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അധ്യായം 176

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്താഃ യാതാസ് േത പാണ്ഡവാ ജനേമജയ
രാജ്ഞാ ദക്ഷിണപാഞ്ചാലാൻ പേദനാഭിരക്ഷിതാൻ
2 തതസ് േത തം മഹാത്മാനം ശുദ്ധാത്മാനം അകൽമഷം
ദദൃശുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ പഥി ൈദ്വപായനം തദാ
3 തൈസ്മ യഥാവത് സത്കാരം കൃത്വാ േതന ച സാന്ത്വിതാഃ
കഥാേന്ത ചാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ യയുർ പദ ക്ഷയം
4 പശ്യേന്താ രമണീയാനി വനാനി ച സരാംസി ച
ത ത വസന്തശ് ച ശൈനർ ജ ർ മഹാരഥാഃ
5 സ്വാധ്യായവന്തഃ ശുചേയാ മധുരാഃ ിയവാദിനഃ
ആനുപൂർേവ്യണ സ ാപ്താഃ പാഞ്ചാലാൻ കുരുനന്ദനാഃ
6 േത തു ദൃഷ്ട്വാ പുരം തച് ച ന്ധാവാരം ച പാണ്ഡവാഃ
കുംഭകാരസ്യ ശാലായാം നിേവശം ച ിേര തദാ
7 ത ൈഭക്ഷം സമാജ ർ ാഹ്മീം വൃത്തിം സമാ ിതാഃ
താംശ് ച ാപ്താംസ് തദാ വീരാഞ് ജജ്ഞിേര ന നരാഃ ക്വ ചിത്
8 യജ്ഞേസനസ്യ കാമസ് തു പാണ്ഡവായ കിരീടിേന
കൃഷ്ണാം ദദ്യാം ഇതി സദാ ന ൈചതദ് വിവൃേണാതി സഃ
9 േസാ ഽേന്വഷമാണഃ കൗേന്തയാൻ പാഞ്ചാേല്യാ ജനേമജയ
ദൃഢം ധനുർ അനായമ്യം കാരയാം ആസ ഭാരത
10 യ ം ൈവഹായസം ചാപി കാരയാം ആസ കൃ ിമം
േതന യേ ണ സഹിതം രാജാ ലക്ഷ്യം ച കാഞ്ചനം
11 [ പദ]
ഇദം സജ്യം ധനുഃ കൃത്വാ സേജ്യനാേനന സായൈകഃ
അതീത്യ ലക്ഷ്യം േയാ േവദ്ധാ സ ലബ്ധാ മത് സുതാം ഇതി
12 [ൈവ]
ഇതി സ പേദാ രാജാ സർവതഃ സമേഘാഷയത്
തച് ത്വാ പാർഥിവാഃ സർേവ സമീയുസ് ത ഭാരത
13 ഋഷയശ് ച മഹാത്മാനഃ സ്വയംവരദിദൃക്ഷയാ
ദുേര്യാധന പുേരാഗാശ് ച സകർണാഃ കുരേവാ നൃപ
14 ാഹ്മണാശ് ച മഹാഭാഗാ േദേശഭ്യഃ സമുപാഗമൻ
േത ഽഭ്യർചിതാ രാജഗണാ പേദന മഹാത്മനാ
15 തതഃ പൗരജനാഃ സർേവ സാഗേരാ ത നിഃസ്വനാഃ



മഹാഭാരതം 8 5

ശിശുമാര പുരം ാപ്യ ന്യവിശംസ് േത ച പാർഥിവാഃ
16 ാഗുത്തേരണ നഗരാദ് ഭൂമിഭാേഗ സേമ ശുേഭ
സമാജവാടഃ ശുശുേഭ ഭവൈനഃ സർവേതാവൃതഃ
17 ാകാരപരിേഖാേപേതാ ദ്വാരേതാരണ മണ്ഡിതഃ
വിതാേനന വിചിേ ണ സർവതഃ സമവ തഃ
18 തൂര്യൗഘശതസങ്കീർണഃ പരാർധ്യാഗുരു ധൂപിതഃ
ചന്ദേനാദകസിക്തശ് ച മാല്യദാൈമശ് ച േശാഭിതഃ
19 ൈകലാസശിഖര ൈഖ്യർ നഭസ്തലവിേലഖിഭിഃ
സർവതഃ സംവൃൈതർ നദ്ധഃ ാസാൈദഃ സുകൃേതാ ിൈതഃ
20 സുവർണജാലസംവീൈതർ മണികുട്ടിമ ഭൂഷിൈതഃ
സുഖാേരാഹണ േസാപാൈനർ മഹാസനപരിച്ഛൈദഃ
21 അ ാമ്യസമവച്ഛൈന്നർ അഗുരൂത്തമവാസിൈതഃ
ഹംസാച്ഛ വർൈണർ ബഹുഭിർ ആേയാജനസുഗന്ധിഭിഃ
22 അസംബാധ ശതദ്വാൈരഃ ശയനാസനേശാഭിൈതഃ
ബഹുധാതുപിനദ്ധാംൈഗർ ഹിമവച്ഛിഖൈരർ ഇവ
23 ത നാനാ കാേരഷു വിമാേനഷു സ്വല താഃ

ർധമാനാസ് തദാേന്യാന്യം നിേഷദുഃ സർവപാർഥിവാഃ
24 തേ ാപവിഷ്ടാൻ ദദൃശുർ മഹാസത്ത്വപരാ മാൻ
രാജസിംഹാൻ മഹാഭാഗാൻ കൃഷ്ണാഗുരു വിഭൂഷിതാൻ
25 മഹാ സാദാൻ ഹ്മണ്യാൻ സ്വരാ പരിരക്ഷിണഃ

ിയാൻ സർവസ്യ േലാകസ്യ സുകൃൈതഃ കർമഭിഃ ശുൈഭഃ
26 മേഞ്ചഷു ച പരാർേധ്യഷു പൗരജാനപദാ ജനാഃ
കൃഷ്ണാ ദർശനതുഷ്ട്യ് അർഥം സർവതഃ സമുപാവിശൻ
27 ാഹ്മൈണസ് േത ച സഹിതാഃ പാണ്ഡവാഃ സമുപാവിശൻ
ഋദ്ധിം പാഞ്ചാലരാജസ്യ പശ്യന്തസ് താം അനുത്തമാം
28 തതഃ സമാേജാ വവൃേധ സ രാജൻ ദിവസാൻ ബഹൂൻ
രത്ന ദാന ബഹുലഃ േശാഭിേതാ നടനർതൈകഃ
29 വർതമാേന സമാേജ തു രമണീേയ ഽഹ്നി േഷാഡേശ
ആ താംഗീ സുവസനാ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
30 വീര കാംസ്യം ഉപാദായ കാഞ്ചനം സമല തം
അവതീർണാ തേതാ രംഗം ൗപദീ ഭരതർഷഭ
31 പുേരാഹിതഃ േസാമകാനാം മ വിദ് ാഹ്മണഃ ശുചിഃ
പരിസ്തീര്യ ജുഹാവാഗ്നിം ആേജ്യന വിധിനാ തദാ
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32 സ തർപയിത്വാ ജ്വലനം ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
വാരയാം ആസ സർവാണി വാദി ാണി സമന്തതഃ
33 നിഃശേബ്ദ തു കൃേത തസ്മിൻ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വിശാം പേത
രംഗമധ്യഗതസ് ത േമഘഗംഭീരയാ ഗിരാ
വാക്യം ഉൈച്ചർ ജഗാേദദം ക്ഷ്ണം അർഥവദ് ഉത്തമം
34 ഇദം ധനുർ ലക്ഷ്യം ഇേമ ച ബാണാഃ; ശൃണ്വ േമ പാർഥിവാഃ സർവ ഏവ
യ ച് ഛിേ ണാഭ്യതി മ്യ ലക്ഷ്യം; സമർപയധ്വം ഖഗൈമർ ദശാർൈധഃ
35 ഏതത് കർതാ കർമ സുദുഷ്കരം; യഃ കുേലന രൂേപണ ബേലന യുക്തഃ
തസ്യാദ്യ ഭാര്യാ ഭഗിനീ മേമയം; കൃഷ്ണാ ഭവി ീ ന മൃഷാ വീമി
36 താൻ ഏവം ഉക്ത്വാ പദസ്യ പു ഃ; പശ്ചാദ് ഇദം ൗപദീം അഭ വാച
നാമ്നാ ച േഗാേ ണ ച കർമണാ ച; സങ്കീർതയംസ് താൻ നൃപതീൻ സേമതാൻ
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അധ്യായം 177

1 [ധൃ]
ദുേര്യാധേനാ ദുർവിഷേഹാ ദുർമുേഖാ ദു ധർഷണഃ
വിവിംശതിർ വികർണശ് ച സേഹാ ദുഃശാസനഃ സമഃ
2 യുയു ർ വാതേവഗശ് ച ഭീമേവഗധരസ് തഥാ
ഉ ായുേധാ ബലാകീ ച കനകായുർ വിേരാചനഃ
3 സുകുണ്ഡലശ് ചി േസനഃ സുവർചാഃ കനകധ്വജഃ
നന്ദേകാ ബാഹുശാലീ ച കുണ്ഡേജാ വികടസ് തഥാ
4 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ധാർതരാ ാ മഹാബലാഃ
കർേണന സഹിതാ വീരാസ് ത്വദർഥം സമുപാഗതാഃ
ശതസംഖ്യാ മഹാത്മാനഃ ഥിതാഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
5 ശകുനിശ് ച ബലശ് ൈചവ വൃഷേകാ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
ഏേത ഗാന്ധര രാജസ്യ സുതാഃ സർേവ സമാഗതാഃ
6 അശ്വത്ഥാമാ ച േഭാജശ് ച സർവശ ഭൃതാം വരൗ
സമേവതൗ മഹാത്മാനൗ ത്വദർേഥ സമല തൗ
7 ബൃഹേന്താ മണിമാംശ് ൈചവ ദണ്ഡധാരശ് ച വീര്യവാൻ
സഹേദേവാ ജയേത്സേനാ േമഘസന്ധിശ് ച മാഗധഃ
8 വിരാടഃ സഹ പു ാഭ്യാം ശംേഖൈനേവാത്തേരണ ച
വാർധേക്ഷമിഃ സുവർചാശ് ച േസനാ ബി ശ് ച പാർഥിവഃ
9 അഭിഭൂഃ സഹ പുേ ണ സുദാമ്നാ ച സുവർചസാ
സുമി ഃ സുകുമാരശ് ച വൃകഃ സത്യധൃതിസ് തഥാ
10 സൂര്യധ്വേജാ േരാചമാേനാ നീലശ് ചി ായുധസ് തഥാ
അംശുമാംശ് േചകിതാനശ് ച േ ണിമാംശ് ച മഹാബലഃ
11 സമു േസനപു ശ് ച ച േസനഃ താപവാൻ
ജലസന്ധഃ പിതാ പു ൗ സുദേണ്ഡാ ദണ്ഡ ഏവ ച
12 പൗ േകാ വാസുേദവശ് ച ഭഗദത്തശ് ച വീര്യവാൻ
കലിംഗസ് താ ലിപ്തശ് ച പത്തനാധിപതിസ് തഥാ
13 മ രാജസ് തഥാ ശല്യഃ സഹപുേ ാ മഹാരഥഃ
രുക്മാംഗേദന വീേരണ തഥാ രുക്മരേഥന ച
14 കൗരവ്യഃ േസാമദത്തശ് ച പു ാശ് ചാസ്യ മഹാരഥാഃ
സമേവതാസ് യഃ ശൂരാ ഭൂരിർ ഭൂരി വാഃ ശലഃ
15 സുദക്ഷിണശ് ച കാംേബാേജാ ദൃഢധന്വാ ച കൗരവഃ
ബൃഹദ്ബലഃ സുേഷണശ് ച ശിബിർ ഔശീനരസ് തഥാ
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16 സങ്കർഷേണാ വാസുേദേവാ രൗക്മിേണയശ് ച വീര്യവാൻ
സാംബശ് ച ചാരു േദഷ്ണശ് ച സാരേണാ ഽഥ ഗദസ് തഥാ
17 അ രഃ സാത്യകിശ് ൈചവ ഉദ്ധവശ് ച മഹാബലഃ
കൃതവർമാ ച ഹാർദിക്യഃ പൃഥുർ വിപൃഥുർ ഏവ ച
18 വിഡൂരഥശ് ച കങ്കശ് ച സമീകഃ സാരേമജയഃ
വീേരാ വാതപതിശ് ൈചവ ഝില്ലീ പിണ്ഡാരകസ് തഥാ
ഉശീനരശ് ച വി ാേന്താ വൃഷ്ണയസ് േത കീർതിതാഃ
19 ഭഗീരേഥാ ബൃഹത് ക്ഷ ഃ ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
ബൃഹ േഥാ ബാ ികശ് ച തായുശ് ച മഹാരഥഃ
20 ഉലൂകഃ ൈകതേവാ രാജാ ചി ാംഗദ ശുഭാംഗദൗ
വത്സ രാജശ് ച ധൃതിമാൻ േകാസലാധിപതിസ് തഥാ
21 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
ത്വദർഥം ആഗതാ ഭേ ക്ഷ ിയാഃ ഥിതാ ഭുവി
22 ഏേത േവത്സ്യന്ന്തി വി ാന്താസ് ത്വദർഥം ലക്ഷ്യം ഉത്തമം
വിേധ്യത യ ഇമം ലക്ഷ്യം വരേയഥാഃ ശുേഭ ഽദ്യ തം
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അധ്യായം 178

1 [ൈവ]
േത ഽല താഃ കുണ്ഡലിേനാ യുവാനഃ; പര രം ർധമാനാഃ സേമതാഃ
അ ം ബലം ചാത്മനി മന്യമാനാഃ; സർേവ സമുത്േപതുർ അഹം കൃേതന
2 രൂേപണ വീേര്യണ കുേലന ൈചവ; ധർേമണ ൈചവാപി ച യൗവേനന
സമൃദ്ധദർപാ മദേവഗഭിന്നാ; മത്താ യഥാ ൈഹമവതാ ഗേജ ാഃ
3 പര രം ർധയാ േ ക്ഷമാണാഃ; സങ്കൽപേജനാപി പരി താംഗാഃ
കൃഷ്ണാ മൈമേഷത്യ് അഭിഭാഷമാണാ; നൃപാസേനഭ്യഃ സഹേസാപത ഃ
4 േത ക്ഷ ിയാ രംഗ ഗതാഃ സേമതാ; ജിഗീഷമാണാ പദാത്മജാം താം
ചകാശിേര പർവതരാജകന്യാം; ഉമാം യഥാ േദവഗണാഃ സേമതാഃ
5 കന്ദർപ ബാണാഭിനിപീഡിതാംഗാഃ; കൃഷ്ണാഗൈതസ് േത ഹൃദൈയർ നേര 

ാഃ
രംഗാവതീർണാ പദാത്മജാർഥം; േദ്വഷ്യാൻ ഹി ച ഃ സുഹൃേദാ ഽപി ത
6 അഥായയുർ േദവഗണാ വിമാൈന; രു ാദിത്യാ വസേവാ ഽഥാശ്വിനൗ ച
സാധ്യാശ് ച സർേവ മരുതസ് തൈഥവ; യമം പുര ത്യ ധേനശ്വരം ച
7 ൈദത്യാഃ സുപർണാശ് ച മേഹാരഗശ് ച; േദവർഷേയാ ഗുഹ്യകാശ് ചാരണാ 
ശ് ച
വിശ്വാവസുർ നാരദ പർവതൗ ച; ഗന്ധർവമുഖ്യാശ് ച സഹാപ്സേരാഭിഃ
8 ഹലായുധസ് ത ച േകശവശ് ച; വൃഷ്ണ്യന്ധകാശ് ൈചവ യഥാ ധാനാഃ
േ ക്ഷാം സ്മ ച ർ യദുപുംഗവാസ് േത; സ്ഥിതാശ് ച കൃഷ്ണസ്യ മേത ബഭൂവുഃ
9 ദൃഷ്ട്വാ ഹി താൻ മത്തഗേജ രൂപാൻ; പഞ്ചാഭിപദ്മാൻ ഇവ വാരേണ ാൻ
ഭസ്മാവൃതാംഗാൻ ഇവ ഹവ്യവാഹാൻ; പാർഥാൻ ദധ്യൗ സ യദു വീരഃ
10 ശശംസ രാമായ യുധിഷ്ഠിരം ച; ഭീമം ച ജി ം ച യമൗ ച വീരൗ
ശൈനഃ ശൈനസ് താംശ് ച നിരീക്ഷ്യ രാേമാ; ജനാർദനം ീതമനാ ദദർശ
11 അേന്യ തു നാനാ നൃപപു പൗ ാഃ; കൃഷ്ണാ ഗൈതർ േന മനഃ സ്വഭാൈവഃ
വ്യായച്ഛമാനാ ദദൃശുർ മന്തീം; സന്ദഷ്ട ദന്തച് ഛദതാ വ ാഃ
12 തൈഥവ പാർഥാഃ പൃഥു ബാഹവസ് േത; വീരൗ യമൗ ൈചവ മഹാനുഭാവൗ
താം ൗപദീം േ ക്ഷ്യ തദാ സ്മ സർേവ; കന്ദർപ ബാണാഭിഹതാ ബഭൂവുഃ
13 േദവർഷിഗന്ധർവസമാകുലം തത്; സുപർണനാഗാസുരസിദ്ധജുഷ്ടം
ദിേവ്യന ഗേന്ധന സമാകുലം ച; ദിൈവ്യശ് ച മാൈല്യർ അവകീര്യമാണം
14 മഹാസ്വൈനർ ദു ഭിനാദിൈതശ് ച; ബഭൂവ തത് സ ലം അന്തരിക്ഷം
വിമാനസംബാധം അഭൂത് സമന്താത്; സേവണു വീണാ പണവാനുനാദം
15 തതസ് തു േത രാജഗണാഃ േമണ; കൃഷ്ണാ നിമിത്തം നൃപ വി മന്തഃ
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തത് കാരുമുകം സംഹനേനാപപന്നം; സജ്യം ന േശകുസ് തരസാപി കർതും
16 േത വി മന്തഃ രതാ ദൃേഢന; നി ഷ്യമാണാ ധനുഷാ നേര ാഃ
വിേചഷ്ടമാനാ ധരണീതലസ്ഥാ; ദീനാ അദൃശ്യന്ത വിഭഗ്ന ചിത്താഃ
17 ഹാഹാകൃതം തദ് ധനുഷാ ദൃേഢന; നിഷ്പിഷ്ടഭഗ്നാംഗദ കുണ്ഡലം ച
കൃഷ്ണാ നിമിത്തം വിനിവൃത്തഭാവം; രാജ്ഞാം തദാ മണ്ഡലം ആർതം ആസീത്
18 തസ്മിംസ് തു സം ാന്തജേന സമാേജ; നിക്ഷിപ്തവാേദഷു നരാധിേപഷു
കുന്തീസുേതാ ജി ർ ഇേയഷ കർതും; സജ്യം ധനുസ് തത് സശരം സ വീരഃ
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അധ്യായം 179

1 [ൈവ]
യദാ നിവൃത്താ രാജാേനാ ധനുഷഃ സജ്യ കർമണി
അേഥാദതിഷ്ഠദ് വി ാണാം മധ്യാജ് ജി ർ ഉദാരധീഃ
2 ഉദേ ാശൻ വി മുഖ്യാ വിധുന്വേന്താ ഽജിനാനി ച
ദൃഷ്ട്വാ സ സ്ഥിതം പാർഥം ഇ േകതുസമ ഭം
3 േക ചിദ് ആസൻ വിമനസഃ േക ചിദ് ആസൻ മുദാ യുതാഃ
ആഹുഃ പര രം േക ചിൻ നിപുണാ ബുദ്ധിജീവിനഃ
4 യത് കർണ ശല്യ മുൈഖഃ പാർഥിൈവർ േലാകവി ൈതഃ
നാനൃതം ബലവദ്ഭിർ ഹി ധനുർേവദാ പരായൈണഃ
5 തത് കഥം ത്വ് അകൃതാേ ണ ാണേതാ ദുർബലീയസാ
ബടു മാേ ണ ശക്യം ഹി സജ്യം കർതും ധനുർ ദ്വിജാഃ
6 അവഹാസ്യാ ഭവിഷ്യന്തി ാഹ്മണാഃ സർവരാജസു
കർമണ്യ് അസ്മിന്ന് അസംസിേദ്ധ ചാപലാദ് അപരീക്ഷിേത
7 യദ്യ് ഏഷ ദർപാദ് ധർഷാദ് വാ യദി വാ ഹ്മ ചാപലാത്

