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അധ്യായം 26

1 [വ്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ഭീമേസേനാ ഽപി വീര്യവാൻ
ധർമരാജം അനുജ്ഞാപ്യ യയൗ ാചീം ദിശം തി
2 മഹതാ ബലചേ ണ പരരാ ാവമർദിനാ
വൃേതാ ഭരതശാർദൂേലാ ദ്വിഷച് േഛാകവിവർധനഃ
3 സ ഗത്വാ രാജശാർദൂലഃ പാഞ്ചാലാനാം പുരം മഹത്
പാഞ്ചാലാൻ വിവിേധാപാൈയഃ സാന്ത്വയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
4 തതഃ സഗണ്ഡകീം ശൂേരാ വിേദഹാംശ് ച നരർഷഭഃ
വിജിത്യാൽേപന കാേലന ദശാർണാൻ അഗമത് ഭുഃ
5 ത ദാശാർഹേകാ രാജാ സുധർമാ േലാമഹർഷണം
കൃതവാൻ കർമ ഭീേമന മഹദ് യുദ്ധം നിരായുധം
6 ഭീമേസനസ് തു തദ് ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ കർമ പരന്തപഃ
അധിേസനാ പതിം ചേ സുധർമാണം മഹാബലം
7 തതഃ ാചീം ദിശം ഭീേമാ യയൗ ഭീമപരാ മഃ
ൈസേന്യന മഹതാ രാജൻ കമ്പയന്ന് ഇവ േമദിനീം
8 േസാ ഽശ്വേമേധശ്വരം രാജൻ േരാചമാനം സഹാനുജം
ജിഗായ സമേര വീേരാ ബേലന ബലിനാം വരഃ
9 സ തം നിർജിത്യ കൗേന്തേയാ നാതിതീേ ണ കർമണാ
പൂർവേദശം മഹാവീേര്യാ വിജിേഗ്യ കുരുനന്ദനഃ
10 തേതാ ദക്ഷിണം ആഗമ്യ പുലിന്ദ നഗരം മഹത്
സുകുമാരം വേശ ചേ സുമി ം ച നരാധിപം
11 തതസ് തു ധർമരാജസ്യ ശാസനാദ് ഭരതർഷഭഃ
ശിശുപാലം മഹാവീര്യം അഭ്യയാജ് ജനേമജയ
12 േചദിരാേജാ ഽപി തച് ത്വാ പാണ്ഡവസ്യ ചികീർഷിതം
ഉപനി മ്യ നഗരാത് ത്യഗൃഹ്ണാത് പരന്തപഃ
13 തൗ സേമത്യ മഹാരാജ കുരു േചദിവൃഷൗ തദാ
ഉഭേയാർ ആത്മകുലേയാഃ കൗശല്യം പര്യപൃച്ഛതാം
14 തേതാ നിേവദ്യ തദ് രാ ം േചദിരാേജാ വിശാം പേത
ഉവാച ഭീമം ഹസൻ കിം ഇദം കുരുേഷ ഽനഘ
15 തസ്യ ഭീമസ് തദാചഖ്യൗ ധർമരാജ ചികീർഷിതം
സ ച തത് തിഗൃൈഹ്യവ തഥാ ചേ നരാധിപഃ
16 തേതാ ഭീമസ് ത രാജന്ന് ഉഷിത്വാ ിദശാഃ ക്ഷപാഃ
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സത്കൃതഃ ശിശുപാേലന യയൗ സബലവാഹനഃ
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അധ്യായം 27

1 [വ്]
തതഃ കുമാര വിഷേയ േ ണിമന്തം അഥാജയത്
േകാസലാധിപതിം ൈചവ ബൃഹദ്ബലം അരിന്ദമഃ
2 അേയാധ്യായാം തു ധർമജ്ഞം ദീർഘ ജ്ഞം മഹാബലം
അജയത് പാണ്ഡവേ േഷ്ഠാ നാതിതീേ ണ കർമണാ
3 തേതാ േഗാപാല കച്ഛം ച േസാത്തമാൻ അപി േചാത്തരാൻ
മല്ലാനാം അധിപം ൈചവ പാർഥിവം വ്യജയത് ഭുഃ
4 തേതാ ഹിമവതഃ പാർേശ്വ സമേഭ്യത്യ ജരദ് ഗവം
സർവം അൽേപന കാേലന േദശം ചേ വേശ ബലീ
5 ഏവം ബഹുവിധാൻ േദശാൻ വിജിത്യ പുരുഷർഷഭഃ
ഉന്നാടം അഭിേതാ ജിേഗ്യ കുക്ഷിമന്തം ച പർവതം
പാണ്ഡവഃ സുമഹാവീേര്യാ ബേലന ബലിനാം വരഃ
6 സ കാശിരാജം സമേര സുബന്ധം അനിവർതിനം
വേശ ചേ മഹാബാഹുർ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
7 തതഃ സുപാർശ്വം അഭിതസ് തഥാ രാജപതിം ഥം
യുധ്യമാനം ബലാത് സംേഖ്യ വിജിേഗ്യ പാണ്ഡവർഷഭഃ
8 തേതാ മത്സ്യാൻ മഹാേതജാ മലയാംശ് ച മഹാബലാൻ
അനവദ്യാൻ ഗയാംശ് ൈചവ പശുഭൂമിം ച സർവശഃ
9 നിവൃത്യ ച മഹാബാഹുർ മദർവീകം മഹീധരം
േസാപേദശം വിനിർജിത്യ യയാവ് ഉത്തരാ മുഖഃ
വത്സഭൂമിം ച കൗേന്തേയാ വിജിേഗ്യ ബലവാൻ ബലാത്
10 ഭർഗാണാം അധിപം ൈചവ നിഷാദാധിപതിം തഥാ
വിജിേഗ്യ ഭൂമിപാലാംശ് ച മണിമത് മുഖാൻ ബഹൂൻ
11 തേതാ ദക്ഷിണമല്ലാംശ് ച േഭാഗവന്തം ച പാണ്ഡവഃ
തരൈസവാജയദ് ഭീേമാ നാതിതീേ ണ കർമണാ
12 ശർമകാൻ വർമകാംശ് ൈചവ സാേന്ത്വൈനവാജയത് ഭുഃ
ൈവേദഹകം ച രാജാനം ജനകം ജഗതീപതിം
വിജിേഗ്യ പുരുഷവ്യാേ ാ നാതിതീേ ണ കർമണാ
13 ൈവേദഹസ്ഥസ് തു കൗേന്തയ ഇ പർവതം അന്തികാത്
കിരാതാനാം അധിപതീൻ വ്യജയത് സപ്ത പാണ്ഡവഃ
14 തതഃ സുഹ്മാൻ ാച്യ സുഹ്മാൻ സമക്ഷാംശ് ൈചവ വീര്യവാൻ
വിജിത്യ യുധി കൗേന്തേയാ മാഗധാൻ ഉപയാദ് ബലീ
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15 ദണ്ഡം ച ദണ്ഡധാരം ച വിജിത്യ പൃഥിവീപതീൻ
ൈതർ ഏവ സഹിതഃ സർൈവർ ഗിരി ജം ഉപാ വത്
16 ജാരാ സന്ധിം സാന്ത്വയിത്വാ കേര ച വിനിേവശ്യ ഹ
ൈതർ ഏവ സഹിേതാ രാജൻ കർണം അഭ്യ വദ് ബലീ
17 സ കമ്പയന്ന് ഇവ മഹീം ബേലന ചതുരംഗിണാ
യുയുേധ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠഃ കർേണനാമി ഘാതിനാ
18 സ കർണം യുധി നിർജിത്യ വേശ കൃത്വാ ച ഭാരത
തേതാ വിജിേഗ്യ ബലവാൻ രാജ്ഞഃ പർവതവാസിനഃ
19 അഥ േമാദാ ഗിരിം ൈചവ രാജാനം ബലവത്തരം
പാണ്ഡേവാ ബാഹുവീേര്യണ നിജഘാന മഹാബലം
20 തതഃ പൗ ാധിപം വീരം വാസുേദവം മഹാബലം
കൗശികീ കച്ഛ നിലയം രാജാനം ച മഹൗജസം
21 ഉഭൗ ബലവൃതൗ വീരാവ് ഉഭൗ തീ പരാ മൗ
നിർജിത്യാജൗ മഹാരാജ വംഗ രാജം ഉപാ വത്
22 സമു േസനം നിർജിത്യ ച േസനം ച പാർഥിവം
താ ലിപ്തം ച രാജാനം കാചം വംഗാധിപം തഥാ
23 സുഹ്മാനാം അധിപം ൈചവ േയ ച സാഗരവാസിനഃ
സർവാൻ േ ച്ഛ ഗണാംശ് ൈചവ വിജിേഗ്യ ഭരതർഷഭഃ
24 ഏവം ബഹുവിധാൻ േദശാൻ വിജിത്യ പവനാത്മജഃ
വസു േതഭ്യ ഉപാദായ ലൗഹിത്യം അഗമദ് ബലീ
25 സ സർവാൻ േ ച്ഛ നൃപതിൻ സാഗരദ്വീപവാസിനഃ
കരം ആഹാരയാം ആസ രത്നാനി വിവിധാനി ച
26 ചന്ദനാഗുരുവ ാണി മണിമുക്തം അനുത്തമം
കാഞ്ചനം രജതം വ ം വി മം ച മഹാധനം
27 സ േകാടിശതസംേഖ്യന ധേനന മഹതാ തദാ
അഭ്യവർഷദ് അേമയാത്മാ ധനവർേഷണ പാണ്ഡവം
28 ഇ സ്ഥം അഥാഗമ്യ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
നിേവദയാം ആസ തദാ ധർമരാജായ തദ് ധനം
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അധ്യായം 28

1 [വ്]
തൈഥവ സഹേദേവാ ഽപി ധർമരാേജന പൂജിതഃ
മഹത്യാ േസനയാ സാർധം യയൗ ദക്ഷിണാം ദിശം
2 സ ശൂരേസനാൻ കാർേത്സ്ന്യന പൂർവം ഏവാജയത് ഭുഃ
മത്സ്യരാജം ച കൗരേവ്യാ വേശ ചേ ബലാദ് ബലീ
3 അധിരാജാധിപം ൈചവ ദന്തവ ം മഹാഹേവ
ജിഗായ കരദം ൈചവ സ്വരാേജ്യ സംന്യേവശയത്
4 സുകുമാരം വേശ ചേ സുമി ം ച നരാധിപം
തൈഥവാപരമത്സ്യാംശ് ച വ്യജയത് സ പടച് ചരാൻ
5 നിഷാദഭൂമിം േഗാശൃംഗം പർവത വരം തഥാ
തരസാ വ്യജയദ് ധീമാഞ് േ ണിമന്തം ച പാർഥിവം
6 നവ രാ ം വിനിർജിത്യ കുന്തിേഭാജം ഉപാ വത്
ീതിപൂർവം ച തസ്യാസൗ തിജ ാഹ ശാസനം
7 തതശ് ചർമണ്വതീ കൂേല ജംഭകസ്യാത്മജം നൃപം
ദദർശ വാസുേദേവന േശഷിതം പൂർവൈവരിണാ
8 ചേ ത സ സം ാമം സഹ േഭാേജന ഭാരത
സ തം ആജൗ വിനിർജിത്യ ദക്ഷിണാഭിമുേഖാ യയൗ
9 കരാംസ് േതഭ്യ ഉപാദായ രത്നാനി വിവിധാനി ച
തതസ് ൈതർ ഏവ സഹിേതാ നർമദാം അഭിേതാ യയൗ
10 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ൈസേന്യന മഹതാ വൃതൗ
ജിഗായ സമേര വീരാവ് ആശ്വിേനയഃ താപവാൻ
11 തേതാ രത്നാന്യ് ഉപാദായ പുരീം മാഹിഷ്മതീം യയൗ
ത നീേലന രാജ്ഞാ സചേ യുദ്ധം നരർഷഭഃ
12 പാണ്ഡവഃ പരവീരഘ്നഃ സഹേദവഃ താപവാൻ
തേതാ ഽസ്യ സുമഹദ് യുദ്ധം ആസീദ് ഭീരു ഭയങ്കരം
13 ൈസന്യക്ഷയകരം ൈചവ ാണാനാം സംശയായ ച
ചേ തസ്യ ഹി സാഹായ്യം ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
14 തേതാ ഹയാ രഥാ നാഗാഃ പുരുഷാഃ കവചാനി ച
ദീപ്താനി വ്യദൃശ്യന്ത സഹേദവ ബേല തദാ
15 തതഃ സുസം ാന്ത മനാ ബഭൂവ കുരുനന്ദനഃ
േനാത്തരം തിവ ം ച ശേക്താ ഽഭൂജ് ജനേമജയ
16 [ജ്]
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കിമർഥം ഭഗവാൻ അഗ്നിഃ ത്യമിേ ാ ഽഭവദ് യുധി
സഹേദവസ്യ യജ്ഞാർഥം ഘടമാനസ്യ ൈവ ദ്വിജ
17 [വ്]
ത മാഹിഷ്മതീ വാസീ ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
യേത നിഗൃഹീേതാ ൈവ പുരസ്തത് പാരദാരികഃ

18 നീലസ്യ രാജ്ഞഃ പൂർേവഷാം ഉപനീതശ് ച േസാ ഽഭവത്
തദാ ാഹ്മണരൂേപണ ചരമാേണാ യദൃച്ഛയാ
19 തം തു രാജാ യഥാശാ ം അന്വശാദ് ധാർമികസ് തദാ
ജജ്വാല തതഃ േകാപാദ് ഭഗവാൻ ഹവ്യവാഹനഃ
20 തം ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മിേതാ രാജാ ജഗാമ ശിരസാ കവിം
ചേ സാദം ച തദാ തസ്യ രാേജ്ഞാ വിഭാവസുഃ
21 വേരണ ഛന്ദയാം ആസ തം നൃപം സ്വിഷ്ടകൃത്തമഃ
അഭയം ച സ ജ ാഹ സ്വൈസേന്യ ൈവ മഹീപതിഃ
22 തതഃ ഭൃതി േയ േക ചിദ് അജ്ഞാനാത് താം പുരീം നൃപാഃ
ജിഗീഷന്തി ബലാദ് രാജംസ് േത ദഹ്യന്തീഹ വഹ്നിനാ
23 തസ്യാം പുര്യാം തദാ ൈചവ മാഹിഷ്മത്യാം കുരൂദ്വഹ
ബഭൂവുർ അനഭി ാഹ്യാ േയാഷിതശ് ഛന്ദതഃ കില
24 ഏവം അഗ്നിർ വരം ാദാത് ീണാം അ തിവാരേണ
ൈസ്വരിണ്യസ് ത നാേര്യാ ഹി യേഥഷ്ടം ചരന്ത്യ് ഉത
25 വർജയന്തി ച രാജാനസ് തദ് രാ ം പുരുേഷാത്തമ
ഭയാദ് അേഗ്നർ മഹാരാജ തദാ ഭൃതി സർവദാ
26 സഹേദവസ് തു ധർമാത്മാ ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ ഭയാർദിതം
പരീതം അഗ്നിനാ രാജൻ നാകമ്പത യഥാ ഗിരിഃ
27 ഉപ ശ്യ ശുചിർ ഭൂത്വാ േസാ ഽ വീത് പാവകം തതഃ
ത്വദർേഥാ ഽയം സമാരംഭഃ കൃഷ്ണവർത്മൻ നേമാ ഽ േത
28 മുഖം ത്വം അസി േദവാനാം യജ്ഞസ് ത്വം അസി പാവക
പാവനാത് പാവകശ് ചാസി വഹനാദ് ധവ്യവാഹനഃ
29 േവദാസ് ത്വദർഥം ജാതാശ് ച ജാതേവദാസ് തേതാ ഹ്യ് അസി
യജ്ഞവിഘ്നം ഇമം കർതും നാർഹസ് ത്വം ഹവ്യവാഹന
30 ഏവം ഉക്ത്വാ തു മാേ യഃ കുൈശർആസ്തീര്യ േമദിനീം
വിധിവത് പുരുഷവ്യാ ഃ പാവകം ത പാവിശത്
31 മുേഖ സർവൈസന്യസ്യ ഭീേതാദ്വിഗ്നസ്യ ഭാരത
ന ൈചനം അത്യഗാദ് വഹ്നിർ േവലാം ഇവ മേഹാദധിഃ
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32 തം അേഭ്യത്യ ശൈനർ വഹ്നിർ ഉവാച കുരുനന്ദനം
സഹേദവം നൃണാം േദവം സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
33 ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ കൗരവ്യ ജിജ്ഞാേസയം കൃതാ മയാ
േവദ്മി സർവം അഭി ായം തവ ധർമസുതസ്യ ച
34 മയാ തു രക്ഷിതേവ്യയം പുരീ ഭരതസത്തമ
യാവദ് രാേജ്ഞാ ഽസ്യ നീലസ്യ കുലവംശധരാ ഇതി
ഈപ്സിതം തു കരിഷ്യാമി മനസസ് തവ പാണ്ഡവ
35 തത ഉത്ഥായ ഹൃഷ്ടാത്മാ ാഞ്ജലിഃ ശിരസാനതഃ
പൂജയാം ആസ മാേ യഃ പാവകം പുരുഷർഷഭഃ
36 പാവേക വിനിവൃേത്ത തു നീേലാ രാജാഭ്യയാത് തദാ
സത്കാേരണ നരവ്യാ ം സഹേദവം യുധാം പതിം
37 തിഗൃഹ്യ ച താം പൂജാം കേര ച വിനിേവശ്യ തം
മാ ീ സുതസ് തതഃ ായാദ് വിജയീ ദക്ഷിണാം ദിശം
38 ൈ പുരം സ വേശ കൃത്വാ രാജാനം അമിതൗജസം
നിജ ാഹ മഹാബാഹുസ് തരസാ േപാതേനശ്വരം
39 ആഹൃതിം കൗശികാചാര്യം യേത്നന മഹതാ തതഃ
വേശ ചേ മഹാബാഹുഃ സുരാ ാധിപതിം തഥാ
40 സുരാ വിഷയസ്ഥശ് ച േ ഷയാം ആസ രുക്മിേണ
രാേജ്ഞ േഭാജകടസ്ഥായ മഹാമാ ായ ധീമേത
41 ഭീഷ്മകായ സ ധർമാത്മാ സാക്ഷാദ് ഇ സഖായ ൈവ
സ ചാസ്യ സസുേതാ രാജൻ തിജ ാഹ ശാസനം
42 ീതിപൂർവം മഹാബാഹുർ വാസുേദവം അേവക്ഷ്യ ച
തതഃ സ രത്നാന്യ് ആദായ പുനഃ ായാദ് യുധാം പതിഃ
43 തതഃ ശൂർപാരകം ൈചവ ഗണം േചാപകൃതാഹ്വയം
വേശ ചേ മഹാേതജാ ദണ്ഡകാംശ് ച മഹാബലഃ
44 സാഗരദ്വീപവാസാംശ് ച നൃപതീൻ േ ച്ഛ േയാനിജാൻ
നിഷാദാൻ പുരുഷാദാംശ് ച കർണ ാവരണാൻ അപി
45 േയ ച കാലമുഖാ നാമ നരാ രാക്ഷസേയാനയഃ
കൃത്സ്നം േകാല്ല ഗിരിം ൈചവ മുരചീ പത്തനം തഥാ
46 ദ്വീപം താ ാഹ്വയം ൈചവ പർവതം രാമകം തഥാ
തിമിംഗിലം ച നൃപതിം വേശ ചേ മഹാമതിഃ
47 ഏകപാദാംശ് ച പുരുഷാൻ േകവലാൻ വനവാസിനഃ
നഗരീം സഞ്ജയന്തീം ച പിച്ഛണ്ഡം കരഹാടകം
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ദൂൈതർ ഏവ വേശ ചേ കരം ൈചനാൻ അദാപയത്
48 പാണ്ഡ്യാംശ് ച വിദാംശ് ൈചവ സഹിതാംശ് േചാ േകരൈലഃ
അ ാംസ് തലവനാംശ് ൈചവ കലിംഗാൻ ഓ കർണികാൻ
49 അന്താഖീം ൈചവ േരാമാം ച യവനാനാം പുരം തഥാ
ദൂൈതർ ഏവ വേശ ചേ കരം ൈചനാൻ അദാപയത്
50 ഭരു കച്ഛം ഗേതാ ധീമാൻ ദൂതാൻ മാ വതീസുതഃ
േ ഷയാം ആസ രാേജ പൗലസ്ത്യായ മഹാത്മേന
വിഭീഷണായ ധർമാത്മാ ീതിപൂർവം അരിന്ദമഃ
51 സ ചാസ്യ തിജ ാഹ ശാസനം ീതിപൂർവകം
തച് ച കാലകൃതം ധീമാൻ അന്വമന്യത സ ഭുഃ
52 തതഃ സേ ഷയാം ആസ രത്നാനി വിവിധാനി ച
ചന്ദനാഗുരുമുഖ്യാനി ദിവ്യാന്യ് ആഭരണാനി ച
53 വാസാംസി ച മഹാർഹാണി മണീംശ് ൈചവ മഹാധനാൻ
ന്യവർതത തേതാ ധീമാൻ സഹേദവഃ താപവാൻ
54 ഏവം നിർജിത്യ തരസാ സാേന്ത്വന വിജേയന ച
കരദാൻ പാർഥിവാൻ കൃത്വാ ത്യാഗച്ഛദ് അരിന്ദമഃ
55 ധർമരാജായ തത് സർവം നിേവദ്യ ഭരതർഷഭ
കൃതകർമാ സുഖം രാജന്ന് ഉവാസ ജനേമജയ
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അധ്യായം 29

