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1 [മാർക്]
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ രാേമണാമിതേതജസാ

ാപ്തം വ്യസനം അത ം വനവാസ കൃതം പുരാ
2 മാ ശുചഃ പുരുഷവ്യാ ക്ഷ ിേയാ ഽസി പരന്തപ
ബാഹുവീര്യാ േയ മാർേഗ വർതേസ ദീപ്തനിർണേയ
3 ന ഹി േത വൃജിനം കിം ചിദ് ദൃശ്യേത പരം അണ്വ് അപി
അസ്മിൻ മാർേഗ വിഷീേദയുഃ േസ ാ അപി സുരാസുരാഃ
4 സംഹത്യ നിഹേതാ വൃേ ാ മരുദ്ഭിർ വ പാണിനാ
നമുചിശ് ൈചവ ദുർധർേഷാ ദീർഘജിഹ്വാ ച രാക്ഷസീ
5 സഹായവതി സർവാർഥാഃ സന്തിഷ്ഠന്തീഹ സർവശഃ
കിം നു തസ്യാജിതം സംേഖ്യ ാതാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
6 അയം ച ബലിനാം േ േഷ്ഠാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
യുവാനൗ ച മേഹഷ്വാസൗ യമൗ മാ വതീസുതൗ
ഏഭിഃ സഹാൈയഃ കസ്മാത് ത്വം വിഷീദസി പരന്തപ
7 യ ഇേമ വ ിണഃ േസനാം ജേയയുഃ സമരുദ്ഗണാം
ത്വം അപ്യ് ഏഭിർ മേഹഷ്വാൈസഃ സഹാൈയർ േദവരൂപിഭിഃ
വിേജഷ്യസി രേണ സർവാൻ അമി ാൻ ഭരതർഷഭ
8 ഇതശ് ച ത്വം ഇമാം പശ്യ ൈസന്ധേവന ദുരാത്മനാ
ബലിനാ വീര്യമേത്തന ഹൃതാം ഏഭിർ മഹാത്മഭിഃ
9 ആനീതാം ൗപദീം കൃഷ്ണാം കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
ജയ ഥം ച രാജാനം വിജിതം വശം ആഗതം
10 അസഹാേയന രാേമണ ൈവേദഹീ പുനർ ആഹൃതാ
ഹത്വാ സംേഖ ദശ ീവം രാക്ഷസം ഭീമവി മം
11 യസ്യ ശാഖാമൃഗാ മി ാ ഋക്ഷാഃ കാലമുഖാസ് തഥാ
ജാത്യന്തരഗതാ രാജന്ന് ഏതദ് ബുദ്ധ്യാനുചിന്തയ
12 തസ്മാത് ത്വം കുരുശാർദൂല മാശുേചാ ഭരതർഷഭ
ത്വദ്വിധാ ഹി മഹാത്മാേനാ ന േശാചന്തി പരന്തപ
13 [ൈവ]
ഏവം ആശ്വാസിേതാ രാജാ മാർകേണ്ഡേയന ധീമതാ
ത്യക്ത്വാ ദുഃഖം അദീനാത്മാ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
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അധ്യായം 277

1 [യ്]
നാത്മാനം അനുേശാചാമി േനമാൻ ാതൄൻ മഹാമുേന
ഹരണം ചാപി രാജ്യസ്യ യേഥമാം പദാത്മജാം
2 ദ േത ദുരാത്മഭിഃ ിഷ്ടാഃ കൃഷ്ണയാ താരിതാ വയം
ജയ േഥന ച പുനർ വനാദ് അപഹൃതാ ബലാത്
3 അസ്തി സീമന്തിനീ കാ ചിദ് ദൃഷ്ടപൂർവാഥ വാ താ
പതി താ മഹാഭാഗാ യേഥയം പദാത്മജാ
4 [മാർക്]
ശൃണു രാജൻ കുല ീണാം മഹാഭാഗ്യം യുധിഷ്ഠിര
സർവം ഏതദ് യഥാ ാപ്തം സാവി ്യാ രാജകന്യയാ
5 ആസീൻ മേ ഷു ധർമാത്മാ രാജാ പരമധാർമികഃ

ഹ്മണ്യശ് ച ശരണ്യശ് ച സത്യസേന്ധാ ജിേത ിയഃ
6 യജ്വാ ദാനപതിർ ദക്ഷഃ പൗരജാനപദ ിയഃ
പാഥിേവാ ഽശ്വപതിർ നാമ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
7 ക്ഷമാവാൻ അനപത്യശ് ച സത്യവാഗ് വിജിേത ിയഃ
അതി ാേന്തന വയസാ സന്താപം ഉപജഗ്മിവാൻ
8 അപേത്യാത്പാദനാർഥം സ തീ ം നിയമം ആസ്ഥിതഃ
കാേല പരിമിതാഹാേരാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
9 ഹുത്വാ ശതസഹ ം സ സാവി ്യാ രാജസത്തമ
ഷേഷ്ഠ ഷേഷ്ഠ തദാ കാേല ബഭൂവ മിത േഭാജനഃ
10 ഏേതന നിയേമനാസീദ് വർഷാണ്യ് അഷ്ടാദൈശവ തു
പൂർേണ ത്വ് അഷ്ടാദേശ വർേഷ സാവി ീ തുഷ്ടിം അഭ്യഗാത്
സ്വരൂപിണീ തദാ രാജൻ ദർശയാം ആസ തം നൃപം
11 അഗ്നിേഹാ ാത് സമുത്ഥായ ഹർേഷണ മഹതാന്വിതാ
ഉവാച ൈചനം വരദാ വചനം പാർഥിവം തദാ
12 ഹ്മചേര്യണ ശുേദ്ധന ദേമന നിയേമന ച
സർവാത്മനാ ച മദ്ഭക്ത്യാ തുഷ്ടാസ്മി തവ പാർഥിവ
13 വരം വൃണീഷ്വാശ്വപേത മ ാ രാജയേഥപ്സിതം
ന മാദശ് ച ധർേമഷു കർതവ്യസ് േത കഥം ചന
14 [അഷ്വപതി]
അപത്യാർഥഃ സമാരംഭഃ കൃേതാ ധർേമപ്സയാ മയാ
പു ാ േമ ബഹേവാ േദവി ഭേവയുഃ കുലഭാവനാഃ
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15 തുഷ്ടാസി യദി േമ േദവി കാമം ഏതം വൃേണാമ്യ് അഹം
സന്താനം ഹി പേരാ ധർമ ഇത്യ് ആഹുർ മാം ദ്വിജാതയഃ
16 [സാവി ീ]
പൂർവം ഏവ മയാ രാജന്ന് അഭി ായം ഇമം തവ
ജ്ഞാത്വാ പു ാർഥം ഉേക്താ ൈവ തവ േഹേതാഃ പിതാമഹഃ
17 സാദാച് ൈചവ തസ്മാത് േത സ്വയംഭുവിഹിതാദ് ഭുവി
കന്യാ േതജസ്വിനീ സൗമ്യ ക്ഷി ം ഏവ ഭവിഷ്യതി
18 ഉത്തരം ച ന േത കിം ചിദ് വ്യാഹർതവ്യം കഥം ചന
പിതാമഹ നിസർേഗണ തുഷ്ടാ ഹ്യ് ഏതദ് വീമി േത
19 [മാർക്]
സ തേഥതി തിജ്ഞായ സാവി ്യാ വചനം നൃപഃ

സാദയാം ആസ പുനഃ ക്ഷി ം ഏവം ഭേവദ് ഇതി
20 അന്തർഹിതായാം സാവി ്യാം ജഗാമ സ്വഗൃഹം നൃപഃ
സ്വരാേജ്യ ചാവസത് ീതഃ ജാ ധർേമണ പാലയൻ
21 കസ്മിംശ് ചിത് തു ഗേത കാേല സ രാജാ നിയത തഃ
േജ്യഷ്ഠായാം ധർമചാരിണ്യാം മഹിഷ്യാം ഗർഭം ആദേധ
22 രാജപു ്യാം തു ഗർഭഃ സ മാലവ്യാം ഭരതർഷഭ
വ്യവർധത യഥാ ശുേ താരാപതിർ ഇവാംബേര
23 ാേപ്ത കാേല തു സുഷുേവ കന്യാം രാജീവേലാചനാം

ിയാശ് ച തസ്യാ മുദിതശ് ചേ സ നൃപതിസ് തദാ
24 സാവി ്യാ ീതയാ ദത്താ സാവി ്യാ ഹുതയാ ഹ്യ് അപി
സാവി ീത്യ് ഏവ നാമാസ്യാശ് ച ർ വി ാസ് തഥാ പിതാ
25 സാ വി ഹവതീവ ീർ വ്യവർധത നൃപാത്മജാ
കാേലന ചാപി സാ കന്യാ യൗവനസ്ഥാ ബഭൂവ ഹ
26 താം സുമധ്യാം പൃഥുേ ാണീം തിമാം കാഞ്ചനീം ഇവ

ാേപ്തയം േദവകേന്യതി ദൃഷ്ട്വാ സംേമനിേര ജനാഃ
27 താം തു പദ്മപലാശാക്ഷീം ജ്വലന്തീം ഇവ േതജസാ
ന കശ് ചിദ് വരയാം ആസ േതജസാ തിവാരിതഃ
28 അേഥാേപാഷ്യ ശിരഃസ്നാതാ ൈദവതാന്യ് അഭിഗമ്യ സാ
ഹുത്വാഗ്നിം വിധിവദ് വി ാൻ വാചയാം ആസ പർവണി
29 തതഃ സുമനസഃ േശഷാഃ തിഗൃഹ്യ മഹാത്മനഃ
പിതുഃ സകാശം അഗമദ് േദവീ ീർ ഇവ രൂപിണീ
30 സാഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ േശഷാഃ പൂർവം നിേവദ്യ ച
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കൃതാഞ്ജലിർ വരാേരാഹാ നൃപേതഃ പാർശ്വതഃ സ്ഥിതാ
31 യൗവനസ്ഥാം തു താം ദൃഷ്ട്വാ സ്വാം സുതാം േദവരൂപിണീം
അയാച്യമാനാം ച വൈരർ നൃപതിർ ദുഃഖിേതാ ഽഭവത്
32 [രാജാ]
പു ി ദാനകാലസ് േത ന ച കശ് ചിദ് വൃേണാതി മാം
സ്വയം അന്വിച്ഛ ഭർതാരം ഗുൈണഃ സദൃശം ആത്മനഃ
33 ാർഥിതഃ പുരുേഷാ യശ് ച സ നിേവദ്യസ് ത്വയാ മമ
വിമൃശ്യാഹം ദാസ്യാമി വരയ ത്വം യേഥപ്സിതം
34 തം ഹി ധർമശാേ േമ പഠ്യമാനം ദ്വിജാതിഭിഃ
തഥാ ത്വം അപി കല്യാണി ഗദേതാ േമ വചഃ ശൃണു
35 അ ദാതാ പിതാ വാേച്യാ വാച്യശ് ചാനുപയൻ പതിഃ
മൃേത ഭർതരി പു ശ് ച വാേച്യാ മാതുർ അരക്ഷിതാ
36 ഇദം േമ വചനം ത്വാ ഭർതുർ അേന്വഷേണ ത്വര
േദവതാനാം യഥാ വാേച്യാ ന ഭേവയം തഥാ കുരു
37 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ദുഹിതരം തഥാ വൃദ്ധാംശ് ചമ ിണഃ
വ്യാദിേദശാനുയാ ം ച ഗമ്യതാം ഇത്യ് അേചാദയത്
38 സാഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ ീഡിേതവ മനസ്വിനീ
പിതുർ വചനം ആജ്ഞായ നിർജഗാമാവിചാരിതം
39 സാ ൈഹമം രഥം ആസ്ഥായ സ്ഥവിൈരഃ സചിൈവർ വൃതാ
തേപാവനാനി രമ്യാണി രാജർഷീണാം ജഗാം അഹ
40 മാന്യാനാം ത വൃദ്ധാനാം കൃത്വാ പാദാഭിവന്ദനം
വനാനി മശസ് താത സർവാണ്യ് ഏവാഭ്യഗച്ഛത
41 ഏവം സർേവഷു തീർേഥഷു ധേനാത്സർഗം നൃപാത്മജാ
കുർവതീ ദ്വിജമുഖ്യാനാം തം തം േദശം ജഗാം അഹ
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1 [മാർക്]
അഥ മ ാധിേപാ രാജാ നാരേദന സമാഗതഃ
ഉപവിഷ്ടഃ സഭാമേധ്യ കഥാ േയാേഗന ഭാരത
2 തേതാ ഽഭിഗമ്യ തീർഥാനി സർവാണ്യ് ഏവാ മാംസ് തഥാ
ആജഗാമ പിതുർ േവശ്മ സാവി ീ സഹ മ ിഭിഃ
3 നാരേദന സഹാസീനം ദൃഷ്ട്വാ സാ പിതരം ശുഭാ
ഉഭേയാർ ഏവ ശിരസ ചേ പാദാഭിവന്ദനം
4 [നാരദ]
ക്വ ഗതാഭൂത് സുേതയം േത കുതശ് ൈചവാഗതാ നൃപ
കിമർഥം യുവതീം ഭർേ ന ൈചനാം സ യച്ഛസി
5 [അഷ്വപതി]
കാേര്യണ ഖല്വ് അേനൈനവ േ ഷിതാൈദ്യവ ചാഗതാ
തദ് അസ്യാഃ ശൃണു േദവർേഷ ഭർതാരം േയാ ഽനയാ വൃതഃ
6 [മാർക്]
സാ ഹി വിസ്തേരേണതി പി ാ സേഞ്ചാദിതാ ശുഭാ
ൈദവതേസ്യവ വചനം തിഗൃേഹ്യദം അ വീത്
7 ആസീച് ഛാേല്വഷു ധർമാത്മാ ക്ഷ ിയഃ പൃഥിവീപതിഃ
ദ മേത്സന ഇതി ഖ്യാതഃ പശ്ചാദ് അേന്ധാ ബഭൂവ ഹ
8 വിനഷ്ട ച ർ അസ് തസ്യ ബാല പു സ്യ ധീമതഃ
സാമീേപ്യന ഹൃതം രാജ്യം ഛിേ ഽസ്മിൻ പൂർവൈവരിണാ
9 സ ബാലവത്സയാ സാർധം ഭാര്യയാ സ്ഥിേതാ വനം
മഹാരണ്യഗതശ് ചാപി തപസ് േതേപ മഹാ തഃ
10 തസ്യ പു ഃ പുേര ജാതഃ സംവൃദ്ധശ് ച തേപാവേന
സത്യവാൻ അനുരൂേപാ േമ ഭർേതതി മനസാ വൃതഃ
11 [നാരദ]
അേഹാ ബത മഹത് പാപം സാവി ്യാ നൃപേത കൃതം
അജാനന്ത്യാ യദ് അനയാ ഗുണവാൻ സത്യവാൻ വൃതഃ
12 സത്യം വദത്യ് അസ്യ പിതാ സത്യം മാതാ ഭാഷേത
തേതാ ഽസ്യ ാഹ്മണാശ് ച ർ നാൈമതത് സത്യവാൻ ഇതി
13 ബാലസ്യാവാഃ ിയാശ് ചാസ്യ കേരാത്യ് അശ്വാംശ് ച മൃൻ മയാൻ
ചിേ ഽപി ച ലിഖത്യ് അശ്വാംശ് ചി ാശ്വ ഇതി േചാച്യേത
14 [രാജാ]
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അപീദാനീം സ േതജസ്വീ ബുദ്ധിമാൻ വാ നൃപാത്മജഃ
ക്ഷമാവാൻ അപി വാ ശൂരഃ സത്യവാൻ പിതൃനന്ദനഃ
15 [നാരദ]
വിവസ്വാൻ ഇവ േതജസ്വീ ബൃഹ തിസേമാ മതൗ
മേഹ ഇവ ശൂരശ് ച വസുേധവ ക്ഷമാന്വിതഃ
16 [അഷ്വപതി]
അപി രാജാത്മേജാ ദാതാ ഹ്മേണ്യാ വാപി സത്യവാൻ
രൂപവാൻ അപ്യ് ഉദാേരാ വാപ്യ് അഥ വാ ിയദർശനഃ
17 [നാരദ]
സാ േത രന്തിേദവസ്യ സ ശക്ത്യാ ദാനതഃ സമഃ

ഹ്മണ്യഃ സത്യവാദീ ച ശിബിർ ഔശീനേരാ യഥാ
18 യയാതിർ ഇവ േചാദാരഃ േസാമവത് ിയദർശനഃ
രൂേപണാന്യതേമാ ഽശ്വിഭ്യാം ദ മേത്സനസുേതാ ബലീ
19 സ ദാന്തഃ സ മൃദുഃ ശൂരഃ സ സത്യഃ സ ജിേത ിയഃ
സ ൈമ ഃ േസാ ഽനസൂയശ് ച സ ീമാൻ ധൃതിമാംശ് ച സഃ
20 നിത്യശശ് ചാർജവം തസ്മിൻ സ്ഥിതിസ് തൈസ്യവ ച വാ
സമ്പ്േഷപതസ് തേപാവൃൈദ്ധഃ ശീലവൃൈദ്ധശ് ച കഥ്യേത
21 [അഷ്വപതി]
ഗുൈണർ ഉേപതം സർൈവസ് തം ഭഗവൻ വീഷി േമ
േദാഷാൻ അപ്യ് അസ്യ േമ ഹി യദി സന്തീഹ േക ചന
22 [നാരദ]
ഏേകാ േദാേഷാ ഽസ്യ നാേന്യാ ഽസ്തി േസാ ഽദ്യ ഭൃതി സത്യവാൻ
സംവത്സേരണ ക്ഷീണായുർ േദഹന്യാസം കരിഷ്യതി
23 [രാജാ]
ഏഹി സാവി ി ഗച്ഛ ത്വം അന്യം വരയ േശാഭേന
തസ്യ േദാേഷാ മഹാൻ ഏേകാ ഗുണാൻ ആ മ്യ തിഷ്ഠതി
24 യഥാ േമ ഭഗവാൻ ആഹ നാരേദാ േദവസത്കൃതഃ
സംവത്സേരണ േസാ ഽൽപായുർ േദഹന്യാസം കരിഷ്യതി
25 [സാവി ീ]
സകൃദ് അംേശാ നിപതതി സകൃത് കന്യാ ദീയേത
സകൃദ് ആഹ ദദാനീതി ീണ്യ് ഏതാനി സകൃത് സകൃത്
26 ദീർഘായുർ അഥ വാൽപായുഃ സഗുേണാ നിർഗുേണാ ഽപി വാ
സകൃദ് വൃേതാ മയാ ഭർതാ ന ദ്വിതീയം വൃേണാമ്യ് അഹം
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27 മനസാ നിശ്ചയം കൃത്വാ തേതാ വാചാഭിധീയേത
ിയേത കർമണാ പശ്ചാത് മാണം േമ മനസ് തതഃ

28 [നാരദ]
സ്ഥിരാ ബുദ്ധിർ നരേ ഷ്ഠ സാവി ്യാ ദുഹിതുസ് തവ
ൈനഷാ ചാലയിതും ശക്യാ ധർമാദ് അസ്മാത് കഥഞ്ചനൻ
29 നാന്യസ്മിൻ പുരുേഷ സന്തി േയ സത്യവതി ൈവ ഗുണാഃ

ദാനം ഏവ തസ്മാൻ േമ േരാചേത ദുഹിതുസ് തവ
30 [രാജാ]
അവിചാര്യം ഏതദ് ഉക്തം ഹി തഥ്യം ഭഗവതാ വചഃ
കരിഷ്യാമ്യ് ഏതദ് ഏവം ച ഗുരുർ ഹി ഭഗവാൻ മമ
31 [നാരദ]
അവിഘ്നം അ സാവി ്യാഃ ദാേന ദുഹിതുസ് തവ
സാധയിഷ്യാമേഹ താവത് സർേവഷാം ഭ ം അ വഃ
32 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ഖം ഉത്പത്യ നാരദസ് ിദിവം ഗതഃ
രാജാപി ദുഹിതുഃ സർവം ൈവവാഹികം അകാരയത്
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അധ്യായം 279

