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അധ്യായം 101

1 [േദവാ]
ഇതഃ ദാനാദ് വർതേന്ത ജാഃ സർവാശ് ചതുർവിധാഃ
താ ഭാവിതാ ഭാവയന്തി ഹവ്യകൈവ്യർ ദിവൗകസഃ
2 േലാകാ ഹ്യ് ഏവം വർതയന്തി അേന്യാന്യം സമുപാ ിതാഃ
ത്വത് സാദാൻ നിരുദ്വിഗ്നാസ് ത്വൈയവ പരിരക്ഷിതാഃ
3 ഇദം ച സമനു ാപ്തം േലാകാനാം ഭയം ഉത്തമം
ന ച ജാനീമ േകേനേമ രാ ൗ വധ്യന്തി ാഹ്മണാഃ
4 ക്ഷീേണഷു ച ാഹ്മേണഷു പൃഥിവീ ക്ഷയം ഏഷ്യതി
തതഃ പൃഥിവ്യാം ക്ഷീണായാം ിദിവം ക്ഷയം ഏഷ്യതി
5 ത്വത് സാദാൻ മഹാബാേഹാ േലാകാഃ സർേവ ജഗത്പേത
വിനാശം നാധിഗേച്ഛയുസ് ത്വയാ ൈവ പരിരക്ഷിതാഃ
6 [വി ർ]
വിദിതം േമ സുരാഃ സർവം ജാനാം ക്ഷയകാരണം
ഭവതാം ചാപി വക്ഷ്യാമി ശൃണുധ്വം വിഗതജ്വരാഃ
7 കാേലയ ഇതി വിഖ്യാേതാ ഗണഃ പരമദാരുണഃ
ൈതശ് ച വൃ ം സമാ ിത്യ ജഗത് സർവം ബാധിതം
8 േത വൃ ം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ സഹ ാേക്ഷണ ധീമതാ
ജീവിതം പരിരക്ഷന്തഃ വിഷ്ടാ വരുണാലയം
9 േത വിേശ്യാദധിം േഘാരം ന ാഹസമാകുലം
ഉത്സാദനാർഥം േലാകാനാം രാ ൗ ഘ്നന്തി മുനീൻ ഇഹ
10 ന തു ശക്യാഃ ക്ഷയം േനതും സമു ാ യഗാ ഹി േത
സമു സ്യ ക്ഷേയ ബുദ്ധിർ ഭവദ്ഭിഃ സ ധാര്യതാം
അഗേസ്ത്യന വിനാ േകാ ഹി ശേക്താ ഽേന്യാ ഽർണവ േശാഷേണ
11 ഏതച് ത്വാ വേചാ േദവാ വി നാ സമുദാഹൃതം
പരേമഷ്ഠിനം ആജ്ഞാപ്യ അഗസ്ത്യസ്യാ മം യയുഃ
12 ത ാപശ്യൻ മഹാത്മാനം വാരുണിം ദീപ്തേതജസം
ഉപാസ്യമാനം ഋഷിഭിർ േദൈവർ ഇവ പിതാമഹം
13 േത ഽഭിഗമ്യ മഹാത്മാനം ൈമ ാവരുണിം അച തം
ആ മസ്ഥം തേപാ രാശിം കർമഭിഃ ൈസ്വർ അഭി വൻ
14 [േദവാ]
നഹുേഷണാഭിതപ്താനാം ത്വം േലാകാനാം ഗതിഃ പുരാ

ംശിതശ് ച സുൈരശ്വര്യാൽ േലാകാർഥം േലാകകണ്ഠകഃ
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15 േ ാധാത് വൃദ്ധഃ സഹസാ ഭാ രസ്യ നേഗാത്തമഃ
വചസ് തവാനതി ാമൻ വിന്ധ്യഃ ൈശേലാ ന വർധേത
16 തമസാ ചാവൃേത േലാേക മൃത നാഭ്യർദിതാഃ ജാഃ
ത്വാം ഏവ നാഥം ആസാദ്യ നിർവൃതിം പരമാം ഗതാഃ
17 അസ്മാകം ഭയഭീതാനാം നിത്യേശാ ഭഗവാൻ ഗതിഃ
തതസ് ത്വ് ആർതാഃ യാചാമസ് ത്വാം വരം വദേരാ ഹ്യ് അസി
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അധ്യായം 102

1 [യ്]
കിമർഥം സഹസാ വിന്ധ്യഃ വൃദ്ധഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ മഹാമുേന
2 [േലാമഷ]
അ ിരാജം മഹാൈശലം മരും കനകപർവതം
ഉദയാസ്തമേയ ഭാനുഃ ദക്ഷിണം അവർതത
3 തം തു ദൃഷ്ട്വാ തഥാ വിന്ധ്യഃ ൈശലഃ സൂര്യം അഥാ വീത്
യഥാ ഹി േമരുർ ഭവതാ നിത്യശഃ പരിഗമ്യേത

ദക്ഷിണം ച ിയേത മാം ഏവം കുരു ഭാ ര
4 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ സൂര്യഃ ൈശേല ം ത്യഭാസത
നാഹം ആേത്മച്ഛയാ ൈശലകേരാമ്യ് ഏനം ദക്ഷിണം
ഏഷ മാർഗഃ ദിേഷ്ടാ േമ േയേനദം നിർമിതം ജഗത്
5 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ േ ാധാത് വൃദ്ധഃ സഹസാചലഃ
സൂര്യാ ച മേസാർ മാർഗം േരാ ം ഇച്ഛൻ പരന്തപ
6 തേതാ േദവാഃ സഹിതാഃ സർവ ഏവ; േസ ാഃ സമാഗമ്യ മഹാ ിരാജം
നിവാരയാം ആസുർ ഉപായതസ് തം; ന ച സ്മ േതഷാം വചനം ചകാര
7 അഥാഭിജ ർ മുനിം ആ മസ്ഥം; തപസ്വിനം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠം
അഗസ്ത്യം അത്യദ്ഭുതവീര്യദീപ്തം; തം ചാർഥം ഊചുഃ സഹിതാഃ സുരാസ് േത
8 [േദവാ]
സൂര്യാ ച മേസാർ മാർഗം നക്ഷ ാണാം ഗതിം തഥാ
ൈശലരാേജാ വൃേണാത്യ് ഏഷ വിന്ധ്യഃ േ ാധവശാനുഗഃ
9 തം നിവാരയിതും ശേക്താ നാന്യഃ കശ് ചിദ് ദ്വിേജാത്തമ
ഋേത ത്വാം ഹി മഹാഭാഗ തസ്മാദ് ഏനം നിവാരയ
10 [േലാമഷ]
തച് ത്വാ വചനം വി ഃ സുരാണാം ൈശലം അഭ്യഗാത്
േസാ ഽഭിഗമ്യാ വീദ് വിന്ധ്യം സദാരഃ സമുപസ്ഥിതഃ
11 മാർഗം ഇഛാമ്യ് അഹം ദത്തം ഭവതാ പർവേതാത്തമ
ദക്ഷിണാം അഭിഗന്താസ്മി ദിശം കാേര്യണ േകന ചിത്
12 യാവദാഗമനം മഹ്യം താവത് ത്വം തിപാലയ
നിവൃേത്ത മയി ൈശേല തേതാ വർധസ്വ കാമതഃ
13 ഏവം സ സമയം കൃത്വാ വിേന്ധ്യനാമി കർശന
അദ്യാപി ദക്ഷിണാ േദശാദ് വാരുണിർ ന നിവർതേത
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14 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യഥാ വിേന്ധ്യാ ന വർധേത
അഗസ്ത്യസ്യ ഭാേവന യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
15 കാേലയാസ് തു യഥാ രാജൻ സുൈരഃ സർൈവർ നിഷൂദിതാഃ
അഗസ്ത്യാദ് വരം ആസാദ്യ തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
16 ിദശാനാം വേചാ ത്വാ ൈമ ാവരുണിർ അ വീത്
കിമർഥം അഭിയാതാഃ സ്ഥ വരം മത്തഃ കിം ഇച്ഛഥ
ഏവം ഉക്താസ് തതസ് േതന േദവാസ് തം മുനിം അ വൻ
17 ഏവം ത്വേയച്ഛാമ കൃതം മഹർേഷ; മഹാർണവം പീയമാനം മഹാത്മൻ
തേതാ വധിഷ്യാമ സഹാനുബന്ധാൻ; കാേലയ സഞ്ജ്ഞാൻ സുരവിദ്വിഷസ്
താൻ
18 ിദശാനാം വചഃ ത്വാ തേഥതി മുനിർ അ വീത്
കരിേഷ്യ ഭവതാം കാമം േലാകാനാം ച മഹത് സുഖം
19 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഽഗച്ഛത് സമു ം സരിതാം പതിം
ഋഷിഭിശ് ച തപഃസിൈദ്ധഃ സാർധം േദൈവശ് ച സു തഃ
20 മനുേസ്യാരഗ ഗന്ധർവയക്ഷകി രുഷാസ് തഥാ
അനുജ ർ മഹാത്മാനം കാമാസ് തദ് അദ്ഭുതം
21 തേതാ ഽഭ്യഗച്ഛൻ സഹിതാഃ സമു ം ഭീമ നിഷ്വനം
നൃത്യന്തം ഇവ േചാർമീഭിർ വൽഗന്തം ഇവ വായുനാ
22 ഹസന്തം ഇവ േഫനൗൈഘഃ സ്ഖലന്തം കന്ദേരഷു ച
നാനാ ാഹസമാകീർണം നാനാദ്വിജ ഗനായുതം
23 അഗസ്ത്യസഹിതാ േദവാഃ സഗന്ധർവമേഹാരഗാഃ
ഋഷയശ് ച മഹാഭാഗാഃ സമാേസദുർ മേഹാദധിം
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അധ്യായം 103

1 [േലാമഷ]
സമു ം സ സമാസാദ്യ വാരുണിർ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ഉവാച സഹിതാൻ േദവാൻ ഋഷീംശ് ൈചവ സമാഗതാൻ
2 ഏഷ േലാകഹിതാർഥം ൈവ പിബാമി വരുണാലയം
ഭവദ്ഭിർ യദ് അനുേഷ്ഠയം തച് ഛീ ം സംവിധീയതാം
3 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം ൈമ ാവരുണിർ അച ത
സമു ം അപിബത് ദ്ധഃ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
4 പീയമാനം സമു ം തു ദൃഷ്ട്വാ േദവാഃ സവാസവാഃ
വിസ്മയം പരമം ജ ഃ തിഭിശ് ചാപ്യ് അപൂജയൻ
5 ത്വം നസ് ാതാ വിധാതാ ച േലാകാനാം േലാകഭാവനഃ
ത്വത് സാദാത് സമുേച്ഛദം ന ഗേച്ഛത് സാമരം ജഗത്
6 സ ജ്യമാനസ് ിദൈശർ മഹാത്മാ; ഗന്ധർവതൂേര്യഷു നദ സർവശഃ
ദിൈവ്യശ് ച പുൈഷ്പർ അവകീര്യമാേണാ; മഹാർണവം നിഃസലിലം ചകാര
7 ദൃഷ്ട്വാ കൃതം നിഃസലിലം മഹാർണവം; സുരാഃ സമസ്താഃ പരമ ഹൃഷ്ടാഃ

ഗൃഹ്യ ദിവ്യാനി വരായുധാനി; താൻ ദാനവാഞ് ജ ർ അദീനസത്ത്വാഃ
8 േത വധ്യമാനാസ് ിദൈശർ മഹാത്മഭിർ; മഹാബൈലർ േവഗിഭിർ ഉന്നദ 
ദ്ഭിഃ
ന േസഹിേര േവഗവതാം മഹാത്മനാം; േവഗം തദാ ധാരയിതും ദിവൗകസാം
9 േത വധ്യമാനാസ് ിദൈശർ ദാനവാ ഭീമനിസ്വനാഃ
ച ഃ സുതുമുലം യുദ്ധം മുഹൂർതം ഇവ ഭാരത
10 േത പൂർവം തപസാ ദഗ്ധാ മുനിഭിർ ഭാവിതാത്മഭിഃ
യതമാനാഃ പരം ശക്ത്യാ ിദൈശർ വിനിഷൂദിതാഃ
11 േത േഹമനിഷ്കാഭരണാഃ കുണ്ഡലാംഗദ ധാരിണഃ
നിഹത്യ ബഹ്വ് അേശാഭന്ത പുഷ്പിതാ ഇവ കിംശുകാഃ
12 ഹതേശഷാസ് തതഃ േക ചിത് കാേലയാ മനുേജാത്തമ
വിദാര്യ വസുധാം േദവീം പാതാലതലം ആ ിതാഃ
13 നിഹതാൻ ദാനവാൻ ദൃഷ്ട്വാ ിദശാ മുനിപുംഗവം
തു വുർ വിവിൈധർ വാൈക്യർ ഇദം ൈചവാ വൻ വചഃ
14 ത്വത് സാദാൻ മഹാഭാഗ േലാൈകഃ ാപ്തം മഹത് സുഖം
ത്വത് േതജസാ ച നിഹതാഃ കാേലയാഃ ര വി മാഃ
15 പൂരയസ്വ മഹാബാേഹാ സമു ം േലാകഭാവന
യത് ത്വയാ സലിലം പീതം തദ് അസ്മിൻ പുനർ ഉ ജ
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16 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച ഭഗവാൻ മുനിപുംഗവഃ
ജീർണം തദ് ധി മയാ േതായം ഉപാേയാ ഽന്യഃ ചിന്ത്യതാം
പൂരണാർഥം സമു സ്യ ഭവദ്ഭിർ യത്നം ആസ്ഥിൈതഃ
17 ഏതച് ത്വാ തു വചനം മഹർേഷ ഭാവിതാത്മനഃ
വിസ്മിതാശ് ച വിഷണ്ണാശ് ച ബഭൂവുഃ സഹിതാഃ സുരാഃ
18 പര രം അനുജ്ഞാപ്യ നമ്യ മുനിപുംഗവം

ജാഃ സർവാ മഹാരാജ വി ജ ർ യഥാഗതം
19 ിദശാ വി നാ സാർധം ഉപജ ഃ പിതാമഹം
പൂരണാർഥം സമു സ്യ മ യിത്വാ പുനഃ പുനഃ
ഊചുഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ സാഗരസ്യാഭിപൂരണം
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അധ്യായം 104

1 [േലാമഷ]
താൻ ഉവാച സേമതാംസ് തു ഹ്മാ േലാകപിതാമഹഃ
ഗച്ഛധ്വം വിബുധാഃ സർേവ യഥാകാമം യേഥപ്സിതം
2 മഹതാ കാലേയാേഗന കൃതിം യാസ്യേത ഽർണവഃ
ജ്ഞാതീൻ ൈവ കാരണം കൃത്വാ മഹാരാേജ്ഞാ ഭഗീരഥാത്
3 [യ്]
കഥം ൈവ ജ്ഞാതേയാ ഹ്മൻ കാരണം ചാ കിം മുേന
കഥം സമു ഃ പൂർണശ് ച ഭഗീരഥ പരി മാത്
4 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ തേപാധന
കഥ്യമാനം ത്വയാ വി രാജ്ഞാം ചരിതം ഉത്തമം
5 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു വിേ േ ാ ധർമരാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
കഥയാം ആസ മാഹാത്മ്യം സഗരസ്യ മഹാത്മനഃ
6 [േലാമഷ]
ഇക്ഷ്വാകൂണാം കുേല ജാതഃ സഗേരാ നാമ പാർഥിവഃ
രൂപസത്ത്വബേലാേപതഃ സ ചാപു ഃ താപവാൻ
7 സ ൈഹഹയാൻ സമുത്സാദ്യ താലജംഘാംശ് ച ഭാരത
വേശ ച കൃത്വാ രാേജ്ഞാ ഽന്യാൻ സ്വരാജ്യം അന്വശാസത
8 തസ്യ ഭാേര്യ ത്വ് അഭവതാം രൂപയൗവന ദർപിേത
ൈവദർഭീ ഭരതേ ഷ്ഠ ൈശബ്യാ ച ഭരതർഷഭ
9 സപു കാേമാ നൃപതിസ് തതാപ സുമഹത് തപഃ
പത്നീഭ്യാം സഹ രാേജ ൈകലാസം ഗിരിം ആ ിതഃ
10 സ തപ്യമാനഃ സുമഹത് തേപാേയാഗസമന്വിതഃ
ആസസാദ മഹാത്മാനം ്യക്ഷം ിപുരമർദനം
11 ശങ്കരം ഭവം ഈശാനം ശൂലപാനിം പിനാകിനം

്യംബകം ശിവം ഉേ ശം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
12 സ തം ദൃൈഷ്ട്വവ വരദം പത്നീഭ്യാം സഹിേതാ നൃപഃ

നിപത്യ മഹാബാഹുഃ പു ാർഥം സമയാചത
13 തം ീതിമാൻ ഹരഃ ാഹ സഭാര്യം നൃപസത്തമം
യസ്മിൻ വൃേതാ മുഹൂർേത ഽഹം ത്വേയഹ നൃപേത വരം
14 ഷഷ്ടിഃ പു സഹ ാണി ശൂരാഃ സമരദർപിതാഃ
ഏകസ്യാം സംഭവിഷ്യന്തി പത്ന്യാം തവ നേരാത്തമ
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15 േത ൈചവ സർേവ സഹിതാഃ ക്ഷയം യാസ്യന്തി പാർഥിവ
ഏേകാ വംശധരഃ ശൂര ഏകസ്യാം സംഭവിഷ്യതി
ഏവം ഉക്ത്വാ തു തം രു സ് തൈ വാന്തരധീയത
16 സ ചാപി സഗേരാ രാജാ ജഗാമ സ്വം നിേവശനം
പത്നീഭ്യാം സഹിതസ് താത േസാ ഽതിഹൃഷ്ട മനാസ് തദാ
17 തസ്യാഥ മനുജേ ഷ്ഠ േത ഭാേര്യ കമേലക്ഷേണ
ൈവദർഭീ ൈചവ ൈശബ്യാ ച ഗർഭിണ്യൗ സംബഭൂവതുഃ
18 തതഃ കാേലന ൈവദർഭീ ഗർഭാലാബും വ്യജായത
ൈശബ്യാ ച സുഷുേവ പു ം കുമാരം േദവരൂപിണം
19 തദാലാബും സമു ം മേനാ ചേ സ പാർഥിവഃ
അഥാന്തരിക്ഷാച് ഛു ാവ വാചം ഗംഭീരനിസ്വനാം
20 രാജൻ മാ സാഹസം കാർഷീഃ പു ാൻ ന ത്യ ം അർഹസി
അലാബുമധ്യാൻ നി ഷ്യ ബീജം യേത്നന േഗാപ്യതാം
21 േസാപേസ്വേദഷു പാേ ഷു ഘൃതപൂർേണഷു ഭാഗശഃ
തതഃ പു സഹ ാണി ഷഷ്ടിം ാപ്സ്യസി പാർഥിവ
22 മഹാേദേവന ദിഷ്ടം േത പു ജന്മ നരാധിപ
അേനന മേയാേഗന മാ േത ബുദ്ധിർ അേതാ ഽന്യഥാ
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അധ്യായം 105