1 [വ്]
നകുലസ്യ തു വക്ഷ്യാമി കർമാണി വിജയം തഥാ
വാസുേദവ ജിതാം ആശാം യഥാസൗ വ്യജയത് ഭുഃ
2 നിര്യായ ഖാണ്ഡവ സ്ഥാത് തീചീം അഭിേതാ ദിശം
ഉദ്ദിശ്യ മതിമാൻ ായാൻ മഹത്യാ േസനയാ സഹ
3 സിംഹനാേദന മഹതാ േയാധാനാം ഗർജിേതന ച
രഥേനമി നിനാൈദശ് ച കമ്പയൻ വസുധാം ഇമാം
4 തേതാ ബഹുധനം രമ്യം ഗവാശ്വധനധാന്യവത്
കാർതിേകയസ്യ ദയിതം േരാഹീതകം ഉപാ വത്
5 ത യുദ്ധം മഹദ് വൃത്തം ശൂൈരർ മത്തമയൂരൈകഃ
മരു ഭൂമിം ച കാർേത്സ്ന്യന തൈഥവ ബഹു ധാന്യകം
6 ൈശരീഷകം മേഹച്ഛം ച വേശ ചേ മഹാദ തിഃ
ശിബീംസ് ിഗർതാൻ അംബഷ്ഠാൻ മാലവാൻ പഞ്ച കർപടാൻ
7 തഥാ മധ്യമികായാംശ് ച വാടധാനാൻ ദ്വിജാൻ അഥ
പുനശ് ച പരിവൃത്യാഥ പുഷ്കരാരണ്യവാസിനഃ
8 ഗണാൻ ഉത്സവ സേങ്കതാൻ വ്യജയത് പുരുഷർഷഭ
സി കൂലാ ിതാ േയ ച ാമേണയാ മഹാബലാഃ
9 ശൂ ാഭീര ഗണാശ് ൈചവ േയ ചാ ിത്യ സരസ്വതീം
വർതയന്തി ച േയ മൈത്സ്യർ േയ ച പർവതവാസിനഃ
10 കൃത്സ്നം പഞ്ചനദം ൈചവ തൈഥവാപരപര്യടം
ഉത്തരേജ്യാതികം ൈചവ തഥാ വൃണ്ഡാടകം പുരം
ദ്വാരപാലം ച തരസാ വേശ ചേ മഹാദ തിഃ
11 രമഠാൻ ഹാരഹൂണാംശ് ച തീച്യാശ് ൈചവ േയ നൃപാഃ
താൻ സർവാൻ സ വേശ ചേ ശാസനാദ് ഏവ പാണ്ഡവഃ
12 ത സ്ഥഃ േ ഷയാം ആസ വാസുേദവായ ചാഭിഭുഃ
സ ചാസ്യ ദശഭീ രാൈജ്യഃ തിജ ാഹ ശാസനം
13 തതഃ ശാകലം അേഭ്യത്യ മ ാണാം പുടേഭദനം
മാതുലം ീതിപൂർേവണ ശല്യം ചേ വേശ ബലീ
14 സ തസ്മിൻ സത്കൃേതാ രാജ്ഞാ സത്കാരാർേഹാ വിശാം പേത
രത്നാനി ഭൂരീണ്യ് ആദായ സ തേസ്ഥയുധാം പതിഃ
15 തതഃ സാഗരകുക്ഷിസ്ഥാൻ േ ച്ഛാൻ പരമദാരുണാൻ
പ വാൻ ബർബരാംശ് ൈചവ താൻ സർവാൻ അനയദ് വശം
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16 തേതാ രത്നാന്യ് ഉപാദായ വേശ കൃത്വാ ച പാർഥിവാൻ
ന്യവർതത നരേ േഷ്ഠാ നകുലശ് ചി മാർഗവിത്
17 കരഭാണാം സഹ ാണി േകാശം തസ്യ മഹാത്മനഃ
ഊഹുർ ദശ മഹാരാജ കൃ ാദ് ഇവ മഹാധനം
18 ഇ സ്ഥഗതം വീരം അേഭ്യത്യ സ യുധിഷ്ഠിരം
തേതാ മാ ീ സുതഃ ീമാൻ ധനം തൈസ്മ ന്യേവദയത്
19 ഏവം തീചീം നകുേലാ ദിശം വരുണപാലിതാം
വിജിേഗ്യ വാസുേദേവന നിർജിതാം ഭരതർഷഭഃ
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അധ്യായം 30

1 [വ്]
രക്ഷണാദ് ധർമരാജസ്യ സത്യസ്യ പരിപാലനാത്
ശ ണാം ക്ഷപണാച് ൈചവ സ്വകർമനിരതാഃ ജാഃ
2 ബലീനാം സമ്യഗ് ആദാനാദ് ധർമതശ് ചാനുശാസനാത്
നികാമവർഷീ പർജന്യഃ സ്ഫീേതാ ജനപേദാ ഽഭവത്
3 സർവാരംഭാഃ സു വൃത്താ േഗാരക്ഷം കർഷണം വനിക്
വിേശഷാത് സർവം ഏൈവതത് സഞ്ജേജ്ഞ രാജകർമണഃ
4 ദസ േഭ്യാ വഞ്ചേകേഭ്യാ വാ രാജൻ തി പര രം
രാജവല്ലഭതശ് ൈചവ നാ യന്ത മൃഷാ ഗിരഃ
5 അവർഷം ചാതിവർഷം ച വ്യാധിപാവക മൂർഛനം
സർവം ഏതത് തദാ നാസീദ് ധർമനിേത്യ യുധിഷ്ഠിേര
6 ിയം കർതും ഉപസ്ഥാതും ബലികർമ സ്വഭാവജം
അഭിഹർതും നൃപാ ജ ർ നാൈന്യഃ കാൈര്യഃ പൃഥക് പൃഥക്
7 ധർൈമ്യർ ധനാഗൈമസ് തസ്യ വവൃേധ നിചേയാ മഹാൻ
കർതും യസ്യ ന ശേക്യതക്ഷേയാ വർഷശൈതർ അപി
8 സ്വേകാശസ്യ പരീമാണം േകാഷ്ഠസ്യ ച മഹീപതിഃ
വിജ്ഞായ രാജാ കൗേന്തേയാ യജ്ഞാൈയവ മേനാ ദേധ
9 സുഹൃദശ് ൈചവ തം സർേവ പൃഥക് ച സഹ ചാ വൻ
യജ്ഞകാലസ് തവ വിേഭാ ിയതാം അ സാ തം
10 അൈഥവം വതാം ഏവ േതഷാം അഭ്യായയൗ ഹരിഃ
ഋഷിഃ പുരാേണാ േവദാത്മാ ദൃശ്യശ് ചാപി വിജാനതാം
11 ജഗതസ് ത ഷാം േ ഷ്ഠഃ ഭവശ് ചാപ്യയശ് ച ഹ
ഭൂതഭവ്യ ഭവൻ നാഥഃ േകശവഃ േകശി സൂദനഃ
12 ാകാരഃ സർവവൃഷ്ണീനാം ആപത്സ്വ് അഭയേദാ ഽരിഹാ
ബലാധികാേര നിക്ഷിപ്യ സംഹത്യാനക ദു ഭിം
13 ഉച്ചാവചം ഉപാദായ ധർമരാജായ മാധവഃ
ധനൗഘം പുരുഷവ്യാേ ാ ബേലന മഹതാ വൃതഃ
14 തം ധനൗഘം അപര്യന്തം രത്നസാഗരം അക്ഷയം
നാദയൻ രഥേഘാേഷണ വിേവശ പുേരാത്തമം
15 അസൂര്യം ഇവ സൂേര്യണ നിവാതം ഇവ വായുനാ
കൃേഷ്ണന സമുേപേതന ജഹൃേഷ ഭാരതം പുരം
16 തം മുദാഭിസമാഗമ്യ സത്കൃത്യ ച യഥാവിധി
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സ ഷ്ട്വാ കുശലം ൈചവ സുഖാസീനം യുധിഷ്ഠിരഃ
17 ധൗമ്യ ൈദ്വപായന മുൈഖർ ഋത്വിഗ്ഭിഃ പുരുഷർഷഭ
ഭീമാർജുനയൈമശ് ചാപി സഹിതഃ കൃഷ്ണം അ വീത്
18 ത്വത്കൃേത പൃഥിവീ സർവാ മദ് വേശ കൃഷ്ണ വർതേത
ധനം ച ബഹു വാർേഷ്ണയ ത്വത് സാദാദ് ഉപാർജിതം
19 േസാ ഽഹം ഇച്ഛാമി തത് സർവം വിധിവദ് േദവകീ സുത
ഉപേയാ ം ദ്വിജാേ ്യഷു ഹവ്യവാേഹ ച മാധവ
20 തദ് അഹം യ ം ഇച്ഛാമി ദാശാർഹ സഹിതസ് ത്വയാ
അനുൈജശ് ച മഹാബാേഹാ തൻ മാനുജ്ഞാതും അർഹസി
21 സ ദീക്ഷാപയ േഗാവിന്ദ ത്വം ആത്മാനം മഹാഭുജ
ത്വയീഷ്ടവതി ദാശാർഹ വിപാപ്മാ ഭവിതാ ഹ്യ് അഹം
22 മാം വാപ്യ് അഭ്യനുജാനീഹി സൈഹഭിർ അനുൈജർ വിേഭാ
അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ കൃഷ്ണ ാ യാം തും ഉത്തമം
23 തം കൃഷ്ണഃ ത വാേചദം ബഹൂക്ത്വാ ഗുണവിസ്തരം
ത്വം ഏവ രാജശാർദൂല സ ാഡ് അർേഹാ മഹാ തും
സ ാ ഹി ത്വയാ ാേപ്ത കൃതകൃത്യാസ് തേതാ വയം
24 യജസ്വാഭീപ്സിതം യജ്ഞം മയി േ യസ്യ് അവസ്ഥിേത
നിയുങ്ക്ഷ്വ ചാപി മാം കൃേത്യ സർവം കർതാസ്മി േത വചഃ
25 [യ്]
സഫലഃ കൃഷ്ണ സങ്കൽപഃ സിദ്ധിശ് ച നിയതാ മമ
യസ്യ േമ ത്വം ഹൃഷീേകശയേഥപ്സിതം ഉപസ്ഥിതഃ
26 [വ്]
അനുജ്ഞാതസ് തു കൃേഷ്ണന പാണ്ഡേവാ ാതൃഭിഃ സഹ
ഈഹിതും രാജസൂയായ സാധനാന്യ് ഉപച േമ
27 തതആജ്ഞാപയാം ആസ പാണ്ഡേവാ ഽരിനിബർഹണഃ
സഹേദവം യുധാം േ ഷ്ഠം മ ിണശ് ൈചവ സർവശഃ
28 അസ്മിൻ തൗ യേഥാക്താനി യജ്ഞാംഗാനി ദ്വിജാതിഭിഃ
തേഥാപകരണം സർവം മംഗലാനി ച സർവശഃ
29 അധിയജ്ഞാംശ് ച സംഭാരാൻ ധൗേമ്യാക്താൻക്ഷി ം ഏവ ഹി
സമാനയ പുരുഷാ യഥാേയാഗം യഥാ മം
30 ഇ േസേനാ വിേശാകശ് ച പൂരുശ് ചാർജുന സാരഥിഃ
അന്നാദ്യാഹരേണ യുക്താഃ സ മത് ിയകാമ്യയാ
31 സർവകാമാശ് ച കാര്യന്താം രസഗന്ധസമന്വിതാഃ
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മേനാഹരാഃ ീതികരാ ദ്വിജാനാം കുരുസത്തമ
32 തദ് വാക്യസമകാലം തു കൃതം സർവം അേവദയത്
സഹേദേവാ യുധാം േ േഷ്ഠാ ധർമരാേജ മഹാത്മനി
33 തേതാ ൈദ്വപായേനാ രാജന്ന് ഋത്വിജഃ സമുപാനയത്
േവദാൻ ഇവ മഹാഭാഗാൻ സാക്ഷാൻ മൂർതിമേതാ ദ്വിജാൻ
34 സ്വയം ഹ്മത്വം അകേരാത് തസ്യ സത്യവതീ സുതഃ
ധനഞ്ജയാനാം ഋഷഭഃ സുസാമാ സാമേഗാ ഽഭവത്
35 യാജ്ഞവൽേക്യാ ബഭൂവാഥ ഹ്മിേഷ്ഠാ ഽധ്വര സത്തമഃ
ൈപേലാ േഹാതാ വേസാഃ പുേ ാ ധൗേമ്യന സഹിേതാ ഽഭവത്
36 ഏേതഷാം ശിഷ്യവർഗാശ് ച പു ാശ് ച ഭരതർഷഭ
ബഭൂവുർ േഹാ ഗാഃ സർേവ േവദേവദാംഗപാരഗാഃ
37 േത വാചയിത്വാ പുണ്യാഹംഈഹയിത്വാ ച തം വിധിം
ശാേ ാക്തം േയാജയാം ആസുസ് തദ് േദവയജനം മഹത്
38 ത ച ർ അനുജ്ഞാതാഃ ശരണാന്യ് ഉത ശിൽപിനഃ
രത്നവന്തി വിശാലാനി േവശ്മാനീവ ദിവൗകസാം
39 തതആജ്ഞാപയാം ആസസ രാജാ രാജസത്തമഃ
സഹേദവം തദാ സേദ്യാ മ ിണം കുരുസത്തമഃ
40 ആമ ണാർഥം ദൂതാംസ് ത്വം േ ഷയസ്വാശുഗാൻ തം
ഉപ ത്യ വേചാ രാേജ്ഞാ സ ദൂതാൻ ാഹിേനാത് തദാ
41 ആമ യധ്വം രാേ ഷു ാഹ്മണാൻ ഭൂമിപാൻ അപി
വിശശ് ച മാന്യാഞ് ശൂ ാംശ് ച സർവാൻആനയേതതി ച
42 േത സർവാൻ പൃഥിവീപാലാൻ പാണ്ഡേവയസ്യ ശാസനാത്
ആമ യാം ബഭൂവുശ് ച േ ഷയാം ആസ ചാപരാൻ
43 തതസ് േത തു യഥാകാലം കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
ദീക്ഷയാം ച ിേര വി ാ രാജസൂയായ ഭാരത
44 ദീക്ഷിതഃ സ തു ധർമാത്മാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ജഗാമ യജ്ഞായതനം വൃേതാ വിൈ ഃ സഹ ശഃ
45 ാതൃഭിർജ്ഞാതിഭിശ് ൈചവ സുഹൃദ്ഭിഃ സചിൈവസ് തഥാ
ക്ഷ ിൈയശ് ച മനുേഷ്യ നാനാേദശസമാഗൈതഃ
അമാൈത്യശ് ച നൃപേ േഷ്ഠാ ധർേമാ വി ഹവാൻ ഇവ
46 ആജ ർ ാഹ്മണാസ് ത വിഷേയഭ്യസ് തതസ് തതഃ
സർവവിദ്യാസു നിഷ്ണാതാ േവദേവദാംഗപാര ഗാഃ
47 േതഷാം ആവസഥാംശ് ച ർ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
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ബഹ്വ് അന്നാഞ് ശയൈനർ യുക്താൻ സഗണാനാം പൃഥക് പൃഥക്
സർവർതുഗുണസമ്പന്നാഞ് ശിൽപിേനാ ഽഥ സഹ ശഃ
48 േതഷു േത ന്യവസൻ രാജൻ ാഹ്മണാ ഭൃശസത്കൃതാഃ
കഥയന്തഃ കഥാ ബഹ്വീഃ പശ്യേന്താ നടനർതകാൻ
49 ഭുഞ്ജതാം ൈചവ വി ാണാം വദതാം ച മഹാസ്വനഃ
അനിശം യേത സ്മാ മുദിതാനാം മഹാത്മനാം
50 ദീയതാം ദീയതാം ഏഷാം ഭുജ്യതാം ഭുജ്യതാം ഇതി
ഏവം കാരാഃ സഞ്ജൽപാഃ യേന്ത സ്മാ നിത്യശഃ
51 ഗവാം ശതസഹ ാണി ശയനാനാം ച ഭാരത
രുക്മസ്യ േയാഷിതാം ൈചവ ധർമരാജഃ പൃഥഗ് ദദൗ
52 ാവർതൈതവം യജ്ഞഃ സ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
പൃഥിവ്യാം ഏകവീരസ്യ ശ േസ്യവ ിവിഷ്ടേപ
53 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ േ ഷയാം ആസ പാണ്ഡവം
നകുലം ഹാസ്തിനപുരം ഭീഷ്മായ ഭരതർഷഭ
54 േ ാണായ ധൃതരാ ായ വിദുരായ കൃപായ ച
ാതൄണാം ൈചവ സർേവഷാം േയ ഽനുരക്താ യുധിഷ്ഠിര
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അധ്യായം 31

1 [വ്]
സ ഗത്വാ ഹാസ്തിനപുരം നകുലഃ സമിതിഞ്ജയഃ
ഭീഷ്മം ആമ യാം ആസ ധൃതരാ ം ച പാണ്ഡവഃ
2 യയുഃ ീതമനേസാ യജ്ഞം ഹ്മ പുരഃസരാഃ
സം ത്യ ധർമരാജസ്യ യജ്ഞം യജ്ഞവിദസ് തദാ
3 അേന്യ ച ശതശസ് തുൈഷ്ടർ മേനാഭിർ മനുജർഷഭ
കാമാഃ സഭാം ൈചവ ധർമരാജം ച പാണ്ഡവം

4 ദിഗ്ഭ്യഃ സർേവ സമാേപതുഃ പാർഥിവാസ് ത ഭാരത
സമുപാദായ രത്നാനി വിവിധാനി മഹാന്തി ച
5 ധൃതരാ ശ് ച ഭീഷ്മശ് ച വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
ദുേര്യാധന പുേരാഗാശ് ച ാതരഃ സർവ ഏവ േത
6 സത്കൃത്യാമ ിതാഃ സർേവ ആചാര്യ മുഖാ നൃപാഃ
ഗാന്ധാരരാജഃ സുബലഃ ശകുനിശ് ച മഹാബലഃ
7 അചേലാ വൃഷകശ് ൈചവ കർണശ് ച രഥിനാം വരഃ
ഋതഃ ശേല്യാ മ രാേജാ ബാ ികശ് ച മഹാരഥഃ
8 േസാമദേത്താ ഽഥ കൗരേവ്യാ ഭൂരിർ ഭൂരി വാഃ ശലഃ
അശ്വത്ഥാമാ കൃേപാ േ ാണഃ ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
9 യജ്ഞേസനഃ സപു ശ് ച ശാല്വശ് ച വസുധാധിപഃ
ാഗ്േജ്യാതിഷശ് ച നൃപതിർ ഭഗദേത്താ മഹായശാഃ
10 സഹ സർൈവസ് തഥാ േ ൈച്ഛഃ സാഗരാനൂപവാസിഭിഃ
പാർവതീയാശ് ച രാജാേനാ രാജാ ൈചവ ബൃഹദ്ബലഃ
11 പൗ േകാ വാസുേദവശ് ച വംഗഃ കാലിംഗകസ് തഥാ
ആകർഷഃ കുന്തലശ് ൈചവ വാനവാസ്യാ കാസ് തഥാ
12 വിഡാഃ സിംഹലാശ് ൈചവ രാജാ കാശ്മീരകസ് തഥാ
കുന്തിേഭാേജാ മഹാേതജാഃ സുഹ്മശ് ച സുമഹാബലഃ
13 ബാ ികാശ് ചാപേര ശൂരാ രാജാനഃ സർവ ഏവ േത
വിരാടഃ സഹ പുൈ ശ് ച മാേചല്ലശ് ച മഹാരഥഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച നാനാജനപേദശ്വരാഃ
14 ശിശുപാേലാ മഹാവീര്യഃ സഹ പുേ ണ ഭാരത
ആഗച്ഛത് പാണ്ഡേവയസ്യ യജ്ഞം സം ാമദുർമദഃ
15 രാമശ് ൈചവാനിരുദ്ധശ് ച ബ ശ് ച സഹസാ രണഃ
ഗദ ദ മ്ന സാംബാശ് ച ചാരു േദഷ്ണശ് ച വീര്യവാൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 11 19

16 ഉൽമുേകാ നിശഠശ് ൈചവ വീരഃ ാദ മ്നിർ ഏവ ച
വൃഷ്ണേയാ നിഖിേലനാേന്യ സമാജ ർ മഹാരഥാഃ
17 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ രാജാേനാ മധ്യേദശജാഃ
ആജ ഃ പാ പു സ്യ രാജസൂയം മഹാ തും
18 ദദുസ് േതഷാം ആവസഥാൻ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
ബഹു കക്ഷ്യാന്വിതാൻ രാജൻ ദീർഘികാ വൃക്ഷേശാഭിതാൻ
19 തഥാ ധർമാത്മജസ് േതഷാം ചേ പൂജാം അനുത്തമാം
സത്കൃതാശ് ച യേഥാദ്ദിഷ്ടാഞ് ജ ർ ആവസഥാൻ നൃപാഃ
20 ൈകലാസശിഖര ഖ്യാൻ മേനാജ്ഞാൻ വ്യഭൂഷിതാൻ
സർവതഃ സംവൃതാൻ ഉൈച്ചഃ ാകാൈരഃ സുകൃൈതഃ സിൈതഃ
21 സുവർണജാലസംവീതാൻ മണികുട്ടിമ േശാഭിതാൻ
സുഖാേരാഹണ േസാപാനാൻ മഹാസനപരിച്ഛദാൻ
22 ഗ്ദാമ സമവഛന്നാൻ ഉത്തമാഗുരു ഗന്ധിനഃ
ഹംസാംശു വർണസദൃശാൻആേയാജനസുദർശനാൻ
23 അസംബാധാൻ സമദ്വാരാൻ യുതാൻ ഉച്ചാവൈചർ ഗുൈണഃ
ബഹുധാതുപിനദ്ധാംഗാൻ ഹിമവച്ഛിഖരാൻ ഇവ
24 വി ാന്താസ് േത തേതാ ഽപശ്യൻ ഭൂമിപാ ഭൂരിദക്ഷിണം
വൃതം സദൈസ്യർ ബഹുഭിർ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
25 തത് സേദാ പാർഥിൈവഃ കീർണം ാഹ്മൈണശ് ച മഹാത്മഭിഃ
ാജേത സ്മ തദാ രാജൻ നാകപൃഷ്ഠം ഇവാമൈരഃ
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അധ്യായം 32

