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അധ്യായം 101

1 [ജ്]
കിം കൃതം കർമ ധർേമണ േയേന ശാപം ഉേപയിവാൻ
കസ്യ ശാപാച് ച ഹ്മർേഷ ശൂ േയാനാവ് അജായത
2 [വ്]
ബഭൂവ ാഹ്മണഃ കശ് ചിൻ മാണ്ഡവ്യ ഇതി വി തഃ
ധൃതിമാൻ സർവധർമജ്ഞഃ സേത്യ തപസി ച സ്ഥിതഃ
3 സ ആ മപദദ്വാരി വൃക്ഷമൂേല മഹാതപാഃ
ഊർധ്വബാഹുർ മഹാേയാഗീ തസ്ഥൗ മൗന താന്വിതഃ
4 തസ്യ കാേലന മഹതാ തസ്മിംസ് തപസി തിഷ്ഠതഃ
തം ആ മപദം ാപ്താ ദസ്യേവാ േലാ്രപ്ത ഹാരിണഃ
അനുസാര്യമാണാ ബഹുഭീ രക്ഷിഭിർ ഭരതർഷഭ
5 േത തസ്യാവസേഥ േലാ്രപ്തം നിദധുഃ കുരുസത്തമ
നിധായ ച ഭയാൽ ലീനാസ് തൈ വാന്വാഗേത ബേല
6 േതഷു ലീേനഷ്വ് അേഥാ ശീ ം തതസ് തദ് രക്ഷിണാം ബലം
ആജഗാമ തേതാ ഽപശ്യംസ് തം ഋഷിം ത രാനുഗാഃ
7 തം അപൃച്ഛംസ് തേതാ രാജംസ് തഥാ വൃത്തം തേപാധനം
കതേരണ പഥാ യാതാ ദസ്യേവാ ദ്വിജസത്തമ
േതന ഗച്ഛാമേഹ ഹ്മൻ പഥാ ശീ തരം വയം
8 തഥാ തു രക്ഷിണാം േതഷാം വതാം സ തേപാധനഃ
ന കിം ചിദ് വചനം രാജന്ന് അവദത് സാധ്വ് അസാധു വാ
9 തതസ് േത രാജപുരുഷാ വിചിന്വാനാസ് തദാ മം
ദദൃശുസ് ത സംലീനാംസ് താംശ് േചാരാൻ വ്യം ഏവ ച
10 തതഃ ശങ്കാ സമഭവദ് രക്ഷിണാം തം മുനിം തി
സംയൈമ്യനം തേതാ രാേജ്ഞ ദസ ംശ് ൈചവ ന്യേവദയൻ
11 തം രാജാ സഹ ൈതശ് േചാൈരർ അന്വശാദ് വധ്യതാം ഇതി
സ വധ്യ ഘാൈതർ അജ്ഞാതഃ ശൂേല േ ാേതാ മഹാതപാഃ
12 തതസ് േത ശൂലം ആേരാപ്യ തം മുനിം രക്ഷിണസ് തദാ

തിജ ർ മഹീപാലം ധനാന്യ് ആദായ താന്യ് അഥ
13 ശൂലസ്ഥഃ സ തു ധർമാത്മാ കാേലന മഹതാ തതഃ
നിരാഹാേരാ ഽപി വി ർഷിർ മരണം നാഭ പാഗമത്
ധാരയാം ആസ ച ാണാൻ ഋഷീംശ് ച സമുപാനയത്
14 ശൂലാേ തപ്യമാേനന തപസ് േതന മഹാത്മനാ
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സന്താപം പരമം ജ ർ മുനേയാ ഽഥ പരന്തപ
15 േത രാ ൗ ശകുനാ ഭൂത്വാ സംന്യവർതന്ത സർവതഃ
ദർശയേന്താ യഥാശക്തി തം അപൃച്ഛൻ ദ്വിേജാത്തമം
േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ ഹ്മൻ കിം പാപം കൃതവാൻ അസി
16 തതഃ സ മുനിശാർദൂലസ് താൻ ഉവാച തേപാധനാൻ
േദാഷതഃ കം ഗമിഷ്യാമി ന ഹി േമ ഽേന്യാ ഽപരാധ്യതി
17 രാജാ ച തം ഋഷിം ത്വാ നി മ്യ സഹ മ ിഭിഃ

സാദയാം ആസ തദാ ശൂലസ്ഥം ഋഷിസത്തമം
18 യൻ മയാപകൃതം േമാഹാദ് അജ്ഞാനാദ് ഋഷിസത്തമ

സാദേയ ത്വാം ത ാഹം ന േമ ത്വം േ ാ ം അർഹസി
19 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജ്ഞാ സാദം അകേരാൻ മുനിഃ
കൃത സാേദാ രാജാ തം തതഃ സമവതാരയത്
20 അവതാര്യ ച ശൂലാ ാത് തച് ഛൂലം നിശ്ചകർഷ ഹ
അശ വംശ് ച നി ം ശൂലം മൂേല സ ചിച്ഛിേദ
21 സ തഥാന്തർ ഗേതൈനവ ശൂേലന വ്യചരൻ മുനിഃ
സ േതന തപസാ േലാകാൻ വിജിേഗ്യ ദുർലഭാൻ പൈരഃ
അണീ മാണ്ഡവ്യ ഇതി ച തേതാ േലാേകഷു കഥ്യേത
22 സ ഗത്വാ സദനം വിേ ാ ധർമസ്യ പരമാർഥവിത്
ആസനസ്ഥം തേതാ ധർമം ദൃേഷ്ട്വാപാലഭത ഭുഃ
23 കിം നു തദ് ദു തം കർമ മയാ കൃതം അജാനതാ
യേസ്യയം ഫലനിർവൃത്തിർ ഈദൃശ്യ് ആസാദിതാ മയാ
ശീ ം ആചക്ഷ്വ േമ തത്ത്വം പശ്യ േമ തപേസാ ബലം
24 [ധർമ]
പതംഗകാനാം പുേച്ഛഷു ത്വേയഷീകാ േവശിതാ
കർമണസ് തസ്യ േത ാപ്തം ഫലം ഏതത് തേപാധന
25 [ആൺ]
അൽേപ ഽപരാേധ വിപുേലാ മമ ദണ്ഡസ് ത്വയാ കൃതഃ
ശൂ േയാനാവ് അേതാ ധർമമാനുഷഃ സംഭവിഷ്യസി
26 മര്യാദാം സ്ഥാപയാമ്യ് അദ്യ േലാേക ധർമഫേലാദയാം
ആചതുർദശമാദ് വർഷാൻ ന ഭവിഷ്യതി പാതകം
പേരണ കുർവതാം ഏവം േദാഷ ഏവ ഭവിഷ്യതി
27 [വ്]
ഏേതന ത്വ് അപരാേധന ശാപാത് തസ്യ മഹാത്മനഃ
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ധർേമാ വിദുര രൂേപണ ശൂ േയാനാവ് അജായത
28 ധർേമ ചാർേഥ ച കുശേലാ േലാഭേ ാധവിവർജിതഃ
ദീർഘദർശീ ശമ പരഃ കുരൂണാം ച ഹിേത രതഃ
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അധ്യായം 102

1 [വ്]
േതഷു ിഷു കുമാേരഷു ജാേതഷു കുരുജാംഗലം
കുരേവാ ഽഥ കുരുേക്ഷ ം യം ഏതദ് അവർധത
2 ഊർധ്വസസ്യാഭവദ് ഭൂമിഃ സസ്യാനി ഫലവന്തി ച
യഥർതു വർഷീ പർജേന്യാ ബഹുപുഷ്പഫലാ മാഃ
3 വാഹനാനി ഹൃഷ്ടാനി മുദിതാ മൃഗപക്ഷിണഃ
ഗന്ധവന്തി ച മാല്യാനി രസവന്തി ഫലാനി ച
4 വണിഗ്ഭിശ് ചാവകീര്യന്ത നഗരാണ്യ് അഥ ശിൽപിഭിഃ
ശൂരാശ് ച കൃതവിദ്യാശ് ച സന്തശ് ച സുഖിേനാ ഽഭവൻ
5 നാഭവൻ ദസ്യവഃ േക ചിൻ നാധർമരുചേയാ ജനാഃ

േദേശഷ്വ് അപി രാ ാണാം കൃതം യുഗം അവർതത
6 ദാന ിയാ ധർമശീലാ യജ്ഞ തപരായണാഃ
അേന്യാന്യ ീതിസംയുക്താ വ്യവർധന്ത ജാസ് തദാ
7 മാനേ ാധവിഹീനാശ് ച ജനാ േലാഭവിവർജിതാഃ
അേന്യാന്യം അഭ്യവർധന്ത ധർേമാത്തരം അവർതത
8 തൻ മേഹാദധിവത് പൂർണം നഗരം ൈവ വ്യേരാചത
ദ്വാരേതാരണ നിര ൈഹർ യുക്തം അ ചേയാപൈമഃ

ാസാദശതസംബാധം മേഹ പുരസംനിഭം
9 നദീഷു വനഖേണ്ഡഷു വാപീ പല്വല സാനുഷു
കാനേനഷു ച രേമ്യഷു വിജ ർ മുദിതാ ജനാഃ
10 ഉത്തൈരഃ കുരുഭിർ സാർധം ദക്ഷിണാഃ കുരവസ് തദാ
വി ർധമാനാ വ്യചരംസ് തഥാ സിദ്ധർഷിചാരൈണഃ
നാഭവത് കൃപണഃ കശ് ചിൻ നാഭവൻ വിധവാഃ ിയഃ
11 തസ്മിഞ് ജനപേദ രേമ്യ ബഹവഃ കുരുഭിഃ കൃതാഃ
കൂപാരാമ സഭാ വാേപ്യാ ാഹ്മണാവസഥാസ് തഥാ
ഭീേഷ്മണ ശാ േതാ രാജൻ സർവതഃ പരിരക്ഷിേത
12 ബഭൂവ രമണീയശ് ച ൈചത്യയൂപ ശതാങ്കിതഃ
സ േദശഃ പരരാ ാണി തിഗൃഹ്യാഭിവർധിതഃ
ഭീേഷ്മണ വിഹിതം രാേ ധർമച ം അവർതത
13 ിയമാേണഷു കൃേത്യഷു കുമാരാണാം മഹാത്മനാം
പൗരജാനപദാഃ സർേവ ബഭൂവുഃ സതേതാത്സവാഃ
14 ഗൃേഹഷു കുരുമുഖ്യാനാം പൗരാണാം ച നരാധിപ
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ദീയതാം ഭുജ്യതാം േചതി വാേചാ ഽ യന്ത സർവശഃ
15 ധൃതരാ ശ് ച പാ ശ് ച വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
ജന്മ ഭൃതി ഭീേഷ്മണ പു വത് പരിപാലിതാഃ
16 സം ാൈരഃ സം താസ് േത തു താധ്യയന സംയുതാഃ

മവ്യായാമ കുശലാഃ സമപദ്യന്ത യൗവനം
17 ധനുർേവേദ ഽശ്വപൃേഷ്ഠ ച ഗദായുേദ്ധ ഽസി ചർമണി
തൈഥവ ഗജശിക്ഷായാം നീതിശാേ ച പാരഗാഃ
18 ഇതിഹാസ പുരാേണഷു നാനാ ശിക്ഷാസു ചാഭിേഭാ
േവദേവദാംഗതത്ത്വജ്ഞാഃ സർവ കൃതനി മാഃ
19 പാ ർ ധനുഷി വി ാേന്താ നേരേഭ്യാ ഽഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
അത്യ് അന്യാൻ ബലവാൻ ആസീദ് ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
20 ിഷു േലാേകഷു ന ത്വ് ആസീത് കശ് ചിദ് വിദുര സംമിതഃ
ധർമനിത്യസ് തേതാ രാജൻ ധർേമ ച പരമം ഗതഃ
21 നഷ്ടം ശന്തേനാർ വംശം സമീക്ഷ്യ പുനർ ഉ തം
തേതാ നിർവചനം േലാേക സർവരാേ ഷ്വ് അവർതത
22 വീരസൂനാം കാശിസുേത േദശാനാം കുരുജാംഗലം
സർവധർമവിദാം ഭീഷ്മഃ പുരാണാം ഗജസാഹ്വയം
23 ധൃതരാ സ് ത്വ് അച ഷ്ട്വാദ് രാജ്യം ന ത്യപദ്യത
കരണത്വാച് ച വിദുരഃ പാ ർ ആസീൻ മഹീപതിഃ
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അധ്യായം 103

1 [ഭ്സ്]
ഗുൈണഃ സമുദിതം സമ്യഗ് ഇദം നഃ ഥിതം കുലം
അത്യ് അന്യാൻ പൃഥിവീപാലാൻ പൃഥിവ്യാം അധിരാജ്യഭാക്
2 രക്ഷിതം രാജഭിഃ പൂർൈവർ ധർമവിദ്ഭിർ മഹാത്മഭിഃ
േനാത്സാദം അഗമച് േചദം കദാ ചിദ് ഇഹ നഃ കുലം
3 മയാ ച സത്യവത്യാ ച കൃേഷ്ണന ച മഹാത്മനാ
സമവസ്ഥാപിതം ഭൂേയാ യുഷ്മാസു കുലത ഷു
4 വർധേത തദ് ഇദം പു കുലം സാഗരവദ് യഥാ
തഥാ മയാ വിധാതവ്യം ത്വയാ ൈചവ വിേശഷതഃ
5 യേത യാദവീ കന്യാ അനുരൂപാ കുലസ്യ നഃ
സുബലസ്യാത്മജാ ൈചവ തഥാ മേ ശ്വരസ്യ ച
6 കുലീനാ രൂപവത്യശ് ച നാഥവത്യശ് ച സർവശഃ
ഉചിതാശ് ൈചവ സംബേന്ധ േത ഽസ്മാകം ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
7 മേന്യ വരയിതവ്യാസ് താ ഇത്യ് അഹം ധീമതാം വര
സന്താനാർഥം കുലസ്യാസ്യ യദ് വാ വിദുര മന്യേസ
8 [വ്]
ഭവാൻ പിതാ ഭവാൻ മാതാ ഭവാൻ നഃ പരേമാ ഗുരുഃ
തസ്മാത് സ്വയം കുലസ്യാസ്യ വിചാര്യ കുരു യദ് ധിതം
9 [വ്]
അഥ ശു ാവ വിേ േഭ്യാ ഗാന്ധാരീം സുബലാത്മജാം
ആരാധ്യ വരദം േദവം ഭഗ േന ഹരം ഹരം
ഗാന്ധാരീ കില പു ാണാം ശതം േലേഭ വരം ശുഭാ
10 ഇതി ത്വാ ച തേത്ത്വന ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
തേതാ ഗാന്ധാരരാജസ്യ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
11 അച ർ ഇതി ത ാസീത് സുബലസ്യ വിചാരണാ
കുലം ഖ്യാതിം ച വൃത്തം ച ബുദ്ധ്യാ തു സമീക്ഷ്യ സഃ
ദദൗ താം ധൃതരാ ായ ഗാന്ധാരീം ധർമചാരിണീം
12 ഗാന്ധാരീ ത്വ് അപി ശു ാവ ധൃതരാ ം അച ഷം
ആത്മാനം ദിത്സിതം ചാൈസ്മ പി ാ മാ ാ ച ഭാരത
13 തതഃ സാ പട്ടം ആദായ കൃത്വാ ബഹുഗുണം ശുഭാ
ബബന്ധ േനേ േസ്വ രാജൻ പതി തപരായണാ
നാത്യശ്നീയാം പതിം അഹം ഇത്യ് ഏവം കൃതനിശ്ചയാ
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14 തേതാ ഗാന്ധാരരാജസ്യ പു ഃ ശകുനിർ അഭ്യയാത്
സ്വസാരം പരയാ ലക്ഷ്മ്യാ യുക്താം ആദായ കൗരവാൻ
15 ദത്ത്വാ സ ഭഗിനീം വീേരാ യഥാർഹം ച പരിച്ഛദം
പുനർ ആയാത് സ്വനഗരം ഭീേഷ്മണ തിപൂജിതഃ
16 ഗാന്ധാര്യ് അപി വരാേരാഹാ ശീലാചാര വിേചഷ്ടിൈതഃ
തുഷ്ടിം കുരൂണാം സർേവഷാം ജനയാം ആസ ഭാരത
17 വൃേത്തനാരാധ്യ താൻ സർവാൻ പതി തപരായണാ
വാചാപി പുരുഷാൻ അന്യാൻ സു താ നാന്വകീർതയത്
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അധ്യായം 104

1 [വ്]
ശൂേരാ നാമ യദുേ േഷ്ഠാ വസുേദവ പിതാഭവത്
തസ്യ കന്യാ പൃഥാ നാമ രൂേപണാസദൃശീ ഭുവി
2 ൈപതൃഷ്വേസയായ സ താം അനപത്യായ വീര്യവാൻ
അ ്യം അേ തിജ്ഞായ സ്വസ്യാപത്യസ്യ വീര്യവാൻ
3 അ ജാേതതി താം കന്യാം അ ്യാനു ഹ കാങ്ക്ഷിേണ

ദദൗ കുന്തിേഭാജായ സഖാ സേഖ്യ മഹാത്മേന
4 സാ നിയുക്താ പിതുർ േഗേഹ േദവതാതിഥിപൂജേന
ഉ ം പര്യചരദ് േഘാരം ാഹ്മണം സംശിത തം
5 നിഗൂഢ നിശ്ചയം ധർേമ യം തം ദുർവാസസം വിദുഃ
തം ഉ ം സംശിതാത്മാനം സർവയൈത്നർ അേതാഷയത്
6 തൈസ്യ സ ദദൗ മ ം ആപദ് ധർമാന്വേവക്ഷയാ
അഭിചാരാഭിസംയുക്തം അ വീച് ൈചവ താം മുനിഃ
7 യം യം േദവം ത്വം ഏേതന മേ ണാവാഹയിഷ്യസി
തസ്യ തസ്യ സാേദന പു സ് തവ ഭവിഷ്യതി
8 തേഥാക്താ സാ തു വിേ ണ േതന കൗതൂഹലാത് തദാ
കന്യാ സതീ േദവം അർകം ആജുഹാവ യശസ്വിനീ
9 സാ ദദർശ തം ആയാന്തം ഭാ രം േലാകഭാവനം
വിസ്മിതാ ചാനവദ്യാംഗീ ദൃഷ്ട്വാ തൻ മഹദ് അദ്ഭുതം
10 കാശകർമാ തപനസ് തസ്യാം ഗർഭം ദധൗ തതഃ
അജീജനത് തേതാ വീരം സർവശ ഭൃതാം വരം
ആമുക്തകവചഃ ീമാൻ േദവഗർഭഃ ിയാവൃതഃ
11 സഹജം കവചം ബി ത് കുണ്ഡേലാേദ്ദ്യാതിതാനനഃ
അജായത സുതഃ കർണഃ സർവേലാേകഷു വി തഃ
12 ാദാച് ച തസ്യാഃ കന്യാത്വം പുനഃ സ പരമദ തിഃ
ദത്ത്വാ ച ദദതാം േ േഷ്ഠാ ദിവം ആച േമ തതഃ
13 ഗൂഹമാനാപചാരം തം ബ പക്ഷ ഭയാത് തദാ
ഉത്സസർജ ജേല കുന്തീ തം കുമാരം സലക്ഷണം
14 തം ഉ ഷ്ടം തദാ ഗർഭം രാധാ ഭർതാ മഹായശാഃ
പു േത്വ കൽപയാം ആസ സഭാര്യഃ സൂതനന്ദനഃ
15 നാമേധയം ച ച ാേത തസ്യ ബാലസ്യ താവ് ഉഭൗ
വസുനാ സഹ ജാേതാ ഽയം വസു േഷേണാ ഭവത്വ് ഇതി
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16 സ വർധാമാേനാ ബലവാൻ സർവാേ ഷൂദ്യേതാ ഽഭവത്
ആ പൃഷ്ഠതാപാദ് ആദിത്യം ഉപതേസ്ഥ സ വീര്യവാൻ
17 യസ്മിൻ കാേല ജപന്ന് ആേസ്ത സ വീരഃ സത്യസംഗരഃ
നാേദയം ാഹ്മേണഷ്വ് ആസീത് തസ്മിൻ കാേല മഹാത്മനഃ
18 തം ഇേ ാ ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ ഭിക്ഷാർഥം ഭൂതഭാവനഃ
കുണ്ഡേല ാർഥയാം ആസ കവചം ച മഹാദ തിഃ
19 ഉത്കൃത്യ വിമനാഃ സ്വാംഗാത് കവചം രുധിര വം
കർണസ് തു കുണ്ഡേല ഛിത്ത്വാ ായച്ഛത് സ കൃതാഞ്ജലിഃ
20 ശക്തിം തൈസ്മ ദദൗ ശേ ാ വിസ്മിേതാ വാക്യം അ വീത്
േദവാസുരമനുഷ്യാണാം ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷസാം
യൈസ്മ േക്ഷപ്സ്യസി രുഷ്ടഃ സൻ േസാ ഽനയാ ന ഭവിഷ്യതി
21 പുരാ നാമ തു തസ്യാസീദ് വസു േഷണ ഇതി തം
തേതാ ൈവകർതനഃ കർണഃ കർമണാ േതന േസാ ഽഭവത്
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അധ്യായം 105

1 [വ്]
രൂപസത്ത്വഗുേണാേപതാ ധർമാരാമാ മഹാ താ
ദുഹിതാ കുന്തിേഭാജസ്യ കൃേത പി ാ സ്വയംവേര
2 സിംഹദം ം ഗജ ന്ധം ഋഷഭാക്ഷം മഹാബലം
ഭൂമിപാല സഹ ാണാം മേധ്യ പാ ം അവിന്ദത
3 സ തയാ കുന്തിേഭാജസ്യ ദുഹി ാ കുരുനന്ദനഃ
യുയുേജ ഽമിതസൗഭാഗ്യഃ പൗേലാമ്യാ മഘവാൻ ഇവ
4 യാത്വാ േദവ േതനാപി മ ാണാം പുടേഭദനം
വി താ ിഷു േലാേകഷു മാ ീ മ പേതഃ സുതാ
5 സർവരാജസു വിഖ്യാതാ രൂേപണാസദൃശീ ഭുവി
പാേണ്ഡാർ അർേഥ പരി ീതാ ധേനന മഹതാ തദാ
വിവാഹം കാരയാം ആസ ഭീഷ്മഃ പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
6 സിംേഹാര ം ഗജ ന്ധം ഋഷഭാക്ഷം മനസ്വിനം
പാ ം ദൃഷ്ട്വാ നരവ്യാ ം വ്യസ്മയന്ത നരാ ഭുവി
7 കൃേതാദ്വാഹസ് തതഃ പാ ർ ബേലാത്സാഹ സമന്വിതഃ
ജിഗീഷമാേണാ വസുധാം യയൗ ശ ൻ അേനകശഃ
8 പൂർവം ആഗ േതാ ഗത്വാ ദശാർണാഃ സമേര ജിതാഃ
പാ നാ നരസിംേഹന കൗരവാണാം യേശാഭൃതാ
9 തതഃ േസനാം ഉപാദായ പാ ർ നാനാവിധ ധ്വജാം

ഭൂതഹസ്ത്യശ്വരഥാം പദാതിഗണസ ലാം
10 ആഗ ത് സർവവീരാണാം ൈവരീ സർവമഹീഭൃതാം
േഗാപ്താ മഗധ രാ സ്യ ദാർേവാ രാജഗൃേഹ ഹതഃ
11 തതഃ േകാശം സമാദായ വാഹനാനി ബലാനി ച
പാ നാ മിഥിലാം ഗത്വാ വിേദഹാഃ സമേര ജിതാഃ
12 തഥാ കാശിഷു സുേഹ്മഷു പുേ ഷു ഭരതർഷഭ
സ്വബാഹുബലവീേര്യണ കുരൂണാം അകേരാദ് യശഃ
13 തം ശരൗഘമഹാജ്വാലം അ ാർചിഷം അരിന്ദമം
പാ പാവകം ആസാദ്യ വ്യദഹ്യന്ത നരാധിപാഃ
14 േത സേസനാഃ സേസേനന വിധ്വംസിതബലാ നൃപാഃ
പാ നാ വശഗാഃ കൃത്വാ കരകർമസു േയാജിതാഃ
15 േതന േത നിർജിതാഃ സർേവ പൃഥിവ്യാം സർവപാർഥിവാഃ
തം ഏകം േമനിേര ശൂരം േദേവഷ്വ് ഇവ പുരന്ദരം
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16 തം കൃതാഞ്ജലയഃ സർേവ ണതാ വസുധാധിപാഃ
ഉപാജ ർ ധനം ഗൃഹ്യ രത്നാനി വിവിധാനി ച
17 മണിമുക്താ വാലം ച സുവർണം രജതം തഥാ
േഗാരത്നാന്യ് അശ്വരത്നാനി രഥരത്നാനി കുഞ്ജരാൻ
18 ഖേരാ മഹിഷാംശ് ൈചവ യച് ച കിം ചിദ് അജാവികം
തത് സർവം തിജ ാഹ രാജാ നാഗപുരാധിപഃ
19 തദ് ആദായ യയൗ പാ ഃ പുനർ മുദിതവാഹനഃ
ഹർഷയിഷ്യൻ സ്വരാ ാണി പുരം ച ഗജസാഹ്വയം
20 ശന്തേനാ രാജസിംഹസ്യ ഭരതസ്യ ച ധീമതഃ

