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3 വനപർവം അധ്യായം 1

1 [ജ്]
ഏവം ദ തജിതാഃ പാർഥാഃ േകാപിതാശ് ച ദുരാത്മഭിഃ
ധാർതരാൈ ഃ സഹാമാൈത്യർ നികൃത്യാ ദ്വിജസത്തമ
2 ാവിതാഃ പരുഷാ വാചഃ സൃജദ്ഭിർ ൈവരം ഉത്തമം
കിം അകുർവന്ത കൗരവ്യാ മമ പൂർവപിതാമഹാഃ
3 കഥം ൈചശ്വര്യവി ഷ്ടാഃ സഹസാ ദുഃഖം ഏയുഷഃ
വേന വിജ ിേര പാർഥാഃ ശ തിമേതജസഃ
4 േക ൈചനാൻ അന്വവർതന്ത ാപ്താൻ വ്യസനം ഉത്തമം
കിമാഹാരാഃ കിമാചാരാഃ ക്വ ച വാേസാ മഹാത്മനാം
5 കഥം ദ്വാദശ വർഷാണി വേന േതഷാം മഹാത്മനാം
വ്യതീയുർ ാഹ്മണേ ഷ്ഠ ശൂരാണാം അരിഘാതിനാം
6 കഥം ച രാജപു ീ സാ വരാ സർവേയാഷിതാം
പതി താ മഹാഭാഗാ സതതം സത്യവാദിനീ
വനവാസം അദുഃഖാർഹാ ദാരുണം ത്യപദ്യത
7 ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ സർവം വിസ്തേരണ തേപാധന
േ ാതും ഇച്ഛാമി ചരിതം ഭൂരി വിണ േതജസാം
കഥ്യമാനം ത്വയാ വി പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
8 [വ്]
ഏവം ദ തജിതാഃ പാർഥാഃ േകാപിതാശ് ച ദുരാത്മഭിഃ
ധാർതരാൈ ഃ സഹാമാൈത്യർ നിര്യയുർ ഗജസാഹ്വയാത്
9 വർധമാനപുരദ്വാേരണാഹിനി മ്യ േത തദാ
ഉദങ്മുഖഃ ശ ഭൃതഃ യയുഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
10 ഇ േസനാദയശ് ൈചനാൻ ഭൃത്യാഃ പരിചതുർദശ
രൈഥർ അനുയയുഃ ശീൈ ഃ ിയ ആദായ സർവശഃ
11 ജതസ് താൻ വിദിത്വാ തു പൗരാഃ േശാകാഭിപീഡിതാഃ
ഗർഹയേന്താ ഽസകൃദ് ഭീഷ്മ വിദുര േ ാണ ഗൗതമാൻ
ഊചുർ വിഗതസ ാസാഃ സമാഗമ്യ പര രം
12 േനദം അസ്തി കുലം സർവം ന വയം ന ച േനാ ഗൃഹാഃ
യ ദുേര്യാധനഃ പാപഃ സൗബേലേയന പാലിതാഃ
കർണ ദുഃഖാസനാഭ്യാം ച രാജ്യം ഏതച് ചികീർഷതി
13 േനാ േചത് കുലം ന ചാചാേരാ ന ധർേമാ ഽർഥഃ കുതഃ സുഖം
യ പാപസഹാേയാ ഽയം പാേപാ രാജ്യം ബുഭൂഷേത
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14 ദുേര്യാധേനാ ഗുരു േദ്വഷീ ത്യക്താചാര സുഹൃജ്ജനഃ
അർഥലുേബ്ധാ ഽഭിമാനീ ച നീചഃ കൃതിനിർഘൃണഃ
15 േനയം അസ്തി മഹീകൃത്സ്നാ യ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
സാധു ഗച്ഛാമേഹ സർേവ യ ഗച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
16 സാനുേ ാേശാ മഹാത്മാേനാ വിജിേത ിയ ശ വഃ

ീമന്തഃ കീർതിമന്തശ് ച ധർമാചാര പരായണാഃ
17 ഏവം ഉക്ത്വാനുജ സ് താൻ പാണ്ഡവാംസ് േത സേമത്യ ച
ഊചുഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ താൻ കുന്തീ മാ ിനന്ദനാൻ
18 ക്വ ഗമിഷ്യഥ ഭ ം വസ് ത്യക്ത്വാസ്മാൻ ദുഃഖഭാഗിനഃ
വയം അപ്യ് അനുയാസ്യാേമാ യ യൂയം ഗമിഷ്യഥ
19 അധർേമണ ജിതാഞ് ത്വാ യുഷ്മാംസ് ത്യക്തഘൃൈഷഃ പൈരഃ
ഉദ്വിഗ്നാഃ സ്മ ഭൃശം സർേവ നാസ്മാൻ ഹാതും ഇഹാർഹഥ
20 ഭക്താനുരക്താഃ സുഹൃദഃ സദാ ിയഹിേത രതാൻ
കുരാജാധിഷ്ഠിേത രാേജ്യ ന വിനേശ്യമ സർവശഃ
21 യതാം ചാഭിധാസ്യാേമാ ഗുണേദാഷാൻ നരർഷഭാഃ
ശുഭാശുഭാധിവാേസന സംസർഗം കുരുേത യഥാ
22 വ ം ആപസ് തിലാൻ ഭൂമിം ഗേന്ധാ വാസയേത യഥാ
പുഷ്പാണാം അധിവാേസന തഥാ സംസർഗജാ ഗുണാഃ
23 േമാഹജാലസ്യ േയാനിർ ഹി മൂൈഢർ ഏവ സമാഗമഃ
അഹന്യ് അഹനി ധർമസ്യ േയാനിഃ സാധു സമാഗമഃ
24 തസ്മാത് ാൈജ്ഞശ് ച വൃൈദ്ധശ് ച സുസ്വഭാൈവസ് തപസ്വിഭിഃ
സദ്ഭിശ് ച സഹ സംസർഗഃ കാര്യഃ ശമ പരായൈണഃ
25 േയഷാം ീണ്യ് അവദാതാനി േയാനിർ വിധ്യാ ച കർമ ച
താൻ േസേവത് ൈതഃ സമാസ്യാ ഹി ശാേ േഭ്യാ ഽപി ഗരീയസീ
26 നിരാരംഭാ ഹ്യ് അപി വയം പുണ്യശീേലഷു സാധുഷു
പുണ്യം ഏവാ യാേമഹ പാപം പാേപാപേസവനാത്
27 അസതാം ദർശനാത് ർശാത് സഞ്ജൽപന സഹാസനത്
ധർമാചാരഃ ഹീയേന്ത ന ച സിധ്യന്തി മാനവാഃ
28 ബുദ്ധിശ് ച ഹീയേത പുംസാം നീൈചഃ സഹ സമാഗമാത്
മധ്യൈമർ മധ്യതാം യാതി േ ഷ്ഠതാം യാതി േചാത്തൈമഃ
29 േയ ഗുണാഃ കീർതിതാ േലാേക ധർമകാമാർഥ സംഭവാഃ
േലാകാചാരാത്മ സംഭൂതാ േവേദാക്താഃ ശിഷ്ടസംമതാഃ
30 േത യുഷ്മാസു സമസ്താശ് ച വ്യസ്താശ് ൈചേവഹ സദ്ഗുണാഃ
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ഇച്ഛാേമാ ഗുണവൻ മേധ്യ വ ം േ േയാ ഽഭികാങ്ക്ഷിണഃ
31 [യ്]
ധന്യാ വയം യദ് അസ്മാകം േസ്നഹകാരുണ്യയ ിതാഃ
അസേതാ ഽപി ഗുണാൻ ആഹുർ ാഹ്മണ മുഖാഃ ജാഃ
32 തദ് അഹം ാതൃസഹിതഃ സർവാൻ വിജ്ഞാപയാമി വഃ
നാന്യഥാ തദ് ധി കർതവ്യം അസ്മത് േസ്നഹാനുകമ്പയാ
33 ഭീഷ്മഃ പിതാമേഹാ രാജാ വിദുേരാ ജനനീ ച േമ
സുഹൃജ്ജനശ് ച ാേയാ േമ നഗേര നാഗസാഹ്വേയ
34 േത ത്വ് അസ്മദ്ധിതകാമാർഥം പാലനീയാഃ യത്നതഃ
യുഷ്മാഭിഃ സഹിൈതഃ സർൈവഃ േശാകസന്താപ വിഹ്വലാഃ
35 നിവർതതാഗതാ ദൂരം സമാഗമന ശാപിതാഃ
സ്വജേന ന്യാസഭൂേത േമ കാര്യാ േസ്നഹാന്വിതാ മതിഃ
36 ഏതദ് ധി മമ കാര്യാണാം പരമം ഹൃദി സംസ്ഥിതം
സുകൃതാേനന േമ തുഷ്ടിഃ സത്കാരാശ് ച ഭവിഷ്യതി
37 [വ്]
തഥാനുമ ിതാസ് േതന ധർമരാേജന താഃ ജാഃ
ച ർ ആർതസ്വരം േഘാരം ഹാ രാജന്ന് ഇതി ദുഃഖിതാഃ
38 ഗുണാൻ പാർഥസ്യ സം ത്യ ദുഃഖാർതാഃ പരമാതുരാഃ
അകാമാഃ സംന്യവർതന്ത സമാഗമ്യാഥ പാണ്ഡവാൻ
39 നിവൃേത്തഷു തു പൗേരഷു രഥാൻ ആസ്ഥായ പാണ്ഡവാഃ

ജ ർ ജാഹ്നവീതീേര മാണാഖ്യം മഹാവടം
40 തം േത ദിവസേശേഷണ വടം ഗത്വാ തു പാണ്ഡവാഃ
ഊഷുസ് താം രജനീം വീരാഃ സം ശ്യ സലിലം ശുചി
ഉദേകൈനവ താം രാ ിം ഊഷുസ് േത ദുഃഖകർശിതാഃ
41 അനുജ ശ് ച തൈ താൻ േസ്നഹാത് േക ചിദ് ദ്വിജാതയഃ
സഗ്നേയാ ഽനഗ്നയശ് ൈചവ സശിഷ്യ ഗണബാന്ധവാഃ
സ ൈതഃ പരിവൃേതാ രാജാ ശുശുേഭ ഹ്മവാദിഭിഃ
42 േതഷാം ാദു താഗ്നീനാം മുഹൂർേത രമ്യദാരുേണ

ഹ്മേഘാഷപുര ാരഃ സഞ്ജൽപഃ സമജായത
43 രാജാനം തു കുരുേ ഷ്ഠം േത ഹംസമധുരസ്വരാഃ
ആശ്വാസയേന്താ വി ാ ്യാഃ ക്ഷപാം സർവാം വ്യേനാദയൻ
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അധ്യായം 2

1 [വ്]
ഭാതായാം തു ശർവര്യാം േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം

വനം യിയാസതാം വി ാസ് ത ർ ഭിക്ഷാ ഭുേജാ ഽ തഃ
താൻ ഉവാച തേതാ രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 വയം ഹി ഹൃതസർവസ്വാ ഹൃതരാജ്യാ ഹൃത ിയഃ
ഫലമൂലാമിഷാഹാരാ വനം യാസ്യാമ ദുഃഖിതാഃ
3 വനം ച േദാഷബഹുലം ബഹു വ്യാലസരീസൃപം
പരിേ ശശ് ച േവാ മേന്യ വം ത ഭവിഷ്യതി
4 ാഹ്മണാനാം പരിേ േശാ ൈദവതാന്യ് അപി സാദേയത്
കിം പുനർ മാം ഇേതാ വി ാ നിവർതധ്വം യേഥഷ്ടതഃ
5 [ ്]
ഗതിർ യാ ഭവതാം രാജംസ് താം വയം ഗ ം ഉദ്യതാഃ
നാർഹഥാസ്മാൻ പരിത്യ ം ഭക്താൻ സദ് ധർമദർശിനഃ
6 അനുകമ്പാം ഹി ഭേക്തഷു ൈദവതാന്യ് അപി കുർവേത
വിേശഷേതാ ാഹ്മേണഷു സദ് ആചാരാവലംബിഷു
7 [യ്]
മമാപി പരമാ ഭക്തിർ ാഹ്മേണഷു സദാ ദ്വിജാഃ
സഹായവിപരി ംശസ് ത്വ് അയം സാദയതീവ മാം
8 ആഹേരയുർ ഹി േമ േയ ഽപി ഫലമൂലമൃഗാംസ് തഥാ
ത ഇേമ േശാകൈജർ ദുഃൈഖർ ാതേരാ േമ വിേമാഹിതാഃ
9 ൗപദ്യാ വി കർേഷണ രാജ്യാപഹരേണന ച
ദുഃഖാന്വിതാൻ ഇമാൻ േ ൈശർ നാഹം േയാ ം ഇേഹാത്സേഹ
10 [ ്]
അസ്മത് േപാഷണജാ ചിന്താ മാ ഭൂത് േത ഹൃദി പാർഥിവ
സ്വയം ആഹൃത്യ വന്യാനി അനുയാസ്യാമേഹ വയം
11 അനുധ്യാേനന ജേപ്യന വിധാസ്യാമഃ ശിവം തവ
കഥാഭിശ് ചാനുകൂലാഭിഃ സഹ രംസ്യാമേഹ വേന
12 [യ്]
ഏവം ഏതൻ ന സേന്ദേഹാ രേമയം ാഹ്മൈണഃ സഹ
ന ന ഭാവാത് തു പശ്യാമി ത്യാേദശം ഇവാത്മനഃ
13 കഥം ക്ഷ്യാമി വഃ സർവാൻ സ്വയം ആഹൃത േഭാജനാൻ
മദ്ഭക്ത്യാ ിശ്യേതാ ഽനർഹാൻ ധിക് പാപാൻ ധൃതരാ ജാൻ
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14 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ നൃപഃ േശാചൻ നിഷസാദ മഹീതേല
തം അധ്യാത്മരതിർ വിദ്വാഞ് ശൗനേകാ നാമ ൈവ ദ്വിജഃ
േയാേഗ സാംേഖ്യ ച കുശേലാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
15 േശാകസ്ഥാന സഹ ാണി ഭയസ്ഥാന ശതാനി ച
ദിവേസ ദിവേസ മൂഢം ആവിശന്തി ന പണ്ഡിതം
16 ന ഹി ജ്ഞാനവിരുേദ്ധഷു ബഹുേദാേഷഷു കർമസു
േ േയാ ഘാതിഷു സജ്ജേന്ത ബുദ്ധിമേന്താ ഭവദ്വിധാഃ
17 അഷ്ടാംഗാം ബുദ്ധിം ആഹുർ യാം സർവാേ േയാ വിഘാതിനീം

തി തിസമായുക്താം സാ രാജംസ് ത്വയ്യ് അവസ്ഥിതാ
18 അർഥകൃേ ഷു ദുർേഗഷു വ്യാപ സ്വജനസ്യ ച
ശാരീര മാനൈസർ ദുഃൈഖർ ന സീദന്തി ഭവദ്വിധാഃ
19 യതാം ചാഭിധാസ്യാമി ജനേകന യഥാ പുരാ
ആത്മവ്യവസ്ഥാന കരാ ഗീതാഃ േ ാകാ മഹാത്മനാ
20 മേനാ േദഹസമുത്ഥാഭ്യാം ദുഃഖാഭ്യാം അർദിതം ജഗത്
തേയാർ വ്യാസ സമാസാഭ്യാം ശേമാപായം ഇമം ശൃണു
21 വ്യാേധർ അനിഷ്ട സം ർശാച് മാദ് ഇഷ്ടവിവർജനാത്
ദുഃഖം ചതുർഭിർ ശാരീരം കാരൈണഃ സ വർതേത
22 തദ് ആശു തികാരാച് ച സതതം ചാവിചിന്തനാത്
ആധിവ്യാധി ശമനം ിയാേയാഗദ്വേയന തു
23 മതിമേന്താ ഹ്യ് അേതാ ൈവദ്യാഃ ശമം ാഗ് ഏവ കുർവേത
മാനസസ്യ ിയാഖ്യാൈനഃ സംേഭാേഗാപനൈയർ നൃണാം
24 മാനേസന ഹി ദുഃേഖന ശരീരം ഉപതപ്യേത
അയഃ പിേണ്ഡന തേപ്തന കുംബ്ഭ സംസ്ഥാം ഇേവാദകം
25 മാനസം ശമേയത് തസ്മാജ് ജ്ഞാേനനാഗിം ഇവാംബുനാ

ശാേന്ത മാനേസ ദുഃേഖ ശാരീരം ഉപശാമ്യതി
26 മനേസാ ദുഃഖമൂലം തു േസ്നഹ ഇത്യ് ഉപലഭ്യേത
േസ്നഹാത് തു സജ്ജേത ജ ർ ദുഃഖേയാഗം ഉൈപതി ച
27 േസ്നഹമൂലാനി ദുഃഖാനി േസ്നഹജാനി ഭയാനി ച
േശാകഹർഷൗ തഥായാസഃ സർവം േസ്നഹാത് വർതേത
28 േസ്നഹത് കരണ രാഗശ് ച ജേജ്ഞ ൈവഷയസ് തഥാ
അേ യ ാവ് ഉഭാവ് ഏതൗ പൂർവസ് ത ഗുരുഃ തഃ
29 േകാടരാഗ്നിർ യഥാേശഷം സമൂലം പാദപം ദേഹത്
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ധർമാർഥിനം തഥാൽേപാ ഽപി രാഗേദാേഷാ വിനാശേയത്
30 വി േയാേഗ ന തു ത്യാഗീ േദാഷദർശീ സമാഗമാത്
വിരാഗം ഭജേത ജ ർ നിർൈവേരാ നിഷ്പരി ഹഃ
31 തസ്മാത് േസ്നഹം സ്വപേക്ഷേഭ്യാ മിേ േഭ്യാ ധനസഞ്ചയാത്
സ്വശരീരസമുത്ഥം തു ജ്ഞാേനന വിനിവർതേയത്
32 ജ്ഞാനാന്വിേതഷു മുേഖ്യഷു ശാ േജ്ഞഷു കൃതാത്മസു
ന േതഷു സജ്ജേത േസ്നഹഃ പദ്മപേ ഷ്വ് ഇേവാദകം
33 രാഗാഭിഭൂതഃ പുരുഷഃ കാേമന പരികൃഷ്യേത
ഇച്ഛാ സഞ്ജായേത തസ്യ തതസ് തൃഷ്ണാ വർതേത
34 തൃഷ്ണാ ഹി സർവപാപിഷ്ഠാ നിേത്യാേദ്വഗ കരീ നൃണാം
അധർമബഹുലാ ൈചവ േഘാരാ പാപാനുബന്ധിനീ
35 യാ ദുസ്ത്യജാ ദുർമതിഭിർ യാ ന ജീര്യതി ജീര്യതഃ
േയാ ഽസൗ ാണാന്തിേകാ േരാഗസ് താം തൃഷ്ണാം ത്യജതഃ സുഖം
36 അനാദ്യ് അന്താ തു സാ തൃഷ്ണാ അന്തർ േദഹഗതാ നൃണാം
വിനാശയതി സംഭൂതാ അേയാനിജ ഇവാനലഃ
37 യൈഥധഃ സ്വസമുേത്ഥന വഹ്നിനാ നാശം ഋച്ഛതി
തഥാകൃതാത്മാ േലാേഭന സഹേജന വിനശ്യതി
38 രാജതഃ സലിലാദ് അേഗ്നശ് േചാരതഃ സ്വജനാദ് അപി
ഭയം അർഥവതാം നിത്യം മൃേത്യാഃ ാണഭൃതാം ഇവ
39 യഥാ ഹ്യ് ആമിഷം ആകാേശ പക്ഷിഭിഃ ശ്വാപൈദർ ഭുവി
ഭക്ഷ്യേത സലിേല മൈത്സ്യസ് തഥാ സർേവണ വിത്തവാൻ
40 അർഥ ഏവ ഹി േകഷാം ചിദ് അനർേഥാ ഭവിതാ നൃണാം
അർഥേ യസി ചാസേക്താ ന േ േയാ വിന്ദേത നരഃ
തസ്മാദ് അർഥാഗമാഃ സർേവ മേനാ േമാഹവിവർധനാഃ
41 കാർപണ്യം ദർപമാനൗ ച ഭയം ഉേദ്വഗ ഏവ ച
അർഥജാനി വിദുഃ ാജ്ഞാ ദുഃഖാന്യ് ഏതാനി േദഹിനാം
42 അർഥേസ്യാപാർജേന ദുഃഖം പാലേന ച ക്ഷേയ തഥാ
നാേശ ദുഃഖം വ്യേയ ദുഃഖം ഘ്നന്തി ൈചവാർഥ കാരണാത്
43 അർഥാ ദുഃഖം പരിത്യ ം പാലിതാശ് ചാപി േത ഽസുഖാഃ
ദുഃേഖന ചാധിഗമ്യേന്ത േതഷാം നാശം ന ചിന്തേയത്
44 അസേന്താഷ പരാ മൂഢാഃ സേന്താഷം യാന്തി പണ്ഡിതാഃ
അേന്താ നാസ്തി പിപാസായാഃ സേന്താഷഃ പരമം സുഖം
45 തസ്മാത് സേന്താഷം ഏേവഹ ധനം പശ്യന്തി പണ്ഡിതാഃ
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അനിത്യം യൗവനം രൂപം ജീവിതം വ്യസഞ്ചയഃ
ഐശ്വര്യം ിയ സംവാേസാ ഗൃേധ്യദ് ഏഷു ന പണ്ഡിതഃ
46 ത്യേജത സഞ്ചയാംസ് തസ്മാത് തജ്ജം േ ശം സേഹത കഃ
ന ഹി സഞ്ചയവാൻ കശ് ചിദ് ദൃശ്യേത നിരുപ വഃ
47 അതശ് ച ധർമിഭിഃ പുംഭിർ അനീഹാർഥഃ ശസ്യേത

