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അധ്യായം 126

1 [യ്]
മാന്ധാതാ രാജശാർദൂലസ് ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
കഥം ജാേതാ മഹാ ഹ്മൻ യൗവനാേശ്വാ നൃേപാത്തമഃ
കഥം ൈചതാം പരാം കാഷ്ഠാം ാപ്തവാൻ അമിതദ തിഃ
2 യസ്യ േലാകാസ് േയാ വശ്യാ വിേഷ്ണാർ ഇവ മഹാത്മനഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും ചരിതം തസ്യ ധീമതഃ
3 യഥാ മാന്ധാതൃശബ്ദശ് ച തസ്യ ശ സമദ േതഃ
ജന്മ ചാ തി വീര്യസ്യ കുശേലാ ഹ്യ് അസി ഭാഷിതും
4 [ൽ]
ശൃണുഷ്വാവഹിേതാ രാജൻ രാജ്ഞസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
യഥാ മാന്ധാതൃശേബ്ദാ ൈവ േലാേകഷു പരിഗീയേത
5 ഇക്ഷ്വാകുവംശ ഭേവാ യുവനാേശ്വാ മഹീപതിഃ
േസാ ഽയജത് പൃഥിവീപാല ഋതുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
6 അശ്വേമധ സഹ ം ച ാപ്യ ധർമഭൃതാം വരഃ
അൈന്യശ് ച തുഭിർ മുൈഖ്യർ വിവിൈധർ ആപ്തദക്ഷിൈണഃ
7 അനപത്യസ് തു രാജർഷിഃ സ മഹാത്മാ ദൃഢ തഃ
മ ിഷ്വ് ആധായ തദ് രാജ്യം വനനിേത്യാ ബഭൂവ ഹ
8 ശാ ദൃേഷ്ടന വിധിനാ സംേയാജ്യാത്മാനം ആത്മനാ
പിപാസാ ശുഷ്കഹൃദയഃ വിേവശാ മം ഭൃേഗാർ
9 താം ഏവ രാ ിം രാേജ മഹാത്മാ ഭൃഗുനന്ദനഃ
ഇഷ്ടിം ചകാര സൗദ േമ്നർ മഹർഷിഃ പു കാരണാത്
10 സംഭൃേതാ മ പൂേതന വാരിണാ കലേശാ മഹാൻ
ത ാതിഷ്ഠത രാേജ പൂർവം ഏവ സമാഹിതഃ
യത് ാശ്യ സേവത് തസ്യ പത്നീ ശ സമം സുതം
11 തം ന്യസ്യ േവദ്യാം കലശം സുഷുപുസ് േത മഹർഷയഃ
രാ ിജാഗരണ ാന്താഃ സൗദ മ്നിഃ സമതീത്യ താൻ
12 ശുഷ്കകണ്ഠഃ പിപാസാർതഃ പാണീയാർഥീ ഭൃശം നൃപഃ
തം വിശ്യാ ണം ാന്തഃ പാണീയം േസാ ഽഭ്യയാചത
13 തസ്യ ാന്തസ്യ ശുേഷ്കണ കേണ്ഠന േ ാശതസ് തദാ
നാ ൗഷീത് കശ് ചന തദാ ശകുേനർ ഇവ വാശിതം
14 തതസ് തം കലശം ദൃഷ്ട്വാ ജലപൂർണം സ പാർഥിവഃ
അഭ്യ വത േവേഗന പീത്വാ ചാംേഭാ വ്യവാസൃജത്
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15 സ പീത്വാ ശീതലം േതായം പിപാസാർേഥാ മഹാപതിഃ
നിർവാണം അഗമദ് ധീമാൻ സുസുഖീ ചാഭവത് തദാ
16 തതസ് േത ത്യബുധ്യന്ത ഋഷയഃ സ നരാധിപാഃ
നിഷ് േടായം തം ച കലശം ദദൃശുഃ സർവ ഏവ േത
17 കസ്യ കർേമദം ഇതി ച പര്യപൃച്ഛൻ സമാഗതാഃ
യുവനാേശ്വാ മേയത്യ് ഏവ സത്യം സമഭിപദ്യത
18 ന യുക്തം ഇതി തം ാഹ ഭഗവാൻ ഭാർഗവസ് തദാ
സുതാർഥം സ്ഥാപിതാ ഹ്യ് ആപസ് തപസാ ൈചവ സംഭൃതാഃ
19 മയാ ഹ്യ് അ ാഹിതം ഹ്മ തപ ആസ്ഥായ ദാരുണം
പു ാർഥം തവ രാജർേഷ മഹാബലപരാ മ
20 മഹാബേലാ മഹാവീര്യസ് തേപാബലസമന്വിതഃ
യഃ ശ ം അപി വീേര്യണ ഗമേയദ് യമസാദനം
21 അേനന വിധിനാ രാജൻ മൈയതദ് ഉപപാദിതം
അബ്ഭക്ഷണം ത്വയാ രാജന്ന് അയുക്തം കൃതം അദ്യ ൈവ
22 ന ത്വ് അദ്യ ശക്യം അസ്മാഭിർ ഏതത് കർതും അേതാ ഽന്യഥാ
നൂനം ൈദവകൃതം ഹ്യ് ഏതദ് യദ് ഏവം കൃതവാൻ അസി
23 പിപാസിേതന യാഃ പീതാ വിധിമ പുര താഃ
ആപസ് ത്വയാ മഹാരാജ മത് തേപാ വീര്യസംഭൃതാഃ
താഭ്യസ് ത്വം ആത്മനാ പു ം ഏവം വീര്യം ജനിഷ്യസി
24 വിധാസ്യാേമാ വയം ത തേവഷ്ടിം പരമാദ്ഭുതാം
യഥാ ശ സമം പു ം ജനയിഷ്യസി വീര്യവാൻ
25 തേതാ വർഷശേത പൂർേണ തസ്യ രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
വാമം പാർശ്വം വിനിർഭിദ്യ സുതഃ സൂര്യ ഇവാപരഃ
26 നിശ്ച ാമ മഹാേതജാ ന ച തം മൃത ർ ആവിശത്
യുവനാശ്വം നരപതിം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
27 തതഃ ശേ ാ മഹാേതജാസ് തം ദിദൃ ർ ഉപാഗമത്

േദശിനീം തേതാ ഽസ്യാേസ്യ ശ ഃ സമഭിസന്ദേധ
28 മാം അയം ധാസ്യതീത്യ് ഏവം പരിഭാസ്തഃ സവ ിണാ
മാന്ധാേതതി ച നാമാസ്യ ച ഃ േസ ാ ദിവൗകസഃ
29 േദശിനീം ശ ദത്താം ആസ്വാദ്യ സ ശിശുസ് തദാ
അവർധത മഹീപാല കി ണാം ച േയാദശ
30 േവദാസ് തം സധനുർേവദാ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി േചശ്വരം
ഉപത ർ മഹാരാജ ധ്യാത മാ ാണി സർവശഃ
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31 ധനുർ ആജഗവം നാമ ശരാഃ ശൃംേഗാദ്ഭവാശ് ച േയ
അേഭദ്യം കവചം ൈചവ സദ്യസ് തം ഉപസം യൻ
32 േസാ ഽഭിഷിേക്താ മഘവതാ സ്വയം ശേ ണ ഭാരത
ധർേമണ വ്യജയൽ േലാകാംസ് ീൻ വി ർ ഇവ വി ൈമഃ
33 തസ്യാ തിഹതം ച ം ാവർതത മഹാത്മനഃ
രത്നാനി ൈചവ രാജർഷിം സ്വയം ഏേവാപതസ്ഥിേര
34 തേസ്യയം വസുസ ർണാ വസു ധാ വസു ധാധിപ
േതേനഷ്ടം വിവിൈധർ യൈജ്ഞർ ബഹുഭിഃ സ്വാപ്തദക്ഷിൈണഃ
35 ചിത്തൈചേത്യാ മഹാേതജാ ധർമം ാപ്യ ച പുഷ്കലം
ശ സ്യാർധാസനം രാജംൽ ലബ്ധവാൻ അമിതദ തിഃ
36 ഏകാഹ്നാ പൃഥിവീ േതന ധർമനിേത്യന ധീമതാ
നിർജിതാ ശാസനാദ് ഏവ സ രത്നാകര പത്തനാ
37 തസ്യ ചിൈത്യർ മഹാരാജ തൂനാം ദക്ഷിണാ വതാം
ചതുരന്താ മഹീ വ്യാപ്താ നാസീത് കിം ചിദ് അനാവൃതം
38 േതന പദ്മസഹ ാണി ഗവാം ദശ മഹാത്മനാ

ാഹ്മേണേഭ്യാ മഹാരാജ ദത്താനീതി ചക്ഷേത
39 േതന ദ്വാദശ വാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാം മഹാത്മനാ
വൃഷ്ടം സസ്യവിവൃദ്ധ്യ് അർഥം മിഷേതാ വ പാണിനഃ
40 േതന േസാമകുേലാത്പേന്നാ ഗാന്ധാരാധിപതിർ മഹാ
ഗർജന്ന് ഇവ മഹാേമഘഃ മഥ്യ നിഹതഃ ശൈരഃ
41 ജാശ് ചതുർവിധാസ് േതന ജിതാ രാജൻ മഹാത്മനാ
േതനാത്മ തപസാ േലാകാഃ സ്ഥാപിതാശ് ചാപി േതജസാ
42 തൈസ്യതദ് േദവയജനം സ്ഥാനം ആദിത്യവർചസഃ
പശ്യ പുണ്യതേമ േദേശ കുരുേക്ഷ സ്യ മധ്യതഃ
43 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം മാന്ധാതുശ് ചരിതം മഹത്
ജന്മ ചാ ്യം മഹീപാല യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
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അധ്യായം 127

1 [യ്]
കഥംവീര്യഃ സ രാജാഭൂത് േസാമേകാ വദതാം വര
കർമാണ്യ് അസ്യ ഭാവം ച േ ാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
2 [ൽ]
യുധിഷ്ഠിരാസീൻ നൃപതിഃ േസാമേകാ നാമ ധാർമികഃ
തസ്യ ഭാര്യാ ശതം രാജൻ സദൃശീനാം അഭൂത് തദാ
3 സ ൈവ യേത്നന മഹതാ താസു പു ം മഹീപതിഃ
കം ചിൻ നാസാദയാം ആസ കാേലന മഹതാ അപി
4 കദാ ചിത് തസ്യ വൃദ്ധസ്യ യതമാനസ്യ യത്നതഃ
ജ ർ നാമ സുതസ് തസ്മിൻ ീ ശേത സമജായത
5 തം ജാതം മാതരഃ സർവാഃ പരിവാര്യ സമാസേത
സതതം പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ കാമേഭാഗാൻ വിശാം പേത
6 തതഃ പിപീലികാ ജ ം കദാ ചിദ് അദശത് സ്ഫിജി
സ ദേഷ്ടാ വ്യനദദ് രാജംസ് േതന ദുഃേഖന ബാലകഃ
7 തതസ് താ മാതരഃ സർവാഃ ാേ ാശൻ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
പരിവാര്യ ജ ം സഹിതാഃ സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
8 തം ആർതനാദം സഹസാ ശു ാവ സ മഹീപതിഃ
അമാത്യപരിഷൻ മേധ്യ ഉപവിഷ്ടഃ സഹർത്വിൈജഃ
9 തതഃ സ്ഥാപയാം ആസ കിം ഏതദ് ഇതി പാർഥിവഃ
തൈസ്മ ക്ഷത്താ യഥാവൃത്തം ആചചേക്ഷ സുതം തി
10 ത്വരമാണഃ സ േചാത്ഥായ േസാമകഃ സഹ മ ിഭിഃ

വിശ്യാന്തഃപുരം പു ം ആശ്വാസയദ് അരിന്ദമ
11 സാന്ത്വയിത്വാ തു തം പു ം നി മ്യാന്തഃപുരാൻ നൃപഃ
ഋത്വിൈജഃ സഹിേതാ രാജൻ സഹാമാത്യ ഉപാവിശത്
12 [േസാമക]
ധിഗ് അസ്ത്വ് ഇൈഹകപു ത്വം അപു ത്വം വരം ഭേവത്
നിത്യാതുര ത്വാദ് ഭൂതാനാം േശാക ഏൈവക പു താ
13 ഇദം ഭാര്യാ ശതം ഹ്മൻ പരീേക്ഷ്യാപ ചിതം േഭാ
പു ാർഥിനാ മയാ േവാഢം ന ചാസാം വിദ്യേത ജാ
14 ഏകഃ കഥം ചിദ് ഉത്പന്നഃ പുേ ാ ജ ർ അയം മമ
യതമാനസ്യ സർവാസു കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
15 വയശ് ച സമതീതം േമ സഭാര്യസ്യ ദ്വിേജാത്തമ
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ആസാം ാണാഃ സമായത്താ മമ ചാൈ ക പു േക
16 സ്യാൻ നു കർമ തഥായുക്തം േയന പു ശതം ഭേവത്
മഹതാ ലഘുനാ വാപി കർമണാ ദുഷ് കേരണ വാ
17 [ർത്വിജ്]
അസ്തി ൈവ താദൃശം കർമ േയന പു ശതം ഭേവത്
യദി ശേക്നാഷി തത് കർതും അഥ വക്ഷ്യാമി േസാമക
18 [സ്]
കാര്യം വാ യദി വാകാര്യം േയന പു ശതം ഭേവത്
കൃതം ഏവ ഹി തദ് വിദ്ധി ഭഗവാൻ വീതു േമ
19 [ർത്വിജ്]
യജസ്വ ജ നാ രാജംസ് ത്വം മയാ വിതേത തൗ
തതഃ പു ശതം ീമദ് ഭവിഷ്യത്യ് അചിേരണ േത
20 വപായാം ഹൂയമാനായാം ധൂമം ആ ായ മാതരഃ
തതസ് താഃ സുമഹാവീര്യാഞ് ജനയിഷ്യന്തി േത സുതാൻ
21 തസ്യാം ഏവ തു േത ജ ർ ഭവിതാ പുനർ ആത്മജഃ
ഉത്തേര ചാസ്യ സൗവർണം ലക്ഷ്മ പാർേശ്വ ഭവിഷ്യതി
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അധ്യായം 128

1 [സ്]
ഹ്മൻ യദ് യദ് യഥാ കാര്യം തത് തത് കുരു തഥാ തഥാ

പു കാമതയാ സർവം കരിഷ്യാമി വചസ് തവ
2 [ൽ]
തതഃ സ യാജയാം ആസ േസാമകം േതന ജ നാ
മാതരസ് തു ബലാത് പു ം അപാകർഷുഃ കൃപാന്വിതാഃ
3 ഹാഹതാഃ േസ്മതി വാശന്ത്യസ് തീ േശാകസമന്വിതാഃ
തം മാതരഃ ത്യകർഷൻ ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിേണ കേര
സേവ്യ പാണൗ ഗൃഹീത്വാ തു യാജേകാ ഽപി സ്മ കർഷതി
4 കുരരീണാം ഇവാർതാനാം അപാകൃഷ്യ തു തം സുതം
വിശസ്യ ൈചനം വിധിനാ വപാം അസ്യ ജുഹാവ സഃ
5 വപായാം ഹൂയമാനായാം ഗന്ധം ആ ായ മാതരഃ
ആർതാ നിേപതുഃ സഹസാ പൃഥിവ്യാം കുരുനന്ദന
സർവാശ് ച ഗർഭാൻ അലഭംസ് തതസ് താഃ പാർഥിവാംഗനാഃ
6 തേതാ ദശസു മാേസഷു േസാമകസ്യ വിശാം പേത
ജേജ്ഞ പു ശതം പൂർണം താസു സർവാസു ഭാരത
7 ജ ർ േജ്യഷ്ഠഃ സമഭവഞ് ജനി ്യാം ഏവ ഭാരത
സ താസാം ഇഷ്ട ഏവാസീൻ ന തഥാേന്യ നിജാഃ സുതാഃ
8 തച് ച ലക്ഷണം അസ്യാസീത് സൗവർണം പാർശ്വ ഉത്തേര
തസ്മിൻ പു ശേത ചാ ്യഃ സ ബഭൂവ ഗുൈണർ യുതഃ
9 തതഃ സ േലാകം അഗമത് േസാമകസ്യ ഗുരുഃ പരം
അഥ കാേല വ്യതീേത തു േസാമേകാ ഽപ്യ് അഗമത് പരം
10 അഥ തം നരേക േഘാേര പച്യമാനം ദദർശ സഃ
തം അപൃച്ഛത് കിമർഥം ത്വം നരേക പച്യേസ ദ്വിജ
11 തം അ വീദ് ഗുരുഃ േസാ ഽഥ പച്യമാേനാ ഽഗ്നിനാ ഭൃശം
ത്വം മയാ യാജിേതാ രാജംസ് തേസ്യദം കർമണഃ ഫലം
12 ഏതച് ത്വാ സ രാജർഷിർ ധർമരാജാനം അ വീത്
അഹം അ േവക്ഷ്യാമി മുച്യതാം മമ യാജകഃ
മത്കൃേത ഹി മഹാഭാഗഃ പച്യേത നരകാഗ്നിനാ
13 നാന്യഃ കർതുഃ ഫലം രാജന്ന് ഉപഭുങ്ക്േത കദാ ചന
ഇമാനി തവ ദൃശ്യേന്ത ഫലാനി ദദതാം വര
14 [േസാമക]
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പുണ്യാൻ ന കാമേയ േലാകാൻ ഋേത ഽഹം ഹ്മവാദിനം
ഇച്ഛാമ്യ് അഹം അേനൈനവ സഹ വ ം സുരാലേയ
15 നരേക വാ ധർമരാജ കർമണാസ്യ സേമാ ഹ്യ് അഹം
പുണ്യാപുണ്യ ഫലം േദവസമം അസ്ത്വ് ആവേയാർ ഇദം
16 [ധർമ]
യദ്യ് ഏവം ഈപ്സിതം രാജൻ ഭുങ്ക്ഷ്വാസ്യ സഹിതഃ ഫലം
തുല്യകാലം സഹാേനന പശ്ചാത് ാപ്സ്യസി സദ് ഗതിം
17 [ൽ]
സ ചകാര തഥാ സർവം രാജാ രാജീവേലാചനഃ
പുനശ് ച േലേഭ േലാകാൻ സ്വാൻ കർമണാ നിർജിതാഞ് ശുഭാൻ
സഹ േതൈനവ വിേ ണ ഗുരുണാ സ ഗുരു ിയഃ
18 ഏഷ തസ്യാ മഃ പുേണ്യാ യ ഏേഷാ ഽേ വിരാജേത
ക്ഷാന്ത ഉഷ്യാ േസാ രാ ം ാേപ്നാതി സുഗതിം നരഃ
19 ഏതസ്മിന്ന് അപി രാേജ വത്സ്യാേമാ വിഗതജ്വരാഃ
േസാ രാ ം നിയതാത്മാനഃ സജ്ജീഭവ കുരൂദ്വഹ
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അധ്യായം 129

1 [ൽ]
അസ്മിൻ കില സ്വയം രാജന്ന് ഇഷ്ടവാൻ ൈവ ജാപതിഃ
സ ം ഇഷ്ടീ കൃതം നാമ പുരാ വർഷസഹ ികം
2 അംബരീസശ് ച നാഭാഗ ഇഷ്ടവാൻ യമുനാം അനു
യൈജ്ഞശ് ച തപസാ ൈചവ പരാം സിദ്ധിം അവാപ സഃ
3 േദേശാ നാഹുഷ യജ്ഞാനാം അയം പുണ്യതേമാ നൃപ
യേ ഷ്ട്വാ ദശപദ്മാനി സദേസ്യേഭ്യാ നിസൃഷ്ടവാൻ
4 സാർവഭൗമസ്യ കൗേന്തയ യയാേതർ അമിതൗജസഃ

ർധമാനസ്യ ശേ ണ പേശ്യദം യജ്ഞവാസ്ത്വ് ഇഹ
5 പശ്യ നാനാവിധാകാൈരർ അഗ്നിഭിർ നിചിതാം മഹീം
മജ്ജന്തീം ഇവ ചാ ാന്താം യയാേതർ യജ്ഞകർമഭിഃ
6 ഏഷാ ശമ്യ് ഏകപ ാ സാ ശരകം ൈചതദ് ഉത്തമം
പശ്യ രാമ ദാൻ ഏതാൻ പശ്യ നാരായണാ യം
7 ഏതദ് ആർചീക പു സ്യ േയാൈഗർ വിചരേതാ മഹീം
അപസർപണം മഹീപാല രൗപ്യായാം അമിതൗജസഃ
8 അ ാനുവംശം പഠതഃ ശൃണു േമ കുരുനന്ദന
ഉലൂഖൈലർ ആഭരൈണഃ പിശാചീ യദ് അഭാഷത
9 യുഗം ധേര ദധി ാശ്യ ഉഷിത്വാ ചാച തസ്ഥേല
തദ്വദ് ഭൂതിലേയ സ്നാത്വാ സപു ാ വ ം ഇച്ഛസി
10 ഏകരാ ം ഉഷിേത്വഹ ദ്വിതീയം യദി വത്സ്യസി
ഏതദ് ൈവ േത ദിവാ വൃത്തം രാ ൗ വൃത്തം അേതാ ഽന്യഥാ
11 അ ാദ്യാേഹാ നിവത്സ്യാമഃ ക്ഷപാം ഭരതസത്തമ
ദ്വാരം ഏതദ് ധി കൗേന്തയ കുരുേക്ഷ സ്യ ഭാരത
12 അൈ വ നാഹുേഷാ രാജാ രാജൻ തുഭിർ ഇഷ്ടവാൻ
യയാതിർ ബഹുരത്നാൈഢ്യർ യേ േ ാ മുദം അഭ്യഗാത്
13 ഏതത് ക്ഷാവതരണം യമുനാതീർഥം ഉച്യേത
ഏതദ് ൈവ നാകപൃഷ്ഠസ്യ ദ്വാരം ആഹുർ മനീഷിണഃ
14 അ സാരസ്വൈതർ യൈജ്ഞർ ഈജാനാഃ പരമർഷയഃ
യൂേപാലുഖലിനസ് താത ഗച്ഛന്ത്യ് അവഭൃഥാ വം
15 അൈ വ ഭരേതാ രാജാ േമധ്യം അശ്വം അവാസൃജത്
അസകൃത് കൃഷ്ണസാരംഗം ധർേമണാവാപ്യ േമദിനീം
16 അൈ വ പുരുഷവ്യാ മരുത്തഃ സ ം ഉത്തമം
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ആേസ്ത േദവർഷിമുേഖ്യന സംവർേതനാഭിപാലിതഃ
17 അേ ാപ ശ്യ രാേജ സർവാംൽ േലാകാൻ പശ്യതി
പൂയേത ദു താച് ൈചവ സമുപ ശ്യ ഭാരത
18 [വ്]
ത സ ാതൃകഃ സ്നാത്വാ യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
േലാമശം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠ ഇദം വചനം അ വീത്
19 സർവാംൽ േലാകാൻ പശ്യാമി തപസാ സത്യവി മ
ഇഹ സ്ഥാഃ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം പശ്യാമി േശ്വതവാഹനം
20 [ൽ]
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ പശ്യന്തി പരമർഷയഃ
സേരാ വതീം ഇമാം പുണ്യാം പൈശ്യക ശരണാവൃതാം
21 യ സ്നാത്വാ നരേ ഷ്ഠ ധൂതപാപ്മാ ഭവിഷ്യതി
ഇഹ സാരസ്വൈതർ യൈജ്ഞർ ഇഷ്ടവന്തഃ സുരർഷയഃ
ഋഷയശ് ൈചവ കൗേന്തയ തഥാ രാജർഷേയാ ഽപി ച
22 േവദീ ജാപേതർ ഏഷാ സമന്താത് പഞ്ചേയാജനാ
കുേരാർ ൈവ യജ്ഞശീലസ്യ േക്ഷ ം ഏതൻ മഹാത്മനഃ
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അധ്യായം 130

