


മഹാഭാരതം 12 2

മഹാഭാരതം 12

വ്യാസമഹർഷി

അധ്യായം 51 - 75

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: മഹാഭാരതം 12

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മഹാകാവ്യം

രചന: വ്യാസമഹർഷി

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



അധ്യായം 51

1 [ഷ്]
യാം ത്വം ഏതാം ിയം ദൃഷ്ട്വാ പാ പുേ യുധിഷ്ഠിേര
തപ്യേസ താം ഹരിഷ്യാമി ദ േതനാഹൂയതാം പരഃ
2 അഗത്വാ സംശയം അഹം അയുദ്ധ്വാ ച ചമൂമുേഖ
അക്ഷാൻ ക്ഷിപന്ന് അക്ഷതഃ സൻ വിദ്വാൻ അവിദുേഷാ ജേയ
3 ഹാൻ ധനൂംസി േമ വിദ്ധി ശരാൻ അക്ഷാംശ് ച ഭാരത
അക്ഷാണാം ഹൃദയം േമ ജ്യാം രഥം വിദ്ധി മമാസ്തരം
4 [ദ്]
അയം ഉത്സഹേത രാജഞ് ിയം ആഹർതും അക്ഷവിത്
ദ േതന പാ പുേ ഭ്യസ് തത് തുഭ്യം താത േരാചതാം
5 [ധ്]
സ്ഥിേതാ ഽസ്മി ശാസേന ാതുർ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
േതന സംഗമ്യ േവത്സ്യാമി കാര്യസ്യാസ്യ വിനിശ്ചയം
6 [ദ്]
വിഹനിഷ്യതി േത ബുദ്ധിം വിദുേരാ മുക്തസംശയഃ
പാണ്ഡവാനാം ഹിേത യുേക്താ ന തഥാ മമ കൗരവ
7 നാരേഭത് പരസാമർഥ്യാത് പുരുഷഃ കാര്യം ആത്മനഃ
മതിസാമ്യം ദ്വേയാർ നാസ്തി കാേര്യഷു കുരുനന്ദന
8 ഭയം പരിഹരൻ മന്ദ ആത്മാനം പരിപാലയൻ
വർഷാസു ിന്നകടവത് തിഷ്ഠന്ന് ഏവാവസീദതി
9 ന വ്യാധേയാ നാപി യമഃ േ യഃ ാപ്തിം തീക്ഷേത
യാവദ് ഏവ ഭേവത് കൽപസ് താവച് േ േയാ സമാചേരത്
10 [ധ്]
സർവഥാ പു ബലിഭിർ വി ഹം േത ന േരാചേയ
ൈവരം വികാരം സൃജതി തദ് ൈവ ശ ം അനായസം
11 അനർഥം അർഥം മന്യേസ രാജപു ; സം ന്ഥനം കലഹസ്യാതിേഘാരം
തദ് ൈവ വൃത്തം തു യഥാ കഥം ചിദ്; വിേമാക്ഷേയച് ചാപ്യ് അസി
സായകാംശ് ച
12 [ദുർ]
ദ േത പുരാൈണർ വ്യവഹാരഃ നീതസ്; ത ാത്യേയാ നാസ്തി ന സ ഹാരഃ
തദ് േരാചതാം ശകുേനർ വാക്യം അദ്യ സഭാം; ക്ഷി ം ത്വം ഇഹാജ്ഞാപയസ്വ
13 സ്വർഗദ്വാരം ദീവ്യതാം േനാ വിശിഷ്ടം; തദ് വർതിനാം ചാപി തൈഥവ
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യുക്തം
ഭേവദ് ഏവം ഹ്യ് ആത്മനാ തുല്യം ഏവ; ദുേരാദരം പാണ്ഡൈവസ് ത്വം കുരുഷ്വ
14 [ധൃ]
വാക്യം ന േമ േരാചേത യത് ത്വേയാക്തം; യത് േത ിയം തത് ിയതാം
നേര
പശ്ചാത് തപ്യേസ തദ് ഉപാ മ്യ വാക്യം; ന ഹീദൃശം ഭാവി വേചാ ഹി ധർമ്യം
15 ദൃഷ്ടം ഹ്യ് ഏതദ് വിദുേരൈനവം ഏവ; സർവം പൂർവം ബുദ്ധിവിദ്യാനുേഗന
തദ് ഏൈവതദ് അവശസ്യാഭ ൈപതി; മഹദ് ഭയം ക്ഷ ിയ ബീജഘാതി
16 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ ധൃതരാേ്രസ്ഥാ മനീഷീ; ൈദവം മത്വാ പരമം ദുസ്തരം ച
ശശാേസാൈച്ചഃ പുരുഷാൻ പു വാേക്യ; സ്ഥിേതാ രാജാ ൈദവസംമൂഢേചതാഃ
17 സഹ സ്തംഭാം േഹമൈവഡൂര്യ ചി ാം; ശതദ്വാരാം േതാരണസ്ഫാടി ശൃംഗാം
സഭാം അ ്യാം േ ാശമാ ായതാം; േമ തദ് വിസ്താരാം ആശു കുർവ യുക്താഃ
18 ത്വാ തസ്യ ത്വരിതാ നിർവിശങ്കാഃ; ാജ്ഞാ ദക്ഷാസ് താം തഥാ ച ർ
ആശു
സർവ വ്യാണ്യ് ഉപജ ഃ സഭായാം; സഹ ശഃ ശിൽപിനശ് ചാപി യുക്താഃ
19 കാേലനാൽേപനാഥ നിഷ്ഠാം ഗതാം; താം സഭാം രമ്യാം ബഹുരത്നാം
വിചി ാം
ചിൈ ർ േഹൈമർ ആസൈനർ അഭ േപതാം; ആചഖ സ് േത തസ്യ രാജ്ഞഃ

തീതാഃ
20 തേതാ വിദ്വാൻ വിദുരം മ ിമുഖ്യം; ഉവാേചദം ധൃതരാേ ാ നേര ഃ
യുധിഷ്ഠിരം രാജപു ം ഹി ഗത്വാ; മദ്വാേക്യന ക്ഷി ം ഇഹാനയസ്വ
21 സേഭയം േമ ബഹുരത്നാ വിചി ാ; ശയ്യാസൈനർ ഉപപന്നാ മഹാർൈഹഃ
സാ ദൃശ്യതാം ാതൃഭിഃ സാർധം ഏത്യ; സുഹൃദ് ദ തം വർതതാം അ േചതി
22 മതം ആജ്ഞായ പു സ്യ ധൃതരാേ ാ നരാധിപഃ
മത്വാ ച ദുസ്തരം ൈദവം ഏതദ് രാജാ ചകാര ഹ
23 അന്യാേയന തേഥാക്തസ് തു വിദുേരാ വിദുഷാം വരഃ
നാഭ്യനന്ദദ് വേചാ ാതുർ വചനം േചദം അ വീത്
24 നാഭിനന്ദാമി നൃപേത ൈ ഷം ഏതം; ൈമവം കൃഥാഃ കുലനാശാദ് ബിേഭമി
പുൈ ർ ഭിൈന്നഃ കലഹസ് േത വം സ്യാദ്; ഏതച് ഛേങ്ക ദ തകൃേത
നേര
25 [ധ്]
േനഹ ക്ഷത്തഃ കലഹസ് തപ്സ്യേത മാം; ന േചദ് ൈദവം തിേലാമം ഭവിഷ്യത്
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ധാ ാ തു ദിഷ്ടസ്യ വേശ കിേലദം സർവം; ജഗച് േചഷ്ടതി ന സ്വത ം
26 തദ് അദ്യ വിദുര ാപ്യ രാജാനം മമ ശാസനാത്
ക്ഷി ം ആനയ ദുർധർഷം കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
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അധ്യായം 52

1 [വ്]
തതഃ ായാദ് വിദുേരാ ഽൈശ്വർ ഉദാൈരർ; മഹാജൈവർ ബലിഭിഃ സാധു
ദാൈന്തഃ
ബലാൻ നിയുേക്താ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ; മനീഷിണാം പാണ്ഡവാനാം
സകാശം
2 േസാ ഽഭിപത്യ തദ് അധ്വാനം ആസാദ്യ നൃപേതഃ പുരം

വിേവശ മഹാബുദ്ധിഃ പൂജ്യമാേനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
3 സ രാജഗൃഹം ആസാദ്യ കുേവര ഭവേനാപമം
അഭ്യഗച്ഛത ധർമാത്മാ ധർമപു ം യുധിഷ്ഠിരം
4 തം ൈവ രാജാ സത്യധൃതിർ മഹാത്മാ; അജാതശ ർ വിദുരം യഥാവത്
പൂജാ പൂർവം തിഗൃഹ്യാജമീഢസ്; തേതാ ഽപൃച്ഛദ് ധൃതരാ ം സപു ം
5 [യ്]
വിജ്ഞായേത േത മനേസാ ന ഹർഷഃ; കച് ചിത് ക്ഷത്തഃ കുശേലനാഗേതാ
ഽസി
കച് ചിത് പു ാഃ സ്ഥവിരസ്യാനുേലാമാ; വശാനുഗാശ് ചാപി വിേശാ ഽപി കച്
ചിത്
6 [വി]
രാജാ മഹാത്മാ കുശലീ സപു ; ആേസ്ത വൃേതാ ജ്ഞാതിഭിർ ഇ കൽൈപഃ

ീേതാ രാജൻ പു ഗൈണർ വിനീൈതർ; വിേശാക ഏവാത്മ രതിർ ദൃഢാ 
ത്മാ
7 ഇദം തു ത്വാം കുരുരാേജാ ഽഭ വാച; പൂർവാം പൃഷ്ട്വാ കുശലം ചാവ്യയം ച
ഇയം സഭാ ത്വത് സഭാ തുല്യരൂപാ; ാതൄണാം േത പശ്യതാം ഏത്യ പു
8 സമാഗമ്യ ാതൃഭിഃ പാർഥ തസ്യാം; സുഹൃദ് ദ തം ിയതാം രമ്യതാം ച

ീയാമേഹ ഭവതഃ സംഗേമന; സമാഗതാഃ കുരവശ് ൈചവ സർേവ
9 ദുേരാദരാ വിഹിതാ േയ തു ത ; മഹാത്മനാ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ
താൻ ക്ഷ്യേസ കിതവാൻ സംനിവിഷ്ടാൻ; ഇത്യ് ആഗേതാ ഽഹം നൃപേത തജ്
ജുഷസ്വ
10 [യ്]
ദ േത ക്ഷത്തഃ കലേഹാ വിദ്യേത; നഃ കശ് ൈവ ദ തം േരാചേയദ് യുധ്യമാനഃ
കിം വാ ഭവാൻ മന്യേത യുക്തരൂപം; ഭവദ്വാേക്യ സർവ ഏവ സ്ഥിതാഃ സ്മ
11 [വി]
ജാനാമ്യ് അഹം ദ തം അനർഥമൂലം; കൃതശ് ച യേത്നാ ഽസ്യ മയാ നിവാരേണ
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രാജാ തു മാം ാഹിേനാത് ത്വത്സകാശം; ത്വാ വിദ്വഞ് േ യ ഇഹാചരസ്വ
12 [യ്]
േക ത ാേന്യ കിതവാ ദീവ്യമാനാ; വിനാ രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ പുൈ ഃ
പൃച്ഛാമി ത്വാം വിദുര ഹി നസ് താൻ; ൈയർ ദീവ്യാമഃ ശതശഃ സംനിപത്യ
13 [വി]
ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ വിശാം പേത; രാജാതിേദവീ കൃതഹേസ്താ മതാക്ഷഃ
വിവിംശതിശ് ചി േസനശ് ച രാജാ; സത്യ തഃ പുരുമിേ ാ ജയശ് ച
14 [യ്]
മഹാഭയാഃ കിതവാഃ സംനിവിഷ്ടാ; മാേയാപധാ േദവിതാേരാ ഽ സന്തി
ധാ ാ തു ദിഷ്ടസ്യ വേശ കിേലദം; നാേദവനം കിതൈവർ അദ്യ ൈതർ േമ
15 നാഹം രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ ശാസനാൻ; ന ഗ ം ഇച്ഛാമി കേവ ദുേരാദരം
ഇേഷ്ടാ ഹി പു സ്യ പിതാ സൈദവ; തദ് അസ്മി കർതാ വിദുരാത്ഥ മാം യഥാ
16 ന ചാകാമഃ ശകുനിനാ േദവിതാഹം; ന േചൻ മാം ധൃ ർ ആഹ്വയിതാ
സഭായാം
ആഹൂേതാ ഽഹം ന നിവർേത കദാ ചിത്; തദ് ആഹിതം ശാശ്വതം ൈവ തം
േമ
17 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ വിദുരം ധർമരാജഃ; ായാ ികം സർവം ആജ്ഞാപ്യ തൂർണം

ായാച് േഛ്വാ ഭൂേത സഗണഃ സാനുയാ ഃ; സഹ ീഭിർ ൗപദീം ആദി
കൃത്വാ
18 ൈദവം ജ്ഞാം തു മുഷ്ണാതി േതജശ് ച ർ ഇവാപതത്
ധാതുശ് ച വശം അേന്വതി പാൈശർ ഇവ നരഃ സിതഃ
19 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ യയൗ രാജാ സഹ ക്ഷ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അമൃഷ്യമാണസ് തത് പാർഥഃ സമാഹ്വാനം അരിന്ദമഃ
20 ബാ ിേകന രഥം ദത്തം ആസ്ഥായ പരവീരഹാ
പരിച്ഛേന്നാ യയൗ പാർേഥാ ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
21 രാജ ിയാ ദീപ്യമാേനാ യയൗ ഹ്മ പുരഃസരഃ
ധൃതരാേ ണ ചാഹൂതഃ കാലസ്യ സമേയന ച
22 സ ഹാസ്തിനപുരം ഗത്വാ ധൃതരാ ഗൃഹം യയൗ
സമിയായ ച ധർമാത്മാ ധൃതരാേ ണ പാണ്ഡവഃ
23 തഥാ േ ാേണന ഭീേഷ്മണ കർേണന ച കൃേപണ ച
സമിയായ യഥാന്യായം ൗണിനാ ച വിഭുഃ സഹ
24 സേമത്യ ച മഹാബാഹുഃ േസാമദേത്തന ൈചവ ഹ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 12 9

ദുേര്യാധേനന ശേല്യന സൗബേലന ച വീര്യവാൻ
25 േയ ചാേന്യ ത രാജാനഃ പൂർവം ഏവ സമാഗതാഃ
ജയ േഥന ച തഥാ കുരുഭിശ് ചാപി സർവശഃ
26 തതഃ സർൈവർ മഹാബാഹുർ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ

വിേവശ ഗൃഹം രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
27 ദദർശ ത ഗാന്ധാരീം േദവീം പതിം അനു താം

ഷാഭിഃ സംവൃതാം ശശ്വത് താരാഭിർ ഇവ േരാഹിണീം
28 അഭിവാദ്യ സ ഗാന്ധാരീം തയാ ച തിനന്ദിതഃ
ദദർശ പിതരം വൃദ്ധം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
29 രാജ്ഞാ മൂർധന്യ് ഉപാ ാതാസ് േത ച കൗരവനന്ദനാഃ
ചത്വാരഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
30 തേതാ ഹർഷഃ സമഭവത് കൗരവാണാം വിശാം പേത
താൻ ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാ ാൻ പാണ്ഡവാൻ ിയദർശനാൻ
31 വിവിശുസ് േത ഽഭ്യനുജ്ഞാതാ രത്നവന്തി ഗൃഹാണ്യ് അഥ
ദദൃശുശ് േചാപയാതാസ് താൻ ൗപദീ മുഖാഃ ിയഃ
32 യാജ്ഞേസന്യാഃ പരാം ഋദ്ധിം ദൃഷ്ട്വാ ജ്വലിതാം ഇവ

ഷാസ് താ ധൃതരാ സ്യ നാതി മനേസാ ഽഭവൻ
33 തതസ് േത പുരുഷവ്യാ ാ ഗത്വാ ീഭിസ് തു സംവിദം
കൃത്വാ വ്യായാമപൂർവാണി കൃത്യാനി തികർമ ച
34 തതഃ കൃതാഹ്നികാഃ സർേവ ദിവ്യചന്ദന രൂഷിതാഃ
കല്യാണ മനസശ് ൈചവ ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
35 മേനാജ്ഞം അശനം ഭുക്ത്വാ വിവിശുഃ ശരണാന്യ് അഥ
ഉപഗീയമാനാ നാരീഭിർ അസ്വപൻ കുരുനന്ദനാഃ
36 ജഗാമ േതഷാം സാ രാ ിഃ പുണ്യാ രതിവിഹാരിണാം

യമാനാശ് ച വി ാന്താഃ കാേല നി ാം അഥാത്യജൻ
37 സുേഖാഷിതാസ് താം രജനീം ാതഃ സർേവ കൃതാഹ്നികാഃ
സഭാം രമ്യാം വിവിശുഃ കിതൈവർ അഭിസംവൃതാം
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അധ്യായം 53

1 [ഷ്]
ഉപസ്തീർണാ സഭാ രാജൻ ര ം ൈചേത കൃതക്ഷണാഃ
അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ േദവനസ്യ സമേയാ ഽ യുധിഷ്ഠിര
2 [യ്]
നികൃതിർ േദവനം പാപം ന ക്ഷാേ ാ ഽ പരാ മഃ
ന ച നീതിർ വാ രാജൻ കിം ത്വം ദ തം ശംസസി
3 ന ഹി മാനം ശംസന്തി നികൃതൗ കിതവസ്യ ഹ
ശകുേന ൈമവ േനാ ൈജഷീർ അമാർേഗണ നൃശംസവത്
4 [ഷ്]
േയാ ഽേന്വതി സംഖ്യാം നികൃതൗ വിധിജ്ഞശ്; േചഷ്ടാസ്വ് അഖിന്നഃ കിതേവാ
ഽക്ഷജാസു
മഹാമതിർ യശ് ച ജാനാതി ദ തം; സ ൈവ സർവം സഹേത ിയാസു
5 അക്ഷ ഹഃ േസാ ഽഭിഭേവത് പരം; നസ് േതൈനവ കാേലാ ഭവതീദം ആത്ഥ
ദീവ്യാമേഹ പാർഥിവ മാ വിശങ്കാം; കുരുഷ്വ പാണം ച ചിരം ച മാ കൃഥാഃ
6 [യ്]
ഏവം ആഹായം അസിേതാ േദവേലാ മുനിസത്തമഃ
ഇമാനി േലാകദ്വാരാണി േയാ ൈവ സഞ്ചരേത സദാ
7 ഇദം ൈവ േദവനം പാപം മായയാ കിതൈവഃ സഹ
ധർേമണ തു ജേയാ യുേദ്ധ തത്പരം സാധു േദവനം
8 നാര്യാ േ ച്ഛന്തി ഭാഷാഭിർ മായയാ ന ചരന്ത്യ് ഉത
അജിഹ്മം അശഠം യുദ്ധം ഏതത് സത്പുരുഷ തം
9 ശക്തിേതാ ാഹ്മണാൻ വന്ദ്യാഞ് ശിക്ഷിതും യതാമേഹ
തദ് ൈവ വിത്തം മാതിേദവീർ മാ ൈജഷീഃ ശകുേന പരം
10 നാഹം നികൃത്യാ കാമേയ സുഖാന്യ് ഉത ധനാനി വാ
കിതവസ്യാപ്യ് അനികൃേതർ വൃത്തം ഏതൻ ന പൂജ്യേത
11 [ഷ്]
േ ാ ിേയാ ഽേ ാ ിയം ഉത നികൃൈത്യവ യുധിഷ്ഠിര
വിദ്വാൻ അവിദുേഷാ ഽേഭ്യതി നാഹുസ് താം നികൃതിം ജനാഃ
12 ഏവം ത്വം മാം ഇഹാേഭ്യത്യ നികൃതിം യദി മന്യേസ
േദവനാദ് വിനിവർതസ്വ യദി േത വിദ്യേത ഭയം
13 [യ്]
ആഹൂേതാ ന നിവർേതയം ഇതി േമ തം ആഹിതം
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വിധിശ് ച ബലവാൻ രാജൻ ദിഷ്ടസ്യാസ്മി വേശ സ്ഥിതഃ
14 അസ്മിൻ സമാഗേമ േകന േദവനം േമ ഭവിഷ്യതി

തിപാണശ് ച േകാ ഽേന്യാ ഽസ്തി തേതാ ദ തം വർതതാം
15 [ദ്]
അഹം ദാതാസ്മി രത്നാനാം ധനാനാം ച വിശാം പേത
മദർേഥ േദവിതാ ചായം ശകുനിർ മാതുേലാ മമ
16 [യ്]
അേന്യനാന്യസ്യ വിഷമം േദവനം തിഭാതി േമ
ഏതദ് വിദ്വന്ന് ഉപാദത്സ്വ കാമം ഏവം വർതതാം
17 [വ്]
ഉേപാഹ്യമാേന ദ േത തു രാജാനഃ സർവ ഏവ േത
ധൃതരാ ം പുര ത്യ വിവിശുസ് േത സഭാം തതഃ
18 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപശ് ൈചവ വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
നാതീവ ീതിമനസസ് േത ഽന്വവർതന്ത ഭാരത
19 േത ദ്വന്ദ്വശഃ പൃഥക് ൈചവ സിംഹ ീവാ മഹൗജസഃ
സിംഹാസനാനി ഭൂരീണി വിചി ാണി ച േഭജിേര
20 ശുശുേഭ സാ സഭാ രാജൻ രാജഭിസ് ൈതഃ സമാഗൈതഃ
േദൈവർ ഇവ മഹാഭാൈഗഃ സമേവൈതസ് ിവിഷ്ടപം
21 സർേവ േവദവിദഃ ശൂരാഃ സർേവ ഭാസ്വരമൂർതയഃ