1 [മാർക്]
അഥ കന്യാ ദാേന സ തം ഏവാർഥം വിചിന്തയൻ
സമാനിേന്യ ച തത് സർവം ഭാണ്ഡം ൈവവാഹികം നൃപഃ
2 തേതാ വൃദ്ധാൻ ദ്വിജാൻ സർവാൻ ഋത്വിജഃ സപുേരാഹിതാൻ
സമാഹൂയ തിഥൗ പുേണ്യ യയൗ സഹ കന്യയാ
3 േമധ്യാരണ്യം സ ഗത്വാ ച ദ മേത്സനാ മം നൃപഃ
പദ്ഭ്യാം ഏവ ദ്വിൈജഃ സാർധം രാജർഷിം തം ഉപാഗമത്
4 ത ാപശ്യൻ മഹാഭാഗം ശാലവൃക്ഷം ഉപാ ിതം
കൗശ്യാം ബൃസ്യാം സമാസീനം ച ർ ഹീനം നൃപം തദാ
5 സ രാജാ തസ്യ രാജർേഷഃ കൃത്വാ പൂജാം യഥാർഹതഃ
വാചാ സുനിയേതാ ഭൂത്വാ ചകാരാത്മ നിേവദനം
6 തസ്യാർഘ്യം ആസനം ൈചവ ഗാം ചാേവദ്യ സ ധർമവിത്
കിം ആഗമനം ഇത്യ് ഏവം രാജാ രാജാനം അ വീത്
7 തസ്യ സർവം അഭി ായം ഇതികർതവ്യതാം ച താം
സത്യവന്തം സമുദ്ദിശ്യ സർവം ഏവ ന്യേവദയത്
8 [അഷ്വപതി]
സാവി ീ നാമ രാജർേഷ കേന്യയം മമ േശാഭനാ
താം സ്വധർേമണ ധർമജ്ഞ ഷാർേഥ ത്വം ഗൃഹാണ േമ
9 ച താഃ സ്മ രാജ്യാദ് വനവാസം ആ ിതാശ്; ചരാമ ധർമം നിയതാസ്
തപസ്വിനഃ
കഥം ത്വ് അനർഹാ വനവാസം ആ േമ; സഹിഷ്യേത േ ശം ഇമം സുതാ
തവ
10 [അഷ്വപതി]
സുഖം ച ദുഃഖം ച ഭവാഭവാത്മകം; യദാ വിജാനാതി സുതാഹം ഏവ ച
ന മദ്വിേധ യുജ്യതി വാക്യം ഈദൃശം; വിനിശ്ചേയനാഭിഗേതാ ഽസ്മി േത നൃപ
11 ആശാം നാർഹസി േമ ഹ ം സൗഹൃദാദ് രണേയന ച
അഭിതശ് ചാഗതം േ മ്ണാ ത്യാഖ്യാതും ന മാർഹസി
12 അനുരൂേപാ ഹി സംേയാേഗ ത്വം മമാഹം തവാപി ച

ഷാം തീച്ഛ േമ കന്യാം ഭാര്യാം സത്യവതഃ സുതാം
13 [ദ മേത്സന]
പൂർവം ഏവാഭിലഷിതഃ സംഭേന്ധാ േമ ത്വയാ സഹ

ഷ്ടരാജ്യസ് ത്വ് അഹം ഇതി തത ഏതദ് വിചാരിതം
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14 അഭി ായസ് ത്വ് അയം േയാ േമ പൂർവം ഏവാഭികാങ്ക്ഷിതഃ
സ നിർവർതതു േമ ഽൈദ്യവ കാങ്ക്ഷിേതാ ഹ്യ് അസി േമ ഽതിഥിഃ
15 [മാർക്]
തതഃ സർവാൻ സമാനീയ ദ്വിജാൻ ആ മവാസിനഃ
യഥാവിധി സമുദ്വാഹം കാരയാം ആസതുർ നൃപൗ
16 ദത്ത്വാ ത്വ് അശ്വപതിഃ കന്യാം യഥാർഹം ച പരിച്ഛദം
യയൗ സ്വം ഏവ ഭവനം യുക്തഃ പരമയാ മുദാ
17 സത്യവാൻ അപി ഭാര്യാം താം ലബ്ധ്വാ സർവഗുണാന്വിതാം
മുമുേദ സാ ച തം ലബ്ധ്വാ ഭർതാരം മനേസപ്സിതം
18 ഗേത പിതരി സർവാണി സംന്യസ്യാഭരണാനി സാ
ജഗൃേഹ വൽകലാന്യ് ഏവ വ ം കാഷായം ഏവ ച
19 പരിചാൈരർ ഗുൈണശ് ൈചവ േയണ ദേമന ച
സർവകാമ ിയാഭിശ് ച സർേവഷാം തുഷ്ടിം ആവഹത്
20 ശ്വ ം ശരീരസത്കാൈരഃ സർൈവർ ആഛാദനാദിഭിഃ
ശ്വശുരം േദവകാൈര്യശ് ച വാചഃ സംയമേനന ച
21 തൈഥവ ിയവാേദന ൈനപുേണന ശേമന ച
രേഹാ ൈചേവാപചാേരണ ഭർതാരം പര്യേതാഷയത്
22 ഏവം ത ാ േമ േതഷാം തദാ നിവസതാം സതാം
കാലസ് തപസ്യതാം കശ് ചിദ് അതിച ാം അഭാരത
23 സാവി ്യാസ് തു ശയാനായാസ് തിഷ്ഠന്ത്യാശ് ച ദിവാനിശം
നാരേദന യദ് ഉക്തം തദ് വാക്യം മനസി വർതേത
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അധ്യായം 280

1 [മാർക്]
തതഃ കാേല ബഹുതിേഥ വ്യതി ാേന്ത കദാ ചന

ാപ്തഃ സ കാേലാ മർതവ്യം യ സത്യവതാ നൃപ
2 ഗണയന്ത്യാശ് ച സാവി ്യാ ദിവേസ ദിവേസ ഗേത
തദ് വാക്യം നാരേദേനാക്തം വർതേത ഹൃദി നിത്യശഃ
3 ചതുർേഥ ഽഹനി മർതവ്യം ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ഭാമിനീ

തം ിരാ ം ഉദ്ദിശ്യ ദിവാരാ ം സ്ഥിതാഭവത്
4 തം ത്വാ നിയമം ദുഃഖം വധ്വാ ദുഃഖാന്വിേതാ നൃപഃ
ഉത്ഥായ വാക്യം സാവി ീം അ വീത് പരിസാന്ത്വയൻ
5 അതിതീേ ാ ഽയം ആരംഭസ് ത്വയാരേബ്ധാ നൃപാത്മേജ
തിസൃണാം വസതീനാം ഹി സ്ഥാനം പരമദുഷ്കരം
6 [സാവി ീ]
ന കാര്യസ് താത സന്താപഃ പാരിയിഷ്യാമ്യ് അഹം തം
വ്യവസായകൃതം ഹീദം വ്യവസായശ് ച കാരണം
7 [ദ മേത്സന]

തം ഭിന്ധീതി വ ം ത്വാം നാസ്മി ശക്തഃ കഥം ചന
പാരയേസ്വതി വചനം യുക്തം അസ്മദ്വിേധാ വേദത്
8 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ദ മേത്സേനാ വിരരാമ മഹാമനാഃ
തിഷ്ഠന്തീ ചാപി സാവി ീ കാഷ്ഠഭൂേതവ ലക്ഷ്യേത
9 േശ്വാഭൂേത ഭർതൃമരേണ സാവി ്യാ ഭരതർഷഭ
ദുഃഖാന്വിതായാസ് തിഷ്ഠന്ത്യാഃ സാ രാ ിർ വ്യത്യവർതത
10 അദ്യ തദ് ദിവസം േചതി ഹുത്വാ ദീപ്തം ഹുതാശനം
യുഗമാേ ാദിേത സൂേര്യ കൃത്വാ പൗർവാഹ്ണികാഃ ിയാഃ
11 തതഃ സർവാൻ ദ്വിജാൻ വൃദ്ധാഞ് ശ്വ ം ശ്വശുരം ഏവ ച
അഭിവാദ്യാനുപൂർേവ്യണ ാഞ്ജലിർ നിയതാ സ്ഥിതാ
12 അൈവധവ്യാശിർ അസ് േത തു സാവി ്യ് അർഥം ഹിതാഃ ശുഭാഃ
ഊചുസ് തപസ്വിനഃ സർേവ തേപാവനനിവാസിനഃ
13 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി സാവി ീ ധ്യാനേയാഗപരായണാ
മനസാ താ ഗിരഃ സർവാഃ ത്യഗൃഹ്ണാത് തപസ്വിനാം
14 തം കാലം ചമുഹൂർതം ച തീക്ഷന്തീ നൃപാത്മജാ
യേഥാക്തം നാരദ വേചാ ചിന്തയന്തീ സുഹുഃഖിതാ
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15 തതസ് തു ശ്വ ശ്വശുരാവ് ഊചതുസ് താം നൃപാത്മജാം
ഏകാന്തസ്ഥം ഇദം വാക്യം ീത്യാ ഭരതസത്തമ
16 [ഷ്വ ൗ]

േതാ യേഥാപദിേഷ്ടാ ഽയം യഥാവത് പാരിതസ് ത്വയാ
ആഹാരകാലഃ സ ാപ്തഃ ിയതാം യദ് അനന്തരം
17 [സാവി ീ]
അസ്തം ഗേത മയാദിേത്യ േഭാക്തവ്യം കൃതകാമയാ
ഏഷ േമ ഹൃദി സങ്കൽപഃ സമയശ് ച കൃേതാ മയാ
18 [മാർക്]
ഏവം സംഭാഷമാണായാഃ സാവി ്യാ േഭാജനം തി

േന്ധ പരശും ആദായ സത്യവാൻ സ്ഥിേതാ വനം
19 സാവി ീ ത്വ് ആഹ ഭർതാരം ൈനകസ് ത്വം ഗ ം അർഹസി
സഹ ത്വയാഗമിഷ്യാമി ന ഹി ത്വാം ഹാതും ഉത്സേഹ
20 [സത്യവാൻ]
വനം ന ഗതപൂർവം േത ദുഃഖഃ പന്ഥാശ് ച ഭാമിനി

േതാപവാസക്ഷാമാ ച കഥം പദ്ഭ്യാം ഗമിഷ്യസി
21 [സാവി ീ]
ഉപവാസാൻ ന േമ ാനിർ നാസ്തി ചാപി പരി മഃ
ഗമേന ച കൃേതാത്സാഹാം തിേഷ ം ന മാർഹസി
22 [സത്യവാൻ]
യദി േത ഗമേനാത്സാഹഃ കരിഷ്യാമി തവ ിയം
മമ ത്വ് ആമ യ ഗുരൂൻ ന മാം േദാഷഃ േശദ് അയം
23 [മാർക്]
സാടഭിഗ്മ്യാ വീച് ഛ്വ ം ശ്വശുരം ച മഹാ താ
അയം ഗച്ഛതി േമ ഭർതാ ഫലാഹാേരാ മഹാവനം
24 ഇേച്ഛയം അഭ്യനുജ്ഞാതും ആര്യയാ ശ്വശുേരണ ച
അേനന സഹ നിർഗ ം ന ഹി േമ വിരഹഃ ക്ഷമഃ
25 ഗുർവ് അഗ്നിേഹാ ാർഥ കൃേത സ്ഥിതശ് ച സുതസ് തവ
ന നിവാേര്യാ നിവാര്യഃ സ്യാദ് അന്യഥാ സ്ഥിേതാ വനം
26 സംവത്സരഃ കിം ചിദ് ഊേനാ ന നി ാന്താഹം ആ മാത്
വനം കുസുമിതം ം പരം കൗതൂഹരം ഹി േമ
27 [ദ മേത്സന]
യതഃ ഭൃതി സാവി ീ പി ാ ദത്ത ഷാ മമ
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നാനയാഭ്യർഥനാ യുക്തം ഉക്തപൂർവം സ്മരാമ്യ് അഹം
28 തദ് ഏഷാ ലഭതാം കാമം യഥാഭിലഷിതം വധൂഃ
അ മാദശ് ച കർതവ്യഃ പു ി സത്യവതഃ പഥി
29 [മാർക്]
ഉഭാഭ്യാം അഭ്യനുജ്ഞാതാ സാ ജഗാമ യശസ്വിനീ
സഹ ഭർ ാ ഹസന്തീവ ഹൃദേയന വിദൂയതാ
30 സാ വനാനി വിചി ാണി രമണീയാനി സർവശഃ
മയൂരരവ ഘുഷ്ടാനി ദദർശ വിപുേലക്ഷണാ
31 നദീഃ പുണ്യവഹാശ് ൈചവ പുഷ്പിതാംശ് ച നേഗാത്തമാൻ
സത്യവാൻ ആഹ പേശ്യതി സാവി ീം മധുരാക്ഷരം
32 നിരീക്ഷമാണാ ഭർതാരം സർവാവസ്ഥം അനിന്ദിതാ
മൃതം ഏവ ഹി തം േമേന കാേല മുനിവേചാ സ്മരൻ
33 അനുവർതതീ തു ഭർതാരം ജഗാമ മൃദു ഗാമിനീ
ദ്വിേധവ ഹൃദയം കൃത്വാ തം ച കാലം അേവക്ഷതീ
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അധ്യായം 281

1 [മാർക്]
തതഃ കാേല ബഹുതിേഥ വ്യതി ാേന്ത കദാ ചന

ാപ്തഃ സ കാേലാ മർതവ്യം യ സത്യവതാ നൃപ
2 ഗണയന്ത്യാശ് ച സാവി ്യാ ദിവേസ ദിവേസ ഗേത
തദ് വാക്യം നാരേദേനാക്തം വർതേത ഹൃദി നിത്യശഃ
3 ചതുർേഥ ഽഹനി മർതവ്യം ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ഭാമിനീ

തം ിരാ ം ഉദ്ദിശ്യ ദിവാരാ ം സ്ഥിതാഭവത്
4 തം ത്വാ നിയമം ദുഃഖം വധ്വാ ദുഃഖാന്വിേതാ നൃപഃ
ഉത്ഥായ വാക്യം സാവി ീം അ വീത് പരിസാന്ത്വയൻ
5 അതിതീേ ാ ഽയം ആരംഭസ് ത്വയാരേബ്ധാ നൃപാത്മേജ
തിസൃണാം വസതീനാം ഹി സ്ഥാനം പരമദുഷ്കരം
6 [സാവി ീ]
ന കാര്യസ് താത സന്താപഃ പാരിയിഷ്യാമ്യ് അഹം തം
വ്യവസായകൃതം ഹീദം വ്യവസായശ് ച കാരണം
7 [ദ മേത്സന]

തം ഭിന്ധീതി വ ം ത്വാം നാസ്മി ശക്തഃ കഥം ചന
പാരയേസ്വതി വചനം യുക്തം അസ്മദ്വിേധാ വേദത്
8 [മാർക്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ദ മേത്സേനാ വിരരാമ മഹാമനാഃ
തിഷ്ഠന്തീ ചാപി സാവി ീ കാഷ്ഠഭൂേതവ ലക്ഷ്യേത
9 േശ്വാഭൂേത ഭർതൃമരേണ സാവി ്യാ ഭരതർഷഭ
ദുഃഖാന്വിതായാസ് തിഷ്ഠന്ത്യാഃ സാ രാ ിർ വ്യത്യവർതത
10 അദ്യ തദ് ദിവസം േചതി ഹുത്വാ ദീപ്തം ഹുതാശനം
യുഗമാേ ാദിേത സൂേര്യ കൃത്വാ പൗർവാഹ്ണികാഃ ിയാഃ
11 തതഃ സർവാൻ ദ്വിജാൻ വൃദ്ധാഞ് ശ്വ ം ശ്വശുരം ഏവ ച
അഭിവാദ്യാനുപൂർേവ്യണ ാഞ്ജലിർ നിയതാ സ്ഥിതാ
12 അൈവധവ്യാശിർ അസ് േത തു സാവി ്യ് അർഥം ഹിതാഃ ശുഭാഃ
ഊചുസ് തപസ്വിനഃ സർേവ തേപാവനനിവാസിനഃ
13 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി സാവി ീ ധ്യാനേയാഗപരായണാ
മനസാ താ ഗിരഃ സർവാഃ ത്യഗൃഹ്ണാത് തപസ്വിനാം
14 തം കാലം ചമുഹൂർതം ച തീക്ഷന്തീ നൃപാത്മജാ
യേഥാക്തം നാരദ വേചാ ചിന്തയന്തീ സുഹുഃഖിതാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 24 17

15 തതസ് തു ശ്വ ശ്വശുരാവ് ഊചതുസ് താം നൃപാത്മജാം
ഏകാന്തസ്ഥം ഇദം വാക്യം ീത്യാ ഭരതസത്തമ
16 [ഷ്വ ൗ]

േതാ യേഥാപദിേഷ്ടാ ഽയം യഥാവത് പാരിതസ് ത്വയാ
ആഹാരകാലഃ സ ാപ്തഃ ിയതാം യദ് അനന്തരം
17 [സാവി ീ]
അസ്തം ഗേത മയാദിേത്യ േഭാക്തവ്യം കൃതകാമയാ
ഏഷ േമ ഹൃദി സങ്കൽപഃ സമയശ് ച കൃേതാ മയാ
18 [മാർക്]
ഏവം സംഭാഷമാണായാഃ സാവി ്യാ േഭാജനം തി

േന്ധ പരശും ആദായ സത്യവാൻ സ്ഥിേതാ വനം
19 സാവി ീ ത്വ് ആഹ ഭർതാരം ൈനകസ് ത്വം ഗ ം അർഹസി
സഹ ത്വയാഗമിഷ്യാമി ന ഹി ത്വാം ഹാതും ഉത്സേഹ
20 [സത്യവാൻ]
വനം ന ഗതപൂർവം േത ദുഃഖഃ പന്ഥാശ് ച ഭാമിനി

േതാപവാസക്ഷാമാ ച കഥം പദ്ഭ്യാം ഗമിഷ്യസി
21 [സാവി ീ]
ഉപവാസാൻ ന േമ ാനിർ നാസ്തി ചാപി പരി മഃ
ഗമേന ച കൃേതാത്സാഹാം തിേഷ ം ന മാർഹസി
22 [സത്യവാൻ]
യദി േത ഗമേനാത്സാഹഃ കരിഷ്യാമി തവ ിയം
മമ ത്വ് ആമ യ ഗുരൂൻ ന മാം േദാഷഃ േശദ് അയം
23 [മാർക്]
സാടഭിഗ്മ്യാ വീച് ഛ്വ ം ശ്വശുരം ച മഹാ താ
അയം ഗച്ഛതി േമ ഭർതാ ഫലാഹാേരാ മഹാവനം
24 ഇേച്ഛയം അഭ്യനുജ്ഞാതും ആര്യയാ ശ്വശുേരണ ച
അേനന സഹ നിർഗ ം ന ഹി േമ വിരഹഃ ക്ഷമഃ
25 ഗുർവ് അഗ്നിേഹാ ാർഥ കൃേത സ്ഥിതശ് ച സുതസ് തവ
ന നിവാേര്യാ നിവാര്യഃ സ്യാദ് അന്യഥാ സ്ഥിേതാ വനം
26 സംവത്സരഃ കിം ചിദ് ഊേനാ ന നി ാന്താഹം ആ മാത്
വനം കുസുമിതം ം പരം കൗതൂഹരം ഹി േമ
27 [ദ മേത്സന]
യതഃ ഭൃതി സാവി ീ പി ാ ദത്ത ഷാ മമ
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നാനയാഭ്യർഥനാ യുക്തം ഉക്തപൂർവം സ്മരാമ്യ് അഹം
28 തദ് ഏഷാ ലഭതാം കാമം യഥാഭിലഷിതം വധൂഃ
അ മാദശ് ച കർതവ്യഃ പു ി സത്യവതഃ പഥി
29 [മാർക്]
ഉഭാഭ്യാം അഭ്യനുജ്ഞാതാ സാ ജഗാമ യശസ്വിനീ
സഹ ഭർ ാ ഹസന്തീവ ഹൃദേയന വിദൂയതാ
30 സാ വനാനി വിചി ാണി രമണീയാനി സർവശഃ
മയൂരരവ ഘുഷ്ടാനി ദദർശ വിപുേലക്ഷണാ
31 നദീഃ പുണ്യവഹാശ് ൈചവ പുഷ്പിതാംശ് ച നേഗാത്തമാൻ
സത്യവാൻ ആഹ പേശ്യതി സാവി ീം മധുരാക്ഷരം
32 നിരീക്ഷമാണാ ഭർതാരം സർവാവസ്ഥം അനിന്ദിതാ
മൃതം ഏവ ഹി തം േമേന കാേല മുനിവേചാ സ്മരൻ
33 അനുവർതതീ തു ഭർതാരം ജഗാമ മൃദു ഗാമിനീ
ദ്വിേധവ ഹൃദയം കൃത്വാ തം ച കാലം അേവക്ഷതീ
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അധ്യായം 282

