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അധ്യായം 76

1 [അർജുന]
ഉക്തം യുധിഷ്ഠിേരൈണവ യാവദ് വാച്യം ജനാർദന
തവ വാക്യം തു േമ ത്വാ തിഭാതി പരന്തപ
2 ൈനവ ശമം അ ത്വം മന്യേസ സുകരം േഭാ
േലാഭാദ് വാ ധൃതരാ സ്യ ൈദന്യാദ് വാ സമുപസ്ഥിതാത്
3 അഫലം മന്യേസ ചാപി പുരുഷസ്യ പരാ മം
ന ചാന്തേരണ കർമാണി പൗരുേഷണ ഫേലാദയഃ
4 തദ് ഇദം ഭാഷിതം വാക്യം തഥാ ച ന തൈഥവ ച
ന ൈചതദ് ഏവം ഷ്ടവ്യം അസാധ്യം ഇതി കിം ചന
5 കിം ൈചതൻ മന്യേസ കൃ ം അസ്മാകം പാപം ആദിതഃ
കുർവന്തി േതഷാം കർമാണി േയഷാം നാസ്തി ഫേലാദയഃ
6 സമ്പാദ്യമാനം സമ്യക് ച സ്യാത് കർമ സഫലം േഭാ
സ തഥാ കൃഷ്ണ വർതസ്വ യഥാ ശർമ ഭേവത് പൈരഃ
7 പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച ഭവാൻ പരമകഃ സുഹൃത്
സുരാണാം അസുരാണാം ച യഥാ വീര ജാപതിഃ
8 കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച തിപത്സ്വ നിരാമയം
അസ്മദ്ധിതം അനുഷ്ഠാതും ന മേന്യ തവ ദുഷ്കരം
9 ഏവം േചത് കാര്യതാം ഏതി കാര്യം തവ ജനാർദന
ഗമനാദ് ഏവം ഏവ ത്വം കരിഷ്യസി ന സംശയഃ
10 ചികീർഷിതം അഥാന്യത് േത തസ്മിൻ വീര ദുരാത്മനി
ഭവിഷ്യതി തഥാ സർവം യഥാ തവ ചികീർഷിതം
11 ശർമ ൈതഃ സഹ വാ േനാ ഽ തവ വാ യച് ചികീർഷിതം
വിചാര്യമാേണാ യഃ കാമസ് തവ കൃഷ്ണ സ േനാ ഗുരുഃ
12 ന സ നാർഹതി ദുഷ്ടാത്മാ വധം സസുത ബാന്ധവഃ
േയന ധർമസുേത ദൃഷ്ട്വാ ന സാ ീർ ഉപമർഷിതാ
13 യച് ചാപ്യ് അപശ്യേതാപായം ധർമിഷ്ഠം മധുസൂദന
ഉപാേയന നൃശംേസന ഹൃതാ ദുർദ ത േദവിനാ
14 കഥം ഹി പുരുേഷാ ജാതഃ ക്ഷ ിേയഷു ധനുർധരഃ
സമാഹൂേതാ നിവർേതത ാണത്യാേഗ ഽപ്യ് ഉപസ്ഥിേത
15 അധേമണ ജിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ വേന ജിതാംസ് തഥാ
വധ്യതാം മമ വാർേഷ്ണയ നിർഗേതാ ഽസൗ സുേയാധനഃ
16 ന ൈചതദ് അദ്ഭുതം കൃഷ്ണ മി ാർേഥ യച് ചികീർഷസി
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ിയാ കഥം നു മുഖ്യാ സ്യാൻ മൃദുനാ േവതേരണ വാ
17 അഥ വാ മന്യേസ ജ്യായാൻ വധസ് േതഷാം അനന്തരം
തദ് ഏവ ിയതാം ആശു ന വിചാര്യം അതസ് ത്വയാ
18 ജാനാസി ഹി യഥാ േതന ൗപദീ പാപബുദ്ധിനാ
പരി ിഷ്ടാ സഭാമേധ്യ തച് ച തസ്യാപി മർഷിതം
19 സ നാമ സമ്യഗ് വർേതത പാണ്ഡേവഷ്വ് ഇതി മാധവ
ന േമ സഞ്ജായേത ബുദ്ധിർ ബീജം ഉപ്തം ഇേവാഷേര
20 തസ്മാദ് യൻ മന്യേസ യുക്തം പാണ്ഡവാനാം ച യദ് ധിതം
തദ് ആശു കുരു വാർേഷ്ണയ യൻ നഃ കാര്യം അനന്തരം
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അധ്യായം 77

1 [ഭഗവാൻ]
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി പാണ്ഡവ
സർവം ത്വ് ഇദം സമായത്തം ബീഭേത്സാ കർമേണാർ ദ്വേയാഃ
2 േക്ഷ ം ഹി രസവച് ഛുദ്ധം കർഷേകേണാപപാദിതം
ഋേത വർഷം ന കൗേന്തയ ജാതു നിർവർതേയത് ഫലം
3 ത ൈവ പൗരുഷം യുർ ആേസകം യത്നകാരിതം
ത ചാപി വം പേശ്യച് േഛാഷണം ൈദവകാരിതം
4 തദ് ഇദം നിശ്ചിതം ബുദ്ധ്യാ പൂർൈവർ അപി മഹാത്മഭിഃ
ൈദേവ ച മാനുേഷ ൈചവ സംയുക്തം േലാകകാരണം
5 അഹം ഹി തത് കരിഷ്യാമി പരം പുരുഷകാരതഃ
ൈദവം തു ന മയാ ശക്യം കർമ കർതും കഥം ചന
6 സ ഹി ധർമം ച സത്യം ച ത്യക്ത്വാ ചരതി ദുർമതിഃ
ന ഹി സന്തപ്യേത േതന തഥാരൂേപണ കർമണാ
7 താം ചാപി ബുദ്ധിം പാപിഷ്ഠാം വർധയന്ത്യ് അസ്യ മ ിണഃ
ശകുനിഃ സൂതപു ശ് ച ാതാ ദുഃശാസനസ് തഥാ
8 സ ഹി ത്യാേഗന രാജ്യസ്യ ന ശമം സമുേപഷ്യതി
അന്തേരണ വധാത് പാർഥ സാനുബന്ധഃ സുേയാധനഃ
9 ന ചാപി ണിപാേതന ത്യ ം ഇച്ഛതി ധർമരാട്
യാച്യമാനസ് തു രാജ്യം സ ന ദാസ്യതി ദുർമതിഃ
10 ന തു മേന്യ സ തദ് വാേച്യാ യദ് യുധിഷ്ഠിര ശാസനം
ഉക്തം േയാജനം ത ധർമരാേജന ഭാരത
11 തഥാ പാപസ് തു തത് സർവം ന കരിഷ്യതി കൗരവഃ
തസ്മിംശ് ചാ ിയമാേണ ഽസൗ േലാകവേധ്യാ ഭവിഷ്യതി
12 മമ ചാപി സ വേധ്യാ ൈവ ജഗതശ് ചാപി ഭാരത
േയന കൗമാരേക യൂയം സർേവ വി കൃതാസ് തഥാ
13 വി ലുപ്തം ച േവാ രാജ്യം നൃശംേസന ദുരാത്മനാ
ന േചാപശാമ്യേത പാപഃ ിയം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിേര
14 അസകൃച് ചാപ്യ് അഹം േതന ത്വത്കൃേത പാർഥ േഭദിതഃ
ന മയാ തദ്ഗൃഹീതം ച പാപം തസ്യ ചികീർഷിതം
15 ജാനാസി ഹി മഹാബാേഹാ ത്വം അപ്യ് അസ്യ പരം മതം

ിയം ചികീർഷമാണം ച ധർമരാജസ്യ മാം അപി
16 സ ജാനംസ് തസ്യ ചാത്മാനം മമ ൈചവ പരം മതം
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അജാനന്ന് ഇവ ചാകസ്മാദ് അർജുനാദ്യാഭിശങ്കേസ
17 യച് ചാപി പരമം ദിവ്യം തച് ചാപ്യ് അവഗതം ത്വയാ
വിധാനവിഹിതം പാർഥ കഥം ശർമ ഭേവത് പൈരഃ
18 യത് തു വാചാ മയാ ശക്യം കർമണാ ചാപി പാണ്ഡവ
കരിേഷ്യ തദ് അഹം പാർഥ ന ത്വ് ആശംേസ ശമം പൈരഃ
19 കഥം േഗാഹരേണ യാദ് ഇച്ഛഞ് ശർമ തഥാവിധം
യാച്യമാേനാ ഽപി ഭീേഷ്മണ സംവത്സരഗേത ഽധ്വനി
20 തൈദവ േത പരാഭൂതാ യദാ സങ്കൽപിതാസ് ത്വയാ
ലവശഃ ക്ഷണശശ് ചാപി ന ച തുഷ്ടഃ സുേയാധനഃ
21 സർവഥാ തു മയാ കാര്യം ധർമരാജസ്യ ശാസനം
വിഭാവ്യം തസ്യ ഭൂയശ് ച കർമ പാപം ദുരാത്മനഃ
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അധ്യായം 78

1 [നകുല]
ഉക്തം ബഹുവിധം വാക്യം ധർമരാേജന മാധവ
ധർമേജ്ഞന വദാേന്യന ധർമയുക്തം ച തത്ത്വതഃ
2 മതം ആജ്ഞായ രാജ്ഞശ് ച ഭീമേസേനന മാധവ
സംശേമാ ബാഹുവീര്യം ച ഖ്യാപിതം മാധവാത്മനഃ
3 തൈഥവ ഫൽഗുേനനാപി യദ് ഉക്തം തത് ത്വയാ തം
ആത്മനശ് ച മതം വീര കഥിതം ഭവതാസകൃത്
4 സർവം ഏതദ് അതി മ്യ ത്വാ പരമതം ഭവാൻ
യത് ാപ്തകാലം മേന്യഥാസ് തത് കുര്യാഃ പുരുേഷാത്തമ
5 തസ്മിംസ് തസ്മിൻ നിമിേത്ത ഹി മതം ഭവതി േകശവ

ാപ്തകാലം മനുേഷ്യണ സ്വയം കാര്യം അരിന്ദമ
6 അന്യഥാ ചിന്തിേതാ ഹ്യ് അർഥഃ പുനർ ഭവതി േസാ ഽന്യഥാ
അനിത്യ മതേയാ േലാേക നരാഃ പുരുഷസത്തമ
7 അന്യഥാ ബുദ്ധേയാ ഹ്യ് ആസന്ന് അസ്മാസു വനവാസിഷു
അദൃേശ്യഷ്വ് അന്യഥാ കൃഷ്ണ ദൃേശ്യഷു പുനർ അന്യഥാ
8 അസ്മാകം അപി വാർേഷ്ണയ വേന വിചരതാം തദാ
ന തഥാ ണേയാ രാേജ്യ യഥാ സ തി വർതേത
9 നിവൃത്തവനവാസാൻ നഃ ത്വാ വീര സമാഗതാഃ
അക്ഷൗഹിേണ്യാ ഹി സേപ്തമാസ് ത്വത് സാദാജ് ജനാർദന
10 ഇമാൻ ഹി പുരുഷവ്യാ ാൻ അചിന്ത്യബലപൗരുഷാൻ
ആത്തശ ാൻ രേണ ദൃഷ്ട്വാ ന വ്യേഥദ് ഇഹ കഃ പുമാൻ
11 സ ഭവാൻ കുരുമേധ്യ തം സാന്ത്വപൂർവം ഭയാന്വിതം

യാദ് വാക്യം യഥാ മേന്ദാ ന വ്യേഥത സുേയാധനഃ
12 യുധിഷ്ഠിരം ഭീമേസനം ബീഭ ം ചാപരാജിതം
സഹേദവം ച മാം ൈചവ ത്വാം ച രാമം ച േകശവ
13 സാത്യകിം ച മഹാവീര്യം വിരാടം ച സഹാത്മജം

പദം ച സഹാമാത്യം ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
14 കാശിരാജം ച വി ാന്തം ധൃഷ്ടേകതും ച േചദിപം
മാംസേശാണിതഭൃൻ മർത്യഃ തിയുേധ്യത േകാ യുധി
15 സ ഭവാൻ ഗമനാദ് ഏവ സാധയിഷ്യത്യ് അസംശയം
ഇഷ്ടം അർഥം മഹാബാേഹാ ധർമരാജസ്യ േകവലം
16 വിദുരശ് ൈചവ ഭീഷ്മശ് ച േ ാണശ് ച സഹ ബാ ികഃ
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േ യഃ സമർഥാ വിജ്ഞാതും ഉച്യമാനം ത്വയാനഘ
17 േത ൈചനം അനുേനഷ്യന്തി ധൃതരാ ം ജനാധിപം
തം ച പാപസമാചാരം സഹാമാത്യം സുേയാധനം
18 േ ാതാ ചാർഥസ്യ വിദുരസ് ത്വം ച വക്താ ജനാർദന
കം ഇവാർഥം വിവർതന്തം സ്ഥാപേയതാം ന വർത്മനി
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അധ്യായം 79

1 [സഹേദവ]
യദ് ഏതത് കഥിതം രാജ്ഞാ ധർമ ഏഷ സനാതനഃ
യഥാ തു യുദ്ധം ഏവ സ്യാത് തഥാ കാര്യം അരിന്ദമ
2 യദി ശമം ഇേച്ഛയുഃ കുരവഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
തഥാപി യുദ്ധം ദാശാർഹ േയാജേയഥാഃ സൈഹവ ൈതഃ
3 കഥം നു ദൃഷ്ട്വാ പാഞ്ചാലീം തഥാ ിഷ്ടാം സഭാ ഗതാം
അവേധന ശാേമ്യത മമ മന ഃ സുേയാധേന
4 യദി ഭീമാർജുനൗ കൃഷ്ണ ധർമരാജശ് ച ധാർമികഃ
ധർമം ഉ ജ്യ േതനാഹം േയാ ം ഇച്ഛാമി സംയുേഗ
5 [സാത്യകി]
സത്യം ആഹ മഹാബാേഹാ സഹേദേവാ മഹാമതിഃ
ദുേര്യാധന വേധ ശാന്തിസ് തസ്യ േകാപസ്യ േമ ഭേവത്
6 ജാനാസി ഹി യഥാദൃഷ്ട്വാ ചീരാജിനധരാൻ വേന
തവാപി മന ർ ഉദ്ഭൂേതാ ദുഃഖിതാൻ േ ക്ഷ്യ പാണ്ഡവാൻ
7 തസ്മാൻ മാ ീ സുതഃ ശൂേരാ യദ് ആഹ പുരുഷർഷഭഃ
വചനം സർവേയാധാനാം തൻ മതം പുരുേഷാത്തമ
8 [വ്]
ഏവം വദതി വാക്യം തു യുയുധാേന മഹാമതൗ
സുഭീമഃ സിംഹനാേദാ ഽഭൂദ് േയാധാനാം ത സർവശഃ
9 സർേവ ഹി സർവേതാ വീരാസ് തദ് വചഃ ത്യപൂജയൻ
സാധു സാധ്വ് ഇതി ൈശേനയം ഹർഷയേന്താ യുയുത്സവഃ
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അധ്യായം 80

1 [വ്]
രാജ്ഞസ് തു വചനം ത്വാ ധർമാർഥസഹിതം ഹിതം
കൃഷ്ണാ ദാശാർഹം ആസീനം അ വീച് േഛാകകർഷിതാ
2 സുതാ പദരാജസ്യ സ്വസിതായത മൂർധജാ
സ ജ്യ സഹേദവം ച സാത്യകിം ച മഹാരഥം
3 ഭീമേസനം ച സംശാന്തം ദൃഷ്ട്വാ പരമദുർമനാഃ
അ പൂർേണക്ഷണാ വാക്യം ഉവാേചദം മനസ്വിനീ
4 വിദിതം േത മഹാബാേഹാ ധർമജ്ഞ മധുസൂദന
യഥാ നികൃതിം ആസ്ഥായ ംശിതാഃ പാണ്ഡവാഃ സുഖാത്
5 ധൃതരാ സ്യ പുേ ണ സാമാേത്യന ജനാർദന
യഥാ ച സഞ്ജേയാ രാജ്ഞാ മ ം രഹസി ാവിതഃ
6 യുധിഷ്ഠിേരണ ദാശാർഹ തച് ചാപി വിദിതം തവ
യേഥാക്തഃ സഞ്ജയശ് ൈചവ തച് ച സർവം തം ത്വയാ
7 പഞ്ച നസ് താത ദീയന്താം ാമാ ഇതി മഹാദ േത
കുശ സ്ഥലം വൃകസ്ഥലം ആസന്ദീ വാരണാവതം
8 അവസാനം മഹാബാേഹാ കിം ചിദ് ഏവ തു പഞ്ചമം
ഇതി ദുേര്യാധേനാ വാച്യഃ സുഹൃദശ് ചാസ്യ േകശവ
9 തച് ചാപി നാകേരാദ് വാക്യം ത്വാ കൃഷ്ണ സുേയാധനഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ ദാശാർഹ ീമതഃ സന്ധിം ഇച്ഛതഃ
10 അ ദാേനന രാജ്യസ്യ യദി കൃഷ്ണ സുേയാധനഃ
സന്ധിം ഇേച്ഛൻ ന കർതവ്യസ് ത ഗത്വാ കഥം ചന
11 ശക്ഷ്യന്തി ഹി മഹാബാേഹാ പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജൈയഃ സഹ
ധാർതരാ ബലം േഘാരം ദ്ധം തിസമാസിതും
12 ന ഹി സാമ്നാ ന ദാേനന ശേക്യാ ഽർഥസ് േതഷു കശ് ചന
തസ്മാത് േതഷു ന കർതവ്യാ കൃപാ േത മധുസൂദന
13 സാമ്നാ ദാേനന വാ കൃഷ്ണ േയ ന ശാമ്യന്തി ശ വഃ
േമാക്തവ്യസ് േതഷു ദണ്ഡഃ സ്യാജ് ജീവിതം പരിരക്ഷതാ
14 തസ്മാത് േതഷു മഹാദണ്ഡഃ േക്ഷപ്തവ്യഃ ക്ഷി ം അച ത
ത്വയാ ൈചവ മഹാബാേഹാ പാണ്ഡൈവഃ സഹ സൃജ്ഞ്ജൈയഃ
15 ഏതത് സമർഥം പാർഥാനാം തവ ൈചവ യശഃ കരം

ിയമാണം ഭേവത് കൃഷ്ണ ക്ഷ സ്യ ച സുഖാവഹം
16 ക്ഷ ിേയണ ഹി ഹന്തവ്യഃ ക്ഷ ിേയാ േലാഭം ആസ്ഥിതഃ
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അക്ഷ ിേയാ വാ ദാശാർഹ സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠതാ
17 അന്യ ാഹ്മണാത് താത സർവപാേപഷ്വ് അവസ്ഥിതാത്
ഗുരുർ ഹി സർവവർണാനാം ാഹ്മണഃ സൃതാ ഭുജ്
18 യഥാ വേധ്യ ഭേവദ് േദാേഷാ വധ്യമാേന ജനാർദന
സ വധ്യസ്യാവേധ ദൃഷ്ട ഇതി ധർമവിേദാ വിദുഃ
19 യഥാ ത്വാം ന േശദ് ഏഷ േദാഷഃ കൃഷ്ണ തഥാ കുരു
പാണ്ഡൈവഃ സഹ ദാശാർഹ സൃഞ്ജൈയശ് ച സൈസനിൈകഃ
20 പുനർ ഉക്തം ച വക്ഷ്യാമി വി ംേഭണ ജനാർദന
കാ നു സീമന്തിനീ മാദൃക് പൃഥിവ്യാം അസ്തി േകശവ
21 സുതാ പദരാജസ്യ േവദിമധ്യാത് സമുത്ഥിതാ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭഗിനീ തവ കൃഷ്ണ ിയാ സഖീ
22 ആജമീഢ കുലം ാപ്താ ഷാ പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
മഹിഷീ പാ പു ാണാം പേഞ്ച സമവർചസാം
23 സുതാ േമ പഞ്ചഭിർ വീൈരഃ പഞ്ച ജാതാ മഹാരഥാഃ
അഭിമന ർ യഥാ കൃഷ്ണ തഥാ േത തവ ധർമതഃ
24 സാഹം േകശ ഹം ാപ്താ പരി ിഷ്ടാ സഭാം ഗതാ
പശ്യതാം പാ പു ാണാം ത്വയി ജീവതി േകശവ
25 ജീവ കൗരേവേയഷു പാഞ്ചാേലഷ്വ് അഥ വൃഷ്ണിഷു
ദാസീ ഭൂതാസ്മി പാപാനാം സഭാമേധ്യ വ്യവസ്ഥിതാ
26 നിരാമർേഷഷ്വ് അേചേഷ്ടഷു േ ക്ഷമാേണഷു പാ ഷു

ാഹി മാം ഇതി േഗാവിന്ദ മനസാ കാങ്ക്ഷിേതാ ഽസി േമ
27 യ മാം ഭഗവാൻ രാജാ ശ്വശുേരാ വാക്യം അ വീത്
വരം വൃണീഷ്വ പാഞ്ചാലി വരാർഹാസി മതാസി േമ
28 അദാസാഃ പാണ്ഡവാഃ സ സരഥാഃ സായുധാ ഇതി
മേയാേക്ത യ നിർമുക്താ വനവാസായ േകശവ
29 ഏവംവിധാനാം ദുഃഖാനാം അഭിേജ്ഞാ ഽസി ജനാർദന

ാഹി മാം പുണ്ഡരീകാക്ഷ സഭർതൃജ്ഞാതിബാന്ധവാം
30 നന്വ് അഹം കൃഷ്ണ ഭീഷ്മസ്യ ധൃതരാ സ്യ േചാഭേയാഃ

