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1 [ൈവ]
സ ഗത്വാ നലിനീം രമ്യാം രാക്ഷൈസർ അഭിരക്ഷിതാം
ൈകലാസശിഖേര രേമ്യ ദദർശ ശുഭകാനേന
2 കുേബരഭവനാഭ്യാേശ ജാതാം പർവതനിർഝേര
സുരമ്യാം വിപുലഛായാം നാനാ മലതാവൃതാം
3 ഹരിതാംബുജ സഞ്ഛന്നാം ദിവ്യാം കനകപുഷ്കരാം
പവി ഭൂതാം േലാകസ്യ ശുഭാം അദ്ഭുതദർശനാം
4 ത ാമൃത രസം ശീതം ലഘു കുന്തീസുതഃ ശുഭം
ദദർശ വിമലം േതായം ശിവം ബഹു ച പാണ്ഡവഃ
5 താം തു പുഷ്കരിണീം രമ്യാം പദ്മസൗഗന്ധികായുതാം
ജാതരൂപമൈയഃ പദ്ൈമശ് ഛന്നാം പരമഗന്ധിഭിഃ
6 ൈവഡൂര്യ വരനാൈലശ് ച ബഹു ചിൈ ർ മേനാഹൈരഃ
ഹംശ കാരണ്ഡേവാ ൈതഃ സൃജദ്ഭിർ അമലം രജഃ
7 ആ ീഡം യക്ഷരാജസ്യ കുേബരസ്യ മഹാത്മനഃ
ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച േദൈവശ് ച പരമാർചിതാം
8 േസവിതാം ഋഷിഭിർ ദിവ്യാം യൈക്ഷഃ കി രുൈഷർ അഥാ
രാക്ഷൈസഃ കിംനൈരശ് ൈചവ ഗുപ്താം ൈവ വേണന ച
9 താം ച ദൃൈഷ്ട്വവ കൗേന്തേയാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ബഭൂവ പരമ ീേതാ ദിവ്യം സേ ക്ഷ്യ തത് സരഃ
10 തച് ച േ ാധവശാ നാമ രാക്ഷസാ രാജശാസനാത്
രക്ഷന്തി ശതസാഹ ാശ് ചി ായുധപരിച്ഛദാഃ
11 േത തു ദൃൈഷ്ട്വവ കൗേന്തയം അജിൈനഃ പരിവാരിതം
രുക്മാംഗദ ധരം വീരം ഭീമം ഭീമപരാ മം
12 സായുധം ബദ്ധനി ിംശം അശങ്കിതം അരിന്ദമം
പുഷ്കേര ം ഉപായാന്തം അേന്യാന്യം അഭിചു ശുഃ
13 അയം പുരുഷശാർദൂലഃ സായുേധാ ഽജിന സംവൃതഃ
യച് ചികീർഷുർ ഇഹ ാപ്തസ് തത് സ ം ഇഹാർഹഥ
14 തതഃ സർേവ മഹാബാഹും സമാസാദ്യ വൃേകാദരം
േതേജായുക്തം അപൃച്ഛന്ത കസ് ത്വം ആഖ്യാതും അർഹസി
15 മുനിേവഷധരശ് ചാസി ചീരവാസാശ് ച ലക്ഷ്യേസ
യദർഥം അസി സ ാപ്തസ് തദ് ആചക്ഷ്വ മഹാദ േത
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അധ്യായം 152

1 [ഭീമ]
പാണ്ഡേവാ ഭീമേസേനാ ഽഹം ധർമപു ാദ് അനന്തരഃ
വിശാലാം ബദരീം ാേപ്താ ാതൃഭിഃ സഹ രാക്ഷസാഃ
2 അപശ്യത് ത പഞ്ചാലീ സൗഗന്ധികം അനുത്തമം
അനിേലാഢം ഇേതാ നൂനം സാ ബഹൂനി പരീപ്സതി
3 തസ്യാ മാമാനവദ്യാംഗ്യാ ധർമപത്ന്യാഃ ിേയ സ്ഥിതം
പുഷ്പാഹാരം ഇഹ ാപ്തം നിേബാധത നിശാചരാഃ
4 [ര-സ്]
ആ ീേഡാ ഽയം കുേബരസ്യ ദയിതഃ പുരുഷർഷഭ
േനഹ ശക്യം മനുേഷ്യണ വിഹർതും മർത്യധർമിണാ
5 േദവർഷയസ് തഥാ യക്ഷാ േദവാശ് ചാ വൃേകാദര
ആമ ്യ യക്ഷ വരം പിബന്തി വിഹരന്തി ച
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ വിഹരന്ത്യ് അ പാണ്ഡവ
6 അന്യാേയേനഹ യഃ കശ് ചിദ് അവമന്യ ധേനശ്വരം
വിഹർതും ഇേച്ഛദ് ദുർവൃത്തഃ സ വിനേശ്യദ് അസംശയം
7 തം അനാദൃത്യ പദ്മാനി ജിഹീർഷസി ബലാദ് ഇതഃ
ധർമരാജസ്യ ചാത്മാനം വീഷി ാതരം കഥം
8 [ഭീമ]
രാക്ഷസാസ് തം ന പശ്യാമി ധേനശ്വരം ഇഹാന്തിേക
ദൃഷ്ട്വാപി ച മഹാരാജം നാഹം യാചിതും ഉത്സേഹ
9 ന ഹി യാചന്തി രാജാന ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
ന ചാഹം ഹാതും ഇച്ഛാമി ക്ഷാ ധർമം കഥം ചന
10 ഇയം ച നലിനീ രമ്യാ ജതാ പർവതനിർഝേര
േനയം ഭവനം ആസാദ്യ കുേബരസ്യ മഹാത്മനഃ
11 തുല്യാ ഹി സർവഭൂതാനാം ഇയം ൈവ വണസ്യ ച
ഏവംഗേതഷു േവ്യഷു കഃ കം യാചിതും അർഹതി
12 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാക്ഷസാൻ സർവാൻ ഭീമേസേനാ വ്യഗാഹത
തതഃ സ രാക്ഷൈസർ വാചാ തിഷിദ്ധഃ താപവാൻ
മാ ൈമവം ഇതി സേ ാൈധർ ഭർത്സയദ്ഭിഃ സമന്തതഃ
13 കദർഥീ കൃത്യതു സ താൻ രാക്ഷസാൻ ഭീമവി മഃ
വ്യഗാഹത മഹാേതജാസ് േത തം സർേവ ന്യവാരയൻ
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14 ഗൃഹ്ണീത ബധ്നീത നികൃന്തേതമം; പചാമ ഖാദാമ ച ഭീമേസനം
ദ്ധാ വേന്താ ഽനുയയുർ തം േത; ശ ാണി േചാദ്യമ്യ വിവൃത്തേന ാഃ

15 തതഃ സ ഗുർവീ യമദണ്ഡകൽപാം; മഹാഗദാം കാഞ്ചനപട്ടനദ്ധാം
ഗൃഹ്യ താൻ അഭ്യപതത് തരസ്വീ; തേതാ ഽ വീത് തിഷ്ഠത തിഷ്ഠേതതി

16 േത തം തദാ േതാമരപട്ടിശാദ് ൈയർ; വ്യാവിധ്യ ശൈ ഃ സഹസാഭിേപതുഃ
ജിഘാംസവഃ േ ാധവശാഃ സുഭീമാ; ഭീമം സമന്താത് പരിവ ർ ഉ ാഃ
17 വാേതന കുന്ത്യാം ബലവാൻ സ ജാതഃ; ശൂരസ് തരസ്വീ ദ്വിഷതാം നിഹന്താ
സേത്യ ച ധർേമ ച രതഃ സൈദവ; പരാ േമ ശ ഭിർ അ ധൃഷ്യഃ
18 േതഷാം സ മാർഗാൻ വിവിധാൻ മഹാത്മാ; നിഹത്യ ശ ാണി ച ശാ വാ 
ണാം
യഥാ വീരാൻ നിജഘാന വീരഃ; പരഃശതാൻ പുഷ്കരിണീ സമീേപ
19 േത തസ്യ വീര്യം ച ബലം ച ദൃഷ്ട്വാ; വിദ്യാ ബലം ബാഹുബലം തൈഥവ
അശ വന്തഃ സഹിതാഃ സമന്താദ്; ധത വീരാഃ സഹസാ നിവൃത്താഃ
20 വിദീര്യമാണാസ് തത ഏവ തൂർണം; ആകാശം ആസ്ഥായ വിമൂഢസ 
ഞ്ജ്ഞാഃ
ൈകലാസശൃംഗാണ്യ് അഭിദു വുസ് േത; ഭീമാർദിതാഃ േ ാധവശാഃ ഭഗ്നാഃ
21 സ ശ വദ് ദാനവൈദത്യ സംഘാൻ; വി മ്യ ജിത്വാ ച രേണ ഽരിസംഘാൻ
വിഗാഹ്യ താം പുഷ്കരിണീം ജിതാരിഃ; കാമായ ജ ാഹ തേതാ ഽംബുജാനി
22 തതഃ സ പീത്വാമൃത കൽപം അംേഭാ; ഭൂേയാ ബഭൂേവാത്തമ വീര്യേതജാഃ
ഉത്പാട്യ ജ ാഹ തേതാ ഽംബുജാനി; സൗഗന്ധികാന്യ് ഉത്തമഗന്ധവന്തി
23 തതസ് തു േത േ ാധവശാഃ സേമത്യ; ധേനശ്വരം ഭീമബല ണുന്നാഃ
ഭീമസ്യ വീര്യം ച ബലം ച സംേഖ്യ; യഥാവദ് ആചഖ ർ അതീവ ദീനാഃ
24 േതഷാം വചസ് തത് തു നിശമ്യ േദവഃ; ഹസ്യ രക്ഷാംശി തേതാ ഽഭ വാച
ഗൃഹ്ണാതു ഭീേമാ ജലജാനി കാമം; കൃഷ്ണാ നിമിത്തം വിദിതം മൈമതത്
25 തേതാ ഽഭ്യനുജ്ഞായ ധേനശ്വരം േത; ജ ഃ കുരൂണാം വരം വിേരാഷാഃ
ഭീമം ച തസ്യാം ദദൃശുർ നലിന്യാം; യേഥാപേജാഷം വിഹരന്തം ഏകം
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1 [ൈവ]
തതസ് താനി മഹാർഹാണി ദിവ്യാനി ഭരതർഷഭഃ
ബഹൂനി ബഹുരൂപാണി വിരജാംസി സമാദേദ
2 തേതാ വായുർ മഹാഞ് ശീേ ാ നീൈചഃ ശർകര കർഷണഃ

ാദുരാസീത് ഖര ർശഃ സം ാമം അഭിേചാദയൻ
3 പപാത മഹതീ േചാൽകാ സനിർഘാതാ മഹാ ഭാ
നി ഭശ് ചാഭവത് സൂര്യശ് ഛന്നരശ്മിസ് തേമാവൃതഃ
4 നിർഘാതശ് ചാഭവദ് ഭീേമാ ഭീേമ വി മം ആസ്ഥിേത
ചചാല പൃഥിവീ ചാപി പാംസുവർഷം പപാത ച
5 സേലാഹിതാ ദിശശ് ചാസൻ ഖരവാേചാ മൃഗദ്വിജാഃ
തേമാവൃതം അഭൂത് സർവം ന ജ്ഞായത കിം ചന
6 തദ് അദ്ഭുതം അഭിേ ക്ഷ്യ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച വദതാം േ ഷ്ഠഃ േകാ ഽസ്മാൻ അഭിഭവിഷ്യതി
7 സജ്ജീഭവത ഭ ം വഃ പാണ്ഡവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
യഥാ രൂപാണി പശ്യാമി സ്വഭ്യേ ാ നഃ പരാ മഃ
8 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാജാ വീക്ഷാം ചേ സമന്തതഃ
അപശ്യമാേനാ ഭീമം ച ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
9 ത കൃഷ്ണാം യമൗ ൈചവ സമീപസ്ഥാൻ അരിന്ദമഃ
പ ച്ഛ ാതരം ഭീമം ഭീമകർമാണം ആഹേവ
10 കച് ചിൻ ന ഭീമഃ പാഞ്ചാലി കിം ചിത് കൃത്യം ചികീർഷതി
കൃതവാൻ അപി വാ വീരഃ സാഹസം സാഹസ ിയഃ
11 ഇേമ ഹ്യ് അകസ്മാദ് ഉത്പാതാ മഹാസമരദർശിനഃ
ദർശയേന്താ ഭയം തീ ം ാദുർഭൂതാഃ സമന്തതഃ
12 തം തഥാ വാദിനം കൃഷ്ണാ ത വാച മനസ്വിനീ

ിയാ ിയം ചികീർഷന്തീ മഹിഷീ ചാരുഹാസിനീ
13 യത് തത് സൗഗന്ധികം രാജന്ന് ആഹൃതം മാതരിശ്വനാ
തൻ മയാ ഭീമേസനസ്യ ീതയാേദ്യാപപാദിതം
14 അപി േചാേക്താ മയാ വീേരാ യദി പേശ്യദ് ബഹൂന്യ് അപി
താനി സർവാണ്യ് ഉപാദായ ശീ ം ആഗമ്യതാം ഇതി
15 സ തു നൂനം മഹാബാഹുഃ ിയാർഥം മമ പാണ്ഡവഃ

ാഗ് ഉദീചീം ദിശം രാജംസ് താന്യ് ആഹർതും ഇേതാ ഗതഃ
16 ഉക്തസ് ത്വ് ഏവം തയാ രാജാ യമാവ് ഇദം അഥാ വീത്
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ഗച്ഛാമ സഹിതാസ് തൂർണം േയന യാേതാ വൃേകാദരഃ
17 വഹ രാക്ഷസാ വി ാൻ യഥാ ാന്താൻ യഥാ കൃശാൻ
ത്വം അപ്യ് അമരസങ്കാശ വഹ കൃഷ്ണാം ഘേടാത്കച
18 വ്യക്തം ദൂരം ഇേതാ ഭീമഃ വിഷ്ട ഇതി േമ മതിഃ
ചിരം ച തസ്യ കാേലാ ഽയം സ ച വായുസേമാ ജേവ
19 തരസ്വീ ൈവനേതയസ്യ സദൃേശാ ഭുവി ലംഘേന
ഉത്പേതദ് അപി ചാകാശം നിപേതച് ച യേഥച്ഛകം
20 തം അന്വിയാമ ഭവതാം ഭാവാദ് രജനീചരാഃ
പുരാ സ നാപരാേധ്നാതി സിധാനാം ഹ്മവാദിനാം
21 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ ൈഹഡിംബ മുഖാസ് തദാ
ഉേദ്ദശജ്ഞാഃ കുേബരസ്യ നലിന്യാ ഭരതർഷഭഃ
22 ആദായ പാണ്ഡവാംശ് ൈചവ താംശ് ച വി ാൻ അേനകശഃ
േലാമേശൈനവ സഹിതാഃ യയുഃ ീതമാനസാഃ
23 േത ഗത്വാ സഹിതാഃ സർേവ ദദൃശുസ് ത കാനേന

ഫുല്ലപങ്കജ വതീം നലിനീം സുമേനാഹരാം
24 തം ച ഭീമം മഹാത്മാനം തസ്യാസ് തീേര വ്യവസ്ഥിരം
ദദൃശുർ നിഹതാം ൈചവ യക്ഷാൻ സുവിപുേലക്ഷണാൻ
25 ഉദ്യമ്യ ച ഗദാം േദാർഭ്യാം നദീതീേര വ്യവസ്ഥിതം

ജാ സങ്ക്േഷപ സമേയ ദണ്ഡഹസ്തം ഇവാന്തകം
26 തം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജസ് തു പരിഷ്വജ്യ പുനഃ പുനഃ
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ കൗേന്തയ കിം ഇദം കൃതം
27 സാഹസം ബത ഭ ം േത േദവാനാം അപി ചാ ിയം
പുനർ ഏവം ന കർതവ്യം മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
28 അനുശാസ്യ ച കൗേന്തയം പദ്മാനി തിഗൃഹ്യ ച
തസ്യാം ഏവ നലിന്യാം േത വിജ ർ അമേരാപമാഃ
29 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ഗൃഹീതശിലായുധാഃ

ാദുരാസൻ മഹാകായാസ് തേസ്യാദ്യാനസ്യ രക്ഷിണഃ
30 േത ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജാനം േദവർഷിം ചാപി േലാമശം
നകുലം സഹേദവം ച തഥാന്യാൻ ാഹ്മണർഷഭാൻ
വിനേയനാനതാഃ സർേവ ണിേപതുശ് ച ഭാരത
31 സാന്ത്വിതാ ധർമരാേജന േസദുഃ ക്ഷണദാചരാഃ
വിദിതാശ് ച കുേബരസ്യ തതസ് േത നരപുംഗവാഃ
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ഊഷുർ നാതിചിരം കാലം രമമാണാഃ കുരൂദ്വഹാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 19 10

അധ്യായം 154

1 [ൈവ]
തതസ് താൻ പരിവിശ്വസ്താൻ വസതസ് ത പാണ്ഡവാൻ
ഗേതഷു േതഷു രക്ഷഃ സുഭീമേസനാത്മേജ ഽപി ച
2 രഹിതാൻ ഭീമേസേനന കദാ ചിത് താൻ യദൃച്ഛയാ
ജഹാര ധർമരാജാനം യമൗ കൃഷ്ണാം ച രാക്ഷസഃ
3 ാഹ്മേണാ മ കുശലഃ സർവാേ ഷ്വ് അ വിത്തമഃ
ഇതി വൻ പാണ്ഡേവയാൻ പര പാേസ്ത സ്മ നിത്യദാ
4 പരീക്ഷമാണഃ പാർഥാനാം കലാപാനി ധനൂംഷി ച
അന്തരം സമഭിേ ർ നാമ്നാ ഖ്യാേതാ ജടാസുരഃ
5 സ ഭീമേസേന നി ാേന്ത മൃഗയാർഥം അരിന്ദേമ
അന്യദ് രൂപം സമാസ്ഥായ വികൃതം ൈഭരവം മഹത്
6 ഗൃഹീത്വാ സർവശ ാണി ൗപദീം പരിഗൃഹ്യ ച

ാതിഷ്ഠത സ ദുഷ്ടാത്മാ ീൻ ഗൃഹീത്വാ ച പാണ്ഡവാൻ
7 സഹേദവസ് തു യേത്നന തേതാ ഽപ മ്യ പാണ്ഡവഃ
ആ ന്ദദ് ഭീമേസനം ൈവ യന യാേതാ മഹാബലഃ
8 തം അ വീദ് ധർമരാേജാ ിയമാേണാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധർമസ് േത ഹീയേത മൂഢ ന ൈചനം സമേവക്ഷേസ
9 േയ ഽേന്യ േക ചിൻ മനുേഷ്യഷു തിര്യേഗ്യാനിഗതാ അപി
ഗന്ധർവയക്ഷരക്ഷാംസി വയാംസി പശവസ് തഥാ
മനുഷ്യാൻ ഉപജീവന്തി തതസ് ത്വം ഉപജീവസി
10 സമൃദ്ധ്യാ ഹ്യ് അസ്യ േലാകസ്യ േലാേകാ യുഷ്മാകം ഋധ്യേത
ഇമം ച േലാകം േശാചന്തം അനുേശാചന്തി േദവതാഃ
പൂജ്യമാനാശ് ച വർധേന്ത ഹവ്യകൈവ്യർ യഥാവിധി
11 വയം രാ സ്യ േഗാപ്താേരാ രക്ഷിതാരശ് ച രാക്ഷസ
രാ സ്യാരക്ഷ്യമാണസ്യ കുേതാ ഭൂതിഃ കുതഃ സുഖം
12 ന ച രാജാവമന്തേവ്യാ രക്ഷസാ ജാത്വ് അനാഗസി
അണുർ അപ്യ് അപചാരശ് ച നാസ്ത്യ് അസ്മാകം നരാശന
13 േ ാഗ്ധവ്യം ന ച മിേ ഷു ന വിശ്വേസ്തഷു കർഹി ചിത്
േയഷാം ചാന്നാനി ഭുഞ്ജീത യ ച സ്യാത് തി യഃ
14 സ ത്വം തി േയ ഽസ്മാകം പൂജ്യമാനഃ സുേഖാഷിതഃ
ഭുക്ത്വാ ചാന്നാനി ദു ജ്ഞ കഥം അസ്മാഞ് ജിഹീർഷസി
15 ഏവം ഏവ വൃഥാചാേരാ വൃഥാ വൃേദ്ധാ വൃഥാ മതിഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 19 11

വൃഥാ മരണം അർഹസ് ത്വം വൃഥാദ്യ ന ഭവിഷ്യസി
16 അഥ േചദ് ദുഷ്ടബുദ്ധിസ് ത്വം സർൈവർ ധർൈമർ വിവർജിതഃ

ദായ ശ ാണ്യ് അസ്മാകം യുേദ്ധന ൗപദീം ഹര
17 അഥ േചത് ത്വം അവിജ്ഞായ ഇദം കർമ കരിഷ്യസി
അധർമം ചാപ്യ് അകീർതിം ച േലാേക ാപ്സ്യസി േകവലം
18 ഏതാം അദ്യ പരാമൃശ്യ ിയം രാക്ഷസ മാനുഷീം
വിഷം ഏതത് സമാേലാഡ്യ കുംേഭന ാശിതം ത്വയാ
19 തേതാ യുധിഷ്ഠിരസ് തസ്യ ഭാരികഃ സമപദ്യത
സ തു ഭാരാഭിഭൂതാത്മാ ന തഥാ ശീ േഗാ ഽഭവത്
20 അഥാ വീദ് ൗപദീം ച നകുലം ച യുധിഷ്ഠിരഃ
മാ ൈഭഷ്ട രാക്ഷസാൻ മൂഢാദ് ഗതിർ അസ്യ മഹാഹൃതാ
21 നാതിദൂേര മഹാബാഹുർ ഭവിതാ പവനാത്മജഃ
അസ്മിൻ മുഹൂർേത സ ാേപ്ത ന ഭവിഷ്യതി രാക്ഷസഃ
22 സഹേദവസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ രാക്ഷസം മൂഢേചതസം
ഉവാച വചനം രാജൻ കുന്തീപു മ ധിഷ്ഠിരം
23 രാജൻ കിംനാമ തത് കൃത്യം ക്ഷ ിയസ്യാസ്ത്യ് അേതാ ഽധികം
യദ് യുേദ്ധ ഽഭിമുഖഃ ാണാംസ് ത്യേജച് ഛ ഞ് ജേയത വാ
24 ഏഷ ചാസ്മാൻ വയം ൈചനം യുധ്യമാനാഃ പരന്തപ
സൂദേയമ മഹാബാേഹാ േദശകാേലാ ഹ്യ് അയം നൃപ
25 ക്ഷ ധർമസ്യ സ ാപ്തഃ കാലഃ സത്യപരാ മ
ജയന്തഃ പാത്യമാനാ വാ ാ ം അർഹാമ സദ് ഗതിം
26 രാക്ഷേസ ജീവമാേന ഽദ്യ രവിർ അസ്തം ഇയാദ് യദി
നാഹം യാം പുനർജാതു ക്ഷ ിേയാ ഽസ്മീതി ഭാരത
27 േഭാ േഭാ രാക്ഷസ തിഷ്ഠസ്വ സഹേദേവാ ഽസ്മി പാണ്ഡവഃ
ഹത്വാ വാ മാം നയൈസ്വനാൻ ഹേതാ വാേദ്യഹ സ്വപ്സ്യസി
28 തൈഥവ തസ്മിൻ വതി ഭീമേസേനാ യദൃച്ഛയാ

ാദൃശ്യത മഹാബാഹുഃ സവ ഇവ വാസവഃ
29 േസാ ഽപശ്യദ് ാതരൗ ത ൗപദീം ച യശസ്വിനീം
ക്ഷിതിസ്ഥം സഹേദവം ച ക്ഷിപന്തം രാക്ഷസം തദാ
30 മാരാച് ച രാക്ഷസം മൂഢം കാേലാപഹതേചതസം

മന്തം ത തൈ വ ൈദേവന വിനിവാരിതം
31 ാതൄംസ് താൻ ിയേതാ ദൃഷ്ട്വാ ൗപദീം ച മഹാബലഃ
േ ാധം ആഹാരയദ് ഭീേമാ രാക്ഷസം േചദം അ വീത്
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32 വിജ്ഞാേതാ ഽസി മയാ പൂർവം േചഷ്ടഞ് ശ പരീക്ഷേണ
ആസ്ഥാ തു ത്വയി േമ നാസ്തി യേതാ ഽസി ന ഹതസ് തദാ

