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അധ്യായം 101

1 [ൻ]
ഇയം േഭാഗവതീ നാമ പുരീ വാസുകിപാലിതാ
യാദൃശീ േദവരാജസ്യ പുരീ വര്യാമരാവതീ
2 ഏഷ േശഷഃസ്ഥിേതാ നാേഗാ േയേനയം ധാര്യേത സദാ
തപസാ േലാകമുേഖ്യന ഭാവമഹതാ മഹീ
3 േശ്വേതാച്ചയ നിഭാകാേരാ നാനാവിധ വിഭൂഷണഃ
സഹ ം ധാരയൻ മൂർധ്നാ ജ്വാലാ ജിേഹ്വാ മഹാബലഃ
4 ഇഹ നാനാവിധാകാരാ നാനാവിധ വിഭൂഷണാഃ
സുരസായാഃ സുതാ നാഗാ നിവസന്തി ഗതവ്യഥാഃ
5 മണിസ്വസ്തിക ച ാങ്കാഃ കമണ്ഡലുക ലക്ഷണാഃ
സഹ സംഖ്യാ ബലിനഃ സർേവ രൗ ാഃ സ്വഭാവതഃ
6 സഹ ശിരസഃ േക ചിത് േക ചിത് പഞ്ചശതാനനാഃ
ശതശീർഷാസ് തഥാ േക ചിത് േക ചിത് ിശിരേസാ ഽപി ച
7 ദ്വിപഞ്ച ശിരസഃ േക ചിത് േക ചിത് സപ്ത മുഖാസ് തഥാ
മഹാേഭാഗാ മഹാകായാഃ പർവതാേഭാഗേഭാഗിനഃ
8 ബഹൂനീഹ സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
നാഗാനാം ഏകവംശാനാം യഥാ േ ഷ്ഠാംസ് തു േമ ശൃണു
9 വാസുകിസ് തക്ഷകശ് ൈചവ കർേകാടക ധനഞ്ജയൗ
കാലീേയാ നഹുഷശ് ൈചവ കംബലാശ്വതരാവ് ഉഭൗ
10 ബാഹ്യകുേണ്ഡാ മണിർ നാഗസ് തൈഥവാപൂരണഃ ഖഗഃ
വാമനശ് ൈചല പ ശ് ച കുകുരഃ കുകുണസ് തഥാ
11 ആര്യേകാ നന്ദകശ് ൈചവ തഥാ കലശേപാതകൗ
ൈകലാസകഃ പിഞ്ജരേകാ നാഗശ് ൈചരാവതസ് തഥാ
12 സുമേനാമുേഖാ ദധിമുഖഃ ശംേഖാ നേന്ദാപനന്ദകൗ
ആപ്തഃ േകാടനകശ് ൈചവ ശിഖീ നി രികസ് തഥാ
13 തിത്തിരിർ ഹസ്തിഭ ശ് ച കുമുേദാ മാല്യപിണ്ഡകഃ
ദ്വൗ പദ്മൗ പുണ്ഡരീകശ് ച പുേഷ്പാ മുദ്ഗരപർണകഃ
14 കരവീരഃ പീഠരകഃ സംവൃേത്താ വൃത്തഏവ ച
പിണ്ഡാേരാ ബില്വപ ശ് ച മൂഷികാദഃ ശിരീഷകഃ
15 ദിലീപഃ ശംഖശീർഷശ് ച േജ്യാതിേഷ്കാ ഽഥാപരാജിതഃ
കൗരേവ്യാ ധൃതരാ ശ് ച കുമാരഃ കുശകസ് തഥാ
16 വിരജാ ധാരണശ് ൈചവ സുബാഹുർ മുഖേരാ ജയഃ
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ബധിരാന്ധൗ വികുണ്ഡശ് ച വിരസഃ സുരസസ് തഥാ
17 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ കശ്യപസ്യാത്മജാഃ താഃ
മാതേല പശ്യ യദ്യ് അ കശ് ചിത് േത േരാചേത വരഃ
18 [കണ്വ]
മാതലിസ് ത്വ് ഏകം അവ്യ ഃ സതതം സംനിരീക്ഷ്യ ൈവ
പ ച്ഛ നാരദം ത ീതിമാൻ ഇവ ചാഭവത്
19സ്ഥിേതാ യ ഏഷ പുരതഃ കൗരവ്യസ്യാര്യകസ്യ ച
ദ തിമാൻ ദർശനീയശ് ച കൈസ്യഷ കുലനന്ദനഃ
20 കഃ പിതാ ജനനീ ചാസ്യ കതമൈസ്യഷ േഭാഗിനഃ
വംശസ്യ കൈസ്യഷ മഹാൻ േകതുഭൂത ഇവസ്ഥിതഃ
21 ണിധാേനന ൈധേര്യണ രൂേപണ വയസാ ച േമ
മനഃ വിേഷ്ടാ േദവർേഷ ഗുണേകശ്യാഃ പതിർ വരഃ
22 മാതലിം ീതിമനസം ദൃഷ്ട്വാ സുമുഖ ദർശനാത്
നിേവദയാം ആസ തദാ മാഹാത്മ്യം ജന്മ കർമ ച
23ഐരാവത കുേല ജാതഃ സുമുേഖാ നാമ നാഗരാട്
ആര്യകസ്യ മതഃ പൗേ ാ ദൗഹിേ ാ വാമനസ്യ ച
24 ഏതസ്യ ഹി പിതാ നാഗശ് ചികുേരാ നാമ മാതേല
നചിരാദ് ൈവനേതേയന പഞ്ചത്വം ഉപപാദിതഃ
25 തേതാ ഽ വീത് ീതമനാ മാതലിർ നാരദം വചഃ
ഏഷ േമ രുചിതസ് താത ജാമാതാ ഭുജേഗാത്തമഃ
26 ിയതാം അ യേത്നാ ഹി ീതിമാൻ അസ്മ്യ് അേനന ൈവ
അസ്യ നാഗപേതർ ദാതും ിയാം ദുഹിതരം മുേന
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അധ്യായം 102

1 [നാരദ]
സൂേതാ ഽയം മാതലിർ നാമ ശ സ്യ ദയിതഃ സുഹൃത്
ശുചിഃ ശീലഗുേണാേപതസ് േതജസ്വീ വീര്യവാൻ ബലീ
2 ശ സ്യായം സഖാ ൈചവ മ ീ സാരഥിർ ഏവ ച
അൽപാന്തര ഭാവശ് ച വാസേവന രേണ രേണ
3 അയം ഹരിസഹേ ണ യുക്തം ൈജ ം രേഥാത്തമം
േദവാസുേരഷു യുേദ്ധഷു മനൈസവ നിയച്ഛതി
4 അേനന വിജിതാൻ അൈശ്വർ േദാർഭ്യാം ജയതി വാസവഃ
അേനന ഹൃേത പൂർവം ബലഭിത് ഹരത്യ് ഉത
5 അസ്യ കന്യാ വരാേരാഹാ രൂേപണാസദൃശീ ഭുവി
സത്ത്വശീലഗുേണാേപതാ ഗുണേകശീതി വി താ
6 തസ്യാസ്യ യത്നാച് ചരതസ് ൈ േലാക്യം അമര ദ േത
സുമുേഖാ ഭവതഃ പൗേ ാ േരാചേത ദുഹിതുഃ പതിഃ
7 യദി േത േരാചേത സൗമ്യ ഭുജേഗാത്തമ മാചിരം
ിയതാം ആര്യകക്ഷി ം ബുദ്ധിഃ കന്യാ തി േഹ
8 യഥാ വി കുേല ലക്ഷ്മീർ യഥാ സ്വാഹാ വിഭാവേസാഃ
കുേല തവ തൈഥവാ ഗുണേകശീ തീച്ഛതു
9 പൗ സ്യാർേഥ ഭവാംസ് തസ്മാദ് ഗുണേകശീ തീച്ഛതു
സദൃശീം തിരൂപസ്യ വാസവസ്യ ശചീം ഇവ
10 പിതൃഹീനം അപി ഹ്യ് ഏനം ഗുണേതാ വരയാമേഹ
ബഹുമാനാച് ച ഭവതസ് തൈഥൈവരാവതസ്യ ച
സുമുഖസ്യ ഗുൈണശ് ൈചവ ശീലശൗചദമാദിഭിഃ
11 അഭിഗമ്യ സ്വയം കന്യാം അയം ദാതും സമുദ്യതഃ
മാലേതസ് തസ്യ സംമാനം കർതും അർേഹാ ഭവാൻ അപി
12 സ തു ദീനഃ ഹൃഷ്ടശ് ച ാഹ നാരദം ആര്യകഃ
ിയമാേണ തഥാ പൗേ പുേ ച നിധനം ഗേത
13 ന േമ ൈനതദ് ബഹുമതം േദവർേഷ വചനം തവ
സഖാ ശ സ്യ സംയുക്തഃ കസ്യായം േനപ്സിേതാ ഭേവത്
14 കാരണസ്യ തു ദൗർബല്യാച് ചിന്തയാമി മഹാമുേന
ഭക്ഷിേതാ ൈവനേതേയന ദുഃഖാർതാസ് േതന ൈവ വയം
15 പുനർ ഏവ ച േതേനാക്തം ൈവനേതേയന ഗച്ഛതാ
മാേസനാേന്യന സുമുഖം ഭക്ഷയിഷ്യ ഇതി േഭാ
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16 വം തഥാ തദ് ഭവിതാ ജാനീമസ് തസ്യ നിശ്ചയം
േതന ഹർഷഃ നേഷ്ടാ േമ സുപർണവചേനന ൈവ
17 മാതലിസ് ത്വ് അ വീദ് ഏനം ബുദ്ധിർ അ കൃതാ മയാ
ജാമാതൃഭാേവന വൃതഃ സുമുഖസ് തവ പു ജഃ
18 േസാ ഽയം മയാ ച സഹിേതാ നാരേദന ച പന്നഗഃ
ിേലാേകശം സുരപതിം ഗത്വാ പശ്യതു വാസവം
19 േശേഷൈണവാസ്യ കാേര്യണ ജ്ഞാസ്യാമ്യ് അഹം ആയുഷഃ
സുപർണസ്യ വിഘാേത ച യതിഷ്യാമി സത്തമ
20 സുമുഖശ് ച മയാ സാർധം േദേവശം അഭിഗച്ഛതു
കാര്യസംസാധനാർഥായ സ്വസ്തി േത ഽ ഭുജംഗമ
21 തതസ് േത സുമുഖം ഗൃഹ്യ സർവ ഏവ മഹൗജസഃ
ദദൃശുഃ ശ ം ആസീനം േദവരാജം മഹാദ തിം
22 സംഗത്യാ ത ഭഗവാൻ വി ർ ആസീച് ചതുർഭുജഃ
തതസ് തത് സർവം ആചഖ്യൗ നാരേദാ മാതലിം തി
23 തതഃ പുരന്ദരം വി ർ ഉവാച ഭുവേനശ്വരം
അമൃതം ദീയതാം അൈസ്മ ിയതാം അമൈരഃ സമഃ
24 മാതലിർ നാരദശ് ൈചവ സുമുഖശ് ൈചവ വാസവ
ലഭന്താം ഭവതഃ കാമാത് കാമം ഏതം യേഥപ്സിതം
25 പുരന്ദേരാ ഽഥ സഞ്ചിന്ത്യ ൈവനേതയ പരാ മം
വി ം ഏവാ വീദ് ഏനം ഭവാൻ ഏവ ദദാത്വ് ഇതി
26ഈശസ് ത്വം അസി േലാകാനാം ചരാണാം അചരാശ് ച േയ
ത്വയാ ദത്തം അദത്തം കഃ കർതും ഉത്സഹേത വിേഭാ
27 ാദാച് ഛ സ് തതസ് തൈസ്മ പന്നഗായായുർ ഉത്തമം
ന ത്വ് ഏനം അമൃത ാശം ചകാര ബലവൃ ഹാ
28 ലബ്ധ്വാ വരം തു സുമുഖഃ സുമുഖഃ സംബഭൂവ ഹ
കൃതദാേരാ യഥാകാമം ജഗാമ ച ഗൃഹാൻ തി
29 നാരദസ് ത്വ് ആര്യകശ് ൈചവ കൃതകാര്യൗ മുദാ യുതൗ
തിജഗ്മതുർ അഭ്യർച്യ േദവരാജം മഹാദ തിം
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അധ്യായം 103

1 [കണ്വ]
ഗരുഡസ് തത് തു ശു ാവ യഥാവൃത്തം മഹാബലഃ
ആയുഃ ദാനം ശേ ണ കൃതം നാഗസ്യ ഭാരത
2 പക്ഷവാേതന മഹതാ രുദ്ധ്വാ ിഭുവനം ഖഗഃ
സുപർണഃ പരമ േദ്ധാ വാസവം സമുപാ വത്
3 ഭഗവൻ കിം അവജ്ഞാനാത് ധാം തി ഭേയ മമ
കാമകാര വരം ദത്ത്വാ പുനശ് ചലിതവാൻ അസി
4 നിസർഗാത് സർവഭൂതാനാം സർവഭൂേതശ്വേരണ േമ
ആഹാേരാ വിഹിേതാ ധാ ാ കിമർഥം വാര്യേത ത്വയാ
5 വൃതശ് ൈചഷ മഹാനാഗഃസ്ഥാപിതഃ സമയശ് ച േമ
അേനന ച മയാ േദവ ഭർതവ്യഃ സേവാ മഹാൻ
6 ഏതസ്മിംസ് ത്വ് അന്യഥാ ഭൂേത നാന്യം ഹിംസിതും ഉത്സേഹ
ീഡേസ കാമകാേരണ േദവരാജയേഥച്ഛകം
7 േസാ ഽഹം ാണാൻ വിേമാക്ഷ്യാമി തഥാ പരിജേനാ മമ
േയ ച ഭൃത്യാ മമ ഗൃേഹ ീതിമാൻ ഭവ വാസവ
8 ഏതച് ൈചവാഹം അർഹാമി ഭൂയശ് ച ബലവൃ ഹൻ
ൈ േലാക്യേസ്യശ്വേരാ േയാ ഽഹം പരഭൃത്യത്വം ആഗതഃ
9 ത്വയി തിഷ്ഠതി േദേവശ ന വി ഃ കാരണം മമ
ൈ േലാക്യാ രാജരാജ്യം ഹി ത്വയി വാസവ ശാശ്വതം
10 മമാപി ദക്ഷസ്യ സുതാ ജനനീ കശ്യപഃ പിതാ
അഹം അപ്യ് ഉത്സേഹ േലാകാൻ സമസ്താൻ േവാഢും അഞ്ജസാ
11 അസഹ്യം സർവഭൂതാനാം മമാപി വിപുലം ബലം
മയാപി സുമഹത് കർമകൃതം ൈദേതയ വി േഹ
12 ത ീഃ തേസനശ് ച വിവസ്വാൻ േരാചനാ മുഖഃ
സഭഃ കാലകാക്ഷാശ് ച മയാപി ദിതിജാ ഹതാഃ
13 യത് തു ധ്വജസ്ഥാന ഗേതാ യത്നാത് പരിചരാമ്യ് അഹം
വഹാമി ൈചവാനുജം േത േതന മാം അവമന്യേസ
14 േകാ ഽേന്യാ ഭാരസേഹാ ഹ്യ് അസ്തി േകാ ഽേന്യാ ഽസ്തി ബലവത്തരഃ
മയാ േയാ ഽഹം വിശിഷ്ടഃ സൻ വഹാമീമം സബാന്ധവം
15 അവജ്ഞായ തു യത് േത ഽഹം േഭാജനാദ് വ്യപേരാപിതഃ
േതന േമ ഗൗരവം നഷ്ടം ത്വത്തശ് ചാസ്മാച് ച വാസവ
16 അദിത്യാം യ ഇേമ ജാതാ ബലവി മ ശാലിനഃ
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ത്വം ഏഷാം കില സർേവഷാം വിേശഷാദ് ബലവത്തരഃ
17 േസാ ഽഹം പൈക്ഷക േദേശന വഹാമി ത്വാം ഗത മഃ
വിമൃശ ത്വം ശൈനസ് താത േകാ ന്വ് അ ബലവാൻ ഇതി
18 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ഖഗേസ്യാദർക ദാരുണം
അേക്ഷാഭ്യം േക്ഷാഭയംസ് താർക്ഷ്യം ഉവാച രഥച ഭൃത്
19 ഗരുത്മൻ മന്യസആത്മാനം ബലവന്തം സുദുർബലം
അലം അസ്മത് സമക്ഷം േത േസ്താതും ആത്മാനം അണ്ഡജ
20 ൈ േലാക്യം അപി േമ കൃത്സ്നം അശക്തം േദഹധാരേണ
അഹം ഏവാത്മനാത്മാനം വഹാമി ത്വാം ച ധാരേയ
21 ഇമം താവൻ മൈമകം ത്വം ബാഹും സേവ്യതരം വഹ
യദ്യ് ഏനം ധാരയസ്യ് ഏകം സഫലം േത വികത്ഥിതം
22 തതഃ സ ഭഗവാംസ് തസ്യ േന്ധബാഹും സമാസജത്
നിപപാത സ ഭാരാർേതാ വിഹ്വേലാ നഷ്ടേചതനഃ
23 യാവാൻ ഹി ഭാരഃ കൃത്സ്നായാഃ പൃഥിവ്യാഃ പർവൈതഃ സഹ
ഏകസ്യാ േദഹശാഖായാസ് താവദ് ഭാരം അമന്യത
24 ന ത്വ് ഏനം പീഡയാം ആസബേലന ബലവത്തരഃ
തേതാ ഹി ജീവിതം തസ്യ ന വ്യനീനശദ് അച തഃ
25 വിപക്ഷഃ സ്തകായശ് ച വിേചതാ വിഹ്വലഃ ഖഗഃ
മുേമാച പ ാണി തദാ ഗുരുഭാര പീഡിതഃ
26 സ വി ം ശിരസാ പക്ഷീ ണമ്യ വിനതാസുതഃ
വിേചതാ വിഹ്വേലാ ദീനഃ കിം ചിദ് വചനം അ വീത്
27 ഭഗവംൽ േലാകസാരസ്യ സദൃേശന വപുഷ്മതാ
ഭുേജന ൈസ്വരമുേക്തന നിഷ്പിേഷ്ടാ ഽസ്മി മഹീതേല
28 ക്ഷ ം അർഹസി േമ േദവ വിഹ്വലസ്യാൽപ േചതസഃ
ബലദാഹ വിദഗ്ധസ്യ പക്ഷിേണാ ധ്വജവാസിനഃ
29 ന വിജ്ഞാതം ബലം േദവ മയാ േത പരമം വിേഭാ
േതന മന്യാമ്യ് അഹം വീര്യം ആത്മേനാ ഽസദൃശം പൈരഃ
30 തതശ് ചേ സ ഭഗവാൻ സാദം ൈവ ഗരുത്മതഃ
ൈമവം ഭൂയ ഇതി േസ്നഹാത് തദാ ൈചനം ഉവാച ഹ
31 തഥാ ത്വം അപി ഗാന്ധാേര യാവത് പാ സുതാൻ രേണ
നാസാദയസി താൻ വീരാംസ് താവജ് ജീവസി പു ക
32 ഭീമഃ ഹരതാം േ േഷ്ഠാ വായുപുേ ാ മഹാബലഃ
ധനഞ്ജയശ് േച സുേതാ ന ഹന്യാതാം തു കം രേണ
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33 വി ർ വായുശ് ച ശ ശ് ച ധർമസ് തൗ ചാശ്വിനാവ് ഉഭൗ
ഏേത േദവാസ് ത്വയാ േകന േഹതുനാ ശക്യംഈക്ഷിതും
34 തദ് അലം േത വിേരാേധന ശമം ഗച്ഛ നൃപാത്മജ
വാസുേദേവന തീർേഥന കുലം രക്ഷിതും അർഹസി
35 ത്യേക്ഷാ ഹ്യ് അസ്യ സർവസ്യ നാരേദാ ഽയം മഹാതപാഃ
മാഹാത്മ്യം യത് തദാ വി ർ േയാ ഽയം ച ഗദാധരഃ
36 ദുേര്യാധനസ് തു തച് ത്വാ നിഃശ്വസൻ ഭൃകുടീ മുഖഃ
രാേധയം അഭിസേ ക്ഷ്യ ജഹാസ സ്വനവത് തദാ
37 കദർഥീ കൃത്യതദ് വാക്യം ഋേഷഃ കണ്വസ്യ ദുർമതിഃ
ഊരും ഗജകരാകാരം താഡയന്ന് ഇദം അ വീത്
38 യൈഥേവശ്വര സൃേഷ്ടാ ഽസ്മി യദ് ഭാവി യാ ച േമ ഗതിഃ
തഥാ മഹർേഷ വർതാമി കിം ലാപഃ കരിഷ്യതി
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അധ്യായം 104

