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അധ്യായം 26

1 [സ്]
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ സുദർശശ് ചാപി േത സുതഃ
ഹാത േശഷൗ തദാ സംേഖ്യ വാജിമേധ്യ വ്യവസ്ഥിതൗ
2 തേതാ ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ വാജിമേധ്യ വ്യവസ്ഥിതം
ഉവാച േദവകീപു ഃ കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
3 ശ േവാ ഹതഭൂയിഷ്ഠാ ജ്ഞാതയഃ പരിപാലിതാഃ
ഗൃഹീത്വാ സഞ്ജയം ചാസൗ നിവൃത്തഃ ശിനിപുംഗവഃ
4 പരി ാന്തശ് ച നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഭാരത
േയാധയിത്വാ രേണ പാപാൻ ധാർതരാ പദാനുഗാൻ
5 സുേയാധനം അഭിത്യജ്യ യ ഏേത വ്യവസ്ഥിതാഃ
കൃപശ് ച കൃപവർമാ ച ൗണിശ് ൈചവ മഹാരഥഃ
6 അസൗ തിഷ്ഠതി പാഞ്ചാല്യഃ ിയാ പരമയാ യുതഃ
ദുേര്യാധന ബലം ഹത്വാ സഹ സർൈവഃ ഭ ൈകഃ
7 അസൗ ദുേര്യാധനഃ പാർഥ വാജിമേധ്യ വ്യവസ്ഥിതഃ
ഛേ ണ ിയമാേണന േ ക്ഷമാേണാ മുഹുർ മുഹുഃ
8 തിവ ഹ്യ ബലം സർവം രണമേധ്യ വ്യവസ്ഥിതഃ
ഏനം ഹത്വാ ശിൈതർ ബാൈണഃ കൃതകൃേത്യാ ഭവിഷ്യസി
9 ഗജാനീകം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം ച ാപ്തം അരിന്ദമ
യാവൻ ന വി വന്ത്യ് ഏേത താവജ് ജഹി സുേയാധനം
10 യാതു കശ് ചിത് തു പാഞ്ചാല്യം ക്ഷി ം ആഗമ്യതാം ഇതി
പരി ാന്ത ബലസ് താത ൈനഷ മുേച്യത കിൽബിഷീ
11 തവ ഹത്വാ ബലം സർവം സം ാേമ ധൃതരാ ജഃ
ജിതാൻ പാ സുതാൻ മത്വാ രൂപം ധാരയേത മഹത്
12 നിഹതം സ്വബലം ദൃഷ്ട്വാ പീഡിതം ചാപി പാണ്ഡൈവഃ

വം ഏഷ്യതി സം ാേമ വധാൈയവാത്മേനാ നൃപഃ
13 ഏവം ഉക്തഃ ഫൽഗുനസ് തു കൃഷ്ണം വചനം അ വീത്
ധൃതരാ സുതാഃ സർേവ ഹതാ ഭീേമന മാനദ
യാവ് ഏതാവ് ആസ്ഥിതൗ കൃഷ്ണ താവ് അദ്യ ന ഭവിഷ്യതഃ
14 ഹേതാ ഭീേഷ്മാ ഹേതാ േ ാണഃ കർേണാ ൈവകർതേനാ ഹതഃ
മ രാേജാ ഹതഃ ശേല്യാ ഹതഃ കൃഷ്ണ ജയ ഥഃ
15 ഹയാഃ പഞ്ചശതാഃ ശിഷ്ടാഃ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
രഥാനാം തു ശേത ശിേഷ്ട േദ്വ ഏവ തു ജനാർദന
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ദന്തിനാം ച ശതം സാ ം ിസാഹ ാഃ പദാതയഃ
16 അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ ിഗർതാധിപതിസ് തഥാ
ഉലൂകഃ ശകുനിശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
17 ഏതദ് ബലം അഭൂച് േഛഷം ധാർതരാ സ്യ മാധവ
േമാേക്ഷാ ന നൂനം കാലാദ് ധി വിദ്യേത ഭുവി കസ്യ ചിത്
18 തഥാ വിനിഹേത ൈസേന്യ പശ്യ ദുേര്യാധനം സ്ഥിതം
അദ്യാഹ്നാ ഹി മഹാരാേജാ ഹതാമിേ ാ ഭവിഷ്യതി
19 ന ഹി േമ േമാക്ഷ്യേത കശ് ചിത് പേരഷാം ഇതി ചിന്തേയ
േയ ത്വ് അദ്യ സമരം കൃഷ്ണ ന ഹാസ്യന്തി രേണാത്കടാഃ
താൻ ൈവ സർവാൻ ഹനിഷ്യാമി യദ്യ് അപി സ ർ അമാനുഷാഃ
20 അദ്യ യുേദ്ധ സുസ്ര േദ്ധാ ദീർഘം രാജ്ഞഃ ജാഗരം
അപേനഷ്യാമി ഗാന്ധാരം പാതയിത്വാ ശിൈതഃ ശൈരഃ
21 നികൃത്യാ ൈവ ദുരാചാേരാ യാനി രത്നാനി സൗബലഃ
സഭായാം അഹരദ് ദ േത പുനസ് താന്യ് അഹരാമ്യ് അഹം
22 അദ്യാ താ അപി േവത്സ്യന്തി സർവാ നാഗപുര ിയഃ

ത്വാ പതീംശ് ച പു ാംശ് ച പാണ്ഡൈവർ നിഹതാൻ യുധി
23 സമാപ്തം അദ്യ ൈവ കർണ സർവം കൃഷ്ണ ഭവിഷ്യതി
അദ്യ ദുേര്യാധേനാ ദീപ്താം ിയം ാണാംശ് ച ത്യക്ഷ്യതി
24 നാപയാതി ഭയാത് കൃഷ്ണ സം ാമാദ് യദി േചൻ മമ
നിഹതം വിദ്ധി വാർേഷ്ണയ ധാർതരാ ം സുബാലിശം
25 മമ ഹ്യ് ഏതദ് അശക്തം ൈവ വാജിവൃന്ദം അരിന്ദമ
േസാഢും ജ്യാതലനിർേഘാഷാം യാഹി യാവൻ നിഹന്മ്യ് അഹം
26 ഏവം ഉക്തസ് തു ദാശാർഹഃ പാണ്ഡേവന യശസ്വിനാ
അേചാദയദ് ധയാൻ രാജൻ ദുേര്യാധന ബലം തി
27 തദ് അനീകം അഭിേ ക്ഷ്യ യഃ സജ്ജാ മഹാരഥാഃ
ഭീമേസേനാ ഽർജുനശ് ൈചവ സഹേദവശ് ച മാരിഷ

യയുഃ സിംഹനാേദന ദുേര്യാധന ജിഘാംസയാ
28 താൻ േ ക്ഷ്യ സഹിതാൻ സർവാഞ് ജേവേനാദ്യത കാർമുകാൻ
സൗബേലാ ഽഭ്യ വദ് യുേദ്ധ പാണ്ഡവാൻ ആതതായിനഃ
29 സുദർശനസ് തവ സുേതാ ഭീമേസനം സമഭ്യയാത്
സുശർമാ ശകുനിശ് ൈചവ യുയുധാേത കിരീടിനാ
സഹേദവം തവ സുേതാ ഹയപൃഷ്ഠ ഗേതാ ഽഭ്യയാത്
30 തേതാ ഹ്യ് അയത്നതഃ ക്ഷി ം തവ പുേ ാ ജനാധിപ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 45 6

ാേസന സഹേദവസ്യ ശിരസി ാഹരദ് ഭൃശം
31 േസാപാവിശദ് രേഥാപേസ്ഥ തവ പുേ ണ താഡിതഃ
രുധിരാ ത സർവാംഗ ആശീവിഷ ഇവ ശ്വസൻ
32 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം സഹേദേവാ വിശാം പേത
ദുേര്യാധനം ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ സ്ര ദ്ധഃ സമവാകിരത്
33 പാർേഥാ ഽപി യുധി വി മ്യ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ശൂരാണാം അശ്വപൃേഷ്ഠഭ്യഃ ശിരാംസി നിചകർത ഹ
34 തദ് അനീകം തദാ പാർേഥാ വ്യധമദ് ബഹുഭിഃ ശൈരഃ
പാതയിത്വാ ഹയാൻ സർവാംസ് ിഗർതാനാം രഥാൻ യയൗ
35 തതസ് േത സഹിതാ ഭൂത്വാ ിഗർതാനാം മഹാരഥാഃ
അർജുനം വാസുേദവം ച ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
36 സത്യകർമാണം ആക്ഷിപ്യ രേ ണ മഹായശാഃ
തേതാ ഽസ്യ സ്യന്ദനേസ്യഷാം ചിച്ഛിേദ പാ നന്ദനഃ
37 ശിലാശിേതന ച വിേഭാ രേ ണ മഹായശാഃ
ശിരശ് ചിേച്ഛദ ഹസംസ് തപ്തകുണ്ഡലഭൂഷണം
38 സേത്യഷും അഥ ചാദത്ത േയാധാനാം മിഷതാം തതഃ
യഥാ സിംേഹാ വേന രാജൻ മൃഗം പരിബുഭുക്ഷിതഃ
39 തം നിഹത്യ തതഃ പാർഥഃ സുശർമാണം ിഭിഃ ശൈരഃ
വിദ്ധ്വാ താൻ അഹനത് സർവാൻ രഥാൻ രുക്മവിഭൂഷിതാൻ
40 തതസ് തു ത്വരൻ പാർേഥാ ദീർഘകാലം സുസംഭൃതം
മുഞ്ചൻ േ ാധവിഷം തീക്ഷ്ണം സ്ഥലാധിപതിം തി
41 തം അർജുനഃ പൃഷാത്കാനാം ശേതന ഭരതർഷഭ
പൂരയിത്വാ തേതാ വാഹാൻ ന്യഹനത് തസ്യ ധന്വിനഃ
42 തതഃ ശരം സമാദായ യമദേണ്ഡാപമം ശിതം
സുശർമാണം സമുദ്ദിശ്യ ചിേക്ഷപാശു ഹസന്ന് ഇവ
43 സ ശരഃ േ ഷിതസ് േതന േ ാധദീേപ്തന ധന്വിനാ
സുശർമാണം സമാസാദ്യ വിേഭദ ഹൃദയം രേണ
44 സ ഗതാസുർ മഹാരാജ പപാത ധരണീതേല
നന്ദയൻ പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ വ്യഥയംശ് ചാപി താവകാൻ
45 സുശർമാണം രേണ ഹത്വാ പു ാൻ അസ്യ മഹാരഥാൻ
സപ്ത ചാഷ്ടൗ ച ിംശച് ച സായൈകർ അനയത് ക്ഷയം
46 തേതാ ഽസ്യ നിശിൈതർ ബാൈണഃ സർവാൻ ഹത്വാ പദാനുഗാൻ
അഭ്യഗാദ് ഭാരതീം േസനാം ഹതേശഷാം മഹാരഥഃ
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47 ഭീമസ് തു സമേര ദ്ധഃ പു ം തവ ജനാധിപ
സുദർശനം അദൃശ്യന്തം ശൈരശ് ചേ ഹസന്ന് ഇവ
48 തേതാ ഽസ്യാ ഹസൻ ദ്ധഃ ശിരഃ കായാദ് അപാഹരത്

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന സ ഹാതഃ ാപതദ് ഭുവി
49 തസ്മിംസ് തു നിഹേത വീേര തതസ് തസ്യ പദാനുഗാഃ
പരിവ രേണ ഭീമം കിരേന്താ വിശിഖാഞ് ശിതാൻ
50 തതസ് തു നിശിൈതർ ബാൈണസ് തദ് അനീകം വൃേകാദരഃ
ഇ ാശനിസമ ർൈശഃ സമന്താത് പര്യവാകിരത്
തതഃ ക്ഷേണന തദ് ഭീേമാ ന്യഹനദ് ഭരതർഷഭ
51 േതഷു തൂത്സാദ്യമാേനഷു േസനാധ്യക്ഷാ മഹാബലാഃ
ഭീമേസനം സമാസാദ്യ തേതാ ഽയുധ്യന്ത ഭാരത
താംസ് തു സർവാഞ് ശൈരർ േഘാൈരർ അവാകിരത പാണ്ഡവഃ
52 തൈഥവ താവകാ രാജൻ പാണ്ഡേവയാൻ മഹാരഥാൻ
ശരവർേഷണ മഹതാ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
53 വ്യാകുലം തദ് അഭൂത് സർവം പാണ്ഡവാനാം പൈരഃ സഹ
താവകാനാം ച സമേര പാണ്ഡേവൈയർ യുയുത്സതാം
54 ത േയാധാസ് തദാ േപതുഃ പര രസമാഹതാഃ
ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജൻ സംേശാചന്തഃ സ്മ ബാന്ധവാൻ
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അധ്യായം 27

1 [സ്]
തസ്മിൻ വൃേത്ത സം ാേമ നരവാജി ഗജക്ഷേയ
ശകുനിഃ സൗബേലാ രാജൻ സഹേദവം സമഭ്യയാത്
2 തേതാ ഽസ്യാപതതസ് തൂർണം സഹേദവഃ താപവാൻ
ശരൗഘാൻ േ ഷയാം ആസ പതംഗാൻ ഇവ ശീ ഗാൻ
ഉലൂകശ് ച രേണ ഭീമം വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
3 ശകുനിസ് തു മഹാരാജ ഭീമം വിദ്ധ്വാ ിഭിഃ ശൈരഃ
സായകാനാം നവത്യാ ൈവ സഹേദവം അവാകിരത്
4 േത ശൂരാഃ സമേര രാജൻ സമാസാദ്യ പര രം
വിവ്യധുർ നിശിൈതർ ബാൈണഃ കങ്കബർഹിണ വാജിൈതഃ
സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാ ധൗൈതർ ആ കർണാത് ഹിൈതഃ ശൈരഃ
5 േതഷാം ചാപാ ഭുേജാ ഷ്ടാ ശരവൃഷ്ടിർ വിശാം പേത
ആച്ഛാദയദ് ദിശഃ സർവാ ധാരാഭിർ ഇവ േതായദഃ
6 തതഃ േദ്ധാ രേണ ഭീമഃ സഹേദവശ് ച ഭാരത
േചരതുഃ കദനം സംേഖ്യ കുർവന്തൗ സുമഹാബലൗ
7 താഭ്യാം ശരശൈതശ് ഛന്നം തദ് ബലം തവ ഭാരത
അന്ധകാരം ഇവാകാശം അഭവത് ത ത ഹ
8 അൈശ്വർ വിപരിധാവദ്ഭിഃ ശരച് ഛൈന്നർ വിശാം പേത
ത ത കൃേതാ മാർേഗാ വികർഷദ്ഭിർ ഹതാൻ ബഹൂൻ
9 നിഹതാനാം ഹയാനാം ച സൈഹവ ഹയേയാധിഭിഃ
വർമഭിർ വിനികൃൈത്തശ് ച ാൈസശ് ഛിൈന്നശ് ച മാരിഷ
സഞ്ഛന്നാ പൃഥിവീ ജേജ്ഞ കുസുൈമഃ ശബലാ ഇവ
10 േയാധാസ് ത മഹാരാജ സമാസാദ്യ പര രം
വ്യചരന്ത രേണ ദ്ധാ വിനിഘ്നന്തഃ പര രം
11 ഉദ്വൃത്തനയൈന േരാഷാത് സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠ പുൈടർ മുൈഖഃ
സകുണ്ഡൈലർ മഹീ ഛന്നാ പദ്മകിഞ്ജൽക സംനിൈഭഃ
12 ഭുൈജശ് ഛിൈനർ മഹാരാജ നാഗരാജകേരാപൈമഃ
സാംഗൈദഃ സതനുൈ ശ് ച സാസി ാസപരശ്വൈധഃ
13 കബൈന്ധർ ഉത്ഥിൈതശ് ഛിൈന്നർ നൃത്യദ്ഭിശ് ചാപൈരർ യുധി

വ്യാദഗണസങ്കീർണാ േഘാരാഭുത് പൃഥിവീ വിേഭാ
14 അൽപാവശിേഷ്ട ൈസേന്യ തു കൗരേവയാൻ മഹാഹേവ

ഹൃഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാ ഭൂത്വാ നിന്യിേര യമസാദനം
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15 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര ശൂരഃ സൗബേലയഃ താപവാൻ
ാേസന സാഹേദവസ്യ ശിരസി ാഹരദ് ഭൃശം

സ വിഹ്വേലാ മഹാരാജ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
16 സഹേദവം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
സർവൈസന്യാനി സ്ര േദ്ധാ വാരയാം ആസ ഭാരത
17 നിർബിേഭദ ച നാരാൈചഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
വിനിർഭിദ്യാകേരാച് ൈചവ സിംഹനാദം അരിന്ദമ
18 േതന ശേബ്ദന വി സ്താഃ സർേവ സഹയവാരണാഃ

ാ വൻ സഹസാ ഭീതാഃ ശകുേനശ് ച പദാനുഗാഃ
19 ഭഗ്നാൻ അഥ താൻ ദൃഷ്ട്വാ രാജാ ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്
നിവർതധ്വം അധർമജ്ഞാ യുധ്യധ്വം കിം സൃേതന വഃ
20 ഇഹ കീർതിം സമാധായ േ ത്യ േലാകാൻ സമ േത

ാണാഞ് ജഹാതി േയാ വീേരാ യുധി പൃഷ്ഠം അദർശയൻ
21 ഏവം ഉക്താസ് തു േത രാജ്ഞാ സൗബലസ്യ പദാനുഗാഃ
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
22 വദ്ഭിസ് ത രാേജ കൃതഃ ശേബ്ദാ ഽതിദാരുണഃ

ബ്ധസാഗരസങ്കാശഃ ഭിതഃ സർവേതാ ഽഭവത്
23 താംസ് തദാപതേതാ ദൃഷ്ട്വാ സൗബലസ്യ പദാനുഗാൻ

ത ദ്യയുർ മഹാരാജ പാണ്ഡവാ വിജേയ വൃതാഃ
24 ത്യാശ്വസ്യ ച ദുർധർഷഃ സഹേദേവാ വിശാം പേത
ശകുനിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ഹയാംശ് ചാസ്യ ിഭിഃ ശൈരഃ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ച ശൈരഃ സൗബലസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
25 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ശകുനിർ യുദ്ധദുർമദഃ
വിവ്യാധ നകുലം ഷഷ്ട്യാ ഭീമേസനം ച സപ്തഭിഃ
26 ഉലൂേകാ ഽപി മഹാരാജ ഭീമം വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
സഹേദവം ച സപ്തത്യാ പരീപ്സൻ പിതരം രേണ
27 തം ഭീമേസനഃ സമേര വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ശകുനിം ച ചതുഃഷഷ്ട്യാ പാർശ്വസ്ഥാംശ് ച ിഭിസ് ിഭിഃ
28 േത ഹന്യമാനാ ഭീേമന നാരാൈചസ് ൈതലപായിൈതഃ
സഹേദവം രേണ ദ്ധാശ് ഛാദയഞ് ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ സവിദ ത ഇവാംബുദാഃ
29 തേതാ ഽസ്യാപതതഃ ശൂരഃ സഹേദവഃ താപവാൻ
ഉലൂകസ്യ മഹാരാജ ഭേല്ലനാപാഹരച് ഛിരഃ
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30 സ ജഗാമ രഥാദ് ഭൂമിം സഹേദേവന പാതിതഃ
രുധിരാ ത സർവാംേഗാ നന്ദയൻ പാണ്ഡവാൻ യുധി
31 പു ം തു നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ശകുനിസ് ത ഭാരത
സാ കേണ്ഠാ വിനിഃശ്വസ്യ ക്ഷ ർ വാക്യം അനുസ്മരൻ
32 ചിന്തയിത്വാ മുഹൂർതം സബാഷ്പപൂർേണക്ഷണഃ ശ്വസൻ
സഹേദവം സമാസാദ്യ ിഭിർ വിവ്യാധ സായൈകഃ
33 താൻ അപാസ്യ ശരാൻ മുക്താഞ് ശരസംൈഘഃ താപവാൻ
സഹേദേവാ മഹാരാജ ധനുശ് ചിേച്ഛദ സംയുേഗ
34 ഛിേന്ന ധനുഷി രാേജ ശകുനിഃ സൗബലസ് തദാ

ഗൃഹ്യ വിപുലം ഖഡ്ഗം സഹേദവായ ാഹിേണാത്
35 തം ആപതന്തം സഹസാ േഘാരരൂപം വിശാം പേത
ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സമേര സൗബലസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
36 അസിം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിധാ ഛിന്നം ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം

ാഹിേണാത് സഹേസവായ സാ േമാഘാ ന്യപതദ് ഭുവി
37 തതഃ ശക്തിം മഹാേഘാരാം കാലരാ ിം ഇേവാദ്യതാം
േ ഷയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ പാണ്ഡവം തി സൗബലഃ
38 താം ആപതന്തീം സഹസാ ശൈരഃ കാഞ്ചനഭൂഷൈണഃ

ിധാ ചിേച്ഛദ സമേര സഹേദേവാ ഹസന്ന് ഇവ
39 സാ പപാത ിധാ ഛിന്നാ ഭൂമൗ കനകഭൂഷണാ
ശീര്യമാണാ യഥാ ദീപ്താ ഗഗനാദ് ൈവ ശത ദാ
40 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ സൗബലം ച ഭയാർദിതം
ദു വുസ് താവകാഃ സർേവ ഭേയ ജാേത സസൗബലാഃ
41 അേഥാത് ഷ്ടം മഹദ് ധ്യാസീത് പാണ്ഡൈവർ ജിതകാശിഭിഃ
ധാർതരാ ാസ് തതഃ സർേവ ായേശാ വിമുഖാഭവൻ
42 താൻ ൈവ വിമനേസാ ദൃഷ്ട്വാ മാ ീപു ഃ താപവാൻ
ശൈരർ അേനകസാഹൈ ർ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
43 തേതാ ഗാന്ധാരൈകർ ഗുപ്തം പൃൈഷ്ഠർ അൈശ്വർ ജേയ ധൃതം
ആസസാദ രേണ യാന്തം സഹേദേവാ ഽഥ സൗബലം
44 സ്വം അംശം അവശിഷ്ടം സ സം ത്യ ശകുനിം നൃപ
രേഥന കാഞ്ചനാംേഗന സഹേദവഃ സമഭ്യയാത്
അധിജ്യം ബലവത് കൃത്വാ വ്യാക്ഷിപൻ സുമഹദ് ധനുഃ
45 സ സൗബലം അഭി ത്യ ഗൃ പൈ ഃ ശിലാശിൈതഃ
ഭൃശം അഭ്യഹനത് ദ്ധസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപം
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46 ഉവാച ൈചനം േമധാവീ നിഗൃഹ്യ സ്മാരയന്ന് ഇവ
ക്ഷ ധർേമ സ്ഥിേതാ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ പുരുേഷാ ഭവ
47 യത് തദാ ഹൃഷ്യേസ മൂഢ ഹന്ന് അൈക്ഷഃ സഭാ തേല
ഫലം അദ്യ പദ്യസ്വ കർമണസ് തസ്യ ദുർമേത
48 നിഹതാസ് േത ദുരാത്മാേനാ േയ ഽസ്മാൻ അവഹസൻ പുരാ
ദുേര്യാധനഃ കുലാംഗാരഃ ശിഷ്ടസ് ത്വം തസ്യ മാതുലഃ
49 അദ്യ േത വിഹനിഷ്യാമി േരേണാന്മഥിതം ശിരഃ
വൃക്ഷാത് ഫലം ഇേവാ ത്യ ലഗുേഡന മാഥിനാ
50 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ സഹേദേവാ മഹാബലഃ
സ്ര േദ്ധാ നരശാർദൂേലാ േവേഗനാഭിജഗാമ ഹ
51 അഭിഗമ്യ തു ദുർധർഷഃ സഹേദേവാ യുധാം പതിഃ
വികൃഷ്യ ബലവച് ചാപം േ ാേധന ഹസന്ന് ഇവ
52 ശകുനിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ചതുർഭിശ് ചാസ്യ വാജിനഃ
ഛ ം ധ്വജം ധനുശ് ചാസ്യ ഛിത്ത്വാ സിംഹ ഇവാനദത്
53 ഛിന്നധ്വജധനുശ് ഛ ഃ സഹേദേവന സൗബലഃ
തേതാ വിദ്ധശ് ച ബഹുഭിഃ സർവമർമസു സായൈകഃ
54 തേതാ ഭൂേയാ മഹാരാജ സഹേദവഃ താപവാൻ
ശകുേനഃ േ ഷയാം ആസ ശരവൃഷ്ടിം ദുരാസദാം
55 തതസ് തു ദ്ധഃ സുബലസ്യ പുേ ാ; മാ ീ സുതം സഹേദവം വിമർേദ

ാേസന ജാംബൂനദഭൂഷേണന; ജിഘാംസുർ ഏേകാ ഽഭിപപാത ശീ ം
56 മാ ീ സുതസ് തസ്യ സമുദ്യതം തം; ാസം സുവൃത്തൗ ച ഭുജൗ രണാേ
ഭൈല്ലസ് ിഭിർ യുഗപത് സഞ്ചകർത; നനാദ േചാൈച്ചസ് തരസാജിമേധ്യ
57 തസ്യാശു കാരീ സുസമാഹിേതന; സുവർണപുംേഖന ദൃഢായേസന
ഭേല്ലന സർവാവരണാതിേഗന; ശിരഃ ശരീരാത് മമാഥ ഭൂയഃ
58 ശേരണ കാർതസ്വരഭൂഷിേതന; ദിവാകരാേഭന സുസംശിേതന
ഹൃേതാത്തമാംേഗാ യുധി പാണ്ഡേവന; പപാത ഭൂമൗ സുബലസ്യ പു ഃ
59 സ തച്ഛിേരാ േവഗവതാ ശേരണ; സുവർണപുംേഖന ശിലാശിേതന

ാേവരയത് കുപിതഃ പാ പുേ ാ; യത് തത് കുരൂണാം അനയസ്യ മൂലം
60 ഹൃേതാത്തമാംഗം ശകുനിം സമീക്ഷ്യ; ഭൂമൗ ശയാനം രുധിരാർ ഗാ ം
േയാധാസ് ത്വദീയാ ഭയനഷ്ട സത്ത്വാ; ദിശഃ ജ ഃ ഗൃഹീതശ ാഃ
61 വി താഃ ശുഷ്കമുഖാ വിസഞ്ജ്ഞാ; ഗാണ്ഡീവേഘാേഷണ സമാഹതാശ് ച
ഭയാർദിതാ ഭഗ്നരഥാശ്വനാഗാഃ; പദാതയശ് ൈചവ സധാർതരാ ാഃ
62 തേതാ രഥാച് ഛകുനിം പാതയിത്വാ; മുദാന്വിതാ ഭാരത പാണ്ഡേവയാഃ
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ശംഖാൻ ദ ഃ സമേര ഹൃഷ്ടാഃ; സേകശവാഃ ൈസങ്കികാൻ ഹർഷയന്തഃ
63 തം ചാപി സർേവ തിപൂജയേന്താ; ഹൃഷ്ടാ വാണാഃ സഹേദവം ആജൗ
ദിഷ്ട്യാ ഹേതാ ൈനകൃതിേകാ ദുരാത്മാ; സഹാത്മേജാ വീര രേണ ത്വേയതി
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അധ്യായം 28

1 [സ്]
തതഃ ദ്ധാ മഹാരാജ സൗബലസ്യാ പദാനുഗാഃ
ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആ േന്ദ പാണ്ഡവാൻ പര്യവാരയൻ
2 താൻ അർജുനഃ ത്യഗൃഹ്ണാത് സഹേദവ ജേയ ധൃതഃ
ഭീമേസനശ് ച േതജസ്വീ ദ്ധാശീവിഷദർശനഃ
3 ശക്ത്യൃഷ്ടി ാസഹസ്താനാം സഹേസവം ജിഘാംസതാം
സങ്കൽപം അകേരാൻ േമാഘം ഗാണ്ഡീേവന ധനഞ്ജയഃ
4 ഗൃഹീതായുധാൻ ബാഹൂൻ േയാധാനാം അഭിധാവതാം
ഭൈല്ലശ് ചിച്ച്േഛദ ബീഭ ഃ ശിരാംസ്യ് അപി ഹയാൻ അപി
5 േത ഹതാ രപ്ത്യപദ്യന്ത വസുധാം വിഗതാസവഃ
ത്വരിതാ േലാകവീേരണ ഹതാഃ സവ്യസാചിനാ
6 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ദൃഷ്ട്വാ സ്വബലസങ്ക്ഷയം
ഹതേശഷാൻ സമാനീയ േ ാേദ്ധാ രഥശതാൻ വിേഭാ
7 കുഞ്ജരാംശ് ച ഹയാംശ് ൈചവ പാദാതംശ് ച പരന്തപ
ഉവാച സഹിതാൻ സർവാൻ ധാർതരാ ഇദം വചഃ
8 സമാസാദ്യ രേണ സർവാൻ പാണ്ഡവാൻ സസുഹൃദ് ഗണാൻ
പാഞ്ചാല്യം ചാപി സബലം ഹത്വാ ശീ ം നിവർതത
9 തസ്യ േത ശിരസാ ഗൃഹ്യ വചനം യുദ്ധദുർമദാഃ

ത ദ്യയൂ രേണ പാർഥാംസ് തവ പു സ്യ ശാസനാത്
10 താൻ അഭ്യാപതതഃ ശീ ം ഹതേശഷാൻ മഹാരേണ
ശൈരർ ആശീവിഷാകാൈരഃ പാണ്ഡവാഃ സമവാകിരൻ
11 തത് ൈസന്യം ഭരതേ ഷ്ഠ മുഹൂർേതന മഹാത്മഭിഃ
അവധ്യത രണം ാപ്യ ാതാരം നാഭ്യവിന്ദത

തിഷ്ഠമാനം തു ഭയാൻ നാവതിഷ്ഠത ദംശിതം
12 അൈശ്വർ വിപരിധാവദ്ഭിഃ ൈസേന്യന രജസാ വൃേത
ന ാജ്ഞായന്ത സമേര ദിശശ് ച ദിശസ് തഥാ
13 തതസ് തു പാണ്ഡവാനീകാൻ നിഃസൃത്യ ബഹേവാ ജനാഃ
അഭ്യഘ്നംസ് താവകാൻ യുേദ്ധ മുഹൂർതാദ് ഇവ ഭാരത
തേതാ നിഃേശഷം അഭവത് തത് ൈസന്യം തവ ഭാരത
14 അക്ഷൗഹിണ്യഃ സേമതാസ് തു തവ പു സ്യ ഭാരത
ഏകാദശ ഹതാ യുേദ്ധ താഃ േഭാ പാ സൃഞ്ജൈയഃ
15 േതഷു രാജസഹേ ഷു താവേകഷു മഹാത്മസു
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ഏേകാ ദുേര്യാധേനാ രാജന്ന് അദൃശ്യത ഭൃശം ക്ഷതഃ
16 തേതാ വീക്ഷ്യ ദിശഃ സർവാ ദൃഷ്ട്വാ ശൂന്യാം ച േമദിനീം
വിഹീനഃ സർവേയാൈധശ് ച പാണ്ഡവാൻ വീക്ഷ്യ സംയുേഗ
17 മുദിതാൻ സർവസിദ്ധാർഥാൻ നർദമാനാൻ സമന്തതഃ
ബാണശബ്ദരവാംശ് ൈചവ ത്വാ േതഷാം മഹാത്മനാം
18 ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ കശ്മേലനാഭിസംവൃതഃ
അപയാേന മനശ് ചേ വിഹീനബലവാഹനഃ
19 [ധൃ]
നിഹേത മാമേക ൈസേന്യ നിഃേശേഷ ശിബിേര കൃേത
പാണ്ഡവാനാം ബലം സൂത കിം നു േശഷം അഭൂത് തദാ
ഏതൻ േമ പൃച്ഛേതാ ഹി കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
20 യച് ച ദുേര്യാധേനാ മന്ദഃ കൃതവാംസ് തനേയാ മമ
ബലക്ഷയം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ സ ഏകഃ പൃഥിവീപതിഃ
21 [സ്]
രഥാനാം േദ്വ സഹേ തു സപ്ത നാഗശതാനി ച
പഞ്ച ചാശ്വസഹ ാണി പത്തീനാം ച ശതം ശതാഃ
22 ഏതച് േഛഷം അഭൂദ് രാജൻ പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
പരിഗൃഹ്യ ഹി യദ് യുേദ്ധ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വ്യവസ്ഥിതഃ
23 ഏകാകീ ഭരതേ ഷ്ഠ തേതാ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
നാപശ്യത് സമേര കം ചിത് സഹായം രഥിനാം വരഃ
24 നർദമാനാൻ പരാംശ് ൈചവ സ്വബലസ്യ ച സങ്ക്ഷയം
ഹതം സ്വഹയം ഉ ജ്യ ാങ്മുഖഃ ാ വദ് ഭയാത്
25 ഏകാദശ ചമൂ ഭർതാ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
ഗദാം ആദായ േതജസ്വീ പദാതിഃ ഥിേതാ ദം
26 നാതിദൂരം തേതാ ഗത്വാ പദ്ഭ്യാം ഏവ നരാധിപഃ
സസ്മാര വചനം ക്ഷ ർ ധർമശീലസ്യ ധീമതഃ
27 ഇദം നൂനം മഹാ ാേജ്ഞാ വിദുേരാ ദൃഷ്ടവാൻ പുരാ
മഹദ് ൈവശസം അസ്മാകം ക്ഷ ിയാണാം ച സംയുേഗ
28 ഏവം വിചിന്തയാനസ് തു വിവി ർ ദം നൃപഃ
ദുഃഖസന്തപ്ത ഹൃദേയാ ദൃഷ്ട്വാ രാജൻ ബലക്ഷയം
29 പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരാജ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
അഭ്യധാവന്ത സ്ര ദ്ധാസ് തവ രാജൻ ബലം തി
30 ശക്ത്യൃഷ്ടി ാസഹസ്താനാം ബലാനാം അഭിഗർജതാം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 45 15

സങ്കൽപം അകേരാൻ േമാഘം ഗാണ്ഡീേവന ധനഞ്ജയഃ
31 താൻ ഹത്വ നിശിൈതർ ബാൈണഃ സാമാത്യാൻ സഹ ബ ഭിഃ
രേഥ േശ്വതഹേയ തിഷ്ഠന്ന് അർജുേനാ ബഹ്വ് അേശാഭത
32 സുബലസ്യാ ഹേത പുേ സവാജിരഥകുഞ്ജേര
മഹാവനം ഇവ ഛിന്നം അഭവത് താവകം ബലം
33 അേനകശതസാഹേ ബേല ദുേര്യാധനസ്യ ഹ
നാേന്യാ മഹാരേഥാ രാജഞ് ജീവമാേനാ വ്യദൃശ്യത
34 േ ാണപു ാദ് ഋേത വീരാത് തൈഥവ കൃതവർമണഃ
കൃപാച് ച ഗൗതമാദ് രാജൻ പാർഥിവാച് ച തവാത്മജാത്
35 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു മാം ദൃഷ്ട്വാ ഹസൻ സാത്യകിം അ വീത്
കിം അേനന ഗൃഹീേതന നാേനനാർേഥാ ഽസ്തി ജീവതാ
36 ധൃഷ്ടദ മ്ന വചഃ ത്വാ ശിേനർ നപ്താ മഹാരഥഃ
ഉദ്യമ്യ നിശിതം ഖഡ്ഗം ഹ ം മാമുദ്യതസ് തദാ
37 തം ആഗമ്യ മഹാ ാജ്ഞഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
മുച്യതാം സഞ്ജേയാ ജീവൻ ന ഹന്തവ്യഃ കഥം ചന
38 ൈദ്വപായന വചഃ ത്വാ ശിേനർ നപ്താ കൃതാഞ്ജലിഃ
തേതാ മാം അ വീൻ മുക്ത്വാ സ്വസ്തി സഞ്ജയ സാധയ
39 അനുജ്ഞാതസ് ത്വ് അഹം േതന ന്യസ്തവർമാ നിരായുധഃ

ാതിഷ്ഠം േയന നഗരം സായാേഹ്ന രുധിേരാക്ഷിതഃ
40 േ ാശമാ ം അപ ാന്തം ഗദാപാണിം അവസ്ഥിതം
ഏകം ദുേര്യാധനം രാജന്ന് അപശ്യം ഭൃശവിക്ഷതം
41 സ തു മാം അ പൂർണാേക്ഷാ നാശേക്നാദ് അഭിവീക്ഷിതും
ഉപൈ ക്ഷത മാം ദൃഷ്ട്വാ തദാ ദീനം അവസ്ഥിതം
42 തം ചാഹം അപി േശാചന്തം ദൃൈഷ്ട്വകാകിനം ആഹേവ
മുഹൂർതം നാശകം വ ം കിം ചിദ് ദുഃഖപരി തഃ
43 തേതാ ഽൈസ്മ തദ് അഹം സർവം ഉക്തവാൻ ഹണം തദാ
ൈദ്വപായന സാദാച് ച ജീവേതാ േമാക്ഷം ആഹേവ
44 മുഹൂർതം ഇവ ച ധ്യാത്വാ തിലഭ്യ ച േചതനാം

ാതൄംശ് ച സർവൈസന്യാനി പര്യപൃച്ഛത മാം തതഃ
45 തൈസ്മ തദ് അഹം ആചക്ഷം സർവം ത്യക്ഷദർശിവാൻ

ാതൄംശ് ച നിഹതാൻ സർവാൻ ൈസന്യം ച വിനിപാതിതം
46 യഃ കില രഥാഃ ശിഷ്ടാസ് താവകാനാം നരാധിപ
ഇതി സ്ഥാന കാേല മാം കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 45 16

47 സ ദീർഘം ഇവ നിഃശ്വസ്യ വിേ ക്ഷ്യ ച പുനഃ പുനഃ
അംേസ മാം പാണിനാ ഷ്ട്വാ പു സ് േത പര്യഭാഷത
48 ത്വദേന്യാ േനഹ സം ാേമ കശ് ചിജ് ജീവതി സഞ്ജയ
ദ്വിതീയം േനഹ പശ്യാമി സസഹായാശ് ച പാണ്ഡവാഃ
49 യാഃ സഞ്ജയ രാജാനം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
ദുേര്യാധനസ് തവ സുതഃ വിേഷ്ടാ ദം ഇത്യ് ഉത
50 സുഹൃദ്ഭിസ് താദൃൈശർ ഹീനഃ പുൈ ർ ാതൃഭിർ ഏവ ച
പാണ്ഡൈവശ് ച ഹൃേത രാേജ്യ േകാ നു ജീവതി മാദൃശഃ
51 ആചേക്ഷഥാഃ സർവം ഇദം മാം ച മുക്തം മഹാഹവാത്
അസ്മിംസ് േതായ േദ സുപ്തം ജീവന്തം ഭൃശവിക്ഷതം
52 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ ാവിശത് തം ദം നൃപഃ
അസ്തംഭയത േതായം ച മായയാ മനുജാധിപഃ
53 തസ്മിൻ ദം വിേഷ്ട തു ീൻ രഥാഞ് ാന്തവാഹനാൻ
അപശ്യം സഹിതാൻ ഏകസ് തം േദശം സമുേപയുഷഃ
54 കൃപം ശാരദ്വതം വീരം ൗണിം ച രഥിനാം വരം
േഭാജം ച കൃതവർമാണം സഹിതാഞ് ശരവിക്ഷതാൻ
55 േത സർേവ മാം അഭിേ ക്ഷ്യ തൂർണം അശ്വാൻ അേചാദയൻ
ഉപയായ ച മാം ഊചുർ ദിഷ്ട്യാ ജീവസി സഞ്ജയ
56 അപൃച്ഛംശ് ൈചവ മാം സർേവ പു ം തവ ജനാധിപം
കച് ചിദ് ദുേര്യാധേനാ രാജാ സ േനാ ജീവതി സഞ്ജയ
57 ആഖ്യാതവാൻ അഹം േതഭ്യസ് തദാ കുശലിനം നൃപം
തച് ൈചവ സർവം ആചക്ഷം യൻ മാം ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്

ദം ൈചവാഹം ആചഷ്ട യം വിേഷ്ടാ നരാധിപഃ
58 അശ്വത്താമാ തു തദ് രാജൻ നിശമ്യ വചനം മമ
തം ദം വിപുലം േ ക്ഷ്യ കരുണം പര്യേദവയത്
59 അേഹാ ധിൻ ന സ ജാനാതി ജീവേതാ ഽസ്മാൻ നരാധിപഃ
പര്യാപ്താ ഹി വയം േതന സഹ േയാധയിതും പരാൻ
60 േത തു ത ചിരം കാലം വിലപ്യ ച മഹാരഥാഃ