സ്ഥിേതാ ധനുർ ആയ ം വാര്യതാം സാധു മാ ഗമത്
8 നാവഹാസ്യാ ഭവിഷ്യാേമാ ന ച ലാഘവം ആസ്ഥിതാഃ
ന ച വിദ്വിഷ്ടതാം േലാേക ഗമിഷ്യാേമാ മഹീക്ഷിതാം
9 േക ചിദ് ആഹുർ യുവാ ീമാൻ നാഗരാജകേരാപമഃ
പീന േന്ധാരു ബാഹുശ് ച ൈധേര്യണ ഹിമവാൻ ഇവ
10 സംഭാവ്യം അസ്മിൻ കർേമദം ഉത്സാഹാച് ചാനുമീയേത
ശക്തിർ അസ്യ മേഹാത്സാഹാ ന ഹ്യ് അശക്തഃ സ്വയം േജത്
11 ന ച തദ്വിദ്യേത കിം ചിത് കർമ േലാേകഷു യദ് ഭേവത്

ാഹ്മണാനാം അസാധ്യം ച ിഷു സംസ്ഥാന ചാരിഷു
12 അബ്ഭക്ഷാ വായുഭക്ഷാശ് ച ഫലാഹാരാ ദൃഢ താഃ
ദുർബലാ ഹി ബലീയാംേസാ വി ാ ഹി ഹ്മേതജസാഃ
13 ാഹ്മേണാ നാവമന്തവ്യഃ സദ് വാസദ് വാ സമാചരൻ
സുഖം ദുഃഖം മഹദ് സ്വം കർമ യത് സമുപാഗതം
14 ഏവം േതഷാം വിലപതാം വി ാണാം വിവിധാ ഗിരഃ
അർജുേനാ ധനുേഷാ ഽഭ്യാേശ തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
15 സ തദ് ധനുഃ പരി മ്യ ദക്ഷിണം അഥാകേരാത്

ണമ്യ ശിരസാ ഹൃേഷ്ടാ ജഗൃേഹ ച പരന്തപഃ
16 സജ്യം ച ചേ നിമിഷാന്തേരണ; ശരാംശ് ച ജ ാഹ ദശാർധ സംഖ്യാൻ
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വിവ്യാധ ലക്ഷ്യം നിപപാത തച് ച; ഛിേ ണ ഭൂമൗ സഹസാതിവിദ്ധം
17 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ ച ബഭൂവ നാദഃ; സമാജമേധ്യ ച മഹാൻ നിനാദഃ
പുഷ്പാണി ദിവ്യാനി വവർഷ േദവഃ; പാർഥസ്യ മൂർധ്നി ദ്വിഷതാം നിഹ ഃ
18 േചലാ േവധാംസ് തതശ് ച ർ ഹാഹാകാരാംശ് ച സർവശഃ
ന്യപതംശ് ചാ നഭസഃ സമന്താത് പുഷ്പവൃഷ്ടയഃ
19 ശതാംഗാനി ച തൂര്യാണി വാദകാശ് ചാപ്യ് അവാദയൻ
സൂതമാഗധ സംഘാശ് ച അ വംസ് ത സുസ്വനാഃ
20 തം ദൃഷ്ട്വാ പദഃ ീേതാ ബഭൂവാരി നിഷൂദനഃ
സഹൈസന്യശ് ച പാർഥസ്യ സാഹായ്യാർഥം ഇേയഷ സഃ
21 തസ്മിംസ് തു ശേബ്ദ മഹതി വൃേത്ത; യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
ആവാസം ഏേവാപജഗാമ ശീ ം; സാർധം യമാഭ്യാം പുരുേഷാത്തമാഭ്യാം
22 വിദ്ധം തു ലക്ഷ്യം സമീക്ഷ്യ; കൃഷ്ണാ പാർഥം ച ശ തിമം നിരീക്ഷ്യ
ആദായ ശു ം വരമാല്യദാമ; ജഗാമ കുന്തീസുതം ഉത്സ്മയന്തീ
23 സ താം ഉപാദായ വിജിത്യ രംേഗ; ദ്വിജാതിഭിസ് ൈതർ അഭിപൂജ്യമാനഃ
രംഗാൻ നിര ാമദ് അചിന്ത്യകർമാ; പത്ന്യാ തയാ ചാപ്യ് അനുഗമ്യമാനഃ
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അധ്യായം 180

1 [ൈവ]
തൈസ്മ ദിത്സതി കന്യാം തു ാഹ്മണായ മഹാത്മേന
േകാപ ആസീൻ മഹീപാനാം ആേലാക്യാേന്യാന്യം അന്തികാത്
2 അസ്മാൻ അയം അതി മ്യ തൃണീ കൃത്യച സംഗതാൻ
ദാതും ഇച്ഛതി വി ായ ൗപദീം േയാഷിതാം വരാം
3 നിഹൈന്മനം ദുരാത്മാനം േയാ ഽയം അസ്മാൻ ന മന്യേത
ന ഹ്യ് അർഹത്യ് ഏഷ സത്കാരം നാപി വൃദ്ധ മം ഗുൈണഃ
4 ഹൈന്മനം സഹ പുേ ണ ദുരാചാരം നൃപ ദ്വിഷം
അയം ഹി സർവാൻ ആഹൂയ സത്കൃത്യ ച നരാധിപാൻ
ഗുണവദ് േഭാജയിത്വാ ച തതഃ പശ്ചാദ് വിനിന്ദതി
5 അസ്മിൻ രാജസമാവാേയ േദവാനാം ഇവ സംനേയ
കിം അയം സദൃശം കം ചിൻ നൃപതിം ൈനവ ദൃഷ്ടവാൻ
6 ന ച വിേ ഷ്വ് അധീകാേരാ വിദ്യേത വരണം തി
സ്വയംവരഃ ക്ഷ ിയാണാം ഇതീയം ഥിവാ തിഃ
7 അഥ വാ യദി കേന്യയം േനഹ കം ചിദ് ബുഭൂഷതി
അഗ്നാവ് ഏനാം പരിക്ഷിപ്യ യാമരാ ാണി പാർഥിവാഃ
8 ാഹ്മേണാ യദി വാ ബാല്യാൽ േലാഭാദ് വാ കൃതവാൻ ഇദം
വി ിയം പാർഥിേവ ാണാം ൈനഷ വധ്യഃ കഥം ചന
9 ാഹ്മണാർഥം ഹി േനാ രാജ്യം ജീവിതം ച വസൂനി ച
പു പൗ ം ച യച് ചാന്യദ് അസ്മാകം വിദ്യേത ധനം
10 അവമാനഭയാദ് ഏതത് സ്വധർമസ്യ ച രക്ഷണാത്
സ്വയംവരാണാം ചാേന്യഷാം മാ ഭൂദ് ഏവംവിധാ ഗതിഃ
11 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാജശാർദൂലാ ഹൃഷ്ടാഃ പരിഘബാഹവഃ

പദം സഞ്ജിഘൃക്ഷന്തഃ സായുധാഃ സമുപാ വൻ
12 താൻ ഗൃഹീതശരാവാപാൻ ദ്ധാൻ ആപതേതാ നൃപാൻ

പേദാ വീക്ഷ്യ സ ാസാദ് ാഹ്മണാഞ് ശരണം ഗതഃ
13 േവേഗനാപതതസ് താംസ് തു ഭിന്നാൻ ഇവ വാരണാൻ
പാ പു ൗ മഹാവീര്യൗ തീയതുർ അരിന്ദമൗ
14 തതഃ സമുത്േപതുർ ഉദായുധാസ് േത; മഹീക്ഷിേതാ ബദ്ധതലാംഗുലി ാഃ
ജിഘാംസമാനാഃ കുരുരാജപു ാവ്; അമർഷയേന്താ ഽർജുന ഭീമേസനൗ
15 തതസ് തു ഭീേമാ ഽദ്ഭുതവീര്യകർമാ; മഹാബേലാ വ സമാനവീര്യഃ
ഉത്പാട്യ േദാർഭ്യാം മം ഏകവീേരാ; നിഷ്പ യാം ആസ യഥാ ഗേജ ഃ
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16 തം വൃക്ഷം ആദായ രിപു മാഥീ; ദണ്ഡീവ ദണ്ഡം പിതൃരാജ ഉ ം
തസ്ഥൗ സമീേപ പുരുഷർഷഭസ്യ; പാർഥസ്യ പാർഥഃ പൃഥു ദീർഘബാഹുഃ
17 തത് േ ക്ഷ്യ കർമാതിമനുഷ്യ ബുേദ്ധർ; ജിേഷ്ണാഃ സഹ ാതുർ അചിന്ത്യകർമാ
ദാേമാദേരാ ാതരം ഉ വീര്യം; ഹലായുധം വാക്യം ഇദം ബഭാേഷ
18 യ ഏഷ മത്തർഷഭ തുല്യഗാമീ; മഹദ് ധനുഃ കർഷതി താലമാ ം
ഏേഷാ ഽർജുേനാ നാ വിചാര്യം അസ്തി; യദ്യ് അസ്മി സങ്കർഷണ വാസുേദവഃ
19 യ ഏഷ വൃക്ഷം തരസാവരുജ്യ; രാജ്ഞാം വികാേര സഹസാ നിവൃത്തഃ
വൃേകാദേരാ നാന്യ ഇൈഹതദ് അദ്യ കർതും; സമർേഥാ ഭുവി മർത്യധർമാ
20 േയാ ഽസൗ പുരസ്താത് കമലായതാക്ഷസ്; തനുർ മഹാസിംഹഗതിർ വിനീതഃ
ഗൗരഃ ലംേബാജ്ജ്വല ചാരു േഘാേണാ; വിനിഃസൃതഃ േസാ ഽച ത ധർമരാജഃ
21 യൗ തൗ കുമാരാവ് ഇവ കാർതിേകയൗ; ദ്വാവ് അശ്വിേനയാവ് ഇതി േമ

തർകഃ
മുക്താ ഹി തസ്മാജ് ജതു േവശ്മ ദാഹാൻ; മയാ താഃ പാ സുതാഃ പൃഥാ ച
22 തം അ വീൻ നിർമലേതായദാേഭാ; ഹലായുേധാ ഽനന്തരജം തീതഃ

ീേതാ ഽസ്മി ദിഷ്ട്യാ ഹി പിതൃഷ്വസാ നഃ; പൃഥാ വിമുക്താ സഹ കൗരവാൈ ്യഃ
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അധ്യായം 181

1 [ൈവ]
അജിനാനി വിധുന്വന്തഃ കരകാംശ് ച ദ്വിജർഷഭാഃ
ഊചുസ് തം ഭീർ ന കർതവ്യാ വയം േയാത്സ്യാമേഹ പരാൻ
2 താൻ ഏവം വദേതാ വി ാൻ അർജുനഃ ഹസന്ന് ഇവ
ഉവാച േ ക്ഷകാ ഭൂത്വാ യൂയം തിഷ്ഠത പാർശ്വതഃ
3 അഹം ഏനാൻ അജിഹ്മാൈ ഃ ശതേശാ വികിരഞ് ശൈരഃ
വാരയിഷ്യാമി സ്ര ദ്ധാൻ മൈ ർ ആശീവിഷാൻ ഇവ
4 ഇതി തദ് ധനുർ ആദായ ശുൽകാവാപ്തം മഹാരഥഃ

ാ ാ ഭീേമന സഹിതസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
5 തതഃ കർണ മുഖാൻ ദ്ധാൻ ക്ഷ ിയാംസ് താൻ രുേഷാത്ഥിതാൻ
സേമ്പതതുർ അഭീതൗ തൗ ഗജൗ തിഗജാൻ ഇവ
6 ഊചുശ് ച വാചഃ പരുഷാസ് േത രാജാേനാ ജിഘാംസവഃ
ആഹേവ ഹി ദ്വിജസ്യാപി വേധാ ഹൃേഷ്ടാ യുയുത്സതഃ
7 തേതാ ൈവകർതനഃ കർേണാ ജഗാമാർജുനം ഓജസാ
യുദ്ധാർഥീ വാശിതാ േഹേതാർ ഗജഃ തിഗജം യഥാ
8 ഭീമേസനം യയൗ ശേല്യാ മ ാണാം ഈശ്വേരാ ബലീ
ദുേര്യാധനാദയസ് ത്വ് അേന്യ ാഹ്മൈണഃ സഹ സംഗതാഃ
മൃദുപൂർവം അയേത്നന തയുധ്യംസ് തദാഹേവ
9 തേതാ ഽർജുനഃ ത്യവിധ്യദ് ആപതന്തം ിഭിഃ ശൈരഃ
കർണം ൈവകർതനം ധീമാൻ വികൃഷ്യ ബലവദ് ധനുഃ
10 േതഷാം ശരാണാം േവേഗന ശിതാനാം തിഗ്മേതജസാം
വിമുഹ്യമാേനാ രാേധേയാ യത്നാത് തം അനുധാവതി
11 താവ് ഉഭാവ് അപ്യ് അനിർേദശ്യൗ ലാഘവാജ് ജയതാം വരൗ
അയുേധ്യതാം സുസംരബ്ധാവ് അേന്യാന്യവിജൈയഷിണൗ
12 കൃേത തികൃതം പശ്യ പശ്യ ബാഹുബലം ച േമ
ഇതി ശൂരാർഥ വചൈനർ ആഭാേഷതാം പര രം
13 തേതാ ഽർജുനസ്യ ഭുജേയാർ വീര്യം അ തിമം ഭുവി
ജ്ഞാത്വാ ൈവകർതനഃ കർണഃ സംരബ്ധഃ സമേയാധയത്
14 അർജുേനന യുക്താംസ് താൻ ബാണാൻ േവഗവതസ് തദാ

തിഹത്യ നനാേദാൈച്ചഃ ൈസന്യാസ് തം അഭിപൂജയൻ
15 [കർണ]
തുഷ്യാമി േത വി മുഖ്യഭുജവീര്യസ്യ സംയുേഗ
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അവിഷാദസ്യ ൈചവാസ്യ ശ ാ വിനയസ്യ ച
16 കിം ത്വം സാക്ഷാദ് ധനുർേവേദാ രാേമാ വാ വി സത്തമ
അഥ സാക്ഷാദ് ധരി ഹയഃ സാക്ഷാദ് വാ വി ർ അച തഃ
17 ആത്മ ച്ഛാദനാർഥം ൈവ ബാഹുവീര്യം ഉപാ ിതഃ
വി രൂപം വിധാേയദം തേതാ മാം തിയുധ്യേസ
18 ന ഹി മാം ആഹേവ ദ്ധം അന്യഃ സാക്ഷാച് ഛചീ പേതഃ
പുമാൻ േയാധയിതും ശക്തഃ പാണ്ഡവാദ് വാ കിരീടിനഃ
19 [ൈവ]
തം ഏവം വാദിനം ത ഫൽഗുനഃ ത്യഭാഷത
നാസ്മി കർണ ധനുർേവേദാ നാസ്മി രാമഃ താപവാൻ

ാഹ്മേണാ ഽസ്മി യുധാം േ ഷ്ഠഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
20 ാേഹ്മ പൗരന്ദേര ചാേ നിഷ്ഠിേതാ ഗുരു ശാസനാത്
സ്ഥിേതാ ഽസ്മ്യ് അദ്യ രേണ േജതും ത്വാം വീരാവിചേലാ ഭവ
21 ഏവം ഉക്തസ് തു രാേധേയാ യുദ്ധാത് കർേണാ ന്യവർതത

ഹ്മം േതജസ് തദാജയ്യം മന്യമാേനാ മഹാരഥഃ
22 യുദ്ധം തൂേപയതുസ് ത രാജഞ് ശല്യ വൃേകാദരൗ
ബലിനൗ യുഗപൻ മത്തൗ ർധയാ ച ബേലന ച
23 അേന്യാന്യം ആഹ്വയന്തൗ തൗ മത്താവ് ഇവ മഹാഗജൗ
മുഷ്ടിഭിർ ജാനുഭിശ് ൈചവ നിഘ്നന്താവ് ഇതേരതരം
മുഹൂർതം തൗ തഥാേന്യാന്യം സമേര പര്യകർഷതാം
24 തേതാ ഭീമഃ സമുത്ക്ഷിപ്യ ബാഹുഭ്യാം ശല്യം ആഹേവ
ന്യവധീദ് ബലിനാം േ േഷ്ഠാ ജഹസുർ ാഹ്മണാസ് തതഃ
25 ത ാശ്ചര്യം ഭീമേസനശ് ചകാര പുരുഷർഷഭഃ
യച് ഛല്യം പതിതം ഭൂമൗ നാഹനദ് ബലിനം ബലീ
26 പാതിേത ഭീമേസേനന ശേല്യ കർേണ ച ശങ്കിേത
ശങ്കിതാഃ സർവരാജാനഃ പരിവ ർ വൃേകാദരം
27 ഊചുശ് ച സഹിതാസ് ത സാധ്വ് ഇേമ ാഹ്മണർഷഭാഃ
വിജ്ഞായന്താം ക്വ ജന്മാനഃ ക്വ നിവാസാസ് തൈഥവ ച
28 േകാ ഹി രാധാ സുതം കർമം ശേക്താ േയാധയിതും രേണ
അന്യ രാമാദ് േ ാണാദ് വാ കൃപാദ് വാപി ശരദ്വതഃ
29 കൃഷ്ണാദ് വാ േദവകീപു ാത് ഫൽഗുനാദ് വാ പരന്തപാത്
േകാ വാ ദുേര്യാധനം ശക്തഃ തിേയാധയിതും രേണ
30 തൈഥവ മ രാജാനം ശല്യം ബലവതാം വരം
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ബലേദവാദ് ഋേത വീരാത് പാണ്ഡവാദ് വാ വൃേകാദരാത്
31 ിയതാം അവഹാേരാ ഽസ്മാദ് യുദ്ധാദ് ാഹ്മണ സംയുതാത്
അൈഥനാൻ ഉപലേഭ്യഹ പുനർ േയാത്സ്യാമേഹ വയം
32 തത് കർമ ഭീമസ്യ സമീക്ഷ്യ കൃഷ്ണഃ; കുന്തീസുതൗ തൗ പരിശങ്കമാനഃ
നിവാരയാം ആസ മഹീപതീംസ് താൻ; ധർേമണ ലേബ്ധത്യ് അനുനീയ
സർവാൻ
33 ത ഏവം സംനിവൃത്താസ് തു യുദ്ധാദ് യുദ്ധവിശാരദാഃ
യഥാവാസം യയുഃ സർേവ വിസ്മിതാ രാജസത്തമാഃ
34 വൃേത്താ േഹ്മാത്തേരാ രംഗഃ പാഞ്ചാലീ ാഹ്മൈണർ വൃതാ
ഇതി വന്തഃ യയുർ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
35 ാഹ്മൈണസ് തു തിച്ഛന്നൗ രൗരവാജിനവാസിഭിഃ
കൃേ ണ ജഗ്മതുസ് ത ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
36 വിമുക്തൗ ജനസംബാധാച് ഛ ഭിഃ പരിവിക്ഷിതൗ
കൃഷ്ണയാനുഗതൗ ത നൃവീരൗ തൗ വിേരജതുഃ
37 േതഷാം മാതാ ബഹുവിധം വിനാശം പര്യചിന്തയത്
അനാഗച്ഛ പുേ ഷു ൈഭക്ഷ കാേല ഽതിഗച്ഛതി
38 ധാർതരാൈ ർ ഹതാ ന സ ർ വിജ്ഞായ കുരുപുംഗവാഃ
മായാന്വിൈതർ വാ രേക്ഷാഭിഃ സുേഘാൈരർ ദൃഢൈവരിഭിഃ
39 വിപരീതം മതം ജാതം വ്യാസസ്യാപി മഹാത്മനഃ
ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയാം ആസ സുതേസ്നഹാന്വിതാ പൃഥാ
40 മഹത്യ് അഥാപരാഹ്േണ തു ഘൈനഃ സൂര്യ ഇവാവൃതഃ

ാഹ്മൈണഃ വിശത് ത ജി ർ ഹ്മ പുര തഃ
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അധ്യായം 182

