്ഷിണം സി ം ആസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി വിമാനം ചാധിേരാഹതി
73 ചർമണ്വതീം സമാസാദ്യ നിയേതാ നിയതാശനഃ
രന്തി േദവാഭ്യനുജ്ഞാേതാ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
74 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ഹിമവ തം അർബുദം
പൃഥിവ്യാം യ ൈവ ഛി ം പൂർവം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിര
75 ത ാ േമാ വസിഷ്ഠസ്യ ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
76 പിംഗാ തീർഥം ഉപ ശ്യ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
കപിലാനാം നരവ്യാ ശതസ്യ ഫലം അ േത
77 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ഭാസം േലാകവി തം
യ സംനിഹിേതാ നിത്യം സ്വയം ഏവ ഹുതാശനഃ
േദവതാനാം മുഖം വീര അനേലാ ഽനിലസാരഥിഃ
78 തസ്മിംസ് തീർഥവേര സ്നാത്വാ ശുചിഃ യത മാനസഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമാതിരാ ാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
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79 തേതാ ഗത്വാ സരസ്വത്യാഃ സാഗരസ്യ ച സംഗേമ
േഗാസഹ ഫലം ാപ്യ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
ദീപ്യമാേനാ ഽഗ്നിവൻ നിത്യം ഭയാ ഭരതർഷഭ
80 ിരാ ം ഉഷിതസ് ത തർപേയത് പിതൃേദവതാഃ

ഭാസേത യഥാ േസാേമാ അശ്വേമധം ച വിന്ദതി
81 വരദാനം തേതാ ഗേച്ഛത് തീർഥം ഭരതസത്തമ
വിേഷ്ണാർ ദുർവാസസാ യ വേരാ ദേത്താ യുധിഷ്ഠിര
82 വരദാേന നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
തേതാ ദ്വാരവതീം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
പിണ്ഡാരേക നരഃ സ്നാത്വാ ലേഭദ് ബഹുസുവർണകം
83 തസ്മിംസ് തീർേഥ മഹാഭാഗ പദ്മലക്ഷണലക്ഷിതാഃ
അദ്യാപി മു ാ ദൃശ്യേന്ത തദ് അദ്ഭുതം അരിന്ദമ
84 ിശൂലാങ്കാനി പദ്മാനി ദൃശ്യേന്ത കുരുനന്ദന
മഹാേദവസ്യ സാംനിധ്യം തൈ വ ഭരതർഷഭ
85 സാഗരസ്യ ച സിേന്ധാശ് ച സംഗമം ാപ്യ ഭാരത
തീർേഥ സലിലരാജസ്യ സ്നാത്വാ യത മാനസഃ
86 തർപയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ ഋഷീംശ് ച ഭരതർഷഭ

ാേപ്നാതി വാരുണം േലാകം ദീപ്യമാനഃ സ്വേതജസാ
87 ശ കർേണശ്വരം േദവം അർചയിത്വാ യുധിഷ്ഠിര
അശ്വേമധം ദശഗുണം വദന്തി മനീഷിണഃ
88 ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ഗേച്ഛത ഭരതർഷഭ
തീർഥം കുരു വരേ ഷ്ഠ ിഷു േലാേകഷു വി തം
ദൃമീതി നാമ്നാ വിഖ്യാതം സർവപാപ േമാചനം
89 യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഉപാസേന്ത മേഹശ്വരം
ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച രു ം േദവഗൈണർ വൃതം
ജന്മ ഭൃതി പാപാനി കൃതാനി നുദേത നരഃ
90 ദൃമീ ചാ നരേ ഷ്ഠ സർവേദൈവർ അഭി താ
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ ഹയേമധം അവാ യാത്
91 ജിത്വാ യ മഹാ ാജ്ഞ വി നാ ഭ വി നാ
പുരാ ശൗചം കൃതം രാജൻ ഹത്വാ ൈദവതകണ്ടകാൻ
92 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ വേസാർ ധാരാം അഭി താം
ഗമനാദ് ഏവ തസ്യാം ഹി ഹയേമധം അവാ യാത്
93 സ്നാത്വാ കുരു വരേ ഷ്ഠ യതാത്മാ തു മാനവഃ
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തർപ്യ േദവാൻ പിതൄംശ് ൈചവ വി േലാേക മഹീയേത
94 തീർഥം ചാ പരം പുണ്യം വസൂനാം ഭരതർഷഭ
ത സ്നാത്വാ ച പീത്വാ ച വസൂനാം സംമേതാ ഭേവത്
95 സി ത്തമം ഇതി ഖ്യാതം സർവപാപ ണാശനം
ത സ്നാത്വാ നരേ ഷ്ഠ ലേഭദ് ബഹുസുവർണകം
96 ഹ്മ തുംഗം സമാസാദ്യ ശുചിഃ യത മാനസഃ

ഹ്മേലാകം അവാേപ്നാതി സുകൃതീ വിരജാ നരഃ
97 കുമാരികാണാം ശ സ്യ തീർഥം സിദ്ധനിേഷവിതം
ത സ്നാത്വാ നരഃ ക്ഷി ം ശ േലാകം അവാ യാത്
98 േരണുകായാശ് ച തൈ വ തീർഥം േദവ നിേഷവിതം
ത സ്നാത്വാ ഭേവദ് വിേ ാ വിമലശ് ച മാ യഥാ
99 അഥ പഞ്ചനദം ഗത്വാ നിയേതാ നിയതാശനഃ
പഞ്ച യജ്ഞാൻ അവാേപ്നാതി മേശാ േയ ഽനുകീർതിതാഃ
100 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ഭീമായാഃ സ്ഥാനം ഉത്തമം
ത സ്നാത്വാ തു േയാന്യാം ൈവ നേരാ ഭരതസത്തമ
101 േദവ്യാഃ പുേ ാ ഭേവദ് രാജംസ് തപ്തകുണ്ഡലവി ഹഃ
ഗവാം ശതസഹ സ്യ ഫലം ൈചവാ യാൻ മഹത്
102 ഗിരിമുഞ്ജം സമാസാദ്യ ിഷു േലാേകഷു വി തം
പിതാ മഹം നമ ത്യ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
103 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ വിമലം തീർഥം ഉത്തമം
അദ്യാപി യ ദൃശ്യേന്ത മത്സ്യാഃ സൗവർണരാജതാഃ
104 ത സ്നാത്വാ നരേ ഷ്ഠ വാജേപയം അവാ യാത്
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഗേച്ഛച് ച പരമാം ഗതിം
105 തേതാ ഗേച്ഛത മലദാം ിഷു േലാേകഷു വി താം
പശ്ചിമായാം തു സന്ധ്യായാം ഉപ ശ്യ യഥാവിധി
106 ചരും നേര സപ്താർേചർ യഥാശക്തി നിേവദേയത്
പിതൄണാം അക്ഷയം ദാനം വദന്തി മനീഷിണഃ
107 ഗവാം ശതസഹേ ണ രാജസൂയ ശേതന ച
അശ്വേമധ സഹേ ണ േ യാൻ സപ്താർചിഷശ് ചരുഃ
108 തേതാ നിവൃേത്താ രാേജ വ ാ പദം അഥാവിേശത്
അഭിഗമ്യ മഹാേദവം അശ്വേമധ ഫലം ലേഭത്
109 മണിമന്തം സമാസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
ഏകരാേ ാഷിേതാ രാജന്ന് അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
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110 അഥ ഗേച്ഛത രാേജ േദവികാം േലാകവി താം
സൂതിർ യ വി ാണാം യേത ഭരതർഷഭ

111 ിശൂലപാേണഃ സ്ഥാനം ച ിഷു േലാേകഷു വി തം
േദവികായാം നരഃ സ്നാത്വാ സമഭ്യർച്യ മേഹശ്വരം
112 യഥാശക്തി ചരും ത നിേവദ്യ ഭരതർഷഭ
സർവകാമസമൃദ്ധസ്യ യജ്ഞസ്യ ലഭേത ഫലം
113 കാമാഖ്യം ത രു സ്യ തീർഥം േദവർഷിേസവിതം
ത സ്നാത്വാ നരഃ ക്ഷി ം സിദ്ധിം ആേപ്നാതി ഭാരത
114 യജനം യാജനം ഗത്വാ തൈഥവ ഹ്മ വാലുകാം
പുഷ്പന്യാസ ഉപ ശ്യ ന േശാേചൻ മരണം തതഃ
115 അർധേയാജനവിസ്താരാം പഞ്ചേയാജനം ആയതാം
ഏതാവദ് േദവികാം ആഹുഃ പുണ്യാം േദവർഷിേസവിതാം
116 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ദീർഘസ ം യഥാ മം
യ ഹ്മാദേയാ േദവാഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
ദീർഘസ ം ഉപാസേന്ത ദക്ഷിണാഭിർ യത താഃ
117 ഗമനാദ് ഏവ രാേജ ദീർഘസ ം അരിന്ദമ
രാജസൂയാശ്വേമധാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
118 തേതാ വിനശനം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
ഗച്ഛത്യ് അന്തർഹിതാ യ മരു പൃേഷ്ഠ സരസ്വതീ
ചമേസ ച ശിേവാദ്േഭേദ നാേഗാദ്േഭേദ ച ദൃശ്യേത
119 സ്നാത്വാ ച ചമേസാദ്േഭേദ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
ശിേവാദ്േഭേദ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
120 നാേഗാദ്േഭേദ നരഃ സ്നാത്വാ നാഗേലാകം അവാ യാത്
ശശയാനം ച രാേജ തീർഥം ആസാദ്യ ദുർലഭം
ശശരൂപ തിഛന്നാഃ പുഷ്കരാ യ ഭാരത
121 സരസ്വത്യാം മഹാരാജ അനു സംവത്സരം ഹി േത
സ്നായേന്ത ഭരതേ ഷ്ഠ വൃത്താം ൈവ കാർതികീം സദാ
122 ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ േദ്യാതേത ശശിവത് സദാ
േഗാസഹ പലം ൈചവ ാ യാദ് ഭരതർഷഭ
123 കുമാര േകാടിം ആസാദ്യ നിയതഃ കുരുനന്ദന
ത ാഭിേഷകം കുർവീത പിതൃേദവാർചേന രതഃ
ഗവാമയം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
124 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ രു േകാടിം സമാഹിതഃ
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പുരാ യ മഹാരാജ ഋഷിേകാടിഃ സമാഹിതാ
ഹർേഷണ ച സംവിഷ്ടാ േദവ ദർശനകാങ്ക്ഷയാ

125 അഹം പൂർവം അഹം പൂർവം ക്ഷ്യാമി വൃഷഭധ്വജം
ഏവം സ സ്ഥിതാ രാജന്ന് ഋഷയഃ കില ഭാരത
126 തേതാ േയാേഗഷ്വേരണാപി േയാഗം ആസ്ഥായ ഭൂപേത
േതഷാം മന ണാശാർഥം ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
127 സൃഷ്ടാ േകാടിസ് തു രു ാണാം ഋഷീണാം അ തഃ സ്ഥിതാ
മയാ പൂർവതരം ദൃഷ്ട ഇതി േത േമനിേര പൃഥക്
128 േതഷാം തുേഷ്ടാ മഹാേദവ ഋഷീണാം ഉ േതജസാം
ഭക്ത്യാ പരമയാ രാജൻ വരം േതഷാം ദിഷ്ടവാൻ
അദ്യ ഭൃതി യുഷ്മാകം ധർമവൃദ്ധിർ ഭവിഷ്യതി
129 ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ രു േകാട്യാം നരഃ ശുചിഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
130 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ സംഗമം േലാകവി തം
സരസ്വത്യാ മഹാപുണ്യം ഉപാസേന്ത ജനാർദനം
131 യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഋഷയഃ സിദ്ധചാരണാഃ
അഭിഗച്ഛന്തി രാേജ ൈച ശു ചതുർദശീം
132 ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ വിേന്ദദ് ബഹുസുവർണകം
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഹ്മേലാകം ച ഗച്ഛതി
133 ഋഷീണാം യ സ ാണി സമാപ്താനി നരാധിപ
സ ാവസാനം ആസാദ്യ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
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അധ്യായം 81

1 [പുലസ്ത്യ]
തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ കുരുേക്ഷ ം അഭി തം
പാേപേഭ്യാ വി മുച്യേന്ത തദ്ഗതാഃ സർവജന്തവഃ
2 കുരുേക്ഷ ം ഗമിഷ്യാമി കുരുേക്ഷേ വസാമ്യ് അഹം
യ ഏവം സതതം യാത് േസാ ഽപി പാൈപഃ മുച്യേത
3 അ മാസം വേസദ് വീര സരസ്വത്യാം യുധിഷ്ഠിര
യ ഹ്മാദേയാ േദവ ഋഷയഃ സിദ്ധചാരണാഃ
4 ഗന്ധർവാപ്സരേസാ യക്ഷാഃ പന്നഗാശ് ച മഹീപേത

ഹ്മ േക്ഷ ം മഹാപുണ്യം അഭിഗച്ഛന്തി ഭാരത
5 മനസാപ്യ് അഭികാമസ്യ കുരുേക്ഷ ം യുധിഷ്ഠിര
പാപാണി വി ണശ്യന്തി ഹ്മേലാകം ച ഗച്ഛതി
6 ഗത്വാ ഹി ദ്ധയാ യുക്തഃ കുരുേക്ഷ ം കുരൂദ്വഹ
രാജസൂയാശ്വേമധാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
7 തേതാ മച കം രാജൻ ദ്വാരപാലം മഹാബലം
യക്ഷം സമഭിവാൈദ്യവ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
8 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ വിേഷ്ണാർ സ്ഥാനം അനുത്തമം
സതതം നാമ രാേജ യ സംനിഹിേതാ ഹരിഃ
9 ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച ിേലാക ഭവം ഹരിം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി വി േലാകം ച ഗച്ഛതി
10 തതഃ പാരി വം ഗേച്ഛത് തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
അഗ്നിേഷ്ടാമാതിരാ ാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
11 പൃഥിവ്യാസ് തീർഥം ആസാദ്യ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
തതഃ ശാലൂകിനീം ഗത്വാ തീർഥേസവീ നരാധിപ
ദശാശ്വേമധിേക സ്നാത്വാ തദ് ഏവ ലഭേത ഫലം
12 സർപദർവീം സമാസാദ്യ നാഗാനാം തീർഥം ഉത്തമം
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി നാഗേലാകം ച വിന്ദതി
13 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ദ്വാരപാലം തര കം
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
14 തതഃ പഞ്ചനദം ഗത്വാ നിയേതാ നിയതാശനഃ
േകാടികീർഥം ഉപ ശ്യ ഹയേമധ ഫലം ലേഭത്
അശ്വിേനാസ് തീർഥം ആസാദ്യ രൂപവാൻ അഭിജായേത
15 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ വാരാഹം തീർഥം ഉത്തമം
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വി ർ വാരാഹ രൂേപണ പൂർവം യ സ്ഥിേതാ ഽഭവത്
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
16 തേതാ ജയന്ത്യാ രാേജ േസാമതീർഥം സമാവിേശത്
സ്നാത്വാ ഫലം അവാേപ്നാതി രാജസൂയസ്യ മാനവഃ
17 ഏകഹംേസ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
കൃതശൗചം സമാസാദ്യ തീർഥേസവീ കുരൂദ്വഹ
പുണ്ഡരീകം അവാേപ്നാതി കൃതശൗേചാ ഭേവൻ നരഃ
18 തേതാ മുഞ്ജ വടം നാമ മഹാേദവസ്യ ധീമതഃ
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം ഗാണപത്യം അവാ യാത്
19 തൈ വ ച മഹാരാജ യക്ഷീ േലാകപരി താ
താം ചാഭിഗമ്യ രാേജ പുണ്യാംൽ േലാകാൻ അവാ യാത്
20 കുരുേക്ഷ സ്യ തദ്ദ്വാരം വി തം ഭരതർഷഭ

ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ തീർഥേസവീ സമാഹിതഃ
21 സംമിേത പുഷ്കരാണാം ച സ്നാത്വാർച്യ പിതൃേദവതാഃ
ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ ആഹൃേത ൈവ മഹാത്മനാ
കൃതകൃേത്യാ ഭേവദ് രാജന്ന് അശ്വേമധം ച വിന്ദതി
22 തേതാ രാമ ദാൻ ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ നരാധിപ
യ രാേമണ രാേജ തരസാ ദീപ്തേതജസാ
ക്ഷ ം ഉത്സാദ്യ വീേര്യണ ദാഃ പഞ്ച നിേവശിതാഃ
23 പൂരയിത്വാ നരവ്യാ രുധിേരേണതി നഃ തം
പിതരസ് തർപിതാഃ സർേവ തൈഥവ ച പിതാ മഹാഃ
തതസ് േത പിതരഃ ീതാ രാമം ഊചുർ മഹീപേത
24 രമ രാമ മഹാഭാഗ ീതാഃ സ്മ തവ ഭാർഗവ
അനയാ പിതൃഭക്ത്യാ ച വി േമണ ച േത വിേഭാ
വരം വൃണീഷ്വ ഭ ം േത കിം ഇച്ഛസി മഹാദ േത
25 ഏവം ഉക്തഃ സ രാേജ രാമഃ ഹരതാം വരഃ
അ വീത് ാഞ്ജലിർ വാക്യം പിതൄൻ സ ഗഗേന സ്ഥിതാൻ
26 ഭവേന്താ യദി േമ ീതാ യദ്യ് അനു ാഹ്യതാ മയി
പിതൃ സാദാദ് ഇേച്ഛയം തപസാപ്യായനം പുനഃ
27 യച് ച േരാഷാഭിഭൂേതന ക്ഷ ം ഉത്സാദിതം മയാ
തതശ് ച പാപാൻ മുേച്യയം യുഷ്മാകം േതജസാ ഹ്യ് അഹം

ദാശ് ച തീർഥഭൂതാ േമ ഭേവയുർ ഭുവി വി താഃ
28 ഏതച് ത്വാ ശുഭം വാക്യം രാമസ്യ പിതരസ് തദാ
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ത ചുഃ പരമ ീതാ രാമം ഹർഷസമന്വിതാഃ
29 തപസ് േത വർധതാം ഭൂയഃ പിതൃഭക്ത്യാ വിേശഷതഃ
യച് ച േരാഷാഭിഭൂേതന ക്ഷ ം ഉത്സാദിതം ത്വയാ
30 തതശ് ച പാപാൻ മുക്തസ് ത്വം കർമഭിസ് േത ച പാതിതാഃ

ദാശ് ച തവ തീർഥത്വം ഗമിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
31 േദഷ്വ് ഏേതഷു യഃ സ്നാത്വാ പിതൄൻ സന്തർപയിഷ്യതി
പിതരസ് തസ്യ ൈവ ീതാ ദാസ്യന്തി ഭുവി ദുർലഭം
ഈപ്സിതം മനസഃ കാമം സ്വർഗേലാകം ച ശാശ്വതം
32 ഏവം ദത്ത്വാ വരാൻ രാജൻ രാമസ്യ പിതരസ് തദാ
ആമ ്യ ഭാർഗവം ീതാസ് തൈ വാന്തർ ദധുസ് തദാ
33 ഏവം രാമ ദാഃ പുണ്യാ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനാഃ
സ്നാത്വാ േദഷു രാമസ്യ ഹ്മ ചാരീ ശുഭ തഃ
രാമം അഭ്യർച്യ രാേജ ലേഭദ് ബഹുസുവർണകം
34 വംശമൂലകം ആസാദ്യ തീർഥേസവീ കുരൂദ്വഹ
സ്വവംശം ഉദ്ധേരദ് രാജൻ സ്നാത്വാ ൈവ വംശമൂലേക
35 കായേശാധനം ആസാദ്യ തീർഥം ഭരതസത്തമ
ശരീരശുദ്ധിഃ സ്നാതസ്യ തസ്മിംസ് തീർേഥ ന സംശയഃ
ശുദ്ധേദഹശ് ച സംയാതി ശുഭാംൽ േലാകാൻ അനുത്തമാൻ
36 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
േലാകാ യേ ാ താഃ പൂർവം വി നാ ഭ വി നാ
37 േലാേകാദ്ധാരം സമാസാദ്യ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
സ്നാത്വാ തീർഥവേര രാജംൽ േലാകാൻ ഉദ്ധരേത സ്വകാൻ

ീതീർഥം ച സമാസാദ്യ വിന്ദേത ിയം ഉത്തമാം
38 കപിലാ തീർഥം ആസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച ൈദവതാനി പിതൄംസ് തഥാ
കപിലാനാം സഹ സ്യ ഫലം വിന്ദതി മാനവഃ
39 സൂര്യതീർഥം സമാസാദ്യ സ്നാത്വാ നിയതമാനസഃ
അർചയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ ഉപവാസപരായണഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി സൂര്യേലാകം ച ഗച്ഛതി
40 ഗമാം ഭവനം ആസാദ്യ തീർഥേസവീ യഥാ മം
ത ാഭിേഷകം കുർവാേണാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
41 ശംഖിനീം ത ആസാദ്യ തീർഥേസവീ കുരൂദ്വഹ
േദവ്യാസ് തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ ലഭേത രൂപം ഉത്തമം
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42 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ദ്വാരപാലം അര കം
തസ്യ തീർഥം സരസ്വത്യാം യേക്ഷ സ്യ മഹാത്മനാഃ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജന്ന് അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
43 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ഹ്മാവർതം നരാധിപ

ഹ്മാവർേത നരഃ സ്നാത്വാ ഹ്മേലാകം അവാ യാത്
44 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ സുതീർഥകം അനുത്തമം
യ സംനിഹിതാ നിത്യം പിതേരാ ൈദവൈതഃ സഹ
45 ത ാഭിേഷകം കുർവീത പിതൃേദവാർചേന രതഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി പിതൃേലാകം ച ഗച്ഛതി
46 തേതാ ഽംബുവശ്യം ധർമജ്ഞ സമാസാദ്യ യഥാ മം
േകാേശശ്വരസ്യ തീർേഥഷു സ്നാത്വാ ഭരതസത്തമ
സർവവ്യാധിവിനിർമുേക്താ ഹ്മേലാേക മഹീയേത
47 മാതൃതീർഥം ച തൈ വ യ സ്നാതസ്യ ഭാരത

ജാ വിവർധേത രാജന്ന് അനന്താം ചാ േത ിയം
48 തതഃ ശീതവനം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
തീർഥം ത മഹാരാജ മഹദ് അന്യ ദുർലഭം
49 പുനാതി ദർശനാദ് ഏവ ദേണ്ഡൈനകം നരാധിപ
േകശാൻ അഭ ക്ഷ്യ ൈവ തസ്മിൻ പൂേതാ ഭവതി ഭാരത
50 തീർഥം ത മഹാരാജ ശ്വാനേലാമാപഹം തം
യതവി ാ നരവ്യാ വിദ്വാംസസ് തീർഥതത്പരാഃ
51 ശ്വാനേലാമാപനയേന തീർേഥ ഭരതസത്തമ

ാണായാൈമർ നിർഹരന്തി ശ്വേലാമാനി ദ്വിേജാത്തമാഃ
52 പൂതാത്മാനശ് ച രാേജ യാന്തി പരമാം ഗതിം
ദശാശ്വേമധികം ൈചവ തസ്മിംസ് തീർേഥ മഹീപേത
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ ഗേച്ഛത പരമാം ഗതിം
53 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ മാനുഷം േലാകവി തം
യ കൃഷ്ണമൃഗാ രാജൻ വ്യാേധന പരിപീഡിതാഃ
അവഗാഹ്യ തസ്മിൻ സരസി മാനുഷത്വം ഉപാഗതാഃ
54 തസ്മിംസ് തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
55 മാനുഷസ്യ തു പൂർേവണ േ ാശമാേ മഹീപേത
ആപഗാ നാമ വിഖ്യാതാ നദീ സിദ്ധനിേഷവിതാ
56 ശ്യാമാക േഭാജനം ത യഃ യച്ഛതി മാനവഃ
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േദവാൻ പിതൄംശ് ച ഉദ്ദിശ്യ തസ്യ ധർമഫലം മഹത്
ഏകസ്മിൻ േഭാജിേത വിേ േകാടിർ ഭവതി േഭാജിതാ
57 ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച ൈദവതാനി പിതൄംസ് തഥാ
ഉഷിത്വാ രജനീം ഏകാം അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
58 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ഹ്മണഃ സ്ഥാനം ഉത്തമം