നഷ്ടഃ കീർതിജഃ ശബ്ദഃ പാ നാ പുനർ ഉ തഃ
21 േയ പുരാ കുരു രാ ാണി ജ ഃ കുരു ധനാനി ച
േത നാഗപുരസിംേഹന പാ നാ കരദാഃ കൃതാഃ
22 ഇത്യ് അഭാഷന്ത രാജാേനാ രാജാമാത്യാശ് ച സംഗതാഃ

തീതമനേസാ ഹൃഷ്ടാഃ പൗരജാനപൈദഃ സഹ
23 ത ദ്യയുസ് തം സ ാപ്തം സർേവ ഭീഷ്മ പുേരാഗമാഃ
േത നദൂരം ഇവാധ്വാനം ഗത്വാ നാഗപുരാലയാഃ
ആവൃതം ദദൃശുർ േലാകം ഹൃഷ്ടാ ബഹുവിൈധർ ജൈനഃ
24 നാനാ യാനസമാനീൈത രൈത്നർ ഉച്ചാവൈചസ് തഥാ
ഹസ്ത്യശ്വരഥരൈത്നശ് ച േഗാഭിർ ഉൈ ർ അഥാവിൈകഃ
നാന്തം ദദൃശുർ ആസാദ്യ ഭീേഷ്മണ സഹ കൗരവാഃ
25 േസാ ഽഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ കൗസല്യാനന്ദവർധനഃ
യഥാർഹം മാനയാം ആസ പൗരജാനപദാൻ അപി
26 മൃദ്യ പരരാ ാണി കൃതാർഥം പുനരാഗതം
പു ം ആസാദ്യ ഭീഷ്മസ് തു ഹർഷാദ് അ ണ്യ് അവർതയത്
27 സ തൂര്യശതസംഘാനാം േഭരീണാം ച മഹാസ്വൈനഃ
ഹർഷയൻ സർവശഃ പൗരാൻ വിേവശ ഗജസാഹ്വയം
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അധ്യായം 106

1 [ൈവ]
ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാതഃ സ്വബാഹുവിജിതം ധനം
ഭീഷ്മായ സത്യവൈത്യ ച മാേ േചാപജഹാര സഃ
2 വിദുരായ ച ൈവ പാ ഃ േ ഷയാം ആസ തദ് ധനം
സുഹൃദശ് ചാപി ധർമാത്മാ ധേനന സമതർപയത്
3 തതഃ സത്യവതീം ഭീഷ്മഃ കൗസല്യാം ച യശസ്വിനീം
ശുൈഭഃ പാ ജിൈത രൈത്നസ് േതാഷയാം ആസ ഭാരത
4 നനന്ദ മാതാ കൗസല്യാ തം അ തിമേതജസം
ജയന്തം ഇവ പൗേലാമീ പരിഷ്വജ്യ നരർഷഭം
5 തസ്യ വീരസ്യ വി ാൈന്തഃ സഹ ശതദക്ഷിൈണഃ
അശ്വേമധ ശൈതർ ഈേജ ധൃതരാേ ാ മഹാമൈഖഃ
6 സ യുക്തശ് ച കുന്ത്യാ ച മാ ്യാ ച ഭരതർഷഭ
ജിതത ീസ് തദാ പാ ർ ബഭൂവ വനേഗാചരഃ
7 ഹിത്വാ ാസാദനിലയം ശുഭാനി ശയനാനി ച
അരണ്യനിത്യഃ സതതം ബഭൂവ മൃഗയാ പരഃ
8 സ ചരൻ ദക്ഷിണം പാർശ്വം രമ്യം ഹിമവേതാ ഗിേരഃ
ഉവാസ ഗിരിപൃേഷ്ഠഷു മഹാശാലവേനഷു ച
9 രരാജ കുന്ത്യാ മാ ്യാ ച പാ ഃ സഹ വേന വസൻ
കേരേണ്വാർ ഇവ മധ്യസ്ഥഃ ീമാൻ പൗരന്ദേരാ ഗജഃ
10 ഭാരതം സഹ ഭാര്യാഭ്യാം ബാണഖഡ്ഗധനുർധരം
വിചി കവചം വീരം പരമാ വിദം നൃപം
േദേവാ ഽയം ഇത്യ് അമന്യന്ത ചരന്തം വനവാസിനഃ
11 തസ്യ കാമാംശ് ച േഭാഗാംശ് ച നരാ നിത്യം അത ിതാഃ
ഉപജ ർ വനാേന്തഷു ധൃതരാേ ണ േചാദിതാഃ
12 അഥ പാരശവീം കന്യാം േദവലസ്യ മഹീപേതഃ
രൂപയൗവന സമ്പന്നാം സ ശു ാവാപഗാ സുതഃ
13 തതസ് തു വരയിത്വാ താം ആനായ്യ പുരുഷർഷഭഃ
വിവാഹം കാരയാം ആസ വിദുരസ്യ മഹാമേതഃ
14 തസ്യാം േചാത്പാദയാം ആസ വിദുരഃ കുരുനന്ദനഃ
പു ാൻ വിനയസമ്പന്നാൻ ആത്മനഃ സദൃശാൻ ഗുൈണഃ
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അധ്യായം 107

1 [ൈവ]
തതഃ പു ശതം ജേജ്ഞ ഗാന്ധാര്യാം ജനേമജയ
ധൃതരാ സ്യ ൈവശ്യായാം ഏകശ് ചാപി ശതാത് പരഃ
2 പാേണ്ഡാഃ കുന്ത്യാം ച മാ ്യാം ച പഞ്ച പു ാ മഹാരഥാഃ
േദേവഭ്യഃ സമപദ്യന്ത സന്താനായ കുലസ്യ ൈവ
3 [ജ്]
കഥം പു ശതം ജേജ്ഞ ഗാന്ധാര്യാം ദ്വിജസത്തമ
കിയതാ ൈചവ കാേലന േതഷാം ആയുശ് ച കിം പരം
4 കഥം ൈചകഃ സ ൈവശ്യായാം ധൃതരാ സുേതാ ഽഭവത്
കഥം ച സദൃശീം ഭാര്യാം ഗാന്ധാരീം ധർമചാരിണീം
ആനുകൂേല്യ വർതമാനാം ധൃതരാേ ാ ഽത്യവർതത
5 കഥം ച ശപ്തസ്യ സതഃ പാേണ്ഡാസ് േതന മഹാത്മനാ
സമുത്പന്നാ ൈദവേതഭ്യഃ പഞ്ച പു ാ മഹാരഥാഃ
6 ഏതദ് വിദ്വൻ യഥാവൃത്ഥം വിസ്തേരണ തേപാധന
കഥയസ്വ ന േമ തൃപ്തിഃ കഥ്യമാേനഷു ബ ഷു
7 [വ്]

ച് മാഭിപരി ാനം ൈദ്വപായനം ഉപസ്ഥിതം
േതാഷയാം ആസ ഗാന്ധാരീ വ്യാസസ് തൈസ്യ വരം ദദൗ
8 സാ വേ സദൃശം ഭർതുഃ പു ാണാം ശതം ആത്മനഃ
തതഃ കാേലന സാ ഗർഭം ധൃതരാ ാദ് അഥാ ഹീത്
9 സംവത്സരദ്വയം തം തു ഗാന്ധാരീ ഗർഭം ആഹിതം
അ ജാ ധാരയാം ആസ തതസ് താം ദുഃഖം ആവിശത്
10 ത്വാ കുന്തീസുതം ജാതം ബാലാർകസമേതജസം
ഉദരസ്യാത്മനഃ ൈസ്ഥര്യം ഉപലഭ്യാന്വചിന്തയത്
11 അജ്ഞാതം ധൃതരാ സ്യ യേത്നന മഹതാ തതഃ
േസാദരം പാതയാം ആസ ഗാന്ധാരീ ദുഃഖമൂർച്ഛിതാ
12 തേതാ ജേജ്ഞ മാംസേപശീ േലാഹാഷ്ഠീേലവ സംഹതാ
ദ്വിവർഷസംഭൃതാം കുക്ഷൗ താം ഉ ം ച േമ
13 അഥ ൈദ്വപായേനാ ജ്ഞാത്വാ ത്വരിതഃ സമുപാഗമത്
താം സ മാംസമയീം േപശീം ദദർശ ജപതാം വരഃ
14 തേതാ ഽ വീത് സൗബേലയീം കിം ഇദം േത ചികീർഷിതം
സാ ചാത്മേനാ മതം സത്യം ശശംസ പരമർഷേയ
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15 േജ്യഷ്ഠം കുന്തീസുതം ജാതം ത്വാ രവിസമ ഭം
ദുഃേഖന പരേമേണദം ഉദരം പാതിതം മയാ
16 ശതം ച കില പു ാണാം വിതീർണം േമ ത്വയാ പുരാ
ഇയം ച േമ മാംസേപശീ ജാതാ പു ശതായ ൈവ
17 [വ്യ്]
ഏവം ഏതത് സൗബേലയി ൈനതജ് ജാത്വ് അന്യഥാ ഭേവത്
വിതഥം േനാക്തപൂർവം േമ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി കുേതാ ഽന്യഥാ
18 ഘൃതപൂർണം കുണ്ഡ ശതം ക്ഷി ം ഏവ വിധീയതാം
ശീതാഭിർ അദ്ഭിർ അഷ്ഠീലാം ഇമാം ച പരിഷിഞ്ചത
19 [വ്]
സാ സിച്യമാനാ അഷ്ഠീലാ അഭവച് ഛതധാ തദാ
അംഗുഷ്ഠ പർവ മാ ാണാം ഗർഭാണാം പൃഥഗ് ഏവ തു
20 ഏകാധിക ശതം പൂർണം യഥാേയാഗം വിശാം പേത
മാംസേപശ്യാസ് തദാ രാജൻ മശഃ കാലപര്യയാത്
21 തതസ് താംസ് േതഷു കുേണ്ഡഷു ഗർഭാൻ അവദേധ തദാ
സ്വനുഗുേപ്തഷു േദേശഷു രക്ഷാം ച വ്യദധാത് തതഃ
22 ശശാസ ൈചവ ഭഗവാൻ കാേലൈനതാവതാ പുനഃ
വിഘട്ടനീയാന്യ് ഏതാനി കുണ്ഡാനീതി സ്മ സൗബലീം
23 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭഗവാൻ വ്യാസസ് തഥാ തിവിധായ ച
ജഗാമ തപേസ ധീമാൻ ഹിമവന്തം ശിേലാച്ചയം
24 ജേജ്ഞ േമണ ൈചേതന േതഷാം ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
ജന്മതസ് തു മാേണന േജ്യേഷ്ഠാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
25 ജാതമാേ സുേത തസ്മിൻ ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
സമാനീയ ബഹൂൻ വി ാൻ ഭീഷ്മം വിദുരം ഏവ ച
26 യുധിഷ്ഠിേരാ രാജപുേ ാ േജ്യേഷ്ഠാ നഃ കുലവർധനഃ

ാപ്തഃ സ്വഗുണേതാ രാജ്യം ന തസ്മിൻ വാച്യം അസ്തി നഃ
27 അയം ത്വ് അനന്തരസ് തസ്മാദ് അപി രാജാ ഭവിഷ്യതി
ഏതദ് ധി ത േമ സത്യം യദ് അ ഭവിതാ വം
28 വാക്യൈസ്യതസ്യ നിധേന ദി സർവാസു ഭാരത

വ്യാദാഃ ാണദൻ േഘാരാഃ ശിവാശ് ചാശിവ ശംസിനഃ
29 ലക്ഷയിത്വാ നിമിത്താനി താനി േഘാരാണി സർവശഃ
േത ഽ വൻ ാഹ്മണാ രാജൻ വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
30 വ്യക്തം കുലാന്ത കരേണാ ഭവിൈതഷ സുതസ് തവ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 5 18

തസ്യ ശാന്തിഃ പരിത്യാേഗ പുഷ്ട്യാ ത്വ് അപനേയാ മഹാൻ
31 ശതം ഏേകാനം അപ്യ് അ പു ാണാം േത മഹീപേത
ഏേകന കുരു ൈവ േക്ഷമം േലാകസ്യ ച കുലസ്യ ച
32 ത്യേജദ് ഏകം കുലസ്യാർേഥ ാമസ്യാർേഥ കുലം ത്യേജത്

ാമം ജനപദസ്യാർേഥ ആത്മാർേഥ പൃഥിവീം ത്യേജത്
33 സ തഥാ വിദുേരേണാക്തസ് ൈതശ് ച സർൈവർ ദ്വിേജാത്തൈമഃ
ന ചകാര തഥാ രാജാ പു േസ്നഹ സമന്വിതഃ
34 തതഃ പു ശതം സർവം ധൃതരാ സ്യ പാർഥിവ
മാസമാേ ണ സഞ്ജേജ്ഞ കന്യാ ൈചകാ ശതാധികാ
35 ഗാന്ധാര്യാം ിശ്യമാനായാം ഉദേരണ വിവർധതാ
ധൃതരാ ം മഹാബാഹും ൈവശ്യാ പര്യചരത് കില
36 തസ്മിൻ സംവത്സേര രാജൻ ധൃതരാ ാൻ മഹായശാഃ
ജേജ്ഞ ധീമാംസ് തതസ് തസ്യാം യുയു ഃ കരേണാ നൃപ
37 ഏവം പു ശതം ജേജ്ഞ ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
മഹാരഥാനാം വീരാണാം കന്യാ ൈചകാഥ ദുഃശലാ
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അധ്യായം 108

1 [ജ്]
േജ്യഷ്ഠാനുേജ്യഷ്ഠതാം േതഷാം നാമേധയാനി ചാഭിേഭാ
ധൃതരാ സ്യ പു ാണാം ആനുപൂർേവ്യണ കീർതയ
2 [വ്]
ദുേര്യാധേനാ യുയു ശ് ച രാജൻ ദുഃശാസനസ് തഥാ
ദുഃസേഹാ ദുഃശലശ് ൈചവ ജലസന്ധഃ സമഃ സഹഃ
3 വിന്ദാനുവിന്ദൗ ദുർധർഷഃ സുബാഹുർ ദു ധർഷണഃ
ദുർമർഷേണാ ദുർമുഖശ് ച ദുഷ്കർണഃ കർണ ഏവ ച
4 വിവിംശതിർ വികർണശ് ച ജലസന്ധഃ സുേലാചനഃ
ചിേ ാപചി ൗ ചി ാക്ഷശ് ചാരു ചി ഃ ശരാസനഃ
5 ദുർമേദാ ദു ഗാഹശ് ച വിവി ർ വികടഃ സമഃ
ഊർണു നാഭഃ സുനാഭശ് ച തഥാ നേന്ദാപനന്ദകൗ
6 േസനാപതിഃ സുേഷണശ് ച കുേണ്ഡാദര മേഹാദരൗ
ചി ബാണശ് ചി വർമാ സുവർമാ ദുർവിേമാചനഃ
7 അേയാ ബാഹുർ മഹാബാഹുശ് ചി ാംഗശ് ചി കുണ്ഡലഃ
ഭീമേവേഗാ ഭീമബേലാ ബലാകീ ബലവർധനഃ
8 ഉ ായുേധാ ഭീമകർമാ കനകായുർ ദൃഢായുധഃ
ദൃഢവർമാ ദൃഢക്ഷ ഃ േസാമകീർതിർ അനൂദരഃ
9 ദൃഢസേന്ധാ ജരാസന്ധഃ സത്യസന്ധഃ സദഃ സുവാക്
ഉ വാ അശ്വേസനഃ േസനാനീർ ദുഷ്പരാജയഃ
10 അപരാജിതഃ പണ്ഡിതേകാ വിശാലാേക്ഷാ ദുരാവരഃ
ദൃഢഹസ്തഃ സുഹസ്തശ് ച വാതേവഗസുവർചസൗ
11 ആദിത്യേകതുർ ബഹ്വ് ആശീനാഗദേന്താ യായിനൗ
കവചീ നിഷംഗീ പാശീ ച ദണ്ഡധാേരാ ധനുർ ഹഃ
12 ഉേ ാ ഭീമ രേഥാ വീേരാ വീരബാഹുർ അേലാലുപഃ
അഭേയാ രൗ കർമാ ച തഥാ ദൃഢരഥസ് യഃ
13 അനാധൃഷ്യഃ കുണ്ഡ േഭദീ വിരാവീ ദീർഘേലാചനഃ
ദീർഘബാഹുർ മഹാബാഹുർ വ േഢാരുർ കനകധ്വജഃ
14 കുണ്ഡാശീ വിരജാശ് ൈചവ ദുഃശലാ ച ശതാധികാ
ഏതദ് ഏകശതം രാജൻ കന്യാ ൈചകാ കീർതിതാ
15 നാമേധയാനുപൂർേവ്യണ വിദ്ധി ജന്മ മം നൃപ
സർേവ ത്വ് അതിരഥാഃ ശൂരാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
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16 സർേവ േവദവിദശ് ൈചവ രാജശാേ ഷു േകാവിദാഃ
സർേവ സംസർഗവിദ്യാസു വിദ്യാഭിജന േശാഭിനഃ
17 സർേവഷാം അനുരൂപാശ് ച കൃതാ ദാരാ മഹീപേത
ധൃതരാേ ണ സമേയ സമീക്ഷ്യ വിധിവത് തദാ
18 ദുഃശലാം സമേയ രാജാ സി രാജായ ഭാരത
ജയ ഥായ ദദൗ സൗബലാനുമേത തദാ
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അധ്യായം 109

1 [ജ്]
കഥിേതാ ധാർതരാ ാണാം ആർഷഃ സംഭവ ഉത്തമഃ
അമാനുേഷാ മാനുഷാണാം ഭവതാ ഹ്മ വിത്തമ
2 നാമേധയാനി ചാപ്യ് ഏഷാം കഥ്യമാനാനി ഭാഗശഃ
ത്വത്തഃ താനി േമ ഹ്മൻ പാണ്ഡവാനാം തു കീർതയ
3 േത ഹി സർേവ മഹാത്മാേനാ േദവരാജപരാ മാഃ
ത്വൈയവാംശാവതരേണ േദവ ഭാഗാഃ കീർതിതാഃ
4 തസ്മാദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും അതിമാനുഷ കർമണാം
േതഷാം ആജനനം സർവം ൈവശമ്പായന കീർതയ
5 [വ്]
രാജാ പാ ർ മഹാരേണ്യ മൃഗവ്യാലനിേഷവിേത
വേന ൈമഥുന കാലസ്ഥം ദദർശ മൃഗയൂഥപം
6 തതസ് താം ച മൃഗീം തം ച രുക്മപുംൈഖഃ സുപ ിഭിഃ
നിർബിേഭദ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പാ ഃ പഞ്ചഭിർ ആശുൈഗഃ
7 സ ച രാജൻ മഹാേതജാ ഋഷിപു സ് തേപാധനഃ
ഭാര്യയാ സഹ േതജസ്വീ മൃഗരൂേപണ സംഗതഃ
8 സംസക്തസ് തു തയാ മൃഗ്യാ മാനുഷീം ഈരയൻ ഗിരം
ക്ഷേണന പതിേതാ ഭൂമൗ വിലലാപാകുേല ിയഃ
9 [മൃഗ]
കാമമന പരീതാപി ബുദ്ധ്യംഗ രഹിതാപി ച
വർജയന്തി നൃശംസാനി പാേപഷ്വ് അഭിരതാ നരാഃ
10 ന വിധിം സേത ജ്ഞാ ജ്ഞാം തു സേത വിധിഃ
വിധിപര്യാഗതാൻ അർഥാൻ ജ്ഞാ ന തിപദ്യേത
11 ശശ്വദ് ധർമാത്മനാം മുേഖ്യ കുേല ജാതസ്യ ഭാരത
കാമേലാഭാഭിഭൂതസ്യ കഥം േത ചലിതാ മതിഃ
12 [പ്]
ശ ണാം യാ വേധ വൃത്തിഃ സാ മൃഗാണാം വേധ താ
രാജ്ഞാം മൃഗന മാം േമാഹാത് ത്വം ഗർഹയിതും അർഹസി
13 അച്ഛദ്മനാമായയാ ച മൃഗാണാം വധ ഇഷ്യേത
സ ഏവ ധർേമാ രാജ്ഞാം തു തദ് വിദ്വാൻ കിം നു ഗർഹേസ
14 അഗസ്ത്യഃ സ ം ആസീനശ് ചചാര മൃഗയാം ഋഷിഃ
ആരണ്യാൻ സർവൈദവത്യാൻ മൃഗാൻ േ ാക്ഷ്യ മഹാവേന
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15 മാണ ദൃഷ്ടധർേമണ കഥം അസ്മാൻ വിഗർഹേസ
അഗസ്ത്യസ്യാഭിചാേരണ യുഷ്മാകം ൈവ വപാ ഹുതാ
16 [മൃഗ]
ന രിപൂൻ ൈവ സമുദ്ദിശ്യ വിമുഞ്ചന്തി പുരാ ശരാൻ
ര ഏഷാം വിേശേഷണ വധകാലഃ ശസ്യേത
17 [പ്]

മത്തം അ മത്തം വാ വിവൃതം ഘ്നന്തി ചൗജസാ
ഉപാൈയർ ഇഷുഭിസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കസ്മാൻ മൃഗവിഗർഹേസ
18 [◌ം]
നാഹം ഘ്നന്തം മൃഗാൻ രാജൻ വിഗർേഹ ആത്മകാരണാത്
ൈമഥുനം തു തീക്ഷ്യം േമ സ്യാത് ത്വേയഹാനൃശംസതഃ
19 സർവഭൂതഹിേത കാേല സർവഭൂേതപ്സിേത തഥാ
േകാ ഹി വിദ്വാൻ മൃഗം ഹന്യാച് ചരന്തം ൈമഥുനം വേന
പുരുഷാർഥ ഫലം കാന്തം യത് ത്വയാ വിതഥം കൃതം
20 പൗരവാണാം ഋഷീണാം ച േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
വംേശ ജാതസ്യ കൗരവ്യ നാനുരൂപം ഇദം തവ
21 നൃശംസം കർമ സുമഹത് സർവേലാകവിഗർഹിതം
അസ്വർഗ്യം അയശസ്യം ച അധർമിഷ്ഠം ച ഭാരത
22 ീ േഭാഗാനാം വിേശഷജ്ഞഃ ശാ ധർമാർഥതത്ത്വവിത്
നാർഹസ് ത്വം സുരസങ്കാശ കർതും അസ്വർഗ്യം ഈദൃശം
23 ത്വയാ നൃശംസകർതാരഃ പാപാചാരാശ് ച മാനവാഃ
നി ാഹ്യാഃ പാർഥിവേ ഷ്ഠ ിവർഗപരിവർജിതാഃ
24 കിം കൃതം േത നരേ ഷ്ഠ നിഘ്നേതാ മാം അനാഗസം
മുനിം മൂലഫലാഹാരം മൃഗേവഷ ധരം നൃപ
വസമാനം അരേണ്യഷു നിത്യം ശമ പരായണം
25 ത്വയാഹം ഹിംസിേതാ യസ്മാത് തസ്മാത് ത്വാം അപ്യ് അസംശയം
ദ്വേയാർ നൃശംസകർതാരം അവശം കാമേമാഹിതം
ജീവിതാന്തകേരാ ഭാവ ഏവം ഏവാഗമിഷ്യതി
26 അഹം ഹി കിന്ദേമാ നാമ തപസാ തിേമാ മുനിഃ
വ്യപ പൻ മനുഷ്യാണാം മൃഗ്യാം ൈമഥുനം ആചരം
27 മൃേഗാ ഭൂത്വാ മൃൈഗഃ സാർധം ചരാമി ഗഹേന വേന
ന തു േത ഹ്മഹേത്യയം ഭവിഷ്യത്യ് അവിജാനതഃ
മൃഗരൂപധരം ഹത്വാ മാം ഏവം കാമേമാഹിതം
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28 അസ്യ തു ത്വം ഫലം മൂഢ ാപ്സ്യസീദൃശം ഏവ ഹി
ിയയാ സഹ സംവാസം ാപ്യ കാമവിേമാഹിതഃ