1 [ൈവ]
ഗത്വാ തു താം ഭാർഗവ കർമശാലാം; പാർഥൗ പൃഥാം ാപ്യ മഹാനുഭാവൗ
താം യാജ്ഞേസനീം പരമ തീതൗ; ഭിേക്ഷത്യ് അഥാേവദയതാം നരാ ്യൗ
2 കുടീ ഗതാ സാ ത്വ് അനേവക്ഷ്യ പു ാൻ; ഉവാച ഭുങ്ക്േതതി സേമത്യ സർേവ
പശ്ചാത് തു കുന്തീ സമീക്ഷ്യ കന്യാം; കഷ്ടം മയാ ഭാഷിതം ഇത്യ് ഉവാച
3 സാധർമഭീതാ ഹി വിലജ്ജമാനാ; താം യാജ്ഞേസനീം പരമ ീതാം
പാണൗ ഗൃഹീേത്വാപജഗാമ കുന്തീ; യുധിഷ്ഠിരം വാക്യം ഉവാച േചദം
4 ഇയം ഹി കന്യാ പദസ്യ രാജ്ഞസ്; തവാനുജാഭ്യാം മയി സംനിസൃഷ്ടാ
യേഥാചിതം പു മയാപി േചാക്തം; സേമത്യ ഭുങ്ക്േതതി നൃപ മാദാത്
5 കഥം മയാ നാനൃതം ഉക്തം അദ്യ; ഭേവത് കുരൂണാം ഋഷഭ വീഹി
പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതാം അധർേമാ; ന േചാപവർേതത നഭൂത പൂർവഃ
6 മുഹൂർതമാ ം ത്വ് അനുചിന്ത്യ രാജാ; യുധിഷ്ഠിേരാ മാതരം ഉത്തമൗജാ
കുന്തീം സമാശ്വാസ്യ കുരു വീേരാ; ധനഞ്ജയം വാക്യം ഇദം ബഭാേഷ
7 ത്വയാ ജിതാ പാണ്ഡവ യാജ്ഞേസനീ; ത്വയാ ച േതാഷിഷ്യതി രാജപു ീ

ജ്വാല്യതാം ഹൂയതാം ചാപി വഹ്നിർ; ഗൃഹാണ പാണിം വിധിവത് ത്വം
അസ്യാഃ
8 [ആർജ്]
മാ മാം നേര ത്വം അധർമഭാജം; കൃഥാ ന ധർേമാ ഹ്യ് അയം ഈപ്സിേതാ
ഽൈന്യഃ
ഭവാൻ നിേവശ്യഃ ഥമം തേതാ ഽയം; ഭീേമാ മഹാബാഹുർ അചിന്ത്യകർമാ
9 അഹം തേതാ നകുേലാ ഽനന്തരം േമ; മാ ീ സുതഃ സഹേദേവാ ജഘന്യഃ
വൃേകാദേരാ ഽഹം ച യമൗ ച രാജന്ന്; ഇയം ച കന്യാ ഭവതഃ സ്മ സർേവ
10 ഏവംഗേത യത് കരണീയം അ ; ധർമ്യം യശസ്യം കുരു തത് ചിന്ത്യ
പാഞ്ചാലരാജസ്യ ച യത് ിയം സ്യാത്; തദ് ഹി സർേവ സ്മ വേശ
സ്ഥിതാസ് േത
11 [ൈവ]
േത ദൃഷ്ട്വാ ത തിഷ്ഠന്തീം സർേവ കൃഷ്ണാം യശസ്വിനീം
സേ ക്ഷ്യാേന്യാന്യം ആസീനാ ഹൃദൈയസ് താം അധാരയൻ
12 േതഷാം ഹി ൗപദീം ദൃഷ്ട്വാ സർേവഷാം അമിതൗജസാം
സ മേഥ്യ ിയ ാമം ാദുരാസീൻ മേനാ ഭവഃ
13 കാമ്യം രൂപം ഹി പാഞ്ചാല്യാ വിധാ ാ വിഹിതം സ്വയം
ബഭൂവാധികം അന്യാഭിഃ സർവഭൂതമേനാഹരം
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14 േതഷാം ആകാര ഭാവജ്ഞഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ൈദ്വപായന വചഃ കൃത്സ്നം സംസ്മരൻ ൈവ നരർഷഭ
15 അ വീത് സ ഹി താൻ ാതൄൻ മിേഥാ േഭദഭയാൻ നൃപഃ
സർേവഷാം ൗപദീ ഭാര്യാ ഭവിഷ്യതി ഹി നഃ ശുഭാ
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അധ്യായം 183

1 [ൈവ]
ാതൃവചസ് തത് സമീക്ഷ്യ സർേവ; േജ്യഷ്ഠസ്യ പാേണ്ഡാസ് തനയാസ്

തദാനീം
തം ഏവാർഥം ധ്യായമാനാ മേനാഭിർ; ആസാം ച ർ അഥ ത ാമിതൗജാഃ
2 വൃഷ്ണി വീരസ് തു കുരു വീരാൻ; ആശങ്കമാനഃ സഹരൗഹിേണയഃ
ജഗാമ താം ഭാർഗവ കർമശാലാം; യ ാസേത േത പുരുഷ വീരാഃ
3 തേ ാപവിഷ്ടം പൃഥു ദീർഘബാഹും; ദദർശ കൃഷ്ണഃ സഹരൗഹിേണയഃ
അജാതശ ം പരിവാര്യ താംശ് ച; ഉേപാപവിഷ്ടാഞ് ജ്വലന കാശാൻ
4 തേതാ ഽ വീദ് വാസുേദേവാ ഽഭിഗമ്യ; കുന്തീസുതം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ടഹ്ം
കൃേഷ്ണാ ഽഹം അസ്മീതി നിപീഡ്യ പാദൗ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാജമീഢസ്യ രാജ്ഞഃ
5 തൈഥവ തസ്യാപ്യ് അനു രൗഹിേണയസ്; തൗ ചാപി ഹൃഷ്ടാഃ കുരേവാ
ഽഭ്യനന്ദൻ
പിതൃഷ്വസുശ് ചാപി യദു വീരാവ്; അഗൃഹ്ണതാം ഭാരതമുഖ്യപാദൗ
6 അജാതശ ശ് ച കുരു വീരഃ; പ ച്ഛ കൃഷ്ണം കുശലം നിേവദ്യ
കഥം വയം വാസുേദവ ത്വേയഹ; ഗൂഢാ വസേന്താ വിദിതാഃ സ്മ സർേവ
7 തം അ വീദ് വാസുേദവഃ ഹസ്യ; ഗൂേഢാ ഽപ്യ് അഗ്നിർ ജ്ഞായത ഏവ
രാജൻ
തം വി മം പാണ്ഡേവയാനതീത്യ; േകാ ഽന്യഃ കർതാ വിദ്യേത മാനുേഷഷു
8 ദിഷ്ട്യാ തസ്മാത് പാവകാത് സ മുക്താ; യൂയം സർേവ പാണ്ഡവാഃ ശ സാ 
ഹാഃ
ദിഷ്ട്യാ പാേപാ ധൃതരാ സ്യ പു ഃ; സഹാമാേത്യാ ന സകാേമാ ഽഭവിഷ്യത്
9 ഭ ം േവാ ഽ നിഹിതം യദ് ഗുഹായാം; വിവർധധ്വം ജ്വലന ഇേവധ്യമാനഃ
മാ േവാ വിദ ഃ പാർഥിവാഃ േക ചേനഹ; യാസ്യാവേഹ ശിബിരാൈയവ താവത്
േസാ ഽനുജ്ഞാതഃ പാണ്ഡേവനാവ്യയ ീഃ; ായാച് ഛീ ം ബലേദേവന
സാർധം
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അധ്യായം 184

1 [ൈവ]
ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു പാഞ്ചാല്യഃ പൃഷ്ഠതഃ കുരുനന്ദനൗ
അന്വഗച്ഛത് തദാ യാന്തൗ ഭാർഗവസ്യ നിേവശനം
2 േസാ ഽജ്ഞായമാനഃ പുരുഷാൻ അവധായ സമന്തതഃ
സ്വയം ആരാൻ നിവിേഷ്ടാ ഽഭൂദ് ഭാർഗവസ്യ നിേവശേന
3 സാേയ ഽഥ ഭീമസ് തു രിപു മാഥീ; ജി ർ യമൗ ചാപി മഹാനുഭാവൗ
ൈഭക്ഷം ചരിത്വാ തു യുധിഷ്ഠിരായ; നിേവദയാം ച ർ അദീനസത്ത്വാഃ
4 തതസ് തു കുന്തീ പദാത്മജാം; താം ഉവാച കാേല വചനം വദാന്യാ
അേതാ ഽ ം ആദായ കുരുഷ്വ ഭേ ; ബലിം ച വി ായ ച േദഹി ഭിക്ഷാം
5 േയ ചാന്നം ഇച്ഛന്തി ദദസ്വ േതഭ്യഃ; പരി ിതാ േയ പരിേതാ മനുഷ്യാഃ
തതശ് ച േശഷം വിഭജ്യ ശീ ം; അർധം ചതുർണാം മമ ചാത്മനശ് ച
6 അർധം ച ഭീമായ ദദാഹി ഭേ ; യ ഏഷ മത്തർഷഭ തുല്യരൂപഃ
ശ്യാേമാ യുവാ സംഹനേനാപപന്ന; ഏേഷാ ഹി വീേരാ ബഹുഭുക് സൈദവ
7 സാ ഹൃഷ്ടരൂൈപവ തു രാജപു ീ; തസ്യാ വചഃ സാധ്വ് അവിശങ്കമാനാ
യഥാവദ് ഉക്തം ചകാര സാധ്വീ; േത ചാപി സർേവ ഽഭ്യവജ ർ അന്നം
8 കുൈശസ് തു ഭൂമൗ ശയനം ചകാര; മാ ീ സുതഃ സഹേദവസ് തരസ്വീ
യഥാത്മീയാന്യ് അജിനാനി സർേവ; സംസ്തീര്യ വീരാഃ സുഷുപുർ ധരണ്യാം
9 അഗസ്ത്യശാസ്താം അഭിേതാ ദിശം തു; ശിരാംസി േതഷാം കുരുസത്തമാനാം
കുന്തീ പുരസ്താത് തു ബഭൂവ േതഷാം; കൃഷ്ണാ തിരശ് ൈചവ ബഭൂവ പത്തഃ
10 അേശത ഭൂമൗ സഹ പാ പുൈ ഃ; പാേദാപധാേനവ കൃതാ കുേശഷു
ന ത ദുഃഖം ച ബഭൂവ തസ്യാ; ന ചാവേമേന കുരുപുംഗവാംസ് താൻ
11 േത ത ശൂരാഃ കഥയാം ബഭൂവുഃ; കഥാ വിചി ാഃ പൃതനാധികാരാഃ
അ ാണി ദിവ്യാനി രഥാംശ് ച നാഗാൻ; ഖഡ്ഗാൻ ഗദാശ് ചാപി പരശ്വധാം 
ശ് ച
12 േതഷാം കഥാസ് താഃ പരികീർത്യമാനാഃ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതസ് തദാനീം
ശു ാവ കൃഷ്ണാം ച തഥാ നിഷണ്ണാം; േത ചാപി സർേവ ദദൃശുർ മനുഷ്യാഃ
13 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ രാജപു സ് തു സർവം; വൃത്തം േതഷാം കഥിതം ൈചവ രാ ൗ
സർവം രാേജ്ഞ പദായാഖിേലന; നിേവദയിഷ്യംസ് ത്വരിേതാ ജഗാമ
14 പാഞ്ചാലരാജസ് തു വിഷണ്ണരൂപസ്; താൻ പാണ്ഡവാൻ അ തിവിന്ദമാനഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നം പര്യപൃച്ഛൻ മഹാത്മാ; ക്വ സാ ഗതാ േകന നീതാ ച കൃഷ്ണാ
15 കച് ചിൻ ന ശൂേ ണ ന ഹീനേജന; ൈവേശ്യന വാ കരേദേനാപപന്നാ
കച് ചിത് പദം മൂർധ്നി ന േമ നിദിഗ്ധം; കച് ചിൻ മാലാ പതിതാ ന ശ്മശാേന

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 8 22

16 കച് ചിത് സവർണ വേരാ മനുഷ്യ; ഉ ിക്ത വർേകാ ഽപ്യ് ഉത േവഹ കച്
ചിത്
കച് ചിൻ ന വാേമാ മമ മൂർധ്നി പാദഃ; കൃഷ്ണാഭിമർേശന കൃേതാ ഽദ്യ പു
17 കച് ചിച് ച യേക്ഷ്യ പരമ ീതഃ; സംയുജ്യ പാർേഥന നരർഷേഭണ

വീഹി തേത്ത്വന മഹാനുഭാവഃ; േകാ ഽസൗ വിേജതാ ദുഹിതുർ മമാദ്യ
18 വിചി വീര്യസ്യ തു കച് ചിദ് അദ്യ; കുരു വീരസ്യ ധരന്തി പു ാഃ
കച് ചിത് തു പാർേഥന യവീയസാദ്യ; ധനുർ ഗൃഹീതം നിഹതം ച ലക്ഷ്യം
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അധ്യായം 185

1 [ൈവ]
തതസ് തേഥാക്തഃ പരിഹൃഷ്ടരൂപഃ; പിേ ശശംസാഥ സ രാജപു ഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നഃ േസാമകാനാം ബർേഹാ; വൃത്തം യഥാ േയന ഹൃതാ ച കൃഷ്ണാ
2 േയാ ഽസൗ യുവസ്വായത േലാഹിതാക്ഷഃ; കൃഷ്ണാജിനീ േദവസമാനരൂപഃ
യഃ കാർമുകാ ്യം കൃതവാൻ അധിജ്യം; ലക്ഷ്യം ച തത് പതിതവാൻ പൃഥിവ്യാം
3 അസജ്ജമാനശ് ച ഗതസ് തരസ്വീ; വൃേതാ ദ്വിജാൈ ്യർ അഭിപൂജ്യമാനഃ
ച ാമ വ ീവ ദിേതഃ സുേതഷു; സർൈവശ് ച േദൈവർ ഋഷിഭിശ് ച ജുഷ്ടഃ
4 കൃഷ്ണാ ച ഗൃഹ്യാജിനം അന്വയാത് തം; നാഗം യഥാ നാഗവധൂഃ ഹൃഷ്ടാ
അമൃഷ്യമാേണഷു നരാധിേപഷു; േദ്ധഷു തം ത സമാപത
5 തേതാ ഽപരഃ പാർഥിവ രാജമേധ്യ; വൃദ്ധം ആരുജ്യ മഹീ േരാഹം

കാലയന്ന് ഏവ സ പാർഥിവൗഘാൻ; േദ്ധാ ഽന്തകഃ ാണഭൃേതാ യൈഥവ
6 തൗ പാർഥിവാനാം മിഷതാം നേര ; കൃഷ്ണാം ഉപാദായ ഗതൗ നരാ ്യൗ
വി ാജമാനാവ് ഇവ ച സൂര്യൗ; ബാഹ്യാം പുരാദ് ഭാർഗവ കർമശാലാം
7 തേ ാപവിഷ്ടാർചിർ ഇവാനലസ്യ; േതഷാം ജനി ീതി മമ തർകഃ
തഥാവിൈധർ ഏവ നര വീൈരർ; ഉേപാപവിൈഷ്ടസ് ിഭിർ അഗ്നികൽ 
ൈപഃ
8 തസ്യാസ് തതസ് താവ് അഭിവാദ്യ പാദാവ്; ഉക്ത്വാ ച കൃഷ്ണാം അഭിവാദേയ 
തി
സ്ഥിതൗ ച തൈ വ നിേവദ്യ കൃഷ്ണാം; ൈഭക്ഷ ചാരായ ഗതാ നരാ ്യാഃ
9 േതഷാം തു ൈഭക്ഷം തിഗൃഹ്യ കൃഷ്ണാ; കൃത്വാ ബലിം ഹ്മണസാച് ച
കൃത്വാ
താം ൈചവ വൃദ്ധാം പരിവിഷ്യ താംശ് ച; നര വീരാൻ സ്വയം അപ്യ് അഭുങ്ക്ത
10 സുപ്താസ് തു േത പാർഥിവ സർവ ഏവ; കൃഷ്ണാ തു േതഷാം ചരേണാപധാനം
ആസീത് പൃഥിവ്യാം ശയനം ച േതഷാം; ദർഭാജിനാ ്യാസ്തരേണാപപന്നം
11 േത നർദമാനാ ഇവ കാലേമഘാഃ; കഥാ വിചി ാഃ കഥയാം ബഭൂവുഃ
ന ൈവശ്യശൂ ൗപയികീഃ കഥാസ് താ; ന ച ദ്വിജാേതഃ കഥയന്തി വീരാഃ
12 നിഃസംശയം ക്ഷ ിയ പുംഗവാസ് േത; യഥാ ഹി യുദ്ധം കഥയന്തി രാജൻ
ആശാ ഹി േനാ വ്യക്തം ഇയം സമൃദ്ധാ; മുക്താൻ ഹി പാർഥാഞ് ശൃണുേമാ
ഽഗ്നിദാഹാത്
13 യഥാ ഹി ലക്ഷ്യം നിഹതം ധനുശ് ച; സജ്യം കൃതം േതന തഥാ സഹ്യ
യഥാ ച ഭാഷന്തി പര രം േത; ഛന്നാ വം േത ചരന്തി പാർഥാഃ
14 തതഃ സ രാജാ പദഃ ഹൃഷ്ടഃ; പുേരാഹിതം േ ഷയാം ത ചേ
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വിദ്യാമ യുഷ്മാൻ ഇതി ഭാഷമാേണാ; മഹാത്മനഃ പാ സുതാഃ സ്ഥ കച് ചിത്
15 ഗൃഹീതവാേക്യാ നൃപേതഃ പുേരാധാ; ഗത്വാ ശംസാം അഭിധായ േതഷാം
വാക്യം യഥാവൻ നൃപേതഃ സമ ാം; ഉവാച താൻ സ മവിത് േമണ
16 വിജ്ഞാതും ഇച്ഛത്യ് അവനീശ്വേരാ വഃ; പാഞ്ചാലരാേജാ പേദാ വരാർഹാഃ
ലക്ഷ്യസ്യ േവദ്ധാരം ഇമം ഹി ദൃഷ്ട്വാ; ഹർഷസ്യ നാന്തം പരിപശ്യേത സഃ
17 തദ് ആചഡ്ഢ്വം ജ്ഞാതികുലാനുപൂർവീം; പദം ശിരഃസു ദ്വിഷതാം കുരുധ്വം

