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അധ്യായം 51

1 [വ്]
തേതാ ഽഭ്യേചാദയത് കൃേഷ്ണാ യുജ്യതാം ഇതി ദാരുകം
മുഹൂർതാദ് ഇവ ചാചഷ്ട യുക്തം ഇത്യ് ഏവ ദാരുകഃ
2 തൈഥവ ചാനുയാ ാണി േചാദയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
സജ്ജയധ്വം യാസ്യാേമാ നഗരം ഗജസാഹ്വയം
3 ഇത്യ് ഉക്താഃ ൈസനികാസ് േത തു സജ്ജീഭൂതാ വിശാം പേത
ആചഖ ഃ സജ്ജം ഇത്യ് ഏവ പാർഥായാമിത േതജേസ
4 തതസ് തൗ രഥം ആസ്ഥായ യാതൗ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
വികുർവാണൗ കഥാശ് ചി ാഃ ീയമാണൗ വിശാം പേത
5 രഥസ്ഥം തു മഹാേതജാ വാസുേദവം ധനഞ്ജയഃ
പുനർ ഏവാ വീദ് വാക്യം ഇദം ഭരതസത്തമ
6 ത്വത് സാദാജ് ജയഃ ാേപ്താ രാജ്ഞാ വൃഷ്ണികുേലാദ്വഹ
നിഹതാഃ ശ വശ് ചാപി ാപ്തം രാജ്യം അകണ്ടകം
7 നാഥവന്തശ് ച ഭവതാ പാണ്ഡവാ മധുസൂദന
ഭവന്തം വം ആസാദ്യ തീർണാഃ സ്മ കുരു സാഗരം
8 വിശ്വകർമൻ നമസ് േത ഽ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വസംഭവ
യഥാഹം ത്വാ വിജാനാമി യഥാ ചാഹം ഭവൻ മനാഃ
9 ത്വത് േതജഃ സംഭേവാ നിത്യം കുതാേശാ മധുസൂദന
രതിഃ ീഡാമയീ തുഭ്യം മായാ േത േരാദസീ വിേഭാ
10 ത്വയി സർവം ഇദം വിശ്വം യദ് ഇദം സ്ഥാണുജംഗമം
ത്വം ഹി സർവം വികുരുേഷ ഭൂത ാമം സനാതനം
11 പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച തഥാ സ്ഥാവരജംഗമം
ഹസിതം േത ഽമലാ േജ്യാത്സ്നാ ഋതവശ് േച ിയാന്വയാഃ
12 ാേണാ വായുഃ സതതഗഃ േ ാേധാ മൃത ഃ സനാതനഃ

സാേദ ചാപി പദ്മാ ീർ നിത്യം ത്വയി മഹാമേത
13 രതിസ് തുഷ്ടിർ ധൃതിഃ ക്ഷാന്തിസ് ത്വയി േചദം ചരാചരം
ത്വം ഏേവഹ യുഗാേന്തഷു നിധനം േ ാച്യേസ ഽനഘ
14 സുദീർേഘണാപി കാേലന ന േത ശക്യാ ഗുണാ മയാ
ആത്മാ ച പരേമാ വ ം നമസ് േത നലിേനക്ഷണ
15 വിദിേതാ േമ ഽസി ദുർധർഷ നാരദാദ് േദവലാത് തഥാ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനാച് ൈചവ തഥാ കുരുപിതാമഹാത്
16 ത്വയി സർവം സമാസക്തം ത്വം ഏൈവേകാ ജേനശ്വരഃ
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യച് ചാനു ഹ സംയുക്തം ഏതദ് ഉക്തം ത്വയാനഘ
17 ഏതത് സർവം അഹം സമ്യഗ് ആചരിേഷ്യ ജനാർദന
ഇദം ചാദ്ഭുതം അത്യർഥം കൃതം അസ്മത് ിേയപ്സയാ
18 യത് പാേപാ നിഹതഃ സംേഖ്യ കൗരേവ്യാ ധൃതരാ ജഃ
ത്വയാ ദഗ്ധം ഹി തത് സൗന്യം മയാ വിജിതം ആഹേവ
19 ഭവതാ തത് കൃതം കർമ േയനാവാേപ്താ ജേയാ മയാ
ദുേര്യാധനസ്യ സം ാേമ തവ ബുദ്ധിപരാ ൈമഃ
20 കർണസ്യ ച വേധാപാേയാ യഥാവത് സ ദർശിതഃ
ൈസന്ധവസ്യ ച പാപസ്യ ഭൂരി വസ ഏവ ച
21 അഹം ച ീയമാേണന ത്വയാ േദവകിനന്ദന
യദ് ഉക്തസ് തത് കരിഷ്യാമി ന ഹി േമ ഽ വിചാരണാ
22 രാജാനം ച സമാസാദ്യ ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
േചാദയിഷ്യാമി ധർമജ്ഞ ഗമനാർഥം തവാനഘ
23 രുചിതം ഹി മൈമതത് േത ദ്വാരകാഗമനം േഭാ
അചിരാച് ൈചവ ദൃഷ്ടാ ത്വം മാതുലം മധുസൂദന
ബലേദവം ച ദുർധർഷം തഥാന്യാൻ വൃഷ്ണിപുംഗവാൻ
24 ഏവം സംഭാഷമാണൗ തൗ ാപ്തൗ വാരണസാഹ്വയം
തഥാ വിവിശതുശ് േചാഭൗ സ ഹൃഷ്ടനരാകുലം
25 തൗ ഗത്വാ ധൃതരാ സ്യ ഗൃഹം ശ ഗൃേഹാപമം
ദദൃശാേത മഹാരാജ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
26 വിദുരം ച മഹാബുദ്ധിം രാജാനം ച യുധിഷ്ഠിരം
ഭീമേസനം ച ദുർധർഷം മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ധൃതരാ ം ഉപാസീനം യുയു ം ചാപരാജിതം
27 ഗാന്ധാരീം ച മഹാ ാജ്ഞാം പൃഥാം കൃഷ്ണാം ച ഭാമിനീം
സുഭ ാദ്യാശ് ച താഃ സർവാ ഭരതാനാം ിയസ് തഥാ
ദദൃശാേത സ്ഥിതാഃ സർവാ ഗാന്ധാരീം പരിവാര്യ ൈവ
28 തതഃ സേമത്യ രാജാനം ധൃതരാ ം അരിന്ദമൗ
നിേവദ്യ നാമേധേയ േസ്വ തസ്യ പാദാവ് അഗൃഹ്ണതാം
29 ഗാന്ധാര്യാശ് ച പൃഥായാശ് ച ധർമരാജ്ഞസ് തൈഥവ ച
ഭീമസ്യ ച മഹാത്മാനൗ തഥാ പാദാവഗൃഹ്ണതാം
30 ക്ഷത്താരം ചാപി സ ജ്യ പൃഷ്ട്വാ കുശലം അവ്യയം
ൈതഃ സാർധം നൃപതിമ്ം വൃദ്ധം തതസ് തം പര പാസതാം
31 തേതാ നിശി മഹാരാജ ധൃതരാ ഃ കുരൂദ്വഹാൻ
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ജനാർദനം ച േമധാവീ വ്യസർജയത ൈവ ഗൃഹാൻ
32 േത ഽനുജ്ഞാതാ നൃപതിനാ യയുഃ സ്വം സ്വം നിേവശനം
ധനഞ്ജയ ഗൃഹാൻ ഏവ യയൗ കൃഷ്ണസ് തു വീര്യവാൻ
33 ത ാർചിേതാ യഥാന്യായം സർവകാൈമർ ഉപസ്ഥിതഃ
കൃഷ്ണഃ സുഷ്വാപ േമധാവീ ധനഞ്ജയ സഹായവാൻ
34 ഭാതായാം തു ശർവര്യാം കൃതപൂർവാഹ്ണിക ിയൗ
ധർമരാജസ്യ ഭവനം ജഗ്മതുഃ പരമാർചിതൗ
യ ാേസ്ത സ സഹാമാേത്യാ ധർമരാേജാ മഹാമനാഃ
35 തതസ് തൗ തത് വിശ്യാഥ ദദൃശാേത മഹാബലൗ
ധർമരാജാനം ആസീനം േദവരാജം ഇവാശ്വിനൗ
36 തൗ സമാസാദ്യ രാജാനം വാർേഷ്ണയ കുര പുംഗവൗ
നിഷീദതുർ അനുജ്ഞാതൗ ീയമാേണന േതന ൈവ
37 തതഃ സ രാജാ േമധാവീ വിവി േ ക്ഷ്യ താവ് ഉഭൗ
േ ാവാച വദതാം േ േഷ്ഠാ വചനം രാജസത്തമഃ
38 വിവി ഹി യുവാം മേന്യ വീരൗ യദുകുരൂദ്വഹൗ

ത കർതാസ്മി സർവം വാം നചിരാൻ മാ വിചാര്യതാം
39 ഇത്യ് ഉേക്ത ഫൽഗുനസ് ത ധർമരാജാനം അ വീത്
വിനീതവദ് ഉപാഗമ്യ വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
40 അയം ചിേരാഷിേതാ രാജൻ വാസുേദവഃ താപവാൻ
ഭവന്തം സമനുജ്ഞാപ്യ പിതരം ം ഇച്ഛതി
41 സ ഗേച്ഛദ് അഭ്യനുജ്ഞാേതാ ഭവതാ യദി മന്യേസ
ആനർതനഗരീം വീരസ് തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
42 [യ്]
പുണ്ഡരീകാക്ഷ ഭ ം േത ഗച്ഛ ത്വം മധുസൂദന
പുരീം ദ്വാരവതീം അദ്യ ം ശൂര സുതം ഭും
43 േരാചേത േമ മഹാബാേഹാ ഗമനം തവ േകശവ
മാതുലശ് ചിരദൃേഷ്ടാ േമ ത്വയാ േദവീ ച േദവകീ
44 മാതുലം വസുേദവം ത്വം ബലേദവം ച മാധവ
പൂജേയഥാ മഹാ ാജ്ഞ മദ്വാേക്യന യഥാർഹതഃ
45 സ്മേരഥാശ് ചാപി മാം നിത്യം ഭീമം ച ബലിനാം വരം
ഫൽഗുനം നകുലം ൈചവ സഹേദവം ച മാധവ
46 ആനർതാൻ അവേലാക്യ ത്വം പിതരം ച മഹാഭുജ
വൃഷ്ണീംശ് ച പുനർ ആഗേച്ഛർ ഹയേമേധ മമാനഘ
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47 സ ഗച്ഛ രത്നാന്യ് ആദായ വിവിധാനി വസൂനി ച
യച് ചാപ്യ് അന്യൻ മേനാജ്ഞം േത തദ് അപ്യ് ആദത്സ്വ സാത്വത
48 ഇയം ഹി വസുധാ സർവാ സാദാത് തവ മാധവ
അസ്മാൻ ഉപഗതാ വീര നിഹതാശ് ചാപി ശ വഃ
49 ഏവം വതി കൗരേവ്യ ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
വാസുേദേവാ വരഃ പുംസാം ഇദം വചനം അ വീത്
50 തൈവവ രത്നാനി ധനം ച േകവലം; ധരാ ച കൃത്സ്നാ തു മഹാഭുജാദ്യ ൈവ
യദ് അസ്തി ചാന്യദ് വിണം ഗൃേഹഷു േമ; ത്വം ഏവ തേസ്യശ്വര നിത്യം
ഈശ്വരഃ
51 തേഥത്യ് അേഥാക്തഃ തിപൂജിതസ് തദാ; ഗദാ േജാ ധർമസുേതന വീര്യ 
വാൻ
പിതൃഷ്വസാം അഭ്യവദദ് യഥാവിധി; സ ജിതശ് ചാപ്യ് അഗമത് ദക്ഷിണം
52 തയാ സ സമ്യക് തിനന്ദിതസ് തദാ; തൈഥവ സർൈവർ വിദുരാദിഭിസ്
തതഃ
വിനിര്യയൗ നാഗപുരാദ് ഗദാ േജാ; രേഥന ദിേവ്യന ചതുര ജാ ഹരിഃ
53 രഥം സുഭ ാം അധിേരാപ്യ ഭാമിനീം; യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുമേത ജനാർദനഃ
പിതൃഷ്വസായാശ് ച തഥാ മഹാഭുേജാ; വിനിര്യയൗ പൗരജനാഭിസംവൃതഃ
54 തം അന്വഗാദ് വാനരവര്യ േകതനഃ; സ സാത്യക്തിർ മാ വതീസുതാവ്
അപി
അഗാധ ബുദ്ധിർ വിദുരശ് ച മാധവം; സ്വയം ച ഭീേമാ ഗജരാജവി മഃ
55 നിവർതയിത്വാ കുരു രാ വർധനാംസ്; തതഃ സ സർവാൻ വിദുരം ച
വീര്യവാൻ
ജനാർദേനാ ദാരുകം ആഹ സ ത്വരഃ; േചാദയാശ്വാൻ ഇതി സാത്യകിസ്
തദാ
56 തേതാ യയൗ ശ ഗണ മർദനഃ; ശിനി വീരാനുഗേതാ ജനാർദനഃ
യഥാ നിഹത്യാരി ഗണാഞ് ശത തുർ; ദിവം തഥാനർതപുരീം താപവാൻ
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അധ്യായം 52

1 [വ്]
തഥാ യാന്തം വാർേഷ്ണയം ദ്വാരകാം ഭരതർഷഭാഃ
പരിഷ്വജ്യ ന്യവർതന്ത സാനുയാ ാഃ പരന്തപാഃ
2 പുനഃ പുനശ് ച വാർേഷ്ണയം പര്യഷ്വജത ഫൽഗുനഃ
ആ ച ർവിഷയാച് ൈചനം ദദർശ ച പുനഃ പുനഃ
3 കൃേ ൈണവ ച താം പാർേഥാ േഗാവിേന്ദ വിനിേവശിതാം
സഞ്ജഹാര തദാ ദൃഷ്ടിം കൃഷ്ണശ് ചാപ്യ് അപരാജിതഃ
4 തസ്യ യാേണ യാന്യ് ആസൻ നിമിത്താനി മഹാത്മനഃ
ബഹൂന്യ് അദ്ഭുതരൂപാണി താനി േമ ഗദതഃ ശൃണു
5 വായുർ േവേഗന മഹതാ രഥസ്യ പുരേതാ വവൗ
കുർവൻ നിഃശർകരം മാർഗം വിരജ ം അകണ്ടകം
6 വവർഷ വാസവശ് ചാപി േതായം ശുചി സുഗന്ധി ച
ദിവ്യാനി ൈചവ പുഷ്പാണി പുരതഃ ശാർമ്ഗധന്വനഃ
7 സ യാേതാ മഹാബാഹുഃ സേമഷു മരു ധന്വസു
ദദർശാഥ മുനിേ ഷ്ഠം ഉത്തങ്കം അമിതൗജസം
8 സ തം സ ജ്യ േതജസ്വീ മുനിം പൃഥുല േലാചനഃ
പൂജിതസ് േതന ച തദാ പര്യപൃച്ഛദ് അനാമയം
9 സ പൃഷ്ടഃ കുശലം േതന സ ജ്യ മധുസൂദനം
ഉത്തേങ്കാ ാഹ്മണേ ഷ്ഠസ് തതഃ പ ച്ഛ മാധവം
10 കച് ചിച് ഛൗേര ത്വയാ ഗത്വാ കുരുപാണ്ഡവസദ്മ തത്
കൃതം സൗ ാ ം അചലം തൻ േമ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
11 അഭിസന്ധായ താൻ വീരാൻ ഉപാവൃേത്താ ഽസി േകശവ
സംബന്ധിനഃ സുദയിതാൻ സതതം വൃഷ്ണിപുംഗവ
12 കച് ചിത് പാ സുതാഃ പഞ്ച ധൃതരാ സ്യ ചാത്മജാഃ
േലാേകഷു വിഹരിഷ്യന്തി ത്വയാ സഹ പരന്തപ
13 സ്വരാേ ഷു ച രാജാനഃ കച് ചിത് ാപ്സ്യന്തി ൈവ സുഖം
കൗരേവഷു ശാേന്തഷു ത്വയാ നാേഥന മാധവ
14 യാ േമ സംഭാവനാ താത ത്വയി നിത്യം അവർതത
അപി സാ സഫലാ കൃഷ്ണ കൃതാ േത ഭരതാൻ തി
15 [വാ]
കൃേതാ യേത്നാ മയാ ഹ്മൻ സൗ ാേ കൗരവാൻ തി
ന ചാശക്യന്ത സന്ധാതും േത ഽധർമരുചേയാ മയാ
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16 തതസ് േത നിധനം ാപ്താഃ സർേവ സ സുതബാന്ധവാഃ
ന ദിഷ്ടം അഭ്യതി ാ ം ശക്യം ബുദ്ധ്യാ ബേലന വാ
മഹർേഷ വിദിതം നൂനം സർവം ഏതത് തവാനഘ
17 േത ഽത്യ ാമൻ മതിം മഹ്യം ഭീഷ്മസ്യ വിദുരസ്യ ച
തേതാ യമക്ഷയം ജ ഃ സമാസാേദ്യതേരതരം
18 പഞ്ച ൈവ പാണ്ഡവാഃ ശിഷ്ടാ ഹതമി ാ ഹതാത്മജാഃ
ധാർതരാ ാശ് ച നിഹതാഃ സർേവ സ സുതബാന്ധവാഃ
19 ഇത്യ് ഉക്തവചേന കൃേഷ്ണ ഭൃശം േ ാധസമന്വിതഃ
ഉത്തങ്കഃ ത വാൈചനം േരാഷാദ് ഉത്ഫാല്യ േലാചേന
20 യസ്മാച് ഛേക്തന േത കൃഷ്ണ ന ാതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
സംബന്ധിനഃ ിയാസ് തസ്മാച് ഛേപ്സ്യ ഽഹം ത്വാം അസംശയം
21 ന ച േത സഭം യസ്മാത് േത നിഗൃഹ്യ നിവർതിതാഃ
തസ്മാൻ മന പരീതസ് ത്വാം ശപ്സ്യാമി മധുസൂദന
22 ത്വയാ ഹി ശേക്തന സതാ മിഥ്യാചാേരണ മാധവ
ഉപചീർണാഃ കുരുേ ഷ്ഠാ യസ് ത്വ് ഏതാൻ സമുേപക്ഷഥാഃ
23 [വാ]
ശൃണു േമ വിസ്തേരേണദം യദ് വേക്ഷ്യ ഭൃഗുനന്ദന
ഗൃഹാണാനുനയം ചാപി തപസ്വീ ഹ്യ് അസി ഭാർഗവ
24 ത്വാ ത്വം ഏതദ് അധ്യാത്മം മുേഞ്ചഥാഃ ശാപം അദ്യ ൈവ
ന ച മാം തപസാൽേപന ശേക്താ ഽഭിഭവിതും പുമാൻ
25 ന ച േത തപേസാ നാശം ഇച്ഛാമി ജപതാം വര
തപസ് േത സുമഹദ് ദീപ്തം ഗുരവശ് ചാപി േതാഷിതാഃ
26 കൗമാരം ഹ്മചര്യം േത ജാനാമി ദ്വിജസത്തമ
ദുഃഖാർജിതസ്യ തപസസ് തസ്മാൻ േനച്ഛാമി േത വ്യയം
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അധ്യായം 53

1 [ഉ]
ഹി േകശവ തേത്ത്വന ത്വം അധ്യാത്മം അനിന്ദിതം
ത്വാ േ േയാ ഽധിധാസ്യാമി ശാപം വാ േത ജനാർദന

