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അധ്യായം 126

1 [ൈവ]
ദേത്ത ഽവകാേശ പുരുൈഷർ വിസ്മേയാത്ഫുല്ലേലാചൈനഃ
വിേവശ രംഗം വിസ്തീർണം കർണഃ പരപുരഞ്ജയഃ
2 സഹജം കവചം ബി ത് കുണ്ഡേലാേദ്ദ്യാതിതാനനഃ
സധനുർ ബദ്ധനി ിംശഃ പാദചാരീവ പർവതഃ
3 കന്യാ ഗർഭഃ പൃഥു യശാഃ പൃഥായാഃ പൃഥുേലാചനഃ
തീക്ഷ്ണാംേശാർ ഭാ രസ്യാംശഃ കർേണാ ഽരിഗണസൂദനഃ
4 സിംഹർഷഭ ഗേജ ാണാം തുല്യവീര്യപരാ മഃ
ദീപ്തികാന്തി ദ തിഗുൈണഃ സൂേര്യ ജ്വലേനാപമഃ
5 ാംശുഃ കനകതാലാഭഃ സിംഹസംഹനേനാ യുവാ
അസംേഖ്യയഗുണഃ ീമാൻ ഭാ രസ്യാത്മസംഭവഃ
6 സ നിരീക്ഷ്യ മഹാബാഹുഃ സർവേതാ രംഗ മണ്ഡലം
ണാമം േ ാണ കൃപേയാർ നാത്യാദൃതം ഇവാകേരാത്
7 സ സാമാജ ജനഃ സർേവാ നിശ്ചലഃസ്ഥിരേലാചനഃ
േകാ ഽയം ഇത്യ് ആഗതേക്ഷാഭഃ കൗതൂഹലപേരാ ഽഭവത്
8 േസാ ഽ വീൻ േമഘധീേരണ സ്വേരണ വദതാം വരഃ
ാതാ ാതരം അജ്ഞാതം സാവി ഃ പാകശാസനിം
9 പാർഥ യത് േത കൃതം കർമവിേശഷവദ് അഹം തതഃ
കരിേഷ്യ പശ്യതാം നൄണാം മാത്മനാ വിസ്മയം ഗമഃ
10 അസമാേപ്ത തതസ് തസ്യ വചേന വദതാം വര
യേ ാത്ക്ഷിപ്ത ഇവക്ഷി ം ഉത്തസ്ഥൗസർവേതാ ജനഃ
11 ീതിശ് ച പുരുഷവ്യാ ദുേര്യാധനം അഥാ ശത്
ീശ് ച േ ാധശ് ച ബീഭ ം ക്ഷേണനാന്വവിശച് ച ഹ

12 തേതാ േ ാണാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കർണഃ ിയരണഃ സദാ
യത്കൃതം ത പാർേഥന തച് ചകാര മഹാബലഃ
13 അഥ ദുേര്യാധനസ് ത ാതൃഭിഃ സഹ ഭാരത
കർണം പരിഷ്വജ്യ മുദാ തേതാ വചനം അ വീത്
14 സ്വാഗതം േത മഹാബാേഹാ ദിഷ്ട്യാ ാേപ്താ ഽസി മാനദ
അഹം ച കുരുരാജ്യം ച യേഥഷ്ടം ഉപഭുജ്യതാം
15 [കർണ]
കൃതം സർേവണ േമ ഽേന്യന സഖിത്വം ച ത്വയാ വൃേണ
ദ്വന്ദ്വയുദ്ധാം ച പാർേഥന കർതും ഇച്ഛാമി ഭാരത
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16 [ദുർ]
ഭുങ്ക്ഷ്വ േഭാഗാൻ മയാ സാർധം ബ നാം ിയകൃദ് ഭവ
ദുർഹൃദാം കുരു സർേവഷാം മൂർധ്നി പാദം അരിന്ദമ
17 [ൈവ]
തതഃ ക്ഷിപ്തം ഇവാത്മാനം മത്വാ പാർേഥാ ഽഭ്യഭാഷത
കർണം ാതൃസമൂഹസ്യ മേധ്യ ഽചലം ഇവസ്ഥിതം
18 അനാഹൂേതാപസൃപ്താനാം അനാഹൂേതാപജൽപിനാം
േയ േലാകാസ് താൻ ഹതഃ കർണ മയാ ത്വം തിപത്സ്യേസ
19 [കർണ]
രംേഗാ ഽയം സർവസാമാന്യഃ കിം അ തവ ഫൽഗുന
വീര്യേ ഷ്ഠാശ് ച രാജന്യാ ബലം ധർേമാ ഽനുവർതേത
20 കിം േക്ഷൈപർ ദുർബലാശ്വാൈസഃ ശൈരഃ കഥയ ഭാരത
ഗുേരാഃ സമക്ഷം യാവത് േത ഹരാമ്യ് അദ്യ ശിരഃ ശൈരഃ
21 [ൈവ]
തേതാ േ ാണാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പാർഥഃ പരപുരഞ്ജയഃ
ാതൃഭിസ് ത്വരയാ ിേഷ്ടാ രണാേയാപജഗാമ തം
22 തേതാ ദുേര്യാധേനനാപി സ ാ ാ സമേരാദ്യതഃ
പരിഷ്വക്തഃസ്ഥിതഃ കർണഃ ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
23 തതഃ സവിദ ത്സ്തനിൈതഃ േസ ായുധ പുേരാ ജൈവഃ
ആവൃതം ഗഗനം േമൈഘർ ബലാകാപങ്ക്തിഹാസിഭിഃ
24 തതഃ േസ്നഹാദ് ധരി ഹയം ദൃഷ്ട്വാ രംഗാവേലാകിനം
ഭാ ാേരാ ഽപ്യ് അനയൻ നാശം സമീേപാപഗതാൻ ഘനാൻ
25 േമഘച് ഛാേയാപഗൂഢസ് തു തേതാ ഽദൃശ്യത പാണ്ഡവഃ
സൂര്യാതപപരിക്ഷിപ്തഃ കർേണാ ഽപി സമദൃശ്യത
26 ധാർതരാ ാ യതഃ കർണസ് തസ്മിൻ േദേശ വ്യവസ്ഥിതാഃ
ഭാരദ്വാജഃ കൃേപാ ഭീേഷ്മാ യതഃ പാർഥസ് തേതാ ഽഭവൻ
27 ദ്വിധാ രംഗഃ സമഭവത് ീണാം ൈദ്വധം അജായത
കുന്തിേഭാജസുതാ േമാഹം വിജ്ഞാതാർഥാ ജഗാമ ഹ
28 താം തഥാ േമാഹസാമ്പന്നാം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
കുന്തീം ആശ്വാസയാം ആസ േ ാക്ഷ്യാദ്ഭിശ് ചന്ദേനാക്ഷിൈതഃ
29 തതഃ ത്യാഗത ാണാ താവ് ഉഭാവ് അപി ദംശിതൗ
പു ൗ ദൃഷ്ട്വാ സുസന്തപ്താ നാന്വപദ്യത കിം ചന
30 താവ് ഉദ്യതമഹാചാപൗ കൃപഃ ശാരദ്വേതാ ഽ വീത്
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താവ് ഉദ്യതസമാചാേര കുശലഃ സർവധർമവിത്
31 അയം പൃഥായാസ് തനയഃ കനീയാൻ പാ നന്ദനഃ
കൗരേവാ ഭവതാം സാർധം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കരിഷ്യതി
32 ത്വം അപ്യ് ഏവം മഹാബാേഹാ മാതരം പിതരം കുലം
കഥയസ്വ നേര ാണാം േയഷാം ത്വം കുലവർധനഃ
തേതാ വിദിത്വാ പാർഥസ് ത്വാം തിേയാത്സ്യതി വാ ന വാ
33 ഏവം ഉക്തസ്യ കർണസ്യ ീഡാവനതം ആനനം
ബഭൗ വർഷാംബുഭിഃ ിന്നം പദ്മം ആഗലിതം യഥാ
34 [ദുർ]
ആചാര്യ ിവിധാ േയാനീ രാജ്ഞാം ശാ വിനിശ്ചേയ
തത് കുലീനശ് ച ശൂരശ് ച േസനാം യശ് ച കർഷതി
35 യദ്യ് അയം ഫൽഗുേനാ യുേദ്ധ നാരാജ്ഞാ േയാ ം ഇച്ഛതി
തസ്മാദ് ഏേഷാ ഽംഗവിഷേയ മയാ രാേജ്യ ഽഭിഷിച്യേത
36 [ൈവ]
തതസ് തസ്മിൻക്ഷേണ കർണഃ സലാജ കുസുൈമർ ഘൈടഃ
കാഞ്ചൈനഃ കാഞ്ചേന പീേഠ മ വിദ്ഭിർ മഹാരഥഃ
അഭിഷിേക്താ ഽംഗരാേജ്യ സ ിയാ യുേക്താ മഹാബലഃ
37 സച്ഛ വാലവ്യജേനാ ജയശബ്ദാന്തേരണ ച
ഉവാച കൗരവം രാജാ രാജാനം തം വൃഷസ് തദാ
38 അസ്യ രാജ്യ ദാനസ്യ സദൃശം കിം ദദാനി േത

ഹി രാജശാർദൂല കർതാ ഹ്യ് അസ്മി തഥാ നൃപ
അത്യന്തം സഖ്യം ഇച്ഛാമീത്യ് ആഹ തം സ സുേയാധനഃ
39 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കർണസ് തേഥതി ത്യഭാഷത
ഹർഷാച് േചാഭൗ സമാ ിഷ്യ പരാം മുദം അവാപതുഃ
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അധ്യായം 127

തതഃ േസ്താത്തര പടഃ സ േസ്വദഃ സേവപഥുഃ
വിേവശാധിരേഥാ രംഗം യഷ്ടി ാേണാ ഹ്വയന്ന് ഇവ
2 തം ആേലാക്യ ധനുസ് ത്യക്ത്വാ പിതൃഗൗരവയ ിതഃ
കർേണാ ഽഭിേഷകാർ ശിരാഃ ശിരസാ സമവന്ദത
3 തതഃ പാദാവ് അവച്ഛാദ്യ പടാേന്തന സസം മഃ
പുേ തി പരിപൂർണാർഥം അ വീദ് രഥസാരഥിഃ
4 പരിഷ്വജ്യ ച തസ്യാഥ മൂർധാനം േസ്നഹവി വഃ
അംഗരാജ്യാഭിേഷകാർ ം അ ഭിഃ സിഷിേച പുനഃ
5 തം ദൃഷ്ട്വാ സൂതപുേ ാ ഽയം ഇതി നിശ്ചിത്യ പാണ്ഡവഃ
ഭീമേസനസ് തദാ വാക്യം അ വീത് ഹസന്ന് ഇവ
6 ന ത്വം അർഹസി പാർേഥന സൂതപു രേണ വധം
കുലസ്യ സദൃശസ് തൂർണം േതാേദാ ഗൃഹ്യതാം ത്വയാ
7 അംഗരാജ്യം ച നാർഹസ് ത്വം ഉപേഭാ ം നരാധമ
ശ്വാ ഹുതാശസമീപസ്ഥം പുേരാഡാശം ഇവാധ്വേര
8 ഏവം ഉത്കസ് തതഃ കർണഃ കിം ചിത് രിതാധരഃ
ഗഗനസ്ഥം വിനിഃശ്വസ്യ ദിവാകരം ഉൈദക്ഷത
9 തേതാ ദുേര്യാധനഃ േകാപാദ് ഉത്പപാത മഹാബലഃ
ാതൃപദ്മവനാത് തസ്മാൻ മേദാത്കട ഇവ ദ്വിപഃ
10 േസാ ഽ വീദ് ഭീമകർമാണം ഭീമേസനം അവസ്ഥിതം
വൃേകാദര ന യുക്തം േത വചനം വ ംഈദൃശം
11 ക്ഷ ിയാണാം ബലം േജ്യഷ്ഠം േയാദ്ധവ്യം ക്ഷ ബ നാ
ശൂരാണാം ച നദീനാം ച ഭവാ ദുർവിദാഃ കില
12 സലിലാദ് ഉത്ഥിേതാ വഹ്നിർ േയന വ്യാപ്തം ചരാചരം
ദധീചസ്യാസ്ഥിേതാ വ ം കൃതം ദാനവ സൂദനം
13 ആേഗ്നയഃ കൃത്തികാ പുേ ാ രൗേ ാ ഗാംേഗയ ഇത്യ് അപി
യേത ഭഗവാൻ േദവഃ സർവഗുഹ്യ മേയാ ഗുഹഃ

14 ക്ഷ ിയാഭ്യശ് ച േയ ജാതാ ാഹ്മണാസ് േത ച വി താഃ
ആചാര്യഃ കലശാജ് ജാതഃ ശരസ്തംബാദ് ഗുരുഃ കൃപഃ
ഭവതാം ച യഥാ ജന്മ തദ് അപ്യ് ആഗമിതം നൃൈപഃ
15 സകുണ്ഡലം സകവചം ദിവ്യലക്ഷണലക്ഷിതം
കഥം ആദിത്യസങ്കാശം മൃഗീ വ്യാ ം ജനിഷ്യതി
16 പൃഥിവീ രാജ്യം അർേഹാ ഽയം നാംഗരാജ്യം നേരശ്വരഃ
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അേനന ബാഹുവീേര്യണ മയാ ചാജ്ഞാനുവർതിനാ
17 യസ്യ വാ മനുജേസ്യദം നക്ഷാന്തം മദ് വിേചഷ്ടിതം
രഥം ആരുഹ്യ പദ്ഭ്യാം വാ വിനാമയതു കാർമുകം
18 തതഃ സർവസ്യ രംഗസ്യാ ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ അഭൂത്
സാധുവാദാനുസംബദ്ധഃ സൂര്യശ് ചാസ്തം ഉപാഗമത്
19 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കർണം ആലംബ്യാഥ കേര നൃപ
ദീപികാഗ്നികൃതാേലാകസ് തസ്മാദ് രംഗാദ് വിനിര്യയൗ
20 പാണ്ഡവാശ് ച സഹേ ാണാഃ സകൃപാശ് ച വിശാം പേത
ഭീേഷ്മണസഹിതാഃ സർേവ യയുഃ സ്വം സ്വം നിേവശനം
21 അർജുേനതി ജനഃ കശ് ചിത് കാശ് ചിത് കർേണതി ഭാരത
കശ് ചിദ് ദുേര്യാധേനത്യ് ഏവം വന്തഃ ഥിതാസ് തദാ
22 കുന്ത്യാശ് ച ത്യഭിജ്ഞായ ദിവ്യലക്ഷണസൂചിതം
പു ം അംേഗശ്വരം േസ്നഹാച് ഛന്നാ ീതിർ അവർധത
23 ദുേര്യാധനസ്യാപി തദാ കർണം ആസാദ്യ പാർഥിവ
ഭയം അർജുന സാഞ്ജാതം ക്ഷി ം അന്തരധീയത
24 സ ചാപി വീരഃ കൃതശ നി മഃ; പേരണ സാമ്നാഭ്യവദത് സുേയാധനം
യുധിഷ്ഠിരസ്യാപ്യ് അഭവത് തദാ മതിർ; ന കർണ തുേല്യാ ഽസ്തി ധനുർധരഃ
ക്ഷിതൗ
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അധ്യായം 128

1 [ൈവ]
തതഃ ശിഷ്യാൻ സമാനീയ ആചാര്യാർഥം അേചാദയത്
േ ാണഃ സർവാൻ അേശേഷണ ദക്ഷിണാർഥം മഹീപേത
2 പാഞ്ചാലരാജം പദം ഗൃഹീത്വാ രണമൂർധനി
പര്യാനയത ഭ ം വഃ സാ സ്യാത് പരമദക്ഷിണാ
3 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ രൈഥസ് തൂർണം ഹാരിണഃ
ആചാര്യ ധനദാനാർഥം േ ാേണന സഹിതാ യയുഃ
4 തേതാ ഽഭിജ ഃ പാഞ്ചാലാൻ നിഘ്നന്തസ് േത നരർഷഭാഃ
മമൃദുസ് തസ്യ നഗരം പദസ്യ മഹൗജസഃ
5 േത യജ്ഞേസനം പദം ഗൃഹീത്വാ രണമൂർധനി
ഉപാജ ഃ സഹാമാത്യം േ ാണായ ഭരതർഷഭാഃ
6 ഭഗ്നദർപം ഹൃതധനം തഥാ ച വശം ആഗതം
സൈവരം മനസാ ധ്യാത്വാ േ ാേണാ പദം അ വീത്
7 മൃദ്യ തരസാ രാ ം പുരം േത മൃദിതം മയാ
ാപ്യ ജീവൻ രിപുവശം സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യേത
8 ഏവം ഉക്ത്വാ ഹൈസ്യനം നിശ്ചിത്യ പുനർ അ വീത്
മാ ൈഭഃ ാണഭയാദ് രാജൻക്ഷമിേണാ ാഹ്മണാ വയം
9 ആ േമ ീഡിതം യത് തു ത്വയാ ബാേല്യ മയാ സഹ
േതന സംവർധിതഃ േസ്നഹസ് ത്വയാ േമ ക്ഷ ിയർഷഭ
10 ാർഥേയയം ത്വയാ സഖ്യം പുനർ ഏവ നരർഷഭ
വരം ദദാമി േത രാജൻ രാജ്യസ്യാർധം അവാ ഹി
11 അരാജാ കില േനാ രാജ്ഞാം സഖാ ഭവിതും അർഹതി
അതഃ യതിതം രാേജ്യ യജ്ഞേസന മയാ തവ
12 രാജാസി ദക്ഷിേണ കൂേല ഭാഗീരഥ്യാഹം ഉത്തേര
സഖായം മാം വിജാനീഹി പാഞ്ചാല യദി മന്യേസ
13 [ പദ]
അനാശ്ചര്യം ഇദം ഹ്മൻ വി ാേന്തഷു മഹാത്മസു
ീേയ ത്വയാഹം ത്വത്തശ് ച ീതിം ഇച്ഛാമി ശാശ്വതീം
14 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു തം േ ാേണാ േമാക്ഷയാം ആസ ഭാരത
സത്കൃത്യ ൈചനം ീതാത്മാ രാജ്യാർധം ത്യപാദയത്
15 മാകന്ദീം അഥ ഗംഗായാസ് തീേര ജനപദായുതാം
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േസാ ഽധ്യാവസദ് ദീനമനാഃ കാമ്പില്യം ച പുേരാത്തമം
ദക്ഷിണാംശ് ൈചവ പാഞ്ചാലാൻ യാവച് ചർമണ്വതീ നദീ
16 േ ാേണന ൈവരം പദഃ സംസ്മരൻ ന ശശാമ ഹ
ക്ഷാേ ണ ച ബേലനാസ്യ നാപശ്യത് സ പരാജയം
17 ഹീനം വിദിത്വാ ചാത്മാനം ാഹ്മേണന ബേലന ച
പു ജന്മ പരീപ്സൻ ൈവ സ രാജാ തദ് അധാരയത്
അഹിച് ഛ ം ച വിഷയം േ ാണഃ സമഭിപദ്യത
18 ഏവം രാജന്ന് അഹിച് ഛ ാ പുരീ ജനപദായുതാ
യുധി നിർജിത്യ പാർേഥന േ ാണായ തിപാദിതാ
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അധ്യായം 129