ാദയധ്വം ഹൃദേയ മേമദം; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സഹാനുഗസ്യ
18 പാ ർ ഹി രാജാ പദസ്യ രാജ്ഞഃ; ിയഃ സഖാ ചാത്മസേമാ ബഭൂവ
തൈസ്യഷ കാേമാ ദുഹിതാ മേമയം; ഷാ യദി സ്യാദ് ഇതി കൗരവസ്യ
19 അയം ച കാേമാ പദസ്യ രാേജ്ഞാ; ഹൃദി സ്ഥിേതാ നിത്യം അനിന്ദിതാം 
ഗാഃ
യദ് അർജുേനാ ൈവ പൃഥു ദീർഘബാഹുർ; ധർേമണ വിേന്ദത സുതാം മേമതി
20 തേഥാക്ത വാക്യം തു പുേരാഹിതം തം; സ്ഥിതം വിനീതം സമുദീക്ഷ്യ രാജാ
സമീപസ്ഥം ഭീമം ഇദം ശശാസ; ദീയതാം പാദ്യം അർഘ്യം തഥാൈസ്മ
21 മാന്യഃ പുേരാധാ പദസ്യ രാജ്ഞസ്; തൈസ്മ േയാജ്യാഭ്യധിൈകവ പൂജാ
ഭീമസ് തഥാ തത് കൃതവാൻ നേര ; താം ൈചവ പൂജാം തിസംഗൃഹീത്വാ
22 സുേഖാപവിഷ്ടം തു പുേരാഹിതം തം; യുധിഷ്ഠിേരാ ാഹ്മണം ഇത്യ് ഉവാച
പാഞ്ചാലരാേജന സുതാ നിസൃഷ്ടാ; സ്വധർമദൃേഷ്ടന യഥാനുകാമം
23 ദിഷ്ട ശുൽകാ പേദന രാജ്ഞാ; സാേനന വീേരണ തഥാനുവൃത്താ
ന ത വർേണഷു കൃതാ വിവക്ഷാ; ന ജീവ ശിൽേപ ന കുേല ന േഗാേ
24 കൃേതന സേജ്യന ഹി കാർമുേകണ; വിേദ്ധന ലേക്ഷ്യണ ച സംനിസൃഷ്ടാ
േസയം തഥാേനന മഹാത്മേനഹ; കൃഷ്ണാ ജിതാ പാർഥിവ സംഘമേധ്യ
25 ൈനവം ഗേത സൗമകിർ അദ്യ രാജാ; സന്താപം അർഹത്യ് അസുഖായ
കർതും
കാമശ് ച േയാ ഽസൗ പസദ്യ രാജ്ഞഃ; സ ചാപി സമ്പത്സ്യതി പാർഥിവസ്യ
26 അ ാപ്യ രൂപാം ഹി നേര കന്യാം; ഇമാം അഹം ാഹ്മണ സാധു മേന്യ
ന തദ് ധനുർ മന്ദബേലന ശക്യം; മൗർവ്യാ സമാേയാജയിതും തഥാ ഹി
ന ചാകൃതാേ ണ ന ഹീനേജന; ലക്ഷ്യം തഥാ പാതയിതും ഹി ശക്യം
27 തസ്മാൻ ന താപം ദുഹിതുർ നിമിത്തം; പാഞ്ചാലരാേജാ ഽർഹതി കർതും
അദ്യ
ന ചാപി തത് പാതനം അന്യേഥഹ; കർതും വിഷഹ്യം ഭുവി മാനേവന
28 ഏവം വത്യ് ഏവ യുധിഷ്ഠിേര തു; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സമീപേതാ ഽന്യഃ
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ത ാജഗാമാശു നേരാ ദ്വിതീേയാ; നിേവദയിഷ്യന്ന് ഇഹ സിദ്ധം അന്നം
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അധ്യായം 186

1 [ദൂത]
ജന്യാർഥം അന്നം പേദന രാജ്ഞാ; വിവാഹ േഹേതാർ ഉപസം തം ച
തദ് ആ വധ്വം കൃതസർവകാര്യാഃ; കൃഷ്ണാ ച തൈ വ ചിരം ന കാര്യം
2 ഇേമ രഥാഃ കാഞ്ചനപദ്മചി ാഃ; സദശ്വയുക്താ വസുധാധിപാർഹാഃ
ഏതാൻ സമാരുഹ്യ പൈരത സർേവ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ നിേവശനം തത്
3 [ൈവ]
തതഃ യാതാഃ കുരുപുംഗവാസ് േത; പുേരാഹിതം തം ഥമം യാപ്യ
ആസ്ഥായ യാനാനി മഹാന്തി താനി; കുന്തീ ച കൃഷ്ണാ ച സൈഹവ യാേത
4 ത്വാ തു വാക്യാനി പുേരാഹിതസ്യ; യാന്യ് ഉക്തവാൻ ഭാരത ധർമരാജഃ
ജിജ്ഞാസൈയവാഥ കുരൂത്തമാനാം; വ്യാണ്യ് അേനകാന്യ് ഉപസഞ്ജഹാര
5 ഫലാനി മാല്യാനി സുസം താനി; ചർമാണി വർമാണി തഥാസനാനി
ഗാശ് ൈചവ രാജന്ന് അഥ ൈചവ ര ർ; വ്യാണി ചാന്യാനി കൃഷീ നിമിത്തം
6 അേന്യഷു ശിൽേപഷു ച യാന്യ് അപി സ ഃ; സർവാണി കൃൽപ്താന്യ് അഖി 
േലന ത

ീഡാ നിമിത്താനി ച യാനി താനി; സർവാണി തേ ാപജഹാര രാജാ
7 രഥാശ്വവർമാണി ച ഭാനുമന്തി; ഖഡ്ഗാ മഹാേന്താ ഽശ്വരഥാശ് ച ചി ാഃ
ധനൂംഷി ചാ ്യാണി ശരാശ് ച മുഖ്യാഃ; ശക്ത്യൃഷയഃ കാഞ്ചനഭൂഷിതാശ് ച
8 ാസാ ഭുശുണ്ഡ്യശ് ച പരശ്വധാശ് ച; സാം ാമികം ൈചവ തൈഥവ സർവം
ശയ്യാസനാന്യ് ഉത്തമസം താനി; തൈഥവ ചാസൻ വിവിധാനി ത
9 കുന്തീ തു കൃഷ്ണാം പരിഗൃഹ്യ സാധ്വീം; അന്തഃപുരം പദസ്യാവിേവഷ

ിയശ് ച താം കൗരവരാജപത്നീം; ത്യർചയാം ച ർ അദീനസത്ത്വാഃ
10 താൻ സിംഹവി ാന്ത ഗതീൻ അേവക്ഷ്യ; മഹർഷഭാക്ഷാൻ അജിേനാത്ത 
രീയാൻ
ഗൂേഢാത്തരാംസാൻ ഭുജേഗ ; േഭാഗ ലംബബാഹൂൻ പുരുഷ വീരാൻ
11 രാജാ ച രാജ്ഞഃ സചിവാശ് ച സർേവ; പു ാശ് ച രാജ്ഞഃ സുഹൃദസ്
തൈഥവ
േ ഷ്യാശ് ച സർേവ നിഖിേലന രാജൻ; ഹർഷം സമാേപതുർ അതീവ ത
12 േത ത വീരാഃ പരമാസേനഷു; സപാദ പീേഠഷ്വ് അവിശങ്കമാനാഃ
യഥാനുപൂർവ്യാ വിവിശുർ നരാ ്യാസ്; തദാ മഹാർേഹഷു ന വിസ്മയന്തഃ
13 ഉച്ചാവചം പാർഥിവ േഭാജനീയം; പാ ീഷു ജാംബൂനദരാജതീഷു
ദാസാശ് ച ദാസ്യശ് ച സുമൃഷ്ടേവഷാ; േഭാജാപകാശ് ചാപ്യ് ഉപജ ർ അന്നം
14 േത ത ഭുക്ത്വാ പുരുഷ വീരാ; യഥാനുകാമം സുഭൃശം തീതാഃ
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ഉത് മ്യ സർവാണി വസൂനി ത ; സാം ാമികാന്യ് ആവിവിശുർ നൃവീരാഃ
15 തൽ ലക്ഷയിത്വാ പദസ്യ പുേ ാ; രാജാ ച സർൈവഃ സഹ മ ിമുൈഖ്യഃ
സമർചയാം ആസുർ ഉേപത്യ ഹൃഷ്ടാഃ; കുന്തീസുതാൻ പാർഥിവ പു പൗ ാൻ
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അധ്യായം 187

1 [ൈവ]
തത ആഹൂയ പാഞ്ചാേല്യാ രാജപു ം യുധിഷ്ഠിരം
പരി േഹണ ാേഹ്മണ പരിഗൃഹ്യ മഹാദ തിഃ
2 പര്യപൃച്ഛദ് അദീനാത്മാ കുന്തീപു ം സുവർചസം
കഥം ജാനീമ ഭവതഃ ക്ഷ ിയാൻ ാഹ്മണാൻ ഉത
3 ൈവശ്യാൻ വാ ഗുണസമ്പന്നാൻ ഉത വാ ശൂ േയാനിജാൻ
മായാം ആസ്ഥായ വാ സിദ്ധാംശ് ചരതഃ സർവേതാദിശം
4 കൃഷ്ണാ േഹേതാർ അനു ാപ്താൻ ദിവഃ സന്ദർശനാർഥിനഃ

വീതു േനാ ഭവാൻ സത്യം സേന്ദേഹാ ഹ്യ് അ േനാ മഹാൻ
5 അപി നഃ സംശയസ്യാേന്ത മന ഷ്ടിർ ഇഹാവിേശത്
അപി േനാ ഭാഗേധയാനി ശുഭാനി സ ഃ പരന്തപ
6 കാമയാ ഹി സത്യം ത്വം സത്യം രാജസു േശാഭേത
ഇഷ്ടാപൂർേതന ച തഥാ വക്തവ്യം അനൃതം ന തു
7 ത്വാ ഹ്യ് അമരസങ്കാശ തവ വാക്യം അരിന്ദമ

വം വിവാഹ കരണം ആസ്ഥാസ്യാമി വിധാനതഃ
8 [യ്]
മാ രാജൻ വിമനാ ഭൂസ് ത്വം പാഞ്ചാല്യ ീതിർ അ േത
ഈപ്സിതസ് േത വഃ കാമഃ സംവൃേത്താ ഽയം അസംശയം
9 വയം ഹി ക്ഷ ിയാ രാജൻ പാേണ്ഡാഃ പു ാ മഹാത്മനഃ
േജ്യഷ്ഠം മാം വിദ്ധി കൗേന്തയം ഭീമേസനാർജുനാവ് ഇമൗ
യാഭ്യാം തവ സുതാ രാജൻ നിർജിതാ രാജസംസദി
10 യമൗ തു ത രാേജ യ കൃഷ്ണാ തിഷ്ഠിതാ
േവ്യതു േത മാനസം ദുഃഖം ക്ഷ ിയാഃ േസ്മാ നരർഷഭ
പദ്മിനീവ സുേതയം േത ദാദ് അന്യം ദം ഗതാ
11 ഇതി തഥ്യം മഹാരാജ സർവം ഏതദ് വീമി േത
ഭവാൻ ഹി ഗുരുർ അസ്മാകം പരമം ച പരായണം
12 [ൈവ]
തതഃ സ പേദാ രാജാ ഹർഷവ്യാകുല േലാചനഃ

തിവ ം തദാ യുക്തം നാശകത് തം യുധിഷ്ഠിരം
13 യേത്നന തു സ തം ഹർഷം സംനിഗൃഹ്യ പരന്തപഃ
അനുരൂപം തേതാ രാജാ ത വാച യുധിഷ്ഠിരം
14 പ ച്ഛ ൈചനം ധർമാത്മാ യഥാ േത താഃ പുരാ
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സ തൈസ്മ സർവം ആചഖ്യാവ് ആനുപൂർേവ്യണ പാണ്ഡവഃ
15 തച് ത്വാ പേദാ രാജാ കുന്തീപു സ്യ ഭാഷിതം
വിഗർഹയാം ആസ തദാ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
16 ആശ്വാസയാം ആസ തദാ ധൃതരാ ം യുധിഷ്ഠിരം

തിജേജ്ഞ ച രാജ്യായ പേദാ വദതാം വരഃ
17 തതഃ കുന്തീ ച കൃഷ്ണാ ച ഭീമേസനാർജുനാവ് അപി
യമൗ ച രാജ്ഞാ സന്ദിഷ്ടൗ വിവിശുർ ഭവനം മഹത്
18 ത േത ന്യവസൻ രാജൻ യജ്ഞേസേനന പൂജിതാഃ

ത്യാശ്വസ്താംസ് തേതാ രാജാ സഹ പുൈ ർ ഉവാച താൻ
19 ഗൃഹ്ണാതു വിധിവത് പാണിം അൈദ്യവ കുരുനന്ദനഃ
പുേണ്യ ഽഹനി മഹാബാഹുർ അർജുനഃ കുരുതാം ക്ഷണം
20 തതസ് തം അ വീദ് രാജാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
മമാപി ദാരസംബന്ധഃ കാര്യസ് താവദ് വിശാം പേത
21 [ പദ]
ഭവാൻ വാ വിധിവത് പാണിം ഗൃഹ്ണാതു ദുഹിതുർ മമ
യസ്യ വാ മന്യേസ വീര തസ്യ കൃഷ്ണാം ഉപാദിശ
22 [യ്]
സർേവഷാം ൗപദീ രാജൻ മഹിഷീ േനാ ഭവിഷ്യതി
ഏവം ഹി വ്യാഹൃതം പൂർവം മമ മാ ാ വിശാം പേത
23 അഹം ചാപ്യ് അനിവിേഷ്ടാ ൈവ ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
പാർേഥന വിജിതാ ൈചഷാ രത്നഭൂതാ ച േത സുതാ
24 ഏഷ നഃ സമേയാ രാജൻ രത്നസ്യ സഹേഭാജനം
ന ച തം ഹാതും ഇച്ഛാമഃ സമയം രാജസത്തമ
25 സർേവഷാം ധർമതഃ കൃഷ്ണാ മഹിഷീ േനാ ഭവിഷ്യതി
ആനുപൂർേവ്യണ സർേവഷാം ഗൃഹ്ണാതു ജ്വലേന കരം
26 [ പദ]
ഏകസ്യ ബേഹ്വ്യാ വിഹിതാ മഹിഷ്യഃ കുരുനന്ദന
ൈനകസ്യാ ബഹവഃ പുംേസാ വിധീയേന്ത കദാ ചന
27 േലാകേവദ വിരുദ്ധം ത്വം നാധർമം ധാർമികഃ ശുചിഃ
കർതും അർഹസി കൗേന്തയ കസ്മാത് േത ബുദ്ധിർ ഈദൃശീ
28 [യ്]
സൂേക്ഷ്മാ ധർേമാ മഹാരാജ നാസ്യ വിദ്േമാ വയം ഗതിം
പൂർേവഷാം ആനുപൂർേവ്യണ യാതും വർത്മാനുയാമേഹ
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29 ന േമ വാഗ് അനൃതം ാഹ നാധർേമ ധീയേത മതിഃ
ഏവം ൈചവ വദത്യ് അംബാ മമ ൈചവ മേനാഗതം
30 ഏഷ ധർേമാ േവാ രാജംശ് ചൈരനം അവിചാരയൻ
മാ ച േത ഽ വിശങ്കാ ഭൂത് കഥം ചിദ് അപി പാർഥിവ
31 [ പദ]
ത്വം ച കുന്തീ ച കൗേന്തയ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച േമ സുതഃ
കഥയന്ത്വ് ഇതികർതവ്യം ശ്വഃകാേല കരവാമേഹ
32 [ൈവ]
േത സേമത്യ തതഃ സർേവ കഥയന്തി സ്മ ഭാരത
അഥ ൈദ്വപായേനാ രാജന്ന് അഭ്യാഗച്ഛദ് യദൃച്ഛയാ
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അധ്യായം 188

1 [ൈവ]
തതസ് േത പാണ്ഡവാഃ സർേവ പാഞ്ചാല്യശ് ച മഹായശാഃ

ത ത്ഥായ മഹാത്മാനം കൃഷ്ണം ദൃഷ്ട്വാഭ്യപൂജയൻ
2 തിനന്ദ്യ സ താൻ സർവൻ പൃഷ്ട്വാ കുശലം അന്തതഃ
ആസേന കാഞ്ചേന ശുേ നിഷസാദ മഹാമനാഃ
3 അനുജ്ഞാതാസ് തു േത സർേവ കൃേഷ്ണനാമിത േതജസാ
ആസേനഷു മഹാർേഹഷു നിേഷദുർ ദ്വിപദാം വരാഃ
4 തേതാ മുഹൂർതാൻ മധുരാം വാണീം ഉച്ചാര്യ പാർഷതഃ
പ ച്ഛ തം മഹാത്മാനം ൗപദ്യ് അർേഥ വിശാം പതിഃ
5 കഥം ഏകാ ബഹൂനാം സ്യാൻ ന ച സ്യാദ് ധർമസങ്കരഃ
ഏതൻ േനാ ഭഗവാൻ സർവം വീതു യഥാതഥം
6 [വ്യാസ]
അസ്മിൻ ധർേമ വി ലംേഭ േലാകേവദ വിേരാധേക
യസ്യ യസ്യ മതം യദ് യച് േ ാതും ഇച്ഛാമി തസ്യ തത്
7 [ പദ]
അധർേമാ ഽയം മമ മേതാ വിരുേദ്ധാ േലാകേവദേയാഃ
ന ഹ്യ് ഏകാ വിദ്യേത പത്നീ ബഹൂനാം ദ്വിജസത്തമ
8 ന ചാപ്യ് ആചരിതഃ പൂർൈവർ അയം ധർേമാ മഹാത്മഭിഃ
ന ച ധർേമാ ഽപ്യ് അേനകസ്ഥശ് ചരിതവ്യഃ സനാതനഃ
9 അേതാ നാഹം കേരാമ്യ് ഏവം വ്യവസായം ിയാം തി
ധർമസേന്ദഹ സന്ദിഗ്ധം തിഭാതി ഹി മാം ഇദം
10 [ധൃ]
യവീയസഃ കഥം ഭാര്യാം േജ്യേഷ്ഠാ ാതാ ദ്വിജർഷഭ

ഹ്മൻ സമഭിവർേതത സദ്വൃത്തഃ സംസ് തേപാധന
11 ന തു ധർമസ്യ സൂക്ഷ്മത്വാദ് ഗതിം വിദ്മഃ കഥം ചന
അധർേമാ ധർമ ഇതി വാ വ്യവസാേയാ ന ശക്യേത
12 കർതും അസ്മദ്വിൈധർ ഹ്മംസ് തേതാ ന വ്യവസാമ്യ് അഹം
പഞ്ചാനാം മഹിഷീ കൃഷ്ണാ ഭവത്വ് ഇതി കഥം ചന
13 [യ്]
ന േമ വാഗ് അനൃതം ാഹ നാധർേമ ധീയേത മതിഃ
വർതേത ഹി മേനാ േമ ഽ ൈനേഷാ ഽധർമഃ കഥം ചന
14 യേത ഹി പുരാേണ ഽപി ജടിലാ നാമ ഗൗതമീ
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ഋഷീൻ അധ്യാസിതവതീ സപ്ത ധർമഭൃതാം വര
15 ഗുേരാശ് ച വചനം ാഹുർ ധർമം ധർമജ്ഞ സത്തമ
ഗുരൂണാം ൈചവ സർേവഷാം ജനി ീ പരേമാ ഗുരുഃ
16 സാ ചാപ്യ് ഉക്തവതീ വാചം ൈഭക്ഷവദ് ഭുജ്യതാം ഇതി
തസ്മാദ് ഏതദ് അഹം മേന്യ ധർമം ദ്വിജ വേരാത്തമ
17 [കുന്തീ]
ഏവം ഏതദ് യഥാഹായം ധർമചാരീ യുധിഷ്ഠിരഃ
അനൃതാൻ േമ ഭയം തീ ം മുേച്യയം അനൃതാത് കഥം
18 [വ്യാസ]
അനൃതാൻ േമാക്ഷ്യേസ ഭേ ധർമശ് ൈചവ സനാതനഃ
ന തു വക്ഷ്യാമി സർേവഷാം പാഞ്ചാല ശൃണു േമ സ്വയം
19 യഥായം വിഹിേതാ ധർേമാ യതശ് ചായം സനാതനഃ
യഥാ ച ാഹ കൗേന്തയസ് തഥാ ധർേമാ ന സംശയഃ
20 [ൈവ]
തത ഉത്ഥായ ഭഗവാൻ വ്യാേസാ ൈദ്വപായനഃ ഭുഃ
കേര ഗൃഹീത്വാ രാജാനം രാജേവശ്മ സമാവിശത്
21 പാണ്ഡവാശ് ചാപി കുന്തീ ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
വിേചതസസ് േത തൈ വ തീക്ഷേന്ത സ്മ താവ് ഉഭൗ
22 തേതാ ൈദ്വപായനസ് തൈസ്മ നേര ായ മഹാത്മേന
ആചഖ്യൗ തദ് യഥാ ധർേമാ ബഹൂനാം ഏകപത്നിതാ
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അധ്യായം 189

1 [വ്യാസ]
പുരാ ൈവ ൈനമിഷാരേണ്യ േദവാഃ സ ം ഉപാസേത
ത ൈവവസ്വേതാ രാജഞ് ശാമി ം അകേരാത് തദാ
2 തേതാ യേമാ ദീക്ഷിതസ് ത രാജൻ; നാമാരയത് കിം ചിദ് അപി ജാഭ്യഃ
തതഃ ജാസ് താ ബഹുലാ ബഭൂവുഃ; കാലാതിപാതാൻ മരണാത് ഹീണാഃ
3 തതസ് തു ശേ ാ വരുണഃ കുേബരഃ; സാധ്യാ രു ാ വസവശ് ചാശ്വിനൗ ച

