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അധ്യായം 76

1 [വ്]
ൈസന്ധൈവർ അഭവദ് യുദ്ധം തതസ് തസ്യ കിരീടിനഃ
ഹതേശൈഷർ മഹാരാജ ഹതാനാം ച സുൈതർ അപി
2 േത ഽവതീർണം ഉപാ ത്യ വിഷയം േശ്വതവാഹനം
ത ദ്യയുർ അമൃഷ്യേന്താ രാജാനഃ പാണ്ഡവർഷഭം
3 അശ്വം ച തം പരാമൃശ്യ വിഷയാേന്ത വിേഷാപമാഃ
ന ഭയം ച ിേര പാർഥാദ് ഭീമേസനാദ് അനന്തരാത്
4 േത ഽവിദൂരാദ് ധനുഷ്പാണിം യജ്ഞിയസ്യ ഹയസ്യ ച
ബീഭ ം ത്യപദ്യന്ത പദാതിനം അവസ്ഥിതം
5 തതസ് േത തു മഹാവീര്യാ രാജാനഃ പര്യവാരയൻ
ജിഗീഷേന്താ നരവ്യാ ാഃ പൂർവം വിനികൃതാ യുധി
6 േത നാമാന്യ് അഥ േഗാ ാണി കർമാണി വിവിധാനി ച
കീർതയന്തസ് തദാ പാർഥം ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
7 േത കിരന്തഃ ശരാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ വാരേണ നിവാരണാൻ
രേണ ജയം അഭീപ്സന്തഃ കൗേന്തയം പര്യവാരയൻ
8 േത ഽസമീൈക്ഷ്യവ തം വീരം ഉ കർമാണം ആഹേവ
സർേവ യുയുധിേര വീരാ രഥസ്ഥാസ് തം പദാതിനം
9 േത തം ആജഘ്നിേര വീരം നിവാതകവചാന്തകം
സംശപ്തക നിഹന്താരം ഹന്താരം ൈസന്ധവസ്യ ച
10 തേതാ രഥസഹേ ണഹയാനാം അയുേതന ച
േകാഷ്ഠകീ കൃത്യകൗേന്തയം സ ഹൃഷ്ടം അേയാധയൻ
11 സംസ്മരേന്താ വധം വീരാഃ സി രാജസ്യ ധീമതഃ
ജയ ഥസ്യ കൗരവ്യ സമേര സവ്യസാചിനാ
12 തതഃ പർജന്യവത് സർേവ ശരവൃഷ്ടിം അവാസൃജൻ
ൈതഃ കീർണഃ ശുശുേഭ പാർേഥാ രവിർ േമഘാന്തേര യഥാ
13 സ ശൈരഃ സമവച്ഛേന്നാ ദദൃേശ പാണ്ഡവർഷഭഃ
പഞ്ജരാന്തര സഞ്ചാരീ ശകുന്ത ഇവ ഭാരത
14 തേതാ ഹാഹാകൃതം സർവം കൗേന്തേയ ശരപീഡിേത
ൈ േലാക്യം അഭവദ് രാജൻ രവിശ് ചാസീദ് രേജാഽരുണഃ
15 തേതാ വവൗ മഹാരാജ മാരുേതാ േരാമഹർഷണഃ
രാഹുർ അ സദ് ആദിത്യം യുഗപത് േസാമം ഏവ ച
16 ഉൽകാശ് ച ജഘ്നിേര സൂര്യം വികീര്യന്ത്യഃ സമന്തതഃ
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േവപഥുശ് ചാഭവദ് രാജൻ ൈകലാസസ്യ മഹാഗിേരഃ
17 മുമുചുശ് ചാ ം അത ഷ്ണം ദുഃഖേശാകസമന്വിതാഃ
സപ്തർഷേയാ ജാതഭയാസ് തഥാ േദവർഷേയാ ഽപി ച
18 ശശശ് ചാശു നിവിർഭിദ്യ മണ്ഡലം ശശിേനാ ഽപതത്
വിപരീതസ് തദാ രാജംസ് തസ്മിന്ന് ഉത്പാതലക്ഷേണ
19 രാസഭാരുണസങ്കാശാ ധനുഷ്മന്തഃ സ വിദ തഃ
ആവൃത്യ ഗഗനം േമഘാ മുമുചുർ മാംസേശാണിതം
20 ഏവം ആസീത് തദാ വീേര ശരവർഷാഭിസംവൃേത
േലാേക ഽസ്മിൻ ഭരതേ ഷ്ഠ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
21 തസ്യ േതനാവകീർണസ്യ ശരജാേലന സർവശഃ
േമാഹാത് പപാത ഗാണ്ഡീവം ആവാപശ് ച കരാദ് അപി
22 തസ്മിൻ േമാഹം അനു ാേപ്ത ശരജാലം മഹത്തരം
ൈസന്ധവാ മുമുചുസ് തൂർണം ഗതസേത്ത്വ മഹാരേഥ
23 തേതാ േമാഹസമാപന്നംജ്ഞാത്വാ പാർഥം ദിവൗകസഃ
സർേവ വി സ്തം അനസസ് തസ്യ ശാന്തി പരാഭവൻ
24 തേതാ േദവർഷയഃ സർേവ തഥാ സപ്തർഷേയാ ഽപി ച
ഹ്മർഷയശ് ച വിജയം േജപുഃ പാർഥസ്യ ധീമതഃ

25 തതഃ ദീപിേത േദൈവഃ പാർഥ േതജസി പാർഥിവ
തസ്ഥാവ് അചലവദ് ധീമാൻ സം ാേമ പരമാ വിത്
26 വിചകർഷ ധനുർ ദിവ്യം തതഃ കൗരവനന്ദനഃ
യ േസ്യേവഹ ശേബ്ദാ ഽഭൂൻ മഹാംസ് തസ്യ പുനഃ പുനഃ
27 തതഃ സ ശരവർഷാണി ത്യമി ാൻ തി ഭുഃ
വവർഷ ധനുഷാ പാർേഥാ വർഷാണീവ സുേരശ്വരഃ
28 തതസ് േത ൈസന്ധവാ േയാധാഃ സർവ ഏവ സരാജകാഃ
നാദൃശ്യന്ത ശൈരഃ കീർണാഃ ശലൈഭർ ഇവ പാവകാഃ
29 തസ്യ ശേബ്ദന വിേ സുർ ഭയാർതാശ് ച വിദു വുഃ
മുമുചുശ് ചാ േശാകാർതാഃ സുഷുപുശ് ചാപി ൈസന്ധവാഃ
30 താംസ് തു സർവാൻ നരേ ഷ്ഠഃ സർവേതാ വിചരൻ ബലീ
അലാതച വദ് രാജഞ് ശരജാൈലഃ സമർപയത്
31 തദ് ഇ ജാല തിമം ബാണജാലം അമി ഹാ
വ്യസൃജദ് ദി സർവാസു മേഹ ഇവ വ ഭൃത്
32 േമഘജാലനിഭം ൈസന്യം വിദാര്യ സ രവി ഭഃ
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വിബഭൗ കൗരവേ ഷ്ഠഃ ശരദീവ ദിവാകരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 52 7

അധ്യായം 77

1 [വ്]
തേതാ ഗാണ്ഡീവഭൃച് ഛൂേരാ യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതഃ
വിബഭൗ യുധി ദുർധർേഷാ ഹിമവാൻ അചേലാ യഥാ
2 തതഃ ൈസന്ധവ േയാധാസ് േത പുനർ ഏവ വ്യവസ്ഥിതാഃ
വിമുഞ്ചന്തഃ സുസംരബ്ധാഃ ശരവർഷാണി ഭാരത
3 താൻ സഹ്യ മഹാവീര്യഃ പുനർ ഏവ വ്യവസ്ഥിതാൻ
തതഃ േ ാവാച കൗേന്തേയാ മുമൂർഷഞ് ക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
4 യുധ്യധ്വം പരയാ ശക്ത്യാ യതധ്വം ച വേധ മമ
കുരുധ്വം സർവകാര്യാണി മഹദ് േവാ ഭയം ആഗതം
5 ഏഷ േയാത്സ്യാമി വഃ സർവാൻ നിവാര്യ ശരവാഗുരാം
തിഷ്ഠധ്വം യുദ്ധമനേസാ ദർപം വിനയിതാസ്മി വഃ
6 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ കൗരേവ്യാ രുഷാ ഗാണ്ഡീവഭൃത് തദാ
തേതാ ഽഥ വചനം ത്വാ ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ ഭാരത
7 ന ഹന്തവ്യാ രേണ താതക്ഷ ിയാ വിജിഗീഷവഃ
േജതവ്യാശ് േചതി യത് േ ാക്തം ധർമരാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
ചിന്തയാം ആസ ച തദാ ഫൽഗുനഃ പുരുഷർഷഭഃ
8 ഇത്യ് ഉേക്താ ഽഹം നേരേ ണ ന ഹന്തവ്യാ നൃപാ ഇതി
കഥം തൻ ന മൃേഷഹ സ്യാദ് ധർമരാജ വചഃ ശുഭം
9 ന ഹേന്യരംശ് ച രാജാേനാ രാജ്ഞശ് ചാജ്ഞാ കൃതാ ഭേവത്
ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ സ തദാ ാതുഃ ിയഹിേത രതഃ
േ ാവാച വാക്യം ധർമജ്ഞഃ സന്ധവാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
10 ബാലാൻ ിേയാ വാ യുഷ്മാകം ന ഹനിേഷ്യ വ്യവസ്ഥിതാൻ
യശ് ച വക്ഷ്യതി സം ാേമ തവാസ്മീതി പരാജിതഃ
11 ഏതച് ത്വാ വേചാ മഹ്യം കുരുധ്വം ഹിതം ആത്മനഃ
അേതാ ഽന്യഥാ കൃ ഗതാ ഭവിഷ്യഥ മഹാർദിതാഃ
12 ഏവം ഉക്ത്വാ തു താൻ വീരാൻ യുയുേധ കുരുപുംഗവഃ
അത്വരാവാൻ അസംരബ്ധഃ സംരൈബ്ധർ വിജിഗീഷുഭിഃ
13 തതഃ ശതസഹ ാണി ശരാണാം നതപർവണാം
മുമുചുഃ ൈസന്ധവാ രാജംസ് തദാ ഗാണ്ഡീവധന്വനി
14 സ താൻആതപതഃ രാൻ ആശീവിഷവിേഷാപമാൻ
ചിേച്ഛദ നിശിൈതർ ബാൈണർ അന്തൈരവ ധനഞ്ജയഃ
15 ഛിത്ത്വാ തു താൻആശു ഗമാൻ കങ്കപ ാഞ് ശിലാശിതാൻ
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ഏൈകകം ഏഷ ദശഭിർ ബിേഭദ സമേര ശൈരഃ
16 തതഃ ാസാംശ് ച ശക്തീംശ് ച പുനർ ഏവ ധനഞ്ജേയ
ജയ ഥം ഹതം ത്വാ ചിക്ഷിപുഃ ൈസന്ധവാ നൃപാഃ
17 േതഷാം കിരീടീ സങ്കൽപം േമാഘം ചേ മഹാമനാഃ
സർവാംസ് താൻ അന്തരാ ഛിത്ത്വാ മുദാ ചുേ ാശ പാണ്ഡവഃ
18 തൈഥവാപതതാം േതഷാം േയാധാനാം ജയ ഗൃദ്ധിനാം
ശിരാംസി പാതയാം ആസ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
19 േതഷാം വതാം ൈചവ പുനർ ഏവ ച ധാവതാം
നിവർതതാം ച ശേബ്ദാ ഽഭൂത് പൂർണേസ്യവ മേഹാദേധഃ
20 േത വധ്യമാനാസ് തു തദാ പാർേഥനാമിത േതജസാ
യഥാ ാണം യേഥാത്സാഹം േയാധയാം ആസുർ അർജുനം
21 തതസ് േത ഫൽഗുേനനാജൗ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
കൃതാ വിസഞ്ജ്ഞാ ഭൂയിഷ്ഠാഃ ാന്തവാഹന ൈസനികാഃ
22 താംസ് തു സർവാൻ പരി ാനാൻ വിദിത്വാ ധൃതരാ ജാ
ദുഃശലാ ബാലം ആദായ നപ്താരം യയൗ തദാ
സുരഥസ്യ സുതം വീരം രേഥനാനാഗസം തദാ
23 ശാന്ത്യ് അർഥം സർവേയാധാനാം അഭ്യഗച്ഛത പാണ്ഡവം
സാ ധനഞ്ജയംആസാദ്യ മുേമാചാർതസ്വരം തദാ
ധനഞ്ജേയാ ഽപി താം ദൃഷ്ട്വാ ധനുർ വിസസൃേജ ഭുഃ
24 സമു ഷ്ട ധനുഃ പാർേഥാ വിധിവദ് ഭഗിനീം തദാ
ാഹ കിം കരവാണീതി സാ ച തം വാക്യം അ വീത്
25 ഏഷ േത ഭരതേ ഷ്ഠ സ്വ ീയസ്യാത്മജഃ ശിശുഃ
അഭിവാദയേത വീര തം പശ്യ പുരുഷർഷഭ
26 ഇത്യ് ഉക്തസ് തസ്യ പിതരം സ പ ച്ഛാർജുനസ് തദാ
ക്വാസാവ് ഇതി തേതാ രാജൻ ദുഃശലാ വാക്യം അ വീത്
27 പിതൃേശാകാഭിസന്തേപ്താ വിഷാദാർേതാ ഽസ്യ ൈവ പിതാ
പഞ്ചത്വം അഗമദ് വീര യഥാ തൻ േമ നിേബാധ ഹ
28 സ പൂർവം പിതരം ത്വാ ഹതം യുേദ്ധ ത്വയാനഘ
ത്വാം ആഗതം ച സം ത്യ യുദ്ധായ ഹയസാരിണം
പിതുശ് ച മൃത ദുഃഖാർേതാ ഽജഹാത് ാണാൻ ധനഞ്ജയ
29 ാേപ്താ ബീഭ ർ ഇത്യ് ഏവ നാമ ൈത്വവ േത ഽനഘ
വിഷാദാർതഃ പപാേതാർവ്യാ മമാര ച മമാത്മജഃ
30 തം തു ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം തതസ് തസ്യാത്മജം വിേഭാ
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ഗൃഹീത്വാ സമനു ാപ്താ ത്വാം അദ്യ ശരൈണഷിണീ
31 ഇത്യ് ഉക്ത്വാർതസ്വരം സാതു മുേമാച ധൃതരാ ജാ
ദീനാ ദീനംസ്ഥിതം പാർഥം അ വീച് ചാപ്യ് അേധാമുഖം
32 സ്വസാരം മാമ േവക്ഷസ്വ സ്വ ീയാത്മമം ഏവ ച
കർതും അർഹസി ധർമജ്ഞ ദയാം മയി കുരൂദ്വഹ
വി ത്യ കുരുരാജാനം തം ച മന്ദം ജയ ഥം
33 അഭിമേന്യാർ യഥാ ജാതഃ പരിക്ഷിത് പരവീര ഹാ
തഥായം സുരഥാജ് ജാേതാ മമ പൗേ ാ മഹാഭുജ
34 തം ആദായ നരവ്യാ സമ്പ്താപ്താസ്മി തവാന്തികം
ശമാർഥം സർവേയാധാനാം ശൃണു േചദം വേചാ മമ
35 ആഗേതാ ഽയം മഹാബാേഹാ തസ്യ മന്ദസ്യ പൗ കഃ
സാദം അസ്യ ബാലസ്യ തസ്മാത് ത്വം കർതും അർഹസി
36 ഏഷ സാദ്യ ശിരസാ മയാ സാർധം അരിന്ദമ
യാചേത ത്വാം മഹാബാേഹാ ശമം ഗച്ഛ ധനഞ്ജയ
37 ബാലസ്യ ഹതബേന്ധാശ് ച പാർഥ കിം ചിദ് അജാനതഃ
സാദം കുരു ധർമജ്ഞ മാ മന വശം അന്വഗാഃ
38 തം അനാര്യം നൃശംസം ച വി ത്യാസ്യ പിതാമഹം
ആഗഃ കാരിണം അത്യർഥം സാദം കർതും അർഹസി
39 ഏവം വത്യാം കരുണം ദുഃശലായാം ധനഞ്ജയഃ
സം ത്യ േദവീം ഗാന്ധാരീം ധൃതരാ ം ച പാർഥിവം
േ ാവാച ദുഃഖേശാകാർതഃ ക്ഷ ധർമം വിഗർഹയൻ
40 ധിക് തം ദുേര്യാധനം ം രാജ്യലുബ്ധം ച മാനിനം
യത്കൃേത ബാന്ധവാഃ സർേവ മയാ നീതാ യമക്ഷയം
41 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ബഹുസാന്ത്വാദി സാദം അകേരാജ് ജയഃ
പരിഷ്വജ്യ ച താം ീേതാ വിസസർജ ഗൃഹാൻ തി
42 ദുഃശലാ ചാപി താൻ േയാധാൻ നിവാര്യ മഹേതാ രണാത്
സ ജ്യ പാർഥം യയൗ ഗൃഹാൻ തി ശുഭാനനാ
43 തതഃ ൈസന്ധവകാൻ േയാധാൻ വിനിർജിത്യ നരർഷഭഃ
പുനർ ഏവാന്വധാവത് സ തം ഹയം കാമചാരിണം
44 സസാര യജ്ഞിയം വീേരാ വിധിവത് സ വിശാം പേത
താരാമൃഗം ഇവാകാേശ േദവേദവഃ പിനാക ധൃക്
45 സ ച വാജീ യേഥേഷ്ടന താംസ് താൻ േദശാൻ യഥാസുഖം
വിചചാര യഥാകാമം കർമ പാർഥസ്യ വർധയൻ
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46 േമണ സഹയസ് ത്വ് ഏവം വിചരൻ ഭരതർഷഭ
മണിപൂര പേതർ േദശം ഉപായാത് സഹ പാണ്ഡവഃ
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അധ്യായം 78

ത്വാ തു നൃപതിർ വീരം പിതരം ബ വാഹനഃ
നിര്യയൗ വിനേയനാേര്യാ ാഹ്മണാർഘ്യ പുരഃസരഃ
2 മണിപൂേരശ്വരം ത്വ് ഏവം ഉപയാതം ധനഞ്ജയഃ
നാഭ്യനന്ദത േമധാവീ ക്ഷ ധർമം അനുസ്മരൻ
3 ഉവാച ൈചനം ധർമാത്മാ സ മന ഃ ഫൽഗുനസ് തദാ
ിേയയം ന േത യുക്താ ബഹിസ് ത്വം ക്ഷ ധർമതഃ