ാവർതത മഹാരാജ സുഹൃദ് ദ തം അനന്തരം
22 [യ്]
അയം ബഹുധേനാ രാജൻ സാഗരാവർത സംഭവഃ
മണിർ ഹാേരാത്തരഃ ീമാൻ കനേകാത്തമ ഭൂഷണഃ
23 ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം തിപാണസ് തു കസ് തവ
ഭവത്വ് ഏഷ മസ് താത ജയാമ്യ് ഏനം ദുേരാദരം
24 [ദ്]
സന്തി േമ മണയശ് ൈചവ ധനാനി വിവിധാനി ച
മത്സരശ് ച ന േമ ഽർേഥഷു ജയാമ്യ് ഏനം ദുേരാദരം
25 [വ്]
തേതാ ജ ാഹ ശകുനിസ് താൻ അക്ഷാൻ അക്ഷതത്ത്വവിത്
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
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അധ്യായം 54

1 [യ്]
മത്തഃ ൈകതവേകൈനവ യജ് ജിേതാ ഽസ്മി ദുേരാദരം
ശകുേന ഹന്ത ദീവ്യാേമാ ഹമാനാഃ സഹ ശഃ
2 ഇേമ നിഷ്കസഹ സ്യ കുണ്ഡിേനാ ഭരിതാഃ ശതം
േകാേശാ ഹിരണ്യം അക്ഷയ്യം ജാതരൂപം അേനകശഃ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
3 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ ശകുനിഃ ാഹ ജിതം ഇത്യ് ഏവ തം നൃപം
4 [യ്]
അയം സഹ സമിേതാ ൈവയാ ഃ സു വർതിതഃ
സുചേ ാപ രഃ ീമാൻ കിങ്കിണീജാലമണ്ഡിതഃ
5 സം ാദേനാ രാജരേഥാ യ ഇഹാസ്മാൻ ഉപാവഹത്
ൈജേ ാ രഥവരഃ പുേണ്യാ േമഘസാഗര നിഃസ്വനഃ
6 അഷ്ടൗ യം കുരരച് ഛായാഃ സദശ്വാ രാ സംമതാഃ
വഹന്തി ൈനഷാം ഉേച്യത പദാ ഭൂമിം ഉപ ശൻ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
7 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
8 [യ്]
സഹ സംഖ്യാ നാഗാ േമ മത്താസ് തിഷ്ഠന്തി സൗബല
േഹമകക്ഷാഃ കൃതാപീഡാഃ പദ്മിേനാ േഹമമാലിനഃ
9 സുദാന്താ രാജവഹനാഃ സർവശബ്ദക്ഷമാ യുധി
ഈഷാ ദന്താ മഹാകായാഃ സർേവ ചാഷ്ട കേരണവഃ
10 സർേവ ച പുരേഭത്താേരാ നഗേമഘനിഭാ ഗജാഃ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
11 [വ്]
തം ഏവം വാദിനം പാർഥം ഹസന്ന് ഇവ സൗബലഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാസത
12 [യ്]
ശതം ദാസീ സഹ ാണി തരുേണ്യാ േമ ഭ ികാഃ
കംബുേകയൂര ധാരിേണ്യാ നിഷ്കകന്ഥ്യഃ സ്വലം കൃതാഃ
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13 മഹാർഹമാല്യാഭരണാഃ സുവ ാശ് ചന്ദേനാക്ഷിതാഃ
മണീൻ േഹമച ബി ത്യഃ സർവാ ൈവ സൂക്ഷ്മവാസസഃ
14 അനുേസവാം ചരന്തീമാഃ കുശലാ നൃത്യസാമസു
സ്നാതകാനാം അമാത്യാനാം രാജ്ഞാം ച മമ ശാസനാത്
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
15 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
16 [യ്]
ഏതാവന്ത്യ് ഏവ ദാസാനാം സഹ ാണ്യ് ഉത സന്തി േമ

ദക്ഷിണാനുേലാമാശ് ച ാവാര വസനാഃ സദാ
17 ാജ്ഞാ േമധാവിേനാ ദക്ഷാ യുവാേനാ മൃഷ്ടകുണ്ഡലാഃ
പാ ീ ഹസ്താ ദിവാരാ ം അതിഥീൻ േഭാജയന്ത്യ് ഉത
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
18 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
19 [യ്]
രഥാസ് താവന്ത ഏേവേമ േഹമഭാണ്ഡാഃ പതാകിനഃ
ഹൈയർ വിനീൈതഃ സമ്പന്നാ രഥിഭിശ് ചി േയാധിഭിഃ
20 ഏൈകേകാ യ ലഭേത സഹ പരമാം ഭൃതിം
യുധ്യേതാ ഽയുധ്യേതാ വാപി േവതനം മാസകാലികം
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
21 [വ്]
ഇത്യ് ഏവം ഉേക്ത പാർേഥന കൃതൈവേരാ ദുരാത്മവാൻ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
22 [യ്]
അശ്വാംസ് തിത്തിരി കൽമാഷാൻ ഗാന്ധർവാൻ േഹമമാലിനഃ
ദദൗ ചി രഥസ് തുേഷ്ടാ യാംസ് താൻ ഗാണ്ഡീവധന്വേന
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
23 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
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24 [യ്]
രഥാനാം ശകടാനാം ച ഹയാനാം ചായുതാനി േമ
യുക്താനാം ഏവ തിഷ്ഠന്തി വാൈഹർ ഉച്ചാവൈചർ വൃതാഃ
25 ഏവം വർണസ്യ വർണസ്യ സമുച്ചീയ സഹ ശഃ
ക്ഷീരം പിബന്തസ് തിഷ്ഠന്തി ഭുഞ്ജാനാഃ ശാലിത ലാൻ
26 ഷഷ്ടിസ് താനി സഹ ാണി സർേവ പൃഥുല വക്ഷസഃ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
27 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
28 [യ്]
താ േലാൈഹർ പരിവൃതാ നിധേയാ േമ ചതുർശതാഃ
പഞ്ച ൗണിക ഏൈകകഃ സുവർണസ്യാഹതസ്യ ൈവ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
29 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
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അധ്യായം 55

1 [വിദുര]
മഹാരാജ വിജാനീഹി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു
മുമൂർേഷാർ ഔഷധം ഇവ ന േരാേചതാപി േത തം
2 യദ് ൈവ പുരാ ജാതമാേ ാ രുരാവ; േഗാമായുവദ് വിസ്വരം പാപേചതാഃ
ദുേര്യാധേനാ ഭാരതാനാം കുലഘ്നഃ; േസാ ഽയം യുേക്താ ഭവിതാ കാലേഹതുഃ
3 ഗൃേഹ വസന്തം േഗാമായും ത്വം ൈവ മത്വാ ന ബുധ്യേസ
ദുേര്യാധനസ്യ രൂേപണ ശൃണു കാവ്യാം ഗിരം മമ
4 മധു ൈവ മാധ്വിേകാ ലബ്ധ്വാ പാതം നാവബുധ്യേത
ആരുഹ്യ തം മജ്ജതി വാ പതനം വാധിഗച്ഛതി
5 േസാ ഽയം മേത്താ ഽക്ഷേദേവന മധുവൻ ന പരീക്ഷേത

പാതം ബുധ്യേത ൈനവ ൈവരം കൃത്വാ മഹാരൈഥഃ
6 വിദിതം േത മഹാരാജ രാജസ്വ് ഏവാസമഞ്ജസം
അന്ധകാ യാദവാ േഭാജാഃ സേമതാഃ കംസം അത്യജൻ
7 നിേയാഗാച് ച ഹേത തസ്മിൻ കൃേഷ്ണനാമി ഘാതിനാ
ഏവം േത ജ്ഞാതയഃ സർേവ േമാദമാനാഃ ശതം സമാഃ
8 ത്വൻ നിയുക്തഃ സവ്യസാചീ നിഗൃഹ്ണാതു സുേയാധനം
നി ഹാദ് അസ്യ പാപസ്യ േമാദന്താം കുരവഃ സുഖം
9 കാേകേനമാംശ് ചി ബർഹാഞ് ശാർദൂലാൻ േ ാ േകന ച

ീണീഷ്വ പാണ്ഡവാൻ രാജൻ മാ മജ്ജീഃ േശാകസാഗേര
10 ത്യേജത് കുലാർേഥ പുരുഷം ാമസ്യാർേഥ കുലം ത്യേജത്

ാമം ജനപദസ്യാർേഥ ആത്മാർേഥ പൃഥിവീം ത്യേജത്
11 സർവജ്ഞഃ സർവഭാവജ്ഞഃ സർവശ ഭയം കരഃ
ഇതി സ്മ ഭാഷേത കാേവ്യാ ജംഭ ത്യാേഗ മഹാസുരാൻ
12 ഹിരണ്യഷ്ഠീവിനഃ കശ് ചിത് പക്ഷിേണാ വനേഗാചരാൻ
ഗൃേഹ കില കൃതാവാസാംൽ േലാഭാദ് രാജന്ന് അപീഡയത്
13 സേദാപേഭാജ്യാംൽ േലാഭാേന്ധാ ഹിരണ്യാർേഥ പരന്തപ
ആയാതിം ച തദാ ത്വം ച ഉേഭ സേദ്യാ വ്യനാശയത്
14 തദാത്വ കാമഃ പാ ംസ് ത്വം മാ േഹാ ഭരതർഷഭ
േമാഹാത്മാ തപ്യേസ പശ്ചാത് പക്ഷിഹാ പുരുേഷാ യഥാ
15 ജാതം ജാതം പാണ്ഡേവഭ്യഃ പുഷ്പം ആദത്സ്വ ഭാരത
മാലാ കാര ഇവാരാേമ േസ്നഹം കുർവൻ പുനഃ പുനഃ
16 വൃക്ഷാൻ അംഗാരകാരീവ ൈമനാൻ ധാക്ഷീഃ സമൂലകാൻ
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മാ ഗമഃ സസുതാമാത്യഃ സബലശ് ച പരാഭവം
17 സമേവതാൻ ഹി കഃ പാർഥാൻ തിയുേധ്യത ഭാരത
മരുദ്ഭിഃ സഹിേതാ രാജന്ന് അപി സാക്ഷാൻ മരുത്പതിഃ
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അധ്യായം 56

1 [വി]
ദ തം മൂലം കലഹസ്യാനുപാതി; മിേഥാ േഭദായ മഹേത വാ രണായ
യദ് ആസ്ഥിേതാ ഽയം ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ; ദുേര്യാധനഃ സൃജേത ൈവരം ഉ ം
2 ാതിപീയാഃ ശാന്തനവാ ൈഭമേസനാഃ സ ബാ ികാഃ
ദുേര്യാധനാപരാേധന കൃ ം ാപ്സ്യന്തി സർവശഃ
3 ദുേര്യാധേനാ മേദൈനവ േക്ഷമം രാ ാദ് അേപാഹതി
വിഷാണം ഗൗർ ഇവ മദാത് സ്വയം ആരുജേത ബലാത്
4 യശ് ചിത്തം അേന്വതി പരസ്യ രാജൻ; വീരഃ കവിഃ സ്വാം അതിപത്യ ദൃഷ്ടിം
നാവം സമു ഇവ ബാല േന ാം; ആരുഹ്യ േഘാേര വ്യസേന നിമേജ്ജത്
5 ദുേര്യാധേനാ ഹേത പാണ്ഡേവന; ിയായേസ ത്വം ജയതീതി തച് ച
അതിനർമാജ് ജായേത സ ഹാേരാ; യേതാ വിനാശഃ സമുൈപതി പുംസാം
6 ആകർഷസ് േത ഽവാക്ഫലഃ കു ണീേതാ; ഹൃദി ൗേഢാ മ പദഃ
സമാധിഃ
യുധിഷ്ഠിേരണ സഫലഃ സംസ്തേവാ ഽ ; സാമ്നഃ സുരിേക്താ ഽരിമേതഃ സുധന്വാ
7 ാതിപീയാഃ ശാന്തനവാശ് ച രാജൻ; കാവ്യാം വാചം ശൃണുത മാത്യഗാദ് വഃ
ൈവശ്വാനരം ജ്വലിതം സുേഘാരം; അയുേദ്ധന ശമയേതാത്പതന്തം
8 യദാ മന ം പാണ്ഡേവാ ഽജാതശ ർ; ന സംയേച്ഛദ് അക്ഷമയാഭിഭൂതഃ
വൃേകാദരഃ സവ്യസാചീ യമൗ ച; േകാ ഽ ദ്വീപഃ സ്യാത് തുമുേല വസ് തദാനീം
9 മഹാരാജ ഭവസ് ത്വം ധനാനാം; പുരാ ദ താൻ മനസാ യാവദ് ഇേച്ഛഃ
ബഹു വിത്തം പാണ്ഡവാംശ് േചജ് ജേയസ് ത്വം; കിം േതന സ്യാദ് വസു
വിേന്ദഹ പാർഥാൻ
10 ജാനീമേഹ േദവിതം സൗബലസ്യ; േവദ ദ േത നികൃതിം പാർവതീയഃ
യതഃ ാപ്തഃ ശകുനിസ് ത യാതു; മായാ േയാധീ ഭാരത പാർവതീയഃ
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അധ്യായം 57

1 [ദുർ]
പേരഷാം ഏവ യശസാ ാഘേസ ത്വം; സദാ ഛന്നഃ കുത്സയൻ ധാർതരാ ാൻ
ജാനീമസ് ത്വാം വിദുര യത് ിയസ് ത്വം; ബാലാൻ ഇവാസ്മാൻ അവമന്യേസ
ത്വം
2 സുവിേജ്ഞയഃ പുരുേഷാ ഽന്യ കാേമാ; നിന്ദാ ശംേസ ഹി തഥാ യുനക്തി
ജിഹ്വാ മനസ് േത ഹൃദയം നിർവ്യനക്തി; ജ്യാേയാ നിരാഹ മനസഃ ാതികൂല്യം
3 ഉത്സംേഗന വ്യാല ഇവാഹൃേതാ ഽസി; മാർജാരവത് േപാഷകം േചാപഹംസി
ഭർതൃഘ്നത്വാൻ ന ഹി പാപീയ ആഹുസ്; തസ്മാത് ക്ഷത്തഃ കിം ന ബിേഭഷി
പാപാത്
4 ജിത്വാ ശ ൻ ഫലം ആപ്തം മഹൻ േനാ; മാസ്മാൻ ക്ഷത്തഃ പരുഷാണീഹ
േവാചഃ
ദ്വിഷദ്ഭിസ് ത്വം സ േയാഗാഭിനന്ദീ; മുഹുർ േദ്വഷം യാസി നഃ സ േമാഹാത്
5 അമി താം യാതി നേരാ ഽക്ഷമം വൻ; നിഗൂഹേത ഗുഹ്യം അമി സംസ്ത 
േവ
തദ് ആ ിതാപ പാ കിം ന ബാധേത; യദ് ഇച്ഛസി ത്വം തദ് ഇഹാദ്യ
ഭാഷേസ
6 മാ േനാ ഽവമൻസ്ഥാ വിദ്മ മനസ് തേവദം; ശിക്ഷസ്വ ബുദ്ധിം സ്ഥവിരാണാം
സകാശാത്
യേശാ രക്ഷസ്വ വിദുര സ ണീതം; മാ വ്യാപൃതഃ പരകാേര്യഷു ഭൂസ് ത്വം
7 അഹം കർേതതി വിദുര മാവമൻസ്ഥാ; മാ േനാ നിത്യം പരുഷാണീഹ േവാചഃ
ന ത്വാം പൃച്ഛാമി വിദുര യദ് ധിതം േമ; സ്വസ്തി ക്ഷത്തർ മാ തിതി ൻ ക്ഷിണു
ത്വം
8 ഏകഃ ശാസ്താ ന ദ്വിതീേയാ ഽസ്തി ശാസ്താ; ഗർേഭ ശയാനം പുരുഷം ശാസ്തി
ശാസ്താ
േതനാനുശിഷ്ടഃ വണാദ് ഇവാംേഭാ; യഥാ നിയുേക്താ ഽസ്മി തഥാ വഹാമി
9 ഭിനത്തി ശിരസാ ൈശലം അഹിം േഭാജയേത ച യഃ
സ ഏവ തസ്യ കുരുേത കാര്യാണാം അനുശാസനം
10 േയാ ബലാദ് അനുശാസ്തീഹ േസാ ഽമി ം േതന വിന്ദതി
മി താം അനുവൃത്തം തു സമുേപേക്ഷത പണ്ഡിതഃ
11 ദീപ്യ യഃ ദീപ്താഗ്നിം ാക് ത്വരൻ നാഭിധാവതി
ഭസ്മാപി ന സ വിേന്ദത ശിഷ്ടം ക്വ ചന ഭാരത
12 ന വാസേയത് പാരവർഗ്യം ദ്വിഷന്തം; വിേശഷതഃ ക്ഷത്തർ അഹിതം
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മനുഷ്യം
സ യേ ച്ഛസി വിദുര ത ഗച്ഛ; സുസാന്ത്വിതാപി ഹ്യ് അസതീ ീ ജഹാതി
13 [വി]
ഏതാവതാ േയ പുരുഷം ത്യജന്തി; േതഷാം സഖ്യം അന്തവദ് ഹി രാജൻ
രാജ്ഞാം ഹി ചിത്താനി പരി താനി; സാന്ത്വം ദത്ത്വാ മുസൈലർ ഘാതയന്തി
14 അബാലസ് ത്വം മന്യേസ രാജപു ; ബാേലാ ഽഹം ഇത്യ് ഏവ സുമന്ദബുേദ്ധ
യഃ സൗഹൃേദ പുരുഷം സ്ഥാപയിത്വാ; പശ്ചാദ് ഏനം ദൂഷയേത സ ബാലഃ
15 ന േ യേസ നീയേത മന്ദബുദ്ധിഃ; ീ േ ാ ിയേസ്യവ ഗൃേഹ ദുഷ്ടാ

വം ന േരാേചദ് ഭരതർഷഭസ്യ; പതിഃ കുമാര്യാ ഇവ ഷഷ്ടിവർഷഃ
16 അനു ിയം േചദ് അനുകാങ്ക്ഷേസ ത്വം; സർേവഷു കാേര്യഷു ഹിതാഹിേത 
ഷു

ിയശ് ച രാജഞ് ജദ പംഗുകാംശ് ച; പൃച്ഛ ത്വം ൈവ താദൃശാംശ് ൈചവ
മൂഢാൻ
17 ലഭ്യഃ ഖലു ാതിപീയ നേരാ ഽനു ിയ വാഗ് ഇഹ
അ ിയസ്യ തു പഥ്യസ്യ വക്താ േ ാതാ ച ദുർലഭഃ
18 യസ് തു ധർേമ പരാശ്വസ്യ ഹിത്വാ ഭർതുഃ ിയാ ിേയ
അ ിയാണ്യ് ആഹ പഥ്യാനി േതന രാജാ സഹായവാൻ
19 അവ്യാധിജം കടുകം തീക്ഷ്ണം ഉഷ്ണം; യേശാ മുഷം പരുഷം പൂതി ഗന്ധി
സതാം േപയം യൻ ന പിബന്ത്യ് അസേന്താ; മന ം മഹാരാജ പിബ ശാമ്യ
20 ൈവചി വീര്യസ്യ യേശാ ധനം ച; വാഞ്ഛാമ്യ് അഹം സഹപു സ്യ
ശശ്വത്
യഥാതഥാ േവാ ഽ നമശ് ച േവാ ഽ ; മമാപി ച സ്വസ്തി ദിശ വി ാഃ
21 ആശീവിഷാൻ േന വിഷാൻ േകാപേയൻ ന തു പണ്ഡിതഃ
ഏവം േത ഽഹം വദാമീദം യതഃ കുരുനന്ദന
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അധ്യായം 58

1 [ഷ്]
ബഹു വിത്തം പരാൈജഷീഃ പാണ്ഡവാനാം യുധിഷ്ഠിര
ആചക്ഷ്വ വിത്തം കൗേന്തയ യദി േത ഽസ്ത്യ് അപരാജിതം
2 [യ്]
മമ വിത്തം അസംേഖ്യയം യദ് അഹം േവദ സൗബല
അഥ ത്വം ശകുേന കസ്മാദ് വിത്തം സമനുപൃച്ഛസി
3 അയുതം യുതം ൈചവ ഖർവം പദ്മം തഥാർബുദം
ശംഖം ൈചവ നിഖർവം ച സമു ം ചാ പണ്യതാം
ഏതൻ മമ ധനം രാജംസ് േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
4 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
5 [യ്]
ഗവാശ്വം ബഹുേധനൂകം അസംേഖ്യയം അജാവികം
യത് കിം ചിദ് അനുവർണാനാം ാക് സിേന്ധാർ അപി സൗബല
ഏതൻ മമ ധനം രാജംസ് േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
6 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
7 [യ്]
പുരം ജനപേദാ ഭൂമിർ അ ാഹ്മണ ധൈനഃ സഹ
അ ാഹ്മണാശ് ച പുരുഷാ രാജഞ് ശിഷ്ടം ധനം മമ
ഏതദ് രാജൻ ധനം മഹ്യം േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
8 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
9 [യ്]
രാജപു ാ ഇേമ രാജഞ് േശാഭേന്ത േയന ഭൂഷിതാഃ
കുണ്ഡലാനി ച നിഷ്കാശ് ച സർവം ചാംഗവിഭൂഷണം
ഏതം മമ ധനം രാജംസ് േതന ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
10 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
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ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
11 [യ്]
ശ്യാേമാ യുവാ േലാഹിതാക്ഷഃ സിംഹ േന്ധാ മഹാഭുജഃ
നകുേലാ ഹ ഏേകാ േമ യച് ൈചതത് സ്വഗതം ധനം
12 [ഷ്]