1 [ൽ]
ഇഹ മർത്യാസ് തപസ് തപ്ത്വാ സ്വർഗം ഗച്ഛന്തി ഭാരത
മർതുകാമാ നരാ രാജന്ന് ഇഹായാന്തി സഹ ശഃ
2 ഏവം ആശീഃ യുക്താ ഹി ദേക്ഷണ യജതാ പുരാ
ഇഹ േയ ൈവ മരിഷ്യന്തി േത ൈവ സ്വർഗജിേതാ നരാഃ
3 ഏഷാ സേരാ വതീ പുണ്യാ ദിവ്യാ േചാഘവതീ നദീ
ഏതദ് വിനശനം നാമ സേരാ വത്യാ വിശാം പേത
4 ദ്വാരം നിഷാദരാ സ്യ േയഷാം േദ്വഷാത് സേരാ വതീ

വിഷ്ടാ പൃഥിവീം വീര മാ നിഷാദാ ഹി മാം വിദുഃ
5 ഏഷ ൈവ ചമേസാദ്േഭേദാ യ ദൃശ്യാ സേരാ വതീ
യൈ നാം അഭ്യവർതന്ത ദിവ്യാഃ പുണ്യാഃ സമു ഗാഃ
6 ഏതത് സിേന്ധാർ മഹത് തീർഥം യ ാഗസ്ത്യം അരിന്ദമ
േലാപാമു ാ സമാഗമ്യ ഭർതാരം അവൃണീത ൈവ
7 ഏതത് ഭാസേത തീർഥം ഭാസം ഭാഃ കരദ േത
ഇ സ്യ ദയിതം പുണ്യം പവി ം പാപനാശനം
8 ഏതദ് വി പദം നാമ ദൃശ്യേത തീർഥം ഉത്തമം
ഏഷാ രമ്യാ വിപാശാ ച നദീ പരമപാവനീ
9 അൈ വ പു േശാേകന വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ബദ്ധ്വാത്മാനം നിപതിേതാ വിപാശഃ പുനർ ഉത്ഥിതഃ
10 കാശ്മീല മണ്ഡലം ൈചതത് സർവപുണ്യം അരിന്ദമ
മഹർഷിഭിശ് ചാധ ഷിതം പേശ്യദം ാതൃഭിഃ സഹ
11 അേ ാത്തരാണാം സർേവഷാം ഋഷീണാം നാഹുഷസ്യ ച
അേഗ്നശ് ചാൈ വ സംവാദഃ കാശ്യപസ്യ ച ഭാരത
12 ഏതദ് ദ്വാരം മഹാരാജ മാനസസ്യ കാശേത
വർഷം അസ്യ ഗിേരർ മേധ്യ രാേമണ ീമതാ കൃതം
13 ഏഷ വാതിക ഷേണ്ഡാ ൈവ ഖ്യാതഃ സത്യവി മഃ
നാഭ്യവർതത യദ് ദ്വാരം വിേദഹാൻ ഉത്തരം ച യഃ
14 ഏഷ ഉജ്ജാനേകാ നാമ യവ ീർ യ ശാന്തവാൻ
അരുന്ധതീ സഹായശ് ച വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
15 ദശ് ച കുശവാൻ ഏഷ യ പദ്മം കുേശ ശയം
ആ മശ് ൈചവ രുക്മിണ്യാ യ ാശാമ്യദ് അേകാപനാ
16 സമാധീനാം സമാസസ് തു പാണ്ഡേവയ തസ് ത്വയാ
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തം ക്ഷ്യസി മഹാരാജ ഭൃഗുതുംഗം മഹാഗിരിം
17 ജലാം േചാപജലാം ൈചവ യമുനാം അഭിേതാ നദീം
ഉശീനേരാ ൈവ യേ ഷ്ട്വാ വാസവാദ് അത്യരിച്യത
18 താം േദവസമിതിം തസ്യ വാസവശ് ച വിശാം പേത
അഭ്യഗച്ഛത രാജാനം ജ്ഞാതും അഗ്നിശ് ച ഭാരത
19 ജിജ്ഞാസമാനൗ വരദൗ മഹാത്മാനം ഉശീനരം
ഇ ഃ േശ്യനഃ കേപാേതാ ഽഗ്നിർ ഭൂത്വാ യേജ്ഞ ഽഭിജഗ്മതുഃ
20 ഊരും രാജ്ഞഃ സമാസാദ്യ കേപാതഃ േശ്യനജാദ് ഭയാത്
ശരണാർഥീ തദാ രാജൻ നിലിേല്യ ഭയപീഡിതഃ
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അധ്യായം 131

1 [േഷ്യന]
ധർമാത്മാനം ത്വ് ആഹുർ ഏകം സർേവ രാജൻ മഹീക്ഷിതഃ
സ ൈവ ധർമവിരുദ്ധം ത്വം കസ്മാത് കർമ ചികീർഷസി
2 വിഹിതം ഭക്ഷണം രാജൻ പീഡ്യമാനസ്യ േമ ധാ
മാ ഭാങ്ക്ഷീർ ധർമേലാേഭന ധർമം ഉ ഷ്ടവാൻ അസി
3 [രാജൻ]
സ സ്തരൂപസ് ാണാർഥീ ത്വേത്താ ഭീേതാ മഹാദ്വിജ
മത്സകാശം അനു ാപ്തഃ ാണഗൃ ർ അയം ദ്വിജഃ
4 ഏവം അഭ്യാഗതേസ്യഹ കേപാതസ്യാഭയാർഥിനഃ
അ ദാേന പേരാ ഽധർമഃ കിം ത്വം േശ്യന പശ്യസി
5 ന്ദമാനഃ സം ാന്തഃ കേപാതഃ േശ്യനലക്ഷ്യേത
മത്സകാശം ജീവിതാർഥീ തസ്യ ത്യാേഗാ വിഗർഹിതഃ
6 [ഷ്]
ആഹാരാത് സർവഭൂതാനി സംഭവന്തി മഹീപേത
ആഹാേരണ വിവർധേന്ത േതന ജീവന്തി ജന്തവഃ
7 ശക്യേത ദുസ് ത്യേജ ഽപ്യ് അർേഥ ചിരരാ ായ ജീവിതും
ന തു േഭാജനം ഉ ജ്യ ശക്യം വർതയിതും ചിരം
8 ഭക്ഷ്യാദ് വിേലാപിതസ്യാദ്യ മമ ാണാ വിശാം പേത
വിസൃജ്യ കായം ഏഷ്യന്തി പന്ഥാനം അപുനർഭവം
9 മൃേത മയി ധർമാത്മൻ പു ദാരം നശിഷ്യതി
രക്ഷമാണഃ കേപാതം ത്വം ബഹൂൻ ാണാൻ നശിഷ്യസി
10 ധർമം േയാ ബാധേത ധർേമാ ന സ ധർമഃ കുധർമ തത്
അവിേരാധീ തു േയാ ധർമഃ സ ധർമഃ സത്യവി മ
11 വിേരാധിഷു മഹീപാല നിശ്ചിത്യ ഗുരുലാഘവം
ന ബാധാ വിദ്യേത യ തം ധർമം സമുദാചേരത്
12 ഗുരുലാഘവം ആജ്ഞായ ധർമാധർമവിനിശ്ചേയ
യേതാ ഭൂയാംസ് തേതാ രാജൻ കുരു ധർമവിനിശ്ചയം
13 [ർ]
ബഹുകല്യാണ സംയുക്തം ഭാഷേസ വിഹേഗാത്തമ
സുപർണഃ പക്ഷിരാട് കിം ത്വം ധർമജ്ഞശ് ചാസ്യ് അസംശയം
തഥാ ഹി ധർമസംയുക്തം ബഹു ചി ം ഭാഷേസ
14 ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് ഇതി ത്വാ ലക്ഷയാമ്യ് അഹം
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ശരൈണഷിണഃ പരിത്യാഗം കഥം സാധ്വ് ഇതി മന്യേസ
15 ആഹാരാർഥം സമാരംഭസ് തവ ചായം വിഹംഗമ
ശക്യശ് ചാപ്യ് അന്യഥാ കർതും ആഹാേരാ ഽപ്യ് അധികസ് ത്വയാ
16 േഗാവൃേഷാ വാ വരാേഹാ വാ മൃേഗാ വാ മഹിേഷാ ഽപി വാ
ത്വദർഥം അദ്യ ിയതാം യദ് വാന്യദ് അഭികാങ്ക്ഷേസ
17 [ഷ്]
ന വരാഹം ന േചാക്ഷാണം ന മൃഗാൻ വിവിധാംസ് തഥാ
ഭക്ഷയാമി മഹാരാജ കിം അന്നാേദ്യന േതന േമ
18 യസ് തു േമ ൈദവവിഹിേതാ ഭക്ഷഃ ക്ഷ ിയ പുംഗവ
തം ഉ ജ മഹീപാല കേപാതം ഇമം ഏവ േമ
19 േശ്യനാഃ കേപാതാൻ ഖാദന്തി സ്ഥിതിർ ഏഷാ സനാതനീ
മാ രാജൻ മാർഗം ആജ്ഞായ കദലീ ന്ധം ആരുഹ
20 [ർ]
രാജ്യം ശിബീനാം ഋദ്ധം ൈവ ശാധി പക്ഷിഗണാർചിത
യദ് വാ കാമയേസ കിം ചിച് േഛ്യന സർവം ദദാനി േത
വിേനമം പക്ഷിണം േശ്യനശരണാർഥിനം ആഗതം
21 േയേനമം വർജേയഥാസ് ത്വം കർമണാ പക്ഷിസത്തമ
തദ് ആചക്ഷ്വ കരിഷ്യാമി ന ഹി ദാേസ്യ കേപാതകം
22 [ഷ്]
ഉശീനര കേപാേത േത യദി േസ്നേഹാ നരാധിപ
ആത്മേനാ മാംസം ഉത്കൃത്യ കേപാത തുലയാ ധൃതം
23 യദാ സമം കേപാേതന തവ മാംസം ഭേവൻ നൃപ
തദാ േദയം തൻ മഹ്യം സാ േമ തുഷ്ടിർ ഭവിഷ്യതി
24 [ർ]
അനു ഹം ഇമം മേന്യ േശ്യനയൻ മാഭിയാചേസ
തസ്മാത് േത ഽദ്യ ദാസ്യാമി സ്വമാംസം തുലയാ ധൃതം
25 [ൽ]
അേഥാത്കൃത്യ സ്വമാംസം തു രാജാ പരമധർമവിത്
തുലയാം ആസ കൗേന്തയ കേപാേതന സഹാഭിേഭാ
26 ിയമാണസ് തു തുലയാ കേപാേതാ വ്യതിരിച്യേത
പുനശ് േചാത്കൃത്യ മാംസാനി രാജാ ാദാദ് ഉശീനരഃ
27 ന വിദ്യേത യദാ മാംസം കേപാേതന സമം ധൃതം
തത ഉത്കൃത്ത മാംേസാ ഽസാവ് ആരുേരാഹ സ്വയം തുലാം
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28 [ഷ്]
ഇേ ാ ഽഹം അസ്മി ധർമജ്ഞ കേപാേതാ ഹവ്യവാഡ് അയം
ജിജ്ഞാസമാനൗ ധർേമ ത്വാം യജ്ഞവാടം ഉപാഗതൗ
29 യത് േത മാംസാനി ഗാേ ഭ്യ ഉത്കൃത്താനി വിശാം പേത
ഏഷാ േത ഭാസ്വരീ കീർതിർ േലാകാൻ അഭിഭവിഷ്യതി
30 യാവൽ േലാേക മനുഷ്യാസ് ത്വാം കഥയിഷ്യന്തി പാർഥിവ
താവത് കീർതിശ് ച േലാകാശ് ച സ്ഥാസ്യന്തി തവ ശാശ്വതാഃ
31 [ൽ]
തത് പാണ്ഡേവയ സദനം രാജ്ഞസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
പശ്യൈസ്വതൻ മയാ സാർധം പുണ്യം പാപ േമാചനം
32 അ ൈവ സതതം േദവാ മുനയശ് ച സനാതനാഃ
ദൃശ്യേന്ത ാഹ്മൈണ രാജൻ പുണ്യവദ്ഭിർ മഹാത്മഭിഃ
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അധ്യായം 132

1 [ൽ]
യഃ കഥ്യേത മ വിദ് അ ്യബുദ്ധിർ; ഔദ്ദാലകിഃ േശ്വതേകതുഃ പൃഥിവ്യാം
തസ്യാ മം പശ്യ നേര പുണ്യം; സദാ ഫൈലർ ഉപപന്നം മഹീ ൈജഃ
2 സാക്ഷാദ് അ േശ്വതേകതുർ ദദർശ; സേരാ വതീം മാനുഷേദഹരൂപാം
േവത്സ്യാമി വാനീം ഇതി സ വൃത്താം; സേരാ വതീം േശ്വതേകതുർ ബഭാേഷ
3 തസ്മിൻ കാേല ഹ്മ വിദാം വരിഷ്ഠാവ്; ആസ്താം തദാ മാതുലഭാഗിേനയൗ
അഷ്ടാവ ശ് ൈചവ കേഹാഡ സൂനുർ; ഔദ്ദാലകിഃ േശ്വതേകതുശ് ച രാജൻ
4 വിേദഹരാജസ്യ മഹീപേതസ് തൗ; വി ാവ് ഉഭൗ മാതുലഭാഗിേനയൗ

വിശ്യ യജ്ഞായതനം വിവാേദ; ബന്ദിം നിജ ാഹതുർ അ േമയം
5 [യ്]
കഥം ഭാവഃ സ ബഭൂവ വി സ്; തഥായുക്തം േയാ നിജ ാഹ ബന്ദിം
അഷ്ടാവ ഃ േകന ചാസൗ ബഭൂവ; തത് സർവം േമ േലാമശ ശംസ തത്ത്വം
6 ഉദ്ദാലകസ്യ നിയതഃ ശിഷ്യ ഏേകാ; നാമ്നാ കേഹാേഡതി ബഭൂവ രാജൻ
ശു ഷുർ ആചാര്യ വശാനുവർതീ; ദീർഘം കാലം േസാ ഽധ്യയനം ചകാര
7 തം ൈവ വി ാഃ പര്യഭവംശ് ച ശിഷ്യാസ്; തം ച ജ്ഞാത്വാ വി കാരം ഗുരുഃ
സഃ
തൈസ്മ ാദാത് സദ്യ ഏവ തം ച; ഭാര്യാം ച ൈവ ദുഹിതരം സ്വാം
സുജാതാം
8 തസ്യാ ഗർഭഃ സമഭവദ് അഗ്നികൽപഃ; േസാ ഽധീയാനം പിതരം അഥാഭ വാച
സർവാം രാ ിം അധ്യയനം കേരാഷി; േനദം പിതഃ സമ്യഗ് ഇേവാപവർതേത
9 ഉപാലബ്ധഃ ശിഷ്യമേധ്യ മഹർഷിഃ; സ തം േകാപാദ് ഉദര സ്ഥം ശശാപ
യസ്മാത് കുക്ഷൗ വർതമാേനാ വീഷി; തസ്മാദ് വേ ാ ഭവിതാസ്യ് അഷ്ട
കൃത്വഃ
10 സ ൈവ തഥാ വ ഏവാഭ്യജായദ്; അഷ്ടാവ ഃ ഥിേതാ ൈവ മഹർഷിഃ
തസ്യാസീദ് ൈവ മാതുലഃ േശ്വതേകതുഃ; സ േതന തുേല്യാ വയസാ ബഭൂവ
11 സമ്പീഡ്യമാനാ തു തദാ സുജാതാ; വിവർധമാേനന സുേതന കുക്ഷൗ
ഉവാച ഭർതാരം ഇദം രേഹാഗതാ; സാദ്യ ഹീനം വസുനാ ധനാർഥിനീ
12 കഥം കരിഷ്യാമ്യ് അധനാ മഹർേഷ; മാസശ് ചായം ദശേമാ വർതേത േമ
ന ചാസ്തി േത വസു കിം ചിത് ജാതാ; േയനാഹം ഏതാം ആപദം നിസ്തേരയം
13 ഉക്തസ് ത്വ് ഏവം ഭാര്യയാ ൈവ കേഹാേഡാ; വിത്തസ്യാർേഥ ജനകം
അഥാഭ്യഗച്ഛത്
സ ൈവ തദാ വാദവിദാ നിഗൃഹ്യ; നിമജ്ജിേതാ ബന്ദിേനഹാ വി ഃ
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14 ഉദ്ദാലകസ് തം തു തദാ നിശമ്യ; സൂേതന വാേദ ഽ തഥാ നിമജ്ജിതം
ഉവാച താം ത തതഃ സുജാതാം; അഷ്ടാവേ ഗൂഹിതേവ്യാ ഽയം അർഥഃ
15 രരക്ഷ സാ ചാപ്യ് അതി തം സുമ ം; ജാേതാ ഽപ്യ് ഏവം ന സ ശു ാവ
വി ഃ
ഉദ്ദാലകം പിതൃവച് ചാപി േമേന; അഷ്ടാവേ ാ ാതൃവച് േഛ്വത േകതും
16 തേതാ വർേഷ ദ്വാദേശ േശ്വതേകതുർ; അഷ്ടാവ ം പിതുർ അേങ്ക നിസന്നം
അപാകർഷദ് ഗൃഹ്യ പാണൗ രുദന്തം; നായം തവാങ്കഃ പിതുർ ഇത്യ് ഉക്തവാംശ്
ച
17 യത് േതേനാക്തം ദുർ ഉക്തം തത് തദാനീം; ഹൃദി സ്ഥിതം തസ്യ സുദുഃഖം
ആസീത്
ഗൃഹം ഗത്വാ മാതരം േരാദമാനഃ; പ േച്ഛദം ക്വ നു താേതാ മേമതി
18 തതഃ സുജാതാ പരമാർതരൂപാ; ശാപാദ് ഭീതാ സർവം ഏവാചചേക്ഷ
തദ് ൈവ തത്ത്വം സർവം ആജ്ഞായ മാതുർ; ഇത്യ് അ വീച് േഛ്വത േകതും
സ വി ഃ
19 ഗച്ഛാവ യജ്ഞം ജനകസ്യ രാേജ്ഞാ; ബഹ്വാശ്ചര്യഃ യേത തസ്യ യജ്ഞഃ
േ ാഷ്യാേവാ ഽ ാഹ്മണാനാം വിവാദം; അന്നം ചാ ്യം ത േഭാക്ഷ്യാവ 
േഹ ച
വിചക്ഷണ ത്വം ച ഭവിഷ്യേത നൗ; ശിവശ് ച സൗമ്യശ് ച ഹി ഹ്മേഘാഷഃ
20 തൗ ജഗ്മതുർ മാതുലഭാഗിേനയൗ; യജ്ഞം സമൃദ്ധം ജനകസ്യ രാജ്ഞഃ
അഷ്ടാവ ഃ പഥി രാജ്ഞാ സേമത്യ; ഉത്സാര്യമാേണാ വാക്യം ഇദം ജഗാദ
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അധ്യായം 133

1 [അസ്ട്]
അന്ധസ്യ പന്ഥാ ബധിരസ്യ പന്ഥാഃ; ിയഃ പന്ഥാ ൈവവധികസ്യ പന്ഥാഃ
രാജ്ഞഃ പന്ഥാ ാഹ്മേണനാസേമത്യ സേമത്യ; തു ാഹ്മണൈസ്യവ പന്ഥാഃ
2 [ർ]
പന്ഥാ അയം േത ഽദ്യ മയാ നിസൃേഷ്ടാ; േയേനച്ഛേസ േതന കാമം ജസ്വ
ന പാവേകാ വിദ്യേത ൈവ ലഘീയാൻ; ഇേ ാ ഽപി നിത്യം നമേത ാഹ്മ 
ണാനാം
3 [അസ്ട്]
യജ്ഞം ം ാപ്തവന്തൗ സ്വതാത; കൗതൂഹലം നൗ ബലവദ് ൈവ വിവൃദ്ധം
ആവാം ാപ്താവ് അതിഥീ സ േവശം; കാങ്ക്ഷാവേഹ ദ്വാരപേത തവാജ്ഞാം
4 ഐ ദ േമ്നർ യജ്ഞദൃശാവ് ഇഹാവാം; വിവ ൈവ ജനേക ം ദിദൃ
ന ൈവ േ ാധാദ് വ്യാധിൈനേവാത്തേമന; സംേയാജയ ദ്വാരപാല ക്ഷേണന
5 [ദ്വാരപ്]
ബേന്ദഃ സമാേദശ കരാ വയം സ്മ; നിേബാധ വാക്യം ച മേയര്യമാണം
ന ൈവ ബാലാഃ വിശന്ത്യ് അ വി ാ; വൃദ്ധാ വിദ്വാംസഃ വിശന്തി
ദ്വിജാ ്യാഃ
6 [അസ്ട്]
യദ്യ് അ വൃേദ്ധഷു കൃതഃ േവേശാ; യുക്തം മമ ദ്വാരപാല േവ ം
വയം ഹി വൃദ്ധാശ് ചരിത താശ് ച; േവദ ഭാേവന േവശനാർഹാഃ
7 ശു ഷവശ് ചാപി ജിേത ിയാശ് ച; ജ്ഞാനാഗേമ ചാപി ഗതാഃ സ്മ നിഷ്ഠാം
ന ബാല ഇത്യ് അവമന്തവ്യം ആഹുർ; ബാേലാ ഽപ്യ് അഗ്നിർ ദഹതി ശ്യമാനഃ
8 [ദ്വ്]
സേരാ വതീം ഈരയ േവദ ജുഷ്ടാം; ഏകാക്ഷരാം ബഹുരൂപാം വിരാജം
അംഗാത്മാനം സമേവക്ഷസ്വ ബാലം; കിം ാഘേസ ദുർ ലഭാ വാദസിദ്ധിഃ
9 [അസ്ട്]
ന ജ്ഞായേത കായവൃദ്ധ്യാ വിവൃദ്ധിർ; യഥാഷ്ഠീലാ ശാൽമേലഃ സ വൃദ്ധാ