1 [മാർക്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ദ മേത്സേനാ മഹാവേന
ലബ്ധച ഃ സന്നാത്മാ ദൃഷ്ട്യാ സർവം ദദർശ ഹ
2 സ സർവാൻ ആ മാൻ ഗത്വാ ൈശബ്യയാ സഹ ഭാര്യയാ
പു േഹേതാഃ പരാം ആർതിം ജഗാമ മനുജർഷഭ
3 താവ് ആ മാൻ നദീശ് ൈചവ വനാനി ച സരാംസി ച
താംസ് താൻ േദശാൻ വിചിന്വന്തൗ ദമ്പതീ പരിജഗ്മതുഃ
4 ത്വാ ശബ്ദം തു യത് കിം ചിദ് ഉ ഖൗ സുത ശങ്കയാ
സാവി ീ സഹിേതാ ഽേഭ്യതി സത്യവാൻ ഇത്യ് അധാവതാം
5 ഭിൈന്നശ് ച പരുൈഷഃ പാൈദഃ സ ൈണഃ േശാണിതൗക്ഷിൈതഃ
കുശകണ്ടകവിദ്ധാംഗാവ് ഉന്മത്താവ് ഇവ ധാവതഃ
6 തേതാ ഽഭിസൃത്യ ൈതർ വിൈ ഃ സർൈവർ ആ മവാസിഭിഃ
പരിവാര്യ സമാശ്വാസ്യ സമാനീതൗ സ്വം ആ മം
7 ത ഭാര്യാ സഹായഃ സ വൃേതാ വൃൈദ്ധർ തേപാധൈനഃ
ആശ്വാസിേതാ വിചി ാർൈഥഃ പൂർവരാജ്ഞാം കഥാ ൈയഃ
8 തതസ് തൗ പുനർ ആശ്വസ്തൗ വൃദ്ധൗ പു ദിദൃക്ഷയാ
ബാേല്യ വൃത്താനി പു സ്യ സ്മരന്തൗ ഭൃശദുഃഖിതൗ
9 പുനർ ഉക്ത്വാ ച കരുണാം വാചം തൗ േശാകകർശിതൗ
ഹാ പു ഹാ സാധ്വി വധൂഃ ക്വാസി ക്വാസീത്യ് അേരാദതാം
10 [സുവർചസ്]
യഥാസ്യ ഭാര്യാ സാവി ീ തപസാ ച ദേമന ച
ആചാേരണ ച സംയുക്താ തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
11 [ഗൗതമ]
േവദാഃ സാംഗാ മയാധീതാസ് തേപാ േമ സഞ്ചിതം മഹത്
കൗമാരം ഹ്മചര്യം േമ ഗുരേവാ ഽഗ്നിശ് ച േതാഷിതാഃ
12 സമാഹിേതന ചീർണാനി സർവാണ്യ് ഏവ താനി േമ
വായുഭേക്ഷാപവാസശ് ച കുശലാനി ച യാനി േമ
13 അേനന തപസാ േവദ്മി സർവം പരിചികീർഷിതം
സത്യം ഏതൻ നിേബാധ ത്വം ിയേത സത്യവാൻ ഇതി
14 [ഷിസ്യ]
ഉപാധ്യായസ്യ േമ വ ാദ് യഥാ വാക്യം വിനിഃസൃതം
ൈനതജ് ജാതു ഭേവൻ മിഥ്യാ തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
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15 [ർസയഹ്]
യഥാസ്യ ഭാര്യാ സാവി ീ സർൈവർ ഏവ സുലക്ഷൈണഃ
അൈവധവ്യ കൈരർ യുക്താ തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
16 [ഭാരദ്വാജ]
യഥാസ്യ ഭാര്യാ സാവി ീ തപസാ ച ദേമന ച
ആചാേരണ ച സംയുക്താ തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
17 [ദാൽഭ്യ]
യഥാദൃഷ്ടിഃ വൃത്താ േത സാവി ്യാശ് ച യഥാ തം
ഗതാഹാരം അകൃത്വാ ച തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
18 [മാണ്ഡവ്യ]
യഥാ വദന്തി ശാന്തായാം ദിശി ൈവ മൃഗപക്ഷിണഃ
പാർഥിവീ ച വൃത്തിസ് േത തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
19 [ധൗമ്യ]
സർൈവർ ഗുൈണർ ഉേപതസ് േത യഥാ പുേ ാ ജന ിയഃ
ദീർഘായുർ ലക്ഷേണാേപതസ് തഥാ ജീവതി സത്യവാൻ
20 [മാർക്]
ഏവം ആശ്വാസിതസ് ൈതസ് തു സത്യവാഗ്ഭിസ് തപസ്വിഭിഃ
താംസ് താൻ വിഗണയന്ന് അർഥാൻ അവസ്ഥിത ഇവാഭവത്
21 തേതാ മുഹൂർതാത് സാവി ീ ഭർ ാ സത്യവതാ സഹ
ആജഗാമാ മം രാ ൗ ഹൃഷ്ടാ വിേവശ ഹ
22 [ ാഹ്മണാഹ്]
പുേ ണ സംഗതം ത്വാദ്യ ച ർ മന്തം നിരീക്ഷ്യ ച
സർേവ വയം ൈവ പൃച്ഛാേമാ വൃദ്ധിം േത പൃഥിവീപേത
23 സമാഗേമന പു സ്യ സാവി ്യാ ദർശേനന ച
ച േഷാ ചാത്മേനാ ലാഭാത് ിഭിർ ദിഷ്ട്യാ വിവർധേസ
24 സർൈവർ അസ്മാഭിർ ഉക്തം യത് തഥാ തൻ നാ സംശയഃ
ഭൂേയാ ഭൂേയാ ച വൃത്ഥിസ് േത ക്ഷി ം ഏവ ഭവിഷ്യതി
25 [മാർക്]
തേതാ ഽഗ്നിം ത സഞ്ജ്വാല്യ ദ്വിജാസ് േത സർവ ഏവ ഹി
ഉപാസാം ച ിേര പാർഥ ദ മേത്സനം മഹീപതിം
26 ൈശബ്യാ ച സത്യവാംശ് ൈചവ സാവി ീ ൈചകതഃ സ്ഥിതാഃ
സർൈവസ് ൈതർ അഭ്യനുജ്ഞാതാ വിേശാകാഃ സമുപാവിശൻ
27 തേതാ രാജ്ഞാ സഹാസീനാഃ സർേവ േത വനവാസിനഃ
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ജാതകൗതൂഹലാഃ പാർഥ പ ർ നൃപേതഃ സുതം
28 ാഗ് ഏവ നാഗതം കസ്മാത് സഭാേര്യണ ത്വയാ വിേഭാ
വിരാേ ചാഗതം കസ്മാത് േകാ ഽനുബന്ധശ് ച േത ഽഭവത്
29 സന്താപിതഃ പിതാ മാതാ വയം ൈചവ നൃപാത്മജ
നാകസ്മാദ് ഇതി ജാനീമസ് തത് സർവം വ ം അർഹസി
30 [സത്യവാൻ]
പി ാഹം അഭ്യനുജ്ഞാതഃ സാവി ീ സഹിേതാ ഗതഃ
അഥ േമ ഽഭൂച് ഛിേരാദുഃഖം വേന കാഷ്ഠാനി ഭിന്ദതഃ
31 സുപ്തശ് ചാഹം േവദനയാ ചിരം ഇത്യ് ഉപലക്ഷേയ
താവത് കാലം ച ന മയാ സുപ്ത പൂർവം കദാ ചന
32 സർേവഷാം ഏവ ഭവതാം സന്താേപാ മാ ഭേവദ് ഇതി
അേതാ വിരാ ാഗമനം നാന്യദ് അസ്തീഹ കാരണം
33 [ഗൗതമ]
അകസ്മാച് ച ർ അഃ ാപ്തിർ ദ മേത്സനസ്യ േത പിതുഃ
നാസ്യ ത്വം കാരണം േവത്ഥ സാവി ീ വ ം അർഹതി
34 േ ാതും ഇച്ഛാമി സാവി ി ത്വം ഹി േവത്ഥ പരാവരം
ത്വാം ഹി ജാനാമി സാവി ി സാവി ീം ഇവ േതജസാ
35 ത്വം അ േഹതും ജാനീേഷ തസ്മാത് സത്യം നിരുച്യതാം
രഹസ്യം യദി േത നാസ്തി കിം ചിദ് അ വദസ്വ നഃ
36 [സാവി ീ]
ഏവം ഏതദ് യഥാ േവത്ഥ സങ്കൽേപാ നാന്യഥാ ഹി വഃ
ന ച കിം ചിദ് രഹസ്യം േമ യതാം തഥ്യം അ യത്
37 മൃത ർ േമ ഭർതുർ ആഖ്യാേതാ നാരേദന മഹാത്മനാ
സ ചാദ്യ ദിവസഃ ാപ്തസ് തേതാ ൈനനം ജഹാമ്യ് അഹം
38 സുപ്തം ൈചനം യമഃ സാക്ഷാദ് ഉപാഗച്ഛത് സകിങ്കരഃ
സ ഏനം അനയദ് ബദ്ധ്വാ ദിശം പിതൃനിേഷവിതാം
39 അസ്തൗഷം തം അഹം േദവം സേത്യന വചസാ വിഭും
പഞ്ച ൈവ േതന േമ ദത്താ വരാഃ ശൃണുത താൻ മമ
40 ച ർ ഈ ച സ്വരാജ്യം ച ദ്വൗ വരൗ ശ്വശുരസ്യ േമ
ലബ്ധം പിതുഃ പു ശതം പു ാണാം ആത്മനഃ ശതം
41 ചതുർവർഷ ശതായുർ േമ ഭർതാ ലബ്ധശ് ച സത്യവാൻ
ഭർതുർ ഹി ജീവിതാർഥം തു മയാ ചീർണം സ്ഥിരം തം
42 ഏതത് സത്യം മയാഖ്യാതം കാരണം വിസ്തേരണ വഃ
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യഥാവൃത്തം സുേഖാദർകം ഇദം ദുഃഖം മഹൻ മമ
43 [ർസയഹ്]
നിമജ്ജമാനം വ്യസൈനർ അഭി തം; കുലം നേര സ്യ തേമാ മേയ േദ
ത്വയാ സുശീേല ധൃതധർമപുണ്യയാ; സമു തം സാധ്വി പുനഃ കുലീനയാ
44 [മാർക്]
തഥാ ശസ്യ ഹ്യ് അഭിപൂജ്യ ൈചവ േത; വര ിയം താം ഋഷയഃ സമാഗതാഃ
നേര ം ആമ ്യ സപു ം അഞ്ജസാ; ശിേവന ജ ർ മുദിതാഃ സ്വം ആലയം
1 [മാർക്]
തസ്യാം രാ ്യാം വ്യതീതായാം ഉദിേത സൂര്യമണ്ഡേല
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അധ്യായം 283

1 കൃതപൂർവാഹ്ണികാഃ സർേവ സേമയുസ് േത തേപാധനാഃ
2 തദ് ഏവ സർവം സാവി ്യാ മഹാഭാഗ്യം മഹർഷയഃ
ദ മേത്സനായ നാതൃപ്യൻ കഥയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
3 തതഃ കൃതയഃ സർവാഃ ശാേല്വേഭ്യാ ഽഭ്യാഗതാ നൃപ
ആചഖ ർ നിഹതം ൈചവ േസ്വനാമാേത്യന തം നൃപം
4 തം മ ിണാ ഹതം ത്വാ സസഹായം സബാന്ധവം
ന്യേവദയൻ യഥാതത്ത്വം വി തം ച ദ്വിഷദ് ബലം
5 ഐകമത്യം ച സർവസ്യ ജനസ്യാഥ നൃപം തി
സച ർ വാപ്യ് അച ർ വാ സ േനാ രാജാ ഭവത്വ് ഇതി
6 അേനന നിശ്ചേയേനഹ വയം സ്ഥാപിതാ നൃപ

ാപ്താനീമാനി യാനാനി ചതുരംഗം ച േത ബലം
7 യാഹി രാജൻ ഭ ം േത ഘുഷ്ടസ് േത നഗേര ജയഃ
അധ്യാസ്സ്വ ചിരരാ ായ പിതൃൈപതാമഹം പദം
8 ച ർ മന്തം ച തം ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം വപുഷാന്വിതം
മൂർധഭിഃ പതിതാഃ സർേവ വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചനാഃ
9 തേതാ ഽഭിവാദ്യ താൻ വൃദ്ധാൻ ദ്വിജാൻ ആ മവാസിനഃ
ൈതശ് ചാഭിപൂജിതഃ സർൈവഃ യയൗ നഗരം തി
10 ൈശബ്യാ ച സഹ സാവി ്യാ സ്വാസ്തീർേണന സുവർചസാ
നരയുേക്തന യാേനന യയൗ േസനയാ വൃതാ
11 തേതാ ഽഭിഷിഷിചുഃ ീത്യാ ദ മേത്സനം പുേരാഹിതാഃ
പു ം ചാസ്യ മഹാത്മാനം യൗവരാേജ്യ ഽഭേഷചയൻ
12 തതഃ കാേലന മഹതാ സാവി ്യാഃ കീർതിവർധനം
തദ് ൈവ പു ശതം ജേജ്ഞ ശൂരാണാം അനിവർതിനാം
13 ാതൄണാം േസാദരാണാം ച തൈഥവാസ്യാഭവച് ഛതം
മ ാധിപസ്യാശ്വപേതർ മാലവ്യാം സുമഹാബലം
14 ഏവം ആത്മാ പിതാ മാതാ ശ്വ ഃ ശ്വശുര ഏവ ച
ഭർതുഃ കുലം ച സാവി ്യാ സർവം കൃ ാത് സമു തം
15 തൈഥൈവഷാപി കല്യാണീ ൗപദീ ശീലസംമതാ
താരയിഷ്യതി വഃ സർവാൻ സാവി ീവ കുലാംഗനാ
16 [ൈവ]
ഏവം സ പാണ്ഡവസ് േതന അനുനീേതാ മഹാത്മനാ
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വിേശാേകാ വിജ്വേരാ രാജൻ കാമ്യേക ന്യവസത് തദാ
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അധ്യായം 284

1 [ജനം]
യത് തത് തദാ മഹാ ഹ്മംൽ േലാമേശാ വാക്യം അ വീത്
ഇ സ്യ വചനാദ് ഏത്യ പാ പു ം യുധിഷ്ഠിരം
2 യച് ചാപി േത ഭയം തീ ം ന ച കീർതയേസ ക്വ ചിത്
തച് ചാപ്യ് അപഹരിഷ്യാമി സവ്യസാചാവ് ഇഹാഗേത
3 കിം നു തദ് വിദുഷാം േ ഷ്ഠ കർണം തി മഹദ് ഭയം
ആസീൻ ന ച സ ധർമാത്മാ കഥയാം ആസ കസ്യ ചിത്
4 [ൈവ]
അഹം േത രാജശാർദൂല കഥയാമി കഥാം ഇമാം
പൃച്ഛേത ഭരതേ ഷ്ഠ ശു ഷസ്വ ഗിരം മമ
5 ദ്വാദേശ സമതി ാേന്ത വർേഷ ാേപ്ത േയാദേശ
പാ നാം ഹിതകൃച് ഛ ഃ കർണം ഭിക്ഷിതും ഉദ്യതഃ
6 അഭി ായം അേഥാ ജ്ഞാത്വാ മേഹ സ്യ വിഭാവസുഃ
കുണ്ഡലാർേഥ മഹാരാജ സൂര്യഃ കർണം ഉപാഗമത്
7 മഹാർേഹ ശയേന വീരം ർധ്യാസ്തരണ സംവൃേത
ശയാനം അഭിവിശ്വസ്തം ഹ്മണ്യം സത്യവാദിനം
8 സ്വപ്നാേന്ത നിശി രാേജ ദർശയാം ആസ രശ്മിവാൻ
കൃപയാ പരയാവിഷ്ടഃ പു േസ്നഹാച് ച ഭാരത
9 ാഹ്മേണാ േവദവിദ് ഭൂത്വാ സൂേര്യാ േയാഗാദ് ധി രൂപവാൻ
ഹിതാർഥം അ വീത് കർണം സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
10 കർണ മദ്വചനം താത ശൃണു സത്യഭൃതാം വര

വേതാ ഽദ്യ മഹാബാേഹാ സൗഹൃദാത് പരമം ഹിതം
11 ഉപായാസ്യതി ശ സ് ത്വാം പാണ്ഡവാനാം ഹിേതപ്സയാ

ാഹ്മണ ഛദ്മനാ കർണ കുണ്ഡലാപജിഹീർഷയാ
12 വിദിതം േതന ശീലം േത സർവസ്യ ജഗതസ് തഥാ
യഥാ ത്വം ഭിക്ഷിതഃ സദ്ഭിർ ദദാസ്യ് ഏവ ന യാചേസ
13 ത്വം ഹി താത ദദാസ്യ് ഏവ ാഹ്മേണഭ്യഃ യാചിതഃ
വിത്തം യച് ചാന്യദ് അപ്യ് ആഹുർ ന ത്യാഖ്യാസി കർഹി ചിത്
14 തം ത്വാം ഏവംവിധം ജ്ഞാത്വാ സ്വയം ൈവ പാകശാസനഃ
ആഗന്താ കുണ്ഡലാർഥായ കവചം ൈചവ ഭിക്ഷിതും
15 തൈസ്മ യാചമാനായ ന േദേയ കുണ്ഡേല ത്വയാ
അനുേനയഃ പരം ശക്ത്യാ േ യ ഏതദ് ധി േത പരം
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16 കുണ്ഡലാർേഥ വംസ് താത കാരൈണർ ബഹുഭിസ് ത്വയാ
അൈന്യർ ബഹുവിൈധർ വിൈത്തഃ സ നിവാര്യഃ പുനഃ പുനഃ
17 രൈത്നഃ ീഭിസ് തഥാ േഭാൈഗർ ധൈനർ ബഹുവിൈധർ അപി
നിദർശൈനശ് ച ബഹുഭിഃ കുണ്ഡേല ഃ പുരന്ദരഃ
18 യദി ദാസ്യസി കർണ ത്വം സഹേജ കുണ്ഡേല ശുേഭ
ആയുർ അഃ ക്ഷയം ഗത്വാ മൃേത്യാർ വശം ഉേപഷ്യസി
19 കവേചന ച സംയുക്തഃ കുണ്ഡലാഭ്യാം ച മാനദ
അവധ്യസ് ത്വം രേണ ഽരീണാം ഇതി വിദ്ധി വേചാ മമ
20 അമൃതാദ് ഉത്ഥിതം ഹ്യ് ഏതദ് ഉഭയം രത്നസംഭവം
തസ്മാദ് രക്ഷ്യം ത്വയാ കർണ ജീവിതം േചത് ിയം തവ
21 [കർണ]
േകാ മാം ഏവം ഭവാൻ ാഹ ദർശയൻ സൗഹൃദം പരം
കാമയാ ഭഗവൻ ഹി േഹാ ഭവാൻ ദ്വിജ േവഷധൃക്
22 [ ാ]
അഹം താത സഹ ാംശുഃ സൗഹൃദാത് ത്വാം നിദർശേയ
കുരുൈഷ്വതദ് വേചാ േമ ത്വം ഏതച് േ േയാ പരം ഹി േത
23 [കർണ]
േ യ ഏവ മമാത്യന്തം യസ്യ േമ േഗാപതിഃ ഭുഃ

വക്താദ്യ ഹിതാേന്വഷീ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
24 സാദേയ ത്വാം വരദം ണയാച് ച വീമ്യ് അഹം
ന നിവാേര്യാ താദ് അസ്മാദ് അഹം യദ്യ് അസ്മി േത ിയഃ
25 തം ൈവ മമ േലാേകാ ഽയം േവത്തി കൃേത്സ്നാ വിഭാവേസാ
യഥാഹം ദ്വിജമുേഖ്യേഭ്യാ ദദ്യാം ാണാൻ അപി വം
26 യദ്യ് ആഗച്ഛതി ശേ ാ മാം ാഹ്മണ ഛദ്മനാവൃതഃ
ഹിതാർഥം പാ പു ാണാം േഖചേരാത്തമ ഭിക്ഷിതും
27 ദാസ്യാമി വിബുധേ ഷ്ഠ കുണ്ഡേല വർമ േചാത്തമം
ന േമ കീർതിഃ ണേശ്യത ിഷു േലാേകഷു വി താ
28 മദ്വിധസ്യായശസ്യം ഹി ന യുക്തം ാണരക്ഷണം
യുക്തംഹി യശസാ യുക്തം മരണം േലാകസംമതം
29 േസാ ഽഹം ഇ ായ ദാസ്യാമി കുണ്ഡേല സഹ വർമണാ
യദി മാം ബലവൃ േഘ്നാ ഭിക്ഷാർഥം ഉപയാസ്യതി
30 ഹിതാർഥം പാ പു ാണാം കുണ്ഡേല േമ യാചിതും
തൻ േമ കീർതികരം േലാേക തസ്യാകീർതിർ ഭവിഷ്യതി
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31 വൃേണാമി കീർതിം േലാേക ഹി ജീവിേതനാപി ഭാനുമൻ
കീർതിമാൻ അ േത സ്വർഗം ഹീനകീർതിസ് തു നശ്യതി
32 കീർതിർ ഹി പുരുഷം േലാേക സഞ്ജീവയതി മാതൃവത്
അകീർതിർ ജീവിതം ഹന്തി ജീവേതാ ഽപി ശരീരിണഃ
33 അയം പുരാണഃ േ ാേകാ ഹി സ്വയം ഗീേതാ വിഭാവേസാ
ധാ ാ േലാേകശ്വര യഥാ കീർതിർ ആയുർ നരസ്യ ൈവ
34 പുരുഷസ്യ പേര േലാേക കീർതിർ ഏവ പരായണം
ഇഹ േലാേക വിശുദ്ധാ ച കീർതിർ ആയുർ വിവർധനീ
35 േസാ ഽഹം ശരീരേജ ദത്ത്വാ കീർതിം ാപ്സ്യാമി ശാശ്വതീം
ദത്ത്വാ ച വിധിവദ് ദാനം ാഹ്മേണേഭ്യാ യഥാവിധി
36 ഹുത്വാ ശരീരം സം ാേമ കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
വിജിത്യ വാ പരാൻ ആജൗ യേശാ ാപ്സ്യാമി േകവലം
37 ഭീതാനാം അഭയം ദത്ത്വാ സം ാേമ ജീവിതാർഥിനാം
വൃദ്ധാൻ ബാലാൻ ദ്വിജാതീംശ് ച േമാക്ഷയിത്വാ മഹാഭയാത്
38 ാപ്സ്യാമി പരമം േലാേക യശഃ സ്വർഭാനു സൂദന
ജീവിേതനാപി േമ രക്ഷ്യാ കീർതിസ് തദ് വിദ്ധി േമ തം
39 േസാ ഽഹം ദത്ത്വാ മഘവേത ഭിക്ഷാം ഏതാം അനുത്തമാം

