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1 [വ്]
കൃേതാദകം തു രാജാനം ധൃതരാ ം യുധിഷ്ഠിരഃ
പുര ത്യ മഹാബാഹുർ ഉത്തതാരാകുേല ിയഃ
2 ഉത്തീര്യ ച മഹീപാേലാ ബാഷ്പവ്യാകുലേലാചനഃ
പപാത തീേര ഗംഗായാ വ്യാധവിദ്ധ ഇവ ദ്വിപഃ
3 തം സീദമാനം ജ ാഹ ഭീമഃ കൃേഷ്ണന േചാദിതഃ
ൈമവം ഇത്യ് അ വീച് ൈചനം കൃഷ്ണഃ പരബലാർദനഃ
4 തം ആർതം പതിതം ഭൂമൗ നിശ്വസന്തം പുനഃ പുനഃ
ദദൃശുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
5 തം ദൃഷ്ട്വാ ദീനമനസം ഗതസത്ത്വം ജേനശ്വരം
ഭൂയഃ േശാകസമാവിഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാഃ സമുപാവിശൻ
6 രാജാ ച ധൃതരാ സ് തം ഉപാസീേനാ മഹാഭുജഃ
വാക്യം ആഹ മഹാ ാേജ്ഞാ മഹാേശാക പീഡിതം
7 ഉത്തിഷ്ഠ കുരുശാർദൂല കുരു കാര്യം അനന്തരം
ക്ഷ ധർേമണ കൗരവ്യ ജിേതയം അവനിസ് ത്വയാ
8 താം ഭുങ്ക്ഷ്വ ാതൃഭിഃ സാർധം സുഹൃദ്ഭിശ് ച ജേനശ്വര
ന േശാചിതവ്യം പശ്യാമി ത്വയാ ധർമഭൃതാം വര
9 േശാചിതവ്യം മയാ ൈചവ ഗാന്ധാര്യാ ച വിശാം പേത
പുൈ ർ വിഹീേനാ രാേജ്യന സ്വപ്നലബ്ധധേനാ യഥാ
10 അ ത്വാ ഹിതകാമസ്യ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
വാക്യാനി സുമഹാർഥാനി പരിതപ്യാമി ദുർമതിഃ
11 ഉക്തവാൻ ഏഷ മാം പൂർവം ധർമാത്മാ ദിവ്യദർശനഃ
ദുേര്യാധനാപരാേധന കുലം േത വിനശിഷ്യതി
12 സ്വസ്തി േചദ് ഇച്ഛേസ രാജൻ കുലസ്യാത്മന ഏവ ച
വധ്യതാം ഏഷ ദുഷ്ടാത്മാ മേന്ദാ രാജസുേയാധനഃ
13 കർണശ് ച ശകുനിശ് ൈചവ ൈമനം പശ്യതു കർഹി ചിത്
ദ തസമ്പാതം അപ്യ് ഏഷാം അ മേത്താ നിവാരയ
14 അഭിേഷചയ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
സ പാലയിഷ്യതി വശീധർേമണ പൃഥിവീം ഇമാം
15 അഥ േനച്ഛസി രാജാനം കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
േമഢീ ഭൂതഃ സ്വയം രാജ്യം തിഗൃഹ്ണീഷ്വ പാർഥിവ
16 സമം സർേവഷു ഭൂേതഷു വർതമാനം നരാധിപ
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അനുജീവ സർേവ ത്വാം ജ്ഞാതേയാ ജ്ഞാതിവർധന
17 ഏവം വതി കൗേന്തയ വിദുേര ദീർഘദർശിനി
ദുേര്യാധനം അഹം പാപം അന്വവർതം വൃഥാ മതിഃ
18 അ ത്വാ ഹ്യ് അസ്യ വീരസ്യ വാക്യാനി മധുരാണ്യ് അഹം
ഫലം ാപ്യ മഹദ് ദുഃഖം നിമഗ്നഃ േശാകസാഗേര
19 വൃദ്ധൗ ഹി േത സ്വഃ പിതരൗ പശ്യാവാം ദുഃഖിതൗ നൃപ
ന േശാചിതവ്യം ഭവതാ പശ്യാമീഹ ജനാധിപ
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അധ്യായം 2

1 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു രാജ്ഞാ സ ധൃതരാേ ണ ധീമതാ
തൂഷ്ണീം ബഭൂവ േമധാവീ തം ഉവാചാഥ േകശവഃ
2 അതീവ മനസാ േശാകഃ ിയമാേണാ ജനാധിപ
സന്താപയതി ൈവതസ്യ പൂർവേ താൻ പിതാമഹാൻ
3 യജസ്വ വിവിൈധർ യൈജ്ഞർ ബഹുഭിഃ സ്വാപ്തദക്ഷിൈണഃ
േദവാംസ് തർപയ േസാേമന സ്വധയാ ച പിതൄൻ അപി
4 ത്വദ്വിധസ്യ മഹാബുേദ്ധ ൈനതദ് അേദ്യാപപദ്യേത
വിദിതം േവദിതവ്യം േത കർതവ്യം അപി േത കൃതം
5 താശ് ച രാജധർമാസ് േത ഭീഷ്മാദ് ഭാഗീരഥീ സുതാത്
കൃഷ്ണൈദ്വപായനാച് ൈചവ നാരദാദ് വിദുരാത് തഥാ
6 േനമാം അർഹസി മൂഢാനാം വൃത്തിം ത്വം അനുവർതിതും
പിതൃൈപതാമഹീം വൃത്തിം ആസ്ഥായ ധുരം ഉദ്വഹ
7 യുക്തം ഹി യശസാ ക്ഷ ം സ്വർഗം ാ ം അസംശയം
ന ഹി കശ് ചന ശൂരാണാം നിഹേതാ ഽ പരാങ്മുഖഃ
8 ത്യജ േശാകം മഹാരാജ ഭവിതവ്യം ഹി തത് തഥാ
ന ശക്യാസ് േത പുനർ ം ത്വയാ ഹ്യ് അസ്മിൻ രേണ ഹതാഃ
9 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ േഗാവിേന്ദാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
വിരരാമ മഹാേതജാസ് തം ഉവാച യുധിഷ്ഠിരഃ
10 േഗാവിന്ദ മയി യാ ീതിസ് തവ സാ വിദിതാ മമ
സൗഹൃേദന തഥാ േ മ്ണാ സദാ മാം അനുകമ്പേസ
11 ിയം തു േമ സ്യാത് സുമഹത് കൃതം ച ഗദാധര

ീമൻ ീേതന മനസാ സർവം യാവദനന്ദന
12 യദി മാം അനുജാനീയാദ് ഭവാൻ ഗ ം തേപാവനം
ന ഹി ശാന്തിം പശ്യാമി ഘാതയിത്വാ പിതാമഹം
കർണം ച പുരുഷവ്യാ ം സം ാേമഷ്വ് അപലായിനം
13 കർമണാ േയന മുേച്യയം അസ്മാത് രാദ് അരിന്ദമ
കർമണസ് തദ് വിധേത്സ്വഹ േയന ശുധ്യതി േമ മനഃ
14 തം ഏവം വാദിനം വ്യാസസ് തതഃ േ ാവാച ധർമവിത്
സാന്ത്വയൻ സുമഹാേതജാഃ ശുഭം വചനം അർഥവത്
15 അകൃതാ േത മതിസ് താത പുനർ ബാേല്യന മുഹ്യേസ
കിം ആകാേശ വയം സർേവ ലപാമ മുഹുർ മുഹുഃ
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16 വിദിതാഃ ക്ഷ ധർമാസ് േത േയഷാം യുേദ്ധന ജീവികാ
യഥാ വൃേത്താ നൃപതിർ നാധിബേന്ധന യുജ്യേത
17 േമാക്ഷധർമാശ് ച നിഖിലാ യാഥാതേഥ്യന േത താഃ
അസകൃച് ൈചവ സേന്ദഹാച് ഛിന്നാസ് േത കാമജാ മയാ
18 അ ദ്ദധാേനാ ദുർേമധാ ലുപ്ത തിർ അസി വം
ൈമവം ഭവ ന േത യുക്തം ഇദം അജ്ഞാനം ഈദൃശം
19 ായശ്ചിത്താനി സർവാണി വിദിതാനി ച േത ഽനഘ
യുദ്ധധർമാശ് ച േത സർേവ ദാനധർമാശ് ച േത താഃ
20 സ കഥം സർവധർമജ്ഞഃ സർവാഗമ വിശാരദഃ
പരിമുഹ്യസി ഭൂയസ് ത്വം അജ്ഞാനാദ് ഇവ ഭാരത
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അധ്യായം 3

1 [വ്]
യുധിഷ്ഠിര തവ ജ്ഞാ ന സമ്യഗ് ഇതി േമ മതിഃ
ന ഹി കശ് ചിത് സ്വയം മർത്യഃ സ്വവശഃ കുരുേത ിയാഃ
2 ഈശ്വേരണ നിയുേക്താ ഽയം സാധ്വ് അസാധു ച മാനവഃ
കേരാതി പുരുഷഃ കർമ ത കാ പരിേദവനാ
3 ആത്മാനം മന്യേസ ചാഥ പാപകർമാണം അന്തതഃ
ശൃണു ത യഥാ പാപം അപാകൃേഷ്യത ഭാരത
4 തേപാഭിഃ തുഭിശ് ൈചവ ദാേനന ച യുധിഷ്ഠിര
തരന്തി നിത്യം പുരുഷാ േയ സ്മ പാപാനി കുർവേത
5 യേജ്ഞന തപസാ ൈചവ ദാേനന ച നരാധിപ
പൂയേന്ത രാജശാർദൂല നരാ ദു തകർമിണഃ
6 അസുരാശ് ച സുരാശ് ൈചവ പുണ്യേഹേതാർ മഖ ിയാം

യതേന്ത മഹാത്മാനസ് തസ്മാദ് യജ്ഞാഃ പരായണം
7 യൈജ്ഞർ ഏവ മഹാത്മാേനാ ബഭൂവുർ അധികാഃ സുരാഃ
തേതാ േദവാഃ ിയാവേന്താ ദാനവാൻ അഭ്യധർഷയൻ
8 രാജസൂയാശ്വേമധൗ ച സർവേമധം ച ഭാരത
നരേമധം ച നൃപേത ത്വം ആഹര യുധിഷ്ഠിര
9 യജസ്വ വാജിേമേധന വിധിവദ് ദക്ഷിണാവതാ
ബഹു കാമാന്ന വിേത്തന രാേമാ ദാശരഥിർ യഥാ
10 യഥാ ച ഭരേതാ രാജാ ദൗഃഷന്തിഃ പൃഥിവീപതിഃ
ശാകുന്തേലാ മഹാവീര്യസ് തവ പൂർവപിതാമഹഃ
11 [യ്]
അസംശയം വാജിേമധഃ പാവേയത് പൃഥിവീം അപി
അഭി ായസ് തു േമ കശ് ചിത് തം ത്വം േ ാതും ഇഹാർഹസി
12 ഇമം ജ്ഞാതിബധം കൃത്വാ സുമഹാന്തം ദ്വിേജാത്തമ
ദാനം അൽപം ന ശക്യാമി ദാതും വിത്തം ച നാസ്തി േമ
13 ന ച ബാലാൻ ഇമാൻ ദീനാൻ ഉത്സേഹ വസു യാചിതും
തൈഥവാർ ണാൻ കൃേ വർതമാനാൻ നൃപാത്മജാൻ
14 സ്വയം വിനാശ്യ പൃഥിവീം യജ്ഞാർേഥ ദ്വിജസത്തമ
കരം ആഹാരയിഷ്യാമി കഥം േശാകപരായണാൻ
15 ദുേര്യാധനാപരാേധന വസുധാ വസുധാധിപാഃ

നഷ്ടാ േയാജയിത്വാസ്മാൻ അകീർത്യാ മുനിസത്തമ
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16 ദുേര്യാധേനന പൃഥിവീ ക്ഷയിതാ വിത്തകാരണാത്
േകാശശ് ചാപി വിശീർേണാ ഽസൗ ധാർതരാ സ്യ ദുർമേതഃ
17 പൃഥിവീ ദക്ഷിണാ ചാ വിധിഃ ഥമകൽപികഃ
വിദ്വദ്ഭിഃ പരിദൃേഷ്ടാ ഽയം ശിേഷ്ടാ വിധിവിപര്യയഃ
18 ന ച തിനിധിം കർതും ചികീർഷാമി തേപാധന
അ േമ ഭഗവൻ സമ്യക് സാചിവ്യം കർതും അർഹസി
19 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു പാർേഥന കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ് തദാ
മുഹൂർതം അനുസഞ്ചിന്ത്യ ധർമരാജാനം അ വീത്
20 വിദ്യേത വിണം പാർഥ ഗിരൗ ഹിമവതി സ്ഥിതം
ഉ ഷ്ടം ാഹ്മൈണർ യേജ്ഞ മരുത്തസ്യ മഹീപേതഃ
തദ് ആനയസ്വ കൗേന്തയ പര്യാപ്തം തദ് ഭവിഷ്യതി
21 [യ്]
കഥം യേജ്ഞ മരുത്തസ്യ വിണം തത് സമാചിതം
കസ്മിംശ് ച കാേല സ നൃേപാ ബഭൂവ വദതാം വര
22 [വ്]
യദി ശു ഷേസ പാർഥ ശൃണു കാരന്ധമം നൃപം
യസ്മിൻ കാേല മഹാവീര്യഃ സ രാജാസീൻ മഹാധനഃ
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അധ്യായം 4

1 [യ്]
ശു േഷ തസ്യ ധർമജ്ഞ രാജർേഷഃ പരികീർതനം
ൈദ്വപായന മരുത്തസ്യ കഥാം ഹി േമ ഽനഘ
2 [വ്]
ആസീത് കൃതയുേഗ പൂർവം മനുർ ദണ്ഡധരഃ ഭുഃ
തസ്യ പുേ ാ മേഹഷ്വാസഃ ജാതിർ ഇതി വി തഃ
3 ജാേതർ അഭവത് പു ഃ പ ഇത്യ് അഭിവി തഃ

പസ്യ പു സ് ത്വ് ഇക്ഷ്വാകുർ മഹീപാേലാ ഽഭവത് ഭുഃ
4 തസ്യ പു ശതം രാജന്ന് ആസീത് പരമധാർമികം
താംസ്ത് തു സർവാൻ മഹീപാലാൻ ഇക്ഷ്വാകുർ അകേരാത് ഭുഃ
5 േതഷാം േജ്യഷ്ഠസ് തു വിംേശാ ഽഭൂത് തിമാനം ധനുഷ്മതാം
വിംശസ്യ പു ഃ കല്യാേണാ വിവിംേശാ നാമ ഭാരത
6 വിവിംശസ്യ സുതാ രാജൻ ബഭൂവുർ ദശ പഞ്ച ച
സർേവ ധനുഷി വി ാന്താ ഹ്മണ്യാഃ സത്യവാദിനഃ
7 ദാനധർമരതാഃ സന്തഃ സതതം ിയവാദിനഃ
േതഷാം േജ്യഷ്ഠഃ ഖനീ േന ഃ സ താൻ സർവാൻ അപീഡയത്
8 സ്വനീേന സ് തു വി ാേന്താ ജിത്വാ രാജ്യം അകണ്ടകം
നാശേക്നാദ് രക്ഷിതും രാജ്യം നാന്വരജ്യന്ത തം ജാഃ
9 തം അപാസ്യ ച തദ് രാ ം തസ്യ പു ം സുവർചസം
അഭ്യഷിഞ്ചത രാേജ മുദിതം ചാഭവത് തദാ
10 സ പിതുർ വി ിയാം ദൃഷ്ട്വാ രാജ്യാൻ നിരസനം തഥാ
നിയേതാ വർതയാം ആസ ജാഹിതചികീർഷയാ
11 ഹ്മണ്യഃ സത്യവാദീ ച ശുചിഃ ശമ ദമാന്വിതഃ

ജാസ് തം ചാന്വരജ്യന്ത ധർമനിത്യം മനസ്വിനം
12 തസ്യ ധർമ വൃത്തസ്യ വ്യശീര്യത് േകാശവാഹനം
തം ക്ഷീണേകാശം സാമന്താഃ സമന്താത് പര്യപീഡയൻ
13 സ പീഡ്യമാേനാ ബഹുഭിഃ ക്ഷീണേകാശസ് ത്വ് അവാഹനഃ
ആർതിം ആർഛത് പരാം രാജാ സഹ ഭൃൈത്യഃ പുേരണ ച
14 ന ൈചനം പരിഹർതും േത ഽശ വൻ പരിസങ്ക്ഷേയ
സമ്യഗ്വൃേത്താ ഹി രാജാ സ ധർമനിേത്യാ യുധിഷ്ഠിര
15 യദാ തു പരമാം ആർതിം ഗേതാ ഽസൗ സ പുേരാ നൃപഃ
തതഃ ദധ്മൗ സ കരം ാദുരാസീത് തേതാ ബലം
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16 തതസ് താൻ അജയത് സർവാൻ ാതിസീമാൻ നരാധിപാൻ
ഏതസ്മാത് കാരണാദ് രാജൻ വി തഃ സ കരന്ധമഃ
17 തസ്യ കാരന്ധമഃ പു സ് േ തായുഗമുേഖ ഽഭവത്
ഇ ാദ് അനവരഃ ീമാൻ േദൈവർ അപി സുദുർജയഃ
18 തസ്യ സർേവ മഹീപാലാ വർതേന്ത സ്മ വേശ തദാ
സ ഹി സ ാഡ് അഭൂത് േതഷാം വൃേത്തന ച ബേലന ച
19 അവിക്ഷിൻ നാമ ധർമാത്മാ ശൗേര്യേണ സേമാ ഽഭവത്
യജ്ഞശീലഃ കർമ രതിർ ധൃതിമാൻ സംയേത ിയഃ
20 േതജസാദിത്യസദൃശഃ ക്ഷമയാ പൃഥിവീസമഃ
ബൃഹ തിസേമാ ബുദ്ധ്യാ ഹിമവാൻ ഇവ സുസ്ഥിരഃ
21 കർമണാ മനസാ വാചാ ദേമന ശേമന ച
മനാംസ്യ് ആരാധയാം ആസ ജാനാം സ മഹീപതിഃ
22 യ ഈേജ ഹയേമധാനാം ശേതന വിധിവത് ഭുഃ
യാജയാം ആസ യം വിദ്വാൻ സ്വയം ഏവാംഗിരാഃ ഭുഃ
23 തസ്യ പുേ ാ ഽതിച ാമ പിതരം ഗുണവത്തയാ
മരുേത്താ നാമ ധർമജ്ഞശ് ച വർതീ മഹായശാഃ
24 നാഗായുത സമ ാണഃ സാക്ഷാദ് വി ർ ഇവാപരഃ
സ യക്ഷ്യമാേണാ ധർമാത്മാ ശാതകുംഭമയാന്യ് ഉത
കാരയാം ആസ ശു ാണി ഭാജനാനി സഹ ശഃ
25 േമരും പർവതം ആസാദ്യ ഹിമവത്പാർശ്വ ഉത്തേര
കാഞ്ചനഃ സുമഹാൻ പാദസ് ത കർമ ചകാര സഃ
26 തതഃ കുണ്ഡാനി പാ ീശ് ച പിഠരാണ്യ് ആസനാനി ച
ച ഃ സുവർണകർതാേരാ േയഷാം സംഖ്യാ ന വിദ്യേത
27 തൈസ്യവ ച സമീേപ സ യജ്ഞവാേടാ ബഭൂവ ഹ
ഈേജ ത സ ധർമാത്മാ വിധിവത് പൃഥിവീപതിഃ
മരുത്തഃ സഹിൈതഃ സർൈവഃ ജാ പാൈലർ നരാധിപഃ
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അധ്യായം 5