1 [വ്]
പിതാ മഹം ഗുരും ൈചവ ത ദ്ഗമ്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭിവാദ്യ തേതാ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
ഭീഷ്മം േ ാണം കൃപം ൗണിം ദുേര്യാധന വിവിംശതീ
2 അസ്മിൻ യേജ്ഞ ഭവേന്താ മാം അനുഗൃഹ്ണ സർവശഃ
ഇദം വഃ സ്വം അഹം ൈചവ യദ് ഇഹാസ്തി ധനം മമ
ീണയ ഭവേന്താ മാം യേഥഷ്ടം അനിയ ിതാഃ
3 ഏവം ഉക്ത്വാ സ താൻ സർവാൻ ദീക്ഷിതഃ പാണ്ഡവാ ജഃ
യുേയാജ ഹ യഥാേയാഗം അധികാേരഷ്വ് അനന്തരം
4 ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാധികാേരഷു ദുഃശാസനം അേയാജയത്
പരി േഹ ാഹ്മണാനാം അശ്വത്ഥാമാനം ഉക്തവാൻ
5 രാജ്ഞാം തു തിപൂജാർഥം സഞ്ജയം സംന്യേയാജയത്
കൃതാകൃത പരിജ്ഞാേന ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാമതീ
6 ഹിരണ്യസ്യ സുവർണസ്യ രത്നാനാം ചാന്വേവക്ഷേണ
ദക്ഷിണാനാം ച ൈവ ദാേന കൃപം രാജാ ന്യേയാജയത്
തഥാന്യാൻ പുരുഷവ്യാ ാംസ് തസ്മിംസ് തസ്മിൻ ന്യേയാജയത്
7 ബാ ിേകാ ധൃതരാ ശ് ച േസാമദേത്താ ജയ ഥഃ
നകുേലന സമാനീതാഃ സ്വാമിവത് ത േരമിേര
8 ക്ഷത്താ വ്യയകരസ് ത്വ് ആസീദ് വിദുരഃ സർവധർമവിത്
ദുേര്യാധനസ് ത്വ് അർഹണാനി തിജ ാഹ സർവശഃ
9 സർവേലാകഃ സമാവൃത്തഃ പി ീഷുഃ ഫലം ഉത്തമം
കാമഃ സഭാം ൈചവ ധർമരാജം ച പാണ്ഡവം

10 ന കശ് ചിദ് ആഹരത് ത സഹ ാവരം അർഹണം
രൈത്നശ് ച ബഹുഭിസ് ത ധർമരാജം അവർധയൻ
11 കഥം നു മമ കൗരേവ്യാ രത്നദാൈനഃ സമാ യാത്
യജ്ഞം ഇത്യ് ഏവ രാജാനഃ ർധമാനാ ദദുർ ധനം
12 ഭവൈനഃ സവിമാനാൈ ഃ േസാദർൈകർ ബലസംവൃൈതഃ
േലാകരാജ വിമാൈനശ് ച ാഹ്മണാവസൈഥഃ സഹ
13 കൃൈതർആവസൈഥർ ദിൈവ്യർ വിമാന തിൈമസ് തഥാ
വിചിൈ രത്നവദ്ഭിശ് ച ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുൈതഃ
14 രാജഭിശ് ച സമാവൃൈത്തർഅതീവ ീസമൃദ്ധിഭിഃ
അേശാഭത സേദാ രാജൻ കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
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15 ഋദ്ദ്യാ ച വരുണം േദവം ർധമാേനാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഷഡ് അഗ്നിനാഥ യേജ്ഞന േസാ ഽയജദ് ദക്ഷിണാവതാ
സർവാഞ് ജനാൻ സർവകാൈമഃ സമൃൈദ്ധർ സമതർപയത്
16 അന്നവാൻ ബഹുഭക്ഷ്യശ് ച ഭുക്തവജ് ജനസംവൃതഃ
രേത്നാപഹാര കർമേണ്യാ ബഭൂവ സ സമാഗമഃ
17 ഇഡാജ്യ േഹാമാഹുതിഭിർ മ ശിക്ഷാ സമന്വിൈതഃ
തസ്മിൻ ഹി തതൃപുർ േദവാസ് തേത യേജ്ഞ മഹർഷിഭിഃ
18 യഥാ േദവാസ് തഥാ വി ാ ദക്ഷിണാന്ന മഹാധൈനഃ
തതൃപുഃ സർവവർണാശ് ച തസ്മിൻ യേജ്ഞ മുദാന്വിതാഃ
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അധ്യായം 33

1 [വ്]
തേതാ ഽഭിേഷചനീേയ ഽഹ്നി ാഹ്മണാ രാജഭിഃ സഹ
അന്തർ േവദീം വിവിശുഃ സത്കാരാർഥം മഹർഷയഃ
2 നാരദ മുഖാസ് തസ്യാം അന്തർ േവദ്യാം മഹാത്മനഃ
സമാസീനാഃ ശുശുഭിേര സഹ രാജർഷിഭിസ് തദാ
3 സേമതാ ഹ്മഭവേന േദവാ േദവർഷേയാ യഥാ
കർമാന്തരം ഉപാസേന്താ ജജൽപുർ അമിതൗജസഃ
4 ഇദം ഏവം ന ചാപ്യ് ഏവം ഏവം ഏതൻ ന ചാന്യഥാ
ഇത്യ് ഊചുർ ബഹവസ് ത വിതണ്ഡാനാഃ പര രം
5 കൃശാൻ അർഥാംസ് തഥാ േക ചിദ് അകൃശാംസ് ത കുർവേത
അകൃശാംശ് ച കൃശാംശ് ച ർ േഹതുഭിഃ ശാ നിശ്ചിൈതഃ
6 ത േമധാവിനഃ േക ചിദ് അർഥം അൈന്യഃ പൂരിതം
വിചിക്ഷിപുർ യഥാ േശ്യനാ നേഭാഗതം ഇവാമിഷം
7 േക ചിദ് ധർമാർഥസംയുക്താഃ കഥാസ് ത മഹാ താഃ
േരമിേര കഥയന്തശ് ച സർവേവദവിദാം വരാഃ
8 സാ േവദിർ േവദസമ്പൈന്നർ േദവദ്വിജ മഹർഷിഭിഃ
ആബഭാേസ സമാകീർണാ നക്ഷൈ ർ ദ്യൗർ ഇവാമലാ
9 ന തസ്യാം സമിധൗ ശൂ ഃ കശ് ചിദ് ആസീൻ ന ചാ തഃ
അന്തർ േവദ്യാം തദാ രാജൻ യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
10 താം തു ലക്ഷ്മീവേതാ ലക്ഷ്മീം തദാ യജ്ഞവിധാനജാം
തുേതാഷ നാരദഃ പശ്യൻ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
11 അഥ ചിന്താം സമാേപേദ സ മുനിർ മനുജാധിപ
നാരദസ് തം തദാ പശ്യൻ സർവക്ഷ സമാഗമം
12 സസ്മാര ച പുരാവൃത്താം കഥാം താം ഭരതർഷഭ
അംശാവതരേണ യാസൗ ഹ്മേണാ ഭവേന ഽഭവത്
13 േദവാനാം സംഗമം തം തു വിജ്ഞായ കുരുനന്ദന
നാരദഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷം സസ്മാര മനസാ ഹരിം
14 സാക്ഷാത് സ വിബുധാരിഘ്നഃ ക്ഷേ നാരായേണാ വിഭുഃ
തിജ്ഞാം പാലയൻ ധീമാഞ് ജാതഃ പരപുരഞ്ജയഃ
15 സന്ദിേദശ പുരാ േയാ ഽസൗ വിബുധാൻ ഭൂതകൃത് സ്വയം
അേന്യാന്യം അഭിനിഘ്നന്തഃ പുനർ േലാകാൻ അവാപ്സ്യഥ
16 ഇതി നാരായണഃ ശംഭുർ ഭഗവാഞ് ജഗതഃ ഭുഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 11 23

ആദിശ്യ വിബുധാൻ സർവാൻ അജായത യദുക്ഷേയ
17 ക്ഷിതാവ് അന്ധകവൃഷ്ണീണാം വംേശ വംശഭൃതാം വരഃ
പരയാ ശുശുേഭ ലക്ഷ്മ്യാ നക്ഷ ാണാം ഇേവാഡുരാട്
18 യസ്യ ബാഹുബലം േസ ാഃ സുരാഃ സർവ ഉപാസേത
േസാ ഽയം മാനുഷവൻ നാമ ഹരിർ ആേസ്ത ഽരിമർദനഃ
19 അേഹാ ബത മഹദ് ഭൂതം സ്വയംഭൂർ യദ് ഇദം സ്വയം
ആദാസ്യതി പുനഃ ക്ഷ ം ഏവം ബലസമന്വിതം
20 ഇത്യ് ഏതാം നാരദശ് ചിന്താം ചിന്തയാം ആസ ധർമവിത്
ഹരിം നാരായണംജ്ഞാത്വാ യൈജ്ഞർഈഡ്യം തംഈശ്വരം
21 തസ്മിൻ ധർമവിദാം േ േഷ്ഠാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
മഹാധ്വേര മഹാബുദ്ധിസ് തസ്ഥൗ സബഹുമാനതഃ
22 തേതാ ഭീേഷ്മാ ഽ വീദ് രാജൻ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
ിയതാം അർഹണം രാജ്ഞാം യഥാർഹം ഇതി ഭാരത
23 ആചാര്യം ഋത്വിജം ൈചവ സംയുക്തം ച യുധിഷ്ഠിര
സ്നാതകം ച ിയം ചാഹുഃ ഷഡ് അർഘ്യാർഹാൻ നൃപം തഥാ
24 ഏതാൻ അർഹാൻ അഭിഗതാൻആഹുഃ സംവത്സേരാഷിതാൻ
ത ഇേമ കാലപൂഗസ്യ മഹേതാ ഽസ്മാൻ ഉപാഗതാഃ
25 ഏഷാം ഏൈകകേശാ രാജന്ന് അർഘ്യം ആനീയതാം ഇതി
അഥ ൈചഷാം വരിഷ്ഠായ സമർഥാേയാപനീയതാം
26 [യ്]
കൈസ്മ ഭവാൻ മന്യേത ഽർഘം ഏകൈസ്മ കുരുനന്ദന
ഉപനീയമാനം യുക്തം ച തൻ േമ ഹി പിതാമഹ
27 [വ്]
തേതാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ബുദ്ധ്യാ നിശ്ചിത്യ ഭാരത
വാർേഷ്ണയം മന്യേത കൃഷ്ണം അർഹണീയതമം ഭുവി
28 ഏഷ ഹ്യ് ഏഷാം സേമതാനാം േതേജാബലപരാ ൈമഃ
മേധ്യ തപന്ന് ഇവാഭാതി േജ്യാതിഷാം ഇവ ഭാ രഃ
29 അസൂര്യം ഇവ സൂേര്യണ നിവാതം ഇവ വായുനാ
ഭാസിതം ാദിതം ൈചവ കൃേഷ്ണേനദം സേദാ ഹി നഃ
30 തൈസ്മ ഭീഷ്മാഭ്യനുജ്ഞാതഃ സഹേദവഃ താപവാൻ
ഉപജേ ഽഥ വിധിവദ് വാർേഷ്ണയായാർഘ്യം ഉത്തമം
31 തിജ ാഹ തത് കൃഷ്ണഃ ശാ ദൃേഷ്ടന കർമണാ
ശിശുപാലസ് തു താം പൂജാം വാസുേദേവ ന ചക്ഷേമ
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32 സ ഉപാലഭ്യ ഭീമം ച ധർമരാജം ച സംസദി
അപാക്ഷിപദ് വാസുേദവം േചദിരാേജാ മഹാബലഃ
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അധ്യായം 34

1 [ഷ്]
നായം അർഹതി വാർേഷ്ണയസ് തിഷ്ഠത്സ്വ് ഇഹ മഹാത്മസു
മഹീപതിഷു കൗരവ്യ രാജവത് പാർഥിവാർഹണം
2 നായം യുക്തഃ സമാചാരഃ പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
യത് കാമാത് പുണ്ഡരീകാക്ഷം പാണ്ഡവാർചിതവാൻ അസി
3 ബാലാ യൂയം ന ജാനീധ്വം ധർമഃ സൂേക്ഷ്മാ ഹി പാണ്ഡവാഃ
അയം ത ാഭ്യതി ാന്തആപേഗേയാ ഽൽപദർശനഃ
4 ത്വാദൃേശാ ധർമയുേക്താ ഹി കുർവാണഃ ിയകാമ്യയാ
ഭവത്യ് അഭ്യധികം ഭീേഷ്മാ േലാേകഷ്വ് അവമതഃ സതാം
5 കഥം ഹ്യ് അരാജാ ദാശാർേഹാ മേധ്യ സർവമഹീക്ഷിതാം
അർഹണാം അർഹതി തഥാ യഥാ യുഷ്മാഭിർ അർചിതഃ
6 അഥ വാ മന്യേസ കൃഷ്ണംസ്ഥവിരം ഭരതർഷഭ
വസുേദേവസ്ഥിേത വൃേദ്ധ കഥം അർഹതി തത് സുതഃ
7 അഥ വാ വാസുേദേവാ ഽപി ിയകാേമാ ഽനുവൃത്തവാൻ
പേദ തിഷ്ഠതി കഥം മാധേവാ ഽർഹതി പൂജനം
8 ആചാര്യം മന്യേസ കൃഷ്ണം അഥ വാ കുരുപുംഗവ
േ ാേണ തിഷ്ഠതി വാർേഷ്ണയം കസ്മാദ് അർചിതവാൻ അസി
9 ഋത്വിജം മന്യേസ കൃഷ്ണം അഥ വാ കുരുനന്ദന
ൈദ്വപായേനസ്ഥിേത വിേ കഥം കൃേഷ്ണാ ഽർചിതസ് ത്വയാ
10 ൈനവ ഋത്വിൻ ന ചാചാേര്യാ ന രാജാ മധുസൂദനഃ
അർചിതശ് ച കുരുേ ഷ്ഠ കിം അന്യത് ിയകാമ്യയാ
11 അഥ വാപ്യ് അർചനീേയാ ഽയം യുഷ്മാകം മധുസൂദനഃ
കിം രാജഭിർ ഇഹാനീൈതർ അവമാനായ ഭാരത
12 വയം തു ന ഭയാദ് അസ്യ കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
യച്ഛാമഃ കരാൻ സർേവ ന േലാഭാൻ ന ച സാന്ത്വനാത്
13 അസ്യ ധർമ വൃത്തസ്യ പാർഥിവ ത്വം ചികീർഷതഃ
കരാൻ അൈസ്മ യച്ഛാമഃ േസാ ഽയം അസ്മാൻ ന മന്യേത
14 കിം അന്യദ് അവമാനാദ് ധി യദ് ഇമം രാജസംസദി
അ ാപ്തലക്ഷണം കൃഷ്ണം അർേഘ്യണാർചിതവാൻ അസി
15 അകസ്മാദ് ധർമപു സ്യ ധർമാേത്മതി യേശാ ഗതം
േകാ ഹി ധർമച േത പൂജാം ഏവം യുക്താം േയാജേയത്
േയാ ഽയം വൃഷ്ണികുേല ജാേതാ രാജാനം ഹതവാൻ പുരാ
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16 അദ്യ ധർമാത്മതാ ൈചവ വ്യപകൃഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിരാത്
കൃപണത്വം നിവിഷ്ടം ച കൃേഷ്ണ ഽർഘ്യസ്യ നിേവദനാത്
17 യദി ഭീതാശ് ച കൗേന്തയാഃ കൃപണാശ് ച തപസ്വിനഃ
നനു ത്വയാപി േബാദ്ധവ്യം യാം പൂജാം മാധേവാ ഽർഹതി
18 അഥ വാ കൃപൈണർ ഏതാം ഉപനീതാം ജനാർദന
പൂജാം അനർഹഃ കസ്മാത് ത്വം അഭ്യനുജ്ഞാതവാൻ അസി
19 അയുക്താം ആത്മനഃ പൂജാം ത്വം പുനർ ബഹു മന്യേസ
ഹവിഷഃ ാപ്യ നിഷ്യന്ദം ാശിതും േശ്വവ നിർജേന
20 ന ത്വ് അയം പാർഥിേവ ാണാം അവമാനഃ യുജ്യേത
ത്വാം ഏവ കുരേവാ വ്യക്തം ലംഭേന്ത ജനാർദന
21 ീേബ ദാര ിയാ യാദൃഗ് അേന്ധ വാ രൂപദർശനം
അരാേജ്ഞാ രാജവത് പൂജാ തഥാ േത മധുസൂദന
22 ദൃേഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ദൃേഷ്ടാ ഭീഷ്മശ് ച യാദൃശഃ
വാസുേദേവാ ഽപ്യ് അയം ദൃഷ്ടഃ സർവം ഏതദ് യഥാതഥം
23 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ശിശുപാലസ് താൻ ഉത്ഥായ പരമാസനാത്
നിര്യയൗ സദസസ് തസ്മാത് സഹിേതാ രാജഭിസ് തദാ
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അധ്യായം 35

1 [വ്]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ശിശുപാലം ഉപാ വത്
ഉവാച ൈചനം മധുരം സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
2 േനദം യുക്തം മഹീപാല യാദൃശം ൈവ ത്വം ഉക്തവാൻ
അധർമശ് ച പേരാ രാജൻ പാരുഷ്യം ച നിരർഥകം
3 ന ഹി ധർമം പരം ജാതു നാവബുേധ്യത പാർഥിവ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് ത്വ് ഏനം മാവമംസ്ഥാ അേതാ ഽന്യഥാ
4 പശ്യ േചമാൻ മഹീപാലാംസ് ത്വേത്താ വൃദ്ധതമാൻ ബഹൂൻ
മൃഷ്യേന്ത ചാർഹണാം കൃേഷ്ണ തദ്വത് ത്വം ക്ഷ ം അർഹസി
5 േവദ തേത്ത്വന കൃഷ്ണം ഹി ഭീഷ്മശ് േചദിപേത ഭൃശം
ന ഹ്യ് ഏനം ത്വം തഥാ േവത്ഥ യൈഥനം േവദ കൗരവഃ
6 [ഭ്സ്]
നാസ്മാ അനുനേയാ േദേയാ നായം അർഹതി സാന്ത്വനം
േലാകവൃദ്ധതേമ കൃേഷ്ണ േയാ ഽർഹണാം നാനുമന്യേത
7 ക്ഷ ിയഃ ക്ഷ ിയം ജിത്വാ രേണ രണകൃതാം വരഃ
േയാ മുഞ്ചതി വേശ കൃത്വാ ഗുരുർ ഭവതി തസ്യ സഃ
8 അസ്യാം ച സമിതൗ രാജ്ഞാം ഏകം അപ്യ് അജിതം യുധി
ന പശ്യാമി മഹീപാലം സാത്വതീ പു േതജസാ
9 ന ഹി േകവലം അസ്മാകം അയം അർച്യതേമാ ഽച തഃ
യാണാം അപി േലാകാനാം അർചനീേയാ ജനാർദനഃ
10 കൃേഷ്ണന ഹി ജിതാ യുേദ്ധ ബഹവഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
ജഗത് സർവം ച വാർേഷ്ണേയ നിഖിേലന തിഷ്ഠിതം
11 തസ്മാത് സത്സ്വ് അപി വൃേദ്ധഷു കൃഷ്ണം അർചാമ േനതരാൻ
ഏവം വ ം ന ചാർഹസ് ത്വം മാ ഭൂത് േത ബുദ്ധിർഈദൃശീ
12ജ്ഞാനവൃദ്ധാ മയാ രാജൻ ബഹവഃ പര പാസിതാഃ
േതഷാം കഥയതാം ശൗേരർ അഹം ഗുണവേതാ ഗുണാൻ
സമാഗതാനാം അ ൗഷം ബഹൂൻബഹുമതാൻ സതാം
13 കർമാണ്യ് അപി ച യാന്യ് അസ്യ ജന്മ ഭൃതി ധീമതഃ
ബഹുശഃ കഥ്യമാനാനി നൈരർ ഭൂേയാ താനി േമ
14 ന േകവലം വയം കാമാച് േചദിരാജജനാർദനം
ന സംബന്ധം പുര ത്യ കൃതാർഥം വാ കഥം ചന
15 അർചാമേഹ ഽർചിതം സദ്ഭിർ ഭുവി ഭൗമ സുഖാവഹം
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യേശാ ശൗചം ജയം ചാസ്യ വിജ്ഞായാർചാം യുജ്മേഹ
16 ന ഹി കശ് ചിദ് ഇഹാസ്മാഭിഃ സുബാേലാ ഽപ്യ് അപരീക്ഷിതഃ
ഗുൈണർ വൃദ്ധാൻ അതി മ്യ ഹരിർ അർച്യതേമാ മതഃ
17ജ്ഞാനവൃേദ്ധാ ദ്വിജാതീനാം ക്ഷ ിയാണാം ബലാധികഃ
പൂേജ്യ താവ് ഇഹ േഗാവിേന്ദ േഹതൂ ദ്വാവ് അപി സംസ്ഥിതൗ
18 േവദേവദാംഗവിജ്ഞാനം ബലം ചാപ്യ് അമിതം തഥാ
നൃണാം ഹി േലാേക കസ്യാസ്തി വിശിഷ്ടം േകശവാദ് ഋേത
19 ദാനം ദാക്ഷ്യം തം ശൗര്യം ീഃ കീർതിർ ബുദ്ധിർ ഉത്തമാ
സംനതിഃ ീർ ധൃതിസ് തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിശ് ച നിയതാച േത
20 തം ഇമം സർവസമ്പന്നംആചാര്യം പിതരം ഗുരും
അർച്യം അർചിതം അർചാർഹം സർേവ സംമ ം അർഥഥ
21 ഋത്വിഗ് ഗുരുർ വിവാഹ്യശ് ച സ്നാതേകാ നൃപതിഃ ിയഃ
സർവം ഏതദ് ധൃഷീ േകേശ തസ്മാദ് അഭ്യർചിേതാ ഽച തഃ
22 കൃഷ്ണ ഏവ ഹി േലാകാനാം ഉത്പത്തിർ അപി ചാപ്യയഃ
കൃഷ്ണസ്യ ഹി കൃേത ഭൂതം ഇദം വിശ്വം സമർപിതം
23 ഏഷ കൃതിർ അവ്യക്താ കർതാ ൈചവ സനാതനഃ
പരശ് ച സർവഭൂേതഭ്യസ് തസ്മാദ് വൃദ്ധതേമാ ഽച തഃ
24 ബുദ്ധിർ മേനാ മഹാൻ വായുസ് േതേജാ ഽംഭഃ ഖം മഹീ ച യാ
ചതുർവിധം ച യദ് ഭൂതം സർവം കൃേഷ്ണ തിഷ്ഠിതം
25 ആദിത്യശ് ച മാശ് ൈചവ നക്ഷ ാണി ഹാശ് ച േയ
ദിശശ് േചാപദിശശ് ൈചവ സർവം കൃേഷ്ണ തിഷ്ഠിതം
26 അയം തു പുരുേഷാ ബാലഃ ശിശുപാേലാ ന ബുധ്യേത
സർവ സർവദാ കൃഷ്ണം തസ്മാദ് ഏവം ഭാഷേത
27 േയാ ഹി ധർമം വിചിനുയാദ് ഉത്കൃഷ്ടം മതിമാൻ നരഃ
സ ൈവ പേശ്യദ് യഥാ ധർമം ന തഥാ േചദിരാഡ് അയം
28 സ വൃദ്ധബാേലഷ്വ് അഥ വാ പാർഥിേവഷു മഹാത്മസു
േകാ നാർഹം മന്യേത കൃഷ്ണം േകാ വാപ്യ് ഏനം ന പൂജേയത്
29 അേഥമാം ദു താം പൂജാം ശിശുപാേലാ വ്യവസ്യതി
ദു തായാം യഥാന്യായം തഥായം കർതും അർഹതി
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അധ്യായം 36