ക്ഷാലനാദ് ധി പങ്കസ്യ ദൂരാദ് അ ർശനം വരം
48 യുധിഷ്ഠിൈരവം അർേഥഷു ന ഹാം കർതും അർഹസി
ധർേമണ യദി േത കാര്യം വിമുേക്തേച്ഛാ ഭവാർഥതഃ
49 [യ്]
നാർേഥാപേഭാഗ ലിപ്സാർഥം ഇയം അർേഥ താ മമ
ഭരണാർഥം തു വി ാണാം ഹ്മൻ കാങ്ക്േഷ ന േലാഭതഃ
50 കഥം ഹ്യ് അസ്മദ്വിേധാ ഹ്മൻ വർതമാേനാ ഗൃഹാ േമ
ഭരണം പാലനം ചാപി ന കുര്യാദ് അനുയായിനാം
51 സംവിഭാേഗാ ഹി ഭൂതാനാം സർേവഷാം ഏവ ശിഷ്യേത
തൈഥേവാപചമാേനഭ്യഃ േദയം ഗൃഹേമധിനാ
52 തൃണാനി ഭൂമിർ ഉദകം വാക് ചതുർഥീ ച സൂനൃതാ
സതാം ഏതാനി േഗേഹഷു േനാച്ഛിദ്യേന്ത കദാ ചന
53 േദയം ആർതസ്യ ശയനം സ്ഥിത ാന്തസ്യ ചാസനം
തൃഷിതസ്യ ച പാനീയം ധിതസ്യ ച േഭാജനം
54 ച ർ അദ്യാൻ മേനാ ദദ്യാദ് വാചം ദദ്യാച് ച സൂനൃതാം

ത ദ്ഗമ്യാഭിഗമനം കുര്യാൻ ന്യാേയന ചാർചനം
55 അഘി േഹാ ം അനഡ്വാംശ് ച ജ്ഞാതേയാ ഽതിഥിബാന്ധവാഃ
പു ദാരഭൃതാശ് ൈചവ നിർദേഹയുർ അപൂജിതാഃ
56 നാത്മാർഥം പാചേയദ് അന്നം ന വൃഥാ ഘാതേയത് പശൂൻ
ന ച തത് സ്വയം അശ്നീയാദ് വിധിവദ് യൻ ന നിർവേപത്
57 ശ്വഭ്യശ് ച ശ്വപേചഭ്യശ് ച വേയാഭ്യശ് ചാവേപദ് ഭുവി
ൈവശ്വേദവം ഹി നാൈമതത് സായ ാതർ വിധീയേത
58 വിഘസാശീ ഭേവത് തസ്മാൻ നിത്യം ചാമൃതേഭാജനഃ
വിഘസം ഭൃത്യേശഷം തു യജ്ഞേശഷം തഥാമൃതം
59 ഏതാം േയാ വർതേത വൃത്തിം വർതമാേനാ ഗൃഹാ േമ
തസ്യ ധർമം പരം ാഹുഃ കഥം വാ വി മന്യേസ
60 [ഷ്]
അേഹാ ബത മഹത് കഷ്ടം വിപരീതം ഇദം ജഗത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 13 - 3 വനപർവം 11

േയനാപ പേത സാധുർ അസാധുസ് േതന തുഷ്യതി
61 ശിേശ്നാദര കൃേത ഽ ാജ്ഞഃ കേരാതി വിഘസം ബഹു
േമാഹരാഗസമാ ാന്ത ഇ ിയാർഥ വശാനുഗഃ
62 ിയേത ബുധ്യമാേനാ ഽപി നേരാ ഹാരിഭിർ ഇ ിൈയഃ
വിമൂഢസഞ്ജ്േഞാ ദുഷ്ടാൈശ്വർ ഉദ് ാൈന്തർ ഇവ സാരഥിഃ
63 ഷഡി ിയാണി വിഷയം സമാഗച്ഛന്തി ൈവ യദാ
തദാ ാദുർഭവത്യ് ഏഷാം പൂർവസങ്കൽപജം മനഃ
64 മേനാ യേസ്യ ിയ ാമവിഷയം തി േചാദിതം
തസ്യൗ ക്യം സംഭവതി വൃത്തിശ് േചാപജായേത
65 തതഃ സങ്കൽപവീേര്യണ കാേമന വിഷേയഷുഭിഃ
വിദ്ധഃ പതതി േലാഭാഗ്നൗ േജ്യാതിർ േലാഭാത് പതംഗവത്
66 തേതാ വിഹാൈരർ ആഹാൈരർ േമാഹിതശ് ച വിശാം പേത
മഹാേമാഹമുേഖ മേഗ്ന നാത്മാനം അവബുധ്യേത
67 ഏവം പതതി സംസാേര താസു താസ്വ് ഇഹ േയാനിഷു
അവിദ്യാ കർമ തൃഷ്ണാഭിർ ാമ്യമാേണാ ഽഥ ച വത്
68 ഹ്മാദിഷു തൃണാേന്തഷു ഹൂേതഷു പരിവർതേത
ജേല ഭുവി തഥാകാേശ ജായമാനഃ പുനഃ പുനഃ
69 അബുധാനാം ഗതിസ് ത്വ് ഏഷാ ബുധാനാം അപി േമ ശൃണു
േയ ധർേമ േ യസി രതാ വിേമാക്ഷരതേയാ ജനാഃ
70 യദ് ഇദം േവദ വചനം കുരു കർമ ത്യേജതി ച
തസ്മാദ് ധർമാൻ ഇമാൻ സർവാൻ നാഭിമാനാത് സമാചേരത്
71 ഇജ്യാധ്യയന ദാനാനി തപഃ സത്യം ക്ഷമാ ദമഃ
അേലാഭ ഇതി മാർേഗാ ഽയം ധർമസ്യാഷ്ട വിധഃ തഃ
72 ത പൂർവശ് ചതുർവർഗഃ പിതൃയാനപേഥ സ്ഥിതഃ
കർതവ്യം ഇതി യത് കാര്യം നാഭിമാനാത് സമാചേരത്
73 ഉത്തേരാ േദവ യാനസ് തു സദ്ഭിർ ആചരിതഃ സദാ
അഷ്ടാംേഗൈനവ മാർേഗണ വിശുദ്ധാത്മാ സമാചേരത്
74 സമ്യക് സങ്കൽപസംബന്ധാത് സമ്യക് േച ിയനി ഹാത്
സമ്യഗ് തവിേശഷാച് ച സമ്യക് ച ഗുരു േസവനാത്
75 സമ്യഗ് ആഹാരേയാഗാച് ച സമ്യക് ചാധ്യയനാഗമാത്
സമ്യക് കർേമാപസംന്യാസാത് സമ്യക് ചിത്തനിേരാധനാത്
ഏവം കർമാണി കുർവന്തി സംസാരവിജിഗീഷവഃ
76 രാഗേദ്വഷവിനിർമുക്താ ഐശ്വര്യം േദവതാ ഗതാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 13 - 3 വനപർവം 12

രു ാഃ സാധ്യാസ് തഥാദിത്യാ വസേവാ ഽഥാശ്വിനാവ് അപി
േയാൈഗശ്വേര്യണ സംയുക്താ ധാരയന്തി ജാ ഇമാഃ
77 തഥാ ത്വം അപി കൗേന്തയ ശമം ആസ്ഥായ പുഷ്കലം
തപസാ സിദ്ധിം അന്വിച്ഛ േയാഗസിദ്ധിം ച ഭാരത
78 പിതൃമാതൃമയീ സിദ്ധിഃ ാപ്താ കർമമയീ ച േത
തപസാ സിദ്ധിം അന്വിച്ഛ കുർവേത തദ് അനു ഹാത്
79 സിദ്ധാ ഹി യദ് യദ് ഇച്ഛന്തി കുർവേത തദ് അനു ഹാത്
തസ്മാത് തപഃ സമാസ്ഥായ കുരുഷ്വാത്മ മേനാരഥം
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അധ്യായം 3

1 [വ്]
ശൗനേകൈനവം ഉക്തസ് തു കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പുേരാഹിതം ഉപാഗമ്യ ാതൃമേധ്യ ഽ വീദ് ഇദം
2 സ്ഥിതം മാനുയാന്തീേമ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
ന ചാസ്മി പാലേന ശേക്താ ബഹുദുഃഖസമന്വിതഃ
3 പരിത്യ ം ന ശേക്നാമി ദാനശക്തിശ് ച നാസ്തി േമ
കഥം അ മയാ കാര്യം ഭഗവാംസ് തദ് വീതു േമ
4 മുഹൂർതം ഇവ സ ധ്യാത്വാ ധർേമണാന്വിഷ്യ താം ഗതിം
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം ധൗേമ്യാ ധർമഭൃതാം വരഃ
5 പുരാ സൃഷ്ടനി ഭൂതാനി പീഡ്യേന്ത ധയാ ഭൃശം
തേതാ ഽനുകമ്പയാ േതഷാം സവിതാ സ്വപിതാ ഇവ
6 ഗേത്വാത്തരായണം േതേജാ രസാൻ ഉ ത്യ രശ്മിഭിഃ
ദക്ഷിണായനം ആവൃേത്താ മഹീം നിവിശേത രവിഃ
7 േക്ഷ ഭൂേത തതസ് തസ്മിന്ന് ഓഷധീർ ഓഷധീ പതിഃ
ദിവസ് േതജഃ സമു ത്യ ജനയാം ആസ വാരിണാ
8 നിഷിക്തശ് ച േതേജാഭിഃ സൂയേത ഭൂഗേതാ രവിഃ
ഓഷധ്യഃ ഷ സാ േമധ്യാസ് തദന്നം ാണിനാം ഭുവി
9 ഏവം ഭാനുമയം ഹ്യ് അന്നം ഭൂതാനാം ാണധാരണം
പിൈതഷ സർവഭൂതാനാം തസ്മാത് തം ശരണം ജ
10 രാജാേനാ ഹി മഹാത്മാേനാ േയാനികർമ വിേശാധിതാഃ
ഉദ്ധരന്തി ജാഃ സർവാസ് തപ ആസ്ഥായ പുഷ്കലം
11 ഭീേമന കാർതവീേര്യണ ൈവേന്യന നഹുേഷണ ച
തേപാേയാഗസമാധിൈസ്ഥർ ഉ താ ഹ്യ് ആപദഃ ജാഃ
12 തഥാ ത്വം അപി ധർമാത്മൻ കർമണാ ച വിേശാധിതഃ
തപ ആസ്ഥായ ധർേമണ ദ്വിജാതീൻ ഭര ഭാരത
13 ഏവം ഉക്തസ് തു ധൗേമ്യന തത് കാലസദൃശം വചഃ
ധർമരാേജാ വിശുദ്ധാത്മാ തപ ആതിഷ്ഠദ് ഉത്തമം
14 പുേഷ്പാപഹാൈരർ ബലിഭിർ അർചയിത്വാ ദിവാകരം
േയാഗം ആസ്ഥായ ധർമാത്മാ വായുഭേക്ഷാ ജിേത ിയഃ
ഗാംേഗയം വാര്യ് ഉപ ഷ്യ ാണായാേമന തസ്ഥിവാൻ
15 [ജ്]
കഥം കുരൂണാം ഋഷഭഃ സ തു രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
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വി ാർഥം ആരാധിതവാൻ സൂര്യം അദ്ഭുതവി മം
16 [വ്]
ശൃണുഷ്വാവഹിേതാ രാജഞ് ശുചിർ ഭൂത്വാ സമാഹിതഃ
ക്ഷണം ച കുരു രാേജ സർവം വക്ഷ്യാമ്യ് അേശഷതഃ
17 ധൗേമ്യന തു യഥ േ ാക്തം പാർഥായ സുമഹാത്മേന
നാമ്നാം അഷ്ട ശതം പുണ്യം തച് ഛൃണുഷ്വ മഹാമേത
18 സൂേര്യാ ഽര്യമാ ഭഗസ് ത്വഷ്ടാ പൂഷാർകഃ സവിതാ രവിഃ
ഗഭസ്തിമാൻ അജഃ കാേലാ മൃത ർ ധാതാ ഭാ കരഃ
19 പൃഥിവ്യ് ആപശ് ച േതജശ് ച ഖം വായുശ് ച പരായണം
േസാേമാ ബൃഹ തിഃ ശുേ ാ ബുേധാ ഽംഗാരക ഏവ ച
20 ഇേ ാ വിവസ്വ്വാൻ ദീപ്താംശുഃ ശുചിഃ ശൗരിഃ ശൈനശ്ചരഃ

ഹ്മാ വി ശ് ച രു ശ് ച േന്ദാ ൈവശ്വരേണാ യമഃ
21 ൈവദ േതാ ജാഠരശ് ചാഗിർ ഐന്ധനസ് േതജസാം പതിഃ
ധർമധ്വേജാ േവദ കർതാ േവദാംേഗാ േവദ വാഹനഃ
22 കൃതം േ താ ദ്വാപരശ് ച കലിഃ സർവാമരാ യഃ
കലാ കാഷ്ഠാ മുഹുർതാശ് ച പക്ഷാ മാസാ ഋതുസ് തഥാ
23 സംവത്സരകേരാ ഽശ്വത്ഥഃ കാലചേ ാ വിഭാവസുഃ
പുരുഷഃ ശാശ്വേതാ േയാഗീ വ്യക്താവ്യക്തഃ സനാതനഃ
24 േലാകാധ്യക്ഷഃ ജാധ്യേക്ഷാ വിശ്വകർമാ തേമാനുദഃ
വരുണഃ സാഗേരാ ഽംശുശ് ച ജീമൂേതാ ജീവേനാ ഽരിഹാ
25 ഭൂതാ േയാ ഭൂതപതിഃ സർവഭൂതനിേഷവിതഃ
മണിഃ സുവർേണാ ഭൂതാദിഃ കാമദഃ സർവേതാ മുഖഃ
26 ജേയാ വിശാേലാ വരദഃ ശീ ഗഃ ാണധാരണഃ
ധന്വന്തരിർ ധൂമേകതുർ ആദിേദേവാ ഽദിേതഃ സുതഃ
27 ദ്വാദശാത്മാരവിന്ദാക്ഷഃ പിതാ മാതാ പിതാമഹഃ
സ്വർഗദ്വാരം ജാ ദ്വാരം േമാക്ഷദ്വാരം ിവിഷ്ടപം
28 േദഹകർതാ ശാന്താത്മാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വേതാമുഖഃ
ചരാചരാത്മാ സൂക്ഷ്മാത്മാ ൈമേ ണ വപുഷാന്വിതഃ
29 ഏതദ് ൈവ കീർതനീയസ്യ സൂര്യൈസ്യവ മഹാത്മനഃ
നാമ്നാം അഷ്ട ശതം പുണ്യം ശേ േണാക്തം മഹാത്മനാ
30 ശ ാച് ച നാരദഃ ാേപ്താ ധൗമ്യശ് ച തദനന്തരം
ധൗമ്യാദ് യുധിഷ്ഠിരഃ ാപ്യ സർവാൻ കാമാൻ അവാപ്തവാൻ
31 സുരപിതൃഗണയക്ഷേസവിതം; ഹ്യ് അസുരനിശാചരസിദ്ധവന്ദിതം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 13 - 3 വനപർവം 15

വരകനകഹുതാശന ഭം; ത്വം അപി മനസ്യ് അഭിേധഹി ഭാ രം
32 സൂേര്യാദേയ യസ് തു സമാഹിതഃ പേഠത്; സപു ലാഭം ധനരത്നസഞ്ചയാൻ
ലേഭത ജാതിസ്മരതാം സദാ നരഃ; തിം ച േമധാം ച സ വിന്ദേത പരാം
33 ഇമം സ്തവം േദവവരസ്യ േയാ നരഃ; കീർതേയച് ഛുചി സുമനാഃ സമാഹിതഃ
സ മുച്യേത േശാകദവാഗ്നിസാഗരാൽ; ലേഭത കാമാൻ മനസാ യേഥപ്സിതാൻ
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അധ്യായം 4

1 [വ്]
തേതാ ദിവാകരഃ ീേതാ ദർശയാം ആസ പാണ്ഡവം
ദീപ്യമാനഃ സ്വവപുഷാ ജ്വലന്ന് ഇവ ഹുതാശനഃ
2 യത് േത ഽഭിലഷിതം രാജൻ സർവം ഏതദ് അവാപ്സ്യസി
അഹം അന്നം ദാസ്യാമി സപ്ത പഞ്ച ച േത സമാഃ
3 ഫലമൂലാമിഷം ശാകം സം തം യൻ മഹാനേസ
ചതുർവിധം തദന്നാദ്യം അക്ഷയ്യം േത ഭവിഷ്യതി
ധനം ച വിവിധം തുഭ്യം ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
4 ലബ്ധ്വാ വരം തു കൗേന്തേയാ ജലാദ് ഉത്തീര്യ ധർമവിത്
ജ ാഹ പാദൗ ധൗമ്യസ്യ ാതൄംശ് ചാസ്വജതാച തഃ
5 ൗപദ്യാ സഹ സംഗമ്യ പശ്യമാേനാ ഽഭ്യയാത് ഭുഃ
മഹാനേസ തദാന്നം തു സാധയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
6 സം തം സവം യാതി വന്യം അന്നം ചതുർവിധം
അക്ഷയ്യം വർധേത ചാന്നം േതന േഭാജയേത ദ്വിജാൻ
7 ഭുക്തവ ച വിേ ഷു േഭാജയിത്വാനുജാൻ അപി
േശഷം വിഘസ സഞ്ജ്ഞം തു പശ്ചാദ് ഭുങ്ക്േത യുധിഷ്ഠിരഃ
യുധിഷ്ഠിരം േഭാജയിത്വാ േശഷം അശ്നാതി പാർഷതീ
8 ഏവം ദിവാകരാത് ാപ്യ ദിവാകരസമദ തിഃ
കാമാൻ മേനാ ഽഭിലഷിതാൻ ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ ഭുഃ
9 പുേരാഹിത പുേരാഗാശ് ച തിഥി നക്ഷ പർവസു
യജ്ഞിയാർഥഃ വർതേന്ത വിധിമ മാണതഃ
10 തതഃ കൃതസ്വസ്ത്യയനാ ധൗേമ്യന സഹ പാണ്ഡവാഃ
ദ്വിജസംൈഘഃ പരിവൃതാഃ യയുഃ കാമ്യകം വനം
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അധ്യായം 5

1 [വ്]
വനം വിേഷ്ടഷ്വ് അഥ പാണ്ഡേവഷു; ജ്ഞാ ച സ് തപ്യമാേനാ ഽംബി 
േകയഃ
ധർമാത്മാനം വിദുരം അഗാധ ബുദ്ധിം; സുഖാസീേനാ വാക്യം ഉവാച രാജാ
2 ജ്ഞാ ച േത ഭാർഗവേസ്യവ ശുദ്ധാ; ധർമം ച ത്വം പരമം േവത്ഥ സൂക്ഷ്മം
സമശ് ച ത്വം സംമതഃ കൗരവാണാം; പഥ്യം ൈചഷാം മമ ൈചവ വീഹി
3 ഏവംഗേത വിദുര യദ് അദ്യ കാര്യം; പൗരാശ് േചേമ കഥം അസ്മാൻ ഭേജരൻ
േത ചാപ്യ് അസ്മാൻ േനാദ്ധേരയുഃ സമൂലാൻ; ന കാമേയ താംശ് ച വിനശ്യമാനാ
4 [വി]

ിഗർേതാ ഽയം ധർമമൂേലാ നേര ; രാജ്യം േചദം ധർമമൂലം വദന്തി
ധർേമ രാജൻ വർതമാനഃ സ്വശക്ത്യാ; പു ാൻ സർവാൻ പാഹി കുന്തീസുതാംശ്
ച
5 സ ൈവ ധർേമാ വി ലുപ്തഃ സഭായാം; പാപാത്മഭിഃ സൗബേലയ ധാൈനഃ
ആഹൂയ കുന്തീസുതം അക്ഷവത്യാം; പരാൈജഷീത് സത്യസന്ധം സുതസ് േത
6 ഏതസ്യ േത ദു ണീതസ്യ രാജഞ്; േശഷസ്യാഹം പരിപശ്യാമ്യ് ഉപായം
യഥാ പു സ് തവ കൗരവ്യ പാപാൻ; മുേക്താ േലാേക തിതിേഷ്ഠത സാധു
7 തദ് ൈവ സർവം പാ പു ാ ലഭന്താം; യത് തദ് രാജന്ന് അതിസൃഷ്ടം
ത്വയാസീത്
ഏഷ ധർമഃ പരേമാ യത് സ്വേകന; രാജാ തുേഷ്യൻ അൻ പരേസ്വഷു ഗൃേധ്യത്
8 ഏതത് കാര്യം തവ സർവ ധാനം; േതഷാം തുഷ്ടിഃ ശകുേനശ് ചാവമാനഃ
ഏവം േശഷം യദി പുേ ഷു േത സ്യാദ്; ഏതദ് രാജംസ് ത്വരമാണഃ കുരുഷ്വ
9 അൈഥതദ് ഏവം ന കേരാഷി രാജൻ; വം കുരൂണാം ഭവിതാ വിനാശഃ
ന ഹി േദ്ധാ ഭീമേസേനാ ഽർജുേനാ വാ; േശഷം കുര്യാച് ഛാ വാണാം
അനീേക
10 േയഷാം േയാദ്ധാ സവ്യസാചീ കൃതാേ ാ; ധനുർ േയഷാം പാണ്ഡിവം
േലാകസാരം
േയഷാം ഭീേമാ ബാഹുശാലീ ച േയാദ്ധാ; േതഷാം േലാേക കിം നു ന ാപ്യം
അസ്തി
11 ഉക്തം പൂർവം ജാതമാേ സുേത േത; മയാ യത് േത ഹിതം ആസീത്
തദാനീം
പു ം ത്യേജമം അഹിതം കുലേസ്യത്യ്; ഏതദ് രാജൻ ന ച തത് ത്വം ചകർഥ
ഇദാനീം േത ഹിതം ഉക്തം ന േചത് ത്വം; കർതാസി രാജൻ പരിതപ്താസി
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പശ്ചാത്
12 യദ്യ് ഏതദ് ഏവം അനുമന്താ സുതസ് േത; സ ീയമാണഃ പാണ്ഡൈവർ
ഏകരാജ്യം
താേപാ ന േത ൈവ ഭവിതാ ീതിേയാഗാത്; ത്വം േചൻ ന ഗൃഹ്ണാസി സുതം
സഹാൈയഃ
അഥാപേരാ ഭവതി ഹി തം നിഗൃഹ്യ; പാേണ്ഡാഃ പു ം കുരുഷ്വാധിപേത്യ
13 അജാതശ ർ ഹി വിമുക്തരാേഗാ; ധർേമേണമാം പൃഥിവീം ശാ രാജൻ
തേതാ രാജൻ പാർഥിവാഃ സർവ ഏവ; ൈവശ്യാ ഇവാസ്മാൻ ഉപതിഷ്ഠ സദ്യഃ
14 ദുേര്യാധനഃ ശകുനിഃ സൂതപു ഃ; ീത്യാ രാജൻ പാ പു ാൻ ഭജന്താം
ദുഃശാസേനാ യാചതു ഭീമേസനം; സഭാമേധ്യ പദസ്യാത്മജാം ച
15 യുധിഷ്ഠിരം ത്വം പരിസാന്ത്വയസ്വ; രാേജ്യ ൈചനം സ്ഥാപയസ്വാഭിപൂജ്യ
ത്വയാ പൃഷ്ഠഃ കിം അഹം അന്യദ് വേദയം; ഏതത് കൃത്വാ കൃതകൃേത്യാ ഽസി
രാജൻ
16 [ധൃ]
ഏതദ് വാക്യം വിദുര യത് േത സഭായാം; ഇഹ േ ാക്തം പാണ്ഡവാൻ ാപ്യ
മാം ച
ഹിതം േതഷാം അഹിതം മാമകാനാം; ഏതത് സർവം മമ േനാൈപതി േചതഃ
17 ഇദം ത്വ് ഇദാനീം കുത ഏവ നിശ്ചിതം; േതഷാം അർേഥ പാണ്ഡവാനാം യദ്
ആത്ഥ
േതനാദ്യ മേന്യ നാസി ഹിേതാ മേമതി; കഥം ഹി പു ം പാണ്ഡവാർേഥ
ത്യേജയം
18 അസംശയം േത ഽപി മൈമവ പു ാ; ദുേര്യാധനസ് തു മമ േദഹാത് സൂതഃ
സ്വം ൈവ േദഹം പരേഹേതാസ് ത്യേജതി; േകാ നു യാത് സമതാം
അന്വേവക്ഷൻ
19 സ മാ ജിഹ്മം വിദുര സർവം വീഷി; മാനം ച േത ഽഹം അധികം ധാരയാമി
യേഥച്ഛകം ഗച്ഛ വാ തിഷ്ഠ വാ ത്വം; സുസാന്ത്വ്യമാനാപ്യ് അസതീ ീ ജഹാതി
20 [വ്]
ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ ധൃതരാേ ാ ഽന്വപദ്യദ്; അന്തർ േവശ്മ സഹേസാത്ഥായ രാജൻ
േനദം അസ്തീത്യ് അഥ വിദുേരാ ഭാഷമാണഃ; സ ാ വദ് യ പാർഥ ബഭൂവുഃ
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അധ്യായം 6

