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അധ്യായം 176

1 [ൈവ]
സ ഭീമേസനസ് േതജസ്വീ തഥാ സർപവശം ഗതഃ
ചിന്തയാം ആസ സർപസ്യ വീര്യം അത്യദ്ഭുതം മഹത്
2 ഉവാച ച മഹാസർപം കാമയാ ഹി പന്നഗ
കസ് ത്വം േഭാ ഭുജഗ േ ഷ്ഠ കിം മയാ ച കരിഷ്യസി
3 പാണ്ഡേവാ ഭിമേസേനാ ഽഹം ധർമരാജാദ് അനന്തരഃ
നാഗായുത സമ ാേണാ ത്വയാ നീതഃ കഥം വശം
4 സിംഹാഃ േകസരിേണാ വ്യാ ാ മഹിഷാ വാരണാസ് തഥാ
സമാഗതാശ് ച ബഹുേശാ നിഹതാശ് ച മയാ മൃേധ
5 ദാനവാശ് ച പിശാചാശ് ച രാക്ഷസാശ് ച മഹാബലാഃ
ഭുജേവഗം അശക്താ േമ േസാഢും പന്നഗസത്തമ
6 കിം നു വിദ്യാ ബലം കിം വാ വരദാനം അേഥാ തവ
ഉേദ്യാഗം അപി കുർവാേണാ വശേഗാ ഽസ്മി കൃതസ് ത്വയാ
7 അസേത്യാ വി േമാ നൄണാം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
യേഥദം േമ ത്വയാ നാഗബലം തിഹതം മഹത്
8 ഇത്യ് ഏവം വാദിനം വീരം ഭീമം അ ിഷ്ടകാരിണം
േഭാേഗന മഹതാ സർപഃ സമന്താത് പര്യേവഷ്ടയത്
9 നിഗൃഹ്യ തം മഹാബാഹും തതഃ സ ഭുജഗസ് തദാ
വിമുച്യാസ്യ ഭുജൗ പീനാവ് ഇദം വചനം അ വീത്
10 ദിഷ്ട്യാ ത്വം ധിതസ്യാദ്യ േദൈവർ ഭേക്ഷാ മഹാഭുജ
ദിഷ്ട്യാ കാലസ്യ മഹതഃ ിയാഃ ാണാ ഹി േദഹിനാം
11 യഥാ ത്വ് ഇദം മയാ ാപ്തം ഭുജംഗത്വം അരിന്ദമ
തദ് അവശ്യം മയാ ഖ്യാപ്യം തവാദ്യ ശൃണു സത്തമ
12 ഇമാം അവസ്ഥാം സ ാേപ്താ ഹ്യ് അഹം േകാപാൻ മനീഷിണാം
ശാപസ്യാന്തം പരിേ ഃ സർപസ്യ കഥയാമി തത്
13 നഹുേഷാ നാമ രാജർഷിർ വ്യക്തം േത േ ാ ം ആഗതഃ
തൈവവ പൂർവഃ പൂർേവഷാം ആേയാർ വംശകരഃ സുതഃ
14 േസാ ഽഹം ശാപാദ് അഗസ്ത്യസ്യ ാഹ്മണാൻ അവമന്യ ച
ഇമാം അവസ്ഥാം ആപന്നഃ പശ്യ ൈദവം ഇദം മമ
15 ത്വാം േചദ് അവധ്യം ആയാന്തം അതീവ ിയദർശനം
അഹം അേദ്യാപേയാക്ഷ്യാമി വിധാനം പശ്യ യാദൃശം
16 ന ഹി േമ മുച്യേത കശ് ചിത് കഥം ചിദ് ഹണം ഗതഃ
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ഗേജാ വാ മഹിേഷാ വാപി ഷേഷ്ഠ കാേല നേരാത്തമ
17 നാസി േകവലസർേപണ തിര്യേഗ്യാനിഷു വർതതാ
ഗൃഹീതഃ കൗരവേ ഷ്ഠ വരദാനം ഇദം മമ
18 പതതാ ഹി വിമാനാ ാൻ മയാ ശ ാസനാദ് തം
കുരു ശാപാന്തം ഇത്യ് ഉേക്താ ഭഗവാൻ മുനിസത്തമഃ
19 സ മാം ഉവാച േതജസ്വീ കൃപയാഭിപരി തഃ
േമാക്ഷസ് േത ഭവിതാ രാജൻ കസ്മാച് ചിത് കാലപര്യയാത്
20 തേതാ ഽസ്മി പതിേതാ ഭൂമൗ ന ച മാം അജഹാത് തിഃ
സ്മാർതം അസ്തി പുരാണം േമ യൈഥവാധിഗതം തഥാ
21 യസ് തു േത വ്യാഹൃതാൻ ശ്നാൻ തി യാദ് വിേശഷവിത്
സ ത്വാം േമാക്ഷയിതാ ശാപാദ് ഇതി മാം അ വീദ് ഋഷിഃ
22 ഗൃഹീതസ്യ ത്വയാ രാജൻ ാണിേനാ ഽപി ബലീയസഃ
സത്ത്വ ംേശാ ഽധികസ്യാപി സർവസ്യാശു ഭവിഷ്യതി
23 ഇതി ചാപ്യ് അഹം അ ൗഷം വചസ് േതഷാം ദയാവതാം
മയി സഞ്ജാതഹാർദാനാം അഥ േത ഽന്തർഹിതാ ദ്വിജാഃ
24 േസാ ഽഹം പരമദുഷ്കർമാ വസാമി നിരേയ ഽശുചൗ
സർപേയാനിം ഇമാം ാപ്യ കാലാകാങ്ക്ഷീ മഹാദ േത
25 തം ഉവാച മഹാബാഹുർ ഭീമേസേനാ ഭുജംഗമം
ന േത കുേപ്യ മഹാസർപന ചാത്മാനം വിഗർഹേയ
26 യസ്മാദ് അഭാവീ ഭാവീ വാ മനുഷ്യഃ സുഖദുഃഖേയാഃ
ആഗേമ യദി വാപാേയ ന ത പേയൻ മനഃ
27 ൈദവം പുരുഷകാേരണ േകാ നിവർതിതും അർഹതി
ൈദവം ഏവ പരം മേന്യ പുരുഷാർേഥാ നിരർഥകഃ
28 പശ്യ ൈദേപാപഘാതാദ് ധി ഭുജവീര്യവ്യപാ യം
ഇമാം അവസ്ഥാം സ ാപ്തം അനിമിത്തം ഇഹാദ്യ മാം
29 കിം തു നാദ്യാനുേശാചാമി തഥാത്മാനം വിനാശിതം
യഥാ തു വിപിേന ന്യസ്താൻ ാതൄൻ രാജ്യപരിച താൻ
30 ഹിമവാംശ് ച സുദുർേഗാ ഽയം യക്ഷരാക്ഷസ സ ലഃ
മാം ച േത സമുദീക്ഷന്തഃ പതിഷ്യന്തി വിഹ്വലാഃ
31 വിനഷ്ടം അഥ വാ ത്വാ ഭവിഷ്യന്തി നിരുദ്യമാഃ
ധർമശീലാ മയാ േതഹി ബാധ്യേന്ത രാജ്യഗൃദ്ധിനാ
32 അഥ വാ നാർജുേനാ ധീമാൻ വിഷാദം ഉപയാസ്യതി
സർവാ വിദ് അനാധൃേഷ്യാ േദവഗന്ധർവരാക്ഷൈസഃ
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33 സമർഥഃ സ മഹാബാഹുർ ഏകാഹ്നാ സമഹാ ബലഃ
േദവരാജം അപി സ്ഥാനാത് ച്യാവയിതും ഓജസാ
34 കിം പുനർ ധൃതരാ സ്യ പു ം ദുർദ ത േദവിനം
വിദ്വിഷ്ടം സർവേലാകസ്യ ദംഭേലാഭ പരായണം
35 മാതരം ൈചവ േശാചാമി കൃപണാം പു ഗൃദ്ധിനീം
യസ്മാകം നിത്യം ആശാേസ്ത മഹത്ത്വം അധികം പൈരഃ
36 കഥം നു തസ്യാനാഥായാ മദ് വിനാശാദ് ഭുജംഗമ
അഫലാസ് േത ഭവിഷ്യന്തി മയി സർേവ മേനാരഥാഃ
37 നകുലഃ സഹേദവശ് ച യമജൗ ഗുരുവർതിനൗ
മദ്ബാഹുബലസംസ്തബ്ധൗ നിത്യം പുരുഷമാനിനൗ
38 നിരുത്സാഹൗ ഭവിേഷ്യേത ഷ്ടവീര്യപരാ മൗ
മദ് വിനാശാത് പരിദ നാവ് ഇതി േമ വർതേത മതിഃ
39 ഏവംവിധം ബഹു തദാ വിലലാപ വൃേകാദരഃ
ഭുജംഗേഭാഗ സംരുേദ്ധാ നാശകച് ച വിേചഷ്ടിതും
40 യുധിഷ്ഠിരസ് തു കൗേന്തയ ബഭൂവാസ്വസ്ഥ േചതനഃ
അനിഷ്ട ദർശനാൻ േഘാരാൻ ഉത്പാതാൻ പരിചിന്തയൻ
41 ദാരുണം ഹ്യ് അശിവം നാദം ശിവാ ദക്ഷിണതഃ സ്ഥിതാ
ദീപ്തായാം ദിശി വി സ്താ രൗതി തസ്യാ മസ്യ ഹ
42 ഏകപക്ഷാക്ഷി ചരണാ വർതികാ േഘാരദർശനാ
രുധിരം വമന്തീ ദദൃേശ ത്യാദിത്യം അപസ്വരാ
43 വവാവ് അനിേലാ രൂക്ഷശ് ചണ്ഡഃ ശർകര കർഷണഃ
അപസവ്യാനി സർവാണി മൃഗപക്ഷിരുതാനി ച
44 പൃഷ്ഠേതാ വായസഃ കൃേഷ്ണാ യാഹി യാഹീതി വാശതി
മുഹുർ മുഹുഃ രതി ദക്ഷിേണാ ഽസ്യ ഭുജസ
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അധ്യായം 177

1 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിരസ് തം ആസാദ്യ സർപേഭാഗാഭിേവഷ്ടിതം
ദയിതം തരം വീരം ഇദം വചനം അ വീത്
2 കുന്തീ മാതഃ കഥം ഇമാം ആപദം ത്വം അവാപ്തവാൻ
കശ് ചായം പർവതാേഭാഗ തിമഃ പന്നേഗാത്തമഃ
3 സ ധർമരാജം ആലക്ഷ്യ ാതാ ാതരം അ ജം
കഥയാം ആസ തത് സർവം ഹണാദി വിേചഷ്ടിതം
4 [യ്]
േദേവാ വാ യദി വാ ൈദത്യ ഉരേഗാ വാ ഭവാൻ യദി
സത്യം സർപവേചാ ഹി പൃച്ഛതി ത്വാം യുധിഷ്ഠിരഃ
5 കിം ആഹൃത്യ വിദിത്വാ വാ ീതിസ് േത സ്യാദ് ഭുജംഗമ
കിമാഹാരം യച്ഛാമി കഥം മുേഞ്ചദ് ഭവാൻ ഇമം
6 [സർപ]
നഹുേഷാ നാമ രാജാഹം ആസം പൂർവസ് തവാനഘ

ഥിതഃ പഞ്ചമഃ േസാമാദ് ആേയാഃപുേ ാ നരാധിപ
7 തുഭിസ് തപസാ ൈചവ സ്വാധ്യാേയന ദേമന ച
ൈ േലാൈക്യശ്വര്യം അവ്യ ം ാേപ്താ വി മേണന ച
8 തദ് ഐശ്വര്യം സമാസാദ്യ ദർേപാ മാം അഗമത് തദാ
സഹ ം ഹി ദ്വിജാതീനാം ഉവാഹ ശിബിലാം മമ
9 ഐശ്വര്യമദമേത്താ ഽഹം അവമന്യ തേതാ ദ്വിജാൻ
ഇമാം അഗേസ്ത്യന ദശാം ആനീതഃ പൃഥിവീപേത
10 ന തു മാം അജഹാത് ജ്ഞാ യാവദ് അേദ്യതി പാണ്ഡവ
തൈസ്യവാനു ഹാദ് രാജന്ന് അഗസ്ത്യസ്യ മഹാത്മനഃ
11 ഷേഷ്ഠ കാേല മമാഹാരഃ ാേപ്താ ഽയം അനുജസ് തവ
നാഹം ഏനം വിേമാക്ഷ്യാമി ന ചാന്യം അഭികാമേയ
12 ശ്നാൻ ഉച്ചാരിതാംസ് തു ത്വം വ്യാഹരിഷ്യസി േചൻ മമ
അഥ പശ്ചാദ് വിേമാക്ഷ്യാമി ാതരം േത വൃേകാദരം
13 [യ്]

ഹി സർപയഥാകാമം തിവക്ഷ്യാമി േത വചഃ
അപി േചച് ഛ യാം ീതിം ആഹർതും േത ഭുജംഗമ
14 േവദ്യം യദ് ാഹ്മേണേനഹ തദ് ഭവാൻ േവത്തി േകവലം
സർപരാജതതഃ ത്വാ തിവക്ഷ്യാമി േത വചഃ
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15 [സർപ]
ാഹ്മണഃ േകാ ഭേവദ് രാജൻ േവദ്യം കിം ച യുധിഷ്ഠിര
വീഹ്യ് അതിമതിം ത്വാം ഹി വാൈക്യർ അനുമിമീമേഹ

16 [യ്]
സത്യം ദാനം ക്ഷമാ ശീലം ആനൃശംസ്യം ദേമാ ഘൃണാ
ദൃശ്യേന്ത യ നാേഗ സ ാഹ്മണ ഇതി തഃ
17 േവദ്യം സർപപരം ഹ്മ നിർദുഃഖം അസുഖം ച യത്
യ ഗത്വാ ന േശാചന്തി ഭവതഃ കിം വിവക്ഷിതം
18 [സർപ]
ചാതുർവർണ്യം മാണം ച സത്യം ച ഹ്മ ൈചവ ഹ
ശൂേ ഷ്വ് അപി ച സത്യം ച ദാനം അേ ാധ ഏവ ച
ആനൃശംസ്യം അഹിംസാ ച ഘൃണാ ൈചവ യുധിഷ്ഠിര
19 േവദ്യം യച് ചാഥ നിർദുഃഖം അസുഖം ച നരാധിപ
താഭ്യാം ഹീനം പദം ചാന്യൻ ന തദ് അസ്തീതി ലക്ഷേയ
20 [യ്]
ശൂേ ൈചതദ് ഭേവൽ ലക്ഷ്യം ദ്വിേജ തച് ച ന വിദ്യേത
ന ൈവ ശൂേ ാ ഭേവച് ഛൂേ ാ ാഹ്മേണാ ന ച ാഹ്മണഃ
21 യൈ തൽ ലക്ഷ്യേത സർപവൃത്തം സ ാഹ്മണഃ തഃ
യൈ തൻ ന ഭേവത് സർപതം ശൂ ം ഇതി നിർദിേശത്
22 യത് പുനർ ഭവതാ േ ാക്തം ന േവദ്യം വിദ്യേതതി ഹ
താഭ്യാം ഹീനം അതീത്യാ പദം നാസ്തീതി േചദ് അപി
23 ഏവം ഏതൻ മതം സർപതാഭ്യാം ഹീനം ന വിദ്യേത
യഥാ ശീേതാഷ്ണേയാർ മേധ്യ ഭേവൻ േനാഷ്ണം ന ശീതതാ
24 ഏവം ൈവ സുഖദുഃഖാഭ്യാം ഹീനം അസ്തി പദം ക്വ ചിത്
ഏഷാ മമ മതിഃ സർപയഥാ വാ മന്യേത ഭവാൻ
25 [സർപ]
യദി േത വൃത്തേതാ രാജൻ ാഹ്മണഃ സമീക്ഷിതഃ
വ്യർഥാ ജാതിസ് തദായുഷ്മൻ കൃതിർ യാവൻ ന ദൃശ്യേത
26 [യ്]
ജാതിർ അ മഹാസർപമനുഷ്യേത്വ മഹാമേത
സങ്കരാത് സർവവർണാനാം ദുഷ്പരീേക്ഷ്യതി േമ മതിഃ
27 സർേവ സർവാസ്വ് അപത്യാനി ജനയന്തി യദാ നരാഃ
വാൻ ൈമഥുനം അേഥാ ജന്മ മരണം ച സമം നൃണാം
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28 ഇദം ആർഷം മാണം ച േയ യജാമഹ ഇത്യ് അപി
തസ്മാച് ഛീലം ധാേനഷ്ടം വിദുർ േയ തത്ത്വദർശിനഃ
29 ാന്ന്ന് നാഭിർ വർധനാത് പുംേസാ ജാതകർമ വിധീയേത
ത ാസ്യ മാതാ സാവി ീ പിതാ ത്വ് ആചാര്യ ഉച്യേത
30 വൃത്ത്യാ ശൂ സേമാ ഹ്യ് ഏഷ യാവദ് േവേദ ന ജായേത
അസ്മിന്ന് ഏവം മതിൈദ്വേധ മനുഃ സ്വായംഭുേവാ ഽ വീത്
31 കൃതകൃത്യാഃ പുനർ വർണാ യദി വൃത്തം ന വിദ്യേത
സങ്കരസ് ത നാേഗ ബലവാൻ സമീക്ഷിതഃ
32 യേ ദാനീം മഹാസർപസം തം വൃത്തം ഇഷ്യേത
തം ാഹ്മണം അഹം പൂർവം ഉക്തവാൻ ഭുജേഗാത്തമ
33 [സർപ]

തം വിദിതേവദ്യസ്യ തവ വാക്യം യുധിഷ്ഠിര
ഭക്ഷേയയം അഹം കസ്മാദ് ാതരം േത വൃേകാദരം
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അധ്യായം 178

1 [യ്]
ഭവാൻ ഏതാദൃേശാ േലാേക േവദേവദാംഗപാരഗഃ

ഹി കിം കുർവതഃ കർമ ഭേവദ് ഗതിർ അനുത്തമാ
2 [സർപ]
പാേ ദത്ത്വാ ിയാണ്യ് ഉക്ത്വാ സത്യം ഉക്ത്വാ ച ഭാരത
അഹിംസാ നിരതഃ സ്വർഗം ഗേച്ഛദ് ഇതി മതിർ മമ
3 [യ്]
ദാനാദ് വാ സർപസത്യാദ് വാ കിം അേതാ ഗുരു ദൃശ്യേത
അഹിംസാ ിയേയാശ് ൈചവ ഗുരുലാഘവം ഉച്യതാം
4 [സർപ]
ദാേന രതത്വം സത്യം ച അഹിംസാ ിയം ഏവ ച
ഏഷാം കാര്യഗരീയസ്ത്വാദ് ദൃശ്യേത ഗുരുലാഘവം
5 കസ്മാച് ചിദ് ദാനേയാഗാദ് ധി സത്യം ഏവ വിശിഷ്യേത
സത്യവാക്യാച് ച രാേജ കിം ചിദ് ദാനം വിശിഷ്യേത
6 ഏവം ഏവ മേഹഷ്വാസ ിയവാക്യാൻ മഹീപേത
അഹിംസാ ദൃശ്യേത ഗുർവീ തതശ് ച ിയം ഇഷ്യേത
7 ഏവം ഏതദ് ഭേവദ് രാജൻ കാര്യാേപക്ഷം അനന്തരം
യദ് അഭിേ തം അന്യത് േത ഹി യാവദ് വീമ്യ് അഹം
8 [യ്]
കഥം സ്വർേഗ ഗതിഃ സർപകർമണാം ച ഫലം വം
അശരീരസ്യ ദൃേശ്യത വിഷയാംശ് ച വീഹി േമ
9 [സർപ]
തിേ ാ ൈവ ഗതേയാ രാജൻ പരിദൃഷ്ടാഃ സ്വകർമഭിഃ
മാനുഷ്യം സ്വർഗവാസശ് ച തിര്യേഗ്യാനിശ് ച തത് ിധാ
10 ത ൈവ മാനുഷാൽ േലാകാദ് ദാനാദിഭിർ അത ിതഃ
അഹിംസാർഥ സമായുൈക്തഃ കാരൈണഃ സ്വർഗം അ േത
11 വിപരീൈതശ് ച രാേജ കാരൈണർ മാനുേഷാ ഭേവത്
തിര്യേഗ്യാനിസ് തഥാ താത വിേശഷശ് ചാ വക്ഷ്യേത
12 കാമേ ാധസമായുേക്താ ഹിംസാ േലാഭസമന്വിതഃ
മനുഷ്യത്വാത് പരി ഷ്ടസ് തിര്യേഗ്യാനൗ സൂയേത
13 തിര്യേഗ്യാന്യാം പൃഥഗ്ഭാേവാ മനുഷ്യേത്വ വിധീയേത
ഗവാദിഭ്യസ് തഥാേശ്വേഭ്യാ േദവത്വം അപി ദൃശ്യേത
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14 േസാ ഽയം ഏതാ ഗതീഃ സർവാ ജ ശ് ചരതി കാര്യവാൻ
നിേത്യ മഹതി ചാത്മാനം അവസ്ഥാപയേത നൃപ
15 ജാേതാ ജാതശ് ച ബലവാൻ ഭുങ്ക്േത ചാത്മാ സ േദഹവാൻ
ഫലാർഥസ് താത നി ക്തഃ ജാ ലക്ഷണഭാവനഃ
16 [യ്]
ശേബ്ദ ർേശ ച രൂേപ ച തൈഥവ രസഗന്ധേയാഃ
തസ്യാധിഷ്ഠാനം അവ്യ ം ഹി സർപയഥാതഥം
17 കിം ന ഗൃഹ്ണാസി വിഷയാൻ യുഗപത് ത്വം മഹാമേത
ഏതാവദ് ഉച്യതാം േചാക്തം സർവം പന്നഗസത്തമ
18 [സർപ]
യദ് ആത്മ വ്യം ആയുഷ്മൻ േദഹസം യണാന്വിതം
കരണാധിഷ്ഠിതം േഭാഗാൻ ഉപഭുങ്ക്േത യഥാവിധി
19 ജ്ഞാനം ൈചവാ ബുദ്ധിശ് ച മേനാ ച ഭരതർഷഭ
തസ്യ േഭാഗാധികരേണ കരണാനി നിേബാധ േമ
20 മനസാ താത പേര്യതി മേശാ വിഷയാൻ ഇമാൻ
വിഷയായതനേസ്ഥന ഭൂതാത്മാ േക്ഷ നിഃസൃതഃ
21 അ ചാപി നരവ്യാ മേനാ ജേന്താർ വിധീയേത
തസ്മാദ് യുഗപദ് അസ്യാ ഹണം േനാപപദ്യേത
22 സ ആത്മാ പുരുഷവ്യാ േവാർ അന്തരം ആ ിതഃ

േവ്യഷു സൃജേത ബുദ്ധിം വിവിേധഷു പരാവരം
23 ബുേദ്ധർ ഉത്തരകാലം ച േവദനാ ദൃശ്യേത ബുൈധഃ
ഏഷ ൈവ രാജശാർദൂല വിധിഃ േക്ഷ ജ്ഞഭാവനഃ
24 [യ്]
മനേസാ ചാപി ബുേദ്ധശ് ച ഹി േമ ലക്ഷണം പരം
ഏതദ് അധ്യാത്മവിദുഷാം പരം കാര്യം വിധീയേത
25 [സർപ]
ബുദ്ധിർ ആത്മാനുഗാ താത ഉത്പാേതന വിധീയേത
തദ് ആ ിതാ ഹി സഞ്ജ്ൈഞഷാ വിധിസ് തൈസ്യഷേണ ഭേവത്
26 ബുേദ്ധർ ഗുണവിധിർ നാസ്തി മനസ് തു ഗുണവദ് ഭേവത്
ബുദ്ധിർ ഉത്പദ്യേത കാേര്യ മനസ് തൂത്പന്നം ഏവ ഹി
27 ഏതദ് വിേശഷണം താത മേനാ ബുേദ്ധ്യാർ മേയരിതം
ത്വം അപ്യ് അ ാഭിസംബുദ്ധഃ കഥം വാ മന്യേത ഭവാൻ
28 [യ്]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 12

അേഹാ ബുദ്ധിമതാം േ ഷ്ഠ ശുഭാ ബുദ്ധിർ ഇയം തവ
വിദിതം േവദിതവ്യം േത കസ്മാൻ മാം അനുപൃച്ഛസി
29 സർവജ്ഞം ത്വാം കഥം േമാഹ ആവിശത് സ്വർഗവാസിനം
ഏവം അദ്ഭുതകർമാണം ഇതി േമ സംശേയാ മഹാൻ
30 [സർപ]
സു ജ്ഞം അപി േചച് ഛൂരം ഋദ്ധിർ േമാഹയേത നരം
വർതമാനഃ സുേഖ സർേവാ നാൈവതീതി മതിർ മമ
31 േസാ ഽഹം ഐശ്വര്യേമാേഹന മദാവിേഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിര
പതിതഃ തിസംബുദ്ധസ് ത്വാം തു സംേബാധയാമ്യ് അഹം
32 കൃതം കാര്യം മഹാരാജ ത്വയാ മമ പരന്തപ
ക്ഷീണഃ ശാപഃ സുകൃേ ാ േമ ത്വയാ സംഭാഷ്യ സാധുനാ
33 അഹം ഹി ദിവി ദിേവ്യന വിമാേനന ചരൻ പുരാ
അഭിമാേനന മത്തഃ സൻ കം ചിൻ നാന്യം അചിന്തയം
34 ഹ്മർഷിേദവഗന്ധർവയക്ഷരാക്ഷസ കിംനരാഃ
കരാൻ മമ യച്ഛന്തി സർേവ ൈ േലാക്യവാസിനഃ
35 ച ഷാ യം പശ്യാമി ാണിനം പൃഥിവീപതൗ
തസ്യ േതേജാ ഹരാമ്യ് ആശു തദ് ധി ദൃഷ്ടിബലം മമ
36 ഹ്മർഷീണാം സഹ ം ഹി ഉവാഹ ശിബികാം മമ
സ മാം അപനേയാ രാജൻ ംശയാം ആസ ൈവ ിയഃ
37 ത ഹ്യ് അഗസ്ത്യഃ പാേദന വഹൻ പൃേഷ്ടാ മയാ മുനിഃ
അദൃേഷ്ടന തേതാ ഽസ്മ്യ് ഉേക്താ ധ്വംസ സർേപതി ൈവ രുഷാ
38 തതസ് തസ്മാദ് വിമാനാ ാത് ച തശ് ച ത ഭൂഷണഃ

പതൻ ബുബുേധ ഽഽത്മാനം വ്യാലീ ഭൂതം അേധാമുഖം
39 അയാചം തം അഹം വി ം ശാപസ്യാേന്താ ഭേവദ് ഇതി
അജ്ഞാനാത് സ വൃത്തസ്യ ഭഗവൻ ക്ഷ ം അർഹസി
40 തതഃ സ മാം ഉവാേചദം പതന്തം കൃപാന്വിതഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമരാജഃ ശാപാത് ത്വാം േമാക്ഷയിഷ്യതി
41 അഭിമാനസ്യ േഘാരസ്യ ബലസ്യ ച നരാധിപ
ഫേല ക്ഷീേണ മഹാരാജ ഫലം പുണ്യം അവാപ്സ്യസി
42 തേതാ േമ വിസ്മേയാ ജാതസ് തദ് ദൃഷ്ട്വാ തപേസാ ബലം

ഹ്മ ച ാഹ്മണത്വം ച േയന ത്വാഹം അചൂചുദം
43 സത്യം ദമസ് തേപാേയാഗം അഹിംസാ ദാനനിത്യതാ
സാധകാനി സദാ പുംസാം ന ജാതിർ ന കുലം നൃപ
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44 അരിഷ്ട ഏഷ േത ാതാ ഭീേമാ മുേക്താ മഹാഭുജഃ
സ്വസ്തി േത ഽ മഹാരാജ ഗമിഷ്യാമി ദിവം പുനഃ
45 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാജഗരം േദഹം ത്യക്ത്വാ സ നഹുേഷാ നൃപഃ
ദിവ്യം വപുഃ സമാസ്ഥായ ഗതസ് ിദിവം ഏവ ഹ
46 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി ധർമാത്മാ ാ ാ ഭീേമന സംഗതഃ
ധൗേമ്യന സഹിതഃ ീമാൻ ആ മം പുനർ അഭ്യഗാത്
47 തേതാ ദ്വിേജഭ്യഃ സർേവഭ്യഃ സേമേതേഭ്യാ യഥാതഥം
കഥയാം ആസ തത് സർവം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
48 തച് ത്വാ േത ദ്വിജാഃ സർേവ ാതരശ് ചാസ്യ േത യഃ
ആസൻ സു ീഡിതാ രാജൻ ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
49 േത തു സർേവ ദ്വിജേ ഷ്ഠാഃ പാണ്ഡവാനാം ഹിേതപ്സയാ
ൈമവം ഇത്യ് അ വൻ ഭീമം ഗർഹയേന്താ ഽസ്യ സാഹസം
50 പാണ്ഡവാസ് തു ഭയാൻ മുക്തം േ ക്ഷ്യ ഭീമം മഹാബലം
ഹർഷം ആഹാരയാം ച ർ വിജ ശ് ച മുദാ യുതാഃ
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അധ്യായം 179

1 [ൈവ]
നിദാഘാന്തകരഃ കാലഃ സർവഭൂതസുഖാവഹഃ
തൈ വ വസതാം േതഷാം ാവൃട് സമഭിപദ്യത
2 ഛാദയേന്താ മഹാേഘാഷാഃ ഖം ദിശശ് ച ബലാഹകാഃ

വവർഷുർ ദിവാരാ ം അസിതാഃ സതതം തദാ
3 തപാത്യയ നിേകതാശ് ച ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
അേപതാർക ഭാ ജാലാഃ സവിദ ദ്വിമല ഭാഃ
4 വിരൂഢ ശഷ്പാ പൃഥിവീ മത്തദംശ സരീസൃപാ
ബഭൂവ പയസാ സിക്താ ശാന്തധൂമരേജാ ഽരുണാ
5 ന സ്മ ജ്ഞായേത കിം ചിദ് അംഭസാ സമവ േത
സമം വാ വിഷമം വാപി നേദ്യാ വാ സ്ഥാവരാണി വാ
6 ബ്ധേതായാ മഹാേഘാഷാഃ ശ്വസമാനാ ഇവാശുഗാഃ
സിന്ധവഃ േശാഭയാം ച ഃ കാനനാനി തപാത്യേയ
7 നദതാം കാനനാേന്തഷു യേന്ത വിവിധാഃ സ്വനാഃ
വൃഷ്ടിഭിസ് താഡ്യമാനാനാം വരാഹമൃഗപക്ഷിണാം
8 േസ്താകതാഃ ശിഖിനശ് ൈചവ പുംേ ാകില ഗൈണഃ സഹ
മത്താഃ പരിപതന്തി സ്മ ദർദുരാശ് ൈചവ ദർപിതാഃ
9 തഥാ ബഹുവിധാകാരാ ാവൃഷ് േമഘാനുനാദിതാ
അഭ്യതീതാ ശിവാ േതഷാം ചരതാം മരുധന്വസു
10 ൗഞ്ച ഹംസഗണാകീർണാ ശരത് ണിഹിതാഭവത്
രൂഡ്ധ കക്ഷവന സ്ഥാ സന്നജലനിമ്നഗാ
11 വിമലാകാശ നക്ഷ ാ ശരത് േതഷാം ശിവാഭവത്
മൃഗദ്വിജസമാകീർണാ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
12 പശ്യന്തഃ ശാന്തരജസഃ ക്ഷപാ ജലദശീതലാഃ

ഹനക്ഷ സംൈഘശ് ച േസാേമന ച വിരാജിതാഃ
13 കുമുൈദഃ പുണ്ഡരീൈകശ് ച ശീതവാരി ധരാഃ ശിവാഃ
നദീഃ പുഷ്കരിണീശ് ൈചവ ദദൃശുഃ സമല താഃ
14 ആകാശനീകാശ തടാം നീപ നീവാര സ ലാം
ബഭൂവ ചരതാം ഹർഷഃ പുണ്യതീർഥാം സരസ്വതീം
15 േത ൈവ മുമുദിേര വീരാഃ സന്നസലിലാം ശിവാം
പശ്യേന്താ ദൃഢധന്വാനഃ പരിപൂർണാം സരസ്വതീം
16 േതഷാം പുണ്യതമാ രാ ിഃ പർവ സന്ധൗ സ്മ ശാരദീ
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തൈ വ വസതാം ആസീത് കാർതികീ ജനേമജയ
17 പുണ്യകൃദ്ഭിർ മഹാസൈത്ത്വസ് താപൈസഃ സഹ പാണ്ഡവാഃ
തത് സർവം ഭരതേ ഷ്ഠാഃ സമൂഹുർ േയാഗം ഉത്തമം
18 തമി ാഭ ദിേത തസ്മിൻ ധൗേമ്യന സഹ പാണ്ഡവാഃ
സൂൈതഃ പൗേരാഗൈവശ് ൈചവ കാമ്യകം യയുർ വനം
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അധ്യായം 180

1 [ൈവ]
കാമ്യകം ാപ്യ കൗേന്തയാ യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
കൃതാതിഥ്യാ മുനിഗൈണർ നിേഷദുഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
2 തതസ് താൻ പരിവിശ്വസ്താൻ വസതഃ പാ നന്ദനാൻ