ഹ്മരൂപ തിച്ഛേന്നാ ന േനാ വദസി ചാ ിയം
33 ിേയഷു ചരമാണം ത്വാം ന ൈചവാ ിയ കാരിണം
അതിഥിം ഹ്മരൂപം ച കഥം ഹന്യാം അനാഗസം
രാക്ഷസം മന്യമാേനാ ഽപി േയാ ഹന്യാൻ നരകം േജത്
34 അപക്വസ്യ ച കാേലന വധസ് തവ ന വിദ്യേത
നൂനം അദ്യാസി സമ്പേക്വാ യഥാ േത മതിർ ഈദൃശീ
ദത്താ കൃഷ്ണാപഹരേണ കാേലനാദ്ഭുത കർമണാ
35 ബഡിേശാ ഽയം ത്വയാ സ്തഃ കാലസൂേ ണ ലംബിതഃ
മേത്സ്യാ ഽംഭസീവ സ താസ്യഃ കഥം േമ ഽദ്യ ഗമിഷ്യസി
36 യം ചാസി സ്ഥിേതാ േദശം മേനാ പൂർവം ഗതം ച േത
ന തം ഗന്താസി ഗന്താസി മാർഗം ബകഹിഡിംബേയാഃ
37 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭീേമന രാക്ഷസഃ കാലേചാദ്നിതഃ
ഭീത ഉ ജ്യ താൻ സർവാൻ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതഃ
38 അ വീച് ച പുനർ ഭീമം േരാഷാത് രിതാധരഃ
ന േമ മൂഢാ ദിശഃ പാപത്വദ് അർഥം േമ വിലംബനം
39 താ േമ രാക്ഷസാ േയ േയ ത്വയാ വിനിഹതാ രേണ
േതഷാം അദ്യ കരിഷ്യാമി തവാേ േണാദക ിയാം
40 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ഭീമഃ സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
സ്മയമാന ഇവ േ ാധാത് സാക്ഷാത് കാലാന്തേകാപമഃ
ബാഹുസംരംഭം ഏേവച്ഛന്ന് അഭിദു ാവ രാക്ഷസം
41 രാക്ഷേസാ ഽപി തദാ ഭീമം യുദ്ധാർഥിനം അവസ്ഥിതം
അഭിദു ാവ സംരേബ്ധാ ബേലാ വ ധരം യഥാ
42 വർതമാേന തദാ താഭ്യാം ബാഹുയുേദ്ധ സുദാരുേണ
മാ ീപു ാവ് അഭി ദ്ധാവ് ഉഭാവ് അപ്യ് അഭ്യധാവതാം
43 ന്യവാരയത് തൗ ഹസൻ കുന്തീപുേ ാ വൃേകാദരഃ
ശേക്താ ഽഹം രാക്ഷസേസ്യതി േ ക്ഷധ്വം ഇതി ചാ വീത്
44 ആത്മനാ ാതൃഭിശ് ചാഹം ധർേമണ സുകൃേതന ച
ഇേഷ്ടന ച ശേപ രാജൻ സൂദയിഷ്യാമി രാക്ഷസം
45 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ തൗ വീരൗ ർധമാനൗ പര രം
ബാഹുഭിഃ സമസേജ്ജതാം ഉഭൗ രേക്ഷാവൃേകാദരൗ
46 തേയാർ ആസീത് സ ഹാരഃ ദ്ധേയാർ ഭീമ രക്ഷേസാഃ
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അമൃഷ്യമാണേയാഃ സംേഖ്യ േദവദാനവേയാർ ഇവ
47 ആരുജ്യാരുജ്യ തൗ വൃക്ഷാൻ അേന്യാന്യം അഭിജഘ്നതുഃ
ജീമൂതാവ് ഇവ ഘർമാേന്ത വിനദന്തൗ മഹാബലൗ
48 ബഭജ്ഞതുർ മഹാവൃക്ഷാൻ ഊരുഭിർ ബലിനാം വരൗ
അേന്യാേന്യനാഭിസംരബ്ധൗ പര രജൈയഷിണൗ
49 തദ് വൃക്ഷയുദ്ധം അഭവൻ മഹീരുഹ വിനാശനം
വാലിസു ീവേയാർ ാേ ാഃ പുേരവ കപിസിംഹേയാഃ
50 ആവിദ്യാവിധ്യ തൗ വൃക്ഷാൻ മുഹൂർതം ഇതേരതരം
താഡയാം ആസതുർ ഉഭൗ വിനദന്തൗ മുഹുർ മുഹുഃ
51 തസ്മിൻ േദേശ യദാ വൃക്ഷാഃ സർവ ഏവ നിപാതിതാഃ
പുഞ്ജീ കൃതാശ് ച ശതശഃ പര രവേധപ്സയാ
52 തദാ ശിലാഃ സമാദായ മുഹൂർതം ഇവ ഭാരത
മഹാൈ ർ ഇവ ൈശേല ൗ യുയുധാേത മഹാബലൗ
53 ഉ ാഭിർ ഉ രൂപാഭിർ ബൃഹതീഭിഃ പര രം
വൈ ർ ഇവ മഹാേവൈഗർ ആജഘ്നതുർ അമർഷണൗ
54 അഭിഹത്യ ച ഭൂയസ് താവ് അേന്യാന്യം ബലദർപിതൗ
ഭുജാഭ്യാം പരിഗൃഹ്യാഥ ചകർഷാേത ഗജാവ് ഇവ
55 മുഷ്ടിഭിശ് ച മഹാേഘാൈരർ അേന്യാന്യം അഭിേപതതുഃ
തേയാശ് ചടചടാ ശേബ്ദാ ബഭൂവ സുമഹാത്മേനാഃ
56 തതഃ സംഹൃത്യ മുഷ്ടിം തു പഞ്ചശീർഷം ഇേവാരഗം
േവേഗനാഭ്യഹനദ് ഭീേമാ രാക്ഷസസ്യ ശിേരാധരാം
57 തതഃ ാന്തം തു തദ് രേക്ഷാ ഭീമേസന ഭുജാഹതം
സുപരി ാന്തം ആലക്ഷ്യ ഭീമേസേനാ ഽഭ്യവർതത
58 തത ഏനം മഹാബാഹുർ ബാഹുഭ്യാം അമേരാപമഃ
സമുത്ക്ഷിപ്യ ബലാദ് ഭീേമാ നിഷ്പിേപഷ മഹീതേല
59 തസ്യ ഗാ ാണി സർവാണി ചൂർണയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
അരത്നിനാ ചാഭിഹത്യ ശിേരാ കായാദ് അഹാഹരത്
60 സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠം വിവൃത്താക്ഷം ഫലം വൃന്താദ് ഇവ ച തം
ജടാസുരസ്യ തു ശിേരാ ഭീമേസനബലാദ് ധൃതം
പപാത രുധിരാദിഗ്ധം സന്ദഷ്ട ദശനഛദം
61 തം നിഹത്യ മേഹഷ്വാേസാ യുധിഷ്ഠിരം ഉപാഗമത്

യമാേനാ ദ്വിജാൈ ്യസ് ൈതർ മരുദ്ഭിർ ഇവ വാസവഃ
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അധ്യായം 155

1 [ൈവ]
നിഹേത രാക്ഷേസ തസ്മിൻ പുനർ നാരായണാ മം
അേഭ്യത്യ രാജാ കൗേന്തേയാ നിവാസം അകേരാത് ഭുഃ
2 സ സമാനീയ താൻ സർവാൻ ാതൄൻ ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ

ൗപദ്യാ സഹിതാൻ കാേല സംസ്മരൻ ാതരം ജയം
3 സമാശ് ചതേ ാ ഽഭിഗതാഃ ശിേവന ചരതാം വേന
കൃേതാേദ്ദശശ് ച ബീഭ ഃ പഞ്ചമീം അഭിതഃ സമാം
4 ാപ്യ പർവതരാജാനം േശ്വതം ശിഖരിണാം വരം
ത ാപി ച കൃേതാേദ്ദശഃ സമാഗമദിദൃ ഭിഃ
5 കൃതശ് ച സമയസ് േതന പാർേഥനാമിത േതജസാ
പഞ്ചവർഷാണി വത്സ്യാമി വിദ്യാർഥീതി പുരാ മയി
6 ത ഗാണ്ഡീവധന്വാനം അവാപ്താ ം അരിന്ദമം
േദവേലാകാദ് ഇമം േലാകം ക്ഷ്യാമഃ പുനരാഗതം
7 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാഹ്മണാൻ സർവാൻ ആമ യത പാണ്ഡവഃ
കാരണം ൈചവ തത് േതഷാം ആചചേക്ഷ തപസ്വിനാം
8 തം ഉ തപസഃ ീതാഃ കൃത്വാ പാർഥം ദക്ഷിണം

ാഹ്മണാസ് േത ഽന്വേമാദന്ത ശിേവന കുശേലന ച
9 സുേഖാദർകം ഇമം േ ശം അചിരാദ് ഭരതർഷഭ
ക്ഷ ധർേമണ ധർമജ്ഞ തീർത്വാ ഗാം പാലയിഷ്യസി
10 തത് തു രാജാ വചസ് േതഷാം തിഗൃഹ്യ തപസ്വിനാം

തേസ്ഥ സഹ വിൈ സ് ൈതർ ാതൃഭിശ് ച പരന്തപഃ
11 ൗപദ്യാ സഹിതഃ ീമാൻ ൈഹഡിംേബയാദിഭിസ് തഥാ
രാക്ഷൈസർ അനുയാതശ് ച േലാമേശനാഭിരക്ഷിതഃ
12 ക്വ ചിജ് ജഗാമ പദ്ഭ്യാം തു രാക്ഷൈസർ ഉഹ്യേത ക്വ ചിത്
ത ത മഹാേതജാ ാതൃഭിഃ സഹ സു തഃ
13 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ബഹൂൻ േ ശാൻ വിചിന്തയൻ
സിംഹവ്യാ ഗജാകീർണാം ഉദീചീം യയൗ ദിശം
14 അേവക്ഷമാണഃ ൈകലാസം ൈമനാകം ൈചവ പർവതം
ഗന്ധമാദന പാദാംശ് ച േമരും ചാപി ശിേലാച്ചയം
15 ഉപര്യ് ഉപരി ൈശലസ്യ ബഹ്വീശ് ച സരിതഃ ശിവാഃ

സ്ഥം ഹിമവതഃ പുണ്യം യയൗ സപ്ത ദേശ ഽഹനി
16 ദദൃശുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ ഗന്ധമാദനം അന്തികാത്
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പൃേഷ്ഠ ഹിമവതഃ പുേണ്യ നാനാ മലതാ യുേത
17 സലിലാവർത സഞ്ജാൈതഃ പുഷ്പിൈതശ് ച മഹീരുൈഹഃ
സമാവൃതം പുണ്യതമം ആ മം വൃഷപർവണഃ
18 തം ഉപ മ്യ രാജർഷിം ധർമാത്മാനം അരിന്ദമാഃ
പാണ്ഡവാ വൃഷപർവാണം അവന്ദന്ത ഗത മാഃ
19 അഭ്യനന്ദത് സ രാജർഷിഃ പു വദ് ഭരതർഷഭാൻ
പൂജിതാശ് ചാവസംസ് ത സപ്തരാ ം അരിന്ദമാഃ
20 അഷ്ടേമ ഽഹനി സ ാേപ്ത തം ഋഷിം േലാകവി തം
ആമ ്യ വൃഷപർവാണം സ്ഥാനം സമേരാചയൻ
21 ഏൈകകശശ് ച താൻ വി ാൻ നിേവദ്യ വൃഷപർവേണ
ന്യാസഭൂതാൻ യഥാകാലം ബ ൻ ഇവ സുസത്കൃതാൻ
22 തതസ് േത വരവ ാണി ശുഭാന്യ് ആഭരണാനി ച
ന്യദധുഃ പാണ്ഡവാസ് തസ്മിന്ന് ആ േമ വൃഷപർവണഃ
23 അതീതാനാഗേത വിദ്വാൻ കുശലഃ സർവധർമവിത്
അന്വശാസത് സ ധർമജ്ഞഃ പു വദ് ഭരതർഷഭാൻ
24 േത ഽനുജ്ഞാതാ മഹാത്മാനഃ യയുർ ദിശം ഉത്തരാം
കൃഷ്ണയാ സഹിതാ വീരാ ാഹ്മൈണശ് ച മഹാത്മഭിഃ
താൻ സ്ഥിതാൻ അന്വഗച്ഛദ് വൃഷപർവാ മഹീപതിഃ
25 ഉപന്യസ്യ മഹാേതജാ വിേ ഭ്യഃ പാണ്ഡവാംസ് തദാ
അനുസംസാധ്യ കൗേന്തയാൻ ആശീർഭിർ അഭിനന്ദ്യ ച
വൃഷപർവാ നിവവൃേത പന്ഥാനം ഉപദിശ്യ ച
26 നാനാമൃഗഗൈണർ ജുഷ്ടം കൗേന്തയഃ സത്യവി മഃ
പദാതിർ ാതൃഭിഃ സാർധം ാതിഷ്ഠത യുധിഷ്ഠിരഃ
27 നാനാ മനിേരാേധഷു വസന്തഃ ൈശലസാനുഷു
പർവതം വിവിശുഃ േശ്വതം ചതുർേഥ ഽഹനി പാണ്ഡവാഃ
28 മഹാ ഘനസങ്കാശം സലിേലാപഹിതം ശുഭം
മണികാഞ്ചനരമ്യം ച ൈശലം നാനാ സമു യം
29 േത സമാസാദ്യ പന്ഥാനം യേഥാക്തം വൃഷപർവണാ
അനുസ ർ യേഥാേദ്ദശം പശ്യേന്താ വിവിധാൻ നഗാൻ
30 ഉപര്യ് ഉപരി ൈശലസ്യ ഗുഹാ പരമദുർഗമാഃ
സുദുർഗമാംസ് േത സുബഹൂൻ സുേഖൈനവാഭിച മുഃ
31 ധൗമ്യഃ കൃഷ്ണാ ച പാർഥാശ് ച േലാമശശ് ച മഹാൻ ഋഷിഃ
അഗമൻ സഹിതാസ് ത ന കശ് ചിദ് അവഹീയേത
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32 േത മൃഗദ്വിജസംഘുഷ്ടം നാനാദ്വിജ സമാകുലം
ശാഖാമൃഗഗൈണശ് ൈചവ േസവിതം സുമേനാഹരം
33 പുണ്യം പദ്മസേരാേപതം സപല്വല മഹാവനം
ഉപത ർ മഹാവീര്യാ മാല്യവന്തം മഹാഗിരിം
34 തതഃ കി രുഷാവാസം സിദ്ധചാരണേസവിതം
ദദൃശുർ ഹൃഷ്ടേരാമാണഃ പർവതം ഗന്ധമാദനം
35 വിദ്യാധരാനുചരിതം കിംനരീഭിസ് തൈഥവ ച
ഗജസിംഹസമാകീർണം ഉദീർണശരഭായുതം
36 ഉേപതം അൈന്യശ് ച തദാ മൃൈഗർ മൃദു നിനാദിഭിഃ
േത ഗന്ധമാദന വനം തൻ നന്ദനവേനാപമ
37 മുദിതാഃ പാ തനയാ മേനാ ഹൃദയനന്ദനം
വിവിശുഃ മേശാ വീരാ അരണ്യം ശുഭകാനനം
38 ൗപദീ സഹിതാ വീരാസ് ൈതശ് ച വിൈ ർ മഹാത്മഭിഃ
ശൃണ്വന്തഃ ീതിജനനാൻ വൽഗൂൻ മദകലാഞ് ശുഭാൻ
േ ാ രമ്യാൻ സുമധുരാഞ് ശബ്ദാൻ ഖഗ മുേഖരിതാൻ
39 സർവർതുഫലഭാരാഢ്യാൻ സർവർതുകുസുേമാജ്ജ്വലാൻ
പശ്യന്തഃ പാദപാംശ് ചാപി ഫലഭാര വനാമിതാൻ
40 ആ ാൻ ആ ാതകാൻ ഫുല്ലാൻ നാരിേകലാൻ സതി കാൻ
അജാതകാംസ് തഥാ ജീരാൻ ദാഡിമാൻ ബീജപൂരകാൻ
41 പനസാംൽ ലികുചാൻ േമാചാൻ ഖർജൂരാൻ ആ േവതസാൻ
പാരാവതാംസ് തഥാ ക്ഷൗ ാൻ നീപാംശ് ചാപി മേനാരമാൻ
42 ബില്വാൻ കപിത്ഥാഞ് ജംബൂംശ് ച കാശ്മരീർ ബദരീസ് തഥാ
ൽപക്ഷാൻ ഉദുംബര വടാൻ അശ്വത്ഥാൻ ക്ഷീരിണസ് തഥാ
ഭല്ലാതകാൻ ആമകലാൻ ഹരീതകബിഭീതകാൻ
43 ഇംഗുദാൻ കരവീരാംശ് ച തി കാംശ് ച മഹാഫലാൻ
ഏതാൻ അന്യാംശ് ച വിവിധാൻ ഗന്ധമാദന സാനുഷു
44 ഫൈലർ അമൃതകൽൈപസ് താൻ ആചിതാൻ സ്വാദുഭിസ് തരൂൻ
തൈഥവ ചമ്പകാേശാകാൻ േകതകാൻ ബകുലാംസ് തഥാ
45 പുംനാഗാൻ സപ്തപർണാംശ് ച കർണികാരാൻ സേകതകാൻ
പാടലാൻ കുടജാൻ രമ്യാൻ മന്ദാേരന്ദീവരാംസ് തഥാ
46 പാരിജാതാൻ േകാവിദാരാൻ േദവദാരു തരൂംസ് തഥാ
ശാലാംസ് താലാംസ് തമാലാംശ് ച ിയാലാൻ ബകുലാംസ് തഥാ
ശാൽമലീഃ കിംശുകാേശാകാം ശിംശപാംസ് തരലാംസ് തഥാ
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47 ചേകാൈരഃ ശതപൈ ശ് ച ഭൃംഗരാൈജസ് തഥാ ശുൈകഃ
േകാകിൈലഃ കലവിൈങ്കശ് ച ഹാരീൈതർ ജീവ ജീവൈകഃ
48 ിയ ൈതശ് ചാതൈകശ് ച തഥാൈന്യർ വിവിൈധഃ ഖൈഗഃ
േ ാ രമ്യം സുമധുരം കൂജദ്ഭിശ് ചാപ്യ് അധിഷ്ഠിതാൻ
49 സരാംസി ച വിചി ാണി സന്നസലിലാനി ച
കുമുൈദഃ പുണ്ഡരീൈകശ് ച തഥാ േകാകനേദാത്പൈലഃ
ക ാൈരഃ കമൈലശ് ൈചവ ആചിതാനി സമന്തതഃ
50 കദംൈബശ് ച വാൈകശ് ച കുരൈരർ ജലകു ൈടഃ
കാരണ്ഡൈവഃ ൈവർ ഹംൈസർ ബൈകർ മദ്ഗുഭിർ ഏവ ച
ഏൈതശ് ചാൈന്യശ് ച കീർണാനി സമന്താജ് ജലചാരിഭിഃ
51 ഹൃൈഷ്ടസ് തഥാ താമരസ രസാസവ മദാലൈസഃ
പദ്േമാദര ച ത രജഃ കിഞ്ജൽകാരുണ രഞ്ജിൈതഃ
52 മധുരസ്വൈരർ മധുകൈരർ വിരുതാൻ കമലാകരാൻ
പശ്യന്തസ് േത മേനാരമ്യാൻ ഗന്ധമാദന സാനുഷു
53 തൈഥവ പദ്മഷൈണ്ഡശ് ച മണ്ഡിേതഷു സമന്തതഃ
ശിഖണ്ഡിനീഭിഃ സഹിതാംൽ ലതാ മണ്ഡപേകഷു ച
േമഘതൂര്യ രേവാദ്ദാമ മദനാകുലിതാൻ ഭൃശം
54 കൃൈത്വവ േകകാ മധുരം സംഗീത മധുരസ്വരം
ചി ാൻ കലാപാൻ വിസ്തീര്യ സവിലാസാൻ മദാലസാൻ
മയൂരാൻ ദദൃശുശ് ചി ാൻ നൃത്യേതാ വനലാസകാൻ
55 കാന്താഭിഃ സഹിതാൻ അന്യാൻ അപശ്യൻ രമതഃ സുഖം
വല്ലീ ലതാ സങ്കേടഷു കടേകഷു സ്ഥിതാംസ് തഥാ
56 കാംശ് ചിച് ഛകുന ജാതാംശ് ച വിടേപഷൂത്കടാൻ അപി
കലാപ രചിതാേടാപാൻ വിചി മുകുടാൻ ഇവ
വിവേരഷു തരൂണാം ച മുദിതാൻ ദദൃശുശ് ച േത
57 സി വാരാൻ അേഥാദ്ദാമാൻ മന്മഥേസ്യവ േതാമരാൻ
സുവർണകുസുമാകീർണാൻ ഗിരീണാം ശിഖേരഷു ച
58 കർണികാരാൻ വിരചിതാൻ കർണ പൂരാൻ ഇേവാത്തമാൻ
അഥാപശ്യൻ കുരബകാൻ വനരാജിഷു പുഷ്പിതാൻ
കാമവേശ്യാ ക കരാൻ കാമേസ്യവ ശേരാത്കരാൻ
59 തൈഥവ വനരാജീനാം ഉദാരാൻ രചിതാൻ ഇവ
വിരാജമാനാംസ് േത ഽപശ്യംസ് തിലകാംസ് തിലകാൻ ഇവ
60 തഥാനംഗ ശരാകാരാൻ സഹകാരാൻ മേനാരമാൻ
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അപശ്യൻ മരാരാവാൻ മഞ്ജരീഭിർ വിരാജിതാൻ
61 ഹിരണ്യസദൃൈശഃ പുൈഷ്പർ ദാവാഗ്നിസദൃൈശർ അപി
േലാഹിൈതർ അഞ്ജനാൈഭശ് ച ൈവഡൂര്യ ദദൃൈശർ അപി
62 തഥാ ശാലാംസ് തമാലാംശ് ച പാടേല്യാ ബകുലാനി ച
മാലാ ഇവ സമാസക്താഃ ൈശലാനാം ശിഖേരഷു ച
63 ഏവം േമണ േത വീരാ വീക്ഷമാണാഃ സമന്തതഃ
ഗജസംഘ സമാബാധം സിംഹവ്യാ സമായുതം
64 ശരേഭാന്നാദ സംഘുഷ്ടം നാനാരാവ നിനാദിതം
സർവർതുഫലപുഷ്പാഢ്യം ഗന്ധമാദന സാനുഷു
65 പീതാ ഭാസ്വരവർണാഭാ ബഭൂവുർ നരരാജയഃ
നാ കണ്ടകിനഃ േക ചിൻ നാ േക ചിദ് അപുഷ്പിതാഃ
സ്നിഗ്ധപ ഫലാ വൃക്ഷാ ഗന്ധമാദന സാനുഷു
66 വിമലസ്ഫടികാഭാനി പാ രഛദൈനർ ദ്വിൈജഃ
രാജഹംൈസർ ഉേപതാനി സാരസാഭിരുതാനി ച
സരാംസി സരിതഃ പാർഥാഃ പശ്യന്തഃ ൈശലസാനുഷു
67 പദ്േമാത്പലവിചി ാണി സുഖ ർശ ജലാനി ച
ഗന്ധവന്തി ച മാല്യാനി രസവന്തി ഫലാനി ച
അതീവ വൃക്ഷാ രാജേന്ത പുഷ്പിതാഃ ൈശലസാനുഷു
68 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവസ് ത കാനനജാ മാഃ
ലതാശ് ച വിവിധാകാരാഃ പ പുഷ്പഫേലാച്ചയാഃ
69 യുധിഷ്ഠിരസ് തു താൻ വൃക്ഷാൻ പശ്യമാേനാ നേഗാത്തേമ
ഭീമേസനം ഇദം വാക്യം അ വീൻ മധുരാക്ഷരം
70 പശ്യ ഭീമ ശുഭാൻ േദശാൻ േദവാ ീഡാൻ സമന്തതഃ
അമാനുഷ ഗതിം ാപ്താഃ സംസിദ്ധാഃ സ്മ വൃേകാദര
71 ലലാഭിശ് ൈചവ ബഹ്വീഭിഃ പുഷ്പിതാഃ പാദേപാത്തമാഃ
സം ിഷ്ടാഃ പാർഥ േശാഭേന്ത ഗന്ധമാദന സാനുഷു
72 ശിഖണ്ഡിനീഭിശ് ചരതാം സഹിതാനാം ശിഖണ്ഡിനാം
നർദതാം ശൃണു നിർേഘാഷം ഭീമ പർവതസാനുഷു
73 ചേകാരാഃ ശതപ ാശ് ച മത്തേകാകില ശാരികാഃ
പ ിണഃ പുഷ്പിതാൻ ഏതാൻ സം ിഷ്യന്തി മഹാ മാൻ
74 രക്തപീതാരുണാഃ പാർഥ പാദപാ ഗതാ ദ്വിജാഃ
പര രം ഉദീക്ഷേന്ത ബഹേവാ ജീവ ജീവകാഃ
75 ഹരിതാരുണവർണാനാം ശാദ്വലാനാം സമന്തതഃ
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സാരസാഃ തിദൃശ്യേന്ത ൈശല വേണഷ്വ് അപി
76 വദന്തി മധുരാ വാചഃ സർവഭൂതമേനാ ഽനുഗാഃ
ഭൃംഗരാേജാപച ാശ് ച േലാഹപൃഷ്ഠാശ് ച പ ിണഃ
77 ചതുർവിഷാണാഃ പദ്മാഭാഃ കുഞ്ജരാഃ സകേരണവഃ
ഏേത ൈവഡൂര്യ വർണാഭം േക്ഷാഭയന്തി മഹത് സരഃ
78 ബഹുതാലസമുേത്സധാഃ ൈശലശൃംഗാത് പരിച താഃ
നാനാ വേണഭ്യശ് ച വാരിധാരാഃ പതന്ത്യ് അമൂഃ
79 ഭാ രാഭ ഭാ ഭീമ ശാരദാ ഘേനാപമാഃ
േശാഭയന്തി മഹാൈശലം നാനാ രജതധാതവഃ
80 ക്വ ചിദ് അഞ്ജന വർണാഭാഃ ക്വ ചിത് കാഞ്ചനസംനിഭാഃ
ധാതേവാ ഹരിതാലസ്യ ക്വചിദ് ധി ഗുലകസ്യ ച
81 മനഃശിലാ ഗുഹാശ് ൈചവ സന്ധ്യാ നികേരാപമാഃ
ശശേലാഹിത വർണാഭാഃ ക്വ ചിദ് ഗൗരിക ധാതവഃ
82 സിതാസിതാ തിമാ ബാലസൂര്യസമ ഭാഃ
ഏേത ബഹുവിധാഃ ൈശലം േശാഭയന്തി മഹാ ഭാഃ
83 ഗന്ധർവാഃ സഹ കാന്താഹിർ യേഥാക്തം വൃഷപർവണാ
ദൃശ്യേന്ത ൈശലശൃംേഗഷു പാർഥ കി രുൈഷഃ സഹ
84 ഗീതാനാം തലതാലാനാം യഥാ സാമ്നാം ച നിസ്വനഃ