ഷാ ഭവാമി ധർേമണ സാഹം ദാസീ കൃതാഭവം
31 ധിഗ് ബലം ഭീമേസനസ്യ ധിക് പാർഥസ്യ ധനുഷ്മതാം
യ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണ മുഹൂർതം അപി ജീവതി
32 യദി േത ഽഹം അനു ാഹ്യാ യദി േത ഽസ്തി കൃപാ മയി
ധാർതരാേ ഷു ൈവ േകാപഃ സർവഃ കൃഷ്ണ വിധീയതാം
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33 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ മൃദു സംഹാരം വൃജിനാ ം സുദർശനം
സുനീലം അസിതാപാംഗീ പുണ്യഗന്ധാധിവാസിതം
34 സർവലക്ഷണസമ്പന്നം മഹാഭുജഗ വർചസം
േകശപക്ഷം വരാേരാഹാ ഗൃഹ്യ സേവ്യന പാണിനാ
35 പദ്മാക്ഷീ പുണ്ഡരീകാക്ഷം ഉേപത്യ ഗജഗാമിനീ
അ പൂർേണക്ഷണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണം വചനം അ വീത്
36 അയം േത പുണ്ഡരീകാക്ഷ ദുഃശാസന കേരാ തഃ
സ്മർതവ്യഃ സർവകാേലഷു പേരഷാം സന്ധിം ഇച്ഛതാ
37 യദി ഭീമാർജുനൗ കൃഷ്ണ കൃപണൗ സന്ധികാമുകൗ
പിതാ േമ േയാത്സ്യേത വൃദ്ധഃ സഹ പുൈ ർ മഹാരൈഥഃ
38 പഞ്ച ൈചവ മഹാവീര്യാഃ പു ാ േമ മധുസൂദന
അഭിമന ം പുര ത്യ േയാത്സ്യന്തി കുരുഭിഃ സഹ
39 ദുഃശാസന ഭുജം ശ്യാമം സഞ്ഛിന്നം പാംസുഗുണ്ഠിതം
യദ്യ് അഹം തം ന പശ്യാമി കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
40 േയാദശ ഹി വർഷാണി തീക്ഷന്ത്യാ ഗതാനി േമ
നിധായ ഹൃദേയ മന ം ദീപ്തം ഇവ പാവകം
41 വിദീര്യേത േമ ഹൃദയം ഭീമ വാക്ശല്യ പീഡിതം
േയാ ഽയം അദ്യ മഹാബാഹുർ ധർമം സമനുപശ്യതി
42 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ബാഷ്പസേന്നന കേണ്ഠനായത േലാചനാ
രുേരാദ കൃഷ്ണാ േസാത്കമ്പം സസ്വരം ബാഷ്പഗദ്ഗദം
43 സ്തനൗ പീനായതേ ാണീ സഹിതാവ് അഭിവർഷതീ

വീ ഭൂതം ഇവാത ഷ്ണം ഉ ജദ് വാരി േന ജം
44 താം ഉവാച മഹാബാഹുഃ േകശവഃ പരിസാന്ത്വയൻ
അചിരാദ് ക്ഷ്യേസ കൃേഷ്ണ രുദതീർ ഭരത ിയഃ
45 ഏവം താ ഭീരു േരാത്സ്യന്തി നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവാഃ
ഹതമി ാ ഹതബലാ േയഷാം ദ്ധാസി ഭാമിനി
46 അഹം ച തത് കരിഷ്യാമി ഭീംമാർജുന യൈമഃ സഹ
യുധിഷ്ഠിര നിേയാേഗന ൈദവാച് ച വിധിനിർമിതാത്
47 ധാർതരാ ാഃ കാലപക്വാ ന േചച് ഛൃണ്വന്തി േമ വചഃ
േശഷ്യേന്ത നിഹതാ ഭൂമൗ ശ്വശൃഗാലാദനീ കൃതാഃ
48 ചേലദ് ധി ഹിമവാഞ് ൈശേലാ േമദിനീ ശതധാ ഭേവത്
ദ്യൗഃ പേതച് ച സനക്ഷ ാ ന േമ േമാഘം വേചാ ഭേവത്
49 സത്യം േത തിജാനാമി കൃേഷ്ണ ബാേഷ്പാ നിഗൃഹ്യതാം
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ഹതാമി ാഞ് ിയാ യുക്താൻ അചിരാദ് ക്ഷ്യേസ പതീൻ
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അധ്യായം 81

1 [അർജുന]
കുരൂണാം അദ്യ സർേവഷാം ഭവാൻ സുഹൃദ് അനുത്തമഃ
സംബന്ധീ ദയിേതാ നിത്യം ഉഭേയാഃ പക്ഷേയാർ അപി
2 പാണ്ഡൈവർ ധാർതരാ ാണാം തിപാദ്യം അനാമയം
സമർഥ ശമം ൈചഷാം കർതും ത്വം അസി േകശവ
3 ത്വം ഇതഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷ സുേയാധനം അമർഷണം
ശാന്ത്യ് അർഥം ഭാരതം യാ യത് തദ് വാച്യം അമി ഹൻ
4 ത്വയാ ധർമാർഥയുക്തം േചദ് ഉക്തം ശിവം അനാമയം
ഹിതം നാദാസ്യേത ബാേലാ ദിഷ്ടസ്യ വശം ഏഷ്യതി
5 [ഭ]
ധർമ്യം അസ്മദ്ധിതം ൈചവ കുരൂണാം യദ് അനാമയം
ഏഷ യാസ്യാമി രാജാനം ധൃതരാ ം അഭീഷ്പ്സയാ
6 [വ്]
തേതാ വ്യേപേത തമസി സൂേര്യ വിമല ഉദ്ഗേത
ൈമേ മുഹൂർേത സ ാേപ്ത മൃദ്വ് അർചിഷി ദിവാകേര
7 കൗമുേദ മാസി േരവത്യാം ശരദ് അേന്ത ഹിമാഗേമ
സ്ഫീതസസ്യമുേഖ കാേല കല്യഃ സത്ത്വവതാം വരഃ
8 മംഗല്യാഃ പുണ്യനിർേഘാഷാ വാചഃ ശൃണ്വംശ് ച സൂനൃതാഃ

ാഹ്മണാനാം തീതാനാം ഋഷീണാം ഇവ വാസവഃ
9 കൃത്വാ പൗർവാഹ്ണികം കൃത്യം സ്നാതഃ ശുചിർ അല തഃ
ഉപതേസ്ഥ വിവസ്വന്തം പാവകം ച ജനാർദനഃ
10 ഋഷഭം പൃഷ്ഠ ആലഭ്യ ാഹ്മണാൻ അഭിവാദ്യ ച
അഗ്നിം ദക്ഷിണം കൃത്വാ പശ്യൻ കല്യാണം അ തഃ
11 തത് തിജ്ഞായ വചനം പാണ്ഡവസ്യ ജനാർദനഃ
ശിേനർ നപ്താരം ആസീനം അഭ്യഭാഷത സാത്യകിം
12 രഥ ആേരാപ്യതാം ശംഖശ് ച ം ച ഗദയാ സഹ
ഉപാസംഗാശ് ച ശക്ത്യശ് ച സർവ ഹരണാനി ച
13 ദുേര്യാധേനാ ഹി ദുഷ്ടാത്മാ കർണശ് ച സഹ സൗബലഃ
ന ച ശ ർ അവേജ്ഞയഃ ാകൃേതാ ഽപി ബലീയസാ
14 തതസ് തൻ മതം ആജ്ഞായ േകശവസ്യ പുരഃസരാഃ

സ ർ േയാജയിഷ്യേന്താ രഥം ച ഗദാഭൃതഃ
15 തം ദീപ്തം ഇവ കാലാഗ്നിം ആകാശഗം ഇവാധ്വഗം
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ച സൂര്യ കാശാഭ്യാം ച ാഭ്യാം സമല തം
16 അർധചൈ ശ് ച ചൈ ശ് ച മൈത്സ്യഃ സമൃഗപക്ഷിഭിഃ
പുൈഷ്പശ് ച വിവിൈധശ് ചി ം മണിരൈത്നശ് ച സർവശഃ
17 തരുണാദിത്യസങ്കാശം ബൃഹന്തം ചാരുദർശനം
മണിേഹമവിചി ാംഗം സുധ്വജം സുപതാകിനം
18 സൂപ രം അനാധൃഷ്യം ൈവയാ പരിവാരണം
യേശാഘ്നം ത്യമി ാണാം യദൂനാം നന്ദിവർധനം
19 വാജിഭിഃ ൈസന്യസു ീവം ഏധ പുഷ്പബലാഹൈകഃ
സ്നാൈതഃ സമ്പാദയാം ച ഃ സമ്പൈന്നഃ സർവസമ്പദാ
20 മഹിമാനം തു കൃഷ്ണസ്യ ഭൂയ ഏവാഭിവർധയൻ
സുേഘാഷഃ പതേഗേ ണ ധ്വേജന യുയുേജ രഥഃ
21 തം േമരുശിഖര ഖ്യം േമഘദു ഭി നിസ്വനം
ആരുേരാഹ രഥം ശൗരിർ വിമാനം ഇവ പുണ്യകൃത്
22 തതഃ സാത്യകിം ആേരാപ്യ യയൗ പുരുേഷാത്തമഃ
പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച രഥേഗാേഷണ നാദയൻ
23 വ്യേപാഢാ ഘനഃ കാലഃ ക്ഷേണന സമപദ്യത
ശിവശ് ചാനുവവൗ വായുഃ ശാന്തം അഭവദ് രവിഃ
24 ദക്ഷിണാനുേലാമാശ് ച മംഗല്യാ മൃഗപക്ഷിണഃ

യാേണ വാസുേദവസ്യ ബഭൂവുർ അനുയായിനഃ
25 മംഗല്യാർഥ പൈദഃ ശൈബ്ദർ അന്വവർതന്ത സർവശഃ
സാരസാഃ ശതപ ാശ് ച ഹംസാശ് ച മധുസൂദനം
26 മ ാഹുതി മഹാേഹാൈമർ ഹൂയമാനശ് ച പാവകഃ

ദക്ഷിണശിേഖാ ഭൂത്വാ വിധൂമഃ സമപദ്യത
27 വസിേഷ്ഠാ വാമേദവശ് ച ഭൂരിദ േമ്നാ ഗയഃ ഥഃ
ശു നാരദ വാൽമീകാ മരുതഃ കുശിേകാ ഭൃഗുഃ
28 ഹ്മ േദവർഷയശ് ൈചവ കൃഷ്ണം യദുസുഖാവഹം

ദക്ഷിണം അവർതന്ത സഹിതാ വാസവാനുജം
29 ഏവം ഏൈതർ മഹാഭാൈഗർ മഹർഷിഗണസാധുഭിഃ
പൂജിതഃ യയൗ കൃഷ്ണഃ കുരൂണാം സദനം തി
30 തം യാന്തം അനു ായാത് കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ േചാഭൗ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
31 േചകിതാനശ് ച വി ാേന്താ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച േചദിപഃ

പദഃ കാശിരാജശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
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32 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ സപു ശ് ച വിരാടഃ േകകൈയഃ സഹ
സംസാധനാർഥം യയുഃ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭം
33 തേതാ ഽനു ജ്യ േഗാവിന്ദം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
രാജ്ഞാം സകാേശ ദ തിമാൻ ഉവാേചദം വചസ് തദാ
34 േയാ ൈനവ കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാൻ നാർഥകാരണാത്
അന്യായം അനുവർേതത സ്ഥിരബുദ്ധിർ അേലാലുപഃ
35 ധർമേജ്ഞാ ധൃതിമാൻ ാജ്ഞഃ സർവഭൂേതഷു േകശവഃ
ഈശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം േദവേദവഃ താപവാൻ
36 തം സർവഗുണസമ്പന്നം ീവത്സ കൃതലക്ഷണം
സമ്പരിഷ്വജ്യ കൗേന്തയഃ സേന്ദ ം ഉപച േമ
37 യാ സാ ബാല്യാത് ഭൃത്യ് അസ്മാൻ പര്യവർധയതാബലാ
ഉപവാസതപഃ ശീലാ സദാ സ്വസ്ത്യയേന രതാ
38 േദവതാതിഥിപൂജാസു ഗുരുശു ഷേണ രതാ
വത്സലാ ിയപു ാ ച ിയാസ്മാകം ജനാർദന
39 സുേയാധന ഭയാദ് യാ േനാ ഽ ായതാമി കർശന
മഹേതാ മൃത സംബാധാദ് ഉത്തരൻ നൗർ ഇവാർണവാത്
40 അസ്മത് കൃേത ച സതതം യയാ ദുഃഖാനി മാധവ
അനുഭൂതാന്യ് അദുഃഖാർഹാ താം സ്മ പൃേച്ഛർ അനാമയം
41 ഭൃശം ആശ്വാസേയശ് ൈചനാം പു േശാകപരി താം
അഭിവാദ്യ സ്വേജഥാശ് ച പാണ്ഡവാൻ പരികീർതയൻ
42 ഊഢാത് ഭൃതി ദുഃഖാനി ശ്വശുരാണാം അരിന്ദമ
നികാരാൻ അതദർഹാ ച പശ്യന്തീ ദുഃഖം അ േത
43 അപി ജാതു സ കാലഃ സ്യാത് കൃഷ്ണ ദുഃഖവിപര്യയഃ
യദ് അഹം മാതരം ിഷ്ടാം സുേഖ ദധ്യാം അരിന്ദമ
44 ജേന്താ ഽന്വധാവത് സാ കൃപണാ പു ഗൃദ്ധിനീ
രുദതീം അപഹാൈയനാം ഉപഗച്ഛാമ യദ് വനം
45 ന നൂനം ിയേത ദുഃൈഖഃ സാ േചജ് ജീവതി േകശവ
തഥാ പു ാധിഭിർ ഗാഢം ആർതാ ഹ്യ് ആനർത സത്കൃതാ
46 അഭിവാദ്യാ തു സാ കൃഷ്ണ ത്വയാ മദ്വചനാദ് വിേഭാ
ധൃതരാ ശ് ച കൗരേവ്യാ രാജാനശ് ച വേയാ ഽധികാഃ
47 ഭീഷ്മം േ ാണം കൃപം ൈചവ മഹാരാജം ച ബാ ികം

ൗണിം ച േസാമദത്തം ച സർവാംശ് ച ഭരതാൻ പൃഥക്
48 വിദുരം ച മഹാ ാജ്ഞം കുരൂണാം മ ധാരിണം
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അഗാധ ബുദ്ധിം ധർമജ്ഞം സ്വേജഥാ മധുസൂദന
49 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ േകശവം ത രാജമേധ്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
അനുജ്ഞാേതാ നിവവൃേത കൃഷ്ണം കൃത്വാ ദക്ഷിണം
50 ജന്ന് ഏവ തു ബീഭ ഃ സഖായം പുരുഷർഷഭം
അ വീത് പരവീരഘ്നം ദാശാർഹം അപരാജിതം
51 യദ് അസ്മാകം വിേഭാ വൃത്തം പുരാ ൈവ മ നിശ്ചേയ
അർധരാജ്യസ്യ േഗാവിന്ദ വിദിതം സർവരാജസു
52 തച് േചദ് ദദ്യാദ് അസംേഗന സത്കൃത്യാനവമന്യ ച

ിയം േമ സ്യാൻ മഹാബാേഹാ മുേച്യരൻ മഹേതാ ഭയാത്
53 അതശ് േചദ് അന്യഥാ കർതാ ധാർതരാേ ാ ഽനുപായവിത്
അന്തം നൂനം കരിഷ്യാമി ക്ഷ ിയാണാം ജനാർദന
54 ഏവം ഉേക്ത പാണ്ഡേവന പര്യഹൃഷ്യദ് വൃേകാദരഃ
മുഹുർ മുഹുഃ േ ാധവശാത് േവപത ച പാണ്ഡവഃ
55 േവപമാനശ് ച കൗേന്തയഃ ാേ ാശൻ മഹേതാ രവാൻ
ധനഞ്ജയ വചഃ ത്വാ ഹർേഷാത്സിക മനാ ഭൃശം
56 തസ്യ തം നിനദം ത്വാ സ ാേവപന്ത ധന്വിനഃ
വാഹനാനി ച സർവാണി ശകൃൻ മൂ ം സു വുഃ
57 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ േകശവം ത തഥാ േചാക്ത്വാ വിനിശ്ചയം
അനുജ്ഞാേതാ നിവവൃേത പരിഷ്വജ്യ ജനാർദനം
58 േതഷു രാജസു സർേവഷു നിവൃേത്തഷു ജനാർദനഃ
തൂർണം അഭ്യപതദ് ധൃഷ്ടഃ ൈസന്യസു ീവ വാഹനഃ
59 േത ഹയാ വാസുേദവസ്യ ദാരുേകണ േചാദിതാഃ
പന്ഥാനം ആേചമുർ ഇവ സമാനാ ഇവാംബരം
60 അഥാപശ്യൻ മഹാബാഹുർ ഋഷീൻ അധ്വനി േകശവഃ

ാഹ്മ്യാ ിയാ ദീപ്യമാനാൻ സ്ഥിതാൻ ഉഭയതഃ പഥി
61 േസാ ഽവതീര്യ രഥാത് തൂർണം അഭിവാദ്യ ജനാർദനഃ
യഥാവത് താൻ ഋഷീൻ സർവാൻ അഭ്യഭാഷത പൂജയൻ
62 കച് ചിൽ േലാേകഷു കുശലം കച് ചിദ് ധർമഃ സ്വനുഷ്ഠിതഃ

ാഹ്മണാനാം േയാ വർണാഃ കച് ചിത് തിഷ്ഠന്തി ശാസേന
63 േതഭ്യഃ യുജ്യ താം പൂജാം േ ാവാച മധുസൂദനഃ
ഭഗവന്തഃ ക്വ സംസിദ്ധാഃ കാ വീഥീ ഭവതാം ഇഹ
64 കിം വാ ഭഗവതാം കാര്യം അഹം കിം കരവാണി വഃ
േകനാർേഥേനാപസ ാപ്താ ഭഗവേന്താ മഹീതലം
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65 തം അ വീജ് ജാമദഗ്ന്യ ഉേപത്യ മധുസൂദനം
പരിഷ്വജ്യ ച േഗാവിന്ദം പുരാ സുചരിേത സഖാ
66 േദവർഷയഃ പുണ്യകൃേതാ ാഹ്മണാശ് ച ബഹു താഃ
രാജർഷയശ് ച ദാശാർഹ മാനയന്തസ് തപസ്വിനഃ
67 േദവാസുരസ്യ ഷ്ടാരഃ പുരാണസ്യ മഹാദ േത
സേമതം പാർഥിവം ക്ഷ ം ദിദൃക്ഷന്തശ് ച സർവതഃ
68 സഭാസദശ് ച രാജാനസ് ത്വാം ച സത്യം ജനാർദന
ഏതൻ മഹത് േ ക്ഷണീയം ം ഗച്ഛാമ േകശവ
69 ധർമാർഥസഹിതാ വാചഃ േ ാതും ഇച്ഛാമി മാധവ
ത്വേയാച്യമാനാഃ കുരുഷു രാജമേധ്യ പരന്തപ
70 ഭീഷ്മേ ാണാദയശ് ൈചവ വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
ത്വം ച യാദവ ശാർദൂലസഭായാം ൈവ സേമഷ്യഥ
71 തവ വാക്യാനി ദിവ്യാനി ത േതഷാം ച മാധവ
േ ാതും ഇച്ഛാമി േഗാവിന്ദ സത്യാനി ച ശുഭാനി ച
72 ആപൃേഷ്ടാ ഽസി മഹാബാേഹാ പുനർ ക്ഷ്യാമേഹ വയം
യാഹ്യ് അവിേഘ്നന ൈവ വീര ക്ഷ്യാമസ് ത്വാം സഭാ ഗതം
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അധ്യായം 82

1 [വ്]
യാന്തം േദവകീപു ം പരവീര രുേജാ ദശ

മഹാരഥാ മഹാബാഹും അന്വയുഃ ശ പാണയഃ
2 പദാതീനാം സഹ ം ച സാദിനാം ച പരന്തപ
േഭാജ്യം ച വിപുലം രാജൻ േ ഷ്യാശ് ച ശതേശാ ഽപേര
3 [ജ്]
കഥം യാേതാ ദാശാർേഹാ മഹാത്മാ മധുസൂദനഃ
കാനി വാ ജതസ് തസ്യ നിമിത്താനി മഹൗജസഃ
4 [വ്]
തസ്യ യാേണ യാന്യ് ആസന്ന് അദ്ഭുതാനി മഹാത്മനഃ
താനി േമ ശൃണു ദിവ്യാനി ൈദവാന്യ് ഔത്പാതികാനി ച
5 അനേ ഽശനിനിർേഘാഷഃ സവിദ ത്സമജായത
അന്വഗ് ഏവ ച പർജന്യഃ ാവർഷദ് വിഘേന ഭൃശം
6 ത്യഗ് ഊഹുർ മഹാനദ്യഃ ാങ്മുഖാഃ സി സത്തമാഃ
വിപാരീതാ ദിശഃ സർവാ ന ാജ്ഞായത കിം ചന
7 ാജ്വലന്ന് അഗ്നേയാ രാജൻ പൃഥിവീസമകമ്പത
ഉദപാനാശ് ച കുംഭാശ് ച ാസിഞ്ചഞ് ശതേശാ ജലം
8 തമഃ സംവൃതം അപ്യ് ആസീത് സർവം ജഗദ് ഇദം തദാ
ന ദിേശാ നാദിേശാ രാജൻ ജ്ഞായേന്ത സ്മ േരണുനാ
9 ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദഃ േഖ ശരീരം ന ദൃശ്യേത
സർേവഷു രാജൻ േദേശഷു തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
10 ാമഥ്നാദ് ധാസ്തിന പുരം വാേതാ ദക്ഷിണപശ്ചിമഃ
ആരുജൻ ഗണേശാ വൃക്ഷാൻ പരുേഷാ ഭീമനിസ്വനഃ
11 യ യ തു വാർേഷ്ണേയാ വർതേത പഥി ഭാരത
ത ത സുേഖാ വായുഃ സർവം ചാസീത് ദക്ഷിണം
12 വവർഷ പുഷ്പവർഷം ച കമലാനി ച ഭൂരിശഃ
സമശ് ച പന്ഥാ നിർദുഃേഖാ വ്യേപതകുശ കണ്ടകഃ
13 സ ഗച്ഛൻ ാഹ്മൈണ രാജംസ് ത ത മഹാഭുജഃ
അർച്യേത മധുപർൈകശ് ച സുമേനാഭിർ വസു ദഃ
14 തം കിരന്തി മഹാത്മാനം വൈന്യഃ പുൈഷ്പഃ സുഗന്ധിഭിഃ