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഭീേഷ്മാ വിരരാമ മഹായശാഃ
വ്യാജഹാേരാത്തരം ത സഹേദേവാ ഽർഥവദ് വചഃ
2 േകശവം േകശി ഹന്താരം അ േമയപരാ മം
പൂജ്യമാനം മയാ േയാ വഃ കൃഷ്ണം ന സഹേത നൃപാഃ
3 സർേവഷാം ബലിനാം മൂർധ്നി മേയദം നിഹിതം പദം
ഏവം ഉേക്ത മയാ സമ്യഗ് ഉത്തരം വീതു സഃ
4 മതിമന്തസ് തു േയ േക ചിദ് ആചാര്യം പിതരം ഗുരും
അർച്യം അർചിതം അർചാർഹം അനുജാന േത നൃപാഃ
5 തേതാ ന വ്യാജഹാൈരഷാം കശ് ചിദ് ബുദ്ധിമതാം സതാം
മാനിനാം ബലിനാം രാജ്ഞാം മേധ്യ സന്ദർശിേത പേദ
6 തേതാ ഽപതത് പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ സഹേദവസ്യ മൂർധനി
അദൃശ്യ രൂപാ വാചശ് ചാപ്യ് അ വൻ സാധു സാധ്വ് ഇതി
7 ആവിധ്യദ് അജിനം കൃഷ്ണം ഭവിഷ്യദ് ഭൂതജൽപകഃ
സർവസംശയ നിർേമാക്താ നാരദഃ സർവേലാകവിത്
8 ത ാഹൂതാഗതാഃ സർേവ സുനീഥ മുഖാ ഗണാഃ
സ ാദൃശ്യന്ത സ്ര ദ്ധാ വിവർണവദനാസ് തഥാ
9 യുധിഷ്ഠിരാഭിേഷകം ച വാസുേദവസ്യ ചാർഹണം
അ വംസ് ത രാജാേനാ നിർേവദാദ് ആത്മനിശ്ചയാത്
10 സുഹൃദ്ഭിർ വാര്യമാണാനാം േതഷാം ഹി വപുർ ആബഭൗ
ആമിഷാദ് അപകൃഷ്ടാനാം സിംഹാനാം ഇവ ഗർജതാം
11 തം ബലൗഘം അപര്യന്തം രാജസാഗരം അക്ഷയം
കുർവാണം സമയം കൃേഷ്ണാ യുദ്ധായ ബുബുേധ തദാ
12 പൂജയിത്വാ തു പൂജാർഹം ഹ്മക്ഷ ം വിേശഷതഃ
സഹേദേവാ നൃണാം േദവഃ സമാപയത കർമ തത്
13 തസ്മിന്ന് അഭ്യർചിേത കൃേഷ്ണ സുനീഥഃ ശ കർഷണഃ
അതിതാേ ക്ഷണഃ േകാപാദ് ഉവാച മനുജാധിപാൻ
14സ്ഥിതഃ േസനാപതിർ േവാ ഽഹം മന്യധ്വം കിം നു സാ തം
യുധി തിഷ്ഠാമ സംനഹ്യ സേമതാൻ വൃഷ്ണിപാണ്ഡവാൻ
15 ഇതി സർവാൻ സമുത്സാഹ്യ രാജ്ഞസ് താംശ് േചദിപുംഗവഃ
യേജ്ഞാപഘാതായ തതഃ േസാ ഽമ യത രാജഭിഃ
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അധ്യായം 37

1 [വ്]
തതഃ സാഗരസങ്കാശം ദൃഷ്ട്വാ നൃപതിസാഗരം
േരാഷാത് ചലിതം സർവം ഇദം ആഹ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 ഭീഷ്മം മതിമതാം േ ഷ്ഠം വൃദ്ധം കുരു പിതാ മഹം
ബൃഹ തിം ബൃഹത് േതജാഃ പുരുഹൂതാ ഇവാരിഹാ
3 അസൗ േരാഷാത് ചലിേതാ മഹാൻ നൃപതിസാഗരഃ
അ യത് തിപത്തവ്യം തൻ േമ ഹി പിതാമഹ
4 യജ്ഞസ്യ ച ന വിഘ്നഃ സ്യാത് ജാനാം ച ശിവം ഭേവത്
യഥാ സർവ തത് സർവം ഹി േമ ഽദ്യ പിതാമഹ
5 ഇത്യ് ഉക്തവതി ധർമേജ്ഞധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
ഉവാേചദം വേചാ ഭീഷ്മസ് തതഃ കുരു പിതാ മഹഃ
6 മാ ൈഭസ് ത്വം കുരുശാർദൂല ശ്വാ സിംഹം ഹ ം അർഹതി
ശിവഃ പന്ഥാഃ സുനീേതാ ഽ മയാ പൂർവതരം വൃതഃ
7 സുേപ്ത ഹി യഥാ സിംേഹ ശ്വാനസ് ത സമാഗതാഃ
ഭേഷയുഃ സഹിതാഃ സർേവ തേഥേമ വസുധാധിപാഃ
8 വൃഷ്ണിസിംഹസ്യ സുപ്തസ്യ തേഥേമ മുേഖസ്ഥിതാഃ
ഭഷേന്ത താത സ്ര ദ്ധാഃ ശ്വാനഃ സിംഹസ്യ സംനിധൗ
9 ന ഹി സംബുധ്യേത താവത് സുപ്തഃ സിംഹ ഇവാച തഃ
േതന സിംഹീ കേരാത്യ് ഏതാൻ നൃസിംഹശ് േചദിപുംഗവഃ
10 പാർഥിവാൻ പാർഥിവേ ഷ്ഠ ശിശുപാേലാ ഽൽപേചതനഃ
സർവാൻ സർവാത്മനാ താത േനതു കാേമാ യമക്ഷയം
11 നൂനം ഏതത് സമാദാതും പുനർ ഇച്ഛത്യ് അേധാ ഽക്ഷജഃ
യദ് അസ്യ ശിശുപാലസ്ഥം േതജസ് തിഷ്ഠതി ഭാരത
12 വി താ ചാസ്യ ഭ ം േത ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാം വര
േചദിരാജസ്യ കൗേന്തയ സർേവഷാം ച മഹീക്ഷിതാം
13 ആദാതും ഹി നരവ്യാേ ാ യം യം ഇച്ഛത്യ് അയം യദാ
തസ്യ വി വേത ബുദ്ധിർ ഏവം േചദിപേതർ യഥാ
14 ചതുർവിധാനാം ഭൂതാനാം ിഷു േലാേകഷു മാധവഃ
ഭവശ് ൈചവ സർേവഷാം നിധനം ച യുധിഷ്ഠിര
15 ഇതി തസ്യ വേചാ ത്വാ തതശ് േചദിപതിർ നൃപഃ
ഭീഷ്മം രൂക്ഷാക്ഷരാ വാചഃ ാവയാം ആസ ഭാരത
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അധ്യായം 38

1 ശിശുപാല ഉവാച
വിഭീഷികാഭിർ ബഹ്വീഭിർ ഭീഷയൻ സർവപാർഥിവാൻ
ന വ്യപ പേസ കസ്മാദ് വൃദ്ധഃ സൻ കുലപാംസനഃ
2 യുക്തം ഏതത് തൃതീയായാം കൃതൗ വർതതാ ത്വയാ
വ ം ധർമാദ് അേപതാർഥം ത്വം ഹി സർവകുരൂത്തമഃ
3 നാവി നൗർ ഇവ സംബദ്ധാ യഥാേന്ധാ വാന്ധം അന്വിയാത്
തഥാഭൂതാ ഹി കൗരവ്യാ ഭീഷ്മ േയഷാം ത്വം അ ണീഃ
4 പൂതനാഘാതപൂർവാണി കർമാണ്യ് അസ്യ വിേശഷതഃ
ത്വയാ കീർതയതാസ്മാകം ഭൂയഃ ച്യാവിതം മനഃ
5 അവലിപ്തസ്യ മൂർഖസ്യ േകശവം േസ്താതും ഇച്ഛതഃ
കഥം ഭീഷ്മ ന േത ജിഹ്വാ ശതേധയം വിദീര്യേത
6 യ കുത്സാ േയാക്തവ്യാ ഭീഷ്മ ബാലതൈരർ നൈരഃ
തം ഇമംജ്ഞാനവൃദ്ധഃ സൻ േഗാപം സംേസ്താതും ഇച്ഛസി
7 യദ്യ് അേനന ഹതാ ബാേല്യ ശകുനിശ് ചി ം അ കിം
തൗ വാശ്വവൃഷഭൗ ഭീഷ്മ യൗ ന യുദ്ധവിശാരദൗ
8 േചതനാരഹിതം കാഷ്ഠം യദ്യ് അേനന നിപാതിതം
പാേദന ശകടം ഭീഷ്മ ത കിം കൃതം അദ്ഭുതം
9 വൽമീകമാ ഃ സപ്താഹം യദ്യ് അേനന ധൃേതാ ഽചലഃ
തദാ േഗാവർധേനാ ഭീഷ്മ ന തച് ചി ം മതം മമ
10 ഭുക്തം ഏേതന ബഹ്വ് അന്നം ീഡതാ നഗമൂർധനി
ഇതി േത ഭീഷ്മ ശൃണ്വാനാഃ പരം വിസ്മയം ആഗതാഃ
11 യസ്യ ചാേനന ധർമജ്ഞ ഭുക്തം അന്നം ബലീയസഃ
സ ചാേനന ഹതഃ കംസ ഇത്യ് ഏതൻ ന മഹാദ്ഭുതം
12 ന േത തം ഇദം ഭീഷ്മ നൂനം കഥയതാം സതാം
യദ് വേക്ഷ്യ ത്വാം അധർമജ്ഞവാക്യം കുരുകുലാധമ
13 ീഷു േഗാഷു ന ശ ാണി പാതേയദ് ാഹ്മേണഷു ച
യസ്യ ചാന്നാനി ഭുഞ്ജീത യശ് ച സ്യാച് ഛരണാഗതഃ
14 ഇതി സേന്താ ഽനുശാസന്തി സജ്ജനാ ധർമിണഃ സദാ
ഭീഷ്മ േലാേക ഹി തത് സർവം വിതഥം ത്വയി ദൃശ്യേത
15ജ്ഞാനവൃദ്ധം ച വൃദ്ധം ച ഭൂയാംസം േകശവം മമ
അജാനത ഇവാഖ്യാസി സം വൻ കുരുസത്തമ
േഗാഘ്നഃ ീഘ്നശ് ച സൻ ഭീഷ്മ കഥം സംസ്തവം അർഹതി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 11 32

16 അസൗ മതിമതാം േ േഷ്ഠാ യ ഏഷ ജഗതഃ ഭുഃ
സംഭാവയതി യദ്യ് ഏവം ത്വദ്വാക്യാച് ച ജനാർദനഃ
ഏവം ഏതത് സർവം ഇതി സർവം തദ് വിതഥം വം
17 ന ഗാഥാ ഗാഥിനം ശാസ്തി ബഹു േചദ് അപി ഗായതി
കൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി ഭൂലിംഗശകുനിർ യഥാ
18 നൂനം കൃതിർ ഏഷാ േത ജഘന്യാ നാ സംശയഃ
അതഃ പാപീയസീ ൈചഷാം പാണ്ഡവാനാം അപീഷ്യേത
19 േയഷാം അർച്യതമഃ കൃഷ്ണസ് ത്വം ച േയഷാം ദർശകഃ
ധർമവാക് ത്വം അധർമജ്ഞഃ സതാം മാർഗാദ് അവ തഃ
20 േകാ ഹി ധർമിണം ആത്മാനം ജാനഞ്ജ്ഞാനവതാം വരഃ
കുര്യാദ് യഥാ ത്വയാ ഭീഷ്മ കൃതം ധർമം അേവക്ഷതാ
21 അന്യകാമാ ഹി ധർമജ്ഞകന്യകാ ാജ്ഞമാനിനാ
അംബാ നാേമതി ഭ ം േത കഥം സാപഹൃതാ ത്വയാ
22 യാം ത്വയാപഹൃതാം ഭീഷ്മ കന്യാം ൈനഷിതവാൻ നൃപഃ
ാതാ വിചി വീര്യസ് േത സതാം വൃത്തം അനുഷ്ഠിതഃ
23 ദാരേയാർ യസ്യ ചാേന്യന മിഷതഃ ാജ്ഞമാനിനഃ
തവ ജാതാന്യ് അപത്യാനി സജ്ജനാചരിേത പഥി
24 ന ഹി ധർേമാ ഽസ്തി േത ഭീഷ്മ ഹ്മചര്യം ഇദം വൃഥാ
യദ് ധാരയസി േമാഹാദ് വാ ീബത്വാദ് വാ ന സംശയഃ
25 ന ത്വ് അഹം തവ ധർമജ്ഞപശ്യാമ്യ് ഉപചയം ക്വ ചിത്
ന ഹി േത േസവിതാ വൃദ്ധാ യ ഏവം ധർമം അ വൻ
26 ഇഷ്ടം ദത്തം അധീതം ച യജ്ഞാശ് ച ബഹുദക്ഷിണാഃ
സർവം ഏതദ് അപത്യസ്യ കലാം നാർഹതി േഷാഡശീം
27 േതാപവാൈസർ ബഹുഭിഃ കൃതം ഭവതി ഭീഷ്മ യത്
സർവം തദ് അനപത്യസ്യ േമാഘം ഭവതി നിശ്ചയാത്
28 േസാ ഽനപത്യശ് ച വൃദ്ധശ് ച മിഥ്യാധർമാനുശാസനാത്
ഹംസവത് ത്വം അപീദാനീംജ്ഞാതിഭ്യഃ ാ യാ വധം
29 ഏവം ഹി കഥയന്ത്യ് അേന്യ നരാജ്ഞാനവിദഃ പുരാ
ഭീഷ്മ യത് തദ് അഹം സമ്യഗ് വക്ഷ്യാമി തവ ശൃണ്വതഃ
30 വൃദ്ധഃ കില സമു ാേന്ത കശ് ചിദ് ധംേസാ ഽഭവത് പുരാ
ധർമവാഗ് അന്യഥാവൃത്തഃ പക്ഷിണഃ േസാ ഽനുശാസ്തി ഹ
31 ധർമം ചരത മാധർമം ഇതി തസ്യ വചഃ കില
പക്ഷിണഃ ശു വുർ ഭീഷ്മ സതതം ധർമവാദിനഃ
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32 അഥാസ്യ ഭക്ഷ്യം ആജ ഃ സമു ജലചാരിണഃ
അണ്ഡജാ ഭീഷ്മ തസ്യാേന്യ ധർമാർഥം ഇതി ശു മ
33 തസ്യ ൈചവ സമഭ്യാേശ നിക്ഷിപ്യാണ്ഡാനി സർവശഃ
സമു ാംഭസ്യ് അേമാദന്ത ചരേന്താ ഭീഷ്മ പക്ഷിണഃ
34 േതഷാം അണ്ഡാനി സർേവഷാം ഭക്ഷയാം ആസ പാപകൃത്
സ ഹംസഃ സ മത്താനാം അ മത്തഃ സ്വകർമണി
35 തതഃ ക്ഷീയമാേണഷു േതഷ്വ് അേണ്ഡഷ്വ് അണ്ഡേജാ ഽപരഃ
അശങ്കത മഹാ ാജ്ഞസ് തം കദാ ചിദ് ദദർശ ഹ
36 തതഃ സ കഥയാം ആസ ദൃഷ്ട്വാ ഹംസസ്യ കിൽബിഷം
േതഷാം പരമദുഃഖാർതഃ സ പക്ഷീ സർവപക്ഷിണാം
37 തതഃ ത്യക്ഷേതാ ദൃഷ്ട്വാ പക്ഷിണസ് േത സമാഗതാഃ
നിജ സ് തം തദാ ഹംസം മിഥ്യാവൃത്തം കുരൂദ്വഹ
38 േത ത്വാം ഹംസസധർമാണം അപീേമ വസുധാധിപാഃ
നിഹന ർ ഭീഷ്മ സ്ര ദ്ധാഃ പക്ഷിണസ് തം ഇവാണ്ഡജം
39 ഗാഥാം അപ്യ് അ ഗായന്തി േയ പുരാണവിേദാ ജനാഃ
ഭീഷ്മ യാം താം ച േത സമ്യക് കഥയിഷ്യാമി ഭാരത
40 അന്തരാത്മനി വിനിഹിേത; രൗഷി പ രഥ വിതഥം
അണ്ഡഭക്ഷണം അശുചി േത; കർമ വാചം അതിശയേത
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അധ്യായം 39

1 [ഷിഷു]
സ േമ ബഹുമേതാ രാജാ ജരാസേന്ധാ മഹാബലഃ
േയാ ഽേനന യുദ്ധം േനേയഷ ദാേസാ ഽയം ഇതി സംയുേഗ
2 േകശേവന കൃതം യത് തു ജരാസന്ധ വേധ തദാ
ഭീമേസനാർജുനാഭ്യാം ച കസ് തത് സാധ്വ് ഇതി മന്യേത
3 അദ്വാേരണ വിേഷ്ടന ഛദ്മനാ ഹ്മവാദിനാ
ദൃഷ്ടഃ ഭാവഃ കൃേഷ്ണന ജരാസന്ധസ്യ ധീമതഃ
4 േയന ധർമാത്മനാത്മാനം ഹ്മണ്യം അഭിജാനതാ
ൈനഷിതം പാദ്യം അൈസ്മ തദ് ദാതും അേ ദുരാത്മേന
5 ഭുജ്യതാം ഇതി േതേനാക്താഃ കൃഷ്ണ ഭീമ ധനഞ്ജയാഃ
ജരാസേന്ധന കൗരവ്യ കൃേഷ്ണന വികൃതം കൃതം
6 യദ്യ് അയം ജഗതഃ കർതാ യൈഥനം മൂർഖ മന്യേസ
കസ്മാൻ ന ാഹ്മണം സമ്യഗ് ആത്മാനം അവഗച്ഛതി
7 ഇദം ത്വ് ആശ്ചര്യഭൂതം േമ യദ് ഇേമ പാണ്ഡവാസ് ത്വയാ
അപകൃഷ്ടാഃ സതാം മാർഗാൻ മന്യേന്ത തച് ച സാധ്വ് ഇതി
8 അഥ വാ ൈനതദ് ആശ്ചര്യം േയഷാം ത്വം അസി ഭാരത
ീ സധർമാ ച വൃദ്ധശ് ച സർവാർഥാനാം ദർശകഃ
9 [വ്]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ രൂക്ഷം രൂക്ഷാക്ഷരം ബഹു
ചുേകാപ ബലിനാം േ േഷ്ഠാ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
10 തസ്യ പദ്മ തീകാേശ സ്വഭാവായത വി േത
ഭൂേയാ േ ാധാഭിതാ ാേന്ത രേക്ത േനേ ബഭൂവതുഃ
11 ിശിഖാം കുടീം ചാസ്യ ദദൃശുഃ സർവപാർഥിവാഃ
ലലാടസ്ഥാം ികൂടസ്ഥാം ഗംഗാം ിപഥഗാം ഇവ
12 ദന്താൻ സന്ദശതസ് തസ്യ േകാപാദ് ദദൃശുർ ആനനം
യുഗാേന്ത സർവഭൂതാനി കാലേസ്യവ ദിധക്ഷതഃ
13 ഉത്പതന്തം തു േവേഗന ജ ാൈഹനം മനസ്വിനം
ഭീഷ്മ ഏവ മഹാബാഹുർ മഹാേസനം ഇേവശ്വരഃ
14 തസ്യ ഭീമസ്യ ഭീേഷ്മണ വാര്യമാണസ്യ ഭാരത
ഗുരുണാ വിവിൈധർ വാൈക്യഃ േ ാധഃ ശമം ആഗതഃ
15 നാതിച ാമ ഭീഷ്മസ്യ സ ഹി വാക്യം അരിന്ദമഃ
സമു േതാ ഘനാപാേയ േവലാം ഇവ മേഹാദധിഃ
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16 ശിശുപാലസ് തു സ്ര േദ്ധ ഭീമേസേന നരാധിപ
നാകമ്പത തദാ വീരഃ പൗരുേഷ േസ്വ വ്യവസ്ഥിതഃ
17 ഉത്പതന്തം തു േവേഗന പുനഃ പുനർ അരിന്ദമഃ
ന സ തം ചിന്തയാം ആസസിംഹഃ മൃഗം യഥാ
18 ഹസംശ് ചാ വീദ് വാക്യം േചദിരാജഃ താപവാൻ
ഭീമേസനം അതി ദ്ധം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമപരാ മം
19 മുൈഞ്ചനം ഭീഷ്മ പശ്യ യാവദ് ഏനം നരാധിപാഃ
മത് താപാഗ്നിനിർദഗ്ധം പതംഗം ഇവ വഹ്നിനാ
20 തതശ് േചദിപേതർ വാക്യം തച് ത്വാ കുരുസത്തമഃ
ഭീമേസനം ഉവാേചദം ഭീേഷ്മാ മതിമതാം വരഃ
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അധ്യായം 40