1 [വ്]
പാണ്ഡവാസ് തു വേന വാസം ഉദ്ദിശ്യ ഭരതർഷഭാഃ

യയുർ ജാഹ്നവീ കൂലാത് കുരുേക്ഷ ം സഹാനുഗാഃ
2 സരസ്വതീ ദൃഷദ്വത്യൗ യമുനാം ച നിേഷവ്യ േത
യയുർ വേനൈനവ വനം സതതം പശ്ചിമാം ദിശം
3 തതഃ സരസ്വതീ കൂേല സേമഷു മരു ധന്വസു
കാമ്യകം നാമ ദദൃശുർ വനം മുനിജന ിയം
4 ത േത ന്യവസൻ വീരാ വേന ബഹുമൃഗദ്വിേജ
അന്വാസ്യമാനാ മുനിഭിഃ സാന്ത്വ്യമാനാശ് ച ഭാരത
5 വിദുരസ് ത്വ് അപി പാ നാം തദാ ദർശനലാലസഃ
ജഗാൈമക രേഥൈനവ കാമ്യകം വനം ഋദ്ധിവത്
6 തേതാ യാത്വാ വിദുരഃ കാനനം തച്; ഛീൈ ർ അൈശ്വർ വാഹിനാ
സ്യന്ദേനന
ദദർശാസീനം ധർമരാജം വിവിേക്ത; സാർധം ൗപദ്യാ ാതൃഭിർ ാഹ്മൈണ 
ശ് ച
7 തേതാ ഽപശ്യദ് വിദുരം തൂർണം ആരാദ്; അഭ്യായാന്തം സത്യസന്ധഃ സ രാജാ
അഥാ വീദ് ാതരം ഭീമേസനം; കിം നു ക്ഷത്താ വക്ഷ്യതി നഃ സേമത്യ
8 കച് ചിൻ നായം വചനാത് സൗബലസ്യ; സമാഹ്വാതാ േദവനാേയാപയാതി
കച് ചിത് ഃ ശകുനിർ നായുധാനി; േജഷ്യത്യ് അസ്മാൻപുനർ ഏവാക്ഷവ 
ത്യാം
9 സമാഹൂതഃ േകന ചിദ് ആ േവതി; നാഹം ശേക്താ ഭീമേസനാപയാതും
ഗാണ്ഡീേവ വാ സംശയിേത കഥം ചിദ്; രാജ്യ ാപ്തിഃ സംശയിതാ ഭേവൻ നഃ
10 തത ഉത്ഥായ വിദുരം പാണ്ഡേവയാഃ; ത്യഗൃഹ്ണൻ നൃപേത സർവ ഏവ
ൈതഃ സത്കൃതഃ സ ച താൻ ആജമീേഢാ; യേഥാചിതം പാ പു ാൻ
സേമയാത്
11 സമാശ്വസ്തം വിദുരം േത നരർഷഭാസ്; തേതാ ഽപൃച്ഛന്ന് ആഗമനായ േഹതും
സ ചാപി േതേഭ്യാ വിസ്തരതഃ ശശംസ; യഥാവൃേത്താ ധൃതരാേ ാ ഽഽംബിേകയഃ
12 [വി]
അേവാചൻ മാം ധൃതരാേ ാ ഽനുഗുപ്തം; അജാതശേ ാ പരിഗൃഹ്യാഭിപൂജ്യ
ഏവംഗേത സമതാം അബ്ഭ േപത്യ; പഥ്യം േതഷാം മമ ൈചവ വീഹി
13 മയാപ്യ് ഉക്തം യത് ക്ഷമം കൗരവാണാം; ഹിതം പഥ്യം ധൃതരാ സ്യ
ൈചവ
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തദ് ൈവ പഥ്യം തൻ മേനാ നാഭ ൈപതി; തതശ് ചാഹം ക്ഷമം അന്യൻ ന
മേന്യ
14 പരം േ യഃ പാണ്ഡേവയാ മേയാക്തം; ന േമ തച് ച തവാൻ ആംബിേക 
യഃ
യഥാതുരേസ്യവ ഹി പഥ്യം അന്നം; ന േരാചേത സ്മാസ്യ തദ് ഉച്യമാനം
15 ന േ യേസ നീയേത ഽജാതശേ ാ; ീ േ ാ ിയേസ്യവ ഗൃേഹ ദുഷ്ടാ

വൻ ന രുൈച്യ ഭരതർഷഭസ്യ; പതിഃ കുമാര്യാ ഇവ ഷഷ്ടിവർഷഃ
16 വം വിനാേശാ നൃപ കൗരവാണാം; ന ൈവ േ േയാ ധൃതരാ ഃ പൈരതി
യഥാ പർേണ പുഷ്കരേസ്യവ സിക്തം; ജലം ന തിേഷ്ഠത് പഥ്യം ഉക്തം തഥാ 
സ്മിൻ
17 തതഃ േദ്ധാ ധൃതരാേ ാ ഽ വീൻ മാം; യ ദ്ധാ ഭാരത ത യാഹി
നാഹം ഭൂയഃ കാമേയ ത്വാം സഹായം; മഹീം ഇമാം പാലയിതും പുരം വാ
18 േസാ ഽഹം ത്യേക്താ ധൃതരാേ ണ രാജംസ്; ത്വാം ശാസിതും ഉപയാതസ്
ത്വരാവാൻ
തദ് ൈവ സർവം യൻ മേയാക്തം സഭായാം; തദ് ധാര്യതാം യത് വക്ഷ്യാമി
ഭൂയഃ
19 േ ൈശസ് തീൈ ർ യുജ്യമാനഃ സപൈത്നഃ; ക്ഷമാം കുർവൻ കാലം
ഉപാസേത യഃ
സം വർധയൻ േസ്താകം ഇവാഗ്നിം ആത്മവാൻ; സ ൈവ ഭുങ്ക്േത പൃഥിവീം ഏക
ഏവ
20 യസ്യാവിഭക്തം വസു രാജൻ സഹാൈയസ്; തസ്യ ദുഃേഖ ഽപ്യ് അംശഭാജഃ
സഹായാഃ
സഹായാനാം ഏഷ സം ഹേണ ഽഭ പായഃ; സഹായാപ്തൗ പൃഥിവീ ാപ്തിം
ആഹുഃ
21 സത്യം േ ഷ്ഠം പാണ്ഡവ നി ലാപം; തുല്യം ചാന്നം സഹ േഭാജ്യം
സഹാൈയഃ
ആത്മാ ൈചഷാം അ േതാ നാതിവർേതദ്; ഏവംവൃത്തിർ വർധേത ഭൂമിപാലഃ
22 [യ്]
ഏവം കരിഷ്യാമി യഥാ വീഷി; പരാം ബുദ്ധിം ഉപഗമ്യാ മത്തഃ
യച് ചാപ്യ് അന്യദ് േദശകാേലാപപന്നം; തദ് ൈവ വാച്യം തത് കരിഷ്യാമി
കൃത്സ്നം
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അധ്യായം 7

1 [വ്]
ഗേത തു വിദുേര രാജന്ന് ആ മം പാണ്ഡവാൻ തി
ധൃതരാേ ാ മഹാ ാജ്ഞഃ പര്യതപ്യത ഭാരത
2 സ സഭാ ദ്വാരം ആഗമ്യ വിദുര സ്മര േമാഹിതഃ
സമക്ഷം പാർഥിേവ ാണാം പപാതാവിഷ്ട േചതനഃ
3 സ തു ലബ്ധ്വാ പുനഃ സഞ്ജ്ഞാം സമുത്ഥായ മഹീതലാത്
സമീേപാപസ്ഥിതം രാജാ സഞ്ജയം വാക്യം അ വീത്
4 ാതാ മമ സുഹൃച് ൈചവ സാക്ഷാദ് ധർമ ഇവാപരഃ
തസ്യ ത്വാദ്യ സുഭൃശം ഹൃദയം ദീര്യതീവ േമ
5 തം ആനയസ്വ ധർമജ്ഞം മമ ാതരം ആശു ൈവ
ഇതി വൻ സ നൃപതിഃ കരുണം പര്യേദവയത്
6 പശ്ചാത് താപാഭിസന്തേപ്താ വിദുര സ്മാര കർശിതഃ

ാതൃേസ്നഹാദ് ഇദം രാജൻ സഞ്ജയം വാക്യം അ വീത്
7 ഗച്ഛ സഞ്ജയ ജാനീഹി ാതരം വിദുരം മമ
യദി ജീവതി േരാേഷണ മയാ പാേപന നിർധുതഃ
8 ന ഹി േതന മമ ാ ാ സുസൂക്ഷ്മം അപി കിം ചന
വ്യലീകം കൃതപൂർവം േമ ാേജ്ഞനാമിത ബുദ്ധിനാ
9 സ വ്യലീകം കഥം ാേപ്താ മത്തഃ പരമബുദ്ധിമാൻ
ന ജന്യാജ് ജീവിതം ാജ്ഞസ് തം ഗച്ഛാനയ സഞ്ജയ
10 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ രാജ്ഞസ് തം അനുമാന്യ ച
സഞ്ജേയാ ബാഢം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാ വത് കാമ്യകം വനം
11 േസാ ഽചിേരണ സമാസാദ്യ തദ് വനം യ പാണ്ഡവാഃ
രൗരവാജിനസംവീതം ദദർശാഥ യുധിഷ്ഠിരം
12 വിദുേരണ സഹാസീനം ാഹ്മൈണശ് ച സഹ ശഃ

ാതൃഭിശ് ചാഭിസംഗുപ്തം േദൈവർ ഇവ ശത തും
13 യുധിഷ്ഠിരം അഥാേഭ്യത്യ പൂജയാം ആസ സഞ്ജയഃ
ഭീമാർജുനയമാംശ് ചാപി തദ് അർഹം ത്യപദ്യത
14 രാജ്ഞാ പൃഷ്ടഃ സ കുശലം സുഖാസീനശ് ച സഞ്ജയഃ
ശശംസാഗമേന േഹതും ഇദം ൈചവാ വീദ് വചഃ
15 രാജാ സ്മരതി േത ക്ഷത്തർ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
തം പശ്യ ഗത്വാ ത്വം ക്ഷി ം സഞ്ജീവയ ച പാർഥിവം
16 േസാ ഽനുമാന്യ നരേ ഷ്ഠാൻ പാണ്ഡവാൻ കുരുനന്ദനാൻ
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നിേയാഗാദ് രാജസിംഹസ്യ ഗ ം അർഹസി മാനദ
17 ഏവം ഉക്തസ് തു വിദുേരാ ധീമാൻ സ്വജനവത്സലഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുമേത പുനർ ആയാദ് ഗജാഹ്വയം
18 തം അ വീൻ മഹാ ാജ്ഞം ധൃതരാ ഃ താപവാൻ
ദിഷ്ട്യാ ാേപ്താ ഽസി ധർമജ്ഞ ദിഷ്ട്യാ സ്മരസി േമ ഽനഘ
19 അദ്യ രാ ൗ ദിവാ ചാഹം ത്വത്കൃേത ഭരതർഷഭ

ജാഗേര പപശ്യാമി വിചി ം േദഹം ആത്മനഃ
20 േസാ ഽങ്കം ആദായ വിദുരം മൂർധ്ന്യ് ഉപാ ായ ൈചവ ഹ
ക്ഷമ്യതാം ഇതി േചാവാച യദ് ഉേക്താ ഽസി മയാ രുഷാ
21 [വി]
ക്ഷാന്തം ഏവ മയാ രാജൻ ഗുരുർ നഃ പരേമാ ഭവാൻ
തഥാ ഹ്യ് അസ്മ്യ് ആഗതഃ ക്ഷി ം ത്വദ്ദർശനപരായണഃ
22 ഭവന്തി ഹി നരവ്യാ പുരുഷാ ധർമേചതസഃ
ദീനാഭിപാതിേനാ രാജൻ നാ കാര്യാ വിചാരണാ
23 പാേണ്ഡാഃ സുതാ യാദൃശാ േമ താദൃശാ േമ സുതാസ് തവ
ദീനാ ഇതി ഹി േമ ബുദ്ധിർ അഭിപന്നാദ്യ താൻ ർപതി
24 [വ്]
അേന്യാന്യം അനുനീൈയവം ാതരൗ തൗ മഹാദ തീ
വിദുേരാ ധൃതരാ ശ് ച േലഭാേത പരമാം മുദം
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അധ്യായം 8

1 [വ്]
ത്വാ ച വിദുരം ാപ്തം രാജ്ഞാ ച പരിസാന്ത്വിതം

ധൃതരാ ാത്മേജാ രാജാ പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
2 സ സൗബലം സമാനായ്യ കർണ ദുഃശാസനാവ് അപി
അ വീദ് വചനം രാജാ വിശ്യാബുദ്ധിജം തമഃ
3 ഏഷ പ്ത്യഗേതാ മ ീ ധൃതരാ സ്യ സംമതഃ
വിദുരഃ പാ പു ാണാം സുഹൃദ് വിദ്വാൻ ഹിേത രതഃ
4 യാവദ് അസ്യ പുനർ ബുദ്ധിം വിദുേരാ നാപകർഷതി
പാണ്ഡവാനയേന താവൻ മ യധ്വം ഹിതം മമ
5 അഥ പശ്യാമ്യ് അഹം പാർഥാൻ ാപ്താൻ ഇഹ കഥം ചന
പുനഃ േശാഷം ഗമിഷ്യാമി നിരാസുർ നിരവ ഹഃ
6 വിഷം ഉദ്ബന്ധനം വാപി ശ ം അഗ്നി േവശനം
കരിേഷ്യ ന ഹി താൻ ഋദ്ധാൻ പുനർ ം ഇേഹാത്സേഹ
7 [ഷ]
കിം ബാലിഷാം മതിം രാജന്ന് ആസ്ഥിേതാ ഽസി വിശാം പേത
ഗതാസ് േത സമയം കൃത്വാ ൈനതദ് ഏവം ഭവിഷ്യതി
8 സത്യവാേക്യ സ്ഥിതാഃ സർേവ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
പിതുസ് േത വചനം താത ന ഹീഷ്യന്തി കർഹി ചിത്
9 അഥ വാ േത ഹീഷ്യന്തി പുനർ ഏഷ്യന്തി വാ പുരം
നിരസ്യ സമയം ഭൂയഃ പേണാ ഽസ്മാകം ഭവിഷ്യതി
10 സർേവ ഭവാേമാ മധ്യസ്ഥാ രാജ്ഞശ് ഛന്ദാനുവർതിനഃ
ഛി ം ബഹു പശ്യന്തഃ പാണ്ഡവാനാം സുസംവൃതാഃ
11 [ദുഹ്]
ഏവം ഏതൻ മഹാ ാജ്ഞ യഥാ വദസി മാതുല
നിത്യം ഹി േമ കഥയതസ് തവ ബുദ്ധിർ ഹി േരാചേത
12 [കർ]
കാമം ഈക്ഷാമേഹ സർേവ ദുേര്യാധന തേവപ്സിതം
ഐകമത്യം ഹി േനാ രാജൻ സർേവഷാം ഏവ ലക്ഷ്യേത
13 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
നാതിഹൃഷ്ടമനാഃ ക്ഷി ം അഭവത് സ പരാങ്മുഖഃ
14 ഉപലഭ്യ തതഃ കർേണാ വിവൃത്യ നയേന ശുേഭ
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േരാഷാദ് ദുഃശാസനം ൈചവ സൗബേലയം ച താവ് ഉഭൗ
15 ഉവാച പരമ ദ്ധ ഉദ്യമ്യാത്മാനം ആത്മനാ
അേഹാ മമ മതം യത് തൻ നിേബാധത നരാധിപാഃ
16 ിയം സർേവ ചികീർഷാേമാ രാജ്ഞഃ കിങ്കരപാണയഃ
ന ചാസ്യ ശ മഃ സർേവ ിേയ സ്ഥാതും അത ിതാഃ
17 വയം തു ശ ാണ്യ് ആദായ രഥാൻ ആസ്ഥായ ദംശിതാഃ
ഗച്ഛാമഃ സഹിതാ ഹ ം പാണ്ഡവാൻ വനേഗാചരാൻ
18 േതഷു സർേവഷു ശാേന്തഷു ഗേതഷ് അവിദിതാം ഗതിം
നിർവിവാദാ ഭവിഷ്യന്തി ധാർതരാ ാസ് തഥാ വയം
19 യാവദ് ഏവ പരിദ നാ യാവച് േഛാകപരായണാഃ
യാവൻ മി വിഹീനാശ് ച താവച് ഛക്യാ മതം മമ
20 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ പൂജയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
ബാഢം ഇത്യ് ഏവ േത സർേവ ത ചുഃ സൂതജം തദാ
21 ഏവം ഉക്ത്വാ തു സ്ര ദ്ധാ രൈഥഃ സർേവ പൃഥക് പൃഥക്
നിര്യയുഃ പാണ്ഡവാൻ ഹ ം സംഘശഃ കൃതനിശ്ചയാഃ
22 താൻ സ്ഥിതാൻ പരിജ്ഞായ കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ് തദാ
ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ ദൃഷ്ട്വാ ദിേവ്യന ച ഷാ
23 തിഷിധ്യാഥ താൻ സർവാൻ ഭഗവാംൽ േലാകപൂജിതഃ

ജ്ഞാ ച ഷം ആസീനം ഉവാചാേഭ്യത്യ സത്വരഃ
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അധ്യായം 9

1 [വ്യ്]
ധൃതരാ മഹാ ാജ്ഞ നിേബാധ വചനം മമ
വക്ഷ്യാമി ത്വാ കൗരവാണാം സർേവഷാം ഹിതം ഉത്തമം
2 ന േമ ിയം മഹാബാേഹാ യദ് ഗതാഃ പാണ്ഡവാ വനം
നികൃത്യാ നിർജിതാശ് ൈചവ ദുേര്യാധന വശാനുൈഗഃ
3 േത സ്മരന്തഃ പരിേ ശാൻ വർേഷ പൂർേണ േയാദേശ
വിേമാക്ഷ്യന്തി വിഷം ദ്ധാഃ കരേവേയഷു ഭാരത
4 തദ് അയം കിം നു പാപാത്മാ തവ പു ഃ സുമന്ദധീഃ
പാണ്ഡവാൻ നിത്യസ്ര േദ്ധാ രാജ്യേഹേതാർ ജിഘാംസതി
5 വാര്യതാം സാധ്വ് അയം മൂഢഃ ശമം ഗച്ഛതു േത സുതഃ
വനസ്ഥാംസ് താൻ അയം ഹ ം ഇച്ഛൻ ാൈണർ വിേമാക്ഷ്യേത
6 യഥാഹ വിദുരഃ ാേജ്ഞാ യഥാ ഭീേഷ്മാ യഥാ വയം
യഥാ കൃപശ് ച േ ാണശ് ച തഥാ സാധു വിധീയതാം
7 വി േഹാ ഹി മഹാ ാജ്ഞ സ്വജേനന വിഗർഹിതഃ
അധാർമ്യം അയശസ്യം ച മാ രാജൻ തിപദ്യഥാഃ
8 സമീക്ഷാ യാദൃശീ ഹ്യ് അസ്യ പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
ഉേപക്ഷ്യമാണാ സാ രാജൻ ഹമാന്തം അനയം േശത്
9 അഥ വായം സുമന്ദാത്മാ വനം ഗച്ഛതു േത സുതഃ
പാണ്ഡൈവഃ സഹിേതാ രാജന്ന് ഏക ഏവാസഹായ വാൻ
10 തതഃ സംസർഗജഃ േസ്നഹഃ പു സ്യ തവ പാണ്ഡൈവഃ
യദി സ്യാത് കൃതകാേര്യാ ഽദ്യ ഭേവസ് ത്വം മനുേജശ്വര
11 അഥ വാ ജായമാനസ്യ യച് ഛീലം അനുജായേത