ിയഃ പഥി സമാഗമ്യ സർവഭൂതഹിേത രതം
15 സ ശാലിഭവനം രമ്യം സർവസസ്യ സമാചിതം
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സുഖം പരമധർമിഷ്ഠം അത്യഗാദ് ഭരതർഷഭ
16 പശ്യൻ ബഹു പശൂൻ ാമാൻ രമ്യാൻ ഹൃദയേതാഷണാൻ
പുരാണി ച വ്യതി ാമൻ രാ ാണി വിവിധാനി ച
17 നിത്യഹൃഷ്ടാഃ സുമനേസാ ഭാരൈതർ അഭിരക്ഷിതാഃ
േനാദ്വിഗ്നാഃ പരച ാണാം അനയാനാം അേകാവിദാഃ
18 ഉപ വ്യാദ് അഥായാന്തം ജനാഃ പുരനിവാസിനഃ
പഥ്യ് അതിഷ്ഠന്ത സഹിതാ വിഷ്വേക്സന ദിദൃക്ഷയാ
19 േത തു സർേവ സുനാമാനം അഗ്നിം ഇദ്ധം ഇവ ഭും
അർചയാം ആസുർ അർച്യം തം േദശാതിഥിം ഉപസ്ഥിതം
20 വൃകസ്ഥലം സമാസാദ്യ േകശവഃ പരവീരഹാ

കീർണരശ്മാവ് ആദിേത്യ വിമേല േലാഹിതായതി
21 അവതീര്യ രഥാത് തൂർണം കൃത്വാ ശൗചം യഥാവിധി
രഥേമാചനം ആദിശ്യ സന്ധ്യാം ഉപവിേവശ ഹ
22 ദാരുേകാ ഽപി ഹയാൻ മുക്ത്വാ പരിചര്യ ച ശാ തഃ
മുേമാച സർവം വർമാണി മുക്ത്വാ ൈചനാൻ അവാസൃജത്
23 അഭ്യതീത്യ തു തത് സർവം ഉവാച മധുസൂദനഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ കാര്യാർഥം ഇഹ വത്സ്യാമേഹ ക്ഷപാം
24 തസ്യ തൻ മതം ആജ്ഞായ ച ർ ആവസഥം നരാഃ
ക്ഷേണന ചാന്ന പാനാനി ഗുണവന്തി സമാർജയൻ
25 തസ്മിൻ ാേമ ധാനാസ് തു യ ആസൻ ാഹ്മണാ നൃപ
ആര്യാഃ കുലീനാ ീമേന്താ ാഹ്മീം വൃത്തിം അനുഷ്ഠിതാഃ
26 േത ഽഭിഗമ്യ മഹാത്മാനം ഹൃഷീേകശം അരിന്ദമം
പൂജാം ച ർ യഥാന്യായം ആശീർ മംഗലസംയുതാം
27 േത പൂജയിത്വാ ദാശാർഹം സർവേലാേകഷു പൂജിതം
ന്യേവദയന്ത േവശ്മാനി രത്നവന്തി മഹാത്മേന
28 താൻ ഭുഃ കൃതം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സത്കൃത്യ ച യഥാർഹതഃ
അേഭ്യത്യ േതഷാം േവശ്മാനി പുനർ ആയാത് സൈഹവ ൈതഃ
29 സുമൃഷ്ടം േഭാജയിത്വാ ച ാഹ്മണാംസ് ത േകശവഃ
ഭുക്ത്വാ ച സഹ ൈതഃ സർൈവർ അവസത് താം ക്ഷപാം സുഖം
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അധ്യായം 83

1 [വ്]
തഥാ ദൂൈതഃ സമാജ്ഞായ ആയാന്തം മധുസൂദനം
ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഭീഷ്മം അർചയിത്വാ മഹാഭുജം
2 േ ാണം ച സഞ്ജയം ൈചവ വിദുരം ച മഹാമതിം
ദുേര്യാധനം ച സാമാത്യം ഹൃഷ്ടേരാമാ വീദ് ഇദം
3 അദ്ഭുതം മഹദ് ആശ്ചര്യം യേത കുരുനന്ദന

ിേയാ ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച കഥയന്തി ഗൃേഹ ഗൃേഹ
4 സത്കൃത്യാചക്ഷേത ചാേന്യ തൈഥവാേന്യ സമാഗതാഃ
പൃഥഗ് വാദാശ് ച വർതേന്ത ചത്വേരഷു സഭാസു ച
5 ഉപയാസ്യതി ദാശാർഹഃ പാണ്ഡവാർേഥ പരാ മീ
സ േനാ മാന്യശ് ച പൂജ്യശ് ച സർവഥാ മധുസൂദനഃ
6 തസ്മിൻ ഹി യാ ാ േലാകസ്യ ഭൂതാനാം ഈശ്വേരാ ഹി സഃ
തസ്മിൻ ധൃതിശ് ച വീര്യം ച ജ്ഞാ ചൗജശ് ച മാധേവ
7 സ മാന്യതാം നരേ ഷ്ഠഃ സ ഹി ധർമഃ സനാതനഃ
പൂജിേതാ ഹി സുഖായ സ്യാദ് അസുഖഃ സ്യാദ് അപൂജിതഃ
8 സ േചത് തുഷ്യതി ദാശാർഹ ഉപചാൈരർ അരിന്ദമഃ
കൃത്സ്നാൻ സർവാൻ അഭി ായാൻ ാപ്സ്യാമഃ സർവരാജസു
9 തസ്യ പൂജാർഥം അൈദ്യവ സംവിധത്സ്വ പരന്തപ
സഭാഃ പഥി വിധീയന്താം സർവകാമസമാഹിതാഃ
10 യഥാ ീതിർ മഹാബാേഹാ ത്വയി ജാേയത തസ്യ ൈവ
തഥാ കുരുഷ്വ ഗാന്ധാേര കഥം വാ ഭീഷ്മ മന്യേസ
11 തേതാ ഭീഷ്മാദയഃ സർേവ ധൃതരാ ം ജനാധിപം
ഊചുഃ പരമം ഇത്യ് ഏവം പൂജയേന്താ ഽസ്യ തദ് വചഃ
12 േതഷാം അനുമതം ജ്ഞാത്വാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
സഭാ വാ നി രമ്യാണി േദ ം ഉപച േമ
13 തേതാ േദേശഷു േദേശഷു രമണീേയഷു ഭാഗശഃ
സർവരത്നസമാകീർണാഃ സഭാശ് ച ർ അേനകശഃ
14 ആസനാനി വിചി ാണി യുക്താനി വിവിൈധർ ഗുൈണഃ

ിേയാ ഗന്ധാൻ അലങ്കാരാൻ സൂക്ഷ്മാണി വസനാനി ച
15 ഗുണവന്ത്യ് അന്നപാനാനി േഭാജ്യാനി വിവിധാനി ച
മാല്യാനി ച സുഗന്ധീനി താനി രാജാ ദദൗ തതഃ
16 വിേശഷതശ് ച വാസാർഥം സഭാം ാേമ വൃകസ്ഥേല
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വിദേധ കൗരേവാ രാജാ ബഹുരത്നാം മേനാരമാം
17 ഏതദ് വിധായ ൈവ സർവം േദവാർഹം അതിമാനുഷം
ആചഖ്യൗ ധൃതരാ ായ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
18 താഃ സഭാഃ േകശവഃ സർവാ രത്നാനി വിവിധാനി ച
അസമീൈക്ഷ്യവ ദാശാർഹ ഉപായാത് കുരു സദ്മ തത്
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അധ്യായം 84

1 [ധൃ]
ഉപ വ്യാദ് ഇഹ ക്ഷത്തർ ഉപയാേതാ ജനാർദനഃ
വൃകസ്ഥേല നിവസതി സ ച ാതർ ഇൈഹഷതി
2 ആഹുകാനാം അധിപതിഃ പുേരാഗഃ സർവസാത്വതാം
മഹാമനാ മഹാവീേര്യാ മഹാമാേ ാ ജനാർദനഃ
3 സ്ഫീതസ്യ വൃഷ്ണിവംശസ്യ ഭർതാ േഗാപ്താ ച മാധവഃ

യാണാം അപി േലാകാനാം ഭഗവാൻ പിതാമഹഃ
4 വൃഷ്ണ്യന്ധകാഃ സുമനേസാ യസ്യ ജ്ഞാം ഉപാസേത
ആദിത്യാ വസേവാ രു ാ യഥാബുദ്ധിം ബൃഹ േതഃ
5 തൈസ്മ പൂജാം േയാക്ഷ്യാമി ദാശാർഹായ മഹാത്മേന

ത്യക്ഷം തവ ധർമജ്ഞ തൻ േമ കഥയതഃ ശൃണു
6 ഏകവർൈണഃ സുകൃഷ്ണാംൈഗർ ബാ ിജാൈതർ ഹേയാത്തൈമഃ
ചതുര ക്താൻ രഥാംസ് തൈസ്മ രൗക്മാൻ ദാസ്യാമി േഷാഡശ
7 നിത്യ ഭിന്നാൻ മാതംഗാൻ ഈഷാ ദന്താൻ ഹാരിണഃ
അഷ്ടാനുചരം ഏൈകകം അഷ്ടൗ ദാസ്യാമി േകശേവ
8 ദാസീനാം അ ജാതാനാം ശുഭാനാം രുക്മവർചസാം
ശതം അൈസ്മ ദാസ്യാമി ദാസാനാം അപി താവതഃ
9 ആവികം ഭഹു സു ർശം പാർവതീൈയർ ഉപാഹൃതം
തദ് അപ്യ് അൈസ്മ ദാസ്യാമി സഹ ാണി ദശാഷ്ട ച
10 അജിനാനാം സഹ ാണി ചീന േദേശാദ്ഭവാനി ച
താന്യ് അപ്യ് അൈസ്മ ദാസ്യാമി യാവദ് അർഹതി േകശവഃ
11 ദിവാരാ ൗ ച ഭാത്യ് ഏഷ സുേതജാ വിമേലാ മണിഃ
തം അപ്യ് അൈസ്മ ദാസ്യാമി തം അപ്യ് അർഹതി േകശവഃ
12 ഏേകനാപി പതത്യ് അഹ്നാ േയാജനാനി ചതുർദശ
യാനം അശ്വതരീ യുക്തം ദാേസ്യ തൈസ്മ തദ് അപ്യ് അഹം
13 യാവന്തി വാഹനാന്യ് അസ്യ യാവന്തഃ പുരുഷാശ് ച േത
തേതാ ഽഷ്ട ഗുണം അപ്യ് അൈസ്മ േഭാജ്യം ദാസ്യാമ്യ് അഹം സദാ
14 മമ പു ാശ് ച പൗ ാശ് ച സർേവ ദുേര്യാധനാദ് ഋേത

ത ദ്യാസ്യന്തി ദാശാർഹം രൈഥർ മൃൈഷ്ടർ അല താഃ
15 സ്വല താശ് ച കല്യാണ്യഃ പാൈദർ ഏവ സഹ ശഃ
വാര മുഖ്യാ മഹാഭാഗം യുദ്യാസ്യന്തി േകശവം
16 നഗരാദ് അപി യാഃ കാശ് ചിദ് ഗമിഷ്യന്തി ജനാർദനം
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ം കന്യാശ് ച കല്യാണ്യസ് താശ് ച യാസ്യന്ത്യ് അനാവൃതാഃ
17 സ ീ പുരുഷബാലം ഹി നഗരം മധുസൂദനം
ഉദീക്ഷേത മഹാത്മാനം ഭാനുമന്തം ഇവ ജാഃ
18 മഹാധ്വജപതാകാശ് ച ിയന്താം സർവേതാദിശം
ജലാവസിേക്താ വിരജാഃ പന്ഥാസ് തേസ്യതി ചാന്വശാത്
19 ദുഃശാസനസ്യ ച ഗൃഹം ദുേര്യാധന ഗൃഹാദ് വരം
തദ് അസ്യ ിയതാം ക്ഷി ം സുസംമൃഷ്ടം അല തം
20 ഏതദ് ധി രുചിർ ആകാൈരഃ ാസാൈദർ ഉപേശാഭിതം
ശിവം ച രമണീയം ച സർവർതുസു മഹാധനം
21 സർവം അസ്മിൻ ഗൃേഹ രത്നം മമ ദുേര്യാധനസ്യ ച
യദ് യദ് അർേഹത് സ വാർേഷ്ണയസ് തത് തദ് േദയം അസംശയം
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അധ്യായം 85

1 [വി]
രാജൻ ബഹുമതശ് ചാസി ൈ േലാക്യസ്യാപി സത്തമഃ
സംഭാവിതശ് ച േലാകസ്യ സംമതശ് ചാസി ഭാരത
2 യത് ത്വം ഏവംഗേത യാഃ പശ്ചിേമ വയസി സ്ഥിതഃ
ശാ ാദ് വാ സു തർകാദ് വാ സുസ്ഥിരഃ സ്ഥവിേരാ ഹ്യ് അസി
3 േലാഖാശ്മനീവ ഭാഃ സൂേര്യ മേഹാർമിർ ഇവ സാഗേര
ധർമസ് ത്വയി മഹാൻ രാജന്ന് ഇതി വ്യവസിതാഃ ജാഃ
4 സൈദവ ഭാവിേതാ േലാേകാ ഗുണൗൈഘസ് തവ പാർഥിവ
ഗുണാനാം രക്ഷേണ നിത്യം യതസ്വ സബാന്ധവഃ
5 ആർജവം തിപദ്യസ്വ മാ ബാല്യാദ് ബഹുധാ നശീഃ
രാജ്യം പു ാംശ് ച പൗ ാംശ് ച സുഹൃദശ് ചാപി സു ിയാൻ
6 യത് ത്വം ദിത്സസി കൃഷ്ണായ രാജന്ന് അതിഥേയ ബഹു
ഏതദ് അന്യച് ച ദാശാർഹഃ പൃഥിവീം അപി ചാർഹതി
7 ന തു ത്വം ധർമം ഉദ്ധിശ്യ തസ്യ വാ ിയകാരണാത്
ഏതദ് ഇച്ഛസി കൃഷ്ണായ സേത്യനാത്മാനം ആലേഭ
8 മാൈയഷാതത്ത്വം ഏൈവതച് ഛദ്ൈമതദ് ഭൂരിദക്ഷിണ
ജാനാമി േത മതം രാജൻ ഗൂഢം ബാേഹ്യന കർമണാ
9 പഞ്ച പൈഞ്ചവ ലിപ്സന്തി ാമകാൻ പാനവാ നൃപ
ന ച ദിത്സസി േതഭ്യസ് താംസ് തച് ഛമം കഃ കരിഷ്യതി
10 അർേഥന തു മഹാബാഹും വാർേഷ്ണയം ത്വം ജിഹീർഷസി
അേനൈനവാഭ പാേയന പാണ്ഡേവേഭ്യാ ബിഭിത്സസി
11 ന ച വിേത്തന ശേക്യാ ഽസൗ േനാദ്യേമന ന ഗർഹയാ
അേന്യാ ധനഞ്ജയാത് കർതും ഏതത് തത്ത്വം വീമി േത
12 േവദ കൃഷ്ണസ്യ മാഹാത്മ്യം േവദാസ്യ ദൃഢഭക്തിതാം
അത്യാജ്യം അസ്യ ജാനാമി ാൈണസ് തുല്യം ധനഞ്ജയം
13 അന്യത് കുംഭാദ് അപാം പുർണാദ് അന്യത് പാദാവേസചനാത്
അന്യത് കുശലസ ശ്നാൻ ൈനഷിഷ്യതി ജനാർദനഃ
14 യത് ത്വ് അസ്യ ിയം ആതിഥ്യം മാനാർഹസ്യ മഹാത്മനഃ
തദ് അൈസ്മ ിയതാം രാജൻ മാനാർേഹാ ഹി ജനാർദനഃ
15 ആശംസമാനഃ കല്യാണം കുരൂൻ അേഭ്യതി േകശവഃ
േയൈനവ രാജന്ന് അർേഥന തദ് ഏവാസ്മാ ഉപാകുരു
16 ശമം ഇച്ഛതി ദാശാർഹസ് തവ ദുേര്യാധനസ്യ ച
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പാണ്ഡവാനാം ച രാേജ തദ് അസ്യ വചനം കുരു
17 പിതാസി രാജൻ പു ാസ് േത വൃദ്ധസ് ത്വം ശിശവഃ പേര
വർതസ്വ പിതൃവത് േതഷു വർതേന്ത േത ഹി പു വത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 31 28

അധ്യായം 86

1 [ദുർ]
യദ് ആഹ വിരുദഃ കൃേഷ്ണ സർവം തത് സത്യം ഉച്യേത
അനുരേക്താ ഹ്യ് അസംഹാര്യഃ പാർഥാൻ തി ജനാർദനഃ
2 യത് തു സത്കാരസംയുക്തം േദയം വസു ജനാർദേന
അേനകരൂപം രാേജ ന തദ് േദയം കദാ ചന
3 േദശഃ കാലസ് തഥായുേക്താ ന ഹി നാർഹതി േകശവഃ
മംസ്യത്യ് അേധാക്ഷേജാ രാജൻ ഭയാദ് അർചതി മാം ഇതി
4 അവമാനശ് ച യ സ്യാത് ക്ഷ ിയസ്യ വിശാം പേത
ന തത് കുര്യാദ് ബുധഃ കാര്യം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
5 സ ഹി പൂജ്യതേമാ േദവഃ കൃഷ്ണഃ കമലേലാചനഃ

യാണാം അപി േലാകാനാം വിദിതം മമ സർവഥാ
6 ന തു തസ്മിൻ േദയം സ്യാത് തഥാ കാര്യഗതിഃ േഭാ
വി ഹഃ സമുപാരേബ്ധാ ന ഹി ശാമ്യത്യ് അവി ഹാത്
7 [വ്]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
ൈവചി വീര്യം രാജാനം ഇദം വചനം അ വീത്
8 സത്കൃേതാ ഽസത്കൃേതാ വാപി ന േധ്യത ജനാർദനഃ
നാലം അന്യം അവജ്ഞാതും അവജ്ഞാേതാ ഽപി േകശവഃ
9 യത് തു കാര്യം മഹാബാേഹാ മനസാ കാര്യതാം ഗതം
സർേവാപാൈയർ ന തച് ഛക്യം േകന ചിത് കർതും അന്യഥാ
10 സ യദ് യാൻ മഹാബാഹുസ് തത് കാര്യം അവിശങ്കയാ
വാസുേദേവന തീർേഥന ക്ഷി ം സംശാമ്യ പാണ്ഡൈവഃ
11 ധർമ്യം അർഥ്യം സ ധർമാത്മാ വം വക്താ ജനാർദനഃ
തസ്മിൻ വാച്യാഃ ിയാ വാേചാ ഭവതാ ബാന്ധൈവഃ സഹ
12 [ദുർ]
ന പര്യാേയാ ഽസ്തി യദ് രാജഞ് ിയം നിേഷ്കവലാം അഹം
ൈതഃ സേഹമാം ഉപാശ്നീയാം ജീവഞ് ജീൈവഃ പിതാമഹ
13 ഇദം തു സുമഹത് കാര്യം ശൃണു േമ യത് സമർഥിതം
പരായണം പാണ്ഡവാനാം നിയംസ്യാമി ജനാർദനം
14 തസ്മിൻ ബേദ്ധ ഭവിഷ്യന്തി വൃഷ്ണയഃ പൃഥിവീ തഥാ
പാണ്ഡവാശ് ച വിേധയാ േമ സ ച ാതർ ഇൈഹഷ്യതി
15 അേ ാപായം യഥാ സമ്യങ് ന ബുേധ്യത ജനാർദനഃ
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ന ചാപാേയാ ഭേവത് കശ് ചിത് തദ് ഭവാൻ വീതു േമ
16 [വ്]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ േഘാരം കൃഷ്ണാഭിസംഹിതം
ധൃതരാ ഃ സഹാമാേത്യാ വ്യഥിേതാ വിമനാഭവത്
17 തേതാ ദുേര്യാധനം ഇദം ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് വചഃ
ൈമവം േവാചഃ ജാ പാല ൈനഷ ധർമഃ സനാതനഃ
18 ദൂതശ് ച ഹി ഹൃഷീേകശഃ സംബന്ധീ ച ിയശ് ച നഃ
അപാപഃ കൗരേവേയഷു കഥം ബന്ധനം അർഹതി
19 [ഭീസ്മ]
പരീേതാ ധൃതരാ ായം തവ പു ഃ സുമന്ദധീഃ
വൃേണാത്യ് അനർഥം നത്വ് അർഥം യാച്യമാനഃ സുഹൃദ്ഗൈണഃ
20 ഇമം ഉത്പഥി വർതന്തം പാപം പാപാനുബന്ധിനം
വാക്യാനി സുഹൃദാം ഹിത്വാ ത്വം അപ്യ് അസ്യാനുവർതേസ
21 കൃഷ്ണം അ ിഷ്ടകർമാണം ആസാദ്യായം സുദുർമതിഃ
തവ പു ഃ സഹാമാത്യഃ ക്ഷേണന ന ഭവിഷ്യതി
22 പാപസ്യാസ്യ നൃശംസസ്യ ത്യക്തഹർമസ്യ ദുർമേതഃ
േനാത്സേഹ ഽനർഥസംയുക്താം വാചം േ ാതും കഥം ചന
23 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭരതേ േഷ്ഠാ വൃദ്ധഃ പരമമന മാൻ
ഉത്ഥായ തസ്മാത് ാതിഷ്ഠദ് ഭീഷ്മഃ സത്യപരാ മഃ
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അധ്യായം 87