ത്വം അപ്യ് അസ്യാം അവസ്ഥായാം േ തേലാകം ഗമിഷ്യസി
29 അന്തകാേല ച സംവാസം യയാ ഗന്താസി കന്യയാ
േ തരാജവശം ാപ്തം സർവഭൂതദുരത്യയം
ഭക്ത്യാ മതിമതാം േ ഷ്ഠ ൈസവ ത്വാം അനുയാസ്യതി
30 വർതമാനഃ സുേഖ ദുഃഖം യഥാഹം ാപ്തിതസ് ത്വയാ
തഥാ സുഖം ത്വാം സ ാപ്തം ദുഃഖം അഭ്യാഗമിഷ്യതി
31 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ സുദുഃഖാർേതാ ജീവിതാത് സ വ്യയുജ്യത
മൃഗഃ പാ ശ് ച േശാകാർതഃ ക്ഷേണന സമപദ്യത
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അധ്യായം 110

1 [ൈവ]
തം വ്യതീതം അതി മ്യ രാജാ സ്വം ഇവ ബാന്ധവം
സഭാര്യഃ േശാകദുഃഖാർതഃ പര്യേദവയദ് ആതുരഃ
2 [പാ ]
സതാം അപി കുേല ജാതാഃ കർമണാ ബത ദുർഗതിം

ാ വന്ത്യ് അകൃതാത്മാനഃ കാമജാലവിേമാഹിതാഃ
3 ശശ്വദ് ധർമാത്മനാ ജാേതാ ബാല ഏവ പിതാ മമ
ജീവിതാന്തം അനു ാപ്തഃ കാമാൈത്മേവതി നഃ തം
4 തസ്യ കാമാത്മനഃ േക്ഷേ രാജ്ഞഃ സംയത വാഗ് ഋഷിഃ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനഃ സാക്ഷാദ് ഭഗവാൻ മാം അജീജനത്
5 തസ്യാദ്യ വ്യസേന ബുദ്ധിഃ സഞ്ജാേതയം മമാധമാ
ത്യക്തസ്യ േദൈവർ അനയാൻ മൃഗയായാം ദുരാത്മനഃ
6 േമാക്ഷം ഏവ വ്യവസ്യാമി ബേന്ധാ ഹി വ്യസനം മഹത്
സുവൃത്തിം അനുവർതിേഷ്യ താം അഹം പിതുർ അവ്യയാം
അതീവ തപസാത്മാനം േയാജയിഷ്യാമ്യ് അസംശയം
7 തസ്മാദ് ഏേകാ ഽഹം ഏകാഹം ഏൈകകസ്മിൻ വന തൗ
ചരൻ ൈഭക്ഷം മുനിർ മുണ്ഡശ് ചരിഷ്യാമി മഹീം ഇമാം
8 പാംസുനാ സമവച്ഛന്നഃ ശൂന്യാഗാര തി യഃ
വൃക്ഷമൂലനിേകേതാ വാ ത്യക്തസർവ ിയാ ിയഃ
9 ന േശാചൻ ന ഹൃഷ്യംശ് ച തുല്യനിന്ദാത്മസം തിഃ
നിരാശീർ നിർനമ ാേരാ നിർദ്വേന്ദ്വാ നിഷ്പരി ഹഃ
10 ന ചാപ്യ് അവഹസൻ കം ചിൻ ന കുർവൻ കുടീം ക്വ ചിത്

സന്നവദേനാ നിത്യം സർവഭൂതഹിേത രതഃ
11 ജംഗമാജംഗമം സർവം അവിഹിംസംശ് ചതുർവിധം
സ്വാസു ജാസ്വ് ഇവ സദാ സമഃ ാണഭൃതാം തി
12 ഏകകാലം ചരൻ ൈഭക്ഷം കുലാനി േദ്വ ച പഞ്ച ച
അസംഭേവ വാ ൈഭക്ഷസ്യ ചരന്ന് അനശനാന്യ് അപി
13 അൽപം അൽപം യഥാ േഭാജ്യം പൂർവലാേഭന ജാതുചിത്
നിത്യം നാതിചരംൽ ലാേഭ അലാേഭ സപ്ത പൂരയൻ
14 വാൈസ്യകം തക്ഷേതാ ബാഹും ചന്ദേനൈനകം ഉക്ഷതഃ
നാകല്യാണം ന കല്യാണം ധ്യായന്ന് ഉഭേയാസ് തേയാഃ
15 ന ജിജീവിഷുവത് കിം ചിൻ ന മുമൂർഷുവദ് ആചരൻ
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മരണം ജീവിതം ൈചവ നാഭിനന്ദൻ ന ച ദ്വിഷൻ
16 യാഃ കാശ് ചിജ് ജീവതാ ശക്യാഃ കർതും അഭ ദയ ിയാഃ
താഃ സർവാഃ സമതി മ്യ നിേമഷാദിഷ്വ് അവസ്ഥിതഃ
17 താസു സർവാസ്വ് അവസ്ഥാസു ത്യക്തസർേവ ിയ ിയഃ
സമ്പരിത്യക്ത ധർമാത്മാ സുനിർണിക്താത്മ കൽമഷഃ
18 നിർമുക്തഃ സർവപാേപേഭ്യാ വ്യതീതഃ സർവവാഗുരാഃ
ന വേശ കസ്യ ചിത് തിഷ്ഠൻ സധർമാ മാതരിശ്വനഃ
19 ഏതയാ സതതം വൃത്ത്യാ ചരന്ന് ഏവം കാരയാ
േദഹം സന്ധാരയിഷ്യാമി നിർഭയം മാർഗം ആസ്ഥിതഃ
20 നാഹം ശ്വാ ചരിേത മാർേഗ അവീര്യ കൃപേണാചിേത
സ്വധർമാത് സതതാേപേത രേമയം വീര്യവർജിതഃ
21 സത്കൃേതാ ഽസ േതാ വാപി േയാ ഽന്യാം കൃപണ ച ഷാ
ഉൈപതി വൃത്തിം കാമാത്മാ സ ശുനാം വർതേത പഥി
22 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ സുദുഃഖാർേതാ നിഃശ്വാസപരേമാ നൃപഃ
അേവക്ഷമാണഃ കുന്തീം ച മാ ീം ച സമഭാഷത
23 കൗസല്യാ വിദുരഃ ക്ഷത്താ രാജാ ച സഹ ബ ഭിഃ
ആര്യാ സത്യവതീ ഭീഷ്മസ് േത ച രാജപുേരാഹിതാഃ
24 ാഹ്മണാശ് ച മഹാത്മാനഃ േസാമപാഃ സംശിത താഃ
പൗരവൃദ്ധാശ് ച േയ ത നിവസന്ത്യ് അസ്മദ് ആ യാഃ

സാദ്യ സർേവ വക്തവ്യാഃ പാ ഃ ജിേതാ വനം
25 നിശമ്യ വചനം ഭർതുർ വനവാേസ ധൃതാത്മനഃ
തത് സമം വചനം കുന്തീ മാ ീ ച സമഭാഷതാം
26 അേന്യ ഽപി ഹ്യ് ആ മാഃ സന്തി േയ ശക്യാ ഭരതർഷഭഃ
ആവാഭ്യാം ധർമപത്നീഭ്യാം സഹ തപ്ത്വാ തേപാ മഹത്
ത്വം ഏവ ഭവിതാ സാർഥഃ സ്വർഗസ്യാപി ന സംശയഃ
27 ണിധാേയ ിയ ാമം ഭർതൃേലാകപരായേണ
ത്യക്തകാമസുേഖ ഹ്യ് ആവാം തപ്സ്യാേവാ വിപുലം തപഃ
28 യദി ആവാം മഹാ ാജ്ഞ ത്യക്ഷ്യസി ത്വം വിശാം പേത
അൈദ്യവാവാം ഹാസ്യാേവാ ജീതിവം നാ സംശയഃ
29 [പ്]
യദി വ്യവസിതം ഹ്യ് ഏതദ് യുവേയാർ ധർമസംഹിതം
സ്വവൃത്തിം അനുവർതിേഷ്യ താം അഹം പിതുർ അവ്യയാം
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30 ത്യക്ത ാമ്യ സുഖാചാരസ് തപ്യമാേനാ മഹത് തപഃ
വൽകലീ ഫലമൂലാശീ ചരിഷ്യാമി മഹാവേന
31 അഗ്നിം ജുഹ്വന്ന് ഉഭൗ കാലാവ് ഉഭൗ കാലാവ് ഉപ ശൻ
കൃശഃ പരിമിതാരാഹശ് ചീരചർമ ജടാധരഃ
32 ശീതവാതാതപ സഹഃ ത്പിപാസാ മാന്വിതഃ
തപസാ ദുശ്ചേരേണദം ശരീരം ഉപേശാഷയൻ
33 ഏകാന്തശീലീ വിമൃശൻ പക്വാപേക്വന വർതയൻ
പിതൄൻ േദവാംശ് ച വേന്യന വാഗ്ഭിർ അദ്ഭിശ് ച തർപയൻ
34 വാന സ്ഥജനസ്യാപി ദർശനം കുലവാസിനാം
നാ ിയാണ്യ് ആചരജ് ജാതു കിം പുനർ ാമവാസിനാം
35 ഏവം ആരണ്യ ശാ ാണാം ഉ ം ഉ തരം വിധിം
കാങ്ക്ഷമാേണാ ഽഹം ആസിേഷ്യ േദഹസ്യാസ്യ സമാപനാത്
36 [വ്]
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ഭാേര്യ േത രാജാ കൗരവവംശജഃ
തതശ് ചൂഡാമണിം നിഷ്കം അംഗേദ കുണ്ഡലാനി ച
വാസാംസി ച മഹാർഹാണി ീണാം ആഭരണാനി ച
37 ദായ സർവം വിേ ഭ്യഃ പാ ഃ പുനർ അഭാഷത
ഗത്വാ നാഗപുരം വാച്യം പാ ഃ ജിേതാ വനം
38 അർഥം കാമം സുഖം ൈചവ രതിം ച പരമാത്മികാം

തേസ്ഥ സർവം ഉ ജ്യ സഭാര്യഃ കുരുപുംഗവഃ
39 തതസ് തസ്യാനുയാ ാണി േത ൈചവ പരിചാരകാഃ

ത്വാ ഭരത സിംഹസ്യ വിവിധാഃ കരുണാ ഗിരഃ
ഭീമം ആർതസ്വരം കൃത്വാ ഹാേഹതി പരിചു ശുഃ
40 ഉഷ്ണം അ വിമുഞ്ചന്തസ് തം വിഹായ മഹീപതിം
യയുർ നാഗപുരം തൂർണം സർവം ആദായ തദ് വചഃ
41 ത്വാ ച േതഭ്യസ് തത് സർവം യഥാവൃത്തം മഹാവേന
ധൃതരാേ ാ നരേ ഷ്ഠഃ പാ ം ഏവാന്വേശാചത
42 രാജപു സ് തു കൗരവ്യഃ പാ ർ മൂലഫലാശനഃ
ജഗാമ സഹ ഭാര്യാഭ്യാം തേതാ നാഗസഭം ഗിരിം
43 സ ൈച രഥം ആസാദ്യ വാരിേഷണം അതീത്യ ച
ഹിമവന്തം അതി മ്യ യയൗ ഗന്ധമാദനം
44 രക്ഷ്യമാേണാ മഹാഭൂൈതഃ സിൈദ്ധശ് ച പരമർഷിഭിഃ
ഉവാസ സ തദാ രാജാ സേമഷു വിഷേമഷു ച
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45 ഇ ദ മ്ന സരഃ ാപ്യ ഹംസകൂടം അതീത്യ ച
ശതശൃംേഗ മഹാരാജ താപസഃ സമപദ്യത
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അധ്യായം 111

1 [വ്]
ത ാപി തപസി േ േഷ്ഠ വർതമാനഃ സ വീര്യവാൻ
സിദ്ധചാരണസംഘാനാം ബഭൂവ ിയദർശനഃ
2 ശു ഷുർ അനഹംവാദീ സംയതാത്മാ ജിേത ിയഃ
സ്വർഗം ഗ ം പരാ ാന്തഃ േസ്വന വീേര്യണ ഭാരത
3 േകഷാം ചിദ് അഭവദ് ാതാ േകഷാം ചിദ് അഭവത് സഖാ
ഋഷയസ് ത്വ് അപേര ൈചനം പു വത് പര്യപാലയൻ
4 സ തു കാേലന മഹതാ ാപ്യ നിഷ്കൽമഷം തപഃ

ഹ്മർഷിസദൃശഃ പാ ർ ബഭൂവ ഭരതർഷഭ
5 സ്വർഗപാരം തിതീർഷൻ സ ശതശൃംഗാദ് ഉദങ്മുഖഃ

തേസ്ഥ സഹ പത്നീഭ്യാം അ വംസ് ത താപസാഃ
ഉപര്യ് ഉപരി ഗച്ഛന്തഃ ൈശലരാജം ഉദങ്മുഖാഃ
6 ദൃഷ്ടവേന്താ ഗിേരർ അസ്യ ദുർഗാൻ േദശാൻ ബഹൂൻ വയം
ആ ീഡഭൂതാൻ േദവാനാം ഗന്ധർവാപ്സരസാം തഥാ
7 ഉദ്യാനാനി കുേബരസ്യ സമാനി വിഷമാണി ച
മഹാനദീ നിതംബാംശ് ച ദുർഗാംശ് ച ഗിരിഗഹ്വരാൻ
8 സന്തി നിത്യഹിമാ േദശാ നിർവൃക്ഷ മൃഗപക്ഷിണഃ
സന്തി േക ചിൻ മഹാവർഷാ ദുർഗാഃ േക ചിദ് ദുരാസദാഃ
9 അതി ാേമൻ ന പക്ഷീ യാൻ കുത ഏേവതേര മൃഗാഃ
വായുർ ഏേകാ ഽതിഗാദ് യ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
10 ഗച്ഛന്ത്യൗ ൈശലരാേജ ഽസ്മിൻ രാജപു ്യൗ കഥം ത്വ് ഇേമ
ന സീേദതാം അദുഃഖാർേഹ മാ ഗേമാ ഭരതർഷഭ
11 [പ്]
അ ജസ്യ മഹാഭാഗാ ന ദ്വാരം പരിചക്ഷേത
സ്വർേഗ േതനാഭിതേപ്താ ഽഹം അ ജസ് തദ് വീമി വഃ
12 ഋൈണശ് ചതുർഭിഃ സംയുക്താ ജായേന്ത മനുജാ ഭുവി
പിതൃേദവർഷിമനുജേദൈയഃ ശതസഹ ശഃ
13 ഏതാനി തു യഥാകാലം േയാ ന ബുധ്യതി മാനവഃ
ന തസ്യ േലാകാഃ സന്തീതി ധർമവിദ്ഭിഃ തിഷ്ഠിതം
14 യൈജ്ഞശ് ച േദവാൻ ീണാതി സ്വാധ്യായതപസാ മുനീൻ
പുൈ ഃ ാൈദ്ധശ് പിതൄംശ് ചാപി ആനൃശംേസ്യന മാനവാൻ
15 ഋഷിേദവ മനുഷ്യാണാം പരിമുേക്താ ഽസ്മി ധർമതഃ
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പി ്യാദ് ഋണാദ് അനിർമുക്തസ് േതന തേപ്യ തേപാധനാഃ
16 േദഹനാേശ േവാ നാശഃ പിതൄണാം ഏഷ നിശ്ചയഃ
ഇഹ തസ്മാത് ജാ േഹേതാഃ ജായേന്ത നേരാത്തമാഃ
17 യൈഥവാഹം പിതുഃ േക്ഷേ സൃഷ്ടസ് േതന മഹാത്മനാ
തൈഥവാസ്മിൻ മമ േക്ഷേ കഥം ൈവ സംഭേവത് ജാ
18 [താപസാഹ്]
അസ്തി ൈവ തവ ധർമാത്മൻ വിദ്മ േദേവാപമം ശുഭം
അപത്യം അനഘം രാജൻ വയം ദിേവ്യന ച ഷാ
19 ൈദവദിഷ്ടം നരവ്യാ കർമേണേഹാപപാദയ
അ ിഷ്ടം ഫലം അവ്യേ ാ വിന്ദേത ബുദ്ധിമാൻ നരഃ
20 തസ്മിൻ ദൃേഷ്ട ഫേല താത യത്നം കർതും അർഹസി
അപത്യം ഗുണസമ്പന്നം ലബ്ധ്വാ ീതിം അപാപ്സ്യസി
21 [വ്]
തച് ത്വാ താപസ വചഃ പാ ശ് ചിന്താപേരാ ഽഭവത്
ആത്മേനാ മൃഗശാേപന ജാനന്ന് ഉപഹതാം ിയാം
22 േസാ ഽ വീദ് വിജേന കുന്തീം ധർമപത്നീം യശസ്വിനീം
അപേത്യാത്പാദേന േയാഗം ആപദി സമർഥയൻ
23 അപത്യം നാമ േലാേകഷു തിഷ്ഠാ ധർമസംഹിതാ
ഇതി കുന്തി വിദുർ ധീരാഃ ശാശ്വതം ധർമം ആദിതഃ
24 ഇഷ്ടം ദത്തം തപസ് തപ്തം നിയമശ് ച സ്വനുഷ്ഠിതഃ
സർവം ഏവാനപത്യസ്യ ന പാവനം ഇേഹാച്യേത
25 േസാ ഽഹം ഏവം വിദിൈത്വതത് പശ്യാമി ശുചിസ്മിേത
അനപത്യഃ ശുഭാംൽ േലാകാൻ നാവാപ്സ്യാമീതി ചിന്തയൻ
26 മൃഗാഭിശാപാൻ നഷ്ടം േമ ജനം ഹ്യ് അകൃതാത്മനഃ
നൃശംസകാരിേണാ ഭീരു യൈഥേവാപഹതം തഥാ
27 ഇേമ ൈവ ബ ദായാദാഃ ഷട് പു ാ ധർമദർശേന
ഷഡ് ഏവാബ ദായാദാഃ പു ാസ് താഞ് ശൃണു േമ പൃേഥ
28 സ്വയം ജാതഃ ണീതശ് ച പരി ീതശ് ച യഃ സുതഃ
പൗനർഭവശ് ച കാനീനഃ ൈസ്വരിണ്യാം യശ് ച ജായേത
29 ദത്തഃ ീതഃ കൃ ിമശ് ച ഉപഗേച്ഛത് സ്വയം ച യഃ
സേഹാേഢാ ജാതേരതാശ് ച ഹീനേയാനിധൃതശ് ച യഃ
30 പൂർവപൂർവതമാഭാേവ മത്വാ ലിേപ്സത ൈവ സുതം
ഉത്തമാദ് അവരാഃ പുംസഃ കാങ്ക്ഷേന്ത പു ം ആപദി
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31 അപത്യം ധർമഫലദം േ ഷ്ഠം വിന്ദന്തി സാധവഃ
ആത്മശു ാദ് അപി പൃേഥ മനുഃ സ്വായംഭുേവാ ഽ വീത്
32 തസ്മാത് േഹഷ്യാമ്യ് അദ്യ ത്വാം ഹീനഃ ജനനാത് സ്വയം
സദൃശാച് േ യേസാ വാ ത്വം വിദ്ധ്യ് അപത്യം യശസ്വിനി
33 ശൃണു കുന്തി കഥാം േചമാം ശാര ദണ്ഡായനീം തി
യാ വീര പത്നീ ഗുരുഭിർ നിയുക്താപത്യ ജന്മനി
34 പുേഷ്പണ യതാ സ്നാതാ നിശി കുന്തി ചതുഷ്പേഥ
വരയിത്വാ ദ്വിജം സിദ്ധം ഹുത്വാ പുംസവേന ഽനലം
35 കർമണ്യ് അവസിേത തസ്മിൻ സാ േതൈനവ സഹാവസത്
ത ീഞ് ജനയാം ആസ ദുർജയാദീൻ മഹാരഥാൻ
36 തഥാ ത്വം അപി കല്യാണി ാഹ്മണാത് തപസാധികാത്
മന്നിേയാഗാദ് യതക്ഷി ം അപേത്യാത്പാദനം തി
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അധ്യായം 112

1 [വ്]
ഏവം ഉക്താ മഹാരാജ കുന്തീ പാ ം അഭാഷത
കുരൂണാം ഋഷഭം വീരം തദാ ഭൂമിപതിം പതിം
2 ന മാം അർഹസി ധർമജ്ഞ വ ം ഏവം കഥം ചന
ധർമപത്നീം അഭിരതാം ത്വയി രാജീവേലാചന
3 ത്വം ഏവ തു മഹാബാേഹാ മയ്യ് അപത്യാനി ഭാരത
വീര വീേര്യാപപന്നാനി ധർമേതാ ജനയിഷ്യസി
4 സ്വർഗം മനുജശാർദൂല ഗേച്ഛയം സഹിതാ ത്വയാ
അപത്യായ ച മാം ഗച്ഛ ത്വം ഏവ കുരുനന്ദന
5 ന ഹ്യ് അഹം മനസാപ്യ് അന്യം ഗേച്ഛയം ത്വദൃേത നരം
ത്വത്തഃ തിവിശിഷ്ടശ് ച േകാ ഽേന്യാ ഽസ്തി ഭുവി മാനവഃ
6 ഇമാം ച താവദ് ധർമ്യാം ത്വം പൗരാണീം ശൃണു േമ കഥാം
പരി താം വിശാലാക്ഷ കീർതയിഷ്യാമി യാം അഹം
7 വ ഷിതാശ്വ ഇതി ഖ്യാേതാ ബഭൂവ കില പാർഥിവഃ
പുരാ പരമധർമിഷ്ഠഃ പൂേരാർ വംശവിവർധനഃ
8 തസ്മിംശ് ച യജമാേന ൈവ ധർമാത്മനി മഹാത്മനി
ഉപാഗമംസ് തേതാ േദവാഃ േസ ാഃ സഹ മഹർഷിഭിഃ
9 അമാദ്യദ് ഇ ഃ േസാേമന ദക്ഷിണാഭിർ ദ്വിജാതയഃ
വ ഷിതാശ്വസ്യ രാജർേഷസ് തേതാ യേജ്ഞ മഹാത്മനഃ
10 വ ഷിതാശ്വസ് തേതാ രാജന്ന് അതി മർത്യാൻ വ്യേരാചത
സർവഭൂതാന്യ് അതി യഥാ തപനഃ ശിശിരാത്യേയ
11 സ വിജിത്യ ഗൃഹീത്വാ ച നൃപതീൻ രാജസത്തമഃ