ിയസ് േത നകുേലാ രാജൻ രാജപുേ ാ യുധിഷ്ഠിര
അസ്മാകം ധനതാം ാേപ്താ ഭൂയസ് ത്വം േകന ദീവ്യസി
13 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു ശകുനിസ് താൻ അക്ഷാൻ ത്യപദ്യത
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
14 [യ്]
അയം ധർമാൻ സഹേദേവാ ഽനുശാസ്തി; േലാേക ഹ്യ് അസ്മിൻ പണ്ഡിതാഖ്യാം
ഗതശ് ച
അനർഹതാ രാജപുേ ണ േതന; ത്വയാ ദീവ്യാമ്യ് അ ിയവത് ിേയണ
15 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
16 [ഷ്]
മാ ീപു ൗ ിയൗ രാജംസ് തേവമൗ വിജിതൗ മയാ
ഗരീയാംസൗ തു േത മേന്യ ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
17 [യ്]
അധർമം ചരേസ നൂനം േയാ നാേവക്ഷസി ൈവ നയം
േയാ നഃ സുമനസാം മൂഢ വിേഭദം കർതും ഇച്ഛസി
18 [ഷ്]
ഗർേത മത്തഃ പതതി മത്തഃ സ്ഥാണും ഋച്ഛതി
േജ്യേഷ്ഠാ രാജൻ വരിേഷ്ഠാ ഽസി നമസ് േത ഭരതർഷഭ
19 സ്വേപ്ന ന താനി പശ്യന്തി ജാ േതാ വാ യുധിഷ്ഠിര
കിതവാ യാനി ദീവ്യന്തഃ ലപന്ത്യ് ഉത്കടാ ഇവ
20 [യ്]
േയാ നഃ സംേഖ്യ നൗർ ഇവ പാരേനതാ; േജതാ രിപൂണാം രാജപു സ് തരസ്വീ
അനർഹതാ േലാകവീേരണ േതന; ദീവ്യാമ്യ് അഹം ശകുേന ഫൽഗുേനന
21 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
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ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
22 [ഷ്]
അയം മയാ പാണ്ഡവാനാം ധനുർധരഃ; പരാജിതഃ പാണ്ഡവഃ സവ്യസാചീ
ഭീേമന രാജൻ ദയിേതന ദീവ്യ; യത് ൈകവവ്യം പാണ്ഡവ േത ഽവശിഷ്ടം
23 [യ്]
േയാ േനാ േനതാ േയാ യുധാം നഃ േണതാ; യഥാ വ ീ ദാനവ ശ ർ ഏകഃ
തിര്യക് േ ക്ഷീ സംഹത ർ മഹാത്മാ; സിംഹ േന്ധാ യശ് ച സദാത്യമർഷീ
24 ബേലന തുേല്യാ യസ്യ പുമാൻ ന വിദ്യേത; ഗദാ ഭൃതാം അ ്യ ഇഹാരി
മർദനഃ
അനർഹതാ രാജപുേ ണ േതന; ദീവ്യാമ്യ് അഹം ഭീമേസേനന രാജൻ
25 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
26 [ഷ്]
ബഹു വിത്തം പരാൈജഷീർ ാതൄംശ് ച സഹയദ്വിപാൻ
ആചക്ഷ്വ വിത്തം കൗേന്തയ യദി േത ഽസ്ത്യ് അപരാജിതം
27 [യ്]
അഹം വിശിഷ്ടഃ സർേവഷാം ാതൄണാം ദയിതസ് തഥാ
കുര്യാമസ് േത ജിതാഃ കർമ സ്വയം ആത്മന്യ് ഉപ േവ
28 [വ്]
ഏതച് ത്വാ വ്യവസിേതാ നികൃതിം സമുപാ ിതഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
29 [ഷ്]
ഏതത് പാപിഷ്ഠം അകേരാർ യദ് ആത്മാനം പരാജിതഃ
ശിേഷ്ട സതി ധേന രാജൻ പാപ ആത്മപരാജയഃ
30 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ മതാക്ഷസ് താൻ േഹ സർവാൻ അവസ്ഥിതാൻ
പരാജയൽ േലാകവീരാൻ ആേക്ഷേപണ പൃഥക് പൃഥക്
31 [ഷ്]
അസ്തി ൈവ േത ിയാ േദവീ ഹ ഏേകാ ഽപരാജിതഃ
പണസ്വ കൃഷ്ണാം പാഞ്ചാലീം തയാത്മാനം പുനർ ജയ
32 [യ്]
ൈനവ സ്വാ ന മഹതീ നാതികൃഷ്ണാ ന േരാഹിണീ
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സരാഗ രക്തേന ാ ച തയാ ദീവ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
33 ശാരേദാത്പല പ ാക്ഷ്യാ ശാരേദാത്പല ഗന്ധയാ
ശാരേദാത്പല േസവിന്യാ രൂേപണ ീസമാനയാ
34 തൈഥവ സ്യാദ് ആനൃശംസ്യാത് തഥാ സ്യാദ് രൂപസമ്പദാ
തഥാ സ്യാച് ഛീല സമ്പത്ത്യാ യാം ഇേച്ഛത് പുരുഷഃ ിയം
35 ചരമം സംവിശതി യാ ഥമം തിബുധ്യേത
ആ േഗാപാലാവി പാേലഭ്യഃ സർവം േവദ കൃതാകൃതം
36 ആഭാതി പദ്മവദ് വ ം സേസ്വദം മല്ലിേകവ ച
േവദീമധ്യാ ദീർഘേകശീ താ ാക്ഷീ നാതിേരാമശാ
37 തൈയവം വിധയാ രാജൻ പാഞ്ചാല്യാഹം സുമധ്യയാ

ഹം ദീവ്യാമി ചാർവ് അംഗ്യാ ൗപദ്യാ ഹന്ത സൗബല
38 [വ്]
ഏവം ഉേക്ത തു വചേന ധർമരാേജന ഭാരത
ധിഗ് ധിഗ് ഇത്യ് ഏവ വൃദ്ധാനാം സഭ്യാനാം നിഃസൃതാ ഗിരഃ
39 ചു േഭ സാ സഭാ രാജൻ രാജ്ഞാം സഞ്ജജ്ഞിേര കഥാഃ
ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദീനാം േസ്വദശ് ച സമജായത
40 ശിേരാ ഗൃഹീത്വാ വിദുേരാ ഗതസത്ത്വ ഇവാഭവത്
ആേസ്ത ധ്യായന്ന് അേധാ വേ ാ നിഃശ്വസൻ പന്നേഗാ യഥാ
41 ധൃതരാ സ് തു സംഹൃഷ്ടഃ പര്യപൃച്ഛത് പുനഃ പുനഃ
കിം ജിതം കിം ജിതം ഇതി ഹ്യ് ആകാരം നാഭ്യലക്ഷത
42 ജഹർഷ കർേണാ ഽതിഭൃശം സഹ ദുഃശാസനാദിഭിഃ
ഇതേരഷാം തു സഭ്യാനാം േനേ ഭ്യഃ ാപതജ് ജലം
43 സൗബലസ് ത്വ് അവിചാൈര്യവ ജിതകാശീ മേദാത്കടഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ താൻ അക്ഷാൻ പുനർ ഏവാന്വപദ്യത
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അധ്യായം 59

1 [ദൂഋ]
ഏഹി ക്ഷത്തർ ൗപദീം ആനയസ്വ; ിയാം ഭാര്യാം സംമതാം പാണ്ഡവാനാം
സംമാർജതാം േവശ്മ പൈരതു ശീ ം; ആനേന്ദാ നഃ സഹ ദാസീഭിർ അ
2 [വ്]
ദുർവിഭാവ്യം ഭവതി ത്വാദൃേശന; ന മന്ദസംബുധ്യസി പാശബദ്ധഃ

പാേത ത്വം ലംബമാേനാ ന േവത്സി; വ്യാ ാൻ മൃഗഃ േകാപയേസ ഽതിബാ 
ല്യാത്
3 ആശീവിഷാഃ ശിരസി േത പൂർണേകാശാ മഹാവിഷാഃ
മാ േകാപിഷ്ഠാഃ സുമന്ദാത്മൻ മാ ഗമസ് ത്വം യമക്ഷയം
4 ന ഹി ദാസീത്വം ആപന്നാ കൃഷ്ണാ ഭവതി ഭാരത
അനീേശന ഹി രാൈജ്ഞഷാ പേണ ന്യേസ്തതി േമ മതിഃ
5 അയം ധേത്ത േവണുർ ഇവാത്മഘാതീ; ഫലം രാജാ ധൃതരാ സ്യ പു ഃ
ദ തം ഹി ൈവരായ മഹാഭയായ; പേക്വാ ന ബുധ്യത്യ് അയം അന്തകാേല
6 നാരും തുദഃ സ്യാൻ ന നൃശംസവാദീ; ന ഹീനതഃ പരം അഭ്യാദദീത
യയാസ്യ വാചാ പര ഉദ്വിേജത; ന താം വേദദ് രുശതീം പാപേലാക്യാം
7 സമുച്ചരന്ത്യ് അതിവാദാ ഹി വ ാദ്; ൈയർ ആഹതഃ േശാചതി രാ ്യഹാനി
പരസ്യ നാമർമസു േത പതന്തി; താൻ പണ്ഡിേതാ നാവസൃേജത് പേരഷാം
8 അേജാ ഹി ശ ം അഖനത് കിൈലകഃ; ശേ വിപേന്ന പദ്ഭിർ അപാസ്യ
ഭൂമിം
നികൃന്തനം സ്വസ്യ കണ്ഠസ്യ േഘാരം; തദ്വദ് ൈവരം മാ ഖനീഃ പാ പുൈ ഃ
9 ന കിം ചിദ് ഈഡ്യം വദന്തി പാപം; വേനചരം വാ ഗൃഹേമധിനം വാ
തപസ്വിനം സമ്പരിപൂർണ വിദ്യം; ഭഷന്തി ൈഹവം ശ്വനരാഃ സൈദവ
10 ദ്വാരം സുേഘാരം നരകസ്യ ജിഹ്മം; ന ബുധ്യേസ ധൃതരാ സ്യ പു
ത്വാം അേന്വതാേരാ ബഹവഃ കുരൂണാം; ദ േതാദേയ സഹ ദുഃശാസേനന
11 മജ്ജന്ത്യ് അലാബൂനി ശിലാഃ വേന്ത; മുഹ്യന്തി നാേവാ ഽംഭസി ശശ്വദ് ഏവ
മൂേഢാ രാജാ ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ; ന േമ വാചഃ പഥ്യരൂപാഃ ശൃേണാതി
12 അേന്താ നൂനം ഭവിതായം കുരൂണാം; സുദാരുണഃ സർവഹേരാ വിനാശഃ
വാചഃ കാവ്യാഃ സുഹൃദാം പഥ്യരൂപാ; ന യേന്ത വർധേത േലാഭ ഏവ
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അധ്യായം 60

1 [ൈവ]
ധിഗ് അ ക്ഷത്താരം ഇതി വാേണാ; ദർേപണ മേത്താ ധൃതരാ സ്യ പു ഃ
അൈവക്ഷത ാതികാമീം സഭായാം; ഉവാച ൈചനം പരമാര്യമേധ്യ
2 ത്വം ാതികാമിൻ ൗപദീം ആനയസ്വ; ന േത ഭയം വിദ്യേത പാണ്ഡേവഭ്യഃ
ക്ഷത്താ ഹ്യ് അയം വിവദത്യ് ഏവ ഭീരുർ; ന ചാസ്മാകം വൃദ്ധികാമഃ സൈദവ
3 ഏവം ഉക്തഃ ാതികാമീ സസൂതഃ; ായാച് ഛീ ം രാജവേചാ നിശമ്യ

വിശ്യ ച േശ്വവ സ സിംഹേഗാഷ്ഠം; സമാസദൻ മഹിഷീം പാണ്ഡവാനാം
4 [ ]
യുധിഷ്ഠിേര ദ തമേദന മേത്ത; ദുേര്യാധേനാ ൗപദി ത്വാം അൈജഷീത്
സാ പദ്യ ത്വം ധൃതരാ സ്യ േവശ്മ; നയാമി ത്വാം കർമേണ യാജ്ഞേസനി
5 [ദ്]
കഥം ത്വ് ഏവം വദസി ാതികാമിൻ; േകാ ൈവ ദീേവ്യദ് ഭാര്യയയാ രാജപു ഃ
മൂേഢാ രാജാ ദ തമേദന മത്ത; ആേഹാ നാന്യത് ൈകതവം അസ്യ കിം ചിത്
6 [പ്]
യദാ നാഭൂത് ൈകതവം അന്യദ് അസ്യ; തദാേദവീത് പാണ്ഡേവാ ഽജാതശ ഃ
ന്യസ്താഃ പൂർവം ാതരസ് േതന രാജ്ഞാ; സ്വയം ചാത്മാ ത്വം അേഥാ രാജപു ി
7 [ദ്]
ഗച്ഛ ത്വം കിതവം ഗത്വാ സഭായാം പൃച്ഛ സൂതജ
കിം നു പൂർവം പരാൈജഷീർ ആത്മാനം മാം നു ഭാരത
ഏതജ് ജ്ഞാത്വാ ത്വം ആഗച്ഛ തേതാ മാം നയസൂതജ
8 [വ്]
സഭാം ഗത്വാ സ േചാവാച ൗപദ്യാസ് തദ് വചസ് തദാ
കേസ്യേശാ നഃ പരാൈജഷീർ ഇതി ത്വാം ആഹ ൗപദീ
കിം നു പൂർവം പരാൈജഷീർ ആത്മാനം അഥ വാപി മാം
9 യുധിഷ്ഠിരസ് തു നിേശ്ചേഷ്ടാ ഗതസത്ത്വ ഇവാഭവത്
ന തം സൂതം ത വാച വചനം സാധ്വ് അസാധു വാ
10 [ദുർ]
ഇൈഹത്യ കൃഷ്ണാ പാഞ്ചാലീ ശ്നം ഏതം ഭാഷതാം
ഇൈഹവ സർേവ ശൃണ്വ തസ്യാ അസ്യ ച യദ് വചഃ
11 [വ്]
സ ഗത്വാ രാജഭവനം ദുേര്യാധന വശാനുഗഃ
ഉവാച ൗപദീം സൂതഃ ാതികാമീ വ്യഥന്ന് ഇവ
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12 സഭ്യാസ് ത്വ് അമീ രാജപു ്യ് ആഹ്വയന്തി; മേന്യ ാപ്തഃ സങ്ക്ഷയഃ
കൗരവാണാം
ന ൈവ സമൃദ്ധിം പാലയേത ലഘീയാൻ; യത് ത്വം സഭാം ഏഷ്യസി രാജപു ി
13 [ ൗ]
ഏവം നൂനം വ്യദധാത് സംവിധാതാ; ർശാവ് ഉഭൗ ശേതാ വീര ബാലൗ
ധർമം ത്വ് ഏകം പരമം ാഹ േലാേക; സ നഃ ശമം ധാസ്യതി േഗാപ്യമാനഃ
14 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിരസ് തു തച് ത്വാ ദുേര്യാധന ചികീർഷിതം

ൗപദ്യാ സംമതം ദൂതം ാഹിേണാദ് ഭരതർഷഭ
15 ഏകവ ാ അേധാ നീവീ േരാദമാനാ രജസ്വലാ
സഭാം ആഗമ്യ പാഞ്ചാലീ ശ്വശുരസ്യാ േതാ ഽഭവത്
16 തതസ് േതഷാം മുഖം ആേലാക്യ രാജാ; ദുേര്യാധനഃ സൂതം ഉവാച ഹൃഷ്ടഃ
ഇൈഹൈവതാം ആനയ ാതികാമിൻ; ത്യക്ഷം അസ്യാഃ കുരേവാ വ
17 തതഃ സൂതസ് തസ്യ വശാനുഗാമീ; ഭീതശ് ച േകാപാദ് പദാത്മജായാഃ
വിഹായ മാനം പുനർ ഏവ സഭ്യാൻ; ഉവാച കൃഷ്ണാം കിം അഹം വീമി
18 [ദുർ]
ദുഃശാസൈനഷ മമ സൂതപുേ ാ; വൃേകാദരാദ് ഉദ്വിജേത ഽൽപേചതാഃ
സ്വയം ഗൃഹ്യാനയ യാജ്ഞേസനീം; കിം േത കരിഷ്യന്ത്യ് അവശാഃ സപത്നാഃ
19 തതഃ സമുത്ഥായ സ രാജപു ഃ; ത്വാ ാതുഃ േകാപവിരക്ത ദൃഷ്ടിഃ

വിശ്യ തദ് േവശ്മ മഹാരഥാനാം; ഇത്യ് അ വീദ് ൗപദീം രാജപു ീം
20 ഏഹ്യ് ഏഹി പാഞ്ചാലി ജിതാസി കൃേഷ്ണ; ദുേര്യാധനം പശ്യ വിമുക്തലജ്ജാ
കുരൂൻ ഭജസ്വായത പദ്മേനേ ; ധർേമണ ലബ്ധാസി സഭാം പൈരഹി
21 തതഃ സമുത്ഥായ സുദുർമനാഃ സാ; വിവർണം ആമൃജ്യ മുഖം കേരണ
ആർതാ ദു ാവ യതഃ ിയസ് താ; വൃദ്ധസ്യ രാജ്ഞഃ കുരുപുംഗവസ്യ
22 തേതാ ജേവനാഭിസസാര േരാഷാദ്; ദുഃശാസനസ് താം അഭിഗർജമാനഃ
ദീർേഘഷു നീേലഷ്വ് അഥ േചാർമി മ ; ജ ാഹ േകേശഷു നേര പത്നീം
23 േയ രാജസൂയാവഭൃേഥ ജേലന; മഹാ തൗ മ പൂേതന സിക്താഃ
േത പാണ്ഡവാനാം പരിഭൂയ വീര്യം; ബലാത് മൃഷ്ടാ ധൃതരാ േജന
24 സ താം പരാമൃശ്യ സഭാ സമീപം; ആനീയ കൃഷ്ണാം അതികൃഷ്ണ േകശീം
ദുഃശാസേനാ നാഥവതീം അനാഥവച്; ചകർഷ വായുഃ കദലീം ഇവാർതാം
25 സാ കൃഷ്യമാണാ നമിതാംഗയസ്തിഃ; ശൈനർ ഉവാചാദ്യ രജസ്വലാസ്മി
ഏകം ച വാേസാ മമ മന്ദബുേദ്ധ; സഭാം േനതും നാർഹസി മാം അനാര്യ
26 തേതാ ഽ വീത് താം സഭം നിഗൃഹ്യ; േകേശഷു കൃേഷ്ണഷു തദാ സ കൃഷ്ണാം
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കൃഷ്ണം ച ജി ം ച ഹരിം നരം ച; ാണായ വിേ ാശ നയാമി ഹി ത്വാം
27 രജസ്വലാ വാ ഭവ യാജ്ഞേസനി; ഏകാംബരാ വാപ്യ് അഥ വാ വിവ ാ
ദ േത ജിതാ ചാസി കൃതാസി ദാസീ; ദാസീഷു കാമശ് ച യേഥാപേജാഷം
28 കീർണേകശീ പതിതാർധ വ ാ; ദുഃശാസേനന വ്യവധൂയമാനാ