1 [േലാമഷ]
ഏതച് ത്വാന്തരിക്ഷാച് ച സ രാജാ രാജസത്തമ
യേഥാക്തം തച് ചകാരാഥ ദ്ദധദ് ഭരതർഷഭ
2 ഷഷ്ടിഃ പു സഹ ാണി തസ്യാ തിമ േതജസഃ
രു സാദാദ് രാജർേഷഃ സമജായന്ത പാർഥിവ
3 േത േഘാരാഃ രകർമാണ ആകാശപരിഷർപിണഃ
ബഹുത്വാച് ചാവജാനന്തഃ സർവാംൽ േലാകാൻ സഹാമരാൻ
4 ിദശാംശ് ചാപ്യ് അബാധന്ത തഥാ ഗന്ധർവരാക്ഷസാൻ
സർവാണി ൈചവ ഭൂതാനി ശൂരാഃ സമരശാലിനഃ
5 വധ്യമാനാസ് തേതാ േലാകാഃ സാഗൈരർ മന്ദബുദ്ധിഭിഃ

ഹ്മാണം ശരണം ജ ഃ സഹിതാഃ സർവൈദവൈതഃ
6 താൻ ഉവാച മഹാഭാഗഃ സർവേലാകപിതാമഹഃ
ഗച്ഛധ്വം ിദശാഃ സർേവ േലാൈകഃ സാർധം യഥാഗതം
7 നാതിദീർേഘണ കാേലന സാഗരാണാം ക്ഷേയാ മഹാൻ
ഭവിഷ്യതി മഹാേഘാരഃ സ്വകൃൈതഃ കർമഭിർ സുരാഃ
8 ഏവം ഉക്താസ് തേതാ േദവാ േലാകാശ് ച മനുേജശ്വര
പിതാമഹം അനുജ്ഞാപ്യ വി ജ ർ യഥാഗതം
9 തതഃ കാേല ബഹുതിേഥ വ്യതീേത ഭരതർഷഭ
ദീക്ഷിതഃ സഗേരാ രാജാ ഹയേമേധന വീര്യവാൻ
തസ്യാേശ്വാ വ്യചരദ് ഭൂമിം പുൈ ഃ സുപരിരക്ഷിതഃ
10 സമു ം സ സമാസാദ്യ നിേസ്തായം ഭീമദർശനം
രക്ഷ്യമാണഃ യേത്നന തൈ വാന്തരധീയത
11 തതസ് േത സാഗരാസ് താത ഹൃതം മത്വാ ഹേയാത്തമം
ആഗമ്യ പിതുർ ആചഖ ർ അദൃശ്യം തുരഗം ഹൃതം
േതേനാക്താ ദി സർവാസു സർേവ മാർഗത വാജിനം
12 തതസ് േത പിതുർ ആജ്ഞായ ദി സർവാസു തം ഹയം
അമാർഗന്ത മഹാരാജ സർവം ച പൃഥിവീതലം
13 തതസ് േത സാഗരാഃ സർേവ സമുേപത്യ പര രം
നാധ്യഗച്ഛന്ത തുരഗം അശ്വഹർതാരം ഏവ ച
14 ആഗമ്യ പിതരം േചാചുസ് തതഃ ാഞ്ജലേയാ ഽ തഃ
സസമു വനദ്വീപാ സനദീ നദകന്ദരാ
സപർവതവേനാേദ്ദശാ നിഖിേലന മഹീ നൃപ
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15 അസ്മാഭിർ വിചിതാ രാജഞ് ശാസനാത് തവ പാർഥിവ
ന ചാശ്വം അധിഗച്ഛാേമാ നാശ്വഹർതാരം ഏവ ച
16 ത്വാ തു വചനം േതഷാം സ രാജാ േ ാധമൂർഛിതഃ
ഉവാച വചനം സർവാംസ് തദാ ൈദവവശാൻ നൃപ
17 അനാഗമായ ഗച്ഛധ്വം ഭൂേയാ മാർഗത വാജിനം
യജ്ഞിയം തം വിനാ ഹ്യ് അശ്വം നാഗന്തവ്യം ഹി പു കാഃ
18 തിഗൃഹ്യ തു സേന്ദശം തതസ് േത സഗരാത്മജാഃ
ഭൂയ ഏവ മഹീം കൃത്സ്നാം വിേചതും ഉപച മുഃ
19 അഥാപശ്യന്ത േത വീരാഃ പൃഥിവീം അവദാരിതാം
സമാസാദ്യ ബിലം തച് ച ഖനന്തഃ സഗരാത്മജാഃ
കുദ്ദാൈലർ േ ഷുൈകശ് ൈചവ സമു ം അഖനംസ് തദാ
20 സ ഖന്യമാനഃ സഹിൈതഃ സാഗൈരർ വരുണാലയഃ
അഗച്ഛത് പരമാം ആർതിം ദാര്യമാണഃ സമന്തതഃ
21 അസുേരാരഗ രക്ഷാംസി സത്ത്വാനി വിവിധാനി ച
ആർതനാദം അകുർവന്ത വധ്യമാനാനി സാഗൈരഃ
22 ഛിന്നശീർഷാ വിേദഹാശ് ച ഭിന്നജാന്വ് അസ്ഥി മസ്തകാഃ

ാണിനഃ സമദൃശ്യന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
23 ഏവം ഹി ഖനതാം േതഷാം സമു ം മകരാലയം
വ്യതീതഃ സുമഹാൻ കാേലാ ന ചാശ്വഃ സമദൃശ്യത
24 തതഃ പൂർേവാത്തേര േദേശ സമു സ്യ മഹീപേത
വിദാര്യ പാതാലം അഥ സ്ര ദ്ധാഃ സഗരാത്മജാഃ
അപശ്യന്ത ഹയം ത വിചരന്തം മഹീതേല
25 കപിലം ച മഹാത്മാനം േതേജാരാശിം അനുത്തമം
തപസാ ദീപ്യമാനം തം ജ്വാലാഭിർ ഇവ പാവകം
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അധ്യായം 106

1 [േലാമഷ]
േത തം ദൃഷ്ട്വാ ഹയം രാജൻ സ ഹൃഷ്ടതനൂ രുഹാഃ
അനാദൃത്യ മഹാത്മാനം കപിലം കാലേചാദിതാഃ
സ്ര ദ്ധാഃ സമധാവന്ത അശ്വ ഹണ കാങ്ക്ഷിണഃ
2 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ കപിേലാ മുനിസത്തമഃ
വാസുേദേവതി യം ാഹുഃ കപിലം മുനിസത്തമം
3 സ ച ർ വിവൃതം കൃത്വാ േതജസ് േതഷു സമു ജൻ
ദദാഹ സുമഹാേതജാ മന്ദബുദ്ധീൻ സ സാഗരാൻ
4 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭസ്മസാദ് ഭൂതാൻ നാരദഃ സുമഹാതപാഃ
സഗരാന്തികം ആഗച്ഛത് തച് ച തൈസ്മ ന്യേവദയത്
5 സ തച് ത്വാ വേചാ േഘാരം രാജാ മുനിമുേഖാദ്ഗതം
ആത്മാനം ആത്മനാശ്വസ്യ ഹയം ഏവാന്വചിന്തയത്
6 അംശുമന്തം സമാഹൂയ അസമജ്ഞഃ സുതം തദാ
പൗ ം ഭരതശാർദൂല ഇദം വചനം അ വീത്
7 ഷഷ്ടിസ് താനി സഹ ാണി പു ാണാം അമിതൗജസാം
കാപിലം േതജ ആസാദ്യ മത്കൃേത നിധനം ഗതാഃ
8 തവ ചാപി പിതാ താത പരിത്യേക്താ മയാനഘ
ധർമം സംരക്ഷമാേണന പൗരാണാം ഹിതം ഇച്ഛതാ
9 [യ്]
കിമർഥം രാജശാർദൂലഃ സഗരഃ പു ം ആത്മജം
ത്യക്തവാൻ ദുസ്ത്യജം വീരം തൻ േമ ഹി തേപാധന
10 [ൽ]
അസമഞ്ജാ ഇതി ഖ്യാതഃ സഗരസ്യ സുേതാ ഹ്യ് അഭൂത്
യം ൈശബ്യാ ജനയാം ആസ പൗരാണാം സ ഹി ദാരകാൻ
ഖുേരഷു േ ാശേതാ ഗൃഹ്യ നദ്യാം ചിേക്ഷപ ദുർബലാൻ
11 തതഃ പൗരാഃ സമാജ ർ ഭയേശാകപരി താഃ
സഗരം ചാഭ്യയാചന്ത സർേവ ാഞ്ജലയഃ സ്ഥിതാഃ
12 ത്വം നസ് ാതാ മഹാരാജ പരച ാദിഭിർ ഭൈയഃ
അസമേഞ്ജാ ഭയാദ് േഘാരാത് തേതാ നസ് ാതും അർഹസി
13 പൗരാണാം വചനം ത്വാ േഘാരം നൃപതിസത്തമഃ
മുഹൂർതം വിമേനാ ഭൂത്വാ സചിവാൻ ഇദം അ വീത്
14 അസമഞ്ജാഃ പുരാദ് അദ്യ സുേതാ േമ വി വാസ്യതാം
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യദി േവാ മത് ിയം കാര്യം ഏതച് ഛീ ം വിധീയതാം
ഏവം ഉക്താ നേരേ ണ സചിവാസ് േത നരാധിപ
15 യേഥാക്തം ത്വരിതാശ് ച ർ യഥാജ്ഞാപിതവാൻ നൃപഃ
16 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യഥാ പുേ ാ മഹാത്മനാ
പൗരാണാം ഹിതകാേമന സഗേരണ വിവാസിതഃ
17 അംശുമാംസ് തു മേഹഷ്വാേസാ യദ് ഉക്തഃ സഗേരണ ഹ
തത് േത സർവം വക്ഷ്യാമി കീർത്യമാനം നിേബാധ േമ
18 [സഗര]
പിതുശ് ച േത ഽഹം ത്യാേഗന പു ാണാം നിധേനന ച
അലാേഭന തഥാശ്വസ്യ പരിതപ്യാമി പു ക
19 തസ്മാദ് ദുഃഖാഭിസന്തപ്തം യജ്ഞവിഘ്നാച് ച േമാഹിതം
ഹയസ്യാനയനാത് പൗ നരകാൻ മാം സമുദ്ധര
20 [ൽ]
അംശുമാൻ ഏവം ഉക്തസ് തു സഗേരണ മഹാത്മനാ
ജഗാമ ദുഃഖാത് തം േദശം യ ൈവ ദാരിതാ മഹീ
21 സ തു േതൈനവ മാർേഗണ സമു ം വിേവശ ഹ
അപശ്യച് ച മഹാത്മാനം കപിലം തുരഗം ച തം
22 സ ദൃഷ്ട്വാ േതജേസാ രാശിം പുരാണം ഋഷിസത്തമം

ണമ്യ ശിരസാ ഭൂമൗ കാര്യം അൈസ്മ ന്യേവദയത്
23 തതഃ ീേതാ മഹാേതജാഃ കലിേപാ ഽംശുമേതാ ഽഭവത്
ഉവാച ൈചനം ധർമാത്മാ വരേദാ ഽസ്മീതി ഭാരത
24 സ വേ തുരഗം ത ഥമം യജ്ഞകാരണാത്
ദ്വിതീയം ഉദകം വേ പിതൄണാം പാവേനപ്സയാ
25 തം ഉവാച മഹാേതജാഃ കപിേലാ മുനിപുംഗവഃ
ദദാനി തവ ഭ ം േത യദ് യത് ാർഥയേസ ഽനഘ
26 ത്വയി ക്ഷമാ ച ധർമശ് ച സത്യം ചാപി തിഷ്ഠിതം
ത്വയാ കൃതാർഥഃ സഗരഃ പു വാംശ് ച ത്വയാ പിതാ
27 തവ ൈചവ ഭാേവണ സ്വർഗം യാസ്യന്തി സാഗരാഃ
പൗ ശ് ച േത ിപഥ ഗാം ിദിവാദ് ആനയിഷ്യതി
പാവനാർഥം സാഗരാണാം േതാഷയിത്വാ മേഹശ്വരം
28 ഹയം നയസ്വ ഭ ം േത യജ്ഞിയം നരപുംഗവ
യജ്ഞഃ സമാപ്യതാം താത സഗരസ്യ മഹാത്മനഃ
29 അംശുമാൻ ഏവം ഉക്തസ് തു കപിേലന മഹാത്മനാ
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ആജഗാമ ഹയം ഗൃഹ്യ യജ്ഞവാടം മഹാത്മനഃ
30 േസാ ഽഭിവാദ്യ തതഃ പാദൗ സഗരസ്യ മഹാത്മനഃ
മൂർധ്നി േതനാപ്യ് ഉപാ ാതസ് തൈസ്മ സർവം ന്യേവദയത്
31 യഥാദൃഷ്ടം തം ചാപി സാഗരാണാം ക്ഷയം തഥാ
തം ചാൈസ്മ ഹയം ആചസ്ത യജ്ഞവാടം ഉപാഗതം
32 തച് ത്വാ സഗേരാ രാജാ പു ജം ദുഃഖം അത്യജത്
അംശുമന്തം ച സ ജ്യ സമാപയത തം തും
33 സമാപ്തയജ്ഞഃ സഗേരാ േദൈവഃ സർൈവഃ സഭാജിതഃ
പു േത്വ കൽപയാം ആസ സമു ം വരുണാലയം
34 ശാസ്യ സുചിരം കാലം രാജ്യം രാജീവേലാചനഃ
പൗേ ഭാരം സമാേവശ്യ ജഗാമ ിദിവം തദാ
35 അംശുമാൻ അപി ധർമാത്മാ മഹീം സാഗരേമഖലാം

ശശാശ മഹാരാജ യൈഥവാസ്യ പിതാ മഹഃ
36 തസ്യ പു ഃ സമഭവദ് ദിലീേപാ നാമ ധർമവിത്
തൈസ്മ രാജ്യം സമാധായ അംശുമാൻ അപി സംസ്ഥിതഃ
37 ദിലീപസ് തു തതഃ ത്വാ പിതൄണാം നിധനം മഹത്
പര്യതപ്യത ദുഃേഖന േതഷാം ഗതിം അചിന്തയത്
38 ഗംഗാവതരേണ യത്നം സുമഹച് ചാകേരാൻ നൃപഃ
ന ചാവതാരയാം ആസ േചഷ്ടമാേനാ യഥാബലം
39 തസ്യ പു ഃ സമഭവച് ീമാൻ ധർമപരായണഃ
ഭഗീരഥ ഇതി ഖ്യാതഃ സത്യവാഗ് അനസൂയകഃ
40 അഭിഷിച്യ തു തം രാേജ്യ ദിലീേപാ വനം ആ ിതഃ
തപഃസിദ്ധിസമാേയാഗാത് സ രാജാ ഭരതർഷഭ
വനാജ് ജഗാമ ിദിവം കാലേയാേഗന ഭാരത
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അധ്യായം 107

1 [േലാമഷ]
സ തു രാജാ മേഹഷ്വാസശ് ച വർതീ മഹാരഥഃ
ബഭൂവ സർവേലാകസ്യ മേനാ നയനനന്ദനഃ
2 സ ശു ാവ മഹാബാഹുഃ കപിേലന മഹാത്മനാ
പിതൄണാം നിധനം േഘാരം അ ാപ്തിം ിദിവസ്യ ച
3 സ രാജ്യം സചിേവ ന്യസ്യ ഹൃദേയന വിദൂയതാ
ജഗാമ ഹിമവത്പാർശ്വം തപസ് ത ം നേരശ്വരഃ
4 ആരിരാധയിഷുർ ഗംഗാം തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
േസാ ഽപശ്യത നരേ ഷ്ഠ ഹിമവന്തം നേഗാത്തമം
ശൃംൈഗർ ബഹുവിധാകാൈരർ ധാതുമദ്ഭിർ അലം കൃതം
5 പവനാലംബിഭിർ േമൈഘഃ പരിഷ്വക്തം സമന്ത തഃ
6 നദീ കുഞ്ജ നിതംൈബശ് ച േസാദൈകർ ഉപേശാഭിതം
ഗുഹാ കന്ദരസംലീൈനഃ സിംഹവ്യാൈ ർ നിേഷവിതം
7 ശകുൈനശ് ച വി ചി ാംൈഗഃ കൂജദ്ഭിർ വിവിധാ ഗിരഃ
ഭൃംഗരാൈജസ് തഥാ ഹംൈസർ ദാത ൈഹർ ജലകു ൈതഃ
8 മയൂൈരഃ ശതപൈ ശ് ച േകാകിൈലർ ജീവ ജീവൈകഃ
ചേകാൈരർ അസിതാപാംൈഗസ് തഥാ പു ിൈയർ അപി
9 ജലസ്ഥാേനഷു രേമ്യഷു പദ്മിനീഭിശ് ച സ ലം
സാരസാനാം ച മധുൈരർ വ്യാഹൃൈതഃ സമലം കൃതം
10 കിംനൈരർ അപ്സേരാഭിശ് ച നിേഷവിത ശിലാതലം
ദിശാഗജവിഷാണാൈ ഃ സമന്താദ് ഘൃഷ്ട പാദപം
11 വിദ്യാധരാനുചരിതം നാനാരത്നസമാകുലം
വിേഷാൽബൈണർ ഭുജം ൈഗശ് ച ദീപ്തജിൈഹ്വർ നിേഷവിതം
12 ക്വ ചിത് കനകസങ്കാശം ക്വ ചിദ് രജതസംനിഭം
ക്വ ചിദ് അഞ്ജന പുഞ്ജാഭം ഹിമവന്തം ഉപാഗമത്
13 സ തു ത നരേ ഷ്ഠസ് തേപാ േഘാരം സമാ ിതഃ
ഫലമൂലാംബുഭേക്ഷാ ഽഭൂത് സഹ ം പരിവത്സരാൻ
14 സംവത്സരസഹേ തു ഗേത ദിേവ്യ മഹാനദീ
ദർശയാം ആസ തം ഗംഗാ തദാ മൂർതി മതീ സ്വയം
15 [ഗൻഗാ]
കിം ഇച്ഛസി മഹാരാജ മത്തഃ കിം ച ദദാനി േത
തദ് വീഹി നരേ ഷ്ഠ കരിഷ്യാമി വചസ് തവ
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16 [േലാമഷ]
ഏവം ഉക്തഃ ത വാച രാജാ ൈഹമവതീം തദാ
പിതാ മഹാേമ വരേദ കപിേലന മഹാനദി
അേന്വഷമാണാസ് തുരഗം നീതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
17 ഷഷ്ടിസ് താനി സഹ ാണി സാഗരാണാം മഹാത്മനാം
കാപിലം േതജ ആസാദ്യ ക്ഷേണന നിധനം ഗതാഃ
18 േതഷാം ഏവം വിനഷ്ടാനാം സ്വർേഗ വാേസാ ന വിദ്യേത
യാവത് താനി ശരീരാണി ത്വം ജൈലർ നാഭിഷിഞ്ചസി
19 സ്വർഗം നയമഹാഭാേഗ മത് പിതൄൻ സഗരാത്മ ജാൻ
േതഷാം അർേഥ ഽഭിയാചാമി ത്വാം അഹം ൈവ മഹാനദി
20 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാേജ്ഞാ ഗംഗാ േലാകനമ താ
ഭഗീരഥം ഇദം വാക്യം സു ീതാ സമഭാഷത
21 കരിഷ്യാമി മഹാരാജ വചസ് േത നാ സംശയഃ
േവഗം തു മമ ദുർ ധാര്യം പതന്ത്യാ ഗഗണാച് ച തം
22 ന ശക്തസ് ിഷു േലാേകഷു കശ് ചിദ് ധാരയിതും നൃപ
അന്യ വിബുധേ ഷ്ഠാൻ നീലകണ്ഠാൻ മേഹശ്വരാത്
23 തം േതാഷയ മഹാബാേഹാ തപസാ വരദം ഹരം
സ തു മാം ച താം േദവഃ ശിരസാ ധാരയിഷ്യതി
കരിഷ്യതി ച േത കാമം പിതൄണാം ഹിതകാമ്യയാ
24 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജൻ മഹാരാേജാ ഭഗീരഥഃ
ൈകലാസം പർവതം ഗത്വാ േതാഷയാം ആസ ശങ്കരം
25 തതസ് േതന സമാഗമ്യ കാലേയാേഗന േകന ചിത്
അഗൃഹ്ണാച് ച വരം തസ്മാദ് ഗംഗായാ ധാരണം നൃപ
സ്വർഗവാസം സമുദ്ദിശ്യ പിതൄണാം സ നേരാത്തമഃ
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അധ്യായം 108