2 [വാ]
തേമാ രജശ് ച സത്ത്വം ച വിദ്ധി ഭാവാൻ മദാ യാൻ
തഥാ രു ാൻ വസൂംശ് ചാപി വിദ്ധി മത് ഭവാൻ ദ്വിജ
3 മയി സർവാണി ഭൂതാനി സർവഭൂേതഷു ചാപ്യ് അഹം
സ്ഥിത ഇത്യ് അഭിജാനീഹി മാ േത ഽഭൂദ് അ സംശയഃ
4 തഥാ ൈദത്യ ഗണാൻ സർവാൻ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാൻ
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ വിദ്ധി മത് ഭവാൻ ദ്വിജ
5 സദ് അസച് ൈചവ യത് ാഹുർ അവ്യക്തം വ്യക്തം ഏവ ച
അക്ഷരം ച ക്ഷരം ൈചവ സർവം ഏതൻ മദ് ആത്മകം
6 േയ ചാ േമഷു ൈവ ധർമാശ് ചതുർഷു വിഹിതാ മുേന
ൈദവാനി ൈചവ കർമാണി വിദ്ധി സർവം മദ് ആത്മകം
7 അസച് ച സദ് അസച് ൈചവ യദ് വിശ്വം സദ് അസതഃ പരം
തതഃ പരം നാസ്തി ൈചവ േദവേദവാത് സനാതനാത്
8 ഓങ്കാര പഭവാൻ േവദാൻ വിദ്ധി മാം ത്വം ഭൃഗൂദ്വഹ
യൂപം േസാമം തൈഥേവഹ ിദശാപ്യായനം മേഖ
9 േഹാതാരം അപി ഹവ്യം ച വിദ്ധി മാം ഭൃഗുനന്ദന
അധ്വര ഃ കൽപകശ് ചാപി ഹവിഃ പരമസം തം
10 ഉദ്ഗാതാ ചാപി മാം സ്തൗതി ഗീതേഘാൈഷർ മഹാധ്വേര

ായശ്ചിേത്തഷു മാം ഹ്മഞ് ശാന്തി മംഗലവാചകാഃ
വന്തി വിശ്വകർമാണം സതതം ദ്വിജസത്തമാഃ

11 വിദ്ധി മഹ്യം സുതം ധർമം അ ജം ദ്വിജസത്തമ
മാനസം ദയിതം വി സർവഭൂതദയാത്മകം
12 ത ാഹം വർതമാൈനശ് ച നിവൃൈത്തർശ് ൈചവ മാനൈവഃ
ബഹ്വീഃ സംസരമാേണാ ൈവ േയാനീർ ഹി ദ്വിജസത്തമ
13 ധർമസംരക്ഷണാർഥായ ധർമസംസ്ഥാപനായ ച
ൈതസ് ൈതർ േവൈഷശ് ച രൂൈപശ് ച ിഷു േലാേകഷു ഭാർഗവ
14 അഹം വി ർ അഹം ഹ്മാ ശേ ാ ഽഥ ഭവാപ്യയഃ
ഭൂത ാമസ്യ സർവസ്യ ഷ്ടാ സംഹാര ഏവ ച
15 അധർേമ വർതമാനാനാം സർേവഷാം അഹം അപ്യ് ഉത
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ധർമസ്യ േസതും ബധ്നാമി ചലിേത ചലിേത യുേഗ
താസ് താ േയാനീഃ വിശ്യാഹം ജാനാം ഹിതകാമ്യയാ
16 യദാ ത്വ് അഹം േദവ േയാനൗ വർതാമി ഭൃഗുനന്ദന
തദാഹം േദവവത് സർവം ആചരാമി ന സംശയഃ
17 യദാ ഗന്ധർവേയാനൗ തു വർതാമി ഭൃഗുനന്ദന
തദാ ഗന്ധർവവച് േചഷ്ടാഃ സർവാശ് േചഷ്ടാമി ഭാർഗവ
18 നാഗേയാനൗ യദാ ൈചവ തദാ വർതാമി നാഗവത്
യക്ഷരാക്ഷസ േയാനീശ് ച യഥാവദ് വിചരാമ്യ് അഹം
19 മാനുേഷ്യ വർതമാേന തു കൃപണം യാചിതാ മയാ
ന ച േത ജാതസംേമാഹാ വേചാ ഗൃഹ്ണന്തി േമ ഹിതം
20 ഭയം ച മഹദ് ഉദ്ദിശ്യ ാസിതാഃ കുരേവാ മയാ

േദ്ധവ ഭൂത്വാ ച പുനർ യഥാവദ് അനുദർശിതാഃ
21 േത ഽധർേമേണഹ സംയുക്താഃ പരീതാഃ കാലധർമണാ
ധർേമണ നിഹതാ യുേദ്ധ ഗതാഃ സ്വർഗം ന സംശയഃ
22 േലാേകഷു പാണ്ഡവാശ് ൈചവ ഗതാഃ ഖ്യാതിം ദ്വിേജാത്തമ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
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അധ്യായം 54

1 [ഉ]
അഭിജാനാമി ജഗതഃ കർതാരം ത്വാം ജനാർദന
നൂനം ഭവത് സാേദാ ഽയം ഇതി േമ നാസ്തി സംശയഃ
2 ചിത്തം ച സു സന്നം േമ ത്വദ് ഭാവഗതം അച ത
വിനിവൃത്തശ് ച േമ േകാപ ഇതി വിദ്ധി പരന്തപ
3 യദി ത്വ് അനു ഹം കം ചിത് ത്വേത്താ ഽർേഹാ ഽഹം ജനാർദന

ം ഇച്ഛാമി േത രൂപം ഐശ്വരം തൻ നിദർശയ
4 [വ്]
തതഃ സ തൈസ്മ ീതാത്മാ ദർശയാം ആസ തദ് വപുഃ
ശാശ്വതം ൈവഷ്ണവം ധീമാൻ ദദൃേശ യദ് ധനഞ്ജയഃ
5 സ ദദർശ മഹാത്മാനം വിശ്വരൂപം മഹാഭുജം
വിസ്മയം ച യയൗ വി സ് തദ് ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഐശ്വരം
6 [ഉ]
വിശ്വകർമൻ നമസ് േത ഽ യസ്യ േത രൂപം ഈദൃശം
പദ്ഭ്യാം േത പൃഥിവീ വ്യാപ്താ ശിരസാ ചാവൃതം നഭഃ
7 ദ്യാവാപൃഥിേവ്യാർ യൻ മധ്യം ജഠേരണ തദ് ആവൃതം
ഭുജാഭ്യാം ആവൃതാശ് ചാശാസ് ത്വം ഇദം സർവം അച ത
8 സംഹരസ്വ പുനർ േദവരൂപം അക്ഷയ്യം ഉത്തമം
പുനസ് ത്വാം േസ്വന രൂേപണ ം ഇച്ഛാമി ശാശ്വതം
9 [വ്]
തം ഉവാച സന്നാത്മാ േഗാവിേന്ദാ ജനേമജയ
വരം വൃണീേഷ്വതി തദാ തം ഉത്തേങ്കാ ഽ വീദ് ഇദം
10 പര്യാപ്ത ഏഷ ഏവാദ്യ വരസ് ത്വേത്താ മഹാദ േത
യത് േത രൂപം ഇദം കൃഷ്ണ പശ്യാമി ഭവാപ്യയം
11 തം അ വീത് പുനഃ കൃേഷ്ണാ മാ ത്വം അ വിചാരയ
അവശ്യം ഏതത് കർതവ്യം അേമാഘം ദർശനം മമ
12 [ഉ]
അവശ്യ കരണീയം ൈവ യദ്യ് ഏതൻ മന്യേസ വിേഭാ
േതായം ഇച്ഛാമി യേ ഷ്ടം മരുഷ്വ് ഏതദ് ധി ദുർലഭം
13 [വ്]
തതഃ സംഹൃത്യ തത് േതജഃ േ ാവാേചാത്തങ്കം ഈശ്വരഃ
ഏഷ്ടേവ്യ സതി ചിേന്ത്യാ ഽഹം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ദ്വാരകാം യയൗ
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14 തതഃ കദാ ചിദ് ഭഗവാൻ ഉത്തങ്കസ് േതായകാങ്ക്ഷയാ
തൃഷിതഃ പരിച ാമ മരൗ സസ്മാര ചായുതം
15 തേതാ ദിഗ്വാസസം ധീമാൻ മാതംഗം മലപങ്കിനം
അപശ്യത മരൗ തസ്മിഞ് ശ്വയൂഥപരിവാരിതം
16 ഭീഷണം ബദ്ധനി ിംശം ബാണകാർമുകധാരിണം
തസ്യാധഃ േ ാതേസാ ഽപശ്യദ് വാരി ഭൂരി ദ്വിേജാത്തമഃ
17 സ്മരന്ന് ഏവ ച തം ാഹ മാതംഗഃ ഹസന്ന് ഇവ
ഏഹ്യ് ഉത്തങ്ക തീച്ഛസ്വ മേത്താ വാരി ഭൃഗൂദ്വഹ
കൃപാ ഹിേമ സുമഹതീ ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ തൃട് സമാഹതം
18 ഇത്യ് ഉക്തസ് േതന സ മുനിസ് തത് േതായം നാഭ്യനന്ദത
ചിേക്ഷപ ച സ തം ധീമാൻ വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിർ അച തം
19 പുനഃ പുനശ് ച മാതംഗഃ പിബേസ്വതി തം അ വീത്
ന ചാപിബത് സ സേ ാധഃ ഭിേതനാന്തർ ആത്മനാ
20 സ തഥാ നിശ്ചയാത് േതന ത്യാഖ്യാേതാ മഹാത്മനാ
ശ്വഭിഃ സഹ മഹാരാജ തൈ വാന്തരധീയത
21 ഉത്തങ്കസ് തം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ തേതാ ീഡിത മാനസഃ
േമേന ലബ്ധം ആത്മാനം കൃേഷ്ണനാമി ഘാതിനാ
22 അഥ േതൈനവ മാർേഗണ ശംഖച ഗദാധരഃ
ആജഗാമ മഹാബാഹുർ ഉത്തങ്കശ് ൈചനം അ വീത്
23 ന യുക്തം താദൃശം ദാതും ത്വയാ പുരുഷസത്തമ
സലിലം വി മുേഖ്യേഭ്യാ മാതംഗേ ാതസാ വിേഭാ
24 ഇത്യ് ഉക്തവചനം ധീമാൻ മഹാബുദ്ധിർ ജനാർദനഃ
ഉത്തങ്കം ക്ഷ്ണയാ വാചാ സാന്ത്വയന്ന് ഇദം അ വീത്
25 യാദൃേശേനഹ രൂേപണ േയാഗ്യം ദാതും വൃേതന ൈവ
താദൃശം ഖലു േമ ദത്തം ത്വം തു തൻ നാവബുധ്യേസ
26 മയാ ത്വദർഥമുേക്താ ഹി വ പാണിഃ പുരന്ദരഃ
ഉത്തങ്കായാമൃതം േദഹി േതായരൂപം ഇതി ഭുഃ
27 സ മാം ഉവാച േദേവേ ാ ന മർേത്യാ ഽമർത്യതാം േജത്
അന്യം അൈസ്മ വരം േദഹീത്യ് അസകൃദ് ഭൃഗുനന്ദന
28 അമൃതം േദയം ഇത്യ് ഏവ മേയാക്തഃ സ ശചീപതിഃ
സ മാം സാദ്യ േദേവ ഃ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
29 യദി േദയം അവശ്യം ൈവ മാതംേഗാ ഽഹം മഹാദ േത
ഭൂത്വാമൃതം ദാസ്യാമി ഭാർഗവായ മഹാത്മേന
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30 യദ്യ് ഏവം തിഗൃഹ്ണാതി ഭാർഗേവാ ഽമൃതം അദ്യ ൈവ
ദാതും ഏഷ ഗച്ഛാമി ഭാർഗവായാമൃതം േഭാ
ത്യാഖ്യാതസ് ത്വ് അഹം േതന ന ദദ്യാം ഇതി ഭാർഗവ

31 സ തഥാ സമയം കൃത്വാ േതന രൂേപണ വാസവഃ
ഉപസ്ഥിതസ് ത്വയാ ചാപി ത്യാഖ്യാേതാ ഽമൃതം ദദത്
ചണ്ഡാല രൂപീ ഭവഗാൻ സുമഹാംസ് േത വ്യതി മഃ
32 യത് തു ശക്യം മയാ കർതും ഭൂയ ഏവ തേവപ്സിതം
േതാേയപ്സാം തവ ദുർധർഷ കരിേഷ്യ സഫലാം അഹം
33 േയഷ്വ് അഹഃസു തവ ഹ്മൻ സലിേലച്ഛാ ഭവിഷ്യതി
തദാ മരൗ ഭവിഷ്യന്തി ജലപൂർണാഃ പേയാധരാഃ
34 രസവച് ച ദാസ്യന്തി േത േതായം ഭൃഗുനന്ദന
ഉത്തങ്ക േമധാ ഇത്യ് ഉക്താഃ ഖ്യാതിം യാസ്യന്തി ചാപി േത
35 ഇത്യ് ഉക്തഃ ീതിമാൻ വി ഃ കൃേഷ്ണന സ ബഭൂവ ഹ
അദ്യാപ്യ് ഉത്തങ്ക േമഘാശ് ച മരൗ വർഷന്തി ഭാരത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 51 15

അധ്യായം 55

1 [ജ്]
ഉത്തങ്കഃ േകന തപസാ സംയുക്തഃ സുമഹാതപാഃ
യഃ ശാപം ദാതുകാേമാ ഽഭൂദ് വിഷ്ണേവ ഭവിഷ്ണേവ
2 [വ്]
ഉത്തേങ്കാ മഹതാ യുക്തസ് തപസാ ജനേമജയ
ഗുരു ഭക്തഃ സ േതജസ്വീ നാന്യം കം ചിദ് അപൂജയത്
3 സർേവഷാം ഋഷിപു ാണാം ഏഷ ചാസീൻ മേനാരഥഃ
ഔത്തങ്കീം ഗുരുവൃത്തിം ൈവ ാ യാം ഇതി ഭാരത
4 ഗൗതമസ്യ തു ശിഷ്യാണാം ബഹൂനാം ജനേമജയ
ഉത്തേങ്ക ഽഭ്യധികാ ീതിഃ േസ്നഹശ് ൈചവാഭവത് തദാ
5 സ തസ്യ ദമശൗചാഭ്യാം വി ാേന്തന ച കർമണാ
സമ്യക് ൈചേവാപചാേരണ ഗൗതമഃ ീതിമാൻ അഭൂത്
6 അഥ ശിഷ്യസഹ ാണി സമനുജ്ഞായ ഗൗതമഃ
ഉത്തങ്കം പരയാ ീത്യാ നാഭ്യനുജ്ഞാതും ഐച്ഛത
7 തം േമണ ജരാ താത തിേപേദ മഹാമുനിം
ന ചാന്വബുധ്യത തദാ സ മുനിർ ഗുരുവത്സലഃ
8 തതഃ കദാ ചിദ് രാേജ കാഷ്ഠാന്യ് ആനയിതും യയൗ
ഉത്തങ്കഃ കാഷ്ഠഭാരം ച മഹാന്തം സമുപാനയത്
9 സ തു ഭാരാഭിഭൂതാത്മാ കാഷ്ഠഭാരം അരിന്ദമം
നിഷ്പിേപഷ ക്ഷിതൗ രാജൻ പരി ാേന്താ ബുഭുക്ഷിതഃ
10 തസ്യ കാേഷ്ഠ വിലഗ്നാഭൂജ് ജടാ രൂപ്യസമ ഭാ
തതഃ കാൈഷ്ഠഃ സഹ തദാ പപാത ധരണീതേല
11 തതഃ സ ഭാരനിഷ്പിഷ്ടഃ ധാവിഷ്ടശ് ച ഭാർഗവഃ
ദൃഷ്ട്വാ താം വയേസാ ഽവസ്ഥാം രുേരാദാർതസ്വരം തദാ
12 തേതാ ഗുരു സുതാ തസ്യ പദ്മപ നിേഭക്ഷണാ
ജ ാഹാ ണി സുേ ാണീ കേരണ പൃഥുേലാചനാ
പിതുർ നിേയാഗാദ് ധർമജ്ഞാ ശിരസാവനതാ തദാ
13 തസ്യാ നിേപതതുർ ദഗ്ധൗ കരൗ ൈതർ അ ബി ഭിഃ
ന ഹി താൻ അ പാതാൻ ൈവ ശക്താ ധാരയിതും മഹീ
14 ഗൗതമസ് ത്വ് അ വീദ് വി ം ഉത്തങ്കം ീതമാനസഃ
കസ്മാത് താത തവാേദ്യഹ േശാേകാത്തരം ഇദം മനഃ
സ ൈസ്വരം ഹി വി ർേഷ േ ാതും ഇച്ഛാമി േത വചഃ
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15 [ഉ]
ഭവദ്ഗേതന മനസാ ഭവത് ിയചികീർഷയാ
ഭവദ് ഭക്തിഗേതേനഹ ഭവദ് ഭാവാനുേഗന ച
16 ജേരയം നാവബുദ്ധാ േമ നാഭിജ്ഞാതം സുഖം ച േമ
ശതവർേഷാഷിതം ഹി ത്വം ന മാം അഭ്യനുജാനഥാഃ
17 ഭവതാ ഹ്യ് അഭ്യനുജ്ഞാതാഃ ശിഷ്യാഃ ത്യവരാ മയാ
ഉപപന്നാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
18 [ഗ്]
ത്വത് ീതിയുേക്തന മയാ ഗുരുശു ഷയാ തവ
വ്യതി ാമൻ മഹാൻ കാേലാ നാവബുേദ്ധാ ദ്വിജർഷഭ
19 കിം ത്വ് അദ്യ യദി േത ദ്ധാ ഗമനം തി ഭാർഗവ
അനുജ്ഞാം ഗൃഹ്യ മത്തസ് ത്വം ഗൃഹാൻ ഗച്ഛസ്വ മാചിരം
20 [ഉ]
ഗുർവർഥം കിം യച്ഛാമി ഹി ത്വം ദ്വിജസത്തമ
തം ഉപാകൃത്യ ഗേച്ഛയം അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ വിേഭാ
21 [ഗ്]
ദക്ഷിണാ പരിേതാേഷാ ൈവ ഗുരൂണാം സദ്ഭിർ ഉച്യേത
തവ ഹ്യ് ആചരേതാ ഹ്മംസ് തുേഷ്ടാ ഽഹം ൈവ ന സംശയഃ
22 ഇത്ഥം ച പരിതുഷ്ടം മാം വിജാനീഹി ഭൃഗൂദ്വഹ
യുവാ േഷാഡശവർേഷാ ഹി യദ് അദ്യ ഭവിതാ ഭവാൻ
23 ദദാമി പത്നീം കന്യാം ച സ്വാം േത ദുഹിതരം ദ്വിജ
ഏതാം ഋേത ഹി നാന്യാ ൈവ ത്വത് േതേജാ ഽർഹതി േസവിതും
24 തതസ് താം തിജ ാഹ യുവാ ഭൂത്വാ യശസ്വിനീം
ഗുരുണാ ചാഭ്യനുജ്ഞാേതാ ഗുരു പത്നീം അഥാ വീത്
25 കിം ഭവൈത്യ യച്ഛാമി ഗുർവർഥം വിനിയുങ്ക്ഷ്വ മാം

ിയം ഹി തവ കാങ്ക്ഷാമി ാൈണർ അപി ധൈനർ അപി
26 യദ് ദുർലഭം ഹി േലാേക ഽസ്മിൻ രത്നം അത്യദ്ഭുതം ഭേവത്
തദ് ആനേയയം തപസാ ന ഹി േമ ഽ ാസ്തി സംശയഃ
27 [അ]
പരിതുഷ്ടാസ്മി േത പു നിത്യം ഭഗവതാ സഹ
പര്യാപ്തേയ തദ് ഭ ം േത ഗച്ഛ താത യേഥച്ഛകം
28 [വ്]
ഉത്തങ്കസ് തു മഹാരാജ പുനർ ഏവാ വീദ് വചഃ
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ആജ്ഞാപയസ്വ മാം മാതഃ കർതവ്യം ഹി ിയം തവ
29 [അ]
സൗദാസ പത്ന്യാ വിദിേത ദിേവ്യ ൈവ മണികുണ്ഡേല
േത സമാനയ ഭ ം േത ഗുർവർഥഃ സുകൃേതാ ഭേവത്
30 സ തേഥതി തി ത്യ ജഗാമ ജനേമജയ
ഗുരു പത്നീ ിയാർഥം ൈവ േത സമാനയിതും തദാ
31 സ ജഗാമ തതഃ ശീ ം ഉത്തേങ്കാ ാഹ്മണർഷഭഃ
സൗദാസം പുരുഷാദം ൈവ ഭിക്ഷിതും മണികുണ്ഡേല
32 ഗൗതമസ് ത്വ് അ വീത് പത്നീം ഉത്തേങ്കാ നാദ്യ ദൃശ്യേത
ഇതി പൃഷ്ടാ തം ആചഷ്ട കുണ്ഡലാർഥം ഗതം തു ൈവ
33 തതഃ േ ാവാച പത്നീം സ ന േത സമ്യഗ് ഇദം കൃതം
ശപ്തഃ സ പാർഥിേവാ നൂനം ാഹ്മണം തം വധിഷ്യതി
34 [അ]
അജാനന്ത്യാ നിയുക്തഃ സ ഭഗവൻ ാഹ്മേണാ ഽദ്യ േമ
ഭവത് സാദാൻ ന ഭയം കിം ചിത് തസ്യ ഭവിഷ്യതി
35 ഇത്യ് ഉക്തഃ ാഹ താം പത്നീം ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി ഗൗതമഃ
ഉത്തേങ്കാ ഽപി വേന ശൂേന്യ രാജാനം തം ദദർശ ഹ
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അധ്യായം 56