ീമത്യ് അമർേഷണ ച ദഹ്യമാനാ; ശൈനർ ഇദം വാക്യം ഉവാച കൃഷ്ണാ
29 ഇേമ സഭായാം ഉപദിഷ്ട ശാ ാഃ; ിയാവന്തഃ സർവ ഏേവ കൽപാഃ
ഗുരു സ്ഥാനാ ഗുരവശ് ൈചവ സർേവ; േതഷാം അേ േനാത്സേഹ സ്ഥാതും
ഏവം
30 നൃശംസകർമംസ് ത്വം അനാര്യ വൃത്ത; മാ മാം വിവ ാം കൃധി മാ വികാർഷീഃ
ന മർഷേയയുസ് തവ രാജപു ാഃ; േസ ാപി േദവാ യദി േത സഹായാഃ
31 ധർേമ സ്ഥിേതാ ധർമസുതശ് ച രാജാ; ധർമശ് ച സൂേക്ഷ്മാ നിപുേണാപലഭ്യഃ
വാചാപി ഭർതുഃ പരമാണു മാ ം; േനച്ഛസി േദാഷം സ്വഗുണാൻ വിഷൃജ്യ
32 ഇദം ത്വ് അനാര്യം കുരുവീരമേധ്യ; രജസ്വലാം യത് പരികർഷേസ മാം
ന ചാപി കശ് ചിത് കുരുേത ഽ പൂജാം; വം തേവദം മതം അന്വപദ്യൻ
33 ധിഗ് അ നഷ്ടഃ ഖലു ഭാരതാനാം; ധർമസ് തഥാ ക്ഷ വിദാം ച വൃത്തം
യ ാഭ്യതീതാം കുരു ധർമേവലാം; േ ക്ഷന്തി സർേവ കുരവഃ സഭായാം
34 േ ാണസ്യ ഭീഷ്മസ്യ ച നാസ്തി സത്ത്വം; വം തൈഥവാസ്യ മഹാത്മേനാ
ഽപി
രാജ്ഞസ് തഥാ ഹീമം അധർമം ഉ ം; ന ലക്ഷയേന്ത കുരുവൃദ്ധ മുഖ്യാഃ
35 തഥാ വന്തീ കരുണം സുമധ്യമാ; കാേക്ഷണ ഭർതൄൻ കുപിതാൻ അപശ്യത്
സാ പാണ്ഡവാൻ േകാപപരീത േദഹാൻ; സന്ദീപയാം ആസ കടാക്ഷ പാൈതഃ
36 ഹൃേതന രാേജ്യന തഥാ ധേനന; രൈത്നശ് ച മുൈഖ്യർ ന തഥാ ബഭൂവ
യഥാർതയാ േകാപസമീരിേതന; കൃഷ്ണാ കടാേക്ഷണ ബഭൂവ ദുഃഖം
37 ദുഃശാസനശ് ചാപി സമീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാം; അേവക്ഷമാണാം കൃപണാൻ പതീംസ്
താൻ
ആധൂയ േവേഗന വിസഞ്ജ്ഞകൽപാം; ഉവാച ദാസീതി ഹസന്ന് ഇേവാ ഃ
38 കർണസ് തു തദ് വാക്യം അതീവ ഹൃഷ്ടഃ; സ ജയാം ആസ ഹസൻ
സശബ്ദം
ഗാന്ധാരരാജഃ സുബലസ്യ പു സ്; തൈഥവ ദുഃശാസനം അഭ്യനന്ദത്
39 സഭ്യാസ് തു േയ ത ബഭൂവുർ അേന്യ; താഭ്യാം ഋേത ധാർതരാേ ണ
ൈചവ
േതഷാം അഭൂദ് ദുഃഖം അതീവ കൃഷ്ണാം; ദൃഷ്ട്വാ സഭായാം പരികൃഷ്യമാണാം
40 [ഭീസ്മ]
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ന ധർമസൗക്ഷ്മ്യാത് സുഭേഗ വിവ ം; ശേക്നാമി േത ശ്നം ഇമം യഥാവത്
അേസ്വാ ഹ്യ് അശക്തഃ പണിതും പരസ്വം; ിയശ് ച ഭർതുർ വശതാം സമീക്ഷ്യ
41 ത്യേജത സർവാം പൃഥിവീം സമൃദ്ധാം; യുധിഷ്ഠിരഃ സത്യം അേഥാ ന ജഹ്യാത്
ഉക്തം ജിേതാ ഽസ്മീതി ച പാണ്ഡേവന; തസ്മാൻ ന ശേക്നാമി വിേവ ം ഏതത്
42 ദ േത ഽദ്വിതീയഃ ശകുനിർ നേരഷു; കുന്തീസുതസ് േതന നിസൃഷ്ടകാമഃ
ന മന്യേത താം നികൃതിം മഹാത്മാ; തസ്മാൻ ന േത ശ്നം ഇമം വീമി
43 [ദ്]
ആഹൂയ രാജാ കുശൈലഃ സഭായാം; ദുഷ്ടാത്മഭിർ ൈനകൃതിൈകർ അനാൈര്യഃ
ദ ത ിൈയർ നാതികൃത യത്നഃ; കസ്മാദ് അയം നാമ നിസൃഷ്ടകാമഃ
44 സ ശുദ്ധഭാേവാ നികൃതി വൃത്തിം; അബുധ്യമാനഃ കുരുപാണ്ഡവാ ്യഃ
സംഭൂയ സർൈവശ് ച ജിേതാ ഽപി യസ്മാത്; പശ്ചാച് ച യത് ൈകതവം
അഭ േപതഃ
45 തിഷ്ഠന്തി േചേമ കുരവഃ സഭായാം; ഈശാഃ സുതാനാം ച തഥാ ഷാണാം
സമീക്ഷ്യ സർേവ മമ ചാപി വാക്യം; വി ത േമ ശ്നം ഇമം യഥാവത്
46 [വ്]
തഥാ വന്തീം കരുണം രുദന്തീം; അേവക്ഷമാണാം അസകൃത് പതീംസ് താൻ
ദുഃശാസനഃ പരുഷാണ്യ് അ ിയാണി; വാക്യാന്യ് ഉവാചാമധുരാണി ൈചവ
47 താം കൃഷ്യമാണാം ച രജസ്വലാം ച; േസ്താത്തരീയാം അതദർഹമാണാം
വൃേകാദരഃ േ ക്ഷ്യ യുധിഷ്ഠിരം ച; ചകാര േകാപം പരമാർതരൂപഃ
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അധ്യായം 61

1 [ഭ്മ്]
ഭവന്തി േദേശ ബന്ധക്യഃ കിതവാനാം യുധിഷ്ഠിര
ന താഭിർ ഉത ദീവ്യന്തി ദയാ ൈചവാസ്തി താസ്വ് അപി
2 കാേശ്യാ യദ് ബലിം ആഹാർഷീദ് വ്യം യച് ചാന്യദ് ഉത്തമം
തഥാേന്യ പൃഥിവീപാലാ യാനി രത്നാന്യ് ഉപാഹരൻ
3 വാഹനാനി ധനം ൈചവ കവചാന്യ് ആയുധാനി ച
രാജ്യം ആത്മാ വയം ൈചവ ൈകതേവന ഹൃതം പൈരഃ
4 ന ച േമ ത േകാേപാ ഽഭൂത് സർവേസ്യേശാ ഹി േനാ ഭവാൻ
ഇദം ത്വ് അതികൃതം മേന്യ ൗപദീ യ പണ്യേത
5 ഏഷാ ഹ്യ് അനർഹതീ ബാലാ പാണ്ഡവാൻ ാപ്യ കൗരൈവഃ
ത്വത്കൃേത ിശ്യേത ൈ ർ നൃശംൈസർ നികൃതി ിൈയഃ
6 അസ്യാഃ കൃേത മന ർ അയം ത്വയി രാജൻ നിപാത്യേത
ബാഹൂ േത സ ധക്ഷ്യാമി സഹേദവാഗ്നിം ആനയ
7 [അർ]
ന പുരാ ഭീമേസന ത്വം ഈദൃശീർ വദിതാ ഗിരഃ
പൈരസ് േത നാശിതം നൂനം നൃശംൈസർ ധർമഗൗരവം
8 ന സകാമാഃ പേര കാര്യാ ധർമം ഏവാചേരാത്തമം

ാതരം ധാർമികം േജ്യഷ്ഠം നാതി മിതും അർഹതി
9 ആഹൂേതാ ഹി പൈര രാജാ ക്ഷാ ധർമം അനുസ്മരൻ
ദീവ്യേത പരകാേമന തൻ നഃ കീർതികരം മഹത്
10 [ഭ്മ്]
ഏവം അസ്മി കൃതം വിദ്യാം യദ്യ് അസ്യാഹം ധനഞ്ജയ
ദീേപ്ത ഽഗ്നൗ സഹിതൗ ബാഹൂ നിർദേയയം ബലാദ് ഇവ
11 [വ്]
തഥാ താൻ ദുഃഖിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാൻ ധൃതരാ ജഃ

ിശ്യമാനാം ച പാഞ്ചാലീം വികർണ ഇദം അ വീത്
12 യാജ്ഞേസന്യാ യദ് ഉക്തം തദ് വാക്യം വി ത പാർഥിവാഃ
അവിേവേകന വാക്യസ്യ നരകഃ സദ്യ ഏവ നഃ
13 ഭീഷ്മശ് ച ധൃതരാ ശ് ച കുരുവൃദ്ധ തമാവ് ഉഭൗ
സേമത്യ നാഹതുഃ കിം ചിദ് വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
14 ഭരദ്വാേജാ ഽപി സർേവഷാം ആചാര്യഃ കൃപ ഏവ ച
അത ഏതാവ് അപി ശ്നം നാഹതുർ ദ്വിജസത്തമൗ
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15 േയ ത്വ് അേന്യ പൃഥിവീപാലാഃ സേമതാഃ സർവേതാദിശഃ
കാമേ ാധൗ സമു ജ്യ േത വ യഥാമതി
16 യദ് ഇദം ൗപദീ വാക്യം ഉക്തവത്യ് അസകൃച് ഛുഭാ
വിമൃശ്യ കസ്യ കഃ പക്ഷഃ പാർഥിവാ വദേതാത്തരം
17 ഏവം സ ബഹുശഃ സർവാൻ ഉക്തവാംസ് താൻ സഭാ സദഃ
ന ച േത പൃഥിവീപാലാസ് തം ഊചുഃ സാധ്വ് അസാധു വാ
18 ഉക്ത്വാ തഥാസകൃത് സർവാൻ വികർണഃ പൃഥിവീപതീൻ
പാണിം പാണൗ വിനിഷ്പിഷ്യ നിഃശ്വസന്ന് ഇദം അ വീത്
19 വി ത പൃഥിവീപാലാ വാക്യം മാ വാ കഥം ചന
മേന്യ ന്യായ്യം യദ് അ ാഹം തദ് ധി വക്ഷ്യാമി കൗരവാഃ
20 ചത്വാര്യ് ആഹുർ നരേ ഷ്ഠാ വ്യസനാനി മഹീക്ഷിതാം
മൃഗയാം പാനം അക്ഷാംശ് ച ാേമ്യ ൈചവാതിസക്തതാം
21 ഏേതഷു ഹി നരഃ സേക്താ ധർമം ഉ ജ്യ വർതേത
തഥായുേക്തന ച കൃതാം ിയാം േലാേകാ ന മന്യേത
22 തദ് അയം പാ പുേ ണ വ്യസേന വർതതാ ഭൃശം
സമാഹൂേതന കിതൈവർ ആസ്ഥിേതാ ൗപദീ പണഃ
23 സാധാരണീ ച സർേവഷാം പാണ്ഡവാനാം അനിന്ദിതാ
ജിേതന പൂർവം ചാേനന പാണ്ഡേവന കൃതഃ പണഃ
24 ഇയം ച കീർതിതാ കൃഷ്ണാ സൗബേലന പണാർഥിനാ
ഏതത് സർവം വിചാര്യാഹം മേന്യ ന വിജിതാം ഇമാം
25 ഏതച് ത്വാ മഹാൻ നാദഃ സഭ്യാനാം ഉദതിഷ്ഠത
വികർണം ശംസമാനാനാം സൗബലം ച വിനിന്ദതാം
26 തസ്മിന്ന് ഉപരേത ശേബ്ദ രാേധയഃ േ ാധമൂർഛിതഃ

ഗൃഹ്യ രുചിരം ബാഹും ഇദം വചനം അ വീത്
27 ദൃശ്യേന്ത ൈവ വികർേണ ഹി ൈവകൃതാനി ബഹൂന്യ് അപി
തജ്ജസ് തസ്യ വിനാശായ യഥാഗ്നിർ അരണി ജഃ
28 ഏേത ന കിം ചിദ് അപ്യ് ആഹുശ് േചാദ്യമാനാപി കൃഷ്ണയാ
ധർേമണ വിജിതാം മേന്യ മന്യേന്ത പദാത്മജാം
29 ത്വം തു േകവലബാേല്യന ധാർതരാ വിദീര്യേസ
യദ് വീഷി സഭാമേധ്യ ബാലഃ സ്ഥവിര ഭാഷിതം
30 ന ച ധർമം യഥാതത്ത്വം േവത്സി ദുേര്യാധനാവര
യദ് വീഷി ജിതാം കൃഷ്ണാം അജിേതതി സുമന്ദധീഃ
31 കഥം ഹ്യ് അവിജിതാം കൃഷ്ണാം മന്യേസ ധൃതരാ ജ
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യദാ സഭായാം സർവസ്വം ന്യസ്തവാൻ പാണ്ഡവാ ജഃ
32 അഭ്യന്തരാ ച സർവേസ്വ ൗപദീ ഭരതർഷഭ
ഏവം ധർമജിതാം കൃഷ്ണാം മന്യേസ ന ജിതാം കഥം
33 കീർതിതാ ൗപദീ വാചാ അനുജ്ഞാതാ ച പാണ്ഡൈവഃ
ഭവത്യ് അവിജിതാ േകന േഹതുൈനഷാ മതാ തവ
34 മന്യേസ വാ സഭാം ഏതാം ആനീതാം ഏകവാസസം
അധർേമേണതി ത ാപി ശൃണു േമ വാക്യം ഉത്തരം
35 ഏേകാ ഭർതാ ിയാ േദൈവർ വിഹിതഃ കുരുനന്ദന
ഇയം ത്വ് അേനകവശഗാ ബന്ധകീതി വിനിശ്ചിതാ
36 അസ്യാഃ സഭാം ആനയനം ന ചി ം ഇതി േമ മതിഃ
ഏകാംബര ധരത്വം വാപ്യ് അഥ വാപി വിവ താ
37 യച് ൈചഷാം വിണം കിം ചിദ് യാ ൈചഷാ േയ ച പാണ്ഡവാഃ
സൗബേലേനഹ തത് സർവം ധർേമണ വിജിതം വസു
38 ദുഃശാസന സുബാേലാ ഽയം വികർണഃ ാജ്ഞവാദികഃ
പാണ്ഡവാനാം ച വാസാംസി ൗപദ്യാശ് ചാപ്യ് ഉപാഹര
39 തച് ത്വാ പാണ്ഡവാഃ സർേവ സ്വാനി വാസാംസി ഭാരത
അവകീേര്യാത്തരീയാണി സഭായാം സമുപാവിശത്
40 തേതാ ദുഃശാസേനാ രാജൻ ൗപദ്യാ വസനം ബലാത്
സഭാമേധ്യ സമാക്ഷിപ്യ വ്യപ ം ച േമ
41 ആകൃഷ്യമാേണ വസേന ൗപദ്യാസ് തു വിശാം പേത
തദ് രൂപം അപരം വ ം ാദുരാസീദ് അേനകശഃ
42 തേതാ ഹലഹലാശബ്ദസ് ത ാസീദ് േഘാരനിസ്വനഃ
തദ് അദ്ഭുതതമം േലാേക വീക്ഷ്യ സർവമഹീക്ഷിതാം
43 ശശാപ ത ഭീമസ് തു രാജമേധ്യ മഹാസ്വനഃ
േ ാധാദ് വി രമാണൗേഷ്ഠാ വിനിഷ്പിഷ്യ കേര കരം
44 ഇദം േമ വാക്യം ആദദ്ധ്വം ക്ഷ ിയാ േലാകവാസിനഃ
േനാക്തപൂർവം നൈരർ അൈന്യർ ന ചാേന്യാ യദ് വദിഷ്യതി
45 യദ്യ് ഏതദ് ഏവം ഉക്ത്വാ തു ന കുര്യാം പൃഥിവീശ്വരാഃ
പിതാമഹാനാം സർേവഷാം നാഹം ഗതിം അവാ യാം
46 അസ്യ പാപസ്യ ദുർജാേതർ ഭാരതാപസദസ്യ ച
ന പിേബയം ബലാദ് വേക്ഷാ ഭിത്ത്വാ േചദ് രുധിരം യുധി
47 തസ്യ േത വചനം ത്വാ സർവേലാക ഹർഷണം

ച ർ ബഹുലാം പൂജാം കുത്സേന്താ ധൃതരാ ജം
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48 യദാ തു വാസസാം രാശിഃ സഭാമേധ്യ സമാചിതഃ
തേതാ ദുഃശാസനഃ ാേന്താ ീഡിതഃ സമുപാവിശത്
49 ധിക് ശബ്ദസ് തു തതസ് ത സമഭൂൽ േലാമഹർഷണഃ
സഭ്യാനാം നരേദവാനാം ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീസുതാംസ് തദാ
50 ന വി വന്തി കൗരവ്യാഃ ശ്നം ഏതം ഇതി സ്മ ഹ
സജനഃ േ ാശതി സ്മാ ധൃതരാ ം വിഗർഹയൻ
51 തേതാ ബാഹൂ സമു ിത്യ നിവാര്യ ച സഭാ സദഃ
വിദുരഃ സർവധർമജ്ഞ ഇദം വചനം അ വീത്
52 [വി]

ൗപദീ ശ്നം ഉൈക്ത്വവം േരാരവീതി ഹ്യ് അനാഥവത്
ന ച വി ത തം ശ്നം സഭ്യാ ധർേമാ ഽ പീഡ്യേത
53 സഭാം പദ്യേത ഹ്യ് ആർതഃ ജ്വലന്ന് ഇവ ഹവ്യവാട്
തം ൈവ സേത്യന ധർേമണ സഭ്യാഃ ശമയന്ത്യ് ഉത
54 ധർമ ശ്നം അേഥാ യാദ് ആർതഃ സേഭ്യഷു മാനവഃ
വി യുസ് ത േത ശ്നം കാമേ ാധവശാതിഗാഃ
55 വികർേണന യഥാ ജ്ഞം ഉക്തഃ േശ്നാ നരാധിപാഃ
ഭവേന്താ ഽപി ഹി തം ശ്നം വി വ യഥാമതി
56 േയാ ഹി ശ്നം ന വി യാദ് ധർമദർഷീ സഭാം ഗതഃ
അനൃേത യാ ഫലാവാപ്തിസ് തസ്യാഃ േസാ ഽർധം സമ േത
57 യഃ പുനർ വിതഥം യാദ് ധർമദർശീ സഭാം ഗതഃ
അനൃതസ്യ ഫലം കൃത്സ്നം സ ാേപ്നാതീതി നിശ്ചയഃ
58 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം

ാദസ്യ ച സംവാദം മുേനർ ആംഗിരസസ്യ ച
59 ാേദാ നാമ ൈദേത്യ സ് തസ്യ പുേ ാ വിേരാചനഃ
കന്യാ േഹേതാർ ആംഗിരസം സുധന്വാനം ഉപാ വത്
60 അഹം ജ്യായാൻ അഹം ജ്യായാൻ ഇതി കേന്യപ്സയാ തദാ
തേയാർ േദവനം അ ാസീത് ാണേയാർ ഇതി നഃ തം
61 തേയാഃ ശ്ന വിവാേദാ ഽഭൂത് ാദം താവ് അപൃച്ഛതാം
ജ്യായാൻ ക ആവേയാർ ഏകഃ ശ്നം ഹി മാ മൃഷാ
62 സ ൈവ വിവദനാദ് ഭീതഃ സുധന്വാനം വ്യേലാകയത്
തം സുധന്വാ വീത് േദ്ധാ ഹ്മദണ്ഡ ഇവ ജ്വലൻ
63 യദി ൈവ വക്ഷ്യസി മൃഷാ ാദാഥ ന വക്ഷ്യസി
ശതധാ േത ശിേരാ വ ീ വേ ണ ഹരിഷ്യതി
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64 സുധന്വനാ തേഥാക്തഃ സൻ വ്യഥിേതാ ഽശ്വത്ഥ പർണവത്
ജഗാമ കശ്യപം ൈദത്യഃ പരി ം മഹൗജസം
65 [ ഹ്]
ത്വം ൈവ ധർമസ്യ വിജ്ഞാതാ ൈദവേസ്യഹാസുരസ്യ ച