േണതാരം ഭുവനസ്യ ജാപതിം; സമാജ സ് ത േദവാസ് തഥാേന്യ
4 തേതാ ഽ വംൽ േലാകഗുരും സേമതാ; ഭയം നസ് തീ ം മാനുഷാണാം
വിവൃദ്ധ്യാ
തസ്മാദ് ഭയാദ് ഉദ്വിജന്തഃ സുേഖപ്സവഃ; യാമ സർേവ ശരണം ഭവന്തം
5 [ ഹ്മാ]
കിം േവാ ഭയം മാനുേഷേഭ്യാ യൂയം സർേവ യദാമരാഃ
മാ േവാ മർത്യസകാശാദ് ൈവ ഭയം ഭവതു കർഹി ചിത്
6 [േദവാഹ്]
മർത്യാ ഹ്യ് അമർത്യാഃ സംവൃത്താ ന വിേശേഷാ ഽസ്തി കശ് ചന
അവിേശഷാദ് ഉദ്വിജേന്താ വിേശഷാർഥം ഇഹാഗതാഃ
7 [ ഹ്മാ]
ൈവവസ്വേതാ വ്യാപൃതഃ സ േഹേതാസ്; േതന ത്വ് ഇേമ ന ിയേന്ത
മനുഷ്യാഃ
തസ്മിന്ന് ഏകാേ കൃതസർവകാേര്യ; തത ഏഷാം ഭവിൈതവാന്ത കാലഃ
8 ൈവവസ്വതസ്യാപി തനുർ വിഭൂതാ; വീേര്യണ യുഷ്മാകം ഉത യുക്താ
ൈസഷാം അേന്താ ഭവിതാ ഹ്യ് അന്തകാേല; തനുർ ഹി വീര്യം ഭവിതാ നേരഷു
9 [വ്യാസ]
തതസ് തു േത പൂർവജ േദവവാക്യം; ത്വാ േദവാ യ േദവാ യജേന്ത
സമാസീനാസ് േത സേമതാ മഹാബലാ; ഭാഗീ രഥ്യാം ദദൃശുഃ പുണ്ഡരീകം
10 ദൃഷ്ട്വാ ച തദ് വിസ്മിതാസ് േത ബഭൂവുസ്; േതഷാം ഇ സ് ത ശൂേരാ
ജഗാമ
േസാ ഽപശ്യദ് േയാഷാം അഥ പാവക ഭാം; യ ഗംഗാ സതതം സ സൂതാ
11 സാ ത േയാഷാ രുദതീ ജലാർഥിനീ; ഗംഗാം േദവീം വ്യവഗാഹ്യാവതിഷ്ഠത്
തസ്യാ ബി ഃ പതിേതാ ജേല ൈവ; തത് പദ്മം ആസീദ് അഥ ത
കാഞ്ചനം
12 തദ് അദ്ഭുതം േ ക്ഷ്യ വ ീ തദാനീം; അപൃച്ഛത് താം േയാഷിതം അന്തികാദ്
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ൈവ
കാ ത്വം കഥം േരാദിഷി കസ്യ േഹേതാർ; വാക്യം തഥ്യം കാമേയഹ വീഹി
13 [ ീ]
ത്വം േവത്സ്യേസ മാം ഇഹ യാസ്മി ശ ; യദർഥം ചാഹം േരാദിമി മന്ദഭാഗ്യാ
ആഗച്ഛ രാജൻ പുരേതാ ഽഹം ഗമിേഷ്യ; ഷ്ടാസി തദ് േരാദിമി യത്കൃേത ഽഹം
14 [വ്യാസ]
താം ഗച്ഛന്തീം അന്വഗച്ഛത് തദാനീം; േസാ ഽപശ്യദ് ആരാത് തരുണം ദർശനീ 
യം
സിംഹാസനസ്ഥം യുവതീ സഹായം ീഡന്തം; അൈക്ഷർ ഗിരിരാജമൂർധ്നി
15 തം അ വീദ് േദവരാേജാ മേമദം; ത്വം വിദ്ധി വിശ്വം ഭുവനം വേശ സ്ഥിതം
ഈേശാ ഽഹം അസ്മീതി സമന ർ അ വീദ്; ദൃഷ്ട്വാ തം അൈക്ഷഃ സുഭൃശം

മത്തം
16 ദ്ധം തു ശ ം സമീക്ഷ്യ േദേവാ; ജഹാസ ശ ം ച ശൈനർ ഉൈദക്ഷത
സംസ്തംഭിേതാ ഽഭൂദ് അഥ േദവരാജസ്; േതേനാക്ഷിതഃ സ്ഥാണുർ ഇവാവതേസ്ഥ
17 യദാ തു പര്യാപ്തം ഇഹാസ്യ ീഡയാ; തദാ േദവീം രുദതീം താം ഉവാച
ആനീയതാം ഏഷ യേതാ ഽഹം ആരാൻ; ൈമനം ദർപഃ പുനർ അപ്യ് ആവി 
േശത
18 തതഃ ശ ഃ ഷ്ടമാ സ് തയാ തു; ൈസ്തർ അംൈഗഃ പതിേതാ ഽഭൂദ്
ധരണ്യാം
തം അ വീദ് ഭഗവാൻ ഉ േതജാ; ൈമവം പുനഃ ശ കൃഥാഃ കഥം ചിത്
19 വിവർതൈയനം ച മഹാ ിരാജം; ബലം ച വീര്യം ച തവാ േമയം
വിവൃത്യ ൈചവാവിശ മധ്യം അസ്യ; യ ാസേത ത്വദ്വിധാഃ സൂര്യഭാസഃ
20 സ തദ് വിവൃത്യ ശിഖരം മഹാഗിേരസ്; തുല്യദ തീംശ് ചതുേരാ ഽന്യാൻ
ദദർശ
സ താൻ അഭിേ ക്ഷ്യ ബഭൂവ ദുഃഖിതഃ; കച് ചിൻ നാഹം ഭവിതാ ൈവ യേഥേമ
21 തേതാ േദേവാ ഗിരിേശാ വ പാണിം; വിവൃത്യ േനേ കുപിേതാ ഽഭ വാച
ദരീം ഏതാം വിശ ത്വം ശത േതാ; യൻ മാം ബാല്യാദ് അവമംസ്ഥാഃ
പുരസ്താത്
22 ഉക്തസ് ത്വ് ഏവം വിഭുനാ േദവരാജഃ; േവപമാേനാ ഭൃശം ഏവാഭിഷംഗാത്

ൈസ്തർ അംൈഗർ അനിേലേനവ നുന്നം; അശ്വത്ഥ പാ ം ഗിരിരാജമൂർധ്നി
23 സ ാഞ്ജലിർ വിനേതനാനേനന; േവപമാനഃ സഹൈസവം ഉക്തഃ
ഉവാച േചദം ബഹുരൂപം ഉ ം; ഷ്ടാ േശഷസ്യ ഭഗവംസ് ത്വം ഭവാദ്യ
24 തം അ വീദ് ഉ ധന്വാ ഹസ്യ; ൈനവം ശീലാഃ േശഷം ഇഹാ വന്തി
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ഏേത ഽപ്യ് ഏവം ഭവിതാരഃ പുരസ്താത്; തസ്മാദ് ഏതാം ദരിം ആവിശ്യ േശധ്വം
25 േശേഷാ ഽപ്യ് ഏവം ഭവിതാ േനാ ന സംശേയാ; േയാനിം സർേവ മാനുഷീം
ആവിശധ്വം
ത യൂയം കർമകൃത്വാവിഷഹ്യം; ബഹൂൻ അന്യാൻ നിധനം ാപയിത്വാ
26 ആഗന്താരഃ പുനർ ഏേവ േലാകം; സ്വകർമണാ പൂർവജിതം മഹാർഹം
സർവം മയാ ഭാഷിതം ഏതദ് ഏവം; കർതവ്യം അന്യദ് വിവിധാർഥവച് ച
27 [പൂർൈവ ാഹ്]
ഗമിഷ്യാേമാ മാനുഷം േദവേലാകാദ്; ദുരാധേരാ വിഹിേതാ യ േമാക്ഷഃ
േദവാസ് ത്വ് അസ്മാൻ ആദധീരഞ് ജനന്യാം; ധർേമാ വായുർ മഘവാൻ
അശ്വിനൗ ച
28 [വ്യാസ]
ഏതച് ത്വാ വ പാണിർ വചസ് തു; േദവ േ ഷ്ഠം പുനർ ഏേവദം ആഹ
വീേര്യണാഹം പുരുഷം കാര്യേഹേതാർ; ദദ്യാം ഏഷാം പഞ്ചമം മത് സൂതം
29 േതഷാം കാമം ഭഗവാൻ ഉ ധന്വാ; ാദാദ് ഇഷ്ടം സന്നിസർഗാദ് യേഥാ 
ക്തം
താം ചാപ്യ് ഏഷാം േയാഷിതം േലാകകാന്താം; ിയം ഭാര്യാം വ്യദധാൻ
മാനുേഷഷു
30 ൈതർ ഏവ സാർധം തു തതഃ സ േദേവാ; ജഗാമ നാരായണം അ േമയം
സ ചാപി തദ് വ്യദധാത് സർവം ഏവ; തതഃ സർേവ സംബഭൂവുർ ധരണ്യാം
31 സ ചാപി േകശൗ ഹരിർ ഉദ്ബബർഹ; ശു ം ഏകം അപരം ചാപി കൃഷ്ണം
തൗ ചാപി േകശൗ വിശതാം യദൂനാം; കുേല സ്ഥിരൗ േരാഹിണീം േദവകീം ച
തേയാർ ഏേകാ ബലേദേവാ ബഭൂവ; കൃേഷ്ണാ ദ്വിതീയഃ േകശവഃ സംബഭൂവ
32 േയ േത പൂർവം ശ രൂപാ നിരുദ്ധാസ്; തസ്യാം ദര്യാം പർവതേസ്യാത്തര 
സ്യ
ഇൈഹവ േത പാണ്ഡവാ വീര്യവന്തഃ; ശ സ്യാംശഃ പാണ്ഡവഃ സവ്യസാചീ
33 ഏവം ഏേത പാണ്ഡവാഃ സംബഭൂവുർ; േയ േത രാജൻ പൂർവം ഇ ാ ബഭൂവുഃ
ലക്ഷ്മീശ് ൈചഷാം പൂർവം ഏേവാപദിഷ്ടാ; ഭാര്യാം ൈയഷാ ൗപദീ ദിവ്യരൂ 
പാ
34 കഥം ഹി ീ കർമേണാ ഽേന്ത മഹീതലാത്; സമുത്ഥിേഷ്ഠദ് അന്യേതാ
ൈദവേയാഗാത്
യസ്യാ രൂപം േസാമസൂര്യ കാശം; ഗന്ധശ് ചാ ്യഃ േ ാശമാ ാത് വാതി
35 ഇദം ചാന്യത് ീതിപൂർവം നേര ; ദദാമി േത വരം അത്യദ്ഭുതം ച
ദിവ്യം ച ഃ പശ്യ കുന്തീസുതാംസ് ത്വം; പുൈണ്യർ ദിൈവ്യഃ പൂർവേദൈഹർ
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ഉേപതാൻ
36 [ൈവ]
തേതാ വ്യാസഃ പരേമാദാരകർമാ; ശുചിർ വി സ് തപസാ തസ്യ രാജ്ഞഃ
ച ർ ദിവ്യം ദദൗ താൻ സ സർവാൻ; രാജാപശ്യത് പൂർവേദൈഹർ
യഥാവത്
37 തേതാ ദിവ്യാൻ േഹമകിരീട മാലിനഃ; ശ ഖ്യാൻ പാവകാദിത്യവർണാൻ
ബദ്ധാപീഢാംശ് ചാരുരൂപാംശ് ച യൂേനാ; വ േഢാര ാംസ് താലമാ ാൻ
ദദർശ
38 ദിൈവ്യർ വൈ ർ അരേജാഭിഃ സുവർൈണർ; മാൈല്യശ് ചാൈ ്യഃ
േശാഭമാനാൻ അതീവ
സാക്ഷാത് ്യക്ഷാൻ വസേവാ വാഥ ദിവ്യാൻ; ആദിത്യാൻ വാ സർവഗുേണാ 
പപന്നാൻ
താൻ പൂർേവ ാൻ ഏവം ഈക്ഷ്യാഭിരൂപാൻ; ീേതാ രാജാ പേദാ വിസ്മിത 
ശ് ച
39 ദിവ്യാം മായാം താം അവാപ്യാ േമയാം; താം ൈചവാ ്യാം ിയം ഇവ
രൂപിണീം ച
േയാഗ്യാം േതഷാം രൂപേതേജാ യേശാഭിഃ; പത്നീം ഋദ്ധാം ദൃഷ്ടവാൻ പാർഥിേവ 

ഃ
40 സ തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യരൂപം; ജ ാഹ പാദൗ സത്യവത്യാഃ സുതസ്യ
ൈനതച് ചി ം പരമർേഷ ത്വയീതി; സന്നേചതാഃ സ ഉവാച ൈചനം
41 [വ്യാസ]
ആസീത് തേപാവേന കാ ചിദ് ഋേഷഃ കന്യാ മഹാത്മനഃ
നാധ്യഗച്ഛത് പതിം സാ തു കന്യാ രൂപവതീ സതീ
42 േതാഷയാം ആസ തപസാ സാ കിേലാേ ണ ശങ്കരം
താം ഉവാേചശ്വരഃ ീേതാ വൃണു കാമം ഇതി സ്വയം
43 ൈസവം ഉക്താ വീത് കന്യാ േദവം വരദം ഈശ്വരം
പതിം സർവഗുേണാേപതം ഇച്ഛാമീതി പുനഃ പുനഃ
44 ദദൗ തൈസ്മ സ േദേവശസ് തം വരം ീതിമാംസ് തദാ
പഞ്ച േത പതയഃ േ ഷ്ഠാ ഭവിഷ്യന്തീതി ശങ്കരഃ
45 സാ സാദയതീ േദവം ഇദം ഭൂേയാ ഽഭ്യഭാഷത
ഏകം പതിം ഗുേണാേപതം ത്വേത്താ ഽർഹാമീതി ൈവ തദാ
താം േദവേദവഃ ീതാത്മാ പുനഃ ാഹ ശുഭം വചഃ
46 പഞ്ച കൃത്വസ് ത്വയാ ഉക്തഃ പതിം േദഹീത്യ് അഹം പുനഃ
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തത് തഥാ ഭവിതാ ഭേ തവ തദ് ഭ ം അ േത
േദഹം അന്യം ഗതായാസ് േത യേഥാക്തം തദ് ഭവിഷ്യതി
47 പൈദഷാ ഹി സാ ജേജ്ഞ സുതാ േത േദവരൂപിണീ
പഞ്ചാനാം വിഹിതാ പത്നീ കൃഷ്ണാ പാർഷത്യ് അനിന്ദിതാ
48 സ്വർഗ ീഃ പാണ്ഡവാർഥായ സമുത്പന്നാ മഹാമേഖ
േസഹ തപ്ത്വാ തേപാ േഘാരം ദുഹിതൃത്വം തവാഗതാ
49 ൈസഷാ േദവീ രുചിരാ േദവ ജുഷ്ടാ; പഞ്ചാനാം ഏകാ സ്വകൃേതന കർമണാ
സൃഷ്ടാ സ്വയം േദവപത്നീ സ്വയംഭുവാ; ത്വാ രാജൻ പേദഷ്ടം കുരുഷ്വ
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അധ്യായം 190

1 [ പദ]
അ ൈത്വവം വചനം േത മഹർേഷ; മയാ പൂർവം യാതിതം കാര്യം ഏതത്
ന ൈവ ശക്യം വിഹിതസ്യാപയാതും; തദ് ഏേവദം ഉപപന്നം വിധാനം
2 ദിഷ്ടസ്യ ന്ഥിർ അനിവർതനീയഃ; സ്വകർമണാ വിഹിതം േനഹ കിം ചിത്
കൃതം നിമിത്തം ഹി വൈരക േഹേതാസ്; തദ് ഏേവദം ഉപപന്നം ബഹൂനാം
3 യൈഥവ കൃേഷ്ണാക്തവതീ പുരസ്താൻ; ൈനകാൻ പതീൻ േമ ഭഗവാൻ ദദാതു
സ ചാപ്യ് ഏവം വരം ഇത്യ് അ വീത് താം; േദേവാ ഹി േവദ പരമം യദ്
അ
4 യദി വായം വിഹിതഃ ശങ്കേരണ; ധർേമാ ഽധർേമാ വാ നാ മമാപരാധഃ
ഗൃഹ്ണന്ത്വ് ഇേമ വിധിവത് പാണിം അസ്യാ; യേഥാപേജാഷം വിഹിൈതഷാം
ഹി കൃഷ്ണാ
5 [ൈവ]
തേതാ ഽ വീദ് ഭഗവാൻ ധർമരാജം; അദ്യ പുണ്യാഹം ഉത പാണ്ഡേവയ
അദ്യ പൗഷ്യം േയാഗം ഉൈപതി ച മാഃ; പാണിം കൃഷ്ണായാസ് ത്വം ഗൃഹാണാ 
ദ്യ പൂർവം
6 തേതാ രാേജാ യജ്ഞേസനഃ സപുേ ാ; ജന്യാർഥ യുക്തം ബഹു തത് തദ ്യം
സമാനയാം ആസ സുതാം ച കൃഷ്ണാം; ആ ാവ്യ രൈത്നർ ബഹുഭിർ വിഭൂഷ്യ
7 തതഃ സർേവ സുഹൃദസ് ത തസ്യ; സമാജ ഃ സചിവാ മ ിണശ് ച

ം വിവാഹം പരമ തീതാ; ദ്വിജാശ് ച പൗരാശ് ച യഥാ ധാനാഃ
8 തത് തസ്യ േവശ്മാർഥി ജേനാപേശാഭിതം; വികീർണപദ്േമാത്പലഭൂഷിതാ 
ജിരം
മഹാർഹരത്നൗഘവിചി ം ആബഭൗ; ദിവം യഥാ നിർമലതാരകാചിതം
9 തതസ് തു േത കൗരവരാജപു ാ; വിഭൂഷിതാഃ കുണ്ഡലിേനാ യുവാനഃ
മഹാർഹവ ാ വരചന്ദേനാക്ഷിതാഃ; കൃതാഭിേഷകാഃ കൃതമംഗല ിയാഃ
10 പുേരാഹിേതനാഗ്നിസമാനവർചസാ; സൈഹവ ധൗേമ്യന യഥാവിധി േഭാ

േമണ സർേവ വിവിശുശ് ച തത് സേദാ; മഹർഷഭാ േഗാഷ്ഠം ഇവാഭിനന്ദിനഃ
11 തതഃ സമാധായ സ േവദപാരേഗാ; ജുഹാവ മൈ ർ ജ്വലിതം ഹുതാശനം
യുധിഷ്ഠിരം ചാപ്യ് ഉപനീയ മ വിൻ; നിേയാജയാം ആസ സൈഹവ കൃഷ്ണയാ
12 ദക്ഷിണം തൗ ഗൃഹീതപാണീ; സമാനയാം ആസ സ േവദപാരഗഃ
തേതാ ഽഭ്യനുജ്ഞായ തം ആജിേശാഭിനം; പുേരാഹിേതാ രാജഗൃഹാദ് വിനിര്യ 
യൗ
13 േമണ ചാേനന നരാധിപാത്മജാ; വര ിയാസ് േത ജഗൃഹുസ് തദാ കരം
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അഹന്യ് അഹന്യ് ഉത്തമരൂപധാരിേണാ; മഹാരഥാഃ കൗരവവംശവർധനാഃ
14 ഇദം ച ത ാദ്ഭുത രൂപം ഉത്തമം; ജഗാദ വി ർഷിർ അതീതമാനുഷം
മഹാനുഭാവാ കില സാ സുമധ്യമാ; ബഭൂവ കൈന്യവ ഗേത ഗേത ഽഹനി
15 കൃേത വിവാേഹ പേദാ ധനം ദദൗ; മഹാരേഥേഭ്യാ ബഹുരൂപം ഉത്തമം
ശതം രഥാനാം വരേഹമഭൂഷിണാം; ചതുര ജാം േഹമഖലീന മാലിനാം
16 ശതം ഗജാനാം അഭിപദ്മിനീം തഥാ; ശതം ഗിരീണാം ഇവ േഹമശൃംഗിണാം
തൈഥവ ദാസീ ശതം അ ്യയൗവനം; മഹാർഹേവഷാഭരണാംബര ജം
17 പൃഥക് പൃഥക് ൈചവ ദശായുതാന്വിതം; ധനം ദദൗ സൗമകിർ അഗ്നിസാക്ഷി 
കം
തൈഥവ വ ാണി ച ഭൂഷണാനി; ഭാവയുക്താനി മഹാധനാനി
18 കൃേത വിവാേഹ ച തതഃ സ്മ പാണ്ഡവാഃ; ഭൂതരത്നാം ഉപലഭ്യ താം ിയം
വിജ ർ ഇ തിമാ മഹാബലാഃ; പുേര തു പാഞ്ചാല നൃപസ്യ തസ്യ ഹ
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അധ്യായം 191