1 [ജ്]
അനർേഥ ജാതനിർബന്ധം പരാർേഥ േലാഭേമാഹിതം
അനാര്യേകഷ്വ് അഭിരതം മരേണ കൃതനിശ്ചയം
2ജ്ഞാതീനാം ദുഃഖകർതാരം ബ നാം േശാകവർധനം
സുഹൃദാം േ ശദാതാരം ദ്വിഷതാം ഹർഷവർധനം
3 കഥം ൈനനം വിമാർഗസ്ഥം വാരയന്തീഹ ബാന്ധവാഃ
സൗഹൃദാദ് വാ സുഹൃത്സ്നിഗ്േധാ ഭഗവാൻ വാ പിതാമഹഃ
4 ഉക്തം ഭഗവതാ വാക്യം ഉക്തം ഭീേഷ്മണ യത് ക്ഷമം
ഉക്തം ബഹുവിധം ൈചവ നാരേദനാപി തച് ഛൃണു
5 ദുർലേഭാ ൈവ സുഹൃച് േ ാതാ ദുർലഭശ് ച ഹിതഃ സുഹൃത്
തിഷ്ഠേത ഹി സുഹൃദ് യ ന ബ സ് ത തിഷ്ഠതി
6 േ ാതവ്യം അപി പശ്യാമി സുഹൃദാം കുരുനന്ദന
ന കർതവ്യശ് ച നിർബേന്ധാ നിർബേന്ധാ ഹി സുദാരുണഃ
7 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
യഥാ നിർബന്ധതഃ ാേപ്താ ഗാലേവന പരാജയഃ
8 വിശ്വാമി ം തപസ്യന്തം ധർേമാ ജിജ്ഞാസയാ പുരാ
അഭ്യഗച്ഛത് സ്വയം ഭൂത്വാ വസിേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
9 സപ്തർഷീണാം അന്യതമം േവഷം അസ്ഥായ ഭാരത
ബുഭു ഃ ധിേതാ രാജന്ന് ആ മം കൗശികസ്യ ഹ
10 വിശ്വാമിേ ാ ഽഥ സം ാന്തഃ പയാം ആസൈവ ചരു
പരമാന്നസ്യ യേത്നന ന ച സ ത്യപാലയത്
11 അന്നം േതന യദാ ഭുക്തം അൈന്യർ ദത്തം തപസ്വിഭിഃ
അഥ ഗൃഹ്യാൻ നമത്യ് ഉഷ്ണം വിശ്വാമിേ ാ ഽഭ പാഗമത്
12 ഭുക്തം േമ തിഷ്ഠ താവത് ത്വം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭഗവാൻ യയൗ
വിശ്വാമി സ് തേതാ രാജൻസ്ഥിത ഏവ മഹാദ തിഃ
13 ഭക്തം ഗൃഹ്യ മൂർധ്നാ തദ് ബാഹുഭ്യാം പാർശ്വേതാ ഽഗമത്
സ്ഥിതഃസ്ഥാണുർ ഇവാഭ്യാേശ നിേശ്ചേഷ്ടാ മാരുതാശനഃ
14 തസ്യ ശു ഷേണ യത്നം അകേരാദ് ഗാലേവാ മുനിഃ
ഗൗരവാദ് ബഹുമാനാച് ച ഹാർേദന ിയകാമ്യയാ
15 അഥ വർഷശേത പൂർേണ ധർമഃ പുനർ ഉപാഗമത്
വാസിഷ്ഠം േവഷം ആസ്ഥായ കൗശികം േഭാജേനപ്സയാ
16 സ ദൃഷ്ട്വാ ശിരസാ ഭക്തം ിയമാണം മഹർഷിണാ
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തിഷ്ഠതാ വായുഭേക്ഷണ വിശ്വാമിേ ണ ധീമതാ
17 തിഗൃഹ്യ തേതാ ധർമസ് തൈഥേവാഷ്ണം തഥാ നവം
ഭുക്ത്വാ ീേതാ ഽസ്മി വി ർേഷ തം ഉക്ത്വാ സ മുനിർ ഗതഃ
18 ക്ഷ ഭാവാദ് അപഗേതാ വിശ്വാമി സ് തദാഭവത്
ധർമസ്യ വചനാത് ീേതാ വിശ്വാമി സ് തദാഭവത്
19 വിശ്വാമി സ് തു ശിഷ്യസ്യ ഗാലവസ്യ തപസ്വിനഃ
ശു ഷയാ ച ഭക്ത്യാ ച ീതിമാൻ ഇത്യ് ഉവാച തം
അനുജ്ഞാേതാ മയാ വത്സ യേഥഷ്ടം ഗച്ഛ ഗാലവ
20 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാേചദം ഗാലേവാ മുനിസത്തമം
ീേതാ മധുരയാ വാചാ വിശ്വാമി ം മഹാദ തിം
21 ദക്ഷിണാം കാം യച്ഛാമി ഭവേത ഗുരു കർമണി
ദക്ഷിണാഭിർ ഉേപതം ഹി കർമ സിധ്യതി മാനവം
22 ദക്ഷിണാനാം ഹി സൃഷ്ടാനാം അപവർേഗണ ഭുജ്യേത
സ്വർേഗ തുഫലം സദ്ഭിർ ദക്ഷിണാ ശാന്തിർ ഉച്യേത
കിം ആഹരാമി ഗുർവർഥം വീതു ഭഗവാൻ ഇതി
23 ജാനമാനസ് തു ഭഗവാഞ് ജിതഃ ശു ഷേണന ച
വിശ്വാമി സ് തം അസകൃദ് ഗച്ഛ ഗേച്ഛത്യ് അേചാദയത്
24 അസകൃദ് ഗച്ഛ ഗേച്ഛതി വിശ്വാമിേ ണ ഭാഷിതഃ
കിം ദദാനീതി ബഹുേശാ ഗാലവഃ ത്യഭാഷത
25 നിർബന്ധതസ് തു ബഹുേശാ ഗാലവസ്യ തപസ്വിനഃ
കിം ചിദ് ആഗതസംരംേഭാ വിശ്വാമിേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
26 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ദദസ്വ േമ
ഹയാനാം ച ശു ാണാം ഗച്ഛ ഗാലവ മാചിരം
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അധ്യായം 105

1 [ൻ]
ഏവം ഉക്തസ് തദാ േതന വിശ്വാമിേ ണ ധീമതാ
നാേസ്ത ന േശേത നാഹാരം കുരുേത ഗാലവസ് തദാ
2 ത്വഗ് അസ്ഥി ഭൂേതാ ഹരിണശ് ചിന്താേശാകപരായണഃ
േശാചമാേനാ ഽതിമാ ം സ ദഹ്യമാനശ് ച മന നാ
3 കുതഃ പുഷ്ടാനി മി ാണി കുേതാ ഽർഥാഃ സഞ്ചയഃ കുതഃ
ഹയാനാം ച ശു ാണാം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ കുേതാ മമ
4 കുേതാ േമ േഭാജന ദ്ധാ സുഖ ദ്ധാ കുതശ് ച േമ
ദ്ധാ േമ ജീവിതസ്യാപി ഛിന്നാ കിം ജീവിേതന േമ

5 അഹം പാരം സമു സ്യ പൃഥിവ്യാ വാ പരം പരാത്
ഗത്വാത്മാനം വിമുഞ്ചാമി കിം ഫലം ജീവിേതന േമ
6 അധനസ്യാകൃതാർഥസ്യ ത്യക്തസ്യ വിവിൈധഃ ഫൈലഃ
ഋണം ധാരയമാണസ്യ കുതഃ സുഖം അനീഹയാ
7 സുഹൃദാം ഹി ധനം ഭുക്ത്വാ കൃത്വാ ണയംഈപ്സിതം
തികർതും അശക്തസ്യ ജീവിതാൻ മരണം വരം
8 തി ത്യ കരിേഷ്യതി കർതവ്യം തദ് അകുർവതഃ
മിഥ്യാവചനദഗ്ധസ്യ ഇഷ്ടാപൂർതം ണശ്യതി
9 ന രൂപം അനൃതസ്യാസ്തി നാനൃതസ്യാസ്തി സന്തതിഃ
നാനൃതസ്യാധിപത്യം ച കുത ഏവ ഗതിഃ ശുഭാ
10 കുതഃ കൃതഘ്നസ്യ യശഃ കുതഃസ്ഥാനം കുതഃ സുഖം
അ േദ്ധയഃ കൃതേഘ്നാ ഹി കൃതേഘ്ന നാസ്തി നി തിഃ
11 ന ജീവത്യ് അധനഃ പാപഃ കുതഃ പാപസ്യ ത ണം
പാേപാ വം അവാേപ്നാതി വിനാശം നാശയൻ കൃതം
12 േസാ ഽഹം പാപഃ കൃതഘ്നശ് ച കൃപണശ് ചാനൃേതാ ഽപി ച
ഗുേരാർ യഃ കൃതകാര്യഃ സംസ് തത് കേരാമി ന ഭാഷിതം
േസാ ഽഹം ാണാൻ വിേമാക്ഷ്യാമി കൃത്വാ യത്നം അനുത്തമം
13 അർഥനാ ച മയാ കാ ചിത് കൃതപൂർവാ ദിവൗകസാം
മാനയന്തി ച മാം സർേവ ിദശാ യജ്ഞസംസ്തേര
14 അഹം തു വിബുധേ ഷ്ഠം േദവം ിഭുവേനശ്വരം
വി ം ഗച്ഛാമ്യ് അഹം കൃഷ്ണം ഗതിം ഗതിമതാം വരം
15 േഭാഗാ യസ്മാത് തിഷ്ഠേന്ത വ്യാപ്യ സർവാൻ സുരാസുരാൻ
യേതാ ം ഇച്ഛാമി മഹാേയാഗിനം അവ്യയം
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16 ഏവം ഉേക്ത സഖാ തസ്യ ഗരുേഡാ വിനതാത്മജഃ
ദർശയാം ആസ തം ാഹ സംഹൃഷ്ടഃ ിയകാമ്യയാ
17 സുഹൃദ് ഭവാൻ മമ മതഃ സുഹൃദാം ച മതഃ സുഹൃത്
ഈപ്സിേതനാഭിലാേഷണ േയാക്തേവ്യാ വിഭേവ സതി
18 വിഭവശ് ചാസ്തി േമ വി വാസവാവരേജാ ദ്വിജ
പൂർവം ഉക്തസ് ത്വദർഥം ച കൃതഃ കാമശ് ച േതന േമ
19 സ ഭവാൻ ഏതു ഗച്ഛാവ നയിേഷ്യ ത്വാം യഥാസുഖം
േദശം പാരം പൃഥിവ്യാ വാ ഗച്ഛ ഗാലവ മാചിരം
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അധ്യായം 106

1 [സുപർണ]
അനുശിേഷ്ടാ ഽസ്മി േദേവന ഗാലവാജ്ഞാത േയാനിനാ
ഹി കാം അനുസംയാമി ം ഥമേതാ ദിശം

2 പൂർവാം വാ ദക്ഷിണാം വാഹം അഥ വാ പശ്ചിമാം ദിശം
ഉത്തരാം വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ കുേതാ ഗച്ഛാമി ഗാലവ
3 യസ്യാം ഉദയേത പൂർവം സർവേലാക ഭാവനഃ
സവിതാ യ സന്ധ്യായാം സാധ്യാനാം വർതേത തപഃ
4 യസ്യാം പൂർവം മതിർ ജാതാ യയാ വ്യാപ്തം ഇദം ജഗത്
ച ഷീ യ ധർമസ്യ യ ൈചഷ തിഷ്ഠിതഃ
5 ഹുതം യേതാ മുൈഖർ ഹവ്യം സർപേത സർവേതാദിശം
ഏതദ് ദ്വാരം ദ്വിജേ ഷ്ഠ ദിവസസ്യ തഥാധ്വനഃ
6 യ പൂർവം സൂതാ ൈവ ദാക്ഷായണ്യഃ ജാഃ ിയഃ
യസ്യാം ദിശി വൃദ്ധാശ് ച കശ്യപസ്യാത്മസംഭവാഃ
7 യേതാമൂലാ സുരാണാം ീർ യ ശേ ാ ഽഭ്യഷിച്യതാ
സുരരാേജ്യന വി ർേഷ േദൈവശ് ചാ തപശ് ചിതം
8 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് ഹ്മൻ പൂർേവത്യ് ഏഷാ ദുഗ് ഉച്യേത
യസ്മാത് പൂർവതേര കാേല പൂർവം ഏഷാവൃതാ സുൈരഃ
9 അത ഏവ ച പൂർേവഷാം പൂർവാം ആശാം അേവക്ഷതാം
പൂർവകാര്യാണി കാര്യാണി ൈദവാനി സുഖംഈപ്സതാ
10 അ േവദാഞ് ജഗൗ പൂർവം ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
അൈ േവാക്താ സവി ാസീത് സാവി ീ ഹ്മവാദിഷു
11 അ ദത്താനി സൂേര്യണ യജൂംഷി ദ്വിജസത്തമ
അ ലബ്ധവൈരഃ േസാമഃ സുൈരഃ തുഷു പീയേത
12 അ തൃപ്താ ഹുതവഹാഃ സ്വാം േയാനിം ഉപഭുഞ്ജേത
അ പാതാലം ആ ിത്യ വരുണഃ ിയം ആപ ച
13 അ പൂർവം വസിഷ്ഠസ്യ പൗരാണസ്യ ദ്വിജർഷഭ
സൂതിശ് ൈചവ തിഷ്ഠാ ച നിധനം ച കാശേത
14 ഓങ്കാരസ്യാ ജായേന്ത സൂതേയാ ദശതീർ ദശ
പിബന്തി മുനേയാ യ ഹവിർധാേന സ്മ േസാമപാഃ
15 േ ാക്ഷിതാ യ ബഹേവാ വരാഹാദ്യാ മൃഗാ വേന
ശേ ണ യ ഭാഗാർേഥ ൈദവേതഷു കൽപിതാഃ
16 അ ാഹിതാഃ കൃതഘ്നാശ് ച മാനുഷാശ് ചാസുരാശ് ച േയ
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ഉദയംസ് താൻ ഹി സർവാൻ ൈവ േ ാധാദ് ധന്തി വിഭാവസുഃ
17 ഏതദ് ദ്വാരം ിേലാകസ്യ സ്വർഗസ്യ ച മുഖസ്യ ച
ഏഷ പൂർേവാ ദിശാ ഭാേഗാ വിശാൈവനം യദീച്ഛസി
18 ിയം കാര്യം ഹി േമ തസ്യ യസ്യാസ്മി വചേനസ്ഥിതഃ
ഹി ഗാലവ യാസ്യാമി ശൃണു ചാപ്യ് അപരാം ദിശം
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അധ്യായം 107