1 [ഭ്]
േചദിരാജകുേല ജാതസ് ്യക്ഷ ഏഷ ചതുർഭുജഃ
രാസഭാരാവ സദൃശം രുരാവ ച നനാദ ച
2 േതനാസ്യ മാതാ പിതരൗ േ സതുസ് തൗ സ ബാന്ധവൗ
ൈവകൃതം തച് ച തൗ ദൃഷ്ട്വാ ത്യാഗായ കുരുതാം മതിം
3 തതഃ സഭാര്യം നൃപതിം സാമാത്യം സപുേരാഹിതം
ചിന്താ സംമൂഢഹൃദയം വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
4 ഏഷ േത നൃപേത പു ഃ ീമാഞ് ജാേതാ മഹാബലഃ
തസ്മാദ് അസ്മാൻ ന േഭതവ്യം അവ്യ ഃ പാഹി ൈവ ശിശും
5 ന ൈചൈവതസ്യ മൃത സ് ത്വം ന കാലഃ ത പസ്ഥിതഃ
മൃത ർ ഹന്താസ്യ ശേ ണ സ േചാത്പേന്നാ നരാധിപ
6 സം േത്യാദാഹൃതം വാക്യം ഭൂതം അന്തർഹിതം തതഃ
പു േസ്നഹാഭിസന്തപ്താ ജനനീ വാക്യം അ വീത്
7 േയേനദംഈരിതം വാക്യം മൈമവ തനയം തി
ാഞ്ജലിസ് തം നമസ്യാമി വീതു സ പുനർ വചഃ
8 േ ാതും ഇച്ഛാമി പു സ്യ േകാ ഽസ്യ മൃത ർ ഭവിഷ്യതി
അന്തർഹിതം തേതാ ഭൂതം ഉവാേചദം പുനർ വചഃ
9 േയേനാത്സംേഗ ഗൃഹീതസ്യ ഭുജാവ് അഭ്യധികാവ് ഉഭൗ
പതിഷ്യതഃ ക്ഷിതിതേല പഞ്ചശീർഷാവ് ഇേവാരഗൗ
10 തൃതീയം ഏതദ് ബാലസ്യ ലലാടസ്ഥം ച േലാചനം
നിമജ്ജിഷ്യതി യം ദൃഷ്ട്വാ േസാ ഽസ്യ മൃത ർ ഭവിഷ്യതി
11 ്യക്ഷം ചതുർഭുജം ത്വാ തഥാ ച സമുദാഹൃതം
ധരണ്യാം പാർഥിവാഃ സർേവ അഭ്യഗച്ഛൻ ദിദൃക്ഷവഃ
12 താൻ പൂജയിത്വാ സ ാപ്താൻ യഥാർഹം സ മഹീപതിഃ
ഏൈകകസ്യ നൃപസ്യാേങ്ക പു ം ആേരാപയത് തദാ
13 ഏവം രാജസഹ ാണാം പൃഥേക്ത്വന യഥാ മം
ശിശുർ അേങ്ക സമാരൂേഢാ ന തത് ാപ നിദർശനം
14 തതശ് േചദിപുരം ാപ്തൗ സങ്കർഷണ ജനാർദനൗ
യാദവൗ യാദവീം ം സ്വസാരം താം പിതുസ് തദാ
15 അഭിവാദ്യ യഥാന്യായം യഥാ േജ്യഷ്ഠം നൃപാംശ് ച താൻ
കുശലാനാമയം പൃഷ്ട്വാ നിഷണ്ണൗ രാമ േകശവൗ
16 അഭ്യർചിതൗ തദാ വീരൗ ീത്യാ ചാഭ്യധികം തതഃ
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പു ം ദാേമാദേരാത്സംേഗ േദവീ സംന്യദധാത് സ്വയം
17 ന്യസ്തമാ സ്യ തസ്യാേങ്ക ഭുജാവ് അഭ്യധികാവ് ഉഭൗ
േപതതുസ് തച് ച നയനം നിമമജ്ജ ലലാടജം
18 തദ് ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതാ സ്താ വരം കൃഷ്ണം അയാചത
ദദസ്വ േമ വരം കൃഷ്ണ ഭയാർതായ മഹാഭുജ
19 ത്വം ഹ്യ് ആർതാനാം സമാശ്വാേസാ ഭീതാനാം അഭയങ്കരഃ
പിതൃസ്വസാരം മാ ൈഭഷീർ ഇത്യ് ഉവാച ജനാർദനഃ
20 ദദാനി കം വരം കിം വാ കരവാണി പിതൃസ്വസഃ
ശക്യം വാ യദി വാശക്യം കരിഷ്യാമി വചസ് തവ
21 ഏവം ഉക്താ തതഃ കൃഷ്ണം അ വീദ് യദുനന്ദനം
ശിശുപാലസ്യാപരാധാൻക്ഷേമഥാസ് ത്വം മഹാബല
22 [ക്]
അപരാധശതം ക്ഷാമ്യം മയാ ഹ്യ് അസ്യ പിതൃഷ്വസഃ
പു സ്യ േത വധാർഹാണാം മാ ത്വം േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
23 [ഭ്സ്]
ഏവം ഏഷ നൃപഃ പാപഃ ശിശുപാലഃ സുമന്ദധീഃ
ത്വാം സമാഹ്വയേത വീര േഗാവിന്ദ വരദർപിതഃ
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അധ്യായം 41

1 [ഭ്സ്]
ൈനഷാ േചദിപേതർ ബുദ്ധിർ യയാ ത്വ് ആഹ്വയേത ഽച തം
നൂനം ഏഷ ജഗദ് ഭർതുഃ കൃഷ്ണൈസ്യവ വിനിശ്ചയഃ
2 േകാ ഹി മാം ഭീമേസനാദ്യ ക്ഷിതാവ് അർഹതി പാർഥിവഃ
േക്ഷ ം ൈദവപരീതാത്മാ യൈഥഷ കുലപാംസനഃ
3 ഏഷ ഹ്യ് അസ്യ മഹാബാേഹാ േതേജാ ഽംശശ് ച ഹേരർ വം
തം ഏവ പുനർ ആദാതും ഇച്ഛത് പൃഥു യശാ ഹരിഃ
4 േയൈനഷ കുരുശാർദൂല ശാർദൂല ഇവ േചദിരാട്
ഗർജത്യ് അതീവ ദുർബുദ്ധിഃ സർവാൻ അസ്മാൻ അചിന്തയൻ
5 [വ്]
തേതാ ന മമൃേഷ ൈചദ്യസ് തദ് ഭീഷ്മ വചനം തദാ
ഉവാച ൈചനം സ്ര ദ്ധഃ പുനർ ഭീഷ്മം അേഥാത്തരം
6 [ഷ്]
ദ്വിഷതാം േനാ ഽ ഭീൈഷ്മഷ ഭാവഃ േകശവസ്യ യഃ
യസ്യ സംസ്തവ വക്താ ത്വം ബന്ദിവത് സതേതാത്ഥിതഃ
7 സംസ്തവായ മേനാ ഭീഷ്മ പേരഷാം രമേത സദാ
യദി സംസ്തൗഷി രാജ്ഞസ് ത്വം ഇമം ഹിത്വാ ജനാർദനം
8 ദരദം ഹി ബാ ീകം ഇമം പാർഥിവ സത്തമം
ജായമാേനന േയേനയം അഭവദ് ദാരിതാ മഹീ
9 വംഗാംഗവിഷയാധ്യക്ഷം സഹ ാക്ഷസമം ബേല
ഹി കർണം ഇമം ഭീഷ്മ മഹാചാപ വികർഷണം
10 േ ാണം ൗണിം ച സാധു ത്വം പിതാ പു ൗ മഹാരഥൗ
ഹി ത്യാവ് ഇമൗ ഭീഷ്മ സതതം ദ്വിജസത്തമൗ
11 യേയാർ അന്യതേരാ ഭീഷ്മ സ്ര ദ്ധഃ സ ചരാചരാം
ഇമാം വസുമതീം കുര്യാദ് അേശഷാം ഇതി േമ മതിഃ
12 േ ാണസ്യ ഹി സമം യുേദ്ധ ന പശ്യാമി നരാധിപം
അശ്വത്ഥാമ്നസ് തഥാ ഭീഷ്മ ന ൈചതൗ േസ്താതും ഇച്ഛസി
13 ശല്യാദീൻ അപി കസ്മാത് ത്വം ന സ്തൗഷി വസുധാധിപാൻ
സ്തവായ യദി േത ബുദ്ധിർ വർതേത ഭീഷ്മ സർവദാ
14 കിം ഹി ശക്യം മയാ കർതും യദ് വൃദ്ധാനാം ത്വയാ നൃപ
പുരാ കഥയതാം നൂനം ന തം ധർമവാദിനാം
15 ആത്മനിന്ദാത്മപൂജാ ച പരനിന്ദാ പരസ്തവഃ
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അനാചരിതം ആര്യാണാം വൃത്തം ഏതച് ചതുർവിധം
16 യദ് അസ്തവ്യം ഇമം ശശ്വൻ േമാഹാത് സംസ്തൗഷി ഭക്തിതഃ
േകശവം തച് ച േത ഭീഷ്മ ന കശ് ചിദ് അനുമന്യേത
17 കഥം േഭാജസ്യ പുരുേഷ വർഗ പാേല ദുരാത്മനി
സമാേവശയേസ സർവം ജഗത് േകവലകാമ്യയാ
18 അഥ ൈവഷാ ന േത ഭക്തിഃ പകൃതിം യാതി ഭാരത
മൈയവ കഥിതം പൂർവം ഭൂലിംഗശകുനിർ യഥാ
19 ഭൂലിംഗശകുനിർ നാമ പാർേശ്വ ഹിമവതഃ പേര
ഭീഷ്മ തസ്യാഃ സദാ വാേചാ യേന്ത ഽർഥവിഗർഹിതാഃ
20 മാ സാഹസം ഇതീദം സാ സതതം വാശേത കില
സാഹസം ചാത്മനാതീവ ചരന്തീ നാവബുധ്യേത
21 സാ ഹി മാംസാർഗലം ഭീഷ്മ മുഖാത് സിംഹസ്യ ഖാദതഃ
ദന്താന്തര വിലഗ്നം യത് തദ് ആദേത്ത ഽൽപേചതനാ
22 ഇച്ഛതഃ സാ ഹി സിംഹസ്യ ഭീഷ്മ ജീവത്യ് അസംശയം
തദ്വത് ത്വം അപ്യ് അധർമജ്ഞസദാ വാേചാ ഭാഷേസ
23 ഇച്ഛതാം പാർഥിേവ ാണാം ഭീഷ്മ ജീവസ്യ് അസംശയം
േലാകവിദ്വിഷ്ട കർമാ ഹി നാേന്യാ ഽസ്തി ഭവതാ സമഃ
24 [വ്]
തതശ് േചദിപേതഃ ത്വാ ഭീഷ്മഃ സകടുകം വചഃ
ഉവാേചദം വേചാ രാജംശ് േചദിരാജസ്യ ശൃണ്വതഃ
25 ഇച്ഛതാം കില നാമാഹം ജീവാമ്യ് ഏഷാം മഹീക്ഷിതാം
േയാ ഽഹം ന ഗണയാമ്യ് ഏതാംസ് തൃണാനീവ നരാധിപാൻ
26 ഏവം ഉേക്ത തു ഭീേഷ്മണ തതഃ സ ധുർ നൃപാഃ
േക ചിജ് ജഹൃഷിേര ത േക ചിദ് ഭീഷ്മം ജഗർഹിേര
27 േക ചിദ് ഊചുർ മേഹഷ്വാസാഃ ത്വാ ഭീഷ്മസ്യ തദ് വചഃ
പാേപാ ഽവലിേപ്താ വൃദ്ധശ് ച നായം ഭീേഷ്മാ ഽർഹതി ക്ഷമാം
28 ഹന്യതാം ദുർമതിർ ഭീഷ്മഃ പശുവത് സാധ്വ് അയം നൃൈപഃ
സർൈവഃ സേമത്യ സംരൈബ്ധർ ദഹ്യതാം വാ കടാഗ്നിനാ
29 ഇതി േതഷാം വേചാ ത്വാ തതഃ കുരു പിതാ മഹഃ
ഉവാച മതിമാൻ ഭീഷ്മസ് താൻ ഏവ വസുധാധിപാൻ
30 ഉക്തേസ്യാക്തസ്യ േനഹാന്തം അഹം സമുപലക്ഷേയ
യത് തു വക്ഷ്യാമി തത് സർവം ശൃണുധ്വം വസുധാധിപാഃ
31 പശുവദ് ഘാതനം വാ േമ ദഹനം വാ കടാഗ്നിനാ
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ിയതാം മൂർധ്നി േവാ ന്യസ്തം മേയദം സകലം പദം
32 ഏഷ തിഷ്ഠതി േഗാവിന്ദഃ പൂജിേതാ ഽസ്മാഭിർ അച തഃ
യസ്യ വസ് ത്വരേത ബുദ്ധിർ മരണായ സ മാധവം
33 കൃഷ്ണം ആഹ്വയതാം അദ്യ യുേദ്ധ ശാർമ്ഗഗദാധരം
യാവദ് അൈസ്യവ േദവസ്യ േദഹം വിശതു പാതിതഃ
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അധ്യായം 42

1 [വ്]
തതഃ ൈത്വവ ഭീഷ്മസ്യ േചദിരാഡ് ഉരുവി മഃ
യുയു ർ വാസുേദേവന വാസുേദവം ഉവാച ഹ
2 ആഹ്വേയ ത്വാം രണം ഗച്ഛ മയാ സാർധം ജനാർദന
യാവദ് അദ്യ നിഹന്മി ത്വാം സഹിതം സർവപാണ്ഡൈവഃ
3 സഹ ത്വയാ ഹി േമ വധ്യാഃ പാണ്ഡവാഃ കൃഷ്ണ സർവഥാ
നൃപതീൻ സമതി മ്യ ൈയർ അരാജാ ത്വം അർചിതഃ
4 േയ ത്വാം ദാസം അരാജാനം ബാല്യാദ് അർചന്തി ദുർമതിം
അനർഹം അർഹവത് കൃഷ്ണ വധ്യാസ് ത ഇതി േമ മതിഃ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാജശാർദൂലസ് തസ്ഥൗ ഗർജന്ന് അമർഷണഃ
5 ഏവം ഉേക്ത തതഃ കൃേഷ്ണാ മൃദുപൂർവം ഇദം വചഃ
ഉവാച പാർഥിവാൻ സർവാംസ് തത്സമക്ഷം ച പാണ്ഡവാൻ
6 ഏഷ നഃ ശ ർ അത്യന്തം പാർഥിവാഃ സാത്വതീ സുതഃ
സാത്വതാനാം നൃശംസാത്മാ ന ഹിേതാ ഽനപകാരിണാം
7 ാഗ്േജ്യാതിഷ പുരം യാതാൻ അസ്മാഞ്ജ്ഞാത്വാ നൃശംസകൃത്
അദഹദ് ദ്വാരകാം ഏഷ സ്വ ീയഃ സൻ നരാധിപാഃ
8 ീഡേതാ േഭാജരാജന്യാൻ ഏഷൈരവതേക ഗിരൗ
ഹത്വാ ബദ്ധ്വാ ച താൻ സർവാൻ ഉപായാത് സ്വപുരം പുരാ
9 അശ്വേമേധ ഹയം േമധ്യം ഉ ഷ്ടം രക്ഷിഭിർ വൃതം
പിതുർ േമ യജ്ഞവിഘ്നാർഥം അഹരത് പാപനിശ്ചയഃ
10 സുവീരാൻ തിപത്തൗ ച ബേ ാർ ഏഷ യശസ്വിനഃ
ഭാര്യാം അഭ്യഹരൻ േമാഹാദ് അകാമാം താം ഇേതാ ഗതാം
11 ഏഷ മായാ തിച്ഛന്നഃ കരൂഷാർേഥ തപസ്വിനീം
ജഹാര ഭ ാം ൈവശാലീം മാതുലസ്യ നൃശംസകൃത്
12 പിതൃസ്വസുഃ കൃേത ദുഃഖം സുമഹൻ മർഷയാമ്യ് അഹം
ദിഷ്ട്യാ ത്വ് ഇദം സർവരാജ്ഞാം സംനിധാവ് അദ്യ വർതേത
13 പശ്യന്തി ഹി ഭവേന്താ ഽദ്യ മയ്യ് അതീവ വ്യതി മം
കൃതാനി തു പേരാക്ഷം േമ യാനി താനി നിേബാധത
14 ഇമം ത്വ് അസ്യ ന ശക്ഷ്യാമി ക്ഷ ം അദ്യ വ്യതി മം
അവേലപാദ് വധാർഹസ്യ സമേ രാജമണ്ഡേല
15 രുക്മിണ്യാം അസ്യ മൂഢസ്യ ാർഥനാസീൻ മുമൂർഷതഃ
ന ച താം ാപ്തവാൻ മൂഢഃ ശൂേ ാ േവദ തിം യഥാ
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16 ഏവമാദി തതഃ സർേവ സഹിതാസ് േത നരാധിപാഃ
വാസുേദവ വേചാ ത്വാ േചദിരാജം വ്യഗർഹയൻ
17 തതസ് തദ് വചനം ത്വാ ശിശുപാലഃ താപവാൻ
ജഹാസ സ്വനവദ് ധാസം ഹേസ്യദം ഉവാച ഹ
18 മത് പൂർവാം രുക്മിണീം കൃഷ്ണ സംസ പരികീർതയൻ
വിേശഷതഃ പാർഥിേവഷു ീഡാം ന കുരുേഷ കഥം
19 മന്യമാേനാ ഹി കഃ സ പുരുഷഃ പരികീർതേയത്
അന്യപൂർവാം ിയം ജാതു ത്വദേന്യാ മധുസൂദന
20 ക്ഷമ വാ യദി േത ദ്ധാ മാ വാ കൃഷ്ണ മമ ക്ഷമ
ദ്ധാദ് വാപി സന്നാദ് വാ കിം േമ ത്വേത്താ ഭവിഷ്യതി
21 തഥാ വത ഏവാസ്യ ഭഗവാൻ മധുസൂദനഃ
വ്യപാഹരച് ഛിേരാ ദ്ധശ് ചേ ണാമി കർഷണഃ
സ പപാത മഹാബാഹുർ വ ാഹത ഇവാചലഃ
22 തതശ് േചദിപേതർ േദഹാത് േതേജാ ഽ ്യം ദദൃശുർ നൃപാഃ
ഉത്പതന്തം മഹാരാജ ഗഗണാദ് ഇവ ഭാ രം
23 തതഃ കമലപ ാക്ഷം കൃഷ്ണം േലാകനമ തം
വവേന്ദ തത് തദാ േതേജാ വിേവശ ച നരാധിപ
24 തദ് അദ്ഭുതം അമന്യന്ത ദൃഷ്ട്വാ സർേവ മഹീക്ഷിതഃ
യദ് വിേവശ മഹാബാഹും തത് േതേജാ പുരുേഷാത്തമം
25 അനേ വവർഷ ദ്യൗഃ പപാത ജ്വലിതാശനിഃ
കൃേഷ്ണന നിഹേത ൈചേദ്യ ചചാല ച വസുന്ധരാ
26 തതഃ േക ചിൻ മഹീപാലാ നാ വംസ് ത കിം ചന
അതീതവാക്പേഥ കാേല േ ക്ഷമാണാ ജനാർദനം
27 ഹൈസ്തർ ഹസ്താ ം അപേര ത്യപീഷന്ന് അമർഷിതാഃ
അപേര ദശൈനർ ഓഷ്ഠാൻ അദശൻ േ ാധമൂർഛിതാഃ
28 രഹസ് തു േക ചിദ് വാർേഷ്ണയം ശശംസുർ നരാധിപാഃ
േക ചിദ് ഏവ തു സംരബ്ധാ മധ്യസ്ഥാസ് ത്വ് അപേര ഽഭവൻ
29 ഹൃഷ്ടാഃ േകശവം ജ ഃ സം വേന്താ മഹർഷയഃ
ാഹ്മണാശ് ച മഹാത്മാനഃ പാർഥിവാശ് ച മഹാബലാഃ

