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അധ്യായം 201

1 [മാർക്]
ഏവം ഉക്തസ് തു വിേ ണ ധർമവ്യാേധാ യുധിഷ്ഠിര

ത വാച യഥാ വി ം തച് ഛൃണുഷ്വ നരാധിപ
2 [വ്യധ]
വിജ്ഞാനാർഥം മനുഷ്യാണാം മേനാ പൂർവം വർതേത
തത് ാപ്യ കാമം ഭജേത േ ാധം ച ദ്വിജസത്തമ
3 തതസ് തദർഥം യതേത കർമ ചാരഭേത മഹത്
ഇഷ്ടാനാം രൂപഗന്ധാനാം അഭ്യാസം ച നിേഷവേത
4 തേതാ രാഗഃ ഭവതി േദ്വഷശ് ച തദനന്തരം
തേതാ േലാഭഃ ഭവതി േമാഹശ് ച തദനന്തരം
5 തസ്യ േലാഭാഭിഭൂതസ്യ രാഗേദ്വഷഹതസ്യ ച
ന ധർേമ ജായേത ബുദ്ധിർ വ്യാജാദ് ധർമം കേരാതി ച
6 വ്യാേജന ചരേത ധർമം അർഥം വ്യാേജന േരാചേത
വ്യാേജന സിധ്യമാേനഷു ധേനഷു ദ്വിജസത്തമ
തൈ വ രമേത ബുദ്ധിസ് തതഃ പാപം ചികീർഷതി
7 സുഹൃദ്ഭിർ വാര്യമാണശ് ച പണ്ഡിൈതശ് ച ദ്വിേജാത്തമ
ഉത്തരം തിസംബദ്ധം വീതി തിേയാജിതം
8 അധർമസ് ിവിധസ് തസ്യ വർധേത രാഗേദാഷതഃ
പാപം ചിന്തയേത ചാപി വീതി ച കേരാതി ച
9 തസ്യാധർമ വൃത്തസ്യ ഗുണാ നശ്യന്തി സാധവഃ
ഏകശീലാശ് ച മി ത്വം ഭജേന്ത പാപകർമിണഃ
10 സ േതനാസുഖം ആേപ്നാതി പര ച വിഹന്യേത
പാപാത്മാ ഭവതി ഹ്യ് ഏവം ധർമലാഭം തു േമ ശൃണു
11 യസ് ത്വ് ഏതാൻ ജ്ഞയാ േദാഷാൻ പൂർവം ഏവാനുപശ്യതി
കുശലഃ സുഖദുഃേഖഷു സാധൂംശ് ചാപ്യ് ഉപേസവേത
തസ്യ സാധു സമാരംഭാദ് ബുദ്ധിർ ധർേമഷു ജായേത
12 [ ാ]

വീസി സൂനൃതം ധർമം യസ്യ വക്താ ന വിദ്യേത
ദിവ്യ ഭാവഃ സുമഹാൻ ഋഷിർ ഏവ മേതാ ഽസി േമ
13 [വ്യധ]

ാഹ്മണാ ൈവ മഹാഭാഗാഃ പിതേരാ ഽ ഭുജഃ സദാ
േതഷാം സർവാത്മനാ കാര്യം ിയം േലാേക മനീഷിണാ
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14 യത് േതഷാം ച ിയം തത് േത വക്ഷ്യാമി ദ്വിജസത്തമ
നമ ത്വാ ാഹ്മേണേഭ്യാ ാഹ്മീം വിദ്യാം നിേബാധ േമ
15 ഇദം വിശ്വം ജഗത് സർവം അജയ്യം ചാപി സർവശഃ
മഹാഭൂതാത്മകം ഹ്മന്നാതഃ പരതരം ഭേവത്
16 മഹാഭൂതാനി ഖം വായുർ അഗ്നിർ ആപസ് തഥാ ച ഭൂഃ
ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച രേസാ ഗന്ധശ് ച തദ് ഗുണാഃ
17 േതഷാം അപി ഗുണാഃ സർേവ ഗുണവൃത്തിഃ പര രം
പൂർവപൂർവ ഗുണാഃ സർേവ മേശാ ഗുണിഷു ിഷു
18 ഷഷ്ഠസ് തു േചതനാ നാമ മന ഇത്യ് അഭിധീയേത
സപ്തമീ തു ഭേവദ് ബുദ്ധിർ അഹങ്കാരസ് തതഃ പരം
19 ഇ ിയാണി ച പൈഞ്ചവ രേജാ സത്ത്വം തമസ് തഥാ
ഇത്യ് ഏഷ സപ്ത ദശേകാ രാശിർ അവ്യക്തസഞ്ജ്ഞകഃ
20 സർൈവർ ഇേഹ ിയാർൈഥസ് തു വ്യക്താവ്യൈക്തഃ സുസംവൃതഃ
ചതുർവിംശക ഇത്യ് ഏഷ വ്യക്താവ്യക്തമേയാ ഗുണഃ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം കിം ഭൂേയാ േ ാതും ഇച്ഛസി
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അധ്യായം 202

1 [മാർക്]
ഏവം ഉക്തഃ സ വി സ് തു ധർമവ്യാേധന ഭാരത
കഥാം അകഥയദ് ഭൂേയാ മനസഃ ീതിവർധനീം
2 [ ാ]
മഹാഭൂതാനി യാന്യ് ആഹുഃ പഞ്ച ധർമവിദാം വര
ഏൈകകസ്യ ഗുണാൻ സമ്യക് പഞ്ചാനാം അപി േമ വദ
3 [വ്യധ]
ഗുേണാത്തരാണി സർവാണി േതഷാം വക്ഷ്യാമി േത ഗുണാൻ
4 ഭൂമിഃ പഞ്ച ഗുണാ ഹ്മന്ന് ഉദകം ച ചതുർഗുണം
ഗുണാസ് യസ് േതജസി ച യശ് ചാകാശവാതേയാഃ
5 ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച രസശ് ചാപി ദ്വിേജാത്തമ
ഏേത ഗുണാഃ പഞ്ച ഭൂേമഃ സർേവേഭ്യാ ഗുണവത്തരാഃ
6 ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച േതജേസാ ഽഥ ഗുണാസ് യഃ
അപാം ഏേത ഗുണാ ഹ്മൻ കീർതിമാസ് തവ സു ത
7 ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച േതജേസാ ഽഥ ഗുണാസ് യഃ
ശബ്ദഃ ർശശ് ച വായൗ തു ശബ്ദ ആകാശ ഏവ ച
8 ഏേത പഞ്ചദശ ഹ്മൻ ഗുണാ ഭൂേതഷു പഞ്ചസു
വർതേന്ത സർവഭൂേതഷു േയഷു േലാകാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
അേന്യാന്യം നാതിവർതേന്ത സമ്പച് ച ഭവതി ദ്വിജ
9 യദാ തു വിഷമീ ഭാവം ആചരന്തി ചരാചരാഃ
തദാ േദഹീ േദഹം അന്യം വ്യതിേരാഹതി കാലതഃ
10 ആനുപൂർവ്യാ വിനശ്യന്തി ജായേന്ത ചാനുപൂർവശഃ
ത ത ഹി ദൃശ്യേന്ത ധാതവഃ പാഞ്ചഭൗതികാഃ
ൈയർ ആവൃതം ഇദം സർവം ജഗത് സ്ഥാവരജംഗമം
11 ഇ ിൈയഃ സൃജ്യേത യദ് യത് തത് തദ് വ്യക്തം ഇതി തം
അവ്യക്തം ഇതി വിേജ്ഞയം ലിംഗ ാഹ്യം അതീ ിയം
12 യഥാ സ്വം ാഹകാന്യ് ഏഷാം ശബ്ദാദീനാം ഇമാനി തു
ഇ ിയാണി യദാ േദഹീ ധാരയന്ന് ഇഹ തപ്യേത
13 േലാേക വിതതം ആത്മാനം േലാകം ചാത്മനി പശ്യതി
പരാവരജ്ഞഃ സക്തഃ സൻ സർവഭൂതാനി പശ്യതി
14 പശ്യതഃ സർവഭൂതാനി സർവാവസ്ഥാസു സർവദാ

ഹ്മഭൂതസ്യ സംേയാേഗാ നാശുേഭേനാപപദ്യേത
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15 ജ്ഞാനമൂലാത്മകം േ ശം അതിവൃത്തസ്യ േമാഹജം
േലാേകാ ബുദ്ധി കാേശന േജ്ഞയ മാർേഗണ ദൃശ്യേത
16 അനാദി നിധനം ജ ം ആത്മേയാനിം സദാവ്യയം
അനൗപമ്യം അമൂർതം ച ഭഗവാൻ ആഹ ബുദ്ധിമാൻ
തേപാ മൂലം ഇദം സർവം യൻ മാം വി ാനുപൃച്ഛസി
17 ഇ ിയാണ്യ് ഏവ തത് സർവം യത് സ്വർഗനരകാവ് ഉഭൗ
നിഗൃഹീത വിസൃഷ്ടാനി സ്വർഗായ നരകായ ച
18 ഏഷ േയാഗവിധിഃ കൃേത്സ്നാ യാവദ് ഇ ിയധാരണം
ഏതൻ മൂലം ഹി തപസഃ കൃത്സ്നസ്യ നരകസ്യ ച
19 ഇ ിയാണാം സംേഗന േദാഷം ഋച്ഛത്യ് അസംശയം
സംനിയമ്യ തു താന്യ് ഏവ തതഃ സിദ്ധിം അവാ േത
20 ഷണ്ണാം ആത്മനി നിത്യാനാം ഐശ്വര്യം േയാ ഽധിഗച്ഛതി
ന സ പാൈപഃ കുേതാ ഽനർൈഥർ യുജ്യേത വിജിേത ിയഃ
21 രഥഃ ശരീരം പുരുഷസ്യ ദൃഷ്ടം; ആത്മാ നിയേത ിയാണ്യ് ആഹുർ അശ്വാൻ
ൈതർ അ മത്തഃ കുശലീ സദൈശ്വർ; ദാൈന്തഃ സുഖം യാതി രഥീവ ധീരഃ
22 ഷണ്ണാം ആത്മനി നിത്യാനാം ഇ ിയാണാം മാഥിനാം
േയാ ധീേരാ ധാരേയദ് രശ്മീൻ സ സ്യാത് പരമസാരഥിഃ
23 ഇ ിയാണാം സൃഷ്ടാനാം ഹയാനാം ഇവ വർത്മസു
ധൃതിം കുർവീത സാരേഥ്യ ധൃത്യാ താനി ജേയദ് വം
24 ഇ ിയാണാം ഹി ചരതാം യൻ മേനാ ഽനുവിധീയേത
തദ് അസ്യ ഹരേത ബുദ്ധിം നാവം വായുർ ഇവാംഭസി
25 േയഷു വി തിപദ്യേന്ത ഷട്സു േമാഹാത് ഫലാഗേമ
േതഷ്വ് അധ്യവസിതാധ്യായീ വിന്ദേത ധ്യാനജം ഫലം
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അധ്യായം 203

1 [മാർക്]
ഏവം തു സൂേക്ഷ്മ കഥിേത ധർമവ്യാേജന ഭാരത

ാഹ്മണഃ സ പുനഃ സൂക്ഷ്മം പ ച്ഛ സുസമാഹിതഃ
2 [ ാ]
സത്ത്വസ്യ രജസശ് ൈചവ തമസശ് ച യഥാതഥം
ഗുണാംസ് തേത്ത്വന േമ ഹി യഥാവദ് ഇഹ പൃച്ഛതഃ
3 [വ്യധ]
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
ഏഷാം ഗുണാൻ പൃഥേക്ത്വന നിേബാധ ഗദേതാ മമ
4 േമാഹാത്മകം തമസ് േതഷാം രജ ഏഷാം വർതകം

കാശബഹുലത്വാച് ച സത്ത്വം ജ്യായ ഇേഹാച്യേത
5 അവിദ്യാ ബഹുേലാ മൂഢഃ സ്വപ്നശീേലാ വിേചതനഃ
ദുർദൃശീകസ് തേമാ ധ്വസ്തഃ സേ ാധസ് താമേസാ ഽലസഃ
6 വൃത്ത വാേക്യാ മ ീ ച േയാ ഽനുരാഗ്യ് അഭ്യസൂയകഃ
വിവിത്സമാേനാ വി ർേഷ സ്തേബ്ധാ മാനീ സ രാജസഃ
7 കാശബഹുേലാ ധീേരാ നിർവിവിേത്സാ ഽനസൂയകഃ
അേ ാധേനാ നേരാ ധീമാൻ ദാന്തശ് ൈചവ സ സാത്ത്വികഃ
8 സാത്ത്വികസ് ത്വ് അഥ സംബുേദ്ധാ േലാകവൃേത്തന ിശ്യേത
യദാ ബുധ്യതി േബാദ്ധവ്യം േലാകവൃത്തം ജുഗുപ്സേത
9 ൈവരാഗ്യസ്യ ഹി രൂപം തു പുർവം ഏവ വർതേത
മൃദുർ ഭവത്യ് അഹങ്കാരഃ സീദത്യ് ആർജവം ച യത്
10 തേതാ ഽസ്യ സർവദ്വന്ദ്വാനി ശാമ്യന്തി പര രം
ന ചാസ്യ സംയേമാ നാമ ക്വ ചിദ് ഭവതി കശ് ചന
11 ശൂ േയാനൗ ഹി ജാതസ്യ സ്വഗുണാൻ ഉപതിഷ്ഠതഃ
ൈവശ്യത്വം ഭവതി ഹ്മൻ ക്ഷ ിയത്വം തൈഥവ ച
12 ആ േവ വർതമാനസ്യ ാഹ്മണ്യം അഭിജായേത
ഗുണാസ് േത കീർതിതാഃ സർേവ കിം ഭൂേയാ േ ാതും ഇച്ഛസി
13 [ ാ]
പാർഥിവം ധാതും ആസാദ്യ ശാരീേരാ ഽഗ്നിഃ കഥം ഭേവത്
അവകാശ വിേശേഷണ കഥം വർതയേത ഽനിലഃ
14 [മാർക്]

ശ്നം ഏതം സമുദ്ദിഷ്ടം ാഹ്മേണന യുധിഷ്ഠിര
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വ്യാധഃ സ കഥയാം ആസ ാഹ്മണായ മഹാത്മേന
15 [വ്യധ]
മൂർധാനം ആ ിേതാ വഹ്നിഃ ശരീരം പരിപാലയൻ

ാേണാ മൂർധനി ചാഗ്നൗ ച വർതമാേനാ വിേചഷ്ടേത
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച സർവം ാേണ തിഷ്ഠിതം
16 േ ഷ്ഠം തദ് ഏവ ഭൂതാനാം ഹ്മ േജ്യാതിർ ഉപാസ്മേഹ
സജ ഃ സർവഭൂതാത്മാ പുരുഷഃ സ സനാതനഃ
മേനാ ബുദ്ധിർ അഹങ്കാേരാ ഭൂതാനാം വിഷയശ് ച സഃ
17 ഏവം ത്വ് ഇഹ സ സർവ ാേണന പരിപാല്യേത
പൃഷ്ഠതസ് തു സമാേനന സ്വാം സ്വാം ഗതിം ഉപാ ിതഃ
18 ബസ്തി മൂേല ഗുേദ ൈചവ പാവകഃ സമുപാ ിതഃ
വഹൻ മൂ ം പുരീഷം ചാപ്യ് അപാനഃ പരിവർതേത
19 യേത്ന കർമണി ബേല യ ഏകസ് ിഷു വർതേത
ഉദാന ഇതി തം ാഹുർ അധ്യാത്മവിദുേഷാ ജനാഃ
20 സന്ധൗ സന്ധൗ സംനിവിഷ്ടഃ സർേവഷ്വ് അപി തഥാനിലഃ
ശരീേരഷു മനുഷ്യാണാം വ്യാന ഇത്യ് ഉപദിഷ്യേത
21 ധാതുഷ്വ് അഗ്നിസ് തു വിതതഃ സ തു വായുസമീരിതഃ
രസാൻ ധതൂംശ് ച േദാഷാംശ് ച വർതയൻ പരിധാവതി
22 ാണാനാം സംനിപാതാത് തു സംനിപാതഃ ജായേത
ഉഷ്മാ ചാഗ്നിർ ഇതി േജ്ഞേയാ േയാ ഽന്നം പചതി േദഹിനാം
23 അപാേനാദാനേയാർ മേധ്യ ാണവ്യാനൗ സമാഹിതൗ
സമന്വിതസ് ത്വ് അധിഷ്ഠാനം സമ്യക് പചതി പാവകഃ
24 തസ്യാപി പായുപര്യന്തസ് തഥാ സ്യാദ് ഉദസഞ്ജ്ഞിതഃ
േ ാതാംസി തസ്മാജ് ജായേന്ത സർവ ാേണഷു േദഹിനാം
25 അഗ്നിേവഗവഹഃ ാേണാ ഗുദാേന്ത തിഹന്യേത
സ ഊർധ്വം ആഗമ്യ പുനഃ സമുത്ക്ഷിപതി പാവകം
26 പക്വാശയസ് ത്വ് അേധാ നാഭ്യാ ഊർധ്വം ആമാശയഃ സ്ഥിതഃ
നാഭിമേധ്യ ശരീരസ്യ ാണാഃ സർേവ തിഷ്ഠിതാഃ
27 വൃത്താ ഹൃദയാത് സർവാസ് തിര്യഗ് ഊർധ്വം അധസ് തഥാ
വഹന്ത്യ് അന്നരസാൻ നാേഡ്യാ ദശ ാണ േചാദിതാഃ
28 േയാഗിനാം ഏഷ മാർഗസ് തു േയന ഗച്ഛന്തി തത്പരം
ജിത മാസനാ ധീരാ മൂർധന്യ് ആത്മാനം ആദധുഃ
ഏവം സർേവഷു വിതതൗ ാണാപാനൗ ഹി േദഹിഷു
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29 ഏകാദശ വികാരാത്മാ കലാ സംഭാരസംഭൃതഃ
മൂർതിമന്തം ഹി തം വിദ്ധി നിത്യം കർമ ജിതാത്മകം
30 തസ്മിൻ യഃ സംസ്ഥിേതാ ഹ്യ് അഗ്നിർ നിത്യം സ്ഥാല്യം ഇവാഹിതഃ
ആത്മാനം തം വിജാനീഹി നിത്യം േയാഗജിതാത്മകം
31 േദേവാ യഃ സംസ്ഥിതസ് തസ്മിന്ന് അബ്ബി ർ ഇവ പുഷ്കേര
േക്ഷ ജ്ഞം തം വിജാനീഹി നിത്യം ത്യാഗജിതാത്മകം
32 ജീവാത്മകാനി ജാനീഹി രേജാ സത്ത്വം തമസ് തഥാ
ജീവം ആത്മഗുണം വിദ്ധി തഥാത്മാനം പരാത്മകം
33 സേചതനം ജീവഗുണം വദന്തി; സ േചഷ്ടേത േചഷ്ടയേത ച സർവം
തതഃ പരം േക്ഷ വിേദാ വദന്തി; ാകൽപയദ് േയാ ഭുവനാനി സപ്ത
34 ഏവം സർേവഷു ഭൂേതഷു ഭൂതാത്മാ ന കാശേത
ദൃശ്യേത ത്വ് അ ്യയാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ ജ്ഞാനേവദിഭിഃ
35 ചിത്തസ്യ ഹി സാേദന ഹന്തി കർമ ശുഭാശുഭം

സന്നാത്മാത്മനി സ്ഥിത്വാ സുഖം ആനന്ത്യം അ േത
36 ലക്ഷണം തു സാദസ്യ യഥാ തൃപ്തഃ സുഖം സ്വേപത്
നിവാേത വാ യഥാ ദീേപാ ദീേപ്യത് കുശലദീപിതഃ
37 പൂർവരാേ പേര ൈചവ യുഞ്ജാനഃ സതതം മനഃ
ലബ്ധാഹാേരാ വിശുദ്ധാത്മാ പശ്യന്ന് ആത്മാനം ആത്മനി
38 ദീേപ്തേനവ ദീേപന മേനാ ദീേപന പശ്യതി
ദൃഷ്ട്വാത്മാനം നിരാത്മാനം തദാ സ തു വിമുച്യേത
39 സർേവാപാൈയസ് തു േലാഭസ്യ േ ാധസ്യ ച വിനി ഹഃ
ഏതത് പവി ം യജ്ഞാനാം തേപാ ൈവ സ്രങ്കേമാ മതഃ
40 നിത്യം േ ാധാത് തേപാ രേക്ഷച് ിയം രേക്ഷത മത്സരാത്
വിദ്യാം മാനാപമാനാഭ്യാം ആത്മാനം തു മാദതഃ
41 ആനൃശംസ്യം പേരാ ധർമഃ ക്ഷമാ ച പരമം ബലം
ആത്മജ്ഞാനം പരം ജ്ഞാനം പരം സത്യ തം തം
42 സത്യസ്യ വചനം േ േയാ സത്യം ജ്ഞാനം ഹിതം ഭേവത്
യദ് ഭൂതഹിതം അത്യന്തം തദ് ൈവ സത്യം പരം മതം
43 യസ്യ സർേവ സമാരംഭാ നിരാശീർ ബന്ധനാഃ സദാ
ത്വാേഗ യസ്യ ഹുതം സർവം സ ത്യാഗീ സ ച ബുദ്ധിമാൻ
44 യേതാ ന ഗുരുർ അപ്യ് ഏനം ച്യാവേയദ് ഉപപാദയൻ
തം വിദ്യാദ് ഹ്മേണാ േയാഗം വിേയാഗം േയാഗസഞ്ജ്ഞിതം
45 ന ഹിംസ്യാത് സർവഭൂതാനി ൈമ ായണ ഗതശ് ചേരത്
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േനദം ജീവിതം ആസാദ്യ ൈവരം കുർവീത േകന ചിത്
46 ആകിഞ്ചന്യം സുസേന്താേഷാ നിരാശിത്വം അചാപലം
ഏതദ് ഏവ പരം ജ്ഞാനം സദ് ആത്മജ്ഞാനം ഉത്തമം
47 പരി ഹം പരിത്യജ്യ ഭവ ബുദ്ധ്യാ യത തഃ
അേശാകം സ്ഥാനം ആതിേഷ്ഠൻ നിശ്ചലം േ ത്യ േചഹ ച
48 തേപാനിേത്യന ദാേന്തന മുനിനാ സന്തയാത്മനാ
അജിതം േജതുകാേമന ഭാവ്യം സംേഗഷ്വ് അസംഗിനാ
49 ഗുണാഗുണം അനാസംഗം ഏകകാര്യം അനന്തരം
ഏതദ് ാഹ്മണ േത വൃത്തം ആഹുർ ഏകപദം സുഖം
50 പരിത്യജതി േയാ ദുഃഖം സുഖം ചാപ്യ് ഉഭയം നരഃ

ഹ്മ ാേപ്നാതി േസാ ഽത്യന്തം അസംേഗന ച ഗച്ഛതി
51 യഥാ തം ഇദം സർവം സമാേസന ദ്വിേജാത്തമ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാത്മ കിം ഭൂേയാ േ ാതും ഇച്ഛസി
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അധ്യായം 204

1 [മാർക്]
ഏവം സങ്കഥിേത കൃേത്സ്ന േമാക്ഷധർേമ യുധിഷ്ഠിര
ദൃഢം ീതിമനാ വിേ ാ ധർമവ്യാധം ഉവാച ഹ
2 ന്യായയുക്തം ഇദം സർവം ഭവതാ പരികീർതിതം
ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് ധർേമഷ്വ് ഇഹ ഹി ദൃശ്യേത
3 [വ്യധ]

ത്യക്ഷം മമ േയാ ധർമസ് തം പശ്യ ദ്വിജസത്തമ
േയന സിദ്ധിർ ഇയം ാപ്താ മയാ ാഹ്മണപുംഗവ
4 ഉത്തിഷ്ഠ ഭഗവൻ ക്ഷി ം വിശ്യാഭ്യന്തരം ഗൃഹം

ം അർഹസി ധർമജ്ഞ മാതരം പിതരം ച േമ
5 [മാർക്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ വിശ്യാഥ ദദർശ പരമാർചിതം
സൗധം ഹൃദ്യം ചതുർശാലം അതീവ ച മേനാഹരം
6 േദവതാ ഗൃഹസങ്കാശം ൈദവൈതശ് ച സുപൂജിതം
ശയനാസനസംബാധം ഗൈന്ധശ് ച പരൈമർ യുതം
7 ത ശു ാംബര ധരൗ പിതരാവ് അസ്യ പൂജിതൗ
കൃതാഹാരൗ സുതുഷ്ടൗ താവ് ഉപവിഷ്ടൗ വരാസേന
ധർമവ്യാധസ് തുതൗ ദൃഷ്ട്വാ പാേദഷു ശിരസാപതത്
8 [വൃദ്ധൗ]
ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ധർമജ്ഞ ധർമസ് ത്വാം അഭിരക്ഷതു