ാ വൻ രഥിനാം േ ഷ്ഠാ ദൃഷ്ട്വാ പാ സുതാൻ രേണ
61 േത തു മാം രഥം ആേരാപ്യ കൃപസ്യ സുപരി തം
േസനാനിേവശം ആജ ർ ഹതേശഷാസ് േയാ രഥാഃ
62 ത ഗുൽമാഃ പരി സ്താഃ സൂേര്യ ചാസ്തം ഇേത സതി
സർേവ വിചു ശുഃ ത്വാ പു ാണാം തവ സങ്ക്ഷയം
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63 തേതാ വൃദ്ധാ മഹാരാജ േയാഷിതാം രക്ഷേണാ നരാഃ
രാജദാരാൻ ഉപാദായ യയുർ നഗരം തി
64 ത വിേ ാശതീനാം ച രുദതീനാം ച സർവശഃ

ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദഃ ത്വാ തദ് ബലസങ്ക്ഷയം
65 തതസ് താ േയാഷിേതാ രാജൻ ന്ദേന്ത്യാ ൈവ മുഹുർ മുഹുഃ
കുരര്യ ഇവ ശേബ്ദന നാദയേന്ത്യാ മഹീതലം
66 ആജ ഃ കരൈജശ് ചാപി പാണിഭിശ് ച ശിരാംസ്യ് ഉത
ലുലുവുശ് ച തദാ േകശാൻ േ ാശന്ത്യസ് ത ത ഹ
67 ഹാഹാകാരവിനാദിേന്യാ വിനിഘ്നന്ത്യ ഉരാംസി ച
േ ാശന്ത്യസ് ത രുരുദുഃ ന്ദമാനാ വിശാം പേത
68 തേതാ ദുേര്യാധനാമാത്യാഃ സാ കണ്ഠാ ഹൃശാതുരാഃ
രാജദാരാൻ ഉപാദായ യയുർ നഗരം തി
69 േവ ജർഝര ഹസ്താശ് ച ദ്വാരാധ്യക്ഷാ വിശാം പേത
ശയനീയാനി ശു ാണി ർധ്യാസ്തരണവന്തി ച
സമാദായ യയുസ് തൂർണം നഗരം ദാരരക്ഷിണഃ
70 ആസ്ഥായാശ്വതരീ യുക്താൻ സ്യന്ദനാൻ അപേര ജനാഃ
സ്വാൻ സ്വാൻ ദാരാൻ ഉപാദായ യയുർ നഗരം തി
71 അദൃഷ്ടപൂർവാ യാ നാേര്യാ ഭാ േരണാപി േവശ്മസു
ദാദൃശുസ് താ മഹാരാജ ജനാ യാന്തീഃ പുരം തി
72 താഃ ിേയാ ഭരതേ ഷ്ഠ സൗകുമാര്യ സമന്വിതാഃ

യയുർ നഗരം തൂർണം ഹതസ്വജനബാന്ധവാഃ
73 ആ േഗാപാലാവി പാേലേഭ്യാ വേന്താ നഗരം തി
യയുർ മനുഷ്യാഃ സം ാന്താ ഭീമേസനഭയാർദിതാഃ
74 അപി ൈചഷാം ഭയം തീ ം പാർേഥേഭ്യാ ഽഭൂത് സുദാരുണം
േ ക്ഷമാണാസ് തദാേന്യാന്യം ആധാവൻ നഗരം തി
75 തസ്മിംസ് തദാ വർതമാേന വി േവ ഭൃശദാരുേണ
യുയു ഃ േശാകസംമൂഢഃ ാപ്തകാലം അചിന്തയത്
76 ജിേതാ ദുേര്യാധനഃ സംേഖ്യ പാണ്ഡൈവർ ഭീമവി ൈമഃ
ഏകാദശ ചമൂ ഭർതാ ാതരശ് ചാസ്യ സൂദിതാഃ
ഹതാശ് ച കുരവഃ സർേവ ഭീഷ്മേ ാണപുരഃ സരാഃ
77 അഹം ഏേകാ വിമുക്തസ് തു ഭാഗ്യേയാഗാദ് യദൃച്ഛയാ
വി താനി ച സർവാണി ശിബിരാണി സമന്തതഃ
78 ദുേര്യാധനസ്യ സചിവാ േയ േക ചിദ് അവേശഷിതാഃ
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രാജദാരാൻ ഉപാദായ വ്യധാവൻ നഗരം തി
79 ാപ്തകാലം അഹം മേന്യ േവശം ൈതഃ സഹാഭിേഭാ
യുധിഷ്ഠിരം അനുജ്ഞാപ്യ ഭീമേസനം തൈഥവ ച
80 ഏതം അർഥം മഹാബാഹുർ ഉഭേയാഃ സ ന്യേവദയത്
തസ്യ ീേതാ ഽഭവദ് രാജാ നിത്യം കരുണേവദിതാ
പരിഷ്വജ്യ മഹാബാഹുർ ൈവശ്യാപു ം വ്യസർജയത്
81 തതഃ സ രഥം ആസ്ഥായ തം അശ്വാൻ അേചാദയത്
അസംഭാവിതവാംശ് ചാപി രാജദാരാൻ പുരം തി
82 ൈതശ് ൈചവ സഹിതഃ ക്ഷി ം അസ്തം ഗച്ഛതി ഭാ േര

വിേഷ്ടാ ഹാസ്തിനപുരം ബാഷ്പ കേണ്ഠാ ഽ േലാചനഃ
83 അപശ്യത മഹാ ാജ്ഞം വിദുരം സാ േലാചനം
രാജ്ഞഃ സമീപാൻ നി ാന്തം േശാേകാപഹതേചതസം
84 തം അ വീത് സത്യധൃതിഃ ണതം ത്വ് അ തഃ സ്ഥിതം
അസ്മിൻ കുരു ക്ഷേയ വൃേത്ത ദിഷ്ട്യാ ത്വം പു ജീവസി
85 വിനാ രാജ്ഞഃ േവശാദ് ൈവ കിം അസി ത്വം ഇഹാഗതഃ
ഏതൻ േമ കാരണം സർവം വിസ്തേരണ നിേവദയ
86 [യു]
നിഹേത ശകുനൗ താത സജ്ഞാതി സുതബാന്ധേവ
ഹതേശഷ പരീവാേരാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തതഃ
സ്വകം സഹയം ഉ ജ്യ ാങ്മുഖഃ ാ വദ് ഭയാത്
87 അപ ാേന്ത തു നൃപതൗ ന്ധാവാരനിേവശനാത്
ഭയവ്യാകുലിതം സർവം ാ വൻ നഗരം തി
88 തേതാ രാജ്ഞഃ കല ാണി ാതൄണാം ചാസ്യ സർവശഃ
വാഹേനഷു സമാേരാപ്യ ്യധ്യക്ഷാഃ ാ വൻ ഭയാത്
89 തേതാ ഽഹം സമനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം സഹേകശവം

വിേഷ്ടാ ഹാസ്തിനപുരം രക്ഷംൽ േലാകാദ് ധി വാച്യതാം
90 ഏതച് ത്വാ തു വചനം ൈവശ്യാപുേ ണ ഭാഷിതം

ാപ്തകാലം ഇതി ജ്ഞാത്വാ വിദുരഃ സർവധർമവിത്
അപൂജയദ് അേമയാത്മാ യുയു ം വാക്യേകാവിദം
91 ാപ്തകാലം ഇദം സർവം ഭവേതാ ഭരതക്ഷേയ
അദ്യ ത്വം ഇഹ വി ാന്തഃ േശ്വാ ഽഭിഗന്താ യുധിഷ്ഠിരം
92 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
യുയു ം സമനുജ്ഞാപ്യ വിേവശ നൃപ ക്ഷയം
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യുയു ർ അപി താം രാ ിം സ്വഗൃേഹ ന്യവസത് തദാ
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അധ്യായം 29

1 [ധൃ]
ഹേതഷു സർവൈസേന്യഷു പാ പുൈ രണാജിേര
മമ ൈസന്യാവശിഷ്ടാസ് േത കിം അകുർവത സഞ്ജയ
2 കൃതവർമാ കൃപശ് ൈചവ േ ാണാ പു ശ് ച വീര്യവാൻ
ദുേര്യാധനശ് ച മന്ദാത്മാ രാജാ കിം അകേരാത് തദാ
3 [സ്]
സ ാ വ ദാേരഷു ക്ഷ ിയാണാം മഹാത്മനാം
വി േത ശിബിേര ശൂേന്യ ഭൃേശാദ്വിഗ്നാസ് േയാ രഥാഃ
4 നിശമ്യ പാ പു ാണാം തദാ വിജയിനാം സ്വനം
വി തം ശിബിരം ദൃഷ്ട്വാ സായാേഹ്ന രാജഗൃദ്ധിനഃ
സ്ഥാനം നാേരാചയംസ് ത തതസ് േത ദം അഭ്യയുഃ
5 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി ധർമാത്മാ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ രേണ
ഹൃഷ്ടഃ പര്യപതദ് രാജൻ ദുേര്യാധന വേധപ്സയാ
6 മാർഗമാണാസ് തു സ്ര ദ്ധാസ് തവ പു ം ജൈയഷിണഃ
യത്നേതാ ഽേന്വഷമാണാസ് തു ൈനവാപശ്യഞ് ജനാധിപം
7 സ ഹി തീേ ണ േവേഗന ഗദാപാണിർ അപാ മത്
തം ദം ാവിശച് ചാപി വിഷ്ടഭ്യാപഃ സ്വമായയാ
8 യദാതു പാണ്ഡവാഃ സർേവ സുപരി ാന്തവാഹനാഃ
തതഃ സ്വശിബിരം ാപ്യ വ്യതിഷ്ഠൻ സാഹൈസനികാഃ
9 തതഃ കൃപശ് ച ൗണിശ് ച കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
സംനിവിേഷ്ടഷു പാർേഥഷു യാതാസ് തം ദം ശൈനഃ
10 േത തം ദ സമാസാദ്യ യ േശേത ജനാധിപഃ
അഭ്യഭാഷന്ത ദുർധർഷം രാജാനം സുപ്തം അംഭസി
11 രാജന്ന് ഉത്ഥിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ സഹാസ്മാഭിർ യുധിഷ്ഠിരം
ജിത്വാ വാ പൃഥിവീം ഭുങ്ക്ഷ്വ ഹേതാ വാ സ്വർഗം ആ ഹി
12 േതഷാം അപി ബലം സർവം ഹതം ദുേര്യാധന ത്വയാ

തിരബ്ധാശ് ച ഭൂയിഷ്ഠം േയ ശിഷ്ടാസ് ത ൈസനികാഃ
13 ന േത േവഗം വിഷഹിതും ശക്താസ് തവ വിശാം പേത
അസ്മാഭിർ അഭിഗുപ്തസ്യ തസ്മാദ് ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത
14 [ദുർ]
ദിഷ്ട്യാ പശ്യാമി േവാ മുക്താൻ ഈദൃശാത് പുരുഷക്ഷയാത്
പാ കൗരവ സംമർദാജ് ജീവമാനാൻ നരർഷഭാൻ
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15 വിേജഷ്യാേമാ വയം സർേവ വി ാന്താ വിഗത മാഃ
ഭവന്തശ് ച പരി ാന്താ വയം ച ഭൃശവിക്ഷതാഃ
ഉദീർണം ച ബലം േതഷാം േതന യുദ്ധം ന േരാചേയ
16 ന ത്വ് ഏതദ് അദ്ഭുതം വീരാ യദ് േവാ മഹദ് ഇദം മനഃ
അസ്മാസു ച പരാ ഭക്തിർ ന തു കാലഃ പരാ േമ
17 വി ൈമ്യകാ നിശാം അദ്യ ഭവദ്ഭിഃ സഹിേതാ രേണ

തിേയാത്സ്യാമ്യ് അഹം ശ ഞ് േശ്വാ ന േമ ഽസ്യ് അ സാംശയഃ
18 [സ്]
ഏവം ഉേക്താ ഽ വീദ് ൗണീ രാജാനം യുദ്ധദുർമദം
ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ ഭ ം േത വിേജഷ്യാേമാ രേണ പരാൻ
19 ഇഷ്ടാപൂർേതന ദാേനന സേത്യന ച ജേപന ച
ശേപ രാജൻ യഥാ ഹ്യ് അദ്യ നിഹനിഷ്യാമി േസാമകാൻ
20 മാ സ്മ യജ്ഞകൃതാം ീതിം ാ യാം സജ് ജേനാചിതം
യദീമാം രജനീം വ ഷ്ടാം ന നിഹന്മി പരാൻ രേണ
21 നാഹത്വാ സർവപാഞ്ചാലാൻ വിേമാേക്ഷ്യ കവചം വിേഭാ
ഇതി സത്യം വീമ്യ് ഏതത് തൻ േമ ശൃണു ജനാധിപ
22 േതഷു സംഭാഷമാേണഷു വ്യാധാസ് തം േദശം ആയയുഃ
മാംസഭാരപരി ാന്താഃ പാനീയാർഥം യദൃച്ഛയാ
23 േത ഹി നിത്യം മഹാരാജ ഭീമേസനസ്യ ലുബ്ധകാഃ
മാംസഭാരാൻ ഉപാജ ർ ഭക്ത്യാ പരമയാ വിേഭാ
24 േത ത വിഷ്ഠിതാസ് േതഷാം സർവം തദ് വചനം രഹഃ
ദുേര്യാധന വചശ് ൈചവ ശു വുഃ സംഗതാ മിഥഃ
25 േത ഽപി സർേവ മേഹഷ്വാസാ അയുദ്ധാർഥിനി കൗരേവ
നിർബന്ധം പരമം ച സ് തദാ ൈവ യുദ്ധകാങ്ക്ഷിണഃ
26 താംസ് തഥാ സമുദീക്ഷ്യാഥ കൗരവാണാം മഹാരഥാൻ
അയുദ്ധമനസം ൈചവ രാജാനം സ്ഥിതം അംഭസി
27 േതഷാം ത്വാ ച സംവാദം രാജ്ഞശ് ച സലിേത സതഃ
വ്യാധാഭ്യജാനൻ രാേജ സലിലസ്ഥം സുേയാധനം
28 േത പൂർവം പാ പുേ ണ പൃഷ്ടാ ഹ്യ് ആസൻ സുതം തവ
യദൃേച്ഛാപഗതാസ് ത രാജാനം പരിമാർഗിതാഃ
29 തതസ് േത പാ പു സ്യ ത്വാ തദ് ഭാഷിതം തദാ
അേന്യാന്യം അ വൻ രാജൻ മൃഗവ്യാധാഃ ശൈനർ ഇദം
30 ദുേര്യാധനം ഖ്യാപയാേമാ ധനം ദാസ്യതി പാണ്ഡവഃ
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സുവ്യക്തം ഇതി നഃ ഖ്യാേതാ േദ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
31 തസ്മാദ് ഗച്ഛാമേഹ സർേവ യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആഖ്യാതും സലിേല സുപ്തം ദുേര്യാധനം അമർഷണം
32 ധൃതരാ ാത്മജം തൈസ്മ ഭീമേസനായ ധീമേത
ശയാനം സലിേല സർേവ കഥയാേമാ ധനുർ ഭൃേത
33 സ േനാ ദാസ്യതി സു ീേതാ ധനാനി ബഹുലാന്യ് ഉത
കിം േനാ മാംേസന ശുേഷ്കണ പരി ിേഷ്ടന േശാഷിണാ
34 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ വ്യാധാഃ സ ഹൃഷ്ടാ ധനാർഥിനഃ
മാംസഭാരാൻ ഉപാദായ യയുഃ ശിബിരം തി
35 പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരാജ ലബ്ധലക്ഷാഃ ഹാരിണഃ
അപശ്യമാനാഃ സമേര ദുേര്യാധനം അവസ്ഥിതം
36 നികൃേതസ് തസ്യ പാപസ്യ േത പാരം ഗമേനപ്സവഃ
ചാരാൻ സേ ഷയാം ആസുഃ സമന്താത് തദ് രണാജിരം
37 ആഗമ്യ തു തതഃ സർേവ നഷ്ടം ദുേര്യാധനം നൃപം
ന്യേവദയന്ത സഹിതാ ധർമരാജസ്യ ൈസനികാഃ
38 േതഷാം തദ് വചനം ത്വാ ചാരാണാം ഭരതർഷഭ
ചിന്താം അഭ്യഗമത് തീ ാം നിഃശശ്വാസ ച പാർഥിവഃ
39 അഥ സ്ഥിതാനാം പാ നാം ദീനാനാം ഭരതർഷഭ
തസ്മാദ് േദശാദ് അപ മ്യ ത്വരിതാ ലുബ്ധകാ വിേഭാ
40 ആജ ഃ ശിബിരം ഹൃഷ്ടാ ദൃഷ്ട്വാദുേര്യാധനം നൃപം
വാര്യമാണാഃ വിഷ്ടാശ് ച ഭീമേസനസ്യ പശ്യതഃ
41 േത തു പാണ്ഡവം ആസാദ്യ ഭീമേസനം മഹാബലം
തൈസ്മ തത് സർവം ആചഖ ർ യദ്വൃത്തം യച് ച ൈവ തം
42 തേതാ വൃേകാദേരാ രാജൻ ദത്ത്വാ േതഷാം ധനം ബഹു
ധർമരാജായ തത് സാർവം ആചചേക്ഷ പരന്തപഃ
43 അസൗ ദുേര്യാധേനാ രാജൻ വിജ്ഞാേതാ മമ ലുബ്ധൈകഃ
സംസ്തഭ്യ സലിലം േശേത യസ്യാർേഥ പരിതപ്സ്യേസ
44 തദ് വേചാ ഭീമേസനസ്യാ ിയം ത്വാ വിശാം പേത
അജാതശ ഃ കൗേന്തേയാ ഹൃേഷ്ടാ ഽഭൂത് സഹ േസാദൈരഃ
45 തം ച ത്വാ മേഹഷ്വാസം വിഷ്ടം സലില ദം
ക്ഷി ം ഏവ തേതാ ഽഗച്ഛത് പുര ത്യ ജനാർദനം
46 തതഃ കിലകിലാ ശബ്ദഃ ാദുരാസീദ് വിശാം പേത
പാണ്ഡവാനാം ഹൃഷ്ടാനാം പാഞ്ചാലാനാം ച സർവശഃ
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47 സിംഹനാദാംസ് തതശ് ച ഃ േക്ഷ്വഡാംശ് ച ഭരതർഷഭ
ത്വരിതാഃ ക്ഷ ിയാ രാജഞ് ജ ർ ൈദ്വപായനം ദം
48 ജ്ഞാതഃ പാേപാ ധാർതരാേ ാ ദൃഷ്ടശ് േചത്യ് അസകൃദ് രേണ

ാേ ാശൻ േസാമകാസ് ത ഹൃഷ്ടരൂപാഃ സമന്തതഃ
49 േതഷാം ആശു യാതാനാം രഥാനാം ത േവഗിനാം
ബഭൂവ തുമുലഃ ശേബ്ദാ ദിവ ക് പൃഥിവീപേത
50 ദുേര്യാധനം പരീപ്സന്തസ് ത ത യുധിഷ്ഠിരം
അന്വയുസ് ത്വരിതാസ് േത ൈവ രാജാനം ാന്തവാഹനാഃ
51 അർജുേനാ ഭീമേസനശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ ശിഖണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
52 ഉത്തമൗജാ യുധാമന ഃ സാത്യകിശ് ചാപരാജിതഃ
പാഞ്ചാലാനാം ച േയ ശിഷ്ടാ ൗപേദയാശ് ച ഭാരത
ഹയാശ് ച സർേവ നാഗാശ് ച ശതശശ് ച പദാതയഃ
53 തഥ ാേപ്താ മഹാരാജ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ൈദ്വപായന ദം ഖ്യാതം യ ദുേര്യാധേനാ ഽഭവത്
54 ശീതാമല ജലം ഹൃദ്യം ദ്വിതീയം ഇവ സാഗരം
മായയാ സലിലം സ്തഭ്യ യ ാഭൂത് േത സുതഃ സ്ഥിതഃ
55 അഭ്യദ്ഭുേതന വിധിനാ ൈദവേയാേഗന ഭാരത
സലിലാന്തർ ഗതഃ േശേത ദുർദർശഃ കസ്യ ചിത് േഭാ
മാനുഷസ്യ മനുേഷ്യ ഗദാഹേസ്താ ജനാധിപഃ
56 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സലിതാന്തർ ഗേതാ വസൻ
ശു േവ തുമുലം ശബ്ദം ജലേദാപമ നിഃസ്വനം
57 യുധിഷ്ഠിരസ് തു രാേജ ദം തം സഹ േസാദൈരഃ
ആജഗാമ മഹാരാജ തവ പു വധായ ൈവ
58 അംഹതാ ശംഖനാേദന രഥേനമി സ്വേനന ച
ഉ ന്വംശ് ച മഹാേരണും കമ്പയംശ് ചാപി േമദിനീം
59 യൗധിഷ്ഠിരസ്യ ൈസന്യസ്യ ത്വാ ശബ്ദം മഹാരഥാഃ
കൃതവർമാ കൃേപാ ൗണീ രാജാനം ഇദം അ വൻ
60 ഇേമ ഹ്യ് ആയാന്തി സംഹൃഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാ ജിതകാശിനഃ
അപയാസ്യാമേഹ താവദ് അനുജാനാതു േനാ ഭവാൻ
61 ദുേര്യാധനസ് തു തച് ത്വാ േതഷാം ത യശസ്വിനാം
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ദം തം ൈവ മായയാസ്തംഭയത് േഭാ
62 േത ത്വ് അനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം ഭൃശം േശാകപരായണാഃ
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ജ ർ ദൂരം മഹാരാജ കൃപ ഭൃതേയാ രഥാഃ
63 േത ഗത്വാ ദൂരം അധ്വാനം ന്യേ ാധം േ ക്ഷ്യ മാരിഷ
ന്യവിശന്ത ഭൃശം ാന്താശ് ചിന്തയേന്താനൃപാം തി
64 വിഷ്ടഭ്യ സലിലം സുേപ്താ ധാർതരാേ ാ മഹാബലഃ
പാണ്ഡവാശ് ചാപി സ ാപ്താസ് തം േദശം യുദ്ധം ഈപ്സവഃ
65 കഥം നു യുദ്ധം ഭവിതാ കഥം രാജാ ഭവിഷ്യതി
കഥം നു പാണ്ഡവാ രാജൻ പതിപത്സ്യന്തി കൗരവം
66 ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയന്തസ് േത രേഥേഭ്യാ ഽശ്വാൻ വിമുച്യ ഹ
ത ാസാം ച ിേര രാജൻ കൃപ ഭൃതേയാ രഥാഃ
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അധ്യായം 30

1 [സ്]
തതസ് േതഷ്വ് അപയാേതഷു രേഥഷു ിഷു പാണ്ഡവാഃ
തം ദം ത്യപദ്യന്ത യാ ദുേര്യാധേനാ ഽഭവത്
2 ആസാദ്യ ച കുരു േ ഷ്ഠ തദാ ൈദ്വപായന ദം
സ്തംഭിതം ധാർതരാേ ണ ദൃഷ്ട്വാ തം സലിലാശയം
വാസുേദവം ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുനന്ദനഃ
3 പേശ്യമാം ധാർതരാേ ണ മായാം അ േയാജിതാം
വിഷ്ടഭ്യ സലിലം േശേത നാസ്യ മാനുഷേതാ ഭയം
4 ൈദവീം മായാം ഇമാം കൃത്വാ സലിലാന്തർ ഗേതാ ഹ്യ് അയം
നികൃത്യാ നികൃതി േജ്ഞാ ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേത
5 യദ്യ് അസ്യ സമേര സാഹ്യം കുരുേത വ ഭൃത് സ്വയം
തഥാപ്യ് ഏനം ഹതം യുേദ്ധ േലാേകാ ക്ഷ്യതി മാധവ
6 [വാ]
മായാവിന ഇമാം മായാം മായയാ ജഹി ഭാരത
മായാവീ മായയാ വധ്യഃ സത്യം ഏതദ് യുധിഷ്ഠിര
7 കിര്യാഭ പാൈയർ ബഹുൈലർ മായാം അ േയാജ്യ ഹ
ജഹി ത്വം ഭരതേ ഷ്ഠ പാപാത്മാനം സുേയാധനം
8 കിര്യാഭ പാൈയർ ഇേ ണ നിഹതാ ൈദത്യദാനവാഃ

ിയാഭ പാൈയർ ബഹുഭിർ ബലിർ ബേദ്ധാമഹാത്മനാ
9 ിയാഭ പാൈയഃ പൂർവം ഹി ഹിരണ്യാേക്ഷാ മഹാസുരഃ
ഹിരണ്യകശിപുശ് ൈചവ ിയൈയവ നിഷൂദിതൗ
വൃ ശ് ച നിഹേതാ രാജൻ ിയൈയവ ന സംശയഃ
10 തഥാ പൗലസ്ത്യ തനേയാ രാവേണാ നാമ രാക്ഷസഃ
രാേമണ നിഹേതാ രാജൻ സാനുബന്ധഃ സഹാനുഗഃ

ിയയാ േയാഗം ആസ്ഥായ തഥാ ത്വം അപി വി മ
11 ിയാഭ പാൈയർ നിഹേതാ മയാ രാജൻ പുരാതേന
താരകശ് ച മഹാൈദേത്യാ വി ചിത്തിശ് ച വീര്യവാൻ
12 വാതാപിർ ഇല്വലശ് ൈചവ ിശിരാശ് ച തഥാ വിേഭാ
സുേന്ദാപസുന്ദാവ് അസുരൗ ിയൈയവ നിഷൂദിതൗ
13 ിയാഭ പാൈയർ ഇേ ണ ിദിവം ഭുജ്യേത വിേഭാ

ിയാ ബലവതീ രാജൻ നാന്യത് കിം ചിദ് യുധിഷ്ഠിര
14 ൈദത്യാശ് ച ദാനവാശ് ൈചവ രാക്ഷസാഃ പാർഥിവാസ് തഥാ
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ിയാഭ പാൈയർ നിഹതാഃ ിയാം തസ്മാത് സമാചര
15 [സ്]
ഇത്യ് ഉേക്താ വാസുേദേവന പാണ്ഡവഃ സംശിത തഃ
ജലസ്ഥം തം മഹാരാജ തവ പു ം മലാ ബലം
അഭ്യഭാഷത കൗേന്തയഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
16 സുേയാധന കിമർേഥാ ഽയം ആരംേഭാ ഽ കൃതസ് ത്വയാ
സർവം ക്ഷ ം ഘാതയിത്വാ സ്വകുലം ച വിശാം പേത
17 ജലാശയം വിേഷ്ടാ ഽദ്യ വാഞ്ഛഞ് ജീവിതം ആത്മനഃ
ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ യുധ്യസ്വ സഹാസ്മാഭിഃ സുേയാധന
18 സ ച ദർേപാ നരേ ഷ്ഠ സ ച മാനഃ ക്വ േത ഗതഃ
യസ് ത്വം സംസ്തഭ്യ സലിലം ഭീേതാ രാജൻ വ്യവസ്ഥിതഃ
19 സർേവ ത്വാം ശൂര ഇത്യ് ഏവ ജനാ ജൽപന്തി സംസദി
വ്യർഥം തദ് ഭവേതാ മേന്യ ശൗര്യം സലിലശായിനഃ
20 ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ യുധ്യസ്വ ക്ഷ ിേയാ ഽസി കുേലാദ്ഭവഃ
കൗരേവേയാ വിേശേഷണ കുേല ജന്മ ച സംസ്മര
21 സ കഥം കൗരേവ വംേശ ശംസഞ് ജന്മ ചാത്മനഃ
യുദ്ധാദ് ഭീതസ് തതസ് േതായം വിശ്യ തിതിഷ്ഠസി
22 അയുദ്ധം അവ്യവസ്ഥാനം ൈനഷ ധർമഃ സനാതനഃ
അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം രേണ രാജൻ പലായനം
23 കഥം പാരം അഗത്വാ ഹി യുേദ്ധ ത്വം ൈവ ജിജീവിഷുഃ
ഇമാൻ നിപതിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄംസ് തഥാ
24 സംബന്ധിേനാ വയസ്യാംശ് ച മാതുലാൻ ബാന്ധവാംസ് തഥാ
ഘാതയിത്വാ കഥം താത േദ തിഷ്ഠസി സാ തം
25 ശൂരമാനീ ന ശൂരസ് ത്വം മിഥ്യാ വദസി ഭാരത
ശൂേരാ ഽഹം ഇതി ദുർബുേദ്ധ സർവേലാകസ്യ ശൃണ്വതഃ
26 ന ഹി ശൂരാഃ പലായേന്ത ശ ൻ ദൃഷ്ട്വാ കഥം ചന

ഹി വാ ത്വം യയാ ധൃത്യാ ശൂര ത്യജസി സംഗരം
27 സ ത്വം ഉത്തിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ വിനീയ ഭയം ആത്മനഃ
ഘാതയിത്വാ സർവൈസന്യം ാതൄംശ് ൈചവ സുേയാധന
28 േനദാനീം ജീവിേത ബുദ്ധിഃ കാര്യാ ധർമചികീർഷയാ
ക്ഷ ധർമം അപാ ിത്യ ത്വദ്വിേധന സുേയാധന
29 യത് തത് കർണം ഉപാ ിത്യ ശകുനിം ചാപി സൗബലം
അമർത്യ ഇവ സംേമാഹാത് ത്വം ആത്മാനം ന ബുദ്ധവാൻ
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30 തത് പാപം സുമഹത് കൃത്വ തിയുധ്യസ്വ ഭാരത
കഥം ഹി ത്വദ്വിേധാ േമാഹാദ് േരാചേയത പലായനം
31 ക്വ േത തത് പൗരുഷം യാതം ക്വ ച മാനഃ സുേയാധന
ക്വ ച വി ാന്തതാ യാതാ ക്വ ച വി ർജിതം മഹത്
32 ക്വ േത കൃതാ താ യാതാ കിം ച േശേഷ ജലാശേയ
സ ത്വം ഉത്തിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ് അക്ഷ ധർേമണ ഭാരത
33 അസ്മാൻ വാ ത്വം പരാജിത്യ ശാധി പൃഥിവീം ഇമാം
അഥ വാ നിഹേതാ ഽസ്മാഭിർ ഭൂമൗ സ്വപ്സ്യസി ഭാരത
34 ഏഷ േത ഥേമാ ധർമഃ സൃേഷ്ടാ ധാ ാ മഹാത്മനാ
തം കുരുഷ്വ യഥാതഥ്യം രാജാ ഭവ മഹാരഥ
35 [ദുർ]
ൈനതച് ചി ം മഹാരാജ യദ് ഭീഃ ാണിനം ആവിശത്
ന ച ാണഭയാദ് ഭീേതാ വ്യപയാേതാ ഽസ്മി ഭാരത
36 അരഥശ് ചാനിഷംഗീ ച നിഹതഃ പാർഷ്ണിസാരഥിഃ
ഏകശ് ചാപ്യ് അഗണഃ സംേഖ്യ ത്യാശ്വാസം അേരാചയം
37 ന ാണേഹേതാർ ന ഭയാൻ ന വിഷാദാദ് വിശാം പേത
ഇദം അംഭഃ വിേഷ്ടാ ഽസ്മി മാത് ത്വ് ഇദം അനുഷ്ഠിതം
38 ത്വം ചാശ്വസിഹി കൗേന്തയ േയ ചാപ്യ് അനുഗതാസ് തവ
അഹം ഉത്ഥായ വഃ സർവാൻ തിേയാത്സ്യാമി സംയുേഗ
39 [യ്]
ആശ്വസ്താ ഏവ സർേവ സ്മ ചിരം ത്വാം മൃഗയാമേഹ
തദ് ഇദാനീം സമുത്തിഷ്ഠ യുധ്യേസ്വഹ സുേയാധന
40 ഹത്വാ വാ സമേര പാർഥാൻ സ്ഫീതം രാജ്യം അവാ ഹി
നിഹേതാ വാ രേണ ഽസ്മാഭിർ വീരേലാകം അവാപ്സ്യസി
41 [ദുർ]
യദർഥം രാജ്യം ഇച്ഛാമി കുരൂണാം കുരുനന്ദന
ത ഇേമ നിഹതാഃ സർേവ ാതേരാ േമ ജേനശ്വര
42 ക്ഷീണരത്നാം ച പൃഥിവീം ഹതക്ഷ ിയ പുംഗവാം
നാഭ ത്സഹാമ്യ് അഹം േഭാ ം വിധവാം ഇവ േയാഷിതം
43 അദ്യാപി ത്വ് അഹം ആശംേസ ത്വാം വിേജതും യുധിഷ്ഠിര
ഭങ്ക്ത്വാ പാഞ്ചാല പാ നാം ഉത്സാഹം ഭരതർഷഭ
44 ന ത്വ് ഇദാനീം അഹം മേന്യ കാര്യം യുേദ്ധന കർഹി ചിത്
േ ാേണ കർേണ ച സംശാേന്ത നിഹേത ച പിതാമേഹ
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45 അസ്ത്വ് ഇദാനീം ഇയം രാജൻ േകവലാ പൃഥിവീ തവ
അസഹാേയാ ഹി േകാ രാജാ രാജ്യം ഇേച്ഛത് ശാസിതും
46 സുഹൃദസ് താദൃശാൻ ഹിത്വാ പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄൻ അപി
ഭവദ്ഭിശ് ച ഹൃേത രാേജ്യ േകാ നു ജീേവത മാദൃശഃ
47 അഹം വനം ഗമിഷ്യാമി ഹ്യ് അജിൈനഃ തിവാസിതഃ
രതിർ ഹി നാസ്തി േമ രാേജ്യ ഹതപക്ഷസ്യ ഭാരത
48 ഹതബാന്ധവ ഭൂയിഷ്ഠാ ഹതാശ്വാ ഹതകുഞ്ജരാ
ഏഷാ േത പൃഥിവീ രാജൻ ഭുങ്ക്ൈഷ്വനാം വിഗതജ്വരഃ
49 വനം ഏവ ഗമിഷ്യാമി വസാേമാ മൃഗചർമണീ
ന ഹി േമ നിർജിതസ്യാസ്തി ജീവിേത ഽദ്യ ഹാ വിേഭാ
50 ഗച്ഛ ത്വം ഭുങ്ക്ഷ്വ രാേജ പൃഥിവീം നിഹേതശ്വരാം
ഹതേയാധാം നഷ്ടരത്നാം ക്ഷീണവ ാം യഥാസുഖം
51 [യ്]
ആർത ലാപാൻ മാ താത സലിലസ്ഥഃ ഭാഷഥാഃ
ൈനതൻ മനസി േമ രാജൻ വാശിതം ശകുേനർ ഇവ
52 യദി ചാപി സമർഥഃ സ്യാസ് ത്വം ദാനായ സുേയാധന
നാഹം ഇേച്ഛയം അവനിം ത്വയാ ദത്താം ശാസിതും
53 അധർേമണ ന ഗൃഹ്ണീയാം ത്വയാ ദത്താം മഹീം ഇമാം
ന ഹി ധർമഃ േതാ രാജൻ ക്ഷ ിയസ്യ തി ഹഃ
54 ത്വയാ ദത്താം ന േചേച്ഛയം പൃഥിവീം അഖിലാം അഹം
ത്വാം തു യുേദ്ധ വിനിർജിത്യ േഭാക്താസ്മി വസുധാം ഇമാം
55 അനീശ്വരശ് ച പൃഥിവീം കഥം ത്വം ദാതും ഇച്ഛസി
ത്വേയയം പൃഥിവീ രാജൻ കിം ന ദത്താ തൈദവ ഹി
56 ധർമേതാ യാചമാനാനാം ശമാർഥം ച കുലസ്യ നഃ
വാർേഷ്ണയം ഥമം രാജൻ ത്യാഖ്യായ മഹാബലം
57 കിം ഇദാനീം ദദാസി ത്വം േകാ ഹി േത ചിത്തവി മഃ
അഭിയുക്തസ് തു േകാ രാജാ ദാതും ഇേച്ഛദ് ധി േമദിനീം
58 ന ത്വം അദ്യ മഹീം ദാതും ഈശഃ കൗരവനന്ദന
ആേച്ഛ ം വാ ബലാദ് രാജൻ സ കഥം ദാതും ഇച്ഛസി
മാം തു നിർജിത്യ സം ാേമ പാലേയമാം വസുന്ധരാം
59 സൂച്യ് അേ ണാപി യദ് ഭൂേമർ അപി ീേയത ഭാരത
തൻ മാ ം അപി േനാ മഹ്യ ന ദദാതി പുരാ ഭവാൻ
60 സ കഥം പൃഥിവീം ഏതാം ദദാസി വിശാം പേത
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സൂച്യ് അ ം നാത്യജഃ പൂർവം സ കഥം ത്യജസി ക്ഷിതിം
61 ഏവം ഐശ്വര്യം ആസാദ്യ ശാസ്യ പൃഥിവീം ഇമാം
േകാ ഹി മൂേഢാ വ്യവേസ്യത ശേ ാർ ദാതും വസുമ്ം ധരാം
62 ത്വം തു േകവലമൗർേഖ്യണ വിമൂേഢാ നാവബുധ്യേസ
പൃഥിവീം ദാതുകാേമാ ഽപി ജീവിേതനാദ്യ േമാക്ഷ്യേസ
63 അസ്മാൻ വാ ത്വം പരാജിത്യ ശാധി പൃഥിവീം ഇമാം
അഥ വാ നിഹേതാ ഽസ്മാഭിർ ജ േലാകാൻ അനുത്തമാൻ
64 ആവേയാർ ജീവേതാ രാജൻ മയി ച ത്വായി ച വം
സംശയഃ സർവഭൂതാനാം വിജേയ േനാ ഭവിഷ്യതി
65 ജീവിതം തവ ദു ജ്ഞ മയി സ തി വർതേത
ജീവേയയം ത്വ് അഹം കാമം ന തു ത്വം ജീവിതും ക്ഷമഃ
66 ദഹേന ഹി കൃേതാ യത്നസ് ത്വയാസ്മാസു വിേശഷതഃ
ആശീവിൈഷർ വിൈഷശ് ചാപി ജേല ചാപി േവശൈനഃ
ത്വയാ വിനികൃതാ രാജൻ രാജ്യസ്യ ഹരേണന ച
67 ഏതസ്മാത് കാരണാത് പാപജീവിതം േത ന വിദ്യേത
ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ യുധ്യസ്വ തത് േത േ േയാ ഭവിഷ്യതി
68 [സ്]
ഏവം തു വിവിധാ വാേചാ ജയ യുക്താഃ പുനഃ പുനഃ
കീർതയന്തി സ്മ േത വീരാസ് ത ത ജനാധിപ
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അധ്യായം 31

1 [ധൃ]
ഏവം സന്തർജ്യമാനസ് തു മമ പുേ ാ മഹീപതിഃ

കൃത്യാ മന മാൻ വീരഃ കഥം ആസീത് പരന്തപഃ
2 ന ഹി സന്തർജനാ േതന തപൂർവാ കദാ ചന
രാജഭാേവന മാന്യശ് ച സർവേലാകസ്യ േസാ ഽഭവത്
3 ഇയം ച പൃഥിവീ സർവാ സംേലച്ഛാടവികാ ഭൃശം