1 [ൈവ]
പാണ്ഡൈവഃ സഹ സംേയാഗം ഗതസ്യ പദസ്യ തു
ന ബഭൂവ ഭയം കിം ചിദ് േദേവേഭ്യാ ഽപി കഥം ചന
2 കുന്തീം ആസാദ്യ താ നാേര്യാ പദസ്യ മഹാത്മനഃ
നാമ സങ്കീർതയന്ത്യസ് താഃ പാദൗ ജ ഃ സ്വമൂർധഭിഃ
3 കൃഷ്ണാ ച ക്ഷൗമസംവീതാ കൃതകൗതുക മംഗലാ
കൃതാഭിവാദനാ ശ്വ ്വാസ് തസ്ഥൗ ഹ്വാ കൃതാഞ്ജലിഃ
4 രൂപലക്ഷണസമ്പന്നാം ശീലാചാര സമന്വിതാം

ൗപദീം അവദത് േ മ്ണാ പൃഥാശീർ വചനം ഷാം
5 യേഥ ാണീ ഹരിഹേയ സ്വാഹാ ൈചവ വിഭാവസൗ
േരാഹിണീ ച യഥാ േസാേമ ദമയന്തീ യഥാ നേല
6 യഥാ ൈവ വേണ ഭ ാ വസിേഷ്ഠ ചാപ്യ് അരുന്ധതീ
യഥാ നാരായേണ ലക്ഷ്മീസ് തഥാ ത്വം ഭവ ഭർതൃഷു
7 ജീവസൂർ വീരസൂർ ഭേ ബഹു സൗഖ്യ സമന്വിതാ
സുഭഗാ േഭാഗസമ്പന്നാ യജ്ഞപത്നീ സ്വനു താ
8 അതിഥീൻ ആഗതാൻ സാധൂൻ ബാലാൻ വൃദ്ധാൻ ഗുരൂംസ് തഥാ
പൂജയന്ത്യാ യഥാന്യായം ശശ്വദ് ഗച്ഛ േത സമാഃ
9 കുരുജാംഗല മുേഖ്യഷു രാേ ഷു നഗേരഷു ച
അനു ത്വം അഭിഷിച്യസ്വ നൃപതിം ധർമവത്സലം
10 പതിഭിർ നിർജിതാം ഉർവീം വി േമണ മഹാബൈലഃ
കുരു ാഹ്മണസാത് സർവാം അശ്വേമേധ മഹാ തൗ
11 പൃഥിവ്യാം യാനി രത്നാനി ഗുണവന്തി ഗുനാന്വിേത
താന്യ് ആ ഹി ത്വം കല്യാണി സുഖിനീ ശരദാം ശതം
12 യഥാ ച ത്വാഭിനന്ദാമി വധ്വ് അദ്യ ക്ഷൗമസംവൃതാം
തഥാ ഭൂേയാ ഽഭിനന്ദിേഷ്യ സൂതപു ാം ഗുണാന്വിതാം
13 തതസ് തു കൃതദാേരഭ്യഃ പാ ഭ്യഃ ാഹിേണാദ് ധരിഃ
മുക്താ ൈവഡൂര്യ ചി ാണി ൈഹമാന്യ് ആഭരണാനി ച
14 വാസാംസി ച മഹാർഹാണി നാനാേദശ്യാനി മാധവഃ
കംബലാജിന രത്നാനി ർശവന്തി ശുഭാനി ച
15 ശയനാസനയാനാനി വിവിധാനി മഹാന്തി ച
ൈവഡൂര്യ വ ചി ാണി ശതേശാ ഭാജനാനി ച
16 രൂപയൗവന ദാക്ഷിൈണ്യർ ഉേപതാശ് ച സ്വല താഃ
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േ ഷ്യാഃ സ ദദൗ കൃേഷ്ണാ നാനാേദശ്യാഃ സഹ ശഃ
17 ഗജാൻ വിനീതാൻ ഭ ാംശ് ച സദശ്വാംശ് ച സ്വല താൻ
രഥാംശ് ച ദാന്താൻ സൗവർൈണഃ ശുൈഭഃ പൈട്ടർ അല താൻ
18 േകാടിശശ് ച സുവർണം സ േതഷാം അകൃതകം തഥാ
വീതീ കൃതം അേമയാത്മാ ാഹിേണാൻ മധുസൂദനഃ
19 തത് സർവം തിജ ാഹ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
മുദാ പരമയാ യുേക്താ േഗാവിന്ദ ിയകാമ്യയാ
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അധ്യായം 192

1 [ൈവ]
തേതാ രാജ്ഞാം ചൈരർ ആൈപ്തശ് ചാരഃ സമുപനീയത
പാണ്ഡൈവർ ഉപസമ്പന്നാ ൗപദീ പതിഭിഃ ശുഭാ
2 േയന തദ് ധനുർ ആയമ്യ ലക്ഷ്യം വിദ്ധം മഹാത്മനാ
േസാ ഽർജുേനാ ജയതാം േ േഷ്ഠാ മഹാബാണധനുർധരഃ
3 യഃ ശല്യം മ രാജാനം ഉത്ക്ഷിപ്യാ ാമയദ് ബലീ

ാസയംശ് ചാപി സ്ര േദ്ധാ വൃേക്ഷണ പുരുഷാൻ രേണ
4 ന ചാപി സം മഃ കശ് ചിദ് ആസീത് ത മഹാത്മനഃ
സ ഭീേമാ ഭീമ സം ർശഃ ശ േസനാംഗപാതനഃ
5 ഹ്മരൂപധരാഞ് ത്വാ പാ രാജ സുതാംസ് തദാ
കൗേന്തയാൻ മനുേജ ാണാം വിസ്മയഃ സമജായത
6 സപു ാ ഹി പുരാ കുന്തീ ദഗ്ധാ ജതു ഗൃേഹ താ
പുനർജാതാൻ ഇതി ൈസ്മതാൻ മന്യേന്ത സർവപാർഥിവാഃ
7 ധിക് കുർവന്തസ് തദാ ഭീഷ്മം ധൃതരാ ം ച കൗരവം
കർമണാ സുനൃശംേസന പുേരാചന കൃേതന ൈവ
8 വൃേത്ത സ്വയംവേര ൈചവ രാജാനഃ സർവ ഏവ േത
യഥാഗതം വി ജ ർ വിദിത്വാ പാണ്ഡവാൻ വൃതാൻ
9 അഥ ദുേര്യാധേനാ രാജാ വിമനാ ാതൃഭിഃ സഹ
അശ്വത്ഥാമ്നാ മാതുേലന കർേണന ച കൃേപണ ച
10 വിനിവൃേത്താ വൃതം ദൃഷ്ട്വാ ൗപദ്യാ േശ്വതവാഹനം
തം തു ദുഃശാസേനാ ീഡൻ മന്ദം മന്ദം ഇവാ വീത്
11 യദ്യ് അസൗ ാഹ്മേണാ ന സ്യാദ് വിേന്ദത ൗപദീം ന സഃ
ന ഹി തം തത്ത്വേതാ രാജൻ േവദ കശ് ചിദ് ധനഞ്ജയം
12 ൈദവം തു പരമം മേന്യ പൗരുഷം തു നിരർഥകം
ധിഗ് അസ്മത് പൗരുഷം താത യദ് ധരന്തീഹ പാണ്ഡവാഃ
13 ഏവം സംഭാഷമാണാസ് േത നിന്ദന്തശ് ച പുേരാചനം
വിവിശുർ ഹാസ്തിനപുരം ദീനാ വിഗതേചതസഃ
14 സ്താ വിഗതസങ്കൽപാ ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാൻ മഹൗജസഃ
മുക്താൻ ഹവ്യവഹാച് ൈചനാൻ സംയുക്താൻ പേദന ച
15 ധൃഷ്ടദ മ്നം ച സഞ്ചിന്ത്യ തൈഥവ ച ശിഖണ്ഡിനം

പദസ്യാത്മജാംശ് ചാന്യാൻ സർവയുദ്ധവിശാരദാൻ
16 വിദുരസ് ത്വ് അഥ താഞ് ത്വാ ൗപദ്യാ പാണ്ഡവാൻ വൃതാൻ
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ീഡിതാൻ ധാർതരാ ാംശ് ച ഭഗ്നദർപാൻ ഉപാഗതാൻ
17 തതഃ ീതമനാഃ ക്ഷത്താ ധൃതരാ ം വിശാം പേത
ഉവാച ദിഷ്ട്യാ കുരേവാ വർധന്ത ഇതി വിസ്മിതഃ
18 ൈവചി വീര്യസ് തു നൃേപാ നിശമ്യ വിദുരസ്യ തത്
അ വീത് പരമ ീേതാ ദിഷ്ട്യാ ദിേഷ്ട്യതി ഭാരത
19 മന്യേത ഹി വൃതം പു ം േജ്യഷ്ഠം പദ കന്യയാ
ദുേര്യാധനം അവിജ്ഞാനാത് ജ്ഞാ ച ർ നേരശ്വരഃ
20 അഥ ത്വ് ആജ്ഞാപയാം ആസ ൗപദ്യാ ഭൂഷണം ബഹു
ആനീയതാം ൈവ കൃേഷ്ണതി പു ം ദുേര്യാധനം തദാ
21 അഥാസ്യ പശ്ചാദ് വിദുര ആചഖ്യൗ പാണ്ഡവാൻ വൃതാൻ
സർവാൻ കുശലിേനാ വീരാൻ പൂജിതാൻ പേദന ച
േതഷാം സംബന്ധിനശ് ചാന്യാൻ ബഹൂൻ ബലസമന്വിതാൻ
22 [ധൃ]
യൈഥവ പാേണ്ഡാഃ പു ാസ് േത തൈഥവാഭ്യധികാ മമ
േസയം അഭ്യധികാ ീതിർ വൃദ്ധിർ വിദുര േമ മതാ
യത് േത കുശലിേനാ വീരാ മി വന്തശ് ച പാണ്ഡവാഃ
23 േകാ ഹി പദം ആസാദ്യ മി ം ക്ഷത്തഃ സബാന്ധവം
ന ബുഭൂേഷദ് ഭേവനാർഥീ ഗത ീർ അപി പാർഥിവഃ
24 [ൈവ]
തം തഥാ ഭാഷമാണം തു വിദുരഃ ത്യഭാഷത
നിത്യം ഭവതു േത ബുദ്ധിർ ഏഷാ രാജഞ് ശതം സമാഃ
25 തേതാ ദുേര്യാധനശ് ൈചവ രാേധയശ് ച വിശാം പേത
ധൃതരാ ം ഉപാഗമ്യ വേചാ ഽ താം ഇദം തദാ
26 സംനിധൗ വിദുരസ്യ ത്വാം വ ം നൃപ ന ശ വഃ
വിവിക്തം ഇതി വക്ഷ്യാവഃ കിം തേവദം ചികീർഷിതം
27 സപത്നവൃദ്ധിം യത് താത മന്യേസ വൃദ്ധിം ആത്മനഃ
അഭിഷ്ടൗഷി ച യത് ക്ഷ ഃ സമീേപ ദ്വിപദാം വര
28 അന്യസ്മിൻ നൃപ കർതേവ്യ ത്വം അന്യത് കുരുേഷ ഽനഘ
േതഷാം ബലവിഘാേതാ ഹി കർതവ്യസ് താത നിത്യശഃ
29 േത വയം ാപ്തകാലസ്യ ചികീർഷാം മ യാമേഹ
യഥാ േനാ ന േസയുസ് േത സപു ബലബാന്ധവാൻ
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അധ്യായം 193

1 [ധൃ]
അഹം അപ്യ് ഏവം ഏൈവതച് ചിന്തയാമി യഥാ യുവാം
വിേവ ം നാഹം ഇച്ഛാമി ത്വ് ആകരം വിദുരം തി
2 അതസ് േതഷാം ഗുണാൻ ഏവ കീർതയാമി വിേശഷതഃ
നാവബുേധ്യത വിദുേരാ മമാഭി ായം ഇംഗിൈതഃ
3 യച് ച ത്വം മന്യേസ ാപ്തം തദ് ഹി ത്വം സുേയാധന
രാേധയ മന്യേസ ത്വം ച യത് ാപ്തം തദ് വീഹി േമ
4 [ദുർ]
അദ്യ താൻ കുശൈലർ വിൈ ഃ സുകൃൈതർ ആപ്തകാരിഭിഃ
കുന്തീപു ാൻ േഭദയാേമാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
5 അഥ വാ പേദാ രാജാ മഹദ്ഭിർ വിത്തസഞ്ചൈയഃ
പു ാശ് ചാസ്യ േലാഭ്യന്താം അമാത്യാശ് ൈചവ സർവശഃ
6 പരിത്യജധ്വം രാജാനം കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
അഥ തൈ വ വാ േതഷാം നിവാസം േരാചയ േത
7 ഇൈഹഷാം േദാഷവദ് വാസം വർണയ പൃഥക് പൃഥക്
േത ഭിദ്യമാനാസ് തൈ വ മനഃ കുർവ പാണ്ഡവാഃ
8 അഥ വാ കുശലാഃ േക ചിദ് ഉപായനിപുണാ നരാഃ
ഇതേരതരതഃ പാർഥാൻ േഭദയന്ത്വ് അനുരാഗതഃ
9 വ ത്ഥാപയ വാ കൃഷ്ണാം ബഹുത്വാത് സുകരം ഹി തത്
അഥ വാ പാണ്ഡവാംസ് തസ്യാം േഭദയ തതശ് ച താം
10 ഭീമേസനസ്യ വാ രാജന്ന് ഉപായകുശൈലർ നൈരഃ
മൃത ർ വിധീയതാം ഛൈന്നഃ സ ഹി േതഷാം ബലാധികഃ
11 തസ്മിംസ് തു നിഹേത രാജൻ ഹേതാത്സാഹാ ഹതൗജസഃ
യതിഷ്യേന്ത ന രാജ്യായ സ ഹി േതഷാം വ്യപാ യഃ
12 അേജേയാ ഹ്യ് അർജുനഃ സംേഖ്യ പൃഷ്ഠേഗാേപ വൃേകാദേര
തം ഋേത ഫൽഗുേനാ യുേദ്ധ രാേധയസ്യ ന പാദഭാക്
13 േത ജാനമാനാ ദൗർബല്യം ഭീമേസനം ഋേത മഹത്
അസ്മാൻ ബലവേതാ ജ്ഞാത്വാ നശിഷ്യന്ത്യ് അബലീയസഃ
14 ഇഹാഗേതഷു പാർേഥഷു നിേദശവശവർതിഷു

വർതിഷ്യാമേഹ രാജൻ യഥാ ദ്ധം നിബർഹേണ
15 അഥ വാ ദർശനീയാഭിഃ മദാഭിർ വിേലാഭ്യതാം
ഏൈകകസ് ത കൗേന്തയസ് തതഃ കൃഷ്ണാ വിരജ്യതാം
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16 േ ഷ്യതാം വാപി രാേധയസ് േതഷാം ആഗമനായ ൈവ
േത േലാ്രപ്ത ഹാൈരഃ സന്ധായ വധ്യന്താം ആപ്തകാരിഭിഃ
17 ഏേതഷാം അഭ പായാനാം യസ് േത നിർേദാഷവാൻ മതഃ
തസ്യ േയാഗം ആതിഷ്ഠ പുരാ കാേലാ ഽതിവർതേത
18 യാവച് ചാകൃത വിശ്വാസാ പേദ പാർഥിവർഷേഭ
താവദ് ഏവാദ്യ േത ശക്യാ ന ശക്യാസ് തു തതഃ പരം
19 ഏഷാ മമ മതിസ് താത നി ഹായ വർതേത
സാധു വാ യദി വാസാധു കിം വാ രാേധയ മന്യേസ
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അധ്യായം 194

1 [കർണ]
ദുേര്യാധന തവ ജ്ഞാ ന സമ്യഗ് ഇതി േമ മതിഃ
ന ഹ്യ് ഉപാേയന േത ശക്യാഃ പാണ്ഡവാഃ കുരുനന്ദന
2 പൂർവം ഏവ ഹിേത സൂൈക്ഷ്മർ ഉപാൈയർ യതിതാസ് ത്വയാ
നി ഹീതും യദാ വീര ശകിതാ ന തദാ ത്വയാ
3 ഇൈഹവ വർതമാനാസ് േത സമീേപ തവ പാർഥിവ
അജാതപക്ഷാഃ ശിശവഃ ശകിതാ ൈനവ ബാധിതും
4 ജാതപക്ഷാ വിേദശസ്ഥാ വിവൃദ്ധാഃ സർവേശാ ഽദ്യ േത
േനാപായ സാധ്യാഃ കൗേന്തയാ മൈമഷാ മതിർ അച ത
5 ന ച േത വ്യസൈനർ േയാ ം ശക്യാ ദിഷ്ട കൃതാ ഹി േത
ശങ്കിതാശ് േചപ്സവശ് ൈചവ പിതൃൈപതാമഹം പദം
6 പര േരണ േഭദശ് ച നാധാതും േതഷു ശക്യേത
ഏകസ്യാം േയ രതാഃ പത്ന്യാം ന ഭിദ്യേന്ത പര രം
7 ന ചാപി കൃഷ്ണാ ശേക്യത േതേഭ്യാ േഭദയിതും പൈരഃ
പരിദ നാൻ വൃതവതീ കിം ഉതാദ്യ മൃജാവതഃ
8 ഈപ്സിതശ് ച ഗുണഃ ീണാം ഏകസ്യാ ബഹു ഭർതൃതാ
തം ച ാപ്തവതീ കൃഷ്ണാ ന സാ േഭദയിതും സുഖം
9 ആര്യ വൃത്തശ് ച പാഞ്ചാേല്യാ ന സ രാജാ ധന ിയഃ
ന സന്ത്യക്ഷ്യതി കൗേന്തയാൻ രാജ്യദാൈനർ അപി വം
10 തഥാസ്യ പുേ ാ ഗുണവാൻ അനുരക്തശ് ച പാണ്ഡവാൻ
തസ്മാൻ േനാപായ സാധ്യാംസ് താൻ അഹം മേന്യ കഥം ചന
11 ഇദം ത്വ് അദ്യ ക്ഷമം കർതും അസ്മാകം പുരുഷർഷഭ
യാവൻ ന കൃതമൂലാസ് േത പാണ്ഡേവയാ വിശാം പേത
തവത് ഹരണീയാസ് േത േരാചതാം തവ വി മഃ
12 അസ്മത് പേക്ഷാ മഹാൻ യാവദ് യാവത് പാഞ്ചാലേകാ ലഘുഃ
താവത് ഹരണം േതഷാം ിയതാം മാ വിചാരയ
13 വാഹനാനി ഭൂതാനി മി ാണി ബഹുലാനി ച
യാചൻ ന േതഷാം ഗാന്ധാേര താവദ് ഏവാശു വി മ
14 യാവച് ച രാജാ പാഞ്ചാേല്യാ േനാദ്യേമ കുരുേത മനഃ
സഹ പുൈ ർ മഹാവീൈര്യസ് താവദ് ഏവാശു വി മ
15 യാവന്ന് ആയാതി വാർേഷ്ണയഃ കർഷൻ യാവദ് അവാഹിനീം
രാജ്യാർേഥ പാണ്ഡേവയാനാം താവദ് ഏവാശു വി മ
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16 വസൂനി വിവിധാൻ േഭാഗാൻ രാജ്യം ഏവ ച േകവലം
നാത്യാജ്യം അസ്തി കൃഷ്ണസ്യ പാണ്ഡവാർേഥ മഹീപേത
17 വി േമണ മഹീ ാപ്താ ഭരേതന മഹാത്മനാ
വി േമണ ച േലാകാംസ് ീഞ് ജിതവാൻ പാകശാസനഃ
18 വി മം ച ശംസന്തി ക്ഷ ിയസ്യ വിശാം പേത
സ്വേകാ ഹി ധർമഃ ശൂരാണാം വി മഃ പാർഥിവർഷഭ
19 േത ബേലന വയം രാജൻ മഹതാ ചതുരംഗിണാ