1 [ൈവ]
ാണാധികം ഭീമേസനം കൃതവിദ്യം ധനഞ്ജയം
ദുേര്യാധേനാ ലക്ഷയിത്വ പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
2 തേതാ ൈവകർതനഃ കർണഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
അേനൈകർ അഭ പാൈയസ് താഞ് ജിഘാംസന്തി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
3 പാണ്ഡവാശ് ചാപി തത് സർവം ത്യജാനന്ന് അരിന്ദമാഃ
ഉദ്ഭാവനം അകുർവേന്താ വിദുരസ്യ മേതസ്ഥിതാഃ
4 ഗുൈണഃ സമുദിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പൗരാഃ പാ സുതാംസ് തദാ
കഥയന്തി സ്മ സംഭൂയ ചത്വേരഷു സഭാസു ച
5 ജ്ഞാ ച ർ അച ഷ്ട്വാദ് ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
രാജ്യം അ ാപ്തവാൻ പൂർവം സാ കഥം നൃപതിർ ഭേവത്
6 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ സത്യസേന്ധാ മഹാ തഃ
ത്യാഖ്യായ പുരാ രാജ്യം നാദ്യ ജാതു ഹീഷ്യതി
7 േത വയം പാണ്ഡവം േജ്യഷ്ഠം തരുണം വൃദ്ധശീലിനം
അഭിഷിഞ്ചാമ സാധ്വ് അദ്യ സത്യം കരുണേവദിനം
8 സ ഹി ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ധൃതരാ ം ച ധർമവിത്
സപു ം വിവിൈധർ േഭാൈഗർ േയാജയിഷ്യതി പൂജയൻ
9 േതഷാം ദുേര്യാധനഃ ത്വാ താനി വാക്യാനി ഭാഷതാം
യുധിഷ്ഠിരാനുരക്താനാം പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
10 സ തപ്യമാേനാ ദുഷ്ടാത്മാ േതഷാം വാേചാ ന ചക്ഷേമ
ഈർഷ്യയാ ചാഭിസന്തേപ്താ ധൃതരാ ം ഉപാഗമത്
11 തേതാ വിരഹിതം ദൃഷ്ട്വാ പിതരം തിപൂജ്യ സഃ
പൗരാനുരാഗ സന്തപ്തഃ പശ്ചാദ് ഇദം അഭാഷത
12 താ േമ ജൽപതാം താത ൗരാണാം അശിവാ ഗിരഃ
ത്വാം അനാദൃത്യ ഭീഷ്മം ച പതിം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവം
13 മതം ഏതച് ച ഭീഷ്മസ്യ ന സ രാജ്യം ബുഭൂഷതി
അസ്മാകം തു പരാം പീഡാം ചികീർഷന്തി പുേര ജനാഃ
14 പിതൃതഃ ാപ്തവാൻ രാജ്യം പാ ർ ആത്മഗുൈണഃ പുരാ
ത്വം അപ്യ് അഗുണസംേയാഗാത് ാപ്തം രാജ്യം ന ലബ്ധവാൻ
15 സ ഏഷ പാേണ്ഡാർ ദായാദ്യം യദി ാേപ്നാതി പാണ്ഡവഃ
തസ്യ പുേ ാ വം ാപ്തസ് തസ്യ തേസ്യതി ചാപരഃ
16 േത വയം രാജവംേശന ഹീനാഃ സഹ സുൈതർ അപി
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അവജ്ഞാതാ ഭവിഷ്യാേമാ േലാകസ്യ ജഗതീപേത
17 സതതം നിരയം ാപ്താഃ പരപിേണ്ഡാപജീവിനഃ
ന ഭേവമ യഥാ രാജംസ് തഥാ ശീ ം വിധീയതാം
18 അഭവിഷ്യഃസ്ഥിേരാ രാേജ്യ യദി ഹി ത്വം പുരാ നൃപ
വം ാപ്സ്യാമ ച വയം രാജ്യം അപ്യ് അവേശ ജേന
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അധ്യായം 130

1 [ൈവ]
ധൃതരാ സ് തു പു സ്യ ത്വാ വചനംഈദൃശം
മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ചിന്ത്യ ദുേര്യാധനം അഥാ വീത്
2 ധർമനിത്യഃ സദാ പാ ർ മമാസീത് ിയകൃദ് ധിതഃ
സർേവഷുജ്ഞാതിഷു തഥാ മയി ത്വ് ആസീദ് വിേശഷതഃ
3 നാസ്യ കിം ചിൻ ന ജാനാമി േഭാജനാദി ചികീർഷിതം
നിേവദയതി നിത്യം ഹി മമ രാജ്യം ധൃത തഃ
4 തസ്യ പുേ ാ യഥാ പാ സ് തഥാ ധർമപരായണഃ
ഗുണവാംൽ േലാകവിഖ്യാതഃ പൗരാണാം ച സുസംമതഃ
5 സ കഥം ശക്യം അസ്മാഭിർ അപ ം ബലാദ് ഇതഃ
പിതൃൈപതാമഹാദ് രാജ്യാത് സസഹാേയാ വിേശഷതഃ
6 ഭൃതാ ഹി പാ നാമാത്യാ ബലം ച സതതം ഭൃതം
ഭൃതാഃ പു ാശ് ച പൗ ാശ് ച േതഷാം അപി വിേശഷതഃ
7 േത പുരാ സത്കൃതാസ് താത പാ നാ പൗരവാ ജനാഃ
കഥം യുധിഷ്ഠിരസ്യാർേഥ ന േനാ ഹന ഃ സബാന്ധവാൻ
8 [ദുർ]
ഏവം ഏതൻ മയാ താത ഭാവിതം േദാഷം ആത്മനി
ദൃഷ്ട്വാ കൃതയഃ സർവാ അർഥമാേനന േയാജിതാഃ
9 വം അസ്മത് സഹായാസ് േത ഭവിഷ്യന്തി ധാനതഃ
അർഥവർഗഃ സഹാമാേത്യാ മത്സംേസ്ഥാ ഽദ്യ മഹീപേത
10 സ ഭവാൻ പാണ്ഡവാൻആശു വിവാസയിതും അർഹതി
മൃദുൈനവാഭ പാേയന നഗരം വാരണാവതം
11 യദാ തിഷ്ഠിതം രാജ്യം മയി രാജൻ ഭവിഷ്യതി
തദാ കുന്തീ സഹാപത്യാ പുനർ ഏഷ്യതി ഭാരത
12 [ധൃ]
ദുേര്യാധന മമാപ്യ് ഏതദ് ധൃദി സമ്പരിവർതേത
അഭി ായസ്യ പാപത്വാൻ ൈനതത് തു വിവൃേണാമ്യ് അഹം
13 ന ച ഭീേഷ്മാ ന ച േ ാേണാ നക്ഷത്താ ന ച ഗൗതമഃ
വിവാസ്യമാനാൻ കൗേന്തയാൻ അനുമംസ്യന്തി കർഹി ചിത്
14 സമാ ഹി കൗരേവയാണാം വയം ഏേത ച പു ക
ൈനേത വിഷമം ഇേച്ഛയുർ ധർമയുക്താ മനസ്വിനഃ
15 േത വയം കൗരേവയാണാം ഏേതഷാം ച മഹാത്മനാം
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കഥം ന വധ്യതാം താത ഗേച്ഛമ ജഗതസ് തഥാ
16 [ദുർ]
മധ്യസ്ഥഃ സതതം ഭീേഷ്മാ േ ാണപുേ ാ മയിസ്ഥിതഃ
യതഃ പു സ് തേതാ േ ാേണാ ഭവിതാ നാ സാംശയഃ
17 കൃപഃ ശാരദ്വതശ് ൈചവ യത ഏേത യസ് തതഃ
േ ാണം ച ഭാഗിേനയം ച ന സ ത്യക്ഷ്യതി കർഹി ചിത്
18 ക്ഷത്താർഥ ബദ്ധസ് ത്വ് അസ്മാകം ച്ഛന്നം തു യതഃ പേര
ന ൈചകഃ സ സമർേഥാ ഽസ്മാൻ പാണ്ഡവാർേഥ ബാധിതും
19 സ വി ബ്ധഃ പാ പു ാൻ സഹ മാ ാ വിവാസയ
വാരണാവതം അൈദ്യവ നാ േദാേഷാ ഭവിഷ്യതി
20 വിനി കരണം േഘാരം ഹൃദി ശല്യം ഇവാർപിതം
േശാകപാവകം ഉദ്ഭൂതം കർമൈണേതന നാശയ
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അധ്യായം 131

1 [ൈവ]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സർവാസ് താഃ കൃതീഃ ശൈനഃ
അർഥമാന ദാനാഭ്യാം സഞ്ജഹാര സഹാനുജഃ
2 ധൃതരാ യുക്താസ് തു േക ചിത് കുശലമ ിണഃ
കഥയാം ച ിേര രമ്യം നഗരം വാരണാവതം
3 അയം സമാജഃ സുമഹാൻ രമണീയതേമാ ഭുവി
ഉപസ്ഥിതഃ പശുപേതർ നഗേര വാരണാവേത
4 സർവരത്നസമാകീർേണ പുംസാം േദേശ മേനാരേമ
ഇത്യ് ഏവം ധൃതരാ സ്യ വചനാച് ച ിേര കഥാഃ
5 കഥ്യമാേന തഥാ രേമ്യ നഗേര വാരണാവേത
ഗമേന പാ പു ാണാം ജേജ്ഞത മതിർ നൃപ
6 യദാ ത്വ് അമന്യത നൃേപാ ജാതകൗതൂഹലാ ഇതി
ഉവാൈചനാൻ അഥ തദാ പാണ്ഡവാൻ അംബികാ സുതഃ
7 മേമേമ പുരുഷാ നിത്യം കഥയന്തി പുനഃ പുനഃ
രമണീയതരം േലാേക നഗരം വാരണാവതം
8 േത താത യദി മന്യധ്വം ഉത്സവം വാരണാവേത
സഗണാഃ സാനുയാ ാശ് ച വിഹരധ്വം യഥാമരാഃ
9 ാഹ്മേണഭ്യശ് ച രത്നാനി ഗായേനഭ്യശ് ച സർവശഃ
യച്ഛധ്വം യഥാകാമം േദവാ ഇവ സുവർചസഃ
10 കം ചിത് കാലം വിഹൃൈത്യവം അനുഭൂയ പരാം മുദം
ഇദം ൈവ ഹാസ്തിനപുരം സുഖിനഃ പുനർ ഏഷ്യഥ
11 ധൃതരാ സ്യ തം കാമം അനുബുദ്ധ്വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആത്മനശ് ചാസഹായത്വം തേഥതി ത വാച തം
12 തേതാ ഭീഷ്മം മഹാ ാജ്ഞം വിദുരം ച മഹാമതിം
േ ാണം ച ബാ ികം ൈചവ േസാമദത്തം ച കൗരവം
13 കൃപം ആചാര്യ പു ം ച ഗാന്ധാരീം ച യശസ്വിനീം
യുധിഷ്ഠിരഃ ശൈനർ ദീനം ഉവാേചദം വചസ് തദാ
14 രമണീേയ ജനാകീർേണ നഗേര വാരണാവേത
സഗണാസ് താത വത്സ്യാേമാ ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
15 സന്നമനസഃ സർേവ പുണ്യാ വാേചാ വിമുഞ്ചത
ആശീർഭിർ വർധിതാൻ അസ്മാൻ ന പാപം സഹിഷ്യതി
16 ഏവം ഉക്താസ് തു േത സർേവ പാ പുേ ണ കൗരവാഃ
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സന്നവദനാ ഭൂത്വാ േത ഽഭ്യവർതന്ത പാണ്ഡവാൻ
17 സ്വസ്ത്യ് അ വഃ പഥി സദാ ഭൂേതഭ്യശ് ൈചവ സർവശഃ
മാ ച േവാ ഽസ്ത്വ് അശുഭം കിം ചിത് സർവതഃ പാ നന്ദനാഃ
18 തതഃ കൃതസ്വസ്ത്യ് അയനാ രാജ്യലാഭായ പാണ്ഡവാഃ
കൃത്വാ സർവാണി കാര്യാണി യയുർ വാരണാവതം
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അധ്യായം 132

1 [ൈവ]
ഏവം ഉേക്തഷു രാജ്ഞാ തു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ദുേര്യാധനഃ പരം ഹർഷം ആജഗാമ ദുരാത്മവാൻ
2 സ പുേരാചനം ഏകാന്തം ആനീയ ഭരതർഷഭ
ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിേണ പാണൗ സചിവം വാക്യം അ വീത്
3 മേമയം വസുസ ർണാ പുേരാചന വസുന്ധരാ
യേഥയം മമ തദ്വത് േത സ താം രക്ഷിതും അർഹസി
4 ന ഹി േമ കശ് ചിദ് അേന്യാ ഽസ്തി ൈവശ്വാസികതരസ് ത്വയാ
സഹാേയാ േയന സന്ധായ മ േയയം യഥാ ത്വയാ
5 സംരക്ഷ താത മ ം ച സപത്നാംശ് ച മേമാദ്ധര
നിപുേണനാഭ പാേയന യദ് വീമി തഥാ കുരു
6 പാണ്ഡവാ ധൃതരാേ ണ േ ഷിതാ വാരണാവതം
ഉത്സേവ വിഹരിഷ്യന്തി ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
7 സ ത്വം രാസഭ യുേക്തന സ്യന്ദേനനാശു ഗാമിനാ
വാരണാവതം അൈദ്യവ യഥാ യാസി തഥാ കുരു
8 ത ഗത്വാ ചതുഃശാലം ഗൃഹം പരമസംവൃതം
ആയുധാഗാരം ആ ിത്യ കാരേയഥാ മഹാധനം
9 ശണസർജരസാദീനി യാനി വ്യാണി കാനി ചിത്
ആേഗ്നയാന്യ് ഉത സന്തീഹ താനി സർവാണി ദാപയ
10 സർപിഷാ ച സൈതേലന ലാക്ഷയാ ചാപ്യ് അനൽപയാ
മൃത്തികാം മി യിത്വാ ത്വം േലപം കുേഡ്യഷു ദാപേയഃ
11 ശണാൻ വംശം ഘൃതം ദാരു യ ാണി വിവിധാനി ച
തസ്മിൻ േവശ്മനി സർവാണി നിക്ഷിേപഥാഃ സമന്തതഃ
12 യഥാ ച ത്വം ന ശേങ്കരൻ പരീക്ഷേന്താ ഽപി പാണ്ഡവാഃ
ആേഗ്നയം ഇതി തത് കാര്യം ഇതി ചാേന്യ ച മാനവാഃ
13 േവശ്മന്യ് ഏവം കൃേത ത കൃത്വാ താൻ പരമാർചിതാൻ
വാസേയഃ പാണ്ഡേവയാംശ് ച കുന്തീം ച സസുഹൃജ്ജനാം
14 ത ാസനാനി മുഖ്യാനി യാനാനി ശയനാനി ച
വിധാതവ്യാനി പാ നാം യഥാ തുേഷ്യത േമ പിതാ
15 യഥാ രേമരൻ വി ബ്ധാ നഗേര വാരണാവേത
തഥാ സർവം വിധാതവ്യം യാവത് കാലസ്യ പര്യയഃ
16ജ്ഞാത്വാ തു താൻ സുവിശ്വസ്താഞ് ശയാനാൻ അകുേതാഭയാൻ
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അഗ്നിസ് തതസ് ത്വയാ േദേയാ ദ്വാരതസ് തസ്യ േവശ്മനഃ
17 ദഗ്ധാൻ ഏവം സ്വേക േഗേഹ ദഗ്ധാ ഇതി തേതാ ജനാഃ
ജ്ഞാതേയാ വാ വദിഷ്യന്തി പാണ്ഡവാർഥായ കർഹി ചിത്
18 തത് തേഥതി തിജ്ഞായ കൗരവായ പുേരാചനഃ
ായാദ് രാസഭ യുേക്തന നഗരം വാരണാവതം
19 സ ഗത്വാ ത്വരിേതാ രാജൻ ദുേര്യാധന മേതസ്ഥിതഃ
യേഥാക്തം രാജപുേ ണ സർവം ചേ പുേരാചനഃ
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അധ്യായം 133