ാഹ്മണസ്യ മഹാ ാജ്ഞ ധർമകൃ ം ഇദം ശൃണു
66 േയാ ൈവ ശ്നം ന വി യാദ് വിതഥം വാപി നിർദിേശത്
േക ൈവ തസ്യ പേര േലാകാസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
67 [കഷ്]
ജാനൻ ന വി വൻ ശ്നം കാമാത് േ ാധാത് തഥാ ഭയാത്
സഹ ം വാരുണാൻ പാശാൻ ആത്മനി തിമുഞ്ചതി
68 തസ്യ സംവത്സേര പൂർേണ പാശ ഏകഃ മുച്യേത
തസ്മാത് സത്യം തു വക്തവ്യം ജാനതാ സത്യം അഞ്ജസാ
69 വിേദ്ധാ ധർേമാ ഹ്യ് അധർേമണ സഭാം യ പദ്യേത
ന ചാസ്യ ശല്യം കൃന്തന്തി വിദ്ധാസ് ത സഭാ സദഃ
70 അർധം ഹരതി ൈവ േ ഷ്ഠഃ പാേദാ ഭവതി കർതൃഷു
പാദശ് ൈചവ സഭാസ േയ ന നിന്ദന്തി നിന്ദിതം
71 അേനേനാ ഭവതി േ േഷ്ഠാ മുച്യേന്ത ച സഭാ സദഃ
ഏേനാ ഗച്ഛതി കർതാരം നിന്ദാർേഹാ യ നിന്ദ്യേത
72 വിതഥം തു വേദയുർ േയ ധർമം ാദ പൃച്ഛേത
ഇഷ്ടാപൂർതം ച േത ഘ്നന്തി സപ്ത ൈചവ പരാവരാൻ
73 ഹൃതസ്വസ്യ ഹി യദ് ദുഃഖം ഹതപു സ്യ ചാപി യത്
ഋണിനം തി യച് ൈചവ രാജ്ഞാ സ്തസ്യ ചാപി യത്
74 ിയാഃ പത്യാ വിഹീനായാഃ സാർഥാദ് ഷ്ടസ്യ ൈചവ യത്
അധ ഢായാശ് ച യദ് ദുഃഖം സാക്ഷിഭിർ വിഹതസ്യ ച
75 ഏതാനി ൈവ സമാന്യ് ആഹുർ ദുഃഖാനി ിദേശശ്വരാഃ
താനി സർവാണി ദുഃഖാനി ാേപ്നാതി വിതഥം വൻ
76 സമക്ഷ ദർശനാത് സാക്ഷ്യം വണാച് േചതി ധാരണാത്
തസ്മാത് സത്യം വൻ സാക്ഷീ ധർമാർഥാഭ്യാം ന ഹീയേത
77 [വി]
കശ്യപസ്യ വേചാ ത്വാ ാദഃ പു ം അ വീത്
േ യാൻ സുധന്വാ ത്വേത്താ ൈവ മത്തഃ േ യാംസ് തഥാംഗിരാഃ
78 മാതാ സുധന്വനശ് ചാപി േ യസീ മാതൃതസ് തവ
വിേരാചന സുധന്വായം ാണാനാം ഈശ്വരസ് തവ
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79 [സുധന്വൻ]
പു േസ്നഹം പരിത്യജ്യ യസ് ത്വം ധർേമ തിഷ്ഠിതഃ
അനുജാനാമി േത പു ം ജീവത്വ് ഏഷ ശതം സമാഃ
80 [വി]
ഏവം ൈവ പരമം ധർമം ത്വാ സർേവ സഭാ സദഃ
യഥാ ശ്നം തു കൃഷ്ണായാ മന്യധ്വം ത കിം പരം
81 [വ്]
വിദുരസ്യ വേചാ ത്വാ േനാചുഃ കിം ചന പാർഥിവാഃ
കർേണാ ദുഃശാസനം ത്വ് ആഹ കൃഷ്ണാം ദാസീം ഗൃഹാൻ നയ
82 താം േവപമാനാം സ ീഡാം ലപന്തീം സ്മ പാണ്ഡവാൻ
ദുഃശാസനഃ സഭാമേധ്യ വിചകർഷ തപസ്വിനീം
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അധ്യായം 62

1 [ ൗ]
പുരസ്താത് കരണീയം േമ ന കൃതം കാര്യം ഉത്തരം
വിഹ്വലാസ്മി കൃതാേനന കർഷതാ ബലിനാ ബലാത്
2 അഭിവാദം കേരാമ്യ് ഏഷാം ഗുരൂണാം കുരുസംസദി
ന േമ സ്യാദ് അപരാേധാ ഽയം യദ് ഇദം ന കൃതം മയാ
3 [ൈവ]
സാ േതന ച സമു താ ദുഃേഖന ച തപസ്വിനീ
പതിതാ വിലലാേപദം സഭായാം അതേഥാചിതാ
4 [ ൗ]
സ്വയംവേര യാസ്മി നൃൈപർ ദൃഷ്ടാ രംേഗ സമാഗൈതഃ
ന ദൃഷ്ടപൂർവാ ചാന്യ സാഹം അദ്യ സഭാം ഗതാ
5 യാം ന വായുർ ന ചാദിേത്യാ ദൃഷ്ടവന്തൗ പുരാ ഗൃേഹ
സാഹം അദ്യ സഭാമേധ്യ ദൃശ്യാമി കുരുസംസദി
6 യാം ന മൃഷ്യന്തി വാേതന ശ്യമാനാം പുരാ ഗൃേഹ

ശ്യമാനാം സഹേന്ത ഽദ്യ പാണ്ഡവാസ് താം ദുരാത്മനാ
7 മൃഷ്യേന്ത കുരവശ് േചേമ മേന്യ കാലസ്യ പര്യയം

ഷാം ദുഹിതരം ൈചവ ിശ്യമാനാം അനർഹതീം
8 കിം ത്വ് അതഃ കൃപണം ഭൂേയാ യദ് അഹം ീ സതീ ശുഭാ
സഭാമധ്യം വിഗാേഹ ഽദ്യ ക്വ നു ധർേമാ മഹീക്ഷിതാം
9 ധർമ്യാഃ ിയഃ സഭാം പൂർവം ന നയന്തീതി നഃ തം
സ നഷ്ടഃ കൗരേവേയഷു പൂർേവാ ധർമഃ സനാതനഃ
10 കഥം ഹി ഭാര്യാ പാ നാം പാർഷതസ്യ സ്വസാ സതീ
വാസുേദവസ്യ ച സഖീ പാർഥിവാനാം സഭാം ഇയാം
11 താം ഇമാം ധർമരാജസ്യ ഭാര്യാം സദൃശവർണജാം

ത ദാസീം അദാസീം വാ തത് കരിഷ്യാമി കൗരവാഃ
12 അയം ഹി മാം ദൃഢം ഃ കൗരവാണാം യേശാഹരഃ

ിശ്നാതി നാഹം തത് േസാഢും ചിരം ശക്ഷ്യാമി കൗരവാഃ
13 ജിതാം വാപ്യ് അജിതാം വാപി മന്യധ്വം വാ യഥാ നൃപാഃ
തഥാ ത ക്തം ഇച്ഛാമി തത് കരിഷ്യാമി കൗരവാഃ
14 [ഭ്സ്]
ഉക്തവാൻ അസ്മി കല്യാണി ധർമസ്യ തു പരാം ഗതിം
േലാേക ന ശക്യേത ഗ ം അപി വിൈ ർ മഹാത്മഭിഃ
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15 ബലവാംസ് തു യഥാ ധർമം േലാേക പശ്യതി പൂരുഷഃ
സ ധർേമാ ധർമേവലായാം ഭവത്യ് അഭിഹിതഃ പൈരഃ
16 ന വിേവ ം ച േത ശ്നം ഏതം ശേക്നാമി നിശ്ചയാത്
സൂക്ഷ്മത്വാദ് ഗഹനത്വാച് ച കാര്യസ്യാസ്യ ച ഗൗരവാത്
17 നൂനം അന്തഃ കുലസ്യാസ്യ ഭവിതാ നചിരാദ് ഇവ
തഥാ ഹി കുരവഃ സർേവ േലാഭേമാഹപരായണാഃ
18 കുേലഷു ജാതാഃ കല്യാണി വ്യസനാഭ്യാഹതാ ഭൃശം
ധർമ്യാൻ മാർഗാൻ ന ച്യവേന്ത യഥാ നസ് ത്വം വധൂഃ സ്ഥിതാ
19 ഉപപന്നം ച പാഞ്ചാലി തേവദം വൃത്തം ഈദൃശം
യത് കൃ ം അപി സ ാപ്താ ധർമം ഏവാന്വേവക്ഷേസ
20 ഏേത േ ാണാദയശ് ൈചവ വൃദ്ധാ ധർമവിേദാ ജനാഃ
ശൂൈന്യഃ ശരീൈരസ് തിഷ്ഠന്തി ഗതാസവ ഇവാനതാഃ
21 യുധിഷ്ഠിരസ് തു േശ്ന ഽസ്മിൻ മാണം ഇതി േമ മതിഃ
അജിതാം വാ ജിതാം വാപി സ്വയം വ്യാഹർതും അർഹതി
22 [വ്]
തഥാ തു ദൃഷ്ട്വാ ബഹു തത് തദ് ഏവം; േരാരൂയമാണാം കുരരീം ഇവാർതാം
േനാചുർ വചഃ സാധ്വ് അഥ വാപ്യ് അസാധു; മഹീക്ഷിേതാ ധാർതരാ സ്യ
ഭീതാഃ
23 ദൃഷ്ട്വാ തു താൻ പാർഥിവ പു പൗ ാംസ്; തൂഷ്ണീംഭൂതാൻ ധൃതരാ സ്യ
പു ഃ
സ്മയന്ന് ഇേവദം വചനം ബഭാേഷ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതാം തദാനീം
24 തിഷ്ഠത്വ് അയം ശ്ന ഉദാരസേത്ത്വ; ഭീേമ ഽർജുേന സഹേദേവ തൈഥവ
പത്യൗ ച േത നകുേല യാജ്ഞേസനി; വദന്ത്വ് ഏേത വചനം ത്വത് സൂതം
25 അനീശ്വരം വി വന്ത്വ് ആര്യമേധ്യ; യുധിഷ്ഠിരം തവ പാഞ്ചാലി േഹേതാഃ
കുർവ സർേവ ചാനൃതം ധർമരാജം; പാഞ്ചാലി ത്വം േമാക്ഷ്യേസ ദാസഭാവാത്
26 ധർേമ സ്ഥിേതാ ധർമരാേജാ മഹാത്മാ; സ്വയം േചദം കഥയത്വ് ഇ കൽപഃ
ഈേശാ വാ േത യദ്യ് അനീേശാ ഽഥ ൈവഷ; വാക്യാദ് അസ്യ ക്ഷി ം ഏകം
ഭജസ്വ
27 സർേവ ഹീേമ കൗരേവയാഃ സഭായാം; ദുഃഖാന്തേര വർതമാനാസ് തൈവവ
ന വി വന്ത്യ് ആര്യ സത്ത്വാ യഥാവത്; പതീംശ് ച േത സമേവക്ഷ്യാൽപ
ഭാഗ്യാൻ
28 [വ്]
തതഃ സഭ്യാഃ കുരുരാജസ്യ ത ; വാക്യം സർേവ ശശംസുസ് തേദാൈച്ചഃ
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േചലാേവധാംശ് ചാപി ച ർ നദേന്താ; ഹാേഹത്യ് ആസീദ് അപി ൈചവാ
നാദഃ
സർേവ ചാസൻ പാർഥിവാഃ ീതിമന്തഃ; കുരുേ ഷ്ഠം ധാർമികം പൂജയന്തഃ
29 യുധിഷ്ഠിരം ച േത സർേവ സമുൈദക്ഷന്ത പാർഥിവാഃ
കിം നു വക്ഷ്യതി ധർമജ്ഞ ഇതി സാചീ കൃതാനനാഃ
30 കിം നു വക്ഷ്യതി ബീഭ ർ അജിേതാ യുധി പാണ്ഡവഃ
ഭീമേസേനാ യമൗ േചതി ഭൃശം കൗതൂഹലാന്വിതാഃ
31 തസ്മിന്ന് ഉപരേത ശേബ്ദ ഭീമേസേനാ ഽ വീദ് ഇദം

ഗൃഹ്യ വിപുലം വൃത്തം ഭുജം ചന്ദനരൂഷിതം
32 യദ്യ് ഏഷ ഗുരുർ അസ്മാകം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ന ഭുഃ സ്യാത് കുലസ്യാസ്യ ന വയം മർഷേയമഹി
33 ഈേശാ നഃ പുണ്യതപസാം ാണാനാം അപി േചശ്വരഃ
മന്യേത ജിതം ആത്മാനം യദ്യ് ഏഷ വിജിതാ വയം
34 ന ഹി മുേച്യത ജീവൻ േമ പദാ ഭൂമിം ഉപ ശൻ
മർത്യധർമാ പരാമൃശ്യ പാഞ്ചാല്യാ മൂർധജാൻ ഇമാൻ
35 പശ്യധ്വം ആയതൗ വൃത്തൗ ഭുജൗ േമ പരിഘാവ് ഇവ
ൈനതേയാർ അന്തരം ാപ്യ മുേച്യതാപി ശത തുഃ
36 ധർമപാശസിതസ് ത്വ് ഏവം നാധിഗച്ഛാമി സങ്കടം
ഗൗരേവണ നിരുദ്ധശ് ച നി ഹാദ് അർജുനസ്യ ച
37 ധർമരാജ നിസൃഷ്ടസ് തു സിംഹഃ മൃഗാൻ ഇവ
ധാർതരാ ാൻ ഇമാൻ പാപാൻ നിഷ്പിേഷയം തലാസിഭിഃ
38 തം ഉവാച തദാ ഭീേഷ്മാ േ ാേണാ വിദുര ഏവ ച
ക്ഷമ്യതാം ഏവം ഇത്യ് ഏവം സർവം സംഭവതി ത്വയി
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അധ്യായം 63

1 [കർണ]
യഃ കിേലേമ അധനാ ഭവന്തി; ദാസഃ ശിഷ്യശ് ചാസ്വത ാ ച നാരീ

ദാസസ്യ പത്നീ ത്വം ധനം അസ്യ ഭേ ; ഹീേനശ്വരാ ദാസധനം ച ദാസീ
2 വിശ്യ സാ നഃ പരിചാൈരർ ഭജസ്വ; തത് േത കാര്യം ശിഷ്ടം ആേവശ്യ
േവശ്മ
ഈശാഃ സ്മ സർേവ തവ രാജപു ി; ഭവന്തി േത ധാർതരാ ാ ന പാർഥാഃ
3 അന്യം വൃണീഷ്വ പതിം ആശു ഭാമിനി; യസ്മാദ് ദാസ്യം ന ലഭേസ േദവേനന
അനവദ്യാ ൈവ പതിഷു കാമവൃത്തിർ; നിത്യം ദാേസ്യ വിദിതം ൈവ തവാ
4 പരാജിേതാ നകുേലാ ഭീമേസേനാ; യുധിഷ്ഠിരഃ സഹേദേവാ ഽർജുനശ് ച
ദാസീ ഭൂതാ വിശ യാജ്ഞേസനി; പരാജിതാസ് േത പതേയാ ന സന്തി
5 േയാജനം ചാത്മനി കിം നു മന്യേത; പരാ മം പൗരുഷം േചഹ പാർഥഃ
പാഞ്ചാല്യസ്യ പദസ്യാത്മജാം ഇമാം; സഭാമേധ്യ േയാ ഽതിേദവീദ് േഹഷു
6 [വ്]
തദ് ൈവ ത്വാ ഭീമേസേനാ ഽത്യ് അമർഷീ; ഭൃശം നിശശ്വാസ തദാർതരൂപഃ
രാജാനുേഗാ ധർമപാശാനുബേദ്ധാ; ദഹന്ന് ഇൈവനം േകാപവിരക്ത ദൃഷ്ടിഃ
7 [ഭ്മ്]
നാഹം കുേപ്യ സൂതപു സ്യ രാജന്ന്; ഏഷ സത്യം ദാസധർമഃ വിഷ്ടഃ
കിം വിദ്വിേഷാ വാദ്യ മാം ധാരേയയുർ; നാേദവീസ് ത്വം യദ്യ് അനയാ നേര
8 [ൈവ]
രാേധയസ്യ വേചാ ത്വാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം തൂഷ്ണീംഭൂതം അേചതസം
9 ഭീമാർജുനൗ യമൗ ൈചവ സ്ഥിതൗ േത നൃപശാസേന

ശ്നം ഹി കൃഷ്ണാം ത്വം അജിതാം യദി മന്യേസ
10 ഏവം ഉക്ത്വാ സ കൗേന്തയം അേപാഹ്യ വസനം സ്വകം
സ്മയന്ന് ഇൈവക്ഷത് പാഞ്ചാലീം ഐശ്വര്യമദേമാഹിതഃ
11 കദലീ ദണ്ഡസദൃശം സർവലക്ഷണപൂജിതം
ഗജഹസ്ത തീകാശം വ തിമ ഗൗരവം
12 അഭ ത്സ്മയിത്വാ രാേധയം ഭീമം ആധർഷയന്ന് ഇവ

ൗപദ്യാഃ േ ക്ഷമാണായാഃ സവ്യം ഊരും അദർശയത്
13 വൃേകാദരസ് തദ് ആേലാക്യ േനേ ഉത്ഫാല്യ േലാഹിേത
േ ാവാച രാജമേധ്യ തം സഭാം വി ാവയന്ന് ഇവ
14 പിതൃഭിഃ സഹ സാേലാക്യം മാ സ്മ ഗേച്ഛദ് വൃേകാദരഃ
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യദ്യ് ഏതം ഊരും ഗദയാ ന ഭിന്ദ്യാം േത മഹാഹേവ
15 ദ്ധസ്യ തസ്യ േ ാേതാഭ്യഃ സർേവഭ്യഃ പാവകാർചിഷഃ
വൃക്ഷേസ്യവ വിനിേശ്ചരുഃ േകാടേരഭ്യഃ ദഹ്യതഃ
16 [വി]
പരം ഭയം പശ്യത ഭീമേസനാദ്; ബുധ്യധ്വം രാേജ്ഞാ വരുണേസ്യവ പാശാത്
ൈദേവരിേതാ നൂനം അയം പുരസ്താത്; പേരാ ഽനേയാ ഭരേതഷൂദപാദി
17 അതി ദ തം കൃതം ഇദം ധാർതരാ ാ; േയ ഽസ്യാം ിയം വിവദധ്വം
സഭായാം
േയാഗേക്ഷേമാ ദൃശ്യേത േവാ മഹാഭയഃ; പാപാൻ മ ാൻ കുരേവാ മ യന്തി
18 ഇമം ധർമം കുരേവാ ജാനതാശു; ദുർദൃേഷ്ട ഽസ്മിൻ പരിഷത് സ ദുേഷ്യത്
ഇമാം േചത് പൂർവം കിതേവാ ഽ ഹീഷ്യദ്; ഈേശാ ഽഭവിഷ്യദ് അപരാജിതാ 
ത്മാ
19 സ്വേപ്ന യൈഥതദ് ധി ധനം ജിതം സ്യാത്; തദ് ഏവം മേന്യ യസ്യ ദീവ്യത്യ്
അനീശഃ
ഗാന്ധാരി പു സ്യ വേചാ നിശമ്യ; ധർമാദ് അസ്മാത് കുരേവാ മാപയാത
20 [ദുർ]
ഭീമസ്യ വാേക്യ തദ്വദ് ഏവാർജുനസ്യ; സ്ഥിേതാ ഽഹം ൈവ യമേയാശ്
ൈചവം ഏവ
യുധിഷ്ഠിരം േചത് വദന്ത്യ് അനീശം; അേഥാ ദാസ്യാൻ േമാക്ഷ്യേസ യാജ്ഞ 
േസനി
21 [അർ]
ഈേശാ രാജാ പൂർവം ആസീദ് േഹ; നഃ കുന്തീപുേ ാ ധർമരാേജാ മഹാത്മാ
ഈശസ് ത്വ് അയം കസ്യ പരാജിതാത്മാ; തജ് ജാനീധ്വം കുരവഃ സർവ ഏവ
22 [വ്]
തേതാ രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ േഗേഹ; േഗാമായുർ ഉൈച്ചർ വ്യാഹരദ് അഗ്നി 
േഹാേ
തം രാസഭാഃ ത്യഭാഷന്ത രാജൻ; സമന്തതഃ പക്ഷിണശ് ൈചവ രൗ ാഃ
23 തം ച ശബ്ദം വിദുരസ് തത്ത്വേവദീ; ശു ാവ േഘാരം സുബലാത്മജാ ച
ഭീഷ്മേ ാണൗ ഗൗതമശ് ചാപി വിദ്വാൻ; സ്വസ്തി സ്വസ്തീത്യ് അപി ൈചവാഹുർ
ഉൈച്ചഃ
24 തേതാ ഗാന്ധാരീ വിദുരശ് ൈചവ വിദ്വാംസ്; തം ഉത്പാതം േഘാരം
ആലക്ഷ്യ രാേജ്ഞ
നിേവദയാം ആസതുർ ആർതവത് തദാ; തേതാ രാജാ വാക്യം ഇദം ബഭാേഷ
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25 ഹേതാ ഽസി ദുേര്യാധന മന്ദബുേദ്ധ; യസ് ത്വം സഭായാം കുരുപുംഗവാനാം
ിയം സമാഭാഷസി ദുർവിനീത; വിേശഷേതാ ൗപദീം ധർമപത്നീം