േഹ്മാദുംബരം ഇത്യ് ഏവ കാശം ഭുവി ഭാരത
59 ത സപ്തർഷികുേണ്ഡഷു സ്നാതസ്യ കുരുപുംഗവ
േകദാേര ൈചവ രാേജ കപിഷ്ഠല മഹാത്മനാഃ
60 ഹ്മാണം അഭിഗമ്യാഥ ശുചിഃ യത മാനസഃ
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഹ്മേലാകം പദ്യേത
61 കപിഷ്ഠലസ്യ േകദാരം സമാസാദ്യ സുദുർലഭം
അന്തർധാനം അവാേപ്നാതി തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
62 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ സരകം േലാകവി തം
കൃഷ്ണപേക്ഷ ചതുർദശ്യാം അഭിഗമ്യ വൃഷധ്വജം
ലഭേത സർവകാമാൻ ഹി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
63 തി ഃ േകാട്യസ് തു തീർഥാനാം സരേക കുരുനന്ദന
രു േകാടിസ് തഥാ കൂേപ േദഷു ച മഹീപേത
ഇലാ ദം ച തൈ വ തീർഥം ഭരതസത്തമ
64 ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച പിതൄൻ േദവാംശ് ച ഭാരത
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി വാജേപയം ച വിന്ദതി
65 കിന്ദാേന ച നരഃ സ്നാത്വാ കിഞ്ജേപ്യ ച മഹീപേത
അ േമയം അവാേപ്നാതി ദാനം ജപ്യം ച ഭാരത
66 കലശ്യാം ചാപ്യ് ഉപ ശ്യ ദ്ദധാേനാ ജിേത ിയഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
67 സരകസ്യ തു പൂർേവണ നാരദസ്യ മഹാത്മനാഃ
തീർഥം കുരു വരേ ഷ്ഠ അനാജേന്മതി വി തം
68 ത തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ ാണാംശ് േചാ ജ്യ ഭാരത
നാരേദനാഭ്യനുജ്ഞാേതാ േലാകാൻ ാേപ്നാതി ദുർലഭാൻ
69 ശു പേക്ഷ ദശമ്യാം തു പുണ്ഡരീകം സമാവിേശത്
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ പുണ്ഡരീകഫലം ലേഭത്
70 തതസ് ിവിഷ്ടപം ഗേച്ഛത് ിഷു േലാേകഷു വി തം
ത ൈവതരണീ പുണ്യാ നദീ പാപ േമാചനീ
71 ത സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച ശൂലപാണിം വൃഷധ്വജം
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സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഗേച്ഛത പരമാം ഗതിം
72 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ഫലകീ വനം ഉത്തമം
യ േദവാഃ സദാ രാജൻ ഫലകീ വനം ആ ിതാഃ
തപശ് ചരന്തി വിപുലം ബഹുവർഷസഹ കം
73 ദൃഷദ്വത്യാം നരഃ സ്നാത്വാ തർപയിത്വാ ച േദവതാഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമാതിരാ ാഭ്യാം ഫലം വിന്ദതി ഭാരത
74 തീർേഥ ച സർവേദവാനാം സ്നാത്വാ ഭരതസത്തമ
േഗാസഹ സ്യ രാേജ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
75 പാണിഖാേത നരഃ സ്നാത്വാ തർപയിത്വാ ച േദവതാഃ
രാജസൂയം അവാേപ്നാതി ഋഷിേലാകം ച ഗച്ഛതി
76 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ മി കം തീർഥം ഉത്തമം
ത തീർഥാനി രാേജ മി ിതാനി മഹാത്മനാ
77 വ്യാേസന നൃപശാർദൂല ദ്വിജാർഥം ഇതി നഃ തം
സർവതീർേഥഷു സ സ്നാതി മി േക സ്നാതി േയാ നരഃ
78 തേതാ വ്യാസ വനം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
മേനാജേവ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
79 ഗത്വാ മധു വടീം ചാപി േദവ്യാസ് തീർഥം നരഃ ശുചിഃ
ത സ്നാത്വാർചേയദ് േദവാൻ പിതൄംശ് ച യതഃ ശുചിഃ
സ േദവ്യാ സമനുജ്ഞാേതാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
80 കൗശിക്യാഃ സംഗേമ യസ് തു ദൃഷദ്വത്യാശ് ച ഭാരത
സ്നാതി ൈവ നിയതാഹാരഃ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
81 തേതാ വ്യാസ സ്ഥലീ നാമ യ വ്യാേസന ധീമതാ
പു േശാകാഭിതേപ്തന േദഹത്യാഗാർഥ നിശ്ചയഃ
82 കൃേതാ േദൈവശ് ച രാേജ പുനർ ഉത്ഥാപിതസ് തദാ
അഭിഗമ്യ സ്ഥലീം തസ്യ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
83 കിം ദത്തം കൂപം ആസാദ്യ തില സ്ഥം ദായ ച
ഗേച്ഛത പരമാം സിദ്ധിം ഋൈണർ മുക്തഃ കുരൂദ്വഹ
84 അഹശ് ച സുദിനം ൈചവ േദ്വ തീർേഥ ച സുദുർലേഭ
തേയാഃ സ്നാത്വാ നരവ്യാ സൂര്യേലാകം അവാ യാത്
85 മൃഗധൂമം തേതാ ഗേച്ഛത് ിഷു േലാേകഷു വി തം
ത ഗംഗാ േദ സ്നാത്വാ സമഭ്യർച്യ ച മാനവഃ
ശൂലപാണിം മഹാേദവം അശ്വേമധ ഫലം ലേഭത്
86 േദവ തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
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അഥ വാമനകം ഗേച്ഛത് ിഷു േലാേകഷു വി തം
87 ത വി പേദ സ്നാത്വാ അർചയിത്വാ ച വാമനം
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ വി േലാകം അവാ യാത്
88 കുല േന നരഃ സ്നാത്വാ പുനാതി സ്വകുലം നരഃ
പവനസ്യ ദം ഗത്വാ മരുതാം തീർഥം ഉത്തമം
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ വായുേലാേക മഹീയേത
89 അമരാണാം േദ സ്നാത്വാ അമേരഷു നരാധിപ
അമരാണാം ഭാേവന സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
90 ശാലിേഹാ സ്യ രാേജ ശാലിശൂർേപ യഥാവിധി
സ്നാത്വാ നരവരേ ഷ്ഠ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
91 ീകുഞ്ജം ച സരസ്വത്യാം തീർഥം ഭരതസത്തമ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജന്ന് അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
92 തേതാ ൈനമിഷ കുഞ്ജം ച സമാസാദ്യ കുരൂദ്വഹ
ഋഷയഃ കില രാേജ ൈനമിേഷയാസ് തേപാധനാഃ
തീർഥയാ ാം പുര ത്യ കുരുേക്ഷ ം ഗതാഃ പുരാ
93 തതഃ കുഞ്ജഃ സരസ്വത്യാം കൃേതാ ഭരതസത്തമ
ഋഷീണാം അവകാശഃ സ്യാദ് യഥാ തുഷ്ടികേരാ മഹാൻ
94 തസ്മിൻ കുേഞ്ജ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
കന്യാ തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
95 തേതാ ഗേച്ഛൻ നരവ്യാ ഹ്മണഃ സ്ഥാനം ഉത്തമം
ത വർണാവരഃ സ്നാത്വാ ാഹ്മണ്യം ലഭേത നരഃ

ാഹ്മണശ് ച വിശുദ്ധാത്മാ ഗേച്ഛത പരമാം ഗതിം
96 തേതാ ഗേച്ഛൻ നരേ ഷ്ഠ േസാമതീർഥം അനുത്തമം
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ േസാമേലാകം അവാ യാത്
97 സപ്ത സാരസ്വതം തീർഥം തേതാ ഗേച്ഛൻ നരാധിപ
യ മങ്കണകഃ സിേദ്ധാ മഹർഷിർ േലാകവി തഃ
98 പുരാ മങ്കണേകാ രാജൻ കുശാേ േണതി നഃ തം
ക്ഷതഃ കില കേര രാജംസ് തസ്യ ശാകരേസാ ഽ വത്
99 സ ൈവ ശാകരസം ദൃഷ്ട്വാ ഹർഷാവിേഷ്ടാ മഹാതപാഃ

നൃത്തഃ കില വി ർഷിർ വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചനഃ
100 തതസ് തസ്മിൻ നൃേത്ത ൈവ സ്ഥാവരം ജംഗമം ച യത്

നൃത്തം ഉഭയം വീര േതജസാ തസ്യ േമാഹിതം
101 ഹ്മാദിഭിഃ സുൈര രാജന്ന് ഋഷിഭിശ് ച തേപാധൈനഃ
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വിജ്ഞേപ്താ ൈവ മഹാേദവ ഋേഷർ അർേഥ നരാധിപ
നായം നൃേത്യദ് യഥാ േദവ തഥാ ത്വം കർതും അർഹസി
102 തതഃ നൃത്തം ആസാദ്യ ഹർഷാവിേഷ്ടന േചതസാ
സുരാണാം ഹിതകാമാർഥം ഋഷിം േദേവാ ഽഭ്യഭാഷത
103 അേഹാ മഹർേഷ ധർമജ്ഞ കിമർഥം നൃത്യേത ഭവാൻ
ഹർഷസ്ഥാനം കിമർഥം വാ തവാദ്യ മുനിപുംഗവ
104 [ർസി]
കിം ന പശ്യസി േമ േദവകരാച് ഛാക രസം തം
യം ദൃഷ്ട്വാഹം നൃേത്താ ൈവ ഹർേഷണ മഹതാന്വിതഃ
105 [പുലസ്ത്യ]
തം ഹസ്യാ വീദ് േദേവാ മുനിം രാേഗണ േമാഹിതം
അഹം ൈവ വിസ്മയം വി ന ഗച്ഛാമീതി പശ്യ മാം
106 ഏവം ഉക്ത്വാ നരേ ഷ്ഠ മഹാേദേവന ധീമതാ
അംഗുല്യേ ണ രാേജ സ്വാംഗുഷ്ഠസ് താഡിേതാ ഽനഘ
107 തേതാ ഭസ്മ ക്ഷതാദ് രാജൻ നിർഗതം ഹിമസംനിഭം
തദ് ദൃഷ്ട്വാ ീഡിേതാ രാജൻ സ മുനിഃ പാദേയാർ ഗതഃ
108 നാന്യം േദവം അഹം മേന്യ രു ാത് പരതരം മഹത്
സുരാസുരസ്യ ജഗേതാ ഗതിസ് ത്വം അസി ശൂലധൃക്
109 ത്വയാ സൃഷ്ടം ഇദം വിശ്വം ൈ േലാക്യം സ ചരാചരം
ത്വാം ഏവ ഭഗവൻ സർേവ വിശന്തി യുഗക്ഷേയ
110 േദൈവർ അപി ന ശക്യസ് ത്വം പരിജ്ഞാതും കുേതാ മയാ
ത്വയി സർേവ ച ദൃശ്യേന്ത സുരാ ഹ്മാദേയാ ഽനഘ
111 സർവസ് ത്വം അസി േലാകാനാം കർതാ കാരയിതാ ച ഹ
ത്വത് സാദാത് സുരാഃ സർേവ േമാദന്തീഹാകുേതാ ഭയാഃ
ഏവം ത്വാ മഹാേദവം സ ഋഷിഃ ണേതാ ഽഭവത്
112 [ർസി]
ത്വത് സാദാൻ മഹാേദവ തേപാ േമ ന ക്ഷേരത ൈവ
113 [പുലസ്ത്യ]
തേതാ േദവഃ ഹൃഷ്ടാത്മാ ഹ്മർഷിം ഇദം അ വീത്
തപസ് േത വർധതാം വി മത് സാദാത് സഹ ധാ
114 ആ േമ േചഹ വത്സ്യാമി ത്വയാ സാർധം മഹാമുേന
സപ്ത സാരസ്വേത സ്നാത്വാ അർചയിഷ്യന്തി േയ തു മാം
115 ന േതഷാം ദുർലഭം കിം ചിദ് ഇഹ േലാേക പര ച
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സാരസ്വതം ച േത േലാകം ഗമിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
116 തതസ് ത്വ് ഔശനസം ഗേച്ഛത് ിഷു േലാേകഷു വി തം
യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഋഷയശ് ച തേപാധനാഃ
117 കാർതിേകയശ് ച ഭഗവാംസ് ിസന്ധ്യം കില ഭാരത
സാംനിധ്യം അകേരാത് ത ഭാർഗവ ിയകാമ്യയാ
118 കപാലേമാചനം തീർഥം സർവപാപ േമാചനം
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
119 അഗ്നിതീർഥം തേതാ ഗേച്ഛത് ത സ്നാത്വാ നരർഷഭ
അഗ്നിേലാകം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
120 വിശ്വാ മി സ്യ തൈ വ തീർഥം ഭരതസത്തമ
ത സ്നാത്വാ മഹാരാജ ാഹ്മണ്യം അഭിജായേത
121 ഹ്മേയാനിം സമാസാദ്യ ശുചിഃ യത മാനസഃ
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ ഹ്മേലാകം പദ്യേത
പുനാത്യ് ആ സപ്തമം ൈചവ കുലം നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
122 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
പൃഥൂദകം ഇതി ഖ്യാതം കാർതിേകയസ്യ ൈവ നൃപ
ത ാഭിേഷകം കുർവീത പിതൃേദവാർചേന രതഃ
123 അജ്ഞാനാജ് ജ്ഞാനേതാ വാപി ിയാ വാ പുരുേഷണ വാ
യത് കിം ചിദ് അശുഭം കർമകൃതം മാനുഷബുദ്ധിനാ
124 തത് സർവം നശ്യേത തസ്യ സ്നാതമാ സ്യ ഭാരത
അശ്വേമധ ഫലം ചാപി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
125 പുണ്യം ആഹുഃ കുരുേക്ഷ ം കുരുേക്ഷ ാത് സരസ്വതീം
സരസ്വത്യാശ് ച തീർഥാനി തീർേഥഭ്യശ് ച പൃഥൂദകം
126 ഉത്തേമ സർവതീർഥാനാം യസ് ത്യേജദ് ആത്മനസ് തനും
പൃഥൂദേക ജപ്യപേരാ ൈനനം േശ്വാ മരണം തേപത്
127 ഗീതം സനത് കുമാേരണ വ്യാേസന ച മഹാത്മനാ
േവേദ ച നിയതം രാജൻ അഭിഗേച്ഛത് പൃഥൂദകം
128 പൃഥൂദകാത് പുണ്യതമം നാന്യത് തീർഥം നേരാത്തമ
ഏതൻ േമധ്യം പവി ം ച പാവനം ച ന സംശയഃ
129 ത സ്നാത്വാ ദിവം യാന്തി അപി പാപകൃേതാ ജനാഃ
പൃഥൂദേക നരേ ഷ്ഠ ാഹുർ ഏവം മനീഷിണഃ
130 മധു വം ച തൈ വ തീർഥം ഭരതസത്തമ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
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131 തേതാ ഗേച്ഛൻ നരേ ഷ്ഠ തീർഥം േദവ്യാ യഥാ മം
സരസ്വത്യാരുണായാശ് ച സംഗമം േലാകവി തം
132 ിരാേ ാേപാഷിതഃ സ്നാത്വാ മുച്യേത ഹ്മഹത്യയാ
അഗ്നിേഷ്ടാമാതിരാ ാഭ്യാം ഫലം വിന്ദതി മാനവഃ
133 ആ സപ്തമം കുലം ൈചവ പുനാതി ഭരതർഷഭ
അവതീർണം ച തൈ വ തീർഥം കുരുകുേലാദ്വഹ
വി ാണാം അനുകമ്പാർഥം ദർഭിണാ നിർമിതം പുരാ
134 േതാപനയനാഭ്യാം വാ ഉപവാേസന വാ ദ്വിജഃ

ിയാ മൈ ശ് ച സംയുേക്താ ാഹ്മണഃ സ്യാൻ ന സംശയഃ
135 ിയാ മ വിഹീേനാ ഽപി ത സ്നാത്വാ നരർഷഭ
ചീർണ േതാ ഭേവദ് വിേ ാ ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതേന
136 സമു ാശ് ചാപി ചത്വാരഃ സമാനീതാശ് ച ദർഭിണാ
േയഷു സ്നാേതാ നരവ്യാ ന ദുർഗതിം അവാ യാത്
ഫലാനി േഗാസഹ ാണാം ചതുർണാം വിന്ദേത ച സഃ
137 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ തീർഥം ശതസഹ കം
സാഹ കം ച തൈ വ േദ്വ തീർേഥ േലാകവി േത
138 ഉഭേയാർ ഹി നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ഭേവത്
ദാനം വാപ്യ് ഉപവാേസാ വാ സഹ ഗുണിതം ഭേവത്
139 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ േരണുകാ തീർഥം ഉത്തമം
ത ാഭിേഷകം കുർവീത പിതൃേദവാർചേന രതഃ

വ പാപവിശുദ്ധാത്മാ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
140 വിേമാചനം ഉപ ശ്യ ജിതമന ർ ജിേത ിയഃ

തി ഹ കൃൈതർ േദാൈഷർ സർൈവഃ സ പരിമുച്യേത
141 തതഃ പഞ്ച വടം ഗത്വാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
പുേണ്യന മഹതാ യുക്തഃ സതാം േലാേക മഹീയേത
142 യ േയാേഗശ്വരഃ സ്ഥാണുഃ സ്വയം ഏവ വൃഷധ്വജഃ
തം അർചയിത്വാ േദേവശം ഗമനാദ് ഏവ സിധ്യതി
143 ഔജസം വരുണം തീർഥം ദീപ്യേത േസ്വന േതജസാ
യ ഹ്മാദിഭിർ േദൈവർ ഋഷിഭിശ് ച തേപാധൈനഃ
േസനാപേത്യന േദവാനാം അഭിഷിേക്താ ഗുഹസ് തദാ
144 ഔജസസ്യ തു പൂർേവണ കുരു തീർഥം കുരൂദ്വഹ
കുരു തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ കുരു േലാകം പദ്യേത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 16 31

145 സ്വർഗദ്വാരം തേതാ ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
സ്വർഗേലാകം അവാേപ്നാതി ഹ്മേലാകം ച ഗച്ഛതി
146 തേതാ ഗേച്ഛദ് അനരകം തീർഥേസവീ നരാധിപ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ ന ദുർഗതിം ഇവാ യാത്
147 ത ഹ്മാ സ്വയം നിത്യം േദൈവഃ സഹ മഹീപേത
അന്വാസ്യേത നരേ ഷ്ഠ നാരായണ പുേരാഗൈമഃ
148 സാംനിധ്യം ൈചവ രാേജ രു പത്ന്യാഃ കുരൂദ്വഹ
അഭിഗമ്യ ച താം േദവീം ന ദുർഗതിം അവാ യാത്
149 തൈ വ ച മഹാരാജ വിേശ്വശ്വരം ഉമാപതിം
അഭിഗമ്യ മഹാേദവം മുച്യേത സർവകിൽബിൈഷഃ
150 നാരായണം ചാഭിഗമ്യ പദ്മനാഭം അരിന്ദമം
േശാഭമാേനാ മഹാരാജ വി േലാകം പദ്യേത
151 തീർേഥ തു സർവേദവാനാം സ്നാതഃ സ പുരുഷർഷഭ
സർവദുഃൈഖഃ പരിത്യേക്താ േദ്യാതേത ശശിവത് സദാ
152 തതഃ സ്വസ്തി പുരം ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ നരാധിപ
പാവനം തീർഥം ആസാദ്യ തർപേയത് പിതൃേദവതാഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
153 ഗംഗാ ദശ് ച തൈ വ കൂപശ് ച ഭരതർഷഭ
തി ഃ േകാട്യസ് തു തീർഥാനാം തസ്മിൻ കൂേപ മഹീപേത
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ സ്വർഗേലാകം പദ്യേത
154 ആപഗായാം നരഃ സ്നാത്വാ അർചയിത്വാ മേഹശ്വരം
ഗാണപത്യം അവാേപ്നാതി കുലം േചാദ്ധരേത സ്വകം
155 തതഃ സ്ഥാണുവടം ഗേച്ഛത് ിഷു േലാേകഷു വി തം
ത സ്നാത്വാ സ്ഥിേതാ രാ ിം രു േലാകം അവാ യാത്
156 ബദരീ പാചനം ഗേച്ഛദ് വസിഷ്ഠസ്യാ മം തതഃ
ബദരം ഭക്ഷേയത് ത ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
157 സമ്യഗ് ദ്വാദശ വർഷാണി ബദരാൻ ഭക്ഷേയത് തു യഃ

ിരാേ ാേപാഷിതശ് ൈചവ ഭേവത് തുേല്യാ നരാധിപ
158 ഇ മാർഗം സമാസാദ്യ തീർഥേസവീ നരാധിപ
അേഹാരാേ ാപവാേസന ശ േലാേക മഹീയേത
159 ഏകരാ ം സമാസാദ്യ ഏകരാേ ാഷിേതാ നരഃ
നിയതഃ സത്യവാദീ ച ഹ്മേലാേക മഹീയേത
160 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
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ആദിത്യസ്യാ േമാ യ േതേജാരാേശർ മഹാത്മനാഃ
161 തസ്മിംസ് തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ പൂജയിത്വാ വിഭാവസും
ആദിത്യേലാകം ജതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
162 േസാമതീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ തീർഥേസവീ കുരൂദ്വഹ
േസാമേലാകം അവാേപ്നാതി നേരാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
163 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ദധീചസ്യ മഹാത്മനാഃ
തീർഥം പുണ്യതമം രാജൻ പാവനം േലാകവി തം
164 യ സാരസ്വേതാ രാജൻ േസാ ഽംഗിരാസ് തപേസാ നിധിഃ
തസ്മിംസ് തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ വാജേപയഫലം ലേഭത്
സാരസ്വതീം ഗതിം ൈചവ ലഭേത നാ സംശയഃ
165 തതഃ കന്യാ മം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ ഹ്മചര്യവാൻ

ിരാേ ാേപാഷിേതാ രാജന്ന് ഉപവാസപരായണഃ
ലേഭത് കന്യാശതം ദിവ്യം ഹ്മേലാകം ച ഗച്ഛതി
166 യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഋഷയശ് ച തേപാധനാഃ
മാസി മാസി സമായാന്തി പുേണ്യന മഹതാന്വിതാഃ
167 സംനിഹിത്യാം ഉപ ശ്യ രാഹു േസ്ത ദിവാകേര
അശ്വേമധ ശതം േതന ഇഷ്ടം ഭവതി ശാശ്വതം
168 പൃഥിവ്യാം യാനി തീർഥാനി അന്തരിക്ഷചരാണി ച
നേദ്യാ നദാസ് തഡാഗാശ് ച സർവ വണാനി ച
169 ഉദപാനാശ് ച വ ാശ് ച പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
മാസി മാസി സമായാന്തി സംനിഹിത്യാം ന സംശയഃ
170 യത് കിം ചിദ് ദു തം കർമ ിയാ വാ പുരുഷസ്യ വാ
സ്നാതമാ സ്യ തത് സർവം നശ്യേത നാ സംശയഃ
പദ്മവർേണന യാേനന ഹ്മേലാകം സ ഗച്ഛതി
171 അഭിവാദ്യ തേതാ യക്ഷം ദ്വാരപാലം അര കം
േകാടിരൂപം ഉപ ശ്യ ലേഭദ് ബഹുസുവർണകം
172 ഗംഗാ ദശ് ച തൈ വ തീർഥം ഭരതസത്തമ
ത സ്നാതസ് തു ധർമജ്ഞ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
രാജസൂയാശ്വേമധാഭ്യാം ഫലം വിന്ദതി ശാശ്വതം
173 പൃഥിവ്യാം ൈനമിഷം പുണ്യം അന്തരിേക്ഷ ച പുഷ്കരം