ാച്യാൻ ഉദീച്യാൻ മധ്യാംശ് ച ദക്ഷിണാത്യാൻ അകാലയത്
12 അശ്വേമേധ മഹായേജ്ഞ വ ഷിതാശ്വഃ താപവാൻ
ബഭൂവ സ ഹി രാേജേ ാ ദശനാഗബലാന്വിതഃ
13 അപ്യ് അ ഗാഥാം ഗായന്തി േയ പുരാണവിേദാ ജനാഃ
വ ഷിതാശ്വഃ സമു ാന്താം വിജിേത്യമാം വസുന്ധരാം
അപാലയത് സർവവർണാൻ പിതാ പു ാൻ ഇവൗരസാൻ
14 യജമാേനാ മഹായൈജ്ഞർ ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ ധനം
അനന്തരത്നാന്യ് ആദായ ആജഹാര മഹാ തൂൻ
സുഷാവ ച ബഹൂൻ േസാമാൻ േസാമസംസ്ഥാസ് തതാന ച
15 ആസീത് കാക്ഷീവതീ ചാസ്യ ഭാര്യാ പരമസംമതാ
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ഭ ാ നാമ മനുേഷ്യ രൂേപണാസദൃശീ ഭുവി
16 കാമയാം ആസതുസ് തൗ തു പര രം ഇതി തിഃ
സ തസ്യാം കാമസംമേത്താ യക്ഷ്മാണം സമപദ്യത
17 േതനാചിേരണ കാേലന ജഗാമാസ്തം ഇവാംശുമാൻ
തസ്മിൻ േ േത മനുേഷ്യേ ഭാര്യാസ്യ ഭൃശദുഃഖിതാ
18 അപു ാ പുരുഷവ്യാ വിലലാേപതി നഃ തം
ഭ ാ പരമദുഃഖാർതാ തൻ നിേബാധ നരാധിപ
19 നാരീ പരമധർമജ്ഞ സർവാ പു വിനാകൃതാ
പതിം വിനാ ജീവതി യാ ന സാ ജീവതി ദുഃഖിതാ
20 പതിം വിനാ മൃതം േ േയാ നാര്യാഃ ക്ഷ ിയ പുംഗവ
ത്വദ്ഗതിം ഗ ം ഇച്ഛാമി സീദസ്വ നയസ്വ മാം
21 ത്വയാ ഹീനാ ക്ഷണം അപി നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ

സാദം കുരു േമ രാജന്ന് ഇതസ് തൂർണം നയസ്വ മാം
22 പൃഷ്ഠേതാ ഽനുഗമിഷ്യാമി സേമഷു വിഷേമഷു ച
ത്വാം അഹം നരശാർദൂല ഗച്ഛന്തം അനിവർതിനം
23 ഛാേയവാനപഗാ രാജൻ സതതം വശവർതിനീ
ഭവിഷ്യാമി നരവ്യാ നിത്യം ിയഹിേത രതാ
24 അദ്യ ഭൃതി മാം രാജൻ കഷ്ടാ ഹൃദയേശാഷണാഃ
ആധേയാ ഽഭിഭവിഷ്യന്തി ത്വദൃേത പുഷ്കേരക്ഷണ
25 അഭാഗ്യയാ മയാ നൂനം വിയുക്താഃ സഹചാരിണഃ
സംേയാഗാ വി യുക്താ വാ പൂർവേദേഹഷു പാർഥിവ
26 തദ് ഇദം കർമഭിഃ പാൈപഃ പൂർവേദേഹഷു സഞ്ചിതം
ദുഃഖം മാം അനുസ ാപ്തം രാജംസ് ത്വദ് വി േയാഗജം
27 അദ്യ ഭൃത്യ് അഹം രാജൻ കുശ സ്തരശായിനീ
ഭവിഷ്യാമ്യ് അസുഖാവിഷ്ടാ ത്വദ്ദർശനപരായണാ
28 ദർശയസ്വ നരവ്യാ സാധു മാം അസുഖാന്വിതാം
ദീനാം അനാഥാം കൃപണാം വിലപന്തീം നേരശ്വര
29 ഏവം ബഹുവിധം തസ്യാം വിലപന്ത്യാം പുനഃ പുനഃ
തം ശവം സമ്പരിഷ്വജ്യ വാക് കിലാന്തർഹിതാ വീത്
30 ഉത്തിഷ്ഠ ഭേ ഗച്ഛ ത്വം ദദാനീഹ വരം തവ
ജനയിഷ്യാമ്യ് അപത്യാനി ത്വയ്യ് അഹം ചാരുഹാസിനി
31 ആത്മീേയ ച വരാേരാേഹ ശയനീേയ ചതുർദശീം
അഷ്ടമീം വാ ഋതുസ്നാതാ സംവിേശഥാ മയാ സഹ
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32 ഏവം ഉക്താ തു സാ േദവീ തഥാ ചേ പതി താ
യേഥാക്തം ഏവ തദ് വാക്യം ഭ ാ പു ാർഥിനീ തദാ
33 സാ േതന സുഷുേവ േദവീ ശേവന മനുജാധിപ

ീഞ് ശാല്വാംശ് ചതുേരാ മ ാൻ സുതാൻ ഭരതസത്തമ
34 തഥാ ത്വം അപി മയ്യ് ഏവ മനസാ ഭരതർഷഭ
ശേക്താ ജനയിതും പു ാംസ് തേപാേയാഗബലാന്വയാത്
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അധ്യായം 113

1 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തയാ രാജാ താം േദവീം പുനർ അ വീത്
ധർമവിദ് ധർമസംയുക്തം ഇദം വചനം ഉത്തമം
2 ഏവം ഏതത് പുരാ കുന്തി വ ഷിതാശ്വശ് ചകാര ഹ
യഥാ ത്വേയാക്തം കല്യാണി സ ഹ്യ് ആസീദ് അമേരാപമഃ
3 അഥ ത്വ് ഇമം വക്ഷ്യാമി ധർമം ത്വ് ഏതം നിേബാധ േമ
പുരാണം ഋഷിഭിർ ദൃഷ്ടം ധർമവിദ്ഭിർ മഹാത്മഭിഃ
4 അനാവൃതാഃ കില പുരാ ിയ ആസൻ വരാനേന
കാമചാരവിഹാരിണ്യഃ സ്വത ാശ് ചാരുേലാചേന
5 താസാം വ ച്ചരമാണാനാം കൗമാരാത് സുഭേഗ പതീൻ
നാധർേമാ ഽഭൂദ് വരാേരാേഹ സ ഹി ധർമഃ പുരാഭവത്
6 തം ൈചവ ധർമം പൗരാണം തിര്യേഗ്യാനിഗതാഃ ജാഃ
അദ്യാപ്യ് അനുവിധീയേന്ത കാമേദ്വഷവിവർജിതാഃ
പുരാണദൃേഷ്ടാ ധർേമാ ഽയം പൂജ്യേത ച മഹർഷിഭിഃ
7 ഉത്തേരഷു ച രംേഭാരു കുരുഷ്വ് അദ്യാപി വർതേത

ീണാം അനു ഹ കരഃ സ ഹി ധർമഃ സനാതനഃ
8 അസ്മിംസ് തു േലാേക നചിരാൻ മര്യാേദയം ശുചിസ്മിേത
സ്ഥാപിതാ േയന യസ്മാച് ച തൻ േമ വിസ്തരതഃ ശൃണു
9 ബഭൂേവാദ്ദാലേകാ നാമ മഹർഷിർ ഇതി നഃ തം
േശ്വതേകതുർ ഇതി ഖ്യാതഃ പു സ് തസ്യാഭവൻ മുനിഃ
10 മര്യാേദയം കൃതാ േതന മാനുേഷഷ്വ് ഇതി നഃ തം
േകാപാത് കമലപ ാക്ഷി യദർഥം തൻ നിേബാധ േമ
11 േശ്വതേകേതാഃ കില പുരാ സമക്ഷം മാതരം പിതുഃ
ജ ാഹ ാഹ്മണഃ പാണൗ ഗച്ഛാവ ഇതി ചാ വീത്
12 ഋഷിപു സ് തതഃ േകാപം ചകാരാമർഷിതസ് തദാ
മാതരം താം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ നീയമാനാം ബലാദ് ഇവ
13 ദ്ധം തം തു പിതാ ദൃഷ്ട്വാ േശ്വതേകതും ഉവാച ഹ
മാ താത േകാപം കാർഷീസ് ത്വം ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
14 അനാവൃതാ ഹി സർേവഷാം വർണാനാം അംഗനാ ഭുവി
യഥാ ഗാവഃ സ്ഥിതാസ് താത േസ്വ േസ്വ വർേണ തഥാ ജാഃ
15 ഋഷിപുേ ാ ഽഥ തം ധർമം േശ്വതേകതുർ ന ചക്ഷേമ
ചകാര ൈചവ മര്യാദാം ഇമാം ീപുംസേയാർ ഭുവി
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16 മാനുേഷഷു മഹാഭാേഗ ന ത്വ് ഏവാേന്യഷു ജ ഷു
തദാ ഭൃതി മര്യാദാ സ്ഥിേതയം ഇതി നഃ തം
17 വ ച്ചരന്ത്യാഃ പതിം നാര്യാ അദ്യ ഭൃതി പാതകം

ണ ഹത്യാ കൃതം പാപം ഭവിഷ്യത്യ് അസുഖാവഹം
18 ഭാര്യാം തഥാ വ ച്ചരതഃ കൗമാരീം ഹ്മചാരിണീം
പതി താം ഏതദ് ഏവ ഭവിതാ പാതകം ഭുവി
19 പത്യാ നിയുക്താ യാ ൈചവ പത്ന്യ് അപത്യാർഥം ഏവ ച
ന കരിഷ്യതി തസ്യാശ് ച ഭവിഷ്യത്യ് ഏതദ് ഏവ ഹി
20 ഇതി േതന പുരാ ഭീരു മര്യാദാ സ്ഥാപിതാ ബലാത്
ഉദ്ദാലകസ്യ പുേ ണ ധർമ്യാ ൈവ േശ്വതേകതുനാ
21 സൗദാേസന ച രംേഭാരു നിയുക്താപത്യ ജന്മനി
മദയന്തീ ജഗാമർഷിം വസിഷ്ഠം ഇതി നഃ തം
22 തസ്മാൽ േലേഭ ച സാ പു ം അശ്മകം നാമ ഭാമിനീ
ഭാര്യാ കൽമാഷപാദസ്യ ഭർതുഃ ിയചികീർഷതാ
23 അസ്മാകം അപി േത ജന്മ വിദിതം കമേലക്ഷേണ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനാദ് ഭീരു കുരൂണാം വംശവൃദ്ധേയ
24 അത ഏതാനി സർവാണി കാരണാനി സമീക്ഷ്യ ൈവ
മൈമതദ് വചനം ധർമ്യം കർതും അർഹസ്യ് അനിന്ദിേത
25 ഋതാവ് ഋതൗ രാജപു ി ിയാ ഭർതാ യത േത
നാതിവർതവ്യ ഇത്യ് ഏവം ധർമം ധർമവിേദാ വിദുഃ
26 േശേഷഷ്വ് അേന്യഷു കാേലഷു സ്വാത ്യം ീ കിലാർഹതി
ധർമം ഏതം ജനാഃ സന്തഃ പുരാണം പരിചക്ഷേത
27 ഭർതാ ഭാര്യാം രാജപു ി ധർമ്യം വാധർമ്യം ഏവ വാ
യദ് യാത് തത് തഥാ കാര്യം ഇതി ധർമവിേദാ വിദുഃ
28 വിേശഷതഃ പു ഗൃദ്ധീ ഹീനഃ ജനനാത് സ്വയം
യഥാഹം അനവദ്യാംഗി പു ദർശനലാലസഃ
29 തഥാ രക്താംഗുലി തലഃ പദ്മപ നിഭഃ ശുേഭ

സാദാർഥം മയാ േത ഽയം ശിരസ്യ് അഭ ദ്യേതാ ഽഞ്ജലിഃ
30 മന്നിേയാഗാത് സുേകശാേന്ത ദ്വിജാേതസ് തപസാധികാത്
പു ാൻ ഗുണസമായുക്താൻ ഉത്പാദയിതും അർഹസി
ത്വത്കൃേത ഽഹം പൃഥുേ ാണിഗേച്ഛയം പു ിണാം ഗതിം
31 ഏവം ഉക്താ തതഃ കുന്തീ പാ ം പരപുരഞ്ജയം

ത വാച വരാേരാഹാ ഭർതുഃ ിയഹിേത രതാ
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32 പിതൃേവശ്മന്യ് അഹം ബാലാ നിയുക്താതിഥി പൂജേന
ഉ ം പര്യചരം ത ാഹ്മണം സംശിത തം
33 നിഗൂഢ നിശ്ചയം ധർേമ യം തം ദുർവാസസം വിദുഃ
തം അഹം സംശിതാത്മാനം സർവയൈജ്ഞർ അേതാഷയം
34 സ േമ ഽഭിചാര സംയുക്തം ആചഷ്ട ഭഗവാൻ വരം
മ ാമം ച േമ ാദാദ് അ വീച് ൈചവ മാം ഇദം
35 യം യം േദവം ത്വം ഏേതന മേ ണാവാഹയിഷ്യസി
അകാേമാ വാ സകാേമാ വാ സ േത വശം ഉൈപഷ്യതി
36 ഇത്യ് ഉക്താഹം തദാ േതന പിതൃേവശ്മനി ഭാരത

ാഹ്മേണന വചസ് തഥ്യം തസ്യ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
37 അനുജ്ഞാതാ ത്വയാ േദവം ആഹ്വേയയം അഹം നൃപ
േതന മേ ണ രാജർേഷ യഥാ സ്യാൻ നൗ ജാ വിേഭാ
38 ആവാഹയാമി കം േദവം ഹി തത്ത്വവിദാം വര
ത്വേത്താ ഽനുജ്ഞാ തീക്ഷാം മാം വിദ്ധ്യ് അസ്മിൻ കർമണി സ്ഥിതാം
39 [പ്]
അൈദ്യവ ത്വം വരാേരാേഹ യതസ്വ യഥാവിധി
ധർമം ആവാഹയ ശുേഭ സ ഹി േദേവഷു പുണ്യഭാക്
40 അധർേമണ ന േനാ ധർമഃ സംയുേജ്യത കഥം ചന
േലാകശ് ചായം വരാേരാേഹ ധർേമാ ഽയം ഇതി മംസ്യേത
41 ധാർമികശ് ച കുരൂണാം സ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
ദത്തസ്യാപി ച ധർേമണ നാധർേമ രംസ്യേത മനഃ
42 തസ്മാദ് ധർമം പുര ത്യ നിയതാ ത്വം ശുചിസ്മിേത
ഉപചാരാഭിചാരാഭ്യാം ധർമം ആരാധയസ്വ ൈവ
43 [വ്]
സാ തേഥാക്താ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ േതന ഭർ ാ വരാംഗനാ
അഭിവാദ്യാഭ്യനുജ്ഞാതാ ദക്ഷിണം അവർതത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 5 37

അധ്യായം 114

1 [വ്]
സംവത്സരാഹിേത ഗർേഭ ഗാന്ധാര്യാ ജനേമജയ
ആഹ്വയാം ആസ ൈവ കുന്തീ ഗർഭാർഥം ധർമം അച തം
2 സാ ബലിം ത്വരിതാ േദവീ ധർമാേയാപജഹാര ഹ
ജജാപ ജപ്യം വിധിവദ് ദത്തം ദുർവാസസാ പുരാ
3 സംഗമ്യ സാ തു ധർേമണ േയാഗമൂർതി ധേരണ ൈവ
േലേഭ പു ം വരാേരാഹാ സർവ ാണഭൃതാം വരം
4 ഐേ ച സമായുേക്ത മുഹൂർേത ഽഭിജിേത ഽഷ്ടേമ
ദിവാ മധ്യഗേത സൂേര്യ തിഥൗ പുേണ്യ ഽഭിപൂജിേത
5 സമൃദ്ധയശസം കുന്തീ സുഷാവ സമേയ സുതം
ജാതമാേ സുേത തസ്മിൻ വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
6 ഏഷ ധർമഭൃതാം േ േഷ്ഠാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
യുധിഷ്ഠിര ഇതി ഖ്യാതഃ പാേണ്ഡാഃ ഥമജഃ സുതഃ
7 ഭവിതാ ഥിേതാ രാജാ ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
യശസാ േതജസാ ൈചവ വൃേത്തന ച സമന്വിതഃ
8 ധാർമികം തം സുതം ലബ്ധ്വാ പാ സ് താം പുനർ അ വീത്

ാഹുഃ ക്ഷ ം ബലേജ്യഷ്ഠം ബലേജ്യഷ്ഠം സുതം വൃണു
9 തതസ് തേഥാക്താ പത്യാ തു വായും ഏവാജുഹാവ സാ
തസ്മാജ് ജേജ്ഞ മഹാബാഹുർ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
10 തം അപ്യ് അതിബലം ജാതം വാഗ് അഭ്യവദദ് അച തം
സർേവഷാം ബലിനാം േ േഷ്ഠാ ജാേതാ ഽയം ഇതി ഭാരത
11 ഇദം അത്യദ്ഭുതം ചാസീജ് ജാതമാേ വൃേകാദേര
യദ് അങ്കാത് പതിേതാ മാതുഃ ശിലാം ഗാൈ ർ അചൂർണയത്
12 കുന്തീ വ്യാ ഭേയാദ്വിഗ്നാ സഹേസാത്പതിതാ കില
നാന്വബുധ്യത സംസുപ്തം ഉത്സംേഗ േസ്വ വൃേകാദരം
13 തതഃ സ വർജ സംഘാതഃ കുമാേരാ ഽഭ്യപതദ് ഗിരൗ
പതതാ േതന ശതധാ ശിലാ ഗാൈ ർ വിചൂർണിതാ
താം ശിലാം ചൂർണിതാം ദൃഷ്ട്വാ പാ ർ വിസ്മയം ആഗമത്
14 യസ്മിന്ന് അഹനി ഭീമസ് തു ജേജ്ഞ ഭരതസത്തമ
ദുേര്യാധേനാ ഽപി തൈ വ ജേജ്ഞ വസുധാധിപ
15 ജാേത വൃേകാദേര പാ ർ ഇദം ഭൂേയാ ഽന്വചിന്തയത്
കഥം നു േമ വരഃ പുേ ാ േലാകേ േഷ്ഠാ ഭേവദ് ഇതി
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16 ൈദേവ പുരുഷകാേര ച േലാേകാ ഽയം ഹി തിഷ്ഠിതഃ
ത ൈദവം തു വിധിനാ കാലയുേക്തന ലഭ്യേത
17 ഇേ ാ ഹി രാജാ േദവാനാം ധാന ഇതി നഃ തം
അ േമയബേലാത്സാേഹാ വീര്യവാൻ അമിതദ തിഃ
18 തം േതാഷയിത്വാ തപസാ പു ം ലേപ്സ്യ മഹാബലം
യം ദാസ്യതി സ േമ പു ം സ വരീയാൻ ഭവിഷ്യതി
കർമണാ മനസാ വാചാ തസ്മാത് തേപ്സ്യ മഹത് തപഃ
19 തതഃ പാ ർ മഹാേതജാ മ യിത്വാ മഹർഷിഭിഃ
ദിേദശ കുന്ത്യാഃ കൗരേവ്യാ തം സാമ്വത്സരം ശുഭം
20 ആത്മനാ ച മഹാബാഹുർ ഏകപാദസ്ഥിേതാ ഽഭവത്
ഉ ം സ തപ ആതേസ്ഥ പരേമണ സമാധിനാ
21 ആരിരാധയിഷുർ േദവം ിദശാനാം തം ഈശ്വരം
സൂേര്യണ സഹധർമാത്മാ പര്യവർതത ഭാരത
22 തം തു കാേലന മഹതാ വാസവഃ ത്യഭാഷത
പു ം തവ ദാസ്യാമി ിഷു േലാേകഷു വി തം
23 േദവാനാം ാഹ്മണാനാം ച സുഹൃദാം ചാർഥസാധകം
സുതം േത ഽ ്യം ദാസ്യാമി സർവാമി വിനാശനം
24 ഇത്യ് ഉക്തഃ കൗരേവാ രാജാ വാസേവന മഹാത്മനാ
ഉവാച കുന്തീം ധർമാത്മാ േദവരാജവചഃ സ്മരൻ
25 നീതിമന്തം മഹാത്മാനം ആദിത്യസമേതജസം
ദുരാധർഷം ിയാവന്തം അതീവാദ്ഭുത ദർശനം
26 പു ം ജനയ സുേ ാണി ധാമ ക്ഷ ിയ േതജസാം
ലബ്ധഃ സാേദാ േദേവ ാത് തം ആഹ്വയ ശുചിസ്മിേത
27 ഏവം ഉക്താ തതഃ ശ ം ആജുഹാവ യശസ്വിനീ
അഥാജഗാമ േദേവേ ാ ജനയാം ആസ ചാർജുനം
28 ജാതമാേ കുമാേര തു വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
മഹാഗംഭീര നിർേഘാഷാ നേഭാ നാദയതീ തദാ
29 കാർതവീര്യ സമഃ കുന്തി ശിബിതുല്യപരാ മഃ
ഏഷ ശ ഇവാേജേയാ യശസ് േത ഥയിഷ്യതി
30 അദിത്യാ വി നാ ീതിർ യഥാഭൂദ് അഭിവർധിതാ
തഥാ വി സമഃ ീതിം വർധയിഷ്യതി േത ഽർജുനഃ
31 ഏഷ മ ാൻ വേശ കൃത്വാ കുരൂംശ് ച സഹ േകകൈയഃ
േചദികാശികരൂഷാംശ് ച കുരു ലക്ഷ്മ സുധാസ്യതി
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32 ഏതസ്യ ഭുജവീേര്യണ ഖാണ്ഡേവ ഹവ്യവാഹനഃ
േമദസാ സർവഭൂതാനാം തൃപ്തിം യാസ്യതി ൈവ പരാം
33 ാമണീശ് ച മഹീപാലാൻ ഏഷ ജിത്വാ മഹാബലഃ

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വീരസ് ീൻ േമധാൻ ആഹരിഷ്യതി
34 ജാമദഗ്ന്യ സമഃ കുന്തി വി തുല്യപരാ മഃ
ഏഷ വീര്യവതാം േ േഷ്ഠാ ഭവിഷ്യത്യ് അപരാജിതഃ
35 തഥാ ദിവ്യാനി ചാ ാണി നിഖിലാന്യ് ആഹരിഷ്യതി
വി നഷ്ടാം ിയം ചായം ആഹർതാ പുരുഷർഷഭഃ
36 ഏതാം അത്യദ്ഭുതാം വാചം കുന്തീപു സ്യ സൂതേക
ഉക്തവാൻ വായുർ ആകാേശ കുന്തീ ശു ാവ ചാസ്യ താം
37 വാചം ഉച്ചാരിതാം ഉൈച്ചസ് താം നിശമ്യ തപസ്വിനാം
ബഭൂവ പരേമാ ഹർഷഃ ശതശൃംഗനിവാസിനാം
38 തഥാ േദവ ഋഷീണാം ച േസ ാണാം ച ദിവൗകസാം
ആകാേശ ദു ഭീനാം ച ബഭൂവ തുമുലഃ സ്വനഃ
39 ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാേഘാഷഃ പുഷ്പവൃഷ്ടിഭിർ ആവൃതഃ
സമേവത്യ ച േദവാനാം ഗണാഃ പാർഥം അപൂജയൻ
40 കാ േവയാ ൈവനേതയാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ

ജാനാം പതയഃ സർേവ സപ്ത ൈചവ മഹർഷയഃ
41 ഭരദ്വാജഃ കശ്യേപാ ഗൗതമശ് ച; വിശ്വാമിേ ാ ജമദഗ്നിർ വസിഷ്ഠഃ
യശ് േചാദിേതാ ഭാ േര ഽഭൂത് നേഷ്ട; േസാ ഽപ്യ് അ ാ ിർ ഭഗവാൻ
ആജഗാമ
42 മരീചിർ അംഗിരാശ് ൈചവ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ തുഃ
ദക്ഷഃ ജാപതിശ് ൈചവ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
43 ദിവ്യമാല്യാംബരധരാഃ സർവാലങ്കാര ഭൂഷിതാഃ
ഉപഗായന്തി ബീഭ ം ഉപനൃത്യന്തി ചാപ്സരാഃ
ഗന്ധർൈവഃ സഹിതഃ ീമാൻ ാഗായത ച തുംബുരുഃ
44 ഭീമേസേനാ േസനൗ ച ഊർണായുർ അനഘസ് തഥാ
േഗാപതിർ ധൃതരാ ശ് ച സൂര്യവർചാശ് ച സപ്തമഃ
45 യുഗപസ് തൃണപഃ കാർഷ്ണിർ നന്ദിശ് ചി രഥസ് തഥാ