യേത തൻ മഹാരാജ നാമൃതസ്യ് അപസർപതി
12 കഥം വാ മന്യേത ഭീേഷ്മാ േ ാേണാ വാ വിദുേരാ ഽപി വാ
ഭവാൻ വാ ക്ഷമം കാര്യം പുരാ ചാർേഥാ ഽതിവർതേത
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അധ്യായം 10

1 [ധൃ]
ഭഗവൻ നാഹം അപ്യ് ഏതദ് േരാചേയ ദ തസംസ്തവം
മേന്യ തദ് വിധിനാ മ്യ കാരിേതാ ഽസ്മീതി ൈവ മുേന
2 ൈനതദ് േരാചയേത ഭീേഷ്മാ ന േ ാേണാ വിദുേരാ ന ച
ഗാന്ധാരീ േനച്ഛതി ദ തം തച് ച േമാഹാത് വർതിതം
3 പരിത്യ ം ന ശേക്നാമി ദുേര്യാധനം അേചതനം
പു േസ്നേഹന ഭഗവഞ് ജാനന്ന് അപി യത ത
4 [വ്യ്]
ൈവചി വീര്യനൃപേത സത്യം ആഹ യഥാ ഭവാൻ
ദൃഢം േവദ്മി പരം പു ം പരം പു ാൻ ന വിദ്യേത
5 ഇേ ാ ഽപ്യ് അ നിപാേതന സുരഭ്യാ തിേബാധിതഃ
അൈന്യഃ സമൃൈദ്ധർ അപ്യ് അർൈഥർ ന സുതാദ് വിദ്യേത പരം
6 അ േത വർതയിഷ്യാമി മഹദ് ആഖ്യാനം ഉത്തമം
സുരഭ്യാശ് ൈചവ സംവാദം ഇ സ്യ ച വിശാം പേത
7 ിവിഷ്ടപഗതാ രാജൻ സുരഭിഃ ാരുദത് കില
ഗവാം മാത പുരാ താത താം ഇേ ാ ഽന്വകൃപായത
8 [ഇൻ]
കിം ഇദം േരാദിഷി ശുേഭ കച് ചിത് േക്ഷമം ദിവൗകസാം
മാനുേഷഷ്വ് അഥ വാ േഗാഷു ൈനതദ് അൽപം ഭവിഷ്യതി
9 [സു]
വിനിപാേതാ ന വഃ കശ് ചിദ് ദൃശ്യേത ിദശാധിപ
അഹം തു പു ം േശാചാമി േതന േരാദിമി കൗശിക
10 പൈശ്യനം കർഷകം രൗ ം ദുർബലം മമ പു കം

േതാേദനാഭിനിഘ്നന്തം ലാംഗേലന നിപീഡിതം
11 ഏതം ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ന്തം വധ്യമാനം സുരാധിപ
കൃപാവിഷ്ടാസ്മി േദേവ മനശ് േചാദ്വിജേത മമ
12 ഏകസ് ത ബേലാേപേതാ ധുരം ഉദ്വഹേത ഽധികാം
അപേരാ ഽൽപബല ാണഃ കൃേശാ ധമനി സന്തതഃ
കൃ ാദ് ഉദ്വഹേത ഭാരം തം ൈവ േശാചാമി വാസവ
13 വധ്യമാനഃ േതാേദന തുദ്യമാനഃ പുനഃ പുനഃ
ൈനവ ശേക്നാമി തം ഭാരം ഉേദ്വാഢും പശ്യ വാസവ
14 തേതാ ഽഹം തസ്യ ദുഃഖാർതാ വിരൗമി ഭൃശദുഃഖിതാ
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അ ണ്യ് ആവർതയന്തീ ച േന ാഭ്യാം കരുണായതീ
15 [ഇൻ]
തവ പു സഹേ ഷു പീഡ്യമാേനഷു േശാഭേന
കിം കൃപായിതം അസ്ത്യ് അ പു ഏേകാ ഽ പീഡ്യേത
16 [സു]
യദി പു സഹ ം േമ സർവ സമം ഏവ േമ
ദീനസ്യ തു സതഃ ശ പു സ്യാഭ്യധികാ കൃപാ
17 [വ്യ്]
തദ് ഇ ഃ സുരഭീ വാക്യം നിശമ്യ ഭൃശവിസ്മിതഃ
ജീവിേതനാപി കൗരവ്യ േമേന ഽഭ്യധികം ആത്മജം
18 വവർഷ ച തൈ വ സഹസാ േതായം ഉൽബണം
കർഷകസ്യാചരൻ വിഘ്നം ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
19 തദ് യഥാ സുരഭിഃ ാഹ സമം ഏവാ േമ തഥാ
സുേതഷു രാജൻ സർേവഷു ദീേനഷ്വ് അഭ്യധികാ കൃപാ
20 യാദൃേശാ േമ സുതഃ പ സ് താദൃേശാ േമ ഽസി പു ക
വിദുരശ് ച മഹാ ാജ്ഞഃ േസ്നഹാദ് ഏതദ് മീമ്യ് അഹം
21 ചിരായ തവ പു ാണാം ശതം ഏകശ് ച പാർഥിവ
പാേണ്ഡാഃ പൈഞ്ചവ ലക്ഷ്യേന്ത േത ഽപി മന്ദാഃ സുദുഃഖിതാഃ
22 കഥം ജീേവയുർ അത്യന്തം കഥം വർേധയുർ ഇത്യ് അപി
ഇതി ദീേനഷു പാർേഥഷു മേനാ േമ പരിതപ്യേത
23 യദി പാർഥിവ കൗരവ്യാഞ് ജീവമാനാൻ ഇേഹച്ഛസി
ദുേര്യാധനസ് തവ സുതഃ ശമം ഗച്ഛതു പാണ്ഡൈവഃ
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അധ്യായം 11

1 [ധൃ]
ഏവം ഏതൻ മഹാ ാജ്ഞ യഥാ വദസി േനാ മുേന
അഹം ൈചവ വിജാനാമി സർേവ േചേമ നരാധിപാഃ
2 ഭവാംസ് തു മന്യേത സാധു യത് കുരൂണാം സുേഖാദയം
തദ് ഏവ വിദുേരാ ഽപ്യ് ആഹ ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച മാം മുേന
3 യദി ത്വ് അഹം അനു ാഹ്യഃ കൗരേവഷു ദയാ യദി
അനുശാധി ദുരാത്മാനം പു ം ദുേര്യാധനം മമ
4 [വ്യ്]
അയം ആയാതി ൈവ രാജൻ ൈമേ േയാ ഭവഗാൻ ഋഷിഃ
അന്വീയ പാണ്ഡവാൻ ാതൄൻ ഇൈഹവാസ്മദ് ദിദൃക്ഷയാ
5 ഏഷ ദുേര്യാധനം പു ം തവ രാജൻ മഹാൻ ഋഷിഃ
അനുശാസ്താ യഥാന്യായം ശമായാസ്യ കുലസ്യ േത
6 യാദ് യദ് ഏഷ രാേജ തത് കാര്യം അവിശങ്കയാ
അ ിയായാം ഹി കാര്യസ്യ പു ം േത ശപ്സ്യേത രുഷാ
7 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ യയൗ വ്യാേസാ ൈമേ യഃ ത്യദൃശ്യത
പൂജയാ തിജ ാഹ സപു സ് തം നരാധിപഃ
8 ദത്ത്വാർഘ്യാദ്യാഃ ിയാഃ സർവാ വി ാന്തം മുനിപുംഗവം

േയണാ വീദ് രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
9 സുേഖനാഗമനം കച് ചിദ് ഭഗവൻ കുരുജാംഗേല
കച് ചിത് കുശലിേനാ വീരാ ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
10 സമേയ സ്ഥാതും ഇച്ഛന്തി കച് ചിച് ച പുരുഷർഷഭാഃ
കച് ചിത് കുരൂണാം സൗ ാ ം അവ ച്ഛന്നം ഭവിഷ്യതി
11 [ൈമ]
തീർഥയാ ാം അനു ാമൻ ാേപ്താ ഽസ്മി കുരുജാംഗലം
യദൃച്ഛയാ ധർമരാജം ദൃഷ്ടവാൻ കാമ്യേക വേന
12 തം ജടാജിനസംവീതം തേപാവനനിവാസിനം
സമാജ ർ മഹാത്മാനം ം മുനിഗണാഃ േഭാ
13 ത ാ ൗഷം മഹാരാജ പു ാണാം തവ വി മം
അനയം ദ തരൂേപണ മഹാപാപം ഉപസ്ഥിതം
14 തേതാ ഽഹം ത്വാം അനു ാപ്തഃ കൗരവാണാം അേവക്ഷയാ
സദാ ഹ്യ് അഭ്യധികഃ േസ്നഹഃ ീതിശ് ച ത്വയി േമ േഭാ
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15 ൈനതദ് ഔപയികം രാജംസ് ത്വയി ഭീേഷ്മ ച ജീവതി
യദ് അേന്യാേന്യന േത പു ാ വിരുധ്യേന്ത നരാധിപ
16 േമഢീ ഭൂതഃ സ്വയം രാജൻ നി േഹ ർപ േഹ ഭവാൻ
കിമർഥം അനയം േഘാരം ഉത്പതന്തം ഉേപക്ഷേസ
17 ദസ നാം ഇവ യദ്വൃത്തം സഭായാം കുരുനന്ദന
േതന ന ാജേസ രാജംസ് താപസാനാം സമാഗേമ
18 [ൈവ]
തേതാ വ്യാവൃത്യ രാജാനം ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ ൈമേ േയാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
19 ദുേര്യാധന മഹാബാേഹാ നിേബാധ വദതാം വര
വചനം േമ മഹാ ാജ്ഞ വേതാ യദ് ധിതം തവ
20 മാ ഹഃ പാണ്ഡവാൻ രാജൻ കുരുഷ്വ ഹിതം ആത്മനഃ
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച േലാകസ്യ ച നരർഷഭ
21 േത ഹി സർേവ നരവ്യാ ാഃ ശൂരാ വി ാന്തേയാധിനഃ
സർേവ നാഗായുത ാണാ വ സംഹനനാ ദൃഢാഃ
22 സത്യ തപരാഃ സർേവ സർേവ പുരുഷമാനിനഃ
ഹന്താേരാ േദവശ ണാം രക്ഷസാം കാമരൂപിണാം
ഹിഡിംബബകമുഖ്യാനാം കിർമീരസ്യ ച രക്ഷസഃ
23 ഇതഃ ച്യവതാം രാ ൗ യഃ സ േതഷാം മഹാത്മനാം
ആവൃത്യ മാർഗം രൗ ാത്മാ തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
24 തം ഭീമഃ സമര ാഘീ ബേലന ബലിനാം വരഃ
ജഘാന പശുമാേരണ വ്യാ ഃ മൃഗം യഥാ
25 പശ്യ ദിഗ് വിജേയ രാജൻ യഥാ ഭീേമന പാതിതഃ
ജരാസേന്ധാ മേഹഷ്വാേസാ നാഗായുത ബേലാ യുധി
26 സംബന്ധീ വാസുേദവശ് ച േയഷാം ശ്യാലശ് ച പാർഷതഃ
കസ് താൻ യുധി സമാസീത ജരാമരണവാൻ നരഃ
27 തസ്യ േത ശമ ഏവാ പാണ്ഡൈവർ ഭരതർഷഭ
കുരു േമ വചനം രാജൻ മാ മൃത വശം അന്വഗാഃ
28 ഏവം തു വതസ് തസ്യ ൈമേ യസ്യ വിശാം പേത
ഊരും ഗജകരാകാരം കേരണാഭിജഘാന സഃ
29 ദുേര്യാധനഃ സ്മിതം കൃത്വാ ചരേണനാലിഖൻ മഹീം
ന കിം ചിദ് ഉക്ത്വാ ദുേര്യാധാസ് തസ്ഥൗ കിം ചിദ് അവാങ്മുഖഃ
30 തം അശു ഷമാണം തു വിലിഖന്തം വസുന്ധരാം
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ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധനം രാജൻ ൈമേ യം േകാപ ആവിശത്
31 സ േകാപവശം ആപേന്നാ ൈമേ േയാ മുനിസത്തമഃ
വിധിനാ സ യുക്തശ് ച ശാപായാസ്യ മേനാ ദേധ
32 തതഃ സ വാര്യ് ഉപ ശ്യ േകാപസംരക്ത േലാചനഃ
ൈമേ േയാ ധാർതരാ ം തം അശപദ് ദുഷ്ടേചതസം
33 യസ്മാത് ത്വം മാം അനാദൃത്യ േനമാം വാചം ചികീർഷസി
തസ്മാദ് അസ്യാഭിമാനസ്യ സദ്യഃ ഫലം അവാ ഹി
34 ത്വദ് അഭിേ ാഹ സംയുക്തം യുദ്ധം ഉത്പത്സ്യേത മഹത്
യ ഭീേമാ ഗദാപാൈതസ് തേവാരും േഭത്സ്യേത ബലീ
35 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്ത വചേന ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ

സാദയാം ആസ മുനിം ൈനതദ് ഏവം ഭേവദ് ഇതി
36 [ൈമ]
ശമം യാസ്യതി േചത് പു സ് തവ രാജൻ യഥാതഥാ
ശാേപാ ന ഭവിതാ താത വിപരീേത ഭവിഷ്യതി
37 [ൈവ]
സ വിലക്ഷസ് തു രാേജ ദുേര്യാധന പിതാ തദാ
ൈമേ യം ാഹ കിർമീരഃ കഥം ഭീേമന പാതിതഃ
38 [ൈമ]
നാഹം വക്ഷ്യാമ്യ് അസൂരാ േത ന േത ശു ഷേത സുതഃ
ഏഷ േത വിദുരഃ സർവം ആഖ്യാസ്യതി ഗേത മയി
39 [ൈവ]
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ൈമേ യഃ ാതിഷ്ഠത യഥാഗതം
കിർമീരവധസംവിേഗ്നാ ബഹിർ ദുേര്യാധേനാ ഽഗമത്
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അധ്യായം 12

1 [ധൃ]
കിർമീരസ്യ വധം ക്ഷത്തഃ േ ാതും ഇച്ഛാമി കഥ്യതാം
രക്ഷസാ ഭീമേസനസ്യ കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
2 [വി]
ശൃണു ഭീമസ്യ കർേമദം അതിമാനുഷ കർമണഃ

തപൂർവം മയാ േതഷാം കഥാേന്തഷു പുനഃ പുനഃ
3 ഇതഃ യാതാ രാേജ പാണ്ഡവാ ദ തനിർജിതാഃ
ജ സ് ിഭിർ അേഹാരാൈ ഃ കാമ്യകം നാമ തദ് വനം
4 രാ ൗ നിശീേഥ സ്വാഭീേല ഗേത ഽർഥസമേയ നൃപ

ചാേര പുരുഷാദാനാം രക്ഷസാം ഭീമകർമണാം
5 തദ് വനം താപസാ നിത്യം േശഷാശ് ച വനചാരിണഃ
ദൂരാത് പരിഹരന്തി സ്മ പുരുഷാദ് അഭയാത് കില
6 േതഷാം വിശതാം ത മാർഗം ആവൃത്യ ഭാരത
ദീപ്താക്ഷം ഭീഷണം രക്ഷഃ േസാൽമുകം ത്യദൃശ്യത
7 ബാഹൂ മഹാന്തൗ കൃത്വാ തു തഥാസ്യം ച ഭയാനകം
സ്ഥിതം ആവൃത്യ പന്ഥാനം േയന യാന്തി കുരൂദ്വഹാഃ
8 ദഷ്ടൗഷ്ഠ ദം ം താ ാക്ഷം ദീേപ്താർധ്വ ശിേരാരുഹം
സാർകരശ്മിതഡിച് ച ം സബലാകം ഇവാംബുദം
9 സൃജന്തം രാക്ഷസീം മായാം മഹാരാവ വിരാവിണം
മുഞ്ചന്തം വിപുലം നാദം സേതായം ഇവ േതായദം
10 തസ്യ നാേദന സ സ്താഃ പക്ഷിണഃ സർവേതാദിശം
വിമുക്തനാദാഃ സേമ്പതുഃ സ്ഥലജാ ജലൈജഃ സഹ
11 സ ത മൃഗദ്വീപിമഹിഷർക്ഷ സമാകുലം
തദ് വനം തസ്യ നാേദന സ സ്ഥിതം ഇവാഭവത്
12 തേസ്യാരുവാതാഭിഹതാ താ പല്ലവ ബാഹവഃ
വിദൂര ജാതാശ് ച ലതാഃ സമാൽശിഷ്യന്ത പാദപാൻ
13 തസ്മിൻ ക്ഷേണ ഽഥ വവൗ മാരുേതാ ഭൃശദാരുണഃ
രജസാ സംവൃതം േതന നഷ്ടർഷ്കം അഭവൻ നഭഃ
14 പഞ്ചാനാം പാ പു ാണാം അവിജ്ഞാേതാ മഹാരിപുഃ
പഞ്ചാനാം ഇ ിയാണാം തു േശാകേവഗ ഇവാതുലഃ
15 സ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാൻ ദൂരാത് കൃഷ്ണാജിനസമാവൃതാൻ
ആവൃേണാത് തദ് വനദ്വാരം ൈമനാക ഇവ പർവതഃ
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16 തം സമാസാദ്യ വി സ്താ കൃഷ്ണാ കമലേലാചനാ
അദൃഷ്ടപൂർവം സ ാസാൻ ന്യമീലയത േലാചേന
17 ദുഃശാസന കേരാ ഷ്ടവി കീർണശിേരാരുഹാ
പഞ്ച പർവതമധ്യസ്ഥാ നദീവാകുലതാം ഗതാ
18 േമാമുഹ്യമാനാം താം ത ജഗൃഹുഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
ഇ ിയാണി സക്താനി വിഷേയഷു യഥാ രതിം
19 അഥ താം രാക്ഷസീം മായാം ഉത്ഥിതാം േഘാരദർശനാം
രേക്ഷാൈഘ്നർ വിവിൈധർ മൈ ർ ധൗമ്യഃ സമ്യക് േയാജിൈതഃ
പശ്യതാം പാ പു ാണാം നാശയാം ആസ വീര്യവാൻ
20 സ നഷ്ടമാേയാ ഽതിബലഃ േ ാധവിസ്ഫാരിേതക്ഷണഃ
കാമമൂർതി ധരഃ ഃ കാലകൽേപാ വ്യദൃശ്യത
21 തം ഉവാച തേതാ രാജാ ദീർഘ േജ്ഞാ യുധിഷ്ഠിരഃ
േകാ ഭവാൻ കസ്യ വാ കിം േത ിയതാം കാര്യം ഉച്യതാം
22 ത വാചാഥ തദ് രേക്ഷാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
അഹം ബകസ്യ ൈവ ാതാ കിർമീര ഇതി വി തഃ
23 വേന ഽസ്മിൻ കാമ്യേക ശൂേന്യ നിവസാമി ഗതജ്വരഃ
യുധി നിർജിത്യ പുരുഷാൻ ആഹാരം നിത്യം ആചരൻ
24 േക യൂയം ഇഹ സ ാപ്താ ഭക്ഷ്യഭൂതാ മമാന്തികം
യുധി നിർജിത്യ വഃ സർവാൻ ഭക്ഷയിേഷ്യ ഗതജ്വരഃ
25 യുധിഷ്ഠിരസ് തു തച് ത്വാ വചസ് തസ്യ ദുരാത്മനഃ
ആചചേക്ഷ തതഃ സർവം േഗാ നാമാദി ഭാരത
26 പാണ്ഡേവാ ധർമരാേജാ ഽഹം യദി േത േ ാ ം ആഗതഃ
സഹിേതാ ാതൃഭിഃ സർൈവർ ഭീമേസനാർജുനാദിഭിഃ
27 ഹൃതരാേജ്യാ വേനവാസം വ ം കൃതം ഇതസ് തതഃ
വനം അഭ്യാഗേതാ േഘാരം ഇദം തവ പരി ഹം
28 കിർമീരസ് ത്വ് അ വീദ് ഏനം ദിഷ്ട്യാ േദൈവർ ഇദം മമ
ഉപപാദിതം അേദ്യഹ ചിരകാലാൻ മേനാഗതം
29 ഭീമേസനവധാർഥം ഹി നിത്യം അഭ ദ്യതായുധഃ
ചരാമി പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം ൈനനം ആസാദയാമ്യ് അഹം
30 േസാ ഽയം ആസാദിേതാ ദിഷ്ട്യാ ാതൃഹാ കാങ്ക്ഷിതശ് ചിരം
അേനന ഹി മമ ാതാ ബേകാ വിനിഹതഃ ിയഃ
31 േവ കീയ ഗൃേഹ രാജൻ ാഹ്മണച് ഛദ്മ രൂപിണാ
വിദ്യാ ബലം ഉപാ ിത്യ ന ഹ്യ് അസ്ത്യ് അസ്യൗരസം ബലം
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32 ഹിഡിംബശ് ച സഖാ മഹ്യം ദയിേതാ വനേഗാചരഃ
ഹേതാ ദുരാത്മനാേനന സ്വസാ ചാസ്യ ഹൃതാ പുരാ
33 േസാ ഽയം അഭ്യാഗേതാ മൂഢ മേമദം ഗഹനം വനം