യാണാം അപി േലാകാനാം കുരുേക്ഷ ം വിശിഷ്യേത
174 പാംസേവാ ഽപി കുരുേക്ഷേ വായുനാ സമുദീരിതാഃ
അപി ദു തകർമാണം നയന്തി പരമാം ഗതിം
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175 ദക്ഷിേണന സരസ്വത്യാ ഉത്തേരണ ദൃഷദ്വതീം
േയ വസന്തി കുരുേക്ഷേ േത വസന്തി ിവിഷ്ടേപ
176 കുരുേക്ഷ ം ഗമിഷ്യാമി കുരുേക്ഷേ വസാമ്യ് അഹം
അപ്യ് ഏകാം വാചം ഉ ജ്യ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
177 ഹ്മ േവദീ കുരുേക്ഷ ം പുണ്യം ഹ്മർഷിേസവിതം
തദാവസന്തി േയ രാജൻ ന േത േശാച്യാഃ കഥം ചന
178 തര കാര കേയാർ യദ് അന്തരം; രാമ ദാനാം ച മച കസ്യ
ഏതത് കുരുേക്ഷ സമന്തപഞ്ചകം; പിതാ മഹേസ്യാത്തര േവദിർ ഉച്യേത
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അധ്യായം 82

1 [പുലസ്ത്യ]
തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ധർമതീർഥം പുരാതനം
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ ധർമശീലഃ സമാഹിതഃ
ആ സപ്തമം കുലം രാജൻ പുനീേത നാ സംശയഃ
2 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ കാരാ പതനം ഉത്തമം
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി മുനിേലാകം ച ഗച്ഛതി
3 സൗഗന്ധികം വനം രാജംസ് തേതാ ഗേച്ഛത മാനവഃ
യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഋഷയശ് ച തേപാധനാഃ
4 സിദ്ധചാരണഗന്ധർവാഃ കിംനരാഃ സ മേഹാരഗാഃ
തദ് വനം വിശന്ന് ഏവ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
5 തേതാ ഹി സാ സരിേ ഷ്ഠാ നദീനാം ഉത്തമാ നദീ

ക്ഷാദ് േദവീ താ രാജൻ മഹാപുണ്യാ സരസ്വതീ
6 ത ാഭിേഷകം കുർവീത വൽമീകാൻ നിഃസൃേത ജേല
അർചയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ അശ്വേമധ ഫലം ലേഭത്
7 ഈശാനാധ ഷിതം നാമ ത തീർഥം സുദുർലഭം
ഷട്സു ശമ്യാ നിപാേതഷു വൽമീകാദ് ഇതി നിശ്ചയഃ
8 കപിലാനാം സഹ ം ച വാജിേമധം ച വിന്ദതി
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതേന
9 സുഗന്ധാം ശതകുംഭാം ച പഞ്ച യജ്ഞാം ച ഭാരത
അഭിഗമ്യ നരേ ഷ്ഠ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
10 ിശൂലഖാതം തൈ വ തീർഥം ആസാദ്യ ഭാരത
ത ാഭിേഷകം കുർവീത പിതൃേദവാർചേന രതഃ
ഗാണപത്യം സ ലഭേത േദഹം ത്യക്ത്വാ ന സംശയഃ
11 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ േദവ്യാഃ സ്ഥാനം സുദുർലഭം
ശാകംഭരീതി വിഖ്യാതാ ിഷു േലാേകഷു വി താ
12 ദിവ്യം വർഷസഹ ം ഹി ശാേകന കില സു ത
ആഹാരം സാ കൃതവതീ മാസി മാസി നരാധിപ
13 ഋഷേയാ ഽഭ്യാഗതാസ് ത േദവ്യാ ഭക്ത്യാ തേപാധനാഃ
ആതിഥ്യം ച കൃതം േതഷാം ശാേകന കില ഭാരത
തതഃ ശാകംഭരീത്യ് ഏവ നാമ തസ്യാഃ തിഷ്ഠിതം
14 ശാകംഭരീം സമാസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ

ിരാ ം ഉഷിതഃ ശാകം ഭക്ഷേയൻ നിയതഃ ശുചിഃ
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15 ശാകാഹാരസ്യ യത് സമ്യഗ് വർൈഷർ ദ്വാദശഭിഃ ഫലം
തത് ഫലം തസ്യ ഭവതി േദവ്യാശ് ഛേന്ദന ഭാരത
16 തേതാ ഗേച്ഛത് സുവർണാക്ഷം ിഷു േലാേകഷു വി തം
യ വി ഃ സാദാർഥം രു ം ആരാധയത് പുരാ
17 വരാംശ് ച സുബഹൂംൽ േലേഭ ൈദവേതഷു സുദുർലഭാൻ
ഉക്തശ് ച ിപുരേഘ്നന പരിതുേഷ്ടന ഭാരത
18 അപി ചാസ്മത് ിയതേരാ േലാേക കൃഷ്ണ ഭവിഷ്യസി
ത്വൻ മുഖം ച ജഗത് കൃത്സ്നം ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
19 ത ാഭിഗമ്യ രാേജ പൂജയിത്വാ വൃഷധ്വജം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ഗാണപത്യം ച വിന്ദതി
20 ധൂമാവതീം തേതാ ഗേച്ഛത് ിരേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
മനസാ ാർഥിതാൻ കാമാംൽ ലഭേത നാ സംശയഃ
21 േദവ്യാസ് തു ദക്ഷിണാർേധന രഥാവർേതാ നരാധിപ
ത ാേരാേഹത ധർമജ്ഞ ദധാേനാ ജിേത ിയഃ
മഹാേദവ സാദാദ് ധി ഗേച്ഛത പരമം ഗതിം
22 ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ഗേച്ഛത ഭരതർഷഭ
ധാരാം നാമ മഹാ ാജ്ഞ സർവപാപ ണാശിനീം
ത സ്നാത്വാ നരവ്യാ ന േശാചതി നരാധിപ
23 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ നമ ത്യ മഹാഗിരിം
സ്വർഗദ്വാേരണ യത് തുല്യം ഗംഗാ ദ്വാരം ന സംശയഃ
24 ത ാഭിേഷകം കുർവീത േകാടിതീർേഥ സമാഹിതഃ
പുണ്ഡരീകം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
25 സപ്ത ഗംേഗ ിഗംേഗ ച ശ ാവർേത ച തർപയൻ
േദവാൻ പിതൄംശ് ച വിധിവത് പുണ്യേലാേക മഹീയേത
26 തതഃ കനഖേല സ്നാത്വാ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
27 കപിലാ വടം ച ഗേച്ഛത തീർഥേസവീ നരാധിപ
ഉൈഷ്യകാം രജനീം ത േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
28 നാഗരാജസ്യ രാേജ കപിലസ്യ മഹാത്മനാഃ
തീർഥം കുരു വരേ ഷ്ഠ സർവേലാേകഷു വി തം
29 ത ാഭിേഷകം കുർവീത നാഗതീർേഥ നരാധിപ
കപിലാനാം സഹ സ്യ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
30 തേതാ ലലിതികാം ഗേച്ഛച് ഛന്തേനാർ തീർഥം ഉത്തമം
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ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ ന ദുർഗതിം അവാ യാത്
31 ഗംഗാ സംഗമേയാശ് ൈചവ സ്നാതി യഃ സംഗേമ നരഃ
ദശാശ്വേമധാൻ ആേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
32 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ സുഗന്ധാം േലാകവി താം
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഹ്മേലാേക മഹീയേത
33 രു ാവർതം തേതാ ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ നരാധിപ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
34 ഗംഗായാശ് ച നരേ ഷ്ഠ സരസ്വത്യാശ് ച സംഗേമ
സ്നാേതാ ഽശ്വേമധം ആേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
35 ഭ കർേണശ്വരം ഗത്വാ േദവം അർച്യ യഥാവിധി
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
36 തതഃ കുബ്ജാ കം ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ യഥാ മം
േഗാസഹ ം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
37 അരുന്ധതീ വടം ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ നരാധിപ
സാമു കം ഉപ ശ്യ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
േഗാസഹ ഫലം വിേന്ദത് കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
38 ഹ്മാവർതം തേതാ ഗേച്ഛദ് ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
39 യമുനാ ഭവം ഗത്വാ ഉപ ശ്യ ച യാമുേന
അശ്വേമധ ഫലം ലബ്ധ്വാ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
40 ദർവീ സ്രങ്കമണം ാപ്യ തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
41 സിേന്ധാർ ച ഭവം ഗത്വാ സിദ്ധഗന്ധർവേസവിതം
തേ ാഷ്യ രജനീഃ പഞ്ച വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
42 അഥ േവദീം സമാസാദ്യ നരഃ പരമദുർഗമാം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ഗേച്ഛച് ചൗശനസീം ഗതിം
43 ഋഷികുല്യാം സമാസാദ്യ വാസിഷ്ഠം ൈചവ ഭാരത
വാസിഷ്ഠം സമതി മ്യ സർേവ വർണാ ദ്വിജാതയഃ
44 ഋഷികുല്യാം നരഃ സ്നാത്വാ ഋഷിേലാകം പദ്യേത
യദി ത വേസൻ മാസം ശാകാഹാേരാ നരാധിപ
45 ഭൃഗുതുംഗം സമാസാദ്യ വാജിേമധഫലം ലേഭത്
ഗത്വാ വീര േമാക്ഷം ച സർവപാൈപഃ മുച്യേത
46 കൃത്തികാ മഘേയാശ് ൈചവ തീർഥം ആസാദ്യ ഭാരത
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അഗ്നിേഷ്ടാമാതിരാ ാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി പുണ്യകൃത്
47 തതഃ സന്ധ്യാം സമാസാദ്യ വിദ്യാ തീർഥം അനുത്തമം
ഉപ ശ്യ ച വിദ്യാനാം സർവാസാം പാരേഗാ ഭേവത്
48 മഹാ േമ വേസദ് രാ ിം സർവപാപ േമാചേന
ഏകകാലം നിരാഹാേരാ േലാകാൻ ആവസേത ശുഭാൻ
49 ഷഷ്ഠ കാേലാപവാേസന മാസം ഉഷ്യ മഹാലേയ
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
50 അഥ േവതസികാം ഗത്വാ പിതാ മഹ നിേഷവിതാം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ഗേച്ഛച് ചൗശനസീം ഗതിം
51 അഥ സുന്ദരികാ തീർഥം ാപ്യ സിദ്ധനിേഷവിതം
രൂപസ്യ ഭാഗീ ഭവതി ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതേന
52 തേതാ ൈവ ാഹ്മണീം ഗത്വാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
പദ്മവർേണന യാേനന ഹ്മേലാകം പദ്യേത
53 തതശ് ച ൈനമിഷം ഗേച്ഛത് പുണ്യം സിദ്ധനിേഷവിതം
ത നിത്യം നിവസതി ഹ്മാ േദവഗൈണർ വൃതഃ
54 ൈനമിഷം ാർഥയാനസ്യ പാപസ്യാർധം ണശ്യതി

വിഷ്ടമാ സ് തു നരഃ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
55 ത മാസം വേസദ് ധീേരാ ൈനമിേഷ തീർഥതത്പരഃ
പൃഥിവ്യാം യാനി തീർഥാനി ൈനമിേഷ താനി ഭാരത
56 അഭിേഷകകൃതസ് ത നിയേതാ നിയതാശനഃ
ഗവാമയസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി ഭാരത
പുനാത്യ് ആ സപ്തമം ൈചവ കുലം ഭരതസത്തമ
57 യസ് ത്യേജൻ ൈനമിേഷ ാണാൻ ഉപവാസപരായണഃ
സ േമാേദത് സ്വർഗേലാകസ്ഥ ഏവം ആഹുർ മനീഷിണഃ
നിത്യം പുണ്യം ച േമധ്യം ച ൈനമിഷം നൃപസത്തമ
58 ഗംേഗാദ്േഭദം സമാസാദ്യ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
വാജേപയം അവാേപ്നാതി ഹ്മഭൂതശ് ച ജായേത
59 സരസ്വതീം സമാസാദ്യ തർപേയത് പിതൃേദവതാഃ
സാരസ്വേതഷു േലാേകഷു േമാദേത നാ സംശയഃ
60 തതശ് ച ബാഹുദാം ഗേച്ഛദ് ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
േദവ സ സ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
61 തതശ് ചീരവതീം ഗേച്ഛത് പുണ്യാം പുണ്യതൈമർ വൃതാം
പിതൃേദവാർചന രേതാ വാജേപയം അവാ യാത്
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62 വിമലാേശാകം ആസാദ്യ വിരാജതി യഥാ ശശീ
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
63 േഗാ താരം തേതാ ഗേച്ഛത് സരയ്വാസ് തീർഥം ഉത്തമം
യ രാേമാ ഗതഃ സ്വർഗം സ ഭൃത്യബലവാഹനഃ
64 േദഹം ത്യക്ത്വാ ദിവം യാതസ് തസ്യ തീർഥസ്യ േതജസാ
രാമസ്യ ച സാേദന വ്യവസായാച് ച ഭാരത
65 തസ്മിംസ് തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാമത്യാം കുരുനന്ദന
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
66 രാമ തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാമത്യാം കുരുനന്ദന
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി പുനാതി ച കുലം നരഃ
67 ശതസാഹ ികം ത തീർഥം ഭരതസത്തമ
തേ ാപ ർശനം കൃത്വാ നിയേതാ നിയതാശനഃ
േഗാസഹ ഫലം പുണ്യം ാേപ്നാതി ഭരതർഷഭ
68 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ഭർതൃസ്ഥാനം അനുത്തമം
േകാടിതീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ അർചയിത്വാ ഗുഹം നൃപ
േഗാസഹ ഫലം വിേന്ദത് േതജസ്വീ ച ഭേവൻ നരഃ
69 തേതാ വാരാണസീം ഗത്വാ അർചയിത്വാ വൃഷധ്വജം
കപിലാ േദ നരഃ സ്നാത്വാ രാജസൂയ ഫലം ലേഭത്
70 മാർകേണ്ഡയസ്യ രാേജ തീർഥം ആസാദ്യ ദുർലഭം
േഗാമതീ ഗംഗേയാശ് ൈചവ സംഗേമ േലാകവി േത
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
71 തേതാ ഗയാം സമാസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ഗമനാദ് ഏവ ഭാരത
72 ത ാക്ഷയവേതാ നാമ ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
പിതൄണാം ത ൈവ ദത്തം അക്ഷയം ഭവതി േഭാ
73 മഹാനദ്യാം ഉപ ശ്യ തർപേയത് പിതൃേദവതാഃ
അക്ഷയാൻ ാ യാൽ േലാകാൻ കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
74 തേതാ ഹ്മസേരാ ഗേച്ഛദ് ധർമാരേണ്യാപേശാഭിതം
പൗണ്ഡരീകം അവാേപ്നാതി ഭാതാം ഏവ ശർവരീം
75 തസ്മിൻ സരസി രാേജ ഹ്മേണാ യൂപ ഉ ിതഃ
യൂപം ദക്ഷിണം കൃത്വാ വാജേപയഫലം ലേഭത്
76 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ േധനുകാം േലാകവി താം
ഏകരേ ാഷിേതാ രാജൻ യേച്ഛത് തിലേധനുകാം
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സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ േസാമേലാകം േജദ് വം
77 ത ചിഹ്നം മഹാരാജ അദ്യാപി ഹി ന സംശയഃ
കപിലാ സഹ വേത്സന പർവേത വിചരത്യ് ഉത
സ വത്സായാഃ പദാനി സ്മ ദൃശ്യേന്ത ഽദ്യാപി ഭാരത
78 േതഷൂപ ശ്യ രാേജ പേദഷു നൃപസത്തമ
യത് കിം ചിദ് അശുഭം കർമ തത് ണശ്യതി ഭാരത
79 തേതാ ഗൃ വടം ഗേച്ഛത് സ്ഥാനം േദവസ്യ ധീമതഃ
സ്നായീത ഭസ്മനാ ത അഭിഗമ്യ വൃഷധ്വജം
80 ാഹ്മേണന ഭേവച് ചീർണം തം ദ്വാദശ വാർഷികം
ഇതേരഷാം തു വർണാനാം സർവപാപം ണശ്യതി
81 ഗേച്ഛത തത ഉദ്യന്തം പർവതം ഗീതനാദിതം
സാവി ം തു പദം ത ദൃശ്യേത ഭരതർഷഭ
82 ത സന്ധ്യാം ഉപാസീത ാഹ്മണഃ സംശിത തഃ
ഉപാസ്താ ച ഭേവത് സന്ധ്യാ േതന ദ്വാദശ വാർഷികീ
83 േയാനിദ്വാരം ച തൈ വ വി തം ഭരതർഷഭ
ത ാഭിഗമ്യ മുേച്യത പുരുേഷാ േയാനിസങ്കരാത്
84 കൃഷ്ണ ശു ാവ് ഉഭൗ പക്ഷൗ ഗയായാം േയാ വേസൻ നരഃ
പുനാത്യ് ആ സപ്തമം രാജൻ കുലം നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
85 ഏഷ്ടവ്യാ ബഹവഃ പു ാ യദ്യ് ഏേകാ ഽപി ഗയാം േജത്
യേജത വാശ്വേമേധന നീലം വാ വൃഷം ഉ േജത്
86 തതഃ ഫൽഗും േജദ് രാജംസ് തീർഥേസവീ നരാധിപ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി സിദ്ധിം ച മഹതീം േജത്
87 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ധർമപൃഷ്ഠം സമാഹിതഃ
യ ധർേമാ മഹാരാജ നിത്യം ആേസ്ത യുധിഷ്ഠിര
അഭിഗമ്യ തതസ് ത വാജിേമധഫലം ലേഭത്
88 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ഹ്മണസ് തീർഥം ഉത്തമം
ത ാർചയിത്വാ രാേജ ഹ്മാണം അമിതൗജസം
രാജസൂയാശ്വേമധാഭ്യാം ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
89 തേതാ രാജഗൃഹം ഗേച്ഛത് തീർഥേസവീ നരാധിപ
ഉപ ശ്യ തേപാേദഷു കാക്ഷീവാൻ ഇവ േമാദേത
90 യക്ഷിണ്യാ ൈനത്യകം ത ാശ്നീത പുരുഷഃ ശുചിഃ
യക്ഷിണ്യാസ് തു സാേദന മുച്യേത ണ ഹത്യയാ
91 മണിനാഗം തേതാ ഗത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
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ൈനത്യകം ഭുഞ്ജേത യസ് തു മണിനാഗസ്യ മാനവഃ
92 ദഷ്ടസ്യാശീവിേഷണാപി ന തസ്യ മേത വിഷം
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം സർവപാൈപഃ മുച്യേത
93 തേതാ ഗേച്ഛത ഹ്മർേഷർ ഗൗതമസ്യ വനം നൃപ
അഹല്യായാ േദ സ്നാത്വാ േജത പരമാം ഗതിം
അഭിഗമ്യ ിയം രാജൻ വിന്ദേത ിയം ഉത്തമാം
94 തേ ാദ പാേനാ ധർമജ്ഞ ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
ത ാഭിേഷകം കൃത്വാ തു വാജിേമധം അവാ യാത്
95 ജനകസ്യ തു രാജർേഷഃ കൂപസ് ിദശപൂജിതഃ
ത ാഭിേഷകം കൃത്വാ തു വി േലാകം അവാ യാത്
96 തേതാ വിനശനം ഗേച്ഛത് സർവപാപ േമാചനം
വാജേപയം അവാേപ്നാതി േസാമേലാകം ച ഗച്ഛതി
97 ഗണ്ഡകീം തു സമാസാദ്യ സർവതീർഥജേലാദ്ഭവാം
വാജേപയം അവാേപ്നാതി സൂര്യേലാകം ച ഗച്ഛതി
98 തേതാ ഽധിവംശ്യം ധർമജ്ഞ സമാവിശ്യ തേപാവനം
ഗുഹ്യേകഷു മഹാരാജ േമാദേത നാ സംശയഃ
99 കമ്പനാം തു സമാസാദ്യ നദീം സിദ്ധനിേഷവിതാം
പുണ്ഡരീകം അവാേപ്നാതി സൂര്യേലാകം ച ഗച്ഛതി
100 തേതാ വിശാലാം ആസാദ്യ നദീം ൈ േലാക്യവി താം
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
101 അഥ മാേഹശ്വരീം ധാരാം സമാസാദ്യ നരാധിപ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
102 ദിവൗകസാം പുഷ്കരിണീം സമാസാദ്യ നരഃ ശുചിഃ
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി വാജേപയം ച വിന്ദതി
103 മേഹശ്വര പദം ഗേച്ഛദ് ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
മേഹശ്വര പേദ സ്നാത്വാ വാജിേമധഫലം ലേഭത്
104 ത േകാടിസ് തു തീർഥാനാം വി താ ഭരതർഷഭ
കൂർമരൂേപണ രാേജ അസുേരണ ദുരാത്മനാ

ിയമാണാഹൃതാ രാജൻ വി നാ ഭ വി നാ
105 ത ാഭിേഷകം കുർവാണസ് തീർഥേകാട്യാം യുധിഷ്ഠിര
പുണ്ഡരീകം അവാേപ്നാതി വി േലാകം ച ഗച്ഛതി
106 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ സ്ഥാനം നാരായണസ്യ തു
സദാ സംനിഹിേതാ യ ഹരിർ വസതി ഭാരത
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ശാല ാമ ഇതി ഖ്യാേതാ വിേഷ്ണാർ അദ്ഭുതകർമണഃ
107 അഭിഗമ്യ ിേലാേകശം വരദം വി ം അവ്യയം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി വി േലാകം ച ഗച്ഛതി
108 തേ ാദ പാേനാ ധർമജ്ഞ സർവപാപ േമാചനഃ
സമു ാസ് ത ചത്വാരഃ കൂേപ സംനിഹിതാഃ സദാ
തേ ാപ ശ്യ രാേജ ന ദുർഗതിം അവാ യാത്
109 അഭിഗമ്യ മഹാേദവം വരദം വി ം അവ്യയം
വിരാജതി യഥാ േസാമ ഋൈണർ മുേക്താ യുധിഷ്ഠിര
110 ജാതിസ്മര ഉപ ശ്യ ശുചിഃ യത മാനസഃ
ജാതിസ്മരത്വം ാേപ്നാതി സ്നാത്വാ ത ന സംശയഃ
111 വേടശ്വര പുരം ഗത്വാ അർചയിത്വാ തു േകശവം
ഈപ്സിതാംൽ ലഭേത കാമാൻ ഉപവാസാൻ ന സംശയഃ
112 തതസ് തു വാമനം ഗത്വാ സർവപാപ േമാചനം
അഭിവാദ്യ ഹരിം േദവം ന ദുർഗതിം അവാ യാത്
113 ഭരതസ്യാ മം ഗത്വാ സർവപാപ േമാചനം
കൗശികീം ത േസേവത മഹാപാതക നാശിനീം
രാജസൂയസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി മാനവഃ
114 തേതാ ഗേച്ഛത ധർമജ്ഞ ചമ്പകാരണ്യം ഉത്തമം
തേ ാഷ്യ രജനീം ഏകാം േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
115 അഥ േജ്യഷ്ഠിലം ആസാദ്യ തീർഥം പരമസംമതം
ഉേപാഷ്യ രജനീം ഏകാം അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
116 ത വിേശ്വശ്വരം ദൃഷ്ട്വാ േദവ്യാ സഹ മഹാദ തിം
മി ാ വരുണേയാർ േലാകാൻ ആേപ്നാതി പുരുഷർഷഭ
117 കന്യാ സംേവദ്യം ആസാദ്യ നിയേതാ നിയതാശനഃ
മേനാഃ ജാപേതർ േലാകാൻ ആേപ്നാതി ഭരതർഷഭ
118 കന്യായാം േയ യച്ഛന്തി പാനം അന്നം ച ഭാരത
തദ് അക്ഷയം ഇതി ാഹുർ ഋഷയഃ സംശിത താഃ
119 നിശ്ചീരാം ച സമാസാദ്യ ിഷു േലാേകഷു വി താം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി വി േലാകം ച ഗച്ഛതി
120 േയ തു ദാനം യച്ഛന്തി നിശ്ചീരാ സംഗേമ നരാഃ
േത യാന്തി നരശാർദൂല ഹ്മേലാകം ന സംശയഃ
121 ത ാ േമാ വസിഷ്ഠസ്യ ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
ത ാഭിേഷകം കുർവാേണാ വാജേപയം അവാ യാത്
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122 േദവകൂടം സമാസാദ്യ ഹ്മർഷിഗണേസവിതം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
123 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ കൗശികസ്യ മുേനർ ദം
യ സിദ്ധിം പരാം ാേപ്താ വിശ്വാ മിേ ാ ഽഥ കൗശികഃ
124 ത മാസം വേസദ് വീര കൗശിക്യാം ഭരതർഷഭ
അശ്വേമധസ്യ യത് പുണ്യം തൻ മാേസനാധിഗച്ഛതി
125 സർവതീർഥവേര ൈചവ േയാ വേസത മഹാ േദ
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി വിേന്ദദ് ബഹുസുവർണകം
126 കുമാരം അഭിഗത്വാ ച വീരാ മനിവാസിനം
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി നേരാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
127 അഗ്നിധാരാം സമാസാദ്യ ിഷു േലാേകഷു വി താം
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി ന ച സ്വർഗാൻ നിവർതേത
128 പിതാ മഹ സേരാ ഗത്വാ ൈശലരാജ തിഷ്ഠിതം
ത ാഭിേഷകം കുർവാേണാ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
129 പിതാ മഹസ്യ സരസഃ താ േലാകപാവനീ
കുമാര ധാരാ തൈ വ ിഷു േലാേകഷു വി താ
130 യ സ്നാത്വാ കൃതാർേഥാ ഽസ്മീത്യ് ആത്മാനം അവഗച്ഛതി
ഷഷ്ഠ കാേലാപവാേസന മുച്യേത ഹ്മഹത്യയാ
131 ശിഖരം ൈവ മഹാേദവ്യാ ഗൗര്യാസ് ൈ േലാക്യവി തം
സമാരുഹ്യ നരഃ ാദ്ധഃ സ്തനകുേണ്ഡഷു സംവിേശത്
132 ത ാഭിേഷകം കുർവാണഃ പിതൃേദവാർചേന രതഃ
ഹയേമധം അവാേപ്നാതി ശ േലാകം ച ഗച്ഛതി
133 താ ാരുണം സമാസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ശ േലാകം ച ഗച്ഛതി
134 നന്ദിന്യാം ച സമാസാദ്യ കൂപം ിദശേസവിതം
നരേമധസ്യ യത് പുണ്യം തത് ാേപ്നാതി കുരൂദ്വഹ
135 കാലികാ സംഗേമ സ്നാത്വാ കൗശിക്യാരുണേയാർ യതഃ