േയാദശഃ ശാലിശിരാഃ പർജന്യശ് ച ചതുർദശഃ
46 കലിഃ പഞ്ചദശശ് ചാ നാരദശ് ൈചവ േഷാഡശഃ
സദ് വാ ബൃഹദ് വാ ബൃഹകഃ കരാലശ് ച മഹായശാഃ
47 ഹ്മ ചാരീ ബഹുഗുണഃ സുപർണശ് േചതി വി തഃ
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വിശ്വാവസുർ ഭുമന ശ് ച സുചേ ാ ദശമസ് തഥാ
48 ഗീതമാധുര്യ സമ്പന്നൗ വിഖ്യാതൗ ച ഹഹാഹുഹൂ
ഇത്യ് ഏേത േദവഗന്ധർവാ ജഗുസ് ത നരർഷഭം
49 തൈഥവാപ്സരേസാ ഹൃഷ്ടാഃ സർവാലങ്കാര ഭൂഷിതാഃ
നനൃതുർ ൈവ മഹാഭാഗാ ജഗുശ് ചായതേലാചനാഃ
50 അനൂനാ ചാനവദ്യാ ച ിയ മുഖ്യാ ഗുണാവരാ
അ ികാ ച തഥാ സാചീ മി േകശീ അലംബുസാ
51 മരീചിഃ ശിചുകാ ൈചവ വിദ ത് പർണാ തിേലാത്തമാ
അഗ്നികാ ലക്ഷണാ േക്ഷമാ േദവീ രംഭാ മേനാരമാ
52 അസിതാ ച സുബാഹുശ് ച സു ിയാ സുവപുസ് തഥാ
പുണ്ഡരീകാ സുഗന്ധാ ച സുരഥാ ച മാഥിനീ
53 കാമ്യാ ശാരദ്വതീ ൈചവ നനൃതുസ് ത സംഘശഃ
േമനകാ സഹജന്യാ ച പർണികാ പുഞ്ജികസ്ഥലാ
54 ഋതുസ്ഥലാ ഘൃതാചീ ച വിശ്വാചീ പൂർവചിത്ത്യ് അപി
ഉേ ാേചത്യ് അഭിവിഖ്യാതാ േ ാേചതി ച താ ദശ
ഉർവശ്യ് ഏകാദശീത്യ് ഏതാ ജഗുർ ആയതേലാചനാഃ
55 ധാതാര്യമാ ച മി ശ് ച വരുേണാ ഽംേശാ ഭഗസ് തഥാ
ഇേ ാ വിവസ്വാൻ പൂഷാ ച ത്വഷ്ടാ ച സവിതാ തഥാ
56 പർജന്യശ് ൈചവ വി ശ് ച ആദിത്യാഃ പാവകാർചിഷഃ
മഹിമാനം പാണ്ഡവസ്യ വർധയേന്താ ഽംബേര സ്ഥിതാഃ
57 മൃഗവ്യാധശ് ച ശർവശ് ച നിരൃതിശ് ച മഹായശാഃ
അൈജകപാദ് അഹിർ ബുധ്ന്യഃ പിനാകീ ച പരന്തപഃ
58 ദഹേനാ ഽേഥശ്വരശ് ൈചവ കപാലീ ച വിശാം പേത
സ്ഥാണുർ ഭവശ് ച ഭഗവാൻ രു ാസ് ത ാവതസ്ഥിേര
59 അശ്വിനൗ വസവശ് ചാഷ്ടൗ മരുതശ് ച മഹാബലാഃ
വിേശ്വ േദവാസ് തഥാ സാധ്യാസ് ത ാസൻ പരിസംസ്ഥിതാഃ
60 കർേകാടേകാ ഽഥ േശഷശ് ച വാസുകിശ് ച ഭുജംഗമഃ
കച്ഛപശ് ചാപകുണ്ഡശ് ച തക്ഷകശ് ച മേഹാരഗഃ
61 ആയയുസ് േതജസാ യുക്താ മഹാേ ാധാ മഹാബലാഃ
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവസ് ത നാഗാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
62 താർക്ഷ്യശ് ചാരിഷ്ടേനമിശ് ച ഗരുഡശ് ചാസിത ധ്വജഃ
അരുണശ് ചാരുണിശ് ൈചവ ൈവനേതയാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
63 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം വിസ്മിതാ മുനിസത്തമാഃ
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അധികാം സ്മ തേതാ വൃത്തിം അവർതൻ പാണ്ഡവാൻ തി
64 പാ സ് തു പുനർ ഏൈവനാം പു േലാഭാൻ മഹായശാഃ

ാഹിേണാദ് ദർശനീയാംഗീം കുന്തീ ത്വ് ഏനം അഥാ വീത്
65 നാതശ് ചതുർഥം സവം ആപത്സ്വ് അപി വദന്ത്യ് ഉത
അതഃ പരം ചാരിണീ സ്യാത് പഞ്ചേമ ബന്ധകീ ഭേവത്
66 സ ത്വം വിദ്വൻ ധർമം ഇമം ബുദ്ധിഗമ്യം കഥം നു മാം
അപത്യാർഥം സമുത് മ്യ മാദാദ് ഇവ ഭാഷേസ
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അധ്യായം 115

[വ്]
കുന്തീപുേ ഷു ജാേതഷു ധൃതരാ ാത്മേജഷു ച
മ രാജസുതാ പാ ം രേഹാ വചനം അ വീത്
2
ന േമ ഽസ്തി ത്വയി സന്താേപാ വിഗുേണ ഽപി പരന്തപ
നാവരേത്വ വരാർഹായാഃ സ്ഥിത്വാ ചാനഘ നിത്യദാ
3
ഗാന്ധാര്യാശ് ൈചവ നൃപേത ജാതം പു ശതം തഥാ

ത്വാ ന േമ തഥാ ദുഃഖം അഭവത് കുരുനന്ദന
4
ഇദം തു േമ മഹദ് ദുഃഖം തുല്യതായാം അപു താ
ദിഷ്ട്യാ ത്വ് ഇദാനീം ഭർതുർ േമ കുന്ത്യാം അപ്യ് അസ്തി സന്തതിഃ
5
യദി ത്വ് അപത്യസന്താനം കുന്തി രാജസുതാ മയി
കുര്യാദ് അനു േഹാ േമ സ്യാത് തവ ചാപി ഹിതം ഭേവത്
6
സ്തംേഭാ ഹി േമ സപത്നീത്വാദ് വ ം കുന്തി സുതാം തി
യദി തു ത്വം സേന്നാ േമ സ്വയം ഏനാം േചാദയ
7
[പ്]
മമാപ്യ് ഏഷ സദാ മാ ി ഹൃദ്യ് അർഥഃ പരിവർതേത
ന തു ത്വാം സേഹ വ ം ഇഷ്ടാനിഷ്ട വിവക്ഷയാ
8
തവ ത്വ് ഇദം മതം ജ്ഞാത്വാ യതിഷ്യാമ്യ് അതഃ പരം
മേന്യ വം മേയാക്താ സാ വേചാ േമ തിപത്സ്യേത
9
[വ്]
തതഃ കുന്തീം പുനഃ പാ ർ വിവിക്ത ഇദം അ വീത്
കുലസ്യ മമ സന്താനം േലാകസ്യ ച കുരു ിയം
10
മമ ചാപിണ്ഡ നാശായ പൂർേവഷാം അപി ചാത്മനഃ
മത് ിയാർഥം ച കല്യാണി കുരു കല്യാണം ഉത്തമം
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11
യശേസാ ഽർഥായ ൈചവ ത്വം കുരു കർമ സുദുഷ്കരം

ാപ്യാധിപത്യം ഇേ ണ യൈജ്ഞർ ഇഷ്ടം യേശാഽർഥിനാ
12
തഥാ മ വിേദാ വി ാസ് തപസ് തപ്ത്വാ സുദുഷ്കരം
ഗുരൂൻ അഭ പഗച്ഛന്തി യശേസാ ഽർഥായ ഭാമിനി
13
തഥാ രാജർഷയഃ സർേവ ാഹ്മണാശ് ച തേപാധനാഃ
ച ർ ഉച്ചാവചം കർമ യശേസാ ഽർഥായ ദുഷ്കരം
14
സാ ത്വം മാ ീം േവേനവ താരേയമാം അനിന്ദിേത
അപത്യസംവിഭാേഗന പരാം കീർതിം അവാ ഹി
15
ഏവം ഉക്താ വീൻ മാ ീം സകൃച് ചിന്തയ ൈദവതം
തസ്മാത് േത ഭവിതാപത്യം അനുരൂപം അസംശയം
16
തേതാ മാ ീ വിചാൈര്യവ ജഗാമ മനസാശ്വിനൗ
താവ് ആഗമ്യ സുതൗ തസ്യാം ജനയാം ആസതുർ യമൗ
17
നകുലം സഹേദവം ച രൂേപണാ തിമൗ ഭുവി
തൈഥവ താവ് അപി യമൗ വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
18
രൂപസത്ത്വഗുേണാേപതാവ് ഏതാവ് അന്യാഞ് ജനാൻ അതി
ഭാസതസ് േതജസാത്യർഥം രൂപ വിണ സമ്പദാ
19
നാമാനി ച ിേര േതഷാം ശതശൃംഗനിവാസിനഃ
ഭക്ത്യാ ച കർമണാ ൈചവ തഥാശീർഭിർ വിശാം പേത
20
േജ്യഷ്ഠം യുധിഷ്ഠിേരത്യ് ആഹുർ ഭീമേസേനതി മധ്യമം
അർജുേനതി തൃതീയം ച കുന്തീപു ാൻ അകൽപയൻ
21
പൂർവജം നകുേലത്യ് ഏവം സഹേദേവതി ചാപരം
മാ ീപു ാവ് അകഥയംസ് േത വി ാഃ ീതമാനസാഃ
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അനുസംവത്സരം ജാതാ അപി േത കുരുസത്തമാഃ
22
കുന്തീം അഥ പുനഃ പാ ർ മാ ്യ് അർേഥ സമേചാദയത്
തം ഉവാച പൃഥാ രാജൻ രഹസ്യ് ഉക്താ സതീ സദാ
23
ഉക്താ സകൃദ് ദ്വന്ദ്വം ഏഷാ േലേഭ േതനാസ്മി വഞ്ചിതാ
ബിേഭമ്യ് അസ്യാഃ പരിഭവാൻ നാരീണാം ഗതിർ ഈദൃശീ
24
നാജ്ഞാസിഷം അഹം മൂഢാ ദ്വന്ദ്വാഹ്വാേന ഫലദ്വയം
തസ്മാൻ നാഹം നിേയാക്തവ്യാ ത്വൈയേഷാ ഽ വേരാ മമ
25
ഏവം പാേണ്ഡാഃ സുതാഃ പഞ്ച േദവദത്താ മഹാബലാഃ
സംഭൂതാഃ കീർതിമന്തസ് േത കുരുവംശവിവർധനാഃ
26
ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നാഃ േസാമവത് ിയദർശനാഃ
സിംഹദർപാ മേഹഷ്വാസാഃ സിംഹവി ാന്ത ഗാമിനഃ
സിംഹ ീവാ മനുേഷ്യ ാ വവൃധുർ േദവ വി മാഃ
27
വിവർധമാനാസ് േത ത പുേണ്യ ൈഹമവേത ഗിരൗ
വിസ്മയം ജനയാം ആസുർ മഹർഷീണാം സേമയുഷാം
28
േത ച പഞ്ചശതം ൈചവ കുരുവംശവിവർധനാഃ
സർേവ വവൃധുർ അൽേപന കാേലനാപ്സ്വ് ഇവ നീരജാഃ
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അധ്യായം 116

1 [ൈവ]
ദർശനീയാംസ് തതഃ പു ാൻ പാ ഃ പഞ്ച മഹാവേന
താൻ പശ്യൻ പർവേത േരേമ സ്വബാഹുബലപാലിതാൻ
2 സുപുഷ്പിത വേന കാേല കദാ ചിൻ മധുമാധേവ
ഭൂതസംേമാഹേന രാജാ സഭാേര്യാ വ്യചരദ് വനം
3 പലാൈശസ് തിലൈകശ് ചൂൈതശ് ചമ്പൈകഃ പാരിഭ ൈകഃ
അൈന്യശ് ച ബഹുഭിശ് വൃൈക്ഷഃ ഫലപുഷ്പസമൃദ്ധിഭിഃ
4 ജലസ്ഥാൈനശ് ച വിവിൈധഃ പദ്മിനീഭിശ് ച േശാഭിതം
പാേണ്ഡാർ വനം തു സേ ക്ഷ്യ ജേജ്ഞ ഹൃദി മന്മഥഃ
5 ഹൃഷ്ടമനസം ത വിഹരന്തം യഥാമരം
തം മാ ്യ് അനുജഗാൈമകാ വസനം ബി തീ ശുഭം
6 സമീക്ഷമാണഃ സ തു താം വയഃസ്ഥാം തനു വാസസം
തസ്യ കാമഃ വവൃേധ ഗഹേന ഽഗ്നിർ ഇേവാത്ഥിതഃ
7 രഹസ്യ് ആത്മസമാം ദൃഷ്ട്വാ രാജാ രാജീവേലാചനാം
ന ശശാക നിയ ം തം കാമം കാമബലാത് കൃതഃ
8 തത ഏനാം ബലാദ് രാജാ നിജ ാഹ രേഹാഗതാം
വാര്യമാണസ് തയാ േദവ്യാ വി രന്ത്യാ യഥാബലം
9 സ തു കാമപരീതാത്മാ തം ശാപം നാന്വബുധ്യത
മാ ീം ൈമഥുന ധർേമണ ഗച്ഛമാേനാ ബലാദ് ഇവ
10 ജീവിതാന്തായ കൗരേവ്യാ മന്മഥസ്യ വശംഗതഃ
ശാപജം ഭയം ഉ ജ്യ ജഗാൈമവ ബലാത് ിയാം
11 തസ്യ കാമാത്മേനാ ബുദ്ധിഃ സാക്ഷാത് കാേലന േമാഹിതാ
സ മേഥ്യ ിയ ാമം നഷ്ടാ സഹ േചതസാ
12 സ തയാ സഹ സംഗമ്യ ഭാര്യയാ കുരുനന്ദന
പാ ഃ പരമധർമാത്മാ യുയുേജ കാലധർമണാ
13 തേതാ മാ ീ സമാലിംഗ്യ രാജാനം ഗതേചതസം
മുേമാച ദുഃഖജം ശബ്ദം പുനഃ പുനർ അതീവ ഹ
14 സഹ പുൈ സ് തതഃ കുന്തീ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ആജ ഃ സഹിതാസ് ത യ രാജാ തഥാഗതഃ
15 തേതാ മാ ്യ് അ വീദ് രാജന്ന് ആർതാ കുന്തീം ഇദം വചഃ
ഏൈകവ ത്വം ഇഹാഗച്ഛ തിഷ്ഠന്ത്വ് അൈ വ ദാരകാഃ
16 തച് ത്വാ വചനം തസ്യാസ് തൈ വാവാര്യ ദാരകാൻ
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ഹതാഹം ഇതി വി ശ്യ സഹേസാപജഗാമ ഹ
17 ദൃഷ്ട്വാ പാ ം ച മാ ീം ച ശയാനൗ ധരണീതേല
കുന്തീ േശാകപരീതാംഗീ വിലലാപ സുദുഃഖിതാ
18 രക്ഷ്യമാേണാ മയാ നിത്യം വീരഃ സതതം ആത്മവാൻ
കഥം ത്വം അഭ്യതി ാന്തഃ ശാപം ജാനൻ വനൗകസഃ
19 നനു നാമ ത്വയാ മാ ി രക്ഷിതേവ്യാ ജനാധിപഃ
സാ കഥം േലാഭിതവതീ വിജേന ത്വം നരാധിപം
20 കഥം ദീനസ്യ സതതം ത്വാം ആസാദ്യ രേഹാഗതാം
തം വിചിന്തയതഃ ശാപം ഹർഷഃ സമജായത
21 ധന്യാ ത്വം അസി ബാ ീകി മേത്താ ഭാഗ്യതരാ തഥാ
ദൃഷ്ടവത്യ് അസി യദ് വ ം ഹൃഷ്ടസ്യ മഹീപേതഃ
22 [◌ം]
വിേലാഭ്യമാേനന മയാ വാര്യമാേണന ചാസകൃത്
ആത്മാ ന വാരിേതാ ഽേനന സത്യം ദിഷ്ടം ചികീർഷുണാ
23 [ക്]
അഹം േജ്യഷ്ഠാ ധർമപത്നീ േജ്യഷ്ഠം ധർമഫലം മമ
അവശ്യം ഭാവിേനാ ഭാവാൻ മാ മാം മാ ി നിവർതയ
24 അേന്വഷ്യാമീഹ ഭർതാരം അഹം േ തവശം ഗതം
ഉത്തിഷ്ഠ ത്വം വിസൃൈജ്യനം ഇമാൻ രക്ഷസ്വ ദാരകാൻ
25 [◌ം]
അഹം ഏവാനുയാസ്യാമി ഭർതാരം അപലായിനം
ന ഹി തൃപ്താസ്മി കാമാനാം തജ് േജ്യഷ്ഠാ അനുമന്യതാം
26 മാം ചാഭിഗമ്യ ക്ഷീേണാ ഽയം കാമാദ് ഭരതസത്തമഃ
തം ഉച്ഛിന്ദ്യാം അസ്യ കാമം കഥം നു യമസാദേന
27 ന ചാപ്യ് അഹം വർതയന്തീ നിർവിേശഷം സുേതഷു േത
വൃത്തിം ആേര്യ ചരിഷ്യാമി േശദ് ഏനസ് തഥാ ഹി മാം
28 തസ്മാൻ േമ സുതേയാഃ കുന്തി വർതിതവ്യം സ്വപു വത്
മാം ഹി കാമയമാേനാ ഽയം രാജാ േ തവശം ഗതഃ
29 രാജ്ഞഃ ശരീേരണ സഹ മമാപീദം കേലവരം
ദഗ്ധവ്യം സു തിച്ഛന്നം ഏതദ് ആേര്യ ിയം കുരു
30 ദാരേകഷ്വ് അ മത്താ ച ഭേവഥാശ് ച ഹിതാ മമ
അേതാ ഽന്യൻ ന പശ്യാമി സേന്ദഷ്ടവ്യം ഹി കിം ചന
31 [വ്]
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ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തം ചിതാഗ്നിസ്ഥം ധർമപത്നീ നരർഷഭം
മ രാജാത്മജാ തൂർണം അന്വാേരാഹദ് യശസ്വിനീ
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അധ്യായം 117

പാേണ്ഡാർ അവഭൃഥം കൃത്വാ േദവകൽപാ മഹർഷയഃ
തേതാ മ ം അകുർവന്ത േത സേമത്യ തപസ്വിനഃ
2 ഹിത്വാ രാജ്യം ച രാ ം ച സ മഹാത്മാ മഹാതപാഃ
അസ്മിൻ സ്ഥാേന തപസ് ത ം താപസാഞ് ശരണം ഗതഃ
3 സ ജാതമാ ാൻ പു ാംശ് ച ദാരാംശ് ച ഭവതാം ഇഹ

ദാേയാപനിധിം രാജാ പാ ഃ സ്വർഗം ഇേതാ ഗതഃ
4 േത പര രം ആമ ്യ സർവഭൂതഹിേത രതാഃ
പാേണ്ഡാഃ പു ാൻ പുര ത്യ നഗരം നാഗസാഹ്വയം
5 ഉദാരമനസഃ സിദ്ധാ ഗമേന ച ിേര മനഃ
ഭീഷ്മായ പാണ്ഡവാൻ ദാതും ധൃതരാ ായ ൈചവ ഹി
6 തസ്മിന്ന് ഏവ ക്ഷേണ സർേവ താൻ ആദായ തസ്ഥിേര
പാേണ്ഡാർ ദാരാംശ് ച പു ാംശ് ച ശരീരം ൈചവ താപസാഃ
7 സുഖിനീ സാ പുരാ ഭൂത്വാ സതതം പു വത്സലാ

പന്നാ ദീർഘം അധ്വാനം സങ്ക്ഷിപ്തം തദ് അമന്യത
8 സാ നദീർേഘണ കാേലന സ ാപ്താ കുരുജാംഗലം
വർധമാനപുരദ്വാരം ആസസാദ യശസ്വിനീ
9 തം ചാരണസഹ ാണാം മുനീനാം ആഗമം തദാ

ത്വാ നാഗപുേര നൄണാം വിസ്മയഃ സമജായത
10 മുഹൂർേതാദിത ആദിേത്യ സർേവ ധർമപുര താഃ
സദാരാസ് താപസാൻ ം നിര്യയുഃ പുരവാസിനഃ
11 ീ സംഘാഃ ക്ഷ സംഘാശ് ച യാനസംഘാൻ സമാസ്ഥിതാഃ

ാഹ്മൈണഃ സഹ നിർജ ർ ാഹ്മണാനാം ച േയാഷിതഃ
12 തഥാ വിട് ശൂ സംഘാനാം മഹാൻ വ്യതികേരാ ഽഭവത്
ന കശ് ചിദ് അകേരാദ് ഈർഷ്യാം അഭവൻ ധർമബുദ്ധയഃ
13 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ േസാമദേത്താ ഽഥ ബാ ികഃ

ജ്ഞാ ച ശ് ച രാജർഷിഃ ക്ഷത്താ ച വിദുരഃ സ്വയം
14 സാ ച സത്യവതീ േദവീ കൗസല്യാ ച യശസ്വിനീ
രാജദാൈരഃ പരിവൃതാ ഗാന്ധാരീ ച വിനിര്യയൗ
15 ധൃതരാ സ്യ ദായാദാ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാഃ
ഭൂഷിതാ ഭൂഷൈണശ് ചിൈ ഃ ശതസംഖ്യാ വിനിര്യയുഃ
16 താൻ മഹർഷിഗണാൻ സർവാഞ് ശിേരാഭിർ അഭിവാദ്യ ച
ഉേപാപവിവിശുഃ സർേവ കൗരവ്യാഃ സപുേരാഹിതാഃ
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17 തൈഥവ ശിരസാ ഭൂമാവ് അഭിവാദ്യ ണമ്യ ച
ഉേപാപവിവിശുഃ സർേവ പൗരജാനപദാ അപി
18 തം അകൂജം ഇവാജ്ഞായ ജനൗഘം സർവശസ് തദാ
ഭീേഷ്മാ രാജ്യം ച രാ ം ച മഹർഷിേഭ്യാ ന്യേവദയത്
19 േതഷാം അേഥാ വൃദ്ധതമഃ ത ത്ഥായ ജടാജിനീ
മഹർഷിമതം ആജ്ഞായ മഹർഷിർ ഇദം അ വീത്
20 യഃ സ കൗരവ്യ ദായാദഃ പാ ർ നാമ നരാധിപഃ
കാമേഭാഗാൻ പരിത്യജ്യ ശതശൃംഗം ഇേതാ ഗതഃ
21 ഹ്മചര്യ തസ്ഥസ്യ തസ്യ ദിേവ്യന േഹതുനാ
സാക്ഷാദ് ധർമാദ് അയം പു സ് തസ്യ ജാേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ
22 തേഥമം ബലിനാം േ ഷ്ഠം തസ്യ രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
മാതരിശ്വാ ദദൗ പു ം ഭീമം നാമ മഹാബലം
23 പുരുഹൂതാദ് അയം ജേജ്ഞ കുന്ത്യാം സത്യപരാ മഃ
യസ്യ കീരി ് മേഹഷ്വാസാൻ സർവാൻ അഭിഭവിഷ്യതി
24 യൗ തു മാ ീ മേഹഷ്വാസാവ് അസൂത കുരുസത്തമൗ
അശ്വിഭ്യാം മനുജവ്യാ ാവ് ഇമൗ താവ് അപി തിഷ്ഠതഃ
25 ചരതാ ധർമനിേത്യന വനവാസം യശസ്വിനാ
ഏഷ ൈപതാമേഹാ വംശഃ പാ നാ പുനർ ഉ തഃ
26 പു ാണാം ജന്മ വൃദ്ധിം ച ൈവദികാധ്യയനാനി ച
പശ്യതഃ സതതം പാേണ്ഡാഃ ശശ്വത് ീതിർ അവർധത
27 വർതമാനഃ സതാം വൃേത്ത പു ലാഭം അവാപ്യ ച
പിതൃേലാകം ഗതഃ പാ ർ ഇതഃ സപ്തദേശ ഽഹനി
28 തം ചിതാ ഗതം ആജ്ഞായ ൈവശ്വാനര മുേഖ ഹുതം

വിഷ്ടാ പാവകം മാ ീ ഹിത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
29 സാ ഗതാ സഹ േതൈനവ പതിേലാകം അനു താ
തസ്യാസ് തസ്യ ച യത് കാര്യം ിയതാം തദനന്തരം
30 ഇേമ തേയാഃ ശരീേര േദ്വ സുതാശ് േചേമ തേയാർ വരാഃ