േസ്വാ ഽൽപകായഃ ഫലിേതാ വിവൃേദ്ധാ; യശ് ചാഫലസ് തസ്യ ന വൃദ്ധഭാവഃ
10 വൃേദ്ധഭ്യ ഏേവഹ മതിം സ്മ ബാലാ; ഗൃഹ്ണന്തി കാേലന ഭവന്തി വൃദ്ധാഃ
ന ഹി ജ്ഞാനം അൽപകാേലന ശക്യം; കസ്മാദ് ബാേലാ വൃദ്ധ ഇവാവഭാഷേസ
11 [അസ്ട്]
ന േതന സ്ഥവിേരാ ഭവതി േയനാസ്യ പലിതം ശിരഃ
ബാേലാ ഽപി യഃ ജാനാതി തം േദവാഃ സ്ഥവിരം വിദുഃ
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12 ന ഹായൈനർ ന പലിൈതർ ന വിേത്തന ന ബ ഭിഃ
ഋഷയശ് ച ിേര ധർമം േയാ ഽനൂചാനഃ സ േനാ മഹാൻ
13 ദിദൃ ർ അസ്മി സ ാേപ്താ ബന്ദിനം രാജസംസദി
നിേവദയസ്വ മാം ദ്വാഃ സ്ഥ രാേജ്ഞ പുഷ്കര മാലിേന
14 ഷ്ടാസ്യ് അദ്യ വദത ദ്വാരപാല; മനീഷിഭിഃ സഹ വാേദ വിവൃേദ്ധ
ഉതാേഹാ വാപ്യ് ഉച്ചതാം നീചതാം വാ; തൂഷ്ണീംഭൂേതഷ്വ് അഥ സർേവഷു ചാദ്യ
15 [ദ്വ്]
കഥം യജ്ഞം ദശവർേഷാ വിേശസ് ത്വം; വിനീതാനാം വിദുഷാം സ േവശ്യം
ഉപായതഃ യതിേഷ്യ തവാഹം; േവശേന കുരു യത്നം യഥാവത്
16 [അസ്ട്]
േഭാ േഭാ രാജഞ് ജനകാനാം വരിഷ്ഠ; സഭാജ്യസ് ത്വം ത്വയി സർവം സമൃദ്ധം
ത്വം വാ കർതാ കർമണാം യജ്ഞിയാനാം; യയാതിർ ഏേകാ നൃപതിർ വാ
പുരസ്താത്
17 വിദ്വാൻ ബന്ദീ േവദ വിേദാ നിഗൃഹ്യ; വാേദ ഭഗ്നാൻ അ തിശങ്കമാനഃ
ത്വയാ നിസൃൈഷ്ടഃ പുരുൈഷർ ആപ്തകൃദ്ഭിർ; ജേല സർവാൻ മജ്ജയതീതി നഃ

തം
18 സ തച് ത്വാ ാഹ്മണാനാം സകാശാദ്; േഹ്മാദ്യം ൈവ കഥയിതും
ആഗേതാ ഽസ്മി
ക്വാസൗ ബന്ദീ യാവദ് ഏനം സേമത്യ; നക്ഷ ാണീവ സവിതാ നാശയാമി
19 [ർ]
ആശംസേസ ബന്ദിനം ത്വം വിേജതും; അവിജ്ഞാത്വാ വാക്യബലം പരസ്യ
വിജ്ഞാത വീൈര്യഃ ശക്യം ഏവം; വ ം ദൃഷ്ടശ് ചാസൗ ാഹ്മൈണർ
വാദശീൈലഃ
20 [അസ്ട്]
വിവാദിേതാ ഽസൗ ന ഹി മാദൃൈശർ ഹി; സിംഹീ കൃതസ് േതന വദത്യ്
അഭീതഃ
സേമത്യ മാം നിഹതഃ േശഷ്യേത ഽദ്യ; മാർേഗ ഭഗ്നം ശകടം ഇവാബലാക്ഷം
21 [ർ]
ഷണ്ണാേഭർ ദ്വാദശാക്ഷസ്യ ചതുർവിംശതിപർവണഃ
യസ് ിഷഷ്ടി ശതാരസ്യ േവദാർഥം സ പരഃ കവിഃ
22 [അസ്ട്]
ചതുർവിംശതിപർവ ത്വാം ഷൺ ണാഭി ദ്വാദശ ധി
തത് ിഷഷ്ടി ശതാരം ൈവ ച ം പാതു സദാഗതി
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23 [ർ]
വഡേവ ഇവ സംയുേക്ത േശ്യനപാേത ദിവൗകസാം
കസ് തേയാർ ഗർഭം ആധേത്ത ഗർഭം സുഷുവതുശ് ച കം
24 മാ സ്മ േത േത ഗൃേഹ രാജഞ് ശാ വാണാം അപി വം
വാതസാരഥിർ ആധേത്ത ഗർഭം സുഷുവതുശ് ച തം
25 കിം സ്വിത് സുപ്തം ന നിമിഷതി കിം സ്വിജ് ജാതം ന േചാപതി
കസ്യ സ്വിദ് ധൃദയം നാസ്തി കിം സ്വിദ് േവേഗന വർധേത
26 മത്സ്യഃ സുേപ്താ ന നിമിഷത്യ് അന്ദം ജാതം ന േചാപതി
അശ്മേനാ ഹൃദയം നാസ്തി നദീേവേഗന വർധേത
27 ന ത്വാ മേന്യ മാനുഷം േദവ സത്ത്വം; ന ത്വം ബാലഃ സ്ഥവിരസ് ത്വം മേതാ
േമ
ന േത തുേല്യാ വിദ്യേത വാക് ലാേപ; തസ്മാദ് ദ്വാരം വിതരാമ്യ് ഏഷ ബന്ദീ
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അധ്യായം 134

1 [അസ്ത്]
അേ ാ േസനസമിേതഷു രാജൻ; സമാഗേതഷ്വ് അ തിേമഷു രാജസു
ന ൈവ വിവിത്സാന്തരം അസ്തി വാദിനാം; മഹാജേല ഹംസനിനാദിനാം ഇവ
2 ന േമ ഽദ്യ വക്ഷ്യസ്യ് അതി വാദിമാനിൻ; ഹം പന്നഃ സരിതാം ഇവാഗമഃ
ഹുതാശനേസ്യവ സമിദ്ധ േതജസഃ; സ്ഥിേരാ ഭവേസ്വഹ മമാദ്യ ബന്ദിൻ
3 വ്യാ ം ശയാനം തി മാ േബാധയ; ആശീവിഷം സൃക്കിണീ േലലിഹാ 
നം
പദാഹതേസ്യവ ശിേരാ ഽഭിഹത്യ; നാദേഷ്ടാ ൈവ േമാക്ഷ്യേസ തൻ നിേബാധ
4 േയാ ൈവ ദർപാത് സംഹനേനാപപന്നഃ; സുദുർബലഃ പർവതം ആവിഹന്തി
തൈസ്യവ പാണിഃ സനേഖാ വിശീര്യേത; ന ൈചവ ൈശലസ്യ ഹി ദൃശ്യേത

ണഃ
5 സർേവ രാേജ്ഞാ ൈമഥിലസ്യ ൈമനാകേസ്യവ പർവതാഃ
നികൃഷ്ട ഭൂതാ രാജാേനാ വത്സാ അനദുേഹാ യഥാ
6 അസ്താവ ഃ സമിതൗ ഗർജമാേനാ; ജാതേ ാേധാ ബന്ദിനം ആഹ രാജൻ
ഉേക്ത വാേക്യ േചാത്തരം േമ വീഹി; വാക്യസ്യ ചാപ്യ് ഉത്തരം േത വീമി
7 ഏക ഏവാഗ്നിർ ബഹുധാ സമിധ്യേത; ഏകഃ സൂര്യഃ സർവം ഇദം ഭാഷേത
ഏേകാ വീേരാ േദവരാേജാ നിഹന്താ; യമഃ പിതൄണാം ഈശ്വരശ് ൈചക ഏവ
8 ദ്വാവ് ഇ ാഗ്നീ ചരേതാ ൈവ സഖായൗ; ദ്വൗ േദവർഷീ നാരദഃ പർവതശ് ച
ദ്വാവ് അശ്വിനൗ േദ്വ ച രഥസ്യ ചേ ; ഭാര്യാ പതീ ദ്വൗ വിഹിതൗ വിധാ ാ
9 ിഃ സൂയേത കർമണാ ൈവ േജയം; േയാ യുക്താ വാജേപയം വഹന്തി
അധ്വര്യവസ് ിസവനാനി തന്വേത; േയാ േലാകാസ് ീണി േജ്യാതീംസി
ചാഹുഃ
10 ചതുഷ്ടയം ാഹ്മണാനാം നിേകതം; ചത്വാേരാ യുക്താ യജ്ഞം ഇമം
വഹന്തി
ദിശശ് ചത ശ് ചതുരശ് ച വർണാശ്; ചതു ദാ ഗൗർ അപി ശശ്വദ് ഉക്താ
11 പഞ്ചാഗ്നയഃ പഞ്ച പദാ ച പങ്ക്തിർ; യജ്ഞാഃ പൈഞ്ചവാപ്യ് അഥ പേഞ്ച ി 
യാണി
ദൃഷ്ടാ േവേദ പഞ്ച ചൂദാശ് ച പഞ്ച; േലാേക ഖ്യാതം പഞ്ചനദം ച പുണ്യം
12 ഷഡാധാേന ദക്ഷിണാം ആഹുർ ഏേക; ഷഡ് ഏേവേമ ഋതവഃ കാലച ം
ഷഡ് ഇ ിയാണ്യ് ഉത ഷട് കൃത്തികാശ് ച; ഷട് സാദ്യ ാഃ സർവേവേദഷു
ദുഷ്ടാഃ
13 സപ്ത ാമ്യാഃ പശവഃ സപ്ത വന്യാഃ; സപ്ത ഛന്ദാംസി തും ഏകം വഹന്തി
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സപ്തർഷയഃ സപ്ത ചാപ്യ് അർഹണാനി; സപ്ത ത ീ ഥിതാ ൈചവ വീനാ
14 അഷ്ടൗ ശാണാഃ ശതമാനം വഹന്തി; തഥാഷ്ട പാദഃ ശരഭഃ സിംഹഘാതീ
അഷ്ടൗ വസൂഞ് ശു മ േദവതാസു; യൂപശ് ചാഷ്ടാ ിർ വിഹിതഃ സർവയജ്ഞഃ
15 നൈവേവാക്താഃ സാമിേധന്യഃ പിതൄണാം; തഥാ ാഹുർ നവ േയാഗം
വിഷർഗം
നവാക്ഷരാ ബൃഹതീ സ ദിഷ്ടാ; നവ േയാേഗാ ഗണനാേമതി ശശ്വത്
16 ദശാ ദേശാക്താഃ പുരുഷസ്യ േലാേക; സഹ ം ആഹുർ ദശ പൂർണം ശതാനി
ദൈശവ മാസാൻ ബി തി ഗർഭവേത്യാ; ദേശരകാ ദശ ദാശാ ദശാർണാഃ
17 ഏകാദൈശകാദശിനഃ പശൂനാം; ഏകാദൈശവാ ഭവന്തി യൂപാഃ
ഏകാദശ ാണഭൃതാം വികാരാ; ഏകാദേശാക്താ ദിവി േദേവഷു രു ാഃ
18 സംവത്സരം ദ്വാദശ മാസം ആഹുർ; ജഗത്യാഃ പാേദാ ദ്വാദൈശവാക്ഷരാണി
ദ്വാദശാഹഃ ാകൃേതാ യജ്ഞ ഉേക്താ; ദ്വാദശാദിത്യാൻ കഥയന്തീഹ വി ാഃ
19 േയാദശീ തിഥിർ ഉക്താ മേഹാ ാ; േയാദശദ്വീപവതീ മഹീ ച
20 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വിരരാമ ബന്ദീ; േ ാകസ്യാർധം വ്യാജഹാരാഷ്ടവ ഃ

േയാദശാഹാനി സസാര േകശീ; േയാദശാദീന്യ് അതിച്ഛന്ദാംസി ചാഹുഃ
21 തേതാ മഹാൻ ഉദതിഷ്ഠൻ നിനാദസ്; തൂഷ്ണീംഭൂതം സൂതപു ം നിശമ്യ
അേധാമുഖം ധ്യാനപരം തദാനീം; അസ്താവ ം ചാപ്യ് ഉദീര്യന്തം ഏവ
22 തസ്മിംസ് തഥാ സ േല വർതമാേന; സ്ഫീേത യേജ്ഞ ജനകസ്യാഥ രാജ്ഞഃ
അസ്താവ ം പൂജയേന്താ ഽഭ േപയുർ; വി ാഃ സർേവ ാഞ്ജലയഃ തീതാഃ
23 അേനന ൈവ ാഹ്മണാഃ ശു വാംേസാ; വാേദ ജിത്വാ സലിേല മജ്ജിതാഃ
കില
താൻ ഏവ ധർമാൻ അയം അദ്യ ബന്ദീ; ാേപ്നാതു ഗൃഹ്യാ നിമജ്ജൈയനം
24 അഹം പുേ ാ വരുണേസ്യാത രാജ്ഞസ്; ത ാസ സ ം ദ്വാദശ വാർഷി 
കം ൈവ
സേ ണ േത ജനക തുല്യകാലം; തദർഥം േത ഹിതാ േമ ദ്വിജാ ്യാഃ
25 ഏേത സർേവ വരുണേസ്യാത യജ്ഞം; ം ഗതാ ഇഹ ആയാന്തി ഭൂയഃ
അസ്താവ ം പൂജേയ പൂജനീയം; യസ്യ േഹേതാർ ജനിതാരം സേമേഷ്യ
26 വി ാഃ സമു ാംഭസി മജ്ജിതാസ് േത; വാചാ ജിതാ േമധയാ ആവിദാനാഃ
താം േമധയാ വാചം അേഥാജ്ജഹാര; യഥാ വാചം അവചിന്വന്തി സന്തഃ
27 അഗ്നിർ ദഹഞ് ജാതേവദാഃ സതാം ഗൃഹാൻ; വിസർജയംസ് േതജസാ ന
സ്മ ധാക്ഷീത്
ബാേലഷു പുേ ഷു കൃപണം വദ ; തഥാ വാചം അവചിന്വന്തി സന്തഃ
28 േ ഷ്മാതകീ ക്ഷീണവർചഃ ശൃേണാഷി; ഉതാേഹാ ത്വാം തേയാ മാദയന്തി
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ഹസ്തീവ ത്വം ജനക വിതുദ്യമാേനാ; ന മാമികാം വാചം ഇമാം ശൃേണാഷി
29 ശൃേണാമി വാചം തവ ദിവ്യരൂപാം; അമാനുഷീം ദിവ്യരൂേപാ ഽസി സാക്ഷാ 
ത്
അൈജസീർ യദ് ബന്ദിനം ത്വം വിവാേദ; നിസൃൈഷ്ടവ തവ കാേമാ ഽദ്യ ബന്ദീ
30 നാേനന ജീവതാ കശ് ചിദ് അർേഥാ േമ ബന്ദിനാ നൃപ
പിതാ യദ്യ് അസ്യ വരുേണാ മജ്ജൈയനം ജലാശേയ
31 അഹം പുേ ാ വരുണേസ്യാത രാേജ്ഞാ; ന േമ ഭയം സലിേല മജ്ജിതസ്യ
ഇമം മുഹൂർതം പിതരം ക്ഷ്യേത ഽയം; അഷ്ടാവ ശ് ചിരനഷ്ടം കേഹാഡം
32 തതസ് േത പൂജിതാ വി ാ വരുേണന മഹാത്മനാ
ഉദതിഷ്ഠന്ത േത സർേവ ജനകസ്യ സമീപതഃ
33 ഇത്യ് അർഥം ഇച്ഛന്തി സുതാഞ് ജനാ ജനക കർമണാ
യദ് അഹം നാശകം കർതും തത് പു ഃ കൃതവാൻ മമ
34 ഉതാബലസ്യ ബലവാൻ ഉത ബാലസ്യ പണ്ഡിതഃ
ഉത വാവിദുേസാ വിദ്വാൻ പുേ ാ ജനക ജായേത
35 ശിേതന േത പരശുനാ സ്വയം ഏവാന്തേകാ നൃപ
ശിരാംസ്യ് അപാഹരത്വ് ആജൗ രിപൂണാം ഭ ം അ േത
36 മഹദ് ഉക്ഥ്യം ഗീയേത സാമ ചാ ്യം; സമ്യക് േസാമഃ പീയേത ചാ
സേ
ശുചീൻ ഭാഗാൻ തിജഗൃഹുശ് ച ഹൃഷ്ടാഃ; സാക്ഷാദ് േദവാ ജനകേസ്യഹ
യേജ്ഞ
37 സമുത്ഥിേതഷ്വ് അഥ സർേവഷു രാജൻ; വിേ ഷു േതഷ്വ് അധികം സു േഭ 
ഷു
അനുജ്ഞാേതാ ജനേകനാഥ രാജ്ഞാ; വിേവശ േതായം സാഗരേസ്യാത ബന്ദീ
38 അസ്താവ ഃ പിതരം പൂജയിത്വാ; സ ജിേതാ ാഹ്മൈണസ് ൈതർ
യഥാവത്

ത്യാജഗാമാ മം ഏവ ചാ ്യം; ജിത്വാ ബന്ദിം സഹിേതാ മാതുേലന
39 അ കൗേന്തയ സഹിേതാ ാതൃഭിസ് ത്വം; സുേഖാഷിതഃ സഹ വിൈ ഃ

തീതഃ
പുണ്യാന്യ് അന്യാനി ശുചി കർൈമക ഭക്തിർ; മയാ സാർധം ചരിതാസ്യ്
ആജമീധ
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അധ്യായം 135

1 [േലാം]
ഏഷാ മധുവിലാ രാജൻ സമംഗാ സ കാശേത
ഏതത് കർദമിലം നാമ ഭരതസ്യാഭിേസചനം
2 അലക്ഷ്മ്യാ കില സംയുേക്താ വൃ ംഹത്വാ ശചീപതിഃ
ആ തഃ സർവപാേപഭ്യഃ സമംഗായാം വ്യമുച്യത
3 ഏതദ് വിനശനം കുക്ഷൗ ൈമനാകസ്യ നരർഷഭ
അദിതിർ യ പു ാർഥം തദന്നം അപചത് പുരാ
4 ഏനം പർവതരാജാനം ആരുഹ്യ പുരുസർഷഭ
അയശസ്യാം അസംശബ്ദ്യാം അലക്ഷ്മീം വ്യപേനാത്സ്യഥ
5 ഏേത കനഖലാ രാജൻ ഋഷീണാം ദയിതാ നഗാഃ
ഏഷാ കാശേത ഗംഗാ യുധിഷ്ഠിര മഹാനദീ
6 സനത്കുമാേരാ ഭഗവാൻ അ സിദ്ധിം അഗാത് പരാം
ആജമീധാവഗാൈഹ്യനാം സർവപാൈപഃ േമാക്ഷ്യേസ
7 അപാം ദം ച പുണ്യാഖ്യം ഭൃഗുതുംഗം ച പർവതം
തൂഷ്ണീം ഗംഗാം ച കൗേന്തയ സാമാത്യഃ സമുപ ശ
8 ആ മഃ ലശിരേസാ രമണീയഃ കാശേത
അ മാനം ച കൗേന്തയ േ ാധം ൈചവ വിവർജയ
9 ഏഷ ൈരഭ്യാ മഃ ീമാൻ പാണ്ഡേവയ കാശേത
ഭാരദ്വാേജാ യ കവിർ യവ ീേതാ വ്യനശ്യത
10 കഥം യുേക്താ ഽഭവദ് ഋഷിർ ഭരദ്വാജഃ താപവാൻ
കിമർഥം ച യവ ീത ഋഷിപുേ ാ വ്യനശ്യത
11 ഏതത് സർവം യഥാവൃത്തം േ ാതും ഇച്ഛാമി േലാമശ
കർമഭിർ േദവകൽപാനാം കീർത്യമാൈനർ ഭൃശം രേമ
12 ഭരദ്വാജശ് ച ൈരഭ്യശ് ച സഖായൗ സംബഭൂവതുഃ
താവ് ഊഷതുർ ഇഹാത്യന്തം ീയമാണൗ വനാന്തേര
13 ൈരഭ്യസ്യ തു സുതാവ് ആസ്താം അർവാവസു പരാവസൂ
ആസീദ് യവ ീഃ പു സ് തു ഭരദ്വാജസ്യ ഭാരത
14 ൈരേഭ്യാ വിദ്വാൻ സഹാപത്യസ് തേപാ വീ േചതേരാ ഽഭവത്
തേയാശ് ചാപ്യ് അതുലാ ീതിർ ബാല്യാത് ഭൃതി ഭാരത
15 യവ ീഃ പിതരം ദൃഷ്ട്വാ തേപാ വിനം അസത്കൃതം
ദൃഷ്ട്വാ ച സത്കൃതം വിൈ ൈരഭ്യം പുൈ ഃ സഹാനഘ
16 പര്യതപ്യത േതേജാ വീ മന നാഭിപരി തഃ
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തപസ് േതേപ തേതാ േഘാരം േവദ ജ്ഞാനായ പാണ്ഡവ
17 സുസമിേദ്ധ മഹത്യ് അഗ്നൗ ശരീരം ഉപതാപയൻ
ജനയാം ആസ സന്താപം ഇ സ്യ സുമഹാതപഃ
18 തത ഇേ ാ യവ ീതം ഉപഗമ്യ യുധിഷ്ഠിര
അ വീത് കസ്യ േഹേതാസ് ത്വം ആസ്ഥിതസ് തപ ഉത്തമം
19 ദ്വിജാനാം അനധീതാ ൈവ േവദാഃ സുരഗരാർചിത

തിഭാന്ത്വ് ഇതി തേപ്യ ഽഹം ഇദം പരമകം തപഃ
20 സ്വാധ്യായാർേഥ സമാരംേഭാ മമായം പാകശാസന
തപസാ ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി സർവജ്ഞാനാനി കൗശിക
21 കാേലന മഹതാ േവദാഃ ശക്യാ ഗുരു മുഖാദ് വിേഭാ

ാ ം തസ്മാദ് അയം യത്നഃ പരേമാ േമ സമാസ്ഥിതഃ
22 അമാർഗ ഏഷ വി ർേഷ േയന ത്വം യാതും ഇച്ഛസി
കിം വിഘാേതന േത വി ഗച്ഛാധീഹി ഗുേരാർ മുഖാത്
23 ഏവം ഉക്ത്വാ ഗതഃ ശേ ാ യവ ീർ അപി ഭാരത
ഭൂയ ഏവാകേരാദ് യത്നം തപസ്യ് അമിതവി മ
24 േഘാേരണ തപസാ രാജംസ് തപ്യമാേനാ മഹാതപഃ
സന്താപയാം ആസ ഭൃശം േദേവ ം ഇതി നഃ തം
25 തം തഥാ തപ്യമാനം തു തപസ് തീ ം മഹാമുനിം
ഉേപത്യ ബലഭിദ് േദേവാ വാരയാം ആസ ൈവ പുനഃ
26 അശേക്യാ ഽർഥഃ സമാരേബ്ധാ ൈനതദ് ബുദ്ധികൃതം തവ