ിരാേ ാേപാഷിേതാ വിദ്വാൻ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
136 ഉർവശീ തീർഥം ആസാദ്യ തതഃ േസാമാ മം ബുധഃ
കുംഭകർണാ േമ സ്നാത്വാ പൂജ്യേത ഭുവി മാനവഃ
137 സ്നാത്വാ േകാകാ മുേഖ പുേണ്യ ഹ്മ ചാരീ യത തഃ
ജാതിസ്മരത്വം ാേപ്നാതി ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതേന
138 സകൃൻ നന്ദാം സമാസാദ്യ കൃതാത്മാ ഭവതി ദ്വിജഃ
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സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ശ േലാകം ച ഗച്ഛതി
139 ഋഷഭദ്വീപം ആസാദ്യ േസവ്യം ൗഞ്ചനിഷൂദനം
സരസ്വത്യാം ഉപ ശ്യ വിമാനേസ്ഥാ വിരാജേത
140 ഔദ്ദാലകം മഹാരാജ തീർഥം മുനിനിേഷവിതം
ത ാഭിേഷകം കുർവീത സർവപാൈപഃ മുച്യേത
141 ധർമതീർഥം സമാസാദ്യ പുണ്യം ഹ്മർഷിേസവിതം
വാജേപയം അവാേപ്നാതി നേരാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
142 തഥാ ചമ്പാം സമാസാദ്യ ഭാഗീരഥ്യാം കൃേതാദകഃ
ദണ്ഡാർകം അഭിഗൈമ്യവ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
143 ലേവഡികാം തേതാ ഗേച്ഛത് പുണ്യാം പുേണ്യാപേസവിതാം
വാജേപയം അവാേപ്നാതി വിമാനസ്ഥശ് ച പൂജ്യേത
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അധ്യായം 83

1 [പുലസ്ത്യ]
അഥ സന്ധ്യാം സമാസാദ്യ സംേവദ്യം തീർഥം ഉത്തമം
ഉപ ശ്യ നേരാ വിദ്വാൻ ഭേവൻ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
2 രാമസ്യ ച സാേദന തീർഥം രാജൻ കൃതം പുരാ
തൽ േലാഹിത്യം സമാസാദ്യ വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
3 കരേതായാം സമാസാദ്യ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി കൃേത ൈപതാമേഹ വിധൗ
4 ഗംഗായാസ് ത്വ് അഥ രാേജ സാഗരസ്യ ച സംഗേമ
അശ്വേമധം ദശഗുണം വദന്തി മനീഷിണഃ
5 ഗംഗായാസ് ത്വ് അപരം ദ്വീപം ാപ്യ യഃ സ്നാതി ഭാരത

ിരാേ ാേപാഷിേതാ രാജൻ സർവകാമാൻ അവാ യാത്
6 തേതാ ൈവതരണീം ഗത്വാ നദീം പാപ േമാചനീം
വിരജം തീർഥം ആസാദ്യ വിരാജതി യഥാ ശശീ
7 ഭേവച് ച കുേല പുേണ്യ സർവപാപം വ്യേപാഹതി
േഗാസഹ ഫലം ലബ്ധ്വാ പുനാതി ച കുലം നരഃ
8 േശാണസ്യ േജ്യാതിരഥ്യാശ് ച സംഗേമ നിവസഞ് ശുചിഃ
തർപയിത്വാ പിതൄൻ േദവാൻ അഗ്നിേഷ്ടാമ ഫലം ലേഭത്
9 േശാണസ്യ നർമദായാശ് ച ഭേവ കുരുനന്ദന
വംശഗുൽമ ഉപ ശ്യ വാജിേമധഫലം ലേഭത്
10 ഋഷഭം തീർഥം ആസാദ്യ േകാശലായാം നരാധിപ
വാജേപയം അവാേപ്നാതി ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
11 േകാശലായാം സമാസാദ്യ കാലതീർഥ ഉപ േശത്
വൃശൈഭകാദശ ഫലം ലഭേത നാ സംശയഃ
12 പുഷ്പവത്യാം ഉപ ശ്യ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
േഗാസഹ ഫലം വിന്ദ്യാത് കുലം ൈചവ സമുദ്ധേരത്
13 തേതാ ബദരികാ തീർേഥ സ്നാത്വാ യത മാനസഃ
ദീർഘം ആയുർ അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
14 തേതാ മേഹ ം ആസാദ്യ ജാമദഗ്ന്യ നിേഷവിതം
രാമ തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ വാജിേമധഫലം ലേഭത്
15 മതംഗസ്യ തു േകദാരസ് തൈ വ കുരുനന്ദന
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
16 ീപർവതം സമാസാദ്യ നദീതീര ഉപ േശത്
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അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
17 ീപർവേത മഹാേദേവാ േദവ്യാ സഹ മഹാദ തിഃ
ന്യവസത് പരമ ീേതാ ഹ്മാ ച ിദൈശർ വൃതഃ
18 ത േദവ േദ സ്നാത്വാ ശുചിഃ യത മാനസഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി പരാം സിദ്ധിം ച ഗച്ഛതി
19 ഋഷഭം പർവതം ഗത്വാ പാേണ്ഡ്യഷു സുരപൂജിതം
വാജേപയം അവാേപ്നാതി നാകപൃേഷ്ഠ ച േമാദേത
20 തേതാ ഗേച്ഛത കാേവരീം വൃതാം അപ്സരസാം ഗൈണഃ
ത സ്നാത്വാ നേരാ രാജൻ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
21 തതസ് തീേര സമു സ്യ കന്യാ തീർഥ ഉപ േശത്
തേ ാപ ശ്യ രാേജ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
22 അഥ േഗാകർണം ആസാദ്യ ിഷു േലാേകഷു വി തം
സമു മേധ്യ രാേജ സർവേലാകനമ തം
23 യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ഋഷയശ് ച തേപാധനാഃ
ഭൂതയക്ഷപിശാചാശ് ച കിംനരാഃ സ മേഹാരഗാഃ
24 സിദ്ധചാരണഗന്ധർവാ മാനുഷാഃ പന്നഗാസ് തഥാ
സരിതഃ സാഗരാഃ ൈശലാ ഉപാസന്ത ഉമാ പതിം
25 തേ ശാനം സമഭ്യർച്യ ിരാേ ാേപാഷിേതാ നരഃ
ദശാശ്വേമധം ആേപ്നാതി ഗാണപത്യം ച വിന്ദതി
ഉഷ്യ ദ്വാദശ രാ ം തു കൃതാത്മാ ഭവേത നരഃ
26 തത ഏവ തു ഗായ ്യാഃ സ്ഥാനം ൈ േലാക്യവി തം

ിരാ ം ഉഷിതസ് ത േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
27 നിദർശനം ച ത്യക്ഷം ാഹ്മണാനാം നരാധിപ
ഗായ ീം പഠേത യസ് തു േയാനിസങ്കരജസ് തഥാ
ഗാഥാ വാ ഗീതികാ വാപി തസ്യ സമ്പദ്യേത നൃപ
28 സംവർതസ്യ തു വി ർേഷർ വാപീം ആസാദ്യ ദുർലഭാം
രൂപസ്യ ഭാഗീ ഭവതി സുഭഗശ് ൈചവ ജായേത
29 തേതാ േവണ്ണാം സമാസാദ്യ തർപേയത് പിതൃേദവതാഃ
മയൂരഹംസസംയുക്തം വിമാനം ലഭേത നരഃ
30 തേതാ േഗാദാവരീം ാപ്യ നിത്യം സിദ്ധനിേഷവിതാം
ഗവാം അയം അവാേപ്നാതി വാസുേകർ േലാകം ആ യാത്
31 േവണ്ണായാഃ സംഗേമ സ്നാത്വാ വാജേപയഫലം ലേഭത്
വരദാ സംഗേമ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
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32 ഹ്മ സ്ഥാനം സമാസാദ്യ ിരാ ം ഉഷിേതാ നരഃ
േഗാസഹ ഫലം വിേന്ദത് സ്വർഗേലാകം ച ഗച്ഛതി
33 കുശ വനം ആസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ

ിരാ ം ഉഷിതഃ സ്നാത്വാ അശ്വേമധ ഫലം ലേഭത്
34 തേതാ േദവ േദ രേമ്യ കൃഷ്ണ േവണ്ണാ ജേലാദ്ഭേവ
ജാതിമാ േദ ൈചവ തഥാ കന്യാ േമ നൃപ
35 യ തുശൈതർ ഇഷ്ട്വാ േദവരാേജാ ദിവം ഗതഃ
അഗ്നിേഷ്ടാമ ശതം വിേന്ദദ് ഗമനാദ് ഏവ ഭാരത
36 സർവേദവ േദ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
ജാതിമാ േദ സ്നാത്വാ ഭേവജ് ജാതിസ്മേരാ നരഃ
37 തേതാ ഽവാപ്യ മഹാപുണ്യാം പേയാഷ്ണീം സരിതാം വരാം
പിതൃേദവാർചന രേതാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
38 ദണ്ഡകാരണ്യം ആസാദ്യ മഹാരാജ ഉപ േശത്
േഗാസഹ ഫലം ത സ്നാതമാ സ്യ ഭാരത
39 ശരഭംഗാ മം ഗത്വാ ശുകസ്യ ച മഹാത്മനാഃ
ന ദുർഗതിം അവാേപ്നാതി പുനാതി ച കുലം നരഃ
40 തതഃ ശൂർപാരകം ഗേച്ഛജ് ജാമദഗ്ന്യ നിേഷവിതം
രാമ തീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
41 സപ്ത േഗാദാവേര സ്നാത്വാ നിയേതാ നിയതാശനഃ
മഹത് പുണ്യം അവാേപ്നാതി േദവേലാകം ച ഗച്ഛതി
42 തേതാ േദവപഥം ഗേച്ഛൻ നിയേതാ നിയതാശനഃ
േദവ സ സ്യ യത് പുണ്യം തദ് അവാേപ്നാതി മാനവഃ
43 തുംഗകാരണ്യം ആസാദ്യ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
േവദാൻ അധ്യാപയത് ത ഋഷിഃ സാരസ്വതഃ പുരാ
44 ത േവദാൻ നഷ്ടാംസ് തു മുേനർ അംഗിരസഃ സുതഃ
ഉപവിേഷ്ടാ മഹർഷീണാം ഉത്തരീേയഷു ഭാരത
45 ഓങ്കാേരണ യഥാന്യായം സമ്യഗ് ഉച്ചാരിേതന ച
േയന യത് പൂർവം അഭ്യസ്തം തത് തസ്യ സമുപസ്ഥിതം
46 ഋഷയസ് ത േദവാശ് ച വരുേണാ ഽഗ്നിഃ ജാപതിഃ
ഹരിർ നാരായേണാ േദേവാ മഹാേദവസ് തൈഥവ ച
47 പിതാ മഹശ് ച ഭഗവാൻ േദൈവഃ സഹ മഹാദ തിഃ
ഭൃഗും നിേയാജയാം ആസ യാജനാർേഥ മഹാദ തിം
48 തതഃ സചേ ഭഗവാൻ ഋഷീണാം വിധിവത് തദാ
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സർേവഷാം പുനർ ആധാനം വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
49 ആജ്യഭാേഗന ൈവ ത തർപിതാസ് തു യഥാവിധി
േദവാസ് ിഭുവണം യാതാ ഋഷയശ് ച യഥാസുഖം
50 തദ് അരണ്യം വിഷ്ടസ്യ തുംഗകം രാജസത്തമ
പാപം ണശ്യേത സർവം ിേയാ വാ പുരുഷസ്യ വാ
51 ത മാസം വേസദ് ധീേരാ നിയേതാ നിയതാശനഃ

ഹ്മേലാകം േജദ് രാജൻ പുനീേത ച കുലം നരഃ
52 േമധാവികം സമാസാദ്യ പിതൄൻ േദവാംശ് ച തർപേയത്
അഗ്നിേഷ്ടാമം അവാേപ്നാതി തിം േമധാം ച വിന്ദതി
53 തതഃ കാലഞ്ജരം ഗത്വാ പർവതം േലാകവി തം
ത േദവ േദ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
54 ആത്മാനം സാധേയത് ത ഗിരൗ കാലഞ്ജേര നൃപ
സ്വർഗേലാേക മഹീേയത നേരാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
55 തേതാ ഗിരിവരേ േഷ്ഠ ചി കൂേട വിശാം പേത
മന്ദാകിനീം സമാസാദ്യ നദീം പാപ േമാചിനീം
56 ത ാഭിേഷകം കുർവാണഃ പിതൃേദവാർചേന രതഃ
അശ്വേമധം അവാേപ്നാതി ഗതിം ച പരമാം േജത്
57 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ ഭർതൃസ്ഥാനം അനുത്തമം
യ േദേവാ മഹാേസേനാ നിത്യം സംനിഹിേതാ നൃപഃ
58 പുമാംസ് ത നരേ ഷ്ഠ ഗമനാദ് ഏവ സിധ്യതി
േകാടിതീർേഥ നരഃ സ്നാത്വാ േഗാസഹ ഫലം ലേഭത്
59 ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ േജ്യഷ്ഠസ്ഥാനം േജൻ നരഃ
അഭിഗമ്യ മഹാേദവം വിരാജതി യഥാ ശശീ
60 ത കൂേപാ മഹാരാജ വി േതാ ഭരതർഷഭ
സമു ാസ് ത ചത്വാേരാ നിവസന്തി യുധിഷ്ഠിര
61 തേ ാപ ശ്യ രാേജ കൃത്വാ ചാപി ദക്ഷിണം
നിയതാത്മാ നരഃ പൂേതാ ഗേച്ഛത പരമാം ഗതിം
62 തേതാ ഗേച്ഛത് കുരുേ ഷ്ഠ ശൃംഗേവര പുരം മഹത്
യ തീർേണാ മഹാരാജ രാേമാ ദാശരഥിഃ പുരാ
63 ഗംഗായാം തു നരഃ സ്നാത്വാ ഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
വിധൂതപാപ്മാ ഭവതി വാജേപയം ച വിന്ദതി
64 അഭിഗമ്യ മഹാേദവം അഭ്യർച്യ ച നരാധിപ

ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ഗാണപത്യം അവാ യാത്
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65 തേതാ ഗേച്ഛത രാേജ യാഗം ഋഷിസം തം
യ ഹ്മാദേയാ േദവാ ദിശശ് ച സ ദിഗ് ഈശ്വരാഃ
66 േലാകപാലാശ് ച സാധ്യാശ് ച ൈനരൃതാഃ പിതരസ് തഥാ
സനത് കുമാര മുഖാസ് തൈഥവ പരമർഷയഃ
67 അംഗിരഃ മുഖാശ് ൈചവ തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽപേര
തഥാ നാഗാഃ സുപർണാശ് ച സിദ്ധാശ് ച ചരാസ് തഥാ
68 സരിതഃ സാഗരാശ് ൈചവ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
ഹരിശ് ച ഭഗവാൻ ആേസ്ത ജാപതിപുര തഃ
69 ത ീണ്യ് അഗ്നികുണ്ഡാനി േയഷാം മേധ്യ ച ജാഹ്നവീ

യാഗാദ് അഭിനി ാന്താ സർവതീർഥപുര താ
70 തപനസ്യ സുതാ ത ിഷു േലാേകഷു വി താ
യമുനാ ഗംഗയാ സാർധം സംഗതാ േലാകപാവനീ
71 ഗംഗായമുനേയാർ മദ്യം പൃഥിവ്യാ ജഘനം തം

യാഗം ജഘനസ്യാന്തം ഉപസ്ഥം ഋഷേയാ വിദുഃ
72 യാഗം സ തിഷ്ഠാനം കംബലാശ്വതരൗ തഥാ
തീർഥം േഭാഗവതീ ൈചവ േവദീ േ ാക്താ ജാപേതഃ
73 ത േവദാശ് ച യജ്ഞാശ് ച മൂർതിമേന്താ യുധിഷ്ഠിര

ജാപതിം ഉപാസേന്ത ഋഷയശ് ച മഹാ താഃ
യജേന്ത തുഭിർ േദവാസ് തഥാ ച ചരാ നൃപ
74 തതഃ പുണ്യതമം നാസ്തി ിഷു േലാേകഷു ഭാരത

യാഗഃ സർവതീർേഥഭ്യഃ ഭവത്യ് അധികം വിേഭാ
75 വണാത് തസ്യ തീർഥസ്യ നാമ സങ്കീർതനാദ് അപി
മൃത്തികാ ലംഭനാദ് വാപി നരഃ പാപാത് മുച്യേത
76 ത ാഭിേഷകം യഃ കുര്യാത് സംഗേമ സംശിത തഃ
പുണ്യം സഫലം ആേപ്നാതി രാജസൂയാശ്വേമധേയാഃ
77 ഏഷാ യജന ഭൂമിർ ഹി േദവാനാം അപി സത്കൃതാ
ത ദത്തം സൂക്ഷ്മം അപി മഹദ് ഭവതി ഭാരത
78 ന േവദ വചനാത് താത ന േലാകവചനാദ് അപി
മതിർ ഉത് മണീയാ േത യാഗമരണം തി
79 ദശ തീർഥസഹ ാണി ഷഷ്ടിേകാട്ത്യസ് തഥാപരാഃ
േയഷാം സാംനിധ്യം അൈ വ കീർതിതം കുരുനന്ദന
80 ചാതുർേവേദ ച യത് പുണ്യം സത്യവാദിഷു ൈചവ യത്
സ്നാത ഏവ തദാേപ്നാതി ഗംഗാ യമുന സംഗേമ
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81 ത േഭാഗവതീ നാമ വാസുേകസ് തീർഥം ഉത്തമം
ത ാഭിേഷകം യഃ കുര്യാത് േസാ ഽശ്വേമധം അവാ യാത്
82 ത ഹംസ പതനം തീർഥം ൈ േലാക്യവി തം
ദശാശ്വേമധികം ൈചവ ഗംഗായാം കുരുനന്ദന
83 യ ഗംഗാ മഹാരാജ സ േദശസ് തത് തേപാവനം
സിദ്ധേക്ഷ ം തു തജ് േജ്ഞയം ഗംഗാതീരസമാ ിതം
84 ഇദം സത്യം ദ്വിജാതീനാം സാധൂനാം ആത്മജസ്യ ച
സുഹൃദാം ച ജേപത് കർേണ ശിഷ്യസ്യാനുഗതസ്യ ച
85 ഇദം ധർമ്യം ഇദം പുണ്യം ഇദം േമധ്യം ഇദം സുഖം
ഇദം സ്വർഗ്യം ഇദം രമ്യം ഇദം പാവനം ഉത്തമം
86 മഹർഷീണാം ഇദം ഗുഹ്യം സർപപാപ േമാചനം
അധീത്യ ദ്വിജമേധ്യ ച നിർമലത്വം അവാ യാത്
87 യശ് േചദം ശൃണുയാൻ നിത്യം തീർഥപുണ്യം സദാ ശുചിഃ
ജാതീഃ സ സ്മരേത ബഹ്വീർ നാകപൃേഷ്ഠ ച േമാദേത
88 ഗമ്യാന്യ് അപി ച തീർഥാനി കീർതിതാന്യ് അഗമാനി ച
മനസാ താനി ഗേച്ഛത സർവതീർഥസമീക്ഷയാ
89 ഏതാനി വസുഭിഃ സാൈധ്യർ ആദിൈത്യർ മരുദ് അശ്വിഭിഃ
ഋഷിഭിർ േദവകൽൈപശ് ച ിതാനി സുകൃൈതഷിഭിഃ
90 ഏവം ത്വം അപി കൗരവ്യ വിധിനാേനന സു ത

ജ തീർഥാനി നിയതഃ പുണ്യം പുേണ്യന വർധേത
91 ഭാവിൈതഃ കാരൈണഃ പൂർവം ആസ്തിക്യാച് തി ദർശനാത്

ാപ്യേന്ത താനി തീർഥാനി സദ്ഭിഃ ശിഷ്ടാനുദർശിഭിഃ
92 നാ േതാ നാകൃതാത്മാ ച നാശുചിർ ന ച ത രഃ
സ്നാതി തീർേഥഷു കൗരവ്യ ന ച വ മതിർ നരഃ
93 ത്വയാ തു സമ്യഗ്വൃേത്തന നിത്യം ധർമാർഥദർശിനാ
പിതരസ് താരിതാസ് താത സർേവ ച പിതാ മഹാഃ
94 പിതാ മഹ പുേരാഗാശ് ച േദവാഃ സർഷിഗണാ നൃപ
തവ ധർേമണ ധർമജ്ഞ നിത്യം ഏവാഭിേതാഷിതാഃ
95 അവാപ്സ്യസി ച േലാകാൻ ൈവ വസൂനാം വാസേവാപമ
കീർതിം ച മഹതീം ഭീഷ്മ ാപ്സ്യേസ ഭുവി ശാശ്വതീം
96 [നാരദ]
ഏവം ഉക്ത്വാഭ്യനുജ്ഞാപ്യ പുലേസ്ത്യാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ

ീതഃ ീേതന മനസാ തൈ വാന്തരധീയേത
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97 ഭീഷ്മശ് ച കുരുശാർദൂല ശാ തത്ത്വാർഥ ദർശിവാൻ
പുലസ്ത്യവചനാച് ൈചവ പൃഥിവീം അനുച േമ
98 അേനന വിധിനാ യസ് തു പൃഥിവീം സഞ്ചരിഷ്യതി
അശ്വേമധ ശതസ്യാ ്യം ഫലം േ ത്യ സ േഭാക്ഷ്യേത
99 അതശ് ചാഷ്ട ഗുണം പാർഥ ാപ്സ്യേസ ധർമം ഉത്തമം
േനതാ ച ത്വം ഋഷീൻ യസ്മാത് േതന േത ഽഷ്ട ഗുണം ഫലം
100 രേക്ഷാഗണാവകീർണാനി തീർഥാന്യ് ഏതാനി ഭാരത
ന ഗതിർ വിദ്യേത ഽന്യസ്യ ത്വാം ഋേത കുരുനന്ദന
101 ഇദം േദവർഷിചരിതം സർവതീർഥാർഥ സം ിതം
യഃ പേഠത് കല്യം ഉത്ഥായ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
102 ഋഷിമുഖ്യാഃ സദാ യ വാൽമീകിസ് ത്വ് അഥ കാശ്യപഃ
ആേ യസ് ത്വ് അഥ കൗണ്ഡിേന്യാ വിശ്വാ മിേ ാ ഽഥ ഗൗതമഃ
103 അസിേതാ േദവലശ് ൈചവ മാർകേണ്ഡേയാ ഽഥ ഗാലവഃ
ഭരദ് വാേജാ വസിഷ്ഠശ് ച മുനിർ ഉദ്ദാലകസ് തഥാ
104 ശൗനകഃ സഹ പുേ ണ വ്യാസശ് ച ജപതാം വരഃ
ദുർവാസാശ് ച മുനിേ േഷ്ഠാ ഗാലവശ് ച മഹാതപഃ
105 ഏേത ഋഷിവരാഃ സർേവ ത്വത് തീക്ഷാസ് തേപാധനാഃ
ഏഭിഃ സഹ മഹാരാജ തീർഥാന്യ് ഏതാന്യ് അനു ജ
106 ഏഷ ൈവ േലാമേശാ നാമ േദവർഷിർ അമിതദ തിഃ
സേമഷ്യതി ത്വയാ ൈചവ േതന സാർധം അനു ജ
107 മയാ ച സഹധർമജ്ഞ തീർഥാന്യ് ഏതാന്യ് അനു ജ

ാപ്സ്യേസ മഹതീം കീർതിം യഥാ രാജാ മഹാഭിഷഃ
108 യഥാ യയാതിർ ധർമാത്മാ യഥാ രാജാ പുരൂരവഃ
തഥാ ത്വം കുരുശാർദൂല േസ്വന ധർേമണ േശാഭേസ
109 യഥാ ഭഗീരേഥാ രാജാ യഥാ രാമശ് ച വി തഃ
തഥാ ത്വം സർവരാജേഭ്യാ ാജേസ രശ്മിവാൻ ഇവ
110 യഥാ മനുർ യേഥക്ഷ്വാകുർ യഥാ പൂരുർ മഹായശാഃ
യഥാ ൈവേന്യാ മഹാേതജാസ് തഥാ ത്വം അപി വി തഃ
111 യഥാ ച വൃ ഹാ സർവാൻ സപത്നാൻ നിർദഹത് പുരാ
തഥാ ശ ക്ഷയം കൃത്വാ ജാസ് ത്വം പാലയിഷ്യസി
112 സ്വധർമവിജിതാം ഉർവീം ാപ്യ രാജീവേലാചന
ഖ്യാതിം യാസ്യസി ധർേമണ കാർതവീര്യാർജുേനാ യഥാ
113 [വ്]
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ഏവം ആശ്വാസ്യ രാജാനം നാരേദാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
അനുജ്ഞാപ്യ മഹാത്മാനം തൈ വാന്തരധീയത
114 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി ധർമാത്മാ തം ഏവാർഥം വിചിന്തയൻ
തീർഥയാ ാ യം പുണ്യം ഋഷീണാം ത്യേവദയത്
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അധ്യായം 84

1 [വ്]
ാതൄണാം മതം ആജ്ഞായ നാരദസ്യ ച ധീമതഃ

പിതാ മഹ സമം ധൗമ്യം ാഹ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 മയാ സ പുരുഷവ്യാേ ാ ജി ഃ സത്യപരാ മഃ
അ േഹേതാർ മഹാബാഹുർ അമിതാത്മാ വിവാസിതഃ
3 സ ഹി വീേരാ ഽനുരക്തശ് ച സമർഥശ് ച തേപാധന
കൃതീ ച ഭൃശം അപ്യ് അേ വാസുേദവ ഇവ ഭുഃ
4 അഹം ഹ്യ് ഏതാവ് ഉഭൗ ഹ്മൻ കൃഷ്ണാവ് അരിനിഘാതിനൗ
അഭിജാനാമി വി ാന്തൗ തഥാ വ്യാസഃ താപവാൻ

ിയുഗൗ പുണ്ഡരീകാക്ഷൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
5 നാരേദാ ഽപി തഥാ േവദ േസാ ഽപ്യ് അശംസത് സദാ മമ
തഥാഹം അപി ജാനാമി നരനാരായണാവ് ഋഷീ
6 ശേക്താ ഽയം ഇത്യ് അേതാ മത്വാ മയാ സേ ഷിേതാ ഽർജുനഃ
ഇ ാദ് അനവരഃ ശക്തഃ സുരസൂനുഃ സുരാധിപം

ം അ ാണി ചാദാതും ഇ ാദ് ഇതി വിവാസിതഃ
7 ഭീഷ്മേ ാണാവ് അതിരഥൗ കൃേപാ ൗണിശ് ച ദുർജയഃ
ധൃതരാ സ്യ പുേ ണ വൃതാ യുധി മഹാബലാഃ
സർേവ േവദവിദഃ ശൂരാഃ സർേവ ഽ കുശലാസ് തഥാ
8 േയാ കാമശ് ച പാർേഥന സതതം േയാ മഹാബലഃ
സ ച ദിവ്യാ വിത് കർണഃ സൂതപുേ ാ മഹാരഥഃ
9 േസാ ഽശ്വേവഗാനില ബലഃ ശരാർചിസ് തലനിഷ്വനഃ
രേജാ ധൂേമാ ഽ സന്താേപാ ധാർതരാ ാനിേലാദ്ധതഃ
10 നിസൃഷ്ട ഇവ കാേലന യുഗാന്തജ്വലേനാ യഥാ
മമ ൈസന്യമയം കക്ഷം ധക്ഷ്യതി ന സംശയഃ
11 തം സ കൃഷ്ണാനിേലാ േതാ ദിവ്യാ ജലേദാ മഹാൻ
േശ്വതവാജിബലാകാ ഭൃദ് ഗാണ്ഡീേവ ായുേധാജ്ജ്വലഃ
12 സതതം ശരധാരാഭിഃ ദീപ്തം കർണ പാവകം
ഉദീർേണാ ഽർജുന േമേഘാ ഽയം ശമയിഷ്യതി സംയുേഗ
13 സ സാക്ഷാദ് ഏവ സർവാണി ശ ാത് പരപുരഞ്ജയഃ
ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ബീഭ സ് തത്ത്വതഃ തിപത്സ്യേത
14 അലം സ േതഷാം സർേവഷാം ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
നാസ്തി ത്വ് അതി ിയാ തസ്യ രേണ ഽരീണാം തി ിയാ
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15 തം വയം പാണ്ഡവം സർേവ ഗൃഹീതാ ം ധനഞ്ജയം
ഷ്ടാേരാ ന ഹി ബീഭ ർ ഭാരം ഉദ്യമ്യ സീദതി

16 വയം തു തം ഋേത വീരം വേന ഽസ്മിൻ ദ്വിപദാം വര
അവധാനം ന ഗച്ഛാമഃ കാമ്യേക സഹ കൃഷ്ണയാ
17 ഭവാൻ അന്യദ് വനം സാധു ബഹ്വ് അന്നം ഫലവച് ഛുചി
ആഖ്യാതു രമണീയം ച േസവിതം പുണ്യകർമഭിഃ
18 യ കം ചിദ് വയം കാലം വസന്തഃ സത്യവി മം

തീക്ഷാേമാ ഽർജുനം വീരം വർഷകാമാ ഇവാംബുദം
19 വിവിധാൻ ആ മാൻ കാംശ് ചിദ് ദ്വിജാതിഭ്യഃ പരി താൻ
സരാംസി സരിതശ് ൈചവ രമണീയാംശ് ച പർവതാൻ
20 ആചക്ഷ്വ ന ഹി േനാ ഹ്മൻ േരാചേത തം ഋേത ഽർജുനം
വേന ഽസ്മിൻ കാമ്യേക വാേസാ ഗച്ഛാേമാ ഽന്യാം ദിശം തി
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അധ്യായം 85

1 [വ്]
താൻ സർവാൻ ഉ കാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാൻ ദീനേചതസഃ
ആശ്വാസയംസ് തദാ ധൗേമ്യാ ബൃഹ തിസേമാ ഽ വീത്
2 ാഹ്മണാനുമതാൻ പുണ്യാൻ ആ മാൻ ഭരതർഷഭ
ദിശസ് തീർഥാനി ൈശലാംശ് ച ശൃണു േമ ഗദേതാ നൃപ
3 പൂർവം ാചീം ദിശം രാജൻ രാജർഷിഗണേസവിതാം
രമ്യാം േത കീർതയിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിര യഥാ തി
4 തസ്യാം േദവർഷിജുഷ്ടായാം ൈനമിഷം നാമ ഭാരത
യ തീർഥാനി േദവാനാം സുപുണ്യാനി പൃഥക് പൃഥക്
5 യ സാ േഗാമതീ പുണ്യാ രമ്യാ േദവർഷിേസവിതാ
യജ്ഞഭൂമിശ് ച േദവാനാം ശാമി ം ച വിവസ്വതഃ
6 തസ്യാം ഗിരിവരഃ പുേണ്യാ ഗേയാ രാജർഷിസത്കൃതഃ
ശിവം ഹ്മസേരാ യ േസവിതം ിദശർഷിഭിഃ
7 യദർഥം പുരുഷവ്യാ കീർതയന്തി പുരാതനാഃ
ഏഷ്ടവ്യാ ബഹവഃ പു ാ യദ്യ് ഏേകാ ഽപി ഗയാം േജത്
8 മഹാനദീ ച തൈ വ തഥാ ഗയ ശിേരാ ഽനഘ
യഥാസൗ കീർത്യേത വിൈ ർ അക്ഷയ്യ കരേണാ വടഃ
യ ദത്തം പിതൃേഭ്യാ ഽന്നം അക്ഷയ്യം ഭവതി േഭാ
9 സാ ച പുണ്യജലാ യ ഫൽഗു നാമാ മഹാനദീ
ബഹുമൂലഫലാ ചാപി കൗശികീ ഭരതർഷഭ
വിശ്വാ മിേ ാ ഽഭ്യഗാദ് യ ാഹ്മണത്വം തേപാധനഃ
10 ഗംഗാ യ നദീ പുണ്യാ യസ്യാസ് തീേര ഭഗീരഥഃ
അയജത് താത ബഹുഭിഃ തുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
11 പാഞ്ചാേലഷു ച കൗരവ്യ കഥയന്ത്യ് ഉത്പലാവതം
വിശ്വാ മിേ ാ ഽയജദ് യ ശേ ണ സഹ കൗശികഃ
യ ാനുവംശം ഭഗവാഞ് ജാമദഗ്ന്യസ് തഥാ ജഗൗ
12 വിശ്വാമി സ്യ താം ദൃഷ്ട്വാ വിഭൂതിം അതിമാനുഷീം
കന്യ കുേബ്ജ ഽപിബത് േസാമം ഇേ ണ സഹ കൗശികഃ
തതഃ ക്ഷ ാദ് അപാ ാമദ് ാഹ്മേണാ ഽസ്മീതി ചാ വീത്
13 പവി ം ഋഷിഭിർ ജുഷ്ടം പുണ്യം പാവനം ഉത്തമം
ഗംഗായമുനേയാർ വീര സംഗമം േലാകവി തം
14 യ ായജത ഭൂതാത്മാ പൂർവം ഏവ പിതാ മഹഃ
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യാഗം ഇതി വിഖ്യാതം തസ്മാദ് ഭരതസത്തമ
15 അഗസ്ത്യസ്യ ച രാേജ ത ാ മവേരാ മഹാൻ
ഹിരണ്യബി ഃ കഥിേതാ ഗിരൗ കാലഞ്ജേര നൃപ
16 അത്യന്യാൻ പർവതാൻ രാജൻ പുേണ്യാ ഗിരിവരഃ ശിവഃ
മേഹേ ാ നാമ കൗരവ്യ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
17 അയജദ് യ കൗേന്തയ പൂർവം ഏവ പിതാ മഹഃ
യ ഭാഗീരഥീ പുണ്യാ സദസ്യാസീദ് യുധിഷ്ഠിര
18 യ ാസൗ ഹ്മ ശാേലതി പുണ്യാ ഖ്യാതാ വിശാം പതൗ
ധൂതപാപ്മഭിർ ആകീർണാ പുണ്യം തസ്യാശ് ച ദർശനം
19 പവിേ ാ മംഗലീയശ് ച ഖ്യാേതാ േലാേക സനാതനഃ
േകദാരശ് ച മതംഗസ്യ മഹാൻ ആ മ ഉത്തമഃ
20 കുേണ്ഡാദഃ പർവേതാ രേമ്യാ ബഹുമൂലഫേലാദകഃ
ൈനഷധസ് തൃഷിേതാ യ ജലം ശർമ ച ലബ്ധവാൻ
21 യ േദവ വനം രമ്യം താപൈസർ ഉപേശാഭിതം
ബാഹുദാ ച നദീ യ നന്ദാ ച ഗിരിമൂർധനി
22 തീർഥാനി സരിതഃ ൈശലാഃ പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച

ാച്യാം ദിശി മഹാരാജ കീർതിതാനി മയാ തവ
23 തിസൃഷ്വ് അന്യാസു പുണ്യാനി ദി തീർഥാനി േമ ശൃണു
സരിതഃ പർവതാംശ് ൈചവ പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
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അധ്യായം 86

1 [ധർമ]
ദക്ഷിണസ്യാം തു പുണ്യാനി ശൃണു തീർഥനി ഭാരത
വിസ്തേരണ യഥാബുദ്ധികീർത്യമാനാനി ഭാരത
2 യസ്യാം ആഖ്യായേത പുണ്യാ ദിശി േഗാദാവരീ നദീ
ബഹ്വ് ആരാമാ ബഹു ജലാ താപസാചരിതാ ശുഭാ
3 േവണ്ണാ ഭീമ രഥീ േചാേഭ നദ്യൗ പാപഭയാപേഹ
മൃഗദ്വിജസമാകീർേണ താപസാലയഭൂഷിേത
4 രാജർേഷസ് ത ച സരിൻ നൃഗസ്യ ഭരതർഷഭ
രമ്യതീർഥാ ബഹു ജലാ പേയാഷ്ണീ ദ്വിജ േസവിതാ
5 അപി ചാ മഹാേയാഗീ മാർകേണ്ഡേയാ മഹാതപാഃ
അനുവംഷ്യാം ജഗൗ ഗാഥാം നൃഗസ്യ ധരണീ പേതഃ
6 നൃഗസ്യ യജമാനസ്യ ത്യക്ഷം ഇതി നഃ തം
അമാദ്യദ് ഇ ഃ േസാേമന ദക്ഷിണാഭിർ ദ്വിജാതയഃ
7 മാഠരസ്യ വനം പുണ്യം ബഹുമൂലഫലം ശിവം
യൂപശ് ച ഭരതേ ഷ്ഠ വരുണ േ ാതേസ ഗിരൗ
8 േവണ്യ് ഉത്തരപാർേശ്വ തു പുേണ്യ കണ്വാ േമ തഥാ
താപസാനാം അരണ്യാനി കീർതിതാനി യഥാ തി
9 േവദീ ശൂർപാരേക താത ജമദേഗ്നർ മഹാത്മനഃ
രമ്യാ പാഷാണ തീർഥാ ച പുരശ്ച ാ ച ഭാരത
10 അേശാക തീർഥം മർേത്യഷു കൗേന്തയ ബഹുലാ മം
അഗസ്ത്യതീർഥം പാേണ്ഡ്യഷു വാരുണം ച യുധിഷ്ഠിര
11 കുമാര്യഃ കഥിതാഃ പുണ്യാഃ പാേണ്ഡ്യഷ്വ് ഏവ നരർഷഭ
താ പർണീം തു കൗേന്തയ കീർതയിഷ്യാമി താം ശൃണു
12 യ േദൈവസ് തപസ് തപ്തം മഹദ് ഇച്ഛദ്ഭിർ ആ േമ
േഗാകർണം ഇതി വിഖ്യാതം ിഷു േലാേകഷു ഭാരത
13 ശീതേതാേയാ ബഹു ജലഃ പുണ്യസ് താത ശിവശ് ച സഃ

ദഃ പരമദു ാേപാ മാനുൈഷർ അകൃതാത്മഭിഃ
14 തൈ വ തൃണേസാമാേഗ്നഃ സമ്പന്നഫലമൂലവാൻ
ആ േമാ ഽഗസ്ത്യശിഷ്യസ്യ പുേണ്യാ േദവ സേഭ ഗിരൗ
15 ൈവഡൂര്യ പർവതസ് ത ീമാൻ മണിമയഃ ശിവഃ
അഗസ്ത്യസ്യാ മശ് ൈചവ ബഹുമൂലഫേലാദകഃ
16 സുരാേ ഷ്വ് അപി വക്ഷ്യാമി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
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ആ മാൻ സരിതഃ ൈശലാൻ സരാംസി ച നരാധിപ
17 ചമേസാന്മജ്ജനം വി ാസ് ത ാപി കഥയന്ത്യ് ഉത

ഭാസം േചാദധൗ തീർഥം ിദശാനാം യുധിഷ്ഠിര
18 ത പിണ്ഡാരകം നാമ താപസാചരിതം ശുഭം
ഉജ്ജയന്തശ് ച ശിഖരീ ക്ഷി ം സിദ്ധികേരാ മഹാൻ
19 ത േദവർഷിവേര്യണ നാരേദനാനുകീർതിതഃ
പുരാണഃ യേത േ ാകസ് തം നിേബാധ യുധിഷ്ഠിര
20 പുേണ്യ ഗിരൗ സുരാേ ഷു മൃഗപക്ഷിനിേഷവിേത
ഉജ്ജയേന്ത സ്മ തപ്താംേഗാ നാകപൃേഷ്ഠ മഹീയേത
21 പുണ്യാ ദ്വാരവതീ ത യ ാേസ്ത മധുസൂദനഃ
സാക്ഷാദ് േദവഃ പുരാേണാ ഽസൗ സ ഹി ധർമഃ സനാതനഃ
22 േയ ച േവദവിേദാ വി ാ േയ ചാധ്യാത്മവിേദാ ജനാഃ
േത വദന്തി മഹാത്മാനം കൃഷ്ണം ധർമം സനാതനം
23 പവി ാണാം ഹി േഗാവിന്ദഃ പവി ം പരം ഉച്യേത
പുണ്യാനാം അപി പുേണ്യാ ഽസൗ മംഗലാനാം ച മംഗലം
24 ൈ േലാക്യം പുണ്ഡരീകാേക്ഷാ േദവേദവഃ സനാതനഃ
ആേസ്ത ഹരിർ അചിന്ത്യാത്മാ തൈ വ മധുസൂദനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 16 58

അധ്യായം 87

1 [ധൗമ്യ]
അവന്തിഷു തീച്യാം ൈവ കീർതയിഷ്യാമി േത ദിശി
യാനി ത പവി ാണി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
2 ിയംഗ്വാ വേനാേപതാ വാനീര വനമാലിനീ

ത്യേ്രക്സാതാ നദീ പുണ്യാ നർമദാ ത ഭാരത
3 നിേകതഃ ഖ്യായേത പുേണ്യാ യ വി വേസാ മുേനഃ
ജേജ്ഞ ധനപതിർ യ കുേബേരാ നരവാഹനഃ
4 ൈവഡൂര്യ ശിഖേരാ നാമ പുേണ്യാ ഗിരിവരഃ ശുഭഃ
ദിവ്യപുഷ്പഫലാസ് ത പാദപാ ഹരിതഛദാഃ
5 തസ്യ ൈശലസ്യ ശിഖേര സരസ് ത ച ധീമതഃ

ഫുല്ലനലിനം രാജൻ േദവഗന്ധർവേസവിതം
6 ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹാരാജ ദൃശ്യേത ത പർവേത
പുേണ്യ സ്വർേഗാപേമ ദിേവ്യ നിത്യം േദവർഷിേസവിേത
7 ദിനീ പുണ്യതീർഥാ ച രാജർേഷസ് ത ൈവ സരിത്
വിശ്വാ മി നദീ പാരാ പുണ്യാ പരപുരഞ്ജയ
8 യസ്യാസ് തീേര സതാം മേധ്യ യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ
പപാത സ പുനർ േലാകാംൽ േലേഭ ധർമാൻ സനാതനാൻ
9 ത പുണ്യ ദസ് താത ൈമനാകശ് ൈചവ പർവതഃ
ബഹുമൂലഫേലാ വീര അസിേതാ നാമ പർവതഃ
10 ആ മഃ കക്ഷേസനസ്യ പുണ്യസ് ത യുധിഷ്ഠിര
ച്യവനസ്യാ മശ് ൈചവ ഖ്യാതഃ സർവ പാണ്ഡവ
ത ാൽേപൈനവ സിധ്യന്തി മാനവാസ് തപസാ വിേഭാ
11 ജംബൂ മാർേഗാ മഹാരാജ ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
ആ മഃ ശാമ്യതാം േ ഷ്ഠ മൃഗദ്വിജഗണായുതഃ
12 തതഃ പുണ്യതമാ രാജൻ സതതം താപസായുതാ
േകതുമാലാ ച േമധ്യാ ച ഗംഗാരണ്യം ച ഭൂമിപ
13 ഖ്യാതം ച ൈസന്ധവാരണ്യം പുണ്യം ദ്വിജനിേഷവിതം
പിതാ മഹ സരഃ പുണ്യം പുഷ്കരം നാമ ഭാരത
ൈവഖാനസാനാം സിദ്ധാനാം ഋഷീണാം ആ മഃ ിയഃ
14 അപ്യ് അ സംസ്തവാർഥായ ജാപതിർ അേഥാ ജഗൗ
പുഷ്കേരഷു കുരുേ ഷ്ഠ ഗാഥാം സുകൃതിനാം വര
15 മനസാപ്യ് അഭികാമസ്യ പുഷ്കരാണി മനസ്വിനഃ
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പാപാണി വി ണശ്യന്തി നാകപൃേഷ്ഠ ച േമാദേത
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അധ്യായം 88