1 [സുപർണ]
ഇയം വിവസ്വതാ പൂർവം ൗേതന വിധിനാ കില
ഗുരേവ ദക്ഷിണാ ദത്താ ദക്ഷിേണത്യ് ഉച്യേത ഽഥ ദിക്
2 അ േലാക യസ്യാസ്യ പിതൃപക്ഷഃ തിഷ്ഠിതഃ
അേ ാഷ്മപാനാം േദവാനാം നിവാസഃ യേത ദ്വിജ
3 അ വിേശ്വ സദാ േദവാഃ പിതൃഭിഃ സാർധം ആസേത
ഇജ്യമാനാഃ സ്മ േലാേകഷു സ ാപ്താസ് തുല്യഭാഗതാം
4 ഏതദ് ദ്വിതീയം ധർമസ്യ ദ്വാരം ആചക്ഷേത ദ്വിജ
ടിേശാ ലവശശ് ചാ ഗണ്യേത കാലനിശ്ചയഃ
5 അ േദവർഷേയാ നിത്യം പിതൃേലാകർഷയസ് തഥാ
തഥാ രാജർഷയഃ സർേവ നിവസന്തി ഗതവ്യഥാഃ
6 അ ധർമശ് ച സത്യം ച കർമ ചാ നിശാമ്യേത
ഗതിർ ഏഷാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ കർമണാത്മാവസാദിനഃ
7 ഏഷാ ദിക് സാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ യാം സർവഃ തിപദ്യേത
വൃതാ ത്വ് അനവേബാേധന സുഖം േതന ന ഗമ്യേത
8 ൈനരൃതാനാം സഹ ാണി ബഹൂന്യ് അ ദ്വിജർഷഭ
സൃഷ്ടാനി തികൂലാനി ഷ്ടവ്യാന്യ് അകൃതാത്മഭിഃ
9 അ മന്ദരകുേഞ്ജഷു വി ർഷിസദേനഷു ച
ഗന്ധർവാ ഗാന്തി ഗാഥാ ൈവ ചിത്തബുദ്ധിഹരാ ദ്വിജ
10 അ സാമാനി ഗാഥാഭിഃ ത്വാ ഗീതാനി ൈരവതഃ
ഗതദാേരാ ഗതാമാേത്യാ ഗതരാേജ്യാ വനം ഗതഃ
11 അ സാവർണിനാ ൈചവ യവ ീതാത്മേജന ച
മര്യാദാസ്ഥാപിതാ ഹ്മൻ യാം സൂേര്യാ നാതിവർതേത
12 അ രാക്ഷസരാേജന പൗലേസ്ഥ്യന മഹാത്മനാ
രാവേണന തപശ് ചീർത്വാ സുേരേഭ്യാ ഽമരതാ വൃതാ
13 അ വൃേത്തന വൃേ ാ ഽപി ശ ശ ത്വംഈയിവാൻ
അ സർവാസവഃ ാപ്താഃ പുനർ ഗച്ഛന്തി പഞ്ചധാ
14 അ ദു തകർമാേണാ നരാഃ പച്യന്തി ഗാലവ
അ ൈവതരണീ നാമ നദീ വിതരൈണർ വൃതാ
അ ഗത്വാ സുഖസ്യാന്തം ദുഃഖസ്യാന്തം പദ്യേത
15 അ ാവൃേത്താ ദിനകരഃ ക്ഷരേത സുരസം പയഃ
കാഷ്ഠാം ചാസാദ്യ ധാനിഷ്ഠാം ഹിമം ഉ ജേത പുനഃ
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16 അ ാഹം ഗാലവ പുരാ ധാർതഃ പരിചിന്തയൻ
ലബ്ധവാൻ യുധ്യമാനൗ ദ്വൗ ബൃഹന്തൗ ഗല കച്ഛപൗ
17 അ ശ ധനുർ നാമ സൂര്യാജ് ജാേതാ മഹാൻ ഋഷിഃ
വിദുർ യം കപിലം േദവം േയനാത്താഃ സഗരാത്മജാഃ
18 അ സിദ്ധാഃ ശിവാ നാമ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
അധീത്യ സഖിലാൻ േവദാൻ ആലഭേന്ത യമക്ഷയം
19 അ േഭാഗവതീ നാമ പുരീ വാസുകിപാലിതാ
തക്ഷേകണ ച നാേഗന തൈഥൈവരാവേതന ച
20 അ നിര്യാണകാേലഷു തമഃ സ ാപ്യേത മഹത്
അേഭദ്യം ഭാ േരണാപി സ്വയം വാ കൃഷ്ണവർത്മനാ
21 ഏഷ തസ്യാപി േത മാർഗഃ പരിതാപസ്യ ഗാലവ
ഹി േമ യദി ഗന്തവ്യം തീചീം ശൃണു വാ മമ
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അധ്യായം 108

1 [സുപർണ]
ഇയം ദിഗ് ദയിതാ രാേജ്ഞാ വരുണസ്യ തു േഗാപേതഃ
സദാ സലിലരാജസ്യ തിഷ്ഠാ ചാദിർ ഏവ ച
2 അ പശ്ചാദ് അഹഃ സൂേര്യാ വിസർജയതി ഭാഃ സ്വയം
പശ്ചിേമത്യ് അഭിവിഖ്യാതാ ദിഗ് ഇയം ദ്വിജസത്തമ
3 യാദസാം അ രാേജ്യന സലിലസ്യ ച ഗുപ്തേയ
കശ്യേപാ ഭഗവാൻ േദേവാ വരുണം സ്മാഭ്യേഷചയത്
4 അ പീത്വാ സമസ്താൻ ൈവ വരുണസ്യ രസാംസ് തു ഷട്
ജായേത തരുണഃ േസാമഃ ശു സ്യാദൗ തമി ഹാ
5 അ പശ്ചാത് കൃതാ ൈദത്യാ വായുനാ സംയതാസ് തദാ
നിഃശ്വസേന്താ മഹാനാൈഗർ അർദിതാഃ സുഷുപുർ ദ്വിജ
6 അ സൂര്യം ണയിനം തിഗൃഹ്ണാതി പർവതഃ
അേസ്താ നാമ യതഃ സന്ധ്യാ പശ്ചിമാ തിസർപതി
7 അേതാ രാ ിശ് ച നി ാ ച നിർഗതാ ദിവസക്ഷേയ
ജായേത ജീവേലാകസ്യ ഹർതും അർധം ഇവായുഷഃ
8 അ േദവീം ദിതിം സുപ്താം ആത്മ സവ ധാരിണീം
വിഗർഭാം അകേരാച് ഛേ ാ യ ജാേതാ മരുദ്ഗണഃ
9 അ മൂലം ഹിമവേതാ മന്ദരം യാതി ശാശ്വതം
അപി വർഷസഹേ ണ ന ചാസ്യാേന്താ ഽധിഗമ്യേത
10 അ കാഞ്ചനൈശലസ്യ കാഞ്ചനാംബുവഹസ്യ ച
ഉദേധസ് തീരം ആസാദ്യ സുരഭിഃ ക്ഷരേത പയഃ
11 അ മേധ്യ സമു സ്യ കബന്ധഃ തിദൃശ്യേത
സ്വർഭാേനാഃ സൂര്യകൽപസ്യ േസാമസൂര്യൗ ജിഘാംസതഃ
12 സുവർണശിരേസാ ഽപ്യ് അ ഹരിേരാമ്ണഃ ഗായതഃ
അദൃശ്യസ്യാ േമയസ്യ യേത വിപുേലാ ധ്വനിഃ
13 അ ധ്വജവതീ നാമ കുമാരീ ഹരി േമധസഃ
ആകാേശ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി തസ്ഥൗസൂര്യസ്യ ശാസനാത്
14 അ വായുസ് തഥാ വഹ്നിർ ആപഃ ഖം ൈചവ ഗാലവ
ആഹ്നികം ൈചവ ൈനശം ച ദുഃഖ ർശം വിമുഞ്ചതി
അതഃ ഭൃതി സൂര്യസ്യ തിര്യഗ് ആവർതേത ഗതിഃ
15 അ േജ്യാതീംഷി സർവാണി വിശന്ത്യ് ആദിത്യമണ്ഡലം
അഷ്ടാവിംശതി രാ ം ച ച്രങ്കമ്യ സഹ ഭാനുനാ
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നിഷ്പതന്തി പുനഃ സൂര്യാത് േസാമസംേയാഗേയാഗതഃ
16 അ നിത്യം വന്തീനാം ഭവഃ സാഗേരാദയഃ
അ േലാക യസ്യാപസ് തിഷ്ഠന്തി വരുണാ യാഃ
17 അ പന്നഗരാജസ്യാപ്യ് അനന്തസ്യ നിേവശനം
അനാദി നിധനസ്യാ വിേഷ്ണാഃസ്ഥാനം അനുത്തമം
18 അ ാനല സഖസ്യാപി പവനസ്യ നിേവശനം
മഹർേഷഃ കശ്യപസ്യാ മാരീചസ്യ നിേവശനം
19 ഏഷ േത പശ്ചിേമാ മാർേഗാ ദിഗ് ദ്വാേരണ കീർതിതഃ
ഹി ഗാലവ ഗച്ഛാേവാ ബുദ്ധിഃ കാ ദ്വിജസത്തമ
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അധ്യായം 109

1 [സുപർണ]
യസ്മാദ് ഉത്താര്യേത പാപാദ് യസ്മാൻ നിഃേ യേസാ ഽ േത
തസ്മാദ് ഉത്താരണ ഫലാദ് ഉത്തേരത്യ് ഉച്യേത ബുൈധഃ
2 ഉത്തരസ്യ ഹിരണ്യസ്യ പരിവാപസ്യ ഗാലവ
മാർഗഃ പശ്ചിമപൂർവാഭ്യാം ദിഗ്ഭ്യാം ൈവ മധ്യമഃ തഃ
3 അസ്യാം ദിശി വരിഷ്ഠായാം ഉത്തരായാം ദ്വിജർഷഭ
നാസൗേമ്യാ നാവിേധയാത്മാ നാധർേമ്യാ വസേത ജനഃ
4 അ നാരായണഃ കൃേഷ്ണാ ജു ശ് ൈചവ നേരാത്തമഃ
ബദര്യാം ആ മപേദ തഥാ ഹ്മാ ച ശാശ്വതഃ
5 അ ൈവ ഹിമവത്പൃേഷ്ഠ നിത്യം ആേസ്ത മേഹശ്വരഃ
അ രാേജ്യന വി ാണാം ച മാശ് ചാഭ്യഷിച്യത
6 അ ഗംഗാം മഹാേദവഃ പതന്തീം ഗഗനാച് ച താം
തിഗൃഹ്യ ദദൗ േലാേക മാനുേഷ ഹ്മവിത്തമ
7 അ േദവ്യാ തപസ് തപ്തം മേഹശ്വര പരീപ്സയാ
അ കാമശ് ച േരാഷശ് ച ൈശലശ് േചാമാ ച സംബഭുഃ
8 അ രാക്ഷസ യക്ഷാണാം ഗന്ധർവാണാം ച ഗാലവ
ആധിപേത്യന ൈകലാേസ ധനേദാ ഽപ്യ് അഭിേഷചിതഃ
9 അ ൈച രഥം രമ്യം അ ൈവഖാനസാ മഃ
അ മന്ദാകിനീ ൈചവ മന്ദരശ് ച ദ്വിജർഷഭ
10 അ സൗഗന്ധിക വനം ൈനരൃൈതർ അഭിരക്ഷ്യേത
ശാഡ്വലം കദലീ ന്ധം അ സന്താനകാ നഗാഃ
11 അ സംയമനിത്യാനാം സിദ്ധാനാം ൈസ്വരചാരിണാം
വിമാനാന്യ് അനുരൂപാണി കാമേഭാഗ്യാനി ഗാലവ
12 അ േത ഋഷയഃ സപ്ത േദവീ ചാരുന്ധതീ തഥാ
അ തിഷ്ഠതി ൈവ സ്വാതിർ അ ാസ്യാ ഉദയഃ തഃ
13 അ യജ്ഞം സമാരുഹ്യ വംസ്ഥാതാ പിതാമഹ
േജ്യാതീംഷി ച സൂര്യൗ ച പരിവർതന്തി നിത്യശഃ
14 അ ഗായന്തികാ ദ്വാരം രക്ഷന്തി ദ്വിജസത്തമാഃ
ധാമാ നാമ മഹാത്മാേനാ മുനയഃ സത്യവാദിനഃ
15 ന േതഷാംജ്ഞായേത സൂതിർ നാകൃതിർ ന തപശ് ചിതം
അ ിവർത സഹ ാണി കാമേഭാഗ്യാനി ഗാലവ
16 യഥാ യഥാ വിശതി തസ്മാത് പരതരം നരഃ
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തഥാ തഥാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ വിലീയതി ഗാലവ
17 ന തത് േകന ചിദ് അേന്യന ഗതപൂർവം ദ്വിജർഷഭ
ഋേത നാരായണം േദവം നരം വാ ജി ം അവ്യയം
18 അ ൈകലാസം ഇത്യ് ഉക്തംസ്ഥാനംഐലവിലസ്യ തത്
അ വിദ ത് ഭാ നാമ ജജ്ഞിേര ഽപ്സരേസാ ദശ
19 അ വി പദം നാമ മതാ വി നാ കൃതം
ിേലാകവി േമ ഹ്മന്ന് ഉത്തരാം ദിശം ആ ിതം
20 അ രാജ്ഞാ മരുേത്തന യേജ്ഞേനഷ്ടം ദ്വിേജാത്തമ
ഉശീരബീേജ വി ർേഷ യ ജാംബൂനദം സരഃ
21 ജീമൂതസ്യാ വി ർേഷർ ഉപതേസ്ഥ മഹാത്മനഃ
സാക്ഷാദ് ൈധമവതഃ പുേണ്യാ വിമലഃ കമലാകരഃ
22 ാഹ്മേണഷു ച യത്കൃത്സ്നം സ്വന്തം കൃത്വാ ധനം മഹത്
വേ വനം മഹർഷിഃ സ ൈജമൂതം തദ് വനം തതഃ
23 അ നിത്യം ദിശാപാലാഃ സായ ാതർ ദ്വിജർഷഭ
കസ്യ കാര്യം കിം ഇതി ൈവ കരിേ ാശന്തി ഗാലവ
24 ഏവം ഏഷാ ദ്വിജേ ഷ്ഠഗുൈണർ അൈന്യർ ദിഗ് ഉത്തരാ
ഉത്തേരതി പരിഖ്യാതാ സർവകർമസു േചാത്തരാ
25 ഏതാ വിസ്തരശസ് താത തവ സങ്കീർതിതാ ദിശഃ
ചത ഃ മേയാേഗന കാമാശാം ഗ ം ഇച്ഛസി
26 ഉദ്യേതാ ഽഹം ദ്വിജേ ഷ്ഠ തവ ദർശയിതും ദിശഃ
പൃഥിവീം ചാഖിലാം ഹ്മംസ് തസ്മാദ് ആേരാഹ മാം ദ്വിജ
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അധ്യായം 110