1 [യ്]
കഥംവീര്യഃ സമഭവത് സ രാജാ വദതാം വരഃ
കഥം ച ജാതരൂേപണ സമയുജ്യത സ ദ്വിജ
2 ക്വ ച തത് സാ തം വ്യം ഭഗവന്ന് അവതിഷ്ഠേത
കഥം ച ശക്യം അസ്മാഭിസ് തദ് അവാ ം തേപാധന
3 [വ്]
അസുരാശ് ൈചവ േദവാശ് ച ദക്ഷസ്യാസൻ ജാപേതഃ
അപത്യം ബഹുലം താത േത ഽ ർധന്ത പര രം
4 തൈഥവാംഗിരസഃ പു ൗ തതുല്യൗ ബഭൂവതുഃ
ബൃഹ തിർ ബൃഹത് േതജാഃ സംവർതശ് ച തേപാധനഃ
5 താവ് അപി ർധിനൗ രാജൻ പൃഥഗ് ആസ്താം പര രം
ബൃഹ തിശ് ച സംവർതം ബാധേത സ്മ പുനഃ പുനഃ
6 സ ബാധ്യമാനഃ സതതം ാ ാ േജ്യേഷ്ഠന ഭാരത
അർഥാൻ ഉ ജ്യ ദിഗ്വാസാ വനവാസം അേരാചയത്
7 വാസേവാ ഽപ്യ് അസുരാൻ സർവാൻ നിർജിത്യ ച നിഹത്യ ച
ഇ ത്വം ാപ്യ േലാേകഷു തേതാ വേ പുേരാഹിതം
പു ം അംഗിരേസാ േജ്യഷ്ഠം വി േ ഷ്ഠം ബൃഹ തിം
8 യാജ്യസ് ത്വ് അംഗിരസഃ പൂർവം ആസീദ് രാജാ കരന്ധമഃ
വീേര്യണാ തിേമാ േലാേക വൃേത്തന ച ബേലന ച
ശത തുർ ഇവൗജസ്വീ ധർമാത്മാ സംശിത തഃ
9 വാഹനം യസ്യ േയാധാശ് ച വ്യാണി വിവിധാനി ച
ധ്യാനാദ് ഏവാഭവദ് രാജൻ മുഖവാേതന സർവശഃ
10 സ ഗുൈണഃ പാർഥിവാൻ സർവാൻ വേശ ചേ നരാധിപഃ
സഞ്ജീവ്യ കാലമിഷ്ടം ച സ ശരീേരാ ദിവം ഗതഃ
11 ബഭൂവ തസ്യ പു സ് തു യയാതിർ ഇവ ധർമവിത്
അവിക്ഷിൻ നാമ ശ ക്ഷിത് സ വേശ കൃതവാൻ മഹീം
വി േമണ ഗുൈണശ് ൈചവ പിേതവാസീത് സ പാർഥിവഃ
12 തസ്യ വാസവതുേല്യാ ഽഭൂൻ മരുേത്താ നാമ വീര്യവാൻ
പു സ് തം അനുരക്താഭൂത് പൃഥിവീ സാഗരാംബരാ
13 ർധേത സതതം സ സ്മ േദവരാേജന പാർഥിവഃ
വാസേവാ ഽപി മരുേത്തന ർധേത പാ നന്ദന
14 ശുചിഃ സ ഗുണവാൻ ആസീൻ മരുത്തഃ പൃഥിവീപതിഃ
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യതമാേനാ ഽപി യം ശേ ാ ന വിേശഷയതി സ്മ ഹ
15 േസാ ഽശ വൻ വിേശഷായ സമാഹൂയ ബൃഹ തിം
ഉവാേചദം വേചാ േദൈവഃ സഹിേതാ ഹരിവാഹനഃ
16 ബൃഹ േത മരുത്തസ്യ മാ സ്മ കാർഷീഃ കഥം ചന
ൈദവം കർമാഥ വാ പി ്യം കർതാസി മമ േചത് ിയം
17 അഹം ഹി ിഷു േലാേകഷു സുരാണാം ച ബൃഹ േത
ഇ ത്വം ാപ്തവാൻ ഏേകാ മരുത്തസ് തു മഹീപതിഃ
18 കഥം ഹ്യ് അമർത്യം ഹ്മസ് ത്വം യാജയിത്വാ സുരാധിപം
യാജേയർമൃത സംയുക്തം മരുത്തം അവിശങ്കയാ
19 മാം വാ വൃണീഷ്വ ഭ ം േത മരുത്തം വാ മഹീപതിം
പരിജ്യജ്യ മരുത്തം വാ യഥാേജാഷം ഭജസ്വ മാം
20 ഏവം ഉക്തഃ സ കൗരവ്യ േദവരാജ്ഞാ ബൃഹ തിഃ
മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ചിന്ത്യ േദവരാജാനം അ വീത്
21 ത്വം ഭൂതാനാം അധിപതിസ് ത്വയി േലാകാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
നമുേചർ വിശ്വരൂപസ്യ നിഹന്താ ത്വം ബലസ്യ ച
22 ത്വം ആജഹർഥ േദവാനാം ഏേകാ വീര ിയം പരാം
ത്വം ബിഭർഷി ഭുവം ദ്യാം ച സൈദവ ബലസൂദന
23 പൗേരാഹിത്യം കഥം കൃത്വാ തവ േദവഗേണശ്വര
യാജേയയം അഹം മർത്യം മരുത്തം പാകശാസന
24 സമാശ്വസിഹി േദേവശ നാഹം മർത്യായ കർഹി ചിത്

ഹീഷ്യാമി വം യേജ്ഞ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
25 ഹിരണ്യേരതേസാ ഽംഭഃ സ്യാത് പരിവർേതത േമദിനീ
ഭാസം ച ന രവിഃ കുര്യാൻ മത്സത്യം വിചേലദ് യദി
26 ബൃഹ തിവചഃ ത്വാ ശേ ാ വിഗതമത്സരഃ

ശൈസ്യനം വിേവശാഥ സ്വം ഏവ ഭവനം തദാ
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അധ്യായം 6

1 [വ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ബൃഹ േതശ് ച സംവാദം മരുത്തസ്യ ച ഭാരത
2 േദവരാജസ്യ സമയം കൃതം ആംഗിരേസന ഹ

ത്വാ മരുേത്താ നൃപതിർ മന ം ആഹാരയത് തദാ
3 സങ്കൽപ്യ മനസാ യജ്ഞം കരന്ധമ സുതാത്മജഃ
ബൃഹ തിം ഉപാഗമ്യ വാഗ്മീ വചനം അ വീത്
4 ഭഗവൻ യൻ മയാ പൂർവം അഭിഗമ്യ തേപാധന
കൃേതാ ഽഭിസന്ധിർ യജ്ഞായ ഭവേതാ വചനാദ് ഗുേരാ
5 തം അഹം യ ം ഇച്ഛാമി സംഭാരാഃ സംഭൃതാശ് ച േമ
യാേജ്യാ ഽസ്മി ഭവതഃ സാേധാ തത് ാ ഹി വിധത്സ്വ ച
6 [ബ്]
ന കാമേയ യാജയിതും ത്വാം അഹം പൃഥിവീപേത
വൃേതാ ഽസ്മി േദവരാേജന തിജ്ഞാതം ച തസ്യ േമ
7 [◌ം]
പി ്യം അസ്മി തവ േക്ഷ ം ബഹു മേന്യ ച േത ഭൃശം
ന ചാസ്മ്യ് അയാജ്യതാം ാേപ്താ ഭജമാനം ഭജസ്വ മാം
8 [ബ്]
അമർത്യം യാജയിത്വാഹം യാജയിേഷ്യ ന മാനുഷം
മരുത്ത ഗച്ഛ വാ മാ വാ നിവൃേത്താ ഽസ്മ്യ് അദ്യ യാജനാത്
9 ന ത്വാം യാജയിതാസ്മ്യ് അദ്യ വൃണു ത്വം യം ഇേഹച്ഛസി
ഉപാധ്യായം മഹാബാേഹാ യസ് േത യജ്ഞം കരിഷ്യതി
10 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു നൃപതിർ മരുേത്താ ീഡിേതാ ഽഭവത്

ത്യാഗച്ഛച് ച സംവിേഗ്നാ ദദർശ പഥി നാരദം
11 േദവർഷിണാ സമാഗമ്യ നാരേദന സ പാർഥിവഃ
വിധിവത് ാഞ്ജലിസ് തസ്ഥാവ് അൈഥനം നാരേദാ ഽ വീത്
12 രാജർേഷ നാതിഹൃേഷ്ടാ ഽസി കച് ചിത് േക്ഷമം തവാനഘ
ക്വ ഗേതാ ഽസി കുേതാ േവദം അ ീതി സ്ഥാനം ആഗതം
13 േ ാതവ്യം േചൻ മയാ രാജൻ ഹി േമ പാർഥിവർഷഭ
വ്യപേനഷ്യാമി േത മന ം സർവയൈത്നർ നരാധിപ
14 ഏവം ഉേക്താ മരുത്തസ് തു നാരേദന മഹർഷിണാ
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വി ലംഭം ഉപാധ്യായാത് സർവം ഏവ ന്യേവദയത്
15 ഗേതാ ഽസ്മ്യ് അംഗിരസഃ പു ം േദവാചാര്യം ബൃഹ തിം
യജ്ഞാർഥം ഋത്വിജം ം സ ച മാം നാഭ്യനന്ദത
16 ത്യാഖ്യാതശ് ച േതനാഹം ജീവിതും നാദ്യ കാമേയ
പരിത്യക്തശ് ച ഗുരുണാ ദൂഷിതശ് ചാസ്മി നാരദ
17 ഏവം ഉക്തസ് തു രാജ്ഞാ സ നാരദഃ ത വാച ഹ
ആവിക്ഷിതം മഹാരാജ വാചാ സഞ്ജീവയന്ന് ഇവ
18 രാജന്ന് അംഗിരസഃ പു ഃ സംവർേതാ നാമ ധാർമികഃ
ച്രങ്കമീതി ദിശഃ സർവാ ദിഗ് വാസാ േമാഹയൻ ജാഃ
19 തം ഗച്ഛ യദി യാജ്യം ത്വാം ന വാഞ്ഛതി ബൃഹ തിഃ

സന്നസ് ത്വാം മഹാരാജ സംവർേതാ യാജയിഷ്യതി
20 [◌ം]
സഞ്ജീവിേതാ ഽഹം ഭവതാ വാേക്യനാേനന നാരദ
പേശ്യയം ക്വ നു സംവർതം ശംസ േമ വദതാം വര
21 കഥം ച തൈസ്മ വർേതയം കഥം മാം ന പരിത്യേജത്

ത്യാഖ്യാതശ് ച േതനാപി നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
22 [ൻ]
ഉന്മത്തേവഷം ബി ത് സ ച്രങ്കമീതി യഥാസുഖം
വാരാണസീം തു നഗരീം അഭീക്ഷ്ണം ഉപേസവേത
23 തസ്യാ ദ്വാരം സമാസാദ്യ ന്യേസഥാഃ കുണപം ക്വ ചിത്
തം ദൃഷ്ട്വാ േയാ നിവർേതത സ സംവർേതാ മഹീപേത
24 തം പൃഷ്ഠേതാ ഽനുഗേച്ഛഥാ യ ഗേച്ഛത് സ വീര്യവാൻ
തം ഏകാേന്ത സമാസാദ്യ ാഞ്ജലിഃ ശരണം േജഃ
25 പൃേച്ഛത് ത്വാം യദി േകനാഹം തവാഖ്യാത ഇതി സ്മ ഹ

യാസ് ത്വം നാരേദേനതി സന്തപ്ത ഇവ ശ ഹൻ
26 സ േചത് ത്വാം അനുയുഞ്ജീത മമാഭിഗമേനപ്സയാ
ശംേസഥാ വഹ്നിം ആരൂഢം മാം അപി ത്വം അശങ്കയാ
27 [വ്]
സ തേഥതി തി ത്യ പൂജയിത്വാ ച നാരദം
അഭ്യനുജ്ഞായ രാജർഷിർ യയൗ വാരാണസീം പുരീം
28 ത ഗത്വാ യേഥാക്തം സ പുര്യാ ദ്വാേര മഹായശാഃ
കുണപം സ്ഥാപയാം ആസ നാരദസ്യ വചഃ സ്മരൻ
29 യൗഗപേദ്യന വി ശ് ച സ പുരീ ദ്വാരം ആവിശത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 49 16

തതഃ സ കുണപം ദൃഷ്ട്വാ സഹസാ സ ന്യവർതത
30 സ തം നിവൃത്തം ആലക്ഷ്യ ാഞ്ജലിഃ പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വഗാത്
ആവിക്ഷിേതാ മഹീപാലഃ സംവർതം ഉപശിക്ഷിതും
31 സ ഏനം വിജേന ദൃഷ്ട്വാ പാംസുഭിഃ കർദേമന ച
േ ഷ്മണാ ചാപി രാജാനം ഷ്ഠീവൈനശ് ച സമാകിരത്
32 സ തഥാ ബാധ്യമാേനാ ഽപി സംവർേതന മഹീപതിഃ
അന്വഗാദ് ഏവ തം ഋഷിം ാഞ്ജലിഃ സ സാദയൻ
33 തേതാ നിവൃത്യ സംവർതഃ പരി ാന്ത ഉപാവിശത്
ശീതലച് ഛായം ആസാദ്യ ന്യേ ാധം ബഹുശാഖിനം
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അധ്യായം 7

1 [സ്]
കഥം അസ്മി ത്വയാ ജ്ഞാതഃ േകന വാ കഥിേതാ ഽസ്മി േത
ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ തത്ത്വം ഇച്ഛേസ േചത് ിയം മമ
2 സത്യം േത വതഃ സർേവ സമ്പത്സ്യേന്ത മേനാരഥാഃ
മിഥ്യാ തു വേതാ മൂർധാ സപ്തധാ േത ഫലിഷ്യതി
3 [◌ം]
നാരേദന ഭവാൻ മഹ്യം ആഖ്യാേതാ ഹ്യ് അടതാ പഥി
ഗുരുപുേ ാ മേമതി ത്വം തേതാ േമ ീതിർ ഉത്തമാ
4 [സ്]
സത്യം ഏതദ് ഭവാൻ ആഹ സ മാം ജാനാതി സ ിണം
കഥയൈസ്വതദ് ഏകം േമ ക്വ നു സ തി നാരദഃ
5 [◌ം]
ഭവന്തം കഥയിത്വാ തു മമ േദവർഷിസത്തമഃ
തേതാ മാം അഭ്യനുജ്ഞായ വിേഷ്ടാ ഹവ്യവാഹനം
6 ത്വാ തു പാർഥിവൈസ്യതത് സംവർതഃ പരയാ മുദാ
ഏതാവദ് അഹം അപ്യ് ഏനം കുര്യാം ഇതി തദാ വീത്
7 തേതാ മരുത്തം ഉന്മേത്താ വാചാ നിർഭർത്സയന്ന് ഇവ
രൂക്ഷയാ ാഹ്മേണാ രാജൻ പുനഃ പുനർ അഥാ വീത്
8 വാത ധാേനന മയാ സ്വചിത്തവശവർതിനാ
ഏവം വികൃതരൂേപണ കഥം യാജിതും ഇച്ഛസി
9 ാതാ മമ സമർഥശ് ച വാസേവന ച സത്കൃതഃ
വർതേത യാജേന ൈചവ േതന കർമാണി കാരയ
10 ഗൃഹം സ്വം ൈചവ യാജ്യാശ് ച സർവാ ഗുഹ്യാശ് ച േദവതാഃ
പൂർവേജന മമാക്ഷിപ്തം ശരീരം വർജിതം ത്വ് ഇദം
11 നാഹം േതനാനനുജ്ഞാതസ് ത്വാം ആവിക്ഷിത കർഹി ചിത്
യാജേയയം കഥം ചിദ് ൈവ സ ഹി പൂജ്യതേമാ മമ
12 സ ത്വം ബൃഹ തിം ഗച്ഛ തം അനുജ്ഞാപ്യ ചാ ജ
തേതാ ഽഹം യാജയിേഷ്യ ത്വാം യദി യ ം ഇേഹച്ഛസി
13 [◌ം]
ബൃഹ തിം ഗതഃ പൂർവം അഹം സംവർതതച് ഛൃണു
ന മാം കാമയേത യാജ്യം അസൗ വാസവ വാരിതഃ
14 അമരം യാജ്യം ആസാദ്യ മാം ഋേഷ മാ സ്മ മാനുഷം
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യാജേയഥാ മരുത്തം ത്വം മർത്യധർമാണം ആതുരം
15 ർധേത ച മയാ വി സദാ ൈവ സ ഹി പാർഥിവഃ
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി ചാപ്യ് ഉേക്താ ാ ാ േത ബലവൃ ഹാ
16 സ മാം അഭിഗതം േ മ്ണാ യാജ്യവൻ ന ബുഭൂഷതി
േദവരാജം ഉപാ ിത്യ തദ് വിദ്ധി മുനിപുംഗവ
17 േസാ ഽഹം ഇച്ഛാമി ഭവതാ സർവേസ്വനാപി യാജിതും
കാമേയ സമതി ാ ം വാസവം ത്വത്കൃൈതർ ഗുൈണഃ
18 ന ഹി േമ വർതേത ബുദ്ധിർ ഗ ം ഹ്മൻ ബൃഹ തിം

ത്യാഖ്യാേതാ ഹി േതനാസ്മി തഥാനപകൃേത സതി
19 [സ്]
ചികീർഷസി യഥാകാമം സർവം ഏതത് ത്വയി വം
യദി സർവാൻ അഭി ായാൻ കർതാസി മമ പാർഥിവ
20 യാജ്യമാനം മയാ ഹി ത്വാം ബൃഹ തിപുരന്ദരൗ
ദ്വിേഷതാം സമഭി ദ്ധാവ് ഏതദ് ഏകം സമർഥയ
21 ൈസ്ഥര്യം അ കഥം േത സ്യാത് സ ത്വം നിഃസംശയം കുരു
കുപിതസ് ത്വാം ന ഹീദാനീം ഭസ്മ കുര്യാം സ ബാന്ധവം
22 [◌ം]
യാവത് തേപത് സഹ ാംശുസ് തിേഷ്ഠരംശ് ചാപി പർവതാഃ
താവൽ േലാകാൻ ന ലേഭയം ത്യേജയം സംഗതം യദി
23 മാ ചാപി ശുഭബുദ്ധിത്വം ലേഭയം ഇഹ കർഹി ചിത്
സമ്യഗ് ജ്ഞാേന ൈവഷേയ വാ ത്യേജയം സംഗതം യദി
24 [സ്]
ആവിക്ഷിത ശുഭാ ബുദ്ധിർ ധീയതാം തവ കർമസു
യാജനം ഹി മമാപ്യ് ഏവം വർതേത ത്വയി പാർഥിവ
25 സംവിധാേസ്യ ച േത രാജന്ന് അക്ഷയം വ്യം ഉത്തമം
േയന േദവാൻ സ ഗന്ധർവാഞ് ശ ം ചാഭിഭവിഷ്യസി
26 ന തു േമ വർതേത ബുദ്ധിർ ധേന യാേജ്യഷു വാ പുനഃ
വി ിയം തു ചികീർഷാമി ാതുശ് േച സ്യ േചാഭേയാഃ
27 ഗമയിഷ്യാമി േചേ ണ സമതാം അപി േത വം

ിയം ച േത കരിഷ്യാമി സത്യം ഏതദ് വീമി േത
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അധ്യായം 8

1 [സ്]
ഗിേരർ ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ പുഞ്ജവാൻ നാമ പർവതഃ
തപ്യേത യ ഭഗവാംസ് തേപാനിത്യം ഉമാപതിഃ
2 വന തീനാം മൂേലഷു ടേങ്കഷു ശിഖേരഷു ച
ഗുഹാസു ൈശലരാജസ്യ യഥാകാമം യഥാസുഖം
3 ഉമാ സഹാേയാ ഭഗവാൻ യ നിത്യം മേഹശ്വരഃ
ആേസ്ത ശൂലീ മഹാേതജാ നാനാ ഭൂതഗണാവൃതഃ
4 ത രു ാശ് ച സാധ്യാശ് ച വിേശ്വ ഽഥ വസവസ് തഥാ
യമശ് ച വരുണശ് ൈചവ കുേബരശ് ച സഹാനുഗഃ
5 ഭൂതാനി ച പിശാചാശ് ചനാസത്യാവ് അശ്വിനാവ് അപി
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ യക്ഷാ േദവർഷയസ് തഥാ
6 ആദിത്യാ മരുതശ് ൈചവ യാതുധാനാശ് ച സർവശഃ
ഉപാസേന്ത മഹാത്മാനം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
7 രമേത ഭഗവാംസ് ത കുേബരാനുചൈരഃ സഹ
വികൃൈതർ വികൃതാകാൈരഃ ീഡദ്ഭിഃ പൃഥിവീപേത

ിയാ ജ്വലൻ ദൃശ്യേത ൈവ ബാലാദിത്യ സമദ തിഃ
8 ന രൂപം ദൃശ്യേത തസ്യ സംസ്ഥാനം വാ കഥം ചന
നിർേദ ം ാണിഭിഃ ൈകശ് ചിത് ാകൃൈതർ മാംസേലാചൈനഃ
9 േനാഷ്ണം ന ശിശിരം ത ന വായുർ ന ച ഭാ രഃ
ന ജരാ ത്പിപാേസ വാ ന മൃത ർ ന ഭയം നൃപ
10 തസ്യ ൈശലസ്യ പാർേശ്വഷു സർേവഷു ജയതാം വര
ധാതേവാ ജാതരൂപസ്യ രശ്മയഃ സവിതുർ യഥാ
11 രക്ഷ്യേന്ത േത കുേബരസ്യ സഹാൈയർ ഉദ്യതായുൈധഃ
ചികീർഷദ്ഭിഃ ിയം രാജൻ കുേബരസ്യ മഹാത്മനഃ
12 തൈസ്മ ഭഗവേത കൃത്വാ നമഃ ശർവായ േവധേസ
രു ായ ശിതികണ്ഠായ സുരൂപായ സുവർചേസ
13 കപർദിേന കരാലായ ഹര്യേക്ഷ്ണ വരദായ ച