ാഹ്മണാ ബഹവസ് ത സമന്താത് പര്യവാരയൻ
3 അഥാ വീദ് ദ്വിജഃ കശ് ചിദ് അർജുനസ്യ ിയഃ സഖാ
ഏഷ്യതീഹ മഹാബാഹുർ വശീശൗരിർ ഉദാരധീഃ
4 വിദിതാ ഹി ഹേരർ യൂയം ഇഹായാതാഃ കുരൂദ്വഹാഃ
സദാ ഹി ദർശനാകാങ്ക്ഷീ േ േയാ ഽേന്വഷീ ച േവാ ഹരിഃ
5 ബഹു വത്സര ജീവീ ച മാർകേണ്ഡേയാ മഹാതപഃ
സ്വാധ്യായതപസാ യുക്തഃ ക്ഷി ം യുഷ്മാൻ സേമഷ്യതി
6 തൈഥവ തസ്യ വതഃ ത്യദൃഷ്യത േകശവഃ
ൈസങ്ക്യ സു ീവ യുേക്തന രേഥന രഥിനാം വരഃ
7 മഘവാൻ ഇവ പൗേലാമ്യാ സഹിതഃ സത്യഭാമയാ
ഉപായാദ് േദവകീപുേ ാ ദിദൃ ഃ കുരുസത്തമാൻ
8 അവതീര്യ രഥാത് കൃേഷ്ണാ ധർമരാജം യഥാവിധി
വവേന്ദ മുദിേതാ ധീമാൻ ഭീമം ച ബലിനാം വരം
9 പൂജയാം ആസ ദൗമ്യം ച യമാഭ്യാം അഭിവാദിതഃ
പരിഷ്വജ്യ ഗുഡാേകശം ൗപദീം പര്യസാന്ത്വയത്
10 സ ദൃഷ്ട്വാ ഫൽഗുനം വീരം ചിരസ്യ ിയം ആഗതം
പര്യഷ്വജത ദാശാർഹഃ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമം
11 തൈഥവ സത്യഭാമാപി ൗപദീം പരിഷസ്വേജ
പാണ്ഡവാനാം ിയം ഭാര്യാം കൃഷ്ണസ്യ മഹിഷീ ിയാ
12 തതസ് േത പാണ്ഡവാഃ സർേവ സഭാര്യാഃ സപുേരാഹിതാഃ
ആനർചുഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷം പരിവ ശ് ച സർവശഃ
13 കൃഷ്ണസ് തു പാർേഥന സേമത്യ വിദ്വാൻ; ധനഞ്ജേയനാസുരതർജേനന
ബഭൗ യഥാ ഭൂപ പതിർ മഹാത്മാ; സേമത്യ സാക്ഷാദ് ഭഗവാൻ ഗുേഹന
14 തതഃ സമസ്താനി കിരീടമാലീ; വേനഷു വൃത്താനി ഗദാ ജായ
ഉക്ത്വാ യഥാവത് പുനർ അന്വപൃച്ഛത്; കഥം സുഭ ാ ച തഥാഭുമന ഃ
15 സ പൂജയിത്വാ മധുഹാ യഥാവൻ; പാർഥാംശ് ച കൃഷ്ണാം ച പുേരാഹിതം ച
ഉവാച രാജാനം അഭി ശംസൻ; യുധിഷ്ഠിരം ത സേഹാപവിശ്യ
16 ധർമഃ പരഃ പാണ്ഡവ രാജ്യലാഭാത്; തസ്യാർഥം ആഹുസ് തപ ഏവ രാജൻ
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സത്യാർജവാഭ്യാം ചരതാ സ്വധർമം; ജിതസ് തവായം ച പരശ് ച േലാകഃ
17 അഘീതം അേ ചരതാ താനി സമ്യഗ്; ധനുർേവദം അവാപ്യ കൃത്സ്നം
ക്ഷാേ ണ ധർമണ വസൂനി ലബ്ധ്വാ; സർേവ ഹ്യ് അവാപ്താഃ തവഃ പുരാണാഃ
18 ന ാമ്യധർേമഷു രതിസ് തവാസ്തി; കാമാൻ ന കിം ചിത് കുരുേഷ നേര
ന ചാർഥേലാഭാത് ജഹാസി ധർമം; തസ്മാത് സ്വഭാവാദ് അസി ധർമരാജഃ
19 ധാനം ച സത്യം ച തേപാ ച രാജഞ്; ദ്ധാ ച ശാന്തിശ് ച ധൃതിഃ ക്ഷമാ ച
അവാപ്യ രാ ാണി വസൂനി േഭാഗാൻ; ഏഷാ പരാ പാർഥ സദാ രതിസ് േത
20 യദാ ജനൗഘഃ കുരുജാംഗലാനാം; കൃഷ്ണാം സഭായാം അവശാം അപശ്യത്
അേപതധർമവ്യവഹാര വൃത്തം; സേഹത തത് പാണ്ഡവ കസ് ത്വദന്യഃ
21 അസംശയം സർവസമൃദ്ധകാമഃ; ക്ഷി ം ജാഃ പാലയിതാസി സമ്യക്
ഇേമ വയം നി ഹേണ കുരൂണാം; യദി തിജ്ഞാ ഭവതഃ സമാപ്താ
22 ധൗമ്യം ച കൃഷ്ണാം ച യുധിഷ്ഠിരം ച; യമൗ ച ഭീമം ച ദശാർഹ സിംഹഃ
ഉവാച ദിഷ്ട്യാ ഭവതാം ശിേവന; ാപ്തഃ കിരീടീ മുദിതഃ കൃതാ ഃ
23 േ ാവാച കൃഷ്ണാം അപി യാജ്ഞേസനീം; ദശാർഹ ഭർതാ സഹിതഃ സുഹൃ 
ദ്ഭിഃ
കൃേഷ്ണ ധനുർേവദ രതി ധാനാഃ; സത്യ താസ് േത ശിശവഃ സുശീലാഃ
സദ്ഭിഃ സൈദവാചരിതം സമാധിം; ചരന്തി പു ാസ് തവ യാജ്ഞേസനി
24 രാേജ്യന രാൈ ശ് ച നിമ ്യമാണാഃ; പി ാ ച കൃേഷ്ണ തവ േസാദൈരശ്
ച
ന യജ്ഞേസനസ്യ ന മാതുലാനാം; ഗൃേഹഷു ബാലാ രതിം ആ വന്തി
25 ആനർതം ഏവാഭിമുഖാഃ ശിേവന; ഗത്വാ ധനുർേവദ രതി ധാനാഃ
തവാത്മജാ വൃഷ്ണിപുരം വിശ്യ; ന ൈദവേതഭ്യഃ ഹയന്തി കൃേഷ്ണ
26 യഥാ ത്വം ഏവാർഹസി േതഷു വൃത്തിം; േയാ ം ആര്യാ ച യൈഥവ
കുന്തീ
േതഷ്വ് അ മാേദന സദാ കേരാതി; തഥാച ഭൂേയാ ച തഥാ സുഭ ാ
27 യഥാനിരുദ്ധസ്യ യഥാഭിമേന്യാർ; യഥാ സുനീഥസ്യ യൈഥവ ഭാേനാഃ
തഥാ വിേനതാ ച ഗതിശ് ച കൃേഷ്ണ; തവാത്മജാനാം അപി രൗക്മിേണയഃ
28 ഗദാസിചർമ ഹേണഷു ശൂരാൻ; അേ ഷു ശിക്ഷാസു രഥാശ്വയാേന
സമ്യഗ് വിേനതാ വിനയത്യ് അത ീസ്; താംശ് ചാഭിമന ഃ സതതം കുമാരഃ
29 സ ചാപി സമ്യക് ണിധായ ശിക്ഷാം; അ ാണി ൈചഷാം ഗുരുവത്

ദായ
തവാത്മജാനാം ച തഥാഭിമേന്യാഃ; പരാ ൈമസ് തുഷ്യതി രൗക്മിേണയഃ
30 യദാ വിഹാരം സമീക്ഷമാണാഃ; യാന്തി പു ാസ് തവ യാജ്ഞേസനി
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ഏൈകകം ഏഷാം അനുയാന്തി ത ; രഥാശ് ച യാനാനി ച ദന്തിനശ് ച
31 അഥാ വീദ് ധർമരാജം തു കൃേഷ്ണാ; ദശാർഹ േയാധാഃ കുകുരാന്ധകാശ് ച
ഏേത നിേദശം തവ പാലയന്തി തിഷ്ഠന്തി; യേ ച്ഛസി ത രാജൻ
32 ആവർതതാം കാർമുകേവഗവാതാ; ഹലായുധ ഹണാ മധൂനാം
േസനാ തവാർേഥഷു നേര യത്താ; സസാദി പത്ത്യശ്വരഥാ സനാഗാ
33 സ്ഥാപ്യതാം പാണ്ഡവ ധാർതരാ ഃ; സുേയാധനഃ പാപകൃതാം വരിഷ്ഠഃ
സ സാനുബന്ധഃ സസുഹൃദ് ഗനശ് ച; സൗഭസ്യ സൗഭാധിപേതശ് ച മാർഗം
34 കാമതഥാ തിഷ്ഠ നേര തസ്മിൻ; യഥാ കൃതസ് േത സമയഃ സഭായാം
ദാശാർഹ േയാൈധസ് തു സസാദി േയാധം; തീക്ഷതാം നാഗപുരം ഭവന്തം
35 വ്യേപതമനുർ വ്യപനീതപാപ്മാ; വിഹൃത്യ യേ ച്ഛസി ത കാമം
തതഃ സമൃദ്ധം ഥമം വിേശാകഃ; പത്സ്യേസ നാഗപുരം സരാ ം
36 തതസ് തദ് ആജ്ഞായ മതം മഹാത്മാ; യഥാവദ് ഉക്തം പുരുേഷാത്തേമന

ശസ്യ വിേ ക്ഷ്യ ച ധർമരാജഃ; കൃതാഞ്ജലിഃ േകശവം ഇത്യ് ഉവാച
37 അസംശയം േകശവ പാണ്ഡവാനാം; ഭവാൻ ഗതിസ് ത്വച് ഛരണാ ഹി
പാർഥാഃ
കാേലാദേയ തച് ച തതശ് ച ഭൂേയാ; കർതാ ഭവാൻ കർമ ന സംശേയാ ഽസ്തി
38 യഥാ തിജ്ഞം വിഹൃതശ് ച കാലഃ; സർവാഃ സമാ ദ്വാദശ നിർജേനഷു
അജ്ഞാതചര്യാം വിധിവത് സമാപ്യ; ഭവദ്ഗതാഃ േകശവ പാണ്ഡേവയാഃ
39 [ൈവ]
തഥാ വദതി വാർേഷ്ണേയ ധർമരാേജ വ ഭാരത
അഥ പശ്ചാത് പേതാ വൃേദ്ധാ ബഹുവർഷസഹ ധൃക്

ത്യദൃഷ്യത ധർമാത്മാ മാർകേണ്ഡേയാ മഹാതപഃ
40 തം ആഗതം ഋഷിം വൃദ്ധം ബഹുവർഷസഹ ിണം
ആനർചുർ ാഹ്മണാഃ സർേവ കൃഷ്ണശ് ച സഹ പാണ്ഡൈവഃ
41 തം അർചിതം സുവിഷ്വസ്തം ആസീനം ഋഷിസത്തമം

ാഹ്മണാനാം പേതനാഹ പാണ്ഡവാനാം ച േകശവഃ
42 ശു ഷവഃ പാണ്ഡവാസ് േത ാഹ്മണാശ് ച സമാഗതാഃ

ൗപദീ സത്യഭാമാ ച തഥാഹം പരമം വചഃ
43 പുരാവൃത്താഃ കഥാഃ പുണ്യാഃ സദ് ആചാരാഃ സനാതനാഃ
രാജ്ഞാം ീണാം ഋഷീണാം ച മാർകേണ്ഡയ വിചക്ഷ്വ നഃ
44 േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു േദവർഷിർ അപി നാരദഃ
ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ പാണ്ഡവാൻ അവേലാകകഃ
45 തം അപ്യ് അഥ മഹാത്മാനം സർേവ തു പുരുഷർഷഭാഃ
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പാദ്യാർഘ്യാഭ്യാം യഥാന്യായം ഉപത ർ മനീഷിണം
46 നാരദസ് ത്വ് അഥ േദവർഷിർ ജ്ഞാത്വാ താംസ് തു കൃതക്ഷണാൻ
മാർകേണ്ഡയസ്യ വദതസ് താം കഥാം അന്വേമാദത
47 ഉവാച ൈചനം കാലജ്ഞഃ സ്മയന്ന് ഇവ സ നാരദഃ

ഹ്മർേഷ കഥ്യതാം യത് േത പാണ്ഡേവഷു വിവക്ഷിതം
48 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച മാർകേണ്ഡേയാ മഹാതപഃ
ക്ഷണം കുരുധ്വം വിപുലം ആഖ്യാതവ്യം ഭവിഷ്യതി
49 ഏവം ഉക്താഃ ക്ഷണം ച ഃ പാണ്ഡവാഃ സഹ ൈതർ ദ്വിൈജഃ
മധ്യന്ദിേന യഥാദിത്യം േ ക്ഷന്തസ് തം മഹാമുനിം
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അധ്യായം 181

1 [ൈവ]
തം വിവക്ഷന്തം ആലക്ഷ്യ കുരുരാേജാ മഹാമുനിം
കഥാ സഞ്ജനനാർഥായ േചാദയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
2 ഭവാൻ ൈദവതൈദത്യാനാം ഋഷീണാം ച മഹാത്മനാം
രാജർഷീണാം ച സർേവഷാം ചരിതജ്ഞഃ സനാതനഃ
3 േസവ്യശ് േചാപാസിതവ്യശ് ച മേതാ നഃ കാങ്ക്ഷിതശ് ചിരം
അയം ച േദവകീപു ഃ ാേപ്താ ഽസ്മാൻ അവേലാകകഃ
4 ഭവത്യ് ഏവ ഹി േമ ബുദ്ധിർ ദൃഷ്ട്വാത്മാനം സുഖാച് ച തം
ധാർതരാ ാംശ് ച ദുർവൃത്തന്ന് ഋധ്യതഃ േ ക്ഷ്യ സർവശഃ
5 കർമണഃ പുരുഷഃ കർതാ ശുഭസ്യാപ്യ് അശുഭസ്യ ച
സ്വഫലം തദ് ഉപാശ്നാതി കഥം കർതാ സ്വിദ് ഈശ്വരഃ
6 അഥ വാ സുഖദുഃേഖഷു നൃണാം ഹ്മവിദാം വര
ഇഹ വാ കൃതം അേന്വതി പരേദഹാഥ വാ പുനഃ
7 േദഹീ ച േദഹം സന്ത്യജ്യ മൃഗ്യമാണഃ ശുഭാശുൈഭഃ
കഥം സംയുജ്യേത േ ത്യ ഇഹ വാ ദ്വിജസത്തമ
8 ഐഹ ലൗകികം ഏൈവതദ് ഉതാേഹാ പാരലൗകികം
ക്വ ച കർമാണി തിഷ്ഠന്തി ജേന്താഃേ തസ്യ ഭാർഗവ
9 [മാർക്]
ത്വദ് യുേക്താ ഽയം അനു േശ്നാ യഥാവദ് വദതാം വര
വിദിതം േവദിതവ്യം േത സ്ഥിത്യ് അർഥം അനുപൃച്ഛസി
10 അ േത വർതയിഷ്യാമി തദ് ഇൈഹകമനഃ ശൃണു
യേഥഹാമു ച നരഃ സുഖദുഃഖം ഉപാ േത
11 നിർമലാനി ശരീരാണി വിശുദ്ധാനി ശരീരിണാം
സസർജ ധർമത ാണി പൂർേവാത്പന്നഃ ജാപതിഃ
12 അേമാഘബലസങ്കൽപാഃ സു താഃ സത്യവാദിനഃ

ഹ്മഭൂതാ നരാഃ പുണ്യാഃ പുരാണാഃ കുരുനന്ദന
13 സർേവ േദൈവഃ സമായാന്തി സ്വച്ഛേന്ദന നഭസ്തലം
തതശ് ച പുനർ ആയാന്തി സർേവ സ്വച്ഛന്ദചാരിണഃ
14 സ്വച്ഛന്ദമരണാശ് ചാസൻ നരാഃ സ്വച്ഛന്ദജീവിനഃ
അൽപബാധാ നിരാതങ്കാ സിദ്ധാർഥാ നിരുപ വാഃ
15 ഷ്ടാേരാ േദവസംഘാനാം ഋഷീണാം ച മഹാത്മനാം

ത്യക്ഷാഃ സർവധർമാണാം ദാന്താ വിഗതമത്സരാഃ
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16 ആസൻ വർഷസഹ ാണി തഥാ പു സഹ ിണഃ
തതഃ കാലാന്തേര ഽന്യസ്മിൻ പൃഥിവീതലചാരിണഃ
17 കാമേ ാധാഭിഭൂതാസ് േത മായാ വ്യാേജാപജീവിനഃ
േലാഭേമാഹാഭിഭൂതാശ് ച ത്യക്താ േദൈവസ് തേതാ നരാഃ
18 അശുൈഭഃ കർമഭിഃ പാപാസ് തിര്യങ് നരകഗാമിനഃ
സംസാേരഷു വിചിേ ഷു പച്യമാനാഃ പുനഃ പുനഃ
19 േമാേഘഷ്ടാ േമാഘസങ്കൽപാ േമാഘജ്ഞാനാ വിേചതസഃ
സർവാതിശങ്കിനശ് ൈചവ സംവൃത്താഃ േ ശഭാഗിനഃ
അശുൈഭഃ കർമഭിശ് ചാപി ായശഃ പരിചിഹ്നിതാഃ
20 ദൗ ല്യാ വ്യാധിബഹുലാ ദുരാത്മാേനാ ഽ താപിനഃ
ഭവന്ത്യ് അൽപായുഷഃ പാപാ രൗ കർമഫേലാദയാഃ
നാഥന്തഃ സർവകാമാനാം നാസ്തികാ ഭിന്നേസതവഃ
21 ജേന്താഃേ തസ്യ കൗേന്തയ ഗതിഃ ൈസ്വർ ഇഹ കർമഭിഃ

ാജ്ഞസ്യ ഹീനബുേദ്ധശ് ച കർമ േകാശഃ ക്വ തിഷ്ഠതി
22 ക്വസ്ഥസ് തത് സമുപാശ്നാതി സുകൃതം യദി േവതരത്
ഇതി േത ദർശനം യച് ച ത ാപ്യ് അനുനയം ശൃണു
23 അയം ആദി ശരീേരണ േദവ സൃേഷ്ടന മാനവഃ
ശുഭാനാം അശുഭാനാം ച കുരുേത സഞ്ചയം മഹത്
24 ആയുേഷാ ഽേന്ത ഹാേയദം ക്ഷീണ ായം കേലവരം
സംഭവത്യ് ഏവ യുഗപദ് േയാനൗ നാസ്ത്യ് അന്തരാ ഭവഃ
25 ത ാസ്യ സ്വകൃതം കർമ ഛാേയവാനുഗതം സദാ
ഫലത്യ് അഥ സുഖാർേഹാ വാ ദുഃഖാർേഹാ വാപി ജായേത
26 കൃതാന്തവിധിസംയുക്തഃ സജ ർ ലക്ഷൈണഃ ശുൈഭഃ
അശുൈഭർ വാ നിരാദാേനാ ലക്ഷ്യേത ജ്ഞാനദൃഷ്ടിഭിഃ
27 ഏഷാ താവദ് അബുദ്ധീനാം ഗതിർ ഉക്താ യുധിഷ്ഠിര
അതഃ പരം ജ്ഞാനവതാം നിേബാധ ഗതിം ഉത്തമാം
28 മനുഷ്യാസ് തപ്തതപസഃ സർവാഗമ പരായണാഃ
സ്ഥിര താഃ സത്യപരാ ഗുരുശു ഷേണ രതാഃ
29 സുശീലാഃ ശു ജാതീയാഃ ക്ഷാന്താ ദാന്താഃ സുേതജസഃ
ശുഭേയാന്യന്തരഗതാഃ ായശഃ ശുഭലക്ഷണാഃ
30 ജിേത ിയത്വാദ് വശിനഃ ശുൽകത്വാൻ മന്ദേരാഗിണഃ
അൽപബാധ പരി ാസാദ് ഭവന്തി നിരുപ വാഃ
31 ച്യവന്തം ജായമാനം ച ഗർഭസ്ഥം ൈചവ സർവശഃ
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സ്വം ആത്മാനം പരം ൈചവ ബുധ്യേന്ത ജ്ഞാനച ഷഃ
കർമഭൂമിം ഇമാം ാപ്യ പുനർ യാന്തി സുരാലയം
32 കിം ചിദ് ൈദവാദ് ധഠാത് കിം ചിത് കിം ചിദ് ഏവ സ്വകർമഭിഃ

ാ വന്തി നരാ രാജൻ മാ േത ഽസ്ത്വ് അന്യാ വിചാരണാ
33 ഇമാം അേ ാപമാം ചാപി നിേബാധ വദതാം വര
മനുഷ്യേലാേക യച് േ േയാ പരം മേന്യ യുധിഷ്ഠിര
34 ഇഹ ൈവകസ്യ നാമു അമുൈ കസ്യ േനാ ഇഹ
ഇഹ ചാമു ൈചകസ്യ നാമുൈ കസ്യ േനാ ഇഹ
35 ധനാനി േയഷാം വിപുലാനി സന്തി; നിത്യം രമേന്ത സുവിഭൂഷിതാംഗാഃ
േതഷാം അയം ശ വരഘ്ന േലാേകാ; നാസൗ സദാ േദഹസുേഖ രതാനാം
36 േയ േയാഗയുക്താസ് തപസി സക്താഃ; സ്വാധ്യായശീലാ ജരയന്തി
േദഹാൻ
ജിേത ിയാ ഭൂതഹിേത നിവിഷ്ടാസ്; േതഷാം അസൗ നായം അരിഘ്ന േലാകഃ
37 േയ ധർമം ഏവ ഥമം ചരന്തി; ധർേമണ ലബ്ധ്വാ ച ധനാനി കാേല
ദാരാൻ അവാപ്യ തുഭിർ യജേന്ത; േതഷാം അയം ൈചവ പരശ് ച േലാകഃ
38 േയ ൈനവ വിദ്യാം ന തേപാ ന ദാനം; ന ചാപി മൂഢാഃ ജേന യതേന്ത
ന ചാധിഗച്ഛന്തി സുഖാന്യ് അഭാഗ്യാസ്; േതഷാം അയം ൈചവ പരശ് ച നാസ്തി
39 സർേവ ഭവന്തസ് ത്വ് അതിവീര്യസത്ത്വാ; ദിവ്യൗജസഃ സംഹനേനാപപ 
ന്നാഃ
േലാകാദ് അമുഷ്മാദ് അവനിം പന്നാഃ; സ്വധീത വിദ്യാഃ സുരകാര്യേഹേതാഃ
40 കൃൈത്വവ കർമാണി മഹാനി ശൂരാസ്; തേപാ ദമാചാര വിഹാരശീലാഃ
േദവാൻ ഋഷീൻ േ തഗണാംശ് ച സർവാൻ; സന്തർപയിത്വാ വിധിനാ
പേരണ
41 സ്വർഗം പരം പുണ്യകൃതാം നിവാസം; േമണ സ ാപ്സ്യഥ കർമഭിഃ ൈസ്വഃ
മാ ഭൂദ് വിശങ്കാ തവ കൗരേവ ; ദൃഷ്ട്വാത്മനഃ േ ശം ഇമം സുഖാർഹ
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അധ്യായം 182

1 [ൈവ]
മാർകേണ്ഡയം മഹാത്മാനം ഊചുഃ പാ സുതാസ് തദാ
മാഹാത്മ്യം ദ്വിജമുഖ്യാനാം േ ാതും ഇച്ഛാമ കഥ്യതാം
2 ഏവം ഉക്തഃ സ ഭഗവാൻ മാർകേണ്ഡേയാ മഹാതപഃ
ഉവാച സുമഹാേതജാ സർവശാ വിശാരദഃ
3 ൈഹഹയാനാം കുലകേരാ രാജാ പരപുരഞ്ജയഃ
കുമാേരാ രൂപസമ്പേന്നാ മൃഗയാം അചരദ് ബലീ
4 ചരമാണസ് തു േസാ ഽരേണ്യ തൃണവീരുത് സമാവൃേത
കൃഷ്ണാജിേനാത്തരാസംഗം ദദർശ മുനിം അന്തിേക
സ േതന നിഹേതാ ഽരേണ്യ മന്യമാേനന ൈവ മൃഗം
5 വ്യഥിതഃ കർമ തത് കൃത്വാ േശാേകാപഹതേചതനഃ
ജഗാമ ൈഹഹയാനാം ൈവ സകാശം ഥിതാത്മനാം
6 രാജ്ഞാം രാജീവേന ാസൗ കുമാരഃ പൃഥിവീപേത
േതഷാം ച തദ് യഥാവൃത്തം കഥയാം ആസ ൈവ തദാ
7 തം ചാപി ഹിംസിതം താത മുനിം മൂലഫലാശിനം

ത്വാ ദൃഷ്ട്വാച േത ത ബഭൂവുർ ദീനമാനസാഃ
8 കസ്യായം ഇതി േത സർേവ മാർഗമാണാസ് തതസ് തതഃ
ജ ശ് ചാരിഷ്ടേനേമസ് േത താർക്ഷ്യസ്യാ മം അഞ്ജസാ
9 േത ഽഭിവാദ്യ മഹാത്മാനം തം മുനിം സംശിത തം
ത ഃ സർേവ സതു മുനിസ് േതഷാം പൂജാം അഥാഹരത്
10 േത തം ഊചുർ മഹാത്മാനം ന വയം സത് ിയാം മുേന
ത്വേത്താ ഽർഹാഃ കർമ േദാേഷണ ാഹ്മേണാ ഹിംസിേതാ ഹി നഃ
11 താൻ അ വീത് സ വി ർഷിഃ കഥം േവാ ാഹ്മേണാ ഹതഃ
ക്വ ചാസൗ ത സഹിതാഃ പശ്യധ്വം േമ തേപാബലം
12 േത തു തത് സർവം അഖിലം ആഖ്യായാൈസ്മ യഥാതഥം
നാപശ്യംസ് തം ഋഷിം ത ഗതാസും േത സമാഗതാഃ
അേന്വഷമാണാഃ സ ീഡാഃ സ്വപ്നവദ് ഗതമാനസാഃ
13 താൻ അ വീത് ത മുനിസ് താർക്ഷ്യഃ പരപുരഞ്ജയഃ
സ്യാദ് അയം ാഹ്മണഃ േസാ ഽഥ േയാ യുഷ്മാഭിർ നിവാശിതഃ
പുേ ാ ഹ്യ് അയം മമ നൃപാസ് തേപാബലസമന്വിതഃ
14 േത തു ദൃൈഷ്ട്വവ തം ഋഷിം വിസ്മയം പരമം ഗതാഃ
മഹദ് ആശ്ചര്യം ഇതി ൈവ വി വാണാ മഹീപേത
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15 മൃേതാ ഹ്യ് അയം അേതാ ദൃഷ്ടഃ കഥം ജീവിതം ആപ്തവാൻ
കിം ഏതത് തപേസാ വീര്യം യനായം ജീവിതഃ പുനഃ
േ ാതും ഇച്ഛാമ വി ർേഷ യദി േ ാതവ്യം ഇത്യ് ഉത
16 സ താൻ ഉവാച നാസ്മാകം മൃത ഃ ഭവേത നൃപാഃ
കാരണം വഃ വക്ഷ്യാമി േഹതുേയാഗം സമാസതഃ
17 സത്യം ഏവാഭിജാനീേമാ നാനൃേത കുർമേഹ മനഃ
സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠാമസ് തസ്മാൻ മൃത ഭയം ന നഃ
18 യദ് ാഹ്മണാനാം കുശലം തദ് ഏഷാം കഥയാമേഹ
ൈനഷാം ദുശ്ചരിതം മസ് തസ്മാൻ മൃത ഭയം ന നഃ
19 അതിഥീൻ അന്നപാേനന ഭൃത്യാൻ അത്യശേനന ച
േതജസ്വി േദശവാസാച് ച തസ്മാൻ മൃത ഭയം ന നഃ
20 ഏതദ് ൈവ േലശ മാ ം വഃ സമാഖ്യാതം വിമത്സരാഃ
ഗച്ഛധ്വം സഹിതാഃ സർേവ ന പാപാദ് ഭയം അസ്തി വഃ
21 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി േത സർേവ തിപൂജ്യ മഹാമുനിം
സ്വേദശം അഗമൻ ഹൃഷ്ടാ രാജാേനാ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 183

1 [മാർക്]
ഭൂയ ഏവ തു മാഹാത്മ്യം ാഹ്മണാനാം നിേബാധ േമ
ൈവേന്യാ നാേമഹ രാജർഷിർ അശ്വേമധായ ദീക്ഷിതഃ
തം അ ിർ ഗ ം ആേരേഭ വിത്താർഥം ഇതി നഃ തം
2 ഭൂേയാ ഽഥ നാനുരുധ്യത് സ ധർമവ്യക്തി നിദർശനാത്
സഞ്ചിന്ത്യ സ മഹാേതജാ വനം ഏവാന്വേരാചയത്
ധർമപത്നീം സമാഹൂയ പു ാംശ് േചദം ഉവാച ഹ
3 ാപ്സ്യാമഃ ഫലം അത്യന്തം ബഹുലം നിരുപ വം
അരണ്യഗമനം ക്ഷി ം േരാചതാം േവാ ഗുനാധികം
4 തം ഭാര്യാ ത വാേചദം ധർമം ഏവാനുരുധ്യതീ
ൈവനം ഗത്വാ മഹാത്മാനം അർഥയസ്വ ധനം ബഹു
സ േത ദാസ്യതി രാജർഷിർ യജമാേനാ ഽർഥിേന ധനം
5 തത ആദായ വി ർേഷ തിഗൃഹ്യ ധനം ബഹു
ഭൃത്യാൻ സുതാൻ സംവിഭജ്യ തേതാ ജ യേഥപ്സിതം
ഏഷ ൈവ പരേമാ ധർമധർമവിദ്ഭിർ ഉദാഹൃതഃ
6 [അ ി]
കഥിേതാ േമ മഹാഭാേഗ ഗൗതേമന മഹാത്മനാ
ൈവേന്യാ ധർമാർഥസംയുക്തഃ സത്യ തസമന്വിതഃ
7 കിം ത്വ് അസ്തി ത േദ്വഷ്ടാേരാ നിവസന്തി ഹി േമ ദ്വിജാഃ
യഥാ േമ ഗൗതമഃ ാഹ തേതാ ന വ്യവസാമ്യ് അഹം
8 ത സ്മ വാചം കല്യാണീം ധർമകാമാർഥ സംഹിതാം
മേയാക്താം അന്യഥാ യുസ് തതസ് േത ൈവ നിരർഥകാം
9 ഗമിഷ്യാമി മഹാ ാേജ്ഞ േരാചേത േമ വചസ് തവ
ഗാശ് ച േമ ദാസ്യേത ൈവന്യഃ ഭൂതം ചാർഥസഞ്ചയം
10 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ജഗാമാശു ൈവന്യ യജ്ഞം മഹാതപഃ
ഗത്വാ ച യജ്ഞായതനം അ ിസ് തുഷ്ടാവ തം നൃപം
11 രാജൻ ൈവന്യ ത്വം ഈശശ് ച ഭുവി ത്വം ഥേമാ നൃപഃ

വന്തി ത്വാം മുനിഗണാസ് ത്വദ് അേന്യാ നാസ്തി ധർമവിത്
12 തം അ വീദ് ഋഷിസ് ത വച േദ്ധാ മഹാതപഃ
ൈമവം അേ പുനർ യാ ന േത ജ്ഞാ സമാഹിതാ
അ നഃ ഥമം സ്ഥാതാ മേഹേ ാ ൈവ ജാപതിഃ
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13 അഥാ ിർ അപി രാേജ ഗൗതമം ത്യഭാഷത
അയം ഏവ വിധാതാ ച യൈഥേവ ഃ ജാപതിഃ
ത്വം ഏവ മുഹ്യേസ േമാഹാൻ ന ജ്ഞാനം തവാസ്തി ഹ
14 [ഗൗതമ]
ജാനാമി നാഹം മുഹ്യാമി ത്വം വിവ ർ വിമുഹ്യേസ
േസ്താഷ്യേസ ഽഭ ദയ േ സ് തസ്യ ദർശനസം യാത്
15 ന േവത്ഥ പരമം ധർമം ന ചാൈവഷി േയാജനം
ബാലസ് ത്വം അസി മൂഢശ് ച വൃദ്ധഃ േകവാപി േഹതുനാ
16 [മാർക്]
വിവദന്തൗ തഥാ തൗ തു മുനീനാം ദർശേന സ്ഥിതൗ
േയ തസ്യ യേജ്ഞ സംവൃത്താസ് േത ഽപൃച്ഛന്ത കഥം ത്വ് ഇമൗ
17 േവശഃ േകന ദേത്താ ഽയം അനേയാർ ൈവന്യ സംസദി
ഉൈച്ചഃ സമഭിഭാഷന്തൗ േകന കാേര്യണ വിഷ്ഠിതൗ
18 തതഃ പരമധർമാത്മാ കാശ്യപഃ സർവധർമവിത്
വിവാദിനാവ് അനു ാപ്തൗ താവ് ഉഭൗ ത്യേവദയത്
19 അഥാ വീത് സദസ്യാംസ് തു ഗൗതേമാ മുനിസത്തമാൻ
ആവേയാർ വ്യാഹൃതം ശ്നം ശൃണുത ദ്വിജപുംഗവാഃ
ൈവേന്യാ വിധാേതത്യ് ആഹാ ിർ അ നഃ സംശേയാ മഹാൻ
20 ൈത്വവ തു മഹാത്മാേനാ മുനേയാ ഽഭ്യ വൻ തം
സനത്കുമാരം ധർമജ്ഞം സംശയ േഛദനായ ൈവ
21 സ ച േതഷാം വേചാ ത്വാ യഥാതത്ത്വം മഹാതപഃ

ത വാചാഥ താൻ ഏവം ധർമാർഥസഹിതം വചഃ
22 [സനത്കുമാര]

ഹ്മക്ഷേ ണ സഹിതം ക്ഷ ം ച ഹ്മണാ സഹ
രാജാ ൈവ ഥേമാ ധർമഃ ജാനാം പതിർ ഏവ ച
സ ഏവ ശ ഃ ശു ശ് ച സ ധാതാ സ ബൃഹ തിഃ
23 ജാപതിർ വിരാട് സ ാട് ക്ഷ ിേയാ ഭൂപതിർ നൃപഃ
യ ഏഭിഃ യേത ശൈബ്ദഃ കസ് തം നാർചിതും അർഹതി
24 പുരാ േയാനിർ യുധാജിച് ച അഭിയാ മുദിേതാ ഭവഃ
സ്വർേണതാ സഹജിദ് ബ ർ ഇതി രാജാഭിധീയേത
25 സത്യമന ർ യുധാജീവഃ സത്യധർമ വർതകഃ
അധർമാദ് ഋഷേയാ ഭീതാ ബലം ക്ഷേ സമാദധൻ
26 ആദിേത്യാ ദിവി േദേവഷു തേമാനുദതി േതജസാ
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തൈഥവ നൃപതിർ ഭൂമാവ് അധർമം നുദേത ഭൃശം
27 അേതാ രാജ്ഞഃ ധാനത്വം ശാ ാമാണ്യ ദർശനാത്
ഉത്തരഃ സിധ്യേത പേക്ഷാ േയന രാേജതി ഭാഷിതം
28 [മാർക്]
തതഃ സ രാജാ സംഹൃഷ്ടഃ സിേദ്ധ പേക്ഷ മഹാമനഃ
തം അ ിം അ വീത് ീതഃ പൂർവം േയനാഭിസം തഃ
29 യസ്മാത് സർവമനുേഷ്യഷു ജ്യായാംസം മാം ഇഹാ വീഃ
സർവേദൈവശ് ച വി ർേഷ സംമിതം േ ഷ്ഠം ഏവ ച
തസ്മാത് േത ഽഹം ദാസ്യാമി വിവിധം വസു ഭൂരി ച
30 ദാസീ സഹ ം ശ്യാമാനാം സുവ ാണാം അല തം
ദശേകാേട്യാ ഹിരണ്യസ്യ രുക്മഭാരാംസ് തഥാ ദശ
ഏതദ് ദദാനി േത വി സർവജ്ഞസ് ത്വം ഹി േമ മതഃ
31 തദ് അ ിർ ന്യായതഃ സർവം തിഗൃഹ്യ മഹാമനഃ