1 [വ്]
ാതർ ഉത്ഥായ കൃഷ്ണസ് തു കൃതവാൻ സർവം ആഹ്നികം
ാഹ്മൈണർ അഭ്യനുജ്ഞാതഃ യയൗ നഗരം തി

2 തം യാന്തം മഹാബാഹും അനുജ്ഞാപ്യ തേതാ നൃപ
പര്യവർതന്ത േത സർേവ വൃകസ്ഥലനിവാസിനഃ
3 ധാർതരാ ാസ് തം ആയാന്തം ത ജ്ജ ഃ സ്വല താഃ
ദുേര്യാധനം ഋേത സർേവ ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദയഃ
4 പൗരാശ് ച ബഹുലാ രാജൻ ഹൃഷീേകശം ദിദൃക്ഷവഃ
യാൈനർ ബഹുവിൈധർ അേന്യ പദ്ഭിർ ഏവ തഥാപേര
5 സ ൈവ പഥി സമാഗമ്യ ഭീേഷ്മണാ ിഷ്ട കർമണാ
േ ാേണന ധാർതരാൈ ശ് ച ൈതർ വൃേതാ നഗരം യയൗ
6 കൃഷ്ണ സംമാനനാർഥം ച നഗരം സമല തം
ബഭൂവൂ രാജമാർഗാശ് ച ബഹുരത്നസമാചിതാഃ
7 ന സ്മ കശ് ചിദ് ഗൃേഹ രാജംസ് തദ് ആസീദ് ഭരതർഷഭ
ന ീ ന വൃേദ്ധാ ന ശിശുർ വാസുേദവ ദിദൃക്ഷയാ
8 രാജമാർേഗ നരാ ന സ്മ സംഭവന്ത്യ് അവനിം ഗതാഃ
തഥാ ഹി സുമഹദ് രാജൻ ഹൃഷീേകശ േവശേന
9 ആവൃതാനി വര ീഭിർ ഗൃഹാണി സുമഹാന്ത്യ് അപി

ചലന്തീവ ഭാേരണ ദൃശ്യേന്ത സ്മ മഹീതേല
10 തഥാ ച ഗതിമന്തസ് േത വാസുേദവസ്യ വാജിനഃ

നഷ്ടഗതേയാ ഽഭൂവൻ രാജമാർേഗ നൈരർ വൃേത
11 സ ഗൃഹം ധൃതരാ സ്യ ാവിശച് ഛ കർശനഃ
പാ രം പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ ാസാൈദർ ഉപേശാഭിതം
12 തി ഃ കക്ഷ്യാ വ്യതി മ്യ േകശേവാ രാജേവശ്മനഃ
ൈവചി വീര്യം രാജാനം അഭ്യഗച്ഛദ് അരിന്ദമഃ
13 അഹ്യാഗച്ഛതി ദാശാർേഹ ജ്ഞാ ച ർ നേരശ്വരഃ
സൈഹവ േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം ഉദതിഷ്ഠൻ മഹായശാഃ
14 കൃപശ് ച േസാമദത്തശ് ച മഹാരാജശ് ച ബാ ികഃ
ആസേനേഭ്യാ ഽചലൻ സർേവ പൂജയേന്താ ജനാർദനം
15 തേതാ രാജാനം ആസാദ്യ ധൃതരാ ം യശസ്വിനം
സ ഭീഷ്മം പൂജയാം ആസ വാർേഷ്ണേയാ വാഗ്ഭിർ അഞ്ജസാ
16 േതഷു ധർമാനുപൂർവീം താം യുജ്യ മധുസൂദനഃ
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യഥാ വയഃ സമീയായ രാജഭിസ് ത മാധവഃ
17 അഥ േ ാണം സപു ം സ ബാ ീകം ച യശസ്വിനം
കൃപം ച േസാമദത്തം ച സമീയായ ജനാർദനഃ
18 ത ാസീദ് ഊർജിതം മൃഷ്ടം കാഞ്ചനം മഹദ് ആസനം
ശാസനാദ് ധൃതരാ സ്യ തേ ാപാവിശദ് അച തഃ
19 അഥ ഗാം മധുപർകം ചാപ്യ് ഉദകം ച ജനാർദേന
ഉപജ ർ യഥാന്യായം ധൃതരാ പുേരാഹിതാഃ
20 കൃതാതിഥ്യസ് തു േഗാവിന്ദഃ സർവാൻ പരിഹസൻ കുരൂൻ
ആേസ്ത സംബന്ധകം കുർവൻ കുരുഭിഃ പരിവാരിതഃ
21 േസാ ഽർചിേതാ ധൃതരാേ ണ പൂജിതശ് ച മഹായശാഃ
രാജാനം സമനുജ്ഞാപ്യ നിരാ ാമദ് അരിന്ദമഃ
22 ൈതഃ സേമത്യ യഥാന്യായം കുരുഭിഃ കുരുസംസദി
വിദുരാവസഥം രമ്യം ഉപാതിഷ്ഠത മാധവഃ
23 വിദുരഃ സർവകല്യാൈണർ അഭിഗമ്യ ജനാർദനം
അർചയാം ആസ ദാശാർഹം സർവകാൈമർ ഉപസ്ഥിതം
24 കൃതാതിഥ്യം തു േഗാവിന്ദം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
കുശലം പാ പു ാണാം അപൃച്ഛൻ മധുസൂദനം
25 ീയമാണസ്യ സുഹൃേദാ വിദുേഷാ ബുദ്ധിസത്തമഃ
ധർമനിത്യസ്യ ച തദാ ഗതേദാഷസ്യ ധീമതഃ
26 തസ്യ സർവം സവിസ്താരം പാണ്ഡവാനാം വിേചഷ്ടിതം
ക്ഷ ർ ആചഷ്ട ദാശാർഹഃ സർവ ത്യക്ഷദർശിവാൻ
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അധ്യായം 88

1 [വ്]
അേഥാപഗമ്യ വിദുരം അപഹാഹ്േണ ജനാർദനഃ
പിതൃഷ്വസാരം േഗാവിന്ദഃ േസാ ഽഭ്യഗച്ഛദ് അരിന്ദമഃ
2 സാ ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം ആയാന്തം സന്നാദിത്യ വർചസം
കേണ്ഠ ഗൃഹീത്വാ ാേ ാശത് പൃഥാ പാർഥാൻ അനുസ്മരൻ
3 േതഷാം സത്ത്വവതാം മേധ്യ േഗാവിന്ദം സഹചാരിണം
ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ വാർേഷ്ണയം ബാഷ്പം ആഹാരയത് പൃഥാ
4 സാ വീത് കൃഷ്ണം ആസീനം കൃതാതിഥ്യം യുധാം പതിം
ബാഷ്പഗദ്ഗദ പൂർേണന മുേഖന പരിശുഷ്യതാ
5 േയ േത ബാല്യാത് ഭൃേത്യവ ഗുരുശു ഷേണ രതാഃ
പര രസ്യ സുഹൃദഃ സംമതാഃ സമേചതസഃ
6 നികൃത്യാ ംശിതാ രാജ്യാജ് ജനാർഹാ നിർജനം ഗതാഃ
വിനീതേ ാധഹർശാശ് ച ഹ്മണ്യാഃ സത്യവാദിനഃ
7 ത്യക്ത്വാ ിയ സുേഖ പാർഥാ രുദന്തീം അപഹായ മാം
അഹാർഷുശ് ച വനം യാന്തഃ സമൂലം ഹൃദയം മമ
8 അതദർഹാ മഹാത്മാനഃ കഥം േകശവ പാണ്ഡവാഃ
ഊഷുർ മഹാവേന താത സിംഹവ്യാ ഗജാകുേല
9 ബാലാ വിഹീനാഃ പി ാ േത മയാ സതതലാലിതാഃ
അപശ്യന്തഃ സ്വപിതരൗ കഥം ഊഷുർ മഹാവേന
10 ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷർ മൃദംൈഗർ ൈവണൈവർ അപി
പാണ്ഡവാഃ സമേബാധ്യന്ത ബാല്യാത് ഭൃതി േകശവ
11 േയ സ്മ വാരണശേബ്ദന ഹയാനാം േഹഷിേതന ച
രഥേനമി നിനാൈദശ് ച വ്യേബാധ്യന്ത സദാ ഗൃേഹ
12 ശംഖേഭരീ നിനാേദന േവണുവീണാനുനാദിനാ
പുണ്യാഹേഘാഷമിേ ണ പൂജ്യമാനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
13 വൈ രൈത്നർ അലങ്കാൈരഃ പൂജയേന്താ ദ്വിജന്മനഃ
ഗീർഭിർ മംഗലയുക്താഭിർ ബാഹ്മണാനാം മഹാത്മനാം
14 അർചിൈതർ അർചനാർൈഹർശ് ച ബ്വദ്ഭിർ അഭിനന്ദിതാഃ

ാസാദാേ ഷ്വ് അേബാധ്യന്ത രാങ്ക വാജിന ശായിനഃ
15 േത നൂനം നിനദം ത്വാ ശ്വാപദാനാം മഹാവേന
ന േസ്മാപയാന്തി നി ാം ൈവ അതദർഹാ ജനാർദന
16 േഭരീമൃദംഗനിനൈനഃ ശംഖൈവണവ നിസ്വൈനഃ
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ീണാം ഗീതനിനാൈദശ് ച മധുൈരർ മധുസൂദന
17 ബന്ദി മാഗധ സൂൈതശ് ച വദ്ഭിർ േബാധിതാഃ കഥം
മഹാവേന വ്യേബാധ്യന്ത ശ്വാപദാനാം രുേതന േത
18 ീമാൻ സത്യധൃതിർ ദാേന്താ ഭൂതാനാം അനുകമ്പിതാ
കാമേദ്വഷൗ വേശ കൃത്വാ സതാം വർത്മാനുവർതേത
19 അംബരീഷസ്യ മാന്ധാതുർ യയാേതർ നഹുഷസ്യ ച
ഭരതസ്യ ദിലീപസ്യ ശിേബർ ഔശീനരസ്യ ച
20 രാജർഷീണാം പുരാണാനാം ധുരം ധേത്ത ദുരുദ്വഹാം
ശീലവൃേത്താപസമ്പേന്നാ ധർമജ്ഞഃ സത്യസംഗരഃ
21 രാജാ സർവഗുേണാേപതസ് ൈ േലാക്യസ്യാപി േയാ ഭേവത്
അജാതശ ർ ധർമാത്മാ ശുദ്ധജാംബൂനദ ഭഃ
22 േ ഷ്ഠഃ കുരുഷു സർേവഷു ധർമതഃ തവൃത്തതഃ

ിയദർശേനാ ദീർഘഭുജഃ കഥം കൃഷ്ണ യുധിഷ്ഠിരഃ
23 യഃ സ നാഗായുത ാേണാ വാതരംഹാ വൃേകാദരഃ
അമർഷീ പാണ്ഡേവാ നിത്യം ിേയാ ാതുഃ ിയം കരഃ
24 കീചകസ്യ ച സജ്ഞാേതർ േയാ ഹന്താ മധുസൂദന
ശൂരഃ േ ാധവശാനാം ച ഹിഡിംബസ്യ ബകസ്യ ച
25 പരാ േമ ശ സേമാ വായുേവഗസേമാ ജേവ
മേഹശ്വര സമഃ േ ാേധ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
26 േ ാധം ബലം അമർഷം ച േയാ നിധായ പരന്തപഃ
ജിതാത്മാ പാണ്ഡേവാ ഽമർഷീ ാതുസ് തിഷ്ഠതി ശാസേന
27 േതേജാരാശിം മഹാത്മാനം ബലൗഘം അമിതൗജസം
ഭീമം ദർശേനനാപി ഭീമേസനം ജനാർദന
തം മമാചക്ഷ്വ വാർേഷ്ണയ കഥം അദ്യ വൃേകാദരഃ
28 ആേസ്ത പരിഘബാഹുഃ സ മധ്യമഃ പാണ്ഡേവാ ഽച ത
അർജുേനനാർജുേനാ യഃ സ കൃഷ്ണ ബാഹുസഹ ിണാ
ദ്വിബാഹുഃ ർധേത നിത്യം അതീേതനാപി േകശവ
29 ക്ഷിപത്യ് ഏേകന േവേഗന പഞ്ചബാണശതാനി യഃ
ഇഷ്വേ സദൃേശ രാജ്ഞഃ കാർതവീര്യസ്യ പാണ്ഡവഃ
30 േതജസാദിത്യസദൃേശാ മഹർഷി തിേമാ ദേമ
ക്ഷമയാ പൃഥിവീ തുല്യം മേഹ സമവി മഃ
31 ആധിരാജ്യം മഹദ് ദീപ്തം ഥിതം മധുസൂദന
ആഹൃതം േയന വീേര്യണ കുരൂണാം സർവരാജസു
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32 യസ്യ ബാഹുബലം േഘാരം കൗരവാഃ പര പാസേത
സ സർവരഥിനാം േ ഷ്ഠ പാണ്ഡവഃ സത്യവി മഃ
33 േയാ ഽപാ യഃ പാണ്ഡവാനാം േദവാനാം ഇവ വാസവഃ
സ േത ാതാ സഖാ ൈചവ കഥം അദ്യ ധനഞ്ജയഃ
34 ദയാവാൻ സർവഭൂേതഷു ീനിേഷേധാ മഹാ വിത്
മൃദുശ് ച സുകുമാരശ് ച ധാർമികശ് ച ിയശ് ച േമ
35 സഹേദേവാ മേഹഷ്വാസഃ ശൂരഃ സമിതിേശാഭനഃ

ാതൄണാം കൃഷ്ണ ശു ഷുർ ധർമാർഥകുശേലാ യുവാ
36 സൈദവ സഹേദവസ്യ ാതേരാ മധുസൂദന
വൃത്തം കല്യാണ വൃത്തസ്യ പൂജയന്തി മഹാത്മനഃ
37 േജ്യഷ്ഠാപചായിനം വീരം സഹേദവം യുധാം പതിം
ശു ഷും മമ വാർേഷ്ണയ മാ ീപു ം ചക്ഷ്വ േമ
38 സുകുമാേരാ യുവാ ശൂേരാ ദർശനീയശ് ച പാണ്ഡവഃ

ാതൄണാം കൃഷ്ണ സർേവഷാം ിയഃ ാേണാ ബഹിശ്ചരഃ
39 ചി േയാധീ ച നകുേലാ മേഹഷ്വാേസാ മഹാബലഃ
കച് ചിത് സ കുശലീ കൃഷ്ണ വേത്സാ മമ സുൈഖധിതഃ
40 സുേഖാചിതം അദുഃഖാർഹം സുകുമാരം മഹാരഥം
അപി ജാതു മഹാബാേഹാ പേശ്യയം നകുലം പുനഃ
41 പക്ഷ്മ സമ്പാതേജ കാേല നകുേലന വിനാകൃതാ
ന ലഭാമി സുഖം വീര സാദ്യ ജീവാമി പശ്യ മാം
42 സർൈവഃ പുൈ ഃ ിയതമാ ൗപദീ േമ ജനാർദന
കുലീനാ ശീലസമ്പന്നാ സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
43 പു േലാകാത് പതിേലാകാൻ വൃണ്വാനാ സത്യവാദിനീ

ിയാൻ പു ാൻ പരിത്യജ്യ പാണ്ഡവാൻ അന്വപദ്യത
44 മഹാഭിജന സമ്പന്നാ സർവകാൈമഃ സുപൂജിതാ
ഈശ്വരീ സർവകല്യാണീ ൗപദീ കഥം അച ത
45 പതിഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൂൈരർ അഗ്നികൽൈപഃ ഹാരിഭിഃ
ഉപപന്നാ മഹർഷ്വാൈസർ ൗപദീ ദുഃഖഭാഗിനീ
46 ചതുർദശം ഇമം വർഷം യൻ നാപശ്യം അരിന്ദമ
പു ാധിഭിഃ പരിദ നാം ൗപദീം സത്യവാദിനീം
47 ന നൂനം കർമഭിഃ പുൈണ്യർ അ േത പുരുഷഃ സുഖം

ൗപദീ േചത് തഥാ വൃത്താ നാ േത സുഖം അവ്യയം
48 ന ിേയാ മമ കൃഷ്ണായ ബീഭ ർ ന യുധിഷ്ഠിരഃ
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ഭീമേസേനാ യമൗ വാപി യദ് അപശ്യം സഭാ ഗതാം
49 ന േമ ദുഃഖതരം കിം ചിദ് ഭൂതപൂർവം തേതാ ഽധികം
യദ് ൗപദീം നിവാതസ്ഥാം ശ്വശുരാണാം സമീപഗാം
50 ആനായിതാം അനാേര്യണ േ ാധേലാഭാനുവർതിനാ
സർേവ ൈ ക്ഷന്ത കുരവ ഏകവ ാം സഭാ ഗതാം
51 തൈ വ ധൃതരാ ശ് ച മഹാരാജശ് ച ബാ ികഃ
കൃപശ് ച േസാമദത്തശ് ച നിർവിണ്ണാഃ കുരവസ് തഥാ
52 തസ്യാം സംസദി സർവസ്യാം ക്ഷത്താരം പൂജയാമ്യ് അഹം
വൃേത്തന ഹി ഭവത്യ് ആേര്യാ ന ധേനന ന വിദ്യയാ
53 തസ്യ കൃഷ്ണ മഹാബുേദ്ധർ ഗംഭീരസ്യ മഹാമനഃ
ക്ഷ ഃ ശീലം അലങ്കാേരാ േലാകാൻ വിഷ്ടഭ്യ തിഷ്ഠതി
54 സാ േശാകാർതാ ച ഹൃഷ്ടാ ച ദൃഷ്ട്വാ േഗാവിന്ദം ആഗതം
നാനാവിധാനി ദുഃഖാനി സർവാണ്യ് ഏവാന്വകീർതയത്
55 പൂർൈവർ ആചരിതം യത് തത് കുരാജഭിർ അരിന്ദമ
അക്ഷദ തം മൃഗവധഃ കച് ചിദ് ഏഷാം സുഖാവഹം
56 തൻ മാം ദഹതി യത് കൃഷ്ണാ സഭായാം കുരു സംനിധൗ
ധാർതരാൈ ഃ പരി ിഷ്ടാ യഥാ ന കുശലം തഥാ
57 നിർവാസനം ച നഗരാത് ജ്യാ ച പരന്തപ
നാനാവിധാനാം ദുഃഖാനാം ആവാേസാ ഽസ്മി ജനാർദന
അജ്ഞാതചര്യാ ബാലാനാം അവേരാധശ് ച േകശവ
58 ന സ്മ േ ശതമം േമ സ്യാത് പുൈ ഃ സഹ പരന്തപ
ദുേര്യാധേനന നികൃതാ വർഷം അദ്യ ചതുർദശം
59 ദുഃഖാദ് അപി സുഖം ന സ്യാദ് യദി പുണ്യഫലക്ഷയഃ
ന േമ വിേശേഷാ ജാത്വ് ആസീദ് ധാർതരാേ ഷു പാണ്ഡൈവഃ
60 േതന സേത്യന കൃഷ്ണ ത്വാം ഹതാമി ം ിയാ വൃതം
അസ്മാദ് വിമുക്തം സം ാമാത് പേശ്യയം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ൈനവ ശക്യാഃ പരാേജതും സത്ത്വം ഹ്യ് ഏഷാം തഥാഗതം
61 പിതരം ത്വ് ഏവ ഗർേഹയം നാത്മാനം ന സുേയാധനം
േയനാഹം കുന്തിേഭാജായ ധനം ധൂർൈതർ ഇവാർപിതാ
62 ബാലാം മാം ആര്യകസ് തുഭ്യം ീഡന്തീം ക ഹസ്തകാം
അദദാത് കുന്തിേഭാജായ സഖാ സേഖ്യ മഹാത്മേന
63 സാഹം പി ാ ച നികൃതാ ശ്വശുൈരശ് ച പരന്തപ
അത്യന്തദുഃഖിതാ കൃഷ്ണ കിം ജീവിതഫലം മമ
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64 യൻ മാ വാഗ് അ വീൻ നക്തം സൂതേക സവ്യസാചിനഃ
പു സ് േത പൃഥിവീം േജതാ യശശ് ചാസ്യ ദിവം േശത്
65 ഹത്വാ കുരൂൻ ാമജേന്യ രാജ്യം ാപ്യ ധനഞ്ജയഃ