സാദാദ് ിയേത യസ്യ ത്യക്ഷം തവ സഞ്ജയ
4 സ തഥാ തർജ്യമാനസ് തു പാ പുൈ ർ വിേശഷതഃ
വിഹീനശ് ച സ്വൈകർ ഭൃൈത്യർ നിർജേന ചാവൃേതാ ഭൃശം
5 ത്വാ സ കടുകാ വാേചാ ജയ യുക്താഃ പുനഃ പുനഃ
കിം അ വീത് പാണ്ഡേവയാംസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
6 [സ്]
തർജ്യമാനസ് തദാ രാജന്ന് ഉദകസ്ഥസ് തവാത്മജഃ
യുധിഷ്ഠിേരണ രാേജ ാതൃഭിഃ സഹിേതന ഹ
7 ത്വാ സ കടുകാ വാേചാ വിഷമേസ്ഥാ ജനാധിപഃ
ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ സലിലസ്ഥഃ പുനഃ പുനഃ
8 സലിലാന്തർ ഗേതാ രാജാ ധുന്വൻ ഹസ്തൗ പുനഃ പുനഃ
മനശ് ചകാര യുദ്ധായ രാജാനം ചാഭ്യഭാഷത
9 യൂയം സസുഹൃദഃ പാർഥാഃ സർേവ സരഥ വാഹനാഃ
അഹം ഏകഃ പരിദ േനാ വിരേഥാ ഹതവാഹനഃ
10 ആത്തശൈ രഥഗൈതർ ബഹുഭിഃ പരിവാരിതഃ
കഥം ഏകഃ പദാതിഃ സന്നശേ ാ േയാ ം ഉത്സേഹ
11 ഏൈകേകന തു മാം യൂയം േയാധയധ്വം യുധിഷ്ഠിര
ന ഹ്യ് ഏേകാ ബഹുഭിർ വീൈരർ ന്യായ്യം േയാധയിതും യുധി
12 വിേശഷേതാ വികവചഃ ാന്തശ് ചാപഃ സമാ ിതഃ
ഭൃശം വിക്ഷത ഗാ ശ് ച ാന്തവാഹന ൈസനികഃ
13 ന േമ ത്വേത്താ ഭയം രാജൻ ന ച പാർഥാദ് വൃേകാദരാത്
ഫൽഗുനാദ് വാസുേദവാദ് വാ പാഞ്ചാേലേഭ്യാ ഽഥ വാ പുനഃ
14 യമാഭ്യാം യുയുധാനാദ് വാ േയ ചാേന്യ തവ ൈസനികാഃ
ഏകഃ സർവാൻ അഹം േദ്ധാ ന താൻ േയാ ം ഇേഹാത്സേഹ
15 ധർമമൂലാ സതാം കീർതിർ മനുഷ്യാണാം ജനാധിപ
ധർമം ൈചവ ഹ കീർതിം ച പാലയൻ വീമ്യ് അഹം
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16 അഹം ഉത്ഥായ വഃ സർവാൻ തിേയാത്സ്യാമി സംയുേഗ
അന്വംശാഭ്യാഗതാൻ സർവാൻ ഋതൂൻ സംവത്സേരാ യഥാ
17 അദ്യ വഃ സരഥാൻ സാശ്വാൻ അശേ ാ വിരേഥാ ഽപി സൻ
നക്ഷ ാണീവ സർവാണി സവിതാ രാ ിസങ്ക്ഷേയ
േതജസാ നാശയിഷ്യാമി സ്ഥിരീ ഭവത പാണ്ഡവാഃ
18 അദ്യാനൃണ്യം ഗമിഷ്യാമി ക്ഷ ിയാണാം യശാസ്വിനാം
ബാ ീക േ ാണ ഭീഷ്മാണാം കർണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
19 ജയ ഥസ്യ ശൂരസ്യ ഭഗദത്തസ്യ േചാഭേയാഃ
മ രാജസ്യ ശല്യസ്യ ഭൂരി വസ ഏവ ച
20 പു ാണാം ഭരതേ ഷ്ഠ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
മി ാണാം സുഹൃദാം ൈചവ ബാന്ധവാനാം തൈഥവ ച
21 ആനൃണ്യം അദ്യ ഗച്ഛാമി ഹത്വാ ത്വാം തൃഭിഃ സഹ
ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം വിരരാമ ജനാധിപഃ
22 [യ്]
ദിഷ്ട്യാ ത്വം അപി ജാനീേഷ ക്ഷ ധർമം സുേയാധന
ദിഷ്ട്യാ േത വർതേത ബുദ്ധിർ യുദ്ധാൈയവ മഹാഭുജ
23 ദിഷ്ട്യാ ശൂേരാ ഽസി കൗരവ്യ ദിഷ്ട്യാ ജാനാസി സംഗരം
യസ് ത്വം ഏേകാ ഹി നഃ സർവാൻ സംയുേഗ േയാ ം ഇച്ഛസി
24 ഏക ഏേകന സംഗമ്യ യത് േത സംമതം ആയുധം
തത് ത്വം ആദായ യുധ്യസ്വ േ ക്ഷകാസ് േത വയം സ്ഥിതാഃ
25 അയം ഇഷ്ടം ച േത കാമം വീര ഭൂേയാ ദദാമ്യ് അഹം
ഹൈത്വകം ഭവേതാ രാജ്യം ഹേതാ വാ സ്വർഗം ആ ഹി
26 [ദുർ]
ഏകശ് േചദ് േയാ ം ആ േന്ദ വേരാ ഽദ്യ മമ ദീയേത
ആയുധാനാം ഇയം ചാപി വൃതാ ത്വത് സംമേത ഗദാ
27 ാതൄണാം ഭവതാം ഏകഃ ശക്യം മാം േയാ ഽഭിമന്യേത
പദാതിർ ഗദയാ സംേഖ്യ സ യുധ്യതു മയാ സഹ
28 വൃത്താനി രഥയുദ്ധാനി വിചി ാണി പേദ പേദ
ഇദം ഏകം ഗദായുദ്ധം ഭവത്വ് അദ്യാദ്ഭുതം മഹത്
29 അന്നാനാം അപി പര്യായം കർതും ഇച്ഛന്തി മാനവാഃ
യുദ്ധാനാം അപി പര്യാേയാ ഭവത്വ് അനുമേത തവ
30 ഗദയാ ത്വാം മഹാബാേഹാ വിേജഷ്യാമി സഹാനുജം
പാഞ്ചാലാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ൈചവ േയ ചാേന്യ തവ ൈസനികാഃ
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31 [യ്]
ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ഗാന്ധാേര മാം േയാധയ സുേയാധന
ഏക ഏേകന സംഗമ്യ സംയുേഗ ഗദയാ ബലീ
32 പുരുേഷാ ഭവ ഗാന്ധാേര യുധ്യസ്വ സുസമാഹിതഃ
അദ്യ േത ജീവിതം നാസ്തി യദ്യ് അപി ത്വം മേനാജവഃ
33 [സ്]
ഏതത് സ നരശാർദൂല നാമൃഷ്യത തവാത്മജഃ
സലിലാന്തർ ഗതഃ ശ്വേ മഹാനാഗ ഇവ ശ്വസൻ
34 തഥാസൗ വാക് േതാേദന തുദ്യമാനഃ പുനഃ പുനഃ
വാചം ന മാമൃേഷ ധീമാൻ ഉത്തമാശ്വഃ കശാം ഇവ
35 സങ്ക്േഷാഭ്യ സലിലം േവഗാദ് ഗദാം ആദായ വീര്യവാൻ
അ ിസാരമയീം ഗുർവീം കാഞ്ചനാംഗദഭൂഷണാം
അന്തർജലാത് സമുത്തസ്ഥൗ നാേഗ ഇവ നിഃശ്വസൻ
36 സ ഭിത്ത്വാ സ്തംഭിതം േതായം േന്ധ കൃത്വായസീം ഗദാം
ഉദതിഷ്ഠത പു സ് േത തപൻ രശ്മിമാൻ ഇവ
37 തതഃ ൈശക്യായസീം ഗുർവീം ജാതരൂപപരി താം
ഗദാം പരാമൃശദ് ധീമാൻ ധാർതരാേ ാ മഹാബലഃ
38 ഗദാഹസ്തം തു തം ദൃഷ്ട്വാ സശൃംഗം ഇവ പർവതം

ജാനാം ഇവ സ്ര ദ്ധം ശൂലപാണിം അവസ്ഥിതം
സഗേദാ ഭരേതാ ഭാതി തപൻ ഭാ േരാ യഥാ
39 തം ഉത്തീർണം മഹാബാഹും ഗദാഹസ്തം അരിന്ദമം
േമനിേര സർവഭൂതാനി ദണ്ഡഹസ്തം ഇവാന്തകം
40 വ ഹസ്തം യഥാ ശ ം ശൂലഹസ്തം യഥാ ഹരം
ദദൃശുഃ സർവപാഞ്ചാലാഃ പു ം തവ ജനാധിപ
41 തം ഉത്തീർണം തു സേ ക്ഷ്യ സമഹൃഷ്യന്ത സർവശഃ
പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡേവയാശ് ച േത ഽേന്യാന്യസ്യ തലാൻ ദദുഃ
42 അവഹാസം തു തം മത്വാ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
ഉദ്വൃത്യ നയേന േദ്ധാ ദിധ ർ ഇവ പാണ്ഡവാൻ
43 ിശിഖാം കുടീം കൃത്വാ സന്ദഷ്ട ദശനച് ഛദഃ

ത വാച തതസ് താൻ ൈവ പാണ്ഡവാൻ സഹേകശവാൻ
44 അവഹാസസ്യ േവാ ഽസ്യാദ്യ തിവക്താസ്മി പാണ്ഡവാഃ
ഗമിഷ്യഥ ഹതാഃ സദ്യഃ സപാനാലാ യമക്ഷയം
45 ഉത്ഥിതസ് തു ജലാത് തസ്മാത് പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
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അതിഷ്ഠത ഗദാപാണീ രുധിേരണ സമുക്ഷിതഃ
46 തസ്യ േശാണിതദിഗ്ധസ്യ സലിേലന സമുക്ഷിതം
ശരീരം സ്മ തദാ ഭാതി വന്ന് ഇവ മഹീധരഃ
47 തം ഉദ്യതഗദം വീരം േമനിേര ത പാണ്ഡവാഃ
ൈവവസ്വതം ഇവ ദ്ധം കിങ്കേരാദ്യത പാണിനം
48 സ േമഘനിനേദാ ഹർഷാൻ നദന്ന് ഇവ ച േഗാവൃഷഃ
ആജുഹാവ തതഃ പാർഥാൻ ഗദയാ യുധി വീര്യവാൻ
49 [ദുർ]
ഏൈകേകന ച മാം യൂയം ആസീദത യുധിഷ്ഠിര
ന ഹ്യ് ഏേകാ ബഹുഭിർ ന്യാേയ്യാ വീര േയാധയിതും യുധി
50 ന്യസ്തവർമാ വിേശേഷണ ാന്തശ് ചാ പരി തഃ
ഭൃശം വിക്ഷത ഗാ ശ് ച ഹതവാഹന ൈസനികഃ
51 [യ്]
നാഭൂദ് ഇയം തവ ജ്ഞാ കാഥം ഏവം സുേയാധന
യദാഭിമന ബഹേവാ ജ ർ യുധി മഹാരഥാഃ
52 ആമുഞ്ച കവചം വീര മൂർധജാൻ യമയസ്വ ച
യച്ച് ചാന്യദ് അപി േത നാസ്തി തദ് അപ്യ് ആദത്സ്വ ഭാരത
ഇമം ഏകം ച േത കാമം വീര ഭൂേയാ ദദാമ്യ് അഹം
53 പഞ്ചാനാം പാണ്ഡേവയാനാം േയന േയാ ം ഇേഹച്ഛസി
തം ഹത്വാ ൈവ ഭവാൻ രാജാ ഹേതാ വാ സ്വർഗം ആ ഹി
ഋേത ച ജീവിതാദ് വീര യുേദ്ധ കിം കുർമ േത ിയം
54 [സ്]
തതസ് തവ സുേതാ രാജൻ വർമ ജ ാഹ കാഞ്ചനം
വിചി ം ച ശിരസ് ാണം ജാംബൂനദപരി തം
55 േസാ ഽവബദ്ധ ശിരസ് ാണഃ ശുഭകാഞ്ചനവർമ ഭൃത്
രരാജ രാജൻ പു സ് േത കാഞ്ചനഃ ൈശലരാഡ് ഇവ
56 സംനദ്ധഃ സഗദീ രാജൻ സജ്ജഃ സം ാമമൂർധനി
അ വീത് പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
57 ാതൄണാം ഭവതാം ഏേകാ യുധ്യതാം ഗദയാ മയാ
സഹേദേവന വാ േയാേത്സ്യ ഭീേമന നകുേലന വാ
58 അഥ വാ ഫൽഗുേനനാദ്യ ത്വയാ വാ ഭരതർഷഭ
േയാേത്സ്യ ഽഹം സംഗരം ാപ്യ വിേജേഷ്യ ച രണാജിേത
59 അഹം അദ്യ ഗമിഷ്യാമി ൈവരസ്യാന്തം സുദുർഗമാം
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ഗദയാ പുരുഷവ്യാ േഹമപട്ട വിനദ്ധയാ
60 ഗദായുേദ്ധ ന േമ കശ് ചിത് സദൃേശാ ഽസ്തീതി ചിന്തയ
ഗദയാ േവാ ഹനിഷ്യാമി സർവാൻ ഏവ സമാഗതാൻ
ഗൃഹ്ണാതു സഗദാം േയാ ൈവ യുധ്യേത ഽദ്യ മയാ സഹ
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അധ്യായം 32

1 [സ്]
ഏവം ദുേര്യാധേനാ രാജൻ ഗർജമാേന മുഹുർ മുഹുഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ സ്ര േദ്ധാ വാസുേദേവാ ഽ വീദ് ഇദം
2 യദി നാമ ഹ്യ് അയം യുേദ്ധ വരേയത് ത്വാം യുധിഷ്ഠിര
അർജുനം നകുലം വാപി സഹേദവം അഥാപി വാ
3 കിം ഇദം സാഹസം രാജംസ് ത്വയാ വ്യാഹൃതം ഈദൃശം
ഏകം ഏവ നിഹത്യാജൗ ഭവ രാജാ കുരുഷ്വ് ഇതി
4 ഏേതന ഹി കൃതാ േയാഗ്യാ വർഷാണീഹ േയാദശ
ആയേസ പുരുേഷ രാജൻ ഭീമേസനജിഘാംസയാ
5 കഥം നാമ ഭേവത് കാര്യം അസ്മാഭിർ ഭരതർഷഭ
സാഹസം കൃതവാംസ് ത്വം തു ഹ്യ് അനുേ ാശാൻ നൃേപാത്തമ
6 നാന്യം അസ്യാനുപശ്യാമി തിേയാദ്ധാരം ആഹേവ
ഋേത വൃേകാദരാത് പാർഥാത് സ ച നാതികൃത മഃ
7 തദ് ഇദം ദ തം ആരബ്ധം പുനർ ഏവ യഥാ പുരാ
വിഷമം ശകുേനശ് ൈചവ തവ ൈചവ വിശാം പേത
8 ബലീ ഭീമഃ സമർഥശ് ച കൃതീ രാജാ സുേയാധനഃ
ബലവാൻ വാ കൃതീ േവതി കൃതീ രാജൻ വിശിഷ്യേത
9 േസാ ഽയം രാമംസ് ത്വയാ ശ ഃ സേമ പഥി നിേവശിതഃ
ന്യസ്തശ് ചാത്മാ സുവിഷേമ കൃ ം ആപാദിതാ വയം
10 േകാ നു സർവാൻ വിനിർജിത്യ ശ ൻ ഏേകന ൈവരിണാ
പണിത്വാ ൈചകപാേണന േരാചേയദ് ഏവം ആഹവം
11 ന ഹി പശ്യാമി തം േലാേക ഗദാഹസ്തം നേരാത്തമം
യുേധ്യദ് ദുേര്യാധനം സംേഖ്യ കൃതിത്വാദ് ധി വിേശഷേയത്
12 ഫൽഗുനം വാ ഭവന്തം വാ മാ ീപു ാവ് അഥാപി വാ
ന സമർഥാൻ അഹം മേന്യ ഗദാഹസ്തസ്യ സംയുേഗ
13 സ കഥം വദേസ ശ ം യുധ്യസ്വ ഗദേയതി ഹ
ഏകം ച േനാ നിഹത്യാജൗ ഭവ രാേജതി ഭാരത
14 വൃേകാദരം സമാസാദ്യ സംശേയാ വിജേയ ഹി നഃ
ന്യായേതാ യുധ്യമാനാനാം കൃതീ ഹ്യ് ഏഷ മഹാബലഃ
15 [ഭ്മ്]
മധുസൂദന മാ കാർഷീർ വിഷാദം യദുനന്ദന
അദ്യ പാരം ഗമിഷ്യാമി ൈവരസ്യ ഭൃശദുർഗമം
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16 അഹം സുേയാധനം സംേഖ്യ ഹനിഷ്യാമി ന സംശയഃ
വിജേയാ ൈവ വം കൃഷ്ണ ധർമരാജസ്യ ദൃശ്യേത
17 അധ്യർേധന പുേനേനയം ഗദാ ഗുരുതരീ മമ
ന തഥാ ധാർതരാ സ്യ മാ കാർഷീർ മാധവ വ്യഥാം
18 സാമരാൻ അപി േലാകാംസ് ീൻ നാനാശ ധരാൻ യുധി
േയാധേയയം രേണ ഹൃഷ്ടഃ കിം ഉതാദ്യ സുേയാധനം
19 [സ്]
തഥാ സംഭാഷമാണം തു വാസുേദേവാ വൃേകാദരം
ഹൃഷ്ടഃ സ ജയാം ആസ വചനം േചദം അ വീത്
20 ത്വാം ആ ിത്യ മഹാബാേഹാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നിഹതാരിഃ സ്വകാം ദീപ്താം ിയം ാേപ്താ ന സംശയഃ
21 ത്വയാ വിനിഹതാഃ സർേവ ഘൃതരാ സുതാ രേണ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച നാഗാശ് ച വിനിപാതിതാഃ
22 കലിംഗാ മാഗധാഃ ാച്യാ ഗാന്ധാരാഃ കുരവസ് തഥാ
ത്വാം ആസാദ്യ മഹായുേദ്ധ നിഹതാഃ പാ നന്ദന
23 ഹത്വാ ദുേര്യാധനം ചാപി യേച്ഛാർവീം സസാഗരാം
ധർമരാജസ്യ കൗേന്തയ യഥാ വി ഃ ശചീപേതഃ
24 ത്വാം ച ാപ്യ രേണ പാേപാ ധാർതരാേ ാ വിനങ്ക്ഷ്യതി
ത്വം അസ്യ സക്ഥിനീ ഭങ്ക്ത്വാ തിജ്ഞാം പാരയിഷ്യസി
25 യേത്നന തു സദാ പാർഥ േയാദ്ദ്ധേവ്യാ ധൃതരാ ജഃ
കൃതീ ച ബലവാംശ് ൈചവ യുദ്ധശൗണ്ഡശ് ച നിത്യദാ
26 തതസ് തു സാത്യകീ രാജൻ പൂജയാം ആസ പാണ്ഡവം
വിവിധാഭിശ് ച താം വാഗ്ഭിഃ പൂജയാം ആസ മാധവഃ
27 പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡേവയാശ് ച ധർമരാജ പുേരാഗമാഃ
തദ് വേചാ ഭീമേസനസ്യ സർവ ഏവാഭ്യപൂജയൻ
28 തേതാ ഭീമബേലാ ഭീേമാ യുധിഷ്ഠിരം അഥാ വീത്
സൃഞ്ജൈയഃ സഹ തിഷ്ഠന്തം തപന്തം ഇവ ഭാ രം
29 അഹം ഏേതന സംഗമ്യ സംയുേഗ േയാ ം ഉത്സേഹ
ന ഹി ശേക്താ രേണ േജതും മാം ഏഷ പുരുഷാധമഃ
30 അദ്യ േ ാധം വിേമാക്ഷ്യാമി നിഹിതം ഹൃദേയ ഭൃശം
സുേയാധേന ധാർതരാേ ഖാണ്ഡേവ ഽഗ്നിം ഇവാർജുനഃ
31 ശല്യം അേദ്യാദ്ധരിഷ്യാമി തവ പാണ്ഡവ ഹൃച്ച്ഛയം
നിഹത്യ ഗദയാ പാപം അദ്യ രാജൻ സുഖീ ഭവ
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32 അദ്യ കീർതിമയീം മാലാം തിേമാേക്ഷ്യ തവാനഘ
ാണാഞ് ിയം ച രാജ്യം ച േമാക്ഷ്യേത ഽദ്യ സുേയാധനഃ

33 രാജാ ച ധൃതരാേ ാ ഽദ്യ ത്വാ പു ം മയാ ഹതം
സ്മാരിഷ്യത്യ് അശുഭം കർമ യത് തച് ഛകുനി ബുദ്ധിജം
34 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭരതേ േഷ്ഠാ ഗദാം ഉദ്യമ്യ വീര്യവാൻ
ഉദതിഷ്ഠത യുദ്ധായ ശേ ാ വൃ ം ഇവാഹ്വയൻ
35 തം ഏകാകിനം ആസാദ്യ ധാർതരാ ം മഹാബലം
നിര ഥം ഇവ മാതംഗം സമഹൃഷ്യന്ത പാണ്ഡവാഃ
36 തം ഉദ്യതഗദം ദൃഷ്ട്വാ ൈകലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
ഭീമേസനസ് തദാ രാജൻ ദുേര്യാധനം അഥാ വീത്
37 രാജ്ഞാപി ധൃതരാേ ണ ത്വയാ ചാസ്മാസു യത്കൃതം
സ്മാര തദ് ദു തം കർമ യദ്വൃത്തം വാരണാവേത
38 ൗപദീ ച പരി ിഷ്ടാ സഭാമേധ്യ രജസ്വലാ
ദ േത യദ് വിജിേതാ രാജാ ശകുേനർ ബുദ്ധിനിശ്ചയാത്
39 യാനി ചാന്യാനി ദുഷ്ടാത്മൻ പാപാനി കൃതവാൻ അസി
അനാഗഃസു ച പാർേഥഷു തസ്യ പശ്യ മഹത് ഫലം
40 ത്വത്കൃേത നിഹതഃ േശേത ശരതൽേപ മഹായശാഃ
ഗാംേഗേയാ ഭരതേ ഷ്ഠഃ സർേവഷാം നഃ പിതാമഹഃ
41 ഹേതാ േ ാണശ് ച കാർണശ് ച ഹതഃ ശല്യഃ താപവാൻ
ൈവരസ്യാ ചാദി കർതാസൗ ശകുനിർ നിഹേതാ യുധി
42 ാതരസ് േത ഹതാഃ ശൂരാഃ പു ാശ് ച സഹൈസനികാഃ
രാജാനശ് ച ഹതാഃ ശൂരാഃ സമേരഷ്വ് അനിവർതിനഃ
43 ഏേത ചാേന്യ ച നിഹതാ ബഹവഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ

ാതികാമീ തഥാ പാേപാ ൗപദ്യാഃ േ ശകൃദ് ധതഃ
44 അവശിഷ്ടസ് ത്വം ഏൈവകഃ കുലേഘ്നാ ഽധമ പൂരുഷഃ
ത്വാം അപ്യ് അദ്യ ഹനിഷ്യാമി ഗദയാ നാ സംശയഃ
45 അദ്യ േത ഽഹം രേണ ദർപം സർവം നാശയിതാ നൃപ
രാജ്യാശാം വിപുലാം രാജൻ പാണ്ഡേവഷു ച ദു തം
46 [ദുർ]
കിം കത്ഥിേതന ബഹുധാ യുധ്യസ്വാദ്യ മയാ സഹ
അദ്യ േത ഽഹം വിേനഷ്യാമി യുദ്ധ ദ്ധാം വൃേകാദര
47 കിം ന പശ്യസി മാം പാപഗദാ യുേദ്ധ വ്യവസ്ഥിതം
ഹിമവച്ഛിഖരാകാരാം ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
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48 ഗദിനം േകാ ഽദ്യ മാം പാപേജതും ഉത്സഹേത രിപുഃ
ന്യായേതാ യുധ്യമാനസ്യ േദേവഷ്വ് അപി പുരന്ദരഃ
49 മാ വൃഥാ ഗർജ കൗേന്തയ ശരദാ ം ഇവാജലം
ദർശയസ്വ ബലം യുേദ്ധ യാവത് തത് േത ഽദ്യ വിദ്യേത
50 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ പാഞ്ചാലാഃ സഹസൃഞ്ജയാഃ
സർേവ സ ജയാം ആസുസ് തദ് വേചാ വിജിഗീഷവഃ
51 തം മത്തം ഇവ മാതംഗം തലശേബ്ദന മാനവാഃ
ഭൂയഃ സംഹർഷയാം ആസൂ രാജൻ ദുേര്യാധനം നൃപം
52 ബൃഹന്തി കുഞ്ജരാസ് ത ഹയാ േഹഷന്തി ചാസകൃത്
ശ ാണി സ ദീപ്യേന്ത പാണ്ഡവാനാം ജൈയഷിണാം
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അധ്യായം 33

1 [സ്]
തസ്മിൻ യുേദ്ധ മഹാരാജ സ വൃേത്ത സുദാരുേണ
ഉപവിേഷ്ടഷു സർേവഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
2 തതസ് താലധ്വേജാ രാമസ് തേയാർ യുദ്ധ ഉപസ്ഥിേത

ത്വാ തച് ഛിഷ്യേയാ രാജന്ന് ആജഗാമ ഹലായുധഃ
3 തം ദൃഷ്ട്വാ മരമ ീതാഃ പൂജയിത്വാ നരാധിപാഃ
ശിഷ്യേയാഃ കൗശലം യുേദ്ധ പശ്യ രാേമതി ചാ വൻ
4 അ വീച് ച തദാ രാേമാ ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം ച പാണ്ഡവം
ദുേര്യാധനം ച കൗരവ്യം ഗദാപാണിം അവസ്ഥിതം
5 ചത്വാരിംശദ് അഹാന്യ് അദ്യ േദ്വ ച േമ നിഃസൃതസ്യ ൈവ
പുേഷ്യണ സ യാേതാ ഽസ്മി വേണ പുനരാഗതഃ
ശിഷ്യേയാർ ൈവ ഗദായുദ്ധം കാേമാ ഽസ്മി മാധവ
6 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ പരിഷ്വജ്യ ഹലായുധം
സ്വാഗതം കുശലം ചാൈസ്മ പര്യപൃച്ഛദ് യഥാതഥം
7 കൃഷ്ണൗ ചാപി മേഹഷ്വാസാവ് അഭിവാദ്യ ഹലായുധം
സസ്വജാേത പരി ീതൗ ിയമാണൗ യശസ്വിനൗ
8 മാ ീപു ൗ തഥാ ശൂരൗ ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
അഭിവാദ്യ സ്ഥിതാ രാജൻ രൗഹിേണയം മഹാബലം
9 ഭീമേസേനാ ഽഥ ബലവാൻ പു സ് തവ ജനാധിപ
തൈഥവ േചാദ്യത ഗദൗ പൂജയാം ആസതുർ ബലം
10 സ്വാഗേതന ച േത ത തിപൂജ്യ പുനഃ പുനഃ
പശ്യ യുദ്ധം മഹാബാേഹാ ഇതി േത രാമം അ വൻ
ഏവം ഊചുർ മഹാത്മാനം രൗഹിേണയം നരാധിപാഃ
11 പരിഷ്വജ്യ തദാ രാമഃ പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാൻ അപി
അപൃച്ഛത് കുശലം സർവാൻ പാണ്ഡവാംശ് ചാമിതൗജസഃ
തൈഥവ േത സമാസാദ്യ പ സ് തം അനാമയം
12 ത്യഭ്യർച്യ ഹലീ സർവാൻ ക്ഷ ിയാംശ് ച മഹാമനാഃ
കൃത്വാ കുശലസംയുക്താം സംവിദം ച യഥാ വയഃ
13 ജനാർദനം സത്യകിം ച േ മ്ണാ സ പരിഷസ്വേജ
മൂർധ്നി ൈചതാവ് ഉപാ ായ കുശലം പര്യപൃച്ഛത
14 തൗ ൈചനം വിധിവദ് രാജൻ പൂജയാം ആസതുർ ഗുരും

ഹ്മാണം ഇവ േദേവശം ഇേ ാേപ ൗ മുദാ യുതൗ
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15 തേതാ ഽ വീദ് ധർമസുേതാ രൗഹിേണയം അരിന്ദമം
ഇദം ാേ ാർ മഹായുദ്ധം പശ്യ രാേമതി ഭാരത
16 േതഷാം മേധ്യ മഹാബാഹുഃ ീമാൻ േകശവ പൂർവജഃ
ന്യവിശത് പരമ ീതഃ പൂജ്യമാേനാ മഹാരൈഥഃ
17 സ ബഭൗ രാജമധ്യേസ്ഥാ നീലവാസാഃ സിത ഭഃ
ദിവീവ നക്ഷ ഗൈണഃ പരികീർേണാ നിശാകരഃ
18 തതസ് തേയാഃ സംനിപാതസ് തുമുേലാ േലാമഹർഷണഃ
ആസീദ് അന്തകേരാ രാജൻ ൈവരസ്യ തവ പു േയാഃ
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അധ്യായം 34

1 [ജ്]
പൂർവം ഏവ യദാ രാമസ് തസ്മിൻ യുേദ്ധ ഉപസ്ഥിേത
ആമ ്യ േകശവം യാേതാ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹിതഃ ഭുഃ
2 സാഹായ്യം ധാർതരാ സ്യ ന ച കർതാസ്മി േകശവ
ന ൈചവ പാ പു ാണാം ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
3 ഏവം ഉക്ത്വാ തദാ രാേമാ യാതഃ ശ നിബർഹണഃ
തസ്യ ചാഗമനം ഭൂേയാ ഹ്മഞ് ശംസിതും അർഹസി
4 ആഖ്യാഹി േമ വിസ്തരതഃ കഥം രാമ ഉപസ്ഥിതഃ
കഥം ച ദൃഷ്ടവാൻ യുദ്ധം കുശേലാ ഹ്യ് അസി സത്തമ
5 [ൈവ]
ഉപ േവ്യ നിവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
േ ഷിേതാ ധൃതരാ സ്യ സമീപം മധുസൂദനഃ
ശമം തി മഹാവാേഹാ ഹിതാർഥം സർവേദഹിനാം
6 സ ഗത്വാ ഹാസ്തിനപുരം ധൃതരാ ം സേമത്യ ച
ഉക്തവാൻ വചനം തഥ്യം ഹിതം ൈചവ വിേശഷതഃ
ന ച തത് കൃതവാൻ രാജാ യഥാഖ്യാതം ഹി േത പുരാ
7 അനവാപ്യ ശമം ത കൃഷ്ണഃ പുരുഷസത്തമഃ
ആഗച്ഛത മഹാബാഹുർ ഉപ വ്യം ജനാധിപ
8 തതഃ ത്യാഗതഃ കൃേഷ്ണാ ധാർതരാ വിസർജിതഃ
അ ിയായാം നരവ്യാ പാണ്ഡവാൻ ഇദം അ വീത്
9 ന കുർവന്തി വേചാ മഹ്യം കുരവഃ കാലേചാദിതാഃ
നിർഗച്ഛധ്വം പാണ്ഡേവയാഃ പുേഷ്യണ സഹിതാ മയാ
10 തേതാ വിഭജ്യമാേനഷു ബേലഷു ബലിനാം വരഃ
േ ാവാച ാതരം കൃഷ്ണം രൗഹിേണേയാ മഹാമനാഃ
11 േതഷാം അപി മഹാബാേഹാ സാഹായ്യം മധുസൂദന

ിയതാം ഇതി തത് കൃേഷ്ണാ നാസ്യ ചേ വചസ് തദാ
12 തേതാ മന പരീതാത്മാ ജഗാമ യദുനന്ദനഃ
തീർഥയാ ാം ഹലധരഃ സരസ്വത്യാം മഹായശാഃ
ൈമേ നക്ഷ േയാേഗ സ്മ സഹിതഃ സർവയാദൈവഃ
13 ആ യാം ആസ േഭാജസ് തു ദുേര്യാദ്നനം അരിന്ദമഃ
യുയുധാേനന സഹിേതാ വാസുേദവസ് തു പാണ്ഡവാൻ
14 രൗഹിേണേയ ഗേത ശൂേര പുേഷ്യണ മധുസൂദനഃ
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പാണ്ഡേവയാൻ പുര ത്യ യയാവ് അഭിമുഖഃ കുരൂൻ
15 ഗച്ഛൻ ഏവ പഥിസ്ഥസ് തു രാമഃ േ ഷ്യാൻ ഉവാച ഹാ
സംഭാരാംസ് തീർഥയാ ായാം സാർേവാപകരണാനി ച
ആനയധ്വം ദ്വാരകായാ അഗ്നീൻ ൈവ യാജകാംസ് തഥാ
16 സുവർണം രജതം ൈചവ േധനുർ വാസാംസി വാജിനഃ
കുഞ്ജരാംശ് ച രഥാംശ് ൈചവ ഖേരാ ം വാഹനാനി ച
ക്ഷി ം ആനീയതാം സർവം തീർഥേഹേതാഃ പരിച്ഛദം
17 തിേ ാതഃ സരസ്വത്യാ ഗഛധ്വം ശീ ഗാമിനഃ
ഋത്വിജശ് ചാനയധ്വം ൈവ ശതശശ് ച ദ്വിജർഷഭാൻ
18 ഏവം സന്ദിശ്യ തു േ ഷ്യാൻ ബലേദേവാ മഹാബലഃ
തീർഥയാ ാം യയൗ രാജൻ കുരൂണാം ൈവശേസ തദാ
സരസ്വതീം തിേ ാതഃ സമു ാദ് അഭിജഗ്മിവാൻ
19 ഋത്വിഗ്ഭിശ് ച സുഹൃദ്ഭിശ് ച തഥാൈന്യർ ദ്വിജസത്തൈമഃ
രഥഗർൈജസ് തഥാൈശ്വശ് ച േ ൈഷ്യശ് ച ഭരതർഷഭ
േഗാഖേരാ യുൈക്തശ് ച യാൈനശ് ച ബഹുഭിർ വൃതഃ
20 ാന്താനാം ാന്തവപുഷാം ശിശൂനാം വിപുലായുഷാം
താനി യാനാനി േദേശഷു തീക്ഷ്യേന്ത സ്മ ഭാരത
ബുഭുക്ഷിതാനാം അർഥായ കൢപ്തം അന്നം സമന്തതഃ
21 േയാ േയാ യ ദ്വിേജാ േഭാ ം കാമം കാമയേത തദാ
തസ്യ തസ്യ തു തൈ വം ഉപജ സ് തദാ നൃപ
22 ത സ്ഥിതാ നരാ രാജൻ രൗഹിേണയസ്യ ശാസനാത്
ഭക്ഷ്യേപയസ്യ കുർവന്തി രാശീംസ് ത സമന്തതഃ
23 വാസാംസി ച മഹാർഹാണി പര്യങ്കാസ്തരണാനി ച
പൂജാർഥം ത കൢപ്താനി വി ാണാം സുഖം ഇച്ഛതാം
24 യ യഃ സ്വപേത വി ഃ ക്ഷ ിേയാ വാപി ഭാരത
ത ത തു തൈസ്യവ സർവം കൢപ്തം അദൃശ്യത
25 യഥാസുഖം ജനഃ സർവസ് തിഷ്ഠേത യാതി വാ തദാ
യാതു കാമസ്യ യാനാനി പാനാനി തൃഷിതസ്യ ച
26 ബുഭുക്ഷിതസ്യാ ചാന്നാനി സ്വാദൂനി ഭരതർഷഭ
ഉപജ ർ നരാസ് ത വ ാണ്യ് ആഭരണാനി ച
27 സ പന്ഥാഃ ബഭൗ രാജൻ സർവൈസ്യവ സുഖാവഹഃ
സ്വർേഗാപമസ് തദാ വീര നരാണാം ത ഗച്ഛതാം
28 നിത്യ മുദിേതാേപതഃ സ്വാദു ഭക്ഷഃ ശുഭാന്വിതഃ
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വിപണ്യാപണ പണ്യാനാം നാനാജനശൈതർ വൃതഃ
നാനാ മലേതാേപേതാ നാനാരത്നവിഭൂഷിതഃ
29 തേതാ മഹാത്മാ നിയേമ സ്ഥിതാത്മാ; പുേണ്യഷു തീർേഥഷു വസൂനി രാജൻ
ദദൗ ദ്വിേജഭ്യഃ തുദക്ഷിണാശ് ച; യദു വീേരാ ഹലഭൃത് തീതഃ
30 േദാഗ് ീശ് ച േധനൂശ് ച സഹ േശാ ൈവ; സുവാസസഃ കാഞ്ചനബദ്ധശൃം 
ഗീഃ
ഹയാംശ് ച നാനാവിധ േദശജാതാൻ; യാനാനി ദാസീശ് ച തഥാ ദ്വിേജഭ്യഃ
31 രത്നാനി മുക്താമണിവി മം ച; ശൃംഗീ സുവർണം രജതം ച ശു ം
അേയാ മയം താ മയം ച ഭാണ്ഡം; ദദൗ ദ്വിജാതി വേരഷു രാമഃ
32 ഏവം സ വിത്തം ദദൗ മഹാത്മാ; സരസ്വതീ തീർഥവേരഷു ഭൂരി
യയൗ േമണാ തിമ ഭാവസ്; തതഃ കുരുേക്ഷ ം ഉദാരവൃത്തഃ
33 [ജ്]
സാരസ്വതാനാം തീർഥാനാം ഗുേണാത്പത്തിം വദസ്വ േമ
ഫലം ച ദ്വിപദാം േ ഷ്ഠ കർമ നിർവൃത്തിം ഏവ ച
34 യഥാ മം ച ഭഗവംസ് തീർഥാനാം അനുപൂർവശഃ

ഹ്മൻ ഹ്മവിദാം േ ഷ്ഠ പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
35 [ൈവ]
തീർഥാനാം വിസ്തരം രാജൻ ഗുേണാത്പത്തിം ച സർവശഃ
മേയാച്യമാനാം ശൃണു ൈവ പുണ്യാം രാേജ കൃത്സ്നശഃ
36 പൂർവം മഹാരാജ യദു വീര; ഋത്വിക് സുഹൃദ് വി ഗൈണശ് ച സാർധം
പുണ്യം ഭാസം സമുപാജഗാമ; യേ ാഡു രാഡ് യക്ഷ്മണാ ിശ്യമാനഃ
37 വിമുക്തശാപഃ പുനർ ആപ്യ േതജഃ; സർവം ജഗദ് ഭാസയേത നേര
ഏവം തു തീർഥ വരം പൃഥിവ്യാം; ഭാസനാത് തസ്യ തതഃ ഭാസഃ
38 [ജ്]
കിമർഥം ഭഗവാൻ േസാേമാ യക്ഷ്മണാ സമഗൃഹ്യത
കഥം ച തീർഥ വേര തസ്മിംശ് ചേ ാ ന്യമജ്ജത
39 കഥം ആ ത്യ തസ്മിംസ് തു പുനർ ആപ്യായിതഃ ശശീ
ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ വിസ്തേരണ മഹാമുേന
40 [ൈവ]
ദക്ഷസ്യ തനയാ യാസ് താഃ ാദുരാസൻ വിശാം പേത
സ സപ്ത വിംശതിം കന്യാ ദക്ഷഃ േസാമായ ൈവ ദദൗ
41 നക്ഷ േയാഗനിരതാഃ സംഖ്യാനാർഥം ച ഭാരത
പേത്ന്യാ ൈവ തസ്യ രാേജ േസാമസ്യ ശുഭലക്ഷണാഃ
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42 താസ് തു സർവാ വിശാലാേക്ഷ്യാ രൂേപണാ തിമാ ഭുവി
അത്യരിച്യത താസാം തു േരാഹിണീ രൂപസമ്പദാ
43 തതസ് തസ്യാം സ ഭഗവാൻ ീതിം ചേ നിശാകരഃ
സാസ്യ ഹൃദ്യ ബഭൂവാദ്യ തസ്മാത് താം ബുഭുേജ സദാ
44 പുരാ ഹി േസാേമാ രാേജ േരാഹിണ്യാം അവസച് ചിരം
തേതാ ഽസ്യ കുപിതാന്യ് ആസൻ നക്ഷ ാണി മഹാത്മനഃ
45 താ ഗത്വാ പിതരം ാഹുഃ ജാപതിം അത ിതാഃ
േസാേമാ വസതി നാസ്മാസു േരാഹിണീം ഭജേത സദാ
46 താ വയം സഹിതാഃ സർവാസ് ത്വത്സകാേശ േജശ്വര
വത്സ്യാേമാ നിയതാഹാരാസ് തപശ്ചരണതത്പരാഃ
47 ത്വാ താസാം തു വചനം ദക്ഷഃ േസാമം അഥാ വീത്
സമം വർതസ്യ ഭാര്യാസു മാ ത്വാധർേമാ മഹാൻ േശത്
48 താശ് ച സർവാ വീദ് ദേക്ഷാ ഗച്ഛധ്വം േസാമം അന്തികാത്
സമം വത്സ്യതി സർവാസു ച മാ മമ ശാസനാത്
49 വിസൃഷ്ടാസ് താസ് തദാ ജ ഃ ശീതാംശുഭവനം തദാ
തഥാപി േസാേമാ ഭഗവാൻ പുനർ ഏവ മഹീപേത
േരാഹിണീം നിവസത്യ് ഏവ ീയമാേണാ മുഹുർ മുഹുഃ
50 തതസ് താഃ സഹിതാഃ സർവാ ഭൂയഃ പിതരം അ വൻ
തവ ശു ഷേണ യുക്താ വത്സ്യാേമാ ഹി തവാ േമ
േസാേമാ വസതി നാസ്മാസു നാകേരാദ് വചനം തവ
51 താസാം തദ് വചനം ത്വാ ദക്ഷഃ േസാമം അഥാ വീത്
സമം വർതസ്വ ഭാര്യാസു മാ ത്വാം ശേപ്സ്യ വിേരാചന
52 അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം ദക്ഷസ്യ ഭഗവാഞ് ശശീ
േരാഹിണ്യാ സാർധം അവസത് തതസ് താഃ കുപിതാഃ പുനഃ
53 ഗത്വാ ച പിതരം ാഹുഃ ണമ്യ ശിരസാ തദാ
േസാേമാ വസതി നാസ്മാസു തസ്മാൻ നഃ ശരണം ഭവ
54 േരാഹിണ്യാം ഏവ ഭഗവൻ സദാ വസതി ച മാഃ
തസ്മാൻ നസ് ാഹി സർവാ ൈവ യഥാ നഃ േസാമ ആവിേശത്
55 തച് ത്വാ ഭഗവാൻ േദ്ധാ യക്ഷ്മാണം പൃഥിവീപേത
സസർവ േരാഷാത് േസാമായ സ േചാഡു പതിം ആവിശത്
56 സ യക്ഷ്മണാഭിഭൂതാത്മാക്ഷീയതാഹർ അഹഃ ശശീ
യത്നം ചാപ്യ് അകേരാദ് രാജൻ േമാക്ഷാർഥം തസ്യ യക്ഷ്മണഃ
57 ഇേഷ്ട്വഷ്ടിഭിർ മഹാരാജ വിവിധാഭിർ നിശാകരഃ
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ന ചാമുച്യത ശാപാദ് ൈവ ക്ഷയം ൈചവാഭ്യഗച്ഛത
58 ക്ഷീയമാേണ തതഃ േസാേമ ഓഷേധ്യാ ന ജജ്ഞിേര
നിരാസ്വാദ രസാഃ സർവാ ഹതവീര്യാശ് ച സർവശഃ
59 ഓഷധീനാം ക്ഷേയ ജാേത ാണിനാം അപി സങ്ക്ഷയഃ
കൃശാശ് ചാസൻ ജാഃ സർവാഃ ക്ഷീയമാേണ നിശാകേര
60 തേതാ േദവാഃ സമാഗമ്യ േസാമം ഊചുർ മഹീപേത
കിം ഇദം ഭവേതാ രൂപം ഈദൃശം ന കാശേത
61 കാരണം ഹി നഃ സർവം േയേനദം േത മഹദ് ഭയം