1 [ൈവ]
പാണ്ഡവാസ് തു രഥാൻ യുക്ത്വാ സദൈശ്വർ അനിേലാപൈമഃ
ആേരാഹമാണാ ഭീഷ്മസ്യ പാദൗ ജഗൃഹുർആർതവത്
2 രാജ്ഞശ് ച ധൃതരാ സ്യ േ ാണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
അേന്യഷാം ൈചവ വൃദ്ധാനാം വിദുരസ്യ കൃപസ്യ ച
3 ഏവം സർവാൻ കുരൂൻ വൃദ്ധാൻ അഭിവാദ്യ യത താഃ
സമാലിംഗ്യ സമാനാംശ് ച ബൈലശ് ചാപ്യ് അഭിവാദിതാഃ
4 സർവാ മാതൄസ് തഥാപൃഷ്ട്വാ കൃത്വാ ൈചവ ദക്ഷിണം
സർവാഃ കൃതയശ് ൈചവ യയുർ വാരണാ വതം
5 വിദുരശ് ച മഹാ ാജ്ഞസ് തഥാേന്യ കുരുപുംഗവാഃ
പൗരാശ് ച പുരുഷവ്യാ ാൻ അന്വയുഃ േശാകകർശിതാഃ
6 ത േകച് ചിദ് വന്തി സ്മ ാഹ്മണാ നിർഭയാസ് തദാ
േശാചമാനാഃ പാ പു ാൻ അതീവ ഭരതർഷഭ
7 വിഷമം പശ്യേത രാജാ സർവഥാ തമസാവൃതഃ
ധൃതരാ ഃ സുദുർബുദ്ധിർ ന ച ധർമം പശ്യതി
8 ന ഹി പാപം അപാപാത്മാ േരാചയിഷ്യതി പാണ്ഡവഃ
ഭീേമാ വാ ബലിനാം േ ഷ്ഠഃ കൗേന്തേയാ വാ ധനഞ്ജയഃ
കുത ഏവ മഹാ ാജ്ഞൗ മാ ീപു ൗ കരിഷ്യതഃ
9 തദ് രാജ്യം പിതൃതഃ ാപ്തം ധൃതരാേ ാ ന മൃഷ്യേത
അധർമം അഖിലം കിം നു ഭീേഷ്മാ ഽയം അനുമന്യേത
വിവാസ്യമാനാൻ അസ്ഥാേന കൗേനയാൻ ഭരതർഷഭാൻ
10 പിേതവ ഹി നൃേപാ ഽസ്മാകം അഭൂച് ഛാന്തനവഃ പുരാ
വിചി വീേര്യാ രാജർഷിഃ പാ ശ് ച കുരുനന്ദനഃ
11 സ തസ്മിൻ പുരുഷവ്യാേ ദിഷ്ട ഭാവം ഗേത സതി
രാജപു ാൻ ഇമാൻ ബാലാൻ ധൃതരാേ ാ ന മൃഷ്യേത
12 വയം ഏതദ് അമൃഷ്യന്തഃ സർവ ഏവ പുേരാത്തമാത്
ഗൃഹാൻ വിഹായ ഗച്ഛാേമാ യ യാതി യുഥിഷ്ഠിരഃ
13 താംസ് തഥാ വാദിനഃ പൗരാൻ ദുഃഖിതാൻ ദുഃഖകർശിതഃ
ഉവാച പരമ ീേതാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 പിതാ മാേന്യാ ഗുരുഃ േ േഷ്ഠാ യദ് ആഹ പൃഥിവീപതിഃ
അശങ്കമാൈനസ് തത് കാര്യം അസ്മാഭിർ ഇതി േനാ തം
15 ഭവന്തഃ സുഹൃേദാ ഽസ്മാകം അസ്മാൻ കൃത്വാ ദക്ഷിണം
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ആശീർഭിർ അഭിനന്ദ്യാസ്മാൻ നിവർതധ്വം യഥാ ഗൃഹം
16 യദാ തു കാര്യം അസ്മാകം ഭവദ്ഭിർ ഉപപത്സ്യേത
തദാ കരിഷ്യഥ മമ ിയാണി ച ഹിതാനി ച
17 േത തേഥതി തിജ്ഞായ കൃത്വാ ൈചതാൻ ദക്ഷിണം
ആശീർഭിർ അഭിനൈന്ദ്യനാഞ് ജ ർ നഗരം ഏവ ഹി
18 പൗേരഷു തു നിവൃേത്തഷു വിദുരഃ സർവധർമവിത്
േബാധയൻ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം ഇദം വചനം അ വീത്
ാജ്ഞഃ ാജ്ഞം ലാപജ്ഞഃ സമ്യഗ് ധർമാർഥദർശിവാൻ
19 വിജ്ഞാേയദം തഥാ കുര്യാദ് ആപദം നിസ്തേരദ് യഥാ
അേലാഹം നിശിതം ശ ം ശരീരപരികർതനം
േയാ േവത്തി ന തം ആഘ്നന്തി തിഘാതവിദം ദ്വിഷഃ
20 കക്ഷഘ്നഃ ശിശിരഘ്നശ് ച മഹാകേക്ഷബിലൗകസഃ
ന ദേഹദ് ഇതി ചാത്മാനം േയാ രക്ഷതി സ ജീവതി
21 നാച ർ േവത്തി പന്ഥാനം നാച ർ വിന്ദേത ദിശഃ
22 നാധൃതിർ ഭൂതിം ആേപ്നാതി ബുധ്യൈസ്വവം േബാധിതഃ
അനാൈപ്തർ ദത്തംആദേത്ത നരഃ ശ ം അേലാഹജം
ശ്വാവിച് ഛരണം ആസാദ്യ മുേച്യത ഹുതാശനാത്
23 ചരൻ മാർഗാൻ വിജാനാതി നക്ഷൈ ർ വിന്ദേത ദിശഃ
ആത്മനാ ചാത്മനഃ പഞ്ച പീഡയൻ നാനുപീഡ്യേത
24 അനുശിഷ്ട്വാനുഗത്വാ ച കൃത്വാ ൈചനാം ദക്ഷിണം
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യനുജ്ഞായ വിദുരഃ യയൗ ഗൃഹാൻ
25 നിവൃേത്ത വിദുേര ൈചവ ഭീേഷ്മ പൗരജേന ഗൃഹാൻ
അജാതശ ം ആമ ്യ കുന്തീ വചനം അ വീത്
26 ക്ഷത്താ യദ് അ വീദ് വാക്യം ജനമേധ്യ ഽ വന്ന് ഇവ
ത്വയാ ച തത് തേഥത്യ് ഉേക്താ ജാനീേമാ ന ച തദ് വയം
27 യദി തച് ഛക്യം അസ്മാഭിഃ േ ാതും ന ച സേദാഷവത്
േ ാതും ഇച്ഛാമി തത് സർവം സംവാദം തവ തസ്യ ച
28 [യ്]
വിഷാദ് അേഗ്നശ് ച േബാദ്ധവ്യം ഇതി മാം വിദുേരാ ഽ വീത്
പന്ഥാശ് ച േവാ നാവിദിതഃ കശ് ചിത് സ്യാദ് ഇതി ചാ വീത്
29 ജിേത ിയശ് ച വസുധാം ാപ്സ്യസീതി ച മാ വീത്
വിജ്ഞാതം ഇതി തത് സർവം ഇത്യ് ഉേക്താ വിദുേരാ മയാ
30 [ൈവ]
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അഷ്ടേമ ഽഹനി േരാഹിണ്യാം യാതാഃ ഫൽഗുനസ്യ േത
വാരണാവതം ആസാദ്യ ദദൃശുർ നാഗരം ജനം
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അധ്യായം 134

1 [ൈവ]
തതഃ സർവാഃ കൃതേയാ നഗരാദ് വാരണാവതാത്
സർവമംഗല സംയുക്താ യഥാശാ ം അത ിതാഃ
2 ത്വാഗതാൻ പാ പു ാൻ നാനാ യാൈനഃ സഹ ശഃ
അഭിജ ർ നരേ ഷ്ഠാഞ് ൈത്വവ പരയാ മുദാ
3 േത സമാസാദ്യ കൗേന്തയാൻ വാരണാവതകാ ജനാഃ
കൃത്വാ ജയാശിഷഃ സർേവ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
4 ൈതർ വൃതഃ പുരുഷവ്യാേ ാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വിബഭൗ േദവസങ്കാേശാ വ പാണിർ ഇവാമൈരഃ
5 സത്കൃതാസ് േത തു പൗൈരശ് ച പൗരാൻ സത്കൃത്യ ചാനഘാഃ
അല തം ജനാകീർണം വിവിശുർ വാരണാവതം
6 േത വിശ്യ പുരം വീരാസ് തൂർണം ജ ർ അേഥാ ഗൃഹാൻ
ാഹ്മണാനാം മഹീപാല രതാനാം േസ്വഷു കർമസു

7 നഗരാധികൃതാനാം ച ഗൃഹാണി രഥിനാം തഥാ
ഉപത ർ നരേ ഷ്ഠാ ൈവശ്യശൂ ഗൃഹാൻ അപി
8 അർചിതാശ് ച നൈരഃ പൗൈരഃ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭാഃ
ജ ർ ആവസഥം പശ്ചാത് പുേരാചന പുര താഃ
9 േതേഭ്യാ ഭക്ഷ്യാന്നപാനാനി ശയനാനി ശുഭാനി ച
ആസനാനി ച മുഖ്യാനി ദദൗ സ പുേരാചനഃ
10 ത േത സത്കൃതാസ് േതന സുമഹാർഹ പരിച്ഛദാഃ
ഉപാസ്യമാനാഃ പുരുൈഷർഊഷുഃ പുരനിവാസിഭിഃ
11 ദശരാേ ാഷിതാനാം തു ത േതഷാം പുേരാചനഃ
നിേവദയാം ആസ ഗൃഹം ശിവാഖ്യം അശിവം തദാ
12 ത േത പുരുഷവ്യാ ാ വിവിശുഃ സപരിച്ഛദാഃ
പുേരാചനസ്യ വചനാത് ൈകലാസം ഇവ ഗുഹ്യകാഃ
13 തത് ത്വ് അഗാരം അഭിേ ക്ഷ്യ സർവധർമവിശാരദഃ
ഉവാചാേഗ്നയം ഇത്യ് ഏവം ഭീമേസനം യുധിഷ്ഠിരഃ
ജി ൻ േസാമ്യ വസാ ഗന്ധം സർപിർ ജതു വിമി ിതം
14 കൃതം ഹി വ്യക്തം ആേഗ്നയം ഇദം േവശ്മ പരന്തപ
ശണസർജരസം വ്യക്തം ആനീതം ഗൃഹകർമണി
മുഞ്ജബല്വജ വംശാദി വ്യം സർവം ഘൃേതാക്ഷിതം
15 ശിൽപിഭിഃ സുകൃതം ഹ്യ് ആൈപ്തർ വിനീൈതർ േവശ്മ കർമണി
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വിശ്വസ്തം മാം അയം പാേപാ ദഗ്ധകാമഃ പുേരാചനഃ
16 ഇമാം തു താം മഹാബുദ്ധിർ വിദുേരാ ദൃഷ്ടവാംസ് തദാ
ഇമാം തു താം മഹാബുദ്ധിർ വിദുേരാ ദൃഷ്ടവാൻ പുരാ
17 േത വയം േബാധിതാസ് േതന ബുദ്ധവേന്താ ഽശിവം ഗൃഹം
ആചാൈര്യഃ സുകൃതം ഗൂൈഢർ ദുേര്യാധന വശാനുൈഗഃ
18 [ഭ്മ്]
യദ് ഇദം ഗൃഹം ആേഗ്നയം വിഹിതം മന്യേത ഭവാൻ
തൈ വ സാധു ഗച്ഛാേമാ യ പൂർേവാഷിതാ വയം
19 [യ്]
ഇഹ യത് ൈതർ നിരാകാൈരർ വസ്തവ്യം ഇതി േരാചേയ
നൈഷ്ടർ ഇവ വിചിന്വദ്ഭിർ ഗതിം ഇഷ്ടാം വാം ഇതഃ
20 യദി വിേന്ദത ചാകാരം അസ്മാകം ഹി പുേരാചനഃ
ശീ കാരീ തേതാ ഭൂത്വാ സഹ്യാപി ദേഹത നഃ
21 നായം ബിേഭത്യ് ഉപേ ാശാദ് അധർമാദ് വാ പുേരാചനഃ
തഥാ ഹി വർതേത മന്ദഃ സുേയാധന മേതസ്ഥിതഃ
22 അപി േചഹ ദഗ്േധഷു ഭീേഷ്മാ ഽസ്മാസു പിതാമഹഃ
േകാപം കുര്യാത് കിമർഥം വാ കൗരവാൻ േകാപേയത സഃ
ധർമ ഇത്യ് ഏവ കുേപ്യത തഥാേന്യ കുരുപുംഗവാഃ
23 വയം തു യദി ദാഹസ്യ ബിഭ്യതഃ േവമ ഹി
ൈശർ േനാ ഘാതേയത് സാർവാൻ രാജ്യലുബ്ധഃ സുേയാധനഃ
24 അപദസ്ഥാൻ പേദ തിഷ്ഠന്ന് അപക്ഷാൻ പക്ഷസംസ്ഥിതഃ
ഹീനേകാശാൻ മഹാേകാശഃ േയാൈഗർ ഘാതേയദ് വം
25 തദ് അസ്മാഭിർ ഇമം പാപം തം ച പാപം സുേയാധനം
വഞ്ചയദ്ഭിർ നിവസ്തവ്യം ഛന്നവാസം ക്വ ചിത് ക്വ ചിത്
26 േത വയം മൃഗയാ ശീലാശ് ചരാമ വസുധാം ഇമാം
തഥാ േനാ വിദിതാ മാർഗാ ഭവിഷ്യന്തി പലായതാം
27 ഭൗമം ച ബിലം അൈദ്യവ കരവാമ സുസംവൃതം
ഗൂേഢാച്ഛ്വസാൻ ന നസ് ത ഹുതാശഃ സ ധക്ഷ്യതി
28 വസേതാ ഽ യഥാ ചാസ്മാൻ ന ബുേധ്യത പുേരാചനഃ
പൗേരാ വാപി ജനഃ കശ് ചിത് തഥാ കാര്യം അത ിൈതഃ
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അധ്യായം 135

1 [ൈവ]
വിദുരസ്യ സുഹൃത് കശ് ചിത് ഖനകഃ കുശലഃ ക്വ ചിത്
വിവിേക്ത പാണ്ഡവാൻ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
2 ഹിേതാ വിദുേരണാസ്മി ഖനകഃ കുശേലാ ഭൃശം
പാണ്ഡവാനാം ിയം കാര്യം ഇതി കിം കരവാണി വഃ
3 ച്ഛന്നം വിദുേരേണാക്തഃ േ യസ് ത്വം ഇഹ പാണ്ഡവാൻ
തിപാദയ വിശ്വാസാദ് ഇതി കിം കരവാണി വഃ
4 കൃഷ്ണപേക്ഷ ചതുർദശ്യാം രാ ാവ് അസ്യ പുേരാചനഃ
ഭവനസ്യ തവ ദ്വാരി ദാസ്യതി ഹുതാശനം
5 മാ ാ സഹ ദഗ്ധവ്യാഃ പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
ഇതി വ്യവസിതം പാർഥ ധാർതരാ സ്യ േമ തം
6 കിം ചിച് ച വിദുേരേണാേക്താ േ ച്ഛ വാചാസി പാണ്ഡവ
ത്വയാ ച തത് തേഥത്യ് ഉക്തം ഏതദ് വിശ്വാസകാരണം
7 ഉവാച തം സത്യധൃതിഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭിജാനാമി സൗമ്യ ത്വാം സുഹൃദം വിദുരസ്യ ൈവ
8 ശുചിം ആപ്തം ിയം ൈചവ സദാ ച ദൃഢഭക്തികം
ന വിദ്യേത കേവഃ കിം ചിദ് അഭിജ്ഞാന േയാജനം
9 യഥാ നഃ സ തഥാ നസ് ത്വം നിർവിേശഷാ വയം ത്വയി
ഭവതഃ സ്മ യഥാ തസ്യ പാലയാസ്മാൻ യഥാ കവിഃ
10 ഇദം ശരണം ആേഗ്നയം മദർഥം ഇതി േമ മതിഃ
പുേരാചേനന വിഹിതം ധാർതരാ സ്യ ശാസനാത്
11 സ പാപഃ േകാശവാംശ് ൈചവ സസഹായശ് ച ദുർമതിഃ
അസ്മാൻ അപി ച ദുഷ്ടാത്മാ നിത്യകാലം ബാധേത
12 സ ഭവാൻ േമാക്ഷയത്വ് അസ്മാൻ യേത്നനാസ്മാദ് ധുതാശനാത്
അസ്മാസ്വ് ഇഹ ഹി ദഗ്േധഷു സകാമഃ സ്യാത് സുേയാധനഃ
13 സമൃദ്ധം ആയുധാഗാരം ഇദം തസ്യ ദുരാത്മനഃ
വ ാേന്ത നി തീകാരം ആ ിേഷ്യദം കൃതം മഹത്
14 ഇദം തദ് അശുഭം നൂനം തസ്യ കർമ ചികീർഷിതം
ാഗ് ഏവ വിദുേരാ േവദ േതനാസ്മാൻ അന്വേബാധയത്
15 േസയം ആപദ് അനു ാപ്താ ക്ഷത്താ യാം ദൃഷ്ടവാൻ പുരാ
പുേരാചനസ്യാവിദിതാൻ അസ്മാംസ് ത്വം വി േമാചയ
16 സ തേഥതി തി ത്യ ഖനേകാ യത്നം ആസ്ഥിതഃ
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പരിഖാം ഉത്കിരൻ നാമ ചകാര സുമഹദ് ബിലം
17 ചേ ച േവശ്മനസ് തസ്യ മേധ്യ നാതിമഹൻ മുഖം
കപാടയുക്തം അജ്ഞാതം സമം ഭൂമ്യാ ച ഭാരത
18 പുേരാചന ഭയാച് ൈചവ വ്യദധാത് സംവൃതം മുഖം
സ ത ച ഗൃഹദ്വാരി വസത്യ് അശുഭ ധീഃ സദാ
19 ത േത സായുധാഃ സർേവ വസന്തി സ്മക്ഷപാം നൃപ
ദിവാ ചരന്തി മൃഗയാം പാണ്ഡേവയാ വനാദ് വനം
20 വിശ്വസ്തവദ് അവിശ്വസ്താ വഞ്ചയന്തഃ പുേരാചനം
അതുഷ്ടാസ് തുഷ്ടവദ് രാജന്ന് ഊഷുഃ പരമദുഃഖിതാഃ
21 ന ൈചനാൻ അന്വബുധ്യന്ത നരാ നഗരവാസിനഃ
അന്യ വിദുരാമാത്യാത് തസ്മാത് ഖനക സത്തമാത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 6 26