ാതൃഭിഃ സഹ കൗേന്തയസ് ീൻ േമധാൻ ആഹരിഷ്യതി
66 നാഹം താം അഭ്യസൂയാമി നേമാ ധർമായ േവധേസ
കൃഷ്ണായ മഹേത നിത്യം ധർേമാ ധാരയതി ജാഃ
67 ധർമശ് േചദ് അസ്തി വാർേഷ്ണയ തഥാ സത്യം ഭവിഷ്യതി
ത്വം ചാപി തത് തഥാ കൃഷ്ണ സർവം സമ്പാദയിഷ്യസി
68 ന മാം മാധവ ൈവധവ്യം നാർഥനാേശാ ന ൈവരിതാ
തഥാ േശാകായ ഭവതി യഥാ പുൈ ർ വിനാഭവഃ
69 യാഹം ഗാണ്ഡീവധന്വാനം സർവശ ഭൃതാം വരം
ധനഞ്ജയം ന പശ്യാമി കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
70 ഇദം ചതുർദശം വർഷം യൻ നാപശ്യം യുധിഷ്ഠിരം
ധനഞ്ജയം ച േഗാവിന്ദ യമൗ തം ച വൃേകാദരം
71 ജീവനാശം നഷ്ടാനാം ാദ്ധം കുർവന്തി മാനവാഃ
അർഥതസ് േത മമ മൃതാസ് േതഷാം ചാഹം ജനാർദന
72 യാ മാധവ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
ഭൂയാംസ് േത ഹീയേത ധർേമാ മാ പു ക വൃഥാ കൃഥാഃ
73 പരാ യാ വാസുേദവ യാ ജീവാമി ധിഗ് അ മാം
വൃേത്തഃ കൃപണ ലബ്ധായാ അ തിൈഷ്ഠവ ജ്യായസീ
74 അേഥാ ധനഞ്ജയം യാ നിേത്യാദ ക്തം വൃേകാദരം
യദർഥം ക്ഷ ിയാ സൂേത തസ്യ േവാ ഽതി മിഷ്യതി
75 അസ്മിംശ് േചദ് ആഗേത കാേല കാേലാ േവാഽതി മിഷ്യതി
േലാകസംഭാവിതാഃ സന്തഃ സുനൃശംസം കരിഷ്യഥ
76 നൃശംേസന ച േവാ യുക്താംസ് ത്യേജയം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
കാേല ഹി സമനു ാേപ്ത ത്യക്തവ്യം അപി ജീവിതം
77 മാ ീപു ൗ ച വക്തവ്യൗ ക്ഷ ധർമരതൗ സദാ
വി േമണാർജിതാൻ േഭാഗാൻ വൃണീതം ജീവിതാദ് അപി
78 വി മാധിഗതാ ഹ്യ് അർഥാഃ ക്ഷ ധർേമണ ജീവതഃ
മേനാ മനുഷ്യസ്യ സദാ ീണന്തി പുരുേഷാത്തമ
79 ഗത്വാ ഹി മഹാബാേഹാ സർവശ ഭൃതാം വരം
അർജുനം പാണ്ഡവം വീരം ൗപദ്യാഃ പദവീം ചര
80 വിദിതൗ ഹി തവാത്യന്തം ദ്ധാവ് ഇവ യഥാന്തകൗ
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ഭീമാർജുനൗ നേയതാം ഹി േദവാൻ അപി പരാം ഗതിം
81 തേയാശ് ൈചതദ് അവജ്ഞാനം യത് സാ കൃഷ്ണാ സഭാം ഗതാ
ദുഃശാസനശ് ച കർണശ് ച പരുഷാണ്യ് അഭ്യഭാഷതാം
82 ദുേര്യാധേനാ ഭീമേസനം അഭ്യഗച്ഛൻ മനസ്വിനം
പശ്യതാം കുരുമുഖ്യാനാം തസ്യ ക്ഷ്യതി യത് ഫലം
83 ന ഹി ൈവരം സമാസാദ്യ ശാമ്യതി വൃേകാദരഃ
സുചിരാദ് അപി ഭീമസ്യ ന ഹി ൈവരം ശാമ്യതി
യാവദന്തം ന നയതി ശാ വാഞ് ശ കർശനഃ
84 ന ദുഃഖം രാജ്യഹരണം ന ച ദ േത പരാജയഃ

ാജനം ച പു ാണാം ന േമ ത ഃഖകാരണം
85 യത് തു സാ ബൃഹതീ ശ്യാമാ ഏകവ ാ സഭാം ഗതാ
അശൃേണാത് പരുഷാ വാചസ് തേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
86 ീ ധർമിണീ വരാേരാഹാ ക്ഷ ധർമരതാ സദാ
നാധ്യഗച്ഛത് തഥാ നാഥം കൃഷ്ണാ നാഥവതീ സതീ
87 യസ്യാ മമ സപു ായാസ് ത്വം നാേഥാ മധുസൂദന
രാമശ് ച ബലിനാം േ ഷ്ഠഃ ദ മ്നശ് ച മഹാരഥഃ
88 സാഹം ഏവംവിധം ദുഃഖം സേഹ ഽദ്യ പുരുേഷാത്തമ
ഭീേമ ജീവതി ദുർധർേഷ വിജേയ ചാപലായിനി
89 തത ആശ്വാസയാം ആസ പു ാധിഭിർ അഭി താം
പിതൃഷ്വസാരം േശാചന്തീം ശൗരിഃ പാർഥ സഖഃ പൃഥാം
90 കാ നു സീമന്തിനീ ത്വാദൃഗ് േലാേകഷ്വ് അസ്തി പിതൃഷ്വസഃ
ശൂരസ്യ രാേജ്ഞാ ദുഹിതാ ആജമീഢ കുലം ഗതാ
91 മഹാകുലീനാ ഭവതീ ഹാദ് ദം ഇവാഗതാ
ഈശ്വരീ സർവകല്യാണീ ഭർതാ പരമപൂജിതാ
92 വീരസൂർ വീര പത്നീ ച സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
സുഖദുഃേഖ മഹാ ാേജ്ഞ ത്വാദൃശീ േസാഢും അർഹതി
93 നി ാ ത ീ േ ാധഹർഷൗ ത്പിപാേസ ഹിമാതപൗ
ഏതാനി പാർഥാ നിർജിത്യ നിത്യം വീരാഃ സുേഖ രതാഃ
94 ത്യക്ത ാമ്യ സുഖാഃ പാർഥാ നിത്യം വീര സുഖ ിയാഃ
ന േത സ്വൽേപന തുേഷ്യയുർ മേഹാത്സാഹാ മഹാബലാഃ
95 അന്തം ധീരാ നിേഷവേന്ത മധ്യം ാമ്യസുഖ ിയാഃ
ഉത്തമാംശ് ച പരിേ ശാൻ േഭാഗാംശ് ചാതീവ മാനുഷാൻ
96 അേന്തഷു േരമിേര ധീരാ ന േത മേധ്യഷു േരമിേര
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അന്ത ാപ്തിം സുഖാം ആഹുർ ദുഃഖം അന്തരം അന്തേയാഃ
97 അഭിവാദയന്തി ഭവതീം പാണ്ഡവാഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
ആത്മാനം ച കുശലിനം നിേവദ്യാഹുർ അനാമയം
98 അേരാഗാൻ സർവസിദ്ധാർഥാൻ ക്ഷി ം ക്ഷ്യസി പാണ്ഡവാൻ
ഈശ്വരാൻ സർവേലാകസ്യ ഹതാമി ാഞ് ിയാ വൃതാൻ
99 ഏവം ആശ്വാസിതാ കുന്തീ ത വാച ജനാർദനം
പു ാധിഭിർ അഭിധ്വസ്താ നിഗൃഹ്യാബുദ്ധിജം തമഃ
100 യദ് യത് േതഷാം മഹാബാേഹാ പഥ്യം സ്യാൻ മധുസൂദന
യഥാ യഥാ ത്വം മേന്യഥാഃ കുര്യാഃ കൃഷ്ണ തഥാ തഥാ
101 അവിേലാേപന ധർമസ്യ അനികൃത്യാ പരന്തപ

ഭാവജ്ഞാസ്മി േത കൃഷ്ണ സത്യസ്യാഭിജനസ്യ ച
102 വ്യവസ്ഥായാം ച മിേ ഷു ബുദ്ധിവി മേയാസ് തഥാ
ത്വം ഏവ നഃ കുേല ധർമസ് ത്വം സത്യം ത്വം തേപാ മഹത്
103 ത്വം ാതാ ത്വം മഹദ് ഹ്മ ത്വയി സർവം തിഷ്ഠിതം
യൈഥവാത്ഥ തൈഥൈവതത് ത്വയി സത്യം ഭവിഷ്യതി
104 താം ആമ ്യ ച േഗാവിന്ദഃ കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം

ാതിഷ്ഠത മഹാബാഹുർ ദുേര്യാധന ഗൃഹാൻ തി
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അധ്യായം 89

1 [വ്]
പൃഥാം ആമ ്യ േഗാവിന്ദഃ കൃത്വാ ചാപി ദക്ഷിണം
ദുേര്യാധന ഗൃഹം ശൗരിർ അഭ്യഗച്ഛദ് അരിന്ദമഃ
2 ലക്ഷ്മ്യാ പരമയാ യുക്തം പുരന്ദര ഗൃേഹാപമം
തസ്യ കക്ഷ്യാ വ്യതി മ്യ തിേ ാ ദ്വാഃൈസ്ഥർ അവാരിതഃ
3 തേതാ ഽ ഘനസങ്കാശം ഗിരികൂടം ഇേവാ ിതം

ിയാ ജ്വലന്തം ാസാദം ആരുേരാഹ മഹായശാഃ
4 ത രാജസഹൈ ശ് ച കുരുഭിശ് ചാഭിസംവൃതം
ധാർതരാ ം മഹാബാഹും ദദർശാസീനം ആസേന
5 ദുഃശാസനം ച കർണം ച ശകുനിം ചാപി സൗബലം
ദുേര്യാധന സമീേപ താൻ ആസനസ്ഥാൻ ദദർശ സഃ
6 അഭ്യാഗച്ഛതി ദാശാർേഹ ധാർതരാേ ാ മഹായശാഃ
ഉദതിഷ്ഠത് സഹാമാത്യഃ പൂജയൻ മധുസൂദനം
7 സേമത്യ ധാർതരാേ ണ സഹാമാേത്യന േകശവഃ
രാജഭിസ് ത വാർേഷ്ണയഃ സമാഗച്ഛദ് യഥാ വയഃ
8 ത ജാംബൂനദമയം പര്യങ്കം സുപരി തം
വിവിധാസ്തരണാസ്തീർണം അഭ പാവിശദ് അച തഃ
9 തസ്മിൻ ഗാം മധുപർകം ച ഉപഹൃത്യ ജനാർദേന
നിേവദയാം ആസ തദാ ഗൃഹാൻ രാജ്യം ച കൗരവഃ
10 ത േഗാവിന്ദം ആസീനം സന്നാദിത്യ വർചസം
ഉപാസാം ച ിേര സർേവ കുരേവാ രാജഭിഃ സഹ
11 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ വാർേഷ്ണയം ജയതാം വരം
ന്യമ യദ് േഭാജേനന നാഭ്യനന്ദച് ച േകശവഃ
12 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം അ വീദ് രാജസംസദി
മൃദുപൂർവം ശേഠാദർകം കർണം ആഭാഷ്യ കൗരവഃ
13 കസ്മാദ് അന്നാനി പാനാനി വാസാംസി ശയനാനി ച
ത്വദർഥം ഉപനീതാനി നാ ഹീസ് ത്വം ജനാർദന
14 ഉഭേയാശ് ചാദദഃ സാഹ്യം ഉഭേയാശ് ച ഹേത രതഃ
സംബന്ധീ ദയിതശ് ചാസി ധൃതരാ സ്യ മാധവ
15 ത്വം ഹി േഗാവിന്ദ ധർമാർഥൗ േവത്ഥ തേത്ത്വന സർവശഃ
ത കാരണം ഇച്ഛാമി േ ാതും ച ഗദാധര
16 സ ഏവം ഉേക്താ േഗാവിന്ദഃ ത വാച മഹാമനാഃ
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ഓഘേമഘസ്വനഃ കാേല ഗൃഹ്യ വിപുലം ഭുജം
17 അനംബൂ കൃതം അ സ്തം അനിരസ്തം അസ ലം
രാജീവേനേ ാ രാജാനം േഹതുമദ്വാക്യം ഉത്തമം
18 കൃതാർഥാ ഭുഞ്ജേത ദൂതാഃ പൂജാം ഗൃഹ്ണന്തി ൈചവ ഹി
കൃതാർഥം മാം സഹാമാത്യസ് ത്വം അർചിഷ്യസി ഭാരത
19 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച ധാർതരാേ ാ ജനാർദനം
ന യുക്തം ഭവതാസ്മാസു തിപ ം അസാ തം
20 കൃതാർഥം ചാകൃതാർഥം ച ത്വാം വയം മധുസൂദന
യതാമേഹ പൂജയിതും േഗാവിന്ദ ന ച ശ മഃ
21 ന ച തത് കാരണം വിദ്േമാ യസ്മിൻ േനാ മധുസൂദന
പൂജാം കൃതാം ീയമാൈണർ നാമംസ്ഥാഃ പുരുേഷാത്തമ
22 ൈവരം േനാ നാസ്തി ഭവതാ േഗാവിന്ദ ന ച വി ഹഃ
സ ഭവാൻ സമീൈക്ഷ്യതൻ േനദൃശം വ ം അർഹതി
23 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച ധാർതരാ ം ജനാർദനഃ
അഭിവീക്ഷ്യ സഹാമാത്യം ദാശാർഹഃ ഹസന്ന് ഇവ
24 നാഹം കാമാൻ ന സംരംഭാൻ ന േദ്വഷാൻ നാർഥകാരണാത്
ന േഹതുവാദാൽ േലാഭാദ് വാ ധർമം ജഹ്യാം കഥം ചന
25 സ ീതി േഭാജ്യാന്യ് അന്നാനി ആപദ് േഭാജ്യാനി വാ പുനഃ
ന ച സ ീയേസ രാജൻ ന ചാപ്യ് ആപദ് ഗതാ വയം
26 അകസ്മാദ് ദ്വിഷേസ രാജഞ് ജന്മ ഭൃതി പാണ്ഡവാൻ

ിയാനുവർതിേനാ ാതൄൻ സർൈവഃ സമുദിതാൻ ഗുൈണഃ
27 അകസ്മാച് ൈചവ പാർഥാനാം േദ്വഷണം േനാപപദ്യേത
ധർേമ സ്ഥിതാഃ പാണ്ഡേവയാഃ കസ് താൻ കിം വ ം അർഹതി
28 യസ് താൻ േദ്വഷ്ടി സ മാം േദ്വഷ്ടി യസ് താൻ അനു സ മാം അനു
ഐകാത്മ്യം മാം ഗതം വിദ്ധി പാണ്ഡൈവർ ധർമചാരിഭിഃ
29 കാമേ ാധാനുവർതീ ഹി േയാ േമാഹാദ് വിരുരുത്സേത
ഗുണവന്തം ച േയാ േദ്വഷ്ടി തം ആഹുഃ പുരുഷാധമം
30 യഃ കല്യാണ ഗുണാഞ് ജ്ഞാതീൻ േമാഹാൽ േലാഭാദ് ദിദൃക്ഷേത
േസാ ഽജിതാത്മാജിത േ ാേധാ നചിരം തിഷ്ഠതി ിയം
31 അഥ േയാ ഗുണസമ്പന്നാൻ ഹൃദയസ്യാ ിയാൻ അപി

ിേയണ കുരുേത വശ്യാംശ് ചിരം യശസി തിഷ്ഠതി
32 സർവം ഏതദ് അേഭാക്തവ്യം അന്നം ദുഷ്ടാഭിസംഹിതം
ക്ഷ ർ ഏകസ്യ േഭാക്തവ്യം ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
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33 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുർ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
നിശ്ച ാമ തതഃ ശു ാദ് ധാർതരാ നിേവശനാത്
34 നിര്യായ ച മഹാബാഹുർ വാസുേദേവാ മഹാമനാഃ
നിേവശായ യയൗ േവശ്മ വിരുദസ്യ മഹാത്മനഃ
35 തം അഭ്യഗച്ഛദ് േ ാണശ് ച കൃേപാ ഭീേഷ്മാ ഽഥ ബാ ികഃ
കുരവശ് ച മഹാബാഹും വിരുദസ്യ ഗൃേഹ സ്ഥിതം
36 േത ഽഭിഗമ്യാ വംസ് ത കുരേവാ മധുസൂദനം
നിേവദയാേമാ വാർേഷ്ണയ സരത്നാംസ് േത ഗൃഹാന്വയം
37 താൻ ഉവാച മഹാേതജാഃ കൗരവാൻ മധുസൂദനഃ
സർേവ ഭവേന്താ ഗച്ഛ സർവാ േമ ഽപചിതിഃ കൃതാ
38 യാേതഷു കുരുഷു ക്ഷത്താ ദാശാർഹം അപരാജിതം
അഭ്യർചയാം ആസ തദാ സർവകാൈമഃ യത്നവാൻ
39 തതഃ ക്ഷത്താന്ന പാനാനി ശുചീനി ഗുണവന്തി ച
ഉപാഹരദ് അേനകാനി േകശവായ മഹാത്മേന
40 ൈതർ തർപയിത്വാ ഥമം ാഹ്മണാൻ മധുസൂദനഃ
േവദവിദ്േഭ്യാ ദദൗ കൃഷ്ണഃ പരമ വിണാന്യ് അപി
41 തേതാ ഽനുയായിഭിഃ സാർധം മരുദ്ഭിർ ഇവ വാസവഃ
വിദുരാന്നാനി ബുഭുേജ ശുചീനി ഗുണവന്തി ച
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അധ്യായം 90

1 [വ്]
തം ഭുക്തവന്തം ആശ്വസ്തം നിശായാം വിദുേരാ ഽ വീത്
േനദം സമ്യഗ് വ്യവസിതം േകശവാഗമനം തവ
2 അർധധർമാതിേഗാ മൂഢഃ സംരംഭീ ച ജനാർദന
മാനേഘ്നാ മാനകാമശ് ച വൃദ്ധാനാം ശാസനാതിഗഃ
3 ധർമശാ ാതിേഗാ മേന്ദാ ദുരാത്മാ ഹം ഗതഃ
അേനയഃ േ യസാം പാേപാ ധാർതരാേ ാ ജനാർദന
4 കാമാത്മാ ാജ്ഞമാനീ ച മി ക് സർവശങ്കിതഃ
അകർതാ ചാകൃതജ്ഞശ് ച ത്യക്തധർമഃ ിയാനൃതഃ
5 ഏൈതശ് ചാൈന്യശ് ച ബഹുഭിർ േദാൈഷർ ഏഷ സമന്വിതഃ
ത്വേയാച്യമാനഃ േ േയാ ഽപി സംരംഭാൻ ന ഹീഷ്യതി
6 േസനാ സമുദയം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥിവം മധുസൂദന
കൃതാർഥം മന്യേത ബാല ആത്മാനം അവിചക്ഷണഃ
7 ഏകഃ കർണഃ പരാഞ് േജതും സമർഥ ഇതി നിശ്ചിതം
ധാർതരാ സ്യ ദുർബുേദ്ധഃ സ ശമം േനാപയാസ്യതി
8 ഭീേഷ്മ േ ാേണ കൃേപ കർേണ േ ാണപുേ ജയ േഥ
ഭൂയസീം വർതേത വൃത്തിം ന ശേമ കുരുേത മനഃ
9 നിശ്ചിതം ധാർതരാ ാണാം സകർണാനാം ജനാർദന
ഭീഷ്മേ ാണകൃപാൻ പാർഥാ ന ശക്താഃ തിവീക്ഷിതും
10 സംവിച് ച ധാർതരാ ാണാം സർേവഷാം ഏവ േകശവ
ശേമ യതമാനസ്യ തവ സൗ ാ കാങ്ക്ഷിണഃ
11 ന പാണ്ഡവാനാം അസ്മാഭിഃ തിേദയം യേഥാചിതം
ഇതി വ്യവസിതാസ് േതഷു വചനം സ്യാൻ നിരർഥകം
12 യ സൂക്തം ദുരുക്തം ച സമം സ്യാൻ മധുസൂദന
ന ത ലേപത് ാേജ്ഞാ ബധിേരഷ്വ് ഇവ ഗായനഃ
13 അവിജാന മൂേഢഷു നിർമര്യാേദഷു മാധവ
ന ത്വം വാക്യം വൻ യുക്തശ് ചാണ്ഡാേലഷു ദ്വിേജാ യഥാ
14 േസാ ഽയം ബലേസ്ഥാ മൂഢശ് ച ന കരിഷ്യതി േത വചഃ
തസ്മിൻ നിരർഥകം വാക്യം ഉക്തം സമ്പത്സ്യേത തവ
15 േതഷാം സമുപവിഷ്ടാനാം സർേവഷാം പാപേചതസാം
തവ മധ്യാവതരണം മമ കൃഷ്ണ ന േരാചേത
16 ദുർബുദ്ധീനാം അശിഷ്ടാനാം ബഹൂനാം പാപേചതസാം
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തീപം വചനം മേധ്യ തവ കൃഷ്ണ ന േരാചേത
17 അനുപാസിതവൃദ്ധത്വാച് ിയാ േമാഹാച് ച ദർപിതഃ
വേയാ ദർപാദ് അമർഷാച് ച ന േത േ േയാ ഹീഷ്യതി
18 ബലം ബലവദ് അപ്യ് അസ്യ യദി വക്ഷ്യസി മാധവ
ത്വയ്യ് അസ്യ മഹതീ ശങ്കാ ന കരിഷ്യതി േത വചഃ
19 േനദം അദ്യ യുധാ ശക്യം ഇേ ണാപി സഹാമൈരഃ
ഇതി വ്യവസിതാഃ സർേവ ധാർതരാ ാ ജനാർദന
20 േതഷ്വ് ഏവം ഉപപേന്നഷു കാമേ ാധാനുവർതിഷു
സമർഥം അപി േത വാക്യം അസമർഥം ഭവിഷ്യതി
21 മേധ്യ തിഷ്ഠൻ ഹസ്ത്യനീകസ്യ മേന്ദാ; രഥാശ്വയുക്തസ്യ ബലസ്യ മൂഢഃ
ദുേര്യാധേനാ മന്യേത വീതമന ഃ; കൃത്സ്നാ മേയയം പൃഥിവീ ജിേതതി
22 ആശംസേത ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ; മഹാരാജ്യം അസപത്നം പൃഥിവ്യാം
തസ്മിഞ് ശമഃ േകവേലാ േനാപലേഭ്യാ; ബദ്ധം സന്തം ആഗതം മന്യേത ഽർഥം
23 പര്യേസ്തയം പൃഥിവീ കാലപക്വാ; ദുേര്യാധനാർേഥ പാണ്ഡവാൻ േയാ കാ 
മാഃ
സമാഗതാഃ സർവേയാധാഃ പൃഥിവ്യാം; രാജാനശ് ച ക്ഷിതിപാൈലഃ സേമതാഃ
24 സർേവ ൈചേത കൃതൈവരാഃ പുരസ്താത്; ത്വയാ രാജാേനാ ഹൃതസാരാശ് ച
കൃഷ്ണ
തേവാേദ്വഗാത് സം ിതാ ധാർതരാ ാൻ; സുസംഹതാഃ സഹ കർേണന
വീരാഃ
25 ത്യക്താത്മാനഃ സഹ ദുേര്യാധേനന; സൃഷ്ടാ േയാ ം പാണ്ഡവാൻ സർവേയാ 
ധാഃ
േതഷാം മേധ്യ വിേശഥാ യദി ത്വം; ന തൻ മതം മമ ദാശാർഹ വീര
26 േതഷാം സമുപവിഷ്ടാനാം ബഹൂനാം ദുഷ്ടേചതസാം
കഥം മധ്യം പേദ്യഥാഃ ശ ണാം ശ കർശന
27 സർവഥാ ത്വം മഹാബാേഹാ േദൈവർ അപി ദുരുത്സഹഃ