4 സംരക്ഷ്യമാണം തുരഗം യൗധിഷ്ഠിരം ഉപാഗതം
യജ്ഞിയം വിഷയാേന്ത മാം നാേയാത്സീഃ കിം നു പു ക
5 ധിക്ത്വാം അ സുദുർബുദ്ധിം ക്ഷ ധർമവിശാരദം
േയാ മാം യുദ്ധായ സ ാപ്തം സാൈമ്നവാേഥാ ത്വം അ ഹീഃ
6 ന ത്വയാ പുരുഷാർഥശ് ച കശ് ചിദ് അസ്തീഹ ജീവതാ
യസ് ത്വം ീവദ് യുധാ ാപ്തം സാമ്നാ മാം ത്യഗൃഹ്ണഥാഃ
7 യദ്യ് അഹം ന്യസ്തശ സ് ത്വാം ആഗേച്ഛയം സുദുർമേത
ിേയയം തേതാ യുക്താ ഭേവത് തവ നരാധമ

8 തം ഏവം ഉക്തം ഭർ ാ തു വിദിത്വാ പന്നഗാത്മജാ
അമൃഷ്യമാണാ ഭിേത്ത്വാർവീം ഉലൂപീ തം ഉപാഗമത്
9 സാ ദദർശ തതഃ പു ം വിമൃശന്തം അേധാമുഖം
സന്തർജ്യമാനം അസകൃദ് ഭർ ാ യുദ്ധാർഥിനാ വിേഭാ
10 തതഃ സാ ചാരുസർവാംഗീ തം ഉേപേത്യാരഗാത്മജാ
ഉലൂപീ ാഹ വചനം ക്ഷ ധർമവിശാരദാ
11 ഉലൂപീം മാം നിേബാധ ത്വം മാതരം പന്നഗാത്മജാം
കുരുഷ്വ വചനം പു ധർമസ് േത ഭവിതാ പരഃ
12 യുധ്യൈസ്വനം കുരുേ ഷ്ഠം ധനഞ്ജയം അരിന്ദമ
ഏവം ഏഷ ഹി േത ീേതാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
13 ഏവം ഉദ്ധർഷിേതാ മാ ാ സ രാജാ ബ വാഹനഃ
മനശ് ചേ മഹാേതജാ യുദ്ധായ ഭരതർഷഭ
14 സംനഹ്യ കാഞ്ചനം വർമ ശിരസ് ാണം ച ഭാനുമത്
തൂണീ രശത സംബാധം ആരുേരാഹ മഹാരഥം
15 സർേവാപകരൈണർ യുക്തം യുക്തം അൈശ്വർ മേനാജൈവഃ
സുചേ ാപ രം ധീമാൻ േഹമഭാണ്ഡ പരി തം
16 പരമാർചിതം ഉ ിത്യ ധ്വജം സിംഹം ഹിരണ്മയം
യയൗ പാർഥം ഉദ്ദിശ്യ സ രാജാ ബ വാഹനഃ
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17 തേതാ ഽേഭ്യത്യ ഹയം വീേരാ യജ്ഞിയം പാർഥ രക്ഷിതം
ാഹയാം ആസ പുരുൈഷർ ഹയശിക്ഷാ വിശാരൈദഃ
18 ഗൃഹീതം വാജിനം ദൃഷ്ട്വാ ീതാത്മാ സധനഞ്ജയഃ
പു ം രഥസ്ഥം ഭൂമിഷ്ഠഃ സംന്യവാരയദ് ആഹേവ
19 തതഃ സ രാജാ തം വീരം ശര ാൈതഃ സഹ ശഃ
അർദയാം ആസ നിശിൈതർആശീവിഷവിേഷാപൈമഃ
20 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം പിതുഃ പു സ്യ ചാതുലം
േദവാസുരരണ ഖ്യം ഉഭേയാഃ ീയമാണേയാഃ
21 കിരീടിനം തു വിവ്യാധ ശേരണ നതപർവണാ
ജ േദേശ നരവ്യാ ഃ ഹസൻ ബ വാഹനഃ
22 േസാ ഽഭ്യഗാത് സഹ പുംേഖന വൽമീകം ഇവ പന്നഗഃ
വിനിർഭിദ്യ ച കൗേന്തയം മഹീതലം അഥാവിശത്
23 സ ഗാഢേവദേനാ ധീമാൻ ആലംബ്യ ധനുർ ഉത്തമം
ദിവ്യം േതജഃ സമാവിശ്യ മീത ഇവ സംബഭൗ
24 സ സഞ്ജ്ഞാം ഉപലഭ്യാഥ ശസ്യ പുരുഷർഷഭഃ
പു ം ശ ാത്മേജാ വാക്യം ഇദം ആഹ മഹീപേത
25 സാധു സാധു മഹാബാേഹാ വത്സ ചി ാംഗദാത്മജ
സദൃശം കർമ േത ദൃഷ്ട്വാ ീതിമാൻ അസ്മി പു ക
26 വിമുഞ്ചാമ്യ് ഏഷ ബാണാംസ് േത പു യുേദ്ധസ്ഥിേരാ ഭവ
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ നാരാൈചർ അഭ്യവർഷദ് അമി ഹാ
27 താൻ സ ഗാണ്ഡീവനിർമുക്താൻ വ ാശനിസമ ഭാൻ
നാരാൈചർ അച്ഛിനദ് രാജാ സർവാൻ ഏവ ിധാ ിധാ
28 തസ്യ പാർഥഃ ശൈരർ ദിൈവ്യർ ധ്വജം േഹമപരി തം
സുവർണതാല തിമം േരണാപാഹരദ് രഥാത്
29 ഹയാംശ് ചാസ്യ മഹാകായാൻ മഹാേവഗപരാ മാൻ
ചകാര രാേജ്ഞാ നിർജീവാൻ ഹസൻ പാണ്ഡവർഷഭഃ
30 സ രഥാദ് അവതീര്യാശു രാജാ പരമേകാപനഃ
പദാതിഃ പിതരം േകാപാദ് േയാധയാം ആസ പാണ്ഡവം
31 സ ീയമാണഃ പാ നാം ഋഷഭഃ പു വി മാത്
നാത്യർഥം പീഡയാം ആസ പു ം വ ധരാഥമഃ
32 സ ഹന്യമാേനാ വിമുഖം പിതരം ബ വാഹനഃ
ശൈരർ ആശീവിഷാകാൈരഃ പുനർ ഏവാർദയദ് ബലീ
33 തതഃ സ ബാല്യാത് പിതരം വിവ്യാധ ഹൃദി പ ിണാ
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നിശിേതന സുപുംേഖന ബലവദ് ബ വാഹനഃ
34 സ ബാണസ് േതജസാ ദീേപ്താ ജ്വലന്ന് ഇവ ഹുതാശനഃ
വിേവശ പാണ്ഡവം രാജൻ മർമ ഭിത്ത്വാതിദുഃഖ കൃത്
35 സ േതനാതിഭൃശം വിദ്ധഃ പുേ ണ കുരുനന്ദനഃ
മഹീം ജഗാമ േമാഹാർതസ് തേതാ രാജൻ ധനഞ്ജയഃ
36 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര കൗരവാണാം ധുരന്ധേര
േസാ ഽപി േമാഹം ജഗാമാശു തതശ് ചി ാംഗദാ സുതഃ
37 വ്യായമ്യ സംയുേഗ രാജാ ദൃഷ്ട്വാ ച പിതരം ഹതം
പൂർവം ഏവ ച ബാണൗൈഘർ ഗാഢവിേദ്ധാ ഽർജുേനന സഃ
38 ഭർതാരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ പു ം ച പതിതം ഭുവി
ചി ാംഗദാ പരി സ്താ വിേവശ രണാജിരം
39 േശാകസന്തപ്ത ഹൃദയാ രുദതീ സാ തതഃ ശുഭാ
മണിപൂര പേതർ മാതാ ദദർശ നിഹതം പതിം
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അധ്യായം 79

1 [വ്]
തേതാ ബബു വിധം ഭീരുർ വിലപ്യ കമേലക്ഷണാ
മുേമാഹ ദുഃഖാദ് ദുർധർഷാ നിപപാത ച ഭൂതേല
2 തിലഭ്യ ച സാ സഞ്ജ്ഞാം േദവീ ദിവ്യവപുർ ധരാ
ഉലൂപീം പന്നഗസുതാം ദൃേഷ്ട്വദം വാക്യം അ വീത്
3 ഉലൂപി പശ്യ ഭർതാരം ശയാനം നിഹതം രേണ
ത്വത്കൃേത മമ പുേ ണബാേലന സമിതിഞ്ജയം
4 നനു ത്വം ആേര്യ ധർമജ്ഞാ നനു ചാസി പതി താ
യത് ത്വത്കൃേത ഽയം പതിതഃ പതിസ് േത നിഹേതാ രേണ
5 കിം തു സർവാപരാേധാ ഽയം യദി േത ഽദ്യ ധനഞ്ജയഃ
ക്ഷമസ്വ യാച്യമാനാ േമ സഞ്ജീവയ ധനഞ്ജയം
6 നനു ത്വം ആേര്യ ധർമജ്ഞാ ൈ േലാക്യവിദിതാ ശുേഭ
യദ് ഘാതയിത്വാ ഭർതാരം പുേതേണഹ ന േശാചസി
7 നാഹം േശാചാമി തനയം നിഹതം പന്നഗാത്മേജ
പതിം ഏവ തു േശാചാമി യസ്യാതിഥ്യം ഇദം കൃതം
8 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സാ തദാ േദവീം ഉലൂപീം പന്നഗാത്മജാം
ഭർതാരം അഭിഗേമ്യദം ഇത്യ് ഉവാച യശസ്വിനീ
9 ഉത്തിഷ്ഠ കുരുമുഖ്യസ്യ ിയകാമമമ ിയ
അയം അേശ്വാ മഹാബാേഹാ മയാ േത പരിേമാക്ഷിതഃ
10 നനു നാമ ത്വയാ വീരധർമരാജസ്യ യജ്ഞിയഃ
അയം അേശ്വാ ഽനുസർതവ്യഃ സ േശേഷ കിം മഹീതേല
11 ത്വയി ാണാഃ സമായത്താഃ കുരൂണാം കുരുനന്ദന
സ കസ്മാത് ാണേദാ ഽേന്യഷാം ാണാൻ സന്ത്യക്തവാൻ അസി
12 ഉലൂപി സാധു സമ്പശ്യ ഭർതാരം നിഹതം രേണ
പു ം ൈചനം സമുത്സാഹ്യ ഘാതയിത്വാ ന േശാചസി
13 കാമം സ്വപിതു ബാേലാ ഽയം ഭൂമൗ േ തഗതിം ഗതഃ
േലാഹിതാേക്ഷാ ഗുഡാേകേശാ വിജയഃ സാധു ജീവതു
14 നാപരാേധാ ഽസ്തി സുഭേഗ നരാണാം ബഹുഭാര്യതാ
നാരീണാം തു ഭവത്യ് ഏതൻ മാ േത ഭൂദ് ബുദ്ധിർഈദൃശീ
15 സഖ്യം ഹ്യ് ഏതത് കൃതം ധാ ാ ശാശ്വതം ചാവ്യയം ച ഹ
സഖ്യം സമഭിജാനീഹി സത്യം സംഗതം അ േത
16 പുേ ണഘാതയിേത്വമം പതിം യദി ന േമ ഽദ്യ ൈവ
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ജീവന്തം ദർശയസ്യ് അദ്യ പരിത്യക്ഷ്യാമി ജീവിതം
17 സാഹം ദുഃഖാന്വിതാ ഭീരു പതിപു വിനാകൃതാ
ഇൈഹവ ായം ആശിേഷ്യ േ ക്ഷന്ത്യാസ് േത ന സംശയഃ
18 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പന്നഗസുതാം സപത്നീം ൈച വാഹിനീ
തതഃ ായം ഉപാസീനാ തൂഷ്ണീം ആസീജ് ജനാധിപ
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അധ്യായം 80

1 [വ്]
തഥാ വിലേപ്യാപരതാ ഭർതുഃ പാദൗ ഗൃഹ്യ സാ
ഉപവിഷ്ടാഭവദ് േദവീ േസാച്ഛ്വാസം പു ംഈക്ഷതീ
2 തതഃ സഞ്ജ്ഞാം പുനർ ലബ്ധ്വാ സ രാജാ ബ വാഹനഃ
മാതരം താം അഥാേലാക്യ രണഭൂമാവ് അഥാ വീത്
3 ഇേതാ ദുഃഖതരം കിം നു യൻ േമ മാതാ സുൈഖധിതാ
ഭൂമൗ നിപതിതം വീരം അനുേശേത മൃതം പതിം
4 നിഹന്താരം രേണ ഽരീണാം സർവശ ഭൃതാം വരം
മയാ വിനിഹതം സംേഖ്യ േ ക്ഷേത ദുർമരം ബത
5 അേഹാ ഽസ്യാ ഹൃദയം േദവ്യാ ദൃഢം യൻ ന വിദീര്യേത
വ േഢാര ം മഹാബാഹും േ ക്ഷന്ത്യാ നിഹതം പതിം
6 ദുർമരം പുരുേഷേണഹ മേന്യ ഹ്യ് അധ്വന്യ് അനാഗേത
യ നാഹം ന േമ മാതാ വി യുേജ്യത ജീവിതാത്
7 അേഹാ ധിക് കുരുവീരസ്യ ഹ്യ് ഉരഃ സ്ഥം കാഞ്ചനം ഭുവി
വ്യപവിദ്ധം ഹതേസ്യഹ മയാ പുേ ണ പശ്യത
8 േഭാ േഭാ പശ്യത േമ വീരം പിതരം ാഹ്മണാ ഭുവി
ശയാനം വീരശയേന മയാ പുേ ണ പാതിതം
9 ാഹ്മണാഃ കുരുമുഖ്യസ്യ യുക്താ ഹയസാരിണഃ
കുർവ ശാന്തികാം ത്വ് അദ്യ രേണ േയാ ഽയം മഹാഹതഃ
10 വ്യാദിശ ച കിം വി ാഃ ായശ്ചിത്തം ഇഹാദ്യ േമ
സുനൃശംസസ്യ പാപസ്യ പിതൃഹ രണാജിേര
11 ദുശ്ചരാ ദ്വാദശ സമാ ഹത്വാ പിതരം അദ്യ ൈവ
മേമഹ സുനൃശംസസ്യ സംവീതസ്യാസ്യ ചർമണാ
12 ശിരഃ കപാേല ചാൈസ്യവ ഭുഞ്ജതഃ പിതുർ അദ്യ േമ
ായശ്ചിത്തം ഹി നാസ്ത്യ് അന്യദ് ധത്വാദ്യ പിതരം മമ
13 പശ്യ നാേഗാത്തമ സുേത ഭർതാരം നിഹതം മയാ
കൃതം ിയം മയാ േത ഽദ്യ നിഹത്യ സമേര ഽർജുനം
14 േസാ ഽഹം അപ്യ് അദ്യ യാസ്യാമി ഗതിം പിതൃനിേഷവിതാം
ന ശേക്നാമ്യ് ആത്മനാത്മാനം അഹം ധാരയിതും ശുേഭ
15 സാ ത്വം മയി മൃേത മാതസ് തഥാ ഗാണ്ഡീവധന്വിനി
ഭവ ീതിമതീ േദവി സേത്യനാത്മാനം ആലേഭ
16 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ തദാ രാജാ ദുഃഖേശാകസമാഹതഃ
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ഉപ ശ്യ മഹാരാജ ദുഃഖാദ് വചനം അ വീത്
17 ശൃണ്വ സർവഭൂതാനിസ്ഥാവരാണി ചരാണി ച
ത്വം ച മാതർ യഥാസത്യം വീമി ഭുജേഗാത്തേമ
18 യദി േനാത്തിഷ്ഠതി ജയഃ പിതാ േമ ഭരതർഷഭഃ
അസ്മിന്ന് ഏവ രേണാേദ്ദേശ േശാഷയിേഷ്യ കേലവരം
19 ന ഹി േമ പിതരം ഹത്വാ നി തിർ വിദ്യേത ക്വ ചിത്
നരകം തിപത്സ്യാമി വം ഗുരു വധാർദിതഃ
20 വീരം ഹി ക്ഷ ിയം ഹത്വാ േഗാശേതന മുച്യേത
പിതരം തു നിഹൈത്യവം ദുസ്തരാ നി തിർ മയാ
21 ഏഷ ഹ്യ് ഏേകാ മഹാേതജാഃ പാ പുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
പിതാ ച മമ ധർമാത്മാ തസ്യ േമ നി തിഃ കൃതഃ
22 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ നൃപേത ധനഞ്ജയസുേതാ നൃപഃ
ഉപ ശ്യാഭവത് തൂഷ്ണീം ാേയാേപേതാ മഹാമതിഃ
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അധ്യായം 81