യേത ബഹുധാ ഭീമ സർവഭൂതമേനാഹരഃ
85 മഹാഗംഗാം ഉദീക്ഷസ്വ പുണ്യാം േദവ നദീം ശുഭാം
കലഹംസ ഗൈണർ ജുഷ്ടാം ഋഷികിംനരേസവിതാം
86 ധാതുഭിശ് ച സരിദ്ഭിശ് ച കിംനൈരർ മൃഗപക്ഷിഭിഃ
ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച കാനൈകശ് ച മേനാരൈമഃ
87 വ്യാൈലശ് ച വിവിധാകാൈരഃ ശതശീർൈഷഃ സമന്തതഃ
ഉേപതം പശ്യ കൗേന്തയ ൈശലരാജം അരിന്ദമ
88 േത ീതമനസഃ ശൂരാഃ ാപ്താ ഗതിം അനുത്തമാം
നാതൃപ്യൻ പർതേത സ്യ ദർശേനന പരന്തപാഃ
89 ഉേപതം അഥ മാൈല്യശ് ച ഫലവദ്ഭിശ് ച പാദൈപഃ
ആർഷ്ടിേഷണസ്യ രാജർേഷർ ആ മം ദദൃശുസ് തദാ
90 തതസ് തം തീ തപസം കൃശം ധമനി സന്തതം
പാരഗം സർവധർമാണാം ആർഷ്ടിേഷണം ഉപാഗമൻ
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അധ്യായം 156

1 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിരസ് തം ആസാദ്യ തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷം
അഭ്യവാദയത ീതഃ ശിരസാ നാമ കീർതയൻ
2 തതഃ കൃഷ്ണാ ച ഭീമശ് ച യമൗ ചാപി യശസ്വിനൗ
ശിേരാഭിഃ ാപ്യ രാജർഷിം പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
3 തൈഥവ ധൗേമ്യാ ധർമജ്ഞഃ പാണ്ഡവാനാം പുേരാഹിതഃ
യഥാന്യായം ഉപാ ാന്തസ് തം ഋഷിം സംശിത തം
4 അന്വജാനാത് സ ധർമേജ്ഞാ മുനിർ ദിേവ്യന ച ഷാ
പാേണ്ഡാഃ പു ാൻ കുരുേ ഷ്ഠാൻ ആസ്യതാം ഇതി ചാ വീത്
5 കുരൂണാം ഋഷഭം ാജ്ഞം പൂജയിത്വാ മഹാതപാഃ
സഹ ാതൃഭിർ ആസീനം പര്യപൃച്ഛദ് അനാമയം
6 നാനൃേത കുരുേഷ ഭാവം കച് ചിദ് ധർേമ ച വർതേസ
മതാ പിേ ാശ് ച േത വൃത്തിഃ കച് ചിത് പാർഥ ന സീദതി
7 കച് ചിത് േത ഗുരവഃ സർേവ വൃദ്ധാ ൈവദ്യാശ് ച പൂജിതാഃ
കച് ചിൻ ന കുരുേഷ ഭാവം പാർഥ പാേപഷു കർമസു
8 സുകൃതം തികർതും ച കച്ചിദ് ധാതും ച ദു തം
യഥാന്യായം കുരുേ ഷ്ഠ ജാനാസി ന ച കത്ഥേസ
9 യഥാർഹം മാനിതാഃ കച് ചിത് ത്വയാ നന്ദന്തി സാധവഃ
വേനഷ്വ് അപി വസൻ കച് ചിദ് ധർമം ഏവാനുവർതേസ
10 കച് ചിദ് ധൗമ്യസ് ത്വദ് ആചാൈരർ ന പാർഥ പരിതപ്യേത
ദാനധർമതപഃ ശൗൈചർ ആർജേവന തിതിക്ഷയാ
11 പിതൃൈപതാമഹം വൃത്തം കച് ചിത് പാർഥാനുവർതേസ
കച് ചിദ് രാജർഷിയാേതന പഥാ ഗച്ഛസി പാണ്ഡവ
12 േസ്വ േസ്വ കില കുേല ജാേത പുേ നപ്തരി വാ പുനഃ
പിതരഃ പിതൃേലാകസ്ഥാഃ േശാചന്തി ച ഹസന്തി ച
13 കിം ന്വ് അസ്യ ദു േത ഽസ്മാഭിഃ സ ാപ്തവ്യം ഭവിഷ്യതി
കിം ചാസ്യ സുകൃേത ഽസ്മാഭിഃ ാപ്തവ്യം ഇതി േശാഭനം
14 പിതാ മാതാ തൈഥവാഗ്നിർ ഗുരുർ ആത്മാ ച പഞ്ചമഃ
യൈസ്യേത പൂജിതാഃ പാർഥ തസ്യ േലാകാവ് ഉഭൗ ജിതൗ
15 അബ്ഭക്ഷാ വായുഭക്ഷാശ് ച വമാനാ വിഹായസാ
ജുഷേന്ത പർവതേ ഷ്ഠം ഋഷയഃ പർവ സന്ധിഷു
16 കാമിനഃ സഹ കാന്താഭിഃ പര രം അനു താഃ
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ദൃശ്യേന്ത ൈശലശൃംഗസ്ഥാസ് തഥാ കി രുഷാ നൃപ
17 അരജാംസി ച വാസാംസി വസാനാഃ കൗശികാനി ച
ദൃശ്യേന്ത ഹബവഃ പാർഥ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
18 വിദ്യാധരഗണാശ് ൈചവ ഗ്വിണഃ ിയദർശനാഃ
മേഹാരഗഗണാശ് ൈചവ സുപർണാശ് േചാരഗാദയഃ
19 അസ്യ േചാപരി ൈശലസ്യ യേത പർവ സന്ധിഷു
േഭരീ പണവശംഖാനാം മൃദംഗാനാം ച നിസ്വനഃ
20 ഇഹൈസ്ഥർ ഏവ തത് സർവം േ ാതവ്യം ഭരതർഷഭാഃ
ന കാര്യാ വഃ കഥം ചിത് സ്യാത് ത ാഭിസരേണ മതിഃ
21 ന ചാപ്യ് അതഃ പരം ശക്യം ഗ ം ഭരതസത്തമാഃ
വിഹാേരാ ഹ്യ് അ േദവാനാം അമാനുഷ ഗതിസ് തു സാ
22 ഈഷച് ചപല കർമാണം മനുഷ്യം ഇഹ ഭാരത
ദ്വിഷന്തി സർവഭൂതാനി താഷയന്തി ച രാക്ഷസാഃ
23 അഭ്യതി മ്യ ശിഖരം ൈശലസ്യാസ്യ യുധിഷ്ഠിര
ഗതിഃ പരമസിദ്ധാനാം േദവർഷീണാം കാശേത
24 ചാപലാദ് ഇഹ ഗഛന്തം പാർഥ യാനം അതഃ പരം
അയഃ ശൂലാദിഭിർ ഘ്നന്തി രാക്ഷസാഃ ശ സൂദന
25 അപ്സേരാഭിഃ പരിവൃതഃ സമൃദ്ധ്യാ നരവാഹനഃ
ഇഹ ൈവ വണസ് താത പർവ സന്ധിഷു ദൃശ്യേത
26 ശിഖേര തം സമാസീനം അധിപം സർവരക്ഷസാം
േ ക്ഷേന്ത സർവഭൂതാനി ഭാനുമന്തം ഇേവാദിതം
27 േദവദാനവ സിദ്ധാനാം തഥാ ൈവ വണസ്യ ച
ഗിേരഃ ശിഖരം ഉദ്യാനം ഇദം ഭരതസത്തമ
28 ഉപാസീനസ്യ ധനദം തുംബുേരാഃ പർവ സന്ധിഷു
ഗീതസാമ സ്വനസ് താത യേത ഗന്ധമാദേന
29 ഏതദ് ഏവംവിധം ചി ം ഇഹ താത യുധിഷ്ഠിര
േ ക്ഷേന്ത സർവഭൂതാനി ബഹുശഃ പർവ സന്ധിഷു
30 ഭുഞ്ജാനാഃ സർവേഭാജ്യാനി രസവന്തി ഫലാനി ച
വസധ്വം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠാ യാവദ് അർജുന ദർശനം
31 ന താത ചപൈലർ ഭാവ്യം ഇഹ ാൈപ്തഃ കഥം ചന
ഉഷിേത്വഹ യഥാകാമം യഥാ ദ്ധം വിഹൃത്യ ച
തതഃ ശ ഭൃതാം േ ഷ്ഠ പൃഥിവീം പാലയിഷ്യസി
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അധ്യായം 157

1 [ജനം]
പാേണ്ഡാഃ പു ാ മഹാത്മാനഃ സർേവ ദിവ്യപരാ മാഃ
കിയന്തം കാലം അവസൻ പർവേത ഗന്ധമാദേന
2 കാനി ചാഭ്യവഹാര്യാണി ത േതഷാം മഹാത്മനാം
വസതാം േലാകവീരാണാം ആസംസ് തദ് ഹി സത്തമ
3 വിസ്തേരണ ച േമ ശംസ ഭീമേസന പരാ മം
യദ് യച് ചേ മഹാബാഹുസ് തസ്മിൻ ൈഹമവേത ഗിരൗ
ന ഖല്വ് ആസീത് പുനർ യുദ്ധം തസ്യ യൈക്ഷർ ദ്വിേജാത്തമ
4 കച് ചിത് സമാഗമസ് േതഷാം ആസീദ് ൈവ വേണന ച
ത ഹ്യ് ആയാതി ധനദ ആർഷ്ടിേഷേണാ യഥാ വീത്
5 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ തേപാധന
ന ഹി േമ ശൃണ്വതസ് തൃപ്തിർ അസ്തി േതഷാം വിേചഷ്ടിതം
6 [ൈവ]
ഏതദ് ആത്മഹിതം ത്വാ തസ്യാ തിമ േതജസഃ
ശാസനം സതതം ച സ് തൈഥവ ഭരതർഷഭാഃ
7 ഭുഞ്ജാനാ മുനിേഭാജ്യാനി രസവന്തി ഫലാനി ച
ശുദ്ധബാണഹതാനാം ച മൃഗാണാം പിശിതാന്യ് അപി
8 േമധ്യാനി ഹിമവത്പൃേഷ്ഠ മധൂനി വിവിധാനി ച
ഏവം േത ന്യവസംസ് ത പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭാഃ
9 തഥാ നിവസതാം േതഷാം പഞ്ചമം വർഷം അഭ്യഗാത്
ശൃണ്വതാം േലാമേശാക്താനി വാക്യാനി വിവിധാനി ച
10 കൃത്യകാല ഉപസ്ഥാസ്യ ഇതി േചാക്ത്വാ ഘേടാത്കചഃ
രാക്ഷൈസഃ സഹിതഃ സർൈവഃ പൂർവം ഏവ ഗതഃ േഭാ
11 ആർഷ്ടിേഷണാ േമ േതഷാം വസതാം ൈവ മഹാത്മനാം
അഗച്ഛൻ ബഹേവാ മാസാഃ പശ്യതാം മഹദ് അദ്ഭുതം
12 ൈതസ് ത രമമാൈണശ് ച വിഹരദ്ഭിശ് ച പാണ്ഡൈവഃ

ീതിമേന്താ മഹാഭാഗാ മുനയശ് ചാരണാസ് തഥാ
13 ആജ ഃ പാണ്ഡവാൻ ം സിദ്ധാത്മാേനാ യത താഃ
ൈതസ് ൈതഃ സഹ കഥാശ് ച ർ ദിവ്യാ ഭരതസത്തമാഃ
14 തതഃ കതിപയാഹസ്യ മഹാ ദ നിവാസിനം
ഋദ്ധിമന്തം മഹാനാഗം സുപർണഃ സഹസാഹരത്
15 ാകമ്പത മഹാൈശലഃ ാമൃദ്യന്ത മഹാ മാഃ
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ദദൃശുഃ സർവഭൂതാനി പാണ്ഡവാശ് ച തദ് അദ്ഭുതം
16 തതഃ ൈശേലാത്തമസ്യാ ാത് പാണ്ഡവാൻ തി മാരുതഃ
അവഹത് സർവമാല്യാനി ഗന്ധവന്തി ശുഭാനി ച
17 ത പുഷ്പാണി ദിവ്യാനി സുഹൃദ്ഭിഃ സഹ പാണ്ഡവാഃ
ദദൃശുഃ പഞ്ച വർണാനി ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
18 ഭീമേസനം തതഃ കൃഷ്ണാ കാേല വചനം അ വീത്
വിവിേക്ത പർവേതാേദ്ദേശ സുക്ഖാസീനം മഹാഭുജം
19 സുപർണാനിലേവേഗന ശ്വസേനന മഹാബലാത്
പഞ്ച വർണാനി പാത്യേന്ത പുഷ്പാണി ഭരതർഷഭ

ത്യക്ഷം സർവഭൂതാനാം നദീം അശ്വരഥാം തി
20 ഖാണ്ഡേവ സത്യസേന്ധന ാ ാ തവ നേരശ്വര
ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷാംസി വാസവശ് ച നിവാരിതഃ
ഹതാ മായാവിനശ് േചാ ാ ധനുഃ ാപ്തം ച ഗാണ്ഡിവം
21 തവാപി സുമഹത് േതേജാ മഹദ് ബാഹുബലം ച േത
അവിഷഹ്യം അനാധൃഷ്യം ശത തു ബേലാപമം
22 ത്വദ് ബാഹുബലേവേഗന ാസിതാഃ സർവരാക്ഷസാഃ
ഹിത്വാ ൈശലം പദ്യന്താം ഭീമേസന ദിേശാ ദശ
23 തതഃ ൈശേലാത്തമസ്യാ ം ചി മാല്യ ധരം ശിവം
വ്യേപതഭയസംേമാഹാഃ പശ്യ സുഹൃദസ് തവ
24 ഏവം ണിഹിതം ഭീമ ചിരാത് ഭൃതി േമ മനഃ

ം ഇച്ഛാമി ൈശലാ ം ത്വദ് ബാഹുബലം ആ ിതാ
25 തതഃ ക്ഷിപ്തം ഇവാത്മാനം ൗപദ്യാ സ പരന്തപഃ
നാമൃഷ്യത മഹാബാഹുഃ ഹാരം ഇവ സദ്ഗവഃ
26 സിംഹർഷഭ ഗതിഃ ീമാൻ ഉദാരഃ കനക ഭഃ
മനസ്വീ ബലവാൻ ദൃേപ്താ മാനീ ശൂരശ് ച പാണ്ഡവഃ
27 േലാഹിതാക്ഷഃ പൃഥു വ്യംേസാ മത്തവാരണവി മഃ
സിംഹദംേ ാ ബൃഹത് ന്ധഃ ശാലേപാത ഇേവാദ്ഗതഃ
28 മഹാത്മാ ചാരുസർവാംഗഃ കംബു ീേവാ മഹാഭുജഃ
രുക്മപൃഷ്ഠം ധനുഃ ഖഡ്ഗം തൂണാംശ് ചാപി പരാമൃശത്
29 േകസരീവ യേഥാത്സിക്തഃ ഭിന്ന ഇവ വാരണഃ
വ്യേപതഭയസംേമാഹഃ ൈശലം അഭ്യപതദ് ബലീ
30 തം മൃേഗ ം ഇവായാന്തം ഭിന്നം ഇവ വാരണം
ദദൃശുഃ സർവഭൂതാനി ബാണഖഡ്ഗധനുർധരം
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31 ൗപദ്യാ വർധയൻ ഹർഷം ഗദാം ആദായ പാണ്ഡവഃ
വ്യേപതഭയസംേമാഹഃ ൈശലരാജം സമാവിശത്
32 ന ാനിർ ന ച കാതര്യം ന ൈവ വ്യം ന മത്സരഃ
കദാ ചിജ് ജുഷേത പാർഥം ആത്മജം മാതരിശ്വനഃ
33 തദ് ഏകായനം ആസാദ്യ വിഷമം ഭീമദർശനം
ബഹുതാേലാ യം ശൃംഗം ആരുേരാഹ മഹാബലഃ
34 സ കിംനരമഹാനാഗമുനിഗന്ധർവരാക്ഷസാൻ
ഹർഷയൻ പർതവസ്യാ ം ആസസാദ മഹാബലഃ
35 ത ൈവ വണാവാസം ദദർശ ഭരതർഷഭഃ
കാഞ്ചൈനഃ സ്ഫാടികാകാൈരർ േവശ്മഭിഃ സമല തം
36 േമാദയൻ സർവഭൂതാനി ഗന്ധമാദന സംഭഭഃ
സർവഗന്ധവഹസ് ത മാരുതഃ സുസുേഖാ വവൗ
37 ചി ാ വിവിധവർണാഭാശ് ചി മഞ്ജലി ധാരിണഃ
അചിന്ത്യാ വിവിധാസ് ത മാഃ പരമേശാഭനാഃ
38 രത്നജാലപരിക്ഷിപ്തം ചി മാല്യധരം ശിവം
രാക്ഷസാധിപേതഃ സ്ഥാനം ദദർശ ഭരതർഷഭഃ
39 ഗദാഖഡ്ഗധനുഷ്പാണിഃ സമഭിത്യക്തജീവിതഃ
ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
40 തതഃ ശംഖം ഉപാധ്മാസീദ് ദ്വിഷതാം േലാമഹർഷണം
ജ്യാേഘാഷതലേഘാഷം ച കൃത്വാ ഭൂതാന്യ് അേമാഹയത്
41 തതഃ സംഹൃഷ്ടേരാമാണഃ ശബ്ദം തം അഭിദു വുഃ
യക്ഷരാക്ഷസ ഗന്ധർവാഃ പാണ്ഡവസ്യ സമീപതഃ
42 ഗദാപരിഘനി ിംശ ശക്തിശൂലപരശ്വധാഃ

ഗൃഹീതാ വ്യേരാചന്ത യക്ഷരാക്ഷസ ബാഹുഭിഃ
43 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േതഷാം തസ്യ ച ഭാരത
ൈതഃ യുക്താൻ മഹാകാൈയഃ ശക്തിശൂലപരശ്വധാൻ
ഭൈല്ലർ ഭീമഃ ചിേച്ഛദ ഭീമേവഗതൈരസ് തതഃ
44 അന്തരിക്ഷചരാണാം ച ഭൂമിഷ്ഠാനാം ച ഗർജതാം
ശൈരർ വിവ്യാധ ഗാ ാണി രാക്ഷസാനാം മഹാബലഃ
45 സാ േലാഹിതമഹാവൃഷ്ടിർ അഭ്യവർഷൻ മഹാബലം
കാേയഭ്യഃ ച താ ധാരാ രാക്ഷസാനാം സമന്തതഃ
46 ഭീമ ബാഹുബേലാ ൈഷ്ടർ ബഹുധാ യക്ഷരക്ഷസാം
വിനികൃത്താന്യ് അദൃശ്യന്ത ശരീരാണി ശിരാംസി ച
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47 ച്ഛാദ്യമാനം രേക്ഷാഭിഃ പാണ്ഡവം ിയദർശനം
ദദൃശുഃ സർവഭൂതാനി സൂര്യം അ ഗൈണർ ഇവ
48 സ രശ്മിഭിർ ഇവാദിത്യഃ ശൈരർ അരിനിഘാതിഭിഃ
സർവാൻ ആർഛൻ മഹാബാഹുർ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
49 അഭിതർജയമാനാശ് ച രുവന്തശ് ച മഹാരവാൻ
ന േമാഹം ഭീമേസനസ്യ ദദൃശുഃ സർവരാക്ഷസാഃ
50 േത ശൈരഃ ക്ഷതസർവാംഗാ ഭീമേസനഭയാർദിതാഃ
ഭീമം ആർതസ്വരം ച ർ വി കീർണമഹായുധാഃ
51 ഉ ജ്യ േത ഗദാ ശൂലാൻ അസി ശക്തിപരശ്വധാൻ
ദക്ഷിണാം ദിശം ആജ സ് ാസിതാ ദൃഢ ധന്വനാ
52 ത ശൂലഗദാപാണിർ വ േഢാരേ ാ മഹാഭുജഃ
സഖാ ൈവശ്വരണസ്യാസീൻ മണിമാൻ നാമ രാക്ഷസഃ
53 അദർശയദ് അധീകാരം പൗരുഷം ച മഹാബലഃ
സ താൻ ദൃഷ്ട്വാ പരാവൃത്താൻ സ്മയമാന ഇവാ വീത്
54 ഏേകന ബഹവഃ സംേഖ്യ മാനുേഷണ പരാജിതാഃ

ാപ്യ ൈവ വണാവാസം കിം വക്ഷ്യ് അഥ ധേനശ്വരം
55 ഏവം ആഭാഷ്യ താൻ സർവാൻ ന്യവർതത സ രാക്ഷസഃ
ശക്തിശൂലഗദാ പാണിർ അഭ്യധാവച് ച പാണ്ഡവം
56 തം ആപതന്തം േവേഗന ഭിന്നം ഇവ വാരണം
വത്സദൈന്തസ് ിഭിഃ പാർേശ്വ ഭീമേസനഃ സമർപയത്
57 മണിമാൻ അപി സ്ര ദ്ധഃ ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം

ാഹിേണാദ് ഭീമേസനായ പരിക്ഷിപ്യ മഹാബലഃ
58 വിദ പാം മഹാേഘാരാം ആകാേശ മഹതീം ഗദാം
ശൈരർ ബഹുഭിർ അഭ്യർച്ഛദ് ഭീമേസനഃ ശിലാശിൈതഃ
59 തിഹന്യന്ത േത സർേവ ഗദാം ആസാദ്യ സായകാഃ
ന േവഗം ധാരയാം ആസുർ ഗദാ േവഗസ്യ േവഗിതാഃ
60 ഗദായുദ്ധസമാചാരം ബുധ്യമാനഃ സ വീര്യവാൻ
വ്യംസയാം ആസ തം തസ്യ ഹാരം ഭീമവി മഃ
61 തതഃ ശക്തിം മഹാേഘാരാം രുക്മദണ്ഡാം അയസ്മയീം
തസ്മിന്ന് ഏവാന്തേര ധീമാൻ ജഹാരാഥ രാക്ഷസഃ
62 സാ ഭുജം ഭീമനിർ ാദാ ഭിത്ത്വാ ഭീമസ്യ ദക്ഷിണം
സാഗ്നിജ്വാലാ മഹാരൗ ാ പപാത സഹസാ ഭുവി
63 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ ശക്ത്യാമിത പരാ മഃ
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ഗദാം ജ ാഹ കൗരേവ്യാ ഗദായുദ്ധവിശാരദഃ
64 താം ഗൃേഹ്യാന്നദൻ ഭീമഃ സർവൈശക്യായസീം ഗദാം
തരസാ േസാ ഽഭിദു ാവ മണിമന്തം മഹാബലം
65 ദീപ്യമാനം മഹാശൂലം ഹൃഹ്യ മണിമാൻ അപി

ാഹിേണാദ് ഭീമേസനായ േവേഗന മഹതാ നദൻ
66 ഭങ്ക്ത്വാ ശൂലം ഗദാേ ണ ഗദായുദ്ധവിശാരദഃ
അഭിദു ാവ തം തൂർണം ഗരുത്മാൻ ഇവ പന്നഗം
67 േസാ ഽന്തരിക്ഷം അഭി ത്യ വിധൂയ സഹസാ ഗദാം

ചിേക്ഷപ മഹാബാഹുർ വിനദ്യ രണമൂർധനി
68 േസ ാശനിർ ഇേവേ ണ വിസൃഷ്ടാ വാതരംഹസാ
ഹത്വാ രക്ഷഃ ക്ഷിതിം ാപ്യ കൃേത്യവ നിപപാത ഹ
69 തം രാക്ഷസം ഭീമബലം ഭീമേസേനന പാതിതം
ദദൃശുഃ സർവഭൂതാനി സിംേഹേനവ ഗവാം പതിം
70 തം േ ക്ഷ്യ നിഹതം ഭൂമൗ ഹതേശഷാ നിശാചരാഃ
ഭീമം ആർതസ്വരം കൃത്വാ ജ ഃ ാചീം ദിശം തി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 19 27

അധ്യായം 158

1 [ൈവ]
ത്വാ ബഹുവിൈധഃ ശൈബ്ദർ നാദ്യമാനാ ഗിേര ഗുഹാഃ

അജാതശ ഃ കൗേന്തേയാ മാ ീപു ാവ് ഉഭാവ് അപി
2 ധൗമ്യഃ കൃഷ്ണാ ച വി ാശ് ച സർേവ ച സുഹൃദസ് തഥാ
ഭീമേസനം അപശ്യന്തഃ സർേവ വിമനേസാ ഽഭവൻ
3 ൗപദീം ആർഷ്ടിേഷണായ ദായ തു മഹാരഥാഃ
സഹിതാഃ സായുധാഃ ശൂരാഃ ൈശലം ആരുരുഹുസ് തദാ
4 തതഃ സ ാപ്യ ൈശലാ ം വീക്ഷമാണാ മഹാരഥാഃ
ദദൃശുസ് േത മേഹഷ്വാസാ ഭീമേസനം അരിന്ദമം
5 രതശ് ച മഹാകായാൻ ഗതസത്ത്വാംശ് ച രാക്ഷസാൻ
മഹാബലാൻ മഹാേഘാരാൻ ഭീമേസേനന പാതിതാൻ
6 ശുശുേഭ സ മഹാബാഹുർ ഗദാഖഡ്ഗധനുർധരഃ
നിഹത്യ സമേര സർവാൻ ദാനവാൻ മഘവാൻ ഇവ
7 തതസ് േത സമതി മ്യ പരിഷ്വജ്യ വൃേകാദരം
തേ ാപവിവിശുഃ പാർഥാഃ ാപ്താ ഗതിം അനുത്തമാം
8 ൈതശ് ചതുർഭിർ മേഹഷ്വാൈസർ ഗിരിശൃംഗം അേശാഭത
േലാകപാൈലർ മഹാഭാൈഗർ ദിവം േദവവൈരർ ഇവ
9 കുേബര സദനം ദൃഷ്ട്വാ രാക്ഷസാംശ് ച നിപാതിതാൻ

ാതാ ാതരം ആസീനം അഭ്യഭാഷത പാണ്ഡവം
10 സാഹസാദ് യദി വാ േമാഹാദ് ഭീമ പാപം ഇദം കൃതം
ൈനതത് േത സദൃശം വീര മുേനർ ഇവ മൃഷാ വചഃ
11 രാജദ്വിഷ്ടം ന കർതവ്യം ഇതി ധർമവിേദാ വിദുഃ