1 [വ്]
സ തം ദൃഷ്ട്വാ തഥാ ഭൂതം രാജാനം േഘാരദർശനം
ദീർഘശ്മ ധരം നൄണാം േശാണിേതന സമുക്ഷിതം
2 ചകാര ന വ്യഥാം വിേ ാ രാജാ ത്വ് ഏനം അഥാ വീത്

ത ത്ഥായ മഹാേതജാ ഭയകർതാ യേമാപമഃ
3 ദിഷ്ട്യാ ത്വം അസി കല്യാണ ഷേഷ്ഠ കാേല മമാന്തികം
ഭക്ഷം മൃഗയമാണസ്യ സ ാേപ്താ ദ്വിജസത്തമ
4 [ഉ]
രാജൻ ഗുർവർഥിനം വിദ്ധി ചരന്തം മാം ഇഹാഗതം
ന ച ഗുർവർഥം ഉദ ക്തം ഹിംസ്യം ആഹുർ മനീഷിണഃ
5 [ർ]
ഷേഷ്ഠ കാേല മമാഹാേരാ വിഹിേതാ ദ്വിജസത്തമ
ന ച ശക്യഃ സമു ം ധിേതന മയാദ്യ ൈവ
6 [ഉ]
ഏവം അ മഹാരാജ സമയഃ ിയതാം തു േമ
ഗുർവർഥം അഭിനിർവർത്യ പുനർ ഏഷ്യാമി േത വശം
7 സം തശ് ച മയാ േയാ ഽർേഥാ ഗുരേവ രാജസത്തമ
ദദാസി വി മുേഖ്യഭ്യസ് ത്വം ഹി രത്നാനി സർവശഃ
8 ദാതാ ത്വം ച നരവ്യാ പാ ഭൂതഃ ക്ഷിതാവ് ഇഹ
പാ ം തി േഹ ചാപി വിദ്ധി മാം നൃപസത്തമ
9 ഉപാകൃത്യ ഗുേരാർ അർഥം ത്വദ് ആയത്തം അരിന്ദമ
സമേയേനഹ രാേജ പുനർ ഏഷ്യാമി േത വശം
10 സത്യം േത തിജാനാമി നാ മിഥ്യാസ്തി കിം ചന
അനൃതം േനാക്തപൂർവം േമ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുേതാ ഽന്യഥാ
11 [സ്]
യദി മത്തസ് ത്വദ് ആയേത്താ ഗുർവർഥഃ കൃത ഏവ സഃ
യദി ചാസ്മി തി ാഹ്യഃ സാ തം തദ് വീഹി േമ
12 [ഉ]

തി ാേഹ്യാ മേതാ േമ ത്വം സൈദവ പുരുഷർഷഭ
േസാ ഽഹം ത്വാം അനുസ ാേപ്താ ഭിക്ഷിതും മണികുണ്ഡേല
13 [സ്]
പത്ന്യാസ് േത മമ വി ർേഷ രുചിേര മണികുണ്ഡേല
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വരയാർഥം ത്വം അന്യം ൈവ തം േത ദാസ്യമി സു ത
14 [ഉ]
അലം േത വ്യപേദേശന മാണം യദി േത വയം

യച്ഛ കുണ്ഡേല േമ ത്വം സത്യവാഗ് ഭവ പാർഥിവ
15 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തസ് ത്വ് അ വീദ് രാജാ തം ഉത്തങ്കം പുനർ വചഃ
ഗച്ഛ മദ്വചനാദ് േദവീം ഹി േദഹീതി സത്തമ
16 ൈസവം ഉക്താ ത്വയാ നൂനം മദ്വാേക്യന ശുചിസ്മിതാ

ദാസ്യതി ദ്വിജേ ഷ്ഠ കുണ്ഡേല േത ന സംശയഃ
17 [ഉ]
ക്വ പത്നീ ഭവതഃ ശക്യാ മയാ ം നേരശ്വര
സ്വയം വാപി ഭവാൻ പത്നീം കിമർഥം േനാപസർപതി
18 [സ്]

ക്ഷ്യേത താം ഭവാൻ അദ്യ കസ്മിംശ് ചിദ് വനനിർഝേര
ഷേഷ്ഠ കാേല ന ഹി മയാ സാ ശക്യാ ം അദ്യ ൈവ
19 ഉത്തങ്കസ് തു തേഥാക്തഃ സ ജഗാമ ഭരതർഷഭ
മദയന്തീം ച ദൃഷ്ട്വാ േസാ ഽജ്ഞാപയത് സ്വം േയാജനം
20 സൗദാസ വചനം ത്വാ തതഃ സാ പൃഥുേലാചനാ

ത വാച മഹാബുദ്ധിം ഉത്തങ്കം ജനേമജയ
21 ഏവം ഏതൻ മഹാ ഹ്മൻ നാനൃതം വദേസ ഽനഘ
അഭിജ്ഞാനം തു കിം ചിത് ത്വം സമാേനതും ഇഹാർഹസി
22 ഇേമ ഹി ദിേവ്യ മണികുണ്ഡേല േമ; േദവാശ് ച യക്ഷാശ് ച മേഹാരഗാശ് ച
ൈതസ് ൈതർ ഉപാൈയഃ പരിഹർതു കാമാശ്; ഛിേ ഷു നിത്യം പരിതർകയ 
ന്തി
23 നിക്ഷിപ്തം ഏതദ് ഭുവി പന്നഗാസ് തു; രത്നം സമാസാദ്യ പരാമൃേഷയുഃ
യക്ഷാസ് തേഥാച്ഛിഷ്ട ധൃതം സുരാശ് ച; നി ാവശം ത്വാ പരിധർഷേയയുഃ
24 ഛിേ ഷ്വ് ഏേതഷു ഹി സദാ ഹ്യ് അധൃേഷ്യഷു ദ്വിജർഷഭ
േദവരാക്ഷസനാഗാനാം അ മേത്തന ധാര്യേത
25 സ്യേന്ദേത ഹി ദിവാ രുക്മം രാ ൗ ച ദ്വിജസത്തമ
നക്തം നക്ഷ താരാണാം ഭാം ആക്ഷിപ്യ വർതേത
26 ഏേത ഹ്യ് ആമുച്യ ഭഗവൻ ത്പിപാസാ ഭയം കുതഃ
വിഷാഗ്നിശ്വാപേദഭ്യശ് ച ഭയം ജാതു ന വിദ്യേത
27 േസ്വന ൈചേത ആമുേക്ത ഭവേതാ സ്വേക തദാ
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അനുരൂേപണ ചാമുേക്ത തത് മാേണ ഹി ജായതഃ
28 ഏവംവിേധ മൈമേത ൈവ കുണ്ഡേല പരമാർചിേത

ിഷു േലാേകഷു വിഖ്യാേത തദ് അഭിജ്ഞാനം ആനയ
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അധ്യായം 57

1 [വ്]
സ മി സഹം ആസാദ്യ ത്വ് അഭിജ്ഞാനം അയാചത
തൈസ്മ ദദാവ് അഭിജ്ഞാനം സ േചക്ഷ്വാകുവരസ് തദാ
2 [സ്]
ന ൈചൈവഷാ ഗതിഃ േക്ഷമ്യാ ന ചാന്യാ വിദ്യേത ഗതിഃ
ഏതൻ േമ മതം ആജ്ഞായ യച്ഛ മണികുണ്ഡേല
3 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തസ് താം ഉത്തങ്കസ് തു ഭർതുർ വാക്യം അഥാ വീത്

ത്വാ ച സാ തതഃ ാദാത് തൈസ്മ േത മണികുണ്ഡേല
4 അവാപ്യ കുണ്ഡേല േത തു രാജാനം പുനർ അ വീത്
കിം ഏതദ് ഗുഹ്യ വചനം േ ാതും ഇച്ഛാമി പാർഥിവ
5 [സ്]

ജാ നിസർവാദ് വി ാൻ ൈവ ക്ഷ ിയാഃ പൂജയന്തി ഹ
വിേ ഭ്യശ് ചാപി ബഹേവാ േദാഷാഃ ാദുർഭവന്തി നഃ
6 േസാ ഽഹം ദ്വിേജഭ്യഃ ണേതാ വി ാദ് േദാഷം അവാപ്തവാൻ
ഗതിം അന്യാം ന പശ്യാമി മദയന്തീ സഹായവാൻ
സ്വർഗദ്വാരസ്യ ഗമേന സ്ഥാേന േചഹ ദ്വിേജാത്തമ
7 ന ഹി രാജ്ഞാ വിേശേഷണ വിരുേദ്ധന ദ്വിജാതിഭിഃ
ശക്യം നൃേലാേക സംസ്ഥാതും േ ത്യ വാ സുഖം ഏധിതും
8 തദ് ഇേഷ്ട േത മൈയൈവേത ദേത്ത േസ്വ മണികുണ്ഡേല
യഃ കൃതസ് േത ഽദ്യ സമയഃ സഫലം തം കുരുഷ്വ േമ
9 [ഉ]
രാജംസ് തേഥഹ കർതാസ്മി പുനർ ഏഷ്യാമി േത വശം

ശ്നം തു കം ചിത് ം ത്വാം വ്യവസിേഷ്യ പരന്തപ
10 [സ്]

ഹി വി യഥാകാമം തിവക്താസ്മി േത വചഃ
േഛത്താസ്മി സംശയം േത ഽദ്യ ന േമ ഽ ാസ്തി വിചാരണാ
11 [ഉ]

ാഹുർ വാക് സംഗതം മി ം ധർമൈനപുണ്യ ദർശിനഃ
മിേ ഷു യശ് ച വിഷമഃ േസ്തന ഇത്യ് ഏവ തം വിദുഃ
12 സ ഭവാൻ മി താം അദ്യ സ ാേപ്താ മമ പാർഥിവ
സ േമ ബുദ്ധിം യച്ഛസ്വ സമാം ബുദ്ധിമതാം വര
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13 അവാപ്താർേഥാ ഽഹം അേദ്യഹ ഭവാംശ് ച പുരുഷാദകഃ
ഭവത് സകാശം ആഗ ം ക്ഷമം മമ ന േവതി വാ
14 [സ്]
ക്ഷമം േചദ് ഇഹ വക്തവ്യം മയാ ദ്വിജ വേരാത്തമ
മത്സമീപം ദ്വിജേ ഷ്ഠ നാഗന്തവ്യം കഥം ചന
15 ഏവം തവ പശ്യാമി േ േയാ ഭൃഗുകുേലാദ്വഹ
ആഗച്ഛേതാ ഹി േത വി ഭേവൻ മൃത ർ അസംശയം
16 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ രാജ്ഞാ ക്ഷമം ബുദ്ധിമതാ ഹിതം
സമനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം അഹല്യാം തി ജഗ്മിവാൻ
17 ഗൃഹീത്വാ കുണ്ഡേല ദിേവ്യ ഗുരു പത്ന്യാഃ ിയം കരഃ
ജേവന മഹതാ ായാദ് ഗൗതമസ്യാ മം തി
18 യഥാ തേയാ രക്ഷണം ച മദയന്ത്യാഭിഭാഷിതം
തഥാ േത കുണ്ഡേല ബദ്ധ്വാ തഥാ കൃഷ്ണാജിേന ഽനയത്
19 സ കസ്മിംശ് ചിത് ധാവിഷ്ടഃ ഫലഭാര സമന്വിതം
ബില്വം ദദർശ കസ്മിംശ് ചിദ് ആരുേരാഹ ധാന്വിതഃ
20 ശാഖാസ്വ് ആസജ്യ തൈസ്യവ കൃഷ്ണാജിനം അരിന്ദമ
യസ്മിംസ് േത കുണ്ഡേല ബേദ്ധ തദാ ദ്വിജ വേരണ ൈവ
21 വിശീർണബന്ധേന തസ്മിൻ ഗേത കൃഷ്ണാജിേന മഹീം
അപശ്യദ് ഭുജഗഃ കശ് ചിത് േത ത മണികുണ്ഡേല
22 ഐരാവത കുേലാത്പന്നഃ ശീേ ാ ഭൂത്വാ തദാ സ ൈവ
വിദശ്യാേസ്യന വൽമീകം വിേവശാഥ സകുണ്ഡേല
23 ിയമാേണ തു ദൃഷ്ട്വാ സകുണ്ഡേല ഭുജേഗന ഹ
പപാത വൃക്ഷാത് േസാേദ്വേഗാ ദുഃഖാത് പരമേകാപനഃ
24 സ ദണ്ഡകാഷ്ഠം ആദായ വൽമീകം അഖനത് തദാ
േ ാധാമർഷാഭിതപ്താംഗസ് തേതാ ൈവ ദ്വിജപുംഗവഃ
25 തസ്യ േവഗം അസഹ്യം തം അസഹന്തീ വസുന്ധരാ
ദണ്ഡകാഷ്ഠാഭിനുന്നാംഗീ ചചാല ഭൃശം ആതുരാ
26 തതഃ ഖനത ഏവാഥ വി ർേഷർ ധരണീതലം
നാഗേലാകസ്യ പന്ഥാനം കർതുകാമസ്യ നിശ്ചയാത്
27 രേഥന ഹരിയുേക്തന തം േദശം ഉപജഗ്മിവാൻ
വ പാണിർ മഹാേതജാ ദദർശ ച ദ്വിേജാത്തമം
28 സ തു തം ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ തസ്യ ദുഃേഖന ദുഃഖിതഃ
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ഉത്തങ്കം അ വീത് താത ൈനതച് ഛക്യം ത്വേയതി ൈവ
29 ഇേതാ ഹി നാഗേലാേകാ ൈവ േയാജനാനി സഹ ശഃ
ന ദണ്ഡകാഷ്ഠ സാധ്യം ച മേന്യ കാര്യം ഇദം തവ
30 [ഉ]
നാഗേലാേക യദി ഹ്മൻ ന ശേക്യ കുണ്ഡേല മയാ

ാ ം ാണാൻ വിേമാക്ഷ്യാമി പശ്യതസ് േത ദ്വിേജാത്തമ
31 യദാ സ നാശകത് തസ്യ നിശ്ചയം കർതും അന്യഥാ
വ പാണിസ് തദാ ദണ്ഡം വ ാേ ണ യുേയാജ ഹ
32 തേതാ വ ഹാൈരസ് ൈതർ ദാര്യമാണാ വസുന്ധരാ
നാഗേലാകസ്യ പന്ഥാനം അകേരാജ് ജനേമജയ
33 സ േതന മാർേഗണ തദാ നാഗേലാകം വിേവശ ഹ
ദദർശ നാഗേലാകം ച േയാജനാനി സഹ ശഃ
34 കാര നിചൈയർ ദിൈവ്യർ മണിമുക്താഭ്യല ൈതഃ
ഉപപന്നം മഹാഭാഗ ശാതകുംഭമൈയസ് തഥാ
35 വാപീഃ സ്ഫടികേസാപാനാ നദീശ് ച വിമേലാദകാഃ
ദദർശ വൃക്ഷാംശ് ച ബഹൂൻ നാനാദ്വിജ ഗണായുതാൻ
36 തസ്യ േലാകസ്യ ച ദ്വാരം ദദർശ സ ഭൃഗൂദ്വഹഃ
പഞ്ചേയാജനവിസ്താരം ആയതം ശതേയാജനം
37 നാഗേലാകം ഉത്തങ്കസ് തു േ ക്ഷ്യ ദീേനാ ഽഭവത് തദാ
നിരാശശ് ചാഭവത് താത കുണ്ഡലാഹരേണ പുനഃ
38 ത േ ാവാച തുരഗസ് തം കൃഷ്ണ േശ്വതവാലധിഃ
താ ാസ്യ േനതഃ കൗരവ്യ ജ്വലന്ന് ഇവ േതജസാ
39 ധമസ്വ് ആപാനം ഏതൻ േമ തതസ് ത്വം വി ലൽപ്സ്യേസ
ഐരാവത സുേതേനഹ തവാനീേത ഹി കുണ്ഡേല
40 മാ ജുഗുപ്സാം കൃഥാഃ പു ത്വം അ ാർേഥ കഥം ചന
ത്വൈയതദ് ധി സമാചീർണം ഗൗതമസ്യാ േമ തദാ
41 [ഉ]
കഥം ഭവന്തം ജാനീയാം ഉപാധ്യായാ മം തി
യൻ മയാ ചീർണ പൂർവം ച േ ാതും ഇച്ഛാമി തദ് ധ്യഹം
42 [അഷ്വ]
ഗുേരാർ ഗുരും മാം ജാനീഹി ജ്വലിതം ജാതേവദസം
ത്വയാ ഹ്യ് അഹം സദാ വത്സ ഗുേരാർ അർേഥ ഽഭിപൂജിതഃ
43 സതതം പൂജിേതാ വി ശുചിനാ ഭൃഗുനന്ദന
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തസ്മാച് േ േയാ വിധാസ്യാമി തൈവവം കുരു മാചിരം
44 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തഥാകാർഷീദ് ഉത്തങ്കശ് ചി ഭാനുനാ
ഘൃതാർചിഃ ീതിമാംശ് ചാപി ജജ്വാല ദിധക്ഷയാ
45 തേതാ ഽസ്യ േരാമകൂേപേഭ്യാ ധ്മായമാനസ്യ ഭാരത
ഘനഃ ാദുരഭൂദ് ധൂേമാ നാഗേലാകഭയാവഹഃ
46 േതന ധൂേമന സഹസാ വർധമാേനന ഭാരത
നാഗേലാേക മഹാരാജ ന ജ്ഞായത കിം ചന
47 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് സർവം ഐരാവത നിേവശനം
വാസുകി മുഖാനാം ച നാഗാനാം ജനേമജയ
48 ന കാശന്ത േവശ്മാനി ധൂമരുദ്ധാനി ഭാരത
നീഹാരസംവൃതാനീവ വനാനി ഗിരയസ് തഥാ
49 േത ധൂമരക്തനയനാ വഹ്നി േതേജാ ഽഭിതാപിതാഃ
ആജ ർ നിശ്ചയം ജ്ഞാതും ഭാർഗവസ്യാതി േതജസഃ
50 ത്വാ ച നിശ്ചയം തസ്യ മഹർേഷസ് തിഗ്മേതജസഃ
സം ാന്തമനസഃ സർേവ പൂജാം ച ർ യഥാവിധി
51 സർേവ ാഞ്ജലേയാ നാഗാ വൃദ്ധബാല പുേരാഗമാഃ
ശിേരാഭിഃ ണിപേത്യാചുഃ സീദ ഭഗവന്ന് ഇതി
52 സാദ്യ ാഹ്മണം േത തു പാദ്യം അർഘ്യം നിേവദ്യ ച

ായച്ഛൻ കുണ്ഡേല ദിേവ്യ പന്നഗാഃ പരമാർചിേത
53 തതഃ സ ജിേതാ നാൈഗസ് തേ ാത്തങ്കഃ താപവാൻ
അഗ്നിം ദക്ഷിണം കൃത്വാ ജഗാമ ഗുരുസദ്മ തത്
54 സ ഗത്വാ ത്വരിേതാ രാജൻ ഗൗതമസ്യ നിേവശനം