്യേക്ഷ്ണ പൂേഷ്ണാ ദന്തഭിേദ വാമനായ ശിവായ ച
14 യാമ്യായാവ്യക്ത േകശായ സദ്വൃേത്ത ശങ്കരായ ച
േക്ഷമ്യായ ഹരി േന ായ സ്ഥാണേവ പുരുഷായ ച
15 ഹരി േകശായ മുണ്ഡായ കൃശാേയാത്താരണായ ച
ഭാ രായ സുതീർഥായ േദവേദവായ രംഹേസ
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16 ഉഷ്ണീഷിേണ സുവ ായ സഹ ാക്ഷായ മീഢുേഷ
ഗിരിശായ ശാന്തായ യതേയ ചീരവാസേസ
17 ബില്വദണ്ഡായ സിദ്ധായ സർവദണ്ഡധരായ ച
മൃഗവ്യാധായ മഹേത ധന്വിേന ഽഥ ഭവായ ച
18 വരായ സൗമ്യ വ ായ പശുഹസ്തായ വർഷിേണ
ഹിരണ്യബാഹേവ രാജന്ന് ഉ ായ പതേയ ദിശാം
19 പശൂനാം പതേയ ൈചവ ഭൂതാനാം പതേയ തഥാ
വൃഷായ മാതൃഭക്തായ േസനാേന്യ മധ്യമായ ച
20 വ ഹസ്തായ പതേയ ധന്വിേന ഭാർഗവായ ച
അജായ കൃഷ്ണ േന ായ വിരൂപാക്ഷായ ൈചവ ഹ
21 തീക്ഷ്ണദം ായ തീക്ഷ്ണായ ൈവശ്വാനര മുഖായ ച
മഹാദ തേയ ഽനംഗായ സർവാംഗായ ജാവേത
22 തഥാ ശു ാധിപതേയ പൃഥേവ കൃത്തി വാസേസ
കപാലമാലിേന നിത്യം സുവർണമുകുടായ ച
23 മഹാേദവായ കൃഷ്ണായ ്യംബകായാനഘായ ച
േ ാധനായ നൃശംസായ മൃദേവ ബാഹുശാലിേന
24 ദണ്ഡിേന തപ്തതപേസ തൈഥവ രകർമേണ
സഹ ശിരേസ ൈചവ സഹ ചരണായ ച
നമഃ സ്വധാ സ്വരൂപായ ബഹുരൂപായ ദം ിേണ
25 പിനാകിനം മഹാേദവം മഹാേയാഗിനം അവ്യയം

ിശൂലപാണിം വരദം ത്യംബകം ഭുവേനശ്വരം
26 ിപുരഘ്നം ിനയനം ിേലാേകശം മഹൗജസം

ഭവം സർവഭൂതാനാം ധാരണം ധരണീധരം
27 ഈശാനം ശങ്കരം സർവം ശിവം വിേശ്വശ്വരം ഭവം
ഉമാപതിം പശുപതിം വിശ്വരൂപം മേഹശ്വരം
28 വിരൂപാക്ഷം ദശ ഭുജം തിഷ്യേഗാവൃഷഭധ്വജം
ഉ ം സ്ഥാണും ശിവം േഘാരം ശർവം ഗൗരീ ശമീശ്വരം
29 ശിതികണ്ഠം അജം ശു ം പൃഥും പൃഥു ഹരം ഹരം
വിശ്വരൂപം വിരൂപാക്ഷം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
30 ണമ്യ ശിരസാ േദവം അനംഗാംഗഹരം ഹരം
ശരണ്യം ശരണം യാഹി മഹാേദവം ചതുർമുഖം
31 ഏവം കൃത്വാ നമസ് തൈസ്മ മഹാേദവായ രംഹേസ
മഹാത്മേന ക്ഷിതിപേത തത് സുവർണം അവാപ്സ്യസി
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സുവർണം ആഹരിഷ്യന്തസ് ത ഗച്ഛ േത നരാഃ
32 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ വചസ് തസ്യ ചേ കാരന്ധമാത്മജഃ
തേതാ ഽതിമാനുഷം സർവം ചേ യജ്ഞസ്യ സംവിധിം
സൗവർണാനി ച ഭാണ്ഡാനി സഞ്ച സ് ത ശിൽപിനഃ
33 ബൃഹ തിസ് തു താം ത്വാ മരുത്തസ്യ മഹീപേതഃ
സമൃദ്ധിമതി േദേവഭ്യഃ സന്താപം അകേരാദ് ഭൃശം
34 സ തപ്യമാേനാ ൈവവർണ്യം കൃശത്വം ചാഗമത് പരം
ഭവിഷ്യതി ഹി േമ ശ ഃ സംവർേതാ വസുമാൻ ഇതി
35 തം ത്വാ ഭൃശസന്തപ്തം േദവരാേജാ ബൃഹ തിം
അഭിഗമ്യാമര വൃതഃ േ ാവാേചദം വചസ് തദാ
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അധ്യായം 9

1 [ഇ ]
കച് ചിത് സുഖം സ്വപിഷി ത്വം ബൃഹ േത; കച് ചിൻ മേനാജ്ഞാഃ പരിചാര 
കാസ് േത
കച് ചിദ് േദവാനാം സുഖകാേമാ ഽസി വി ; കച് ചിദ് േദവാസ് ത്വാം പരിപാ 
ലയന്തി
2 [ബ്]
സുഖം ശേയ ഽഹം ശയേന മേഹ ; തഥാ മേനാജ്ഞാഃ പരിചാരകാ േമ
തഥാ േദവാനാം സുഖകാേമാ ഽസ്മി ശ ; േദവാശ് ച മാം സുഭൃശം പാലയന്തി
3 [ഇ]
കുേതാ ദുഃഖം മാനസം േദഹജം വാ; പാ ർ വിവർണശ് ച കുതസ് ത്വം അദ്യ
ആചക്ഷ്വ േമ തദ് ദ്വിജ യാവദ് ഏതാൻ; നിഹന്മി സർവാംസ് തവ ദുഃഖകർതൄൻ
4 [ബ്]
മരുത്തം ആഹുർ മഘവൻ യക്ഷ്യമാണം; മഹായേജ്ഞേനാത്തമ ദക്ഷിേണന
തം സംവർേതാ യാജയിേതതി േമ തം; തദ് ഇച്ഛാമി ന സ തം യാജേയത
5 [ഇ]
സർവാൻ കാമാൻ അനുജാേതാ ഽസി വി ; യസ് ത്വം േദവാനാം മ യേസ
േ ാധാഃ
ഉഭൗ ച േത ജന്മമൃത വ്യതീതൗ; കിം സംവർതസ് തവ കർതാദ്യ വി
6 [ബ്]
േദൈവഃ സഹ ത്വം അസുരാൻ സ ണുദ്യ; ജിഘാംസേസ ഽദ്യാപ്യ് ഉത
സാനുബന്ധാൻ
യം യം സമൃദ്ധം പശ്യസി ത ത ; ദുഃഖം സപേത്നഷു സമൃദ്ധഭാവഃ
7 അേതാ ഽസ്മി േദേവ വിവർണരൂപഃ; സപേത്നാ േമ വർധേത തൻ നിശമ്യ
സർേവാപാൈയർ മഘവൻ സംനിയച്ഛ; സംവർതം വാ പാർഥിവം വാ മരുത്തം
8 [ഇ]
ഏഹി ഗച്ഛ ഹിേതാ ജാതേവേദാ; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുേത്ത
അയം ൈവ ത്വാ യാജയിതാ ബൃഹ തിസ്; തഥാമരം ൈചവ കരിഷ്യതീതി
9 [അഗ്നി]
അയം ഗച്ഛാമി തവ ശ ാദ്യ ദൂേതാ; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുത് േത
വാചം സത്യാം പുരുഹൂതസ്യ കർതും; ബൃഹ േതശ് ചാപചിതിം ചികീർഷുഃ
10 [വ്]
തതഃ ായാദ് ധൂമേകതുർ മഹാത്മാ; വന തീൻ വീരുധശ് ചാവമൃദ്നൻ
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കാമാദ് ധിമാേന്ത പരിവർതമാനഃ; കാഷ്ഠാതിേഗാ മാതരിേശ്വന നർദൻ
11 [◌ം]
ആശ്ചര്യം അദ്യ പശ്യാമി രൂപിണം വഹ്നിം ആഗതം
ആസനം സലിലം പാദ്യം ഗാം േചാപാനയ ൈവ മുേന
12 [അഗ്നി]
ആസനം സലിലം പാദ്യം തിനന്ദാമി േത ഽനഘ
ഇേ ണ തു സമാദിഷ്ടം വിദ്ധി മാം ദൂതം ആഗതം
13 [◌ം]
കച് ചിച് ീമാൻ േദവരാജഃ സുഖീ ച; കച് ചിച് ചാസ്മാൻ ീയേത ധൂമേക 
േതാ
കച് ചിദ് േദവാശ് ചാസ്യ വേശ യഥാവത്; തദ് ഹി ത്വം മമ കാർേത്സ്ന്യന
േദവ
14 [അ]
ശേ ാ ഭൃശം സുസുഖീ പാർഥിേവ ; ീതിം േചച്ഛത്യ് അജരാം ൈവ ത്വയാ സഃ
േദവാശ് ച സർേവ വശഗാസ് തസ്യ രാജൻ; സേന്ദശം ത്വം ശൃണു േമ േദവരാ 
ജ്ഞഃ
15 യദർഥം മാം ാഹിേണാത് ത്വത്സകാശം; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുേത്ത
അയം ഗുരുർ യാജയിതാ നൃപ ത്വാം; മർത്യം സന്തം അമരം ത്വാം കേരാതു
16 [◌ം]
സംവർേതാ ഽയം യാജയിതാ ദ്വിേജാ േമ; ബൃഹ േതർ അഞ്ജലിർ ഏഷ തസ്യ
നാസൗ േദവം യാജയിത്വാ മേഹ ം; മർത്യം സന്തം യാജയന്ന് അദ്യ േശാേഭത്
17 [അ]
േയ ൈവ േലാകാ േദവേലാേക മഹാന്തഃ; സ ാപ്സ്യേസ താൻ േദവരാജ സാ 
ദാത്
ത്വാം േചദ് അസൗ യാജേയദ് ൈവ ബൃഹ തിർ; നൂനം സ്വർഗം ത്വം ജേയഃ
കീർതിയുക്തഃ
18 തഥാ േലാകാ മാനുഷാ േയ ച ദിവ്യാഃ; ജാപേതശ് ചാപി േയ ൈവ മഹാന്തഃ
േത േത ജിതാ േദവരാജ്യം ച കൃത്സ്നം; ബൃഹ തിശ് േചദ് യാജേയത് ത്വാം
നേര
19 [സമ്വർത]
മാസ്മാൻ ഏവം ത്വം പുനർ ആഗാഃ കഥം ചിദ്; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുേത്ത
മാ ത്വാം ധേക്ഷ്യ ച ഷാ ദാരുേണന; സ്ര േദ്ധാ ഽഹം പാവകതൻ നിേബാധ
20 [വ്]
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തേതാ േദവാൻ അഗമദ് ധൂമേകതുർ; ദാഹാദ് ഭീേതാ വ്യഥിേതാ ഽശ്വത്ഥ
പർണവത്
തം ൈവ ദൃഷ്ട്വാ ാഹ ശേ ാ മഹാത്മാ; ബൃഹ േതഃ സംനിധൗ ഹവ്യവാഹം
21 യത് ത്വം ഗതഃ ഹിേതാ ജാതേവേദാ; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുേത്ത
തത് കിം ാഹ സ നൃേപാ യക്ഷ്യമാണഃ; കച് ചിദ് വചഃ തിഗൃഹ്ണാതി തച്
ച
22 [അ]
ന േത വാചം േരാചയേത മരുേത്താ; ബൃഹ േതർ അഞ്ജലിം ാഹിേണാത്
സഃ
സംവർേതാ മാം യാജയിേതത്യ് അഭീക്ഷ്ണം; പുനഃ പുനഃ സ മയാ േ ാച്യമാനഃ
23 ഉവാേചദം മാനുഷാ േയ ച ദിവ്യാഃ; ജാപേതർ േയ ച േലാകാ മഹാന്തഃ
താംശ് േചൽ ലേഭയം സംവിദം േതന കൃത്വാ; തഥാപി േനേച്ഛയം ഇതി തീതഃ
24 [ഇ]
പുനർ ഭവാൻ പാർഥിവം തം സേമത്യ; വാക്യം മദീയം ാപയ സ്വാർഥയുക്തം
പുനർ യദ് യുേക്താ ന കരിഷ്യേത വചസ്; തേതാ വ ം സ ഹർതാസ്മി
തൈസ്മ
25 [അ]
ഗന്ധർവരാഡ് യാത്വയം ത ദൂേതാ; ബിേഭമ്യ് അഹം വാസവ ത ഗ ം
സംരേബ്ധാ മാം അ വീത് തീക്ഷ്ണേരാഷഃ; സംവർേതാ വാക്യം ചരിത ഹ്മച 
ര്യഃ
26 യദ്യ് ആഗേച്ഛഃ പുനർ ഏവം കഥം ചിദ്; ബൃഹ തിം പരിദാതും മരുേത്ത
ദേഹയം ത്വാം ച ഷാ ദാരുേണന; സ്ര ദ്ധ ഇത്യ് ഏതദ് അൈവഹി ശ
27 [ഇ]
ത്വം ഏവാന്യാൻ ദഹേസ ജാതേവേദാ; ന ഹി ത്വദേന്യാ വിദ്യേത ഭസ്മകർതാ
ത്വത്സം ർശാത് സർവേലാേകാ ബിേഭത്യ്; അ േദ്ധയം വദേസ ഹവ്യവാഹ
28 [അ]
ദിവം േദേവ പൃഥിവീം ൈചവ സർവാം; സംേവഷ്ടേയസ് ത്വം സ്വബേലൈനവ
ശ
ഏവംവിധേസ്യഹ സതസ് തവാസൗ; കഥം വൃ സ് ിദിവം ാഗ് ജഹാര
29 [ഇ]
ന ചണ്ഡികാ ജംഗമാ േനാ കേരണുർ; ന വാരി േസാമം പിബാമി വേഹ്ന
ന ദുർബേല ൈവ വിസൃജാമി വ ം; േകാ േമ ഽസുഖായ ഹേരൻ മനുഷ്യഃ
30 ാജേയയം കാലേകയാൻ പൃഥിവ്യാം; അപാകർഷം ദാനവാൻ അന്തരി 
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ക്ഷാത്
ദിവഃ ാദം അവസാനം ആനയം; േകാ േമ ഽസുഖായ ഹേരത മർത്യഃ
31 [അ]
യ ശര്യാതിം ച്യവേനാ യാജയിഷ്യൻ; സഹാശ്വിഭ്യാം േസാമം അഗൃഹ്ണദ്
ഏകഃ
തം ത്വം ദ്ധഃ ത്യേഷധീഃ പുരസ്താച്; ഛര്യാതി യജ്ഞം സ്മര തം മേഹ
32 വ ം ഗൃഹീത്വാ ച പുരന്ദര ത്വം; സ ഹർഷീശ് ച്യവനസ്യാതിേഘാരം
സ േത വി ഃ സഹ വേ ണ ബാഹും; അപാഗൃഹ്ണാത് തപസാ ജാതമന ഃ
33 തേതാ േരാഷാത് സർവേതാ േഘാരരൂപം; സപത്നം േത ജനയാം ആസ
ഭൂയഃ
മദം നാമാസുരം വിശ്വരൂപം; യം ത്വം ദൃഷ്ട്വാ ച ഷീ സംന്യമീലഃ
34 ഹനുർ ഏകാ ജഗതീസ്ഥാ തൈഥകാ; ദിവം ഗതാ മഹേതാ ദാനവസ്യ
സഹ ം ദന്താനാം ശതേയാജനാനാം; സുതീക്ഷ്ണാനാം േഘാരരൂപം ബഭൂവ
35 വൃത്താഃ ലാ രജതസ്തംഭവർണാ; ദം ാശ് ചതേ ാ േദ്വ ശേത േയാജനാ 
നാം
സ ത്വാം ദന്താൻ വിദശന്ന് അഭ്യധാവഞ്; ജിഘാംസയാ ശൂലം ഉദ്യമ്യ േഘാരം
36 അപശ്യസ് ത്വം തം തദാ േഘാരരൂപം; സർേവ ത്വ് അേന്യ ദദൃശുർ
ദർശനീയം
യസ്മാദ് ഭീതഃ ാഞ്ജലിസ് ത്വം മഹർഷിം; ആഗേച്ഛഥാഃ ശരണം ദാനവഘ്ന
37 ക്ഷ ാദ് ഏവം ഹ്മബലം ഗരീേയാ; ന ഹ്മതഃ കിം ചിദ് അന്യദ് ഗരീയഃ
േസാ ഽഹം ജാനം ഹ്മേതേജാ യഥാവൻ; ന സംവർതം ഗ ം ഇച്ഛാമി ശ
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അധ്യായം 10

1 [ഇ]
ഏവം ഏതദ് ഹ്മബലം ഗരീേയാ; ന ഹ്മതഃ കിം ചിദ് അന്യദ് ഗരീയഃ
ആവിക്ഷിതസ്യ തു ബലം ന മൃേഷ്യ; വ ം അൈസ്മ ഹരിഷ്യാമി േഘാരം
2 ധൃതരാ ഹിേതാ ഗച്ഛ മരുത്തം; സംവർേതന സഹിതം തം വദസ്വ
ബൃഹ തിം ത്വം ഉപശിക്ഷസ്വ രാജൻ; വ ം വാ േത ഹരിഷ്യാമി േഘാരം
3 [വ്]
തേതാ ഗത്വാ ഘൃതരാേ ാ നേര ം; േ ാവാേചദം വചനം വാസവസ്യ
ഗന്ധർവം മാം ധൃതരാ ം നിേബാധ; ത്വാം ആഗതം വകു കാമം നേര
4 ഐ ം വാക്യം ശൃണു േമ രാജസിംഹ; യത് ാഹ േലാകാധിപതിർ
മഹാത്മാ
ബൃഹ തിം യാജകം ത്വം വൃണീഷ്വ; വ ം വാ േത ഹരിഷ്യാമി േഘാരം
വചശ് േചദ് ഏതൻ ന കരിഷ്യേസ േമ; ാൈഹതദ് ഏതാവദ് അചിന്ത്യകർമാ
5 [◌ം]
ത്വം ൈചൈവതദ് േവത്ഥ പുരന്ദരശ് ച; വിേശ്വ േദവാ വസവശ് ചാശ്വിനൗ ച
മി േ ാേഹ നി തിർ ൈവ യൈഥവ; നാസ്തീതി േലാേകഷു സൈദവ വാദഃ
6 ബൃഹ തിർ യാജയിതാ മേഹ ം; േദവ േ ഷ്ഠം വ ഭൃതാം വരിഷ്ഠം
സംവർേതാ മാം യാജയിതാദ്യ രാജൻ; ന േത വാക്യം തസ്യ വാ േരാചയാമി
7 [ഗന്ധർവ]
േഘാേരാ നാദഃ യേത വാസവസ്യ; നഭസ്തേല ഗർജേതാ രാജസിംഹ
വ്യക്തം വ ം േമാക്ഷ്യേത േത മേഹ ഃ; േക്ഷമം രാജംശ് ചിന്ത്യതാം ഏഷ
കാലഃ
8 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്താ ധൃതരാേ ണ രാജാ; ത്വാ നാദം നദേതാ വാസവസ്യ
തേപാനിത്യം ധർമവിദാം വരിഷ്ഠം; സംവർതം തം ജ്ഞാപയാം ആസ കാര്യം
9 [◌ം]
ഇമം അശ്മാനം വമാനം ആരാദ്; അധ്വാ ദൂരം േതന ന ദൃശ്യേത ഽദ്യ