ീതൗ സ്വസ് തവ ശൗേചന ദീർഘം ആയുർ അവാ ഹി
സത് പുേ ണ ത്വയാ പു നിത്യകാലം സുപൂജിതൗ
9 ന േത ഽന്യദ് ൈദവതം കിം ചിദ് ൈദവേതഷ്വ് അപി വർതേത

യതത്വാദ് ദ്വിജാതീനാം ദേമനാസി സമന്വിതഃ
10 പിതുഃ പിതാമഹാ േയ ച തൈഥവ പിതാമഹാഃ

ീതാസ് േത സതതം പു ദേമനാവാം ച പൂജയാ
11 മനസാ കർമണാ വാചാ ശു ഷാ ൈനവ ഹീയേത
ന ചാന്യാ വിതഥാ ബുദ്ധിർ ദൃശ്യേത സാ തം തവ
12 ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ യഥാ വൃദ്ധൗ സുപൂജിതൗ
തഥാ ത്വയാ കൃതം സർവം തദ് വിശിഷ്ടം ച പു ക
13 [മാർക്]
തതസ് തം ാഹ്മണം താഭ്യാം ധർമവ്യാേധാ ന്യേവദയത്
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തൗ സ്വാഗേതന തം വി ം അർചയാം ആസതുസ് തദാ
14 തിഗൃഹ്യ ച താം പൂജാം ദ്വിജഃ പ ച്ഛ താവ് ഉഭൗ
സപു ാഭ്യാം സഭൃത്യാഭ്യാം കച് ചിദ് വാം കുശലം ഗൃേഹ
അനാമയം ച വാം കച് ചിത് സൈദേവഹ ശരീരേയാഃ
15 [വൃദ്ധൗ]
കുശലം േനാ ഗൃേഹ വി ഭൃത്യവർേഗ ച സർവശഃ
കച് ചിത് ത്വം അപ്യ് അവിേഘ്നന സ ാേപ്താ ഭഗവന്ന് ഇഹ
16 [മാർക്]
ബാഢം ഇത്യ് ഏവ തൗ വി ഃ ത വാച മുദാന്വിതഃ
ധർമവ്യാധസ് തു തം വി ം അർഥവദ് വാക്യം അ വീത്
17 പിതാ മാതാ ച ഭഗവന്ന് ഏതൗ േമ ൈദവതം പരം
യദ് ൈദവേതഭ്യഃ കർതവ്യം തദ് ഏതാഭ്യാം കേരാമ്യ് അഹം
18 യ ിംശദ് യഥാ േദവാഃ സർേവ ശ പുേരാഗമാഃ
സ ജ്യാഃ സർവേലാകസ്യ തഥാ വൃത്താവ് ഇമൗ മമ
19 ഉപഹാരാൻ ആഹരേന്താ േദവതാനാം യഥാ ദ്വിജാഃ
കുർവേത തദ്വദ് ഏതാഭ്യാം കേരാമ്യ് അഹം അത ിതഃ
20 ഏതൗ േമ പരമം ഹ്മൻ പിതാ മാതാ ച ൈദവതം
ഏതൗ പുൈഷ്പഃ ഫൈല രൈത്നസ് േതാഷയാമി സദാ ദ്വിജ
21 ഏതാവ് ഏവാഗ്നേയാ മഹ്യം യാൻ വദന്തി മനീഷിണഃ
യജ്ഞാ േവദാശ് ച ചത്വാരഃ സർവം ഏതൗ മമ ദ്വിജ
22 ഏതദർഥം മമ ാണാ ഭാര്യാ പു ാഃ സുഹൃജ്ജനാഃ
സപു ദാരഃ ശു ഷാം നിത്യം ഏവ കേരാമ്യ് അഹം
23 സ്വയം ച സ്നാപയാമ്യ് ഏതൗ തഥാ പാദൗ ധാവേയ
ആഹാരം സ യച്ഛാമി സ്വയം ച ദ്വിജസത്തമ
24 അനുകൂലാഃ കഥാ വച്മി വി ിയം പരിവർജയൻ
അധർേമണാപി സംയുക്തം ിയം ആഭ്യാം കേരാമ്യ് അഹം
25 ധർമം ഏവ ഗുരും ജ്ഞാത്വാ കേരാമി ദ്വിജസത്തമ
അത ിതഃ സദാ വി ശു ഷാം ൈവ കേരാമ്യ് അഹം
26 പൈഞ്ചവ ഗുരേവാ ഹ്മൻ പുരുഷസ്യ ബഭൂഷതഃ
പിതാ മാതാഗ്നിർ ആത്മാ ച ഗുരുശ് ച ദ്വിജസത്തമ
27 ഏേതഷു യസ് തു വർേതത സമ്യഗ് ഏവ ദ്വിേജാത്തമ
ഭേവയുർ അഗ്നയസ് തസ്യ പരിചീർണാസ് തുനിത്യശഃ
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ഗാർഹേസ്ഥ്യ വർതമാനസ്യ ധർമ ഏഷ സനാതനഃ
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അധ്യായം 205

1 [മാർക്]
ഗുരൂ നിേവദ്യ വി ായ തൗ മാതാപിതരാവ് ഉഭൗ
പുനർ ഏവ സ ധർമാത്മാ വ്യാേധാ ാഹ്മണം അ വീത്
2 വൃത്ത ച ർ ജാേതാ ഽസ്മി സമ്പശ്യ തപേസാ ബലം
യദർഥം ഉേക്താ ഽസി തയാ ഗച്ഛസ്വ മിഥിലാം ഇതി
3 പതിശു ഷ പരയാ ദാന്തയാ സത്യശീലയാ
മിഥിലായാം വസൻ വ്യാധഃ സ േത ധർമാൻ വക്ഷ്യതി
4 [ ാ]
പതി തായാഃ സത്യായാഃ ശീലാഢ്യായാ യത ത
സം ത്യ വാക്യം ധർമജ്ഞ ഗുണവാൻ അസി േമ മതഃ
5 [വ്യധ]
യത് തദാ ത്വം ദ്വിജേ ഷ്ഠ തേയാേക്താ മാം തി േഭാ
ദൃഷ്ടം ഏതത് തയാ സമ്യഗ് ഏകപത്ന്യാ ന സംശയഃ
6 ത്വദ് അനു ഹ ബുദ്ധ്യാ തു വിൈ തദ് ദർശിതം മയാ
വാക്യം ച ശൃണു േമ താത യത് േത വേക്ഷ്യ ഹിതം ദ്വിജ
7 ത്വയാ വിനികൃതാ മാതാ പിതാ ച ദ്വിജസത്തമ
അനിസൃേഷ്ടാ ഽസി നി ാേന്താ ഗൃഹാത് താഭ്യാം അനിന്ദിത
േവേദാച്ചാരണ കാര്യാർഥം അയുക്തം തത് ത്വയാ കൃതം
8 തവ േശാേകന വൃദ്ധൗ താവ് അന്ധൗ ജാതൗ തപസ്വിനൗ
തൗ സാദയിതും ഗച്ഛ മാ ത്വാ ധർേമാ ഽത്യഗാൻ മഹാൻ
9 തപസ്വീ ത്വം മഹാത്മാ ച ധർേമ ച നിരതഃ സദാ
സർവം ഏതദ് അപാർഥം േത ക്ഷി ം തൗ സ സാദയ
10 ദ്ദധസ്യ മമ ഹ്മൻ നാന്യഥാ കർതും അർഹസി
ഗമ്യതാം അദ്യ വി ർേഷ േ യസ് േത കഥയാമ്യ് അഹം
11 [ ാ]
യദ് ഏതദ് ഉക്തം ഭവതാ സർവം സത്യം അസംശയം

ീേതാ ഽസ്മി തവ ധർമജ്ഞ സാധ്വ് ആചാര ഗുണാന്വിത
12 [വ്യധ]
ൈദവത തിേമാ ഹി ത്വം യസ് ത്വം ധർമം അനു തഃ
പുരാണം ശാശ്വതം ദിവ്യം ദു ാപം അകൃതാത്മഭിഃ
13 അത ിതഃ കുരു ക്ഷി ം മാതാപിേ ാർ ഹി പൂജനം
അതഃ പരം അഹം ധർമം നാന്യം പശ്യാമി കം ചന
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14 [ ാ]
ഇഹാഹം ആഗേതാ ദിഷ്ട്യാ ദിഷ്ട്യാ േമ സംഗതം ത്വയാ
ഈദൃശാ ദുർലഭാ േലാേക നരാ ധർമ ദർശകാഃ
15 ഏേകാ നരസഹേ ഷു ധർമവിദ് വിദ്യേത ന വാ

ീേതാ ഽസ്മി തവ സേത്യന ഭ ം േത പുരുേഷാത്തമ
16 പതമാേനാ ഹി നരേക ഭവതാസ്മി സമു തഃ
ഭവിതവ്യം അൈഥവം ച യദ് ദൃേഷ്ടാ ഽസി മയാനഘ
17 രാജാ യയാതിർ ദൗഹിൈ ഃ പതിതസ് താരിേതാ യഥാ
സദ്ഭിഃ പുരുഷശാർദൂല തഥാഹം ഭവതാ ത്വ് ഇഹ
18 മാതാ പിതൃഭ്യാം ശു ഷാം കരിേഷ്യ വചനാത് തവ
നാകൃതാത്മാ േവദയതി ധർമാധർമവിനിശ്ചയം
19 ദുർേജ്ഞയഃ ശാശ്വേതാ ധർമഃ ശൂ േയാനൗ ഹി വർതതാ
ന ത്വാം ശൂ ം അഹം മേന്യ ഭവിതവ്യം ഹി കാരണം
േയന കർമ വിപാേകന ാേതയം ശൂ താ ത്വയാ
20 ഏതദ് ഇച്ഛാമി വിജ്ഞാതും തേത്ത്വന ഹി മഹാമേത
കാമയാ ഹി േമ തഥ്യം സർവം ത്വം യതാത്മവാൻ
21 [വ്യധ]
അനതി മണീയാ ഹി ാഹ്മണാ ൈവ ദ്വിേജാത്തമ
ശൃണു സർവം ഇദം വൃത്തം പൂർവേദേഹ മമാനഘ
22 അഹം ഹി ാഹ്മണഃ പൂർവം ആസം ദ്വിജ വരാത്മജ
േവദാധ്യായീ സുകുശേലാ േവദാംഗാനാം ചപാരഗഃ
ആത്മേദാഷകൃൈതർ ഹ്മന്ന് അവസ്ഥാ ാപ്തവാൻ ഇമാം
23 കശ് ചിദ് രാജാ മമ സഖാ ധനുർേവദപരായണഃ
സംസർഗാദ് ധനുഷി േ ഷ്ഠസ് തേതാ ഽഹം അഭവം ദ്വിജ
24 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു മൃഗയാം നിർഗേതാ നൃപഃ
സഹിേതാ േയാധമുൈഖ്യശ് ച മ ിഭിശ് ച സുസംവൃതഃ
തേതാ ഽഭ്യഹൻ മൃഗാംസ് ത സുബഹൂൻ ആ മം തി
25 അഥ ക്ഷിപ്തഃ ശേരാ േഘാേരാ മയാപി ദ്വിജസത്തമ
താഡിതശ് ച മുനിസ് േതന ശേരണാനതപർവണാ
26 ഭൂമൗ നിപതിേതാ ഹ്മന്ന് ഉവാച തിനാദയൻ
നാപരാധ്യാമ്യ് അഹം കിം ചിത് േകന പാപം ഇദം കൃതം
27 മന്വാനസ് തം മൃഗം ചാഹം സ ാപ്തഃ സഹസാ മുനിം
അപശ്യം തം ഋഷിം വിദ്ധം ശേരണാനതപർവണാ
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തം ഉ തപസം വി ം നിഷ്ടനന്തം മഹീതേല
28 അകാര്യ കരണാച് ചാപി ഭൃശം േമ വ്യഥിതം മനഃ
അജാനതാ കൃതം ഇദം മേയത്യ് അഥ തം അ വം
ക്ഷ ം അർഹസി േമ ഹ്മന്ന് ഇതി േചാേക്താ മയാ മുനിഃ
29 തതഃ ത്യ വീദ് വാക്യം ഋശിർ മാം േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
വ്യാധസ് ത്വം ഭവിതാ ര ശൂ േയാനാവ് ഇതി ദ്വിജ
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അധ്യായം 206

1 [വ്യധ]
ഏവം ശേപ്താ ഽഹം ഋഷിണാ തദാ ദ്വിജവേരാത്തമ
അഭി സാദയം ഋഷിം ഗിരാ വാക്യം വിശാരദം
2 അജാനതാ മയാകാര്യം ഇദം അദ്യ കൃതം മുേന
ക്ഷ ം അർഹസി തത് സർവം സീദ ഭഗവന്ന് ഇതി
3 [ർസിർ]
നാന്യഥാ ഭവിതാ ശാപ ഏവം ഏതദ് അസംശയം
ആനൃശംസ്യാദ് അഹം കിം ചിത് കർതാനു ഹം അദ്യ േത
4 ശൂ േയാനൗ വർതമാേനാ ധർമേജ്ഞാ ഭവിതാ ഹ്യ് അസി
മാതാപിേ ാശ് ച ശു ഷാം കരിഷ്യസി ന സംശയഃ
5 തയാ ശു ഷയാ സിദ്ധിം മഹതീം സമവാപ്സ്യസി
ജാതി മശ് ച ഭവിതാ സ്വർഗം ൈചവ ഗമിഷ്യസി
ശാപക്ഷയാേന്ത നിർവൃേത്ത ഭവിതാസി പുനർ ദ്വിജഃ
6 [വ്യധ]
ഏവം ശപ്തഃ പുരാ േതന ഋഷിണാസ്മ്യ് ഉ േതജസാ

സാദശ് ച കൃതസ് േതന മൈമവം ദ്വിപദാം വര
7 ശരം േചാ തവാൻ അസ്മി തസ്യ ൈവ ദ്വിജസത്തമ
ആ മം ച മയാ നീേതാ ന ച ാൈണർ വ്യയുജ്യത
8 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യഥാ മമ പുരാഭവത്
അഭിതശ് ചാപി ഗന്തവ്യം മയാ സ്വർഗം ദ്വിേജാത്തമ
9 [ ാ]
ഏവം ഏതാനി പുരുഷാ ദുഃഖാനി ച സുഖാനി ച

ാ വന്തി മഹാബുേദ്ധ േനാത്കണ്ഠാം കർതും അർഹസി
ദുഷ്കരം ഹി കൃതം താത ജാനതാ ജാതിം ആത്മനഃ
10 കർമ േദാഷശ് ച ൈവ വിദ്വന്ന് ആത്മജാതികൃേതന ൈവ
കം ചിത് കാലം മൃഷ്യതാം ൈവ തേതാ ഽസി ഭവിതാ ദ്വിജഃ
സാ തം ച മേതാ േമ ഽസി ാഹ്മേണാ നാ സംശയഃ
11 ാഹ്മണഃ പതനീേയഷു വർതമാേനാ വികർമസു
ദാംഭിേകാ ദു ത ായഃ ശൂേ ണ സദൃേശാ ഭേവത്
12 യസ് തു ശൂേ ാ ദേമ സേത്യ ധർേമ ച സതേതാത്ഥിതഃ
തം ാഹ്മണം അഹം മേന്യ വൃേത്തന ഹി ഭേവദ് ദ്വിജഃ
13 കർമ േദാേഷണ വിഷമാ ഗതിം ആേപ്നാതി ദാരുണാം
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ക്ഷീണേദാഷം അഹം മേന്യ ചാഭിതസ് ത്വാം നേരാത്തമ
14 കർതും അർഹസി േനാത്കണ്ഠാം ത്വദ്വിധാ ഹ്യ് അവിഷാദിനഃ
േലാകവൃത്താന്തവൃത്തജ്ഞാ നിത്യം ധർമപരായണാഃ
15 [വ്യധ]

ജ്ഞയാ മാനസം ദുഃഖം ഹന്യാച് ഛാരീരം ഔഷൈധഃ
ഏതദ് വിജ്ഞാനസാമർഥ്യം ന ബാൈലഃ സമതാം േജത്
16 അനിഷ്ട സ േയാഗാച് ച വി േയാഗാത് ിയസ്യ ച
മാനുഷാ മാനൈസർ ദുഃൈഖർ യുജ്യേന്ത അൽപബുദ്ധയഃ
17 ഗുൈണർ ഭൂതാനി യുജ്യേന്ത വിയുജ്യേന്ത തൈഥവ ച
സർവാണി ൈനതദ് ഏകസ്യ േശാകസ്ഥാനം ഹി വിദ്യേത
18 അനിേഷ്ടനാന്വിതം പശ്യംസ് തഥാ ക്ഷി ം വിരജ്യേത
തതശ് ച തികുർവന്തി യദി പശ്യന്ത്യ് ഉപ മം
േശാചേതാ ന ഭേവത് കിം ചിത് േകവലം പരിതപ്യേത
19 പരിത്യജന്തി േയ ദുഃഖം സുഖം വാപ്യ് ഉഭയം നരാഃ
ത ഏവ സുഖം ഏധേന്ത ജ്ഞാനതൃപ്താ മനീഷിണഃ
20 അസേന്താഷ പരാ മൂഢാഃ സേന്താഷം യാന്തി പണ്ഡിതാഃ
അസേന്താഷസ്യ നാസ്ത്യ് അന്തസ് തുഷ്ടിസ് തു പരമം സുഖം
ന േശാചന്തി ഗതാധ്വാനഃ പശ്യന്തഃ പരമാം ഗതിം
21 ന വിഷാേദ മേനാ കാര്യം വിഷാേദാ വിഷം ഉത്തമം
മാരയത്യ് അകൃത ജ്ഞം ബാലം ദ്ധ ഇേവാരഗഃ
22 യം വിഷാദാഭിഭവതി വിഷേമ സമുപസ്ഥിേത
േതജസാ തസ്യ ഹീനസ്യ പുരുഷാർേഥാ ന വിദ്യേത
23 അവശ്യം ിയമാണസ്യ കർമേണാ ദൃശ്യേത ഫലം
ന ഹി നിർേവദം ആഗമ്യ കിം ചിത് ാേപ്നാതി േശാഭനം
24 അഥാപ്യ് ഉപായം പേശ്യത ദുഃഖസ്യ പരിേമാക്ഷേണ
അേശാചന്ന് ആരേഭൈതവ യുക്തശ് ചാവ്യസനീ ഭേവത്
25 ഭൂേതഷ്വ് അഭാവം സഞ്ചിന്ത്യ േയ തു ബുേദ്ധഃ പരം ഗതാഃ
ന േശാചന്തി കൃത ജ്ഞാഃ പശ്യന്തഃ പരമാം ഗതിം
26 ന േശാചാമി ച ൈവ വിദ്വൻ കാലാകാങ്ക്ഷീ സ്ഥിേതാ ഽസ്മ്യ് അഹം
ഏൈതർ നിർദശൈനർ ഹ്മൻ നാവസീദാമി സത്തമ
27 [ ാ]
കൃത േജ്ഞാ ഽസി േമധാവീ ബുദ്ധിശ് ച വിപുലാ തവ
നാഹം ഭവന്തം േശാചാമി ജ്ഞാനതൃേപ്താ ഽസി ധർമവിത്
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28 ആപൃേച്ഛ ത്വാം സ്വസ്തി േത ഽ ധർമസ് ത്വാ പരിരക്ഷതു
അ മാദസ് തു കർതേവ്യാ ധർേമ ധർമഭൃതാം വര
29 [മാർക്]
ബാഢം ഇത്യ് ഏവ തം വ്യാധഃ കൃതാഞ്ജലിർ ഉവാച ഹ

ദക്ഷിണം അേഥാ കൃത്വാ സ്ഥിേതാ ദ്വിജസത്തമഃ
30 സ തു ഗത്വാ ദ്വിജഃ സർവാം ശു ഷാം കൃതവാംസ് തദാ
മാതാ പിതൃഭ്യാം വൃദ്ധാഭ്യാം യഥാന്യായം സുസംശിതഃ
31 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം നിഖിേലന യുധിഷ്ഠിര
പൃഷ്ടവാൻ അസി യം താത ധർമം ധർമഭൃതാം വര
32 പതി തായാ മാഹാത്മ്യം ാഹ്മണസ്യ ച സത്തമ
മാതാ പിേ ാശ് ച ശു ഷാ വ്യാേധ ധർമശ് ച കീർതിതഃ
33 [യ്]
അത്യദ്ഭുതം ഇദം ഹ്മൻ ധർമാഖ്യാനം അനുത്തമം
സർവധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠ കഥിതം ദ്വിജസത്തമ
34 സുഖ വ്യതയാ വിദ്വൻ മുഹൂർതം ഇവ േമ ഗതം
ന ഹി തൃേപ്താ ഽസ്മി ഭഗവാഞ് ശൃണ്വാേനാ ധർമം ഉത്തമം
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അധ്യായം 207

1 [ൈവ]
േത്വമാം ധർമസംയുക്താം ധർമരാജഃ കഥാം ശുഭാം

പുനഃ പ ച്ഛ തം ഋഷിം മാർകേണ്ഡയം തപസ്വിനം
2 [യ്]
കഥം അഗ്നിർ വനം യാതഃ കഥം ചാപ്യ് അംഗിരാഃ പുരാ
നേഷ്ട ഽഗ്നൗ ഹവ്യം അവഹദ് അഗ്നിർ ഭൂത്വാ മഹാൻ ഋഷിഃ
3 അഗ്നിർ യദാ ത്വ് ഏക ഏവ ബഹുത്വം ചാസ്യ കർമസു
ദൃശ്യേത ഭഗവൻ സർവം ഏതദ് ഇച്ഛാമി േവദിതും
4 കുമാരശ് ച യേഥാത്പേന്നാ യഥാ ചാേഗ്നഃ സുേതാ ഽഭവത്
യഥാ രു ാച് ച സംഭൂേതാ ഗംഗായാം കൃത്തികാസു ച
5 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ത്വത്തഃ േ ാതും ഭാർഗവനന്ദന
കൗതൂഹലസമാവിേഷ്ടാ യഥാതഥ്യം മഹാമുേന
6 [മാർക്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
യഥാ േദ്ധാ ഹുതവഹസ് തപസ് ത ം വനം ഗതഃ
7 യഥാ ച ഭഗവാൻ അഗ്നിഃ സ്വയം ഏവാംഗിരാഭവത്
സന്താപയൻ സ്വ ഭയാ നാശയംസ് തിമിരാണി ച
8 ആ മേസ്ഥാ മഹാഭാേഗാ ഹവ്യവാഹം വിേശഷയൻ
തഥാ സ ഭൂത്വാ തു തദാ ജഗത് സർവം കാശയൻ
9 തേപാ ചരംശ് ച ഹുതഭുക് സന്തപ്തസ് തസ്യ േതജസാ
ഭൃശം ാനശ് ച േതജസ്വീ ന സ കിം ചിത് ജജ്ഞിവാൻ
10 അഥ സഞ്ചിന്തയാം ആസ ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
അേന്യാ ഽഗ്നിർ ഇഹ േലാകാനാം ഹ്മണാ സ വർതിതഃ
അഗ്നിത്വം വി നഷ്ടം ഹി തപ്യമാനസ്യ േമ തപഃ
11 കഥം അഗ്നിഃ പുനർ അഹം ഭേവയം ഇതി ചിന്ത്യ സഃ
അപശ്യദ് അഗ്നിവൽ േലാകാംസ് താപയന്തം മഹാമുനിം
12 േസാപാസർപച് ഛൈനർ ഭീതസ് തം ഉവാച തദാംഗിരാഃ
ശീ ം ഏവ ഭവസ്വാഗ്നിസ് ത്വം പുനർ േലാകഭാവനഃ
വിജ്ഞാതശ് ചാസി േലാേകഷു ിഷു സംസ്ഥാന ചാരിഷു
13 ത്വം അേഗ്ന ഥമഃ സൃേഷ്ടാ ഹ്മണാ തിമിരാപഹഃ
സ്വസ്ഥാനം തിപദ്യസ്വ ശീ ം ഏവ തേമാനുദ
14 [അഗ്നി]
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നഷ്ടകീർതിർ അഹം േലാേക ഭവാഞ് ജാേതാ ഹുതാശനഃ
ഭവന്തം ഏവ ജ്ഞാസ്യന്തി പാവകം ന തു മാം ജനാഃ
15 നിക്ഷിപാമ്യ് അഹം അഗ്നിത്വം ത്വം അഗ്നിഃ ഥേമാ ഭവ
ഭവിഷ്യാമി ദ്വിതീേയാ ഽഹം ാജാപത്യക ഏവ ച
16 [അൻഗിരസ്]
കുരു പുണ്യം കാസ്വ് അർഗ്യം ഭവാഗ്നിസ് തിമിരാപഹഃ
മാം ച േദവകുരുഷ്വാേഗ്ന ഥമം പു ം അഞ്ജസാ
17 [മാർക്]
തച് ത്വാംഗിരേസാ വാക്യം ജാതേവദാസ് തഥാകേരാത്
രാജൻ ബൃഹ തിർ നാമ തസ്യാപ്യ് അംഗിരസഃ സുതഃ
18 ജ്ഞാത്വാ ഥമജം തം തു വേഹ്നർ ആംഗിരസം സുതം
ഉേപത്യ േദവാഃ പ ഃ കാരണം ത ഭാരത
19 സ തു പൃഷ്ടസ് തദാ േദൈവസ് തതഃ കാരണം അ വീത്