ചാര സമേയ ഽസ്മാകം അർധരാേ സമാസ്ഥിേത
34 അദ്യാസ്യ യാതയിഷ്യാമ തദ് ൈവരം ചിരസംഭൃതം
തർപയിഷ്യാമി ച ബകം രുധിേരണാസ്യ ഭൂരിണാ
35 അധ്യാഹം അനൃേണാ ഭൂത്വാ ാതുഃ സഖ സ് തൈഥവ ച
ശാന്തിം ലബ്ധാസ്മി പരമാം ഹത്വ രാക്ഷസകണ്ടകം
36 യദി േതന പുരാ മുേക്താ ഭീമേസേനാ ബേകന ൈവ
അൈദ്യനം ഭക്ഷയിഷ്യാമി പശ്യതസ് േത യുധിഷ്ഠിര
37 ഏനം ഹി വിപുല ാണം അദ്യ ഹത്വാ വൃേകാദരം
സംഭക്ഷ്യ ജരയിഷ്യാമി യഥാഗേസ്ത്യാ മഹാസുരം
38 ഏവം ഉക്തസ് തു ധർമാത്മാ സത്യസേന്ധാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ൈനതദ് അസ്തീതി സേ ാേധാ ഭർത്സയാം ആസ രാക്ഷസം
39 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ ആരുജ്യ തരസാ മ
ദശവ്യാമം ഇേവാദ്വിദ്ധം നിഷ്പ ം അകേരാത് തദാ
40 ചകാര സജ്യം ഗാണ്ഡീവം വ നിേഷ്പഷ ഗൗരവം
നിേമഷാന്തരമാേ ണ തൈഥവ വിജേയാ ഽർജുനഃ
41 നിവാര്യ ഭീേമാ ജി ം തു തദ് രേക്ഷാ േഘാരദർശനം
അഭി ത്യാ വീദ് വാക്യം തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ഭാരത
42 ഇത്യ് ഉൈക്ത്വനം അഭി ദ്ധഃ കക്ഷ്യാം ഉത്പീഡ്യ പാണ്ഡവഃ
നിഷ്പിഷ്യ പാണിനാ പാണിം സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠ പുേടാ ബലീ
തം അഭ്യധാവദ് േവേഗന ഭീേമാ വൃക്ഷായുധസ് തദാ
43 യമദണ്ഡ തീകാശം തതസ് തം തസ്യ മൂർധനി
പാതയാം ആസ േവേഗന കുലിശം മഘവാൻ ഇവ
44 അസം ാന്തം തു തദ് രക്ഷഃ സമേര ത്യദൃശ്യത
ചിേക്ഷപ േചാൽമികം ദീപ്തം അശനിം ജ്വലിതാം ഇവ
45 തദ് ഉദസ്തം അലാതം തു ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
പദാ സേവ്യന ചിേക്ഷപ തദ് രക്ഷഃ പുനർ ആ ജത്
46 കിർമീരശ് ചാപി സഹസാ വൃക്ഷം ഉത്പാട്യ പാണ്ഡവം
ദണ്ഡപാണിർ ഇവ ദ്ധഃ സമേര ത്യയുധ്യത
47 തദ് വൃക്ഷയുദ്ധം അഭവൻ മഹീരുഹ വിനാശനം
വാലിസു ീവേയാർ ാേ ാർ യഥാ ീകാങ്ക്ഷിേണാഃ പുരാ
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48 ശീർഷേയാഃ പതിതാ വൃക്ഷാ ബിഭിദുർ ൈനകധാ തേയാഃ
യൈഥേവാത്പല പദ്മാനി മത്തേയാർ ദ്വിപേയാസ് തഥാ
49 മുഞ്ജവജ് ജാർജരീ ഭൂതാ ബഹവസ് ത പാദപാഃ
ചീരാണീവ വ ദസ്താനി േരജുസ് ത മഹാവേന
50 തദ് വൃക്ഷയുദ്ധം അഭവത് സുമുഹൂർതം വിശാം പേത
രാക്ഷസാനാം ച മുഖ്യസ്യ നരാണാം ഉത്തമസ്യ ച
51 തതഃ ശിലാം സമുത്ക്ഷിപ്യ ഭീമസ്യ യുധി തിഷ്ഠതഃ

ാഹിേണാദ് രാക്ഷസഃ േദ്ധാ ഭീമേസനശ് ചചാല ഹ
52 തം ശിലാ താഡനജഡം പര്യധാവത് സ രാക്ഷസഃ
ബാഹുവിക്ഷിപ്ത കിരണഃ സ്വർഭാനുർ ഇവ ഭാ രം
53 താവ് അേന്യാന്യം സമാ ിഷ്യ കർഷന്തൗ പര രം
ഉഭാവ് അപി ചകാേശേത യുദ്ധൗ വൃഷഭാവ് ഇവ
54 തേയാർ ആസീത് സുതുമുലഃ സ ഹാരഃ സുദാരുണഃ
നഖദം ായുധവേതാർ വ്യാ േയാർ ഇവ ദൃട്തേയാഃ
55 ദുേര്യാധന നികാരാച് ച ബാഹുവീര്യാച് ച ദർപിതഃ
കൃഷ്ണാ നയനദൃഷ്ടശ് ച വ്യവർധത വൃേകാദരഃ
56 അഭിപത്യാഥ ബാഹുഭ്യാം ത്യഗൃഹ്ണാദ് അമർഷിതഃ
മാതംഗ ഇവ മാതംഗം ഭിന്നകരടാ മുഖഃ
57 തം ചാപ്യ് ആഥ തേതാ രക്ഷഃ തിജ ാഹ വീര്യവാൻ
തം ആക്ഷിപദ് ഭീമേസേനാ ബേലന ബലിനാം വരഃ
58 തേയാർ ഭുജവിനിേഷ്പഷാദ് ഉഭേയാർ വലിേനാസ് തദാ
ശബ്ദഃ സമഭവദ് േഘാേരാ േവണുേസ്ഫാട സേമാ യുധി
59 അൈഥനം ആക്ഷിപ്യ ബലാദ് ഗൃഹ്യ മേധ്യ വൃേകാദരഃ
ധൂനയാം ആസ േവേഗന വായുശ് ചണ്ഡ ഇവ മം
60 സ ഭീേമന പരാമൃേഷ്ടാ ദുർബേലാ ബലിനാ രേണ
വ്യ ന്ദത യഥാ ാണം വിചകർഷ ച പാണ്ഡവം
61 തത ഏനം പരി ാന്തം ഉപലഭ്യ വൃേകാദരഃ
േയാ യാം ആസ ബാഹുഭ്യാം പശും രശനയാ യഥാ
62 വിനദന്തം മഹാനാദം ഭിന്നേഭരീ സമസ്വനം

ാമയാം ആസ സുചിരം വി രന്തം അേചതസം
63 തം വിഷീദന്തം ആജ്ഞായ രാക്ഷസം പാ നന്ദനഃ

ഗൃഹ്യ തരസാ േദാർഭ്യാം പശുമാരം അമാരയൻ
64 ആ മ്യ സ കടീ േദേശ ജാനുനാ രാക്ഷസാധമം
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അപീഡയത ബാഹുബ്ഭ്യാം കണ്ഠം തസ്യ വൃേകാദരഃ
65 അഥ തം ജഡ സർവാംഗം വ്യാവൃത്തനയേനാൽബണം
ഭൂതേല പാതയാം ആസ വാക്യം േചദം ഉവാച ഹ
66 ഹിഡിംബബകേയാഃ പാപന ത്വം അ മാർജനം
കരിഷ്യസി ഗതശ് ചാസി യമസ്യ സദനം തി
67 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ പുരുഷ വീരസ്; തം രാക്ഷസം േ ാധവിവൃത്ത േന ഃ

സ്തവ ാഭരണം രന്തം; ഉദ്്രബ്ഭാന്ത ചിത്തം വ്യസും ഉത്സസർജ
68 തസ്മിൻ ഹേത േതായദതുല്യരൂേപ; കൃഷ്ണാം പുര ത്യ നേര പു ാഃ
ഭീമം ശസ്യാഥ ഗുൈണർ അേനൈകർ; ഹൃഷ്ടാസ് തേതാ ൈദ്വതവനായ ജ ഃ
69 ഏവം വിനിഹതഃ സംേഖ്യ കിർമീേരാ മനുജാധിപ
ഭീേമന വചനാദ് അസ്യ ധർമരാജസ്യ കൗരവ
70 തേതാ നിഷ്കണ്ടകം കൃത്വാ വനം തദ് അപരാജിതഃ

ൗപദ്യാ സഹധർമേജ്ഞാ വസതിം താം ഉവാസ ഹ
71 സമാശ്വാസ്യ ച േത സർേവ ൗപദീം ഭരതർഷഭാഃ

ഹൃഷ്ടമനസഃ ീത്യാ ശശംസുർ വൃേകാദരം
72 ഭീമ ബാഹുബേലാത്പിേഷ്ട വിനേഷ്ട രാക്ഷേസ തതഃ
വിവിശുസ് തദ് വനം വീരാഃ േക്ഷമം നിഹതകണ്ടകം
73 സ മയാ ഗച്ഛതാ മാർേഗ വിനികീർേണാ ഭയാവഹഃ
വേന മഹതി ദുഷ്ടാത്മാ ദൃേഷ്ടാ ഭീമബലാദ് ധതഃ
74 ത ാ ൗഷം അഹം ൈചതത് കർമ ഭീമസ്യ ഭാരത

ാഹ്മണാനാം കഥയതാം േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
75 ഏവം വിനിഹതം സംേഖ്യ കിർമീരം രാക്ഷേസാത്തമം

ത്വാ ധ്യാനപേരാ രാജാ നിശശ്വാസാർതവത് തദാ
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അധ്യായം 13

1 [ൈവ]
േഭാജാഃ ജിതാഞ് ത്വാ വൃഷ്ണയശ് ചാന്ധൈകഃ സഹ
പാണ്ഡവാൻ ദുഃഖസന്തപ്താൻ സമാജ ർ മഹാവേന
2 പാഞ്ചാലസ്യ ച ദായാദാ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച േചദിപഃ
േകകയാശ് ച മഹാവീര്യാ ാതേരാ േലാകവി താഃ
3 വേന േത ഽഭിയയുഃ പാർഥാൻ േ ാധാമർശ സമന്വിതാഃ
ഗർഹയേന്താ ധാർതരാ ാൻ കിം കുർമ ഇതി ചാ വൻ
4 വാസുേദവം പുര ത്യ സർേവ േത ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
പരിവാേര്യാപവിവിശുർ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
5 [വാ]
ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനശ് ച ദുരാത്മനഃ
ദുഃശാസനചതുർഥാനാം ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
6 തതഃ സർേവ ഽഭിഷിഞ്ചാേമാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
നികൃേത്യാപചരൻ വധ്യ ഏവ ധർമഃ സനാതനഃ
7 [ൈവ]
പാർഥാനാം അഭിഷംേഗണ തഥാ ദ്ധം ജനാർദനം
അർജുനഃ ശമയാം ആസാ ദിധക്ഷന്തം ഇവ ജാഃ
8 സ്ര ദ്ധം േകശവം ദൃഷ്ട്വാ പൂർവേദേഹഷു ഫൽഗുനഃ
കീർതയാം ആസ കർമാണി സത്യകീർേതർ മഹാത്മനഃ
9 പുരുഷസ്യാ േമയസ്യ സത്യസ്യാമിത േതജസഃ

ജാപതിപേതർ വിേഷ്ണാർ േലാകനാഥസ്യ ധീമതഃ
10 [അർ]
ദശവർഷസഹ ാണി യ സായം ഗൃേഹാ മുനിഃ
വ്യചരസ് ത്വം പുരാ കൃഷ്ണ പർവേത ഗന്ധമാദേന
11 ദശവർഷസഹ ാണി ദശവർഷശതാനി ച
പുഷ്കേരഷ്വ് അവസഃ കൃഷ്ണ ത്വം അേപാ ഭക്ഷയൻ പുരാ
12 ഊർധ്വബാഹുർ വിശാലായാം ബദര്യാം മധുസൂദന
അതിഷ്ഠ ഏകപാേദന വായുഭക്ഷഃ ശതം സമാഃ
13 അപകൃേഷ്ടാത്തരാസംഗഃ കൃേശാ ധമനി സന്തതഃ
ആസീഃ കൃഷ്ണ സരസ്വത്യാം സേ ദ്വാദശ വാർഷിേക
14 ഭാസം ചാപ്യ് അഥാസാദ്യ തീർഥം പുണ്യജേനാചിതം
തഥാ കൃഷ്ണ മഹാേതജാ ദിവ്യം വർഷസഹ കം
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ആതിഷ്ഠസ് തപ ഏേകന പാേദന നിയേമ സ്ഥിതഃ
15 േക്ഷ ജഃ സർവഭൂതാനാം ആദിർ അന്തശ് ച േകശവ
നിധാനം തപസാം കൃഷ്ണ യജ്ഞസ് ത്വം ച സനാതനഃ
16 നിഹത്യ നരകം ഭൗമം ആഹൃത്യ മണികുണ്ഡേല

ഥേമാത്പാദിതം കൃഷ്ണ േമധ്യം അശ്വം അവാസൃജഃ
17 കൃത്വാ തത് കർമ േലാകാനാം ഋഷഭഃ സർവേലാകജിത്
അവധീസ് ത്വം രേണ സർവാൻ സേമതാൻ ൈദത്യദാനവാൻ
18 തതഃ സർേവശ്വരത്വം ച സ ദായ ശചീപേതഃ
മാനുേഷഷു മഹാബാേഹാ ാദുർഭൂേതാ ഽസി േകശവ
19 സ ത്വം നാരായേണാ ഭൂത്വാ ഹരിർ ആസീഃ പരന്തപ

ഹ്മാ േസാമശ് ച സൂര്യശ് ച ധർേമാ ധാതാ യേമാ ഽനലഃ
20 വായുർ ൈവ വേണാ രു ഃ കാലഃ ഖം പൃഥിവീ ദിശഃ
അജശ് ചരാചരഗുരുഃ ഷ്ടാ ത്വം പുരുേഷാത്തമ
21 തുരായണാദിഭിർ േദവ തുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
അയേജാ ഭൂരി േതജാ ൈവ കൃഷ്ണ ൈച രേഥാ വേന
22 ശതം ശതസഹ ാണി സുവർണസ്യ ജനാർദന
ഏൈകകസ്മിംസ് തദാ രേജ്ഞ പരിപൂർണാനി ഭാഗശഃ
23 അദിേതർ അപി പു ത്വം ഏത്യ യാദവനന്ദന
ത്വം വി ർ ഇതി വിഖ്യാത ഇ ാദ് അവരേജാ ഭുവി
24 ശിശുർ ഭൂത്വാ ദിവം ഖം ച പൃഥിവീം ച പരന്തപ

ിഭിർ വി മൈണഃ കൃഷ്ണ ാന്തവാൻ അസി േതജസാ
25 സ ാപ്യ ദിവം ആകാശം ആദിത്യസദേന സ്ഥിതഃ
അത്യേരാചശ് ച ഭൂതാത്മൻ ഭാ രം േസ്വന േതജസാ
26 സാദിതാ മൗരവാഃ പാശാ നിസുന്ദ നരകൗ ഹതൗ
കൃതഃ േക്ഷമഃ പുനഃ പന്ഥാഃ പുരം ാഗ്േജ്യാതിഷം തി
27 ജാരൂഥ്യാം ആഹുതിഃ ാഥഃ ശിശുപാേലാ ജൈനഃ സഹ
ഭീമേസനശ് ച ൈശബ്യശ് ച ശതധന്വാ ച നിർജിതഃ
28 തഥാ പർജന്യേഘാേഷണ രേഥനാദിത്യവർചസാ
അവാക്ഷീർ മഹിഷീം േഭാജ്യാം രേണ നിർജിത്യ രുക്മിണം
29 ഇ ദ േമ്നാ ഹതഃ േകാപാദ് യവനശ് ച കേശരുമാൻ
ഹതഃ സൗഭപതിഃ ശാല്വസ് ത്വയാ സൗഭം ച പാതിതം
30 ഇരാവത്യാം തഥാ േഭാജഃ കാർതവീര്യസേമാ യുധി
േഗാപതിസ് താലേകതുശ് ച ത്വയാ വിനിഹതാവ് ഉഭൗ
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31 താം ച േഭാഗവതീം പുണ്യാം ഋഷികാന്താം ജനാർദന
ദ്വാരകാം ആത്മസാത്കൃത്വാ സമു ം ഗമയിഷ്യസി
32 ന േ ാേധാ ന ച മാത്സര്യം നാനൃതം മധുസൂദന
ത്വയി തിഷ്ഠതി ദാശാർഹ ന നൃശംസ്യം കുേതാ ഽനഘ
33 ആസീനം ചിത്തമേധ്യ ത്വാം ദീപ്യമാനം സ്വേതജസാ
ആഗമ്യ ഋഷയഃ സർേവ ഽയാചന്താഭയം അച ത
34 യുഗാേന്ത സർവഭൂതാനി സങ്ക്ഷിപ്യ മധുസൂദന
ആത്മന്യ് ഏവാത്മ സാത്കൃത്വാ ജഗദ് ആേസ്സ പരന്തപ
35 ൈനവം പൂർേവ നാപേര വാ കരിഷ്യന്തി കൃതാനി േത
കർമാണി യാനി േദവ ത്വം ബാല ഏവ മഹാദ േത
36 കൃതവാൻ പുണ്ഡരീകാക്ഷ ബലേദവ സഹായവാൻ
ൈവരാജ ഭവേന ചാപി ഹ്മണാ ന്യവസഃ സഹ
37 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ തദാത്മാനം ആത്മാ കൃഷ്ണസ്യ പാണ്ഡവഃ
തൂഷ്ണീം ആസീത് തതഃ പാർഥം ഇത്യ് ഉവാച ജനാർദനഃ
38 മൈമവ ത്വം തൈവവാഹം േയ മദീയാസ് തൈവവ േത
യസ് ത്വാം േദ്വഷ്ടി സ മാം േദ്വഷ്ടി യസ് ത്വാം അനു സ മാം അനു
39 നരസ് ത്വം അസി ദുർധർഷ ഹരിർ നാരായേണാ ഹ്യ് അഹം
േലാകാൽ േലാകം ഇമം പ്തൗ നരനാരായണാവ് ഋഷീ
40 അനന്യഃ പാർഥ മത്തസ് ത്വം അഹം ത്വത്തശ് ച ഭാരത
നാവേയാർ അന്തരം ശക്യം േവദിതും ഭരതർഷഭ
41 തസ്മിൻ വീര സമാവാേയ സംരേബ്ധഷ്വ് അഥ രാജസു
ധൃഷ്ടദ മ്നമുൈഖർ വീൈരർ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതാ
42 പാഞ്ചാലീ പുണ്ഡരീകാക്ഷം ആസീനം യാദൈവഃ സഹ
അഭിഗമ്യാ വീത് കൃഷ്ണാ ശരണ്യം ശരൈണഷിണീ
43 പൂർേവ ജാ നിസർേവ ത്വാം ആഹുർ ഏകം ജാപതിം

ഷ്ടാരം സർവഭൂതാനാം അസിേതാ േദവേലാ ഽ വീത്
44 വി സ് ത്വം അസി ദുർധർഷ ത്വം യേജ്ഞാ മധുസൂദന
യഷ്ടാ ത്വം അസി യഷ്ടേവ്യാ ജാമദേഗ്ന്യാ യഥാ വീത്
45 ഋഷയസ് ത്വാം ക്ഷമാം ആഹുഃ സത്യം ച പുരുേഷാത്തമ
സത്യാദ് യേജ്ഞാ ഽസി സംഭൂതഃ കശ്യപസ് ത്വാം യഥാ വീത്
46 സാധ്യാനാം അപി േദവാനാം വസൂനാം ഈശ്വേരശ്വര
േലാഭഭാേവന േലാേകശ യഥാ ത്വാം നാരേദാ ഽ വീത്
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47 ദിവം േത ശിരസാ വ്യാപ്തം പദ്ഭ്യാം ച പൃഥിവീ വിേഭാ
ജഠരം േത ഇേമ േലാകാഃ പുരുേഷാ ഽസി സനാതനഃ
48 വിദ്യാ തേപാ ഽഭിതപ്താനാം തപസാ ഭാവിതാത്മനാം
ആത്മദർശനസിദ്ധാനാം ഋഷീണാം ഋഷിസത്തമ
49 രാജർഷീണാം പുണ്യകൃതാം ആഹേവഷ്വ് അനിവർതിനാം
സർവധർേമാപപന്നാനാം ത്വം ഗതിഃ പുരുേഷാത്തമ
50 ത്വം ഭുസ് ത്വം വിഭുസ് ത്വം ഭൂർ ആത്മഭൂസ് ത്വം സനാതനഃ
േലാകപാലാശ് ച േലാകാശ് ച നക്ഷ ാണി ദിേശാ ദശ
നഭശ് ച ശ് ച സൂര്യശ് ച ത്വയി സർവം തിഷ്ഠിതം
51 മർത്യതാ ൈചവ ഭൂതാനാം അമരത്വം ദിവൗകസാം
ത്വയി സർവം മഹാബാേഹാ േലാകകാര്യം തിഷ്ഠിതം
52 സാ േത ഽഹം ദുഃഖം ആഖ്യാേസ്യ ണയാൻ മധുസൂദന
ഈശസ് ത്വം സർവഭൂതാനാം േയ ദിവ്യാ േയ ച മാനുഷാഃ
53 കഥം നു ഭാര്യാ പാർഥാനാം തവ കൃഷ്ണ സഖീ വിേഭാ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭഗിനീ സഭാം കൃേഷ്യത മാദൃശീ
54 ീ ധർമിണീ േവപമാനാ രുധിേരണ സമുക്ഷിതാ
ഏകവ ാ വികൃഷ്ടാസ്മി ദുഃഖിതാ കുരുസംസദി
55 രാജമേധ്യ സഭായാം തു രജസാഭിസമീരിതാം
ദൃഷ്ട്വാ ച മാം ധാർതരാ ഃ ാഹസൻ പാപേചതസഃ
56 ദാസീ ഭാേവന േഭാ ം മാം ഈഷുസ് േത മധുസൂദന
ജീവ പാ പുേ ഷു പാഞ്ചാേലഷ്വ് അഥ വൃഷ്ണിഷു
57 നന്വ് അഹം കൃഷ്ടഭീഷ്മസ്യ ധൃതരാ സ്യ േചാഭേയാഃ

ഷാ ഭവാമി ധർേമണ സാഹം ദാസീ കൃതാ ബലാത്
58 ഗർഹേയ പാണ്ഡവാംസ് ത്വ് ഏവ യുധി േ ഷ്ഠാൻ മഹാബലാൻ
േയ ിശ്യമാനാം േ ക്ഷേന്ത ധർമപത്നീം യശസ്വിനീം
59 ധിഗ് ബലം ഭീമേസനസ്യ ധിക് പാർഥസ്യ ധനുഷ്മതാം
യൗ മാം വി കൃതാം ൈ ർ മർഷേയതാം ജനാർദന
60 ശാശ്വേതാ ഽയം ധർമപഥഃ സദ്ഭിർ ആചരിതഃ സദാ
യദ് ഭാര്യാം പരിരക്ഷന്തി ഭർതാേരാ ഽൽപബലാ അപി
61 ഭാര്യായാം രക്ഷ്യമാണായാം ജാ ഭവതി രക്ഷിതാ