1 [േലാമഷ]
ഭഗീരഥവചഃ ത്വാ ിയാർഥം ച ദിവൗകസാം
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി രാജാനം ഭഗവാൻ ത്യഭാഷത
2 ധാരയിേഷ്യ മഹാബാേഹാ ഗഗണാത് ച താം ശിവാം
ദിവ്യാം േദവ നദീം പുണ്യാം ത്വത്കൃേത നൃപസത്തമ
3 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാേഹാ ഹിമവന്തം ഉപാഗമത്
സംവൃതഃ പാർഷൈദർ േഘാൈരർ നാനാ ഹരേണാദ്യൈതഃ
4 തതഃ സ്ഥിത്വാ നരേ ഷ്ഠം ഭഗീരഥം ഉവാച ഹ

യാചസ്വ മഹാബാേഹാ ൈശലരാജസുതാം നദീം
പതമാനാം സരിേ ഷ്ഠാം ധാരയിേഷ്യ ിവിഷ്ടപാത്
5 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജാ ശർേവണ സമുദാഹൃതം

യതഃ ണേതാ ഭൂത്വാ ഗംഗാം സമനുചിന്തയത്
6 തതഃ പുണ്യജലാ രമ്യാ രാജ്ഞാ സമനുചിന്തിതാ
ഈശാനം ച സ്ഥിതം ദൃഷ്ട്വാ ഗഗണാത് സഹസാ ച താ
7 താം ച താം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ േദവാഃ സാർധം മഹർഷിഭിഃ
ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷാംസി സമാജ ർ ദിദൃക്ഷയാ
8 തതഃ പപാത ഗഗണാദ് ഗംഗാ ഹിമവതഃ സുതാ
സമുദ് ാന്ത മഹാവർതാ മീന ാഹസമാകുലാ
9 താം ദധാര ഹേരാ രാജൻ ഗംഗാം ഗഗണ േമഖലാം
ലലാടേദേശ പതിതാം മാലാം മുക്താ മയീം ഇവ
10 സാ ബഭൂവ വിസർപന്തീ ിധാ രാജൻ സമു ഗാ
േഫനപുഞ്ജാകുല ജലാ ഹംസാനാം ഇവ പങ്ക്തയഃ
11 ക്വ ചിദ് ആേഭാഗ കുടിലാ സ്ഖലന്തീ ക്വ ചിത് ക്വ ചിത്
സ്വേഫന പടസംവീതാ മേത്തവ മദാ ജത്
ക്വ ചിത് സാ േതായനിനൈദർ നദന്തീ നാദം ഉത്തമം
12 ഏവം കാരാൻ സുബഹൂൻ കുർവന്തീ ഗഗണാച് ച താ
പൃഥിവീതലം ആസാദ്യ ഭഗീരഥം അഥാ വീത്
13 ദർശയസ്വ മഹാരാജ മാർഗം േകന ജാമ്യ് അഹം
ത്വദർഥം അവതീർണാസ്മി പൃഥിവീം പൃഥിവീപേത
14 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജാ ാതിഷ്ഠത ഭഗീരഥഃ
യ താനി ശരീരാണി സാഗരാണാം മഹാത്മനാം
പാവനാർഥം നരേ ഷ്ഠ പുേണ്യന സലിേലന ഹ
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15 ഗംഗായാ ധാരണം കൃത്വാ ഹേരാ േലാകനമ തഃ
ൈകലാസം പർവതേ ഷ്ഠം ജഗാമ ിദൈശഃ സഹ
16 സമു ം ച സമാസാദ്യ ഗംഗയാ സഹിേതാ നൃപഃ
പൂരയാം ആസ േവേഗന സമു ം വരുണാലയം
17 ദുഹിതൃേത്വ ച നൃപതിർ ഗംഗാം സമനുകൽപയത്
പിതൄണാം േചാദകം യ ദദൗ പൂർണമേനാ രഥഃ
18 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം ഗംഗാ ിപഥ ഗാ യഥാ
പൂരണാർഥം സമു സ്യ പൃഥിവീം അവതാരിതാ
19 സമു ശ് ച യഥാ പീതഃ കാരണാർേഥ മഹാത്മനാ
വാതാപിശ് ച യഥാ നീതഃ ക്ഷയം സ ഹ്മ ഹാ േഭാ
അഗേസ്ത്യന മഹാരാജ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
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അധ്യായം 109

1 [വ്]
തതഃ യാതഃ കൗേന്തയഃ േമണ ഭരതർഷഭ
നന്ദാം അപരനന്ദാം ച നദ്യൗ പാപഭയാപേഹ
2 സ പർവതം സമാസാദ്യ േഹമകൂടം അനാമയം
അചിന്ത്യാൻ അദ്ഭുതാൻ ഭാവാൻ ദദർശ സുബഹൂൻ നൃപഃ
3 വാേചാ യ ാഭവൻ േമഘാ ഉപലാശ് ച സഹ ശഃ
നാശ വംസ് തം ആേരാഢും വിഷണ്ണമനേസാ ജനാഃ
4 വായുർ നിത്യം വവൗ യ നിത്യം േദവശ് ച വർഷതി
സായ ാതശ് ച ഭഗവാൻ ദൃശ്യേത ഹവ്യവാഹനഃ
5 ഏവം ബഹുവിധാൻ ഭാവാൻ അദ്ഭുതാൻ വീക്ഷ്യ പാണ്ഡവഃ
േലാമശം പുനർ ഏവ സ്മ പര്യപൃച്ഛത് തദ് അദ്ഭുതം
6 [േലാമഷ]
യഥാ തം ഇദം പൂർവം അസ്മാഭിർ അരികർശന
തദ് ഏകാ മനാ രാജൻ നിേബാധ ഗദേതാ മമ
7 അസ്മിന്ന് ഋഷഭകൂേട ഽഭൂദ് ഋഷേഭാ നാമ താപസഃ
അേനകശതവർഷായുസ് തേപാ വീ േകാപേനാ ഭൃശം
8 സ ൈവ സംഭാഷ്യമാേണാ ഽൈന്യഃ േകാപാദ് ഗിരിം ഉവാച ഹ
യ ഇഹ വ്യാഹേരത് കശ് ചിദ് ഉപലാൻ ഉ േജസ് തദാ
9 വാതം ചാഹൂയ മാ ശബ്ദം ഇത്യ് ഉവാച സ താപസഃ
വ്യാഹരംശ് ൈചവ പുരുേഷാ േമേഘന വിനിവാര്യേത
10 ഏവം ഏതാനി കർമാണി രാജംസ് േതന മഹർഷിണാ
കൃതാനി കാനി ചിത് േകാപാത് തിസിദ്ധാനി കാനി ചിത്
11 നന്ദാം അഭിഗതാൻ േദവാൻ പുരാ രാജന്ന് ഇതി തിഃ
അന്വപദ്യന്ത സഹസാ പുരുഷാ േദവ ദർശിനഃ
12 േത ദർശനം അനിച്ഛേന്താ േദവാഃ ശ പുേരാഗമാഃ
ദുർഗം ച ർ ഇമം േദശം ഗിരി ത ഹ രൂപകം
13 തദാ ഭൃതി കൗേന്തയ നരാ ഗിരിം ഇമം സദാ
നാശ വൻ അഭി ം കുത ഏവാധിേരാഹിതും
14 നാതപ്ത തപസാ ശേക്യാ ം ഏഷ മഹാഗിരിഃ
ആേരാഢും വാപി കൗേന്തയ തസ്മാൻ നിയതവാഗ് ഭവ
15 ഇഹ േദവാഃ സദാ സർേവ യജ്ഞാൻ ആജ ർ ഉത്തമാൻ
േതഷാം ഏതാനി ലിംഗാനി ദൃശ്യേന്ത ഽദ്യാപി ഭാരത
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16 കുശാകാേരവ ദൂർേവയം സംസ്തീർേണവ ച ഭൂർ ഇയം
യൂപ കാരാ ബഹേവാ വൃക്ഷാശ് േചേമ വിശാം പേത
17 േദവാശ് ച ഋഷയശ് ൈചവ വസന്ത്യ് അദ്യാപി ഭാരത
േതഷാം സായം തഥാ ാതർ ദൃശ്യേത ഹവ്യവാഹനഃ
18 ഇഹാ താനാം കൗേന്തയ സദ്യഃ പാപ്മാ വിഹന്യേത
കുരുേ ഷ്ഠാഭിേഷകം ൈവ തസ്മാത് കുരു സഹാനുജഃ
19 തേതാ നന്ദാ താംഗസ് ത്വം കൗശികീം അഭിയാസ്യസി
വിശ്വാ മിേ ണ യേ ാ ം തപസ് ത ം അനുത്തമം
20 തതസ് ത സമാ ത്യ ഗാ ാണി സഗേണാ നൃപഃ
ജഗാമ കൗശികീം പുണ്യാം രമ്യാം ശിവജലാം നദീം
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അധ്യായം 110

1 [േലാമഷ]
ഏഷാ േദവ നദീ പുണ്യാ കൗശികീ ഭരതർഷഭ
വിശ്വാ മി ാ േമാ രേമ്യാ ഏഷ ചാ കാശേത
2 ആ മശ് ൈചവ പുണ്യാഖ്യഃ കാശ്യപസ്യ മഹാത്മനഃ
ഋശ്യ ശൃംഗഃ സുേതാ യസ്യ തേപാ വീ സംയേത ിയഃ
3 തപേസാ യഃ ഭാേവന വർഷയാം ആസ വാസവം
അനാവൃഷ്ട്യാം ഭയാദ് യസ്യ വവർഷ ബലവൃ ഹാ
4 മൃഗ്യാം ജാതഃ സ േതേജാ വീ കാശ്യപസ്യ സുതഃ ഭുഃ
വിഷേയ േലാമ പാദസ്യ യശ് ചകാരാദ്ഭുതം മഹത്
5 നിവർതിേതഷു സേസ്യഷു യൈസ്മ ശാന്താം ദദൗ നൃപഃ
േലാമ പാേദാ ദുഹിതരം സാവി ീം സവിതാ യഥാ
6 [യ്]
ഋശ്യ ശൃംഗഃ കഥം മൃഗ്യാം ഉത്പന്നഃ കാശ്യപാത്മ ജഃ
വിരുേദ്ധ േയാനിസംസർേഗ കഥം ച തപസാ യുതഃ
7 കിമർഥം ച ഭയാച് ഛ സ് തസ്യ ബാലസ്യ ധീമതഃ
അനാവൃഷ്ട്യാം വൃത്തായാം വവർഷ ബലവൃ ഹാ
8 കഥംരൂപാ ച ശാന്താഭൂദ് രാജപു ീ യത താ
േലാഭയാം ആസ യാ േചേതാ മൃഗഭൂതസ്യ തസ്യ ൈവ
9 േലാമ പാദശ് ച രാജർഷിർ യദാ യത ധാർമികഃ
കഥം ൈവ വിഷേയ തസ്യ നാവർഷത് പാകശാസനഃ
10 ഏതൻ േമ ഭഗവൻ സർവം വിസ്തേരണ യഥാതഥം
വ ം അർഹസി ശു േഷാർ ഋഷ്യശൃംഗസ്യ േചഷ്ടിതം
11 [ൽ]
വിഭാണ്ഡകസ്യ ഹ്മർേഷസ് തപസാ ഭാവിതാത്മനഃ
അേമാഘവീര്യസ്യ സതഃ ജാപതിസമദ േതഃ
12 ശൃണു പുേ ാ യഥാ ജാത ഋശ്യ ശൃംഗഃ താപവാൻ
മഹാ േദ മഹാേതജാ ബാലഃ സ്ഥവിര സംമതഃ
13 മഹാ ദം സമാസാദ്യ കാശ്യപസ് തപസി സ്ഥിതഃ
ദീർഘകാലം പരി ാന്ത ഋഷിർ േദവർഷിസംമതഃ
14 തസ്യ േരതഃ ച ന്ദ ദൃഷ്ട്വാപ്സരസം ഉർവശീം
അ പ ശേതാ രാജൻ മൃഗീ തച് ചാപിബത് തദാ
15 സഹ േതാേയന തൃഷിതാ സാ ഗർഭിണ്യ് അഭവൻ നൃപ
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അേമാഘത്വാദ് വിേധശ് ൈചവ ഭാവി ത്വാദ് ൈദവനിർമിതാത്
16 തസ്യാം മൃഗ്യാം സമഭവത് തസ്യ പുേ ാ മഹാൻ ഋഷിഃ
ഋശ്യ ശൃംഗസ് തേപാനിേത്യാ വന ഏവ വ്യവർധത
17 തസ്യർശ്യ ശൃംഗം ശിരസി രാജന്ന് ആസീൻ മഹാത്മനഃ
േതനർശ്യ ശൃംഗ ഇത്യ് ഏവം തദാ സ ഥിേതാ ഽഭവത്
18 ന േതന ദൃഷ്ടപൂർേവാ ഽന്യഃ പിതുർ അന്യ മാനുഷഃ
തസ്മാത് തസ്യ മേനാ നിത്യം ഹ്മചേര്യ ഽഭവൻ നൃപ
19 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു സഖാ ദശരഥസ്യ ൈവ
േലാമ പാദ ഇതി ഖ്യാേതാ അംഗാനാം ഈശ്വേരാ ഽഭവത്
20 േതന കാമഃ കൃേതാ മിഥ്യാ ാഹ്മേണഭ്യ ഇതി തിഃ
സ ാഹ്മൈണഃ പരിത്യക്തസ് തദാ ൈവ ജഗതീപതിഃ
21 പുേരാഹിതാപചാരാച് ച തസ്യ രാേജ്ഞാ യദൃച്ഛയാ
ന വവർഷ സഹ ാക്ഷസ് തേതാ ഽപീഡ്യന്ത ൈവ ജാഃ
22 സ ാഹ്മണാൻ പര്യപൃച്ഛത് തേപാ യുക്താൻ മനീഷിണഃ

വർഷേണ സുേര സ്യ സമർഥാൻ പൃഥിവീപതിഃ
23 കഥം വർേഷത് പർജന്യ ഉപായഃ പരിദൃശ്യതാം
തം ഊചുശ് േചാദിതാസ് േതന സ്വമതാനി മനീഷിണഃ
24 ത ത്വ് ഏേകാ മുനിവരസ് തം രാജാനം ഉവാച ഹ
കുപിതാസ് തവ രാേജ ാഹ്മണാ നി തിം ചര
25 ഋശ്യ ശൃംഗം മുനിസുതം ആനയസ്വ ച പാർഥിവ
വാേനയം അനഭിജ്ഞം ച നാരീണാം ആർജേവ രതം
26 സ േചദ് അവതേരദ് രാജൻ വിഷയം േത മഹാതപാഃ
സദ്യഃ വർേഷത് പർജന്യ ഇതി േമ നാ സംശയഃ
27 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജൻ കൃത്വാ നി തിം ആത്മനഃ
സ ഗത്വാ പുനർ ആഗച്ഛത് സേന്നഷു ദ്വിജാതിഷു
രാജാനം ആഗതം ദൃഷ്ട്വാ തിസഞ്ജഗൃഹുഃ ജാഃ
28 തേതാ ഽംഗപതിർ ആഹൂയ സചിവാൻ മ േകാവിദാൻ
ഋശ്യ ശൃംഗാഗേമ യത്നം അകേരാൻ മ നിശ്ചേയ
29 േസാ ഽധ്യഗച്ഛദ് ഉപായം തു ൈതർ അമാൈത്യഃ സഹാച തഃ
ശാ ൈജ്ഞർ അലം അർഥൈജ്ഞർ നീത്യാം ച പരിനിഷ്ഠിൈതഃ
30 തത ആനായയാം ആസ വാര മുഖ്യാ മഹീപതിഃ
ൈവശ്യാഃ സർവ നിഷ്ണാതാസ് താ ഉവാച സ പാർഥിവഃ
31 ഋശ്യ ശൃംഗം ഋേഷഃ പു ം ആനയധ്വം ഉപായതഃ
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േലാഭയിത്വാഭിവിശ്വാസ്യ വിഷയം മമ േശാഭനാഃ
32 താ രാജഭയഭീതാശ് ച ശാപഭീതാശ് ച േയാഷിതഃ
അശക്യം ഊചുസ് തത് കാര്യം വി വർണാ ഗതേചതസഃ
33 ത ത്വ് ഏകാ ജരദ് േയാഷാ രാജാനം ഇദം അ വീത്

യതിേഷ്യ മഹാരാജ തം ആേനതും തേപാധനം
34 അഭിേ താംസ് തു േമ കാമാൻ സമനുജ്ഞാതും അർഹസി
തതഃ ശേക്ഷ്യ േലാഭയിതും ഋശ്യ ശൃംഗം ഋേഷഃ സുതം
35 തസ്യാഃ സർവം അഭി ായം അന്വജാനാത് സ പാർഥിവഃ
ധനം ച ദദൗ ഭൂരി രത്നാനി വിവിധാനി ച
36 തേതാ രൂേപണ സമ്പന്നാ വയസാ ച മഹീപേത

ിയ ആദായ കാശ് ചിത് സാ ജഗാമ വനം അഞ്ജസാ
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അധ്യായം 111