ായച്ഛത് കുണ്ഡേല ദിേവ്യ ഗുരു പൈത്ന്യ തദാനഘ
55 ഏവം മഹാത്മനാ േതന ീംൽ േലാകാഞ് ജനേമജയ
പരി മ്യാഹൃേത ദിേവ്യ തതസ് േത മണികുണ്ഡേല
56 ഏവം ഭാവഃ സ മുനിർ ഉത്തേങ്കാ ഭരതർഷഭ
പേരണ തപസാ യുേക്താ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
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അധ്യായം 58

1 [ജ്]
ഉത്തങ്കായ വരം ദത്ത്വാ േഗാവിേന്ദാ ദ്വിജസത്തമ
അത ഊർധ്വം മഹാബാഹുഃ കിം ചകാര മഹായശാഃ
2 [വ്]
ദത്ത്വാ വരം ഉത്തങ്കായ ായാത് സാത്യകിനാ സഹ
ദ്വാരകാം ഏവ േഗാവിന്ദഃ ശീ േവൈഗർ മഹാഹൈയഃ
3 സരാംസി ച നദീശ് ൈചവ വനാനി വിവിധാനി ച
അതി മ്യ സസാദാഥ രമ്യാം ദ്വാരവതീം പുരീം
4 വർതമാേന മഹാരാജ മേഹ ൈരവതകസ്യ ച
ഉപായാത് പുണ്ഡരീകാേക്ഷാ യുയുധാനാനുഗസ് തദാ
5 അല തസ് തു സ ഗിരിർ നാനാരൂപവിചി ിൈതഃ
ബഭൗ രുക്മമൈയഃ കാൈശഃ സർവതഃ പുരുഷർഷഭ
6 കാഞ്ചന ഗ്ഭിർ അ ്യാഭിഃ സുമേനാഭിസ് തൈഥവ ച
വാേസാ ഭിശ് ച മഹാൈശലഃ കൽപവൃൈക്ഷശ് ച സർവശഃ
7 ദീപവൃൈക്ഷശ് ച സൗവർൈണർ അഭീക്ഷ്ണം ഉപേശാഭിതഃ
ഗുഹാ നിർജ്ഝര േദേശഷു ദിവാ ഭൂേതാ ബഭൂവ ഹ
8 പതാകാഭിർ വിചി ാഭിഃ സ ഘണ്ടാഭിഃ സമന്തതഃ
പുംഭിഃ ീഭിശ് ച സംഘുഷ്ടഃ ഗീത ഇവ ചാഭവത്
അതീവ േ ക്ഷണീേയാ ഽഭൂൻ േമരുർ മുനിഗൈണർ ഇവ
9 മത്താനാം ഹൃഷ്ടരൂപാണാം ീണാം പുംസാം ച ഭാരത
ഗായതാം പർവേത സ്യ ദിവ ഗ് ഇവ നിസ്വനഃ
10 മത്തമത്തസംമത്ത േക്ഷ്വഡിേതാത്കൃഷ്ട സ ലാ
തഥാ കില കിലാ ശൈബ്ദർ ഭൂർ അഭൂത് സുമേനാഹരാ
11 വിപണാപണവാൻ രേമ്യാ ഭക്ഷ്യേഭാജ്യ വിഹാരവാൻ
വ മാേല്യാത്കര യുേതാ വീണാ േവണുമൃദംഗവാൻ
12 സുരാൈമേരയ മിേ ണ ഭക്ഷ്യേഭാേജ്യന ൈചവ ഹ
ദീനാന്ധ കൃപണാദിേഭ്യാ ദീയമാേനന ചാനിശം
ബഭൗ പരമകല്യാേണാ മഹസ് തസ്യ മഹാഗിേരഃ
13 പുണ്യാവസഥവാൻ വീര പുണ്യകൃദ്ഭിർ നിേഷവിതഃ
വിഹാേരാ വൃഷ്ണിവീരാണാം മേഹ ൈരവതകസ്യ ഹ
സ നേഗാ േവശ്മ സങ്കീർേണാ േദവേലാക ഇവാബഭൗ
14 തദാ ച കൃഷ്ണ സാംനിധ്യം ആസാദ്യ ഭരതർഷഭ
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ശ സദ്മ തീകാേശാ ബഭൂവ സ ഹി ൈശലരാട്
15 തതഃ സ ജ്യമാനഃ സ വിേവശ ഭവനം ശുഭം
േഗാവിന്ദഃ സാത്യകിശ് ൈചവ ജഗാമ ഭവനം സ്വകം
16 വിേവശ ച സ ഹൃഷ്ടാത്മാ ചിരകാല വാസകഃ
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ദാനേവഷ്വ് ഇവ വാസവഃ
17 ഉപയാതം തു വാർേഷ്ണയം േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാസ് തദാ
അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാത്മാനം േദവാ ഇവ ശത തും
18 സ താൻ അഭ്യർച്യ േമധാവീ പൃഷ്ട്വാ ച കുശലം തദാ
അഭ്യവാദയത ീതഃ പിതരം മാതരം തഥാ
19 താഭ്യാം ച സമ്പരിഷ്വക്തഃ സാന്ത്വിതശ് ച മഹാഭുജഃ
ഉേപാപവിഷ്ടസ് ൈതഃ സർൈവർ വൃഷ്ണിഭിഃ പരിവാരിതഃ
20 സ വി ാേന്താ മഹാേതജാഃ കൃതപാദാവേസചനഃ
കഥയാം ആസ തം കൃഷ്ണഃ പൃഷ്ടഃ പി ാ മഹാഹവം
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അധ്യായം 59

1 [വാ]
തവാൻ അസ്മി വാർേഷ്ണയ സം ാമം പരമാദ്ഭുതം

നരാണാം വദതാം പു കേഥാദ്ഘാേതഷു നിത്യശഃ
2 ത്വം തു ത്യക്ഷദർശീ ച കാര്യജ്ഞശ് ച മഹാഭുജ
തസ്മാത് ഹി സം ാമം യാഥാതേഥ്യന േമ ഽനഘ
3 യഥാ തദ് അഭവദ് യുദ്ധം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ഭീഷ്മ കർണ കൃപ േ ാണ ശല്യാദിഭിർ അനുത്തമം
4 അേന്യഷാം ക്ഷ ിയാണാം ച കൃതാ ാണാം അേനകശഃ
നാനാേവഷാകൃതിമതാം നാനാേദശനിവാസിനാം
5 ഇത്യ് ഉക്തഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ പി ാ മാതുസ് തദന്തിേക
ശശംസ കുരുവീരാണാം സം ാേമ നിധനം യഥാ
6 [വാ]
അത്യദ്ഭുതാനി കർമാണി ക്ഷ ിയാണാം മഹാത്മനാം
ബഹുലത്വാൻ ന സംഖ്യാതും ശക്യാന്യ് അബ്ദ ശൈതർ അപി
7 ാധാന്യതസ് തു ഗദതഃ സമാേസൈനവ േമ ശൃണു
കർമാണി പൃഥിവീശാനാം യഥാവദ് അമര ദ േത
8 ഭീഷ്മഃ േസനാപതിർ അഭൂദ് ഏകാദശ ചമൂപതിഃ
കൗരവ്യഃ കൗരേവയാണാം േദവാനാം ഇവ വാസവഃ
9 ശിഖണ്ഡീ പാ പു ാണാം േനതാ സപ്ത ചമൂപതിഃ
ബഭൂവ രക്ഷിേതാ ധീമാൻ ധീമതാ സവ്യസാചിനാ
10 േതഷാം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം ദശാഹാനി മഹാത്മനാം
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച സുമഹദ് േരാമഹർഷണം
11 തതഃ ശിഖണ്ഡീ ഗാംേഗയം അയുധ്യന്തം മഹാഹേവ
ജഘാന ബഭുഭിർ ബാൈണഃ സഹ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
12 അകേരാത് സ തതഃ കാലം ശരതൽപഗേതാ മുനിഃ
അയനം ദക്ഷിണം ഹിത്വാ സ ാേപ്ത േചാത്തരായേണ
13 തതഃ േസനാപതിർ അഭൂദ് േ ാേണാ ഽ വിദുഷാം വരഃ

വീരഃ കൗരേവ സ്യ കാേവ്യാ ൈദത്യ പേതർ ഇവ
14 അക്ഷൗഹിണീഭിഃ ശിഷ്ടാഭിർ നവഭിർ ദ്വിജസത്തമഃ
സംവൃതഃ സമര ാഘീ ഗുപ്തഃ കൃപ വൃഷാദിഭിഃ
15 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് ത്വ് അഭൂൻ േനതാ പാണ്ഡവാനാം മഹാ വിത്
ഗുേപ്താ ഭീേമന േതജസ്വീ മിേ ണ വരുേണാ യഥാ
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16 പഞ്ച േസനാ പരിവൃേതാ േ ാണ േ ർ മഹാമനാഃ
പിതുർ നികാരാൻ സം ത്യ രേണ കർമാകേരാൻ മഹത്
17 തസ്മിംസ് േത പൃഥിവീപാലാ േ ാണ പാർഷത സംഗേര
നാനാ ദിഗ് ആഗതാ വീരാഃ ായേശാ നിധനം ഗതാഃ
18 ദിനാനി പഞ്ച തദ് യുദ്ധം അഭൂത് പരമദാരുണം
തേതാ േ ാണഃ പരി ാേന്താ ധൃഷ്ടദ മ്ന വശംഗതഃ
19 തതഃ േസനാപതിർ അഭൂത് കർേണാ ദൗേര്യാധേന ബേല
അക്ഷൗഹിണീഭിഃ ശിഷ്ടാഭിർ വൃതഃ പഞ്ചഭിർ ആഹേവ
20 തി സ് തു പാ പു ാണാം ചേമ്വാ ബീഭ പാലിതാഃ
ഹത വീര ഭൂയിഷ്ഠാ ബഭൂവുഃ സമവസ്ഥിതാഃ
21 തതഃ പാർഥം സമാസാദ്യ പതംഗ ഇവ പാവകം
പഞ്ചത്വം അഗമത് സൗതിർ ദ്വിതീേയ ഽഹനി ദാരുേണ
22 ഹേത കർേണ തു കൗരവ്യാ നിരുത്സാഹാ ഹതൗജസഃ
അക്ഷൗഹിണീഭിസ് തിസൃഭിർ മേ ശം പര്യവാരയൻ
23 ഹതവാഹന ഭൂയിഷ്ഠാഃ പാണ്ഡവാസ് തു യുധിഷ്ഠിരം
അക്ഷൗഹിണ്യാ നിരുത്സാഹാഃ ശിഷ്ടയാ പര്യവാരയൻ
24 അവധീൻ മ രാജാനം കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തസ്മിംസ് തഥാർധ ദിവേസ കർമകൃത്വാ സുദുഷ്കരം
25 ഹേത ശേല്യ തു ശകുനിം സഹേദേവാ മഹാമനാഃ
ആഹർതാരം കേലസ് തസ്യ ജഘാനാമിത വി മഃ
26 നിഹേത ശകുനൗ രാജാ ധാർതരാ ഃ സുദുർമനാഃ
അപാ ാമദ് ഗദാപാണിർ ഹതഭൂയിഷ്ഠ ൈസനികഃ
27 തം അന്വധാവത് സ്ര േദ്ധാ ഭീമേസനഃ താപവാൻ

േദ ൈദ്വപായേന ചാപി സലിലസ്ഥം ദദർശ തം
28 തതഃ ശിേഷ്ടന ൈസേന്യന സമന്താത് പരിവാര്യ തം
ഉേപാപവിവിശുർ ഹൃഷ്ടാ ദസ്ഥം പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
29 വിഗാഹ്യ സലിലം ത്വ് ആശു വാഗ് ബാൈണർ ഭൃശവിക്ഷതഃ
ഉത്ഥായ സഗദാപാണിർ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതഃ
30 തതഃ സ നിഹേതാ രാജാ ധാർതരാേ ാ മഹാമൃേധ
ഭീമേസേനന വി മ്യ പശ്യതാം പൃഥിവീക്ഷിതാം
31 തതസ് തത് പാണ്ഡവം ൈസന്യം സംസുപ്തം ശിബിേര നിശി
നിഹതം േ ാണപുേ ണ പിതുർ വധം അമൃഷ്യതാ
32 ഹതപു ാ ഹതബലാ ഹതമി ാ മയാ സഹ
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യുയുധാന ദ്വിതീേയന പഞ്ച ശിഷ്ടാഃ സ്മ പാണ്ഡവാഃ
33 സൈഹവ കൃപ േഭാജാഭ്യാം ൗണിർ യുദ്ധാദ് അമുച്യത
യുയു ശ് ചാപി കൗരേവ്യാ മുക്തഃ പാണ്ഡവ സം യാത്
34 നിഹേത കൗരേവേ ച സാനുബേന്ധ സുേയാധേന
വിദുരഃ സഞ്ജയശ് ൈചവ ധർമരാജം ഉപസ്ഥിതൗ
35 ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം അഹാന്യ് അഷ്ടാദശ േഭാ
യ േത പൃഥിവീപാലാ നിഹതാഃ സ്വർഗം ആവസൻ
36 [വ്]
ശൃണ്വതാം തു മഹാരാജ കഥാം താം േരാമഹർഷണീം
ദുഃഖഹർഷപരിേ ശാ വൃഷ്ണീനാം അഭവംസ് തദാ
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അധ്യായം 60

1 [വ്]
കഥയന്ന് ഏവ തു തദാ വാസുേദവഃ താപവാൻ
മഹാഭാരത യുദ്ധം തത് കഥാേന്ത പിതുർ അ തഃ
2 അഭിമേന്യാർ വധം വീരഃ േസാ ഽത്യ ാമത ഭാരത
അ ിയം വസുേദവസ്യ മാ ഭൂദ് ഇതി മഹാമനാഃ
3 മാ ദൗഹി വധം ത്വാ വസുേദേവാ മഹാത്യയം
ദുഃഖേശാകാഭിസന്തേപ്താ ഭേവദ് ഇതി മഹാമതിഃ
4 സുഭ ാ തു തം ഉത് ാന്തം ആത്മജസ്യ വധം രേണ
ആചക്ഷ്വ കൃഷ്ണ സൗഭ വധം ഇത്യ് അപതദ് ഭുവി
5 താം അപശ്യൻ നിപതിതാം വസുേദവഃ ക്ഷിതൗ തദാ
ദൃൈഷ്ട്വവ ച പപാേതാർവ്യാം േസാ ഽപി ദുഃേഖന മൂർഛിതഃ
6 തതഃ സ ദൗഹി വധാദ് ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
വസുേദേവാ മഹാരാജ കൃഷ്ണം വാക്യം അഥാ വീത്
7 നനു ത്വം പുണ്ഡരീകാക്ഷ സത്യവാഗ് ഭുവി വി തഃ
യദ് ദൗഹി വധം േമ ഽദ്യ ന ഖ്യാപയസി ശ ഹൻ
8 തദ് ഭാഗിേനയ നിധനം തേത്ത്വനാചക്ഷ്വ േമ വിേഭാ
സദൃശാക്ഷസ് തവ കഥം ശ ഭിർ നിഹേതാ രേണ
9 ദുർമരം ബത വാർേഷ്ണയ കാേല ഽ ാേപ്ത നൃഭിഃ സദാ
യ േമ ദൃദയം ദുഃഖാച് ഛതധാ ന വിദീര്യേത
10 കിം അ വീത് ത്വാ സം ാേമ സുഭ ാം മാതരം തി
മാം ചാപി പുണ്ഡരീകാക്ഷ ചപലാക്ഷഃ ിേയാ മമ
11 ആഹവം പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ കച് ചിൻ ന നിഹതഃ പൈരഃ
കച് ചിൻ മുഖം ന േഗാവിന്ദ േതനാജൗ വികൃതം കൃതം
12 സ ഹി കൃഷ്ണ മഹാേതജാഃ ാഘന്ന് ഇവ മമാ തഃ
ബാലഭാേവന വിജയം ആത്മേനാ ഽകഥയത് ഭുഃ
13 കച് ചിൻ ന വികൃേതാ ബാേലാ േ ാണകർണകൃപാദിഭിഃ
ധരണ്യാം നിഹതഃ േശേത തൻ മമാചക്ഷ്വ േകശവ
14 സ ഹി േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച കർണം ച രഥിനാം വരം

ർധേത സ്മ രേണ നിത്യം ദുഹിതുഃ പു േകാ മമ
15 ഏവംവിധം ബഹു തദാ വിലപന്തം സുദുഃഖിതം
പിതരം ദുഃഖിതതേരാ േഗാവിേന്ദാ വാക്യം അ വീത്
16 ന േതന വികൃതം വ ം കൃതം സം ാമമൂർധനി
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ന പൃഷ്ഠതഃ കൃതശ് ചാപി സം ാമസ് േതന ദുസ്തരഃ
17 നിഹത്യ പൃഥിവീപാലാൻ സഹ ശതസംഘശഃ
േഖദിേതാ േ ാണകർണാഭ്യാം ദൗഃശാസനി വശംഗതഃ
18 ഏേകാ ഹ്യ് ഏേകന സതതം യുധ്യമാേനാ യദി േഭാ
ന സ ശേക്യത സം ാേമ നിഹ ം അപി വ ിണാ
19 സമാഹൂേത തു സം ാേമ പാർേഥ സംശപ്തൈകസ് തദാ
പര്യവാര്യത സ്ര ൈദ്ധഃ സ േ ാണാദിഭിർ ആഹേവ
20 തതഃ ശ ക്ഷയം കൃത്വാ സുമഹാന്തം രേണ പിതുഃ
ദൗഹി സ് തവ വാർേഷ്ണയ ദൗഃ ശാസനി വശംഗതഃ
21 നൂനം ച സ ഗതഃ സ്വർഗം ജഹി േശാകം മഹാമേത
ന ഹി വ്യസനം ആസാദ്യ സീദേന്ത സൻ നരാഃ ക്വ ചിത്
22 േ ാണകർണ ഭൃതേയാ േയന തിസമാസിതാഃ
രേണ മേഹ തിമാഃ സ കഥം നാ യാദ് ദിവം
23 സ േശാകം ജഹി ദുർധർഷം മാ ച മന വശം ഗമഃ
ശ പൂതാം ഹി സ ഗതിം ഗതഃ പരപുരഞ്ജയഃ
24 തസ്മിംസ് തു നിഹേത വീേര സുഭേ യം സ്വസാ മമ
ദുഃഖാർതാർേഥാ പൃഥാം ാപ്യ കുരരീവ നനാദ ഹ
25 ൗപദീം ച സമാസാദ്യ പര്യപൃച്ഛത ദുഃഖിതാ
ആേര്യ ക്വ ദാരകാഃ സർേവ ം ഇച്ഛാമി താൻ അഹം
26 അസ്യാസ് തു വചനം ത്വാ സർവാസ് താഃ കുരു േയാഷിതഃ
ഭുജാഭ്യാം പരിഗൃൈഹ്യനാം ചു ശുഃ പരമാർതവത്
27 ഉത്തരാം ചാ വീദ് ഭ ാ ഭേ ഭർതാ ക്വ േത ഗതഃ
ക്ഷി ം ആഗമനം മഹ്യം തൈസ്മ ത്വം േവദയസ്വ ഹ
28 നനു നാമ സ ൈവരാടി ത്വാ മമ ഗിരം പുരാ
ഭവനാൻ നിഷ്പതത്യ് ആശു കസ്മാൻ നാേഭ്യതി േത പതിഃ
29 അഭിമേന്യാ കുശലിേനാ മാതുലാസ് േത മഹാരഥാഃ
കുശലം ചാ വൻ സർേവ ത്വാം യുയു ം ഇഹാഗതം
30 ആചക്ഷ്വ േമ ഽദ്യ സം ാമം യഥാപൂർവം അരിന്ദമ
കസ്മാദ് ഏവ വിപലതീം നാേദ്യഹ തിഭാഷേസ
31 ഏവമാദി തു വാർേഷ്ണയ്യാസ് തദ് അസ്യാഃ പരിേദവിതം