ത്വാ തു വചനം ത്വേത്താ വിധാസ്യാമസ് തേതാ വയം
62 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച സർവാംസ് താഞ് ശശലക്ഷണഃ
ശാപം ച കാരണം ൈചവ യക്ഷ്മാണം ച തഥാത്മനഃ
63 േദവാസ് തസ്യ വചഃ ത്വാ ഗത്വാ ദക്ഷം അഥാ വൻ

സീദ ഭഗവൻ േസാേമ ശാപശ് ൈചഷ നിവർത്യതാം
64 അസൗ ഹി ച മാഃ ക്ഷീണഃ കിം ചിച് േഛേഷാ ഹി ലക്ഷ്യേത
ക്ഷയാച് ൈചവാസ്യ േദേവശ ജാശ് ചാപി ഗതാഃ ക്ഷയം
65 വീരുദ് ഓഷധയശ് ൈചവ ബീജാനി വിവിധാനി ച
തഥാ വയം േലാകഗുേരാ സാദം കർതും അർഹസി
66 ഏവം ഉക്തസ് തദാ ചിന്ത്യ ാഹ വാക്യം ജാപതിഃ
ൈനതച് ഛക്യം മമ വേചാ വ്യാവർതയിതും അന്യഥാ
േഹതുനാ തു മഹാഭാഗാ നിവർതിഷ്യതി േകന ചിത്
67 സമം വർതതു സർവാസു ശശീ ഭാര്യാസു നിത്യശഃ
സരസ്വത്യാ വേര തീർേഥ ഉന്മജ്ജഞ് ശശലക്ഷണഃ
പുനർ വർധിഷ്യേത േദവാസ് തദ് ൈവ സത്യം വേചാ മമ
68 മാസാർധം ച ക്ഷയം േസാേമാ നിത്യം ഏവ ഗമിഷ്യതി
മാസാർധം ച തദാ വൃദ്ധിം സത്യം ഏതദ് വേചാ മമ
69 സരസ്വതീം തതഃ േസാേമാ ജഗാമ ഋഷിശാസനാത്

ഭാസം പരമം തീർഥം സരസ്വത്യാ ജഗാമ ഹ
70 അമാവാസ്യാം മഹാേതജാസ് തേ ാന്മജ്ജൻ മഹാദ തിഃ
േലാകാൻ ഭാസയാം ആസ ശീതാംശുത്വം അവാപ ച
71 േദവാശ് ച സർേവ രാേജ ഭാസം ാപ്യ പുഷ്കലം
േസാേമന സഹിതാ ഭൂത്വാ ദക്ഷസ്യ മുേഖ ഽഭവൻ
72 തതഃ ജാപതിഃ സർവാ വിസസർജാഥ േദവതാഃ
േസാമം ച ഭഗവാൻ ീേതാ ഭൂേയാ വചനം അ വീത്
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73 മാവമംസ്ഥാഃ ിയഃ പു മാ ച വി ാൻ കദാ ചന
ഗച്ഛ യുക്തസദാ ഭൂത്വാ കുരു ൈവ ശാസനം മമ
74 സ വിസൃേഷ്ടാ മഹാരാജ ജഗാമാഥ സ്വം ആലയം

ജാശ് ച മുദിതാ ഭൂത്വാ േഭാജേന ച യഥാ പുരാ
75 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യഥാ ശേപ്താ നിശാകരഃ

ഭാസം ച യഥാ തീർഥം തീർഥാനാം വരം ഹ്യ് അഭൂത്
76 അമാവാസ്യാം മഹാരാജ നിത്യശഃ ശശലക്ഷണഃ
സ്നാത്വാ ഹ്യ് ആപ്യായേത ീമാൻ ഭാേസ തീർഥ ഉത്തേമ
77 അതശ് ൈചനം ജാനന്തി ഭാസം ഇതി ഭൂമിപ

ഭാം ഹി പരമാം േലേഭ തസ്മിന്ന് ഉന്മജ്ജ്യ ച മാഃ
78 തതസ് തു ചമേസാദ്േഭദം അച തസ് ത്വ് അഗമദ് ബലീ
ചമേസാദ്േഭദ ഇത്യ് ഏവം യം ജനാഃ കഥയന്ത്യ് ഉത
79 ത ദത്ത്വാ ച ദാനാനി വിശിഷ്ടാനി ഹലായുധഃ
ഉഷിത്വാ രജനീം ഏകാം സ്നാത്വാ ച വിധിവത് തദാ
80 ഉദപാനം അഥാഗച്ഛത് ത്വരാവാൻ േകശവാ ജഃ
ആദ്യം സ്വസ്ത്യയനം ൈചവ ത ാവാപ്യ മഹത് ഫലം
81 സ്നിഗ്ധത്വാദ് ഓഷധീനാം ച ഭൂേമശ് ച ജനേമജയ
ജാനന്തി സിദ്ധാ രാേജ നഷ്ടാം അപി സരസ്വതീം
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അധ്യായം 35

1 [ൈവ]
തസ്മാൻ നദീ ഗതം ചാപി ഉദപാനം യശസ്വിനഃ

ിതസ്യ ച മഹാരാജ ജഗാമാഥ ഹലായുധഃ
2 ത ദത്ത്വാ ബഹു വ്യം പൂജയിത്വാ തഥാ ദ്വിജാൻ
ഉപ ശ്യ ച തൈ വ ഹൃേഷ്ടാ മുസലായുധഃ
3 ത ധർമപേരാ ഹ്യ് ആസീത് ിതഃ സ സുമഹാതപാഃ
കൂേപ ച വസതാ േതന േസാമഃ പീേതാ മഹാത്മനാ
4 ത ൈചനം സമു ജ്യ ാതരൗ ജഗ്മതുർ ഗൃഹാൻ
തതസ് തൗ ൈവ ശശാപാഥ ിേതാ ാഹ്മണസത്തമഃ
5 [ജ്]
ഉദപാനം കഥം ഹ്മൻ കഥം ച സുമഹാതപാഃ
പതിതഃ കിം ച സന്ത്യേക്താ ാതൃഭ്യാം ദ്വിജസത്തമഃ
6 കൂേപ കഥം ച ഹിൈത്വനം ാതരൗ ജഗ്മതുർ ഗൃഹാൻ
ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ ഹ്മൻ യദി ാവ്യം ഹി മന്യേസ
7 [ൈവ]
ആസൻ പൂർവയുേഗ രാജൻ മുനേയാ ാതരസ് യഃ
ഏകതശ് ച ദ്വിതശ് ൈചവ ിതശ് ചാദിത്യസംനിഭാഃ
8 സർേവ ജാപതിസമാഃ ജാവന്തസ് തൈഥവ ച

ഹ്മേലാകജിതഃ സർേവ തപസാ ഹ്മവാദിനഃ
9 േതഷാം തു തപസാ ീേതാ നിയേമന ദേമന ച
അഭവദ് ഗൗതേമാ നിത്യം പിതാ ധർമരതഃ സദാ
10 സ തു ദീർേഘണ കാേലന േതഷാം ീതിം അവാപ്യ ച
ജഗാമ ഭഗവാൻ സ്ഥാനം അനുരൂപം ഇവാത്മനഃ
11 രാജാനസ് തസ്യ േയ പൂർേവ യാജ്യാ ഹ്യ് ആസൻ മഹാത്മനഃ
േത സർേവ സ്വർഗേത തസ്മിംസ് തസ്യ പു ാൻ അപൂജയൻ
12 േതഷാം തു കർമണാ രാജംസ് തൈഥവാധ്യയേനന ച

ിതഃ സ േ ഷ്ഠതാം ാപ യൈഥവാസ്യ പിതാ തഥാ
13 തം സ്മ സർേവ മഹാഭാഗാ മുനയഃ പുണ്യലക്ഷണാഃ
അപൂജയൻ മഹാഭാഗം തഥാ വിദ്വത്തൈയവ തു
14 കദാചിദ് ധി തേതാ രാജൻ ാതരാവ് ഏകത ദ്വിതൗ
യജ്ഞാർഥം ച തുശ് ചിത്തം ധനാർഥം ച വിേശഷതഃ
15 തേയാശ് ചിന്താ സമഭവത് ിതം ഗൃഹ്യ പരന്തപ
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യാജ്യാൻ സർവാൻ ഉപാദായ തിഗൃഹ്യ പശൂംസ് തതഃ
16 േസാമം പാസ്യാമേഹ ഹൃഷ്ടാഃ ാപ്യ യജ്ഞം മഹാഫലം
ച ശ് ൈചവ മഹാരാജ ാതരസ് യ ഏവ ഹ
17 തഥാ തു േത പരി മ്യ യാജ്യാൻ സർവാൻ പശൂൻ തി
യാജയിത്വാ തേതാ യാജ്യാംൽ ലബ്ധ്വാ ച സുബഹൂൻ പശൂൻ
18 യാേജ്യന കർമണാ േതന തിഗൃഹ്യ വിധാനതഃ

ാചീം ദിശം മഹാത്മാന ആജ സ് േത മഹർഷയഃ
19 ിതസ് േതഷാം മഹാരാജ പുരസ്താദ് യാതി ഹൃഷ്ടവത്
ഏകതശ് ച ദ്വിതശ് ൈചവ പൃഷ്ഠതഃ കാലയൻ പശൂൻ
20 തേയാശ് ചിന്താ സമഭവദ് ദൃഷ്ട്വാ പശുഗണം മഹത്
കഥം ന സ ർ ഇമാ ഗാവ ആവാഭ്യാം ൈവ വിനാ ിതം
21 താവ് അേന്യാന്യം സമാഭാഷ്യ ഏകതശ് ച ദ്വിതശ് ച ഹ
യദ് ഊചതുർ മിഥഃ പാപൗ തൻ നിേബാധ ജേനശ്വര
22 ിേതാ യേജ്ഞഷു കുശലസ് ിേതാ േവേദഷു നിഷ്ഠിതഃ
അന്യാസ് ിേതാ ബഹുതരാ ഗാവഃ സമുപലപ്സ്യേത
23 തദ് ആവാം സഹിതൗ ഭൂത്വാ ഗാഃ കാല്യ ജാവേഹ

ിേതാ ഽപി ഗഛതാം കാമം ആവാഭ്യാം ൈവ വിനാകൃതഃ
24 േതഷാം ആഗച്ഛതാം രാ ൗ പഥി സ്ഥാേന വൃേകാ ഽഭവത്
തഥാ കൂേപ ഽവിദൂേര ഽഭൂത് സരസ്വത്യാസ് തേട മഹാൻ
25 അഥ ിേതാ വൃകം ദൃഷ്ട്വാ പഥി തിഷ്ഠന്തം അ തഃ
തദ്ഭയാദ് അപസർപൻ ൈവ തസ്മിൻ കൂേപ പപാത ഹ
അഗാേധ സുമഹാേഘാേര സർവഭൂതഭയങ്കേര
26 ിതസ് തേതാ മഹാഭാഗഃ കൂപേസ്ഥാ മുനിസത്തമഃ
ആർതനാദം തതശ് ചേ തൗ തു ശു വതുർ മുനീ
27 തം ജ്ഞാത്വാ പതിതം കൂേപ ാതരാവ് ഏകത ദ്വിതൗ
വൃക ാസാ ച േലാഭാച് ച സമു ജ്യ ജഗ്മതുഃ
28 ാതൃഭ്യാം പശുലുബ്ധാഭ്യാം ഉ ഷ്ടഃ സ മഹാതപാഃ
ഉദപാേന മഹാരാജ നിർജേല പാംസുസംവൃേത
29 ിത ആത്മാനം ആലക്ഷ്യ കൂേപ വീരുത് തൃണാവൃേത
നിമഗ്നം ഭരതേ ഷ്ഠ പാപകൃൻ നരേക യഥാ
30 ബുദ്ധ്യാ ഹ്യ് അഗണയത് ാേജ്ഞാ മൃേത്യാർ ഭീേതാ ഹ്യ് അേസാമപഃ
േസാമഃ കഥം നു പാതവ്യ ഇഹേസ്ഥന മയാ ഭേവത്
31 സ ഏവം അനുസഞ്ചിന്ത്യ തസ്മിൻ കൂേപ മഹാതപാഃ
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ദദർശ വീരുധം ത ലംബമാനാം യദൃച്ഛയാ
32 പാംസു േസ്ത തതഃ കൂേപ വിചിന്ത്യ സലിലം മുനിഃ
അഗ്നീൻ സങ്കൽപയാം ആസ േഹാേ ചാത്മാനം ഏവ ച
33 തതസ് താം വീരുധം േസാമം സങ്കൽപ്യ സുമഹാതപാഃ
ഋേച്ചാ യജൂംഷി സാമാനി മനസാ ചിന്തയൻ മുനിഃ

ാഹാണഃ ശർകരാഃ കൃത്വാ ചേ ഽഭിഷവം നൃപ
34 ആജ്യം ച സലിലം ചേ ഭാഗാംശ് ച ിദിവൗകസാം
േസാമസ്യാഭിഷവം കൃത്വാ ചകാര തുമുലം ധ്വനിം
35 സ ചാവിശദ് ദിവം രാജൻ സ്വരഃ ൈശക്ഷസ് ിതസ്യ ൈവ
സമവാപ ച തം യജ്ഞം യേഥാക്തം ഹ്മവാദിഭിഃ
36 വർതമാേന തഥാ യേജ്ഞ ിതസ്യ സുമഹാത്മനഃ
ആവിഗ്നം ിദിവം സർവം കാരണം ച ന ബുധ്യേത
37 തതഃ സുതുമുലം ശബ്ദം ശു ാവാഥ ബൃഹ തിഃ

ത്വാ ൈചവാ വീദ് േദവാൻ സർവാൻ േദവപുേരാഹിതഃ
38 ിതസ്യ വർതേത യജ്ഞസ് ത ഗച്ഛാമേഹ സുരാഃ
സ ഹി ദ്ധഃ സൃേജദ് അന്യാൻ േദവാൻ അപി മഹാതപാഃ
39 തച് ത്വാ വചനം തസ്യ സഹിതാഃ സർവേദവതാഃ

യയുസ് ത യ ാസൗ ിത യജ്ഞഃ വർതേത
40 േത ത ഗത്വാ വിഭുധാസ് തം കൂപം യ സ ിതഃ
ദദൃശുസ് തം മഹാത്മാനം ദീഷ്കിതം യജ്ഞകർമസു
41 ദൃഷ്ട്വാ ൈചനം മഹാത്മാനം ിയാ പരമയാ യുതം
ഊചുശ് ചാഥ മഹാഭാഗം ാപ്താ ഭാഗാർഥിേനാ വയം
42 അഥാ വീദ് ഋഷിർ േദവാൻ പശ്യധ്വം മാം ദിവൗകസഃ
അസ്മിൻ തിഭേയ കൂേപ നിമഗ്നം നഷ്ടേചതസം
43 തതസ് ിേതാ മഹാരാജ ഭാഗാംസ് േതഷാം യഥാവിധി
മ യുക്താൻ സമദദാത് േത ച ീതാസ് തദാഭവൻ
44 തേതാ യഥാവിധി ാപ്താൻ ഭാഗാൻ ാപ്യ ദിവൗകസഃ

ീതാത്മാേനാ ദദുസ് തൈസ്മ വരാൻ യാൻ മനേസച്ഛതി
45 സ തു വേ വരം േദവാംസ് ാതും അർഹഥ മാം ഇതഃ
യശ് േചേഹാപ േശത് കൂേപ സ േസാമപ ഗതിം ലേഭത്
46 ത േചാർമിമതീ രാജന്ന് ഉത്പപാത സരസ്വതീ
തേയാത്ക്ഷിപ്തസ് ിതസ് തസ്ഥൗ പൂജയംസ് ിദിവൗകസഃ
47 തേഥതി േചാക്ത്വാ വിബുധാ ജ രാജൻ യഥാഗതം
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ിതശ് ചാപ്യ് അഗമത് ീതഃ സ്വം ഏവ നിലയം തദാ
48 ദ്ധഃ സ തു സമാസാദ്യ താവ് ഋഷീ ാതരൗ തദാ
ഉവാച പരുഷം വാക്യം ശശാപ ച മഹാതപാഃ
49 പശുലുബ്ധൗ യുവാം യസ്മാൻ മാം ഉ ജ്യ ധാവിതൗ
തസ്മാദ് രൂേപണ േതഷാം ൈവ ദം ിണ്ണാം അഭിതശ് ചരൗ
50 ഭവിതാരൗ മയാ ശപ്തൗ പാേപനാേനന കർമണാ

സവശ് ൈചവ യുവേയാർ േഗാലാംഗൂലർഷ്ക വാനരാഃ
51 ഇത്യ് ഉേക്ത തു തദാ േതന ക്ഷണാദ് ഏവ വിശാം പേത
തഥാ ഭൂതാവ് അദൃേശ്യതാം വചനാത് സത്യവാദിനഃ
52 ത ാപ്യ് അമിതവി ാന്തഃ ഷ്ട്വാ േതായം ഹലായുധഃ
ദത്ത്വാ ച വിവിധാൻ ദായാൻ പൂജയിത്വാ ച ൈവ ദ്വിജാൻ
53 ഉദപാനം ച തം ദൃഷ്ട്വാ ശസ്യ ച പുനഃ പുനഃ
നദീ ഗതം അദീനാത്മാ ാേപ്താ വിനശനം തദാ
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അധ്യായം 36

1 [ൈവ]
തേതാ വിനശനം രാജന്ന് ആജഗാമ ഹലായുധഃ
ശൂ ാഭീരാൻ തി േദ്വഷാദ് യ നഷ്ടാ സരസ്വതീ
2 യസ്മാത് സാ ഭരതേ ഷ്ഠ േദ്വഷാൻ നഷ്ടാ സരസ്വതീ
തസ്മാത് തദ് ഋഷേയാ നിത്യം ാഹുർ വിനശേനതി ഹ
3 തച് ചാപ്യ് ഉപ ശ്യ ബലഃ സരസ്വത്യാം മഹാബലഃ
സുഭൂമികം തേതാ ഽഗച്ഛത് സരസ്വത്യാസ് തേട വേര
4 ത ചാപ്സരസഃ ശു ാ നിത്യകാലം അത ിതാഃ

ീഡാഭിർ വിമലാഭിശ് ച ീഡന്തി വിമലാനനാഃ
5 ത േദവാഃ സഗന്ധർവാ മാസി മാസി ജേനശ്വര
അഭിഗച്ഛന്തി തത് തീർഥം പുണ്യം ാഹ്മണ േസവിതം
6 ത ാദൃശ്യന്ത ഗന്ധർവാസ് തൈഥവാപ്സരസാം ഗണാഃ
സേമത്യ സഹിതാ രാജൻ യഥാ ാപ്തം യഥാസുഖം
7 ത േമാദന്തി േദവാശ് ച പിതരശ് ച സവീരുധഃ
പുൈണ്യഃ പുൈഷ്പഃ സദാ ദിൈവ്യഃ കീര്യമാണാഃ പുനഃ പുനഃ
8 ആ ീഡഭൂമിഃ സാ രാജംസ് താസാം അപ്സരസാം ശുഭാ
സുഭൂമിേകതി വിഖ്യാതാ സരസ്വത്യാസ് തേട വേര
9 ത സ്നാത്വാ ച ദത്ത്വാ ച വസു വിേ ഷു മാധവഃ

ത്വാ ഗീതാം ച തദ് ദിവ്യം വാദി ാണാം ച നിഃസ്വനം
10 ഛായാശ് ച വിപുലാ ദൃഷ്ട്വാ േദവഗന്ധർവരക്ഷസാം
ഗന്ധർവാണാം തതസ് തീർഥം ആഗച്ഛദ് േരാഹിണീ സുതഃ
11 വിശ്വാവസുമുഖാസ് ത ഗന്ധർവാസ് തപസാന്വിതാഃ
നൃത്തവാദി ഗീതം ച കുർവന്തി സുമേനാരമം
12 ത ദത്ത്വാ ഹലധേരാ വിേ േഭ്യാ വിവിധം വസു
അജാവികം േഗാഖേരാ ം സുവർണം രജതം തഥാ
13 േഭാജയിത്വാ ദ്വിജാൻ കാൈമഃ സന്തർപ്യ ച മഹാധൈനഃ

യയൗ സഹിേതാ വിൈ ഃ യമാനശ് ച മാധവഃ
14 തസ്മാദ് ഗന്ധർവതീർഥാച് ച മഹാബാഹുർ അരിന്ദമഃ
ഗർഗ േ ാേതാ മഹാതീർഥം ആജഗാൈമക കുണ്ഡലീ
15 യ ഗർേഗണ വൃേദ്ധന തപസാ ഭാവിതാത്മനാ
കാലജ്ഞാനഗതിശ് ൈചവ േജ്യാതിഷാം ച വ്യതി മഃ
16 ഉത്പാതാ ദാരുണാശ് ൈചവ ശുഭാശ് ച ജനേമജയ
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സരസ്വത്യാഃ ശുേഭ തീർേഥ വിഹിതാ ൈവ മഹാത്മനാ
തസ്യ നാമ്നാ ച തത് തീർഥം ഗർഗ േ ാത ഇതി തം
17 ത ഗർഗ മഹാഭാഗം ഋഷയഃ സു താ നൃപ
ഉപാസാം ച ിേര നിത്യം കാലജ്ഞാനം തി േഭാ
18 ത ഗത്വാ മഹാരാജ ബലഃ േശ്വതാനുേലപനഃ
വിധിവദ് ധി ധനം ദത്ത്വാ മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
19 ഉച്ചാവചാംസ് തഥാ ഭക്ഷ്യാൻ ദ്വിേജേഭ്യാ വി ദായ സഃ
നീലവാസാസ് തേതാ ഽഗച്ഛച് ഛംഖതീർഥം മഹായശാഃ
20 ത ാപശ്യൻ മഹാശംഖം മഹാേമരും ഇേവാ ിതം
േശ്വതപർവത സങ്കാശം ഋഷിസംൈഘർ നിേഷവിതം
സരസ്വത്യാസ് തേട ജാതം നഗം താലധ്വേജാ ബലീ
21 യക്ഷാ വിദ്യാധരാശ് ൈചവ രാക്ഷസാശ് ചാമിതൗജസഃ
പിശാചാശ് ചാമിതബലാ യ സിദ്ധാഃ സഹ ശഃ
22 േത സർേവ ഹ്യ് അശനം ത്യക്ത്വാ ഫാലം തസ്യാ വന േതഃ

ൈതശ് ച നിയൈമശ് ൈചവ കാേല കാേല സ്മ ഭുഞ്ജേത
23 ാൈപ്തശ് ച നിയൈമസ് ൈതസ് ൈതർ വിചരന്തഃ പൃഥക് പൃഥക്
അദൃശ്യമാനാ മനുൈജർ വ്യചരൻ പുരുഷർഷഭ
24 ഏവം ഖ്യാേതാ നരപേത േലാേക ഽസ്മിൻ സ വന തിഃ
ത തീർഥം സരസ്വത്യാഃ പാവനം േലാകവി തം
25 തസ്മിംശ് ച യദുശാർദൂേലാ ദത്ത്വാ തീർേഥ യശസ്വിനാം
താ ായസാനി ഭാണ്ഡാനി വ ാണി വിവിധാനി ച
26 പൂജായിത്വാ ദ്വിജാംശ് ൈചവ പൂജിതശ് ച തേപാധൈനഃ
പുണ്യം ൈദ്വതവനം രാജന്ന് ആജഗാമ ഹലായുധഃ
27 ത ഗത്വാ മുനീൻ ദൃഷ്ട്വാ നാനാേവഷധരാൻ ബലഃ
ആ ത്യ സലിേല ചാപി പൂജയാം ആസ ൈവ ദ്വിജാൻ
28 തൈഥവ ദത്ത്വാ വിേ ഭ്യഃ പേരാേഭാഗാൻ സുപുഷ്കലാൻ
തതഃ ായാദ് ബേലാ രാജൻ ദക്ഷിേണന സരസ്വതീം
29 ഗത്വാ ൈചവ മഹാബാഹുർ നാതിദൂരം മഹായശാഃ
ധർമാത്മാ നാഗധന്വാനം തീർഥം ആഗമദ് അച തഃ
30 യ പന്നഗരാജസ്യ വാസുേകഃ സംനിേവശനം
മഹാദ േതർ മഹാരാജ ബഹുഭിഃ പന്നൈഗർ വൃതം
യ ാസന്ന് ഋഷയഃ സിദ്ധാഃ സഹ ാണി ചതുർദശ
31 യ േദവാഃ സമാഗമ്യ വാസുകിം പന്നേഗാത്തമം
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സർവപന്നഗ രാജാനം അഭ്യഷിഞ്ചൻ യഥാവിധി
പന്നേഗേഭ്യാ ഭയം ത വിദ്യേത ന സ്മ കൗരവ
32 ത ാപി വിധിവദ് ദത്ത്വാ വിേ േഭ്യാ രത്നസഞ്ചയാൻ

ായാത് ാചീം ദിശം രാജൻ ദീപ്യമാനഃ സ്വേതജസാ
33 ആ ത്യ ബഹുേശാ ഹൃഷ്ടസ് േതഷു തീർേഥഷു ലാംഗലീ
ദത്ത്വാ വസു ദ്വിജാതിേഭ്യാ ജഗാമാതി തപസ്വിനഃ
34 ത സ്ഥാൻ ഋഷിസംഘാംസ് താൻ അഹിവാദ്യ ഹലായുധഃ
തേതാ രാേമാ ഽഗമത് തീർഥം ഋഷിഭിഃ േസവിതം മഹത്
35 യ ഭൂേയാ നിവവൃേത ാങ്മുഖാ ൈവ സരസ്വതീ
ഋഷീണാം ൈനമിേഷയാണാം അേവക്ഷാർഥം മഹാത്മനാം
36 നിവൃത്താം താം സരിേ ഷ്ഠാം ത ദൃഷ്ട്വാ തു ലാംഗലീ
ബഭൂവ വിസ്മിേതാ രാജൻ ബലാഃ േശ്വതാനുേലപനഃ
37 [ജ്]
കസ്മാത് സാരസ്വതീ ഹ്മൻ നിവൃത്താ ാങ്മുഖീ തതഃ
വ്യാഖ്യാതും ഏതദ് ഇച്ഛാമി സർവം അധ്വര സത്തമ
38 കസ്മിംശ് ച കാരേണ ത വിസ്മിേതാ യദുനന്ദനഃ
വിനിവൃത്താ സരിേ ഷ്ഠാ കഥം ഏതദ് ദ്വിേജാത്തമ
39 [ൈവ]
പൂർവം കൃതയുേഗ രാജൻ ൈനമിേഷയാസ് തപസ്വിനഃ
വർതമാേന സുബഹുേല സേ ദ്വാദശ വാർഷിേക
ഋഷേയാ ബഹേവാ രാജംസ് ത സ തിേപദിേര
40 ഉഷിത്വാ ച മഹാഭാഗാസ് തസ്മിൻ സേ യഥാവിധി
നിവൃേത്ത ൈനമിേഷേയ ൈവ സേ ദ്വാദശ വാർഷിേക
ആജ ർ ഋഷയസ് ത ബഹവസ് തീർഥകാരണാത്
41 ഋഷീണാം ബഹുലാത്വാത് തു സരസ്വത്യാ വിശാം പേത
തീർഥാനി നഗരായേന്ത കൂേല ൈവ ദക്ഷിേണ തദാ
42 സമന്തപഞ്ചകം യാവത് താവത് േത ദ്വിജസത്തമാഃ
തീർഥേലാഭാൻ നരവ്യാ നദ്യാസ് തീരം സമാ ിതാഃ
43 ജുഹ്വതാം ത േതഷാം തു മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
സ്വാധ്യാേയനാപി മഹതാ ബഭൂവുഃ പൂരിതാ ദിശഃ
44 അഗ്നിേഹാൈ സ് തതസ് േതഷാം ഹൂയമാൈനർ മഹാത്മനാം
അേശാഭത സരിേ ഷ്ഠാ ദീപ്യമാൈനഃ സമന്തതഃ
45 വാലഖില്യാ മഹാരാജ അശ്മകുട്ടാശ് ച താപസാഃ
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ദേന്താലൂഖലിനശ് ചാേന്യ സ ക്ഷാലാസ് തഥാപേര
46 വായുഭക്ഷാ ജലാഹാരാഃ പർണഭക്ഷാശ് ച താപസാഃ
നാനാ നിയമയുക്താശ് ച തഥാ സ്ഥണ്ഡിലശായിനഃ
47 ആസൻ ൈവ മുനയസ് ത സരസ്വത്യാഃ സമീപതഃ
േശാഭയന്തഃ സരിേ ഷ്ഠാം ഗംഗാം ഇവ ദിവൗകസഃ
48 തതഃ പശ്ചാത് സമാേപതുർ ഋഷയഃ സ യാജിനഃ
േത ഽവകാശം ന ദദൃശുഃ കുരുേക്ഷേ മഹാ താഃ
49 തേതാ യേജ്ഞാപവീൈതസ് േത തത് തീർഥം നിർമിമായ ൈവ
ജുഹുവുശ് ചാഗ്നിേഹാ ാണി ച ശ് ച വിവിധാഃ ിയാഃ
50 തതസ് തം ഋഷിസാംഘാതം നിരാശം ചിന്തയാന്വിതം
ദർശയാം ആസ രാേജ േതഷാം അർേഥ സരസ്വതീ
51 തതഃ കുഞ്ജാൻ ബഹൂൻ കൃത്വാ സംനിവൃത്താ സരിദ് വരാ
ഋഷീണാം പുണ്യതപസാം കാരുണ്യാജ് ജനേമജയ
52 തേതാ നിവൃത്യ രാേജ േതഷാം അർേഥ സരസ്വതീ
ഭൂയഃ തീച്യ് അഭിമുഖീ സു ാവ സരിതാം വരാ
53 അേമാഘാ ഗമനം കൃത്വാ േതഷാം ഭൂേയാ ജാമ്യ് അഹം
ഇത്യ് അദ്ഭുതം മഹച് ചേ തേതാ രാജൻ മഹാനദീ
54 ഏവം സ കുേഞ്ജാ രാേജ ൈനമിേഷയ ഇതി തഃ
കുരുേക്ഷേ കുരുേ ഷ്ഠ കുരുഷ്വ മഹതീഃ ിയാഃ
55 ത കുഞ്ജാൻ ബഹൂൻ ദൃഷ്ട്വാ സംനിവൃത്താം ച താം നദീം
ബഭൂവ വിസ്മയസ് ത രാമസ്യാഥ മഹാത്മനഃ
56 ഉപ ശ്യ തു ത ാപി വിധിവദ് യദുനന്ദനഃ
ദത്ത്വാ ദായാൻ ദ്വിജാതിേഭ്യാ ഭാണ്ഡാനി വിവിധാനി ച
ഭക്ഷ്യം േപയം ച വിവിധം ാഹ്മണാൻ ത്യപാദയത്
57 തതഃ ായാദ് ബേലാ രാജൻ പൂജ്യമാേനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
സരസ്വതീ തീർഥവരം നാനാദ്വിജ ഗണായുതം
58 ബദേരംഗുദ കാശ്മര്യ ക്ഷാശ്വത്ഥ വിഭീതൈകഃ
പനൈസശ് ച പലാൈശശ് ച കരീൈരഃ പീലുഭിസ് തഥാ
59 സരസ്വതീ തീരരുൈഹർ ബന്ധൈനഃ സ്യന്ദൈനസ് തഥാ
പരൂഷക വൈനശ് ൈചവ ബിൈല്വർ ആ ാതൈകസ് തഥാ
60 അതിമുക്ത കഷൈണ്ഡശ് ച പാരിജാൈതശ് ച േശാഭിതം
കദലീ വനഭൂയിഷ്ഠം ഇഷ്ടം കാന്തം മേനാരമം
61 വായ്വംബുഫലപർണാൈദർ ദേന്താലൂഖലിൈകർ അപി
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തഥാശ്മ കുൈട്ടർ വാേനൈയർ മുനിഭിർ ബഹുഭിർ വൃതം
62 സ്വാധ്യായേഘാഷസംഘുഷ്ടം മൃഗയൂഥശതാകുലം
അഹിംൈ ർ ധർമപരൈമർ നൃൈത്യർ അത്യന്തേസവിതം
63 സപ്ത സാരസ്വതം തീർഥം ആജഗാമ ഹലായുധഃ
യ മങ്കണകഃ സിദ്ധസ് തപസ് േതേപ മഹാമുനിഃ
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അധ്യായം 37

1 [ജ്]
സപ്ത സാരസ്വതം കസ്മാത് കശ് ച മങ്കണേകാ മുനിഃ
കഥം സിദ്ധശ് ച ഭഗവാൻ കശ് ചാസ്യ നിയേമാ ഽഭവത്
2 കസ്യ വംേശ സമുത്പന്നഃ കിം ചാധീതം ദ്വിേജാത്തമ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിധിവദ് ദ്വിജസത്തമ
3 [ൈവ]
രാജൻ സപ്ത സരസ്വേത്യാ യാഭിർ വ്യാപ്തം ഇദം ജഗത്
ആഹൂത ബലവദ്ഭിർ ഹി ത ത സരസ്വതീ
4 സു ഭാ കാഞ്ചനാക്ഷീ ച വിശാലാ മാനസ ദാ
സരസ്വതീ ഓഘവതീ സുേവണുർ വിമേലാദകാഃ
5 പിതാമഹസ്യ മഹേതാ വർതമാേന മഹീതേല
വിതേത യജ്ഞവാേട ൈവ സേമേതഷു ദ്വിജാതിഷു
6 പുണ്യാഹേഘാൈഷർ വിമൈലർ േവദാനാം നിനൈദസ് തഥാ
േദേവഷു ൈചവ വ്യേ ഷു തസ്മിൻ യജ്ഞവിധൗ തദാ
7 ത ൈചവ മഹാരാജ ദീക്ഷിേത പിതാമേഹ
യജതസ് ത സേ ണ സർവകാമസമൃദ്ധിനാ
8 മനസാ ചിന്തിതാ ഹ്യ് അർഥാ ധർമാർഥകുശൈലസ് തദാ
ഉപതിഷ്ഠന്തി രാേജ ദ്വിജാതീംസ് ത ത ഹ
9 ജഗുശ് ച ത ഗന്ധർവാ നനൃതുശ് ചാപ്സേരാഗണാഃ
വാദി ാണി ച ദിവ്യാനി വാദയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
10 തസ്യ യജ്ഞസ്യ സമ്പത്ത്യാ തുതുഷുർ േദവതാ അപി
വിസ്മയം പരമം ജ ഃ കിം ഉ മാനുഷേയാനയഃ
11 വർതമാേന തഥാ യേജ്ഞ പുഷ്കരേസ്ഥ പിതാമേഹ
അ വന്ന് ഋഷേയാ രാജൻ നായം യേജ്ഞാ മഹാഫലഃ
ന ദൃശ്യേത സരിേ ഷ്ഠാ യസ്മാദ് ഇഹ സരസ്വതീ
12 തച് ത്വാ ഭഗവാൻ ീതഃ സസ്മാരാഥ സരസ്വതീം
പിതാമേഹന യജതാ ആഹൂതാ പുഷ്കേരഷു ൈവ
സു ഭാ നാമ രാേജ നാമ്നാ ത സരസ്വതീ
13 താം ദൃഷ്ട്വാ മുനയസ് തുഷ്ടാ േവഗയുക്താം സരസ്വതീം
പിതാമഹം മാനയന്തീം തും േത ബഹു േമനിേര
14 ഏവം ഏഷാ സരിേ ഷ്ഠാ പുഷ്കേരഷു സരസ്വതീ
പിതാമഹാർഥം സംഭൂതാ തുഷ്ട്യർഥം ച മനീഷിണാം
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15 ൈനമിേഷ മുനേയാ രാജൻ സമാഗമ്യ സമാസേത
ത ചി ാഃ കഥാ ഹ്യ് ആസൻ േവദം തി ജേനശ്വര
16 ത േത മുനേയാ ഹ്യ് ആസൻ നാനാസ്വാധ്യായേവദിനഃ
േത സമാഗമ്യ മുനയഃ സസ്മരുർ ൈവ സരസ്വതീം
17 സാ തു ധ്യാതാ മഹാരാജ ഋഷിഭിഃ സ യാജിഭിഃ
സമാഗതാനാം രാേജ സഹായാർഥം മഹാത്മനാം
ആജഗാമ മഹാഭാഗാ ത പുണ്യാ സരസ്വതീ
18 ൈനമിേഷ കാഞ്ചനാക്ഷീ തു മുനീനാം സ യാജിനാം
ആഗതാ സരിതാം േ ഷ്ഠാ ത ഭാരത പൂജിതാ
19 ഗയസ്യ യജമാനസ്യ ഗേയഷ്വ് ഏവം മഹാ തും
ആഹൂതാ സരിതാം േ ഷ്ഠാ ഗയ യേജ്ഞ സരസ്വതീ
20 വിശാലാം തു ഗേയഷ്വ് ആഹുർ ഋഷയഃ സംശിത താഃ
സരിത് സാ ഹിമവത്പാർശ്വാത് സൂതാ ശീ ഗാമിനീ
21 ഔദ്ദാലേകസ് തഥാ യേജ്ഞ യജതസ് ത ഭാരത
സേമേത സർവതഃ സ്ഫീേത മുനീനാം മണ്ഡേല തദാ
22 ഉത്തേര േകാസലാ ഭാേഗ പുേണ്യ രാജൻ മഹാത്മനഃ
ഔദ്ദാലേകന യജതാ പൂർവം ധ്യാതാ സരസ്വതീ
23 ആജഗാമ സരിേ ഷ്ഠാ തം േദശം ഋഷികാരണാത്
പൂജ്യമാനാ മുനിഗൈണർ വൽകലാജിനസംവൃൈതഃ
മേനാ േദതി വിക്യാതാ സാ ഹി ൈതർ മനസാ ഹൃതാ
24 സുേവണുർ ഋഷഭദ്വീേപ പുേണ്യ രാജർഷിേസവിേത
കുേരാശ് ച യജമാനസ്യ കുരുേക്ഷേ മഹാത്മനഃ
ആജഗാമ മഹാഭാഗാ സരിേ ഷ്ഠാ സരസ്വതീ
25 ഓഘവത്യ് അപി രാേജ വസിേഷ്ഠന മഹാത്മനാ
സമാഹൂതാ കുരുേക്ഷേ ദിവ്യേതായാ സരസ്വതീ
26 ദേക്ഷണ യജതാ ചാപി ഗംഗാ ദ്വാേര സരസ്വതീ
വിമേലാദാ ഭഗവതീ ഹ്മണാ യജതാ പുനഃ
സമാഹൂതാ യയൗ ത പുേണ്യ ൈഹമവേത ഗിരൗ
27 ഏകീഭൂതാസ് തതസ് താസ് തു തസ്മിംസ് തീർേഥ സമാഗതാഃ
സപ്ത സാരസ്വതം തീർഥം തതസ് തത് ഥിതം ഭുവി
28 ഇതി സപ്ത സരസ്വേത്യാ നാമതഃ പരികീർതിതാഃ
സപ്ത സാരസ്വതം ൈചവ തീർഥം പുണ്യം തഥാ തം
29 ശൃണു മങ്കണകസ്യാപി കൗമാര ഹ്മചാരിണഃ
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ആപഗാം അവഗാഢസ്യ രാജൻ ീഡിതം മഹത്
30 ദൃഷ്ട്വാ യദൃച്ഛയാ ത ിയം അംഭസി ഭാരത
സ്നായന്തീം രുചിരാപാംഗീം ദിഗ്വാസസം അനിന്ദിതാം
സരസ്വത്യാം മഹാരാജ ച േന്ദ വീര്യം അംഭസി
31 തദ് േരതഃ സ തു ജ ാഹ കലേശ ൈവ മഹാതപാഃ
സപ്തധാ വിഭാഗം തു കലശസ്ഥം ജഗാമ ഹ
ത ർഷയഃ സപ്തജാതാ ജജ്ഞിേര മരുതാം ഗണാഃ
32 വായുേവേഗാ വായുബേലാ വായുഹാ വായുമണ്ഡലഃ
വായുജ്വാേലാ വായുേരതാ വായുച ശ് ച വീര്യവാൻ
ഏതം ഏേത സമുത്പന്നാ മരുതാം ജനയിഷ്ണവഃ
33 ഇദം അന്യച് ച രാേജ ശൃണ്വ് ആശ്ചര്യതരം ഭുവി
മഹർഷൃശ് ചരിതം യാദൃക് ിഷു േലാേകഷു വി തം
34 പുരാ മങ്കണകഃ സിദ്ധഃ കുശാേ േണതി നഃ തം
ക്ഷതഃ കില കേര രാജംസ് തസ്യ ശാകരേസാ ഽ വത്
സ വി ശാകരസം ദൃഷ്ട്വാ ഹർഷാവിഷ്ടഃ നൃത്തവാൻ
35 തതസ് തസ്മിൻ നൃേത്ത ൈവ സ്ഥാവരം ജംഗമം ച യത്