ഭാവം പൗരുഷം ബുദ്ധിം ജാനാമി തവ ശ ഹൻ
28 യാ േമ ീതിഃ പാണ്ഡേവഷു ഭൂയഃ സാ ത്വയി മാധവ
േ മ്ണാ ച ബഹുമാനാച് ച സൗഹൃദാച് ച വീമ്യ് അഹം
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അധ്യായം 91

1 [ഭ]
യഥാ യാൻ മഹാ ാേജ്ഞാ യഥാ യാദ് വിചക്ഷണഃ
യഥാ വാച്യസ് ത്വദ്വിേധന സുഹൃദാ മദ്വിധഃ സുഹൃത്
2 ധർമാർഥയുക്തം തഥ്യം ച യഥാ ത്വയ്യ് ഉപപദ്യേത
തഥാ വചനം ഉേക്താ ഽസ്മി ത്വൈയതത് പിതൃമാതൃവത്
3 സത്യം ാപ്തം ച യുക്തം ചാപ്യ് ഏവം ഏവ യഥാത്ഥ മാം
ശൃണുഷ്വാഗമേന േഹതും വിദുരാവഹിേതാ ഭവ
4 ദൗരാത്മ്യം ധാർതരാ സ്യ ക്ഷ ിയാണാം ച ൈവരിതാം
സർവം ഏതദ് അഹം ജാനൻ ക്ഷത്തഃ ാേപ്താ ഽദ്യ കൗരവാൻ
5 പര്യസ്താം പൃഥിവീം സർവാം സാശ്വാം സരഥ കുഞ്ജരാം
േയാ േമാചേയൻ മൃത പാശാത് ാ യാദ് ധർമം ഉത്തമം
6 ധർമകാര്യം യതഞ് ശക്ത്യാ ന േചച് ഛേക്നാതി മാനവഃ

ാേപ്താ ഭവതി തത് പുണ്യം അ േമ നാസ്തി സംശയഃ
7 മനസാ ചിന്തയൻ പാപം കർമണാ നാഭിേരാചയൻ
ന ാേപ്നാതി ഫലം തസ്യ ഏവം ധർമവിേദാ വിദുഃ
8 േസാ ഽഹം യതിേഷ്യ ശമം ക്ഷത്തഃ കർതും അമായയാ
കുരൂണാം സൃഞ്ജയാനാം ച സം ാേമ വിനശിഷ്യതാം
9 േസയം ആപൻ മഹാേഘാരാ കുരുഷ്വ് ഏവ സമുത്ഥിതാ
കർണ ദുേര്യാധന കൃതാ സർേവ ഹ്യ് ഏേത തദ് അന്വയാഃ
10 വ്യസൈനഃ ിശ്യമാനം ഹി േയാ മി ം നാഭിപദ്യേത
അനുനീയ യഥാശക്തി തം നൃശംസം വിദുർ ബുധാഃ
11 ആ േകശ ഹണാൻ മി ം അകാര്യാത് സംനിവർതയൻ
അവാച്യഃ കസ്യ ചിദ് ഭവതി കൃതയേത്നാ യഥാബലം
12 തത് സമർഥം ശുഭം വാക്യം ധർമാർഥസഹിതം ഹിതം
ധാർതരാ ഃ സഹാമാേത്യാ ഹീതും വിദുരാർഹതി
13 ഹിതം ഹി ധാർതരാ ാണാം പാണ്ഡവാനാം തൈഥവ ച
പൃഥിവ്യാം ക്ഷ ിയാണാം ച യതിേഷ്യ ഽഹം അമായയാ
14 ഹിേത യതമാനം മാം ശേങ്കദ് ദുേര്യാധേനാ യദി
ഹൃദയസ്യ ച േമ ീതിർ ആനൃണ്യം ച ഭവിഷ്യതി
15 ജ്ഞാതീനാം ഹി മിേഥാ േഭേദ യൻ മി ം നാഭിപദ്യേത
സർവയേത്നന മധ്യസ്ഥം ന തൻ മി ം വിദുർ ബുധാഃ
16 ന മാം യുർ അധർമജ്ഞാ മൂഢാ അസുഹൃദസ് തഥാ
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ശേക്താ നാവാരയത് കൃഷ്ണഃ സംരബ്ധാൻ കുരുപാണ്ഡവാൻ
17 ഉഭേയാഃ സാധയന്ന് അർഥം അഹം ആഗത ഇത്യ് ഉത
ത യത്നം അഹം കൃത്വാ ഗേച്ഛയം നൃഷ്വ് അവാച്യതാം
18 മമ ധർമാർഥയുക്തം ഹി ത്വാ വാക്യം അനാമയം
ന േചദ് ആദാസ്യേത ബാേലാ ദിഷ്ടസ്യ വശം ഏഷ്യതി
19 അഹാപയൻ പാണ്ഡവാർഥം യഥാവച്; ഛമം കുരൂണാം യദി ചാചേരയം
പുണ്യം ച േമ സ്യാച് ചരിതം മഹാർഥം; മുേച്യരംശ് ച കുരേവാ മൃത പാശാത്
20 അപി വാചം ഭാഷമാണസ്യ കാവ്യാം; ധർമാരാമാം അർഥവതീം അഹിം 

ാം
അേവേക്ഷരൻ ധാർതരാ ാഃ സമർഥാം; മാം ച ാപ്തം കുരവഃ പൂജേയയുഃ
21 ന ചാപി മമ പര്യാപ്താഃ സഹിതാഃ സർവപാർഥിവാഃ

ദ്ധസ്യ മുേഖ സ്ഥാതും സിംഹേസ്യേവതേര മൃഗാഃ
22 [വ്]
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ വചനം വൃഷ്ണീനാം ഋഷഭസ് തദാ
ശയേന സുഖസം ർേശ ശിേശ്യ യദുസുഖാവഹഃ
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അധ്യായം 92

1 [വ്]
തഥാ കഥയേതാർ ഏവ തേയാർ ബുദ്ധിമേതാസ് തദാ
ശിവാ നക്ഷ സമ്പന്നാ സാ വ്യതീയായ ശർവരീ
2 ധർമാർഥകാമയുക്താശ് ച വിചി ാർഥപദാക്ഷരാഃ
ശൃണ്വേതാ വിവിധാ വാേചാ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
3 കഥാഭിർ അനുരൂപാഭിഃ കൃഷ്ണസ്യാമിത േതജസഃ
അകാമേസ്യവ കൃഷ്ണസ്യ സാ വ്യതീയായ ശർവരീ
4 തതസ് തു സ്വരസമ്പന്നാ ബഹവഃ സൂതമാഗധാഃ
ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷഃ േകശവം ത്യേബാധയൻ
5 തത ഉത്ഥായ ദാശാർഹ ഋഷഭഃ സർവസാത്വതാം
സർവം ആവശ്യകം ചേ ാതഃ കാര്യം ജനാർദനഃ
6 കൃേതാദ കാര്യജപ്യഃ സ ഹുതാഗ്നിഃ സമല തഃ
തത ആദിത്യം ഉദ്യന്തം ഉപാതിഷ്ഠത മാധവഃ
7 അഥ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
സന്ധ്യാം തിഷ്ഠന്തം അേഭ്യത്യ ദാശാർഹം അപരാജിതം
8 ആചേക്ഷതാം തു കൃഷ്ണസ്യ ധൃതരാ ം സഭാ ഗതം
കുരൂംശ് ച ഭീഷ്മ മുഖാൻ രാജ്ഞഃ സർവാംശ് ച പാർഥിവാൻ
9 ത്വാം അർഥയേന്ത േഗാവിന്ദ ദിവി ശ ം ഇവാമരാഃ
താവ് അഭ്യനന്ദദ് േഗാവിന്ദഃ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
10 തേതാ വിമല ആദിേത്യ ാഹ്മേണേഭ്യാ ജനാർദനഃ
ദദൗ ഹിരണ്യം വാസാംസി ഗാശ് ചാശ്വാംശ് ച പരന്തപഃ
11 വിസൃഷ്ടവന്തം രത്നാനി ദാശാർഹം അപരാജിതം
തിഷ്ഠന്തം ഉപസംഗമ്യ വവേന്ദ സാരഥിസ് തദാ
12 തം ഉപസ്ഥിതം ആജ്ഞായ രഥം ദിവ്യം മഹാമനാഃ
മഹാ ഘനനിർേഘാഷം സർവരത്നവിഭൂഷിതം
13 അഗ്നിം ദക്ഷിണം കൃത്വാ ാഹ്മണാംശ് ച ജനാർദനഃ
കൗ ഭം മണിം ആമുച്യ ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
14 കുരുഭിഃ സംവൃതഃ കൃേഷ്ണാ വൃഷ്ണിഭിശ് ചാഭിരക്ഷിതഃ
ആതിഷ്ഠത രഥം ശൗരിഃ സർവയാദവനന്ദനഃ
15 അന്വാരുേരാഹ ദാശാർഹം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
സർവ ാണഭൃതാം േ ഷ്ഠം സർവധർമഭൃതാം വരം
16 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
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ദ്വിതീേയന രേഥൈനനം അന്വയാതാം പരന്തപം
17 സാത്യകിഃ കൃതവർമാ ച വൃഷ്ണീനാം ച മഹാരഥാഃ
പൃഷ്ഠേതാ ഽനുയയുഃ കൃഷ്ണം രൈഥർ അൈശ്വർ ഗൈജർ അപി
18 േതഷാം േഹമപരിഷ്കാരാ യുക്താഃ പരമവാജിഭിഃ
ഗച്ഛതാം േഘാഷിണശ് ചി ാശ് ചാരു ബ ാജിേര രഥാഃ
19 സംമൃഷ്ടസംസിക്ത രജഃ തിേപേദ മഹാപഥം
രാജർഷിചരിതം കാേല കൃേഷ്ണാ ധീമാഞ് ിയാ ജ്വലൻ
20 തതഃ യാേത ദാശാർേഹ ാവാദ്യൈന്തക പുഷ്കരാഃ
ശംഖാശ് ച ദധ്മിേര ത വാദ്യാന്യ് അന്യാനി യാനി ച
21 വീരാഃ സർവേലാകസ്യ യുവാനഃ സിംഹവി മാഃ
പരിവാര്യ രഥം ശൗേരർ അഗച്ഛന്ത പരന്തപാഃ
22 തേതാ ഽേന്യ ബഹുസാഹ ാ വിചി ാദ്ഭുത വാസസഃ
അസി ാസായുധ ധരാഃ കൃഷ്ണസ്യാസൻ പുരഃസരാഃ
23 ഗജാഃ പരഃശതാസ് ത വരാശ് ചാശ്വാഃ സഹ ശഃ

യാന്തം അന്വയുർ വീരം ദാശാർഹം അപരാജിതം
24 പുരം കുരൂണാം സംവൃത്തം കാമം ജനാർദനം
സവൃദ്ധബാലം സ ീകം രഥ്യാ ഗതം അരിന്ദമം
25 േവദികാപാ ിതാഭിശ് ച സമാ ാന്താന്യ് അേനകശഃ

ചലന്തീവ ഭാേരണ േയാഷിദ്ഭിർ ഭവനാന്യ് ഉത
26 സ ജ്യമാനഃ കുരുഭിഃ സംശൃണ്വൻ വിവിധാഃ കഥാഃ
യഥാർഹം തിസത്കുർവൻ േ ക്ഷമാണഃ ശൈനർ യയൗ
27 തതഃ സഭാം സമാസാദ്യ േകശവസ്യാനുയായിനഃ
സശംൈഖർ േവണുനിർേഘാൈഷർ ദിശഃ സർവാ വ്യനാദയൻ
28 തതഃ സാ സമിതിഃ സർവാ രാജ്ഞാം അമിതേതജസാം
സ ാകമ്പത ഹർേഷണ കൃഷ്ണാഗമന കാങ്ക്ഷയാ
29 തേതാ ഽഭ്യാശഗേത കൃേഷ്ണ സമഹൃഷ്യൻ നരാധിപാഃ

ത്വാ തം രഥനിർേഘാഷം പര്യജ്ഞ്യ നിനേദാപമം
30 ആസാദ്യ തു സഭാ ദ്വാരം ഋഷഭഃ സർവസാത്വതാം
അവതീര്യ രഥാച് ഛൗരിഃ ൈകലാസശിഖേരാപമാത്
31 നഗേമഘ തീകാശാം ജ്വലന്തീം ഇവ േതജസാ
മേഹ സദന ഖ്യാം വിേവശ സഭാം തതഃ
32 പാണൗ ഗൃഹീത്വാ വിദുരം സാത്യകിം ച മഹായശാഃ
േജ്യാതീംഷ്യ് ആദിത്യവദ് രാജൻ കുരൂൻ ച്ഛാദയഞ് ിയാ
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33 അ േതാ വാസുേദവസ്യ കർണദുേര്യാധനാവ് ഉഭൗ
വൃഷ്ണയഃ കൃതവർമാ ച ആസൻ കൃഷ്ണസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
34 ധൃതരാ ം പുര ത്യ ഭീഷ്മേ ാണാദയസ് തതഃ
ആസേനേഭ്യാ ഽചലൻ സർേവ പൂജയേന്താ ജനാർദനം
35 അഭ്യാഗച്ഛതി ദാശാർേഹ ജ്ഞാ ച ർ മഹാമനാഃ
സൈഹവ ഭീഷ്മേ ാണാഭ്യാം ഉദതിഷ്ഠൻ മഹായശാഃ
36 ഉത്തിഷ്ഠതി മഹാരാേജ ധൃതരാേ ജേനശ്വേര
താനി രാജസഹ ാണി സമുത്ത ഃ സമന്തതഃ
37 ആസനം സർവേതാഭ ം ജാംബൂനദപരി തം
കൃഷ്ണാർേഥ കൽപിതം ത ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
38 സ്മയമാനസ് തു രാജാനം ഭീഷ്മേ ാണൗ ച മാധവഃ
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ രാജ്ഞശ് ചാന്യാൻ യഥാ വയഃ
39 ത േകശവം ആനർചുഃ സമ്യഗ് അഭ്യാഗതം സഭാം
രാജാനഃ പാർഥിവാഃ സർേവ കുരവശ് ച ജനാർദനം
40 ത തിഷ്ഠൻ സ ദാശാർേഹാ രാജമേധ്യ പരന്തപഃ
അപശ്യദ് അന്തരിക്ഷസ്ഥാൻ ഋഷീൻ പരപുരഞ്ജയഃ
41 തതസ് താൻ അഭിസേ ക്ഷ്യ നാരദ മുഖാൻ ഋഷീൻ
അഭ്യഭാഷത ദാശാർേഹാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ശൈനഃ
42 പാർഥിവീം സമിതിം ം ഋഷേയാ ഽഭ്യാഗതാ നൃപ
നിമ ്യതാം ആസൈനശ് ച സത്കാേരണ ച ഭൂയസാ
43 ൈനേതഷ്വ് അനുപവിേഷ്ടഷു ശക്യം േകന ചിദ് ആസിതും
പൂജാ യുജ്യതാം ആശു മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
44 ഋഷീഞ് ശാന്തനേവാ ദൃഷ്ട്വാ സഭാ ദ്വാരം ഉപസ്ഥിതാൻ
ത്വരമാണസ് തേതാ ഭൃത്യാൻ ആസനാനീത്യ് അേചാദയത്
45 ആസനാന്യ് അഥ മൃഷ്ടാനി മഹാന്തി വിപുലാനി ച
മണികാഞ്ചനചി ാണി സമാജ സ് തതസ് തതഃ
46 േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു ഗൃഹീതാർേധഷു ഭാരത
നിഷസാദാസേന കൃേഷ്ണാ രാജാനശ് ച യഥാസനം
47 ദുഃശാസനഃ സാത്യകേയ ദദാവ് ആസനം ഉത്തമം
വിവിംശതിർ ദദൗ പീഠം കാഞ്ചനം കൃതവർമേണ
48 അവിദൂേര ഽഥ കൃഷ്ണസ്യ കർണദുേര്യാധനാവ് ഉഭൗ
ഏകാസേന മഹാത്മാനൗ നിഷീദതുർ അമർഷണൗ
49 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ ഗാന്ധാൈരർ അഭിരക്ഷിതഃ
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നിഷസാദാസേന രാജാ സഹ പുേ ാ വിശാം പേത
50 വിദുേരാ മണിപീേഠ തു ശു ർധ്യാജിേനാത്തേര
സം ശന്ന് ആസനം ശൗേരർ മഹാമതിർ ഉപാവിശത്
51 ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ദാശാർഹം രാജാനഃ സർവപാർഥിവാഃ
അമൃതേസ്യവ നാതൃപ്യൻ േ ക്ഷമാണാ ജനാർദനം
52 അതസീ പുഷ്പസങ്കാശഃ പീതവാസാ ജനാർദനഃ
വ്യ ാജത സഭാമേധ്യ േഹമ്നീേവാപഹിേതാ മണിഃ
53 തതസ് തൂഷ്ണീം സർവം ആസീദ് േഗാവിന്ദ ഗതമാനസം
ന ത കശ് ചിത് കിം ചിദ് ധി വ്യാജഹാര പുമാൻ ക്വ ചിത്
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അധ്യായം 93

1 [വ്]
തഥാ കഥയേതാർ ഏവ തേയാർ ബുദ്ധിമേതാസ് തദാ
ശിവാ നക്ഷ സമ്പന്നാ സാ വ്യതീയായ ശർവരീ
2 ധർമാർഥകാമയുക്താശ് ച വിചി ാർഥപദാക്ഷരാഃ
ശൃണ്വേതാ വിവിധാ വാേചാ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
3 കഥാഭിർ അനുരൂപാഭിഃ കൃഷ്ണസ്യാമിത േതജസഃ
അകാമേസ്യവ കൃഷ്ണസ്യ സാ വ്യതീയായ ശർവരീ
4 തതസ് തു സ്വരസമ്പന്നാ ബഹവഃ സൂതമാഗധാഃ
ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷഃ േകശവം ത്യേബാധയൻ
5 തത ഉത്ഥായ ദാശാർഹ ഋഷഭഃ സർവസാത്വതാം
സർവം ആവശ്യകം ചേ ാതഃ കാര്യം ജനാർദനഃ
6 കൃേതാദ കാര്യജപ്യഃ സ ഹുതാഗ്നിഃ സമല തഃ
തത ആദിത്യം ഉദ്യന്തം ഉപാതിഷ്ഠത മാധവഃ
7 അഥ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
സന്ധ്യാം തിഷ്ഠന്തം അേഭ്യത്യ ദാശാർഹം അപരാജിതം
8 ആചേക്ഷതാം തു കൃഷ്ണസ്യ ധൃതരാ ം സഭാ ഗതം
കുരൂംശ് ച ഭീഷ്മ മുഖാൻ രാജ്ഞഃ സർവാംശ് ച പാർഥിവാൻ
9 ത്വാം അർഥയേന്ത േഗാവിന്ദ ദിവി ശ ം ഇവാമരാഃ
താവ് അഭ്യനന്ദദ് േഗാവിന്ദഃ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
10 തേതാ വിമല ആദിേത്യ ാഹ്മേണേഭ്യാ ജനാർദനഃ
ദദൗ ഹിരണ്യം വാസാംസി ഗാശ് ചാശ്വാംശ് ച പരന്തപഃ
11 വിസൃഷ്ടവന്തം രത്നാനി ദാശാർഹം അപരാജിതം
തിഷ്ഠന്തം ഉപസംഗമ്യ വവേന്ദ സാരഥിസ് തദാ
12 തം ഉപസ്ഥിതം ആജ്ഞായ രഥം ദിവ്യം മഹാമനാഃ
മഹാ ഘനനിർേഘാഷം സർവരത്നവിഭൂഷിതം
13 അഗ്നിം ദക്ഷിണം കൃത്വാ ാഹ്മണാംശ് ച ജനാർദനഃ
കൗ ഭം മണിം ആമുച്യ ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
14 കുരുഭിഃ സംവൃതഃ കൃേഷ്ണാ വൃഷ്ണിഭിശ് ചാഭിരക്ഷിതഃ
ആതിഷ്ഠത രഥം ശൗരിഃ സർവയാദവനന്ദനഃ
15 അന്വാരുേരാഹ ദാശാർഹം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
സർവ ാണഭൃതാം േ ഷ്ഠം സർവധർമഭൃതാം വരം
16 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
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ദ്വിതീേയന രേഥൈനനം അന്വയാതാം പരന്തപം
17 സാത്യകിഃ കൃതവർമാ ച വൃഷ്ണീനാം ച മഹാരഥാഃ
പൃഷ്ഠേതാ ഽനുയയുഃ കൃഷ്ണം രൈഥർ അൈശ്വർ ഗൈജർ അപി
18 േതഷാം േഹമപരിഷ്കാരാ യുക്താഃ പരമവാജിഭിഃ
ഗച്ഛതാം േഘാഷിണശ് ചി ാശ് ചാരു ബ ാജിേര രഥാഃ
19 സംമൃഷ്ടസംസിക്ത രജഃ തിേപേദ മഹാപഥം
രാജർഷിചരിതം കാേല കൃേഷ്ണാ ധീമാഞ് ിയാ ജ്വലൻ
20 തതഃ യാേത ദാശാർേഹ ാവാദ്യൈന്തക പുഷ്കരാഃ
ശംഖാശ് ച ദധ്മിേര ത വാദ്യാന്യ് അന്യാനി യാനി ച
21 വീരാഃ സർവേലാകസ്യ യുവാനഃ സിംഹവി മാഃ
പരിവാര്യ രഥം ശൗേരർ അഗച്ഛന്ത പരന്തപാഃ
22 തേതാ ഽേന്യ ബഹുസാഹ ാ വിചി ാദ്ഭുത വാസസഃ
അസി ാസായുധ ധരാഃ കൃഷ്ണസ്യാസൻ പുരഃസരാഃ
23 ഗജാഃ പരഃശതാസ് ത വരാശ് ചാശ്വാഃ സഹ ശഃ