ത്വാ പൃഥാ സുദുഃഖാർതാ ശൈനർ വാക്യം അഥാ വീത്
32 സുഭേ വാസുേദേവന തഥാ സാത്യകിനാ രേണ
പി ാ ച പാലിേതാ ബാലഃ സ ഹതഃ കാലധർമണാ
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33 ഈദൃേശാ മർത്യധർേമാ ഽയം മാ ശുേചാ യദുനന്ദിനി
പുേ ാ ഹി തവ ദുർധർഷഃ സ ാപ്തഃ പരമാം ഗതിം
34 കുേല മഹതി ജാതാസി ക്ഷ ിയാണാം മഹാത്മനാം
മാ ശുചശ് ചപലാക്ഷം ത്വം പുണ്ഡരീകനിേഭക്ഷേണ
35 ഉത്തരാം ത്വം അേവക്ഷസ്വ ഗർഭിണീം മാ ശുചഃ ശുേഭ
പു ം ഏഷാ ഹി തസ്യാശു ജനയിഷ്യതി ഭാമിനീ
36 ഏവം ആശ്വാസയിൈത്വനാം കുന്തീ യദുകുേലാദ്വഹ
വിഹായ േശാകം ദുർധർഷം ാദ്ധം അസ്യ ഹ്യ് അകൽപയത്
37 സമനുജ്ഞാപ്യ ധർമജ്ഞാ രാജാനം ഭീമം ഏവ ച
യമൗ യേമാപമൗ ൈചവ ദദൗ ദാനാന്യ് അേനകശഃ
38 തതഃ ദായ ബഹ്വീർ ഗാ ാഹ്മേണേഭ്യാ യദൂദ്വഹ
സമഹൃഷ്യത വാർേഷ്ണയീ ൈവരാടീം ചാ വീദ് ഇദം
39 ൈവരാടി േനഹ സന്താപസ് ത്വയാ കാേര്യാ യശസ്വിനി
ഭർതാരം തി സുേ ാണിഗർഭസ്ഥം രക്ഷ േമ ശിശും
40 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ കുന്തീ വിരരാമ മഹാദ േത
താം അനുജ്ഞാപ്യ ൈചേവമാം സുഭ ാം സമുപാനയം
41 ഏവം സ നിധനം ാേപ്താ ദൗഹി സ് തവ മാധവ
സന്താപം ജഹി ദുർധർഷ മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
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അധ്യായം 61

1 [വ്]
ഏതച് ത്വാ തു പു സ്യ വചഃ ശൂരാത്മജസ് തദാ
വിഹായ േശാകം ധർമാത്മാ ദദൗ ാദ്ധം അനുത്തമം
2 തൈഥവ വാസുേദേവാ ഽപി സ്വ ീയസ്യ മഹാത്മനഃ
ദയിതസ്യ പിതുർ നിത്യം അകേരാദ് ഔർധ്വ േദഹികം
3 ഷഷ്ടിം ശതസഹ ാണി ാഹ്മണാനാം മഹാഭുജഃ
വിധിവദ് േഭാജയാം ആസ േഭാജ്യം സർവഗുണാന്വിതം
4 ആച്ഛാദ്യ ച മഹാബാഹുർ ധനതൃഷ്ണ്ഡാം അപാനുദത്

ാഹ്മണാനാം തദാ കൃഷ്ണസ് തദ് അഭൂദ് േരാമഹർഷണം
5 സുവർണം ൈചവ ഗാശ് ൈചവ ശയനാച്ഛാദനം തഥാ
ദീയമാനം തദാ വി ാഃ ഭൂതം ഇതി ചാ വൻ
6 വാസുേദേവാ ഽഥ ദാശാർേഹാ ബലേദവഃ സ സാത്യകിഃ
അഭിമേന്യാസ് തദാ ാദ്ധം അകുർവൻ സത്യകസ് തദാ
അതീവ ദുഃഖസന്തപ്താ ന ശമം േചാപേലഭിേര
7 തൈഥവ പാണ്ഡവാ വീരാ നഗേര നാഗസാഹ്വേയ
േനാപഗച്ഛന്തി ൈവ ശാന്തിം അഭിമന വിനാകൃതാഃ
8 സുബഹൂനി ച രാേജ ദിവസാനി വിരാടജാ
നാഭുങ്ക്ത പതിേശാകാർതാ തദ് അഭൂത് കരുണം മഹത്
കുക്ഷിസ്ഥ ഏവ തസ്യാ സ ഗർഭഃ സ ലീയത
9 ആജഗാമ തേതാ വ്യാേസാ ജ്ഞാത്വാ ദിേവ്യന ച ഷാ
ആഗമ്യ ചാ വീദ് ധീമാൻ പൃഥാം പൃഥുല േലാചനാം
ഉത്തരാം ചമഹാ േതജാഃ േശാകഃ സന്ത്യജ്യതാം അയം
10 ജനിഷ്യതി മഹാേതജാഃ പു സ് തവ യശസ്വിനി

ഭാവാദ് വാസുേദവസ്യ മമ വ്യാഹരണാദ് അപി
പാണ്ഡവാനാം അയം ചാേന്ത പാലയിഷ്യതി േമദിനീം
11 ധനഞ്ജയം ച സേ ക്ഷ്യ ധർമരാജസ്യ പശ്യതഃ
വ്യാേസാ വാക്യം ഉവാേചദം ഹർഷയന്ന് ഇവ ഭാരത
12 പൗ സ് തവ മഹാബാേഹാ ജനിഷ്യതി മഹാമനാഃ
പൃഥ്വീം സാഗരപര്യന്താം പാലയിഷ്യതി ൈചവ ഹ
13 തസ്മാച് േഛാകം കുരുേ ഷ്ഠ ജഹി ത്വം അരികർശന
വിചാര്യം അ ന ഹി േത സത്യം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
14 യച് ചാപി വൃഷ്ണിവീേരണ കൃേഷ്ണന കുരുനന്ദന
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പുേരാക്തം തത് തഥാ ഭാവി മാ േത ഽ ാ വിചാരണാ
15 വിബുധാനാം ഗേതാ േലാകാൻ അക്ഷയാൻ ആത്മനിർജിതാൻ
ന സ േശാച്യസ് ത്വയാ താത ന ചാൈന്യഃ കുരുഭിസ് തഥാ
16 ഏവം പിതാമേഹേനാേക്താ ധർമാത്മാ സധനഞ്ജയഃ
ത്യക്ത്വാ േശാകം മഹാരാജ ഹൃഷ്ടരൂേപാ ഽഭവത് തദാ
17 പിതാപി തവ ധർമജ്ഞ ഗർേഭ തസ്മിൻ മഹാമേത
അവർധത യഥാകാലം ശു പേക്ഷ യഥാ ശശീ
18 തതഃ സേഞ്ചാദയാം ആസ വ്യാേസാ ധർമാത്മജം നൃപം
അശ്വേമധം തി തദാ തതഃ േസാ ഽന്തർഹിേതാ ഽഭവത്
19 ധർമരാേജാ ഽപി േമധാവീ ത്വാ വ്യാസസ്യ തദ് വചഃ
വിേത്താപനയേന താത ചകാര ഗമേന മതിം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 51 35

അധ്യായം 62

1 [ജ്]
ൈത്വതദ് വചനം ഹ്മൻ വ്യാേസേനാക്തം മഹാത്മനാ

അശ്വേമധം തി തദാ കിം നൃപഃ ചകാര ഹ
2 രത്നം ച യൻ മരുേത്തന നിഹിതം പൃഥിവീതേല
തദ് അവാപ കഥം േചതി തൻ േമ ഹി ദ്വിേജാത്തമ
3 [വ്]

ത്വാ ൈദ്വപായന വേചാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ാതൄൻ സർവാൻ സമാനായ്യ കാേല വചനം അ വീത്

അർജുനം ഭീമേസനം ച മാ ീപു ൗ യമാവ് അപി
4 തം േവാ വചനം വീരാഃ സൗഹൃദാദ് യൻ മഹാത്മനാ
കുരൂണാം ഹിതകാേമന േ ാക്തം കൃേഷ്ണന ധീമതാ
5 തേപാവൃേദ്ധന മഹതാ സുഹൃദാം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
ഗുരുണാ ധർമശീേലന വ്യാേസനാദ്ഭുത കർമണാ
6 ഭീേഷ്മണ ച മഹാ ാജ്ഞ േഗാവിേന്ദന ച ധീമതാ
സം ത്യ തദ് അഹം സമ്യക് കർതും ഇച്ഛാമി പാണ്ഡവാഃ
7 ആയത്യാം ച തദാേത്വ ച സർേവഷാം തദ് ധി േനാ ഹിതം
അനുബേന്ധ ച കല്യാണം യദ് വേചാ ഹ്മവാദിനഃ
8 ഇയം ഹി വസുധാ സർവാ ക്ഷീണരത്നാ കുരൂദ്വഹാഃ
തച് ചാചഷ്ട ബഹു വ്യാേസാ മരുത്തസ്യ ധനം നൃപാഃ
9 യദ്യ് ഏതദ് േവാ ബഹുമതം മന്യധ്വം വാ ക്ഷമം യദി
തദ് ആനയാമേഹ സർേവ കഥം വാ ഭീമ മന്യേസ
10 ഇത്യ് ഉക്തവാേക്യ നൃപതൗ തദാ കുരുകുേലാദ്വഹ
ഭീമേസേനാ നൃപേ ഷ്ഠം ാഞ്ജലിർ വാക്യം അ വീത്
11 േരാചേത േമ മഹാബാേഹാ യദ് ഇദം ഭാഷിതം ത്വയാ
വ്യാസാഖ്യാതസ്യ വിത്തസ്യ സമുപാനയനം തി
12 യദി തത് ാ യാേമഹ ധനം ആവിക്ഷിതം േഭാ
കൃതം ഏവ മഹാരാജ ഭേവദ് ഇതി മതിർ മമ
13 േത വയം ണിപാേതന ഗിരീശസ്യ മഹാത്മനഃ
തദ് ആനയാമ ഭ ം േത സമഭ്യർച്യ കപർദിനം
14 തം വിഭും േദവേദേവശം തൈസ്യവാനുചരാംശ് ച താൻ

സാദ്യാർഥം അവാപ്സ്യാേമാ നൂനം വാഗ്ബുദ്ധികർമഭിഃ
15 രക്ഷേന്ത േയ ച തദ് വ്യം കിങ്കരാ രൗ ദർശനാഃ
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േത ച വശ്യാ ഭവിഷ്യന്തി സേന്ന വൃഷഭധ്വേജ
16 ൈത്വവം വദതസ് തസ്യ വാക്യം ഭീമസ്യ ഭാരത

ീേതാ ധർമാത്മേജാ രാജാ ബഭൂവാതീവ ഭാരത
അർജുന മുഖാശ് ചാപി തേഥത്യ് ഏവാ വൻ മുദാ
17 കൃത്വാ തു പാണ്ഡവാഃ സർേവ രത്നാഹരണ നിശ്ചയം
േസനാം ആജ്ഞാപയാം ആസുർ നക്ഷേ ഽഹനി ച േവ
18 തേതാ യയുഃ പാ സുതാ ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
അർചയിത്വാ സുരേ ഷ്ഠം പൂർവം ഏവ മേഹശ്വരം
19 േമാദൈകഃ പായേസനാഥ മാംസാപൂൈപസ് തൈഥവ ച
ആശാസ്യ ച മഹാത്മാനം യയുർ മുദിതാ ഭൃശം
20 േതഷാം യാസ്യതാം ത മംഗലാനി ശുഭാന്യ് അഥ

ാഹുഃ ഹൃഷ്ടമനേസാ ദ്വിജാ ്യാ നാഗരാശ് ച േത
21 തതഃ ദക്ഷിണീകൃത്യ ശിേരാഭിഃ ണിപത്യ ച

ാഹ്മണാൻ അഗ്നിസഹിതാൻ യയുഃ പാ നന്ദനാഃ
22 സമനുജ്ഞാപ്യ രാജാനം പു േശാകസമാഹതം
ധൃതരാ ം സഭാര്യം ൈവ പൃഥാം പൃഥുല േലാചനാം
23 മൂേല നിക്ഷിപ്യ കൗരവ്യമ യു ം ധൃതരാ ജം
സ ജ്യമാനാഃ പൗൈരശ് ച ാഹ്മൈണശ് ച മനീഷിഭിഃ
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അധ്യായം 63

1 [വ്]
തതസ് േത യയുർ ഹൃഷ്ടാഃ ഹൃഷ്ടനരവാഹനാഃ
രഥേഘാേഷണ മഹതാ പൂരയേന്താ വസുന്ധരാം
2 സം യമാനാഃ തിഭിഃ സൂതമാഗധബന്ദിഭിഃ
േസ്വന ൈസേന്യന സംവീതാ യഥാദിത്യാഃ സ്വരശ്മിഭിഃ
3 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
ബഭൗ യുധിഷ്ഠിരസ് ത പൗർണമാസ്യാം ഇേവാഡുരാട്
4 ജയാശിഷഃ ഹൃഷ്ടാനാം നരാണാം പഥി പാണ്ഡവഃ

ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാന്യായം യഥാവത് പുരുഷർഷഭഃ
5 തൈഥവ ൈസനികാ രാജൻ രാജാനം അനുയാന്തി േയ
േതഷാം ഹലഹലാശേബ്ദാ ദിവം സ്തബ്ധ്വാ വ്യതിഷ്ഠത
6 സ സരാംസി നദീശ് ൈചവ വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
അത്യ ാമൻ മഹാരാേജാ ഗിരിം ൈചവാന്വപദ്യത
7 തസ്മിൻ േദേശ ച രാേജ യ തദ് വ്യം ഉത്തമം
ചേ നിേവശനം രാജാ പാണ്ഡവഃ സഹ ൈസനിൈകഃ
ശിേവ േദേശ സേമ ൈചവ തദാ ഭരതസത്തമ
8 അ േതാ ാഹ്മണാൻ കൃത്വാ തേപാ വിദ്യാ ദമാന്വിതാൻ
പുേരാഹിതം ച കൗരവ്യ േവദേവദാംഗപാരഗം
9 ാങ് നിേവശാത് തു രാജാനം ാഹ്മണാഃ സ പുേരാധസഃ
കൃത്വാ ശാന്തിം യഥാന്യായം സർവതഃ പര്യവാരയൻ
10 കൃത്വാ ച മേധ്യ രാജാനം അമാത്യാംശ് ച യഥാവിധി
ഷട് പഥം നവ സംസ്ഥാനം നിേവശം ച ിേര ദ്വിജാഃ
11 മത്താനാം വാരേണ ാണാം നിേവശം ച യഥാവിധി
കാരയിത്വാ സ രാേജേ ാ ാഹ്മണാൻ ഇദം അ വീത്
12 അസ്മിൻ കാേര്യ ദ്വിജേ ഷ്ഠാ നക്ഷേ ദിവേസ ശുേഭ
യഥാ ഭവേന്താ മന്യേന്ത കർതും അർഹഥ തത് തഥാ
13 ന നഃ കാലാത്യേയാ ൈവ സ്യാദ് ഇൈഹവ പരിലംബതാം
ഇതി നിശ്ചിത്യ വിേ ാഃ ിയതാം യദ് അനന്തരം
14 ൈത്വതദ് വചനം രാേജ്ഞാ ാഹ്മണാഃ സ പുേരാധസഃ
ഇദം ഊചുർ വേചാ ഹൃഷ്ടാ ധർമരാജ ിേയപ്സവഃ
15 അൈദ്യവ നക്ഷ ം അഹശ് ച പുണ്യം; യതാമേഹ േ ഷ്ഠതമം ിയാസു
അംേഭാഭിർ അേദ്യഹ വസാമ രാജന്ന്; ഉേപാഷ്യതാം ചാപി ഭവദ്ഭിർ അദ്യ
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16 ത്വാ തു േതഷാം ദ്വിജസത്തമാനാം; കൃേതാപവാസാ രജനീം നേര ാഃ
ഊഷുഃ തീതാഃ കുശസംസ്തേരഷു; യഥാധ്വേരഷു ജ്വലിതാ ഹവ്യവാഹാഃ
17 തേതാ നിശാ സാ വ്യഗമൻ മഹാത്മനാം; സംശൃണ്വതാം വി സമീരിതാ
ഗിരഃ
തതഃ ഭാേത വിമേല ദ്വിജർഷഭാ; വേചാ ഽ വൻ ധർമസുതം നരാധിപം
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അധ്യായം 64

1 [ ാഹ്മണാഹ്]
ിയതാം ഉപഹാേരാ ഽദ്യ ്യംബകസ്യ മഹാത്മനഃ

കൃേത്വാപഹാരം നൃപേത തതഃ സ്വാർേഥ യതാമേഹ
2 [വ്]

ത്വാ തു വചനം േതഷാം ാഹ്മണാനാം യുധിഷ്ഠിരഃ
നിരീശസ്യ യഥാന്യായം ഉപഹാരം ഉപാഹരത്
3 ആേജ്യന തർപയിത്വാഗ്നിം വിധിവത് സം േതന ഹ
മ സിദ്ധം ചരും കൃത്വാ പുേരാധാഃ യയൗ തദാ
4 സ ഗൃഹീത്വാ സുമനേസാ മ പൂതാ ജനാധിപ
േമാദൈകഃ പായേസനാഥ മാംൈസശ് േചാപാഹരദ് ബലിം
5 സുമേനാഭിശ് ച ചി ാഭിർ ജാൈലർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
സർവം സ്വിഷ്ട കൃതം കൃത്വാ വിധിവദ് േവദപാരഗഃ
കിങ്കരാണാം തതഃ പശ്ചാച് ചകാര ബലിം ഉത്തമം
6 യേക്ഷ ായ കുേബരായ മണിഭ ായ ൈചവ ഹ
തഥാേന്യഷാം ച യക്ഷാണാം ഭൂതാധിപതയശ് ച േയ
7 കൃസേരണ സ മാംേസന നിവാൈപസ് തിലസംയുൈതഃ
ശുശുേഭ സ്ഥാനം അത്യർഥം േദവേദവസ്യ പാർഥിവ
8 കൃത്വാ തു പൂജാം രു സ്യ ഗണാനാം ൈചവ സർവശഃ
യയൗ വ്യാസം പുര ത്യ നൃേപാ രത്നനിധിം തി
9 പൂജയിത്വാ ധനാധ്യക്ഷം ണിപത്യാഭിവാദ്യ ച
സുമേനാഭിർ വിചി ാഭിർ അപൂൈപഃ കൃസേരണ ച
10 ശംഖാദീംശ് ച നിധീൻ സർവാൻ നിധിപാലാംശ് ച സർവശഃ
അർചയിത്വാ ദ്വിജാ ്യാൻ സ സ്വസ്തി വാച്യ ച വീര്യവാൻ
11 േതഷാം പുണ്യാഹേഘാേഷണ േതജസാ സമവസ്ഥിതഃ

ീതിമാൻ സ കുരുേ ഷ്ഠഃ ഖാനയാം ആസ തം നിധിം
12 തതഃ പാ ്യഃ സ കരകാഃ സാശ്മന്തക മേനാരമാഃ
ഭൃംഗാരാണി കടാഹാണി കലശാൻ വർധമാനകാൻ
13 വഹൂനി ച വിചി ാണി ഭാജനാനി സഹ ശഃ
ഉദ്ധാരയാം ആസ തദാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 േതഷാം ലക്ഷണം അപ്യ് ആസീൻ മഹാൻ കരപുടസ് തഥാ

ിലക്ഷം ഭാജനം രാജംസ് തുലാർധം അഭവൻ നൃപ
15 വാഹനം പാ പു സ്യ ത ാസീത് തു വിശാം പേത
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ഷഷ്ടിർ ഉ സഹ ാണി ശതാനി ദ്വിഗുണാ ഹയാഃ
16 വാരണാശ് ച മഹാരാജ സഹ ശതസംമിതാഃ
ശകടാനി രഥാശ് ൈചവ താവദ് ഏവ കേരണവഃ
ഖരാണാം പുരുഷാണാം ച പരിസംഖ്യാ ന വിദ്യേത
17 ഏതദ് വിത്തം തദ് അഭവദ് യദ് ഉദ്ദേ യുധിഷ്ഠിരഃ
േഷാഡശാഷ്ടൗ ചതുർവിംശത് സഹ ം ഭാരലക്ഷണം
18 ഏേതഷ്വ് ആധായ തദ് വ്യം പുനർ അഭ്യർച്യ പാണ്ഡവഃ
മഹാേദവം രതിയയൗ പുരം നാഗാഹ്വയം തി
19 ൈദ്വപായനാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പുര ത്യ പുേരാഹിതം
േഗായുേത േഗായുേത ൈചവ ന്യവസത് പുരുഷർഷഭഃ
20 സാ പുരാഭിമുഖീ രാജഞ് ജഗാമ മഹതീ ചമൂഃ
കൃ ാദ് വിണ ഭാരാർതാ ഹർഷയന്തീ കുരൂദ്വഹാൻ
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അധ്യായം 65