30 പാണ്ഡവസ് ത്വ് അ വീദ് ാതൄൻ സത്കാേരണ മഹീപതിം
ദമേഘാഷാത്മജം വീരം സംസാധയത മാചിരം
തഥാ ച കൃതവന്തസ് േത ാതുർ ൈവ ശാസനം തദാ
31 േചദീനാം ആധിപേത്യ ച പു ം അസ്യ മഹീപതിം
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അഭ്യസിഞ്ചത് തദാ പാർഥഃ സഹൈതർ വസുധാധിൈപഃ
32 തതഃ സ കുരുരാജസ്യ തുഃ സർവം സമൃദ്ധിമാൻ
യൂനാം ീതികേരാ രാജൻ സംബഭൗ വിപുലൗജസഃ
33 ശാന്തവിഘ്നഃ സുഖാരംഭഃ ഭൂതധനധാന്യവാൻ
അന്നവാൻ ബഹുഭക്ഷ്യശ് ച േകശേവന സുരക്ഷിതഃ
34 സമാപയാം ആസ ച തം രാജസൂയം മഹാ തും
തം തു യജ്ഞം മഹാബാഹുർആസമാേപ്തർ ജനാർദനഃ
രരക്ഷ ഭഗവാഞ് ശൗരിഃ ശാർമ്ഗച ഗദാധരഃ
35 തതസ് ത്വ് അവഭൃഥ സ്നാതം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
സമസ്തം പാർഥിവം ക്ഷ ം അഭിഗേമ്യദം അ വീത്
36 ദിഷ്ട്യാ വർധസി ധർമജ്ഞസാ ാജ്യം ാപ്തവാൻ വിേഭാ
ആജമീഢാജമീഢാനാം യേശാ സംവർധിതം ത്വയാ
കർമൈണേതന രാേജ ധർമശ് ച സുമഹാൻ കൃതഃ
37 ആപൃച്ഛാേമാ നരവ്യാ സർവകാൈമഃ സുപൂജിതാഃ
സ്വരാ ാണി ഗമിഷ്യാമസ് തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
38 ത്വാ തു വചനം രാജ്ഞാം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
യഥാർഹം പൂജ്യ നൃപതീൻ ാതൄൻ സർവാൻ ഉവാച ഹ
39 രാജാനഃ സർവ ഏൈവേത ീത്യാസ്മാൻ സമുപാഗതാഃ
സ്ഥിതാഃ സ്വാനി രാ ാണി മാം ആപൃച്ഛ്യ പരന്തപാഃ
േത ഽനു ജത ഭ ം േത വിഷയാന്തം നൃേപാത്തമാൻ
40 ാതുർ വചനം ആജ്ഞായ പാണ്ഡവാ ധർമചാരിണഃ
യഥാർഹം നൃപ മുഖ്യാംസ് താൻ ഏൈകകം സമനു ജൻ
41 വിരാടം അന്വയാത് തൂർണം ധൃഷ്ടദ മ്നഃ താപവാൻ
ധനഞ്ജേയാ യജ്ഞേസനം മഹാത്മാനം മഹാരഥഃ
42 ഭീഷ്മം ച ധൃതരാ ം ച ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
േ ാണം ച സ സുതം വീരം സഹേദേവാ മഹാരഥഃ
43 നകുലഃ സുബലം രാജൻ സഹ പു ം സമന്വയാത്
ൗപേദയാഃ സ സൗഭൗ ാഃ പാർവതീയാൻ മഹീപതീൻ
44 അന്വഗച്ഛംസ് തൈഥവാന്യാൻക്ഷ ിയാൻക്ഷ ിയർഷഭാഃ
ഏവം സ ജിതാസ് േത ൈവ ജ ർ വി ാശ് ച സർവശഃ
45 ഗേതഷു പാർഥിേവേ ഷു സർേവഷു ഭരതർഷഭ
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം വാസുേദവഃ താപവാൻ
46 ആപൃേച്ഛ ത്വാം ഗമിഷ്യാമി ദ്വാരകാം കുരുനന്ദന
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രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം ദിഷ്ട്യാ ത്വം ാപ്തവാൻ അസി
47 തം ഉവാൈചവം ഉക്തസ് തു ധർമരാൺ മധുസൂദനം
തവ സാദാദ് േഗാവിന്ദ ാപ്തവാൻ അസ്മി ൈവ തും
48 സമസ്തം പാർഥിവം ക്ഷ ം ത്വത് സാദാദ് വശാനുഗം
ഉപാദായ ബലിം മുഖ്യം മാം ഏവ സമുപസ്ഥിതം
49 ന വയം ത്വാം ഋേത വീര രംസ്യാേമഹ കഥം ചന
അവശ്യം ചാപി ഗന്തവ്യാ ത്വയാ ദ്വാരവതീ പുരീ
50 ഏവം ഉക്തഃ സ ധർമാത്മാ യുധിഷ്ഠിര സഹായവാൻ
അഭിഗമ്യാ വീത് ീതഃ പൃഥാം പൃഥു യശാ ഹരിഃ
51 സാ ാജ്യം സമനു ാപ്താഃ പു ാസ് േത ഽദ്യ പിതൃഷ്വസഃ
സിദ്ധാർഥാ വസുമന്തശ് ച സാ ത്വം ീതിം ഇവാ ഹി
52 അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ ചാഹം ദ്വാരകാം ഗ ം ഉത്സേഹ
സുഭ ാം ൗപദീം ൈചവ സഭാജയത േകശവഃ
53 നി മ്യാന്തഃപുരാച് ൈചവ യുധിഷ്ഠിര സഹായവാൻ
സ്നാതശ് ച കൃതജപ്യശ് ച ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
54 തേതാ േമഘവര ഖ്യം സ്യന്ദനം ൈവ സുകൽപിതം
േയാജയിത്വാ മഹാരാജ ദാരുകഃ ത പസ്ഥിതഃ
55 ഉപസ്ഥിതം രഥം ദൃഷ്ട്വാ താർക്ഷ്യ വര േകതനം
ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ സമാരുഹ്യ മഹാമനാഃ
യയൗ പുണ്ഡരീകാക്ഷസ് തേതാ ദ്വാരവതീം പുരീം
56 തം പദ്ഭ്യാം അനുവ ാജ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ാതൃഭിഃ സഹിതഃ ീമാൻ വാസുേദവം മഹാബലം
57 തേതാ മുഹൂർതം സംഗൃഹ്യ സ്യന്ദന വരം ഹരിഃ
അ വീത് പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
58 അ മത്തഃസ്ഥിേതാ നിത്യം ജാഃ പാഹി വിശാം പേത
പർജന്യം ഇവ ഭൂതാനി മഹാ മം ഇവാണ്ഡജാഃ
ബാന്ധവാസ് േത്വാപജീവ സഹ ാക്ഷം ഇവാമരാഃ
59 കൃത്വാ പര േരൈണവ സംവിദം കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
അേന്യാന്യം സമനുജ്ഞാപ്യ ജഗ്മതുഃ സ്വഗൃഹാൻ തി
60 ഗേത ദ്വാരവതീം കൃേഷ്ണ സാത്വത വേര നൃപ
ഏേകാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
തസ്യാം സഭായാം ദിവ്യായാം ഊഷതുസ് തൗ നരർഷഭൗ
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അധ്യായം 43

1 [വ്]
വസൻ ദുേര്യാധനസ് തസ്യാം സഭായാം ഭരതർഷഭ
ശൈനർ ദദർശ താം സർവാം സഭാം ശകുനിനാ സഹ
2 തസ്യാം ദിവ്യാൻ അഭി ായാൻ ദദർശ കുരുനന്ദനഃ
ന ദൃഷ്ടപൂർവാ േയ േതന നഗേര നാഗസാഹ്വേയ
3 സ കദാ ചിത് സഭാമേധ്യ ധാർതരാേ ാ മഹീപതിഃ
സ്ഫാടികം തലം ആസാദ്യ ജലം ഇത്യ് അഭിശങ്കയാ
4 സ്വവേ ാത്കർഷണം രാജാ കൃതവാൻ ബുദ്ധിേമാഹിതഃ
ദുർമനാ വിമുഖശ് ൈചവ പരിച ാമ താം സഭാം
5 തതഃ സ്ഫാടികേതായാം ൈവ സ്ഫാടികാംബുജ േശാഭിതാം
വാപീം മത്വാസ്ഥലം ഇതി സ വാസാഃ ാപതജ് ജേല
6 ജേല നിപതിതം ദൃഷ്ട്വാ കിം കരാ ജഹസുർ ഭൃശം
വാസാംസി ച ശുഭാന്യ് അൈസ്മ ദദൂ രാജശാസനാത്
7 തഥാഗതം തു തം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
അർജുനശ് ച യമൗ േചാഭൗ സർേവ േത ാഹസംസ് തദാ
8 നാമർഷയത് തതസ് േതഷാം അവഹാസം അമർഷണഃ
ആകാരം രക്ഷമാണസ് തു ന സ താൻ സമുൈദക്ഷത
9 പുനർ വസനം ഉത്ക്ഷിപ്യ തരിഷ്യന്ന് ഇവസ്ഥലം
ആരുേരാഹ തതഃ സർേവ ജഹസുസ് േത പുനർ ജനാഃ
10 ദ്വാരം ച വിവൃതാകാരം ലലാേടന സമാഹനത്
സംവൃതം േചതി മന്വാേനാ ദ്വാരേദശാദ് ഉപാരമത്
11 ഏവം ലംഭാൻ വിവിധാൻ ാപ്യ ത വിശാം പേത
പാണ്ഡേവയാഭ്യനുജ്ഞാതസ് തേതാ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
12 അ ഹൃേഷ്ടന മനസാ രാജസൂേയ മഹാ തൗ
േ ക്ഷ്യതാം അദ്ഭുതാം ഋദ്ധിം ജഗാമ ഗജസാഹ്വയം
13 പാണ്ഡവ ീ തപ്തസ്യ ധ്യാന ാനസ്യ ഗച്ഛതഃ
ദുേര്യാധനസ്യ നൃപേതഃ പാപാ മതിർ അജായത
14 പാർഥാൻ സുമനേസാ ദൃഷ്ട്വാ പാർഥിവാംശ് ച വശാനുഗാൻ
കൃത്സ്നം ചാപിഹിതം േലാകം ആ കുമാരം കുരൂദ്വഹ
15 മഹിമാനം പരം ചാപി പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ദുേര്യാധേനാ ധാർതരാേ ാ വിവർണഃ സമപദ്യത
16 സ തു ഗച്ഛന്ന് അേനകാ ഃ സഭാം ഏവാനുചിന്തയൻ
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ിയം ച താം അനുപമാം ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
17 മേത്താ ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
നാഭ്യഭാഷത് സുബലജം ഭാഷമാണം പുനഃ പുനഃ
18 അേനകാ ം തു തം ദൃഷ്ട്വാ ശകുനിഃ ത്യഭാഷത
ദുേര്യാധന കുേതാ മൂലം നിഃശ്വസന്ന് ഇവ ഗച്ഛസി
19 [ദ്]
ദൃേഷ്ട്വമാം പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം യുധിഷ്ഠിര വശാനുഗാം
ജിതാം അ താേപന േശ്വതാശ്വസ്യ മഹാത്മനഃ
20 തം ച യജ്ഞം തഥാ ഭൂതം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥസ്യ മാതുല
യഥാ ശ സ്യ േദേവഷു തഥാ ഭൂതം മഹാദ േത
21 അമർേഷണസുസ ർേണാ ദഹ്യമാേനാ ദിവാനിശം
ശുചി ശു ാഗേമ കാേല ശുേഷ്യ േതായം ഇവാൽപകം
22 പശ്യ സാത്വത മുേഖ്യന ശിശുപാലം നിപാതിതം
ന ച ത പുമാൻആസീത് കശ് ചിത് തസ്യ പദാനുഗഃ
23 ദഹ്യമാനാ ഹി രാജാനഃ പാണ്ഡേവാേത്ഥന വഹ്നിനാ
ക്ഷാന്തവേന്താ ഽപരാധം തം േകാ ഹി തം ക്ഷ ം അർഹതി
24 വാസുേദേവന തത് കർമ തഥായുക്തം മഹത് കൃതം
സിദ്ധം ച പാണ്ഡേവയാനാം താേപന മഹാത്മനാം
25 തഥാ ഹി രത്നാന്യ് ആദായ വിവിധാനി നൃപാ നൃപം
ഉപതിഷ്ഠന്തി കൗേന്തയം ൈവശ്യാ ഇവ കര ദാഃ
26 ിയം തഥാവിധാം ദൃഷ്ട്വാ ജ്വലന്തീം ഇവ പാണ്ഡേവ
അമർഷവശം ആപേന്നാ ദേഹ്യ ഽഹം അതേഥാചിതഃ
27 വഹ്നിം ഏവ േവക്ഷ്യാമി ഭക്ഷയിഷ്യാമി വാ വിഷം
അേപാ വാപി േവക്ഷ്യാമി ന ഹി ശക്ഷ്യാമി ജീവിതും
28 േകാ ഹി നാമ പുമാംൽ േലാേക മർഷയിഷ്യതി സത്ത്വവാൻ
സപത്നാൻ ഋധ്യേതാ ദൃഷ്ട്വാ ഹാനിം ആത്മനഏവ ച
29 േസാ ഽഹം ന ീ ന ചാപ്യ് അ ീ ന പുമാൻ നാപുമാൻ അപി
േയാ ഽഹം താം മർഷയാമ്യ് അദ്യ താദൃശീം ിയം ആഗതാം
30ഈശ്വരത്വം പൃഥിവ്യാശ് ച വസുമത്താം ച താദൃശീം
യജ്ഞം ച താദൃശം ദൃഷ്ട്വാ മാദൃശഃ േകാ ന സഞ്ജ്വേരത്
31 അശക്തശ് ൈചക ഏവാഹം താം ആഹർതും നൃപ ിയം
സഹായാംശ് ച ന പശ്യാമി േതന മൃത ം വിചിന്തേയ
32 ൈദവം ഏവ പരം മേന്യ പൗരുഷം തു നിരർഥകം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 11 47

ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീസുേത ശു ാം ിയം താം ആഹൃതാം തഥാ
33 കൃേതാ യേത്നാ മയാ പൂർവം വിനാേശ തസ്യ സൗബല
തച് ച സർവം അതി മ്യ സവൃേദ്ധാ ഽപ്സ്വ് ഇവ പങ്കജം
34 േതന ൈദവം പരം മേന്യ പൗരുഷം തു നിരർഥകം
ധാർതരാ ാ ഹി ഹീയേന്ത പാർഥാ വർധന്തി നിത്യശഃ
35 േസാ ഽഹം ിയം ച താം ദൃഷ്ട്വാ സഭാം താം ച തഥാവിധാം
രക്ഷിഭിശ് ചാവഹാസം തം പരിതേപ്യ യഥാഗ്നിനാ
36 സ മാം അഭ്യനുജാനീഹി മാതുലാദ്യ സുദുഃഖിതം
അമർഷം ച സമാവിഷ്ടം ധൃതരാേ നിേവദയ
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അധ്യായം 44

1 [ഷ്]
ദുേര്യാധന ന േത ഽമർഷഃ കാര്യഃ തി യുധിഷ്ഠിരം
ഭാഗേധയാനി ഹി സ്വാനി പാണ്ഡവാ ഭുഞ്ജേത സദാ
2 അേനൈകർ അഭ പാൈയശ് ച ത്വയാരബ്ധാഃ പുരാസകൃത്
വിമുക്താശ് ച നരവ്യാ ാ ഭാഗേധയ പുര താഃ
3 ൈതർ ലബ്ധാ ൗപദീ ഭാര്യാ പദശ് ച സുൈതഃ സഹ
സഹായഃ പൃഥിവീ ലാേഭ വാസുേദവശ് ച വീര്യവാൻ
4 ലബ്ധശ് ച നാഭിഭൂേതാ ഽർഥഃ പിേ ്യാ ഽംശഃ പൃഥിവീപേത
വിവൃദ്ധസ് േതജസാ േതഷാം ത കാ പരിേദവനാ
5 ധനഞ്ജേയന ഗാണ്ഡീവം അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
ലബ്ധാന്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി തർപയിത്വാ ഹുതാശനം
6 േതന കാർമുകമുേഖ്യന ബാഹുവീേര്യണ ചാത്മനഃ
കൃതാ വേശ മഹീപാലാസ് ത കാ പരിേദവനാ
7 അഗ്നിദാഹാൻ മയം ചാപി േമാക്ഷയിത്വാ സദാനവം
സഭാം താം കാരയാം ആസസവ്യസാചീ പരന്തപഃ
8 േതന ൈചവ മേയേനാക്താഃ കിം കരാ നാമ രാക്ഷസാഃ
വഹന്തി താം സഭാം ഭീമാസ് ത കാ പരിേദവനാ
9 യച് ചാസഹായതാം രാജന്ന് ഉക്തവാൻ അസി ഭാരത
തൻ മിഥ്യാ ാതേരാ ഹീേമ സഹായാസ് േത മഹാരഥാഃ
10 േ ാണസ് തവ മേഹഷ്വാസഃ സഹ പുേ ണ ധീമതാ
സൂതപു ശ് ച രാേധേയാ ഗൗതമശ് ച മഹാരഥഃ
11 അഹം ച സഹ േസാദൈര്യഃ സൗമദത്തിശ് ച വീര്യവാൻ
ഏൈതസ് ത്വം സഹിതഃ സർൈവർ ജയ കൃത്സ്നാം വസുന്ധരാം
12 [ദ്]
ത്വയാ ച സഹിേതാ രാജന്ന് ഏൈതശ് ചാൈന്യർ മഹാരൈഥഃ
ഏതാൻ ഏവ വിേജഷ്യാമി യദി ത്വം അനുമന്യേസ
13 ഏേതഷു വിജിേതഷ്വ് അദ്യ ഭവിഷ്യതി മഹീ മമ
സർേവ ച പൃഥിവീപാലാഃ സഭാ സാ ച മഹാധനാ
14 [ഷ്]
ധനഞ്ജേയാ വാസുേദേവാ ഭീമേസേനാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച പദശ് ച സഹാത്മൈജഃ
15 ൈനേത യുധി ബലാജ് േജതും ശക്യാഃ സുരഗൈണർ അപി
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മഹാരഥാ മേഹഷ്വാസാഃ കൃതാ ാ യുദ്ധദുർമദാഃ
16 അഹം തു തദ് വിജാനാമി വിേജതും േയന ശക്യേത
യുധിഷ്ഠിരം സ്വയം രാജംസ് തൻ നിേബാധ ജുഷസ്വ ച
17 [ദ്]
അ മാേദന സുഹൃദാം അേന്യഷാം ച മഹാത്മനാം
യദി ശക്യാ വിേജതും േത തൻ മമാചക്ഷ്വ മാതുല
18 [ഷ്]
ദ ത ിയശ് ച കൗേന്തേയാ ന ച ജാനാതി േദവിതും
സമാഹൂതശ് ച രാേജേ ാ ന ശക്ഷ്യതി നിവർതിതും
19 േദവേന കുശലശ് ചാഹം ന േമ ഽസ്തി സദൃേശാ ഭുവി
ിഷു േലാേകഷു കൗേന്തയം തം ത്വം ദ േത സമാഹ്വയ
20 തസ്യാക്ഷകുശേലാ രാജന്ന് ആദാേസ്യ ഽഹം അസംശയം
രാജ്യം ിയം ച താം ദീപ്താം ത്വദർഥം പുരുഷർഷഭ
21 ഇദം തു സർവം ത്വം രാേജ്ഞ ദുേര്യാധന നിേവദയ
അനുജ്ഞാതസ് തു േത പി ാ വിേജേഷ്യ തം ന സംശയഃ
22 [ദ്]
ത്വം ഏവ കുരുമുഖ്യായ ധൃതരാ ായ സൗബല
നിേവദയ യഥാന്യായം നാഹം ശേക്ഷ്യ നിശംസിതും
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അധ്യായം 45