ിദശാനാം ഇദം ദ്വിഷ്ടം ഭീമേസന ത്വയാ കൃതം
12 അർഥധർമാവ് അനാദൃത്യ യഃ പാേപ കുരുേത മനഃ
കർമണാം പാർഥ പാപാനാം സഫലം വിന്ദേത വം
പുനർ ഏവം ന കർതവ്യം മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
13 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ ാതാ ാതരം അച തം
അർഥതത്ത്വവിഘാഗജ്ഞഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വിരരാമ മഹാേതജാ തം ഏവാർഥം വിചിന്തയൻ
14 തതസ് തു ഹതശിഷ്ടാ േയ ഭീമേസേനന രാക്ഷസാഃ
സഹിതാഃ ത്യപദ്യന്ത കുേബര സദനം തി
15 േത ജേവന മഹാേവഗാഃ ാപ്യ ൈവ വണാലയം
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ഭീമം ആർതസ്വരം ച ർ ഭീമേസനഭയാർദിതാഃ
16 ന്യസ്തശ ായുധാഃ ാന്താഃ േശാനിതാക്ത പരിച്ഛദാഃ

കീർണമൂർധജാ രാജൻ യക്ഷാധിപതിം അ വൻ
17 ഗദാപരിഘനി ിംശ േതാമര ാസേയാധിനഃ
രാക്ഷസാ നിഹതാഃ സർേവ തവ േദവപുരഃസരാഃ
18 മൃദ്യ തരസാ ൈശലം മാനുേഷണ ധേനശ്വര
ഏേകന സഹിതാഃ സംേഖ്യ ഹതാഃ േ ാധവശാ ഗണാഃ
19 വരാ രക്ഷേസ ാണാം യക്ഷാണാം ച ധനാധിപ
േശരേത നിഹതാ േദവ ഗതസത്ത്വാഃ പരാസവഃ
20 ലബ്ധഃ ൈശേലാ വയം മുക്താമണിമാംസ് േത സഖാ ഹതഃ
മാനുേഷണ കൃതം കർമ വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
21 സ തച് ത്വാ തു സ്ര ദ്ധഃ സർവയക്ഷഗണാധിപഃ
േകാപസംരക്ത നയനഃ കഥം ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ
22 ദ്വിതീയം അപരാധ്യന്തം ഭീമം ത്വാ ധേനശ്വരഃ
ചുേ ാധ യക്ഷാധിപതിർ യുജ്യതാം ഇതി ചാ വീത്
23 അഥാ ധനസങ്കാശം ഗിരികൂടം ഇേവാ ിതം
ഹൈയഃ സംേയാജയാം ആസുർ ഗാന്ധർൈവർ ഉത്തമം രഥം
24 തസ്യ സർഗ ഗുേണാേപതാ വിമലാക്ഷാ ഹേയാത്തമാഃ
േതേജാബലജേവാേപതാ നാനാരത്നവിഭൂഷിതാഃ
25 േശാഭമാനാ രേഥ യുക്താസ് തരിഷ്യന്ത ഇവാശുഗാഃ
ഹർഷയാം ആസുർ അേന്യാന്യം ഇംഗിൈതർ വിജയാവൈഹഃ
26 സ തം ആസ്ഥായ ഭഗവാൻ രാജരാേജാ മഹാരഥം

യയൗ േദവഗന്ധർൈവഃ യമാേനാ മഹാദ തിഃ
27 തം യാന്തം മഹാത്മാനം സർവയക്ഷധനാധിപം
രക്താക്ഷാ േഹമസങ്കാശാ മഹാകായാ മഹാബലാഃ
28 സായുധാ ബദ്ധനി ിംശാ യക്ഷാ ദശശതായുതാഃ
ജേവന മഹതാ വീരാഃ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
29 തം മഹാന്തം ഉപായാന്തം ധേനശ്വരം ഉപാന്തിേക
ദദൃശുർ ഹൃഷ്ടേരാമാണഃ പാണ്ഡവാഃ ിയദർശനം
30 കുേബരസ് തു മഹാസത്ത്വാൻ പാേന്ദാഃപു ാൻ മഹാരഥാൻ
ആത്തകാർമുകനി ിംശാൻ ദൃഷ്ട്വാ ീേതാ ഽഭവത് തദാ
31 േത പക്ഷിണ ഇേവാത്പത്യ ഗിേരഃ ശൃംഗം മഹാജവാഃ
ത സ് േതഷാം സമഭ്യാേശ ധേനശ്വര പുരഃസരാഃ
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32 തതസ് തം ഹൃഷ്ടമനസം പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
സമീക്ഷ്യ യക്ഷഗന്ധർവാ നിർവികാരാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
33 പാണ്ഡവാശ് ച മഹാത്മാനഃ ണമ്യ ധനദം ഭും
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധർമപു ശ് ച ധർമവിത്
34 അപരാധം ഇവാത്മാനം മന്യമാനാ മഹാരഥാഃ
ത ഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ പരിവാര്യ ധേനശ്വരം
35 ശയ്യാസനവരം ീമത് പുഷ്പകം വിശ്വകർമണാ
വിഹിതം ചി പര്യന്തം ആതിഷ്ഠത ധനാധിപഃ
36 തം ആസീനം മഹാകായാഃ ശ കർണാ മഹാജവാഃ
ഉേപാപവിവിശുർ യക്ഷാ രാക്ഷസാശ് ച സഹ ശഃ
37 ശതശശ് ചാപി ഗന്ധർവാസ് തൈഥവാപ്സരസാം ഗണാഃ
പരിവാേര്യാപതിഷ്ഠന്ത യഥാ േദവാഃ ശത തും
38 കാഞ്ചനീം ശിരസാ ബി ദ് ഭീമേസനഃ ജം ശുഭാം
ബാണഖഡ്ഗധനുഷ്പാണിർ ഉൈദക്ഷത ധനാധിപം
39 ന ഭീർ ഭീമസ്യ ന ാനിർ വിക്ഷതസ്യാപി രാക്ഷൈസഃ
ആസീത് തസ്യാം അവസ്ഥായാം കുേബരം അപി പശ്യതഃ
40 ആദദാനം ശിതാൻ ബാണാൻ േയാ കാമം അവസ്ഥിതം
ദൃഷ്ട്വാ ഭീമം ധർമസുതം അ വീൻ നരവാഹനഃ
41 വിദുസ് ത്വാം സർവഭൂതാനി പാർഥ ഭൂതഹിേത രതം
നിർഭയശ് ചാപി ൈശലാേ വസ ത്വം സഹ ബ ഭിഃ
42 ന ച മന സ് ത്വയാ കാേര്യാ ഭീമേസനസ്യ പാണ്ഡവ
കാേലൈനേത ഹതാഃ പൂർവം നിമിത്തം അനുജസ് തവ
43 ീഷാ ചാ ന കർതവ്യാ സാഹസം യദ് ഇദം കൃതം
ദൃഷ്ടശ് ചാപി സുൈരഃ പൂർവം വിനാേശാ യക്ഷരാക്ഷസാം
44 ന ഭീമേസേന േകാേപാ േമ ീേതാ ഽസ്മി ഭരതർഷഭ
കർമണാേനന ഭീമസ്യ മമ തുഷ്ടിർ അഭൂത് പുരാ
45 ഏവം ഉക്ത്വാ തു രാജാനം ഭീമേസനം അഭാഷത
ൈനതൻ മനസി േമ താത വർതേത കുരുസത്തമ
യദ് ഇദം സാഹസം ഭീമകൃഷ്ണാർേഥ കൃതവാൻ അസി
46 മാം അനാദൃത്യ േദവാംശ് ച വിനാശം യക്ഷരക്ഷസാം
സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ േതനാഹം ീതിമാംസ് ത്വയി
ശാപാദ് അസ്മി വിനിർമുേക്താ േഘാരാദ് അദ്യ വൃേകാദര
47 അഹം പൂർവം അഗേസ്ത്യന േദ്ധന പരമർഷിണാ
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ശേപ്താ ഽപരാേധ കസ്മിംശ് ചിത് തൈസ്യഷാ നി തിഃ കൃതാ
48 ദൃേഷ്ടാ ഹി മമ സേങ്ക്ലശഃ പുരാ പാണ്ഡവനന്ദന
ന തവാ ാപരാേധാ ഽസ്തി കഥം ചിദ് അപി ശ ഹൻ
49 [യ്]
കഥം ശേപ്താ ഽസി ഭഗവന്ന് അഗേസ്ത്യന മഹാത്മനാ
േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േദവ തൈവതച് ഛാപകാരണം
50 ഇദം ചാശ്ചര്യ ഭൂതം േമ യത് േ ാധാത് തസ്യ ധീമതഃ
തൈവവ ത്വം ന നിർദഗ്ധഃ സബലഃ സപദാനുഗഃ
51 [ൈവ ്]
േദവതാനാം അഭൂൻ മ ഃ കുശവത്യാം നേരശ്വര
കൃതസ് ത ാഹം അഗമം മഹാപദ്മശൈതസ് ിഭിഃ
യക്ഷാണാം േഘാരരൂപാണാം വിവിധായുധധാരിണാം
52 അധ്വന്യ് അഹം അഥാപശ്യം അഗസ്ത്യം ഋഷിസത്തമം
ഉ ം തപസ് തപസ്യന്തം യമുനാതീരം ആ ിതം
നാനാപക്ഷിഗണാകീർണം പുഷ്പിത മേശാഭിതം
53 തം ഊർധ്വബാഹും ദൃഷ്ട്വാ തു സൂര്യസ്യാഭിമുഖം സ്ഥിതം
േതേജാരാശിം ദീപ്യമാനം ഹുതാശനം ഇൈവധിതം
54 രാക്ഷസാധിപതിഃ ീമാൻ മണിമാൻ നാമ േമ സഖാ
മൗർഖ്യാദ് അജ്ഞാനഭാവാച് ച ദർപാൻ േമാഹാച് ച ഭാരത
ന്യഷ്ഠീവദ് ആകാശഗേതാ മഹർേഷസ് തസ്യ മൂർധനി
55 സ േകാപാൻ മാം ഉവാേചദം ദിശഃ സർവാ ദഹന്ന് ഇവ
മാം അവജ്ഞായ ദുഷ്ടാത്മാ യസ്മാദ് ഏഷ സഖാ തവ
56 ധർഷണാം കൃതവാൻ ഏതാം പശ്യതസ് േത ധേനശ്വര
തസ്മാത് സൈഹഭിഃ ൈസൈന്യസ് േത വധം ാപ്സ്യതി മാനുഷാത്
57 ത്വം ചാപ്യ് ഏഭിർ ഹൈതഃ ൈസൈന്യഃ േ ശം ാപ്സ്യസി ദുർമേത
തം ഏവ മാനുഷം ദൃഷ്ട്വാ കിൽബിഷാദ് വി േമാക്ഷ്യേസ
58 ൈസന്യാനാം തു തൈവേതഷാം പു പൗ ബലാന്വിതം
ന ശാപം ാപ്സ്യേത േഘാരം ഗച്ഛ േത ഽഽജ്ഞാം കരിഷ്യതി
59 ഏഷ ശാേപാ മയാ ാപ്തഃ ാക്തസ്മാദ് ഋഷിസത്തമാത്
സ ഭീേമന മഹാരാജ ാ ാ തവ വിേമാക്ഷിതഃ
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അധ്യായം 159

1 [ൈവ ്]
യുധിഷ്ഠിര ധൃതിർ ദാക്ഷ്യം േദശകാലൗ പരാ മഃ
േലാകത വിധാനാനാം ഏഷ പഞ്ചവിേധാ വിധിഃ
2 ധൃതിമന്തശ് ച ദക്ഷാശ് ച േസ്വ േസ്വ കർമണി ഭാരത
പരാ മവിധാനജ്ഞാ നരാഃ കൃതയുേഗ ഽഭവൻ
3 ധൃതിമാൻ േദശകാലജ്ഞഃ സർവധർമവിധാനവിത്
ക്ഷ ിയഃ ക്ഷ ിയ േ ഷ്ഠ പൃഥിവീം അനുശാസ്തി ൈവ
4 യ ഏവം വർതേത പാർഥ പുരുഷഃ സർവകർമസു
സ േലാേക ലഭേത വീര യേശാ േ ത്യ ച സദ്ഗതിം
5 േദശകാലാന്തര േ ഃ കൃത്വാ ശ ഃ പരാ മം
സ ാപ്തസ് ിദിേവ രാജ്യം വൃ ഹാ വസുഭിഃ സഹ
6 പാപാത്മാ പാപബുദ്ധിർ യഃ പാപം ഏവാനുവർതേത
കർമണാം അവിഭാഗജ്ഞഃ േ ത്യ േചഹ ച നശ്യതി
7 അകാലജ്ഞഃ സുദുർേമധാഃ കാര്യാണാം അവിേശഷവിത്
വൃഥാചാര സമാരംഭഃ േ ത്യ േചഹ ച നശ്യതി
8 സാഹേസ വർതമാനാനാം നികൃതീനാം ദുരാത്മനാം
സർവസാമർഥ്യ ലി നാം പാേപാ ഭവതി നിശ്ചയഃ
9 അധർമേജ്ഞാ ഽവലിപ്തശ് ച ബാല ബുദ്ധിർ അമർഷണഃ
നിർഭേയാ ഭീമേസേനാ ഽയം തം ശാധി പുരുഷർഷഭ
10 ആർഷ്ടിേഷണസ്യ രാജർേഷഃ ാപ്യ ഭൂയസ് ത്വം ആ മം
താമി ം ഥമം പക്ഷം വീതേശാകഭേയാ വസ
11 അലകാഃ സഹ ഗന്ധർൈവർ യൈക്ഷശ് ച സഹ രാക്ഷൈസഃ
മൻ നിയുക്താ മനുേഷ്യ സർേവ ച ഗിരിവാസിനഃ
രക്ഷ ത്വാ മഹാബാേഹാ സഹിതം ദ്വിജസത്തൈമഃ
12 സാഹേസഷു ച സന്തിഷ്ഠന്ന് ഇഹ ൈശേല വൃേകാദരഃ
വാര്യതാം സാധ്വ് അയം രാജംസ് ത്വയാ ധർമഭൃതാം വര
13 ഇതഃ പരം ച രാേജ ക്ഷ്യന്തി വനേഗാചരാഃ
ഉപസ്ഥാസ്യന്തി ച സദാ രക്ഷിഷ്യന്തി ച സർവശഃ
14 തൈഥവ ചാന്ന പാനാനി സ്വാദൂനി ച ബഹൂനി ച
ഉപസ്ഥാസ്യന്തി േവാ ഗൃഹ്യ മത് േ ഷ്യാഃ പുരുഷർഷഭ
15 യഥാ ജി ർ മേഹ സ്യ യഥാ വാേയാർ വൃേകാദരഃ
ധർമസ്യ ത്വം യഥാ താത േയാേഗാത്പേന്നാ നിജഃ സുതഃ
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16 ആത്മജാവ് ആത്മസമ്പന്നൗ യമൗ േചാഭൗ യഥാശ്വിേനാഃ
രക്ഷ്യാസ് തദ്വൻ മമാപീഹ യൂയം സർേവ യുധിഷ്ഠിര
17 അർഥതത്ത്വവിഭാഗജ്ഞഃ സർവധർമവിേശഷവിത്
ഭീമേസനാദ് അവരജഃ ഫൽഗുനഃ കുശലീ ദിവി
18 യാഃ കാശ് ചന മതാ േലാേകഷ്വ് അ ്യാഃ പരമസമ്പദഃ
ജന്മ ഭൃതി താഃ സർവാഃ സ്ഥിതാസ് താത ധനഞ്ജേയ
19 ദേമാ ദാനം ബലം ബുദ്ധിർ ീർ ധൃതിർ േതജ ഉത്തമം
ഏതാന്യ് അപി മഹാസേത്ത്വ സ്ഥിതാന്യ് അമിതേതജസി
20 ന േമാഹാത് കുരുേത ജി ഃ കർമ പാണ്ഡവ ഗർഹിതം
ന പാർഥസ്യ മൃേഷാക്താനി കഥയന്തി നരാ നൃഷു
21 സ േദവ പിതൃഗന്ധർൈവഃ കുരൂണാം കീർതിവർധനഃ
മാനിതഃ കുരുേത ഽ ാണി ശ സദ്മനി ഭാരത
22 േയാ ഽസൗ സർവാൻ മഹീപാലാൻ ധർേമണ വശം ആനയത്
സ ശന്തനുർ മഹാേതജാ പിതുസ് തവ പിതാമഹഃ

ീയേത പാർഥ പാർേഥന ദിവി ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
23 സമ്യക് ചാസൗ മഹാവീര്യഃ കുലധുര്യ ഇവ സ്ഥിതഃ
പിതൄൻ േദവാംസ് തഥാ വി ാൻ പൂജയിത്വാ മഹായശഃ
സപ്ത മുഖ്യാൻ മഹാേമധാൻ ആഹരദ് യമുനാം തി
24 അധിരാജഃ സ രാജംസ് ത്വാം ശന്തനുഃ പിതാമഹഃ
സ്വർഗജിച് ഛ േലാകസ്ഥഃ കുശലം പരിപൃച്ഛതി
25 [ൈവ]
തതഃ ശക്തിം ഗദാം ഖഡ്ഗം ധനുശ് ച ഭരതർഷഭ

ാധ്വം കൃത്വാ നമശ് ചേ കുേബരായ വൃേകാദരഃ
26 തേതാ ഽ വീദ് ധനാധ്യക്ഷഃ ശരണ്യഃ ശരണാഗതം
മാനഹാ ഭവ ശ ണാം സുഹൃദാം നന്ദിവർധനഃ
27 േസ്വഷു േവശ്മസു രേമ്യഷു വസതാമി താപനാഃ
കാമാൻ ഉപഹരിഷ്യന്തി യക്ഷാ േവാ ഭരതർഷഭാഃ
28 ശീ ം ഏവ ഗുഡാേകശഃ കൃതാ ഃ പുരുഷർഷഭഃ
സാക്ഷാൻ മഘവതാ സൃഷ്ടഃ സ ാപ്സ്യതി ധനഞ്ജയഃ
29 ഏവം ഉത്തമകർമാണം അനുശിഷ്യ യുധിഷ്ഠിരം
അസ്തം ഗിരിവരേ ഷ്ഠം യയൗ ഗുഹ്യകാധിപഃ
30 തം പരിേസ്താമ സങ്കീർൈണർ നാനാരത്നവിഭൂഷിൈതഃ
യാൈനർ അനുയയുർ യക്ഷാ രാക്ഷസാശ് ച സഹ ശഃ
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31 പക്ഷിണാം ഇവ നിർേഘാഷഃ കുേബര സദനം തി
ബഭൂവ പരമാശ്വാനാം ഐരാവത പേഥ യതാം
32 േത ജ സ് തൂർണം ആകാശം ധനാധിപതി വാജിനഃ

കർഷന്ത ഇവാ ാണി പിബന്ത ഇവ മാരുതം
33 തതസ് താനി ശരീരാണി ഗതസത്ത്വാനി രക്ഷസാം
അപാകൃഷ്യന്ത ൈശലാ ാദ് ധനാധിപതി ശാസനാത്
34 േതഷാം ഹി ശാപകാേലാ ഽസൗ കൃേതാ ഽഗേസ്ത്യന ധീമതാ
സമേര നിഹതാസ് തസ്മാത് സർേവ മണിമതാ സഹ
35 പാണ്ഡവാസ് തു മഹാത്മാനസ് േതഷു േവശ്മസു താം ക്ഷപാം
സുഖം ഊഷുർ ഗേതാേദ്വഗാഃ പൂജിതാഃ സർവരാക്ഷൈസഃ
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അധ്യായം 160

1 [ൈവ]
തതഃ സൂേര്യാദേയ ധൗമ്യഃ കൃത്വാഹ്നികം അരിന്ദമ
ആർഷ്ടിേഷേണന സഹിതഃ പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതത
2 േത ഽഭിവാദ്യാർഷ്ടിേഷണസ്യ പാദൗ ധൗമ്യസ്യ ൈചവ ഹ
തതഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ ാഹ്മണാംസ് താൻ അപൂജയൻ
3 തേതാ യുധിഷ്ഠിരം ദൗേമ്യാ ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിേണ കേര

ാചീം ദിശം അഭിേ ക്ഷ്യ മഹർഷിർ ഇദം അ വീത്
4 അസൗ സാഗരപര്യന്താം ഭൂമിം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
ൈശര രാേജാ മഹാരാജ മന്ദേരാ ഽഭിവിരാജേത
5 ഇ ൈവ വണാവ് ഏതാം ദിശം പാണ്ഡവ രക്ഷതഃ
പർവൈതശ് ച വനാൈന്തശ് ച കാനൈകശ് േചാപേശാഭിതാം
6 ഏതദ് ആഹുർ മേഹ സ്യ രാേജ്ഞാ ൈവശ്വരണസ്യ ച
ഋശയഃ സർവധർമജ്ഞാഃ സദ്മ താത മനീഷിണഃ
7 അതശ് േചാദ്യന്തം ആദിത്യം ഉപതിഷ്ഠന്തി ൈവ ജാഃ
ഋഷയശ് ചാപി ധർമജ്ഞാഃ സിദ്ധാഃ സാധ്യാശ് ച േദവതാഃ
8 യമസ് തു രാജാ ധർമാത്മാ സർവ ാണഭൃതാം ഭുഃ
േ തസത്ത്വഗതീം ഏതാം ദക്ഷിണാം ആ ിേതാ ദിശം
9 ഏതത് സംയമനം പുണ്യം അതീവാദ്ഭുത ദർശനം
േ തരാജസ്യ ഭവനം ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുതം
10 യം ാപ്യ സവിതാ രാജൻ സേത്യന തിതിഷ്ഠതി
അസ്തം പർവതരാജാനം ഏതം ആഹുർ മനീഷിണഃ
11 ഏതം പർവതരാജാനം സമു ം ച മേഹാദധിം
ആവസൻ വരുേണാ രാജാ ഭൂതാനി പരിരക്ഷതി
12 ഉദീചീം ദീപയന്ന് ഏഷ ദിശം തിഷ്ഠതി കീർതിമാൻ
മഹാേമരുർ മഹാഭാഗ ശിേവാ ഹ്മവിദാം ഗതിഃ
13 യസ്മിൻ ഹ്മ സേദാ ൈചവ തിഷ്ഠേത ച ജാപതിഃ
ഭൂതാത്മാ വിസൃജൻ സർവം യത് കിം ചിജ് ജംഗമാഗമം
14 യാൻ ആഹുർ ഹ്മണഃ പു ാൻ മാനസാൻ ദക്ഷ സപ്തമാൻ
േതഷാം അപി മഹാേമരുഃ സ്ഥാനം ശിവം അനാമയം
15 അൈ വ തിതിഷ്ഠന്തി പുനർ അേ ാദയന്തി ച
സപ്ത േദവർഷയസ് താത വസിഷ്ഠ മുഖാഃ സദാ
16 േദശം വിരജസം പശ്യ േമേരാർ ശിഖരം ഉത്തമം
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യ ാത്മ തൃൈപ്തർ അധ്യാേസ്ത േദൈവഃ സഹ പിതാമഹഃ
17 യം ആഹുഃ സർവഭൂതാനാം കൃേതഃ കൃതിം വം
അനാദി നിധനം േദവം ഭും നാരായണം പരം
18 ഹ്മണഃ സദനാത് തസ്യ പരം സ്ഥാനം കാശേത
േദവാശ് ച യത്നാത് പശ്യന്തി ദിവ്യം േതേജാമയം ശിവം
19 അത്യർകാനല ദീപ്തം തത് സ്ഥാനം വിേഷ്ണാർ മഹാത്മനഃ
സ്വൈയവ ഭയാ രാജൻ ദുേ ക്ഷ്യം േദവദാനൈവഃ
20 തദ് ൈവ േജ്യാതീംഷി സർവാണി ാപ്യ ഭാസന്തി േനാ ഽപി ച
സ്വയം വിഭുർ അദീനാത്മാ ത ഹ്യ് അഭിവിരാജേത
21 യതയസ് ത ഗച്ഛന്തി ഭക്ത്യാ നാരായണം ഹരിം
പേരണ തപസാ യുക്താ ഭാവിതാഃ കർമഭിഃ ശുൈഭഃ
22 േയാഗസിദ്ധാ മഹാത്മാനസ് തേമാ േമാഹവിവർജിതാഃ
ത ഗത്വാ പുനർ േനമം േലാകം ആയാന്തി ഭാരത
23 സ്ഥാനം ഏതൻ മഹാഭാഗ വം അക്ഷയം അവ്യയം
ഈഷ്വരസ്യ സദാ ഹ്യ് ഏതത് ണമാ യുധിഷ്ഠിര
24 ഏതം േജ്യാതീംഷി സർവാണി കർഷൻ ഭഗവാൻ അപി
കുരുേത വിതമഃ കർമാ ആദിേത്യാ ഽഭി ദക്ഷിണം
25 അസ്തം ാപ്യ തതഃ സന്ധ്യാം അതി മ്യ ദിവാകരഃ
ഉദീചീം ഭജേത കാഷ്ഠാം ദിശം ഏഷ വിഭാവസുഃ
26 സ േമരും അനുവൃത്തഃ സൻ പുനർ ഗച്ഛതി പാണ്ഡവ

ാന്ന്മുഖഃ സവിതാ േദവഃ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
27 സ മാസം വിഭജൻ കാലം ബഹുധാ പർവ സന്ധിഷു
തൈഥവ ഭഗവാൻ േസാേമാ നക്ഷൈ ഃ സഹ ഗച്ഛതി
28 ഏവം ഏവ പരി മ്യ മഹാേമരും അത ിതഃ
ഭാവയൻ സർവഭൂതാനി പുനർ ഗച്ഛതി മന്ദരം
29 തഥാ തമി ഹാ േദേവാ മയൂൈഖർ ഭാവയഞ് ജഗത്
മാർഗം ഏതദ് അസംബാധം ആദിത്യഃ പരിവർതേത
30 സിസൃ ഃ ശിശിരാണ്യ് ഏഷ ദക്ഷിണാം ഭജേത ദിശം
തതഃ സർവാണി ഭൂതാനി കാലഃ ശിശിരം ഋച്ഛതി
31 സ്ഥാവരാണാം ച ഭൂതാനാം ജംഗമാനാം ച േതജസാ
േതജാംസി സമുപാദേത്ത നിവൃത്തഃ സൻ വിഭാവസുഃ
32 തതഃ േസ്വദഃ മസ് ത ീ ാനിശ് ച ഭജേത നരാൻ