തിഭാസ്യന്തി ൈവ േവദാസ് തവ ൈചവ പിതുർ ച േത
27 ന ൈചതദ് ഏവം ിയേത േദവരാജമേമപ്സിതം
മഹതാ നിയേമനാഹം തേപ്സ്യ േഘാരതരം തപഃ
28 സമിേദ്ധ ഽഗ്നാവ് ഉപകൃത്യാംഗം അംഗം; േഹാഷ്യാമി വാ മഘവംസ് തൻ
നിേബാധ
യദ്യ് ഏതദ് ഏവം ന കേരാഷി കാമം; മേമപ്സിതം േദവരാേജഹ സർവം
29 നിശ്ചയം തം അഭിജ്ഞായ മുേനസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ

തിവാരണ േഹത്വർഥം ബുദ്ധ്യാ സഞ്ചിന്ത്യ ബുദ്ധിമാൻ
30 തത ഇേ ാ ഽകേരാദ് രൂപം ാഹ്മണസ്യ തേപാ വിനഃ
അേനകശതവർഷസ്യ ദുർബലസ്യ സ യക്ഷ്മണഃ
31 യവ ീതസ്യ യത് തീർഥം ഉചിതം ശൗചകർമണി
ഭാഗീരഥ്യാം ത േസതും വാലുകാഭിശ് ച ചാരസഃ
32 യദാസ്യ വദേതാ വാക്യം ന സചേ ദ്വിേജാത്തമഃ
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വാലുകാഭിസ് തതഃ ശേ ാ ഗംഗാം സമഭിപൂരയൻ
33 വാലുകാ മുഷ്ടിം അനിശം ഭാഗീരഥ്യാം വ്യസർജയത്
േസതും അഭ്യാരഭച് ഛേ ാ യവ ീതം നിദർശയൻ
34 തം ദദർശ യവ ീസ് തു യത്നവന്തം നിബന്ധേന

ഹസംശ് ചാ വീദ് വാക്യം ഇദം സ മുനിപുംഗവഃ
35 കിം ഇദം വർതേത ഹ്മൻ കിം ച േത ഹ ചികീർഷിതം
അതീവ ഹി മഹാൻ യത്നഃ ിയേത ഽയം നിരർഥകഃ
36 ബന്ധിേഷ്യ േസതുനാ ഗംഗാം സുഖഃ പന്ഥാ ഭവിഷ്യതി

ിശ്യേത ഹി ജനസ് താത തരമാണഃ പുനഃ പുനഃ
37 നായം ശക്യസ് ത്വയാ ബ ം മഹാൻ ഓഘഃ കഥം ചന
അശക്യാദ് വിനിവർതസ്വ ശക്യം അർഥം സമാരഭ
38 യൈഥവ ഭവതാ േചദം തേപാ േവദാർഥം ഉദ്യതം
അശക്യം തദ്വദ് അസ്മാഭിർ അയം ഭാരഃ സമുദ്യതഃ
39 യഥാ തവ നിരർേഥാ ഽയം ആരംഭസ് ിദേശശ്വര
തഥാ യദി മമാപീദം മന്യേസ പാകശാസന
40 ിയതാം യദ് ഭേവച് ഛക്യം മയാ സുരഗേണശ്വര
വരാംശ് ച േമ യച്ഛാന്യാൻ ൈയർ അന്യാൻ ഭവിതാസ്മ്യ് അതി
41 തൈസ്മ ാദാദ് വരാൻ ഇ ഉക്തവാൻ യാൻ മഹാതപഃ

തിഭാസ്യന്തി േത േവദാഃ പി ാ സഹ യേഥപ്സിതാഃ
42 യച് ചാന്യത് കാങ്ക്ഷേസ കാമം യവ ീർ ഗമ്യതാം ഇതി
സ ലബ്ധകാമഃ പിതരം ഉേപത്യാഥ തേതാ ഽ വീത്
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അധ്യായം 136

1 [യവ]
തിഭാസ്യന്തി ൈവ േവദാ മമ താതസ്യ േചാഭേയാഃ

അതി ചാന്യാൻ ഭവിഷ്യാേവാ വരാ ലബ്ധാസ് തഥാ മയാ
2 [ഭരദ്]
ദർപസ് േത ഭവിതാ താത വരാംൽ ലബ്ധ്വാ യേഥപ്സിതാൻ
സ ദർപപൂർണഃ കൃപണഃ ക്ഷി ം ഏവ വിനശ്യസി
3 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമാ ഗാഥാ േദൈവർ ഉദാഹൃതാഃ
ഋഷിർ ആസീത് പുരാ പു ബാലധിർ നാമ വീര്യവാൻ
4 സപു േശാകാദ് ഉദ്വിഗ്നസ് തപസ് േതേപ സുദുശ്ചരം
ഭേവൻ മമ സുേതാ ഽമർത്യ ഇതി തം ലബ്ധവാംശ് ച സഃ
5 തസ്യ സാേദാ േദൈവശ് ച കൃേതാ ന ത്വ് അമൈരഃ സമഃ
നാമർേത്യാ വിദ്യേത മർേത്യാ നിമിത്തായുർ ഭവിഷ്യതി
6 [ബ്]
യേഥേമ പർവതാഃ ശശ്വത് തിഷ്ഠന്തി സുരസത്തമാഃ
അക്ഷയാസ് തന്നിമിത്തം േമ സുതസ്യായുർ ഭേവദ് ഇതി
7 തസ്യ പു സ് തദാ ജേജ്ഞ േമധാവീ േ ാധനഃ സദാ
സ തച് ത്വാകേരാദ് ദർപം ഋഷീംശ് ൈചവാവമന്യത
8 വികുർവാേണാ മുനീനാം തു ചരമാേണാ മഹീം ഇമാം
ആസസാദ മഹാവീര്യം ധനുഷാക്ഷം മനീഷിണം
9 തസ്യാപചേ േമധാവീ തം ശശാപ സ വീര്യവാൻ
ഭവ ഭേസ്മതി േചാക്തഃ സ ന ഭസ്മ സമപദ്യത
10 ധനുഷാക്ഷസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ േമധാവിനം അനാമയം
നിമിത്തം അസ്യ മഹിൈഷർ േഭദയാം ആസ വീര്യവാൻ
11 സ നിമിേത്ത വിനേസ്ത തു മമാര സഹസാ ശിശുഃ
തം മൃതം പു ം ആദായ വിലലാപ തതഃ പിതാ
12 ലാലപ്യമാനം തം ദൃഷ്ട്വാ മുനയഃ പുനർ ആർതവത്
ഊചുർ േവേദാക്തയാ പൂർവം ഗാഥയാ തൻ നിേബാധ േമ
13 ന ദിഷ്ടം അർഥം അേത്യതും ഈേശാ മർത്യഃ കഥം ചന
മഹിൈഷർ േഭദയാം ആസ ധനുഷാേക്ഷാ മഹീധരാൻ
14 ഏവം ലബ്ധ്വാ വരാൻ ബാലാ ദർപപൂർണാസ് തരസ്വിനഃ
ക്ഷി ം ഏവ വിനശ്യന്തി യഥാ ന സ്യാത് തഥാ ഭവാൻ
15 ഏഷ ൈരേഭ്യാ മഹാവീര്യഃ പു ൗ ചാസ്യ തഥാ വിഭൗ
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തം യഥാ പു നാേഭ്യഷി തഥാ കുര്യാസ് ത്വ് അത ിതഃ
16 സ ഹി ദ്ധഃ സമർഥസ് ത്വാം പു പീഡയിതും രുഷാ
ൈവദ്യശ് ചാപി തപസ്വീ ച േകാപനശ് ച മഹാൻ ഋഷിഃ
17 [യ്]
ഏവം കരിേഷ്യ മാ താപം താത കാർഷീഃ കഥം ചന
യഥാ ഹി േമ ഭവാൻ മാന്യസ് തഥാ ൈരഭ്യഃ പിതാ മമ
18 ഉക്ത്വാ സ പിതരം ക്ഷ്ണം യവ ീർ അകുേതാഭയഃ
വി കുർവന്ന് ഋഷീൻ അന്യാൻ അതുഷ്യത് പരയാ മുദാ
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അധ്യായം 137

1 [ൽ]
ച്രങ്കമ്യമാണഃ സ തദാ യവ ീർ അകുേതാഭയഃ
ജഗാമ മാധേവ മാസി ൈരഭ്യാ മപദം തി
2 സ ദദർശാ േമ പുേണ്യ പുഷ്പിത മഭൂഷിേത
വിചരന്തീം ഷാം തസ്യ കിംനരീം ഇവ ഭാരത
3 യവ ീസ് താം ഉവാേചദം ഉപതിഷ്ഠസ്വ മാം ഇതി
നിർലേജ്ജാ ലജ്ജയാ യുക്താം കാേമന ഹൃതേചതനഃ
4 സാ തസ്യ ശീലം ആജ്ഞായ തസ്മാച് ഛാപാച് ച ബിഭ്യതീ
േതജസ്വിതാം ച ൈരഭ്യസ്യ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ജഗാമ സാ
5 തത ഏകാന്തം ഉന്നീയ മജ്ജയാം ആസ ഭാരത
ആജഗാമ തദാ ൈരഭ്യഃ സ്വം ആ മം അരിന്ദമ
6 രുദന്തീം ച ഷാം ദൃഷ്ട്വാ ഭാര്യാം ആർതാം പരാവേസാഃ
സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ പര്യപൃച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിര
7 സാ തൈസ്മ സർവം ആചഷ്ട യവ ീ ഭാഷിതം ശുഭാ

ത ക്തം ച യവ ീതം േ ക്ഷാപൂർവം തദാത്മനാ
8 ശൃണ്വാനൈസ്യവ ൈരഭ്യസ്യ യവ ീത വിേചഷ്ടിതം
ദഹന്ന് ഇവ തദാ േചതഃ േ ാധഃ സമഭവൻ മഹാൻ
9 സ തദാ മന നാവിഷ്ടസ് തപസ്വീ ഭൃശേകാപനഃ
അവലുപ്യ ജടാം ഏകാം ജുഹാവാഗ്നൗ സുസം േത
10 തതഃ സമഭവൻ നാരീ തസ്യാ രൂേപണ സംമിതാ
അവലുപ്യാപരാം ചാഥ ജുഹാവാഗ്നൗ ജടാം പുനഃ
11 തതഃ സമഭവദ് രേക്ഷാ േഘാരാക്ഷം ഭീമദർശനം
അ താം തൗ തദാ ൈരഭ്യം കിം കാര്യം കരവാമേഹ
12 താവ് അ വീദ് ഋഷിഃ േദ്ധാ യവ ീർ വധ്യതാം ഇതി
ജഗ്മതുസ് തൗ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ യവ ീത ജിഘാംസയാ
13 തതസ് തം സമുപാസ്ഥായ കൃത്യാ സൃഷ്ടാ മഹാത്മനാ
കമണ്ഡലും ജഹാരാസ്യ േമാഹയിത്വാ തു ഭാരത
14 ഉച്ചിഷ്ടം തു യവ ീതം അപകൃഷ്ട കമണ്ഡലും
തത ഉദ്യതശൂലഃ സ രാക്ഷസഃ സമുപാ വത്
15 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ശൂലഹസ്തം ജിഘാംസയാ
യവ ീഃ സഹേസാത്ഥായ ാ വദ് േയന ൈവ സരഃ
16 ജലഹീനം സേരാ ദൃഷ്ട്വാ യവ ീസ് ത്വരിതഃ പുനഃ
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ജഗാമ സരിതഃ സർവാസ് താശ് ചാപ്യ് ആസൻ വിേശാഷിതാഃ
17 സ കാല്യമാേനാ േഘാേരണ ശൂലഹേസ്തന രക്ഷസാ
അഗ്നിേഹാ ം പിതുർ ഭീതഃ സഹസാ സമുപാ വത്
18 സ ൈവ വിശമാനസ് തു ശൂേ ണാേന്ധന രക്ഷിണാ
നിഗൃഹീേതാ ബലാദ് ദ്വാരി േസാ ഽവാതിഷ്ഠത പാർഥിവ
19 നിഗൃഹീതം തു ശൂേ ണ യവ ീതം സ രാക്ഷസഃ
താഡയാം ആസ ശൂേലന സ ഭിന്നഹൃദേയാ ഽപതത്
20 യവ ീതം സ ഹത്വാ തു രാക്ഷേസാ ൈരഭ്യം ആഗമത്
അനുജ്ഞാതസ് തു ൈരേഭ്യണ തയാ നാര്യാ സഹാചരത്
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അധ്യായം 138

1 [ൽ]
ഭരദ്വാജസ് തു കൗേന്തയ കൃത്വാ സ്വാധ്യായം ആഹ്നികം
സമിത് കലാപം ആദായ വിേവശ സ്വം ആ മം
2 തം സ്മ ദൃഷ്ട്വാ പുരാ സർേവ ത ത്തിഷ്ഠന്തി പാവകാഃ
ന ത്വ് ഏനം ഉപതിഷ്ഠന്തി ഹതപു ം തദാഗ്നയഃ
3 ൈവകൃതം ത്വ് അഗ്നിേഹാേ സ ലക്ഷയിത്വാ മഹാതപാഃ
തം അന്ധം ശൂ ം ആസീനം ഗൃഹപാലം അഥാ വീത്
4 കിം നു േമ നാഗ്നയഃ ശൂ തിനന്ദന്തി ദർശനം
ത്വം ചാപി ന യഥാപൂർവം കച് ചിത് േക്ഷമം ഇഹാ േമ
5 കച് ചിൻ ന ൈരഭ്യം പുേ ാ േമ ഗതവാൻ അൽപേചതനഃ
ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ ശീ ം ന ഹി േമ ശുധ്യേത മനാഃ
6 [ഷൂ]
ൈരഭ്യം ഗേതാ നൂനം അസൗ സുതസ് േത മന്ദേചതനഃ
തഥാ ഹി നിഹതഃ േശേത രാക്ഷേസന ബലീയസാ
7 കാല്യമാനസ് േതനായം ശൂലഹേസ്തന രക്ഷസാ
അഗ്ന്യാഗാരം തി ദ്വാരി മയാ േദാർഭ്യാം നിവാരിതഃ
8 തതഃ സ നിഹേതാ ഹ്യ് അ ജലകാേമാ ഽശുചിർ വം
സംഭാവിേതാ ഹി തൂർേണന ശൂലഹേസ്തന രക്ഷസാ
9 [ൽ]
ഭരദ്വാജസ് തു ശൂ സ്യ തച് ത്വാ വി ിയം വചഃ
ഗതാസും പു ം ആദായ വിലലാപ സുദുഃഖിതഃ
10 ാഹ്മണാനാം കിലാർഥായ നനു ത്വം തപ്തവാംസ് തപഃ
ദ്വിജാനാം അനധീതാ ൈവ േവദാഃ സ തിഭാന്ത്വ് ഇതി
11 തഥാ കല്യാണ ശീലസ് ത്വം ാഹ്മേണഷു മഹാത്മസു
അനാഗാഃ സർവഭൂേതഷു കർകശത്വം ഉേപയിവാൻ
12 തിസിേദ്ധാ മയാ താത ൈരഭ്യാവസഥ ദർശനാത്
ഗതവാൻ ഏവ തം ം കാലാന്തകയേമാപമം
13 യഃ സ ജാനൻ മഹാേതജാ വൃദ്ധൈസ്യകം മമാത്മജം
ഗതവാൻ ഏവ േകാപസ്യ വശം പരമദുർമതിഃ
14 പു േശാകം അനു ാപ്യ ഏഷ ൈരഭ്യസ്യ കർമണാ
ത്യക്ഷ്യാമി ത്വാം ഋേത പു ാണാൻ ഇഷ്ടതമാൻ ഭുവി
15 യഥാഹം പു േശാേകന േദഹം ത്യക്ഷ്യാമി കിൽബിസീ
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തഥാ േജ്യഷ്ഠഃ സുേതാ ൈരഭ്യം ഹിംസ്യാച് ഛീ ം അനാഗസം
16 സുഖിേനാ ൈവ നരാ േയഷാം ജാത്യാ പുേ ാ ന വിദ്യേത
േത പു േശാകം അ ാപ്യ വിചരന്തി യഥാസുഖം
17 േയ തു പു കൃതാച് േഛാകാദ് ഭൃശം വ്യാകുലേചതസഃ
ശപന്തീഷ്ടാൻ സഖീൻ ആർഥാസ് േതഭ്യഃ പാപതേരാ നു കഃ
18 പരാസുശ് ച സുേതാ ദൃഷ്ടഃ ശപ്തശ് േചഷ്ടഃ സഖാ മയാ
ഈദൃശീം ആപദം േകാ നു ദ്വിതീേയാ ഽനുഭവിഷ്യതി
19 വിലൈപ്യവം ബഹുവിധം ഭരദ്വാേജാ ഽദഹത് സുതം
സുസമിദ്ധം തതഃ പശ്ചാത് വിേവശ ഹുതാശനം
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അധ്യായം 139

1 [ൽ]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ബൃഹദ്ദ േമ്നാ മഹീപതിഃ
സ ം ആേസ്ത മഹാഭാേഗാ ൈരഭ്യ യാജ്യഃ താപവാൻ
2 േതന ൈരഭ്യസ്യ ൈവ പു ാവ് അർവാവസു പരാവസൂ
വൃതൗ സഹായൗ സ ാർേഥ ബൃഹദ്ദ േമ്നന ധീമതാ
3 ത തൗ സമനുജ്ഞാതൗ പി ാ കൗേന്തയ ജഗ്മതുഃ
ആ േമ ത്വ് അഭവദ് ൈരേഭ്യാ ഭാര്യാ ൈചവ പരാവേസാഃ
4 അഥാവേലാകേകാ ഽഗച്ഛദ് ഗൃഹാൻ ഏകഃ പരാവസുഃ
കൃഷ്ണാജിേനന സംവീതം ദദർശ പിതരം വേന
5 ജഘന്യരാേ നി ാന്ധഃ സാവേശേഷ തമസ്യ് അപി
ചരന്തം ഗഹേന ഽരേണ്യ േമേന സ പിതരം മൃഗം
6 മൃഗം തു മന്യമാേനന പിതാ ൈവ േതന ഹിംസിതഃ
അകാമയാേനന തദാ ശരീര ാണം ഇച്ഛതാ
7 സ തസ്യ േ തകാര്യാണി കൃത്വാ സർവാണി ഭാരത
പുനർ ആഗമ്യ തത് സ ം അ വീദ് ാതരം വചഃ
8 ഇദം കർമ ന ശക്തസ് ത്വം േവാഢും ഏകഃ കഥം ചന
മയാ തു ഹിംസിതസ് താേതാ മന്യമാേനന തം മൃഗം
9 േസാ ഽസ്മദർേഥ തം സാധു ചര ത്വം ഹ്മ ഹിംസനം
സമർേഥാ ഹ്യ് അഹം ഏകാകീ കർമ കർതും ഇദം മുേന
10 [അർവാ]
കേരാതു ൈവ ഭവാൻ സ ം ബൃഹദ്ദ മ്നസ്യ ധീമതഃ

ഹ്മഹത്യാം ചരിേഷ്യ ഽഹം ത്വദർഥം നിയേത ിയഃ
11 [ൽ]
സ തസ്യാ ഹ്മഹത്യായാഃ പാരം ഗത്വാ യുധിഷ്ഠിര
അർവാവസുസ് തദാ സ ം ആജഗാമ പുനർ മുനിഃ
12 തതഃ പരാവസുർ ദൃഷ്ട്വാ ാതരം സമുപസ്ഥിതം
ബൃഹദ്ദ മ്നം ഉവാേചദം വചനം പരിഷദ്ഗതം
13 ഏഷ േത ഹ്മഹാ യജ്ഞം മാ ം വിേശദ് ഇതി

ഹ്മഹാ േ ക്ഷിേതനാപി പീഡേയത് ത്വാം ന സംശയഃ
14 േ ൈഷ്യർ ഉത്സാര്യമാണസ് തു രാജന്ന് അർവാവസുസ് തദാ
ന മയാ ഹ്മഹേത്യയം കൃേതത്യ് ആഹ പുനഃ പുനഃ
15 ഉച്യമാേനാ ഽസകൃത് േ ൈഷ്യർ ഹ്മ ഹന്ന് ഇതി ഭാരത
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ൈനവ സ തിജാനാതി ഹ്മഹത്യാം സ്വയം കൃതാം
മമ ാ ാ കൃതം ഇദം മയാ തു പരിരക്ഷിതം
16 ീതാസ് തസ്യാഭവൻ േദവാഃ കർമണാർവാവേസാർ നൃപ
തം േത വരയാം ആസുർ നിരാസുശ് ച പരാവസും
17 തേതാ േദവാ വരം തൈസ്മ ദദുർ അഗ്നിപുേരാഗമാഃ
സ ചാപി വരയാം ആസ പിതുർ ഉത്ഥാനം ആത്മനഃ
18 അനാഗസ്ത്വം തഥാ ാതുഃ പിതുശ് ചാസ്മരണം വേധ
ഭരദ്വാജസ്യ േചാത്ഥാനം യവ ീതസ്യ േചാഭേയാഃ
19 തതഃ ാദുർബഭൂവുസ് േത സർവ ഏവ യുധിഷ്ഠിര
അഥാ വീദ് യവ ീേതാ േദവാൻ അഗ്നിപുേരാഗമാൻ
20 സമധീതം മയാ ഹ്മ താനി ചരിതാനി ച
കഥം നു ൈരഭ്യഃ ശേക്താ മാം അധീയാനം തേപാ വിനം
തഥായുേക്തന വിധിനാ നിഹ ം അമേരാത്തമാഃ
21 [േദവാഹ്]
ൈമവം കൃഥാ യവ ീത യഥാ വദസി ൈവ മുേന
ഋേത ഗുരും അധീതാ ഹി സുഖം േവദാസ് ത്വയാ പുരാ
22 അേനന തു ഗുരൂൻ ദുഃഖാത് േതാഷയിത്വാ സ്വകർമണാ
കാേലന മഹതാ േ ശാദ് ഹ്മാധിഗതം ഉത്തമം
23 [ൽ]
യവ ീതം അേഥാൈക്ത്വവം േദവാഃ സാഗ്നിപുേരാഗമാഃ
സഞ്ജീവയിത്വാ താൻ സർവാൻ പുനർ ജ സ് ിവിഷ്ടപം
24 ആ മസ് തസ്യ പുേണ്യാ ഽയം സദാ പുഷ്പഫല മഃ
അേ ാഷ്യ രാജശാർദൂല സർവപാൈപഃ േമാക്ഷ്യേസ
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അധ്യായം 140