1 [േലാമഷ]
സാ തു നാവ്യാ മം ചേ രാജകാര്യാർഥ സിദ്ധേയ
സേന്ദശാച് ൈചവ നൃപേതഃ സ്വബുദ്ധ്യാ ൈചവ ഭാരത
2 നാനാപുഷ്പഫൈലർ വൃൈക്ഷഃ കൃ ിൈമർ ഉപേശാഭിതം
നാനാഗുൽമലേതാൈപൈതഃ സ്വാദു കാമഫല ൈദഃ
3 അതീവ രമണീയം തദ് അതീവ ച മേനാഹരം
ചേ നാവ്യാ മം രമ്യം അദ്ഭുേതാപമദർശനം
4 തേതാ നിബധ്യ താം നാവം അദൂേര കാശ്യപാ മാത്
ചാരയാം ആസ പുരുൈഷർ വിഹാരം തസ്യ ൈവ മുേനഃ
5 തേതാ ദുഹിതരം േവശ്യാ സമാധാേയതി കൃത്യതാം
ദൃഷ്ട്വാന്തരം കാശ്യപസ്യ ാഹിേണാദ് ബുദ്ധിസംമതാം
6 സാ ത ഗത്വാ കുശലാ തേപാനിത്യസ്യ സംനിധൗ
ആ മം തം സമാസാദ്യ ദദർശ തം ഋേഷഃ സുതം
7 [േവഷ്യാ]
കച് ചിൻ മുേന കുശലം താപസാനാം; കച് ചിച് ച േവാ മൂലഫലം ഭൂതം
കച് ചിദ് ഭവാൻ രമേത ചാ േമ ഽസ്മിംസ്; ത്വാം ൈവ ം സാ തം
ആഗേതാ ഽസ്മി
8 കച് ചിത് തേപാ വർധേത താപസാനാം; പിതാ ച േത കച് ചിദ് അഹീന
േതജാഃ
കച് ചിത് ത്വയാ ീയേത ൈചവ വി ; കച് ചിത് സ്വാധ്യായഃ ിയത ഋശ്യ
ശൃംഗ
9 [ർ]
ഋേദ്ധാ ഭവാഞ് േജ്യാതിർ ഇവ കാശേത; മേന്യ ചാഹം ത്വാം അഭിവാദനീയം
പാദ്യം ൈവ േത സ ദാസ്യാമി കാമാദ്; യഥാ ധർമം ഫലമൂലാനി ൈചവ
10 കൗശ്യാം ബൃസ്യാം ആസ്സ്വ യേഥാപേജാഷം; കൃഷ്ണാജിേനനാവൃതായാം
സുഖായാം
ക്വ ചാ മസ് തവ കിംനാമ േചദം; തം ഹ്മംശ് ചരസി ഹി േദവ വത് ത്വം
11 [േവഷ്യാ]
മമാ മഃ കാശ്യപ പു രമ്യസ്; ിേയാജനം ൈശലം ഇമം പേരണ
ത സ്വധർേമാ ഽനഭിവാനദം േനാ; ന േചാദകം പാദ്യം ഉപ ശാമഃ
12 [ർ]
ഫലാനി പക്വാനി ദദാനി േത ഽഹം; ഭല്ലാതകാന്യ് ആമലകാനി ൈചവ
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പരൂഷകാണീംഗുദ ധന്വനാനി; ിയാലാനാം കാമകാരം കുരുഷ്വ
13 [ൽ]
സാ താനി സർവാണി വിസർജയിത്വാ; ഭക്ഷാൻ മഹാർഹാൻ ദദൗ തേതാ
ഽൈസ്മ
താന്യ് ഋശ്യ ശൃംഗസ്യ മഹാരസാനി; ഭൃശം സുരൂപാണി രുചിം ദദുർ ഹി
14 ദദൗ ച മാല്യാനി സുഗന്ധവന്തി; ചി ാണി വാസാംസി ച ഭാനുമന്തി
പാനാനി ചാ ്യാണി തേതാ മുേമാദ; ചി ീഡ ൈചവ ജഹാസ ൈചവ
15 സാ ക േകനാരമതാസ്യ മൂേല; വിഭജ്യമാനാ ഫലിതാ ലേതവ
ഗാൈ ശ് ച ഗാ ാണി നിേഷവമാണാ; സമാ ിഷച് ചാസകൃദ് ഋശ്യ ശൃംഗം
16 സർജാൻ അേശാകാംസ് തിലകാംശ് ച വൃക്ഷാൻ; പുഷ്പിതാൻ അവനാമ്യാ 
വഭജ്യ
വിലജ്ജമാേനവ മദാഭിഭൂതാ; േലാഭയാം ആസ സുതം മഹർേഷഃ
17 അഥർശ്യ ശൃംഗം വികൃതം സമീക്ഷ്യ; പുനഃ പുനഃ പീഡ്യ ച കായം അസ്യ
അേവക്ഷമാണാ ശനകിർ ജഗാമ; കൃത്വാഗ്നിേഹാ സ്യ തദാപേദശം
18 തസ്യാം ഗതായാം മദേനന മേത്താ; വി േചതനശ് ചാഭവദ് ഋശ്യ ശൃംഗഃ
താം ഏവ ഭാേവന ഗേതന ശൂേന്യാ; വിനിഃശ്വസന്ന് ആർതരൂേപാ ബഭൂവ
19 തേതാ മുഹൂർതാദ് ധരി പിംഗലാക്ഷഃ; േവഷ്ടിേതാ േരാമഭിരാ നഖാ ാത്
സ്വാധ്യായവാൻ വൃത്തസമാധി യുേക്താ; വിഭാണ്ഡകഃ കാശ്യപഃ ാദുരാസീത്
20 േസാ ഽപശ്യദ് ആസീനം ഉേപത്യ പു ം; ധ്യായന്തം ഏകം വിപരീതചിത്തം
വിനിഃശ്വസന്തം മുഹുർ ഊർധ്വദൃഷ്ടിം; വിഭാണ്ഡകഃ പു ം ഉവാച ദീനം
21 ന കൽപ്യേന്ത സമിധഃ കിം നു താത; കച് ചിദ് ധുതം ചാഗ്നിേഹാ ം
ത്വയാദ്യ
സുനിർനിക്തം ക് വം േഹാമേധനുഃ; കച് ചിത് സ വത്സാ ച കൃതാ
ത്വയാദ്യ
22 ന ൈവ യഥാപൂർവം ഇവാസി പു ; ചിന്താപരശ് ചാസി വി േചതനശ് ച
ദീേനാ ഽതി മാ ം ത്വം ഇഹാദ്യ കിം നു; പൃച്ഛാമി ത്വാം ക ഇഹാദ്യാഗേതാ ഽഭൂത്
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അധ്യായം 112

1 [ർ]
ഇഹാഗേതാ ജടിേലാ ഹ്മ ചാരീ; ന ൈവ േസ്വാ നാതിദീർേഘാ മേനാ വീ
സുവർണവർണഃ കമലായതാക്ഷഃ; സുതഃ സുരാണാം ഇവ േശാഭമാനഃ
2 സമൃദ്ധരൂപഃ സവിേതവ ദീപ്തഃ; സുശു കൃഷ്ണാക്ഷ തരശ് ചേകാൈരഃ
നീലാഃ സന്നാശ് ച ജടാഃ സുഗന്ധാ; ഹിരണ്യര ഥിതാഃ സുദീർഘാഃ
3 ആധാര രൂപാ പുനർ അസ്യ കേണ്ഠ; വി ാജേത വിദ ദ് ഇവാന്തരിേക്ഷ
ദ്വൗ ചാസ്യ പിണ്ഡാവ് അധേരണ കണ്ഠം; അജാതേരാമൗ സുമേനാഹരൗ ച
4 വിലഗ്നമധ്യശ് ച സ നാഭിേദേശ; കതിശ് ച തസ്യാതികൃത മാണാ
അഥാസ്യ ചീരാന്തർ ഇതാ ഭാതി; ഹിരൻ മയീ േമഖലാ േമ യേഥയം
5 അന്യച് ച തസ്യാദ്ഭുത ദർശനീയം; വികൂജിതം പാദേയാഃ സ ഭാതി
പാേണ്യാശ് ച തദ്വത് സ്വനവൻ നിബദ്ധൗ; കലാപകാവ് അക്ഷമാലാ യേഥയം
6 വിേചഷ്ടമാനസ്യ ച തസ്യ താനി; കൂജന്തി ഹംസാ സരസീവ മത്താഃ
ചീരാണി തസ്യാദ്ഭുത ദർശനാനി; േനമാനി തദ്വൻ മമ രൂപവന്തി
7 വ ം ച തസ്യാദ്ഭുത ദർശനീയം; വ്യാഹൃതം ാദയതീവ േചതഃ
പുംേ ാകിലേസ്യവ ച തസ്യ വാണീ; താം ശൃണ്വേതാ േമ വ്യഥിേതാ ഽന്തരാ 
ത്മാ
8 യഥാ വനം മാധവ മാസി മേധ്യ; സമീരിതം ശ്വസേനനാഭിവാതി
തഥാ സ വാത്യ് ഉത്തമപുണ്യഗന്ധീ; നിേഷവ്യമാണഃ പവേനന താത
9 സുസംയതാശ് ചാപി ജടാ വിഭക്താ; ൈദ്വധീ കൃതാ ഭാന്തി സമാ ലലാേട
കർണൗ ച ചിൈ ർ ഇവ ച വാൈലഃ; സമാവൃതൗ തസ്യ സുരൂപവദ്ഭിഃ
10 തഥാ ഫലം വൃത്തം അേഥാ വി ചി ം; സമാഹനത് പാണിനാ ദക്ഷിേണന
തദ് ഭൂമിം ആസാദ്യ പുനഃ പുനശ് ച; സമുത്പതത്യ് അദ്ഭുതരൂപം ഉൈച്ചഃ
11 തച് ചാപി ഹത്വാ പരിവർതേത ഽസൗ; വാേതരിേതാ വൃക്ഷ ഇവാവഘൂർണഃ
തം േ ക്ഷ്യ േമ പു ം ഇവാമരാണാം; ീതിഃ പരാ താത രതിശ് ച ജാതാ
12 സ േമ സമാ ിഷ്യ പുനഃ ശരീരം; ജടാസു ഗൃഹ്യാഭ്യവനാമ്യ വ ം
വേ ണ വ ം ണിധായ ശബ്ദം; ചകാര തൻ േമ ഽജനയത് ഹർഷം
13 ന ചാപി പാദ്യം ബഹുമന്യേത ഽസൗ; ഫലാനി േചമാനി മയാഹൃതാനി
ഏവം േതാ ഽസ്മീതി ച മാം അേവാചത്; ഫലാനി ചാന്യാനി നവാന്യ് അദാൻ
േമ
14 മേയാപയുക്താനി ഫലാനി താനി; േനമാനി തുല്യാനി രേസന േതഷാം
ന ചാപി േതഷാം ത്വഗ് ഇയം യൈഥഷാം; സാരാണി ൈനഷാം ഇവ സന്തി
േതഷാം
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15 േതായാനി ൈചവാതി രസാനി മഹ്യം; ാദാത് സ ൈവ പാതും ഉദാരരൂപഃ
പീൈത്വവ യാന്യ് അഭ്യധികഃ ഹർേഷാ; മമാഭവദ് ഭൂശ് ചലിേതവ ചാസീത്
16 ഇമാനി ചി ാണി ച ഗന്ധവന്തി; മാല്യാനി തേസ്യാദ് ഥിതാനി പൈട്ടഃ
യാനി കീേര്യഹ ഗതഃ സ്വം ഏവ; സ ആ മം തപസാ േദ്യാതമാനഃ
17 ഗേതന േതനാസ്മി കൃേതാ വി േചതാ; ഗാ ം ച േമ സമ്പരിതപ്യതീവ
ഇച്ഛാമി തസ്യാന്തികം ആശു ഗ ം; തം േചഹ നിത്യം പരിവർതമാനം
18 ഗച്ഛാമി തസ്യാന്തികം ഏവ താത; കാ നാമ സാ തചര്യാ ച തസ്യ
ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ചരിതും േതന സാർധം; യഥാ തപഃ സ ചരത്യ് ഉ കർമാ
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അധ്യായം 113

1 [വിഭാന്ദ്]
രക്ഷാംസി ൈചതാനി ചരന്തി പു ; രൂേപണ േതനാദ്ഭുത ദർശേനന
അതുല്യരൂപാണ്യ് അതി േഘാരവന്തി; വിഘ്നം സദാ തപസശ് ചിന്തയന്തി
2 സുരൂപരൂപാണി ച താനി താത; േലാഭയേന്ത വിവിൈധർ ഉപാൈയഃ
സുഖാച് ച േലാകാച് ച നിപാതയന്തി; താന്യ് ഉ കർമാണി മുനീൻ വേനഷു
3 ന താനി േസേവത മുനിർ യതാത്മാ; സതാം േലാകാൻ ാർഥയാനഃ കഥം
ചിത്
കൃത്വാ വിഘ്നം താപസാനാം രമേന്ത; പാപാചാരാസ് തപസസ് താന്യ് അപാപ
4 അസജ് ജേനനാചരിതാനി പു ; പാപാന്യ് അേപയാനി മധൂനി താനി
മാല്യാനി ൈചതാനി ന ൈവ മുനീനാം; താനി ചിേ ാജ്ജ്വല ഗന്ധവന്തി
5 [േലാമഷ]
രക്ഷാംസി താനീതി നിവാര്യ പു ം; വിഭാണ്ഡകസ് താം മൃഗയാം ബഭൂവ
നാസാദയാം ആസ യദാ ്യേഹണ; തദാ സ പര്യാവവൃേത ഽഽ മായ
6 യദാ പുനഃ കാശ്യേപാ ൈവ ജഗാമ; ഫലാന്യ് ആഹർതും വിധിനാ ാമേണന
തദാ പുനർ േലാഭയിതും ജഗാമ; സാ േവശ േയാഷാ മുനിം ഋശ്യ ശൃംഗം
7 ദൃൈഷ്ട്വവ താം ഋശ്യ ശൃംഗഃ ഹൃഷ്ടഃ; സംഭാന്ത രൂേപാ ഽഭ്യപതത് തദാനീം
േ ാവാച ൈചനാം ഭവേതാ ഽഽ മായ; ഗച്ഛാവ യാവൻ ന പിതാ മേമതി
8 തേതാ രാജൻ കാശ്യപൈസ്യക പു ം; േവശ്യ േയാേഗന വിമുച്യ നാവം

േലാഭയേന്ത്യാ വിവിൈധർ ഉപാൈയർ; ആജ ർ അംഗാധിപേതഃ സമീപം
9 സംസ്ഥാപ്യ താം ആ മദർശേന തു; സന്താരിതാം നാവം അതീവ ശു ാം
തീരാദ് ഉപാദായ തൈഥവ ചേ ; രാജാ മം നാമ വനം വി ചി ം
10 അന്തഃപുേര തം തു നിേവശ്യ രാജാ; വിഭാണ്ഡകസ്യാത്മ ജം ഏകപു ം
ദദർശ േദവം സഹസാ വിഷ്ടം; ആപൂര്യമാണം ച ജഗജ് ജേലന
11 സ േലാമ പാദഃ പരിപൂർണകാമഃ; സുതാം ദദാവ് ഋശ്യ ശൃംഗായ ശാന്താം
േ ാധ തീകാര കരം ച ചേ ; േഗാഭിശ് ച മാർേഗഷ്വ് അഭികർഷണം ച
12 വിഭാണ്ഡകസ്യാ ജതഃ സ രാജാ; പശൂൻ ഭൂതാൻ പശുപാംശ് ച വീരാൻ
സമാദിശത് പു ഗൃധീ മഹർഷിർ; വിഭാണ്ഡകഃ പരിപൃേച്ഛദ് യദാ വഃ
13 സ വക്തവ്യഃ ാഞ്ജലിഭിർ ഭവദ്ഭിഃ; പു സ്യ േത പശവഃ കർഷണം ച
കിം േത ിയം ൈവ ിയതാം മഹർേഷ; ദാസാഃ സ്മ സർേവ തവ വാചി
ബദ്ധാഃ
14 അേഥാപായാത് സ മുനിശ് ചണ്ഡേകാപഃ; സ്വം ആ മം ഫലമൂലാനി ഗൃഹ്യ
അേന്വഷമാണശ് ച ന ത പു ം; ദദർശ ചുേ ാധ തേതാ ഭൃശം സഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 17 31

15 തതഃ സ േകാേപന വിദീര്യമാണ; ആശങ്കമാേനാ നൃപേതർ വിധാനം
ജഗാമ ചമ്പാം ദിദക്ഷമാണസ്; തം അംഗരാജം വിഷയം ച തസ്യ
16 സ ൈവ ാന്തഃ ധിതഃ കാശ്യപസ് താൻ; േഘാഷാൻ സമാസാദിതവാൻ
സമൃദ്ധാൻ
േഗാൈപശ് ച ൈതർ വിധിവത് പൂജ്യമാേനാ; രാേജവ താം രാ ിം ഉവാച ത
17 സ ാപ്യ സത്കാരം അതീവ േതഭ്യഃ; േ ാവാച കസ്യ ഥിതാഃ സ്ഥ
സൗമ്യാഃ
ഊചുർ തതസ് േത ഽഭ പഗമ്യ സർേവ; ധനം തേവദം വിഹിതം സുതസ്യ
18 േദേശ തു േദേശ തു സ പൂജ്യമാനസ്; താംശ് ൈചവ ശൃണ്വൻ മധുരാൻ

ലാപാൻ
ശാന്തഭൂയിഷ്ഠ രജാഃ ഹൃഷ്ടഃ; സമാസസാദാംഗപതിം പുരസ്ഥം

19 സ ജിതസ് േതന നരർഷേഭണ; ദദർശ പു ം ദിവി േദവം യേഥ ം
ശാന്താം ഷാം ൈചവ ദദർശ ത ; സൗദാമിനീം ഉച്ചരന്തീം യൈഥവ
20 ാമാംശ് ച േഘാഷാംശ് ച സുതം ച ദൃഷ്ട്വാ; ശാന്താം ച ശാേന്താ ഽസ്യ പരഃ
സ േകാപഃ
ചകാര തൈസ്മ പരമം സാദം; വിഭാണ്ഡേകാ ഭൂമിപേതർ നേര
21 സ ത നിക്ഷിപ്യ സുതം മഹർഷിർ; ഉവാച സൂര്യാഗ്നിസമ ഭാവം
ജാേത പുേ വനം ഏവാ േജഥാ; രാജ്ഞഃ ിയാണ്യ് അസ്യ സർവാണി
കൃത്വാ
22 സ തദ് വചഃ കൃതവാൻ ഋശ്യ ശൃംേഗാ; യയൗ ച യ ാസ്യ പിതാ ബഭൂവ
ശാന്താ ൈചനം പര്യചരദ് യഥാ വത്; േഖ േരാഹിണീ േസാമം ഇവാനുകൂലാ
23 അരുന്ധതീ വാ സുഭഗാ വസിഷ്ഠം; േലാപാമു ാ വാപി യഥാ ഹ്യ് അഗസ്ത്യം
നലസ്യ വാ ദമയന്തീ യഥാഭൂദ്; യഥാ ശചീ വ ധരസ്യ ൈചവ
24 നാഡായനീ േച േസനാ യൈഥവ; വശ്യാ നിത്യം മുദ്ഗലസ്യാജമീഢ
തഥാ ശാന്താ ഋശ്യ ശൃംഗം വനസ്ഥം; ീത്യാ യുക്താ പര്യചരൻ നേര
25 തസ്യാ മഃ പുണ്യ ഏേഷാ വിഭാതി; മഹാ ദം േശാഭയൻ പുണ്യകീർതിഃ
അ സ്നാതഃ കൃതകൃേത്യാ വിശുദ്ധസ്; തീർഥാന്യ് അന്യാന്യ് അനുസംയാഹി
രാജൻ
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അധ്യായം 114