യാന്തം അന്വയുർ വീരം ദാശാർഹം അപരാജിതം
24 പുരം കുരൂണാം സംവൃത്തം കാമം ജനാർദനം
സവൃദ്ധബാലം സ ീകം രഥ്യാ ഗതം അരിന്ദമം
25 േവദികാപാ ിതാഭിശ് ച സമാ ാന്താന്യ് അേനകശഃ

ചലന്തീവ ഭാേരണ േയാഷിദ്ഭിർ ഭവനാന്യ് ഉത
26 സ ജ്യമാനഃ കുരുഭിഃ സംശൃണ്വൻ വിവിധാഃ കഥാഃ
യഥാർഹം തിസത്കുർവൻ േ ക്ഷമാണഃ ശൈനർ യയൗ
27 തതഃ സഭാം സമാസാദ്യ േകശവസ്യാനുയായിനഃ
സശംൈഖർ േവണുനിർേഘാൈഷർ ദിശഃ സർവാ വ്യനാദയൻ
28 തതഃ സാ സമിതിഃ സർവാ രാജ്ഞാം അമിതേതജസാം
സ ാകമ്പത ഹർേഷണ കൃഷ്ണാഗമന കാങ്ക്ഷയാ
29 തേതാ ഽഭ്യാശഗേത കൃേഷ്ണ സമഹൃഷ്യൻ നരാധിപാഃ

ത്വാ തം രഥനിർേഘാഷം പര്യജ്ഞ്യ നിനേദാപമം
30 ആസാദ്യ തു സഭാ ദ്വാരം ഋഷഭഃ സർവസാത്വതാം
അവതീര്യ രഥാച് ഛൗരിഃ ൈകലാസശിഖേരാപമാത്
31 നഗേമഘ തീകാശാം ജ്വലന്തീം ഇവ േതജസാ
മേഹ സദന ഖ്യാം വിേവശ സഭാം തതഃ
32 പാണൗ ഗൃഹീത്വാ വിദുരം സാത്യകിം ച മഹായശാഃ
േജ്യാതീംഷ്യ് ആദിത്യവദ് രാജൻ കുരൂൻ ച്ഛാദയഞ് ിയാ
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33 അ േതാ വാസുേദവസ്യ കർണദുേര്യാധനാവ് ഉഭൗ
വൃഷ്ണയഃ കൃതവർമാ ച ആസൻ കൃഷ്ണസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
34 ധൃതരാ ം പുര ത്യ ഭീഷ്മേ ാണാദയസ് തതഃ
ആസേനേഭ്യാ ഽചലൻ സർേവ പൂജയേന്താ ജനാർദനം
35 അഭ്യാഗച്ഛതി ദാശാർേഹ ജ്ഞാ ച ർ മഹാമനാഃ
സൈഹവ ഭീഷ്മേ ാണാഭ്യാം ഉദതിഷ്ഠൻ മഹായശാഃ
36 ഉത്തിഷ്ഠതി മഹാരാേജ ധൃതരാേ ജേനശ്വേര
താനി രാജസഹ ാണി സമുത്ത ഃ സമന്തതഃ
37 ആസനം സർവേതാഭ ം ജാംബൂനദപരി തം
കൃഷ്ണാർേഥ കൽപിതം ത ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
38 സ്മയമാനസ് തു രാജാനം ഭീഷ്മേ ാണൗ ച മാധവഃ
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ രാജ്ഞശ് ചാന്യാൻ യഥാ വയഃ
39 ത േകശവം ആനർചുഃ സമ്യഗ് അഭ്യാഗതം സഭാം
രാജാനഃ പാർഥിവാഃ സർേവ കുരവശ് ച ജനാർദനം
40 ത തിഷ്ഠൻ സ ദാശാർേഹാ രാജമേധ്യ പരന്തപഃ
അപശ്യദ് അന്തരിക്ഷസ്ഥാൻ ഋഷീൻ പരപുരഞ്ജയഃ
41 തതസ് താൻ അഭിസേ ക്ഷ്യ നാരദ മുഖാൻ ഋഷീൻ
അഭ്യഭാഷത ദാശാർേഹാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ശൈനഃ
42 പാർഥിവീം സമിതിം ം ഋഷേയാ ഽഭ്യാഗതാ നൃപ
നിമ ്യതാം ആസൈനശ് ച സത്കാേരണ ച ഭൂയസാ
43 ൈനേതഷ്വ് അനുപവിേഷ്ടഷു ശക്യം േകന ചിദ് ആസിതും
പൂജാ യുജ്യതാം ആശു മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
44 ഋഷീഞ് ശാന്തനേവാ ദൃഷ്ട്വാ സഭാ ദ്വാരം ഉപസ്ഥിതാൻ
ത്വരമാണസ് തേതാ ഭൃത്യാൻ ആസനാനീത്യ് അേചാദയത്
45 ആസനാന്യ് അഥ മൃഷ്ടാനി മഹാന്തി വിപുലാനി ച
മണികാഞ്ചനചി ാണി സമാജ സ് തതസ് തതഃ
46 േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു ഗൃഹീതാർേധഷു ഭാരത
നിഷസാദാസേന കൃേഷ്ണാ രാജാനശ് ച യഥാസനം
47 ദുഃശാസനഃ സാത്യകേയ ദദാവ് ആസനം ഉത്തമം
വിവിംശതിർ ദദൗ പീഠം കാഞ്ചനം കൃതവർമേണ
48 അവിദൂേര ഽഥ കൃഷ്ണസ്യ കർണദുേര്യാധനാവ് ഉഭൗ
ഏകാസേന മഹാത്മാനൗ നിഷീദതുർ അമർഷണൗ
49 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ ഗാന്ധാൈരർ അഭിരക്ഷിതഃ
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നിഷസാദാസേന രാജാ സഹ പുേ ാ വിശാം പേത
50 വിദുേരാ മണിപീേഠ തു ശു ർധ്യാജിേനാത്തേര
സം ശന്ന് ആസനം ശൗേരർ മഹാമതിർ ഉപാവിശത്
51 ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ദാശാർഹം രാജാനഃ സർവപാർഥിവാഃ
അമൃതേസ്യവ നാതൃപ്യൻ േ ക്ഷമാണാ ജനാർദനം
52 അതസീ പുഷ്പസങ്കാശഃ പീതവാസാ ജനാർദനഃ
വ്യ ാജത സഭാമേധ്യ േഹമ്നീേവാപഹിേതാ മണിഃ
53 തതസ് തൂഷ്ണീം സർവം ആസീദ് േഗാവിന്ദ ഗതമാനസം
ന ത കശ് ചിത് കിം ചിദ് ധി വ്യാജഹാര പുമാൻ ക്വ ചിത്
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അധ്യായം 94

1 [വ്]
തസ്മിന്ന് അഭിഹിേത വാേക്യ േകശേവന മഹാത്മനാ
സ്തിമിതാ ഹൃഷ്ടേരാമാണ ആസൻ സർേവ സഭാസദഃ
2 കഃ സ്വിദ് ഉത്തരം ഏതസ്മാദ് വ ം ഉത്സഹേത പുമാൻ
ഇതി സർേവ മേനാഭിസ് േത ചിന്തയന്തി സ്മ പാർഥിവാഃ
3 തഥാ േതഷു ച സർേവഷു തൂഷ്ണീംഭൂേതഷു രാജസു
ജാമദഗ്ന്യ ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
4 ഇമാം ഏേകാപമാം രാജഞ് ശൃണു സത്യാം അശങ്കിതഃ
താം ത്വാ േ യ ആദത്സ്വ യദി സാധ്വ് ഇതി മന്യേസ
5 രാജാ ദംേഭാദ്ഭേവാ നാമ സാർവഭൗമഃ പുരാഭവത്
അഖിലാം ബുഭുേജ സർവാം പൃഥിവീം ഇതി നഃ തം
6 സ സ്മ നിത്യം നിശാപാേയ ാതർ ഉത്ഥായ വീര്യവാൻ

ാഹ്മണാൻ ക്ഷ ിയാംശ് ൈചവ പൃച്ഛന്ന് ആേസ്ത മഹാരഥഃ
7 അസ്തി കശ് ചിദ് വിശിേഷ്ടാ വാ മദ്വിേധാ വാ ഭേവദ് യുധി
ശുേ ാ ൈവശ്യഃ ക്ഷ ിേയാ വാ ാഹ്മേണാ വാപി ശ ഭൃത്
8 ഇതി വന്ന് അന്വചരത് സ രാജാ പൃഥിവീം ഇമാം
ദർേപണ മഹതാ മത്തഃ കം ചിദ് അന്യം അചിന്തയൻ
9 തം സ്മ ൈവദ്യാ അകൃപണാ ാഹ്മണാഃ സർവേതാ ഽഭയാഃ

ത്യേഷധന്ത രാജാനം ാഘമാനം പുനഃ പുനഃ
10 തിഷിധ്യമാേനാ ഽപ്യ് അസകൃത് പൃച്ഛത്യ് ഏവ സ ൈവ ദ്വിജാൻ
അഭിമാനീ ിയാ മത്തസ് തം ഊചുർ ാഹ്മണാസ് തദാ
11 തപസ്വിേനാ മഹാത്മാേനാ േവദ തസമന്വിതാഃ
ഉദീര്യമാണം രാജാനം േ ാധദീപ്താ ദ്വിജാതയഃ
12 അേനകജനനം സഖ്യം യേയാഃ പുരുഷസിംഹേയാഃ
തേയാസ് ത്വം ന സേമാ രാജൻ ഭവിതാസി കദാ ചന
13 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജാ തു പുനഃ പ ച്ഛ താൻ ദ്വിജാൻ
ക്വ തൗ വീരൗ ക്വ ജന്മാനൗ കിം കർമാണൗ ച കൗ ച തൗ
14 [ ാഹ്മണാഹ്]
നേരാ നാരായണശ് ൈചവ താപസാവ് ഇതി നഃ തം
ആയാതൗ മാനുേഷ േലാേക താഭ്യാം യുധ്യസ്വ പാർഥിവ
15 യേത തൗ മഹാത്മാനൗ നരനാരായണാവ് ഉഭൗ
തേപാ േഘാരം അനിർേദശ്യം തേപ്യേത ഗന്ധമാദേന
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16 [രാമ]
സ രാജാ മഹതീം േസനാം േയാജയിത്വാ ഷഡംഗിനീം
അമൃഷ്യമാണഃ സ ായാദ് യ താവ് അപരാജിതൗ
17 സ ഗത്വാ വിഷമം േഘാരം പർവതം ഗന്ധമാദനം
മൃഗയാേണാ ഽന്വഗച്ഛത് തൗ താപസാവ് അപരാജിതൗ
18 തൗ ദൃഷ്ട്വാ ത്പിപാസാഭ്യാം കൃശൗ ധമനി സന്തതൗ
ശീതവാതാതൈപശ് ൈചവ കർശിതൗ പുരുേഷാത്തമൗ
അഭിഗേമ്യാപസംഗൃഹ്യ പര്യപൃച്ഛദ് അനാമയം
19 തം അർചിത്വാ മൂലഫൈലർ ആസേനേനാദേകന ച
ന്യമ േയതാം രാജാനം കിം കാര്യം ിയതാം ഇതി
20 [ദംഭൗദ്ഭവ]
ബാഹുഭ്യാം േമ ജിതാ ഭൂമിർ നിഹതാഃ സർവശ വഃ
ഭവദ്ഭ്യാം യുദ്ധം ആകാങ്ക്ഷന്ന് ഉപയാേതാ ഽസ്മി പർവതം
ആതിഥ്യം ദീയതാം ഏതത് കാങ്ക്ഷിതം േമ ചിരം തി
21 [നരനാരായണൗ]
അേപതേ ാധേലാേഭാ ഽയം ആ േമാ രാജസത്തമ
ന ഹ്യ് അസ്മിന്ന് ആ േമ യുദ്ധം കുതഃ ശ ം കുേതാ ഽനൃജുഃ
അന്യ യുദ്ധം ആകാങ്ക്ഷ്വ ബഹവഃ ക്ഷ ിയാ ക്ഷിതൗ
22 [ർ]
ഉച്യമാനസ് തഥാപി സ്മ ഭൂയ ഏവാഭ്യഭാഷത
പുനഃ പുനഃ ക്ഷമ്യമാണഃ സാന്ത്വ്യമാനശ് ച ഭാരത
ദംേഭാദ്ഭേവാ യുദ്ധം ഇച്ഛന്ന് ആഹ്വയത്യ് ഏവ താപസൗ
23 തേതാ നരസ് ത്വ് ഇഷീകാണാം മുഷ്ടിം ആദായ കൗരവ
അ വീദ് ഏഹി യുധ്യസ്വ യുദ്ധകാമുക ക്ഷ ിയ
24 സർവശ ാണി ചാദത്സ്വ േയാജയസ്വ ച വാഹിനീം
അഹം ഹി േത വിേനഷ്യാമി യുദ്ധ ദ്ധാം ഇതഃ പരം
25 [ദ്]
യദ്യ് ഏതദ് അ ം അസ്മാസു യുക്തം താപസ മന്യേസ
ഏേതനാപി ത്വയാ േയാേത്സ്യ യുദ്ധാർഥീ ഹ്യ് അഹം ആഗതഃ
26 [ർ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ശരവർേഷണ സർവതഃ സമവാകിരത്
ദംേഭാദ്ഭവസ് താപസം തം ജിഘാംസുഃ സഹ ൈസനികഃ
27 തസ്യ താൻ അസ്യേതാ േഘാരാൻ ഇഷൂൻ പരതനുച് ഛിദഃ
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കദർഥീ കൃത്യസ മുനിർ ഇഷീകാഭിർ അപാനുദത്
28 തേതാ ഽൈസ്മ ാസൃജദ് േഘാരം ഐഷീകം അപരാജിതഃ
അ ം അ തിസേന്ധയം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
29 േതഷാം അക്ഷീണി കർണാംശ് ച നസ്തകാംശ് ൈചവ മായയാ
നിമിത്തേവധീ സ മുനിർ ഇഷീകാഭിഃ സമർപയത്
30 സ ദൃഷ്ട്വാ േശ്വതം ആകാശം ഇഷീകാഭിഃ സമാചിതം
പാദേയാർ ന്യപതദ് രാജാ സ്വസ്തി േമ ഽസ്ത്വ് ഇതി ചാ വീത്
31 തം അ വീൻ നേരാ രാജഞ് ശരണ്യഃ ശരൈണഷിണാം

ഹ്മേണ്യാ ഭവ ധർമാത്മാ മാ ച ൈസ്മവം പുനഃ കൃഥാഃ
32 മാ ച ദർപസമാവിഷ്ടഃ േക്ഷപ്സീഃ കാംശ് ചിത് കദാ ചന
അൽപീയാംസം വിശിഷ്ടം വാ തത് േത രാജൻ പരം ഹിതം
33 കൃത േജ്ഞാ വീതേലാേഭാ നിരഹങ്കാര ആത്മവാൻ
ദാന്തഃ ക്ഷാേന്താ മൃദുഃ േക്ഷമഃ ജാഃ പാലയ പാർഥിവ
34 അനുജ്ഞാതഃ സ്വസ്തി ഗച്ഛ ൈമവം ഭൂയഃ സമാചേരഃ
കുശലം ാഹ്മണാൻ പൃേച്ഛർ ആവേയാർ വചനാദ് ഭൃശം
35 തേതാ രാജാ തേയാഃ പാദാവ് അഭിവാദ്യ മഹാത്മേനാഃ

ത്യാജഗാമ സ്വപുരം ധർമം ൈചവാചിേനാദ് ഭൃശം
36 സുമഹച് ചാപി തത് കർമ യൻ നേരണ കൃതം പുരാ
തേതാ ഗുൈണഃ സുബഹുഭിഃ േ േഷ്ഠാ നാരായേണാ ഽഭവത്
37 തസ്മാദ് യാവദ് ധനുഃേ േഷ്ഠ ഗാണ്ഡീേവ ഽ ്വം ന യുജ്യേത
താവത് ത്വം മാനം ഉ ജ്യ ഗച്ഛ രാജൻ ധനഞ്ജയം
38 കാകുദീകം ശുകം നാകം അക്ഷിസന്തർജനം തഥാ
സന്താനം നർതനം േഘാരം ആസ്യം ഓദകം അഷ്ടമം
39 ഏൈതർ വിദ്ധാഃ സർവ ഏവ മരണം യാന്തി മാനവാഃ
ഉന്മത്താശ് ച വിേചഷ്ടേന്ത നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാ വിേചതസഃ
40 സ്വപേന്ത ച വേന്ത ച ഛർദയന്തി ച മാനവാഃ
മൂ യേന്ത ച സതതം രുദന്തി ച ഹസന്തി ച
41 അസംേഖ്യയാ ഗുണാഃ പാർേഥ തദ് വിശിേഷ്ടാ ജനാർദനഃ
ത്വം ഏവ ഭൂേയാ ജാനാസി കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
42 നരനാരായണൗ യൗ തൗ താവ് ഏവാർജുന േകശവൗ
വിനാജീഹി മഹാരാജ വീരൗ പുരുഷർഷഭൗ
43 യദ്യ് ഏതദ് ഏവം ജാനാസി ന ച മാം അതിശങ്കേസ
ആര്യാം മതിം സമാസ്ഥായ ശാമ്യ ഭാരത പാണ്ഡൈവഃ
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44 അഥ േചൻ മന്യേസ േ േയാ ന േമ േഭേദാ ഭേവദ് ഇതി
ശാമ്യ ഭരത േ േഷ്ഠാ മാ ച യുേദ്ധ മനഃ കൃഥാഃ

45 ഭവതാം ച കുരുേ ഷ്ഠ കുലം ബഹുമതം ഭുവി
തത് തൈഥവാ ഭ ം േത സ്വാർഥം ഏവാനുചിന്തയ
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അധ്യായം 95

1 [വ്]
ജാമദഗ്ന്യവചഃ ത്വാ കേണ്വാ ഽപി ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
2 അക്ഷയശ് ചാവ്യയശ് ൈചവ ഹ്മാ േലാകപിതാമഹഃ
തൈഥവ ഭഗവന്തൗ തൗ നരനാരായണാവ് ഋഷീ
3 ആദിത്യാനാം ഹി സർേവഷാം വി ർ ഏകഃ സനാതനഃ
അജയ്യശ് ചാവ്യയശ് ൈചവ ശാശ്വതഃ ഭുർ ഈശ്വരഃ
4 നിമിത്തമരണാസ് ത്വ് അേന്യ ച സൂര്യൗ മഹീ ജലം
വായുർ അഗ്നിസ് തഥാകാശം ഹാസ് താരാഗണാസ് തഥാ
5 േത ച ക്ഷയാേന്ത ജഗേതാ ഹിത്വാ േലാക യം സദാ
ക്ഷയം ഗച്ഛന്തി ൈവ സർേവ സൃജ്യേന്ത ച പുനഃ പുനഃ
6 മുഹൂർതമരണാസ് ത്വ് അേന്യ മാനുഷാ മൃഗപക്ഷിണഃ

ിയഗ് േയാന്യശ് ച േയ ചാേന്യ ജീവേലാകചരാഃ താഃ
7 ഭൂയിേഷ്ഠന തു രാജാനഃ ിയം ഭുക്ത്വായുഷഃ ക്ഷേയ
മരണം തിഗച്ഛന്തി േഭാ ം സുകൃതദു തം
8 സ ഭവാൻ ധർമപുേ ണ ശമ കർതും ഇഹാർഹതി
പാണ്ഡവാഃ കുരവശ് ൈചവ പാലയ വസുന്ധരാം
9 ബലവാൻ അഹം ഇത്യ് ഏവ ന മന്തവ്യം സുേയാധന
ബലവേന്താ ഹി ബലിഭിർ ദൃശ്യേന്ത പുരുഷർഷഭ
10 ന ബലം ബലിനാം മേധ്യ ബലം ഭവതി കൗരവ
ബലവേന്താ ഹി േത സർേവ പാണ്ഡവാ േദവ വി മാഃ
11 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
മാതേലർ ദാതുകാമസ്യ കന്യാം മൃഗയേതാ വരം
12 മതസ് ൈ േലാക്യരാജസ്യ മാതലിർ നാമ സാരഥിഃ
തൈസ്യൈകവ കുേല കന്യാ രൂപേതാ േലാകവി താ
13 ഗുണേകശീതി വിഖ്യാതാ നാമ്നാ സാ േദവരൂപിണീ

ിയാ ച വപുഷാ ൈചവ ിേയാ ഽന്യാഃ സാതിരിച്യേത
14 തസ്യാഃ ദാനസമയം മാതലിഃ സഹ ഭാര്യയാ
ജ്ഞാത്വാ വിമമൃേശ രാജംസ് തത്പരഃ പരിചിന്തയൻ
15 ധിക് ഖല്വ് അലഘു ശീലാനാം ഉ ിതാനാം യശസ്വിനാം
നരാണാം ഋദ്ധസത്ത്വാനാം കുേല കന്യാ േരാഹണം
16 മാതുഃ കുലം പിതൃകുലം യ ൈചവ ദീയേത
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കുല യം സംശയിതം കുരുേത കന്യകാ സതാം
17 േദവ മാനുഷേലാകൗ ദ്വൗ മാനേസൈനവ ച ഷാ
അവഗാൈഹ്യവ വിചിതൗ ന ച േമ േരാചേത വരഃ
18 ന േദവാൻ ൈനവ ദിതിജാൻ ന ഗന്ധർവാൻ ന മാനുഷാൻ
അേരാചയം വരകൃേത തൈഥവ ബഹുലാൻ ഋഷീൻ
19 ഭാര്യയാ തു സ സംമ ്യ സഹ രാ ൗ സുധർമയാ
മാതലിർ നാഗേലാകായ ചകാര ഗമേന മതിം
20 ന േമ േദവമനുേഷ്യഷു ഗുണേകശ്യാഃ സേമാ വരഃ
രൂപേതാ ദൃശ്യേത കശ് ചിൻ നാേഗഷു ഭവിതാ വം
21 ഇത്യ് ആമ ്യ സുധർമാം സ കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം
കന്യാം ശിരസ്യ് ഉപാ ായ വിേവശ മഹീതലം
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അധ്യായം 96