ാഹ്മണ ഛദ്മിേന േദവേലാേക ഗന്താ പരാം ഗതിം
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അധ്യായം 285

1 [സൂര്യ]
മാഹിതം കർണ കാർഷീസ് ത്വം ആത്മനഃ സുഹൃദാം തഥാ
പു ാണാം അഥ ഭാര്യാണാം അേഥാ മാതുർ അേഥാ പിതുഃ
2 ശരീരസ്യാവിേരാേധന ാണിനാം ാണഭൃദ് വര
ഇഷ്യേത യശസഃ ാപ്തിഃ കീർതിശ് ച ിദിേവ സ്ഥിരാ
3 യസ് ത്വം ാണവിേരാേധന കീർതിം ഇച്ഛസി ശാശ്വതീം
സാ േത ാണാൻ സമാദായ ഗമിഷ്യതി ന സംശയഃ
4 ജീവതാം കുരുേത കാര്യം പിതാ മാതാ സുതാസ് തഥാ
േയ ചാേന്യ ബാന്ധവാഃ േക ചിൽ േലാേക ഽസ്മിൻ പുരുഷർഷഭ
രാജാനശ് ച നരവ്യാ പൗരുേഷണ നിേബാധ തത്
5 കീർതിശ് ച ജീവതഃ സാധ്വീ പുരുഷസ്യ മഹാദ േത
മൃതസ്യ കീർത്യാ കിം കാര്യം ഭസ്മീഭൂതസ്യ േദഹിനഃ
മൃതഃ കീർതിം ന ജാനാതി ജീവൻ കീർതിം സമ േത
6 മൃതസ്യ കീർതിർ മർത്യസ്യ യഥാ മാലാ ഗതായുർ അഃ
അഹം തു ത്വാം വീമ്യ് ഏതദ് ഭേക്താ ഽസീതി ഹിേതപ്സയാ
7 ഭക്തിമേന്താ ഹി േമ രക്ഷ്യാ ഇത്യ് ഏേതനാപി േഹതുനാ
ഭേകാ ഽയം പരയാ ഭക്ത്യാ മാം ഇത്യ് ഏവ മഹാഭുജ
മമാപി ഭക്തിർ ഉത്പന്നാ സ ത്വം കുരു വേചാ മമ
8 അസ്തി ചാ പരം കിം ചിദ് അധ്യാത്മം േദവനിർമിതം
അതശ് ച ത്വാം വീമ്യ് ഏതത് ിയതാം അവിശങ്കയാ
9 േദവ ഗുഹ്യം ത്വയാ ജ്ഞാതും ന ശക്യം പുരുഷർഷഭ
തസ്മാൻ നാഖ്യാമി േത ഗുഹ്യം കാേല േവത്സ്യതി തദ് ഭവാൻ
10 പുനർ ഉക്തം ച വക്ഷ്യാമി ത്വം രാേധയ നിേബാധ തത്
മാൈസ്മ േത കുണ്ഡേല ദദ്യാ ഭിക്ഷേവ വ പാണേയ
11 േശാഭേസ കുണ്ഡലാഭ്യാം ഹി രുചിരാഭ്യാം മഹാദ േത
വിശാഖേയാർ മധ്യഗതഃ ശശീവ വിമേലാ ദിവി
12 കീർതിശ് ച ജീവതഃ സാധ്വീ പുരുഷേസ്യതി വിദ്ധി തത്

ത്യാേഖ്യയസ് ത്വയാ താത കുണ്ഡലാർേഥ പുരന്ദരഃ
13 ശക്യാ ബഹുവിൈധർ വാൈക്യഃ കുണ്ഡേലപ്സാ ത്വയാനഘ
വിഹ ം േദവരാജസ്യ േഹതുയുൈക്തഃ പുനഃ പുനഃ
14 ഉപപത്ത പപന്നാർൈഥർ മാധുര്യകൃതഭൂഷൈണഃ
പുരന്ദരസ്യ കർണ ത്വം ബുദ്ധിം ഏതാം അപാനുദ
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15 ത്വ ഹി നിത്യം നരവ്യാ ർധേസ സവ്യസാചിനാ
സവ്യസാചീ ത്വയാ ൈചവ യുധി ശൂരഃ സേമഷ്യതി
16 ന തു ത്വാം അർജുനഃ ശക്തഃ കുണ്ഡലാഭ്യാം സമന്വിതം
വിേജതും യുധി യദ്യ് അസ്യ സ്വയം ഇ ഃ ശേരാ ഭേവത്
17 തസ്മാൻ ന േദേയ ശ ായ ത്വൈയേത കുണ്ഡേല ശുേഭ
സം ാേമ യദി നിർേജതും കർണ കാമയേസ ഽർജുനം
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അധ്യായം 286

1 [കർണ]
ഭഗവന്തം അഹം ഭേക്താ യഥാ മാം േവത്ഥ േഗാപേത
തഥാ പരമതിഗ്മാംേശാ നാന്യം േദവം കഥം ചന
2 ന േമ ദാരാ ന േമ പു ാ ന ചാത്മാ സുഹൃേദാ ന ച
തേഥഷ്ടാ ൈവ സദാ ഭക്ത്യാ യഥാ ത്വം േഗാപേത മമ
3 ഇഷ്ടാനാം ച മഹാത്മാേനാ ഭക്താനാം ച ന സംശയഃ
കുർവന്തി ഭക്തിം ഇഷ്ടാം ച ജാനീേഷ ത്വം ച ഭാ ര
4 ഇേഷ്ടാ ഭക്തിശ് ച േമ കർേണാ ന ചാന്യദ് ൈദവതം ദിവി
ജാനീത ഇതി ൈവ കൃത്വാ ഭഗവാൻ ആഹ മദ് ധിതം
5 ഭൂേയാ ച ശിരസാ യാേച സാദ്യ ച പുനഃ പുനഃ
ഇതി വീമി തിഗ്മാംേശാ ത്വം തു േമ ക്ഷ ം അർഹസി
6 ബിേഭമി ന തഥാ മൃേത്യാർ യഥാ ബിേഭ്യ ഽനൃതാദ് അഹം
വിേശേഷണ ദ്വിജാതീനാം സർേവഷാം സർവദാ സതാം

ദാേന ജിവിതസ്യാപി ന േമ ഽ ാസ്തി വിചാരണാ
7 യച് ച മാം ആത്ഥ േദവ ത്വം പാണ്ഡവം ഫൽഗുനം തി
േവ്യതു സന്താപജം ദുഃഖം തവ ഭാ രമാനസം
അർജുനം തി മാം ൈചവ വിേജഷ്യാമി രേണ ഽർജുനം
8 തവാപി വിദിതം േദവ മമാപ്യ് അ ബലം മഹത്
ജാമദഗ്ന്യാദ് ഉപാത്തം യത് തഥാ േ ാണാൻ മഹാത്മനഃ
9 ഇദം ത്വം അനുജാനീഹി സുരേ ഷ്ഠ തം മമ
ഭിക്ഷേത വ ിേണ ദദ്യാം അപി ജീവിതം ആത്മനഃ
10 [സൂര്യ]
യദി താത ദദാസ്യ് ഏേത വ ിേണ കുണ്ഡേല ശുേഭ
ത്വം അപ്യ് ഏനം അേഥാ യാ വിജയാർഥം മഹാബല
11 നിയേമന ദദ്യാസ് ത്വം കുണ്ഡേല ൈവ ശത േതാഃ
അവേധ്യാ ഹ്യ് അസി ഭൂതാനാം കുണ്ഡലാഭ്യാം സമന്വിതഃ
12 അർജുേനന വിനാശം ഹി തവ ദാനവ സൂദനഃ

ാർഥയാേനാ രേണ വത്സ കുണ്ഡേല േത ജിഹീർഷതി
13 സ ത്വം അപ്യ് ഏനം ആരാധ്യ സൂനൃതാഭിഃ പുനഃ പുനഃ
അഭ്യർഥേയഥാ േദേവശം അേമാഘാർഥം പുരന്ദരം
14 അേമാഘാം േദഹി േമ ശക്തിം അമി വിനിബർഹിണീം
ദാസ്യാമി േത സഹ ാക്ഷ കുണ്ഡേല വർമ േചാത്തമം
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15 ഇത്യ് ഏവം നിയേമന ത്വം ദദ്യാഃ ശ ായ കുണ്ഡേല
തയാ ത്വം കർണ സം ാേമ ഹനിഷ്യസി രേണ രിപൂൻ
16 നാഹത്വാ ഹി മഹാബാേഹാ ശ ൻ ഏതി കരം പുനഃ
സാ ശക്തിർ േദവരാജസ്യ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
17 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ സഹ ാംശുഃ സഹസാന്തരധീയത
തതഃ സൂര്യായ ജപ്യാേന്ത കർണഃ സ്വപ്നം ന്യേവദയത്
18 യഥാദൃഷ്ടം യഥാതത്ത്വം യേഥാക്തം ഉഭേയാർ നിശി
തത് സർവം ആനുപൂർേവ്യണ ശശംസാൈസ്മ വൃഷസ് തദാ
19 തച് ത്വാ ഭഗവാൻ േദേവാ ഭാനുഃ സ്വർഭാനു സൂദനഃ
ഉവാച തം തേഥത്യ് ഏവ കർണം സൂര്യഃ സ്മയന്ന് ഇവ
20 തതസ് തത്ത്വം ഇതി ജ്ഞാത്വാ രാേധയഃ പരവീരഹാ
ശക്തിം ഏവാഭികാങ്ക്ഷൻ ൈവ വാസവം ത്യപാലയത്
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അധ്യായം 287

1 [ജനം]
കിം തദ് ഗുഹ്യം ന ചാഖ്യാതം കർണാേയേഹാഷ്ണ രശ്മിനാ
കീദൃേശ കുണ്ഡേല േത ച കവചം ൈചവ കീദൃശം
2 കുതശ് ച കവചം തസ്യ കുണ്ഡേല ൈചവ സത്തമ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തൻ േമ ഹി തേപാധന
3 [വഷമ്പായന]
അയം രാജൻ വീമ്യ് ഏതദ് യത് തദ് ഗുഹ്യം വിഭാവേസാഃ
യാദൃേശ കുണ്ഡേല ൈചവ കവചം ൈചവ യാദൃശം
4 കുന്തിേഭാജം പുരാ രാജൻ ാഹ്മണഃ സമുപസ്ഥിതഃ
തിഗ്മേതജാ മഹാ ാംശുഃ ശ്മ ദണ്ഡജടാ ധരഃ
5 ദർശനീേയാ ഽനവദ്യാംഗസ് േതജസാ ജ്വലന്ന് ഇവ
മധു പിംേഗാ മധുരവാക് തപഃ സ്വ്യാധ്യായ ഭൂഷണഃ
6 സ രാജാനം കുന്തിേഭാജം അ വീത് സുമഹാതപാഃ
ഭിക്ഷാം ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േഭാ ം തവ േഗേഹ വിമത്സര
7 ന േമ വ്യലീകം കർതവ്യം ത്വയാ വാ തവ ചാനുൈഗഃ
ഏവം വത്സ്യാമി േത േഗേഹ യദി േത േരാചേത ഽനഘ
8 യഥാകാമം ച ഗേച്ഛയം ആഗേച്ഛയം തൈഥവ ച
ശയ്യാസേന ച േമ രാജൻ നാപരാേധ്യത കശ് ചന
9 തം അ വീത് കുന്തിേഭാജഃ ീതിയുക്തം ഇദം വചഃ
ഏവം അ പരം േചതി പുനശ് ൈചനം അഥാ വീത്
10 മമ കന്യാ മഹാ ഹ്മൻ പൃഥാ നാമ യശസ്വിനീ
ശീലവൃത്താന്വിതാ സാധ്വീ നിയതാ ന ച മാനിനീ
11 ഉപസ്ഥാസ്യതി സാ ത്വാം ൈവ പൂജയാനവമന്യ ച
തസ്യാശ് ച ശീലവൃേത്തന തുഷ്ടിം സമുപയാസ്യസി
12 ഏവം ഉക്ത്വാ തു തം വി ം അഭിപൂജ്യ യഥാവിധി
ഉവാച കന്യാം അേഭ്യത്യ പൃഥാം പൃഥുല േലാചനാം
13 അയം വേത്സ മഹാഭാേഗാ ാഹ്മേണാ വ ം ഇച്ഛതി
മമ േഗേഹ മയാ ചാസ്യ തേഥത്യ് ഏവം തി തം
14 ത്വയി വേത്സ പരാശ്വസ്യ ാഹ്മണസ്യാഭിരാധനം
തൻ േമ വാക്യം ന മിഥ്യാ ത്വം കർതും അർഹസി കർഹി ചിത്
15 അയം തപസ്വീ ഭഗവാൻ സ്വാധ്യായനിയേതാ ദ്വിജഃ
യദ് യദ് യാൻ മഹാേതജാസ് തത് തദ് േദയം അമത്സരാത്
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16 ാഹ്മണാ ഹി പരം േതേജാ ാഹ്മണാ ഹി പരന്തപഃ
ാഹ്മണാനാം നമഃ കാൈരർ സൂേര്യാ ദിവി വിരാജേത

17 അമാനയൻ ഹി മാനാർഹാൻ വാതാപിശ് ച മഹാസുരഃ
നിഹേതാ ഹ്മദേണ്ഡന താലജംഘസ് തൈഥവ ച
18 േസാ ഽയം വേത്സ മഹാഭാര ആഹിതസ് ത്വയി സാ തം
ത്വം സദാ നിയതാ കുര്യാ ാഹ്മണസ്യാഭിരാധനം
19 ജാനാമി ണിധാനം േത ബാല്യാത് ഭൃതി നന്ദിനി

ാഹ്മേണഷ്വ് ഇഹ സർേവഷു ഗുരു ബ ഷു ൈചവ ഹ
20 തഥാ േ േഷ്യഷു സർേവഷു മി സംബന്ധിമാതൃഷു
മയി ൈചവ യഥാവത് ത്വം സർവം ആദൃത്യ വർതേസ
21 ന ഹ്യ് അതുേഷ്ടാ ജേനാ ഽസ്തീഹ പേര ചാന്തഃപുേര ച േത
സമ്യഗ്വൃത്ത്യാനവദ്യാംഗി തവ ഭൃത്യജേനഷ്വ് അപി
22 സേന്ദഷ്ടവ്യാം തു മേന്യ ത്വാം ദ്വിജാതിം േകാപനം തി
പൃേഥ ബാേലതി കൃത്വാ ൈവ സുതാ ചാസി മേമതി ച
23 വൃഷ്ണീനാം ത്വം കുേല ജാതാ ശൂരസ്യ ദയിതാ സുതാ
ദത്താ ീതിമതാ മഹ്യം പി ാ ബാലാ പുരാ സ്വയം
24 വസുേദവസ്യ ഭഗിനീ സുതാനാം വരാ മമ
അ ്യം അേ തിജ്ഞായ േതനാസി ദുഹിതാ മമ
25 താദൃേശ ഹി കുേല ജാതാ കുേല ൈചവ വിവർധിതാ
സുഖാത് സുഖം അനു ാപ്താ ദാദ് ദം ഇവാഗതാ
26 ദൗ േലയാ വിേശേഷണ കഥം ചിത് ഹം ഗതാഃ
ബാലഭാവാദ് വികുർവന്തി ായശഃ മദാഃ ശുേഭ
27 പൃേഥ രാജകുേല ജന്മ രൂപം ചാദ്ഭുതദർശനം
േതന േതനാസി സമ്പന്നാ സമുേപതാ ച ഭാമിനീ
28 സാ ത്വം ദർപം പരിത്യജ്യ ദംഭം മാനം ച ഭാമിനി
ആരാധ്യ വരദം വി ം േ യസാ േയാക്ഷ്യേസ പൃേഥ
29 ഏവം ാപ്സ്യസി കല്യാണി കല്യാണം അനേഘ വം
േകാപിേത തു ദ്വിജേ േഷ്ഠ കൃത്സ്നം ദേഹ്യത േമ കുലം
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അധ്യായം 288

1 [കുന്തീ]
ാഹ്മണം യ ിതാ രാജൻ ഉപസ്ഥാസ്യാമി പൂജയാ

യഥാ തിജ്ഞം രാേജ ന ച മിഥ്യാ വീമ്യ് അഹം
2 ഏഷ ൈചവ സ്വഭാേവാ േമ പൂജേയയം ദ്വിജാൻ ഇതി
തവ ൈചവ ിയം കാര്യം േ േയാ ൈചതത് പരം മമ
3 യദ്യ് ഏൈവഷ്യതി സായാേഹ്ന യദി ാതർ അേഥാ നിശി
യദ്യ് അർധരാേ ഭഗവാൻ ന േമ േകാപം കരിഷ്യതി
4 ലാേഭാ മൈമഷ രാേജ യദ് ൈവ പൂജയതീ ദ്വിജാൻ
ആേദേശ തവ തിഷ്ഠന്തീ ഹിതം കുര്യാം നേരാത്തമ
5 വി േബ്ധാ ഭവ രാേജ ന വ്യലീകം ദ്വിേജാത്തമഃ
വസൻ ാപ്സ്യതി േത േഗേഹ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
6 യത് ിയം ച ദ്വിജസ്യാസ്യ ഹിതം ൈചവ തവാനഘ
യതിഷ്യാമി തഥാ രാജൻ േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
7 ാഹ്മണാ ഹി മഹാഭാഗാഃ പൂജിതാഃ പൃഥിവീപേത
താരണായ സമർഥാഃ സ ർ വിപരീേത വധായ ച
8 സാഹം ഏതദ് വിജാനന്തീ േതാഷയിേഷ്യ ദ്വിേജാത്തമം
ന മത്കൃേത വ്യഥാം രാജൻ ാപ്സ്യസി ദ്വിജസത്തമാത്
9 അപരാേധ ഹി രാേജ രാജ്ഞാം അേ യേസ ദ്വിജാഃ
ഭവന്തി ച്യവേനാ യദ്വത് സുകന്യായാഃ കൃേത പുരാ
10 നിയേമന പേരണാഹം ഉപസ്ഥാേസ്യ ദ്വിേജാത്തമം
യഥാ ത്വയാ നേരേ ദം ഭാഷിതം ാഹ്മണം തി
11 [രാജാ]
ഏവം ഏതത് ത്വയാ ഭേ കർതവ്യം അവിശങ്കയാ
മദ് ധിതാർഥം കുലാർഥം ച തഥാത്മാർഥം ച നന്ദിനി
12 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു തം കന്യാം കുന്തിേഭാേജാ മഹായശാഃ
പൃഥാം പരിദദൗ തൈസ്മ ദ്വിജായ സുത വത്സലഃ
13 ഇയം ഹ്മൻ മമ സുതാ ബാലാ സുഖവിവർധിതാ
അപരാേധ്യത യത് കിം ചിൻ ന തത് കാര്യം ഹൃദി ത്വയാ
14 ദ്വിജാതേയാ മഹാഭാഗാ വൃദ്ധബാല തപസ്വിഷു
ഭവന്ത്യ് അേ ാധനാഃ ാേയാ വിരുേദ്ധഷ്വ് അപി നിത്യദാ
15 സുമഹത്യ് അപരാേധ ഽപി ക്ഷാന്തിഃ കാര്യാ ദ്വിജാതിഭിഃ
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യഥാശക്തി യേഥാത്സാഹം പൂജാ ാഹ്യാ ദ്വിേജാത്തമ
16 തേഥതി ാഹ്മേണേനാേക്ത സ രാജാ ീതിമാനസഃ
ഹംസച ാ സങ്കാശം ഗൃഹം അസ്യ ന്യേവദയത്
17 ത ാഗ്നിശരേണ കൢപ്തം ആനസം തസ്യ ഭാനുമത്
ആഹാരാദി ച സർവം തത് തൈഥവ ത്യേവദയത്
18 നിക്ഷിപ്യ രാജപു ീ തു ത ീം മാനം തൈഥവ ച
ആതേസ്ഥ പരമം യത്നം ാഹ്മണസ്യാഭിരാധേന
19 ത സാ ാഹ്മണം ഗത്വാ പൃഥാ ശൗചപരാ സതീ
വിധിവത് പരിചാരാർഹം േദവവത് പര്യേതാഷയത്
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അധ്യായം 289