പേദ്യ ഽഹം ശർമ വിേ ത്വത്തഃ; യച്ഛ തസ്മാദ് അഭയം വി മുഖ്യ
10 അയം ആയാതി ൈവ വ ീ ദിേശാ വിേദ്യാതയൻ ദശ
അമാനുേഷണ േഘാേരണ സദസ്യാസ് ാസിതാ ഹി നഃ
11 [സ്]
ഭയം ശ ാദ് േവ്യതു േത രാജസിംഹ; േണാേത്സ്യ ഽഹം ഭയം ഏതത്
സുേഘാരം
സംസ്തംഭിന്യാ വിദ്യയാ ക്ഷി ം ഏവ; മാ ൈഭസ് ത്വം അസ്മാദ് ഭവ ചാപി
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തീതഃ
12 അഹം സംസ്തംഭയിഷ്യാമി മാ ൈഭസ് ത്വം ശ േതാ നൃപ
സർേവഷാം ഏവ േദവാനാം ക്ഷപിതാന്യ് ആയുധാനി േമ
13 ദിേശാ വ ം ജതാം വായുർ ഏതു; വർഷം ഭൂത്വാ നിപതതു കാനേനഷു
ആപഃ വന്ത്വ് അന്തരിേക്ഷ വൃഥാ ച; സൗദാമിനീ ദൃശ്യതാം മാ ബിഭസ് ത്വം
14 അേഥാ വഹ്നിസ് ാതുവാ സർവതസ് േത; കാമവർഷം വർഷതു വാസേവാ
വാ
വ ം തഥാ സ്ഥാപയതാം ച വായുർ; മഹാേഘാരം വമാനം ജലൗൈഘഃ
15 [◌ം]
േഘാരഃ ശബ്ദഃ യേത ൈവ മഹാസ്വേനാ; വ ൈസ്യഷ സഹിേതാ മാരുേതന
ആത്മാ ഹി േമ വ്യഥേത മുഹുർ മുഹുർ; ന േമ സ്വാസ്ഥ്യം ജായേത ചാദ്യ വി
16 [സ്]
വ ാദ് ഉ ാദ് േവ്യതു ഭയം തവാദ്യ; വാേതാ ഭൂത്വാ ഹന്മി നേര വ ം
ഭയം ത്യക്ത്വാ വരം അന്യം വൃണീഷ്വ; കം േത കാമം തപസാ സാധയാമി
17 [◌ം]
ഇ ഃ സാക്ഷാത് സഹസാേഭ്യതു വി ; ഹവിർ യേജ്ഞ തിഗൃഹ്ണാതു
ൈചവ
സ്വം സ്വം ധിഷ്ണ്യം ൈചവ ജുഷ േദവാഃ; സുതം േസാമം തിഗൃഹ്ണ
ൈചവ
18 [സ്]
അയം ഇേ ാ ഹരിഭിർ ആയാതി രാജൻ; േദൈവഃ സർൈവഃ സഹിതഃ േസാമ 
പീഥീ
മ ാഹൂേതാ യജ്ഞം ഇമം മയാദ്യ; പശ്യൈസ്വനം മ വി സ്ത കായം
19 [വ്]
തേതാ േദൈവഃ സഹിേതാ േദവരാേജാ; രേഥ യുക്ത്വാ താൻ ഹരീൻ വാജിമു 
ഖ്യാൻ
ആയാദ് യജ്ഞം അധി രാജ്ഞഃ പിപാസുർ; ആവിക്ഷിതസ്യാ േമയസ്യ
േസാമം
20 തം ആയാന്തം സഹിതം േദവസംൈഘഃ; ത ദ്യയൗ സ പുേരാധാ മരുത്തഃ
ചേ പൂജാം േദവരാജായ ചാ ്യാം; യഥാശാ ം വിധിവത് ീയമാണഃ
21 [സ്]
സ്വാഗതം േത പുരുഹൂേതഹ വിദ്വൻ; യേജ്ഞാ ഽദ്യായം സംനിഹിേത ത്വയീ
േശാശുഭ്യേത ബലവൃ ഘ്ന ഭൂയഃ; പിബസ്വ േസാമം സുതം ഉദ്യതം മയാ
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22 [◌ം]
ശിേവന മാം പശ്യ നമശ് ച േത ഽ ; ാേപ്താ യജ്ഞഃ സഫലം ജീവിതം േമ
അയം യജ്ഞം കുരുേത േമ സുേര ; ബൃഹ േതർ അവേരാ ജന്മനാ യഃ
23 [ഇ]
ജാനാമി േത ഗുരും ഏനം തേപാധനം; ബൃഹ േതർ അനുജം തിഗ്മേതജസം
യസ്യാഹ്വാനാദ് ആഗേതാ ഽഹം നേര ; ീതിർ േമ ഽദ്യ ത്വയി മനുഃ നഷ്ടഃ
24 [സ്]
യദി ീതസ് ത്വം അസി ൈവ േദവരാജ; തസ്മാത് സ്വയം ശാധി യേജ്ഞ
വിധാനം
സ്വയം സർവാൻ കുരു മാർഗാൻ സുേര ; ജാനാത്വ് അയം സർവേലാകശ് ച
േദവ
25 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് ത്വ് ആംഗിരേസന ശ ഃ; സമാദിേദശ സ്വയം ഏവ േദവാൻ
സഭാഃ ിയന്താം ആവസഥാശ് ച മുഖ്യാഃ; സഹ ശശ് ചി ഭൗമാഃ സമൃദ്ധാഃ
26 കൢപ്ത ണാഃ കുരുതാേരാഹണാനി; ഗന്ധർവാണാം അപ്സരസാം ച
ശീ ം
േയഷു നൃേത്യരന്ന് അപ്സരസഃ സഹ ശഃ; സ്വർേഗാേദ്ദശഃ ിയതാം യജ്ഞവാടഃ
27 ഇത്യ് ഉക്താസ് േത ച ർ ആശു തീതാ; ദിവൗകസഃ ശ വാക്യാൻ
നേര
തേതാ വാക്യം ാഹ രാജാനം ഇ ഃ; ീേതാ രാജൻ പൂജയാേനാ മരുത്തം
28 ഏഷ ത്വയാഹം ഇഹ രാജൻ സേമത്യ; േയ ചാപ്യ് അേന്യ തവ പൂർേവ
നേര ാഃ
സർവാശ് ചാന്യാ േദവതാഃ ീയമാണാ; ഹവിസ് തുഭ്യം തിഗൃഹ്ണ രാജൻ
29 ആേഗ്നയം ൈവ േലാഹിതം ആലഭന്താം; ൈവശ്വേദവം ബഹുരൂപം വിരാ 
ജൻ
നീലം േചാക്ഷാണം േമധ്യം അഭ്യാലഭന്താം; ചലച് ഛിശ്നം മത് ദിഷ്ടം
ദ്വിേജ ാഃ
30 തേതാ യേജ്ഞാ വവൃേധ തസ്യ രാേജ്ഞാ; യ േദവാഃ സ്വയം അന്നാനി
ജ ഃ
യസ്മിഞ് ശേ ാ ാഹ്മൈണഃ പൂജ്യമാനഃ; സദേസ്യാ ഽഭൂദ് ധരിമാൻ േദവരാജഃ
31 തതഃ സംവർതശ് ചിത്യഗേതാ മഹാത്മാ; യഥാ വഹ്നിഃ ജ്വലിേതാ ദ്വിതീയഃ
ഹവീംഷ്യ് ഉൈച്ചർ ആഹ്വയൻ േദവസംഘാഞ്; ജുഹാവാഗ്നൗ മ വത്
സു തീതഃ
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32 തതഃ പീത്വാ ബലഭിത് േസാമം അ ്യം; േയ ചാപ്യ് അേന്യ േസാമപാ ൈവ
ദിവൗകസഃ
സർേവ ഽനുജ്ഞാതാഃ യയുഃ പാർഥിേവന; യഥാേജാഷം തർപിതാഃ ീതിമ 
ന്തഃ
33 തേതാ രാജാ ജാതരൂപസ്യ രാശീൻ; പേദ പേദ കാരയാം ആസ ഹൃഷ്ടഃ
ദ്വിജാതിേഭ്യാ വിസൃജൻ ഭൂരി വിത്തം; രരാജ വിേത്തശ ഇവാരി ഹന്താ
34 തേതാ വിത്തം വിവിധം സംനിധായ; യേഥാത്സാഹം കാരയിത്വാ ച േകാശം
അനുജ്ഞാേതാ ഗുരുണാ സംനിവൃത്യ; ശശാസ ഗാം അഖിലാം സാഗരാന്താം
35 ഏവംഗുണഃ സംബഭൂേവഹ രാജാ; യസ്യ തൗ തത് സുവർണം ഭൂതം
തത് ത്വം സമാദായ നേര വിത്തം; യജസ്വ േദവാംസ് തർപയാേനാ വിധാ 
ൈനഃ
36 [വ്]
തേതാ രാജാ പാണ്ഡേവാ ഹൃഷ്ടരൂപഃ; ത്വാ വാക്യം സത്യവത്യാഃ സുതസ്യ
മനശ് ചേ േതന വിേത്തന യ ം; തേതാ ഽമാൈത്യർ മ യാം ആസ ഭൂയഃ
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അധ്യായം 11

1 [വ്]
ഇത്യ് ഉേക്ത നൃപതൗ തസ്മിൻ വ്യാേസനാദ്ഭുത കർമണാ
വാസുേദേവാ മഹാേതജാസ് തേതാ വചനം ആദേദ
2 തം നൃപം ദീനമനസം നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവം
ഉപ തം ഇവാദിത്യം സ ധൂമം ഇവ പാവകം
3 നിർവിണ്ണ മനസം പാർഥം ജ്ഞാത്വാ വൃഷ്ണികുേലാദ്വഹഃ
ആശ്വാസയൻ ധർമസുതം വ ം ഉപച േമ
4 [വാ]
സർവം ജിഹ്മം മൃത പദം ആർജവം ഹ്മണഃ പദം
ഏതാവാഞ് ജ്ഞാനവിഷയഃ കിം ലാപഃ കരിഷ്യതി
5 ൈനവ േത നിഷ്ഠിതം കർമ ൈനവ േത ശ േവാ ജിതാഃ
കഥം ശ ം ശരീരസ്ഥം ആത്മാനം നാവബുധ്യേസ
6 അ േത വർതയിഷ്യാമി യഥാ ധർമം യഥാ തം
ഇ സ്യ സഹ വൃേ ണ യഥാ യുദ്ധം അവർതത
7 വൃേ ണ പൃഥിവീ വ്യാപ്താ പുരാ കില നരാധിപ
ദൃഷ്ട്വാ സ പൃഥിവീം വ്യാപ്താം ഗന്ധസ്യ വിഷേയ ഹൃേത
ധരാ ഹരണദുർഗേന്ധാ വിഷയഃ സമപദ്യത
8 ശത തുശ് ചുേകാപാഥ ഗന്ധസ്യ വിഷേയ ഹൃേത
വൃ സ്യ സ തതഃ േദ്ധാ വ ം േഘാരം അവാസൃജത്
9 സ വധ്യമാേനാ വേ ണ പൃഥിവ്യാം ഭൂരി േതജസാ
വിേവശ സഹൈസവാേപാ ജ ാഹ വിഷയം തതഃ
10 വ്യാപ്താസ്വ് അഥാസു വൃേ ണ രേസ ച വിഷേയ ഹൃേത
ശത തുർ അഭി ദ്ധസ് താസു വ ം അവാസൃജത്
11 സ വധ്യമാേനാ വേ ണ സലിേല ഭൂരി േതജസാ
വിേവശ സഹസാ േജ്യാതിർ ജ ാഹ വിഷയം തതഃ
12 വ്യാേപ്ത േജ്യാതിഷി വൃേ ണ രൂേപ ഽഥ വിഷേയ ഹൃേത
ശത തുർ അഭി ദ്ധസ് ത വ ം അവാസൃജത്
13 സ വധ്യമാേനാ വേ ണ സുഭൃശം ഭൂരി േതജസാ
വിേവശ സഹസാ വായും ജ ാഹ വിഷയം തതഃ
14 വ്യാേപ്ത വായൗ തു വൃേ ണ ർേശ ഽഥ വിഷേയ ഹൃേത
ശത തുർ അഭി ദ്ധസ് ത വ ം അവാസൃജത്
15 സ വധ്യമാേനാ വേ ണ തസ്മിന്ന് അമിതേതജസാ
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ആകാശം അഭിദു ാവ ജ ാഹ വിഷയം തതഃ
16 ആകാേശ വൃ ഭൂേത ച ശേബ്ദ ച വിഷേയ ഹൃേത
ശത തുർ അഭി ദ്ധസ് ത വ ം അവാസൃജത്
17 സ വധ്യമാേനാ വേ ണ തസ്മിന്ന് അമിതേതജസാ
വിേവശ സഹസാ ശ ം ജ ാഹ വിഷയം തതഃ
18 തസ്യ വൃ ഗൃഹീതസ്യ േമാഹഃ സമഭവൻ മഹാൻ
രഥന്തേരണ തം താത വസിഷ്ഠഃ ത്യേബാധയത്
19 തേതാ വൃ ം ശരീരസ്ഥം ജഘാന ഭരതർഷഭ
ശത തുർ അദൃേശ്യന വേ േണതീഹ നഃ തം
20 ഇദം ധർമരഹസ്യം ച ശേ േണാക്തം മഹർഷിഷു
ഋഷിഭിശ് ച മമ േ ാക്തം തൻ നിേബാധ നരാധിപ
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അധ്യായം 12

1 [വാ]
ദ്വിവിേധാ ജായേത വ്യാധിഃ ശാരീേരാ മാനസസ് തഥാ
പര രം തേയാർ ജന്മ നിർദ്വന്ദ്വം േനാപലഭ്യേത
2 ശരീേര ജായേത വ്യാഥിഃ ശാരീേരാ നാ സംശയഃ
മാനേസാ ജായേത വ്യാധിർ മനസ്യ് ഏേവതി നിശ്ചയഃ
3 ശീേതാേഷ്ണ ൈചവ വായുശ് ച ഗുണാ രാജഞ് ശരീരജാഃ
േതഷാം ഗുണാനാം സാമ്യം േചത് തദ് ആഹുഃ സ്വസ്ഥലക്ഷണം
ഉേഷ്ണന ബാധ്യേത ശീതം ശീേതേനാഷ്ണം ച ബാധ്യേത
4 സത്ത്വം രജസ് തമശ് േചതി യസ് ത്വ് ആത്മഗുണാഃ താഃ
േതഷാം ഗുണാനാം സാമ്യം േചത് തദ് ആഹുഃ സ്വസ്ഥലക്ഷണം
േതഷാം അന്യതേമാേത്സേക വിധാനം ഉപദിശ്യേത
5 ഹർേഷണ ബാധ്യേത േശാേകാ ഹർഷഃ േശാേകന ബാധ്യേത
കശ് ചിദ് ദുഃേഖ വർതമാനഃ സുഖസ്യ സ്മർതും ഇച്ഛതി
കശ് ചിത് സുേഖ വർതമാേനാ ദുഃഖസ്യ സ്മർതും ഇച്ഛതി
6 സ ത്വം ന ദുഃഖീ ദുഃഖസ്യ ന സുഖീ സുസുഖസ്യ വാ
സ്മർതും ഇച്ഛസി കൗേന്തയ ദിഷ്ടം ഹി ബലവത്തരം
7 അഥ വാ േത സ്വഭാേവാ ഽയം േയന പാർഥാവകൃഷ്യേസ
ദൃഷ്ട്വാ സഭാ ഗതാം കൃഷ്ണാം ഏകവ ാം രജസ്വലാം
മിഷതാം പാണ്ഡേവയാനാം ന തത് സംസ്മർതും ഇച്ഛസി
8 ാജനം ച നഗരാദ് അജിൈനശ് ച വിവാസനം
മഹാരണ്യനിവാസശ് ച ന തസ്യ സ്മർതും ഇച്ഛസി
9 ജടാസുരാത് പരിേ ശശ് ചി േസേനന ചാഹവഃ
ൈസന്ധവാച് ച പരിേ േശാ ന തസ്യ സ്മർതും ഇച്ഛസി
10 പുനർ അജ്ഞാതചര്യായാം കീചേകന പദാ വധഃ
യാജ്ഞേസന്യാസ് തദാ പാർഥ ന തസ്യ സ്മർതും ഇച്ഛസി
11 യച് ച േത േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം യുദ്ധം ആസീദ് അരിന്ദമ
മനൈസേകന േയാദ്ധവ്യം തത് േത യുദ്ധം ഉപസ്ഥിതം
തസ്മാദ് അഭ പഗന്തവ്യം യുദ്ധായ ഭരതർഷഭ
12 പരം അവ്യക്തരൂപസ്യ പരം മുക്ത്വാ സ്വകർമഭിഃ
യ ൈനവ ശൈരഃ കാര്യം ന ഭൃൈത്യർ ന ച ബ ഭിഃ
ആത്മൈനേകന േയാദ്ധവ്യം തത് േത യുദ്ധം ഉപസ്ഥിതം
13 തസ്മിന്ന് അനിർജിേത യുേദ്ധ കാം അവസ്ഥാം ഗമിഷ്യസി
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ഏതജ് ജ്ഞാത്വാ തു കൗേന്തയ കൃതകൃേത്യാ ഭവിഷ്യസി
14 ഏതാം ബുദ്ധിം വിനിശ്ചിത്യ ഭൂതാനാം ആഗതിം ഗതിം
പിതൃൈപതാമേഹ വൃേത്ത ശാധി രാജ്യം യേഥാചിതം
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അധ്യായം 13

1 [വാ]
ന ബാഹ്യം വ്യം ഉ ജ്യ സിദ്ധിർ ഭവതി ഭാരത
ശാരീരം വ്യം ഉ ജ്യ സിദ്ധിർ ഭവതി വാ ന വാ
2 ബാഹ്യ വ്യവിമുക്തസ്യ ശാരീേരഷു ച ഗൃധ്യതഃ
േയാ ധർേമാ യത് സുഖം ൈചവ ദ്വിഷതാം അ തത് തഥാ
3 ദ്വ്യക്ഷരസ് തു ഭേവൻ മൃത സ് ്യക്ഷരം ഹ്മ ശാശ്വതം
മേമതി ദ്വ്യക്ഷേരാ മൃത ർ ന മേമതി ച ശാശ്വതം
4 ഹ്മ മൃത ശ് ച തൗ രാജന്ന് ആത്മന്യ് ഏവ വ്യവസ്ഥിതൗ
അദൃശ്യമാനൗ ഭൂതാനി േയാധേയതാം അസംശയം
5 അവിനാേശാ ഽസ്യ സത്ത്വസ്യ നിയേതാ യദി ഭാരത
ഭിത്ത്വാ ശരീരം ഭൂതാനാം അഹിംസാ തിപദ്യേത
6 ലബ്ധ്വാപി പൃഥിവീം സർവാം സഹസ്ഥാവരജംഗമാം
മമത്വം യസ്യ ൈനവ സ്യാത് കിം തയാ സ കരിഷ്യതി
7 അഥ വാ വസതഃ പാർഥ വേന വേന്യന ജീവതഃ
മമതാ യസ്യ േവ്യഷു മൃേത്യാർ ആേസ്യ സ വർതേത
8 ബാഹ്യാന്തരാണാം ശ ണാം സ്വഭാവം പശ്യ ഭാരത
യൻ ന പശ്യതി തദ് ഭൂതം മുച്യേത സ മഹാഭയാത്
9 കാമാത്മാനം ന ശംസന്തി േലാേക; ന ചാകാമാത് കാ ചിദ് അസ്തി

വൃത്തിഃ
ദാനം ഹി േവദാധ്യയനം തപശ് ച; കാേമന കർമാണി ച ൈവദികാനി
10 തം യജ്ഞാൻ നിയമാൻ ധ്യാനേയാഗാൻ; കാേമന േയാ നാരഭേത
വിദിത്വാ
യദ് യദ് ധ്യയം കാമയേത സ ധർേമാ; ന േയാ ധർേമാ നിയമസ് തസ്യ മൂലം
11 അ ഗാഥാഃ കാമഗീതാഃ കീർതയന്തി പുരാ വിദഃ
ശൃണു സങ്കീർത്യമാനാസ് താ നിഖിേലന യുധിഷ്ഠിര
12 നാഹം ശേക്യാ ഽനുപാേയന ഹ ം ഭൂേതന േകന ചിത്
േയാ മാം യതേത ഹ ം ജ്ഞാത്വാ ഹരേണ ബലം
തസ്യ തസ്മിൻ ഹരേണ പുനഃ ാദുർഭവാമ്യ് അഹം
13 േയാ മാം യതേത ഹ ം യൈജ്ഞർ വിവിധദക്ഷിൈണഃ
ജംഗേമഷ്വ് ഇവ കർമാത്മാ പുനഃ ാദുർഭവാമ്യ് അഹം
14 േയാ മാം യതേത ഹ ം േവൈദർ േവദാന്തസാധൈനഃ
സ്ഥാവേരഷ്വ് ഇവ ശാന്താത്മാ തസ്യ ാദുർഭവാമ്യ് അഹം
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15 േയാ മാം യതേത ഹ ം ധൃത്യാ സത്യപരാ മഃ
ഭാേവാ ഭവാമി തസ്യാഹം സ ച മാം നാവബുധ്യേത
16 േയാ മാം യതേത ഹ ം തപസാ സംശിത തഃ
തതസ് തപസി തസ്യാഥ പുനഃ ാദുർഭവാമ്യ് അഹം
17 േയാ മാം യതേത ഹ ം േമാക്ഷം ആസ്ഥായ പണ്ഡിതഃ
തസ്യ േമാക്ഷരതിസ്ഥസ്യ നൃത്യാമി ച ഹസാമി ച
അവധ്യഃ സർവഭൂതാനാം അഹം ഏകഃ സനാതനഃ
18 തസ്മാത് ത്വം അപി തം കാമം യൈജ്ഞർ വിവിധദക്ഷിൈണഃ
ധർമം കുരു മഹാരാജ ത േത സ ഭവിഷ്യതി
19 യജസ്വ വാജിേമേധന വിധിവദ് ദക്ഷിണാവതാ
അൈന്യശ് ച വിവിൈധർ യൈജ്ഞഃ സമൃൈദ്ധർ ആപ്തദക്ഷിൈണഃ
20 മാ േത വ്യഥാ നിഹതാൻ ബ ൻ വീക്ഷ്യ പുനഃ പുനഃ
ന ശക്യാസ് േത പുനർ ം േയ ഹതാസ്മിൻ രണാജിേര
21 സ ത്വം ഇഷ്ട്വാ മഹായൈജ്ഞഃ സമൃൈദ്ധർ ആപ്തദക്ഷിൈണഃ
േലാേക കീർതിം പരാം ാപ്യ ഗതിം അ ്യാം ഗമിഷ്യസി
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അധ്യായം 14