1 [ൽ]
ഉശീരബീജം ൈമനാകം ഗിരിം േശ്വതം ച ഭാരത
സമതീേതാ ഽസി കൗേന്തയ കാലൈശലം ച പാർഥിവ
2 ഏഷാ ഗംഗാ സപ്ത വിധാ രാജേത ഭരതർഷഭ
സ്ഥാനം വിരജസം രമ്യം യ ാഗ്നിർ നിത്യം ഇധ്യേത
3 ഏതദ് ൈവ മാനുേഷണാദ്യ ന ശക്യം ം അപ്യ് ഉത
സമാധിം കുരുതാവ്യ ാസ് തീർഥാന്യ് ഏതാനി ക്ഷ്യഥ
4 േശ്വതം ഗിരിം േവക്ഷ്യാേമാ മന്ദരം ൈചവ പർവതം
യ മാനി ചേരാ യക്ഷഃ കുേവരശ് ചാപി യക്ഷരാട്
5 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി ഗന്ധർവാഃ ശീ ചാരിണഃ
തഥാ കി രുഷാ രാജൻ യക്ഷാശ് ൈചവ ചതുർഗുണാഃ
6 അേനകരൂപസംസ്ഥാനാ നാനാ ഹരണാശ് ച േത
യേക്ഷ ം മനുജേ ഷ്ഠ മാണിഭ ം ഉപാസേത
7 േതഷാം ഋദ്ധിർ അതീവാ ്യാഗതൗ വായുസമാശ് ച േത
സ്ഥാനാത് ച്യാവേയയുർ േയ േദവരാജം അപി വം
8 ൈതസ് താത ബലിഭിർ ഗുപ്താ യാതുധാൈനശ് ച രക്ഷിതാഃ
ദുർ ഗമാഃ പർവതാഃ പാർഥ സമാധിം പരമം കുരു
9 കുേബര സചിവാശ് ചാേന്യ രൗ ാ ൈമ ാശ് ച രാക്ഷസാഃ
ൈതഃ സേമഷ്യാമ കൗേന്തയ യേത്താ വി മേണ ഭവ
10 ൈകലാസഃ പർവേതാ രാജൻ േസാ േയാജനശതാന്യ് ഉത
യ േദവാഃ സമായാന്തി വിശാലാ യ ഭാരത
11 അസംേഖ്യയാസ് തു കൗേന്തയ യക്ഷരാക്ഷസ കിംനരാഃ
നാഗാഃ സുപർണാ ഗന്ധർവാഃ കുേബര സദനം തി
12 താൻ വിഗാഹസ്വ പാർഥാദ്യ തപസാ ച ദേമന ച
രക്ഷ്യമാേണാ മയാ രാജൻ ഭീമേസനബേലന ച
13 സ്വസ്തി േത വരുേണാ രാജാ യമശ് ച സമിതിഞ്ജയഃ
ഗംഗാ ച യമുനാ ൈചവ പർവതശ് ച ദധാതു േത
14 ഇ സ്യ ജാംബൂനദപർവതാേ ; ശൃേണാമി േഘാഷം തവ േദവി ഗംേഗ
േഗാപായേയമം സുഭേഗ ഗിരിഭ്യഃ; സർവാജമീധാപചിതം നേര ം
ഭവസ്വ ശർമ വിവിക്ഷേതാ ഽസ്യ; ൈശലാൻ ഇമാഞ് ൈശലസുേത നൃപസ്യ
15 [യ്]
അപൂർേവാ ഽയം സം േമാ േലാമശസ്യ; കൃഷ്ണാം സർേവ രക്ഷത മാം സാദം
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േദേശാ ഹ്യ് അയം ദുർഗ തേമാ മേതാ ഽസ്യ; തസ്മാത് പരം ശൗചം ഇഹാചരധ്വം
16 തേതാ ഽ വീദ് ഭീമം ഉദാരവീര്യം; കൃഷ്ണാം യത്തഃ പാലയ ഭീമേസന
ശൂേന്യ ഽർജുേന ഽസംനിഹിേത ച താത; ത്വം ഏവ കൃഷ്ണാം ഭജേസ ഽസുേഖഷു
17 തേതാ മഹാത്മാ യമജൗ സേമത്യ; മൂർധന്യ് ഉപാ ായ വിമൃജ്യ ഗാേ
ഉവാച തൗ ഭാഷ്പ കലം സ രാജാ; മാ ൈഭഷ്ടം ആഗച്ഛതം അ മത്തൗ
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അധ്യായം 141

1 [യ്]
അന്തർഹിതാനി ഭൂതാനി രക്ഷാംസി ബലവന്തി ച
അഗ്നിനാ തപസാ ൈചവ ശക്യം ഗ ം വൃേകാദര
2 സംനിവർതയ കൗേന്തയ ത്പിപാേസ ബലാന്വയാത്
തേതാ ബലം ച ദാക്ഷ്യം ച സം യസ്വ കുരൂദ്വഹ
3 ഋേഷസ് ത്വയാ തം വാക്യം ൈകലാസം പർവതം തി
ബുദ്ധ്യാ പശ്യ കൗേന്തയ കഥം കൃഷ്ണാ ഗമിഷ്യതി
4 അഥ വാ സഹേദേവന ധൗേമ്യന ച സഹാഭിേഭാ
സൂൈദഃ പൗേരാഗൈവശ് ൈചവ സർൈവശ് ച പരിചാരൈകഃ
5 രൈഥർ അൈശ്വശ് ച േയ ചാേന്യ വി ാഃ േ ശാസഹാ പഥി
സർൈവസ് ത്വം സഹിേതാ ഭീമ നിവർതസ്വായേതക്ഷണ
6 േയാ വയം ഗമിഷ്യാേമാ ലഘ്വ് ആഹാരാ യത താഃ
അഹം ച നകുലശ് ൈചവ േലാമശശ് ച മഹാതപാഃ
7 മമാഗമനം ആകാങ്ക്ഷൻ ഗംഗാ ദ്വാേര സമാഹിതഃ
വേസഹ ൗപദീം രക്ഷൻ യാവദാഗമനം മമ
8 [ഭ്മ്]
രാജപു ീ േമണാർതാ ദുഃഖാർതാ ൈചവ ഭാരത

ജത്യ് ഏവ ഹി കല്യാണീ േശ്വതവാഹദിദൃക്ഷയാ
9 തവ ചാപ്യ് അരതിസ് തീ ാ വർധേത തം അപശ്യതഃ
കിം പുനഃ സഹേദവം ച മാം ച കൃഷ്ണാം ച ഭാരത
10 രഥാഃ കാമം നിവർതന്താം സർേവ ച പരിചാരകാഃ
സൂദാഃ പൗേരാഗവാശ് ൈചവ മന്യേത യ േനാ ഭവാൻ
11 ന ഹ്യ് അഹം ഹാതും ഇച്ഛാമി ഭവന്തം ഇഹ കർഹി ചിത്
ൈശേല ഽസ്മിൻ രാക്ഷസാകീർേണ ദുർേഗഷു വിഷേമഷു ച
12 ഇയം ചാപി മഹാഭാഗാ രാജപു ീ യത താ
ത്വാം ഋേത പുരുഷവ്യാ േനാത്സേഹദ് വിനിവർതിതും
13 തൈഥവ സഹേദേവാ ഽയം സതതം ത്വാം അനു തഃ
ന ജാതു വിനിവർേതത മതേജ്ഞാ ഹ്യ് അഹം അസ്യ ൈവ
14 അപി ചാ മഹാരാജ സവ്യസാചി ദിദൃക്ഷയാ
സർേവ ലാലസ ഭൂതാഃ സ്മ തസ്മാദ് യാസ്യാമേഹ സഹ
15 യദ്യ് അശേക്യാ രൈഥർ ഗ ം ൈശേലാ ഽയം ബഹുകന്ദരഃ
പദ്ഭിർ ഏവ ഗമിഷ്യാേമാ മാ രാജൻ വിമേനാ ഭവ
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16 അഹം വഹിേഷ്യ പാഞ്ചാലീം യ യ ന ശക്ഷ്യതി
ഇതി േമ വർതേത ബുദ്ധിർ മാ രാജൻ വിമേനാ ഭവ
17 സുകുമാരൗ തഥാ വീരൗ മാ ീ നന്ദികരാവ് ഉഭൗ
ദുർേഗ സന്താരയിഷ്യാമി യദ്യ് അശക്തൗ ഭവിഷ്യതഃ
18 ഏവം േത ഭാഷമാണസ്യ ബലം ഭീമാഭിവർധതാം
യസ് ത്വം ഉത്സഹേസ േവാഢും ൗപദീം വിപുേല ഽധ്വനി
19 യമജൗ ചാപി ഭ ം േത ൈനതദ് അന്യ വിദ്യേത
ബലം ച േത യശശ് ൈചവ ധർമഃ കീർതിശ് ച വർധതാം
20 യസ് ത്വം ഉത്സഹേസ േനതും ാതരൗ സഹ കൃഷ്ണയാ
മാ േത ാനിർ മഹാബാേഹാ മാ ച േത ഽ പരാഭവഃ
21 തതഃ കൃഷ്ണാ വീദ് വാക്യം ഹസന്തീ മേനാരമാ
ഗമിഷ്യാമി ന സന്താപഃ കാേര്യാ മാം തി ഭാരത
22 തപസാ ശക്യേത ഗ ം പർവേതാ ഗന്ധമാദനഃ
തപസാ ൈചവ കൗേന്തയ സർേവ േയാക്ഷ്യാമേഹ വയം
23 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഭീമേസനശ് ച പാർഥിവ
അഹം ച ത്വം ച കൗേന്തയ ക്ഷ്യാമഹ്യ് േശ്വതവാഹനം
24 ഏവം സംഭാഷമാണാസ് േത സുബാേഹാർ വിഷയം മഹത്
ദദൃശുർ മുദിതാ രാജൻ ഭൂതഗജവാജിമത്
25 കിരാത തംഗണാകീർണം കുണിന്ദ ശതസ ലം
ഹിമവത്യ് അമൈരർ ജുഷ്ടം ബഹ്വാശ്ചര്യസമാകുലം
26 സുബാഹുശ് ചാപി താൻ ദൃഷ്ട്വാ പൂജയാ ത്യഗൃഹ്ണത
വിഷയാേന്ത കുണിന്ദാനാം ഈശ്വരഃ ീതിപൂർവകം
27 ത േത പൂജിതാസ് േതന സർവ ഏവ സുേഖാഷിതാഃ

ത ർ വിമേല സൂേര്യ ഹിമവന്തം ഗിരിം തി
28 ഇ േസന മുഖാംശ് ൈചവ ഭൃത്യാൻ പൗേരാഗവാംസ് തഥാ
സൂദാംശ് ച പരിബർഹം ച ൗപദ്യാഃ സർവേശാ നൃപ
29 രാജ്ഞഃ കുണിന്ദാധിപേതഃ പരിദായ മഹാരഥാഃ
പദ്ഭിർ ഏവ മഹാവീര്യാ യയുഃ കൗരവനന്ദനാഃ
30 േത ശൈനഃ ാ വൻ സർേവ കൃഷ്ണയാ സഹ പാണ്ഡവാഃ
തസ്മാദ് േദശാത് സുസംഹൃഷ്ടാ കാമാ ധനഞ്ജയം
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അധ്യായം 142

1 [യു]
ഭീമേസന യമൗ േചാഭൗ പാഞ്ചാലി ച നിേബാധത
നാസ്തി ഭൂതസ്യ നാേശാ ൈവ പശ്യതാസ്മാൻ വേനചരാൻ
2 ദുർബലാഃ േ ശിതാഃ േസ്മതി യദ് വീേഥതേരതരം
അശേക്യ ഽപി ജാേമതി ധനഞ്ജയ ദിദൃക്ഷയാ
3 തൻ േമ ദഹതി ഗാ ാണി തൂലരാശിം ഇവാനലഃ
യച് ച വീരം ന പശ്യാമി ധനഞ്ജയം ഉപാന്തിേക
4 തസ്യ ദർശനതൃഷ്ണം മാം സാനുജം വനം ആസ്ഥിതം
യാജ്ഞേസന്യാഃ പരാമർശഃ സ ച വീര ദഹത്യ് ഉത
5 നകുലാത് പൂർവജം പാർഥം ന പശ്യാമ്യ് അമിതൗജസം
അേജയം ഉ ധന്വാനം േതന തേപ്യ വൃേകാദര
6 തീർഥാനി ൈചവ രമ്യാണി വനാനി ച സരാംസി ച
ചരാമി സഹ യുഷ്മാഭിസ് തസ്യ ദർശനകാങ്ക്ഷയാ
7 പഞ്ച വർഷാണ്യ് അഹം വീരം സത്യസന്ധം ധനഞ്ജയം
യൻ ന പശ്യാമി ബീഭ ം േതന തേപ്യ വൃേകാദര
8 തം ൈവ ശ്യാമം ഗുദാേകശം സിംഹവി ാന്ത ഗാമിനം
ന പശ്യാമി മഹാബാഹും േതന തേപ്യ വൃേകാദര
9 കൃതാ ം നിപുനം യുേദ്ധ തിമാനം ധനുഷ്മതാം
ന പശ്യാമി നരേ ഷ്ഠം േതന തേപ്യ വൃേകാദര
10 ചരന്തം അരിസംേഘഷു കാലം ദ്ധം ഇവാന്തകം

ഭിന്നം ഇവ മാതംഗം സിംഹ ന്ധം ധനഞ്ജയം
11 യഃ സ ശ ാദ് അനവേരാ വീേര്യണ വിേണന ച
യമേയാഃ പൂർവജഃ പാർഥഃ േശ്വതാേശ്വാ ഽമിതവി മഃ
12 ദുഃേഖന മഹതാവിഷ്ടഃ സ്വകൃേതനാനിവർതിനാ
അേജയം ഉ ധന്വാനം തം ന പശ്യാമി ഫൽഗുനം
13 സതതം യഃ ക്ഷമാ ശീലഃ ക്ഷിപ്യമാേണാ ഽപ്യ് അനീയസാ
ഋജു മാർഗ പന്നസ്യ ശർമ ദാതാഭയസ്യ ച
14 സ തു ജിഹ്മ വൃത്തസ്യ മായയാഭിജിഘാംസതഃ
അപി വ ധരസ്യാപി ഭേവത് കാലവിേഷാപമഃ
15 ശേ ാർ അപി പന്നസ്യ േസാ ഽനൃശംസഃ താപവാൻ
ദാതാഭയസ്യ ഭീഭ ർ അമിതാത്മാ മഹാബലഃ
16 സർേവഷാം ആ േമാ ഽസ്മാകം രേണ ഽരീണാം മർദിതാ
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ആഹർതാ സർവരത്നാനാം സർേവഷാം നഃ സുഖാവഹഃ
17 രത്നാനി യസ്യ വീേര്യണ ദിവ്യാന്യ് ആസൻ പുരാ മമ
ബഹൂനി ബഹു ജാതാനി യാനി ാപ്തഃ സുേയാധനഃ
18 യസ്യ ബാഹുബലാദ് വീര സഭാ ചാസീത് പുരാ മമ
സർവരത്നമയീ ഖ്യാതാ ിഷു േലാേകഷു പാണ്ഡവ
19 വാസുേദവ സമം വീേര്യ കാർതവീര്യ സമം യുധി
അേജയം അജിതം യുേദ്ധ തം ന പശ്യാമി ഫൽഗുനം
20 സങ്കർഷണം മഹാവീര്യം ത്വാം ച ഭീമാപരാജിതം
അനുജാതഃ സ വീേര്യണ വാസുേദവം ച ശ ഹാ
21 യസ്യ ബാഹുബേല തുല്യഃ ഭാേവ ച പുരന്ദരഃ
ജേവ വായുർ മുേഖ േസാമഃ േ ാേധ മൃത ഃ സനാതനഃ
22 േത വയം തം നരവ്യാ ം സർേവ വീര ദിദൃക്ഷവഃ

േവക്ഷ്യാേമാ മഹാബാേഹാ പർവതം ഗന്ധമാദനം
23 വിശാലാ ബദരീ യ നരനാരായണാ മഃ
തം സദാധ ഷിതം യൈക്ഷർ ക്ഷ്യാേമാ ഗിരിം ഉത്തമം
24 കുേബര നലിനീം രമ്യാം രാക്ഷൈസർ അഭിരക്ഷിതാം
പദ്ഭിർ ഏവ ഗമിഷ്യാമസ് തപ്യമാനാ മഹത് തപഃ
25 നാതപ്ത തപസാ ശേക്യാ േദേശാ ഗ ം വൃേകാദര
ന നൃശംേസന ലുേബ്ധന നാ ശാേന്തന ഭാരത
26 ത സർേവ ഗമിഷ്യാേമാ ഭീമാർജുനപൈദഷിണഃ
സായുധാ ബദ്ധനി ിംശാഃ സഹ വിൈ ർ മഹാ ൈതഃ
27 മക്ഷികാൻ മശകാൻ ദംശാൻ വ്യാ ാൻ സിംഹാൻ സരീസൃപാൻ

ാേപ്നാത്യ് അനിയതഃ പാർഥ നിയതസ് താൻ ന പശ്യതി
28 േത വയം നിയതാത്മാനഃ പർവതം ഗന്ധമാദനം

േവക്ഷ്യാേമാ മിതാഹാരാ ധനഞ്ജയ ദിദൃക്ഷവഃ
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അധ്യായം 143

1 [ൈവ]
േത ശൂരാസ് തത ധന്വാനസ് തൂനവന്തഃ സമാർഗണാഃ
ബദ്ധേഗാധാംഗുലി ാണാഃ ഖദ്ഗവേന്താ ഽമിതൗജസഃ
2 പരിഗൃഹ്യ ദ്വിജേ ഷ്ഠാഞ് േ ഷ്ഠാഃ സർവധനുഷ്മതാം
പാഞ്ചാലീ സഹിതാ രാജൻ യയുർ ഗന്ധമാദനം
3 സരാംസി സരിതശ് ൈചവ പർവതാംശ് ച വനാനി ച
വൃക്ഷാംശ് ച ബഹുല ഛായാൻ ദദൃശുർ ഗിരിമൂർധനി
നിത്യപുഷ്പഫലാൻ േദശാൻ േദവർഷിഗണേസവിതാൻ
4 ആത്മന്യ് ആത്മാനം ആധായ വീരാ മൂലഫലാശനാഃ
േചരുർ ഉച്ചാവചാകാരാൻ േദശാൻ വിഷമസങ്കടാൻ
പശ്യേന്താ മൃഗജാതാനി ബഹൂനി വിവിധാനി ച
5 ഋരി സിദ്ധാമര യുതം ഗന്ധർവാപ്സരസാം ിയം
വിവിശുസ് േത മഹാത്മാനഃ കിംനരാചരിതം ഗിരിം
6 വിശത്സ്വ് അഥ വീേരഷു പർവതം ഗന്ധമാദനം
ചന്ദവാതം മഹദ് വർഷം ാദുരാസീദ് വിശാം പേത
7 തേതാ േരണുഃ സമുദ്ഭൂതഃ സപ ബഹുേലാ മഹാൻ
പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യാം ൈചവ തമസാവൃേണാത്
8 ന സ്മ ജ്ഞായേത കിം ചിദ് ആവൃേത േവ്യാമ്നി േരണുനാ
ന ചാപി േശകുസ് േത കർതും അേന്യാന്യസ്യാഭിഭാഷണം
9 ന ചാപശ്യന്ത േത ഽേന്യാന്യം തമസാ ഹതച സഃ
ആകൃഷ്യമാണാ വാേതന സാശ്മ ചൂർേണന ഭാരത
10 മാണാം വാതഭഗ്നാനാം പതതാം ഭൂതേല ഭൃശം
അേന്യഷാം ച മഹീ ജാനാം ശബ്ദഃ സമഭവൻ മഹാൻ
11 ദ്യൗഃ സ്വിത് പതതി കിം ഭൂമൗ ദീര്യേന്ത പർവതാ നു കിം
ഇതി േത േമനിേര സർേവ പവേനന വിേമാഹിതാഃ
12 േത യഥാനന്തരാൻ വൃക്ഷാൻ വൽമീകാൻ വിഷമാണി ച
പാണിഭിഃ പരിമാർഗേന്താ ഭീതാ വാേയാർ നിലില്യിേര
13 തതഃ കാർമുകം ഉദ്യമ്യ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
കൃഷ്ണാം ആദായ സംഗത്യാ തസ്ഥാവ് ആ ിത്യ പാദപം
14 ധർമരാജശ് ച ധൗമ്യശ് ച നിലില്യാേത മഹാവേന
അഗ്നിേഹാ ാണ്യ് ഉപാദായ സഹേദവസ് തു പർവേത
15 നകുേലാ ാഹ്മണാശ് ചാേന്യ േലാമശശ് ച മഹാതപഃ
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വൃക്ഷാൻ ആസാദ്യ സ സ്താസ് ത ത നിലില്യിേര
16 മന്ദീ ഭൂേത ച പവേന തസ്മിൻ രജസി ശാമ്യതി
മഹദ്ഭിഃ പൃഷൈതസ് തൂർണം വർഷം അഭ്യാജഗാമ ഹ
17 തേതാ ഽശ്മസഹിതാ ധാരാഃ സംവൃണ്വന്ത്യഃ സമന്തതഃ

േപതുർ അനിശം ത ശീ വാതസമീരിതാഃ
18 തതഃ സാഗരഗാ ആപഃ കീര്യമാണഃ സമന്തതഃ

ാദുരാസൻ സകലുസാഃ േഫനവേത്യാ വിശാം പേത
19 വഹേന്ത്യാ വാരി ബഹുലം േഫേനാദുപ പരി തം
പരിസ ർ മഹാശബ്ദാഃ കർഷേന്ത്യാ മഹീരുഹാൻ
20 തസ്മിന്ന് ഉപരേത വർേഷ വാേത ച സമതാം ഗേത
ഗേത ഹ്യ് അംഭസി നിമ്നാനി ാദുർഭൂേത ദിവാകേര
21 നിർജ സ് േത ശൈനഃ സർേവ സമാജ ശ് ച ഭാരത

ത ശ് ച പുനർ വീരാഃ പർവതം ഗന്ധമാദനം
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അധ്യായം 144

1 [ൈവ]
തതഃ യാതമാേ ഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
പദ്ഭ്യാം അനുചിതാ ഗ ം ൗപദീ സമുപാവിശത്
2 ാന്താ ദുഃഖപരീതാ ച വാതവർേഷണ േതന ച
സൗകുമാര്യാച് ച പാഞ്ചാലീ സംമുേമാഹ യേശാ വിനീ
3 സാ പാത്യമാനാ േമാേഹന ബാഹുഭ്യാം അസിേതക്ഷണാ
വൃത്താഭ്യാം അനുരൂപാഭ്യാം ഊരൂ സമവലംബത
4 ആലംബമാനാ സഹിതാവ് ഊരൂ ഗജകേരാപമൗ
പപാത സഹസാ ഭൂമൗ േവപന്തീ കദലീ യഥാ
5 താം പതന്തീം വരാേരാഹാം സജ്ജമാനാം ലതാം ഇവ
നകുലഃ സമഭി ത്യ പരിജ ാഹ വീര്യവാൻ
6 [നകുല]
രാജൻ പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുേതയം അസിേതക്ഷണാ