1 [വ്]
അനുഭൂയ തു രാജ്ഞസ് തം രാജസൂയം മഹാ തും
യുധിഷ്ഠിരസ്യ നൃപേതർ ഗാന്ധാരീ പു സംയുതഃ
2 ിയകൃൻ മതം ആജ്ഞായ പൂർവം ദുേര്യാധനസ്യ തത്
ജ്ഞാ ച ഷം ആസീനം ശകുനിഃ സൗബലസ് തദാ
3 ദുേര്യാധന വേചാ ത്വാ ധൃതരാ ം ജനാധിപം
ഉപഗമ്യ മഹാ ാജ്ഞം ശകുനിർ വാക്യം അ വീത്
4 ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ വിവർേണാ ഹരിണഃ കൃശഃ
ദീനശ് ചിന്താപരശ് ൈചവ തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
5 ന ൈവ പരീക്ഷേസ സമ്യഗ് അസഹ്യം ശ സംഭവം
േജ്യഷ്ഠപു സ്യ േശാകം ത്വം കിമർഥം നാവബുധ്യേസ
6 [ധ്]
ദുേര്യാധന കുേതാ മൂലം ഭൃശം ആർേതാ ഽസി പു ക
േ ാതവ്യശ് േചൻ മയാ േസാ ഽർേഥാ ഹി േമ കുരുനന്ദന
7 അയം ത്വാം ശകുനിഃ ാഹ വിവർണം ഹരിണം കൃശം
ചിന്തയംശ് ച ന പശ്യാമി േശാകസ്യ തവ സംഭവം
8ഐശ്വര്യം ഹി മഹത് പു ത്വയി സർവം സമർപിതം
ാതരഃ സുഹൃദശ് ൈചവ നാചരന്തി തവാ ിയം
9 ആച്ഛാദയസി ാവാരാൻ അശ്നാസി പിശിതൗദനം
ആജാേനയാ വഹന്തി ത്വാം േകനാസി ഹരിണഃ കൃശഃ
10 ശയനാനി മഹാർഹാണി േയാഷിതശ് ച മേനാരമാഃ
ഗുണവന്തി ച േവശ്മാനി വിഹാരാശ് ച യഥാസുഖം
11 േദവാനാം ഇവ േത സർവം വാചി ബദ്ധം ന സംശയഃ
സദീന ഇവ ദുർധർഷഃ കസ്മാച് േഛാചസി പു ക
12 [ദ്]
അശ്നാമ്യ് ആച്ഛാദേയ ചാഹം യഥാ കുപുരുഷസ് തഥാ
അമർഷം ധാരേയ േചാ ം തിതിക്ഷൻ കാലപര്യയം
13 അമർഷണഃ സ്വാഃ കൃതീർ അഭിഭൂയ പേരസ്ഥിതാഃ
േ ശാൻ മുമു ഃ പരജാൻ സൈവ പുരുഷ ഉച്യേത
14 സേന്താേഷാ ൈവ ിയം ഹന്തി അഭിമാനശ് ച ഭാരത
അനുേ ാശ ഭേയ േചാേഭ ൈയർ വൃേതാ നാ േത മഹത്
15 ന മാം അവതി തദ് ഭുക്തം ിയം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിേര
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ജ്വലന്തീം ഇവ കൗേന്തേയ വിവർണകരണീം മമ
16 സപത്നാൻ ഋധ്യതആത്മാനം ഹീയമാനം നിശാമ്യ ച
അദൃശ്യാം അപി കൗേന്തേയസ്ഥിതാം പശ്യന്ന് ഇേവാദ്യതാം
തസ്മാദ് അഹം വിവർണശ് ച ദീനശ് ച ഹരിണഃ കൃശഃ
17 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി സ്നാതകാ ഗൃഹേമധിനഃ
ിംശദ് ദാസീക ഏൈകേകാ യാൻ ബിഭർതി യുധിഷ്ഠിരഃ
18 ദശാന്യാനി സഹ ാണി നിത്യം ത ാന്നം ഉത്തമം
ഭുഞ്ജേത രുക്മപാ ീഭിർ യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
19 കദലീ മൃഗേമാകാനി കൃഷ്ണ ശ്യാമാരുണാനി ച
കാംേബാജഃ ാഹിേണാത് തൈസ്മ പരാർധ്യാൻ അപി കംബലാൻ
20 രഥേയാഷിദ് ഗവാശ്വസ്യ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ിംശതം േചാ വാമീനാം ശതാനി വിചരന്ത്യ് ഉത
21 പൃഥഗ്വിധാനി രത്നാനി പാർഥിവാഃ പൃഥിവീപേത
ആഹരൻ തുമുേഖ്യ ഽസ്മിൻ കുന്തീപു ായ ഭൂരിശഃ
22 ന ക്വചിദ് ധി മയാ ദൃഷ്ടസ് താദൃേശാ ൈനവ ച തഃ
യാദൃഗ് ധനാഗേമാ യേജ്ഞപാ പു സ്യ ധീമതഃ
23 അപര്യന്തം ധനൗഘം തം ദൃഷ്ട്വാ ശേ ാർ അഹം നൃപ
ശർമ ൈനവാധിഗച്ഛാമി ചിന്തയാേനാ ഽനിശം വിേഭാ
24 ാഹ്മണാ വാടധാനാശ് ച േഗാമന്തഃ ശതസംഘശഃ
ൈ ഖർവം ബലിം ആദായ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
25 കമണ്ഡലൂൻ ഉപാദായ ജാതരൂപമയാഞ് ശുഭാൻ
ഏവം ബലിം സമാദായ േവശം േലഭിേര തതഃ
26 യൻ ൈനവ മധു ശ ായ ധാരയന്ത്യ് അമര ിയഃ
തദ് അൈസ്മ കാംസ്യം ആഹാർഷീദ് വാരുണം കലേശാദധിഃ
27 ൈശക്യം രുക്മസഹ സ്യ ബഹുരത്നവിഭൂഷിതം
ദൃഷ്ട്വാ ച മമ തത് സർവം ജ്വര രൂപം ഇവാഭവത്
28 ഗൃഹീത്വാ തത് തു ഗച്ഛന്തി സമു ൗ പൂർവദക്ഷിണൗ
തൈഥവ പശ്ചിമം യാന്തി ഗൃഹീത്വാ ഭരതർഷഭ
29 ഉത്തരം തു ന ഗച്ഛന്തി വിനാ താത പത ിഭിഃ
ഇദം ചാദ്ഭുതം അ ാസീത് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
30 പൂർേണ ശതസഹേ തു വി ാണാം പരിവിഷ്യതാം
സ്ഥാപിതാ ത സഞ്ജ്ഞാഭൂച് ഛംേഖാ ധ്മായതി നിത്യശഃ
31 മുഹുർ മുഹുഃ നദതസ് തസ്യ ശംഖസ്യ ഭാരത
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ഉത്തമം ശബ്ദം അ ൗഷം തേതാ േരാമാണി േമ ഽഹൃഷൻ
32 പാർഥിൈവർ ബഹുഭിഃ കീർണം ഉപസ്ഥാനം ദിദൃ ഭിഃ
സർവരത്നാന്യ് ഉപാദായ പാർഥിവാ ൈവ ജേനശ്വര
33 യേജ്ഞതസ്യ മഹാരാജ പാ പു സ്യ ധീമതഃ
ൈവശ്യാ ഇവ മഹീപാലാ ദ്വിജാതിപരിേവഷകാഃ
34 ന സാ ീർ േദവരാജസ്യ യമസ്യ വരുണസ്യ വാ
ഗുഹ്യകാധിപേതർ വാപി യാ ീരാജൻ യുധിഷ്ഠിേര
35 താം ദൃഷ്ട്വാ പാ പു സ്യ ിയം പരമികാം അഹം
ശാന്തിം ന പരിഗച്ഛാമി ദഹ്യമാേനന േചതസാ
36 [ഷ്]
യാം ഏതാം ഉത്തമാം ലക്ഷ്മീം ദൃഷ്ടവാൻ അസി പാണ്ഡേവ
തസ്യാഃ ാപ്താവ് ഉപായം േമ ശൃണുസത്യപരാ മ
37 അഹം അേക്ഷഷ്വ് അഭിജ്ഞാതഃ പൃഥിവ്യാം അപി ഭാരത
ഹൃദയജ്ഞഃ പണജ്ഞശ് ച വിേശഷജ്ഞശ് ച േദവേന
38 ദ ത ിയശ് ച കൗേന്തേയാ ന ച ജാനാതി േദവിതും
ആഹൂതശ് ൈചഷ്യതി വ്യക്തം ദീവ്യാേവത്യ് ആഹ്വയസ്വ തം
39 [വ്]
ഏവം ഉക്തഃ ശകുനിനാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ധൃതരാ ം ഇദം വാക്യം അപദാന്തരം അ വീത്
40 അയം ഉത്സഹേത രാജഞ് ിയം ആഹർതും അക്ഷവിത്
ദ േതന പാ പു സ്യ തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
41 [ധ്]
ക്ഷത്താ മ ീ മഹാ ാജ്ഞഃസ്ഥിേതാ യസ്യാസ്മി ശാസേന
േതന സംഗമ്യ േവത്സ്യാമി കാര്യസ്യാസ്യ വിനിശ്ചയം
42 സ ഹി ധർമം പുര ത്യ ദീർഘദർശീ പരം ഹിതം
ഉഭേയാഃ പക്ഷേയാർ യുക്തം വക്ഷ്യത്യ് അർഥവിനിശ്ചയം
43 [ദ്]
നിവർതയിഷ്യതി ത്വാസൗ യദി ക്ഷത്താ സേമഷ്യതി
നിവൃേത്ത ത്വയി രാേജ മരിേഷ്യ ഽഹം അസംശയം
44 സ മയി ത്വം മൃേത രാജൻ വിദുേരണ സുഖീ ഭവ
േഭാക്ഷ്യേസ പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം കിം മയാ ത്വം കരിഷ്യസി
45 [വ്]
ആർതവാക്യം തു തത് തസ്യ ണേയാക്തം നിശമ്യ സഃ
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ധൃതരാേ ാ ഽ വീത് േ ഷ്യാൻ ദുേര്യാധന മേതസ്ഥിതഃ
46 ണാ സഹൈ ർ ബൃഹതീം ശതദ്വാരാം സഭാം മമ
മേനാരമാം ദർശനീയാം ആശു കുർവ ശിൽപിനഃ
47 തതഃ സംസ്തീര്യ രൈത്നസ് താം അക്ഷാൻആവാപ്യ സർവശഃ
സുകൃതാം സു േവശാം ച നിേവദയത േമ ശൈനഃ
48 ദുേര്യാധനസ്യ ശാന്ത്യ് അർഥം ഇതി നിശ്ചിത്യ ഭൂമിപഃ
ധൃതരാേ ാ മഹാരാജ ാഹിേണാദ് വിദുരായ ൈവ
49 അപൃഷ്ട്വാ വിദുരം ഹ്യ് അസ്യ നാസീത് കശ് ചിദ് വിനിശ്ചയഃ
ദ തേദാഷാംശ് ച ജാനൻ സപു േസ്നഹാദ് അകൃഷ്യത
50 തച് ത്വാ വിദുേരാ ധീമാൻ കലിദ്വാരം ഉപസ്ഥിതം
വിനാശമുഖം ഉത്പന്നം ധൃതരാ ം ഉപാ വത്
51 േസാ ഽഭിഗമ്യ മഹാത്മാനം ാതാ ാതരം അ ജം
മൂർധ്നാ ണമ്യ ചരണാവ് ഇദം വചനം അ വീത്
52 നാഭിനന്ദാമി േത രാജൻ വ്യവസായം ഇമം േഭാ
പുൈ ർ േഭേദാ യഥാ ന സ്യാദ് ദ തേഹേതാസ് തഥാ കുരു
53 [ധൃ]
ക്ഷത്തഃ പുേ ഷു പുൈ ർ േമ കലേഹാ ന ഭവിഷ്യതി
ദിവി േദവാഃ സാദം നഃ കരിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
54 അശുഭം വാ ശുഭം വാപിഹിതം വാ യദി വാഹിതം
വർതതാം സുഹൃദ് ദ തം ദിഷ്ടം ഏതൻ ന സംശയഃ
55 മയി സംനിഹിേത ൈചവ ഭീേഷ്മ ച ഭരതർഷേഭ
അനേയാ ൈദവവിഹിേതാ ന കഥം ചിദ് ഭവിഷ്യതി
56 ഗച്ഛ ത്വം രഥം ആസ്ഥായ ഹൈയർ വാതസൈമർ ജേവ
ഖാണ്ഡവ സ്ഥംഅൈദ്യവ സമാനയ യുധിഷ്ഠിരം
57 ന വാേര്യാ വ്യവസാേയാ േമ വിദുൈരതദ് വീമി േത
ൈദവം ഏവ പരം മേന്യ േയൈനതദ് ഉപപദ്യേത
58 ഇത്യ് ഉേക്താ വിദുേരാ ധീമാൻ ൈനതദ് അസ്തീതി ചിന്തയൻ
ആപേഗയം മഹാ ാജ്ഞം അഭ്യഗച്ഛത് സുദുഃഖിതഃ
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അധ്യായം 46

1 [ജ്]
കഥം സമഭവദ് ദ തം ാതൄണാം തൻ മഹാത്യയം
യ തദ് വ്യസനം ാപ്തം പാണ്ഡൈവർ േമ പിതാമൈഹഃ
2 േക ച ത സഭാസ്താരാ രാജാേനാ ഹ്മവിത്തമ
േക ൈചനം അന്വേമാദന്ത േക ൈചനം ത്യേഷധയൻ
3 വിസ്തേരൈണതദ് ഇച്ഛാമി കഥ്യമാനം ത്വയാ ദ്വിജ
മൂലം ഹ്യ് ഏതദ് വിനാശസ്യ പൃഥിവ്യാ ദ്വിജസത്തമ
4 [സൂത]
ഏവം ഉക്തസ് തദാ രാജ്ഞാ വ്യാസ ശിഷ്യഃ താപവാൻ
ആചചേക്ഷ യഥാവൃത്തം തത് സർവം സർവേവദവിത്
5 [വ്]
ശൃണു േമ വിസ്തേരേണമാം കഥാം ഭരതസത്തമ
ഭൂയ ഏവ മഹാരാജ യദി േത വേണ മതിഃ
6 വിദുരസ്യ മതംജ്ഞാത്വാ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഉവാച വിജേന പുനഃ
7 അലം ദ േതന ഗാന്ധാേര വിദുേരാ ന ശംസതി
ന ഹ്യ് അസൗ സുമഹാബുദ്ധിർ അഹിതം േനാ വദിഷ്യതി
8 ഹിതം ഹി പരമം മേന്യ വിദുേരാ യത് ഭാഷേത
ിയതാം പു തത് സർവം ഏതൻ മേന്യ ഹിതം തവ
9 േദവർഷിർ വാസവ ഗുരുർ േദവരാജായ ധീമേത
യത് ാഹ ശാ ം ഭഗവാൻ ബൃഹ തിർ ഉദാരധീഃ
10 തദ് േവദ വിദുരഃ സർവം സരഹസ്യം മഹാകവിഃ
സ്ഥിതശ് ച വചേന തസ്യ സദാഹം അപി പു ക
11 വിദുേരാ വാപി േമധാവീ കുരൂണാം വേരാ മതഃ
ഉദ്ധേവാ വാ മഹാബുദ്ധിർ വൃഷ്ണീണാം അർചിേതാ നൃപ
12 ദ േതന തദ് അലം പു ദ േത േഭേദാ ഹി ദൃശ്യേത
േഭേദ വിനാേശാ രാജ്യസ്യ തത് പു പരിവർജയ
13 പി ാ മാ ാ ച പു സ്യ യദ് ൈവ കാര്യം പരം തം
ാപ്തസ് ത്വം അസി തത് താത പിതൃൈപതാമഹം പദം
14 അധീതവാൻ കൃതീ ശാേ ലാലിതഃ സതതം ഗൃേഹ
ാതൃേജ്യഷ്ഠഃസ്ഥിേതാ രാേജ്യ വിന്ദേസ കിം ന േശാഭനം
15 പൃഥഗ്ജൈനർ അലഭ്യം യദ് േഭാജനാച്ഛാദനം പരം
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തത് ാേപ്താ ഽസി മഹാബാേഹാ കസ്മാച് േഛാചസി പു ക
16 സ്ഫീതം രാ ം മഹാബാേഹാ പിതൃൈപതാമഹം മഹത്
നിത്യം ആജ്ഞാപയൻ ഭാസി ദിവി േദേവശ്വേരാ യഥാ
17 തസ്യ േത വിദിത ജ്ഞ േശാകമൂലം ഇദം കഥം
സമുത്ഥിതം ദുഃഖതരം തൻ േമ ശംസിതും അർഹസി
18 [ദ്]
അശ്നാമ്യ് ആച്ഛാദയാമീതി പശ്യൻ പാപപൂരുഷഃ
നാമർഷം കുരുേത യസ് തു പുരുഷഃ േസാ ഽധമഃ തഃ
19 ന മാം ീണാതി രാേജ ലക്ഷ്മീഃ സാധാരണാ വിേഭാ
ജ്വലിതാം ഇവ കൗേന്തേയ ിയം ദൃഷ്ട്വാ ച വിവ്യേഥ
20 സർവാം ഹി പൃഥിവീം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിര വശാനുഗാം
സ്ഥിേരാ ഽസ്മി േയാ ഽഹം ജീവാമി ദുഃഖാദ് ഏതദ് വീമി േത
21 ആവർജിതാ ഇവാഭാന്തി നിഘ്നാശ് ൈച കി കൗകുരാഃ
കാരഃ കരാ േലാഹജംഘാ യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
22 ഹിമവത്സാഗരാനൂപാഃ സർവരത്നാകരാസ് തഥാ
അന്ത്യാഃ സർേവ പര ദസ്താ യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
23 േജ്യേഷ്ഠാ ഽയം ഇതി മാം മത്വാ േ ഷ്ഠശ് േചതി വിശാം പേത
യുധിഷ്ഠിേരണ സത്കൃത്യ യുേക്താ രത്നപരി േഹ
24 ഉപസ്ഥിതാനാം രത്നാനാം േ ഷ്ഠാനാം അർഘഹാരിണാം
നാദൃശ്യത പരഃ ാേന്താ നാപരസ് ത ഭാരത
25 ന േമ ഹസ്തഃ സമഭവദ് വസു തത് തിഗൃഹ്ണതഃ
ാതിഷ്ഠന്ത മയി ാേന്ത ഗൃഹ്യ ദൂരാഹൃതം വസു
26 കൃതാം ബി സേരാ രൈത്നർ മേയന സ്ഫാടികച് ഛദാം
അപശ്യം നലിനീം പൂർണാം ഉദകേസ്യവ ഭാരത
27 വ ം ഉത്കർഷതി മയി ാഹസത് സ വൃേകാദരഃ
ശേ ാർ ഋദ്ധിവിേശേഷണ വിമൂഢം രത്നവർജിതം
28 ത സ്മ യദി ശക്തഃ സ്യാം പാതേയയം വൃേകാദരം
സപേത്നനാവഹാേസാ ഹി സ മാം ദഹതി ഭാരത
29 പുനശ് ച താദൃശീം ഏവ വാപീം ജലജ ശാലിനീം
മത്വാ ശിലാ സമാം േതാേയ പതിേതാ ഽസ്മി നരാധിപ
30 ത മാം ാഹസത് കൃഷ്ണഃ പാർേഥന സഹസസ്വനം
ൗപദീ ച സഹ ീഭിർ വ്യഥയന്തീ മേനാ മമ
31 ിന്നവ സ്യ ച ജേല കിം കരാ രാജേചാദിതാഃ
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ദദുർ വാസാംസി േമ ഽന്യാനി തച് ച ദുഃഖതരം മമ
32 ലംഭം ച ശൃണുഷ്വാന്യം ഗദേതാ േമ നരാധിപ
അദ്വാേരണ വിനിർഗച്ഛൻ ദ്വാരസംസ്ഥാന രൂപിണാ
അഭിഹത്യ ശിലാം ഭൂേയാ ലലാേടനാസ്മി വിക്ഷതഃ
33 ത മാം യമജൗ ദൂരാദ് ആേലാക്യ ലലിതൗ കില
ബാഹുഭിഃ പരിഗൃഹ്ണീതാം േശാചന്തൗ സഹിതാവ് ഉഭൗ
34 ഉവാച സഹേദവസ് തു ത മാം വിസ്മയന്ന് ഇവ
ഇദം ദ്വാരം ഇേതാ ഗച്ഛ രാജന്ന് ഇതി പുനഃ പുനഃ
35 നാമേധയാനി രത്നാനാം പുരസ്താൻ ന താനി േമ
യാനി ദൃഷ്ടാനി േമ തസ്യാം മനസ് തപതി തച് ച േമ
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അധ്യായം 47

1 [ദ്]
യൻ മയാ പാണ്ഡവാനാം തു ദൃഷ്ടം തച് ഛൃണു ഭാരത
ആഹൃതം ഭൂമിപാൈലർ ഹി വസു മുഖ്യം തതസ് തതഃ
2 ന വിേന്ദ ദൃഢം ആത്മാമം ദൃഷ്ട്വാഹം തദ് അേരർ ധനം
ഫലേതാ ഭൂമിേതാ വാപി തിപദ്യസ്വ ഭാരത
3ഐഡാംശ് ൈചലാൻ വാർഷദംശാഞ് ജാതരൂപപരി താം
ാവാരാജിന മുഖ്യാംശ് ച കംേബാജഃ ദദൗ വസു
4 അശ്വാംസ് തിത്തിരി കൽമാഷാംസ് ിശതം ശുകനാസികാൻ
ഉ വാമീസ് ിശതം ച പുഷ്ടാഃ പീലു ശമീംഗുൈദഃ
5 േഗാവാസനാ ാഹ്മണാശ് ച ദാസമീയാശ് ച സർവശഃ
ീത്യർഥം േത മഹാഭാഗാ ധർമരാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
ിഖർവം ബലിം ആദായ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
6 കമണ്ഡലൂൻ ഉപാദായ ജാതരൂപമയാഞ് ശുഭാൻ
ഏവം ബലിം ദായാഥ േവശം േലഭിേര തതഃ
7 ശതം ദാസീ സഹ ാണാം കാർപാസിക നിവാസിനാം
ശ്യാമാസ് തേന്വ്യാ ദീർഘേകേശ്യാ േഹമാഭരണ ഭൂഷിതാഃ
ശൂ ാ വിേ ാത്തമാർഹാണി രാങ്കവാന്യ് അജിനാനി ച
8 ബലിം ച കൃത്സ്നംആദായ ഭരു കച്ഛ നിവാസിനഃ
ഉപനിന ർ മഹാരാജ ഹയാൻ ഗാന്ധാരേദശജാൻ
9 ഇ കൃൈഷ്ടർ വർതയന്തി ധാൈന്യർ നദീ മുൈഖശ് ച േയ
സമു നി േട ജാതാഃ പരിസി ച മാനവാഃ
10 േത ൈവരാമാഃ പാരദാശ് ച വംഗാശ് ച കിതൈവഃ സഹ
വിവിധം ബലിം ആദായ രത്നാനി വിവിധാനി ച
11 അജാവികം േഗാഹിരണ്യം ഖേരാ ം ഫലജം മധു
കംബലാൻ വിവിധാംശ് ൈചവ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
12 ാഗ്േജ്യാതിഷാധിപഃ ശൂേരാ േ ച്ഛാനാം അധിേപാ ബലീ
യനൈവഃ സഹിേതാ രാജാ ഭഗദേത്താ മഹാരഥഃ
13 ആജാേനയാൻ ഹയാഞ് ശീ ാൻ ആദായാനില രംഹസഃ
ബലിം ച കൃത്സ്നംആദായ ദ്വാരി തിഷ്ഠതി വാരിതഃ
14 അശ്മസാരമയം ഭാണ്ഡം ശുദ്ധദന്തത്സരൂൻഅസീൻ
ാഗ്േജ്യാതിേഷാ ഽഥ തദ് ദത്ത്വാ ഭഗദേത്താ ഽ ജത് തദാ
15 ദ്വ്യക്ഷാംസ് ്യക്ഷാംൽ ലലാടാക്ഷാൻ നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗതാൻ
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ഔഷ്ണീഷാൻ അനിവാസാംശ് ച ബാഹുകാൻ പുരുഷാദകാൻ
16 ഏകപാദാംശ് ച ത ാഹം അപശ്യം ദ്വാരി വാരിതാൻ
ബല്യർഥം ദദതസ് തൈസ്മഹിരണ്യം രജതം ബഹു
17 ഇ േഗാപ കവർണാഭാഞ് ശുകവർണാൻ മേനാജവാൻ
തൈഥേവ ായുധ നിഭാൻ സന്ധ്യാ സദൃശാൻ അപി
18 അേനകവർണാൻആരണ്യാൻ ഗൃഹീത്വാശ്വാൻ മേനാജവാൻ
ജാതരൂപം അനർഘ്യം ച ദദുസ് തൈസ്യക പാദകാഃ
19 ചീനാൻ ഹൂനാഞ് ശകാൻ ഓഡൂൻ പർവതാന്തരവാസിനഃ
വാർേഷ്ണയാൻ ഹാരഹൂണാംശ് ച കൃഷ്ണാൻ ൈഹമവതാംസ് തഥാ
20 ന പാരയാമ്യ് അഭിഗതാൻ വിവിധാൻ ദ്വാരി വാരിതാൻ
ബല്യർഥം ദദതസ് തസ്യ നാനാരൂപാൻ അേനകശഃ
21 കൃഷ്ണ ീവാൻ മഹാകായാൻ രാസഭാഞ് ശതപാതിനഃ
ആഹാർഷുർ ദശസാഹ ാൻ വിനീതാൻ ദി വി താൻ
22 മാണ രാഗ ർശാഢ്യം ബാ ീ ചീന സമുദ്ഭവം
ഔർണം ച രാങ്കവം ൈചവ കീടജം പട്ടജം തഥാ
23 കുട്ടീ കൃതം തൈഥവാന്യത് കമലാഭം സഹ ശഃ
ക്ഷ്ണം വ ം അകാർപാസം ആവികം മൃദു ചാജിനം
24 നിശിതാംശ് ൈചവ ദീർഘാസീൻ ഋഷ്ടിശക്തിപരശ്വധാൻ
അപരാന്ത സമുദ്ഭൂതാംസ് തൈഥവ പരശൂഞ് ശിതാൻ
25 രസാൻ ഗന്ധാംശ് ച വിവിധാൻ രത്നാനി ച സഹ ശഃ
ബലിം ച കൃത്സ്നംആദായ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
26 ശകാസ് തുഖാരാഃ കങ്കാശ് ച േരാമശാഃ ശൃംഗിേണാ നരാഃ
മഹാഗമാൻ ദൂരഗമാൻ ഗണിതാൻ അർബുദം ഹയാൻ
27 േകാടിശശ് ൈചവ ബഹുശഃ സുവർണം പദ്മസംമിതം
ബലിം ആദായ വിവിധം ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
28 ആസനാനി മഹാർഹാണി യാനാനി ശയനാനി ച
മണികാഞ്ചനചി ാണി ഗജദന്ത മയാനി ച
29 രഥാംശ് ച വിവിധാകാരാഞ് ജാതരൂപപരി താൻ
ഹൈയർ വിനീൈതഃ സമ്പന്നാൻ ൈവയാ പരിവാരണാൻ
30 വിചി ാംശ് ച പരിേസ്താമാൻ രത്നാനി ച സഹ ശഃ
നാരാചാൻ അർധനാരാചാഞ് ശ ാണി വിവിധാനി ച
31 ഏതദ് ദത്ത്വാ മഹദ് വ്യം പൂർവേദശാധിേപാ നൃപഃ
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വിേഷ്ടാ യജ്ഞസദനം പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
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അധ്യായം 48