1 [വ്]
ാേയാപവിേഷ്ട നൃപതൗ മണിപൂേരശ്വേര തദാ
പിതൃേശാകസമാവിേഷ്ട സഹ മാ ാ പരന്തപ
2 ഉലൂപീ ചിന്തയാം ആസ തദാ സഞ്ജീവനം മണിം
സ േചാപാതിഷ്ഠത തദാ പന്നഗാനാം പരായണം
3 തം ഗൃഹീത്വാ തു കൗരവ്യ നാഗരാജപേതഃ സുതാ
മനഃ ാദനീം വാചം ൈസനികാനാം അഥാ വീത്
4 ഉത്തിഷ്ഠ മാം ശുചഃ പു ൈനഷ ജി സ് ത്വയാ ഹതഃ
അേജയഃ പുരുൈഷർ ഏഷ േദൈവർ വാപി സ വാസൈവഃ
5 മയാ തു േമാഹിനീ നാമ മാൈയഷാ സ േയാജിതാ
ിയാർഥം പുരുേഷ സ്യ പിതുസ് േത ഽദ്യ യശസ്വിനഃ
6 ജിജ്ഞാസുർ ഹ്യ് ഏഷൈവ പു ബലസ്യ തവ കൗരവഃ
സം ാേമ യുധ്യേതാ രാജൻ നാഗതഃ പരവീരഹാ
7 തസ്മാദ് അസി മയാ പു യുദ്ധാർഥം പരിേചാദിതഃ
മാ പാപം ആത്മനഃ പു ശേങ്കഥാസ് ത്വ് അണ്വ് അപി േഭാ
8 ഋഷിർ ഏഷ മഹാേതജാഃ പുരുഷഃ ശാശ്വേതാ ഽവ്യയഃ
ൈനനം ശേക്താ ഹി സം ാേമ േജതും ശേ ാ ഽപി പു ക
9 അയം തു േമ മണിർ ദിവ്യഃ സമാനീേതാ വിശാം പേത
മൃതാൻ മൃതാൻ പന്നേഗ ാൻ േയാ ജീവയതി നിത്യദാ
10 ഏതം അേസ്യാരസി ത്വം തുസ്ഥാപയസ്വ പിതുഃ േഭാ
സഞ്ജീവിതം പുനഃ പു തേതാ ഷ്ടാസി പാണ്ഡവം
11 ഇത്യ് ഉക്തഃസ്ഥാപയാം ആസ തേസ്യാരസി മണിം തദാ
പാർഥസ്യാമിത േതജാഃ സ പിതുഃ േസ്നഹാദ് അപാക കൃത്
12 തസ്മിൻ ന്യേസ്ത മണൗ വീര ജി ർ ഉജ്ജീവിതഃ ഭുഃ
സുേപ്താത്ഥിത ഇേവാത്തസ്ഥൗ മൃഷ്ടേലാഹിത േലാചനഃ
13 തം ഉത്ഥിതം മഹാത്മാനം ലബ്ധസഞ്ജ്ഞം മനസ്വിനം
സമീക്ഷ്യ പിതരം സ്വസ്ഥം വവേന്ദ ബ വാഹനഃ
14 ഉത്ഥിേത പുരുഷവ്യാേ പുനർ ലക്ഷ്മീവതി േഭാ
ദിവ്യാഃ സുമനസഃ പുണ്യാ വവൃേഷ പാകശാസനഃ
15 അനാഹതാ ദു ഭയഃ േണദുർ േമഘനിസ്വനാഃ
സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാകാേശ ബഭൂവ സുമഹാസ്വനഃ
16 ഉത്ഥായ തു മഹാബാഹുഃ പര്യാശ്വേസ്താ ധനഞ്ജയഃ
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ബ വാഹനം ആലിംഗ്യ സമാജി ത മൂർധനി
17 ദദർശ ചാവിദൂേര ഽസ്യ മാതരം േശാകകർശിതാം
ഉലൂപ്യാ സഹ തിഷ്ഠന്തീം തേതാ ഽപൃച്ഛദ് ധനഞ്ജയഃ
18 കിം ഇദം ലക്ഷ്യേത സർവം േശാകവിസ്മയ ഹർഷവത്
രണാജിരം അമി ഘ്ന യദി ജാനാസി ശംസ േമ
19 ജനനീ ച കിമർഥം േത രണഭൂമിം ഉപാഗതാ
നാേഗ ദുഹിതാ േചയം ഉലൂപീ കിം ഇഹാഗതാ
20 ജാനാമ്യ് അഹം ഇദം യുദ്ധം ത്വയാ മദ്വചനാത് കൃതം
ീണാം ആഗമേന േഹതും അഹം ഇച്ഛാമി േവദിതും
21 തം ഉവാച തതഃ പൃേഷ്ടാ മണിപൂര പതിസ് തദാ
സാദ്യ ശിരസാ വിദ്വാൻ ഉലൂപീ പൃച്ഛ്യതാം ഇതി
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അധ്യായം 82

1 [അർജുന]
കിം ആഗമനകൃത്യം േത കൗരവ്യ കുലനന്ദിനി
മണിപൂര പേതർ മാതുസ് തൈഥവ ച രണാജിേര
2 കച് ചിത് കുശലകാമാസി രാേജ്ഞാ ഽസ്യ ഭുജഗാത്മേജ
മമ വാ ചഞ്ചലാപാംേഗ കച് ചിത് ത്വം ശുഭം ഇച്ഛസി
3 കച് ചിത് േത പൃഥുല േ ാണിനാ ിയം ശുഭദർശേന
അകാർഷം അഹം അജ്ഞാനാദ് അയം വാ ബ വാഹനഃ
4 കച് ചിച് ച രാജപു ീ േത സപത്നീ ൈച വാഹിനീ
ചി ാംഗദാ വരാേരാഹാ നാപരാധ്യതി കിം ചന
5 തം ഉവാേചാരഗ പേതർ ദുഹിതാ ഹസന്ത്യ് അഥ
ന േമ ത്വം അപരാേദ്ധാ ഽസി ന നൃേപാ ബ വാഹനഃ
ന ജനി ീ തഥാേസ്യയം മമ യാ േ ഷ്യവത്സ്ഥിതാ
6 യതാം യദ് യഥാ േചദം മയാ സർവം വിേചഷ്ടിതം
ന േമ േകാപസ് ത്വയാ കാര്യഃ ശിരസാ ത്വാം സാദേയ
7 ത്വത് ീത്യർഥം ഹി കൗരവ്യ കൃതം ഏതൻ മയാനഘ
യത് തച് ഛൃണു മഹാബാേഹാ നിഖിേലന ധനഞ്ജയ
8 മഹാഭാരത യുേദ്ധ യത് ത്വയാ ശാന്തനേവാ നൃപഃ
അധർേമണ ഹതഃ പാർഥ തൈസ്യഷാ നി തിഃ കൃതാ
9 ന ഹി ഭീഷ്മസ് ത്വയാ വീര യുധ്യമാേനാ നിപാതിതഃ
ശിഖണ്ഡിനാ തു സംസക്തസ് തം ആ ിത്യ ഹതസ് ത്വയാ
10 തസ്യ ശാന്തിം അകൃത്വാ തു ത്യേജസ് ത്വം യദി ജീവിതം
കർമണാ േതന പാേപന പേതഥാ നിരേയ വം
11 ഏഷാ തു വിഹിതാ ശാന്തിഃ പു ാദ് യാം ാപ്തവാൻ അസി
വസുഭിർ വസുധാ പാല ഗംഗയാ ച മഹാമേത
12 പുരാ ഹി തം ഏതദ് ൈവ വസുഭിഃ കഥിതം മയാ
ഗംഗായാസ് തീരം ആഗമ്യ ഹേത ശാന്തനേവ നൃേപ
13 ആ ത്യ േദവാ വസവഃ സേമത്യ ച മഹാനദീം
ഇദം ഊചുർ വേചാ േഘാരം ഭാഗീരഥ്യാ മേത തദാ
14 ഏഷ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
അയുധ്യമാനഃ സം ാേമ സംസേക്താ ഽേന്യന ഭാമിനി
15 തദ് അേനനാഭിഷംേഗണ വയം അപ്യ് അർജുനം ശുേഭ
ശാേപന േയാജയാേമതി തഥാസ്ത്വ് ഇതി ച സാ വീത്
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16 തദ് അഹം പിതുർ ആേവദ്യ ഭൃശം വ്യഥിേത ിയാ
അഭവം സ ച തച് ത്വാ വിഷാദം അഗമത് പരം
17 പിതാ തു േമ വസൂൻ ഗത്വാ ത്വദർഥം സമയാചത
പുനഃ പുനഃ സാൈദ്യനാംസ് ത ഏവം ഇദം അ വൻ
18 പുനസ് തസ്യ മഹാഭാഗ മണിപൂേരശ്വേരാ യുവാ
സ ഏനം രണമധ്യസ്ഥം ശൈരഃ പാതയിതാ ഭുവി
19 ഏവം കൃേത സ നാേഗ മുക്തശാേപാ ഭവിഷ്യതി
ഗേച്ഛതി വസുഭിശ് േചാേക്താ മമ േചദം ശശംസ സഃ
20 തച് ത്വാ ത്വം മയാ തസ്മാച് ഛാപാദ് അസി വിേമാക്ഷിതഃ
ന ഹി ത്വാം േദവരാേജാ ഽപി സമേരഷു പരാജേയത്
21 ആത്മാ പു ഃ തസ് തസ്മാത് േതേനഹാസി പരാജിതഃ
നാ േദാേഷാ മമ മതഃ കഥം വാ മന്യേസ വിേഭാ
22 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്താ വിജയഃ സന്നാത്മാ വീദ് ഇദം
സർവം േമ സു ിയം േദവി യദ് ഏതത് കൃതവത്യ് അസി
23 ഇത്യ് ഉക്ത്വാഥാ വീത് പു ം മണിപൂേരശ്വരം ജയഃ
ചി ാംഗദായാഃ ശൃണ്വന്ത്യാഃ കൗരവ്യ ദുഹിതുസ് തഥാ
24 യുധിഷ്ഠിരസ്യാശ്വേമധഃ പരാം ൈച ീം ഭവിഷ്യതി
ത ാഗേച്ഛഃ സഹാമാേത്യാ മാതൃഭ്യാം സഹിേതാ നൃപ
25 ഇത്യ് ഏവം ഉക്തഃ പാർേഥന സ രാജാ ബ വാഹനഃ
ഉവാച പിതരം ധീമാൻ ഇദം അ ാവിേലക്ഷണഃ
26 ഉപയാസ്യാമി ധർമജ്ഞ ഭവതഃ ശാസനാദ് അഹം
അശ്വേമേധ മഹായേജ്ഞ ദ്വിജാതിപരിേവഷകഃ
27 മമ ത്വ് അനു ഹാർഥായ വിശസ്വ പുരം സ്വകം
ഭാര്യാഭ്യാം സഹ ശ ഘ്ന മാ ഭൂത് േത ഽ വിചാരണാ
28 ഉഷിേത്വഹ വിശല്യസ് ത്വം സുഖം േസ്വ േവശ്മനി േഭാ
പുനർ അശ്വാനുഗമനം കർതാസി ജയതാം വര
29 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു പുേ ണ തദാ വാനരേകതനഃ
സ്മയൻ േ ാവാച കൗേന്തയസ് തദാ ചി ാംഗദാ സുതം
30 വിദിതം േത മഹാബാേഹാ യഥാ ദിക്ഷാം ചരാമ്യ് അഹം
ന സ താവത് േവഷ്ക്യാമി പുരം േത പൃഥുേലാചന
31 യഥാകാമം യാത്യ് ഏഷ യജ്ഞിയശ് ച തുരംഗമഃ
സ്വസ്തി േത ഽ ഗമിഷ്യാമി നസ്ഥാനം വിദ്യേത മമ
32 സ ത വിധിവത് േതന പൂജിതഃ പാകശാസനിഃ
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ഭാര്യാഭ്യാം അഭ്യനുജ്ഞാതഃ ായാദ് ഭരതസത്തമഃ
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അധ്യായം 83

1 [വ്]
സ തു വാജീ സമു ാന്താം പേര്യത്യ പൃഥിവീം ഇമാം
നിവൃേത്താ ഽഭിമുേഖാ രാജേന്യന നാഗാഹ്വയം പുരം
2 അനുഗച്ഛംശ് ച േതജസ്വീ നിവൃേത്താ ഽഥ കിരീടഭൃത്
യദൃച്ഛയാ സമാേപേദ പുരം രാജഗൃഹം തദാ
3 തം അഭ്യാശഗതം രാജാ ജരാസന്ധാത്മജാത്മജഃ
ക്ഷ ധർേമസ്ഥിേതാ വീരഃ സമരായാജുഹാവ ഹ
4 തതഃ പുരാത് സ നി മ്യ രഥീ ധന്വീ ശരീ തലീ
േമഘസന്ധിഃ പദാതിം തം ധനഞ്ജയം ഉപാ വത്
5 ആസാദ്യ ച മഹാേതജാ േമഘസന്ധിർ ധനഞ്ജയം
ബാലഭാവാൻ മഹാരാജ േ ാവാേചദം ന കൗശലാത്
6 കിം അയം ചാര്യേത വാജീ ീമധ്യ ഇവ ഭാരത
ഹയം ഏനം ഹരിഷ്യാമി യതസ്വ വിേമാക്ഷേണ
7 അദത്താനുനേയാ യുേദ്ധ യദി ത്വം പിതൃഭിർ മമ
കരിഷ്യാമി തവാതിഥ്യം ഹര ഹരാമി വാ
8 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാൈചനം പാണ്ഡവഃ ഹസന്ന് ഇവ
വിഘ്നകർതാ മയാ വാര്യ ഇതി േമ തം ആഹിതം
9 ാ ാ േജ്യേഷ്ഠന നൃപേത തവാപി വിദിതം വം
ഹരസ്വ യഥാശക്തി ന മന ർ വിദ്യേത മമ
10 ഇത്യ് ഉക്തഃ ാഹരത് പൂർവം പാണ്ഡവം മഗേധശ്വരഃ
കിരഞ് ശരസഹ ാണി വർഷാണീവ സഹ ദൃക്
11 തേതാ ഗാണ്ഡീവഭൃച് ഛൂേരാ ഗാണ്ഡീവേ ഷിൈതഃ ശൈരഃ
ചകാര േമാഘാംസ് താൻ ബാണാൻ അയത്നാദ് ഭരതർഷഭ
12 സ േമാഘം തസ്യ ബാണൗഘം കൃത്വാ വാനരേകതനഃ
ശരാൻ മുേമാച ജ്വലിതാൻ ദീപ്താസ്യാൻ ഇവ പന്നഗാൻ
13 ധ്വേജ പതാകാ ദേണ്ഡഷു രഥയേ ഹേയഷു ച
അേന്യഷു ച രഥാംേഗഷു ന ശരീേര ന സാരഥൗ
14 സംരക്ഷ്യമാണഃ പാർേഥന ശരീേര ഫൽഗുനസ്യ ഹ
മന്യമാനഃ സ്വവീര്യം തൻ മാഗധഃ ാഹിേണാച് ഛരാൻ
15 തേതാ ഗാണ്ഡീവഭൃച് ഛൂേരാ മാഗേധന സമാഹതഃ
ബഭൗ വാസന്തിക ഇവ പലാശഃ പുഷ്പിേതാ മഹാൻ
16 അവധ്യമാനഃ േസാ ഽഭ്യഘ്നൻ മാഗധഃ പാണ്ഡവർഷഭം
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േതന തസ്ഥൗസ കൗരവ്യ േലാകവീരസ്യ ദർശേന
17 സവ്യസാചീ തു സ്ര േദ്ധാ വികൃഷ്യ ബലവദ് ധനുഃ
ഹയാംശ് ചകാര നിർേദഹാൻ സാരേഥശ് ച ശിേരാ ഽഹരത്
18 ധനുശ് ചാസ്യ മഹച് ചി ം േരണ ചകർത ഹ
ഹസ്താവാപം പതാകാം ച ധ്വജം ചാസ്യ ന്യപാതയത്
19 സ രാജാ വ്യഥിേതാ വ്യേശ്വാ വിധനുർ ഹതസാരഥിഃ
ഗദാം ആദായ കൗേന്തയം അഭിദു ാവ േവഗവാൻ
20 തസ്യാപതത ഏവാശു ഗദാം േഹമപരി താം
ശൈരശ് ചകർത ബഹുധാ ബഹുഭിർ ഗൃ വാജിൈതഃ
21 സാ ഗദാ ശകലീഭൂതാ വിശീർണമണിബന്ധനാ
വ്യാലീ നിർമുച്യമാേനവ പപാതാസ്യ സഹ ധാ
22 വിരഥം തം വിധന്വാനം ഗദയാ പരിവർജിതം
ൈനച്ഛത് താഡയിതും ധീമാൻ അർജുനഃ സമരാ ണീഃ
23 തത ഏനം വിമനസംക്ഷ ധർേമ സമാസ്ഥിതം
സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വാക്യം അ വീത് കപിേകതനഃ
24 പര്യാപ്തഃ ക്ഷ ധർേമാ ഽയം ദർശിതഃ പു ഗമ്യതാം
ബഹ്വ് ഏതത് സമേര കർമ തവ ബാലസ്യ പാർഥിവ
25 യുധിഷ്ഠിരസ്യ സേന്ദേശാ ന ഹന്തവ്യാ നൃപാ ഇതി
േതന ജീവസി രാജംസ് ത്വം അപരാേദ്ധാ ഽപി േമ രേണ
26 ഇതി മത്വാ സ ചാത്മാനം ത്യാദിഷ്ടം സ്മ മാഗധഃ
തഥ്യം ഇത്യ് അവഗൈമ്യനം ാഞ്ജലിഃ ത്യപൂജയത്
27 തം അർജുനഃ സമാശ്വാസ്യ പുനർ ഏേവദം അ വീത്
ആഗന്തവ്യം പരാം ൈച ീം അശ്വേമേധ നൃപസ്യ നഃ
28 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ പൂജയാം ആസ തം ഹയം
ഫൽഗുനം ച യുധാം േ ഷ്ഠം വിധിവത് സഹേദവജഃ
29 തേതാ യേഥഷ്ടം അഗമത് പുനർ ഏവ സ േകസരീ
തതഃ സമു തീേരണ വംഗാൻ പു ാൻ സ േകരലാൻ
30 ത ത ച ഭൂരീണി േമച്ഛ ൈസന്യാന്യ് അേനകശഃ
വിജിേഗ്യ ധനുഷാ രാജൻ ഗാണ്ഡീേവന ധനഞ്ജയഃ
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അധ്യായം 84

1 [വ്]
മാഗേധനാർചിേതാ രാജൻ പാണ്ഡവഃ േശ്വതവാഹനഃ
ദക്ഷിണാം ദിശം ആസ്ഥായ ചാരയാം ആസ തം ഹയം
2 തതഃ സ പുനർ ആവൃത്യ ഹയഃ കാമചേരാ ബലീ
ആസസാദ പുരീം രമ്യാം േചദീനാം ശുക്തിസാഹ്വയാം
3 ശരേഭണാർചിതസ് ത ശിശുപാലാത്മേജന സഃ
യുദ്ധപൂർേവണ മാേനന പൂജയാ ച മഹാബലഃ
4 ത ാർചിേതാ യയൗ രാജംസ് തദാ സ തുരേഗാത്തമഃ
കാശീൻ അ ാൻ േകാസലാംശ് ച കിരാതാൻ അഥ തംഗനാൻ
5 ത പൂജാം യഥാന്യായം തിഗൃഹ്യ സ പാണ്ഡവഃ
പുനർ ആവൃത്യ കൗേന്തേയാ ദശാർണാൻ അഗമത് തദാ
6 ത ചി ാംഗേദാ നാമ ബലവാൻ വസുധാധിപഃ
േതന യുദ്ധം അഭൂത് തസ്യ വിജയസ്യാതി ൈഭരവം
7 തം ചാപി വശം ആനീയ കിരീടീ പുരുഷർഷഭഃ
നിഷാദരാേജ്ഞാ വിഷയം ഏകലവ്യസ്യ ജഗ്മിവാൻ
8 ഏകലവ്യ സുതശ് ൈചനം യുേദ്ധന ജഗൃേഹ തദാ
തതശ് ചേ നിഷാൈദഃ സ സം ാമം േരാമഹർഷണം
9 തതസ് തം അപി കൗേന്തയഃ സമേരഷ്വ് അപരാജിതഃ
ജിഗായ സമേര വീേരാ യജ്ഞവിഘ്നാർഥം ഉദ്യതം
10 സ തം ജിത്വാ മഹാരാജ ൈനഷാദിം പാകശാസനിഃ
അർചിതഃ യയൗ ഭൂേയാ ദക്ഷിണം സലിലാർണവം
11 ത ാപി വിൈഡർ അൈ ൈരൈ ർ മാഹിഷൈകർ അപി
തഥാ േകാല്ല ഗിേരൈയശ് ച യുദ്ധം ആസീത് കിരീടിനഃ
12 തുരഗസ്യ വേശനാഥ സുരാ ാൻ അഭിേതാ യയൗ
േഗാകർണം അപി ചാസാദ്യ ഭാസം അപി ജഗ്മിവാൻ
13 തേതാ ദ്വാരവതീം രമ്യാം വൃഷ്ണിവീരാഭിരക്ഷിതാം
ആസസാദ യഹഃ ീമാൻ കുരുരാജസ്യ യജ്ഞിയഃ
14 തം ഉന്മഥ്യ ഹയേ ഷ്ഠം യാദവാനാം കുമാരകാഃ
യയുസ് താംസ് തദാ രാജന്ന് ഉ േസേനാ ന്യവാരയത്
15 തതഃ പുര്യാ വിനി മ്യ വൃഷ്ണ്യന്ധകപതിസ് തദാ
സഹിേതാ വസുേദേവന മാതുേലന കിരീടിനഃ
16 തൗ സേമത്യ കുരുേ ഷ്ഠം വിധിവത് ീതിപൂർവകം
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പരയാ ഭരതേ ഷ്ഠം പൂജയാ സമവസ്ഥിതൗ
തതസ് താഭ്യാം അനുജ്ഞാേതാ യയൗ േയന ഹേയാ ഗതഃ
17 തതഃ സ പശ്ചിമം േദശം സമു സ്യ തദാ ഹയഃ
േമണ വ്യചരത് സ്ഫീതം തതഃ പഞ്ചനദം യയൗ
18 തസ്മാദ് അപി സ കൗരവ്യ ഗാന്ധാരവിഷയം ഹയഃ
വിചചാര യഥാകാമം കൗേന്തയാനുഗതസ് തദാ
19 ത ഗാന്ധാരരാേജന യുദ്ധം ആസീൻ മഹാത്മനഃ
േഘാരം ശകുനിപുേ ണ പൂർവൈവരാനുസാരിണാ
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അധ്യായം 85