ത്യാജഗാമ േതജസ്വീ ഗൃഹാൻ ഏവ മഹാതപഃ
32 ദായ ച ധനം ീതഃ പുേ ഭ്യഃ യതാത്മവാൻ
തേപാ സമഭിസന്ധായ വനം ഏവാന്വപദ്യത
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അധ്യായം 184

1 [മാർക്]
അൈ വ ച സരസ്വത്യാ ഗീതം പരപുരഞ്ജയ
പൃഷ്ടയാ മുനിനാ വീര ശൃണു തർേക്ഷണ ധീമതാ
2 [താർക്സ്യ]
കിം നു േ േയാ പുരുഷേസ്യഹ ഭേ ; കഥം കുർവൻ ന ച്യവേത സ്വധർമാത്
ആചക്ഷ്വ േമ ചാരുസർവാംഗി സർവം; ത്വയാനുശിേഷ്ടാ ന ച്യേവയം സ്വധർമാ 
ത്
3 കഥം ചാഗ്നിം ജുഹുയാം പൂജേയ വാ; കസ്മിൻ കാേല േകന ധർേമാ ന
നേശ്യത്
ഏതത് സർവം സുഭേഗ വീഹി; യഥാ േലാകാൻ വിരജഃ സഞ്ചേരയം
4 [മാർക്]
ഏവം പൃഷ്ടാ ീതിയുേക്തന േതന; ശു ഷും ഈേക്ഷ്യാത്തമ ബുദ്ധിയുക്തം
താർക്ഷ്യം വി ം ധർമയുക്തം ഹിതം ച; സരസ്വതീ വാക്യം ഇദം ബഭാേഷ
5 [സരസ്]
േയാ ഹ്മ ജാനാതി യഥാ േദശം; സ്വാധ്യായനിത്യഃ ശുചിർ അ മത്തഃ
സ ൈവ പുേരാ േദവപുരസ്യ ഗന്താ; സഹാമൈരഃ ാ യാത് ീതിേയാഗം
6 ത സ്മ രമ്യാ വിപുലാ വിേശാകാഃ; സുപുഷ്പിതാഃ പുഷ്കരിണ്യഃ സുപുണ്യാഃ
അകർദമാ മീനവത്യഃ സുതീർഥാ; ഹിരണ്മൈയർ ആവൃതാഃ പുണ്ഡരീൈകഃ
7 താസാം തീേരഷ്വ് ആസേത പുണ്യകർമാ; മഹീയമാനഃ പൃഥഗ് അപ്സേരാഭിഃ
സുപുണ്യ ഗന്ധാഭിർ അല താഭിർ; ഹിരണ്യവർണാഭിർ അതീവ ഹൃഷ്ടഃ
8 പരം േലാകം േഗാ ദാസ് ത്വ് ആ വന്തി; ദത്ത്വാനഡ്വാഹം സൂര്യേലാകം

ജന്തി
വാേസാ ദത്ത്വാ ച മസഃ സ േലാകം; ദത്ത്വാ ഹിരണ്യം അമൃതത്വം ഏതി
9 േധനും ദത്ത്വ സു താം സാധു േദാഹാം; കല്യാണവത് സാമ പലായിനീം ച
യാവന്തി േരാമാണി ഭവന്തി തസ്യാസ്; താവദ് വർഷാണ്യ് അ േത സ്വർഗേലാ 
കം
10 അനഡ്വാഹം സു തം േയാ ദദാതി; ഹലസ്യ േവാഡ്ധാരം അനന്തവീര്യം
ധുരം ധുരം ബലവന്തം യുവാനം; ാേപ്നാതി േലാകാൻ ദശ േധനുദസ്യ
11 യഃ സപ്ത വർഷാണി ജുേഹാതി താർക്ഷ്യ; ഹവ്യം ത്വ് അഗ്നൗ സു തഃ സാധു
ശീലഃ
സപ്താവരാൻ സപ്ത പൂർവാൻ പുനാതി; പിതാമഹാൻ ആത്മനഃ കർമഭിഃ ൈസ്വഃ
12 [താർക്സ്യ]
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കിം അഗ്നിേഹാ സ്യ തം പുരാണം; ആചക്ഷ്വ േമ പൃച്ഛതശ് ചാരുരൂേപ
ത്വയാനുശിേഷ്ടാ ഽഹം ഇഹാദ്യ വിദ്യാം; യദ് അഗ്നിേഹാ സ്യ തം പുരാണം
13 [സരസ്]
ന ചാശുചിർ നാപ്യ് അനിർണിക്തപാണിർ; നാ ഹ്മവിജ് ജുഹുയാൻ നാവിപ 
ശ്ചിത്
ബുഭുക്ഷവഃ ശുചി കാമാ ഹി േദവാ; നാ ദ്ദധാനാദ് ധി ഹവിർ ജുഷന്തി
14 നാേ ാ ിയം േദവ ഹേവ്യ നിയുഞ്ജ്യാൻ; േമാഘം പരാ സിഞ്ചതി താദൃേശാ
ഹി
അപൂർണം അേ ാ ിയം ആഹ താർക്ഷ്യ; ന ൈവ താദൃഗ് ജുഹുയാദ് അഗ്നി 
േഹാ ം
15 കൃശാനും േയ ജുഹ്വതി ദ്ദധാനാഃ; സത്യ താ ഹുതശിഷ്ടാശിനശ് ച
ഗവാം േലാകം ാപ്യ േത പുണ്യഗന്ധം; പശ്യന്തി േദവം പരമം ചാപി സത്യം
16 [താർക്സ്യ]
േക്ഷ ജ്ഞഭൂതാം പരേലാകഭാേവ; കർേമാദേയ ബുദ്ധിം അതി വിഷ്ടാം

ജ്ഞാം ച േദവീം സുഭേഗ വിമൃശ്യ; പൃച്ഛാമി ത്വാം കാ ഹ്യ് അസി ചാരുരൂേപ
17 [സരസ്]
അഗ്നിേഹാ ാദ് അഹം അഭ്യാഗതാസ്മി; വി ർഷഭാണാം സംശയ േച്ഛദനായ
ത്വത് സംേയാഗാദ് അഹം ഏതദ് അ വം; ഭാേവ സ്ഥിതാ തഥ്യം അർഥം
യഥാവത്
18 [താർക്സ്യ]
ന ഹി ത്വയാ സദൃശീ കാ ചിദ് അസ്തി; വി ാജേസ ഹ്യ് അതിമാ ം യഥാ ീഃ
രൂപം ച േത ദിവ്യം അത്യന്തകാന്തം; ജ്ഞാം ച േദവീം സുഭേഗ ബിഭർഷി
19 [സരസ്]
േ ഷ്ഠാനി യാനി ദ്വിപദാം വരിഷ്ഠ; യേജ്ഞഷു വിദ്വന്ന് ഉപപാദയന്തി
ൈതർ ഏവാഹം സ വൃദ്ധാ ഭവാമി; ആപ്യായിതാ രൂപവതീ ച വി
20 യച് ചാപി വ്യം ഉപയുജ്യേത ഹ; വാന ത്യം ആയസം പാർഥിവം വാ
ദിേവ്യന രൂേപണ ച ജ്ഞയാ ച; േതൈനവ സിദ്ധിർ ഇതി വിദ്ധി വിദ്വൻ
21 [താർക്സ്യ]
ഇദം േ േയാ പരമം മന്യമാനാ; വ്യായച്ഛേന്ത മുനയഃ സ തീതാഃ
ആചക്ഷ്വ േമ തം പരമം വിേശാകം; േമാക്ഷം പരം യം വിശന്തി ധീരാഃ
22 [സരസ്]
തം ൈവ പരം േവദവിദഃ പന്നാഃ; പരം പേരഭ്യഃ ഥിതം പുരാണം
സ്വാധ്യായദാന തപുണ്യേയാൈഗസ്; തേപാധനാ വീതേശാകാ വിമുക്താഃ
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23 തസ്യാഥ മേധ്യ േവതസഃ പുണ്യഗന്ധഃ; സഹ ശാേഖാ വിമേലാ വിഭാതി
തസ്യ മൂലാത് സരിതഃ വന്തി; മധൂദക വണാ രമണ്യഃ
24 ശാഖാം ശാഖാം മഹാനദ്യഃ സംയാന്തി സികതാ സമാഃ
ധാനാ പൂപാ മാംസശാകാഃ സദാ പായസകർദമാഃ
25 യസ്മിന്ന് അഗ്നിമുഖാ േദവാഃ േസ ാഃ സഹ മരുദ്ഗൈണഃ
ഈജിേര തുഭിഃ േ ൈഷ്ഠസ് തത് പദം പരമം മുേന
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അധ്യായം 185

1 [ൈവ]
തതഃ സ പാണ്ഡേവാ ഭൂേയാ മാർകേണ്ഡയം ഉവാച ഹ
കഥയേസ്വഹ ചരിതം മേനാർ ൈവവസ്വതസ്യ േമ
2 [മാർക്]
വിവസ്തവഃ സുേതാ രാജൻ പരമർഷിഃ താപവാൻ
ബഭൂവ നരശാർദൂല ജാപതിസമദ തിഃ
3 ഓജസാ േതജസാ ലക്ഷ്മ്യാ തപസാ ച വിേശഷതഃ
അതിച ാമ പിതരം മനുഃ സ്വം ച പിതാമഹം
4 ഊർധ്വബാഹുർ വിശാലായാം ബദര്യാം സ നരാധിപഃ
ഏകപാദസ്ഥിതസ് തീ ം ചചാര സുമഹത് തപഃ
5 അവാക്ശിരാസ് തഥാ ചാപി േനൈ ർ അനിമിൈഷർ ദൃഢം
േസാ ഽതപ്യത തേപാ േഘാരം വർഷാണാം അയുതം തദാ
6 തം കദാ ചിത് തപസ്യന്തം ആർ ചീരജടാ ധരം
വീരിണീ തീരം ആഗമ്യ മേത്സ്യാ വചനം അ വീത്
7 ഭഗവൻ മേത്സ്യാ ഽസ്മി ബലവദ്േഭ്യാ ഭയം മമ
മേത്സ്യേഭ്യാ ഹി തേതാ മാം ത്വം ാതും അർഹസി സു ത
8 ദുർബലം ബലവേന്താ ഹി മത്സ്യം മത്സ്യാ വിേശഷതഃ
ഭക്ഷയന്തി യഥാ വൃത്തിർ വിഹിതാ നഃ സനാതനീ
9 തസ്മാദ് ഭയൗഘാൻ മഹേതാ മജ്ജന്തം മാം വിേശഷതഃ

ാതും അർഹസി കർതാസ്മി കൃേത തികൃതം തവ
10 സ മത്സ്യവചനം ത്വാ കൃപയാഭിപരി തഃ
മനുർ ൈവവസ്വേതാ ഽഗൃഹ്ണാത് തം മത്സ്യം പാണിനാ സ്വയം
11 ഉദകാന്തം ഉപാനീയ മത്സ്യം ൈവവസ്വേതാ മനുഃ
അലിഞ്ജേര ാക്ഷിപത് സ ച ാംശുസദൃശ ഭം
12 സ ത വവൃേധ രാജൻ മത്സ്യഃ പരമസത്കൃതഃ
പു വച് ചാകേരാത് തസ്മിൻ മനുർ ഭാവം വിേശഷതഃ
13 അഥ കാേലന മഹതാ സ മത്സ്യഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
അലിഞ്ജേര ജേല ൈചവ നാസൗ സമഭവത് കില
14 അഥ മേത്സ്യാ മനും ദൃഷ്ട്വാ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
ഭഗവൻ സാധു േമ ഽദ്യാന്യത് സ്ഥാനം സ തിപാദയ
15 ഉ ത്യാലിഞ്ജരാത് തസ്മാത് തതഃ സ ഭഗവാൻ മുനിഃ
തം മത്സ്യം അനയദ് വാപീം മഹതീം സ മനുസ് തദാ
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16 ത തം ാക്ഷിപച് ചാപി മനുഃ പരപുരഞ്ജയ
അഥാവർധത മത്സ്യഃ സ പുനർ വർഷഗണാൻ ബഹൂൻ
17 ദ്വിേയാജനായതാ വാപീ വി താ ചാപി േയാജനം
തസ്യാം നാസൗ സമഭവൻ മേത്സ്യാ രാജീവേലാചന
വിേചഷ്ടിതും വാ കൗേന്തയ മേത്സ്യാ വാപ്യാം വിശാം പേത
18 മനും മത്യസ് തേതാ ദൃഷ്ട്വാ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
നയമാം ഭഗവൻ സാേധാ സമു മഹിഷീം േഭാ
ഗംഗാം ത നിവത്സ്യാമി യഥാ വാ താത മന്യേസ
19 ഏവം കുേതാ മനുർ മത്സ്യാം അനയദ് ഭഗവാൻ വശീ
നദീം ഗംഗാം ത ൈചനം സ്വയം ാക്ഷിപദ് അച തഃ
20 സ ത വവൃേധ മത്സ്യഃ കിം ചിത് കാലം അരിന്ദമ
തതഃ പുനർ മനും ദൃഷ്ട്വാ മേത്സ്യാ വചനം അ വീത്
21 ഗംഗായാം ഹി ന ശേക്നാമി ബൃഹത്ത്വാച് േചഷ്ടിതും േഭാ
സമു ം നയമാം ആശു സീദ ഭഗവന്ന് ഇതി
22 ഉ ത്യ ഗംഗാ സലിലാത് തേതാ മത്സ്യം മനുഃ സ്വയം
സമു ം അനയത് പാർഥ ത ൈചനം അവാസൃജത്
23 സുമഹാൻ അപി മത്സ്യഃ സൻ സ മേനാർ മനസസ് തദാ
ആസീദ് യേഥഷ്ട ഹാര്യശ് ച ർശഗന്ധസുൈഖശ് ച ൈവ
24 യദാ സമുേ ക്ഷിപ്തഃ സ മേത്സ്യാ മനുനാ തദാ
തത ഏനം ഇദം വാക്യം സ്മയമാന ഇവാ വീത്
25 ഭഗവൻ കൃതാ ഹി േമ രക്ഷാ ത്വയാ സർവാ വിേശഷതഃ

ാപ്തകാലം തു യത് കാര്യം ത്വയാ തച് യതാം മമ
26 അചിരാദ് ഭഗവൻ ഭൗമം ഇദം സ്ഥാവരജംഗമം
സർവം ഏവ മഹാഭാഗ ലയം ൈവ ഗമിഷ്യതി
27 സ ക്ഷാലന കാേലാ ഽയം േലാകാനാം സമുപസ്ഥിതഃ
തസ്മാത് ത്വാം േബാധയാമ്യ് അദ്യ തത് േത ഹിതം അനുത്തമം
28 സാനാം സ്ഥാവരാണാം ച യച് േചംഗം യച് ച േനംഗതി
തസ്യ സർവസ്യ സ ാപ്തഃ കാലഃ പരമദാരുണഃ
29 നൗശ് ച കാരയിതവ്യാ േത ദൃഢാ യുക്തവടാകരാ
ത സപ്തർഷിഭിഃ സാർധം ആരുേഹഥാ മഹാമുേന
30 ബീജാനി ൈചവ സർവാണി യേഥാക്തനി മയാ പുരാ
തസ്യാം ആേരാഹേയർ നാവി സുസംഗുപ്താനി ഭാഗശഃ
31 നൗസ്ഥശ് ച മാം തീേക്ഷഥാസ് തദാ മുനിജന ിയ
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ആഗമിഷ്യാമ്യ് അഹം ശൃംഗീ വിേജ്ഞയസ് േതന താപസ
32 ഏവം ഏത ത്വയാ കാര്യം ആപൃേഷ്ടാ ഽസി ജാമ്യ് അഹം
നാതിശങ്ക്യം ഇദം ചാപി വചനം േത മമാഭിേഭാ
33 ഏവം കരിഷ്യ ഇതി തം സ മത്സ്യം ത്യഭാഷത
ജഗ്മതുശ് ച യഥാകാമം അനുജ്ഞാപ്യ പര രം
34 തേതാ മനുർ മഹാരാജ യേഥാക്തം മത്യേകന ഹ
ബീജാന്യ് ആദായ സർവാണി സാഗരം പു േവ തദാ
നാവാ തു ശുഭയാ വീര മേഹാർമിണം അരിന്ദമ
35 ചിന്തയാം ആസ ച മനുസ് തം മത്സ്യം പൃഥിവീപേത
സ ച തച് ചിന്തിതം ജ്ഞാത്വാ മത്സ്യഃ പരപുരഞ്ജയ
ശൃംഗീ ത ാജഗാമാശു തദാ ഭരതസത്തമ
36 തം ദൃഷ്ട്വാ മനുേജേ മനുർ മത്സ്യം ജലാർണേവ
ശൃംഗിണം തം യേഥാേക്തന രൂേപണാ ിം ഇേവാ ിതം
37 വടാകരമയം പാശം അഥ മത്സ്യസ്യ മൂധനി
മനുർ മനുജശാർദൂല തസ്മിഞ് ശൃംേഗ ന്യേവശയത്
38 സംയതസ് േതന പാേശന മത്സ്യഃ പരപുരഞ്ജയ
േവേഗന മഹതാ നാവം ാകർഷൽ ലവണാംഭസി
39 സ തതാര തയാ നാവാ സമു ം മനുേജശ്വര
നൃത്യമാനം ഇേവാർമീഭിർ ഗർജമാനം ഇവാംഭസാ
40 േക്ഷാഭ്യമാണാ മഹാവാൈതഃ സാ നൗസ് തസ്മിൻ മേഹാദധൗ
ധൂർണേത ചപേലവ ീ മത്താ പരപുരഞ്ജയ
41 ൈനവ ഭൂമിർ ന ച ദിശഃ ദിേശാ വാ ചകാശിേര
സർവം ആംഭസം ഏവാസീത് ഖം ദ്യൗശ് ച നരപുംഗവ
42 ഏവം ഭൂേത തദാ േലാേക സ േല ഭരതർഷഭ
അദൃശ്യന്ത സപ്തർഷേയാ മനുർ മത്സ്യഃ സൈഹവ ഹ
43 ഏവം ബഹൂൻ വർഷഗണാംസ് താം നാവം േസാ ഽഥ മത്സ്യകഃ
ചകർഷാത ിേതാ രാജംസ് തസ്മിൻ സലിലസഞ്ചേയ
44 തേതാ ഹിമവതഃ ശൃംഗം യത് പരം പുരുഷർഷഭ
ത ാകർഷത് തേതാ നാവം സ മത്സ്യഃ കുരുനന്ദന
45 തേതാ ഽ വീത് തദാ മത്സ്യസ് താൻ ഋഷീൻ ഹസഞ് ശൈനഃ
അസ്മിൻ ഹിമവതഃ ശൃംേഗ നാവം ബധ്നീത മാചിരം
46 സാ ബദ്ധാ ത ൈതസ് തൂർണം ഋഷിഭിർ ഭരതർഷഭ
നൗർ മത്സ്യസ്യ വേചാ ത്വാ ശൃംേഗ ഹിമവതസ് തദാ
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47 തച് ച നൗബന്ധനം നാമ ശൃംഗം ഹിമവതഃ പരം
ഖ്യാതം അദ്യാപി കൗേന്തയ തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
48 അഥാ വീദ് അനിമിഷസ് താൻ ഋഷീൻ സഹിതാംസ് തദാ
അഹം ജാപതിർ ഹ്മാ മത്പരം നാധിഗമ്യേത
മത്സ്യരൂേപണ യൂയം ച മയാസ്മാൻ േമാക്ഷിതാ ഭയാത്
49 മനുനാ ച ജാഃ സർവാഃ സേദവാസുരമാനവാഃ

ഷ്ടവ്യാഃ സർവേലാകാശ് ച യച് േചംഗം യച് ച േനംഗതി
50 തപസാ ചാതിതീേ ണ തിഭാസ്യ ഭവിഷ്യതി
മത് സാദാത് ജാ സർേഗ ന ച േമാഹം ഗമിഷ്യതി
51 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വചനം മത്സ്യഃ ക്ഷേണനാദർശനം ഗതഃ

കാമഃ ജാശ് ചാപി മനുർ ൈവവസ്വതഃ സ്വയം
മൂേഢാ ഽഭൂത് ജാ സർേഗ തപസ് േതേപ മഹത് തതഃ

52 തപസാ മഹതാ യുക്തഃ േസാ ഽഥ ം ച േമ
സർവാഃ ജാ മനുഃ സാക്ഷാദ് യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
53 ഇത്യ് ഏതൻ മാത്യകം നാമ പുരാണം പരികീർതിതം
ആഖ്യാനം ഇദം ആഖ്യാതം സർവപാപഹരം മയാ
54 യ ഇദം ശൃണുയാൻ നിത്യം മേനാശ് ചരിതം ആദിതഃ
സ സുഖീ സർവസിദ്ധാർഥഃ സ്വർഗേലാകം ഇയാൻ നരഃ
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അധ്യായം 186

1 [ൈവ]
തതഃ സ പുനർ ഏവാഥ മാർകേണ്ഡയം യശസ്വിനം
പ ച്ഛ വിനേയാേപേതാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 ൈനേക യുഗസഹ ാന്താസ് ത്വയാ ദൃഷ്ടാ മഹാമുേന
ന ചാപീഹ സമഃ കശ് ചിദ് ആയുഷാ തവ വിദ്യേത
വർജയിത്വാ മഹാത്മാനം ാഹ്മണം പരേമഷ്ഠിനം
3 അനന്തരിേക്ഷ േലാേക ഽസ്മിൻ േദവദാനവ വർജിേത
ത്വം ഏവ ലേയ വി ാഹ്മണം ഉപതിഷ്ഠസി
4 ലേയ ചാപി നിർവൃേത്ത ബുേദ്ധ ച പിതാമേഹ
ത്വം ഏവ സൃജ്യമാനാനി ഭൂതാനീഹ പശ്യസി
5 ചതുർവിധാനി വി ർേഷ യഥാവത് പരേമഷ്ഠിനാ
വായുഭൂതാ ദിശഃ കൃത്വാ വിക്ഷിപ്യാപസ് തതസ് തതഃ
6 ത്വയാ േലാകഗുരുഃ സാക്ഷാത് സർവേലാകപിതാമഹഃ
ആരാധിേതാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ തത്പേരണ സമാധിനാ
7 തസ്മാത് സർവാന്തേകാ മൃത ർ ജരാ വാ േദഹനാശിനീ
ന ത്വാ വിശതി വി ർേഷ സാദാത് പരേമഷ്ഠിനഃ
8 യദാ ൈനവ രവിർ നാഗ്നിർ ന വായുർ ന ച ച മഃ
ൈനവാന്തരിക്ഷം ൈനേവാർവീ േശഷം ഭവതി കിം ചന
9 തസ്മിന്ന് ഏകാർണേവ േലാേക നേഷ്ട സ്ഥാവരജംഗേമ
നേഷ്ട േദവാസുരഗേണ സമുത്സന്ന മേഹാരേഗ
10 ശയാനം അമിതാത്മാനം പദ്േമ പദ്മനിേകതനം
ത്വം ഏകഃ സർവഭൂേതശം ഹ്മാണം ഉപതിഷ്ഠസി
11 ഏതത് ത്യക്ഷതഃ സർവം പൂർവവൃത്തം ദ്വിേജാത്തമ
തസ്മാദ് ഇച്ഛാമേഹ േ ാതും സർവേഹത്വ് ആത്മികാം കഥാം
12 അനുഭൂതം ഹി ബഹുശസ് ത്വൈയേകന ദ്വിേജാത്തമ
ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിത് സർവേലാേകഷു നിത്യദാ
13 [മാർക്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി നമ ത്വാ സ്വയംഭുേവ
പുരുഷായ പുരാണായ ശാശ്വതായാവ്യയായ ച
14 യ ഏഷ പൃഥുദീർഘാക്ഷഃ പീതവാസാ ജനാർദനഃ
ഏഷ കർതാ വികർതാ ച സർവഭാവന ഭൂതകൃത്
15 അചിന്ത്യം മഹദ് ആശ്ചര്യം പവി ം അപി േചാത്തമം
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അനാദി നിധനം ഭൂതം വിശ്വം അക്ഷയം അവ്യയം
16 ഏഷ കർതാ ന ിയേത കാരണം ചാപി പൗരുേഷ
േയാ ഹ്യ് ഏനം പുരുഷം േവത്തി േദവാ അപി ന തം വിദുഃ
17 സർവം ആശ്ചര്യം ഏൈവതൻ നിർവൃത്തം രാജസത്തമ
ആദിേതാ മനുജവ്യാ കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ ക്ഷേയ
18 ചത്വാര്യ് ആഹുഃ സഹ ാണി വർഷാണാം തത് കൃതം യുഗം
തസ്യ താവച് ഛതീ സന്ധ്യാ സന്ധ്യാംശശ് ച തതഃ പരം
19 ീണി വർഷസഹ ാണി േ യാ യുഗം ഇേഹാച്യേത
തസ്യ താവച് ഛതീ സന്ധ്യാ സന്ധ്യാംശശ് ച തതഃ പരം
20 തഥാ വർഷസഹേ േദ്വ ദ്വാപരം പരിമാണതഃ
തസ്യാപി ദ്വിശതീ സന്ധ്യാ സംഖ്യാംശശ് ച തതഃ പരം
21 സഹ ം ഏകം വർഷാണാം തതഃ കലിയുഗം തം
തസ്യ വർഷശതം സന്ധ്യാ സന്ധ്യാംശശ് ച തതഃ പരം
സന്ധ്യാസന്ധ്യാംശേയാസ് തുല്യം മാണം ഉപധാരയ
22 ക്ഷീേണ കലിയുേഗ ൈചവ വർതതി കൃതം യുഗം
ഏഷാ ദ്വാദശ സാഹ ീ യുഗാഖ്യാ പരികീർതിതാ
23 ഏതത് സഹ പര്യന്തം അഹർ ാഹ്മം ഉദാഹൃതം
വിശ്വം ഹി ഹ്മഭവേന സർവശഃ പരിവർതേത
േലാകാനാം മനുജവ്യാ ലയം തം വിദുർ ബുധാഃ
24 അൽപാവശിേഷ്ട തു തദാ യുഗാേന്ത ഭരതർഷഭ
സഹ ാേന്ത നരാഃ സർേവ ായേശാ ഽനൃതവാദിനഃ
25 യജ്ഞ തിനിധിഃ പാർഥ ദാന തിനിധിസ് തഥാ

ത തി നിധിശ് ൈചവ തസ്മിൻ കാേല വർതേത
26 ാഹ്മണാഃ ശൂ കർമാണസ് തഥാ ശൂ ാ ധനാർജകാഃ
ക്ഷ ധർേമണ വാപ്യ് അ വർതയന്തി ഗേത യുേഗ
27 നിവൃത്തയജ്ഞസ്വാധ്യായാഃ പിേണ്ഡാദകവിവർജിതാഃ

ാഹ്മണാഃ സർവഭക്ഷാശ് ച ഭവിഷ്യന്തി കലൗ യുേഗ
28 അജപാ ാഹ്മണാസ് താത ശൂ ാ ജപ പരായണാഃ
വിപരീേത തദാ േലാേക പൂർവരൂപം ക്ഷയസ്യ തത്
29 ബഹേവാ േമച്ഛ രാജാനഃ പൃഥിവ്യാം മനുജാധിപ
മിഥ്യാനുശാസിനഃ പാപാ മൃഷാവാദപരായണാഃ
30 ആ ാഃ ശകാഃ പുലിന്ദാശ് ച യവനാശ് ച നരാധിപാഃ
കാംേബാജാ ഔർണികാഃ ശൂ ാസ് തഥാഭീരാ നേരാത്തമ
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31 ന തദാ ാഹ്മണഃ കശ് ചിത് സ്വധർമം ഉപജീവതി
ക്ഷ ിയാ അപി ൈവശ്യാശ് ച വികർമസ്ഥാ നരാധിപ
32 അൽപായുഷഃ സ്വൽപ ബലാ അൽപേതജഃ പരാ മാഃ
അൽപേദഹാൽപ സാരാശ് ച തഥാ സത്യാൽപ ഭാഷിണഃ
33 ബഹു ശൂന്യാ ജനപദാ മൃഗവ്യാലാവൃതാ ദിശഃ
യുഗാേന്ത സമനു ാേപ്ത വൃഥാ ച ഹ്മചാരിണഃ
േഭാഗാദിനസ് തഥാ ശൂ ാ ാഹ്മണാശ് ചാര്യവാദിനഃ
34 യുഗാേന്ത മനുജവ്യാ ഭവന്തി ബഹു ജന്തവഃ
ന തഥാ ാണയുക്താശ് ച സർവഗന്ധാ വിശാം പേത
രസാശ് ച മനുജവ്യാ ന തഥാ സ്വാദു േയാഗിനഃ
35 ബഹു ജാ സ്വേദഹാഃ ശീലാചാര വിവർജിതാഃ
മുേഖ ഭഗാഃ ിേയാ രാജൻ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
36 അട്ടശൂലാ ജനപദാഃ ശിവ ശൂലാശ് ചതുഷ്പഥാഃ
േകശശൂലാഃ ിേയാ രാജൻ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
37 അൽപക്ഷീരാസ് തഥാ ഗാേവാ ഭവിഷ്യന്തി ജനാധിപ
അൽപപുഷ്പഫലാശ് ചാപി പാദപാ ബഹു വായസാഃ
38 ഹ്മ വധ്യാവേലാപ്താനാം തഥാ മിഥ്യാഭിശംസിനാം
നൃപാണാം പൃഥിവീപാല തിഗൃഹ്ണന്തി ൈവ ദ്വിജാഃ
39 േലാഭേമാഹപരീതാശ് ച മിഥ്യാ ധർമധ്വജാവൃതാഃ
ഭിക്ഷാർഥം പൃഥിവീപാല ച ര്യേന്ത ദ്വിൈജർ ദിശഃ
40 കരഭാര ഭയാത് പുംേസാ ഗൃഹസ്ഥാഃ പരിേമാഷകാഃ
മുനിഛദ്മാകൃതി ഛന്നാ വാണിജ്യം ഉപജീവേത
41 മിഥ്യാ ച നഖേരാമാണി ധാരയന്തി നരാസ് തദാ
അർഥേലാഭാൻ നരവ്യാ വൃഥാ ച ഹ്മചാരിണഃ
42 ആ േമഷു വൃഥാചാരാഃ പാനപാ ഗുരുതൽപഗാഃ
ഐഹ ലൗകികം ഈഹേന്ത മാംസേശാണിതവർധനം
43 ബഹു പാഷണ്ഡ സങ്കീർണാഃ പരാന്ന ഗുണവാദിനഃ
ആ മാ മനുജവ്യാ ന ഭവന്തി യുഗക്ഷേയ
44 യഥർതു വർഷീ ഭഗവാൻ ന തഥാ പാകശാസനഃ
ന തദാ സർവബീജാനി സമ്യഗ് േരാഹന്തി ഭാരത
അധർമഫലം അത്യർഥം തദാ ഭവതി ചാനഘ
45 തഥാ ച പൃഥിവീപാല േയാ ഭേവദ് ധർമസംയുതഃ
അൽപായുഃ സ ഹി മന്തേവ്യാ ന ഹി ധർേമാ ഽസ്തി കശ് ചന
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46 ഭൂയിഷ്ഠം കൂടമാൈനശ് ച പണ്യം വി ീണേത ജനാഃ
വണിജശ് ച നരവ്യാ ബഹു മായാ ഭവന്ത്യ് ഉത
47 ധർമിഷ്ഠാഃ പരിഹീയേന്ത പാപീയാൻ വർധേത ജനഃ
ധർമസ്യ ബലഹാനിഃ സ്യാദ് അധർമശ് ച ബലീ തഥാ
48 അൽപായുേഷാ ദരി ാശ് ച ധർമിഷ്ഠാ മാനവാസ് തദാ
ദീർഘായുഷഃ സമൃദ്ധാശ് ച വിധർമാേണാ യുഗക്ഷേയ
49 അധർമിൈഷ്ഠർ ഉപാൈയശ് ച ജാ വ്യവഹരന്ത്യ് ഉത
സഞ്ചേയനാപി ചാൽേപന ഭവന്ത്യ് ആഢ്യാ മദാന്വിതാഃ
50 ധനം വിശ്വാസേതാ ന്യസ്തം മിേഥാ ഭൂയിഷ്ഠേശാ നരാഃ
ഹർതും വ്യവസിതാ രാജൻ മായാചാര സമന്വിതാഃ
51 പുരുഷാദാനി സത്ത്വാനി പക്ഷിേണാ ഽഥ മൃഗാസ് തഥാ
നഗരാണാം വിഹാേരഷു ൈചേത്യഷ്വ് അപി ച േശരേത
52 സപ്ത വർഷാഷ്ട വർഷാശ് ച ിേയാ ഗർഭധരാ നൃപ
ദശ ദ്വാദശ വർഷാണാം പുംസാം പു ഃ ജായേത
53 ഭവന്തി േഷാഡേശ വർേഷ നരാഃ പലിതിനസ് തഥാ
ആയുഃ ക്ഷേയാ മനുഷ്യാണാം ക്ഷി ം ഏവ പദ്യേത
54 ക്ഷീേണ യുേഗ മഹാരാജ തരുണാ വൃദ്ധശീലിനഃ
തരുണാനാം ച യച് ഛീലം തദ് വൃേദ്ധഷു ജായേത
55 വിപരീതാസ് തദാ നാേര്യാ വഞ്ചയിത്വാ രേഹാ പതീൻ
വ ച്ചരന്ത്യ് അപി ദുഃശീലാ ദാൈസഃ പശുഭിർ ഏവ ച
56 തസ്മിൻ യുഗസഹ ാേന്ത സ ാേപ്ത ചായുഷഃ ക്ഷേയ
അനാവൃഷ്ടിർ മഹാരാജ ജായേത ബഹു വാർഷികീ
57 തതസ് താന്യ് അൽപസാരാണി സത്ത്വാനി ധിതാനി ച