അധ്യായം 136

1 [ൈവ]
താംസ് തു ദൃഷ്ട്വാ സുമനസഃ പരിസംവത്സേരാഷിതാൻ
വിശ്വസ്താൻ ഇവ സംലക്ഷ്യ ഹർഷം ചേ പുേരാചനഃ
2 പുേരാചേന തഥാ ഹൃേഷ്ട കൗേന്തേയാ ഽഥ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ യമൗ േചാവാച ധർമവിത്
3 അസ്മാൻ അയം സുവിശ്വസ്താൻ േവത്തി പാപഃ പുേരാചനഃ
വഞ്ചിേതാ ഽയം നൃശംസാത്മാ കാലം മേന്യ പലായേന
4 ആയുധാഗാരം ആദീപ്യ ദഗ്ധ്വാ ൈചവ പുേരാചനം
ഷട് ാണിേനാ നിധാേയഹ വാേമാ ഽനഭിലക്ഷിതാഃ
5 അഥ ദാനാപേദേശന കുന്തീ ാഹ്മണ േഭാജനം
ചേ നിശി മഹദ് രാജന്ന് ആജ സ് ത േയാഷിതഃ
6 താ വിഹൃത്യ യഥാകാമം ഭുക്ത്വാ പീത്വാ ച ഭാരത
ജ ർ നിശി ഗൃഹാൻ ഏവ സമനുജ്ഞാപ്യ മാധവീം
7 നിഷാദീ പഞ്ച പു ാ തു തസ്മിൻ േഭാേജ്യ യദൃച്ഛയാ
അന്നാർഥിനീ സമഭ്യാഗാത് സപു ാ കാലേചാദിതാ
8 സാ പീത്വാ മദിരാം മത്താ സപു ാ മദവിഹ്വലാ
സഹ സർൈവഃ സുൈത രാജംസ് തസ്മിന്ന് ഏവ നിേവശേന
സുഷ്വാപ വിഗതജ്ഞാനാ മൃതകൽപാ നരാധിപ
9 അഥ വാേത തുമുേല നിശി സുേപ്ത ജേന വിേഭാ
തദ് ഉപാദീപയദ് ഭീമഃ േശേത യ പുേരാചനഃ
10 തതഃ താപഃ സുമഹാഞ് ശബ്ദശ് ൈചവ വിഭാവേസാഃ
ാദുരാസീത് തദാ േതന ബുബുേധ സജന ജഃ
11 [പൗരാഹ്]
ദുേര്യാധന യുേക്തന പാേപനാകൃതബുദ്ധിനാ
ഗൃഹം ആത്മവിനാശായ കാരിതം ദാഹിതം ച യത്
12 അേഹാ ധിഗ് ധൃതരാ സ്യ ബുദ്ധിർ നാതിസമഞ്ജസീ
യഃ ശുചീൻ പാണ്ഡവാൻ ബാലാൻ ദാഹയാം ആസ മ ിണാ
13 ദിഷ്ട്യാ ത്വ് ഇദാനീം പാപാത്മാ ദഗ്േധാ ഽയം അതിദുർമതിഃ
അനാഗസഃ സുവിശ്വസ്താൻ േയാ ദദാഹ നേരാത്തമാൻ
14 [ൈവ]
ഏവം േത വിലപന്തി സ്മ വാരണാവതകാ ജനാഃ
പരിവാര്യ ഗൃഹം തച് ച ത രാ ൗ സമന്തതഃ
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15 പാണ്ഡവാശ് ചാപി േത രാജൻ മാ ാ സഹ സുദുഃഖിതാഃ
ബിേലന േതന നിർഗത്യ ജ ർ ഗൂഢം അലക്ഷിതാഃ
16 േതന നിേ ാപേരാേധന സാധ്വേസന ച പാണ്ഡവാഃ
ന േശകുഃ സഹസാ ഗ ം സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
17 ഭീമേസനസ് തു രാേജ ഭീമേവഗപരാ മഃ
ജഗാമ ാതൄൻആദായ സർവാൻ മാതരം ഏവ ച
18 ന്ധംആേരാപ്യ ജനനീം യമാവ് അേങ്കന വീര്യവാൻ
പാർഥൗ ഗൃഹീത്വാ പാണിഭ്യാം ാതരൗ സുമഹാബലൗ
19 തരസാ പാദപാൻ ഭഞ്ജൻ മഹീം പദ്ഭ്യാം വിദാരയൻ
സ ജഗാമാശു േതജസ്വീ വാതരംഹാ വൃേകാദരഃ
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അധ്യായം 137

1 [ൈവ]
അഥ രാ ്യാം വ്യതീതായാം അേശാേഷാ നാഗേരാ ജനഃ
ത ാജഗാമ ത്വരിേതാ ദിദൃ ഃ പാ നന്ദനാൻ
2 നിർവാപയേന്താ ജ്വലനം േത ജനാ ദദൃശുസ് തതഃ
ജാതുഷം തദ്ഗൃഹം ദഗ്ധം അമാത്യം ച പുേരാചനം
3 നൂനം ദുേര്യാധേനേനദം വിഹിതം പാപകർമണാ
പാണ്ഡവാനാം വിനാശായ ഇത്യ് ഏവം ചു ഷുർ ജനാഃ
4 വിദിേത ധൃതരാ സ്യ ധാർതരാേ ാ ന സംശയഃ
ദഗ്ധവാൻ പാ ദായാദാൻ ന ഹ്യ് ഏനം തിഷിദ്ധവാൻ
5 നൂനം ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ന ധർമം അനുവർതേത
േ ാണശ് ച വിദുരശ് ൈചവ കൃപശ് ചാേന്യ ച കൗരവാഃ
6 േത വയം ധൃതരാ സ്യ േ ഷയാേമാ ദുരാത്മനഃ
സംവൃത്തസ് േത പരഃ കാമഃ പാണ്ഡവാൻ ദഗ്ധവാൻ അസി
7 തേതാ വ്യേപാഹമാനാസ് േത പാണ്ഡവാർേഥ ഹുതാശനം
നിഷാദീം ദദൃശുർ ദഗ്ധാം പഞ്ച പു ാം അനാഗസം
8 ഖനേകന തു േതൈനവ േവശ്മ േശാധയതാ ബിലം
പാംസുഭിഃ ത്യപിഹിതം പുരുൈഷസ് ൈതർ അലക്ഷിതം
9 തതസ് േത േ ഷയാം ആസുർ ധൃതരാ സ്യ നാഗരാഃ
പാണ്ഡവാൻ അഗ്നിനാ ദഗ്ധാൻ അമാത്യം ച പുേരാചനം
10 ത്വാ തു ധൃതരാ സ് തദ് രാജാ സുമഹദ് അ ിയം
വിനാശം പാ പു ാണാം വിലലാപ സുദുഃഖിതഃ
11 അദ്യ പാ ർ മൃേതാ രാജാ ാതാ മമ സുദുർലഭഃ
േതഷു വീേരഷു ദഗ്േധഷു മാ ാ സഹ വിേശഷതഃ
12 ഗച്ഛ പുരുഷാഃ ശീ ം നഗരം വാരണാവതം
സത്കാരയ താൻ വീരാൻ കുന്തി രാജസുതാം ച താം
13 കാരയ ച കുല്യാനി ശു ാണി ച മഹാന്തി ച
േയ ച ത മൃതാസ് േതഷാം സുഹൃേദാ ഽർച താൻ അപി
14 ഏവംഗേത മയാ ശക്യം യദ് യത് കാരയിതും ഹിതം
പാണ്ഡവാനാം ച കുന്ത്യാശ് ച തത് സർവം ിയതാം ധൈനഃ
15 ഏവം ഉക്ത്വാ തതശ് ചേ ജ്ഞാതിഭിഃ പരിവാരിതഃ
ഉദകം പാ പു ാണാം ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
16 ചു ശുഃ കൗരവാഃ സർേവ ഭൃശം േശാകപരായണാഃ
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വിദുരസ് ത്വ് അൽപശശ് ചേ േശാകം േവദ പരം ഹി സഃ
17 പാണ്ഡവാശ് ചാപി നിർഗത്യ നഗരാദ് വാരണാവതാത്
ജേവന യയൂ രാജൻ ദക്ഷിണാം ദിശം ആ ിതാഃ
18 വിജ്ഞായ നിശി പന്ഥാനം നക്ഷൈ ർ ദക്ഷിണാമുഖാഃ
യതമാനാ വനം രാജൻ ഗഹനം തിേപദിേര
19 തതഃ ാന്താഃ പിപാസാർതാ നി ാന്ധാഃ പാ നന്ദനാഃ
പുനർഊചുർ മഹാവീര്യം ഭീമേസനം ഇദം വചഃ
20 ഇതഃ കഷ്ടതരം കിം നു യദ് വയം ഗഹേന വേന
ദിശശ് ച ന ജാനീേമാ ഗ ം ൈചവ ന ശ മഃ
21 തം ച പാപം ന ജാനീേമാ യദി ദഗ്ധഃ പുേരാചനഃ
കഥം നു വി മുേച്യമ ഭയാദ് അസ്മാദ് അലക്ഷിതാഃ
22 പുനർ അസ്മാൻ ഉപാദായ തൈഥവ ജ ഭാരത
ത്വം ഹി േനാ ബലവാൻ ഏേകാ യഥാ സതതഗസ് തഥാ
23 ഇത്യ് ഉേക്താ ധർമരാേജന ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ആദായ കുന്തീം ാതൄംശ് ച ജഗാമാശു മഹാബലഃ
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അധ്യായം 138

1 [ൈവ]
േതന വി മതാ തൂർണംഊരുേവഗസമീരിതം
വവാവ് അനിേലാ രാജഞ് ശുചി ശു ാഗേമ യഥാ
2 സ മൃദ്നൻ പുഷ്പിതാംശ് ൈചവ ഫലിതാംശ് ച വന തീൻ
ആരുജൻ ദാരു ഗുൽമാംശ് ച പഥസ് തസ്യ സമീപജാൻ
3 തഥാ വൃക്ഷാൻ ഭഞ്ജമാേനാ ജഗാമാമിത വി മഃ
തസ്യ േവേഗന പാ നാം മൂർേച്ഛവ സമജായത
4 അസകൃച് ചാപി സന്തീര്യ ദൂരപാരം ഭുജ ൈവഃ
പഥി ച്ഛന്നം ആേസദുർ ധാർതരാ ഭയാത് തദാ
5 കൃേ ണ മാതരം ത്വ് ഏകാം സുകുമാരീം യശസ്വിനീം
അവഹത് ത പൃേഷ്ഠന േരാധഃസു വിഷേമഷു ച
6 ആഗമംസ് േത വേനാേദ്ദശം അൽപമൂലഫേലാദകം
ര പക്ഷിമൃഗം േഘാരം സായാേഹ്ന ഭരതർഷഭാഃ
7 േഘാരാ സമഭവത് സന്ധ്യാ ദാരുണാ മൃഗപക്ഷിണഃ
അ കാശാ ദിശഃ സർവാ വാൈതർആസന്ന് അനാർതൈവഃ
8 േത േമണ ച കൗരവ്യാസ് തൃഷ്ണയാ ച പീഡിതാഃ
നാശ വംസ് തദാ ഗ ം നി യാ ച വൃദ്ധയാ
9 തേതാ ഭീേമാ വനം േഘാരം വിശ്യ വിജനം മഹത്
ന്യേ ാധം വിപുലച് ഛായം രമണീയം ഉപാ വത്
10 ത നിക്ഷിപ്യ താൻ സർവാൻ ഉവാച ഭരതർഷഭഃ
പാനീയം മൃഗയാമീഹ വി മധ്വം ഇതി േഭാ
11 ഏേത രുവന്തി മധുരം സാരസാ ജലചാരിണഃ
വം അ ജലസ്ഥാേയാ മഹാൻ ഇതി മതിർ മമ
12 അനുജ്ഞാതഃ സ ഗേച്ഛതി ാ ാ േജ്യേഷ്ഠന ഭാരത
ജഗാമ ത യ സ്മ രുവന്തി ജലചാരിണഃ
13 സ ത പീത്വാ പാനീയം സ്നാത്വാ ച ഭരതർഷഭ
ഉത്തരീേയണ പാനീയം ആജഹാര തദാ നൃപ
14 ഗവ തി മാ ാദ് ആഗത്യ ത്വരിേതാ മാതരം തി
സ സുപ്താം മാതരം ദൃഷ്ട്വാ ാതൄംശ് ച വസുധാതേല
ഭൃശം ദുഃഖപരീതാത്മാ വിലലാപ വൃേകാദരഃ
15 ശയേനഷു പരാർേധ്യഷു േയ പുരാ വാരണാവേത
നാധിജ സ് തദാ നി ാം േത ഽദ്യ സുപ്താ മഹീതേല
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16 സ്വസാരം വസുേദവസ്യ ശ സംഘാവമർദിനഃ
കുന്തിേഭാജസുതാം കുന്തീം സർവലക്ഷണപൂജിതാം
17 ഷാം വിചി വീര്യസ്യ ഭാര്യാം പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
ാസാദശയനാം നിത്യം പുണ്ഡരീകാന്തര ഭാം
18 സുകുമാരതരാം ീണാം മഹാർഹശയേനാചിതാം
ശയാനാം പശ്യതാേദ്യഹ പൃഥിവ്യാം അതേഥാചിതാം
19 ധർമാദ് ഇ ാച് ച വാേയാശ് ച സുഷുേവ യാ സുതാൻ ഇമാൻ
േസയം ഭൂമൗ പരി ാന്താ േശേത ഹ്യ് അദ്യാതേഥാചിതാ
20 കിം നു ദുഃഖതരം ശക്യം മയാ ം അതഃ പരം
േയാ ഽഹം അദ്യ നരവ്യാ ാൻ സുപ്താൻ പശ്യാമി ഭൂതേല
21 ിഷു േലാേകഷു യദ് രാജ്യം ധർമവിേദ്യാ ഽർഹേത നൃപഃ
േസാ ഽയം ഭൂമൗ പരി ാന്തഃ േശേത ാകൃതവത് കഥം
22 അയം നീലാംബുദശ്യാേമാ നേരഷ്വ് അ തിേമാ ഭുവി
േശേത ാകൃതവദ് ഭൂമാവ് അേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
23 അശ്വിനാവ് ഇവ േദവാനാം യാവ് ഇമൗ രൂപസമ്പദാ
തൗ ാകൃതവദ് അേദ്യമൗ സുപ്തൗ ധരണീതേല
24ജ്ഞാതേയാ യസ്യ ൈനവ സ ർ വിഷമാഃ കുലപാംസനാഃ
സ ജീേവത് സുസുഖം േലാേക ാേമ മ ഇൈവകജഃ
25 ഏേകാ വൃേക്ഷാ ഹി േയാ ാേമ ഭേവത് പർണഫലാന്വിതഃ
ൈചേത്യാ ഭവതി നിർജ്ഞാതിർ അർചനീയഃ സുപൂജിതഃ
26 േയഷാം ച ബഹവഃ ശൂരാജ്ഞാതേയാ ധർമസം ിതാഃ
േത ജീവന്തി സുഖം േലാേക ഭവന്തി ച നിരാമയാഃ
27 ബലവന്തഃ സമൃദ്ധാർഥാ മി ബാന്ധവനന്ദനാഃ
ജീവന്ത്യ് അേന്യാന്യം ആ ിത്യ മാഃ കാനനജാ ഇവ
28 വയം തു ധൃതരാേ ണ സപുേ ണ ദുരാത്മനാ
വിവാസിതാ ന ദഗ്ധാശ് ച കഥം ചിത് തസ്യ ശാസനാത്
29 തസ്മാൻ മുക്താ വയം ദാഹാദ് ഇമം വൃക്ഷം ഉപാ ിതാഃ
കാം ദിശം തിപത്സ്യാമഃ ാപ്താഃ േ ശം അനുത്തമം
30 നാതിദൂേര ച നഗരം വനാദ് അസ്മാദ് ധി ലക്ഷേയ
ജാഗർതേവ്യ സ്വപന്തീേമ ഹന്ത ജാഗർമ്യ് അഹം സ്വയം
31 പാസ്യന്തീേമ ജലം പശ്ചാത് തിബുദ്ധാ ജിത മാഃ
ഇതി ഭീേമാ വ്യവൈസ്യവ ജജാഗാര സ്വയം തദാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 6 32