1 [വ്]
ശകുേനസ് തു സുേതാ വീേരാ ഗാന്ധാരാണാം മഹാരഥഃ
യുദ്യയൗ ഗുഡാേകശം ൈസേന്യന മഹതാ വൃതഃ
ഹസ്ത്യശ്വരഥപൂർേണന പതാകാധ്വജമാലിനാ
2 അമൃഷ്യമാണാസ് േത േയാധാ നൃപേതഃ ശകുേനർ വധം
അഭ്യയുഃ സഹിതാഃ പാർഥം ഗൃഹീതശരാസനാഃ
3 താൻ ഉവാച സ ധർമാത്മാ ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനം ന ച േത ജഗൃഹുർ ഹിതം
4 വാര്യമാണാസ് തു പാർേഥന സാന്ത്വപൂർവം അമർഷിതാഃ
പരിവാര്യ ഹയം ജ സ് തതശ് ചുേ ാധ പാണ്ഡവഃ
5 തതഃ ശിരാംസി ദീപ്താൈ സ് േതഷാം ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ
ൈരർ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തർ നാതിയത്നാദ് ഇവാർജുനഃ

6 േത വധ്യമാനാഃ പാർേഥന ഹയം ഉ ജ്യ സം മാത്
ന്യവർതന്ത മഹാരാജ ശരവർഷാർദിതാ ഭൃശം
7 വിതുദ്യമാനസ് ൈതശ് ചാപി ഗാന്ധാൈരഃ പാണ്ഡവർഷഭഃ
ആദിശ്യാദിശ്യ േതജസ്വീ ശിരാംസ്യ് ഏഷാം ന്യപാതയത്
8 വധ്യമാേനഷു േതഷ്വ് ആജൗ ഗാന്ധാേരഷു സമന്തതഃ
സ രാജാ ശകുേനഃ പു ഃ പാണ്ഡവം ത്യവാരയത്
9 തം യുധ്യമാനം രാജാനം ക്ഷ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതം
പാർേഥാ ഽ വീൻ ന േമ വധ്യാ രാജാേനാ രാജശാസനാത്
അലം യുേദ്ധന േത വീര ന േത ഽസ്ത്യ് അദ്യ പരാജയഃ
10 ഇത്യ് ഉക്തസ് തദ് അനാദൃത്യ വാക്യം അജ്ഞാനേമാഹിതഃ
സ ശ സമകർമാണം അവാകിരത സായൈകഃ
11 തസ്യ പാർഥഃ ശിരസ് ാണം അർധചേ ണ പ ിണാ
അപാഹരദ് അസം ാേന്താ ജയ ഥശിേരാ യഥാ
12 തദ് ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം ജ ർ ഗാന്ധാരാഃ സർവ ഏവ േത
ഇച്ഛതാ േതന ന ഹേതാ രാേജത്യ് അപി ച േത വിദുഃ
13 ഗാന്ധാരരാജപു സ് തു പലായനകൃതക്ഷണഃ
ബഭൗ ൈതർ ഏവ സഹിതസ് ൈസ്തഃ മൃൈഗർ ഇവ
14 േതഷാം തു തരസാ പാർഥസ് തൈ വ പരിധാവതാം
വിജഹാേരാത്തമാംഗാനി ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
15 ഉ ിതാംസ് തു ഭുജാൻ േക ചിൻ നാബുധ്യന്ത ശൈരർ ഹൃതാൻ
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ശൈരർ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തഃ പൃഥുഭിഃ പാർഥ േചാദിൈതഃ
16 സം ാന്തനരനാഗാശ്വം അഥ തദ് വി തം ബലം
ഹതവിധ്വസ്തഭൂയിഷ്ഠം ആവർതത മുഹുർ മുഹുഃ
17 ന ഹ്യ് അദൃശ്യന്ത വീരസ്യ േക ചിദ് അേ ഽ ്യകർമണഃ
രിപവഃ പാത്യമാനാ ൈവ േയ സേഹയുർ മഹാശരാൻ
18 തേതാ ഗാന്ധാരരാജസ്യ മ ിവൃദ്ധ പുരഃസരാ
ജനനീ നിര്യയൗ ഭീതാ പുര ത്യാർഘ്യം ഉത്തമം
19 സാ ന്യവാരയദ് അവ്യ ാ തം പു ം യുദ്ധദുർമദം
സാദയാം ആസ ച തം ജി ം അ ിഷ്ടകാരിണം
20 താം പൂജയിത്വാ കൗേന്തയഃ സാദം അകേരാത് തദാ
ശകുേനശ് ചാപി തനയം സാന്ത്വയന്ന് ഇദം അ വീത്
21 ന േമ ിയം മഹാബാേഹാ യത് േത ബുദ്ധിർ ഇയം കൃതാ
തിേയാ ം അമി ഘ്ന ാൈതവ ത്വം മമാനഘ
22 ഗാന്ധാരീം മാതരം ത്വാ ധൃതരാ കൃേതന ച
േതന ജീവസി രാജംസ് ത്വം നിഹതാസ് ത്വ് അനുഗാസ് തവ
23 ൈമവം ഭൂഃ ശാമ്യതാം ൈവരം മാ േത ഭൂദ് ബുദ്ധിർഈദൃശീ
ആഗന്തവ്യം പരാം ൈച ീം അശ്വേമേധ നൃപസ്യ നഃ
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അധ്യായം 86

1 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാനുയയൗ പാർേഥാ ഹയം തം കാമചാരിണം
ന്യവർതത തേതാ വാജീ േയന നാഗാഹ്വയം പുരം
2 തം നിവൃത്തം തു ശു ാവ ചാേരൈണവ യുധിഷ്ഠിരഃ
ത്വാർജുനം കുശലിനം സ ച ഹൃഷ്ടമനാഭവത്

3 വിജയസ്യ ച തത് കർമ ഗാന്ധാരവിഷേയ തദാ
ത്വാേന്യഷു ച േദേശഷു സസു ീേതാ ഽഭവൻ നൃപഃ

4 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ദ്വാദശീം മാഘപാക്ഷികീം
ഇഷ്ടം ഗൃഹീത്വാ നക്ഷ ം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
5 സമാനായ്യ മഹാേതജാഃ സർവാൻ ാതൄൻ മഹാമനാഃ
ഭീമം ച നകുലം ൈചവ സഹേദവം ച കൗരവഃ
6 േ ാവാേചദം വചഃ കാേല തദാ ധർമഭൃതാം വരഃ
ആമന്ത്യ വദതാം േ േഷ്ഠാ ഭീമം ഭീമപരാ മം
7 ആയാതി ഭീമേസനാസൗ സഹാേശ്വന തവാനുജഃ
യഥാ േമ പുരുഷാഃ ാഹുർ േയ ധനഞ്ജയസാരിണഃ
8 ഉപസ്ഥിതശ് ച കാേലാ ഽയം അഭിേതാ വർതേത ഹയഃ
മാഘീ ച പൗർണമാസീയം മാസഃ േശേഷാ വൃേകാദര
9 തത് സ്ഥാപ്യ വിദ്വാംേസാ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
വാജിേമധാർഥ സിദ്ധ്യർഥം േദശം പശ്യ യജ്ഞിയം
10 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു തച് ചേ ഭീേമാ നൃപതിശാസനം
ഹൃഷ്ടഃ ത്വാ നരപേതർ ആയാന്തം സവ്യസാചിനം
11 തേതാ യയൗ ഭീമേസനഃ ാൈജ്ഞഃസ്ഥപതിഭിഃ സഹ
ാഹ്മണാൻ അ തഃ കൃത്വാ കുശലാൻ യജ്ഞകർമസു

12 തം സ ശാലചയ ാമം സ േതാലീ വിടങ്കിനം
മാപയാം ആസ കൗരേവ്യാ യജ്ഞവാടം യഥാവിധി
13 സദഃ സപത്നീ സദനം സാഗ്നീ ം അപി േചാത്തരം
കാരയാം ആസ വിധിവൻ മണിേഹമവിഭൂഷിതം
14 സ്തംഭാൻ കനകചി ാംശ് ച േതാരണാനി ബൃഹന്തി ച
യജ്ഞായതന േദേശഷു ദത്ത്വാ ശുദ്ധം ച കാഞ്ചനം
15 അന്തഃപുരാണി രാജ്ഞാം ച നാനാേദശനിവാസിനാം
കാരയാം ആസ ധർമാത്മാ ത ത യഥാവിധി
16 ാഹ്മണാനാം ച േവശ്മാനി നാനാേദശസേമയുഷാം
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കാരയാം ആസ ഭീമഃ സ വിവിധാനി ഹ്യ് അേനകശഃ
17 തഥാ സേ ഷയാം ആസ ദൂതാൻ നൃപതിശാസനാത്
ഭീമേസേനാ മഹാരാജ രാജ്ഞാം അ ിഷ്ടകർമണാം
18 േത ിയാർഥം കുരുപേതർ ആയയുർ നൃപസത്തമാഃ
രത്നാന്യ് അേനകാന്യ് ആദായ ിേയാ ഽശ്വാൻ ആയുധാനി ച
19 േതഷാം നിവിശതാം േതഷു ശിബിേരഷു സഹ ശഃ
നർദതഃ സാഗരേസ്യവ ശേബ്ദാ ദിവം ഇവാ ശത്
20 േതഷാം അഭ്യാഗതാനാം സ രാജാ രാജീവേലാചനഃ
വ്യാദിേദശാന്ന പാനാനി ശയ്യാശ് ചാപ്യ് അതി മാനുഷാഃ
21 വാഹനാനാം ച വിവിധാഃ ശാലാഃ ശാലീ േഗാരൈസഃ
ഉേപതാഃ പുരുഷവ്യാ വ്യാദിേദശ സ ധർമരാട്
22 തഥാ തസ്മിൻ മഹായേജ്ഞധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
സമാജ ർ മുനിഗണാ ബഹേവാ ഹ്മവാദിനഃ
23 േയ ച ദ്വിജാതി വരാസ് ത ാസൻ പൃഥിവീപേത
സമാജ ഃ സ ശിഷ്യാംസ് താൻ പതിജ ാഹ കൗരവഃ
24 സർവാംശ് ച താൻ അനുയയൗ യാവദ് ആവസഥാദ് ഇതി
സ്വയം ഏവ മഹാേതജാ ദംഭം ത്യക്ത്വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
25 തതഃ കൃത്വാസ്ഥപതയഃ ശിൽപിേനാ ഽേന്യ ച േയ തദാ
കൃത്സ്നം യജ്ഞവിധിം രാജൻ ധർമരാേജ്ഞന്യേവദയൻ
26 തച് ത്വാ ധർമരാജഃ സ കൃതം സർവം അനിന്ദിതം
ഹൃഷ്ടരൂേപാ ഽഭവദ് രാജാ സഹ ാതൃഭിർ അച തഃ
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അധ്യായം 87

1 [വ്]
തസ്മിൻ യേജ്ഞ വൃേത്ത തു വാഗ്മിേനാ േഹതുവാദിനഃ
േഹതുവാദാൻ ബഹൂൻ ാഹുഃ പര രജിഗീഷവഃ
2 ദദൃശുസ് തം നൃപതേയാ യജ്ഞസ്യ വിധിം ഉത്തമം
േദേവ േസ്യവ വിഹിതം ഭീേമന കുരുനന്ദന
3 ദദൃശുസ് േതാരണാന്യ് അ ശാതകുംഭമയാനി േത
ശയ്യാസനവിഹാരാംശ് ച സുബഹൂൻ രത്നഭൂഷിതാൻ
4 ഘടാൻ പാ ീഃ കടാഹാനി കലശാൻ വർധമാനകാൻ
ന ഹി കിം ചിദ് അസൗവർണം അപശ്യംസ് ത പാർഥിവാഃ
5 യൂപാംശ് ച ശാ പഠിതാൻ ദാരവാൻ േഹമഭൂഷിതാൻ
ഉപകൢപ്താൻ യഥാകാലം വിധിവദ് ഭൂരി വർചസഃ
6സ്ഥലജാ ജലജാ േയ ച പശവഃ േക ചന േഭാ
സർവാൻ ഏവ സമാനീതാംസ് താൻ അപശ്യന്ത േത നൃപാഃ
7 ഗാശ് ൈചവ മഹിഷീശ് ൈചവ തഥാ വൃദ്ധാഃ ിേയാ ഽപി ച
ഔദകാനി ച സത്ത്വാനി ശ്വാപദാനി വയാംസി ച
8 ജരായുജാന്യ് അണ്ഡജാനി േസ്വദജാന്യ് ഉദ്ഭിദാനി ച
പർവതാനൂപ വന്യാനി ഭൂതാനി ദദൃശുശ് ച േത
9 ഏവം മുദിതം സർവം പശുേഗാധനധാന്യതഃ
യജ്ഞവാടം നൃപാ ദൃഷ്ട്വാ പരം വിസ്മയം ആഗമൻ
ാഹ്മണാനാം വിശാം ൈചവ ബഹു മൃഷ്ടാന്നം ഋദ്ധിമത്

10 പൂർേണ ശതസഹേ തു വി ാണാം ത ഭുഞ്ജതാം
ദു ഭിർ േമഘനിർേഘാേഷാ മുഹുർ മുഹുർ അതാഡ്യത
11 വിനനാദാസകൃത് േസാ ഽഥ ദിവേസ ദിവേസ തദാ
ഏവം സ വവൃേത യേജ്ഞാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
12 അന്നസ്യ ബഹേവാ രാജന്ന് ഉത്സർഗാഃ പർവേതാപമാഃ
ദധികുല്യാശ് ച ദദൃശുഃ സർപിഷശ് ച ദാഞ്ജനാഃ
13 ജംബൂദ്വീേപാ ഹി സകേലാ നാനാജനപദായുതഃ
രാജന്ന് അദൃശ്യൈതകേസ്ഥാ രാജ്ഞസ് തസ്മിൻ മഹാ തൗ
14 ത ജാതിസഹ ാണി പുരുഷാണാം തതസ് തതഃ
ഗൃഹീത്വാ ധനം ആജ ർ ബഹൂനി ഭരതർഷഭ
15 രാജാനഃ ഗ്വിണശ് ചാപി സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാഃ
പര്യേവഷൻ ദ്വിജാ ്യാംസ് താഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
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16 വിവിധാന്യ് അന്നപാനാനി പുരുഷാ േയ ഽനുയായിനഃ
േതഷാം നൃേപാപേഭാജ്യാനി ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദുഃ സ്മ േത
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അധ്യായം 88

1 [വ്]
സമാഗതാൻ േവദ വിേദാ രാജ്ഞശ് ച പൃഥിവീശ്വരാൻ
ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ഭീമേസനം അഥാ വീത്
2 ഉപയാതാ നരവ്യാ ാ യ ഇേമ ജഗദ് ഈശ്വരാഃ
ഏേതഷാം ിയതാം പൂജാ പൂജാർഹാ ഹി നേരശ്വരാഃ
3 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തഥാ ചേ നേരേ ണ യശസ്വിനാ
ഭീമേസേനാ മഹാേതജാ യമാഭ്യാം സഹ ഭാരത
4 അഥാഭ്യഗച്ഛദ് േഗാവിേന്ദാ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹധർമജം
ബലേദവം പുര ത്യ സർവ ാണഭൃതാം വരഃ
5 യുയുധാേനന സഹിതഃ ദ േമ്നന ഗേദന ച
നിശേഠനാഥ സാംേബന തൈഥവ കൃതവർമണാ
6 േതഷാം അപി പരാം പൂജാം ചേ ഭീേമാ മഹാഭുജഃ
വിവിശുസ് േത ച േവശ്മാനി രത്നവന്തി നരർഷഭാഃ
7 യുധിഷ്ഠിര സമീേപ തു കഥാേന്ത മധുസൂദനഃ
അർജുനം കഥയാം ആസബഹുസം ാമകർശിതം
8 സ തം പ ച്ഛ കൗേന്തയഃ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമം
ധർമരാഡ് ാതരം ജി ം സമാചഷ്ട ജഗത്പതിഃ
9 ആഗമദ് ദ്വാരകാവാസീ മമാപ്തഃ പുരുേഷാ നൃപ
േയാ ഽ ാക്ഷീത് പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം ബഹുസം ാമകർശിതം
10 സമീേപ ച മഹാബാഹും ആചഷ്ട ച മമ േഭാ
കുരു കാര്യാണി കൗേന്തയ ഹയേമധാർഥ സിദ്ധേയ
11 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാൈചനം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ദിഷ്ട്യാ സ കുശലീ ജി ർ ഉപയാതി ച മാധവ
12 തവ യത് സന്ദിേദശാസൗ പാണ്ഡവാനാം ബലാ ണീഃ
തദ് ആഖ്യാതും ഇേഹച്ഛാമി ഭവതാ യദുനന്ദന
13 ഇത്യ് ഉേക്ത രാജശാർദൂല വൃഷ്ണ്യന്ധകപതിസ് തദാ
േ ാവാേചദം വേചാ വാഗ്മീ ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
14 ഇദം ആഹ മഹാരാജ പാർഥ വാക്യം നരഃ സ മാം
വാേച്യാ യുധിഷ്ഠിരഃ കൃഷ്ണ കാേല വാക്യം ഇദം മമ
15 ആഗമിഷ്യന്തി രാജാനഃ സർവതഃ കൗരവാൻ തി
േതഷാം ഏൈകകശഃ പൂജാ കാേര്യത്യ് ഏതത് ക്ഷമം ഹി നഃ
16 ഇത്യ് ഏതദ് വചനാദ് രാജാ വിജ്ഞാേപ്യാ മമ മാനദ
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ന തദാത്യയികം ഹി സ്യാദ് യദ് അർഘ്യാനയേന ഭേവത്
17 കർതും അർഹതി തദ് രാജാ ഭവാംശ് ചാപ്യ് അനുമന്യതാം
രാജേദ്വഷാദ് വിനേശ്യയുർ േനമാ രാജൻ ജാഃ പുനഃ
18 ഇദം അന്യച് ച കൗേന്തയ വചഃ സ പുരുേഷാ ഽ വീത്
ധനഞ്ജയസ്യ നൃപേത തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
19 ഉപയാസ്യതി യജ്ഞം േനാ മണിപൂര പതിർ നൃപഃ
പുേ ാ മമ മഹാേതജാ ദയിേതാ ബ വാഹനഃ
20 തം ഭവാൻ മദ് അേപക്ഷാർഥം വിധിവത് തിപൂജേയത്
സ ഹി ഭേക്താ ഽനുരക്തശ് ച മമ നിത്യം ഇതി േഭാ
21 ഇത്യ് ഏതദ് വചനം ത്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭിനന്ദ്യാസ്യ തദ് വാക്യം ഇദം വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 89