26 ഏവം ഉക്ത്വാ ധൃതരാേ ാ മനീഷീ; ഹിതാേന്വഷീ ബാന്ധവാനാം അപായാ 
ത്
കൃഷ്ണാം പാഞ്ചാലീം അ വീത് സാന്ത്വപൂർവം; വിമൃൈശ്യതത് ജ്ഞയാ
തത്ത്വബുദ്ധിഃ
27 [ധ്]
വരം വൃണീഷ്വ പാഞ്ചാലി മേത്താ യദ് അഭികാങ്ക്ഷസി
വധൂനാം ഹി വിശിഷ്ടാ േമ ത്വം ധർമപരമാ സതീ
28 [ ]
ദദാസി േചദ് വരം മഹ്യം വൃേണാമി ഭരതർഷഭ
സർവധർമാനുഗഃ ീമാൻ അദാേസാ ഽ യുധിഷ്ഠിരഃ
29 മനസ്വിനം അജാനേന്താ മാ ൈവ യുഃ കുമാരകാഃ
ഏഷ ൈവ ദാസപുേ തി തിവിന്ധ്യം തം ആഗതം
30 രാജപു ഃ പുരാ ഭൂത്വാ യഥാ നാന്യഃ പുമാൻ ക്വ ചിത്
ലാലിേതാ ദാസപു ത്വം പശ്യൻ നേശ്യദ് ധി ഭാരത
31 [ധ്]
ദ്വിതീയം േത വരം ഭേ ദദാമി വരയസ്വ മാം
മേനാ ഹി േമ വിതരതി ൈനകം ത്വം വരം അർഹസി
32 [ ]
സരഥൗ സധനുഷ്കൗ ച ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
നകുലം സഹേദവം ച ദ്വിതീയം വരേയ വയം
33 [ധ്]
തൃതീയം വരയാസ്മേത്താ നാസി ദ്വാഭ്യാം സുസത് കൃതാ
ത്വം ഹി സർവ ഷാണാം േമ േ യസീ ധർമചാരിണീ
34 [ ]
േലാേഭാ ധർമസ്യ നാശായ ഭഗവൻ നാഹം ഉത്സേഹ
അനർഹാ വരം ആദാതും തൃതീയം രാജസത്തമ
35 ഏകം ആഹുർ ൈവശ്യ വരം ദ്വൗ തു ക്ഷ ിയാ വരൗ

യസ് തു രാേജ്ഞാ രാേജ ാഹ്മണസ്യ ശതം വരാഃ
36 പാപീയാംസ ഇേമ ഭൂത്വാ സന്തീർണാഃ പതേയാ മമ
േവത്സ്യന്തി ൈചവ ഭ ാണി രാജൻ പുേണ്യന കർമണാ
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അധ്യായം 64

1 [കർണ]
യാ നഃ താ മനുേഷ്യഷു ിേയാ രൂേപണ സംമതാഃ
താസാം ഏതാദൃശം കർമ ന കസ്യാം ചന ശു മഃ
2 േ ാധാവിേഷ്ടഷു പാർേഥഷു ധാർതരാേ ഷു ചാപ്യ് അതി

ൗപദീ പാ പു ാണാം കൃഷ്ണാ ശാന്തിർ ഇഹാഭവത്
3 അ േവ ഽംഭസി മഗ്നാനാം അ തിേഷ്ഠ നിമജ്ജതാം
പാഞ്ചാലീ പാ പു ാണാം നൗർ ഏഷാ പാരഗാഭവത്
4 [വ്]
തദ് ൈവ ത്വാ ഭീമേസനഃ കുരുമേധ്യ ഽത്യ് അമർഷണഃ

ീ ഗതിഃ പാ പു ാണാം ഇത്യ് ഉവാച സുദുർമനാഃ
5 ീണി േജ്യാതീംഷി പുരുഷ ഇതി ൈവ േദവേലാ ഽ വീത്
അപത്യം കർമ വിദ്യാ ച യതഃ സൃഷ്ടാഃ ജാസ് തതഃ
6 അേമേധ്യ ൈവ ഗത ാേണ ശൂേന്യ ജ്ഞാതിഭിർ ഉജ്ഝിേത
േദേഹ ിതയം ഏൈവതത് പുരുഷേസ്യാപജായേത
7 തൻ േനാ േജ്യാതിർ അഭിഹതം ദാരാണാം അഭിമർശനാത്
ധനഞ്ജയ കഥംസ്വിത് സ്യാദ് അപത്യം അഭിമൃഷ്ടജം
8 [അർ]
ന ൈചേവാക്താ ന ചാനുക്താ ഹീനതഃ പരുഷാ ഗിരഃ
ഭാരതാഃ തിജൽപന്തി സദാ തൂത്തമ പൂരുഷാഃ
9 സ്മരന്തി സുകൃതാന്യ് ഏവ ന ൈവരാണി കൃതാനി ച
സന്തഃ തിവിജാനേന്താ ലബ്ധ്വാ ത്യയം ആത്മനഃ
10 [ഭ്]
ഇൈഹൈവതാംസ് തുരാ സർവാൻ ഹന്മി ശ ൻ സമാഗതാൻ
അഥ നി മ്യ രാേജ സമൂലാൻ കൃന്ധി ഭാരത
11 കിം േനാ വിവദിേതേനഹ കിം നഃ േ േശന ഭാരത
അൈദ്യൈവതാൻ നിഹന്മീഹ ശാധി വസുധാം ഇമാം
12 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭീമേസനസ് തു കനിൈഷ്ഠർ ാതൃഭിർ വൃതഃ
മൃഗമേധ്യ യഥാ സിംേഹാ മുഹുഃ പരിഘം ഐക്ഷത
13 സാന്ത്വ്യമാേനാ വീജ്യമാനഃ പാർേഥനാ ിഷ്ട കർമണാ
സ്വിദ്യേത ച മഹാബാഹുർ അന്തർദാേഹന വീര്യവാൻ
14 ദ്ധസ്യ തസ്യ േ ാേതാേഭ്യാ കർണാദിേഭ്യാ നരാധിപ
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സധൂമഃ സ ലിംഗാ്രചിഃ പാവകഃ സമജായത
15 കുടീ പുടദുേ ക്ഷ്യം അഭവത് തസ്യ ത ഖം
യുഗാന്തകാേല സ ാേപ്ത കൃതാന്തേസ്യവ രൂപിണഃ
16 യുധിഷ്ഠിരസ് തം ആവാര്യ ബാഹുനാ ബാഹുശാലിനം
ൈമവം ഇത്യ് അ വീച് ൈചനം േജാഷം ആേസ്സ്വതി ഭാരത
17 നിവാര്യ തം മഹാബാഹും േകാപസംരക്ത േലാചനം
പിതരം സമുപാതിഷ്ഠദ് ധൃതരാ ം കൃതാഞ്ജലിഃ
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അധ്യായം 65

1 [യ്]
രാജൻ കിം കരവാമസ് േത ശാധ്യ് അസ്മാംസ് ത്വം ഈശ്വരഃ
നിത്യം ഹി സ്ഥാതും ഇച്ഛാമസ് തവ ഭാരത ശാസേന
2 [ധൃ]
അജാതശേ ാ ഭ ം േത അരിഷ്ടം സ്വസ്തി ഗച്ഛത
അനുജ്ഞാതാഃ സഹധനാഃ സ്വരാജ്യം അനുശാസത
3 ഇദം ത്വ് ഏവാവേബാദ്ധവ്യം വൃദ്ധസ്യ മമ ശാസനം
ധിയാ നിഗദിതം കൃത്സ്നം പഥ്യം നിഃേ യസം പരം
4 േവത്ഥ ത്വം താത ധർമാണാം ഗതിം സൂക്ഷ്മാം യുധിഷ്ഠിര
വിനീേതാ ഽസി മഹാ ാജ്ഞ വൃദ്ധാനാം പര പാസിതാ
5 യേതാ ബുദ്ധിസ് തതഃ ശാന്തിഃ ശമം ഗച്ഛ ഭാരത
നാദാരൗ മേത ശ ം ദാരൗ ശ ം നിപാത്യേത
6 ന ൈവരാണ്യ് അഭിജാനന്തി ഗുണാൻ പശ്യന്തി നാഗുണാൻ
വിേരാധം നാധിഗച്ഛന്തി േയ ത ഉത്തമപൂരുഷാഃ
7 സംവാേദ പരുഷാണ്യ് ആഹുർ യുധിഷ്ഠിര നരാധമാഃ

ത്യാഹുർ മധ്യമാസ് ത്വ് ഏതാൻ ഉക്താഃ പരുഷം ഉത്തരം
8 ൈനേവാക്താ ൈനവ ചാനുക്താ അഹിതാഃ പരുഷാ ഗിരഃ

തിജൽപന്തി ൈവ ധീരാഃ സദാ ഉത്തമപൂരുഷാഃ
9 സ്മരന്തി സുകൃതാന്യ് ഏവ ന ൈവരാണി കൃതാന്യ് അപി
സന്തഃ തിവിജാനേന്താ ലബ്ധ്വാ ത്യയം ആത്മനഃ
10 തഥാചരിതം ആേര്യണ ത്വയാസ്മിൻ സത് സമാഗേമ
ദുേര്യാധനസ്യ പാരുഷ്യം തത് താത ഹൃദി മാ കൃഥാഃ
11 മാതരം ൈചവ ഗാന്ധാരീം മാം ച ത്വദ് ഗുണകാങ്ക്ഷിണം
ഉപസ്ഥിതം വൃദ്ധം അന്ധം പിതരം പശ്യ ഭാരത
12 േ ക്ഷാപൂർവം മയാ ദ തം ഇദം ആസീദ് ഉേപക്ഷിതം
മി ാണി കാേമന പു ാണാം ച ബലാബലം
13 അേശാച്യാഃ കുരേവാ രാജൻ േയഷാം ത്വം അനുശാസിതാ
മ ീ ച വിദുേരാ ധീമാൻ സർവശാ വിശാരദഃ
14 ത്വയി ധർേമാ ഽർജുേന വീര്യം ഭീമേസേന പരാ മഃ

ദ്ധാ ച ഗുരുശു ഷാ യമേയാഃ പുരുഷാ ്യേയാഃ
15 അജാതശേ ാ ഭ ം േത ഖാണ്ഡവ സ്ഥം ആവിശ

ാതൃഭിസ് േത ഽ സൗ ാ ം ധർേമ േത ധീയതാം മനഃ
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16 [വ്]
ഇത്യ് ഉേക്താ ഭരതേ േഷ്ഠാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
കൃത്വാര്യ സമയം സർവം തേസ്ഥ ാതൃഭിഃ സഹ
17 േത രഥാൻ േമഘസങ്കാശാൻ ആസ്ഥായ സഹ കൃഷ്ണയാ

യയുർ ഹൃഷ്ടമനസ ഇ സ്ഥം പുേരാത്തമം
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അധ്യായം 66

1 ജനേമജയ ഉവാച
അനുജ്ഞാതാംസ് താൻ വിദിത്വാ സരത്നധനസഞ്ചയാൻ
പാണ്ഡവാൻ ധാർതരാ ാണാം കഥം ആസീൻ മനസ് തദാ
2 ൈവശമ്പായന ഉവാച
അനുജ്ഞാതാംസ് താൻ വിദിത്വാ ധൃതരാേ ണ ധീമതാ
രാജൻ ദുഃശാസനഃ ക്ഷി ം ജഗാമ ാതരം തി
3 ദുേര്യാധനം സമാസാദ്യ സാമാത്യം ഭരതർഷഭ
ദുഃഖാർേതാ ഭരതേ ഷ്ഠ ഇദം വചനം അ വീത്
4 ദുഃേഖൈനതത് സമാനീതം സ്ഥവിേരാ നാശയത്യ് അസൗ
ശ സാദ് ഗമയദ് വ്യം തദ് ബുധ്യധ്വം മഹാരഥാഃ
5 അഥ ദുേര്യാധനഃ കർണഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
മിഥഃ സംഗമ്യ സഹിതാഃ പാണ്ഡവാൻ തി മാനിനഃ
6 ൈവചി വീര്യം രാജാനം ധൃതരാ ം മനീഷിണം
അഭിഗമ്യ ത്വരായുക്താഃ ക്ഷ്ണം വചനം അ വൻ
7 ദുേര്യാധന ഉവാച
ന ത്വേയദം തം രാജൻ യജ് ജഗാദ ബൃഹ തിഃ
ശ സ്യ നീതിം വദൻ വിദ്വാൻ േദവപുേരാഹിതഃ
8 സർേവാപാൈയർ നിഹന്തവ്യാഃ ശ വഃ ശ കർഷണ
പുരാ യുദ്ധാദ് ബലാദ് വാപി കുർവന്തി തവാഹിതം
9 േത വയം പാണ്ഡവധൈനഃ സർവാൻ സ ജ്യ പാർഥിവാൻ
യദി താൻ േയാധയിഷ്യാമഃ കിം വാ നഃ പരിഹാസ്യതി
10 അഹീൻ ആശീവിഷാൻ ദ്ധാൻ ദംശായ സമുപസ്ഥിതാൻ
കൃത്വാ കേണ്ഠ ച പൃേഷ്ഠ ച കഃ സമു ം അർഹതി
11 ആത്തശ ാ രഥഗതാഃ കുപിതാസ് താത പാണ്ഡവാഃ
നിഃേശഷം നഃ കരിഷ്യന്തി ദ്ധാ ഹ്യ് ആശീവിഷാ യഥാ
12 സംനേദ്ധാ ഹ്യ് അർജുേനാ യാതി വിവൃത്യ പരേമഷുധീ
ഗാണ്ഡീവം മുഹുർ ആദേത്ത നിഃശ്വസംശ് ച നിരീക്ഷേത
13 ഗദാം ഗുർവീം സമുദ്യമ്യ ത്വരിതശ് ച വൃേകാദരഃ
സ്വരഥം േയാജയിത്വാശു നിര്യാത ഇതി നഃ തം
14 നകുലഃ ഖഡ്ഗം ആദായ ചർമ ചാപ്യ് അഷ്ടച കം
സഹേദവശ് ച രാജാ ച ച ർ ആകാരം ഇംഗിൈതഃ
15 േത ത്വ് ആസ്ഥായ രഥാൻ സർേവ ബഹുശ പരിച്ഛദാൻ
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അഭിഘ്നേന്താ രഥ ാതാൻ േസനാേയാഗായ നിര്യയുഃ
16 ന ക്ഷംസ്യേന്ത തഥാസ്മാഭിർ ജാതു വി കൃതാ ഹി േത

ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം കസ് േതഷാം ക്ഷ ം അർഹതി
17 പുനർ ദീവ്യാമ ഭ ം േത വനവാസായ പാണ്ഡൈവഃ
ഏവം ഏതാൻ വേശ കർതും ശക്ഷ്യാേമാ ഭരതർഷഭ
18 േത വാ ദ്വാദശ വർഷാണി വയം വാ ദ തനിർജിതാഃ

വിേശമ മഹാരണ്യം അജിൈനഃ തിവാസിതാഃ
19 േയാദശം ച സജേന അജ്ഞാതാഃ പരിവത്സരം
ജ്ഞാതാശ് ച പുനർ അന്യാനി വേന വർഷാണി ദ്വാദശ
20 നിവേസമ വയം േത വാ തഥാ ദ തം വർതതാം
അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ പുനർദ തം ഇദം ദീവ്യ പാണ്ഡവാഃ
21 ഏതത് കൃത്യതമം രാജന്ന് അസ്മാകം ഭരതർഷഭ
അയം ഹി ശകുനിർ േവദ സവിദ്യാം അക്ഷസമ്പദം
22 ദൃഢമൂലാ വയം രാേജ്യ മി ാണി പരിഗൃഹ്യ ച
സാരവദ് വിപുലം ൈസന്യം സത്കൃത്യ ച ദുരാസദം
23 േത ച േയാദേശ വർേഷ പാരയിഷ്യന്തി േചദ് തം
േജഷ്യാമസ് താൻ വയം രാജൻ േരാചതാം േത പരന്തപ
24 ധൃതരാ ഉവാച
തൂർണം ത്യാനയൈസ്വതാൻ കാമം വ്യധ്വഗതാൻ അപി
ആഗച്ഛ പുനർദ തം ഇദം കുർവ പാണ്ഡവാഃ
25 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തേതാ േ ാണഃ േസാമദേത്താ ബാ ീകശ് ച മഹാരഥഃ
വിദുേരാ േ ാണപു ശ് ച ൈവശ്യാപു ശ് ച വീര്യവാൻ
26 ഭൂരി വാഃ ശാന്തനേവാ വികർണശ് ച മഹാരഥഃ
മാ ദ തം ഇത്യ് അഭാഷന്ത ശേമാ ഽസ്ത്വ് ഇതി ച സർവശഃ
27 അകാമാനാം ച സർേവഷാം സുഹൃദാം അർഥദർശിനാം
അകേരാത് പാണ്ഡവാഹ്വാനം ധൃതരാ ഃ സുത ിയഃ
28 അഥാ വീൻ മഹാരാജ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
പു ഹാർദാദ് ധർമയുക്തം ഗാന്ധാരീ േശാകകർശിതാ
29 ജാേത ദുേര്യാധേന ക്ഷത്താ മഹാമതിർ അഭാഷത
നീയതാം പരേലാകായ സാധ്വ് അയം കുലപാംസനഃ
30 വ്യനദജ് ജാതമാേ ാ ഹി േഗാമായുർ ഇവ ഭാരത
അേന്താ നൂനം കുലസ്യാസ്യ കുരവസ് തൻ നിേബാധത
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31 മാ ബാലാനാം അശിഷ്ടാനാം അഭിമംസ്ഥാ മതിം േഭാ
മാ കുലസ്യ ക്ഷേയ േഘാേര കാരണം ത്വം ഭവിഷ്യസി
32 ബദ്ധം േസതും േകാ നു ഭിന്ദ്യാദ് ധേമച് ഛാന്തം ച പാവകം
ശേമ ധൃതാൻ പുനഃ പാർഥാൻ േകാപേയത് േകാ നു ഭാരത
33 സ്മരന്തം ത്വാം ആജമീഢ സ്മാരയിഷ്യാമ്യ് അഹം പുനഃ
ശാ ം ന ശാസ്തി ദുർബുദ്ധിം േ യേസ േവതരായ വാ
34 ന ൈവ വൃേദ്ധാ ബാലമതിർ ഭേവദ് രാജൻ കഥം ചന
ത്വേന്ന ാഃ സ േത പു ാ മാ ത്വാം ദീർണാഃ ഹാസിഷുഃ
35 ശേമന ധർേമണ പരസ്യ ബുദ്ധ്യാ; ജാതാ ബുദ്ധിഃ സാ േത മാ തീപാ

ധ്വംസിനീ രസമാഹിതാ ീർ; മൃദു ൗഢാ ഗച്ഛതി പു പൗ ാൻ
36 അഥാ വീൻ മഹാരാേജാ ഗാന്ധാരീം ധർമദർശിനീം
അന്തഃ കാമം കുലസ്യാ ന ശക്ഷ്യാമി നിവാരിതും
37 യേഥച്ഛന്തി തൈഥവാ ത്യാഗച്ഛ പാണ്ഡവാഃ
പുനർദ തം കുർവ മാമകാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
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അധ്യായം 67

1 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തേതാ വ്യധ്വഗതം പാർഥം ാതികാമീ യുധിഷ്ഠിരം
ഉവാച വചനാദ് രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
2 ഉപസ്തീർണാ സഭാ രാജന്ന് അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ യുധിഷ്ഠിര
ഏഹി പാണ്ഡവ ദീേവ്യതി പിതാ ത്വാം ആഹ ഭാരത
3 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ധാതുർ നിേയാഗാദ് ഭൂതാനി ാ വന്തി ശുഭാശുഭം
ന നിവൃത്തിസ് തേയാർ അസ്തി േദവിതവ്യം പുനർ യദി
4 അക്ഷദ േത സമാഹ്വാനം നിേയാഗാത് സ്ഥവിരസ്യ ച
ജാനന്ന് അപി ക്ഷയകരം നാതി മിതും ഉത്സേഹ
5 ൈവശമ്പായന ഉവാച
ഇതി വൻ നിവവൃേത ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
ജാനംശ് ച ശകുേനർ മായാം പാർേഥാ ദ തം ഇയാത് പുനഃ
6 വിവിശുസ് േത സഭാം താം തു പുനർ ഏവ മഹാരഥാഃ
വ്യഥയന്തി സ്മ േചതാംസി സുഹൃദാം ഭരതർഷഭാഃ
7 യേഥാപേജാഷം ആസീനാഃ പുനർദ ത വൃത്തേയ
സർവേലാകവിനാശായ ൈദേവേനാപനിപീഡിതാഃ
8 ശകുനിർ ഉവാച
അമുഞ്ചത് സ്ഥവിേരാ യദ് േവാ ധനം പൂജിതം ഏവ തത്
മഹാധനം ഹം ത്വ് ഏകം ശൃണു േമ ഭരതർഷഭ
9 വയം ദ്വാദശ വർഷാണി യുഷ്മാഭിർ ദ തനിർജിതാഃ

വിേശമ മഹാരണ്യം രൗരവാജിനവാസസഃ
10 േയാദശം ച സജേന അജ്ഞാതാഃ പരിവത്സരം
ജ്ഞാതാശ് ച പുനർ അന്യാനി വേന വർഷാണി ദ്വാദശ
11 അസ്മാഭിർ വാ ജിതാ യൂയം വേന വർഷാണി ദ്വാദശ
വസധ്വം കൃഷ്ണയാ സാർധം അജിൈനഃ തിവാസിതാഃ
12 േയാദേശ ച നിർവൃേത്ത പുനർ ഏവ യേഥാചിതം
സ്വരാജ്യം തിപത്തവ്യം ഇതൈരർ അഥ േവതൈരഃ
13 അേനന വ്യവസാേയന സഹാസ്മാഭിർ യുധിഷ്ഠിര
അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ പുനർദ തം ഏഹി ദീവ്യസ്വ ഭാരത
14 സഭാസദ ഊചുഃ
അേഹാ ധിഗ് ബാന്ധവാ ൈനനം േബാധയന്തി മഹദ് ഭയം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 12 49

ബുദ്ധ്യാ േബാധ്യം ന ബുധ്യേന്ത സ്വയം ച ഭരതർഷഭാഃ
15 ൈവശമ്പായന ഉവാച
ജന വാദാൻ സുബഹൂൻ ഇതി ശൃണ്വൻ നരാധിപഃ