1 [ഗാലവ]
ഗരുത്മൻ ഭുജേഗ ാേര സുപർണവിനതാത്മജ
നയമാം താർക്ഷ്യ പൂർേവണ യ ധർമസ്യ ച ഷീ
2 പൂർവം ഏതാം ദിശം ഗച്ഛ യാ പൂർവം പരികീർതിതാ
ൈദവതാനാം ഹി സാംനിധ്യം അ കീർതിതവാൻ അസി
3 അ സത്യം ച ധർമശ് ച ത്വയാ സമ്യക് കീർതിതഃ
ഇേച്ഛയം തു സമാഗ ം സമൈസ്തർ ൈദവൈതർ അഹം
ഭൂയശ് ച താൻ സുരാൻ ം ഇേച്ഛയം അരുണാനുജ
4 തം ആഹ വിനതാ സൂനുർആേരാഹേസ്വതി ൈവ ദ്വിജം
ആരുേരാഹാഥ സ മുനിർ ഗരുഡം ഗാലവസ് തദാ
5 മമാണസ്യ േത രൂപം ദൃശ്യേത പന്നഗാശന
ഭാ രേസ്യവ പൂർവാഹ്േണ സഹ ാംേശാർ വിവസ്വതഃ
6 പക്ഷവാത ണുന്നാനാം വൃക്ഷാണാം അനുഗാമിനാം
സ്ഥിതാനാം ഇവ സമം പശ്യാമീഹ ഗതിം ഖഗ
7 സസാഗരവനാം ഉർവീം സൈശലവനകാനനാം
ആകർഷന്ന് ഇവ ചാഭാസി പക്ഷവാേതന േഖചര
8 സമീനനാഗന ം ച ഖം ഇവാേരാപ്യേത ജലം
വായുനാ ൈചവ മഹതാ പക്ഷവാേതന ചാനിശം
9 തുല്യരൂപാനനാൻ മത്സ്യാംസ് തിമിമത്സ്യാംസ് തിമിംഗിലാൻ
നാഗാംശ് ച നരവ ാംശ് ച പശ്യാമ്യ് ഉന്മഥിതാൻ ഇവ
10 മഹാർണവസ്യ ച രൈവഃ േ ാേ േമ ബധിരീ കൃേത
ന ശൃേണാമി ന പശ്യാമി നാത്മേനാ േവദ്മി കാരണം
11 ശൈനഃ സാധു ഭവാൻ യാതു ഹ്മഹത്യാം അനുസ്മരൻ
ന ദൃശ്യേത രവിസ് താത ന ദിേശാ ന ച ഖം ഖഗ
12 തമ ഏവ തു പശ്യാമി ശരീരം േത ന ലക്ഷേയ
മണീവ ജാത്യൗ പശ്യാമി ച ഷീ േത ഽഹം അണ്ഡജ
13 ശരീേര തു ന പശ്യാമി തവ ൈചവാത്മനശ് ച ഹ
പേദ പേദ തു പശ്യാമി സലിലാദ് അഗ്നിം ഉത്ഥിതം
14 സ േമ നിർവാപ്യ സഹസാ ച ഷീ ശാമ്യേത പുനഃ
തൻ നിവർത മഹാൻ കാേലാ ഗച്ഛേതാ വിനതാത്മജ
15 ന േമ േയാജനം കിം ചിദ് ഗമേന പന്നഗാശന
സംനിവർത മഹാേവഗന േവഗം വിഷഹാമി േത
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16 ഗുരേവ സം താനീഹ ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ഹി വാജിനാം
ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ശു ാണാം ച വർചസാം
17 േതഷാം ൈചവാപവർഗായ മാർഗം പശ്യാമി നാണ്ഡജ
തേതാ ഽയം ജീവിതത്യാേഗ ദൃേഷ്ടാ മാർേഗാ മയാത്മനഃ
18 ൈനവ േമ ഽസ്തി ധനം കിം ചിൻ ന ധേനനാന്വിതഃ സുഹൃത്
ന ചാർേഥനാപി മഹതാ ശക്യം ഏതദ് വ്യേപാഹിതും
19 ഏവം ബഹു ച ദീനം ച വാണം ഗാലവം തദാ
ത വാച ജന്ന് ഏവ ഹസൻ വിനതാത്മജഃ
20 നാതി േജ്ഞാ ഽസി വി ർേഷ േയാ ഽഽത്മാനം ത്യ ം ഇച്ഛസി
ന ചാപി കൃ ിമഃ കാലഃ കാേലാ ഹി പരേമശ്വരഃ
21 കിം അഹം പൂർവം ഏേവഹ ഭവതാ നാഭിേചാദിതഃ
ഉപാേയാ ഽ മഹാൻ അസ്തി േയൈനതദ് ഉപപദ്യേത
22 തദ് ഏഷ ഋഷേഭാ നാമ പർവതഃ സാഗേരാരസി
അ വി മ്യ ഭുക്ത്വാ ച നിവർതിഷ്യാവ ഗാലവ
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അധ്യായം 111

1 [ൻ]
ഋഷഭസ്യ തതഃ ശൃംേഗ നിപത്യ ദ്വിജ പക്ഷിണൗ
ശാണ്ഡിലീം ാഹ്മണീം ത ദദൃശാേത തേപാഽന്വിതാം
2 അഭിവാദ്യ സുപർണസ് തു ഗാലവശ് ചാഭിപൂജ്യ താം
തയാ ച സ്വാഗേതേനാക്തൗ വിഷ്ടേര സംനിഷീദതുഃ
3 സിദ്ധം അന്നം തയാ ക്ഷി ം ബലിമേ ാപബൃംഹിതം
ഭുക്ത്വാ തൃപ്താവ് ഉഭൗ ഭൂമൗ സുപ്തൗ താവ് അന്നേമാഹിതൗ
4 മുഹൂർതാത് തിബുദ്ധസ് തു സുപർേണാ ഗമേനപ്സയാ
അഥ ഷ്ടതനൂജാംഗം ആത്മാനം ദദൃേശ ഖഗഃ
5 മാംസപിേണ്ഡാപേമാ ഽഭൂത് സ മുഖപാദാന്വിതഃ ഖഗഃ
ഗാലവസ് തം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ വിഷണ്ണഃ പര്യപൃച്ഛത
6 കിം ഇദം ഭവതാ ാപ്തം ഇഹാഗമനജം ഫലം
വാേസാ ഽയം ഇഹ കാലം തു കിയന്തം നൗ ഭവിഷ്യതി
7 കിം നു േത മനസാ ധ്യാതം അശുഭം ധർമദൂഷണം
ന ഹ്യ് അയം ഭവതഃ സ്വൽേപാ വ്യഭിചാേരാ ഭവിഷ്യതി
8 സുപർേണാ ഽഥാ വീദ് വി ം ധ്യാതം ൈവ മയാ ദ്വിജ
ഇമാം സിദ്ധാം ഇേതാ േനതും ത യ ജാപതിഃ
9 യ േദേവാ മഹാേദേവാ യ വി ഃ സനാതനഃ
യ ധർമശ് ച യജ്ഞശ് ച തേ യം നിവേസദ് ഇതി
10 േസാ ഽഹം ഭഗവതീം യാേച ണതഃ ിയകാമ്യയാ
മൈയതൻ നാമ ധ്യാതം മനസാ േശാചതാ കില
11 തദ് ഏവം ബഹുമാനാത് േത മേയഹാനീപ്സിതം കൃതം
സുകൃതം ദു തം വാ ത്വം മാഹാത്മ്യാത് ക്ഷ ം അർഹസി
12 സാ തൗ തദാ വീത് തുഷ്ടാ പതേഗ ദ്വിജർഷഭൗ
ന േഭതവ്യം സുപർേണാ ഽസി സുപർണ ത്യജ സം മം
13 നിന്ദിതാസ്മി ത്വയാ വത്സ ന ച നിന്ദാം ക്ഷമാമ്യ് അഹം
േലാേകഭ്യഃ സ പരി േശ്യദ് േയാ മാം നിേന്ദത പാപകൃത്
14 ഹീനയാകൽഷൈണഃ സർൈവസ് തഥാനിന്ദിതയാ മയാ
ആചാരം തിഗൃഹ്ണന്ത്യാ സിദ്ധിഃ ാേപ്തയം ഉത്തമാ
15 ആചാരാൽ ലഭേത ധർമം ആചാരാൽ ലഭേത ധനം
ആചാരാച് ിയം ആേപ്നാതി ആചാേരാ ഹന്ത്യ് അലക്ഷണം
16 തദായുഷ്മൻ ഖഗ പേത യേഥഷ്ടം ഗമ്യതാം ഇതഃ
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ന ച േത ഗർഹണീയാപി ഹർഹിതവ്യാഃ ിയഃ ക്വ ചിത്
17 ഭവിതാസി യഥാപൂർവം ബലവീര്യസമന്വിതഃ
ബഭൂവതുസ് തതസ് തസ്യ പക്ഷൗ വിണവത്തരൗ
18 അനുജ്ഞാതശ് ച ശാണ്ഡില്യാ യഥാഗതം ഉപാഗമത്
ൈനവ ചാസാദയാം ആസ തഥാരൂപാംസ് തുരംഗമാൻ
19 വിശ്വാമിേ ാ ഽഥ തം ദൃഷ്ട്വാ ഗാലവം ചാധ്വനിസ്ഥിതം
ഉവാച വദതാം േ േഷ്ഠാ ൈവനേതയസ്യ സംനിധൗ
20 യസ് ത്വയാ സ്വയം ഏവാർഥഃ തിജ്ഞാേതാ മമ ദ്വിജ
തസ്യ കാേലാ ഽപവർഗസ്യ യഥാ വാ മന്യേത ഭവാൻ
21 തീക്ഷിഷ്യാമ്യ് അഹം കാലം ഏതാവന്തം തഥാ പരം
യഥാ സംസിധ്യേത വി സ മാർഗസ് തു നിശമ്യതാം
22 സുപർേണാ ഽഥാ വീദ് ദീനം ഗാലവം ഭൃശദുഃഖിതം
ത്യക്ഷം ഖല്വ് ഇദാനീം േമ വിശ്വാമിേ ാ യദ് ഉക്തവാൻ
23 തദ് ആഗച്ഛ ദ്വിജേ ഷ്ഠ മ യിഷ്യാവ ഗാലവ
നാദത്ത്വാ ഗുരേവ ശക്യം കൃത്സ്നം അർഥം ത്വയാസിതും

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 32 27

അധ്യായം 112

1 [ൻ]
അഥാഹ ഗാലവം ദീനം സുപർണഃ പതതാം വരഃ
നിർമിതം വഹ്നിനാ ഭൂമൗ വായുനാ ൈവധിതം തഥാ
യസ്മാദ് ധിരണ്മയം സർവം ഹിരണ്യം േതന േചാച്യേത
2 ധേത്ത ധാരയേത േചദം ഏതസ്മാത് കാരണാദ് ധനം
തദ് ഏതത് ിഷു േലാേകഷു ധനം തിഷ്ഠതി ശാശ്വതം
3 നിത്യം േ ാഷ്ഠപദാഭ്യാം ച ശുേ ധനപതൗ തഥാ
മനുേഷ്യഭ്യഃ സമാദേത്തശു ശ് ചിത്താർജിതം ധനം
4 അൈജക പാദ് അഹിർ ബുൈധ്ന്യ രക്ഷ്യേത ധനേദന ച
ഏവം ന ശക്യേത ല ം അലബ്ധവ്യം ദ്വിജർഷഭ
5 ഋേത ച ധനം അശ്വാനാം നാവാപ്തിർ വിദ്യേത തവ
അർഥം യാചാ രാജാനം കം ചിദ് രാജർഷിവംശജം
അപീഡ്യ രാജാ പൗരാൻ ഹി േയാ നൗ കുര്യാത് കൃതാഥിനൗ
6 അസ്തി േസാമാന്വവാേയ േമ ജാതഃ കശ് ചിൻ നൃപഃ സഖാ
അഭിഗച്ഛാവേഹ തം ൈവ തസ്യാസ്തി വിഭേവാ ഭുവി
7 യയാതിർ നാമ രാജർഷിർ നാഹുഷഃ സത്യവി മഃ
സ ദാസ്യതി മയാ േചാേക്താ ഭവതാ ചാർഥിതഃ സ്വയം
8 വിഭവശ് ചാസ്യ സുമഹാൻആസീദ് ധനപേതർ ഇവ
ഏവം സ തു ധനം വിദ്വാൻ ദാേനൈനവ വ്യേശാധയത്
9 തഥാ തൗ കഥയന്തൗ ച ചിന്തയന്തൗ ച യത് ക്ഷമം
തിഷ്ഠാേന നരപതിം യയാതിം യുപസ്ഥിതൗ
10 തിഗൃഹ്യ ച സത്കാരം അർഘാദിം േഭാജനം വരം
പൃഷ്ടശ് ചാഗമേന േഹതും ഉവാച വിനതാസുതഃ
11 അയം േമ നാഹുഷ സഖാ ഗാലവസ് തപേസാ നിധിഃ
വിശ്വാമി സ്യ ശിേഷ്യാ ഽഭൂദ് വർഷാണ്യ് അയുതേശാ നൃപ
12 േസാ ഽയം േതനാഭ്യനുജ്ഞാത ഉപകാേരപ്സയാ ദ്വിജഃ
തം ആഹ ഭഗവാൻ കാം േത ദദാനി ഗുരു ദക്ഷിണാം
13 അസകൃത് േതന േചാേക്തന കിം ചിദ് ആഗതമന നാ
അയം ഉക്തഃ യേച്ഛതി ജാനതാ വിഭവം ലഘു
14 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ശു ാണാം ശുദ്ധജന്മനാം
അഷ്ടൗ ശതാനി േമ േദഹി ഹയാനാം ച വർചസാം
15 ഗുർവർേഥാ ദീയതാം ഏഷ യദി ഗാലവ മന്യേസ
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ഇത്യ് ഏവം ആഹസേ ാേധാ വിശ്വാമി സ് തേപാധനഃ
16 േസാ ഽയം േശാേകന മഹതാ തപ്യമാേനാ ദ്വിജർഷഭഃ
അശക്തഃ തികർതും തദ് ഭവന്തം ശരണം ഗതഃ
17 പതിഗൃഹ്യ നരവ്യാ ത്വേത്താ ഭിക്ഷാം ഗതവ്യയഃ
കൃത്വാപവർഗം ഗുരേവ ചരിഷ്യതി മഹത് തപഃ
18 തപസഃ സംവിഭാേഗന ഭവന്തം അപി േയാക്ഷ്യേത
േസ്വന രാജർഷിതപസാ പൂർണം ത്വാം പൂരയിഷ്യതി
19 യാവന്തി േരാമാണി ഹേയ ഭവന്തി ഹി നേരശ്വര
താവേതാ വാജിദാ േലാകാൻ ാ വന്തി മഹീപേത
20 പാ ം തി ഹസ്യായം ദാതും പാ ം തഥാ ഭവാൻ
ശംേഖക്ഷീരം ഇവാസക്തം ഭവത്വ് ഏതത് തേഥാപമം
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അധ്യായം 113

1 [ൻ]
ഏവം ഉക്തഃ സുപർേണന തഥ്യം വചനം ഉത്തമം
വിമൃശ്യാവഹിേതാ രാജാ നിശ്ചിത്യ ച പുനഃ പുനഃ
2 യഷ്ടാ തുസഹ ാണാം ദാതാ ദാനപതിഃ ഭുഃ
യയാതിർ വത്സ കാശീശ ഇദം വചനം അ വീത്
3 ദൃഷ്ട്വാ ിയസഖം താർക്ഷ്യം ഗാലവം ച ദ്വിജർഷഭം
നിദർശനം ച തപേസാ ഭിക്ഷാം ാഘ്യാം ച കീർതിതാം
4 അതീത്യ ച നൃപാൻ അന്യാൻ ആദിത്യകുലസംഭവാൻ
മത്സകാശം അനു ാപ്താവ് ഏതൗ ബുദ്ധിം അേവക്ഷ്യ ച
5 അദ്യ േമ സഫലം ജന്മ താരിതം ചാദ്യ േമ കുലം
അദ്യായം താരിേതാ േദേശാ മമ താർക്ഷ്യ ത്വയാനഘ
6 വ ം ഇച്ഛാമി തു സേഖ യഥാ ജാനാസി മാം പുരാ
ന തഥാ വിത്തവാൻ അസ്മി ക്ഷീണം വിത്തം ഹി േമ സേഖ
7 ന ച ശേക്താ ഽസ്മി േത കർതും േമാഘം ആഗമനം ഖഗ
ന ചാശാം അസ്യ വി ർേഷർ വിതഥാം കർതും ഉത്സേഹ
8 തത് തു ദാസ്യാമി യത് കാര്യം ഇദം സമ്പാദയിഷ്യതി
അഭിഗമ്യ ഹതാേശാ ഹി നിവൃേത്താ ദഹേത കുലം
9 നാതഃ പരം ൈവനേതയ കിം ചിത് പാപിഷ്ഠം ഉച്യേത
യഥാശാ നാശനം േലാേക േദഹി നാസ്തീതി വാ വചഃ
10 ഹതാേശാ ഹ്യ് അകൃതാർഥഃ സൻ ഹതഃ സംഭാവിേതാ നരഃ
ഹിനസ്തി തസ്യ പു ാംശ് ച പൗ ാംശ് ചാകുർവേതാ ഽർഥിനാം
11 തസ്മാച് ചതുർണാം വംശാനാംസ്ഥാപയി ീ സുതാ മമ
ഇയം സുരസുത ഖ്യാ സർവധർേമാപചായിനീ
12 സദാ േദവമനുഷ്യാണാം അസുരാണാം ച ഗാലവ
കാങ്ക്ഷിതാ രൂപേതാ ബാലാ സുതാ േമ തിഗൃഹ്യതാം
13 അസ്യാഃ ശുൽകം ദാസ്യന്തി നൃപാ രാജ്യം അപി വം
കിം പുനഃ ശ്യാമ കർണാനാം ഹയാനാം േദ്വ ചതുഃശേത
14 സ ഭവാൻ തിഗൃഹ്ണാതു മേമമാം മാധവീം സുതാം
അഹം ദൗഹി വാൻ സ്യാം ൈവ വര ഏഷ മമ േഭാ
15 തിഗൃഹ്യ ച താം കന്യാം ഗാലവഃ സഹ പക്ഷിണാ
പുനർ ക്ഷ്യാവ ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തേസ്ഥസഹ കന്യയാ
16 ഉപലബ്ധം ഇദം ദ്വാരം അശ്വാനാം ഇതി ചാണ്ഡജഃ
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ഉക്ത്വാ ഗാലവം ആപൃച്ഛ്യ ജഗാമ ഭവനം സ്വകം
17 ഗേത പതഗരാേജ തു ഗാലവഃ സഹ കന്യയാ
ചിന്തയാനഃ ക്ഷമം ദാേന രാജ്ഞാം ൈവ ശുൽകേതാ ഽഗമത്
18 േസാ ഽഗച്ഛൻ മനേസക്ഷ്വാകും ഹര്യശ്വം രാജസത്തമം
അേയാധ്യായാം മഹാവീര്യം ചതുരംഗ ബലാന്വിതം
19 േകാശധാന്യ ബേലാേപതം ിയ പൗരം ദ്വിജ ിയം
ജാഭികാമം ശാമ്യന്തം കുർവാണം തപ ഉത്തമം
20 തം ഉപാഗമ്യ വി ഃ സ ഹര്യശ്വം ഗാലേവാ ഽ വീത്
കേന്യയം മമ രാേജ സൈവഃ കുലവർധിനീ
21 ഇയം ശുേ ന ഭാര്യാർേഥ ഹര്യശ്വ തിഗൃഹ്യതാം
ശുൽകം േത കീർതയിഷ്യാമി തച് ത്വാ സ ധാര്യതാം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 32 31