ത്യഗൃഹ്ണംസ് തു േദവാശ് ച തദ് വേചാ ഽംഗിരസസ് തദാ
20 ത നാനാവിധാൻ അഗ്നീൻ വക്ഷ്യാമി മഹാ ഭാൻ
കർമഭിർ ബഹുഭിഃ ഖ്യാതാൻ നാനാത്വം ാഹ്മേണഷ്വ് ഇഹ
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അധ്യായം 208

1 [മാർക്]
ഹ്മേണാ യസ് തൃതീയസ് തു പു ഃ കുരുകുേലാദ്വഹ

തസ്യാപവ സുതാ ഭാര്യാ ജാസ് തസ്യാപി േമ ശൃണു
2 ബൃഹേജ്ജ്യാതിർ ബൃഹത്കീർതിർ ബൃഹദ് ഹ്മാ ബൃഹന്മനാഃ
ബൃഹന്മേ ാ ബൃഹദ്ഭാസസ് തഥാ രാജൻ ബൃഹ തിഃ
3 ജാസു താസു സർവാസു രൂേപണാ തിമാഭവത്
േദവീ ഭാനുമതീ നാമ ഥമാംഗിരസഃ സുതാ
4 ഭൂതാനാം ഏവ സർേവഷാം യസ്യാം രാഗസ് തദാഭവത്
രാഗാദ് രാേഗതി യാം ആഹുർ ദ്വിതീയാംഗിരസഃ സുതാ
5 യാം കപർദി സുതാം ആഹുർ ദൃശ്യാദൃേശ്യതി േദഹിനഃ
തനുത്വാത് സാ സിനീവാലീ തൃതീയാംഗിരസഃ സുതാ
6 പശ്യത്യ് അർചിഷ്മതീ ഭാഭിർ ഹവിർ ഭിശ് ച ഹവിഷ്മതീ
ഷഷ്ഠം അംഗിരസഃ കന്യാം പുണ്യാം ആഹുർ ഹവിഷ്മതീം
7 മഹാമേഖഷ്വ് ആംഗിരഷീ ദീപ്തിമ മഹാമതീ
മഹാമതീതി വിഖ്യാതാ സപ്തമീ കഥ്യേത സുതാ
8 യാം തു ദൃഷ്ട്വാ ഭഗവതീം ജനഃ കുഹുകുഹായേത
ഏകാനംേശതി യാം ആഹുഃ കുഹൂം അംഗ്നിരസഃ സുതാം
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അധ്യായം 209

1 [മാർക്]
ബൃഹ േതശ് ചാ മസീ ഭാര്യാഭൂദ് യാ യശസ്വിനീ
അഗ്നീൻ സാജനയത് പുണ്യാഞ് ശേഡകാം ചാപി പു ികാം
2 ആഹുതിഷ്വ് ഏവ യസ്യാേഗ്നർ ഹവിർ ആജ്യം വിധീയേത
േസാ ഽഗ്നിർ ബൃഹ േതഃ പു ഃ ശമ ർ നാമ മഹാ ഭഃ
3 ചാതുർമാേസ്യഷു യേസ്യഷ്ട്യാം അശ്വേമേധ ഽ ജഃ പശുഃ
ദീേപ്താ ജ്വാൈലർ അേനകാഭിർ അഗ്നിർ ഏേകാ ഽഥ വീര്യവാൻ
4 ശേമ്യാർ അ തിമാ ഭാര്യാ സത്യാ സത്യാ ച ധർമജാ
അഗ്നിസ് തസ്യ സുേതാ ദീപ്തസ് തി ഃ കന്യാശ് ച സു താഃ
5 ഥേമനാജ്യ ഭാേഗന പൂജ്യേത േയാ ഽഗ്നിർ അധ്വേര
അഗ്നിസ് തസ്യ ഭരദ്വാജഃ ഥമഃ പു ഉച്യേത
6 പൗർണമാേസ്യഷു സർേവഷു ഹവിർ ആജ്യം േവാദ്യതം
ഭരേതാ നാമതഃ േസാ ഽഗ്നിർ ദ്വിതീയഃ ശമ തഃ സുതഃ
7 തി ഃ കന്യാ ഭവന്ത്യ് അന്യാ യാസാം സ ഭരതഃ പതിഃ
ഭരതസ് തു സുതസ് തസ്യ ഭവത്യ് ഏകാ ച പു ികാ
8 ഭരേതാ ഭരതസ്യാേഗ്നഃ പാവകസ് തു ജാപേതഃ
മഹാൻ അത്യർഥം അഹിതസ് തഥാ ഭരതസത്തമ
9 ഭരദ്വാജസ്യ ഭാര്യാ തു വീരാ വീരശ് ച പിണ്ഡദഃ

ാഹുർ ആേജ്യന തേസ്യജ്യാം േസാമേസ്യവ ദ്വിജാഃ ശൈനഃ
10 ഹവിഷാ േയാ ദ്വിതീേയന േസാേമന സഹ യുജ്യേത
രഥ ഭൂ രഥധ്വാനഃ കുംഭേരതാഃ സ ഉച്യേത
11 സരയ്വാം ജനയത് സിദ്ധിം ഭാനും ഭാഭിഃ സമാവൃേണാത്
ആേഗ്നയം ആനയൻ നിത്യം ആഹ്വാേനഷ്വ് ഏഷ കഥ്യേത
12 യസ് തു ന ച്യവേത നിത്യം യശസാ വർചസാ ിയാ
അഗ്നിർ നിശ്ച്യവേനാ നാമ പൃഥിവീം സ്തൗതി േകവലം
13 വിപാപ്മാ കലുൈഷർ മുേക്താ വിശുദ്ധശ് ചാർചിഷാ ജ്വലൻ
വിപാേപാ ഽഗ്നിഃ സുതസ് തസ്യ സത്യഃ സമയകർമസു
14 ആേ ാശതാം ഹി ഭൂതാനാം യഃ കേരാതി ഹി നി തിം
അഗ്നിഃ സനി തിർ നാമ േശാഭയത്യ് അഭിേസവിതഃ
15 അനുകൂജന്തി േയേനഹ േവദനാർതാഃ സ്വയം ജനാഃ
തസ്യ പു ഃ സ്വേനാ നാമ പവകഃ സ രുജ രഃ
16 യസ് തു വിശ്വസ്യ ജഗേതാ ബുദ്ധിം ആ മ്യ തിഷ്ഠതി
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തം ാഹുർ അധ്യാത്മവിേദാ വിശ്വജിൻ നാമ പാവകം
17 അന്തരാഗ്നിഃ ിേതാ േയാ ഹി ഭുക്തം പചതി േദഹിനാം
സ യേജ്ഞ വിശ്വഭുൻ നാമ സർവേലാേകഷു ഭാരത
18 ഹ്മചാരീ യതാത്മാ ച സതതം വിപുല തഃ

ാഹ്മണാഃ പൂജയന്ത്യ് ഏനം പാകയേജ്ഞഷു പാവകം
19 ഥിേതാ േഗാപതിർ നാമ നദീ യസ്യാഭവത് ിയാ
തസ്മിൻ സർവാണി കർമാണി ിയേന്ത കർമ കർതൃഭിഃ
20 വഡവാമുഖഃ പിബത്യ് അംേഭാ േയാ ഽസൗ പരമദാരുണഃ
ഊർധ്വഭാഗ് ഊർധ്വഭാൻ നാമ കവിഃ ാണാ ിതസ് തു സഃ
21 ഉദഗ് ദ്വാരം ഹവിർ യസ്യ ഗൃേഹ നിത്യം ദീയേത
തതഃ സ്വിഷ്ടം ഭേവദ് ആജ്യം സ്വിഷ്ടകൃത് പരമഃ തഃ
22 യഃ ശാേന്തഷു ഭൂേതഷു മന ർ ഭവതി പാവകഃ
േ ാധസ്യ തു രേസാ ജേജ്ഞ മന്യതീ ചാഥ പു ികാ
സ്വാേഹതി ദാരുണാ രാ സർവഭൂേതഷു തിഷ്ഠതി
23 ിദിേവ യസ്യ സദൃേശാ നാസ്തി രൂേപണ കശ് ചന
അതുല്യത്വാത് കൃേതാ േദൈവർ നാമ്നാ കാമസ് തു പാവകഃ
24 സംഹർഷാദ് ധാരയൻ േ ാധം ധന്വീ ഗ്വീ രേഥ സ്ഥിതഃ
സമേര നാശേയച് ഛ ൻ അേമാേഘാ നാമ പാവകഃ
25 ഉക്േഥാ നാമ മഹാഭാഗ ിഭിർ ഉക്ൈഥർ അഭി തഃ
മഹാവാചം ത്വ് അജനയത് സകാമാശ്വം ഹി യം വിദുഃ
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അധ്യായം 210

1 [മാർക്]
കാശ്യേപാ ഹ്യ് അഥ വാസിഷ്ഠഃ ാണശ് ച ാണപു കഃ
അഗ്നിർ ആംഗിരസശ് ൈചവ ച്യവനസ് ിഷു വർചകഃ
2 അചരന്ത തപസ് തീ ം പു ാർേഥ ബഹു വാർഷികം
പു ം ലേഭമ ധർമിഷ്ഠം യശസാ ഹ്മണാ സമം
3 മഹാവ്യാഹൃതിഭിർ ധ്യാതഃ പഞ്ചഭിസ് ൈതസ് തദാ ത്വ് അഥ
ജേജ്ഞ േതേജാമേയാ ഽർചിഷ്മാൻ പഞ്ച വർണഃ ഭാവനഃ
4 സമിേദ്ധാ ഽഗ്നിഃ ശിരസ് തസ്യ ബാഹൂ സൂര്യനിഭൗ തഥാ
ത്വങ് േനേ ച സുവർണാേഭ കൃേഷ്ണ ജംേഘ ച ഭാരത
5 പഞ്ച വർണഃ സ തപസാ കൃതസ് ൈതഃ പഞ്ചഭിർ ജൈനഃ
പാഞ്ചജന്യഃ േതാ േവേദ പഞ്ച വംശകരസ് തു സഃ
6 ദശവർഷസഹ ാണി തപസ് തപ്ത്വാ മഹാതപാഃ
ജനയത് പാവകം േഘാരം പിതൄണാം സ ജാഃ സൃജൻ
7 ബൃഹ ഥന്തരം മൂർേധ്നാ വ ാച് ച തരസാ ഹരൗ
ശിവം നാഭ്യാം ബലാദ് ഇ ം വായ്വഗ്നീ ാണേതാ ഽസൃജത്
8 ബാഹുഭ്യാം അനുദാത്തൗ ച വിേശ്വ ഭൂതാനി ൈചവ ഹ
ഏതാൻ സൃഷ്ട്വാ തതഃ പഞ്ച പിതൄണാം അസൃജത് സുതാൻ
9 ബൃഹദൂർജസ്യ ണിധിഃ കാശ്യപസ്യ ബൃഹത്തരഃ
ഭാനുർ അംഗിരേസാ വീരഃ പുേ ാ വർചസ്യ സൗഭരഃ
10 ാണസ്യ ചാനുദാത്തശ് ച വ്യാഖ്യാതാഃ പഞ്ച വംശജാഃ
േദവാൻ യജ്ഞമുഷശ് ചാന്യാൻ സൃജൻ പഞ്ചദേശാത്തരാൻ
11 അഭീമം അതിഭീമം ച ഭീമം ഭീമബലാബലം
ഏതാൻ യജ്ഞമുഷഃ പഞ്ച േദവാൻ അഭ്യസൃജത് തപഃ
12 സുമി ം മി വന്തം ച മി ജ്ഞം മി വർധനം
മി ധർമാണം ഇത്യ് ഏതാൻ േദവാൻ അഭ്യസൃജത് തപഃ
13 സുര വീരം വീരം ച സുേകശം ച സുവർചസം
സുരാണാം അപി ഹന്താരം പൈഞ്ചതാൻ അസൃജത് തപഃ
14 ിവിധം സംസ്ഥിതാ ഹ്യ് ഏേത പഞ്ച പഞ്ച പൃഥക് പൃഥക്
മുഷ്ണന്ത്യ് അ സ്ഥിതാ ഹ്യ് ഏേത സ്വർഗേതാ യജ്ഞയാജിനഃ
15 േതഷാം ഇഷ്ടം ഹരന്ത്യ് ഏേത നിഘ്നന്തി ച മഹദ് ഭുവി

ർധയാ ഹവ്യവാഹാനാം നിഘ്നന്ത്യ് ഏേത ഹരന്തി ച
16 ഹവിർ േവദ്യാം തദ് ആദാനം കുശൈലഃ സ വർതിതം
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തദ് ഏേത േനാപസർപന്തി യ ചാഗ്നിഃ സ്ഥിേതാ ഭേവത്
17 ചിേതാ ഽഗ്നിർ ഉദ്വഹൻ യജ്ഞം പക്ഷാഭ്യാം താൻ ബാധേത
മൈ ഃ ശമിതാ ഹ്യ് ഏേത േനഷ്ടം മുഷ്ണന്തി യജ്ഞിയം
18 ബൃഹദുക്ഥ തപൈസ്യവ പുേ ാ ഭൂമിം ഉപാ ിതഃ
അഗ്നിേഹാേ ഹൂയമാേന പൃഥിവ്യാം സദ്ഭിർ ഇജ്യേത
19 രഥന്തരശ് ച തപസഃ പു ാഗ്നിഃ പരിപഠ്യേത
മി വിന്ദായ ൈവ തസ്യ ഹവിർ അധ്വര്യേവാ വിദുഃ
മുമുേദ പരമ ീതഃ സഹ പുൈ ർ മഹായശാഃ
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അധ്യായം 211

1 [മാർക്]
ഗുരുഭിർ നിയൈമർ യുേക്താ ഭരേതാ നാമ പാവകഃ
അഗ്നിഃ പുഷ്ടിമതിർ നാമ തുഷ്ടഃ പുഷ്ടിം യച്ഛതി
ഭരത്യ് ഏഷ ജാഃ സർവാസ് തേതാ ഭരത ഉച്യേത
2 അഗ്നിർ യസ് തു ശിേവാ നാമ ശക്തിപൂജാ പരശ് ച സഃ
ദുഃഖാർതാനാം സ സർേവഷാം ശിവ കൃത് സതതം ശിവഃ
3 തപസസ് തു ഫലം ദൃഷ്ട്വാ സ വൃദ്ധം തേപാ മഹത്
ഉദ്ധർതു കാേമാ മതിമാൻ പുേ ാ ജേജ്ഞ പുരന്ദരഃ
4 ഊഷ്മാ ൈചേവാഷ്മേണാ ജേജ്ഞ േസാ ഽഗ്നിർ ഭൂേതഷു ലക്ഷ്യേത
അഗ്നിശ് ചാപി മനുർ നാമ ാജാപത്യം അകാരയത്
5 ശംഭും അഗ്നിം അഥ ാഹുർ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
ആവസഥ്യം ദ്വിജാഃ ാഹുർ ദീപ്തം അഗ്നിം മഹാ ഭം
6 ഊർജഃ കരാൻ ഹവ്യവാഹാൻ സുവർണസദൃശ ഭാൻ
അഗ്നിസ് തേപാ ഹ്യ് അജനയത് പഞ്ച യജ്ഞസുതാൻ ഇഹ
7 ശാേന്ത ഽഗ്നിർ മഹാഭാഗ പരി േന്താ ഗവാം പതിഃ
അസുരാഞ് ജനയൻ േഘാരാൻ മർത്യാംശ് ൈചവ പൃഥഗ്വിധാൻ
8 തപസശ് ച മനും പു ം ഭാനും ചാപ്യ് അംഗിരാസൃജത്
ബൃഹദ്ഭാനും തു തം ാഹുർ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
9 ഭാേനാർ ഭാര്യാ സു ജാ തു ബൃഹദ്ഭാസാ തു േസാമജാ
അസൃേജതാം തു ഷട് പു ാഞ് ശൃണു താസാം ജാ വിധം
10 ദുർബലാനാം തു ഭൂതാനാം തനും യഃ സ യച്ഛതി
തം അഗ്നിം ബലദം ാഹൗഃ ഥമം ഭാനുതഃ സുതം
11 യഃ ശാേന്തഷു ഭൂേതഷു മന ർ ഭവതി ദാരുണഃ
അഗ്നിഃ സ മന മാൻ നാമ ദ്വിതീേയാ ഭാനുതഃ സുതഃ
12 ദർേശ ച പൗർണമാേസ ച യേസ്യഹ ഹവിർ ഉച്യേത
വി ർ നാേമഹ േയാ ഽഗ്നിസ് തു ധൃതിമാൻ നാമ േസാ ഽംഗിരാഃ
13 ഇേ ണ സഹിതം യസ്യ ഹവിർ ആ യണം തം
അഗ്നിർ ആ യേണാ നാമ ഭാേനാർ ഏവാന്വയസ് തു സഃ
14 ചാതുർഭാേസ്യഷു നിത്യാനാം ഹവിഷാം േയാ നിര ഹഃ
ചതുർഭിഃ സഹിതഃ പുൈ ർ ഭാേനാർ ഏവാന്വയസ് തു സഃ
15 നിശാം ത്വ് അജനയത് കന്യാം അഗ്നീേഷാമാവ് ഉഭൗ തഥാ
മേനാർ ഏവാഭവദ് ഭാര്യാ സുഷുേവ പഞ്ച പാവകാൻ
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16 പൂജ്യേത ഹവിഷാേ ്യണ ചാതുർമാേസ്യഷു പാവകഃ
പർജന്യസഹിതഃ ീമാൻ അഗ്നിർ ൈവശ്വാനരസ് തു സഃ
17 അസ്യ േലാകസ്യ സർവസ്യ യഃ പതിഃ പരിപഠ്യേത
േസാ ഽഗ്നിർ വിശ്വപതിർ നാമ ദ്വിതീേയാ ൈവ മേനാഃ സുതഃ
തതഃ സ്വിഷ്ടം ഭേവദ് ആജ്യം സ്വിഷ്ടകൃത് പരമഃ തഃ
18 കന്യാ സാ േരാഹിണീ നാമ ഹിരണ്യകശിേപാഃ സുതാ
കർമണാസൗ ബഭൗ ഭാര്യാ സ വഹ്നിഃ സ ജാപതിഃ
19 ാണം ആ ിത്യ േയാ േദഹം വർതയതി േദഹിനാം
തസ്യ സംനിഹിേതാ നാമ ശബ്ദരൂപസ്യ സാധനഃ
20 ശു കൃഷ്ണ ഗതിർ േദേവാ േയാ ബിഭർതി ഹുതാശനം
അകൽമഷഃ കൽമഷാണാം കർതാ േ ാധാ ിതസ് തു സഃ
21 കപിലം പരമർഷിം ച യം ാഹുർ യതയഃ സദാ
അഗ്നിഃ സ കപിേലാ നാമ സാംഖ്യേയാഗ വർതകഃ
22 അഗ്നിർ യച്ഛതി ഭൂതാനി േയന ഭൂതാനി നിത്യദാ
കർമസ്വ് ഇഹ വിചിേ ഷു േസാ ഽ ണീർ വഹ്നിർ ഉച്യേത
23 ഇമാൻ അന്യാൻ സമസൃജത് പാവകാൻ ഥിതാൻ ഭുവി
അഗ്നിേഹാ സ്യ ദുഷ്ടസ്യ ായച്ശ്ചിത്താർഥം അൽബണാൻ
24 സം േശയുർ യദാേന്യാന്യം കഥം ചിദ് വായുനാഗ്നയഃ
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ ൈവ ശുചേയ ഽഗ്നേയ
25 ദക്ഷിണാഗ്നിർ യദാ ദ്വാഭ്യാം സംസൃേജത തദാ കില
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ ൈവ വീതേയ ഽഗ്നേയ
26 യദ്യ് അഗ്നേയാ ഹി േശ്യയുർ നിേവശസ്ഥാ ദവാഗ്നിനാ
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ തു ശുചേയ ഽഗ്നേയ
27 അഗ്നിം രജസ്വലാ േചത് ീ സം േശദ് അഗ്നിേഹാ ികം
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ ദസ മേത ഽഗ്നേയ
28 മൃതഃ േയത േയാ ജീവൻ പേരയുഃ പശേവാ യഥാ
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കർതവ്യാഭിമേത ഽഗ്നേയ
29 ആർേതാ ന ജുഹുയാദ് അഗ്നിം ിരാ ം യസ് തു ാഹ്മണഃ
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ സ്യാദ് ഉത്തരാഗ്നേയ
30 ദർശം ച പൗർണമാസം ച യസ്യ തിേഷ്ഠത് തിഷ്ഠിതം
ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ പഥികൃേത ഽഗ്നേയ
31 സൂതികാഗ്നിർ യദാ ചാഗ്നിം സം േശദ് അഗ്നിേഹാ ികം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 21 30

ഇഷ്ടിർ അഷ്ടാകപാേലന കാര്യാ ചാഗ്നിമേത ഽഗ്നേയ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 21 31