ിയാ ച ധർമസംഗാച് ച പാർേഥാ ദ തം ഇയാത് പുനഃ
16 ജാനന്ന് അപി മഹാബുദ്ധിഃ പുനർദ തം അവർതയത്
അപ്യ് അയം ന വിനാശഃ സ്യാത് കുരൂണാം ഇതി ചിന്തയൻ
17 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
കഥം ൈവ മദ്വിേധാ രാജാ സ്വധർമം അനുപാലയൻ
ആഹൂേതാ വിനിവർേതത ദീവ്യാമി ശകുേന ത്വയാ
18 ശകുനിർ ഉവാച
ഗവാശ്വം ബഹുേധനൂകം അപര്യന്തം അജാവികം
ഗജാഃ േകാേശാ ഹിരണ്യം ച ദാസീദാസം ച സർവശഃ
19 ഏഷ േനാ ഹ ഏൈവേകാ വനവാസായ പാണ്ഡവാഃ
യൂയം വയം വാ വിജിതാ വേസമ വനം ആ ിതാഃ
20 അേനന വ്യവസാേയന ദീവ്യാമ ഭരതർഷഭ
സമുത്േക്ഷേപണ ൈചേകന വനവാസായ ഭാരത
21 ൈവശമ്പായന ഉവാച

തിജ ാഹ തം പാർേഥാ ഹം ജ ാഹ സൗബലഃ
ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
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അധ്യായം 68

1 ൈവശമ്പായന ഉവാച
വനവാസായ ച സ് േത മതിം പാർഥാഃ പരാജിതാഃ
അജിനാന്യ് ഉത്തരീയാണി ജഗൃഹുശ് ച യഥാ മം
2 അജിൈനഃ സംവൃതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഹൃതരാജ്യാൻ അരിന്ദമാൻ

സ്ഥിതാൻ വനവാസായ തേതാ ദുഃശാസേനാ ഽ വീത്
3 വൃത്തം ധാർതരാ സ്യ ച ം രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
പരാഭൂതാഃ പാ പു ാ വിപത്തിം പരമാം ഗതാഃ
4 അദ്യ േദവാഃ സ യാതാഃ സൈമർ വർത്മഭിർ അസ്ഥൈലഃ
ഗുണേജ്യഷ്ഠാസ് തഥാ േജ്യഷ്ഠാ ഭൂയാംേസാ യദ് വയം പൈരഃ
5 നരകം പാതിതാഃ പാർഥാ ദീർഘകാലം അനന്തകം
സുഖാച് ച ഹീനാ രാജ്യാച് ച വിനഷ്ടാഃ ശാശ്വതീഃ സമാഃ
6 ബേലന മത്താ േയ േത സ്മ ധാർതരാ ാൻ ഹാസിഷുഃ
േത നിർജിതാ ഹൃതധനാ വനം ഏഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
7 ചി ാൻ സംനാഹാൻ അവമുഞ്ച ൈചഷാം; വാസാംസി ദിവ്യാനി ച
ഭാനുമന്തി
നിവാസ്യന്താം രുരുചർമാണി സർേവ; യഥാ ഹം സൗബലസ്യാഭ േപതാഃ
8 ന സന്തി േലാേകഷു പുമാംസ ഈദൃശാ; ഇത്യ് ഏവ േയ ഭാവിതബുദ്ധയഃ സദാ
ജ്ഞാസ്യന്തി േത ത്മാനം ഇേമ ഽദ്യ പാണ്ഡവാ; വിപര്യേയ ഷണ്ഢതിലാ
ഇവാഫലാഃ
9 അയം ഹി വാേസാദയ ഈദൃശാനാം; മനസ്വിനാം കൗരവ മാ ഭേവദ് വഃ
അദീക്ഷിതാനാം അജിനാനി യദ്വദ്; ബലീയസാം പശ്യത പാണ്ഡവാനാം
10 മഹാ ാജ്ഞഃ േസാമേകാ യജ്ഞേസനഃ; കന്യാം പാഞ്ചാലീം പാണ്ഡേവഭ്യഃ

ദായ
അകാർഷീദ് ൈവ ദു തം േനഹ സന്തി; ീബാഃ പാർഥാഃ പതേയാ യാജ്ഞ 
േസന്യാഃ
11 സൂക്ഷ്മാൻ ാവാരാൻ അജിനാനി േചാദിതാൻ; ദൃഷ്ട്വാരേണ്യ നിർധനാൻ
അ തിഷ്ഠാൻ
കാം ത്വം ീതിം ലപ്സ്യേസ യാജ്ഞേസനി; പതിം വൃണീഷ്വ യം ഇഹാന്യം
ഇച്ഛസി
12 ഏേത ഹി സർേവ കുരവഃ സേമതാഃ; ക്ഷാന്താ ദാന്താഃ സു വിേണാപപന്നാഃ
ഏഷാം വൃണീൈഷ്വകതമം പതിേത്വ; ന ത്വാം തേപത് കാലവിപര്യേയാ ഽയം
13 യഥാഫലാഃ ഷണ്ഢതിലാ യഥാ ചർമമയാ മൃഗാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 12 51

തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ യഥാ കാകയവാ അപി
14 കിം പാണ്ഡവാംസ് ത്വം പതിതാൻ ഉപാേസ്സ; േമാഘഃ മഃ ഷണ്ഢതിലാൻ
ഉപാസ്യ
ഏവം നൃശംസഃ പരുഷാണി പാർഥാൻ; അ ാവയദ് ധൃതരാ സ്യ പു ഃ
15 തദ് ൈവ ത്വാ ഭീമേസേനാ ഽത്യമർഷീ; നിർഭർേത്സ്യാൈച്ചസ് തം
നിഗൃൈഹ്യവ േരാഷാത്
ഉവാേചദം സഹൈസേവാപഗമ്യ; സിംേഹാ യഥാ ൈഹമവതഃ ശൃഗാലം
16 ഭീമേസന ഉവാച

ര പാപജൈനർ ജുഷ്ടം അകൃതാർഥം ഭാഷേസ
ഗാന്ധാരവിദ്യയാ ഹി ത്വം രാജമേധ്യ വികത്ഥേസ
17 യഥാ തുദസി മർമാണി വാക്ശൈരർ ഇഹ േനാ ഭൃശം
തഥാ സ്മാരയിതാ േത ഽഹം കൃന്തൻ മർമാണി സംയുേഗ
18 േയ ച ത്വാം അനുവർതേന്ത കാമേലാഭവശാനുഗാഃ
േഗാപ്താരഃ സാനുബന്ധാംസ് താൻ േനഷ്യാമി യമസാദനം
19 ൈവശമ്പായന ഉവാച
ഏവം വാണം അജിൈനർ വിവാസിതം; ദുഃഖാഭിഭൂതം പരിനൃത്യതി സ്മ
മേധ്യ കുരൂണാം ധർമനിബദ്ധമാർഗം; ഗൗർ ഗൗർ ഇതി സ്മാഹ്വയൻ മുക്തലജ്ജഃ
20 ഭീമേസന ഉവാച
നൃശംസം പരുഷം രം ശക്യം ദുഃശാസന ത്വയാ
നികൃത്യാ ഹി ധനം ലബ്ധ്വാ േകാ വികത്ഥിതും അർഹതി
21 മാ ഹ സ്മ സുകൃതാംൽ േലാകാൻ ഗേച്ഛത് പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
യദി വക്ഷസി ഭിത്ത്വാ േത ന പിേബച് േഛാണിതം രേണ
22 ധാർതരാ ാൻ രേണ ഹത്വാ മിഷതാം സർവധന്വിനാം
ശമം ഗന്താസ്മി നചിരാത് സത്യം ഏതദ് വീമി വഃ
23 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തസ്യ രാജാ സിംഹഗേതഃ സേഖലം; ദുേര്യാധേനാ ഭീമേസനസ്യ ഹർഷാത്
ഗതിം സ്വഗത്യാനുചകാര മേന്ദാ; നിർഗച്ഛതാം പാണ്ഡവാനാം സഭായാഃ
24 ൈനതാവതാ കൃതം ഇത്യ് അ വീത് തം; വൃേകാദരഃ സംനിവൃത്താർധകായഃ
ശീ ം ഹി ത്വാ നിഹതം സാനുബന്ധം; സംസ്മാര്യാഹം തിവക്ഷ്യാമി മൂഢ
25 ഏതത് സമീക്ഷ്യാത്മനി ചാവമാനം; നിയമ്യ മന ം ബലവാൻ സ മാനീ
രാജാനുഗഃ സംസദി കൗരവാണാം; വിനി മൻ വാക്യം ഉവാച ഭീമഃ
26 അഹം ദുേര്യാധനം ഹന്താ കർണം ഹന്താ ധനഞ്ജയഃ
ശകുനിം ചാക്ഷകിതവം സഹേദേവാ ഹനിഷ്യതി
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27 ഇദം ച ഭൂേയാ വക്ഷ്യാമി സഭാമേധ്യ ബൃഹദ് വചഃ
സത്യം േദവാഃ കരിഷ്യന്തി യൻ േനാ യുദ്ധം ഭവിഷ്യതി
28 സുേയാധനം ഇമം പാപം ഹന്താസ്മി ഗദയാ യുധി
ശിരഃ പാേദന ചാസ്യാഹം അധിഷ്ഠാസ്യാമി ഭൂതേല
29 വാക്യശൂരസ്യ ൈചവാസ്യ പരുഷസ്യ ദുരാത്മനഃ
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പാതാസ്മി മൃഗരാഡ് ഇവ
30 അർജുന ഉവാച
ൈനവ വാചാ വ്യവസിതം ഭീമ വിജ്ഞായേത സതാം
ഇതശ് ചതുർദേശ വർേഷ ഷ്ടാേരാ യദ് ഭവിഷ്യതി
31 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനശ് ച ദുരാത്മനഃ
ദുഃശാസനചതുർഥാനാം ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
32 അസൂയിതാരം വക്താരം ഷ്ടാരം ദുരാത്മനാം
ഭീമേസന നിേയാഗാത് േത ഹന്താഹം കർണം ആഹേവ
33 അർജുനഃ തിജാനീേത ഭീമസ്യ ിയകാമ്യയാ
കർണം കർണാനുഗാംശ് ൈചവ രേണ ഹന്താസ്മി പ ിഭിഃ
34 േയ ചാേന്യ തിേയാത്സ്യന്തി ബുദ്ധിേമാേഹന മാം നൃപാഃ
താംശ് ച സർവാഞ് ശൈതർ ബാൈണർ േനതാസ്മി യമസാദനം
35 ചേലദ് ധി ഹിമവാൻ സ്ഥാനാൻ നി ഭഃ സ്യാദ് ദിവാകരഃ
ൈശത്യം േസാമാത് ണേശ്യത മത്സത്യം വിചേലദ് യദി
36 ന ദാസ്യതി േചദ് രാജ്യം ഇേതാ വർേഷ ചതുർദേശ
ദുേര്യാധേനാ ഹി സത്കൃത്യ സത്യം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
37 ൈവശമ്പായന ഉവാച
ഇത്യ് ഉക്തവതി പാർേഥ തു ീമാൻ മാ വതീസുതഃ

ഗൃഹ്യ വിപുലം ബാഹും സഹേദവഃ താപവാൻ
38 സൗബലസ്യ വധം േ ർ ഇദം വചനം അ വീത്
േ ാധസംരക്തനയേനാ നിഃശ്വസന്ന് ഇവ പന്നഗഃ
39 അക്ഷാൻ യാൻ മന്യേസ മൂഢ ഗാന്ധാരാണാം യേശാഹര
ൈനേത ഽക്ഷാ നിശിതാ ബാണാസ് ത്വൈയേത സമേര വൃതാഃ
40 യഥാ ൈചേവാക്തവാൻ ഭീമസ് ത്വാം ഉദ്ദിശ്യ സബാന്ധവം
കർതാഹം കർമണസ് തസ്യ കുരു കാര്യാണി സർവശഃ
41 ഹന്താസ്മി തരസാ യുേദ്ധ ത്വാം വി മ്യ സബാന്ധവം
യദി സ്ഥാസ്യസി സം ാേമ ക്ഷ ധർേമണ സൗബല
42 സഹേദവവചഃ ത്വാ നകുേലാ ഽപി വിശാം പേത
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ദർശനീയതേമാ നൄണാം ഇദം വചനം അ വീത്
43 സുേതയം യജ്ഞേസനസ്യ ദ േത ഽസ്മിൻ ധൃതരാ ൈജഃ
ൈയർ വാചഃ ാവിതാ രൂക്ഷാഃ സ്ഥിൈതർ ദുേര്യാധന ിേയ
44 താൻ ധാർതരാ ാൻ ദുർവൃത്താൻ മുമൂർഷൂൻ കാലേചാദിതാൻ
ദർശയിഷ്യാമി ഭൂയിഷ്ഠം അഹം ൈവവസ്വതക്ഷയം
45 നിേദശാദ് ധർമരാജസ്യ ൗപദ്യാഃ പദവീം ചരൻ
നിർധാർതരാ ാം പൃഥിവീം കർതാസ്മി നചിരാദ് ഇവ
46 ഏവം േത പുരുഷവ്യാ ാഃ സർേവ വ്യായതബാഹവഃ

തിജ്ഞാ ബഹുലാഃ കൃത്വാ ധൃതരാ ം ഉപാഗമൻ
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അധ്യായം 69

1 [യ്]
ആമ യാമി ഭരതാംസ് തഥാ വൃദ്ധം പിതാ മഹം
രാജാനം േസാമദത്തം ച മഹാരാജം ച ബാ ികം
2 േ ാണം കൃപം നൃപാംശ് ചാന്യാൻ അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
വിദുരം ധൃതരാ ം ച ധാർതരാ ാംശ് ച സർവശഃ
3 യുയു ം സഞ്ജയം ൈചവ തൈഥവാന്യാൻ സഭാ സദഃ
സർവാൻ ആമ ്യ ഗച്ഛാമി ഷ്ടാസ്മി പുനർ ഏത്യ വഃ
4 [വ്]
ന ച കിം ചിത് തേദാചുസ് േത ിയാ സേന്താ യുധിഷ്ഠിരം
മേനാഭിർ ഏവ കല്യാണം ദധ സ് േത തസ്യ ധീമതഃ
5 [വി]
ആര്യാ പൃഥാ രാജപു ീ നാരണ്യം ഗ ം അർഹതി
സുകുമാരീ ച വൃദ്ധാ ച നിത്യം ൈചവ സുേഖാചിതാ
6 ഇഹ വത്സ്യതി കല്യാണീ സത്കൃതാ മമ േവശ്മനി
ഇതി പാർഥാ വിജാനീധ്വം അഗദം േവാ ഽ സർവശഃ
7 യുധിഷ്ഠിര വിജാനീഹി മേമദം ഭരതർഷഭ
നാധർേമണ ജിതഃ കശ് ചിദ് വ്യഥേത ൈവ പരാജയാത്
8 ത്വം ൈവ ധർമാൻ വിജാനീേഷ യുധാം േവത്താ ധനഞ്ജയഃ
ഹന്താരീണാം ഭീമേസേനാ നകുലസ് ത്വ് അർഥസം ഹീ
9 സംയന്താ സഹേദവസ് തു ധൗേമ്യാ ഹ്മവിദ് ഉത്തമഃ
ധർമാർഥകുശലാ ൈചവ ൗപദീ ധർമചാരിണീ
10 അേന്യാന്യസ്യ ിയാഃ സർേവ തൈഥവ ിയവാദിനഃ
പൈരർ അേഭദ്യാഃ സ ഷ്ടാഃ േകാ േവാ ന ഹേയദ് ഇഹ
11 ഏഷ ൈവ സർവകല്യാണഃ സമാധിസ് തവ ഭാരത
ൈനനം ശ ർ വിഷഹേത ശേ ണാപി സേമാ ഽച ത
12 ഹിമവത്യ് അനുശിേഷ്ടാ ഽസി േമരുസാവർണിനാ പുരാ
ൈദ്വപായേനന കൃേഷ്ണന നഗേര വാരണാവേത
13 ഭൃഗുതുംേഗ ച രാേമണ ദൃഷദ്വത്യാം ച ശംഭുനാ
അ ൗഷീർ അസിതസ്യാപി മഹർേഷർ അഞ്ജനം തി
14 ഷ്ടാ സദാ നാരദസ്യ ധൗമ്യസ് േത ഽയം പുേരാഹിതഃ
മാ ഹാർഷീഃ സാമ്പരാേയ ത്വം ബുദ്ധിം താം ഋഷിപൂജിതാം
15 പുരൂരവസം ഐലം ത്വം ബുദ്ധ്യാ ജയസി പാണ്ഡവ
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ശക്ത്യാ ജയസി രാേജ്ഞാ ഽന്യാൻ ഋഷീൻ ധർേമാപേസവയാ
16 ഐേ ജേയ ധൃതമനാ യാേമ്യ േകാപവിധാരേണ
വിസർേഗ ൈചവ കൗേബേര വാരുേണ ൈചവ സംയേമ
17 ആത്മ ദാനം സൗമ്യ ത്വം അദ്ഭ്യശ് ൈചേവാപജീവനം
ഭൂേമഃ ക്ഷമാ ച േതേജാ ച സമ ം സൂര്യമണ്ഡലാത്
18 വാേയാർ ബലം വിദ്ധി സ ത്വം ഭൂേതഭ്യശ് ചാത്മസംഭവം
അഗദം േവാ ഽ ഭ ം േവാ ക്ഷ്യാമി പുനരാഗതാൻ
19 ആപദ് ധർമാർഥകൃേ ഷു സർവകാേര്യഷു വാ പുനഃ
യഥാവത് തിപേദ്യഥാഃ കാേല കാേല യുധിഷ്ഠിര
20 ആപൃേഷ്ടാ ഽസീഹ കൗേന്തയ സ്വസ്തി ാ ഹി ഭാരത
കൃതാർഥം സ്വസ്തിമന്തം ത്വാം ക്ഷ്യാമഃ പുനരാഗതം
21 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവഃ സത്യവി മഃ
ഭീഷ്മേ ാണൗ നമ ത്യ ാതിഷ്ഠത യുധിഷ്ഠിരഃ
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അധ്യായം 70

1 [വ്]
തസ്മിൻ സ സ്ഥിേത കൃഷ്ണാ പൃഥാം ാപ്യ യശസ്വിനീം
ആപൃച്ഛദ് ഭൃശദുഃഖാർതാ യാശ് ചാന്യാസ് ത േയാഷിതഃ
2 യഥാർഹം വന്ദനാേ ഷാൻ കൃത്വാ ഗ ം ഇേയഷ സാ
തേതാ നിനാദഃ സുമഹാൻ പാണ്ഡവാന്തഃ പുേര ഽഭവത്
3 കുന്തീ ച ഭൃശസന്തപ്താ ൗപദീം േ ക്ഷ്യ ഗച്ഛതീം
േശാകവിഹ്വലയാ വാചാ കൃ ാദ് വചനം അ വീത്
4 വേത്സ േശാേകാ ന േത കാര്യഃ ാേപ്യദം വ്യസനം മഹത്