1 [വ്]
ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ മുനിഭിസ് ൈതസ് തേപാധൈനഃ
സമാശ്വസ്യത രാജർഷിർ ഹതബ ർ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 േസാ ഽനുനീേതാ ഭഗവതാ വിഷ്ടര വസാ സ്വയം
ൈദ്വപായേനന കൃേഷ്ണന േദവസ്ഥാേനന ചാഭിഭൂഃ
3 നാരേദനാഥ ഭീേമന നകുേലന ച പാർഥിവഃ
കൃഷ്ണയാ സഹേദേവന വിജേയന ച ധീമതാ
4 അൈന്യശ് ച പുരുഷവ്യാൈ ർ ാഹ്മൈണഃ ശാ ദൃഷ്ടിഭിഃ
വ്യജഹാച് േഛാകജം ദുഃഖം സന്താപം ൈചവ മാനസം
5 അർചയാം ആസ േദവാംശ് ച ാഹ്മണാംശ് ച യുധിഷ്ഠിര
കൃത്വാഥ േ തകാര്യാണി ബ നാം സ പുനർ നൃപഃ
അന്വശാസത ധർമാത്മാ പൃഥിവീം സാഗരാംബരാം
6 ശാന്തേചതാഃ കൗരവ്യഃ സ്വരാജ്യം ാപ്യ േകവലം
വ്യാസം ച നാരദം ൈചവ താംശ് ചാന്യാൻ അ വീൻ നൃപഃ
7 ആശ്വാസിേതാ ഽഹം ാഗ് വൃൈദ്ധർ ഭവദ്ഭിർ മുനിപുംഗൈവഃ
ന സൂക്ഷ്മം അപി േമ കിം ചിദ് വ്യലീകം ഇഹ വിദ്യേത
8 അർഥശ് ച സുമഹാൻ ാേപ്താ േയന യക്ഷ്യാമി േദവതാഃ
പുര േത്യഹ ഭവതഃ സമാേനഷ്യാമേഹ മഖം
9 ഹിമവന്തം ത്വയാ ഗുപ്താ ഗമിഷ്യാമഃ പിതാമഹ
ബഹ്വാശ്ചേര്യാ ഹി േദശഃ സ യേത ദ്വിജസത്തമ
10 തഥാ ഭഗവതാ ചി ം കല്യാണം ബഹുഭാഷിതം
േദവർഷിണാ നാരേദന േദവസ്ഥാേനന ൈചവ ഹ
11 നാഭാഗേധയഃ പുരുഷഃ കശ് ചിദ് ഏവംവിധാൻ ഗുരൂൻ
ലഭേത വ്യസനം ാപ്യ സുഹൃദഃ സാധു സംമതാൻ
12 ഏവം ഉക്താസ് തു േത രാജ്ഞാ സർവ ഏവ മഹർഷയഃ
അഭ്യനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം തേഥാഭൗ കൃഷ്ണ ഫൽഗുനൗ
പശ്യതാം ഏവ സർേവഷാം തൈ വാദർശനം യയുഃ
13 തേതാ ധർമസുേതാ രാജാ തൈ േവാപാവിശത് ഭുഃ
ഏവം നാതിമഹാൻ കാലഃ സ േതഷാം അഭ്യവർതത
14 കുർവതാം ശൗചകർമാണി ഭീഷ്മസ്യ നിധേന തദാ
മഹാദാനാനി വിേ േഭ്യാ ദദതാം ഔർധ്വൈദഹികം
15 ഭീഷ്മ കർണ പുേരാഗാണാം കുരൂണാം കുരുനന്ദന
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സഹിേതാ ധൃതരാേ ണ ദദാവ് ഔർധ്വൈദഹികം
16 തേതാ ദത്ത്വാ ബഹുധനം വിേ ഭ്യഃ പാണ്ഡവർഷഭഃ
ധൃതരാ ം പുര ത്യ വിേവശ ഗജസാഹ്വയം
17 സ സമാശ്വാസ്യ പിതരം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
അന്വശാദ് ൈവ സ ധർമാത്മാ പൃഥിവീം ാതൃഭിഃ സഹ
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അധ്യായം 15

1 [ജ്]
വിജിേത പാണ്ഡേവൈയസ് തു ശാേന്ത ച ദ്വിേജാത്തമ
രാേ കിം ച തുർ വീരൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
2 [വ്]
വിജിേത പാണ്ഡേവൈയസ് തു ശാേന്ത ച വിശാം പേത
രാേ ബഭൂവതുർ ഹൃഷ്ടൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
3 വിജ ാേത മുദാ യുക്തൗ ദിവി േദേവശ്വരാവ് ഇവ
തൗ വേനഷു വിചിേ ഷു പർവതാനാം ച സാനുഷു
4 ൈശേലഷു രമണീേയഷു പല്വേലഷു നദീഷു ച
ച്രങ്കമ്യമാണൗ സംഹൃഷ്ടാവ് അശ്വിനാവ് ഇവ നന്ദേന
5 ഇ േസ്ഥ മഹാത്മാനൗ േരമാേത കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ

വിശ്യ താം സഭാം രമ്യാം വിജ ാേത ച ഭാരത
6 ത യുദ്ധകഥാശ് ചി ാഃ പരിേ ശാംശ് ച പാർഥിവ
കഥാ േയാേഗ കഥാ േയാേഗ കഥയാം ആസതുസ് തദാ
7 ഋഷീണാം േദവതാനാം ച വംശാംസ് താവ് ആഹതുസ് തദാ

ീയമാണൗ മഹാത്മാനൗ പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
8 മധുരാസ് തു കഥാശ് ചി ാശ് ചി ാർഥ പദനിശ്ചയാഃ
നിശ്ചയജ്ഞഃ സ പാർഥായ കഥയാം ആസ േകശവഃ
9 പു േശാകാഭിസന്തപ്തം ജ്ഞാതീനാം ച സഹ ശഃ
കഥാഭിഃ ശമയാം ആസ പാർഥം ശൗരിർ ജനാർദനഃ
10 സ തം ആശ്വാസ്യ വിധിവദ് വിധാനേജ്ഞാ മഹാതപാഃ
അപഹൃത്യാത്മേനാ ഭാരം വിശ ാേമവ സാത്വതഃ
11 തതഃ കഥാേന്ത േഗാവിേന്ദാ ഗുഡാേകശം ഉവാച ഹ
സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ േഹതുയുക്തം ഇദം വചഃ
12 വിജിേതയം ധരാ കൃത്സ്നാ സവ്യസാചിൻ പരന്തപ
ത്വദ് ബാഹുബലം ആ ിത്യ രാജ്ഞാ ധർമസുേതന ഹ
13 അസപത്നാം മഹീം ഭുങ്ക്േത ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസന ഭാേവന യമേയാശ് ച നേരാത്തമ
14 ധർേമണ രാജ്ഞാ ധർമജ്ഞ ാപ്തം രാജ്യം അകണ്ടകം
ധർേമണ നിഹതഃ സംേഖ്യ സ ച രാജാ സുേയാധനഃ
15 അധർമരുചേയാ ലുബ്ധാഃ സദാ ചാ ിയ വാദിനഃ
ധാർതരാ ാ ദുരാത്മാനഃ സാനുബന്ധാ നിപാതിതാഃ
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16 ശാന്താം അഖിലാം പാർഥ പൃഥിവീം പൃഥിവീപതിഃ
ഭുങ്ക്േത ധർമസുേതാ രാജാ ത്വയാ ഗുപ്തഃ കുരൂദ്വഹ
17 രേമ ചാഹം ത്വയാ സാർധം അരേണ്യഷ്വ് അപി പാണ്ഡവ
കിം ഉ യ ജേനാ ഽയം ൈവ പൃഥാ ചാമി കർശന
18 യ ധർമസുേതാ രാജാ യ ഭീേമാ മഹാബലഃ
യ മാ വതീ പു ൗ രതിസ് ത പരാ മമ
19 തൈഥവ സ്വർഗകൽേപഷു സേഭാേദ്ദേശഷു ഭാരത
രമണീേയഷു പുേണ്യഷു സഹിതസ്യ ത്വയാനഘ
20 കാേലാ മഹാംസ് ത്വ് അതീേതാ േമ ശൂര പു ം അപശ്യതഃ
ബലേദവം ച കൗരവ്യ തഥാന്യാൻ വൃഷ്ണിപുംഗവാൻ
21 േസാ ഽഹം ഗ ം അഭീപ്സാമി പുരീം ദ്വാരവതീം തി
േരാചതാം ഗമനം മഹ്യം തവാപി പുരുഷർഷഭ
22 ഉേക്താ ബഹുവിധം രാജാ ത ത യുധിഷ്ഠിരഃ
സ ഹ ഭീേഷ്മണ യദ്യ് ഉക്തം അസ്മാഭിഃ േശാകകാരിേത
23 ശിേഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിേരാ ഽസ്മാഭിഃ ശാസ്താ സന്ന് അപി പാണ്ഡവഃ
േതന തച് ച വചഃ സമ്യഗ് ഗൃഹീതം സുമഹാത്മനാ
24 ധർമപുേ ഹി ധർമേജ്ഞ കൃതേജ്ഞ സത്യവാദിനി
സത്യം ധർേമാ മതിശ് ചാ ്യാ സ്ഥിതിശ് ച സതതം സ്ഥിരാ
25 തദ്ഗത്വാ തം മഹാത്മാനം യദി േത േരാചേത ഽർജുന
അസ്മദ് ഗമനസംയുക്തം വേചാ ഹി ജനാധിപം
26 ന ഹി തസ്യാ ിയം കുര്യാം ാണത്യാേഗ ഽപ്യ് ഉപസ്ഥിേത
കുേതാ ഗ ം മഹാബാേഹാ പുരീം ദ്വാരവതീം തി
27 സർവം ത്വ് ഇദം അഹം പാർഥ ത്വത് ീതിഹിതകാമ്യയാ

വീമി സത്യം കൗരവ്യ ന മിൈഥ്യതത് കഥം ചന
28 േയാജനം ച നിർവൃത്തം ഇഹ വാേസ മമാർജുന
ധാർതരാേ ാ ഹേതാ രാജാ സബലഃ സപദാനുഗഃ
29 പൃഥിവീ ച വേശ താത ധർമപു സ്യ ധീമതഃ
സ്ഥിതാ സമു വസനാ സ ൈശലവനകാനനാ
ചിതാ രൈത്നർ ബഹുവിൈധഃ കുരുരാജസ്യ പാണ്ഡവ
30 ധർേമണ രാജാ ധർമജ്ഞഃ പാതു സർവാം വസുന്ധരാം
ഉപാസ്യമാേനാ ബഹുഭിഃ സിൈദ്ധശ് ചാപി മഹാത്മഭിഃ

യമാനശ് ച സതതം ബന്ദിഭിർ ഭരതർഷഭ
31 തൻ മയാ സഹ ഗത്വാദ്യ രാജാനം കുരുവർധനം
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ആപൃച്ഛ കുരുശാർദൂല ഗമനം ദ്വാരകാം തി
32 ഇദം ശരീരം വസു യച് ച േമ ഗൃേഹ; നിേവദിതം പാർഥ സദാ യുധിഷ്ഠിേര

ിയശ് ച മാന്യശ് ച ഹി േമ യുധിഷ്ഠിരഃ; സദാ കുരൂണാം അധിേപാ മഹാമതിഃ
33 േയാജനം ചാപി നിവാസകാരേണ; ന വിദ്യേത േമ ത്വദൃേത മഹാഭുജ
സ്ഥിതാ ഹി പൃഥ്വീ തവ പാർഥ ശാസേന; ഗുേരാഃ സുവൃത്തസ്യ യുധിഷ്ഠിരസ്യ ഹ
34 ഇതീദം ഉക്തം സ തദാ മഹാത്മനാ; ജനാർദേനനാമിത വി േമാ ഽർജുനഃ
തേഥതി കൃ ാദ് ഇവ വാചം ഈരയഞ്; ജനാർധനം സ തിപൂജ്യ പാർഥിവ
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അധ്യായം 16

സഭായാം വസേതാസ് തസ്യാം നിഹത്യാരീൻ മഹാത്മേനാഃ
േകശവാർജുനേയാഃ കാ നു കഥാ സമഭവദ് ദ്വിജ
2 [വ്]
കൃേഷ്ണന സഹിതഃ പാർഥഃ സ്വരാജ്യം ാപ്യ േകവലം
തസ്യാം സഭായാം രമ്യായാം വിജഹാര മുദാ യുതഃ
3 തതഃ കം ചിത് സേഭാേദ്ദശം സ്വർേഗാേദ്ദശ സമം നൃപ
യദൃച്ഛയാ തൗ മുദിതൗ ജഗ്മതുഃ സ്വജനാവൃതൗ
4 തതഃ തീതഃ കൃേഷ്ണന സഹിതഃ പാണ്ഡേവാ ഽർജുനഃ
നിരീക്ഷ്യ താം സഭാം രമ്യാം ഇദം വചനം അ വീത്
5 വിദിതം േത മഹാബാേഹാ സം ാേമ സമുപസ്ഥിേത
മാഹാത്മ്യം േദവകീ മാതസ് തച് ച േത രൂപം ഐശ്വരം
6 യത് തു തദ് ഭവതാ േ ാക്തം തദാ േകശവ സൗഹൃദാത്
തത് സർവം പുരുഷവ്യാ നഷ്ടം േമ നഷ്ടേചതസഃ
7 മമ കൗതൂഹലം ത്വ് അസ്തി േതഷ്വ് അർേഥഷു പുനഃ േഭാ
ഭവാംശ് ച ദ്വാരകാം ഗന്താ നചിരാദ് ഇവ മാധവ
8 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കൃഷ്ണഃ ഫൽഗുനം ത്യഭാഷത
പരിഷ്വജ്യ മഹാേതജാ വചനം വദതാം വരഃ
9 ാവിതസ് ത്വം മയാ ഗുഹ്യം ജ്ഞാപിതശ് ച സനാതനം
ധർമം സ്വരൂപിണം പാർഥ സർവേലാകാംശ് ച ശാശ്വതാൻ
10 അബുദ്ധ്വാ യൻ ന ഗൃഹ്ണീഥാസ് തൻ േമ സുമഹദ് അ ിയം
നൂനം അ ദ്ദധാേനാ ഽസി ദുർേമധാശ് ചാസി പാണ്ഡവ
11 സ ഹി ധർമഃ സുപര്യാേപ്താ ഹ്മണഃ പദേവദേന
ന ശക്യം തൻ മയാ ഭൂയസ് തഥാ വ ം അേശഷതഃ
12 പരം ഹി ഹ്മ കഥിതം േയാഗയുേക്തന തൻ മയാ
ഇതിഹാസം തു വക്ഷ്യാമി തസ്മിന്ന് അർേഥ പുരാതനം
13 യഥാ താം ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ ഗതിം അ ്യാം ഗമിഷ്യസി
ശൃണു ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠ ഗദതഃ സർവം ഏവ േമ
14 ആഗച്ഛദ് ാഹ്മണഃ കശ് ചിത് സ്വർഗേലാകാദ് അരിന്ദമ

ഹ്മേലാകാച് ച ദുർധർഷഃ േസാ ഽസ്മാഭിഃ പൂജിേതാ ഽഭവത്
15 അസ്മാഭിഃ പരിപൃഷ്ടശ് ച യദ് ആഹ ഭരതർഷഭ
ദിേവ്യന വിധിനാ പാർഥ തച് ഛൃണുഷ്വാവിചാരയൻ
16 [ ്]
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േമാക്ഷധർമം സമാ ിത്യ കൃഷ്ണ യൻ മാനുപൃച്ഛസി
ഭൂതാനാം അനുകമ്പാർഥം യൻ േമാഹച് േഛദനം േഭാ
17 തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി യഥാവൻ മധുസൂദന
ശൃണുഷ്വാവഹിേതാ ഭൂത്വാ ഗദേതാ മമ മാധവ
18 കശ് ചിദ് വി സ് തേപാ യുക്തഃ കാശ്യേപാ ധർമവിത്തമഃ
ആസസാദ ദ്വിജം കം ചിദ് ധർമാണാം ആഗതാഗമം
19 ഗതാഗേത സുബഹുേശാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനപാരഗം
േലാകതത്ത്വാർഥ കുശലം ജ്ഞാതാരം സുഖദുഃഖേയാഃ
20 ജാതീ മരണതത്ത്വജ്ഞം േകാവിദം പുണ്യപാപേയാഃ

ഷ്ടാരം ഉച്ചനീചാനാം കർമഭിർ േദഹിനാം ഗതിം
21 ചരന്തം മുക്തവത് സിദ്ധം ശാന്തം സംയേത ിയം
ദീപ്യമാനം ിയാ ാഹ്മ്യാ മമാണം ച സർവശഃ
22 അന്തർധാനഗതിജ്ഞം ച ത്വാ തേത്ത്വന കാശ്യപഃ
തൈഥവാന്തർഹിൈതഃ സിൈദ്ധർ യാന്തം ച ധൈരഃ സഹ
23 സംഭാഷമാണം ഏകാേന്ത സമാസീനം ച ൈതഃ സഹ
യദൃച്ഛയാ ച ഗച്ഛന്തം അസക്തം പവനം യഥാ
24 തം സമാസാദ്യ േമധാവീ സ തദാ ദ്വിജസത്തമഃ
ചരണൗ ധർമകാേമാ ൈവ തപസ്വീ സുസമാഹിതഃ

തിേപേദ യഥാന്യായം ഭക്ത്യാ പരമയാ യുതഃ
25 വിസ്മിതശ് ചാദ്ഭുതം ദൃഷ്ട്വാ കാശ്യപസ് തം ദ്വിേജാത്തമം
പരിചാേരണ മഹതാ ഗുരും ൈവദ്യം അേതാഷയത്
26 ീതാത്മാ േചാപപന്നശ് ച തചാരിത്യ സംയുതഃ
ഭാേവന േതാഷയച് ൈചനം ഗുരുവൃത്ത്യാ പരന്തപഃ
27 തൈസ്മ തുഷ്ടഃ സ ശിഷ്യായ സേന്നാ ഽഥാ വീദ് ഗുരുഃ
സിദ്ധിം പരാം അഭിേ ക്ഷ്യ ശൃണു തൻ േമ ജനാർദന
28 വിവിൈധഃ കർമഭിസ് താത പുണ്യേയാൈഗശ് ച േകവൈലഃ
ഗച്ഛന്തീഹ ഗതിം മർത്യാ േദവേലാേക ഽപി ച സ്ഥിതിം
29 ന ക്വ ചിത് സുഖം അത്യന്തം ന ക്വ ചിച് ഛാശ്വതീ സ്ഥിതിഃ
സ്ഥാനാച് ച മഹേതാ ംേശാ ദുഃഖലബ്ധാത് പുനഃ പുനഃ
30 അശുഭാ ഗതയഃ ാപ്താഃ കഷ്ടാ േമ പാപേസവനാത്
കാമമന പരീേതന തൃഷ്ണയാ േമാഹിേതന ച
31 പുനഃ പുനശ് ച മരണം ജന്മ ൈചവ പുനഃ പുനഃ
ആഹാരാ വിവിധാ ഭുക്താഃ പീതാ നാനാവിധാഃ സ്തനാഃ
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32 മാതേരാ വിവിധാ ദൃഷ്ടാഃ പിതരശ് ച പൃഥഗ്വിധാഃ
സുഖാനി ച വിചി ാണി ദുഃഖാനി ച മയാനഘ
33 ിൈയർ വിവാേസാ ബഹുശഃ സംവാസശ് ചാ ിൈയഃ സഹ
ധനനാശശ് ച സ ാേപ്താ ലബ്ധ്വാ ദുഃേഖന തദ് ധനം
34 അവമാനാഃ സുകഷ്ടാശ് ച പരതഃ സ്വജനാത് തഥാ
ശാരീരാ മാനസാശ് ചാപി േവദനാ ഭൃശദാരുണാഃ
35 ാപ്താ വിമാനനാശ് േചാ ാ വധബന്ധാശ് ച ദാരുണാഃ
പതനം നിരേയ ൈചവ യാതനാശ് ച യമക്ഷേയ
36 ജരാ േരാഗാശ് ച സതതം വാസനാനി ച ഭൂരിശഃ
േലാേക ഽസ്മിന്ന് അനുഭൂതാനി ദ്വന്ദ്വജാനി ഭൃശം മയാ
37 തതഃ കദാ ചിൻ നിർേവദാൻ നികാരാൻ നികൃേതന ച
േലാകത ം പരിത്യക്തം ദുഃഖാർേതന ഭൃശം മയാ
തതഃ സിദ്ധിർ ഇയം ാപ്താ സാദാദ് ആത്മേനാ മയാ
38 നാഹം പുനർ ഇഹാഗന്താ േലാകാൻ ആേലാകയാമ്യ് അഹം
ആ സിേദ്ധർ ആ ജാ സർഗാദ് ആത്മേനാ േമ ഗതിഃ ശുഭാ
39 ഉപലബ്ധാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ തേഥയം സിദ്ധിർ ഉത്തമാ
ഇതഃ പരം ഗമിഷ്യാമി തതഃ പരതരം പുനഃ

ഹ്മണഃ പദം അവ്യ ം മാ േത ഽഭൂദ് അ സംശയഃ
40 നാഹം പുനർ ഇഹാഗന്താ മർത്യേലാേക പരന്തപ

ീേതാ ഽസ്മി േത മഹാ ാജ്ഞ ഹി കിം കരവാണി േത
41 യദീ ർ ഉപപന്നസ് ത്വം തസ്യ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
അഭിജാേന ച തദ് അഹം യദർഥം മാ ത്വം ആഗതഃ
അചിരാത് തു ഗമിഷ്യാമി േയനാഹം ത്വാം അചൂചുദം
42 ഭൃശം ീേതാ ഽസ്മി ഭവതശ് ചാരിേ ണ വിചക്ഷണ
പരിപൃച്ഛ യാവദ് ഭവേത ഭാേഷയം യത് തേവപ്സിതം
43 ബഹു മേന്യ ച േത ബുദ്ധിം ഭൃശം സ ജയാമി ച
േയനാഹം ഭവതാ ബുേദ്ധാ േമധാവീ ഹ്യ് അസി കാശ്യപ
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അധ്യായം 17