ാന്താ നിപതിതാ ഭൂമൗ താം അേവക്ഷസ്വ ഭാരത
7 അദുഃഖാർഹാ പരം ദുഃഖം ാേപ്തയം മൃദു ഗാമിനീ
ആശ്വാസയ മഹാരാജ താം ഇമാം മകർശിതാം
8 [ൈവ]
രാജാ തു വചനാത് തസ്യ ഭൃശം ദുഃഖസമന്വിതഃ
ഭീമശ് ച സഹേദവശ് ച സഹസാ സമുപാ വൻ
9 താം അേവക്ഷ്യ തു കൗേന്തേയാ വിവർണവദനാം കൃശാം
അങ്കം ആനീയ ധർമാത്മാ പര്യേദവയദ് ആതുരഃ
10 കഥം േവശ്മസു ഗുേപ്തഷു സ്വാസ്തീർണശയേനാചിതാഃ
േശേത നിപതിതാ ഭൂമൗ സുഖാർഹാ വരവർണിനീ
11 സുകുമാരൗ കഥം പാദൗ മുഖം ച കമല ഭം
മത്കൃേത ഽദ്യ വരാർഹായാഃ ശ്യാമതാം സമുപാഗതം
12 കിം ഇദം ദ തകാേമന മയാ കൃതം അബുദ്ധിനാ
ആദായ കൃഷ്ണാം ചരതാ വേന മൃഗഗണായുേത
13 സുഖം ാപ്സ്യതി പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡവാൻ ാപ്യ ൈവ പതീൻ
ഇതി പദരാേജന പി ാ ദത്തായേതക്ഷണാ
14 തത് സർവം അനവാൈപ്യവ മേശാകാദ് ധി കർശിതാ
േശേത നിപതിതാ ഭൂമൗ പാപസ്യ മമ കർമഭിഃ
15 തഥാ ലാലപ്യമാേന തു ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
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ധൗമ്യ ഭൃതയഃ സർേവ ത ാജ ർ ദ്വിേജാത്തമാഃ
16 േത സമാശ്വാസയാം ആസുർ ആശീർഭിശ് ചാപ്യ് അപൂജയൻ
രക്ഷ ഘ്നാംശ് ച തഥാ മ ാഞ് േജപുശ് ച ശ് ച േത ിയാഃ
17 പഥ്യമാേനഷു മേ ഷു ശാന്ത്യർഥം പരമർഷിഭിഃ

ശ്യമാനാ കൈരഃ ശീൈതഃ പാണ്ഡൈവശ് ച മുഹുർ മുഹുഃ
18 േസവ്യമാനാ ച ശീേതന ജലമിേ ണ വായുനാ
പാഞ്ചാലീ സുഖം ആസാദ്യ േലേഭ േചതഃ ശൈനഃ ശൈനഃ
19 പരിഗൃഹ്യ ച താം ദീനാം കൃഷ്ണാം അജിന സംസ്തേര
തദാ വി ാമയാം ആസുർ ലബ്ധസഞ്ജ്ഞാം തേപാ വിനീം
20 തസ്യാ യമൗ രക്തതലൗ പാദൗ പൂജിത ലക്ഷണൗ
കരാഭ്യാം കിണജാതാഭ്യാം ശനൈകഃ സംവവാഹതുഃ
21 പര്യാശ്വാസയദ് അപ്യ് ഏനാം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച ച കുരുേ േഷ്ഠാ ഭീമേസനം ഇദം വചഃ
22 ബഹവഃ പർവതാ ഭീമ വിഷമാ ഹിമദുർ ഗമാഃ
േതഷു കൃഷ്ണാ മഹാബാേഹാ കഥം നു വിചരിഷ്യതി
23 [ഭ്മ്]
ത്വാം രാജൻ രാജപു ീം ച യമൗ ച പുരുഷർഷഭൗ
സ്വയം േനഷ്യാമി രാേജ മാ വിഷാേദ മനഃ കൃഥാഃ
24 അഥ വാസൗ മയാ ജാേതാ വിഹേഗാ മദ്ബേലാപമഃ
വേഹദ് അനഘ സർവാൻ േനാ വചനാത് േത ഘേതാത്കചഃ
25 [ൈവ]
അനുജ്ഞാേതാ ധർമരാജ്ഞാ പു ം സസ്മാര രാക്ഷസം
ഘേതാത്കചശ് ച ധർമാത്മാ ത മാ ഃ പിതുസ് തദാ
കൃതാഞ്ജലിർ ഉപാതിഷ്ഠദ് അഭിവാദ്യാഥ പാണ്ഡവാൻ
26 ാഹ്മണാംശ് ച മഹാബാഹുഃ സ ച ൈതർ അഭിനന്ദിതഃ
ഉവാച ഭീമേസനം സ പിതരം സത്യവി മഃ
27 േതാ ഽസ്മി ഭവതാ ശീ ം ശു ഷുർ അഹം ആഗതഃ
ആജ്ഞാപയ മഹാബാേഹാ സർവം കർതാസ്മ്യ് അസംശയം
തച് ത്വാ ഭീമേസനസ് തു രാക്ഷസം പരിസസ്വേജ
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അധ്യായം 145

1 [യ്]
ധർമേജ്ഞാ ബലവാഞ് ശൂരഃ സേദ്യാ രാക്ഷസപുംഗവഃ
ഭേക്താ ഽസ്മാൻ ഔരസഃ പുേ ാ ഭീമ ഗൃഹ്ണാതു മാതരം
2 തവ ഭീമബേലനാഹം അതിഭീമ പരാ മ
അക്ഷതഃ സഹ പാഞ്ചാല്യാ ഗേച്ഛയം ഗന്ധമാദനം
3 ാതുർ വചനം ആജ്ഞായ ഭീമേസേനാ ഘേതാത്കചം
ആദിേദശ നരവ്യാ സ് തനയം ശ കർശനം
4 ൈദദിംേബയ പരി ാന്താ തവ മാതാപരാജിതാ
ത്വം ച കാമഗമസ് താത ബലവാൻ വഹതാം ഖഗ
5 ന്ധം ആേരാപ്യ ഭ ം േത മേധ്യ ഽസ്മാകം വിഹായസാ
ഗച്ഛ നീചകിയാ ഗത്യാ യഥാ ൈചനാം ന പീഡേയഃ
6 ധർമരാജാം ച ധൗമ്യം ച രാജ പു ീം യമൗ തഥാ
ഏേകാ ഽപ്യ് അഹം അലം േവാഢും കിം ഉതാദ്യ സഹായവാൻ
7 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ കൃഷ്ണാം ഉവാഹ സ ഘേതാത്കചഃ
പാ നാം മധ്യേഗാ വീരഃ പാണ്ഡവാൻ അപി ചാപേര
8 േലാമശഃ സിദ്ധമാർേഗണ ജഗാമാനുപമ ദ തിഃ
േസ്വൈനവാത്മ ഭാേവന ദ്വിതീയ ഇവ ഭാ രഃ
9 ാഹ്മണാംശ് ചാപി താൻ സർവാ സമുപാദായ രാക്ഷസാഃ
നിേയാഗാദ് രാക്ഷേസ സ്യ ജ ർ ഭീമപരാ മാഃ
10 ഏവം സുരം അനീയാനി വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
ആേലാകയന്തസ് േത ജ ർ വിശാലാം ബദരീം തി
11 േത ത്വ് ആശു ഗതിഭിർ വീരാ രാക്ഷൈസസ് ൈതർ മഹാബൈലഃ
ഉഹ്യമാനാ യയുഃ ശീ ം മഹദ് അധ്വാനം അൽപവത്
12 േദശാൻ േ ച്ഛ ഗണാകീർണാൻ നാനാരത്നാകരായുതാൻ
ദദൃശുർ ഗിരിപാദാംശ് ച നാനാധാതുസമാചിതാൻ
13 വിദ്യാധരഗണാകീർണാൻ യുതാൻ വാനരകിംനൈരഃ
തഥാ കി രുൈഷശ് ൈചവ ഗന്ധർൈവശ് ച സമന്തതഃ
14 നദീ ജാലസമാകീർണാൻ നാനാപക്ഷിരുതാകുലാൻ
നാനാവിൈധർ മൃൈഗർ ജുഷ്ടാൻ വാനൈരശ് േചാപേശാഭിതാൻ
15 േത വ്യതീത്യ ബഹൂൻ േദശാൻ ഉത്തരാംശ് ച കുരൂൻ അപി
ദദൃശുർ വിവിധാശ്ചര്യം ൈകലാസം പർവേതാത്തമം
16 തസ്യാഭ്യാേശ തു ദദൃശുർ നരനാരായണാ മം
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ഉേപതം പാദൈപർ ദിൈവ്യഃ സദാ പുഷ്പഫേലാപൈഗഃ
17 ദദൃശുസ് താം ച ബദരീം വൃത്ത ന്ധാം മേനാരമാം
സ്നിഗ്ധാം അവിരല ഛായാം ിയാ പരമയാ യുതാം
18 പൈ ഃ സ്നിഗ്ൈധർ അവിലൈലർ ഉൈപതാം മൃദുഭിഃ ശുഭാം
വിശാലശാഖാം വിഷ്ടീർണാം അതി ദ തിസമന്വിതാം
19 ഫൈലർ ഉപചിൈതർ ദിൈവ്യർ ആചിതാം സ്വാദുഭിർ ഭൃശം
മധു ൈവഃ സദാ ദിവ്യാം മഹർഷിഗണേസവിതാം
മദ മുദിൈതർ നിത്യം നാനാദ്വിജ ഗൈണർ യുതാം
20 അദംശ മശേക േദേശ ബഹുമൂലഫേലാദേക
നീലശാദ്വല സഞ്ഛേന്ന േദവഗന്ധർവേസവിേത
21 സുസമീകൃത ഭൂഭാേഗ സ്വഭാവവിഹിേത ശുേഭ
ജാതാം ഹിമമൃദു ർേശ േദേശ ഽപഹത കന്തേക
22 താം ഉൈപത്യ മഹാത്മാനഃ സഹ ൈതർ ാഹ്മണർഷൈഭഃ
അവേതരുസ് തതഃ സർേവ രാക്ഷസ ന്ധതഃ ശൈനഃ
23 തതസ് തം ആ മം പുണ്യം നരനാരായണാ ിതം
ദദൃശുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ സഹിതാ ദ്വിജപുംഗൈവഃ
24 തമസാ രഹിതം പുണ്യം അനാമൃഷ്ടം രേവഃ കൈരഃ

ത് തൃട് ശീേതാഷ്ണേദാൈഷശ് ച വർജിതം േശാകനാശനം
25 മഹർഷിഗണസംബാധം ാഹ്മ്യാ ലക്ഷ്മ്യാ സമന്വിതം
ദു േവശം മഹാരാജ നൈരർ ധർമബഹിഃ കൃൈതഃ
26 ബലിേഹാമാർചിതം ദിവ്യം സുസംമൃഷ്ടാനുേലപനം
ദിവ്യപുേഷ്പാപഹാൈരശ് ച സർവേതാ ഽഭിവിരാജിതം
27 വിശാൈലർ അഗ്നിശരൈണഃ ഗ് ഭാൈന്ദർ ആചിതം ശുൈഭഃ
മഹദ്ഭിസ് േതായകലൈശഃ കഥിൈനശ് േചാപേശാഭിതം
ശരണ്യം സർവഭൂതാനാം ഹ്മേഘാഷനിനാദിതം
28 ദിവ്യം ആ യണീയം തം ആ മം മനാശനം

ിയാ യുതം അനിർേദശ്യം േദവ ചേര്യാപേശാഭിതം
29 ഫലമൂലാശൈനർ ദാൈന്തശ് ചീരകൃഷ്ണാജിനാംബൈരഃ
സൂര്യൈവശ്വാനര സൈമസ് തപസാ ഭാവിതാത്മഭിഃ
30 മഹർഷിഭിർ േമാക്ഷപൈരർ യതിഭിർ നിയേത ിൈയഃ

ഹ്മഭൂൈതർ മഹാഭാൈഗർ ഉൈപതം ഹ്മവാദിഭിഃ
31 േസാ ഽഭ്യഗച്ഛൻ മഹാേതജാസ് താൻ ഋഷീൻ നിയതഃ ശുചിഃ

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ധീമാൻ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിര
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32 ദിവ്യജ്ഞാേനാപപന്നാസ് േത ദൃഷ്ട്വാ ാപ്തം യുധിഷ്ഠിരം
അഭ്യഗച്ഛന്ത സു ീതാഃ സർവ ഏവ മഹർഷയഃ
ആശീർവാദാൻ യുഞ്ജാനാഃ സ്വാധ്യായനിരതാ ഭൃശം
33 ീതാസ് േത തസ്യ സത്കാരം വിധിനാ പാവേകാപമാഃ
ഉപാജ ശ് ച സലിലം പുഷ്പമൂലഫലം ശുചി
34 സ ൈതഃ ീത്യാഥ സത്കാരം ഉപനീതം മഹർഷിഭിഃ

യതഃ തിഗൃഹ്യാഥ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 തം ശ സദന ഖ്യം ദിവ്യഗന്ധം മേനാരമം

ീതഃ സ്വർേഗാപമം പുണ്യം പാണ്ഡവഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
36 വിേവശ േശാഭയാ യുക്തം ാതൃഭിശ് ച സഹാനഘ

ാഹ്മൈണർ േവദേവദാംഗപാരൈഗശ് ച സഹാച തഃ
37 ത ാപശ്യത് സ ധർമാത്മാ േദവേദവർഷിപൂജിതം
നരനാരായണ സ്ഥാനം ഭാഗീരേഥ്യാപേശാഭിതം
38 മധു വ ഫലാം ദിവ്യാം മഹർഷിഗണേസവിതാം
താം ഉൈപത്യ മഹാത്മാനസ് േത ഽവസൻ ാഹ്മൈണഃ സഹ
39 ആേലാകയേന്താ ൈമനാകം നാനാദ്വിജ ഗണായുതം
ഹിരണ്യശിഖരം ൈചവ തച് ച ബി സരഃ ശിവം
40 ഭാഗീരഥീം സുതാർഥാം ച ശീതാമല ജരാം ശിവാം
മനി വാല സ്താരാം പാദൈപർ ഉപേശാഭിതാം
41 ദിവ്യപുഷ്പസമാകീർണാം മനസഃ ീതിവർധനീം
വീക്ഷമാണാ മഹാത്മാേനാ വിജ സ് ത പാണ്ഡവാഃ
42 ത േദവാൻ പിതൄംശ് ൈചവ തർപയന്തഃ പുനഃ പുനഃ

ാഹ്മൈണഃ സഹിതാ വീരാ ന്യവസൻ പുരുഷർഷഭാഃ
43 കൃഷ്ണായാസ് ത പശ്യന്തഃ ീഡിതാന്യ് അമര ഭാഃ
വിചി ാണി നരവ്യാ ാ േരമിേര ത പാണ്ഡവാഃ
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അധ്യായം 146

1 [ൈവ]
ത േത പുരുഷവ്യാ ാഃ പരമം ശൗചം ആസ്ഥിതാഃ
േസാ രാ ം അവസൻ വീരാ ധനഞ്ജയ ദിദൃക്ഷയാ
തസ്മിൻ വിഹരമാണാശ് ച രമമാണാശ് ച പാണ്ഡവാഃ
2 മേനാേജ്ഞ കാനനവേര സർവഭൂതമേനാരേമ
പാദൈപഃ പുഷ്പവികൈചഃ ഫലഭാരാവനാമിൈതഃ
3 േശാഭിതം സർവേതാ രൈമ്യഃ പുംേ ാകില കുലാകുൈലഃ
സ്നിഗ്ധപൈ ർ അവിരൈലഃ ശീതഛാൈയർ മേനാരൈമഃ
4 സരാംസി ച വിചി ാണി സന്നസലിലാനി ച
കമൈലഃ േസാത്പൈലസ് ത ാജമാനാനി സർവശഃ
പശ്യന്തശ് ചാരുരൂപാണി േരമിേര ത പാണ്ഡവാഃ
5 പുണ്യഗന്ധഃ സുഖ ർേശാ വവൗ ത സമീരണഃ

ാദയൻ പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ സകൃഷ്ണാൻ സദ്വിജർഷഭാൻ
6 തതഃ പൂർേവാത്തേരാ വായുഃ പവമാേനാ യദൃച്ഛയാ
സഹ പ ം അർകാഭം ദിവ്യം പദ്മം ഉദാവഹത്
7 തദ് അപശ്യത പാഞ്ചാലീ ദിവ്യഗന്ധം മേനാരമം
അനിേലനാഹൃതം ഭൂമൗ പതിതം ജലജം ശുചി
8 തച് ഛുഭാശുഭം ആസാദ്യ സൗഗന്ധികം അനുത്തമം
അതീവ മുദിതാ രാജൻ ഭീമേസനം അഥാ വീത്
9 പശ്യ ദിവ്യം സുരുചിരം ഭീമ പുഷ്പം അനുത്തമം
ഗന്ധസംസ്ഥാന സമ്പന്നം മനേസാ മമ നന്ദനം
10 ഏതത് തു ധർമരാജായ ദാസ്യാമി പരന്തപ
ഹേരർ ഇദം േമ കാമായ കാമ്യേക പുനർ ആ േമ
11 യദി േത ഽഹം ിയാ പാർഥ ബഹൂനീമാന്യ് ഉപാഹര
താന്യ് അഹം േനതും ഇച്ഛാമി കാമ്യകം പുനർ ആ മം
12 ഏവം ഉക്ത്വാ തു പാഞ്ചാലീ ഭീമേസനം അനിന്ദിതാ
ജഗാമ ധർമരാജായ പുഷ്പം ആദായ തത് തദാ
13 അഭി ായം തു വിജ്ഞായ മഹിഷ്യാഃ പുരുഷർഷഭഃ

ിയായാ ിയകാമഃ േസാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
14 വാതം തം ഏവാഭിമുേഖാ യതസ് തത് പുഷ്പം ആഗതം
ആജിഹീർഷുർ ജഗാമാശു സ പുഷ്പാണ്യ് അപരാന്യ് അപി
15 രുക്മപൃഷ്ഠം ധനുർ ഗൃഹ്യം ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
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മൃഗരാഡ് ഇവ സ്ര ദ്ധഃ ഭിന്ന ഇവ കുഞ്ജരഃ
16 ൗപദ്യാഃ ിയം അന്വിച്ഛൻ സ്വബാഹുബലം ആ ിതഃ
വ്യൈപത ഭയസംേമാഹഃ ൈശലം അഭ്യപതദ് ബലീ
17 സ തം മലതാ ഗുൽമഛന്നം നീലശിലാതലം
ഗിരിം ച ചാരാരി ഹരഃ കിംനരാചരിതം ശുഭം
18 നാനാവർണധൈരശ് ചി ം ധാതു മ മൃഗാന്ദൈജഃ
സർവഭൂഷണ സ ർണം ഭൂേമർ ഭുജം ഇേവാ ിതം
19 സർവർതുരമണീേയഷു ഗന്ധമാദന സാനുഷു
സക്തച ർ അഭി ായം ഹൃദേയനാനുചിന്തയൻ
20 പുംേ ാകില നിനാേദഷു സത്പദാഭിരുേതഷു ച
ബദ്ധേ ാ മനശ് ച ർ ജഗാമാമിത വി മഃ
21 ജി മാേണാ മഹാേതജാഃ സർവർതുകുസുേമാദ്ഭവം
ഗന്ധം ഉദ്ദാമം ഉദ്ദാേമാ വേന മത്ത ഇവ ദ്വിപഃ
22 ിയമാണ മഃ പി ാ സ ഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ
പിതുഃ സം ർശശീേതന ഗന്ധമാദന വായുനാ
23 സ യക്ഷഗന്ധർവസുര ഹ്മർഷിഗണേസവിതം
വിേലാഡയാം ആസ തദാ പുഷ്പേഹേതാർ അരിന്ദമഃ
24 വിഷമേഛദരചിൈതർ അനുലിപ്തം ഇവാംഗുൈലഃ
വിമൈലർ ധാതുവിേച്ഛൈദഃ കാഞ്ചനാഞ്ജനരാജൈതഃ
25 സപക്ഷം ഇവ നൃത്യന്തം പാർശ്വലൈഗ്നഃ പേയാധൈരഃ
മുക്താഹാൈരർ ഇവ ചിതം ച ൈതഃ വേണാദൈകഃ
26 അഭിരാമ നരീ കുഞ്ജ നിർഝേരാദക കന്ദരം
അപ്സേരാനൂപുര രൈവഃ നൃത്ത ബഹു ബർഹിണം
27 ദിഗ് വാരണവിഷാണാൈ ർ ഘൃേഷ്ടാപല ശിലാതലം

സ്താംശുകം ഇവാേക്ഷാൈഭ്യർ നിമ്നഗാ നിഃസൃൈതർ ജൈലഃ
28 സശ കവൈലഃ സ്വൈസ്ഥർ അദൂരപരിവർതിഭിഃ
ഭയസ്യാൈജ്ഞശ് ച ഹരിൈണഃ കൗതൂഹലനിരീക്ഷിതഃ
29 ചാലയന്ന് ഊരുേവേഗന ലതാ ജാലാന്യ് അേനകശഃ
ആ ീഡമാനഃ കൗേന്തയഃ ീമാൻ വായുസുേതാ യയൗ
30 ിയാ മേനാരഥം കർതും ഉദ്യതശ് ചാരുേലാചനഃ

ാംശുഃ കനകതാലാഭഃ സിംഹസംഹനേനാ യുവാ
31 മത്തവാനരവി ാേന്താ മത്തവാരണേവഗവാൻ
മത്തവാനരതാ ാേക്ഷാ മത്തവാനരവാരണഃ
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32 ിയ പാർേശ്വാപവിഷ്ടാഭിർ വ്യാവൃത്താഭിർ വിേചഷ്ടിൈതഃ
യക്ഷഗന്ധർവേയാഷാഭിർ അദൃശ്യാഭിർ നിരീക്ഷ്ടിതഃ
33 നവാവതാരം രൂപസ്യ വി ീണന്ന് ഇവ പാണ്ഡവഃ
ചചാര രമണീേയഷു ഗന്ധമാദന സാനുഷു
34 സംസ്മരൻ വിവിധാൻ േ ശാൻ ദുേര്യാധനകൃതാൻ ബഹൂൻ

ൗപദ്യാ വനവാസിന്യാഃ ിയം കർതും സമുദ്യതഃ
35 േസാ ഽചിന്തയദ് ഗേത സ്വർഗം അർജുേന മയി ചാഗേത
പുഷ്പേഹേതാർ കഥം ന്വ് ആര്യഃ കരിഷ്യതി യുധിഷ്ഠിരഃ
36 േസ്നഹാൻ നരവേരാ നൂനം അവിശ്വാസാദ് വനസ്യ ച
നകുലം സഹേദവം ച ന േമാക്ഷ്യതി യുധിഷ്ഠിരഃ
37 കഥം നു കുസുമാവാപ്തിഃ സ്യാച് ഛീ ം ഇതി ചിന്തയൻ

തേസ്ഥ നരശാർദൂലഃ പക്ഷിരാഡ് ഇവ േവഗിതഃ
38 കമ്പയൻ േമദിനീം പദ്ഭ്യാം നിർഘാത ഇവ പർവസു

ാസയൻ ഗജയൂഥാനി വാതരംഹാ വൃേകാദരഃ
39 സിംഹവ്യാ ഗണാംശ് ൈചവ മർദമാേനാ മഹാബലഃ
ഉ ലയൻ മഹാവൃക്ഷാൻ േപാഥയംശ് േചാരസാ ബലീ
40 തലാ വല്ലീശ് ച േവേഗന വികർഷൻ പാ നന്ദനഃ
ഉപര്യ് ഉപരി ൈശലാ ം ആരുരു ർ ഇവ ദ്വിപഃ
വിനർദമാേനാ ഽതിഭൃശം സവിദ ദിവ േതായദഃ
41 തസ്യ ശേബ്ദന േഘാേരണ ധനുർ േഘാേഷണ ചാഭിേഭാ