ിയാഭിർ അനുഗൃഹ്യന്താം സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
31 േ തകാേര്യ ച നിർവൃേത്ത പിതൃേമധം മഹായശാഃ
ലഭതാം സർവധർമജ്ഞഃ പാ ഃ കുരുകുേലാദ്വഹഃ
32 ഏവം ഉക്ത്വാ കുരൂൻ സർവാൻ കുരൂണാം ഏവ പശ്യതാം
ക്ഷേണനാന്തർ ഹിതാഃ സർേവ ചാരണാ ഗുഹ്യൈകഃ സഹ
33 ഗന്ധർവനഗരാകാരം തൈ വാന്തർഹിതം പുനഃ
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ഋഷിസിദ്ധഗണം ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം േത പരം യയുഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 5 51

അധ്യായം 118

1 [ധ്]
പാേണ്ഡാർ വിദുര സർവാണി േ തകാര്യാണി കാരയ
രാജവദ് രാജസിംഹസ്യ മാ ്യാശ് ൈചവ വിേശഷതഃ
2 പശൂൻ വാസാംസി രത്നാനി ധനാനി വിവിധാനി ച
പാേണ്ഡാഃ യച്ഛ മാ ്യാശ് ച േയേഭ്യാ യാവച് ച വാഞ്ഛിതം
3 യഥാ ച കുന്തീ സത്കാരം കുര്യാൻ മാ ്യാസ് തഥാ കുരു
യഥാ ന വായുർ നാദിത്യഃ പേശ്യതാം താം സുസംവൃതാം
4 ന േശാച്യഃ പാ ർ അനഘഃ ശസ്യഃ സ നരാധിപഃ
യസ്യ പഞ്ച സുതാ വീരാ ജാതാഃ സുരസുേതാപമാഃ
5 [വ്]
വിദുരസ് തം തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ഭീേഷ്മണ സഹ ഭാരത
പാ ം സം ാരയാം ആസ േദേശ പരമസംവൃേത
6 തതസ് തു നഗരാത് തൂർണം ആജ്യേഹാമപുര താഃ
നിർഹൃതാഃ പാവകാ ദീപ്താഃ പാേണ്ഡാ രാജപുേരാഹിൈതഃ
7 അൈഥനം ആർതൈവർ ഗൈന്ധർ മാൈല്യശ് ച വിവിൈധർ വൈരഃ
ശിബികാം സമലഞ്ച ർ വാസസാച്ഛാദ്യ സർവശഃ
8 താം തഥാ േശാഭിതാം മാൈല്യർ വാേസാഭിശ് ച മഹാധൈനഃ
അമാത്യാ ജ്ഞാതയശ് ൈചവ സുഹൃദശ് േചാപതസ്ഥിേര
9 നൃസിംഹം നരയുേക്തന പരമാല േതന തം
അവഹൻ യാനമുേഖ്യന സഹ മാ ്യാ സുസംവൃതം
10 പാ േരണാതപേ ണ ചാമരവ്യജേനന ച
സർവവാദി നാൈദശ് ച സമലഞ്ച ിേര തതഃ
11 രത്നാനി ചാപ്യ് ഉപാദായ ബഹൂനി ശതേശാ നരാഃ

ദദുഃ കാങ്ക്ഷമാേണഭ്യഃ പാേണ്ഡാസ് ത ൗർധ്വേദകികം
12 അഥ ഛ ാണി ശു ാണി പാ രാണി ബൃഹന്തി ച
ആജ ഃ കൗരവസ്യാർേഥ വാസാംസി രുചിരാണി ച
13 ജായൈകഃ ശു വാേസാഭിർ ഹൂയമാനാ ഹുതാശനാഃ
അഗച്ഛന്ന് അ തസ് തസ്യ ദീപ്യമാനാഃ സ്വല താഃ
14 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ സഹ ശഃ
രുദന്തഃ േശാകസന്തപ്താ അനുജ ർ നരാധിപം
15 അയം അസ്മാൻ അപാഹായ ദുഃേഖ ചാധായ ശാശ്വേത
കൃത്വാനാഥാൻ പേരാ നാഥഃ ക്വ യാസ്യതി നരാധിപഃ
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16 േ ാശന്തഃ പാണ്ഡവാഃ സർേവ ഭീേഷ്മാ വിദുര ഏവ ച
രമണീേയ വേനാേദ്ദേശ ഗംഗാതീേര സേമ ശുേഭ
17 ന്യാസയാം ആസുർ അഥ താം ശിബികാം സത്യവാദിനഃ
സഭാര്യസ്യ നൃസിംഹസ്യ പാേണ്ഡാർ അ ിഷ്ടകർമണഃ
18 തതസ് തസ്യ ശരീരം തത് സർവഗന്ധനിേഷവിതം
ശുചി കാലീയകാദിഗ്ധം മുഖ്യസ്നാനാധിവാസിതം
പര്യഷിഞ്ചജ് ജേലനാശു ശാതകുംഭമൈയർ ഘൈടഃ
19 ചന്ദേനന ച മുേഖ്യന ശുേ ന സമേലപയൻ
കാലാഗുരുവിമിേ ണ തഥാ തുംഗരേസന ച
20 അൈഥനം േദശൈജഃ ശുൈ ർ വാേസാഭിഃ സമേയാജയൻ
ആച്ഛന്നഃ സ തു വാേസാഭിർ ജീവന്ന് ഇവ നരർഷഭഃ
ശുശുേഭ പുരുഷവ്യാേ ാ മഹാർഹശയേനാചിതഃ
21 യാജൈകർ അഭ്യനുജ്ഞാതം േ തകർമണി നിഷ്ഠിൈതഃ
ഘൃതാവസിക്തം രാജാനം സഹ മാ ്യാ സ്വല തം
22 തുംഗപദ്മകമിേ ണ ചന്ദേനന സുഗന്ധിനാ
അൈന്യശ് ച വിവിൈധർ ഗൈന്ധർ അനൽൈപഃ സമദാഹയൻ
23 തതസ് തേയാഃ ശരീേര േത ദൃഷ്ട്വാ േമാഹവശം ഗതാ
ഹാഹാ പുേ തി കൗസല്യാ പപാത സഹസാ ഭുവി
24 താം േ ക്ഷ്യ പതിതാം ആർതാം പൗരജാനപേദാ ജനഃ
രുേരാദ സസ്വനം സർേവാ രാജഭക്ത്യാ കൃപാന്വിതഃ
25 ാന്താനീവാർതനാേദന സർവാണി ച വിചു ശുഃ
മാനുൈഷഃ സഹ ഭൂതാനി തിര്യേഗ്യാനിഗതാന്യ് അപി
26 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
സർവശഃ കൗരവാശ് ൈചവ ാണദൻ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
27 തേതാ ഭീേഷ്മാ ഽഥ വിദുേരാ രാജാ ച സഹ ബ ഭിഃ
ഉദകം ച ിേര തസ്യ സർവാശ് ച കുരു േയാഷിതഃ
28 കൃേതാദകാംസ് താൻ ആദായ പാണ്ഡവാഞ് േശാകകർശിതാൻ
സർവാഃ കൃതേയാ രാജഞ് േശാചന്ത്യഃ പര്യവാരയൻ
29 യൈഥവ പാണ്ഡവാ ഭൂമൗ സുഷുപുഃ സഹ ബാന്ധൈവഃ
തൈഥവ നാഗരാ രാജഞ് ശിശ്യിേര ാഹ്മണാദയഃ
30 തദ് അനാനന്ദം അസ്വസ്ഥം ആകുമാരം അഹൃഷ്ടവത്
ബഭൂവ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം നഗരം ദ്വാദശ ക്ഷപാഃ
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അധ്യായം 119

1 [വ്]
തതഃ ക്ഷത്താ ച രാജാ ച ഭീഷ്മശ് ച സഹ ബ ഭിഃ
ദദുഃ ാദ്ധം തദാ പാേണ്ഡാഃ സ്വധാമൃതമയം തദാ
2 കുരൂംശ് ച വി മുഖ്യാംശ് ച േഭാജയിത്വാ സഹ ശഃ
രത്നൗഘാൻ ദ്വിജമുേഖ്യേഭ്യാ ദത്ത്വാ ാമവരാൻ അപി
3 കൃതശൗചാംസ് തതസ് താംസ് തു പാണ്ഡവാൻ ഭരതർഷഭാൻ
ആദായ വിവിശുഃ പൗരാഃ പുരം വാരണസാഹ്വയം
4 സതതം സ്മാന്വതപ്യന്ത തം ഏവ ഭരതർഷഭം
പൗരജാനപദാഃ സർേവ മൃതം സ്വം ഇവ ബാന്ധവം
5 ാദ്ധാവസാേന തു തദാ ദൃഷ്ട്വാ തം ദുഃഖിതം ജനം
സംമൂഢാം ദുഃഖേശാകാർതാം വ്യാേസാ മാതരം അ വീത്
6 അതി ാന്ത സുഖാഃ കാലാഃ ത പസ്ഥിത ദാരുണാഃ
ശ്വഃ ശ്വഃ പാപീയ ദിവസാഃ പൃഥിവീ ഗതയൗവനാ
7 ബഹു മായാ സമാകീർേണാ നാനാ േദാഷസമാകുലഃ
ലുപ്തധർമ ിയാചാേരാ േഘാരഃ കാേലാ ഭവിഷ്യതി
8 ഗച്ഛ ത്വം ത്യാഗം ആസ്ഥായ യുക്താ വസ തേപാവേന
മാ ക്ഷ്യസി കുലസ്യാസ്യ േഘാരം സങ്ക്ഷയം ആത്മനഃ
9 തേഥതി സമനുജ്ഞായ സാ വിശ്യാ വീത് ഷാം
അംബിേക തവ പു സ്യ ദുർനയാത് കില ഭാരതാഃ
സാനുബന്ധാ വിനങ്ക്ഷ്യന്തി പൗരാശ് ൈചേവതി നഃ തം
10 തത് കൗസല്യാം ഇമാം ആർതാം പു േശാകാഭിപീഡിതാം
വനം ആദായ ഭ ം േത ഗച്ഛാേവാ യദി മന്യേസ
11 തേഥത്യ് ഉേക്ത അംബികയാ ഭീഷ്മം ആമ ്യ സു താ
വനം യയൗ സത്യവതീ ഷാഭ്യാം സഹ ഭാരത
12 താഃ സുേഘാരം തപഃ കൃത്വാ േദേവ്യാ ഭരതസത്തമ
േദഹം ത്യക്ത്വാ മഹാരാജ ഗതിം ഇഷ്ടാം യയുസ് തദാ
13 അവാ വന്ത േവേദാക്താൻ സം ാരാൻ പാണ്ഡവാസ് തദാ
അവർധന്ത ച േഭാഗാംസ് േത ഭുഞ്ജാനാഃ പിതൃേവശ്മനി
14 ധാർതരാൈ ശ് ച സഹിതാഃ ീഡന്തഃ പിതൃേവശ്മനി
ബാല ീഡാസു സർവാസു വിശിഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാഭവൻ
15 ജേവ ലക്ഷ്യാഭിഹരേണ േഭാേജ്യ പാംസുവികർഷേണ
ധാർതരാ ാൻ ഭീമേസനഃ സർവാൻ സ പരിമർദതി
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16 ഹർഷാദ് ഏതാൻ ീഡമാനാൻ ഗൃഹ്യ കാകനിലീയേന
ശിരഃസു ച നിഗൃൈഹ്യനാൻ േയാധയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
17 ശതം ഏേകാത്തരം േതഷാം കുമാരാണാം മഹൗജസാം
ഏക ഏവ വിമൃദ്നാതി നാതികൃ ാദ് വൃേകാദരഃ
18 പാേദഷു ച നിഗൃൈഹ്യനാൻ വിനിഹത്യ ബലാദ് ബലീ
ചകർഷ േ ാശേതാ ഭൂമൗ ഘൃഷ്ട ജാനു ശിേരാ ഽക്ഷികാൻ
19 ദശ ബാലാഞ് ജേല ീഡൻ ഭുജാഭ്യാം പരിഗൃഹ്യ സഃ
ആേസ്ത സ്മ സലിേല മഗ്നഃ മൃതാംശ് ച വിമുഞ്ചതി
20 ഫലാനി വൃക്ഷം ആരുഹ്യ ചിന്വന്തി ച േത യദാ
തദാ പാദ ഹാേരണ ഭീമഃ കമ്പയേത മം
21 ഹാര േവഗാഭിഹതാദ് മാദ് വ്യാഘൂർണിതാസ് തതഃ
സഫലാഃ പതന്തി സ്മ തം സ്താഃ കുമാരകാഃ
22 ന േത നിയുേദ്ധ ന ജേവ ന േയാഗ്യാസു കദാ ചന
കുമാരാ ഉത്തരം ച ഃ ർധമാനാ വൃേകാദരം
23 ഏവം സ ധാർതരാ ാണാം ർധമാേനാ വൃേകാദരഃ
അ ിേയ ഽതിഷ്ഠദ് അത്യന്തം ബാല്യാൻ ന േ ാഹ േചതസാ
24 തേതാ ബലം അതിഖ്യാതം ധാർതരാ ഃ താപവാൻ
ഭീമേസനസ്യ തജ്ജ്ഞാത്വാ ദുഷ്ടഭാവം അദർശയത്
25 തസ്യ ധർമാദ് അേപതസ്യ പാപാനി പരിപശ്യതഃ
േമാഹാദ് ഐശ്വര്യേലാഭാച് ച പാപാ മതിർ അജായത
26 അയം ബലവതാം േ ഷ്ഠഃ കുന്തീപുേ ാ വൃേകാദരഃ
മധ്യമഃ പാ പു ാണാം നികൃത്യാ സംനിഹന്യതാം
27 അഥ തസ്മാദ് അവരജം േജ്യഷ്ഠം ൈചവ യുധിഷ്ഠിരം

സഹ്യ ബന്ധേന ബദ്ധ്വാ ശാസിേഷ്യ വസുന്ധരാം
28 ഏവം സ നിശ്ചയം പാപഃ കൃത്വാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
നിത്യം ഏവാന്തര േ ക്ഷീ ഭീമസ്യാസീൻ മഹാത്മനഃ
29 തേതാ ജലവിഹാരാർഥം കാരയാം ആസ ഭാരത
േചല കംബലേവശ്മാനി വിചി ാണി മഹാന്തി ച
30 മാണ േകാട്യാം ഉേദ്ദശം സ്ഥലം കിം ചിദ് ഉേപത്യ ച

ീഡാവസാേന സർേവ േത ശുചി വ ാഃ സ്വല താഃ
സർവകാമസമൃദ്ധം തദന്നം ബുഭുജിേര ശൈനഃ
31 ദിവസാേന്ത പരി ാന്താ വിഹൃത്യ ച കുരൂദ്വഹാഃ
വിഹാരാവസേഥഷ്വ് ഏവ വീരാ വാസം അേരാചയൻ
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32 ഖിന്നസ് തു ബലവാൻ ഭീേമാ വ്യായാമാഭ്യധികസ് തദാ
വാഹയിത്വാ കുമാരാംസ് താഞ് ജല ീഡാ ഗതാൻ വിഭുഃ

മാണ േകാട്യാം വാസാർഥീ സുഷ്വാപാരുഹ്യ തത് സ്ഥലം
33 ശീതം വാസം സമാസാദ്യ ാേന്താ മദവിേമാഹിതഃ
നിേശ്ചഷ്ടഃ പാണ്ഡേവാ രാജൻ സുഷ്വാപ മൃതകൽപവത്
34 തേതാ ബദ്ധ്വാ ലതാ പാൈശർ ഭീമം ദുേര്യാധനഃ ശൈനഃ
ഗംഭീരം ഭീമേവഗം ച സ്ഥലാജ് ജലം അപാതയത്
35 തതഃ ബുദ്ധഃ കൗേന്തയഃ സർവം സഞ്ഛിദ്യ ബന്ധനം
ഉദതിഷ്ഠജ് ജലാദ് ഭൂേയാ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
36 സുപ്തം ചാപി പുനഃ സർൈപസ് തീക്ഷ്ണദംൈ ർ മഹാവിൈഷഃ
കുപിൈതർ ദംശയാം ആസ സർേവഷ്വ് ഏവാംഗമർമസു
37 ദം ാശ് ച ദം ിണാം േതഷാം മർമസ്വ് അപി നിപാതിതാഃ
ത്വചം ൈനവാസ്യ ബിഭിദുഃ സാരത്വാത് പൃഥുവക്ഷസഃ
38 തിബുദ്ധസ് തു ഭീമസ് താൻ സർവാൻ സർപാൻ അേപാഥയത്
സാരഥിം ചാസ്യ ദയിതം അപഹേസ്തന ജഘ്നിവാൻ
39 േഭാജേന ഭീമേസനസ്യ പുനഃ ാേക്ഷപയദ് വിഷം
കാലകൂടം നവം തീക്ഷ്ണം സംഭൃതം േലാമഹർഷണം
40 ൈവശ്യാപു സ് തദാചഷ്ട പാർഥാനാം ഹിതകാമ്യയാ
തച് ചാപി ഭുക്ത്വാജരയദ് അവികാേരാ വൃേകാദരഃ
41 വികാരം ന ഹ്യ് അജനയത് സുതീക്ഷ്ണം അപി തദ് വിഷം
ഭീമ സംഹനേനാ ഭീമസ് തദ് അപ്യ് അജരയത് തതഃ
42 ഏവം ദുേര്യാധനഃ കർണഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
അേനൈകർ അഭ പാൈയസ് താഞ് ജിഘാംസന്തി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
43 പാണ്ഡവാശ് ചാപി തത് സർവം ത്യജാനന്ന് അരിന്ദമാഃ
ഉദ്ഭാവനം അകുർവേന്താ വിദുരസ്യ മേത സ്ഥിതാഃ
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അധ്യായം 120

1 [ജ്]
കൃപസ്യാപി മഹാ ഹ്മൻ സംഭവം വ ം അർഹസി
ശരസ്തംഭാത് കഥം ജേജ്ഞ കഥം ചാ ാണ്യ് അവാപ്തവാൻ
2 [ൈവ]
മഹർേഷർ ഗതമസ്യാസീച് ഛരദ്വാൻ നാമ നാമതഃ
പു ഃ കില മഹാരാജ ജാതഃ സഹ ശൈരർ വിേഭാ
3 ന തസ്യ േവദാധ്യയേന തഥാ ബുദ്ധിർ അജായത
യഥാസ്യ ബുദ്ധിർ അഭവദ് ധനുർേവേദ പരന്തപ
4 അധിജ ർ യഥാ േവദാംസ് തപസാ ഹ്മവാദിനഃ
തഥാ സ തപേസാേപതഃ സർവാണ്യ് അ ാണ്യ് അവാപ ഹ
5 ധനുർേവദ പരത്വാച് ച തപസാ വിപുേലന ച
ഭൃശം സന്താപയാം ആസ േദവരാജം സ ഗൗതമഃ
6 തേതാ ജാലപദീം നാമ േദവകന്യാം സുേരശ്വരഃ

ാഹിേണാത് തപേസാ വിഘ്നം കുരു തേസ്യതി കൗരവ
7 സാഭിഗമ്യാ മപദം രമണീയം ശരദ്വതഃ
ധനുർ ബാണധരം ബാലാ േലാഭയാം ആസ ഗൗതമം
8 താം ഏകവസനാം ദൃഷ്ട്വാ ഗൗതേമാ ഽപ്സരസം വേന
േലാേക ഽ തിമസംസ്ഥാനാം ഉത്ഫുല്ലനയേനാ ഽഭവത്
9 ധനുശ് ച ഹി ശരാശ് ചാസ്യ കരാഭ്യാം ാപതൻ ഭുവി
േവപഥുശ് ചാസ്യ താം ദൃഷ്ട്വാ ശരീേര സമജായത
10 സ തു ജ്ഞാനഗരീയസ്ത്വാത് തപസശ് ച സമന്വയാത്
അവതേസ്ഥ മഹാ ാേജ്ഞാ ൈധേര്യണ പരേമണ ഹ
11 യസ് ത്വ് അസ്യ സഹസാ രാജൻ വികാരഃ സമപദ്യത
േതന സു ാവ േരേതാ ഽസ്യ സ ച തൻ നാവബുധ്യത
12 സ വിഹായാ മം തം ച താം ൈചവാപ്സരസം മുനിഃ
ജഗാമ േരതസ് തത് തസ്യ ശരസ്തംേബ പപാത ഹ
13 ശരസ്തംേബ ച പതിതം ദ്വിധാ തദ് അഭവൻ നൃപ
തസ്യാഥ മിഥുനം ജേജ്ഞ ഗൗതമസ്യ ശരദ്വതഃ
14 മൃഗയാം ചരേതാ രാജ്ഞഃ ശന്തേനാസ് തു യദൃച്ഛയാ
കശ് ചിത് േസനാ ചേരാ ഽരേണ്യ മിഥുനം തദ് അപശ്യത
15 ധനുശ് ച സശരം ദൃഷ്ട്വാ തഥാ കൃഷ്ണാജിനാനി ച
വ്യവസ്യ ാഹ്മണാപത്യം ധനുർേവദാന്തഗസ്യ തത്
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സ രാേജ്ഞ ദർശയാം ആസ മിഥുനം സശരം തദാ
16 സ തദ് ആദായ മിഥുനം രാജാഥ കൃപയാന്വിതഃ
ആജഗാമ ഗൃഹാൻ ഏവ മമ പു ാവ് ഇതി വൻ
17 തതഃ സംവർധയാം ആസ സം ാൈരശ് ചാപ്യ് അേയാജയത്
ഗൗതേമാ ഽപി തദാേപത്യ ധനുർേവദ പേരാ ഽഭവത്
18 കൃപയാ യൻ മയാ ബാലാവ് ഇമൗ സംവർധിതാവ് ഇതി
തസ്മാത് തേയാർ നാമ ചേ തദ് ഏവ സ മഹീപതിഃ
19 നിഹിതൗ ഗൗതമസ് ത തപസാ താവ് അവിന്ദത
ആഗമ്യ ചാൈസ്മ േഗാ ാദി സർവം ആഖ്യാതവാംസ് തദാ
20 ചതുർവിധം ധനുർേവദം അ ാണി വിവിധാനി ച
നിഖിേലനാസ്യ തത് സർവം ഗുഹ്യം ആഖ്യാതവാംസ് തദാ
േസാ ഽചിേരൈണവ കാേലന പരമാചാര്യതാം ഗതഃ
21 തേതാ ഽധിജ ഃ സർേവ േത ധനുർേവദം മഹാരഥാഃ
ധൃതരാ ാത്മജാശ് ൈചവ പാണ്ഡവാശ് ച മഹാബലാഃ
വൃഷ്ണയശ് ച നൃപാശ് ചാേന്യ നാനാേദശസമാഗതാഃ
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അധ്യായം 121

1 [ൈവ]
വിേശഷാർഥീ തേതാ ഭീഷ്മഃ പൗ ാണാം വിനേയപ്സയാ
ഇഷ്വ ജ്ഞാൻ പര്യപൃച്ഛദ് ആചാര്യാൻ വീര്യസംമതാൻ
2 നാൽപധീർ നാമഹാ ഭാഗസ് തഥാനാനാ േകാവിദഃ
നാേദവ സേത്ത്വാ വിനേയത് കുരൂൻ അേ മഹാബലാൻ
3 മഹർഷിസ് തു ഭരദ്വാേജാ ഹവിർധാേന ചരൻ പുരാ
ദദർശാപ്സരസം സാക്ഷാദ് ഘൃതാചീം ആ താം ഋഷിഃ
4 തസ്യാ വായുഃ സമു േതാ വസനം വ്യപകർഷത
തേതാ ഽസ്യ േരതശ് ച ന്ദ തദ് ഋഷിർ േ ാണ ആദേധ
5 തസ്മിൻ സമഭവദ് േ ാണഃ കലേശ തസ്യ ധീമതഃ
അധ്യഗീഷ്ട സ േവദാംശ് ച േവദാംഗാനി ച സർവശഃ
6 അഗ്നിേവശ്യം മഹാഭാഗം ഭരദ്വാജഃ താപവാൻ