1 [ദ്]
ദായം തു തൈസ്മ വിവിധം ശൃണു േമ ഗദേതാ ഽനഘ
യജ്ഞാർഥം രാജഭിർ ദത്തം മഹാന്തം ധനസഞ്ചയം
2 േമരുമന്ദരേയാർ മേധ്യ ൈശേലാദാം അഭിേതാ നദീം
േയ േത കീചക േവണൂനാം ഛായാം രമ്യാം ഉപാസേത
3 ഖശാ ഏകാശനാേജ്യാഹാഃ ദരാ ദീർഘേവനവഃ
പശുപാശ് ച കുണിന്ദാശ് ച തംഗണാഃ പരതംഗണാഃ
4 േത ൈവ പിപീലികം നാമ വരദത്തം പിപീലിൈകഃ
ജാതരൂപം േ ാണ േമയം അഹാർഷുഃ പുഞ്ജേശാ നൃപാഃ
5 കൃഷ്ണാംൽ ലലാമാംശ് ചമരാഞ് ശു ാംശ് ചാന്യാഞ് ശശി ഭാൻ
ഹിമവത്പുഷ്പജം ൈചവ സ്വാദു ക്ഷൗ ം തഥാ ബഹു
6 ഉത്തേരഭ്യഃ കുരുഭ്യശ് ചാപ്യ് അേപാഢം മാല്യം അംബുഭിഃ
ഉത്തരാദ് അപി ൈകലാസാദ് ഓഷധീഃ സുമഹാബലാഃ
7 പാർവതീയാ ബലിം ചാന്യം ആഹൃത്യ ണതാഃസ്ഥിതാഃ
അജാതശേ ാർ നൃപേതർ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
8 േയ പരാർേധ ഹിമവതഃ സൂേര്യാദയഗിരൗ നൃപാഃ
വാരി േഷണസമു ാേന്ത േലാഹിത്യം അഭിതശ് ച േയ
ഫലമൂലാശനാ േയ ച കിരാതാശ് ചർമ വാസസഃ
9 ചന്ദനാഗുരുകാഷ്ഠാനാം ഭാരാൻ കാലീയകസ്യ ച
ചർമ രത്നസുവർണാനാം ഗന്ധാനാം ൈചവ രാശയഃ
10 ൈകരാതികാനാം അയുതം ദാസീനാം ച വിശാം പേത
ആഹൃത്യ രമണീയാർഥാൻ ദൂരജാൻ മൃഗപക്ഷിണഃ
11 നിചിതം പർവേതഭ്യശ് ച ഹിരണ്യം ഭൂരി വർചസം
ബലിം ച കൃത്സ്നംആദായ ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
12 കായവ്യാ ദരദാ ദാർവാഃ ശൂരാ ൈവയമകാസ് തഥാ
ഔദുംബരാ ദുർവിഭാഗാഃ പാരദാ ബാ ിൈകഃ സഹ
13 കാശ്മീരാഃ കുന്ദമാനാശ് ച പൗരകാ ഹംസകായനാഃ
ശിബി ിഗർതയൗേധയാ രാജന്യാ മ േകകയാഃ
14 അംബഷ്ഠാഃ കൗകുരാസ് താർക്ഷ്യാ വ പാഃ പ ൈവഃ സഹ
വസാതയഃ സമൗേലയാഃ സഹ കമാലൈവഃ
15 ശൗണ്ഡികാഃ കു രാശ് ൈചവ ശകാശ് ൈചവ വിശാം പേത
അംഗാ വംഗാശ് ച പു ാശ് ച ശാനവത്യാ ഗയാസ് തഥാ
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16 സുജാതയഃ േ ണിമന്തഃ േ യാംസഃ ശ പാണയഃ
ആഹാർഷുഃ ക്ഷ ിയാ വിത്തം ശതേശാ ഽജാതശ േവ
17 വംഗാഃ കലിംഗ പതയസ് താ ലിപ്താഃ സപു കാഃ
ദുകൂലം കൗശികം ൈചവ പേ ാർണം ാവരാൻ അപി
18 ത സ്മ ദ്വാരപാൈലസ് േത േ ാച്യേന്ത രാജശാസനാത്
കൃതകാരാഃ സുബലയസ് തേതാ ദ്വാരം അവാപ്സ്യഥ
19ഈഷാ ദന്താൻ േഹമകക്ഷാൻ പദ്മവർണാൻ കുഥാവൃതാൻ
ൈശലാഭാൻ നിത്യമത്താംശ് ച അഭിതഃ കാമ്യകം സരഃ
20 ദൈത്ത്വൈകേകാ ദശശതാൻ കുഞ്ജരാൻ കവചാവൃതാൻ
ക്ഷമാവതഃ കുലീനാംശ് ച ദ്വാേരണ ാവിശംസ് തതഃ
21 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ഗണാ ദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗതാഃ
അൈന്യശ് േചാപാഹൃതാന്യ് അ രത്നാനീഹ മഹാത്മഭിഃ
22 രാജാ ചി രേഥാ നാമ ഗന്ധർേവാ വാസവാനുഗഃ
ശതാനി ചത്വാര്യ് അദദദ് ധയാനാം വാതരംഹസാം
23 തുംബുരുസ് തു മുദിേതാ ഗന്ധർേവാ വാജിനാം ശതം
ആ പ സവർണാനാം അദദദ് േധമമാലിനാം
24 കൃതീ തു രാജാ കൗരവ്യ ശൂകരാണാം വിശാം പേത
അദദദ് ഗജരത്നാനാം ശതാനി സുബഹൂന്യ് അപി
25 വിരാേടന തു മേത്സ്യന ബല്യർഥം േഹമമാലിനാം
കുഞ്ജരാണാം സഹേ േദ്വ മത്താനാം സമുപാഹൃേത
26 പാംശുരാ ാദ് വസു ദാേനാ രാജാ ഷഡ് വിംശതിം ഗജാൻ
അശ്വാനാം ച സഹേ േദ്വ രാജൻ കാഞ്ചനമാലിനാം
27 ജവസേത്ത്വാപപന്നാനാം വയഃസ്ഥാനാം നരാധിപ
ബലിം ച കൃത്സ്നംആദായ പാണ്ഡേവേഭ്യാ ന്യേവദയത്
28 യജ്ഞേസേനന ദാസീനാം സഹ ാണി ചതുർദശ
ദാസാനാം അയുതം ൈചവ സദാരാണാം വിശാം പേത
29 ഗജയുക്താ മഹാരാജ രഥാഃ ഷഡ് വിംശതിസ് തഥാ
രാജ്യം ച കൃത്സ്നം പാർേഥേഭ്യാ യജ്ഞാർഥം ൈവ നിേവദിതം
30 സമു സാരം ൈവഡൂര്യം മുക്താഃ ശംഖാംസ് തൈഥവ ച
ശതശശ് ച കുഥാംസ് ത സിൻഹലാഃ സമുപാഹരൻ
31 സംവൃതാ മണിചീൈരസ് തു ശ്യാമാസ് താ ാന്ത േലാചനാഃ
താൻ ഗൃഹീത്വാ നരാസ് ത ദ്വാരി തിഷ്ഠന്തി വാരിതാഃ
32 ീത്യർഥം ാഹ്മൈണശ് ൈചവക്ഷ ിയാശ് ച വിനിർജിതാഃ
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ഉപാജ ർ വിശശ് ൈചവ ശൂ ാഃ ശു ഷേവാ ഽപി ച
ീത്യാ ച ബഹുമാനാച് ച അഭ്യഗച്ഛൻ യുധിഷ്ഠിരം
33 സർേവ േ ച്ഛാഃ സർവവർണാ ആദിമധ്യാന്തജാസ് തഥാ
നാനാേദശസമുൈത്ഥശ് ച നാനാ ജാതിഭിർ ആഗൈതഃ
പര്യസ്ത ഇവ േലാേകാ ഽയം യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
34 ഉച്ചാവചാൻ ഉപ ാഹാൻ രാജഭിഃ ഹിതാൻ ബഹൂൻ
ശ ണാം പശ്യേതാ ദുഃഖാൻ മുമൂർഷാ േമ ഽദ്യ ജായേത
35 ഭൃത്യാസ് തു േയ പാണ്ഡവാനാം താംസ് േത വക്ഷ്യാമി ഭാരത
േയഷാം ആമം ച പക്വം ച സംവിധേത്ത യുധിഷ്ഠിരഃ
36 അയുതം ീണി പദ്മാനി ഗജാേരാഹാഃ സസാദിനഃ
രഥാനാം അർബുദം ചാപി പാദാതാ ബഹവസ് തഥാ
37 മീയമാനം ആരബ്ധം പച്യമാനം തൈഥവ ച
വിസൃജ്യമാനം ചാന്യ പുണ്യാഹസ്വന ഏവ ച
38 നാഭുക്തവന്തം നാഹൃഷ്ടം നാസുഭിക്ഷം കഥം ചന
അപശ്യം സർവവർണാനാം യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
39 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി സ്നാതകാ ഗൃഹേമധിനഃ
ിംശദ് ദാസീക ഏൈകേകാ യാൻ ബിഭർതി യുധിഷ്ഠിരഃ
സു ീതാഃ പരിതുഷ്ടാശ് ച േത ഽപ്യ് ആശംസന്ത്യ് അരിക്ഷയം
40 ദശാന്യാനി സഹ ാണി യതീനാം ഊർധ്വേരതസാം
ഭുഞ്ജേത രുക്മപാ ീഷു യുധിഷ്ഠിര നിേവശേന
41 ഭുക്താഭുക്തം കൃതാകൃതം സർവം ആ കുബ്ജ വാമനം
അഭുഞ്ജാനാ യാജ്ഞേസനീ ത്യൈവക്ഷദ് വിശാം പേത
42 ദ്വൗ കരം ന യേച്ഛതാം കുന്തീപു ായ ഭാരത
ൈവവാഹിേകന പാഞ്ചാലാഃ സേഖ്യനാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
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അധ്യായം 49

1 [ദ്]
ആര്യാസ് തു േയ ൈവ രാജാനഃ സത്യസന്ധാ മഹാ താഃ
പര്യാപ്തവിദ്യാ വക്താേരാ േവദാന്താവഭൃഥാ താഃ
2 ധൃതിമേന്താ ീനിേഷധാ ധർമാത്മാേനാ യശസ്വിനഃ
മൂർഢാഭിഷിക്താസ് േത ൈചനം രാജാനഃ പര പാസേത
3 ദക്ഷിണാർഥം സമാനീതാ രാജഭിഃ കാംസ്യേദാഹനാഃ
ആരണ്യാ ബഹുസാഹ ാ അപശ്യം ത ത ഗാഃ
4 ആജ സ് ത സത്കൃത്യ സ്വയം ഉദ്യമ്യ ഭാരത
അഭിേഷകാർഥം അവ്യ ാ ഭാണ്ഡം ഉച്ചാവചം നൃപാഃ
5 ബാ ീേകാ രഥം ആഹാർഷീജ് ജാംബൂനദപരി തം
സുദക്ഷിണസ് തം യുയുേജ േശ്വൈതഃ കാംേബാജൈജർ ഹൈയഃ
6 സുനീേഥാ ഽ തിമം തസ്യ അനുകർഷം മഹായശാഃ
ധ്വജം േചദിപതിഃ ക്ഷി ം അഹാർഷീത് സ്വയം ഉദ്യതം
7 ദാക്ഷിണാത്യഃ സംനഹനം ഗ് ഉഷ്ണീേഷ ച മാഗധഃ
വസു ദാേനാ മേഹഷ്വാേസാ ഗേജ ം ഷഷ്ടിഹായനം
8 മത്സ്യസ് ത്വ് അക്ഷാൻ അവാബധ്നാദ് ഏകലവ്യ ഉപാനഹൗ
ആവന്ത്യസ് ത്വ് അഭിേഷകാർഥം ആേപാ ബഹുവിധാസ് തഥാ
9 േചകിതാന ഉപാസംഗം ധനുഃ കാശ്യ ഉപാഹരത്
അസിം രുക്മത്സരും ശല്യഃ ൈശക്യം കാഞ്ചനഭൂഷണം
10 അഭ്യഷിഞ്ചത് തേതാ ധൗേമ്യാ വ്യാസശ് ച സുമഹാതപാഃ
നാരദം ൈവ പുര ത്യ േദവലം ചാസിതം മുനിം
11 ീതിമന്ത ഉപാതിഷ്ഠന്ന് അഭിേഷകം മഹർഷയഃ
ജാമദേഗ്ന്യന സഹിതാസ് തഥാേന്യ േവദപാരഗാഃ
12 അഭിജ ർ മഹാത്മാനം മ വദ് ഭൂരിദക്ഷിണം
മേഹ ം ഇവ േദേവ ം ദിവി സപ്തർഷേയാ യഥാ
13 അധാരയച് ഛ ം അസ്യ സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
ധനഞ്ജയശ് ച വ്യജേന ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
14 ഉപാഗൃഹ്ണാദ് യം ഇ ായ പുരാകൽേപ ജാപതിഃ
തം അൈസ്മ ശംഖം ആഹാർഷീദ് വാരുണം കലേശാദധിഃ
15 സിക്തം നിഷ്കസഹേ ണസുകൃതം വിശ്വകർമണാ
േതനാഭിഷിക്തഃ കൃേഷ്ണന ത േമ കശ്മേലാ ഽഭവത്
16 ഗച്ഛന്തി പൂർവാദ് അപരം സമു ം ചാപി ദക്ഷിണം
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ഉത്തരം തു ന ഗച്ഛന്തി വിനാ താത പത ിഭിഃ
17 ത സ്മ ദ ഃ ശതശഃ ശംഖാൻ മംഗല്യ കാരണാത്
ാണദംസ് േത സമാധ്മാതാസ് ത േരാമാണി േമ ഽഹൃഷൻ
18 ണതാ ഭൂമിപാശ് ചാപി േപതുർഈനാഃ സ്വേതജസാ
ധൃഷ്ടദ മ്നഃ പാണ്ഡവാശ് ച സാത്യകിഃ േകശേവാ ഽഷ്ടമഃ
19 സത്ത്വസ്ഥാഃ ശൗര്യസമ്പന്നാ അേന്യാന്യ ിയകാരിണഃ
വിസഞ്ജ്ഞാൻ ഭൂമിപാൻ ദൃഷ്ട്വാ മാം ച േത ാഹസംസ് തദാ
20 തതഃ ഹൃേഷ്ടാ ബീഭ ഃ ാദാദ് േധമവിഷാണിനാം
ശതാന്യ് അനഡുഹാം പഞ്ച ദ്വിജമുേഖ്യഷു ഭാരത
21 ൈനവം ശംബര ഹന്താഭൂദ് യൗവനാേശ്വാ മനുർ ന ച
ന ച രാജാ പൃഥുർ ൈവേന്യാ ന ചാപ്യ് ആസീദ് ഭഗീരഥഃ
22 യഥാതിമാ ം കൗേന്തയഃ ിയാ പരമയാ യുതഃ
രാജസൂയം അവാൈപ്യവം ഹരിശ് ച ഇവ ഭുഃ
23 ഏതാം ദൃഷ്ട്വാ ിയം പാർേഥ ഹരിശ് ചേ യഥാ വിേഭാ
കഥം നു ജീവിതം േ േയാ മമ പശ്യസി ഭാരത
24 അേന്ധേനവ യുഗം നദ്ധം വിപര്യസ്തം നരാധിപ
കനീയാംേസാ വിവർധേന്ത േജ്യഷ്ഠാ ഹീയന്തി ഭാരത
25 ഏവം ദൃഷ്ട്വാ നാഭിവിന്ദാമി ശർമ; പരീക്ഷമാേണാ ഽപി കുരു വീര
േതനാഹം ഏവം കൃഷതാം ഗതശ് ച; വിവർണതാം ൈചവ സ േശാകതാം ച
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അധ്യായം 50

1 [ദ്]
ത്വം ൈവ േജ്യേഷ്ഠാ ൈജ്യഷ്ഠിേനയഃ പു മാ പാണ്ഡവാൻ ദ്വിഷഃ
േദ്വഷ്ടാ ഹ്യ് അസുഖം ആദേത്ത യൈഥവ നിധനം തഥാ
2 അവ ത്പന്നം സമാനാർഥം തുല്യമി ം യുധിഷ്ഠിരം
അദ്വിഷന്തം കഥം ദ്വിഷ്യാത് ത്വാദൃേശാ ഭരതർഷഭ
3 തുല്യാഭിജനവീര്യശ് ച കഥം ാതുഃ ിയം നൃപ
പു കാമയേസ േമാഹാൻ ൈമവം ഭൂഃ ശാമ്യ സാധ്വ് ഇഹ
4 അഥ യജ്ഞവിഭൂതിം താം കാങ്ക്ഷേസ ഭരതർഷഭ
ഋത്വിജസ് തവ തന്വ സപ്ത ത ം മഹാധ്വരം
5 ആഹരിഷ്യന്തി രാജാനസ് തവാപി വിപുലം ധനം
ീത്യാ ച ബഹുമാനാച് ച രത്നാന്യ് ആഭരണാനി ച
6 അനർഥാചരിതം താത പരസ്വ ഹണം ഭൃശം
സ്വസ ഷ്ടഃ സ്വധർമേസ്ഥാ യഃ സ ൈവ സുഖം ഏധേത
7 അവ്യാപാരഃ പരാർേഥഷു നിേത്യാേദ്യാഗഃ സ്വകർമസു
ഉദ്യേമാ രക്ഷേണ േസ്വഷാം ഏതദ് ൈവഭവ ലക്ഷണം
8 വിപത്തിഷ്വ് അവ്യേഥാ ദേക്ഷാ നിത്യം ഉത്ഥാനവാൻ നരഃ
അ മേത്താ വിനീതാത്മാ നിത്യം ഭ ാണി പശ്യതി
9 അന്തർ േവദ്യാം ദദദ് വിത്തം കാമാൻ അനുഭവൻ ിയാൻ
ീഡൻ ീഭിർ നിരാതങ്കഃ ശാമ്യ ഭരതർഷഭ
10 [ദ്]
ജാനൻ ൈവ േമാഹയസി മാം നാവി നൗർ ഇവ സംയതാ
സ്വാർേഥ കിം നാവധാനം േത ഉതാേഹാ േദ്വഷ്ടി മാം ഭവാൻ
11 ന സന്തീേമ ധാർതരാ ാ േയഷാം ത്വം അനുശാസിതാ
ഭവിഷ്യം അർഥം ആഖ്യാസി സദാ ത്വം കൃത്യം ആത്മനഃ
12 പര േണേയാ ഽ ണീർ ഹി യശ് ച മാർഗാത് മുഹ്യതി
പന്ഥാനം അനുഗേച്ഛയുഃ കഥം തസ്യ പദാനുഗാഃ
13 രാജൻ പരിഗത േജ്ഞാ വൃദ്ധേസവീ ജിേത ിയഃ
തിപന്നാൻ സ്വകാേര്യഷു സംേമാഹയസി േനാ ഭൃഷം
14 േലാകവൃത്താദ് രാജവൃത്തം അന്യദ് ആഹബൃഹ തിഃ
തസ്മാദ് രാജ്ഞാ യേത്നന സ്വാർഥശ് ചിന്ത്യഃ സൈദവ ഹി
15 ക്ഷ ിയസ്യ മഹാരാജ ജേയ വൃത്തിഃ സമാഹിതാ
സ ൈവ ധർേമാ ഽസ്ത്വ് അധർേമാ വാ സ്വവൃത്തൗ ഭരതർഷഭ
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16 കാലേയദ് ദിശഃ സർവാഃ േതാേദേനവ സാരഥിഃ
ത്യ് അമി ിയം ദീപ്താം ബുഭൂഷുർ ഭരതർഷഭ
17 ച്ഛേന്നാ വാ കാേശാ വാ േയാ േയാേഗാ രിപുബാന്ധനഃ
തദ് ൈവ ശ ം ശ വിദാം ന ശ ം േഛദനം തം
18 അസേന്താഷഃ ിേയാ മൂലം തസ്മാത് തം കാമയാമ്യ് അഹം
സമു േയ േയാ യതേത സ രാജൻ പരേമാ നയീ
19 മമ ത്വം ഹി ന കർതവ്യംഐശ്വേര്യ വാ ധേന ഽപി വാ
പൂർവാവാപ്തം ഹരന്ത്യ് അേന്യ രാജധർമം ഹി തം വിദുഃ
20 അേ ാേഹ സമയം കൃത്വാ ചിേച്ഛദ നമുേചഃ ശിരഃ
ശ ഃ സാ ഹി മതാ തസ്യ രിപൗ വൃത്തിഃ സനാതനീ
21 ദ്വാവ് ഏതൗ സേത ഭൂമിഃ സർേപാ ബിലശയാൻ ഇവ
രാജാനം ചാവിേരാദ്ധാരം ാഹ്മണം ചാ വാസിനം
22 നാസ്തി ൈവ ജാതിതഃ ശ ഃ പുരുഷസ്യ വിശാം പേത
േയന സാധാരണീ വൃത്തിഃ സ ശ ർ േനതേരാ ജനഃ
23 ശ പക്ഷം സമൃധ്യന്തം േയാ േമാഹാത് സമുേപക്ഷേത
വ്യാധിർ ആപ്യായിത ഇവ തസ്യ മൂലം ഛിനത്തി സഃ
24 അൽേപാ ഽപി ഹ്യ് അരിർ അത്യന്തം വർധമാനപരാ മഃ
വൽമീേകാ മൂലജ ഇവ സേത വൃക്ഷം അന്തികാത്
25 ആജമീഢ രിേപാർ ലക്ഷ്മീർ മാ േത േരാചിഷ്ട ഭാരത
ഏഷ ഭാരഃ സത്ത്വവതാം നയഃ ശിരസി ധിഷ്ഠിതഃ
26 ജന്മ വൃദ്ധിം ഇവാർഥാനാം േയാ വൃദ്ധിം അഭികാങ്ക്ഷേത
ഏധേതജ്ഞാതിഷു സൈവ സേദ്യാ വൃദ്ധിർ ഹി വി മഃ
27 നാ ാപ്യ പാണ്ഡൈവശ്വര്യം സംശേയാ േമ ഭവിഷ്യതി
അവാേപ്സ്യ വാ ിയം താം ഹി േശേഷ്യ വാ നിഹേതാ യുധി
28 അതാദൃശസ്യ കിം േമ ഽദ്യ ജീവിേതന വിശാം പേത
വർധേന്ത പാണ്ഡവാ നിത്യം വയം തുസ്ഥിരവൃദ്ധയഃ
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