അധ്യായം 139

1 [ൈവ]
ത േതഷു ശയാേനഷു ഹിഡിംേബാ നാമ രാക്ഷസഃ
അവിദൂേര വനാത് തസ്മാച് ഛാല വൃക്ഷം ഉപാ ിതഃ
2 േരാ മാനുഷമാംസാേദാ മഹാവീേര്യാ മഹാബലഃ
വിരൂപരൂപഃ പിംഗാക്ഷഃ കരാേലാ േഘാരദർശനഃ
പിശിേത ഃ ധാർതസ് താൻ അപശ്യത യദൃച്ഛയാ
3 ഊർധ്വാംഗുലിഃ സ ക യൻ ധുന്വൻ രൂക്ഷാഞ് ശിേരാരുഹാൻ
ജൃംഭമാേണാ മഹാവ ഃ പുനഃ പുനർ അേവക്ഷ്യ ച
4 ദുേഷ്ടാ മാനുഷമാംസാേദാ മഹാകാേയാ മഹാബലഃ
ആ ായ മാനുഷം ഗന്ധം ഭഗിനീം ഇദം അ വീത്
5 ഉപപന്നശ് ചിരസ്യാദ്യ ഭേക്ഷാ മമ മനഃ ിയഃ
േസ്നഹ വാൻ വതി ജിഹ്വാ പേര്യതി േമ മുഖം
6 അഷ്ടൗ ദം ാഃ സുതീക്ഷ്ണാ ാശ് ചിരസ്യാപാത ദുഃസഹാഃ
േദേഹഷു മജ്ജയിഷ്യാമി സ്നിഗ്േധഷു പിശിേതഷു ച
7 ആ മ്യ മാനുഷം കണ്ഠംആച്ഛിദ്യ ധമനീം അപി
ഉഷ്ണം നവം പാസ്യാമി േഫനിലം രുധിരം ബഹു
8 ഗച്ഛ ജാനീഹി േക ത്വ് ഏേത േശരേത വനം ആ ിതാഃ
മാനുേഷാ ബലവാൻ ഗേന്ധാ ാണം തർപയതീവ േമ
9 ഹൈത്വതാൻ മാനുഷാൻ സർവാൻആനയസ്വ മമാന്തികം
അസ്മദ് വിഷയസുേപ്തേഭ്യാ ൈനേതേഭ്യാ ഭയം അസ്തി േത
10 ഏഷാം മാംസാനി സം ത്യ മാനുഷാണാം യേഥഷ്ടതഃ
ഭക്ഷയിഷ്യാവ സഹിതൗ കുരു തൂർണം വേചാ മമ
11 ാതുർ വചനം ആജ്ഞായ ത്വരമാേണവ രാക്ഷസീ
ജഗാമ ത യ സ്മ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
12 ദദർശ ത ഗത്വാ സാ പാണ്ഡവാൻ പൃഥയാ സഹ
ശയാനാൻ ഭീമേസനം ച ജാ തം ത്വ് അപരാജിതം
13 ദൃൈഷ്ട്വവ ഭീമേസനം സാ ശാല ന്ധം ഇേവാദ്ഗതം
രാക്ഷസീ കാമയാം ആസ രൂേപണാ തിമം ഭുവി
14 അയം ശ്യാേമാ മഹാബാഹുഃ സിംഹ േന്ധാ മഹാദ തിഃ
കംബു ീവഃ പുഷ്കരാേക്ഷാ ഭർതാ യുേക്താ ഭേവൻ മമ
15 നാഹം ാതൃവേചാ ജാതു കുര്യാം േരാപസംഹിതം
പതിേസ്നേഹാ ഽതിബലവാൻ ന തഥാ ാതൃസൗഹൃദം
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16 മുഹൂർതം ഇവ തൃപ്തിശ് ച ഭേവദ് ാതുർ മൈമവ ച
ഹൈതർ ഏൈതർ അഹത്വാ തു േമാദിേഷ്യ ശാശ്വതിഃ സമാഃ
17 സാ കാമരൂപിണീ രൂപം കൃത്വാ മാനുഷം ഉത്തമം
ഉപതേസ്ഥ മഹാബാഹും ഭീമേസനം ശൈനഃ ശൈനഃ
18 വിലജ്ജമാേനവ ലതാ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാ
സ്മിതപൂർവം ഇദം വാക്യം ഭീമേസനം അഥാ വീത്
19 കുതസ് ത്വം അസി സ ാപ്തഃ കശ് ചാസി പുരുഷർഷഭ
ക ഇേമ േശരേത േചഹ പുരുഷാ േദവരൂപിണഃ
20 േകയം ച ബൃഹതീ ശ്യാമാ സുകുമാരീ തവാനഘ
േശേത വനം ഇദം ാപ്യ വിശ്വസ്താ സ്വഗൃേഹ യഥാ
21 േനദം ജാനാതി ഗഹനം വനം രാക്ഷസേസവിതം
വസതി ഹ്യ് അ പാപാത്മാ ഹിഡിംേബാ നാമ രാക്ഷസഃ
22 േതനാഹം േ ഷിതാ ാ ാ ദുഷ്ടഭാേവന രക്ഷസാ
ബിഭക്ഷയിഷതാ മാംസം യുസ്മാകം അമേരാപമ
23 സാഹം ത്വാം അഭിസേ ക്ഷ്യ േദവഗർഭസമ ഭം
നാന്യം ഭർതാരം ഇച്ഛാമി സത്യം ഏതദ് വീമി േത
24 ഏതദ് വിജ്ഞായ ധർമജ്ഞയുക്തം മയി സമാചര
കാേമാപഹത ചിത്താംഗീം ഭജമാനാം ഭജസ്വ മാം
25 ാേസ്യ ഽഹം ത്വാം മഹാബാേഹാ രാക്ഷസാത് പുരുഷാദകാത്
വത്സ്യാേവാ ഗിരിദുർേഗഷു ഭർതാ ഭവ മമാനഘ
26 അന്തരിക്ഷചരാ ഹ്യ് അസ്മി കാമേതാ വിചരാമി ച
അതുലാം ആ ഹി ീതിം ത ത മയാ സഹ
27 [ഭ്മ്]
മാതരം ാതരം േജ്യഷ്ഠം കനിഷ്ഠാൻ അപരാൻ ഇമാൻ
പരിത്യേജത േകാ ന്വ് അദ്യ ഭവന്ന് ഇവ രാക്ഷസി
28 േകാ ഹി സുപ്താൻ ഇമാൻ ാതൄൻ ദത്ത്വാ രാക്ഷസ േഭാജനം
മാതരം ച നേരാ ഗേച്ഛത് കാമാർത ഇവ മദ്വിധഃ
29 [രാക്സ്]
യത് േത ിയം തത് കരിേഷ്യ സർവാൻ ഏതാൻ േബാധയ
േമാക്ഷയിഷ്യാമി വഃ കാമം രാക്ഷസാത് പുരുഷാദകാത്
30 [ഭ്മ്]
സുഖസുപ്താൻ വേന ാതൄൻ മാതരം ൈചവ രാക്ഷസി
ന ഭയാദ് േബാധയിഷ്യാമി ാതുസ് തവ ദുരാത്മനഃ
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31 ന ഹി േമ രാക്ഷസാ ഭീരു േസാഢും ശക്താഃ പരാ മം
ന മനുഷ്യാ ന ഗന്ധർവാ ന യക്ഷാശ് ചാരുേലാചേന
32 ഗച്ഛ വാ തിഷ്ഠ വാ ഭേ യദ് വാപീച്ഛസി തത് കുരു
തം വാ േ ഷയ തന്വ് അംഗി ാതരം പുരുഷാദകം
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അധ്യായം 140

1 [ൈവ]
താം വിദിത്വാ ചിരഗതാം ഹിഡിംേബാ രാക്ഷേസശ്വരഃ
അവതീര്യ മാത് തസ്മാദ് ആജഗാമാഥ പാണ്ഡവാൻ
2 േലാഹിതാേക്ഷാ മഹാബാഹുർഊർധ്വേകേശാ മഹാബലഃ
േമഘസംഘാത വർഷ്മാ ച തീഷ്ക്ണദംേ ാജ്ജ്വലാനനഃ
3 തം ആപതന്തം ദൃൈട്വവ തഥാ വികൃതദർശനം
ഹിഡിംേബാവാച വി സ്താ ഭീമേസനം ഇദം വചഃ
4 ആപതത്യ് ഏഷ ദുഷ്ടാത്മാ സ്ര ദ്ധഃ പുരുഷാദകഃ
ത്വാം അഹം ാതൃഭിഃ സാർധം യദ് വീമി തഥാ കുരു
5 അഹം കാമഗമാ വീര രേക്ഷാബലസമന്വിതാ
ആരുേഹമാം മമ േ ാണീം േനഷ്യാമി ത്വാം വിഹായസാ
6 േബാധൈയനാൻ സംസുപ്താൻ മാതരം ച പരന്തപ
സർവാൻ ഏവ ഗമിഷ്യാമി ഗൃഹീത്വാ േവാ വിഹായസാ
7 [ഭ്മ്]
മാ ൈഭസ് ത്വം വിപുലേ ാണിൈനഷ കശ് ചിൻ മയിസ്ഥിേത
അഹം ഏനം ഹനിഷ്യാമി േ ക്ഷന്ത്യാസ് േത സുമധ്യേമ
8 നായം തിബേലാ ഭീരു രാക്ഷസാപസേദാ മമ
േസാഢും യുധി പരി ന്ദം അഥ വാ സർവരാക്ഷസാഃ
9 പശ്യ ബാഹൂ സുവൃത്തൗ േമ ഹസ്തിഹസ്തനിഭാവ് ഇമൗ
ഊരൂ പരിഘസങ്കാശൗ സംഹതം ചാപ്യ് ഉേരാ മമ
10 വി മം േമ യേഥ സ്യ സാദ്യ ക്ഷ്യസി േശാഭേന
മാവമംസ്ഥാഃ പൃഥുേ ാണിമത്വാ മാം ഇഹ മാനുഷം
11 [ഹി]
നാവമേന്യ നരവ്യാ താം അഹം േദവരൂപിണം
ദൃഷ്ടാപദാനസ് തു മയാ മാനുേഷഷ്വ് ഏവ രാക്ഷസഃ
12 [ൈവ]
തഥാ സഞ്ജൽപതസ് തസ്യ ഭീമേസനസ്യ ഭാരത
വാചഃ ശു ാവ താഃ േദ്ധാ രാക്ഷസഃ പുരുഷാദകഃ
13 അേവക്ഷമാണസ് തസ്യാശ് ച ഹിഡിംേബാ മാനുഷം വപുഃ
ഗ്ദാമ പൂരിതശിഖം സമേ നിഭാനനം

14 സു നാസാക്ഷി േകശാന്തം സുകുമാരനഖ ത്വചം
സർവാഭരണസംയുക്തം സുസൂക്ഷ്മാംബര വാസസം
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15 താം തഥാ മാനുഷം രൂപം ബി തീം സുമേനാരഹം
പും ാമാം ശങ്കമാനശ് ച ചുേ ാധ പുരുഷാദകഃ
16 സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസസ് തസ്യാ ഭഗിന്യാഃ കുരുസത്തമ
ഉത്ഫാല്യ വിപുേല േനേ തതസ് താം ഇദം അ വീത്
17 േകാ ഹി േമ േഭാ കാമസ്യാ വിഘ്നം ചരതി ദുർമതിഃ
ന ബിേഭഷി ഹിഡിംേബ കിം മത് േകാപാദ് വി േമാഹിതാ
18 ധിക് ത്വാം അസതി പും ാേമ മമ വി ിയകാരിണി
പൂർേവഷാം രാക്ഷേസ ാണാം സർേവഷാം അയശഃ കരി
19 യാൻ ഇമാൻ ആ ിതാകാർഷീർ അ ിയം സുമഹൻ മമ
ഏഷ താൻ അദ്യ ൈവ സർവാൻ ഹനിഷ്യാമി ത്വയാ സഹ
20 ഏവം ഉക്ത്വാ ഹിഡിംബാം സ ഹിഡിംേബാ േലാഹിേതക്ഷണഃ
വധായാഭിപപാൈതനാം ദൈന്തർ ദന്താൻ ഉപ ശൻ
21 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
ഭർത്സയാം ആസ േതജസ്വീ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
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അധ്യായം 141

1 [ൈവ]
ഭീമേസനസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ രാക്ഷസം ഹസന്ന് ഇവ
ഭഗിനീം തി സ്ര ദ്ധം ഇദം വചനം അ വീത്
2 കിം േത ഹിഡിംബ ഏൈതർ വാ സുഖസുൈപ്തഃ േബാധിൈതഃ
മാം ആസാദയ ദുർബുേദ്ധ തരസാ ത്വം നരാശന
3 മയ്യ് ഏവ ഹൈരഹി ത്വം ന ിയം ഹ ം അർഹസി
വിേശഷേതാ ഽനപകൃേത പേരണാപകൃേത സതി
4 ന ഹീയം സ്വവശാ ബാലാ കാമയത്യ് അദ്യ മാം ഇഹ
േചാദിൈതഷാ ഹ്യ് അനംേഗന ശരീരാന്തര ചാരിണാ
ഭഗിനീ തവ ദുർബുേദ്ധ രാക്ഷസാനാം യേശാഹര
5 ത്വൻ നിേയാേഗന ൈചേവയം രൂപം മമ സമീക്ഷ്യ ച
കാമയത്യ് അദ്യ മാം ഭീരുർ ൈനഷാ ദൂഷയേത കുലം
6 അനംേഗന കൃേത േദാേഷ േനമാം ത്വം ഇഹ രാക്ഷസ
മയി തിഷ്ഠതി ദുഷ്ടാത്മൻ ന ിയം ഹ ം അർഹസി
7 സമാഗച്ഛ മയാ സാർധം ഏേകൈനേകാ നരാശന
അഹം ഏവ നയിഷ്യാമി ത്വാം അദ്യ യമസാദനം
8 അദ്യ േത തലനിഷ്പിഷ്ടം ശിേരാ രാക്ഷസ ദീര്യതാം
കുഞ്ജരേസ്യവ പാേദന വിനിഷ്പിഷ്ടം ബലീയസഃ
9 അദ്യ ഗാ ാണി വ്യാദാഃ േശ്യനാ േഗാമായവശ് ച േത
കർഷ ഭുവി സംഹൃഷ്ടാ നിഹതസ്യ മയാ മൃേധ
10 ക്ഷേണനാദ്യ കരിേഷ്യ ഽഹം ഇദം വനം അകണ്ടകം
പുരസ്താദ് ദൂഷിതം നിത്യം ത്വയാ ഭക്ഷയതാ നരാൻ
11 അദ്യ ത്വാം ഭഗിനീ പാപകൃഷ്യമാണം മയാ ഭുവി
ക്ഷത്യ് അ ി തീകാശം സിംേഹേനവ മഹാദ്വിപം
12 നിരാബാധാസ് ത്വയി ഹേത മയാ രാക്ഷസപാംസന
വനം ഏതച് ചരിഷ്യന്തി പുരുഷാ വനചാരിണഃ
13 [ഹി]
ഗർജിേതന വൃഥാ കിം േത കത്ഥിേതന ച മാനുഷ
കൃൈത്വതത് കർമണാ സർവം കേത്ഥഥാ മാചിരം കൃഥാഃ
14 ബലിനം മന്യേസ യച് ച ആത്മാനം അപരാ മം
ജ്ഞാസ്യസ്യ് അദ്യ സമാഗമ്യ മയാത്മാനം ബലാധികം
15 ന താവദ് ഏതാൻ ഹിംസിേഷ്യ സ്വപന്ത്വ് ഏേത യഥാസുഖം
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ഏഷ ത്വാം ഏവ ദുർബുേദ്ധ നിഹന്മ്യ് അദ്യാ ിയം വദം
16 പീത്വാ തവാസൃഗ് ഗാേ ഭ്യസ് തതഃ പശ്ചാദ് ഇമാൻ അപി
ഹനിഷ്യാമി തതഃ പശ്ചാദ് ഇമാം വി ിയകാരിണീം
17 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ബാഹും ഗൃഹ്യാ പുരുഷാദകഃ
അഭ്യധാവത സ്ര േദ്ധാ ഭീമേസനം അരിന്ദമം
18 തസ്യാഭിപതതസ് തൂർണം ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
േവേഗന ഹൃതം ബാഹും നിജ ാഹ ഹസന്ന് ഇവ
19 നിഗൃഹ്യ തം ബലാദ് ഭീേമാ വി രന്തം ചകർഷ ഹ
തസ്മാദ് േദശാദ് ധനൂംഷ്യ് അഷ്ടൗ സിംഹഃ മൃഗം യഥാ
20 തതഃ സ രാക്ഷസഃ ദ്ധഃ പാണ്ഡേവന ബലാദ് ധൃതഃ
ഭീമേസനം സമാലിംഗ്യ വ്യനദദ് ൈഭരവം രവം
21 പുനർ ഭീേമാ ബലാദ് ഏനം വിചകർഷ മഹാബലഃ
മാ ശബ്ദഃ സുഖസുപ്താനാം ാതൄണാം േമ ഭേവദ് ഇതി
22 അേന്യാന്യം തൗ സമാസാദ്യ വിചകർഷതുർ ഓജസാ
രാക്ഷേസാ ഭീമേസനശ് ച വി മം ച തുഃ പരം
23 ബഭഞ്ജതുർ മഹാവൃക്ഷാംൽ ലതാശ് ചാകർഷതുസ് തതഃ
മത്താവ് ഇവ സുസംരബ്ധൗ വാരണൗ ഷഷ്ടിഹായനൗ
24 തേയാഃ ശേബ്ദന മഹതാ വിബുദ്ധാസ് േത നരർഷഭാഃ
സഹ മാ ാ തു ദദൃശുർ ഹിഡിംബാം അ തഃസ്ഥിതാം
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അധ്യായം 142

1 [ൈവ]
ബുദ്ധാസ് േത ഹിഡിംബായാ രൂപം ദൃഷ്ട്വാതിമാനുഷം
വിസ്മിതാഃ പുരുഷാ വ്യാ ാ ബഭൂവുഃ പൃഥയാ സഹ
2 തതഃ കുന്തീ സമീൈക്ഷ്യനാം വിസ്മിതാ രൂപസമ്പദാ
ഉവാച മധുരം വാക്യം സാന്ത്വപൂർവം ഇദം ശൈനഃ
3 കസ്യ ത്വം സുരഗർഭാേഭ കാ ചാസി വരവർണിനി
േകന കാേര്യണ സുേ ാണി കുതശ് ചാഗമനം തവ
4 യദി വാസ്യ വനസ്യാസി േദവതാ യദി വാപ്സരാഃ
ആചക്ഷ്വ മമ തത് സർവം കിമർഥം േചഹ തിഷ്ഠസി
5 [ഹിഡിംബാ]
യദ് ഏതത് പശ്യസി വനം നീലേമഘനിഭം മഹത്
നിവാേസാ രാക്ഷസൈസ്യതദ് ധിഡിംബസ്യ മൈമവ ച
6 തസ്യ മാം രാക്ഷേസ സ്യ ഭഗിനീം വിദ്ധി ഭാമിനി
ാ ാ സേ ഷിതാം ആേര്യ ത്വാം സപു ാം ജിഘാംസതാ
7 ര ബുേദ്ധർ അഹം തസ്യ വചനാദ് ആഗതാ ഇഹ
അ ാക്ഷം േഹമവർണാഭം തവ പു ം മഹൗജസം
8 തേതാ ഽഹം സർവഭൂതാനാം ഭാേവ വിചരതാ ശുേഭ
േചാദിതാ തവ പു സ്യ മന്മേഥന വശാനുഗാ
9 തേതാ വൃേതാ മയാ ഭർതാ തവ പുേ ാ മഹാബലഃ
അപേനതും ച യതിേതാ ന ൈചവ ശകിേതാ മയാ
10 ചിരായമാണാം മാംജ്ഞാത്വാ തതഃ സ പുരുഷാദകഃ
സ്വയം ഏവാഗേതാ ഹ ം ഇമാൻ സർവാംസ് തവാത്മജാൻ
11 സ േതന മമ കാേന്തന തവ പുേ ണ ധീമതാ
ബലാദ് ഇേതാ വിനിഷ്പിഷ്യ വ്യപകൃേഷ്ടാ മഹാത്മനാ
12 വികർഷന്തൗ മഹാേവഗൗ ഗർജമാനൗ പര രം
പശ്യധ്വം യുധി വി ാന്താവ് ഏതൗ തൗ നരരാക്ഷസൗ
13 [ൈവ]
തസ്യാ ൈത്വവ വചനം ഉത്പപാത യുധിഷ്ഠിരഃ
അർജുേനാ നകുലശ് ൈചവ സഹേദവശ് ച വീര്യവാൻ
14 തൗ േത ദദൃശുർ ആസക്തൗ വികർഷന്തൗ പര രം
കാങ്ക്ഷമാണൗ ജയം ൈചവ സിംഹാവ് ഇവ രേണാത്കടൗ
15 താവ് അേന്യാന്യം സമാ ിഷ്യ വികർഷന്തൗ പര രം
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ദാവാഗ്നിധൂമസദൃശം ച തുഃ പാർഥിവം രജഃ
16 വസുധാ േരണുസംവീതൗ വസുധാധരസംനിഭൗ
വി ാേജതാം യഥാ ൈശലൗ നീഹാേരണാഭിസംവൃതൗ
17 രാക്ഷേസന തഥാ ഭീമം ിശ്യമാനം നിരീക്ഷ്യ തു
ഉവാേചദം വചഃ പാർഥഃ ഹസഞ് ശനൈകർ ഇവ
18 ഭീമ മാ ൈഭർ മഹാബാേഹാ ന ത്വാം ബുധ്യാമേഹ വയം
സേമതം ഭീമരൂേപണ സുപ്താഃ മകർശിതാഃ
19 സാഹാേയ്യ ഽസ്മിസ്ഥിതഃ പാർഥ േയാധയിഷ്യാമി രാക്ഷസം
നകുലഃ സഹേദവശ് ച മാതരം േഗാപയിഷ്യതി
20 [ഭ്മ്]
ഉദാസീേനാ നിരീക്ഷസ്വ ന കാര്യഃ സം മസ് ത്വയാ
ന ജാത്വ് അയം പുനർ ജീേവൻ മദ്ബാഹ്വന്തരം ആഗതഃ
21 [ആർജ്]
കിം അേനന ചിരം ഭീമ ജീവതാ പാപരക്ഷസാ
ഗന്തവ്യം നചിരംസ്ഥാതും ഇഹ ശക്യം അരിന്ദമ
22 പുരാ സംരജ്യേത ാചീ പുരാ സന്ധ്യാ വർതേത
രൗേ മുഹൂർേത രക്ഷാംസി ബലാനി ഭവന്തി ച
23 ത്വരസ്വ ഭീമ മാ ീഡ ജഹി രേക്ഷാ വിഭീഷണം
പുരാ വികുരുേത മായാം ഭുജേയാഃ സാരം അർപയ
24 [ൈവ]
അർജുേനൈനവം ഉക്തസ് തു ഭീേമാ ഭീമസ്യ രക്ഷസഃ
ഉത്ക്ഷിപ്യാ ാമയദ് േദഹം തൂർണം ഗുണശതാധികം
25 [ഭ്മ്]
വൃഥാ മാംൈസർ വൃഥാ പുേഷ്ടാ വൃഥാ വൃേദ്ധാ വൃഥാ മതിഃ
വൃഥാ മരണം അർഹസ് ത്വം വൃഥാദ്യ ന ഭവിഷ്യസി
26 [ആർജ്]
അഥ വാ മന്യേസ ഭാരം ത്വം ഇമം രാക്ഷസം യുധി
കേരാമി തവ സാഹായ്യം ശീ ം ഏവ നിഹന്യതാം
27 അഥ വാപ്യ് അഹം ഏൈവനം ഹനിഷ്യാമി വൃേകാദര
കൃതകർമാ പരി ാന്തഃ സാധു താവദ് ഉപാരമ
28 [ൈവ]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ഭീമേസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
നിഷ്പിൈഷ്യനം ബലാദ് ഭൂമൗ പശുമാരം അമാരയത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 6 41