1 [ധൗമ്യ]
ഉദീച്യാം രാജശാർദൂല ദിശി പുണ്യാനി യാനി ൈവ
താനി േത കീർതയിഷ്യാമി പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
2 സരസ്വതീ പുണ്യവഹാ ദിനീ വനമാലിനീ
സമു ഗാ മഹാേവഗാ യമുനാ യ പാണ്ഡവ
3 ത പുണ്യതമം തീർഥം ക്ഷാവതരണം ശിവം
യ സാരസ്വൈതർ ഇഷ്ട്വാ ഗച്ഛന്ത്യ് അവഭൃഥം ദ്വിജാഃ
4 പുണ്യം ചാഖ്യായേത ദിവ്യം ശിവം അഗ്നിശിേരാ ഽനഘ
സഹേദവായജദ് യ ശമ്യ് ആേക്ഷേപണ ഭാരത
5 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ ചാർേഥയം ഇ ഗീതാ യുധിഷ്ഠിര
ഗാഥാ ചരതി േലാേക ഽസ്മിൻ ഗീയമാനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
6 അഗ്നയഃ സഹേദേവന േയ ചിതാ യമുനാം അനു
ശതം ശതസഹ ാണി സഹ ശതദക്ഷിണാഃ
7 തൈ വ ഭരേതാ രാജാ ച വർതീ മഹായശാഃ
വിംശതിം സപ്ത ചാഷ്ടൗ ച ഹയേമധാൻ ഉപാഹരത്
8 കാമകൃദ് േയാ ദ്വിജാതീനാം തസ് താത മയാ പുരാ
അത്യന്തം ആ മഃ പുണ്യഃ സരകസ് തസ്യ വി തഃ
9 സരസ്വതീ നദീ സദ്ഭിഃ സതതം പാർഥ പൂജിതാ
വാലഖിൈല്യർ മഹാരാജ യേ ഷ്ടം ഋഷിഭിഃ പുരാ
10 ദൃഷദ്വതീ പുണ്യതമാ ത ഖ്യാതാ യുധിഷ്ഠിര
ത ൈവവർണ്യ വർണൗ ച സുപുണ്യൗ മനുജാധിപ
11 േവദജ്ഞൗ േവദ വിദിതൗ ദിവ്യാ േവദവിദാവ് ഉഭൗ
യജന്തൗ തുഭിർ നിത്യം പുൈണ്യർ ഭരതസത്തമ
12 സേമത്യ ബഹുേശാ േദവാഃ േസ ാഃ സ വരുണാഃ പുരാ
വിശാഖ യൂേപ ഽതപ്യന്ത തസ്മാത് പുണ്യതമഃ സ ൈവ
13 ഋഷിർ മഹാൻ മഹാഭാേഗാ ജമദഗ്നിർ മഹായശാഃ
പലാശേകഷു പുേണ്യഷു രേമ്യഷ്വ് അയജതാഭിഭൂഃ
14 യ സർവാഃ സരിേ ഷ്ഠാഃ സാക്ഷാത് തം ഋഷിസത്തമം
സ്വം സ്വം േതായം ഉപാദായ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
15 അപി ചാ മഹാരാജ സ്വയം വിശ്വാവസുർ ജഗൗ
ഇമം േ ാകം തദാ വീര േ ക്ഷ്യ വീര്യം മഹാത്മനഃ
16 യജമാനസ്യ ൈവ േദവാഞ് ജമദേഗ്നർ മഹാത്മനഃ
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ആഗമ്യ സരിതഃ സർവാ മധുനാ സമതർപയൻ
17 ഗന്ധർവയക്ഷരേക്ഷാഭിർ അപ്സേരാഭിശ് ച േശാഭിതം
കിരാത കിംനരാവാസം ൈശലം ശിഖരിണാം വരം
18 ബിേഭദ തരസാ ഗംഗാ ഗംഗാ ദ്വാേര യുധിഷ്ഠിര
പുണ്യം തത് ഖ്യായേത രാജൻ ഹ്മർഷിഗണേസവിതം
19 സനത് കുമാരഃ കൗരവ്യ പുണ്യം കനഖലം തഥാ
പർവതശ് ച പുരുർ നാമ യ ജാതഃ പുരൂരവഃ
20 ഭൃഗുർ യ തപസ് േതേപ മഹർഷിഗണേസവിതഃ
സ രാജന്ന് ആ മഃ ഖ്യാേതാ ഭൃഗുതുംേഗാ മഹാഗിരിഃ
21 യച് ച ഭൂതം ഭവിഷ്യച് ച ഭവച് ച പുരുഷർഷഭ
നാരായണഃ ഭുർ വി ഃ ശാശ്വതഃ പുരുേഷാത്തമഃ
22 തസ്യാതിയശസഃ പുണ്യാം വിശാലാം ബദരീം അനു
ആ മഃ ഖ്യായേത പുണ്യസ് ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
23 ഉഷ്ണ േതായവഹാ ഗംഗ ശീതേതായവഹാപരാ
സുവർണസികതാ രാജൻ വിശാലാം ബദരീം അനു
24 ഋഷേയാ യ േദവാശ് ച മഹാഭാഗാ മഹൗജസഃ

ാപ്യ നിത്യം നമസ്യന്തി േദവം നാരായണം വിഭും
25 യ നാരായേണാ േദവഃ പരമാത്മാ സനാതനഃ
ത കൃത്സ്നം ജഗത് പാർഥ തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
26 തത് പുണ്യം തത്പരം ഹ്മ തത് തീർഥം തത് തേപാവനം
ത േദവർഷയഃ സിദ്ധാഃ സർേവ ൈചവ തേപാധനാഃ
27 ആദിേദേവാ മഹാേയാഗീ യ ാേസ്ത മധുസൂദനഃ
പുണ്യാനാം അപി തത് പുണ്യം ത േത സംശേയാ ഽ മാ
28 ഏതാനി രാജൻ പുണ്യാനി പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപേത
കീർതിതാനി നരേ ഷ്ഠ തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
29 ഏതാനി വസുഭിഃ സാൈധ്യർ ആദിൈത്യർ മരുദ് അശ്വിഭിഃ
ഋഷിഭിർ ഹ്മകൽൈപശ് ച േസവിതാനി മഹാത്മഭിഃ
30 ചരൻ ഏതാനി കൗേന്തയ സഹിേതാ ാഹ്മണർഷൈഭഃ

ാതൃഭിശ് ച മഹാഭാൈഗർ ഉത്കണ്ഠാം വിജഹിഷ്യസി
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അധ്യായം 89

1 [വ്]
ഏവം സംഭാഷമാേണ തു ധൗേമ്യ കൗരവനന്ദന
േലാമശഃ സുമഹാേതജാ ഋഷിസ് ത ാജഗാമ ഹ
2 തം പാണ്ഡവാ േജാ രാജാ സഗേണാ ാഹ്മണാശ് ച േത
ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാഭാഗം ദിവി ശ ം ഇവാമരാഃ
3 തം അഭ്യർച്യ യഥാന്യായം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പ ച്ഛാഗമേന േഹതും അടേന ച േയാജനം
4 സ പൃഷ്ടഃ പാ പുേ ണ ീയമാേണാ മഹാമനാഃ
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ ഹർഷയന്ന് ഇവ പാണ്ഡവാൻ
5 സഞ്ചരന്ന് അസ്മി കൗേന്തയ സർവേലാകാൻ യദൃച്ഛയാ
ഗതഃ ശ സ്യ സദനം ത ാപശ്യം സുേരശ്വരം
6 തവ ച ാതരം വീരം അപശ്യം സവ്യസാചിനം
ശ സ്യാർധാസന ഗതം ത േമ വിസ്മേയാ മഹാൻ
ആസീത് പുരുഷശാർദൂല ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം തഥാഗതം
7 ആഹ മാം ത േദേവേശാ ഗച്ഛ പാ സുതാൻ ഇതി
േസാ ഽഹം അഭ്യാഗതഃ ക്ഷി ം ദിദൃ സ് ത്വാം സഹാനുജം
8 വചനാത് പുരുഹൂതസ്യ പാർഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ
ആഖ്യാേസ്യ േത ിയം താത മഹത് പാണ്ഡവനന്ദന
9 ാതൃഭിഃ സഹിേതാ രാജൻ കൃഷ്ണയാ ൈചവ തച് ഛൃണു
യത് ത്വേയാേക്താ മഹാബാഹുർ അ ാർഥം പാണ്ഡവർഷഭ
10 തദ് അ ം ആപ്തം പാർേഥന രു ാദ് അ തിമം മഹത്
യത് തദ് ഹ്മശിേരാ നാമ തപസാ രു ം ആഗതം
11 അമൃതാദ് ഉത്ഥിതം രൗ ം തൽ ലബ്ധം സവ്യസാചിനാ
തത് സ മ ം സ സംഹാരം സ ായശ്ചിത്തമംഗലം
12 വ ം ചാന്യാനി ചാ ാണി ദണ്ഡാദീനി യുധിഷ്ഠിര
യമാത് കുേബരാദ് വരുണാദ് ഇ ാച് ച കുരുനന്ദന
അ ാണ്യ് അധീതവാൻ പാർേഥാ ദിവ്യാന്യ് അമിതവി മഃ
13 വിശ്വാവേസാർ ച തനയാദ് ഗീതം നൃത്തം ച സാമ ച
വാദി ം ച യഥാന്യായം ത്യവിന്ദദ് യഥാവിധി
14 ഏവം കൃതാ ഃ കൗേന്തേയാ ഗാന്ധർവം േവദം ആപ്തവാൻ
സുഖം വസതി ബീഭ ർ അനുജസ്യാനുജസ് തവ
15 യദർഥം മാം സുരേ ഷ്ഠ ഇദം വചനം അ വീത്
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തച് ച േത കഥയിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിര നിേബാധ േമ
16 ഭവാൻ മനുഷ്യേലാകായ ഗമിഷ്യതി ന സംശയഃ

യാദ് യുധിഷ്ഠിരം ത വചനാൻ േമ ദ്വിേജാത്തമ
17 ആഗമിഷ്യതി േത ാതാ കൃതാ ഃ ക്ഷി ം അർജുനഃ
സുരകാര്യം മഹത് കൃത്വാ യദ് ആശക്യം ദിവൗകൈസഃ
18 തപസാ തു ത്വം ആത്മാനം ാതൃഭിഃ സഹ േയാജയ
തപേസാ ഹി പരം നാസ്തി തപസാ വിന്ദേത മഹത്
19 അഹം ച കർണം ജാനാമി യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
ന സ പാർഥസ്യ സം ാേമ കലാം അർഹതി േഷാഡശീം
20 യച് ചാപി േത ഭയം തസ്മാൻ മനസി സ്ഥം അരിന്ദമ
തച് ചാപ്യ് അപഹരിഷ്യാമി സവ്യസാചാവ് ഇഹാഗേത
21 യച് ച േത മാനസം വീര തീർഥയാ ാം ഇമാം തി
തച് ച േത േലാമശഃ സർവം കഥയിഷ്യത്യ് അസംശയം
22 യച് ച കിം ചിത് തേപാ യുക്തം ഫലം തീർേഥഷു ഭാരത
മഹർഷിർ ഏഷ യദ് യാത് തച് േദ്ധയം അനന്യഥാ
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1 [േലാമഷ]
ധനഞ്ജേയന ചാപ്യ് ഉക്തം യത് തച് ഛൃണു യുധിഷ്ഠിര
യുധിഷ്ഠിരം ാതരം േമ േയാജേയർ ധർമ്യയാ ിയാ
2 ത്വം ഹി ധർമാൻ പരാൻ േവത്ഥ തപാംസി ച തേപാധന

ീമതാം ചാപി ജാനാസി രാജ്ഞാം ധർമം സനാതനം
3 സ ഭവാൻ യത് പരം േവദ പാവനം പുരുഷാൻ തി
േതന സംേയാജേയഥാസ് ത്വം തീർഥപുേണ്യന പാണ്ഡവം
4 യഥാ തീർഥാനി ഗേച്ഛത ഗാശ് ച ദദ്യാത് സ പാർഥിവഃ
തഥാ സർവാത്മനാ കാര്യം ഇതി മാം വിജേയാ ഽ വീത്
5 ഭവതാ ചാനുഗുേപ്താ ഽസൗ ചേരത് തീർഥാനി സർവശഃ
രേക്ഷാേഭ്യാ രക്ഷിതവ്യശ് ച ദുർേഗഷു വിഷേമഷു ച
6 ദധീച ഇവ േദേവ ം യഥാ ചാപ്യ് അംഗിരാ രവിം
തഥാ രക്ഷസ്വ കൗേന്തയം രാക്ഷേസേഭ്യാ ദ്വിേജാത്തമ
7 യാതുധാനാ ഹി ബഹേവാ രാക്ഷസാഃ പർവേതാപമാഃ
ത്വയാഭിഗുപ്താൻ കൗേന്തയാൻ നാതിവർേതയുർ അന്തികാത്
8 േസാ ഽഹം ഇ സ്യ വചനാൻ നിേയാഗാദ് അർജുനസ്യ ച
രക്ഷമാേണാ ഭേയഭ്യസ് ത്വാം ചരിഷ്യാമി ത്വയാ സഹ
9 ദ്വിസ് തീർഥാനി മയാ പൂർവം ദൃഷ്ടാനി കുരുനന്ദന
ഇദം തൃതീയം ക്ഷ്യാമി താന്യ് ഏവ ഭവതാ സഹ
10 ഇയം രാജർഷിഭിർ യാതാ പുണ്യകൃദ്ഭിർ യുധിഷ്ഠിര
മന്വാദിഭിർ മഹാരാജ തീർഥയാ ാ ഭയാപഹാ
11 നാനൃജുർ നാകൃതാത്മാ ച നാൈവേദ്യാ ന ച പാപകൃത്
സ്നാതി തീർേഥഷു കൗരവ്യ ന ച വ മതിർ നരഃ
12 ത്വം തു ധർമമതിർ നിത്യം ധർമജ്ഞഃ സത്യസംഗരഃ
വിമുക്തഃ സർവപാേപേഭ്യാ ഭൂയ ഏവ ഭവിഷ്യസി
13 യഥാ ഭഗീരേഥാ രാജാ രാജാനശ് ച ഗയാദയഃ
യഥാ യയാതിഃ കൗേന്തയ തഥാ ത്വം അപി പാണ്ഡവ
14 [യ്]
ന ഹർഷാത് സ പശ്യാമി വാക്യസ്യാേസ്യാത്തരം ക്വ ചിത്
സ്മേരദ് ധി േദവരാേജാ യം കിംനാമാഭ്യധികം തതഃ
15 ഭവതാ സംഗേമാ യസ്യ ാതാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
വാസവഃ സ്മരേത യസ്യ േകാ നാമാഭ്യധികസ് തതഃ
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16 യച് ച മാം ഭഗവാൻ ആഹ തീർഥാനാം ദർശനം തി
ധൗമ്യസ്യ വചനാദ് ഏഷാ ബുദ്ധിഃ പൂർവം കൃൈതവ േമ
17 തദ് യദാ മന്യേസ ഹ്മൻ ഗമനം തീർഥദർശേന
തൈദവ ഗന്താസ്മി ദൃഢം ഏഷ േമ നിശ്ചയഃ പരഃ
18 [വ്]
ഗമേന കൃതബുദ്ധിം തം പാണ്ഡവം േലാമേശാ ഽ വീത്
ലഘുർ ഭവ മഹാരാജ ലഘുഃ ൈസ്വരം ഗമിഷ്യസി
19 [യ്]
ബിക്ഷാ ഭുേജാ നിവർതന്താം ാഹ്മണാ യതയശ് ച േയ
േയ ചാപ്യ് അനുഗതാഃ പൗരാ രാജഭക്തിപുര താഃ
20 ധൃതരാ ം മഹാരാജം അഭിഗച്ഛ ൈചവ േത
സ ദാസ്യതി യഥാകാലം ഉചിതാ യസ്യ യാ ഭൃതിഃ
21 സ േചദ് യേഥാചിതം വൃത്തിം ന ദദ്യാൻ മനുേജശ്വരഃ
അസ്മത് ിയഹിതാർഥായ പാഞ്ചാേല്യാ വഃ ദാസ്യതി
22 [വ്]
തേതാ ഭൂയിഷ്ഠശഃ പൗരാ ഗുരുഭാരസമാഹിതാഃ
വി ാശ് ച യതേയാ യുക്താ ജ ർ നാഗപുരം തി
23 താൻ സർവാൻ ധർമരാജസ്യ േ മ്ണാ രാജാംബികാ സുതഃ

തിജ ാഹ വിധിവദ് ധൈനശ് ച സമതർപയത്
24 തതഃ കുന്തീസുേതാ രാജാ ലഘുഭിർ ാഹ്മൈണഃ സഹ
േലാമേശന ച സു ീതസ് ിരാ ം കാമ്യേക ഽവസത്
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അധ്യായം 91

1 [വ്]
തതഃ യാന്തം കൗേന്തയം ാഹ്മണാ വനവാസിനഃ
അഭിഗമ്യ തദാ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വൻ
2 രാജംസ് തീർഥാനി ഗന്താസി പുണ്യാനി ാതൃഭിഃ സഹ
േദൈവഷിണാ ച സഹിേതാ േലാമേശന മഹാത്മനാ
3 അസ്മാൻ അപി മഹാരാജൻ േനതും അർഹസി പാണ്ഡവ
അസ്മാഭിർ ഹി ന ശക്യാനി ത്വദൃേത താനി കൗരവ
4 ശ്വാപൈദർ ഉപസൃഷ്ടാനി ദുർഗാണി വിഷമാണി ച
അഗമ്യാനി നൈരർ അൽൈപസ് തീർഥാനി മനുേജശ്വര
5 ഭവേന്താ ാതരഃ ശൂരാ ധനുർധര വരാഃ സദാ
ഭവദ്ഭിഃ പാലിതാഃ ശൂൈരർ ഗേച്ഛമ വയം അപ്യ് ഉത
6 ഭവത് സാദാദ് ധി വയം ാ യാമ ഫലം ശുഭം
തീർഥാനാം പൃഥിവീപാല താനാം ച വിശാം പതൗ
7 തവ വീര്യപരി ാതാഃ ശുദ്ധാസ് തീർഥപരി താഃ
ഭേവമ ധൂതപാപ്മാനസ് തീർഥസന്ദർശനാൻ നൃപ
8 ഭവാൻ അപി നേര സ്യ കാർതവീര്യസ്യ ഭാരത
അഷ്ടകസ്യ ച രാജർേഷർ േലാമ പാദസ്യ ൈചവ ഹ
9 ഭാരതസ്യ ച വീരസ്യ സാർവഭൗമസ്യ പാർഥിവ

വം ാപ്സ്യസി ദു ാപാംൽ േലാകാംസ് തീർഥപരി തഃ
10 ഭാസാദീനി തീർഥാനി മേഹ ാദീംശ് ച പർവതാൻ
ഗംഗാദ്യാഃ സരിതശ് ൈചവ ക്ഷാദീംശ് ച വന തീൻ
ത്വയാ സഹ മഹീപാല ം ഇച്ഛാമേഹ വയം
11 യദി േത ാഹ്മേണഷ്വ് അസ്തി കാ ചിത് ീതിർ ജനാധിപ
കുരു ക്ഷി ം വേചാ ഽസ്മാകം തതഃ േ േയാ ഽഭിപത്സ്യേസ
12 തീർഥാനി ഹി മഹാബാേഹാ തേപാവിഘ്നകൈരഃ സദാ
അനുകീർണാനി രേക്ഷാഭിസ് േതേഭ്യാ നസ് ാതും അർഹസി
13 തീർഥാന്യ് ഉക്താനി ധൗേമ്യന നാരേദന ച ധീമതാ
യാന്യ് ഉവാച ച േദവർഷിർ േലാമശഃ സുമഹാതപാഃ
14 വിധിവത് താനി സർവാണി പര്യടസ്വ നരാധിപ
ധൂതപാപ്മാ സഹാസ്മാഭിർ േലാമേശന ച പാലിതഃ
15 സ തഥാ പൂജ്യമാനസ് ൈതർ ഹർഷാദ് അ പരി തഃ
ഭീമേസനാദിഭിർ വീൈരർ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
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ബാഢം ഇത്യ് അ വീത് സർവാംസ് താൻ ഋഷീൻ പാണ്ഡവർഷഭഃ
16 േലാമശം സമനുജ്ഞാപ്യ ധൗമ്യം ൈചവ പുേരാഹിതം
തതഃ സ പാണ്ഡവേ േഷ്ഠാ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വശീ

ൗപദ്യാ ചാനവദ്യാംഗ്യാ ഗമനായ മേനാ ദേധ
17 അഥ വ്യാേസാ മഹാഭാഗസ് തഥാ നാരദ പർവതൗ
കാമ്യേക പാണ്ഡവം ം സമാജ ർ മനീഷിണഃ
18 േതഷാം യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ പൂജാം ചേ യഥാവിധി
സത്കൃതാസ് േത മഹാഭാഗാ യുധിഷ്ഠിരം അഥാ വൻ
19 യുധിഷ്ഠിര യമൗ ഭീമ മനസാ കുരുതാർജവം
മനസാ കൃതശൗചാ വൗ ശുദ്ധാസ് തീർഥാനി ഗച്ഛത
20 ശരീരനിയമം ഹ്യ് ആഹുർ ാഹ്മണാ മാനുഷം തം
മേനാവിശുദ്ധാം ബുദ്ധിം ച ൈദവം ആഹുർ തം ദ്വിജാഃ
21 മേനാ ഹ്യ് അദുഷ്ടം ശൂരാണാം പര്യാപ്തം ൈവ നരാധിപ
ൈമ ീം ബുദ്ധിം സമാസ്ഥായ ശുദ്ധാസ് തീർഥാനി ഗച്ഛത
22 േത യൂയം മാനൈസഃ ശുദ്ധാഃ ശരീരനിയമ ൈതഃ
ൈദവം തം സമാസ്ഥായ യേഥാക്തം ഫലം ആപ്സ്യഥ
23 േത തേഥതി തിജ്ഞായ കൃഷ്ണയാ സഹ പാണ്ഡവാഃ
കൃതസ്വസ്ത്യയനാഃ സർേവ മുനിഭിർ ദിവ്യമാനുൈഷഃ
24 േലാമശേസ്യാപസംഗൃഹ്യ പാദൗ ൈദ്വപായനസ്യ ച
നാരദസ്യ ച രാേജ േദവർേഷഃ പർവതസ്യ ച
25 ധൗേമ്യന സഹിതാ വീരാസ് തഥാൈന്യർ വനവാസിഭിഃ
മാർഗശീർഷ്യാം അതീതായാം പുേഷ്യണ യയുസ് തതഃ
26 കഠിനാനി സമാദായ ചീരാജിനജടാധരാഃ
അേഭൈദ്യഃ കവൈചർ യുക്താസ് തീർഥാന്യ് അന്വചരംസ് തദാ
27 ഇ േസനാദിഭിർ ഭൃൈത്യ രൈഥഃ പരിചതുർദൈശഃ
മഹാനസ വ്യാപൃൈതശ് ച തഥാൈന്യഃ പരിചാരൈകഃ
28 സായുധാ ബദ്ധനി ിംശാസ് തൂണവന്തഃ സ മാർഗണാഃ

ാങ് മുഖാഃ യയുർ വീരാഃ പാണ്ഡവാ ജനേമജയ
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അധ്യായം 92

1 [യ്]
ന ൈവ നിർഗുണം ആത്മാനം മേന്യ േദവർഷിസത്തമ
തഥാസ്മി ദുഃഖസന്തേപ്താ യഥാ നാേന്യാ മഹീപതിഃ
2 പരാംശ് ച നിർഗുണാൻ മേന്യ ന ച ധർമരതാൻ അപി
േത ച േലാമശ േലാേക ഽസ്മിന്ന് ഋധ്യേന്ത േകന േകതുനാ
3 [ൽ]
നാ ദുഃഖം ത്വയാ രാജൻ കാര്യം പാർഥ കഥം ചന
യദ് അധർേമണ വർേധരന്ന് അധർമരുചേയാ ജനാഃ
4 വർധത്യ് അധർേമണ നരസ് തേതാ ഭ ാണി പശ്യതി
തതഃ സപത്നാഞ് ജയതി സ മൂലസ് തു വിനശ്യതി
5 മയാ ഹി ദൃഷ്ടാ ൈദേതയാ ദാനവാശ് ച മഹീപേത
വർധമാനാ ഹ്യ് അധർേമണ ക്ഷയം േചാപഗതാഃ പുനഃ
6 പുരാ േദവയുേഗ ൈചവ ദൃഷ്ടം സർവം മയാ വിേഭാ
അേരാചയൻ സുരാ ധർമം ധർമം തത്യജിേര ഽസുരാഃ
7 തീർഥാനി േദവാ വിവിശുർ നാവിശൻ ഭാരതാസുരാഃ
താൻ അധർമകൃേതാ ദർപഃ പൂർവം ഏവ സമാവിശത്
8 ദർപാൻ മാനഃ സമഭവൻ മാനാത് േ ാേധാ വ്യജായത
േ ാധാദ് അ ീസ് തേതാ ഽലജ്ജാ വൃത്തം േതഷാം തേതാ ഽനശത്
9 താൻ അലജ്ജാൻ ഗത ീകാൻ ഹീനവൃത്താൻ വൃഥാ താൻ
ക്ഷമാ ലക്ഷ്മീശ് ച ധർമശ് ച നചിരാത് ജഹുസ് തതഃ
ലക്ഷ്മീസ് തു േദവാൻ അഗമദ് അലക്ഷ്മീർ അസുരാൻ നൃപ
10 താൻ അലക്ഷ്മീ സമാവിഷ്ടാൻ ദർേപാപഹത േചതസഃ
ൈദേതയാൻ ദാനവാംശ് ൈചവ കലിർ അപ്യ് ആവിശത് തതഃ
11 താൻ അലക്ഷ്മീ സമാവിഷ്ടാൻ ദാനവാൻ കലിനാ തഥാ
ദർപാഭിഭൂതാൻ കൗേന്തയ ിയാ ഹീനാൻ അേചതസഃ
12 മാനാഭിഭൂതാൻ അചിരാദ് വിനാശഃ ത്യപദ്യത
നിര്യശസ്യാസ് തേതാ ൈദത്യാഃ കൃത്സ്നേശാ വിലയം ഗതാഃ
13 േദവാസ് തു സാഗരാംശ് ൈചവ സരിതശ് ച സരാംസി ച
അഭ്യഗച്ഛൻ ധർമശീലാഃ പുണ്യാന്യ് ആയതനാനി ച
14 തേപാഭിഃ തുഭിർ ദാൈനർ ആശീർവാൈദശ് ച പാണ്ഡവ