ത്യപാദയദ് ആേഗ്നയം അ ധർമഭൃതാം വരഃ
7 അഗ്നി ജ് ജാതഃ സ മുനിസ് തേതാ ഭരതസത്തമ
ഭാരദ്വാജം തദാേഗ്നയം മഹാ ം ത്യപാദയത്
8 ഭരദ്വാജ സഖാ ചാസീത് പൃഷേതാ നാമ പാർഥിവഃ
തസ്യാപി പേദാ നാമ തദാ സമഭവത് സുതഃ
9 സ നിത്യം ആ മം ഗത്വാ േ ാേണന സഹ പാർഷതഃ
ചി ീഡാധ്യയനം ൈചവ ചകാര ക്ഷ ിയർഷഭഃ
10 തേതാ വ്യതീേത പൃഷേത സ രാജാ പേദാ ഽഭവത്
പാഞ്ചാേലഷു മഹാബാഹുർ ഉത്തേരഷു നേരശ്വരഃ
11 ഭരദ്വാേജാ ഽപി ഭഗവാൻ ആരുേരാഹ ദിവം തദാ
തതഃ പിതൃനിയുക്താത്മാ പു േലാഭാൻ മഹായശാഃ
ശാരദ്വതീം തേതാ േ ാണഃ കൃപീം ഭാര്യാം അവിന്ദത
12 അഗ്നിേഹാേ ച ധർേമ ച ദേമ ച സതതം രതാ
അലഭദ് ഗൗതമീ പു ം അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
13 സ ജാതമാേ ാ വ്യനദദ് യൈഥേവാൈച്ചഃ വാ ഹയഃ
തച് ത്വാന്തർഹിതം ഭൂതം അന്തരിക്ഷസ്ഥം അ വീത്
14 അശ്വേസ്യവാസ്യ യത് സ്ഥാമ നദതഃ ദിേശാ ഗതം
അശ്വത്ഥാൈമവ ബാേലാ ഽയം തസ്മാൻ നാമ്നാ ഭവിഷ്യതി
15 സുേതന േതന സു ീേതാ ഭാരദ്വാജസ് തേതാ ഽഭവത്
തൈ വ ച വസൻ ധീമാൻ ധനുർേവദ പേരാ ഽഭവത്
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16 സ ശു ാവ മഹാത്മാനം ജാമദഗ്ന്യം പരന്തപം
ാഹ്മേണഭ്യസ് തദാ രാജൻ ദിത്സന്തം വസു സർവശഃ

17 വനം തു സ്ഥിതം രാമം ഭാരദ്വാജസ് തദാ വീത്
ആഗതം വിത്തകാമം മാം വിദ്ധി േ ാണം ദ്വിജർഷഭം
18 [രാമ]
ഹിരണ്യം മമ യച് ചാന്യദ് വസു കിം ചന വിദ്യേത

ാഹ്മേണേഭ്യാ മയാ ദത്തം സർവം ഏവ തേപാധന
19 തൈഥേവയം ധരാ േദവീ സാഗരാന്താ സപത്തനാ
കശ്യപായ മയാ ദത്താ കൃത്സ്നാ നഗരമാലിനീ
20 ശരീരമാ ം ഏവാദ്യ മേയദം അവേശഷിതം
അ ാണി ച മഹാർഹാണി ശ ാണി വിവിധാനി ച
വൃണീഷ്വ കിം യച്ഛാമി തുഭ്യം േ ാണ വദാശു തത്
21 [േ ാണ]
അ ാണി േമ സമ ാണി സസംഹാരാണി ഭാർഗവ
സ േയാഗ രഹസ്യാനി ദാതും അർഹസ്യ് അേശഷതഃ
22 [ൈവ]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തതസ് തൈസ്മ ാദാദ് അ ാണി ഭാർഗവഃ
സരഹസ്യ തം ൈചവ ധനുർേവദം അേശഷതഃ
23 തിഗൃഹ്യ തു തത് സർവം കൃതാേ ാ ദ്വിജസത്തമഃ

ിയം സഖായം സു ീേതാ ജഗാമ പദം തി
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അധ്യായം 122

1 [ൈവ]
തേതാ പദം ആസാദ്യ ഭരദ്വാജഃ താപവാൻ
അ വീത് പാർഷതം രാജൻ സഖായം വിദ്ധി മാം ഇതി
2 [ പദ]
അകൃേതയം തവ ജ്ഞാ ഹ്മൻ നാതിസമഞ്ജസീ
യൻ മാം വീഷി സഭം സഖാ േത ഽഹം ഇതി ദ്വിജ
3 ന ഹി രാജ്ഞാം ഉദീർണാനാം ഏവം ഭൂൈതർ നൈരഃ ക്വ ചിത്
സഖ്യം ഭവതി മന്ദാത്മഞ് ിയാ ഹീൈനർ ധനച ൈതഃ
4 സൗഹൃദാന്യ് അപി ജീര്യേന്ത കാേലന പരിജീര്യതാം
സൗഹൃദം േമ ത്വയാ ഹ്യ് ആസീത് പൂർവം സാമർഥ്യ ബന്ധനം
5 ന സഖ്യം അജരം േലാേക ജാതു ദൃേശ്യത കർഹി ചിത്
കാേമാ ൈവനം വിഹരതി േ ാധശ് ൈചനം വൃശ്ചതി
6 ൈമവം ജീർണം ഉപാസിഷ്ഠാഃ സഖ്യം നവം ഉപാകുരു
ആസീത് സഖ്യം ദ്വിജേ ഷ്ഠ ത്വയാ േമ ഽർഥനിബന്ധനം
7 ന ദരിേ ാ വസുമേതാ നാവിദ്വാൻ വിദുഷഃ സഖാ
ശൂരസ്യ ന സഖാ ീബഃ സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യേത
8 യേയാർ ഏവ സമം വിത്തം യേയാർ ഏവ സമം കുലം
തേയാഃ സഖ്യവിവാഹശ് ച ന തു പുഷ്ടവിപുഷ്ടേയാഃ
9 നാേ ാ ിയഃ േ ാ ിയസ്യ നാരഥീ രഥിനഃ സഖാ
നാരാജ്ഞാ സംഗതം രാജ്ഞഃ സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യേത
10 [ൈവ]

പേദൈനവം ഉക്തസ് തു ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
മുഹൂർതം ചിന്തയാം ആസ മന നാഭിപരി തഃ
11 സ വിനിശ്ചിത്യ മനസാ പാഞ്ചാലം തി ബുദ്ധിമാൻ
ജഗാമ കുരുമുഖ്യാനാം നഗരം നാഗസാഹ്വയം
12 കുമാരാസ് ത്വ് അഥ നി മ്യ സേമതാ ഗജസാഹ്വയാത്

ീഡേന്താ വീടയാ ത വീരാഃ പര്യചരൻ മുദാ
13 പപാത കൂേപ സാ വീടാ േതഷാം ൈവ ീഡതാം തദാ
ന ച േത ത്യപദ്യന്ത കർമ വീേടാപലബ്ധേയ
14 അഥ േ ാണഃ കുമാരാംസ് താൻ ദൃഷ്ട്വാ കൃത്യവതസ് തദാ

ഹസ്യ മന്ദം ൈപശല്യാദ് അഭ്യഭാഷത വീര്യവാൻ
15 അേഹാ നു ധിഗ് ബലം ക്ഷാ ം ധിഗ് ഏതാം വഃ കൃതാ താം
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ഭരതസ്യാന്വേയ ജാതാ േയ വീടാം നാധിഗച്ഛത
16 ഏഷ മുഷ്ടിർ ഇഷീകാണാം മയാേ ണാഭിമ ിതഃ
അസ്യ വീര്യം നിരീക്ഷധ്വം യദ് അന്യസ്യ ന വിദ്യേത
17 േവത്സ്യാമീഷീകയാ വീടാം താം ഇഷീകാം അഥാന്യയാ
താം അന്യയാ സമാേയാേഗാ വീടായാ ഹേണ മമ
18 തദ് അപശ്യൻ കുമാരാസ് േത വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചനാഃ
അേവഷ്ക്യ േചാ താം വീടാം വീടാ േവദ്ധാരം അ വൻ
19 അഭിവാദയാമേഹ ഹ്മൻ ൈനതദ് അേന്യഷു വിദ്യേത
േകാ ഽസി കം ത്വാഭിജാനീേമാ വയം കിം കരവാമേഹ
20 [േ ാണ]
ആചക്ഷ്വധ്വം ച ഭീഷ്മായ രൂേപണ ച ഗുൈണശ് ച മാം
സ ഏവ സുമഹാബുദ്ധിഃ സാ തം തിപത്സ്യേത
21 [ൈവ]
തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ ഭീഷ്മം ഊചുഃ പിതാമഹം

ാഹ്മണസ്യ വചസ് തഥ്യം തച് ച കർമവിേശഷവത്
22 ഭീഷ്മഃ ത്വാ കുമാരാണാം േ ാണം തം ത്യജാനത
യുക്തരൂപഃ സ ഹി ഗുരുർ ഇത്യ് ഏവം അനുചിന്ത്യ ച
23 അൈഥനം ആനീയ തദാ സ്വയം ഏവ സുസത്കൃതം
പരിപ ച്ഛ നിപുണം ഭീഷ്മഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
േഹതും ആഗമേന തസ്യ േ ാണഃ സർവം ന്യേവദയത്
24 മഹർേഷർ അഗ്നിേവശ്യസ്യ സകാശം അഹം അച ത
അ ാർഥം അഗമം പൂർവം ധനുർേവദ ജിഘൃക്ഷയാ
25 ഹ്മ ചാരീ വിനീതാത്മാ ജടിേലാ ബഹുലാഃ സമാഃ
അവസം ത സുചിരം ധനുർേവദ ചികീർഷയാ
26 പാഞ്ചാലരാജപു സ് തു യജ്ഞേസേനാ മഹാബലഃ
മയാ സഹാകേരാദ് വിദ്യാം ഗുേരാഃ ാമ്യൻ സമാഹിതഃ
27 സ േമ ത സഖാ ചാസീദ് ഉപകാരീ ിയശ് ച േമ
േതനാഹം സഹ സംഗമ്യ രതവാൻ സുചിരം ബത
ബാല്യാത് ഭൃതി കൗരവ്യ സഹാധ്യയനം ഏവ ച
28 സ സമാസാദ്യ മാം ത ിയകാരീ ിയംവദഃ
അ വീദ് ഇതി മാം ഭീഷ്മ വചനം ീതിവർധനം
29 അഹം ിയതമഃ പു ഃ പിതുർ േ ാണ മഹാത്മനഃ
അഭിേഷക്ഷ്യതി മാം രാേജ്യ സപാഞ്ചാേല്യാ യദാ തദാ
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30 ത്വദ് േഭാജ്യം ഭവിതാ രാജ്യം സേഖ സേത്യന േത ശേപ
മമ േഭാഗാശ് ച വിത്തം ച ത്വദധീനം സുഖാനി ച
31 ഏവം ഉക്തഃ വ ാജ കൃതാേ ാ ഽഹം ധേനപ്സയാ
അഭിഷിക്തം ച ൈത്വനം കൃതാർേഥാ ഽസ്മീതി ചിന്തയൻ
32 ിയം സഖായം സു ീേതാ രാജ്യസ്ഥം പുനർ ആ ജം
സംസ്മരൻ സംഗമം ൈചവ വചനം ൈചവ തസ്യ തത്
33 തേതാ പദം ആഗമ്യ സഖിപൂർവം അഹം േഭാ
അ വം പുരുഷവ്യാ സഖായം വിദ്ധി മാം ഇതി
34 ഉപസ്ഥിതം തു പദഃ സഖിവച് ചാഭിസംഗതം
സ മാം നിരാകാരം ഇവ ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
35 അകൃേതയം തവ ജ്ഞാ ഹ്മൻ നാതിസമഞ്ജസീ
യദ് ആത്ഥ മാം ത്വം സഭം സഖാ േത ഽഹം ഇതി ദ്വിജ
36 ന ഹി രാജ്ഞാം ഉദീർണാനാം ഏവം ഭൂൈതർ നൈരഃ ക്വ ചിത്
സഖ്യം ഭവതി മന്ദാത്മഞ് ിയാ ഹീൈനർ ധനച ൈതഃ
37 നാേ ാ ിയഃ േ ാ ിയസ്യ നാരഥീ രഥിനഃ സഖാ
നാരാജാ പാർഥിവസ്യാപി സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യേത
38 പേദൈനവം ഉേക്താ ഽഹം മന നാഭിപരി തഃ
അഭ്യാഗച്ഛം കുരൂൻ ഭീഷ്മ ശിൈഷ്യർ അർഥീ ഗുണാന്വിൈതഃ
39 തിജ ാഹ തം ഭീേഷ്മാ ഗുരും പാ സുൈതഃ സഹ
പൗ ാൻ ആദായ താൻ സർവാൻ വസൂനി വിവിധാനി ച
40 ശിഷ്യാ ഇതി ദദൗ രാജൻ േ ാണായ വിധിപൂർവകം
സ ച ശിഷ്യാൻ മേഹഷ്വാസഃ തിജ ാഹ കൗരവാൻ
41 തിഗൃഹ്യ ച താൻ സർവാൻ േ ാേണാ വചനം അ വീത്
രഹസ്യ് ഏകഃ തീതാത്മാ കൃേതാപസദനാംസ് തദാ
42 കാര്യം േമ കാങ്ക്ഷിതം കിം ചിദ് ധൃദി സമ്പരിവർതേത
കൃതാൈ സ് തത് േദയം േമ തദ് ഋതം വദതാനഘാഃ
43 തച് ത്വാ കൗരേവയാസ് േത തൂഷ്ണീം ആസൻ വിശാം പേത
അർജുനസ് തു തതഃ സർവം തിജേജ്ഞ പരന്തപഃ
44 തേതാ ഽർജുനം മൂർധ്നി തദാ സമാ ായ പുനഃ പുനഃ

ീതിപൂർവം പരിഷ്വജ്യ രുേരാദ മുദാ തദാ
45 തേതാ േ ാണഃ പാ പു ാൻ അ ാണി വിവിധാനി ച

ാഹയാം ആസ ദിവ്യാനി മാനുഷാണി ച വീര്യവാൻ
46 രാജപു ാസ് തൈഥവാേന്യ സേമത്യ ഭരതർഷഭ
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അഭിജ സ് തേതാ േ ാണം അ ാർേഥ ദ്വിജസത്തമം
വൃഷ്ണയശ് ചാന്ധകാശ് ൈചവ നാനാേദശ്യാശ് ച പാർഥിവാഃ
47 സൂതപു ശ് ച രാേധേയാ ഗുരും േ ാണം ഇയാത് തദാ

ർധമാനസ് തു പാർേഥന സൂതപുേ ാ ഽത്യമർഷണഃ
ദുേര്യാധനം ഉപാ ിത്യ പാണ്ഡവാൻ അത്യമന്യത
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അധ്യായം 123

1 [ൈവ]
അർജുനസ് തു പരം യത്നം ആതേസ്ഥ ഗുരു പൂജേന
അേ ച പരമം േയാഗം ിേയാ േ ാണസ്യ ചാഭവത്
2 േ ാേണന തു തദാഹൂയ രഹസ്യ് ഉേക്താ ഽന്നസാധകഃ
അന്ധകാേര ഽർജുനായാന്നം ന േദയം േത കഥം ചന
3 തതഃ കദാ ചിദ് ഭുഞ്ജാേന വവൗ വായുർ അർജുേന
േതന ത ദീപ്തഃ സ ദീപ്യമാേനാ നിവാപിതഃ
4 ഭുങ്ക്ത ഏവാർജുേനാ ഭക്തം ന ചാസ്യാസ്യാദ് വ്യമുഹ്യത
ഹസ്തസ് േതജസ്വിേനാ നിത്യം അന്ന ഹണ കാരണാത്
തദ് അഭ്യാസകൃതം മത്വാ രാ ാവ് അഭ്യസ്ത പാണ്ഡവഃ
5 തസ്യ ജ്യാതലനിർേഘാഷം േ ാണഃ ശു ാവ ഭാരത
ഉേപത്യ ൈചനം ഉത്ഥായ പരിഷ്വേജ്യദം അ വീത്
6 യതിേഷ്യ തഥാ കർതും യഥാ നാേന്യാ ധനുർധരഃ
ത്വത്സേമാ ഭവിതാ േലാേക സത്യം ഏതദ് വീമി േത
7 തേതാ േ ാേണാ ഽർജുനം ഭൂേയാ രേഥഷു ച ഗേജഷു ച
അേശ്വഷു ഭൂമാവ് അപി ച രണശിക്ഷാം അശിക്ഷയത്
8 ഗദായുേദ്ധ ഽസി ചര്യായാം േതാമര ാസശക്തിഷു
േ ാണഃ സങ്കീർണ യുേദ്ധഷു ശിക്ഷയാം ആസ പാണ്ഡവം
9 തസ്യ തത് കൗശലം ദൃഷ്ട്വാ ധനുർേവദ ജിഘൃക്ഷവഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച സമാജ ഃ സഹ ശഃ
10 തേതാ നിഷാദരാജസ്യ ഹിരണ്യധനുഷഃ സുതഃ
ഏകലേബ്യാ മഹാരാജ േ ാണം അഭ്യാജഗാമ ഹ
11 ന സ തം തിജ ാഹ ൈനഷാദിർ ഇതി ചിന്തയൻ
ശിഷ്യം ധനുഷി ധർമജ്ഞസ് േതഷാം ഏവാന്വേവക്ഷയാ
12 സ തു േ ാണസ്യ ശിരസാ പാദൗ ഗൃഹ്യ പരന്തപഃ
അരണ്യം അനുസ ാപ്തഃ കൃത്വാ േ ാണം മഹീ മയം
13 തസ്മിന്ന് ആചാര്യ വൃത്തിം ച പരമാം ആസ്ഥിതസ് തദാ
ഇഷ്വേ േയാഗം ആതേസ്ഥ പരം നിയമം ആസ്ഥിതഃ
14 പരയാ ദ്ധയാ യുേക്താ േയാേഗന പരേമണ ച
വിേമാക്ഷാദാന സന്ധാേന ലഘുത്വം പരം ആപ സഃ
15 അഥ േ ാണാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ കദാ ചിത് കുരുപാണ്ഡവാഃ
രൈഥർ വിനിര്യയുഃ സർേവ മൃഗയാം അരിമർദനാഃ
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16 തേ ാപകരണം ഗൃഹ്യ നരഃ കശ് ചിദ് യദൃച്ഛയാ
രാജന്ന് അനുജഗാൈമകഃ ശ്വാനം ആദായ പാണ്ഡവാൻ
17 േതഷാം വിചരതാം ത തത് തത് കർമ ചികീർഷതാം
ശ്വാ ചരൻ സ വേന മൂേഢാ ൈനഷാദിം തി ജഗ്മിവാൻ
18 സ കൃഷ്ണം മലദിഗ്ധാംഗം കൃഷ്ണാജിനധരം വേന
ൈനഷാദിം ശ്വാ സമാലക്ഷ്യ ഭഷംസ് തസ്ഥൗ തദ് അന്തിേക
19 തദാ തസ്യാഥ ഭഷതഃ ശുനഃ സപ്തശരാൻ മുേഖ
ലാഘവം ദർശയന്ന് അേ മുേമാച യുഗപദ് യഥാ
20 സ തു ശ്വാ ശരപൂർണാസ്യഃ പാണ്ഡവാൻ ആജഗാമ ഹ
തം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാ വീരാ വിസ്മയം പരമം യയുഃ
21 ലാഘവം ശബ്ദേവധിത്വം ദൃഷ്ട്വാ തത്പരമം തദാ
േ ക്ഷ്യ തം ീഡിതാശ് ചാസൻ ശശംസുശ് ച സർവശഃ
22 തം തേതാ ഽേന്വഷമാണാസ് േത വേന വനനിവാസിനം
ദദൃശുഃ പാണ്ഡവാ രാജന്ന് അസ്യന്തം അനിശം ശരാൻ
23 ന ൈചനം അഭ്യജാനംസ് േത തദാ വികൃതദർശനം
അൈഥനം പരിപ ഃ േകാ ഭവാൻ കസ്യ േവത്യ് ഉത
24 [ഏകലവ്യ]
നിഷാദാധിപേതർ വീരാ ഹിരണ്യധനുഷഃ സുതം
േ ാണശിഷ്യം ച മാം വിത്തധനുർേവദ കൃത മം
25 [ൈവ]
േത തം ആജ്ഞായ തേത്ത്വന പുനർ ആഗമ്യ പാണ്ഡവാഃ
യഥാവൃത്തം ച േത സർവം േ ാണായാചഖ ർ അദ്ഭുതം
26 കൗേന്തയസ് ത്വ് അർജുേനാ രാജന്ന് ഏകലവ്യം അനുസ്മരൻ
രേഹാ േ ാണം സമാഗമ്യ ണയാദ് ഇദം അ വീത്
27 നന്വ് അഹം പരിരൈഭ്യകഃ ീതിപൂർവം ഇദം വചഃ
ഭവേതാേക്താ ന േമ ശിഷ്യസ് ത്വദ് വിശിേഷ്ടാ ഭവിഷ്യതി
28 അഥ കസ്മാൻ മദ്വിശിേഷ്ടാ േലാകാദ് അപി ച വീര്യവാൻ
അസ്ത്യ് അേന്യാ ഭവതഃ ശിേഷ്യാ നിഷാദാധിപേതഃ സുതഃ
29 മുഹൂർതം ഇവ തം േ ാണശ് ചിന്തയിത്വാ വിനിശ്ചയം
സവ്യസാചിനം ആദായ ൈനഷാദിം തി ജഗ്മിവാൻ
30 ദദർശ മലദിഗ്ധാംഗം ജടിലം ചീരവാസസം
ഏകലവ്യം ധനുഷ്പാണിം അസ്യന്തം അനിശം ശരാൻ
31 ഏകലവ്യസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ േ ാണം ആയാന്തം അന്തികാത്
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അഭിഗേമ്യാപസംഗൃഹ്യ ജഗാമ ശിരസാ മഹീം
32 പൂജയിത്വാ തേതാ േ ാണം വിധിവത് സ നിഷാദജഃ
നിേവദ്യ ശിഷ്യം ആത്മാനം തസ്ഥൗ ാഞ്ജലിർ അ തഃ
33 തേതാ േ ാേണാ ഽ വീദ് രാജന്ന് ഏകലവ്യം ഇദം വചഃ
യദി ശിേഷ്യാ ഽസി േമ തൂർണം േവതനം സ ദീയതാം
34 ഏകലവ്യസ് തു തച് ത്വാ ീയമാേണാ ഽ വീദ് ഇദം
കിം യച്ഛാമി ഭഗവന്ന് ആജ്ഞാപയതു മാം ഗുരുഃ
35 ന ഹി കിം ചിദ് അേദയം േമ ഗുരേവ ഹ്മവിത്തമ
തം അ വീത് ത്വയാംഗുേഷ്ഠാ ദക്ഷിേണാ ദീയതാം മമ
36 ഏകലവ്യസ് തു തച് ത്വാ വേചാ േ ാണസ്യ ദാരുണം