29 സ മാര്യമാേണാ ഭീേമന നനാദ വിപുലം സ്വനം
പൂരയംസ് തദ് വനം സർവം ജലാർ ഇവ ദു ഭിഃ
30 ഭുജാഭ്യാം േയാ യിത്വാ തം ബലവാൻ പാ നന്ദനഃ
മേധ്യ ഭങ്ക്ത്വാ സബലവാൻ ഹർഷയാം ആസ പാണ്ഡവാൻ
31 ഹിഡിംബം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ സംഹൃഷ്ടാസ് േത തരസ്വിനഃ
അപൂജയൻ നരവ്യാ ം ഭീമേസനം അരിന്ദമം
32 അഭിപൂജ്യ മഹാത്മാനം ഭീമം ഭീമപരാ മം
പുനർ ഏവാർജുേനാ വാക്യം ഉവാേചദം വൃേകാദരം
33 നദൂേര നഗരം മേന്യ വനാദ് അസ്മാദ് അഹം േഭാ
ശീ ം ഗച്ഛാമ ഭ ം േത ന േനാ വിദ്യാത് സുേയാധനഃ
34 തതഃ സർേവ തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
യയുഃ പുരുഷവ്യാ ാ ഹിഡിംബാ ൈചവ രാക്ഷസീ
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അധ്യായം 143

1 [ഭ്മ്]
സ്മരന്തി ൈവരം രക്ഷാംസി മായാം ആ ിത്യ േമാഹിനീം
ഹിഡിംേബ ജ പന്ഥാനം ത്വം ൈവ ാതൃനിേഷവിതം
2 [യ്]
േദ്ധാ ഽപി പുരുഷവ്യാ ഭീമ മാ സ്മ ിയം വധീഃ
ശരീരഗുപ്ത്യാഭ്യധികം ധർമം േഗാപയ പാണ്ഡവ
3 വധാഭി ായം ആയാന്തം അവധീസ് ത്വം മഹാബലം
രക്ഷസസ് തസ്യാ ഭഗിനീ കിം നഃ ദ്ധാ കരിഷ്യതി
4 [ൈവ]
ഹിഡിംബാ തു തതഃ കുന്തീം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
യുധിഷ്ഠിരം ച കൗേന്തയം ഇദം വചനം അ വീത്
5 ആേര്യ ജാനാസി യദ് ദുഃഖം ഇഹ ീണാം അനംഗജം
തദ് ഇദം മാം അനു ാപ്തം ഭീമേസനകൃതം ശുേഭ
6 േസാഢും തത്പരമം ദുഃഖം മയാ കാല തീക്ഷയാ
േസാ ഽയം അഭ്യാഗതഃ കാേലാ ഭവിതാ േമ സുഖായ ൈവ
7 മയാ ഹ്യ് ഉ ജ്യ സുഹൃദഃ സ്വധർമം സ്വജനം തഥാ
വൃേതാ ഽയം പുരുഷവ്യാ സ് തവ പു ഃ പതിഃ ശുേഭ
8 വേരണാപി തഥാേനന ത്വയാ ചാപി യശസ്വിനി
തഥാ വന്തീ ഹി തദാ ത്യാഖ്യാതാ ിയാം തി
9 ത്വം മാം മൂേഢതി വാ മത്വാ ഭക്താ വാനുഗേതതി വാ
ഭർ ാേനന മഹാഭാേഗ സംേയാജയ സുേതന േത
10 തം ഉപാദായ ഗേച്ഛയം യേഥഷ്ടം േദവരൂപിണം
പുനശ് ൈചവാഗമിഷ്യാമി വി ംഭം കുരു േമ ശുേഭ
11 അഹം ഹി മനസാ ധ്യാതാ സർവാൻ േനഷ്യാമി വഃ സദാ
വൃജിേന താരയിഷ്യാമി ദുർേഗഷു ച നരർഷഭാൻ
12 പൃേഷ്ഠന േവാ വഹിഷ്യാമി ശീ ാം ഗതിം അഭീപ്സതഃ
യൂയം സാദം കുരുത ഭീമേസേനാ ഭേജത മാം
13 ആപദസ് തരേണ ാണാൻ ധാരേയദ് േയന േയന ഹി
സർവം ആദൃത്യ കർതവ്യം തദ് ധർമം അനുവർതതാ
14 ആപ േയാ ധാരയതി മം ധർമവിദ് ഉത്തമഃ
വ്യസനം ഹ്യ് ഏവ ധർമസ്യ ധർമിണാം ആപദ് ഉച്യേത
15 പുണ്യം ാണാൻ ധാരയതി പുണ്യം ാണദം ഉച്യേത
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േയന േയനാചേരദ് ധർമം തസ്മിൻ ഗർഹാ ന വിദ്യേത
16 [യ്]
ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം ഹിഡിംേബ നാ സംശയഃ
സ്ഥാതവ്യം തു ത്വയാ ധർേമ യഥാ യാം സുമധ്യേമ
17 സ്നാതം കൃതാഹ്നികം ഭേ കൃതകൗതുക മംഗലം
ഭീമേസനം ഭേജഥാസ് ത്വം ാഗ് അസ്തഗമനാദ് രേവഃ
18 അഹഃസു വിഹരാേനന യഥാകാമം മേനാജവാ
അയം ത്വ് ആനയിതവ്യസ് േത ഭീമേസനഃ സദാ നിശി
19 [ൈവ]
തേഥതി തത് തിജ്ഞായ ഹിഡിംബാ രാക്ഷസീ തദാ
ഭീമേസനം ഉപാദായഊർധ്വം ആച േമ തതഃ
20 ൈശലശൃംേഗഷു രേമ്യഷു േദവതായതേനഷു ച
മൃഗപക്ഷിവിഘുേഷ്ടഷു രമണീേയഷു സർവദാ
21 കൃത്വാ ച പരമം രൂപം സർവാഭരണഭൂഷിതാ
സഞ്ജൽപന്തീ സുമധുരം രമയാം ആസ പാണ്ഡവം
22 തൈഥവ വനദുർേഗഷു പുഷ്പിത മസാനുഷു
സരഃസു രമണീേയഷു പദ്േമാത്പലയുേതഷു ച
23 നദീ ദ്വീപ േദേശഷുൈവഡൂര്യ സികതാസു ച
സുതീർഥ വനേതായാസു തഥാ ഗിരിനദീഷു ച
24 സഗരസ്യ േദേശഷു മണിേഹമചിേതഷു ച
പത്തേനഷു ച രേമ്യഷു മഹാശാലവേനഷു ച
25 േദവാരേണ്യഷു പുേണ്യഷു തഥാ പർവതസാനുഷു
ഗുഹ്യകാനാം നിവാേസഷു താപസായതേനഷു ച
26 സർവർതുഫലപുേഷ്പഷു മാനേസഷു സരഃസു ച
ബി തീ പരമം രൂപം രമയാം ആസ പാണ്ഡവം
27 രമയന്തീ തഥാ ഭീമം ത ത മേനാജവാ
ജേജ്ഞ രാക്ഷസീ പു ം ഭീമേസനാൻ മഹാബലം
28 വിരൂപാക്ഷം മഹാവ ം ശ കർണം വിഭീഷണം
ഭീമരൂപം സുതാ ൗഷ്ഠം തീക്ഷ്ണദം ം മഹാബലം
29 മേഹഷ്വാസം മഹാവീര്യം മഹാസത്ത്വം മഹാഭുജം
മഹാജവം മഹാകായം മഹാമായം അരിന്ദമം
30 അമാനുഷാം മാനുഷജം ഭീമേവഗം മഹാബലം
യഃ പിശാചാൻ അതീവാന്യാൻ ബഭൂവാതി സ മാനുഷാൻ
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31 ബാേലാ ഽപി യൗവനം ാേപ്താ മാനുേഷഷു വിശാം പേത
സർവാേ ഷു പരം വീരഃ കർഷം അഗമദ് ബലീ
32 സേദ്യാ ഹി ഗർഭം രാക്ഷേസ്യാ ലഭേന്ത സവന്തി ച
കാമരൂപധരാശ് ൈചവ ഭവന്തി ബഹുരൂപിണഃ
33 ണമ്യ വികചഃ പാദാവ് അഗൃഹ്ണാത് സ പിതുസ് തദാ
മാതുശ് ച പരേമഷ്വാസസ് തൗ ച നാമാസ്യ ച തുഃ
34 ഘടഭാേസാത്കച ഇതി മാതരം േസാ ഽഭ്യഭാഷത
അഭവത് േതന നാമാസ്യ ഘേടാത്കച ഇതി സ്മ ഹ
35 അനുരക്തശ് ച താൻആസീത് പാണ്ഡവാൻ സഘേടാത്കചഃ
േതഷാം ച ദയിേതാ നിത്യം ആത്മഭൂേതാ ബഭൂവ സഃ
36 സംവാസസമേയാ ജീർണ ഇത്യ് അഭാഷത തം തതഃ
ഹിഡിംബാ സമയം കൃത്വാ സ്വാം ഗതിം ത്യപദ്യത
37 കൃത്യകാല ഉപസ്ഥാേസ്യ പിതൄൻ ഇതി ഘേടാത്കചഃ
ആമ ്യ രാക്ഷസേ ഷ്ഠഃ തേസ്ഥ േചാത്തരാം ദിശം
38 സ ഹി സൃേഷ്ടാ മഘവതാ ശക്തിേഹേതാർ മഹാത്മനാ
കർണസ്യാ തിവീര്യസ്യ വിനാശായ മഹാത്മനഃ
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അധ്യായം 144

1 [ൈവ]
േത വേനന വനം വീരാ ഘ്നേന്താ മൃഗഗണാൻ ബഹൂൻ
അപ മ്യ യയൂ രാജംസ് ത്വരമാണാ മഹാരഥാഃ
2 മത്സ്യാംസ് ിഗർതാൻ പാഞ്ചാലാൻ കീചകാൻ അന്തേരണ ച
രമണീയാൻ വേനാേദ്ദശാൻ േ ക്ഷമാണാഃ സരാംസി ച
3 ജടാഃ കൃത്വാത്മനഃ സർേവ വൽകലാജിനവാസസഃ
സഹ കുന്ത്യാ മഹാത്മാേനാ ബി തസ് താപസം വപുഃ
4 ക്വ ചിദ് വഹേന്താ ജനനീം ത്വരമാണാ മഹാരഥാഃ
ക്വ ചിച് ഛേന്ദന ഗച്ഛന്തസ് േത ജ ഃ സഭം പുനഃ
5 ാഹ്മം േവദം അധീയാനാ േവദാംഗാനി ച സാർവശഃ
നീതിശാ ം ച ധാർമജ്ഞാ ദദൃശുസ് േത പിതാമഹം
6 േത ഽഭിവാദ്യ മഹാത്മാനം കൃഷ്ണൈദ്വപായനം തദാ
ത ഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
7 [വ്യാസ]
മേയദം മനസാ പൂർവം വിദിതം ഭരതർഷഭാഃ
യഥാസ്ഥിൈതർ അധർേമണ ധാർതരാൈ ർ വിവാസിതാഃ
8 തദ് വിദിത്വാസ്മി സ ാപ്തശ് ചികീർഷുഃ പരമം ഹിതം
ന വിഷാേദാ ഽ കർതവ്യഃ സർവം ഏതത് സുഖായ വഃ
9 സമാസ് േത ൈചവ േമ സർേവ യൂയം ൈചവ ന സംശയഃ
ദീനേതാ ബാലതശ് ൈചവ േസ്നഹം കുർവന്തി ബാന്ധവാഃ
10 തസ്മാദ് അഭ്യധികഃ േസ്നേഹാ യുഷ്മാസു മമ സാ തം
േസ്നഹപൂർവം ചികീർഷാമി ഹിതം വസ് തൻ നിേബാധത
11 ഇദം നഗരം അഭ്യാേശ രമണീയം നിരാമയം
വസേതഹ തിച്ഛന്നാ മമാഗമനകാങ്ക്ഷിണഃ
12 [ൈവ]
ഏവം സ താൻ സമാശ്വാസ്യ വ്യാസഃ പാർഥാൻ അരിന്ദമാൻ
ഏകച ാം അഭിഗതഃ കുന്തീം ആശ്വാസയത് ഭുഃ
13 ജീവപു ി സുതസ് േത ഽയം ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പൃഥിവ്യാം പാർഥിവാൻ സർവാൻ ശാസിഷ്യതി ധർമരാട്
14 ധർേമണ ജിത്വാ പൃഥിവീം അഖിലാം ധർമവിദ് വശീ
ഭീമേസനാർജുന ബലാദ് േഭാക്ഷ്യത്യ് അയം അസംശയഃ
15 പു ാസ് തവ ച മാ ്യാശ് ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ
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സ്വരാേ വിഹരിഷ്യന്തി സുഖം സുമനസസ് തദാ
16 യക്ഷ്യന്തി ച നരവ്യാ ാ വിജിത്യ പൃഥിവീം ഇമാം
രാജസൂയാശ്വേമധാൈദ്യഃ തുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
17 അനുഗൃഹ്യ സുഹൃദ്വർഗം ധേനന ച സുേഖന ച
പിതൃൈപതാമഹം രാജ്യം ഇഹ േഭാക്ഷ്യന്തി േത സുതാഃ
18 ഏവം ഉക്ത്വാ നിേവൈശ്യനാൻ ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
അ വീത് പാർഥിവേ ഷ്ഠം ഋഷിർ ൈദ്വപായനസ് തദാ
19 ഇഹ മാം സ തീക്ഷധ്വം ആഗമിഷ്യാമ്യ് അഹം പുനഃ
േദശകാലൗ വിദിൈത്വവ േവത്സ്യധ്വം പരമാം മുദം
20 സ ൈതഃ ാഞ്ജലിഭിഃ സർൈവസ് തേഥത്യ് ഉേക്താ നരാധിപ
ജഗാമ ഭഗവാൻ വ്യാേസാ യഥാകാമം ഋഷിഃ ഭുഃ
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അധ്യായം 145