സ്താനി മൃഗയൂഥാനി സമന്താദ് വി ദു വുഃ
42 അഥാപശ്യൻ മഹാബാഹുർ ഗന്ധമാദന സാനുഷു
സുരമ്യം കദലീ സന്ദം ബഹുേയാജനവി തം
43 തം അഭ്യഗച്ഛദ് േവേഗന േക്ഷാഭയിഷ്യൻ മഹാബലഃ
മഹാഗജ ഇവാ ാവീ ഭഞ്ജൻ വിവിധാൻ മാൻ
44 ഉത്പാട്യ കദലീ ന്ധാൻ ബഹുതാലസമു യാൻ
ചിേക്ഷപ തരസാ ഭീമഃ സമന്താദ് ബലിനാം വരഃ
45 തതഃ സത്ത്വാന്യ് ഉപാ ാമൻ ബഹൂനി ച മഹാന്തി ച
രുരുവാരണസംഘാശ് ച മഹിഷാശ് ച ജലാ യാഃ
46 സിംഹവ്യാ ാശ് ച സ്ര ദ്ധാ ഭീമേസനം അഭി വൻ
വ്യാദിതാസ്യാ മഹാരൗ ാ വിനദേന്താ ഽതിഭീഷണാഃ
47 തേതാ വായുസുതഃ േ ാധാത് സ്വബാഹുബലം ആ ിതഃ
ഗേജനാഘ്നൻ ഗജം ഭീമഃ സിംഹം സിൻേഹന ചാഭിഭൂഃ
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തല ഹാൈരർ അന്യാംശ് ച വ്യഹനത് പാണ്ഡേവാ ബലീ
48 േത ഹന്യമാനാ ഭീേമന സിംഹവ്യാ തരക്ഷവഃ
ഭയാദ് വിസസൃപുഃ സർേവ ശകൃൻ മൂ ം ച സു വുഃ
49 വിേവശ തതഃ ക്ഷി ം താൻ അപാസ്യ മഹാബലഃ
വനം പാ സുതഃ ീമാഞ് ശേബ്ദനാപൂരയൻ ദിശഃ
50 േതന ശേബ്ദന േചാേ ണ ഭീമേസനരേവണ ച
വനാന്തര ഗതാഃ സർേവ വിേ ഷുർ മൃഗപക്ഷിണഃ
51 തം ശബ്ദം സഹസാ ത്വാ മൃഗപക്ഷിസമീരിതം
ജലാർ പക്ഷാ വിഹഗാഃ സമുത്േപതുഃ സഹ ശഃ
52 താൻ ഔദകാൻ പക്ഷിഗണാൻ നിരീക്ഷ്യ ഭരതർഷഭഃ
താൻ ഏവാനുസരൻ രമ്യം ദദർശ സുമഹത് സരഃ
53 കാഞ്ചൈനഃ കദലീ സൈന്ദർ മന്ദമാരുത കമ്പിൈതഃ
വീജ്യമാനം ഇവാേക്ഷാഭ്യം തീരാന്തര വിസർപിഭിഃ
54 തത് സേരാ ഽഥാവതീര്യാശു ഭൂതകമേലാത്പലം
മഹാഗജ ഇേവാദ്ദാമശ് ചി ീഡ ബലവദ് ബലീ
വി ീഡ്യ തസ്മിൻ സുചിരം ഉത്തതാരാമിത ദ തിഃ
55 തേതാ ഽവഗാഹ്യ േവേഗന തദ് വനം ബഹുപാദപം
ദധ്മൗ ച ശംഖം സ്വനവത് സർവ ാേണന പാണ്ഡവഃ
56 തസ്യ ശംഖസ്യ ശേബ്ദന ഭീമേസനരേവണ ച
ബാഹുശേബ്ദന േചാേ ണ നർദന്തീവ ഗിേരർ ഗുഹാഃ
57 തം വ നിേഷ്പഷ സമം ആേസ്ഫാടിതരവം ഭൃശം

ത്വാ ൈശലഗുഹാസുൈപ്തഃ സിംൈഹർ മുേക്താ മഹാസ്വനഃ
58 സിംഹനാദ ഭയ ൈസ്തഃ കുഞ്ജൈരർ അപി ഭാരത
മുേക്താ വിരാവഃ സുമഹാൻ പർവേതാ േയന പൂരിതഃ
59 തം തു നാദം തതഃ ത്വാ സുേപ്താ വാനരപുംഗവഃ

ാജൃംഭത മഹാകാേയാ ഹനൂമാൻ നാമ വാനരഃ
60 കദലീഷണ്ഡമധ്യേസ്ഥാ നി ാവശഗതസ് തദാ
ജൃംഭമാണഃ സുവിപുലം ശ ധ്വജം ഇേവാത് ിതം
ആേസ്ഫാടയത ലാംഗൂലം ഇ ാശനിസമസ്വനം
61 തസ്യ ലാംഗൂലനിദനം പർവതഃ സ ഗുഹാ മുൈഖഃ
ഉദ്ഗാരം ഇവ ഗൗർ നർദം ഉത്സസർജ സമന്തതഃ
62 സ ലാംഗൂലരവസ് തസ്യ മത്തവാരണനിസ്വനം
അന്തർധായ വിചിേ ഷു ച ചാരഗിരിസാനുഷു
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63 സ ഭീമേസനസ് തം ത്വാ സ ഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ
ശബ്ദ ഭവം അന്വിച്ഛംശ് ച ചാരകദലീ വനം
64 കദലീ വനമധ്യസ്ഥം അഥ പീേന ശിലാതേല
സ ദദർശ മഹാബാഹുർ വാനരാധിപതിം സ്ഥിതം
65 വിദ ത് സംഘാതദുേ ക്ഷ്യം വിദ ത് സംഘാതപിംഗലം
വിദ ത് സംഘാതസദൃശം വിദ ത് സംഘാതചഞ്ചലം
66 ബാഹുസ്വസ്തിക വിന്യസ്ത പീന സ്വശിേരാ ധരം

ന്ധഭൂയിഷ്ഠ കായത്വാത് തനുമധ്യ കതീ തതം
67 കിം ചിച് ചാഭുഗ്ന ശീർേഷണ ദീർഘേരാമാഞ്ചിേതന ച
ലാംഗൂേലേനാർധ്വ ഗതിനാ ധ്വേജേനവ വിരാജിതം
68 രേക്താഷ്ഠം താ ജിഹ്വാസ്യം രക്തകർണം ചലദ് വം
വദനം വൃത്തദം ാ ം രശ്മിവന്തം ഇേവാദുപം
69 വദനാഭ്യന്തര ഗൈതഃ ശു ഭാൈസർ അലം കൃതം
േകഷേരാത്കര സംമി ം അേശാകാനാം ഇേവാത്കരം
70 ഹിരണ്മയീനാം മധ്യസ്ഥം കദലീനാം മഹാദ തിം
ദീപ്യമാനം സ്വവപുഷാ അർചിഷ്മന്തം ഇവാനലം
71 നിരീക്ഷന്തം അവി സ്തം േലാചൈനർ മധുപിംഗൈലഃ
തം വാനരവരം വീരം അതികായം മഹാബലം
72 അേഥാപസൃത്യ തരസാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
സിംഹനാദം സമകേരാദ് േബാധയിഷ്യൻ കപിം തദാ
73 േതന ശേബ്ദന ഭീമസ്യ വിേ ഷുർ മൃഗപക്ഷിണഃ
ഹനൂമാംശ് ച മഹാസത്ത്വം ഈഷദ് ഉന്മീല്യ േലാചേന
അേവക്ഷദ് അഥ സാവജ്ഞം േലാചൈനർ മധുപിംഗൈലഃ
74 സ്മിേതനാഭാഷ്യ കൗേന്തയം വാനേരാ നരം അ വീത്
കിമർഥം സരുജസ് േത ഽഹം സുഖസുപ്തഃ േബാധിതഃ
75 നനു നാമ ത്വയാ കാര്യാ ദയാ ഭൂേതഷു ജാനതാ
വയം ധർമം ന ജാനീമസ് തിര്യേഗ്യാനിം സമാ ിതാഃ
76 മനുഷ്യാ ബുദ്ധിസമ്പന്നാ ദയാം കുർവന്തി ജ ഷു

േരഷു കർമസു കഥം േദഹവാക് ചിത്തദൂഷിഷു
ധർമഘാതിഷു സജ്ജേന്ത ബുദ്ധിമേന്താ ഭവദ്വിധാഃ
77 ന ത്വം ധർമം വിജാനാസി വൃദ്ധാ േനാപാസിതാസ് ത്വയാ
അൽപബുദ്ധിതയാ വന്യാൻ ഉത്സാദയസി യൻ മൃഗാൻ
78 ഹി കസ് ത്വം കിമർഥം വാ വനം ത്വം ഇദം ആഗതഃ
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വർജിതം മാനുൈഷർ ഭാൈവസ് തൈഥവ പുരുൈഷർ അപി
79 അതഃ പരമഗേമ്യാ ഽയം പർവതഃ സുദുരാരുഹഃ
വിനാ സിദ്ധഗതിം വീര ഗതിർ അ ന വിദ്യേത
80 കാരുണ്യാത് സൗഹൃദാച് ൈചവ വാരേയ ത്വാം മഹാബല
നാതഃ പരം ത്വയാ ശക്യം ഗ ം ആശ്വസിഹി േഭാ
81 ഇമാന്യ് അമൃതകൽപാണി മൂലാനി ച ഫലാനി ച
ഭക്ഷയിത്വാ നിവർതസ്വ ാഹ്യം യദി വേചാ മമ
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അധ്യായം 147

1 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ വചസ് തസ്യ വാനേര സ്യ ധീമതഃ
ഭീമേസനസ് തദാ വീരഃ േ ാവാചാമി കർശനഃ
2 േകാ ഭവാൻ കിംനിമിത്തം വാ വാനരം വപുർ ആ ിതഃ

ാഹ്മണാനന്തേരാ വർണഃ ക്ഷ ിയസ് ത്വാനുപൃച്ഛതി
3 കൗരവഃ േസാമവംശീയഃ കുന്ത്യാ ഗർേഭണ ധാരിതഃ
പാണ്ഡേവാ വായുതനേയാ ഭീമേസന ഇതി തഃ
4 സ വാക്യം ഭീമേസനസ്യ സ്മിേതന തിഗൃഹ്യ തത്
ഹനൂമാൻ വായുതനേയാ വായുപു ം അഭാഷത
5 വാനേരാ ഽഹം ന േത മാർഗം ദാസ്യാമി യേഥപ്സിതം
സാധു ഗച്ഛ നിവർതസ്വ മാ ത്വം ാപ്യസി ൈവശസം
6 [ഭ്മ്]
ൈവശസം വാ യദ് വാന്യൻ ന ത്വാ പൃച്ഛാമി വാനര

യേച്ഛാത്തിഷ്ഠ മാർഗം േമ മാ ത്വം ാപ്സ്യസി ൈവശസം
7 [ഹനു]
നാസ്തി ശക്തിർ മേമാത്ഥാതും വ്യാധിനാ േ ശിേതാ ഹ്യ് അഹം
യദ്യ് അവശ്യം യാതവ്യം ലംഘയിത്വാ യാഹി മാം
8 [ഭ്മ്]
നിർഗുണഃ പരമാേത്മതി േദഹം േത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതി
തം അഹം ജ്ഞാനവിേജ്ഞയം നാവമേന്യ ന ലംഘേയ
9 യദ്യ് ആഗൈമർ ന വിേന്ദയം തം അഹം ഭൂതഭാവനം

േമയം ത്വാം ഗിരിം േചമം ഹനൂമാൻ ഇവ സാഗരം
10 [ഹ]
ക ഏഷ ഹനുമാൻ നാമ സാഗേരാ േയന ലംഘിതഃ
പൃച്ഛാമി ത്വാ കുരുേ ഷ്ഠ കഥ്യതാം യദി ശക്യേത
11 [ഭ്മ്]

ാതാ മമ ഗുണ ാേഘ്യാ ബുദ്ധിസത്ത്വബലാന്വിതഃ
രാമായേണ ഽതിവിഖ്യാതഃ ശൂേരാ വാനരപുംഗവഃ
12 രാമപത്നീ കൃേത േയന ശതേയാജനം ആയതഃ
സാഗരഃ വേഗേ ണ േമൈണേകന ലംഘിതഃ
13 സ േമ ാതാ മഹാവീര്യസ് തുേല്യാ ഽഹം തസ്യ േതജസാ
ബേല പരാ േമ യുേദ്ധ ശേക്താ ഽഹം തവ നി േഹ
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14 ഉത്തിഷ്ഠ േദഹി േമ മാർഗം പശ്യ വാ േമ ഽദ്യ പൗരുഷം
മച്ഛാസനം അകുർവാണം മാ ത്വാ േനേഷ്യ യമക്ഷയം
15 [ൈവ]
വിജ്ഞായ തം ബേലാന്മത്തം ബാഹുവീേര്യണ ഗർവിതം
ഹൃദേയനാവഹൈസ്യനം ഹനുമാൻ വാക്യം അ വീത്
16 സീദ നാസ്തി േമ ശക്തിർ ഉത്ഥാതും ജരയാനഘ
മമാനുകമ്പയാ ത്വ് ഏതത് പുച്ഛം ഉത്സാര്യ ഗമ്യതാം
17 സാവജ്ഞം അഥ വാേമന സ്മയഞ് ജ ാഹ പാണിനാ
ന ചാശകച് ചാലയിതും ഭീമഃ പുച്ഛം മഹാകേപഃ
18 ഉച്ചിേക്ഷപ പുനർ േദാർഭ്യാം ഇ ായുധം ഇേവാത് ിതം
േനാദ്ധർതും അശകദ് ഭീേമാ േദാർഭ്യാം അപി മഹാബലഃ
19 ഉത്ക്ഷിപ്ത ർ വിവൃത്താക്ഷഃ സംഹത കുതീ മുഖഃ
സ്വിന്ന ഗേ ാ ഽഭവദ് ഭീേമാ ന േചാദ്ധർതും ശശാക ഹ
20 യത്നവാൻ അപി തു ീമാംൽ ലാംഗൂേലാദ്ധരേണാ തഃ
കേപഃ പാർശ്വഗേതാ ഭീമസ് തസ്ഥൗ ീഡാദ് അേധാമുഖഃ
21 നിപത്യ ച കൗേന്തയഃ ാഞ്ജലിർ വാക്യം അ വീത്

സീദ കപിശാർദൂല ദുരുക്തം ക്ഷമ്യതാം മമ
22 സിേദ്ധാ വാ യദി വാ േദേവാ ഗന്ധർേവാ വാഥ ഗുഹ്യകഃ
പൃഷ്ഠഃ സൻ കാമയാ ഹി കസ് ത്വം വാനരരൂപധൃക്
23 [ഹ]
യത് േത മമ പരിജ്ഞാേന കൗതൂഹലം അരിന്ദമ
തത് സർവം അഖിേലന ത്വം ശൃണു പാണ്ഡവനന്ദന
24 അഹം േകസരിണഃ േക്ഷേ വായുനാ ജഗദ് ആയുഷാ
ജാതഃ കമലപ ാക്ഷ ഹനൂമാൻ നാമ വാനരഃ
25 സൂര്യപു ം ച സു ീവം ശ പു ം ച വാലിനം
സർവവാനരരാജാനൗ സർവവാനരയൂഥപാഃ
26 ഉപത ർ മഹാവീര്യാ മമ ചാമി കർശന
സു ീേവണാഭവത് ീതിർ അനിലസ്യാഗ്നിനാ യഥാ
27 നികൃതഃ സ തേതാ ാ ാ കസ്മിംശ് ചിത് കാരണാന്തേര
ഋശ്യമൂേക മയാ സാർധം സു ീേവാ ന്യവസച് ചിരം
28 അഥ ദാശരഥിർ വീേരാ രാേമാ നാമ മഹാബലഃ
വി ർ മാനുഷരൂേപണ ച ചാരവസു ധാം ഇമാം
29 സ പിതുഃ ിയം അന്വിച്ഛൻ സഹ ഭാര്യഃ സഹാനുജഃ
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സധനുർ ധന്വിനാം േ േഷ്ഠാ ദണ്ഡകാരണ്യം ആ ിതഃ
30 തസ്യ ഭാര്യാ ജനസ്ഥാനാദ് രാവേണന ഹൃതാ ബലാത്
വഞ്ചയിത്വാ മഹാബുദ്ധിം മൃഗരൂേപണ രാഘവം
31 ഹൃതദാരഃ സഹ ാ ാ പത്നീം മാർഗൻ സരാഘവഃ
ദൃഷ്ടവാഞ് ൈശലശിഖേര സു ീവം വാനരർഷഭം
32 േതന തസ്യാഭവത് സഖ്യം രാഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
സ ഹത്വാ വാലിനം രാേജ്യ സു ീവം ത്യപാദയത്
സ ഹരീൻ േ ഷയാം ആസ സീതായാഃ പരിമാർഗേന
33 തേതാ വാനരേകാതീഭിർ യാം വയം സ്ഥിതാ ദിശം
ത വൃത്തിഃ സീതായാ ഗൃേ ണ തിപാദിതാ
34 തേതാ ഽഹം കാര്യസിദ്ധ്യർഥം രാമസ്യാ ിഷ്ടകർമണാഃ
ശതേയാജനവിസ്തീർണം അർണവം സഹസാ തഃ
35 ദൃഷ്ടാ സാ ച മയാ േദവീ രാവണസ്യ നിേവശേന

ത്യാഗതശ് ചാപി പുനർ നാമ ത കാശ്യ ൈവ
36 തേതാ രാേമണ വീേരണ ഹത്വാ താൻ സർവരാക്ഷസാൻ
പുനഃ ത്യാഹൃതാ ഭാര്യാ നഷ്ടാ േവദ തിർ യഥാ
37 തതഃ തിഷ്ഠിേത രാേമ വീേരാ ഽയം യാചിേതാ മയാ
യാവദ് രാമകഥാ വീര ഭേവൽ േലാേകഷു ശ ഹൻ
താവജ് ജീേവയം ഇത്യ് ഏവം തഥാസ്ത്വ് ഇതി ച േസാ ഽ വീത്
38 ദശവർഷസഹ ാണി ദശവർഷശതാനി ച
രാജ്യം കാരിതവാൻ രാമസ് തതസ് തു ിദിവം ഗതഃ
39 തദ് ഇഹാപ്സരസസ് താത ഗന്ധർവാശ് ച സദാനഘ
തസ്യ വീരസ്യ ചരിതം ഗായേന്ത്യാ രമയന്തി മാം
40 അയം ച മാർേഗാ മർത്യാനാം അഗമ്യഃ കുരുനന്ദന
തേതാ ഽഹം രുദ്ധവാൻ മാർഗം തേവമം േദവേസവിതം
ധർഷേയദ് വാ ശേപദ് വാപി മാ കശ് ചിദ് ഇതി ഭാരത
41 ദിേവ്യാ േദവപേഥാ ഹ്യ് ഏഷ നാ ഗച്ഛന്തി മാനുഷാഃ
യദർഥം ആഗതശ് ചാസി തത് സേരാ ഽഭ്യർണ ഏവ ഹി
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അധ്യായം 148

1 [ൈവ]
ഏവം ഉേക്താ മഹാബാഹുർ ഭീമേസനഃ താപവാൻ

നിപത്യ തതഃ ീത്യാ ാതരം ഹൃഷ്ടമാനസഃ
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ ഹനൂമന്തം കപീശ്വരം
2 മയാ ധന്യതേരാ നാസ്തി യദ് ആര്യം ദൃഷ്ടവാൻ അഹം
അനു േഹാ േമ സുമഹാംസ് തൃപ്തിശ് ച തവ ദർശനാത്
3 ഏവം തു കൃതം ഇച്ഛാമി ത്വയാര്യാദ്യ ിയം മമ
യത് േത തദാസീത് വതഃ സാഗരം മകരാലയം
രൂപം അ തിമം വീര തദ് ഇച്ഛാമി നിരീക്ഷിതും
4 ഏവം തുേഷ്ടാ ഭവിഷ്യാമി ദ്ധാസ്യാമി ച േത വചഃ
ഏവം ഉക്തഃ സ േതേജാ വീ ഹസ്യ ഹരിർ അ വീത്
5 ന തച് ഛക്യം ത്വയാ ം രൂപം നാേന്യന േകന ചിത്
കാലാവസ്ഥാ തദാ ഹ്യ് അന്യാ വർതേത സാ ന സാ തം
6 അന്യഃ കൃതയുേഗ കാലസ് േ തായാം ദ്വാപേര ഽപരഃ
അയം ധ്വംസനഃ കാേലാ നാദ്യ തദ് രൂപം അസ്തി േമ
7 ഭൂമിർ നേദ്യാ നഗാഃ ൈശലാഃ സിദ്ധാ േദവാ മഹർഷയഃ
കാലം സമനുവർതേന്ത യഥാ ഭാവാ യുേഗ യുേഗ
ബലവർഷ്മ ഭാവാ ഹി ഹീയന്ത്യ് ഉദ്ഭവന്തി ച
8 തദ് അലം തവ തദ് രൂപം ം കുരുകുേലാദ്വഹ
യുഗം സമനുവർതാമി കാേലാ ഹി ദുരതി മഃ
9 [ഭ്മ്]
യുഗസംഖ്യാം സമാചക്ഷ്വ ആചാരം ച യുേഗ യുേഗ
ധർമകാമാർഥ ഭാവാംശ് ച വർഷ്മ വീര്യം ഭവാഭവൗ
10 [ഹ]
കൃതം നാമ യുഗം താത യ ധർമഃ സനാതനഃ
കൃതം ഏവ ന കർതവ്യം തസ്മിൻ കാേല യുേഗാത്തേമ
11 ന ത ധർമാഃ സീദന്തി ന ക്ഷീയേന്ത ച ൈവ ജാഃ
തതഃ കൃതയുഗം നാമ കാേലന ഗുണതാം ഗതം
12 േദവദാനവഗന്ധർവയക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാഃ
നാസൻ കൃതയുേഗ താത തദാ ന യ വി യാഃ
13 ന സാമയജുഋഗ്വർണാഃ ിയാ നാസീച് ച മാനവീ
അഭിധ്യായ ഫലം ത ധർമഃ സംന്യാസ ഏവ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 18 60