1 [വ്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു വാസുേദേവാ ഽപി വീര്യവാൻ
ഉപായാദ് വൃഷ്ണിഭിഃ സാർധം പുരം വാരണസാഹ്വയം
2 സമയം വാജിേമധസ്യ വിദിത്വാ പുരുൈഷഷഭഃ
യേഥാേക്താ ധർമപുേ ണ ജൻ സ സ്വപുരീം തി
3 രൗക്മിേണേയന സഹിേതാ യുയുധാേനന ൈചവ ഹ
ചാരു േദേഷ്ണന സാംേബന ഗേദന കൃതവർമണാ
4 സാരേണന ച വീേരണ നിശേഠേനാൽമുേകന ച
ബലേദവം പുര ത്യ സുഭ ാ സഹിതസ് തദാ
5 ൗപദീം ഉത്തരാം ൈചവ പൃഥാം ചാപ്യ് അവേലാകകഃ
സമാശ്വാസയിതും ചാപി ക്ഷ ിയാ നിഹേതശ്വരാഃ
6 താൻ ആഗതാൻ സമീൈക്ഷ്യവ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ

ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാന്യായം വിദുരശ് ചമഹാ മനാഃ
7 തൈ വ ന്യവസത് കൃഷ്ണഃ സ്വർചിതഃ പുരുഷർഷഭഃ
വിരുേരണ മഹാേതജാസ് തൈഥവ ച യുയു നാ
8 വസ വൃഷ്ണിവീേരൺഷു ത ാഥ ജനേമജയ
ജേജ്ഞ തവ പിതാ രാജൻ പരിക്ഷിത് പരവീരഹാ
9 സ തു രാജാ മഹാരാജ ഹ്മാേ ണാഭിപീഡിതഃ
ശേവാ ബഭൂവ നിേശ്ചേഷ്ടാ ഹർഷേശാകവിവർധനഃ
10 ഹൃഷ്ടാനാം സിംഹനാേദന ജനാനാം ത നിസ്വനഃ
ആവിശ്യ ദിശഃ സർവാഃ പുനർ ഏവ വ പാരമത്
11 തതഃ േസാ ഽതിത്വരഃ കൃേഷ്ണാ വിേവശാന്തഃപുരം തദാ
യുയുധാന ദ്വിതീേയാ ൈവ വ്യഥിേത ിയ മാനസഃ
12 തതസ് ത്വരിതം ആയാന്തീം ദദർശ സ്വാം പിതൃഷ്വസാം
േ ാശന്തീം അഭിധാേവതി വാസുേദവം പുനഃ പുനഃ
13 പൃഷ്ഠേതാ ൗപദീം ൈചവ സുഭ ാം ച യശസ്വിനീം
സ വിേ ാശം സ കരുണം ബാന്ധവാനാം ിേയാ നൃപ
14 തതഃ കൃഷ്ണം സമാസാദ്യ കുന്തീ രാജസുതാ തദാ
േ ാവാച രാജശാർദൂല ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ
15 വാസുേദവ മഹാബാേഹാ സു ജാ േദവകീ ത്വയാ
ത്വം േനാ ഗതിഃ തിഷ്ഠാ ച ത്വദ് ആയത്തം ഇദം കുലം
16 യദു വീര േയാ ഽയം േത സ്വ ീയസ്യാത്മജഃ േഭാ
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അശ്വത്ഥാമ്നാ ഹേതാ ജാതസ് തം ഉജ്ജീവയ േകശവ
17 ത്വയാ ഹ്യ് ഏതത് തിജ്ഞാതം ഐഷീേക യദുനന്ദന
അഹം സഞ്ജീവയിഷ്യാമി മൃതം ജാതം ഇതി േഭാ
18 േസാ ഽയം ജാേതാ മൃതസ് താത പൈശ്യനം പുരുഷർഷഭ
ഉത്തരാം ച സുഭ ാഞ്ച ൗപദീം മാം ചമാധവ
19 ധർമപു ം ച ഭീമം ച ഫൽഗുനം നകുലം തഥാ
സഹേദവം ച ദുർധർഷ സർവാൻ നസ് ാതും അർഹസി
20 അസ്മിൻ ാണാഃ സമായത്താഃ പാണ്ഡവാനാം മൈമവ ച
പാേണ്ഡാശ് ച പിേണ്ഡാ ദാശാർഹ തൈഥവ ശ്വശുരസ്യ േമ
21 അഭിമേന്യാശ് ച ഭ ം േത ിയസ്യ സദൃശസ്യ ച

ിയം ഉത്പാദയാദ്യ ത്വം േ തസ്യാപി ജനാർദന
22 ഉത്തരാ ഹി ിേയാക്തം ൈവ കഥയത്യ് അരിസൂദന
അഭിമേന്യാർ വചഃ കൃഷ്ണ ിയത്വാത് േത ന സംശയഃ
23 അ വീത് കില ദാശാർഹ ൈവരാടീം ആർജുനിഃ പുരാ
മാതുലസ്യ കുലം ഭേ തവ പുേ ാ ഗമിഷ്യതി
24 ഗത്വാ വൃഷ്ണ്യന്ധകകുലം ധനുർേവദം ഹീഷ്യതി
അ ാണി ച വിചി ാണി നീതിശാ ം ച േകവലം
25 ഇത്യ് ഏതത് ണയാത് താത സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
കഥയാം ആസ ദുർധർഷസ് തഥാ ൈചത്ന ന സംശയഃ
26 താസ് ത്വാം വയം ണേമ്യഹ യാചാേമാ മധുസൂദന
കുലസ്യാസ്യ ഹിതാർഥം ത്വം കുരു കല്യാണം ഉത്തമം
27 ഏവം ഉക്ത്വാ തു വാർേഷ്ണയം പൃഥാ പൃഥുല േലാചനാ
ഉ ിത്യ ബാഹൂ ദുഃഖാർതാ താശ് ചാന്യാഃ ാപതൻ ഭുവി
28 അ വംശ് ച മഹാരാജ സർവാഃ സാ ാവിേലക്ഷണാഃ
സ്വ ീേയാ വാസുേദവസ്യ മൃേതാ ജാത ഇതി േഭാ
29 ഏവം ഉേക്ത തതഃ കുന്തീം ത്യഗൃഹ്ണാജ് ജനാർദനഃ
ഭൂമൗ നിപതിതാം ൈചനാം സാന്ത്വയാം ആസ ഭാരത
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അധ്യായം 66

1 [വ്]
ഉത്ഥിതായാം പൃഥായാം തു സുഭ ാ ാതരം തദാ
ദൃഷ്ട്വാ ചുേ ാശ ദുഃഖാർതാ വചനം േചദം അ വീത്
2 പുണ്ഡരീകാക്ഷ പശ്യസ്വ പൗ ം പാർഥസ്യ ധീമതഃ
പരിക്ഷീേണഷു കുരുഷു പരിക്ഷീണം ഗതായുഷം
3 ഇഷീകാ േ ാണപുേ ണ ഭീമേസനാർഥം ഉദ്യതാ
േസാത്തരായാം നിപതിതാ വിജേയ മയി ൈചവ ഹ
4 േസയം ജ്വലന്തീ ഹൃദേയ മയി തിഷ്ഠതി േകശവ
യൻ ന പശ്യാമി ദുർധർഷം മമ പു സുതം വിേഭാ
5 കിം നു വക്ഷ്യതി ധർമാത്മാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ ചാപി മാ വത്യാഃ സുതൗ ച തൗ
6 ത്വാഭിമേന്യാസ് തനയം ജാതം ച മൃതം ഏവ ച
മുഷിതാ ഇവ വാർേഷ്ണയ േ ാണപുേ ണ പാണ്ഡവാഃ
7 അഭിമന ഃ ിയഃ കൃഷ്ണ പിതൄണാം നാ സംശയഃ
േത ത്വാ കിം നു വക്ഷ്യന്തി േ ാണപു ാ നിർജിതാഃ
8 ഭവിതാതഃ പരം ദുഃഖം കിം നു മേന്യ ജനാർദന
അഭിമേന്യാഃ സുതാത് കൃഷ്ണ മൃതാജ് ജാതാദ് അരിന്ദമ
9 സാഹം സാദേയ കൃഷ്ണ ത്വാം അദ്യ ശിരസാ നതാ
പൃേഥയം ൗപദീ ൈചവ താഃ പശ്യ പുരുേഷാത്തമ
10 യദാ േ ാണസുേതാ ഗർഭാൻ പാ നാം ഹന്തി മാധവ
തദാ കില ത്വയാ ൗണിഃ േദ്ധേനാേക്താ ഽരിമർദന
11 അകാമം ത്വാ കരിഷ്യാമി ഹ്മ ബേന്ധാ നരാധമ
അഹം സഞ്ജീവയിഷ്യാമി കിരീടിതനയാത്മജം
12 ഇത്യ് ഏതദ് വചനം ത്വാ ജാനമാനാ ബലം തവ

സാദേയ ത്വാ ദുർധർഷ ജീവതാം അഭിമന ജഃ
13 യദ്യ് ഏവം ത്വം തി ത്യ ന കേരാഷി വചഃ ശുഭം
സഫലം വൃഷ്ണിശാർദൂല മൃതാം മാം ഉപധാരയ
14 അഭിമേന്യാഃ സുേതാ വീര ന സഞ്ജീവതി യദ്യ് അയം
ജീവതി ത്വയി ദുർധർഷ കിം കരിഷ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
15 സഞ്ജീവൈയനം ദുർധർഷ മൃതം ത്വം അഭിമന ജം
സദൃശാക്ഷ സുതം വീര സസ്യം വർഷന്ന് ഇവാംബുദഃ
16 ത്വം ഹി േകശവ ധർമാത്മാ സത്യവാൻ സത്യവി മഃ
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സ താം വാചം ഋതാം കർതും അർഹസി ത്വം അരിന്ദമ
17 ഇച്ഛന്ന് അപി ഹി േലാകാംസ് ീഞ് ജീവേയഥാ മൃതാൻ ഇമാൻ
കിം പുനർ ദയിതം ജാതം സ്വ ീയസ്യാത്മജം മൃതം
18 ഭാവജ്ഞാസ്മി േത കൃഷ്ണ തസ്മാദ് ഏതദ് വീമി േത
കുരുഷ്വ പാ പു ാണാം ഇമം പരം അനു ഹം
19 സ്വേസതി വാ മഹാബാേഹാ ഹതപുേ തി വാ പുനഃ

പന്നാ മാം ഇയം േവതി ദയാം കർതും ഇഹാർഹസി
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അധ്യായം 67

1 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു രാേജ േകശിഹാ ദുഃഖമൂർഛിതഃ
തേഥതി വ്യാജഹാേരാൈച്ചർ ാദയന്ന് ഇവ തം ജനം
2 വാേക്യന േതന ഹി തദാ തം ജനം പുരുഷർഷഭഃ

ാദയാം ആസ സ വിഭുർ ഘർമാർതം സലിൈലർ ഇവ
3 തതഃ സ ാവിശത് തൂർണം ജന്മ േവശ്മ പിതുസ് തവ
അർചിതം പുരുഷവ്യാ സിൈതർ മാൈല്യർ യഥാവിധി
4 അപാം കുംൈഭഃ സുപൂർൈണശ് ച വിന്യൈസ്തഃ സർവേതാദിശം
ഘൃേതന തി കാലാൈതഃ സർഷൈപശ് ച മഹാഭുജ
5 ശൈ ശ് ച വിമൈലർ ന്യൈസ്തഃ പാവൈകശ് ച സമന്തതഃ
വൃദ്ധാഭിശ് ചാഭിരാമാ ഭിഃ പരിചാരാർഥം അച തഃ
6 ദൈക്ഷശ് ച പരിേതാ വീര മിഷഗ്ഭിഃ കുശൈലസ് തഥാ
ദദർശ ച സ േതജസ്വീ രേക്ഷാഘ്നാന്യ് അപി സർവശഃ

വ്യാണി സ്ഥാപിതാനി സ്മ വിധിവത് കുശൈലർ ജൈനഃ
7 തഥായുക്തം ച തദ് ദൃഷ്ട്വാ ജന്മ േവശ്മ പിതുസ് തവ
ഹൃേഷ്ടാ ഽഭവദ് ധൃഷീ േകശഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാ വീത്
8 തഥാ വതി വാർേഷ്ണേയ ഹൃഷ്ടവദേന തദാ

ൗപദീ ത്വരിതാ ഗത്വാ ൈവരാടീം വാക്യം അ വീത്
9 അയം ആയാതി േത ഭേ ശ്വശുേരാ മധുസൂദനഃ
പുരാണർഷിർ അചിന്ത്യാത്മാ സമീപം അപരാജിതഃ
10 സാപി ബാഷ്പകലാം വാചം നിഗൃഹ്യാ ണി ൈചവ ഹ
സുസംവീതാഭവദ് േദവീ േദവവത് കൃഷ്ണം ഈക്ഷതീ
11 സാ തഥാ ദൂയമാേനന ഹൃദേയന തപസ്വിനീ
ദൃഷ്ട്വാ േഗാവിന്ദം ആയാന്തം കൃപണം പര്യേദവയത്
12 പുണ്ഡരീകാക്ഷ പശ്യസ്വ ബാലാവ് ഇഹ വിനാകൃതൗ
അഭിമന ം ച മാം ൈചവ ഹതൗ തുല്യം ജനാർദന
13 വാർേഷ്ണയ മധുഹൻ വീര ശിരസാ ത്വാം സാദേയ
േ ാണപു ാ നിർദഗ്ധം ജീവൈയനം മമാത്മജം
14 യദി സ്മ ധർമരാജ്ഞാ വാ ഭീമേസേനന വാ പുനഃ
ത്വയാ വാ പുണ്ഡരീകാക്ഷ വാക്യം ഉക്തം ഇദം ഭേവത്
15 അജാനതീം ഈഷിേകയം ജനി ീം ജന്ത്വ് ഇതി േഭാ
അഹം ഏവ വിനഷ്ടാ സ്യാം േനദം ഏവംഗതം ഭേവത്
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16 ഗർഭസ്ഥസ്യാസ്യ ബാലസ്യ ഹ്മാേ ണ നിപാതനം
കൃത്വാ നൃശംസം ദുർബുദ്ധിർ ൗണിഃ കിം ഫലം അ േത
17 സാ ത്വാ സാദ്യ ശിരസാ യാേച ശ നിബർഹണ

ാണാംസ് ത്യക്ഷ്യാമി േഗാവിന്ദ നായം സഞ്ജീവേത യദി
18 അസ്മിൻ ഹി ബഹവഃ സാേധാ േയ മമാസൻ മേനാരഥാഃ
േത േ ാണപുേ ണ ഹതാഃ കിം നു ജീവാമി േകശവ
19 ആസീൻ മമ മതിഃ കൃഷ്ണ പൂർേണാത്സംഗാ ജനാർദന
അഭിവാദയിേഷ്യ ദിേഷ്ട്യതി തദ് ഇദം വിതഥീകൃതം
20 ചപലാക്ഷസ്യ ദായാേദ മൃേത ഽസ്മിൻ പുരുഷർഷഭ
വിഫലാ േമ കൃതാഃ കൃഷ്ണ ഹൃദി സർേവ മേനാരഥാഃ
21 ചലപാക്ഷഃ കിലാതീവ ിയസ് േത മധുസൂദന
സുതം പശ്യസ്വ തേസ്യമം ഹ്മാേ ണ നിപാതിതം
22 കൃതേഘ്നാ ഽയം നൃശംേസാ ഽയം യഥാസ്യ ജനകസ് തഥാ
യഃ പാണ്ഡവീം ിയം ത്യക്ത്വാ ഗേതാ ഽദ്യ യമസാദനം
23 മയാ ൈചതത് തിജ്ഞാതം രണമൂർധനി േകശവ
അഭിമന്യൗ ഹേത വീര ത്വാം ഏഷ്യാമ്യ് അചിരാദ് ഇതി
24 തച് ച നാകരവം കൃഷ്ണ നൃശംസാ ജീവിത ിയാ
ഇദാനീം ആഗതാം ത കിം നു വക്ഷ്യതി ഫാൽഗുനിഃ
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അധ്യായം 68

1 [വ്]
ൈസവം വിപല്യ കരുണം േസാന്മാേദവ തപസ്വിനീ
ഉത്തരാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ കൃപണാ പു ഗൃദ്ധിനീ
2 താം തു ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതാം ഹതബ പരിച്ഛദാം
ചുേ ാശ കുന്തീ ദുഃഖാർതാ സർവാശ് ച ഭരത ിയഃ
3 മുഹൂർതം ഇവ തദ് രാജൻ പാണ്ഡവാനാം നിേവശനം
അേ ക്ഷണീയം അഭവദ് ആർതസ്വരനിനാദിതം
4 സാ മുഹൂത ച രാേജ പു േശാകാഭിപീഡിതാ
കശ്മലാഭിഹതാ വീര ൈവരാടീ ത്വ് അഭവത് തദാ
5 തിലഭ്യ തു സാ സഞ്ജ്ഞാം ഉത്തരാ ഭരതർഷഭ
അങ്കം ആേരാപ്യ തം പു ം ഇദം വചനം അ വീത്
6 ധർമജ്ഞസ്യ സുതഃ സംസ് ത്വം അധർമം അവബുധ്യേസ
യസ് ത്വം വൃഷ്ണി വീരസ്യ കുരുേഷ നാഭിവാദനം
7 പു ഗത്വാ മമ വേചാ യാസ് ത്വം പിതരം തവ
ദുർമരം ാണിനാം വീര കാേല ാേപ്ത കഥം ചന
8 യാഹം ത്വയാ വിഹീനാദ്യ പത്യാ പുേ ണ ൈചവ ഹ
മർതേവ്യ സതി ജീവാമി ഹതസ്വസ്തിർ അകിഞ്ചനാ
9 അഥ വാ ധർമരാജ്ഞാഹം അനുജ്ഞാതാ മഹാഭുജ
ഭക്ഷയിേഷ്യ വിഷം തീക്ഷ്ണം േവേക്ഷ്യ വാ ഹുതാശനം
10 അഥ വാ ദുർമരം താത യദ് ഇദം േമ സഹ ധാ
പതിപു വിഹീനായാ ഹൃദയം ന വിദീര്യേത
11 ഉത്തിഷ്ഠ പു പേശ്യമാം ദുഃഖിതാം പിതാമഹീം
ആർതാം ഉപ താം ദീനാം നിമഗ്നാം േശാകസാഗേര
12 ആര്യാം ച പശ്യ പാഞ്ചാലീം സാത്വതീം ച തപസ്വിനീം
മാം ച പശ്യ സുസുഃഖാർതാം വ്യാധ വിദ്ധാം മൃഗീം ഇവ
13 ഉത്തിഷ്ഠ പശ്യ വദനം േലാകനാഥസ്യ ധീമതഃ
പുണ്ഡരീകപലാശാക്ഷം പുേരവ ചപേലക്ഷണം
14 ഏവം വി ലപന്തീം തു ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതാം പുനഃ
ഉത്തരാം താഃ ിയഃ സർവാഃ പുനർ ഉത്ഥാപയന്ത്യ് ഉത
15 ഉത്ഥായ തു പുനർ ൈധര്യാത് തദാ മത്സ്യപേതഃ സുതാ