അധ്യായം 114

1 [ൻ]
ഹര്യശ്വസ് ത്വ് അ വീദ് രാജാ വിചിന്ത്യ ബഹുധാ തതഃ
ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ ജാ േഹേതാർ നൃേപാത്തമഃ
2 ഉന്നേതഷൂന്നതാ ഷട്സു സൂക്ഷ്മാ സൂേക്ഷ്മഷുസപ്തസു
ഗംഭീരാ ിഷു ഗംഭീേരഷ്വ് ഇയം രക്താ ച പഞ്ചസു
3 ബഹു േദവാസുരാേലാകാ ബഹു ഗന്ധർവദർശനാ
ബഹു ലക്ഷണസമ്പന്നാ ബഹു സവ ദാരിണീ
4 സമർേഥയം ജനയിതും ച വർതിനം ആത്മജം
ഹി ശുൽകം ദ്വിജേ ഷ്ഠ സമീക്ഷ്യ വിഭവം മമ

5 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ദദസ്വ േമ
ഹയാനാം ച ശു ാണാം േദശജാനാം വപുഷ്മതാം
6 തതസ് തവ ഭവി ീയം പു ാണാം ജനനീ ശുഭാ
അരണീവ ഹുതാശാനാം േയാനിർ ആയതേലാചനാ
7 ഏതച് ത്വാ വേചാ രാജാ ഹര്യശ്വഃ കാമേമാഹിതഃ
ഉവാച ഗാലവം ദീേനാ രാജർഷിർ ഋഷിസത്തമം
8 േദ്വ േമ ശേത സംനിഹിേത ഹയാനാം യദ് വിധാസ് തവ
ഏഷ്ടവ്യാഃ ശതശസ് ത്വ് അേന്യ ചരന്തി മമ വാജിനഃ
9 േസാ ഽഹം ഏകം അപത്യം ൈവ ജനയിഷ്യാമി ഗാലവ
അസ്യാം ഏതം ഭവാൻ കാമം സമ്പാദയതു േമ വരം
10 ഏതച് ത്വാ തു സാ കന്യാ ഗാലവം വാക്യം അ വീത്
മമ ദേത്താ വരഃ കശ് ചിത് േകന ചിദ് ഹ്മവാദിനാ
11 സൂത്യ് അേന്ത സൂത്യ് അേന്ത കൈന്യവ ത്വം ഭവിഷ്യസി
സ ത്വം ദദസ്വ മാം രാേജ്ഞ തിഗൃഹ്യ ഹേയാത്തമാൻ
12 നൃേപേഭ്യാ ഹി ചതുർഭ്യസ് േത പൂർണാന്യ് അഷ്ടൗ ശതാനി ൈവ
ഭവിഷ്യന്തി തഥാ പു ാ മമ ചത്വാര ഏവ ച
13 ിയതാം മമ സംഹാേരാ ഗുർവർഥം ദ്വിജസത്തമ
ഏഷാ താവൻ മമ ജ്ഞാ യഥാ വാ മന്യേസ ദ്വിജ
14 ഏവം ഉക്തസ് തു സ മുനിഃ കന്യയാ ഗാലവസ് തദാ
ഹര്യശ്വം പൃഥിവീപാലം ഇദം വചനം അ വീത്
15 ഇയം കന്യാ നരേ ഷ്ഠ ഹര്യശ്വ തിഗൃഹ്യതാം
ചതുർഭാേഗന ശുൽകസ്യ ജനയൈസ്വകം ആത്മജം
16 പതിഗൃഹ്യ സ താം കന്യാം ഗാലവം പതിനന്ദ്യ ച
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സമേയ േദശകാേല ച ലബ്ധവാൻ സുതംഈപ്സിതം
17 തേതാ വസു മനാ നാമ വസുേഭ്യാ വസുമത്തരഃ
വസു േഖ്യാ നരപതിഃ സ ബഭൂവ വസു ദഃ
18 അഥ കാേല പുനർ ധീമാൻ ഗാലവഃ പത പസ്ഥിതഃ
ഉപസംഗമ്യ േചാവാച ഹര്യശ്വം ീതിമാനസം
19 ജാേതാ നൃപസുതസ് േത ഽയം ബാല ഭാ രസംനിഭഃ
കാേലാ ഗ ം നരേ ഷ്ഠ ഭിക്ഷാർഥം അപരം നൃപം
20 ഹര്യശ്വഃ സത്യവചേനസ്ഥിതഃസ്ഥിത്വാ ച പൗരുേഷ
ദുർലഭത്വാദ് ധയാനാം ച ദദൗ മാധവീം പുനഃ
21 മാധവീ ച പുനർ ദീപ്താം പരിത്യജ്യ നൃപ ിയം
കുമാരീ കാമേതാ ഭൂത്വാ ഗാലവം പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വഗാത്
22 ത്വയ്യ് ഏവ താവത് തിഷ്ഠ ഹയാ ഇത്യ് ഉക്തവാൻ ദ്വിജഃ
യയൗ കന്യയാ സാർധം ദിേവാദാസം േജശ്വരം
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അധ്യായം 115

1 [ഗ്]
മഹാവീേര്യാ മഹീപാലഃ കാശീനാംഈശ്വരഃ ഭുഃ
ദിേവാദാസ ഇതി ഖ്യാേതാ ൈഭമേസനിർ നരാധിപഃ
2 ത ഗച്ഛാവേഹ ഭേ ശൈനർആഗച്ഛ മാ ശുചഃ
ധാർമികഃ സംയേമ യുക്തഃ സത്യശ് ൈചവ ജേനശ്വരഃ
3 തം ഉപാഗമ്യ സ മുനിർ ന്യായതസ് േതന സത്കൃതഃ
ഗാലവഃ സവസ്യാർേഥ തം നൃപം ത്യേചാദയത്
4 തം ഏതൻ മയാ പൂർവം കിം ഉക്ത്വാ വിസ്തരം ദ്വിജ
കാങ്ക്ഷിേതാ ഹി മൈയേഷാ ഽർഥഃ ൈത്വതദ് ദ്വിജസത്തമ
5 ഏതച് ച േമ ബഹുമതം യദ് ഉ ജ്യ നരാധിപാൻ
മാം ഏവം ഉപയാേതാ ഽസി ഭാവി ൈചതദ് അസംശയം
6 സ ഏവ വിഭേവാ ഽസ്മാകം അശ്വാനാം അപി ഗാലവ
അഹം അപ്യ് ഏകം ഏവാസ്യാം ജനയിഷ്യാമി പാർഥിവം
7 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠഃ ാദാത് കന്യാം മഹീപേതഃ
വിധിപൂർവം ച താം രാജാ കന്യാം തിഗൃഹീതവാൻ
8 േരേമ സ തസ്യാം രാജർഷിഃ ഭാവത്യാം യഥാ രവിഃ
സ്വാഹായാം ച യഥാ വഹ്നിർ യഥാ ശച്യാം സ വാസവഃ
9 യഥാ ച ശ് ച േരാഹിണ്യാം യഥാ ധൂേമാർണയാ യമഃ
വരുണശ് ച യഥാ ഗൗര്യാം യഥാ ചർദ്ധ്യാം ധേനശ്വരഃ
10 യഥാ നാരായേണാ ലക്ഷ്യാം ജാഹ്നവ്യാം ച യേഥാദധിഃ
യഥാ രു ശ് ച രു ാണ്യാം യഥാ േവദ്യാം പിതാമഹഃ
11 അദൃശ്യന്ത്യാം ച വാസിേഷ്ഠാ വസിഷ്ഠശ് ചാക്ഷമാലയാ
ച്യവനശ് ച സുകന്യായാം പുലസ്ത്യഃ സന്ധ്യയാ യഥാ
12 അഗസ്ത്യശ് ചാപി ൈവദർഭ്യാം സാവി ്യാം സത്യവാൻ യഥാ
യഥാ ഭൃഗുഃ പുേലാമായാം അദിത്യാം കശ്യേപാ യഥാ
13 േരണുകായാം യഥർചീേകാ ൈഹമവത്യാം ച കൗശികഃ
ബൃഹ തിശ് ച താരായാം ശു ശ് ച ശതപർവയാ
14 യഥാ ഭൂമ്യാം ഭൂമിപതിർ ഉർവശ്യാം ച പുരൂരവാഃ
ഋചീകഃ സത്യവത്യാം ച സരസ്വത്യാം യഥാ മനുഃ
15 തഥാ തു രമമാണസ്യ ദിേവാദാസസ്യ ഭൂപേതഃ
മാധവീ ജനയാം ആസ പു ം ഏകം തർദനം
16 അഥാജഗാമ ഭഗവാൻ ദിേവാദാസം സ ഗാലവഃ
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സമേയ സമനു ാേപ്ത വചനം േചദം അ വീത്
17 നിര്യാതയതു േമ കന്യാം ഭവാംസ് തിഷ്ഠ വാജിനഃ
യാവദ് അന്യ ഗച്ഛാമി ശു ാർഥം പൃഥിവീപേത
18 ദിേവാദാേസാ ഽഥ ധർമാത്മാ സമേയ ഗാലവസ്യ താം
കന്യാം നിര്യാതയാം ആസസ്ഥിതഃ സേത്യ മഹീപതിഃ
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അധ്യായം 116

1 [ൻ]
തൈഥവ സാ ിയം ത്യക്ത്വാ കന്യാ ഭൂത്വാ യശസ്വിനീ
മാധവീ ഗാലവം വി ം അന്വയാത് സത്യസംഗരാ
2 ഗാലേവാ വിമൃശന്ന് ഏവ സ്വകാര്യഗതമാനസഃ
ജഗാമ േഭാജനഗരം ം ഔശീനരം നൃപം
3 തം ഉവാചാഥ ഗത്വാ സ നൃപതിം സത്യവി മം
ഇയം കന്യാ സുതൗ ദ്വൗ േത ജനയിഷ്യതി പാർഥിവൗ
4 അസ്യാം ഭവാൻ അവാപ്താർേഥാ ഭവതി േ ത്യ േചഹ ച
േസാമാർക തിസങ്കാശൗ ജനയിത്വാ സുതൗ നൃപ
5 ശുൽകം തു സർവധർമജ്ഞഹയാനാം ച വർചസാം
ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം േദയം മഹ്യം ചതുഃശതം
6 ഗുർവർേഥാ ഽയം സമാരംേഭാ ന ഹൈയഃ കൃത്യം അസ്തി േമ
യദി ശക്യം മഹാരാജ ിയതാം മാ വിചാര്യതാം
7 അനപേത്യാ ഽസി രാജർേഷ പു ൗ ജനയ പാർഥിവ
പിതൄൻ പു േവന ത്വം ആത്മാനം ൈചവ താരയ
8 ന പു ഫലേഭാക്താ ഹി രാജർേഷ പാത്യേത ദിവഃ
ന യാതി നരകം േഘാരം യ ഗച്ഛന്ത്യ് അനാത്മജാഃ
9 ഏതച് ചാന്യച് ച വിവിധം ത്വാ ഗാലവ ഭാഷിതം
ഉശീനരഃ പതിവേചാ ദദൗ തസ്യ നരാധിപഃ
10 തവാൻ അസ്മി േത വാക്യം യഥാ വദസി ഗാലവ
വിധിസ് തു ബലവാൻ ഹ്മൻ വണം ഹി മേനാ മമ
11 ശേത േദ്വ തു മമാശ്വാനാംഈദൃശാനാം ദ്വിേജാത്തമ
ഇതേരഷാം സഹ ാണി സുബഹൂനി ചരന്തി േമ
12 അഹം അപ്യ് ഏകം ഏവാസ്യാം ജനയിഷ്യാമി ഗാലവ
പു ം ദ്വിജ ഗതം മാർഗം ഗമിഷ്യാമി പൈരർ അഹം
13 മൂേല്യനാപി സമം കുര്യാം തവാഹം ദ്വിജസത്തമ
പൗരജാനപദാർഥം തു മമാർേഥാ നാത്മ േഭാഗതഃ
14 കാമേതാ ഹി ധനം രാജാ പാരക്യം യഃ യച്ഛതി
ന സ ധർേമണ ധർമാത്മൻ യുജ്യേത യശസാ ന ച
15 േസാ ഽഹം പതി ഹീഷ്യാമി ദദാത്വ് ഏതാം ഭവാൻ മമ
കുമാരീം േദവഗർഭാഭാം ഏകപു ഭവായ േമ
16 തഥാ തു ബഹുകല്യാണം ഉക്തവന്തം നരാധിപം
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ഉശീനരം ദ്വിജേ േഷ്ഠാ ഗാലവഃ ത്യപൂജയത്
17 ഉശീനരം തി ാഹ്യ ഗാലവഃ യയൗ വനം
േരേമ സ താം സമാസാദ്യ കൃതപുണ്യ ഇവ ിയം
18 കന്ദേരഷു ച ൈശലാനാം നദീനാം നിർഝേരഷു ച
ഉദ്യാേനഷു വിചിേ ഷു വേനഷൂപവേനഷു ച
19 ഹർേമ്യഷു രമണീേയഷു ാസാദശിഖേരഷു ച
വാതായനവിമാേനഷു തഥാ ഗർഭഗൃേഹഷു ച
20 തേതാ ഽസ്യ സമേയ ജേജ്ഞപുേ ാ ബാല രവി ഭഃ
ശിബിർ നാമ്നാഭിവിഖ്യാേതാ യഃ സ പാർഥിവ സത്തമഃ
21 ഉപസ്ഥായ സ തം വിേ ാ ഗാലവഃ തിഗൃഹ്യ ച
കന്യാം യാതസ് താം രാജൻ ദൃഷ്ടവാൻ വിനതാത്മജം
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അധ്യായം 117

1 [ൻ]
ഗാലവം ൈവനേതേയാ ഽഥ ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
ദിഷ്ട്യാ കൃതാർഥം പശ്യാമി ഭവന്തം ഇഹൈവ ദ്വിജ
2 ഗാലവസ് തു വചഃ ത്വാ ൈവനേതേയന ഭാഷിതം
ചതുർഭാഗാവശിഷ്ടം തദ് ആചഖ്യൗ കാര്യം അസ്യ ഹി
3 സുപർണസ് ത്വ് അ വീദ് ഏനം ഗാലവം പതതാം വരഃ
യത്നസ് േത ന കർതേവ്യാ ൈനഷ സമ്പത്സ്യേത തവ
4 പുരാ ഹി കന്യകുേബ്ജൈവ ഗാേധഃ സത്യവതീം സുതാം
ഭാര്യാർേഥ ഽവരയത് കന്യാം ഋചീകസ് േതന ഭാഷിതഃ
5 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ഹയാനാം ച വർചസാം
ഭഗവൻ ദീയതാം മഹ്യം സഹ ം ഇതി ഗാലവ
6 ഋചീകസ് തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ വരുണസ്യാലയം ഗതഃ
അശ്വതീർേഥ ഹയാംൽ ലബ്ധ്വാ ദത്തവാൻ പാർഥിവായ ൈവ
7 ഇഷ്ട്വാ േത പുണ്ഡരീേകണ ദത്താ രാജ്ഞാ ദ്വിജാതിഷു
േതേഭ്യാ േദ്വ േദ്വ ശേത ീത്വാ ാപ്താസ് േത പാർഥിൈവസ് തദാ
8 അപരാണ്യ് അപി ചത്വാരി ശതാനി ദ്വിജസത്തമ
നീയമാനാനി സന്താേര ഹൃതാന്യ് ആസൻ വിതസ്തയാ
ഏവം ന ശക്യം അ ാപ്യം ാ ം ഗാലവ കർഹി ചിത്
9 ഇമാം അശ്വശതാഭ്യാം ൈവ ദ്വാഭ്യം തൈസ്മ നിേവദയ
വിശ്വാമി ായ ധർമാത്മൻ ഷഡ്ഭിർ അശ്വശൈതഃ സഹ
തേതാ ഽസി ഗതസംേമാഹഃ കൃതകൃേത്യാ ദ്വിജർഷഭ
10 ഗാലവസ് തം തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ സുപർണസഹിതസ് തതഃ
ആദായാശ്വാംശ് ച കന്യാം ച വിശ്മാമി ം ഉപാഗമത്
11 അശ്വാനാം കാങ്ക്ഷിതാർഥാനാം ഷഡ് ഇമാനി ശതാനി ൈവ
ശതദ്വേയന കേന്യയം ഭവതാ തിഗൃഹ്യതാം
12 അസ്യാം രാജർഷിഭിഃ പു ാ ജാതാ ൈവ ധാർമികാസ് യഃ
ചതുർഥം ജനയത്വ് ഏകം ഭവാൻ അപി നേരാത്തമ
13 പൂർണാന്യ് ഏവം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ തുരഗാണാം ഭവ േത
ഭവേതാ ഹ്യ് അനൃേണാ ഭൂത്വാ തപഃ കുര്യാം യഥാസുഖം
14 [ൻ]
വിശ്വാമി സ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ ഗാലവം സഹ പക്ഷിണാ
കന്യാം ച താം വരാേരാഹാം ഇദം ഇത്യ് അ വീദ് വചഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 32 38