നൃത്തം ഉഭയം വീര േതജസാ തസ്യ േമാഹിതം
36 ഹ്മാദിഭിഃ സുൈര രാജന്ന് ഋഷിഭിശ് ച തേപാധൈനഃ
വിജ്ഞേപ്താ ൈവ മഹാേദവ ഋേഷർ അർേഥ നരാധിപ
നായം നൃേത്യദ് യഥാ േദവ തഥാ ത്വം കർതും അർഹസി
37 തേതാ േദേവാ മുനിം ദൃഷ്ട്വാ ഹർഷാവിഷ്ടം അതീവ ഹ
സുരാണാം ഹിതകാമാർഥം മഹാേദേവാ ഽഭ്യഭാഷത
38 േഭാ േഭാ ാഹ്മണ ധർമജ്ഞ കിമർഥം നരിനർത്സി ൈവ
ഹർഷസ്ഥാനം കിമർഥം ൈവ തേവദം മുനിസത്തമ
തപസ്വിേനാ ധർമപേഥ സ്ഥിതസ്യ ദ്വിജസത്തമ
39 [ർസി]
കിം ന പശ്യസി േമ ഹ്മൻ കരാച് ഛാക രസം തം
യം ദൃഷ്ട്വ ൈവ നൃേത്താ ഽഹം ഹർേഷണ മഹതാ വിേഭാ
40 തം ഹസ്യാ വീദ് േദേവാ മുനിം രാേഗണ േമാഹിതം
അഹം ന വിസ്മയം വി ഗച്ഛാമീതി പശ്യ മാം
41 ഏവം ഉക്ത്വാ മുനിേ ഷ്ഠം മഹാേദേവന ധീമതാ
അംഗുല്യേ ണ രാേജ സ്വാംഗുഷ്ഠസ് താഡിേതാ ഽഭവത്
42 തേതാ ഭസ്മ ക്ഷതാദ് രാജൻ നിർഗതം ഹിമസംനിഭം
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തദ് ദൃഷ്ട്വാ ീഡിേതാ രാജൻ സ മുനിഃ പാദേയാർ ഗതഃ
43 [ർസി]
നാന്യം േദവാദ് അഹം മേന്യ രു ാത് പരതരം മഹത്
സുരാസുരസ്യ ജഗേതാ ഗതിസ് ത്വം അസി ശൂലധൃക്
44 ത്വയാ സൃഷ്ടം ഇദം വിശ്വം വദന്തീഹ മനീഷിണഃ
ത്വാം ഏവ സർവം വിശതി പുനർ ഏവ യുഗക്ഷേയ
45 േദൈവർ അപി ന ശക്യസ് ത്വം പരിജ്ഞാതും കുേതാ മയാ
ത്വയി സർേവ സ്മ ദൃശ്യേന്ത സുരാ ഹ്മാദേയാ ഽനഘ
46 സർവസ് ത്വം അസി േദവാനാം കർതാ കാരയിതാ ച ഹ
ത്വത് സാദാത് സുരാഃ സർേവ േമാദന്തീഹാകുേതാ ഭയാഃ
47 ഏവം ത്വാ മഹാേദവം സ ഋഷിഃ ണേതാ ഽ വീത്
ഭഗവംസ് ത്വത് സാദാദ് ൈവ തേപാ േമ ന ക്ഷേരദ് ഇതി
48 തേതാ േദവഃ ീതമനാസ് തം ഋഷിം പുനർ അ വീത്
തപസ് േത വർധതാം വി മത് സാദാത് സഹ ധാ
ആ േമ േചഹ വത്സ്യാമി ത്വയാ സാർധം അഹം സദാ
49 സപ്ത സാരസ്വേതാ ചാസ്മിൻ േയാ മാം അർചിഷ്യേത നരഃ
ന തസ്യ ദുർലഭം കിം ചിദ് ഭവിേതഹ പര ച
സാരസ്വതം ച േലാകം േത ഗമിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
50 ഏതൻ മങ്കണകസ്യാപി ചരിതം ഭൂരി േതജസഃ
സ ഹി പു ഃ സജന്യായാം ഉത്പേന്നാ മാതരിശ്വനാ
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അധ്യായം 38

1 [ൈവ]
ഉഷിത്വാ ത രാമസ് തു സ ജ്യാ മവാസിനഃ
തഥാ മങ്കണേക ീതിം ശുഭാം ചേ ഹലായുധഃ
2 ദത്ത്വാ ദാനം ദ്വിജാതിേഭ്യാ രജനീം താം ഉേപാഷ്യ ച
പൂജിേതാ മുനിസംൈഘശ് ച ാതർ ഉത്ഥായ ലാംഗലീ
3 അനുജ്ഞാപ്യ മുനീൻ സർവാൻ ഷ്ട്വാ േതായം ച ഭാരത

യയൗ ത്വരിേതാ രാജംസ് തീർഥേഹേതാർ മഹാബലഃ
4 തത ഔശനസം തീർഥം ആജഗാമ ഹലായുധഃ
കപാലേമാച്ചനം നാമ യ മുേക്താ മഹാമുനിഃ
5 മഹതാ ശിരസാ രാജൻ സ്തജംേഘാ മേഹാദരഃ
രാക്ഷസസ്യ മഹാരാജ രാമ ക്ഷിപ്തസ്യ ൈവ പുരാ
6 ത പൂർവം തപസ് തപ്തം കാേവ്യന സുമഹാത്മനാ
യ ാസ്യ നീതിർ അഖിലാ ാദുർഭൂതാ മഹാത്മനഃ
ത സ്ഥശ് ചിന്തയാം ആസ ൈദത്യദാനവ വി ഹം
7 തത് ാപ്യ ച ബേലാ രാജംസ് തീർഥ വരം ഉത്തമം
വിധിവദ് ധി ദദൗ വിത്തം ാഹ്മണാനാം മഹാത്മനാം
8 [ജ്]
കപാലേമാചനം ഹ്മൻ കഥം യ മഹാമുനിഃ
മുക്തഃ കഥം ചാസ്യ ശിേരാ ലഗ്നം േകന ച േഹതുനാ
9 [ൈവ]
പുരാ ൈവ ദണ്ഡകാരേണ്യ രാഘേവണ മഹാത്മനാ
വസതാ രാജശാർദൂല രാക്ഷസാസ് ത ഹിംസിതാഃ
10 ജനസ്ഥാേന ശിരശ് ഛിന്നം രാക്ഷസസ്യ ദുരാത്മനഃ

േരണ ശിതധാേരണ തത് പപാത മഹാവേന
11 മേഹാദരസ്യ തൽ ലഗ്നം ജംഘായാം ൈവ യദൃച്ഛയാ
വേന വിചരേതാ രാജന്ന് അസ്ഥി ഭിത്ത്വാ രത് തദാ
12 സ േതന ലേഗ്നന തദാ ദ്വിജാതിർ ന ശശാക ഹ
അഭിഗ ം മഹാ ാജ്ഞസ് തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
13 സ പൂതിനാ വി വതാ േവദനാർേതാ മഹാമുനിഃ
ജഗാമ സർവതീർഥാനി പൃഥിവ്യാം ഇതി നഃ തം
14 സ ഗത്വാ സരിതഃ സർവാഃ സമു ാംശ് ച മഹാതപാഃ
കഥയാം ആസ തത് സർവം ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
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15 ആ തഃ സർവതീർേഥഷു ന ച േമാക്ഷം അവാപ്തവാൻ
സ തു ശു ാവ വിേ േ ാ മുനീനാം വച്ചനം മഹത്
16 സരസ്വത്യാസ് തീർഥവരം ഖ്യാതം ഔശനസം തദാ
സർവപാപ ശമനം സിദ്ധേക്ഷ ം അനുത്തമം
17 സ തു ഗത്വാ തതസ് ത തീർഥം ഔശനസം ദ്വിജഃ
തത ഔശനേസ തീർേഥ തേസ്യാപ ശതസ് തദാ
തച്ഛിരശ് ചരണം മുക്ത്വാ പപാതാന്തർ ജേല തദാ
18 തതഃ സ വിരുേജാ രാജൻ പൂതാത്മാ വീതകൽമഷഃ
ആജഗാമാ മം ീതഃ കൃതകൃേത്യാ മേഹാദരഃ
19 േസാ ഽഥ ഗത്വാ മം പുണ്യം വി മുേക്താ മഹാതപാഃ
കഥയാം ആസ തത് സർവം ഋഷീണാം ഭവിതാത്മനാം
20 േത ത്വാ വചനം തസ്യ തതസ് തീർഥസ്യ മാനദ
കപാലേമാചനം ഇതി നാമ ച ഃ സമാഗതാഃ
21 ത ദത്ത്വാ ബഹൂൻ ദായാൻ വി ാൻ സ ജ്യ മാധവഃ
ജഗാമ വൃഷ്ണി വേരാ രുഷംേഗാരാ മം തദാ
22 യ തപ്തം തേപാ േഘാരം ആർഷ്ടിേഷേണന ഭാരത

ാഹ്മണ്യം ലബ്ധവാംസ് ത വിശ്വാമിേ ാ മഹാമുനിഃ
23 തേതാ ഹലധരഃ ീമാൻ ാഹ്മൈണഃ പരിവാരിതഃ
ജഗാമ യ രാേജ രുഷംഗുസ് തനും അത്യജത്
24 രുഷംഗുർ ാഹ്മേണാ വൃദ്ധസ് തേപാനിത്യശ് ച ഭാരത
േദഹന്യാേസ കൃതമനാ വിചിന്ത്യ ബഹുധാ ബഹു
25 തതഃ സർവാൻ ഉപാദായ തനയാൻ ൈവ മഹാതപാഃ
രുഷംഗുർ അ വീത് ത നയധ്വം മാ പൃഥൂദകം
26 വിജ്ഞായാതീത വയസം രുഷംഗും േത തേപാധനാഃ
തം ൈവ തീർഥം ഉപാനിന ഃ സരസ്വത്യാസ് തേപാധനം
27 സ ൈതഃ പുൈ സ് തദാ ധീമാൻ ആനീേതാ ൈവ സരസ്വതീം
പുണ്യാം തീർഥശേതാേപതാം വി സംൈഘർ നിേഷവിതാം
28 സ ത വിധിനാ രാജന്ന് ആ തഃ സുമഹാതപാഃ
ജ്ഞാത്വാ തീർഥഗുണാംശ് ൈചവ ാേഹദം ഋഷിസത്തമഃ
സു ീതഃ പുരുഷവ്യാ സർവാൻ പു ാൻ ഉപാസതഃ
29 സരസ്വത്യ് ഉത്തേര തീേര യസ് ത്യേജദ് ആത്മനസ് തനും
പൃഥൂദേക ജപ്യപേരാ ൈനനം േശ്വാ മരണം തേപത്
30 ത ാ ത്യ സ ധർമാത്മാ ഉപ ശ്യ ഹലായുധം
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ദത്ത്വാ ൈചവ ബഹൂൻ ദായാൻ വി ാണാം വി വത്സലഃ
31 സസർജ ത ഭഗവാംൽ േലാകാംൽ േലാകപിതാമഹഃ
യ ാർഷ്ടിേഷണഃ കൗരവ്യ ാഹ്മണ്യം സംശിത തഃ
തപസാ മഹതാ രാജൻ ാപ്തവാൻ ഋഷിസത്തമഃ
32 സി ദ്വീപശ് ച രാജർഷിർ േദവാപിശ് ച മഹാതപാഃ

ാഹ്മണ്യം ലബ്ധവാൻ യ വിശ്വാമിേ ാ മഹാമുനിഃ
മഹാതപസ്വീ ഭഗവാൻ ഉ േതജാ മഹാതപാഃ
33 ത ാജഗാമ ബലവാൻ ബലഭ ഃ താപവാൻ
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അധ്യായം 39

1 [ജ്]
കഥം ആർഷ്ടിേഷേണാ ഭഗവാൻ വിപുലം തപ്തവാംസ് തപഃ
സി ദ്വീപഃ കഥം ചാപി ാഹ്മണ്യം ലബ്ധവാംസ് തദാ
2 േദവാപിശ് ച കഥം ഹ്മൻ വിശ്വാമി ശ് ച സത്തമ
തൻ മമാചക്ഷ്വ ഭഗവൻ പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
3 [ൈവ]
പുരാ കൃതയുേഗ രാജന്ന് ആർഷ്ടിേഷേണാ ദ്വിേജാത്തമഃ
വസൻ ഗുരു കുേല നിത്യം നിത്യം അധ്യയേന രതഃ
4 തസ്യ രാജൻ ഗുരു കുേല വസേതാ നിത്യം ഏവ ഹ
സമാപ്തിം നാഗമദ് വിദ്യാ നാപി േവദാ വിശാം പേത
5 സ നിർവിണ്ണസ് തേതാ രാജംസ് തപസ് േതേപ മഹാതപാഃ
തേതാ ൈവ തപസാ േതന ാപ്യ േവദാൻ അനുത്തമാൻ
6 സ വിദ്വാൻ േവദ യുക്തശ് ച സിദ്ധശ് ചാപ്യ് ഋഷിസത്തമഃ
ത തീർേഥ വരാൻ ാദാത് ീൻ ഏവ സുമഹാതപാഃ
7 അസ്മിംസ് തീർേഥ മഹാനദ്യാ അദ്യ ഭൃതി മാനവഃ
ആ േതാ വാജിേമധസ്യ ഫലം ാേപ്നാതി പുഷ്കലം
8 അദ്യ ഭൃതി ൈനവാ ഭയം വ്യാലാദ് ഭവിഷ്യതി
അപി ചാൽേപന യേത്നന ഫലം ാപ്സ്യതി പുഷ്കലം
9 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാേതജാ ജഗാമ ിദിവം മുനിഃ
ഏവം സിദ്ധഃ സ ഭഗവാൻ ആർഷ്ടിേഷണഃ താപവാൻ
10 തസ്മിന്ന് ഏവ തദാ തീർേഥ സി ദ്വീപഃ താപവാൻ
േദവാപിശ് ച മഹാരാജ ാഹ്മണ്യം ാപതുർ മഹത്
11 തഥാ ച കൗശികസ് താത തേപാനിേത്യാ ജിേത ിയഃ
തപസാ ൈവ സുതേപ്തന ാഹ്മണത്വം അവാപ്തവാൻ
12 ഗാധിർ നാമ മഹാൻ ആസീത് ക്ഷ ിയഃ ഥിേതാ ഭുവി
തസ്യ പുേ ാ ഽഭവദ് രാജൻ വിശ്വാമി ഃ താപവാൻ
13 സ രാജാ കൗശികസ് താത മഹാേയാഗ്യ് അഭവത് കില
സപു ം അഭിഷിച്യാഥ വിശ്വാമി ം മഹാതപാഃ
14 േദഹന്യാേസ മനശ് ചേ തം ഊചുഃ ണതാഃ ജാഃ
ന ഗന്തവ്യം മഹാ ാജ്ഞ ാഹി ചാസ്മാൻ മഹാഭയാത്
15 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച തേതാ ഗാധിഃ ജാസ് തദാ
വിശ്വസ്യ ജഗേതാ േഗാപ്താ ഭവിഷ്യതി സുേതാ മമ
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16 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തു തേതാ ഗാധിർ വിശ്വാമി ം നിേവശ്യ ച
ജഗാമ ിദിവം രാജൻ വിശ്വാമിേ ാ ഽഭവൻ നൃപഃ
ന ച ശേക്നാതി പൃഥിവീം യത്നവാൻ അപി രക്ഷിതും
17 തതഃ ശു ാവ രാജാ സ രാക്ഷേസേഭ്യാ മഹാഭയം
നിര്യയൗ നഗരാച് ചാപി ചതുരംഗ ബലാന്വിതഃ
18 സ ഗത്വാ ദൂരം അധ്വാനം വസിഷ്ഠാ മം അഭ്യയാത്
തസ്യ േത ൈസനികാ രാജംശ് ച സ് ത ാനയാൻ ബഹൂൻ
19 തതസ് തു ഭഗവാൻ വിേ ാ വസിേഷ്ഠാ ഽഽ മം അഭ്യയാത്
ദദൃേശ ച തതഃ സർവം ഭജ്യമാനം മഹാവനം
20 തസ്യ േദ്ധാ മഹാരാജ വസിേഷ്ഠാ മുനിസത്തമഃ
സൃജസ്വ ശബരാൻ േഘാരാൻ ഇതി സ്വാം ഗാം ഉവാച ഹ
21 തേഥാക്താ സാസൃജദ് േധനുഃ പുരുഷാൻ േഘാരദർശനാൻ
േത ച തദ് ബലം ആസാദ്യ ബഭ ഃ സർവേതാദിശം
22 തദ് ദൃഷ്ട്വാ വി തം ൈസന്യമ്ം വിശ്വാമി സ് തു ഗാധിജഃ
തപഃ പരം മന്യമാനസ് തപസ്യ് ഏവ മേനാ ദേധ
23 േസാ ഽസ്മിംസ് തീർഥവേര രാജൻ സരസ്വത്യാഃ സമാഹിതഃ
നിയൈമശ് േചാപവാൈസശ് ച കർശയൻ േദഹം ആത്മനഃ
24 ജലാഹാേരാ വായുഭക്ഷഃ പർണാഹാരശ് ച േസാ ഽഭവത്
തഥാ സ്ഥണ്ഡിലശായീ ച േയ ചാേന്യ നിയമാഃ പൃഥക്
25 അസകൃത് തസ്യ േദവാസ് തു തവിഘ്നം ച ിേര
ന ചാസ്യ നിയമാദ് ബുദ്ധിർ അപയാതിമഹാത്മനഃ
26 തതഃ പേരണ യേത്നന തപ്ത്വാ ബഹുവിധം തപഃ
േതജസാ ഭാ രാകാേരാ ഗാധിജഃ സമപദ്യത
27 തപസാ തു തഥായുക്തം വിശ്വാമി ം പിതാമഹഃ
അമന്യത മഹാേതജാ വരേദാ വരം അസ്യ തത്
28 സ തു വേ വരം രാജൻ സ്യാം അഹം ാഹ്മണസ് ത്വ് ഇതി
തേഥതി ചാ വീദ് ഹ്മാ സർവ േലാകപിതാമഹഃ
29 സ ലബ്ധ്വാ തപേസാേ ണ ാഹ്മണത്വം മഹായശാഃ
വിചചാര മഹീം കൃത്സ്നാം കൃതകാമഃ സുേരാപമഃ
30 തസ്മിംസ് തീർഥവേര രാമഃ ദായ വിവിധം വസു
പയസ്വിനീസ് തഥാ േധനൂർ യാനാനി ശയനാനി ച
31 തഥാ വ ാണ്യ് അലങ്കാരം ഭക്ഷ്യം േപയം ച േശാഭനം
അദദാൻ മുദിേതാ രാജൻ പൂജയിത്വാ ദ്വിേജാത്തമാൻ
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32 യയൗ രാജംസ് തേതാ രാേമാ ബകസ്യാ മം അന്തികാത്
യ േതേപ തപസ് തീ ം ദാൽേഭ്യാ ബക ഇതി തിഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 45 66

അധ്യായം 40

1 [ൈവ]
ഹ്മേയാനിഭിർ ആകീർണം ജഗാമ യദുനന്ദനഃ

യ ദാൽേഭ്യാ ബേകാ രാജൻ പശ്വർഥസുമഹാ തപാഃ
ജുഹാവ ധൃതരാ സ്യ രാ ം ൈവചി വീര്യിണഃ
2 തപസാ േഘാരരൂേപണകർശയൻ േദഹം ആത്മനഃ
േ ാേധന മഹതാവിേഷ്ടാ ധർമാത്മാ ൈവ താപവാൻ
3 പുരാ ഹി ൈനമിേഷയാണാം സേ ദ്വാദശ വാർഷിേക
വൃേത്ത വിശ്വജിേതാ ഽേന്ത ൈവ പാഞ്ചാലാൻ ഋഷേയാ ഽഗമൻ
4 തേ ശ്വരം അയാചന്ത ദക്ഷിണാർഥം മനീഷിണഃ
ബലാന്വിതാൻ വത്സതരാൻ നിർവ്യാധീൻ ഏകവിംശതിം
5 താൻ അ വീദ് ബേകാ വൃേദ്ധാ വിഭജധ്വം പശൂൻ ഇതി
പശൂൻ ഏതാൻ അഹം ത്യക്ത്വാ ഭിക്ഷിേഷ്യ രാജസത്തമം
6 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാജന്ന് ഋഷീൻ സർവാൻ താപവാൻ
ജഗാമ ധൃതരാ സ്യ ഭവനം ാഹ്മേണാത്തമഃ
7 സ സമീപഗേതാ ഭൂത്വാ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
അയാചത പശൂൻ ദാൽഭ്യഃ സ ൈചനം രുഷിേതാ ഽ വീത്
8 യദൃച്ഛയാ മൃതാ ദൃഷ്ട്വാ ഗാസ് തദാ നൃപസത്തമ
ഏതാൻ പശൂൻ നയക്ഷി ം ഹ്മ ബേന്ധാ യദീച്ഛസി
9 ഋഷിസ് ത്വ് അഥ വചഃ ത്വാ ചിന്തയാം ആസ ധർമവിത്
അേഹാ ബത നൃശംസം ൈവ വാക്യം ഉേക്താ ഽസ്മി സംസദി
10 ചിന്തയിത്വാ മുഹൂർതം ച േരാഷാവിേഷ്ടാ ദ്വിേജാത്തമഃ
മതിം ചേ വിനാശായ ധൃതരാ സ്യ ഭൂപേതഃ
11 സ ഉത്കൃത്യ മൃതാനാം ൈവ മാംസാനി ദ്വിജസത്തമഃ
ജുഹാവ ധൃതരാ സ്യ രാ ം നരപേതഃ പുരാ
12 അവകീർേണ സരസ്വത്യാസ് തീർേഥ ജ്വാല്യ പാവകം
ബേകാ ദാൽേഭ്യാ മഹാരാജ നിയമം പരം ആസ്ഥിതഃ
സ ൈതർ ഏവ ജുഹാവാസ്യ രാ ം മാംൈസർ മഹാതപാഃ
13 തസ്മിംസ് തു വിധിവത് സേ സ വൃേത്ത സുദാരുേണ
അക്ഷീയത തേതാ രാ ം ധൃതരാ സ്യ പാർഥിവ
14 ഛിദ്യമാന യഥാനന്തം വനം പരശുനാ വിേഭാ
ബഭൂവാപഹതം തച് ചാപ്യ് അവകീർണം അേചതനം
15 ദൃട്വാ തദ് അവകീർണം തു രാ ം സ മനുജാധിപഃ
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ബഭൂവ ദുർമനാ രാജംശ് ചിന്തയാം ആസ ച ഭുഃ
16 േമാക്ഷാർഥം അകേരാദ് യത്നം ാഹ്മൈണഃ സഹിതഃ പുരാ
അഥാസൗ പാർഥിവഃ ഖിന്നസ് േത ച വി ാസ് തദാ നൃപ
17 യദാ ചാപി ന ശേക്നാതി രാ ം േമാചയിതും നൃപ
അഥ ൈവ ാശ്നികാംസ് ത പ ച്ഛ ജനേമജയ
18 തേതാ ൈവ ാശ്നികാഃ ാഹുഃ പശുവി കൃതസ് ത്വയാ
മാംൈസർ അഭിജുേഹാതീതി തവ രാ ം മുനിർ ബകഃ
19 േതന േത ഹൂയമാനസ്യ രാ സ്യാസ്യ ക്ഷേയാ മഹാൻ
തൈസ്യതത് തപസഃ കർമ േയന േത ഹ്യ് അനേയാ മഹാൻ
അപാം കുേഞ്ജ സരസ്വത്യാസ് തം സാദയ പാർഥിവ
20 സരസ്വതീം തേതാ ഗത്വാ സ രാജാ ബകം അ വീത്
നിപത്യ ശിരസാ ഭൂമൗ ാഞ്ജലിർ ഭരതർഷഭ
21 സാദേയ ത്വാ ഭഗവന്ന് അപരാധം ക്ഷമസ്വ േമ
മമ ദീനസ്യ ലുബ്ധസ്യ മൗർേഖ്യണ ഹതേചതസഃ
ത്വം ഗതിസ് ത്വം ച േമ നാഥഃ സാദം കർതും അർഹസി
22 തം തഥാ വിലപന്തം തു േശാേകാപഹതേചതസം
ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ കൃപാ ജേജ്ഞ രാ ം തച് ച വ്യേമാചയത്
23 ഋഷിഃ സന്നസ് തസ്യാഭൂത് സംരംഭം ച വിഹായ സഃ
േമാക്ഷാർഥം തസ്യ രാ സ്യ ജുഹാവ പുനർ ആഹുതിം
24 േമാക്ഷയിത്വാ തേതാ രാ ം തിഗൃഹ്യ പശൂൻ ബഹൂൻ
ഹൃഷ്ടാത്മാ ൈനമിഷാരണ്യം ജഗാമ പുനർ ഏവ ഹി
25 ധൃതരാേ ാ ഽപി ധർമാത്മാ സ്വസ്ഥേചതാ മഹാമനാഃ
സ്വം ഏവ നഗരം രാജാ തിേപേദ മഹർദ്ധിമത്
26 ത തീർേഥ മഹാരാജ ബൃഹ തിർ ഉദാരധീഃ
അസുരാണാം അഭാവായ ഭാവായ ച ദിവൗകസാം
27 മാംൈസർ അപി ജുഹാേവഷ്ടിം അക്ഷീയന്ത തേതാ ഽസുരാഃ
ൈദവൈതർ അപി സംഭഗ്നാ ജിതകാശിഭിർ ആഹേവ
28 ത ാപി വിധിവദ് ദത്ത്വാ ാഹ്മേണേഭ്യാ മഹായശാഃ
വാജിനഃ കുഞ്ജരാംശ് ൈചവ രഥാംശ് ചാശ്വതരീ യുതാൻ
29 രത്നാനി ച മഹാർഹാണി ധനം ധാന്യം ച പുഷ്കലം
യയൗ തീർഥം മഹാബാഹുർ യായാതം പൃഥിവീപേത
30 യ യേജ്ഞ യയാേതസ് തു മഹാരാജ സരസ്വതീ
സർപിഃ പയശ് ച സു ാവ നാഹുഷസ്യ മഹാത്മനഃ
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31 തേ ഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാേ ാ യയാതിഃ പൃഥിവീപതിഃ
ആ ാമദ് ഊർധ്വം മുദിേതാ േലേഭ േലാകാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
32 യയാേതർ യജമാനസ്യ യ രാജൻ സരസ്വതീ

സൃതാ ദദൗ കാമാൻ ാഹ്മണാനാം മഹാത്മനാം
33 യ യ ഹി േയാ വിേ ാ യാൻ യാൻ കാമാൻ അഭീപ്സതി
ത ത സരിേ ഷ്ഠാ സസർജ സുബഹൂൻ രസാൻ
34 ത േദവാഃ സഗന്ധർവാഃ ീതാ യജ്ഞസ്യ സമ്പദാ
വിസ്മിതാ മാനുഷാശ് ചാസൻ ദൃഷ്ട്വാ താം യജ്ഞസമ്പദം
35 തതസ് താലേകതുർ മഹാധർമേസതുർ; മഹാത്മാ കൃതാത്മാ മഹാദാനനിത്യഃ
വസിഷ്ഠാപവാഹം മഹാഭീമ േവഗം; ധൃതാത്മാ ജിതാത്മാ സമഭ്യാജഗാമ
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അധ്യായം 41

1 [ജ്]
വസിഷ്ഠസ്യാപവാേഹാ ൈവ ഭീമേവഗഃ കഥം നു സഃ
കിമർഥം ച സരിേ ഷ്ഠാ തം ഋഷിം ത്യവാഹയത്
2 േകന ചാസ്യാഭവദ് ൈവരം കാരണം കിം ച തത് േഭാ
ശംസ പൃേഷ്ടാ മഹാ ാജ്ഞ ന ഹി തൃപ്യാമി കഥ്യതാം
3 [ൈവ]
വിശ്വാമി സ്യ ൈചവർേഷർ വസിഷ്ഠസ്യ ച ഭാരത
ഭൃശം ൈവരം അഭൂദ് രാജംസ് തപഃ ർധാ കൃതം മഹത്
4 ആ േമാ ൈവ വസിഷ്ഠസ്യ സ്ഥാണുതീർേഥ ഽഭവൻ മഹാൻ
പൂർവതഃ പശ്ചിമശ് ചാസീദ് വിശ്വാമി സ്യ ധീമതഃ
5 യ സ്ഥാണുർ മഹാരാജ തപ്തവാൻ സുമഹത് തപഃ
യ ാസ്യ കർമ തദ് േഘാരം വദന്തി മനീഷിണഃ
6 യേ ഷ്ട്വാ ഭഗവാൻ സ്ഥാണുഃ പൂജയിത്വാ സരസ്വതീം
സ്ഥാപയാം ആസ തത് തീർഥം സ്ഥാണുതീർഥം ഇതി േഭാ
7 ത സർേവ സുരാഃ ന്ദം അഭ്യഷിഞ്ചൻ നരാധിപ
േസനാപേത്യന മഹതാ സുരാരിവിനിബർഹണം
8 തസ്മിൻ സരസ്വതീ തീർേഥ വിശ്വാമിേ ാ മഹാമുനിഃ
വസിഷ്ഠം ചാലയാം ആസ തപേസാേ ണ തച് ഛൃണു
9 വിശ്വാമി വസിഷ്ഠൗ താവ് അഹന്യ് അഹനി ഭാരത

ർധാം തപഃ കൃതാം തീ ാം ച തുസ് തൗ തേപാധനൗ
10 ത ാപ്യ് അധികസന്താേപാ വിശ്വാമിേ ാ മഹാമുനിഃ
ദൃഷ്ട്വാ േതേജാ വസിഷ്ഠസ്യ ചിന്താം അഭിജഗാമ ഹ
തസ്യ ബുദ്ധിർ ഇയം ഹ്യ് ആസീദ് ധർമനിത്യസ്യ ഭാരത
11 ഇയം സരസ്വതീ തൂർണം മത്സമീപം തേപാധനം
ആനയിഷ്യതി േവേഗന വസിഷ്ഠം ജപതാം വരം
ഇഹാഗതം ദ്വിജേ ഷ്ഠം ഹനിഷ്യാമി ന സംശയഃ
12 ഏവം നിശ്ചിത്യ ഭഗവാൻ വിശ്വാമിേ ാ മഹാമുനിഃ
സസ്മാര സരിതാം േ ഷ്ഠാം േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
13 സാ ധ്യാതാ മുനിനാ േതന വ്യാകുലത്വം ജഗാമ ഹ
ജേജ്ഞ ൈചനം മഹാവീര്യം മഹാേകാപം ച ഭാമിനീ
14 തത ഏനം േവപമാനാ വിവർണാ ാഞ്ജലിസ് തദാ
ഉപതേസ്ഥ മുനിവരം വിശ്വാമി ം സരസ്വതീ
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15 ഹതവീരാ യഥാ നാരീ സാഭവദ് ദുഃഖിതാ ഭൃശം
ഹി കിം കരവാണീതി േ ാവാച മുനിസത്തമം

16 താം ഉവാച മുനിഃ േദ്ധാ വസിഷ്ഠം ശീ ം ആനയ
യാവദ് ഏനം നിഹന്മ്യ് അദ്യ തച് ത്വാ വ്യഥിതാ നദീ
17 സാഞ്ജലിം തു തഥാ കൃത്വാ പുണ്ഡരീകനിേഭക്ഷണാ
വിവ്യേഥ സുവിരൂേഢവ ലതാ വായുസമീരിതാ
18 തഥാഗതാം തു താം ദൃഷ്ട്വാ േവപമാനാം കൃതാഞ്ജലിം
വിശ്വാമിേ ാ ഽ വീത് േ ാേധാ വസിഷ്ഠം ശീ ം ആനയ
19 തേതാ ഭീതാ സരിേ ഷ്ഠാ ചിന്തയാം ആസ ഭാരത
ഉഭേയാഃ ശാപേയാർ ഭീതാ കഥം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
20 സാഭിഗമ്യ വസിഷ്ഠം തു ഇമം അർഥം അേചാദയത്
യദ് ഉക്താ സരിതാം േ ഷ്ഠാ വിശ്വാമിേ ണ ധീമതാ
21 ഉഭേയാഃ ശാപേയാർ ഭീതാ േവപമാനാ പുനഃ പുനഃ
ചിന്തയിത്വാ മഹാശാപം ഋഷിവി ാസിതാ ഭൃശം
22 താം കൃശാം ച വിവർണാം ച ദൃഷ്ട്വാ ചിന്താ സമന്വിതാം
ഉവാച രാജൻ ധർമാത്മാ വസിേഷ്ഠാ ദ്വിപദാം വരഃ
23 ാഹ്യ് ആത്മാനം സരിേ േഷ്ഠ വഹ മാം ശീ ഗാമിനീ
വിശ്വാമി ഃ ശേപദ് ധി ത്വാം മാ കൃഥാസ് ത്വം വിചാരണാം
24 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ കൃപാ ശീലസ്യ സാ സരിത്
ചിന്തയാം ആസ കൗരവ്യ കിം കൃതം സുകൃതം ഭേവത്
25 തസ്യാശ് ചിന്താ സമുത്പന്നാ വസിേഷ്ഠാ മയ്യ് അതീവ ഹി
കൃതവാൻ ഹി ദയാം നിത്യം തസ്യ കാര്യം ഹിതം മയാ
26 അഥ കൂേല സ്വേക രാജഞ് ജപന്തം ഋഷിസത്തമം
ജുഹ്വാനം കൗശികം േ ക്ഷ്യ സരസ്വത്യ് അഭ്യചിന്തയത്
27 ഇദം അന്തരം ഇത്യ് ഏവ തതഃ സാ സരിതാം വരാ
കൂലാപഹാരം അകേരാത് േസ്വന േവേഗന സാ സരിത്
28 േതന കൂലാപഹാേരണ ൈമ ാവരുണിർ ഔഹ്യത
ഉഹ്യമാനശ് ച തുഷ്ടാവ തദാ രാജൻ സരസ്വതീം
29 പിതാമഹസ്യ സരസഃ വൃത്താസി സരസ്വതി
വ്യാപ്തം േചദം ജഗത് സർവം തൈവവാംേഭാഭിർ ഉത്തൈമഃ
30 ത്വം ഏവാകാശഗാ േദവി േമേഘഷൂ ജേസ പയഃ
സർവാശ് ചാപസ് ത്വം ഏേവതി ത്വേത്താ വയം അധീമേഹ
31 പുഷ്ടിർ ദ തിസ് തഥാ കീർതിഃ സിദ്ധിർ വൃദ്ധിർ ഉമാ തഥാ
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ത്വം ഏവ വാണീ സ്വാഹാ ത്വം ത്വയ്യ് ആയത്തം ഇദം ജഗത്
ത്വം ഏവ സർവഭൂേതഷു വസസീഹ ചതുർവിധാ
32 ഏവം സരസ്വതീ രാജൻ യമാനാ മഹർഷിണാ
േവേഗേനാവാഹ തം വി ം വിശ്വാമി ാ മം തി
ന്യേവദയത ചാഭീക്ഷ്ണം വിശ്വാമി ായ തം മുനിം
33 തം ആനീതം സരസ്വത്യാ ദൃഷ്ട്വാ േകാപസമന്വിതഃ
അഥാേന്വഷത് ഹരണം വസിഷ്ഠാന്ത കരം തദാ
34 തം തു ദ്ധം അഭിേ ക്ഷ്യ ഹ്മഹത്യാ ഭയാൻ നദീ
അേപാവാഹ വസിഷ്ഠം തു ാചീം ദിശം അത ിതാ
ഉഭേയാഃ കുർവതീ വാക്യം വഞ്ചയിത്വാ തു ഗാധിജം
35 തേതാ ഽപവാഹിതം ദൃഷ്ട്വാ വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
അ വീദ് അഥ സ്ര േദ്ധാ വിശ്വാമിേ ാ ഹ്യ് അമർഷണഃ
36 യസ്മാൻ മാ ത്വം സരിേ േഷ്ഠ വഞ്ചയിത്വാ പുനർ ഗതാ
േശാണിതം വഹ കല്യാണി രേക്ഷാ ാമണി സംമതം
37 തതഃ സരസ്വതീ ശപ്താ വിശ്വാമിേ ണ ധീമതാ
അവഹച് േഛാണിേതാന്മി ം േതായം സംവത്സരം തദാ
38 അഥർഷയശ് ച േദവാശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
സരസ്വതീം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ബഭൂവുർ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
39 ഏവം വസിഷ്ഠാപവാേഹാ േലാേക ഖ്യാേതാ ജനാധിപ
ആഗച്ഛച് ച പുനർ മാർഗം സ്വം ഏവ സരിതാം വരാ
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അധ്യായം 42

1 [സ്]
സാ ശപ്താ േതന േദ്ധന വിശ്വാമിേ ണ ധീമതാ
തസ്മിംസ് തീർഥവേര ശുേ േശാണിതം സമുപാവഹത്
2 അഥാജ സ് തേതാ രാജൻ രാക്ഷസാസ് ത ഭാരത
ത േത േശാണിതം സർേവ പിബന്തഃ സുഖം ആസേത
3 തൃപ്താശ് ച സുഭൃശം േതന സുഖിതാ വിഗതജ്വരാഃ
നൃത്യന്തശ് ച ഹസന്തശ് ച യഥാ സ്വർഗജിതസ് തഥാ
4 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ ഋഷയഃ സതേപാ ധനാഃ
തീർഥയാ ാം സമാജ ഃ സരസ്വത്യാം മഹീപേത
5 േതഷു സർേവഷു തീർേഥഷു ആ ത്യ മുനിപുംഗവാഃ