1 [വാ]
തതസ് തേസ്യാപസംഗൃഹ്യ പാദൗ ശ്നാൻ സുദുർവചാൻ
പ ച്ഛ താംശ് ച സർവാൻ സ ാഹ ധർമഭൃതാം വരഃ
2 [കാഷ്യപ]
കഥം ശരീരം ച്യവേത കഥം ൈചേവാപപദ്യേത
കഥം കഷ്ടാച് ച സംസാരാത് സംസരൻ പരിമുച്യേത
3 ആത്മാനം വാ കഥം യുക്ത്വാ തച് ഛരീരം വിമുഞ്ചതി
ശരീരതശ് ച നിർമുക്തഃ കഥം അന്യത് പദ്യേത
4 കഥം ശുഭാശുേഭ ചായം കർമണീ സ്വകൃേത നരഃ
ഉപഭുങ്ക്േത ക്വ വാ കർമ വിേദഹേസ്യാപതിഷ്ഠതി
5 [ ്]
ഏവം സേഞ്ചാദിതഃ സിദ്ധഃ ശ്നാംസ് താൻ ത്യഭാഷത
ആനുപൂർേവ്യണ വാർേഷ്ണയ യഥാ തൻ േമ വചഃ ശൃണു
6 [സിദ്ധ]
ആയുഃ കീർതികരാണീഹ യാനി കർമാണി േസവേത
ശരീര ഹേണ ഽന്യസ്മിംസ് േതഷു ക്ഷീേണഷു സർവശഃ
7 ആയുഃ ക്ഷയപരീതാത്മാ വിപരീതാനി േസവേത
ബുദ്ധിർ വ്യാവർതേത ചാസ്യ വിനാേശ ത പസ്ഥിേത
8 സത്ത്വം ബലം ച കാലം ചാപ്യ് അവിദിത്വാത്മനസ് തഥാ
അതിേവലം ഉപാശ്നാതി ൈതർ വിരുദ്ധാന്യ് അനാത്മവാൻ
9 യദായം അതികഷ്ടാനി സർവാണ്യ് ഉപനിേഷവേത
അത്യർഥം അപി വാ ഭുങ്ക്േത ന വാ ഭുങ്ക്േത കദാ ചന
10 ദുഷ്ടാന്നം വിഷമാന്നം ച േസാ ഽേന്യാേന്യന വിേരാധി ച
ഗുരു വാപി സമം ഭുങ്ക്േത നാതിജീർേണ ഽപി വാ പുനഃ
11 വ്യായാമം അതിമാ ം വാ വ്യവായം േചാപേസവേത
സതതം കർമ േലാഭാദ് വാ ാപ്തം േവഗവിധാരണം
12 രസാതിയുക്തം അന്നം വാ ദിവാ സ്വപ്നം നിേഷവേത
അപക്വാനാഗേത കാേല സ്വയം േദാഷാൻ േകാപയൻ
13 സ്വേദാഷേകാപനാദ് േരാഗം ലഭേത മരണാന്തികം
അഥ േചാദ്ബന്ധനാദീനി പരീതാനി വ്യവസ്യതി
14 തസ്യ ൈതഃ കാരൈണർ ജേന്താഃ ശരീരാച് ച്യവേത യഥാ
ജീവിതം േ ാച്യമാനം തദ് യഥാവദ് ഉപധാരയ
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15 ഊഷ്മാ കുപിതഃ കാേയ തീ വായുസമീരിതഃ
ശരീരം അനുപേര്യതി സർവാൻ ാണാൻ രുണദ്ധി ൈവ
16 അത്യർഥം ബലവാൻ ഊഷ്മാ ശരീേര പരിേകാപിതഃ
ഭിനത്തി ജീവ സ്ഥാനാനി താനി മർമാണി വിദ്ധി ച
17 തതഃ സ േവദനഃ സേദ്യാ ജീവഃ ച്യവേത ക്ഷരൻ
ശരീരം ത്യജേത ജ ശ് ഛിദ്യമാേനഷു മർമസു
േവദനാഭിഃ പരീതാത്മാ തദ് വിദ്ധി ദ്വിജസത്തമ
18 ജാതീമരണസംവിഗ്നാഃ സതതം സർവജന്തവഃ
ദൃശ്യേന്ത സന്ത്യജന്തശ് ച ശരീരാണി ദ്വിജർഷഭ
19 ഗർഭസ്രങ്കമേണ ചാപി മർമണാം അതിസർപേണ
താദൃശീം ഏവ ലഭേത േവദനാം മാനവഃ പുനഃ
20 ഭിന്നസന്ധിർ അഥ േ ദം അദ്ഭിഃ സ ലഭേത നരഃ
യഥാ പഞ്ചസു ഭൂേതഷു സം ിതത്വം നിഗച്ഛതി
ൈശത്യാത് കുപിതഃ കാേയ തീ വായുസമീരിതഃ
21 യഃ സ പഞ്ചസു ഭൂേതഷു ാണാപാേന വ്യവസ്ഥിതഃ
സ ഗച്ഛത്യ് ഊർധ്വേഗാ വായുഃ കൃ ാൻ മുക്ത്വാ ശരീരിണം
22 ശരീരം ച ജഹാത്യ് ഏവ നിരുച്ഛ്വാസശ് ച ദൃശ്യേത
നിരൂഷ്മാ സ നിരുച്ഛ്വാേസാ നിഃ ീേകാ ഗതേചതനഃ
23 ഹ്മണാ സമ്പരിത്യേക്താ മൃത ഇത്യ് ഉച്യേത നരഃ
േ ാേതാഭിർ ൈയർ വിജാനാതി ഇ ിയാർഥാഞ് ശരീരഭൃത്
ൈതർ ഏവ ന വിജാനാതി ാണം ആഹാരസംഭവം
24 തൈ വ കുരുേത കാേയ യഃ സ ജീവഃ സനാതനഃ
േതഷാം യദ് യദ് ഭേവദ് യുക്തം സംനിപാേത ക്വ ചിത് ക്വ ചിത്
തത് തൻ മർമ വിജാനീഹി ശാ ദൃഷ്ടം ഹി തത് തഥാ
25 േതഷു മർമസു ഭിേന്നഷു തതഃ സ സമുദീരയൻ
ആവിശ്യ ഹൃദയം ജേന്താഃ സത്ത്വം ചാശു രുണദ്ധി ൈവ
തതഃ സ േചതേനാ ജ ർ നാഭിജാനാതി കിം ചന
26 തമസാ സംവൃതജ്ഞാനഃ സംവൃേതഷ്വ് അഥ മർമസു
സ ജീേവാ നിരധിഷ്ഠാനശ് ചാവ്യേത മാതരിശ്വനാ
27 തതഃ സ തം മേഹാച്ഛ്വാസം ഭൃശം ഉച്ഛ്വസ്യ ദാരുണം
നി ാമൻ കമ്പയത്യ് ആശു തച് ഛരീരം അേചതനം
28 സ ജീവഃ ച തഃ കായാത് കർമഭിഃ ൈസ്വഃ സമാവൃതഃ
അങ്കിതഃ ൈസ്വഃ ശുൈഭഃ പുൈണ്യഃ പാൈപർ വാപ്യ് ഉപപദ്യേത
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29 ാഹ്മണാ ജ്ഞാനസമ്പന്നാ യഥാവച് ത നിശ്ചയാഃ
ഇതരം കൃതപുണ്യം വാ തം വിജാനന്തി ലക്ഷൈണഃ
30 യഥാന്ധ കാേര ഖേദ്യാതം ലീയമാനം തതസ് തതഃ
ച ഷ്മന്തഃ പശ്യന്തി തഥാ തം ജ്ഞാനച ഷഃ
31 പശ്യന്ത്യ് ഏവംവിധാഃ സിദ്ധാ ജീവം ദിേവ്യന ച ഷാ
ച്യവന്തം ജായമാനം ച േയാനിം ചാനു േവശിതം
32 തസ്യ സ്ഥാനാനി ദൃഷ്ടാനി ിവിധാനീഹ ശാ തഃ
കർമഭൂമിർ ഇയം ഭൂമിർ യ തിഷ്ഠന്തി ജന്തവഃ
33 തതഃ ശുഭാശുഭം കൃത്വാ ലഭേന്ത സർവേദഹിനഃ
ഇൈഹേവാച്ചാവചാൻ േഭാഗാൻ ാ വന്തി സ്വകർമഭിഃ
34 ഇൈഹവാശുഭ കർമാ തു കർമഭിർ നിരയം ഗതഃ
അവാക്സ നിരേയ പാേപാ മാനവഃ പച്യേത ഭൃശം
തസ്മാത് സുദുർലേഭാ േമാക്ഷ ആത്മാ രേക്ഷ്യാ ഭൃശം തതഃ
35 ഊർധ്വം തു ജന്തേവാ ഗത്വാ േയഷു സ്ഥാേനഷ്വ് അവസ്ഥിതാഃ
കീർത്യമാനാനി താനീഹ തത്ത്വതഃ സംനിേബാധ േമ
തച് ത്വാ ൈനഷ്ഠികീം ബുദ്ധിം ബുേധ്യഥാഃ കർമ നിശ്ചയാത്
36 താരാ രൂപാണി സർവാണി യച് ൈചതച് ച മണ്ഡലം
യച് ച വി ാജേത േലാേക സ്വഭാസാ സൂര്യമണ്ഡലം
സ്ഥാനാന്യ് ഏതാനി ജാനീഹി നരാണാം പുണ്യകർമണാം
37 കർമ ക്ഷയാച് ച േത സർേവ ച്യവേന്ത ൈവ പുനഃ പുനഃ
ത ാപി ച വിേശേഷാ ഽസ്തി ദിവി നീേചാച്ചമധ്യമഃ
38 ന ത ാപ്യ് അസ്തി സേന്താേഷാ ദൃഷ്ട്വാ ദീപ്തതരാം ിയം
ഇത്യ് ഏതാ ഗതയഃ സർവാഃ പൃഥേക്ത്വ സമുദീരിതാഃ
39 ഉപപത്തിം തു ഗർഭസ്യ വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം അതഃ പരം
യഥാവത് താം നിഗദതഃ ശൃണുഷ്വാവഹിേതാ ദ്വിജ
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അധ്യായം 18

1 [ ്]
ശുഭാനാം അശുഭാനാം ച േനഹ നാേശാ ഽസ്തി കർമണാം

ാപ്യ ാപ്യ തു പച്യേന്ത േക്ഷ ം േക്ഷ ം തഥാ തഥാ
2 യഥാ സൂയമാനസ് തു ഫലീ ദദ്യാത് ഫലം ബഹു
തഥാ സ്യാദ് വിപുലം പുണ്യം ശുേദ്ധന മനസാ കൃതം
3 പാപം ചാപി തൈഥവ സ്യാത് പാേപന മനസാ കൃതം
പുേരാധായ മേനാ ഹീഹ കർമണ്യ് ആത്മാ വർതേത
4 യഥാ കത്മ സമാദിഷ്ടം കാമമന സമാവൃതഃ
നേരാ ഗർഭം വിശതി തച് ചാപി ശൃണു േചാത്തരം
5 ശു ം േശാണിതസംസൃഷ്ടം ിയാ ഗർഭാശയം ഗതം
േക്ഷ ം കർമജം ആേപ്നാതി ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
6 സൗക്ഷ്മ്യാദ് അവ്യക്തഭാവാച് ച ന സ ക്വ ചന സജ്ജേത
സ ാപ്യ ഹ്മണഃ കായം തസ്മാത് തദ് ഹ്മ ശാശ്വതം
തദ് ബീജം സർവഭൂതാനാം േതന ജീവന്തി ജന്തവഃ
7 സ ജീവഃ സർവഗാ ാണി ഗർഭസ്യാവിശ്യ ഭാഗശഃ
ദധാതി േചതസാ സദ്യഃ ാണസ്ഥാേനഷ്വ് അവസ്ഥിതഃ
തതഃ ന്ദയേത ഽംഗാനി സ ഗർഭശ് േചതനാന്വിതഃ
8 യഥാ ഹി േലാഹനിഷ്യേന്ദാ നിഷിേക്താ ബിംബവി ഹം
ഉൈപതി തദ്വജ് ജാനീഹി ഗർേഭ ജീവ േവശനം
9 േലാഹപിണ്ഡം യഥാ വഹ്നിഃ വിശത്യ് അഭിതാപയൻ
തഥാ ത്വം അപി ജാനീഹി ഗർേഭ ജീേവാപപാദനം
10 യഥാ ച ദീപഃ ശരണം ദീപ്യമാനഃ കാശേയത്
ഏവം ഏവ ശരീരാണി കാശയതി േചതനാ
11 യദ് യച് ച കുരുേത കർമ ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
പൂർവേദഹകൃതം സർവം അവശ്യം ഉപഭുജ്യേത
12 തതസ് തത് ക്ഷീയേത ൈചവ പുനശ് ചാന്യത് ചീയേത
യാവത് തൻ േമാക്ഷേയാഗസ്ഥം ധർമം ൈനവാവബുധ്യേത
13 ത ധർമം വക്ഷ്യാമി സുഖീ ഭവതി േയന ൈവ
ആവർതമാേനാ ജാതീഷു തഥാേന്യാന്യാസു സത്തമ
14 ദാനം തം ഹ്മചര്യം യേഥാക്ത തധാരണം
ദമഃ ശാന്തതാ ൈചവ ഭൂതാനാം ചാനുകമ്പനം
15 സംയമശ് ചാനൃശംസ്യം ച പരസ്വാദാന വർജനം
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വ്യലീകാനാം അകരണം ഭൂതാനാം യ സാ ഭുവി
16 മാതാപിേ ാശ് ച ശു ഷാ േദവതാതിഥിപൂജനം
ഗുരു പൂജാ ഘൃണാ ശൗചം നിത്യം ഇ ിയസംയമഃ
17 വർതനം ശുഭാനാം ച തത് സതാം വൃത്തം ഉച്യേത
തേതാ ധർമഃ ഭവതി യഃ ജാഃ പാതി ശാശ്വതീഃ
18 ഏവം സ സദാ പേശ്യത് ത ഹ്യ് ഏഷാ വാ സ്ഥിതിഃ
ആചാേരാ ധർമം ആചേഷ്ട യസ്മിൻ സേന്താ വ്യവസ്ഥിതാഃ
19 േതഷു തദ് ധർമനിക്ഷിപ്തം യഃ സ ധർമഃ സനാതനഃ
യസ് തം സമഭിപേദ്യത ന സ ദുർഗതിം ആ യാത്
20 അേതാ നിയമ്യേത േലാകഃ മുഹ്യ ധർമവർത്മസു
യസ് തു േയാഗീ ച മുക്തശ് ച സ ഏേതേഭ്യാ വിശിഷ്യേത
21 വർതമാനസ്യ ധർേമണ പുരുഷസ്യ യഥാതഥാ
സംസാരതാരണം ഹ്യ് അസ്യ കാേലന മഹതാ ഭേവത്
22 ഏവം പൂർവകൃതം കർമ സർേവാ ജ ർ നിേഷവേത
സർവം തത് കാരണം േയന നികൃേതാ ഽയം ഇഹാഗതഃ
23 ശരീര ഹണം ചാസ്യ േകന പൂർവം കൽപിതം
ഇത്യ് ഏവം സംശേയാ േലാേക തച് ച വക്ഷ്യാമ്യ് അതഃ പരം
24 ശരീരം ആത്മനഃ കൃത്വാ സർവഭൂതപിതാമഹഃ
ൈ േലാക്യം അസൃജദ് ഹ്മാ കൃത്സ്നം സ്ഥാവരജംഗമം
25 തതഃ ധാനം അസൃജച് േചതനാ സാ ശരീരിണാം
യയാ സർവം ഇദം വ്യാപ്തം യാം േലാേക പരമാം വിദുഃ
26 ഇഹ തത് ക്ഷരം ഇത്യ് ഉക്തം പരം ത്വ് അമൃതം അക്ഷരം

യാണാം മിഥുനം സർവം ഏൈകകസ്യ പൃഥക് പൃഥക്
27 അസൃജത് സർവഭൂതാനി പൂർവസൃഷ്ടഃ ജാപതിഃ
സ്ഥാവരാണി ച ഭൂതാനി ഇത്യ് ഏഷാ പൗർവികീ തിഃ
28 തസ്യ കാലപരീമാണം അകേരാത് സ പിതാമഹഃ
ഭൂേതഷു പരിവൃത്തിം ച പുനർ ആവൃത്തിം ഏവ ച
29 യഥാ കശ് ചിൻ േമധാവീ ദൃഷ്ടാത്മാ പൂർവജന്മനി
യത് വക്ഷ്യാമി തത് സർവം യഥാവദ് ഉപപദ്യേത
30 സുഖദുഃേഖ സദാ സമ്യഗ് അനിേത്യ യഃ പശ്യതി
കായം ചാേമധ്യ സംഘാതം വിനാശം കർമ സംഹിതം
31 യച് ച കിം ചിത് സുഖം തച് ച സർവം ദുഃഖം ഇതി സ്മരൻ
സംസാരസാഗരം േഘാരം തരിഷ്യതി സുദുസ്തരം
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32 ജാതീ മരണേരാൈഗശ് ച സമാവിഷ്ടഃ ധാനവിത്
േചതനാവ ൈചതന്യം സമം ഭൂേതഷു പശ്യതി
33 നിർവിദ്യേത തതഃ കൃത്സ്നം മാർഗമാണഃ പരം പദം
തേസ്യാപേദശം വക്ഷ്യാമി യാഥാതേഥ്യന സത്തമ
34 ശാശ്വതസ്യാവ്യയസ്യാഥ പദസ്യ ജ്ഞാനം ഉത്തമം
േ ാച്യമാനം മയാ വി നിേബാേധദം അേശഷതഃ
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അധ്യായം 19

1 [ ്]
യഃ സ്യാദ് ഏകായേന ലീനസ് തൂഷ്ണീം കിം ചിദ് അചിന്തയൻ
പൂർവം പൂർവം പരിത്യജ്യ സ നിരാരംഭേകാ ഭേവത്
2 സർവമി ഃ സർവസഹഃ സമരേക്താ ജിേത ിയഃ
വ്യേപതഭയമന ശ് ച കാമഹാ മുച്യേത നരഃ
3 ആത്മവത് സർവഭൂേതഷു യശ് ചേരൻ നിയതഃ ശുചിഃ
അമാനീ നിരഭീമാനഃ സർവേതാ മുക്ത ഏവ സഃ
4 ജീവിതം മരണം േചാേഭ സുഖദുഃേഖ തൈഥവ ച
ലാഭാലാേഭ ിയ േദ്വേഷ്യ യഃ സമഃ സ ച മുച്യേത
5 ന കസ്യ ചിത് ഹയേത നാവജാനാതി കിം ചന
നിർദ്വേന്ദ്വാ വീതരാഗാത്മാ സർവേതാ മുക്ത ഏവ സഃ
6 അനമിേ ാ ഽഥ നിർബ ർ അനപത്യശ് ച യഃ ക്വ ചിത്
ത്യക്തധർമാർഥകാമശ് ച നിരാകാങ്ക്ഷീ സ മുച്യേത
7 ൈനവ ധർമീ ന ചാധർമീ പൂർേവാപചിതഹാ ച യഃ
ധാതുക്ഷയ ശാന്താത്മാ നിർദ്വന്ദ്വഃ സ വിമുച്യേത
8 അകർമാ ചാവികാങ്ക്ഷശ് ച പശ്യഞ് ജഗദ് അശാശ്വതം
അസ്വസ്ഥം അവശം നിത്യം ജന്മ സംസാരേമാഹിതം
9 ൈവരാഗ്യ ബുദ്ധിഃ സതതം താപേദാഷവ്യേപക്ഷകഃ
ആത്മബന്ധവിനിർേമാക്ഷം സ കേരാത്യ് അചിരാദ് ഇവ
10 അഗന്ധ രസം അ ർശം അശബ്ദം അപരി ഹം
അരൂപം അനഭിേജ്ഞയം ദൃഷ്ട്വാത്മാനം വിമുച്യേത
11 പഞ്ച ഭൂതഗുൈണർ ഹീനം അമൂർതി മദേലപകം
അഗുണം ഗുണേഭാക്താരം യഃ പശ്യതി സ മുച്യേത
12 വിഹായ സർവസങ്കൽപാൻ ബുദ്ധ്യാ ശാരീര മാനസാൻ
ശൈനർ നിർവാണം ആേപ്നാതി നിരിന്ധന ഇവാനലഃ
13 വിമുക്തഃ സർവസം ാൈരസ് തേതാ ഹ്മ സനാതനം
പരം ആേപ്നാതി സംശാന്തം അചലം ദിവ്യം അക്ഷരം
14 അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി േയാഗശാ ം അനുത്തമം
യജ് ജ്ഞാത്വാ സിദ്ധം ആത്മാനം േലാേക പശ്യന്തി േയാഗിനഃ
15 തേസ്യാപേദശം പശ്യാമി യഥാവത് തൻ നിേബാധ േമ
ൈയർ ദ്വാൈരശ് ചാരയൻ നിത്യം പശ്യത്യ് ആത്മാനം ആത്മനി
16 ഇ ിയാണി തു സംഹൃത്യ മന ആത്മനി ധാരേയത്
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തീ ം തപ്ത്വാ തപഃ പൂർവം തേതാ േയാ ം ഉപ േമത്
17 തപസ്വീ ത്യക്തസങ്കൽേപാ ദംഭാഹങ്കാരവർജിതഃ
മനീഷീ മനസാ വി ഃ പശ്യത്യ് ആത്മാനം ആത്മനി
18 സ േചച് ഛേക്നാത്യ് അയം സാധുർ േയാ ം ആത്മാനം ആത്മനി
തത ഏകാന്തശീലഃ സ പശ്യത്യ് ആത്മാനം ആത്മനി
19 സംയതഃ സതതം യുക്ത ആത്മവാൻ വിജിേത ിയഃ
തഥായം ആത്മനാത്മാനം സാധു യുക്തഃ പശ്യതി
20 യഥാ ഹി പുരുഷഃ സ്വേപ്ന ദൃഷ്ട്വാ പശ്യത്യ് അസാവ് ഇതി
തഥാരൂപം ഇവാത്മാനം സാധു യുക്തഃ പശ്യതി
21 ഇഷീകാം വാ യഥാ മുഞ്ജാത് കശ് ചിൻ നിർഹൃത്യ ദർശേയത്
േയാഗീ നി ഷ്ടം ആത്മാനം യഥാ സമ്പശ്യേത തനൗ
22 മുഞ്ജം ശരീരം തസ്യാഹുർ ഇഷീകാം ആത്മനി ിതാം
ഏതൻ നിദർശനം േ ാക്തം േയാഗവിദ്ഭിർ അനുത്തമം
23 യദാ ഹി യുക്തം ആത്മാനം സമ്യക് പശ്യതി േദഹഭൃത്
തദാസ്യ േനശേത കശ് ചിത് ൈ േലാക്യസ്യാപി യഃ ഭുഃ
24 അേന്യാന്യാശ് ൈചവ തനേവാ യേഥഷ്ടം തിപദ്യേത
വിനിവൃത്യ ജരാമൃത ന ഹൃഷ്യതി ന േശാചതി
25 േദവാനാം അപി േദവത്വം യുക്തഃ കാരയേത വശീ