ജഹുഃ സർവപാപാണി േ യശ് ച തിേപദിേര
15 ഏവം ഹി ദാനവന്തശ് ച ിയാവന്തശ് ച സർവശഃ
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തീർഥാന്യ് അഗച്ഛൻ വിബുധാസ് േതനാപുർ ഭൂതിം ഉത്തമാം
16 തഥാ ത്വം അപി രാേജ സ്നാത്വാ തീർേഥഷു സാനുജഃ
പുനർ േവത്സ്യസി താം ലക്ഷ്മീം ഏഷ പന്ഥാഃ സനാതനഃ
17 യൈഥവ ഹി നൃേഗാ രാജാ ശിബിർ ഔശീനേരാ യഥാ
ഭഗീരേഥാ വസു മനാ ഗയഃ പൂരുഃ പുരൂരവഃ
18 ചരമാണാസ് തേപാനിത്യം ർശനാദ് അംഭസശ് ച േത
തീർഥാഭിഗമനാത് പൂതാ ദർശനാച് ച മഹാത്മനാം
19 അലഭന്ത യശഃ പുണ്യം ധനാനി ച വിശാം പേത
തഥാ ത്വം അപി രാേജ ലബ്ധാസി വിപുലാം ിയം
20 യഥാ േചക്ഷ്വാകുർ അചരത് സപു ജനബാന്ധവഃ
മുചുകുേന്ദാ ഽഥ മാന്ധാതാ മരുത്തശ് ച മഹീപതിഃ
21 കീർതിം പുണ്യാം അവിന്ദന്ത യഥാ േദവാസ് തേപാബലാത്
േദവർഷയശ് ച കാർേത്സ്ന്യന തഥാ ത്വം അപി േവത്സ്യേസ
22 ധാർതരാ ാസ് തു ദർേപണ േമാേഹന ച വശീകൃതാഃ
നചിരാദ് വിനശിഷ്യന്തി ൈദത്യാ ഇവ ന സംശയഃ
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അധ്യായം 93

1 [വ്]
േത തഥാ സഹിതാ വീരാ വസന്തസ് ത ത ഹ

േമണ പൃഥിവീപാല ൈനമിഷാരണ്യം ആഗതാഃ
2 തതസ് തീർേഥഷു പുേണ്യഷു േഗാമത്യാഃ പാണ്ഡവാ നൃപ
കൃതാഭിേഷകാഃ ദദുർ ഗാശ് ച വിത്തം ച ഭാരത
3 ത േദവാൻ പിതൄൻ വി ാംസ് തർപയിത്വാ പുനഃ പുനഃ
കന്യാ തീർേഥ ഽശ്വതീർേഥ ച ഗവാം തീർേഥ ച കൗരവാഃ
4 വാലേകാട്യാം വൃഷ േസ്ഥ ഗിരാവ് ഉഷ്യ ച പാണ്ഡവാഃ
ബാഹുദായാം മഹീപാല ച ഃ സർേവ ഽഭിേഷചനം
5 യാേഗ േദവയജേന േദവാനാം പൃഥിവീപേത
ഊഷുർ ആ ത്യ ഗാ ാണി തപശ് ചാത ർ ഉത്തമം
6 ഗംഗായമുനേയാശ് ൈചവ സംഗേമ സത്യസംഗരാഃ
വിപാപ്മാേനാ മഹാത്മാേനാ വിേ ഭ്യഃ ദദുർ വസു
7 തപസ്വിജനജുഷ്ടാം ച തേതാ േവദീം ജാപേതഃ
ജ ഃ പാ സുതാ രാജൻ ാഹ്മൈണഃ സഹ ഭാരത
8 ത േത ന്യവസൻ വീരാസ് തപശ് ചാത ർ ഉത്തമം
സന്തർപയന്തഃ സതതം വേന്യന ഹവിഷാ ദ്വിജാൻ
9 തേതാ മഹീധരം ജ ർ ധർമേജ്ഞനാഭിസത്കൃതം
രാജർഷിണാ പുണ്യകൃതാ ഗേയനാനുപമ ദ േത
10 സേരാ ഗയ ശിേരാ യ പുണ്യാ ൈചവ മഹാനദീ
ഋഷിജുഷ്ടം സുപുണ്യം തത് തീർഥം ഹ്മസേരാത്തമം
11 അഗേസ്ത്യാ ഭഗവാൻ യ ഗേതാ ൈവവസ്വതം തി
ഉവാസ ച സ്വയം യ ധർേമാ രാജൻ സനാതനഃ
12 സർവാസാം സരിതാം ൈചവ സമുദ്േഭേദാ വിശാം പേത
യ സംനിഹിേതാ നിത്യം മഹാേദവഃ പിനാക ധൃക്
13 ത േത പാണ്ഡവാ വീരാശ് ചാതുർമാൈസ്യസ് തേദജിേര
ഋഷിയേജ്ഞന മഹതാ യ ാക്ഷയവേതാ മഹാൻ
14 ാഹ്മണാസ് ത ശതശഃ സമാജ സ് തേപാധനാഃ
ചാതുർമാേസ്യനായജന്ത ആർേഷണ വിധിനാ തദാ
15 ത വിദ്യാ തേപാനിത്യാ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
കഥാഃ ച ിേര പുണ്യാഃ സദസി സ്ഥാ മഹാത്മനാം
16 ത വിദ്യാ തസ്നാതഃ കൗമാരം തം ആസ്ഥിതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 16 71

ശമേഠാ ഽകഥയദ് രാജന്ന് അമൂർത രയസം ഗയം
17 അമൂർത രയസഃ പുേ ാ ഗേയാ രാജർഷിസത്തമഃ
പുണ്യാനി യസ്യ കർമാണി താനി േമ ശൃണു ഭാരത
18 യസ്യ യേജ്ഞാ ബഭൂേവഹ ബഹ്വ് അേന്നാ ബഹു ദക്ഷിണഃ
യ ാന്ന പർവതാ രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
19 ഘൃതകുല്യാശ് ച ദധ്നശ് ച നേദ്യാ ബഹുശതാസ് തഥാ
വ്യഞ്ജനാനാം വാഹാശ് ച മഹാർഹാണാം സഹ ശഃ
20 അഹന്യ് അഹനി ചാപ്യ് ഏതദ് യാചതാം സ ദീയേത
അന്യത് തു ാഹ്മണാ രാജൻ ഭുഞ്ജേത ഽന്നം സുസം തം
21 ത ൈവ ദക്ഷിണാ കാേല ഹ്മേഘാേഷാ ദിവം ഗതഃ
ന സ്മ ജ്ഞായേത കിം ചിദ് ഹ്മ ശേബ്ദന ഭാരത
22 പുേണ്യന ചരതാ രാജൻ ഭൂർ ദിശഃ ഖം നഭസ് തഥാ
ആപൂർണം ആസീച് ഛേബ്ദന തദ് അപ്യ് ആസീൻ മഹാദ്ഭുതം
23 ത സ്മ ഗാഥാ ഗായന്തി മനുഷ്യാ ഭരതർഷഭ
അന്നപാൈനഃ ശുൈഭസ് തൃപ്താ േദേശ േദേശ സുവർചസഃ
24 ഗയസ്യ യേജ്ഞ േക ത്വ് അദ്യ ാണിേനാ േഭാ ം ഈപ്സവഃ
യ േഭാജനശിഷ്ടസ്യ പർവതാഃ പഞ്ചവിംശതിഃ
25 ന സ്മ പൂർേവ ജനാശ് ച ർ ന കരിഷ്യന്തി ചാപേര
ഗേയാ യദ് അകേരാദ് യേജ്ഞ രാജർഷിർ അമിതദ തിഃ
26 കഥം നു േദവാ ഹവിഷാ ഗേയന പരിതർപിതാഃ
പുനഃ ശക്ഷ്യന്ത്യ് ഉപാദാതും അൈന്യർ ദത്താനി കാനി ചിത്
27 ഏവംവിധാഃ സുബഹവസ് തസ്യ യേജ്ഞ മഹാത്മനഃ
ബഭൂവുർ അസ്യ സരസഃ സമീേപ കുരുനന്ദന
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അധ്യായം 94

1 [വ്]
തതഃ സ സ്ഥിേതാ രാജാ കൗേന്തേയാ ഭൂരിദക്ഷിണഃ
അഗസ്ത്യാ മം ആസാദ്യ ദുർജയായാം ഉവാസ ഹ
2 ത ൈവ േലാമശം രാജാ പ ച്ഛ വദതാം വരഃ
അഗേസ്ത്യേനഹ വാതാപിഃ കിമർഥം ഉപശാമിതഃ
3 ആസീദ് വാ കി ഭാവശ് ച സ ൈദേത്യാ മാനവാന്തകഃ
കിമർഥം േചാദ്ഗേതാ മന ർ അഗസ്ത്യസ്യ മഹാത്മനഃ
4 [ൽ]
ഇല്വേലാ നാമ ൈദേതയ ആസീത് കൗരവനന്ദന
മണിമത്യാം പുരി പുരാ വാതാപിസ് തസ്യ ചാനുജഃ
5 സ ാഹ്മണം തേപാ യുക്തം ഉവാച ദിതിനന്ദനഃ
പു ം േമ ഭഗവാൻ ഏകം ഇ തുല്യം യച്ഛതു
6 തൈസ്മ സ ാഹ്മേണാ നാദാത് പു ം വാസവ സംമിതം
ചുേ ാധ േസാ ഽസുരസ് തസ്യ ാഹ്മണസ്യ തേതാ ഭൃശം
7 സമാഹ്വയതി യം വാചാ ഗതം ൈവവസ്വതക്ഷയം
സ പുനർ േദഹം ആസ്ഥായ ജീവൻ സ്മ തിദൃശ്യേത
8 തേതാ വാതാപിം അസുരം ഛാഗം കൃത്വാ സുസം തം
തം ാഹ്മണം േഭാജയിത്വാ പുനർ ഏവ സമാഹ്വയത്
9 തസ്യ പാർശ്വം വിനിർഭിദ്യ ാഹ്മണസ്യ മഹാസുരഃ
വാതാപിഃ ഹസൻ രാജൻ നിശ്ച ാമ വിശാം പേത
10 ഏവം സ ാഹ്മണാൻ രാജൻ േഭാജയിത്വാ പുനഃ പുനഃ
ഹിംസയാം ആസ ൈദേതയ ഇല്വേലാ ദുഷ്ടേചതനഃ
11 അഗസ്ത്യശ് ചാപി ഭഗവാൻ ഏതസ്മിൻ കാല ഏവ തു
പിതൄൻ ദദർശ ഗർേത ൈവ ലംബമാനാൻ അേധാമുഖാൻ
12 േസാ ഽപൃച്ഛൽ ലംബമാനാംസ് താൻ ഭവന്ത ഇഹ കിം പരാഃ
സന്താനേഹേതാർ ഇതി േത തം ഊചുർ ഹ്മവാദിനഃ
13 േത തൈസ്മ കഥയാം ആസുർ വയം േത പിതരഃ സ്വകാഃ
ഗർതം ഏതം അനു ാപ്താ ലംബാമഃ സവാർഥിനഃ
14 യദി േനാ ജനേയഥാസ് ത്വം അഗസ്ത്യാപത്യം ഉത്തമം
സ്യാൻ േനാ ഽസ്മാൻ നിരയാൻ േമാക്ഷസ് ത്വം ച പു ാ യാ ഗതിം
15 സ താൻ ഉവാച േതജസ്വീ സത്യധർമപരായണഃ
കരിേഷ്യ പിതരഃ കാമം േവ്യതു േവാ മാനേസാ ജ്വരഃ
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16 തതഃ സവ സന്താനം ചിന്തയൻ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ആത്മനഃ സവസ്യാർേഥ നാപശ്യത് സദൃശീം ിയം
17 സ തസ്യ തസ്യ സത്ത്വസ്യ തത് തദ് അംഗം അനുത്തമം
സംഭൃത്യ തത് സൈമർ അംൈഗർ നിർമേമ ിയം ഉത്തമാം
18 സ താം വിദർഭരാജായ പു കാമായ താമ്യേത
നിർമിതാം ആത്മേനാ ഽർഥായ മുനിഃ ാദാൻ മഹാതപഃ
19 സാ ത ജേജ്ഞ സുഭഗാ വിദ ത്സൗദാമനീ യഥാ
വി ാജമാനാ വപുസാ വ്യവർധത ശുഭാനനാ
20 ജാതമാ ാം ച താം ദൃഷ്ട്വാ ൈവദർഭഃ പൃഥിവീപതിഃ

ഹർേഷണ ദ്വിജാതിേഭ്യാ ന്യേവദയത ഭാരത
21 അഭ്യനന്ദന്ത താം സർേവ ാഹ്മണാ വസുധാധിപ
േലാപാമുേ തി തസ്യാശ് ച ച ിേര നാമ േത ദ്വിജാഃ
22 വവൃേധ സാ മഹാരാജ ബി തീ രൂപം ഉത്തമം
അപ്സ്വ് ഇേവാത്പലിനീ ശീ ം അേഗ്നർ ഇവ ശിഖാ ശുഭാ
23 താം യൗവനസ്ഥാം രാേജ ശതം കന്യാഃ സ്വല താഃ
ദാശീ ശതം ച കല്യാണീം ഉപത ർ വശാനുഗാഃ
24 സാ ച ദാസീ ശതവൃതാ മേധ്യ കന്യാശതസ്യ ച
ആേസ്ത േതജസ്വിനീ കന്യാ േരാഹിണീവ ദിവി േഭാ
25 യൗവനസ്ഥാം അപി ച താം ശീലാചാര സമന്വിതാം
ന വേ പുരുഷഃ കശ് ചിദ് ഭയാത് തസ്യ മഹാത്മനഃ
26 സാ തു സത്യവതീ കന്യാ രൂേപണാപ്സരേസാ ഽപ്യ് അതി
േതാഷയാം ആസ പിതരം ശീേലന സ്വജനം തഥാ
27 ൈവദർഭീം തു തഥായുക്താം യുവതീം േ ക്ഷ്യ ൈവ പിതാ
മനസാ ചിന്തയാം ആസ കൈസ്മ ദദ്യാം സുതാം ഇതി
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അധ്യായം 95

1 [ൽ]
യദാ ത്വ് അമന്യതാഗേസ്ത്യാ ഗാർഹേസ്ഥ്യ താം ക്ഷമാം ഇതി
തദാഭിഗമ്യ േ ാവാച ൈവദർഭം പൃഥിവീപതിം
2 രാജൻ നിേവേശ ബുദ്ധിർ േമ വർതേത പു കാരണാത്
വരേയ ത്വാം മഹീപാല േലാപാമു ാം യച്ഛ േമ
3 ഏവം ഉക്തഃ സ മുനിനാ മഹീപാേലാ വിേചതനഃ

ത്യാഖ്യാനായ ചാശക്തഃ ദാതും അപി ൈനച്ഛത
4 തതഃ സഭാര്യാം അേഭ്യത്യ േ ാവാച പൃഥിവീപതിഃ
മഹർഷിർ വീര്യവാൻ ഏഷ ദ്ധഃ ശാപാഗ്നിനാ ദേഹത്
5 തം തഥാ ദുഃഖിതം ദൃഷ്ട്വാ സഭാര്യം പൃഥിവീപതിം
േലാപാമു ാഭിഗേമ്യദം കാേല വചനം അ വീത്
6 ന മത്കൃേത മഹീപാല പീഡാം അേഭ്യതും അർഹസി

യച്ഛ മാം അഗസ്ത്യായ ാഹ്യ് ആത്മാനം മയാ പിതഃ
7 ദുഹിതുർ വചനാദ് രാജാ േസാ ഽഗസ്ത്യായ മഹാത്മേന
േലാപാമു ാം തതഃ ാദാദ് വിധിപൂർവം വിശാം പേത
8 ാപ്യ ഭാര്യാം അഗസ്ത്യസ് തു േലാപാമു ാം അഭാഷത
മഹാർഹാണ്യ് ഉ ൈജതാനി വാസാംസ്യ് ആഭരണാനി ച
9 തതഃ സാ ദർശനീയാനി മഹാർഹാണി തനൂനി ച
സമുത്സസർജ രംേഭാരുർ വസനാന്യ് ആയേതക്ഷണാ
10 തതശ് ചീരാണി ജ ാഹ വൽകലാന്യ് അജിനാനി ച
സമാന തചര്യാ ച ബഭൂവായത േലാചനാ
11 ഗംഗാ ദ്വാരം അഥാഗമ്യ ഭഗവാൻ ഋഷിസത്തമഃ
ഉ ം ആതിഷ്ഠത തപഃ സഹ പത്ന്യാനുകൂലയാ
12 സാ ീത്യാ ബഹുമാനാച് ച പതിം പര്യചരത് തദാ
അഗസ്ത്യശ് ച പരാം ീതിം ഭാര്യായാം അകേരാത് ഭുഃ
13 തേതാ ബഹുതിേഥ കാേല േലാപാമു ാം വിശാം പേത
തപസാ േദ്യാതിതാം സ്നാതാം ദദർശ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
14 സ തസ്യാഃ പരിചാേരണ ശൗേചന ച ദേമന ച

ിയാ രൂേപണ ച ീേതാ ൈമഥുനായാജുഹാവ താം
15 തതഃ സാ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ ലജ്ജമാേനവ ഭാമിനീ
തദാ സ ണയം വാക്യം ഭഗവന്തം അഥാ വീത്
16 അസംശയം ജാ േഹേതാർ ഭാര്യാം പതിർ അവിന്ദത
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യാ തു ത്വയി മമ ീതിസ് താം ഋേഷ കർതും അർഹസി
17 യഥാ പിതുർ ഗൃേഹ വി ാസാേദ ശയനം മമ
തഥാവിേധ ത്വം ശയേന മാം ഉേപതും ഇഹാർഹസി
18 ഇച്ഛാമി ത്വാം ഗ്വിണം ച ഭൂഷൈണശ് ച വിഭൂഷിതം
ഉപസർതും യഥാകാമം ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാ
19 [അ]
ന ൈവ ധനാനി വിദ്യേന്ത േലാപാമുേ തഥാ മമ
യഥാവിധാനി കല്യാണി പിതുർ തവ സുമധ്യേമ
20 [േലാപ്]
ഈേശാ ഽസി തപസാ സർവം സമാഹർതും ഇേഹശ്വര
ക്ഷേണന ജീവേലാേക യദ് വസു കിം ചന വിദ്യേത
21 [അ]
ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം തേപാ വ്യയകരം തു േമ
യഥാ തു േമ ന നേശ്യത തപസ് തൻ മാം േചാദയ
22 [േലാപ്]
അൽപാവശിഷ്ടഃ കാേലാ ഽയം ഋതൗ മമ തേപാധന
ന ചാന്യഥാഹം ഇച്ഛാമി ത്വാം ഉേപതും കഥം ചന
23 ന ചാപി ധർമം ഇച്ഛാമി വിേലാ ം േത തേപാധന
ഏതത് തു േമ യഥാകാമം സമ്പാദയിതും അർഹസി
24 യദ്യ് ഏഷ കാമഃ സുഭേഗ തവ ബുദ്ധ്യാ വിനിശ് ചിതഃ
ഹന്ത ഗച്ഛാമ്യ് അഹം ഭേ ചര കാമം ഇഹ സ്ഥിതാ
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അധ്യായം 96

1 [േലാമഷ]
തേതാ ജഗാമ കൗരവ്യ േസാ ഽഗേസ്ത്യാ ഭിക്ഷിതും വസു

തർവാണം മഹീപാലം യം േവദാഭ്യധികം നൃൈപഃ
2 സ വിദിത്വാ തു നൃപതിഃ കുംഭേയാനിം ഉപാഗമത്
വിഷയാേന്ത സഹാമാത്യഃ ത്യഗൃഹ്ണാത് സുസത് കൃതം
3 തൈസ്മ ചാർഘ്യം യഥാന്യായം ആനീയ പൃഥിവീപതിഃ

ാഞ്ജലിഃ യേതാ ഭൂത്വാ പ ച്ഛാഗമേന ഽർഥി താം
4 [അ]
വിത്താർഥിനം അനു ാപ്തം വിദ്ധി മാം പൃഥിവീപേത
യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം യച്ഛ േമ
5 [േലാം]
തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ തൈസ്മ രാജാ ന്യേവദയത്
അേതാ വിദ്വന്ന് ഉപാദത്സ്വ യദ് അ വസു മന്യേസ
6 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
സർവഥാ ാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
7 സ തർവാണം ആദായ വ ്യ് അശ്വം അഗമത് തതഃ
സ ച തൗ വിഷയസ്യാേന്ത ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
8 തേയാർ അർഘ്യം ച പാദ്യം ച വ ്യശ്വഃ ത്യേവദയത്
അനുജ്ഞാപ്യ ച പ ച്ഛ േയാജനം ഉപ േമ
9 [അ]
വിത്തകാമാവ് ഇഹ ാപ്തൗ വിദ്ധ്യ് ആവാം പൃഥിവീപേത
യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം യച്ഛ നൗ
10 [േലാം]
തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ താഭ്യാം രാജാ ന്യേവദയത്
തേതാ ജ്ഞാത്വാ സമാദത്താം യദ് അ വ്യതിരിച്യേത
11 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
സർവഥാ ാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
12 പൗരുകുത്സം തേതാ ജ സ് സദസ ം മഹാധനം
അഗസ്ത്യശ് ച തർവാ ച വ ്യ് അശ്വശ് ച മഹീപതിഃ
13 സദസ ശ് ച താൻ സർവാൻ ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
അഭിഗമ്യ മഹാരാജ വിഷയാേന്ത സ വാഹനഃ
14 അർചയിത്വാ യഥാന്യായം ഇക്ഷ്വാകൂ രാജസത്തമഃ
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സമാശ്വസ്താംസ് തേതാ ഽപൃച്ഛത് േയാജനം ഉപ േമ
15 [അ]
വിത്തകാമാൻ ഇഹ ാപ്താൻ വിദ്ധി നഃ പൃഥിവീപേത
യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം യച്ഛ നഃ
16 [േലാം]
തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ േതഷാം രാജാ ന്യേവദയത്
അേതാ ജ്ഞാത്വാ സമാദദ്ധ്വം യദ് അ വ്യതിരിച്യേത
17 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
സർവഥാ ാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
18 തതഃ സർേവ സേമത്യാഥ േത നൃപാസ് തം മഹാമുനിം
ഇദം ഊചുർ മഹാരാജ സമേവക്ഷ്യ പര രം
19 അയം ൈവ ദാനേവാ ഹ്മന്ന് ഇല്വേലാ വസുമാൻ ഭുവി
തം അഭി മ്യ സർേവ ഽദ്യ വയം യാചാമേഹ വസു
20 േതഷാം തദാസീദ് രുചിതം ഇല്വലേസ്യാപഭിക്ഷണം
തതസ് േത സഹിതാ രാജന്ന് ഇല്വലം സമുപാ വൻ
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അധ്യായം 97