ാപ്യ ീതിം പരാം ചാപി തേപാ ലുബ്ധാ വിശാരദാഃ
യയുർ ഹി തേതാ രാജൻ േയന തീർഥം ഹി തത് തഥാ

6 അഥാഗമ്യ മഹാഭാഗാസ് തത് തീർഥം ദാരുണം തദാ
ദൃഷ്ട്വാ േതായം സരസ്വത്യാഃ േശാണിേതന പരി തം
പീയമാനം ച രേക്ഷാഭിർ ബഹുഭിർ നൃപസത്തമ
7 താൻ ദൃഷ്ട്വ രാക്ഷസാൻ രാജൻ മുനയഃ സംശിത താഃ
പാരി ാേണ സരസ്വത്യാഃ പരം യത്നം ച ിേര
8 േത തു സർേവ മഹാഭാഗാഃ സമാഗമ്യ മഹാ താഃ
ആഹൂയ സരിതാം േ ഷ്ഠാം ഇദം വചനം അ വൻ
9 കാരണം ഹി കല്യാണി കിമർഥം േത േദാ ഹ്യ് അയം
ഏവം ആകുലതാം യാതഃ ത്വാ പാസ്യാമേഹ വയം
10 തതഃ സാ സർവം ആച്ചഷ്ട യഥാവൃത്തം േവപതീ
ദുഃഖിതാം അഥ താം ദൃഷ്ട്വാ ത ഊചുർ ൈവ തേപാധനാഃ
11 കാരണം തം അസ്മാഭിഃ ശാപാശ് ൈചവ േതാ ഽനഘ
കരിഷ്യന്തി തു യത് ാപ്തം സർവ ഏവ തേപാധനാഃ
12 ഏവം ഉക്ത്വാ സരിേ ഷ്ഠാം ഊചുസ് േത ഽഥ പര രം
വിേമാചയാമേഹ സർേവ ശാപാദ് ഏതാം സരസ്വതീം
13 േതഷാം തു വചനാദ് ഏവ കൃതിസ്ഥാ സരസ്വതീ

സാന്ന സാലിലാ ജേജ്ഞ യഥാപൂർവം തൈഥവ ഹി
വിമുക്താ ച സരിേ ഷ്ഠാ വിബഭൗ സാ യഥാ പുരാ
14 ദൃഷ്ട്വാ േതായം സരസ്വത്യാ മുനിഭിസ് ൈതസ് തഥാ കൃതം
കൃതാഞ്ജലീസ് തേതാ രാജൻ രാക്ഷസാഃ ധയാർദിതാഃ
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ഊചുസ് താൻ ൈവ മുനീ സർവാൻ കൃപാ യുക്താൻ പുനഃ പുനഃ
15 വയം ഹി ധിതാശ് ൈചവ ധാർമാദ് ധീനാശ് ച ശാശ്വതാത്
ന ച നഃ കാമകാേരാ ഽയം യദ് വയം പാപകാരിണഃ
16 യുഷ്മാകം ചാ മാേദന ദു േതന ച കർമണാ
പേക്ഷാ ഽയം വർധേത ഽസ്മാകം യതഃ സ്മ ഹ്മരാക്ഷസാഃ
17 ഏവം ഹി ൈവശ്യശൂ ാണാം ക്ഷ ിയാണാം തൈഥവ ച
േയ ാഹ്മണാൻ ദ്വിഷാന്തി േത ഭവന്തീഹ രാക്ഷസാഃ
18 ആചാര്യം ഋത്വിജം ൈചവ ഗുരും വൃദ്ധജനം തഥാ

ാണിേനാ േയ ഽവമന്യേന്ത േത ഭവന്തീഹ രാക്ഷസാഃ
േയാഷിതാം ൈചവ പാപാനാം േയാനിേദാേഷണ വർധേത
19 തത് കുരുധ്വം ഇഹാസ്മാകം കാരുണ്യം ദ്വിജസത്തമാഃ
ശക്താ ഭവന്തഃ സർേവഷാം േലാകാനാം അപി താരേണ
20 േതഷാം േത മുനയഃ ത്വാ തു വുസ് താം മഹാനദീം
േമാക്ഷാർഥം രക്ഷസാം േതഷാം ഊചുഃ യത മാനസാഃ
21 ത കീടാവപന്നം ച യച് േചാച്ഛിഷ്ടാശിതം ഭേവത്
േകശാവപന്നം ആധൂതം ആരുഗ്ണം അപി യദ് ഭേവത്
ശ്വഭിഃ സം ഷ്ടം അന്നം ച ഭാേഗാ ഽസൗ രക്ഷസാം ഇഹ
22 തസ്മാജ് ജ്ഞാത്വാ സദാ വിദ്വാൻ ഏതാന്യ് അന്നാനി വർജേയത്
രാക്ഷസാന്നം അസൗ ഭുങ്ക്േത േയാ ഭുങ്ക്േത ഹ്യ് അന്നം ഈദൃശം
23 േശാധയിത്വാ തതസ് തീർഥം ഋഷയസ് േത തേപാധനാഃ
േമാക്ഷാർഥം രാക്ഷസാനാം ച നദീം താം ത്യേചാദയൻ
24 മഹർഷീണാം മതം ജ്ഞാത്വാ തതഃ സാ സരിതാം വരാ
അരുണാം ആനയാം ആസ സ്വാം തനും പുരുഷർഷഭ
25 തസ്യാം േത രാക്ഷസാഃ സ്നാത്വാ തനൂസ് ത്യക്ത്വാ ദിവം ഗതാഃ
അരുണായാം മഹാരാജ ഹ്മഹത്യാപഹാ ഹി സാ
26 ഏതം അർഥം അഭിജ്ഞായ േദവരാജഃ ശത തുഃ
തസ്മിംസ് തീർഥവേര സ്നാത്വാ വിമുക്തഃ പാപ്മനാ കില
27 [ജ്]
കിമർഥം ഭഗവാഞ് ശേ ാ ഹ്മഹത്യാം അവാപ്തവാൻ
കഥം അസ്മിംശ് ച തീർേഥ ൈവ ആ ത്യാകൽമേശാ ഽഭവത്
28 [ൈവ]
ശൃണുൈഷ്വതദ് ഉപാഖ്യാനം യഥാവൃത്തം ജേനശ്വര
യഥാ ബിേഭദ സമയം നമുേചർ വാസവഃ പുരാ
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29 നമുചിർ വാസവാദ് ഭീതഃ സൂര്യരശ്മിം സമാവിശത്
േതേന ഃ സഖ്യം അകേരാത് സമയം േചദം അ വീത്
30 നാർേ ണ ത്വാ ന ശുേഷ്കണ ന രാ ൗ നാപി വാഹനി
വധിഷ്യാമ്യ് അസുരേ ഷ്ഠ സേഖ സേത്യന േത ശേപ
31 ഏവം സ കൃത്വാ സമയം സൃഷ്ട്വാ നീഹാരം ഈശ്വരഃ
ചിേച്ഛദാസ്യ ശിേരാ രാജന്ന് അപാം േഫേനന വാസവഃ
32 തച്ഛിേരാ നമുേചശ് ഛിന്നം പൃഷ്ഠതഃ ശ ം അന്വയാത്
േഹ മി ഹൻ പാപ ഇതി വാണം ശ ം അന്തികാത്
33 ഏവം സ ശിരസാ േതന േചാദ്യമാനഃ പുനഃ പുനഃ
പിതാമഹായ സന്തപ്ത ഏവം അർഥം ന്യേവദയത്
34 തം അ വീൽ േലാകഗുരുർ അരുണായാം യഥാവിധി
ഇേഷ്ടാപ ശ േദേവ ഹ്മഹത്യാപഹാ ഹി സാ
35 ഇത്യ് ഉക്തഃ സാ സരസ്വത്യാഃ കുേഞ്ജ ൈവ ജനേമജയ
ഇഷ്ട്വാ യഥാവദ് ബലഭിർ അരുണായാം ഉപാസ്സ്പൃശത്
36 സ മുക്തഃ പാപ്മനാ േതന ഹ്മഹത്യാ കൃേതന ഹ
ജഗാമ സംഹൃഷ്ടമനാസ് ിദിവം ിദേശശ്വരഃ
37 ശിരസ് തച് ചാപി നമുേചസ് തൈ വാ ത്യ ഭാരത
േലാകാൻ കാമദുഘാൻ ാപ്തം അക്ഷയാൻ രാജസത്തമ
38 ത ാപ്യ് ഉപ ശ്യ ബേലാ മഹാത്മാ; ദത്ത്വാ ച ദാനാനി പൃഥഗ്വിധാനി
അവാപ്യ ധർമം പരമാര്യ കർമാ; ജഗാമ േസാമസ്യ മഹത് സ തീർഥം
39 യ ാജയദ് രാജസൂേയന േസാമഃ; സാക്ഷാത് പുരാ വിധിവത് പാർഥിേവ
അ ിർ ധീമാൻ വി മുേഖ്യാ ബഭൂവ; േഹാതാ യസ്മിൻ തുമുേഖ്യ മഹാത്മാ
40 യസ്യാേന്ത ഽഭൂത് സുമഹാൻ ദാനവാനാം; ൈദേതയാനാം രാക്ഷസാനാം ച
േദൈവഃ
സ സം ാമസ് താരകാഖ്യഃ സുതീേ ാ; യ ന്ദസ് താരകാഖ്യം ജഘാന
41 േസനാപത്യം ലബ്ധവാൻ േദവതാനാം; മഹാേസേനാ യ ൈദത്യാന്ത കർതാ
സാക്ഷാച് ചാ ന്യവസത് കാർത്തിേകയഃ; സദാ കുമാേരാ യ സ ക്ഷരാജഃ
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അധ്യായം 43

1 [ജ്]
സരസ്വത്യാഃ ഭാേവാ ഽയം ഉക്തസ് േത ദ്വിജസാത്തമ
കുമാരസ്യാഭിേഷകം തു ഹ്മൻ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
2 യസ്മിൻ കാേല ച േദേശ ച യഥാ ച വദതാം വര
ൈയശ് ചാഭിഷിേക്താ ഭഗവാൻ വിധിനാ േയന ച ഭുഃ
3 േന്ദാ യഥാ ച ൈദത്യാനാം അകേരാത് കദനം മഹത്
തഥാ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
4 [ൈവ]
കുരുവംശസ്യ സദൃശം ഇദം കൗതൂഹലം തവ
ഹർഷാം ഉത്പാദയത്യ് ഏതദ് വേചാ േമ ജനേമജയ
5 ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി ശൃണ്വാനസ്യ ജനാധിപ
അഭിേഷകം കുമാരസ്യ ഭാവം ച മഹാത്മനഃ
6 േതേജാ മാേഹശ്വരം ന്നം അഗ്നൗ പതിതം പുരാ
തത് സർവഭേക്ഷാ ഭഗവാൻ നാശകദ് ദഗ്ധും അക്ഷയം
7 േതനാസീദതി േതജസ്വീ ദീപ്തിമാൻ ഹവ്യഹാവനഃ
ന ൈചവ ധാരയാം ആസ ഗർഭം േതേജാമയം തദാ
8 സാ ഗംഗാം അഭിസാംഗമ്യ നിേയാഗാദ് ഹ്മണഃ ഭുഃ
ഗർഭം ആഹിതവാൻ ദിവ്യം ഭാ േരാപമ േതജസം
9 അഥ ഗംഗാപി തം ഗർഭം അസഹന്തീ വിധാരേണ
ഉത്സസർജ ഗിരൗ രേമ്യ ഹിമവത്യ് അമരാർചിേത
10 സ ത വവൃേധ േലാകാൻ ആവൃത്യ ജ്വലനാത്മജഃ
ദദൃശുർ ജ്വലനാകാരം തം ഗർഭം അഥ കൃത്തികാഃ
11 ശരസ്തംേബ മഹാത്മാനം അനലാത്മജം ഈശ്വരം
മമായം ഇതി താഃ സർവാഃ പു ാർഥിേന്യാ ഽഭിച മുഃ
12 താസാം വിദിത്വാ ഭാവം തം മാതൄണാം ഭഗവാൻ ഭുഃ

താനാം പയഃ ഷഡ്ഭിർ വദൈനർ അപിബത് തദാ
13 തം ഭാവം സമാലക്ഷ്യ തസ്യ ബാലസ്യ കൃത്തികാഃ
പരം വിസ്മയം ആപന്നാ േദേവ്യാ ദിവ്യവപുർ ധരാഃ
14 യേ ാ ഷ്ടഃ സ ഭഗവാൻ ഗംഗയാ ഗിരിമൂർധനി
സ ൈശലഃ കാഞ്ചനഃ സർവഃ സംബഭൗ കുരുസത്തമ
15 വർധതാ ൈചവ ഗർേഭണ പൃഥിവീ േതന രഞ്ജിതാ
അതശ് ച സർേവ സംവൃത്താ ഗിരയഃ കാഞ്ചനാകരാഃ
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16 കുമാരശ് ച മഹാവീര്യഃ കാർത്തിേകയ ഇതി തഃ
ഗാംേഗയഃ പൂർവം അഭവൻ മഹാേയാഗബലാന്വിതഃ
17 സ േദവസ് തപസാ ൈചവ വീേര്യണ ച സമന്വിതഃ
വവൃേധ ഽതീവ രാേജ ച വത് ിയദർശനഃ
18 സ തസ്മിൻ കാഞ്ചേന ദിേവ്യ ശരസ്തംേബ ിയാ വൃതഃ

യമാനസ് തദാ േശേത ഗന്ധർൈവർ മുനിഭിസ് തഥാ
19 തൈഥനം അന്വനൃത്യന്ത േദവകന്യാഃ സഹ ശഃ
ദിവ്യവാദി നൃത്തജ്ഞാഃ വന്ത്യശ് ചാരുദർശനാഃ
20 അന്വാേസ്ത ച നദീ േദവം ഗംഗാ ൈവ സരിതാം വരാ
ദധാര പൃഥിവീ ൈചനം ബി തീ രൂപം ഉത്തമം
21 ജാതകർമാദികാസ് തസ്യ ിയാശ് ചേ ബൃഹ തിഃ
േവദശ് ൈചനം ചതുർമൂർതിർ ഉപതേസ്ഥ കൃതാഞ്ജലിഃ
22 ധനുർേവദശ് ചതുഷ്പാദഃ ശ ാമഃ സസം ഹഃ
തൈഥനം സമുപാതിഷ്ഠാത് സാക്ഷാദ് വാണീ ച േകവലാ
23 സ ദദർശ മഹാവീര്യം േദവേദവം ഉമാപതിം
ൈശലപു ്യാ സഹാസീനം ഭൂതസംഘ ശൈതർ വൃതം
24 നികായാ ഭൂതസംഘാനാം പരംമാദ്ഭുത ദർശനാഃ
വികൃതാ വികൃതാകാരാ വികൃതാഭരണ ധ്വജാഃ
25 വ്യാ സിംഹർക്ഷ വദനാ ബിഡാല മകരാനനാഃ
വൃഷദംശ മുഖാശ് ചാേന്യ ഗേജാ വദനാസ് തഥാ
26 ഉലൂക വദനാഃ േക ചിദ് ഗൃ േഗാമായുദർശനാഃ

ൗഞ്ചപാരാവത നിൈഭർ വദൈന രാങ്കൈവർ അപി
27 ശ്വാവിത് ശക്യക േഗാധാനാം ഖൈരഡക ഗവാം തഥാ
സാദൃശാനി വപൂംഷ്യ് അേന്യ ത ത വ്യധാരയൻ
28 േക ചിച് ൈഛലാംബുദ ഖ്യാശ് ച ാലാത ഗദായുധാഃ
േകച് ചിദ് അഞ്ജന പുഞ്ജാഭാഃ േക ചിച് േഛ്വതാചല ഭാഃ
29 സപ്ത മാതൃഗണാശ് ൈചവ സമാജ ർ വിശാം പേത
സാധ്യാ വിേശ്വ ഽഥ മരുേതാ വസവഃ പിതരസ് തഥാ
30 രു ാദിത്യാസ് തഥാ സിദ്ധാ ഭുജഗാം ദാനവാഃ ഖഗാഃ

ഹ്മാ സ്വയംഭൂർ ഭഗവാൻ സപു ഃ സഹ വി നാ
31 ശ സ് തഥാഭ്യയാദ് ം കുമാര വരം അച തം
നാരദ മുഖാശ് ചാപി േദവഗന്ധർവസത്തമാഃ
32 േദവർഷയശ് ച സിദ്ധാശ് ച ബൃഹ തിപുേരാഗമാഃ
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ഋബ്ഭേവാ നാമ വരദാ േദവാനാം അപി േദവതാഃ
േത ഽപി ത സമാജ ർ യാമാ ധാമാശ് ച സർവശഃ
33 സ തു ബാേലാ ഽപി ഭഗവാൻ മഹാേയാഗബലാന്വിതഃ
അഭ്യാജഗാമ േദേവശം ശൂലഹസ്തം പിനാകിനം
34 തം ആരജന്തം ആലക്ഷ്യ ശിവസ്യാസീൻ മേനാഗതം
യുഗപച് ൈഛലപു ്യാശ് ച ഗംഗായാഃ പാവകസ്യ ച
35 കിം നു പൂർവം അയം ബാേലാ ഗൗരവാദ് അഭ ൈപഷ്യതി
അപി മാം ഇതി സർേവഷാം േതഷാം ആസീൻ മേനാഗതം
36 േതഷാം ഏതം അഭി ായം ചതുർണാം ഉപലക്ഷ്യ സഃ
യുഗപദ് േയാഗം ആസ്ഥായ സസാർജ വിവിധാസ് തനൂഃ
37 തേതാ ഽഭവച് ചതുർമൂർതിഃ ക്ഷേണന ഭഗവാൻ ഭുഃ

ന്ദഃ ശാേഖാ വിശാഖശ് ച ൈനഗേമഷശ് ച പൃഷ്ഠതഃ
38 ഏവം സ കൃത്വാ ഹ്യ് ആത്മാനം ചതുർധാ ഭഗവാൻ ഭുഃ
യേതാ രു സ് തതഃ േന്ദാ ജഗാമാദ്ഭുത ദർശനഃ
39 വിശാഖസ് തു യയൗ േയന േദവീ ഗിരിവരാത്മജാ
ശാേഖാ യയൗ ച ഭഗവാൻ വായുമൂർതിർ വിഭാവസും
ൈനഗേമേഷാ ഽഗമദ് ഗംഗാം കുമാരഃ പാവക ഭഃ
40 സർേവ ഭാസ്വരേദഹാസ് േത ചത്വാരഃ സമരൂപിണഃ
താൻ സമഭ്യയുർ അവ്യ ാസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
41 ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീദ് േദവദാനവരക്ഷസാം
തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം അദ്ഭുതം േലാമഹർഷണം
42 തേതാ രു ശ് ച േദവീ ച പാവകശ് ച പിതാമഹം
ഗംഗയാ സഹിതാഃ സർേവ ണിേപതുർ ജഗത്പതിം
43 ണിപത്യ തതസ് േത തു വിധിവദ് രാജപുംഗവ
ഇദം ഊചുർ വേചാ രാജൻ കാർത്തിേകയ ിേയപ്സയാ
44 അസ്യ ബാലസ്യ ഭഗവന്ന് ആധിപത്യം യേഥപ്സിതം
അസ്മിൻ ിയാർഥം േദേവശ സാദൃശം ദാതും അർഹസി
45 തതഃ സ ഭഗവാൻ ധീമാൻ സർവേലാകപിതാമഹഃ
മനസാ ചിന്തയാം ആസ കിം അയം ലഭതാം ഇതി
46 ഐശ്വര്യാണി ഹി സർവാണി േദവഗന്ധർവരക്ഷസാം
ഭൂതയക്ഷവിഹംഗാനാം പന്നഗാനാം ച സർവശഃ
47 പൂർവം ഏവാദിേദശാസൗ നികാേയഷു മഹാത്മനാം
സമർഥം ച തം ഐശ്വേര്യ മഹാമതിർ അമന്യത
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48 തേതാ മുഹൂർതം സ ധ്യാത്വാ േദവാനാം േ യസി സ്ഥിതഃ
േസനാപത്യം ദദൗ തൈസ്മ സർവഭൂേതഷു ഭാരത
49 സർവേദവ നികായാനാം േയ രാജാനഃ പരി താഃ
താൻ സർവാൻ വ്യാദിേദശാൈസ്മ സർവഭൂതപിതാമഹഃ
50 തതഃ കുമാരം ആദായ േദവാ ഹ്മപുേരാഗമാഃ
അഭിേഷകാർഥം ആജ ഃ ൈശേല ം സഹിതാസ് തതഃ
51 പുണ്യാം ൈഹമവതീം േദവീം സരിേ ഷ്ഠാം സരസ്വതീം
സമന്തപഞ്ചേക യാ ൈവ ിഷു േലാേകഷു വി താ
52 ത തീേര സരസ്വത്യാഃ പുേണ്യ സർവഗുണാന്വിേത
നിേഷദുർ േദവഗന്ധർവാഃ സർേവ സ ർണമാനസാഃ
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അധ്യായം 44

1 [ൈവ]
തേതാ ഽഭിേഷകാ സംഭാരാൻ സർവാൻ സംഭൃത്യ ശാ തഃ
ബൃഹ തിഃ സമിേദ്ധ ഽഗ്നൗ ജുഹാവാജ്യം യഥാവിധി
2 തേതാ ഹിമവതാ ദേത്ത മണി വര േശാഭിേത
ദീവ്യ രത്നാചിേത ദിേവ്യ നിഷണ്ണഃ പരമാസേന
3 സർവമംഗല സംഭാൈരർ വിധിമ പുര തം
ആഭിേഷചനികം വ്യം ഗൃഹീത്വാ േദവതാ ഗണാഃ
4 ഇ ാവി മഹാവീര്യൗ സൂര്യാച മസൗ തഥാ
ധാതാ ൈചവ വിധാതാ ച തഥാ ൈചവാനിലാനലൗ
5 പൂഷ്ണാ ഭേഗനാര്യമ്ണാ ച അംേശന ച വിവസ്വതാ
രു ശ് ച സഹിേതാ ധീമാൻ മിേ ണ വരുേണന ച
6 രുൈ ർ വസുഭിർ ആദിൈത്യർ അശ്വിഭ്യാം ച വൃതഃ ഭുഃ
വിേശ്വ േദൈവർ മരുദ്ഭിശ് ച സാൈധ്യശ് ച പിതൃഭിഃ സഹ
7 ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച യക്ഷരാക്ഷസ പന്നൈഗഃ
േദവർഷിഭിർ അസംേഖ്യൈയസ് തഥാ ഹ്മർഷിഭിർ വൈരഃ
8 ൈവഖാനൈസർ വാലഖിൈല്യർ വായ്വാഹാൈരർ മരീചിൈപഃ
ഭൃഗുഭിശ് ചാംഗിേരാഭിശ് ച യതിഭിശ് ച മഹാത്മഭിഃ
സർൈവർ വിദ്യാധൈരഃ പുൈണ്യർ േയാഗസിൈദ്ധസ് തഥാ വൃതഃ
9 പിതാമഹഃ പുലസ്ത്യശ് ച പുലഹശ് ച മഹാതപാഃ
അംഗിരാഃ കശ്യേപാ ഽ ിശ് ച മരീചിർ ഭൃഗുർ ഏവ ച
10 ഋതുർ ഹരഃ േചതാശ് ച മനുർ ദക്ഷസ് തൈഥവ ച
ഋതവശ് ച ഹാശ് ൈചവ േജ്യാതീംഷി ച വിശാം പേത
11 മൂർതിമത്യശ് ച സരിേതാ േവദാശ് ൈചവ സനാതനാഃ
സമു ാശ് ച ദാശ് ൈചവ തീർഥാനി വിവിധാനി ച
പൃഥിവീ ദ്യൗർ ദിശശ് ൈചവ പാദപാശ് ച ജനാധിപ
12 അദിതിർ േദവ മാതാ ച ീഃ ീഃ സ്വാഹാ സരസ്വതീ
ഉമാ ശചീ സിനീവാലീ തഥാ ചാനുമതിഃ കുഹൂഃ
രാകാ ച ധിഷണാ ൈചവ പത്ന്യശ് ചാന്യാ ദിവൗകസാം
13 ഹിമവാംശ് ൈചവ വിന്ധ്യശ് ച േമരുശ് ചാേനക ശൃംഗവാൻ
ഐരാവതഃ സാനുചരഃ കലാഃ കാഷ്ടാസ് തൈഥവ ച
മാസാർധ മാസാ ഋതവസ് തഥാ രാ ്യഹനീ നൃപ
14 ഉൈച്ചഃ വാ ഹയേ േഷ്ഠാ നാഗരാജശ് ച വാമനഃ
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അരുേണാ ഗരുഡശ് ൈചവ വൃക്ഷാശ് ചൗഷധിഭിഃ സഹ
15 ധർമശ് ച ഭഗവാൻ േദവഃ സമാജ ർ ഹി സംഗതാഃ
കാേലാ യമശ് ച മൃത ശ് ച യമസ്യാനുചരാശ് ച േയ
16 ബഹുലത്വാച് ച േനാക്താ േയ വിവിധാ േദവതാ ഗണാഃ
േത കുമാരാഭിേഷകാർഥം സമാജ സ് തതസ് തതഃ
17 ജഗൃഹുസ് േത തദാ രാജൻ സർവ ഏവ ദിവൗകസഃ
ആഭിേഷചനികം ഭാണ്ഡം മംഗലാനി ച സർവശഃ
18 ദിവ്യസംഭാര സംയുൈക്തഃ കലൈശഃ കാഞ്ചൈനർ നൃപ
സരസ്വതീഭിഃ പുണ്യാഭിർ ദിവ്യേതായഭിർ ഏവ തു
19 അഭ്യഷിഞ്ചൻ കുമാരം ൈവ സ ഹൃഷ്ടാ ദിവൗകസഃ
േസനാപതിം മഹാത്മാനം അസുരാണാം ഭയാവഹം
20 പുരാ യഥാ മഹാരാജ വരുണം ൈവ ജേലശ്വരം
തഥാഭ്യഷിഞ്ചദ് ഭഗവാൻ ഹ്മാ േലാകപിതാമഹഃ
കശ്യപശ് ച മഹാേതജാ േയ ചാേന്യ നാനുകീർതിതാഃ
21 തൈസ്മ ഹ്മാ ദദൗ ീേതാ ബലിേനാ വാതരംഹസഃ
കാമവീര്യധരാൻ സിദ്ധാൻ മഹാപാരിഷദാൻ ഭുഃ
22 നന്ദിേഷണം േലാഹിതാക്ഷം ഘണ്ഡാ കർണം ച സംമതം
ചതുർഥം അസ്യാനുചരം ഖ്യാതം കുമുദമാലിനം
23 തതഃ സ്ഥാണും മഹാേവഗം മഹാപാരിഷഡം തും
മായാ ശതധരം കാമം കാമവീര്യബലാന്വിതം
ദദൗ ന്ദായ രാേജ സുരാരിവിനിബർഹണം
24 സ ഹി േദവാസുേര യുേദ്ധ ൈദത്യാനാം ഭീമകർമണാം
ജഘാന േദാർഭ്യാം സ്ര ദ്ധഃ യുതാനി ചതുർദശ
25 തഥാ േദവ ദദുസ് തൈസ്മ േസനാം ൈനരൃതസാ ലാം
േദവശ ക്ഷയകരീം അജയ്യാം വിശ്വരൂപിണീം
26 ജയശബ്ദം തതശ് ച ർ േദവാഃ സർേവ സവാസവാഃ
ഗന്ധർവയക്ഷാ രക്ഷാംസി മുനയഃ പിതരസ് തഥാ
27 യമഃ ാദാദ് അനുചരൗ യമ കാേലാപമാവ് ഉഭൗ
ഉന്മാഥം ച മാഥം ച മഹാവീര്യൗ മഹാദ തീ
28 സു ാേജാ ഭാ രശ് ൈചവ യൗ തൗ സൂര്യാനുയായിനൗ
തൗ സൂര്യഃ കാർത്തിേകയായ ദദൗ ീതഃ താപവാൻ
29 ൈകലാസശൃംഗസങ്കാശൗ േശ്വതമാല്യാനുേലപനൗ
േസാേമാ ഽപ്യ് അനുചരൗ ാദാൻ മണിം സുമണിം ഏവ ച
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30 ജ്വാലാ ജിഹ്വം തഥാ േജ്യാതിർ ആത്മജായ ഹുതാശനഃ
ദദാവ് അനുചരൗ ശൂരൗ പരൈസന്യ മാഥിനൗ
31 പരിഘം ച വടം ൈചവ ഭീമം ച സുമഹാബലം
ദഹതിം ദഹനം ൈചവ ചണ്ഡൗ വീര്യസംമതൗ
അംേശാ ഽപ്യ് അനുചരാൻ പഞ്ച ദദൗ ന്ദായ ധീമേത
32 ഉത്േ ാശം പങ്കജം ൈചവ വ ദണ്ഡധരാവ് ഉഭൗ
ദദാവ് അനല പു ായ വാസവഃ പരവീരഹാ
തൗ ഹി ശ ൻ മേഹ സ്യ ജഘ്നതുഃ സമേര ബഹൂൻ
33 ച ം വി മകം ൈചവ സ്രങ്കമം ച മഹാബലം

ന്ദായ ീൻ അനുചരാൻ ദദൗ വി ർ മഹായശാഃ
34 വർധനം നന്ദനം ൈചവ സർവവിദ്യാ വിശാരദൗ

ന്ദായ ദദതുഃ ീതാവ് അശ്വിനൗ ഭരതർഷഭ
35 കുന്ദനം കുസുമം ൈചവ കുമുദം ച മഹായശാഃ
ഡംബരാഡംബരൗ ൈചവ ദദൗ ധാതാ മഹാത്മേന
36 വ ാനുവ ൗ ബലിനൗ േമഷവ ൗ ബേലാത്കടൗ
ദദൗ ത്വഷ്ടാ മഹാമായൗ ന്ദായാനുചരൗ വരൗ
37 സു തം സത്യസന്ധം ച ദദൗ മിേ ാ മഹാത്മേന
കുമാരായ മഹാത്മാനൗ തേപാ വിദ്യാധരൗ ഭുഃ
38 സുദർശനീയൗ വരദൗ ിഷു േലാേകഷു വി തൗ
സു ഭം ച മഹാത്മാനം ശുഭകർമാണം ഏവ ച
കാർത്തിേകയായ സ ാദാദ് വിധാതാ േലാകവി തൗ
39 പാലിതകം കാലികം ച മഹാമായാവിനാവ് ഉഭൗ
പൂഷാ ച പാർഷദൗ ാദാത് കാർത്തിേകയായ ഭാരത
40 ബലം ചാതിബലം ൈചവ മഹാവ ൗ മഹാബലൗ

ദദൗ കാർത്തിേകയായ വായുർ ഭരതസത്തമ
41 ഘസം ചാതിഘസം ൈചവ തിമിവ ൗ മഹാബലൗ

ദദൗ കാർത്തിേകയായ വരുണഃ സത്യസംഗരഃ
42 സുവർച്ചസം മഹാത്മാനം തൈഥവാപ്യ് അതിവർചസാം
ഹിമവാൻ ദദൗ രാജൻ ഹുതാശനസുതായ ൈവ
43 കാഞ്ചനം ച മഹാത്മാനം േമഘമാലിനം ഏവ ച
ദദാവ് ആനുചരൗ േമരുർ അഗ്നിപു ായ ഭാരത
44 സ്ഥിരം ചാതിസ്ഥിരം ൈചവ േമരുർ ഏവാപരൗ ദദൗ
മഹാത്മേന ഽഗ്നിപു ായ മഹാബലപരാ മൗ
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45 ഉ ിതം ചാതിശൃംഗം ച മഹാപാഷാണ േയാധനൗ
ദദാവ് അഗ്നിപു ായ വിന്ധ്യഃ പാരിഷദാവ് ഉഭൗ

46 സം ഹം വി ഹം ൈചവ സമുേ ാ ഽപി ഗദാധരൗ
ദദാവ് അഗ്നിപു ായ മഹാപാരിഷദാവ് ഉഭൗ

47 ഉന്മാദം പുഷ്പദന്തം ച ശ കർണം തൈഥവ ച
ദദാവ് അഗ്നിപു ായ പാർവതീ ശുഭദർശനാ

48 ജയം മഹാജയം ൈചവ നാഗൗ ജ്വലനസൂനേവ
ദദൗ പുരുഷവ്യാ വാസുകിഃ പന്നേഗശ്വരഃ

49 ഏവം സാഖ്യാശ് ച രു ാശ് ച വസവഃ പിതരസ് തഥാ
സാഗരാഃ സരിതശ് ൈചവ ഗിരയശ് ച മഹാബലാഃ
50 ദദുഃ േസനാഗണാധ്യക്ഷാഞ് ശൂലപട്ടിശധാരിണഃ
ദിവ്യ ഹരേണാേപതാൻ നാനാേവഷവിഭൂഷിതാൻ
51 ശൃണു നാമാനി ചാേന്യഷാം േയ ഽേന്യ ന്ദസ്യ ൈസനികാഃ
വിവിധായുധസമ്പന്നാശ് ചി ാഭരണ വർമിണഃ
52 ശ കർേണാ നികുംഭശ് ച പദ്മഃ കുമുദ ഏവ ച
അനേന്താ ദ്വാദശ ഭുജസ് തഥാ കൃേഷ്ണാപകൃഷ്ണകൗ
53 േ ാണ വാഃ കപി ന്ധഃ കാഞ്ചനാേക്ഷാ ജലം ധമഃ
അക്ഷസന്തർജേനാ രാജൻ കുനദീകസ് തേമാ ഽ കൃത്
54 ഏകാേക്ഷാ ദ്വാദശാക്ഷശ് ച തൈഥൈവക ജടഃ ഭുഃ
സഹ ബാഹുർ വികേടാ വ്യാ ാക്ഷഃ ക്ഷിതികമ്പനഃ
55 പുണ്യനാമാ സുനാമാ ച സുവ ഃ ിയദർശനഃ
പരി തഃ േകാക നദഃ ിയ മാല്യാനുേലപനഃ
56 അേജാദേരാ ഗജശിരാഃ ന്ധാക്ഷഃ ശതേലാചനഃ
ജ്വാലാ ജിഹ്വഃ കരാലശ് ച സിതേകേശാ ജടീ ഹരിഃ
57 ചതുർദംേ ാ ഽഷ്ട ജിഹ്വശ് ച േമഘനാദഃ പൃഥു വാഃ
വിദ ദ് അേക്ഷാ ധനുർ വേ ാ ജഠേരാ മാരുതാശനഃ
58 ഉദരാേക്ഷാ ഝഷാക്ഷശ് ച വ നാേഭാ വസു ഭഃ
സമു േവേഗാ രാേജ ൈശലകമ്പീ തൈഥവ ച
59 പു േമഷഃ വാഹശ് ച തഥാ നേന്ദാപനന്ദകൗ
ധൂ ഃ േശ്വതഃ കലിംഗശ് ച സിദ്ധാർേഥാ വരദസ് തഥാ
60 ിയകശ് ൈചവ നന്ദശ് ച േഗാനന്ദശ് ച താപവാൻ
ആനന്ദശ് ച േമാദശ് ച സ്വസ്തിേകാ വകസ് തഥാ
61 േക്ഷമവാപഃ സുജാതശ് ച സിദ്ധയാ ശ് ച ഭാരത
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േഗാ ജഃ കനകാപീേഡാ മഹാപാരിഷേദശ്വരഃ
62 ഗായേനാ ഹസനശ് ൈചവ ബാണഃ ഖഡ്ഗശ് ച വീര്യവാൻ
ൈവതാലീ ചാതിതാലീ ച തഥാ കതിക വാതികൗ
63 ഹംസജഃ പങ്കദിഗ്ധാംഗഃ സമുേ ാന്മാദനശ് ച ഹ
രേണാത്കടഃ ഹാസശ് ച േശ്വതശീർഷശ് ച നന്ദകഃ
64 കാലകണ്ഠഃ ഭാസശ് ച തഥാ കുംഭാണ്ഡേകാ ഽപരഃ
കാലകാക്ഷഃ സിതശ് ൈചവ ഭൂതേലാന്മഥനസ് തഥാ
65 യജ്ഞവാഹഃ വാഹശ് ച േദവ യാജീ ച േസാമപഃ
സജാലശ് ച മഹാേതജാഃ ഥ ാഥൗ ച ഭാരത
66 തുഹനശ് ച തുഹാനശ് ച ചി േദവശ് ച വീര്യവാൻ
മധുരഃ സു സാദശ് ച കിരീടീ ച മഹാബലഃ
67 വസേവാ മധുവർണശ് ച കലേശാദര ഏവ ച
ധമേന്താ മന്മഥകരഃ സൂചീവ ശ് ച വീര്യവാൻ
68 േശ്വതവ ഃ സുവ ശ് ച ചാരു വ ശ് ച പാ രഃ
ദണ്ഡബാഹുഃ സുബാഹുശ് ച രജഃ േകാകിലകസ് തഥാ
69 അചലഃ കനകാക്ഷശ് ച ബാലാനാം അയികഃ ഭുഃ
സഞ്ചാരകഃ േകാക നേദാ ഗൃ വ ശ് ച ജംബുകഃ
70 േലാഹാശ വേ ാ ജഠരഃ കുംഭവ ശ് ച കുണ്ഡകഃ
മദ്ഗു ീവശ് ച കൃഷ്ണൗജാ ഹംസവ ശ് ച ച ഭാഃ
71 പാണികൂർമാ ച ശംബൂകഃ പഞ്ചവ ശ് ച ശിക്ഷകഃ
ചാഷ വ ശ് ച ജംബൂകഃ ശാകവ ശ് ച കുണ്ഡകഃ
72 േയാഗയുക്താ മഹാത്മാനഃ സതതം ാഹ്മണ ിയാഃ
ൈപതാമഹാ മഹാത്മാേനാ മഹാപാരിഷദാശ് ച ഹ
യൗവനസ്ഥാശ് ച ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച ജനേമജയ
73 സഹ ശഃ പാരിഷദാഃ കുമാരം ഉപതസ്ഥിേര
വൈ ർ നാനാവിൈധർ േയ തു ശൃണു താഞ് ജനേമജയ
74 കൂർമകു ടവ ാശ് ച ശേശാലൂക മുഖാസ് തഥാ
ഖേരാ വദനാശ് ൈചവ വരാഹവദനാസ് തഥാ
75 മനുഷ്യേമഷ വ ാശ് ച സൃഗാലവദനാസ് തഥാ
ഭീമാ മകര വ ാശ് ച ശിശുമാര മുഖാസ് തഥാ
76 മാർജാരശശവ ാശ് ച ദീർഘവ ാശ് ച ഭാരത
നകുേലാലൂക വ ാശ് ച ശ്വവാ ാശ് ച തഥാപേര
77 ആഖു ബ ക വ ശ് ച മയൂരവദനാസ് തഥാ
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മത്സ്യേമഷാനനാശ് ചാേന്യ അജാവി മഹിഷാനനാഃ
78 ഋക്ഷശാർദൂല വ ാശ് ച ദ്വീപിസിംഹാനനാസ് തഥാ
ഭീമാ ഗജാനനാശ് ൈചവ തഥാ ന മുഖാഃ പേര
79 ഗരുഡാനനാഃ ഖഡ്ഗമുഖാ വൃകകാകമുഖാസ് തഥാ
േഗാഖേരാ മുഖാശ് ചാേന്യ വൃഷദംശ മുഖാസ് തഥാ
80 മഹാജഠര പാദാംഗാസ് താരകാക്ശാശ് ച ഭാരത
പാരാവത മുഖാശ് ചാേന്യ തഥാ വൃഷമുഖാഃ പേര
81 േകാകിലാ വദനാശ് ചാേന്യ േശ്യനതിത്തിരികാനനാഃ
കൃകലാസ മുഖാശ് ൈചവ വിരേജാഽംബരധാരിണഃ
82 വ്യാലവ ാഃ ശൂലമുഖാശ് ചണ്ഡവ ാഃ ശതാനനാഃ
ആശീവിഷാശ് ചീരധരാ േഗാനാസാവരണാസ് തഥാ
83 േലാദരാഃ കൃശാംഗാശ് ച ലാംഗശ് ച കൃേശാദരാഃ