1 [യ്]
തം ിയം ഇദം കൃഷ്ണ യത് ത്വം അർഹസി ഭാഷിതും

തൻ േമ ഽമൃതരസ ഖ്യം മേനാ ാദയേത വിേഭാ
2 ബഹൂനി കില യുദ്ധാനി വിജയസ്യ നരാധിൈപഃ
പുനർ ആസൻഹൃഷീേകശ ത തേ തി േമ തം
3 മന്നിമിത്തം ഹി സ സദാ പാർഥഃ സുഖവിവർജിതഃ
അതീവ വിജേയാ ധീമാൻ ഇതി േമ ദൂയേത മനഃ
4 സഞ്ചിന്തയാമി വാർേഷ്ണയ സദാ കുന്തീസുതം രഹഃ
കിം നു തസ്യ ശരീേര ഽസ്തി സർവലക്ഷണപൂജിേത
അനിഷ്ടം ലക്ഷണം കൃഷ്ണ േയന ദുഃഖാന്യ് ഉപാ േത
5 അതീവ ദുഃഖഭാഗീ സ സതതം കുന്തിനന്ദനഃ
ന ച പശ്യാമി ബീഭേത്സാർ നിന്ദ്യം ഗാേ ഷു കിം ചന
േ ാതവ്യം േചൻ മൈയതദ് ൈവ തൻ േമ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
6 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ ഹൃഷീേകേശാ ധ്യാത്വാ സുമഹദ് അന്തരം
രാജാനം േഭാജരാജന്യവർധേനാ വി ർ അ വീത്
7 ന ഹ്യ് അസ്യ നൃപേത കിം ചിദ് അനിഷ്ടം ഉപലക്ഷേയ
ഋേത പുരുഷസിംഹസ്യ പിണ്ഡിേക ഽസ്യാതികായതഃ
8 താഭ്യാം സ പുരുഷവ്യാേ ാ നിത്യം അധ്വസു യുജ്യേത
ന ഹ്യ് അന്യദ് അനുപശ്യാമി േയനാസൗ ദുഃഖഭാഗ് ജയഃ
9 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ കുരുേ ഷ്ഠസ് തഥ്യം കൃേഷ്ണന ധീമതാ
േ ാവാച വൃഷ്ണിശാർദൂലം ഏവം ഏതദ് ഇതി േഭാ
10 കൃഷ്ണാ തു ൗപദീ കൃഷ്ണം തിര്യക് സാസൂയംഐക്ഷത
തിജ ാഹ തസ്യാസ് തം ണയം ചാപി േകശിഹാ
സഖ ഃ സഖാ ഹൃഷീേകശഃ സാക്ഷാദ് ഇവ ധനഞ്ജയഃ
11 ത ഭീമാദയസ് േത തു കുരേവാ യാദവാസ് തഥാ
േരമുഃ ത്വാ വിചി ാർഥാ ധനഞ്ജയ കഥാ വിേഭാ
12 തഥാ കഥയതാം ഏവ േതഷാം അർജുന സങ്കഥാഃ
ഉപായാദ് വചനാൻ മർേത്യാ വിജയസ്യ മഹാത്മനഃ
13 േസാ ഽഭിഗമ്യ കുരുേ ഷ്ഠം നമ ത്യ ച ബുദ്ധിമാൻ
ഉപായാതം നരവ്യാ ം അർജുനം ത്യേവദയത്
14 തച് ത്വാ നൃപതിസ് തസ്യ ഹർഷബാഷ്പാകുേലക്ഷണഃ
ിയാഖ്യാന നിമിത്തം ൈവ ദദൗ ബഹുധനം തദാ
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15 തേതാ ദ്വിതീേയ ദിവേസ മഹാഞ് ശേബ്ദാ വ്യവർധത
ആയാതി പുരുഷവ്യാേ പാണ്ഡവാനാം ദുരന്ധേര
16 തേതാ േരണുഃ സമുദ്ഭൂേതാ വിബഭൗ തസ്യ വാജിനഃ
അഭിേതാ വർതമാനസ്യ യേഥാൈച്ചഃ വസസ് തഥാ
17 ത ഹർഷകലാ വാേചാ നരാണാം ശു േവ ഽർജുനഃ
ദിഷ്ട്യാസി പാർഥ കുശലീ ധേന്യാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
18 േകാ ഽേന്യാ ഹി പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം അവജിത്യ സ പാർഥിവാം
ചാരയിത്വാ ഹയേ ഷ്ഠം ഉപായായാദ് ഋേത ഽർജുനം
19 േയ വ്യതീതാ മഹാത്മാേനാ രാജാനഃ സഗദാദയഃ
േതഷാം അപീദൃശം കർമ ന കിം ചിദ് അനുശു മ
20 ൈനതദ് അേന്യ കരിഷ്യന്തി ഭവിഷ്യാഃ പൃഥിവീക്ഷിതഃ
യത് ത്വം കുരു കുലേ ഷ്ഠ ദുഷ്കരം കൃതവാൻ ഇഹ
21 ഇത്യ് ഏവം വദതാം േതഷാം നൄണാം തിസുഖാ ഗിരഃ
ശൃണ്വൻ വിേവശ ധർമാത്മാ ഫൽഗുേനാ യജ്ഞസംസ്തരം
22 തേതാ രാജാ സഹാമാത്യഃ കൃഷ്ണശ് ച യദുനന്ദനഃ
ധൃതരാ ം പുര ത്യ േത തം ത ദ്യയുസ് തദാ
23 േസാ ഽഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
ഭീമാദീംശ് ചാപി സ ജ്യ പര്യഷ്വജത േകശവം
24 ൈതഃ സേമത്യാർചിതസ് താൻ സ ത്യർച്യ ച യഥാവിധി
വിശ ാമാഥ ധർമാത്മാ തീരം ലേബ്ധ്വവ പാരഗഃ
25 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു സ രാജാ ബ വാഹനഃ
മാതൃഭ്യാം സഹിേതാ ധീമാൻ കുരൂൻഅഭ്യാജഗാമ ഹ
26 സ സേമത്യ കുരൂൻ സർവാൻ സർൈവർ ൈതർ അഭിനന്ദിതഃ
വിേവശ പിതാമഹ്യാഃ കുന്ത്യാ ഭവനം ഉത്തമം
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അധ്യായം 90

1 [വ്]
സ വിശ്യ യഥാന്യായം പാണ്ഡവാനാം നിേവശനം
പിതാമഹീം അഭ്യവദത് സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
2 തഥാ ചി ാംഗദാ േദവീ കൗരവ്യസ്യാത്മജാപി ച
പൃഥാം കൃഷ്ണാം ച സഹിേത വിനേയനാഭിജഗ്മതുഃ
സുഭ ാം ച യഥാന്യായം യാശ് ചാന്യാഃ കുരു േയാഷിതഃ
3 ദദൗ കുന്തീ തതസ് താഭ്യാം രത്നാനി വിവിധാനി ച
ൗപദീ ച സുഭ ാ ച യാശ് ചാപ്യ് അന്യാ ദദുഃ ിയഃ
4 ഊഷതുസ് ത േത േദവ്യൗ മഹാർഹശയനാസേന
സുപൂജിേത സ്വയം കുന്ത്യാ പാർഥസ്യ ിയകാമ്യയാ
5 സ ച രാജാ മഹാവീര്യഃ പൂജിേതാ ബ വാഹനഃ
ധൃതരാ ം മഹീപാലം ഉപതേസ്ഥ യഥാവിധി
6 യുധിഷ്ഠിരം ച രാജാനം ഭീമാദീംശ് ചാപി പാണ്ഡവാൻ
ഉപഗമ്യ മഹാേതജാ വിനേയനാഭ്യവാദയത്
7 സ ൈതഃ േ മ്ണാ പരിഷ്വക്തഃ പൂജിതശ് ച യഥാവിധി
ധനം ചാൈസ്മ ദദുർ ഭൂരി ീയമാണാ മഹാരഥാഃ
8 തൈഥവ സ മഹീപാലഃ കൃഷ്ണം ച ഗദാധരം
ദ മ്ന ഇവ േഗാവിന്ദം വിനേയേനാപതസ്ഥിവാൻ
9 തൈസ്മ കൃേഷ്ണാ ദദൗ രാേജ്ഞ മഹാർഹം അഭിപൂജിതം
രഥം േഹമപരിഷ്കാരം ദിവ്യാശ്വയുജം ഉത്തമം
10 ധർമരാജശ് ച ഭീമശ് ച യമജൗ ഫൽഗുനസ് തഥാ
പൃഥക്പൃഥഗ് അതീൈവനം മാനാർഹം സമപൂജയൻ
11 തതസ് തൃതീേയ ദിവേസ സത്യവത്യാഃ സുേതാ മുനിഃ
യുധിഷ്ഠിരം സമേഭ്യത്യ വാഗ്മീ വചനം അ വീത്
12 അദ്യ ഭൃതി കൗേന്തയ യജസ്വ സമേയാ ഹി േത
മുഹൂർേതാ യജ്ഞിയഃ ാപ്തശ് േചാദയന്തി ച യാജകാഃ
13 അഹീേനാ നാമ രാേജ തുസ് േത ഽയം വികൽപവാൻ
ബഹുത്വാത് കാഞ്ചനസ്യാസ്യ ഖ്യാേതാ ബഹുസുവർണകഃ
14 ഏവം ഏവ മഹാരാജ ദക്ഷിണാം ിഗുണാം കുരു
ിത്വം ജതു േത രാജൻ ാഹ്മണാ ഹ്യ് അ കാരണം
15 ീൻ അശ്വേമധാൻ അ ത്വം സ ാപ്യ ബഹു ദക്ഷിണാൻ
ജ്ഞാതിവധ്യാ കൃതം പാപം ഹാസ്യസി നരാധിപ
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16 പവി ം പരമം ഹ്യ് ഏതത് പാവനാനാം ച പാവനം
യദ് അശ്വേമധാവഭൃഥം ാപ്സ്യേസ കുരുനന്ദന
17 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു േതജസ്വീ വ്യാേസനാമിത േതജസാ
ദീക്ഷാം വിേവശ ധർമാത്മാ വാജിേമധാപ്തേയ തദാ
നരാധിപഃ ായജത വാജിേമധം മഹാ തും
18 ത േവദ വിേദാ രാജംശ് ച ഃ കർമാണി യാജകാഃ
പരി മന്തഃ ശാ ജ്ഞാ വിധിവത് സാധു ശിക്ഷിതാഃ
19 ന േതഷാം സ്ഖലിതം ത നാസീദ് അപഹുതം തഥാ
മയുക്തം ച യുക്തം ച ച സ് ത ദ്വിജർഷഭാഃ
20 കൃത്വാ വർഗ്യം ധർമജ്ഞാ യഥാവദ് ദ്വിജസത്തമാഃ
ച സ് േത വിധിവദ് രാജംസ് തൈഥവാഭിഷവം ദ്വിജാഃ
21 അഭിഷൂയ തേതാ രാജൻ േസാമം േസാമപ സത്തമാഃ
സവനാന്യ് ആനുപൂർേവ്യണ ച ഃ ശാ ാനുസാരിണഃ
22 ന ത കൃപണഃ കശ് ചിൻ ന ദരിേ ാ ബഭൂവ ഹ
ധിേതാ ദുഃഖിേതാ വാപി ാകൃേതാ വാപി മാനവഃ

23 േഭാജനം േഭാജനാർഥിേഭ്യാ ദാപയാം ആസ നിത്യദാ
ഭീമേസേനാ മഹാേതജാഃ സതതം രാജശാസനാത്
24 സംസ്തേര കുശലാശ് ചാപി സർവകർമാണി യാജകാഃ
ദിവേസ ദിവേസ ച ർ യഥാശാ ാർഥച ഷഃ
25 നാഷദ് അംഗവിദ് അ ാസീത് സദസ്യസ് തസ്യ ധീമതഃ
നാ േതാ നാനുപാധ്യാേയാ ന ച വാദാക്ഷേമാ ദ്വിജഃ
26 തേതാ യൂേപാ േയ ാേപ്ത ഷദ് ൈബല്വാൻ ഭരതർഷഭ
ഖാദിരാൻ ബില്വസമിതാംസ് താവതഃ സർവവർണിനഃ
27 േദവദാരു മയൗ ദ്വൗ തു യൂപൗ കുരുപേതഃ തൗ
േ ഷ്മാതകമയം ൈചകം യാജകാഃ സമകാരയൻ
28 േശാഭാർഥം ചാപരാൻ യൂപാൻ കാഞ്ചനാൻ പുരുഷർഷഭ
സ ഭീമഃ കാരയാം ആസ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
29 േത വ്യരാജന്ത രാജർേഷ വാേസാഭിർ ഉപേശാഭിതാഃ
നേര ാഭിഗതാ േദവാൻ യഥാ സപ്തർഷേയാ ദിവി
30 ഇഷ്ടകാഃ കാഞ്ചനീശ് ചാ ചയനാർഥം കൃതാഭവൻ
ശുശുേഭ ചയനം ത ദക്ഷേസ്യവ ജാപേതഃ
31 ചതുശ് ചിത്യഃ സ തസ്യാസീദ് അഷ്ടാദശ കരാത്മകഃ
സ രുക്മപേക്ഷാ നിചിതസ് ിഗുേണാ ഗരുഡാകൃതിഃ
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32 തേതാ നിയുക്താഃ പശേവാ യഥാശാ ം മനീഷിഭിഃ
തം തം േദവം സമുദ്ദിശ്യ പക്ഷിണഃ പശവശ് ച േയ
33 ഋഷഭാഃ ശാ പഠിതാസ് തഥാ ജലചരാശ് ച േയ
സർവാംസ് താൻ അഭ്യജുഞ്ജംസ് േത ത ാഗ്നിചയകർമണി
34 യൂേപഷു നിയതം ചാസീത് പശൂനാം ിശതം തഥാ
അശ്വരേത്നാത്തരം രാജ്ഞഃ കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
35 സ യജ്ഞഃ ശുശുേഭ തസ്യ സാക്ഷാദ് േദവർഷിസ ലഃ
ഗന്ധർവഗണസങ്കീർണഃ േശാഭിേതാ ഽപ്സരസാം ഗൈണഃ
36 സ കിം പുരുഷഗീൈതശ് ച കിംനൈരർ ഉപേശാഭിതഃ
സിദ്ധവി നിവാൈസശ് ച സമന്താദ് അഭിസംവൃതഃ
37 തസ്മിൻ സദസി നിത്യാസ് തു വ്യാസ ശിഷ്യാ ദ്വിേജാത്തമാഃ
സർവശാ േണതാരഃ കുശലാ യജ്ഞകർമസു
38 നാരദശ് ച ബഭൂവാ തുംബുരുശ് ച മഹാദ തിഃ
വിശ്വാവസുശ് ചി േസനസ് തഥാേന്യ ഗീതേകാവിദാഃ
39 ഗന്ധർവാ ഗീതകുശലാ നൃേത്തഷു ച വിശാരദാഃ
രമയന്തി സ്മ താൻ വി ാൻ യജ്ഞകർമാന്തേരഷ്വ് അഥ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 52 40

അധ്യായം 91

1 [വ്]
ശമയിത്വാ പശൂൻ അന്യാൻ വിധിവദ് ദ്വിജസത്തമാഃ
തുരഗം തം യഥാശാ ം ആലഭന്ത ദ്വിജാതയഃ
2 തതഃ സഞ്ജ്ഞാപ്യ തുരഗം വിധിവദ് യാജകർഷഭാഃ
ഉപസംേവശയൻ രാജംസ് തതസ് താം പദാത്മജാം
കലാഭിസ് തിസൃഭീ രാജൻ യഥാവിധി മനസ്വിനീം
3 ഉ ത്യ തു വപാം തസ്യ യഥാശാ ം ദ്വിജർഷഭാഃ
പയാം ആസുർ അവ്യ ാഃ ശാ വദ് ഭരതർഷഭ