ാഞ്ജലിഃ പുനരീകാക്ഷം ഭൂമാവ് ഏവാഭ്യവാദയത്
16 ത്വാ സ തസ്യാ വിപുലം വിലാപം പുരുഷർഷഭഃ
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ഉപ ശ്യ തതഃ കൃേഷ്ണാ ഹ്മാ ം സഞ്ജഹാര തത്
17 തിജേജ്ഞ ച ദാശാർഹസ് തസ്യ ജീവിതം അച തഃ
അ വീച് ച വിശുദ്ധാത്മാ സർവം വി ാവയഞ് ജഗത്
18 ന വീമ്യ് ഉത്തേര മിഥ്യാ സത്യം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
ഏഷ സഞ്ജീവയാമ്യ് ഏനം പശ്യതാം സർവേദഹിനാം
19 േനാക്തപൂർവം മയാ മിഥ്യാ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കദാ ചന
ന ച യുേദ്ധ പരാ വൃത്തസ് തഥാ സഞ്ജീവതാം അയം
20 യഥാ േമ ദയിേതാ ധർേമാ ാഹ്മണാശ് ച വിേശഷതഃ
അഭിമേന്യാഃ സുേതാ ജാേതാ മൃേതാ ജീവത്വ് അയം തഥാ
21 യഥാഹം നാഭിജാനാമി വിജേയന കദാ ചന
വിേരാധം േതന സേത്യന മൃേതാ ജീവത്വ് അയം ശിശുഃ
22 യഥാസത്യം ച ധർമശ് ച മയി നിത്യം തിഷ്ഠിതൗ
തഥാ മൃതഃ ശിശുർ അയം ജീവതാം അഭിമന ജഃ
23 യഥാ കംശശ് ച േകശീ ച ധർേമണ നിഹതൗ മയാ
േതന സേത്യന ബാേലാ ഽയം പുനർ ഉജ്ജീവതാം ഇഹ
24 ഇത്യ് ഉേക്താ വാസുേദേവന സ ബാേലാ ഭരതർഷഭ
ശൈനഃ ശൈനർ മഹാരാജ ാ ന്ദത സ േചതനഃ
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അധ്യായം 69

1 [വ്]
ഹ്മാ ം തു യദാ രാജൻ കൃേഷ്ണന തിസംഹൃതം

തദാ തദ് േവശ്മ േത വി ാ േതജസാഭിവിദീപിതം
2 തേതാ രക്ഷാംസി സർവാണി േനശുസ് ത്യക്ത്വാ ഗൃഹം തു തത്
അന്തരിേക്ഷ ച വാഗ് ആസീത് സാധു േകശവ സാധ്വ് ഇതി
3 തദ് അ ം ജ്വലിതം ചാപി പിതാമഹം അഗാത് തദാ
തതഃ ാണാൻ പുനർ േലേഭ പിതാ തവ ജേനശ്വര
വ്യേചഷ്ടത ച ബാേലാ ഽസൗ യേഥാത്സാഹം യഥാബലം
4 ബഭൂവുർ മുദിതാ രാജംസ് തതസ് താ ഭരത ിയഃ

ാഹ്മണാൻ വാചയാം ആസുർ േഗാവിന്ദസ്യ ച ശാസനാത്
5 തതസ് താ മുദിതാഃ സർവാഃ ശശംസുർ ജനാർദനം

ിേയാ ഭരത സിംഹാനാം നാവം ലേബ്ധ്വവ പാരഗാഃ
6 കുന്തീ പദപു ീ ച സുഭ ാ േചാത്തരാ തഥാ

ിയശ് ചാന്യാ നൃസിംഹാനാം ബഭൂവുർ ഹൃഷ്ടമാനസാഃ
7 ത മല്ലാ നടാ ഝല്ലാ ന്ഥികാഃ സൗഖശായികാഃ
സൂതമാഗധ സംഘാശ് ചാപ്യ് അ വൻ ൈവ ജനാർദനം
കുരുവംശസ് തവാഖ്യാഭിർ ആശീർഭിർ ഭരതർഷഭ
8 ഉത്ഥായ തു യഥാകാലം ഉത്തരാ യദുനന്ദനം
അഭ്യവാദയത ീതാ സഹ പുേ ണ ഭാരത
തതസ് തൈസ്മ ദദൗ ീേതാ ബഹുരത്നം വിേശഷതഃ
9 തഥാേന്യ വൃഷ്ണിശാർദൂലാ നാമ ചാസ്യാകേരാത് ഭുഃ
പിതുസ് തവ മഹാരാജ സത്യസേന്ധാ ജനാർദനഃ
10 പരിക്ഷീേണ കുേല യസ്മാജ് ജാേതാ ഽയം അഭിമന ജഃ
പരിക്ഷിദ് ഇതി നാമാസ്യ ഭവത്വ് ഇത്യ് അ വീത് തദാ
11 േസാ ഽവർധത യഥാകാലം പിതാ തവ നരാധിപ
മനഃ ാദനശ് ചാസീത് സർവേലാകസ്യ ഭാരത
12 മാസജാതസ് തു േത വീര പിതാ ഭവതി ഭാരത
അഥാജ ഃ സുബഹുലം രത്നം ആദായ പാണ്ഡവാഃ
13 താൻ സമീപഗതാഞ് ത്വാ നിര്യയുർ വൃഷ്ണി പുംഗവാഃ
അലഞ്ച ശ് ച മാല്യൗൈഘഃ പുരുഷാ നാഗസാഹ്വയം
14 പതാകാഭിർ വിചി ാഭിർ ധ്വൈജശ് ച വിവിൈധർ അപി
േവശ്മാനി സമലഞ്ച ഃ പൗരാശ് ചാപി ജനാധിപ
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15 േദവതായതനാനാം ച പൂജാ ബഹുവിധാസ് തഥാ
സന്ദിേദശാഥ വിദുരഃ പാ പു ിേയപ്സയാ
16 രാജമാർഗാശ് ച ത ാസൻ സുമേനാഭിർ അല താഃ
ശുശുേഭ തത്പരം ചാപി സമു ൗഘനിഭസ്വനം
17 നർതൈകശ് ചാപി നൃത്യദ്ഭിർ ഗായനാനാം ച നിസ്വൈനഃ
ആസീദ് ൈവ വണേസ്യവ നിവാസസ് തത് പുരം തദാ
18 ബന്ദിഭിശ് ച നൈര രാജൻ ീ സഹാൈയഃ സഹ ശഃ
ത ത വിവിേക്തഷു സമന്താദ് ഉപേശാഭിതം
19 പതാകാ ധൂയമാനാശ് ച ശ്വസതാ മാതരിശ്വനാ
അദർശയന്ന് ഇവ തദാ കുരൂൻ ൈവ ദക്ഷിേണാത്തരാൻ
20 അേഘാഷയത് തദാ ചാപി പുരുേഷാ രാജധൂർ ഗതഃ
സർവരാ ി വിഹാേരാ ഽദ്യ രത്നാഭരണ ലക്ഷണഃ
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അധ്യായം 70

1 [വ്]
താൻ സമീപഗതാഞ് ത്വാ പാണ്ഡവാഞ് ശ കർശനഃ
വാസുേദവഃ സഹാമാത്യഃ ത ദ്യാേതാ ദിദൃക്ഷയാ
2 േത സേമത്യ യഥാന്യായം പാണ്ഡവാ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹ
വിവിശുഃ സഹിതാ രാജൻ പുരം വാരണസാഹ്വയം
3 മഹതസ് തസ്യ ൈസന്യസ്യ ഖുരേനമിസ്വേനന ച
ദ്യാവാപൃഥിവ്യൗ ഖം ൈചവ ശേബ്ദനാസീത് സമാവൃതം
4 േത േകാശം അ തഃ കൃത്വാ വിവിശുഃ സ്വപുരം തദാ
പാണ്ഡവാഃ ീതമനസഃ സാമാത്യാഃ സസുഹൃദ് ഗണാഃ
5 േത സേമത്യ യഥാന്യായം ധൃതരാ ം ജനാധിപം
കീർതയന്തഃ സ്വനാമാനി തസ്യ പാദൗ വവന്ദിേര
6 ധൃതരാ ാദ് അനു ച േത ഗാന്ധാരീം സുബലാത്മജാം
കുന്തീം ച രാജശാർദൂല തദാ ഭരതസത്തമാഃ
7 വിദുരം പൂജയിത്വാ ച ൈവശ്യാപു ം സേമത്യ ച
പൂജ്യമാനാഃ സ്മ േത വീരാ വ്യരാജന്ത വിശാം പേത
8 തതസ് തത്പരമാശ്ചര്യം വിചി ം മഹദ് അദ്ഭുതം
ശു വുസ് േത തദാ വീരാഃ പിതുസ് േത ജന്മ ഭാരത
9 തദ് ഉപ ത്യ േത കർമ വാസുേദവസ്യ ധീമതഃ
പൂജാർഹം പൂജയാം ആസുഃ കൃഷ്ണം േദവകിനന്ദനം
10 തതഃ കതി പയാഹസ്യ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
ആജഗാമ മഹാേതജാ നഗരം നാഗസാഹ്വയം
11 തസ്യ സർേവ യഥാന്യായം പൂജാം ച ഃ കുരൂദ്വഹാഃ
സഹ വൃഷ്ണ്യന്ധകവ്യാൈ ർ ഉപാസാം ച ിേര തദാ
12 ത നാനാവിധാകാരാഃ കഥാഃ സമനുകീർത്യ ൈവ
യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമസുേതാ വ്യാസം വചനം അ വീത്
13 ഭവത് സാദാദ് ഭഗവൻ യദ് ഇദം രത്നം ആഹൃതം
ഉപേയാ ം തദ് ഇച്ഛാമി വാജിേമേധ മഹാ തൗ
14 തദനുജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി ഭവതാ മുനിസത്തമ
ത്വദധീനാ വയം സർേവ കൃഷ്ണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
15 [വ്]
അനുജാനാമി രാജംസ് ത്വാം ിയതാം യദ് അനന്തരം
യജസ്വ വാജിേമേധന വിധിവദ് ദക്ഷിണാവതാ
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16 അശ്വേമേധാ ഹി രാേജ പാവനഃ സർവപാപ്മനാം
േതേനഷ്ട്വാ ത്വം വിപാപ്മാ ൈവ ഭവിതാ നാ സംശയഃ
17 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു ധർമാത്മാ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അശ്വേമധസ്യ കൗരവ്യ ചകാരാഹരേണ മതിം
18 സമനുജ്ഞാപ്യ തു സ തം കൃഷ്ണൈദ്വപായനം നൃപഃ
വാസുേദവം അഥാമ ്യ വാഗ്മീ വചനം അ വീത്
19 േദവകീ സു ജാ േദവീ ത്വയാ പുരുഷസത്തമ
യദ് യാം ത്വാം മഹാബാേഹാ തത് കൃഥാസ് ത്വം ഇഹാച ത
20 ത്വത് ഭാവാർജിതാൻ േഭാഗാൻ അശ്നീമ യദുനന്ദന
പരാ േമണ ബുദ്ധ്യാ ച ത്വേയയം നിർജിതാ മഹീ
21 ദീക്ഷയസ്വ ത്വം ആത്മാനം ത്വം നഃ പരമേകാ ഗുരുഃ
ത്വയീഷ്ടവതി ധർമജ്ഞ വിപാപ്മാ സ്യാം അഹം വിേഭാ
ത്വം ഹി യേജ്ഞാ ഽക്ഷരഃ സർവസ് ത്വം ധർമസ് ത്വം ജാപതിഃ
22 [വ്]
ത്വം ഏൈവതൻ മഹാഭാേഹാ വ ം അർഹസ്യ് അരിന്ദമ
ത്വം ഗതിഃ സർവഭൂതാനാം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
23 ത്വം ചാദ്യ കുരുവീരാണാം ധർേമണാഭിവിരാജേസ
ഗുണഭൂതാഃ സ്മ േത രാജംസ് ത്വം േനാ രാജൻ മേതാ ഗുരുഃ
24 യജസ്വ മദ് അനുജ്ഞാതഃ ാപ്ത ഏവ തുർ മയാ
യുന േനാ ഭവാൻ കാേര്യ യ വാഞ്ഛസി ഭാരത
സത്യം േത തിജാനാമി സർവം കർതാസ്മി േത ഽനഘ
25 ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ തഥാ മാ വതീസുതൗ
ഇഷ്ടവേന്താ ഭവിഷ്യന്തി ത്വയീഷ്ടവതി ഭാരത
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അധ്യായം 71

1 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു കൃേഷ്ണന ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വ്യാസം ആമ ്യ േമധാവീ തേതാ വചനം അ വീത്
2 യഥാകാലം ഭവാൻ േവത്തി ഹയേമധസ്യ തത്ത്വതഃ
ദീക്ഷയസ്വ തദാ മാ ത്വം ത്വയ്യ് ആയേത്താ ഹി േമ തുഃ
3 [വ്]
അഹം ൈപേലാ ഽഥ കൗേന്തയ യാജ്ഞവൽക്യസ് തൈഥവ ച
വിധാനം യദ്യ് അഥാകാലം തത് കർതാേരാ ന സംശയഃ
4 ൈച ്യാം ഹി പൗർണമാസ്യാം ച തവ ദീക്ഷാ ഭവിഷ്യതി
സംഭാരാഃ സം ിയന്താം േത യജ്ഞാർഥം പുരുഷർഷഭ
5 അശ്വവിദ്യാ വിദശ് ൈചവ സൂതാ വി ാശ് ച തദ്വിദഃ
േമധ്യം അശ്വം പരീക്ഷന്താം തവ യജ്ഞാർഥ സിദ്ധേയ
6 തം ഉ ജ്യ യഥാശാ ം പൃഥിവീം സാഗരാംബരാം
സ പേര്യതു യേശാ നാമ്നാ തവ പാർഥിവ വർധയൻ
7 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവഃ പൃഥിവീപതിഃ
ചകാര സർവം രാേജ യേഥാക്തം ഹ്മവാദിനാ
സംഭാരാശ് ൈചവ രാേജ സർേവ സങ്കൽപിതാഭവൻ
8 സ സംഭാരാൻ സമാഹൃത്യ നൃേപാ ധർമാത്മജസ് തദാ
ന്യേവദയദ് അേമയാത്മാ കൃഷ്ണൈദ്വപായനായ ൈവ
9 തേതാ ഽ വീൻ മഹാേതജാ വ്യാേസാ ധർമാത്മജം നൃപം
യഥാകാലം യഥാേയാഗം സജ്ജാഃ സ്മ തവ ദീക്ഷേണ
10 സ്ഫ്യശ് ച കൂർചശ് ച സൗവർേണാ യച് ചാന്യദ് അപി കൗരവ
ത േയാഗ്യം ഭേവത് കിം ചിത് തദ് രൗക്മം ിയതാം ഇതി
11 അശ്വശ് േചാ ജ്യതാം അദ്യ പൃഥ്വ്യാം അഥ യഥാ മം
സുഗുപ്തശ് ച ചരത്വ് ഏഷ യഥാശാ ം യുധിഷ്ഠിര
12 [യ്]
അയം അേശ്വാ മയാ ഹ്മന്ന് ഉ ഷ്ടഃ പൃഥിവീം ഇമാം
ചരിഷ്യതി യഥാകാമം ത ൈവ സംവിധീയതാം
13 പൃഥിവീം പര്യടന്തം ഹി തുരഗം കാമചാരിണം
കഃ പാലേയദ് ഇതി മുേന തദ് ഭവാൻ വ ം അർഹതി
14 [വ്]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 51 54

ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു രാേജ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
ഭീമേസനാദ് അവരജഃ േ ഷ്ഠഃ സർവധനുഷ്മതാം
15 ജി ഃ സഹി ർ ധൃ ശ് ച സ ഏനം പാലയിഷ്യതി
ശക്തഃ സ ഹി മഹീം േജതും നിവാതകവചാന്തകഃ
16 തസ്മിൻ ഹ്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി ദിവ്യം സംഹനനം തഥാ
ദിവ്യം ധനുശ് േചഷുധീ ച സ ഏനം അനുയാസ്യതി
17 സ ഹി ധർമാർഥകുശലഃ സർവവിദ്യാ വിശാരദഃ
യഥാശാ ം നൃപേ ഷ്ഠ ചാരയിഷ്യതി േത ഹയം
18 രാജപുേ ാ മഹാബാഹുഃ ശ്യാേമാ രാജീവേലാചനഃ
അഭിമേന്യാഃ പിതാ വീരഃ സ ഏനം അനുയാസ്യതി
19 ഭീമേസേനാ ഽപി േതജസ്വീ കൗേന്തേയാ ഽമിതവി മഃ
സമർേഥാ രക്ഷിതും രാ ം നകുലശ് ച വിശാം പേത
20 സഹേദവസ് തു കൗരവ്യ സമാധാസ്യതി ബുദ്ധിമാൻ
കുടുംബ ത ം വിധിവത് സർവം ഏവ മഹായശാഃ
21 തത് തു സർവം യഥാന്യായം ഉക്തം കുരുകുേലാദ്വഹഃ
ചകാര ഫൽഗുനം ചാപി സന്ദിേദശ ഹയം തി
22 [യ്]
ഏഹ്യ് അർജുന ത്വയാ വീര ഹേയാ ഽയം പരിപാല്യതാം
ത്വം അർേഹാ രക്ഷിതും ഹ്യ് ഏനം നാന്യഃ കശ് ചന മാനവഃ
23 േയ ചാപി ത്വാം മഹാബാേഹാ ത ദീയുർ നരാധിപാഃ
ൈതർ വി േഹാ യഥാ ന സ്യാത് തഥാ കാര്യം ത്വയാനഘ
24 ആഖ്യാതവ്യശ് ച ഭവതാ യേജ്ഞാ ഽയം മമ സർവശഃ
പാർഥിേവേഭ്യാ മഹാബാേഹാ സമേയ ഗമ്യതാം ഇതി
25 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ ാതരം സവ്യസാചിനം
ഭീമം ച നകുലം ൈചവ പുരഗുപ്തൗ സമാദധത്
26 കുടുംബ തേ ച തഥാ സഹേദവം യുധാം പതിം
അനുമാന്യ മഹീപാലം ധൃതരാ ം യുധിഷ്ഠിരഃ
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അധ്യായം 72

1 [വ്]
ദീക്ഷാ കാേല തു സ ാേപ്ത തതസ് േത സുമഹർത്വിജഃ
വിധിവദ് ദീക്ഷയാം ആസുർ അശ്വേമധായ പാർഥിവം
2 കൃത്വാ സ പശുബന്ധാംശ് ച ദീക്ഷിതഃ പാ നന്ദനഃ
ധർമരാേജാ മഹാേതജാഃ സഹർത്വിഗ്ഭിർ വ്യേരാചത
3 ഹയശ് ച ഹയേമധാർഥം സ്വയം സ ഹ്മവാദിനാ
ഉ ഷ്ടഃ ശാ വിധിനാ വ്യാേസനാമിത േതജസാ
4 സ രാജാ ധർമേജാ രാജൻ ദീക്ഷിേതാ വിബഭൗ തദാ
േഹമമാലീ രുക്മകണ്ഠഃ ദീപ്ത ഇവ പാവകഃ
5 കൃഷ്ണാജിനീ ദണ്ഡപാണിഃ ക്ഷൗമവാസാഃ സ ധർമജഃ
വിബഭൗ ദ തിമാൻ ഭൂയഃ ജാപതിർ ഇവാധ്വേര
6 തൈഥവാസ്യർത്വിജഃ സർേവ തുല്യേവഷാ വിശാം പേത
ബഭൂവുർ അർജുനശ് ൈചവ ദീപ്ത ഇവ പാവകഃ
7 േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരം തം സ സാരാശ്വം ധനഞ്ജയഃ
വിധിവത് പൃഥിവീപാല ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
8 വിക്ഷിപൻ ഗാണ്ഡിവം രാജൻ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
തം അശ്വം പൃഥിവീപാല മുദാ യുക്തഃ സസാര ഹ
9 ആ കുമാരം തദാ രാജന്ന് ആഗമത് തത് പുരം വിേഭാ

കാമം കുരുേ ഷ്ഠം യാസ്യന്തം ധനഞ്ജയം
10 േതഷാം അേന്യാന്യസംമർദാദ് ഊേഷ്മവ സമജായത
ദിദൃ ണാം ഹയം തം ച തം ൈചവ ഹയസാരിണം
11 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാരാജ ദശാശാഃ തിപൂരയൻ
ബഭൂവ േ ക്ഷതാം നൄണാം കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
12 ഏഷ ഗച്ഛതി കൗേന്തയസ് തുരഗശ് ൈചവ ദീപ്തിമാൻ
യം അേന്വതി മഹാബാഹുഃ സം ശൻ ധനുർ ഉത്തമം
13 ഏവം ശു ാവ വദതാം ഗിേരാ ജി ർ ഉദാരധീഃ
സ്വസ്തി േത ഽ ജാരിഷ്ടം പുനശ് ൈചഹീതി ഭാരത
14 അഥാപേര മനുേഷ്യ പുരുഷാ വാക്യം അ വൻ
ൈനനം പശ്യാമ സംമർേദ ധനുർ ഏതത് ദൃശ്യേത
15 ഏതദ് ധി ഭീമനിർ ാദം വി തം ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
സ്വസ്തി ഗച്ഛത്വ് അരിഷ്ടം ൈവ പന്ഥാനം അകുേതാഭയം
നിവൃത്തം ഏനം ക്ഷ്യാമഃ പുനർ ഏവം ച േത ഽ വൻ
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16 ഏവമാദ്യാ മനുഷ്യാണാം ീണാം ച ഭരതർഷഭ
ശു ാവ മധുരാ വാചഃ പുനഃ പുനർ ഉദീരിതാഃ
17 യാജ്ഞവൽക്യസ്യ ശിഷ്യശ് ച കുശേലാ യജ്ഞകർമണി