ജായാം രക്ഷ്യമാണായാം ആത്മാ ഭവതി രക്ഷിതഃ
62 ആത്മാ ഹി ജായേത തസ്യാം തസ്മാജ് ജായാ ഭവത്യ് ഉത
ഭർതാ ച ഭാര്യയാ രക്ഷ്യഃ കഥം ജായാൻ മേമാദേര
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63 നന്വ് ഇേമ ശരണം ാപ്താൻ ന ത്യജന്തി കദാ ചന
േത മാം ശരണം ആപാന്നാം നാന്വപദ്യന്ത പാണ്ഡവാഃ
64 പേഞ്ചേമ പഞ്ചഭിർ ജാതാഃ കുമാരാശ് ചാമിതൗജസഃ
ഏേതഷാം അപ്യ് അേവക്ഷാർഥം ാതവ്യാസ്മി ജനാർദന
65 തിവിേന്ധ്യാ യുധിഷ്ഠിരാത് സുത േസാേമാ വൃേകാദരാത്
അർജുനാച് ത കീരിത്സ് തു ശതാനീകസ് തു നാകുലിഃ
66 കനിഷ്ടാച് ത കർമാ തു സർേവ സത്യപരാ മാഃ

ദ േമ്നാ യാദൃശഃ കൃഷ്ണ താദൃശാസ് േത മഹാരഥാഃ
67 നന്വ് ഇേമ ധനുഷി േ ഷ്ഠാ അേജയാ യുധി ശാ ൈവഃ
കിമർഥം ധാർതരാ ാണാം സഹേന്ത ദുർബലീയസാം
68 അധാർേമണ ഹൃതം രാജ്യം സർേവ ദാസാഃ കൃതാസ് തഥാ
സഭായാം പരികൃഷ്ടാഹം ഏകവ ാ രജസ്വലാ
69 നാധിജ്യം അപി യച് ഛക്യം കർതും അേന്യന ഗാണ്ഡിവം
അന്യ ാർജുന ഭീമാഭ്യാം ത്വയാ വാ മധുസൂദന
70 ധിഗ് ഭീമേസനസ്യ ബലം ധിക് പാർഥസ്യ ച ഗാണ്ഡിവം
യ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണ മുഹൂർതം അപി ജീവതി
71 യ ഏതാൻ ആക്ഷിപദ് രാ ാത് സഹ മാ ാവിഹിംസകാൻ
അധീയാനാൻ പുരാ ബാലാൻ തസ്ഥാൻ മധുസൂദന
72 േഭാജേന ഭീമേസനസ്യ പാപഃ ാേക്ഷപയദ് വിഷം
കാലകൂടം നവം തീക്ഷ്ണം സംഭൃതം േലാമഹർഷണം
73 തജ് ജീർണം അവികാേരണ സഹാേന്നന ജനാർദന
സേശഷത്വാൻ മഹാബാേഹാ ഭീമസ്യ പുരുേഷാത്തമ
74 മാണ േകാട്യാം വിശ്വസ്തം തഥാ സുപ്തം വൃേകാദരം
ബൈദ്ധ്വനം കൃഷ്ണ ഗംഗായാം ക്ഷിപ്യ പുനർ ആ ജത്
75 യദാ വിബുദ്ധഃ കൗേന്തയസ് തദാ സഞ്ഛിദ്യ ബന്ധനം
ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാബാഹുർ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
76 ആശീവിൈഷഃ കൃഷ്ണസർൈപഃ സുപ്തം ൈചനം അദർശയത്
സർേവഷ്വ് ഏവാംഗേദേശഷു ന മമാര ച ശ ഹാ
77 തി ദ്ധസ് തു കൗേന്തയഃ സർവാൻ സർപാൻ അേപാഥയത്
സാരഥിം ചാസ്യ ദയിതം അപഹേസ്തന ജഘ്നിവാൻ
78 പുനഃ സുപ്താൻ ഉപാധാക്ഷീദ് ബാലകാൻ വാരണാവേത
ശയാനാൻ ആര്യയാ സാർധം േകാ നു തത് കർതും അർഹതി
79 യ ാര്യാ രുദതീ ഭീതാ പാണ്ഡവാൻ ഇദം അ വീത്
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മഹദ് വ്യസനം ആപന്നാ ശിഖിനാ പരിവാരിതാ
80 ഹാഹതാസ്മി കുേതാ ന്വ് അദ്യ ഭേവച് ഛാന്തിർ ഇഹാനലാത്
അനാഥാ വിനശിഷ്യാമി ബാലൈകഃ പു ൈകഃ സഹ
81 ത ഭീേമാ മഹാബാഹുർ വായുേവഗപരാ മഃ
ആര്യാം ആശ്വാസയാം ആസ ാതൄംശ് ചാപി വൃേകാദരഃ
82 ൈവനേതേയാ യഥാ പക്ഷീ ഗരുഡഃ പതതാം വരഃ
തൈഥവാഭിപതിഷ്യാമി ഭയം േവാ േനഹ വിദ്യേത
83 ആര്യാം അേങ്കന വാേമന രാജാനം ദക്ഷിേണന ച
അംസേയാശ് ച യമൗ കൃത്വാ പൃേഷ്ഠ ബീഭ ം ഏവ ച
84 സഹേസാത്പത്യ േവേഗന സർവാൻ ആദായ വീര്യവാൻ

ാതൄൻ ആര്യാം ച ബലവാൻ േമാക്ഷയാം ആസ പാവകാത്
85 േത രാ ൗ സ്ഥിതാഃ സർേവ മാ ാ സഹ യശസ്വിനഃ
അഭ്യഗച്ഛൻ മഹാരണ്യം ഹിഡിംബവനം അന്തികാത്
86 ാന്താഃ സുപ്താസ് തേ േമ മാ ാ സഹ സുദുഃഖിതാഃ
സുപ്താംശ് ൈചനാൻ അഭ്യഗച്ഛദ് ധിഡിംബാ നാമ രാക്ഷസീ
87 ഭീമസ്യ പാദൗ കൃത്വാ തു ഖ ഉത്സംേഗ തേതാ ബലാത്
പര്യമർദത സംഹൃഷ്ടാ കല്യാണീ മൃദു പാണിനാ
88 താം അബുധ്യദ് അേമയാത്മാ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
പര്യപൃച്ഛച് ച താം ഭീമഃ കിം ഇേഹച്ഛസ്യ് അനിന്ദിേത
89 തേയാഃ താ തു കഥിതം ആഗച്ഛദ് രാക്ഷസാധമഃ
ഭീമരൂേപാ മഹാനാദാൻ വിസൃജൻ ഭീമദർശനഃ
90 േകന സാർധം കഥയസി ആനൈയനം മമാന്തികം
ഹിഡിംേബ ഭക്ഷയിഷ്യാേവാ നചിരം കർതും അർഹസി
91 സാ കൃപാ സംഗൃഹീേതന ഹൃദേയന മനസ്വിനീ
ൈനനം ഐഛത് തദാഖ്യാതും അനുേ ാശാദ് അനിന്ദിതാ
92 സ നാദാൻ വിനദൻ േഘാരാൻ രാക്ഷസഃ പുരുഷാദകഃ
അഭ്യ വത േവേഗന ഭീമേസനം തദാ കില
93 തം അഭി ത്യ സ്ര േദ്ധാ േവേഗന മഹതാ ബലീ
അഗൃഹ്ണാത് പാണിനാ പാണിം ഭീമേസനസ്യ രാക്ഷസഃ
94 ഇ ാശനിസമ ർശം വ സംഹനനം ദൃഢം
സംഹത്യ ഭീമേസനായ വ്യാക്ഷിപത് സഹസാ കരം
95 ഗൃഹീതം പാണിനാ പാണിം ഭീമേസേനാ ഽഥ രക്ഷസാ
നാമൃഷ്യത മഹാബാഹുസ് ത ാ ധ്യദ് വൃേകാദരഃ
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96 ത ാസീത് തുമുലം യുദ്ധം ഭീമേസനഹിഡിംബേയാഃ
സർവാ വിദുേഷാർ േഘാരം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
97 ഹത്വാ ഹിഡിംബം ഭീേമാ ഽഥ സ്ഥിേതാ ാതൃഭിഃ സഹ
ഹിഡിംബാം അ തഃ കൃത്വാ യസ്യാം ജാേതാ ഘേടാത്കചഃ
98 തതശ് ച ാ വൻ സർേവ സഹ മാ ാ യശസ്വിനഃ
ഏകച ാം അഭിമുഖാഃ സംവൃതാ ാഹ്മണ ൈജഃ
99 സ്ഥാേന വ്യാസ ഏഷാം ന മ ീ ിയഹിേതാ ഽഭവത്
തേതാ ഽഗച്ഛന്ന് ഏകച ാം പാണ്ഡവാഃ സംശിത താഃ
100 ത ് അപ്യ് ആസാദയാം ആസുർ ബകം നാമ മഹാബലം
പുരുഷാദം തിഭയം ഹിഡിംേബൈനവ സംമിതം
101 തം ചാപി വിനിഹേത്യാ ം ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
സഹിേതാ ാതൃഭിഃ സർൈവർ പദസ്യ പുരം യയൗ
102 ലബ്ധാഹം അപി തൈ വ വസതാ സവ്യസാചിനാ
യഥാ ത്വയാ ജിതാ കൃഷ്ണ രുക്മിണീ ഭീഷ്മകാത്മജാ
103 ഏവം സുയുേദ്ധ പാർേഥന ജിതാഹം മധുസൂദന
സ്വയംവേര മഹത് കർമകൃത്വാ നസുകരം പൈരഃ
104 ഏവം േ ൈശഃ സുബഹുഭിഃ ിശ്യമാനാഃ സുദുഃഖിതാഃ
നിവസാം ആര്യയാ ഹീനാഃ കൃഷ്ണ ധൗമ്യ പുരഃസരാഃ
105 ത ഇേമ സിംഹവി ാന്താ വീേര്യണാഭ്യധികാ പൈരഃ
വിഹീൈനഃ പരി ിശ്യന്തീം സമുേപക്ഷന്ത മാം കഥം
106 ഏതാദൃശാനി ദുഃഖാനി സഹേന്ത ദുർബലീയസാം
ദീർഘകാലം ദീപ്താനി പാപാനാം കർമണാം
107 കുേല മഹതി ജാതാസ്മി ദിേവ്യന വിധിനാ കില
പാണ്ഡവാനാം ിയാ ഭാര്യാ ഷാ പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
108 കച ഹം അനു ാപ്താ സാസ്മി കൃഷ്ണ വരാ സതീ
പഞ്ചാനാം ഇ കൽപാനാം േ ക്ഷതാം മധുസൂദന
109 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാരുദത് കൃഷ്ണാ മുഖം പച്ഛാദ്യ പാണിനാ
പദ്മേകശ കാേശന മൃദുനാ മൃദുഭാഷിണീ
110 സ്തനാവ് അപതിതൗ പീനൗ സുജാതൗ ശുഭലക്ഷണൗ
അഭ്യവർഷത പാഞ്ചാലീ ദുഃഖൈജർ അ ബി ഭിഃ
111 ച ഷീ പരിമാർജന്തീ നിഃശ്വസന്തീ പുനഃ പുനഃ
ബാഷ്പപൂർേണന കേണ്ഠന ദ്ധാ വചനം അ വീത്
112 ൈനവ േമ പതയഃ സന്തി ന പു ാ മധുസൂദന
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ന ാതേരാ ന ച പിതാ ൈനവ ത്വം ന ച ബാന്ധവാഃ
113 േയ മാം വി കൃതാം ൈ ർ ഉേപക്ഷധ്വം വിേശാകവത്
ന ഹി േമ ശാമ്യേത ദുഃഖം കർേണാ യത് ാഹസത് തദാ
114 അൈഥനാം അ വീത് കൃഷ്ണസ് തസ്മിൻ വീര സമാഗേമ
േരാദിഷ്യന്തി ിേയാ ഹ്യ് ഏവം േയഷാം ദ്ധാസി ഭാമിനി
115 ബീഭ ശരസാഞ്ഛന്നാഞ് േശാണിതൗഘപരി താൻ
നിഹതാഞ് ജീവിതം ത്യക്ത്വാ ശയാനാൻ വസുധാതേല
116 യത് സമർഥം പാണ്ഡവാനാം തത് കരിഷ്യാമി മാ ശുചഃ
സത്യം േത തിജാനാമി രാജ്ഞാം രാജ്ഞീ ഭവിഷ്യസി
117 പേതദ് ദ്യൗർ ഹിമവാഞ് ശീേര്യത് പൃഥിവീ ശകലീഭേവത്
ശുേഷ്യത് േതായനിധിഃ കൃേഷ്ണ ന േമ േമാഘം വേചാ ഭേവത്
118 [ധൃസ്ത]
അഹം േ ാണം ഹനിഷ്യാമി ശിഖണ്ഡീ തു പിതാമഹം
ദുേര്യാധനം ഭീമേസനഃ കർണം ഹന്താ ധനഞ്ജയഃ
119 രാമ കൃഷ്ണൗ വ്യപാ ിത്യ അേജയാഃ സ്മ ശുചിസ്മിേത
അപി വൃ ഹണാ യുേദ്ധ കിം പുനർ ധൃതരാ ൈജഃ
120 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉേക്ത ഽഭിമുഖാ വീരാ വാസുേദവ്വം ഉപസ്ഥിതാ
േതഷാം മേധ്യ മഹാബാഹുഃ േകശേവാ വാക്യം അ വീത്
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അധ്യായം 14

1 [വാ]
േനദം കൃ ം അനു ാേപ്താ ഭവാൻ സ്യാദ് വസുധാധിപ
യദ്യ് അഹം ദ്വാരകായാം സ്യാം രാജൻ സംനിഹിതഃ പുരാ
2 ആഗേഛയം അഹം ദ തം അനാഹൂേതാ ഽപി കൗരൈവഃ
ആംബിേകേയന ദുർധർഷ രാജ്ഞാ ദുേര്യാധേനന ച
3 വാരേയയം അഹം ദ തം ബഹൂൻ േദാഷാൻ ദർശയൻ
ഭീഷ്മേ ാണൗ സമാനായ്യ കൃപം ബാ ീകം ഏവ ച
4 ൈവചി വീര്യം രാജാനം അല ദ േതന കൗരവ
പു ാണാം തവ രാേജ ത്വന്നിമിത്തം ഇതി േഭാ
5 ത വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം േദാഷാൻ ൈയർ ഭവാൻ അവേരാഫിതഃ
വീരേസനസുേതാ യശ് ച രാജ്യാത് ംശിതഃ പുരാ
6 അഭക്ഷിത വിനാശഞ്ച േദവേനന വിശാം പേത
സാതത്യം ച സംഗസ്യ വർണേയയം യഥാസുഖം
7 ിേയാ ഽക്ഷാ മൃഗയാ പാനം ഏതത് കാമസമുത്ഥിതം
വ്യസനം ചതുഷ്ടയം േ ാക്തം ൈയ രാജൻ ശ്യേത ിയഃ
8 ത സർവ വക്തവ്യം മന്യേന്ത ശാ േകാവിദാഃ
വിേശഷതശ് ച വക്തവ്യം ദ േത പശ്യന്തി തദ്വിദഃ
9 ഏകാഹ്നാ വ്യനാേശാ ഽ വം വ്യസനം ഏവ ച
അഭുക്ത നാശശ് ചാർഥാനാം വാക് പൗരുഷ്യം ച േകവലം
10 ഏതച് ചാന്യച് ച കൗരവ്യ സംഗി കടുേകാദയം
ദ േത യാം മഹാബാേഹാ സമാസാദ്യാംബികാ സുതം
11 ഏവം ഉേക്താ യദി മയാ ഗൃഹ്ണീയാദ് വചനം മമ
അനാമയം സ്യാദ് ധർമസ്യ കുരൂണാം കുരുനന്ദന
12 ന േചത് സ മമ രാേജ ഗൃഹ്ണീയാൻ മധുരം വചഃ
പഥ്യം ച ഭരതേ ഷ്ഠ നിഗൃഹ്ണീയാം ബേലന തം
13 അൈഥനാൻ അഭിനീൈയവം സുഹൃേദാ നാമ ദുർഹൃദഃ
സഭാസദശ് ച താൻ സർവാൻ േഭദേയയം ദുേരാദരാൻ
14 അസാംനിധ്യം തു കൗരവ്യ മമാനർേതഷ്വ് അഭൂത് തദാ
േയേനദം വ്യസനം ാപ്താ ഭവേന്താ ദ തകാരിതം
15 േസാ ഽഹം ഏത്യ കുരുേ ഷ്ഠ ദ്വാരകാം പാ നന്ദന
അ ൗഷം ത്വാം വ്യസനിനം യുയുധാനാദ് യഥാ തഥം
16 ൈത്വവ ചാഹം രാേജ പരേമാദ്വിഗ്ന മാനസഃ
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തൂർണം അഭ്യാഗേതാ ഽസ്മി ത്വാം കാേമാ വിശാം പേത
17 അേഹാ കൃ ം അനു ാപ്താഃ സർേവ സ്മ ഭരതർഷഭ
േയ വയം ത്വാം വ്യസനിനം പശ്യാമഃ സഹ േസാദൈരഃ
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അധ്യായം 15

1 [യ്]
അസാംനിധ്യം കഥം കൃഷ്ണ തവാസീദ് വൃഷ്ണിനന്ദന
ക്വ ചാസീദ് വി വാസസ് േത കിം വാകാർഷീഃ വാസകഃ
2 [കൃ]
ശാല്വസ്യ നഗരം സൗഭം ഗേതാ ഽഹം ഭരതർഷഭ
വിനിഹ ം നരേ ഷ്ഠ ത േമ ശൃണു കാരണം
3 മഹാേതജാ മഹാബാഹുർ യഃ സ രാജാ മഹായശാഃ
ദമേഘാഷാത്മേജാ വീരഃ ശിശുപാേലാ മയാ ഹതഃ
4 യേജ്ഞ േത ഭരതേ ഷ്ഠ രാജസൂേയ ഽർഹണാം തി
സേരാഷവശസ ാേപ്താ നാമൃഷ്യത ദുരാത്മവാൻ
5 ത്വാ തം നിഹതം ശാല്വസ് തീ േരാഷസമന്വിതഃ
ഉപായാദ് ദ്വാരകാം ശൂന്യാം ഇഹേസ്ഥ മയി ഭാരത
6 സ ത േയാധിേതാ രാജൻ ബാലൈകർ വൃഷ്ണിപുംഗൈവഃ
ആഗതഃ കാമഗം സൗഭം ആരുൈഹ്യവ നൃശംസകൃത്
7 തേതാ വൃഷ്ണി വീരാംസ് താൻ ബാലാൻ ഹത്വാ ബഹൂംസ് തദാ
പുേരാദ്യാനാനി സർവാണി േഭദയാം ആസ ദുർമതിഃ
8 ഉക്തവാംശ് ച മഹാബാേഹാ ക്വാസൗ വൃഷ്ണികുലാധമഃ
വാസുേദവഃ സുമന്ദാത്മാ വസുേദവ സുേതാ ഗതഃ
9 തസ്യ യുദ്ധാർഥിേനാ ദർപം യുേദ്ധ നാശയിതാസ്മ്യ് അഹം
ആനർതാഃ സത്യം ആഖ്യാത ത ഗന്താസ്മി യ സഃ
10 തം ഹത്വാ വിനിവർതിേഷ്യ കംസ േകശി നിഷൂദനം
അഹത്വാ ന നിവർതിേഷ്യ സേത്യനായുധം ആലേഭ
11 ക്വാസൗ ക്വാസാവ് ഇതി പുനസ് ത ത വിധാവതി
മയാ കില രേണ യുദ്ധം കാങ്ക്ഷമാണഃ സ സൗഭരാട്
12 അദ്യ തം പാപകർമാണം ം വിശ്വാസഘാതിനം
ശിശുപാല വധാമർഷാദ് ഗമയിേഷ്യ യമക്ഷയം
13 മമ പാപസ്വഭാേവന ാതാ േയന നിപാതിതഃ
ശിശുപാേലാ മഹീപാലസ് തം വധിേഷ്യ മഹീതേല
14 ാതാ ബാലശ് ച രാജാ ച ന ച സം ാമമൂർധനി

മത്തശ് ച ഹേതാ വീരസ് തം ഹനിേഷ്യ ജനാർദനം
15 ഏവമാദി മഹാരാജ വിലപ്യ ദിവം ആസ്ഥിതഃ
കാമേഗന സ സൗേഭന ക്ഷിപ്ത്വാ മാം കുരുനന്ദന
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16 തം അ ൗഷം അഹം ഗത്വാ യഥാവൃത്തഃ സുദുർമതിഃ
മയി കൗരവ്യ ദുഷ്ടാത്മാ മാർതികാവതേകാ നൃപഃ
17 തേതാ ഽഹം അപി കൗരവ്യ േരാഷവ്യാകുലേലാചനഃ
നിശ്ചിത്യ മനസാ രാജൻ വധായാസ്യ മേനാ ദേധ
18 ആനർേതഷു വിമർദം ച േക്ഷപം ചാത്മനി കൗരവ

വൃദ്ധം അവേലപം ച തസ്യ ദു തകർമണഃ
19 തതഃ സൗഭവധായാഹം തേസ്ഥ പൃഥിവീപേത
സ മയാ സാഗരാവർേത ദൃഷ്ട ആസീത് പരീപ്സതാ
20 തതഃ ധ്മാപ്യ ജലജം പാഞ്ചജന്യം അഹം നൃപ
ആഹൂയ ശാല്വം സമേര യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതഃ
21 സുമുഹൂർതം അഭൂദ് യുദ്ധം ത േമ ദാനൈവഃ സഹ
വശീഭൂതാശ് ച േമ സർേവ ഭൂതേല ച നിപാതിതാഃ
22 ഏതത് കാര്യം മഹാബാേഹാ േയനാഹം നാഗമം തദാ

ൈത്വവ ഹാസ്തിനപുരം ദ തം ചാവിനേയാത്ഥിതം
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അധ്യായം 16