അധ്യായം 212

1 [മാർക്]
ആപസ്യ മുദിതാ ഭാര്യാ സഹസ്യ പരമാ ിയാ
ഭൂപതിർ ഭുവ ഭർതാ ച ജനയത് പാവകം പരം
2 ഭൂതാനാം ചാപി സർേവഷാം യം ാഹുഃ പാവകം പതിം
ആത്മാ ഭുവന ഭർേതതി സാന്വേയഷു ദ്വിജാതിഷു
3 മഹതാം ൈചവ ഭൂതാനാം സർേവഷാം ഇഹ യഃ പതിഃ
ഭഗവാൻ സ മഹാേതജാ നിത്യം ചരതി പാവകഃ
4 അഗ്നിർ ഗൃഹപതിർ നാമ നിത്യം യേജ്ഞഷു പൂജ്യേത
ഹുതം വഹതി േയാ ഹവ്യം അസ്യ േലാകസ്യ പാവകഃ
5 അപാം ഗർേഭാ മഹാഭാഗഃ സഹപുേ ാ മഹാദ്ഭുതഃ
ഭൂപതിർ ഭുവ ഭർതാ ച മഹതഃ പതിർ ഉച്യേത
6 ദഹൻ മൃതാനി ഭൂതാനി തസ്യാഗ്നിർ ഭരേതാ ഽഭവത്
അഗ്നിേഷ്ടാേമ ച നിയതഃ തുേ േഷ്ഠാ ഭരസ്യ തു
7 ആയാന്തം നിയതം ദൃഷ്ട്വാ വിേവശാർണവം ഭയാത്
േദവാസ് തം നാധിഗച്ഛന്തി മാർഗമാണാ യഥാ ദിശം
8 ദൃഷ്ട്വാ ത്വ് അഗ്നിർ അഥർവാണം തേതാ വചനം അ വീത്
േദവാനാം വഹ ഹവ്യം ത്വം അഹം വീര സുദുർബലഃ
അഥർവൻ ഗച്ഛ മധ്വ് അക്ഷം ിയം ഏതത് കുരുഷ്വ േമ
9 േ ഷ്യചാഗ്നിർ അഥർവാണം അന്യം േദശം തേതാ ഽഗമത്
മത്സ്യാസ് തസ്യ സമാചഖ ഃ ദ്ധസ് താൻ അഗ്നിർ അ വീത്
10 ഭക്ഷ്യാ ൈവ വിവിൈധർ ഭാൈവർ ഭവിഷ്യഥ ശരീരിണാം
അഥർവാണം തഥാ ചാപി ഹവ്യവാേഹാ ഽ വീദ് വചഃ
11 അനുനീയമാേനാ ഽപി ഭൃശം േദവവാക്യാദ് ധി േതന സഃ
ൈനച്ഛദ് േവാഢും ഹവിഃ സർവം ശരീരം ച സമത്യജത്
12 സ തച് ഛരീരം സന്ത്യജ്യ വിേവശ ധരാം തദാ
ഭൂമിം ഷ്ട്വാസൃജദ് ധാതൂൻ പൃഥക്പൃഥഗ് അതീവ ഹി
13 ആസ്യാത് സുഗന്ധി േതജശ് ച അസ്ഥിേഭ്യാ േദവദാരു ച
േ ഷ്മണഃ സ്ഫടികം തസ്യ പിത്താൻ മരകതം തഥാ
14 യകൃത് കൃഷ്ണായസം തസ്യ ിഭിർ ഏവ ബഭുഃ ജാഃ
നഖാസ് തസ്യാ പടലം ശിരാ ജാലാനി വി മം
ശരീരാദ് വിവിധാശ് ചാേന്യ ധാതേവാ ഽസ്യാഭവൻ നൃപ
15 ഏവം ത്യക്ത്വാ ശരീരം തു പരേമ തപസി സ്ഥിതഃ
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ഭൃഗ്വംഗിരാദിഭിർ ഭൂയസ് തപേസാത്ഥാപിതസ് തദാ
16 ഭൃശം ജജ്വാല േതജസ്വീ തപസാപ്യായിതഃ ശിഖീ
ദൃഷ്ട്വാ ഋഷീൻ ഭയാച് ചാപി വിേവശ മഹാർണവം
17 തസ്മിൻ നേഷ്ട ജഗദ് ഭീതം അഥർവാണം അഥാ ിതം
അർചയാം ആസുർ ഏൈവനം അഥർവാണം സുരർഷയഃ
18 അഥർവാ ത്വ് അസൃജൽ േലാകാൻ ആത്മനാേലാക്യ പാവകം
മിഷതാം സർവഭൂതാനാം ഉന്മമാഥ മഹാർണവം
19 ഏവം അഗ്നിർ ഭഗവതാ നഷ്ടഃ പൂർവം അഥർവണാ
ആഹൂതഃ സർവഭൂതാനാം ഹവ്യം വഹതി സർവദാ
20 ഏവം ത്വ് അജനയദ് ധിഷ്ണ്യാൻ േവേദാക്താൻ വിബുധാൻ ബഹൂൻ
വിചരൻ വിവിധാൻ േദശാൻ മമാണസ് തു ത ൈവ
21 സി വർജം പഞ്ച നേദ്യാ േദവികാഥ സരസ്വതീ
ഗംഗാ ച ശതകുംഭാ ച ശരയൂർ ഗണ്ഡസാഹ്വയാ
22 ചർമണ്വതീ മഹീ ൈചവ േമധ്യാ േമധാതിഥിസ് തഥാ
താ ാവതീ േവ വതീ നദ്യസ് തിേ ാ ഽഥ കൗശികീ
23 തമസാ നർമദാ ൈചവ നദീ േഗാദാവരീ തഥാ
േവണ്ണാ േവണീ ഭീമാ ച േമ ഥാ ൈചവ ഭാരത
24 ഭാരതീ സു േയാഗാ ച കാേവരീ മുർമുരാ തഥാ
കൃഷ്ണാ ച കൃഷ്ണേവണ്ണാ ച കപിലാ േശാണ ഏവ ച
ഏതാ നദ്യസ് തു ധിഷ്ണ്യാനാം മാതേരാ യാഃ കീർതിതാഃ
25 അദ്ഭുതസ്യ ിയാ ഭാര്യാ തസ്യാഃ പുേ ാ വിഡൂരഥഃ
യാവന്തഃ പാവകാഃ േ ാക്താഃ േസാമാസ് താവന്ത ഏവ ച
26 അേ ശ് ചാപ്യ് അന്വേയ ജാതാ ഹ്മേണാ മാനസാഃ ജാഃ
അ ിഃ പു ാൻ കാമസ് താൻ ഏവാത്മന്യ് അധാരയത്
തസ്യ തദ് ഹ്മണഃ കായാൻ നിർഹരന്തി ഹുതാശനാഃ
27 ഏവം ഏേത മഹാത്മാനഃ കീർതിതാസ് േത ഽഗ്നേയാ മയാ
അ േമയാ യേഥാത്പന്നാഃ ീമന്തസ് തിമിരാപഹാഃ
28 അദ്ഭുതസ്യ തു മാഹാത്മ്യം യഥാ േവേദഷു കീർതിതം
താദൃശം വിദ്ധി സർേവഷാം ഏേകാ ഹ്യ് ഏഷ ഹുതാശനഃ
29 ഏക ഏൈവഷ ഭഗവാൻ വിേജ്ഞയഃ ഥേമാ ഽംഗിരാഃ
ബഹുധാനിഃസൃതഃ കായാജ് േജ്യാതിേഷ്ടാമഃ തുർ യഥാ
30 ഇത്യ് ഏഷ വംശഃ സുമഹാൻ അഗ്നീനാം കീർതിേതാ മയാ
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പാവിേതാ വിവിൈധർ മൈ ർ ഹവ്യം വഹതി േദഹിനാം
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അധ്യായം 213

1 [മാർക്]
അഗ്നീനാം വിവിേധാ വംശഃ പീർതിതസ് േത മയാനഘ
ശൃണു ജന്മ തു കൗരവ്യ കാർത്തിേകയസ്യ ധീമതഃ
2 അദ്ഭുതസ്യാദ്ഭുതം പു ം വക്ഷ്യാമ്യ് അമിതൗജസം
ജാതം സപ്തർഷിഭാര്യാഭിർ ഹ്മണ്യം കീർതിവർധനം
3 േദവാസുരാഃ പുരാ യത്താ വിനിഘ്നന്തഃ പര രം
ത ാജയൻ സദാ േദവാൻ ദാനവാ േഘാരരൂപിണഃ
4 വധ്യമാനം ബലം ദൃഷ്ട്വാ ബഹുശസ് ൈതഃ പുരന്ദരഃ
സ്വൈസന്യനായകാർഥായ ചിന്താം ആപ ഭൃശം തദാ
5 േദവേസനാം ദാനൈവർ േയാ ഭഗ്നാം ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലഃ
പാലേയദ് വീര്യം ആ ിത്യ സ േജ്ഞയഃ പുരുേഷാ മയാ
6 സ ൈശലം മാനസം ഗത്വാ ധ്യായന്ന് അർഥം ഇമം ഭൃശം
ശു ാവാർതസ്വരം േഘാരം അഥ മുക്തം ിയാ തദാ
7 അഭിധാവതു മാ കശ് ചിത് പുരുഷസ് ാതുൈചവ ഹ
പതിം ച േമ ദിശതു സ്വയം വാ പതിർ അ േമ
8 പുരന്ദരസ് തു താം ആഹ മാ ൈഭർ നാസ്തി ഭയം തവ
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഽപശ്യത് േകശിനം സ്ഥിതം അ തഃ
9 കിരീടിനം ഗദാപാണിം ധാതുമന്തം ഇവാചലം
ഹേസ്ത ഗൃഹീത്വാ താം കന്യാം അൈഥനം വാസേവാ ഽ വീത്
10 അനാര്യകർമൻ കസ്മാത് ത്വം ഇമാം കന്യാം ജിഹീർഷസി
വർജിണം മാം വിജാനീഹി വിരമാസ്യാഃ ബാധനാത്
11 [േകഷിൻ]
വിസൃജസ്വ ത്വം ഏൈവനാം ശൈ ഷാ ാർഥിതാ മയാ
ക്ഷമം േത ജീവേതാ ഗ ം സ്വപുരം പാകശാസന
12 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ഗദാം േകശീ ചിേക്ഷേപ വധായ ൈവ
താം ആപതന്തീം ചിേച്ഛദ മേധ്യ വേ ണ വാസവഃ
13 അഥാസ്യ ൈശലശിഖരം േകശീ േദ്ധാ വ്യവാസൃജത്
തദ് ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ൈശലശൃംഗം ശത തുഃ
ബിേഭദ രാജൻ വേ ണ ഭുവി തൻ നിപപാത ഹ
14 പതതാ തു തദാ േകശീ േതന ശൃംേഗണ താഡിതഃ
ഹിത്വാ കന്യാം മഹാഭാഗാം ാ വദ് ഭൃശപീഡിതഃ
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15 അപയാേത ഽസുേര തസ്മിംസ് താം കന്യാം വാസേവാ ഽ വീത്
കാസി കസ്യാസി കിം േചഹ കുരുേഷ ത്വം ശുഭാനേന
16 [കന്യാ]
അഹം ജാപേതഃ കന്യാ േദവേസേനതി വി താ
ഭഗിനീ ൈദത്യേസനാ േമ സാ പൂർവം േകശിനാ ഹൃതാ
17 സൈഹവാവാം ഭഗിന്യൗ തു സഖീഭിഃ സഹ മാനസം
ആഗച്ഛാേവഹ രത്യർഥം അനുജ്ഞാപ്യ ജാപതിം
18 നിത്യം ചാവാം ാർഥയേത ഹർതും േകശീ മഹാസുരഃ
ഇച്ഛത്യ് ഏനം ൈദത്യേസനാ ന ത്വ് അഹം പാകശാസന
19 സാ ഹൃതാ േതന ഭഗവൻ മുക്താഹം ത്വദ് ബേലന തു
ത്വയാ േദേവ നിർദിഷ്ടം പതിം ഇച്ഛാമി ദുർജയം
20 [ഇ ]
മമ മാതൃസ്വേസയാ ത്വം മാതാ ദാക്ഷായണീ മമ
ആഖ്യാതം ത്വ് അഹം ഇച്ഛാമി സ്വയം ആത്മബലം ത്വയാ
21 [കന്യാ]
അബലാഹം മഹാബാേഹാ പതിസ് തു ബലവാൻ മമ
വരദാനാത് പിതുർ ഭാവീ സുരാസുരനമ തഃ
22 [ഇ ]
കീദൃശം ൈവ ബലം േദവി പത സ് തവ ഭവിഷ്യതി
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തവ വാക്യം അനിന്ദിേത
23 [കന്യാ]
േദവദാനവ യക്ഷാണാം കിംനേരാരഗരക്ഷസാം
േജതാ സ ദൃേഷ്ടാ ദുഷ്ടാനാം മഹാവീേര്യാ മഹാബലഃ
24 യസ് തു സർവാണി ഭൂതാനി ത്വയാ സഹ വിേജഷ്യതി
സ ഹി േമ ഭവിതാ ഭർതാ ഹ്മണ്യഃ കീർതിവർധനഃ
25 [മാർക്]
ഇ സ് തസ്യാ വേചാ ത്വാ ദുഃഖിേതാ ഽചിന്തയദ് ഭൃശം
അസ്യാ േദവ്യാഃ പതിർ നാസ്തി യാദൃശം സ ഭാഷേത
26 അഥാപശ്യത് സ ഉദേയ ഭാ രം ഭാ രദ തിഃ
േസാമം ൈചവ മഹാഭാഗം വിശമാനം ദിവാകരം
27 അമാവാസ്യാം സ വൃത്തം മുഹൂർതം രൗ ം ഏവ ച
േദവാസുരം ച സം ാമം േസാ ഽപശ്യദ് ഉദേയ ഗിരൗ
28 േലാഹിൈതശ് ച ഘൈനർ യുക്താം പൂർവാം സന്ധ്യാം ശത തുഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 21 36

അപശ്യൽ േലാഹിേതാദം ച ഭഗവാൻ വരുണാലയം
29 ഭൃഗുഭിശ് ചാംഗിേരാഭിശ് ച ഹുതം മൈ ഃ പൃഥഗ്വിൈധഃ
ഹവ്യം ഗൃഹീത്വാ വഹ്നിം ച വിശന്തം ദിവാകരം
30 പർവ ൈചവ ചതുർവിംശം തദാ സൂര്യം ഉപസ്ഥിതം
തഥാ ധർമഗതം രൗ ം േസാമം സൂര്യഗതം ച തം
31 സമാേലാൈക്യകതാം ഏവ ശശിേനാ ഭാ രസ്യ ച
സമവായം തു തം രൗ ം ദൃഷ്ട്വാ ശേ ാ വ്യചിന്തയത്
32 ഏഷ രൗ ശ് ച സംഘാേതാ മഹാൻ യുക്തശ് ച േതജസാ
േസാമസ്യ വഹ്നി സൂര്യാഭ്യാം അദ്ഭുേതാ ഽയം സമാഗമഃ
ജനേയദ് യം സുതം േസാമഃ േസാ ഽസ്യാ േദവ്യാഃ പതിർ ഭേവത്
33 അഗ്നിശ്ച് ൈചൈതർ ഗുൈണർ യുക്തഃ സർൈവർ അഗ്നിശ് ച േദവതാ
ഏഷ േചജ് ജനേയദ് ഗർഭം േസാ ഽസ്യാ േദവ്യാഃ പതിർ ഭേവത്
34 ഏവം സഞ്ചിന്ത്യ ഭഗവാൻ ഹ്മേലാകം തദാ ഗതഃ
ഗൃഹീത്വാ േദവേസനാം താം അവന്ദത് സ പിതാമഹം
ഉവാച ചാസ്യാ േദവ്യാസ് ത്വം സാധു ശൂരം പതിം ദിശ
35 [ ഹ്മാ]
യൈഥതച് ചിന്തിതം കാര്യം ത്വയാ ദാനവ സൂദന
തഥാ സ ഭവിതാ ഗർേഭാ ബലവാൻ ഉരുവി മഃ
36 സ ഭവിഷ്യതി േസനാനീസ് ത്വയാ സഹ ശത േതാ
അസ്യാ േദവ്യാഃ പതിശ് ൈചവ സ ഭവിഷ്യതി വീര്യവാൻ
37 [മാർക്]
ഏതച് ത്വാ നമസ് തൈസ്മ കൃത്വാസൗ സഹ കന്യയാ
ത ാഭ്യഗച്ഛദ് േദേവേ ാ യ േദവർഷേയാ ഽഭവൻ
വസിഷ്ഠ മുഖാ മുഖ്യാ വിേ ാഃ സുമഹാ താഃ
38 ഭാഗാർഥം തപേസാപാത്തം േതഷാം േസാമം തഥാധ്വേര
പിപാസേവാ യയുർ േദവാഃ ശത തു പുേരാഗമാഃ
39 ഇഷ്ടിം കൃത്വാ യഥാന്യായം സുസമിേദ്ധ ഹുതാശേന
ജുഹുവുസ് േത മഹാത്മാേനാ ഹവ്യം സർവദിവൗകസാം
40 സമാഹൂേതാ ഹുതവഹഃ േസാ ഽദ്ഭുതഃ സൂര്യമണ്ഡലാത്
വിനിഃസൃത്യായയൗ വഹ്നിർ വാഗ്യേതാ വിധിവത് ഭുഃ
ആഗമ്യാഹവനീയം ൈവ ൈതർ ദ്വിൈജർ മ േതാ ഹുതം
41 സ ത വിവിധം ഹവ്യം തിഗൃഹ്യ ഹുതാശനഃ
ഋഷിേഭ്യാ ഭരതേ ഷ്ഠ ായച്ഛത ദിവൗകസാം
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42 നി ാമംശ് ചാപ്യ് അപശ്യത് സ പത്നീസ് േതഷാം മഹാത്മനാം
േസ്വഷ്വ് ആ േമഷൂപവിഷ്ടാഃ സ്നായന്തീശ് ച യഥാസുഖം
43 രുക്മേവദിനിഭാസ് താസ് തു ച േലഖാ ഇവാമലാഃ
ഹുതാശനാർചി തിമാഃ സർവാസ് താരാ ഇവാദ്ഭുതാഃ
44 സ തദ്ഗേതന മനസാ ബഭൂവ ഭിേത ിയഃ
പത്നീർ ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിേജ ാണാം വഹ്നിഃ കാമവശം യയൗ
45 സ ഭൂേയാ ചിന്തയാം ആസ ന ന്യായ്യം ഭിേതാ ഽസ്മി യത്
സാധ്വീഃ പത്നീർ ദ്വിേജ ാണാം അകാമാഃ കാമയാമ്യ് അഹം
46 ൈനതാഃ ശക്യാ മയാ ം സ് ം വാപ്യ് അനിമിത്തതഃ
ഗാർഹപത്യം സമാവിശ്യ തസ്മാത് പശ്യാമ്യ് അഭീക്ഷ്ണശഃ
47 സം ശന്ന് ഇവ സർവാസ് താഃ ശിഖാഭിഃ കാഞ്ചന ഭാഃ
പശ്യമാനശ് ച മുമുേദ ഗാർഹപത്യം സമാ ിതഃ
48 നിരുഷ്യ ത സുചിരം ഏവം വഹ്നിർ വശംഗതഃ
മനസ് താസു വിനിക്ഷിപ്യ കാമയാേനാ വരാംഗനാഃ
49 കാമസന്തപ്ത ഹൃദേയാ േദഹത്യാേഗ സുനിശ്ചിതഃ
അലാേഭ ാഹ്മണ ീണാം അഗ്നിർ വനം ഉപാഗതഃ
50 സ്വാഹാ തം ദക്ഷദുഹിതാ ഥമം കാമയത് തദാ
സാ തസ്യ ഛി ം അൈന്വച്ഛച് ചിരാത് ഭൃതി ഭാമിനീ
അ മത്തസ്യ ൈദവസ്യ ന ചാപശ്യദ് അനിന്ദിതാ
51 സാ തം ജ്ഞാത്വാ യഥാവത് തു വഹ്നിം വനം ഉപാഗതം
തത്ത്വതഃ കാമസന്തപ്തം ചിന്തയാം ആസ ഭാമിനീ
52 അഹം സപ്തർഷിപത്നീനാം കൃത്വാ രൂപാണി പാവകം
കാമയിഷ്യാമി കാമാർതം താസാം രൂേപണ േമാഹിതം
ഏവം കൃേത ീതിർ അസ്യ കാമാവാപ്തിശ് ച േമ ഭേവത്
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അധ്യായം 214

1 [മാർക്]
ശിവാ ഭാര്യാ ത്വാംഗിരസഃ ശീലരൂപഗുണാന്വിതാ
തസ്യാഃ സാ ഥമം രൂപം കൃത്വാ േദവീ ജനാധിപ
ജഗാമ പാവകാഭ്യാശം തം േചാവാച വരാംഗനാ
2 മാം അേഗ്ന കാമസന്തപ്താം ത്വം കാമയിതും അർഹസി
കരിഷ്യസി ന േചദ് ഏവം മൃതാം മാം ഉപധാരയ
3 അഹം അംഗിരേസാ ഭാര്യാ ശിവാ നാമ ഹുതാശന
സഖീഭിഃ സഹിതാ ാപ്താ മ യിത്വാ വിനിശ്ചയം
4 [അഗ്നി]
കഥം മാം ത്വം വിജാനീേഷ കാമാർതം ഇതരാഃ കഥം
യാസ് ത്വയാ കീർതിതാഃ സർവാഃ സപ്തർഷീണാം ിയാഃ ിയഃ
5 [ഷിവാ]
അസ്മാകം ത്വം ിേയാ നിത്യം ബിഭീമസ് തു വയം തവ
ത്വച് ചിത്തം ഇംഗിൈതർ ജ്ഞാത്വാ േ ഷിതാസ്മി തവാന്തികം
6 ൈമഥുനാേയഹ സ ാപ്താ കാമം ാപ്തം തം ചര
മാതേരാ മാം തീക്ഷേന്ത ഗമിഷ്യാമി ഹുതാശന
7 [മാർക്]
തേതാ ഽഗ്നിർ ഉപേയേമ താം ശിവാം ീതിമുദാ യുതഃ

ീത്യാ േദവീ ച സംയുക്താ ശു ം ജ ാഹ പാണിനാ
8 അചിന്തയൻ മേമദം േയ രൂപം ക്ഷ്യന്തി കാനേന
േത ാഹ്മണീനാം അനൃതം േദാഷം വക്ഷ്യന്തി പാവേക
9 തസ്മാദ് ഏതദ് ക്ഷ്യമാണാ ഗരുഡീ സംഭവാമ്യ് അഹം
വനാൻ നിർഗമനം ൈചവ സുഖം മമ ഭവിഷ്യതി
10 സുപർണീ സാ തദാ ഭൂത്വാ നിർജഗാമ മഹാവനാത്
അപശ്യത് പർവതം േശ്വതം ശരസ്തംൈബഃ സുസംവൃതം
11 ദൃഷ്ടീ വിൈഷഃ സപ്ത ശീർൈഷർ ഗുപ്തം േഭാഗിഭിർ അദ്ഭുൈതഃ
രേക്ഷാഭിശ് ച പിശാൈചശ് ച രൗൈ ർ ഭൂതഗൈണസ് തഥാ
രാക്ഷസീഭിശ് ച സ ർണം അേനൈകശ് ച മൃഗദ്വിൈജഃ
12 സാ ത സഹസാ ഗത്വാ ൈശലപൃഷ്ഠം സുദുർഗമം

ാക്ഷിപത് കാഞ്ചേന കുേണ്ഡ ശു ം സാ ത്വരിതാ സതീ
13 ശിഷ്ടാനാം അപി സാ േദവീ സപ്തർഷീണാം മഹാത്മനാം
പത്നീ സരൂപതാം കൃത്വാ കാമയാം ആസ പാവകം
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14 ദിവ്യരൂപം അരുന്ധത്യാഃ കർതും ന ശകിതം തയാ
തസ്യാസ് തപഃ ഭാേവണ ഭർതൃശു ഷേണന ച
15 ഷട്കൃത്വസ് തത് തു നിക്ഷിപ്തം അേഗ്ന േരേതാ കുരൂത്തമ
തസ്മിൻ കുേണ്ട തിപദി കാമിന്യാ സ്വാഹയാ തദാ
16 തത് ന്നം േതജസാ ത സംഭൃതം ജനയത് സുതം
ഋഷിഭിഃ പൂജിതം ന്നം അനയത് ന്ദതാം തതഃ
17 ഷട്ശിരാ ദ്വിഗുണേ ാേ ാ ദ്വാദശാക്ഷി ഭുജ മഃ
ഏക ീപസ് ത്വ് ഏകകായഃ കുമാരഃ സമപദ്യത
18 ദ്വിതീയായാം അഭിവ്യക്തസ് തൃതീയായാം ശിശുർ ബഭൗ
അംഗ ത്യംഗ സംഭൂതശ് ചതുർഥ്യാം അഭവദ് ഗുഹഃ
19 േലാഹിതാേ ണ മഹതാ സംവൃതഃ സഹ വിദ താ
േലാഹിതാേ സുമഹതി ഭാതി സൂര്യ ഇേവാദിതഃ
20 ഗൃഹീതം തു ധനുസ് േതന വിപുലം േലാമഹർഷണം
ന്യസ്തം യത് ിപുരേഘ്നന സുരാരിവിനികൃന്തനം
21 തദ്ഗൃഹീത്വാ ധനുഃേ ഷ്ഠം നനാദ ബലവാംസ് തദാ
സംേമാഹയന്ന് ഇേവമാം സ ീംൽ േലാകാൻ സചരാചരാൻ
22 തസ്യ തം നിനദം ത്വാ മഹാേമഘൗഘനിസ്വനം
ഉത്േപതതുർ മഹാനാഗൗ ചി ശ് ൈചരാവതശ് ച ഹ
23 താവ് ആപതന്തൗ സേ ക്ഷ്യ സ ബാലാർകസമദ ഥിഃ
ദ്വാഭ്യാം ഗൃഹീത്വാ പാണിഭ്യാം ശക്തിം ചാേന്യന പാണിനാ
അപേരണാഗ്നിദായാദസ് താ ചൂഡം ഭുേജന സഃ
24 മഹാകായം ഉപ ിഷ്ടം കു ടം ബലിനാം വരം
ഗൃഹീത്വാ വ്യനദദ് ഭീമം ചി ീഡ ച മഹാബലഃ
25 ദ്വാഭ്യാം ഭുജാഭ്യാം ബലവാൻ ഗൃഹീത്വാ ശംഖം ഉത്തമം