14 ന തസ്മിൻ യുഗസംസർേഗ വ്യാധേയാ േന ിയ ക്ഷയഃ
നാസൂയാ നാപി രുദിതം ന ദർേപാ നാപി ൈപശുനം
15 ന വി ഹഃ കുതസ് ത ീ ന േദ്വേഷാ നാപി ൈവ കൃതം
ന ഭയം ന ച സന്താേപാ ന േചർഷ്യാ ന ച മത്സരഃ
16 തതഃ പരമകം ഹ്മ യാ ഗതിർ േയാഗിനാം പരാ
ആത്മാ ച സർവഭൂതാനാം ശുേ ാ നാരായണസ് തദാ
17 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ച കൃതലക്ഷണാഃ
കൃേത യുേഗ സമഭവൻ സ്വകർമനിരതാഃ ജാഃ
18 സമാ മം സമാചാരം സമജ്ഞാനമതീ ബലം
തദാ ഹി സമകർമാേണാ വർണാ ധർമാൻ അവാ വൻ
19 ഏകേവദ സമായുക്താ ഏകമ വിധി ിയാഃ
പൃഥഗ് ധർമാസ് ത്വ് ഏകേവദാ ധർമം ഏകം അനു താഃ
20 ചാതുരാ മ്യയുേക്തന കർമണാ കാലേയാഗിനാ
അകാമ ഫലസംേയാഗാത് ാ വന്തി പരാം ഗതിം
21 ആത്മേയാഗസമായുേക്താ ധർേമാ ഽയം കൃതലക്ഷണഃ
കൃേത യുേഗ ചതുഷ്പാദശ് ചാതുർവർണ്യസ്യ ശാശ്വതഃ
22 ഏതത് കൃതയുഗം നാമ ൈ ഗുണ്യപരിവർജിതം
േ താം അപി നിേബാധ ത്വം യസ്മിൻ സ ം വർതേത
23 പാേദന സേത ധർേമാ രക്തതാം യാതി ചാച തഃ
സത്യ വൃത്താശ് ച നരാഃ ിയാ ധർമപരായണാഃ
24 തേതാ യജ്ഞാഃ വർതേന്ത ധർമാശ് ച വിവിധാഃ ിയാഃ
േ തായാം ഭാവസങ്കൽപാഃ ിയാ ദാനഫേലാദയാഃ
25 ചലന്തി ന ൈവ ധർമാത് തേപാ ദാനപരായണാഃ
സ്വധർമസ്ഥാഃ ിയാവേന്താ ജനാസ് േ തായുേഗ ഽഭവൻ
26 ദ്വാപേര ഽപി യുേഗ ധർേമാ ദ്വിഭാേഗാനഃ വർതേത
വി ർ ൈവ പീതതാം യാതി ചതുർധാ േവദ ഏവ ച
27 തേതാ ഽേന്യ ച ചതുർേവദാസ് ിേവദാശ് ച തഥാപേര
ദ്വിേവദാശ് ൈചകേവദാശ് ചാപ്യ് അനൃചശ് ച തഥാപേര
28 ഏവം ശാേ ഷു ഭിേന്നഷു ബഹുധാ നീയേത ിയാ
തേപാ ദാന വൃത്താ ച രാജസീ ഭവതി ജാ
29 ഏകേവദസ്യ ചാജ്ഞാനാദ് േവദാസ് േത ബഹവഃ കൃതാഃ
സത്യസ്യ േചഹ വി ംശാത് സേത്യ കശ് ചിദ് അവസ്ഥിതഃ
30 സത്യാത് ച്യവമാനാനാം വ്യാധേയാ ബഹേവാ ഽഭവൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 18 61

കാമാശ് േചാപ വാശ് ൈചവ തദാ ൈദവതകാരിതാഃ
31 ൈയർ അർദ്യമാനാഃ സുഭൃശം തപസ് തപ്യന്തി മാനവാഃ
കാമകാമാഃ സ്വർഗകാമാ യജ്ഞാംസ് തന്വന്തി ചാപേര
32 ഏവം ദ്വാപരം ആസാദ്യ ജാഃ ക്ഷീയന്ത്യ് അധർമതഃ
പാേദൈനേകന കൗേന്തയ ധർമഃ കലിയുേഗ സ്ഥിതഃ
33 താമസം യുഗം ആസാദ്യ കൃേഷ്ണാ ഭവതി േകശവഃ
േവദാചാരാഃ ശാമ്യന്തി ധർമയജ്ഞ ിയാസ് തഥാ
34 ഈതേയാ വ്യാധയസ് ത ീ േദാഷാഃ േ ാധാദയസ് തഥാ
ഉപ വാശ് ച വർതേന്ത ആധേയാ വ്യാധയസ് തഥാ
35 യുേഗഷ്വ് ആവർതമാേനഷു ധർേമാ വ്യാവർതേത പുനഃ
ധർേമ വ്യാവർതമാേന തു േലാേകാ വ്യാവർതേത പുനഃ
36 േലാേക ക്ഷീേണ ക്ഷയം യാന്തി ഭാവാ േലാക വർതകാഃ
യുഗക്ഷയകൃതാ ധർമാഃ ാർഥനാനി വികുർവേത
37 ഏതത് കലിയുഗം നാമ അചിരാദ് യത് വർതേത
യുഗാനുവർതനം ത്വ് ഏതത് കുർവന്തി ചിരജീവിനഃ
38 യച് ച േത മത്പരിജ്ഞാേന കൗതൂഹലം അരിന്ദമ
അനർഥേകഷു േകാ ഭാവഃ പുരുഷസ്യ വിജാനതഃ
39 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
യുഗസംഖ്യാം മഹാബാേഹാ സ്വസ്തി ാ ഹി ഗമ്യതാം
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അധ്യായം 149

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു ഭീേമന സ്മിതം കൃത്വാ വംഗമഃ
യദി േത ഽഹം അനു ാേഹ്യാ ദർശയാത്മാനം ആത്മനാ
2 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു ഭീേമന സ്മിതം കൃത്വാ വംഗമഃ
തദ് രൂപം ദർശയാം ആസ യദ് ൈവ സാഗരലംഘേന
3 ാതുഃ ിയം അഭീപ്സൻ ൈവ ചകാര സുമഹദ് വപുഃ
േദഹസ് തസ്യ തേതാ ഽതീവ വർധത്യ് ആയാമ വിസ്തൈരഃ
4 തദ് രൂപം കദലീ സന്ദം ഛാദയന്ന് അമിതദ തിഃ
ഗിേരശ് േചാ യം ആഗമ്യ തസ്ഥൗ ത സ വാനരഃ
5 സമു ിതമഹാകാേയാ ദ്വിതീയ ഇവ പർവതഃ
താേ ക്ഷണസ് തീക്ഷ്ണദംേ ാ ഭൃകുടീ കൃതേലാചനഃ
ദീർഘലാംഗൂലം ആവിധ്യ ദിേശാ വ്യാപ്യ സ്ഥിതഃ കപിഃ
6 തദ് രൂപം മഹദ് ആലക്ഷ്യ ാതുഃ കൗരവനന്ദനഃ
വിസിസ്മിേയ തദാ ഭീേമാ ജഹൃേഷ ച പുനഃ പുനഃ
7 തം അർകം ഇവ േതേജാഭിഃ സൗവർണം ഇവ പർവതം

ദീപ്തം ഇവ ചാകാശം ദൃഷ്ട്വാ ഭീേമാ ന്യമീലയത്
8 ആബഭാേഷ ച ഹനുമാൻ ഭീമേസനം സ്മയന്ന് ഇവ
ഏതാവദ് ഇഹ ശക്തസ് ത്വം രൂപം ം മമാനഘ
9 വർേധ ഽഹം ചാപ്യ് അേതാ ഭൂേയാ യാവൻ േമ മനേസപ്സിതം
ഭീമ ശ ഷു ചാത്യർഥം വർധേത മൂർതിർ ഓജസാ
10 തദ് അദ്ഭുതം മഹാരൗ ം വിന്ധ്യമന്ദര സംനിഭം
ദൃഷ്ട്വാ ഹനൂമേതാ വർഷ്മ സം ാന്തഃ പവനാത്മ ജഃ
11 ത വാച തേതാ ഭീമഃ സ ഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ
കൃതാഞ്ജലിർ അദീനാത്മാ ഹനൂമന്തം അവസ്ഥിതം
12 ദൃഷ്ടം മാണം വിപുലം ശരീരസ്യാസ്യ േത വിേഭാ
സംഹരസ്വ മഹാവീര്യസ്വയം ആത്മാനം ആത്മനാ
13 ന ഹി ശേക്നാമി ത്വാം ം ദിവാകരം ഇേവാദിതം
അ േമയം അനാധൃഷ്യം ൈമനാകം ഇവ പർവതം
14 വിസ്മയശ് ൈചവ േമ വീര സുമഹാൻ മനേസാ ഽദ്യ ൈവ
യദ് രാമസ് ത്വയി പാർശ്വേസ്ഥ സ്വയം രാവണം അഭ്യഗാത്
15 ത്വം ഏവ ശക്തസ് താം ലങ്കാം സേയാധാം സഹവാഹനാം
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സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ വിനാശയിതും ഓജസാ
16 ന ഹി േത കിം ചിദ് അ ാപ്യം മാരുതാത്മജ വിദ്യേത
തവ ൈനകസ്യ പര്യാേപ്താ രാവണഃ സഗേണാ യുധി
17 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭീേമന ഹനൂമാൻ വഗർഷഭഃ

ത വാച തേതാ വാക്യം സ്നിഗ്ധഗൻഭീരയാ ഗിരാ
18 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
ഭീമേസന ന പര്യാേപ്താ മമാസൗ രാക്ഷസാധമഃ
19 മയാ തു തസ്മിൻ നിഹേത രാവേണ േലാകകന്തേക
കീർതിർ നേശ്യദ് രാഘവസ്യ തത ഏതദ് ഉേപക്ഷിതം
20 േതന വീേരണ ഹത്വാ തു സഗണം രാക്ഷസാധിപം
ആനീതാ സ്വപുരം സീതാ േലാേക കീർതിശ് ച സ്ഥാപിതാ
21 തദ് ഗച്ഛ വിപുല ജ്ഞ ാതുഃ ിയഹിേത രതഃ
അരിഷ്ടം േക്ഷമം അധ്വാനം വായുനാ പരിരക്ഷിതഃ
22 ഏഷ പന്ഥാഃ കുരുേ ഷ്ഠ സൗഗന്ധിക വനായ േത

ക്ഷ്യേസ ധനേദാദ്യാനം രക്ഷിതം യക്ഷരാക്ഷൈസഃ
23 ന ച േത തരസാ കാര്യഃ കുസുമാവചയഃ സ്വയം
ൈദവതാനി ഹി മാന്യാനി പുരുേഷണ വിേശഷതഃ
24 ബലിേഹാമനമ ാൈരർ മൈ ശ് ച ഭരതർഷഭ
ൈദവതാനി സാദം ഹി ഭക്ത്യാ കുർവന്തി ഭാരത
25 മാ താത സാഹസം കാർഷീഃ സ്വധർമം അനുപാലയ
സ്വധർമസ്ഥഃ പരം ധർമം ബുധ്യസ്വാഗമയസ്വ ച
26 വിജ്ഞാതേവ്യാ വിഭാേഗന യ മുഹ്യന്ത്യ് അബുദ്ധയഃ
ധർേമാ ൈവ േവദിതും ശേക്യാ ബൃഹ തിസൈമർ അപി
27 അധർേമാ യ ധർമാേഖ്യാ ധർമശ് ചാധർമസഞ്ജ്ഞിതഃ
വിജ്ഞാതേവ്യാ വിഭാേഗന യ മുഹ്യന്ത്യ് അബുദ്ധയഃ
28 ആചാര സംഭേവാ ധർേമാ ധർമാദ് േവദാഃ സമുത്ഥിതാഃ
േവൈദർ യജ്ഞാഃ സമുത്പന്നാ യൈജ്ഞർ േദവാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
29 േവദാചാര വിധാേനാൈക്തർ യൈജ്ഞർ ധാര്യന്തി േദവതാഃ
ബൃഹ ത ശേനാൈക്തശ് ച നൈയർ ധാര്യന്തി മാനവാഃ
30 പന്യാ കരവനിജ്യാഭിഃ കൃഷ്യാേഥാ േയാനിേപാഷൈണഃ
വാർതയാ ധാര്യേത സർവം ധർൈമർ ഏൈതർ ദ്വിജാതിഭിഃ
31 യീ വാർതാ ദണ്ഡനീതിസ് തിേ ാ വിദ്യാ വിജാനതാം
താഭിഃ സമ്യക് യുക്താഭിർ േലാകയാ ാ വിധീയേത
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32 സാ േചദ് ധർമ ിയാ ന സ്യാത് യീധർമം ഋേത ഭുവി
ദണ്ഡനീതിം ഋേത ചാപി നിർമര്യാദം ഇദം ഭേവത്
33 വാർതാ ധർേമ ഹ്യ് അവർതേന്ത്യാ വിനേശ്യയുർ ഇമാഃ ജാഃ
സു വൃൈത്തർ ിഭിർ ഹ്യ് ഏൈതർ ധർൈമഃ സൂയന്തി ൈവ ജാഃ
34 ദ്വിജാനാം അമൃതം ധർേമാ ഹ്യ് ഏകശ് ൈചൈവക വർണികഃ
യജ്ഞാധ്യയന ദാനാനി യഃ സാധാരണാഃ താഃ
35 യാജനാധ്യാപേന േചാേഭ ാഹ്മണാനാം തി ഹഃ
പാലനം ക്ഷ ിയാണാം ൈവ ൈവശ്യ ധർമശ് ച േപാഷണം
36 ശു ഷാ തു ദ്വിജാതീനാം ശൂ ാണാം ധർമ ഉച്യേത
ൈഭക്ഷ േഹാമ ൈതർ ഹീനാസ് തൈഥവ ഗുരുവാസിനാം
37 ക്ഷ ധർേമാ ഽ കൗേന്തയ തവ ധർമാഭിരക്ഷണം
സ്വധർമം തിപദ്യസ്വ വിനീേതാ നിയേത ിയഃ
38 വൃൈദ്ധർ സംമ ്യ സദ്ഭിശ് ച ബുദ്ധിമദ്ഭിഃ താന്വിൈതഃ
സുസ്ഥിതഃ ശാസ്തി ദേന്ദന വ്യസനീ പരിഭൂയേത
39 നി ഹാനു ൈഹഃ സമ്യഗ് യദാ രാജാ വർതേത
തദാ ഭവതി േലാകസ്യ മര്യാദാ സുവ്യവസ്ഥിതാ
40 തസ്മാദ് േദേശ ച ദുർേഗ ച ശ മി ബേലഷു ച
നിത്യം ചാേരണ േബാദ്ധവ്യം സ്ഥാനം വൃദ്ധിഃ ക്ഷയസ് തഥാ
41 രാജ്ഞാം ഉപായാശ് ചത്വാേരാ ബുദ്ധിമ ഃ പരാ മഃ
നി ഹാനു ഹൗ ൈചവ ദാക്ഷ്യം തത് കാര്യസാധനം
42 സാമ്നാ ദാേനന േഭേദന ദേന്ദേനാേപക്ഷേണന ച
സാധനീയാനി കാര്യാണി സമാസ വ്യാസ േയാഗതഃ
43 മ മൂലാ നയാഃ സർേവ ചാരാശ് ച ഭരതർഷഭ
സുമ ിൈതർ നൈയഃ സിദ്ധിസ് തദ്വിൈദഃ സഹ മ േയത്
44 ിയാ മൂേധന ലുേബ്ധന ബാേലന ലഘുനാ തഥാ
ന മ േയത ഗുഹ്യാനി േയഷു േചാന്മാദ ലക്ഷണം
45 മ േയത് സഹ വിദ്വദ്ഭിഃ ശൈക്തഃ കർമാണി കാരേയത്
സ്നിഗ്ൈധശ് ച നീതിവിന്യാസാൻ മൂർഖാൻ സർവ വർജേയത്
46 ധാർമികാൻ ധർമകാേര്യഷു അർഥകാേര്യഷു പണ്ഡിതാൻ

ീഷു ീബാൻ നിയുഞ്ജീത രാൻ േരഷു കർമസു
47 േസ്വഭ്യശ് ൈചവ പേരഭ്യശ് ച കാര്യാകാര്യസമുദ്ഭവാ
ബുദ്ധിഃ കർമസു വിേജ്ഞയാ രിപൂണാം ച ബലാബലം
48 ബുദ്ധ്യാ സു തിപേന്നഷു കുര്യാത് സാധു പരി ഹം
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നി ഹം ചാപ്യ് അശിേഷ്ടഷു നിർമര്യാേദഷു കാരേയത്
49 നി േഹ േഹ സമ്യഗ് യദാ രാജാ വർതേത
തദാ ഭവതി േലാകസ്യ മര്യാദാ സുവ്യവസ്ഥിതാ
50 ഏഷ േത വിഹിതഃ പാർഥ േഘാേരാ ധർേമാ ദുരന്വയഃ
തം സ്വധർമവിഭാേഗന വിനയേസ്ഥാ ഽനുപാലയ
51 തേപാ ധർമദേമജ്യാഭിർ വി ാ യാന്തി യഥാ ദിവം
ദാനാതിഥ്യ ിയാ ധർൈമർ യാന്തി ൈവശ്യാശ് ച സദ്ഗതിം
52 ക്ഷ ം യാതി തഥാ സ്വർഗം ഭുവി നി ഹപാലൈനഃ
സമ്യക് നീയ ദണ്ഡം ഹി കാമേദ്വഷവിവർജിതാഃ
അലുബ്ധാ വിഗതേ ാധാഃ സതാം യാന്തി സേലാകതാം
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അധ്യായം 150

1 [ൈവ]
തതഃ സ ത്യ വിപുലം തദ് വപുഃ കാമവർധിതം
ഭീമേസനം പുനർ േദാർഭ്യാം പര്യഷ്വജത വാനരഃ
2 പരിഷ്വക്തസ്യ തസ്യാശു ാ ാ ഭീമസ്യ ഭാരത

േമാ നാശം ഉപാഗച്ഛത് സർവം ചാസീത് ദക്ഷിണം
3 തതഃ പുനർ അേഥാവാച പര്യ നയേനാ ഹരിഃ
ഭീമം ആഭാഷ്യ സൗഹാർദാദ് ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ
4 ഗച്ഛ വീര സ്വം ആവാസം സ്മർതേവ്യാ ഽസ്മി കഥാന്തേര
ഇഹസ്ഥശ് ച കുരുേ ഷ്ഠ ന നിേവേദ്യാ ഽസ്മി കസ്യ ചിത്
5 ധനദസ്യാലയാച് ചാപി വിസൃഷ്ടാനാം മഹാബല
േദശകാല ഇഹായാതും േദവഗന്ധർവേയാഷിതാം
6 മമാപി സഫലം ച ഃ സ്മാരിതശ് ചാസ്മി രാഘവം
മാനുഷം ഗാ സം ർശം ഗത്വാ ഭീമ ത്വയാ സഹ
7 തദ് അസ്മദ് ദർശനം വീര കൗേന്തയാേമാഘം അ േത

ാതൃത്വം ത്വം പുര ത്യ വരം വരയ ഭാരത
8 യദി താവൻ മയാ ാ ഗത്വാ വാരണസാഹ്വയം
ധാർതരാ ാ നിഹന്തവ്യാ യാവദ് ഏതത് കേരാമ്യ് അഹം
9 ശിലയാ നഗരം വാ തൻ മർദിതവ്യം മയാ യദി
യാവദ് അദ്യ കേരാമ്യ് ഏതത് കാമം തവ മഹാബല
10 ഭീമേസനസ് തു തദ് വാക്യം ത്വാ തസ്യ മഹാത്മനഃ

ത വാച ഹനൂമന്തം ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
11 കൃതം ഏവ ത്വയാ സർവം മമ വാനരപുംഗവ
സ്വസ്തി േത ഽ മഹാബാേഹാ ക്ഷാമേയ ത്വാം സീദ േമ
12 സനാഥാഃ പാണ്ഡവാഃ സർേവ ത്വയാ നാേഥന വീര്യവൻ
തൈവവ േതജസാ സർവാൻ വിേജഷ്യാേമാ വയം രിപൂൻ
13 ഏവം ഉക്തസ് തു ഹനുമാൻ ഭീമേസനം അഭാഷത

ാതൃത്വാത് സൗഹൃദാച് ചാപി കരിഷ്യാമി തവ ിയം
14 ചമൂം വിഗാഹ്യ ശ ണാം ശരശക്തിസമാകുലാം
യദാ സിംഹരവം വീരകരിഷ്യസി മഹാബല
തദാഹം ബൃംഹയിഷ്യാമി സ്വരേവണ രവം തവ
15 വിജയസ്വ ധ്വജസ്ഥശ് ച നാദാൻ േമാക്ഷ്യാമി ദാരുണാൻ
ശ ണാം േത ാണഹരാൻ ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
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16 ഗേത തസ്മിൻ ഹരിവേര ഭീേമാ ഽപി ബലിനാം വരഃ
േതന മാർേഗണ വിപുലം വ്യചരദ് ഗന്ധമാദനം
17 അനുസ്മരൻ വപുസ് തസ്യ ിയം ചാ തിമാം ഭുവി
മാഹാത്മ്യം അനുഭാവം ച സ്മരൻ ദാശരേഥർ യയൗ
18 സ താനി രമണീയാനി വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
വിേലാഡയാം ആസ തദാ സൗഗന്ധിക വേനപ്സയാ
19 ഫുല്ലപദ്മവിചി ാണി പുഷ്പിതാനി വനാനി ച
മത്തവാരണയൂഥാനി പങ്ക ിന്നാനി ഭാരത
വർഷതാം ഇവ േമഘാനാം വൃന്ദാനി ദദൃേശ തദാ
20 ഹരിൈണശ് ചഞ്ചലാപാംൈഗർ ഹരിണീ സഹിൈതർ വേന
സശഷ്പ കവൈലഃ ീമാൻ പഥി ദൃേഷ്ടാ തം യയൗ
21 മഹിൈഷശ് ച വരാൈഹശ് ച ശാർദൂൈലശ് ച നിേഷവിതം
വ്യേപതഭീർ ഗിരിം ശൗര്യാദ് ഭീമേസേനാ വ്യഗാഹത
22 കുസുമാനത ശാൈഖശ് ച താ പല്ലവേകാമൈലഃ
യാച്യമാന ഇവാരേണ്യ ൈമർ മാരുതകമ്പിൈതഃ
23 കൃതപദ്മാജ്ഞലി പുടാ മത്തഷട്പദ േസവിതാഃ

ിയ തീർഥവനാ മാർേഗ പദ്മിനീഃ സമതി മൻ
24 സജ്ജമാന മേനാ ദൃഷ്ടിഃ ഫുേല്ലഷു ഗിരിസാനുഷു

ൗപദീ വാക്യപാേഥേയാ ഭീമഃ ശീ തരം യയൗ
25 പരിവൃേത്ത ഽഹനി തതഃ കീർണഹരിേണ വേന
കാഞ്ചൈനർ വിമൈലഃ പദ്ൈമർ ദദർശ വിപുലാം നദീം
26 മത്തകാരണ്ഡവ യുതാം ച വാേകാപേശാഭിതാം
രചിതാം ഇവ തസ്യാേ ർ മാലാം വിമലപങ്കജാം
27 തസ്യാം നദ്യാം മഹാസത്ത്വഃ സൗഗന്ധിക വനം മഹത്
അപശ്യത് ീതിജനനം ബാലാർകസദൃശദ തി
28 തദ് ദൃഷ്ട്വാ ലബ്ധകാമഃ സ മനസാ പാ നന്ദനഃ
വനവാസ പരി ിഷ്ടാം ജഗാമ മനസാ ിയാം
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