1 [ൽ]
ഇല്വലസ് താൻ വിദിത്വാ തു മഹർഷിസഹിതാൻ നൃപാൻ
ഉപസ്ഥിതാൻ സഹാമാേത്യാ വിഷയാേന്ത ഽഭ്യപൂജയത്
2 േതഷാം തേതാ ഽസുര േ ഷ്ഠ ആതിഥ്യം അകേരാത് തദാ
സ സം േതന കൗരവ്യ ാ ാ വാതാപിനാ കില
3 തേതാ രാജർഷയഃ സർേവ വിഷണ്ണാ ഗതേചതസഃ
വാതാപിം സം തം ദൃഷ്ട്വാ േമഷഭൂതം മഹാസുരം
4 അഥാ വീദ് അഗസ്ത്യസ് താൻ രാജർഷീൻ ഋഷിസത്തമഃ
വിഷാേദാ േവാ ന കർതേവ്യാ അഹം േഭാേക്ഷ്യ മഹാസുരം
5 ധുര്യാസനം അഥാസാദ്യ നിഷസാദ മഹാമുനിഃ
തം പര്യേവഷദ് ൈദേത്യ ഇല്വലഃ ഹസന്ന് ഇവ
6 അഗസ്ത്യ ഏവ കൃത്സ്നം തു വാതാപിം ബുഭുേജ തതഃ
ഭുക്തവത്യ് അസുേരാ ഽഽഹ്വാനം അകേരാത് തസ്യ ഇല്വലഃ
7 തേതാ വായുഃ ാദുരഭൂദ് അഗസ്ത്യസ്യ മഹാത്മനഃ
ഇല്വലശ് ച വിഷേണ്ണാ ഽഭൂദ് ദൃഷ്ട്വാ ജീർണം മഹാസുരം
8 ാഞ്ജലിശ് ച സഹാമാൈത്യർ ഇദം വചനം അ വീത്
കിമർഥം ഉപയാതാഃ സ്ഥ ത കിം കരവാണി വഃ
9 ത വാച തേതാ ഽഗസ്ത്യഃ ഹസന്ന് ഇല്വലം തദാ
ഈശം ഹ്യ് അസുര വിദ്മസ് ത്വാം വയം സർേവ ധേനശ്വരം
10 ഇേമ ച നാതിധനിേനാ ധനാർഥശ് ച മഹാൻ മമ
യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം യച്ഛ നഃ
11 തേതാ ഽഭിവാദ്യ തം ഋഷിം ഇല്വേലാ വാക്യം അ വീത്
ദിത്സിതം യദി േവത്സി ത്വം തേതാ ദാസ്യാമി േത വസു
12 [അ]
ഗവാം ദശസഹ ാണി രാജ്ഞാം ഏൈകകേശാ ഽസുര
താവദ് ഏവ സുവർണസ്യ ദിത്സിതം േത മഹാസുര
13 മഹ്യം തേതാ ൈവ ദ്വിഗുണം രഥശ് ൈചവ ഹിരൻ മയഃ
മേനാജവൗ വാജിനൗ ച ദിത്സിതം േത മഹാസുര
ജിജ്ഞാസ്യതാം രഥഃ സേദ്യാ വ്യക്തം ഏഷ ഹിരൻ മയഃ
14 [ൽ]
ജിജ്ഞാസ്യമാനഃ സ രഥഃ കൗേന്തയാസീദ് ധിരൻ മയഃ
തതഃ വ്യഥിേതാ ൈദേത്യാ ദദാവ് അഭ്യധികം വസു
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15 വിവാജശ് ച സുവാജശ് ച തസ്മിൻ യുക്തൗ രേഥ ഹയൗ
ഊഹതുസ് തൗ വസൂന്യ് ആശു താന്യ് അഗസ്ത്യാ മം തി
സർവാൻ രാജ്ഞഃ സഹാഗസ്ത്യാൻ നിേമഷാദ് ഇവ ഭാരത
16 അഗേസ്ത്യനാഭ്യനുജ്ഞാതാ ജ രാജർഷയസ് തദാ
കൃതവാംശ് ച മുനിഃ സർവം േലാപാമു ാ ചികീർഷിതം
17 [േലാപ്]
കൃതവാൻ അസി തത് സർവം ഭഗവൻ മമ കാങ്ക്ഷിതം
ഉത്പാദയ സകൃൻ മഹ്യം അപത്യം വീര്യവത്തരം
18 [അ]
തുേഷ്ടാ ഽഹം അസ്മി കല്യാണി തവവൃേത്തന േശാഭേന
വിചാരണാം അപേത്യ തു തവ വക്ഷ്യാമി താം ശൃണു
19 സഹ ം േത ഽ പു ാണാം ശതം വാ ദശ സംമിതം
ദശവാ ശതതുല്യാഃ സ ർ ഏേകാ വാപി സഹ വത്
20 [േലാപ്]
സഹ സംമിതഃ പു ഏേകാ േമ ഽ തേപാധന
ഏേകാ ഹി ബഹുഭിഃ േ യാൻ വിദ്വാൻ സാധുർ അസാധുഭിഃ
21 [േലാമഷ]
സ തേഥതി തിജ്ഞായ തയാ സമഭവൻ മുനിഃ
സമേയ സമശീലിന്യാ ദ്ധാവാഞ് ദ്ദധാനയാ
22 തത ആധായ ഗർഭം തം അഗമദ് വനം ഏവ സഃ
തസ്മിൻ വനഗേത ഗർേഭാ വവൃേധ സപ്ത ശാരദാൻ
23 സപ്തേമ ഽേബ്ദ ഗേത ചാപി ാച്യവത് സ മഹാകവിഃ
ജ്വലന്ന് ഇവ ഭാേവന ദൃഢസ ർ നാമ ഭാരത
സാംേഗാപനിഷദാൻ േവദാഞ് ജപന്ന് ഏവ മഹായശാഃ
24 തസ്യ പുേ ാ ഽഭവദ് ഋേഷഃ സ േതജസ്വീ മഹാൻ ഋഷിഃ
സ ബാല ഏവ േതജസ്വീ പിതുസ് തസ്യ നിേവശേന
ഇധ്മാനാം ഭാരം ആജേ ഇധ്മ വാഹസ് തേതാ ഽഭവത്
25 തഥായുക്തം ച തം ദൃഷ്ട്വാ മുമുേദ സ മുനിസ് തദാ
േലഭിേര പിതരശ് ചാസ്യ േലാകാൻ രാജൻ യേഥപ്സിതാൻ
26 അഗസ്ത്യസ്യാ മഃ ഖ്യാതഃ സർവർതുകുസുമാന്വിതഃ

ാ ാദിർ ഏവം വാതാപിർ അഗേസ്ത്യന വിനാശിതഃ
27 തസ്യായം ആ േമാ രാജൻ രമണീേയാ ഗുൈണർ യുതഃ
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ഏഷാ ഭാഗീരഥീ പുണ്യാ യേഥഷ്ടം അവഗാഹ്യതാം
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അധ്യായം 98

1 [യ്]
ഭൂയ ഏവാഹം ഇച്ഛാമി മഹർേഷസ് തസ്യ ധീമതഃ
കർമണാം വിസ്തരം േ ാതും അഗസ്ത്യസ്യ ദ്വിേജാത്തമ
2 [േലാമഷ]
ശൃണു രാജൻ കഥാം ദിവ്യാം അദ്ഭുതാം അതിമാനുഷീം
അഗസ്ത്യസ്യ മഹാരാജ ഭാവം അമിതാത്മനഃ
3 ആസൻ കൃതയുേഗ േഘാരാ ദാനവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
കാേലയാ ഇതി വിഖ്യാതാ ഗണാഃ പരമദാരുണാഃ
4 േത തു വൃ ം സമാ ിത്യ നാനാ ഹരേണാദ്യതാഃ
സമന്താത് പര്യധാവന്ത മേഹ മുഖാൻ സുരാൻ
5 തേതാ വൃ വേധ യത്നം അകുർവംസ് ിദശാഃ പുരാ
പുരന്ദരം പുര ത്യ ഹ്മാണം ഉപതസ്ഥിേര
6 കൃതാഞ്ജലീംസ് തു താൻ സർവാൻ പരേമഷ്ഠീ ഉവാച ഹ
വിദിതം േമ സുരാഃ സർവം യദ് വഃ കാര്യം ചികീർഷിതം
7 തം ഉപായം വക്ഷ്യാമി യഥാ വൃ ം വധിഷ്യഥ
ദധീച ഇതി വിഖ്യാേതാ മഹാൻ ഋഷിർ ഉദാരധീഃ
8 തം ഗത്വാ സഹിതാഃ സർേവ വരം ൈവ സ യാചത
സ േവാ ദാസ്യതി ധർമാത്മാ സു ീേതനാന്തരാത്മനാ
9 സ വാച്യഃ സഹിൈതഃ സർൈവർ ഭവദ്ഭിർ ജയകാങ്ക്ഷിഭിഃ
സ്വാന്യ് അസ്ഥീനി യേച്ഛതി ൈ േലാക്യസ്യ ഹിതായ ൈവ
സ ശരീരം സമു ജ്യ സ്വാന്യ് അസ്ഥീനി ദാസ്യതി
10 തസ്യാസ്ഥിഭിർ മഹാേഘാരം വ ം സം ിയതാം ദൃഢം
മഹച് ഛ ഹനം തീക്ഷ്ണം ഷഡ് അ ം ഭീമനിസ്വനം
11 േതന വേ ണ ൈവ വൃ ം വധിഷ്യതി ശത തുഃ
ഏതദ് വഃ സർവം ആഖ്യാതം തസ്മാച് ഛീ ം വിധീയതാം
12 ഏവം ഉക്താസ് തേതാ േദവാ അനുജ്ഞാപ്യ പിതാ മഹം
നാരായണം പുര ത്യ ദധീചസ്യാ മം യയുഃ
13 സരസ്വത്യാഃ പേര പാേര നാനാ മലതാവൃതം
ഷട് പേദാദ്ഗീത നിനൈദർ വിഘുഷ്ടം സാമ ൈഗർ ഇവ
പുംേ ാകില രേവാന്മി ം ജീവം ജീവക നാദിതം
14 മഹിൈഷശ് ച വരാൈഹശ് ച സൃമൈരശ് ചമൈരർ അപി
ത ത ാനുചരിതം ശാർദൂലഭയവർജിൈതഃ
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15 കേരണുഭിർ വാരൈണശ് ച ഭിന്നകരടാ മുൈഖഃ
സേരാ ഽവഗാൈഢഃ ീഡദ്ഭിഃ സമന്താദ് അനുനാദിതം
16 സിംഹവ്യാൈ ർ മഹാനാദാൻ നദദ്ഭിർ അനുനാദിതം
അപൈരശ് ചാപി സംലീൈനർ ഗുഹാ കന്ദരവാസിഭിഃ
17 േതഷു േതഷ്വ് അവകാേശഷു േശാഭിതം സുമേനാരമം

ിവിഷ്ടപസമ ഖ്യം ദധീചാ മം ആഗമൻ
18 ത ാപശ്യൻ ദദീചം േത ദിവാകരസമദ തിം
ജാജ്വല്യമാനം വപുഷാ യഥാ ലക്ഷ്മ്യാ പിതാ മഹം
19 തസ്യ പാദൗ സുരാ രാജന്ന് അഭിവാദ്യ ണമ്യ ച
അയാചന്ത വരം സർേവ യേഥാക്തം പരേമഷ്ഠിനാ
20 തേതാ ദദീചഃ പരമ തീതഃ; സുേരാത്തമാംസ് താൻ ഇദം അഭ വാച
കേരാമി യദ് േവാ ഹിതം അദ്യ േദവാഃ; സ്വം ചാപി േദഹം ത്വ് അഹം ഉ ജാമി
21 സ ഏവം ഉക്ത്വാ ദ്വിപദാം വരിഷ്ഠഃ; ാണാൻ വശീസ്വാൻ സഹേസാത്സ 
സർജ
തതഃ സുരാസ് േത ജഗൃഹുഃ പരാേസാർ; അസ്ഥീനി തസ്യാഥ യേഥാപേദശം
22 ഹൃഷ്ടരൂപാശ് ച ജയായ േദവാസ്; ത്വഷ്ടാരം ആഗമ്യ തം അർഥം ഊചുഃ
ത്വഷ്ടാ തു േതഷാം വചനം നിശമ്യ; ഹൃഷ്ടരൂപഃ യതഃ യത്നാത്
23 ചകാര വ ം ഭൃശം ഉ രൂപം; കൃത്വാ ച ശ ം സ ഉവാച ഹൃഷ്ടഃ
അേനന വ വേരണ േദവ; ഭസ്മീകുരുഷ്വാദ്യ സുരാരിം ഉ ം
24 തേതാ ഹതാരിഃ സഗണഃ സുഖം ൈവ; ശാധി കൃത്സ്നം ിദിവം ദിവി ഷ്ഠഃ
ത്വ ാ തേഥാക്തഃ സ പുരന്ദരസ് തു; വ ം ഹൃഷ്ടഃ യേതാ ഽഭ്യഗൃഹ്ണാത്
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അധ്യായം 99

1 [േലാമഷ]
തതഃ സവ ീ ബലിഭിർ ൈദവൈതർ അഭിരക്ഷിതഃ
ആസസാദ തേതാ വൃ ം സ്ഥിതം ആവൃത്യ േരാദസീ
2 കാലേകൈയർ മഹാകാൈയഃ സമന്താദ് അഭിര ക്ഷിതം
സമുദ്യത ഹരൈണഃ സ ശൃംൈഗർ ഇവ പർവൈതഃ
3 തേതാ യുദ്ധം സമഭവദ് േദവാനാം സഹ ദാനൈവഃ
മുഹൂർതം ഭരതേ ഷ്ഠ േലാക ാസ കരം മഹത്
4 ഉദ്യത തിപിഷ്ടാനാം ഖഡ്ഗാനാം വീരബാഹുഭിഃ
ആസീത് സുതുമുലഃ ശബ്ദഃ ശരീേരഷ്വ് അഭിപാത്യതാം
5 ശിേരാഭിഃ പതദ്ഭിശ് ച അന്തരിക്ഷാൻ മഹീതലം
താൈലർ ഇവ മഹീപാല വൃന്താദ് ൈഷ്ടർ അദൃശ്യത
6 േത േഹമകവചാ ഭൂത്വാ കാേലയാഃ പരിഘായുധാഃ

ിദശാൻ അഭ്യവർതന്ത ദാവദഗ്ധാ ഇവാ യഃ
7 േതഷാം േവഗവതാം േവഗം സഹിതാനാം ധാവതാം
ന േശകുസ് ിദശാഃ േസാഢും േത ഭഗ്നാഃ ാ വൻ ഭയാത്
8 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വേതാ ഭീതാൻ സഹ ാക്ഷഃ പുരന്ദരഃ
വൃേ വിവർധമാേന ച കശ്മലം മഹദ് ആവിശത്
9 തം ശ ം കശ്മലാവിഷ്ടം ദൃഷ്ട്വാ വി ഃ സനാതനഃ
സ്വേതേജാ വ്യദധാച് ഛേ ബലം അസ്യ വിവർധയൻ
10 വി നാപ്യായിതം ശ ം ദൃഷ്ട്വാ േദവഗണാസ് തതഃ
സ്വം സ്വം േതജഃ സമാദധ സ് തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽമലാഃ
11 സ സമാപ്യായിതഃ ശേ ാ വി നാ ൈദവൈതഃ സഹ
ഋഷിഭിശ് ച മഹാഭാൈഗർ ബലവാൻ സമപദ്യത
12 ജ്ഞാത്വാ ബലസ്ഥം ിദശാധിപം തു; നനാദ വൃേ ാ മഹേതാ നിനാദാൻ
തസ്യ ണാേദന ധരാ ദിശശ് ച; ഖം ദ്യൗർ നഗരാശ് ചാപി ചചാല സർവം
13 തേതാ മേഹ ഃ പരമാഭിതപ്തഃ; ത്വാ രവം േഘാരരൂപം മഹാന്തം
ഭേയ നിമഗ്നസ് ത്വരിതം മുേമാച; വ ം മഹത് തസ്യ വധായ രാജൻ
14 സ ശ വ ാഭിഹതഃ പപാത; മഹാസുരഃ കാഞ്ചനമാല്യധാരീ
യഥാ മഹാഞ് ൈശലവരഃ പുരസ്താത്; സ മന്ദേരാ വി കരാത് മുക്തഃ
15 തസ്മിൻ ഹേത ൈദത്യ വേര ഭയാർതഃ; ശ ഃ പദു ാവ സരഃ േവ ം
വ ം ന േമേന സ്വകരാത് മുക്തം; വൃ ം ഹതം ചാപി ഭയാൻ ന േമേന
16 സർേവ ച േദവാ മുദിതാഃ ഹൃഷ്ടാ; മഹർഷയശ് േച ം അഭി വന്തഃ
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സർവാംശ് ച ൈദത്യാംസ് ത്വരിതാഃ സേമത്യ; ജ ഃ സുരാ വൃ വധാഭിതപ്താൻ
17 േത വധ്യമാനാസ് ിദൈശസ് തദാനീം; സമു ം ഏവാവിവിശുർ ഭയാർതാഃ

വിശ്യ ൈചേവാദധിം അ േമയം; ഝഷാകുലം രത്നസമാകുലം ച
18 തദാ സ്മ മ ം സഹിതാഃ ച സ്; ൈ േലാക്യനാശാർഥം അഭിസ്മയന്തഃ
ത സ്മ േക ചിൻ മതിനിശ്ചയ ജ്ഞാസ്; താംസ് താൻ ഉപായാൻ അനുവർണ 
യന്തി
19 േതഷാം തു ത മകാലേയാഗാദ്; േഘാരാ മതിശ് ചിന്തയതാം ബഭൂവ
േയ സന്തി വിദ്യാ തപേസാപപന്നാസ്; േതഷാം വിനാശഃ ഥമം തു കാര്യഃ
20 േലാകാ ഹി സർേവ തപസാ ിയേന്ത; തസ്മാത് ത്വരധ്വം തപസഃ ക്ഷയായ
േയ സന്തി േക ചിദ് ധി വസുന്ധരായാം; തപസ്വിേനാ ധർമവിദശ് ച തജ്
ജ്ഞാഃ
േതഷാം വധഃ ിയതാം ക്ഷി ം ഏവ; േതഷു നേഷ്ടഷു ജഗത് നഷ്ടം
21 ഏവം ഹി സർേവ ഗതബുദ്ധിഭാവാ; ജഗദ് വിനാേശ പരമ ഹൃഷ്ടാഃ
ദുർഗം സമാ ിത്യ മേഹാർമിമന്തം; രത്നാ കരം വരുണസ്യാലയം സ്മ
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അധ്യായം 100

1 [േലാമഷാ]
സമു ം േത സമാ ിത്യ വാരുണം നിധിം അംഭസാം
കാേലയാഃ സ വർതന്ത ൈ േലാക്യസ്യ വിനാശേന
2 േത രാ ൗ സമഭി ദ്ധാ ഭക്ഷയന്തി സദാ മുനീൻ
ആ േമഷു ച േയ സന്തി പുേന്യഷ്വ് ആയതേനഷു ച
3 വസിസ്ഥസ്യാ േമ വി ാ ഭക്ഷിതാസ് ൈതർ ദുരാത്മഭിഃ
അശീതിശതം അഷ്ടൗ ച നവ ചാേന്യ തപസ്വിനഃ
4 ച്യവനസ്യാ മം ഗത്വാ പുന്യം ദ്വിജ നിേസവിതം
ഫലമൂലാശനാനാം ഹി മുനീനാം ഭക്ഷിതം ശതം
5 ഏവം രാ ൗ സ്മ കുർവന്തി വിവിശുശ് ചാർണവം ദിവാ
ഭരദ്വാജാ േമ ൈചവ നിയതാ ഹ്മചാരിണഃ
വായ്വാഹാരാംബുഭക്ഷാശ് ച വിംശതിഃ സംനിപാതിതാഃ
6 ഏവം േമണ സർവാംസ് താൻ ആ മാൻ ദാനവാസ് തദാ
നിശായാം പരിധാവന്തി മത്താ ഭുജബലാ യാത്
കാേലാപസൃഷ്ടാഃ കാേലയാ ഘ്നേന്താ ദ്വിജ ഗനാൻ ബഹൂൻ
7 ന ൈചനാൻ അന്വബുധ്യന്ത മനുജാ മനുേജാത്തമ
ഏവം വൃത്താൻ ൈദത്യാംസ് താംസ് താപേസഷു തപസ്വിഷു
8 ഭാേത സമദൃശ്യന്ത നിയതാഹാര കർശിതാഃ
മഹീതലസ്ഥാ മുനയഃ ശരീൈരർ ഗതജീവിൈതഃ
9 ക്ഷീണമാംൈസർ വിരുധിൈരർ വിമജ്ജാൈ ർ വിസന്ധിഭിഃ
ആകീർൈണർ ആചിതാ ഭൂമിഃ ശംഖാനാം ഇവ രാശിഭിഃ
10 കലൈശർ വി വിൈദ്ധശ് ച ൈവർ ഭൈഗ്നസ് തൈഥവ ച
വികീർൈണർ അഗ്നിേഹാൈ ശ് ച ഭൂർ ബഭൂവ സമാവൃതാ
11 നിഃസ്വാധ്യായ വഷത്കാരം നഷ്ടയേജ്ഞാത്സവ ിയം
ജഗദ് ആസീൻ നിരുത്സാഹം കാേലയ ഭയപീഡിതം
12 ഏവം ക്ഷീയമാണാശ് ച മാനവാ മനുേജശ്വര
ആത്മ ാണ പരാ ഭീതാഃ ാ വന്ത ദിേശാ ഭയാത്
13 േക ചിദ് ഗുഹാഃ വിവിശുർ നിർഝരാംശ് ചാപേര ിതാഃ
അപേര മരേണാദ്വിഗ്നാ ഭയാത് ാനാൻ സമു ജൻ
14 േക ചിദ് അ മേഹഷ്വാസാഃ ശൂരാഃ പരമദർപിതാഃ
മാർഗമാണാഃ പരം യത്നം ദാനവാനാം ച ിേര
15 ന ൈചതാൻ അധിജ സ് േത സമു ം സമുപാ ിതാൻ
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മം ജ ശ് ച പരമം ആജ ഃ ക്ഷയം ഏവ ച
16 ജഗത്യ് ഉപശമം യാേത നഷ്ടയേജ്ഞാത്സവ ിേയ
ആജ ഃ പരമാം ആർതിം ിദശാ മനുേജശ്വര
17 സേമത്യ സമേഹ ാശ് ച ഭയാൻ മ ം ച ിേര
നാരായണം പുര ത്യ ൈവകുണ്ഠം അപരാജിതം
18 തേതാ േദവാഃ സേമതാസ് േത തേദാചുർ മധുസൂദനം
ത്വം നഃ ഷ്ടാ ച പാതാ ച ഭർതാ ച ജഗതഃ േഭാ
ത്വയാ സൃഷ്ടം ഇദം സർവം യച് േചംഗം യച് ച േനംഗതി
19 ത്വയാ ഭൂമിഃ പുരാ നഷ്ടാ സമു ാത് പു േരക്ഷണ
വാരാഹം രൂപം ആസ്ഥായ ജഗദ് അർേഥ സമു താ
20 ആദി ൈദേത്യാ മഹാവീേര്യാ ഹിരണ്യകശിപുസ് ത്വയാ
നാരസിംഹം വപുഃ കൃത്വാ സൂദിതഃ പുരുേഷാത്തമ
21 അവധ്യഃ സർവഭൂതാനാം ബലിശ് ചാപി മഹാസുരഃ
വാമനം വപുർ ആ ിത്യ ൈ േലാക്യാദ് ംശിതസ് ത്വയാ
22 അസുരശ് ച മേഹഷ്വാേസാ ജംഭ ഇത്യ് അഭിവി തഃ
യജ്ഞേക്ഷാഭകരഃ രസ് ത്വൈയവ വിനിപാതിതഃ
23 ഏവമാദീനി കർമാണി േയഷാം സംഖ്യാ ന വിദ്യേത
അസ്മാകം ഭയഭീതാനാം ത്വം ഗതിർ മധുസൂദന
24 തസ്മാത് ത്വാം േദവേദേവശ േലാകാർഥം ജ്ഞാപയാമേഹ
രക്ഷ േലാകാംശ് ച േദവാംശ് ച ശ ം ച മഹേതാ ഭയാത്
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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