ലയം യാന്തി ഭൂയിഷ്ഠം പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപേത
58 തേതാ ദിനകൈരർ ദീൈപ്തഃ സപ്തഭിർ മനുജാധിപ
പീയേത സലിലം സർവം സമുേ ഷു സരി ച
59 യച് ച കാഷ്ഠം തൃണം ചാപി ശുഷ്കം ചാർ ം ച ഭാരത
സർവം തദ് ഭസ്മസാദ് ഭൂതം ദൃശ്യേത ഭരതർഷഭഃ
60 തതഃ സംവർതേകാ വഹ്നിർ വായുനാ സഹ ഭാരത
േലാകം ആവിശേത പൂർവം ആദിൈത്യർ ഉപേശാഷിതം
61 തതഃ സ പൃഥിവീം ഭിത്ത്വാ സമാവിശ്യ രസാതലം
േദവദാനവ യക്ഷാണാം ഭയം ജനയേത മഹത്
62 നിർദഹൻ നാഗേലാകം ച യച് ച കിം ചിത് ക്ഷിതാവ് ഇഹ
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അധസ്താത് പൃഥിവീപാല സർവം നാശയേത ക്ഷണാത്
63 തേതാ േയാജനവിംശാനാം സഹ ാണി ശതാനി ച
നിർദഹത്യ് അശിേവാ വായുഃ സ ച സംവർതേകാ ഽനലഃ
64 സേദവാസുരഗന്ധർവം സയേക്ഷാരഗ രാക്ഷസം
തേതാ ദഹതി ദീപ്തഃ സ സർവം ഏവ ജഗദ് വിഭുഃ
65 തേതാ ഗജകുല ഖ്യാസ് തഡിൻ മാലാ വിഭൂഷിതാഃ
ഉത്തിഷ്ഠന്തി മഹാേമഘാ നഭസ്യ് അദ്ഭുതദർശനാഃ
66 േക ചിൻ നീേലാത്പലശ്യാമാഃ േക ചിത് കുമുദസംനിഭാഃ
േക ചിത് കിഞ്ജൽകസങ്കാശാഃ േക ചിത് പീതാഃ പേയാധരാഃ
67 േക ചിദ് ധാരി സങ്കാശാഃ കാകാണ്ഡക നിഭാസ് തഥാ
േക ചിത് കമലപ ാഭാഃ േകചിദ് ധിംഗുലക ഭാഃ
68 േക ചിത് പുരവരാകാരാഃ േക ചിദ് ഗജകുേലാപമാഃ
േക ചിദ് അഞ്ജനസങ്കാശാഃ േക ചിൻ മകരസംസ്ഥിതാഃ
വിദ ന്മാലാ പിനദ്ധാംഗാഃ സമുത്തിഷ്ഠന്തി ൈവ ഘനാഃ
69 േഘാരരൂപാ മഹാരാജ േഘാരസ്വനനിനാദിതാഃ
തേതാ ജലധരാഃ സർേവ വ്യാ വന്തി നഭസ്തലം
70 ൈതർ ഇയം പൃഥിവീ സർവാ സപർവതവനാകരാ
ആപൂര്യേത മഹാരാജ സലിലൗഘപരി താ
71 തതസ് േത ജലദാ േഘാരാ രാവിണഃ പുരുഷർഷഭ
സർവതഃ ാവയന്ത്യ് ആശു േചാദിതാഃ പരേമഷ്ഠിനാ
72 വർഷമാണാ മഹത് േതായം പൂരയേന്താ വസുന്ധരാം
സുേഘാരം അശിവം രൗ ം നാശയന്തി ച പാവകം
73 തേതാ ദ്വാദശ വർഷാണി പേയാദാസ് ത ഉപ േവ
ധാരാഭിഃ പൂരയേന്താ ൈവ േചാദ്യമാനാ മഹാത്മനാ
74 തതഃ സമു ഃ സ്വാം േവലാം അതി ാമതി ഭാരത
പർവതാശ് ച വിശീര്യേന്ത മഹീ ചാപി വിശീര്യേത
75 സർവതഃ സഹസാ ാന്താസ് േത പേയാദാ നഭസ്തലം
സംേവഷ്ടയിത്വാ നശ്യന്തി വായുേവഗപരാഹതാഃ
76 തതസ് തം മാരുതം േഘാരം സ്വയംഭൂർ മനുജാധിപ
ആദി പദ്മാലയ ് േദവഃ പീത്വാ സ്വപിതി ഭാരത
77 തസ്മിന്ന് ഏകാർണേവ േഘാേര നേഷ്ട സ്ഥാവരജംഗേമ
നേഷ്ട േദവാസുരഗേണ യക്ഷാരാക്ഷസ വർജിേത
78 നിർമനുേഷ്യ മഹീപാല നിഃശ്വാപദ മഹീരുേഹ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 40

അനന്തരിേക്ഷ േലാേക ഽസ്മിൻ മാമ്യ് ഏേകാ ഽഹം ആദൃതഃ
79 ഏകാർണേവ ജേല േഘാേര വിചരൻ പാർഥിേവാത്തമ
അപശ്യൻ സർവഭൂതാനി ൈവ വ്യം അഗമം പരം
80 തതഃ സുദീർഘം ഗത്വാ തു വമാേനാ നരാധിപ

ാന്തഃ ക്വ ചിൻ ന ശരണം ലഭാമ്യ് അഹം അത ിതഃ
81 തതഃ കദാ ചിത് പശ്യാമി തസ്മിൻ സലിലസമ്പ്ലേവ
ന്യേ ാധം സുമഹാന്തം ൈവ വിശാലം പൃഥിവീപേത
82 ശാഖായാം തസ്യ വൃക്ഷസ്യ വിസ്തീർണായാം നരാധിപ
പര്യേങ്ക പൃഥിവീപാല ദിവ്യാസ്തരണ സം േത
83 ഉപവിഷ്ടം മഹാരാജ പൂർേണ സദൃശാനനം
ഫുല്ലപദ്മവിശാലാക്ഷം ബാലം പശ്യാമി ഭാരത
84 തേതാ േമ പൃഥിവീപാല വിസ്മയഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
കഥം ത്വ് അയം ശിശുഃ േശേത േലാേക നാശം ഉപാഗേത
85 തപസാ ചിന്തയംശ് ചാപി തം ശിശും േനാപലക്ഷേയ
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച ജാനന്ന് അപി നരാധിപ
86 അതസീ പുഷ്പവർണാഭഃ ീവത്സ കൃതലക്ഷണഃ
സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മ്യാ ഇവാവാസഃ സ തദാ തിഭാതി േമ
87 തേതാ മാം അ വീദ് ബാലഃ സ പദ്മനിഭ േലാചനഃ

ീവത്സ ധാരീ ദ തിമാൻ വാക്യം തിസുഖാവഹം
88 ജാനാമി ത്വാ പരി ാന്തം താത വി ാമകാങ്ക്ഷിണം
മാർകേണ്ഡയ ഇഹാസ്സ്വ ത്വം യാവദ് ഇച്ഛസി ഭാർഗവ
89 അഭ്യന്തരം ശരീരം േമ വിശ്യ മുനിസത്തമ
ആസ്സ്വ േഭാ വിഹിേതാ വാസഃ സാദസ് േത കൃേതാ മയാ
90 തേതാ ബാേലന േതൈനവം ഉക്തസ്യാസീത് തദാ മമ
നിർേവേദാ ജീവിേത ദീർേഘ മനുഷ്യത്വ ച ഭാരത
91 തേതാ ബാേലന േതനാസ്യം സഹസാ വിവൃതം കൃതം
തസ്യാഹം അവേശാ വ ം ൈദവേയാഗാത് േവശിതഃ
92 തതഃ വിഷ്ടസ് തത് കുക്ഷിം സഹസാ മനുജാധിപ
സരാ നഗരാകീർണാം കൃത്സ്നാം പശ്യാമി േമദിനീം
93 ഗംഗാം ശത ം സീതാം ച യമുനാം അഥ കൗശികീം
ചർമണ്വതീം േവ വതീം ച ഭാഗാം സരസ്വതീം
94 സി ം ൈചവ വിപാശാം ച നദീം േഗാദാവരീം അപി
വേസ്വാകസാരാം നലിനീം നർമദാം ൈചവ ഭാരത
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95 നദീം താ ാം ച േവണ്ണാം ച പുണ്യേതായാം ശുഭാവഹാം
സുേവണാം കൃഷ്ണേവണാം ച ഇരാമാം ച മഹാനദീം
േശാണം ച പുരുഷവ്യാ വിശല്യാം ക നാം അപി
96 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച നേദ്യാ ഽഹം പൃഥിവ്യാം യാ നേരാത്തമ
പരി ാമൻ പശ്യാമി തസ്യ കുക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
97 തതഃ സമു ം പശ്യാമി യാേദാഗണനിേഷവിതം
രത്നാകരം അമി ഘ്ന നിധാനം പയേസാ മഹത്
98 തതഃ പശ്യാമി ഗഗനം ച സൂര്യവിരാജിതം
ജാജ്വല്യമാനം േതേജാഭിഃ പാവകാർക സമ ൈഭഃ
പശ്യാമി ച മഹീം രാജൻ കാനൈകർ ഉപേശാഭിതാം
99 യജേന്ത ഹി തദാ രാജൻ ാഹ്മണാ ബഹുഭിഃ സൈവഃ
ക്ഷ ിയാശ് ച വർതേന്ത സർവവർണാനുരഞ്ജേന
100 ൈവശ്യാഃ കൃഷിം യഥാന്യായം കാരയന്തി നരാധിപ
ശു ഷായാം ച നിരതാ ദ്വിജാനാം വൃഷലാസ് തഥാ
101 തതഃ പരിപതൻ രാജംസ് തസ്യ കുക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
ഹിമവന്തം ച പശ്യാമി േഹമകൂടം ച പർവതം
102 നിഷധം ചാപി പശ്യാമി േശ്വതം ച രജതാ ചിതം
പശ്യാമി ച മഹീപാല പർവതം ഗന്ധമാദനം
103 മന്ദരം മനുജവ്യാ നീലം ചാപി മഹാഗിരിം
പശ്യാമി ച മഹാരാജ േമരും കനകപർവതം
104 മേഹ ം ൈചവ പശ്യാമി വിന്ധ്യം ച ഗിരിം ഉത്തമം
മലയം ചാപി പശ്യാമി പാരിയാ ം ച പർവതം
105 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ യാവന്തഃ പൃഥിവീധരാഃ
തേസ്യാദേര മയാ ദൃഷ്ടാഃ സർവരത്നവിഭൂഷിതാഃ
106 സിംഹാൻ വ്യാ ാൻ വരാഹാംശ് ച നാഗാംശ് ച മനുജാധിപ
പൃഥിവ്യാം യാനി ചാന്യാനി സത്ത്വാനി ജഗതീപേത
താനി സർവാണ്യ് അഹം ത പശ്യൻ പര്യചരം തദാ
107 കുക്ഷൗ തസ്യ നരവ്യാ വിഷ്ടഃ സഞ്ചരൻ ദിശഃ
ശ ാദീംശ് ചാപി പശ്യാമി കൃത്സ്നാൻ േദവഗണാംസ് തഥാ
108 ഗന്ധർവാപ്സരേസാ യക്ഷാൻ ഋഷീംശ് ൈചവ മഹീപേത
ൈദത്യദാനവ സംഘാംശ് ച േയ ചാേന്യ സുരശ വഃ
109 യച് ച കിം ചിൻ മയാ േലാേക ദൃഷ്ടം സ്ഥാവരജംഗമം
തദ് അപശ്യം അഹം സർവം തസ്യ കുക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
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ഫലാഹാരഃ വിചരൻ കൃത്സ്നം ജഗദ് ഇദം തദാ
110 അന്തഃ ശരീേര തസ്യാഹം വർഷാണാം അധികം ശതം
ന ച പശ്യാമി തസ്യാഹം അന്തം േദഹസ്യ കു ചിത്
111 സതതം ധാവമാനശ് ച ചിന്തയാേനാ വിശാം പേത
ആസാദയാമി ൈനതാന്തം തസ്യ രാജൻ മഹാത്മനഃ
112 തതസ് തം ഏവ ശരണം ഗേതാ ഽസ്മി വിധിവത് തദാ
വേരണ്യം വരദം േദവം മനസാ കർമൈണവ ച
113 തേതാ ഽഹം സഹസാ രാജൻ വായുേവേഗന നിഃസൃതഃ
മഹാത്മാേനാ മുഖാത് തസ്യ വിവൃതാത് പുരുേഷാത്തമ
114 തതസ് തൈസ്യവ ശാഖായാം ന്യേ ാഘസ്യ വിശാം പേത
ആേസ്ത മനുജശാർദൂല കൃത്സ്നം ആദായ ൈവ ജഗത്
115 േതൈനവ ബാല േവേഷണ ീവത്സ കൃതലക്ഷണം
ആസീനം തം നരവ്യാ പശ്യാമ്യ് അമിതേതജസം
116 തേതാ മാം അ വീദ് വീര സ ബാലഃ ഹസന്ന് ഇവ

ീവത്സ ധാരീ ദ തിമാൻ പീതവാസാ മഹാദ തിഃ
117 അപീദാനീം ശരീേര ഽസ്മിൻ മാമേക മുനിസത്തമ
ഉഷിതസ് ത്വം സുവി ാേന്താ മാർകേണ്ഡയ വീഹി േമ
118 മുഹൂർതാദ് അഥ േമ ദൃഷ്ടിഃ ാദുർഭൂതാ പുനർ നവാ
യയാ നിർമുക്തം ആത്മാനം അപശ്യം ലബ്ധേചതസം
119 തസ്യ താ തലൗ താത ചരണൗ സു തിഷ്ഠിതൗ
സുജാതൗ മൃദു രക്താഭിർ അംഗുലീഭിർ അല തൗ
120 യേതന മയാ മൂർധ്നാ ഗൃഹീത്വാ ഹ്യ് അഭിവന്ദിതൗ
ദൃഷ്ട്വാപരിമിതം തസ്യ ഭാവം അമിതൗജസഃ
121 വിനേയനാഞ്ജലിം കൃത്വാ യേത്നേനാപഗമ്യ ച
ദൃേഷ്ടാ മയാ സ ഭൂതാത്മാ േദവഃ കമലേലാചനഃ
122 തം അഹം ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ നമ േത്യദം അ വം
ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി േദവ ത്വാം മായാം േചമാം തേവാത്തമാം
123 ആേസ്യനാനു വിേഷ്ടാ ഽഹം ശരീരം ഭഗവംസ് തവ
ദൃഷ്ടവാൻ അഖിലാംൽ േലാകാൻ സമസ്താജ് ജഠേര തവ
124 തവ േദവ ശരീരസ്ഥാ േദവദാനവരാക്ഷസാഃ
യക്ഷഗന്ധർവനാഗാശ് ച ജഗത് സ്ഥാവരജംഗമം
125 ത്വത് സാദാച് ച േമ േദവ തിർ ന പരിഹീയേത

തം അന്തഃ ശരീേര േത സതതം പരിധാവതഃ
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126 ഇച്ഛാമി പുണ്ഡരീകാക്ഷ ജ്ഞാതും ത്വാഹം അനിന്ദിത
ഇഹ ഭൂത്വാ ശിശുഃ സാക്ഷാത് കിം ഭവാൻ അവതിഷ്ഠേത
പീത്വാ ജഗദ് ഇദം വിശ്വം ഏതദ് ആഖ്യാതും അർഹസി
127 കിമർഥം ച ജഗത് സർവം ശരീരസ്ഥം തവാനഘ
കിയന്തം ച ത്വയാ കാലം ഇഹ േസ്ഥയം അരിന്ദമ
128 ഏതദ് ഇച്ഛാമി േദേവശ േ ാതും ാഹ്മണ കാമ്യയാ
ത്വത്തഃ കമലപ ാക്ഷ വിസ്തേരണ യഥാതഥം
മഹദ് േധ്യതദ് അചിന്ത്യം ച യദ് അഹം ദൃഷ്ടവാൻ േഭാ
129 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ മയാ ീമാൻ േദവേദേവാ മഹാദ തിഃ
സാന്ത്വയൻ മാം ഇദം വാക്യം ഉവാച വദതാം വരഃ
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അധ്യായം 187

1 [േദവ]
കാമം േദവാപി മാം വി ന വിജാനന്തി തത്ത്വതഃ
ത്വത് ീത്യാ തു വക്ഷ്യാമി യേഥദം വിസൃജാമ്യ് അഹം
2 പിതൃഭേക്താ ഽസി വി ർേഷ മാം ൈചവ ശരണം ഗതഃ
അേതാ ദൃേഷ്ടാ ഽസ്മി േത സാക്ഷാദ് ഹ്മചര്യം ച േത മഹത്
3 ആേപാ നാരാ ഇതി േ ാക്താഃ സഞ്ജ്ഞാ നാമ കൃതം മയാ
േതന നാരായേണാ ഽസ്മ്യ് ഉേക്താ മമ തദ് ധ്യയനം സദാ
4 അഹം നാരായേണാ നാമ ഭവഃ ശാശ്വേതാ ഽവ്യയഃ
വിധാതാ സർവഭൂതാനാം സംഹർതാ ച ദ്വിേജാത്തമ
5 അഹം വി ർ അഹം ഹ്മാ ശ ശ് ചാഹം സുരാധിപഃ
അഹം ൈവ വേണാ രാജാ യമഃ േ താധിപസ് തഥാ
6 അഹം ശിവശ് ച േസാമശ് ച കശ്യപശ് ച ജാപതിഃ
അഹം ധാതാ വിധാതാ ച യജ്ഞശ് ചാഹം ദ്വിേജാത്തമ
7 അഗ്നിർ ആസ്യം ക്ഷിതിഃ പാദൗ ച ാദിത്യൗ ച േലാചേന
സദിശം ച നേഭാ കാേയാ വായുർ മനസി േമ സ്ഥിതഃ
8 മയാ തുശൈതർ ഇഷ്ടം ബഹുഭിഃ സ്വാപ്തദക്ഷിൈണഃ
യജേന്ത േവദവിദുേഷാ മാം േദവയജേന സ്ഥിതം
9 പൃഥിവ്യാം ക്ഷ ിേയ ാശ് ച പാർഥിവാഃ സ്വർഗകാങ്ക്ഷിണഃ
യജേന്ത മാം തഥാ ൈവശ്യാഃ സ്വർഗേലാകജിഗീഷവഃ
10 ചതുഃസമു പര്യന്താം േമരുമന്ദര ഭൂഷണാം
േശേഷാ ഭൂത്വാഹം ഏൈവതാം ധാരയാമി വസുന്ധരാം
11 വാരാഹം രൂപം ആസ്ഥായ മേയയം ജഗതീ പുരാ
മജ്ജമാനാ ജേല വി വീേര്യണാസീത് സമു താ
12 അഗ്നിശ് ച വഡവാ വേ ാ ഭൂത്വാഹം ദ്വിജസത്തമ
പിബാമ്യ് അപഃ സമാവിദ്ധാസ് താശ് ൈചവ വിസൃജാമ്യ് അഹം
13 ഹ്മ വ ം ഭുജൗ ക്ഷ ം ഊരൂ േമ സം ിതാ വിശഃ
പാദൗ ശൂ ാ ഭജേന്ത േമ വി േമണ േമണ ച
14 ഋേഗ്വദഃ സാമേവദശ് ച യജുർേവേദാ ഽപ്യ് അഥർവണഃ
മത്തഃ ാദുർഭവന്ത്യ് ഏേത മാം ഏവ വിശന്തി ച
15 യതയഃ ശാന്തി പരമാ യതാത്മാേനാ മുമുക്ഷവഃ
കാമേ ാധേദ്വഷമുക്താ നിഃസംഗാ വീതകൽമഷാഃ
16 സത്ത്വസ്ഥാ നിരഹങ്കാരാ നിത്യം അധ്യാത്മേകാവിദാഃ
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മാം ഏവ സതതം വി ാശ് ചിന്തയന്ത ഉപാസേത
17 അഹം സംവർതേകാ േജ്യാതിർ അഹം സർവർതേകാ യമഃ
അഹം സംവർതകഃ സൂേര്യാ അഹം സംവർതേകാ ഽനിലഃ
18 താരാ രൂപാണി ദൃശ്യേന്ത യാന്യ് ഏതാനി നഭസ്തേല
മമ രൂപാണ്യ് അൈഥതാനി വിദ്ധി ത്വം ദ്വിജസത്തമ
19 രത്നാകരാഃ സമു ാശ് ച സർവ ഏവ ചതുർദിശം
വസനം ശയനം ൈചവ നിലയം ൈചവ വിദ്ധി േമ
20 കാമം േ ാധം ച ഹർഷം ച ഭയം േമാഹം തൈഥവ ച
മൈമവ വിദ്ധി രൂപാണി സർവാണ്യ് ഏതാനി സത്തമ
21 ാ വന്തി നരാ വി യത്കൃത്വാ കർമേശാഭനം
സത്യം ദാനം തേപാ േചാ ം അഹിംസാ ൈചവ ജ ഷു
22 മദ്വിധാേനന വിഹിതാ മമ േദഹവിഹാരിണഃ
മയാഭിഭൂത വിജ്ഞാനാ വിേചഷ്ടേന്ത ന കാമതഃ
23 സമ്യഗ് േവദം അധീയാനാ യജേന്താ വിവിൈധർ മൈഖഃ
ശാന്താത്മാേനാ ജിതേ ാധാഃ ാ വന്തി ദ്വിജാതയഃ
24 ാ ം ന ശേക്യാ േയാ വിദ്വൻ നൈരർ ദു തകർമഭിഃ
േലാഭാഭിഭൂൈതഃ കൃപൈണർ അനാൈര്യർ അകൃതാത്മഭിഃ
25 തം മാം മഹാഫലം വിദ്ധി പദം സുകൃതകർമണഃ
ദു ാപം വി മൂഢാനാം മാർഗം േയാൈഗർ നിേഷവിതം
26 യദാ യദാ ച ധർമസ്യ ാനിർ ഭവതി സത്തമ
അഭ ത്ഥാനം അധർമസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യ് അഹം
27 ൈദത്യാ ഹിംസാനുരക്താശ് ച അവധ്യാഃ സുരസത്തൈമഃ
രാക്ഷസാശ് ചാപി േലാേക ഽസ്മിൻ യേദാത്പത്സ്യന്തി ദാരുണാഃ
28 തദാഹം സ സൂയാമി ഗൃേഹഷു ശുഭകർമണാം

വിേഷ്ടാ മാനുഷം േദഹം സർവം ശമയാമ്യ് അഹം
29 സൃഷ്ട്വാ േദവമനുഷ്യാംശ് ച ഗന്ധർേവാരഗരാക്ഷസാൻ
സ്ഥാവരാണി ച ഭൂതാനി സംഹരാമ്യ് ആത്മമായയാ
30 കർമകാേല പുനർ േദഹം അനുചിന്ത്യ സൃജാമ്യ് അഹം

വിശ്യ മാനുഷം േദഹം മര്യാദാ ബന്ധകാരണാത്
31 േശ്വതഃ കൃതയുേഗ വർണഃ പീതസ് േ തായുേഗ മമ
രേക്താ ദ്വാപരം ആസാദ്യ കൃഷ്ണഃ കലിയുേഗ തഥാ
32 േയാ ഭാഗാ ഹ്യ് അധർമസ്യ തസ്മിൻ കാേല ഭവന്ത്യ് ഉത
അന്തകാേല ച സ ാേപ്ത കാേലാ ഭൂത്വാതിദാരുണഃ
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ൈ േലാക്യം നാശയാമ്യ് ഏകഃ കൃത്സ്നം സ്ഥാവരജംഗമം
33 അഹം ിവർത്മാ സർവാത്മാ സർവേലാകസുഖാവഹഃ
അഭിഭൂഃ സർവേഗാ ഽനേന്താ ഹൃഷീേകശ ഉരു മഃ
34 കാലച ം നയാമ്യ് ഏേകാ ഹ്മന്ന് അഹം അരൂപി ൈവ
ശമനം സർവഭൂതാനാം സർവേലാകകൃേതാദ്യമം
35 ഏവം ണിഹിതഃ സമ്യങ് മയാത്മാ മുനിസത്തമ
സർവഭൂേതഷു വിേ ന ച മാം േവത്തി കശ് ചന
36 യച് ച കിം ചിത് ത്വയാ ാപ്തം മയി േ ഷാത്മകം ദ്വിജ
സുേഖാദയായ തത് സർവം േ യേസ ച തവാനഘ
37 യച് ച കിം ചിത് ത്വയാ േലാേക ദൃഷ്ടം സ്ഥാവരജംഗമം
വിഹിതഃ സർവൈഥവാസൗ മമാത്മാ മുനിസത്തമ
38 അർധം മമ ശരീരസ്യ സർവേലാകപിതാമഹഃ
അഹം നാരായേണാ നാമ ശംഖച ഗദാധരഃ
39 യാവദ് യുഗാനാം വി ർേഷ സഹ പരിവർതനം
താവത് സ്വപിമി വിശ്വാത്മാ സർവേലാകപിതാമഹഃ
40 ഏവം സർവം അഹം കാലം ഇഹാേസ മുനിസത്തമ
അശിശുഃ ശിശുരൂേപണ യാവദ് ഹ്മാ ന ബുധ്യേത
41 മയാ ച വി ദേത്താ ഽയം വരസ് േത ഹ്മരൂപിണാ
അസകൃത് പരിതുേഷ്ടന വി ർഷിഗണപൂജിത
42 സർവം ഏകാർണവം ദൃഷ്ട്വാ നഷ്ടം സ്ഥാവരജംഗമം
വി േവാ ഽസി മയാ ജ്ഞാതസ് തതസ് േത ദർശിതം ജഗത്
43 അഭ്യന്തരം ശരീരസ്യ വിേഷ്ടാ ഽസി യദാ മമ
ദൃഷ്ട്വാ േലാകം സമസ്തം ച വിസ്മിേതാ നാവബുധ്യേസ
44 തേതാ ഽസി വ ാദ് വി ർേഷ തം നിഃസാരിേതാ മയാ
ആഖ്യാതസ് േത മയാ ചാത്മാ ദുർേജ്ഞേയാ ഽപി സുരാസുൈരഃ
45 യാവത് സ ഭഗവാൻ ഹ്മാ ന ബുധ്യതി മഹാതപഃ
താവത് ത്വം ഇഹ വി ർേഷ വി ബ്ധശ് ചര ൈവ സുഖം
46 തേതാ വിഭുേദ്ധ തസ്മിംസ് തു സർവേലാകപിതാമേഹ
ഏകീഭൂേതാ ഹി ക്ഷ്യാമി ശരീരാദ് ദ്വിജസത്തമ
47 ആകാശം പൃഥിവീം േജ്യാതിർ വായും സലിലം ഏവ ച
േലാേക യച് ച ഭേവച് േഛഷം ഇഹ സ്ഥാവരജംഗമം
48 [മാർക്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർഹിതസ് താത സ േദവഃ പരമാദ്ഭുതഃ
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ജാശ് േചമാഃ പശ്യാമി വിചി ാ ബഹുധാ കൃതാഃ
49 ഏതദ് ദൃഷ്ടം മയാ രാജംസ് തസ്മിൻ ാേപ്ത യുഗക്ഷേയ
ആശ്ചര്യം ഭരതേ ഷ്ഠ സർവധർമഭൃതാം വര
50 യഃ സ േദേവാ മയാ ദൃഷ്ടഃ പുരാ പദ്മനിേഭക്ഷണഃ
സ ഏഷ പുരുഷവ്യാ സംബന്ധീ േത ജനാർദനഃ
51 അൈസ്യവ വരദാനാദ് ധി തിർ ന ജഹാതി മാം
ദീർഘം ആയുശ് ച കൗേന്തയ സ്വച്ഛന്ദമരണം തഥാ
52 സ ഏഷ കൃേഷ്ണാ വാർേഷ്ണയഃ പുരാണപുരുേഷാ വിഭുഃ
ആേസ്ത ഹരിർ അചിന്ത്യാത്മാ ീഡന്ന് ഇവ മഹാഭുജഃ
53 ഏഷ ധാതാ വിധാതാ ച സംഹർതാ ൈചവ സാത്വതഃ

ീവത്സ വക്ഷാ േഗാവിന്ദഃ ജാപതിപതിഃ ഭുഃ
54 ദൃേഷ്ട്വമം വൃഷ്ണിശാർദൂലം തിർ മാം ഇയം ആഗതാ
ആദിേദവം അജം വി ം പുരുഷം പീതവാസസം
55 സർേവഷാം ഏവ ഭൂതാനാം പിതാ മാതാ ച മാധവഃ
ഗച്ഛധ്വം ഏനം ശരണം ശരണ്യം കൗരവർഷഭാഃ
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അധ്യായം 188

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്താസ് തു േത പാർഥാ യമൗ ച പുരുഷർഷഭൗ

ൗപദ്യാ കൃഷ്ണയാ സാർധം നമശ് ച ർ ജനാർദനം
2 സ ൈചതാൻ പുരുഷവ്യാ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
സാന്ത്വയാം ആസ മാനാർഹാൻ മന്യമാേനാ യഥാവിധി
3 യുധിഷ്ഠിരസ് തു കൗേന്തേയാ മാർകേണ്ഡയം മഹാമുനിം
പുനഃ പ ച്ഛ സാ ാേജ്യ ഭവിഷ്യാം ജഗേതാ ഗതിം
4 ആശ്ചര്യഭൂതം ഭവതഃ തം േനാ വദതാം വര
മുേന ഭാർഗവ യദ്വൃത്തം യുഗാദൗ ഭവാപ്യയൗ
5 അസ്മിൻ കലിയുേഗ ഽപ്യ് അസ്തി പുനഃ കൗതൂഹലം മമ
സമാകുേലഷു ധർേമഷു കിം നു േശഷം ഭവിഷ്യതി
6 കിം വീര്യാ മാനവാസ് ത കിമാഹാരവിഹാരിണഃ
കിമായുഷഃ കിം വസനാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
7 കാം ച കാഷ്ഠാം സമാസാദ്യ പുനഃ സമ്പത്സ്യേത കൃതം
വിസ്തേരണ മുേന ഹി വിചി ാണീഹ ഭാഷേസ
8 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ മുനിേ ഷ്ഠഃ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
രമയൻ വൃഷ്ണിശാർദൂലം പാണ്ഡവാംശ് ച മഹാമുനിഃ
9 [മാർക്]
ഭവിഷ്യം സർവേലാകസ്യ വൃത്താന്തം ഭരതർഷഭ
കലുഷം കാലം ആസാദ്യ കഥ്യമാനം നിേബാധ േമ
10 കൃേത ചതുഷ്പാത് സകേലാ നിർവ്യാേജാപാധി വർജിതഃ
വൃഷഃ തിഷ്ഠിേതാ ധർേമാ മനുേഷ്യഷ്വ് അഭവത് പുരാ
11 അധർമപാദവിദ്ധസ് തു ിഭിർ അംൈശഃ തിഷ്ഠിതഃ
േ തായാം ദ്വാപേര ഽർേധന വ്യാമിേ ാ ധർമ ഉച്യേത
12 ിഭിർ അംൈശർ അധർമസ് തു േലാകാൻ ആ മ്യ തിഷ്ഠതി
ചതുർഥാംേശന ധർമസ് തു മനുഷ്യാൻ ഉപതിഷ്ഠതി
13 ആയുർ വീര്യം അേഥാ ബുദ്ധിർ ബലം േതേജാ ച പാണ്ഡവ
മനുഷ്യാണാം അനുയുഗം സതീതി നിേബാധ േമ
14 രാജാേനാ ാഹ്മണാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ യുധിഷ്ഠിര
വ്യാൈജർ ധർമം ചരിഷ്യന്തി ധർമൈവ്വതംസികാ നരാഃ
15 സത്യം സങ്ക്േഷപ്സ്യേത േലാേക നൈരഃ പണ്ഡിതമാനിഭിഃ
സത്യഹാന്യാ തതസ് േതഷാം ആയുർ അൽപം ഭവിഷ്യതി
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16 ആയുഷഃ ക്ഷയാദ് വിദ്യാം ന ശക്ഷ്യന്ത്യ് ഉപശിക്ഷിതും
വിദ്യാ ഹീനാൻ അവിജ്ഞാനാൽ േലാേഭാ ഽപ്യ് അഭിഭവിഷ്യതി
17 േലാഭേ ാധപരാ മൂഢാഃ കാമസക്താശ് ച മാനവാഃ
ൈവരബദ്ധാ ഭവിഷ്യന്തി പര രവേധപ്സവഃ
18 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ സങ്കീര്യന്തഃ പര രം
ശൂ തുല്യാ ഭവിഷ്യന്തി തപഃ സത്യവിവർജിതാഃ
19 അന്ത്യാ മധ്യാ ഭവിഷ്യന്തി മധ്യാശ് ചാന്താവസായിനഃ
ഈദൃേശാ ഭവിതാ േലാേകാ യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
20 വ ാണാം വരാ ശാണീ ധാന്യാനാം േകാര ദൂഷകാഃ
ഭാര്യാ മി ാശ് ച പുരുഷാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
21 മത്സ്യാമിേഷണ ജീവേന്താ ദുഹന്തശ് ചാപ്യ് അൈജഡകം
േഗാഷു നഷ്ടാസു പുരുഷാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
22 അേന്യാന്യം പരിമുഷ്ണേന്താ ഹിംസയന്തശ് ച മാനവാഃ
അജപാ നാസ്തികാഃ േസ്തനാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
23 സരിത് തീേരഷു കുദ്ദാൈലർ വാപയിഷ്യന്തി ചൗഷധീഃ
താശ് ചാപ്യ് അൽപഫലാസ് േതഷാം ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
24 ാേദ്ധ ൈദേവ ച പുരുഷാ േയ ച നിത്യം ധൃത താഃ
േത ഽപി േലാഭസമായുക്താ േഭാക്ഷ്യന്തീഹ പര രം
25 പിതാ പു സ്യ േഭാക്താ ച പിതുഃ പു സ് തൈഥവ ച
അതി ാന്താനി േഭാജ്യാനി ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
26 ന താനി ചരിഷ്യന്തി ാഹ്മണാ േവദ നിന്ദകാഃ
ന യക്ഷ്യന്തി ന േഹാഷ്യന്തി േഹതുവാദവിേലാഭിതാഃ
27 നിേമ്ന കൃഷിം കരിഷ്യന്തി േയാക്ഷ്യന്തി ധുരി േധനുകാഃ
ഏകഹായന വത്സാംശ് ച വാഹയിഷ്യന്തി മാനവാഃ
28 പു ഃ പിതൃവധം കൃത്വാ പിതാ പു വധം തഥാ
നിരുേദ്വേഗാ ബൃഹദ് വാദീ ന നിന്ദാം ഉപലപ്സ്യേത
29 േ ച്ഛ ഭൂതം ജഗത് സർവം നിശ് ിയം യജ്ഞവർജിതം
ഭവിഷ്യതി നിരാനന്ദം അനുത്സവം അേഥാ തഥാ
30 ായശഃ കൃപണാനാം ഹി തഥാ ബ മതാം അപി
വിധവാനാം ച വിത്താനി ഹരിഷ്യന്തീഹ മാനവാഃ
31 അൽപവീര്യബലാഃ സ്തബ്ധാ േലാഭേമാഹപരായണാഃ
തത്കഥാദാനസ ഷ്ടാ ദുഷ്ടാനാം അപി മാനവാഃ
പരി ഹം കരിഷ്യന്തി പാപാചാരപരി ഹാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 50