ാധ്മാപയത ഭൂതാനാം ാസനം ബലിനാം അപി
26 ദ്വാഭ്യാം ഭുജാഭ്യാം ആകാശം ബഹുേശാ നിജഘാന സഃ

ീഡൻ ഭാതി മഹാേസനസ് ീംൽ േലാകാൻ വദൈനഃ പിബൻ
പർവതാേ ഽ േമയാത്മാ രശ്മിമാൻ ഉദേയ യഥാ
27 സ തസ്യ പർവതസ്യാേ നിഷേണ്ണാ ഽദ്ഭുതവി മഃ
വ്യേലാകയദ് അേമയാത്മാ മുൈഖർ നാനാവിൈധർ ദിശഃ
സ പശ്യൻ വിവിധാൻ ഭാവാംശ് ചകാര നിനദം പുനഃ
28 തസ്യ തം നിനദം ത്വാ ന്യപതൻ ബഹുധാ ജനാഃ
ഭീതാശ് േചാദ്വിഗ്ന മനസസ് തം ഏവ ശരണം യയുഃ
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29 േയ തു തം സം ിതാ േദവം നാനാവർണാസ് തദാ ജനാഃ
താൻ അപ്യ് ആഹുഃ പാരിഷദാൻ ാഹ്മണാഃ സുമഹാബലാൻ
30 സ തൂത്ഥായ മഹാബാഹുർ ഉപസാന്ത്വ്യ ച താഞ് ജനാൻ
ധനുർ വികൃഷ്യ വ്യസൃജദ് ബാണാഞ് േശ്വേത മഹാഗിരൗ
31 ബിേഭദ സ ശൈരഃ ൈശലം ൗഞ്ചം ഹിമവതഃ സുതം
േതന ഹംസാശ് ച ഗൃ ാശ് ച േമരും ഗച്ഛന്തി പർവതം
32 സ വിശീർേണാ ഽപതച് ൈഛേലാ ഭൃശം ആർതസ്വരാൻ രുവൻ
തസ്മിൻ നിപതിേത ത്വ് അേന്യ േനദുഃ ൈശലാ ഭൃശം ഭയാത്
33 സ തം നാദം ഭൃശാർതാനാം ത്വാപി ബലിനാം വരഃ
ന ാവ്യഥദ് അേമയാത്മാ ശക്തിം ഉദ്യമ്യ ചാനദത്
34 സാ തദാ വിപുലാ ശക്തിഃ ക്ഷിപ്താ േതന മഹാത്മനാ
ബിേഭദ ശിഖരം േഘാരം േശ്വതസ്യ തരസാ ഗിരൗ
35 സ േതനാഭിഹേതാ ദീേനാ ഗിരിഃ േശ്വേതാ ഽചൈലഃ സഹ
ഉത്പപാത മഹീം ത്യക്ത്വാ ഭീതസ് തസ്മാൻ മഹാത്മനഃ
36 തതഃ വ്യഥിതാ ഭൂമിർ വ്യശീര്യത സമന്തതഃ
ആർതാ ന്ദം സമാസാദ്യ പുനർ ബലവതീ ബഭൗ
37 പർവതാശ് ച നമ ത്യ തം ഏവ പൃഥിവീം ഗതാഃ
അഥായം അഭജൽ േലാകഃ ന്ദ ശു സ്യ പഞ്ചമീം
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അധ്യായം 215

1 [മാർക്]
ഋഷയസ് തു മഹാേഘാരാൻ ദൃേഷ്ട്വാത്പാതാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ
അകുർവഞ് ശാന്തിം ഉദ്വിഗ്നാ േലാകാനാം േമാക ഭാവനാഃ
2 നിവസന്തി വേന േയ തു തസ്മിംശ് ൈച രേഥ ജനാഃ
േത ഽ വന്ന് ഏഷ േനാ ഽനർഥഃ പാവേകനാഹൃേതാ മഹാൻ
സംഗമ്യ ഷഡ്ഭിഃ പത്നീഭിഃ സപ്തർഷീണാം ഇതി സ്മ ഹ
3 അപേര ഗരുഡീം ആഹുസ് ത്വയാനർേഥാ ഽയം ആഹൃതഃ
ൈയർ ദൃഷ്ടാ സാ തദാ േദവീ തസ്യാ രൂേപണ ഗച്ഛതീ
ന തു തത് സ്വാഹയാ കർമകൃതം ജാനാതി ൈവ ജനഃ
4 സുപർണീ തു വേചാ ത്വാ മമായം തനയസ് ത്വ് ഇതി
ഉപഗമ്യ ശൈനഃ ന്ദം ആഹാഹം ജനനീ തവ
5 അഥ സപ്തർഷയഃ ത്വാ ജാതം പു ം മഹൗജസം
തത്യജുഃ ഷട് തദാ പത്നീർ വിനാ േദവീം അരുന്ധതീം
6 ഷഡ്ഭിർ ഏവ തദാ ജാതം ആഹുസ് തദ് വനവാസിനഃ
സപ്തർഷീൻ ആഹ ച സ്വാഹാ മമ പുേ ാ ഽയം ഇത്യ് ഉത
അഹം ജാേന ൈനതദ് ഏവം ഇതി രാജൻ പുനഃ പുനഃ
7 വിശ്വാമി സ് തു കൃേത്വഷ്ടിം സപ്തർഷീണാം മഹാമുനിഃ
പാവകം കാമസന്തപ്തം അദൃഷ്ടഃ പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വഗാത്
തത് േതന നിഖിലം സർവം അവബുദ്ധം യഥാതഥം
8 വിശ്വാമി സ് തു ഥമം കുമാരം ശരണം ഗതഃ
സ്തവം ദിവ്യം സ ചേ മഹാേസനസ്യ ചാപി സഃ
9 മംഗലാനി ച സർവാണി കൗമാരാണി േയാദശ
ജാതകർമാദികാസ് തസ്യ ിയാശ് ചേ മഹാമുനിഃ
10 ഷഡ് വ സ്യ തു മാഹാത്മ്യം കു ടസ്യ ച സാധനം
ശക്ത്യാ േദവ്യാഃ സാധനം ച തഥാ പാരിഷദാം അപി
11 വിശ്വാമി ശ് ചകാൈരതത് കർമ േലാകഹിതായ ൈവ
തസ്മാദ് ഋഷിഃ കുമാരസ്യ വിശ്വാമി ാഭവത് ിയഃ
12 അന്വജാനാച് ച സ്വാഹായാ രൂപാന്യത്വം മഹാമുനിഃ
അ വീച് ച മുനീ സർവാൻ നാപരാധ്യന്തി ൈവ ിയഃ

ത്വാ തു തത്ത്വതസ് തസ്മാത് േത പത്നീഃ സർവേതാ ഽത്യജൻ
13 ന്ദം ത്വാ തേതാ േദവാ വാസവം സഹിതാ വൻ
അവിഷഹ്യ ബലം ന്ദം ജഹി ശ ാശു മാചിരം
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14 യദി വാ ന നിഹൻസ്യ് ഏനം അേദ്യേ ാ ഽയം ഭവിഷ്യതി
ൈ േലാക്യം സംനിഗൃഹ്യാസ്മാംസ് ത്വാം ച ശ മഹാബലഃ
15 സ താൻ ഉവാച വ്യഥിേതാ ബാേലാ ഽയം സുമഹാബലഃ

ഷ്ടാരം അപി േലാകാനാം യുധി വി മ്യ നാശേയത്
16 സർവാസ് ത്വയാഭിഗച്ഛ ന്ദം േലാകസ്യ മാതരഃ
കാമവീര്യാ ഘ്ന ൈചനം തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ച താ യയുഃ
17 തം അ തിബലം ദൃഷ്ട്വാ വിഷണ്ണവനദാസ് തു താഃ
അശേക്യാ ഽയം വിചിൈന്ത്യവം തം ഏവ ശരണം യയുഃ
18 ഊചുശ് ചാപി ത്വം അസ്മാകം പു ാസ്മാഭിർ ധൃതം ജഗത്
അഭിനന്ദസ്വ നഃ സർവാഃ താഃ േസ്നഹവി വാഃ
19 താഃ സ ജ്യ മഹാേസനഃ കാമാംശ് ചാസാം ദായ സഃ
അപശ്യദ് അഗ്നിം ആയാന്തം പിതരം ബലിനാം ബലീ
20 സ തു സ ജിതസ് േതന സഹ മാതൃഗേണന ഹ
പരിവാര്യ മഹാേസനം രക്ഷമാണഃ സ്ഥിതഃ സ്ഥിരം
21 സർവാസാം യാ തു മാതൄണാം നാരീ േ ാധസമുദ്ഭവാ
ധാ ീ സാ പു വത് ന്ദം ശൂലഹസ്താഭ്യരക്ഷത
22 േലാഹിതേസ്യാദേധഃ കന്യാ രാ േലാഹിതേഭാജനാ
പരിഷ്വജ്യ മഹാേസനം പു വത് പര്യരക്ഷത
23 അഗ്നിർ ഭൂത്വാ ൈനഗേമയശ് ഛാഗ വേ ാ ബഹു ജഃ
രമയാം ആസ ൈശലസ്ഥം ബാലം ീഡനൈകർ ഇവ
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അധ്യായം 216

1 [മാർക്]
ഹാഃ േസാപ ഹാശ് ൈചവ ഋഷേയാ മാതരസ് തഥാ

ഹുതാശനമുഖാശ് ചാപി ദീപ്താഃ പാരിഷദാം ഗണാഃ
2 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ േഘാരാസ് ിദിവവാസിനഃ
പരിവാര്യ മഹാേസനം സ്ഥിതാ മാതൃഗൈണഃ സഹ
3 സന്ദിഗ്ധം വിജയം ദൃഷ്ട്വാ വിജേയ ഃ സുേരശ്വരഃ
ആരുൈഹ്യരാവത ന്ധം യയൗ ൈദവൈതഃ സഹ
വിജിഘാംസുർ മഹാേസനം ഇ സ് തൂർണതരം യയൗ
4 ഉ ം തച് ച മഹാേവഗം േദവാനീകം മഹാ ഭം
വിചി ധ്വജസംനാഹം നാനാ വാഹന കാർമുകം

വരാംബര സംവീതം ിയാ ജുഷ്ടം അല തം
5 വിജിഘാംസും തദ് ആയാന്തം കുമാരഃ ശ ം അഭ്യയാത്
വിനദൻ പഥി ശ സ് തു തം യാതി മഹാബലഃ
സംഹർഷയൻ േദവേസനാം ജിഘാംസുഃ പാവകാത്മജം
6 സ ജ്യമാനസ് ിദൈശസ് തൈഥവ പരമർഷിഭിഃ
സമീപം ഉപസ ാപ്തഃ കാർത്തിേകയസ്യ വാസവഃ
7 സിംഹനാദം തതശ് ചേ േദേവശഃ സഹിതഃ സുൈരഃ
ഗുേഹാ ഽപി ശബ്ദം തം ത്വാ വ്യനദത് സാഗേരാ യഥാ
8 തസ്യ ശേബ്ദന മഹതാ സമു േതാദധി ഭം
ബ ാമ ത തൈ വ േദവൈസന്യം അേചതനം
9 ജിഘാംസൂൻ ഉപസ ാപ്താൻ േദവാൻ ദൃഷ്ട്വാ സ പാവകിഃ
വിസസർജ മുഖാത് ദ്ധഃ വൃദ്ധാഃ പാവകാർചിഷഃ
താ േദവൈസന്യാന്യ് അദഹൻ േവഷ്ടമാനാനി ഭൂതേല
10 േത ദീപ്തശിേരാ േദഹാഃ ദീപ്തായുധ വാഹനാഃ

ച താഃ സഹസാ ഭാന്തി ചി ാസ് താരാഗണാ ഇവ
11 ദഹ്യമാനാഃ പന്നാസ് േത ശരണം പാവകാത്മജം
േദവാ വ ധരം ത്യക്ത്വാ തതഃ ശാന്തിം ഉപാഗതാഃ
12 ത്യേക്താ േദൈവസ് തതഃ േന്ദ വ ം ശ ാഭ്യവാസൃജത്
തദ് വിസൃഷ്ടം ജഘാനാശു പാർശ്വം ന്ദസ്യ ദക്ഷിണം
ബിേഭദ ച മഹാരാജ പാർശ്വം തസ്യ മഹാത്മനഃ
13 വ ഹാരാത് ന്ദസ്യ സഞ്ജാതഃ പുരുേഷാ ഽപരഃ
യുവാ കാഞ്ചനസംനാഹഃ ശക്തിധൃഗ് ദിവ്യകുണ്ഡലഃ
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യദ് വ വിശനാജ് ജാേതാ വിശാഖസ് േതന േസാ ഽഭവത്
14 തം ജാതം അപരം ദൃഷ്ട്വാ കാലാനലസമദ തിം
ഭയാദ് ഇ സ് തതഃ ന്ദം ാഞ്ജലിഃ ശരണം ഗതഃ
15 തസ്യാഭയം ദദൗ ന്ദഃ സഹ ൈസന്യസ്യ സത്തമ
തതഃ ഹൃഷ്ടാസ് ിദശാ വാദി ാണ്യ് അഭ്യവാദയൻ
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അധ്യായം 217

1 [മാർക്]
ന്ദസ്യ പാർഷദാൻ േഘാരാഞ് ശൃണുഷ്വാദ്ഭുത ദർശനാൻ

വ ഹാരാത് ന്ദസ്യ ജ സ് ത കുമാരകാഃ
േയ ഹരന്തി ശിശൂഞ് ജാതാൻ ഗർഭസ്ഥാംശ് ൈചവ ദാരുണാഃ
2 വ ഹാരാത് കന്യാശ് ച ജജ്ഞിേര ഽസ്യ മഹാബലാഃ
കുമാരാശ് ച വിശാഖം തം പിതൃേത്വ സമകൽപയൻ
3 സ ഭൂത്വാ ഭഗവാൻ സംേഖ്യ രക്ഷംശ് ഛാഗ മുഖസ് തദാ
വൃതഃ കന്യാ ഗൈണഃ സർൈവർ ആത്മനീൈനശ് ച പു ൈകഃ
4 മാതൄണാം േ ക്ഷതീനാം ച ഭ ശാഖശ് ച കൗശലഃ
തതഃ കുമാര പിതരം ന്ദം ആഹുർ ജനാ ഭുവി
5 രു ം അഗ്നിം ഉമാം സ്വാഹാം േദേശഷു മഹാബലാം
യജന്തി പു കാമാശ് ച പു ിണശ് ച സദാ ജനാഃ
6 യാസ് താസ് ത്വ് അജനയത് കന്യാസ് തേപാ നാമ ഹുതാശനഃ
കിം കേരാമീതി താഃ ന്ദം സ ാപ്താഃ സമഭാഷത
7 [മാതരഹ്]
ഭേവമ സർവേലാകസ്യ വയം മാതര ഉത്തമാഃ

സാദാത് തവ പൂജ്യാശ് ച ിയം ഏതത് കുരുഷ്വ നഃ
8 [മാർക്]
േസാ ഽ വീദ് ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഭവിഷ്യധ്വം പൃഥഗ്വിധാഃ
അശിവാശ് ച ശിവാശ് ൈചവ പുനഃ പുനർ ഉദാരധീഃ
9 തതഃ സങ്കൽപ്യ പു േത്വ ന്ദം മാതൃഗേണാ ഽഗമത്
കാകീ ച ഹലിമാ ൈചവ രു ാഥ ബൃഹലീ തഥാ
ആര്യാ പലാലാ ൈവ മി ാ സത്ന്ൈപ്തതാഃ ശുശു മാതരഃ
10 ഏതാസാം വീര്യസമ്പന്നഃ ശിശുർ നാമാതിദാരുണഃ

ന്ദ സാദജഃ പുേ ാ േലാഹിതാേക്ഷാ ഭയങ്കരഃ
11 ഏഷ വീരാഷ്ടകഃ േ ാക്തഃ ന്ദ മാതൃഗേണാദ്ഭവഃ
ഛാഗ വേ ണ സഹിേതാ നവകഃ പരികീര്യേത
12 ഷഷ്ഠം ഛാഗമയം വ ം ന്ദൈസ്യേവതി വിദ്ധി തത്
ഷഷ് ഷിേരാ ഽഭ്യന്തരം രാജൻ നിത്യം മാതൃഗണാർചിതം
13 ഷണ്ണാം തു വരം തസ്യ ശീർഷാണാം ഇഹ ശബ്ദ്യേത
ശക്തിം േയനാസൃജദ് ദിവ്യാം ഭ ശാഖ ഇതി സ്മ ഹ
14 ഇത്യ് ഏതദ് വിവിധാകാരം വൃത്തം ശു സ്യ പഞ്ചമീം
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ത യുദ്ധം മഹാേഘാരം വൃത്തം ഷഷ്ഠ്യാം ജനാധിപ
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അധ്യായം 218

1 [മാർക്]
ഉപവിഷ്ടം തതഃ ന്ദം ഹിരണ്യകവച ജം
ഹിരണ്യചൂഡ മുകുടം ഹിരണ്യാക്ഷം മഹാ ഭം
2 േലാഹിതാംബര സംവീതം തീക്ഷ്ണദം ം മേനാരമം
സർവലക്ഷണസമ്പന്നം ൈ േലാക്യസ്യാപി സു ിയം
3 തതസ് തം വരദം ശൂരം യുവാനം മൃഷ്ടകുണ്ഡലം
അഭജത് പദ്മരൂപാ ീഃ സ്വയം ഏവ ശരീരിണീ
4 ിയാ ജുഷ്ടഃ പൃഥു യശാഃ സ കുമാര വരസ് തദാ
നിഷേണ്ണാ ദൃശ്യേത ഭൂൈതഃ പൗർണമാസ്യാം യഥാ ശശീ
5 അപൂജയൻ മഹാത്മാേനാ ാഹ്മണാസ് തം മഹാബലം
ഇദം ആഹുസ് തദാ ൈചവ ന്ദം ത മഹർഷയഃ
6 ഹിരണ്യവർണഭ ം േത േലാകാനാം ശങ്കേരാ ഭവ
ത്വയാ ഷഷ് രാ ജാേതന സർേവ േലാകാ വശീകൃതാഃ
7 അഭയം ച പുനർ ദത്തം ത്വൈയൈവഷാം സുേരാത്തമ
തസ്മാദ് ഇേ ാ ഭവാൻ അ ൈ േലാക്യസ്യാഭയങ്കരഃ
8 [ ന്ദ]
കിം ഇ ഃ സർവേലാകാനാം കേരാതീഹ തേപാധനാഃ
കഥം േദവ ഗനാംശ് ൈചവ പാതി നിത്യം സുേരശ്വരഃ
9 [ർസയഹ്]
ഇേ ാ ദിശതി ഭൂതാനാം ബലം േതേജാ ജാഃ സുഖം
തുഷ്ടഃ യച്ഛതി തഥാ സർവാൻ ദായാൻ സുേരശ്വരഃ
10 ദുർവൃത്താനാം സംഹരതി വൃത്തസ്ഥാനാം യച്ഛതി
അനുശാസ്തി ച ഭൂതാനി കാേര്യഷു ബലസൂദനഃ
11 അസൂേര്യ ച ഭേവത് സൂര്യസ് തഥാചേ ച ച മാഃ
ഭവത്യ് അഗ്നിശ് ച വായുശ് ച പൃഥിവ്യ് ആപശ് ച കാരൈണഃ
12 ഏതദ് ഇേ ണ കർതവ്യം ഇേ ഹി വിപുലം ബലം
ത്വം ച വീര ബലേ ഷ്ഠസ് തസ്മാദ് ഇേ ാ ഭവസ്വ നഃ
13 [ഷ ]
ഭവേസ്വേ ാ മഹാബാേഹാ സർേവഷാം നഃ സുഖാവഹഃ
അഭിഷിച്യസ്വ ൈചവാദ്യ ാപ്തരൂേപാ ഽസി സത്തമ
14 [ ന്ദ]
ശാധി ത്വം ഏവ ൈ േലാക്യം അവ്യേ ാ വിജേയ രതഃ
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അഹം േത കിങ്കരഃ ശ ന മേമ ത്വം ഈപ്സിതം
15 [ഷ ]
ബലം തവാദ്ഭുതം വീര ത്വം േദവാനാം അരീഞ് ജഹി
അവജ്ഞാസ്യന്തി മാം േലാകാ വീേര്യണ തവ വിസ്മിതാഃ
16 ഇ േത്വ ഽപി സ്ഥിതം വീര ബലഹീനം പരാജിതം
ആവേയാശ് ച മിേഥാ േഭേദ യതിഷ്യന്ത്യ് അത ിതാഃ
17 േഭദിേത ച ത്വയി വിേഭാ േലാേകാ ൈദ്വധം ഉേപഷ്യതി
ദ്വിധാ ഭൂേതഷു േലാേകഷു നിശ്ചിേതഷ്വ് ആവേയാസ് തഥാ
വി ഹഃ സ വർേതത ഭൂതേഭദാൻ മഹാബല
18 ത ത്വം മാം രേണ താത യഥാ ദ്ധം വിേജഷ്യസി
തസ്മാദ് ഇേ ാ ഭവാൻ അദ്യ ഭവിതാ മാ വിചാരയ
19 [ ന്ദ]
ത്വം ഏവ രാജാ ഭ ം േത ൈ േലാക്യസ്യ മൈമവ ച
കേരാമി കിം ച േത ശ ശാസനം തദ് വീഹി േമ
20 [ഷ ]
യദി സത്യം ഇദം വാക്യം നിശ്ചയാദ് ഭാഷിതം ത്വയാ
യദി വാ ശാസനം ന്ദ കർതും ഇച്ഛസി േമ ശൃണു
21 അഭിഷിച്യസ്വ േദവാനാം േസനാപേത്യ മഹാബല
അഹം ഇേ ാ ഭവിഷ്യാമി തവ വാക്യാൻ മഹാബല
22 [ ന്ദ]
ദാനവാനാം വിനാശായ േദവാനാം അർഥസിദ്ധേയ
േഗാ ാഹ്മണസ്യ ാണാർഥം േസനാപേത്യ ഽഭിഷിഞ്ച മാം
23 [മാർക്]
േസാ ഽഭിഷിേക്താ മഘവതാ സർൈവർ േദവഗൈണഃ സഹ
അതീവ ശുശുേഭ ത പൂജ്യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
24 തസ്യ തത് കാഞ്ചനം ഛ ം ിയമാണം വ്യേരാചത
യൈഥവ സുസമിദ്ധസ്യ പാവകസ്യാത്മ മണ്ഡലം
25 വിശ്വകർമ കൃതാ ചാസ്യ ദിവ്യാ മാലാ ഹിരണ്മയീ
ആബദ്ധാ ിപുരേഘ്നന സ്വയം ഏവ യശസ്വിനാ
26 ആഗമ്യ മനുജവ്യാ സഹേദവ്യാ പരന്തപ
അർചയാം ആസ സു ീേതാ ഭഗവാൻ േഗാവൃഷധ്വജഃ
27 രു ം അഗ്നിം ദ്വിജാഃ ാഹൂ രു സൂനുസ് തതസ് തു സഃ
രുേ ണ ശു ം ഉ ഷ്ടം തച് േഛ്വതഃ പർവേതാ ഽഭവത്
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പാവകേസ്യ ിയം േശ്വേത കൃത്തികാഭിഃ കൃതം നേഗ
28 പൂജ്യമാനം തു രുേ ണ ദൃഷ്ട്വാ സർേവ ദിവൗകസഃ
രു സൂനും തതഃ ാഹുർ ഗുഹം ഗുണവതാം വരം
29 അനു വിശ്യ രുേ ണ വഹ്നിം ജാേതാ ഹ്യ് അയം ശിശുഃ
ത ജാതസ് തതഃ േന്ദാ രു സൂനുസ് തേതാ ഽഭവത്
30 രു സ്യ വേഹ്നഃ സ്വാഹായാഃ ഷണ്ണാം ീണാം ച േതജസാ
ജാതഃ ന്ദഃ സുരേ േഷ്ഠാ രു സൂനുസ് തേതാ ഽഭവത്
31 അരേജ വാസസീ രേക്ത വസാനഃ പാവകാത്മജഃ
ഭാതി ദീപ്തവപുഃ ീമാൻ രക്താ ാഭ്യാം ഇവാംശുമാൻ
32 കു ടശ് ചാഗ്നിനാ ദത്തസ് തസ്യ േകതുർ അല തഃ
രേഥ സമു ിേതാ ഭാതി കാലാഗ്നിർ ഇവ േലാഹിതഃ
33 വിേവശ കവചം ചാസ്യ ശരീരം സഹജം തതഃ
യുധ്യമാനസ്യ േദഹസ്യ ാദുർഭവതി തത് സദാ
34 ശക്തിർ വർമ ബലം േതേജാ കാന്തത്വം സത്യം അക്ഷതിഃ