ാണിഭിഃ സതതം സ്വേപ്നാ ഹ്യ് അഭീക്ഷ്ണം ച നിേഷവ്യേത
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33 ഏവം ഏതദ് അനിർേദശ്യം മാർഗം ആവൃത്യ ഭാനുമാൻ
പുനഃ സൃജതി വർഷാണി ഭഗവാൻ ഭാവയൻ ജാഃ
34 വൃഷ്ടിം മാരുത സന്താൈപഃ സുൈഖഃ സ്ഥാവരജംഗമാൻ
വർധയൻ സുമഹാേതജാ പുനഃ തിനിവർതേത
35 ഏവം ഏഷ ചരൻ പാർഥ കാലച ം അത ിതഃ

കർഷൻ സർവഭൂതാനി സവിതാ പരിവർതേത
36 സന്തതാ ഗതിർ ഏതസ്യ ൈനഷ തിഷ്ഠതി പാണ്ഡവ
ആദാൈയവ തു ഭൂതാനാം േതേജാ വിസൃജേത പുനഃ
37 വിഭജൻ സർവഭൂതാനാം ആയുഃ കർമ ച ഭാരത
അേഹാരാ ാൻ കലാഃ കാഷ്ഠാഃ സൃജത്യ് ഏഷ സദാ വിഭുഃ
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അധ്യായം 161

1 [ൈവ]
തസ്മിൻ നേഗേ വസതാം തു േതഷാം; മഹാത്മനാം സദ് തം ആസ്ഥിതാ 
നാം
രതിഃ േമാദശ് ച ബഭൂവ േതഷാം; ആകാങ്ക്ഷതാം ദർശനം അർജുനസ്യ
2 താൻ വീര്യയുക്താൻ സുവിശുദ്ധസത്ത്വാംസ്; േതജസ്വിനഃ സത്യഘൃതി

ധാനാൻ
സ ീയമാണാ ബഹേവാ ഽഭിജ ർ; ഗന്ധർവസംഘാശ് ച മഹർഷയശ് ച
3 തം പാദൈപഃ പുഷ്പധൈരർ ഉേപതം; നേഗാത്തമം ാപ്യ മഹാരഥാനാം
മനഃ സാദഃ പരേമാ ബഭൂവ; യഥാ ദിവം ാപ്യ മരുദ്ഗണാനാം
4 മയൂരഹംസസ്വനനാദിതാനി; പുേഷ്പാപകീർണാനി മഹാചലസ്യ
ശൃംഗാണി സാനൂനി ച പശ്യമാനാ; ഗിേരഃ പരം ഹർഷം അവാപ്യ ത ഃ
5 സാക്ഷാത് കുേബേരണ കൃതാശ് ച തസ്മിൻ; നേഗാത്തേമ സംവൃതകൂലേരാധ 
സഃ
കാദംബ കാരണ്ഡവഹംസജുഷ്ടാഃ; പദ്മാകുലാഃ പുഷ്കരിണീർ അപശ്യൻ
6 ീദാ േദശാംശ് ച സമൃദ്ധരൂപാൻ; സുചി മാല്യാവൃത ജാതേശാഭാൻ
മണി േവകാൻ സുമേനാഹരാംശ് ച; യഥാ ഭേവയുർ ധനദസ്യ രാജ്ഞഃ
7 അേനകവർൈണശ് ച സുഗന്ധിഭിശ് ച; മഹാ ൈമഃ സന്തതം അ മാലിഭിഃ
തപഃ ധാനാഃ സതതം ചരന്തഃ; ശൃംഗം ഗിേരശ് ചിന്തയിതും ന േശകുഃ
8 സ്വേതജസാ തസ്യ ഗേതാത്തമസ്യ; മഹൗഷധീനാം ച തഥാ ഭാവാത്
വിഭക്തഭാേവാ ന ബഭൂവ കശ് ചിദ്; അഹർ നിശാനാം പുരുഷ വീര
9 യം ആസ്ഥിതഃ സ്ഥാവരജംഗമാനി; വിഭാവസുർ ഭാവയേത ഽമിതൗജഃ
തേസ്യാദയം ചാസ്തമയം ച വീരാസ്; ത സ്ഥിതാസ് േത ദദൃശുർ നൃസിംഹാഃ
10 രേവ തമി ാഗമ നിർഗമാംസ് േത; തേഥാദയം ചാസ്തമയം ച വീരാഃ
സമാവൃതാഃ േ ക്ഷ്യ തേമാനുദസ്യ; ഗഭസ്തിജാൈലഃ ദിേശാ ദിശശ് ച
11 സ്വാധ്യായവന്തഃ സതത ിയാശ് ച; ധർമ ധാനാശ് ച ശുചി താശ് ച
സേത്യ സ്ഥിതാസ് തസ്യ മഹാരഥസ്യ; സത്യ തസ്യാഗമന തീക്ഷാഃ
12 ഇൈഹവ ഹർേഷാ ഽ സമാഗതാനാം; ക്ഷി ം കൃതാേ ണ ധനഞ്ജേയന
ഇതി വന്തഃ പരമാശിഷസ് േത; പാർഥാസ് തേപാേയാഗപരാ ബഭൂവുഃ
13 ദൃഷ്ട്വാ വിചി ാണി ഗിരൗ വനാനി; കിരീടിനം ചിന്തയതാം അഭീക്ഷ്ണം
ബഭൂവ രാ ിർ ദിവസശ് ച േതഷാം; സംവത്സേരൈണവ സമാനരൂപഃ
14 യൈദവ ദൗമ്യാനുമേത മഹാത്മാ; കൃത്വാ ജടാഃ ജിതഃ സ ജി ഃ
തൈദവ േതഷാം ന ബഭൂവ ഹർഷഃ; കുേതാ രതിസ് തദ്ഗതമാനസാനാം
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15 ാതുർ നിേയാഗാത് തു യുധിഷ്ഠിരസ്യ; വനാദ് അസൗ വാരണമത്തഗാമീ
യത് കാമ്യകാത് ജിതഃ സ ജി സ്; തൈദവ േത േശാകഹതാ ബഭൂവുഃ
16 തഥാ തു തം ചിന്തയതാം സിതാശ്വം; അ ാർഥിനം വാസവം അഭ േപതം
മാേസാ ഽഥ കൃേ ണ തദാ വ്യതീതസ്; തസ്മിൻ നേഗ ഭാരത ഭാരതാനാം
17 തതഃ കദാചിദ് ധരി സ യുക്തം; മേഹ വാഹം സഹേസാപയാതം
വിദ ത് ഭം േ ക്ഷ്യ മഹാരഥാനാം; ഹർേഷാ ഽർജുനം ചിന്തയതാം ബഭൂവ
18 സ ദീപ്യമാനഃ സഹസാന്തരിക്ഷം; കാശയൻ മാതലിസംഗൃഹീതഃ
ബഭൗ മേഹാൽേകവ ഘനാന്തരസ്ഥാ; ശിേഖവ ചാേഗ്നർ ജ്വലിതാ വിധൂമാ
19 തം ആസ്ഥിതഃ സന്ദദൃേശ കിരീടീ; ഗ്വീ വരാണ്യ് ആഭരണാനി ബി ത്
ധനഞ്ജേയാ വർജ ധര ഭാവഃ; ിയാ ജ്വലൻ പർവതം ആജഗാമ
20 സ ൈശലം ആസാദ്യ കിരീടമാലീ; മേഹ വാഹാദ് അവരുഹ്യ തസ്മാത്
ധൗമ്യസ്യ പാദാവ് അഭിവാദ്യ പൂർവം; അജാതശേ ാസ് തദനന്തരം ച
21 കൃേകാദരസ്യാപി വവന്ദ പാദൗ; മാ ീ സുതാഭ്യാം അഭിവാദിതശ് ച
സേമത്യ കൃഷ്ണാം പരിസാന്ത്വ്യ ൈചനാം; േഹ്വാ ഽഭവദ് ാതുർ ഉപഹ്വേര സഃ
22 ബഭൂവ േതഷാം പരമഃ ഹർഷസ്; േതനാ േമേയണ സമാഗതാനാം
സ ചാപി താൻ േ ക്ഷ്യ കിരീടമാലീ; നനന്ദ രാജാനം അഭി ശംസൻ
23 യം ആസ്ഥിതഃ സപ്ത ജഘാന പൂഗാൻ; ദിേതഃ സുതാനാം നമുേചർ നിഹന്താ
തം ഇ വാഹം സമുേപത്യ പാർഥാഃ; ദക്ഷിണം ച ർ അദീനസത്ത്വാഃ
24 േത മാലേതശ് ച ർ അതീവ ഹൃഷ്ടാഃ; സത്കാരം അ ്യം സുരരാജതുല്യം
സർവം യഥാവച് ച ദിവൗകസസ് താൻ; പ ർ ഏനം കുരുരാജപു ാഃ
25 താൻ അപ്യ് അസൗ മാതലിർ അഭ്യനന്ദത്; പിേതവ പു ാൻ അനുശിഷ്യ
ൈചനാൻ
യയൗ രേഥനാ തിമ േഭണ; പുനഃ സകാശം ിദിേവശ്വരസ്യ
26 ഗേത തു തസ്മിൻ വരേദവ വാേഹ; ശ ാത്മജഃ സർവരിപു മാഥീ
ശേ ണ ദത്താനി ദദൗ മഹാത്മാ; മഹാധനാന്യ് ഉത്തമരൂപവന്തി
ദിവാകരാഭാണി വിഭൂഷണാനി; ീതഃ ിയാൈയ സുത േസാമമാേ
27 തതഃ സ േതഷാം കുരുപുംഗവാനാം; േതഷാം ച സൂര്യാഗ്നിസമ ഭാണാം
വി ർഷഭാണാം ഉപവിശ്യ മേധ്യ; സർവം യഥാവത് കഥയാം ബഭൂവ
28 ഏവം മയാ ാണ്യ് ഉപശിക്ഷിതാനി; ശ ാച് ച വാതാച് ച ശിവാച് ച
സാക്ഷാത്
തൈഥവ ശീേലന സമാധിനാ ച; ീതാഃ സുരാ േമ സഹിതാഃ സേഹ ാഃ
29 സങ്ക്േഷപേതാ ൈവ സ വിശുദ്ധകർമാ; േതഭ്യഃ സമാഖ്യായ ദിവി േവശം
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മാ ീ സുതാഭ്യാം സഹിതഃ കിരീടീ; സുഷ്വാപ താം ആവസതിം തീതഃ
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അധ്യായം 162

1 [ൈവ]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു സർവവാദി നിസ്വനഃ
ബഭൂവ തുമുലഃ ശബ്ദസ് ത്വ് അന്തരിേക്ഷ ദിവൗകസാം
2 രഥേനമി സ്വനശ് ൈചവ ഘണ്ടാ ശബ്ദശ് ച ഭാരത
പൃഥഗ് വ്യാലമൃഗാണാം ച പക്ഷിണാം ൈചവ സർവശഃ
3 തം സമന്താദ് അനുയയുർ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
വിമാൈനഃ സൂര്യസങ്കാൈശർ േദവരാജം അരിന്ദമം
4 തതഃ സ ഹരിഭിർ യുക്തം ജാംബൂനദപരി തം
േമഘനാദിനം ആരുഹ്യ ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
5 പാർഥാൻ അഭ്യാജഗാമാശു േദവരാജഃ പുരന്ദരഃ
ആഗത്യ ച സഹ ാേക്ഷാ രഥാദ് അവരുേരാഹ ൈവ
6 തം ദൃൈഷ്ട്വവ മഹാത്മാനം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ ീമാൻ േദവരാജം ഉപാഗമത്
7 പൂജയാം ആസ ൈചവാഥ വിധിവദ് ഭൂരിദക്ഷിണഃ
യഥാർഹം അമിതാത്മാനം വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
8 ധനഞ്ജയശ് ച േതജസ്വീ ണിപത്യ പുരന്ദരം
ഭൃത്യവത് ണതസ് തസ്ഥൗ േദവരാജ സപീപതഃ
9 ആപ്യായത മഹാേതജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധനഞ്ജയം അഭിേ ക്ഷ്യ വിനീതം സ്ഥിതം അന്തിേക
10 ജടിലം േദവരാജസ്യ തേപാ യുക്തം അകൽമഷം
ഹർേഷണ മഹതാവിഷ്ടഃ ഫൽഗുനസ്യാഥ ദർശനാത്
11 തം തഥാദീന മനസം രാജാനം ഹർഷസമ്പ്ലുതം
ഉവാച വചനം ധീമാൻ േദവരാജഃ പുരന്ദരഃ
12 ത്വം ഇമാ ഥിവീം രാജൻ ശാസിഷ്യതി പാണ്ഡവ
സ്വസ്തി ാ ഹി കൗേന്തയ കാമ്യകം പുനർ ആ മം
13 അ ാണി ലബ്ധാനി ച പാണ്ഡേവന; സർവാണി മത്തഃ യേതന രാജൻ
കൃത ിയശ് ചാസ്മി ധനഞ്ജേയന; േജതും ന ശക്യസ് ിഭിർ ഏഷ േലാൈകഃ
14 ഏവം ഉക്ത്വാ സഹ ാക്ഷഃ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
ജഗാമ ിദിവം ഹൃഷ്ടഃ യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
15 ധേനഷ്വര ഗൃഹസ്ഥാനാം പാണ്ഡവാനാം സമാഗമം
ശേ ണ യ ഇമം വിദ്വാൻ അധീയീത സമാഹിതഃ
16 സംവത്സരം ഹ്മചാരീ നിയതഃ സംശിത തഃ
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സ ജീേവത നിരാബാധഃ സുസുഖീ ശരദാം ശതം
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അധ്യായം 163

1 [ൈവ]
യഥാഗതം ഗേത ശേ ാതൃഭിഃ സഹ സംഗതഃ
കൃഷ്ണയാ ൈചവ ബീഭ ർ ധർമപു ം അപൂജയത്
2 അഭിവാദയമാനം തു മൂർധ്ന്യ് ഉപാ ായ പാണ്ഡവം
ഹർഷഗദ്ഗദയാ വാചാ ഹൃേഷ്ടാ ഽർജുനം അ വീത്
3 കഥം അർജുന കാേലാ ഽയം സ്വർേഗ വ്യതിഗതസ് തവ
കഥം ചാ ാണ്യ് അവാപ്താനി േദവരാജശ് ച േതാഷിതഃ
4 സമ്യഗ് വാ േത ഗൃഹീതാനി കച് ചിദ് അ ാണി ഭാരത
കച് ചിത് സുരാധിപഃ ീേതാ രു ശ് ചാ ാണ്യ് അദാത് തവ
5 യഥാദൃഷ്ടശ് ച േത ശേ ാ ഭഗവാൻ വാ പിനാക ധൃക്
യഥാ ചാ ാണ്യ് അവാപ്താനി യഥാ ചാരാധിതശ് ച േത
6 യേഥാക്തവാംസ്സ് ത്വാം ഭഗവാഞ് ശത തുർ അരിന്ദമ
കൃത ിയസ് ത്വയാസ്മീതി തച് ച േത കിം ിയം കൃതം
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ മഹാദ േത
7 യഥാ തുേഷ്ടാ മഹാേദേവാ േദവരാജശ് ച േത ഽനഘ
യച് ചാപി വ പാേനസ് േത ിയം കൃതം അരിന്ദമ
ഏതദ് ആഖ്യാഹി േമ സർവം അഖിേലന ധനഞ്ജയ
8 [അർജ്]
ശൃണു ഹന്ത മഹാരാജ വിധിനാ േയന ദൃഷ്ടവാൻ
ശത തും അഹം േദവം ഭഗവന്തം ച ശങ്കരം
9 വിദ്യാം അധീത്യ താം രാജംസ് ത്വേയാക്താം അരിമർദന
ഭവതാ ച സമാദിഷ്ടസ് തപേസ സ്ഥിേതാ വനം
10 ഭൃഗുതുംഗം അേഥാ ഗത്വാ കാമ്യകാദ് ആസ്ഥിതസ് തപഃ
ഏകരാേ ാഡിതഃ കം ചിദ് അപശ്യം ാഹ്മണം പഥി
11 സ മാം അപൃച്ഛത് കൗേന്തയ ക്വാസി ഗന്താ വീഹി േമ
തസ്മാ അവിതഥം സർവം അ വം കുരുനന്ദന
12 സ തഥ്യം മമ തച് ത്വാ ാഹ്മേണാ രാജസത്തമ
അപൂജയത മാം രാജൻ ീതിമാംശ് ചാഭവൻ മയി
13 തേതാ മാം അ വീത് ീതസ് തപ ആതിഷ്ഠ ഭാരത
തപസ്വീ നചിേരണ ത്വം ക്ഷ്യേസ വിബുധാധിപം
14 തേതാ ഽഹം വചനാത് തസ്യ ഗിരിം ആരുഹ്യ ൈശശിരം
തേപാ ഽതപ്യം മഹാരാജ മാസം മൂലഫലാശനഃ
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15 ദ്വിതീയശ് ചാപി േമ മാേസാ ജലം ഭക്ഷയേതാ ഗതഃ
നിരാഹാരസ് തൃതീേയ ഽഥ മാേസ പാണ്ഡവനന്ദന
16 ഊർധ്വബാഹുശ് ചതുർഥം തു മാസം അസ്മി സ്ഥിതസ് തദാ
ന ച േമ ഹീയേത ാണസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
17 ചതുർേഥ സമതി ാേന്ത ഥേമ ദിവേസ ഗേത
വരാഹസംസ്ഥിതം ഭൂതം മത്സമീപം ഉപാഗമത്
18 നിഘ്നൻ േ ാേഥന പൃഥിവീം വിലിഖംശ് ചരൈണർ അപി
സംമാർജഞ് ജഠേരേണാർവീം വിവർതംശ് ച മുഹുർ മുഹുഃ
19 അനു തസ്യാപരം ഭൂതം മഹത് ൈകരാത സംസ്ഥിതം
ധനുർ ബാണാസിമത് ാപ്തം ീഗണാനുഗതം തദാ
20 തേതാ ഽഹം ധനുർ ആദായ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
അതാഡയം ശേരണാഥ തദ് ഭൂതം േലാമഹർഷണം
21 യുഗപത് തത് കിരാതശ് ച വികൃഷ്യ ബലവദ് ധനുഃ
അഭ്യാജേഘ്ന ദൃധതരം കമ്പയന്ന് ഇവ േമ മനഃ
22 സ തു മാം അ വീദ് രാജൻ മമ പൂർവപരി ഹഃ
മൃഗയാ ധർമം ഉ ജ്യ കിമർഥം താഡിതസ് ത്വയാ
23 ഏഷ േത നിശിൈതർ ബാൈണർ ദർപം ഹന്മി സ്ഥിേരാ ഭവ
സവർഷ്മവാൻ മഹാകായസ് തേതാ മാം അഭ്യധാവത
24 തേതാ ഗിരിം ഇവാത്യർഥം ആവൃേണാൻ മാം മഹാശൈരഃ
തം ചാഹം ശരവർേഷണ മഹതാ സമവാകിരം
25 തതഃ ശൈരർ ദീപ്തമുൈഖഃ പ ിൈതർ അനുമ ിൈതഃ

ത്യവിധ്യം അഹം തം തു വൈ ർ ഇവ ശിേലാച്ചയം
26 തസ്യ തച് ഛതധാ രൂപം അഭവച് ച സഹ ധാ
താനി ചാസ്യ ശരീരാണി ശൈരർ അഹം അതാഡയം
27 പുനസ് താനി ശരീരാണി ഏകീഭൂതാനി ഭാരത
അദൃശ്യന്ത മഹാരാജ താന്യ് അഹം വ്യധമം പുനഃ
28 അണുർ ബൃഹച് ഛിരാ ഭൂത്വാ ബൃഹച് ചാണു ശിരഃ പുനഃ
ഏകീഭൂതസ് തദാ രാജൻ േസാ ഽഭ്യവർതത മാം യുധി
29 യദാഭിഭവിതും ബാൈണർ ൈനവ ശേക്നാമി തം രേണ
തേതാ ഽഹം അ ം ആതിഷ്ഠം വായവ്യം ഭരതർഷഭ
30 ന ൈചനം അശകം ഹ ം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
തസ്മിൻ തിഹേത ചാേ വിസ്മേയാ േമ മഹാൻ അഭൂത്
31 ഭൂയശ് ൈചവ മഹാരാജ സവിേശഷം അഹം തതഃ
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അ പൂേഗന മഹതാ രേണ ഭൂതം അവാകിരം
32 ണാകർണ മേയാ ജാലം ശരവർഷം ശേലാൽബണം
ൈശലാ ം അശ്മവർഷം ച സമാസ്ഥായാഹം അഭ്യയാം
ജ ാസ ഹസംസ് താനി സർവാണ്യ് അ ാണി േമ ഽനഘ
33 േതഷു സർേവഷു ശാേന്തഷു ഹ്മാ ം അഹം ആദിശം
തതഃ ജ്വലിൈതർ ബാൈണഃ സർവതഃ േസാപചീയത
ഉപചീയമാനശ് ച മയാ മഹാേ ണ വ്യവർധത
34 തതഃ സന്താപിേതാ േലാേകാ മത് സൂേതന േതജസാ
ക്ഷേണന ഹി ദിശഃ ഖം ച സർവേതാ ഽഭിവിദീപിതം
35 തദ് അപ്യ് അ ം മഹാേതജാ ക്ഷേണൈനവ വ്യശാതയത്

ഹ്മാേ തു ഹേത രാജൻ ഭയം മാം മഹദ് ആവിശത്
36 തേതാ ഽഹം ധനുർ ആദായ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
സഹസാഭ്യഹനം ഭൂതം താന്യ് അപ്യ് അ ാണ്യ് അഭക്ഷയത്
37 ഹേതഷ്വ് അേ ഷു സർേവഷു ഭക്ഷിേതഷ്വ് ആയുേധഷു ച
മമ തസ്യ ച ഭൂതസ്യ ബാഹുയുദ്ധം അവർതത
38 വ്യായാമമുഷ്ടിഭിഃ കൃത്വാ തൈലർ അപി സമാഹതൗ
അപാതയച് ച തദ് ഭൂതം നിേശ്ചേഷ്ടാ ഹ്യ് അഗമം മഹീം
39 തതഃ ഹസ്യ തദ് ഭൂതം തൈ വാന്തരധീയത
സഹ ീഭിർ മഹാരാജ പശ്യേതാ േമ ഽദ്ഭുേതാപമം
40 ഏവം കൃത്വാ സ ഭഗവാംസ് തേതാ ഽന്യദ് രൂപം ആത്മനഃ
ദിവ്യം ഏവ മരാ രാജവസാേനാ ഽദ്ഭുതം അംബരം
41 ഹിത്വാ കിരാത രൂപം ച ഭഗവാംസ് ിദേശശ്വരഃ
സ്വരൂപം ദിവ്യം ആസ്ഥായ തസ്ഥൗ ത മേഹശ്വരഃ
42 അദൃശ്യത തതഃ സാക്ഷാദ് ഭഗവാൻ േഗാവൃഷധ്വജഃ
ഉമാ സഹാേയാ ഹരി ദൃഗ് ബഹുരൂപഃ പിനാക ധൃക്
43 സ മാം അേഭ്യത്യ സമേര തൈഥവാഭിമുഖം സ്ഥിതം
ശൂലപാണിർ അേഥാവാച തുേഷ്ടാ ഽസ്മീതി പരന്തപ
44 തതസ് തദ് ധനുർ ആദായ തൂണൗ ചാക്ഷയ്യ സായകൗ

ാദാൻ മൈമവ ഭഗവാൻ വരയേസ്വതി ചാ വീത്
45 തുേഷ്ടാ ഽസ്മി തവ കൗേന്തയ ഹി കിം കരവാണി േത
യത് േത മേനാഗതം വീര തദ് ഹി വിതരാമ്യ് അഹം
അമരത്വം അപാഹായ ഹി യത് േത മേനാഗതം
46 തതഃ ാഞ്ജലിർ ഏവാഹം അേ ഷു ഗതമാനസഃ
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ണമ്യ ശിരസാ ശർവം തേതാ വചനം ആദേദ
47 ഭഗവാൻ േമ സന്നശ് േചദ് ഈപ്സിേതാ ഽയം വേരാ മമ
അ ാണീച്ഛാമ്യ് അഹം ജ്ഞാതും യാനി േദേവഷു കാനി ചിത്
ദദാനീത്യ് ഏവ ഭഗവാൻ അ വീത് ്യംബകശ് ച മാം
48 രൗ ം അ ം മദീയം ത്വാം ഉപസ്ഥാസ്യതി പാണ്ഡവ

ദദൗ ച മമ ീതഃ േസാ ഽ ം പാശുപതം ഭുഃ
49 ഉവാച ച മഹാേദേവാ ദത്ത്വാ േമ ഽ ം സനാതനം
ന േയാജ്യം ഭേവദ് ഏതൻ മാനുേഷഷു കഥം ചന
50 പീഡ്യമാേനന ബലവത് േയാജ്യം േത ധനഞ്ജയ
അ ാണാം തിഘാേത ച സർവൈഥവ േയാജേയഃ
51 തദ് അ തിഹതം ദിവ്യം സർവാ തിേഷധനം
മൂർതിമൻ േമ സ്ഥിതം പാർേശ്വ സേന്ന േഗാവൃഷധ്വേജ
52 ഉത്സാദനം അമി ാണാം പരേസനാ നികർതനം
ദുരാസദം ദു ഹസം സുരദാനവ രാക്ഷൈസഃ
53 അനുജ്ഞ്ഷാതസ് ത്വ് അഹം േതന തൈ വ സമുപാവിശം
േ ക്ഷിതശ് ൈചവ േമ േദവസ് തൈ വാന്തരധീയത
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അധ്യായം 164