ീ ധർമാണാം അഭിജ്ഞാസി ശീലാചാരവതീ തഥാ
5 ന ത്വാം സേന്ദ ം അർഹാമി ഭർതൄൻ തി ശുചിസ്മിേത
സാധ്വീ ഗുണസമാധാൈനർ ഭൂഷിതം േത കുലദ്വയം
6 സഭാഗ്യാഃ കുരവശ് േചേമ േയ ന ദഗ്ധാസ് ത്വയാനേഗ
അരിഷ്ടം ജ പന്ഥാനം മദ് അനുധ്യാന ബൃംഹിതാ
7 ഭാവിന്യ് അർേഥ ഹി സത് ീണാം ൈവ വ്യം േനാപജായേത
ഗുരുധർമാഭിഗുപ്താ ച േ േയാ ക്ഷി ം അവാപ്സ്യസി
8 സഹേദവശ് ച േമ പു ഃ സദാേവേക്ഷ്യാ വേന വസൻ
യേഥദം വ്യസനം ാപ്യ നാസ്യ സീേദൻ മഹൻ മനഃ
9 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു സാ േദവീ വൻ േന ജലാവിലാ
േശാണിതാൈക്തക വസനാ മുക്തേകശ്യ് അഭിനിര്യയൗ
10 താം േ ാശന്തീം പൃഥാ ദുഃഖാദ് അനുവ ാജ ഗച്ഛതീം
അഥാപശ്യത് സുതാൻ സർവാൻ ഹൃതാഭരണ വാസസഃ
11 രുരുചർമാവൃത തനൂൻ ിയാ കിം ചിദ് അവാങ്മുഖാൻ
പൈരഃ പരീതാൻ സംഹൃൈഷ്ടഃ സുഹൃദ്ഭിശ് ചാനുേശാചിതാൻ
12 തദവസ്ഥാൻ സുതാൻ സർവാൻ ഉപസൃത്യാതിവത്സലാ
സസ്വജാനാവദച് േഛാകാത് തത് തദ് വിലപതീ ബഹു
13 കഥം സദ് ധർമചാരി വൃത്തസ്ഥിതി വിഭൂഷിതാൻ
അ ാൻ ദൃഢഭക്താംശ് ച ൈദവേതജ്യാ പരാൻ സദാ
14 വ്യസനം വഃ സമഭ്യാഗാത് േകാ ഽയം വിധിവിപര്യയഃ
കസ്യാപധ്യാനജം േചദം ആേഗാ പശ്യാമി േവാ ധിയാ
15 സ്യാത് തു മദ്ഭാഗ്യേദാേഷാ ഽയം യാഹം യുഷ്മാൻ അജീജനം
ദുഃഖായാസ ഭുേജാ ഽത്യർഥം യുക്താൻ അപ്യ് ഉത്തൈമർ ഗുൈണഃ
16 കഥം വത്സ്യഥ ദുർേഗഷു വേനഷ്വ് ഋദ്ധിവിനാകൃതാഃ
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വീര്യസത്ത്വബേലാത്സാഹ േതേജാഭിർ അകൃശാഃ കൃശാഃ
17 യദ്യ് ഏതദ് അഹം അജ്ഞാസ്യം വനവാേസാ ഹി േവാ വം
ശതശൃംഗാൻ മൃേത പാണ്ഡൗ നാഗമിഷ്യം ഗജാഹ്വയം
18 ധന്യം വഃ പിതരം മേന്യ തേപാ േമധാന്വിതം തഥാ
യഃ പു ാധിം അസ ാപ്യ സ്വർേഗച്ഛാം അകേരാത് ിയാം
19 ധന്യാം ചാതീ ിയജ്ഞാനാം ഇമാം ാപ്താം പരാം ഗതിം
മേന്യ ഽദ്യ മാ ീം ധർമജ്ഞാം കല്യാണീം സർവൈഥവ ഹി
20 രത്യാ മത്യാ ച ഗത്യാ ച യയാഹം അഭിസന്ധിതാ
ജീവിത ിയതാം മഹ്യം ധിഗ് ഇമാം േ ശഭാഗിനീം
21 ഏവം വിലപതീം കുന്തീം അഭിസാന്ത്വ്യ നമ്യ ച
പാണ്ഡവാ വിഗതാനന്ദാ വനാൈയവ വ ജുഃ
22 വിദുരാദയശ് ച താം ആർതാം കുന്തീം ആശ്വാസ്യ േഹതുഭിഃ

ാേവശയൻ ഗൃഹം ക്ഷ ഃ സ്വയം ആർതതരാഃ ശൈനഃ
23 രാജാ ച ധൃതരാ ഃ സ േശാകാകുലിത േചതനഃ
ക്ഷ ഃ സേ ഷയാം ആസ ശീ ം ആഗമ്യതാം ഇതി
24 തേതാ ജഗാമ വിദുേരാ ധൃതരാ നിേവശനം
തം പര്യപൃച്ഛത് സംവിേഗ്നാ ധൃതരാേ ാ നരാധിപഃ
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അധ്യായം 71

1 [ധ്]
കഥം ഗച്ഛതി കൗേന്തേയാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനഃ സവ്യസാചീ മാ ീപു ൗ ച താവ് ഉഭൗ
2 ധൗമ്യശ് ൈചവ കഥം ക്ഷത്തർ ൗപദീ വാ തപസ്വിനീ
േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം സർവം േതഷാം അംഗവിേചഷ്ടിതം
3 [വി]
വേ ണ സംവൃത്യ മുഖം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ബാഹൂ വിശാലൗ കൃത്വാ തു ഭീേമാ ഗച്ഛതി പാണ്ഡവഃ
4 സികതാ വപൻ സവ്യസാചീ രാജാനം അനുഗച്ഛതി
മാ ീപു ഃ സഹേദേവാ മുഖം ആലിപ്യ ഗച്ഛതി
5 പാംസൂപലിപ്ത സർവാംേഗാ നകുലശ് ചിത്തവിഹ്വലഃ
ദർശനീയതേമാ േലാേക രാജാനം അനുഗച്ഛതി
6 കൃഷ്ണാ േകൈശഃ തിച്ഛാദ്യ മുഖം ആയതേലാചനാ
ദർശനീയാ രുദതീ രാജാനം അനുഗച്ഛതി
7 ധൗേമ്യാ യാമ്യാനി സാമാനി രൗ ാണി ച വിശാം പേത
ഗായൻ ഗച്ഛതി മാർേഗഷു കുശാൻ ആദായ പാണിനാ
8 [ധൃ]
വിവിധാന്യ് ഇഹ രൂപാണി കൃത്വാ ഗച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
തൻ മമാചക്ഷ്വ വിദുര കസ്മാദ് ഏവം ജന്തി േത
9 [വി]
നികൃതസ്യാപി േത പുൈ ർ ഹൃേത രാേജ്യ ധേനഷു ച
ന ധർമാച് ചലേത ബുദ്ധിർ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
10 േയാ ഽസൗ രാജാ ഘൃണീ നിത്യം ധാർതരാേ ഷു ഭാരത
നികൃത്യാ േ ാധസന്തേപ്താ േനാന്മീലയതി േലാചേന
11 നാഹം ജനം നിർദേഹയം ദൃഷ്ട്വാ േഘാേരണ ച ഷാ
സ പിധായ മുഖം രാജാ തസ്മാദ് ഗച്ഛതി പാണ്ഡവഃ
12 യഥാ ച ഭീേമാ ജതി തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
ബാേഹ്വാർ ബേല നാസ്തി സേമാ മേമതി ഭരതർഷഭ
13 ബാഹൂ വിശാലൗ കൃത്വാ തു േതന ഭീേമാ ഽപി ഗച്ഛതി
ബാഹൂ ദർശയമാേനാ ഹി ബാഹു വിണ ദർപിതഃ
ചികീർഷൻ കർമ ശ േഭ്യാ ബാഹു വ്യാനുരൂപതഃ
14 ദിശഞ് ശരസമ്പാതാൻ കുന്തീപുേ ാ ഽർജുനസ് തദാ
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സികതാ വപൻ സവ്യസാചീ രാജാനം അനുഗച്ഛതി
15 അസക്താഃ സികതാസ് തസ്യ യഥാ സ തി ഭാരത
അസക്തം ശരവർഷാണി തഥാ േമാക്ഷ്യതി ശ ഷു
16 ന േമ കശ് ചിദ് വിജാനീയാൻ മുഖം അേദ്യതി ഭാരത
മുഖം ആലിപ്യ േതനാസൗ സഹേദേവാ ഽപി ഗച്ഛതി
17 നാഹം മനാംസ്യ് ആദേദയം മാർേഗ ീണാം ഇതി േഭാ
പാംസൂപചിത സർഗാംേഗാ നകുലസ് േതന ഗച്ഛതി
18 ഏകവ ാ തു രുദതീ മുക്തേകശീ രജസ്വലാ
േശാനിതാക്താർ വസനാ ൗപദീ വാക്യം അ വീത്
19 യത്കൃേത ഽഹം ഇമാം ാപ്താ േതഷാം വർേഷ ചതുർദേശ
ഹതപേത്യാ ഹതസുതാ ഹതബ ജന ിയാഃ
20 ബ േശാനിത ദിഗ്ധാംേഗ്യാ മുക്തേകേശ്യാ രജസ്വലാഃ
ഏവം കൃേതാദകാ നാര്യഃ േവക്ഷ്യന്തി ഗജാഹ്വയം
21 കൃത്വാ തു ൈനരൃതാൻ ദർഭാൻ േഘാേരാ ധൗമ്യഃ പുേരാഹിതഃ
സാമാനി ഗായൻ യാമ്യാനി പുരേതാ യാതി ഭാരത
22 ഹേതഷു ഭാരേതഷ്വ് ആജൗ കുരൂണാം ഗുരവസ് തദാ
ഏവം സാമാനി ഗാസ്യന്തീത്യ് ഉക്ത്വാ ധൗേമ്യാ ഽപി ഗച്ഛതി
23 ഹാഹാ ഗച്ഛന്തി േനാ നാഥാഃ സമേവക്ഷധ്വം ഈദൃശം
ഇതി പൗരാഃ സുദുഃഖാർതാഃ േ ാശന്തി സ്മ സമന്തതഃ
24 ഏവം ആകാര ലിംൈഗസ് േത വ്യവസായം മേനാഗതം
കഥയന്തഃ സ്മ കൗേന്തയാ വനം ജ ർ മനസ്വിനഃ
25 ഏവം േതഷു നരാേ ്യഷു നിര്യ ഗജസാഹ്വയാത്
അനേ വിദ തശ് ചാസൻ ഭൂമിശ് ച സമകമ്പത
26 രാഹുർ അ സദ് ആദിത്യം അപർവണി വിശാം പേത
ഉൽകാ ചാപ്യ് അപസവ്യം തു പുരം കൃത്വാ വ്യശീര്യത
27 വ്യാഹരന്തി വ്യാദാ ഗൃ േഗാമായുവായസാഃ
േദവായതനൈചേത്യഷു ാകാരാട്ടാലേകഷു ച
28 ഏവം ഏേത മേഹാത്പാതാ വനം ഗച്ഛതി പാണ്ഡേവ
ഭാരതാനാം അഭാവായ രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
29 നാരദശ് ച സഭാമേധ്യ കുരൂണാം അ തഃ സ്ഥിതഃ
മഹർഷിഭിഃ പരിവൃേതാ രൗ ം വാക്യം ഉവാച ഹ
30 ഇതശ് ചതുർദേശ വർേഷ വിനങ്ക്ഷ്യന്തീഹ കൗരവാഃ
ദുേര്യാധനാപരാേധന ഭീമാർജുനബേലന ച
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31 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ദിവം ആ മ്യ ക്ഷി ം അന്തരധീയത
ാഹ്മീം ിയം സുവിപുലാം ബി ദ് േദവർഷിസത്തമഃ

32 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കർണഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
േ ാണം ദ്വീപം അമന്യന്ത രാജ്യം ചാൈസ്മ ന്യേവദയൻ
33 അഥാ വീത് തേതാ േ ാേണാ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ദുഃശാസനം ച കർണം ച സർവാൻ ഏവ ച ഭാരതാൻ
34 അവധ്യാൻ പാണ്ഡവാൻ ആഹുർ േദവപു ാൻ ദ്വിജാതയഃ
അഹം തു ശരണം ാപ്താൻ വർതമാേനാ യഥാബലം
35 ഗതാൻ സർവാത്മനാ ഭക്ത്യാ ധാർതര ാൻ സരാജകാൻ
േനാത്സേഹ സമഭിത്യ ം ൈദവമൂലം അതഃ പരം
36 ധർമതഃ പാ പു ാ ൈവ വനം ഗച്ഛന്തി നിർജിതാഃ
േത ച ദ്വാദശ വർഷാണി വേന വത്സ്യന്തി കൗരവാഃ
37 ചരിത ഹ്മ ചര്യാശ് ച േ ാധാമർഷവശാനുഗാഃ
ൈവരം ത്യാനയിഷ്യന്തി മമ ദുഃഖായ പാണ്ഡവാഃ
38 മയാ തു ംശിേതാ രാജ്യാദ് പദഃ സഖിവി േഹ
പു ാർഥം അയജത് േ ാധാദ് വധായ മമ ഭാരത
39 യാേജാപയാജ തപസാ പു ം േലേഭ സ പാവകാത്
ധൃഷ്ടദ മ്നം ൗപദീം ച േവദീമധ്യാത് സുമധ്യമാം
40 ജ്വാലാ വർേണാ േദവദേത്താ ധനുഷ്മാൻ കവചീ ശരീ
മർത്യധർമതയാ തസ്മാദ് ഇതി മാം ഭയം ആവിശത്
41 ഗേതാ ഹി പക്ഷതാം േതഷാം പാർഷതഃ പുരുഷർഷഭഃ
സൃഷ്ട ാേണാ ഭൃശതരം തസ്മാദ് േയാേത്സ്യ തവാരിഭിഃ
42 മദ്വധായ േതാ ഹ്യ് ഏഷ േലാേക ചാപ്യ് അതിവി തഃ
നൂനം േസാ ഽയം അനു ാപ്തസ് ത്വത്കൃേത കാലപര്യയഃ
43 ത്വരിതാഃ കുരുത േ േയാ ൈനതദ് ഏതാവതാ കൃതം
മുഹൂർതം സുഖം ഏൈവതത് താലച് ഛാേയവ ൈഹമനീ
44 യജധ്വം ച മഹായൈജ്ഞർ േഭാഗാൻ അശ്നീത ദത്തച
ഇതശ് ചതുർദേശ വർേഷ മഹത് ാപ്സ്യഥ ൈവശസം
45 ദുേര്യാധന നിശൈമ്യതത് തിപദ്യ യേഥച്ഛസി
സാമ വാ പാണ്ഡേവേയഷു യുങ്ക്ഷ്വ യദി മന്യേസ
46 [വ്]
േ ാണസ്യ വചനം ത്വാ ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
സമ്യഗ് ആഹ ഗുരുഃ ക്ഷത്തർ ഉപാവർതയ പാണ്ഡവാൻ
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47 യദി വാ ന നിവർതേന്ത സത്കൃതാ യാ പാണ്ഡവാഃ
സ ശ രഥപാദാതാ േഭാഗവന്തശ് ച പു കാഃ
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അധ്യായം 72

1 [വ്]
വനം ഗേതഷു പാർേഥഷു നിർജിേതഷു ദുേരാദേര
ധൃതരാ ം മഹാരാജ തദാ ചിന്താ സമാവിശത്
2 തം ചിന്തയാനം ആസീനം ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
നിഃശ്വസന്തം അേനകാ ം ഇതി േഹാവാച സഞ്ജയഃ
3 അവാപ്യ വസുസ ർണാം വസുധാം വസുധാധിപ

ാജ്യ പാണ്ഡവാൻ രാജ്യാദ് രാജൻ കിം അനുേശാചസി
4 [ധ്]
അേശാച്യം തു കുതസ് േതഷാം േയഷാം ൈവരം ഭവിഷ്യതി
പാണ്ഡൈവർ യുദ്ധശൗൈണ്ഡർ ഹി മി വദ്ഭിർ മഹാരൈഥഃ
5 [സ്]
തേവദം സുകൃതം രാജൻ മഹദ് ൈവരം ഭവിഷ്യതി
വിനാശഃ സർവേലാകസ്യ സാനുബേന്ധാ ഭവിഷ്യതി
6 വാര്യമാേണാ ഽപി ഭീേഷ്മണ േ ാേണന വിദുേരണ ച
പാണ്ഡവാനാം ിയാം ഭാര്യാം ൗപദീം ധർമചാരിണീം
7 ാഹിേണാദ് ആനേയേഹതി പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
സൂതപു ം സുമന്ദാത്മാ നിർലജ്ജഃ ാതികാമിനം
8 [ധൃ]
യൈസ്മ േദവാഃ യച്ഛന്തി പുരുഷായ പരാഭവം
ബുദ്ധിം തസ്യാപകർഷന്തി േസാ ഽപാചീനാനി പശ്യതി
9 ബുദ്ധൗ കലുഷ ഭൂതായാം വിനാേശ ത പസ്ഥിേത
അനേയാ നയസങ്കാേശാ ഹൃദയാൻ നാപസർപതി
10 അനർഥാശ് ചാർഥരൂേപണ അർഥാശ് ചാനർഥ രൂപിണഃ
ഉത്തിഷ്ഠന്തി വിനാശാേന്ത നരം തച് ചാസ്യ േരാചേത
11 ന കാേലാ ദണ്ഡം ഉദ്യമ്യ ശിേരാ കൃന്തതി കസ്യ ചിത്
കാലസ്യ ബലം ഏതാവദ് വിപരീതാർഥ ദർശനം
12 ആസാദിതം ഇദം േഘാരം തുമുലം േലാമഹർഷണം
പാഞ്ചാലീം അപകർഷദ്ഭിഃ സഭാമേധ്യ തപസ്വിനീം
13 അേയാനിജാം രൂപവതീം കുേല ജാതാം വിഭാവരീം
േകാ നു താം സർവധർമജ്ഞാം പരിഭൂയ യശസ്വിനീം
14 പര്യാനേയത് സഭാമധ്യം ഋേത ദുർദ ത േദവിനം

ീ ധർമിണീം വരാേരാഹാം േശാനിേതന സമുക്ഷിതാ
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15 ഏകവ ാം ച പാഞ്ചാലീം പാണ്ഡവാൻ അഭ്യേവക്ഷതീം
ഹൃതസ്വാൻ ഷ്ടചിത്താംസ് താൻ ഹൃതദാരാൻ ഹൃത ിയഃ
16 വിഹീനാൻ സർവകാേമേഭ്യാ ദാസഭാവവശം ഗതാൻ
ധർമപാശപരിക്ഷിപ്താൻ അശക്താൻ ഇവ വി േമ
17 ദ്ധാം അമർഷിതാം കൃഷ്ണാം ദുഃഖിതാം കുരുസംസദി
ദുേര്യാധനശ് ച കർണശ് ച കടുകാന്യ് അഭ്യഭാഷതാം
18 തസ്യാഃ കൃപണ ച ർ ഭ്യാം ദേഹ്യതാപി േമദിനീ
അപി േശഷം ഭേവദ് അദ്യ പു ാണാം മമ സഞ്ജയ
19 ഭാരതാനാം ിയഃ സർവാ ഗാന്ധാര്യാ സഹ സംഗതാഃ

ാേ ാർശൻ ൈഭരവം ത ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണാം സഭാ ഗതാം
20 അഗ്നിേഹാ ാണി സായാേഹ്ന ന ചാഹൂയന്ത സർവശഃ

ാഹ്മണാഃ കുപിതാശ് ചാസൻ ൗപദ്യാഃ പരികർഷേണ
21 ആസീൻ നിഷ്ടാനേകാ േഘാേരാ നിർഘാതശ് ച മഹാൻ അഭൂത്
ദിേവാൽകാശ് ചാപതൻ േഘാരാ രാഹുശ് ചാർകം ഉപാ സത്
അപർവണി മഹാേഘാരം ജാനാം ജനയൻ ഭയം
22 തൈഥവ രഥശാലാസു ാദുരാസീദ് ധുതാശനഃ
ധ്വജാശ് ച വ്യവശീര്യന്ത ഭരതാനാം അഭൂതേയ
23 ദുേര്യാധനസ്യാഗ്നിേഹാേ ാേ ാശൻ ൈഭരവം ശിവാഃ
താസ് തദാ ത്യഭാഷന്ത രാസഭാഃ സർവേതാദിശം
24 ാതിഷ്ഠത തേതാ ഭീേഷ്മാ േ ാേണന സഹ സഞ്ജയ
കൃപശ് ച േസാമദത്തശ് ച ബാ ീകശ് ച മഹാരഥഃ
25 തേതാ ഽഹം അ വം ത വിദുേരണ േചാദിതഃ
വരം ദദാനി കൃഷ്ണാൈയ കാൻ ിതം യദ് യദ് ഇച്ഛതി
26 അവൃേണാത് ത പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡവാൻ അമിതൗജസഃ
സരഥാൻ സധനുഷ്കാംശ് ചാപ്യ് അനുജ്ഞാസിഷം അപ്യ് അഹം
27 അഥാ വീൻ മഹാ ാേജ്ഞാ വിദുരഃ സർവധർമവിത്
ഏതദ് അന്താഃ സ്ഥ ഭരതാ യദ് വഃ കൃഷ്ണാ സഭാം ഗതാ
28 ഏഷാ പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുൈതഷാ ീർ അനുത്തമാ
പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡവാൻ ഏതാൻ ൈദവസൃേഷ്ടാപസർപതി
29 തസ്യാഃ പാർഥാഃ പരിേ ശം ന ക്ഷംസ്യേന്ത ഽത്യമർഷണാഃ
വൃഷ്ണേയാ വാ മേഹഷ്വാസാഃ പാഞ്ചാലാ വാ മഹൗജസഃ
30 േതന സത്യാഭിസേന്ധന വാസുേദേവന രക്ഷിതാഃ
ആഗമിഷ്യതി ബീഭ ഃ പാഞ്ചാൈലർ അഭിരക്ഷിതഃ
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31 േതഷാം മേധ്യ മേഹഷ്വാേസാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ആഗമിഷ്യതി ധുന്വാേനാ ഗദാം ദണ്ഡം ഇവാന്തകഃ
32 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം ത്വാ പാർഥസ്യ ധീമതഃ
ഗദാ േവഗം ച ഭീമസ്യ നാലം േസാഢും നരാധിപാഃ
33 ത േമ േരാചേത നിത്യം പാർൈഥർ സാർധം ന വി ഹഃ
കുരുേഭ്യാ ഹി സദാ മേന്യ പാണ്ഡവാഞ് ശക്തിമത്തരാൻ
34 തഥാ ഹി ബലവാൻ രാജാ ജരാസേന്ധാ മഹാദ തിഃ
ബാഹു ഹരേണൈനവ ഭീേമന നിഹേതാ യുധി
35 തസ്യ േത ശമ ഏവാ പാണ്ഡൈവർ ഭരതർഷഭ
ഉഭേയാഃ പക്ഷേയാർ യുക്തം ിയതാം അവിശങ്കയാ
36 ഏവം ഗാവൽഗേണ ക്ഷത്താ ധർമാർഥസഹിതം വചഃ
ഉക്തവാൻ ന ഗൃഹീതം ച മയാ പു ഹിേതപ്സയാ
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