4 തം വപാ ധൂമഗന്ധം തു ധർമരാജഃ സഹാനുജഃ
ഉപാജി ദ് യഥാന്യായം സർവപാപ്മാപഹം തദാ
5 ശിഷ്ടാന്യ് അംഗാനി യാന്യ് ആസംസ് തസ്യാശ്വസ്യ നരാധിപ
താന്യ് അഗ്നൗ ജുഹുവുർ ധീരാഃ സമസ്താഃ േഷാഡശർത്വിജഃ
6 സംസ്ഥാൈപ്യവം തസ്യ രാജ്ഞസ് തം തും ശ േതജസഃ
വ്യാസഃ സ ശിേഷ്യാ ഭഗവാൻ വർധയാം ആസ തം നൃപം
7 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ ാദാത് സദേസ്യേഭ്യാ യഥാവിധി
േകാടീസഹ ം നിഷ്കാണാം വ്യാസായ തു വസുന്ധരാം
8 തിഗൃഹ്യ ധരാം രാജൻ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
അ വീദ് ഭരതേ ഷ്ഠം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
9 പൃഥിവീ ഭവതസ് ത്വ് ഏഷാം സംന്യസ്താ രാജസത്തമ
നി േയാ ദീയതാം മഹ്യം ാഹ്മണാ ഹി ധനാർഥിനഃ
10 യുധിഷ്ഠിരസ് തു താൻ വി ാൻ ത വാച മഹാമനാഃ
ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ധീമാൻ മേധ്യ രാജ്ഞാം മഹാത്മനാം
11 അശ്വേമേധ മഹായേജ്ഞപൃഥിവീ ദക്ഷിണാ താ
അർജുേനന ജിതാ േസയം ഋത്വിഗ്ഭ്യഃ ാപിതാ മയാ
12 വനം േവേക്ഷ്യ വിേ േ ാ വിഭജധ്വം മഹീം ഇമാം
ചതുർധാ പൃഥിവീം കൃത്വാ ചാതുർേഹാ മാണതഃ
13 നാഹം ആദാതും ഇച്ഛാമി ഹ്മ സ്വം മുനിസത്തമാഃ
ഇദം ഹി േമ മതം നിത്യം ാതൄണാം ച മമാനഘാഃ
14 ഇത്യ് ഉക്തവതി തസ്മിംസ് േത ാതേരാ ൗപദീ ച സാ
ഏവം ഏതദ് ഇതി ാഹുസ് തദ് അഭൂദ് േരാമഹർഷണം
15 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ വാഗ് ആസീത് സാധു സാധ്വ് ഇതി ഭാരത
തൈഥവ ദ്വിജസംഘാനാം ശംസതാം വിബഭൗ സ്വനഃ
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16 ൈദ്വപായനസ് തേഥാക്തസ് തു പുനർ ഏവ യുധിഷ്ഠിരം
ഉവാച മേധ്യ വി ാണാം ഇദം സ ജയൻ മുനിഃ
17 ദൈത്തഷാ ഭവതാ മഹ്യം താം േത തിദദാമ്യ് അഹം
ഹിരണ്യം ദീയതാം ഏേഭ്യാ ദ്വിജാതിേഭ്യാ ധരാസ് തു േത
18 തേതാ ഽ വീദ് വാസുേദേവാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
യഥാഹ ഭഗവാൻ വ്യാസസ് തഥാ തത് കർതും അർഹസി
19 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ കുരുേ ഷ്ഠഃ ീതാത്മാ ാതൃഭിഃ സഹ
േകാേടാ േകാടികൃതാം ാദാദ് ദക്ഷിണാം ിഗുണാം േതാഃ
20 ന കരിഷ്യതി തൽ േലാേക കശ് ചിദ് അേന്യാ നരാധിപഃ
യത്കൃതം കുരു സിംേഹന മരുത്തസ്യാനുകുർവതാ
21 തിഗൃഹ്യ തു തദ് വ്യം കൃഷ്ണ ദ്വൗപായനഃ ഭുഃ
ഋത്വിഗ്ഭ്യഃ ദദൗ വിദ്വാംശ് ചതുർധാ വ്യഭജംശ് ച േത
22 പൃഥിവ്യാ നി യം ദത്ത്വാ തദ് ധിരണ്യം യുധിഷ്ഠിരഃ
ധൂതപാപ്മാ ജിതസ്വർേഗാ മുമുേദ ാതൃഭിഃ സഹ
23 ഋത്വിജസ് തം അപര്യന്തം സുവർണനിചയം തദാ
വ്യഭജന്ത ദ്വിജാതിേഭ്യാ യേഥാത്സാഹം യഥാബലം
24 യജ്ഞവാേട തു യത് കിം ചിദ് ധിരണ്യം അപി ഭൂഷണം
േതാരണാനി ച യൂപാംശ് ച ഘടാഃ പാ ീസ് തേഥഷ്ടകാഃ
യുധിഷ്ഠിരാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ സർവം തദ് വ്യഭജൻ ദ്വിജാഃ
25 അനന്തരം ാഹ്മേണഭ്യഃ ക്ഷ ിയാ ജ ിേര വസു
തഥാ വിട് ശൂ സംഘാശ് ച തഥാേന്യ േ ച്ഛ ജാതയഃ
കാേലന മഹതാ ജ സ് തത് സുവർണം തതസ് തതഃ
26 തതസ് േത ാഹ്മണാഃ സർേവ മുദിതാ ജ ർ ആലയാൻ
തർപിതാ വസുനാ േതന ധർമരാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
27 സ്വം അംശം ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കുൈന്ത്യ പാദാഭിവാദനാത്
ദദൗ തസ്യ മഹേതാ ഹിരണ്യസ്യ മഹാദ തിഃ
28 ശ്വശുരാത് ീതിദായം തം ാപ്യ സാ ീതിമാനസാ
ചകാര പുണ്യം േലാേക തു സുമഹാന്തം പൃഥാ തദാ
29 ഗത്വാ ത്വ് അവഭൃഥം രാജാ വിപാപ്മാ ാതൃഭിഃ സഹ
സഭാജ്യമാനഃ ശുശുേഭ മേഹേ ാ ൈദവൈതർ ഇവ
30 പാണ്ഡവാശ് ച മഹീപാൈലഃ സേമൈതഃ സംവൃതാസ് തദാ
അേശാഭന്ത മഹാരാജ ഹാസ് താരാഗൈണർ ഇവ
31 രാജേഭ്യാ ഽപി തതഃ ാദാദ് രത്നാനി വിവിധാനി ച
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ഗജാൻ അശ്വാൻ അലങ്കാരാൻ ിേയാ വ ാണി കാഞ്ചനം
32 തദ് ധനൗഘം അപര്യന്തം പാർഥഃ പാർഥിവ മണ്ഡേല
വിസൃജഞ് ശുശുേഭ രാജാ യഥാ ൈവ വണസ് തഥാ
33 ആനായ്യ ച തഥാ വീരം രാജാനം ബ വാഹനം
ദായ വിപുലം വിത്തം ഗൃഹാൻ സ്ഥാപയത് തദാ
34 ദുഃശലായാശ് ച തം പൗ ം ബാലകം പാർഥിവർഷഭ
സ്വരാേജ്യ പിതൃഭിർ ഗുേപ്ത ീത്യാ സമഭിേഷചയത്
35 രാജ്ഞശ് ൈചവാപി താൻ സർവാൻ സുവിഭക്താൻ സുപൂജിതാൻ
സ്ഥാപയാം ആസ വശീകുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
36 ഏവം ബഭൂവ യജ്ഞഃ സ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
ബഹ്വ് അന്നധനരത്നൗഘഃ സുരാ ൈമേരയ സാഗരഃ
37 സർപിഃ പങ്കാ ദാ യ ബഹവശ് ചാന്ന പർവതാഃ
രസാലാ കർദമാഃ കുല്യാ ബഭൂവുർ ഭരതർഷഭ
38 ഭക്ഷ്യഷാണ്ഡവ രാഗാണാം ിയതാം ഭുജ്യതാം ഇതി
പശൂനാം വധ്യതാം ചാപി നാന്തസ് ത സ്മ ദൃശ്യേത
39 മേത്താന്മത്ത മുദിതം ഗീത യുവതീ ജനം
മൃദംഗശംഖശൈബ്ദശ് ച മേനാരമം അഭൂത് തദാ
40 ദീയതാം ഭുജ്യതാം േചതി ദിവാരാ ം അവാരിതം
തം മേഹാത്സവ സങ്കാശം അതിഹൃഷ്ട ജനാകുലം
കഥയന്തി സ്മ പുരുഷാ നാനാേദശനിവാസിനഃ
41 വർഷിത്വാ ധനധാരാഭിഃ കാൈമ രൈത്നർ ധൈനസ് തഥാ
വിപാപ്മാ ഭരതേ ഷ്ഠഃ കൃതാർഥ ാവിശത് പുരം
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അധ്യായം 92

1 [ജ്]
പിതാമഹസ്യ േമ യേജ്ഞധർമപു സ്യ ധീമതഃ
യദ് ആശ്ചര്യം അഭൂത് കിം ചിത് തദ് ഭവാൻ വ ം അർഹതി
2 [വ്]
യതാം രാജശാർദൂല മഹദ് ആശ്ചര്യം ഉത്തമം

അശ്വേമേധ മഹായേജ്ഞനിവൃേത്ത യദ് അഭൂദ് വിേഭാ
3 തർപിേതഷു ദ്വിജാേ ്യഷുജ്ഞാതിസംബന്ധിബ ഷു
ദീനാന്ധ കൃപേണ ചാപി തദാ ഭരതസത്തമ
4 ഘുഷ്യമാേണ മഹാദാേന ദി സർവാസു ഭാരത
പത പുഷ്പവർേഷഷു ധർമരാജസ്യ മൂർധനി
5 ബിലാൻ നി മ്യ നകുേലാ രുക്മപാർശ്വസ് തദാനഘ
വ ാശനിസമം നാദം അമുഞ്ചത വിശാം പേത
6 സകൃദ് ഉ ജ്യ തം നാദം ാസയാേനാ മൃഗദ്വിജാൻ
മാനുഷം വചനം ാഹ ധൃേഷ്ടാ ബിലശേയാ മഹാൻ
7 സ േസ്ഥന േവാ നായം യജ്ഞസ് തുേല്യാ നരാധിപാഃ
ഉഞ്ഛവൃേത്തർ വദാന്യസ്യ കുരുേക്ഷ നിവാസിനഃ
8 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ നകുലസ്യ വിശാം പേത
വിസ്മയം പരമം ജ ഃ സർേവ േത ാഹ്മണർഷഭാഃ
9 തതഃ സേമത്യ നകുലം പര്യപൃച്ഛന്ത േത ദ്വിജാഃ
കുതസ് ത്വം സമനു ാേപ്താ യജ്ഞം സാധു സമാഗമം
10 കിം ബലം പരമം തുഭ്യം കിം തം കിം പരായണം
കഥം ഭവന്തം വിദ്യാമ േയാ േനാ യജ്ഞം വിഗർഹേസ
11 അവിലുപ്യാഗമം കൃത്സ്നം വിധിൈജ്ഞർ യാജൈകഃ കൃതം
യഥാഗമം യഥാന്യായം കർതവ്യം ച യഥാ കൃതം
12 പൂജാർഹാഃ പൂജിതാശ് ചാ വിധിവച് ഛാ ച ഷാ
മ പൂതം ഹുതശ് ചാഗ്നിർ ദത്തം േദയം അമത്സരം
13 തുഷ്ടാ ദ്വിജർഷഭാശ് ചാ ദാൈനർ ബഹുവിൈധർ അപി
ക്ഷ ിയാശ് ച സുയുേദ്ധന ാൈദ്ധർ അപി പിതാമഹാഃ
14 പാലേനന വിശസ് തുഷ്ടാഃ കാൈമസ് തുഷ്ടാ വര ിയഃ
അനുേ ാൈശസ് തഥാ ശൂ ാ ദാനേശൈഷഃ പൃഥഗ്ജനാഃ
15ജ്ഞാതിസംബന്ധിനസ് തുഷ്ടാഃ ശൗേചന ച നൃപസ്യ നഃ
േദവാ ഹവിർഭിഃ പുൈണ്യശ് ച രക്ഷൈണഃ ശരണാ ഗതാഃ
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16 യദ് അ തഥ്യം തദ് ഹി സത്യസന്ധ ദ്വിജാതിഷു
യഥാ തം യഥാദൃഷ്ടം പൃേഷ്ടാ ാഹ്മണ കാമ്യയാ
17 േദ്ധയവാക്യഃ ാജ്ഞസ് ത്വം ദിവ്യം രൂപം ബിഭർഷി ച
സമാഗതശ് ച വിൈ സ് ത്വം തത്ത്വേതാ വ ം അർഹസി
18 ഇതി പൃേഷ്ടാ ദ്വിൈജസ് ൈതഃ സ ഹസ്യ നകുേലാ ഽ വീത്
ൈനഷാനൃതാ മയാ വാണീ േ ാക്താ ദർേപണ വാ ദ്വിജാഃ
19 യൻ മേയാക്തം ഇദം കിം ചിദ് യുസ്മാഭിശ് ചാപ്യ് ഉപ തം
സ േസ്ഥന േവാ നായം യജ്ഞസ് തുേല്യാ നരാധിപാഃ
ഉഞ്ഛവൃേത്തർ വദാന്യസ്യ കുരുേക്ഷ നിവാസിനഃ
20 ഇത്യ് അവശ്യം മൈയതദ് േവാ വക്തവ്യം ദ്വിജപുംഗവാഃ
ശൃണുതാവ്യ മനസഃ ശംസേതാ േമ ദ്വിജർഷഭാഃ
21 അനുഭൂതം ച ദൃഷ്ടം ച യൻ മയാദ്ഭുതം ഉത്തമം
ഉഞ്ഛവൃേത്തർ യഥാവൃത്തം കുരുേക്ഷ നിവാസിനഃ
22 സ്വർഗം േയന ദ്വിജഃ ാപ്തഃ സഭാര്യഃ സ സുത ഷഃ
യഥാ ചാർധം ശരീരസ്യ മേമദം കാഞ്ചനീ കൃതം
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അധ്യായം 93

1 [നകുല]
ഹന്ത േവാ വർതയിഷ്യാമി ദാനസ്യ പരമം ഫലം
ന്യായലബ്ധസ്യ സൂക്ഷ്മസ്യ വി ദത്തസ്യ യദ് ദ്വിജാഃ
2 ധർമേക്ഷേ കുരുേക്ഷേ ധർമൈജ്ഞർബഹുഭിർ വൃേത
ഉഞ്ഛവൃത്തിർ ദ്വിജഃ കശ് ചിത് കാേപാതിർ അഭവത് പുരാ
3 സഭാര്യഃ സഹ പുേ ണസ ഷസ് തപസിസ്ഥിതഃ
വധൂ ചതുർേഥാ വൃദ്ധഃ സ ധർമാത്മാ നിയേത ിയഃ
4 ഷേഷ്ഠ കാേല തദാ വിേ ാ ഭുങ്ക്േത ൈതഃ സഹസു തഃ
ഷേഷ്ഠ കാേല കദാ ചിച് ച തസ്യാഹാേരാ ന വിദ്യേത
ഭുങ്ക്േത ഽന്യസ്മിൻ കദാ ചിത് സ ഷേഷ്ഠ കാേല ദ്വിേജാത്തമഃ
5 കേപാത ധർമിണസ് തസ്യ ദുർഭിേക്ഷ സതി ദാരുേണ
നാവിദ്യത തദാ വി ാഃ സഞ്ചയസ് താൻ നിേബാധത
ക്ഷീണൗഷധി സമാവാേയാ വ്യഹീേനാ ഽഭവത് തദാ
6 കാേല കാേല ഽസ്യ സ ാേപ്ത ൈനവ വിേദ്യത േഭാജനം
ധാ പരിഗതാഃ സർേവ ാതിഷ്ഠന്ത തദാ തു േത

7 ഉഞ്ഛംസ് തദാ ശു പേക്ഷ മധ്യം തപതി ഭാ േര
ഉഷ്ണാർതശ് ച ധാർതശ് ച സ വി സ് തപസിസ്ഥിതഃ
ഉഞ്ഛം അ ാപ്തവാൻ ഏവ സാർധം പരിജേനന ഹ
8 സ തൈഥവ ധാവിഷ്ടഃ ഷ്ട്വാ േതായം യഥാവിധി
ക്ഷപയാം ആസ തം കാലം കൃ ാേണാ ദ്വിേജാത്തമഃ
9 അഥ ഷേഷ്ഠ ഗേത കാേല യവ സ്ഥം ഉപാർജയത്
യവ സ്ഥം ച േത സ ൻഅകുർവന്ത തപസ്വിനഃ
10 കൃതപജ്യാഹ്വികാസ് േത തു ഹുത്വാ വഹ്നിം യഥാവിധി
കുഡവം കുഡവം സർേവ വ്യഭജന്ത തപസ്വിനഃ
11 അഥാഗച്ഛദ് ദ്വിജഃ കശ് ചിദ് അതിഥിർ ഭുഞ്ജതാം തദാ
േത തം ദൃഷ്ട്വാതിഥിം ത ഹൃഷ്ടമനേസാ ഽഭവൻ
12 േത ഽഭിവാദ്യ സുഖ ശ്നം പൃഷ്ട്വാ തം അതിഥിം തദാ
വിശുദ്ധമനേസാ ദാന്താഃ ദ്ധാ ദമസമന്വിതാഃ
13 അനസൂയേവാ ഗതേ ാധാഃ സാധേവാ ഗതമത്സരാഃ
ത്യക്തമാനാ ജിതേ ാധാ ധർമജ്ഞാ ദ്വിജസത്തമാഃ
14 സ ഹ്മചര്യം സ്വം േഗാ ം സമാഖ്യായ പര രം
കുടീം േവശയാം ആസുഃ ധാർതം അതിഥിം തദാ
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15 ഇദം അർഘ്യം ച പാദ്യം ച ബൃസീ േചയം തവാനഘ
ശുചയഃ സക്തവശ് േചേമ നിയേമാപാർജിതാഃ േഭാ
16 തിഗൃഹ്ണീഷ്വ ഭ ം േത സ നാം കുഡവം ദ്വിജഃ
ഭക്ഷയാം ആസ രാേജ ന ച തുഷ്ടിം ജഗാമ സഃ
17 സ ഉഞ്ഛവൃത്തിസ് തം േ ക്ഷ്യ ധാ പരിഗതം ദ്വിജം
ആഹാരം ചിന്തയാം ആസ കഥം തുേഷ്ടാ ഭേവദ് ഇതി
18 തസ്യ ഭാര്യാ വീദ് രാജൻ മദ്ഭാേഗാ ദീയതാം ഇതി
ഗച്ഛത്വ് ഏഷ യഥാകാമം സ േഷ്ടാ ദ്വിജസത്തമഃ
19 ഇതി വന്തീം താം സാധ്വീം ധർമാത്മാ സ ദ്വിജർഷഭഃ
ധാ പരിഗതാംജ്ഞാത്വാ സ ംസ് താൻ നാഭ്യനന്ദത