15 കിം ഇയം പൂർവം ഏേവഹ ന ദത്താ മമ ഗാലവ
പു ാ മൈമവ ചത്വാേരാ ഭേവയുഃ കുലഭാവനാഃ
16 തിഗൃഹ്ണാമി േത കന്യാം ഏകപു ഫലായ ൈവ
അശ്വാശ് ചാ മം ആസാദ്യ തിഷ്ഠ മമ സർവശഃ
17 സ തയാ രമമാേണാ ഽഥ വിശ്വാമിേ ാ മഹാദ തിഃ
ആത്മജം ജനയാം ആസ മാധവീ പു ം അഷ്ടകം
18 ജാതമാ ം സുതം തം ച വിശ്വാമിേ ാ മഹാദ തിഃ
സംേയാജ്യാർൈഥസ് തഥാ ധർൈമർ അൈശ്വസ് ൈതഃ സമേയാജയത്
19 അഥാഷ്ടകഃ പുരം ായാത് തദാ േസാമപുര ഭം
നിര്യാത്യ കന്യാം ശിഷ്യായ കൗശിേകാ ഽപി വനം യയൗ
20 ഗാലേവാ ഽപി സുപർേണന സഹ നിര്യാത്യ ദക്ഷിണാം
മനസാഭി തീേതന കന്യാം ഇദം ഉവാച ഹ
21 ജാേതാ ദാനപതിഃ പു സ് ത്വയാ ശൂരസ് തഥാപരഃ
സത്യധർമരതശ് ചാേന്യാ യജ്വാ ചാപി തഥാപരഃ
22 തദ് ആഗച്ഛ വരാേരാേഹ താരിതസ് േത പിതാ സുൈതഃ
ചത്വാരശ് ൈചവ രാജാനസ് തഥാഹം ച സുമധ്യേമ
23 ഗാലവസ് ത്വ് അഭ്യനുജ്ഞായ സുപർണം പന്നഗാശനം
പിതുർ നിര്യാത്യ താം കന്യാം യയൗ വനം ഏവ ഹ
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അധ്യായം 118

1 [ൻ]
സ തു രാജാ പുനസ് തസ്യാഃ കർതുകാമഃ സ്വയംവരം
ഉപഗമ്യാ മപദം ഗംഗാ യമുന സംഗേമ
2 ഗൃഹീതമാല്യദാമാം താം രഥം ആേരാപ്യ മാധവീം
പൂരുർ യദുശ് ച ഭഗിനീം ആ േമ പര്യധാവതാം
3 നാഗയക്ഷമനുഷ്യാണാം പത ിമൃഗപക്ഷിണാം
ൈശല മ വനൗകാനാം ആസീത് ത സമാഗമഃ
4 നാനാ പുരുഷേദശാനാംഈശ്വൈരശ് ച സമാകുലം
ഋഷിഭിർ ഹ്മകൽൈപശ് ച സമന്താദ് ആവൃതം വനം
5 നിർദിശ്യമാേനഷു തു സാ വേരഷു വരവർണിനീ
വരാൻ ഉത് മ്യ സർവാംസ് താൻ വനം വൃതവതീ വരം
6 അവതീര്യ രഥാത് കന്യാ നമ ത്വാ ച ബ ഷു
ഉപഗമ്യ വനം പുണ്യം തപസ് േതേപ യയാതിജാ
7 ഉപവാൈസർശ് ച വിവിൈധർ ദീക്ഷാഭിർ നിയൈമസ് തഥാ
ആത്മേനാ ലഘുതാം കൃത്വാ ബഭൂവ മൃഗചാരിണീ
8 ൈവഡൂര്യാ ല കൽപാനി മൃദൂനി ഹരിതാനി ച
ചരന്തീ ശഷ്പമുഖ്യാനി തിക്താനി മധുരാണി ച
9 വന്തീനാം ച പുണ്യാനാം സുരസാനി ശുചീനി ച
പിബന്തീ വാരി മുഖ്യാനി ശീതാനി വിമലാനി ച
10 വേനഷു മൃഗരാേജഷു സിംഹവിേ ാഷിേതഷു ച
ദാവാഗ്നിവി മുേക്തഷുശൂേണ്യഷു ഗഹേനഷു ച
11 ചരന്തീ ഹരിൈണഃ സാർധം മൃഗീവ വനരാചിണീ
ചചാര വിപുലം ധർമം ഹ്മചേര്യണ സംവൃതാ
12 യയാതിർ അപി പൂർേവഷാം രാജ്ഞാം വൃത്തം അനുഷ്ഠിതഃ
ബഹുവർഷസഹ ായുർ അയുജത് കാലധർമണാ
13 പൂരുർ യദുശ് ച ദ്വൗ വംശൗ വർധമാനൗ നേരാത്തമൗ
താഭ്യാം തിഷ്ഠിേതാ േലാേക പരേലാേക ച നാഹുഷഃ
14 മഹീയേത നരപതിർ യയാതിഃ സ്വർഗം ആസ്ഥിതഃ
മഹർഷികൽേപാ നൃപതിഃ സ്വർഗാ ്യ ഫലഭുഗ് വിഭുഃ
15 ബഹുവർഷസഹ ാേഖ്യ കാേല ബഹുഗുേണ ഗേത
രാജർഷിഷു നിഷേണ്ണഷു മഹീയഃസു മഹർഷിഷു
16 അവേമേന നരാൻ സർവൻ േദവാൻ ഋഷിഗണാംസ് തഥാ
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യയാതിർ മൂഢ വിജ്ഞാേനാ വിസ്മയാവിഷ്ടേചതനഃ
17 തതസ് തം ബുബുേധ േദവഃ ശേ ാ ബലനിഷൂദനഃ
േത ച രാജർഷയഃ സർേവ ധിഗ് ധിഗ് ഇത്യ് ഏവം അ വൻ
18 വിചാരശ് ച സമുത്പേന്നാ നിരീക്ഷ്യ നഹുഷാത്മജം
േകാ ന്വ് അയം കസ്യ വാ രാജ്ഞഃ കഥം വാ സ്വർഗം ആഗതഃ
19 കർമണാ േകന സിേദ്ധാ ഽയം ക്വ വാേനന തപശ് ചിതം
കഥം വാജ്ഞായേത സ്വർേഗ േകന വാജ്ഞായേത ഽപ്യ് ഉത
20 ഏവം വിചാരയന്തസ് േത രാജാനഃ സ്വർഗവാസിനഃ
ദൃഷ്ട്വാ പ ർ അേന്യാന്യം യയാതിം നൃപതിം തി
21 വിമാനപാലാഃ ശതശഃ സ്വർഗദ്വാരാഭിരക്ഷിണഃ
പൃഷ്ടാ ആസനപാലാശ് ച ന ജാനീേമത്യ് അഥാ വൻ
22 സർേവ േത ഹ്യ് ആവൃതജ്ഞാനാ നാഭ്യജാനന്ത തം നൃപം
സ മുഹൂർതാദ് അഥ നൃേപാ ഹതൗജാ അഭവത് തദാ
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അധ്യായം 119

1 [ൻ]
അഥ ചലിതഃസ്ഥാനാദ് ആസനാച് ച പരിച തഃ
കമ്പിേതൈനവ മനസാ ധർഷിതഃ േശാകവഹ്നിനാ
2 ാന ഗ് ഷ്ടവിജ്ഞാനഃ ഷ്ട മുകുടാംഗദഃ
വിഘൂർണൻ സ്തസർവാംഗഃ ഷ്ടാഭരണാംബരഃ
3 അദൃശ്യമാനസ് താൻ പശ്യന്ന് അപശ്യംശ് ച പുനഃ പുനഃ
ശൂന്യഃ ശൂേന്യന മനസാ പതിഷ്യൻ മഹീതലം
4 കിം മയാ മനസാ ധ്യാതം അശുഭം ധർമദൂഷണം
േയനാഹം ചലിതഃസ്ഥാനാദ് ഇതി രാജാ വ്യചിന്തയത്
5 േത തു തൈ വ രാജാനഃ സിദ്ധാശ് ചാപ്സരസസ് തഥാ
അപശ്യന്ത നിരാലംബം യയാതിം തം പരിച തം
6 അൈഥത്യ പുരുഷഃ കശ് ചിത് ക്ഷീണപുണ്യനിപാതകഃ
യയാതിം അ വീദ് രാജൻ േദവരാജസ്യ ശാസനാത്
7 അതീവ മദമത്തസ് ത്വം ന കം ചിൻ നാവമന്യേസ
മാേനന ഷ്ടഃ സ്വർഗസ് േത നാർഹസ് ത്വം പാർഥിവാത്മജ
ന ച ജ്ഞായേസ ഗച്ഛ പതേസ്വതി തം അ വീത്
8 പേതയം സത്സ്വ് ഇതി വചസ് ിർ ഉക്ത്വാ നഹുഷാത്മജഃ
പതിഷ്യംശ് ചിന്തയാം ആസ ഗതിം ഗതിമതാം വരഃ
9 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ൈനമിേഷ പാർഥിവർഷഭാൻ
ചതുേരാ ഽപശ്യത നൃപസ് േതഷാം മേധ്യ പപാത സഃ
10 തർദേനാ വസു മനാഃ ശിബിരൗശീനേരാ ഽഷ്ടകഃ
വാജേപേയന യേജ്ഞന തർപയന്തി സുേരശ്വരം
11 േതഷാം അധ്വരജം ധൂമം സ്വർഗദ്വാരം ഉപസ്ഥിതം
യയാതിർ ഉപജി ൻ ൈവ നിപപാത മഹീം തി
12 ഭൂമൗ സ്വർേഗ ച സംബദ്ധാം നദീം ധൂമമയീം നൃപഃ
സ ഗംഗാം ഇവ ഗച്ഛന്തീം ആലംബ്യ ജഗതീപതിഃ
13 ീമത്സ്വ് അവഭൃഥാേ ്യഷു ചതുർഷു തിബ ഷു
മേധ്യ നിപതിേതാ രാജാ േലാകപാേലാപേമഷു ച
14 ചതുർഷു ഹുതകൽേപഷു രാജസിംഹമഹാഗ്നിഷു
പപാത മേധ്യ രാജർഷിർ യയാതിഃ പുണ്യസങ്ക്ഷേയ
15 തം ആഹുഃ പാർഥിവാഃ സർേവ തിമാനം ഇവ ിയഃ
േകാ ഭവാൻ കസ്യ വാ ബ ർ േദശസ്യ നഗരസ്യ വാ
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16 യേക്ഷാ വാപ്യ് അഥ വാ േദേവാ ഗന്ധർേവാ രാക്ഷേസാ ഽപി വാ
ന ഹി മാനുഷരൂേപാ ഽസി േകാ വാർഥഃ കാങ്ക്ഷിതസ് ത്വയാ
17 യയാതിർ അസ്മി രാജർഷിഃ ക്ഷീണപുണ്യശ് ച േതാ ദിവഃ
പേതയം സത്സ്വ് ഇതി ധ്യായൻ ഭവ പതിതസ് തതഃ
18 സത്യം ഏതദ് ഭവതു േത കാങ്ക്ഷിതം പുരുഷർഷഭ
സർേവഷാം നഃ തുഫലം ധർമശ് ച തിഗൃഹ്യതാം
19 നാഹം തി ഹ ധേനാ ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിേയാ ഹ്യ് അഹം
ന ച േമ വണാ ബുദ്ധിഃ പരപുണ്യവിനാശേന
20 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു മൃഗചര്യാ മാഗതാം
മാധവീം േ ക്ഷ്യ രാജാനസ് േത ഽഭിവാേദ്യദം അ വൻ
21 കിം ആഗമനകൃത്യം േത കിം കുർവഃ ശാസനം തവ
ആജ്ഞാപ്യാ ഹി വയം സർേവ തവ പു ാസ് തേപാധേന
22 േതഷാം തദ് ഭാഷിതം ത്വാ മാധവീ പരയാ മുദാ
പിതരം സമുപാഗച്ഛദ് യയാതിം സാ വവന്ദ ച
23 ദൃഷ്ട്വാ മൂർധ്നാ നതാൻ പു ാംസ് താപസീ വാക്യം അ വീത്
ദൗഹി ാസ് തവ രാേജ മമ പു ാ ന േത പരാഃ
ഇേമ ത്വാം താരയിഷ്യന്തി ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാതനം
24 അഹം േത ദുഹിതാ രാജൻ മാധവീ മൃഗചാരിണീ
മയാപ്യ് ഉപചിേതാ ധർമസ് തേതാ ഽർധം തിഗൃഹ്യതാം
25 യസ്മാദ് രാജൻ നരാഃ സർേവ അപത്യഫലഭാഗിനഃ
തസ്മാദ് ഇച്ഛന്തി ദൗഹി ാൻ യഥാ ത്വം വസുധാധിപ
26 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ ശിരസാ ജനനീം തദാ
അഭിവാദ്യ നമ ത്യ മാതാമഹം അഥാ വൻ
27 ഉൈച്ചർ അനുപൈമഃ സ്നിഗ്ൈധഃ സ്വൈരർ ആപൂയ േമദിനീം
മാതാമഹം നൃപതയസ് താരയേന്താ ദിവശ് ച തം
28 അഥ തസ്മാദ് ഉപഗേതാ ഗാലേവാ ഽപ്യ് ആഹ പാർഥിവം
തപേസാ േമ ഽഷ്ട ഭാേഗന സ്വർഗം ആേരാഹതാം ഭവാൻ
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അധ്യായം 120

1 [ൻ]
ത്യഭിജ്ഞാത മാേ ാ ഽഥ സദ്ഭിസ് ൈതർ നരപുംഗവഃ
യയാതിർ ദിവ്യസംസ്ഥാേനാ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
2 ദിവ്യമാല്യാംബരധേരാ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതഃ
ദിവ്യഗന്ധഗുേണാേപേതാ ന പൃഥ്വീം അ ശത് തദാ
3 തേതാ വസു മനാഃ പൂർവം ഉൈച്ചർ ഉച്ചാരയൻ വചഃ
ഖ്യാേതാ ദാനപതിർ േലാേക വ്യാജഹാര നൃപം തദാ
4 ാപ്തവാൻ അസ്മി യൽ േലാേക സർവവർേണഷ്വ് അഗർഹയാ
തദ് അപ്യ് അഥ ച ദാസ്യാമി േതന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
5 യത് ഫലം ദാനശീലസ്യ ക്ഷമാ ശീലസ്യ യത് ഫലം
യച് ച േമ ഫലം ആധാേന േതന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
6 തതഃ തർദേനാ ഽപ്യ് ആഹ വാക്യം ക്ഷ ിയ പുംഗവഃ
യഥാ ധർമരതിർ നിത്യം നിത്യം യുദ്ധപരായണഃ
7 ാപ്തവാൻ അസ്മി യൽ േലാേകക്ഷ ധർേമാദ്ഭവം യശഃ
വീര ശബ്ദഫലം ൈചവ േതന സംയുജ്യതാം ഭവാൻ
8 ശിബിരൗശീനേരാ ധീമാൻ ഉവാച മധുരാം ഗിരം
യഥാ ബാേലഷു നാരീഷു ൈവഹാേര്യഷു തൈഥവ ച
9 സംഗേരഷു നിപാേതഷു തഥാപദ് വ്യസേനഷു ച
അനൃതം േനാക്തപൂർവം േമ േതന സേത്യന ഖം ജ
10 യഥാ ാണാംശ് ച രാജ്യം ച രാജൻ കർമ സുഖാനി ച
ത്യേജയം ന പുനഃ സത്യം േതന സേത്യന ഖം ജ
11 യഥാസേത്യന േമ ധർേമാ യഥാസേത്യന പാവകഃ
ീതഃ ശ ശ് ച സേത്യന േതന സേത്യന ഖം ജ
12 അഷ്ടകസ് ത്വ് അഥ രാജർഷിഃ കൗശിേകാ മാധവീ സുതഃ
അേനകശതയജ്വാനം വചനം ാഹ ധർമവിത്
13 ശതശഃ പുണ്ഡരീകാ േമ േഗാസവാശ് ച ചിതാഃ േഭാ
തേവാ വാജേപയാശ് ച േതഷാം ഫലം അവാ ഹി
14 ന േമ രത്നാനി ന ധനം ന തഥാേന്യ പരിച്ഛദാഃ
തുഷ്വ് അനുപയുക്താനി േതന സേത്യന ഖം ജ
15 യഥാ യഥാ ഹി ജൽപന്തി ദൗഹി ാസ് തം നരാധിപം
തഥാ തഥാ വസുമതീം ത്യക്ത്വാ രാജാ ദിവം യയൗ
16 ഏവം സർേവ സമസ്താസ് േത രാജാനഃ സുകൃൈതസ് തദാ
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യയാതിം സ്വർഗേതാ ഷ്ടം താരയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
17 ദൗഹി ാഃ േസ്വന ധർേമണ യജ്ഞദാനകൃേതന ൈവ
ചതുർഷു രാജവംേശഷു സംഭൂതാഃ കുലവർധനാഃ
മാതാമഹം മഹാ ാജ്ഞം ദിവം ആേരാപയന്തി േത
18 രാജധർമഗുേണാേപതാഃ സർവധർമഗുണാന്വിതാഃ
ദൗഹി ാസ് േത വയം രാജൻ ദിവം ആേരാഹ പാർഥിവഃ
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അധ്യായം 121