1 [ൈവ]
സാ തു കന്യാ മഹാരാജ ാഹ്മണം സംശിത തം
േതാഷയാം ആസ ശുേദ്ധന മനസാ സംശിത താ
2 ാതർ ആയാസ്യ ഇത്യ് ഉക്ത്വാ കദാ ചിദ് ദ്വിജസത്തമഃ
തത ആയാതി രാേജ സാേയ രാ ാവ് അേഥാ പുനഃ
3 തം ച സർവാസു േവലാസു ഭക്ഷ്യേഭാജ്യ തി ൈയഃ
പൂജയാം ആസ സാ കന്യാ വർധമാൈനസ് തു സർവദാ
4 അന്നാദി സമുദാചാരഃ ശയ്യാസനകൃതസ് തഥാ
ദിവേസ ദിവേസ തസ്യ വർധേത ന തു ഹീയേത
5 നിർഭർത്സനാപവാൈദശ് ച തൈഥവാ ിയയാ ഗിരാ

ാഹ്മണസ്യ പൃഥാ രാജൻ ന ചകാരാ ിയം തദാ
6 വ്യേസ്ത കാേല പുേനാ ൈചതി ന ൈചതി ബഹുേശാ ദ്വിജഃ
ദുർലഭ്യം അപി ൈചവാന്നം ദീയതാം ഇതി േസാ ഽ വീത്
7 കൃതം ഏവ ച തത് സർവം പൃഥാ തൈസ്മ ന്യേവദയത്
ശിഷ്യവത് പു വച് ൈചവ സ്വസൃവച് ച സുസംയതാ
8 യേഥാപേജാഷം രാേജ ദ്വിജാതി വരസ്യ സാ

ീതിം ഉത്പാദയാം ആസ കന്യാ യൈത്നർ അനിന്ദിതാ
9 തസ്യാസ് തു ശീലവൃേത്തന തുേതാഷ ദ്വിജസത്തമഃ
അവധാേനന ഭൂേയാ ഽസ്യ പരം യത്നം അഥാകേരാത്
10 താം ഭാേത ച സാേയ ച പിതാ പ ച്ഛ ഭാരത
അപി തുഷ്യതി േത പു ി ാഹ്മണഃ പരിചര്യയാ
11 തം സാ പരമം ഇത്യ് ഏവ ത വാച യശസ്വിനീ
തതഃ ീതിം അവാപാ ്യാം കുന്തിേഭാേജാ മഹാമനഃ
12 തതഃ സംവത്സേര പൂർേണ യദാസൗ ജപതാം വരഃ
നാപശ്യദ് ദു തം കിം ചിത് പൃഥായാഃ സൗഹൃേദ രതഃ
13 തതഃ ീതമനാ ഭൂത്വാ സ ഏനാം ാഹ്മേണാ ഽ വീത്

ീേതാ ഽസ്മി പരമം ഭേ പരിചാേരണ േത ശുേഭ
14 വരാൻ വൃണീഷ്വ കല്യാണി ദുരാപാൻ മാനുൈഷർ ഇഹ
ൈയസ് ത്വം സീമന്തിനീഃ സർവാ യശസാഭിഭവിഷ്യസി
15 [ഉന്തീ]
കൃതാനി മമ സർവാണി യസ്യാ േമ േവദവിത്തമ
ത്വം സന്നഃ പിതാ ൈചവ കൃതം വി വൈരർ മമ
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16 [ ാ]
യദി േനച്ഛസി ഭേ ത്വം വരം മത്തഃ ശുചിസ്മിേത
ഇമം മ ം ഗൃഹാണ ത്വം ആഹ്വാനായ ദിവൗകസാം
17 യം യം േദവം ത്വം ഏേതന മേ ണാവാഹയിഷ്യസി
േതന േതന വേശ ഭേ സ്ഥാതവ്യം േത ഭവിഷ്യതി
18 അകാേമാ വാ സകാേമാ വാ ന സ ൈനഷ്യതി േത വശം
വിബുേധാ മ സംശാേന്താ വാേക്യ ഭൃത്യ ഇവാനതഃ
19 [ൈവ]
ന ശശാക ദ്വിതീയം സാ ത്യാഖ്യാതും അനിന്ദിതാ
തം ൈവ ദ്വിജാതി വരം തദാ ശാപഭയാൻ നൃപ
20 തതസ് താം അനവദ്യാംഗീം ാഹയാം ആസ ൈവ ദ്വിജഃ
മ ാമം തദാ രാജന്ന് അഥർവശിരസി തം
21 തം ദായ തു രാേജ കുന്തിേഭാജം ഉവാച ഹ
ഉഷിേതാ ഽസ്മി സുഖം രാജൻ കന്യയാ പരിേതാഷിതഃ
22 തവ േഗേഹ സുവിഹിതഃ സദാ സു തിപൂജിതഃ
സാധയിഷ്യാമേഹ താവദ് ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
23 സ തു രാജാ ദ്വിജം ദൃഷ്ട്വാ തൈ വാന്തർ ഹിതം തദാ
ബഭൂവ വിസ്മയാവിഷ്ടഃ പൃഥാം ച സമപൂജയത്
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അധ്യായം 290

1 [ൈവ]
ഗേത തസ്മിൻ ദ്വിജേ േഷ്ഠ കസ്മിംശ് ചിത് കാലപര്യേയ
ചിന്തയാം ആസ സാ കന്യാ മ ാമ ബലാബലം
2 അയം ൈവ കീദൃശസ് േതന മമ ദേത്താ മഹാത്മനാ
മ ാേമാ ബലം തസ്യ ജ്ഞാേസ്യ നാതിചിരാദ് ഇവ
3 ഏവം സഞ്ചിന്തയന്തീ സാ ദദർശർതും യദൃച്ഛയാ

ീഡിതാ സാഭവദ് ബാലാ കന്യാ ഭാേവ രജസ്വലാ
4 അേഥാദ്യന്തം സഹ ാംശും പൃഥാ ദീപ്തം ദദർശ ഹ
ന തതർപ ച രൂേപണ ഭാേനാഃ സന്ധ്യാഗതസ്യ സാ
5 തസ്യാ ദൃഷ്ടിർ അഭൂദ് ദിവ്യാ സാപശ്യദ് ദിവ്യദർശനം
ആമുക്തകവചം േദവം കുണ്ഡലാഭ്യാം വിഭൂഷിതം
6 തസ്യാഃ കൗതൂഹലം ത്വ് ആസീൻ മ ം തി നരാധിപ
ആഹ്വാനം അകേരാത് സാഥ തസ്യ േദവസ്യ ഭാമിനീ
7 ാണാൻ ഉപ ശ്യ തദാ ആജുഹാവ ദിവാകരം
ആജഗാമ തേതാ രാജംസ് ത്വരമാേണാ ദിവാകരഃ
8 മധു പിംേഗാ മഹാബാഹുഃ കംബു ീേവാ ഹസന്ന് ഇവ
അംഗദീ ബദ്ധമുകുേടാ ദിശഃ ജ്വാലയന്ന് ഇവ
9 േയാഗാത് കൃത്വാ ദ്വിഥാത്മാനം ആജഗാമ തതാപ ച
ആബഭാേഷ തതഃ കുന്തീം സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
10 ആഗേതാ ഽസ്മി വശം ഭേ തവ മ ബലാത് കൃതഃ
കിം കേരാമ്യ് അവേശാ രാജ്ഞി ഹി കർതാ തദ് അസ്മി േത
11 [കുന്തീ]
ഗമ്യതാം ഭഗവംസ് ത യേതാ ഽസി സമുപാഗതഃ
കൗതൂഹലാത് സമാഹൂതഃ സീദ ഭഗവന്ന് ഇതി
12 [സൂര്യ]
ഗമിേഷ്യ ഽഹം യഥാ മാം ത്വം വീഷി തനുമധ്യേമ
ന തു േദവം സമാഹൂയ ന്യായ്യം േ ഷയിതും വൃഥാ
13 തവാഭിസന്ധിഃ സുഭേഗ സൂര്യാത് പുേ ാ ഭേവദ് ഇതി
വീേര്യണാ തിേമാ േലാേക കവചീ കുണ്ഡലീതി ച
14 സാ ത്വം ആത്മ ദാനം ൈവ കുരുഷ്വ ഗജഗാമിനി
ഉത്പത്സ്യതി ഹി പു സ് േത യഥാ സങ്കൽപം അംഗേന
15 അഥ ഗച്ഛാമ്യ് അഹം ഭേ ത്വയാസംഗമ്യ സുസ്മിേത
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ശപ്സ്യാമി ത്വാം അഹം േദ്ധാ ാഹ്മണം പിതരം ച േത
16 ത്വത്കൃേത താൻ ധക്ഷ്യാമി സർവാൻ അപി ന സംശയഃ
പിതരം ൈചവ േത മൂഢം േയാ ന േവത്തി തവാനയം
17 തസ്യ ച ാഹ്മണസ്യാദ്യ േയാ ഽസൗ മ ം അദാത് തവ
ശീലവൃത്തം അവിജ്ഞായ ധാസ്യാമി വിനയം പരം
18 ഏേത ഹി വിബുധാഃ സർേവ പുരന്ദര മുഖാ ദിവി
ത്വയാ ലബ്ധം പശ്യന്തി സ്മയന്ത ഇവ ഭാമിനി
19 പശ്യ ൈചനാൻ സുരഗണാൻ ദിവ്യം ച ർ ഇദം ഹി േത
പൂർവം ഏവ മയാ ദത്തം ദൃഷ്ടവത്യ് അസി േയന മാം
20 [ൈവ]
തേതാ ഽപശ്യത് ിദശാൻ രാജപു ീ; സർവാൻ ഏവ േസ്വഷു ധിേഷ്ണ്യഷു
ഖസ്ഥാൻ

ഭാസന്തം ഭാനുമന്തം മഹാന്തം; യഥാദിത്യം േരാചമാനം തൈഥവ
21 സാ താൻ ദൃഷ്ട്വാ ീഡമാേനവ ബാലാ; സൂര്യം േദവീ വചനം ാഹ ഭീതാ
ഗച്ഛ ത്വം ൈവ േഗാപേത സ്വം വിമാനം; കന്യാ ഭാവാദ് ദുഃഖ ഏേഷാപചാരഃ
22 പിതാ മാതാ ഗുരവശ് ൈചവ േയ ഽേന്യ; േദഹസ്യാസ്യ ഭവന്തി ദാേന
നാഹം ധർമം േലാപയിഷ്യാമി േലാേക; ീണാം വൃത്തം പൂജ്യേത േദഹരക്ഷാ
23 മയാ മ ബലം ജ്ഞാതും ആഹൂതസ് ത്വം വിഭാവേസാ
ബാല്യാദ് ബാേലതി കൃത്വാ തത് ക്ഷ ം അർഹസി േമ വിേഭാ
24 [സൂര്യ]
ബാേലതി തൃത്വാനുനയം തവാഹം; ദദാനി നാന്യാനുനയം ലേഭത
ആത്മ ദാനം കുരു കുന്തി കേന്യ; ശാന്തിസ് തൈവവം ഹി ഭേവച് ച ഭീരു
25 ന ചാപി യുക്തം ഗ ം ഹി മയാ മിഥ്യാ കൃേതന ൈവ
ഗമിഷ്യാമ്യ് അനവദ്യാംഗി േലാേക സമവഹാസ്യതാം
സർേവഷാം വിബുധാനാം ച വക്തവ്യഃ സ്യാം അഹം ശുേഭ
26 സാ ത്വം മയാ സമാഗച്ഛ പു ം ലപ്സ്യസി മാദൃശം
വിശിഷ്ടാ സർവേലാേകഷു ഭവിഷ്യസി ച ഭാമിനി
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അധ്യായം 291

1 [ൈവ]
സാ തു കന്യാ ബഹുവിധം വന്തീ മധുരം വചഃ
അനുേനതും സഹ ാംശും ന ശശാക മനസ്വിനീ
2 ന ശശാക യദാ ബാലാ ത്യാഖ്യാതും തേമാനുദം
ഭീതാ ശാപാത് തേതാ രാജൻ ദധ്യൗ ദീർഘം അഥാന്തരം
3 അനാഗസഃ പിതുഃ ശാേപാ ാഹ്മണസ്യ തൈഥവ ച
മന്നിമിത്തഃ കഥം ന സ്യാത് ദ്ധാദ് അസ്മാദ് വിഭാവേസാഃ
4 ബാേലനാപി സതാ േമാഹാദ് ഭൃശം സാപഹ്നവാന്യ് അപി
നാത്യാസാദയിതവ്യാനി േതജാംസി ച തപാംസി ച
5 സാഹം അദ്യ ഭൃശം ഭീതാ ഗൃഹീതാ ച കേര ഭൃശം
കഥം ത്വ് അകാര്യം കുര്യാം ൈവ ദാനം ഹ്യ് ആത്മനഃ സ്വയം
6 ൈസവം ശാപപരി സ്താ ബഹു ചിന്തയതീ തദാ
േമാേഹനാഭിപരീതാംഗീ സ്മയമാനാ പുനഃ പുനഃ
7 തം േദവം അ വീദ് ഭീതാ ബ നാം രാജസത്തമ

ീഡാ വിഹ്വലയാ വാചാ ശാപ സ്താ വിശാം പേത
8 [കുന്തീ]
പിതാ േമ ിയേത േദവ മാതാ ചാേന്യ ച ബാന്ധവാഃ
ന േതഷു ിയമാേണഷു വിധിേലാേപാ ഭേവദ് അയം
9 ത്വയാ േമ സംഗേമാ േദവയദി സ്യാദ് വിധിവർജിതഃ
മന്നിമിത്തം കുലസ്യാസ്യ േലാേക കീർതിർ നേശത് തതഃ
10 അഥ വാ ധർമം ഏതം ത്വം മന്യേസ തപസാം വര
ഋേത ദാനാദ് ബ ഭ്യസ് തവ കാമം കേരാമ്യ് അഹം
11 ആത്മ ദാനം ദുർധർഷ തവ കൃത്വാ സതീ ത്വ് അഹം
ത്വയി ധർേമാ യേശാ ൈചവ കീർതിർ ആയുശ് ച േദഹിനാം
12 [സൂര്യ]
ന േത പിതാ ന േത മാതാ ഗുരേവാ വാ ശുചിസ്മിേത

ഭവന്തി വരാേരാേഹ ഭ ം േത ശൃണു േമ വചഃ
13 സർവാൻ കാമയേത യസ്മാത് കേനർ ധാേതാശ് ച ഭാമിനി
തസ്മാത് കേന്യഹ സുേ ാണി സ്വത ാ വരവർണിനി
14 നാധർമശ് ചരിതഃ കശ് ചിത് ത്വയാ ഭവതി ഭാമിനി
അധർമം കുത ഏവാഹം ചേരയം േലാകകാമ്യയാ
15 അനാവൃതാഃ ിയഃ സർവാ നരാശ് ച വരവർണിനി
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സ്വഭാവ ഏഷ േലാകാനാം വികാേരാ ഽന്യ ഇതി തഃ
16 സാ മയാ സഹ സംഗമ്യ പുനഃ കന്യാ ഭവിഷ്യസി
പു ശ് ച േത മഹാബാഹുർ ഭവിഷ്യതി മഹായശാഃ
17 [കുന്തീ]
യദി പുേ ാ മമ ഭേവത് ത്വത്തഃ സർവതേമാ ഽപഹ
കുണ്ഡലീ കവചീ ശൂേരാ മഹാബാഹുർ മഹാബലഃ
18 [സൂര്യ]
ഭവിഷ്യതി മഹാബാഹുഃ കുണ്ഡലീ ദിവ്യവർമ ഭൃത്
ഉഭയം ചാമൃതമയം തസ്യ ഭേ ഭവിഷ്യതി
19 [കുന്തീ]
യദ്യ് ഏതദ് അമൃതാദ് അസ്തി കുണ്ഡേല വർമ േചാത്തമം
മമ പു സ്യ യം ൈവ ത്വം മത്ത ഉത്പാദ്യയിഷ്യസി
20 അ േമ സംഗേമാ േദവ യേഥാക്തം ഭഗവംസ് ത്വയാ
ത്വദ്വീര്യരൂപസത്ത്വൗജാ ധർമയുേക്താ ഭേവത് സ ച
21 [സൂര്യ]
അദിത്യാ കുണ്ഡേല രാജ്ഞി ദേത്ത േമ മത്തകാശിനി
േത ഽസ്യ ദാസ്യാമി ൈവ ഭീരു വർമ ൈചേവദം ഉത്തമം
22 [പൃഥാ]
പരമം ഭവഗൻ േദവ സംഗമിേഷ്യ ത്വയാ സഹ
യദി പുേ ാ ഭേവദ് ഏവം യഥാ വദസി േഗാപേത
23 [ൈവ]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു താം കുന്തീം ആവിേശഷ വിഹംഗമഃ
സ്വർഭാനു ശ ർ േയാഗാത്മാ നാഭ്യാം പ ർശ ൈചവ താം
24 തതഃ സാ വിഹ്വേലവാസീത് കന്യാ സൂര്യസ്യ േതജസാ
പപാതാഥ ച സാ േദവീ ശയേന മൂഢ േചതനാ
25 [സൂര്യ]
സാധയിഷ്യാമി സുേ ാണി പു ം ൈവ ജനയിഷ്യസി
സർവശ ഭൃതാം േ ഷ്ഠം കന്യാ ൈചവ ഭവിഷ്യസി
26 [ൈവ]
തതഃ സാ ീഡിതാ ബാലാ തദാ സൂര്യം അഥാ വീത്
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി രാേജ സ്ഥിതം ഭൂരി വർചസം
27 ഇതി േസ്മാക്താ കുന്തി രാജാത്മജാ സാ; വിവസ്വന്തം യാചമാനാ സലജ്ജാ
തസ്മിൻ പുേണ്യ ശയനീേയ പപാത; േമാഹാവിഷ്ടാ ഭജ്യമാനാ ലേതവ
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28 താം തിഗ്മാംശുസ് േതജസാ േമാഹയിത്വാ; േയാേഗനാവിഷ്യാത്മ സംസ്ഥാം
ചകാര
ന ൈചൈവനാം ദൂഷയാം ആസ ഭാനുഃ; സഞ്ജ്ഞാം േലേഭ ഭൂയ ഏവാഥ ബാലാ
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അധ്യായം 292

1 [ൈവ]
തേതാ ഗർഭഃ സമഭവത് പൃഥായാഃ പൃഥിവീപേത
ശുേ ദേശാത്തേര പേക്ഷ താരാപതിർ ഇവാംബേര
2 സാ ബാന്ധവഭയാദ് ബാലാ തം ഗർഭം വിനിഗൂഹതി
ധാരയാം ആസ സുേ ാണീ ന ൈചനാം ബുബുേധ ജനഃ
3 ന ഹി താം േവദ നര്യ് അന്യാ കാ ചിദ് ധാേ യികാം ഋേത
കന്യാ പുരഗതാം ബാലാം നിപുണാം പരിരക്ഷേണ
4 തതഃ കാേലന സാ ഗർഭം സുഷുേവ വരവർണിനീ
കൈന്യവ തസ്യ േദവസ്യ സാദാദ് അമര ഭം
5 തൈഥവ ബദ്ധകവചം കനേകാജ്ജ്വല കുണ്ഡലം
ഹര്യക്ഷം വൃഷഭ ന്ധം യഥാസ്യ പിതരം തഥാ
6 ജാതമാ ം ച തം ഗർഭം ധാ ്യാ സംമ ്യ ഭാമിനീ
മ ഷായാം അവദേധ സ്വാസ്തീർണായാം സമന്തതഃ
7 മധൂച്ഛിഷ്ട സ്ഥിതായാം സാ സുഖായാം രുദതീ തഥാ