1 [ൈവ]
തതഃ യാതഃ കൗശിക്യാഃ പാണ്ഡേവാ ജനേമജയ
ആനുപൂർേവ്യണ സർവാണി ജഗാമായതനാന്യ് ഉത
2 സ സാഗരം സമാസാദ്യ ഗംഗായാഃ സംഗേമ നൃപ
നദീശതാനാം പഞ്ചാനാം മേധ്യ ചേ സമാ വം
3 തതഃ സമു തീേരണ ജഗാമ വസു ധാധിപഃ

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വീരഃ കലിംഗാൻ തി ഭാരത
4 [ൽ]
ഏേത കലിംഗാഃ കൗേന്തയ യ ൈവതരണീ നദീ
യ ായജത ധർേമാ ഽപി േദവാഞ് ശരണം ഏത്യ ൈവ
5 ഋഷിഭിഃ സമുപായുക്തം യജ്ഞിയം ഗിരിേശാഭിതം
ഉത്തരം തീരം ഏതദ് ധി സതതം ദ്വിജ േസവിതം
6 സേമന േദവ യാേനന പഥാ സ്വർഗം ഉേപയുസഃ
അ ൈവ ഋഷേയാ ഽേന്യ ഽപി പുരാ തുഭിർ ഈജിേര
7 അൈ വ രുേ ാ രാേജ പശും ആദത്തവാൻ മേഖ
രു ഃ പശും മാനേവ ഭാേഗാ ഽയം ഇതി ചാ വീത്
8 ഹൃേത പശൗ തദാ േദവാസ് തം ഊചുർ ഭരതർഷഭ
മാ പരസ്വം അഭിേ ാഗ്ധാ മാ ധർമാൻ സകലാൻ നശീഃ
9 തതഃ കല്യാണ രൂപാഭിർ വാഗ്ഭിസ് േത രു ം അ വൻ
ഇഷ്ട്യാ ൈചനം തർപയിത്വാ മാനയാം ച ിേര തദാ
10 തതഃ സ പശും ഉ ജ്യ േദവ യാേനന ജഗ്മിവാൻ
അ ാനുവംേശാ രു സ്യ തം നിേബാധ യുധിഷ്ഠിര
11 അയാത യാമം സർേവേഭ്യാ ഭാേഗേഭ്യാ ഭാഗം ഉത്തമം
േദവാഃ സങ്കൽപയാം ആസുർ ഭയാദ് രു സ്യ ശാശ്വതം
12 ഇമാം ഗാഥാം അ ഗായൻ അപഃ ശതി േയാ നരഃ
േദവ യാനസ് തസ്യ പന്ഥാശ് ച ശ് ൈചവ കാശേത
13 [വ്]
തേതാ ൈവതരണീം സർേവ പാണ്ഡവാ ൗപദീ തഥാ
അവതീര്യ മഹാഭാഗാ തർപയാം ച ിേര പിതൄൻ
14 [യ്]
ഉപ ൈശ്യവ ഭഗവന്ന് അസ്യാം നദ്യാം തേപാധന
മാനുഷാദ് അസ്മി വിഷയാദ് അൈപതഃ പശ്യ േലാമശ
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15 സർവാംൽ േലാകാൻ പശ്യാമി സാദാത് തവ സു ത
ൈവഖാനസാനാം ജപതാം ഏഷ ശേബ്ദാ മഹാത്മനാം
16 [ൽ]

ിശതം ൈവ സഹ ാണി േയാജനാനാം യുധിഷ്ഠിര
യ ധ്വനിം ശൃേണാഷ്യ് ഏനം തൂഷ്ണീം ആസ്സ്വ വിശാം പേത
17 ഏതത് സ്വയം ഭുേവാ രാജൻ വനം രമ്യം കാശേത
യ ായജത കൗേന്തയ വിശ്വകർമാ താപവാൻ
18 യസ്മിൻ യേജ്ഞ ഹി ഭൂർ ദത്താ കശ്യപായ മഹാത്മേന
സ പർവത വേനാേദ്ദശാ ദക്ഷിണാ ൈവ സ്വയം ഭുവാ
19 അവാസീദച് ച കൗേന്തയ ദത്തമാ ാ മഹീ തദാ
ഉവാച ചാപി കുപിതാ േലാേകശ്വരം ഇദം ഭും
20 ന മാം മർത്യായ ഭഗവൻ കൈസ്മ ചിദ് ദാതും അർഹസി

ദാനം േമാഘം ഏതത് േത യാസ്യാമ്യ് ഏഷാ രസാതലം
21 വിസീദന്തീം തു താം ദൃഷ്ട്വാ കശ്പേയാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ

സാദയാം ബഭൂവാഥ തേതാ ഭൂമിം വിശാം പേത
22 തതഃ സന്നാ പൃഥിവീ തപസാ തസ്യ പാണ്ഡവ
പുനർ ഉന്മജ്ജ്യ സലിലാദ് േവദീ രൂപാസ്ഥിതാ ബഭൗ
23 ൈസഷാ കാശേത രാജൻ േവദീ സംസ്ഥാന ലക്ഷണാ
ആരുഹ്യാ മഹാരാജ വീര്യവാൻ ൈവ ഭവിഷ്യസി
24 അഹം ച േത സ്വസ്ത്യയനം േയാേക്ഷ്യ; യഥാ ത്വം ഏനാം അധിേരാക്ഷ്യ 
േസ ഽദ്യ

ഷ്ടാ ഹി മർേത്യന തതഃ സമു ം; ഏഷാ േവദീ വിശത്യ് ആജമീഢ
25 അഗ്നിർ മിേ ാ േയാനിർ ആേപാ ഽഥ േദേവ്യാ; വിേഷ്ണാ േരതസ് ത്വം
അമൃതസ്യ നാഭിഃ
ഏവം വൻ പാണ്ഡവ സത്യവാക്യം; േവദീം ഇമാം ത്വം തരസാധിേരാഹ
26 [വ്]
തതഃ കൃതസ്വസ്ത്യയേനാ മഹാത്മാ; യുധിഷ്ഠിരഃ സാഗരഗാം അഗച്ഛത്
കൃത്വാ ച തച്ഛാസനം അസ്യ സർവം; മേഹ ം ആസാദ്യ നിശാം ഉവാസ
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അധ്യായം 115

1 [വ്]
സ ത താം ഉഷിൈത്വകാം രജനീം പൃഥിവീപതിഃ
താപസാനാം പരം ചേ സത്കാരം ാതൃഭിഃ സഹ
2 േലാമശശ് ചാസ്യ താൻ സർവാൻ ആചഖ്യൗ ത താപസാൻ
ഭൃഗൂൻ അംഗിരസശ് ൈചവ വാസിഷ്ഠാൻ അഥ കാശ്യപാൻ
3 താൻ സേമത്യ സ രാജർഷിർ അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
രാമസ്യാനുചരം വീരം അപൃച്ഛദ് അകൃത ണം
4 കദാ നു രാേമാ ഭഗ വാംസ് താപസാൻ ദർശയിഷ്യതി
േതൈനവാഹം സംേഗന ം ഇച്ഛാമി ഭാർഗവം
5 [അക്]
ആയാൻ ഏവാസി വിദിേതാ രാമസ്യ വിദിതാത്മനഃ

ീതിസ് ത്വയി ച രാമസ്യ ക്ഷി ം ത്വാം ദർശയിഷ്യതി
6 ചതുർദശീം അഷ്ടമീം ച രാമം പശ്യന്തി താപസാഃ
അസ്യാം രാ ്യാം വ്യതീതായാം ഭവി ീ ച ചതുർദശീ
7 [യ്]
ഭവാൻ അനുഗേതാ വീരം ജാമദഗ്ന്യം മഹാബലം

ത്യക്ഷദർശീ സർവസ്യ പൂർവവൃത്തസ്യ കർമണാഃ
8 സ ഭവാൻ കഥയത്വ് ഏതദ് യഥാ രാേമണ നിർജിതാഃ
ആഹേവ ക്ഷ ിയാഃ സർേവ കഥം േകന ച േഹതുനാ
9 [അക്]
കന്യകുേബ്ജ മഹാൻ ആസീത് പാർഥിവഃ സുമഹാബലഃ
ഗാധീതി വി േതാ േലാേക വനവാസം ജഗാമ സഃ
10 വേന തു തസ്യ വസതഃ കന്യാ ജേജ്ഞ ഽപ്സരഃ സമാ
ഋചീേകാ ഭാർഗവസ് താം ച വരയാം ആസ ഭാരത
11 തം ഉവാച തേതാ രാജാ ാഹ്മണം സംശിത തം
ഉചിതം നഃ കുേല കിം ചിത് പൂർൈവർ യത് സ വർതിതം
12 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം പാ രാണാം തേരാ വിനാം
സഹ ം വാജിനാം ശുൽകം ഇതി വിദ്ധി ദ്വിേജാത്തമ
13 ന ചാപി ഭഗവാൻ വാേച്യാ ദീയതാം ഇതി ഭാർഗവ
േദയാ േമ ദുഹിതാ േചയം ത്വദ്വിധായ മഹാത്മേന
14 [ർച്]
ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം പാ രാണാം തേരാ വിനാം
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ദാസ്യാമ്യ് അശ്വസഹ ം േത മമ ഭാര്യാ സുതാ േത
15 [അക്]
സ തേഥതി തിജ്ഞായ രാജൻ വരുണം അ വീത്
ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം പാ രാണാം തേരാ വിനാം
സഹ ം വാജിനാം ഏകം ശുൽകാർഥം േമ ദീയതാം
16 തൈസ്മ ാദാത് സഹ ം ൈവ വാജിനാം വരുണസ് തദാ
തദ് അശ്വതീർഥം വിഖ്യാതം ഉത്ഥിതാ യ േത ഹയാഃ
17 ഗംഗായാം കന്യകുേബ്ജ ൈവ ദദൗ സത്യവതീം തദാ
തേതാ ഗാധിഃ സുതാം തൈസ്മ ജന്യാശ് ചാസൻ സുരാസ് തദാ
ലബ്ധ്വാ ഹയസഹ ം തു താംശ് ച ദൃഷ്ട്വാ ദിവൗകസഃ
18 ധർേമണ ലബ്ധ്വാ താം ഭാര്യാം ഋചീേകാ ദ്വിജസത്തമഃ
യഥാകാമം യഥാേജാഷം തയാ േരേമ സുമധ്യയാ
19 തം വിവാേഹ കൃേത രാജൻ സഭാര്യം അവേലാകകഃ
ആജഗാമ ഭൃഗുേ ഷ്ഠഃ പു ം ദൃഷ്ട്വാ നനന്ദ ച
20 ഭാര്യാ പതീ തം ആസീനം ഗുരും സുരഗണാർചിതം
അർചിത്വാ പര പാസീനൗ ാഞ്ജലീതസ്ഥതുസ് തദാ
21 തതഃ ഷാം സ ഭഗവാൻ ഹൃേഷ്ടാ ഭൃഗുർ അ വീത്
വരം വൃണീഷ്വ സുഭേഗ ദാതാ ഹ്യ് അസ്മി തേവപ്സിതം
22 സാ ൈവ സാദയാം ആസ തം ഗുരും പു കാരണാത്
ആത്മനശ് ൈചവ മാതുശ് ച സാദം ച ചകാര സഃ
23 [ഭൃ]
ഋതൗ ത്വം ൈചവ മാതാ ച സ്നാേത പുംസവനായ ൈവ
ആലിംേഗതാം പൃഥഗ് വൃക്ഷൗ സാശ്വത്ഥം ത്വം ഉദുംബരം
24 ആലിംഗേന തു േത രാജംശ് ച തുഃ സ്മ വിപര്യയം
കദാ ചിദ് ഭൃഗുർ ആഗച്ഛത് തം ച േവദ വിപര്യയം
25 അേഥാവാച മഹാേതേജാ ഭൃഗുഃ സത്യവതീം ഷാം

ാഹ്മണഃ ക്ഷ വൃത്തിർ ൈവ തവ പുേ ാ ഭവിഷ്യതി
26 ക്ഷ ിേയാ ാഹ്മണാചാേരാ മാതുസ് തവ സുേതാ മഹാൻ
ഭവിഷ്യതി മഹാവീര്യഃ സാധൂനാം മാർഗം ആസ്ഥിതഃ
27 തതഃ സാദയാം ആസ ശ്വശുരം സാ പുനഃ പുനഃ
ന േമ പുേ ാ ഭേവദ് ഈദൃക് കാമം പൗേ ാ ഭേവദ് ഇതി
28 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി സാ േതന പാണ്ഡവ തിനന്ദിതാ
ജമദഗ്നിം തതഃ പു ം സാ ജേജ്ഞ കാല ആഗേത
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േതജസാ വർചസാ ൈവച യുക്തം ഭാർഗവനന്ദനം
29 സ വർധമാനസ് േതേജാ വീ േവദസ്യാധ്യയേനന ൈവ
ബഹൂൻ ഋഷീൻ മഹാേതജാഃ പാണ്ഡേവയാത്യവർതത
30 തം തു കൃേത്സ്നാ ധനുർേവദഃ ത്യഭാദ് ഭരതർഷഭ
ചതുർവിധാനി ചാ ാണി ഭാഃ കേരാപമ വർചസം
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അധ്യായം 116

1 [അക്]
സ േവദാധ്യയേന യുേക്താ ജമദഗ്നിർ മഹാതപഃ
തപസ് േതേപ തേതാ േദവാൻ നിയമാദ് വശം ആനയത്
2 സ േസനജിതം രാജന്ന് അധിഗമ്യ നരാധിപം
േരണുകാം വരയാം ആസ സ ച തൈസ്മ ദദൗ നൃപഃ
3 േരണുകാം ത്വ് അഥ സ ാപ്യ ഭാര്യാം ഭാർഗവനന്ദനഃ
ആ മസ്ഥസ് തയാ സാർധം തപസ് േതേപ ഽനുകൂലയാ
4 തസ്യാഃ കുമാരാശ് ചത്വാേരാ ജജ്ഞിേര രാമ പഞ്ചമാഃ
സർേവഷാം അജഘന്യസ് തു രാമ ആസീജ് ജഘന്യജഃ
5 ഫലാഹാേരഷു സർേവഷു ഗേതഷ്വ് അഥ സുേതഷു ൈവ
േരണുകാ സ്നാതും അഗമത് കദാ ചിൻ നിയത താ
6 സാ തു ചി രഥം നാമ മാർത്തികാവതകം നൃപം
ദദർശ േരണുകാ രാജന്ന് ആഗച്ഛന്തീ യദൃച്ഛയാ
7 ീഡന്തം സലിേല ദൃഷ്ട്വാ സഭാര്യം പദ്മമാലിനം
ഋദ്ധിമന്തം തതസ് തസ്യ ഹയാം ആസ േരണുകാ
8 വ്യഭിചാരാത് തു സാ തസ്മാത് ിന്നാംഭസി വി േചതനാ

വിേവശാ മം സ്താ താം ൈവ ഭർതാന്വബുധ്യത
9 സ താം ദൃഷ്ട്വാ ച താം ൈധര്യാദ് ാഹ്മ്യാ ലക്ഷ്മ്യാ വിവർജിതാം
ധിക് ശേബ്ദന മഹാേതജാ ഗർഹയാം ആസ വീര്യവാൻ
10 തേതാ േജ്യേഷ്ഠാ ജാമദേഗ്ന്യാ രുമണ്വാൻ നാമ നാമ തഃ
ആജഗാമ സുേഷണശ് ച വസുർ വിശ്വാവസുസ് തഥാ
11 താൻ ആനുപൂർവ്യാദ് ഭഗവാൻ വേധ മാതുർ അേചാദയത്
ന ച േത ജാതസംേമാഹാഃ കിം ചിദ് ഊചുർ വി േചതസഃ
12 തതഃ ശശാപ താൻ േകാപാത് േത ശപ്താശ് േചതനാം ജഹുഃ
മൃഗപക്ഷിസ ധർമാണഃ ക്ഷി ം ആസഞ് ജേഡാപമാഃ
13 തേതാ രാേമാ ഽഭ്യഗാത് പശ്ചാദ് ആ മം പരവീര ഹാ
തം ഉവാച മഹാമന ർ ജമദഗ്നിർ മഹാതപാഃ
14 ജഹീമാം മാതരം പാപാം മാ ച പു വ്യഥാം കൃഥാഃ
തത ആദായ പരശും രാേമാ മാതുഃ ശിേരാ ഽഹരത്
15 തതസ് തസ്യ മഹാരാജ ജമദേഗ്നർ മഹാത്മനഃ
േകാേപാ അഗച്ഛത് സഹസാ സന്നശ് ചാ വീദ് ഇദം
16 മേമദം വചനാത് താത കൃതം േത കർമ ദുഷ്കരം
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വൃണീഷ്വ കാമാൻ ധർമജ്ഞ യാവേതാ വാഞ്ഛേസ ഹൃദാ
17 സ വേ മാതുർ ഉത്ഥാനം അ തിം ച വധസ്യ ൈവ
പാേപന േതന ചാ ർശം ാതൄണാം കൃതിം തഥാ
18 അ തിദ്വന്ദ്വ താം യുേദ്ധ ദീർഘം ആയുശ് ച ഭാരത
ദദൗ ച സർവാൻ കാമാംസ് താഞ് ജമദഗ്നിർ മഹാതപാഃ
19 കദാ ചിത് തു തൈഥവാസ്യ വിനി ാന്താഃ സുതാഃ േഭാ
അഥാനൂപ പതിർ വീരഃ കാർതവീേര്യാ ഽഭ്യവർതത
20 തം ആ മപദം ാപ്തം ഋേഷർ ഭാര്യാസമർചയത്
സ യുദ്ധമദസംമേത്താ നാഭ്യനന്ദത് തഥാർചനം
21 മഥ്യ ചാ മാത് തസ്മാദ് േധാമ േധന്വാസ് തദാ ബലാത്
ജഹാര വത്സം േ ാശന്ത്യാ ബഭഞ്ജ ച മഹാ മാൻ
22 ആഗതായ ച രാമായ തദാചഷ്ട പിതാ സ്വയം
ഗാം ച േരാരൂയതീം ദൃഷ്ട്വാ േകാേപാ രാമ സമാവിശത്
23 സ മന വശം ആപന്നഃ കാർതവീര്യം ഉപാ വത്
തസ്യാഥ യുധി വി മ്യ ഭാർഗവഃ പരവീര ഹാ
24 ചിേച്ഛദ നിശിൈതർ ഭൈല്ലർ ബാഹൂൻ പരിഘസംനിഭാൻ
സഹ സംമിതാൻ രാജൻ ഗൃഹ്യ രുചിരം ധനുഃ
25 അർജുനസ്യാഥ ദായാ ദാ രാേമണ കൃതമന്യവഃ
ആ മസ്ഥം വിനാ രാമം ജമദഗ്നിം ഉപാ വൻ
26 േത തം ജ ർ മഹാവീര്യം അയുധ്യന്തം തേപാ വിനം
അസകൃദ് രാമ രാേമതി വിേ ാശന്തം അനാഥവത്
27 കാർതവീര്യസ്യ പു ാസ് തു ജമദഗ്നിം യുധിഷ്ഠിര
ഘാതയിത്വാ ശൈരർ ജ ർ യഥാഗതം അരിന്ദമാഃ
28 അപ ാേന്തഷു ൈചേതഷു ജമദഗ്നൗ തഥാഗേത
സമിത് പാണിർ ഉപാഗച്ഛദ് ആ മം ഭൃഗുനന്ദനഃ
29 സ ദൃഷ്ട്വാ പിതരം വീരസ് തഥാ മൃത വശം ഗതം
അനർഹന്തം തഥാ ഭൂതം വിലലാപ സുദുഃഖിതഃ
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അധ്യായം 117