1 [ൻ]
സദ്ഭിർ ആേരാപിതഃ സ്വർഗം പാർഥിൈവർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
അഭ്യനുജ്ഞായ ദൗഹി ാൻ യയാതിർ ദിവം ആസ്ഥിതഃ
2 അഭിവൃഷ്ടശ് ച വർേഷണ നാനാപുഷ്പസുഗന്ധിനാ
പരിഷ്വക്തശ് ച പുേണ്യന വായുനാ പുണ്യഗന്ധിനാ
3 അചലംസ്ഥാനം ആരുഹ്യ ദൗഹി ഫലനിർജിതം
കർമഭിഃ ൈസ്വർ ഉപചിേതാ ജജ്വാല പരയാ ിയാ
4 ഉപഗീേതാപനൃത്തശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗൈണഃ
ീത്യാ തിഗൃഹീതശ് ച സ്വർേഗ ദു ഭിനിസ്വൈനഃ
5 അഭി തശ് ച വിവിൈധർ േദവരാജർഷിചാരൈണഃ
അർചിതശ് േചാത്തമാർേഘണൈദവൈതർ അഭിനന്ദിതഃ
6 ാപ്തഃ സ്വർഗഫലം ൈചവ തം ഉവാച പിതാമഹഃ
നിർവൃതം ശാന്തമനസം വേചാഭിസ് തർപയന്ന് ഇവ
7 ചതുഷ് പാദസ് ത്വയാ ധർമശ് ചിേതാ േലാേക്യന കർമണാ
അക്ഷയസ് തവ േലാേകാ ഽയം കീർതിശ് ൈചവാക്ഷയാ ദിവി
പുനസ് തവാദ്യ രാജർേഷ സുകൃേതേനഹ കർമണാ
8 ആവൃതം തമസാ േചതഃ സർേവഷാം സ്വർഗവാസിനാം
േയന ത്വാം നാഭിജാനന്തി തേതാ ഽജ്ഞാത്വാസി പാതിതഃ
9 ീൈത്യവ ചാസി ദൗഹിൈ സ് താരിതസ് ത്വം ഇഹാഗതഃ
സ്ഥാനം ച തിപേന്നാ ഽസി കർമണാ േസ്വന നിർജിതം
അചലം ശാശ്വതം പുണ്യം ഉത്തമം വം അവ്യയം
10 ഭഗവൻ സംശേയാ േമ ഽസ്തി കശ് ചിത് തം േഛ ം അർഹസി
ന ഹ്യ് അന്യം അഹം അർഹാമി ം േലാകപിതാമഹ
11 ബഹുവർഷസഹ ാന്തം ജാപാലനവർധിതം
അേനക തുദാനൗൈഘർ അർജിതം േമ മഹത് ഫലം
12 കഥം തദ് അൽപകാേലനക്ഷീണം േയനാസ്മി പാതിതഃ
ഭഗവൻ േവത്ഥ േലാകാംശ് ച ശാശ്വതാൻ മമ നിർജിതാൻ
13 ബഹുവർഷസഹ ാന്തം ജാപാലനവർധിതം
അേനക തുദാനൗൈഘർ യത് ത്വേയാപാർജിതം ഫലം
14 തദ് അേനൈനവ േദാേഷണക്ഷീണം േയനാസി പാതിതഃ
അഭിമാേനന രാേജ ധി തഃ സ്വർഗവാസിഭിഃ
15 നായം മാേനന രാജർേഷ ന ബേലന ന ഹിംസയാ
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ന ശാേഠ്യന ന മായാഭിർ േലാേകാ ഭവതി ശാശ്വതഃ
16 നാവമാന്യാസ് ത്വയാ രാജന്ന് അവേരാത്കൃഷ്ടമധ്യമാഃ
ന ഹി മാന ദഗ്ധാനാം കശ് ചിദ് അസ്തി സമഃ ക്വ ചിത്
17 പതനാേരാഹണം ഇദം കഥയിഷ്യന്തി േയ നരാഃ
വിഷമാണ്യ് അപി േത ാപ്താസ് തരിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
18 ഏഷ േദാേഷാ ഽഭിമാേനന പുരാ ാേപ്താ യയാതിനാ
നിർബന്ധതശ് ചാതിമാ ം ഗാലേവന മഹീപേത
19 േ ാതവ്യം ഹിതകാമാനാം സുഹൃദാം ഭൂതിം ഇച്ഛതാം
ന കർതേവ്യാ ഹി നിർബേന്ധാ നിർബേന്ധാ ഹി ക്ഷേയാദയഃ
20 തസ്മാത് ത്വം അപി ഗാന്ധാേര മാനം േ ാധം ച വർജയ
സന്ധത്സ്വ പാണ്ഡൈവർ വീര സംരംഭം ത്യജ പാർഥിവ
21 ദദാതി യത് പാർഥിവ യത് കേരാതി; യദ് വാ തപസ് തപ്യതി യജ്
ജുേഹാതി
ന തസ്യ നാേശാ ഽസ്തി ന ചാപകർേഷാ; നാന്യസ് തദ് അശ്നാതി സ ഏവ
കർതാ
22 ഇദം മഹാഖ്യാനം അനുത്തമം മതം; ബഹു താനാം ഗതേരാഷരാഗിണാം
സമീക്ഷ്യ േലാേക ബഹുധാ ധാവിതാ; ിവർഗദൃഷ്ടിഃ പൃഥിവീം ഉപാ േത
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അധ്യായം 122

1 [ധൃ]
ഭഗവന്ന് ഏവം ഏൈവതദ് യഥാ വദസി നാരദ
ഇച്ഛാമി ചാഹം അപ്യ് ഏവം ന ത്വ് ഈേശാ ഭഗവന്ന് അഹം
2 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ കൃഷ്ണം അഭ്യഭാഷത ഭാരത
സ്വർഗ്യം േലാക്യം ച മാം ആത്ഥ ധർമ്യം ന്യായ്യം ച േകശവ
3 ന ത്വ് അഹം സ്വവശസ് താത ിയമാണം ന േമ ിയം
അംഗദുേര്യാധനം കൃഷ്ണ മന്ദം ശാ ാതിഗം മമ
4 അനുേനതും മഹാബാേഹാ യതസ്വ പുരുേഷാത്തമ
സുഹൃത് കാര്യം തു സുമഹത് കൃതം േത സ്യാജ് ജനാർദന
5 തേതാ ഽഭ്യാവൃത്യ വാർേഷ്ണേയാ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
അ വീൻ മധുരാം വാചം സർവധർമാർഥതത്ത്വവിത്
6 ദുേര്യാധന നിേബാേധദം മദ്വാക്യം കുരുസത്തമ
സമർഥം േത വിേശേഷണസാനുബന്ധസ്യ ഭാരത
7 മഹാ ാജ്ഞകുേല ജാതഃ സാധ്വ് ഏതത് കർതും അർഹസി
തവൃേത്താപസമ്പന്നഃ സർൈവഃ സമുദിേതാ ഗുൈണഃ

8 ദൗ േലയാ ദുരാത്മാേനാ നൃഷംശാ നിരപ പാഃ
ത ഏതദ് ഈദൃശം കുര ർ യഥാ ത്വം താത മന്യേസ
9 ധർമാർഥയുക്താ േലാേക ഽസ്മിൻ വൃത്തിർ ലക്ഷ്യേത സതാം
അസതാം വിപരീതാ തു ലക്ഷ്യേത ഭരതർഷഭ
10 വിപരീതാ ത്വ് ഇയം വൃത്തിർ അസകൃൽ ലക്ഷ്യേത ത്വയി
അധർമശ് ചാനുബേന്ധാ ഽ േഘാരഃ ാണഹേരാ മഹാൻ
11 അേനകശസ് ത്വന്നിമിത്തം അയശസ്യം ച ഭാരത
തം അനർഥം പരിഹരന്ന് ആത്മേ യഃ കരിഷ്യസി
12 ാതൄണാം അഥ ഭൃത്യാനാം മി ാണാം ച പരന്തപ
അധർമ്യാദ് അയശസ്യാച് ച കർമണസ് ത്വം േമാക്ഷ്യേസ
13 ാൈജ്ഞഃ ശൂൈരർ മേഹാത്സാൈഹർആത്മവദ്ഭിർ ബഹു ൈതഃ
സന്ധത്സ്വ പുരുഷവ്യാ പാണ്ഡൈവർ ഭരതർഷഭ
14 തദ് ധിതം ച ിയം ൈചവ ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
പിതാമഹസ്യ േ ാണസ്യ വിദുരസ്യ മഹാമേതഃ
15 കൃപസ്യ േസാമദത്തസ്യ ബാ ീകസ്യ ച ധീമതഃ
അശ്വത്ഥാേമ്നാ വികർണസ്യ സഞ്ജയസ്യ വിശാം പേത
16ജ്ഞാതീനാം ൈചവ ഭൂയിഷ്ഠം മി ാണാം ച പരന്തപ
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ശേമ ശർമ ഭേവത് താത സർവസ്യ ജഗതസ് തഥാ
17 ീമാൻ അസി കുേല ജാതഃ തവാൻ അനൃശംസവാൻ
തിഷ്ഠ താത പിതുഃ ശാേ മാതുശ് ച ഭരതർഷഭ
18 ഏതച് േ േയാ ഹി മന്യേന്ത പിതാ യച് ഛാസ്തി ഭാരത
ഉത്തമാപദ് ഗതഃ സർവഃ പിതുഃ സ്മരതി ശാസനം
19 േരാചേത േത പിതുസ് താത പാണ്ഡൈവഃ സഹസംഗമഃ
സാമാത്യസ്യ കുരുേ ഷ്ഠ തത് തുഭ്യം താത േരാചതാം
20 ത്വാ യഃ സുഹൃദാം ശാ ം മർേത്യാ ന തിപദ്യേത
വിപാകാേന്ത ദഹത്യ് ഏനം കിം പാകം ഇവ ഭക്ഷിതം
21 യസ് തു നിഃേ യസം വാക്യം േമാഹാൻ ന തിപദ്യേത
സ ദീർഘസൂേ ാ ഹീനാർഥഃ പശ്ചാത് താേപന യുജ്യേത
22 യസ് തു നിഃേ യസം ത്വാ ാപ്തം ഏവാഭിപദ്യേത
ആത്മേനാ മതം ഉ ജ്യ സ േലാേക സുഖം ഏധേത
23 േയാ ഽർഥകാമസ്യ വചനം ാതികൂല്യാൻ ന മൃഷ്യേത
ശൃേണാതി തികൂലാനി ദ്വിഷതാം വശം ഏതി സഃ
24 സതാം മതം അതി മ്യ േയാ ഽസതാം വർതേത മേത
േശാചേന്ത വ്യസേന തസ്യ സുഹൃേദാ നചിരാദ് ഇവ
25 മുഖ്യാൻ അമാത്യാൻ ഉ ജ്യ േയാ നിഹീനാൻ നിേഷവേത
സ േഘാരാം ആപദം ാപ്യ േനാത്താരം അധിഗച്ഛതി
26 േയാ ഽസത് േസവീ വൃഥാചാേരാ ന േ ാതാ സുഹൃദാം സദാ
പരാൻ വൃണീേത സ്വാൻ േദ്വഷ്ടി തം ഗൗഃ ശപതി ഭാരത
27 സ ത്വം വിരുധ്യ ൈതർ വീൈരർ അേന്യഭ്യസ് ാണം ഇച്ഛസി
അശിേഷ്ടേഭ്യാ ഽസമർേഥേഭ്യാ മൂേഢേഭ്യാ ഭരതർഷഭ
28 േകാ ഹി ശ ം സമാഞ്ജ്ഞാതീൻ അതി മ്യ മഹാരഥാൻ
അേന്യഭ്യസ് ാണം ആശംേസത് ത്വദേന്യാ ഭുവി മാനവഃ
29 ജന്മ ഭൃതി കൗേന്തയാ നിത്യം വിനികൃതാസ് ത്വയാ
ന ച േത ജാതു കുപ്യന്തി ധർമാത്മാേനാ ഹി പാണ്ഡവാഃ
30 മിഥ്യാ ചരിതാസ് താത ജന്മ ഭൃതി പാണ്ഡവാഃ
ത്വയി സമ്യങ് മഹാബാേഹാ തിപന്നാ യശസ്വിനഃ
31 ത്വയാപി തിപത്തവ്യം തൈഥവ ഭരതർഷഭ
േസ്വഷു ബ ഷു മുേഖ്യഷു മാ മന വശം അന്വഗാഃ
32 ിവർഗയുക്താ ാജ്ഞാനാം ആരംഭാ ഭരതർഷഭ
ധർമാർഥാവ് അനുരുധ്യേന്ത ിവർഗാസംഭേവ നരാഃ
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33 പൃഥക് തു വിനിവിഷ്ടാനാം ധർമം ധീേരാ ഽനുരുധ്യേത
മധ്യേമാ ഽർഥം കലിം ബാലഃ കാമം ഏവാനുരുധ്യേത
34 ഇ ിൈയഃ സൃേതാ േലാഭാദ് ധർമം വി ജഹാതി യഃ
കാമാർഥാവ് അനുപാേയന ലിപ്സമാേനാ വിനശ്യതി
35 കാമാർഥൗ ലിപ്സമാനസ് തു ധർമം ഏവാദിതശ് ചേരത്
ന ഹി ധർമാദ് അൈപത്യ് അർഥഃ കാേമാ വാപി കദാ ചന
36 ഉപായം ധർമം ഏവാഹുസ് ിവർഗസ്യ വിശാം പേത
ലിപ്സമാേനാ ഹി േതനാശു കേക്ഷ ഽഗ്നിർ ഇവ വർധേത
37 സ ത്വം താതാനുപാേയന ലിപ്സേസ ഭരതർഷഭ
ആധിരാജ്യം മഹദ് ദീപ്തം ഥിതം സർവരാജസു
38 ആത്മാനം തക്ഷതി ഹ്യ് ഏഷ വനം പരശുനാ യഥാ
യഃ സമ്യഗ് വർതമാേനഷു മിഥ്യാ രാജൻ വർതേത
39 ന തസ്യ ഹി മതിം ഛിന്ദ്യാദ് യസ്യ േനേച്ഛത് പരാഭവം
അവിച്ഛിന്നസ്യ ധീരസ്യ കല്യാേണ ധീയേത മതിഃ
40 ത്യക്താത്മാനം ന ബാേധത ിഷു േലാേകഷു ഭാരത
അപ്യ് അന്യം ാകൃതം കിം ചിത് കിം ഉ താൻ പാണ്ഡവർഷഭാൻ
41 അമർഷവശം ആപേന്നാ ന കിം ചിദ് ബുധ്യേത നരഃ
ഛിദ്യേത ഹ്യ് ആതതം സർവം മാണം പശ്യ ഭാരത
42 േ യസ് േത ദുർജനാത് താത പാണ്ഡൈവഃ സഹസംഗമഃ
ൈതർ ഹി സ ീയമാണസ് ത്വം സർവാൻ കാമാൻ അവാപ്സ്യസി
43 പാണ്ഡൈവർ നിർജിതാം ഭൂമിം ഭുഞ്ജാേനാ രാജസത്തമ
പാണ്ഡവാൻ പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ ാണം ആശംസേസ ഽന്യഥ
44 ദുഃശാസേന ദുർവിഷേഹ കർേണ ചാപി സസൗബേല
ഏേതഷ്വ്ഐശ്വര്യം ആധായ ഭൂതിം ഇച്ഛസി ഭാരത
45 ന ൈചേത തവ പര്യാപ്താജ്ഞാേന ധർമാർധേയാസ് തഥാ
വി േമ ചാപ്യ് അപര്യാപ്താഃ പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
46 ന ഹീേമ സർവരാജാനഃ പര്യാപ്താഃ സഹിതാസ് ത്വയാ
ദ്ധസ്യ ഭീമേസനസ്യ േ ക്ഷിതും മുഖം ആഹേവ
47 ഇദം സംനിഹിതം താത സമ ം പാർഥിവം ബലം
അയം ഭീഷ്മസ് തഥാ േ ാണഃ കർണശ് ചായം തഥാ കൃപഃ
48 ഭൂരി വാഃ സൗമദത്തിർ അശ്വത്ഥാമാ ജയ ഥഃ
അശക്താഃ സർവ ഏൈവേത തിേയാ ം ധനഞ്ജയം
49 അേജേയാ ഹ്യ് അർജുനഃ ദ്ധഃ സർൈവർ അപി സുരാസുൈരഃ
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മാനുൈഷർ അപി ഗന്ധർൈവർ മാ യുേദ്ധ േചതആധിഥാഃ
50 ദൃശ്യതാം വാ പുമാൻ കശ് ചിത് സമേ പാർഥിേവ ബേല
േയാ ഽർജുനം സമേര ാപ്യ സ്വസ്തിമാൻ ആ േജദ് ഗൃഹാൻ
51 കിം േത ജനക്ഷേയേണഹ കൃേതന ഭരതർഷഭ
യസ്മിഞ് ജിേത ജിതം േത സ്യാത് പുമാൻ ഏകഃ സ ദൃശ്യതാം
52 യഃ സ േദവാൻ സഗന്ധർവാൻ സയക്ഷാസുരപന്നഗാൻ
അജയത് ഖാണ്ഡവ േസ്ഥ കസ് തം യുേധ്യത മാനവഃ
53 തഥാ വിരാടനഗേര യേത മഹദ് അദ്ഭുതം
ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
54 തം അേജയം അനാധൃഷ്യം വിേജതും ജി ം അച തം
ആശംസസീഹ സമേര വീരം അർജുനം ഊർജിതം
55 മദ്ദ്വിതീയം പുനഃ പാർഥം കഃ ാർഥയിതും അർഹതി
യുേദ്ധ തീപം ആയാന്തം അപി സാക്ഷാത് പുരന്ദരഃ
56 ബാഹുഭ്യാം ഉദ്ധേരദ് ഭൂമിം ദേഹത് ദ്ധ ഇമാഃ ജാഃ
പാതേയത് ിദിവാദ് േദവാൻ േയാ ഽർജുനം സമേര ജേയത്
57 പശ്യ പു ാംസ് തഥാ ാതൄഞ്ജ്ഞാതീൻ സംബന്ധിനസ് തഥാ
ത്വത്കൃേത ന വിനേശ്യയുർ ഏേത ഭരതസത്തമ
58 അ േശഷം കൗരവാണാം മാ പരാഭൂദ് ഇദം കുലം
കുലഘ്ന ഇതി േനാേച്യഥാ നഷ്ടകീർതിർ നരാധിപ
59 ത്വാം ഏവസ്ഥാപയിഷ്യന്തി യൗവരാേജ്യ മഹാരഥാഃ
മഹാരാേജ്യ ച പിതരം ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
60 മാ താത ിയം ആയാന്തീം അവമംസ്ഥാഃ സമുദ്യതാം
അർധം ദായ പാർേഥേഭ്യാ മഹതീം ിയം ആപ്സ്യസി
61 പാണ്ഡൈവഃ സംശമം കൃത്വാ കൃത്വാ ച സുഹൃദാം വചഃ
സ ീയമാേണാ മിൈ ശ് ച ചിരം ഭ ാണ്യ് അവാപ്സ്യസി
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അധ്യായം 123