20 ജാനൻ വൃദ്ധാം ധാർതാം ച ാന്താം ാനാം തപസ്വിനീം
ത്വഗ് അസ്ഥി ഭൂതാം േവപന്തീം തേതാ ഭാര്യാം ഉവാച താം
21 അപി കീട പതംഗാനാം മൃഗാണാം ൈചവ േശാഭേന
ിേയാ രക്ഷ്യാശ് ച േപാഷ്യാശ് ച ൈനവം ത്വം വ ം അർഹസി
22 അനുകമ്പിേതാ നേരാ നാര്യാ പുേഷ്ടാ രക്ഷിൈതവ ച
പേതദ് യശേസാ ദീപ്താൻ ന ച േലാകാൻ അവാ യാത്
23 ഇത്യ് ഉക്താ സാ തതഃ ാഹ ധർമാർഥൗ നൗ സമൗ ദ്വിജ
സ സ്ഥചതുർഭാഗം ഗൃഹാേണമം സീദ േമ
24 സത്യം രതിശ് ച ധർമശ് ച സ്വർഗശ് ച ഗുണനിർജിതഃ
ീണാം പതിസമാധീനം കാങ്ക്ഷിതം ച ദ്വിേജാത്തമ
25 ഋതുർ മാതുഃ പിതുർ ബീജം ൈദവതം പരമം പതിഃ
ഭർതുഃ സാദാത് ീണാം ൈവ രതിഃ പു ഫലം തഥാം
26 പാലനാദ് ധി പതിസ് ത്വം േമ ഭർതാസി ഭരണാൻ മമ
പു ദാനാദ് വരദസ് തസ്മാത് സ ൻ ഗൃഹാണ േമ
27 ജരാ പരിഗേതാ വൃദ്ധഃ ധാർേഥാ ദുർബേലാ ഭൃശം
ഉപവാസപരി ാേന്താ യദാ ത്വം അപി കർശിതഃ
28 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തയാ സ ൻ ഗൃേഹ്യദം വേചാ ഽ വീത്
ദ്വിജ സ ൻ ഇമാൻ ഭൂയഃ തിഗൃഹ്ണീഷ്വ സത്തമ
29 സ താൻ ഗൃഹ്യ ഭുക്ത്വാ ച ന തുഷ്ടിം അഗമദ് ദ്വിജഃ
തം ഉഞ്ഛവൃത്തിർ ആലക്ഷ്യ തതശ് ചിന്താപേരാ ഽഭവത്
30 [പു ]
സ ൻ ഇമാൻ ഗൃഹ്യ ത്വം േദഹി വി ായ സത്തമ
ഇത്യ് ഏവം സുകൃതം മേന്യ തസ്മാദ് ഏതത് കേരാമ്യ് അഹം
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31 ഭവാൻ ഹി പരിപാേല്യാ േമ സർവയൈത്നർ ദ്വിേജാത്തമ
സാധൂനാം കാങ്ക്ഷിതം ഹ്യ് ഏതത് പിതുർ വൃദ്ധസ്യ േപാഷണം
32 പു ാർേഥാ വിഹിേതാ ഹ്യ് ഏഷസ്ഥാവിേര്യ പരിപാലനം
തിർ ഏഷാ ഹി വി ർേഷ ിഷു േലാേകഷു വി താ

33 ാണധാരണ മാേ ണ ശക്യം കർതും തപസ് ത്വയാ
ാേണാ ഹി പരേമാ ധർമഃസ്ഥിേതാ േദേഹഷു േദഹിനാം
34 [പിതാ]
അപി വർഷസഹ ീ ത്വം ബാല ഏവ മേതാ മമ
ഉത്പാദ്യ പു ം ഹി പിതാ കൃതകൃേത്യാ ഭവത്യ് ഉത
35 ബാലാനാം ദ് ബലവതീ ജാനാമ്യ് ഏതദ് അഹം വിേഭാ
വൃേദ്ധാ ഽഹം ധാരയിഷ്യാമി ത്വം ബലീ ഭവ പു ക
36 ജീർേണന വയസാ പു ന മാ ദ് ബാധേത ഽപി ച
ദീർഘകാലം തപസ് തപ്തം ന േമ മരണേതാ ഭയം
37 [പു ]
അപത്യം അസ്മി േത പു സ് ാണാത് പുേ ാ ഹി വി തഃ
ആത്മാ പു ഃ തസ് തസ്മാത് ാഹ്യ് ആത്മാനം ഇഹാത്മനാ
38 [പിതാ]
രൂേപണസദൃശസ് ത്വം േമ ശീേലന ച ദേമന ച
പരീക്ഷിതശ് ച ബഹുധാ സ ൻആദദ്മി േത തതഃ
39 ഇത്യ് ഉക്ത്വാദായ താൻ സ ൻ ീതാത്മാ ദ്വിജസത്തമഃ
ഹസന്ന് ഇവ വി ായ സ തൈസ്മ ദദൗ തദാ
40 ഭുക്ത്വാ താൻ അപി സ ൻ സൈനവ തുേഷ്ടാ ബഭൂവ ഹ
ഉഞ്ഛവൃത്തിസ് തു സ ീേഡാ ബഭൂവ ദ്വിജസത്തമഃ
41 തം ൈവ വധൂഃസ്ഥിതാ സാധ്വീ ാഹ്മണ ിയകാമ്യയാ
സ ൻആദായ സംഹൃഷ്ടാ ഗുരും തം വാക്യം അ വീത്
42 സന്താനാത് തവ സന്താനം മമ വി ഭവിഷ്യതി
സ ൻ ഇമാൻ അതിഥേയ ഗൃഹീത്വാ ത്വം യച്ഛ േമ
43 തവ സവ നിർവൃത്യാ മമ േലാകാഃ കിലാക്ഷയാഃ
പൗേ ണ താൻ അവാേപ്നാതി യ ഗത്വാ ന േശാചതി
44 ധർമാദ്യാ ഹി യഥാ േ താ വഹ്നി േ താ തൈഥവ ച
തൈഥവ പു പൗ ാണാം സ്വർേഗ േ താ കിലാക്ഷയാ
45 പിതൄംസ് ാണാത് താരയതി പു ഇത്യ് അനുശു മ
പു പൗൈ ശ് ച നിയതം സാധു േലാകാൻ ഉപാ േത
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46 [ഷ്വഷുര]
വാതാതപവിശീർണാംഗീം ത്വാം വിവർണാം നിരീക്ഷ്യ ൈവ
കർശിതാം സു താചാേര ധാ വിഹ്വലേചതസം
47 കഥം സ ൻ ഹീഷ്യാമി ഭൂത്വാ ധർേമാപഘാതകഃ
കല്യാണ വൃേത്ത കല്യാണി ൈനവം ത്വം വ ം അർഹസി
48 ഷേഷ്ഠ കാേല തവതീം ശീലശൗചസമന്വിതാം
കൃ വൃത്തിം നിരാഹാരാം ക്ഷ്യാമി ത്വാം കഥം ന്വ് അഹം
49 ബാലാ ധാർതാ നാരീ ച രക്ഷ്യാ ത്വം സതതം മയാ
ഉപവാസപരി ാന്താ ത്വം ഹി ബാന്ധവനന്ദിനീ
50 [ സാ]
ഗുേരാർ മമ ഗുരുസ് ത്വം ൈവ യേതാ ൈദവതൈദവതം
േദവാതിേദവസ് തസ്മാത് ത്വം സ ൻആദത്സ്വ േമ വിേഭാ
51 േദഹഃ ാണശ് ച ധർമശ് ച ശു ഷാർഥം ഇദം ഗുേരാഃ
തവ വി സാേദന േലാകാൻ ാപ്സ്യാമ്യ് അഭീപ്സിതാൻ
52 അേവക്ഷ്യാ ഇതി കൃത്വാ ത്വം ദൃഢഭേക്ത്യതി വാ ദ്വിജ
ചിന്ത്യാ മേമയം ഇതി വാ സ ൻആദാതും അർഹസി
53 [ഷ്വഷുര]
അേനന നിത്യം സാധ്വീ ത്വം ശീലവൃേത്തന േശാഭേസ
യാ ത്വം ധർമ േതാേപതാ ഗുരുവൃത്തിം അേവക്ഷേസ
54 തസ്മാത് സ ൻ ഹീഷ്യാമി വധൂർ നാർഹസി വഞ്ചനാം
ഗണയിത്വാ മഹാഭാേഗ ത്വം ഹി ധർമഭൃതാം വരാ
55 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ താൻ ഉപാദായ സ ൻ ാദാദ് ദ്വിജാതേയ
തതസ് തുേഷ്ടാ ഽഭവദ് വി സ് തസ്യ സാേധാർ മഹാത്മനഃ
56 ീതാത്മാ സ തു തം വാക്യം ഇദം ആഹ ദ്വിജർഷഭം
വാഗ്മീ തദാ ദ്വിജേ േഷ്ഠാ ധർമഃ പുരുഷവി ഹഃ
57 ശുേദ്ധന തവ ദാേനന ന്യാേയാപാേത്തന യത്നതഃ
യഥാശക്തി വിമുേക്തന ീേതാ ഽസ്മി ദ്വിജസത്തമ
58 അേഹാ ദാനം ഘുഷ്യേത േത സ്വർേഗ സ്വർഗനിവാസിഭിഃ
ഗഗനാത് പുഷ്പവർഷം ച പശ്യസ്വ പതിതം ഭുവി
59 സുരർഷിേദവഗന്ധർവാ േയ ച േദവപുരഃസരാഃ
വേന്താ േദവദൂതാശ് ചസ്ഥിതാ ദാേനന വിസ്മിതാഃ
60 ഹ്മർഷേയാ വിമാനസ്ഥാ ഹ്മേലാകഗതാശ് ച േയ
കാങ്ക്ഷേന്ത ദർശനം തുഭ്യം ദിവം ഗച്ഛ ദ്വിജർഷഭ
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61 പിതൃേലാകഗതാഃ സർേവ താരിതാഃ പിതരസ് ത്വയാ
അനാഗതാശ് ച ബഹവഃ സുബഹൂനി യുഗാനി ച
62 ഹ്മചേര്യണ യേജ്ഞന ദാേനന തപസാ തഥാ
അഗഹ്വേരണ ധർേമണ തസ്മാദ് ഗച്ഛ ദിവം ദ്വിജ
63 ദ്ധയാ പരയാ യസ് ത്വം തപശ് ചരസി സു ത
തസ്മാദ് േദവാസ് തവാേനന ീതാ ദ്വിജ വേരാത്തമ
64 സർവസ്വം ഏതദ് യസ്മാത് േത ത്യക്തം ശുേദ്ധന േചതസാ
കൃ കാേല തതഃ സ്വർേഗാ ജിേതാ ഽയം തവ കർമണാ
65 ധാ നിർണുദതി ജ്ഞാം ധർമ്യം ബുദ്ധിം വ്യേപാഹതി
ധാ പരിഗതജ്ഞാേനാ ധൃതിം ത്യജതി ൈചവ ഹ

66 ബുഭുക്ഷാം ജയേത യസ് തു സസ്വർഗം ജയേത വം
യദാ ദാനരുചിർ ഭവതി തദാ ധർേമാ ന സീദതി
67 അനേവക്ഷ്യ സുതേസ്നഹം കല േസ്നഹം ഏവ ച
ധർമം ഏവ ഗുരുംജ്ഞാത്വാ തൃഷ്ണാ ന ഗണിതാ ത്വയാ
68 വ്യാഗേമാ നൃണാം സൂക്ഷ്മഃ പാേ ദാനം തതഃ പരം
കാലഃ പരതേരാ ദാനാച് ദ്ധാ ചാപി തതഃ പരാ
69 സ്വർഗദ്വാരം സുസൂക്ഷ്മം ഹി നൈരർ േമാഹാൻ ന ദൃശ്യേത
സ്വർഗാർഗലം േലാഭബീജം രാഗഗുപ്തം ദുരാസദം
70 തത് തു പശ്യന്തി പുരുഷാ ജിതേ ാധാ ജിേത ിയാഃ
ാഹ്മണാസ് തപസാ യുക്താ യഥാശക്തി ദായിനഃ

71 സഹ ശക്തിശ് ച ശതം ശതശക്തിർ ദശാപി ച
ദദ്യാദ് അപശ് ച യഃ ശക്ത്യാ സർേവ തുല്യഫലാഃ താഃ
72 രന്തി േദവാ ഹി നൃപതിർ അപഃ ാദാദ് അകിഞ്ചനഃ
ശുേദ്ധന മനസാ വി നാകപൃഷ്ഠം തേതാ ഗതഃ
73 ന ധർമഃ ീയേത താത ദാൈനർ ദൈത്തർ മഹാഫൈലഃ
ന്യായലൈബ്ധർ യഥാ സൂൈക്ഷ്മഃ ദ്ധാ പൂൈതഃ സ തുഷ്യതി
74 േഗാ ദാന സഹ ാണി ദ്വിേജേഭ്യാ ഽദാൻ നൃേഗാ നൃപഃ
ഏകാം ദത്ത്വാ സ പാരക്യാം നരകം സമവാപ്തവാൻ
75 ആത്മമാംസ ദാേനന ശിബിർ ഔശീനേരാ നൃപഃ
ാപ്യ പുണ്യകൃതാംൽ േലാകാൻ േമാദേത ദിവി സു തഃ
76 വിഭേവ ന നൃണാം പുണ്യം സ്വശക്ത്യാ സ്വർ ജിതം സതാം
ന യൈജ്ഞർ വിവിൈധർ വി യഥാന്യാേയന സഞ്ചിൈതഃ
77 േ ാേധാ ദാനഫലം ഹന്തി േലാഭാത് സ്വർഗം ന ഗച്ഛതി
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ന്യായവൃത്തിർ ഹി തപസാ ദാനവിത് സ്വർഗം അ േത
78 ന രാജസൂൈര്യർ ബഹുഭിർ ഇഷ്ട്വാ വിപുലദക്ഷിൈണഃ
ന ചാശ്വേമൈധർ ബഹുഭിഃ ഫലം സമം ഇദം തവം
79 സ േസ്ഥനഹി ജിേതാ ഹ്മേലാകസ് ത്വയാനഘ
വിരേജാ ഹ്മഭവനം ഗച്ഛ വി യേഥച്ഛകം
80 സർേവഷാം േവാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ ദിവ്യം യാനം ഉപസ്ഥിതം
ആേരാഹത യഥാകാമം ധർേമാ ഽസ്മി ദ്വിജ പശ്യ മാം
81 പാവിേതാ ഹി ത്വയാ േദേഹാ േലാേക കീർതിഃ സ്ഥിരാ ച േത
സഭാര്യഃ സഹ പു ശ് ച സ ഷശ് ച ദിവം ജ
82 ഇത്യ് ഉക്തവാേക്യാ ധർേമണ യാനം ആരുഹ്യ സ ദ്വിജഃ
സഭാര്യഃ സ സുതശ് ചാപി സ ഷശ് ച ദിവം യയൗ
83 തസ്മിൻ വിേ ഗേത സ്വർഗം സ സുേത സ േഷ തദാ
ഭാര്യാ ചതുർേഥ ധർമേജ്ഞതേതാ ഽഹം നിഃസൃേതാ ബിലാത്
84 തതസ് തു സ ഗേന്ധന േ േദന സലിലസ്യ ച
ദിവ്യപുഷ്പാവമർദാച് ച സാേധാർ ദാനലൈബശ് ച ൈതഃ
വി സ്യ തപസാ തസ്യ ശിേരാേമ കാഞ്ചനീ കൃതം
85 തസ്യ സത്യാഭിസന്ധസ്യ സൂക്ഷ്മദാേനന ൈചവ ഹ
ശരീരാർധം ച േമ വി ാഃ ശാതകുംഭമയം കൃതം
പശ്യേതദം സുവിപുലം തപസാ തസ്യ ധീമതഃ
86 കഥം ഏവംവിധം േമ സ്യാദ് അന്യത് പാർശ്വം ഇതി ദ്വിജാഃ
തേപാവനാനി യജ്ഞാംശ് ച ഹൃേഷ്ടാ ഽേഭ്യമി പുനഃ പുനഃ
87 യജ്ഞം ത്വ് അഹം ഇമം ത്വാ കുരുരാജസ്യ ധീമതഃ
ആശയാ പരയാ ാേപ്താ ന ചാഹം കാഞ്ചനീ കൃതഃ
88 തേതാ മേയാക്തം തദ് വാക്യം ഹസ്യ ദ്വിജസത്തമാഃ
സ േസ്ഥന യേജ്ഞാ ഽയം സംമിേതാ േനതി സർവഥാ
89 സ സ്ഥലൈവസ് ൈതർ ഹി തദാഹം കാഞ്ചനീ കൃതഃ
ന ഹി യേജ്ഞാ മഹാൻ ഏഷസദൃശസ് ൈതർ മേതാ മമ
90 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ നകുലഃ സർവാൻ യേജ്ഞ ദ്വിജ വരാംസ് തദാ
ജഗാമാദർശനം രാജൻ വി ാസ് േത ച യയുർ ഗൃഹാൻ
91 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം മയാ പരപുരഞ്ജയ
യദ് ആശ്ചര്യം അഭൂത് തസ്മിൻ വാജിേമേധ മഹാ തൗ
92 ന വിസ്മയസ് േത നൃപേത യേജ്ഞകാര്യഃ കഥം ചന
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ഋഷിേകാേടാ സഹ ാണി തേപാഭിർ േയ ദിവം ഗതാഃ
93 അേ ാഹഃ സർവഭൂേതഷു സേന്താഷഃ ശീലം ആർജവം
തേപാ ദമശ് ച സത്യം ച ദാനം േചതി സമം മതം
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അധ്യായം 94