സ്വ ീവാ മഹാകർണാ നാനാവ്യാലവിഭൂഷിതാഃ
84 ഗേജ ചർമ വസനാസ് തഥാ കൃഷ്ണാജിനാംബരാഃ

േന്ധ മുഖാ മഹാരാജ തഥാ ഹ്യ് ഉദരേതാ മുഖാഃ
85 പൃേഷ്ഠ മുഖാ ഹനുമുഖാസ് തഥാ ജംഘാ മുഖാ അപി
പാർശ്വാനനാശ് ച ബഹേവാ നാനാേദശമുഖാസ് തഥാ
86 തഥാ കീട പതംഗാനാം സദൃശാസ്യാ ഗേണശ്വരാഃ
നാനാവ്യാലമുഖാശ് ചാേന്യ ബഹു ബാഹുശിേരാ ധരാഃ
87 നാനാവൃക്ഷഭുജാഃ േകച് ചിത് കടി ശീർഷാസ് തഥാപേര
ഭുജംഗേഭാഗ വദനാ നാനാഗുൽമനിവാസിനഃ
88 ചീരസംവൃത ഗാ ാശ് ച തഥാ ഫലകവാസസഃ
നാനാേവഷധരാശ് ൈചവ ചർമ വാസസ ഏവ ച
89 ഉഷ്ണീഷിേണാ മുകുടിനഃ കംബു ീവാഃ സുവർചസഃ
കിരീടിനഃ പഞ്ച ശിഖാസ് തഥാ കഠിന മൂർധജാഃ
90 ിശിഠാ ദ്വിശിഖാശ് ൈചവ തഥാ സപ്ത ശിഖാഃ പേര
ശിഖണ്ഡിേനാ മുകുടിേനാ മുണ്ഡാശ് ച ജടിലാസ് തഥാ
91 ചി മാല്യധരാഃ േകച് ചിത് േകച് ചിദ് േരാമാനനാസ് തഥാ
ദിവ്യമാല്യാംബരധരാഃ സതതം ിയവി ഹാഃ
92 കൃഷ്ണാ നിർമാംസ വ ാശ് ച ദീർഘപൃഷ്ടാ നിരൂദരാഃ

ലപൃഷ്ഠാ സ്വപൃഷ്ഠാഃ ലംേബാദര േമഹനാഃ
93 മഹാഭുജാ സ്വഭുജാ സ്വഗാ ശ് ച വാമനാഃ
കുബ്ജാശ് ച ദീർഘജംഘാശ് ച ഹസ്തികർണ ശിേരാധരാഃ
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94 ഹസ്തിനാസാഃ കൂർമനാസാ വൃകനാസാസ് തഥാപേര
ദീർഘൗഷ്ഠാ ദീർഘജിഹ്വാശ് ച വികരാലാ ഹ്യ് അേധാമുഖാഃ
95 മഹാദം ാ സ്വദം ാശ് ചതുർദം ാസ് തഥാപേര
വാരേണ നിഭാശ് ചാേന്യ ഭീമാ രാജൻ സഹ ശഃ
96 സുവിഭക്തശരീരാശ് ച ദീപ്തിമന്തഃ സ്വല താഃ
പിംഗാക്ഷാഃ ശ കർണാശ് ച വ നാസാശ് ച ഭാരത
97 പൃഥു ദം ാമഹാ ദം ാഃ ലൗഷ്ഠാ ഹരി മൂർധജാഃ
നാനാ പാദൗഷ്ഠ ദം ാശ് ച നാഹാ ഹസ്തശിേരാ ധരാഃ
നാനാ വർമഭിർ ആച്ഛന്നാ നാനാ ഭാഷാശ് ച ഭാരത
98 കുശലാ േദശഭാഷാസു ജൽപേന്താ ഽേന്യാന്യം ഈശ്വരാഃ
ഹൃഷ്ടാഃ പരിപതന്തി സ്മ മഹാപാരിഷദാസ് തഥാ
99 ദീർഘ ീവാ ദീർഘനഖാ ദീർഘപാദശിേരാ ഭുജാഃ
പിംഗാക്ഷാ നീലകണ്ഠാശ് ച ലംബകർണാശ് ച ഭാരത
100 വൃേകാദര നിഭാശ് ൈചവ േക ചിദ് അഞ്ജനസംനിഭാഃ
േശ്വതാംഗാ േലാഹിത ീവാഃ പിംഗാക്ഷാശ് ച തഥാപേര
കൽമാഷാ ബഹേവാ രാജംശ് ചി വർണാശ് ച ഭാരത
101 ചാമരാപീഡക നിഭാഃ േശ്വതേലാഹിത രാജയഃ
നാനാവർണാഃ സവർണാശ് ച മയൂരസദൃശ ഭാഃ
102 പുനഃ ഹരണാന്യ് ഏഷാം കീർത്യമാനാനി േമ ശൃണു
േശൈഷഃ കൃതം പാരിഷൈദർ ആയുധാനാം പരി ഹം
103 പാേശാദ്യത കരാഃ േക ചിദ് വ്യാദിതാസ്യാഃ ഖരാനനാഃ
പൃഥ്വ് അക്ഷാ നീലകണ്ഠാശ് ച തഥാ പരിഘബാഹവഃ
104 ശതഘ്നീ ച ഹസ്താശ് ച തഥാ മുസലപാണയഃ
ശൂലാസിഹസ്താശ് ച തഥാ മഹാകായാ മഹാബലാഃ
105 ഗദാ ഭുശുണ്ഡി ഹസ്താശ് ച തഥാ േതാമരപാണയഃ
അസി മുദ്ഗരഹസ്താശ് ച ദണ്ഡഹസ്താശ് ച ഭാരത
106 ആയുൈധർ വിവിൈധർ േഘാൈരർ മഹാത്മാേനാ മഹാജവാഃ
മഹാബലാ മഹാേവഗാ മഹാപാരിഷദാസ് തഥാ
107 അഭിേഷകം കുമാരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടാ രണ ിയാഃ
ഘണ്ടാജാലപിനദ്ധാംഗാ നനൃതുസ് േത മഹൗജസഃ
108 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ മഹാപാരിഷദാ നൃപ
ഉപത ർ മഹാത്മാനം കാർത്തിേകയം യശസ്വിനം
109 ദിവ്യാശ് ചാപ്യ് ആന്തരിക്ഷാശ് ച പാർഥിവാശ് ചാനിേലാപമാഃ
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വ്യാദിഷ്ടാ ൈദവൈതഃ ശൂരാഃ ന്ദസ്യാനുചരാഭവൻ
110 താദൃശാനാം സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
അഭിഷിക്തം മഹാത്മാനം പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
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അധ്യായം 45

1 [ൈവ]
ശൃണു മാതൃഗണാൻ രാജൻ കുമാരാനുചരാൻ ഇമാൻ
കീർത്യമാനാൻ മയാ വീര സപത്നഗണസൂദനാൻ
2 യശസ്വിനീനാം മാതൄണാം ശൃണു നാമാനി ഭാരത
യാഭിർ വ്യാപ്താസ് േയാ േലാകാഃ കല്യാണീഭിശ് ചരാചരാഃ
3 ഭാവതീ വിശാലാക്ഷീ പലിതാ േഗാനസീ തഥാ

ീമതീ ബഹുലാ ൈചവ തൈഥവ ബഹുപു ികാ
4 അ ജാതാ ച േഗാപാലീ ബൃഹദ് അംബാലികാ തഥാ
ജയാവതീ മാലതികാ വരത്നാ ഭയങ്കരീ
5 വസു ദാമാ സുദാമാ ച വിേശാകാ നന്ദിനീ തഥാ
ഏകചൂഡാ മഹാചൂഡാ ച േനമിശ് ച ഭാരത
6 ഉേത്തജനീ ജയേത്സനാ കമലാക്ഷ്യ് അഥ േശാഭനാ
ശ ഞ്ജയാ തഥാ ൈചവ േ ാധനാ ശലഭീ ഖരീ
7 മാധവീ ശുഭവ ാ ച തീർഥേനമിശ് ച ഭാരത
ഗീത ിയാ ച കല്യാണീ ക ലാ ചാമിതാശനാ
8 േമഘസ്വനാ േഭാഗവതീ സു ശ് ച കനകാവതീ
അലാതാക്ഷീ വീര്യവതീ വിദ ജ്ജിഹ്വാ ച ഭാരത
9 പദ്മാവതീ സുനക്ഷ ാ കന്ദരാ ബഹുേയാജനാ
സന്താനികാ ച കൗരവ്യ കമലാ ച മഹാബലാ
10 സുദാമാ ബഹു ദാമാ ച സു ഭാ ച യശസ്വിനീ
നൃത്യ ിയാ ച രാേജ ശേതാലൂഖല േമഖലാ
11 ശതഘണ്ടാ ശതാനന്ദാ ഭഗ നന്ദാ ച ഭാഗിനീ
വപുഷ്മതീ ച ശീതാ ഭ കാലീ ച ഭാരത
12 സങ്കാരികാ നി ടികാ മാ ചത്വരവാസിനീ
സുമംഗലാ സ്വസ്തിമതീ വൃദ്ധികാമാ ജയ ിയാ
13 ധനദാ സു സാദാ ച ഭവദാ ച ജേലശ്വരീ
ഏഡീ േഭഡീ സുേമഡീ ച േവതാല ജനനീ തഥാ
ക തിഃ കാലികാ ൈചവ േദവ മി ാ ച ഭാരത
14 ലംബസീ േകതകീ ൈചവ ചി േസനാ തഹാ ബലാ
കു ടികാ ശംഖനികാ തഥാ ജർജരികാ നൃപ
15 കുണ്ഡാരികാ േകാകലികാ കണ്ഡരാ ച ശേതാദരീ
ഉത് ാഥിനീ ജേരണാ ച മഹാേവഗാ ച കങ്കണാ
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16 മേനാജവാ കണ്ടകിനീ ഘസാ പൂതനാ തഥാ
ഖശയാ ചുർവ ടിർ വാമാ േ ാശനാഥ തഡിത് ഭാ
17 മേണ്ഡാദരീ ച തുണ്ഡാ ച േകാടരാ േമഘവാസിനീ
സുഭഗാ ലംബിനീ ലംബാ വസു ചൂഡാ വികത്ഥനീ
18 ഊർധ്വേവണീ ധരാ ൈചവ പിംഗാക്ഷീ േലാഹേമഖലാ
പൃഥു വ ാ മധുരികാ മധു കുംഭാ തൈഥവ ച
19 പക്ഷാലികാ മന്ഥനികാ ജരായുർ ജർജരാനനാ
ഖ്യാതാ ദഹദഹാ ൈചവ തഥാ ധമധമാ നൃപ
20 ഖണ്ഡഖണ്ഡാ ച രാേജ പൂഷണാ മണികുണ്ഡലാ
അേമാചാ ൈചവ കൗരവ്യ തഥാ ലംബപേയാധരാ
21 േവണുവീണാ ധരാ ൈചവ പിംഗാക്ഷീ േലാഹേമഖലാ
ശേശാലൂക മുഖീ കൃഷ്ണാ ഖരജംഘാ മഹാജവാ
22 ശിശുമാര മുഖീ േശ്വതാ േലാഹിതാക്ഷീ വിഭീഷണാ
ജടാലികാ കാമചരീ ദീർഘജിഹ്വാ ബേലാത്കടാ
23 കാേലഡികാ വാമനികാ മുകുടാ ൈചവ ഭാരത
േലാഹിതാക്ഷീ മഹാകായാ ഹരി പിണ്ഡീ ച ഭൂമിപ
24 ഏകാക്ഷരാ സുകുസുമാ കൃഷ്ണ കർണീ ച ഭാരത

ര കർണീ ചതുഷ്കർണീ കർണ ാവരണാ തഥാ
25 ചതുഷ്പഥ നിേകതാ ച േഗാകർണീ മഹിഷാനനാ
ഖരകർണീ മഹാകർണീ േഭരീ സ്വനമഹാസ്വനാ
26 ശംഖകുംഭ സ്വനാ ൈചവ ഭംഗദാ ച മഹാബലാ
ഗണാ ച സുഗണാ ൈചവ തഥാഭീത്യ് അഥ കാമദാ
27 ചതുഷ്പഥ രതാ ൈചവ ഭൂരി തീർഥാ അന്യേഗാചരാ
പശുദാ വിത്തദാ ൈചവ സുഖദാ ച മഹായശാഃ
പേയാദാ േഗാമഹിഷദാ സുവിഷാണാ ച ഭാരത
28 തിഷ്ഠാ സു തിഷ്ഠാ ച േരാചമാനാ സുേരാചനാ
േഗാകർണീ ച സുകർണീച സസിരാ േസ്ഥരികാ തഥാ
ഏകച ാ േമഘരവാ േമഘമാലാ വിേരാചനാ
29 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച ബഹേവാ മാതേരാ ഭരതർഷഭ
കാർത്തിേകയാനുയായിേന്യാ നാനാരൂപാഃ സഹ ശഃ
30 ദീർഘനേഖ്യാ ദീർഘദേന്ത്യാ ദീർഘതുണ്ഡ്യശ് ച ഭാരത
സരലാ മധുരാശ് ൈചവ യൗവനസ്ഥാഃ സ്വല താഃ
31 മാഹാേത്മ്യന ച സംയുക്താഃ കാമരൂപധരാസ് തഥാ
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നിർമാംസ ഗാ ്യഃ േശ്വതാശ് ച തഥാ കാഞ്ചനസംനിഭാഃ
32 കൃഷ്ണേമഘനിഭാശ് ചാന്യാ ധൂ ാശ് ച ഭരതർഷഭ
അരുണാഭാ മഹാഭാഗാ ദീർഘേകശ്യഃ സിതാംബരാഃ
33 ഊർധ്വേവണീ ധരാശ് ൈചവ പിംഗാേക്ഷ്യാ ലംബേമഖലാഃ
ലംേബാദേര്യാ ലംബകർണാസ് തഥാ ലംബപേരാ ധരാഃ
34 താ ാക്ഷ്യസ് താ വർണാശ് ച ഹര്യക്ഷ്യശ് ച തഥാപേര
വരദാഃ കാമചാരിേണ്യാ നിത്യ മുദിതാസ് തഥാ
35 യാേമ്യാ രൗ ്യസ് തഥാ സൗമ്യാഃ കൗേബേര്യാ ഽഥ മഹാബലാഃ
വാരുേണ്യാ ഽഥ ച മാേഹ ്യസ് തഥാേഗ്നയ്യഃ പരന്തപ
36 വായവ്യശ് ചാഥ കൗമാേര്യാ ാഹ്മ്യശ് ച ഭരതർഷബഃ
രൂേപണാപ്സരസാം തുല്യാ ജേവ വായുസമാസ് തഥാ
37 പരപുേഷ്ടാപമാ വാേക്യ തഥർദ്ധ്യാ ധനേദാപമാഃ
ശ വീേര്യാപമാശ് ൈചവ ദീപ്ത്യാ വഹ്നി സമാസ് തഥാ
38 വൃക്ഷചത്വരവാസിന്യശ് ചതുഷ്പഥ നിേകതനാഃ
ഗുഹാ ശ്മശാനവാസിന്യഃ ൈശല വണാലയാഃ
39 നാനാഭരണധാരിേണ്യാ നാനാ മാല്യാംബരാസ് തഥാ
നാനാ വിച്ചി േവഷാശ് ച നാനാ ഭാഷാസ് തൈഥവ ച
40 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ഗണാഃ ശ ഭയം കരാഃ
അനുജ ർ മഹാത്മാനം ിദേശ സ്യ സംമേത
41 തതഃ ശക്ത്യ ം അദദദ് ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
ഗുഹായ രാജശാർദൂല വിനാശായ സുരദ്വിഷാം
42 മഹാസ്വനാം മഹാഘണ്ടാം േദ്യാതമാനാം സിത ഭാം
തരുണാദിത്യവർണാം ച പതാകാം ഭരതർഷഭ
43 ദദൗ പശുപതിസ് തൈസ്മ സർവഭൂതമഹാചമൂം
ഉ ാം നാനാ ഹരണാം തേപാ വീര്യബലാന്വിതാം
44 വി ർ ദദൗ ൈവജയന്തീം മാലാം ബലവിവർധിനീം
ഉമാ ദദൗ ചാരജസീ വാസസീ സൂര്യസ േഭ
45 ഗംഗാം കമണ്ഡലും ദിവ്യം അമൃേതാദ്ഭവം ഉത്തമം
ദദൗ ീത്യാ കുമാരായ ദണ്ഡം ൈചവ ബൃഹ തിഃ
46 ഗരുേഡാ ദയിതം പു ം മയൂരം ചി ബർഹിണം
അരുണസ് താ ചൂഡം ച ദദൗ ചരണായുധം
47 പശം തു വരുേണാ രാജാ ബലവീര്യസമന്വിതം
കൃഷ്ണാജിനം തഥാ ഹ്മാ ഹ്മണ്യായ ദദൗ ഭുഃ
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സമേരഷു ജയം ൈചവ ദദൗ േലാകഭാവനഃ
48 േസനാപത്യം അനു ാപ്യ ാേന്ദാ േദവഗണസ്യ ഹ
ശുശുേഭ ജ്വലിേതാ ഽർചിഷ്മാൻ ദ്വിതീയാ ഇവ പാവകഃ
തതഃ പാരിഷൈദശ് ൈചവ മാതൃഭിശ് ച സമന്വിതഃ
49 സാ േസനാ ൈനരൃതീ ഭീമാ സഘേണ്ടാ ിതേകതനാ
സേഭരീ ശംഖമുരജാ സായുധാ സപതാകിനീ
ശാരദീ ദ്യൗർ ഇവാഭാതി േജ്യാതിർഭിർ ഉപേശാഭിതാ
50 തേതാ േദവ നികായാസ് േത ഭൂതേസനാ ഗണാസ് തഥാ
വാദയാം ആസുർ അവ്യ ാ േഭരീശംഖാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
51 പടഹാഞ് ഝർഝരാംശ് ൈചവ കൃകചാൻ േഗാവിഷാണികാൻ
ആഡംബരാൻ േഗാമുഖാംശ് ചഡിഡിമാംശ് ച മഹാസ്വനാൻ
52 തു വുസ് േത കുമാരം ച സർേവ േദവാഃ സവാസവാഃ
ജഗുശ് ച േദവഗന്ധർവാ നനൃതുശ് ചാപ്സേരാഗണാഃ
53 തതഃ ീേതാ മഹാേസനസ് ിദേശേഭ്യാ വരം ദദൗ
രിപൂൻ ഹന്താസ്മി സമേര േയ േവാ വധചികീർഷവഃ
54 തിഗൃഹ്യ വരം േദവാസ് തസ്മാദ് വിബുധസത്തമാത്

ീതാത്മാേനാ മഹാത്മാേനാ േമനിേര നിഹതാൻ രിപൂൻ
55 സർേവഷാം ഭൂതസാംഘാനാം ഹർഷാൻ നാദഃ സമുത്ഥിതഃ
അപൂരയത േലാകാംസ് ീൻ വേര ദേത്ത മഹാത്മനാ
56 സ നിര്യയൗ മഹാേസേനാ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
വധായ യുധി ൈദത്യാനാം രക്ഷാർഥം ച ദിവൗകസാം
57 വ്യവസാേയാ ജേയാ ധർമഃ സിദ്ധിർ ലക്ഷ്മീർ ധൃതിഃ തിഃ
മഹാേസനസ്യ ൈസന്യാനാം അേ ജ ർ നരാധിപ
58 സ തയാ ഭീമയാ േദവഃ ശൂലമുദ്ഗര ഹസ്തയാ
ഗദാമുസലനാരാചശക്തിേതാമര ഹസ്തയാ
ദൃപ്തസിംഹനിനാദിന്യാ വിനദ്യ യയൗ ഗുഹഃ
59 തം ദൃഷ്ട്വാ സർവൈദേതയാ രാക്ഷസാ ദാനവാസ് തഥാ
വ്യ വന്ത ദിശഃ സർവാ ഭേയാദ്വിഗ്നാഃ സമന്തതഃ
അഭ്യ വന്ത േദവാസ് താൻ വിവിധായുധപാണയഃ
60 ദൃഷ്ട്വാ ച സ തതഃ ദ്ധഃ ന്ദസ് േതേജാബലാന്വിതഃ
ശക്ത്യ ം ഭഗവാൻ ഭീമം പുനഃ പുനർ അവാസൃജത്
ആദധച് ചാത്മനസ് േതേജാ ഹവിേഷദ്ധ ഇവാനലഃ
61 അഭ്യസ്യമാേന ശക്ത്യേ േന്ദനാമിത േതജസാ
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ഉൽകാ ജ്വാലാ മഹാരാജ പപാത വസുധാതേല
62 സം ാദയന്തശ് ച തഥാ നിർഘാതാശ് ചാപതൻ ക്ഷിതൗ
യഥാന്ത കാലസമേയ സുേഘാരാഃ സ സ് തഥാ നൃപ
63 ക്ഷിപ്താ ഹ്യ് ഏകാ തഥാ ശക്തിഃ സുേഘാരാനല സൂനുനാ
തതഃ േകാേട്യാ വിനിേഷ്പതുഃ ശക്തീനാം ഭരതർഷഭ
64 സ ശക്ത്യേ ണ സം ാേമ ജഘാന ഭഗവാൻ ഭുഃ
ൈദേത്യ ം താരകം നാമ മഹാബലപരാ മം
വൃതം ൈദത്യായുൈതർ വീൈരർ ബലിഭിർ ദശഭിർ നൃപ
65 മഹിഷം ചാഷ്ടഭിഃ പദ്ൈമർ വൃതം സംേഖ്യ നിജഘ്നിവാൻ

ിപാദം ചായുത ശൈതർ ജഘാന ദശഭിർ വൃതം
66 േദാദരം നിഖർൈവശ് ച വൃതം ദശഭിർ ഈശ്വരഃ
ജഘാനാനുചൈരഃ സാർധം വിവിധായുധപാണിഭിഃ
67 ത ാകുർവന്ത വിപുലം നാദ്ദം വധ്യ ശ ഷു
കുമാരാനുചരാ രാജൻ പൂരയേന്താ ദിേശാ ദശ
68 ശക്ത്യ സ്യ തു രാേജ തേതാ ഽർചിർഭിഃ സമന്തതഃ
ദഗ്ധാഃ സഹ േശാ ൈദത്യാ നാൈദഃ ന്ദസ്യ ചാപേര
69 പതാകയാവധൂതാശ് ച ഹതാഃ േക ചിത് സുരദ്വിഷഃ
േകച്ചീദ് ഘണ്ടാ രവ സ്താ നിേപതുർ വസുധാതേല
േക ചിത് ഹരൈണശ് ഛിന്നാ വിനിേപതുർ ഗതാസവഃ
70 ഏവം സുരദ്വിേഷാ ഽേനകാൻ ബലവാൻ ആതതായിനഃ
ജഘാന സമേര വീരഃ കാർത്തിേകേയാ മഹാബലഃ
71 ബാേണാ നാമാഥ ൈദേതേയാ ബേലഃ പുേ ാ മഹാബലഃ

ൗഞ്ചം പർവതം ആസാദ്യ േദവസംഘാൻ അബാധത
72 തം അഭ്യയാൻ മഹാേസനഃ സുരശ ം ഉദാരധീഃ
സ കാർത്തിേകയസ്യ ഭയാത് ൗഞ്ചം ശരണം ഏയിവാൻ
73 തതഃ ൗഞ്ചം മഹാമന ഃ ൗഞ്ചനാദ നിനാദിതം
ശക്ത്യാ ബിേഭദ ഭഗവാൻ കാർത്തിേകേയാ ഽഗ്നിദത്തയാ
74 സശാല ന്ധസരലം സ്തവാനരവാരണം
പുലിന സ്ത വിഹഗം വിനിഷ്പതിത പന്നഗം
75 േഗാലാംഗൂരർക്ഷ സംൈഘശ് ച വദ്ഭിർ അനുനാദിതം
കുരംഗ ഗതിനിർേഘാഷം ഉദ് ാന്തസൃമരാചിതം
76 വിനിഷ്പതദ്ഭിഃ ശരൈഭഃ സിംൈഹശ് ച സഹസാ ൈതഃ
േശാച്യാം അപി ദശാം ാേപ്താ രരാൈജവ സ പർവതഃ
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77 വിദ്യാധരാഃ സമുത്േപതുസ് തസ്യ ശൃംഗനിവാസിനഃ
കിംനരാശ് ച സമുദ്വിഗ്നാഃ ശക്തിപാത രേവാദ്ധതാഃ
78 തേതാ ൈദത്യാ വിനിേഷ്പതുഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ

ദീപ്താത് പർവതേ ഷ്ഠാദ് വിചി ാഭരണ ജഃ
79 താൻ നിജ ർ അതി മ്യ കുമാരാനുചരാ മൃേധ
ബിേഭദ ശക്ത്യാ ൗഞ്ചം ച പാവകിഃ പരവീരഹാ
80 ബഹുധാ ൈചകധാ ൈചവ കൃത്വാത്മാനം മഹാത്മനാ
ശക്തിഃ ക്ഷിപ്താ രേണ തസ്യ പാണിം ഏതി പുനഃ പുനഃ
81 ഏവം ഭാേവാ ഭഗവാൻ അേതാ ഭൂയശ് ച പാവകിഃ

ൗഞ്ചസ് േതന വിനിർഭിേന്നാ ൈദത്യാശ് ച ശതേശാ ഹതാഃ
82 തതഃ സ ഭഗവാൻ േദേവാ നിഹത്യ വിബുധദ്വിഷഃ
സഭാജ്യമാേനാ വിബുൈധഃ പരം ഹർഷം അവാപ ഹ
83 തേതാ ദു ഭേയാ രാജൻ േനദുഃ ശംഖാശ് ച ഭാരത
മുമുചുർ േദവ േയാഷാശ് ച പുഷ്പവർഷം അനുത്തമം
84 ദിവ്യഗന്ധം ഉപാദായ വവൗ പുണ്യശ് ച മാരുതഃ
ഗന്ധർവാസ് തു വുശ് ൈചനം യജ്വാനശ് ച മഹർഷയഃ
85 േക ചിദ് ഏനം വ്യവസ്യന്തി പിതാമഹസുതം ഭും
സനത്കുമാരം സർേവഷാം ഹ്മേയാനിം തം അ ജം
86 േക ചിൻ മേഹശ്വര സുതം േക ചിത് പു ം വിഭാവേസാഃ
ഉമായാഃ കൃത്തികാനാം ച ഗംഗായാശ് ച വദന്ത്യ് ഉത
87 ഏകധാ ച ദ്വിധാ ൈചവ ചതുർധാ ച മഹാബലം
േയാഗിനാം ഈശ്വരം േദവം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
88 ഏതത് േത കഥിതം രാജൻ കാർത്തിേകയാഭിേഷചനം
ശൃണു ൈചവ സരസ്വത്യാസ് തീർഥവംശസ്യ പുണ്യതാം
89 ബഭൂവ തീർഥ വരം ഹേതഷു സുരശ ഷു
കുമാേരണ മഹാരാജ ിവിഷ്ടപം ഇവാപരം
90 ഐശ്വര്യാണി ച ത േസ്ഥാ ദദാവ് ഈശഃ പൃഥക് പൃഥക്
തദാ ൈനരൃതമുേഖ്യഭ്യസ് ൈ േലാേക്യ പാവകാത്മജഃ
91 ഏവം സ ഭഗവാംസ് തസ്മിംസ് തീർേഥ ൈദത്യ കുലാന്തകഃ
അഭിഷിേക്താ മഹാരാജ േദവ േസനാപതിഃ സുൈരഃ
92 ഔജസം നാമ തത് തീർഥം യ പൂർവം അപാം പതിഃ
അഭിഷിക്തഃ സുരഗൈണർ വരുേണാ ഭരതർഷഭ
93 തസ്മിംസ് തീർഥവേര സ്നാത്വാ ന്ദം ചാഭ്യർച്യ ലാംഗലീ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 45 93

ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ രുക്മം വാസാംസ്യ് ആഭരണാനി ച
94 ഉഷിത്വാ രജനീം ത മാധവഃ പരവീരഹാ
പൂജ്യ തീർഥവരം തച് ച ഷ്ട്വാ േതായം ച ലാംഗലീ
ഹൃഷ്ടഃ ീതമനാശ് ൈചവ ഹ്യ് അഭവൻ മാധേവാത്തമഃ
95 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
യഥാഭിഷിേക്താ ഭഗവാൻ േന്ദാ േദൈവഃ സമാഗൈതഃ
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അധ്യായം 46

1 [ജ്]
അത്യദ്ഭുതം ഇദം ഹ്മഞ് തവാൻ അസ്മി തത്ത്വതഃ
അഭിേഷകം കുമാരസ്യ വിസ്തേരണ യഥാവിധി
2 യച് ത്വാ പൂതം ആത്മാനം വിജാനാമി തേപാധന

ഹൃഷ്ടാനി ച േരാമാണി സന്നം ച മേനാ മമ
3 അഭിേഷകം കുമാരസ്യ ൈദത്യാനാം ച വധം തഥാ

ത്വാ േമ പരമാ ീതിർ ഭൂയഃ കൗതൂഹലം ഹി േമ
4 അപാം പതിഃ കഥം ഹ്യ് അസ്മിന്ന് അഭിഷിക്തഃ സുരാസുൈരഃ
തൻ േമ ഹി മഹാ ാജ്ഞ കുശേലാ ഹ്യ് അസി സത്തമ
5 [ൈവ]
ശൃണു രാജന്ന് ഇദം ചി ം പൂർവകൽേപ യഥാതഥം
ആദൗ കൃതയുേഗ തസ്മിൻ വർതമാേന യഥാവിധി
വരുണം േദവതാഃ സർവാഃ സേമേത്യദം അഥാ വൻ
6 യഥാസ്മാൻ സുരരാട് ശേ ാ ഭേയഭ്യഃ പാതി സർവദാ
തഥാ ത്വം അപി സർവാസാം സരിതാം ൈവ പതിർ ഭവ
7 വാസശ് ച േത സദാ േദവസാഗേര മകരാലേയ
സമുേ ാ ഽയം തവ വേശ ഭവിഷ്യതി നദീപതിഃ
8 േസാേമന സാർധം ച തവ ഹാനി വൃദ്ധീ ഭവിഷ്യതഃ
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി താൻ േദവാൻ വരുേണാ വാക്യം അ വീത്
9 സമാഗമ്യ തതഃ സർേവ വരുണം സാഗരാലയം
അപാം പതിം ച ർ ഹി വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
10 അഭിഷിച്യ തേതാ േദവാ വരുണം യാദസാം പതി
ജ ഃ സ്വാന്യ് ഏവ സ്ഥാനാനി പൂജയിത്വാ ജേലശ്വരം
11 അഭിഷിക്തസ് തേതാ േദൈവർ വരുേണാ ഽപി മഹായശാഃ
സരിതഃ സാഗരാംശ് ൈചവ നദാംശ് ൈചവ സരാംസി ച
പാലയാം ആസ വിധിനാ യഥാ േദവാഞ് ശത തുഃ
12 തതസ് ത ാപ്യ് ഉപ ശ്യ ദത്ത്വാ ച വിവിധം വസു
അഗ്നിതീർഥം മഹാ ാജ്ഞഃ സ ജഗാമ ലംബഹാ
നേഷ്ടാ ന ദൃശ്യേത യ ശമീ ഗർേഭ ഹുതാശനഃ
13 േലാകാേലാക വിനാേശ ച ാദുർഭൂേത തദാനഘ
ഉപത ർ മഹാത്മാനം സർവേലാകപിതാമഹം
14 അഗ്നിഃ നേഷ്ടാ ഭഗവാൻ കാരണം ച ന വിദ്മേഹ
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സർവേലാകക്ഷേയാ മാ ഭൂത് സമ്പാദയതു േനാ ഽനലം
15 [ജ്]
കിമർഥം ഭഗവാൻ അഗ്നിഃ നേഷ്ടാ േലാകഭാവനഃ
വിജ്ഞാതശ് ച കഥം േദൈവസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ തത്ത്വതഃ
16 [ൈവ]
ഭൃേഗാഃ ശാപാദ് ഭൃശം ഭീേതാ ജാതേവദാഃ താപവാൻ
ശമീ ഗർഭം അഥാസാദ്യ നനാശ ഭഗവാംസ് തതഃ
17 നേഷ്ട തു തദാ വഹ്നൗ േദവാഃ സർേവ സവാസവാഃ
അേന്വഷന്ത തദാ നഷ്ടം ജ്വലനം ഭൃശദുഃഖിതാഃ
18 തേതാ ഽഗ്നിതീർഥം ആസാദ്യ ശമീ ഗർഭസ്ഥം ഏവ ഹി
ദദൃശുർ ജ്വലനം ത വസമാനം യഥാവിധി
19 േദവാഃ സർേവ നരവ്യാ ബൃഹ തിപുേരാഗമാഃ
ജ്വലനം തം സമാസാദ്യ ീതാഭൂവൻ സവാസവാഃ
പുനർ യഥാഗതം ജ ഃ സർവഭക്ഷശ് ച േസാ ഽഭവത്
20 ഭൃേഗാഃ ശാപാൻ മഹീപാല യദ് ഉക്തം ഹ്മവാദിനാ
ത ാപ്യ് ആ ത്യ മതിമാൻ ഹ്മേയാനിം ജഗാമ ഹ
21 സസർജ ഭഗവാൻ യ സർവേലാകപിതാമഹഃ
ത ാ ത്യ തേതാ ഹ്മാ സഹ േദൈവഃ ഭുഃ പുരാ
സസർജ ചാന്നാനി തഥാ േദവതാനാം യഥാവിധി
22 ത സ്നാത്വാ ച ദത്ത്വാ ച വസൂനി വിവിധാനി ച
കൗേബരം യയൗ തീർഥം ത തപ്ത്വാ മഹത് തപഃ
ധനാധിപത്യം സ ാേപ്താ രാജന്ന് ഐലബിലഃ ഭുഃ
23 ത സ്ഥം ഏവ തം രാജൻ ധനാനി നിധയസ് തഥാ
ഉപത ർ നരേ ഷ്ഠ തത് തീർഥം ലാംഗലീ തതഃ
ഗത്വാ സ്നാത്വാ ച വിധിവദ് ാഹ്മേണേഭ്യാ ധനം ദദൗ
24 ദദൃേശ ത തത് സ്ഥാനം കൗേബേര കാനേനാത്തേമ
പുരാ യ തപസ് തപ്തം വിപുലം സുമഹാത്മനാ
25 യ രാജ്ഞാ കുേബേരണ വരാ ലബ്ധാശ് ച പുഷ്കലാഃ
ധനാധിപത്യം സഖ്യം ച രുേ ണാമിത േതജസാ
26 സുരത്വം േലാകപാലത്വം പു ം ച നലകൂബരം
യ േലേഭ മഹാബാേഹാ ധനാധിപതിർ അഞ്ജസാ
27 അഭിഷിക്തശ് ച തൈ വ സമാഗമ്യ മരുദ്ഗൈണഃ
വാഹനം ചാസ്യ തദ് ദത്തം ഹംസയുക്തം മേനാരമം
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വിമാനം പുഷ്പകം ദിവ്യം ൈനരൃൈതശ്വര്യം ഏവ ച
28 ത ാ ത്യ ബേലാ രാജൻ ദത്ത്വാ ദായാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
ജഗാമ ത്വരിേതാ രാമസ് തീർഥം േശ്വതാനുേലപനഃ
29 നിേഷവിതം സർവസൈത്ത്വർ നാമ്നാ ബദര പാചനം
നാനർതുക വേനാേപതം സദാ പുഷ്പഫലം ശുഭം
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അധ്യായം 47

1 [ൈവ]
തതസ് തീർഥവരം രാേമാ യയൗ ബദര പാചനം
തപസ്വിസിദ്ധചരിതം യ കന്യാ ധൃത താ
2 ഭരദ്വാജസ്യ ദുഹിതാ രൂേപണാ തിമാ ഭുവി

ചാവതീ നാമ വിേഭാ കുമാരീ ഹ്മചാരിണീ
3 തപശ് ചചാര സാത ം നിയൈമർ ബഹുഭിർ നൃപ
ഭർതാ േമ േദവരാജഃ സ്യാദ് ഇതി നിശ്ചിത്യ ഭാമിനീ
4 സമാസ് തസ്യാ വ്യതി ാന്താ ബഹ്വ്യഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
ചരന്ത്യാ നിയമാംസ് താംസ് താൻ ീഭിസ് തീ ാൻ സുദുശ്ചരാൻ
5 തസ്യാസ് തു േതന വൃേത്തന തപസാ ച വിശാം പേത
ഭക്ത്യാ ച ഭഗവാൻ ീതഃ പരയാ പാകശാസനഃ
6 ആജഗാമാ മം തസ്യാസ് ിദശാധിപതിഃ ഭുഃ
ആസ്ഥായ രൂപം വി ർേഷർ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
7 സാ തം ദൃേഷ്ട്വാ തപസം വസിഷ്ഠം തപതാം വരം
ആചാൈരർ മുനിഭിർ ദൃൈഷ്ടഃ പൂജയാം ആസ ഭാരത
8 ഉവാച നിയമജ്ഞാ ച കല്യാണീ സാ ിയംവദാ
ഭഗവൻ മുനിശാർദൂല കിം ആജ്ഞാപയസി േഭാ
9 സർവം അദ്യ യഥാശക്തി തവ ദാസ്യാമി സു ത
ശ ഭക്ത്യാ തു േത പാണിം ന ദാസ്യാമി കഥം ചന
10 ൈതശ് ച നിയൈമശ് ൈചവ തപസാ ച തേപാധന
ശ സ് േതാഷയിതേവ്യാ ൈവ മയാ ിഭുവേനശ്വരഃ
11 ഇത്യ് ഉേക്താ ഭഗവാൻ േദവഃ സ്മയന്ന് ഇവ നിരീക്ഷ്യ താം
ഉവാച നിയമജ്ഞാം താം സാന്ത്വയന്ന് ഇവ ഭാരത
12 ഉ ം തപശ് ചരസി ൈവ വിദിതാ േമ ഽസി സു േത
യദർഥം അയം ആരംഭസ് തവ കല്യാണി ഹൃദ്ഗതഃ
13 തച് ച സർവം യഥാ ഭൂതം ഭവിഷ്യതി വരാനേന
തപസാ ലഭ്യേത സർവം സർവം തപസി തിഷ്ഠതി
14 യാനി സ്ഥാനാനി ദിവ്യാനി വിബുധാനാം ശുഭാനേന
തപസാ താനി ാപ്യാനി തേപാ മൂലം മഹത് സുഖം
15 ഇഹ കൃത്വാ തേപാ േഘാരം േദഹം സംന്യസ്യ മാനവാഃ
േദവത്വം യാന്തി കല്യാണി ശൃണു േചദം വേചാ മമ
16 പചൈസ്വതാനി സുഭേഗ ബദരാണി ശുഭ േത
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പേചത്യ് ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാഞ് ജഗാമ ബലസൂദനഃ
17 ആമ ്യ താം തു കല്യാണീം തേതാ ജപ്യം ജജാപ സഃ
അവിദൂേര തതസ് തസ്മാദ് ആ മാത് തീർഥം ഉത്തേമ
ഇ തീർേഥ മഹാരാജ ിഷു േലാേകഷു വി േത
18 തസ്യാ ജിജ്ഞാസനാർഥം സ ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
ബദരാണാം അപചനം ചകാര വിബുധാധിപഃ
19 തതഃ സ യതാ രാജൻ വാഗ്യതാ വിഗത മാ
തത്പരാ ശുചി സംവീതാ പാവേക സമധി യത്
അപചദ് രാജശാർദൂല ബദരാണി മഹാ താ
20 തസ്യാഃ പചന്ത്യാഃ സുമഹാൻ കാേലാ ഽഗാത് പുരുഷർഷഭ
ന ച സ്മ താന്യ് അപച്യന്ത ദിനം ച ക്ഷയം അഭ്യഗത്
21 ഹുതാശേനന ദഗ്ധശ് ച യസ് തസ്യാഃ കാഷ്ഠസഞ്ചയഃ
അകാഷ്ഠം അഗ്നിം സാ ദൃഷ്ട്വാ സ്വശരീരം അഥാദഹത്
22 പാദൗ ക്ഷിപ്യ സാ പൂർവം പാവേക ചാരുദർശനാ
ദഗ്ധൗ ദഗ്ധൗ പുനഃ പാദാവ് ഉപാവർതയതാനഘാ
23 ചരണൗ ദഹ്യമാനൗ ച നാചിന്തയദ് അനിന്ദിതാ
ദുഃഖം കമലപ ാക്ഷീ മഹർേഷഃ ിയകാമ്യയാ
24 അഥ തത് കർമ ദൃഷ്ട്വാസ്യാഃ ീതസ് ിഭുവേനശ്വരഃ
തതഃ സന്ദർശയാം ആസ കന്യാൈയ രൂപം ആത്മനഃ
25 ഉവാച ച സുരേ ഷ്ഠസ് താം കന്യാം സുദൃഢ താം