1 [ജ്]
ഏകച ാം ഗതാസ് േത തു കുന്തീപു ാ മഹാരഥാഃ
അതഃ പരം ദ്വിജേ ഷ്ഠ കിം അകുർവത പാണ്ഡവാഃ
2 [ൈവ]
ഏകച ാം ഗതാസ് േത തു കുന്തീപു ാ മഹാരഥാഃ
ഊഷുർ നാതിചിരം കാലം ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
3 രമണീയാനി പശ്യേന്താ വനാനി വിവിധാനി ച
പാർഥിവാൻ അപി േചാേദ്ദശാൻ സരിതശ് ച സരാംസി ച
4 േചരുർ ൈഭക്ഷം തദാ േത തു സർവ ഏവ വിശാം പേത
ബഭൂവുർ നാഗരാണാം ച ൈസ്വർ ഗുൈണഃ ിയദർശനാഃ
5 നിേവദയന്തി സ്മ ച േത ൈഭക്ഷം കുന്ത്യാഃ സദാ നിശി
തയാ വിഭക്താൻ ഭാഗാംസ് േത ഭുഞ്ജേത സ്മ പൃഥക് പൃഥക്
6 അർധം േത ഭുഞ്ജേത വീരാഃ സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
അർധം ൈഭക്ഷസ്യ സർവസ്യ ഭീേമാ ഭുങ്ക്േത മഹാബലഃ
7 തഥാ തു േതഷാം വസതാം ത രാജൻ മഹാത്മനാം
അതിച ാമ സുമഹാൻ കാേലാ ഽഥ ഭരതർഷഭ
8 തതഃ കദാ ചിദ് ൈഭക്ഷായ ഗതാസ് േത ഭരതർഷഭാഃ
സംഗത്യാ ഭീമേസനസ് തു ത ാേസ്ത പൃഥയാ സഹ
9 അഥാർതിജം മഹാശബ്ദം ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
ഭൃശം ഉത്പതിതം േഘാരം കുന്തീ ശു ാവ ഭാരത
10 േരാരൂയമാണാംസ് താൻ സർവാൻ പരിേദവയതശ് ച സാ
കാരുണ്യാത് സാധുഭാവാച് ച േദവീ രാജൻ ന ചക്ഷേമ
11 മഥ്യമാേനവ ദുഃേഖന ഹൃദേയന പൃഥാ തതഃ
ഉവാച ഭീമം കല്യാണീ കൃപാന്വിതം ഇദം വചഃ
12 വസാമഃ സുസുഖം പു ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
അജ്ഞാതാ ധാർതരാ ാണാം സത്കൃതാ വീതമന്യവഃ
13 സാ ചിന്തേയ സദാ പു ാഹ്മണസ്യാസ്യ കിം ന്വ് അഹം
ിയം കുര്യാം ഇതി ഗൃേഹ യത് കുര ർ ഉഷിതാഃ സുഖം
14 ഏതാവാൻ പുരുഷസ് താത കൃതം യസ്മിൻ ന നശ്യതി
യാവച് ച കുര്യാദ് അേന്യാ ഽസ്യ കുര്യാദ് അഭ്യധികം തതഃ
15 തദ് ഇദം ാഹ്മണസ്യാസ്യ ദുഃഖം ആപതിതം വം
ത ാസ്യാ യദി സാഹായ്യം കുര്യാമ സുകൃതം ഭേവത്
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16 [ഭ്മ്]
ജ്ഞായതാം അസ്യ യദ് ദുഃഖം യതശ് ൈചവ സമുത്ഥിതം
വിദിേത വ്യവസിഷ്യാമി യദ്യ് അപി സ്യാത് സുദുഷ്കരം
17 [ൈവ]
തഥാ ഹി കഥയന്തൗ തൗ ഭൂയഃ ശു വതുഃ സ്വനം
ആർതിജം തസ്യ വി സ്യ സഭാര്യസ്യ വിശാം പേത
18 അന്തഃപുരം തതസ് തസ്യ ാഹ്മണസ്യ മഹാത്മനഃ
വിേവശ കുന്തീ ത്വരിതാ ബദ്ധവേത്സവ സൗരഭീ
19 തതസ് തം ാഹ്മണം ത ഭാര്യയാ ച സുേതന ച
ദുഹി ാ ൈചവ സഹിതം ദദർശ വികൃതാനനം
20 [ ്]
ധിഗ് ഇദം ജീവിതം േലാേക ഽനല സാരം അനർഥകം
ദുഃഖമൂലം പരാധീനം ഭൃശം അ ിയഭാഗി ച
21 ജീവിേത പരമം ദുഃഖം ജീവിേത പരേമാ ജ്വരഃ
ജീവിേത വർതമാനസ്യ ദ്വന്ദ്വാനാം ആഗേമാ വഃ
22 ഏകാത്മാപി ഹി ധർമാർഥൗ കാമം ച ന നിേഷവേത
ഏൈതശ് ച വി േയാേഗാ ഽപി ദുഃഖം പരമകം മതം
23 ആഹുഃ േക ചിത് പരം േമാക്ഷം സ ച നാസ്തി കഥം ചന
അർഥ ാപ്തൗ ച നരകഃ കൃത്സ്നഏേവാപപദ്യേത
24 അർേഥ താ പരം ദുഃഖം അർഥ ാപ്തൗ തേതാ ഽധികം
ജാതേസ്നഹസ്യ ചാർേഥഷു വി േയാേഗ മഹത്തരം
25 ന ഹി േയാഗം പശ്യാമി േയന മുേച്യയം ആപദഃ
പു ദാേരണ വാ സാർധം ാ േവയാം അനാമയം
26 യതിതം ൈവ മയാ പൂർവം യഥാ ത്വം േവത്ഥ ാഹ്മണി
യതഃ േക്ഷമം തേതാ ഗ ം ത്വയാ തു മമ ന തം
27 ഇഹ ജാതാ വിവൃദ്ധാസ്മി പിതാ േചഹ മേമതി ച
ഉക്തവത്യ് അസി ദുർേമേധ യാച്യമാനാ മയാസകൃത്
28 സ്വർഗേതാ ഹി പിതാ വൃദ്ധസ് തഥാ മാതാ ചിരം തവ
ബാന്ധവാ ഭൂതപൂർവാശ് ച ത വാേസ തു കാ രതിഃ
29 േസാ ഽയം േത ബ കാമായാ അശൃണ്വന്ത്യാ വേചാ മമ
ബ ണാശഃ സ ാേപ്താ ഭൃശം ദുഃഖകേരാ മമ
30 അഥ വാ മദ് വിനാേശാ ഽയം ന ഹി ശക്ഷ്യാമി കം ചന
പരിത്യ ം അഹം ബ ം സ്വയം ജീവൻ നൃശംസവത്
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31 സഹധർമചരീം ദാന്താം നിത്യം മാതൃസമാം മമ
സഖായം വിഹിതാം േദൈവർ നിത്യം പരമികാം ഗതിം
32 മാ ാ പി ാ ച വിഹിതാം സദാ ഗാർഹസ്ഥ്യ ഭാഗിനീം
വരയിത്വാ യഥാന്യായം മ വത് പരിണീയ ച
33 കുലീനാം ശീലസമ്പന്നാം അപത്യജനനീം മമ
ത്വാം അഹം ജീവിതസ്യാർേഥ സാധ്വീം അനപകാരിണീം
പരിത്യ ം ന ശക്ഷ്യാമി ഭാര്യാം നിത്യം അനു താം
34 കുത ഏവ പരിത്യ ം സുതാം ശക്ഷ്യാമ്യ് അഹം സ്വഹം
ബാലാം അ ാപ്തവയസം അജാതവ്യഞ്ജനാകൃതിം
35 ഭർതുർ അർഥായ നിക്ഷിപ്താം ന്യാസം ധാ ാ മഹാത്മനാ
യസ്യാം ദൗഹി ജാംൽ േലാകാൻആശംേസ പിതൃഭിഃ സഹ
സ്വയം ഉത്പാദ്യ താം ബാലാം കഥം ഉ ം ഉത്സേഹ
36 മന്യേന്ത േക ചിദ് അധികം േസ്നഹം പുേ പിതുർ നരാഃ
കന്യായാം ൈനവ തു പുനർ മമ തുല്യാവ് ഉഭൗ മതൗ
37 യസ്മിംൽ േലാകാഃ സൂതിശ് ചസ്ഥിതാ നിത്യം അേഥാ സുഖം
അപാപാം താം അഹം ബാലാം കഥം ഉ ം ഉത്സേഹ
38 ആത്മാനം അപി േചാ ജ്യ തേപ്സ്യ േ തവശം ഗതഃ
ത്യക്താ ഹ്യ് ഏേത മയാ വ്യക്തം േനഹ ശക്ഷ്യന്തി ജീവിതും
39 ഏഷാം ചാന്യതമ ത്യാേഗാ നൃശംേസാ ഗർഹിേതാ ബുൈധഃ
ആത്മത്യാേഗ കൃേത േചേമ മരിഷ്യന്തി മയാ വിനാ
40 സ കൃ ാം അഹംആപേന്നാ ന ശക്തസ് തർതും ആപദം
അേഹാ ധിക് കാം ഗതിം ത്വ് അദ്യ ഗമിഷ്യാമി സബാന്ധവഃ
സർൈവഃ സഹ മൃതം േ േയാ ന തു േമ ജീവിതും ക്ഷമം
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അധ്യായം 146

1 [ ാഹ്മണീ]
ന സന്താപസ് ത്വയാ കാര്യഃ ാകൃേതേനവ കർഹി ചിത്
ന ഹി സന്താപകാേലാ ഽയം ൈവദ്യസ്യ തവ വിദ്യേത
2 അവശ്യം നിധനം സർൈവർ ഗന്തവ്യം ഇഹ മാനൈവഃ
അവശ്യ ഭാവിന്യ് അർേഥ ൈവ സന്താേപാ േനഹ വിദ്യേത
3 ഭാര്യാ പുേ ാ ഽഥ ദുഹിതാ സർവം ആത്മാർഥം ഇഷ്യേത
വ്യഥാം ജഹി സുബുദ്ധ്യാ ത്വം സ്വയം യാസ്യാമി ത ൈവ
4 ഏതദ് ധി പരമം നാര്യാഃ കാര്യം േലാേക സനാതനം
ാണാൻ അപി പരിത്യജ്യ യദ് ഭർതൃഹിതം ആചേരത്
5 തച് ച ത കൃതം കർമ തവാപീഹ സുഖാവഹം
ഭവത്യ് അമു ചാക്ഷയ്യം േലാേക ഽസ്മിംശ് ച യശഃ കരം
6 ഏഷൈചവ ഗുരുർ ധർേമാ യം വക്ഷാമ്യ് അഹം തവ
അർഥശ് ച തവ ധർമശ് ച ഭൂയാൻ അ ദൃശ്യേത
7 യദർഥം ഇഷ്യേത ഭാര്യാ ാപ്തഃ േസാ ഽർഥസ് ത്വയാ മയി
കന്യാ ൈചവ കുമാരശ് ച കൃതാഹം അനൃണാ ത്വയാ
8 സമർഥഃ േപാഷേണ ചാസി സുതേയാ രക്ഷേണ തഥാ
ന ത്വ് അഹം സുതേയാഃ ശക്താ തഥാ രക്ഷണേപാഷേണ
9 മമ ഹി ത്വദ്വിഹീനായാഃ സർവകാമാ ന ആപദഃ
കഥം സ്യാതാം സുതൗ ബാലൗ ഭേവയം ച കഥം ത്വ് അഹം
10 കഥം ഹി വിധവാ നാഥാ ബാല പു ാ വിനാ ത്വയാ
മിഥുനം ജീവയിഷ്യാമിസ്ഥിതാ സാധു ഗേത പഥി
11 അഹം കൃതാവലിൈപ്തശ് ച ാർഥ്യമാനാം ഇമാം സുതാം
അയുൈക്തസ് തവ സംബേന്ധ കഥം ശക്ഷ്യാമി രക്ഷിതും
12 ഉ ഷ്ടം ആമിഷം ഭൂമൗ ാർഥയന്തി യഥാ ഖഗാഃ
ാർഥയന്തി ജനാഃ സർേവ വീര ഹീനാം തഥാ ിയം
13 സാഹം വിചാല്യമാനാ ൈവ ാർഥ്യമാനാ ദുരാത്മഭിഃ
സ്ഥാതും പഥി ന ശക്ഷ്യാമി സജ്ജേനേഷ്ട ദ്വിേജാത്തമ
14 കഥം തവ കുലൈസ്യകാം ഇമാം ബാലാം അസം താം
പിതൃൈപതാമേഹ മാർേഗ നിേയാ ം അഹം ഉത്സേഹ
15 കഥം ശക്ഷ്യാമി ബാേല ഽസ്മിൻ ഗുണാൻആധാതുംഈപ്ഷിതാൻ
അനാേഥ സർവേതാ ലുേപ്ത യഥാ ത്വം ധർമദർശിവാൻ
16 ഇമാം അപി ച േത ബാലാം അനാഥാം പരിഭൂയ മാം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 6 51

അനർഹാഃ ാർഥയിഷ്യന്തി ശൂ ാ േവദ തിം യഥാ
17 താം േചദ് അഹം ന ദിേത്സയം ത്വദ് ഗുൈണർ ഉപബൃംഹിതാം
മൈഥ്യനാം ഹേരയുസ് േത ഹവിർ ധ്വാങ്ക്ഷാ ഇവാധ്വരാത്
18 സേ ക്ഷമാണാ പു ം േത നാനുരൂപം ഇവാത്മനഃ
അനർഹ വശം ആപന്നാം ഇമാം ചാപി സുതാം തവ
19 അവജ്ഞാതാ ച േലാകസ്യ തഥാത്മാനം അജാനതീ
അവലിൈപ്തർ നൈരർ ഹ്മൻ മരിഷ്യാമി ന സംശയഃ
20 തൗ വിഹീനൗ മയാ ബാലൗ ത്വയാ ൈചവ മമാത്മജൗ
വിനേശ്യതാം ന സേന്ദേഹാ മത്സ്യാവ് ഇവ ജലക്ഷേയ
21 ിതയം സർവഥാപ്യ് ഏവം വിനശിഷ്യത്യ് അസംശയം
ത്വയാ വിഹീനം തസ്മാത് ത്വം മാം പരിത്യ ം അർഹസി
22 വ ഷ്ടിർ ഏഷാ പരാ ീണാം പൂർവം ഭർതുഃ പരാ ഗതിഃ
ന തു ാഹ്മണ പു ാണാം വിഷേയ പരിവർതിതും
23 പരിത്യക്തഃ സുതശ് ചായം ദുഹിേതയം തഥാ മയാ
ബന്ധവാശ് ച പരിത്യക്താസ് ത്വദർഥം ജീവിതം ച േമ
24 യൈജ്ഞസ് തേപാഭിർ നിയൈമർ ദാൈനശ് ച വിവിൈധസ് തഥാ
വിശിഷ്യേത ിയാ ഭർതുർ നിത്യം ിയഹിേതസ്ഥിതിഃ
25 തദ് ഇദം യച് ചികീർഷാമി ധർമ്യം പരമസംമതം
ഇഷ്ടം ൈചവ ഹിതം ൈചവ തവ ൈചവ കുലസ്യ ച
26 ഇഷ്ടാനി ചാപ്യ് അപത്യാനി വ്യാണി സുഹൃദഃ ിയാഃ
ആപദ് ധർമവിേമാക്ഷായ ഭാര്യാ ചാപി സതാം മതം
27 ഏകേതാ വാ കുലം കൃത്സ്നംആത്മാ വാ കുലവർധന
ന സമം സർവം ഏേവതി ബുധാനാം ഏഷ നിശ്ചയഃ
28 സ കുരുഷ്വ മയാ കാര്യം താരയാത്മാനം ആത്മനാ
അനുജാനീഹി മാം ആര്യ സുതൗ േമ പരിരക്ഷ ച
29 അവധ്യാഃ ിയ ഇത്യ് ആഹുർ ധർമജ്ഞാ ധർമനിശ്ചേയ
ധർമജ്ഞാൻ രാക്ഷസാൻആഹുർ ന ഹന്യാത് സ ച മാം അപി
30 നിഃസംശേയാ വധഃ പുംസാം ീണാം സംശയിേതാ വധഃ
അേതാ മാം ഏവ ധർമജ്ഞ സ്ഥാപയിതും അർഹസി
31 ഭുക്തം ിയാണ്യ് അവാപ്താനി ധർമശ് ച ചരിേതാ മയാ
ത്വത് സൂതിഃ ിയാ ാപ്താ ന മാം തപ്സ്യത്യ് അജീവിതം
32 ജാതപു ാ ച വൃദ്ധാ ച ിയകാമാ ച േത സദാ
സമീൈക്ഷ്യതദ് അഹം സർവം വ്യവസായം കേരാമ്യ് അതഃ
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33 ഉ ജ്യാപി ച മാം ആര്യ േവത്സ്യസ്യ് അന്യാം അപി ിയം
തതഃ തിഷ്ഠിേതാ ധർേമാ ഭവിഷ്യതി പുനസ് തവ
34 ന ചാപ്യ് അധർമഃ കല്യാണ ബഹു പത്നീകതാ നൃണാം
ീണാം അധർമഃ സുമഹാൻ ഭർതുഃ പൂർവസ്യ ലംഘേന
35 ഏതത് സർവം സമീക്ഷ്യ ത്വം ആത്മത്യാഗം ച ഗർഹിതം
ആത്മാനം താരയ മയാ കുലം േചമൗ ച ദാരകൗ
36 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തയാ ഭർതാ താം സമാലിംഗ്യ ഭാരത
മുേമാച ബാഷ്പം ശനൈകഃ സഭാേര്യാ ഭൃശദുഃഖിതഃ
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അധ്യായം 147