ഹ്മണ്യത്വം അസംേമാേഹാ ഭക്താനാം പരിരക്ഷണം
35 നികൃന്തനം ച ശ ണാം േലാകാനാം ചാഭിരക്ഷണം

േന്ദന സഹ ജാതാനി സർവാണ്യ് ഏവ ജനാധിപ
36 ഏവം േദവഗൈണഃ സർൈവഃ േസാ ഽഭിഷിക്തഃ സ്വല തഃ
ബഭൗ തീതഃ സുമനാഃ പരിപൂർേണ ദർശനഃ
37 ഇൈഷ്ടഃ സ്വാധ്യായേഘാൈഷശ് ച േദവ തൂര്യരൈവർ അപി
േദവഗന്ധർവഗീൈതശ് ച സർൈവർ അപ്സരസാം ഗൈണഃ
38 ഏൈതശ് ചാൈന്യശ് ച വിവിൈധർ ഹൃഷ്ടതുൈഷ്ടർ അല ൈതഃ

ീഡന്ന് ഇവ തദാ േദൈവർ അഭിഷിക്തഃ സ പാവകിഃ
39 അഭിഷിക്തം മഹാേസനം അപശ്യന്ത ദിവൗകസഃ
വിനിഹത്യ തേമാ സൂര്യം യേഥഹാഭ ദിതം തഥാ
40 അൈഥനം അഭ്യയുഃ സർവാ േദവ േസനാഃ സഹ ശഃ
അസ്മാകം ത്വം പതിർ ഇതി വാണാഃ സർവേതാദിശം
41 താഃ സമാസാദ്യ ഭഗവാൻ സർവഭൂതഗൈണർ വൃതഃ
അർചിതശ് ച തശ് ൈചവ സാന്ത്വയാം ആസ താ അപി
42 ശത തുശ് ചാഭിഷിച്യ ന്ദം േസനാപതിം തദാ
സസ്മാര താം േദവ േസനാം യാ സാ േതന വിേമാക്ഷിതാ
43 അയം തസ്യാഃ പതിർ നൂനം വിഹിേതാ ഹ്മണാ സ്വയം
ഇതി ചിന്ത്യാനയാം ആസ േദവേസനാം സ്വല താം
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44 ന്ദം േചാവാച ബലഭിദ് ഇയം കന്യാ സുേരാത്തമ
അജാേത ത്വയി നിർദിഷ്ടാ തവ പത്നീ സ്വയംഭുവാ
45 തസ്മാത് ത്വം അസ്യാ വിധിവത് പാണിം മ പുര തം
ഗൃഹാണ ദക്ഷിണം േദവ്യാഃ പാണിനാ പദ്മവർചസം
46 ഏവം ഉക്തഃ സ ജ ാഹ തസ്യാഃ പാണിം യഥാവിധി
ബൃഹ തിർ മ വിധം ജജാപ ച ജുഹാവ ച
47 ഏവം ന്ദസ്യ മഹിഷീം േദവേസനാം വിദുർ ബുധാഃ
ഷഷ്ഠീം യാം ാഹ്മണാഃ ാഹുർ ലക്ഷ്മീം ആശാം സുഖ ദാം
സിനീവാലീം കുഹൂം ൈചവ സദ്വൃത്തിം അപരാജിതാം
48 യദാ ന്ദഃ പതിർ ലബ്ധഃ ശാശ്വേതാ േദവേസനയാ
തദാ തം ആ യൽ ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം േദവീ ശരീരിണീ
49 ീജുഷ്ടഃ പഞ്ചമീം ന്ദസ് തസ്മാച് ീ പഞ്ചമീ താ
ഷഷ്ഠ്യാം കൃതാർേഥാ ഽഭൂദ് യസ്മാത് തസ്മാത് ഷഷ്ഠീ മഹാതിഥിഃ
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അധ്യായം 219

1 [മാർക്]
ിയാ ജുഷ്ടം മഹാേസഹം േദവ േസനാപതിം കൃതം

സപ്തർഷിപത്ന്യഃ ഷഡ് േദവ്യസ് തത് സകാശം അഥാഗമൻ
2 ഋഷിഭിഃ സ രിത്യക്താ ധർമയുക്താ മഹാ താഃ

തം ആഗമ്യ േചാചുസ് താ േദവ േസനാപതിം ഭും
3 വയം പു പരിത്യക്താ ഭർതൃഭിർ േദവ സംമിൈതഃ
അകാരണാദ് രുഷാ താത പുണ്യസ്ഥാനാത് പരിച താഃ
4 അസ്മാഭിഃ കില ജാതസ് ത്വം ഇതി േകനാപ്യ് ഉദാഹൃതം
അസത്യം ഏതത് സം ത്യ തസ്മാൻ നസ് ാതും അർഹസി
5 അക്ഷയശ് ച ഭേവത് സ്വർഗസ് ത്വത് സാദാദ് ധി നഃ േഭാ
ത്വാം പു ം ചാപ്യ് അഭീപ്സാമഃ കൃൈത്വതദ് അനൃേണാ ഭവ
6 [ ന്ദ]
മാതേരാ ഹി ഭവേത്യാ േമ സുേതാ േവാ ഽഹം അനിന്ദിതാഃ
യച് ചാഭീപ്സഥ തത് സർവം സംഭവിഷ്യതി വസ് തഥാ
7 [ആർകേണ്ഡയ]
ഏവം ഉേക്ത തതഃ ശ ം കിം കാര്യം ഇതി േസാ ഽ വീത്
ഉക്തഃ േന്ദന ഹീതി േസാ ഽ വീദ് വാസവസ് തതഃ
8 അഭിജിത് ർധമാനാ തു േരാഹിണ്യാ കന്യസീ സ്വസാ
ഇച്ഛന്തീ േജ്യഷ്ഠതാം േദവീ തപസ് ത ം വനം ഗതാ
9 ത മൂേഢാ ഽസ്മി ഭ ം േത നക്ഷ ം ഗഗനാച് ച തം
കാലം ത്വ് ഇമം പരം ന്ദ ഹ്മണാ സഹ ചിന്തയ
10 ധനിഷ്ഠാദിസ് തദാ കാേലാ ഹ്മണാ പരിനിർമിതഃ
േരാഹിണ്യാേദ്യാ ഽഭവത് പൂർവം ഏവം സംഖ്യാ സമാഭവത്
11 ഏവം ഉേക്ത തു ശേ ണ ിവിദം കൃത്തികാ ഗതാഃ
നക്ഷ ം ശകടാകാരം ഭാതി തദ് വഹ്നി ൈദവതം
12 വിനതാ ചാ വീത് ന്ദം മമ ത്വം പിണ്ഡദഃ സുതഃ
ഇച്ഛാമി നിത്യം ഏവാഹം ത്വയാ പു സഹാസിതും
13 [ ന്ദ]
ഏവം അ നമസ് േത ഽ പു േസ്നഹാത് ശാധി മാം

ഷയാ പൂജ്യമാനാ ൈവ േദവി വത്സ്യസി നിത്യദാ
14 [മാർക്]
അഥ മാതൃഗണഃ സർവഃ ന്ദം വചനം അ വീത്
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വയം സർവസ്യ േലാകസ്യ മാതരഃ കവിഭിഃ താഃ
ഇച്ഛാേമാ മാതരസ് തുഭ്യം ഭവിതും പൂജയസ്വ നഃ
15 [ ന്ദ]
മാതരസ് തു ഭവേത്യാ േമ ഭവതീനാം അഹം സുതഃ
ഉച്യതാം യൻ മയാ കാര്യം ഭവതീനാം അേഥപ്സിതം
16 [മാതരസ്]
യാസ് തു താ മാതരഃ പൂർവം േലാകസ്യാസ്യ കൽപിതാഃ
അസ്മാകം തദ് ഭേവത് സ്ഥാനം താസാം ൈചവ ന തദ് ഭേവത്
17 ഭേവമ പൂജ്യാ േലാകസ്യ ന താഃ പൂജ്യാഃ സുരർഷഭ

ജാസ്മാകം ഹൃതാസ് താഭിസ് ത്വത്കൃേത താഃ യച്ഛ നഃ
18 [ ന്ദ]
ദത്താഃ ജാ ന താഃ ശക്യാ ഭവതീഭിർ നിേഷവിതും
അന്യാം വഃ കാം യച്ഛാമി ജാം യാം മനേസച്ഛഥ
19 [മാതരസ്]
ഇച്ഛാമ താസാം മാതൄണാം ജാ േഭാ ം യച്ഛ നഃ
ത്വയാ സഹ പൃഥഗ് ഭൂതാ േയ ച താസാം അേഥശ്വരാഃ
20 [ ന്ദ]

ജാ േവാ ദദ്മി കഷ്ടം തു ഭവതീഭിർ ഉദാഹൃതം
പരിരക്ഷത ഭ ം വഃ ജാഃ സാധു നമ താഃ
21 പരിരക്ഷാമ ഭ ം േത ജാഃ ന്ദ യേഥച്ഛസി
ത്വയാ േനാ േരാചേത ന്ദ സഹ വാസശ് ചിരം േഭാ
22 [ ന്ദ]
യാവത് േഷാഡശവർഷാണി ഭവന്തി തരുണാഃ ജാഃ

ബാധത മനുഷ്യാണാം താവദ് രൂൈപഃ പൃഥഗ്വിൈധഃ
23 അഹം ച വഃ ദാസ്യാമി രൗ ം ആത്മാനം അവ്യയം
പരമം േതന സഹിതാ സുഖം വത്സ്യഥ പൂജിതാഃ
24 [മാർക്]
തതഃ ശരീരാത് ന്ദസ്യ പുരുഷഃ കാഞ്ചന ഭഃ
േഭാ ം ജാഃ സ മർത്യാനാം നിഷ്പപാത മഹാബലഃ
25 അപതത് സ തദാ ഭൂമൗ വിസഞ്ജ്േഞാ ഽഥ ധാന്വിതഃ

േന്ദന േസാ ഽഭ്യനുജ്ഞാേതാ രൗ രൂേപാ ഽഭവദ് ഹഃ
ന്ദാപസ്മാരം ഇത്യ് ആഹുർ ഹം തം ദ്വിജസത്തമാഃ

26 വിനതാ തു മഹാരൗ ാ കഥ്യേത ശകുനി ഹഃ
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പൂതനാം രാക്ഷസീം ാഹുസ് തം വിദ്യാത് പൂതനാ ഹം
27 കഷ്ടാ ദാരുണരൂേപണ േഘാരരൂപാ നിശാചരീ
പിശാചീ ദാരുണാകാരാ കഥ്യേത ശീതപൂതനാ
ഗർഭാൻ സാ മാനുഷീണാം തു ഹരേത േഘാരദർശനാ
28 അദിതിം േരവതീം ാഹുർ ഹസ് തസ്യാസ് തു ൈരവതഃ
േസാ ഽപി ബാലാഞ് ശിശൂൻ േഘാേരാ ബാധേത ൈവ മഹാ ഹഃ
29 ൈദത്യാനാം യാ ദിതിർ മാതാ താം ആഹുർ മുഖമണ്ഡികാം
അത്യർഥം ശിശുമാംേസന സ ഹൃഷ്ടാ ദുരാസദാ
30 കുമാരാശ് ച കുമാര്യശ് ച േയ േ ാക്താഃ ന്ദ സംഭവാഃ
േത ഽപി ഗർഭഭുജഃ സർേവ കൗരവ്യ സുമഹാ ഹാഃ
31 താസാം ഏവ കുമാരീണാം പതയസ് േത കീർതിതാഃ
അജ്ഞായമാനാ ഹൃജ്ണന്തി ബാലകാൻ രൗ കർമിണഃ
32 ഗവാം മാതാ തു യാ ാൈജ്ഞഃ കഥ്യേത സുരഭിർ നൃപ
ശകുനിസ് താം അഥാരുഹ്യ സഹ ഭുങ്ക്േത ശിശൂൻ ഭുവി
33 സരമാ നാമ യാ മാതാ ശുനാം േദവീ ജനാധിപ
സാപി ഗർഭാൻ സമാദേത്ത മാനുഷീണാം സൈദവ ഹി
34 പാദപാനാം ചയാ മാതാ കരഞ്ജ നിലയാ ഹി സാ
കരേഞ്ജ താം നമസ്യന്തി തസ്മാത് പു ാർഥിേനാ നരാഃ
35 ഇേമ ത്വ് അഷ്ടാദശാേന്യ ൈവ ഹാ മാംസമധു ിയാഃ
ദ്വിപഞ്ചരാ ം തിഷ്ഠന്തി സതതം സൂതികാ ഗൃേഹ
36 ക ഃ സൂക്ഷ്മവപുർ ഭൂത്വാ ഗർഭിണീം വിേശദ് യദാ
ഭുങ്ക്േത സാ ത തം ഗർഭം സാ തു നാഗം സൂയേത
37 ഗന്ധർവാണാം തു യാ മാതാ സാ ഗർഭം ഗൃഹ്യ ഗച്ഛതി
തേതാ വിലീന ഗർഭാ സാ മാനുഷീ ഭുവി ദൃശ്യേത
38 യാ ജനി ീ ത്വ് അപ്സരസാം ഗർഭം ആേസ്ത ഗൃഹ്യ സാ
ഉപവിഷ്ടം തേതാ ഗർഭം കഥയന്തി മനീഷിണഃ
39 േലാഹിതേസ്യാദേധഃ കന്യാ ധാ ീ ന്ദസ്യ സാ താ
േലാഹിതായനിർ ഇത്യ് ഏവം കദംേബ സാ ഹി പൂജ്യേത
40 പുരുേഷഷു യഥാ രു സ് തഥാര്യാ മദാസ്വ് അപി
ആര്യാ മാതാ കുമാരസ്യ പൃഥക് കാമാർഥം ഇജ്യേത
41 ഏവം ഏേത കുമാരാണാം മയാ േ ാക്താ മഹാ ഹാഃ
യാവത് േഷാഡശവർഷാണി അശിവാസ് േത ശിവാസ് തതഃ
42 േയ ച മാതൃഗണാഃ േ ാക്താഃ പുരുഷാശ് ൈചവ േയ ഹാഃ
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സർേവ ന്ദ ഹാ നാമ േജ്ഞയാ നിത്യം ശരീരിഭിഃ
43 േതഷാം ശമനം കാര്യം സ്നാനം ധൂപം അഥാഞ്ജനം
ബലികർേമാപഹാരശ് ച ന്ദേസ്യജ്യാ വിേശഷതഃ
44 ഏവം ഏേത ഽർചിതാഃ സർേവ യച്ഛന്തി ശുഭം നൃണാം
ആയുർ വീര്യം ച രാേജ സമ്യക് പൂജാ നമ താഃ
45 ഊർധ്വം തു േഷാഡശാദ് വർഷാദ് േയ ഭവന്തി ഹാ നൃണാം
താൻ അഹം സ വക്ഷ്യാമി നമ ത്യ മേഹശ്വരം
46 യഃ പശ്യതി നേരാ േദവാഡ് ജാ ദ് വാ ശയിേതാ ഽപി വാ
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം തം തു േദവ ഹം വിദുഃ
47 ആസീനശ് ച ശയാനശ് ച യഃ പശ്യതി നരഃ പിതൄൻ
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം സ േജ്ഞയസ് തു പിതൃ ഹഃ
48 അവമന്യതി യഃ സിദ്ധാൻ ദ്ധാശ് ചാപി ശപന്തി യം
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം േജ്ഞയഃ സിദ്ധ ഹസ് തു സഃ
49 ഉപാ ാതി ച േയാ ഗന്ധാൻ രസാംശ് ചാപി പൃഥഗ്വിധാൻ
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം സ േജ്ഞേയാ രാക്ഷേസാ ഹഃ
50 ഗന്ധർവാശ് ചാപി യം ദിവ്യാഃ സം ശന്തി നരം ഭുവി
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം േഹാ ഗാന്ധർവ ഏവ സഃ
51 ആവിശന്തി ച യം യക്ഷാഃ പുരുഷം കാലപര്യേയ
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം േജ്ഞേയാ യക്ഷ ഹസ് തു സഃ
52 അധിേരാഹന്തി യം നിത്യം പിശാചാഃ പുരുഷം ക്വ ചിത്
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം ൈപശാചം തം ഹം വിദുഃ
53 യസ്യ േദാൈഷഃ കുപിതം ചിത്തം മുഹ്യതി േദഹിനഃ
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം സാധനം തസ്യ ശാ തഃ
54 ൈവ വ്യാച് ച ഭയാച് ൈചവ േഗാരാണാം ചാപി ദർശനാത്
ഉന്മാദ്യതി സ തു ക്ഷി ം സത്ത്വം തസ്യ തു സാധനം
55 കശ് ചിത് ീഡിതു കാേമാ ൈവ േഭാ കാമസ് തഥാപരഃ
അഭികാമസ് തൈഥവാന്യ ഇത്യ് ഏഷ ിവിേധാ ഹഃ
56 യാവത് സപ്തതി വർഷാണി ഭവന്ത്യ് ഏേത ഹാ നൃണാം
അതഃ പരം േദഹിനാം തു ഹതുേല്യാ ഭേവജ് ജ്വരഃ
57 അ കീർേണ ിയം ദാന്തം ശുചിം നിത്യം അത ിതം
ആസ്തികം ദ്ദധാനം ച വർജയന്തി സദാ ഹാഃ
58 ഇത്യ് ഏഷ േത േഹാേദ്ദേശാ മാനുഷാണാം കീർതിതഃ
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ന ശന്തി ഹാ ഭക്താൻ നരാൻ േദവം മേഹശ്വരം
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അധ്യായം 220

1 [മാർക്]
യദാ േന്ദന മാതൄണാം ഏവം ഏതത് ിയം കൃതം
അൈഥനം അ വീത് സ്വാഹാ മമ പു സ് ത്വം ഔരസഃ
2 ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ത്വയാ ദത്താം ീതിം പരമദുർലഭാം
താം അ വീത് തതഃ ന്ദഃ ീതിം ഇച്ഛസി കീദൃശീം
3 [സ്വാഹാ]
ദക്ഷസ്യാഹം ിയാ കന്യാ സ്വാഹാ നാമ മഹാഭുജ
ബാല്യാത് ഭൃതി നിത്യം ച ജാതകാമാ ഹുതാശേന
4 ന ച മാം കാമിനീം പു സമ്യഗ് ജാനാതി പാവകഃ
ഇച്ഛാമി ശാശ്വതം വാസം വ ം പു സഹാഗ്നിനാ
5 [ ന്ദ]
ഹവ്യം കവ്യം ച യത് കിം ചിദ് ദ്വിജാ മ പുര തം
േഹാഷ്യന്ത്യ് അഗ്നൗ സദാ േദവി സ്വാേഹത്യ് ഉക്ത്വാ സമുദ്യതം
6 അദ്യ ഭൃതി ദാസ്യന്തി സുവൃത്താഃ സത്പേഥ സ്ഥിതാഃ
ഏവം അഗ്നിസ് ത്വയാ സാർധം സദാ വത്സ്യതി േശാഭേന
7 [മാർക്]
ഏവം ഉക്താ തതഃ സ്വാഹാ തുഷ്ടാ േന്ദന പൂജിതാ
പാവേകന സമായുക്താ ഭർ ാ ന്ദം അപൂജയത്
8 തേതാ ഹ്മാ മഹാേസനം ജാപതിർ അഥാ വീത്
അഭിഗച്ഛ മഹാേദവം പിതരം ിപുരാർദനം
9 രുേ ണാഗ്നിം സമാവിശ്യ സ്വാഹാം ആവിശ്യ േചാമയാ
ഹിതാർഥം സർവേലാകാനാം ജാതസ് ത്വം അപരാജിതഃ
10 ഉമാ േയാന്യാം ച രുേ ണ ശു ം സിക്തം മഹാത്മനാ
ആേസ്ത ഗിരൗ നിപതിതം മിഞ്ജികാ മിഞ്ജികം യതഃ
11 സംഭൂതം േലാഹിേതാേദ തു േശാ േശഷം അവാപതത്
സൂര്യരശ്മിഷു ചാപ്യ് അന്യദ് അന്യച് ൈചവാപതദ് ഭുവി
ആസക്തം അന്യദ് വൃേക്ഷഷു തദ് ഏവം പഞ്ചധാപതത്
12 ത ഏേത വിവിധാകാരാ ഗണാ േജ്ഞയാ മനീഷിഭിഃ
തവ പാരിഷദാ േഘാരാ യ ഏേത പിശിതാശനാഃ
13 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി ചാപ്യ് ഉക്ത്വാ മഹാേസേനാ മേഹശ്വരം
അപൂജയദ് അേമയാത്മാ പിതരം പിതൃവത്സലഃ
14 അർകപുൈഷ്പസ് തു േത പഞ്ച ഗണാഃ പൂജ്യാ ധനാർഥിഭി
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വ്യാധി ശമനാർഥം ച േതഷാം പൂജാം സമാചേരത്
15 മിഞ്ജികാ മിഞ്ജികം ൈചവ മിഥുനം രു സംഭവം
നമഃ കാര്യം സൈദേവഹ ബാലാനാം ഹിതം ഇച്ഛതാ
16 ിേയാ മാനുഷമാംസാദാ വൃദ്ധികാ നാമ നാമതഃ
വൃേക്ഷഷു ജാതാസ് താ േദേവ്യാ നമഃ കാര്യാഃ ജാർഥിഭിഃ
17 ഏവം ഏേത പിശാചാനാം അസംേഖ്യയാ ഗണാഃ താഃ
ഘണ്ടായാഃ സപതാകായാഃ ശൃണു േമ സംഭവം നൃപ
18 ഐരാവതസ്യ ഘേണ്ട േദ്വ ൈവജയന്ത്യാവ് ഇതി േത
ഗുഹസ്യ േത സ്വയം ദേത്ത ശേ ണാനായ്യ ധീമതാ
19 ഏകാ ത വിശാഖസ്യ ഘണ്ടാ ന്ദസ്യ ചാപരാ
പതാകാ കാർത്തിേകയസ്യ വിശാഖസ്യ ച േലാഹിതാ
20 യാനി ീഡനകാന്യ് അസ്യ േദൈവർ ദത്താനി ൈവ തദാ
ൈതർ ഏവ രമേത േദേവാ മഹാേസേനാ മഹാബലഃ
21 സ സംവൃതഃ പിശാചാനാം ഗൈണർ േദവഗൈണസ് തഥാ
ശുശുേഭ കാഞ്ചേന ൈശേല ദീപ്യമാനഃ ിയാ വൃതഃ
22 േതന വീേരണ ശുശുേഭ സ ൈശലഃ ശുഭകാനനഃ
ആദിേത്യേണവാംശുമതാ മന്ദരശ് ചാരുകന്ദരഃ
23 സന്താനകവൈനഃ ഫുൈല്ലഃ കരവീര വൈനർ അപി
പാരിജാത വൈനശ് ൈചവ ജപാ േശാകവൈനസ് തഥാ
24 കദംബതരുഷൈണ്ഡശ് ച ദിൈവ്യർ മൃഗഗൈണർ അപി
ദിൈവ്യഃ പക്ഷിഗൈണശ് ൈചവ ശുശുേഭ േശ്വതപർവതഃ
25 ത േദവഗണാഃ സർേവ സർേവ ൈചവ മഹർഷയഃ
േമഘതൂര്യ രവാശ് ൈചവ േബ്ധാദധി സമസ്വനാഃ
26 ത ദിവ്യാശ് ച ഗന്ധർവാ നൃത്യന്ത്യ് അപ്സരസസ് തഥാ
ഹൃഷ്ടാനാം ത ഭൂതാനാം യേത നിനേദാ മഹാൻ
27 ഏവം േസ ം ജഗത് സർവം േശ്വതപർവതസംസ്ഥിതം

ഹൃഷ്ടം േ ക്ഷേത ന്ദം ന ച ായതി ദർശനാത്
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അധ്യായം 221