1 [വ്]
തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
േകശവസ്യ വചഃ ത്വാ േ ാവാച ഭരതർഷഭ
2 കൃേഷ്ണന വാക്യം ഉേക്താ ഽസി സുഹൃദാം ശമം ഇച്ഛതാ
അനുപശ്യസ്വ തത് താത മാ മന വശം അന്വഗാഃ
3 അകൃത്വാ വചനം താത േകശവസ്യ മഹാത്മനഃ
േ േയാ ന ജാതു ന സുഖം ന കല്യാണം അവാപ്സ്യസി
4 ധർമ്യം അർഥം മഹാബാഹുർആഹ ത്വാം താത േകശവഃ
തം അർഥം അഭിപദ്യസ്വ മാ രാജൻ നീനശഃ ജാഃ
5 ഇമാം ിയം ജ്വലിതാം ഭാരതീം സർവരാജസു
ജീവേതാ ധൃതരാ സ്യ ദൗരാത്മ്യാദ് ംശയിഷ്യസി
6 ആത്മാനം ച സഹാമാത്യം സപു പശുബാന്ധവം
സഹ മി ം അസദ് ബുദ്ധ്യാ ജീവിതാദ് ംശയിഷ്യസി
7 അതി ാമൻ േകശവസ്യ തഥ്യം വചനം അർഥവത്
പിതുശ് ച ഭതര േ ഷ്ഠ വിദുരസ്യ ച ധീമതഃ
8 മാ കുലേഘ്നാ ഽന്തപുരുേഷാ ദുർമതിഃ കാപഥം ഗമഃ
പിതരം മാതരം ൈചവ വൃദ്ധൗ േശാകായ മാ ദദഃ
9 അഥ േ ാേണാ ഽ വീത് ത ദുേര്യാധനം ഇദം വചഃ
അമർഷവശം ആപേന്നാ നിഃശ്വസന്തം പുനഃ പുനഃ
10 ധർമാർഥയുക്തം വചനം ആഹ ത്വാം താത േകശവഃ
തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തജ് ജുഷസ്വ നരാധിപ
11 ാജ്ഞൗ േമധാവിനൗ ദാന്താവ് അർഥകാമൗ ബഹു തൗ
ആഹതുസ് ത്വാം ഹിതം വാക്യം തദ് ആദത്സ്വ പരന്തപ
12 അനുതിഷ്ഠ മഹാ ാജ്ഞകൃഷ്ണ ഭീഷ്മൗ യദ് ഊചതുഃ
മാ വേചാ ലഘുബുദ്ധീനാം സമാസ്ഥാസ് ത്വം പരന്തപ
13 േയ ത്വാം േ ാത്സാഹയന്ത്യ് ഏേത ൈനേത കൃത്യായ കർഹി ചിത്
ൈവരം പേരഷാം ീവായാം തിേമാക്ഷ്യന്തി സംയുേഗ
14 മാ കുരൂഞ് ജീഘനഃ സർവാൻ പു ാൻ ാതൄംസ് തൈഥവ ച
വാസുേദവാർജുനൗ യ വിദ്ധ്യ് അേജയം ബലം ഹി തത്
15 ഏതച് ൈചവ മതം സത്യം സുഹൃേദാഃ കൃഷ്ണ ഭീഷ്മേയാഃ
യദി നാദാസ്യേസ താത പശ്ചാത് തപ്സ്യസി ഭാരത
16 യേഥാക്തം ജാമദേഗ്ന്യന ഭൂയാൻ ഏവ തേതാ ഽർജുനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 32 52

കൃേഷ്ണാ ഹി േദവകീപുേ ാ േദൈവർ അപി ദുരുത്സഹഃ
17 കിം േത സുഖ ിേയേണഹ േ ാേക്തന ഭരതർഷഭ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യേഥച്ഛസി തഥാ കുരു
ന ഹി ത്വാം ഉത്സേഹ വ ം ഭൂേയാ ഭരതസത്തമ
18 തസ്മിൻ വാക്യാന്തേര വാക്യം ക്ഷത്താപി വിദുേരാ ഽ വീത്
ദുേര്യാധനം അഭിേ ക്ഷ്യ ധാർതരാ ം അമർഷണം
19 ദുേര്യാധന ന േശാചാമി ത്വാം അഹം ഭരതർഷഭ
ഇമൗ തു വൃദ്ധൗ േശാചാമി ഗാന്ധാരീം പിതരം ച േത
20 യാവ് അനാഥൗ ചരിേഷ്യേത ത്വയാ നാേഥന ദുർഹൃദാ
ഹതമി ൗ ഹതാമാത്യൗ ലൂനപക്ഷാവ് ഇവ ദ്വിജൗ
21 ഭി കൗ വിചരിേഷ്യേത േശാചന്തൗ പൃഥിവീം ഇമാം
കുലഘ്നംഈദൃശം പാപം ജനയിത്വാ കുപൂരുഷം
22 അഥ ദുേര്യാധനം രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽഭ്യഭാഷത
ആസീനം ാതൃഭിഃ സാർധം രാജഭിഃ പരിവാരിതം
23 ദുേര്യാധന നിേബാേധദം ശൗരിേണാക്തം മഹാത്മനാ
ആദത്സ്വ ശിവം അത്യന്തം േയാഗേക്ഷമവദ് അവ്യയം
24 അേനന ഹി സഹാേയന കൃേഷ്ണനാ ിഷ്ട കർമണാ
ഇഷ്ടാൻ സർവാൻ അഭി ായാൻ ാപ്സ്യാമഃ സർവരാജസു
25 സുസംഹിതഃ േകശേവന ഗച്ഛ താത യുധിഷ്ഠിരം
ചര സ്വസ്ത്യയനം കൃത്ഷ്ണം ഭാരതാനാം അനാമയം
26 വാസുേദേവന തീർേഥന താത ഗച്ഛസ്വ സംഗമം
കാല ാപ്തം ഇദം മേന്യ മാ ത്വം ദുേര്യാധനാതിഗാഃ
27 ശമം േചദ് യാചമാനം ത്വം ത്യാഖ്യാസ്യസി േകശവം
ത്വദർഥം അഭിജൽപന്തം ന തവാസ്ത്യ് അപരാഭവഃ
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അധ്യായം 124

1 [വ്]
ധൃതരാ വചഃ ത്വാ ഭീഷ്മേ ാണൗ സമർഥ്യ തൗ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഊചതുഃ ശാസനാതിഗം
2 യാവത് കൃഷ്ണാവ് അസംനദ്ധൗ യാവത് തിഷ്ഠതി ഗാണ്ഡിവം
യാവദ് ധൗേമ്യാ ന േസനാഗ്നൗ ജുേഹ്യാതീഹ ദ്വിഷദ് ബലം
3 യാവൻ ന േ ക്ഷേത ദ്ധഃ േസനാം തവ യുധിഷ്ഠിരഃ
ീനിേഷേധാ മേഹഷ്വാസസ് താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം

4 യാവൻ ന ദൃഷ്യേത പാർഥഃ േസ്വഷ്വ് അനീേകഷ്വ് അവസ്ഥിതഃ
ഭീമേസേനാ മൈഹഷ്വാസസ് താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം
5 യാവൻ ന ചരേത മാർഗാൻ പൃതനാം അഭിഹർഷയൻ
യാവൻ ന ശാതയത്യ് ആജൗ ശിരാംസി ഗതേയാദ്നിനാം
6 ഗദയാ വീര ഘാതിന്യാ ഫലാനീവ വന േതഃ
കാേലന പരിപക്വാനി താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം
7 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
വിരാടശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച ൈശശുപാലിശ് ച ദംശിതാഃ
8 യാവൻ ന വിശന്ത്യ് ഏേത ന ാ ഇവ മഹാർണവം
കൃതാ ാഃ ക്ഷി ം അസ്യന്തസ് താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം
9 യാവൻ ന സുകുമാേരഷു ശരീേരഷു മഹീക്ഷിതാം
ഗാർ പ ാഃ പതന്ത്യ് ഉ ാസ് താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം
10 ചന്ദനാഗരുദിഗ്േധഷു ഹാരനിഷ്കധേരഷു ച
േനാരഃസു യാവദ് േയാധാനാം മേഹഷ്വാൈസർ മേഹഷവഃ
11 കൃതാൈ ഃ ക്ഷി ം അസ്യദ്ഭിർ ദൂരപാതിഭിർ ആയസാഃ
അഭിലൈക്ഷ്യർ നിപാത്യേന്ത താവച് ഛാമ്യതു ൈവശസം
12 അഭിവാദയമാനം ത്വാം ശിരസാ രാജകുഞ്ജരഃ
പാണിഭ്യാം തിഗൃഹ്ണാതു ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
13 ധ്വജാ ശ പതാകാങ്കം ദക്ഷിണം േത സുദക്ഷിണഃ
േന്ധ നിക്ഷിപതാം ബാഹും ശാന്തേയ ഭരതർഷഭ
14 രത്നൗഷധി സേമേതന രത്നാംഗുലി തേലന ച
ഉപവിഷ്ടസ്യ പൃഷ്ഠം േത പാണിനാ പരിമാർജതു
15 ശാല േന്ധാ മഹാബാഹുസ് ത്വാം സ്വജാേനാ വൃേകാദരഃ
സാമ്നാഭിവദതാം ചാപി ശാന്തേയ ഭരതർഷഭ
16 അർജുേനന യമാഭ്യാം ച ിഭിസ് ൈതർ അഭിവാദിതഃ
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മൂർധ്നി താൻ സമുപാ ായ േ മ്ണാഭിവദ പാർഥിവ
17 ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം പാണ്ഡൈവർ വീൈരർ ാതൃഭിഃ സഹ സംഗതം
യാവദ് ആനന്ദജാ ണി മുഞ്ച നരാധിപാഃ
18 ഘുഷ്യതാം രാജധാനീഷു സർവസമ്പൻ മഹീക്ഷിതാം
പൃഥിവീ ാതൃഭാേവന ഭുജ്യതാം വിജ്വേരാ ഭവ
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അധ്യായം 125

1 [വ്]
ത്വാ ദുേര്യാധേനാ വാക്യം അ ിയം കുരുസംസദി
ത വാച മഹാബാഹും വാസുേദവം യശസ്വിനം
2 സമീക്ഷ്യ ഭവാൻ ഏതദ് വ ം അർഹതി േകശവ
മാം ഏവ ഹി വിേശേഷണ വിഭാഷ്യ പരിഗർഹേസ
3 ഭക്തിവാേദന പാർഥാനാം അകസ്മാൻ മധുസൂദന
ഭവാൻ ഗർഹയേത നിത്യം കിം സമീക്ഷ്യ ബലാബലം
4 ഭവാൻക്ഷത്താ ച രാജാ ച ആചാേര്യാ വാ പിതാമഹഃ
മാം ഏവ പരിഗർഹേന്ത നാന്യം കം ചന പാർഥിവം
5 ന ചാഹം ലക്ഷേയ കം ചിദ് വ്യഭിചാരം ഇഹാത്മനഃ
അഥ സർേവ ഭവേന്താ മാം വിദ്വിഷന്തി സരാജകാഃ
6 ന ചാഹം കം ചിദ് അത്യർഥം അപരാധം അരിന്ദമ
വിചിന്തയൻ പശ്യാമി സുസൂക്ഷ്മം അപി േകശവ
7 ിയാഭ പഗേത ദ േത പാണ്ഡവാ മധുസൂദന
ജിതാഃ ശകുനിനാ രാജ്യം ത കിം മമ ദു തം
8 യത് പുനർ വിണം കിം ചിത് ത ാജീയന്ത പാണ്ഡവാഃ
േതഭ്യ ഏവാഭ്യനുജ്ഞാതം തത് തദാ മധുസൂദന
9 അപരാേധാ ന ചാസ്മാകം യത് േത ഹ്യ് അക്ഷപരാജിതാഃ
അേജയാ ജയതാം േ ഷ്ഠ പാർഥാഃ ാജിതാ വനം
10 േകന ചാപ്യ് അപവാേദന വിരുധ്യേന്ത ഽരിഭിഃ സഹ
അശക്താഃ പാണ്ഡവാഃ കൃഷ്ണ ഹൃഷ്ടാഃ ത്യമി വത്
11 കിം അസ്മാഭിഃ കൃതം േതഷാം കസ്മിൻ വാ പുനർ ആഗസി
ധാർതരാ ാഞ് ജിഘാംസന്തി പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജൈയഃ സഹ
12 ന ചാപി വയം ഉേ ണ കർമണാ വചേനന വാ
വി സ്താഃ ണമാേമഹ ഭയാദ് അപി ശത േതാഃ
13 ന ച തം കൃഷ്ണ പശ്യാമി ക്ഷ ധർമം അനുഷ്ഠിതം
ഉത്സേഹത യുധാ േജതും േയാ നഃ ശ നിബർഹണ
14 ന ഹി ഭീഷ്മ കൃപ േ ാണാഃ സഗണാ മധുസൂദന
േദൈവർ അപി യുധാ േജതും ശക്യാഃ കിം ഉത പാണ്ഡൈവഃ
15 സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠേന്താ യദി മാധവ സംയുേഗ
ശേ ണ നിധനം കാേല ാപ്സ്യാമഃ സ്വർഗം ഏവ തത്
16 മുഖ്യശ് ൈചൈവഷ േനാ ധർമഃ ക്ഷ ിയാണാം ജനാർദന
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യച് ഛയീമഹി സം ാേമ ശരതൽപഗതാ വയം
17 േത വയം വീരശയനം ാപ്സ്യാേമാ യദി സംയുേഗ
അ ണൈമ്യവ ശ ണാം ന നസ് തപ്സ്യതി മാധവ
18 കശ് ച ജാതു കുേല ജാതഃ ക്ഷ ധർേമണ വർതയൻ
ഭയാദ് വൃത്തിം സമീൈക്ഷ്യവം ണേമദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
19 ഉദ്യേച്ഛദ് ഏവ ന നേമദ് ഉദ്യേമാ ഹ്യ് ഏവ പൗരുഷം
അപ്യ് അപർവണി ഭേജ്യത ന നേമദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
20 ഇതി മാതംഗവചനം പരീപ്സന്തി ഹിേതപ്സവഃ
ധർമായ ൈചവ ണേമദ് ാഹ്മേണഭ്യശ് ച മദ്വിധഃ
21 അചിന്തയൻ കം ചിദ് അന്യം യാവജ് ജീവം തഥാചേരത്
ഏഷ ധർമഃ ക്ഷ ിയാണാം മതം ഏതച് ച േമ സദാ
22 രാജ്യാംശശ് ചാഭ്യനുജ്ഞാേതാ േയാ േമ പി ാ പുരാഭവത്
ന സ ലഭ്യഃ പുനർജാതു മയി ജീവതി േകശവ
23 യാവച് ച രാജാ ിയേത ധൃതരാേ ാ ജനാർദന
ന്യസ്തശ ാ വയം േത വാപ്യ് ഉപജീവാമ മാധവ
24 യദ്യ് അേദയം പുരാ ദത്തം രാജ്യം പരവേതാ മമ
അജ്ഞാനാദ് വാ ഭയാദ് വാപി മയി ബാേല ജനാർദന
25 ന തദ് അദ്യ പുനർ ലഭ്യം പാണ്ഡൈവ വൃഷ്ണിനന്ദന
ിയമാേണ മഹാബാേഹാ മയി സ തി േകശവ
26 യാവദ് ധി സൂച്യാസ് തീക്ഷ്ണായാ വിേധ്യദ് അേ ണ മാധവ
താവദ് അപ്യ് അപരിത്യാജ്യം ഭൂേമർ നഃ പാണ്ഡവാൻ തി
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