1 [ർ]
മമാപരാധാത് ൈതഃ ൈ ർ ഹതസ് ത്വം താത ബാലിൈശഃ
കാർതവീര്യസ്യ ദായാ ൈദർ വേന മൃഗ ഇേവഷുഭിഃ
2 ധർമജ്ഞസ്യ കഥം താത വർതമാനസ്യ സത്പേഥ
മൃത ർ ഏവംവിേധാ യുക്തഃ സർവഭൂേതഷ്വ് അനാഗസഃ
3 കിം നു ൈതർ ന കൃതം പാപം ൈയർ ഭവാംസ് തപസി സ്ഥിതഃ
അയുധ്യമാേനാ വൃദ്ധഃ സൻ ഹതഃ ശരശൈതഃ ശിൈതഃ
4 കിം നു േത ത വക്ഷ്യന്തി സചിേവഷു സുഹൃ ച
അയുധ്യമാനം ധർമജ്ഞം ഏകം ഹത്വാനപ പാഃ
5 [അക്]
വിലൈപ്യവം സ കരുണം ബഹു നാനാവിധം നൃപ
േ തകാര്യാണി സർവാണി പിതുശ് ചേ മഹാതപാഃ
6 ദദാഹ പിതരം ചാഗ്നൗ രാമഃ പരപുരഞ്ജയഃ

തിജേജ്ഞ വധം ചാപി സർവക്ഷ സ്യ ഭാരത
7 സ്ര േദ്ധാ ഽതി ബലഃ ശൂരഃ ശ ം ആദായ വീര്യവാൻ
ജഘ്നിവാൻ കാർതവീര്യസ്യ സുതാൻ ഏേകാ ഽന്തേകാപമഃ
8 േതഷാം ചാനുഗതാ േയ ച ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
താംശ് ച സർവാൻ അവാമൃദ്നാദ് രാമഃ ഹരതാം വരഃ
9 ിഃ സപ്തകൃത്വഃ പൃഥിവീം കൃത്വാ നിഃ ക്ഷ ിയാം ഭുഃ
സമന്തപഞ്ചേക പഞ്ച ചകാര രുധിര ദാൻ
10 സ േതഷു തർപയാം ആസ പിതൄൻ ഭൃഗുകുേലാദ്വഹഃ
സാക്ഷാദ് ദദർശ ചർചീകം സ ച രാമം ന്യവാരയത്
11 തേതാ യേജ്ഞന മഹതാ ജാമദഗ്ന്യഃ താപവാൻ
തർപയാം ആസ േദേവ ം ഋത്വിഗ്ഭ്യശ് ച മഹീം ദദൗ
12 േവദീം ചാപ്യ് അദദദ് ൈധമീം കശ്യപായ മഹാത്മേന
ദശവ്യാമായതാം കൃത്വാ നേവാേത്സധാം വിശാം പേത
13 താം കശ്യപസ്യാനുമേത ാഹ്മണാഃ ഖന്ദ ശസ് തദാ
വ്യഭജംസ് േതന േത രാജൻ ഖ്യാതാഃ ഖാന്ദവായനാഃ
14 സ ദായ മഹീം തൈസ്മ കശ്യപായ മഹാത്മേന
അസ്മിൻ മേഹേ ൈശേലേ വസത്യ് അമിതവി മഃ
15 ഏവം ൈവരം അഭൂത് തസ്യ ക്ഷ ിൈയർ േലാകവാസിഭിഃ
പൃഥിവീ ചാപി വിജിതാ രാേമണാമിതേതജസാ
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16 [വ്]
തതശ് ചതുർദശീം രാമഃ സമേയന മഹാമനാഃ
ദർശയാം ആസ താൻ വി ാൻ ധർമരാജം ച സാനുജം
17 സ തം ആനർച രാേജേ ാ ാതൃഭിഃ സഹിതഃ ഭുഃ
ദ്വിജാനാം ച പരാം പൂജാം ചേ നൃപതിസത്തമഃ
18 അർചയിത്വാ ജാമദഗ്ന്യം പൂജിതസ് േതന ചാഭിഭൂഃ
മേഹ ഉഷ്യ താം രാ ിം യയൗ ദക്ഷിണാമുഖഃ
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അധ്യായം 118

1 [വ്]
ഗച്ഛൻ സ തീർഥാനി മഹാനുഭാവഃ; പുണ്യാനി രമ്യാണി ദദർശ രാജാ
സർവാണി വിൈ ർ ഉപേശാഭിതാനി; ക്വ ചിത് ക്വ ചിദ് ഭാരത സാഗരസ്യ
2 സ വൃത്തവാംസ് േതഷു കൃതാഭിേഷകഃ; സഹാനുജഃ പാർഥിവ പു പൗ ഃ
സമു ഗാം പുണ്യതമാം ശസ്താം; ജഗാമ പാരിക്ഷിത പാ പു ഃ
3 ത ാപി ചാ ത്യ മഹാനുഭാവഃ; സന്തർപയാം ആസ പിതൄൻ സുരാംശ് ച
ദ്വിജാതിമുേഖ്യഷു ധനം വിസൃജ്യ; േഗാദാവരിം സാഗരഗാം അഗച്ഛത്
4 തേതാ വി പാപ്മാ വിേഡഷു രാജൻ; അമു ം ആസാദ്യ ച േലാകപുണ്യം
അഗസ്ത്യതീർഥം ച പവി പുണ്യം; നാരീ തീർഥാന്യ് അഥ വീേരാ ദദർശ
5 ത ാർജുനസ്യാ ്യ ധനുർധരസ്യ; നിശമ്യ തത് കർമ പൈരർ അസഹ്യം
സ ജ്യമാനഃ പരമർഷിസംൈഘഃ; പരാം മുദം പാ സുതഃ സ േലേഭ
6 സ േതഷു തീർേഥഷ്വ് അഭിഷിക്ത ഗാ ഃ; കൃഷ്ണാ സഹായഃ സഹിേതാ
ഽനുൈജശ് ച
സ ജയൻ വി മം അർജുനസ്യ; േരേമ മഹീപാല പതിഃ പൃഥിവ്യാം
7 തതഃ സഹ ാണി ഗവാം ദായ; തീർേഥഷു േതഷ്വ് അംബുധേരാത്തമസ്യ
ഹൃഷ്ടഃ സഹ ാതൃഭിർ അർജുനസ്യ; സങ്കീർതയാം ആസ ഗവാം ദാനം
8 സ താനി തീർഥാനി ച സാഗരസ്യ; പുണ്യാനി ചാന്യാനി ബഹൂനി രാജൻ

േമണ ഗച്ഛൻ പരിപൂർണകാമഃ; ശൂർപാരകം പുണ്യതമം ദദർശ
9 തേ ാദേധഃ കം ചിദ് അതീത്യ േദശം; ഖ്യാതം പൃഥിവ്യാം വനം ആസസാദ
തപ്തം സുൈരർ യ തപഃ പുരസ്താദ്; ഇഷ്ടം തഥാ പുണ്യതൈമർ നേരൈ ഃ
10 സ ത താം അ ്യധനുർധരസ്യ; േവദീം ദദർശായതപീനബാഹുഃ
ഋചീക പു സ്യ തേപാ വി സംൈഘഃ; സമാവൃതാം പുണ്യകൃദ് അർചനീയാം
11 തേതാ വസൂനാം വസു ധാധിപഃ സ; മരുദ്ഗണാനാം ച തഥാശ്വിേനാശ് ച
ൈവവസ്വതാദിത്യ ധേനശ്വരാണാം; ഇ സ്യ വിേഷ്ണാർ സവിതുർ വിേഭാർ ച
12 ഭഗസ്യ ച സ്യ ദിവാകരസ്യ; പേതർ അപാം സാധ്യ ഗണസ്യ ൈചവ
ധാതുഃ പിതൄണാം ച തഥാ മഹാത്മാ; രു സ്യ രാജൻ സഗണസ്യ ൈചവ
13 സേരാ വത്യാഃ സിദ്ധഗണസ്യ ൈചവ; പൂഷ്ണശ് ച േയ ചാപ്യ് അമരാസ്
തഥാേന്യ
പുണ്യാനി ചാപ്യ് ആയതനാനി േതഷാം; ദദർശ രാജാ സുമേനാഹരാണി
14 േതഷൂപവാസാൻ വിവിധാൻ ഉേപാഷ്യ; ദത്ത്വാ ച രത്നാനി മഹാധനാനി
തീർേഥഷു സർേവഷു പരി താംഗഃ; പുനഃ സ ശൂർപാരകം ആജഗാമ
15 സ േതന തീർേഥന തു സാഗരസ്യ; പുനഃ യാതഃ സഹ േസാദരീൈയഃ
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ദ്വിൈജഃ പൃഥിവ്യാം ഥിതം മഹദ്ഭിസ്; തീർഥം ഭാസം സം ഉപാജഗാമ
16 ത ാഭിഷിക്തഃ പൃഥു േലാഹിതാക്ഷഃ; സഹാനുൈജർ േദവഗണാൻ പിതൄംശ്
ച
സന്തർപയാം ആസ തൈഥവ കൃഷ്ണാ; േത ചാപി വി ാഃ സഹ േലാമേശന
17 സ ദ്വാദശാഹം ജലവായുഭക്ഷഃ; കുർവൻ ക്ഷപാഹഃസു തദാഭിേഷകം
സമന്തേതാ ഽഗ്നീൻ ഉപദീപയിത്വാ; േതേപ തേപാ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
18 തം ഉ ം ആസ്ഥായ തപശ് ചരന്തം; ശു ാവ രാമശ് ച ജനാർദനശ് ച
തൗ സർവവൃഷ്ണി വരൗ സ ൈസന്യൗ; യുധിഷ്ഠിരം ജഗ്മതുർ ആജമീഢം
19 േത വൃഷ്ണയഃ പാ സുതാൻ സമീക്ഷ്യ; ഭൂമൗ ശയാനാൻ മലദിഗ്ധ ഗാ ാൻ
അനർഹതീം ൗപദീം ചാപി ദൃഷ്ട്വാ; സുദുഃഖിതാശ് ചു ശുർ ആർതനാദം
20 തതഃ സ രാമം ച ജനാർദനം ച; കാർഷ്ണിം ച സാംബം ച ശിേനശ് ച
പൗ ം
അന്യാംശ് ച വൃഷ്ണീൻ ഉപഗമ്യ പൂജാം; ചേ യഥാ ധർമം അദീനസത്ത്വഃ
21 േത ചാപി സർവാൻ തിപൂജ്യ പാർഥാംസ്; ൈതഃ സത്കൃതാഃ പാ സു 
ൈതസ് തൈഥവ
യുധിഷ്ഠിരം സമ്പരിവാര്യ രാജന്ന്; ഉപാവിശൻ േദവഗണാ യേഥ ം
22 േതഷാം സ സർവം ചരിതം പേരഷാം; വേന ച വാസം പരമ തീതഃ
അ ാർഥം ഇ സ്യ ഗതം ച പാർഥം; കൃേഷ്ണ ശശംസാമര രാജപു ം
23 ത്വാ തു േത തസ്യ വചഃ തീതാസ്; താംശ് ചാപി ദൃഷ്ട്വാ സുകൃശാൻ
അതീവ
േനേ ാദ്ഭവം സംമുമുചുർ ദശാർഹാ; ദുഃഖാർതി ജം വാരി മഹാനുഭാവാഃ
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അധ്യായം 119

1 [ജ്]
ഭാസ തീർഥം സ ാപ്യ വൃഷ്ണയഃ പാണ്ഡവാസ് തഥാ

കിം അകുർവൻ കഥാശ് ൈചഷാം കാസ് ത ാസംസ് തേപാധന
2 േത ഹി സർേവ മഹാത്മാനഃ സർവശാ വിശാരദാഃ
വൃഷ്ണയഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ സുഹൃദശ് ച പര രം
3 [വ്]

ഭാസ തീർഥം സ ാപ്യ പുണ്യം തീർഥം മേഹാദേധഃ
വൃഷ്ണയഃ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിര
4 തേതാ േഗാക്ഷീരകുേന്ദ മൃണാലരജത ഭഃ
വനമാലീ ഹലീ രാേമാ ബഭാേഷ പുഷ്കേരക്ഷണം
5 ന കൃഷ്ണ ധർമശ് ചരിേതാ ഭവായ; ജേന്താർ അധർമശ് ച പരാഭവായ
യുധിഷ്ഠിേരാ യ ജടീ മഹാത്മാ; വനാ യഃ ിശ്യതി ചീരവാസഃ
6 ദുേര്യാധനശ് ചാപി മഹീം ശാസ്തി; ന ചാസ്യ ഭൂമിർ വിവരം ദദാതി
ധർമാദ് അധർമശ് ചരിേതാ ഗരീയാൻ; ഇതീവ മേന്യത നേരാ ഽൽപബുദ്ധിഃ
7 ദുേര്യാധേന ചാപി വിവർധമാേന; യുധിഷ്ഠിേര ചാസുഖ ആത്തരാേജ്യ
കിം ന്വ് അദ്യ കർതവ്യം ഇതി ജാഭിഃ; ശങ്കാ മിഥഃ സഞ്ജനിതാ നരാണാം
8 അയം ഹി ധർമ ഭേവാ നേരേ ാ; ധർേമ രതഃ സത്യധൃതിഃ ദാതാ
ചേലദ് ധി രാജ്യാച് ച സുഖാച് ച പാർേഥാ; ധർമാദ് അൈപതശ് ച കഥം
വിവർേധത്
9 കഥം നു ഭീഷ്മശ് ച കൃപശ് ച വിേ ാ; േ ാണശ് ച രാജാ ച കുലസ്യ വൃദ്ധഃ

ാജ്യ പാർഥാൻ സുഖം ആ വന്തി; ധിക് പാപബുദ്ധീൻ ഭരത ധാനാൻ
10 കിംനാമ വക്ഷ്യത്യ് അവനി ധാനഃ; പിതൄൻ സമാഗമ്യ പര പാപഃ
പുേ ഷു സമ്യക് ചരിതം മേയതി; പു ാൻ അപാപാൻ അവേരാപ്യ രാജ്യാത്
11 നാസൗ ധിയാ സ തിപശ്യതി സ്മ; കിംനാമ കൃത്വാഹം അച ർ ഏവം
ജാതഃ പൃഥിവ്യാം ഇതി പാർഥിേവഷു; ാജ്യ കൗേന്തയം അഥാപി രാജ്യാത്
12 നൂനം സമൃദ്ധാൻ പിതൃേലാകഭൂമൗ; ചാമീകരാഭാൻ ക്ഷിതിജാൻ ഫുല്ലാൻ
വിചി വീര്യസ്യ സുതഃ സപു ഃ; കൃത്വാ നൃശംസം ബത പശ്യതി സ്മ
13 വ േഢാത്തരാംസാൻ പൃഥു േലാഹിതാക്ഷാൻ; േനമാൻ സ്മ പൃച്ഛൻ സ ശൃേണാ 
തി നൂനം

സ്ഥാപയദ് യത് സ വനം ഹ്യ് അശേങ്കാ; യുധിഷ്ഠിരം സാനുജം ആത്തശ ം
14 േയാ ഽയം പേരഷാം പൃതനാം സമൃദ്ധാം; നിർ ആയുേധാ ദീർഘഭുേജാ
നിഹന്യാത്
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ൈത്വവ ശബ്ദം ഹി വൃേകാദരസ്യ; മുഞ്ചന്തി ൈസന്യാനി ശകൃത് സ മൂ ം
15 സ ത്പിപാസാധ്വ കൃശസ് തേരാ വീ; സേമത്യ നാനായുധ ബാണപാണിഃ
വേന സ്മരൻ വാസം ഇമം സുേഘാരം; േശഷം ന കുര്യാദ് ഇതി നിശ്ചിതം േമ
16 ന ഹ്യ് അസ്യ വീേര്യണ ബേലന കശ് ചിത്; സമഃ പൃഥിവ്യാം ഭവിതാ നേരഷു
ശീേതാഷ്ണവാതാതപ കർശിതാംേഗാ; ന േശഷം ആജാവ് അസുഹൃ കുര്യാത്
17 ാച്യാം നൃപാൻ ഏകരേഥന ജിത്വാ; വൃേകാദരഃ സാനുചരാൻ രേണഷു
സ്വസ്ത്യാഗമദ് േയാ ഽതി രഥസ് തേരാ വീ; േസാ ഽയം വേന ിശ്യതി ചീരവാസഃ
18 േയാ ദന്തകൂേര വ്യജയൻ നൃേദവാൻ; സമാഗതാൻ ദാക്ഷിണാത്യാൻ മഹീ
പാൻ
തം പശ്യേതമം സഹേദവം അദ്യ; തേപാ വിനം താപസ േവഷരൂപം
19 യഃ പാർഥിവാൻ ഏകരേഥന വീേരാ; ദിശം തീചീം തി യുദ്ധശൗണ്ഡഃ
േസാ ഽയം വേന മൂലഫേലന ജീവഞ്; ജടീ ചരത്യ് അദ്യ മലാചിതാംഗഃ
20 സേ സമൃേദ്ധ ഽതി രഥസ്യ രാേജ്ഞാ; േവദീ തലാദ് ഉത്പതിതാ സുതാ യാ
േസയം വേനവാസം ഇമം സുദുഃഖം; കഥം സഹത്യ് അദ്യ സതീ സുഖാർഹാ
21 ിവർഗമുഖ്യസ്യ സമീരണസ്യ; േദേവശ്വരസ്യാപ്യ് അഥ വാശ്വിേനാശ് ച
ഏഷാം സുരാണാം തനയാഃ കഥം നു; വേനചരന്ത്യ് അൽപസുഖാഃ സുഖാർഹാഃ
22 ജിേത ഹി ധർമസ്യ സുേത സഭാേര്യ; സ ാതൃേക സാനുചേര നിരേസ്ത
ദുേര്യാധേന ചാപി വിവർധമാേന; കഥം ന സീദത്യ് അവനിഃ സ ൈശലാ
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അധ്യായം 120