1 [ൈവ]
തേയാർ ദുഃഖിതേയാർ വാക്യം അതിമാ ം നിശമ്യ തത്
ഭൃശം ദുഃഖപരീതാംഗീ കന്യാ താവ് അഭ്യഭാഷത
2 കിം ഇദം ഭൃശദുഃഖാർതൗ േരാരവീേഥാ അനാഥവത്
മമാപി യതാം കിം ചിച് ത്വാ ച ിയതാം ക്ഷമം
3 ധർമേതാ ഽഹം പരിത്യാജ്യാ യുവേയാർ നാ സംശയഃ
ത്യക്തവ്യാം മാം പരിത്യജ്യ ാതം സർവം മൈയകയാ
4 ഇത്യ് അർഥം ഇഷ്യേത ഽപത്യം താരയിഷ്യതി മാം ഇതി
തസ്മിന്ന് ഉപസ്ഥിേത കാേല തരതം വവൻ മയാ
5 ഇഹ വാ താരേയദ് ദുർഗാദ് ഉത വാ േ ത്യ താരേയത്
സർവഥാ താരേയത് പു ഃ പു ഇത്യ് ഉച്യേത ബുൈധഃ
6 ആകാങ്ക്ഷേന്ത ച ദൗഹി ാൻ അപി നിത്യം പിതാമഹാഃ
താൻ സ്വയം ൈവ പരി ാേസ്യ രക്ഷന്തീ ജീവിതം പിതുഃ
7 ാതാ ച മമ ബാേലാ ഽയം ഗേത േലാകം അമും ത്വയി
അചിേരൈണവ കാേലന വിനേശ്യത ന സംശയഃ
8 താേത ഽപി ഹി ഗേത സ്വർേഗ വിനേഷ്ട ച മമാനുേജ
പിണ്ഡഃ പിതൄണാം വ ച്ഛിേദ്യത് തത് േതഷാം അ ിയം ഭേവത്
9 പി ാ ത്യക്താ തഥാ മാ ാ ാ ാ ചാഹം അസംശയം
ദുഃഖാദ് ദുഃഖതരം ാപ്യ ിേയയം അതേഥാചിതാ
10 ത്വയി ത്വ് അേരാേഗ നിർമുേക്ത മാതാ ാതാ ച േമ ശിശുഃ
സന്താനശ് ൈചവ പിണ്ഡശ് ച തിഷ്ഠാസ്യത്യ് അസംശയം
11 ആത്മാ പു ഃ സഖാ ഭാര്യാ കൃ ം തു ദുഹിതാ കില
സ കൃ ാൻ േമാചയാത്മാനം മാം ച ധർേമണ േയാജയ
12 അനാഥാ കൃപണാ ബാലാ യ ക്വ ചന ഗാമിനീ
ഭവിഷ്യാമി ത്വയാ താത വിഹീനാ കൃപണാ ബത
13 അഥ വാഹം കരിഷ്യാമി കുലസ്യാസ്യ വിേമാക്ഷണം
ഫലസംസ്ഥാ ഭവിഷ്യാമി കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
14 അഥ വാ യാസ്യേസ ത ത്യക്ത്വാ മാം ദ്വിജസത്തമ
പീഡിതാഹം ഭവിഷ്യാമി തദ് അേവക്ഷസ്വ മാം അപി
15 തദ് അസ്മദർഥം ധർമാർഥം സവാർഥം ച സത്തമ
ആത്മാനം പരിരക്ഷസ്വ ത്യക്തവ്യാം മാം ച സന്ത്യജ
16 അവശ്യ കരണീേയ ഽർേഥ മാം ത്വാം കാേലാ ഽത്യഗാദ് അയം
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ത്വയാ ദേത്തന േതാേയന ഭവിഷ്യന്തി ഹിതം ച േമ
17 കിം ന്വ് അതഃ പരമം ദുഃഖം യദ് വയം സ്വർഗേത ത്വയി
യാചമാനാഃ പരാദ് അന്നം പരിധാേവമഹി ശ്വവത്
18 ത്വയി ത്വ് അേരാേഗ നിർമുേക്ത േ ശാദ് അസ്മാത് സബാന്ധേവ
അമൃേത വസതീ േലാേക ഭവിഷ്യാമി സുഖാന്വിതാ
19 ഏവം ബഹുവിധം തസ്യാ നിശമ്യ പരിേദവിതം
പിതാ മാതാ ച സാ ൈചവ കന്യാ രുരുദുസ് യഃ
20 തതഃ രുദിതാൻ സർവാൻ നിശമ്യാഥ സുതസ് തേയാഃ
ഉത്ഫുല്ലനയേനാ ബാലഃ കലം അവ്യക്തം അ വീത്
21 മാ േരാദീസ് താത മാ മാതർ മാ സ്വസസ് ത്വം ഇതി വൻ
ഹസന്ന് ഇവ സർവാംസ് താൻ ഏൈകകം േസാ ഽപസർപതി
22 തതഃ സ തൃണംആദായ ഹൃഷ്ടഃ പുനർ അ വീത്
അേനന തം ഹനിഷ്യാമി രാക്ഷസം പുരുഷാദകം
23 തഥാപി േതഷാം ദുഃേഖന പരീതാനാം നിശമ്യ തത്
ബാലസ്യ വാക്യം അവ്യക്തം ഹർഷഃ സമഭവൻ മഹാൻ
24 അയം കാല ഇതിജ്ഞാത്വാ കുന്തീ സമുപസൃത്യ താൻ
ഗതാസൂൻ അമൃേതേനവ ജീവയന്തീദം അ വീത്
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അധ്യായം 148

1 [കുന്തീ]
കുേതാ മൂലം ഇദം ദുഃഖംജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
വിദിത്വാ അപകർേഷയം ശക്യം േചദ് അപകർഷിതും
2 [ ാഹ്മണ]
ഉപപന്നം സതാം ഏതദ് യദ് വീഷി തേപാധേന
ന തു ദുഃഖം ഇദം ശക്യം മാനുേഷണ വ്യേപാഹിതും
3 സമീേപ നഗരസ്യാസ്യ ബേകാ വസതി രാക്ഷസഃ
ഈേശാ ജനപദസ്യാസ്യ പുരസ്യ ച മഹാബലഃ
4 പുേഷ്ടാ മാനുഷമാംേസന ദുർബുദ്ധിഃ പുരുഷാദകഃ
രക്ഷത്യ് അസുരരാൺ നിത്യം ഇമം ജനപദം ബലീ
5 നഗരം ൈചവ േദശം ച രേക്ഷാബലസമന്വിതഃ
തത് കൃേത പരച ാച് ച ഭൂേതഭ്യശ് ച ന േനാ ഭയം
6 േവതനം തസ്യ വിഹിതം ശാലിവാഹസ്യ േഭാജനം
മഹിഷൗ പുരുഷശ് ൈചേകാ യസ് തദ് ആദായ ഗച്ഛതി
7 ഏൈകകശ് ൈചവ പുരുഷസ് തത് യച്ഛതി േഭാജനം
സ വാേരാ ബഹുഭിർ വർൈഷർ ഭവത്യ് അസുതേരാ നൈരഃ
8 തദ് വിേമാക്ഷായ േയ ചാപി യതേന്ത പുരുഷാഃ ക്വ ചിത്
സപു ദാരാംസ് താൻ ഹത്വാ തദ് രേക്ഷാ ഭക്ഷയത്യ് ഉത
9 േവ കീയ ഗൃേഹ രാജാ നായം നയം ഇഹാസ്ഥിതഃ
അനാമയം ജനസ്യാസ്യ േയന സ്യാദ് അദ്യ ശാശ്വതം
10 ഏതദ് അർഹാ വയം നൂനം വസാേമാ ദുർബലസ്യ േയ
വിഷേയ നിത്യം ഉദ്വിഗ്നാഃ കുരാജാനം ഉപാ ിതാഃ
11 ാഹ്മണാഃ കസ്യ വക്തവ്യാഃ കസ്യ വാ ഛന്ദ ചാരിണഃ
ഗുൈണർ ഏേത ഹി വാസ്യേന്ത കാമഗാഃ പക്ഷിേണാ യഥാ
12 രാജാനം ഥമം വിേന്ദത് തേതാ ഭാര്യാം തേതാ ധനം
യസ്യ സഞ്ചേയ ചാസ്യജ്ഞാതീൻ പു ാംശ് ച ധാരേയത്
13 വിപരീതം മയാ േചദം യം സർവം ഉപാർജിതം
ത ഇമാം ആപദം ാപ്യ ഭൃശം തപ്സ്യാമേഹ വയം
14 േസാ ഽയം അസ്മാൻ അനു ാേപ്താ വാരഃ കുലവിനാശനഃ
േഭാജനം പുരുഷശ് ൈചകഃ േദയം േവതനം മയാ
15 ന ച േമ വിദ്യേത വിത്തം സേ്രങ്കതും പുരുഷം ക്വ ചിത്
സുഹൃജ്ജനം ദാതും ച ന ശക്ഷ്യാമി കഥം ചന
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ഗതിം ചാപി ന പശ്യാമി തസ്മാൻ േമാക്ഷായ രക്ഷസഃ
16 േസാ ഽഹം ദുഃഖാർണേവ മേഗ്നാ മഹത്യ് അസുതേര ഭൃശം
സൈഹൈവൈതർ ഗമിഷ്യാമി ബാന്ധൈവർ അദ്യ രാക്ഷസം
തേതാ നഃ സഹിതൻ ഃ സർവാൻ ഏേവാപേഭാക്ഷ്യതി
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അധ്യായം 149

1 [കുന്തീ]
ന വിഷാദസ് ത്വയാ കാേര്യാ ഭയാദ് അസ്മാത് കഥം ചന
ഉപായഃ പരിദൃേഷ്ടാ ഽ തസ്മാൻ േമാക്ഷായ രക്ഷസഃ
2 ഏകസ് തവ സുേതാ ബാലഃ കന്യാ ൈചകാ തപസ്വിനീ
ന േത തേയാസ് തഥാ പത്ന്യാ ഗമനം ത േരാചേയ
3 മമ പഞ്ചസുതാ ഹ്മംസ് േതഷാം ഏേകാ ഗമിഷ്യതി
ത്വദർഥം ബലിം ആദായ തസ്യ പാപസ്യ രക്ഷസഃ
4 [ ാഹ്മണ]
നാഹം ഏതത് കരിഷ്യാമി ജീവിതാർഥീ കഥം ചന
ാഹ്മണസ്യാതിേഥശ് ൈചവ സ്വാർേഥ ാൈണർ വിേയാജനം

5 ന ത്വ് ഏതദ് അകുലീനാസു നാധർമിഷ്ഠാസു വിദ്യേത
യദ് ാഹ്മണാർേഥ വിസൃേജദ് ആത്മാനം അപി ചാത്മജം
6 ആത്മനസ് തു മയാ േ േയാ േബാദ്ധവ്യം ഇതി േരാചേയ
ഹ്മ വധ്യാത്മ വധ്യാ വാ േ യ ആത്മവേധാ മമ

7 ഹ്മവധ്യാ പരം പാപം നി തിർ നാ വിദ്യേത
അബുദ്ധിപൂർവം കൃത്വാപി േ യ ആത്മവേധാ മമ
8 ന ത്വ് അഹം വധം ആകാങ്ക്േഷ സ്വയം ഏവാത്മനഃ ശുേഭ
പൈരഃ കൃേത വേധ പാപം ന കിം ചിൻ മയി വിദ്യേത
9 അഭിസന്ധികൃേത തസ്മിൻ ാഹ്മണസ്യ വേധ മയാ
നി തിം ന പശ്യാമി നൃശംസം ം ഏവ ച
10 ആഗതസ്യ ഗൃേഹ ത്യാഗസ് തൈഥവ ശരണാർഥിനഃ
യാചമാനസ്യ ച വേധാ നൃശംസം പരമം മതം
11 കുര്യാൻ ന നിന്ദിതം കർമ ന നൃശംസം കദാ ചന
ഇതി പൂർേവ മഹാത്മാനആപദ് ധർമവിേദാ വിദുഃ
12 േ യാംസ് തു സഹദാരസ്യ വിനാേശാ ഽദ്യ മമ സ്വയം
ാഹ്മണസ്യ വധം നാഹം അനുമംേസ്യ കഥം ചന

13 [കുന്തീ]
മമാപ്യ് ഏഷാ മതിർ ഹ്മൻ വി ാ രക്ഷ്യാ ഇതിസ്ഥിരാ
ന ചാപ്യ് അനിഷ്ടഃ പുേ ാ േമ യദി പു ശതം ഭേവത്
14 ന ചാസൗ രാക്ഷസഃ ശേക്താ മമ പു വിനാശേന
വീര്യവാൻ മ സിദ്ധശ് ച േതജസ്വീ ച സുേതാ മമ
15 രാക്ഷസായ ച തത് സർവം ാപയിഷ്യതി േഭാജനം
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േമാക്ഷയിഷ്യതി ചാത്മാനം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
16 സമാഗതാശ് ച വീേരണ ദൃഷ്ടപൂർവാശ് ച രാക്ഷസാഃ
ബലവേന്താ മഹാകായാ നിഹതാശ് ചാപ്യ് അേനകശഃ
17 ന ത്വ് ഇദം േകഷു ചിദ് ഹ്മൻ വ്യാഹർതവ്യം കഥം ചന
വിദ്യാർഥിേനാ ഹി േമ പു ാൻ വി കുര ഃ കുതൂഹലാത്
18 ഗുരുണാ ചാനനുജ്ഞാേതാ ാഹേയദ് യം സുേതാ മമ
ന സ കുര്യാത് തയാ കാര്യം വിദ്യേയതി സതാം മതം
19 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു പൃഥയാ സ വിേ ാ ഭാര്യയാ സഹ
ഹൃഷ്ടഃ സ ജയാം ആസ തദ് വാക്യം അമൃേതാപമം
20 തതഃ കുന്തീ ച വി ശ് ച സഹിതാവ് അനിലാത്മജം
തം അ താം കുരുേഷ്വതി സ തേഥത്യ് അ വീച് ച തൗ
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അധ്യായം 150

1 [ൈവ]
കരിഷ്യ ഇതി ഭീേമന തിജ്ഞാേത തു ഭാരത
ആജ സ് േത തതഃ സർേവ ൈഭക്ഷംആദായ പാണ്ഡവാഃ
2 ആകാേരൈണവ തംജ്ഞാത്വാ പാ പുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
രഹഃ സമുപവിൈശ്യകസ് തതഃ പ ച്ഛ മാതരം
3 കിം ചികീർഷത്യ് അയം കർമ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
ഭവത്യ് അനുമേത കച് ചിദ് അയം കർതും ഇേഹച്ഛതി
4 [കു]
മൈമവ വചനാദ് ഏഷ കരിഷ്യതി പരന്തപഃ
ാഹ്മണാർേഥ മഹത് കൃത്യം േമാഷ്കായ നഗരസ്യ ച

5 [യ്]
കിം ഇദം സാഹസം തീക്ഷ്ണം ഭവത്യാ ദു തം കൃതം
പരിത്യാഗം ഹി പു സ്യ ന ശംസന്തി സാധവഃ
6 കഥം പരസുതസ്യാർേഥ സ്വസുതം ത്യ ം ഇച്ഛസി
േലാകവൃത്തി വിരുദ്ധം ൈവ പു ത്യാഗാത് കൃതം ത്വയാ
7 യസ്യ ബാഹൂ സമാ ിത്യ സുഖം സർേവ സ്വപാമേഹ
രാജ്യം ചാപഹൃതം ൈ ർആജിഹീർഷാമേഹ പുനഃ
8 യസ്യ ദുേര്യാധേനാ വീര്യം ചിന്തയന്ന് അമിതൗജസഃ
ന േശേത വസതീഃ സർവാ ദുഃഖാച് ഛകുനിനാ സഹ
9 യസ്യ വീരസ്യ വീേര്യണ മുക്താ ജതു ഗൃഹാദ് വയം
അേന്യഭ്യശ് ൈചവ പാേപേഭ്യാ നിഹതശ് ച പുേരാചനഃ
10 യസ്യ വീര്യം സമാ ിത്യ വസു പൂർണാം വസുന്ധരാം
ഇമാം മന്യാമേഹ ാപ്താം നിഹത്യ ധൃതരാ ജാൻ
11 തസ്യ വ്യവസിതസ് ത്യാേഗാ ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ കാം ത്വയാ
കച് ചിൻ ന ദുഃൈഖർ ബുദ്ധിസ് േത വി താ ഗതേചതസഃ
12 [കു]
യുധിഷ്ഠിര ന സന്താപഃ കാര്യഃ തി വൃേകാദരം
ന ചായം ബുദ്ധിദൗർബല്യാദ് വ്യവസായഃ കൃേതാ മയാ
13 ഇഹ വി സ്യ ഭവേന വയം പു സുേഖാഷിതാഃ
തസ്യ തി ിയാ താത മേയയം സമീക്ഷിതാ
ഏതാവാൻ ഏവ പുരുഷഃ കൃതം യസ്മിൻ ന നശ്യതി
14 ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യ വി ാന്തം തദാ ജതു ഗൃേഹ മഹത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 6 60

ഹിഡിംബസ്യ വധാച് ൈചവ വിശ്വാേസാ േമ വൃേകാദേര
15 ബാേഹ്വാർ ബലം ഹി ഭീമസ്യ നാഗായുത സമം മഹത്
േയന യൂയം ഗജ ഖ്യാ നിർവ ഢാ വാരണാവതാത്
16 വൃേകാദര ബേലാ നാേന്യാ ന ഭൂേതാ ന ഭവിഷ്യതി
േയാ ഽഭ ദീയാദ് യുധി േ ഷ്ഠം അപി വ ധരം സ്വയം
17 ജാതമാ ഃ പുരാ ൈചഷ മമാങ്കാത് പതിേതാ ഗിരൗ
ശരീരഗൗരവാത് തസ്യ ശിലാ ഗാൈ ർ വിചൂർണിതാ
18 തദ് അഹം ജ്ഞയാ ത്വാ ബലം ഭീമസ്യ പാണ്ഡവ
തീകാരം ച വി സ്യ തതഃ കൃതവതീ മതിം
19 േനദം േലാഭാൻ ന ചാജ്ഞാനാൻ ന ച േമാഹാദ് വിനിശ്ചിതം
ബുദ്ധിപൂർവം തു ധർമസ്യ വ്യവസായഃ കൃേതാ മയാ
20 അർഥൗ ദ്വാവ് അപി നിഷ്പന്നൗ യുധിഷ്ഠിര ഭവിഷ്യതഃ
തീകാരശ് ച വാസസ്യ ധർമശ് ച ചരിേതാ മഹാൻ
21 േയാ ാഹ്മണസ്യ സാഹായ്യം കുര്യാദ് അർേഥഷു കർഹി ചിത്
ക്ഷ ിയഃ സ ശുഭാംൽ േലാകാൻ ാ യാദ് ഇതി േമ തം
22 ക്ഷ ിയഃ ക്ഷ ിയൈസ്യവ കുർവാേണാ വധേമാക്ഷണം
വിപുലാം കീർതിം ആേപ്നാതി േലാേക ഽസ്മിംശ് ച പര ച
23 ൈവശ്യൈസ്യവ തു സാഹായ്യം കുർവാണഃ ക്ഷ ിേയാ യുധി
സ സർേവഷ്വ് അപി േലാേകഷു ജാ രഞ്ജയേത വം
24 ശൂ ം തു േമാക്ഷയൻ രാജാ ശരണാർഥിനം ആഗതം
ാേപ്നാതീഹ കുേല ജന്മ സ േവ്യ രാജസത്കൃേത
25 ഏവം സ ഭവഗാൻ വ്യാസഃ പുരാ കൗരവനന്ദന
േ ാവാച സുതരാം ാജ്ഞസ് തസ്മാദ് ഏതച് ചികീർഷിതം
26 [യ്]
ഉപപന്നം ഇദം മാതസ് ത്വയാ യദ് ബുദ്ധിപൂർവകം
ആർതസ്യ ാഹ്മണൈസ്യവം അനുേ ാശാദ് ഇദം കൃതം
വം ഏഷ്യതി ഭീേമാ ഽയം നിഹത്യ പുരുഷാദകം
27 യഥാ ത്വ് ഇദം ന വിേന്ദയുർ നരാ നഗരവാസിനഃ
തഥായം ാഹ്മേണാ വാച്യഃ പരി ാഹ്യശ് ച യത്നതഃ
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