32 സംഘാതയന്തഃ കൗേന്തയ രാജാനഃ പാപബുദ്ധയഃ
പര രവേധാദ ക്താ മൂർഖാഃ പണ്ഡിതമാനിനഃ
ഭവിഷ്യന്തി യുഗസ്യാേന്ത ക്ഷ ിയാ േലാകകണ്ടകാഃ
33 അരക്ഷിതാേരാ ലുബ്ധാശ് ച മാനാഹങ്കാര ദർപിതാഃ
േകവലം ദണ്ഡരുചേയാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
34 ആ മ്യാ മ്യ സാധൂനാം ദാരാംശ് ൈചവ ധനാനി ച
േഭാക്ഷ്യേന്ത നിരനുേ ാശാ രുദതാം അപി ഭാരത
35 ന കന്യാം യാചേത കശ് ചിൻ നാപി കന്യാ ദീയേത
സ്വയം ാഹാ ഭവിഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
36 രാജാനശ് ചാപ്യ് അസ ഷ്ടാഃ പരാർഥാൻ മൂഢേചതസഃ
സർേവാപാൈയർ ഹരിഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
37 േ ച്ഛീ ഭൂതം ജഗത് സർവം ഭവിഷ്യതി ച ഭാരത
ഹേസ്താ ഹസ്തം പരിമുേഷദ് യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
38 സത്യം സങ്ക്ഷിപ്യേത േലാേക നൈരഃ പണ്ഡിതമാനിഭിഃ
സ്ഥവിരാ ബാലമതേയാ ബാലാഃ സ്ഥവിര ബുദ്ധയഃ
39 ഭീരവഃ ശൂരമാനീനഃ ശൂരാ ഭീരു വിഷാദിനഃ
ന വിശ്വസന്തി ചാേന്യാന്യം യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
40 ഏകാഹാര്യം ജഗത് സർവം േലാഭേമാഹവ്യവസ്ഥിതം
അധർേമാ വർധതി മഹാൻ ന ച ധർമഃ വർതേത
41 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാ ന ശിഷ്യന്തി ജനാധിപ
ഏകവർണസ് തദാ േലാേകാ ഭവിഷ്യതി യുഗക്ഷേയ
42 ന ക്ഷംസ്യതി പിതാ പു ം പു ശ് ച പിതരം തഥാ
ഭാര്യാ ച പതിശു ഷാം ന കരിഷ്യതി കാ ചന
43 േയ യവാന്നാ ജനപദാ േഗാധൂമാന്നാസ് തൈഥവ ച
താൻ േദശാൻ സം യിഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
44 ൈസ്വരാഹാരാശ് ച പുരുഷാ േയാഷിതശ് ച വിശാം പേത
അേന്യാന്യം ന സഹിഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
45 േ ച്ഛ ഭൂതം ജഗത് സർവം ഭവിഷ്യതി യുധിഷ്ഠിര
ന ാൈദ്ധർ ഹി പിതൄംശ് ചാപി തർപയിഷ്യന്തി മാനവാഃ
46 ന കശ് ചിത് കസ്യ ചിച് േ ാതാ ന കശ് ചിത് കസ്യ ചിദ് ഗുരുഃ
തേമാ സ്തസ് തദാ േലാേകാ ഭവിഷ്യതി നരാധിപ
47 പരമായുശ് ച ഭവിതാ തദാ വർഷാണി േഷാഡശ
തതഃ ാണാൻ വിേമാക്ഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
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48 പഞ്ചേമ വാഥ ഷേഷ്ഠ വാ വർേഷ കന്യാ സൂയേത
സപ്ത വർഷാഷ്ട വർഷാശ് ച ജാസ്യന്തി നരാസ് തദാ
49 പത്യൗ ീ തു തദാ രാജൻ പുരുേഷാ വാ ിയം തി
യുഗാേന്ത രാജശാർദൂല ന േതാഷം ഉപയാസ്യതി
50 അൽപ വ്യാ വൃഥാ ലിംഗാ ഹിംസാ ച ഭവിഷ്യതി
ന കശ് ചിത് കസ്യ ചിദ് ദാതാ ഭവിഷ്യതി യുഗക്ഷേയ
51 അട്ടശൂലാ ജനപദാഃ ശിവ ശൂലാശ് ചതുഷ്പഥാഃ
േകശശൂലാഃ ിയശ് ചാപി ഭവിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
52 േ ച്ഛാഃ രാഃ സർവഭക്ഷാ ദാരുണാഃ സർവകർമസു
ഭാവിനഃ പശ്ചിേമ കാേല മനുഷ്യാ നാ സംശയഃ
53 യവി യകാേല ച സർവഃ സർവസ്യ വഞ്ചനം
യുഗാേന്ത ഭരതേ ഷ്ഠ വൃത്തി േലാഭാത് കരിഷ്യതി
54 ജ്ഞാനാനി ചാപ്യ് അവിജ്ഞായ കരിഷ്യന്തി ിയാസ് തഥാ
ആത്മഛേന്ദന വർതേന്ത യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
55 സ്വഭാവാത് രകർമാണശ് ചാേന്യാന്യം അഭിശങ്കിനഃ
ഭവിതാേരാ ജനാഃ സർേവ സ ാേപ്ത യുഗസങ്ക്ഷേയ
56 ആരാമാംശ് ൈചവ വൃക്ഷാംശ് ച നാശയിഷ്യന്തി നിർവ്യഥാഃ
ഭവിതാ സങ്ക്ഷേയാ േലാേക ജീവിതസ്യ ച േദഹിനാം
57 തഥാ േലാഭാഭിഭൂതാശ് ച ചരിഷ്യന്തി മഹീം ഇമാം

ാഹ്മണാശ് ച ഭവിഷ്യന്തി ഹ്മ സ്വാനി ച ഭുഞ്ജേത
58 ഹാഹാകൃതാ ദ്വിജാശ് ൈചവ ഭയാർതാ വൃഷലാർദിതാഃ

ാതാരം അലഭേന്താ ൈവ മിഷ്യന്തി മഹീം ഇമാം
59 ജീവിതാന്തകരാ രൗ ാഃ രാഃ ാണിവിഹിംസകാഃ
യദാ ഭവിഷ്യന്തി നരാസ് തദാ സങ്ക്േഷപ്സ്യേത യുഗം
60 ആ യിഷ്യന്തി ച നദീഃ പർവതാൻ വിഷമാണി ച

ധാവമാനാ വി സ്താ ദ്വിജാഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
61 ദസ പീഡിതാ രാജൻ കാകാ ഇവ ദ്വിേജാത്തമാഃ
കുരാജഭിശ് ച സതതം കരഭാര പീഡിതാഃ
62 ൈധര്യം ത്യക്ത്വാ മഹീപാല ദാരുേണ യുഗസങ്ക്ഷേയ
വികർമാണി കരിഷ്യന്തി ശൂ ാണാം പരിചാരകാഃ
63 ശൂ ാ ധർമം വക്ഷ്യന്തി ാഹ്മണാഃ പര പാസകാഃ
േ ാതാരശ് ച ഭവിഷ്യന്തി ാമാേണ്യന വ്യവസ്ഥിതാഃ
64 വിപരീതശ് ച േലാേകാ ഽയം ഭവിഷ്യത്യ് അധേരാത്തരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 52

ഏഡൂകാൻ പൂജയിഷ്യന്തി വർജയിഷ്യന്തി േദവതാഃ
ശൂ ാഃ പരിചരിഷ്യന്തി ന ദ്വിജാൻ യുഗസങ്ക്ഷേയ
65 ആ േമഷു മഹർഷീണാം ാഹ്മണാവസേഥഷു ച
േദവസ്ഥാേനഷു ൈചേത്യഷു നാഗാനാം ആലേയഷു ച
66 ഏഡൂക ചിഹ്നാ പൃഥിവീ ന േദവ ഗൃഹഭൂഷിതാ
ഭവിഷ്യതി യുേഗ ക്ഷീേണ തദ് യുഗാന്തസ്യ ലക്ഷണം
67 യദാ രൗ ാ ധർമഹീനാ മാംസാദാഃ പാനപാസ് തഥാ
ഭവിഷ്യന്തി നരാ നിത്യം തദാ സങ്ക്േഷപ്സ്യേത യുഗം
68 പുേഷ്പ പുഷ്പം യദാ രാജൻ ഫേല ഫലം ഉപാ ിതം

ജാസ്യതി മഹാരാജ തദാ സങ്ക്േഷപ്സ്യേത യുഗം
69 അകാലവർഷീ പർജേന്യാ ഭവിഷ്യതി ഗേത യുേഗ
അ േമണ മനുഷ്യാണാം ഭവിഷ്യതി തദാ ിയാ
വിേരാധം അഥ യാസ്യന്തി വൃഷലാ ാഹ്മൈണഃ സഹ
70 മഹീ േ ച്ഛ സമാകീർണാ ഭവിഷ്യതി തേതാ ഽചിരാത്
കരഭാര ഭയാദ് വി ാ ഭജിഷ്യന്തി ദിേശാ ദശ
71 നിർവിേശഷാ ജനപദാ നരാവൃഷ്ടിഭിർ അർദിതാഃ
ആ മാൻ അഭിപത്സ്യന്തി ഫലമൂേലാപജീവിനഃ
72 ഏവം പര്യാകുേല േലാേക മര്യാദാ ന ഭവിഷ്യതി
ന സ്ഥാസ്യന്ത്യ് ഉപേദേശ ച ശിഷ്യാ വി ിയകാരിണഃ
73 ആചാേര്യാപനിധിശ് ൈചവ വത്സ്യേത തദനന്തരം
അർഥയുക്ത്യാ വത്സ്യന്തി മി സംബന്ധിബാന്ധവാഃ
അഭാവഃ സർവഭൂതാനാം യുഗാേന്ത ച ഭവിഷ്യതി
74 ദിശഃ ജ്വലിതാഃ സർവാ നക്ഷ ാണി ചലാനി ച
േജ്യാതീംഷി തികൂലാനി വാതാഃ പര്യാകുലാസ് തഥാ
ഉൽകാ പാതാശ് ച ബഹേവാ മഹാഭയനിദർശകാഃ
75 ഷഡ്ഭിർ അൈന്യശ് ച സഹിേതാ ഭാ രഃ തപിഷ്യതി
തുമുലാശ് ചാപി നിർ ാദാ ദിഗ് ദാഹാശ് ചാപി സർവശഃ
കബന്ധാന്തർഹിേതാ ഭാനുർ ഉദയാസ്തമേയ തദാ
76 അകാലവർഷീ ച തദാ ഭവിഷ്യതി സഹ ദൃക്
സസ്യാനി ച ന േരാക്ഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
77 അഭീക്ഷ്ണം ര വാദിന്യഃ പരുഷാ രുദിത ിയാഃ
ഭർതൄണാം വചേന ൈചവ ന സ്ഥാസ്യന്തി തദാ ിയഃ
78 പു ാശ് ച മാതാപിതരൗ ഹനിഷ്യന്തി യുഗക്ഷേയ
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സൂദയിഷ്യന്തി ച പതീൻ ിയഃ പു ാൻ അപാ ിതാഃ
79 അപർവണി മഹാരാജ സൂര്യം രാഹുർ ഉൈപഷ്യതി
യുഗാേന്ത ഹുതഭുക് ചാപി സർവതഃ ജ്വലിഷ്യതി
80 പാനീയം േഭാജനം ൈചവ യാചമാനാസ് തദാധ്വഗാഃ
ന ലപ്സ്യേന്ത നിവാസം ച നിരസ്താഃ പഥി േശരേത
81 നിർഘാതവായസാ നാഗാഃ ശകുനാഃ സമൃഗദ്വിജാഃ
രൂക്ഷാ വാേചാ വിേമാക്ഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
82 മി സംബന്ധിനശ് ചാപി സന്ത്യക്ഷ്യന്തി നരാസ് തദാ
ജനം പരിജനം ചാപി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
83 അഥ േദശാൻ ദിശശ് ചാപി പത്തനാനി പുരാണി ച

മശഃ സം യിഷ്യന്തി യുഗാേന്ത പര പസ്ഥിേത
84 ഹാ താത ഹാ സുേതത്യ് ഏവം തദാ വാചഃ സുദാരുണാഃ
വിേ ാശമാനശ് ചാേന്യാന്യം ജേനാ ഗാം പര്യടിഷ്യതി
85 തതസ് തുമുലസംഘാേത വർതമാേന യുഗക്ഷേയ
ദ്വിജാതിപൂർവേകാ േലാകഃ േമണ ഭവിഷ്യതി
86 തതഃ കാലാന്തേര ഽന്യസ്മിൻ പുനർ േലാകവിവൃദ്ധേയ
ഭവിഷ്യതി പുനർ ൈദവം അനുകൂലം യദൃച്ഛയാ
87 യദാ ച ശ് ച സൂര്യശ് ച തഥാ തിഷ്യബൃഹ തീ
ഏകാരാശൗ സേമഷ്യന്തി പത്സ്യതി തദാ കൃതം
88 കാലവർഷീ ച പർജേന്യാ നക്ഷ ാണി ശുഭാനി ച

ദക്ഷിണാ ഹാശ് ചാപി ഭവിഷ്യന്ത്യ് അനുേലാമഗാഃ
േക്ഷമം സുഭിക്ഷം ആേരാഗ്യം ഭവിഷ്യതി നിരാമയം
89 കൽകിർ വി യശാ നാമ ദ്വിജഃ കാല േചാദിതഃ
ഉത്പത്സ്യേത മഹാവീേര്യാ മഹാബുദ്ധിപരാ മഃ
90 സംഭൂതഃ സംഭല ാേമ ാഹ്മണാവസേഥ ശുേഭ
മനസാ തസ്യ സർവാണി വാഹനാന്യ് ആയുധാനി ച
ഉപസ്ഥാസ്യന്തി േയാധാശ് ച ശ ാണി കവചാനി ച
91 സ ധർമവിജയീ രാജാ ച വർതീ ഭവിഷ്യതി
സ േചമം സ ലം േലാകം സാദം ഉപേനഷ്യതി
92 ഉത്ഥിേതാ ാഹ്മേണാ ദീപ്തഃ ക്ഷയാന്തകൃദ് ഉദാരധീഃ
സ സങ്ക്േഷേപാ ഹി സർവസ്യ യുഗസ്യ പരിവർതകഃ
93 സ സർവ ഗതാൻ ാൻ ാഹ്മൈണഃ പരിവാരിതഃ
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ഉത്സാദയിഷ്യതി തദാ സർവാൻ േ ച്ഛ ഗണാൻ ദ്വിജഃ
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അധ്യായം 189

1 [മാർക്]
തതശ് േചാരക്ഷയം കൃത്വാ ദ്വിേജഭ്യഃ പൃഥിവീം ഇമാം
വാജിേമേധ മഹായേജ്ഞ വിധിവത് കൽപയിഷ്യതി
2 സ്ഥാപയിത്വാ സ മര്യാദാഃ സ്വയംഭുവിഹിതാഃ ശുഭാഃ
വനം പുണ്യയശഃ കർമാ ജരാവാൻ സം യിഷ്യതി
3 തച് ഛീലം അനുവർത്സ്യേന്ത മനുഷ്യാ േലാകവാസിനഃ
വിൈ ശ് േചാരക്ശേയ ൈചവ കൃേത േക്ഷമം ഭവിശ്യേത
4 കൃഷ്ണാജിനാനി ശക്തീശ് ച ിശൂലാന്യ് ആയുധാനി ച
സ്ഥാപയൻ വി ശാർദൂേലാ േദേശഷു വിജിേതഷു ച
5 സം യമാേനാ വിേ ൈ ർ മാനയാേനാ ദ്വിേജാത്തമാൻ
കൽകിശ് ചരിഷ്യതി മഹീം സദാ ദസ വേധ രതഃ
6 ഹാ താത ഹാ സുേതത്യ് ഏവം താസ് താ വാചഃ സുദാരുണാഃ
വിേ ാശമാനാൻ സുഭൃശം ദസ ൻ േനഷ്യതി സംശയം
7 തേതാ ഽധർമവിനാേശാ ൈവ ധർമവൃദ്ധിശ് ച ഭാരത
ഭവിഷ്യതി കൃേത ാേപ്ത ിയാവാംശ് ച ജനസ് തഥാ
8 ആരാമാശ് ൈചവ ൈചത്യാശ് ച തടാകാന്യ് അവടാസ് തഥാ
യജ്ഞ ിയാശ് ച വിവിധാ ഭവിഷ്യന്തി കൃേത യുേഗ
9 ാഹ്മണാഃ സാധവശ് ൈചവ മുനയശ് ച തപസ്വിനഃ
ആ മാഃ സഹ പാഷണ്ഡാഃ സ്ഥിതാഃ സേത്യ ജനാഃ ജാഃ
10 ജാസ്യന്തി സർവബീജാനി ഉപ്യമാനാനി ൈചവ ഹ
സർേവഷ്വ് ഋതുഷു രാേജ സർവം സസ്യം ഭവിഷ്യതി
11 നരാ ദാേനഷു നിരതാ േതഷു നിയേമഷു ച
ജപയജ്ഞപരാ വി ാ ധർമകാമാ മുദാ യുതാഃ
പാലയിഷ്യന്തി രാജാേനാ ധർേമേണമാം വസുന്ധരാം
12 വ്യവഹാര രതാ ൈവശ്യാ ഭവിഷ്യന്തി കൃേത യുേഗ
ഷഷ് കർമനിരതാ വി ാഃ ക്ഷ ിയാ രക്ഷേണ രതാഃ
13 ശു ഷായാം രതാഃ ശൂ ാസ് തഥാ വർണ യസ്യ ച
ഏഷ ധർമഃ കൃതയുേഗ േ തായാം ദ്വാപേര തഥാ
പശ്ചിേമ യുഗകാേല ച യഃ സ േത സ കീർതിതഃ
14 സർവേലാകസ്യ വിദിതാ യുഗസംഖ്യാ ച പാണ്ഡവ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം അതീതാനാഗതം മയാ
വായുേ ാക്തം അനു ത്യ പുരാണം ഋഷിസം തം
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15 ഏവം സംസാരമാർഗാ േമ ബഹുശശ് ചിരജീവിനാ
ദൃഷ്ടാശ് ൈചവാനുഭൂതാശ് ച താംസ് േത കഥിതവാൻ അഹം
16 ഇദം ൈചവാപരം ഭൂേയാ സഹ ാതൃഭിർ അച ത
ധർമസംശയ േമാക്ഷാർഥം നിേബാധ വചനം മമ
17 ധർേമ ത്വയാത്മാ സംേയാേജ്യാ നിത്യം ധർമഭൃതാം വര
ധർമാത്മാ ഹി സുഖം രാജാ േ ത്യ േചഹ ച നന്ദതി
18 നിേബാധ ച ശുഭാം വാണീം യാം വക്ഷ്യാമി േത ഽനഘ
ന ാഹ്മേണ പരിഭവഃ കർതവ്യസ് േത കദാ ചന

ാഹ്മേണാ രുഷിേതാ ഹന്യാദ് അപി േലാകാൻ തിജ്ഞയാ
19 [ൈവ]
മാർകേണ്ഡയ വേചാ ത്വാ കുരൂണാം വേരാ നൃപഃ
ഉവാച വചനം ധീമാൻ പരമം പരമദ തിഃ
20 കസ്മിൻ ധർേമ മയാ േസ്ഥയം ജാഃ സംരക്ഷതാ മുേന
കഥം ച വർതമാേനാ ൈവ ന ച്യേവയം സ്വധർമതഃ
21 [മാർക്]
ദയാവാൻ സർവഭൂേതഷു ഹിേതാ രേക്താ ഽനസൂയകഃ
അപത്യാനാം ഇവ േസ്വഷാം ജാനാം രക്ഷേണ രതഃ
ചര ധർമം ത്യജാധർമം പിതൄൻ േദവാംശ് ച പൂജയ
22 മാദാദ് യത്കൃതം േത ഽഭൂത് സംയദ് ദാേനന തജ് ജയ
അലം േത മാനം ആ ിത്യ സതതം പരവാൻ ഭവ
23 വിജിത്യ പൃഥിവീം സർവാം േമാദമാനഃ സുഖീ ഭവ
ഏഷ ഭൂേതാ ഭവിഷ്യശ് ച ധർമസ് േത സമുദീരിതഃ
24 ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് അതീതാനാഗതം ഭുവി
തസ്മാദ് ഇമം പരിേ ശം ത്വം താത ഹൃദി മാ കൃഥാഃ
25 ഏഷ കാേലാ മഹാബാേഹാ അപി സർവദിവൗകസാം
മുഹ്യന്തി ഹി ജാസ് താത കാേലനാഭി േചാദിതാഃ
26 മാ ച േത ഽ വിചാേരാ ഭൂദ് യൻ മേയാക്തം തവാനഘ
അതിശങ്ക്യ വേചാ ഹ്യ് ഏതദ് ധർമേലാേപാ ഭേവത് തവ
27 ജാതാസി ഥിേത വംേശ കുരൂണാം ഭരതർഷഭ
കർമണാ മനസാ വാചാ സർവം ഏതത് സമാചര
28 [യ്]
യത് ത്വേയാക്തം ദ്വിജേ ഷ്ഠ വാക്യം തിമേനാഹരം
തഥാ കരിേഷ്യ യേത്നന ഭവതഃ ശാസനം വിേഭാ
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29 ന േമ േലാേഭാ ഽസ്തി വിേ ന ഭയം ന ച മത്സരഃ
കരിഷ്യാമി ഹി തത് സർവം ഉക്തം യത് േത മയി േഭാ
30 [ൈവ]

ത്വാ തു വചനം തസ്യ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
ഹൃഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ സഹിതാഃ ശാർമ്ഗധന്വനാ

31 തഥാ കഥാം ശുഭാം ത്വാ മാർകേണ്ഡയസ്യ ധീമതഃ
വിസ്മിതാഃ സമപദ്യന്ത പുരാണസ്യ നിേവദനാത്
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അധ്യായം 190

1 [ൈവ]
ഭൂയ ഏവ ാഹ്മണമഹാഭാഗ്യം വ ം അർഹസീത്യ് അ വീത് പാണ്ഡേവ 
േയാ മാർകേണ്ഡയം
2 അഥാചഷ്ട മാർകേണ്ഡയഃ
3 അേയാധ്യായാം ഇ വാകു കുേലാത്പന്നഃ പാർഥിവഃ പരിക്ഷിൻ നാമ
മൃഗയാം അഗമത്
4 തം ഏകാേശ്വന മൃഗം അനുസരന്തം മൃേഗാ ദൂരം അപാഹരത്
5 അഥാധ്വനി ജാത മഃ ഷ്ണാഭിഭൂതശ് ച കസ്മിംശ് ചിദ് ഉേദ്ദേശ നീലം
വനഷണ്ഡം അപശ്യത്
തച് ച വിേവശ
6 തതസ് തസ്യ വനഷണ്ഡസ്യ മേധ്യ ഽതീവ രമണീയം സേരാ ദൃഷ്ട്വാ സാ 
ൈശ്വവ വ്യഗാഹത
7 അഥാശ്വസ്തഃ സ ബിസ മൃണാലം അശ്വസ്യാേ നിക്ഷിപ്യ പുഷ്കരിണീ തീേര
സമാവിശത്
8 തതഃ ശയാേനാ മധുരം ഗീതശബ്ദം അശൃേണാത്
9 സ ത്വാ അചിന്തയത്
േനഹ മനുഷ്യഗതിം പശ്യാമി
കസ്യ ഖല്വ് അയം ഗീതശേബ്ദതി
10 അഥാപശ്യത് കന്യാം പരമരൂപദർശനീയാം പുഷ്പാണ്യ് അവചിന്വതീം
ഗായന്തീം ച
11 അഥ സാ രാജ്ഞഃ സമീേപ പര്യ ാമത്
12 താം അ വീദ് രാജാ
കസ്യാസി സുഭേഗ ത്വം ഇതി
13 സാ ത വാച
14 താം രാേജാവാച
അർഥീ ത്വയാഹം ഇതി
15 അേഥാവാച കന്യാ സമേയനാഹം ശക്യാ ത്വയാ ല ം
നാന്യേഥതി
16 താം രാജാ സമയം അപൃച്ഛത്
17 തതഃ കേന്യദം ഉവാച
ഉദകം േമ ന ദർശയിതവ്യം ഇതി
18 സ രാജാ ബാഢം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ താം സമാഗമ്യ തയാ സഹാേസ്ത
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19 തൈ വാസീേന രാജനി േസനാന്വഗച്ഛത്
പേദനാനുപദം ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം പരിവാര്യാതിഷ്ഠത്
20 പര്യാശ്വസ്തശ് ച രാജാ തൈയവ സഹ ശിബികയാ ായാദ് അവിഘാടിത 
യാ
സ്വനഗരം അനു ാപ്യ രഹസി തയാ സഹ രമന്ന് ആേസ്ത
നാന്യത് കിം ചനാപശ്യത്
21 അഥ ധാനാമാത്യസ് തസ്യാഭ്യാശ ചരാഃ ിേയാ ഽപൃച്ഛത്
കിം അ േയാജനം വർതേതതി
22 അഥാ വംസ് താഃ ിയഃ
അപൂർവം ഇവ പശ്യാേമാദകം നാ നീയേതതി
23 അഥാമാേത്യാ ഽനുദകം വനം കാരയിേത്വാദാര വൃക്ഷം ബഹുമൂലപുഷ്പഫലം
രഹസ്യ് ഉപഗമ്യ രാജാനം അ വീത്
വനം ഇദം ഉദാരം അനുദകം
സാധ്വ് അ രമ്യതാം ഇതി
24 സ തസ്യ വചനാത് തൈയവ സഹേദവ്യാ തദ് വനം ാവിശത്
സ കദാ ചിത് തസ്മിൻ വേന രേമ്യ തൈയവ സഹ വ്യവഹരത്
അഥ ത് തൃഷ്ണാർദിതഃ ാേന്താ ഽതിമാ ം അതിമുക്താഗാരം അപശ്യത്
25 തത വിശ്യ രാജാ സഹ ിയയാ സുധാ തലസുകൃതാം വിമലസലിലപൂർ 
ണാം വാപീം അപശ്യത്
26 ദൃൈഷ്ട്വവ ച താം തൈസ്യവ തീേര സൈഹവ തയാ േദവ്യാ വ്യതിഷ്ഠത്
27 അഥ താം േദവീം സ രാജാ വീത്
സാധുവ് അവതര വാപീ സലിലം ഇതി
28 സാ തദ് വേചാ ത്വാവതീര്യ വാപീം ന്യമജ്ജത്
ന പുനർ ഉദമജ്ജത്
29 താം മൃഗയമാേണാ രാജാ നാപശ്യത്
30 വാപീം അപി നിഃ ാവ്യ മ കം ശ്വ മുേഖ ദൃഷ്ട്വാ ദ്ധാജ്ഞാപയാം
ആസ
സർവമ ക വധഃ ിയതാം ഇതി
േയാ മയാർഥീ സ മൃതകരി മ ൈകർ ഉപായൈനർ മാം ഉപതിേഷ്ഠദ് ഇതി
31 അഥ മ കവേധ േഘാേര ിയമാേണ ദി സർവാസു മ കാൻ ഭയം
ആവിശത്
േത ഭീതാ മ കരാേജ്ഞ യഥാവൃത്തം ന്യേവദയൻ
32 തേതാ മ കരാട് താപസ േവഷധാരീ രാജാനം അഭ്യഗച്ഛത്
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33 ഉേപത്യ ൈചനം ഉവാച
മാ രാജൻ േ ാധവശം ഗമഃ

സാദം കുരു
നാർഹസി മ കാനാം അനപരാധിനാം വധം കർതും ഇതി
34 േ ാകൗ ചാ ഭവതഃ
മാ മ കാഞ് ജിഘാംസ ത്വം േകാപം സന്ധാര്യയാച ത

ക്ഷീയേത ധേനാേ േകാ ജനാനാം അവിജാനതാം
35 തിജാനീഹി ൈനതാംസ് ത്വം ാപ്യ േ ാധം വിേമാക്ഷ്യേസ
അലം കൃത്വാ തവാധർമം മ ൈകഃ കിം ഹൈതർ ഹി േത
36 തം ഏവം വാദിനം ഇഷ്ടജനേശാകപരീതാത്മാ രാജാ േ ാവാച
ന ഹി ക്ഷമ്യേത തൻ മയാ
ഹനിഷ്യാമ്യ് ഏതാൻ
ഏൈതർ ദുരാത്മഭിഃ ിയാ േമ ഭക്ഷിതാ
സർവൈഥവ േമ വധ്യാ മ കാഃ
നാർഹസി വിദ്വൻ മാം ഉപേരാ ം ഇതി
37 സ തദ് വാക്യം ഉപലഭ്യ വ്യഥിേത ിയ മനഃ േ ാവാച

സീദ രാജൻ
അഹം ആയുർ നാമ മ കരാജഃ
മമ സാ ദുഹിതാ സുേശാഭനാ നാമ
തസ്യാ ദൗഃശീല്യം ഏതത്
ബഹേവാ ഹി രാജാനസ് തയാ വി ലബ്ധ പൂർേവതി
38 തം അ വീദ് രാജാ
തയാസ്മ്യ് അർഥീ
സ േമ ദീയതാം ഇതി
39 അൈഥനാം രാേജ്ഞ പിതാദാത്
അ വീച് ൈചനാം
ഏനം രാജാനം ശു ഷേസ്വതി
40 േസാവാച ദുഹിതരം
യസ്മാത് ത്വയാ രാജാേനാ വി ലബ്ധാസ് തസ്മാദ് അ ഹ്മണ്യാനി തവാപത്യാ 
നി ഭവിഷ്യന്ത്യ് അനൃതകത്വാത് തേവതി
41 സ ച രാജാ താം ഉപലഭ്യ തസ്യാം സുരത ഗുണനിബദ്ധഹൃദേയാ േലാക 

ൈയശ്വര്യം ഇേവാപലഭ്യ ഹർഷബാഷ്പകലയാ വാച ണിപത്യാഭിപൂജ്യ
മ കരാജാനം അ വീത്
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അനുഗൃഹീേതാ ഽസ്മീതി
42 സ ച മ കരാേജാ ജാമാതരം അനുജ്ഞാപ്യ യഥാഗതം അഗച്ഛത്
43 അഥ കസ്യ ചിത് കാലസ്യ തസ്യാം കുമാരാസ് യസ് തസ്യ രാജ്ഞഃ
സംബഭൂവുഃ ശേലാ ദേലാ ബലശ് േചതി
തതസ് േതഷാം േജ്യഷ്ഠം ശലം സമേയ പിതാ രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യ തപസി
ധൃതാത്മാ വനം ജഗാമ
44 അഥ കദാ ചിച് ഛിേലാ മൃഗയാം അചരത്
മൃഗം ചാസാദ്യ രേഥനാന്വധാവത്
45 സൂതം േചാവാച
ശീ ം മാം വഹേസ്വതി
46 സ തേഥാക്തഃ സൂേതാ രാജാനം അ വീത്
മാ ിയതാം അനുബന്ധഃ
ൈനഷ ശക്യസ് ത്വയാ മൃേഗാ ഹീതും യദ്യ് അപി േത രേഥ യുക്തൗ വാമ്യ
സ്യാതാം ഇതി
47 തേതാ ഽ വീദ് രാജാ സൂതം
ആചക്ഷ്വ േമ വാമ്യ
ഹന്മി വാ ത്വാം ഇതി
48 ൈസവം ഉേക്താ രാജഭയഭീേതാ വാമേദവ ശാപഭീതശ് ച സന്ന് ആചഖ്യൗ
രാേജ്ഞ
വാമേദവസ്യാശ്വൗ വാമ്യ മേനാജവാവ് ഇതി
49 അൈഥനം ഏവം വാണം അ വീദ് രാജാ
വാമേദവാ മം യാഹീതി
50 സ ഗത്വാ വാമേദവാ മം തം ഋഷിം അ വീത്
ഭഗവൻ മൃേഗാ മയാ വിദ്ധഃ പാലയേത
തം സംഭാവേയയം
അർഹസി േമ വാമ്യ ദാതും ഇതി
51 തം അ വീദ് ഋഷിഃ
ദദാനി േത വാമ്യ
കൃതകാേര്യണ ഭവതാ മൈമവ നിര്യാത്യൗ ക്ഷി ം ഇതി
52 സ ച താവ് അശ്വൗ തിഗൃഹ്യാനുജ്ഞാപ്യ ചർഷിം ായാദ് വാമ്യ
സംയുേക്തന രേഥന മൃഗം തി
ഗച്ഛംശ് ചാ വീത് സൂതം
അശ്വരത്നാവ് ഇമാവ് അേയാഗ്യൗ ാഹ്മണാനാം
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ൈനതൗ തിേദയൗ വാമേദവാേയതി
53 ഏവം ഉക്ത്വാ മൃഗം അവാപ്യ സ്വനഗരം ഏത്യാശ്വാവന്തഃപുേര ഽസ്ഥാപയത്
54 അഥർഷിശ് ചിന്തയാം ആസ
തരുേണാ രാജപു ഃ കല്യാണം പ ം ആസാദ്യ രമേത
ന േമ തിനിര്യാതയതി
അേഹാ കഷ്ടം ഇതി
55 മനസാ നിശ്ചിത്യ മാസി പൂർേണ ശിഷ്യം അ വീത്
ഗച്ഛാേ യ
രാജാനം ഹി
യദി പര്യാപ്തം നിര്യാതേയാപാധ്യായ വാേമ്യതി
56 സ ഗൈത്വവം തം രാജാനം അ വീത്
57 തം രാജാ ത വാച
രാജ്ഞാം ഏതദ് വാഹനം
അനർഹാ ാഹ്മണാ രത്നാനാം ഏവംവിധാനാം
കിം ച ാഹ്മണാനാം അൈശ്വഃ കാര്യം
സാധു തിഗമ്യതാം ഇതി
58 സ ഗൈത്വവം ഉപാധ്യായായാചഷ്ട
59 തച് ത്വാ വചനം അ ിയം വാമേദവഃ േ ാധപരീതാത്മാ സ്വയം ഏവ
രാജാനം അഭിഗമ്യാശ്വാർഥം അഭ്യേചാദയത്
ന ചാദാദ് രാജാ
60 [വാമ]