ക്ഷ്ണായാം സുപിധാനായാം അശ്വനദ്യാം അവാസൃജത്
8 ജാനതീ ചാപ്യ് അകർതവ്യ കന്യായാ ഗർഭധാരണം
പു േസ്നേഹന രാേജ കരുണം പര്യേദവയത്
9 സമു ജന്തീ മ ഷാം അശ്വനദ്യാസ് തദാ ജേല
ഉവാച രുദതീ കുന്തീ യാനി വാക്യാനി തച് ഛൃണു
10 സ്വസ്തി േത ഽസ്ത്വ് ആന്തരിേക്ഷഭ്യഃ പാർഥിേവഭ്യശ് ച പു ക
ദിേവ്യഭ്യശ് ൈചവ ഭൂേതഭ്യസ് തഥാ േതായചരാശ് ച േയ
11 ശിവാസ് േത സ പന്ഥാേനാ മാ ച േത പരിപന്ഥിനഃ
ആഗമാശ് ച തഥാ പു ഭവന്ത്വ് അേ ാഹ േചതസഃ
12 പാതു ത്വാം പരുേണാ രാജാ സലിേല സലിേലശ്വരഃ
അന്തരിേക്ഷ ഽന്തരിക്ഷസ്ഥഃ പവനഃ സർവഗസ് തഥാ
13 പിതാ ത്വാം പാതു സർവ തപനസ് തപതാം വരഃ
േയന ദേത്താ ഽസി േമ പു ദിേവ്യന വിധിനാ കില
14 ആദിത്യാ വസേവാ രു ാഃ സാധ്യാ വിേശ്വ ച േദവതാഃ
മരുതശ് ച സേഹേ ണ ദിശശ് ച സദിശ് ഈശ്വരാഃ
15 രക്ഷ ത്വാം സുരാഃ സർേവ സേമഷു വിഷേമഷു ച
േവത്സ്യാമി ത്വാം വിേദേശ ഽപി കവേചേനാപസൂചിതം
16 ധന്യസ് േത പു ജനേകാ േദേവാ ഭാനുർ വിഭാവസുഃ
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യസ് ത്വാം ക്ഷ്യതി ദിേവ്യന ച ഷാ വാഹിനീ ഗതം
17 ധന്യാ സാ മദാ യാ ത്വാം പു േത്വ കൽപയിഷ്യതി
യസ്യാസ് ത്വം തൃഷിതഃ പു സ്തനം പാസ്യസി േദവജ
18 േകാ നു സ്വപ്നസ് തയാ ദൃേഷ്ടാ യാ ത്വാം ആദിത്യവർചസം
ദിവ്യവർമ സമായുക്തം ദിവ്യകുണ്ഡലഭൂഷിതം
19 പദ്മായത വിശാലാക്ഷം പദ്മതാ തേലാജ്ജ്വലം
സുലലാടം സുേകശാന്തം പു േത്വ കൽപയിഷ്യതി
20 ധന്യാ ക്ഷ്യന്തി പു ത്വാം ഭൂമൗ സംസർപമാണകം
അവ്യക്തകല വാക്യാനി വദന്തം േരണുഗുണ്ഠിതം
21 ധന്യാ ക്ഷ്യന്തി പു ത്വാം പുനർ യൗവനേഗ മുേഖ
ഹിമവദ്വനസംഭൂതം സിംഹം േകസരിണം യഥാ
22 ഏവം ബഹുവിധം രാജൻ വിലപ്യ കരുണം പൃഥാ
അവാസൃജത മ ഷാം അശ്വനദ്യാസ് തദാ ജേല
23 രുദതീ പു േശാകാർതാ നിശീേഥ കമേലക്ഷണാ
ധാ ്യാ സഹ പൃഥാ രാജൻ പു ദർശനലാലസാ
24 വിസർജയിത്വാ മ ഷാം സംേഭാധന ഭയാത് പിതുഃ
വിേവശ രാജഭവനം പുനഃ േശാകാതുരാ തതഃ
25 മ ഷാ ത്വ് അശ്വനദ്യാഃ സാ യയൗ ചർമണ്വതീം നദീം
ചർമണ്വത്യാശ് ച യമുനാം തേതാ ഗംഗാം ജഗാം അഹ
26 ഗംഗായാഃ സൂത വിഷയം ചമ്പാം അഭ്യായയൗ പുരീം
സ മ ഷാ ഗേതാ ഗർഭസ് തരംൈഗർ ഉഹ്യമാനകഃ
27 അമൃതാദ് ഉത്ഥിതം ദിവ്യം തത് തു വർമ സകുണ്ഡലം
ധാരയാം ആസ തം ഗർഭം ൈദവം ച വിധിനിർമിതം
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അധ്യായം 293

1 [ൈവ]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ധൃതരാ സ്യ ൈവ സഖാ
സൂേതാ ഽധിരഥ ഇത്യ് ഏവ സദാേരാ ജാഹ്നവീം യയൗ
2 തസ്യ ഭാര്യാഭവദ് രാജൻ രൂേപണാസദൃശീ ഭുവി
രാധാ നാമ മഹാഭാഗാ ന സാ പു ം അവിന്ദത
അപത്യാർേഥ പരം യത്നം അകേരാച് ച വിേശഷതഃ
3 സാ ദദർശാഥ മ ഷാം ഉഹ്യമാനാം യദൃച്ഛയാ
ദത്തരക്ഷാ തിസരാം അന്വാലഭന േശാഭിതാം
ഊർമീ തരംൈഗർ ജാഹ്നവ്യാഃ സമാനീതാം ഉപഹ്വരം
4 സാ താം കൗതൂഹലാത് ാപ്താം ാഹയാം ആസ ഭാമിനീ
തേതാ നിേവദയാം ആസ സൂതസ്യാധിരഥസ്യ ൈവ
5 സ താം ഉ ത്യ മ ഷാം ഉത്സാര്യ ജലം അന്തികാത്
യൈ ർ ഉദ്ഘാടയാം ആസ േയാ ഽപശ്യത് ത ബാലകം
6 തരുണാദിത്യസങ്കാശം േഹമവർമ ധരം തഥാ
മൃഷ്ടകുണ്ഡലയുേക്തന വദേനന വിരാജിതാ
7 സസൂേതാ ഭാര്യയാ സാർധം വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചനഃ
അങ്കം ആേരാപ്യ തം ബാലം ഭാര്യാം വചനം അ വീത്
8 ഇദം അത്യദ്ഭുതം ഭീരു യേതാ ജാേതാ ഽസ്മി ഭാമിനി
ദൃഷ്ടവാൻ േദവഗർേഭാ ഽയം മേന്യ ഽസ്മാൻ സമുപാഗതഃ
9 അനപത്യസ്യ പുേ ാ ഽയം േദൈവർ ദേത്താ വം മമ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തം ദദൗ പു ം രാധാൈയർ സ മഹീപേത
10 തിജ ാഹ തം രാധാ വിധിവദ് ദിവ്യരൂപിണം
പു ം കമലഗർഭാഭം േദവഗർഭം ിയാ വൃതം
11 പുേപാഷ ൈചനം വിധിവദ് വവൃേധ സ ച വീര്യവാൻ
തതഃ ഭൃതി ചാപ്യ് അേന്യ ാഭവന്ന് ഔരസാഃ സുതാഃ
12 വസു വർമ ധരം ദൃഷ്ട്വാ തം ബാലം േഹമകുണ്ഡലം
നാമാസ്യ വസുേഷേണതി തതശ് ച ർ ദ്വിജാതയഃ
13 ഏവം സസൂതപു ത്വം ജഗാമാമിത വി മഃ
വസുേഷണ ഇതി ഖ്യാേതാ വൃഷ ഇത്യ് ഏവ ച ഭുഃ
14 സ േജ്യഷ്ഠപു ഃ സൂതസ്യ വവൃേധ ഽംേഗഷു വീര്യവാൻ
ചാേരണ വിദിതശ് ചാസീത് പൃഥായാ ദിവ്യവർമ ഭൃത്
15 സൂതസ് ത്വ് അധിരഥഃ പു ം വിവൃദ്ധം സമേയ തതഃ
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ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥാപയാം ആസ പുരം വാരണസാഹ്വയം
16 തേ ാപസദനം ചേ േ ാണേസ്യഷ്വ് അ കർമണി
സഖ്യം ദുേര്യാധേനൈനവം അഗച്ഛത് സ ച വീര്യവാൻ
17 േ ാണാത് കൃപാച് ച രാമാച് ച േസാ ഽ ാമം ചതുർവിധം
ലബ്ധ്വാ േലാേക ഽഭവത് ഖ്യാതഃ പരേമഷ്വാസതാം ഗതഃ
18 സന്ധായ ധാർതരാേ ണ പാർഥാനാം വി ിേയ സ്ഥിതഃ
േയാ ം ആശംസേത നിത്യം ഫാൽഗുേനന മഹാത്മനാ
19 സദാ ഹി തസ്യ ർധാസീദ് അർജുേനന വിശാം പേത
അർജുനസ്യ ച കർേണന യേതാ ദൃേഷ്ടാ ബഭൂവ സഃ
20 തം തു കുണ്ഡലിനം ദൃഷ്ട്വാ വർമണാ ച സമന്വിതം
അവധ്യം സമേര മത്വാ പര്യതപ്യദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
21 യദാ തു കർേണാ രാേജ ഭാനുമന്തം ദിവാകരം
സ്തൗതി മധ്യന്ദിേന ാേപ്ത ാഞ്ജലിഃ സലിേല സ്ഥിതഃ
22 തൈ നം ഉപതിഷ്ഠന്തി ാഹ്മണാ ധനേഹതവഃ
നാേദയം തസ്യ തത് കാേല കിം ചിദ് അസ്തി ദ്വിജാതിഷു
23 തം ഇേ ാ ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ ഭിക്ഷാം േദഹീത്യ് ഉപസ്ഥിതഃ
സ്വാഗതം േചതി രാേധയസ് തം അഥ ത്യഭാഷത
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അധ്യായം 294

1 [ൈവ]
േദവരാജം അനു ാപ്തം ാഹ്മണ ഛദ്മനാ വൃഷഃ
ദൃഷ്ട്വാ സ്വാഗതം ഇത്യ് ആഹ ന ബുേബാധാസ്യ മാനസം
2 ഹിരണ്യകണ്ഠീഃ മദാ ാമാൻ വാ ബഹു േഗാകുലാൻ
കിം ദദാനീതി തം വി ം ഉവാചാധിരഥിസ് തതഃ
3 [ ാ]
ഹിരണ്യകണ്ഠ്യഃ മദാ യച് ചാന്യത് ീതിവർധനം
നാഹം ദത്തം ഇേഹച്ഛാമി തദർഥിഭ്യഃ ദീയതാം
4 യദ് ഏതത് സഹജം വർമ കുണ്ഡേല ച തവാനഘ
ഏതദ് ഉത്കൃത്യ േമ േദഹി യദി സത്യ േതാ ഭവാൻ
5 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ക്ഷി ം ത്വയാ ദത്തം പരന്തപ
ഏഷ േമ സർവലാഭാനാം ലാഭഃ പരമേകാ മതിഃ
6 [കർണ]
അവനിം മദാ ഗാശ് ച നിർവാപം ബഹു വാർഷികം
തത് േത വി ദാസ്യാമി ന തു വർമ ന കുണ്ഡേല
7 [ൈവ]
ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ യാച്യമാനഃ സ തു ദ്വിജഃ
കർേണന ഭരതേ ഷ്ഠ നാന്യം വരം അയാചത
8 സന്ത്വിതശ് ച യഥാശക്തി പൂജിതശ് ച യഥാവിധി
ൈനവാന്യം സ ദ്വിജേ ഷ്ഠഃ കാമയാം ആസ ൈവ വരം
9 യദാ നാന്യം വൃണുേത വരം ൈവ ദ്വിജസത്തമഃ
തൈദനം അ വീദ് ഭൂേയാ രാേധയഃ ഹസന്ന് ഇവ
10 സഹജം വർമ േമ വി കുണ്ഡേല ചാമൃേതാദ്ഭേവ
േതനാവേധ്യാ ഽസ്മി േലാേകഷു തേതാ ൈനതദ് ദദാമ്യ് അഹം
11 വിശാലം പൃഥിവീ രാജ്യം േക്ഷമം നിഹതകണ്ടകം

തിഗൃഹ്ണീഷ്വ മത്തസ് ത്വം സാധു ാഹ്മണപുംഗവ
12 കുണ്ഡലാഭ്യാം വിമുേക്താ ഽഹം വർമണാ സഹേജന ച
ഗമനീേയാ ഭവിഷ്യാമി ശ ണാം ദ്വിജസത്തമ
13 [ൈവ]
യദാ നാന്യം വരം വേ ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
തതഃ ഹസ്യ കർണസ് തം പുനർ ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ
14 വിദിേതാ േദവേദേവശ ാഗ് ഏവാസി മമ േഭാ
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ന തു ന്യായ്യം മയാ ദാതും തവ ശ വൃഥാ വരം
15 ത്വം ഹി േദേവശ്വരഃ സാക്ഷാത് ത്വയാ േദേയാ വേരാ മമ
അേന്യഷാം ൈചവ ഭൂതാനാം ഈശ്വേരാ ഹ്യ് അസി ഭൂതകൃത്
16 യദി ദാസ്യാമി േത േദവകുണ്ഡേല കവചം തഥാ
വധ്യതാം ഉപയാസ്യാമി ത്വം ച ശ ാവഹാസ്യതാം
17 തസ്മാദ് വിനിമയം കൃത്വാ കുണ്ഡേല വർമ േചാത്തമം
ഹരസ്വ ശ കാമം േമ ന ദദ്യാം അഹം അന്യഥാ
18 [ഷ ]
വിദിേതാ ഽഹം രേവഃ പൂർവം ആയന്ന് ഏവ തവാന്തികം
േതന േത സർവം ആഖ്യാതം ഏവം ഏതൻ ന സംശയഃ
19 കാമം അ തഥാ താത തവ കർണ യേഥച്ഛസീ
വർജയിത്വാ തു േമ വ ം വൃണീഷ്വ യദ് ഇച്ഛസി
20 [ൈവ]
തതഃ കർണഃ ഹൃഷ്ടസ് തു ഉപസംഗമ്യ വാസവം
അേമാഘാം ശക്തിം അേഭ്യത്യ വേ സ ർണമാനസഃ
21 [കർണ]
വർമണാ കുണ്ഡലാഭ്യാം ച ശക്തിം േമ േദഹി വാസവ
അേമാഘാം ശ സംഘാനാം ഘാതിനീം പൃതനാ മുേഖ
22 തതഃ സഞ്ചിന്ത്യ മനസാ മുഹൂർതം ഇവ വാസവഃ
ശക്ത്യർഥം പൃഥിവീപാല കർണം വാക്യം അഥാ വീത്
23 കുണ്ഡേല േമ യച്ഛസ്വ വർമ ൈചവ ശരീരജം
ഗൃഹാണ കർണ ശക്തിം ത്വം അേനന സമേയന േമ
24 അേമാഘാ ഹന്തി ശതശഃ ശ ൻ മമ കരച താ
പുനശ് ച പാണിം അേഭ്യതി മമ ൈദത്യാൻ വിനിഘ്നതഃ
25 േസയം തവ കരം ാപ്യ ഹൈത്വകം രിപും ഊർജിതം
ഗർജന്തം തപന്തം ച മാം ഏൈവഷ്യതി സൂതജ
26 [കർണ]
ഏകം ഏവാഹം ഇച്ഛാമി രിപും ഹ ം മഹാഹേവ
ഗർജന്തം തപന്തം ച യേതാ മമ ഭയം ഭേവത്
27 [ഇ ]
ഏകം ഹനിഷ്യസി രിപും ഗർജംഗം ബലിനം രേണ
ത്വം തു യം ാർഥയസ്യ് ഏകം രക്ഷ്യേത സ മഹാത്മനാ
28 യം ആഹുർ േവദ വിദ്വാംേസാ വരാഹം അജിതം ഹരിം
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നാരായണം അചിന്ത്യം ച േതന കൃേഷ്ണന രക്ഷ്യേത
29 [കർണ]
ഏവം അപ്യ് അ ഭഗവന്ന് ഏകവീര വേധ മമ
അേമാഘാ വരാ ശക്തിർ േയന ഹന്യാം താപിനം
30 ഉത്കൃത്യ തു ദാസ്യാമി കുണ്ഡേല കവചം ച േത
നികൃേത്തഷു ച ഗാേ ഷു ന േമ ബീഭത്സതാ ഭേവത്
31 [ഇ ]
ന േത ബീഭത്സതാ കർണ ഭവിഷ്യതി കഥം ചന

ണശ് ചാപി ന ഗാേ ഷു യസ് ത്വം നാനൃതം ഇച്ഛസി
32 യാദൃശസ് േത പിതുർ വർണസ് േതേജാ ച വദതാം വര
താദൃേഷൈനവ വർേണന ത്വം കർണ ഭവിതാ പുനഃ
33 വിദ്യമാേനഷു ശേ ഷു യദ്യ് അേമാഘാം അസംശേയ

മേത്താ േമാക്ഷ്യേസ ചാപി ത്വയ്യ് ഏൈവഷാ പതിഷ്യതി
34 [കർണ]
സംശയം പരമം ാപ്യ വിേമാേക്ഷ്യ വാസവീം ഇമാം
യഥാ മാം ആത്ഥ ശ ത്വം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
35 [ൈവ]
തതഃ ശക്തിം ജ്വലിതാം തിഗൃഹ്യ വിശാം പേത
ശ ം ഗൃഹീത്വാ നിശിതം സർവഗാ ാണ്യ് അകൃന്തത
36 തേതാ േദവാ മാനവാ ദാനവാശ് ച; നികൃന്തന്തം കർണം ആത്മാനം ഏവം
ദൃഷ്ട്വാ സർേവ സിദ്ധസംഘാശ് ച േനദുർ; ന ഹ്യ് അസ്യാസീദ് ദുഃഖേജാ ൈവ
വികാരഃ
37 തേതാ ദിവ്യാ ദു ഭയഃ േണദുഃ; പപാേതാൈച്ചഃ പുഷ്പവർഷം ച ദിവ്യം
ദൃഷ്ട്വാ കർണം ഷ സ ത്തഗാ ം; മുഹുശ് ചാപി സ്മയമാനം നൃവീരം
38 തേതാ ഛിത്വാ കവചം ദിവ്യം അംഗാത്; തൈഥവാർ ം ദദൗ വാസവായ
തേഥാത്കൃത്യ ദദൗ കുണ്ഡേല േത; ൈവകർതനഃ കർമണാ േതന കർണഃ
39 തതഃ ശ ഃ ഹസൻ വഞ്ചയിത്വാ; കർണം േലാേക യശസാ േയാജയിത്വാ
കൃതം കാര്യം പാണ്ഡവാനാം ഹി േമേന; തതഃ പശ്ചാദ് ദിവം ഏേവാത്പപാത
40 ത്വാ കർണം മുഷിതം ധാർതരാ ാ; ദീനാഃ സർേവ ഭഗ്നദർപാ ഇവാസൻ
താം ചാവസ്ഥാം ഗമിതം സൂതപു ം; ത്വാ പാഥാ ജഹൃഷുഃ കാനനസ്ഥാഃ
41 [ജനം]
ക്വസ്ഥാ വീരാഃ പാണ്ഡവാസ് േത ബഭൂവുഃ; കുതശ് ൈചതച് തവന്തഃ ിയം
േത
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കിം വാകാർഷുർ ദ്വാദേശ ഽേബ്ദ വ്യതീേത; തൻ േമ സർവം ഭഗവാൻ വ്യാകേരാ 
തു
42 [ൈവ]
ലബ്ധ്വാ കൃഷ്ണാം ൈസന്ധവം ാവയിത്വാ; വിൈ ഃ സാർധം കാമ്യകാദ് ആ  
മാത് േത
മാർകേണ്ഡയാച് തവന്തഃ പുരാണം; േദവർഷീണാം ചരിതം വിസ്തേരണ
43 ത്യാജ ഃ സരഥാഃ സാനുയാ ാഃ; സർൈവഃ സാർധം സൂദപൗേരാഗൈവശ്
ച
തതഃ പുണ്യം ൈദ്വതവനം നൃവീരാ; നിസ്തീേര്യാ ം വനവാസം സമ ം
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അധ്യായം 295

1 [ജനം]
ഏവം ഹൃതായാം കൃഷ്ണായാം ാപ്യ േ ശം അനുത്തമം

തിലഭ്യ തതഃ കൃഷ്ണാം കിം അകുർവന്ത പാണ്ഡവാഃ
2 [ൈവ]
ഏവം ഹൃതായാം കൃഷ്ണായാം ാപ്യ േ ശം അനുത്തമം
വിഹായ കാമ്യകം രാജാ സഹ ാതൃഭിർ അച തഃ
3 പുനർ ൈദ്വതവനം രമ്യം ആജഗാമ യുധിഷ്ഠിരഃ
സ്വാദുമൂലഫലം രമ്യം മാർകേണ്ഡയാ മം തി
4 അനുഗുപ്ത ഫലാഹാരാഃ സർവ ഏവ മിതാശനാഃ
ന്യവസൻ പാണ്ഡവാസ് ത കൃഷ്ണയാ സഹ ഭാരത
5 വസൻ ൈദ്വതവേന രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസേനാ ഽർജുനശ് ൈചവ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
6 ാഹ്മണാർേഥ പരാ ാന്താ ധർമാത്മാേനാ യത താഃ
േ ശം ആർഛന്ത വിപുലം സുേഖാദർകം പരന്തപാഃ
7 അജാതശ ം ആസീനം തൃഭിഃ സഹിതം വേന
ആഗമ്യ ാഹ്മണസ് തൂർണം സന്തപ്ത ഇദം അ വീത്
8 അരണീ സഹിതം മഹ്യം സമാസക്തം വന തൗ
മൃഗസ്യ ഘർഷമാണസ്യ വിഷാേണ സമസജ്ജത
9 തദ് ആദായ ഗേതാ രാജംസ് ത്വരമാേണാ മഹാമൃഗഃ
ആ മാത് ത്വരിതഃ ശീ ം വമാേനാ മഹാജവഃ
10 തസ്യ ഗത്വാ പദം ശീ ം ആസാദ്യ ച മഹാമൃഗം
അഗ്നിേഹാ ം ന ലുേപ്യത തദ് ആനയത പാണ്ഡവാഃ
11 ാഹ്മണസ്യ വേചാ ത്വാ സന്തേപ്താ ഽഥ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധനുർ ആദായ കൗേന്തയഃ ാ വദ് ാതൃഭിഃ സഹ
12 സന്നദ്ധാ ധന്വിനഃ സർേവ ാ വൻ നരപുംഗവാഃ