1 [യ്]
വാസുേദവ മഹാബാേഹാ വിസ്തേരണ മഹാമേത
സൗഭസ്യ വധം ആചക്ഷ്വ ന ഹി തൃപ്യാമി കഥ്യതഃ
2 [വാ]
ഹതം ത്വാ മഹാബാേഹാ മയാ ൗത വം നൃപം
ഉപായാദ് ഭരതേ ഷ്ഠ ശാേല്വാ ദ്വാരവതീം പുരീം
3 അരുന്ധത് താം സുദുഷ്ടാത്മാ സർവതഃ പാ നന്ദന
ശാേല്വാ ൈവഹായസം ചാപി തത് പുരം വ ഹ്യ വിഷ്ഠിതഃ
4 ത േസ്ഥാ ഽഥ മഹീപാേലാ േയാധയാം ആസ താം പുരീം
അഭിസാേരണ സർേവണ ത യുദ്ധം അവർതത
5 പുരീ സമന്താദ് വിഹിതാ സപതാകാ സേതാരണാ
സച ാ സഹുഡാ ൈചവ സയാ ഖനകാ തഥാ
6 േസാപതൽപ േതാലീകാ സാട്ടാട്ടാകല േഗാപുരാ
സകച ഹണീ ൈചവ േസാൽകാലാതാവേപാഥികാ
7 േസാ ികാ ഭരതേ ഷ്ഠ സേഭരീ പണവാനകാ
സമിത് തൃണകുശാ രാജൻ സശതഘ്നീക ലാംഗലാ
8 സഭുശുണ്ഡ്യ് അശ്മല ഗുഡാ സായുധാ സപരശ്വധാ
േലാഹചർമവതീ ചാപി സാഗ്നിഃ സഹുഡ ശൃംഗികാ
9 ശാ ദൃേഷ്ടന വിധിനാ സംയുക്താ ഭരതർഷഭ

ൈവ്യർ അേനൈകർ വിവിൈധർ ഗദ സാംേബാദ്ധവാദിഭിഃ
10 പുരുൈഷഃ കുരുശാർദൂല സമർൈഥഃ തിബാധേന
അഭിഖ്യാത കുൈലർ വീൈരർ ദൃഷ്ടവീൈര്യശ് ച സംയുേഗ
11 മധ്യേമന ച ഗുൽേമന രക്ഷിതാ സാരസഞ്ജ്ഞിതാ
ഉത്ക്ഷിപ്ത ഗുൽൈമശ് ച തഥാ ഹൈയശ് ൈചവ പദാതിഭിഃ
12 ആേഘാഷിതം ച നഗേര ന പാതവ്യാ സുേരതി ഹ

മാദം പരിരക്ഷദ്ഭിർ ഉ േസേനാദ്ധവാദിഭിഃ
13 മേത്തഷ്വ് അഭിഘാതം ഹി കുര്യാച് ഛാേല്വാ നരാധിപഃ
ഇതി കൃത്വാ മത്താസ് േത സേര വൃഷ്ണ്യന്ധകാഃ സ്ഥിതാഃ
14 ആനർതാശ് ച തഥാ സർേവ നടനർതക ഗായനാഃ
ബഹിർ വിവാസിതാഃ സർേവ രക്ഷദ്ഭിർ വിത്തസഞ്ചയാൻ
15 സ്രങ്കമാ േഭദിതാഃ സർേവ നാവശ് ച തിേഷധിതാഃ
പരിഖാശ് ചാപി കൗരവ്യ കീൈലഃ സുനിചിതാഃ കൃതാഃ
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16 ഉദപാനാഃ കുരുേ ഷ്ഠ തൈഥവാപ്യ് അംബരീഷകാഃ
സമന്താത് േകാശമാ ം ച കാരിതാ വിഷമാ ച ഭൂഃ
17 കൃത്യാ വിഷമം ദുർഗം കൃത്യാ ച സുരക്ഷിതം

കൃത്യാ ചായുേധാേപതം വിേശേഷണ തദാനഘ
18 സുരക്ഷിതം സുഗുപ്തം ച സരായുധ സമന്വിതം
തത് പുരം ഭരതേ ഷ്ഠ യേഥ ഭവനം തഥാ
19 ന ചാമുേ ാ ഽഭിനിര്യാതി ന ചാമു ഃ േവശ്യേത
വൃഷ്ണ്യന്ധകപുേര രാജംസ് തദാ സൗഭസമാഗേമ
20 അനു രഥ്യാസു സർവാസു ചത്വേരഷു ച കൗരവ
ബലം ബഭൂവ രാേജ ഭൂതഗജവാജിമത്
21 ദത്തേവതന ഭക്തം ച ദത്തായുധ പരിച്ഛദം
കൃതാപദാനം ച തദാ ബലം ആസീൻ മഹാഭുജ
22 ന കുപ്യ േവതനീ കശ് ചിൻ ന ചാതി ാന്ത േവതനീ
നാനു ഹഭൃതഃ കശ് ചിൻ ന ചാദൃഷ്ട പരാ മഃ
23 ഏവം സുവിഹിതാ രാജൻ ദ്വാരകാ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
ആഹുേകന സുഗുപ്താ ച രാജ്ഞാ രാജീവേലാചന
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അധ്യായം 17

1 [വാ]
താം തൂപയാത്വാ രാേജ ശാല്വഃ സൗഭപതിസ് തദാ

ഭൂതനരനാേഗന ബേലേനാപവിേവശ ഹ
2 സേമ നിവിഷ്ടാ സാ േസനാ ഭൂതസലിലാശേയ
ചതുരംഗ ബേലാേപതാ ശാല്വരാജാഭിപാലിതാ
3 വർജയിത്വാ ശ്മശാനാനി േദവതായതനാനി ച
വൽമീകാശ് ൈചവ ൈചത്യാംശ് ച തൻ നിവിഷ്ടം അഭൂദ് ബലം
4 അനീകാനാം വിഭാേഗന പന്ഥാനഃ ഷട് കൃതാഭവൻ

വണാ നവ ൈചവാസഞ് ശാല്വസ്യ ശിബിേര നൃപ
5 സർവായുധസേമാേപതം സർവശ വിശാരദം
രഥനാഗാശ്വകലിലം പദാതിധ്വജസ ലം
6 തുഷ്ടപുഷ്ടജേനാേപതം വീര ലക്ഷണലക്ഷിതം
വിചി ധ്വജസംനാഹം വിചി രഥകാർമുകം
7 സംനിേവശ്യ ച കൗരവ്യ ദ്വാരകായാം നരർഷഭ
അഭിസാരയാം ആസ തദാ േവേഗന പതേഗ വത്
8 തദാപതന്തം സ ശ്യ ബലം ശാല്വപേതസ് തദാ
നിര്യായ േയാധയാം ആസുഃ കുമാരാ വൃഷ്ണിനന്ദനാഃ
9 അസഹേന്താ ഽഭിയാതം തച് ഛാല്വ രാജസ്യ കൗരവ
ചാരുേദഷ്ണശ് ച സാംബശ് ച ദ മ്നശ് ച മഹാരഥഃ
10 േത രൈഥർ ദംശിതാഃ സർേവ വിചി ാഭരണ ധ്വജാഃ
സംസക്താഃ ശാല്വരാജസ്യ ബഹുഭിർ േയാധപുംഗൈവഃ
11 ഗൃഹീത്വാ തു ധനുഃ സാംബഃ ശാല്വസ്യ സചിവം രേണ
േയാധയാം ആസ സംഹൃഷ്ടഃ േക്ഷമവൃദ്ധിം ചമൂപതിം
12 തസ്യ ബാണമയം വർഷം ജാംബവത്യാഃ സുേതാ മഹ ത്
മുേമാച ഭരതേ ഷ്ഠ യഥാ വർഷം സഹ ധൃക്
13 തദ് ബാണവർഷം തുമുലം വിേഷേഹ സ ചമൂപതിഃ
േക്ഷമവൃദ്ധിർ മഹാരാജ ഹിമവാൻ ഇവ നിശ്ചലഃ
14 തതഃ സാംബായ രാേജ േക്ഷമവൃദ്ധിർ അപി സ്മ ഹ
മുേമാച മായാവിഹിതം ശരജാലം മഹത്തരം
15 തേതാ മായാമയം ജാലം മായൈയവ വിദാര്യ സഃ
സാംബഃ ശരസഹേ ണ രഥം അസ്യാഭ്യവർഷത
16 തതഃ സ വിദ്ധഃ സാംേബന േക്ഷമവൃദ്ധിശ് ചമൂപതിഃ
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അപായാജ് ജവൈനർ അൈശ്വഃ സാംബ ബാണ പീഡിതഃ
17 തസ്മിൻ വി േത േര ശാല്വസ്യാഥ ചമൂപതൗ
േവഗവാൻ നാമ ൈദേതയഃ സുതം േമ ഽഭ്യ വദ് ബലീ
18 അഭിപന്നസ് തു രാേജ സാംേബാ വൃഷ്ണികുേലാദ്വഹഃ
േവഗം േവഗവേതാ രാജംസ് തസ്ഥൗ വീേരാ വിധാരയൻ
19 സ േവഗവതി കൗേന്തയ സാംേബാ േവഗവതീം ഗദാം
ചിേക്ഷപ തരസാ വീേരാ വ്യാവിധ്യ സത്യവി മഃ
20 തയാ ത്വ് അഭിഹേതാ രാജൻ േവഗവാൻ അപതദ് ഭുവി
വാതരുഗ്ണ ഇവ േണ്ണാ ജീർണ മൂേലാ വന തിഃ
21 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര ഗദാ നുേന്ന മഹാസുേര

വിശ്യ മഹതീം േസനാം േയാധയാം ആസ േമ സുതഃ
22 ചാരുേദേഷ്ണന സംസേക്താ വിവിേന്ധ്യാനാമ ദാനവഃ
മഹാരഥഃ സമാജ്ഞാേതാ മഹാരാജ മഹാധനുഃ
23 തതഃ സുതുമുലം യുദ്ധം ചാരുേദഷ്ണ വിവിന്ധ്യേയാഃ
വൃ വാസവേയാ രാജൻ യഥാപൂർവം തഥാഭവത്
24 അേന്യാന്യസ്യാഭിസ്ര ദ്ധാവ് അേന്യാന്യം ജഘ്നതുഃ ശൈരഃ
വിനദന്തൗ മഹാരാജ സിംഹാവ് ഇവ മഹാബലൗ
25 രൗക്മിേണയസ് തേതാ ബാണം അഗ്ന്യർേകാപമ വർചസം
അഭിമാ ്യ മഹാേ ണ സന്ദേധ ശ നാശനം
26 സ വിവിന്ധ്യായ സേ ാധഃ സമാഹൂയ മഹാരഥഃ
ചിേക്ഷപ േമ സുേതാ രാജൻ സ ഗതാസുർ അഥാപതത്
27 വിവിന്ധ്യം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ താം ച വിേക്ഷാഭിതാം ചമൂം
കാമേഗന സ സൗേഭന ശാല്വഃ പുനർ ഉപാഗമത്
28 തേതാ വ്യാകുലിതം സർവം ദ്വാരകാവാസിതദ് ബലം
ദൃഷ്ട്വാ ശാല്വം മഹാബാേഹാ സൗഭസ്ഥം പൃഥിവീ ഗതം
29 തേതാ നിര്യായ കൗേന്തയ വ്യവസ്ഥാപ്യ ച തദ് ബലം
ആനർതാനാം മഹാരാജ ദ േമ്നാ വാക്യം അ വീത്
30 സർേവ ഭവന്തസ് തിഷ്ഠ സർേവ പശ്യ മാം യുധി
നിവാരയന്തം സം ാേമ ബലാത് സൗഭം സരാജകം
31 അഹം സൗഭപേതഃ േസനാം ആയൈസർ ഭുജൈഗർ ഇവ
ധനുർ ഭുജവിനിർമുൈക്തർ നാശയാമ്യ് അദ്യ യാദവാഃ
32 ആശ്വസധ്വം ന ഭീഃ കാര്യാ സൗഭരാഡ് അദ്യ നശ്യതി
മയാഭിപേന്നാ ദുഷ്ടാത്മാ സസൗേഭാ വിനശിഷ്യതി
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33 ഏവം വതി സംഹൃേഷ്ട ദ േമ്ന പാ നന്ദന
വിഷ്ഠിതം തദ് ബലം വീര യുയുേധ ച യഥാസുഖം
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അധ്യായം 18

1 [വാ]
ഏവം ഉക്ത്വാ രൗക്മിേണേയാ യാദവാൻ ഭരതർഷഭ
ദംശിൈതർ ഹരിഭിർ യുക്തം രഥം ആസ്ഥായ കാഞ്ചനം
2 ഉ ിത്യ മകരം േകതും വ്യാത്താനനം അല തം
ഉത്പതദ്ഭിർ ഇവാകാശം ൈതർ ഹൈയർ അന്വയാത് പരാൻ
3 വിക്ഷിപൻ നാദയംശ് ചാപി ധനുഃേ ഷ്ഠം മഹാബലഃ
തൂണഖഡ്ഗധരഃ ശൂേരാ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
4 സ വിദ ച്ചലിതം ചാപം വിഹരൻ ൈവ തലാത് തലം
േമാഹയാം ആസ ൈദേതയാൻ സർവാൻ സൗഭനിവാസിനഃ
5 നാസ്യ വിക്ഷിപതശ് ചാപം സന്ദധാനസ്യ ചാസകൃത്
അന്തരം ദദൃേശ കശ് ചിൻ നിഘ്നതഃ ശാ വാൻ രേണ
6 മുഖസ്യ വർേണാ ന വികൽപേത ഽസ്യ; േചലുശ് ച ഗാ ാണി ന ചാപി തസ്യ
സിംേഹാന്നതം ചാപ്യ് അഭിഗർജേതാ ഽസ്യ; ശു ാവ േലാേകാ ഽദ്ഭുതരൂപം
അ ്യം
7 ജേല ചരഃ കാഞ്ചനയഷ്ടി സംേസ്ഥാ; വ്യാത്താനനഃ സർവതിമി മാഥീ
വി ാസയൻ രാജതി വാഹമുേഖ്യ; ശാല്വസ്യ േസനാ മുേഖ ധ്വജാ ്യഃ
8 തതഃ സ തൂർണം നിഷ്പത്യ ദ മ്നഃ ശ കർശനഃ
ശാല്വം ഏവാഭിദു ാവ വിധാസ്യൻ കലഹം നൃപ
9 അഭിയാനം തു വീേരണ ദ േമ്നന മഹാഹേവ
നാമർഷയത സ്ര ദ്ധഃ ശാല്വഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
10 സ േരാമമദമേത്താ ൈവ കാമഗാദ് അവരുഹ്യ ച

ദ മ്നം േയാധയാം ആസ ശാല്വഃ പരപുരഞ്ജയഃ
11 തേയാഃ സുതുമുലം യുദ്ധം ശാല്വ വൃഷ്ണി വീരേയാഃ
സേമതാ ദദൃശുർ േലാകാ ബലിവാസവേയാർ ഇവ
12 തസ്യ മായാമേയാ വീര രേഥാ േഹമപരി തഃ
സധ്വജഃ സപതാകശ് ച സാനുകർഷഃ സതൂണവാൻ
13 സ തം രഥവരം ീമാൻ സമാരുഹ്യ കില േഭാ
മുേമാച ബാണാൻ കൗരവ്യ ദ മ്നായ മഹാബലഃ
14 തേതാ ബാണമയം വർഷം വ്യസൃജത് തരസാ രേണ

ദ േമ്നാ ഭുജേവേഗന ശാല്വം സംേമാഹയന്ന് ഇവ
15 സ ൈതർ അഭിഹതഃ സംേഖ്യ നാമർഷയത സൗഭരാട്
ശരാൻ ദീപ്താഗ്നിസങ്കാശാൻ മുേമാച തനേയ മമ
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16 സ ശാല്വ ബാൈണ രാേജ വിേദ്ധാ രുക്മിണിനന്ദനഃ
മുേമാച ബാണം ത്വരിേതാ മർമേഭദിനം ആഹേവ
17 തസ്യ വർമ വിഭിദ്യാശു സ ബാേണാ മത് സുേതരിതഃ
ബിേഭദ ഹൃദയം പ ീ സ പപാത മുേമാഹ ച
18 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര ശാല്വരാേജ വിേചതസി
സ ാ വൻ ദാനേവ ാ ദാരയേന്താ വസുന്ധരാം
19 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് ൈസന്യം ശാല്വസ്യ പൃഥിവീപേത
നഷ്ടസഞ്ജ്േഞ നിപതിേത തദാ സൗഭപതൗ നൃപ
20 തത ഉത്ഥായ കൗരവ്യ തിലഭ്യ ച േചതനം
മുേമാച ബാണം തരസാ ദ മ്നായ മഹാബലഃ
21 േതന വിേദ്ധാ മഹാബാഹുഃ ദ മ്നഃ സമേര സ്ഥിതഃ
ജ േദേശ ഭൃശം വീേരാ വ്യവാസീദദ് രേഥ തദാ
22 തം സ വിദ്ധ്വാ മഹാരാജ ശാേല്വാ രുക്മിണിനന്ദനം
നനാദ സിംഹനാദം ൈവ നാേദനാപൂരയൻ മഹീം
23 തേതാ േമാഹം സമാപേന്ന തനേയ മമ ഭാരത
മുേമാച ബാണാംസ് ത്വരിതഃ പുനർ അന്യാൻ ദുരാസദാൻ
24 സ ൈതർ അഭിഹേതാ ബാൈണർ ബഹുഭിസ് േതന േമാഹിതഃ
നിേശ്ചഷ്ടഃ കൗരവേ ഷ്ഠ ദ േമ്നാ ഽഭൂദ് രണാജിരം
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അധ്യായം 19

1 [വാ]
ശാല്വ ബാണാർദിേത തസ്മിൻ ദ േമ്ന ബലിനാം വേര
വൃഷ്ണേയാ ഭഗ്നസങ്കൽപാ വിവ്യഥുഃ പൃതനാ ഗതാഃ
2 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് സാർവം വൃഷ്ണ്യന്ധകബലം തദാ

ദ േമ്ന പതിേത രാജൻ പേര ച മുദിതാഭവൻ
3 തം തഥാ േമാഹിതം ദൃഷ്ട്വാ സാരഥിർ ജവൈനർ ഹൈയഃ
രണാദ് അപാഹരത് തൂർണം ശിക്ഷിേതാ ദാരുകിസ് തതഃ
4 ന തിദൂരാപയാേത തു രേഥ രഥവര ണുത്
ധനുർ ഗൃഹീത്വാ യന്താരം ലബ്ധസഞ്ജ്േഞാ ഽ വീദ് ഇദം
5 സൗേത കിം േത വ്യവസിതം കസ്മാദ് യാസി പരാങ്മുഖഃ
ൈനഷ വൃഷ്ണി വീരാണാം ആഹേവ ധർമ ഉച്യേത
6 കച് ചിത് സൗേത ന േത േമാഹഃ ശാല്വം ദൃഷ്ട്വാ മഹാഹേവ
വിഷാേദാ വാ രണം ദൃഷ്ട്വാ ഹി േമ ത്വം യഥാതഥം
7 [സൂത]
ജാനാർദേന ന േമ േമാേഹാ നാപി േമ ഭയം ആവിശത്
അതിഭാരം തു േത മേന്യ ശാല്വം േകശവനന്ദന
8 േസാ ഽപയാമി ശൈനർ വീര ബലവാൻ ഏഷ പാപകൃത്
േമാഹിതശ് ച രേണ ശൂേരാ രക്ഷ്യഃ സാരഥിനാ രഥീ
9 ആയുഷ്മംസ് ത്വം മയാ നിത്യം രക്ഷിതവ്യസ് ത്വയാപ്യ് അഹം
രക്ഷിതേവ്യാ രഥീ നിത്യം ഇതി കൃത്വാപയാമ്യ് അഹം
10 ഏകശ് ചാസി മഹാബാേഹാ ബഹവശ് ചാപി ദാനവാഃ
നസമം രൗക്മിേണയാഹം രണം മത്വാപയാമ്യ് അഹം
11 [വാ]
ഏവം വതി സൂേത തു തദാ മകരേകതുമാൻ
ഉവ്വാച സൂതം കൗരവ്യ നിവർതയ രഥം പുനഃ
12 ദാരുകാത്മജ ൈമവം തം പുനഃ കാർഷീഃ കഥം ചന
വ്യപയാനം രണാത് സൗേത ജീവേതാ മമ കർഹി ചിത്
13 ന സ വൃഷ്ണികുേല ജാേതാ േയാ ൈവ ത്യജതി സംഗരം
േയാ വാ നിപതിതം ഹന്തി തവാസ്മീതി ച വാദിനം
14 തഥാ ിയം ൈവ േയാ ഹന്തി വൃദ്ധം ബാലം തൈഥവ ച
വിരഥം വി കീർണം ച ഭഗ്നശസ്സ് ായുധം തഥാ
15 ത്വം ച സൂത കുേല ജാേതാ വിനീതഃ സൂത കർമണി
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ധർമജ്ഞശ് ചാസി വൃഷ്ണീനാം ആഹേവഷ്വ് അപി ദാരുേക
16 സ ജാനംശ് ചരിതം കൃത്സ്നം വൃഷ്ണീനാം പൃതനാ മുേഖ
അപയാനം പുനഃ സൗേത ൈമവം കാർഷീഃ കഥം ചന
17 അപയാതം ഹതം പൃേഷ്ഠ ഭീതം രണപലായിനം
ഗദാ േജാ ദുരാധർഷഃ കിം മാം വക്ഷ്യതി മാധവഃ
18 േകശവസ്യാ േജാ വാപി നീലവാസാ മേദാത്കടഃ
കിം വക്ഷ്യതി മഹാബാഹുർ ബലേദവഃ സമാഗതഃ
19 കിം വക്ഷ്യതി ശിേനർ നപ്താ നരസിംേഹാ മഹാധനുഃ
അപയാതം രണാത് സൗേത സാംബ്ബശ് ച സമിതിഞ്ജയഃ
20 ചാരുേദഷ്ണശ് ച ദുർധർഷസ് തൈഥവ ഗദ സാരണൗ
അ രശ് ച മഹാബാഹുഃ കിം മാം വക്ഷ്യതി സാരേഥ
21 ശൂരം സംഭാവിതം സന്തം നിത്യം പുരുഷമാനിനം