യച്ഛ വാമ്യൗ മമ പാർഥിവ ത്വം; കൃതം ഹി േത കാര്യം അൈന്യർ അശക്യം
മാ ത്വാ വധീദ് വരുേണാ േഘാരപാൈശർ; ഹ്മക്ഷ സ്യാന്തേര വർതമാനഃ
61 [രാജാ]
അനഡ്വാഹൗ സു തൗ സാധു ദാന്താവ്; ഏതദ് വി ാണാം വാഹനം വാമേദവ
താഭ്യാം യാഹി ത്വം യ കാേമാ മഹർേഷ; ഛന്ദാംസി ൈവ ത്വാദൃശം സംവഹ 
ന്തി
62 [വാമ]
ഛന്ദാംസി ൈവ മാദൃശം സംവഹന്തി; േലാേക ഽമുഷ്മിൻ പാർഥിവ യാനി സന്തി
അസ്മിംസ് തു േലാേക മമ യാനം ഏതദ്; അസ്മദ്വിധാനാം അപേരഷാം ച
രാജൻ
63 [രാജാ]
ചത്വാേരാ വാ ഗർദഭാസ് ത്വാം വഹ ; േ ഷ്ഠാശ്വതേര്യാ ഹരേയാ വാ തുരംഗാഃ
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ൈതസ് ത്വം യാഹി ക്ഷ ിയൈസ്യഷ വാേഹാ; മമ വാമ്യൗ ന തൈവതൗ ഹി
വിദ്ധി
64 [വാമ]
േഘാരം തം ാഹ്മണൈസ്യതദ് ആഹുർ; ഏതദ് രാജൻ യദ് ഇഹാജീവമാനഃ
അയസ്മയാ േഘാരരൂപാ മഹാേന്താ; വഹ ത്വാം ശിതശൂലാശ് ചതുർധാ
65 [രാജാ]
േയ ത്വാ വിദുർ ാഹ്മണം വാമേദവ; വാചാ ഹ ം മനസാ കർമണാ വാ
േത ത്വാം സശിഷ്യം ഇഹ പാതയ ; മദ്വാക്യനുന്നാഃ ശിതശൂലാസി ഹസ്താഃ
66 [വാമ]
നാനുേയാഗാ ാഹ്മണാനാം ഭവന്തി; വാചാ രാജൻ മനസാ കർമണാ വാ
യസ് ത്വ് ഏവം ഹ്മ തപസാേന്വതി; വിദ്വാംസ് േതന േ േഷ്ഠാ ഭവതി ഹി
ജീവമാനഃ
67 [മാർക്]
ഏവം ഉേക്ത വാമേദേവന രാജൻ; സമുത്ത രാക്ഷസാ േഘാരരൂപാഃ
ൈതഃ ശൂലഹൈസ്തർ വധ്യമാനഃ സ രാജാ; േ ാവാേചദം വാക്യം ഉൈച്ചസ്
തദാനീം
68 ഇക്ഷ്വാകേവാ യദി ഹ്മൻ ദേലാ വാ; വിേധയാ േമ യദി വാേന്യ വിേശാ
ഽപി
േനാ േക്ഷ്യ ഽഹം വാമേദവസ്യ വാമ്യൗ; ൈനവംവിധാ ധർമശീലാ ഭവന്തി
69 ഏവം വന്ന് ഏവ സ യാതുധാൈനർ; ഹേതാ ജഗാമാശു മഹീം ക്ഷിതീശഃ
തേതാ വിദിത്വാ നൃപതിം നിപാതിതം; ഇക്ഷ്വാകേവാ ൈവ ദലം അഭ്യഷിഞ്ചൻ
70 രാേജ്യ തദാ ത ഗത്വാ സ വി ഃ; േ ാവാേചദം വചനം വാമേദവഃ
ദലം രാജാനം ാഹ്മണാനാം ഹി േദയം; ഏവം രാജൻ സർവധർേമഷു ദൃഷ്ടം
71 ബിേഭഷി േചത് ത്വം അധർമാൻ നേര ; യച്ഛ േമ ശീ ം ഏവാദ്യ വാമ്യൗ
ഏതച് ത്വാ വാമേദവസ്യ വാക്യം; സ പാർഥിവഃ സൂതം ഉവാച േരാഷാത്
72 ഏകം ഹി േമ സായകം ചി രൂപം; ദിഗ്ധം വിേഷണാഹര സംഗൃഹീതം
േയന വിേദ്ധാ വാമേദവഃ ശയീത; സന്ദശ്യമാനഃ ശ്വഭിർ ആർതരൂപഃ
73 [വാമ]
ജാനാമി പു ം ദശവർഷം തവാഹം; ജാതം മഹിഷ്യാം േശ്യനജിതം നേര
തം ജഹി ത്വം മദ്വചനാത് ണുന്നസ്; തൂർണം ിയം സായൈകർ േഘാരരൂ 
ൈപഃ
74 [മാർക്]
ഏവം ഉേക്താ വാമേദേവന രാജന്ന്; അന്തഃപുേര രാജപു ം ജഘാന
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സ സായകസ് തിഗ്മേതജാ വിസൃഷ്ടഃ; ത്വാ ദലസ് തച് ച വാക്യം ബഭാേഷ
75 ഇക്ഷ്വാകേവാ ഹന്ത ചരാമി വഃ ിയം; നിഹന്മീമം വി ം അദ്യ മഥ്യ
ആനീയതാം അപരസ് തിഗ്മേതജാഃ; പശ്യധ്വം േമ വീര്യം അദ്യ ക്ഷിതീശാഃ
76 [വാമ]
യം ത്വം ഏനം സായകം േഘാരരൂപം; വിേഷണ ദിഗ്ധം മമ സന്ദധാസി
ന ത്വം ഏനം ശരവര്യം വിേമാ ം; സന്ധാതും വാ ശക്ഷ്യസി മാനേവ
77 [രാജാ]
ഇക്ഷ്വാകവഃ പശ്യത മാം ഗൃഹീതം; ന ൈവ ശേക്നാമ്യ് ഏഷ ശരം വിേമാ ം
ന ചാസ്യ കർതും നാശം അഭ ത്സഹാമി; ആയുഷ്മാൻ ൈവ ജീവതു വാമേദവഃ
78 [വാമ]
സം ൈശനാം മഹിഷീം സായേകന; തതസ് തസ്മാദ് ഏനേസാ േമാക്ഷ്യേസ
ത്വം
79 [മാർക്]
തതസ് തഥാ കൃതവാൻ പാർഥിവസ് തു; തേതാ മുനിം രാജപു ീ ബഭാേഷ
യഥാ യുക്തം വാമേദവാഹം ഏനം; ദിേന ദിേന സംവിശന്തീ വ്യശംസം

ാഹ്മേണേഭ്യാ മൃഗയന്തീ സൂനൃതാനി; തഥാ ഹ്മൻ പുണ്യേലാകം ലേഭയം
80 [വാമ]
ത്വയാ ാതം രാജകുലം ശുേഭക്ഷേണ; വരം വൃണീഷ്വാ തിമം ദദാനി േത

ശാധീമം സ്വജനം രാജപു ി; ഇക്ഷ്വാകുരാജ്യം സുമഹച് ചാപ്യ് അനിേന്ദ്യ
81 [രാജപു ീ]
വരം വൃേണ ഭഗവന്ന് ഏകം ഏവ; വിമുച്യതാം കിൽബിഷാദ് അദ്യ ഭർതാ
ശിേവന ചാധ്യാഹി സപു ബാന്ധവം; വേരാ വൃേതാ ഹ്യ് ഏഷ മയാ ദ്വിജാ ്യ
82 [മാർക്]

ത്വാ വേചാ സ മുനീ രാജപു ്യാസ്; തഥാസ്ത്വ് ഇതി ാഹ കുരു വീര
തതഃ സ രാജാ മുദിേതാ ബഭൂവ; വാമ്യൗ ചാൈസ്മ സ ദദൗ ണമ്യ
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അധ്യായം 191

1 [ൈവ]
മാർകേണ്ഡയം ഋഷയഃ പാണ്ഡവാശ് ച പര്യപൃച്ഛൻ
അസ്തി കശ് ചിദ് ഭവതശ് ചിരജാതതേരതി
2 സ താൻ ഉവാച
അസ്തി ഖലു രാജർഷിർ ഇ ദ േമ്നാ നാമ ക്ഷീണപുണ്യസ് ിദിവാത് ച തഃ
കീർതിസ് േത വ ച്ഛിേന്നതി
സ മാം ഉപാതിഷ്ഠത്
അഥ ത്യഭിജാനാതി മാം ഭവാൻ ഇതി
3 തം അഹം അ വം
ന വയം രാസായനികാഃ ശരീേരാപതാേപനാത്മനഃ സമാരഭാമേഹ ഽർഥാനാം
അനുഷ്ഠാനം
4 അസ്തി ഖലു ഹിമവതി ാകാരകർേണാ നാേമാലൂകഃ
സ ഭവന്തം യദി ജാനീയാത്

കൃേഷ്ട ചാധ്വനി ഹിമവാൻ
ത ാസൗ തിവസതീതി
5 സ മാം അേശ്വാ ഭൂത്വാ ത ാവഹദ് യ ബഭൂേവാലൂകഃ
6 അൈഥനം സ രാജർഷിഃ പര്യപൃച്ഛത്

ത്യഭിജാനാതി മാം ഭവാൻ ഇതി
7 സ മുഹൂർതം ധ്യാത്വാ വീദ് ഏനം
നാഭിജാേന ഭവന്തം ഇതി
8 ൈസവം ഉേക്താ രാജർഷിർ ഇ ദ മഃ പുനസ് തം ഉലൂകം അ വീത്
അസ്തി കശ് ചിദ് ഭവതശ് ചിരജാതതേരതി
9 ൈസവം ഉേക്താ ഽ വീദ് ഏനം
അസ്തി ഖല്വ് ഇ ദ മ്നസേരാ നാമ
തസ്മിൻ നാഡീജംേഘാ നാമ ബകഃ തിവസതി
േസാ ഽസ്മത്തശ് ചിരജാതതരഃ
തം പൃേച്ഛതി
10 തേത ദ േമ്നാ മാം േചാലൂകം ചാദായ തത് സേരാ ഽഗച്ഛദ് യ ാസൗ
നാഡീജംേഘാ നാമ ബേകാ ബഭൂവ
11 േസാ ഽസ്മാഭിഃ പൃഷ്ടഃ
ഭവാൻ ഇ ദ നം രാജാനം ത്യഭിജാനാതീതി
12 ൈസവം ഉേക്താ ഽ വീൻ മുഹൂർതം ധ്യാത്വാ
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നാഭിജാനാമ്യ് അഹം ഇ ദ മ്നം രാജാനം ഇതി
13 തതഃ േസാ ഽസ്മാഭിഃ പൃഷ്ടഃ
അസ്തി കശ് ചിദ് അേന്യാ ഭവതശ് ചിരജാതതേരതി
14 സ േനാ ഽ വീദ് അസ്തി ഖല്വ് ഇൈഹവ സരസ്യ് അകൂപാേരാ നാമ കച്ഛപഃ

തിവസതി
സ മത്തശ് ചിരജാതതേരതി
സ യദി കഥം ചിദ് അഭിജാനീയാദ് ഇമം രാജാനം തം അകൂപാരം പൃച്ഛാേമതി
15 തതഃ സ ബകസ് തം അകൂപാരം കച്ഛപം വിജ്ഞാപയാം ആസ
അസ്ത്യ് അസ്മാകം അഭിേ തം ഭവന്തം കം ചിദ് അർഥം അഭി ം
സാധ്വ് ആഗമ്യതാം താവദ് ഇതി
16 ഏതച് ത്വാ സ കച്ഛപസ് തസ്മാത് സരേസാത്ഥായാഭ്യഗച്ഛദ് യ
തിഷ്ഠാേമാ വയം തസ്യ സരസസ് തീേര
17 ആഗതം ൈചനം വയം അപൃച്ഛാമ
ഭവാൻ ഇ ദ മ്നം രാജാനം അഭിജാനാതീതി
18 സ മുഹൂർതം ധ്യാത്വാ ബാഷ്പപൂർണനയൻ ഉദ്വിഗ്നഹൃദേയാ േവപമാേനാ
വിസഞ്ജ്ഞകൽപഃ ാഞ്ജലിർ അ വീത്
കിം അഹം ഏനം ന ത്യഭിജാനാമി
അഹം ഹ്യ് അേനന സഹ കൃത്വഃ പൂർവം അഗ്നിചിതിഷൂപഹിത പൂർവഃ
സരശ് േചദം അസ്യ ദക്ഷിണാദത്താഭിർ േഗാഭിർ അതി മമാണാഭിഃ കൃതം
അ ചാഹം തിവസാമീതി
19 അൈഥതത് കച്ഛേപേനാദാഹൃതം ത്വാ സമനന്തരം േദവേലാകാദ് േദവ
രഥഃ ാദുരാസീത്
20 വാേചാ ചാ യേന്ത ദ മ്നം തി

തസ് േത സ്വർഗഃ
യേഥാചിതം സ്ഥാനം അഭിപദ്യസ്വ
കീർതിമാൻ അസി
അവ്യേ ാ യാഹീതി
21 ദിവം ശതി ഭൂമിം ച ശബ്ദഃ പുണ്യസ്യ കർമണഃ
യാവത് സ ശേബ്ദാ ഭവതി താവത് പുരുഷ ഉച്യേത
22 അകീർതിഃ കീർത്യേത യസ്യ േലാേക ഭൂതസ്യ കസ്യ ചിത്
പതത്യ് ഏവാധമാംൽ േലാകാൻ യാവച് ഛബ്ദഃ സ കീർത്യേത
23 തസ്മാത് കല്യാണ വൃത്തഃ സ്യാദ് അത്യന്തായ നേരാ ഭുവി
വിഹായ വൃത്തം പാപിഷ്ഠം ധർമം ഏവാഭിസം േയത്
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24 ഇത്യ് ഏതച് ത്വാ സ രാജാ വീത്
തിഷ്ഠ താവദ് യാവദ് ഇദാനീം ഇമൗ വൃദ്ധൗ യഥാസ്ഥാനം തിപാദയാമീതി
25 സ മാം ാകാരകർണം േചാലൂകം യേഥാചിേത സ്ഥാേന തിപാദ്യ
േതൈനവ യാേനന സംസിേദ്ധാ യേഥാചിതം സ്ഥാനം തിപന്നഃ
26 ഏതൻ മയാനുഭൂതം ചിരജീവിനാ ദൃഷ്ടം ഇതി പാണ്ഡവാൻ ഉവാച മാർക 
േണ്ഡയഃ
27 പാണ്ഡവാശ് േചാചുഃ ീതാഃ
സാധു
േശാഭനം കൃതം ഭവതാ രാജാനം ഇ ദ മ്നം സ്വർഗേലാകാച് ച തം േസ്വ
സ്ഥാേന സ്വർേഗ പുനഃ തിപാദയേതതി
28 അൈഥനാം അ വീദ് അസൗ
നനു േദവകീപുേ ണാപി കൃേഷ്ണന നരേക മജ്ജമാേനാ രാജർഷിർ നൃഗസ്
തസ്മാത് കൃ ാത് സമു ത്യ പുനഃ സ്വർഗം തിപാദിേതതി
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അധ്യായം 192

1 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമരാജഃ പ ച്ഛ ഭരതർഷഭ
മാർകേണ്ഡയം തേപാവൃദ്ധം ദീര്യായുർ അം അകൽമഷം
2 വിദിതാസ് തവ ധർമജ്ഞ േദവദാനവരാക്ഷസാഃ
രാജവംശാശ് ച വിവിധാ ഋഷിവംശാശ് ച ശാശ്വതാഃ
ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് അസ്മിംൽ േലാേക ദ്വിേജാത്തമ
3 കഥാം േവത്സി മുേന ദിവ്യാം മനുേഷ്യാരഗരക്ഷസാം
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തേത്ത്വന കഥിതം ദ്വിജ
4 കുവലാശ്വ ഇതി ഖ്യാത ഇക്ഷ്വാകുർ അപരാജിതഃ
കഥം നാമ വിപര്യാസാദ് ധു മാരത്വം ആഗതഃ
5 ഏതദ് ഇച്ഛാമി തേത്ത്വന ജ്ഞാതും ഭാർഗവ സത്തമ
വിപര്യസ്തം യഥാ നാമ കുവലാശ്വസ്യ ധീമതഃ
6 [മാർക്]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി ശൃണു രാജൻ യുധിഷ്ഠിര
ധർമിഷ്ഠം ഇദം ആഖ്യാനം ദു മാരസ്യ തച് ഛൃണു
7 യഥാ സ രാജാ ഇക്ഷ്വാകുഃ കുവലാേശ്വാ മഹീപതിഃ
ധു മാരത്വം അഗമത് തച് ഛൃണുഷ്വ മഹീപേത
8 മഹർഷിർ വി തസ് താത ഉത്തങ്ക ഇതി ഭാരത
മരുധന്വസു രേമ്യഷു ആ മസ് തസ്യ കൗരവ
9 ഉത്തങ്കസ് തു മഹാരാജ തേപാ ഽതപ്യത് സുദുശ്ചരം
ആരിരാധയിഷുർ വി ം ബഹൂൻ വർഷഗണാൻ വിേഭാ
10 തസ്യ ീതഃ സ ഭഗവാൻ സാക്ഷാദ് ദർശനം ഏയിവാൻ
ദൃൈഷ്ട്വവ ചർഷിഃ ഹ്വസ് തം തുഷ്ടാവ വിവിൈധർ സ്തൈവഃ
11 ത്വയാ േദവ ജാഃ സർവാഃ സേദവാസുരമാനവാഃ
സ്ഥാവരാണി ച ഭൂതാനി ജംഗമാനി തൈഥവ ച

ഹ്മ േവദാശ് ച േവദ്യം ച ത്വയാ സൃഷ്ടം മഹാദ േത
12 ശിരസ് േത ഗഗനം േദവ േനേ ശശിദിവാകരൗ
നിഃശ്വാസഃ പനവശ് ചാപി േതേജാ ഽഗ്നിശ് ച തവാച ത
ബാഹവസ് േത ദിശഃ സർവാഃ കുക്ഷിശ് ചാപി മഹാർണവഃ
13 ഊരൂ േത പർവതാ േദവഖം നാഭിർ മധുസൂദന
പാദൗ േത പൃഥിവീ േദവീ േരാമാണ്യ് ഓഷധയസ് തഥാ
14 ഇ േസാമാഗ്നിവരുണാ േദവാസുരമേഹാരഗാഃ
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ഹ്വാസ് ത്വാം ഉപതിഷ്ഠന്തി വേന്താ വിവിൈധഃ സ്തൈവഃ
15 ത്വയാ വ്യാപ്താനി സർവാണി ഭൂതാനി ഭുവേനശ്വര
േയാഗിനഃ സുമഹാവീര്യാഃ വന്തി ത്വാം മഹർഷയഃ
16 ത്വയി തുേഷ്ട ജഗത് സ്വസ്ഥം ത്വയി േദ്ധ മഹദ് ഭയം
ഭയാനാം അപേനതാസി ത്വം ഏകഃ പുരുേഷാത്തമ
17 േദവാനാം മാനുഷാണാം ച സർവഭൂതസുഖാവഹഃ

ിഭിർ വി മൈണർ േദവ േയാ േലാകാസ് ത്വയാഹൃതാഃ
അസുരാണാം സമൃദ്ധാനാം വിനാശശ് ച ത്വയാ കൃതഃ
18 തവ വി മൈണർ േദവാ നിർവാണം അഗമൻ പരം
പരാഭവം ച ൈദേത്യ ാസ് ത്വയി േദ്ധമഹാ ദ േത
19 ത്വം ഹി കർതാ വികർതാ ച ഭൂതാനാം ഇഹ സർവശഃ
ആരാധയിത്വാ ത്വാം േദവാഃ സുഖം ഏധന്തി സർവശഃ
20 ഏവം േതാ ഹൃഷീേകശ ഉത്തേങ്കന മഹാത്മനാ
ഉത്തങ്കം അ വീദ് വി ഃ ീതസ് േത ഽഹം വരം വൃണു
21 [ഉത്തൻക]
പര്യാേപ്താ േമ വരഹ്യ് ഏഷ യദ് അഹം ദൃഷ്ടവാൻ ഹരിം
പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ഷ്ടാരം ജഗതഃ ഭും
22 [വിസ്ണു]

ീതസ് േത ഽഹം അലൗേല്യന ഭക്ത്യാ ച ദ്വിജസത്തമ
അവശ്യം ഹി ത്വയാ ഹ്മൻ മേത്താ ാേഹ്യാ വരദ്വിജ
23 ഏവം സഞ്ഛന്ദ്യമാനസ് തു വേരണ ഹരിണാ തദാ
ഉത്തങ്കഃ ാഞ്ജലിർ വേ വരം ഭരതസത്തമ
24 യദി േമ ഭഗവാൻ ീതഃ പുണ്ഡരീകനിേഭക്ഷണഃ
ധർേമ സേത്യ ദേമ ൈചവ ബുദ്ധിർ ഭവതു േമ സദാ
അഭ്യാസശ് ച ഭേവദ് ഭക്ത്യാ ത്വയി നിത്യം മേഹശ്വര
25 [വിസ്ണു]
സർവം ഏതദ് ധി ഭവിതാ മത് സാദാത് തവ ദ്വിജ

തിഭാസ്യതി േയാഗശ് ച േയന യുേക്താ ദിവൗകസാം
യാണാം അപി േലാകാനാം മഹത് കാര്യം കരിഷ്യസി

26 ഉത്സാദനാർഥം േലാകാനാം ധു ർ നാമ മഹാസുരഃ
തപസ്യതി തേപാ േഘാരം ശൃണു യസ് തം ഹനിഷ്യതി
27 ബൃഹദശ്വ ഇതി ഖ്യാേതാ ഭവിഷ്യതി മഹീപതിഃ
തസ്യ പു ഃ ശുചിർ ദാന്തഃ കുവലാശ്വ ഇതി തഃ
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28 സ േയാഗബലം ആസ്ഥായ മാമകം പാർഥിേവാത്തമഃ
ശാസനാത് തവ വി ർേഷ ധു മാേരാ ഭവിഷ്യതി
29 ഉത്തങ്കം ഏവം ഉക്ത്വാ തു വി ർ അന്തരധീയത
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അധ്യായം 193

1 [മാർക്]
ഇക്ഷ്വാകൗ സംസ്ഥിേത രാജഞ് ശശാദഃ പൃഥിവീം ഇമാം

ാപ്തഃ പരമധർമാത്മാ േസാ ഽേയാധ്യായാം നൃേപാ ഽഭവത്
2 ശശാദസ്യ തു ദായാദഃ കകുേത്സ്ഥാ നാമ വീര്യവാൻ
അേനനാശ് ചാപി കാകുത്സ്ഥഃ പൃഥുശ് ചാേനനസഃ സുതഃ
3 വിഷ്വഗശ്വഃ പൃേഥാഃപു സ് തസ്മാദ് ആർ സ് തു ജജ്ഞിവാൻ
ആർ സ്യ യുവനാശ്വസ് തു ാവസ്തസ് തസ്യ ചാത്മജഃ
4 ജേജ്ഞ ാവസ്തേകാ രാജാ ാവസ്തീ േയന നിർമിതാ

ാവസ്തസ്യ തു ദായാേദാ ബൃഹദേശ്വാ മഹാബലഃ
ബൃഹദശ്വ സുതശ് ചാപി കുവലാശ്വ ഇതി തഃ
5 കുവലാശ്വസ്യ പു ാണാം സഹ ാണ്യ് ഏകവിംശതിഃ
സർേവ വിദ്യാസു നിഷ്ണാതാ ബലവേന്താ ദുരാസദാഃ
6 കുവലാശ്വസ് തു പിതൃേതാ ഗുൈനർ അഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
സമേയ തം തേതാ രാേജ്യ ബൃഹദേശ്വാ ഽഭ്യേഷചയത്
കുവലാശ്വം മഹാരാജ ശൂരം ഉത്തമധാർമികം
7 പു സ്രങ്കാമിത ീസ് തു ബൃഹദേശ്വാ മഹീപതിഃ
ജഗാമ തപേസ ധീമാംസ് തേപാവനം അമി ഹാ
8 അഥ ശു ാവ രാജർഷിം തം ഉത്തേങ്കാ യുധിഷ്ഠിര
വനം സ സ്ഥിതം രാജൻ ബൃഹദശ്വം ദ്വിേജാത്തമഃ
9 തം ഉത്തേങ്കാ മഹാേതജാ സർവാ വിദുഷാം വരം
ന്യവാരയദ് അേമയാത്മാ സമാസാദ്യ നേരാത്തമം
10 [ഉത്തൻക]
ഭവതാ രക്ഷണം കാര്യം തത് താവത് കർതും അർഹസി
നിരുദ്വിഗ്നാ വയം രാജംസ് ത്വത് സാദാദ് വേസമഹി
11 ത്വയാ ഹി പൃഥിവീ രാജൻ രക്ഷ്യമാണാ മഹാത്മനാ
ഭവിഷ്യതി നിരുദ്വിഗ്നാ നാരണ്യം ഗ ം അർഹസി
12 പാലേന ഹി മഹാൻ ധർമഃ ജാനാം ഇഹ ദൃശ്യേത
ന തഥാ ദൃശ്യേത ഽരേണ്യ മാ േത ഭൂദ് ബുദ്ധിർ ഈദൃശീ
13 ഈദൃേശാ ന ഹി രാേജ ധർമഃ ക്വ ചന ദൃശ്യേത

ജാനാം പാലേന േയാ ൈവ പുരാ രാജർഷിഭിഃ കൃതഃ
രക്ഷിതവ്യാഃ ജാ രാജ്ഞാ താസ് ത്വം രക്ഷിതും അർഹസി
14 നിരുദ്വിഗ്നസ് തേപാ ചർതും ന ഹി ശേക്നാമി പാർഥിവ
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മമാ മസമീേപ ൈവ സേമഷു മരുധന്വസു
15 സമുേ ാ ബാലുകാ പൂർണ ഉജാനക ഇതി തഃ
ബഹുേയാജനവിസ്തീർേണാ ബഹുേയാജനം ആയതഃ
16 ത രൗേ ാ ദാനേവേ ാ മഹാവീര്യപരാ മഃ
മധുൈകടഭേയാഃ പുേ ാ ധു ർ നാമ സുദാരുണഃ
17 അന്തർഭൂമി ഗേതാ രാജൻ വസത്യ് അമിതവി മഃ
തം നിഹത്യ മഹാരാജ വനം ത്വം ഗ ം അർഹസി
18 േശേത േലാകവിനാശായ തപ ആസ്ഥായ ദാരുണം

ിദശാനാം വിനാശായ േലാകാനാം ചാപി പാർഥിവ
19 അവേധ്യാ േദവതാനാം സ ൈദത്യാനാം അഥ രക്ഷസാം
നാഗാനാം അഥ യക്ഷാണാം ഗന്ധർവാണാം ച സർവശഃ
അവാപ്യ സ വരം രാജൻ സർവേലാകപിതാമഹാത്
20 തം വിനാശയ ഭ ം േത മാ േത ബുദ്ധിർ അേതാ ഽന്യഥാ

ാപ്സ്യേസ മഹതീം കീർതിം ശാശ്വതീം അവ്യയാം വാം
21 രസ്യ സ്വപതസ് തസ്യ വാലുകാന്തർഹിതസ്യ ൈവ
സംവത്സരസ്യ പര്യേന്ത നിഃശ്വാസഃ സ വർതേത
യദാ തദാ ഭൂശ് ചലതി സൈശലവനകാനനാ
22 തസ്യ നിഃശ്വാസവാേതന രജ ഉ യേത മഹത്
ആദിത്യപഥം ആവൃത്യ സപ്താഹം ഭൂമികമ്പനം
സവി ലിംഗം സജ്വാലം സധൂമം ഹ്യ് അതി ദാരുണം
23 േതന രാജൻ ന ശേക്നാമി തസ്മിൻ സ്ഥാതും സ്വ ആ േമ
തം വിനാശയ രാേജ േലാകാനാം ഹിതകാമ്യയാ
േലാകാഃ സ്വസ്ഥാ ഭവന്ത്വ് അദ്യ തസ്മിൻ വിനിഹേത ഽസുേര
24 ത്വം ഹി തസ്യ വിനാശായ പര്യാപ്ത ഇതി േമ മതിഃ
േതജസാ തവ േതേജാ ച വി ർ ആപ്യായയിഷ്യതി
25 വി നാ ച വേരാ ദേത്താ മമ പൂർവം തേതാ വേധ
യസ് തം മഹാസുരം രൗ ം വധിഷ്യതി മഹീപതിഃ
േതജസ് തം ൈവഷ്ണവം ഇതി േവക്ഷ്യതി ദുരാസദം
26 തത് േതജസ് ത്വം സമാധായ രാേജ ഭുവി ദുഃസഹം
തം നിഷൂദയ സ ഷ്ടം ൈദത്യം രൗ പരാ മം
27 ന ഹി ധു ർ മഹാേതജാ േതജസാൽേപന ശക്യേത
നിർദഗ്ധും പൃഥിവീപാല സ ഹി വർഷശൈതർ അപി
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അധ്യായം 194

1 [മാർക്]
സ ഏവം ഉേക്താ രാജർഷിർ ഉത്തേങ്കനാപരാജിതഃ
ഉത്തങ്കം കൗരവേ ഷ്ഠ കൃതാഞ്ജലിർ അഥാ വീത്
2 ന േത ഽഭിഗമനം ഹ്മൻ േമാഘം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
പുേ ാ മമായം ഭഗവൻ കുവലാശ്വ ഇതി തഃ
3 ധൃതിമാൻ ക്ഷി കാരീ ച വീേര്യണാ തിേമാ ഭുവി

ിയം ൈവ സർവം ഏതത് േത കരിഷ്യതി ന സംശയഃ
4 പുൈ ഃ പരിവൃതഃ സർൈവഃ ശൂൈരഃ പരിഘബാഹുഭിഃ
വിസർജയസ്വ മാം ഹ്മൻ ന്യസ്തശേ ാ ഽസ്മി സാ തം
5 തഥാസ്ത്വ് ഇതി ച േതേനാേക്താ മുനിനാമിത േതജസാ
സ തം ആദിശ്യ തനയം ഉത്തങ്കായ മഹാത്മേന

ിയതാം ഇതി രാജർഷിർ ജഗാമ വനം ഉത്തമം
6 [യ്]
ക ഏഷ ഭഗവൻ ൈദേത്യാ മഹാവീര്യസ് തേപാധന
കസ്യ പുേ ാ ഽഥ നപ്താ വാ ഏതദ് ഇച്ഛാമി േവദിതും
7 ഏവം മഹാബേലാ ൈദേത്യാ ന േതാ േമ തേപാധന
ഏതദ് ഇച്ഛാമി ഭഗവൻ യാഥാതേഥ്യന േവദിതും
സർവം ഏവ മഹാ ാജ്ഞ വിസ്തേരണ തേപാധന
8 [മാർക്]
ശൃണു രാജന്ന് ഇദം സർവം യഥാവൃത്തം നരാധിപ
ഏകാർണേവ തദാ േഘാേര നേഷ്ട സ്ഥാവരജംഗേമ

നേഷ്ടഷു ച ഭൂേതഷു സർേവഷു ഭരതർഷഭ
9 ഭവഃ സർവഭൂതാനാം ശാശ്വതഃ പുരുേഷാ ഽവ്യയഃ
സുഷ്വാപ ഭഗവാൻ വി ർ അപ് ശയ്യാം ഏക ഏവ ഹ
നാഗസ്യ േഭാേഗ മഹതി േശഷസ്യാമിത േതജസഃ
10 േലാകകർതാ മഹാഭാഗ ഭഗവാൻ അച േതാ ഹരിഃ
നാഗേഭാേഗന മഹതാ പരിരഭ്യ മഹീം ഇമാം
11 സ്വപതസ് തസ്യ േദവസ്യ പദ്മം സൂര്യസമ ഭം
നാഭ്യാം വിനിഃസൃതം ത യേ ാത്പന്നഃ പിതാമഹഃ
സാക്ഷാൽ േലാകഗുരുർ ഹ്മാ പദ്േമ സൂേര്യ സ േഭ
12 ചതുർേവദശ് ചതുർമൂർതിസ് തൈഥവ ച ചതുർമുഖഃ
സ്വ ഭാവാദ് ദുരാധർേഷാ മഹാബലപരാ മഃ
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13 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ ദാനവൗ വീര്യവത്തരൗ
മധുശ് ച ൈകടഭശ് ൈചവ ദൃഷ്ടവന്തൗ ഹരിം ഭും
14 ശയാനം ശയേന ദിേവ്യ നാഗേഭാേഗ മഹാദ തിം
ബഹുേയാജനവിസ്തീർേണ ബഹു േയാഗനം ആയേത
15 കിരീടകൗ ഭ ധരം പീതകൗേശയവാസസം
ദീപ്യമാനം ിയാ രാജംസ് േതജസാ വപുഷാ തഥാ
സഹ സൂര്യ തിമം അദ്ഭുേതാപമദർശനം
16 വിസ്മയഃ സുമഹാൻ ആസീൻ മധുൈകടഭേയാസ് തദാ
ദൃഷ്ട്വാ പിതാമഹം ൈചവ പദ്േമ പദ്മനിേഭക്ഷണം
17 വി ാസേയതാം അഥ തൗ ഹ്മാണം അമിതൗജസം
വി സ്യമാേനാ ബഹുേശാ ഹ്മാ താഭ്യാം മഹായശഃ
അകമ്പയത് പദ്മനാലം തേതാ ഽബുധ്യത േകശവഃ
18 അഥാപശ്യത േഗാവിേന്ദാ ദാനവൗ വീർതവത്തരൗ
ദൃഷ്ട്വാ താവ് അ വീദ് േദവഃ സ്വാഗതം വാം മഹാബലൗ
ദദാനി വാം വരം േ ഷ്ഠം ീതിർ ഹി മമ ജായേത
19 തൗ ഹസ്യ ഹൃഷീേകശം മഹാവീര്യൗ മഹാസുരൗ

ത്യ താം മഹാരാജ സഹിതൗ മധുസൂദനം
20 ആവാം വരയ േദവ ത്വം വരദൗ സ്വഃ സുേരാത്തമ
ദാതാരൗ േസ്വാ വരം തുഭ്യം തദ് വീഹ്യ് അവിചാരയൻ
21 [ഭഗ്]

തിഗൃഹ്േണ വരം വീരാവ് ഈപ്സിതശ് ച വേരാ മമ
യുവാം ഹി വീര്യസമ്പന്നൗ ന വാം അസ്തി സമഃ പുമാൻ
22 വധ്യത്വം ഉപഗേച്ഛതാം മമ സത്യപരാ മൗ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം കാമം ാ ം േലാകഹിതായ ൈവ
23 [◌ം-ക്]
അനൃതം േനാക്തപൂർവം നൗ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുേതാ ഽന്യഥാ
സേത്യ ധർേമ ച നിരതൗ വിദ്ധ്യ് ആവാം പുരുേഷാത്തമ
24 ബേല രൂേപ ച വീേര്യ ച ശേമ ച ന സേമാ ഽസ്തി നൗ
ധർേമ തപസി ദാേന ച ശീലസത്ത്വദേമഷു ച
25 ഉപ േവാ മഹാൻ അസ്മാൻ ഉപാവർതത േകശവ
ഉക്തം തികുരുഷ്വ ത്വം കാേലാ ഹി ദുരതി മഃ
26 ആവാം ഇച്ഛാവേഹ േദവകൃതം ഏകം ത്വയാ വിേഭാ
അനാവൃേത ഽസ്മിന്ന് ആകാേശ വധം സുരവേരാത്തമ
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27 പു ത്വം അഭിഗച്ഛാവ തവ ൈചവ സുേലാചന
വര ഏഷ വൃേതാ േദവ തദ് വിദ്ധി സുരസത്തമ
28 [ഭഗ്]
ബാഢം ഏവം കരിഷ്യാമി സർവം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
29 [◌ം-ക്]
വിചിന്ത്യ ത്വ് അഥ േഗാവിേന്ദാ നാപശ്യദ് യദ് അനാവൃതം
അവകാശം പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി വാ മധുസൂദനഃ
30 സ്വകാവ് അനാവൃതാവ് ഊരൂ ദൃഷ്ട്വാ േദവവരസ് തദാ
മധുൈകടഭേയാ രാജഞ് ശിരസീ മധുസൂദനഃ
ചേ ണ ശിതധാേരണ ന്യകൃന്തത മഹായശഃ
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അധ്യായം 195