1 [അർജ്]
തതസ് താം അവസം ീേതാ രജനീം ത ഭാരത

സാദാദ് േദവേദവസ്യ ്യംബകസ്യ മഹാത്മനഃ
2 വ ഷിേതാ രജനീം ചാഹം കൃത്വാ പൂർവാഹ്ണിക ിയാം
അപശ്യം തം ദ്വിജേ ഷ്ഠം ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി യം പുരാ
3 തൈസ്മ ചാഹം യഥാവൃത്തം സർവം ഏവ ന്യേവദയം
ഭഗവന്തം മഹാേദവം സേമേതാ ഽസ്മീതി ഭാരത
4 സ മാം ഉവാച രാേജ ീയമാേണാ ദ്വിേജാത്തമഃ
ദൃഷ്ടസ് ത്വയാ മഹാേദേവാ യഥാ നാേന്യന േകന ചിത്
5 സേമത്യ േലാകപാൈലസ് തു സർൈവർ ൈവവസ്വതാദിഭിഃ

ഷ്ടാസ്യ് അനഘ േദേവ ം സ ച േത ഽ ാണി ദാസ്യതി
6 ഏവം ഉക്ത്വാ സ മാം രാജന്ന് ആ ിഷ്യ ച പുനഃ പുനഃ
അഗച്ഛത് സ യഥാകാമം ാഹ്മണഃ സൂര്യസംനിഭഃ
7 അഥാപരാഹ്േണ തസ്യാഹ്നഃ ാവാത് പുണ്യഃ സമീരണഃ
പുനർ നവം ഇമം േലാകം കുർവന്ന് ഇവ സപത്നഹൻ
8 ദിവ്യാനി ൈചവ മാല്യാനി സുഗന്ധീനി നവാനി ച
ൈശശിരസ്യ ഗിേരഃ പാേദ ാദുരാസൻ സമീപതഃ
9 വാദി ാണി ച ദിവ്യാനി സുേഘാഷാണി സമന്തതഃ

തയശ് േച സംയുക്താ അ യന്ത മേനാഹരാഃ
10 ഗണാശ് ചാപ്സരസാം ത ഗന്ധർവാണാം തൈഥവ ച
പുരസ്താദ് േദവേദവസ്യ ജഗുർ ഗീതാനി സർവശഃ
11 മരുതാം ച ഗണാസ് ത േദവ യാൈനർ ഉപാഗമൻ
മേഹ ാനുചരാ േയ ച േദവ സദ്മ നിവാസിനഃ
12 തേതാ മരുത്വാൻ ഹരിഭിർ യുൈക്തർ വാൈഹഃ സ്വല ൈതഃ
ശചീ സഹായസ് ത ായാത് സഹ സർൈവസ് തദാമൈരഃ
13 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു കുേബേരാ നരവാഹനഃ
ദർശയാം ആസ മാം രാജംൽ ലക്ഷ്മ്യാ പരമയാ യുതഃ
14 ദക്ഷിണസ്യാം ദിശി യമം ത്യപശ്യം വ്യവസ്ഥിതം
വരുണം േദവരാജം ച യഥാസ്ഥാനം അവസ്ഥിതം
15 േത മാം ഊചുർ മഹാരാജ സാന്ത്വയിത്വാ സുരർഷഭാഃ
സവ്യസാചിൻ സമീക്ഷസ്വ േലാകപാലാൻ അവസ്ഥിതാൻ
16 സുരകാര്യാർഥ സിദ്ധ്യർഥം ദൃഷ്ടവാൻ അസി ശങ്കരം
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അസ്മേത്താ ഽപി ഗൃഹാണ ത്വം അ ാണീതി സമന്തതഃ
17 തേതാ ഽഹം യേതാ ഭൂത്വാ ണിപത്യ സുരർഷഭാൻ

ത്യഗൃഹ്ണം തദാ ാണി മഹാന്തി വിധിവത് േഭാ
18 ഗൃഹീതാ സ് തേതാ േദൈവർ അനുജ്ഞ്ഷാേതാ ഽസ്മി ഭാരത
അഥ േദവാ യയുഃ സർേവ യഥാഗതം അരിന്ദമ
19 മഘവാൻ അപി േദേവേശാ രഥം ആരുഹ്യ സു ഭം
ഉവാച ഭഗവാൻ വാക്യം സ്മയന്ന് ഇവ സുരാരിഹാ
20 പുൈരവാഗമനാദ് അസ്മാദ് േവദാഹം ത്വാം ധനഞ്ജയ
അതഃ പരം ത്വ് അഹം ൈവ ത്വാം ദർശേയ ഭരതർഷഭ
21 ത്വയാ ഹി തീർേഥഷു പുരാ സമാ ാവഃ കൃേതാ ഽസകൃത്
തപശ് േചദം പുരാ തപ്തം സ്വർഗം ഗന്താസി പാണ്ഡവ
22 ഭൂേയാ ൈചവ തു തപ്തവ്യം തേപാ പരമദാരുണം
ഉവാച ഭഗവാൻ സർവം തപസശ് േചാപപാദനം
23 മാതലിർ മന്നിേയാഗാത് ത്വാം ിദിവം ാപയിഷ്യതി
വിദിതസ് ത്വം ഹി േദവാനാം ഋഷീണാം ച മഹാത്മനാം
24 തേതാ ഽഹം അ വം ശ ം സീദ ഭഗവൻ മമ
ആചാര്യം വരേയ ത്വാഹം അ ാർഥം ിദേശശ്വര
25 [ഇ ]

രം കർമാ വിത് താത കരിഷ്യസി പരന്തപ
യദർഥം അ ാണീ സ് ത്വം തം കാമം പാണ്ഡവാ ഹി
26 [അർജ്]
തേതാ ഽഹം അ വം നാഹം ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ശ ഹൻ
മാനുേഷഷു േയാക്ഷ്യാമി വിനാ തിഘാതനം
27 താനി ദിവ്യാനി േമ ഽ ാണി യച്ഛ വിബുധാധിപ
േലാകാംശ് ചാ ജിതാൻ പശ്ചാൽ ലേഭയം സുരപുംഗവ
28 [ഇ ]
പരീക്ഷാർഥം മൈയതത് േത വാക്യം ഉക്തം ധനഞ്ജയ
മമാത്മജസ്യ വചനം സൂപപന്നം ഇദം തവ
29 ശിക്ഷ േമ ഭവനം ഗത്വാ സർവാണ്യ് അ ാണി ഭാരത
വാേയാർ അേഗ്നർ വസുേഭ്യാ ഽഥ വരുണാത് സമരുദ്ഗണാത്
30 സാധ്യം ൈപതാമഹം ൈചവ ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷസാം
ൈവഷ്ണവാനി ച സർവാണി ൈനരൃതാനി തൈഥവ ച
മദ്ഗതാനി ച യാനീഹ സർവാ ാണി കുരൂദ്വഹ
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31 [അർജ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു മാം ശ സ് തൈ വാന്തരധീയത
അഥാപശ്യം ഹരി യുജം രഥം ഐ ം ഉപസ്ഥിതം
ദിവ്യം മായാമയം പുണ്യം യത്തം മാതലിനാ നൃപ
32 േലാകപാേലഷു യാേതഷു മാം ഉവാചാഥ മാതലിഃ

ം ഇച്ഛതി ശ സ് ത്വാം േദവരാേജാ മഹാദ േത
33 സംസിദ്ധസ് ത്വം മഹാബാേഹാ കുരു കാര്യം അനുത്തമം
പശ്യ പുണ്യകൃതാം േലാകാൻ സശരീേരാ ദിവം ജ
34 ഇത്യ് ഉേക്താ ഽഹം മാതലിനാ ഗിരിം ആമ ്യ ൈശശിരം

ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ സമാേരാഹം രേഥാത്തമം
35 േചാദയാം ആസ സഹയാൻ മേനാമാരുതരംഹസഃ
മാതലിർ ഹയശാ േജ്ഞാ യഥാവദ് ഭൂരിദക്ഷിണഃ
36 അൈവക്ഷന്ത ച േമ വ ം സ്ഥിതസ്യാഥ സ സാരഥിഃ
തഥാ ാേന്ത രേഥ രാജൻ വിസ്മിതശ് േചദം അ വീത്
37 അത്യദ്ഭുതം ഇദം േമ ഽദ്യ വിചി ം തിഭാതി മാം
യദ് ആസ്ഥിേതാ രഥം ദിവ്യം പദാ ന ചലിേതാ ഭവാൻ
38 േദവരാേജാ ഽപി ഹി മയാ നിത്യം അേ ാപലക്ഷിതഃ
വിചലൻ ഥേമാത്പാേത ഹയാനാം ഭരതർഷഭ
39 ത്വം പുനഃ സ്ഥിത ഏവാ രേഥ ാേന്ത കുരൂദ്വഹ
അതിശ ം ഇദം സത്ത്വം തേവതി തിഭാതി േമ
40 ഇത്യ് ഉക്ത്വാകാശം ആവിശ്യ മാതലിർ വിബുധാലയാൻ
ദർശയാം ആസ േമ രാജൻ വിമാനാനി ച ഭാരത
41 നന്ദനാദീനി േദവാനാം വനാനി ബഹുലാന്യ് ഉത
ദർശയാം ആസ േമ ീത്യാ മാതലിഃ ശ സാരഥിഃ
42 തതഃ ശ സ്യ ഭവനം അപശ്യം അമരാവതീം
ദിൈവ്യഃ കാമഫൈലർ വൃൈക്ഷ രൈത്നശ് ച സമല താം
43 ന താം ഭാസയേത സൂേര്യാ ന ശീേതാേഷ്ണ ന ച മഃ
രജഃ പേങ്കാ ന ച തമസ് ത ാസ്തി ന ജരാ നൃപ
44 ന ത േശാേകാ ൈദന്യം വാ ൈവവർണ്യം േചാപലക്ഷ്യേത
ദിവൗകസാം മഹാരാജ ന ച ാനിർ അരിന്ദമ
45 ന േ ാധേലാഭൗ ത ാസ്താം അശുഭം ച വിശാം പേത
നിത്യതുഷ്ടാശ് ച ഹൃഷ്ടാശ് ച ാണിനഃ സുരേവശ്മനി
46 നിത്യപുഷ്പഫലാസ് ത പാദപാ ഹരിതഛദാഃ
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പുഷ്കരിണ്യശ് ച വിവിധാഃ പദ്മസൗഗന്ധികായുതാഃ
47 ശീതസ് ത വവൗ വായുഃ സുഗേന്ധാ ജീവനഃ ശുചിഃ
സർവരത്നവിചി ാ ച ഭൂമിഃ പുഷ്പവിഭൂഷിതാ
48 മൃഗദ്വിജാശ് ച ബഹേവാ രുചിരാ മധുരസ്വരാഃ
വിമാനയായിനശ് ചാ ദൃശ്യേന്ത ബഹേവാ ഽമരാഃ
49 തേതാ ഽപശ്യം വസൂൻ രു ാൻ സാധ്യാംശ് ച സമരുദ്ഗണാൻ
ആദിത്യാൻ അശ്വിനൗ ൈചവ താൻ സർവാൻ ത്യപൂജയം
50 േത മാം വീേര്യണ യശസാ േതജസാ ച ബേലന ച
അൈ ശ് ചാപ്യ് അന്വജാനന്ത സ ാമ വിജേയന ച
51 വിശ്യ താം പുരീം രമ്യാം േദവഗന്ധർവേസവിതാം
േദവരാജം സഹ ാക്ഷം ഉപാതിഷ്ഠം കൃതാഞ്ജലിഃ
52 ദദാവ് അർധാസനം ീതഃ ശേ ാ േമ ദദതാം വരഃ
ബഹുമാനാച് ച ഗാ ാണി പ ർശ മമ വാസവഃ
53 ത ാഹം േദവഗന്ധർൈവഃ സഹിേതാ ഭുരി ദക്ഷിണ
അ ാർഥം അവസം സ്വർേഗ കുർവാേണാ ാണി ഭാരത
54 വിശ്വാവേസാശ് ച േമ പു ശ് ചി േസേനാ ഽഭവത് സഖാ
സ ച ഗാന്ധർവം അഖിലം ാഹയാം ആസ മാം നൃപ
55 തേതാ ഽഹം അവസം രാജൻ ഗൃഹീതാ ഃ സുപൂജിതഃ
സുഖം ശ സ്യ ഭവേന സർവകാമസമന്വിതഃ
56 ശൃണ്വൻ ൈവ ഗീതശബ്ദം ച തൂര്യശബ്ദം ച പുഷ്കലം
പശ്യംശ് ചാപ്സരസഃ േ ഷ്ഠാ നൃത്യമാനാഃ പരന്തപ
57 തത് സർവം അനവജ്ഞായ തഥ്യം വിജ്ജ്ഞായ ഭാരത
അത്യർഥം തിഗൃഹ്യാഹം അേ ഷ്വ് ഏവ വ്യവസ്ഥിതഃ
58 തേതാ ഽതുഷ്യത് സഹ ാക്ഷസ് േതന കാേമന േമ വിഭുഃ
ഏവം േമ വസേതാ രാജന്ന് ഏഷ കാേലാ ഽത്യഗാദ് ദിവി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 19 50

അധ്യായം 165

1 [അർജ്]
കൃതാ ം അഭിവിശ്വസ്തം അഥ മാം ഹരിവാഹനഃ
സം ശ്യ മൂർധ്നി പാണിഭ്യാം ഇദം വചനം അ വീത്
2 ന ത്വം അദ്യ യുധാ േജതും ശക്യഃ സുരഗൈണർ അപി
കിം പുനർ മാനുേഷ േലാേക മാനുൈഷർ അകൃതാത്മഭിഃ
അ േമേയാ ഽ ധൃഷ്യശ് ച യുേദ്ധഷ്വ് അ തിമസ് തഥാ
3 അഥാ വീത് പുനർ േദവഃ സ ഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ
അ യുേദ്ധ സേമാ വീര ന േത കശ് ചിദ് ഭവിഷ്യതി
4 അ മത്തഃ സദാ ദക്ഷഃ സത്യവാദീ ജിേത ിയഃ

ഹ്മണ്യശ് ചാ വിച് ചാസി ശൂരാശ് ചാസി കുരൂദ്വഹ
5 അ ാണി സമവാപ്താനി ത്വയാ ദശ ച പഞ്ച ച
പഞ്ചഭിർ വിധിഭിഃ പാർഥ ന ത്വയാ വിദ്യേത സമഃ
6 േയാഗം ഉപസംഹാരം ആവൃത്തിം ച ധനഞ്ജയ

ായശ്ചിത്തം ച േവത്ഥ ത്വം തിഘാതം ച സർവശഃ
7 തവ ഗുർവർഥകാേലാ ഽയം ഉപപന്നഃ പരന്തപ

തിജാനീഷ്വ തം കർതും അേതാ േവത്സ്യാമ്യ് അഹം പരം
8 തേതാ ഽഹം അ വം രാജൻ േദവരാജം ഇദം വചഃ
വിഷഹ്യം േചൻ മയാ കർതും കൃതം ഏവ നിേബാധ തത്
9 തേതാ മാം അ വീദ് രാജൻ ഹസ്യ ബലവൃ ഹാ
നാവിഷഹ്യം തവാദ്യാസ്തി ിഷു േലാേകഷു കിം ചന
10 നിവാതകവചാ നാമ ദാനവാ മമ ശ വഃ
സമു കുക്ഷിം ആ ിത്യ ദുർേഗ തിവസന്ത്യ് ഉത
11 തി ഃ േകാട്യഃ സമാഖാതാസ് തുല്യരൂപബല ഭാഃ
താംസ് ത ജഹി കൗേന്തയ ഗുർവർഥസ് േത ഭവിഷ്യതി
12 തേതാ മാതലിസംയുക്തം മയൂരസമേരാമഭിഃ
ഹൈയർ ഉേപതം ാദാൻ േമ രഥം ദിവ്യം മഹാ ഭം
13 ബബന്ധ ൈചവ േമ മൂർധ്നി കിതീടം ഇദം ഉത്തമം
സ്വരൂപസദൃശം ൈചവ ാദാദ് അംഗവിഭൂഷണം
14 അേഭദ്യം കവചം േചദം ർശരൂപവദ് ഉത്തമം
അജരാം ജ്യാം ഇമാം ചാപി ഗാണ്ഡീേവ സമേയാജയത്
15 തതഃ ായാം അഹം േതന സ്യന്ദേനന വിരാജതാ
േയനാജയദ് േദവപതിർ ബലിം ൈവേരാചനിം പുരാ
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16 തേതാ േദവാഃ സർവ ഏവ േതന േഘാേഷണ േബാധിതഃ
മന്വാനാ േദവരാജം മാം സമാജ ർ വിശാം പേത
ദൃഷ്ട്വാ ച മാം അപൃച്ഛന്ത കിം കരിഷ്യസി ഫൽഗുന
17 താൻ അ വം യഥാ ഭൂതം ഇദം കർതാസ്മി സംയുേഗ
നിവാതകവചാനാം തു സ്ഥിതം മാം വൈധഷിണം
നിേബാധത മഹാഭാഗാഃ ശിവം ചാശാസ്ത േമ ഽനഘാഃ
18 തു വുർ മാം സന്നാസ് േത യഥാ േദവം പുരന്ദരം
രേഥനാേനന മഘവാ ജിതവാഞ് ശംബരം യുധി
നമുചിം ബലവൃ ൗ ച ാദ നരകാവ് അപി
19 ബഹൂനി ച സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
രേഥനാേനന ൈദത്യാനാം ജിതവാൻ മഘവാൻ യുധി
20 ത്വം അപ്യ് ഏേതന കൗേന്തയ നിവാതകവചാൻ രേണ
വിേജതാ യുധി വി മ്യ പുേരവ മഘവാൻ വശീ
21 അയം ച ശംഖ വേരാ േയന േജതാസി ദാനവാൻ
അേനന വിജിതാ േലാകാഃ ശേ ണാപി മഹാത്മനാ
22 ദീയമാനം േദൈവസ് തു േദവദത്തം ജേലാദ്ഭവം

ത്യഹൃഹ്ണം ജയാൈയനം യമാനസ് തദാമൈരഃ
23 സ ശംഖീ കവചീ ബാണീ ഗൃഹീതശരാസനഃ
ദാനവാലയം അത ം യാേതാ ഽസ്മി യുയുത്സയാ
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അധ്യായം 166

1 [അർജ്]
തേതാ ഽഹം യമാനസ് തു ത ത മഹർഷിഭിഃ
അപശ്യം ഉദധിം ഭീമം അപാം പതിം അഥാവ്യയം
2 േഫനവത്യഃ കീർണാശ് ച സംഹതാശ് ച സമു ിതാഃ
ഉർമയശ് ചാ ദൃശ്യേന്ത ചലന്ത ഇവ പർവതാഃ
നാവഃ സഹ ശസ് ത രത്നപൂർണാഃ സമന്തതഃ
3 തിമിംഗിലാഃ കച്ഛപാശ് ച തഥാ തിമിതിമിംഗിലാഃ
മകരാശ് ചാ ദൃശ്യേന്ത ജേല മഗ്നാ ഇവാ യഃ
4 ശംഖാനാം ച സഹ ാണി മഗ്നാന്യ് അ സമന്തതഃ
ദൃശ്യേന്ത സ്മ യഥാ രാ ൗ താരാസ് തന്വ് അ സംവൃതാഃ
5 തഥാ സഹ ശസ് ത രത്നസംഘാ ലവന്ത്യ് ഉത
വായുശ് ച ഘൂർണേത ഭീമസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
6 തം അതീത്യ മഹാേവഗം സർവാംേഭാ നിധിം ഉത്തമം
അപശ്യം ദാനകാകീർണം തദ് ൈദത്യ പുരം അന്തികാത്
7 തൈ വ മാതലിസ് തൂർണം നിപത്യ പൃഥിവീതേല
നാദയൻ രഥേഘാേഷണ തത് പുരം സമുപാ വത്
8 രഥേഘാഷം തു തം ത്വാ സ്തനയിേത്നാർ ഇവാംബേര
മന്വാനാ േദവരാജം മാം സംവിഗ്നാ ദാനവാഭവൻ
9 സർേവ സം ാന്തമനസഃ ശരചാപ ധരാഃ സ്ഥിതാഃ
തഥാ ശൂലാസിപരശു ഗദാമുസലപാണയഃ
10 തേതാ ദ്വാരാണി പിദധുർ ദാനവാസ് സ്തേചതസഃ
സംവിധായ പുേര രക്ഷാം ന സ്മ കശ് ചന ദൃശ്യേത
11 തതഃ ശംഖം ഉപാദായ േദവദത്തം മഹാസ്വനം
പുരം ആസുരം ആ ിഷ്യ ാധമം തം ശൈനർ അഹം
12 സ തു ശേബ്ദാ ദിവം സ്തബ്ധ്വാ തിശബ്ദം അജീജനത്
വിേ സുശ് ച നിലില ശ് ച ഭൂതാനി സുമഹാന്ത്യ് അപി
13 തേതാ നിവാതകവചാഃ സർവ ഏവ സമന്തതഃ
ദംശിതാ വിവിൈധസ് ാൈണർ വിവിധായുധപാണയഃ
14 ആയൈസശ് ച മഹാശൂൈലർ ഗദാഭിർ മുസൈലർ അപി
പട്ടിൈശഃ കരവാൈലശ് ച രഥചൈ ശ് ച ഭാരത
15 ശതഘ്നീഭിർ ഭുശുണ്ഡീഭിഃ ഖഡ്ൈഗശ് ചിൈ ഃ സ്വല ൈതഃ

ഗൃഹീൈതർ ദിേതഃ പു ാഃ ാദുരാസൻ സഹ ശഃ
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16 തേതാ വിചാര്യ ബഹുധാ രഥമാർേഗഷു താൻ ഹയാൻ
ാേചാദയത് സേമ േദേശ മാതലിർ ഭരതർഷഭ

17 േതന േതഷാം ണുന്നാനാം ആശുത്വാച് ഛീ ഗാമിനാം
നാന്വപശ്യം തദാ കിം ചിത് തൻ േമ ഽദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
18 തതസ് േത ദാനവാസ് ത േയാധ ാതാന്യ് അേനകശഃ
വികൃതസ്വരരൂപാണി ഭൃശം സർവാണ്യ് അേചാദയൻ
19 േതന ശേബ്ദന മഹതാ സമുേ പർവേതാപമാഃ
ആ വന്ത ഗൈതഃ സൈത്ത്വർ മത്സ്യാഃ ശതസഹ ശഃ
20 തേതാ േവേഗന മഹതാ ദാനവാ മാം ഉപാ വൻ
വിമുഞ്ചന്തഃ ശിതാൻ ബാണാഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
21 സ സ ഹാരസ് തുമുലസ് േതഷാം മമ ച ഭാരത
അവർതത മഹാേഘാേരാ നിവാതകവചാന്തകഃ
22 തേതാ േദവർഷയശ് ൈചവ ദാനവർഷിഗനാശ് ച േയ

ഹ്മർഷയശ് ച സിദ്ധാശ് ച സമാജ ർ മഹാമൃേധ
23 േത ൈവ മാം അനുരൂപാഭിർ മധുരാഭിർ ജൈയഷിണഃ
അ വൻ മുനേയാ വാഗ്ഭിർ യേഥ ം താരകാമേയ
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അധ്യായം 167

1 [അർജ്]
തേതാ നിവാതകവചാഃ സർേവ േവേഗന ഭാരത
അഭ്യ വൻ മാം സഹിതാഃ ഗൃഹീതായുധാ രേണ
2 ആച്ഛിദ്യ രഥപന്ഥാനം ഉത്േ ാശേന്താ മഹാരഥാഃ
ആവൃത്യ സർവതസ് േത മാം ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
3 തേതാ ഽപേര മഹാവീര്യാഃ ശൂലപട്ടിശപാണയഃ
ശൂലാനി ച ഭുശുണ്ഡീശ് ച മുമുചുർ ദാനവാ മയി
4 തച് ഛൂലവർഷം സുമഹദ് ഗദാ ശക്തിസമാകുലം
അനിശം സൃജ്യമാനം ൈതർ അപതൻ മദ് രേഥാപരി
5 അേന്യ മാം അഭ്യധാവന്ത നിവാതകവചാ യുധി
ശിതശ ായുധാ രൗ ാഃ കാലരൂപാഃ ഹാരിണഃ
6 താൻ അഹം വിവിൈധർ ബാൈണർ േവഗബദ്ഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ അഭ്യഘ്നം ഏൈകകം ദശഭിർ മൃേധ
േത കൃതാ വിമിഖാഃ സർേവ മത് യുൈക്തഃ ശിലാശിൈതഃ
7 തേതാ മാതലിനാ തൂർണം ഹയാസ് േത സ േചാദിതാഃ
രഥമാർഗാദ് ബഹൂംസ് ത വിേചരുർ വാതരംഹസഃ
സുസംയതാ മാതലിനാ ാമഥ്നന്ത ദിേതഃ സുതാൻ
8 ശതം ശതാസ് േത ഹരയസ് തസ്മിൻ യുക്താ മഹാരേഥ
തദാ മാതലിനാ യത്താ വ്യചരന്ന് അൽപകാ ഇവ
9 േതഷാം ചരണപാേതന രഥേനമി സ്വേനന ച
മമ ബാണനിപാൈതശ് ച ഹതാസ് േത ശതേശാ ഽസുരാഃ
10 ഗതാസവസ് തഥാ ചാേന്യ ഗൃഹീതശരാസനാഃ
ഹതസാരഥയസ് ത വ്യകൃഷ്യന്ത തുരംഗൈമഃ
11 േത ദിേഷാ വിദിശഃ സർവാഃ തിരുധ്യ ഹാരിണഃ
നിഘ്നന്തി വിവിൈധഃ ശൈ സ് തേതാ േമ വ്യഥിതം മനഃ
12 തേതാ ഽഹം മാതേലർ വീര്യം അപശ്യം പരമാദ്ഭുതം
അശ്വാംസ് തഥാ േവഗവേതാ യദ് അയത്നാദ് അധാരയത്
13 തേതാ ഽഹം ലഘുഭിശ് ചിൈ ർ അൈ സ് താൻ അസുരാൻ രേണ
സായുധാൻ അഛിനം രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
14 ഏവം േമ ചരതസ് ത സർവയേത്നന ശ ഹൻ