ാഹ്മണാർേഥ യതന്തസ് േത ശീ ം അന്വഗമൻ മൃഗം
13 കർണിനാലീകനാരാചാൻ ഉ ജേന്താ മഹാരഥാഃ
നാവിധ്യൻ പാണ്ഡവാസ് ത പശ്യേന്താ മൃഗം അന്തികാത്
14 േതഷാം യതമാനാനാം നാദൃശ്യത മഹാമൃഗഃ
അപശ്യേന്താ മൃഗം ാന്താ ദുഃഖം ാപ്താ മനസ്വിനഃ
15 ശീതലഛായം ആസാദ്യ ന്യേ ാധം ഗഹേന വേന

ത്പിപാസാപരീതാംഗാഃ പാണ്ഡവാഃ സമുപാവിശൻ
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16 േതഷാം സമുപവിഷ്ടാനാം നകുേലാ ദുഃഖിതസ് തദാ
അ വീദ് ാതരം േജ്യഷ്ഠം അമർഷാത് കുരുസത്തമ
17 നാസ്മിൻ കുേല ജാതു മമജ്ജ ധർേമാ; ന ചാലസ്യാദ് അർഥേലാേപാ ബഭൂവ
അനുത്തരാഃ സർവഭൂേതഷു ഭൂയഃ; സ ാപ്താഃ സ്മഃ സംശയം േകന രാജൻ
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അധ്യായം 296

1 [യ്]
നാപദാം അസ്തി മര്യാദാ ന നിമിത്തം ന കാരണം
ധർമസ് തു വിഭജത്യ് അ ഉഭേയാഃ പുണ്യപാപേയാഃ
2 [ഭീമ]

ാതികാമ്യ് അനയത് കൃഷ്ണാം സഭായാം േ ഷ്യവത് തദാ
ന മയാ നിഹതസ് ത േതന ാപ്താഃ സ്മ സംശയം
3 [അർജ്]
വാചസ് തീക്ഷ്ണാസ്ഥി േഭദിന്യഃ സൂതപുേ ണ ഭാഷിതാഃ
അതിതീക്ഷ്ണാ മയാ ക്ഷാന്താസ് േതന ാപ്തഃ സ്മ സംശയം
4 [സഹേദവ]
ശകുനിസ് ത്വാം യദാൈജഷീദ് അക്ഷദ േതന ഭാരത
സ മയാ ന ഹതസ് ത േതന ാപ്താഃ സ്മ സംശയം
5 [ൈവ]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ നകുലം വാക്യം അ വീത്
ആരുഹ്യ വൃക്ഷം മാേ യ നിരീക്ഷസ്വ ദിേശാ ദശ
6 പാനീയം അന്തിേക പശ്യ വൃക്ഷാൻ വാപ്യ് ഉദകാ യാൻ
ഇേമ ഹി ാതരഃ ാന്താസ് തവ താത പിപാസിതാഃ
7 നകുലസ് തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ശീ ം ആരുഹ്യ പാദമം
അ വീദ് ാതരം േജ്യഷ്ഠം അഭിവീക്ഷ്യ സമന്തതഃ
8 പശ്യാമി ബഹുലാൻ രാജൻ വൃക്ഷാൻ ഉദകസം യാൻ
സാരസാനാം ച നിർ ാദം അേ ാദകം അസംശയം
9 തേതാ ഽ വീത് സത്യധൃതിഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഗച്ഛ സൗമ്യ തതഃ ശീ ം തൂർണം പാനീയം ആനയ
10 നകുലസ് തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ ശാസനാത്

ാ വദ് യ പാനീയം ശീ ം ൈചവാന്വപദ്യത
11 സ ദൃഷ്ട്വാ വിമലം േതായം സാരൈസഃ പരിവാരിതം
പാതു കാകസ് തേതാ വാചം അന്തരിക്ഷാത് സ ശു േവ
12 മാ താത സാഹസം കാർഷീർ മമ പൂർവപരി ഹഃ

ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ തു മാേ യ തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
13 അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം നകുലഃ സുപിപാസിതഃ
അപിബച് ഛീതലം േതായം പീത്വാ ച നിപപാത ഹ
14 ചിരായമാേണ നകുേല കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
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അ വീദ് ാതരം വീരം സഹേദവം അരിന്ദമം
15 ാതാ ചിരായേത താത സഹേദവ തവാ ജഃ
തം ൈചവാനയ േസാദര്യം പാനീയം ച ത്വം ആനയ
16 സഹേദവസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ താം ദിശം ത്യപദ്യത
ദദർശ ച ഹതം ഭൂമൗ ാതരം നകുലം തദാ
17 ാതൃേശാകാഭിസന്തപ്തസ് തൃഷയാ ച പീഡിതഃ
അഭിദു ാവ പാനീയം തേതാ വാഗ് അഭ്യഭാഷത
18 മാ താത സാഹസം കാർഷീർ മമ പൂർവപരി ഹഃ

ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ യഥാകാമം തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
19 അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം സഹേദവഃ പിപാസിതഃ
അപിബച് ഛീതലം േതായം പീത്വാ ച നിപപാത ഹ
20 അഥാ വീത് സ വിജയം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതരൗ േത ചിരഗതൗ ബീഭേത്സാ ശ കർശന
തൗ ൈചവാനയ ഭ ം േത പാനീയം ച ത്വം ആനയ
21 ഏവം ഉേക്താ ഗുഡാേകശഃ ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
ആമുക്തഖഡ്േഗാ േമധാവീ തത് സേരാ ത്യപദ്യത
22 യതഃ പുരുഷശാർദൂലൗ പാനീയ ഹരേണ ഗതു
തൗ ദദർശ ഹതൗ ത ാതരൗ േശ്വതവാഹനഃ
23 സുപ്താവ് ഇവ തൗ ദൃഷ്ട്വാ നരസിംഹഃ സുദുഃഖിതഃ
ധനുർ ഉദ്യമ്യ കൗേന്തേയാ വ്യേലാകയത തദ് വനം
24 നാപശ്യത് ത കിം ചിത് സ ഭൂതം തസ്മിൻ മഹാവേന
സവ്യസാചീ തതഃ ാന്തഃ പാനീയം േസാ ഽഭ്യധാവത
25 അഭിധാവംസ് തേതാ വാചം അന്തരിക്ഷാത് സ ശു േവ
കിം ആസീദ് അസി പാനീയം ൈനതച് ഛക്യം ബലാത് ത്വയാ
26 കൗേന്തയ യദി ൈവ ശ്നാൻ മേയാക്താൻ തിപത്സ്യേസ
തതഃ പാസ്യസി പാനീയം ഹരിഷ്യസി ച ഭാരത
27 വാരിതസ് ത്വ് അ വീത് പാർേഥാ ദൃശ്യമാേനാ നിവാരയ
യാവദ് ബാൈണർ വിനിർഭിന്നഃ പുനർ ൈനവം വദിഷ്യസി
28 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർഥഃ ശൈരർ അ ാനുമ ിൈതഃ
വവർഷ താം ദിശം കൃത്സ്നാം ശബ്ദേവധം ച ദർശയൻ
29 കർണിനാലീകനാരാചാൻ ഉ ജൻ ഭരതർഷഭ
അേനൈകർ ഇഷുസംഘാൈതർ അന്തരിക്ഷം വവർഷ ഹ
30 [യക്സ]
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കിം വിഘാേതന േത പാർഥ ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ തതഃ പിബ
അനുക്ത്വാ തു തതഃ ശ്നാൻ പീൈത്വവ ന ഭവിഷ്യസി
31 [ൈവ]
സ ത്വ് അേമാഘാൻ ഇഷൂൻ മുക്ത്വാ തൃഷ്ണയാഭി പീഡിതഃ
അവിജ്ഞാൈയവ താൻ ശ്നാൻ പീൈത്വവ നിപപാത ഹ
32 അഥാ വീദ് ഭീമേസനം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ബീഭ ശ് ചാപരാജിതഃ
33 ചിരം ഗതാസ് േതായേഹേതാർ ന ചാഗച്ഛന്തി ഭാരത
താംശ് ൈചവാനയ ഭ ം േത പാനീയം ച ത്വം ആനയ
34 ഭീമേസനസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ താം ദിശം പത്യപദ്യത
യ േത പുരുഷവ്യാ ാ ാതേരാ ഽസ്യ നിപാതിതാഃ
35 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ദുഃഖിേതാ ഭീമസ് തൃഷയാ ച പീഡിതഃ
അമന്യത മഹാബാഹുഃ കർമ തദ് യക്ഷരക്ഷസാം
സ ചിന്തയാം ആസ തദാ േയാദ്ധവ്യം വം അദ്യ േമ
36 പാസ്യാമി താവത് പാനീയം ഇതി പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
തേതാ ഽഭ്യധാവത് പാനീയം പിപാസുഃ പുരുഷർഷഭഃ
37 [യക്സ]
മാ താത സാഹസം കാർഷീർ മമ പൂർവപരി ഹഃ

ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ തു കൗേന്തയ തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
38 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ഭീേമാ യേക്ഷണാമിത േതജസാ
അവിജ്ഞാൈയവ താൻ ശ്നാൻ പീൈത്വവ നിപപാത ഹ
39 തതഃ കുന്തീസുേതാ രാജാ വിചിന്ത്യ പുരുഷർഷഭഃ
സമുത്ഥായ മഹാബാഹുർ ദഹ്യമാേനന േചതസാ
40 അേപതജനനിർേഘാഷം വിേവശ മഹാവനം
രുരുഭിശ് ച വരാൈഹശ് ച പക്ഷിഭിശ് ച നിേഷവിതം
41 നീലഭാസ്വരവർൈണശ് ച പാദൈപർ ഉപേശാഭിതം

മൈരർ ഉപഗീതം ച പക്ഷിഭിശ് ച മഹായശഃ
42 സ ഗച്ഛൻ കാനേന തസ്മിൻ േഹമജാലപരി തം
ദദർശ തത് സേരാ ീമാൻ വിശ്വകർമ കൃതം യഥാ
43 ഉേപതം നലിനീ ജാൈലഃ സി വാൈരശ് ച േവതൈസഃ
േകതൈകഃ കരവീൈരശ് ച പിപ്പൈലശ് ൈചവ സംവൃതം
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മാർതസ് തദ് ഉപാഗമ്യ സേരാ ദൃഷ്ട്വാഥ വിസ്മിതഃ
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അധ്യായം 297

1 [ൈവ]
സ ദദർശ ഹതാൻ ാതൄംൽ േലാകപാലാൻ ഇവ ച താൻ
യുഗാേന്ത സമനു ാേപ്ത ശ തിമഗൗരവാൻ
2 വി കീർണധനുർ ബാണം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം അർജുനം
ഭീമേസനം യമൗ േചാഭൗ നിർവിേചഷ്ടാൻ ഗതായുർ അഃ
3 സ ദീർഘം ഉഷ്ണം നിഃശ്വസ്യ േശാകബാഷ്പപരി തഃ
ബുദ്ധ്യാ വിചിന്തയാം ആസ വീരാഃ േകന നിപാതിതാഃ
4 ൈനഷാം ശ ഹാേരാ ഽസ്തി പദം േനഹാസ്തി കസ്യ ചിത്
ഭൂതം മഹദ് ഇദം മേന്യ ാതേരാ േയന േമ ഹതാഃ
ഏകാ ം ചിന്തയിഷ്യാമി പീത്വാ േവത്സ്യാമി വാ ജലം
5 സ്യാത് തു ദുേര്യാധേനേനദം ഉപാംശു വിഹിതം കൃതം
ഗന്ധാര രാജരചിതം സതതം ജിഹ്മബുദ്ധിനാ
6 യസ്യ കാര്യം അകാര്യം വാ സമം ഏവ ഭവത്യ് ഉത
കസ് തസ്യ വിശ്വേസദ് വീേരാ ദുർമേതർ അകൃതാത്മനഃ
7 അഥ വാ പുരുൈഷർ ഗൂൈഢഃ േയാേഗാ ഽയം ദുരാത്മനഃ
ഭേവദ് ഇതി മഹാബാഹുർ ബഹുധാ സമചിന്തയത്
8 തസ്യാസീൻ ന വിേഷേണദം ഉദകം ദൂഷിതം യഥാ
മുഖവർണാഃ സന്നാ േമ ാതൄണാം ഇത്യ് അചിന്തയത്
9 ഏൈകകശശ് ചൗഘബലാൻ ഇമാൻ പുരുഷസത്തമാൻ
േകാ ഽന്യഃ തിസമാേസത കാലാന്തകയമാദ് ഋേത
10 ഏേതനാധ്യവസാേയന തത് േതായം അവഗാഢവാൻ
ഗാഹമാനശ് ച തത് േതായം അന്തരിക്ഷാത് സ ശു േവ
11 [യക്സ]
അഹം ബകഃ ൈശവലമത്സ്യഭേക്ഷാ; മയാ നീതാഃ േ തവശം തവാനുജാഃ
ത്വം പഞ്ചേമാ ഭവിതാ രാജപു ; ന േചത് ശ്നാൻ പൃച്ഛേതാ വ്യാകേരാഷി
12 മാ താത സാഹസം കാർഷീർ മമ പൂർവപരി ഹഃ

ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ തു കൗേന്തയ തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
13 [യ്]
രു ാണാം വാ വസൂനാം വാ മരുതാം വാ ധാനഭാക്
പൃച്ഛാമി േകാ ഭവാൻ േദേവാ ൈനതച് ഛകുനിനാ കൃതം
14 ഹിമവാൻ പാരിയാ ശ് ച വിേന്ധ്യാ മലയ ഏവ ച
ചത്വാരഃ പർവതാഃ േകന പാതിതാ ഭുവി േതജസാ
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15 അതീവ േത മഹത് കർമകൃതം ബലവതാം വര
യൻ ന േദവാ ന ഗന്ധർവാ നാസുരാ ന ച രാക്ഷസാഃ
വിഷേഹരൻ മഹായുേദ്ധ കൃതം േത തൻ മഹാദ്ഭുതം
16 ന േത ജാനാമി യത് കാര്യം നാഭിജാനാമി കാങ്ക്ഷിതം
കൗതൂഹലം മഹജ് ജാതം സാധ്വസം ചാഗതം മമ
17 േയനാസ്മ്യ് ഉദ്വിഗ്നഹൃദയഃ സമുത്പന്ന ശിേരാ ജ്വരഃ
പൃച്ഛാമി ഭഗവംസ് തസ്മാത് േകാ ഭവാൻ ഇഹ തിഷ്ഠതി
18 [യക്സ]
യേക്ഷാ ഽഹം അസ്മി ഭ ം േത നാസ്മി പക്ഷീ ജേല ചരഃ
മൈയേത നിഹതാഃ സർേവ ാതരസ് േത മഹൗജസഃ
19 [ൈവ]
തതസ് താം അശിവാം ത്വാ വാചം സ പരുഷാക്ഷരാം
യക്ഷസ്യ വേതാ രാജന്ന് ഉപ മ്യ തദാ സ്ഥിതഃ
20 വിരൂപാക്ഷം മഹാകായം യക്ഷം താലസമു യം
ജ്വലനാർക തീകാശം അധൃഷ്യം പർവേതാപമം
21 േസതും ആ ിത്യ തിഷ്ഠന്തം ദദർശ ഭരതർഷഭഃ
േമഘഗന്മീരയാ വാചാ തർജയന്തം മഹാബലം
22 [യക്സ]
ഇേമ േത ാതേരാ രാജൻ വാര്യമാണാ മയാസകൃത്
ബലാത് േതായം ജിഹീർഷന്തസ് തേതാ ൈവ സൂദിതാ മയാ
23 ന േപയം ഉദകം രാജൻ ാണാൻ ഇഹ പരീപ്സതാ
പാർഥ മാ സാഹസം കാർഷീർ മമ പൂർവപരി ഹഃ

ശ്നാൻ ഉക്ത്വാ തു കൗേന്തയ തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
24 [യ്]
ൈനവാഹം കാമേയ യക്ഷ തവ പൂർവപരി ഹം
കാമൈനതത് ശംസന്തി സേന്താ ഹി പുരുഷാഃ സദാ
25 യദാത്മനാ സ്വം ആത്മാനം ശംേസത് പുരുഷഃ േഭാ
യഥാ ജ്ഞം തു േത ശ്നാൻ തിവക്ഷ്യാമി പൃച്ഛ മാം
26 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ആദിത്യം ഉന്നയതി േകച തസ്യാഭിതശ് ചരാഃ
കശ് ൈചനം അസ്തം നയതി കസ്മിംശ് ച തിതിഷ്ഠതി
27 [യ്]

ഹ്മാദ് ഇത്യ് അമുൻ നയതി േദവാസ് തസ്യാഭിതശ് ചരാഃ
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ധർമശ് ചാസ്തം നയതി ച സേത്യ ച തിതിഷ്ഠതി
28 [യക്സ]
േകന സ്വിച് േ ാ ിേയാ ഭവതി േകന സ്വിദ് വിന്ദേത മഹത്
േകന ദ്വിതീയവാൻ ഭവതി രാജൻ േകന ച ബുദ്ധിമാൻ
29 [യ്]

േതന േ ാ ിേയാ ഭവതി തപസാ വിന്ദേത മഹത്
ധൃത്യാ ദ്വിതീയവാൻ ഭവതി ബുദ്ധിമാൻ വൃദ്ധേസവയാ
30 [യക്ഷ]
കിം ാഹ്മണാനാം േദവത്വം കശ് ച ധർമഃ സതാം ഇവ
കശ് ൈചഷാം മാനുേഷാ ഭാവഃ കിം ഏഷാം അസതാം ഇവ
31 [യ്]
സ്വാധ്യായ ഏഷാം േദവത്വം തപ ഏഷാം സതാം ഇവ
മരണം മാനുേഷാ ഭാവഃ പരിവാേദാ ഽസതാം ഇവ
32 [യക്സ]
കിം ക്ഷ ിയാണാം േദവത്വം കശ് ച ധർമഃ സതാം ഇവ
കശ് ൈചഷാം മാനുേഷാ ഭാവഃ കിം ഏഷാം അസതാം ഇവ
33 [യ്]
ഇഷ്വ ം ഏഷാം േദവത്വം യജ്ഞ ഏഷാം സതാം ഇവ
ഭയം ൈവ മാനുേഷാ ഭാവഃ പരിത്യാേഗാ ഽസതാം ഇവ
34 [യക്സ]
കിം ഏകം യജ്ഞിയം സാമ കിം ഏകം യജ്ഞിയം യജുഃ
കാ ൈചകാ വൃശ്ചേത യജ്ഞം കാം യേജ്ഞാ നാതിവർതേത
35 [യ്]