ഹ്മ ചാവ്യയം ആേപ്നാതി ഹിത്വാ േദഹം അശാശ്വതം
26 വിനശ്യത്ഷ്വ് അപി േലാേകഷു ന ഭയം തസ്യ ജായേത

ിശ്യമാേനഷു ഭൂേതഷു ന സ ിശ്യതി േകന ചിത്
27 ദുഃഖേശാകമൈയർ േഘാൈരഃ സംഗേസ്നഹ സമുദ്ഭൈവഃ
ന വിചാേല്യത യുക്താത്മാ നി ഹഃ ശാന്തമാനസഃ
28 ൈനനം ശ ാണി വിധ്യേന്ത ന മൃത ശ് ചാസ്യ വിദ്യേത
നാതഃ സുഖതരം കിം ചിൽ േലാേക ക്വ ചന വിദ്യേത
29 സമ്യഗ് യുക്ത്വാ യദാത്മാനം ആത്മയ് ഏവ പശ്യതി
തൈദവ ന ഹയേത സാക്ഷാദ് അപി ശത േതാഃ
30 നിർേവദസ് തു ന ഗന്തേവ്യാ യുഞ്ജാേനന കഥം ചന
േയാഗം ഏകാന്തശീലസ് തു യഥാ യുഞ്ജീത തച് ഛൃണു
31 ദൃഷ്ടപൂർവാ ദിശം ചിന്ത്യ യസ്മിൻ സംനിവേസത് പുേര
പുരസ്യാഭ്യന്തേര തസ്യ മനശ് ചായം ന ബാഹ്യതഃ
32 പുരസ്യാഭ്യന്തേര തിഷ്ഠൻ യസ്മിന്ന് ആവസേഥ വേസത്
തസ്മിന്ന് ആവസേഥ ധാര്യം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരം മനഃ
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33 ചിന്ത്യാവസഥം കൃത്സ്നം യസ്മിൻ കാേയ ഽവതിഷ്ഠേത
തസ്മിൻ കാേയ മനശ് ചാര്യം ന കഥം ചന ബാഹ്യതഃ
34 സംനിയേമ്യ ിയ ാമം നിർേഘാേഷ നിർജേന വേന
കായം അഭ്യന്തരം കൃത്സ്നം ഏകാ ഃ പരിചിന്തേയത്
35 ദന്താംസ് താലു ച ജിഹ്വാം ച ഗലം ീവാം തൈഥവ ച
ഹൃദയം ചിന്തേയച് ചാപി തഥാ ഹൃദയബന്ധനം
36 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ മയാ ശിേഷ്യാ േമധാവീ മധുസൂദന
പ ച്ഛ പുനർ ഏേവമം േമാക്ഷധർമം സുദുർവചം
37 ഭുക്തം ഭുക്തം കഥം ഇദം അന്നം േകാേഷ്ഠ വിപച്യേത
കഥം രസത്വം ജതി േശാണിതം ജായേത കഥം
തഥാ മാംസം ച േമദശ് ച സ്നായ്വ് അസ്ഥീനി ച േപാഷതി
38 കഥം ഏതാനി സർവാണി ശരീരാണി ശരീരിണാം
വർധേന്ത വർധമാനസ്യ വർധേത ച കഥം ബലം
നിേരാജസാം നി മണം മലാനാം ച പൃഥക് പൃഥക്
39 കുേതാ വായം ശ്വസിതി ഉച്ഛ്വസിത്യ് അപി വാ പുനഃ
കം ച േദശം അധിഷ്ഠായ തിഷ്ഠത്യ് ആത്മായം ആത്മനി
40 ജീവഃ കായം വഹതി േചച് േചഷ്ടയാനഃ കേലവരം
കിം വർണം കീദൃശം ൈചവ നിേവശയതി ൈവ മനഃ
യാഥാതേഥ്യന ഭഗവൻ വ ം അർഹസി േമ ഽനഘ
41 ഇതി സമ്പരിപൃേഷ്ടാ ഽഹം േതന വിേ ണ മാധവ

ത്യ വം മഹാബാേഹാ യഥാ തം അരിന്ദമ
42 യഥാ സ്വേകാേഷ്ഠ ക്ഷിപ്യ േകാഷ്ഠം ഭാണ്ഡ മനാ ഭേവത്
തഥാ സ്വകാേയ ക്ഷിപ്യ മേനാ ദ്വാൈരർ അനിശ്ചൈലഃ
ആത്മാനം ത മാർേഗത മാദം പരിവർജേയത്
43 ഏവം സതതം ഉദ ക്തഃ ീതാത്മാ നചിരാദ് ഇവ
ആസാദയതി തദ് ഹ്മ യദ് ദൃഷ്ട്വാ സ്യാത് ധാനവിത്
44 ന ത്വ് അസൗ ച ഷാ ാേഹ്യാ ന ച സർൈവർ അപീ ിൈയഃ
മനൈസവ ദീേപന മഹാൻ ആത്മനി ദൃശ്യേത
45 സർവതഃ പാണിപാദം തം സർവേതാ ഽക്ഷിശിേരാമുഖം
ജീേവാ നി ാന്തം ആത്മാനം ശരീരാത് സ പശ്യതി
46 സ തദ് ഉ ജ്യ േദഹം സ്വം ധാരയൻ ഹ്മ േകവലം
ആത്മാനം ആേലാകയതി മനസാ ഹസന്ന് ഇവ
47 ഇദം സർവരഹസ്യം േത മേയാക്തം ദ്വിജസത്തമ
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ആപൃേച്ഛ സാധയിഷ്യാമി ഗച്ഛ ശിഷ്യയഥാസുഖം
48 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ കൃഷ്ണ മയാ ശിേഷ്യാ മഹാതപാഃ
അഗച്ഛത യഥാകാമം ാഹ്മണശ് ഛിന്നസംശയഃ
49 [വാ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ തദാ വാക്യം മാം പാർഥ ദ്വിജപുംഗവഃ
േമാക്ഷധർമാ ിതഃ സമ്യക് തൈ വാന്തരധീയത
50 കച് ചിദ് ഏതത് ത്വയാ പാർഥ തം ഏകാ േചതസാ
തദാപി ഹി രഥസ്ഥസ് ത്വം തവാൻ ഏതദ് ഏവ ഹി
51 ൈനതത് പാർഥ സുവിേജ്ഞയം വ്യാമിേ േണതി േമ മതിഃ
നേരണാകൃത സഞ്ജ്േഞന വിദഗ്േധനാകൃതാത്മനാ
52 സുരഹസ്യം ഇദം േ ാക്തം േദവാനാം ഭരതർഷഭ
കച് ചിൻ േനദം തം പാർഥ മർേത്യനാേന്യന േകന ചിത്
53 ന ഹ്യ് ഏതച് േ ാതും അർേഹാ ഽേന്യാ മനുഷ്യസ് ത്വാം ഋേത ഽനഘ
ൈനതദ് അദ്യ സുവിേജ്ഞയം വ്യാമിേ ണാന്തർ ആത്മനാ
54 ിയാവദ്ഭിർ ഹി കൗേന്തയ േദവേലാകഃ സമാവൃതഃ
ന ൈചതദ് ഇഷ്ടം േദവാനാം മർൈത്യ രൂപനിവർതനം
55 പരാ ഹി സാ ഗതിഃ പാർഥ യത് തദ് ഹ്മ സനാതനം
യ ാമൃതത്വം ാേപ്നാതി ത്യക്ത്വാ ദുഃഖം സദാ സുഖീ
56 ഏവം ഹി ധർമം ആസ്ഥായ േയാ ഽപി സ ഃ പാപേയാനയഃ

ിേയാ ൈവശ്യാസ് തഥാ ശൂ ാസ് േത ഽപി യാന്തി പരാം ഗതിം
57 കിം പുനർ ാഹ്മണാഃ പാർഥ ക്ഷ ിയാ വാ ബഹു താഃ
സ്വധർമരതേയാ നിത്യം ഹ്മേലാകപരായണാഃ
58 േഹതുമച് ൈചതദ് ഉദ്ദിഷ്ടം ഉപായാശ് ചാസ്യ സാധേന
സിേദ്ധഃ ഫലം ച േമാക്ഷശ് ച ദുഃഖസ്യ ച വിനിർണയഃ
അതഃ പരം സുഖം ത്വ് അന്യത് കിം നു സ്യാദ് ഭരതർഷഭ
59 തവാഞ് ദ്ദധാനശ് ച പരാ ാന്തശ് ച പാണ്ഡവ
യഃ പരിത്യജേത മർേത്യാ േലാകത ം അസാരവത്
ഏൈതർ ഉപാൈയഃ സ ക്ഷി ം പരാം ഗതിം അവാ യാത്
60 ഏതാവദ് ഏവ വക്തവ്യം നാേതാ ഭൂേയാ ഽസ്തി കിം ചന
ഷൺ മാസാൻ നിത്യയുക്തസ്യ േയാഗഃ പാർഥ വർതേത
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അധ്യായം 20

1 [വാ]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ദമ്പേത്യാഃ പാർഥ സംവാദം അഭയം നാമ നാമതഃ
2 ാഹ്മണീ ാഹ്മണം കം ചിജ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനപാരഗം
ദൃഷ്ട്വാ വിവിക്ത ആസീനം ഭാര്യാ ഭർതാരം അ വീത്
3 കം നു േലാകം ഗമിഷ്യാമി ത്വാം അഹം പതിം ആ ിതാ
ന്യസ്തകർമാണം ആസീനം കീനാശം അവിചക്ഷണം
4 ഭാര്യാഃ പതികൃതാംൽ േലാകാൻ ആ വന്തീതി നഃ തം
ത്വാം അഹം പതിം ആസാദ്യ കാം ഗമിഷ്യാമി ൈവ ഗതിം
5 ഏവം ഉക്തഃ സ ശാന്താത്മാ താം ഉവാച ഹസന്ന് ഇവ
സുഭേഗ നാഭ്യസൂയാമി വാക്യസ്യാസ്യ തവാനേഘ
6 ാഹ്യം ദൃശ്യം ച ാവ്യം ച യദ് ഇദം കർമ വിദ്യേത
ഏതദ് ഏവ വ്യവസ്യന്തി കർമ കർേമതി കർമിണഃ
7 േമാഹം ഏവ നിയച്ഛന്തി കർമണാ ജ്ഞാനവർജിതാഃ
ൈനഷ്കർമ്യം ന ച േലാേക ഽസ്മിൻ മൗർതം ഇത്യ് ഉപലഭ്യേത
8 കർമണാ മനസാ വാചാ ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
ജന്മാദി മൂർതി േഭദാനാം കർമ ഭൂേതഷു വർതേത
9 രേക്ഷാഭിർ വധ്യമാേനഷു ദൃശ്യ േവ്യഷു കർമസു
ആത്മസ്ഥം ആത്മനാ േതന ദൃഷ്ടം ആയതനം മയാ
10 യ തദ് ഹ്മ നിർദ്വന്ദ്വം യ േസാമഃ സഹാഗ്നിനാ
വ്യവായം കുരുേത നിത്യം ധീേരാ ഭൂതാനി ധാരയൻ
11 യ ഹ്മാദേയാ യുക്താസ് തദ് അക്ഷരം ഉപാസേത
വിദ്വാംസഃ സു താ യ ശാന്താത്മാേനാ ജിേത ിയാഃ
12 ാേണന ന തദ് ആേ യം ന തദ് ആദ്യം ച ജിഹ്വയാ

ർേശന ച ന തത് ശ്യം മനസാ ത്വ് ഏവ ഗമ്യേത
13 ച ഷാ ന വിഷഹ്യം ച യത് കിം ചിച് വണാത് പരം
അഗന്ധം അരസ ർശം അരൂപാശബ്ദം അവ്യയം
14 യതഃ വർതേത ത ം യ ച തിതിഷ്ഠതി

ാേണാ ഽപാനഃ സമാനശ് ച വ്യാനശ് േചാദാന ഏവ ച
15 തത ഏവ വർതേന്ത തം ഏവ വിശന്തി ച
സമാനവ്യാനേയാർ മേധ്യ ാണാപാനൗ വിേചരതുഃ
16 തസ്മിൻ സുേപ്ത ലീേയേത സമാേനാ വ്യാന ഏവ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 49 55

അപാന ാണേയാർ മേധ്യ ഉദാേനാ വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതി
തസ്മാച് ഛയാനം പുരുഷം ാണാപാനൗ ന മുഞ്ചതഃ
17 ാണാൻ ആയമ്യേത േയന തദ് ഉദാനം ചക്ഷേത
തസ്മാത് തേപാ വ്യവസ്യന്തി തദ് ഭവം ഹ്മവാദിനഃ
18 േതഷാം അേന്യാന്യഭക്ഷാണാം സർേവഷാം േദവ ചാരിണാം
അഗ്നിർ ൈവശ്വാനേരാ മേധ്യ സപ്തധാ വിഹിേതാ ഽന്തരാ
19 ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച ത്വക് ച േ ാ ം ച പഞ്ചമം
മേനാ ബുദ്ധിശ് ച സൈപ്തതാ ജിഹ്വാ ൈവശ്വാനരാർചിഷഃ
20 േ യം േപയം ച ദൃശ്യം ച ശ്യം വ്യം തൈഥവ ച
മന്തവ്യം അഥ േബാദ്ധവ്യം താഃ സപ്ത സമിേധാ മമ
21 ാതാ ഭക്ഷയിതാ ഷ്ടാ സ് ഷ്ടാ േ ാതാ ച പഞ്ചമഃ
മന്താ േബാദ്ധാ ച സൈപ്തേത ഭവന്തി പരമർത്വിജഃ
22 േ േയ േപേയ ച േദേശ്യ ച േശ്യ േവ്യ തൈഥവ ച
ഹവീംഷ്യ് അഗ്നിഷു േഹാതാരഃ സപ്തധാ സപ്ത സപ്തസു
സമ്യക് ക്ഷിപ്യ വിദ്വാംേസാ ജനയന്തി സ്വേയാനിഷു
23 പൃഥിവീ വായുർ ആകാശം ആേപാ േജ്യാതിശ് ച പഞ്ചമം
മേനാ ബുദ്ധിശ് ച സൈപ്തത േയാനിർ ഇത്യ് ഏവ ശബ്ദിതാഃ
24 ഹവിർ ഭൂതാ ഗുണാഃ സർേവ വിശന്ത്യ് അഗ്നിജം മുഖം
അന്തർ വാസം ഉഷിത്വാ ച ജായേന്ത സ്വാസു േയാനിഷു
തൈ വ ച നിരുധ്യേന്ത ലേയ ഭൂതഭാവേന
25 തതഃ സഞ്ജായേത ഗന്ധസ് തതഃ സഞ്ജായേത രസഃ
തതഃ സഞ്ജായേത രൂപം തതഃ ർേശാ ഽഭിജായേത
26 തതഃ സഞ്ജായേത ശബ്ദഃ സംശയസ് ത ജായേത
തതഃ സഞ്ജായേത നിഷ്ഠാ ജൈന്മതത് സപ്തധാ വിദുഃ
27 അേനൈനവ കാേരണ ഗൃഹീതം പുരാതൈനഃ
പൂർണാഹുതിഭിർ ആപൂർണാസ് േത ഽഭിപൂര്യന്തി േതജസാ
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അധ്യായം 21

1 [ ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
നിേബാധ ദശ േഹാതൄണാം വിധാനം ഇഹ യാദൃശം
2 സർവം ഏവാ വിേജ്ഞയം ചിത്തം ജ്ഞാനം അേവക്ഷേത
േരതഃ ശരീരഭൃത് കാേയ വിജ്ഞാതാ തു ശരീരഭൃത്
3 ശരീരഭൃദ് ഗാർഹപത്യസ് തസ്മാദ് അന്യഃ ണീയേത
തതശ് ചാഹവനീയസ് തു തസ്മിൻ സങ്ക്ഷിപ്യേത ഹവിഃ
4 തേതാ വാച തിർ ജേജ്ഞ സമാനഃ പര്യേവക്ഷേത
രൂപം ഭവതി ൈവ വ്യക്തം തദ് അനു വേത മനഃ
5 [ ാഹ്മണീ]
കസ്മാദ് വാഗ് അഭവത് പൂർവം കസ്മാത് പശ്ചാൻ മേനാ ഽഭവത്
മനസാ ചിന്തിതം വാക്യം യദാ സമഭിപദ്യേത
6 േകന വിജ്ഞാനേയാേഗന മതിശ് ചിത്തം സമാസ്ഥിതാ
സമുന്നീതാ നാധ്യഗച്ഛത് േകാ ൈവനാം തിേഷധതി
7 [ ്]
താം അപാനഃ പതിർ ഭൂത്വാ തസ്മാത് േ ഷ്യത്യ് അപാനതാം
താം മതിം മനസഃ ാഹുർ മനസ് തസ്മാദ് അേവക്ഷേത
8 ശ്നം തു വാൻ മനേസാർ മാം യസ്മാത് ത്വം അനുപൃച്ഛസി
തസ്മാത് േത വർതയിഷ്യാമി തേയാർ ഏവ സമാഹ്വയം
9 ഉേഭ വാൻ മനസീ ഗത്വാ ഭൂതാത്മാനം അപൃച്ഛതാം
ആവേയാഃ േ ഷ്ഠം ആചക്ഷ്വ ഛിന്ധി നൗ സംശയം വിേഭാ
10 മന ഇത്യ് ഏവ ഭഗവാംസ് തദാ ാഹ സരസ്വതീം
അഹം ൈവ കാമധുക് തുഭ്യം ഇതി തം ാഹ വാഗ് അഥ
11 സ്ഥാവരം ജംഗമം ൈചവ വിദ്ധ്യ് ഉേഭ മനസീ മമ
സ്ഥാവരം മത്സകാേശ ൈവ ജംഗമം വിഷേയ തവ
12 യസ് തു േത വിഷയം ഗേച്ഛൻ മേ ാ വർണഃ സ്വേരാ ഽപി വാ
തൻ മേനാ ജംഗമം നാമ തസ്മാദ് അസി ഗരീയസീ
13 യസ്മാദ് അസി ച മാ േവാചഃ സ്വയം അേഭ്യത്യ േശാഭേന
തസ്മാദ് ഉച്ഛ്വാസം ആസാദ്യ ന വക്ഷ്യസി സരസ്വതി
14 ാണാപാനാന്തേര േദവീ വാഗ് ൈവ നിത്യം സ്മ തിഷ്ഠതി
േ ര്യമാണാ മഹാഭാേഗ വിനാ ാണം അപാനതീ