1 [സാത്യകി]
ന രാമ കാലഃ പരിേദവനായ; യദ് ഉത്തരം ത തദ് ഏവ സർേവ
സമാചരാേമാ ഹ്യ് അനതീത കാലം; യുധിഷ്ഠിേരാ യദ്യ് അപി നാഹ കിം ചിത്
2 േയ നാഥവേന്താ ഹി ഭവന്തി േലാേക; േത നാത്മനാ കർമ സമാരഭേന്ത
േതഷാം തു കാേര്യഷു ഭവന്തി നാഥാഃ; ൈശബ്യാദേയാ രാമ യഥാ യയാേതഃ
3 േയഷാം തഥാ രാമ സമാരഭേന്ത; കാര്യാണി നാഥാഃ സ്വമേതന േലാേക
േത നാഥവന്തഃ പുരുഷ വീരാ; നാനാഥ വത് കൃ ം അവാ വന്തി
4 കസ്മാദ് അയം രാമ ജനാർദനൗ ച; ദ മ്ന സാംബൗ ച മയാ സേമതൗ
വസത്യ് അരേണ്യ സഹ േസാദരീൈയസ്; ൈ േലാക്യനാഥാൻ അധിഗമ്യ
നാഥാൻ
5 നിര്യാതു സാധ്വ് അദ്യ ദശാർഹ േസനാ; ഭൂതനാനായുധ ചി വർമാഃ
യമക്ഷയം ഗച്ഛതു ധാർതരാ ഃ; സ ബാന്ധേവാ വൃഷ്ണിബലാഭിഭൂതഃ
6 ത്വം ഹ്യ് ഏവ േകാപാത് പൃഥിവീം അപീമാം; സംേവഷ്ടേയസ് തിഷ്ഠതു
ശാർമ്ഗധന്വാ
സ ധാർതരാ ം ജഹി സാനുബന്ധം; വൃ ം യഥാ േദവപതിർ മേഹ ഃ
7 ാതാ ച േമ യശ് ച സഖാ ഗുരുശ് ച; ജനാർദനസ്യാത്മ സമശ് ച പാർഥഃ
യദർഥം അഭ ദ്യതം ഉത്തമം തത്; കേരാതി കർമാ ്യം അപാരണീയം
8 തസ്യാ വർഷാണ്യ് അഹം ഉത്തമാൈ ർ; വിഹത്യ സർവാണി രേണ
ഽഭിഭൂയ
കായാച് ഛിരഃ സർപവിഷാഗ്നികൽൈപഃ; ശേരാത്തൈമർ ഉന്മഥിതാസ്മി രാമ
9 ഖഡ്േഗന ചാഹം നിശിേതന സംേഖ്യ; കായാച് ഛിരസ് തസ്യ ബലാത്

മഥ്യ
തേതാ ഽസ്യ സർവാൻ അനുഗാൻ ഹനിേഷ്യ; ദുേര്യാധനം ചാപി കുരൂംശ് ച
സർവാൻ
10 ആത്തായുധം മാം ഇഹ രൗഹിേണയ; പശ്യ ഭൗമാ യുധി ജാതഹർഷാഃ
നിഘ്നന്തം ഏകം കുരു േയാധമുഖ്യാൻ; കാേല മഹാകക്ഷം ഇവാന്തകാഗ്നിഃ
11 ദ മ്ന മുക്താൻ നിശിതാൻ ന ശക്താഃ; േസാഢും കൃപ േ ാണ വികർണ
കർണാഃ
ജാനാമി വീര്യം ച തവാത്മ ജസ്യ; കാർഷ്ണിർ ഭവത്യ് ഏഷ യഥാ രണസ്ഥഃ
12 സാംബഃ സസൂതം സ രഥം ഭുജാഭ്യാം; ദുഃശാസനം ശാ ബലാത് മഥ്യ
ന വിദ്യേത ജാംബ വതീ സുതസ്യ; രേണ ഽവിഷഹ്യം ഹി രേണാത്കടസ്യ
13 ഏേതന ബാേലന ഹി ശംബരസ്യ; ൈദത്യസ്യ ൈസന്യം സഹസാ ണുന്നം
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വൃേത്താരുർ അത്യായത പീനബാഹുർ; ഏേതന സംേഖ്യ നിഹേതാ ഽശ്വച ഃ
േകാ നാമ സാംബസ്യ രേണ മനുേഷ്യാ; ഗത്വാന്തരം ൈവ ഭുജേയാർ ധേരത
14 യഥാ വിശ്യാന്തരം അന്തകസ്യ; കാേല മനുേഷ്യാ ന വിനി േമത
തഥാ വിശ്യാന്തരം അസ്യ സംേഖ്യ; േകാ നാമ ജീവൻ പുനർ ആ േജത
15 േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച മഹാരഥൗ തൗ; സുൈതർ വൃതം ചാപ്യ് അഥ േസാമദ 
ത്തം
സർവാണി ൈസന്യാനി ച വാസുേദവഃ; ധക്ഷ്യേത സായകവഹ്നി ജാൈലഃ
16 കിംനാമ േലാേകഷ്വ് അവിഷഹ്യം അസ്തി; കൃഷ്ണസ്യ സർേവഷു സൈദവ
േതഷു
ആത്തായുധേസ്യാത്തമ ബാണപാേണശ്; ച ായുധസ്യാ തിമസ്യ യുേദ്ധ
17 തേതാ ഽനിരുേദ്ധാ ഽപ്യ് അസി ചർമ പാണിർ; മഹീം ഇമാം ധാർതരാൈ ർ
വി സഞ്ജ്ൈഞഃ
ഹൃേതാത്തമാംൈഗർ നിഹൈതഃ കേരാതു; കീർണാം കുൈശർ േവദിം ഇവാധ്വ 
േരഷു
18 ഗേദാൽമുകൗ ബാഹുക ഭാനുനീഥാഃ; ശൂരശ് ച സംേഖ്യ നിശഠഃ കുമാരഃ
രേണാത്കടൗ സാരണ ചാരുേദഷ്ണൗ; കുേലാചിതം വി ഥയ കർമ
19 സ വൃഷ്ണിേഭാജാന്ധകേയാധമുഖ്യാ; സമാഗതാ ക്ഷ ിയ ശൂരേസനാ
ഹത്വാ രേണ താൻ ധൃതരാ പു ാംൽ; േലാേക യശഃ സ്ഫീതം ഉപാകേരാതു
20 തേതാ ഽഭിമന ഃ പൃഥിവീം ശാ ; യാവദ് തം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
യുധിഷ്ഠിരഃ പാരയേത മഹാത്മാ; ദ േത യേഥാക്തം കുരുസത്തേമന
21 അസ്മത് മുൈഖർ വി ശിൈഖർ ജിതാരിസ്; തേതാ മഹീം േഭാക്ഷ്യതി
ധർമരാജഃ
നിർ ധാർതരാ ാം ഹതസൂതപു ാം; ഏതദ് ധി നഃ കൃത്യതമം യശശ്യം
22 [വാസു]
അസംശയം മാധവ സത്യം ഏതദ്; ഗൃഹ്ണീമ േത വാക്യം അദീനസത്ത്വ
സ്വാഭ്യാം ഭുജാഭ്യാം അജിതാം തു ഭൂമിം; േനേച്ഛത് കുരൂണാം ഋഷഭഃ കഥം ചിത്
23 ന ഹ്യ് ഏഷ കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാദ്; യുധിഷ്ഠിേരാ ജാതു ജഹ്യാത്
സ്വധർമം
ഭീമാർജുനൗ ചാതി രഥൗ യമൗ വാ; തൈഥവ കൃഷ്ണാ പദാത്മ േജയം
24 ഉഭൗ ഹി യുേദ്ധ ഽ തിമൗ പൃഥിവ്യാം; വൃേകാദരശ് ൈചവ ധനഞ്ജയശ് ച
കസ്മാൻ ന കൃത്സ്നാം പൃഥിവീം ശാേസൻ; മാ ീ സുതാഭ്യാഞ്ച പുര േതാ ഽയം
25 യദാ തു പാഞ്ചാല പതിർ മഹാത്മാ; സ േകകയശ് േചദിപതിർ വയം ച
േയാത്സ്യാമ വി മ്യ പരാംസ് തദാ ൈവ; സുേയാധനസ് ത്യക്ഷ്യതി ജീവേലാ 
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കം
26 [യ്]
ൈനതച് ചി ം മാധവ യദ് വീഷി; സത്യം തു േമ രക്ഷ്യ തമം ന രാജ്യം
കൃഷ്ണസ് തു മാം േവദ യഥാ വദ് ഏകഃ; കൃഷ്ണം ച േവദാഹം അേഥാ യഥാ വത്
27 യൈദവ കാലം പുരുഷ വീേരാ; േവത്സ്യത്യ് അയം മാധവ വി മസ്യ
തദാ രേണ ത്വം ച ശിനി വീര; സുേയാധനം േജഷ്യസി േകശവശ് ച
28 തി യാന്ത്വ് അദ്യ ദശാർഹ വീരാ; ദൃേഢാ ഽസ്മി നാൈഥർ നരേലാകനാ 
ൈഥഃ
ധർേമ ഽ മാദം കുരുതാ േമയാ; ഷ്ടാസ്മി ഭൂയഃ സുഖിനഃ സേമതാൻ
29 േത ഽേന്യാന്യം ആമ ്യ തഥാഭിവാദ്യ; വൃദ്ധാൻ പരിസ്വജ്യ ശിശൂംശ് ച
സർവാൻ
യദു വീരാഃ സ്വഗൃഹാണി ജ ; രാജാപി തീർഥാന്യ് അനുസഞ്ചചാര
30 വിസൃജ്യ കൃഷ്ണം ത്വ് അഥ ധർമരാേജാ; വിദർഭരാേജാപ ചിതാം സുതീർഥാം
സുേതന േസാേമന വിമി ിേതാദാം; തതഃ പേയാഷ്ണീം തി സ ഹ്യ് ഉവാസ
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അധ്യായം 121

1 [ൽ]
നൃേഗണ യജമാേനന േസാേമേനഹ പുരന്ദരഃ
തർപിതഃ യേത രാജൻ സ തൃേപ്താ മദം അഭ്യഗാത്
2 ഇഹ േദൈവഃ സേഹൈ ർ ഹി ജാപതിഭിർ ഏവ ച
ഇഷ്ടം ബഹുവിൈധർ യൈജ്ഞർ മഹദ്ഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
3 ആമൂർത രയസശ് േചഹ രാജാ വ ധരം ഭും
തർപയാം ആസ േസാേമന ഹയേമേധഷു സപ്തസു
4 തസ്യ സപ്തസു യേജ്ഞഷു സർവം ആസീദ് ധിരൻ മയം
വാന ത്യം ച ഭൗമം ച യദ് വ്യം നിയതം മേഖ
5 േതഷ്വ് ഏവ ചാസ്യ യേജ്ഞഷു േയാഗാഃ സപ്ത വി താഃ
സൈപ്തൈകകസ്യ യൂപസ്യ ചഷാലാശ് േചാപരിസ്ഥിതാഃ
6 തസ്യ സ്മ യൂപാൻ യേജ്ഞഷു ാജമാനാൻ ഹിരൻ മയാൻ
സ്വയം ഉത്ഥാപയാം ആസുർ േദവാഃ േസ ാ യുധിഷ്ഠിര
7 േതഷു തസ്യ മഖാേ ്യഷു ഗയസ്യ പൃഥിവീപേതഃ
അമാദ്യദ് ഇ ഃ േസാേമന ദക്ഷിണാഭിർ ദ്വിജാതയഃ
8 സികതാ വാ യഥാ േലാേക യഥാ വാ ദിവി താരകാഃ
യഥാ വാ വർഷേതാ ധാരാ അസംേഖ്യയാശ് ച േകന ചിത്
9 തൈഥവ തദ് അസംേഖ്യയം ധനം യത് ദദൗ ഗയഃ
സദേസ്യേഭ്യാ മഹാരാജ േതഷു യേജ്ഞഷു സപ്തസു
10 ഭേവത് സംേഖ്യയം ഏതദ് ൈവ യദ് ഏതത് പരികീർതിതം
ന സാ ശക്യാ തു സംഖ്യാതും ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാ വതഃ
11 ഹിരൻ മയീഭിർ േഗാഭിശ് ച കൃതാഭിർ വിശ്വകർമണാ

ാഹ്മണാംസ് തർപയാം ആസ നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗതാൻ
12 അൽപാവേശഷാ പൃഥിവീ ൈചൈത്യർ ആസീൻ മഹാത്മനഃ
ഗയസ്യ യജമാനസ്യ ത ത വിശാം പേത
13 സ േലാകാൻ ാപ്തവാൻ ഐ ാൻ കർമണാ േതന ഭാരത
സ േലാകതാം തസ്യ ഗേച്ഛത് പേയാഷ്ണ്യാം യ ഉപ േശത്
14 തസ്മാത് ത്വം അ രാേജ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ഽനഘ
ഉപ ശ്യ മഹീപാല ധൂതപാപ്മാ ഭവിഷ്യസി
15 [വ്]
സ പേയാഷ്ണ്യാം നരേ ഷ്ഠഃ സ്നാത്വാ ൈവ ാതൃഭിഃ സഹ
ൈവഡൂര്യ പർവതം ൈചവ നർമദാം ച മഹാനദീം
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സമാജഗാമ േതേജാ വീ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ഽനഘ
16 തേതാ ഽസ്യ സർവാണ്യ് ആചഖ്യൗ േലാമേശാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
തീർഥാനി രമണീയാനി ത ത വിശാം പേത
17 യഥാേയാഗം യഥാ ീതി യയൗ ാതൃഭിഃ സഹ
ദദമാേനാ ഽസകൃദ് വിത്തം ാഹ്മേണഭ്യഃ സഹ ശഃ
18 [ൽ]
േദവാനാം ഏതി കൗേന്തയ തഥാ രാജ്ഞാം സ േലാകതാം
ൈവഡൂര്യ പർവതം ദൃഷ്ട്വാ നർമദാം അവതീര്യ ച
19 സന്ധിർ ഏഷ നരേ ഷ്ഠ േ തായാ ദ്വാപരസ്യ ച
ഏതം ആസാദ്യ കൗേന്തയ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
20 ഏഷ ശര്യാതി യജ്ഞസ്യ േദശസ് താത കാശേത
സാക്ഷാദ് യ ാപിബത് േസാമം അശ്വിഭ്യാം സഹ കൗശികഃ
21 ചുേകാപ ഭാർഗവശ് ചാപി മേഹ സ്യ മഹാതപാഃ
സംസ്തംഭയാം ആസ ച തം വാസവം ച്യവനഃ ഭുഃ
സുകങ്ക്യാം ചാപി ഭാര്യാം സ രാജപു ീം ഇവാപ്തവാൻ
22 [യ്]
കഥം വിഷ്ടംഭിതസ് േതന ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
കിമർഥം ഭാർഗവശ് ചാപി േകാപം ചേ മഹാതപാഃ
23 നാസത്യൗ ച കഥം ഹ്മൻ കൃതവാൻ േസാമപീഥിനൗ
ഏതത് സർവം യഥാവൃത്തം ആഖ്യാതു ഭഗവാൻ മമ
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അധ്യായം 122

1 [ൽ]
ഭൃേഗാർ മഹർേഷഃ പുേ ാ ഽഭൂച് ച്യവേനാ നാമ ഭാർഗവഃ
സമീേപ സരസഃ േസാ ഽസ്യ തപസ് േതേപ മഹാദ തിഃ
2 സ്ഥാണുഭൂേതാ മഹാേതജാ വീര സ്ഥാേനന പാണ്ഡവ
അതിഷ്ഠത് സുബഹൂൻ കാലാൻ ഏകേദേശ വിശാം പേത
3 സ വൽമീേകാ ഽഭവദ് ഋഷിർ ലതാഭിർ അഭിസംവൃതഃ
കാേലന മഹതാ രാജൻ സമാകീർണഃ പിപീലിൈകഃ
4 തഥാ സ സംവൃേതാ ധീമാൻ മൃത് പിണ്ഡ ഇവ സർവശഃ
തപ്യതി സ്മ തേപാ രാജൻ വൽമീേകന സമാവൃതഃ
5 അഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ ശര്യാതിർ നാമ പാർഥിവഃ
ആജഗാമ സേരാ രമ്യം വിഹർതും ഇദം ഉത്തമം
6 തസ്യ ീണാം സഹ ാണി ചത്വാര്യ് ആസൻ പരി ഹഃ
ഏൈകവ ച സുതാ ശു ാ സുകന്യാ നാമ ഭാരത
7 സാ സഖീഭിഃ പരിവൃതാ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
ച്രങ്കമ്യമാണാ വൽമീകം ഭാർഗവസ്യ സമാസദത്
8 സാ ൈചവ സുദതീ ത പശ്യമാനാ മേനാരമാൻ
വന തീൻ വിചിന്വന്തീ വിജഹാര സഖീ വൃതാ
9 രൂേപണ വയസാ ൈചവ മദേനന മേദന ച
ബഭഞ്ജ വനവൃക്ഷാണാം ശാഖാഃ പരമപുഷ്പിതാഃ
10 താം സഖീ രഹിതാം ഏകാം ഏകവ ാം അലം കൃതാം
ദദർശ ഭാർഗേവാ ധീമാംശ് ചരന്തീം ഇവ വിദ തം
11 താം പശ്യമാേനാ വിജേന സ േരേമ പരമദ തിഃ
ക്ഷാമ കണ്ഠശ് ച ഹ്മർഷിസ് തേപാബലസമന്വിതഃ
താം ആബഭാേഷ കല്യാണീം സാ ചാസ്യ ന ശൃേണാതി ൈവ
12 തതഃ സുകന്യാ വൽമീേക ദൃഷ്ട്വാ ഭാർഗവ ച ഷീ
കൗതൂഹലാത് കണ്ടേകന ബുദ്ധിേമാഹബലാത് കൃതാ
13 കിം നു ഖല്വ് ഇദം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ നിർബിേഭദാസ്യ േലാചേന
അ ധ്യത് സ തയാ വിേദ്ധ േനേ പരമമന മാൻ
തതഃ ശര്യാതി ൈസന്യസ്യ ശകൃൻ മൂ ം സമാവൃേണാത്
14 തേതാ രുേദ്ധ ശകൃൻ മൂേ ൈസന്യം ആനാഹ ദുഃഖിതം
തഥാഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ പര്യപൃച്ഛത് സ പാർഥിവഃ
15 തേപാനിത്യസ്യ വൃദ്ധസ്യ േരാഷണസ്യ വിേശഷതഃ
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േകനാപകൃതം അേദ്യഹ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
ജ്ഞാതം വാ യദി വാജ്ഞാതം തദ് ഋതം ത മാചിരം
16 തം ഊചുഃ ൈസനികാഃ സർേവ ന വിദ്േമാ ഽപകൃതം വയം
സർേവാപാൈയർ യഥാകാമം ഭവാംസ് തദ് അധിഗച്ഛതു
17 തതഃ സ പൃഥിവീപാലഃ സാമ്നാ േചാേ ണ ച സ്വയം
പര്യപൃച്ഛത് സുഹൃദ്വർഗം ത്യജാനൻ ന ൈചവ േത
18 ആനാഹാർതം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ തത് ൈസന്യം അസുഖാർദിതം
പിതരം ദുഃഖിതം ചാപി സുകേന്യദം അഥാ വീത്
19 മയാടേന്ത്യഹ വൽമീേക ദൃഷ്ടം സത്ത്വം അഭിജ്വലത്
ഖേദ്യാതവദ് അഭിജ്ഞാതം തൻ മയാ വിദ്ധം അന്തികാത്
20 ഏതച് ത്വാ തു ശര്യാതിർ വൽമീകം തൂർണം ആ വത്
ത ാപശ്യത് തേപാവൃദ്ധം വേയാവൃദ്ധം ച ഭാർഗവം
21 അയാചദ് അഥ ൈസന്യാർഥം ാഞ്ജലിഃ പൃഥിവീപതിഃ
അജ്ഞാനാദ് ബാലയാ യത് േത കൃതം തത് ക്ഷ ം അർഹസി
22 തേതാ ഽ വീൻ മഹീപാലം ച്യവേനാ ഭാർഗവസ് തദാ
രൂപൗദാര്യസമായുക്താം േലാഭേമാഹബലാത് കൃതാം
23 താം ഏവ തിഗൃഹ്യാഹം രാജൻ ദുഹിതരം തവ
ക്ഷമിഷ്യാമി മഹീപാല സത്യം ഏതദ് വീമി േത
24 ഋേഷർ വചനം ആജ്ഞായ ശര്യാതിർ അവിചാരയൻ
ദദൗ ദുഹിതരം തൈസ്മ ച്യവനായ മഹാത്മേന
25 തിഗൃഹ്യ ച താം കന്യാം ച്യവനഃ സസാദ ഹ