1 [മാർക്]
യദാഭിഷിേക്താ ഭഗവാൻ േസനാപേത്യന പാവകിഃ
തദാ സ സ്ഥിതഃ ീമാൻ ഹൃേഷ്ടാ ഭ വടം ഹരഃ
രേഥനാദിത്യവർേണന പാർവത്യാ സഹിതഃ ഭുഃ
2 സഹ ം തസ്യ സിംഹാനാം തസ്മിൻ യുക്തം രേഥാത്തേമ
ഉത്പപാത ദിവം ശു ം കാേലനാഭി േചാദിതഃ
3 േത പിബന്ത ഇവാകാശം ാസയന്തശ് ചരാചരാൻ
സിംഹാ നഭസ്യ് അഗച്ഛന്ത നദന്തശ് ചാരു േകസരാഃ
4 തസ്മിൻ രേഥ പശുപതിഃ സ്ഥിേതാ ഭാത്യ് ഉമയാ സഹ
വിദ താ സഹിതഃ സൂര്യഃ േസ ചാേപ ഘേന യഥാ
5 അ തസ് തസ്യ ഭഗവാൻ ധേനേശാ ഗുഹ്യൈകഃ സഹ
ആസ്ഥായ രുചിരം യാതി പുഷ്പകം നരവാഹനഃ
6 ഐരാവതം സമാസ്ഥായ ശ ശ് ചാപി സുൈരഃ സഹ
പൃഷ്ഠേതാ ഽനുയയൗ യാന്തം വരദം വൃഷഭധ്വജം
7 ജംഭൈകർ യക്ഷരേക്ഷാഭിഃ ഗ്വിഭിഃ സമല തഃ
യാത്യ് അേമാേഘാ മഹായേക്ഷാ ദക്ഷിണം പക്ഷം ആസ്ഥിതഃ
8 തസ്യ ദക്ഷിണേതാ േദവാ മരുതശ് ചി േയാധിനഃ
ഗച്ഛന്തി വസുഭിഃ സാർധം രുൈ ശ് ച സഹ സംഗതാഃ
9 യമശ് ച മൃത നാ സാർധം സർവതഃ പരിവാരിതഃ
േഘാൈരർ വ്യാധിശൈതർ യാതി േഘാരരൂപവപുസ് തഥാ
10 യമസ്യ പൃഷ്ഠതശ് ൈചവ േഘാരസ് ിശിഖരഃ ശിതഃ
വിജേയാ നാമ രു സ്യ യാതി ശൂലഃ സ്വല തഃ
11 തം ഉ പാേശാ വരുേണാ ഭഗവാൻ സലിേലശ്വരഃ
പരിവാര്യ ശൈനർ യാതി യാേദാഭിർ വിവിൈധർ വൃതഃ
12 പൃഷ്ഠേതാ വിജയസ്യാപി യാതി രു സ്യ പട്ടിശഃ
ഗദാമുസലശക്ത്യാൈദ്യർ വൃതഃ ഹരേണാത്തൈമഃ
13 പട്ടിശം ത്വ് അന്വഗാദ് രാജംശ് ഛ ം രൗ ം മഹാ ഭം
കമണ്ഡലുശ് ചാപ്യ് അനു തം മഹർഷിഗണസംവൃതഃ
14 തസ്യ ദക്ഷിണേതാ ഭാതി ദേണ്ഡാ ഗച്ഛഞ് ിയാ വൃതഃ
ഭൃഗ്വംഗിേരാഭിഃ സഹിേതാ േദൈവശ് ചാപ്യ് അഭിപൂജിതഃ
15 ഏഷാം തു പൃഷ്ഠേതാ രുേ ാ വിമേല സ്യന്ദേന സ്ഥിതഃ
യാതി സംഹർഷയൻ സർവാംസ് േതജസാ ിദിവൗകസഃ
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16 ഋഷയശ് ൈചവ േദവാശ് ച ഗന്ധർവാ ഭുജഗാസ് തഥാ
നേദ്യാ നദാ മാശ് ൈചവ തൈഥവാപ്സരസാം ഗണാഃ
17 നക്ഷ ാണി ഹാശ് ൈചവ േദവാനാം ശിശവശ് ച േയ

ിയശ് ച വിവിധാകാരാ യാന്തി രു സ്യ പൃഷ്ഠതഃ
സൃജന്ത്യഃ പുഷ്പവർഷാണി ചാരുരൂപാ വരാംഗനാഃ
18 പർജന്യശ് ചാപ്യ് അനുയയൗ നമ ത്യ പിനാകിനം
ഛ ം തു പാ രം േസാമസ് തസ്യ മൂർധന്യ് അധാരയത്
ചാമേര ചാപി വായുശ് ച ഗൃഹീത്വാഗ്നിശ് ച വിഷ്ഠിതൗ
19 ശ ശ് ച പൃഷ്ഠതസ് തസ്യ യാതി രാജഞ് ിയാ വൃതഃ
സഹ രാജർഷിഭിഃ സർൈവഃ വാേനാ വൃഷേകതനം
20 ഗൗരീ വിദ്യാഥ ഗാന്ധാരി േകശിനീ മി സാഹ്വയാ
സാവി ്യാ സഹ സർവാസ് താഃ പാർവത്യാ യാന്തി പൃഷ്ഠതഃ
21 ത വിദ്യാ ഗണാഃ സർേവ േയ േക ചിത് കവിഭിഃ കൃതാഃ
യസ്യ കുർവന്തി വചനം േസ ാ േദവാശ് ചമൂമുേഖ
22 സ ഗൃഹീത്വാ പതാകാം തു യാത്യ് അേ രാക്ഷേസാ ഹഃ
വ്യാപൃതസ് തു ശ്മശാേന േയാ നിത്യം രു സ്യ ൈവ സഖാ
പിംഗേലാ നാമ യേക്ഷേ ാ േലാകസ്യാനന്ദ ദായകഃ
23 ഏഭിഃ സ സഹിതസ് ത യയൗ േദേവാ യഥാസുഖം
അ തഃ പൃഷ്ഠതശ് ൈചവ ന ഹി തസ്യ ഗതിർ വാ
24 രു ം സത് കർമഭിർ മർത്യാഃ പൂജയന്തീഹ ൈദവതം
ശിവം ഇത്യ് ഏവ യം ാഹുർ ഈശം രു ം പിനാകിനം
ഭാൈവസ് തു വിവിധാകാൈരഃ പൂജയന്തി മേഹശ്വരം
25 േദവ േസനാപതിസ് ത്വ് ഏവം േദവ േസനാഭിർ ആവൃതഃ
അനുഗച്ഛതി േദേവശം ഹ്മണ്യഃ കൃത്തികാ സുതഃ
26 അഥാ വീൻ മഹാേസനം മഹാേദേവാ ബൃഹദ്വചഃ
സപ്തമം മാരുത ന്ധം രക്ഷനിത്യം അത ിതഃ
27 [ ന്ദ]
സപ്തമം മാരുത ന്ധം പാലയിഷ്യാമ്യ് അഹം േഭാ
യദ് അന്യദ് അപി േമ കാര്യം േദവ തദ് വദ മാചിരം
28 [രു ]
കാേര്യഷ്വ് അഹം ത്വയാ പു സ ഷ്ടവ്യഃ സൈദവ ഹി
ദർശനാൻ മമ ഭക്ത്യാ ച േ േയാ പരം അവാപ്സ്യസി
29 [മാർക്]
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ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വിസസർൈജനം പരിഷ്വജ്യ മേഹഷ്വരഃ
വിസർജിേത തതഃ േന്ദ ബഭൂവൗത്പാതികം മഹത്
സഹൈസവ മഹാരാജ േദവാൻ സർവാൻ േമാഹയത്
30 ജജ്വാല ഖം സനക്ഷ ം മൂഢം ഭുവനം ഭൃശം
ചചാല വ്യനദച് േചാർവീ തേമാ ഭൂതം ജഗത് േഭാ
31 തതസ് തദ് ദാരുണം ദൃഷ്ട്വാ ഭിതഃ ശങ്കരസ് തദാ
ഉമാ ൈചവ മഹാഭാഗാ േദവാശ് ച സമഹർഷയഃ
32 തതസ് േതഷു മൂേഢഷു പർവതാംബുദ സംനിഭം
നാനാ ഹരണം േഘാരം അദൃശ്യത മഹദ് ബലം
33 തദ് ധി േഘാരം അസംേഖ്യയം ഗർജച് ച വിവിധാ ഗിരഃ
അഭ്യ വദ് രേണ േദവാൻ ഭഗവന്തം ച ശങ്കരം
34 ൈതർ വിസൃഷ്ടാന്യ് അനീേകഷു ബാണജാലാന്യ് അേനകശഃ
പർവതാശ് ച ശതഘ്ന്യശ് ച ാസാശ് ച പരിഘാ ഗദാഃ
35 നിപതദ്ഭിശ് ച ൈതർ േഘാൈരർ േദവാനീകം മഹായുൈധഃ
ക്ഷേണന വ്യ വത് സർവം വിമുഖം ചാപ്യ് അദൃശ്യത
36 നികൃത്തേയാധനാഗാശ്വം കൃത്തായുധ മഹാരഥം
ദാനൈവർ അർദിതം ൈസന്യം േദവാനാം വിമുഖം ബഭൗ
37 അസുൈരർ വധ്യമാനം തത് പാവൈകർ ഇവ കാനനം
അപതദ് ദുഗ്ധ ഭൂയിഷ്ഠം മഹാ മ വനം യഥാ
38 േത വിഭിന്നശിേരാ േദഹാഃ ച്യവേന്ത ദിവൗകസഃ
ന നാഥം അധ്യഗച്ഛന്ത വധ്യമാനാ മഹാരേണ
39 അഥ തദ് വി തം ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ േദവഃ പുരന്ദരഃ
ആശ്വാസയന്ന് ഉവാേചദം ബലവദ് ദാനവാർദിതം
40 ഭയം ത്യജത ഭ ം വഃ ശൂരാഃ ശ ാണി ഗൃഹ്ണത
കുരുധ്വം വി േമ ബുദ്ധിം മാ വഃ കാ ചിദ് വ്യഥാ ഭേവത്
41 ജയൈതനാൻ സുദുർവൃത്താൻ ദാനവാൻ േഘാരദർശനാൻ
അഭി വത ഭ ം േവാ മയാ സഹ മഹാസുരാൻ
42 ശ സ്യ വചനം ത്വാ സമാശ്വസ്താ ദിവൗകസഃ
ദാനവാൻ ത്യയുധ്യന്ത ശ ം കൃത്വാ വ്യപാ യം
43 തതസ് േത ിദശാഃ സർേവ മരുതശ് ച മഹാബലാഃ

ത ദ്യയുർ മഹാേവഗാഃ സാധ്യാശ് ച വസുഭിഃ സഹ
44 ൈതർ വിസൃഷ്ടാന്യ് അനീേകഷു ൈദ്ധഃ ശ ാണി സംയുേഗ
ശരാശ് ച ൈദത്യ കാേയഷു പിബന്തി സ്മാസൃഗ് ഉൽബണം
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45 േതഷാം േദഹാൻ വിനിർഭിദ്യ ശരാസ് േത നിശിതാസ് തദാ
നിഷ്പതേന്താ അദൃശ്യന്ത നേഗഭ്യ ഇവ പന്നഗാഃ
46 താനി ൈദത്യ ശരീരാണി നിർഭിന്നാനി സ്മ സായൈകഃ
അപതൻ ഭൂതേല രാജംശ് ഛിന്നാ ാണീവ സർവശഃ
47 തതസ് തദ് ദാനവം ൈസന്യം സർൈവർ േദവഗൈണർ യുധി

ാസിതം വിവിൈധർ ബാൈണഃ കൃതം ൈചവ പരാങ്മുഖം
48 അേഥാത് ഷ്ടം തദാ ഹൃൈഷ്ടഃ സർൈവർ േദൈവർ ഉദായുൈധഃ
സംഹതാനി ച തൂര്യാണി തദാ സർവാണ്യ് അേനകശഃ
49 ഏവം അേന്യാന്യസംയുക്തം യുദ്ധം ആസീത് സുദാരുണം
േദവാനാം ദാനവാനാം ച മാംസേശാണിതകർദമം
50 അനേയാ േദവേലാകസ്യ സഹൈസവ വ്യദൃശ്യത
തഥാ ഹി ദാനവാ േഘാരാ വിനിഘ്നന്തി ദിവൗകസഃ
51 തതസ് തൂര്യ ണാദശ് ച േഭരീണാം ച മഹാസ്വനാഃ
ബഭൂവുർ ദാനേവ ാണാം സിംഹനാദാശ് ച ദാരുണാഃ
52 അഥ ൈദത്യ ബലാദ് േഘാരാൻ നിഷ്പപാത മഹാബലഃ
ദാനേവാ മഹിേഷാ നാമ ഗൃഹ്യ വിപുലം ഗിരിം
53 േത തം ഘൈനർ ഇവാദിത്യം ദൃഷ്ട്വാ സമ്പരിവാരിതം
സമുദ്യതഗിരിം രാജൻ വ്യ വന്ത ദിവൗകസഃ
54 അഥാഭി ത്യ മഹിേഷാ േദവാംശ് ചിേക്ഷപ തം ഗിരിം
പതതാ േതന ഗിരിണാ േദവൈസന്യസ്യ പാർഥിവ
ഭീമരൂേപണ നിഹതം അയുതം ാപതദ് ഭുവി
55 അഥ ൈതർ ദാനൈവഃ സാർധം മഹിഷസ് ാസയൻ സുരാൻ
അഭ്യ വദ് രേണ തൂർണം സിംഹഃ മൃഗാൻ ഇവ
56 തം ആപതന്തം മഹിഷം ദൃഷ്ട്വാ േസ ാ ദിവൗകസഃ
വ്യ വന്ത രേണ ഭീതാ വിശീർണായുധ േകതനാഃ
57 തതഃ സ മഹിഷഃ ദ്ധസ് തൂർണം രു രഥം യയൗ
അഭി ത്യ ച ജ ാഹ രു സ്യ രഥകൂബരം
58 യദാ രു രഥം േദ്ധാ മഹിഷഃ സഹസാ ഗതഃ
േരസതൂ േരാദസീ ഗാഢം മുമുഹുശ് ച മഹർഷയഃ
59 വ്യനദംശ് ച മഹാകായാ ൈദത്യാ ജലധേരാപമാഃ
ആസീച് ച നിശ്ചിതം േതഷാം ജിതം അസ്മാഭിർ ഇത്യ് ഉത
60 തഥാ ഭൂേത തു ഭഗവാൻ നാവധീൻ മഹിഷം രേണ
സസ്മാര ച തദാ ന്ദം മൃത ം തസ്യ ദുരാത്മനഃ
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61 മഹിേഷാ ഽപി രഥം ദൃഷ്ട്വാ രൗ ം രു സ്യ നാനദത്
േദവാൻ സ ാസയംശ് ചാപി ൈദത്യാംശ് ചാപി ഹർഷയൻ
62 തതസ് തസ്മിൻ ഭേയ േഘാേര േദവാനാം സമുപസ്ഥിേത
ആജഗാമ മഹാേസനഃ േ ാധാത് സൂര്യ ഇവ ജ്വലൻ
63 േലാഹിതാംബര സംവീേതാ േലാഹിത ഗ്വി ഭൂഷണഃ
േലാഹിതാേസ്യാ മഹാബാഹുർ ഹിരണ്യകവചഃ ഭുഃ
64 രഥം ആദിത്യസങ്കാശം ആസ്ഥിതഃ കനക ഭം
തം ദൃഷ്ട്വാ ൈദത്യ േസനാ സാ വ്യ വത് സഹസാ രേണ
65 സ ചാപി താം ജ്വലിതാം മഹിഷസ്യ വിദാരിണീം
മുേമാച ശക്തിം രാേജ മഹാേസേനാ മഹാബലഃ
66 സാ മുക്താഭ്യഹനച് ഛക്തിർ മഹിഷസ്യ ശിേരാമഹത്
പപാത ഭിേന്ന ശിരസി മഹിഷസ് ത്യക്തജീവിതഃ
67 ക്ഷിപ്താക്ഷിപ്താ തു സാ ശക്തിർ ഹത്വാ ശ ൻ സഹ ശഃ

ന്ദ ഹസ്തം അനു ാപ്താ ദൃശ്യേത േദവദാനൈവഃ
68 ാേയാ ശൈരർ വിനിഹതാ മഹാേസേനന ധീമതാ
േശഷാ ൈദത്യ ഗണാ േഘാരാ ഭീതാസ് സ്താ ദുരാസൈദഃ

ന്ദസ്യ പാർഷൈദർ ഹത്വാ ഭക്ഷിതാഃ ശതസംഘശഃ
69 ദാനവാൻ ഭക്ഷയന്തസ് േത പിബന്തശ് ച േശാണിതം
ക്ഷണാൻ നിർദാനവം സർവം അകാർഷുർ ഭൃശഹർഷിതാഃ
70 തമാംസീവ യഥാ സൂേര്യാ വൃക്ഷാൻ അഗ്നിർ ഘനാൻ ഖഗഃ
തഥാ േന്ദാ ഽജയച് ഛ ൻ േസ്വന വീേര്യണ കീർതിമാൻ
71 സ ജ്യമാനസ് ിദൈശർ അഭിവാദ്യ മേഹശ്വരം
ശുശുേഭ കൃത്തികാ പു ഃ കീർണാംശുർ ഇവാംശുമാൻ
72 നഷ്ടശ ർ യദാ ന്ദഃ യാതശ് ച മേഹശ്വരം
അഥാ വീൻ മഹാേസനം പരിഷ്വജ്യ പുരന്ദരഃ
73 ഹ്മദത്തവരഃ ന്ദ ത്വയായം മഹിേഷാ ഹതഃ
േദവാസ് തൃണമയാ യസ്യ ബഭൂവുർ ജയതാം വര
േസാ ഽയം ത്വയാ മഹാബാേഹാ ശമിേതാ േദവകണ്ടകഃ
74 ശതം മഹിഷതുല്യാനാം ദാനവാനാം ത്വയാ രേണ
നിഹതം േദവശ ണാം ൈയർ വയം പൂർവതാപിതാഃ
75 താവൈകർ ഭക്ഷിതാശ് ചാേന്യ ദാനവാഃ ശതസംഘശഃ
അേജയസ് ത്വം രേണ ഽരീണാം ഉമാപതിർ ഇവ ഭുഃ
76 ഏതത് േത ഥമം േദവഖ്യാതം കർമ ഭവിഷ്യതി
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ിഷു േലാേകഷു കീർതിശ് ച തവാക്ഷയ്യാ ഭവിഷ്യതി
വശഗാശ് ച ഭവിഷ്യന്തി സുരാസ് തവ സുരാത്മജ
77 മഹാേസേനത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ നിവൃത്തഃ സഹ ൈദവൈതഃ
അനുജ്ഞാേതാ ഭഗവതാ ത്യംബേകന ശചീപതിഃ
78 ഗേതാ ഭ വടം രുേ ാ നിവൃത്താശ് ച ദിവൗകസഃ
ഉക്താശ് ച േദവാ രുേ ണ ന്ദം പശ്യത മാം ഇവ
79 സ ഹത്വാ ദാനവ ഗണാൻ പൂജ്യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
ഏകാൈഹ്നവാജയത് സർവം ൈ േലാക്യം വഹ്നിനന്ദനഃ
80 ന്ദസ്യ യ ഇദം ജന്മ പഠേത സുസമാഹിതഃ
സ പുഷ്ടിം ഇഹ സ ാപ്യ ന്ദ സാേലാക്യതാം ഇയാത്
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അധ്യായം 222

1 [ൈവ]
ഉപാസീേനഷു വിേ ഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു

ൗപദീ സത്യഭാമാ ച വിവിശാേത തദാ സമം
ജാഹസ്യമാേന സു ീേത സുഖം ത നിഷീദതുഃ
2 ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ രാേജ േത ഽേന്യാന്യസ്യ ിയംവേദ
കഥയാം ആസതുശ് ൈച ാഃ കഥാഃ കുരു യദുക്ഷിതാം
3 അഥാ വീത് സത്യഭാമാ കൃഷ്ണസ്യ മഹിഷീ ിയാ
സാ ാജിതീ യാജ്ഞേസനീം രഹസീദം സുമധ്യമാ
4 േകന ൗപദി വൃേത്തന പാണ്ഡവാൻ ഉപതിഷ്ഠസി
േലാകപാേലാപമാൻ വീരാൻ യൂനഃ പരമസംമതാൻ
കഥം ച വശഗാസ് തുഭ്യം ന കുപ്യന്തി ച േത ശുേഭ
5 തവ വശ്യാഹി സതതം പാണ്ഡവാഃ ിയദർശേന
മുഖേ ക്ഷാശ് ച േത സർേവ തത്ത്വം ഏതദ് വീഹി േമ
6 തചര്യാ തേപാ വാപി സ്നാനമ ൗഷധാനി വാ
വിദ്യാ വീര്യം മൂലവീര്യം ജപേഹാമസ് തഥാഗദാഃ
7 മമ ആചക്ഷ്വ പാഞ്ചാലി യശസ്യം ഭഗ േവദനം
േയന കൃേഷ്ണ ഭേവൻ നിത്യം മമ കൃേഷ്ണാ വശാനുഗഃ
8 ഏവം ഉക്ത്വാ സത്യഭാമാ വിരരാമ യശസ്വിനീ
പതി താ മഹാഭാഗാ ൗപദീ ത വാച താം
9 അസത് ീണാം സമാചാരം സേത്യ മാം അനുപൃച്ഛസി
അസദ് ആചരിേത മാർേഗ കഥം സ്യാദ് അനുകീർതനം
10 അനു ശ്നഃ സംശേയാ വാ ൈനതത് ത്വയ്യ് ഉപപദ്യേത
തഥാ ഹ്യ് ഉേപതാ ബുദ്ധ്യാ ത്വം കൃഷ്ടസ്യ മഹിഷീ ിയാ
11 യൈദവ ഭർതാ ജാനീയാൻ മ മൂലപരാം ിയം
ഉദ്വിേജത തൈദവാസ്യാഃ സർവാദ് േവശ്മ ഗതാദ് ഇവ
12 ഉദ്വിഗ്നസ്യ കുതഃ ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം
ന ജാതു വശേഗാ ഭർതാ ിയാഃ സ്യാൻ മ കാരണാത്
13 അമി ഹിതാംശ് ചാപി ഗദാൻ പരമദാരുണാൻ
മൂല വാൈദർ ഹി വിഷം യച്ഛന്തി ജിഘാംസവഃ
14 ജിഹ്വയാ യാനി പുരുഷസ് ത്വചാ വാപ്യ് ഉപേസവേത
ത ചൂർണാനി ദത്താനി ഹന ഃ ക്ഷി ം അസംശയം
15 ജേലാദര സമായുക്താഃ ശ്വി ിണഃ പലിതാസ് തഥാ
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അപുമാംസഃ കൃതാഃ ീഭിർ ജഡാന്ധബധിരാസ് തഥാ
16 പാപാനുഗാസ് തു പാപാസ് താഃ പതീൻ ഉപസൃജന്ത്യ് ഉത
ന ജാതു വി ിയം ഭർതുഃ ിയാ കാര്യം കഥം ചന
17 വർതാമ്യ് അഹം തു യാം വൃത്തിം പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
താം സർവാം ശൃണു േമ സത്യാം സത്യഭാേമ യശസ്വിനി
18 അഹങ്കാരം വിഹായാഹം കാമേ ാധൗ ച സർവദാ
സദാരാൻ പാണ്ഡവാൻ നിത്യം യേതാപചരാമ്യ് അഹം
19 ണയം തിസംഗൃഹ്യ നിധായാത്മാനം ആത്മനി
ശു ഷുർ നിരഭീമാനാ പതീനാം ചിത്തരക്ഷണീ
20 ദുർവ്യാഹൃതാച് ഛങ്കമാനാ ദുഃഖിതാ രേവക്ഷിതാത്
ദുരാസിതാദ് ദുർ ജിതാദ് ഇംഗിതാധ്യാസിതാദ് അപി
21 സൂര്യൈവശ്വാനര നിഭാൻ േസാമകൽപാൻ മഹാരഥാൻ
േസേവ ച ർഹണഃ പാർഥാൻ ഉ േതജഃ താപിനഃ
22 േദേവാ മനുേഷ്യാ ഗന്ധർേവാ യുവാ ചാപി സ്വല തഃ

വ്യവാൻ അഭിരൂേപാ വാ ന േമ ഽന്യഃ പുരുേഷാ മതഃ
23 നാഭുക്തവതി നാസ്നാേത നാസംവിേഷ്ട ച ഭർതരി
ന സംവിശാമി നാശ്നാമി സദാ കർമ കേരഷ്വ് അപി
24 േക്ഷ ാദ് വനാദ് വാ ാമാദ് വാ ഭർതാരം ഗൃഹം ആഗതം