ജാപതിം ഉപാധാവത് സീദ ഭഗവന്ന് ഇതി
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15 തതഃ ാണഃ ാദുരഭൂദ് വാചം ആപ്യായയൻ പുനഃ
തമാദ് ഉച്ഛ്വാസം ആസാദ്യ ന വാഗ് വദതി കർഹി ചിത്
16 േഘാഷിണീ ജാതനിർേഘാഷാ നിത്യം ഏവ വർതേത
തേയാർ അപി ച േഘാഷിേണ്യാർ നിർേഘാൈഷവ ഗരീയസീ
17 ഗൗർ ഇവ വത്യ് ഏഷാ രസം ഉത്തമശാലിനീ
സതതം സ്യന്ദേത ഹ്യ് ഏഷാ ശാശ്വതം ഹ്മവാദിനീ
18 ദിവ്യാദിവ്യ ഭാേവന ഭാരതീ ഗൗഃ ശുചിസ്മിേത
ഏതേയാർ അന്തരം പശ്യ സൂക്ഷ്മേയാഃ സ്യന്ദമാനേയാഃ
19 അനുത്പേന്നഷു വാേക്യഷു േചാദ്യമാനാ സിസൃക്ഷയാ
കിം നു പൂർവം തേതാ േദവീ വ്യാജഹാര സരസ്വതീ
20 ാേണന യാ സംഭവേത ശരീേര; ാണാദ് അപാന തിപദ്യേത ച
ഉദാന ഭൂതാ ച വിസൃജ്യ േദഹം; വ്യാേനന സർവം ദിവം ആവൃേണാതി
21 തതഃ സമാേന തിതിഷ്ഠതീഹ; ഇത്യ് ഏവ പൂർവം ജജൽപ ചാപി
തസ്മാൻ മനഃ സ്ഥാവരത്വാദ് വിശിഷ്ടം; തഥാ േദവീ ജംഗമത്വാദ് വിശിഷ്ടാ
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അധ്യായം 22

1 [ ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
സുഭേഗ സപ്ത േഹാതൄണാം വിധാനം ഇഹ യാദൃശം
2 ാണം ച ശ് ച ജിഹ്വാ ച ത്വക് േ ാ ം ൈചവ പഞ്ചമം
മേനാ ബുദ്ധിശ് ച സൈപ്തേത േഹാതാരഃ പൃഥഗ് ആ ിതാഃ
3 സൂേക്ഷ്മ ഽവകാേശ സന്തസ് േത ന പശ്യന്തീതേരതരം
ഏതാൻ ൈവ സപ്ത േഹാതൄംസ് ത്വം സ്വഭാവാദ് വിദ്ധി േശാഭേന
4 [ ാഹ്മണീ]
സൂേക്ഷ്മ ഽവകാേശ സന്തസ് േത കഥം നാേന്യാന്യ ദർശിനഃ
കഥം സ്വഭാവാ ഭഗവന്ന് ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ വിേഭാ
5 [ ്]
ഗുണാജ്ഞാനം അവിജ്ഞാനം ഗുണി ജ്ഞാനം അഭിജ്ഞതാ
പര രഗുണാൻ ഏേത ന വിജാനന്തി കർഹി ചിത്
6 ജിഹ്വാ ച സ് തഥാ േ ാ ം ത്വന്മേനാ ബുദ്ധിർ ഏവ ച
ന ഗന്ധാൻ അധിഗച്ഛന്തി ാണസ് താൻ അധിഗച്ഛതി
7 ാണം ച സ് തഥാ േ ാ ം ത്വന്മേനാ ബുദ്ധിർ ഏവ ച
ന രസാൻ അധിഗച്ഛന്തി ജിഹ്വാ താൻ അദിഘച്ഛതി
8 ാണം ജിഹ്വാ തഥാ േ ാ ം ത്വന്മേനാ ബുദ്ധിർ ഏവ ച
ന രൂപാണ്യ് അധിഗച്ഛന്തി ച സ് താന്യ് അധിഗച്ഛതി
9 ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച േ ാ ം ബുദ്ധിർ മനസ് തഥാ
ന ർശാൻ അധിഗച്ഛന്തി ത്വക് ച താൻ അധിഗച്ഛതി
10 ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച ത്വന്മേനാ ബുദ്ധിർ ഏവ ച
ന ശബ്ദാൻ അധിഗച്ഛന്തി േ ാ ം താൻ അധിഗച്ഛതി
11 ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച ത്വക് േ ാ ം ബുദ്ധിർ ഏവ ച
സംശയാൻ നാധിഗച്ഛന്തി മനസ് താൻ അധിഗച്ഛതി
12 ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച ത്വക് േ ാ ം മന ഏവ ച
ന നിഷ്ഠാം അധിഗച്ഛന്തി ബുദ്ധിസ് താം അധിഗച്ഛതി
13 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ഇ ിയാണാം ച സംവാദം മനസശ് ൈചവ ഭാമിനി
14 [മനസ്]
ന ാതി മാം ഋേത ാണം രസം ജിഹ്വാ ന ബുധ്യേത
രൂപം ച ർ ന ഗൃഹ്ണാതി ത്വക് ർശം നാവബുധ്യേത
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15 ന േ ാ ം ബുധ്യേത ശബ്ദം മയാ ഹീനം കഥം ചന
വരം സർവഭൂതാനാം അഹം അസ്മി സനാതനം

16 അഗാരാണീവ ശൂന്യാനി ശാന്താർചിഷ ഇവാഗ്നയഃ
ഇ ിയാണി ന ഭാസേന്ത മയാ ഹീനാനി നിത്യശഃ
17 കാഷ്ഠാനീവാർ ശുഷ്കാണി യതമാൈനർ അപീ ിൈയഃ
ഗുണാർഥാൻ നാധിഗച്ഛന്തി മാം ഋേത സർവജന്തവഃ
18 [ഇ ിയാണി]
ഏവം ഏതദ് ഭേവത് സത്യം യൈഥതൻ മന്യേത ഭവാൻ
ഋേത ഽസ്മാൻ അസ്മദർഥാംസ് തു േഭാഗാൻ ഭുങ്ക്േത ഭവാൻ യദി
19 യദ്യ് അസ്മാസു ലീേനഷു തർപണം ാണധാരണം
േഭാഗാൻ ഭുങ്ക്േത രസാൻ ഭുങ്ക്േത യൈഥതൻ മന്യേത തഥാ
20 അഥ വാസ്മാസു ലീേനഷു തിഷ്ഠ വിഷേയഷു ച
യദി സങ്കൽപമാേ ണ ഭുങ്ക്േത േഭാഗാൻ യഥാർഥവത്
21 അഥ േചൻ മന്യേസ സിദ്ധിം അസ്മദർേഥഷു നിത്യദാ

ാേണന രൂപം ആദത്സ്വ രസം ആദത്സ്വ ച ഷാ
22 േ ാേ ണ ഗന്ധം ആദത്സ്വ നിഷ്ഠാം ആദത്സ്വ ജിഹ്വയാ
ത്വചാ ച ശബ്ദം ആദത്സ്വ ബുദ്ധ്യാ ർശം അഥാപി ച
23 ബലവേന്താ ഹ്യ് അനിയമാ നിയമാ ദുർബലീയസാം
േഭാഗാൻ അപൂർവാൻ ആദത്സ്വ േനാച്ഛിഷ്ടം േഭാ ം അർഹസി
24 യഥാ ഹി ശിഷ്യഃ ശാസ്താരം ത്യർഥം അഭിധാവതി
തതഃ തം ഉപാദായ താർഥം ഉപതിഷ്ഠതി
25 വിഷയാൻ ഏവം അസ്മാഭിർ ദർശിതാൻ അഭിമന്യേസ
അനാഗതാൻ അതീതാംശ് ച സ്വേപ്ന ജാഗരേണ തഥാ
26 ൈവമനസ്യം ഗതാനാം ച ജ നാം അൽപേചതസാം
അസ്മദർേഥ കൃേത കാേര്യ ദൃശ്യേത ാണധാരണം
27 ബഹൂൻ അപി ഹി സങ്കൽപാൻ മത്വാ സ്വപ്നാൻ ഉപാസ്യ ച
ബുഭുക്ഷയാ പീഡ്യമാേനാ വിഷയാൻ ഏവ ധാവസി
28 അഗാരം അദ്വാരം ഇവ വിശ്യ; സങ്കൽപേഭാേഗാ വിഷയാൻ അവിന്ദൻ

ാണക്ഷേയ ശാന്തിം ഉൈപതി നിത്യം; ദാരു ക്ഷേയ ഽഗ്നിർ ജ്വലിേതാ
യൈഥവ
29 കാമം തു നഃ േസ്വഷു ഗുേണഷു സംഗഃ; കാമച നാേന്യാന്യ ഗുേണാപലബ്ധിഃ
അസ്മാൻ ഋേത നാസ്തി തേവാപലബ്ധിസ്; ത്വാം അപ്യ് ഋേത ഽസ്മാൻ ന ഭേജത
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ഹർഷഃ
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അധ്യായം 23

1 [ ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
സുഭേഗ പഞ്ച േഹാതൄണാം വിധാനം ഇഹ യാദൃശം
2 ാണാപാനാവ് ഉദാനശ് ച സമാേനാ വ്യാന ഏവ ച
പഞ്ച േഹാതൄൻ അൈഥതാൻ ൈവ പരം ഭാവം വിദുർ ബുധാഃ
3 [ ാഹ്മണീ]
സ്വഭാവാത് സപ്ത േഹാതാര ഇതി േത പൂർവികാ മതിഃ
യഥാ ൈവ പഞ്ച േഹാതാരഃ പേരാ ഭാവസ് തേഥാച്യതാം
4 [ ്]

ാേണന സംഭൃേതാ വായുർ അപാേനാ ജായേത തതഃ
അപാേന സംഭൃേതാ വായുസ് തേതാ വ്യാനഃ വർതേത
5 വ്യാേനന സംഭൃേതാ വായുസ് തേദാദാനഃ വർതേത
ഉദാേന സംഭൃേതാ വായുഃ സമാനഃ സ വർതേത
6 േത ഽപൃച്ഛന്ത പുരാ ഗത്വാ പൂർവജാതം ജാപതിം
േയാ േനാ േജ്യഷ്ഠസ് തം ആചക്ഷ്വ സ നഃ േ േഷ്ഠാ ഭവിഷ്യതി
7 [ ഹ്മാ]
യസ്മിൻ ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
യസ്മിൻ ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; സ ൈവ േ േഷ്ഠാ ഗച്ഛത യ കാമഃ
8 [ ാണ]
മയി ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
മയി ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; േ േഷ്ഠാ ഹ്യ് അഹം പശ്യത മാം ലീനം
9 [ ാഹ്മണ]

ാണഃ ലീയത തതഃ പുനശ് ച ചചാര ഹ
സമാനശ് ചാപ്യ് ഉദാനശ് ച വേചാ ഽ താം തതഃ ശുേഭ
10 ന ത്വം സർവം ഇദം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസീഹ യഥാ വയം
ന ത്വം േ േഷ്ഠാ ഽസി നഃ ാണ അപാേനാ ഹി വേശ തവ

ചചാര പുനഃ ാണസ് തം അപാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
11 മയി ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
മയി ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; േ േഷ്ഠാ ഹ്യ് അഹം പശ്യത മാം ലീനം
12 വ്യാനശ് ച തം ഉദാനശ് ച ഭാഷമാണം അേഥാചതുഃ
അപാന ന ത്വം േ േഷ്ഠാ ഽസി ാേണാ ഹി വശഗസ് തവ
13 അപാനഃ ചചാരാഥ വ്യാനസ് തം പുനർ അ വീത്
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േ േഷ്ഠാ ഽഹം അസ്മി സർേവഷാം യതാം േയന േഹതുനാ
14 മയി ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
മയി ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; േ േഷ്ഠാ ഹ്യ് അഹം പശ്യത മാം ലീനം
15 ാലീയത തേതാ വ്യാനഃ പുനശ് ച ചചാര ഹ

ാണാപാനാവ് ഉദാനശ് ച സമാനശ് ച തം അ വൻ
ന ത്വം േ േഷ്ഠാ ഽസി േനാ വ്യാന സമാേനാ ഹി വേശ തവ
16 ചചാര പുനർ വ്യാനഃ സമാനഃ പുനർ അ വീത്
േ േഷ്ഠാ ഽഹം അസ്മി സർേവഷാം യതാം േയന േഹതുനാ
17 മയി ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
മയി ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; േ േഷ്ഠാ ഹ്യ് അഹം പശ്യത മാം ലീനം
18 തതഃ സമാനഃ ാലിേല്യ പുനശ് ച ചചാര ഹ

ാണാപാനാവ് ഉദാനശ് ച വ്യാനശ് ൈചവ തം അ വൻ
സമാനന ത്വം േ േഷ്ഠാ ഽസി വ്യാന ഏവ വേശ തവ
19 സമാനഃ ചചാരാഥ ഉദാനസ് തം ഉവാച ഹ
േ േഷ്ഠാ ഽഹം അസ്മി സർേവഷാം യതാം േയന േഹതുനാ
20 മയി ലീേന ലയം ജന്തി; സർേവ ാണാഃ ാണഭൃതാം ശരീേര
മയി ചീർേണ ച പുനശ് ചരന്തി; േ േഷ്ഠാ ഹ്യ് അഹം പശ്യത മാം ലീനം
21 തതഃ ാലീയേതാദാനഃ പുനശ് ച ചചാര ഹ

ാണാപാനൗ സമാനശ് ച വ്യാനശ് ൈചവ തം അ വൻ
ഉദാന ന ത്വം േ േഷ്ഠാ ഽസി വ്യാന ഏവ വേശ തവ
22 തതസ് താൻ അ വീദ് ഹ്മാ സമേവതാൻ ജാപതിഃ
സർേവ േ ഷ്ഠാ ന വാ േ ഷ്ഠാഃ സർേവ ചാേന്യാന്യ ധർമിണഃ
സർേവ സ്വവിഷേയ േ ഷ്ഠാഃ സർേവ ചാേന്യാന്യ രക്ഷിണഃ
23 ഏകഃ സ്ഥിരശ് ചാസ്ഥിരശ് ച വിേശഷാത് പഞ്ച വായവഃ
ഏക ഏവ മൈമവാത്മാ ബഹുധാപ്യ് ഉപചീയേത
24 പര രസ്യ സുഹൃേദാ ഭാവയന്തഃ പര രം
സ്വസ്തി ജത ഭ ം േവാ ധാരയധ്വം പര രം
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അധ്യായം 24

1 [ ാഹ്മണ]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
നാരദസ്യ ച സംവാദം ഋേഷർ േദവമതസ്യ ച
2 [േദവമത]
ജേന്താഃ സഞ്ജായമാനസ്യ കിം നു പൂർവം വർതേത

ാേണാ ഽപാനഃ സമാേനാ വാ വ്യാേനാ േവാദാന ഏവ ച
3 [നാരദ]
േയനായം സൃജ്യേത ജ സ് തേതാ ഽന്യഃ പൂർവം ഏതി തം

ാണദ്വന്ദ്വം ച വിേജ്ഞയം തിര്യഗം േചാർധ്വഗം ച യത്
4 [ദ്]
േകനായം സൃജ്യേത ജ ഃ കശ് ചാന്യഃ പൂർവം ഏതി തം

ാണദ്വന്ദ്വം ച േമ ഹി തിര്യഗ് ഊർധ്വം ച നിശ്ചയാത്
5 [ൻ]
സങ്കൽപാജ് ജായേത ഹർഷഃ ശബ്ദാദ് അപി ച ജായേത
രസാത് സഞ്ജായേത ചാപി രൂപാദ് അപി ച ജായേത
6 ർശാത് സഞ്ജായേത ചാപി ഗന്ധാദ് അപി ച ജായേത
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ ഹർേഷാ മിഥുന സംഭവഃ
7 കാമാത് സഞ്ജായേത ശു ം കാമാത് സഞ്ജായേത രസഃ
സമാനവ്യാന ജനിേത സാമാേന്യ ശു േശാണിേത
8 ശു ാച് േഛാണിത സംസൃഷ്ടാത് പൂർവം ാണഃ വർതേത

ാേണന വികൃേത ശുേ തേതാ ഽപാനഃ വർതേത
9 ാണാപാനാവ് ഇദം ദ്വന്ദ്വം അവാക്േചാർധ്വം ച ഗച്ഛതഃ
വ്യാനഃ സമാനശ് ൈചേവാഭൗ തിര്യഗ് ദ്വന്ദ്വത്വം ഉച്യേത
10 അഗ്നിർ ൈവ േദവതാഃ സർവാ ഇതി േവദസ്യ ശാസനം
സഞ്ജായേത ാഹ്മേണഷു ജ്ഞാനം ബുദ്ധിസമന്വിതം
11 തസ്യ ധൂമസ് തേമാ രൂപം രേജാ ഭസ്മ സുേരതസഃ
സത്ത്വം സഞ്ജായേത തസ്യ യ ക്ഷിപ്യേത ഹവിഃ
12 ആഘാരൗ സമാേനാ വ്യാനശ് േചതി യജ്ഞവിേദാ വിദുഃ

ാണാപാനാവ് ആജ്യഭാഗൗ തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
13 നിർദ്വന്ദ്വം ഇതി യത് ത്വ് ഏതത് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
14 അേഹാരാ ം ഇദം ദ്വന്ദ്വം തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
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ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
15 ഉേഭ ൈചവായേന ദ്വന്ദ്വം തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
16 ഉേഭ സത്യാനൃേത ദ്വന്ദ്വം തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
17 ഉേഭ ശുഭാശുേഭ ദ്വന്ദ്വം തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
18 സച് ചാസച് ൈചവ തദ് ദ്വന്ദ്വം തേയാർ മേധ്യ ഹുതാശനഃ
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
19 ഥമം സമാേനാ വ്യാേനാ വ്യസ്യേത കർമ േതന തത്
തൃതീയം തു സമാേനന പുനർ ഏവ വ്യവസ്യേത
20 ശാന്ത്യ് അർഥം വാമേദവം ച ശാന്തിർ ഹ്മ സനാതനം
ഏതദ് രൂപം ഉദാനസ്യ പരമം ാഹ്മണാ വിദുഃ
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അധ്യായം 25

1 [ ാഹ്മണ]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ചാതുർേഹാ വിധാനസ്യ വിധാനം ഇഹ യാദൃശം
2 തസ്യ സർവസ്യ വിധിവദ് വിധാനം ഉപേദക്ഷ്യേത
ശൃണു േമ ഗദേതാ ഭേ രഹസ്യം ഇദം ഉത്തമം
3 കരണം കർമ കർതാ ച േമാക്ഷ ഇത്യ് ഏവ ഭാമിനി
ചത്വാര ഏേത േഹാതാേരാ ൈയർ ഇദം ജഗദ് ആവൃതം
4 േഹാതൄണാം സാധനം ൈചവ ശൃണു സർവം അേശഷതഃ

ാണം ജിഹ്വാ ച ച ശ് ച ത്വക് ച േ ാ ം ച പഞ്ചമം
മേനാ ബുദ്ധിശ് ച സൈപ്തേത വിേജ്ഞയാ ഗുണേഹതവഃ
5 ഗേന്ധാ രസശ് ച രൂപം ച ശബ്ദഃ ർശശ് ച പഞ്ചമഃ
മന്തവ്യം അഥ േബാദ്ധവ്യം സൈപ്തേത കർമേഹതവഃ
6 ാതാ ഭക്ഷയിതാ ഷ്ടാ സ് ഷ്ടാ േ ാതാ ച പഞ്ചമഃ
മന്താ േബാദ്ധാ ച സൈപ്തേത വിേജ്ഞയാഃ കർതൃേഹതവഃ
7 സ്വഗുണം ഭക്ഷയന്ത്യ് ഏേത ഗുണവന്തഃ ശുഭാശുഭം
അഹം ച നിർഗുേണാ ഽേ തി സൈപ്തേത േമാക്ഷേഹതവഃ
8 വിദുഷാം ബുധ്യമാനാനാം സ്വം സ്വസ്ഥാനം യഥാവിധി
ഗുണാസ് േത േദവതാ ഭൂതാഃ സതതം ഭുഞ്ജേത ഹവിഃ
9 അദൻ ഹ്യ് അവിദ്വാൻ അന്നാനി മമേത്വേനാപപദ്യേത
ആത്മാർഥം പാചയൻ നിത്യം മമേത്വേനാപഹന്യേത
10 അഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണം ൈചവ മദ്യ പാനം ച ഹന്തി തം
സ ചാന്നം ഹന്തി തച് ചാന്നം സ ഹത്വാ ഹന്യേത ബുധഃ
11 അത്താ ഹ്യ് അന്നം ഇദം വിദ്വാൻ പുനർ ജനയതീശ്വരഃ
സ ചാന്നാജ് ജായേത തസ്മിൻ സൂേക്ഷ്മാ നാമ വ്യതി മഃ
12 മനസാ ഗമ്യേത യച് ച യച് ച വാചാ നിരുധ്യേത
േ ാേ ണ യേത യച് ച ച ഷാ യച് ച ദൃശ്യേത
13 ർേശന ശ്യേത യച് ച ാേണന ായേത ച യത്
മനഃഷഷ്ഠാനി സംയമ്യ ഹവീംഷ്യ് ഏതാനി സർവശഃ
14 ഗുണവത് പാവേകാ മഹ്യം ദീപ്യേത ഹവ്യവാഹനഃ
േയാഗയജ്ഞഃ വൃേത്താ േമ ജ്ഞാന ഹ്മ മേനാദ്ഭവഃ

ാണേസ്താേ ാ ഽപാന ശ ഃ സർവത്യാഗസു ദക്ഷിണഃ
15 കർമാനുമന്താ ഹ്മാ േമ കർതാധ്വര ഃ കൃത തിഃ
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കൃത ശാസ്താ തച് ഛാ ം അപവർേഗാ ഽസ്യ ദക്ഷിണാ
16 ഋചശ് ചാപ്യ് അ ശംസന്തി നാരായണ വിേദാ ജനാഃ
നാരായണായ േദവായ യദ് അബധ്നൻ പശൂൻ പുരാ
17 ത സാമാനി ഗായന്തി താനി ചാഹുർ നിദർശനം
േദവം നാരായണം ഭീരു സർവാത്മാനം നിേബാധ േമ
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