ീതിമാൻ അഭവദ് വീേരാ മാതലിഃ ശ സാരഥിഃ
15 വധ്യമാനാസ് തതസ് േത തു ഹൈയസ് േതന രേഥന ച
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അഗമൻ ക്ഷയം േക ചിൻ ന്യവർതന്ത തഥാപേര
16 ർധമാനാ ഇവാസ്മാഭിർ നിവാതകവചാ രേണ
ശരവർൈഷർ മഹദ്ഭിർ മാം സമന്താത് ത്യവാരയൻ
17 തേതാ ഽഹം ലഘുഭിശ് ൈചൈ ർ ഹ്മാ പരിമ ിൈതഃ
വ്യധമം സായൈകർ ആശു ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
18 തതഃ സമ്പീഡ്യമാനാസ് േത േ ാധാവിഷ്ടാ മഹാസുരാഃ
അപീഡയൻ മാം സഹിതാഃ ശരശൂലാസി വൃഷ്ടിഭിഃ
19 തേതാ ഽഹം അ ം ആതിഷ്ഠം പരമം തിഗ്മേതജസം
ദയിതം േദവരാജസ്യ മാധവം നാമ ഭാരത
20 തതഃ ഖഡ്ഗാംസ് ിശൂലാംശ് ച േതാമരാംശ് ച സഹ ശഃ
അ വീേര്യണ ശതധാ ൈതർ മുക്താൻ അഹം അച്ഛിനം
21 ഛിത്ത്വാ ഹരണാന്യ് ഏഷാം തതസ് താൻ അപി സർവശഃ

ത്യവിധ്യം അഹം േരാഷാദ് ദശഭിർ ദശഭിഃ ശൈരഃ
22 ഗാണ്ഡീവാദ് ധി തദാ സംേഖ്യ യഥാ മരപങ്ക്തയഃ
നിഷ്പതന്തി തഥാ ബാണാസ് തൻ മാതലിർ അപൂജയത്
23 േതഷാം അപി തു ബാണാസ് േത ബഹുത്വാച് ഛലഭാ ഇവ
അവാകിരൻ മാം ബലവത് താൻ അഹം വ്യധമം ശൈരഃ
24 വധ്യമാനാസ് തതസ് േത തു നിവാതകവചാഃ പുനഃ
ശരവർൈഷർ മഹദ്ഭിർ മാം സമന്താത് പര്യവാരയൻ
25 ശരേവഗാൻ നിഹത്യാഹം അൈ ഃ ശരവിഘാതിഭിഃ
ജ്വലദ്ഭിഃ പരൈമഃ ശീൈ സ് താൻ അവിധ്യം സഹ ശഃ
26 േതഷാം ഛിന്നാനി ഗാ ാണി വിസൃജന്തി സ്മ േശാണിതം

ാവൃഷീവാതിവൃഷ്ടാനി ശൃംഗാണീവ ധരാ ഭൃതാം
27 ഇ ാശനിസമ ർൈശർ േവഗവദ്ഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
മദ്ബാൈണർ വധ്യമാനാസ് േത സമുദ്വിഗ്നാഃ സ്മ ദാനവാഃ
28 ശതധാ ഭിന്നേദഹാ ാഃ ക്ഷീണ ഹരണൗജസഃ
തേതാ നിവാതകവചാ മാം അയുധ്യന്ത മായയാ
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അധ്യായം 168

1 [അർജ്]
തേതാ ഽശ്മവർഷം സുമഹത് ാദുരാസീത് സമന്തതഃ
നഗമാൈ ർ മഹാേഘാൈരസ് തൻ മാം ദൃഢം അപീഡയത്
2 തദ് അഹം വ സങ്കാൈശഃ ശൈരർ ഇ ാ േചാദിൈതഃ
അചൂർണയം േവഗവദ്ഭിഃ ശതൈധൈകകം ആഹേവ
3 ചൂർണ്യമാേന ഽശ്മവർേഷ തു പാവകഃ സമജായത
ത ാശ്മ ചൂർണം അപതത് പാവക കരാ ഇവ
4 തേതാ ഽശ്മവർേഷ നിഹേത ജലവർഷം മഹത്തരം
ധാരാഭിർ അക്ഷമാ ാഭിഃ ാദുരാസീൻ മമാന്തേക
5 നഭസഃ യുതാ ധാരാസ് തിഗ്മവീര്യാഃ സഹ ശഃ
ആവൃണ്വൻ സർവേതാ േവ്യാമ ദിശശ് േചാപദിശസ് തഥാ
6 ധാരാണാം ച നിപാേതന വാേയാർ വി ർജിേതന ച
ഗർജിേതന ച ൈദത്യാനാം ന ാജ്ഞായത കിം ചന
7 ധാരാ ദിവി ച സംബദ്ധാ വസുധായാം ച സർവശഃ
വ്യാേമാഹയന്ത മാം ത നിപതേന്ത്യാ ഽനിശം ഭുവി
8 തേ ാപദിഷ്ടം ഇേ ണ ദിവ്യം അ ം വിേശാഷണം
ദീപ്തം ാഹിണവം േഘാരം അശുഷ്യത് േതന തജ് ജലം
9 ഹേത ഽശ്മവർേഷ തു മയാ ജലവർേഷ ച േശാഷിേത
മുമുചുർ ദാനവാ മായാം അഗ്നിം വായും ച മാനദ
10 തേതാ ഽഹം അഗ്നിം വ്യധമം സലിലാേ ണ സർവശഃ
ൈശേലന ച മഹാേ ണ വാേയാർ േവഗം അധാരയം
11 തസ്യാം തിഹതായാം തു ദാനവാ യുദ്ധദുർമദാഃ

ാകുർവൻ വിവിധാ മായാ യൗഗപേദ്യന ഭാരത
12 തേതാ വർഷം ാദുരഭൂത് സുമഹൻ േമാമ ഹർഷണം
അ ാണാം േഘാരരൂപാണാം അേഗ്നർ വാേയാസ് തഥാശ്മനാം
13 സാ തു മായാമയീ വൃഷ്ടിഃ പീഡയാം ആസ മാം യുധി
അഥ േഘാരം തമസ് തീ ം ാദുരാസീത് സമന്തതഃ
14 തമസാ സംവൃേത േലാേക േഘാേരണ പരുേഷണ ച
തുരഗാ വിമുഖാശ് ചാസൻ ാസ്ഖലച് ചാപി മാതലിഃ
15 ഹസ്താദ് ധിരണ്മയശ് ചാസ്യ േതാദഃ ാപതദ് ഭുവി
അസകൃച് ചാഹ മാം ഭീതഃ ക്വാസീതി ഭരതർഷഭ
16 മാം ച ഭീർ ആവിശത് തീ ാ തസ്മിൻ വിഗതേചതസി
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സ ച മാം വിഗതജ്ഞാനഃ സ സ്ത ഇദം അ വീത്
17 സുരാണാം അസുരാണാം ച സം ാമഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
അമൃതാർേഥ പുരാ പാർഥ സ ച ദൃേഷ്ടാ മയാനഘ
18 ശംബരസ്യ വേധ ചാപി സം ാമഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
സാരഥ്യം േദവരാജസ്യ ത ാപി കൃതവാൻ അഹം
19 തൈഥവ വൃ സ്യ വേധ സംഗൃഹീതാ ഹയാ മയാ
ൈവേരാചേനർ മയാ യുദ്ധം ദൃഷ്ടം ചാപി സുദാരുണം
20 ഏേത മയാ മഹാേഘാരാഃ സം ാമാഃ പര പാസിതാഃ
ന ചാപി വിഗതജ്ഞാേനാ ഭൂതപൂർേവാ ഽസ്മി പാണ്ഡവ
21 പിതാമേഹന സംഹാരഃ ജാനാം വിഹിേതാ വം
ന ഹി യുദ്ധം ഇദം യുക്തം അന്യ ജഗതഃ ക്ഷയാത്
22 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനം ആത്മനാ
േമാഹയിഷ്യൻ ദാനവാനാം അഹം മായാമയം ബലം
23 അ വം മാതലിം ഭീതം പശ്യ േമ ഭുജേയാർ ബലം
അ ാണാം ച ഭാവം േമ ധനുേഷാ ഗാണ്ഡിവസ്യ ച
24 അദ്യാ മായൈയേതഷാം മായാം ഏതാം സുദാരുണാം
വിനിഹന്മി തമശ് േചാ ം മാ ൈഭഃ സൂത സ്ഥിേരാ ഭവ
25 ഏവം ഉക്ത്വാഹം അസൃജം അ മായാം നരാധിപ
േമാഹിനീം സർവശ ണാം ഹിതായ ിദിവൗകസാം
26 പീഡ്യമാനാസു മായാസു താസു താസ്വ് അസുേരശ്വരാഃ
പുനർ ബഹുവിധാ മായാഃ ാകുർവന്ന് അമിതൗജസഃ
27 പുനഃ കാശം അഭവത് തമസാ സ്യേത പുനഃ

ജത്യ് അദർശനം േലാകഃ പുനർ അ നിമജ്ജതി
28 സുസംഗൃഹീൈതർ ഹരിഭിഃ കാേശ സതി മാതലിഃ
വ്യചരത് സ്യന്ദനാേ ്യണ സം ാേമ േലാമഹർഷേണ
29 തതഃ പര്യപതന്ന് ഉ ാ നിവാതകവചാ മയി
താൻ അഹം വിവരം ദൃഷ്ട്വാ ാഹിണ്വം യമസാദനം
30 വർതമാേന തഥാ യുേദ്ധ നിവാതകവചാന്തേക
നാപശ്യം സഹസാ സർവാൻ ദാനവാൻ മായയാവൃതാൻ
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അധ്യായം 169

1 [അർജ്]
അദൃശ്യമാനാസ് േത ൈദത്യാ േയാധയന്തി സ്മ മായയാ
അദൃശ്യാൻ അ വീേര്യണ താൻ അപ്യ് അഹം അേയാധയം
2 ഗാണ്ഡീവമുക്താ വിശിഖാഃ സമ്യഗ് അ േചാദിതാഃ
അച്ഛിന്ദന്ന് ഉത്തമാംഗാനി യ യ സ്മ േത ഽഭവൻ
3 തേതാ നിവാതവകചാ വധ്യമാനാ മയാ യുധി
സംഹൃത്യ മായാം സഹസാ ാവിശൻ പുരം ആത്മനഃ
4 വ്യപയാേതഷു ൈദേത്യഷു ാദുർഭൂേത ച ദർശേന
അപശ്യം ദാനവാംസ് ത ഹതാഞ് ശതസഹ ശഃ
5 വിനിഷ്പിഷ്ടാനി തൈ ഷാം ശ ാണ്യ് ആഭരണാനി ച
കൂടശഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ഗാ ാണി കവചാനി ച
6 ഹയാനാം നാന്തരം ഹ്യ് ആസീത് പദാദ് വിചലിതും പദം
ഉത്പത്യ സഹസാ ത ർ അന്തരിക്ഷഗമാസ് തതഃ
7 തേതാ നിവാതകവചാ േവ്യാമ സഞ്ഛാദ്യ േകവലം
അദൃശ്യാ ഹ്യ് അഭ്യവർതന്ത വിസൃജന്തഃ ശിേലാച്ചയാൻ
8 അന്തർഭൂമി ഗതാശ് ചാേന്യ ഹയാനാം ചരണാന്യ് അഥ
ന്യഗൃഹ്ണൻ ദാനവാ േഘാരാ രഥചേ ച ഭാരത
9 വിനിഗൃഹ്യ ഹരീൻ അശ്വാൻ രഥം ച മമ യുധ്യതഃ
സർവേതാ മാം അചിന്വന്ത സരഥം ധരണീധൈരഃ
10 പർവൈതർ ഉപചീയദ്ഭിഃ പതമാൈനസ് തഥാപൈരഃ
സ േദേശാ യ വർതാമ ഗുേഹവ സമപദ്യത
11 പർവൈതശ് ഛാദ്യമാേനാ ഽഹം നിഗൃഹീൈതശ് ച വാജിഭിഃ
അഗച്ഛം പരമാം ആർതിം മാതലിസ് തദ് അലക്ഷയത്
12 ലക്ഷയിത്വാ തു മാം ഭീതം ഇദം വചനം അ വീത്
അർജുനാർജുന മാ ൈഭസ് ത്വം വ ം അ ം ഉദീരയ
13 തേതാ ഽഹം തസ്യ തദ് വാക്യം ത്വാ വ ം ഉദീരയം
േദവരാജസ്യ ദയിതം വ ം അ ം നരാധിപ
14 അചലം സ്ഥാനം ആസാദ്യ ഗാണ്ഡീവം അനുമ ്യ ച
അമുഞ്ചം വ സം ർശാൻ ആയസാൻ നിശിതാഞ് ശരാൻ
15 തേതാ മായാശ് ച താഃ സർവാ നിവാതകവചാംശ് ച താൻ
േത വ േചാദിതാ ബാണാ വ ഭൂതാഃ സമാവിശൻ
16 േത വ േവഗാഭിഹതാ ദാനവാഃ പർവേതാപമാഃ
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ഇതേരതരം ആ ിഷ്യ ന്യപതൻ പൃഥിവീതേല
17 അന്തർഭൂമൗ തു േയ ഽഗൃഹ്ണൻ ദാനവാ രഥവാജിനഃ
അനു വിശ്യ താൻ ബാണാഃ ാഹിണ്വൻ യമസാദനം
18 ഹൈതർ നിവാതകവൈചർ നിരൈസഃ പർവേതാപൈമഃ
സമാച്ഛാദ്യത േദശഃ സ വികീർൈണർ ഇവ പർവൈതഃ
19 ന ഹയാനാം ക്ഷതിഃ കാ ചിൻ ന രഥസ്യ ന മാതേലഃ
മമ ചാദൃശ്യത തദാ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
20 തേതാ മാം ഹസൻ രാജൻ മാതലിഃ ത്യഭാഷത
ൈനതദ് അർജുന േദേവഷു ത്വയി വീര്യം യദീക്ഷ്യേത
21 ഹേതഷ്വ് അസുരസംേഘഷു ദാരാസ് േതഷാം തു സർവശഃ

ാേ ാശൻ നഗേര തസ്മിൻ യഥാ ശരദി ലക്ഷ്മണാഃ
22 തേതാ മാതലിനാ സാർധം അഹം തത് പുരം അഭ്യയാം

ാസയൻ രഥേഘാേഷണ നിവാതകവച ിയഃ
23 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ദശസാഹ ാൻ മയൂരസദൃശാൻ ഹയാൻ
രഥം ച രവിസങ്കാശം ാ വൻ ഗണശഃ ിയഃ
24 താഭിർ ആഭരൈണഃ ശബ്ദസ് ാസിതാഭിഃ സമീരിതഃ
ശിലാനാം ഇവ ൈശേലഷു പതന്തീനാം അഭൂത് തദാ
25 വി സ്താ ൈദത്യ നാര്യസ് താഃ സ്വാനി േവശ്മാന്യ് അഥാവിശൻ
ബഹുരത്നവിചി ാണി ശാതകുംഭമയാനി ച
26 തദ് അദ്ഭുതാകാരം അഹം ദൃഷ്ട്വാ നഗരം ഉത്തമം
വിശിഷ്ടം േദവ നഗരാദ് അപൃച്ഛം മാതലിം തതഃ
27 ഇദം ഏവംവിധം കസ്മാദ് േദവതാ നാവിശന്ത്യ് ഉത
പുരന്ദര പുരാദ് ധീദം വിശിഷ്ടം ഇതി ലക്ഷേയ
28 [മാ]
ആസീദ് ഇദം പുരാ പാർഥ േദവരാജസ്യ നഃ പുരം
തേതാ നിവാതകവൈചർ ഇതഃ ച്യാവിതാഃ സുരാഃ
29 തപസ് തപ്ത്വാ മഹത് തീ ം സാദ്യ ച പിതാമഹം
ഇദം വൃതം നിവാസായ േദേവഭ്യശ് ചാഭയം യുധി
30 തതഃ ശേ ണ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂർ അഭിേചാദിതഃ
വിധത്താം ഭഗവാൻ അേ ത്യ് ആത്മേനാ ഹിതകാമ്യയാ
31 തത ഉേക്താ ഭഗവതാ ദിഷ്ടം അേ തി വാസവഃ
ഭവിതാന്തസ് ത്വം ഏൈവഷാം േദേഹനാേന്യന വൃ ഹൻ
32 തത ഏഷാം വധാർഥായ ശേ ാ ഽ ാണി ദദൗ തവ
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ന ഹി ശക്യാഃ സുൈരർ ഹ ം യ ഏേത നിഹതാസ് ത്വയാ
33 കാലസ്യ പരിണാേമന തതസ് ത്വം ഇഹ ഭാരത
ഏഷാം അന്തകരഃ ാപ്തസ് തത് ത്വയാ ച കൃതം തഥാ
34 ദാനവാനാം വിനാശാർഥം മഹാ ാണാം മഹദ് ബലം

ാഹിതസ് ത്വം മേഹേ ണ പുരുേഷ തദ് ഉത്തമം
35 [അർജ്]
തതഃ വിശ്യ നഗരം ദാനവാംശ് ച നിഹത്യ താൻ
പുനർ മാതലിനാ സാർധം അഗച്ഛം േദവ സദ്മ തത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 19 61

അധ്യായം 170

1 [അർജ്]
അദൃശ്യമാനാസ് േത ൈദത്യാ േയാധയന്തി സ്മ മായയാ
അദൃശ്യാൻ അ വീേര്യണ താൻ അപ്യ് അഹം അേയാധയം
2 ഗാണ്ഡീവമുക്താ വിശിഖാഃ സമ്യഗ് അ േചാദിതാഃ
അച്ഛിന്ദന്ന് ഉത്തമാംഗാനി യ യ സ്മ േത ഽഭവൻ
3 തേതാ നിവാതവകചാ വധ്യമാനാ മയാ യുധി
സംഹൃത്യ മായാം സഹസാ ാവിശൻ പുരം ആത്മനഃ
4 വ്യപയാേതഷു ൈദേത്യഷു ാദുർഭൂേത ച ദർശേന
അപശ്യം ദാനവാംസ് ത ഹതാഞ് ശതസഹ ശഃ
5 വിനിഷ്പിഷ്ടാനി തൈ ഷാം ശ ാണ്യ് ആഭരണാനി ച
കൂടശഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ഗാ ാണി കവചാനി ച
6 ഹയാനാം നാന്തരം ഹ്യ് ആസീത് പദാദ് വിചലിതും പദം
ഉത്പത്യ സഹസാ ത ർ അന്തരിക്ഷഗമാസ് തതഃ
7 തേതാ നിവാതകവചാ േവ്യാമ സഞ്ഛാദ്യ േകവലം
അദൃശ്യാ ഹ്യ് അഭ്യവർതന്ത വിസൃജന്തഃ ശിേലാച്ചയാൻ
8 അന്തർഭൂമി ഗതാശ് ചാേന്യ ഹയാനാം ചരണാന്യ് അഥ
ന്യഗൃഹ്ണൻ ദാനവാ േഘാരാ രഥചേ ച ഭാരത
9 വിനിഗൃഹ്യ ഹരീൻ അശ്വാൻ രഥം ച മമ യുധ്യതഃ
സർവേതാ മാം അചിന്വന്ത സരഥം ധരണീധൈരഃ
10 പർവൈതർ ഉപചീയദ്ഭിഃ പതമാൈനസ് തഥാപൈരഃ
സ േദേശാ യ വർതാമ ഗുേഹവ സമപദ്യത
11 പർവൈതശ് ഛാദ്യമാേനാ ഽഹം നിഗൃഹീൈതശ് ച വാജിഭിഃ
അഗച്ഛം പരമാം ആർതിം മാതലിസ് തദ് അലക്ഷയത്
12 ലക്ഷയിത്വാ തു മാം ഭീതം ഇദം വചനം അ വീത്
അർജുനാർജുന മാ ൈഭസ് ത്വം വ ം അ ം ഉദീരയ
13 തേതാ ഽഹം തസ്യ തദ് വാക്യം ത്വാ വ ം ഉദീരയം
േദവരാജസ്യ ദയിതം വ ം അ ം നരാധിപ
14 അചലം സ്ഥാനം ആസാദ്യ ഗാണ്ഡീവം അനുമ ്യ ച
അമുഞ്ചം വ സം ർശാൻ ആയസാൻ നിശിതാഞ് ശരാൻ
15 തേതാ മായാശ് ച താഃ സർവാ നിവാതകവചാംശ് ച താൻ
േത വ േചാദിതാ ബാണാ വ ഭൂതാഃ സമാവിശൻ
16 േത വ േവഗാഭിഹതാ ദാനവാഃ പർവേതാപമാഃ
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ഇതേരതരം ആ ിഷ്യ ന്യപതൻ പൃഥിവീതേല
17 അന്തർഭൂമൗ തു േയ ഽഗൃഹ്ണൻ ദാനവാ രഥവാജിനഃ
അനു വിശ്യ താൻ ബാണാഃ ാഹിണ്വൻ യമസാദനം
18 ഹൈതർ നിവാതകവൈചർ നിരൈസഃ പർവേതാപൈമഃ
സമാച്ഛാദ്യത േദശഃ സ വികീർൈണർ ഇവ പർവൈതഃ
19 ന ഹയാനാം ക്ഷതിഃ കാ ചിൻ ന രഥസ്യ ന മാതേലഃ
മമ ചാദൃശ്യത തദാ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
20 തേതാ മാം ഹസൻ രാജൻ മാതലിഃ ത്യഭാഷത
ൈനതദ് അർജുന േദേവഷു ത്വയി വീര്യം യദീക്ഷ്യേത
21 ഹേതഷ്വ് അസുരസംേഘഷു ദാരാസ് േതഷാം തു സർവശഃ

ാേ ാശൻ നഗേര തസ്മിൻ യഥാ ശരദി ലക്ഷ്മണാഃ
22 തേതാ മാതലിനാ സാർധം അഹം തത് പുരം അഭ്യയാം

ാസയൻ രഥേഘാേഷണ നിവാതകവച ിയഃ
23 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ദശസാഹ ാൻ മയൂരസദൃശാൻ ഹയാൻ
രഥം ച രവിസങ്കാശം ാ വൻ ഗണശഃ ിയഃ
24 താഭിർ ആഭരൈണഃ ശബ്ദസ് ാസിതാഭിഃ സമീരിതഃ
ശിലാനാം ഇവ ൈശേലഷു പതന്തീനാം അഭൂത് തദാ
25 വി സ്താ ൈദത്യ നാര്യസ് താഃ സ്വാനി േവശ്മാന്യ് അഥാവിശൻ
ബഹുരത്നവിചി ാണി ശാതകുംഭമയാനി ച
26 തദ് അദ്ഭുതാകാരം അഹം ദൃഷ്ട്വാ നഗരം ഉത്തമം
വിശിഷ്ടം േദവ നഗരാദ് അപൃച്ഛം മാതലിം തതഃ
27 ഇദം ഏവംവിധം കസ്മാദ് േദവതാ നാവിശന്ത്യ് ഉത
പുരന്ദര പുരാദ് ധീദം വിശിഷ്ടം ഇതി ലക്ഷേയ
28 [മാ]
ആസീദ് ഇദം പുരാ പാർഥ േദവരാജസ്യ നഃ പുരം
തേതാ നിവാതകവൈചർ ഇതഃ ച്യാവിതാഃ സുരാഃ
29 തപസ് തപ്ത്വാ മഹത് തീ ം സാദ്യ ച പിതാമഹം
ഇദം വൃതം നിവാസായ േദേവഭ്യശ് ചാഭയം യുധി
30 തതഃ ശേ ണ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂർ അഭിേചാദിതഃ
വിധത്താം ഭഗവാൻ അേ ത്യ് ആത്മേനാ ഹിതകാമ്യയാ
31 തത ഉേക്താ ഭഗവതാ ദിഷ്ടം അേ തി വാസവഃ
ഭവിതാന്തസ് ത്വം ഏൈവഷാം േദേഹനാേന്യന വൃ ഹൻ
32 തത ഏഷാം വധാർഥായ ശേ ാ ഽ ാണി ദദൗ തവ
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ന ഹി ശക്യാഃ സുൈരർ ഹ ം യ ഏേത നിഹതാസ് ത്വയാ
33 കാലസ്യ പരിണാേമന തതസ് ത്വം ഇഹ ഭാരത
ഏഷാം അന്തകരഃ ാപ്തസ് തത് ത്വയാ ച കൃതം തഥാ
34 ദാനവാനാം വിനാശാർഥം മഹാ ാണാം മഹദ് ബലം

ാഹിതസ് ത്വം മേഹേ ണ പുരുേഷ തദ് ഉത്തമം
35 [അർജ്]
തതഃ വിശ്യ നഗരം ദാനവാംശ് ച നിഹത്യ താൻ
പുനർ മാതലിനാ സാർധം അഗച്ഛം േദവ സദ്മ തത്
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അധ്യായം 171

1 [അർജ്]
തേതാ മാം അഭിവിശ്വസ്തം സംരൂഢശരവിക്ഷതം
േദവരാേജാ ഽനുഗൃേഹ്യദം കാേല വചനം അ വീത്
2 ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവാണി ത്വയി തിഷ്ഠന്തി ഭാരത
ന ത്വാഭിഭവിതും ശേക്താ മാനുേഷാ ഭുവി കശ് ചന
3 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപഃ കർണഃ ശകുനിഃ സഹ രാജഭിഃ
സം ാമസ്ഥസ്യ േത പു കലാം നാർഹന്തി േഷാഡശീം
4 ഇദം ച േമ തനു ാണം ായച്ഛൻ മഘവാൻ ഭുഃ
അേഭദ്യം കവചം ദിവ്യം ജം ൈചവ ഹിരണ്മയീം
5 േദവദത്തം ച േമ ശംഖം േദവഃ ാദാൻ മഹാരവം
ദിവ്യം േചദം കിരീടം േമ സ്വയം ഇേ ാ യുേയാജ ഹ
6 തേതാ ദിവ്യാനി വ ാണി ദിവ്യാന്യ് ആഭരണാനി ച