മഥ്യ പദം ശീ ം ആനയാേമഹ പാണ്ഡവാൻ
20 ന ഹി സാമ്നാ ന ദാേനന ന േഭേദന ച പാണ്ഡവാഃ
ശക്യാഃ സാധയിതും തസ്മാദ് വി േമൈണവ താഞ് ജഹി
21 താൻ വി േമണ ജിേത്വമാം അഖിലാം ഭുങ്ക്ഷ്വ േമദിനീം
നാന്യം അ പശ്യാമി കാേര്യാപായം ജനാധിപ
22 [ൈവ]

ത്വാ തു രാേധയ വേചാ ധൃതരാ ഃ താപവാൻ
അഭിപൂജ്യ തതഃ പശ്ചാദ് ഇദം വചനം അ വീത്
23 ഉപപന്നം മഹാ ാേജ്ഞ കൃതാേ സൂതനന്ദേന
ത്വയി വി മസമ്പന്നം ഇദം വചനം ഈദൃശം
24 ഭൂയ ഏവ തു ഭീഷ്മശ് ച േ ാേണാ വിദുര ഏവ ച
യുവാം ച കുരുതാം ബുദ്ധിം ഭേവദ് യാ നഃ സുേഖാദയാ
25 തത ആനായ്യ താൻ സർവാൻ മ ിണഃ സുമഹായശാഃ
ധൃതരാേ ാ മഹാരാജ മ യാം ആസ ൈവ തദാ
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അധ്യായം 195

1 [ഭ്സ്]
ന േരാചേത വി േഹാ േമ പാ പുൈ ഃ കഥം ചന
യൈഥവ ധൃതരാേ ാ േമ തഥാ പാ ർ അസംശയം
2 ഗാന്ധാര്യാശ് ച യഥാ പു ാസ് തഥാ കുന്തീസുതാ മതാഃ
യഥാ ച മമ േത രക്ഷ്യാ ധൃതരാ തഥാ തവ
3 യഥാ ച മമ രാജ്ഞശ് ച തഥാ ദുേര്യാധനസ്യ േത
തഥാ കുരൂണാം സർേവഷാം അേന്യഷാം അപി ഭാരത
4 ഏവംഗേത വി ഹം ൈതർ ന േരാചേയ; സന്ധായ വീൈരർ ദീയതാം അദ്യ
ഭൂമിഃ
േതഷാം അപീദം പിതാമഹാനാം; രാജ്യം പിതുശ് ൈചവ കുരൂത്തമാനാം
5 ദുേര്യാധന യഥാ രാജ്യം ത്വം ഇദം താത പശ്യസി
മമ ൈപതൃകം ഇത്യ് ഏവം േത ഽപി പശ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
6 യദി രാജ്യം ന േത ാപ്താഃ പാണ്ഡേവയാസ് തപസ്വിനഃ
കുത ഏവ തവാപീദം ഭാരതസ്യ ച കസ്യ ചിത്
7 അഥ ധർേമണ രാജ്യം ത്വം ാപ്തവാൻ ഭരതർഷഭ
േത ഽപി രാജ്യം അനു ാപ്താഃ പൂർവം ഏേവതി േമ മതിഃ
8 മധുേരൈണവ രാജ്യസ്യ േതഷാം അർധം ദീയതാം
ഏതദ് ധി പുരുഷവ്യാ ഹിതം സർവജനസ്യ ച
9 അേതാ ഽന്യഥാ േചത് ിയേത ന ഹിതം േനാ ഭവിഷ്യതി
തവാപ്യ് അകീർതിഃ സകലാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
10 കീർതിരക്ഷണം ആതിഷ്ഠ കീർതിർ ഹി പരമം ബലം
നഷ്ടകീർേതർ മനുഷ്യസ്യ ജീവിതം ഹ്യ് അഫലം തം
11 യാവത് കീർതിർ മനുഷ്യസ്യ ന ണശ്യതി കൗരവ
താവജ് ജീവതി ഗാന്ധാേര നഷ്ടകീർതിസ് തു നശ്യതി
12 തം ഇമം സമുപാതിഷ്ഠ ധർമം കുരു കുേലാചിതം
അനുരൂപം മഹാബാേഹാ പൂർേവഷാം ആത്മനഃ കുരു
13 ദിഷ്ട്യാ ധരന്തി േത വീരാ ദിഷ്ട്യാ ജീവതി സാ പൃഥാ
ദിഷ്ട്യാ പുേരാചനഃ പാേപാ നസകാേമാ ഽത്യയം ഗതഃ
14 തദാ ഭൃതി ഗാന്ധാേര ന ശേക്നാമ്യ് അഭിവീക്ഷിതും
േലാേക ാണഭൃതാം കം ചിച് ത്വാ കുന്തീം തഥാഗതാം
15 ന ചാപി േദാേഷണ തഥാ േലാേകാ ൈവതി പുേരാചനം
യഥാ ത്വാം പുരുഷവ്യാ േലാേകാ േദാേഷണ ഗച്ഛതി
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16 തദ് ഇദം ജീവിതം േതഷാം തവ കൽമഷ നാശനം
സംമന്തവ്യം മഹാരാജ പാണ്ഡവാനാം ച ദർശനം
17 ന ചാപി േതഷാം വീരാണാം ജീവതാം കുരുനന്ദന
പിേ ്യാ ഽംശഃ ശക്യ ആദാതും അപി വ ഭൃതാ സ്വയം
18 േത ഹി സർേവ സ്ഥിതാ ധർേമ സർേവ ൈചൈവക േചതസഃ
അധർേമണ നിരസ്താശ് ച തുേല്യ രാേജ്യ വിേശഷതഃ
19 യദി ധർമസ് ത്വയാ കാേര്യാ യദി കാര്യം ിയം ച േമ
േക്ഷമം ച യദി കർതവ്യം േതഷാം അർധം ദീയതാം
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അധ്യായം 196

1 [േ ാണ]
മ ായ സമുപാനീൈതർ ധൃതരാ ഹിൈതർ നൃപ
ധർമ്യം പഥ്യം യശസ്യം ച വാച്യം ഇത്യ് അനുശു മഃ
2 മമാപ്യ് ഏഷാ മതിസ് താത യാ ഭീഷ്മസ്യ മഹാത്മനഃ
സംവിഭജ്യാസ് തു കൗേന്തയാ ധർമ ഏഷ സനാതനഃ
3 േ ഷ്യതാം പദായാശു നരഃ കശ് ചിത് ിയംവദഃ
ബഹുലം രത്നം ആദായ േതഷാം അർഥായ ഭാരത
4 മിഥഃ കൃത്യം ച തൈസ്മ സ ആദായ ബഹു ഗച്ഛതു
വൃദ്ധിം ച പരമാം യാത് തത് സംേയാേഗാദ്ഭവാം തഥാ
5 സ ീയമാണം ത്വാം യാദ് രാജൻ ദൂേര്യാധനം തഥാ
അസകൃദ് പേദ ൈചവ ധൃഷ്ടദ േമ്ന ച ഭാരത
6 ഉചിതത്വം ിയത്വം ച േയാഗസ്യാപി ച വർണേയത്
പുനഃ പുനശ് ച കൗേന്തയാൻ മാ ീപു ൗ ച സാന്ത്വയൻ
7 ഹിരണ്മയാനി ശു ാണി ബഹൂന്യ് ആഭരണാനി ച
വചനാത് തവ രാേജ ൗപദ്യാഃ സ യച്ഛതു
8 തഥാ പദപു ാണാം സർേവഷാം ഭരതർഷഭ
പാണ്ഡവാനാം ച സർേവഷാം കുന്ത്യാ യുക്താനി യാനി ച
9 ഏവം സാന്ത്വസമായുക്തം പദം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ഉക്ത്വാഥാനന്തരം യാത് േതഷാം ആഗമനം തി
10 അനുജ്ഞാേതഷു വീേരഷു ബലം ഗച്ഛതു േശാഭനം
ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ച പാണ്ഡവാൻ ആനയന്ത്വ് ഇഹ
11 തതസ് േത പാർഥിവേ ഷ്ഠ പൂജ്യമാനാഃ സദാ ത്വയാ

കൃതീനാം അനുമേത പേദ സ്ഥാസ്യന്തി ൈപതൃേക
12 ഏവം തവ മഹാരാജ േതഷു പുേ ഷു ൈചവ ഹ
വൃത്തം ഔപയികം മേന്യ ഭീേഷ്മണ സഹ ഭാരത
13 [കർണ]
േയാജിതാവ് അർഥമാനാഭ്യാം സർവകാേര്യഷ്വ് അനന്തരൗ
ന മ േയതാം ത്വച് േ യഃ കിം അദ്ഭുതതരം തതഃ
14 ദുേഷ്ടന മനസാ േയാ ൈവ ച്ഛേന്നനാന്തർ ആത്മനാ

യാൻ നിഃേ യസം നാമ കഥം കുര്യാത് സതാം മതം
15 ന മി ാണ്യ് അർഥകൃേ ഷു േ യേസ േവതരായ വാ
വിധിപൂർവം ഹി സർവസ്യ ദുഃഖം വാ യദി വാ സുഖം
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16 കൃത േജ്ഞാ ഽകൃത േജ്ഞാ ബാേലാ വൃദ്ധശ് ച മാനവഃ
സസഹാേയാ ഽസഹായശ് ച സർവം സർവ വിന്ദതി
17 യേത ഹി പുരാ കശ് ചിദ് അംബുവീച ഇതി തഃ
ആസീദ് രാജഗൃേഹ രാജാ മാഗധാനാം മഹീക്ഷിതാം
18 സ ഹീനഃ കരൈണഃ സർൈവർ ഉച്ഛ്വാസപരേമാ നൃപഃ
അമാത്യസംസ്ഥഃ കാേര്യഷു സർേവഷ്വ് ഏവാഭവത് തദാ
19 തസ്യാമാേത്യാ മഹാകർണിർ ബഭൂൈവേകശ്വരഃ പുരാ
സ ലബ്ധബലം ആത്മാനം മന്യമാേനാ ഽവമന്യേത
20 സ രാജ്ഞ ഉപേഭാഗ്യാനി ിേയാ രത്നധനാനി ച
ആദേദ സർവേശാ മൂഢ ഐശ്വര്യം ച സ്വയം തദാ
21 തദ് ആദായ ച ലുബ്ധസ്യ ലാഭാൽ േലാേഭാ വ്യവർധത
തഥാ ഹി സർവം ആദായ രാജ്യം അസ്യ ജിഹീർഷതി
22 ഹീനസ്യ കരൈണഃ സർൈവർ ഉച്ഛ്വാസപരമസ്യ ച
യതമാേനാ ഽപി തദ് രാജ്യം ന ശശാേകതി നഃ തം
23 കിം അന്യദ് വിഹിതാൻ നൂനം തസ്യ സാ പുരുേഷ താ
യദി േത വിഹിതം രാജ്യം ഭവിഷ്യതി വിശാം പേത
24 മിഷതഃ സർവേലാകസ്യ സ്ഥാസ്യേത ത്വയി തദ് വം
അേതാ ഽന്യഥാ േചദ് വിഹിതം യതമാേനാ ന ലപ്സ്യേസ
25 ഏവം വിദ്വന്ന് ഉപാദത്സ്വ മ ിണാം സാധ്വ് അസാധുതാം
ദുഷ്ടാനാം ൈചവ േബാദ്ധവ്യം അദുഷ്ടാനാം ച ഭാഷിതം
26 [േ ാണ]
വിദ്മ േത ഭാവേദാേഷണ യദർഥം ഇദം ഉച്യേത
ദുഷ്ടഃ പാണ്ഡവ േഹേതാസ് ത്വം േദാഷം ഖ്യാപയേസ ഹി നഃ
27 ഹിതം തു പരമം കർണ വീമി കുരുവർധനം
അഥ ത്വം മന്യേസ ദുഷ്ടം ഹി യത് പരമം ഹിതം
28 അേതാ ഽന്യഥാ േചത് ിയേത യദ് വീമി പരം ഹിതം
കുരേവാ വിനശിഷ്യന്തി നചിേരേണതി േമ മതിഃ
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അധ്യായം 197

1 [വിദുര]
രാജൻ നിഃസംശയം േ േയാ വാച്യസ് ത്വം അസി ബാന്ധൈവഃ
ന ത്വ് അശു ഷമാേണഷു വാക്യം സ തിതിഷ്ഠതി
2 ഹിതം ഹി തവ തദ് വാക്യം ഉക്തവാൻ കുരുസത്തമഃ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ രാജൻ തിഗൃഹ്ണാസി തൻ ന ച
3 തഥാ േ ാേണന ബഹുധാ ഭാഷിതം ഹിതം ഉത്തമം
തച് ച രാധാ സുതഃ കർേണാ മന്യേത ന ഹിതം തവ
4 ചിന്തയംശ് ച ന പശ്യാമി രാജംസ് തവ സുഹൃത്തമം
ആഭ്യാം പുരുഷസിംഹാഭ്യാം േയാ വാ സ്യാത് ജ്ഞയാധികഃ
5 ഇമൗ ഹി വൃദ്ധൗ വയസാ ജ്ഞയാ ച േതന ച
സമൗ ച ത്വയി രാേജ േതഷു പാ സുേതഷു ച
6 ധർേമ ചാനവമൗ രാജൻ സത്യതായാം ച ഭാരത
രാമാദ് ദാശരേഥശ് ൈചവ ഗയാച് ൈചവ ന സംശയഃ
7 ന േചാക്തവന്താവ് അേ യഃ പുരസ്താദ് അപി കിം ചന
ന ചാപ്യ് അപകൃതം കിം ചിദ് അനേയാർ ലക്ഷ്യേത ത്വയി
8 താവ് ഇമൗ പുരുഷവ്യാ ാവ് അനാഗസി നൃപ ത്വയി
ന മ േയതാം ത്വച് േ യഃ കഥം സത്യപരാ മൗ
9 ജ്ഞാവന്തൗ നരേ ഷ്ഠാവ് അസ്മിംൽ േലാേക നരാധിപ
ത്വന്നിമിത്തം അേതാ േനമൗ കിം ചിജ് ജിഹ്മം വദിഷ്യതഃ
ഇതി േമ ൈനഷ്ഠികീ ബുദ്ധിർ വർതേത കുരുനന്ദന
10 ന ചാർഥേഹേതാർ ധർമജ്ഞൗ വക്ഷ്യതഃ പക്ഷസം ിതം
ഏതദ് ധി പരമം േ േയാ േമനാേത തവ ഭാരത
11 ദുേര്യാധന ഭൃതയഃ പു ാ രാജൻ യഥാ തവ
തൈഥവ പാണ്ഡേവയാസ് േത പു ാ രാജൻ ന സംശയഃ
12 േതഷു േചദ് അഹിതം കിം ചിൻ മ േയയുർ അബുദ്ധിതഃ
മ ിണസ് േത ന േത േ യഃ പശ്യന്തി വിേശഷതഃ
13 അഥ േത ഹൃദയം രാജൻ വിേശഷസ് േതഷു വർതേത
അന്തരസ്ഥം വിവൃണ്വാനാഃ േ യഃ കുര ർ ന േത വം
14 ഏതദർഥം ഇമൗ രാജൻ മഹാത്മാനൗ മഹാദ തീ
േനാചതുർ വിവൃതം കിം ചിൻ ന ഹ്യ് ഏഷ തവ നിശ്ചയഃ
15 യച് ചാപ്യ് അശക്യതാം േതഷാം ആഹതുഃ പുരുഷർഷഭൗ
തത് തഥാ പുരുഷവ്യാ തവ തദ് ഭ ം അ േത
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16 കഥം ഹി പാണ്ഡവഃ ീമാൻ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
ശേക്യാ വിേജതും സം ാേമ രാജൻ മഘവതാ അപി
17 ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുർ നാഗായുത ബേലാ മഹാൻ
കഥം ഹി യുധി ശേക്യത വിേജതും അമൈരർ അപി
18 തൈഥവ കൃതിനൗ യുേദ്ധ യമൗ യമ സുതാവ് ഇവ
കഥം വിഷഹിതും ശക്യൗ രേണ ജീവിതും ഇച്ഛതാ
19 യസ്മിൻ ധൃതിർ അനുേ ാശഃ ക്ഷമാ സത്യം പരാ മഃ
നിത്യാനി പാണ്ഡവേ േഷ്ഠ സ ജീേയത കഥം രേണ
20 േയഷാം പക്ഷധേരാ രാേമാ േയഷാം മ ീ ജനാർദനഃ
കിം നു ൈതർ അജിതം സംേഖ്യ േയഷാം പേക്ഷ ച സാത്യകിഃ
21 പദഃ ശ്വശുേരാ േയഷാം േയഷാം ശ്യാലാശ് ച പാർഷതാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാ വീരാ ാതേരാ പദാത്മജാഃ
22 േസാ ഽശക്യതാം ച വിജ്ഞായ േതഷാം അേ ണ ഭാരത
ദായാദ്യതാം ച ധർേമണ സമ്യക് േതഷു സമാചര
23 ഇദം നിർദഗ്ധം അയശഃ പുേരാചന കൃതം മഹത്
േതഷാം അനു േഹണാദ്യ രാജൻ ക്ഷാലയാത്മനഃ
24 പേദാ ഽപി മഹാൻ രാജാ കൃതൈവരശ് ച നഃ പുരാ
തസ്യ സം ഹണം രാജൻ സ്വപക്ഷസ്യ വിവർധനം
25 ബലവന്തശ് ച ദാശാർഹാ ബഹവശ് ച വിശാം പേത
യതഃ കൃഷ്ണസ് തതസ് േത സ ർ യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
26 യച് ച സാൈമ്നവ ശേക്യത കാര്യം സാധയിതും നൃപ
േകാ ൈദവശപ്തസ് തത് കാർതും വി േഹണ സമാചേരത്
27 ത്വാ ച ജീവതഃ പാർഥാൻ പൗരജാനപേദാ ജനഃ
ബലവദ് ദർശേന ഗൃ സ് േതഷാം രാജൻ കുരു ിയം
28 ദുേര്യാധനശ് ച കർണശ് ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
അധർമയുക്താ ദു ജ്ഞാ ബാലാ ൈമഷാം വചഃ കൃഥാഃ
29 ഉക്തം ഏതൻ മയാ രാജൻ പുരാ ഗുണവതസ് തവ
ദുേര്യാധനാപരാേധന േജയം വിനശിഷ്യതി
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അധ്യായം 198

1 [ധൃ]
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ വിദ്വാൻ േ ാണശ് ച ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ഹിതം പരമകം വാക്യം ത്വം ച സത്യം വീഷി മാം
2 യൈഥവ പാേണ്ഡാസ് േത വീരാഃ കുന്തീപു ാ മഹാരഥാഃ
തൈഥവ ധർമതഃ സർേവ മമ പു ാ ന സംശയഃ
3 യൈഥവ മമ പു ാണാം ഇദം രാജ്യം വിധീയേത
തൈഥവ പാ പു ാണാം ഇദം രാജ്യം ന സംശയഃ
4 ക്ഷത്തർ ആനയ ഗൈച്ഛതാൻ സഹ മാ ാ സുസത്കൃതാൻ
തയാ ച േദവരൂപിണ്യാ കൃഷ്ണയാ സഹ ഭാരത
5 ദിഷ്ട്യാ ജീവന്തി േത പാർഥാ ദിഷ്ട്യാ ജീവതി സാ പൃഥാ
ദിഷ്ട്യാ പദ കന്യാം ച ലബ്ധവേന്താ മഹാരഥാഃ
6 ദിഷ്ട്യാ വർധാമേഹ സർേവ ദിഷ്ട്യാ ശാന്തഃ പുേരാചനഃ
ദിഷ്ട്യാ മമ പരം ദുഃഖം അപനീതം മഹാദ േത
7 [ൈവ]
തേതാ ജഗാമ വിദുേരാ ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
സകാശം യജ്ഞേസനസ്യ പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
8 ത ഗത്വാ സ ധർമജ്ഞഃ സർവശാ വിശാരദഃ