1 [മാർക്]
ധു ർ നാമ മഹാേതജാ തേയാഃ പുേ ാ മഹാദ തിഃ
സ തേപാ ഽതപ്യത മഹൻ മഹാവീര്യപരാ മഃ
2 അതിഷ്ഠദ് ഏകപാേദന കൃേശാ ധമനി സന്തതഃ
തൈസ്മ ഹ്മാ ദദൗ ീേതാ വരം വേ സ ച േഭാ
3 േദവദാനവ യക്ഷാണാം സർപഗന്ധർവരക്ഷസാം
അവേധ്യാ ഽഹം ഭേവയം ൈവ വര ഏഷ വൃേതാ മയാ
4 ഏവം ഭവതു ഗേച്ഛതി തം ഉവാച പിതാമഹഃ
സ ഏവം ഉക്തസ് തത് പാദൗ മൂർധ്നാ ശ്യ ജഗാമ ഹ
5 സ തു ധു ർ വരം ലബ്ധ്വാ മഹാവീര്യപരാ മഃ
അനുസ്മരൻ പിതൃവധം തേതാ വി ം ഉപാ വത്
6 സ തു േദവാൻ സഗന്ധർവാഞ് ജിത്വാ ധു ർ അമർഷണഃ
ബബാധ സർവാൻ അസകൃദ് േദവാൻ വി ം ച ൈവ ഭൃശം
7 സമുേ ാ ബാലുകാ പൂർണ ഉജ്ജാനക ഇതി തഃ
ആഗമ്യ ച സ ദുഷ്ടാത്മാ തം േദശം ഭരതർഷഭ
ബാധേത സ്മ പരം ശക്ത്യാ തം ഉത്തങ്കാ മം േഭാ
8 അന്തർഭൂമി ഗതസ് ത വാലുകാന്തർഹിതസ് തദാ
മധുൈകടഭേയാഃ പുേ ാ ധു ർ ഭീമപരാ മഃ
9 േശേത േലാകവിനാശായ തേപാബലസമാ ിതഃ
ഉത്തങ്കസ്യാ മാഭ്യാേശ നിഃശ്വസൻ പാവകാർചിഷഃ
10 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു സംഭൃത്യ ബലവാഹനഃ
കുവലാേശ്വാ നരപതിർ അന്വിേതാ ബലശാലിനാം
11 സഹൈ ർ ഏകവിംശത്യാ പു ാണാം അരിമർദനഃ

ായാദ് ഉത്തങ്ക സഹിേതാ ധുേന്ധാസ് തസ്യ നിേവശനം
12 തം ആവിശത് തേതാ വി ർ ഭഗവാംസ് േതജസാ ഭുഃ
ഉത്തങ്കസ്യ നിേയാേഗന േലാകാനാം ഹിതകാമ്യയാ
13 തസ്മിൻ യാേത ദുർധർേഷ ദിവി ശേബ്ദാ മഹാൻ അഭൂത്
ഏഷ ീമാൻ നൃപസുേതാ ധു മാേരാ ഭവിഷ്യതി
14 ദിൈവ്യശ് ച പുൈഷ്പസ് തം േദവാഃ സമന്താത് പര്യവാകിരൻ
േദവദു ഭയശ് ൈചവ േനദുഃ സ്വയം ഉദീരിതാഃ
15 ശീതശ് ച വായുഃ വവൗ യാേണ തസ്യ ധീമതഃ
വിപാംസുലാം മഹീം കുർവൻ വവർഷ ച സുേരശ്വരഃ
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16 അന്തരിേക്ഷ വിമാനാനി േദവതാനാം യുധിഷ്ഠിര
തൈ വ സമദൃശ്യന്ത ധു ർ യ മഹാസുരഃ
17 കുവലാശ്വസ്യ ധുേന്ധാശ് ച യുദ്ധകൗതൂഹലാന്വിതാഃ
േദവഗന്ധർവസഹിതാഃ സമൈവക്ഷൻ മഹർഷയഃ
18 നാരായേണന കൗരവ്യ േതജസാപ്യായിതസ് തദാ
സ ഗേതാ നൃപതിഃ ക്ഷി ം പുൈ സ് ൈതഃ സർവേതാദിശം
19 അർണവം ഖാനയാം ആസ കുവലാേശ്വാ മഹീപതിഃ
കുവലാശ്വസ്യ പുൈ സ് തു തസ്മിൻ ൈവ വാലുകാർണേവ
20 സപ്തഭിർ ദിവൈസഃ ഖാത്വാ ദൃേഷ്ടാ ധു ർ മഹാബലഃ
ആസീദ് േഘാരം വപുസ് തസ്യ വാലുകാന്തർഹിതം മഹത്
ദീപ്യമാനം യഥാ സൂര്യസ് േതജസാ ഭരതർഷഭ
21 തേതാ ധു ർ മഹാരാജ ദിശം ആ ിത്യ പശ്ചിമാം
സുേപ്താ ഽഭൂദ് രാജശാർദൂല കാലാനലസമദ തിഃ
22 കുവലാശ്വസ്യ പുൈ സ് തു സർവതഃ പരിവാരിതഃ
അഭിദുർതഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഗദാഭിർ മുസൈലർ അപി
പട്ടിൈഷഃ പരിൈഘഃ ാൈസഃ ഖഡ്ൈഗശ് ച വിമൈലഃ ശിൈതഃ
23 സ വധ്യമാനഃ സ്ര ദ്ധഃ സമുത്തസ്ഥൗ മഹാബലഃ

ദ്ധശ് ചാഭക്ഷയത് േതഷാം ശ ാണി വിവിധാനി ച
24 ആസ്യാദ് വമൻ പാവകം സ സംവർതക സമം തദാ
താൻ സർവാൻ നൃപേതഃ പു ാൻ അദഹത് േസ്വന േതജസാ
25 മുഖേജനാഗ്നിനാ േദ്ധാ േലാകാൻ ഉദ്വർതയന്ന് ഇവ
ക്ഷേണന രാജശാർദൂല പുേരവ കപിലഃ ഭുഃ
സഗരസ്യാത്മജാൻ ദ്ധസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
26 േതഷു േ ാധാഗ്നിദഗ്േധഷു തദാ ഭരതസത്തമ
തം ബുദ്ധം മഹാത്മാനം കുംഭകർണം ഇവാപരം
ആസസാദ മഹാേതജാ കുവലാേശ്വാ മഹീപതിഃ
27 തസ്യ വാരി മഹാരാജ സു ാവ ബഹു േദഹതഃ
തദ് ആപീയത തത് േതേജാ രാജാ വാരിമയം നൃപ
േയാഗീ േയാേഗന വഹ്നിം ച ശമയാം ആസ വാരിണാ
28 ഹ്മാേ ണ തദാ രാജാ ൈദത്യം പ പരാ മം
ദദാഹ ഭരതേ ഷ്ഠ സർവേലാകാഭയായ ൈവ
29 േസാ ഽേ ണ ദഗ്ധ്വാ രാജർഷിഃ കുവലാേശ്വാ മഹാസുരം
സുരശ ം അമി ഘ്നസ് ിേലാേകശ ഇവാപരഃ
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ധുധുമാര ഇതി ഖ്യാേതാ നാമ്നാ സമഭവത് തതഃ
30 ീൈതശ് ച ിദൈശഃ സർൈവർ മഹർഷിസഹിൈതസ് തദാ
വരം വൃണീേഷ്വത്യ് ഉക്തഃ സ ാഞ്ജലിഃ ണതസ് തദാ
അതീവ മുദിേതാ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
31 ദദ്യാം വിത്തം ദ്വിജാേ ്യഭ്യഃ ശ ണാം ചാപി ദുർജയഃ
സഖ്യം ച വി നാ േമ സ്യാദ് ഭൂേതഷ്വ് അേ ാഹ ഏവ ച
ധർേമ രതിശ് ച സതതം സ്വർേഗ വാസസ് തഥാക്ഷയഃ
32 തഥാസ്ത്വ് ഇതി തേതാ േദൈവഃ ീൈതർ ഉക്തഃ സ പാർഥിവഃ
ഋഷിഭിശ് ച സഗന്ധർൈവർ ഉത്തേങ്കന ച ധീമതാ
33 സഭാജ്യ ൈചനം വിവിൈധർ ആശീർവാൈദസ് തേതാ നൃപം
േദവാ മഹർഷയശ് ൈചവ സ്വാനി സ്ഥാനാനി േഭജിേര
34 തസ്യ പു ാസ് യഃ ശിഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിര തദാഭവൻ
ദൃഢാശ്വഃ കപിലാശ്വശ് ച ച ാശ്വശ് ൈചവ ഭാരത
േതഭ്യഃ പരമ്പരാ രാജന്ന് ഇക്ഷ്വാകൂണാം മഹാത്മനാം
35 ഏവം സ നിഹതസ് േതന കുവലാേശ്വന സത്തമ
ധു ർ ൈദേത്യാ മഹാവീേര്യാ മധുൈകടഭേയാഃ സുതഃ
36 കുവലാശ്വസ് തു നൃപതിർ ധു മാര ഇതി തഃ
നാമ്നാ ച ഗുണസംയുക്തസ് തദാ ഭൃതി േസാ ഽഭവത്
37 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
ധൗ മാരം ഉപാഖ്യാനം ഥിതം യസ്യ കർമണാ
38 ഇദം തു പുന്യം ആഖ്യാനം വിേഷ്ണാഃ സമനുകീർതനം
ശൃണുയാദ് യഃ സ ധർമാത്മാ പു വാംശ് ച ഭേവൻ നരഃ
39 ആയുസ്മാൻ ധൃതിമാംശ് ൈചവ ത്വാ ഭവതി പർവസു
ന വ വ്യാധിഭയം കിം ചിത് ാേപ്നാതി വിഗതജ്വരഃ
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അധ്യായം 196

1 [ൈവ]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മാർകേണ്ഡയം മഹാദ തിം
പ ച്ഛ ഭരതേ ഷ്ഠ ധർമ ശ്നം സുദുർവചം
2 േ ാതും ഇച്ഛാമി ഭഗവൻ ീണാം മാഹാത്മ്യം ഉത്തമം
കഥ്യമാനം ത്വയാ വി സൂക്ഷ്മം ധർമം ച തത്ത്വതഃ
3 ത്യേക്ഷണ ഹി വി ർഷൗ േദവാ ദൃശ്യന്തി സത്തമ
സൂര്യച മസൗ വായുഃ പൃഥിവീ ബഹ്നിർ ഏവ ച
4 പിതാ മാതാ ച ഭഗവൻ ഗാവ ഏവ ച സത്തമ
യച് ചാന്യദ് ഏവ വിഹിതം തച് ചാപി ഭൃഗുനന്ദന
5 മേന്യ ഽഹം ഗുരുവത് സർവം ഏകപത്ന്യസ് തഥാ ിയഃ
പതി താനാം ശു ഷാ ദുഷ്കരാ തിഭാതി േമ
6 പതി താനാം മാഹാത്മ്യം വ ം അർഹസി നഃ േഭാ
നിരുധ്യ േച ിയ ാമം മേനാ സംരുധ്യ ചാനഘ
പതിം ൈദവതവച് ചാപി ചിന്തയന്ത്യഃ സ്ഥിതാ ഹി യാഃ
7 ഭഗവൻ ദുഷ്കരം ഹ്യ് ഏതത് തിഭാതി മമ േഭാ
മാതാ പിതൃഷു ശു ഷാ ീണാം ഭർതൃഷു ച ദ്വിജ
8 ീണാം ധർമാത് സുേഘാരാദ് ധി നാന്യം പശ്യാമി ദുഷ്കരം
സാധ്വ് ആചാരാഃ ിേയാ ഹ്മൻ യത് കുർവന്തി സദാദൃതാഃ
ദുഷ്കരം ബത കുർവന്തി പിതേരാ മാതരശ് ച ൈവ
9 ഏപ പത്ന്യശ് ച യാ നാേര്യാ യാശ് ച സത്യം വദന്ത്യ് ഉത
കുക്ഷിണാ ദശ മാസാംശ് ച ഗർഭം സന്ധാരയന്തി യാഃ
നാര്യഃ കാേലന സംഭൂയ കിം അദ്ഭുതതരം തതഃ
10 സംശയം പരമം ാപ്യ േവദാനാം അതുലാം അപി

ജായേന്ത സുതാൻ നാേര്യാ ദുഃേഖന മഹതാ വിേഭാ
പുഷ്ണന്തി ചാപി മഹതാ േസ്നേഹന ദ്വിജസത്തമ
11 േയ ച േരഷു സർേവഷു വർതമാനാ ജുഗുപ്സിതാഃ
സ്വകർമ കുർവന്തി സദാ ദുഷ്കരം തച് ച േമ മതം
12 ക്ഷ ധർമസമാചാരം തഥ്യം ചാഖ്യാഹി േമ ദ്വിജ
ധർമഃ സുദുർലേഭാ വി നൃശംേസന ദുരാത്മനാ
13 ഏതദ് ഇച്ഛാമി ഭഗവൻ ശ്നം ശ്നവിദാം വര
േ ാതും ഭൃഗുകുലേ ഷ്ഠ ശു േഷ തവ സു ത
14 [മാർക്]
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ഹന്ത േത സർവം ആഖ്യാേസ്യ ശ്നം ഏതം സുദുർവചം
തേത്ത്വന ഭരതേ ഷ്ഠ ഗദതസ് തൻ നിേബാധ േമ
15 മാതരം സദൃശീം താത പിതൄൻ അേന്യ ച മന്യേത
കുഷ്കരം കുരുേത മാതാ വിവർധയതി യാ ജാഃ
16 തപസാ േദവേതജ്യാഭിർ വന്ദേനന തിതിക്ഷയാ
അഭിചാൈരർ ഉപാൈയശ് ച ഈഹേന്ത പിതരഃ സുതാൻ
17 ഏവം കൃേ ണ മഹതാ പു ം ാപ്യ സുദുർലഭം
ചിന്തയന്തി സദാ വീര ദീദൃേശാ ഽയം ഭവിഷ്യതി
18 ആശംസേത ച പുേ ഷു പിതാ മാതാ ച ഭാരത
യേശാ കീർതിം അൈഥശ്വര്യം ജാ ധർമം തൈഥവ ച
19 തേയാർ ആശാം തു സഫലാം യഃ കേരാതി സ ധർമവിത്
പിതാ മാതാ ച രാേജ തുഷ്യേതാ യസ്യ നിത്യദാ
ഇഹ േ ത്യ ച തസ്യാഥ കീർതിർ ധർമശ് ച ശാശ്വതഃ
20 ൈനവ യജ്ഞഃ ിയഃ കശ് ചിൻ ന ാദ്ധം േനാപവാസകം
യാ തു ഭർതരി ശു ഷാ തയാ സ്വർഗം ഉപാ േത
21 ഏതത് കരണം രാജന്ന് അധികൃത്യ യുധിഷ്ഠിര

തി താനാം നിയതം ധർമം ചാവഹിതഃ ശൃണു
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അധ്യായം 197

1 [മാർക്]
കശ് ചിദ് ദ്വിജാതി വേരാ േവദാധ്യായീ തേപാധനഃ
തപസ്വീ ധർമശീലശ് ച കൗശിേകാ നാമ ഭാരത
2 സാംേഗാപനിഷദാൻ േവദാൻ അധീേത ദ്വിജസത്തമഃ
സ വൃക്ഷമൂേല കസ്മിംശ് ചിദ് േവദാൻ ഉച്ചാരയൻ സ്ഥിതഃ
3 ഉപരിഷ്ടാച് ച വൃക്ഷസ്യ ബലാകാ സംന്യലീയത
തയാ പുരീഷം ഉ ഷ്ടം ാഹ്മണസ്യ തേദാപരി
4 താം അേവക്ഷ്യ തതഃ ദ്ധഃ സമപധ്യായത ദ്വിജഃ
ഭൃഷം േ ാധാഭിഭൂേതന ബലാകാ സാ നിരീക്ഷിതാ
5 അപധ്യാതാ ച വിേ ണ ന്യപതദ് വസുധാതേല
ബലാകാം പതിതാം ദൃഷ്ട്വാ ഗതസത്ത്വാം അേചതനാം
കാരുണ്യാദ് അഭിസന്തപ്തഃ പര്യേശാചത താം ദ്വിജഃ
6 അകാര്യം കൃതവാൻ അസ്മി രഗ േദ്വഷബലാത് കൃതഃ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ബഹുേശാ വിദ്വാൻ ാമം ൈഭക്ഷായ സം ിതഃ
7 ാേമ ശുചീനി ചരൻ കുലാനി ഭരതർഷഭ

വിഷ്ടസ് തത് കുലം യ പൂർവം ചരിതവാംസ് തു സഃ
8 േദഹീതി യാചമാേനാ ൈവ തിേഷ്ഠത്യ് ഉക്തഃ ിയാ തതഃ
ശൗചം തു യാവത് കുരുേത ഭാജനസ്യ കുടുംബിനീ
9 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര രാജൻ ധാ സമ്പീഡിേതാ ഭൃഷം
ഭർതാ വിഷ്ടഃ സഹസാ തസ്യാ ഭരതസത്തമ
10 സാ തു ദൃഷ്ട്വാ പതിം സാധ്വീ ാഹ്മണം വ്യപഹായ തം
പാദ്യം ആചമനീയം ച ദദൗ ഭർേ തഥാസനം
11 ഹ്വാ പര്യചരച് ചാപി ഭർതാരം അസിേതക്ഷണാ
ആഹാേരണാഥ ഭൈക്ഷശ് ച വാൈക്യഃ സുമധുൈരസ് തഥാ
12 ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുഞ്ജേത ഭർതുഃ സാ തു നിത്യം യുധിഷ്ഠിര
ൈദവതം ച പതിം േമേന ഭർതുശ് ചിത്താനുസാരിണീ
13 ന കർമണാ ന മനസാ നാത്യശ്നാൻ നാപി ചാപിബത്
തം സർവഭാേവാപഗതാ പതിശു ഷേണ രതാ
14 സാധ്വ് ആചാരാ ശുചിർ ദക്ഷാ കുടുംബസ്യ ഹിൈതഷിണീ
ഭർതുശ് ചാപി ഹിതം യത് തത് സതതം സാനുവർതേത
15 േദവതാതിഥിഭൃത്യാനാം ശ്വ ശ്വശുരേയാസ് തഥാ
ശു ഷണപരാ നിത്യം സതതം സംയേത ിയാ
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16 സാ ാഹ്മണം ദതാ ദൃഷ്ട്വാ സംസ്ഥിതം ൈഭക്ഷ കാങ്ക്ഷിണം
കുർവതീ പതിശു ഷാം സസ്മാരാഥ ശുേഭക്ഷണാ
17 ീഡിതാ സാഭവത് സാധ്വീ തദാ ഭരതസത്തമ
ഭിക്ഷാം ആദായ വി ായ നിർജഗാമ യശസ്വിനീ
18 [ ാ]
കിം ഇദം ഭവതി ത്വം മാം തിേഷ്ഠത്യ് ഉക്ത്വാ വരാംഗേന
ഉപേരാധം കൃതവതീ ന വിസർജിതവത്യ് അസി
19 [മാർക്]

ാഹ്മണം േ ാധസന്തപ്തം ജ്വലന്തം ഇവ േതജസാ
ദൃഷ്ട്വാ സാധ്വീ മനുേഷ്യ സാന്ത്വപൂർവം വേചാ ഽ വീത്
20 ക്ഷ ം അർഹസി േമ വി ഭർതാ േമ ൈദവതം മഹത്
സ ചാപി ധിതഃ ാന്തഃ ാപ്തഃ ശു ഷിേതാ മയാ
21 [ ാ]

ാഹ്മണാ ന ഗരീയാംേസാ ഗരീയാംസ് േത പതിഃ കൃതഃ
ഗൃഹസ്ഥ ധർേമ വർതന്തീ ാഹ്മണാൻ അവമന്യേസ
22 ഇേ ാ ഽപ്യ് ഏഷാം ണമേത കിം പുനർ മാനുഷാ ഭുവി
അവലിേപ്ത ന ജാനീേഷ വൃദ്ധാനാം ന തം ത്വയാ

ാഹ്മണാ ഹ്യ് അഗ്നിസദൃഷാ ദേഹയുഃ പൃഥിവീം അപി
23 [ ീ]
നാവജാനാമ്യ് അഹം വി ാൻ േദൈവസ് തുല്യാൻ മനസ്വിനഃ
അപരാധം ഇമം വി ക്ഷ ം അർഹസി േമ ഽനഘ
24 ജാനാമി േതേജാ വി ാണാം മഹാഭാഗ്യം ച ധീമതാം
അേപയഃ സാഗരഃ േ ാധാത് കൃേതാ ഹി ലവേണാദകഃ
25 തൈഥവ ദീപ്തതപസാം മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
േയഷാം േ ാധാഗ്നിർ അദ്യാപി ദണ്ഡേക േനാപശാമ്യതി
26 ഹ്മണാനാം പരിഭവാദ് വതാപിശ് ച ദുരാത്മവാൻ
അഗസ്ത്യം ഋഷിം ആസാദ്യ ജീർണഃ േരാ മഹാസുരഃ
27 ഭാവാ ബഹവശ് ചാപി യേന്ത ഹ്മവാദിനം
േ ാധഃ സുവിപുേലാ ഹ്മൻ സാദശ് ച മഹാത്മനാം
28 അസ്മിംസ് ത്വ് അതി േമ ഹ്മൻ ക്ഷ ം അർഹസി േമ ഽനഘ
പതിശു ഷയാ ധർേമാ യഃ സ േമ േരാചേത ദ്വിജ
29 ൈദവേതഷ്വ് അപി സർേവഷു ഭർതാ േമ ൈദവതം പരം
അവിേശേഷണ തസ്യാഹം കുര്യാം ധർമം ദ്വിേജാത്തമ
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30 ശു ഷായാഃ ഫലം പശ്യ പത ർ ാഹ്മണ യാദൃശം
ബലാകാ ഹി ത്വയാ ദഗ്ധാ േരാഷാത് തദ് വിദിതം മമ
31 േ ാധഃ ശ ഃ ശരീരേസ്ഥാ മനുഷ്യാണാം ദ്വിേജാത്തമ
യഃ േ ാധേമാഹൗ ത്യജതി തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
32 േയാ വേദദ് ഇഹ സത്യാനി ഗുരും സേന്താഷേയത ച
ഹിംസിതശ് ച ന ഹിംേസത തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
33 ജിേത ിേയാ ധർമപരഃ സ്വാധ്യായനിരതഃ ശുചിഃ
കാമേ ാധൗ വേശ യസ്യ തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
34 യസ്യ ചാത്മസേമാ േലാേകാ ധർമജ്ഞസ്യ മനസ്വിനഃ
സർവധർേമഷു ച രതസ് തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
35 േയാ ഽധ്യാപേയദ് അധീയീത യേജദ് വാ യാജയീത വാ
ദദ്യാദ് വാപി യഥാശക്തി തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
36 ഹ്മചാരീ ച േവദാേന്യാ അധീയീത ദ്വിേജാത്തമഃ
സ്വാഖ്യാേയ ചാ മേത്താ ൈവ തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ
37 യദ് ാഹ്മണാനാം കുശലം തദ് ഏഷാം പരികീര്യേയത്
സത്യം തഥാ വ്യഹരതാം നാനൃേത രമേത മനഃ
38 ധനം തു ാഹ്മണസ്യാഹുഃ സ്വാധ്യായം ദമം ആർജവം
ഇ ിയാണാം നി ഹം ച ശാശ്വതം ദ്വിജസത്തമ
സത്യാർജേവ ധർമം ആഹുഃ പരം ധർമവിേദാ ജനാഃ
39 ദുർേജ്ഞയഃ ശാശ്വേതാ ധർമഃ സ തു സേത്യ തിഷ്ഠിതഃ

തി മാേണാ ധർമഃ സ്യാദ് ഇതി വൃദ്ധാനുശാസനം
40 ബഹുധാ ദൃശ്യേത ധർമഃ സൂക്ഷ്മ ഏവ ദ്വിേജാത്തമ
ഭവാൻ അപി ച ധർമജ്ഞഃ സ്വാധ്യായനിരതഃ ശുചിഃ
ന തു തേത്ത്വന ഭഗവൻ ധർമാൻ േവത്സീതി േമ മതിഃ
41 മാതാ പിതൃഭ്യാം ശു ഷുഃ സത്യവാദീ ജിേത ിയഃ
മിഥിലായാം വസൻ വ്യാധഃ സ േത ധർമാൻ വക്ഷ്യതി
ത ഗച്ഛസ്വ ഭ ം േത യഥാകാമം ദ്വിേജാത്തമ
42 അത ക്തം അപി േമ സർവം ക്ഷ ം അർഹസ്യ് അനിന്ദിത

ിേയാ ഹ്യ് അവധ്യാഃ സർേവഷാം േയ ധർമവിദുേഷാ ജനാഃ
43 [ ാ]

ീേതാ ഽസ്മി തവ ഭ ം േത ഗതഃ േ ാധശ് ച േശാഭേന
ഉപാലംഭസ് ത്വയാ ഹ്യ് ഉേക്താ മമ നിഃേ യസം പരം
സ്വസ്തി േത ഽ ഗമിഷ്യാമി സാധയിഷ്യാമി േശാഭേന
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44 [മാർക്]
തയാ വിസൃഷ്ട്േടാ നിർഗമ്യ സ്വം ഏവ ഭവനം യയൗ
വിനിന്ദൻ സ ദ്വിേജാ ഽഽത്മാനം കൗശിേകാ നരസത്തമ
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അധ്യായം 198

1 [മാർക്]
ചിന്തയിത്വാ തദ് ആശ്ചര്യം ിയാ േ ാക്തം അേശഷതഃ
വിനിന്ദൻ സ ദ്വിേജാ ഽഽത്മാനം ആഗഃ കൃത ഇവാബഭൗ
2 ചിന്തയാനഃ സ ധർമസ്യ സൂക്ഷ്മാം ഗതിം അഥാ വീത്

ദ്ദധാേനന ഭാവ്യം ൈവ ഗച്ഛാമി മിഥിലാം അഹം
3 കൃതാത്മാ ധർമവിത് തസ്യാം വ്യാേധാ നിവസേത കില
തം ഗച്ഛാമ്യ് അഹം അൈദ്യവ ധർമം ം തേപാധനം
4 ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ മനസാ ദ്ദധാനഃ ിയാ വചഃ
ബലാകാ ത്യേയനാസൗ ധർൈമ്യശ് ച വചൈനഃ ശുൈഭഃ
സ തേസ്ഥ സ മിഥിലാം കൗതൂഹലസമന്വിതഃ
5 അതി ാമന്ന് അരണ്യാനി ാമാംശ് ച നഗരാണി ച
തേതാ ജഗാമ മിഥിലാം ജനേകന സുരക്ഷിതാം
6 ധർമേസതു സമാകീർണാം യേജ്ഞാത്സവ വതീം ശുഭാം
േഗാപുരാട്ടാലകവതീം ഗൃഹ ാകാരേശാഭിതാം
7 വിശ്യ സ പുരീം രമ്യാം വിമാൈനർ ബഹുഭിർ വൃതാം
പൈണ്യശ് ച ബഹുഭിർ യുക്താം സുവിഭക്തമഹാപഥാം
8 അൈശ്വ രൈഥസ് തഥാ നാൈഗർ യാൈനശ് ച ബഹുഭിർ വൃതാം
ഹൃഷ്ടപുഷ്ട ജനാകീർണാം നിേത്യാത്സവ സമാകുലാം
9 േസാ ഽപശ്യദ് ബഹു വൃത്താന്താം ാഹ്മണഃ സമതി മൻ
ധർമവ്യാധം അപൃച്ഛച് ച സ ചാസ്യ കഥിേതാ ദ്വിൈജഃ
10 അപശ്യത് ത ഗത്വാ തം സൂനാ മേധ്യ വ്യവസ്ഥിതം
മാർഗമാഹിഷ മാംസാനി വി ീണന്തം തപസ്വിനം
ആകുലത്വാത് തു േ തൄണാം ഏകാേന്ത സംസ്ഥിേതാ ദ്വിജഃ
11 സ തു ജ്ഞാത്വാ ദ്വിജം ാപ്തം സഹസാ സം േമാത്ഥിതഃ
ആജഗാമ യേതാ വി ഃ സ്ഥിത ഏകാന്ത ആസേന
12 [വ്യാധ]
അഭിവാദേയ ത്വാ ഭഗവൻ സ്വാഗതം േത ദ്വിേജാത്തമ
അഹം വ്യാധസ് തു ഭ ം േത കിം കേരാമി ശാധി മാം
13 ഏകപത്ന്യാ യദ് ഉേക്താ ഽസി ഗച്ഛ ത്വം മിഥിലാം ഇതി
ജാനാമ്യ് ഏതദ് അഹം സർവം യദർഥം ത്വം ഇഹാഗതഃ
14 [മാർക്]

ത്വാ തു തസ്യ തദ് വാക്യം സ വിേ ാ ഭൃശഹർഷിതഃ
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ദ്വിതീയം ഇദം ആശ്ചര്യം ഇത്യ് അചിന്തയത ദ്വിജഃ
15 അേദശസ്ഥം ഹി േത സ്ഥാനം ഇതി വ്യാേധാ ഽ വീദ് ദ്വിജം
ഗൃഹം ഗച്ഛാവ ഭഗവൻ യദി േരാചയേസ ഽനഘ
16 ബാഢം ഇത്യ് ഏവ സംഹൃേഷ്ടാ വിേ ാ വചനം അ വീത്
അ തസ് തു ദ്വിജം കൃത്വാ സ ജഗാമ ഹാൻ തി
17 വിശ്യ ച ഗൃഹം രമ്യം ആസേനനാഭിപൂജിതഃ
പാദ്യം ആചമനീയം ച തിഗൃഹ്യ ദ്വിേജാത്തമഃ
18 തതഃ സുേഖാപവിഷ്ടസ് തം വ്യാധം വചനം അ വീത്
കർൈമതദ് ൈവ ന സദൃശം ഭവതഃ തിഭാതി േമ
അനുതേപ്യ ഭൃശം താത തവ േഘാേരണ കർമണാ
19 [വ്യാധ]
കുേലാചിതം ഇദം കർമ പിതൃൈപതാമഹം മമ
വർതമാനസ്യ േമ ധർേമ േസ്വ മന ം മാ കൃഥാ ദ്വിജ
20 ധാ ാ തു വിഹിതം പൂർവം കർമ സ്വം പാലയാമ്യ് അഹം

യത്നാച് ച ഗുരൂ വൃദ്ധൗ ശു േഷ ഽഹം ദ്വിേജാത്തമ
21 സത്യം വേദ നാഭ്യസൂേയ യഥാശക്തി ദദാമി ച
േദവതാതിഥിഭൃത്യാനാം അവശിേഷ്ടന വർതേയ
22 ന കുത്സയാമ്യ് അഹം കിം ചിൻ ന ഗർേഹ ബലവത്തരം
കൃതം അേന്വതി കർതാരം പുരാ കർമ ദ്വിേജാത്തമ
23 കൃഷിേഗാരക്ഷ്യ വാണിജ്യം ഇഹ േലാകസ്യ ജീവനം
ദണ്ഡനീതിസ് യീ വിദ്യാ േതന േലാകാ ഭവന്ത്യ് ഉത
24 കർമ ശൂേ കൃഷിർ ൈവേശ്യ സം ാമഃ ക്ഷ ിേയ തഃ

ഹ്മചര്യം തേപാ മ ാഃ സത്യം ച ാഹ്മേണ സദാ
25 രാജാ ശാസ്തി ധർേമണ സ്വകർമ നിരതാഃ ജാഃ
വികർമാണശ് ച േയ േക ചിത് താൻ യുനക്തി സ്വകർമസു
26 േഭതവ്യം ഹി സദാ രാജ്ഞാം ജാനാം അധിപാ ഹി േത
മാരയന്തി വികർമസ്ഥം ലുബ്ധാ മൃഗം ഇേവഷുഭിഃ
27 ജനകേസ്യഹ വി ർേഷ വികർമേസ്ഥാ ന വിദ്യേത
സ്വകർമ നിരതാ വർണാശ് ചത്വാരാപി ദ്വിേജാത്തമ
28 സ ഏഷ ജനേകാ രാജാ ദുർവൃത്തം അപി േചത് സുതം
ദണ്ഡ്യം ദേണ്ഡ നിക്ഷിപതി തഥാ ന ാതി ധാർമികം
29 സുയുക്തചാേരാ നൃപതിഃ സർവം ധർേമണ പശ്യതി

ീശ് ച രാജ്യം ച ദണ്ഡശ് ച ക്ഷ ിയാണാം ദ്വിേജാത്തമ
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30 രാജാേനാ ഹി സ്വധർേമണ ിയം ഇച്ഛന്തി ഭൂയസീം
സർേവഷാം ഏവ വർണാനാം ാതാ രാജാ ഭവത്യ് ഉത
31 പേരണ ഹി ഹതാൻ ഹ്മൻ വരാഹമഹിഷാൻ അഹം
ന സ്വയം ഹന്മി വി ർേഷ വി ീണാമി സദാ ത്വ് അഹം
32 ന ഭക്ഷയാമി മാംസാനി ഋതുഗാമീ തഥാ ഹ്യ് അഹം
സേദാപവാസീ ച തഥാ നക്തേഭാജീ തഥാ ദ്വിജ
33 അശീലശ് ചാപി പുരുേഷാ ഭൂത്വാ ഭവതി ശീലവാൻ

ാണി ഹിംസാ രതശ് ചാപി ഭവേത ധാർമികഃ പുനഃ
34 വ്യഭിചാരാൻ നേര ാണാം ധർമഃ സങ്കീര്യേത മഹാൻ
അധർേമാ വർധേത ചാപി സങ്കീര്യേന്ത തഥാ ജാഃ
35 ഉരുണ്ഡാ വാമനാഃ കുബ്ജാഃ ലശീർഷാസ് തൈഥവ ച

ീബാശ് ചാന്ധാശ് ച ജായേന്ത ബധിരാ ലംബചൂചുകാഃ
പാർഥിവാനാം അധർമത്വാത് ജാനാം അഭവഃ സദാ
36 സ ഏഷ രാജാ ജനകഃ സർവം ധർേമണ പശ്യതി
അനുഗൃഹ്ണൻ ജാഃ സർവാഃ സ്വധർമനിരതാഃ സദാ
37 േയ ൈചവ മാം ശംസന്തി േയ ച നിന്ദന്തി മാനവാഃ
സർവാൻ സുപരിണീേതന കർമണാ േതാഷയാമ്യ് അഹം
38 േയ ജീവന്തി സ്വധർേമണ സംഭുഞ്ജേന്ത ച പാർഥിവാഃ
ന കിം ചിദ് ഉപജീവന്തി ദക്ഷാ ഉത്ഥാന ശീലിനഃ
39 ശക്ത്യാന്ന ദാനം സതതം തിതിക്ഷാ ധർമനിത്യതാ
യഥാർഹം തിപൂജാ ച സർവഭൂേതഷു ൈവ ദയാ
ത്യാഗാൻ നാന്യ മർത്യാനാം ഗുണാസ് തിഷ്ഠന്തി പൂരുേഷ
40 മൃഷാവാദം പരിഹേരത് കുര്യാത് ിയം അയാചിതഃ
ന ച കാമാൻ ന സംരംഭാൻ ന േദ്വഷാദ് ധർമം ഉ േജത്
41 ിേയ നാതിഭൃശം ഹൃേഷ്യദ് അ ിേയ ന ച സഞ്ജ്വേരത്
ന മുേഹ്യദ് അർഥകൃേ ഷു ന ച ധർമം പരിത്യേജത്
42 കർമ േചത് കിം ചിദ് അന്യത് സ്യാദ് ഇതരൻ ന സമാചേരത്
യത് കല്യാണം അഭിധ്യാേയത് ത ാത്മാനം നിേയാജേയത്
43 ന പാപം തി പാപഃ സ്യാത് സാധുർ ഏവ സദാ ഭേവത്
ആത്മൈനവ ഹതഃ പാേപാ യഃ പാപം കർതും ഇച്ഛതി
44 കർമ ൈചതദ് അസാധൂനാം വൃജിനാനാം അസാധുവത്
ന ധർേമാ ഽസ്തീതി മന്വാനാഃ ശുചീൻ അവഹസന്തി േയ
അ ദ്ദധാനാ ധർമസ്യ േത നശ്യന്തി ന സംശയഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 88