ായാത് പാർേഥന സഹിതഃ ശാന്ത്യ് അർഥം േവദപാരഗഃ
18 ാഹ്മണാശ് ച മഹീപാല ബഹേവാ േവദപാരഗാഃ
അനുജ ർ മഹാത്മാനം ക്ഷ ിയാശ് ച വിേശാ ഽപി ച
19 പാണ്ഡൈവഃ പൃഥിവീം അേശ്വാ നിർജിതാം അ േതജസാ
ചചാര സ മഹാരാജ യഥാേദശം സ സത്തമ
20 ത യുദ്ധാനി വൃത്താനി യാന്യ് ആസൻ പാണ്ഡവസ്യ ഹ
താനി വക്ഷ്യാമി േത വീര വിചി ാണി മഹാന്തി ച
21 സഹയഃ പൃഥിവീം രാജൻ ദക്ഷിണം അരിന്ദമ
സസാേരാത്തരതഃ പൂർവം തൻ നിേബാധ മഹീപേത
22 അവമൃദ്നൻ സരാ ാണി പാർഥിവാനാം ഹേയാത്തമഃ
ശൈനസ് തദാ പരിയയൗ േശ്വതാശ്വശ് ച മഹാരഥഃ
23 ത സങ്കലനാ നാസ്തി രാജ്ഞാം അയുതശസ് തദാ
േയ ഽയുധ്യന്ത മഹാരാജ ക്ഷ ിയാ ഹതബാന്ധവാഃ
24 കിരാതാ വികൃതാ രാജൻ ബഹേവാ ഽസി ധനുർധരാഃ
േ ച്ഛാശ് ചാേന്യ ബഹുവിധാഃ പൂർവം നിവികൃതാ രേണ
25 ആര്യാശ് ച പൃഥിവീപാലാഃ ഹൃഷ്ടനരവാഹനാഃ
സമീയുഃ പാ പുേ ണ ബഹേവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
26 ഏവം യുദ്ധാനി വൃത്താനി ത ത മഹീപേത
അർജുനസ്യ മഹീപാൈലർ നാനാേദശനിവാസിഭിഃ
27 യാനി തൂഭയേതാ രാജൻ തപ്താനി മഹാന്തി ച
താനി യുദ്ധാനി വക്ഷ്യാമി കൗേന്തയസ്യ തവാനഘ
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അധ്യായം 73

1 [വ്]
ിഗർൈതർ അഭവദ് യുദ്ധം കൃതൈവൈരഃ കിരീടിനഃ

മഹാരഥസമാജ്ഞാൈതർ ഹതാനാം പു ന ഭിഃ
2 േത സമാജ്ഞായ സ ാപ്തം യജ്ഞിയം തുരേഗാത്തമം
വിഷയാേന്ത തേതാ വീരാ ദംശിതാഃ പര്യവാരയൻ
3 രഥിേനാ ബദ്ധതൂണീരാഃ സദൈശ്വഃ സമല ൈതഃ
പരിവാര്യ ഹയം രാജൻ ഹീതും സ ച മുഃ
4 തതഃ കിരീടീ സഞ്ചിന്ത്യ േതഷാം രാജ്ഞാം ചികീർഷിതം
വാരയാം ആസ താൻ വീരാൻ സാന്ത്വപൂർവം അരിന്ദമഃ
5 തം അനാദൃത്യ േത സർേവ ശൈരർ അഭ്യഹനംസ് തദാ
തേമാ രേജാഭ്യാം സഞ്ഛന്നാംസ് താൻ കിരീടീ ന്യവാരയത്
6 അ വീച് ച തേതാ ജി ഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
നിവർതധ്വം അധർമജ്ഞാഃ േ േയാ ജീവിതം ഏവ വഃ
7 സ ഹി വീരഃ യാസ്യൻ ൈവ ധർമരാേജന വാരിതഃ
ഹതബാന്ധവാ ന േത പാർഥ ഹന്തവ്യാഃ പാർഥിവാ ഇതി
8 സ തദാ തദ് വചഃ ത്വാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
താൻ നിവർതധ്വം ഇത്യ് ആഹ ന ന്യവർതന്ത ചാപി േത
9 തതസ് ിഗർതരാജാനം സൂര്യവർമാണം ആഹേവ
വിതത്യ ശരജാേലന ജഹാസ ധനഞ്ജയഃ
10 തതസ് േത രഥേഘാേഷണ ഖുരേനമിസ്വേനന ച
പൂരയേന്താ ദിശഃ സർവാ ധനഞ്ജയം ഉപാ വൻ
11 സൂര്യവർമാ തതഃ പാർേഥ ശരാണാം നതപർവണാം
ശതാന്യ് അമുഞ്ചദ് രാേജ ലഭ്വ് അ ം അഭിദർശയൻ
12 തൈഥവാേന്യ മേഹഷ്വാസാ േയ തൈസ്യവാനുയായിനഃ
മുമുചുഃ ശരവർഷാണി ധനഞ്ജയ വൈധഷിണഃ
13 സ താഞ് ജ്യാ പുംഖനിർമുൈക്തർ ബഹുഭിഃ സുബഹൂഞ് ശരാൻ
ചിേച്ഛദ പാണ്ഡേവാ രാജംസ് േത ഭൂമൗ ന്യപതംസ് തദാ
14 േകതുവർമാ തു േതജസ്വീ തൈസ്യവാവരേജാ യുവാ
യുയുേധ ാതുർ അർഥായ പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
15 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ േകതുവർമാണം ആഹേവ
അഭ്യഘ്നൻ നിശിൈതർ ബാൈണർ ബീഭ ഃ പരവീരഹാ
16 േകതുവർമണ്യ് അഭിഹേത ധൃതവർമാ മഹാരഥഃ
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രേഥനാശു സമാവൃത്യ ശൈരർ ജി ം അവാകിരത്
17 തസ്യ താം ശീ താം ഈക്ഷ്യ തുേതാഷാതീവ വീര്യവാൻ
ഗുഡാേകേശാ മഹാേതജാ ബാലസ്യ ധൃതവർമണഃ
18 ന സന്ദധാനം ദദൃേശ നാദദാനം ച തം തദാ
കിരന്തം ഏവ സ ശരാൻ ദദൃേശ പാകശാസനിഃ
19 സ തു തം പൂജയാം ആസ ധൃതവർമാണം ആഹേവ
മനസാ സ മുഹൂർതം ൈവ രേണ സമഭിഹർഷയൻ
20 തം പന്നഗം ഇവ ദ്ധം കുരുവീരഃ സ്മയന്ന് ഇവ

ീതിപൂർവം മഹാരാജ ാൈണർ ന വ്യപേരാപയത്
21 സ തഥാ രക്ഷ്യമാേണാ ൈവ പാർേഥനാമിത േതജസാ
ധൃതവർമാ ശരം തീക്ഷ്ണം മുേമാച വിജേയ തദാ
22 സ േതന വിജയസ് തൂർണം അസ്യൻ വിദ്ധഃ കേര ഭൃശം
മുേമാച ഗാണ്ഡീവം ദുഃഖാത് തത് പപാതാഥ ഭൂതേല
23 ധനുഷഃ പതതസ് തസ്യ സവ്യസാചി കരാദ് വിേഭാ
ഇ േസ്യവായുധസ്യാസീദ് രൂപം ഭരതസത്തമ
24 തസ്മിൻ നിപതിേത ദിേവ്യ മഹാധനുഷി പാർഥിവ
ജഹാസ സ സ്വനം ഹാസം ധൃതവർമാ മഹാഹേവ
25 തേതാ േരാഷാന്വിേതാ ജി ഃ മൃജ്യ രുധിരം കരാത്
ധനുർ ആദത്ത തദ് ദിവ്യം ശരവർഷം വവർഷ ച
26 തേതാ ഹലഹലാശേബ്ദാ ദിവ ഗ് അഭവത് തദാ
നാനാവിധാനാം ഭൂതാനാം തത് കർമാതീവ ശംസതാം
27 തതഃ സേ ക്ഷ്യ തം ദ്ധം കാലാന്തകയേമാപമം
ജി ം ൈ ഗർതകാ േയാധാസ് ത്വരിതാഃ പര്യവാരയൻ
28 അഭിസൃത്യ പരീപ്സാർഥം തതസ് േത ധൃതവർമണഃ
പരിവ ർ ഗുഡാേകശം ത ാ ധ്യദ് ധനഞ്ജയഃ
29 തേതാ േയാധാഞ് ജഘാനാശു േതഷാം സ ദശ ചാഷ്ട ച
മേഹ വ തിൈമർ ആയൈസർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
30 താംസ് തു ഭഗ്നാൻ സേ ക്ഷ്യ ത്വരമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
ശൈരർ ആശീവിഷാകാൈരർ ജഘാന സ്വനവദ് ധസൻ
31 േത ഭഗ്നമനസഃ സർേവ ൈ ഗർതക മഹാരഥാഃ
ദിേശാ വിദു വുഃ സർവാ ധനഞ്ജയ ശരാർദിതാഃ
32 ത ഊചു പുരുഷവ്യാ ം സംശപ്തക നിഷൂദനം
തവ സ്മ കിങ്കരാഃ സർേവ സർേവ ച വശഗാസ് തവ
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33 ആജ്ഞാപയസ്വ നഃ പാർഥ ഹ്വാൻ േ ഷ്യാൻ അവസ്ഥിതാൻ
കരിഷ്യാമഃ ിയം സർവം തവ കൗരവനന്ദന
34 ഏതദ് ആജ്ഞായ വചനം സർവാംസ് താൻ അ വീത് തദാ
ജീവിതം രക്ഷത നൃപാഃ ശാസനം ഗൃഹ്യതാം ഇതി
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അധ്യായം 74

1 [വ്]
ാഗ്േജ്യാതിഷം അഥാേഭ്യത്യ വ്യചരത് സഹേയാത്തമഃ

ഭഗദത്താത്മജസ് ത നിര്യയൗ രണകർകശഃ
2 സഹയം പാ പു സ്യ വിഷയാന്തം ഉപാഗതം
യുയുേധ ഭരതേ ഷ്ഠ വ ദേത്താ മഹീപതിഃ
3 േസാ ഽഭിനിര്യായ നഗരാദ് ഭഗദത്തസുേതാ നൃപഃ
അശ്വം ആയാന്തം ഉന്മഥ്യ നഗരാഭിമുേഖാ യയൗ
4 തം ആലക്ഷ്യ മഹാബാഹുഃ കുരൂണാം ഋഷഭസ് തദാ
ഗാണ്ഡീവം വിക്ഷിപംസ് തൂർണം സഹസാ സമുപാ വത്
5 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തർ ഇഷുഭിർ േമാഹിേതാ നൃപഃ
ഹയം ഉ ജ്യ തം വീരസ് തതഃ പാർഥം ഉപാ വത്
6 പുനഃ വിശ്യ നഗരം ദംശിതഃ സ നൃേപാത്തമഃ
ആരുഹ്യ നാഗ വരം നിര്യയൗ യുദ്ധകാങ്ക്ഷയാ
7 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
േദാധൂയതാ ചാമേരണ േശ്വേതന ച മഹാരഥഃ
8 തതഃ പാർഥം സമാസാദ്യ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥം
ആഹ്വയാം ആസ കൗരവ്യം ബാല്യാൻ േമാഹാച് ച സംയുേഗ
9 സ വാരണം നഗ ഖ്യം ഭിന്നകരടാ മുഖം
േ ഷയാം ആസ സ്ര ദ്ധസ് തതഃ േശ്വതഹയം തി
10 വിക്ഷരന്തം യഥാ േമഘം പരവാരണവാരണം
ശാ വത് കൽപിതം സംേഖ്യ ിസാഹം യുദ്ധദുർമദം
11 േചാദ്യമാനഃ സ ഗജസ് േതന രാജ്ഞാ മഹാബലഃ
തദാ േശന വിബഭാവ് ഉത്പതിഷ്യന്ന് ഇവാംബരം
12 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ േദ്ധാ രാജൻ ധനഞ്ജയഃ
ഭൂമിേഷ്ഠാ വാരണഗതം േയാധയാം ആസ ഭാരത
13 വ ദത്തസ് തു സ്ര േദ്ധാ മുേമാചാശു ധനഞ്ജേയ
േതാമരാൻ അഗ്നിസങ്കാശാഞ് ശലഭാൻ ഇവ േവഗിതാൻ
14 അർജുനസ് താൻ അസ ാപ്താൻ ഗാണ്ഡീവേ ഷിൈതഃ ശൈരഃ
ദ്വിധാ ിധാ ച ചിേച്ഛദ ഖ ഏവ ഖഗൈമസ് തദാ
15 സ താൻ ദൃഷ്ട്വാ തഥാ ഛിന്നാംസ് േതാമരാൻ ഭഗദത്തജഃ
ഇഷൂൻ അസക്താംസ് ത്വരിതഃ ാഹിേണാത് പാണ്ഡവം തി
16 തേതാ ഽർജുനസ് തൂർണതരം രുക്മപുംഖാൻ അജിഹ്മഗാൻ
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േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ ഭഗദത്താത്മജം തി
17 സ ൈതർ വിേദ്ധാ മഹാേതജാ വ ദേത്താ മഹാഹേവ
ഭൃശാഹതഃ പപാേതാർവ്യാം ന ത്വ് ഏനം അജഹാത് തിഃ
18 തതഃ സ പുനർ ആരുഹ്യ വാരണ വരം രേണ
അവ്യ ഃ േ ഷയാം ആസ ജയാർഥീ വിജയം തി
19 തൈസ്മ ബാണാംസ് തേതാ ജി ർ നിർമുക്താശീവിേഷാപമാൻ
േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ ജ്വലിതാൻ ഇവ പാവകാൻ
20 സ ൈതർ വിേദ്ധാ മഹാനാേഗാ വി വൻ രുധിരം ബഭൗ
ഹിമവാൻ ഇവ ൈശേലേ ാ ബഹു വണസ് തദാ
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അധ്യായം 75

1 [വ്]
ഏവം ിരാ ം അഭവത് തദ് യുദ്ധം ഭരതർഷഭ
അർജുനസ്യ നേരേ ണ വൃേ േണവ ശത േതാഃ
2 തതശ് ചതുർേഥ ദിവേസ വ ദേത്താ മഹാബലഃ
ജഹാസ സ സ്വനം ഹാസം വാക്യം േചദം അഥാ വീത്
3 അർജുനാർജുന തിഷ്ഠസ്വ ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
ത്വാം നിഹത്യ കരിഷ്യാമി പുതുസ് േതായം യഥാവിധി
4 ത്വയാ വൃേദ്ധാ മമ പിതാ ഭഗദത്തഃ പിതുഃ സഖാ
ഹേതാ വൃേദ്ധാ ഽപചായിത്വാച് ഛിശും മാം അദ്യ േയാധയ
5 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ സ്ര േദ്ധാ വ ദേത്താ നരാധിപഃ
േ ഷയാം ആസ കൗരവ്യ വാരണം പാണ്ഡവം തി
6 സേ ഷ്യമാേണാ നാേഗേ ാ വ ദേത്തന ധീമതാ
ഉത്പതിഷ്യന്ന് ഇവാകാശം അഭിദു ാവ പാണ്ഡവം
7 അ ഹസ്ത മുേക്തന ശീകേരണ സഫൽഗുനം
സമുക്ഷത മഹാരാജ ൈശലം നീല ഇവാംബുദഃ
8 സ േതന േ ഷിേതാ രാജ്ഞാ േമഘവൻ നിനദൻ മുഹുഃ
മുഖാഡംബര േഘാേഷണ സമാ വത ഫൽഗുനം
9 സ നൃത്യന്ന് ഇവ നാേഗേ ാ വ ദത്ത േചാദിതഃ
ആസസാദ തം രാജൻ കൗരവാണാം മഹാരഥം
10 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ വ ദത്തസ്യ വാരണം
ഗാണ്ഡീവം ആ ിത്യ ബലീ ന വ്യകമ്പത ശ ഹാ
11 ചുേ ാധ ബലവച് ചാപി പാണ്ഡവസ് തസ്യ ഭൂപേതഃ
കാര്യവിഘ്നം അനു ത്യ പൂർവൈവരം ച ഭാരത
12 തതസ് തം വാരണം ദ്ധഃ ശരജാേലന പാണ്ഡവഃ
നിവാരയാം ആസ തദാ േവേലവ മകരാലയം
13 സ നാഗ വേരാ വീര്യാദ് അർജുേനന നിവാരിതഃ
തസ്ഥൗ ശൈരർ വിതുന്നാംഗഃ ശ്വാവിച് ഛലലിേതാ യഥാ
14 നിവാരിതം ഗജം ദൃഷ്ട്വാ ഭഗദത്താത്മേജാ നൃപഃ
ഉത്സസർജ ശിതാൻ ബാണാൻ അർജുേന േ ാധമൂർഛിതഃ
15 അർജുനസ് തു മഹാരാജ ശൈരഃ ശരവിഘാതിഭിഃ
വാരയാം ആസ താൻ അസ്താംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
16 തതഃ പുനർ അതി േദ്ധാ രാജാ ാഗ്േജ്യാതിഷാധിപഃ
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േ ഷയാം ആസ നാേഗ ം ബലവച് ഛ്വസേനാപമം
17 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ബലവാൻ പാകശാസനിഃ
നാരാചം അഗ്നിസങ്കാശം ാഹിേണാദ് വാരണം തി
18 സ േതന വാരേണാ രാജൻ മർമാണ്യ് അഭിഹേതാ ഭൃശം
പപാത സഹസാ ഭൂമൗ വ രുഗ്ണ ഇവാചലഃ
19 സ പതഞ് ശുശുേഭ നാേഗാ ധനഞ്ജയ ശരാഹതഃ
വിശന്ന് ഇവ മഹാൈശേലാ മഹീം വ പീഡിതഃ
20 തസ്മിൻ നിപതിേത നാേഗ വ ദത്തസ്യ പാണ്ഡവഃ
തം ന േഭതവ്യം ഇത്യ് ആഹ തേതാ ഭൂമിഗതം നൃപം
21 അ വീദ് ധി മഹാേതജാഃ സ്ഥിതം മാം യുധിഷ്ഠിരഃ
രാജാനസ് േത ന ഹന്തവ്യാ ധനഞ്ജയ കഥഞ്ചനൻ
22 സർവം ഏതൻ നരവ്യാ ഭവത്വ് ഏതാവതാ കൃതം
േയാധാശ് ചാപി ന ഹന്തവ്യാ ധനഞ്ജയ രേണ ത്വയാ
23 വക്തവ്യാശ് ചാപി രാജാനഃ സർൈവഃ സഹ സുഹൃജ്ജൈനഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാശ്വേമേധാ ഭവദ്ഭിർ അനുഭൂയതാം
24 ഇതി ാതൃവചഃ ത്വാ ന ഹന്മി ത്വാം ജനാധിപ
ഉത്തിഷ്ഠ ന ഭയം േത ഽസ്തി സ്വസ്തിമാൻ ഗച്ഛ പാർഥിവ
25 ആഗേച്ഛഥാ മഹാരാജ പരാം ൈച ീം ഉപസ്ഥിതാം
തദാശ്വേമേധാ ഭവിതാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
26 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജാ തു ഭഗദത്താത്മജസ് തദാ
തേഥത്യ് ഏവാ വീദ് വാക്യം പാണ്ഡേവനാഭിനിർജിതഃ

https://thalilakkam.in/