ാദാച് ഛേ ാ മൈമതാനി രുചിരാണി ബൃഹന്തി ച
7 ഏവം സ ജിതസ് ത സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിേതാ നൃപ
ഇ സ്യ ഭവേന പുേണ്യ ഗന്ധർവശിശുഭിഃ സഹ
8 തേതാ മാം അ വീച് ഛ ഃ ീതിമാൻ അമൈരഃ സഹ
സമേയാ ഽർജുന ഗ ം േത ാതേരാ ഹി സ്മരന്തി േത
9 ഏവം ഇ സ്യ ഭവേന പഞ്ചവർഷാണി ഭാരത
ഉഷിതാനി മയാ രാജൻ സ്മരതാ ദ തജം കലിം
10 തേതാ ഭവന്തം അ ാക്ഷം ാതൃഭിഃ പരിവാരിതം
ഗന്ധമാദനം ആസാദ്യ പർവതസ്യാസ്യ മൂർധനി
11 [യ്]
ദിഷ്ട്യാ ധനഞ്ജയാ ാണി ത്വയാ ാപ്താനി ഭാരത
ദിഷ്ട്യാ ചാരാധിേതാ രാജാ േദവാനാം ഈശ്വരഃ ഭുഃ
12 ദിഷ്ട്യാ ച ഭഗവാൻ സ്ഥാണുർ േദവ്യാ സഹ പരന്തപ
സാക്ഷാദ് ദൃഷ്ടഃ സുയുേദ്ധന േതാഷിതശ് ച ത്വയാനഘ
13 ദിഷ്ട്യാ ച േലാകപാൈലസ് ത്വം സേമത ് ഭരതർഷഭ
ദിഷ്ട്യാ വർധാമേഹ സർേവ ദിഷ്ട്യാസി പുനരാഗതഃ
14 അദ്യ കൃത്സ്നാം ഇമാം േദവീം വിജിതാം പുരമാലിനീം
മേന്യ ച ധൃതരാ സ്യ പു ാൻ അപി വശീകൃതാൻ
15 താനി ത്വ് ഇച്ഛാമി േത ം ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ഭാരത
ൈയസ് തഥാ വീര്യവന്തസ് േത നിവാതകവചാ ഹതാ
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16 [അർജ്]
ശ്വഃ ഭാേത ഭവാൻ ഷ്ടാ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവശഃ
നിവാതകവചാ േഘാരാ ൈയർ മയാ വിനിപാതിതാഃ
17 [ൈവ]
ഏവം ആഗമനം ത കഥയിത്വാ ധനഞ്ജയഃ

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവ രജനീം താം ഉവാസ ഹ
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അധ്യായം 172

1 [ൈവ]
തസ്യാം രജന്യാം വ ഷ്ടായാം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉത്ഥായാവശ്യ കാര്യാണി കൃതവാൻ തൃഭിഃ സഹ
2 തതഃ സേഞ്ചാദയാം ആസ േസാ ഽർജുനം ാതൃനന്ദനം
ദർശയാ ാണി കൗേന്തയ ൈയർ ജിതാ ദാനവാസ് ത്വയാ
3 തേതാ ധനഞ്ജേയാ രാജൻ േദൈവർ ദത്താനി പാണ്ഡവഃ
അ ാണി താനി ദിവ്യാനി ദർശയാം ആസ ഭാരത
4 യഥാന്യായം മഹാേതജാ ശൗചം പരമം ആസ്ഥിതഃ
ഗിരികൂബരം പാദപാംഗം ശുഭേവണു ിേവണുകം
പാർഥിവം രഥം ആസ്ഥായ േശാഭമാേനാ ധനഞ്ജയഃ
5 തതഃ സുദംശിതസ് േതന കവേചന സുവർചസാ
ധനുർ ആദായ ഗാണ്ഡീവം േദവദത്തം ച വാരിജം
6 േശാശുഭ്യമാനഃ കൗേന്തയ ആനുപൂർവ്യാൻ മഹാഭുജഃ
അ ാണി താനി ദിവ്യാനി ദർശനാേയാപച േമ
7 അഥ േയാക്ഷ്യമാേണന ദിവ്യാന്യ് അ ാണി േതന ൈവ
സമാ ാന്താ മഹീ പദ്ഭ്യാം സമകമ്പത സ മാ
8 ഭിതാഃ സരിതശ് ൈചവ തൈഥവ ച മേഹാദധിഃ
ൈശലാശ് ചാപി വ്യശീര്യന്ത ന വവൗ ച സമീരണഃ
9 ന ബഭാേസ സഹ ാംശുർ ന ജജ്വാല ച പാവകഃ
ന േവദാഃ തിഭാന്തി സ്മ ദ്വിജാതീനാം കഥം ചന
10 അന്തർഭൂമി ഗതാ േയ ച ാണിേനാ ജനേമജയ
പീഡ്യമാനാഃ സമുത്ഥായ പാണ്ഡവം പര്യവാരയൻ
11 േവപമാനാഃ ാഞ്ജലയസ് േത സർേവ പിഹിതാനനാഃ
ദഹ്യമാനാസ് തദാൈ സ് ൈതർ യാചന്തി സ്മ ധനഞ്ജയം
12 തേതാ ഹ്മർഷയശ് ൈചവ സിധാശ് ൈചവ സുരർഷയഃ
ജംഗമാനി ച ഭൂതാനി സർവാണ്യ് ഏവാവതസ്ഥിേര
13 രാജർഷയശ് ച വരാസ് തൈഥവ ച ദിവൗകസഃ
യക്ഷരാക്ഷസ ഗന്ധർവാസ് തൈഥവ ച പത ിണഃ
14 തതഃ പിതാമഹശ് ൈചവ േലാകപാലാശ് ച സർവശഃ
ഭഗവാംശ് ച മഹാേദവഃ സഗേണാ ഽഭ്യായയൗ തദാ
15 തേതാ വായുർ മഹാരാജ ദിൈവ്യർ മാൈല്യഃ സുഗന്ധിഭിഃ
അഭിതഃ പാണ്ഡവാംശ് ചിൈ ർ അവചേ സമന്തതഃ
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16 ജഗുശ് ച ഗാഥാ വിവിധാ ഗന്ധർവാഃ സുരേചാദിതാഃ
നനൃതുഃ സംഘശശ് ൈചവ രാജന്ന് അപ്സരസാം ഗണാഃ
17 തസ്മിംസ് തു തുമുേല കാേല നാരദഃ സുരേചാദിതഃ
ആഗമ്യാഹ വേചാ പാർഥം വണീയം ഇദം നൃപ
18 അർജുനാർജുന മാ യുങ്ക്ഷ്വ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ഭാരത
ൈനതാനി നിരധിഷ്ഠാേന യുജ്യേന്ത കദാ ചന
19 അധിഷ്ഠാേന ന വാനാർതഃ യുഞ്ജീത കദാ ചന

േയാേഗ സുമഹാൻ േദാേഷാ ഹ്യ് അ ാണാം കുരുനന്ദന
20 ഏതാനി രക്ഷ്യമാണാനി ധനഞ്ജയ യഥാഗമം
ബലവന്തി സുഖാർഹാണി ഭവിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
21 അരക്ഷ്യമാണാന്യ് ഏതാനി ൈ േലാക്യസ്യാപി പാണ്ഡവ
ഭവന്തി സ്മ വിനാശായ ൈമവം ഭൂേയാ കൃഥാഃ ക്വ ചിത്
22 അജാതശേ ാ ത്വം ൈചവ ക്ഷ്യേസ താനി സംയുേഗ
േയാജ്യമാനാനി പാർേഥന ദ്വിഷതാം അവമർദേന
23 നിവാര്യാഥ തതഃ പാർഥം സർേവ േദവാ യഥാഗതം
ജ ർ അേന്യ ച േയ ത സമാജ ർ നരർഷഭ
24 േതഷു സർേവഷു കൗരവ്യ തിയാേതഷു പാണ്ഡവാഃ
തസ്മിന്ന് ഏവ വേന ഹൃഷ്ടാസ് ത ഊഷുഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
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അധ്യായം 173

1 [ജനം]
തസ്മിൻ കൃതാേ രഥിനാം ധാേന; ത്യാഗേത ഭവനാദ് വൃ ഹ ഃ
അതഃ പരം കിം അകുർവന്ത പാർഥാഃ; സേമത്യ ശൂേരണ ധനഞ്ജേയന
2 [ൈവ]
വേനഷു േതഷ്വ് ഏവ തു േത നേര ാഃ; സഹാർജുേനേന സേമന വീരാഃ
തസ്മിംശ് ച ൈശല വേര സുരേമ്യ; ധേനശ്വരാ ീഡ ഗതാ വിജ ഃ
3 േവശ്മാനി താന്യ് അ തിമാനി പശ്യൻ; ീഡാശ് ച നാനാ മസംനികർഷാഃ
ചചാര ധവീ ബഹുധാ നേര ഃ; േസാ ഽേ ഷു യത്തഃ സതതം കിരീടീ
4 അവാപ്യ വാസം നരേദവ പു ാഃ; സാദജം ൈവശ്വരണസ്യ രാജ്ഞഃ
ന ാണിനാം േത ഹയന്തി രാജഞ്; ശിവശ് ച കാലഃ സ ബഭൂവ േതഷാം
5 സേമത്യ പാർേഥന യൈഥക രാ ം; ഊഷുഃ സമാസ് ത തദാ ചത ഃ
പൂർവാശ് ച േസാ താ ദശ പാണ്ഡവാനാം; ശിവാ ബഭൂവുർ വസതാം വേനഷു
6 തേതാ ഽ വീദ് വായുസുതസ് തരസ്വീ; ജി ശ് ച രാജാനം ഉേപാപവിശ്യ
യമൗ ച വീരൗ സുരരാജകൽപാവ്; ഏകാന്തം ആസ്ഥായ ഹിതം ിയം ച
7 തവ തിജ്ഞാം കുരുരാജസത്യാം; ചികീർഷമാണാസ് ത്വദ് അനു ിയം ച
തേതാ ഽനുഗച്ഛാമ വനായ് അപാസ്യ; സുേയാധനം സാനുചരം നിഹ ം
8 ഏകാ ദശം വർഷം ഇദം വസാമഃ; സുേയാധേനനാത്ത സുഖാഃ സുഖാർഹാഃ
തം വഞ്ചയിത്വാധമ ബുദ്ധിശീലം; അജ്ഞാതവാസം സുഖം ആ യാമഃ
9 തവാജ്ഞയാ പാർഥിവ നിർവിശങ്കാ; വിഹായ മാനം വിചരൻ വനാനി
സമീപവാേസന വിേലാഭിതാസ് േത; ജ്ഞാസ്യന്തി നാസ്മാൻ അപകൃഷ്ട േദശാൻ
10 സംവത്സരം തം തു വിഹൃത്യ ഗൂഢം; നരാധമം തം സുഖം ഉദ്ധേരമ
നിര്യാത്യ ൈവരം സഫലം സപുഷ്പം; തൈസ്മ നേര ാധമപൂരുഷായ
11 സുേയാധനായാനുചൈരർ വൃതായ; തേതാ മഹീം ആഹര ധർമരാജ
സ്വർേഗാപമം ൈശലം ഇമം ചരദ്ഭിഃ; ശേക്യാ വിഹ ം നരേദവ േശാകഃ
12 കീർതിശ് ച േത ഭാരത പുണ്യഗന്ധാ; നേശ്യത േലാേകഷു ചരാചേരഷു
തത് ാപ്യ രാജ്യം കുരുപുംഗവാനാം; ശക്യം മഹത് ാപ്തം അഥ ിയാശ് ച
13 ഇദം തു ശക്യം സതതം നേര ; ാ ം ത്വയാ യൽ ലഭേസ കുേബരാത്
കുരുഷ്വ ബുദ്ധിം ദ്വിഷതാം വധായ; കൃതാഗസാം ഭാരത നി േഹ ച
14 േതജസ് തേവാ ം ന സേഹത രാജൻ; സേമത്യ സാക്ഷാദ് അപി വ പാ 
ണിഃ
ന ഹി വ്യഥാം ജാതു കരിഷ്യതസ് തൗ; സേമത്യ േദൈവർ അപി ധർമരാജ
15 ത്വദർഥസിദ്ധ്യർഥം അഭി വൃത്തൗ; സുപർണേകതുശ് ച ശിേനശ് ച നപ്താ
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യൈഥവ കൃേഷ്ണാ ഽ തിേമാ ബേലന; തൈഥവ രാജൻ സ ശിനി വീരഃ
16 തവാർഥ സിദ്ധ്യർഥം അഭി വൃത്തൗ; യൈഥവ കൃഷ്ണഃ സഹ യാദൈവസ്
ൈതഃ
തൈഥവ ചാവാം നരേദവ വര്യ; യമൗ ച വീരൗ കൃതിനൗ േയാേഗ
ത്വദർഥേയാഗ ഭവ ധാനാഃ; സമം കരിഷ്യാമ പരാൻ സേമത്യ
17 തതസ് തദ് ആജ്ഞായ മതം മഹാത്മാ; േതഷാം സ ധർമസ്യ സുേതാ വരിഷ്ഠഃ

ദക്ഷിണം ൈവ വണാധിവാസം; ചകാര ധർമാർഥവിദ് ഉത്തമൗജഃ
18 ആമ ്യ േവശ്മാനി നദീഃ സരാംസി; സർവാണി രക്ഷാംസി ച ധർമരാജഃ
യഥാഗതം മാർഗം അേവക്ഷമാണഃ; പുനർ ഗിരിം ൈചവ നിരീക്ഷമാണഃ
19 സമാപ്തകർമാ സഹിതഃ സുഹൃദ്ഭിർ; ജിത്വാ സപത്നാം തിലഭ്യ രാജ്യം
ൈശേല ഭൂയസ് തപേസ ധൃതാത്മാ; ഷ്ടാ തവാസ്മീതി മതിം ചകാര
20 വൃതഃ സ സർൈവർ അനുൈജർ ദ്വിൈജശ് ച; േതൈനവ മാർേഗണ പതിഃ
കുരൂണാം
ഉവാഹ ൈചനാം സഗണാംസ് തൈഥവ; ഘേടാത്കചഃ പർവതനിർഝേരഷു
21 താൻ സ്ഥിതാൻ ീതിമനാ മഹർഷിഃ; പിേതവ പു ാൻ അനുശിഷ്യ
സർവാൻ
സ േലാമശഃ ീതമനാ ജഗാമ; ദിവൗകസാം പുണ്യതമം നിവാസം
22 േതനാനുശിഷ്ടാർഷ്ടിേഷേണന ൈചവ; തീർഥാനി രമ്യാണി തേപാവനാനി
മഹാന്തി ചാന്യാനി സരാംസി പാർഥാഃ; സമ്പശ്യമാനാഃ യയുർ നരാ ്യാഃ
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അധ്യായം 174

1 [ൈവ]
നേഗാത്തമം വൈണർ ഉേപതം; ദിശാം ഗൈജഃ കിംനരപക്ഷിഭിശ് ച
സുഖം നിവാസം ജഹതാം ഹി േതഷാം; ന ീതിർ ആസീദ് ഭരതർഷഭാണാം
2 തതസ് തു േതഷാം പുനർ ഏവ ഹർഷഃ; ൈകലാസം ആേലാക്യ മഹാൻ
ബഭൂവ
കുേബര കാന്തം ഭരതർഷഭാണാം; മഹീധരം വാരിധര കാശം
3 സമു യാൻ പർവതസംനിേരാധാൻ; േഗാഷ്ഠാൻ ഗിരീണാം ഗിരിേസതുമാലാഃ
ബഹൂൻ പാതാംശ് ച സമീക്ഷ്യ വീരാഃ; സ്ഥലാനി നിമ്നാനി ച ത ത
4 തൈഥവ ചാന്യാനി മഹാവനാനി; മൃഗദ്വിജാേനകപ േസവിതാനി
ആേലാകയേന്താ ഽഭിയയുഃ തീതാസ്; േത ധന്വിനഃ ഖഡ്ഗധരാ നരാ ്യാഃ
5 വനാനി രമ്യാണി സരാംസി നേദ്യാ; ഗുഹാ ഗിരീണാം ഗിരിഗഹ്വരാണി
ഏേത നിവാസാഃ സതതം ബഭൂവുർ; നിശാനിശം ാപ്യ നരർഷഭാണാം
6 േത ദുർഗ വാസം ബഹുധാ നിരുഷ്യ; വ്യതീത്യ ൈകലാസം അചിന്ത്യരൂപം
ആേസദുർ അത്യർഥ മേനാരമം ൈവ; തം ആ മാ ്യം വൃഷപർവണസ് േത
7 സേമത്യ രാജ്ഞാ വൃഷപർവണസ് േത; ത്യർചിതാസ് േതന ച വീതേമാ 
ഹാഃ
ശശംസിേര വിസ്തരശഃ വാസം; ശിവം യഥാവദ് വൃഷപർവണസ് േത
8 സുേഖാഷിതാസ് ത ത ഏകരാ ം; പുണ്യാ േമ േദവമഹർഷിജുേഷ്ട
അഭ്യായയുസ് േത ബദരീം വിശാലാം; സുേഖന വീരാഃ പുനർ ഏവ വാസം
9 ഊഷുസ് തതസ് ത മഹാനുഭാവാ; നാരായണ സ്ഥാനഗതാ നരാ ്യാഃ
കുേബര കാന്താം നലിനീം വിേശാകാഃ; സമ്പശ്യമാനാഃ സുരസിദ്ധജുഷ്ടാം
10 താം ചാഥ ദൃഷ്ട്വാ നലിനീം വിേശാകാഃ; പാേണ്ഡാഃ സുതാഃ സർവനര വീരാഃ
േത േരമിേര നന്ദനവാസം ഏത്യ; ദ്വിജർഷേയാ വീതഭയാ യൈഥവ
11 തതഃ േമേണാപയയുർ നൃവീരാ; യഥാഗേതൈനവ പഥാ സമ ാഃ
വിഹൃത്യ മാസം സുഖിേനാ ബദര്യാം; കിരാത രാേജ്ഞാ വിഷയം സുബാേഹാഃ
12 ചീനാംസ് തുഖാരാൻ ദരദാൻ സദാർവാൻ; േദശാൻ കുണിന്ദസ്യ ച ഭൂരി
രത്നാൻ
അതീത്യ ദുർഗം ഹിമവത് േദശം; പുരം സുബാേഹാർ ദദൃശുർ നൃവീരാഃ
13 ത്വാ ച താൻ പാർഥിവ പു പൗ ാൻ; ാപ്താൻ സുബാഹുർ വിഷേയ
സമ ാൻ

ത ദ്യയൗ ീതിയുതഃ സ രാജാ; തം ചാഭ്യനന്ദൻ വൃഷഭാഃ കുരൂണാം
14 സേമത്യ രാജ്ഞാ തു സുബാഹുനാ േത; സൂൈതർ വിേശാക മുൈഖശ് ച
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സർൈവഃ
സേഹ േസൈനഃ പരിചാരൈകശ് ച; പൗേരാഗൈവർ േയ ച മഹാനസസ്ഥാഃ
15 സുേഖാഷിതാസ് ത ത ഏകരാ ം; സുതാൻ ഉപാദായ രഥാംശ് ച
സർവാൻ
ഘേടാത്കചം സാനുചരം വിസൃജ്യ; തേതാ ഽഭ്യയുർ യാമുനം അ ിരാജം
16 തസ്മിൻ ഗിരൗ വേണാപപേന്ന; ഹിേമാത്തരീയാരുണ പാ സാനൗ
വിശാഖ യൂപം സമുേപത്യ ച സ്; തദാ നിവാസം പുരുഷ വീരാഃ
17 വരാഹനാനാമൃഗപക്ഷിജുഷ്ടം; മഹദ് വനം ൈച രഥ കാശം
ശിേവന യാത്വാ മൃഗയാ ധാനാഃ; സംവത്സരം ത വേന വിജ ഃ
18 ത ാസസാദാതിബലം ഭുജംഗം; ധാർദിതം മൃത ം ഇേവാ രൂപം
വൃേകാദരഃ പർവത കന്ദരായാം; വിഷാദേമാഹവ്യഥിതാന്തർ ആത്മാ
19 ദ്വീേപാ ഽഭവദ് യ വൃേകാദരസ്യ; യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
അേമാക്ഷയദ് യസ് തം അനന്ത േതജാ; ാേഹണ സംേവഷ്ഠിത സർവഗാ ം
20 േത ദ്വാദശം വർഷം അേഥാപയാന്തം; വേന വിഹർതും കുരവഃ തീതാഃ
തസ്മാദ് വനാച് ൈച രഥ കാശാച്; ിയാ ജ്വലന്തസ് തപസാ ച യുക്താഃ
21 തതശ് ച യാത്വാ മരുധന്വ പാർശ്വം; സദാ ധനുർേവദ രതി ധാനാഃ
സരസ്വതീം ഏത്യ നിവാസകാമാഃ; സരസ് തേതാ ൈദ്വതവനം തീയുഃ
22 സമീക്ഷ്യ താൻ ൈദതവേന നിവിഷ്ടാൻ; നിവാസിനസ് ത തേതാ
ഽഭിജ ഃ
തേപാ ദമാചാര സമാധിയുക്താസ്; തൃേണാദ പാ ാഹരണാശ്മ കുട്ടാഃ
23 ക്ഷാക്ഷ രൗഹീതക േവതസാശ് ച; ഹാ ബദര്യഃ ഖദിരാഃ ശിരീഷാഃ
ബിേല്വംഗുദാഃ പീലു ശമീ കരീരാഃ; സരസ്വതീ തീരരുഹാ ബഭൂവുഃ
24 താം യക്ഷഗന്ധർവമഹർഷികാന്താം; ആയാഗ ഭൂതാം ഇവ േദവതാനാം
സരസ്വതീം ീതിയുതാശ് ചരന്തഃ; സുഖം വിജ ർ നരേദവ പു ാഃ
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അധ്യായം 175

1 [ജനം]
കഥം നാഗായുത ാേണാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ഭയം ആഹാരയത് തീ ം തസ്മാദ് അജഗരാൻ മുേന
2 പൗലസ്ത്യ േയാ ഽഽഹ്വയദ് യുേദ്ധ ധനദം ബലദർപിതഃ
നലിന്യാം കദനം കൃത്വാ വരാണാം യക്ഷരക്ഷസാം
3 തം ശംസസി ഭയാവിഷ്ടം ആപന്നം അരികർഷണം
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
4 [ൈവ]
ബഹ്വാശ്ചേര്യ വേന േതഷാം വസതാം ഉ ധന്വിനാം

ാപ്താനാം ആ മാദ് രാജൻ രാജർേഷർ വൃഷപർവണഃ
5 യദൃച്ഛയാ ധനുഃ പാനിർ ബദ്ധഖഡ്േഗാ വൃേകാദരഃ
ദദർശ തദ് വനം രമ്യേദവഗന്ധർവേസവിതം
6 സ ദദർശ ശുഭാൻ േദശാൻ ഗിേരർ ഹിമവതസ് തദാ
േദവർഷിസിദ്ധചരിതാൻ അപ്സേരാഗണേസവിതാൻ
7 ചേകാൈരശ് ച വാൈകശ് ച പക്ഷിഭിർ ജീവ ജീവിൈകഃ
േകാലിൈകർ ഭൃംഗരാൈജശ് ച ത ത വിനാദിതാൻ
8 നിത്യപുഷ്പഫൈലർ വൃൈക്ഷർ ഹിമസം ർശ േകാമൈലഃ
ഉേപതാൻ ബഹുല ഛാൈയർ മേനാ നയനനന്ദൈനഃ
9 സ സമ്പശ്യൻ ഗിരിനദീർ ൈവഡൂദ്യ മണിസംനിൈഭഃ
സലിൈലർ ഹിമസം ർൈശർ ഹംസകാരണ്ഡവായുൈതഃ
10 വനാനി േദവദാരൂണാം േമഘാനാം ഇവ വാഗുരാഃ
ഹരിചന്ദന മി ാണി തുംഗകാലീയകാന്യ് അപി
11 മൃഗയാം പരിധാവൻ സ സേമഷു മരുധന്വസു
വിധ്യൻ മൃഗാഞ് ശൈരഃ ശുൈദ്ധശ് ചചാര സുമഹാബലഃ
12 സ ദദർശ മഹാകായം ഭുജംഗം േലാമഹർഷണം
ഗിരിദുർേഗ സമാപന്നം കാേയനാവൃത്യ കന്ദരം
13 പർവതാേഭാഗവർഷ്മാണം േഭാൈഗശ് ച ാർകമണ്ഡൈലഃ
ചി ാംഗം അജിൈനശ് ചിൈ ർ ഹരി ാ സദൃശഛവിം
14 ഗുഹാകാേരണ വേ ണ ചതുർദംേ ണ രാജതാ
ദീപ്താേക്ഷണാതിതാേ ണ ലിഹന്തം സൃക്കിണീ മുഹുഃ
15 ാസനം സർവഭൂതാനാം കാലാന്തകയേമാപമം
നിഃശ്വാസേക്ഷ്വഡ നാേദന ഭർത്സയന്തം ഇവ സ്ഥിതം
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16 സ ഭീമ സഹസാേഭ്യത്യ പൃദാകുഃ ധിേതാ ഭൃശം
ജ ാഹാജഗേരാ ാേഹാ ഭുജേയാർ ഉഭേയാർ ബലാത്
17 േതന സം ഷ്ട മാ സ്യ ഭിമേസനസ്യ ൈവ തദാ
സഞ്ജ്ഞാ മുേമാഹ സഹസാ വരദാേനന തസ്യ ഹ
18 ദശനാഗസഹ ാണി ധാരയന്തി ഹി യദ് ബലം
തദ് ബലം ഭീമേസനസ്യ ഭുജേയാർ അസമം പൈരഃ
19 സ േതജസ്വീ തഥാ േതന ഭുജേഗന വശീകൃതഃ
വി രഞ് ശനൈകർ ഭീേമാ ന ശശാക വിേചഷ്ടിതും
20 നാഗായുത സമ ാണഃ സിംഹ േന്ധാ മഹാഭുജഃ
ഗൃഹീേതാ വ്യജഹാത് സത്ത്വം വരദാേനന േമാഹിതഃ
21 സ ഹി യത്നം അകേരാത് തീ ം ആത്മവിേമാക്ഷേണ
ന ൈചനം അശകദ് വീരഃ കഥം ചിത് തിബാധിതും
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