ാേണാ ൈവ യജ്ഞിയം സാമ മേനാ ൈവ യജ്ഞിയം യജുഃ
വാഗ് ഏകാ വൃശ്ചേത യജ്ഞം താം യേജ്ഞാ നാതിവർതേത
36 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ആപതതാം േ ഷ്ഠം ബീജം നിപതതാം വരം
കിം സ്വിത് തിഷ്ഠമാനാനാം കിം സ്വിത് വദതാം വരം
37 [യ്]
വർഷം ആപതതാം േ ഷ്ഠം ബീജം നിപതതാം വരം
ഗാവഃ തിഷ്ഠമാനാനാം പു ഃ വദതാം വരഃ
38 [യക്സ]
ഇ ിയാർഥാൻ അനുഭവൻ ബുദ്ധിമാംൽ േലാകപൂജിതഃ
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സംമതഃ സർവഭൂതാനാം ഉച്ഛ്വസൻ േകാ ന ജീവതി
39 [യ്]
േദവതാതിഥിഭൃത്യാനാം പിതൄണാം ആത്മനശ് ച യഃ
ന നിർവപതി പഞ്ചാനാം ഉച്ഛ്വസൻ ന സ ജീവതി
40 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ഗുരുതരം ഭൂേമഃ കിം സ്വിദ് ഉച്ചതരം ച ഖാത്
കിം സ്വിച് ഛീ തരം വാേയാഃ കിം സ്വിദ് ബഹുതരം നൃണാം
41 [യ്]
മാതാ ഗുരുതരാ ഭൂേമഃ പിതാ ഉച്ചരതശ് ച ഖാത്
മേനാ ശീ തരം വാേയാശ് ചിന്താ ബഹുതരീ നൃണാം
42 [യക്സ]
കിം സ്വിത് സുപ്തം ന നിമിഷതി കിം സ്വിജ് ജാതം ന േചാപതി
കസ്യ സ്വിദ് ധൃദയം നാസ്തി കിം സ്വിദ് േവേഗന വർഘേത
43 [യ്]
മത്സ്യഃ സുേപ്താ ന നിമിഷത്യ് അണ്ഡം ജാതം ന േചാപതി
അശ്മേനാ ഹൃദയം നാസ്തി നദീേവേഗന വർധേത
44 [യക്സ]
കിം സ്വിത് വസേതാ മി ം കിം സ്വിൻ മി ം ഗൃേഹ സതഃ
ആതുരസ്യ ച കിം മി ം കിം സ്വിൻ മി ം മരിഷ്യതഃ
45 [യ്]
സാർഥഃ വസേതാ മി ം ഭാര്യാ മി ം ഗൃേഹ സതഃ
ആതുരസ്യ ഭിഷൻ മി ം ദാനം മി ം മരിഷ്യതഃ
46 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ഏേകാ വിചരതി ജാതഃ േകാ ജായേത പുനഃ
കിം സ്വിദ് ധിമസ്യ ൈഭഷജ്യം കിം സ്വിദ് ആവപനം മഹത്
47 [യ്]
സൂര്യ ഏേകാ വിചരതി ച മാ ജായേത പുനഃ
അഗ്നിർ ഹിമസ്യ ൈഭഷജ്യം ഭൂമിർ ആപവനം മഹത്
48 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ഏകപദം ധർമ്യം കിം സ്വിദ് ഏകപദം യശഃ
കിം സ്വിദ് ഏകപദം സ്വർഗ്യം കിം സ്വിദ് ഏകപദം സുഖം
49 [യ്]
ദാക്ഷ്യം ഏകപദം ധർമ്യം ദാനം ഏകപദം യശഃ
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സത്യം ഏകപദം സ്വർഗ്യം ശീലം ഏകപദം സുഖം
50 [യക്സ]
കിം സ്വിദ് ആത്മാ മനുഷ്യസ്യ കിം സ്വിദ് ൈദവകൃതഃ സഖാ
ഉപജീവനം കിം സ്വിദ് അസ്യ കിം സ്വിദ് അസ്യ പരായണം
51 [യ്]
പു ആത്മാ മനുഷ്യസ്യ ഭാര്യാ ൈദവകൃതഃ സഖാ
ഉപജീവനം ച പർജേന്യാ ദാനം അസ്യ പരായണം
52 [യക്സ]
ധന്യാനാം ഉത്തമം കിം സ്വിദ് ധനാനാം കിം സ്വിദ് ഉത്തമം
ലാഭാനാം ഉത്തമം കിം സ്വിത് കിം സുഖാനാം തേഥാത്തമം
53 [യ്]
ധന്യാനാം ഉത്തമം ദാക്ഷ്യം ധനാനാം ഉത്തമം തം
ലാഭാനാം േ ഷ്ഠം ആേരാഗ്യം സുഖാനാം തുഷ്ടിർ ഉത്തമാ
54 [യക്സ]
കശ് ച ധർമഃ പേരാ േലാേക കശ് ച ധർമഃ സദാ ഫലഃ
കിം നിയമ്യ ന േശാചന്തി ൈകശ് ച സന്ധിർ ന ജീര്യേത
55 [യ്]
ആനൃശംസ്യം പേരാ ധർമസ് യീധർമഃ സദാ ഫലഃ
അേനാ യമ്യ ന േശാചന്തി സദ്ഭിഃ സന്ധിർ ന ജീര്യേത
56 [യക്സ]
കിം നു ഹിത്വാ ിേയാ ഭവതി കിം നു ഹിത്വാ ന േശാചതി
കിം നു ഹിത്വാർഥവാൻ ഭവതി കിം നു ഹിത്വാ സുഖീ ഭേവത്
57 [യ്]
മാനം ഹിത്വാ ിേയാ ഭവതി േ ാധം ഹിത്വാ ന േശാചതി
കാമം ഹിത്വാർഥവാൻ ഭവതി േലാഭം ഹിത്വാ സുഖൂ ഭേവത്
58 [യക്സ]
മൃതം കഥം സ്യാത് പുരുഷഃ കഥം രാ ം മൃതം ഭേവത്

ാധം മൃതം കഥം ച സ്യാത് കഥം യേജ്ഞാ മൃേതാ ഭേവത്
59 [യ്]
മൃേതാ ദരി ഃ പുരുേഷാ മൃതം രാ ം അരാജകം
മൃതം അേ ാ ിയം ാദ്ധം മൃേതാ യേജ്ഞാ ത്വ് അദക്ഷിണഃ
60 [യക്സ]
കാ ദിക് കിം ഉദകം േ ാക്തം കിം അന്നം പാർഥ കിം വിഷം
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ാദ്ധസ്യ കാലം ആഖ്യാഹി തതഃ പിബ ഹരസ്വ ച
61 [യ്]
സേന്താ ദിഗ് ജലം ആകാശം ഗൗർ അന്നം ാർഥനാ വിഷം

ാദ്ധസ്യ ാഹ്മണഃ കാലഃ കഥം വാ യക്ഷ മന്യേസ
62 [യക്സ]
വ്യാഖ്യാതാ േമ ത്വയാ ശ്നാ യാഥാതഥ്യം പരന്തപ
പുരുഷം ത്വ് ഇദാനീം ആഖ്യാഹി യശ് ച സർവധനീ നരഃ
63 [യ്]
ദിവം ശതി ഭൂമിം ച ശബ്ദഃ പുണ്യസ്യ കർമണഃ
യാവത് സ ശേബ്ദാ ഭവതി താവത് പുരുഷ ഉച്യേത
64 തുേല്യ ിയാ ിേയ യസ്യ സുഖദുഃേഖ തൈഥവ ച
അതീതാനാഗേത േചാേഭ സ ൈവ സർവധനീ നരഃ
65 [യക്സ]
വ്യാഖ്യാതഃ പുരുേഷാ രാജൻ യശ് ച സർവധനീ നരഃ
തസ്മാത് തൈവേകാ ാതൄണാം യം ഇച്ഛസി സ ജീവതു
66 [യ്]
ശ്യാേമാ യ ഏഷ രക്താേക്ഷാ ബൃഹച് ഛാല ഇേവാദ്ഗതഃ
വ േഢാരേ ാ മഹാബാഹുർ അ േലാ യക്ഷ ജീവതു
67 [യക്സ]

ിയസ് േത ഭീമേസേനാ ഽയം അർജുേനാ വഃ പരായണം
സ കസ്മാൻ നകുലം രാജൻ സാപത്നം ജീവം ഇച്ഛസി
68 യസ്യ നാഗസഹേ ണ ദശ സംേഖ്യന ൈവ ബലം
തുല്യം തം ഭീമം ഉ ജ്യ നകുലം ജീവം ഇച്ഛസി
69 തൈഥനം മനുജാഃ ാഹുർ ഭീമേസനം ിയം തവ
അഥ േകനാനുഭാേവന സാപത്നം ജീവം ഇച്ഛസി
70 യസ്യ ബാഹുബലം സർേവ പാണ്ഡവാഃ സമുപാ ിതാഃ
അർജുനം തം അപാഹായ നകുലം ജീവം ഇച്ഛസി
71 [യ്]
ആനൃശംസ്യ പേരാ ധർമഃ പരമാർഥാച് ച േമ മതം
ആനൃശംസ്യം ചികീർഷാമി നകുേലാ യക്ഷ ജീവതു
72 ധർമശീലഃ സദാ രാജാ ഇതി മാം മാനവാ വിദുഃ
സ്വധർമാൻ ന ചലിഷ്യാമി നകുേലാ യക്ഷ ജീവതു
73 യഥാ കുന്തീ തഥാ മാ ീ വിേശേഷാ നാസ്തി േമ തേയാഃ
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മാതൃഭ്യാം സമം ഇച്ഛാമി നകുേലാ യക്ഷ ജീവതു
74 [യക്സ]
യസ്യ േത ഽർഥാച് ച കാമാച് ച ആനൃശംസ്യം പരം മതം
അസ്മാത് േത ാതരഃ സർേവ ജീവ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 298

1 [ൈവ]
തതസ് േത യക്ഷവചനാദ് ഉദതിഷ്ഠന്ത പാണ്ഡവാഃ

ത്പിപാേസ ച സർേവഷാം ക്ഷേണ തസ്മിൻ വ്യഗച്ഛതാം
2 [യ്]
രസസ്യ് ഏേകന പാേദന തിഷ്ഠന്തം അപരാജിതം
പൃച്ഛാമി േകാ ഭവാൻ േദേവാ ന േമ യേക്ഷാ മേതാ ഭവാൻ
3 വസൂനാം വാ ഭവാൻ ഏേകാ രു ാണാം അഥ വാ ഭവാൻ
അഥ വാ മരുതാം േ േഷ്ഠാ വർജീ വാ ിദേശശ്വരഃ
4 മമ ഹി ാതര ഇേമ സഹ ശതേയാധിനഃ
ന തം േയാഗം പശ്യാമി േയന സ ർ വിനിപാതിതാഃ
5 സുഖം തിവിബുദ്ധാനാം ഇ ിയാണ്യ് ഉപലക്ഷേയ
സ ഭവാൻ സുഹൃദ് അസ്മാകം അഥ വാ നഃ പിതാ ഭവാൻ
6 [യക്സ]
അഹം േത ജനകസ് താത ധർേമാ മൃദു പരാ മ
ത്വാം ദിദൃ ർ അനു ാേപ്താ വിദ്ധി മാം ഭരതർഷഭ
7 യേശാ സത്യം ദമഃ ശൗചം ആർജവം ീർ അചാപലം
ദാനം തേപാ ഹ്മചര്യം ഇത്യ് ഏതാസ് തനേവാ മമ
8 അഹിംസാ സമതാ ശാന്തിസ് തേപാ ശൗചം അമത്സരഃ
ദ്വാരാണ്യ് ഏതാനി േമ വിദ്ധി ിേയാ ഹ്യ് അസി സദാ മമ
9 ദിഷ്ട്യാ പഞ്ചസു രേക്താ ഽസി ദിഷ്ട്യാ േത ഷട്പദീ ജിതാ
േദ്വ പൂർേവ മധ്യേമ േദ്വ ച േദ്വ ചാേന്ത സാമ്പരായിേക
10 ധർേമാ ഽഹം അസ്മി ഭ ം േത ജിജ്ഞാസുസ് ത്വം ഇഹാഗതഃ
ആനൃശംേസ്യന തുേഷ്ടാ ഽസ്മി വരം ദാസ്യാമി േത ഽനഘ
11 വരം വൃണീഷ്വ രാേജ ദാതാ ഹ്യ് അസ്മി തവാനഘ
േയ ഹി േമ പുരുഷാ ഭക്താ ന േതഷാം അസ്തി ദുർഗതിഃ
12 [യ്]
അരണീ സഹിതം യസ്യ മൃഗ ആദായ ഗച്ഛതി
തസ്യാഗ്നേയാ ന ലുേപ്യരൻ ഥേമാ ഽ വേരാ മമ
13 [ധർമ]
അരണീ സഹിതം തസ്യ ാഹ്മണസ്യ ഹൃതം മയാ
മൃഗേവേഷണ കൗേന്തയ ജിജ്ഞാസാർഥം തവ േഭാ
14 [ൈവ]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 24 65

ദദാനീത്യ് ഏവ ഭവഗാൻ ഉത്തരം ത്യപദ്യത
അന്യം വരയ ഭ ം േത വരം ത്വം അമേരാപമ
15 [യ്]
വർഷാണി ദ്വാദശാരേണ്യ േയാദശം ഉപസ്ഥിതം
ത േനാ നാഭിജാനീയുർ വസേതാ മനുജാഃ ക്വ ചിത്
16 [ൈവ]
ദദാനീത്യ് ഏവ ഭഗവാൻ ഉത്തരം ത്യപദ്യത
ഭൂേയാ ചാശ്വാസയാം ആസ കൗേന്തയം സത്യവി മം
17 യദ്യ് അപി േസ്വന രൂേപണ ചരിഷ്യഥ മഹീം ഇമാം
ന േവാ വിജ്ഞാസ്യേത കശ് ചിത് ിഷു േലാേകഷു ഭാരത
18 വർഷം േയാദശം േചദം മത് സാദാത് കുരൂർവഹാഃ
വിരാടനഗേര ഗൂഢാ അവിജ്ഞാതാശ് ചരിഷ്യഥ
19 യദ് വഃ സങ്കൽപിതം രൂപം മനസാ യസ്യ യാദൃശം
താദൃശം താദൃശം സർേവ ഛന്ദേതാ ധാരയിഷ്യഥ
20 അരിണീ സഹിതം േചദം ാഹ്മണായ യച്ഛത
ജിജ്ഞാസാർഥം മയാ ഹ്യ് ഏതദ് ആഹൃതം മൃഗരൂപിണാ
21 തൃതീയം ഗൃഹ്യതാം പു വരം അ തിമം മഹത്
ത്വം ഹി മത് ഭേവാ രാജൻ വിദുരശ് ച മമാംശ ഭാക്
22 [യ്]
േദവേദേവാ മയാ ദൃേഷ്ടാ ഭവാൻ സാക്ഷാത് സനാതനഃ
യം ദദാസി വരം തുഷ്ടസ് തം ഹീഷ്യാമ്യ് അഹം പിതഃ
23 ജേയയം േലാഭേമാഹൗ ച േ ാധം ചാഹം സദാ വിേഭാ
ദാേന തപസി സേത്യ ച മേനാ േമ സതതം ഭേവത്
24 [ധർമ]
ഉപപേന്നാ ഗുൈണഃ സർൈവഃ സ്വഭാേവനാസി പാണ്ഡവ
ഭവാൻ ധർമഃ പുനശ് ൈചവ യേഥാക്തം േത ഭവിഷ്യതി
25 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർ ദേധ ധർേമാ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
സേമതാഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ സുഖസുപ്താ മനസ്വിനഃ
26 അേഭ്യത്യ ചാ മം വീരാഃ സർവ ഏവ ഗത മാഃ
ആരേണയം ദദുസ് തൈസ്മ ാഹ്മണായ തപസ്വിേന
27 ഇദം സമുത്ഥാന സമാഗമം മഹത്; പിതുശ് ച പു സ്യ ച കീർതിവർധനം
പഠൻ നരഃ സ്യാദ് വിജീേത ിേയാ വശീ; സപു പൗ ഃ ശതവർഷ ഭാഗ്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 24 66

ഭേവത്
28 ന ചാപ്യ് അധർേമ ന സുഹൃദ് വിേഭദേന; പരസ്വഹാേര പരദാരമർശേന
കദര്യ ഭാേവ ന രേമൻ മേനാ സദാ; നൃണാം സദാഖ്യാനം ഇദം വിജാനതാം
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അധ്യായം 299

1 [ൈവ]
തതസ് േത യക്ഷവചനാദ് ഉദതിഷ്ഠന്ത പാണ്ഡവാഃ

ത്പിപാേസ ച സർേവഷാം ക്ഷേണ തസ്മിൻ വ്യഗച്ഛതാം
2 [യ്]
രസസ്യ് ഏേകന പാേദന തിഷ്ഠന്തം അപരാജിതം
പൃച്ഛാമി േകാ ഭവാൻ േദേവാ ന േമ യേക്ഷാ മേതാ ഭവാൻ
3 വസൂനാം വാ ഭവാൻ ഏേകാ രു ാണാം അഥ വാ ഭവാൻ
അഥ വാ മരുതാം േ േഷ്ഠാ വർജീ വാ ിദേശശ്വരഃ
4 മമ ഹി ാതര ഇേമ സഹ ശതേയാധിനഃ
ന തം േയാഗം പശ്യാമി േയന സ ർ വിനിപാതിതാഃ
5 സുഖം തിവിബുദ്ധാനാം ഇ ിയാണ്യ് ഉപലക്ഷേയ
സ ഭവാൻ സുഹൃദ് അസ്മാകം അഥ വാ നഃ പിതാ ഭവാൻ
6 [യക്സ]
അഹം േത ജനകസ് താത ധർേമാ മൃദു പരാ മ
ത്വാം ദിദൃ ർ അനു ാേപ്താ വിദ്ധി മാം ഭരതർഷഭ
7 യേശാ സത്യം ദമഃ ശൗചം ആർജവം ീർ അചാപലം
ദാനം തേപാ ഹ്മചര്യം ഇത്യ് ഏതാസ് തനേവാ മമ
8 അഹിംസാ സമതാ ശാന്തിസ് തേപാ ശൗചം അമത്സരഃ
ദ്വാരാണ്യ് ഏതാനി േമ വിദ്ധി ിേയാ ഹ്യ് അസി സദാ മമ
9 ദിഷ്ട്യാ പഞ്ചസു രേക്താ ഽസി ദിഷ്ട്യാ േത ഷട്പദീ ജിതാ
േദ്വ പൂർേവ മധ്യേമ േദ്വ ച േദ്വ ചാേന്ത സാമ്പരായിേക
10 ധർേമാ ഽഹം അസ്മി ഭ ം േത ജിജ്ഞാസുസ് ത്വം ഇഹാഗതഃ
ആനൃശംേസ്യന തുേഷ്ടാ ഽസ്മി വരം ദാസ്യാമി േത ഽനഘ
11 വരം വൃണീഷ്വ രാേജ ദാതാ ഹ്യ് അസ്മി തവാനഘ
േയ ഹി േമ പുരുഷാ ഭക്താ ന േതഷാം അസ്തി ദുർഗതിഃ
12 [യ്]
അരണീ സഹിതം യസ്യ മൃഗ ആദായ ഗച്ഛതി
തസ്യാഗ്നേയാ ന ലുേപ്യരൻ ഥേമാ ഽ വേരാ മമ
13 [ധർമ]
അരണീ സഹിതം തസ്യ ാഹ്മണസ്യ ഹൃതം മയാ
മൃഗേവേഷണ കൗേന്തയ ജിജ്ഞാസാർഥം തവ േഭാ
14 [ൈവ]
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ദദാനീത്യ് ഏവ ഭവഗാൻ ഉത്തരം ത്യപദ്യത
അന്യം വരയ ഭ ം േത വരം ത്വം അമേരാപമ
15 [യ്]
വർഷാണി ദ്വാദശാരേണ്യ േയാദശം ഉപസ്ഥിതം
ത േനാ നാഭിജാനീയുർ വസേതാ മനുജാഃ ക്വ ചിത്
16 [ൈവ]
ദദാനീത്യ് ഏവ ഭഗവാൻ ഉത്തരം ത്യപദ്യത
ഭൂേയാ ചാശ്വാസയാം ആസ കൗേന്തയം സത്യവി മം
17 യദ്യ് അപി േസ്വന രൂേപണ ചരിഷ്യഥ മഹീം ഇമാം
ന േവാ വിജ്ഞാസ്യേത കശ് ചിത് ിഷു േലാേകഷു ഭാരത
18 വർഷം േയാദശം േചദം മത് സാദാത് കുരൂർവഹാഃ
വിരാടനഗേര ഗൂഢാ അവിജ്ഞാതാശ് ചരിഷ്യഥ
19 യദ് വഃ സങ്കൽപിതം രൂപം മനസാ യസ്യ യാദൃശം
താദൃശം താദൃശം സർേവ ഛന്ദേതാ ധാരയിഷ്യഥ
20 അരിണീ സഹിതം േചദം ാഹ്മണായ യച്ഛത
ജിജ്ഞാസാർഥം മയാ ഹ്യ് ഏതദ് ആഹൃതം മൃഗരൂപിണാ
21 തൃതീയം ഗൃഹ്യതാം പു വരം അ തിമം മഹത്
ത്വം ഹി മത് ഭേവാ രാജൻ വിദുരശ് ച മമാംശ ഭാക്
22 [യ്]
േദവേദേവാ മയാ ദൃേഷ്ടാ ഭവാൻ സാക്ഷാത് സനാതനഃ
യം ദദാസി വരം തുഷ്ടസ് തം ഹീഷ്യാമ്യ് അഹം പിതഃ
23 ജേയയം േലാഭേമാഹൗ ച േ ാധം ചാഹം സദാ വിേഭാ
ദാേന തപസി സേത്യ ച മേനാ േമ സതതം ഭേവത്
24 [ധർമ]
ഉപപേന്നാ ഗുൈണഃ സർൈവഃ സ്വഭാേവനാസി പാണ്ഡവ
ഭവാൻ ധർമഃ പുനശ് ൈചവ യേഥാക്തം േത ഭവിഷ്യതി
25 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർ ദേധ ധർേമാ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
സേമതാഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ സുഖസുപ്താ മനസ്വിനഃ
26 അേഭ്യത്യ ചാ മം വീരാഃ സർവ ഏവ ഗത മാഃ
ആരേണയം ദദുസ് തൈസ്മ ാഹ്മണായ തപസ്വിേന
27 ഇദം സമുത്ഥാന സമാഗമം മഹത്; പിതുശ് ച പു സ്യ ച കീർതിവർധനം
പഠൻ നരഃ സ്യാദ് വിജീേത ിേയാ വശീ; സപു പൗ ഃ ശതവർഷ ഭാഗ്
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ഭേവത്
28 ന ചാപ്യ് അധർേമ ന സുഹൃദ് വിേഭദേന; പരസ്വഹാേര പരദാരമർശേന
കദര്യ ഭാേവ ന രേമൻ മേനാ സദാ; നൃണാം സദാഖ്യാനം ഇദം വിജാനതാം
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