ാപ്ത സാേദാ രാജാ സ സൈസന്യഃ പുനർ ആ ജത്
26 സുകന്യാപി പതിം ലബ്ധ്വാ തപസ്വിനം അനിന്ദിതാ
നിത്യം പര്യചരത് ീത്യാ തപസാ നിയേമന ച
27 അഗ്നീനാം അതിഥീനാം ച ശു ഷുർ അനസൂയികാ
സമാരാധയത ക്ഷി ം ച്യവനം സാ ശുഭാനനാ
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അധ്യായം 123

1 [ൽ]
കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ സുരാണാം അശ്വിനൗ നൃപ
കൃതാഭിേഷകാം വിവൃതാം സുകന്യാം താം അപശ്യതാം
2 താം ദൃഷ്ട്വാ ദർശനീയാംഗീം േദവരാജസുതാം ഇവ
ഊചതുഃ സമഭി ത്യ നാസത്യാവ് അശ്വിനാവ് ഇദം
3 കസ്യ ത്വം അസി വാേമാരു കിം വേന ൈവ കേരാഷി ച
ഇച്ഛാവ ഭേ ജ്ഞാതും ത്വാം തത് ത്വം ആഖ്യാഹി േശാഭേന
4 തതഃ സുകന്യാ സംവീതാ താവ് ഉവാച സുേരാത്തമൗ
ശര്യാതി തനയാം വിത്തം ഭാര്യാം ച ച്യവനസ്യ മാം
5 അഥാശ്വിനൗ ഹൈസ്യതാം അ താം പുനർ ഏവ തു
കഥം ത്വം അസി കല്യാണി പി ാ ദത്താ ഗതാധ്വേന
6 ാജേസ വനമേധ്യ ത്വം വിദ ത് സൗദാമിനീ യഥാ
ന േദേവഷ്വ് അപി തുല്യാം ഹി ത്വയാ പശ്യാവ ഭാമിനി
7 സർവാഭരണസമ്പന്നാ പരമാംബര ധാരിണീ
േശാേഭഥാസ് ത്വ് അനവദ്യാംഗി ന ത്വ് ഏവം മലപങ്കിനീ
8 കസ്മാദ് ഏവംവിധാ ഭൂത്വാ ജരാജർജരിതം പതിം
ത്വം ഉപാേസ്സ ഹ കല്യാണി കാമേഭാഗ ബഹി തം
9 അസമർഥം പരി ാേണ േപാഷേണ ച ശുചിസ്മിേത
സാധു ച്യവനം ഉ ജ്യ വരയൈസ്വകം ആവേയാഃ
പത്യർഥം േദവഗർഭാേഭ മാ വൃഥാ യൗവനം കൃഥാഃ
10 ഏവം ഉക്താ സുകന്യാ തു സുരൗ താവ് ഇദം അ വീത്
രതാഹം ച്യവേന പത്യൗ ൈമവം മാ പര്യശങ്കിഥാഃ
11 താവ് അ താം പുനസ് ത്വ് ഏനാം ആവാം േദവ ഭിഷഗ് വരൗ
യുവാനം രൂപസമ്പന്നം കരിഷ്യാവഃ പതിം തവ
12 തതസ് തസ്യാവേയാശ് ൈചവ പതിം ഏകതമം വൃണു
ഏേതന സമേയൈനനം ആമ യ വരാനേന
13 സാ തേയാർ വചനാദ് രാജന്ന് ഉപസംഗമ്യ ഭാർഗവം
ഉവാച വാക്യം യത് താഭ്യാം ഉക്തം ഭൃഗുസുതം തി
14 തച് ത്വാ ച്യവേനാ ഭാര്യാം ഉവാച ിയതാം ഇതി
ഭർ ാ സാ സമനുജ്ഞാതാ ിയതാം ഇത്യ് അഥാ വീത്
15 ത്വാ തദ് അശ്വിനൗ വാക്യം തത് തസ്യാഃ ിയതാം ഇതി
ഊചതൂ രാജപു ീം താം പതിസ് തവ വിശത്വ് അപഃ
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16 തേതാ ഽംഭശ് ച്യവനഃ ശീ ം രൂപാർഥീ വിേവശ ഹ
അശ്വിനാവ് അപി തദ് രാജൻ സരഃ വിഷതാം േഭാ
17 തേതാ മുഹൂർതാദ് ഉത്തീർണാഃ സർേവ േത സരസസ് തതഃ
ദിവ്യരൂപധരാഃ സർേവ യുവാേനാ മൃഷ്ടകുണ്ഡലാഃ
തുല്യരൂപധരാശ് ൈചവ മനസഃ ീതിവർധനാഃ
18 േത ഽ വൻ സഹിതാ സർേവ വൃണീഷ്വാന്യ തമം ശുേഭ
അസ്മാകം ഈപ്സിതം ഭേ പതിേത്വ വരവർണിനി
യ വാപ്യ് അഭികാമാസി തം വൃണീഷ്വ സുേശാഭേന
19 സാ സമീക്ഷ്യ തു താൻ സർവാംസ് തുല്യരൂപധരാൻ സ്ഥിതാൻ
നിശ്ചിത്യ മനസാ ബുദ്ധ്യാ േദവീ വേ സ്വകം പതിം
20 ലബ്ധ്വാ തു ച്യവേനാ ഭാര്യാം വേയാ രൂപം ച വാഞ്ഛിതം
ഹൃേഷ്ടാ ഽ വീൻ മഹാേതജാസ് തൗ നാസത്യാവ് ഇദം വചഃ
21 യഥാഹം രൂപസമ്പേന്നാ വയസാ ച സമന്വിതഃ
കൃേതാ ഭവദ്ഭ്യാം വൃദ്ധഃ സൻ ഭാര്യാം ച ാപ്തവാൻ ഇമാം
22 തസ്മാദ് യുവാം കരിഷ്യാമി ീത്യാഹം േസാമപീഥിനൗ
മിഷേതാ േദവരാജസ്യ സത്യം ഏതദ് വീമി വാം
23 തച് ത്വാ ഹൃഷ്ടമനസൗ ദിവം തൗ തിജഗ്മതുഃ
ച്യവേനാ ഽപി സുകന്യാ ച സുരാവ് ഇവ വിജ തുഃ
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അധ്യായം 124

1 [ൽ]
തതഃ ത്വാ തു ശര്യാതിർ വയഃ സ്ഥം ച്യവനം കൃതം
സംഹൃഷ്ടഃ േസനയാ സാർധം ഉപായാദ് ഭാർഗവാ മം
2 ച്യവനം ച സുകന്യാം ച ദൃഷ്ട്വാ േദവ സുതാവ് ഇവ
േരേമ മഹീ പഃ ശര്യാതിഃ കൃത്സ്നാം ാപ്യ മഹീം ഇവ
3 ഋഷിണാ സത്കൃതസ് േതന സഭാര്യഃ പൃഥിവീപതിഃ
ഉേപാപവിഷ്ടഃ കല്യാണീഃ കഥാശ് ചേ മഹാമനാഃ
4 അൈഥനം ഭാർഗേവാ രാജന്ന് ഉവാച പരിസാന്ത്വയൻ
യാജയിഷ്യാമി രാജംസ് ത്വാം സംഭാരാൻ ഉപകൽപയ
5 തതഃ പരമസംഹൃഷ്ടഃ ശര്യാതിഃ പൃഥിവീപതിഃ
ച്യവനസ്യ മഹാരാജ തദ് വാക്യം ത്യപൂജയത്
6 ശേസ്ത ഽഹനി യജ്ഞീേയ സർവകാമസമൃദ്ധി മത്
കാരയാം ആസ ശര്യാതിർ യജ്ഞായതനം ഉത്തമം
7 തൈ നം ച്യവേനാ രാജൻ യാജയാം ആസ ഭാർഗവഃ
അദ്ഭുതാനി ച ത ാസൻ യാനി താനി നിേബാധ േമ
8 അഗൃഹ്ണാച് ച്യവനഃ േസാമം അശ്വിേനാർ േദവേയാസ് തദാ
തം ഇേ ാ വാരയാം ആസ ഗൃഹ്യമാണം തേയാർ ഹം
9 [ഇ ]
ഉഭാവ് ഏതൗ ന േസാമാർഹൗ നാസത്യാവ് ഇതി േമ മതിഃ
ഭിഷജൗ േദവപു ാണാം കർമണാ ൈനവം അർഹതഃ
10 [ച്]
മാവമൻസ്ഥാ മഹാത്മാനൗ രൂപ വിണവത് തരൗ
യൗ ച തുർ മാം മഘവൻ വൃന്ദാരകം ഇവാജരം
11 ഋേത ത്വാം വിബുധാംശ് ചാന്യാൻ കഥം ൈവ നാർഹതഃ സവം
അശ്വിനാവ് അപി േദേവ േദവൗ വിദ്ധി പുരന്ദര
12 ചികിത്സകൗ കർമ കരൗ കാമരൂപസമന്വിതൗ
േലാേക ചരന്തൗ മർത്യാനാം കഥം േസാമം ഇഹാർഹതഃ
13 [ൽ]
ഏതദ് ഏവ യദാ വാക്യം ആേ ഡയതി വാസവഃ
അനാദൃത്യ തതഃ ശ ം ഹം ജ ാഹ ഭാർഗവഃ
14 ഹീഷ്യന്തം തു തം േസാമം അശ്വിേനാർ ഉത്തമം തദാ
സമീക്ഷ്യ ബലഭിദ് േദവ ഇദം വചനം അ വീത്
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15 ആഭ്യാം അർഥായ േസാമം ത്വം ഹീഷ്യസി യദി സ്വയം
വ ം തു ഹരിഷ്യാമി േഘാരരൂപം അനുത്തമം
16 ഏവം ഉക്തഃ സ്മയന്ന് ഇ ം അഭിവീക്ഷ്യ സ ഭാർഗവഃ
ജ ാഹ വിധിവത് േസാമം അശ്വിഭ്യാം ഉത്തമം ഹം
17 തേതാ ഽൈസ്മ ാഹരദ് വ ം േഘാരരൂപം ശചീപതിഃ
തസ്യ ഹരേതാ ബാഹും സ്തംഭയാം ആസ ഭാർഗവഃ
18 സംസ്തംഭയിത്വാ ച്യവേനാ ജുഹുേവ മ േതാ ഽനലം
കൃത്യാർഥീ സുമഹാേതജാ േദവം ഹിംസിതും ഉദ്യതഃ
19 തതഃ കൃത്യാ സമഭവദ് ഋേഷസ് തസ്യ തേപാബലാത്
മേദാ നാമ മഹാവീേര്യാ ബൃഹത് കാേയാ മഹാസുരഃ
ശരീരം യസ്യ നിർേദ ം അശക്യം തു സുരാസുൈരഃ
20 തസ്യാസ്യം അഭവദ് േഘാരം തീക്ഷ്ണാ ദശനം മഹത്
ഹനുർ ഏകാ സ്ഥിതാ തസ്യ ഭൂമാവ് ഏകാ ദിവം ഗതാ
21 ചത ആയതാ ദം ാ േയാജനാനാം ശതം ശതം
ഇതേര ത്വ് അസ്യ ദശനാ ബഭൂവുർ ദശേയാജനാഃ

ാകാരസദൃശാകാരാഃ ശൂലാ സമദർശനാഃ
22 ബാഹൂ പർവതസങ്കാശാവ് ആയതാവ് അയുതം സമൗ
േനേ രവിശശി േഖ്യ വ ം അന്തകസംനിഭം
23 േലലിഹഞ് ജിഹ്വയാ വ ം വിദ ച് ചപല േലാലയാ
വ്യാത്താനേനാ േഘാരദൃഷ്ടിർ സന്ന് ഇവ ജഗദ് ബലാത്
24 സ ഭക്ഷയിഷ്യൻ സ്ര ദ്ധഃ ശത തും ഉപാ വത്
മഹതാ േഘാരരൂേപണ േലാകാഞ് ശേബ്ദന നാദയൻ
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അധ്യായം 125

1 [ൽ]
തം ദൃഷ്ട്വാ േഘാരവദനം മദം േദവഃ ശത തുഃ
ആയാന്തം ഭക്ഷയിഷ്യന്തം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
2 ഭയാത് സംസ്തംഭിത ഭുജഃ സൃക്കിണീ േലലിഹൻ മുഹുഃ
തേതാ ഽ വീദ് േദവരാജശ് ച്യവനം ഭയപീഡിതഃ
3 േസാമാർഹാവ് അശ്വിനാവ് ഏതാവ് അദ്യ ഭൃതി ഭാർഗവ
ഭവിഷ്യതഃ സത്യം ഏതദ് വേചാ ഹ്മൻ വീമി േത
4 ന േത മിഥ്യാ സമാരംേഭാ ഭവത്വ് ഏഷ പേരാ വിധിഃ
ജാനാമി ചാഹം വി ർേഷ ന മിഥ്യാ ത്വം കരിഷ്യസി
5 േസാമാർഹാവ് അശ്വിനാവ് ഏതൗ യൈഥവാദ്യ കൃതൗ ത്വയാ
ഭൂയ ഏവ തു േത വീര്യം കാേശദ് ഇതി ഭാർഗവ
6 സുകന്യായാഃ പിതുശ് ചാസ്യ േലാേക കീർതിഃ േഥദ് ഇതി
അേതാ മൈയതദ് വിഹിതം തവ വീര്യ കാശനം
തസ്മാത് സാദം കുരു േമ ഭവത്വ് ഏതദ് യേഥച്ഛസി
7 ഏവം ഉക്തസ്യ ശേ ണ ച്യവനസ്യ മഹാത്മനഃ
സ മന ർ വ്യഗമച് ഛീ ം മുേമാച ച പുരന്ദരം
8 മദം ച വ്യഭജദ് രാജൻ പാേന ീഷു ച വീര്യവാൻ
അേക്ഷഷു മൃഗയായാം ച പൂർവസൃഷ്ടം പുനഃ പുനഃ
9 തഥാ മദം വിനിഷ്ക്ഷിപ്യ ശ ം സന്തർപ്യ േച നാ
അശ്വിഭ്യാം സഹിതാൻ േദവാൻ യാജയിത്വാ ച തം നൃപം
10 വിഖ്യാപ്യ വീര്യം സർേവഷു േലാേകഷു വദതാം വരഃ
സുകന്യയാ സഹാരേണ്യ വിജഹാരാനുരക്തയാ
11 തൈസ്യതദ് ദ്വിജസംഘുഷ്ടം സേരാ രാജൻ കാശേത
അ ത്വം സഹ േസാദൈര്യഃ പിതൄൻ േദവാംശ് ച തർപയ
12 ഏതദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹീപാല സികതാക്ഷം ച ഭാരത
ൈസന്ധവാരണ്യം ആസാദ്യ കുല്യാനാം കുരു ദർശനം
പുഷ്കേരഷു മഹാരാജ സർേവഷു ച ജലം ശ
13 ആർചീക പർവതശ് ൈചവ നിവാേസാ ൈവ മനീഷിണാം
സദാ ഫലഃ സദാ േ ാേതാ മരുതാം സ്ഥാനം ഉത്തമം
ൈചത്യാശ് ൈചേത ബഹുശതാസ് ിദശാനാം യുധിഷ്ഠിര
14 ഏതച് ച മസസ് തീർഥം ഋഷയഃ പര പാസേത
ൈവഖാനസാശ് ച ഋഷേയാ വാലഖില്യാസ് തൈഥവ ച
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15 ശൃംഗാണി ീണി പുണ്യാണി ീണി വണാനി ച
സർവാണ്യ് അനുപരി മ്യ യഥാകാമം ഉപ ശ
16 ശന്തനുശ് ചാ കൗേന്തയ ശുനകശ് ച നരാധിപ
നരനാരായണൗ േചാഭൗ സ്ഥാനം ാപ്താഃ സനാതനം
17 ഇഹ നിത്യശയാ േദവാഃ പിതരശ് ച മഹർഷിഭിഃ
ആർചീക പർവേത േതപുസ് താൻ യജസ്വ യുധിഷ്ഠിര
18 ഇഹ േത ൈവ ചരൂൻ ാശ്നന്ന് ഋഷയശ് ച വിശാം പേത
യമുനാ ചാക്ഷയേ ാതാഃ കൃഷ്ണശ് േചഹ തേപാ രതഃ
19 യമൗ ച ഭീമേസനശ് ച കൃഷ്ണാ ചാമി കർശന
സർേവ ചാ ഗമിഷ്യാമഃ സുകൃശാഃ സുതേപാ വിനഃ
20 ഏതത് വണം പുണ്യം ഇ സ്യ മനുജാധിപ
യ ധാതാ വിധാതാ ച വരുണശ് േചാർധ്വം ആഗതാഃ
21 ഇഹ േത ന്യവസൻ രാജൻ ക്ഷാന്താഃ പരമധർമിണഃ
ൈമ ാണാം ഋജു ബുദ്ധീനാം അയം ഗിരിവരഃ ശുഭഃ
22 ഏഷാ സാ യമുനാ രാജൻ രാജർഷിഗണേസവിതാ
നാനാ യജ്ഞചിതാ രാജൻ പുണ്യാ പാപഭയാപഹാ
23 അ രാജാ മേഹഷ്വാേസാ മാന്ധാതായജത സ്വയം
സഹേദവശ് ച കൗേന്തയ േസാമേകാ ദദതാം വരഃ
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