ീേതാ ഽസ്മി േത ശുേഭ ഭക്ത്യാ തപസാ നിയേമന ച
26 തസ്മാദ് േയാ ഽഭിമതഃ കാമഃ സ േത സമ്പത്സ്യേത ശുേഭ
േദഹം ത്യക്ത്വാ മഹാഭാേഗ ിദിേവ മയി വത്സ്യസി
27 ഇദം ച േത തീർഥവരം സ്ഥിരം േലാേക ഭവിഷ്യതി
സർവപാപാപഹം സു നാമ്നാ ബദര പാചനം
വിഖ്യാതം ിഷു േലാേകഷു ഹ്മർഷിഭിർ അഭി തം
28 അസ്മിൻ ഖലു മഹാഭാേഗ ശുേഭ തീർഥവേര പുരാ
ത്യക്ത്വാ സപ്തർഷേയാ ജ ർ ഹിമവന്തം അരുന്ധതീം
29 തതസ് േത ൈവ മഹാഭാഗാ ഗത്വാ ത സുസംശിതാഃ
വൃത്ത്യർഥം ഫലമൂലാനി സമാഹർതും യയുഃ കില
30 േതഷാം വൃത്ത്യർഥിനാം ത വസതാം ഹിമവദ്വേന
അനാവൃഷ്ടിർ അനു ാപ്താ തദാ ദ്വാദശ വാർഷികീ
31 േത കൃത്വാ ചാ മം ത ന്യവസന്ത തപസ്വിനഃ
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അരുന്ധത്യ് അപി കല്യാണീ തേപാനിത്യാഭവത് തദാ
32 അരുന്ധതീം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ തീ ം നിയമം ആസ്ഥിതാം
അഥാഗമത് ിനയഹഃ സു ീേതാ വരദസ് തദാ
33 ാഹ്മം രൂപം തതഃ കൃത്വാ മഹാേദേവാ മഹായശാഃ
താം അേഭ്യത്യാ വീദ് േദേവാ ഭിക്ഷാം ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ശുേഭ
34 ത വാച തതഃ സാ തം ാഹ്മണം ചാരുദർശനാ
ക്ഷീേണാ ഽന്നസഞ്ചേയാ വി ബദരാണീഹ ഭക്ഷയ
തേതാ ഽ വീൻ മഹാേദവഃ പചൈസ്വതാനി സു േത
35 ഇത്യ് ഉക്താ സാപചത് താനി ാഹ്മണ ിയകാമ്യയാ
അധി ിത്യ സമിേദ്ധ ഽഗ്നൗ ബദരാണി യശസ്വിനീ
36 ദിവ്യാ മേനാരമാഃ പുണ്യാഃ കഥാഃ ശു ാവ സാ തദാ
അതീതാ സാ ത്വ് അനാവൃഷ്ടിർ േഘാരാ ദ്വാദശ വാർഷികീ
37 അനശ്നന്ത്യാഃ പചന്ത്യാശ് ച ശൃണ്വന്ത്യാശ് ച കഥാഃ ശുഭാഃ
അഹഃ സമഃ സ തസ്യാസ് തു കാേലാ ഽതീതഃ സുദാരുണഃ
38 തതസ് േത മുനയഃ ാപ്താഃ ഫലാന്യ് ആദായ പർവതാത്
തതഃ സ ഭഗവാൻ ീതഃ േ ാവാചാരുന്ധതീം തദാ
39 ഉപസർപസ്വ ധർമേജ്ഞ യഥാപൂർവം ഇമാൻ ഋഷീൻ

ീേതാ ഽസ്മി തവ ധർമജ്ഞ തപസാ നിയേമന ച
40 തതഃ സന്ദർശയാം ആസ സ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഹരഃ
തേതാ ഽ വീത് തദാ േതഭ്യസ് തസ്യാസ് തച് ചരിതം മഹത്
41 ഭവദ്ഭിർ ഹിമവത്പൃേഷ്ഠ യത് തപഃ സമുപാർജിതം
അസ്യാശ് ച യത് തേപാ വി ാ ന സമം തൻ മതം മമ
42 അനയാ ഹി തപസ്വിന്യാ തപസ് തപ്തം സുദുശ്ചരം
അനശ്നന്ത്യാ പചന്ത്യാ ച സമാ ദ്വാദശ പാരിതാഃ
43 തതഃ േ ാവാച ഭഗവാംസ് താം ഏവാരുന്ധതീം പുനഃ
വരം വൃണീഷ്വ കല്യാണി യത് േത ഽഭിലഷിതം ഹൃദി
44 സാ വീത് പൃഥു താ ാക്ഷീ േദവം സപ്തർഷിസംസദി
ഭഗവാൻ യദി േമ ീതസ് തീർഥം സ്യാദ് ഇദം ഉത്തമം
സിദ്ധേദവർഷിദയിതം നാമ്നാ ബദര പാചനം
45 തഥാസ്മിൻ േദവേദേവശ ിരാ ം ഉഷിതഃ ശുചിഃ

ാ യാദ് ഉപവാേസന ഫലം ദ്വാദശ വാർഷികം
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി താം േചാക്ത്വാ ഹേരാ യാതസ് തദാ ദിവം
46 ഋഷേയാ വിസ്മയം ജ സ് താം ദൃഷ്ട്വാ ചാപ്യ് അരുന്ധതീം
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അ ാന്താം ചാവി വർണാം ച ത്പിപാസാ സഹാം സതീം
47 ഏവം സിദ്ധിഃ പരാ ാപ്താ അരുന്ധത്യാ വിശുദ്ധയാ
യഥാ ത്വയാ മഹാഭാേഗ മദർഥം സംശിത േത
48 വിേശേഷാ ഹി ത്വയാ ഭേ േത ഹ്യ് അസ്മിൻ സമർപിതഃ
തഥാ േചദം ദദാമ്യ് അദ്യ നിയേമന സുേതാഷിതഃ
49 വിേശഷം തവ കല്യാണി യച്ഛാമി വരം വേര
അരുന്ധത്യാ വരസ് തസ്യാ േയാ ദേത്താ ൈവ മഹാത്മനാ
50 തസ്യ ചാഹം സാേദന തവ കല്യാണി േതജസാ

വക്ഷ്യാമ്യ് അപരം ഭൂേയാ വരം അ യഥാവിധി
51 യസ് ത്വ് ഏകാം രജനീം തീർേഥ വത്സ്യേത സുസമാഹിതഃ
സ സ്നാത്വാ ാപ്സ്യേത േലാകാൻ േദഹന്യാസാച് ച ദുർലഭാൻ
52 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭഗവാൻ േദവഃ സഹ ാക്ഷഃ താപവാൻ

ചാവതീം തതഃ പുണ്യാം ജഗാമ ിദിവം പുനഃ
53 ഗേത വ ധേര രാജംസ് ത വർഷം പപാത ഹ
പുഷ്പാണാം ഭരതേ ഷ്ഠ ദിവ്യാനാം ദിവ്യഗന്ധിനാം
54 േനദുർ ദു ഭയശ് ചാപി സമന്താത് സുമഹാസ്വനാഃ
മാരുതശ് ച വവൗ യുക്ത്യാ പുണ്യഗേന്ധാ വിശാം പേത
55 ഉ ജ്യ തു ശുഭം േദഹം ജഗാേമ സ്യ ഭാര്യതാം
തപേസാേ ണ സാ ലബ്ധ്വാ േതന േരേമ സഹാച ത
56 [ജ്]
കാ തസ്യാ ഭഗവൻ മാതാ ക്വ സംവൃദ്ധാ ച േശാഭനാ
േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ഹ്മൻ പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
57 [ൈവ]
ഭാരദ്വാജസ്യ വി ർേഷഃ ന്നം േരേതാ മഹാത്മനഃ
ദൃഷ്ട്വാപ്സരസം ആയാന്തീം ഘൃതാചീം പൃഥുേലാചനാം
58 സ തു ജ ാഹ തദ് േരതഃ കേരണ ജപതാം വരഃ
തദാവപത് പർണപുേട ത സാ സംഭവച് ഛുഭാ
59 തസ്യാസ് തു ജത കർമാദി കൃത്വാ സർവം തേപാധനഃ
നാമ ചാസ്യാഃ സ കൃതവാൻ ഭാരദ്വാേജാ മഹാമുനിഃ
60 ചാവതീതി ധർമാത്മാ തദർഷിഗണസംസദി
സ ച താം ആ േമ ന്യസ്യ ജഗാമ ഹിമവദ്വനം
61 ത ാപ്യ് ഉപ ശ്യ മഹാനുഭാേവാ; വസൂനി ദത്ത്വാ ച മഹാദ്വിേജഭ്യഃ
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ജഗാമ തീർഥം സുസമാഹിതാത്മാ; ശ സ്യ വൃഷ്ണി വരസ് തദാനീം
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അധ്യായം 48

1 [ൈവ]
ഇ തീർഥം തേതാ ഗത്വാ യദൂനാം വേരാ ബലീ
വിേ േഭ്യാ ധനരത്നാനി ദദൗ സ്നാത്വാ യഥാവിധി
2 ത ഹ്യ് അമര രാേജാ ഽസാവ് ഈേജ തുശേതന ഹ
ബൃഹ േതശ് ച േദേവശഃ ദദൗ വിപുലം ധനം
3 നിരർഗലാൻ സജാരൂഥ്യാൻ സർവാൻ വിവിധദക്ഷിണാൻ
ആജഹാര തൂംസ് ത യേഥാക്താൻ േവദപാരൈഗഃ
4 താൻ തൂൻ ഭരതേ ഷ്ഠ ശതകൃേത്വാ മഹാദ തിഃ
പൂരയാം ആസ വിധിവത് തതഃ ഖ്യാതഃ ശത തുഃ
5 തസ്യ നാമ്നാ ച തത് തീർഥം ശിവം പുണ്യം സനാതനം
ഇ തീർഥം ഇതി ഖ്യാതം സർവപാപ േമാചനം
6 ഉപ ശ്യ ച ത ാപി വിധിവൻ മുസലായുധഃ

ാഹ്മണാൻ പൂജയിത്വാ ച പാനാച്ഛാദന േഭാജൈനഃ
ശുഭം തീർഥവരം തസ്മാദ് രാമ തീർഥം ജഗാമ ഹ
7 യ രാേമാ മഹാഭാേഗാ ഭാർഗവഃ സുമഹാതപാഃ
അസകൃത് പൃഥിവീം സർവാം ഹതക്ഷ ിയ പുംഗവാം
8 ഉപാധ്യായം പുര ത്യ കശ്യപം മുനിസത്തമം
അജയദ് വാജേപേയന േസാ ഽശ്വേമധ ശേതന ച

ദദൗ ദക്ഷിണാർഥം ച പൃഥിവീം ൈവ സസാഗരാം
9 രാേമാ ദത്ത്വാ ധനം ത ദ്വിേജേഭ്യാ ജനേമജയ
ഉപ ശ്യ യഥാന്യായം പൂജയിത്വാ തഥാ ദ്വിജാൻ
10 പുേണ്യ തീർേഥ ശുേഭ േദേശ വസു ദത്ത്വാ ശുഭാനനഃ
മുനീംശ് ൈചവാഭിവാദ്യാഥ യമുനാതീർഥം ആഗമത്
11 യ ാനയാം ആസ തദാ രാജസൂയം മഹീപേത
പുേ ാ ഽദിേതർ മഹാഭാേഗാ വരുേണാ ൈവ സിത ഭഃ
12 ത നിർജിത്യ സം ാേമ മാനുഷാൻ ൈദവതാംസ് തഥാ
വരം തും സമാജേ വരുണഃ പരവീരഹാ
13 തസ്മിൻ തുവേര വൃേത്ത സം ാമഃ സമജായത
േദവാനാം ദാനവാനാം ച ൈ േലാക്യസ്യ ക്ഷയാവഹഃ
14 രാജസൂേയ തുേ േഷ്ഠ നിവൃേത്ത ജനേമജയ
ജായേത സുമഹാേഘാരഃ സം ാമഃ ക്ഷ ിയാൻ തി
15 സീരായുധസ് തദാ രാമസ് തസ്മിംസ് തീർഥവേര തദാ
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ത സ്നാത്വാ ച ദത്ത്വാ ച ദ്വിേജേഭ്യാ വസു മാധവഃ
16 വനമാലീ തേതാ ഹൃഷ്ടഃ യമാേനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
തസ്മാദ് ആദിത്യതീർഥം ച ജഗാമ കമേലക്ഷണഃ
17 യേ ഷ്ട്വാ ഭഗവാഞ് േജ്യാതിർ ഭാ േരാ രാജസത്തമ
േജ്യാതിഷാം ആധിപത്യം ച ഭാവം ചാഭ്യപദ്യത
18 തസ്യാ നദ്യാസ് തു തീേര ൈവ സർേവ േദവാഃ സവാസവാഃ
വിേശ്വ േദവാഃ സമരുേതാ ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ച ഹ
19 ൈദ്വപായനഃ ശുകശ് ൈചവ കൃഷ്ണശ് ച മധുസൂദനഃ
യക്ഷാശ് ച രാക്ഷസാശ് ൈചവ പിശാചാശ് ച വിശാം പേത
20 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ േയാഗസിദ്ധാഃ സഹ ശഃ
തസ്മിംസ് തീർേഥ സരസ്വത്യാഃ ശിേവ പുേണ്യ പരന്തപ
21 ത ഹത്വാ പുരാ വി ർ അസുരൗ മധു കൗടഭൗ
ആ േതാ ഭരതേ ഷ്ഠ തീർഥ വര ഉത്തേമ
22 ൈദ്വപായനശ് ച ധർമാത്മാ തൈ വാ ത്യ ഭാരത
സ ാപ്തഃ പരമം േയാഗം സിദ്ധിം ച പരമാം ഗതഃ
23 അസിേതാ േദവലശ് ൈചവ തസ്മിന്ന് ഏവ മഹാതപാഃ
പരമം േയാഗം ആസ്ഥായ ഋഷിർ േയാഗം അവാപ്തവാൻ
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അധ്യായം 49

1 [ൈവ]
തസ്മിന്ന് ഏവ തു ധർമാത്മാ വസതി സ്മ തേപാധനഃ
ഗാർഹസ്ഥ്യം ധർമം ആസ്ഥായ അസിേതാ േദവലഃ പുരാ
2 ധർമനിത്യഃ ശുചിർ ദാേന്താ ന്യസ്തദേണ്ഡാ മഹാതപാഃ
കർമണാ മനസാ വാചാ സമഃ സർേവഷു ജ ഷു
3 അേ ാധേനാ മഹാരാജ തുല്യനിന്ദാ ിയാ ിയഃ
കാഞ്ചേന േലാഷ്ടേക ൈചവ സമദർശീ മഹാതപാഃ
4 േദവതാഃ പൂജയൻ നിത്യം അതിഥീംശ് ച ദ്വിൈജഃ സഹ

ഹ്മചര്യ രേതാ നിത്യം സദാ ധർമപരായണഃ
5 തേതാ ഽേഭ്യത്യ മഹാരാജ േയാഗം ആസ്ഥയ ഭി കഃ
ൈജഗീഷേവ്യാ മുനിർ ധീമാംസ് തസ്മിംസ് തീർേഥ സമാഹിതഃ
6 േദവലസ്യാ േമ രാജൻ ന്യവസത് സ മഹാദ തിഃ
േയാഗനിേത്യാ മഹാരാജ സിദ്ധിം ാേപ്താ മഹാതപാഃ
7 തം ത വസമാനം തു ൈജഗീഷവ്യം മഹാമുനിം
േദവേലാ ദർശയന്ന് ഏവ ൈനവായുഞ്ജത ധർമതഃ
8 ഏവം തേയാർ മഹാരാജ ദീർഘകാേലാ വ്യതി മത്
ൈജഗീഷവ്യം മുനിം ൈചവ ന ദദർശാഥ േദവലഃ
9 ആഹാരകാേല മതിമാൻ പരി ാഡ് ജനേമജയ
ഉപാതിഷ്ഠത ധർമേജ്ഞാ ൈഭക്ഷ കാേല സ േദവലം
10 സ ദൃഷ്ട്വാ ഭി രൂേപണ ാപ്തന്ത മഹാമുനിം
ഗൗരവം പരമം ചേ ീതിം ച വിപുലാം തഥാ
11 േദവലസ് തു യഥാശക്തി പൂജയാം ആസ ഭാരത
ഋഷിദൃേഷ്ടന വിധിനാ സമാ ബഹ്വ്യഃ സമാഹിതഃ
12 കദാ ചിത് തസ്യ നൃപേത േദവലസ്യ മഹാത്മനഃ
ചിന്താ സുമഹതീ ജാതാ മുനിം ദൃഷ്ട്വാ മഹാദ തിം
13 സമാസ് തു സമതി ാന്താ ബഹ്വ്യഃ പൂജയേതാ മമ
ന ചായം അലേസാ ഭി ർ അഭ്യഭാഷത കിം ചന
14 ഏവം വിഗണയന്ന് ഏവ സ ജഗാമ മേഹാദധിം
അന്തരിക്ഷചരഃ ീമാൻ കലശം ഗൃഹ്യ േദവലഃ
15 ഗച്ഛന്ന് ഏവ സ ധർമാത്മാ സമു ം സരിതാം പതിം
ൈജഗീഷവ്യം തേതാ ഽപശ്യദ് ഗതം ാഗ് ഏവ ഭാരത
16 തതഃ സവിസ്മയശ് ചിന്താം ജഗാമാഥാസിതഃ ഭുഃ
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കഥം ഭി ർ അയം ാപ്തഃ സമുേ സ്നാത ഏവ ച
17 ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയാം ആസ മഹർഷിർ അസിതസ് തദാ
സ്നാത്വാ സമുേ വിധിവച് ഛുചിർ ജപ്യം ജജാപ ഹ
18 കൃതജപ്യാഹ്നികഃ ീമാൻ അ മം ച ജഗാമ ഹ
കലശം ജലപൂർണം ൈവ ഗൃഹീത്വാ ജനേമജയ
19 തതഃ സ വിശന്ന് ഏവ സ്വം ആ മപദം മുനിഃ
ആസീനം ആ േമ ത ൈജഗീഷവ്യം അപശ്യത
20 ന വ്യാഹരതി ൈചൈവനം ൈജഗീഷവ്യഃ കഥം ചന
കാഷ്ഠഭൂേതാ ഽഽ മ പേദ വസതി സ്മ മഹാതപാഃ
21 തം ദൃഷ്ട്വാ ചാ തം േതാേയ സാഗേര സാഗേരാപമം

വിഷ്ടം ആ മം ചാപി പൂർവം ഏവ ദദർശ സഃ
22 അസിേതാ േദവേലാ രാജംശ് ചിന്തയാം ആസ ബുദ്ധിമാൻ
ദൃഷ്ടഃ ഭാവം തപേസാ ൈജഗീഷവ്യസ്യ േയാഗജം
23 ചിന്തയാം ആസ രാേജ തദാ സ മുനിസത്തമഃ
മയാ ദൃഷ്ടഃ സമുേ ച ആ േമ ച കഥം ത്വ് അയം
24 ഏവം വിഗണയന്ന് ഏവ സ മുനിർ മ പാരഗഃ
ഉത്പപാതാ മാത് തസ്മാദ് അന്തരിക്ഷം വിശാം പേത
ജിജ്ഞാസാർഥം തദാ ഭിേക്ഷാർ ൈജഗീഷവ്യസ്യ േദവലഃ
25 േസാ ഽന്തരിക്ഷചരാൻ സിദ്ധാൻ സമപശ്യത് സമാഹിതാൻ
ൈജഗീഷവ്യം ച ൈതഃ സിൈദ്ധഃ പൂജ്യമാനം അപശ്യത
26 തേതാ ഽസിതഃ സുസംരേബ്ധാ വ്യവസായീ ദൃഢ തഃ
അപശ്യദ് ൈവ ദിവം യാന്തം ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
27 തസ്മാച് ച പിതൃേലാകം തം ജന്തം േസാ ഽന്വപശ്യത
പിതൃേലാകാച് ച തം യാന്തം യാമ്യം േലാകം അപശ്യത
28 തസ്മാദ് അപി സമുത്പത്യ േസാമേലാകം അഭി തം

ജന്തം അന്വപശ്യത് സ ൈജഗീഷവ്യം മഹാമുനിം
29 േലാകാൻ സമുത്പതന്തം ച ശുഭാൻ ഏകാന്തയാജിനാം
തേതാ ഽഗ്നിേഹാ ിണാം േലാകാംസ് േതഭ്യശ് ചാപ്യ് ഉത്പപാത ഹ
30 ദർശം ച പൗർണമാസം ച േയ യജന്തി തേപാധനാഃ
േതഭ്യഃ സ ദദൃേശ ധീമാംൽ േലാേകഭ്യഃ പശുയാജിനാം

ജന്തം േലാകം അമലം അപശ്യദ് േദവ പൂജിതം
31 ചാതുർമാൈസ്യർ ബഹുവിൈധർ യജേന്ത േയ തേപാധനാഃ
േതഷാം സ്ഥാനം തഥാ യാന്തം തഥാഗ്നിേഷ്ടാമ യാജിനാം
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32 അഗ്നി േതന ച തഥാ േയ യജന്തി തേപാധനാഃ
തത് സ്ഥാനം അനുസ ാപ്തം അന്വപശ്യത േദവലഃ
33 വാജേപയം തുവരം തഥാ ബഹുസുവർണകം
ആഹരന്തി മഹാ ാജ്ഞാസ് േതഷാം േലാേകഷ്വ് അപശ്യത
34 യജേന്ത പുണ്ഡരീേകണ രാജസൂേയന ൈചവ േയ
േതഷാം േലാേകഷ്വ് അപശ്യച് ച ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
35 അശ്വേമധം തുവരം നരേമധം തൈഥവ ച
ആഹരന്തി നരേ ഷ്ഠാസ് േതഷാം േലാേകഷ്വ് അപശ്യത
36 സർവേമധം ച ദു ാപം തഥാ സൗ ാമണിം ച േയ
േതഷാം േലാേകഷ്വ് അപശ്യച് ച ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
37 ദ്വാദശാൈഹശ് ച സൈ ർ േയ യജേന്ത വിവിൈധർ നൃപ
േതഷാം േലാേകഷ്വ് അപശ്യച് ച ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
38 മി ാ വരുണേയാർ േലാകാൻ ആദിത്യാനാം തൈഥവ ച
സേലാകതാം അനു ാപ്തം അപശ്യത തേതാ ഽസിതഃ
39 രു ാണാം ച വസൂനാം ച സ്ഥാനം യച് ച ബൃഹ േതഃ
താനി സർവണ്യ് അതീതം ച സമപശ്യത് തേതാ ഽസിതഃ
40 ആരുഹ്യ ച ഗവാം േലാകം യാന്തം ഹ്മ സ ിണാം
േലാകാൻ അപശ്യദ് ഗച്ഛന്തം ൈജഗീഷവ്യം തേതാ ഽസിതഃ
41 ീംൽ േലാകാൻ അപരാൻ വി ം ഉത്പതന്തം സ്വേതജസാ
പതി താനാം േലാകാംശ് ച ജന്തം േസാ ഽന്വപശ്യത
42 തേതാ മുനിവരം ഭൂേയാ ൈജഗീഷവ്യം അഥാസിതഃ
നാന്വപശ്യത േയാഗസ്ഥം അന്തർഹിതം അരിന്ദമ
43 േസാ ഽചിന്തയൻ മഹാഭാേഗാ ൈജഗീഷവ്യസ്യ േദവലഃ

ഭാവം സു തത്വം ച സിദ്ധിം േയാഗസ്യ ചാതുലാം
44 അസിേതാ ഽപൃച്ഛത തദാ സിദ്ധാംൽ േലാേകഷു സത്തമാൻ

യതഃ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ ധീരസ് താൻ ഹ്മ സ ിണഃ
45 ൈജഗീഷവ്യം ന പശ്യാമി തം ശംസത മഹൗജസം
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
46 [സിദ്ധാഹ്]
ശൃണു േദവല ഭൂതാർഥം ശംസതാം േനാ ദൃഢ ത
ൈജഗീഷേവ്യാ ഗേതാ േലാകം ശാശ്വതം ഹ്മേണാ ഽവ്യയം
47 സ ത്വാ വചനം േതഷാം സിദ്ധാനാം ഹ്മ സ ിണാം
അസിേതാ േദവലസ് തൂർണം ഉത്പപാത പപാത ച
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48 തതഃ സിദ്ധാസ് ത ഊചുർ ഹി േദവലം പുനർ ഏവ ഹ
ന േദവല ഗതിസ് ത തവ ഗ ം തേപാധന

ഹ്മണഃ സദനം വി ൈജഗീഷേവ്യാ യദാപ്തവാൻ
49 േതഷാം തദ് വചനം ത്വാ സിദ്ധാനാം േദവലഃ പുനഃ
ആനുപൂർേവ്യണ േലാകാംസ് താൻ സർവാൻ അവതതാര ഹ
50 സ്വം ആ മപദം പുണ്യം ആജഗാമ പതംഗവത്

വിശന്ന് ഏവ ചാപശ്യജ് ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
51 തേതാ ബുദ്ധ്യാ വ്യഗണയദ് േദവേലാ ധർമയുക്തയാ
ദൃഷ്ട്വാ ഭാവം തപേസാ ൈജഗീഷവ്യസ്യ േയാഗജം
52 തേതാ ഽ വീൻ മഹാത്മാനം ൈജഗീഷവ്യം സ േദവലഃ
വിനയാവനേതാ രാജന്ന് ഉപസർപ്യ മഹാമുനിം
േമാക്ഷധർമം സമാസ്ഥാതും ഇേച്ഛയം ഭഗവന്ന് അഹം
53 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ഉപേദശം ചകാര സഃ
വിധിം ച േയാഗസ്യ പരം കാര്യാകാര്യം ച ശാ തഃ
54 സംന്യാസകൃതബുദ്ധിം തം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ മഹാതപാഃ
സർവാശ് ചാസ്യ ിയാശ് ചേ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
55 സംന്യാസകൃതബുദ്ധിം തം ഭൂതാനി പിതൃഭിഃ സഹ
തേതാ ദൃഷ്ട്വാ രുരുദുഃ േകാ ഽസ്മാൻ സംവിഭജിഷ്യതി
56 േദവലസ് തു വചഃ ത്വാ ഭൂതാനാം കരുണം തഥാ
ദിേശാ ദശവ്യാഹരതാം േമാക്ഷം ത്യ ം മേനാ ദേധ
57 തതസ് തു ഫലമൂലാനി പവി ാണി ച ഭാരത
പുഷ്പാണ്യ് ഓഷധയശ് ൈചവ േരാരൂയേന്ത സഹ ശഃ
58 പുനർ േനാ േദവലഃ േ ാ നൂനം േഛത്സ്യതി ദുർമതിഃ
അഭയം സർവഭൂേതേഭ്യാ േയാ ദത്താ നാവബുധ്യേത
59 തേതാ ഭൂേയാ വ്യഗണയത് സ്വബുദ്ധ്യാ മുനിസത്തമഃ
േമാേക്ഷ ഗാർഹസ്ഥ്യ ധർേമ വാ കിം നു േ യഃ കരം ഭേവത്
60 ഇതി നിശ്ചിത്യ മനസാ േദവേലാ രാജസത്തമ
ത്യക്ത്വാ ഗാർഹസ്ഥ്യ ധർമം സ േമാക്ഷധർമം അേരാചയത്
61 ഏവമാദീനി സഞ്ചിന്ത്യ േദവേലാ നിശ്ചയാത് തതഃ

ാപ്തവാൻ പരമാം സിദ്ധിമ്പരം േയാഗം ച ഭാരത
62 തേതാ േദവാഃ സമാഗമ്യ ബൃഹ തിപുേരാഗമാഃ
ൈജഗീഷവ്യം തപശ് ചാസ്യ ശംസന്തി തപസ്വിനഃ
63 അഥാ വീദ് ഋഷിവേരാ േദവാൻ ൈവ നാരദസ് തദാ
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ൈജഗീഷേവ്യ തേപാ നാസ്തി വിസ്മാപയതി േയാ ഽസിതം
64 തം ഏവം വാദിനം ധീരം ത ചുസ് േത ദിവൗകസഃ
ൈമവം ഇത്യ് ഏവ ശംസേന്താ ൈജഗീഷവ്യം മഹാമുനിം
65 ത ാപ്യ് ഉപ ശ്യ തേതാ മഹാത്മാ; ദത്ത്വാ ച വിത്തം ഹലഭൃദ് ദ്വിേജഭ്യഃ
അവാപ്യ ധർമം പരമാര്യ കർമാ; ജഗാമ േസാമസ്യ മഹത് സ തീർഥം
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അധ്യായം 50

1 [ൈവ]
യേ ജിവാൻ ഉഡുപതീ രാജസൂേയന ഭാരത
തസ്മിൻ വൃേത്ത മഹാൻ ആസീത് സം ാമസ് താരകാമയഃ
2 ത ാപ്യ് ഉപ ശ്യ ബേലാ ദത്ത്വാ ദാനാനി ചാത്മവാൻ
സാരസ്വതസ്യ ധർമാത്മാ മുേനസ് തീർഥം ജഗാമ ഹ
3 യ ദ്വാദശ വാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാം ദ്വിേജാത്തമാൻ
േവദാൻ അധ്യാപയാം ആസ പുരാ സാരസ്വേതാ മുനിഃ
4 [ജ്]
കഥം ദ്വാദശ വാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാം തേപാധനഃ
േവദാൻ അധ്യാപയാം ആസ പുരാ സാരസ്വേതാ മുനിഃ
5 [ൈവ]
ആസീത് പൂരം മഹാരാജ മുനിർ ധീമാൻ മഹാതപാഃ
ദധീച ഇതി വിഖ്യാേതാ ഹ്മ ചാരീ ജിേത ിയഃ
6 തസ്യാതിതപസഃ ശേ ാ ബിേഭതി സതതം വിേഭാ
ന സ േലാഭയിതും ശക്യഃ ഫൈലർ ബഹുവിൈധർ അപി
7 േലാഭനാർഥം തസ്യാഥ ഹിേണാത് പാകശാസനഃ
ദിവ്യാം അപ്സരസം പുണ്യാം ദർശനീയാം അലംബുസാം
8 തസ്യ തർപയേതാ േദവാൻ സരസ്വത്യാം മഹാത്മനഃ
സമീപേതാ മഹാരാജ േസാപാതിഷ്ഠത ഭാമിനീ
9 താം ദിവ്യവപുഷം ദൃഷ്ട്വാ തൈസ്യേഷർ ഭാവിതാത്മനഃ
േരതഃ ന്നം സരസ്വത്യാം തത് സാ ജ ാഹ നിമ്നഗാ
10 കുക്ഷൗ ചാപ്യ് അദധദ് ദൃഷ്ട്വാ തദ് േരതഃ പുരുഷർഷഭ
സാ ദധാര ച തം ഗർഭം പു േഹേതാർ മഹാനദീ
11 സുഷുേവ ചാപി സമേയ പു ം സാ സാരിതാം വരാ
ജഗാമ പു ം ആദായ തം ഋഷിം തി ച േഭാ
12 ഋഷിസംസദി തം ദൃഷ്ട്വാ സാ നദീ മുനിസത്തമം
തതഃ േ ാവാച രാേജ ദദതീ പു ം അസ്യ തം

ഹ്മർേഷ തവ പുേ ാ ഽയം ത്വദ്ഭക്ത്യാ ധാരിേതാ മയാ
13 ദൃഷ്ട്വാ േത ഽപ്സരസം േരേതാ യത് ന്നം ാഗ് അലംബുസാം
തത് കുക്ഷിണാ ൈവ ഹ്മർേഷ ത്വദ്ഭക്ത്യാ ധൃതവത്യ് അഹം
14 ന വിനാശം ഇദം ഗേച്ഛത് ത്വത് േതജ ഇതി നിശ്ചയാത്

തിഗൃഹ്ണീഷ്വ പു ം സ്വം മയാ ദത്തം അനിന്ദിതം
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15 ഇത്യ് ഉക്തഃ തിജ ാഹ ീതിം ചാവാപ ഉത്തമാ
മ വച് േചാപജി ത് തം മൂർധ്നി േ മ്ണാ ദ്വിേജാത്തമഃ
16 പരിഷ്വജ്യ ചിരം കാലം തദാ ഭരതസത്തമ
സരസ്വൈത്യ വരം ാദാത് ീയമാേണാ മഹാമുനിഃ
17 വിേശ്വ േദവാഃ സപിതേരാ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
തൃപ്തിം യാസ്യന്തി സുഭേഗ തർപ്യമാണാസ് തവാംഭസാ
18 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ തു തുഷ്ടാവ വേചാഭിർ ൈവ മഹാനദീം

ീതഃ പരമഹൃഷ്ടാത്മാ യഥാവച് ഛൃണു പാർഥിവ
19 സൃതാസി മഹാഭാേഗ സരേസാ ഹ്മണഃ പുരാ
ജാനന്തി ത്വാം സരിേ േഷ്ഠ മുനയഃ സംശിത താഃ
20 മമ ിയകരീ ചാപി സതതം ിയദർശേന
തസ്മാത് സാരസ്വതഃ പുേ ാ മഹാംസ് േത വരവർണിനി
21 തൈവവ നാമ്നാ ഥിതഃ പു സ് േത േലാകഭാവനഃ
സാരസ്വത ഇതി ഖ്യാേതാ ഭവിഷ്യതി മഹാതപാഃ
22 ഏഷ ദ്വാദശ വാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാം ദ്വിജർഷഭാൻ
സാരസ്വേതാ മഹാഭാേഗ േവദാൻ അധ്യാപയിഷ്യതി
23 പുണ്യാഭ്യശ് ച സരിദ്ഭ്യസ് ത്വം സദാ പുണ്യതമാ ശുേഭ
ഭവിഷ്യസി മഹാഭാേഗ മത് സാദാത് സരസ്വതി
24 ഏവം സാ സം താ േതന വരം ലബ്ധ്വാ മഹാനദീ
പു ം ആദായ മുദിതാ ജഗാമ ഭരതർഷഭ
25 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു വിേരാേധ േദവദാനൈവഃ
ശ ഃ ഹരണാേന്വഷീ േലാകാംസ് ീൻ വിചചാര ഹ
26 ന േചാപേലേഭ ഭഗവാഞ് ശ ഃ ഹരണം തദാ
യദ് ൈവ േതഷാം ഭേവദ് േയാഗ്യം വധായ വിബുധദ്വിഷാം
27 തേതാ ഽ വീത് സുരാഞ് ശേ ാ ന േമ ശക്യാ മഹാസുരാഃ
ഋേത ഽസ്ഥിഭിർ ദധീചസ്യ നിഹ ം ിദശദ്വിഷഃ
28 തസ്മാദ് ഗത്വാ ഋഷിേ േഷ്ഠാ യാച്യതാം സുരസത്തമാഃ
ദധീചാസ്ഥീനി േദഹീതി ൈതർ വധിഷ്യാമേഹ രിപൂൻ
29 സ േദൈവർ യാചിേതാ ഽസ്ഥീനി യത്നാദ് ഋഷിവരസ് തദാ

ാണത്യാഗം കുരുേഷ്വതി ചകാൈരവാവിചാരയൻ
സ േലാകാൻ അക്ഷയാൻ ാേപ്താ േദവ ിയ കരസ് തദാ
30 തസ്യാസ്ഥിഭിർ അേഥാ ശ ഃ സ ഹൃഷ്ടമനാസ് തദാ
കാരയാം ആസ ദിവ്യാനി നാനാ ഹരണാന്യ് ഉത
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വ ാണി ച ാണി ഗദാ ഗുരു ദണ്ഡാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
31 സാ ഹി തീേ ണ തപസാ സംഭൃതഃ പരമർഷിണാ

ജാപതിസുേതനാഥ ഭൃഗുണാ േലാകഭാവനഃ
32 അതികായഃ സ േതജസ്വീ േലാകസാര വിനിർമിതഃ
ജേജ്ഞ ൈശലഗുരുഃ ാംശുർ മഹിമ്നാ ഥിതഃ ഭുഃ
നിത്യം ഉദ്വിജേത ചാസ്യ േതജസാ പാകശാസനഃ
33 േതന വേ ണ ഭഗവാൻ മ യുേക്തന ഭാരത
ഭൃശം േ ാധവിഷൃേഷ്ടന ഹ്മേതേജാ ഭേവന ച
ൈദത്യദാനവ വീരാണാം ജഘാന നവതീർ നവ
34 അഥ കാേല വ്യതി േന്ത മഹത്യ് അതിഭയം കേര
അനാവൃഷ്ടിർ അനു ാപ്താ രാജൻ ദ്വാദശ വാർഷികീ
35 തസ്യാം ദ്വാദശ വാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാം മഹർഷയഃ
വൃത്ത്യർഥം ാ വൻ രാജൻ ധാർതാഃ സാർവേതാ ദിശം
36 ദിഗ്ഭ്യസ് താൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ മുനിഃ സാരസ്വതസ് തദാ
ഗമനായ മതിം ചേ തം േ ാവാച സരസ്വതീ
37 ന ഗന്തവ്യം ഇതഃ പു തവാഹാരം അഹം സദാ
ദാസ്യാമി മത്സ്യ വരാൻ ഉഷ്യതാം ഇഹ ഭാരത
38 ഇത്യ് ഉക്തസ് തർപയാം ആസ സ പിതൄൻ േദവതാസ് തഥാ
ആഹാരം അകേരാൻ നിത്യം ാണാൻ േവദാംശ് ച ധാരയൻ
39 അഥ തസ്യാം അതീതായാം അനാവൃഷ്ട്യാം മഹർഷയഃ
അേന്യാന്യം പരിപ ഃ പുനഃ സ്വാധ്യായകാരണാത്
40 േതഷാം ധാ പരീതാനാം നഷ്ടാ േവദാ വിധാവതാം
സർേവഷാം ഏവ രാേജ ് അന കശ് ചിത് തിഭാനവാൻ
41 അഥ കശ് ചിദ് ഋഷിസ് േതഷാം സാരസ്വതം ഉേപയിവാൻ
കുർവാണം സംശിദ് ആത്മാനം സ്വാധ്യായം ഋഷിസത്തമം
42 സ ഗത്വാചഷ്ട േതഭ്യശ് ച സാരസ്വതം അതി ഭം
സ്വാധ്യായം അമര ഖ്യം കുർവാണം വിജേന ജേന
43 തതഃ സർേവ സമാജ സ് ത രാജൻ മഹർഷയഃ
സാരസ്വതം മുനിേ ഷ്ഠം ഇദം ഊചുഃ സമാഗതാഃ
44 അസ്മാൻ അധ്യാപയേസ്വതി തേനാവാച തേതാ മുനിഃ
ശിഷ്യത്വം ഉപഗച്ഛധ്വം വിധിവദ് േഭാ മേമത്യ് ഉത
45 തേതാ ഽ വീദ് ഋഷിഗേണാ ബാലസ് ത്വം അസി പു ക
സ താൻ ആഹ ന േമ ധർേമാ നേശ്യദ് ഇതി പുനർ മുനീൻ
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മഹാഭാരതം 45 112

46 േയാ ഹ്യ് അധർേമണ വി യാദ് ഗൃഹ്ണീയാദ് വാപ്യ് അധർമതഃ
ിയതാം താവ് ഉഭൗ ക്ഷി ം സ്യാതാം വാ ൈവരിണാവ് ഉഭൗ

47 ന ഹായൈനർ ന പലിൈതർ ന വിേത്തന ന ബ ഭിഃ
ഋഷയശ് ച ിേര ധർമം േയാ ഽനൂചാനഃ സ േനാ മഹാൻ
48 ഏതച് ത്വാ വചസ് തസ്യ മുനയസ് േത വിധാനതഃ
തസ്മാദ് േവദാൻ അനു ാപ്യ പുനർ ധർമം ച ിേര
49 ഷഷ്ടിർ മുനിസഹ ാണി ശിഷ്യത്വം തിേപദിേര
സാരസ്വതസ്യ വി ർേഷർ േവദ സ്വാധ്യായകാരണാത്
50 മുഷ്ടിം മുഷ്ടിം തതഃ സർേവ ദർഭാണാം േത ഽഭ പാഹരൻ
തസ്യാസനാർഥം വി ർേഷർ ബാലസ്യാപി വേശ സ്ഥിതാഃ
51 ത ാപി ദത്ത്വാ വസു രൗഹിേണേയാ; മഹാബലഃ േകശവ പൂർവേജാ ഽഥ
ജഗാമ തീർഥം മുദിതഃ േമണ; ഖ്യാതം മഹദ് വൃദ്ധകന്യാ സ്മ യ
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