തിജ്ഞാം ആത്മേനാ രക്ഷൻ സേത്യ ച നിരതഃ സദാ
37 തൈഥവ ഹൃഷ്ടവദനസ് തൈഥവാദീന മാനസഃ
ഛിത്ത്വാവിചാര്യ തം ാദാദ് േ ാണായാംഗുഷ്ഠം ആത്മനഃ
38 തതഃ പരം തു ൈനഷാദിർ അംഗുലീഭിർ വ്യകർഷത
ന തഥാ സ തു ശീേ ാ ഽഭൂദ് യഥാപൂർവം നരാധിപ
39 തേതാ ഽർജുനഃ ീതമനാ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
േ ാണശ് ച സത്യവാഗ് ആസീൻ നാേന്യാ ഽഭ്യഭവദ് അർജുനം
40 േ ാണസ്യ തു തദാ ശിഷ്യൗ ഗദാ േയാഗ്യാം വിേശഷതഃ
ദുേര്യാധനശ് ച ഭീമശ് ച കുരൂണാം അഭ്യഗച്ഛതാം
41 അശ്വത്ഥാമാ രഹേസ്യഷു സർേവഷ്വ് അഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
തഥാതി പുരുഷാൻ അന്യാൻ സാരുകൗ യമജാവ് ഉഭൗ
യുധിഷ്ഠിേരാ രഥേ ഷ്ഠഃ സർവ തു ധനഞ്ജയഃ
42 സ്ഥിതഃ സാഗരാന്തായാം രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
ബുദ്ധിേയാഗബേലാത്സാൈഹഃ സർവാേ ഷു ച പാണ്ഡവഃ
43 അേ ഗുർവ് അനുരാേഗ ച വിശിേഷ്ടാ ഽഭവദ് അർജുനഃ
തുേല്യഷ്വ് അേ ാപേദേശഷു സൗഷ്ഠേവന ച വീര്യവാൻ
ഏകഃ സർവകുമാരാണാം ബഭൂവാതിരേഥാ ഽർജുനഃ
44 ാണാധികം ഭീമേസനം കൃതവിദ്യം ധനഞ്ജയം
ധാർതരാ ാ ദുരാത്മാേനാ നാമൃഷ്യന്ത നരാധിപ
45 താംസ് തു സർവാൻ സമാനീയ സർവവിദ്യാസു നിഷ്ഠിതാൻ
േ ാണഃ ഹരണ ജ്ഞാേന ജിജ്ഞാസുഃ പുരുഷർഷഭ
46 കൃ ിമം ഭാസം ആേരാപ്യ വൃക്ഷാേ ശിൽപിഭിഃ കൃതം
അവിജ്ഞാതം കുമാരാണാം ലക്ഷ്യഭൂതം ഉപാദിശത്
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47 [േ ാണ]
ശീ ം ഭവന്തഃ സർേവ ൈവ ധനൂംഷ്യ് ആദായ സത്വരാഃ
ഭാസം ഏതം സമുദ്ദിശ്യ തിഷ്ഠന്താം സംഹിേതഷവഃ
48 മദ്വാക്യസമകാലം ച ശിേരാ ഽസ്യ വിനിപാത്യതാം
ഏൈകകേശാ നിേയാക്ഷ്യാമി തഥാ കുരുത പു കാഃ
49 [ൈവ]
തേതാ യുധിഷ്ഠിരം പൂർവം ഉവാചാംഗിരസാം വരഃ
സന്ധത്സ്വ ബാണം ദുർധർഷം മദ്വാക്യാേന്ത വിമുഞ്ച ച
50 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ പൂർവം ധനുർ ഗൃഹ്യ മഹാരവം
തസ്ഥൗ ഭാസം സമുദ്ദിശ്യ ഗുരുവാക്യ േചാദിതഃ
51 തേതാ വിതതധന്വാനം േ ാണസ് തം കുരുനന്ദനം
സ മുഹൂർതാദ് ഉവാേചദം വചനം ഭരതർഷഭ
52 പശ്യസ്യ് ഏനം മാ സ്ഥം ഭാസം നരവരാത്മജ
പശ്യാമീത്യ് ഏവം ആചാര്യം ത വാച യുധിഷ്ഠിരഃ
53 സ മുഹൂർതാദ് ഇവ പുനർ േ ാണസ് തം ത്യഭാഷത
അഥ വൃക്ഷം ഇമം മാം വാ ാതൄൻ വാപി പശ്യസി
54 തം ഉവാച സ കൗേന്തയഃ പശ്യാമ്യ് ഏനം വന തിം
ഭവന്തം ച തഥാ ാതൄൻ ഭാസം േചതി പുനഃ പുനഃ
55 തം ഉവാചാപസർേപതി േ ാേണാ ഽ ീത മനാ ഇവ
ൈനതച് ഛക്യം ത്വയാ േവ ം ലക്ഷ്യം ഇത്യ് ഏവ കുത്സയൻ
56 തേതാ ദുേര്യാധനാദീംസ് താൻ ധാർതരാ ാൻ മഹായശാഃ
േതൈനവ മേയാേഗന ജിജ്ഞാസുഃ പര്യപൃച്ഛത
57 അന്യാംശ് ച ശിഷ്യാൻ ഭീമാദീൻ രാജ്ഞശ് ൈചവാന്യ േദശജാൻ
തഥാ ച സർേവ സർവം തത് പശ്യാമ ഇതി കുത്സിതാഃ
58 തേതാ ധനഞ്ജയം േ ാണഃ സ്മയമാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
ത്വേയദാനീം ഹർതവ്യം ഏതൽ ലക്ഷ്യം നിശമ്യതാം
59 മദ്വാക്യസമകാലം േത േമാക്തേവ്യാ ഽ ഭേവച് ഛരഃ
വിതത്യ കാർമുകം പു തിഷ്ഠ താവൻ മുഹൂർതകം
60 ഏവം ഉക്തഃ സവ്യസാചീ മണ്ഡലീകൃതകാർമുകഃ
തസ്ഥൗ ലക്ഷ്യം സമുദ്ദിശ്യാ ഗുരുവാക്യ േചാദിതഃ
61 മുഹൂർതാദ് ഇവ തം േ ാണസ് തൈഥവ സമഭാഷത
പശ്യസ്യ് ഏനം സ്ഥിതം ഭാസം മം മാം അപി േവത്യ് ഉത
62 പശ്യാമ്യ് ഏനം ഭാസം ഇതി േ ാണം പാർേഥാ ഽഭ്യഭാഷത
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ന തു വൃക്ഷം ഭവന്തം വാ പശ്യാമീതി ച ഭാരത
63 തതഃ ീതമനാ േ ാേണാ മുഹൂർതാദ് ഇവ തം പുനഃ

ത്യഭാഷത ദുർധർഷഃ പാണ്ഡവാനാം രഥർഷഭം
64 ഭാസം പശ്യസി യദ്യ് ഏനം തഥാ ഹി പുനർ വചഃ
ശിരഃ പശ്യാമി ഭാസസ്യ ന ഗാ ം ഇതി േസാ ഽ വീത്
65 അർജുേനൈനവം ഉക്തസ് തു േ ാേണാ ഹൃഷ്ടതനൂ രുഹഃ
മുഞ്ചേസ്വത്യ് അ വീത് പാർഥം സ മുേമാചാവിചാരയൻ
66 തതസ് തസ്യ നഗസ്ഥസ്യ േരണ നിശിേതന ഹ
ശിര ഉത്കൃത്യ തരസാ പാതയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
67 തസ്മിൻ കർമണി സംസിേദ്ധ പര്യശ്വജത ഫൽഗുനം
േമേന ച പദം സംേഖ്യ സാനുബന്ധം പരാജിതം
68 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ സശിേഷ്യാ ഽംഗിരസാം വരഃ
ജഗാമ ഗംഗാം അഭിേതാ മജ്ജിതും ഭരതർഷഭ
69 അവഗാഢം അേഥാ േ ാണം സലിേല സലിേല ചരഃ

ാേഹാ ജ ാഹ ബലവാഞ് ജംഘാേന്ത കാലേചാദിതഃ
70 സ സമർേഥാ ഽപി േമാക്ഷായ ശിഷ്യാൻ സർവാൻ അേചാദയത്

ാഹം ഹത്വാ േമാക്ഷയധ്വം മാം ഇതി ത്വരയന്ന് ഇവ
71 തദ് വാക്യസമകാലം തു ബീഭ ർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ആവാൈപഃ പഞ്ചഭിർ ാഹം മഗ്നം അംഭസ്യ് അതാഡയത്
ഇതേര തു വിസംമൂഢാസ് ത ത േപദിേര
72 തം ച ദൃഷ്ട്വാ ിേയാേപതം േ ാേണാ ഽമന്യാത പാണ്ഡവം
വിശിഷ്ടം സർവശിേഷ്യഭ്യഃ ീതിമാംശ് ചാഭവത് തദാ
73 സ പാർഥ ബാൈണർ ബഹുധാ ഖണ്ഡശഃ പരികൽപിതഃ

ാഹഃ പഞ്ചത്വം ആേപേദ ജംഘാം ത്യക്ത്വാ മഹാത്മനഃ
74 അഥാ വീൻ മഹാത്മാനം ഭാരദ്വാേജാ മഹാരഥം
ഗൃഹാേണദം മഹാബാേഹാ വിശിഷ്ടം അതിദുർധരം
അ ം ഹ്മശിേരാ നാമ സ േയാഗ നിവർതനം
75 ന ച േത മാനുേഷഷ്വ് ഏതത് േയാക്തവ്യം കഥം ചന
ജഗദ് വിനിർദേഹദ് ഏതദ് അൽപേതജസി പാതിതം
76 അസാമാന്യം ഇദം താത േലാേകഷ്വ് അ ം നിഗദ്യേത
തദ് ധാരേയഥാഃ യതഃ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
77 ബാേധതാമാനുഷഃ ശ ർ യദാ ത്വാം വീര കശ് ചന
തദ് വധായ യുഞ്ജീഥാസ് തദാ ം ഇദം ആഹേവ
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78 തേഥതി തത് തി ത്യ ബീഭ ഃ സ കൃതാഞ്ജലിഃ
ജ ാഹ പരമാ ം തദാഹ ൈചനം പുനർ ഗുരുഃ
ഭവിതാ ത്വത്സേമാ നാന്യഃ പുമാംൽ േലാേക ധനുർധരഃ
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അധ്യായം 124

1 [ൈവ]
കൃതാ ാൻ ധാർതരാ ാംശ് ച പാ പു ാംശ് ച ഭാരത
ദൃഷ്ട്വാ േ ാേണാ ഽ വീദ് രാജൻ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
2 കൃപസ്യ േസാമദത്തസ്യ ബാ ീകസ്യ ച ധീമതഃ
ഗാംേഗയസ്യ ച സാംനിേധ്യ വ്യാസസ്യ വിദുരസ്യ ച
3 രാജൻ സ ാപ്തവിധ്യാസ് േത കുമരാഃ കുരുസത്തമ
േത ദർശേയയുഃ സ്വാം ശിക്ഷാം രാജന്ന് അനുമേത തവ
4 തേതാ ഽ വീൻ മഹാരാജഃ ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
ഭാരദ്വാജ മഹത് കർമകൃതം േത ദ്വിജസത്തമ
5 യദാ തു മന്യേസ കാലം യസ്മിൻ േദേശ യഥാ യഥാ
തഥാ തഥാവിധാനായ സ്വയം ആജ്ഞാപയസ്വ മാം
6 ഹയാമ്യ് അദ്യ നിർേവദാത് പുരുഷാണാം സച ഷാം
അ േഹേതാഃ പരാ ാന്താേന്യ േമ ക്ഷ്യന്തി പു കാൻ
7 ക്ഷത്തർ യദ് ഗുരുർ ആചാേര്യാ വീതി കുരു തത് തഥാ
ന ഹീദൃശം ിയം മേന്യ ഭവിതാ ധർമവത്സലഃ
8 തേതാ രാജാനം ആമ ്യ വിദുരാനുഗേതാ ബഹിഃ
ഭാരദ്വാേജാ മഹാ ാേജ്ഞാ മാപയാം ആസ േമദിനീം
സമാം അവൃക്ഷാം നിർഗുൽമാം ഉദക് വണ സംസ്ഥിതാം
9 തസ്യാം ഭൂമൗ ബലിം ചേ തിഥൗ നക്ഷ പൂജിേത
അവഘുഷ്ടം പുേര ചാപി തദർഥം വദതാം വര
10 രംഗ ഭൂമൗ സുവിപുലം ശാ ദൃഷ്ടം യഥാവിധി
േ ക്ഷാഗാരം സുവിഹിതം ച സ് ത ച ശിൽപിനഃ
രാജ്ഞഃ സർവായുേധാേപതം ീണാം ൈചവ നരർഷഭ
11 മഞ്ചാംശ് ച കാരയാം ആസുസ് ത ജാനപദാ ജനാഃ
വിപുലാൻ ഉ േയാേപതാഞ് ശിബികാശ് ച മഹാധനാഃ
12 തസ്മിംസ് തേതാ ഽഹനി ാേപ്ത രാജാ സസചിവസ് തദാ
ഭീഷ്മം മുഖതഃ കൃത്വാ കൃപം ചാചാര്യ സത്തമം
13 മുക്താജാലപരിക്ഷിപ്തം ൈവഡൂര്യ മണിഭൂഷിതം
ശാതകുംഭമയം ദിവ്യം േ ക്ഷാഗാരം ഉപാഗമത്
14 ഗാന്ധാരീ ച മഹാഭാഗാ കുന്തീ ച ജയതാം വര

ിയശ് ച സർവാ യാ രാജ്ഞഃ സേ ഷ്യാഃ സപരിച്ഛദാഃ
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ഹർഷാദ് ആരുരുഹുർ മഞ്ചാൻ േമരും േദവ ിേയാ യഥാ
15 ാഹ്മണക്ഷ ിയാദ്യം ച ചാതുർവർണ്യം പുരാദ് തം
ദർശേന സമഭ്യാഗാത് കുമാരാണാം കൃതാ താം
16 വാദിൈതശ് ച വാദിൈ ർ ജനകൗതൂഹേലന ച
മഹാർണവ ഇവ ബ്ധഃ സമാജഃ േസാ ഽഭവത് തദാ
17 തതഃ ശു ാംബര ധരഃ ശു യേജ്ഞാപവീതവാൻ
ശു േകശഃ സിതശ്മ ഃ ശു മാല്യാനുേലപനഃ
18 രംഗമധ്യം തദാചാര്യഃ സപു ഃ വിേവശ ഹ
നേഭാ ജലധൈരർ ഹീനം സാംഗാരക ഇവാംശുമാൻ
19 സ യഥാ സമയം ചേ ബലിം ബലവതാം വരഃ

ാഹ്മണാംശ് ചാ മ ജ്ഞാൻ വാചയാം ആസ മംഗലം
20 അഥ പുണ്യാഹേഘാഷസ്യ പുണ്യസ്യ തദനന്തരം
വിവിശുർ വിവിധം ഗൃഹ്യ ശേ ാപകരണം നരാഃ
21 തേതാ ബദ്ധതനു ാണാ ബദ്ധകക്ഷ്യാ മഹാബലാഃ
ബദ്ധതൂണാഃ സധനുേഷാ വിവിശുർ ഭരതർഷഭാഃ
22 അനുേജ്യഷ്ഠം ച േത ത യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
ച ർ അ ം മഹാവീര്യാഃ കുമാരാഃ പരമാദ്ഭുതം
23 േക ചിച് ഛരാേക്ഷപ ഭയാച് ഛിരാംസ്യ് അവനനാമിേര
മനുജാ ധൃഷ്ടം അപേര വീക്ഷാം ച ഃ സവിസ്മയാഃ
24 േത സ്മ ലക്ഷ്യാണി വിവിധുർ ബാൈണർ നാമാങ്ക േശാഭിൈതഃ
വിവിൈധർ ലാഘേവാ ൈഷ്ടർ ഉഹ്യേന്താ വാജിഭിർ തം
25 തത് കുമാര ബലം ത ഗൃഹീതശരകാർമുകം
ഗന്ധർവനഗരാകാരം േ ക്ഷ്യ േത വിസ്മിതാഭവൻ
26 സഹസാ ചു ശുസ് ത നരാഃ ശതസഹ ശഃ
വിസ്മേയാത്ഫുല്ലനയനാഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി ഭാരത
27 കൃത്വാ ധനുഷി േത മാർഗാൻ രഥചര്യാസു ചാസകൃത്
ഗജപൃേഷ്ഠ ഽശ്വപൃേഷ്ഠ ച നിയുേദ്ധ ച മഹാബലാഃ
28 ഗൃഹീതഖഡ്ഗചർമാണസ് തേതാ ഭൂയഃ ഹാരിണഃ
ത്സരുമാർഗാൻ യേഥാദ്ദിഷ്ടാംശ് േചരുഃ സർവാസു ഭൂമിഷു
29 ലാഘവം സൗഷ്ഠവം േശാഭാം സ്ഥിരത്വം ദൃഢമുഷ്ടിതാം
ദദൃശുസ് ത സർേവഷാം േയാേഗ ഖഡ്ഗചർമണാം
30 അഥ തൗ നിത്യസംഹൃഷ്ടൗ സുേയാധന വൃേകാദരൗ
അവതീർണൗ ഗദാഹസ്താവ് ഏകശൃംഗാവ് ഇവാചലൗ
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31 ബദ്ധകക്ഷ്യൗ മഹാബാഹൂ പൗരുേഷ പര്യവസ്ഥിതൗ
ബൃഹന്തൗ വാശിതാ േഹേതാഃ സമദാവ് ഇവ കുഞ്ജരൗ
32 തൗ ദക്ഷിണസവ്യാനി മണ്ഡലാനി മഹാബലൗ
േചരതുർ നിർമലഗദൗ സമദാവ് ഇവ േഗാവൃഷൗ
33 വിദുേരാ ധൃതരാ ായ ഗാന്ധാേര്യ പാണ്ഡവാരണിഃ
ന്യേവദേയതാം തത് സർവം കുമാരാണാം വിേചഷ്ടിതം
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അധ്യായം 125

1 [ൈവ]
കുരുരാേജ ച രംഗേസ്ഥ ഭീേമ ച ബലിനാം വേര
പക്ഷപാത കൃതേസ്നഹഃ സ ദ്വിേധവാഭവജ് ജനഃ
2 ഹാ വീര കുരുരാേജതി ഹാ ഭീേമതി ച നർദതാം
പുരുഷാണാം സുവിപുലാഃ ണാദാഃ സഹേസാത്ഥിതാഃ
3 തതഃ ബ്ധാർണവ നിഭം രംഗം ആേലാക്യ ബുദ്ധിമാൻ
ഭാരദ്വാജഃ ിയം പു ം അശ്വത്ഥാമാനം അ വീത്
4 വാരൈയതൗ മഹാവീര്യൗ കൃതേയാഗ്യാവ് ഉഭാവ് അപി
മാ ഭൂദ് രംഗ േകാേപാ ഽയം ഭീമ ദുേര്യാധേനാദ്ഭവഃ
5 തതസ് താവ് ഉദ്യതഗദൗ ഗുരുപുേ ണ വാരിതൗ
യുഗാന്താനില സങ്ക്ഷുബ്ധൗ മഹാേവഗാവ് ഇവാർണവൗ
6 തേതാ രംഗാംഗണ ഗേതാ േ ാേണാ വചനം അ വീത്
നിവാര്യ വാദി ഗണം മഹാേമഘസമസ്വനം
7 േയാ േമ പു ാത് ിയതരഃ സർവാ വിദുഷാം വരഃ
ഐ ിർ ഇ ാനുജ സമഃ സ പാർേഥാ ദൃശ്യതാം ഇതി
8 ആചാര്യ വചേനനാഥ കൃതസ്വസ്ത്യയേനാ യുവാ
ബദ്ധേഗാധാംഗുലി ാണഃ പൂർണതൂണഃ സകാർമുകഃ
9 കാഞ്ചനം കവചം ബി ത് ത്യദൃശ്യത ഫൽഗുനഃ
സാർകഃ േസ ായുധ തഡിത് സസന്ധ്യ ഇവ േതായദഃ
10 തതഃ സർവസ്യ രംഗസ്യ സമുത്പിേഞ്ജാ ഽഭവൻ മഹാൻ

വാദ്യന്ത ച വാദ്യാനി സശംഖാനി സമന്തതഃ
11 ഏഷ കുന്തീസുതഃ ീമാൻ ഏഷ പാണ്ഡവമധ്യമഃ
ഏഷ പുേ ാ മേഹ സ്യ കുരൂണാം ഏഷ രക്ഷിതാ
12 ഏേഷാ ഽ വിദുഷാം േ ഷ്ഠ ഏഷ ധർമഭൃതാം വരഃ
ഏഷ ശീലവതാം ചാപി ശീലജ്ഞാനനിധിഃ പരഃ
13 ഇത്യ് ഏവം അതുലാ വാചഃ ശൃണ്വന്ത്യാഃ േ ക്ഷ േകരിതാഃ
കുന്ത്യാഃ സ്നവ സംമിൈ ർ അൈ ഃ ിന്നം ഉേരാ ഽഭവത്
14 േതന ശേബ്ദന മഹതാ പൂർണ തിർ അഥാ വീത്
ധൃതരാേ ാ നരേ േഷ്ഠാ വിദുരം ഹൃഷ്ടമാനസഃ
15 ക്ഷത്തഃ ബ്ധാർണവ നിഭഃ കിം ഏഷ സുമഹാസ്വനഃ
സഹൈസേവാത്ഥിേതാ രംേഗ ഭിന്ദന്ന് ഇവ നഭസ്തലം
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16 [വിദുര]
ഏഷ പാർേഥാ മഹാരാജ ഫൽഗുനഃ പാ നന്ദനഃ
അവതീർണഃ സകവചസ് തൈ ഷ സുമഹാസ്വനഃ
17 [ധൃ]
ധേന്യാ ഽസ്മ്യ് അനുഗൃഹീേതാ ഽസ്മി രക്ഷിേതാ ഽസ്മി മഹാമേത
പൃഥാരണി സമുദ്ഭൂൈതസ് ിഭിഃ പാണ്ഡവ വഹ്നിഭിഃ
18 [ൈവ]
തസ്മിൻ സമുദിേത രംേഗ കഥം ചിത് പര്യവസ്ഥിേത
ദർശയാം ആസ ബീഭ ർ ആചാര്യാദ് അ ലാഘവം
19 ആേഗ്നേയനാസൃജദ് വഹ്നിം വാരുേണനാസൃജത് പയഃ
വായേവ്യനാസൃജദ് വായും പാർജേന്യനാസൃജദ് ധനാൻ
20 ഭൗേമന ാവിശദ് ഭൂമിം പാർവേതനാസൃജദ് ഗിരീൻ
അന്തർധാേനന ചാേ ണ പുനർ അന്തർഹിേതാ ഽഭവത്
21 ക്ഷണാത് ാംശുഃ ക്ഷണാദ് സ്വഃ ക്ഷണാച് ച രഥധൂർ ഗതഃ
ക്ഷേണന രഥമധ്യസ്ഥഃ ക്ഷേണനാവാപതൻ മഹീം
22 സുകുമാരം ച സൂക്ഷ്മം ച ഗുരും ചാപി ഗുരു ിയഃ
സൗഷ്ഠേവനാഭിസംയുക്തഃ േസാ ഽവിധ്യദ് വിവിൈധഃ ശൈരഃ
23 മതശ് ച വരാഹസ്യ േലാഹസ്യ മുേഖ സമം
പഞ്ചബാണാൻ അസംസക്താൻ സ മുേമാൈചക ബാണവത്
24 ഗേവ്യ വിഷാണ േകാേശ ച ചേല രജ്ജ്വവലംബിേത
നിചഖാന മഹാവീര്യഃ സായകാൻ ഏകവിംശതിം
25 ഇത്യ് ഏവമാദി സുമഹത് ഖഡ്േഗ ധനുഷി ചാഭവത്
ഗദായാം ശ കുശേലാ ദർശനാനി വ്യദർശയത്
26 തതഃ സമാപ്തഭൂയിേഷ്ഠ തസ്മിൻ കർമാണി ഭാരത
മന്ദീ ഭൂേത സമാേജ ച വാദി സ്യ ച നിസ്വേന
27 ദ്വാരേദശാത് സമുദ്ഭൂേതാ മാഹാത്മ്യ ബലസൂചകഃ
വ നിേഷ്പഷ സദൃശഃ ശു േവ ഭുജനിസ്വനഃ
28 ദീര്യേന്ത കിം നു ഗിരയഃ കിംസ്വിദ് ഭൂമിർ വിദീര്യേത
കിംസ്വിദ് ആപൂര്യേത േവ്യാമ ജലഭാര ഘൈനർ ഘൈനഃ
29 രംഗൈസ്യവം മതിർ അഭൂത് ക്ഷേണന വസുധാധിപ
ദ്വാരം ചാഭിമുഖാഃ സർേവ ബഭൂവുഃ േ ക്ഷകാസ് തദാ
30 പഞ്ചഭിർ ാതൃഭിഃ പാർൈഥർ േ ാണഃ പരിവൃേതാ ബഭൗ
പഞ്ച താേരണ സംയുക്തഃ സാവിേ േണവ ച മാഃ
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31 അശ്വത്ഥാമ്നാ ച സഹിതം ാതൄണാം ശതം ഊർജിതം
ദുേര്യാധനംം അമി ഘ്നം ഉത്ഥിതം പര്യവാരയത്
32 സ ൈതസ് തദാ ാതൃഭിർ ഉദ്യതായുൈധർ; വൃേതാ ഗദാപാണിർ അവസ്ഥി 
ൈതഃ സ്ഥിതഃ
ബഭൗ യഥാ ദാനവ സങ്ക്ഷേയ പുരാ; പുരന്ദേരാ േദവഗൈണഃ സമാവൃതഃ
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