1 [ജ്]
യേജ്ഞസക്താ നൃപതയസ് തപഃ സക്താ മഹർഷയഃ
ശാന്തി വ്യവസിതാ വി ാഃ ശേമാ ദമ ഇതി േഭാ
2 തസ്മാദ് യജ്ഞഫൈലസ് തുല്യം ന കിം ചിദ് ഇഹ വിദ്യേത
ഇതി േമ വർതേത ബുദ്ധിസ് തഥാ ൈചതദ് അസംശയം
3 യൈജ്ഞർ ഇഷ്ട്വാ ഹി ബഹേവാ രാജാേനാ ദ്വിജസത്തമ
ഇഹ കീർതിം പരാം ാപ്യ േ ത്യ സ്വർഗം ഇേതാ ഗതാഃ
4 േദവരാജഃ സഹ ാക്ഷഃ തുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
േദവരാജ്യം മഹാേതജാഃ ാപ്തവാൻ അഖിലം വിഭുഃ
5 യഥാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ഭീമാർജുനപുരഃ സരഃ
സദൃേശാ േദവരാേജന സമൃദ്ധ്യാ വി േമണ ച
6 അഥ കസ്മാത് സ നകുേലാ ഗർഹയാം ആസ തം തും
അശ്വേമധം മഹായജ്ഞം രാജ്ഞസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
7 [വ്]
യജ്ഞസ്യ വിധിം അ ്യം ൈവ ഫലം ൈചവ നരർഷഭ
ഗദതഃ ശൃണു േമ രാജൻ യഥാവദ് ഇഹ ഭാരത
8 പുരാ ശ സ്യ യജതഃ സർവഊചുർ മഹർഷയഃ
ഋത്വി കർമ വ്യേ ഷു വിതേതാ യജ്ഞകർമണി
9 ഹൂയമാേന തഥാ വഹ്നൗ േഹാേ ബഹുഗുണാന്വിേത
േദേവഷ്വ് ആഹൂയമാേനഷുസ്ഥിേതഷു പരമർഷിഷു
10 സു തീൈതസ് തദാ വിൈ ഃ സ്വാഗൈമഃ സുസ്വൈനർ നൃപ
അ ാൈന്തശ് ചാപി ലഘുഭിർ അധ്വര വൃഷൈഭസ് തഥാ
11 ആലംഭ സമേയ തസ്മിൻ ഗൃഹീേതഷു പശുഷ്വ് അഥ
മഹർഷേയാ മഹാരാജ സംബഭൂവുഃ കൃപാന്വിതാഃ
12 തേതാ ദീനാൻ പശൂൻ ദൃഷ്ട്വാ ഋഷയസ് േത തേപാധനാഃ
ഊചുഃ ശ ം സമാഗമ്യ നായം യജ്ഞവിധിഃ ശുഭഃ
13 അപവിജ്ഞാനം ഏതത് േത മഹാന്തം ധർമം ഇച്ഛതഃ
ന ഹി യേജ്ഞപശുഗണാ വിധിദൃഷ്ടാഃ പുരന്ദര
14 ധർേമാപഘാതകസ് ത്വ് ഏഷ സമാരംഭസ് തവ േഭാ
നായം ധർമകൃേതാ ധർേമാ ന ഹിംസാ ധർമ ഉച്യേത
15 ആഗേമൈനവ േത യജ്ഞം കുർവ യദി േഹച്ഛസി
വിധിദൃേഷ്ടന യേജ്ഞന ധർമസ് േത സുമഹാൻ ഭേവത്
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16 യജ ബീൈജഃ സഹ ാക്ഷ ിവർഷ പരേമാഷിൈതഃ
ഏഷ ധർേമാ മഹാഞ് ശ ചിന്ത്യമാേനാ ഽധിഗമ്യേത
17 ശത തുസ് തു തദ് വാക്യം ഋഷിഭിസ് തത്ത്വദർശിഭിഃ
ഉക്തം ന തിജ ാഹ മാനേമാഹവശാനുഗഃ
18 േതഷാം വിവാദഃ സുമഹാഞ് ജേജ്ഞശ മഹർഷിണാം
ജംഗൈമഃസ്ഥാവൈരർ വാപി യഷ്ടവ്യം ഇതി ഭാരത
19 േത തു ഖിന്നാ വിവാേദന ഋഷയസ് തത്ത്വദർശിനഃ
തതഃ സന്ധായ ശേ ണ പ ർ നൃപതിം വസും
20 മഹാഭാഗ കഥം യേജ്ഞഷ്വ് ആഗേമാ നൃപേത തഃ
യഷ്ടവ്യം പശുഭിർ േമൈധ്യർ അേഥാ ബീൈജർ അൈജർ അപി
21 തച് ത്വാ തു വചസ് േതഷാം അവിചാര്യ ബലാബലം
യേഥാപനീൈതർ യഷ്ടവ്യം ഇതി േ ാവാച പാർഥിവഃ
22 ഏവം ഉക്ത്വാ സ നൃപതിഃ വിേവശ രസാതലം
ഉേക്ത്വഹ വിതഥം രാജംശ് േചദീനാംഈശ്വരഃ ഭുഃ
23 അന്യാേയാപഗതം വ്യം അതീതം േയാ ഹ്യ് അപണ്ഡിതഃ
ധർമാഭികാങ്ക്ഷീ യജേത ന ധർമഫലം അ േത
24 ധർമൈവതംസിേകാ യസ് തു പാപാത്മാ പുരുഷസ് തഥാ
ദദാതി ദാനം വിേ േഭ്യാ േലാകവിശ്വാസ കാരകം
25 പാേപന കർമണാ വിേ ാ ധനം ലബ്ധ്വാ നിര ശഃ
രാഗേമാഹാന്വിതഃ േസാ ഽേന്ത കലുഷാം ഗതിം ആ േത
26 േതന ദത്താനി ദാനാനി പാേപന ഹതബുദ്ധിനാ
താനി സത്ത്വം അനാസാദ്യ നശ്യന്തി വിപുലാന്യ് അപി
27 തസ്യാധർമ വൃത്തസ്യ ഹിംസകസ്യ ദുരാത്മനഃ
ദാേന ന കീർതിർ ഭവതി േ ത്യ േചഹ ച ദുർമേതഃ
28 അപി സഞ്ചയബുദ്ധിർ ഹി േലാഭേമാഹവശം ഗതഃ
ഉേദ്വജയതി ഭൂതാനി ഹിംസയാ പാപേചതനഃ
29 ഏവം ലബ്ധ്വാ ധനം േലാഭാദ് യജേത േയാ ദദാതി ച
സ കൃത്വാ കർമണാ േതന ന സിധ്യതി ദുരാഗമാത്
30 ഉഞ്ഛം മൂലം ഫലം ശാകം ഉദപാ ം തേപാധനാഃ
ദാനം വിഭവേതാ ദത്ത്വാ നരാഃ സ്വർ യാന്തി ധർമിണഃ
31 ഏഷ ധർേമാ മഹാംസ് ത്യാേഗാ ദാനം ഭൂതദയാ തഥാ
ഹ്മചര്യം തഥാ സത്യം അനുേ ാേശാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ

സനാതനസ്യ ധർമസ്യ മൂലം ഏതത് സനാതനം
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32 യേന്ത ഹി പുരാ വി ാ വിശ്വാമി ാദേയാ നൃപാഃ
വിശ്വാമിേ ാ ഽസിതശ് ൈചവ ജനകശ് ച മഹീപതിഃ
കക്ഷേസനാർഷ്ടിേഷേണാ ച സി ദ്വീപശ് ച പാർഥിവഃ
33 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ സിദ്ധിം പരമികാം ഗതാഃ
നൃപാഃ സത്യശ് ച ദാനശ് ച ന്യായലൈബ്ധസ് തേപാധനാഃ
34 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാ േയ ചാ ിതാസ് തപഃ
ദാനധർമാഗ്നിനാ ശുദ്ധാസ് േത സ്വർഗം യാന്തി ഭാരത
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അധ്യായം 95

1 [ജ്]
ധർമാഗേതന ത്യാേഗന ഭഗവൻ സർവം അസ്തി േചത്
ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ കുശേലാ ഹ്യ് അസി ഭാഷിതും
2 തേതാഞ്ഛവൃേത്തർ യദ്വൃത്തം സ ദാേന ഫലം മഹത്
കഥിതം േമ മഹദ് ഹ്മംസ് തഥ്യം ഏതദ് അസംശയം
3 കഥം ഹി സർവയേജ്ഞഷു നിശ്ചയഃ പരേമാ ഭേവത്
ഏതദ് അർഹസി േമ വ ം നിഖിേലന ദ്വിജർഷഭ
4 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
അഗസ്ത്യസ്യ മയാ യേജ്ഞപുരാവൃത്തം അരിന്ദമ
5 പുരാഗേസ്ത്യാ മഹാേതജാ ദീക്ഷാം ദ്വാദശ വാർഷികീം
വിേവശ മഹാരാജ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
6 ത ാഗ്നികൽപാ േഹാതാര ആസൻ സേ മഹാത്മനഃ
മൂലാഹാരാ നിരാഹാരാഃ സാശ്മ കുട്ടാ മരീചിപാഃ
7 പരിഘൃഷ്ടികാ ൈവഘസികാഃ സ ക്ഷാലാസ് തൈഥവ ച
യതേയാ ഭിക്ഷവശ് ചാ ബഭൂവുഃ പര്യവസ്ഥിതാഃ
8 സർേവ ത്യക്ഷധർമാേണാ ജിതേ ാധാ ജിേത ിയാഃ
ദേമസ്ഥിതാശ് ച േത സർേവ ദംഭേമാഹവിവർജിതാഃ
9 വൃേത്തശുേദ്ധസ്ഥിതാ നിത്യം ഇ ിൈയശ് ചാപ്യ് അവാഹിതാഃ
ഉപാസേത സ്മ തം യജ്ഞം ഭുഞ്ജാനാസ് േത മഹർഷയഃ
10 യഥാശക്ത്യാ ഭഗവതാ തദന്നം സമുപാർജിതം
തസ്മിൻ സേ തു യത് കിം ചിദ് അേയാഗ്യം ത നാഭവത്
തഥാ ഹ്യ് അേനൈകർ മുനിഭിർ മഹാന്തഃ തവഃ കൃതാഃ
11 ഏവംവിേധസ് ത്വ് അഗസ്ത്യസ്യ വർതമാേന മഹാധ്വേര
ന വവർഷ സഹ ാക്ഷസ് തദാ ഭരതസത്തമ
12 തതഃ കർമാന്തേര രാജന്ന് അഗസ്ത്യസ്യ മഹാത്മനഃ
കേഥയം അഭിനിർവൃത്താ മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
13 അഗേസ്ത്യാ യജമാേനാ ഽസൗ ദദാത്യ് അന്നം വിമത്സരഃ
ന ച വർഷതി പർജന്യഃ കഥം അന്നം ഭവിഷ്യതി
14 സ ം േചദം മഹദ് വി ാ മുേനർ ദ്വാദശ വാർഷികം
ന വർഷിഷ്യതി േദവശ് ച വർഷാണ്യ് ഏതാനി ദ്വാദശ
15 ഏതദ് ഭവന്തഃ സഞ്ചിന്ത്യ മഹർേഷർ അസ്യ ധീമതഃ
അഗസ്ത്യസ്യാതിതപസഃ കർതും അർഹന്ത്യ് അനു ഹം
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16 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്ത വചേന തേതാ ഽഗസ്ത്യഃ താപവാൻ
േ ാവാേചദം വേചാ വാഗ്മീ സാദ്യ ശിരസാ മുനീൻ
17 യദി ദ്വാദശ വർഷാണി ന വർഷിഷ്യതി വാസവഃ
ചിന്താ യജ്ഞം കരിഷ്യാമി വിധിർ ഏഷ സനാതനഃ
18 യദി ദ്വാദശ വർഷാണി ന വർഷിഷ്യതി വാസവഃ
വ്യായാേമനാഹരിഷ്യാമി യജ്ഞാൻ അന്യാൻ അതി താൻ
19 ബീജയേജ്ഞാ മയായം ൈവ ബഹുവർഷസമാചിതഃ
ബീൈജഃ കൃൈതഃ കരിേഷ്യ ച നാ വിേഘ്നാ ഭവിഷ്യതി
20 േനദം ശക്യം വൃഥാ കർതും മമ സ ം കഥം ചന
വർഷിഷ്യതീഹ വാ േദേവാ ന വാ േദേവാ ഭവിഷ്യതി
21 അഥ വാഭ്യർഥനാം ഇ ഃ കുര്യാൻ ന ത്വ് ഇഹ കാമതഃ
സ്വയം ഇേ ാ ഭവിഷ്യാമി ജീവയിഷ്യാമി ച ജാഃ
22 േയാ യദ് ആഹാരജാതശ് ച സ തൈഥവ ഭവിഷ്യതി
വിേശഷം ൈചവ കർതാസ്മി പുനഃ പുനർ അതീവ ഹി
23 അേദ്യഹ സ്വർണം അേഭ്യതു യച് ചാന്യദ് വസു ദുർലഭം
ിഷു േലാേകഷു യച് ചാസ്തി തദ് ഇഹാഗച്ഛതാം സ്വയം
24 ദിവ്യാശ് ചാപ്സരസാം സംഘാഃ സ ഗന്ധർവാഃ സ കിംനരാഃ
വിശ്വാവസുശ് ച േയ ചാേന്യ േത ഽപ്യ് ഉപാസ വഃ സദാ
25 ഉത്തേരഭ്യഃ കുരുഭ്യശ് ച യത് കിം ചിദ് വസു വിദ്യേത
സർവം തദ് ഇഹ യേജ്ഞ േമ സ്വയം ഏേവാപതിഷ്ഠതു
സ്വർഗം സ്വർഗസദശ് ൈചവ ധർമശ് ച സ്വയം ഏവ തു
26 ഇത്യ് ഉേക്ത സർവം ഏൈവതദ് അഭവത് തസ്യ ധീമതഃ
തതസ് േത മുനേയാ ദൃഷ്ട്വാ മുേനസ് തസ്യ തേപാബലം
വിസ്മിതാ വചനം ാഹുർ ഇദം സർേവ മഹാർഥവത്
27 ീതാഃ സ്മ തവ വാേക്യന ന ത്വ് ഇച്ഛാമസ് തേപാ വ്യയം
ൈസ്വർ ഏവ യൈജ്ഞസ് തുഷ്ടാഃ േസ്മാ ന്യാേയേനച്ഛാമേഹ വയം
28 യജ്ഞാൻ ദീക്ഷാസ് തഥാ േഹാമാൻ യച് ചാന്യൻ മൃഗയാമേഹ
തൻ േനാ ഽ സ്വകൃൈതർ യൈജ്ഞർ നാന്യേതാ മൃഗയാമേഹ
29 ന്യാേയേനാപാർജിതാഹാരാഃ സ്വകർമനിരതാ വയം
േവദാശ് ച ഹ്മചേര്യണ ന്യായതഃ ാർഥയാമേഹ
30 ന്യാേയേനാത്തര കാലം ച ഗൃേഹേഭ്യാ നിഃസൃതാ വയം
ധർമദൃൈഷ്ടർ വിധിദ് വാൈരസ് തപസ് തപ്സ്യാമേഹ വയം
31 ഭവതഃ സമ്യഗ് ഏഷാ ഹി ബുദ്ധിർ ഹിംസാ വിവർജിതാ
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ഏവാം അഹിംസാം യേജ്ഞഷു യാസ് ത്വം സതതം േഭാ
32 ീതാസ് തേതാ ഭവിഷ്യാേമാ വയം ദ്വിജ വേരാത്തമ
വിസർജിതാഃ സമാപ്തൗ ച സ ാദ് അസ്മാദ് ജാമേഹ
33 [വ്]
തഥാ കഥയതാം ഏവ േദവരാജഃ പുരന്ദരഃ
വവർഷ സുമഹാേതജാ ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ തേപാബലം
34 അസമാപ്തൗ ച യജ്ഞസ്യ തസ്യാമിത പരാ മഃ
നികാമവർഷീ േദേവേ ാ ബഭൂവ ജനേമജയ
35 സാദയാം ആസ ച തം അഗസ്ത്യം ിദേശശ്വരഃ
സ്വയം അേഭ്യത്യ രാജർേഷ പുര ത്യ ബൃഹ തിം
36 തേതാ യജ്ഞസമാപ്തൗ താൻ വിസസർജ മഹാമുനീൻ
അഗസ്ത്യഃ പരമ ീതഃ പൂജയിത്വാ യഥാവിധി
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അധ്യായം 96

1 [ജ്]
േകാ ഽസൗ നകുല രൂേപണ ശിരസാ കാഞ്ചേനന ൈവ
ാഹ മാനുഷവദ് വാചം ഏതത് പൃേഷ്ടാ വദസ്വ േമ
2 [വ്]
ഏതത് പൂർവം ന പൃേഷ്ടാ ഽഹം ന ചാസ്മാഭിഃ ഭാഷിതം
യതാം നകുേലാ േയാ ഽസൗ യഥാ വാഗ് അസ്യ മാനുഷീ

3 ാദ്ധം സങ്കൽപയാം ആസ ജമദഗ്നിഃ പുരാ കില
േഹാമേധനുസ് തം ആഗാച് ച സ്വയം ചാപി ദുേദാഹ താം
4 തത് ക്ഷീരംസ്ഥാപയാം ആസ നേവ ഭാേണ്ഡ ദൃേഢ ശുചൗ
തച് ച േ ാധഃ സ്വരൂേപണ പിഠരം പര്യവർതയത്
5 ജിജ്ഞാസുസ് തം ഋഷിേ ഷ്ഠം കിം കുര്യാദ് വി ിേയ കൃേത
ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ദുർേമധാ ധർഷയാം ആസ തത് പയഃ
6 തം ആജ്ഞായ മുനിഃ േ ാധം ൈനവാസ്യ ചുകുേപ തതഃ
സ തു േ ാധസ് തം ആേഹദം ാഞ്ജലിർ മൂർതിമാൻസ്ഥിതഃ
7 ജിേതാ ഽസ്മീതി ഭൃഗുേ ഷ്ഠ ഭൃഗേവാ ഹ്യ് അതിേരാഷണാഃ
േലാേക മിഥ്യാ വാേദാ ഽയം യത് ത്വയാസ്മി പരാജിതഃ
8 േസാ ഽഹം ത്വയിസ്ഥിേതാ ഹ്യ് അദ്യ ക്ഷമാവതി മഹാത്മനി
ബിേഭമി തപസഃ സാേധാ സാദം കുരു േമ വിേഭാ
9 [ജ്]
സാക്ഷാദ് ദൃേഷ്ടാ ഽസി േമ േ ാധ ഗച്ഛ ത്വം വിഗതജ്വരഃ
ന മമാപകൃതം േത ഽദ്യ ന മന ർ വിദ്യേത മമ
10 യാൻ ഉദ്ധിശ്യ തു സങ്കൽപഃ പയേസാ ഽസ്യ കൃേതാ മയാ
പിതരസ് േത മഹാഭാഗാസ് േതേഭ്യാ ബുധ്യസ്വ ഗമ്യതാം
11 ഇത്യ് ഉേക്താ ജാതസ ാസഃ സ ത ാന്തർ അധീയത
പിതൄണാം അഭിഷംഗാത് തു നകുലത്വം ഉപാഗതഃ
12 സ താൻ സാദയാം ആസ ശാപസ്യാേന്താ ഭേവദ് ഇതി
ൈതശ് ചാപ്യ് ഉേക്താ യദാ ധർമം േക്ഷപ്സ്യേസ േമാക്ഷ്യേസ തദാ
13 ൈതശ് േചാേക്താ യജ്ഞിയാൻ േദശാൻ ധർമാരണ്യാനി ൈചവ ഹ
ജുഗുപ്സൻ പരിധാവൻ സ യജ്ഞം തം സമുപാസദത്
14 ധർമപു ം അഥാക്ഷിപ്യ സ േസ്ഥന േതന സഃ
മുക്തഃ ശാപാത് തതഃ േ ാേധാ ധർേമാ ഹ്യ് ആസീദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
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15 ഏവം ഏതത് തദാ വൃത്തം തസ്യ യേജ്ഞ മഹാത്മനഃ
പശ്യതാം ചാപി നസ് ത നകുേലാ ഽന്തർഹിതസ് തദാ
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