ത ത്ഥായാഭിനന്ദാമി ആസേനേനാദേകന ച
25 മൃഷ്ട ഭാണ്ഡാ മൃഷ്ടാന്നാ കാേല േഭാജനദായിനീ
സംയതാ ഗുപ്തധാന്യാ ച സുസംമൃഷ്ട നിേവശനാ
26 അതിര ത സംഭാഷാ ദുഃ ിേയാ നാനുേസവതീ
അനുകൂലവതീ നിത്യം ഭവാമ്യ് അനലസാ സദാ
27 അനർേമ ചാപി ഹസനം ദ്വാരി സ്ഥാനം അഭീക്ഷ്ണശഃ
അവ േര ചിരസ്ഥാനം നി േടഷു ച വർജേയ
28 അതിഹാസാതിേരാഷൗ ച േ ാധസ്ഥാനം ച വർജേയ
നിരതാഹം സദാ സേത്യ ഭർതൄണാം ഉപേസനേവ
സർവഥാ ഭർതൃരഹിതം ന മേമഷ്ടം കഥം ചന
29 യദാ വസേത ഭർതാ കുടുംബാർേഥന േകന ചിത്
സുമേനാവർണകാേപതാ ഭവാമി തചാരിണീ
30 യച് ച ഭർതാ ന പിബതി യച് ച ഭർതാ ന ഖാദതി
യച് ച നാശ്നാതി േമ ഭർതാ സർവം തദ് വർജയാമ്യ് അഹം
31 യേഥാപേദശം നിയതാ വർതമാനാ വരാംഗേന
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സ്വല താ സു യതാ ഭർതുഃ ിയഹിേത രതാ
32 േയ ച ധർമാഃ കുടുംേബഷു ശ്വ ്വാ േമ കഥിതാഃ പുരാ
ഭിക്ഷാ ബലി ാധം ഇതി സ്ഥാലീ പാകാശ് ച പർവസു
മാന്യാനാം മാനസത്കാരാ േയ ചാേന്യ വിദിതാ മയാ
33 താൻ സർവാൻ അനുവർതാമി ദിവാരാ ം അത ിതാ
വിനയാൻ നിയമാംശ് ചാപി സദാ സർവാത്മനാ ിതാ
34 മൃദൂൻ സതഃ സത്യശീലാൻ സത്യധർമാനുപാലിനഃ
ആശീവിഷാൻ ഇവ ദ്ധാൻ പതീൻ പരിചരാമ്യ് അഹം
35 പത്യാ േയാ ഹി േമ ധർേമാ മതഃ ീണാം സനാതനഃ
സ േദവഃ സാഗതിർ നാന്യാ തസ്യ കാ വി ിയം ചേരത്
36 അഹം പതീൻ നാതിശേയ നാത്യേശ്ന നാതിഭൂഷേയ
നാപി പരിവേദ ശ്വ ം സർവദാ പരിയ ിതാ
37 അവധാേനന സുഭേഗ നിേത്യാത്ഥാനതൈയവ ച
ഭർതാേരാ വശഗാ മഹ്യം ഗുരുശു ഷേണന ച
38 നിത്യം ആര്യാം അഹം കുന്തീം വീരസൂം സത്യവാദിനീം
സ്വയം പരിചരാമ്യ് ഏകാ സ്നാനാച് ഛാദനേഭാജൈനഃ
39 ൈനതാം അതിശേയ ജാതു വ ഭൂഷണ േഭാജൈനഃ
നാപി പരിവേദ ചാഹം താം പൃഥാം പൃഥിവീസമാം
40 അഷ്ടാവ് അേ ാഹ്മണാനാം സഹ ാണി സ്മ നിത്യദാ
ഭുഞ്ജേത രുക്മപാ ീഷു യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
41 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി സ്നാതകാ ഗൃഹേമധിനഃ

ിംശദ് ദാസീക ഏൈകേകാ യാൻ ബിഭർതി യുധിഷ്ഠിരഃ
42 ദശാന്യാനി സഹ ാണി േയഷാം അന്നം സുസം തം

ിയേത രുക്മപാ ീഭിർ യതീനാം ഊർധ്വേരതസാം
43 താൻ സർവാൻ അ ഹാേരണ ാഹ്മണാൻ ഹ്മവാദിനഃ
യഥാർഹം പൂജയാമി സ്മ പാനാച് ഛാദനേഭാജൈനഃ
44 ശതം ദാസീ സഹ ാണി കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
കംബുേകയൂര ധാരിേണ്യാ നിഷ്കകേണ്ഠ്യാ സ്വല താഃ
45 മഹാർഹമാല്യാഭരണാഃ സുവർണാശ് ചന്ദേനാക്ഷിതാഃ
മണീൻ േഹമച ബി േത്യാ നൃത്യഗീതവിശാരദാഃ
46 താസാം നാമ ച രൂപം ച േഭാജനാച് ഛാദനാനി ച
സർവാസാം ഏവ േവദാഹം കർമ ൈചവ കൃതാകൃതം
47 ശതം ദാസീ സഹ ാണി കുന്തീപു സ്യ ധീമതഃ
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പാ ീ ഹസ്താ ദിവാരാ ം അതിഥീൻ േഭാജയന്ത്യ് ഉത
48 ശതം അശ്വസഹ ാണി ദശനാഗായുതാനി ച
യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുയാ ം ഇ സ്ഥ നിവാസിനഃ
49 ഏതദ് ആസീത് തദാ രാേജ്ഞാ യൻ മഹീം പര്യപാലയത്
േയഷാം സംഖ്യാ വിധിം ൈചവ ദിശാമി ശൃേണാമി ച
50 അന്തഃപുരാണാം സർേവഷാം ഭൃത്യാനാം ൈചവ സർവശഃ
ആ േഗാപാലാവിപാേലഭ്യഃ സർവം േവദ കൃതാകൃതം
51 സർവം രാജ്ഞഃ സമുദയം ആയം ച വ്യയം ഏവ ച
ഏകാഹം േവദ്മി കല്യാണി പാണ്ഡവാനാം യശസ്വിനാം
52 മയി സർവം സമാസജ്യ കുടുംബം ഭരതർഷഭാഃ
ഉപാസന രതാഃ സർേവ ഘടേന്ത സ്മ ശുഭാനേന
53 തം അഹം ഭാരം ആസക്തം അനാധൃഷ്യം ദുരാത്മഭിഃ
സുഖം സർവം പരിത്യജ്യ രാ ്യഹാനി ഘടാമി ൈവ
54 അധൃഷ്യം വരുണേസ്യവ നിധിപൂർണം ഇേവാദധിം
ഏകാഹം േവദ്മി േകാശം ൈവ പതീനാം ധർമചാരിണാം
55 അനിശായാം നിശായാം ച സഹായാഃ ത്പിപാസേയാഃ
ആരാധയന്ത്യാഃ കൗരവ്യാംസ് തുല്യാ രാ ിർ അേഹാ ച േമ
56 ഥമം തിബുധ്യാമി ചരമം സംവിശാമി ച
നിത്യകാലം അഹം സേത്യ ഏതത് സംവനനം മമ
57 ഏതജ് ജാനാമ്യ് അഹം കർതും ഭർതൃസംവനനം മഹത്
അസത് ീണാം സമാചാരം നാഹം കുര്യാം ന കാമേയ
58 തച് ത്വാ ധർമസഹിതം വ്യാഹൃതം കൃഷ്ണയാ തദാ
ഉവാച സത്യാ സത്കൃത്യ പാഞ്ചാലീം ധർമചാരിണീം
59 അഭിപന്നാസ്മി പാഞ്ചാലി യാജ്ഞേസനി ക്ഷമസ്വ േമ
കാമകാരഃ സഖീനാം ഹി േസാപഹാസം ഭാഷിതും
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അധ്യായം 223

1 [ ൗ]
ഇമം തു േത മാർഗം അേപതേദാഷം; വക്ഷ്യാമി ചിത്ത ഹണായ ഭർതുഃ
യസ്മിൻ യഥാവത് സഖിവർതമാനാ; ഭർതാരം ആേച്ഛത്സ്യസി കാമിനീഭ്യഃ
2 ൈനതാദൃശം ൈദവതം അസ്തി സേത്യ; സർേവഷു േലാേകഷു സൈദവേതഷു
യഥാ പതിസ് തസ്യ ഹി സർവകാമാ; ലഭ്യാഃ സാേദ കുപിതശ് ച ഹന്യാത്
3 തസ്മാദ് അപത്യം വിവിധാശ് ച േഭാഗാഃ; ശയ്യാസനാന്യ് അദ്ഭുതദർശനാനി
വ ാണി മാല്യാനി തൈഥവ ഗന്ധാഃ; സ്വർഗശ് ച േലാേകാ വിഷമാ ച കീർതിഃ
4 സുഖം സുേഖേനഹ ന ജാതു ലഭ്യം; ദുഃേഖന സാധ്വീ ലഭേത സുഖാനി
സാ കൃഷ്ണം ആരാധയ സൗഹൃേദന; േ മ്ണാ ച നിത്യം തികർമണാ ച
5 തഥാശൈനശ് ചാരുഭിർ അ ്യമാൈല്യർ; ദാക്ഷിണ്യേയാൈഗർ വിവിൈധശ്
ച ഗൈന്ധഃ
അസ്യാഃ ിേയാ ഽസ്മീതി യഥാ വിദിത്വാ; ത്വാം ഏവ സം ിഷ്യതി സർവഭാ 
ൈവഃ
6 ത്വാ സ്വരം ദ്വാരഗതസ്യ ഭർതുഃ; ത ത്ഥിതാ തിഷ്ഠ ഗൃഹസ്യ മേധ്യ
ദൃഷ്ട്വാ വിഷ്ടം ത്വരിതാസേനന; പാേദ്യന ൈചവ തിപൂജയ ത്വം
7 സേ ഷിതായാം അഥ ൈചവ ദാസ്യാം; ഉത്ഥായ സർവം സ്വയം ഏവ കുര്യാഃ
ജാനാതു കൃഷ്ണസ് തവ ഭാവം ഏതം; സർവാത്മനാ മാം ഭജതീതി സേത്യ
8 ത്വത്സംനിേധ യത് കഥേയത് പതിസ് േത; യദ്യ് അപ്യ് അഗുഹ്യം പരിരക്ഷി 
തവ്യം
കാ ചിത് സപത്നീ തവ വാസുേദവം; ത്യാദിേശത് േതന ഭേവദ് വിരാഗഃ
9 ിയാംശ് ച രക്താംശ് ച ഹിതാംശ് ച ഭർതുസ്; താൻ േഭാജേയഥാ വിവി 
ൈധർ ഉപാൈയഃ
േദ്വൈഷ്യർ അപൈക്ഷർ അഹിൈതശ് ച തസ്യ; ഭിദ്യസ്വ നിത്യം കുഹേകാദ്ധ 
ൈതശ് ച
10 മദം മാദം പുരുേഷഷു ഹിത്വാ; സംയച്ഛ ഭാവം തിഗൃഹ്യ മൗനം

ദ മ്ന സാംബാവ് അപി േത കുമാരൗ; േനാപാസിതവ്യൗ രഹിേത കദാ ചിത്
11 മഹാകുലീനാഭിർ അപാപികാഭിഃ; ീഭിഃ സതീഭിസ് തവ സഖ്യം അ
ചണ്ഡാശ് ച ശൗണ്ഡാശ് ച മഹാശനാശ് ച; ചൗരാശ് ച ദുഷ്ടാശ് ചപലാശ് ച
വർജ്യാഃ
12 ഏതദ് യശസ്യം ഭഗ േവദനം ച; സ്വർഗ്യം തഥാ ശ നിബർഹണം ച
മഹാർഹമാല്യാഭരണാംഗരാഗാ; ഭർതാരം ആരാധയ പുണ്യഗന്ധാ
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അധ്യായം 224

1 [ൈവ]
മാർകേണ്ഡയാധിഭിർ വിൈ ഃ പാണ്ഡൈവശ് ച മഹാത്മഭിഃ
കഥാഭിർ അനുകൂലാഭിഃ സഹാസിത്വാ ജനാർദനഃ
2 തതസ് ൈതഃ സംവിദം കൃത്വാ യഥാവൻ മധുസൂദനഃ
ആരുരു രഥം സത്യാം ആഹ്വയാം ആസ േകശവഃ
3 സത്യഭാമാ തതസ് ത സ്വജിത്വാ പദാത്മജാം
ഉവാച വചനം ഹൃദ്യം യഥാ ഭാവസമാഹിതം
4 കൃേഷ്ണ മാ ഭൂത് തേവാത്കണ്ഠാ മാ വ്യഥാ മാ ജാഗരഃ
ഭർതൃഭിർ േദവസങ്കാൈശർ ജിതാം ാപ്സ്യസി േമദിനീം
5 ന ഹ്യ് ഏവം ശീലസമ്പന്നാ ൈനവം പൂജിത ലക്ഷണാഃ

ാ വന്തി ചിരം േ ശം യഥാ ത്വം അസിേതക്ഷേണ
6 അവശ്യം ച ത്വയാ ഭൂമിർ ഇയം നിഹതകണ്ടകാ
ഭർതൃഭിഃ സഹ േഭാക്തവ്യാ നിർദ്വേന്ദ്വതി തം മയാ
7 ധാർതരാ വധം കൃത്വാ വൗരാണി തിയാത്യ ച
യുധിഷ്ഠിരസ്ഥാം പൃഥിവീം ഷ്ടാസി പദാത്മേജ
8 യാസ് താഃ ാജമാനാം ത്വാം ാഹസൻ ദർപേമാഹിതാഃ
താഃ ക്ഷി ം ഹതസങ്കൽപാ ക്ഷ്യസി ത്വം കുരു ിയഃ
9 തവ ദുഃേഖാപപന്നായാ ൈയർ ആചരിതം അ ിയം
വിദ്ധി സ സ്ഥിതാൻ സർവാംസ് താൻ കൃേഷ്ണ യമസാദനം
10 പു സ് േത തിവിന്ധ്യശ് ച സുത േസാമസ് തഥാ വിഭുഃ

തകർമാർജുനിശ് ൈചവ ശതാനീകശ് ച നാകുലിഃ
സഹേദവാച് ച േയാ ജാതഃ തേസനസ് തവാത്മജഃ
11 സർേവ കുശലിേനാ വീരാഃ കൃതാ ാശ് ച സുതാസ് തവ
അഭിമന ർ ഇവ ീതാ ദ്വാരവത്യാം രതാ ഭൃശം
12 ത്വം ഇൈവഷാം സുഭ ാച ീത്യാ സർവാത്മനാ സ്ഥിതാ

ീയേത ഭാവനിർദ്വന്ദ്വാ േതഭ്യശ് ച വിഗതജ്വരാ
13 േഭേജ സർവാത്മനാ ൈചവ ദ മ്ന ജനനീ തഥാ
ഭാനു ഭൃതിഭിശ് ൈചനാൻ വിശിനഷ്ടി ച േകശവഃ
14 േഭാജനാച് ഛാദേന ൈചഷാം നിത്യം േമ ശ്വശുരഃ സ്ഥിതഃ
രാമ ഭൃതയഃ സർേവ ഭജന്ത്യ് അന്ധകവൃഷ്ണയഃ
തുേല്യാ ഹി ണയസ് േതഷാം ദ മ്നസ്യ ച ഭാമിനി
15 ഏവമാദി ിയം ീത്യാ ഹൃദ്യം ഉക്ത്വാ മേനാഽനുഗം
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ഗമനായ മേനാ ചേ വാസുേദവ രഥം തി
16 താം കൃഷ്ണാം കൃഷ്ണ മഹിഷീ ചകാരാഭി ദക്ഷിണം
ആരുേരാഹ രഥം ശൗേരഃ സത്യഭാമാ ച ഭാമിനീ
17 സ്മയിത്വാ തു യദുേ േഷ്ഠാ ൗപദീം പരിസാന്ത്വ്യ ച
ഉപാവർത്യ തതഃ ശീൈ ർ ഹൈയഃ ായാത് പരന്തപഃ
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അധ്യായം 225

1 [ജനം]
ഏവം വേന വർതമാനാ നരാ ്യാഃ; ശീേതാഷ്ണവാതാതപ കർശിതാംഗാഃ
സരസ് തദ് ആസാദ്യ വനം ച പുണ്യം; തതഃ പരം കിം അകുർവന്ത പാർഥാഃ
2 [ൈവ]
സരസ് തദ് ആസാദ്യ തു പാ പു ാ; ജനം സമു ജ്യ വിധായ ൈചഷാം
വനാനി രമ്യാണ്യ് അഥ പർവതാംശ് ച; നദീ േദശാംശ് ച തദാ വിേചരുഃ
3 തഥാ വേന താൻ വസതഃ വീരാൻ; സ്വാധ്യായവന്തശ് ച തേപാധനാശ് ച
അഭ്യായയുർ േവദ വിദഃ പുരാണാസ്; താൻ പൂജയാം ആസുർ അേഥാ നരാ ്യാഃ
4 തതഃ കദാ ചിത് കുശലഃ കഥാസു; വിേ ാ ഽഭ്യഗച്ഛദ് ഭുവി കൗരേവയാൻ
സ ൈതഃ സേമത്യാഥ യദൃച്ഛൈയവ; ൈവചി വീര്യം നൃപം അഭ്യഗച്ഛത്
5 അേഥാപവിഷ്ടഃ തിസത്കൃതശ് ച; വൃേദ്ധന രാജ്ഞാ കുരുസത്തേമന

േചാദിതഃ സൻ കഥയാം ബഭൂവ; ധർമാനിേല ഭവാൻ യമൗ ച
6 കൃശാംശ് ച വാതാതപകർശിതാംഗാൻ; ദുഃഖസ്യ േചാ സ്യ മുേഖ പന്നാൻ
താം ചാപ്യ് അനാഥാം ഇവ വീര നാഥാം; കൃഷ്ണാം പരിേ ശ ഗുേണന യുക്താം
7 തതഃ കഥാം തസ്യ നിശമ്യ രാജാ; ൈവചി വീര്യഃ കൃപയാഭിതപ്തഃ
വേന സ്ഥിതാൻ പാർഥിവ പു പൗ ാഞ്; ത്വാ തദാ ദുഃഖനദീം പന്നാൻ
8 േ ാവാച ൈദത്യാഭിഹതാന്തർ ആത്മാ; നിഃശ്വാസബാേ ാപഹതഃ സ
പാർഥാൻ
വാചം കഥം ചിത് സ്ഥിരതാം ഉേപത്യ; തത് സർവം ആത്മ ഭവം വിചിന്ത്യ
9 കഥം നു സത്യഃ ശുചിർ ആര്യ വൃേത്താ; േജ്യഷ്ഠഃ സുതാനാം മമ ധർമരാജഃ
അജാതശ ഃ പൃഥിവീതലസ്ഥഃ; േശേത പുരാ രാങ്കവ കൂടശായീ
10 േബാദ്യേത മാഗധ സൂത പൂൈഗർ; നിത്യം വദ്ഭിഃ സ്വയം ഇ കൽപഃ
പത ിസംൈഘഃ സ ജഘന്യരാേ ; േബാധ്യേത നൂനം ഇഡാ തലസ്ഥഃ
11 കഥം നു വാതാതപകർശിതാംേഗാ; വൃേകാദരഃ േകാപപരി താംഗഃ
േശേത പൃഥിവ്യാം അതേഥാചിതാംഗഃ; കൃഷ്ണാ സമക്ഷം വസുധാതലസ്ഥഃ
12 തഥാർജുനഃ സുകുമാേരാ മനസ്വീ; വേശ സ്ഥിേതാ ധർമസുതസ്യ രാജ്ഞഃ
വിദൂയമാൈനർ ഇവ സർഗ ഗാൈ ർ; വം ന േശേത വസതീർ അമർഷാത്
13 യമൗ ച കൃഷ്ണാം ച യുധിഷ്ഠിരം ച; ഭീമം ച ദൃഷ്ട്വാ സുഖവി യുക്താൻ
വിനിഃശ്വസൻ സർപ ഇേവാ േതജാ; വം ന േശേത വസതീർ അമർഷാത്
14 തഥാ യമൗ ചാപ്യ് അസുഖൗ സുഖാർഹൗ; സമൃദ്ധരൂപാവ് അമരൗ ദിവീവ

ജാഗരസ്ഥൗ വം അ ശാന്തൗ; ധർേമണ സേത്യന ച വാര്യമാണൗ
15 സമീരേണനാപി സേമാ ബേലന; സമീരണൈസ്യവ സുേതാ ബലീയാൻ
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സ ധർമപാേശന സിേതാ േതജാ; വം വിനിഃശ്വസ്യ സഹത്യ് അമർഷം
16 സ ചാപി ഭൂമൗ പരിവർതമാേനാ; വധം സുതാനാം മമ കാങ്ക്ഷമാണഃ
സേത്യന ധർേമണ ച വാര്യമാണഃ; കാലം തീക്ഷത്യ് അധിേകാ രേണ
ഽൈന്യഃ
17 അജാതശ ൗ തു ജിേത നികൃത്യാ; ദുഃശാസേനാ യത് പരുഷാണ്യ് അേവാച 
ത്
താനി വിഷ്ടാനി വൃേകാദരാംഗം; ദഹന്തി മർമാഗ്നിർ ഇേവന്ധനാനി
18 ന പാപകം ധ്യാസ്യതി ധർമപുേ ാ; ധനഞ്ജയശ് ചാപ്യ് അനുവർതേത തം
അരണ്യവാേസന വിവർധേത തു; ഭീമസ്യ േകാേപാ ഽഗ്നിർ ഇവാനേലന
19 സ േതന േകാേപന വിദീര്യമാണഃ; കരം കേരണാഭിനിപീഡ്യ വീരഃ
വിനിഃശ്വസത്യ് ഉഷ്ണം അതീവ േഘാരം; ദഹന്ന് ഇേവമാൻ മമ പു പൗ ാൻ
20 ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച വൃേകാദരശ് ച; സംരംഭിണാവ് അന്തകകാലകൽപൗ
ന േശഷേയതാം യുധി ശ േസനാം; ശരാൻ കിരന്താവ് അശനി കാശാൻ
21 ദുേര്യാധനഃ ശകുനിഃ സൂതപുേ ാ; ദുഃശാസനശ് ചാപി സുമന്ദേചതാഃ
മധു പശ്യന്തി ന തു പാതം; വൃേകാദരം ൈചവ ധനഞ്ജയം ച
22 ശുഭാശുഭം പുരുഷഃ കർമകൃത്വാ; തീക്ഷേത തസ്യ ഫലം സ്മ കർതാ
സ േതന യുജ്യത്യ് അവശഃ ഫേലന; േമാക്ഷഃ കഥം സ്യാത് പുരുഷസ്യ തസ്മാത്
23 േക്ഷേ സുകൃേഷ്ട ഹ്യ് ഉപിേത ച ബീേജ; േദേവ ച വർഷത്യ് ഋതുകാലയു 
ക്തം
ന സ്യാത് ഫലം തസ്യ കുതഃ സിദ്ധിർ; അന്യ ൈദവാദ് ഇതി ചിന്തയാമി
24 കൃതം മതാേക്ഷണ യഥാ ന സാധു സാധു; വൃേത്തന ച പാണ്ഡേവന
മയാ ച ദു വശാനുേഗന; യഥാ കുരൂണാം അയം അന്തകാലഃ
25 വം വാസ്യത്യ് അസമീരിേതാ ഽപി; വം ജാസ്യത്യ് ഉത ഗർഭിണീ
യാ

വം ദിനാദൗ രജനീ ണാശസ്; തഥാ ക്ഷപാദൗ ച ദിന ണാശഃ
26 ിേയത കസ്മാൻ ന പേര ച കുര ർ; വിത്തം ന ദദ ഃ പുരുഷാഃ കഥം ചിത്

ാപ്യാർഥ കാലം ച ഭേവദ് അനർഥഃ; കഥം നു തത് സ്യാദ് ഇതി തത് കുതഃ
സ്യാത്
27 കഥം ന ഭിേദ്യത ന ച േവത; ന ച സിേച്യദ് ഇതി രക്ഷിതവ്യം
അരക്ഷ്യമാണഃ ശതധാ വിശീേര്യദ്; വം ന നാേശാ ഽസ്തി കൃതസ്യ േലാേക
28 ഗേതാ ഹ്യ് അരണ്യാദ് അപി ശ േലാകം; ധനഞ്ജയഃ പശ്യത വീര്യം
അസ്യ
അ ാണി ദിവ്യാനി ചതുർവിധാനി; ജ്ഞാത്വാ പുനർ േലാകം ഇമം പന്നഃ
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29 സ്വർഗം ഹി ഗത്വാ സശരീര ഏവ; േകാ മാനുഷഃ പുനർ ആഗ ം ഇേച്ഛത്
അന്യ കാേലാപഹതാൻ അേനകാൻ; സമീക്ഷമാണസ് തു കുരൂൻ മുമൂർഷാൻ
30 ധനുർ ാഹശ് ചാർജുനഃ സവ്യസാചീ; ധനുശ് ച തദ് ഗാണ്ഡിവം േലാകസാ 
രം
അ ാണി ദിവ്യാനി ച താനി തസ്യ; യസ്യ േതേജാ സേഹത േകാ നു
31 നിശമ്യ തദ് വചനം പാർഥിവസ്യ; ദുേര്യാധേനാ രഹിേത സൗബലശ് ച
അേബാധയത് കർണം ഉേപത്യ സർവം; സ ചാപ്യ് അഹൃേഷ്ടാ ഽഭവദ് അൽപ 
േചതാഃ
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