45 മഹാദൃതിർ ഇവാധ്മാതഃ പാേപാ ഭവതി നിത്യദാ
മൂഢാനാം അവലിപ്താനാം അസാരം ഭാഷിതം ഭേവത്
ദർശയത്യ് അന്തരാത്മാനം ദിവാ രൂപം ഇവാംശുമാൻ
46 ന േലാേക രാജേത മൂർഖഃ േകവലാത്മ ശംസയാ
അപി േചഹ മൃജാ ഹീനഃ കൃതവിദ്യഃ കാശേത
47 അ വൻ കസ്യ ചിൻ നിന്ദാം ആത്മപൂജാം അവർണയൻ
ന കശ് ചിദ് ഗുണസമ്പന്നഃ കാേശാ ഭുവി ദൃശ്യേത
48 വികർമണാ തപ്യമാനഃ പാപാദ് വിപരിമുച്യേത
ൈനതത് കുര്യാം പുനർ ഇതി ദ്വിതീയാത് പരിമുച്യേത
49 കർമണാ േയന േതേനഹ പാപാദ് ദ്വിജ വേരാത്തമ
ഏവം തിർ ഇയം ഹ്മൻ ധർേമഷു പരിദൃശ്യേത
50 പാപാന്യ് അബുേദ്ധ്വഹ പുരാ കൃതാനി; ാഗ് ധർമശീേലാ വിനിഹന്തി
പശ്ചാത്
ധർേമാ ഹ്മൻ നുദേത പൂരുഷാണാം; യത് കുർവേത പാപം ഇഹ മാദാത്
51 പാപം കൃത്വാ ഹി മേന്യത നാഹം അസ്മീതി പൂരുഷഃ
ചികീർേഷദ് ഏവ കല്യാണം ദ്ദധാേനാ ഽനസൂയകഃ
52 വസനേസ്യവ ഛി ാണി സാധൂനാം വിവൃേണാതി യഃ
പാപം േചത് പുരുഷഃ കൃത്വാ കല്യാണം അഭിപദ്യേത
മുച്യേത സർവപാേപേഭ്യാ മഹാൈ ർ ഇവ ച മാഃ
53 യഥാദിത്യഃ സമുദ്യൻ ൈവ തേമാ സർവം വ്യേപാഹതി
ഏവം കല്യാണം ആതിഷ്ഠൻ സർവപാൈപഃ മുച്യേത
54 പാപാനാം വിദ്ധ്യ് അധിഷ്ഠാനം േലാഭം ഏവ ദ്വിേജാത്തമ
ലുബ്ധാഃ പാപം വ്യവസ്യന്തി നരാ നാതിബഹു താഃ
അധർമാ ധർമരൂേപണ തൃൈണഃ കൂപാ ഇവാവൃതാഃ
55 േതഷാം ദമഃ പവി ാണി ലാപാ ധർമസം ിതാഃ
സർവം ഹി വിദ്യേത േതഷു ശിഷ്ടാചാരഃ സുദുർലഭഃ
56 [മാർക്]
സ തു വിേ ാ മഹാ ാേജ്ഞാ ധർമവ്യാധം അപൃച്ഛത
ശിഷ്ടാചാരം കഥം അഹം വിദ്യാം ഇതി നേരാത്തമ
ഏതൻ മഹാമേത വ്യാധ വീഹി യഥാതഥം
57 [വ്യാധ]
യേജ്ഞാ ദാനം തേപാ േവദാഃ സത്യം ച ദ്വിജസത്തമ
പൈഞ്ചതാനി പവി ാണി ശിഷ്ടാചാേരഷു നിത്യദാ
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58 കാമേ ാധൗ വേശ കൃത്വാ ദംഭം േലാഭം അനാർജവം
ധർമ ഇത്യ് ഏവ സ ഷ്ടാസ് േത ശിഷ്ടാഃ ശിഷ്ടസംമതാഃ
59 ന േതഷാം വിദ്യേത ഽവൃത്തം യജ്ഞസ്വാധ്യായശീലിനാം
ആചാര പാലനം ൈചവ ദ്വിതീയം ശിഷ്ടലക്ഷണം
60 ഗുരുശു ഷണം സത്യം അേ ാേധാ ദാനം ഏവ ച
ഏതച് ചതുഷ്ടയം ഹ്മഞ് ശിഷ്ടാചാേരഷു നിത്യദാ
61 ശിഷ്ടാചാേര മേനാ കൃത്വാ തിഷ്ഠാപ്യ ച സർവശഃ
യാം അയം ലഭേത തുഷ്ടിം സാ ന ശക്യാ ഹ്യ് അേതാ ഽന്യഥാ
62 േവദേസ്യാപനിഷത് സത്യം സത്യേസ്യാപനിഷദ് ദമഃ
ദമേസ്യാപനിഷത് ത്യാഗഃ ശിഷ്ടാചാേരഷു നിത്യദാ
63 േയ തു ധർമം അസൂയേന്ത ബുദ്ധിേമാഹാന്വിതാ നരാഃ
അപഥാ ഗച്ഛതാം േതഷാം അനുയാതാപി പീഡ്യേത
64 േയ തു ശിഷ്ടാഃ സുനിയതാഃ തിത്യാഗപരായണാഃ
ധർമ്യം പന്ഥാനം ആരൂഢാഃ സത്യധർമപരായണാഃ
65 നിയച്ഛന്തി പരാം ബുദ്ധിം ശിഷ്ടാചാരാന്വിതാ നരാഃ
ഉപാധ്യായ മേത യുക്താഃ സ്ഥിത്യാ ധർമാർഥദർശിനഃ
66 നാസ്തികാൻ ഭിന്നമര്യാദാൻ രാൻ പാപമതൗ സ്ഥിതാൻ
ത്യജ താഞ് ജ്ഞാനം ആ ിത്യ ധാർമികാൻ ഉപേസവ്യ ച
67 കാലേലാഭ ഹാകീർണാം പേഞ്ച ിയ ജലാം നദീം
നാവം ധൃതിമയീം കൃത്വാ ജന്മ ദുർഗാണി സന്തര
68 േമണ സഞ്ചിേതാ ധർേമാ ബുദ്ധിേയാഗമേയാ മഹാൻ
ശിഷ്ടാചാേര ഭേവത് സാധൂ രാഗഃ ശുേ വ വാസസി
69 അഹിംസാ സത്യവചനം സർവഭൂതഹിതം പരം
അഹിംസാ പരേമാ ധർമഃ സ ച സേത്യ തിഷ്ഠിതഃ
സേത്യ കൃത്വാ തിഷ്ഠാം തു വർതേന്ത വൃത്തയഃ
70 സത്യം ഏവ ഗരീയസ് തു ശിഷ്ടാചാര നിേഷവിതം
ആചാരശ് ച സതാം ധർമഃ സന്തശ് ചാചാര ലക്ഷണഃ
71 േയാ യഥാ കൃതിർ ജ ഃ സ്വാം സ്വാം കൃതിം അ േത
പാപാത്മാ േ ാധകാമാദീൻ േദാഷാൻ ആേപ്നാത്യ് അനാത്മവാൻ
72 ആരംേഭാ ന്യായയുേക്താ യഃ സ ഹി ധർമ ഇതി തഃ
അനാചാരസ് ത്വ് അധർേമതി ഏതച് ഛിഷ്ടാനുശാസനം
73 അ ധ്യേന്താ ഽനസൂയേന്താ നിരഹങ്കാര മത്സരാഃ
ഋജവഃ ശമ സമ്പന്നാഃ ശിഷ്ടാചാരാ ഭവന്തി േത
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74 ൈ വിദ്യ വൃദ്ധാഃ ശുചയശ് വൃത്തവേന്താ മനസ്വിനഃ
ഗുരുശു ഷേവാ ദാന്താഃ ശിഷ്ടാചാരാ ഭവന്ത്യ് ഉത
75 േതഷാം അദീനസത്ത്വാനാം ദുഷ്കരാചാര കർമണാം
ൈസ്വഃ കർമഭിഃ സത്കൃതാനാം േഘാരത്വം സ ണശ്യതി
76 തം സദ് ആചാരം ആശ്ചര്യം പുരാണം ശാശ്വതം വം
ധർമം ധർേമണ പശ്യന്തഃ സ്വർഗം യാന്തി മനീഷിണഃ
77 ആസ്തികാ മാനഹീനാശ് ച ദ്വിജാതിജനപൂജകാഃ

തവൃേത്താപസമ്പന്നാസ് േത സന്തഃ സ്വർഗഗാമിനഃ
78 േവേദാക്തഃ പരേമാ ധർേമാ ധർമശാേ ഷു ചാപരഃ
ശിഷ്ടാചീർണശ് ച ശിഷ്ടാനാം ിവിധം ധർമലക്ഷണം
79 പാരണം ചാപി വിദ്യാനാം തീർഥാനാം അവഗാഹനം
ക്ഷമാ സത്യാർജവം ശൗചം ശിഷ്ടാചാര നിദർശനം
80 സർവഭൂതദയാവേന്താ അഹിംസാ നിരതാഃ സദാ
പരുഷം ന ഭാഷേന്ത സദാ സേന്താ ദ്വിജ ിയാഃ
81 ശുഭാനാം അശുഭാനാം ച കർമണാം ഫലസഞ്ചേയ
വിപാകം അഭിജാനന്തി േത ശിഷ്ടാഃ ശിഷ്ടസംമതാഃ
82 ന്യാേയാേപതാ ഗുേണാേപതാഃ സർവേലാകഹിൈതഷിണഃ
സന്തഃ സ്വർഗജിതഃ ശു ാഃ സംനിവിഷ്ടാശ് ച സത്പേഥ
83 ദാതാരഃ സംവിഭക്താേരാ ദീനാനു ഹ കാരിണഃ
സർവഭൂതദയാവന്തസ് േത ശിഷ്ടാഃ ശിഷ്ടസംമതാഃ
84 സർവപൂജ്യാഃ തധനാസ് തൈഥവ ച തപസ്വിനഃ
ദാനനിത്യാഃ സുഖാംൽ േലാകാൻ ആ വന്തീഹ ച ിയം
85 പീഡയാ ച കല സ്യ ഭൃത്യാനാം ച സമാഹിതാഃ
അതിശക്ത്യാ യച്ഛന്തി സന്തഃ സദ്ഭിഃ സമാഗതാഃ
86 േലാകയാ ാം ച പശ്യേന്താ ധർമം ആത്മഹിതാനി ച
ഏവം സേന്താ വർതമാനാ ഏധേന്ത ശാശ്വതീഃ സമാഃ
87 അഹിംസാ സത്യവചനം ആനൃശംസ്യം അഥാർജവം
അേ ാേഹാ നാതിമാനശ് ച ീസ് തിതിക്ഷാ ദമഃ ശമഃ
88 ധീമേന്താ ധൃതിമന്തശ് ച ഭൂതാനാം അനുകമ്പകാഃ
അകാമ േദ്വഷസംയുക്താസ് േത സേന്താ േലാകസത്കൃതാഃ
89 ീണ്യ് ഏവ തു പദാന്യ് ആഹുഃ സതാം വൃത്തം അനുത്തമം
ന േഹ്യച് ൈചവ ദദ്യാച് ച സത്യം ൈചവ സദാ വേദത്
90 സർവ ച ദയാവന്തഃ സന്തഃ കരുണേവദിനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 91

ഗച്ഛന്തീഹ സുസ ഷ്ടാ ധർമ്യം പന്ഥാനം ഉത്തമം
ശിഷ്ടാചാരാ മഹാത്മാേനാ േയഷാം ധർമഃ സുനിശ്ചിതഃ
91 അനസൂയാ ക്ഷമാ ശാന്തിഃ സേന്താഷഃ ിയവാദിതാ
കാമേ ാധപരിത്യാഗഃ ശിഷ്ടാചാര നിേഷവണം
92 കർമണാ തസമ്പന്നം സതാം മാർഗം അനുത്തമം
ശിഷ്ടാചാരം നിേഷവേന്ത നിത്യം ധർേമഷ്വ് അത ിതാഃ
93 ജ്ഞാ ാസാദം ആരുഹ്യ മുഹ്യേതാ മഹേതാ ജനാൻ
േ ക്ഷേന്താ േലാകവൃത്താനി വിവിധാനി ദ്വിേജാത്തമ
അതിപുണ്യാനി പാപാനി താനി ദ്വിജ വേരാത്തമ
94 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യഥാ ജ്ഞം യഥാ തം
ശിഷ്ടാചാര ഗുണാൻ ഹ്മൻ പുര ത്യ ദ്വിജർഷഭ
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അധ്യായം 199

1 [മാർക്]
സ തു വി ം അേഥാവാച ധർമവ്യാേധാ യുധിഷ്ഠിര
യദ് അഹം ഹ്യ് ആചേര കർമ േഘാരം ഏതദ് അസംശയം
2 വിധിസ് തു ബലവാൻ ഹ്മൻ ദുസ്തരം ഹി പുരാകൃതം
പുരാകൃതസ്യ പാപസ്യ കർമ േദാേഷാ ഭവത്യ് അയം
േദാഷൈസ്യതസ്യ ൈവ ഹ്മൻ വിഘാേത യത്നവാൻ അഹം
3 വിധിനാ വിഹിേത പൂർവം നിമിത്തം ഘാതേകാ ഭേവത്
നിമിത്തഭൂതാ ഹി വയം കർമേണാ ഽസ്യ ദ്വിേജാത്തമ
4 േയഷാം ഹതാനാം മാംസാനി വി ീണാേമാ വയം ദ്വിജ
േതഷാം അപി ഭേവദ് ധർമ ഉപേഭാേഗന ഭക്ഷണാത്
േദവതാതിഥിഭൃത്യാനാം പിതൄണാം തിപൂജനാത്
5 ഓഷേധ്യാ വീരുധശ് ചാപി പശേവാ മൃഗപക്ഷിണഃ
അന്നാദ്യ ഭൂതാ േലാകസ്യ ഇത്യ് അപി യേത തിഃ
6 ആത്മമാംസ ദാേനന ശിബിർ ഔശീനേരാ നൃപഃ
സ്വർഗം സുദുർലഭം ാപ്തഃ ക്ഷമാവാൻ ദ്വിജസത്തമ
7 രാേജ്ഞാ മഹാനേസ പൂർവം രന്തിേദവസ്യ ൈവ ദ്വിജ
േദ്വ സഹേ തു വേധ്യേത പശൂനാം അന്വഹം തദാ
8 സമാംസം ദദേതാ ഹ്യ് അന്നം രന്തിേദവസ്യ നിത്യശഃ
അതുലാ കീർതിർ അഭവൻ നൃപസ്യ ദ്വിജസത്തമ
ചാതുർമാേസ്യഷു പശേവാ വധ്യന്ത ഇതി നിത്യശഃ
9 അഗ്നേയാ മാംസകാമാശ് ച ഇത്യ് അപി യേത തിഃ
യേജ്ഞഷു പശേവാ ഹ്മൻ വധ്യേന്ത സതതം ദ്വിൈജഃ
സം താഃ കില മൈ ശ് ച േത ഽപി സ്വർഗം അവാ വൻ
10 യദി ൈനവാഗ്നേയാ ഹ്മൻ മാംസകാമാഭവൻ പുരാ
ഭക്ഷ്യം ൈനവ ഭേവൻ മാംസം കസ്യ ചിദ് ദ്വിജസത്തമ
11 അ ാപി വിധിർ ഉക്തശ് ച മുനിഭിർ മാംസഭക്ഷേണ
േദവതാനാം പിതൄണാം ച ഭുങ്ക്േത ദത്ത്വാ തു യഃ സദാ
യഥാവിധി യഥാ ദ്ധം ന സ ദുഷ്യതി ഭക്ഷണാത്
12 അമാംസാശീ ഭവത്യ് ഏവം ഇത്യ് അപി യേത തിഃ
ഭാര്യാം ഗച്ഛൻ ഹ്മചാരീ ഋതൗ ഭവതി ാഹ്മണഃ
13 സത്യാനൃേത വിനിശ്ചിത്യ അ ാപി വിധിർ ഉച്യേത
സൗദാേസന പുരാ രാജ്ഞാ മാനുഷാ ഭക്ഷിതാ ദ്വിജ
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ശാപാഭിഭൂേതന ഭൃശം അ കിം തിഭാതി േത
14 സ്വധർമ ഇതി കൃത്വാ തു ന ത്യജാമി ദ്വിേജാത്തമ
പുരാ കൃതം ഇതി ജ്ഞാത്വാ ജീവാമ്യ് ഏേതന കർമണാ
15 സ്വകർമ ത്യജേതാ ഹ്മന്ന് അധർമ ഇഹ ദൃശ്യേത
സ്വകർമ നിരേതാ യസ് തു സ ധർമ ഇതി നിശ്ചയഃ
16 പൂർവം ഹി വിഹിതം കർമ േദഹിനം ന വിമുഞ്ചതി
ധാ ാ വിധിർ അയം ദൃേഷ്ടാ ബഹുധാ കർമ നിർണേയ
17 ഷ്ടവ്യം തു ഭേവത് ാജ്ഞ േര കർമണി വർതതാ
കഥം കർമ ശുഭം കുര്യാം കഥം മുേച്യ പരാഭവാത്
കർമണസ് തസ്യ േഘാരസ്യ ബഹുധാ നിർണേയാ ഭേവത്
18 ദാേന ച സത്യവാേക്യ ച ഗുരുശു ഷേണ തഥാ
ദ്വിജാതിപൂജേന ചാഹം ധർേമ ച നിരതഃ സദാ
അതിവാദാതിമാനാഭ്യാം നിവൃേത്താ ഽസ്മി ദ്വിേജാത്തമ
19 കൃഷിം സാധ്വ് ഇതി മന്യേന്ത ത ഹിംസാ പരാ താ
കർഷേന്താ ലാംഗൈലഃ പുംേസാ ഘ്നന്തി ഭൂമിശയാൻ ബഹൂൻ
ജീവാൻ അന്യാംശ് ച ബഹുശസ് ത കിം തിഭാതി േത
20 ധാന്യബീജാനി യാന്യ് ആഹുർ ീഹ്യ് ആദീനി ദ്വിേജാത്തമ
സർവാണ്യ് ഏതാനി ജീവന്തി ത കിം തിഭാതി േത
21 അധ്യാ മ്യ പശൂം ചാപി ഘ്നന്തി ൈവ ഭക്ഷയന്തി ച
വൃക്ഷാൻ അഥൗഷധീശ് ൈചവ് അഛിന്ദന്തി പുരുഷാ ദ്വിജ
22 ജീവാ ഹി ബഹേവാ ഹ്മൻ വൃേക്ഷഷു ച ഫേലഷു ച
ഉദേക ബഹവശ് ചാപി ത കിം തിഭാതി േത
23 സർവം വ്യാപ്തം ഇദം ഹ്മൻ ാണിഭിഃ ാണിജീവൈനഃ
മത്സ്യാ സേന്ത മത്സ്യാംശ് ച ത കിം തിഭാതി േത
24 സൈത്ത്വഃ സത്ത്വാനി ജീവന്തി ബഹുധാ ദ്വിജസത്തമ

ാണിേനാ ഽേന്യാന്യഭക്ഷാശ് ച ത കിം തിഭാതി േത
25 ച്രങ്കമ്യമാണാ ജീവാംശ് ച ധരണീ സം ിതാൻ ബഹൂൻ
പദ്ഭ്യാം ഘ്നന്തി നരാ വി ത കിം തിഭാതി േത
26 ഉപവിഷ്ടാഃ ശയാനാശ് ച ഘ്നന്തി ജീവാൻ അേനകശഃ
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനവന്തശ് ച ത കിം തിഭാതി േത
27 ജീൈവർ സ്തം ഇദം സർവം ആകാശം പൃഥിവീ തഥാ
അവിജ്ഞാനാച് ച ഹിംസന്തി ത കിം തിഭാതി േത
28 അഹിംേസതി യദ് ഉക്തം ഹി പുരുൈഷർ വിസ്മിൈതഃ പുരാ
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േക ന ഹിംസന്തി ജീവൻ ൈവ േലാേക ഽസ്മിൻ ദ്വിജസത്തമ
ബഹു സഞ്ചിന്ത്യ ഇഹ ൈവ നാസ്തി കശ് ചിദ് അഹിംസകഃ
29 അഹിംസായാം തു നിരതാ യതേയാ ദ്വിജസത്തമ
കുർവന്ത്യ് ഏവ ഹി ഹിംസാം േത യത്നാദ് അൽപതരാ ഭേവത്
30 ആലക്ഷ്യാശ് ൈചവ പുരുഷാഃ കുേല ജാതാ മഹാഗുണാഃ
മഹാേഘാരാണി കർമാണി കൃത്വാ ലജ്ജന്തി ൈവ ന ച
31 സുഹൃദഃ സുഹൃേദാ ഽന്യാംശ് ച ദുർഹൃദശ് ചാപി ദുർഹൃദഃ
സമ്യക് വൃത്താൻ പുരുഷാൻ ന സമ്യഗ് അനുപശ്യതഃ
32 സമൃൈദ്ധശ് ച ന നന്ദന്തി ബാന്ധവാ ബാന്ധൈവർ അപി
ഗുരൂംശ് ൈചവ വിനിന്ദന്തി മൂഢാഃ പണ്ഡിതമാനിനഃ
33 ബഹു േലാേക വിപര്യസ്തം ദൃശ്യേത ദ്വിജസത്തമ
ധർമയുക്തം അധർമം ച ത കിം തിഭാതി േത
34 വ ം ബഹുവിധം ശക്യം ധർമാധർേമഷു കർമസു
സ്വകർമ നിരേതാ േയാ ഹി സ യേശാ ാ യാൻ മഹത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 20 95

അധ്യായം 200

1 [മാർക്]
ധർമവ്യാധസ് തു നിപുണം പുനർ ഏവ യുധിഷ്ഠിര
വി ർഷഭം ഉവാേചദം സർവധർമഭൃതാം വരഃ
2 തി മാേണാ ധർേമാ ഹി വൃദ്ധാനാം ഇതി ഭാഷിതം
സൂക്ഷ്മാ ഗതിർ ഹി ധർമസ്യ ബഹുശാഖാ ഹ്യ് അനന്തികാ
3 ാണാത്യേയ വിവാേഹ ച വക്തവ്യം അനൃതം ഭേവത്
അനൃതം ച ഭേവത് സത്യം സത്യം ൈചവാനൃതം ഭേവത്
4 യദ് ഭൂതഹിതം അത്യന്തം തത് സത്യം ഇതി ധാരണാ
വിപര്യയ കൃേതാ ധർമഃ പശ്യ ധർമസ്യ സൂക്ഷ്മതാം
5 യത് കേരാത്യ് അശുഭം കർമ ശുഭം വാ ദ്വിജസത്തമ
അവശ്യം തത് സമാേപ്നാതി പുരുേഷാ നാ സംശയഃ
6 വിഷമാം ച ദശാം ാപ്യ േദവാൻ ഗർഹതി ൈവ ഭൃശം
ആത്മനഃ കർമ േദാഷാണി ന വിജാനാത്യ് അപണ്ഡിതഃ
7 മൂേഢാ ൈനകൃതികാശ് ചാപി ചപലശ് ച ദ്വിേജാത്തമ
സുഖദുഃഖവിപര്യാേസാ യദാ സമുപപദ്യേത
ൈനനം ജ്ഞാ സുനീതം വാ ായേത ൈനവ പൗരുഷം
8 േയാ യം ഇേച്ഛദ് യഥാകാമം തം തം കാമം സമ യാത്
യദി സ്യാദ് അപരാധീനം പുരുഷസ്യ ിയാഫലം
9 സംയതാശ് ചാപി ദക്ഷാശ് ച മതിമന്തശ് ച മാനവാഃ
ദൃശ്യേന്ത നിഷ്ഫലാഃ സന്തഃ ഹീണാഃ സർവകർമഭിഃ
10 ഭൂതാനാം അപരഃ കശ് ചിദ് ധിംസായാം സതേതാത്ഥിതഃ
വഞ്ചനായാം ച േലാകസ്യ സ സുേഖേനഹ ജീവതി
11 അേചഷ്ടമാനം ആസീനം ീഃ കം ചിദ് ഉപതിഷ്ഠതി
കശ് ചിത് കർമാണി കുർവൻ ഹി ന ാപ്യം അധിഗച്ഛതി
12 േദവാൻ ഇഷ്ട്വാ തപസ് തപ്ത്വാ കൃപൈണഃ പു ഗൃദ്ധിഭിഃ
ദശ മാസധൃതാ ഗർേഭ ജായേന്ത കുലപാംസനാഃ
13 അപേര ധനധാൈന്യശ് ച േഭാൈഗശ് ച പിതൃസഞ്ചിൈതഃ
വിപുൈലർ അഭിജായേന്ത ലബ്ധാസ് ൈതർ ഏവ മംഗൈലഃ
14 കർമജാ ഹി മനുഷ്യാണാം േരാഗാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
ആധിഭിശ് ൈചവ ബാധ്യേന്ത വ്യാൈധഃ മൃഗാ ഇവ
15 േത ചാപി കുശൈലർ ൈവൈദ്യർ നിപുൈണഃ സംഭൃതൗഷൈധഃ
വ്യാധേയാ വിനിവാര്യേന്ത മൃഗാ വ്യാൈധർ ഇവ ദ്വിജ
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16 േയഷാം അസ്തി ച േഭാക്തവ്യം ഹണീ േദാഷപീഡിതാഃ
ന ശ വന്തി േത േഭാ ം പശ്യ ധർമഭൃതാം വര
17 അപേര ബാഹുബലിനഃ ിശ്യേന്ത ബഹേവാ ജനാഃ
ദുഃേഖന ചാധിഗച്ഛന്തി േഭാജനം ദ്വിജസത്തമ
18 ഇതി േലാകം അനാ ന്ദം േമാഹേശാകപരി തം
േ ാതസാസകൃദ് ആക്ഷിപ്തം ിയമാണം ബലീയസാ
19 ന ിേയയുർ ന ജീേര്യയുഃ സർേവ സ ഃ സാർവകാമികാഃ
നാ ിയം തിപേശ്യയുർ വശിത്വം യദി ൈവ ഭേവത്
20 ഉപര്യ് ഉപരി േലാകസ്യ സർേവാ ഗ ം സമീഹേത
യതേത ച യഥാശക്തി ന ച തദ് വർതേത തഥാ
21 ബഹവഃ സ ദൃശ്യേന്ത തുല്യനക്ഷ മംഗലാഃ
മഹച് ച ഫലൈവഷമ്യം ദൃശ്യേത കർമ സന്ധിഷു
22 ന കശ് ചിദ് ഈശേത ഹ്മൻ സ്വയം ാഹസ്യ സത്തമ
കർമണാം ാകൃതാനാം ൈവ ഇഹ സിദ്ധിഃ ദൃശ്യേത
23 യഥാ തിർ ഇയം ഹ്മഞ് ജീവഃ കില സനാതനഃ
ശരീരം അ വം േലാേക സർേവഷാം ാണിനാം ഇഹ
24 വധ്യമാേന ശരീേര തു േദഹനാേശാ ഭവത്യ് ഉത
ജീവഃ സ്രങ്കമേത ഽന്യ കർമബന്ധനിബന്ധനഃ
25 [ ാ]
കഥം ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠ ജീേവാ ഭവതി ശാശ്വതഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ജ്ഞാതു തേത്ത്വന വദതാം വര
26 [വ്യാധ]
ന ജീവനാേശാ ഽസ്തി ഹി േദഹേഭേദ; മിൈഥ്യതദ് ആഹുർ ിയേതതി മൂഢാഃ
ജീവസ് തു േദഹാന്തരിതഃ യാതി; ദശാർധൈതവാസ്യ ശരീരേഭദഃ
27 അേന്യാ ഹി നാശ്നാതി കൃതം ഹി കർമ; സ ഏവ കർതാ സുഖദുഃഖഭാഗീ
യത് േതന കിം ചിദ് ധി കൃതം ഹി കർമ; തദ് അ േത നാസ്തി കൃതസ്യ നാശഃ
28 അപുണ്യ ശീലാശ് ച ഭവന്തി പുണ്യാ; നേരാത്തമാഃ പാപകൃേതാ ഭവന്തി
നേരാ ഽനുയാതസ് ത്വ് ഇഹ കർമഭിഃ ൈസ്വസ്; തതഃ സമുത്പദ്യതി ഭാവിതസ്
ൈതഃ
29 [ ാ]
കഥം സംഭവേത േയാനൗ കഥം വാ പുണ്യപാപേയാഃ
ജാതീഃ പുണ്യാ ഹ്യ് അപുണ്യാശ് ച കഥം ഗച്ഛതി സത്തമ
30 [വ്യധ]
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ഗർഭാധാന സമായുക്തം കർേമദം സ ദൃശ്യേത
സമാേസന തു േത ക്ഷി ം വക്ഷ്യാമി ദ്വിേജാത്തമ
31 യഥാ സംഭൃത സംഭാരഃ പുനർ ഏവ ജായേത
ശുഭകൃച് ഛുഭേയാനീഷു പാപകൃത് പാപേയാനിഷു
32 ശുൈഭഃ േയാൈഗർ േദവത്വം വ്യാമിൈ ർ മാനുേഷാ ഭേവത്
േമാഹനീൈയർ വിേയാനീഷു ത്വ് അേധാ ഗാമീ ച കിൽബിൈഷഃ
33 ജാതിമൃത ജരാദുഃൈഖഃ സതതം സമഭി തഃ
സംസാേര പച്യമാനശ് ച േദാൈഷർ ആത്മകൃൈതർ നരഃ
34 തിര്യേഗ്യാനിസഹ ാണി ഗത്വാ നരകം ഏവ ച
ജീവാഃ സമ്പരിവർതേന്ത കർമബന്ധനിബന്ധനാഃ
35 ജ സ് തു കർമഭിസ് ൈതസ് ൈതഃ സ്വകൃൈതഃ േ ത്യ ദുഃഖിതഃ
ത ഃഖ തിഘാതാർഥം അപുണ്യാം േയാനിം അ േത
36 തതഃ കർമ സമാദേത്ത പുനർ അന്യൻ നവം ബഹു
പച്യേത തു പുനസ് േതന ഭുക്ത്വാപഥ്യം ഇവാതുരഃ
37 അജ ം ഏവ ദുഃഖാർേതാ ഽദുഃഖിതഃ സുഖസഞ്ജ്ഞിതഃ
തേതാ ഽനിവൃത്ത ബന്ധത്വാത് കർമണാം ഉദയാദ് അപി
പരി ാമതി സംസാേര ച വദ് ബഹു േവദനഃ
38 സ േചൻ നിവൃത്തബന്ധസ് തു വിശുദ്ധശ് ചാപി കർമഭിഃ

ാേപ്നാതി സുകൃതാംൽ േലാകാൻ യ ഗത്വാ ന േശാചതി
39 പാപം കുർവൻ പാപവൃത്തഃ പാപസ്യാന്തം ന ഗച്ഛതി
തസ്മാത് പുണ്യം യേതത് കർതും വർജേയത ച പാതകം
40 അനസൂയുഃ കൃതജ്ഞശ് ച കല്യാണാന്യ് ഏവ േസവേത
സുഖാനി ധർമം അർഥം ച സ്വർഗം ച ലഭേത നരഃ
41 സം തസ്യ ഹി ദാന്തസ്യ നിയതസ്യ യതാത്മനഃ

ാജ്ഞസ്യാനന്തരാ വൃത്തിർ ഇഹ േലാേക പര ച
42 സതാം ധർേമണ വർേതത ിയാം ശിഷ്ടവദ് ആചേരത്
അസേങ്ക്ലേശന േലാകസ്യ വൃത്തിം ലിേപ്സത ൈവ ദ്വിജ
43 സന്തി ഹ്യ് ആഗതവിജ്ഞാനാഃ ശിഷ്ടാഃ ശാ വിചക്ഷണാഃ
സ്വധർേമണ ിയാ േലാേക കർമണഃ േസാ ഽപ്യ് അസങ്കരഃ
44 ാേജ്ഞാ ധർേമണ രമേത ധർമം ൈചേവാപജീവതി
തസ്യ ധർമാദ് അവാേപ്തഷു ധേനഷു ദ്വിജസത്തമ
തൈസ്യവ സിഞ്ചേത മൂലം ഗുണാൻ പശ്യതി യ ൈവ
45 ധർമാത്മാ ഭവതി ഹ്യ് ഏവം ചിത്തം ചാസ്യ സീദതി
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സ ൈമ ജനസ ഷ്ട ഇഹ േ ത്യ ച നന്ദതി
46 ശബ്ദം ർശം തഥാരൂപം ഗന്ധാൻ ഇഷ്ടാംശ് ച സത്തമ

ഭുത്വം ലഭേത ചാപി ധർമൈസ്യതത് ഫലം വിദുഃ
47 ധർമസ്യ ച ഫലം ലബ്ധ്വാ ന തൃപ്യതി മഹാദ്വിജ
അതൃപ്യമാേണാ നിർേവദം ആദേത്ത ജ്ഞാനച ഷാ
48 ജ്ഞാ ച ർ നര ഇഹ േദാഷം ൈനവാനുരുധ്യേത
വിരജ്യതി യഥാകാമം ന ച ധർമം വിമുഞ്ചതി
49 സത്യത്യാേഗ ച യതേത ദൃഷ്ട്വാ േലാകം ക്ഷയാത്മകം
തേതാ േമാേക്ഷ യതേത നാനുപായാദ് ഉപായതഃ
50 ഏവം നിർേവദം ആദേത്ത പാപം കർമ ജഹാതി ച
ധാർമികശ് ചാപി ഭവതി േമാക്ഷം ച ലഭേത പരം
51 തേപാ നിഃേ യസം ജേന്താസ് തസ്യ മൂലം ശേമാ ദമഃ
േതന സർവാൻ അവാേപ്നാതി കാമാൻ യാൻ മനേസച്ഛതി
52 ഇ ിയാണാം നിേരാേധന സേത്യന ച ദേമന ച

ഹ്മണഃ പദം ആേപ്നാതി യത് പരം ദ്വിജസത്തമ
53 [ ാ]
ഇ ിയാണി തു യാന്യ് ആഹുഃ കാനി താനി യത ത
നി ഹശ് ച കഥം കാേര്യാ നി ഹസ്യ ച കിം ഫലം
54 കഥം ച ഫലം ആേപ്നാതി േതഷാം ധർമഭൃതാം വര
ഏതദ് ഇച്ഛാമി തേത്ത്വന ധർമം ജ്ഞാതും സുധാർമിക
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