1 [കണ്വ]
മാതലിസ് തു ജൻ മാർേഗ നാരേദന മഹർഷിണാ
വരുണം ഗച്ഛതാ ം സമാഗച്ഛദ് യദൃച്ഛയാ
2 നാരേദാ ഽഥാ വീദ് ഏനം ക്വ ഭവാൻ ഗ ം ഉദ്യതഃ
േസ്വന വാ സൂത കാേര്യണ ശാസനാദ് വാ ശത േതാഃ
3 മാതലിർ നാരേദൈനവം സ ഷ്ടഃ പഥി ഗച്ഛതാ
യഥാവത് സർവം ആചഷ്ട സ്വകാര്യം വരുണം തി
4 തം ഉവാചാഥ സ മുനിർ ഗച്ഛാവഃ സഹിതാവ് ഇതി
സലിേലശ ദിേദക്ഷാർഥം അഹം അപ്യ് ഉദ്യേതാ ദിവഃ
5 അഹം േത സർവം ആഖ്യാേസ്യ ദർശയൻ വസുധാതലം
ദൃഷ്ട്വാ ത വരം കം ചിദ് േരാചയിഷ്യാവ മാതേല
6 അവഗാഹ്യ തേതാ ഭൂമിം ഉഭൗ മാതലിനാരദൗ
ദദൃശാേത മഹാത്മാനൗ േലാകപാലം അപാം പതിം
7 ത േദവർഷിസദൃശീം പൂജാം ാപ സ നാരദഃ
മേഹ സദൃശീം ൈചവ മാതലിഃ പത്യപദ്യത
8 താവ് ഉഭൗ ീതമനസൗ കാര്യവത്താം നിേവദ്യ ഹ
വരുേണനാഭ്യനുജ്ഞാതൗ നാഗേലാകം വിേചരതുഃ
9 നാരദഃ സർവഭൂതാനാം അന്തർ ഭൂമിനിവാസിനാം
ജാനംശ് ചകാര വ്യാഖ്യാനം യ ഃ സർവം അേശഷതഃ
10 [നാരദ]
ദൃഷ്ടസ് േത വരുണസ് താത പു പൗ സമാവൃതഃ
പേശ്യാദക പേതഃ സ്ഥാനം സർവേതാഭ ം ഋദ്ധിമത്
11 ഏഷ പുേ ാ മഹാ ാേജ്ഞാ വരുണേസ്യഹ േഗാപേതഃ
ഏഷ തം ശീലവൃേത്തന ശൗേചന ച വിശിഷ്യേത
12 ഏേഷാ ഽസ്യ പുേ ാ ഽഭിമതഃ പുഷ്കരഃ പുഷ്കേരക്ഷണഃ
രൂപവാൻ ദർശനീയശ് ച േസാമപു ്യാ വൃതഃ പതിഃ
13 േജ്യാത്സ്നാ കാലീതി യാം ആഹുർ ദ്വിതീയാം രൂപതഃ ിയം
ആദിത്യൈസ്യവ േഗാഃ പുേ ാ േജ്യഷ്ടഃ പു ഃ കൃതഃ തഃ
14 ഭവനം പശ്യ വാരുണ്യാ യദ് ഏതത് സർവകാഞ്ചനം
യാം ാപ്യ സുരതാം ാപ്താഃ സുരാഃ സുരപേതഃ സേഖ
15 ഏതാനി ഹൃതരാജ്യാനാം ൈദേതയാനാം സ്മ മാതേല
ദീപ്യമാനാനി ദൃശ്യേന്ത സർവ ഹരണാന്യ് ഉത
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16 അക്ഷയാണി കിൈലതാനി വിവർതേന്ത സ്മ മാതേല
അനുഭാവ യുക്താനി സുൈരർ അവജിതാനി ഹ
17 അ രാക്ഷസ ജാത്യശ് ച ഭൂതജാത്യശ് ച മാതേല
ദിവ്യ ഹരണാശ് ചാസൻ പൂർവൈദവതനിർമിതാഃ
18 അഗ്നിർ ഏഷ മഹാർചിഷ്മാഞ് ജാഗർതി വരുണ േദ
ൈവഷ്ണവം ച ം ആവിദ്ധം വിധൂേമന ഹവിഷ്മതാ
19 ഏഷ ഗാണ്ഡീമയശ് ചാേപാ േലാകസംഹാര സംഭൃതഃ
രക്ഷ്യേത ൈദവൈതർ നിത്യം യതസ് തദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
20 ഏഷ കൃേത്യ സമുത്പേന്ന തത് തദ് ധാരയേത ബലം
സഹ ശതസംേഖ്യന ാേണന സതതം വം
21 അശാസ്യാൻ അപി ശാസ്ത്യ് ഏഷ രേക്ഷാ ബ ഷു രാജസു
സൃഷ്ടഃ ഥമേജാ ദേണ്ഡാ ാഹ്മണാ ഹ്മവാദിനാ
22 ഏതച് ഛ ം നേര ാണാം മഹച് ഛേ ണ ഭാഷിതം
പു ാഃ സലിലരാജസ്യ ധാരയന്തി മേഹാദയം
23 ഏതത് സലിലരാജസ്യ ഛ ം ഛ ഗൃേഹ സ്ഥിതം
സർവതഃ സലിലം ശീതം ജീമൂത ഇവ വർഷതി
24 ഏതച് ഛ ാത് പരി ഷ്ടം സലിലം േസാമനിർമലം
തമസാ മൂർഛിതം യാതി േയന നാർഛതി ദർശനം
25 ബഹൂന്യ് അദ്ഭുതരൂപാണി ഷ്ടവ്യാനീഹ മാതേല
തവ കാേര്യാപേരാധസ് തു തസ്മാദ് ഗച്ഛാവ മാചിരം
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അധ്യായം 97

1 [നാരദ]
ഏതത് തു നാഗേലാകസ്യ നാഭിസ്ഥാേന സ്ഥിതം പുരം
പാതാലം ഇതി വിഖ്യാതം ൈദത്യദാനവ േസവിതം
2 ഇദം അദ്ഭിഃ സമം ാപ്താ േയ േക ചിദ് വജംഗമാഃ

വിശേന്താ മഹാനാദം നദന്തി ഭയപീഡിതാഃ
3 അ ാസുേരാ ഽഗ്നിഃ സതതം ദീപ്യേത വാരി േഭാജനഃ
വ്യാപാേരണ ധൃതാത്മാനം നിബദ്ധം സമബുധ്യത
4 അ ാമൃതം സുൈരഃ പീത്വാ നിഹിതം നിഹതാരിഭിഃ
അതഃ േസാമസ്യ ഹാനിശ് ച വൃദ്ധിശ് ൈചവ ദൃശ്യേത
5 അ ദിവ്യം ഹയശിരഃ കാേല പർവണി പർവണി
ഉത്തിഷ്ഠതി സുവർണാഭം വാർഭിർ ആപൂരയഞ് ജഗത്
6 യസ്മാദ് അ സമ ാസ് താഃ പതന്തി ജലമൂർതയഃ
തസ്മാത് പാതാലം ഇത്യ് ഏതത് ഖ്യായേത പുരം ഉത്തമം
7 ഐരാവേതാ ഽസ്മാത് സലിലം ഗൃഹീത്വാ ജഗേതാ ഹിതഃ
േമേഘഷ്വ് ആമുഞ്ചേത ശീതം യൻ മേഹ ഃ വർഷതി
8 അ നാനാവിധാകാരാസ് തിമേയാ ൈനകരൂപിണഃ
അ േസാമ ഭാം പീത്വാ വസന്തി ജലചാരിണഃ
9 അ സൂര്യാംശുഭിർ ഭിന്നാഃ പാതാലതലം ആ ിതാഃ
മൃതാ ദിവസതഃ സൂത പുനർ ജീവന്തി േത നിശി
10 ഉദേയ നിത്യശശ് ചാ ച മാ രശ്മിഭിർ വൃതഃ
അമൃതം ശ്യ സം ർശാത് സഞ്ജീവയതി േദഹിനഃ
11 അ േത ഽധർമനിരതാ ബദ്ധാഃ കാേലന പീഡിതാഃ
ൈദേതയാ നിവസന്തി സ്മ വാസേവന ഹൃത ിയഃ
12 അ ഭൂതപതിർ നാമ സർവഭൂതമേഹശ്വരഃ
ഭൂതേയ സർവഭൂതാനാം അചരത് തപ ഉത്തമം
13 അ േഗാ തിേനാ വി ാഃ സ്വാധ്യായാമ്നായ കർശിതാഃ
ത്യക്ത ാണാ ജിതസ്വർഗാ നിവസന്തി മഹർഷയഃ
14 യ ത ശേയാ നിത്യം േയന േകന ചിദ് ആശിതഃ
േയന േകന ചിദ് ആച്ഛന്നഃ സ േഗാ ത ഇേഹാച്യേത
15 ഐരാവേതാ നാഗരാേജാ വാമനഃ കുമുേദാ ഽഞ്ജനഃ

സൂതാഃ സു തീകസ്യ വംേശ വാരണസത്തമാഃ
16 പശ്യ യദ്യ് അ േത കശ് ചിദ് േരാചേത ഗുണേതാ വരഃ
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വരയിഷ്യാവ തം ഗത്വാ യത്നം ആസ്ഥായ മാതേല
17 അണ്ഡം ഏതജ് ജേല ന്യസ്തം ദീപ്യമാനം ഇവ ിയാ
ആ ജാനാം നിസർഗാദ് ൈവ േനാദ്ഭിദ്യതി ന സർപതി
18 നാസ്യ ജാതിം നിസർഗം വാ കഥ്യമാനം ശൃേണാമി ൈവ
പിതരം മാതരം വാപി നാസ്യ ജാനാതി കശ് ചന
19 അതഃ കില മഹാൻ അഗ്നിർ അന്തകാേല സമുത്ഥിതഃ
ധക്ഷ്യേത മാതേല സർവം ൈ േലാക്യം സചരാചരം
20 [കണ്വ]
മാതലിസ് ത്വ് അ വീച് ത്വാ നാരദസ്യാഥ ഭാഷിതം
ന േമ ഽ േരാചേത കശ് ചിദ് അന്യേതാ ജ മാചിരം
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അധ്യായം 98

1 [ൻ]
ഹിരണ്യപുരം ഇത്യ് ഏതത് ഖ്യാതം പുരവരം മഹത്
ൈദത്യാനാം ദാനവാനാം ച മായാ ശതവിചാരിണാം
2 അനൽേപന യേത്നന നിർമിതം വിശ്വകർമണാ
മേയന മനസാ സൃഷ്ടം പാതാലതലം ആ ിതം
3 അ മായാ സഹ ാണി വികുർവാണാ മഹൗജസഃ
ദാനവാ നിവസന്തി സ്മ ശൂരാ ദത്തവരാഃ പുരാ
4 ൈനേത ശേ ണ നാേന്യന വരുേണന യേമന വാ
ശക്യേന്ത വശം ആേനതും തൈഥവ ധനേദന ച
5 അസുരാഃ കാലഖഞ്ജാശ് ച തഥാ വി പേദാദ്ഭവാഃ
ൈനരൃതാ യാതുധാനാശ് ച ഹ്മ േവേദാദ്ഭവാശ് ച േയ
6 ദം ിേണാ ഭീമരൂപാശ് ച നിവസന്ത്യ് ആത്മരക്ഷിണഃ
മായാവീേര്യാപസമ്പന്നാ നിവസന്ത്യ് ആത്മരക്ഷിണഃ
നിവാതകവചാ നാമ ദാനവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
7 ജാനാസി ച യഥാ ശേ ാ ൈനതാഞ് ശേക്നാതി വാധിതും
8 ബഹുേശാ മാതേല ത്വം ച തവ പു ശ് ച േഗാമുഖഃ
നിർഭേഗ്നാ േദവരാജശ് ച സഹ പു ഃ ശചീപതിഃ
9 പശ്യ േവശ്മാനി രൗക്മാണി മാതേല രാജതാനി ച
കർമണാ വിധിയുേക്തന യുക്താന്യ് ഉപഗതാനി ച
10 ൈവഡൂര്യ ഹരിതാനീവ വാലരുചിരാണി ച
അർകസ്ഫടിക ശു ാണി വർജ സാേരാജ്ജ്വലാനി ച
11 പാർഥിവാനീവ ചാഭാന്തി പുനർ നഗമയാനി ച
ൈശലാനീവ ച ദൃശ്യേന്ത താരകാണീവ ചാപ്യ് ഉത
12 സൂര്യരൂപാണി ചാഭാന്തി ദീപ്താഗ്നിസദൃശാനി ച
മണിജാലവിചി ാണി ാംശൂനി നിബിഡാനി ച
13 ൈനതാനി ശക്യം നിർേദ ം രൂപേതാ വ്യതസ് തഥാ
ഗുണതശ് ൈചവ സിദ്ധാനി മാണ ഗുണവന്തി ച
14 ആ ീഡാൻ പശ്യ ൈദത്യാനാം തൈഥവ ശയനാന്യ് ഉത
രത്നവന്തി മഹാർഹാണി ഭാജനാന്യ് ആസനാനി ച
15 ജലദാഭാംസ് തഥാ ൈശലാംസ് േതായ വണാന്വിതാൻ
കാമപുഷ്പഫലാംശ് ൈചവ പാദപാൻ കാമചാരിണഃ
16 മാതേല കശ് ചിദ് അ ാപി രുചിതസ് േത വേരാ ഭേവത്
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അഥ വാന്യാം ദിശം ഭൂേമർ ഗച്ഛാവ യദി മന്യേസ
17 [കണ്വ]
മാതലിസ് ത്വ് അ വീദ് ഏനം ഭാഷമാണം തഥാവിധം
േദവർേഷ ൈനവ േമ കാര്യം വി ിയം ിദിവൗകസാം
18 നിത്യാനുഷക്ത ൈവരാ ഹി ാതേരാ േദവദാനവാഃ
അരിപേക്ഷണ സംബന്ധം േരാചയിഷ്യാമ്യ് അഹം കഥം
19 അന്യ സാധു ഗച്ഛാേവാ ം നാർഹാമി ദാനവാൻ
ജാനാമി തു തഥാത്മാനം ദിത്സാത്മ കമലം യഥാ
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അധ്യായം 99

1 [ൻ]
അയം േലാകഃ സുപർണാനാം പക്ഷിണാം പന്നഗാശിനാം
വി േമ ഗമേന ഭാേര ൈനഷാം അസ്തി പരി മഃ
2 ൈവനേതയ സുൈതഃ സൂത ഷഡ്ഭിസ് തതം ഇദം കുലം
സുമുേഖന സുനാമ്നാ ച സുേനേ ണ സുവർചസാ
3 സുരൂപ പക്ഷിരാേജന സുബേലന ച മാതേല
വർഥിതാനി സൂത്യാ ൈവ വിനതാ കുലകർതൃഭിഃ
4 പക്ഷിരാജാഭിജാത്യാനാം സഹ ാണി ശതാനി ച
കശ്യപസ്യ തേതാ വംേശ ജാൈതർ ഭൂതിവിവർധൈനഃ
5 സർേവ ഹ്യ് ഏേത ിയാ യുക്താഃ സർേവ ീവത്സ ലക്ഷണാഃ
സർേവ ിയം അഭീപ്സേന്താ ധാരയന്തി ബലാന്യ് ഉത
6 കർമണാ ക്ഷ ിയാശ് ൈചേത നിർഘൃണാ േഭാഗി േഭാജിനഃ
ജ്ഞാതിസങ്ക്ഷയ കർതൃത്വാദ് ാഹ്മണ്യം ന ലഭന്തി ൈവ
7 നാമാനി ൈചഷാം വക്ഷ്യാമി യഥാ ാധാന്യതഃ ശൃണു
മാതേല ാഘ്യം ഏതദ് ധി കുലം വി പരി ഹം
8 ൈദവതം വി ർ ഏേതഷാം വി ർ ഏവ പരായണം
ഹൃദി ൈചഷാം സദാ വി ർ വി ർ ഏവ ഗതിഃ സദാ
9 സുവർണചൂേഡാ നാഗാശീ ദാരുണശ് ചണ്ഡതുണ്ഡകഃ
അനലശ് ചാനിലശ് ൈചവ വിശാലാേക്ഷാ ഽഥ കുണ്ഡലീ
10 കാശ്യപിർ ധ്വജവിഷ്കംേഭാ ൈവനേതയാഥ വാമനഃ
വാതേവേഗാ ദിശാ ച ർ നിേമേഷാ നിമിഷസ് തഥാ
11 ിവാരഃ സപ്ത വാരശ് ച വാൽമീകിർ ദ്വീപകസ് തഥാ
ൈദത്യ ദ്വീപഃ സരിദ് ദ്വീപഃ സാരസഃ പദ്മേകസരഃ
12 സുമുഖഃ സുഖേകതുശ് ച ചി ബർഹസ് തഥാനഘഃ
േമഘകൃത് കുമുേദാ ദക്ഷഃ സർപാന്തഃ േസാമേഭാജനഃ
13 ഗുരുഭാരഃ കേപാതശ് ച സൂര്യേന ശ് ചിരാന്തകഃ
വി ധന്വാ കുമാരശ് ച പരിബർേഹാ ഹരിസ് തഥാ
14 സുസ്വേരാ മധുപർകശ് ച േഹമവർണസ് തൈഥവ ച
മലേയാ മാതരിശ്വാ ച നിശാകരദിവാകരൗ
15 ഏേത േദശ മാേ ണ മേയാക്താ ഗരുഡാത്മജാഃ

ാധാന്യേതാ ഽഥ യശസാ കീർതിതാഃ ാണതശ് ച േത
16 യദ്യ് അ ന രുചിഃ കാ ചിദ് ഏഹി ഗച്ഛാവ മാതേല
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തം നയിഷ്യാമി േദശം ത്വാം രുചിം യേ ാപലപ്സ്യേസ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 31 68

അധ്യായം 100

1 [ൻ]
ഇദം രസാതലം നാമ സപ്തമം പൃഥിവീതലം
യ ാേസ്ത സുരഭിർ മാതാ ഗവാം അമൃതസംഭവാ
2 ക്ഷരന്തീ സതതം ക്ഷീരം പൃഥിവീ സാരസംഭവം
ഷണ്ണാം രസാനാം സാേരണ രസം ഏകം അനുത്തമം
3 അമൃേതനാഭിതൃപ്തസ്യ സാരം ഉദ്ഗിരതഃ പുരാ
പിതാമഹസ്യ വദനാദ് ഉദതിഷ്ഠദ് അനിന്ദിതാ
4 യസ്യാഃ ക്ഷീരസ്യ ധാരായാ നിപതന്ത്യാ മഹീതേല

ദഃ കൃതഃ ക്ഷീരനിധിഃ പവി ം പരം ഉത്തമം
5 പുഷ്പിതേസ്യവ േഫനസ്യ പര്യന്തം അനുേവഷ്ടിതം
പിബേന്താ നിവസന്ത്യ് അ േഫനപാ മുനിസത്തമാഃ
6 േഫനപാ നാമ നാമ്നാ േത േഫനാഹാരാശ് ച മാതേല
ഉേ തപസി വർതേന്ത േയഷാം ബിഭ്യതി േദവതാഃ
7 അസ്യാശ് ചതേ ാ േധേന്വാ ഽന്യാ ദി സർവാസു മാതേല
നിവസന്തി ദിശാപാേല്യാ ധാരയേന്ത്യാ ദിശഃ താഃ
8 പൂർവാം ദിശം ധാരയേത സുരൂപാ നാമ സൗരഭീ
ദക്ഷിണാം ഹംസകാ നാമ ധാരയത്യ് അപരാം ദിശം
9 പശ്ചിമാ വാരുണീ ദിക് ച ധാര്യേത ൈവ സുഭ യാ
മഹാനുഭാവയാ നിത്യം മാതേല വിശ്വരൂപയാ
10 സർവകാമദുഘാ നാമ േധനുർ ധാരയേത ദിശം
ഉത്തരാം മാതേല ധർമ്യാം തൈഥലവില സഞ്ജ്ഞിതാം
11 ആസാം തു പയസാ മി ം പേയാ നിർമഥ്യ സാഗേര
മന്ഥാനം മന്ദരം കൃത്വാ േദൈവർ അസുരസംഹിൈതഃ
12 ഉ താ വാരുണീ ലക്ഷ്മീർ അമൃതം ചാപി മാതേല
ഉൈച്ചഃ വാശ് ചാശ്വരാേജാ മണിരത്നം ച കൗ ഭം
13 സുധാ ഹാേരഷു ച സുധാം സ്വധാ േഭാജിഷു ച സ്വധാം
അമൃതം ചാമൃതാേശഷു സുരഭിഃ ക്ഷരേത പയഃ
14 അ ഗാഥാ പുരാ ഗീതാ രസാതലനിവാസിഭിഃ
പൗരാണീ യേത േലാേക ഗീയേത യാ മനീഷിഭിഃ
15 ന നാഗേലാേക ന സ്വർേഗ ന വിമാേന ിവിഷ്ടേപ
പരിവാസഃ സുഖസ് താദൃഗ് രസാതലതേല യഥാ
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