പദം ന്യായേതാ രാജൻ സംയുക്തം ഉപതസ്ഥിവാൻ
9 സ ചാപി തിജ ാഹ ധർേമണ വിദുരം തതഃ
ച തുശ് ച യഥാന്യായം കുശല ശ്ന സംവിദം
10 ദദർശ പാണ്ഡവാംസ് ത വാസുേദവം ച ഭാരത
േസ്നഹാത് പരിഷ്വജ്യ സ താൻ പ ച്ഛാനാമയം തതഃ
11 ൈതശ് ചാപ്യ് അമിതബുദ്ധിഃ സ പൂജിേതാ ഽഥ യഥാ മം
വചനാദ് ധൃതരാ സ്യ േസ്നഹയുക്തം പുനഃ പുനഃ
12 പ ച്ഛാനാമയം രാജംസ് തതസ് താൻ പാ നന്ദനാൻ

ദദൗ ചാപി രത്നാനി വിവിധാനി വസൂനി ച
13 പാണ്ഡവാനാം ച കുന്ത്യാശ് ച ൗപദ്യാശ് ച വിശാം പേത

പദസ്യ ച പു ാണാം യഥാദത്താനി കൗരൈവഃ
14 േ ാവാച ചാമിതമതിഃ ിതം വിനയാന്വിതഃ

പദം പാ പു ാണാം സംനിധൗ േകശവസ്യ ച
15 രാജഞ് ശൃണു സഹാമാത്യഃ സപു ശ് ച വേചാ മമ
ധൃതരാ ഃ സപു സ് ത്വാം സഹാമാത്യഃ സബാന്ധവഃ
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16 അ വീത് കുശലം രാജൻ ീയമാണഃ പുനഃ പുനഃ
ീതിമാംസ് േത ദൃഢം ചാപി സംബേന്ധന നരാധിപ

17 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ കൗരൈവഃ സഹ സർവശഃ
കുശലം ത്വാം മഹാ ാജ്ഞഃ സർവതഃ പരിപൃച്ഛതി
18 ഭാരദ്വാേജാ മേഹഷ്വാേസാ േ ാണഃ ിയസഖസ് തവ
സമാേ ഷം ഉേപത്യ ത്വാം കുശലം പരിപൃച്ഛതി
19 ധൃതരാ ശ് ച പാഞ്ചാല്യ ത്വയാ സംബന്ധം ഈയിവാൻ
കൃതാർഥം മന്യത ആത്മാനം തഥാ സർേവ ഽപി കൗരവാഃ
20 ന തഥാ രാജ്യസ ാപ്തിസ് േതഷാം ീതികരീ മതാ
യഥാ സംബന്ധകം ാപ്യ യജ്ഞേസന ത്വയാ സഹ
21 ഏതദ് വിദിത്വാ തു ഭവാൻ സ്ഥാപയതു പാണ്ഡവാൻ

ം ഹി പാ ദായാദാംസ് ത്വരേന്ത കുരേവാ ഭൃശം
22 വിേ ാഷിതാ ദീർഘകാലം ഇേമ ചാപി നരർഷഭാഃ
ഉ കാ നഗരം ം ഭവിഷ്യന്തി പൃഥാ തഥാ
23 കൃഷ്ണാം അപി ച പാഞ്ചാലീം സർവാഃ കുരു വര ിയഃ

കാമാഃ തീക്ഷേന്ത പുരം ച വിഷയം ച നഃ
24 സ ഭവാൻ പാ പു ാണാം ആജ്ഞാപയതു മാചിരം
ഗമനം സഹദാരാണാം ഏതദ് ആഗമനം മമ
25 വിസൃേഷ്ടഷു ത്വയാ രാജൻ പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
തേതാ ഽഹം േ ഷയിഷ്യാമി ധൃതരാ സ്യ ശീ ഗാൻ
ആഗമിഷ്യന്തി കൗേന്തയാഃ കുന്തീ ച സഹ കൃഷ്ണയാ
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അധ്യായം 199

1 [ പദ]
ഏവം ഏതൻ മഹാ ാജ്ഞ യഥാത്ഥ വിദുരാദ്യ മാം
മമാപി പരേമാ ഹർഷഃ സംബേന്ധ ഽസ്മിൻ കൃേത വിേഭാ
2 ഗമനം ചാപി യുക്തം സ്യാദ് ഗൃഹം ഏഷാം മഹാത്മനാം
ന തു താവൻ മയാ യുക്തം ഏതദ് വ ം സ്വയം ഗിരാ
3 യദാ തു മന്യേത വീരഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ യമൗ ച പുരുഷർഷഭൗ
4 രാമ കൃഷ്ണൗ ച ധർമജ്ഞൗ തദാ ഗച്ഛ പാണ്ഡവാഃ
ഏതൗ ഹി പുരുഷവ്യാഘാവ് ഏഷാം ിയഹിേത രതൗ
5 [യ്]
പരവേന്താ വയം രാജംസ് ത്വയി സർേവ സഹാനുഗാഃ
യഥാ വക്ഷ്യസി നഃ ീത്യാ കരിഷ്യാമസ് തഥാ വയം
6 [ൈവ]
തേതാ ഽ വീദ് വാസുേദേവാ ഗമനം മമ േരാചേത
യഥാ വാ മന്യേത രാജാ പദഃ സർവധർമവിത്
7 [ പദ]
യൈഥവ മന്യേത വീേരാ ദാശാർഹഃ പുരുേഷാത്തമഃ

ാപ്തകാലം മഹാബാഹുഃ സാ ബുദ്ധിർ നിശ്ചിതാ മമ
8 യൈഥവ ഹി മഹാഭാഗാഃ കൗേന്തയാ മമ സാ തം
തൈഥവ വാസുേദവസ്യ പാ പു ാ ന സംശയഃ
9 ന തദ് ധ്യായതി കൗേന്തേയാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
യദ് ഏഷാം പുരുഷവ്യാ ഃ േ േയാ ധ്യായതി േകശവഃ
10 [ൈവ]
തതസ് േത സമനുജ്ഞാതാ പേദന മഹാത്മനാ
പാണ്ഡവാശ് ൈചവ കൃഷ്ണശ് ച വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
11 ആദായ ൗപദീം കൃഷ്ണാം കുന്തീം ൈചവ യശസ്വിനീം
സവിഹാരം സുഖം ജ ർ നഗരം നാഗസാഹ്വയം
12 ത്വാ േചാപസ്ഥിതാൻ വീരാൻ ധൃതരാേ ാ ഽപി കൗരവഃ

തി ഹായ പാ നാം േ ഷയാം ആസ കൗരവാൻ
13 വികർണം ച മേഹഷ്വാസം ചി േസനം ച ഭാരത
േ ാണം ച പരേമഷ്വാസം ഗൗതമം കൃപം ഏവ ച
14 ൈതസ് േത പരിവൃതാ വീരാഃ േശാഭമാനാ മഹാരഥാഃ
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നഗരം ഹാസ്തിനപുരം ശൈനഃ വിവിശുസ് തദാ
15 കൗതൂഹേലന നഗരം ദീര്യമാണം ഇവാഭവത്
യ േത പുരുഷവ്യാ ാഃ േശാകദുഃഖവിനാശനാഃ
16 തത ഉച്ചാവചാ വാചഃ ിയാഃ ിയചികീർഷുഭിഃ
ഉദീരിതാ അശൃണ്വംസ് േത പാണ്ഡവാ ഹൃദയംഗമാഃ
17 അയം സ പുരുഷവ്യാ ഃ പുനർ ആയാതി ധർമവിത്
േയാ നഃ സ്വാൻ ഇവ ദായാദാൻ ധർേമണ പരിരക്ഷതി
18 അദ്യ പാ ർ മഹാരാേജാ വനാദ് ഇവ വന ിയഃ
ആഗതഃ ിയം അസ്മാകം ചികീർഷുർ നാ സംശയഃ
19 കിം നു നാദ്യ കൃതം താവത് സർേവഷാം നഃ പരം ിയം
യൻ നഃ കുന്തീസുതാ വീരാ ഭർതാരഃ പുനരാഗതാഃ
20 യദി ദത്തം യദി ഹുതം വിദ്യേത യദി നസ് തപഃ
േതന തിഷ്ഠ നഗേര പാണ്ഡവാഃ ശരദാം ശതം
21 തതസ് േത ധൃതരാ സ്യ ഭീഷ്മസ്യ ച മഹാത്മനഃ
അേന്യഷാം ച തദ് അർഹാണാം ച ഃ പാദാഭിവന്ദനം
22 കൃത്വാ തു കുശല ശ്നം സർേവണ നഗേരണ േത
സമാവിശന്ത േവശ്മാനി ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
23 വി ാന്താസ് േത മഹാത്മാനഃ കം ചിത് കാലം മഹാബലാഃ
ആഹൂതാ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ ശാന്തനേവന ച
24 [ധൃ]

ാതൃഭിഃ സഹ കൗേന്തയ നിേബാേധദം വേചാ മമ
പുനർ േവാ വി േഹാ മാ ഭൂത് ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ആവിശ
25 ന ച േവാ വസതസ് ത കശ് ചിച് ഛക്തഃ ബാധിതും
സംരക്ഷ്യമാണാൻ പാർേഥന ിദശാൻ ഇവ വ ിണാ
അർധം രാജ്യസ്യ സ ാപ്യ ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ആവിശ
26 [ൈവ]

തിഗൃഹ്യ തു തദ് വാക്യം നൃപം സർേവ ണമ്യ ച
തസ്ഥിേര തേതാ േഘാരം വനം തൻ മനുജർഷഭാഃ

അർധം രാജ്യസ്യ സ ാപ്യ ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ആവിശൻ
27 തതസ് േത പാണ്ഡവാസ് ത ഗത്വാ കൃഷ്ണ പുേരാഗമാഃ
മണ്ഡയാം ച ിേര തദ് ൈവ പുരം സ്വർഗവദ് അച താഃ
28 തതഃ പുേണ്യ ശിേവ േദേശ ശാന്തിം കൃത്വാ മഹാരഥാഃ
നഗരം മാപയാം ആസുർ ൈദ്വപായന പുേരാഗമാഃ
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29 സാഗര തിരൂപാഭിഃ പരിഖാഭിർ അല തം
ാകേരണ ച സമ്പന്നം ദിവം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതാ

30 പാ രാ കാേശന ഹിമരാശി നിേഭന ച
ശുശുേഭ തത് പുരേ ഷ്ഠം നാൈഗർ േഭാഗവതീ യഥാ
31 ദ്വിപക്ഷഗരുഡ ൈഖ്യർ ദ്വാൈരർ േഘാര ദർശൈനഃ
ഗുപ്തം അ ചയ ൈഖ്യർ േഗാപുൈരർ മന്ദേരാപൈമഃ
32 വിവിൈധർ അതിനിർവിൈദ്ധഃ ശേ ാേപൈതഃ സുസംവൃൈതഃ
ശക്തിഭിശ് ചാവൃതം തദ് ധി ദ്വിജിൈഹ്വർ ഇവ പന്നൈഗഃ
തൽൈപശ് ചാഭ്യാസിൈകർ യുക്തം ശുശുേഭ േയാധരക്ഷിതം
33 തീക്ഷ്ണാ ശ ശതഘ്നീഭിർ യ ജാൈലശ് ച േശാഭിതം
ആയൈസശ് ച മഹാചൈ ഃ ശുശുേഭ തത് പുേരാത്തമം
34 സുവിഭക്തമഹാരഥ്യം േദവതാ ബാധ വർജിതം
വിേരാചമാനം വിവിൈധഃ പാ ൈരർ ഭവേനാത്തൈമഃ
35 ത ിവിഷ്ടപ സങ്കാശം ഇ സ്ഥം വ്യേരാചത
േമഘവിന്ദം ഇവാകാേശ വൃദ്ധം വിദ ത് സമാവൃതം
36 ത രേമ്യ ശുേഭ േദേശ കൗരവസ്യ നിേവശനം
ശുശുേഭ ധനസ ർണം ധനാധ്യക്ഷക്ഷേയാപമം
37 ത ാഗച്ഛൻ ദ്വിജാ രാജൻ സർവേവദവിദാം വരാഃ
നിവാസം േരാചയന്തി സ്മ സർവഭാഷാവിദസ് തഥാ
38 വണിജശ് ചാഭ്യയുസ് ത േദേശ ദിഗ്േഭ്യാ ധനാർഥിനഃ
സർവശിൽപവിദശ് ൈചവ വാസായാഭ്യാഗമംസ് തദാ
39 ഉദ്യാനാനി ച രമ്യാണി നഗരസ്യ സമന്തതഃ
ആൈ ർ ആ ാതൈകർ നീൈപർ അേശാൈകശ് ചമ്പൈകസ് തഥാ
40 പുംനാൈഗർ നാഗപുൈഷ്പശ് ച ലകുൈചഃ പനൈസസ് തഥാ
ശാലതാലകദംൈബശ് ച ബകുൈലശ് ച സേകതൈകഃ
41 മേനാഹൈരഃ പുഷ്പിൈതശ് ച ഫലഭാരാവനാമിൈതഃ

ാചീനാമലൈകർ േലാൈ ർ അേങ്കാൈലശ് ച സുപുഷ്പിൈതഃ
42 ജംബൂഭിഃ പാടലാഭിശ് ച കുബ്ജൈകർ അതിമുക്തൈകഃ
കരവീൈരഃ പാരിജാൈതർ അൈന്യശ് ച വിവിൈധർ ൈമഃ
43 നിത്യപുഷ്പഫേലാേപൈതർ നാനാദ്വിജ ഗണായുതം
മത്തബർഹിണ സംഘുഷ്ടം േകാകിൈലശ് ച സദാ മൈദഃ
44 ഗൃൈഹർ ആദർശവിമൈലർ വിവിൈധശ് ച ലതാഗൃൈഹഃ
മേനാഹൈരശ് ചി ഗൃൈഹസ് തഥാ ജഗതി പർവൈതഃ
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വാപീഭിർ വിവിധാഭിശ് ച പൂർണാഭിഃ പരമാംഭസാ
45 സേരാഭിർ അതിരൈമ്യശ് ച പദ്േമാത്പലസുഗന്ധിഭിഃ
ഹംസകാരണ്ഡവ യുൈതശ് ച വാേകാപേശാഭിൈതഃ
46 രമ്യാശ് ച വിവിധാസ് ത പുഷ്കരിേണ്യാ വനാവൃതാഃ
തഡാഗാനി ച രമ്യാണി ബൃഹന്തി ച മഹാന്തി ച
47 േതഷാം പുണ്യജേനാേപതം രാ ം ആവസതാം മഹത്
പാണ്ഡവാനാം മഹാരാജ ശശ്വത് ീതിർ അവർധത
48 ത ഭീേഷ്മണ രാജ്ഞാ ച ധർമ ണയേന കൃേത
പാണ്ഡവാഃ സമപദ്യന്ത ഖാണ്ഡവ സ്ഥവാസിനഃ
49 പഞ്ചഭിസ് ൈതർ മേഹഷ്വാൈസർ ഇ കൽൈപഃ സമന്വിതം
ശുശുേഭ തത് പുരേ ഷ്ഠം നാൈഗർ േഭാഗവതീ യഥാ
50 താൻ നിേവശ്യ തേതാ വീേരാ രാേമണ സഹ േകശവഃ
യയൗ ദ്വാരവതീം രാജൻ പാണ്ഡവാനുമേത തദാ
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അധ്യായം 200

1 [ജ്]
ഏവം സ ാപ്യ രാജ്യം തദ് ഇ േസ്ഥ തേപാധന
അത ഊർധ്വം മഹാത്മാനഃ കിം അകുർവന്ത പാണ്ഡവാഃ
2 സർവ ഏവ മഹാത്മാനഃ പൂർേവ മമ പിതാമഹാഃ

ൗപദീ ധർമപത്നീ ച കഥം താൻ അന്വവർതത
3 കഥം വാ പഞ്ച കൃഷ്ണായാം ഏകസ്യാം േത നരാധിപാഃ
വർതമാനാ മഹാഭാഗാ നാഭിദ്യന്ത പര രം
4 േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം സർവം വിസ്തേരണ തേപാധന
േതഷാം േചഷ്ടിതം അേന്യാന്യം യുക്താനാം കൃഷ്ണയാ തയാ
5 [ൈവ]
ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ കൃഷ്ണയാ സഹ പാണ്ഡവാഃ
േരമിേര പുരുഷവ്യാ ാഃ ാപ്തരാജ്യാഃ പരന്തപാഃ
6 ാപ്യ രാജ്യം മഹാേതജാഃ സത്യസേന്ധാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പാലയാം ആസ ധർേമണ പൃഥിവീം ാതൃഭിഃ സഹ
7 ജിതാരേയാ മഹാ ാജ്ഞാഃ സത്യധർമപരായണാഃ
മുദം പരമികാം ാപ്താസ് തേ ാഷുഃ പാ നന്ദനാഃ
8 കുർവാണാഃ പൗരകാര്യാണി സർവാണി പുരുഷർഷഭാഃ
ആസാം ച ർ മഹാർേഹഷു പാർഥിേവഷ്വ് ആസേനഷു ച
9 അഥ േതഷൂപവിേഷ്ടഷു സർേവഷ്വ് ഏവ മഹാത്മസു
നാരദസ് ത്വ് അഥ േദവർഷിർ ആജഗാമ യദൃച്ഛയാ
ആസനം രുചിരം തൈസ്മ ദദൗ സ്വം യുധിഷ്ഠിരഃ
10 േദവർേഷർ ഉപവിഷ്ടസ്യ സ്വയം അർഘ്യം യഥാവിധി

ാദാദ് യുധിഷ്ഠിേരാ ധീമാൻ രാജ്യം ചാൈസ്മ ന്യേവദയത്
11 തിഗൃഹ്യ തു താം പൂജാം ഋഷിഃ ീതമനാഭവത്
ആശീർഭിർ വർധയിത്വാ തു തം ഉവാചാസ്യതാം ഇതി
12 നിഷസാദാഭ്യനുജ്ഞാതസ് തേതാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
േ ഷയാം ആസ കൃഷ്ണാൈയ ഭഗവന്തം ഉപസ്ഥിതം
13 ൈത്വവ ൗപദീ ചാപി ശുചിർ ഭൂത്വാ സമാഹിതാ
ജഗാമ ത യ ാേസ്ത നാരദഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
14 തസ്യാഭിവാദ്യ ചരണൗ േദവർേഷർ ധർമചാരിണീ
കൃതാഞ്ജലിഃ സുസംവീതാ സ്ഥിതാഥ പദാത്മജാ
15 തസ്യാശ് ചാപി സ ധർമാത്മാ സത്യവാഗ് ഋഷിസത്തമഃ
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ആശിേഷാ വിവിധാഃ േ ാച്യ രാജപു ്യാസ് തു നാരദഃ
ഗമ്യതാം ഇതി േഹാവാച ഭഗവാംസ് താം അനിന്ദിതാം
16 ഗതായാം അഥ കൃഷ്ണായാം യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാൻ
വിവിേക്ത പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ ഉവാച ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
17 പാഞ്ചാലീ ഭവതാം ഏകാ ധർമപത്നീ യശസ്വിനീ
യഥാ േവാ നാ േഭദഃ സ്യാത് തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
18 സുേന്ദാപസുന്ദാവ് അസുരൗ ാതരൗ സഹിതാവ് ഉഭൗ
ആസ്താം അവധ്യാവ് അേന്യഷാം ിഷു േലാേകഷു വി തൗ
19 ഏകരാജ്യാവ് ഏകഗൃഹാവ് ഏകശയ്യാസനാശനൗ
തിേലാത്തമായാസ് തൗ േഹേതാർ അേന്യാന്യം അഭിജഘ്നതുഃ
20 രക്ഷ്യതാം സൗ ദം തസ്മാദ് അേന്യാന്യ തിഭാവികം
യഥാ േവാ നാ േഭദഃ സ്യാത് തത് കുരുഷ്വ യുധിഷ്ഠിര
21 [യ്]
സുേന്ദാപസുന്ദാവ് അസുരൗ കസ്യ പു ൗ മഹാമുേന
ഉത്പന്നശ് ച കഥം േഭദഃ കഥം ചാേന്യാന്യം അഘ്നതാം
22 അപ്സരാ േദവകന്യാ വാ കസ്യ ൈചഷാ തിേലാത്തമാ
യസ്യാഃ കാേമന സംമത്തൗ ജഘ്നതുസ് തൗ പര രം
23 ഏതത് സർവം യഥാവൃത്തം വിസ്തേരണ തേപാധന
േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വി പരം കൗതൂഹലം ഹി നഃ
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