ിയശ് ച വൃഷ്ണീ വീരാണാം കിം മാം വക്ഷ്യന്തി സംഗതാഃ
22 ദ േമ്നാ ഽയം ഉപായാതി ഭീതസ് ത്യക്ത്വാ മഹാഹവം
ധിഗ് ഏനം ഇതി വക്ഷ്യന്തി ന തു വക്ഷ്യന്തി സാധ്വ് ഇതി
23 ധിഗ് വാചാ പരിഹാേസാ ഽപി മമ വാ മദ്വിധസ്യ വാ
മൃത നാഭ്യധികഃ സൗേത സ ത്വം മാ വ്യപയാഃ പുനഃ
24 ഭാരം ഹി മയി സംന്യസ്യ യാേതാ മധുനിഹാ ഹരിഃ
യജ്ഞം ഭരത സിംഹസ്യ പാർഥസ്യാമിത േതജസഃ
25 കൃതവർമാ മയാ വീേരാ നിര്യാസ്യന്ന് ഏവ വാരിതഃ
ശാല്വം നിവാരയിേഷ്യ ഽഹം തിഷ്ഠ ത്വം ഇതി സൂതജ
26 സ ച സംഭാവയൻ മാം ൈവ നിവൃേത്താ ഹൃദികാത്മജഃ
തം സേമത്യ രണം ത്യക്ത്വാ കിം വക്ഷ്യാമി മഹാരഥം
27 ഉപയാതം ദുരാധർഷം ശംഖച ഗദാധരം
പുരുഷം പുണ്ഡരീകാക്ഷം കിം വക്ഷ്യാമി മഹാഭുജം
28 സാത്യകിം ബലേദവം ച േയ ചാേന്യ ഽന്ധകവൃഷ്ണയഃ
മയാ ർധന്തി സതതം കിം നു വക്ഷ്യാമി താൻ അഹം
29 ത്യക്ത്വാ രണം ഇമം സൗേത പൃഷ്ഠേതാ ഽഭ്യാഹതഃ ശൈരഃ
ത്വയാപനീേതാ വിവേശാ ന ജീേവയം കഥം ചന
30 സ നിവർത രേഥനാശു പുനർ ദാരുകനന്ദന
ന ൈചതദ് ഏവം കർതവ്യം അഥാപ കഥം ചന
31 ന ജീവിതം അഹം സൗേത ബഹു മേന്യ കദാ ചന
അപയാേതാ രണാദ് ഭീതഃ പൃഷ്ഠേതാ ഽഭ്യാഹതാഃ ശൈരഃ
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32 കദാ വാ സൂതപു ത്വം ജാനീേഷ മാം ഭയാർദിതം
അപയാതം രണം ഹിത്വാ യഥാ കാപുരുഷം തഥാ
33 ന യുക്തം ഭവതാ ത്യ ം സം ാമം ദാരുകാത്മജ
മയി യുദ്ധാർഥിനി ഭൃശം സ ത്വം യാഹി യേതാ രണം
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അധ്യായം 20

1 [വാ]
ഏവം ഉക്തസ് തു കൗേന്തയ സൂതപു സ് തദാ മൃേധ

ദ മ്നം അ വീച് ഛ്ലക്ഷ്ണം മധുരം വാക്യം അഞ്ജസാ
2 ന േമ ഭയം രൗക്മിേണയ സം ാേമ യച്ഛേതാ ഹയാൻ
യുദ്ധജ്ഞശ് ചാസ്മി വൃഷ്ണീനാം നാ കിം ചിദ് അേതാ ഽന്യഥാ
3 ആയുഷ്മന്ന് ഉപേദശസ് തു സാരേഥ്യ വർതതാം തഃ
സർവാർേഥഷു രഥീ രക്ഷ്യസ് ത്വം ചാപി ഭൃശപീഡിതഃ
4 ത്വം ഹി ശാല്വ യുേക്തന പ ിണാഭിഹേതാ ഭൃശം
കശ്മലാഭിഹേതാ വീര തേതാ ഽഹം അപയാതവാൻ
5 സ ത്വം സാത്വത മുഖ്യാദ്യ ലബ്ധസഞ്ജ്േഞാ യദൃച്ഛയാ
പശ്യ േമ ഹയസാമ്യാേന ശിക്ഷാം േകശവനന്ദന
6 ദാരുേകണാഹം ഉത്പേന്നാ യഥാവച് ൈചവ ശിക്ഷിതഃ
വീതഭീഃ വിശാമ്യ് ഏതാം ശാല്വസ്യ മഹതീം ചമൂം
7 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ വീര ഹയാൻ സേഞ്ചാദ്യ സംഗേര
രശ്മിഭിശ് ച സമുദ്യമ്യ ജേവനാഭ്യപതത് തദാ
8 മണ്ഡലാനി വിചി ാണി യമകാനീതരാണി ച
സവ്യാനി ച വിചി ാണി ദക്ഷിണാനി ച സർവശഃ
9 േതാേദനാഹതാ രാജൻ രശ്മിഭിശ് ച സമുദ്യതാഃ
ഉത്പതന്ത ഇവാകാശം വിബഭുസ് േത ഹേയാത്തമാഃ
10 േത ഹസ്തലാഘേവാേപതം വിജ്ഞായ നൃപ ദാരുകിം
ദഹ്യമാനാ ഇവ തദാ പ ശുശ് ചരൈണർ മഹീം
11 േസാ ഽപസവ്യാം ചമൂം തസ്യ ശാല്വസ്യ ഭരതർഷഭ
ചകാര നാതിയേത്നന തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
12 അമൃഷ്യമാേണാ ഽപസവ്യം ദ േമ്നന സ സൗഭരാട്
യന്താരം അസ്യ സഹസാ ിഭിർ ബാൈണഃ സമർപയത്
13 ദാരുകസ്യ സുതസ് തം തു ബാണേവഗം അചിന്തയൻ
ഭൂയ ഏവ മഹാബാേഹാ യയൗ ഹയസംമതഃ
14 തേതാ ബാണാൻ ബഹുവിധാൻ പുനർ ഏവ സ സൗഭരാട്
മുേമാച തനേയ വീേര മമ രുക്മിണിനന്ദേന
15 താൻ അ ാപ്താഞ് ശിൈതർ ബാൈണശ് ചിേച്ഛദ പരവീരഹാ
രൗക്മിേണയഃ സ്മിതം കൃത്വാ ദർശയൻ ഹസ്തലാഘവം
16 ഛിന്നാൻ ദൃഷ്ട്വാ തു താൻ ബാണാൻ ദ േമ്നന സ സൗഭരാട്
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ആസുരീം ദാരുണീം മായാം ആസ്ഥായ വ്യസൃജച് ഛരാൻ
17 യുജ്യമാനം ആജ്ഞായ ൈദേതയാ ം മഹാബലഃ

ഹ്മാേ ണാന്തരാ ഛിത്ത്വാ മുേമാചാന്യാൻ പത ിണഃ
18 േത തദ് അ ം വിധൂയാശു വിവ്യധൂ രുധിരാശനാഃ
ശിരസ്യ് ഉരസി വേ ച സ മുേമാഹ പപാത ച
19 തസ്മിൻ നിപതിേത േ ശാേല്വ ബാണ പീഡിേത
രൗക്മിേണേയാ ഽപരം ബാണം സന്ദേധ ശ നാശനം
20 തം അർചിതം സർവദാശാർഹ പൂൈഗർ; ആശീർഭിർ അർകജ്വലന കാശം
ദൃഷ്ട്വാ ശരം ജ്യാം അഭിനീയമാനം; ബഭൂവ ഹാഹാകൃതം അന്തരിക്ഷം
21 തേതാ േദവഗണാഃ സർേവ േസ ാഃ സഹ ധേനശ്വരാഃ
നാരദം േ ഷയാം ആസുഃ ശ്വസനം ച മഹാബലം
22 തൗ രൗക്മിേണയം ആഗമ്യ വേചാ ഽ താം ദിവൗകസാം
ൈനഷ വധ്യസ് ത്വയാ വീര ശാല്വരാജഃ കഥം ചന
23 സംഹരസ്വ പുനർ ബാണം അവേധ്യാ ഽയം ത്വയാ രേണ
ഏതസ്യ ഹി ശരസ്യാജൗ നാവേധ്യാ ഽസ്തി പുമാൻ ക്വ ചിത്
24 മൃത ർ അസ്യ മഹാബാേഹാ രേണ േദവകിനന്ദനഃ
കൃഷ്ണഃ സങ്കൽപിേതാ ധാ ാ തൻ ന മിഥ്യാ ഭേവദ് ഇതി
25 തതഃ പരമസംഹൃഷ്ടഃ ദ മ്നഃ ശരം ഉത്തരം
സഞ്ജഹാര ധനുഃേ ഷ്ഠാത് തൂർേണ ൈചവ ന്യേവശയത്
26 തത ഉത്ഥായ രാേജ ശാല്വഃ പരമദുർമനാഃ
വ്യപായാത് സബലസ് തൂർണം ദ മ്ന ശരപീഡിതഃ
27 സ ദ്വാരകാം പരിത്യജ്യ േരാ വൃണിഭിർ അർദിതഃ
സൗഭം ആസ്ഥായ രാേജ ദിവം ആച േമ തദാ
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അധ്യായം 21

1 [വാ]
ആനർതനഗരം മുക്തം തേതാ ഽഹം അഗമം തദാ
മഹാ തൗ രാജസൂേയ നിവൃേത്ത നൃപേത തവ
2 അപശ്യം ദ്വാരകാം ചാഹം മഹാരാജ ഹതത്വിഷം
നിഃസ്വാധ്യായ വഷട്കാരാം നിർഭൂഷണ വര ിയം
3 അനഭിേജ്ഞയ രൂപാണി ദ്വാരേകാപവനാനി ച
ദൃഷ്ട്വാ ശേങ്കാപപേന്നാ ഽഹം അപൃച്ഛം ഹൃദികാത്മജം
4 അസ്വസ്ഥനരനാരീകം ഇദം വൃഷ്ണിപുരം ഭൃഷം
കിം ഇദം നരശാർദൂല േ ാതും ഇച്ഛാമേഹ വയം
5 ഏവം ഉക്തസ് തു സ മയാ വിസ്തേരേണദം അ വീത്
േരാധം േമാക്ഷം ച ശാേല്വന ഹാർദിേക്യാ രാജസത്തമ
6 തേതാ ഽഹം കൗരവേ ഷ്ഠ ത്വാ സർവം അേശഷതഃ
വിനാേശ ശാല്വരാജസ്യ തൈദവാകരവം മതിം
7 തേതാ ഽഹം ഭരതേ ഷ്ഠ സമാശ്വാസ്യ പുേര ജനം
രാജാനം ആഹുകം ൈചവ തൈഥവാനക ദു ഭിം
സർവവൃഷ്ണി വീരാംശ് ച ഹർഷയന്ന് അ വം തദാ
8 അ മാദഃ സദാ കാേര്യാ നഗേര യാദവർഷഭാഃ
ശാല്വരാജവിനാശായ യാതം മാം നിേബാധത
9 നാഹത്വാ തം നിവർതിേഷ്യ പുരീം ദ്വാരവതീം തി
സശാല്വം സൗഭനഗരം ഹത്വാ ഷ്ടാസ്മി വഃ പുനഃ

ിസാമാ ഹന്യതാം ഏഷാ ദു ഭിഃ ശ ഭീഷണീ
10 േത മയാശ്വാസിതാ വീരാ യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
സർേവ മാം അ വൻ ഹൃഷ്ടാഃ യാഹി ജഹി ശ വാൻ
11 ൈതഃ ഹൃഷ്ടാത്മഭിർ വീൈരർ ആശീർഭിർ അഭിനന്ദിതഃ
വാചയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ ണമ്യ ശിരസാഹുകം
12 ൈസന്യസു ീവ യുേക്തന രേഥനാനാദയൻ ദിശഃ

ധ്മാപ്യ ശംഖ വരം പാഞ്ചജന്യം അഹം നൃപ
13 യാേതാ ഽസ്മി നരവ്യാ ബേലന മഹതാ വൃതഃ
കൢേപ്തന ചതുരംേഗണ ബേലന ജിതകാശിനാ
14 സമതീത്യ ബഹൂൻ േദശാൻ ഗിരീംശ് ച ബഹുപാദപാൻ
സരാംസി സരിതശ് ൈചവ മാർതികാവതം ആസദം
15 ത ാ ൗഷം നരവ്യാ ശാല്വം നഗരം അന്തികാത്
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യാതം സൗഭം ആസ്ഥായ തം അഹം പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വയാം
16 തതഃ സാഗരം ആസാദ്യ കുക്ഷൗ തസ്യ മേഹാർമിണഃ
സമു നാഭ്യാം ശാേല്വാ ഽഭൂത് സൗഭം ആസ്ഥായ ശ ഹൻ
17 സ സമാേലാക്യ ദൂരാൻ മാം സ്മയന്ന് ഇവ യുധിഷ്ഠിര
ആഹ്വയാം ആസ ദുഷ്ടാത്മാ യുദ്ധാൈയവ മുഹുർ മുഹുഃ
18 തസ്യ ശാർമ്ഗവിനിർമുൈക്തർ ബഹുഭിർ മർമേഭദിഭിഃ
പുരം നാസാദ്യത ശൈരസ് തേതാ മാം േരാഷ ആവിശത്
19 സ ചാപി പാപ കൃതിർ ൈദേതയാപസേദാ നൃപ
മയ്യ് അവർഷത ദുർധർഷഃ ശരധാരാഃ സഹ ശഃ
20 ൈസനികാൻ മമ സൂതം ച ഹയാംശ് ച സമവാകിരത്
അചിന്തയന്തസ് തു ശരാൻ വയം യുധ്യാമ ഭാരത
21 തതഃ ശതസഹ ാണി ശരാണാം നതപർവണാം
ചിക്ഷിപുഃ സമേര വീരാ മയി ശാല്വ പദാനുഗാഃ
22 േത ഹയാൻ േമ രഥം ൈചവ തദാ ദാരുകം ഏവ ച
ഛാദയാം ആസുർ അസുരാ ബാൈണർ മർമ വിേഭദിഭിഃ
23 ന ഹയാ ന രേഥാ വീര ന യന്താ മമ ദാരുകഃ
അദൃശ്യന്ത ശൈരശ് ഛന്നാസ് തഥാഹം ൈസനികാശ് ച േമ
24 തേതാ ഽഹം അപി കൗരവ്യ ശരാണാം അയുതാൻ ബഹൂൻ
അഭിമ ിതാനാം ധനുഷാ ദിേവ്യന വിധിനാക്ഷിപം
25 ന ത വിഷയസ് ത്വ് ആസീൻ മമ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
േഖ വിഷിക്തം ഹി തത് സൗഭം േ ാശമാ ഇവാഭവത്
26 തതസ് േത േ ക്ഷകാഃ സർേവ രംഗ വാട ഇവ സ്ഥിതാഃ
ഹർഷയാം ആസുർ ഉൈച്ചർ മാം സിംഹനാദ തലസ്വൈനഃ
27 മത്കാർമുകവിനിർമുക്താ ദാനവാനാം മഹാരേണ
അംേഗഷു രുധിരാക്താസ് േത വിവിശുഃ ശലഭാ ഇവ
28 തേതാ ഹലഹലാശബ്ദഃ സൗഭമേധ്യ വ്യവർധത
വധ്യതാം വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പതതാം ച മഹാർണേവ
29 േത നികൃത്തഭുജ ന്ധാഃ കബന്ധാകൃതി ദർശനാഃ
നദേന്താ ൈഭരവാൻ നാദൻ നിപതന്തി സ്മ ദാനവാഃ
30 തേതാ േഗാക്ഷീരകുേന്ദ മൃണാലരജത ഭം
ജലജം പാഞ്ചജന്യം ൈവ ാേണനാഹം അപൂരയം
31 താൻ ദൃഷ്ട്വാ പതിതാംസ് ത ശാല്വഃ സൗഭപതിസ് തദാ
മായായുേദ്ധന മഹതാ േയാധയാം ആസ മാം യുധി
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32 തേതാ ഹുഡഹുഡാഃ ാസാഃ ശക്തിശൂലപരശ്വധാഃ
പട്ടിശാശ് ച ഭുശുണ്ഡ്യശ് ച ാപതന്ന് അനിശം മയി
33 താൻ അഹം മായൈയവാശു തിഗൃഹ്യ വ്യനാശയം
തസ്യാം ഹതായാം മായായാം ഗിരിശൃംൈഗർ അേയാധയത്
34 തേതാ ഽഭവത് തമ ഇവ ഭാതം ഇവ ചാഭവത്
ദുർദിനം സുദിനം ൈചവ ശീതം ഉഷ്ണം ച ഭാരത
35 ഏവം മായാം വികുർവാേണാ േയാധയാം ആസ മാം രിപുഃ
വിജ്ഞായ തദ് അഹം സർവം മായൈയവ വ്യനാശയം
യഥാകാലം തു യുേദ്ധന വ്യധമം സർവതഃ ശൈരഃ
36 തേതാ േവ്യാമ മഹാരാജ ശതസൂര്യം ഇവാഭവത്
ശതച ം ച കൗേന്തയ സഹ ായുത താരകം
37 തേതാ നാജ്ഞായത തദാ ദിവാരാ ം തഥാ ദിശഃ
തേതാ ഽഹം േമാഹം ആപന്നഃ ജ്ഞാ ം സമേയാജയം
തതസ് തദ് അ ം അേ ണ വിധൂതം ശരതൂലവത്
38 തഥാ തദ് അഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
ലബ്ധാേലാകശ് ച രാേജ പുനഃ ശ ം അേയാധയം
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അധ്യായം 22

1 [വാ]
ഏവം സ പുരുഷവ്യാ ശാേല്വാ രാജ്ഞാം മഹാരിപുഃ
യുധ്യമാേനാ മയാ സംേഖ്യ വിയദ് അഭ്യാഗമത് പുനഃ
2 തതഃ ശതഘ്നീശ് ച മഹാഗദാശ് ച; ദീപ്തംശ് ച ശൂലാൻ മുസലാൻ അസീംശ്
ച
ചിേക്ഷപ േരാഷാൻ മയി മന്ദബുദ്ധിഃ; ശാേല്വാ മഹാരാജ ജയാഭികാങ്ക്ഷീ
3 താൻ ആശുൈഗർ ആപതേതാ ഽഹം ആശു; നിവാര്യ തൂർണം ഖഗമാൻ ഖ
ഏവ
ദ്വിധാ ിധാ ചാച്ഛിനം ആശു മുൈഖസ്; തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ നിനേദാ ബഭൂവ
4 തതഃ ശതസഹേ ണ ശരാണാം നതപർവണാം
ദാരുകം വാജിനശ് ൈചവ രഥം ച സമവാകിരത്
5 തേതാ മാം അ വീദ് വീര ദാരുേകാ വിഹ്വലന്ന് ഇവ
സ്ഥാതവ്യം ഇതി തിഷ്ഠാമി ശാല്വ ബാണ പീഡിതഃ
6 ഇതി തസ്യ നിശമ്യാഹം സാരേഥഃ കരുണം വചഃ
അേവക്ഷമാേണാ യന്താരം അപശ്യം ശരപീഡിതം
7 ന തേസ്യാരസി േനാ മൂർധ്നി ന കാേയ ന ഭുജദ്വേജ
അന്തരം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠ പശ്യാമി നഹതം ശൈരഃ
8 സ തു ബാണവേരാത്പീഡാദ് വി വത്യ് അസൃഗ് ഉൽബണം
അഭിവൃേഷ്ടാ യഥാ േമൈധർ ഗിരിർ ൈഗരികധാതുമാൻ
9 അഭീഷു ഹസ്തം തം ദൃഷ്ട്വാ സീദന്തം സാരഥിം രേണ
അസ്തംഭയം മഹാബാേഹാ ശാല്വ ബാണ പീഡിതം
10 അഥ മാം പുരുഷഃ കശ് ചിദ് ദ്വാരകാ നിലേയാ ഽ വീത്
ത്വരിേതാ രഥം അേഭ്യത്യ സൗഹൃദാദ് ഇവ ഭാരത
11 ആഹുകസ്യ വേചാ വീര തൈസ്യവ പരിചാരകഃ
വിഷണ്ണഃ സന്നകേണ്ഠാ ൈവ തൻ നിേബാധ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 ദ്വാരകാധിപതിർ വീര ആഹ ത്വാം ആഹുേകാ വചഃ
േകശേവഹ വിജാനീഷ്വ യത് ത്വാം പിതൃസേഖാ ഽ വീത്
13 ഉപയാത്വാദ്യ ശാേല്വന ദ്വാരകാം വൃഷ്ണിനന്ദന
വിഷേക്ത ത്വയി ദുർധർഷ ഹതഃ ശൂര സുേതാ ബലാത്
14 തദ് അലം സാധു യുേദ്ധന നിവർതസ്വ ജനാർദന
ദ്വാരകാം ഏവ രക്ഷസ്വ കാര്യം ഏതൻ മഹത് തവ
15 ഇത്യ് അഹം തസ്യ വചനം ത്വാ പരമദുർമനാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 13 - 3 വനപർവം 64

നിശ്ചയം നാധിഗച്ഛാമി കർതവ്യേസ്യതരസ്യ വാ
16 സാത്യകിം ബലേദവം ച ദ മ്നം ച മഹാരഥം
ജഗർേഹ മനസാ വീര തച് ത്വാ വി ിയം വചഃ
17 അഹം ഹി ദ്വാരകായാശ് ച പിതുശ് ച കുരുനന്ദന
േതഷു രക്ഷാം സമാധായ യാതഃ സൗഭപാതേന
18 ബലേദേവാ മഹാബാഹുഃ കച് ചിജ് ജീവതി ശ ഹാ
സാത്യകീ രൗക്മിേണയശ് ച ചാരുേദഷ്ണശ് ച വീര്യവാൻ
സാംബ ഭൃതയശ് ൈചേവത്യ് അഹം ആസം സുദുർമനാഃ
19 ഏേതഷു ഹി നരവ്യാ ജീവ ന കഥം ചന
ശക്യഃ ശൂര സുേതാ ഹ ം അപി വ ഭൃതാ സ്വയം
20 ഹതഃ ശൂര സുേതാ വ്യക്തം വ്യക്തം േത ച പരാസവഃ
ബലേദവ മുഖാഃ സർേവ ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
21 േസാ ഽഹം സർവവിനാശം തം ചിന്തയാേനാ മുഹുർ മുഹുഃ
സുവിഹ്വേലാ മഹാരാജ പുനഃ ശാല്വം അേയാധയം
22 തേതാ ഽപശ്യം മഹാരാജ പതന്തം അഹം തദാ
സൗഭാച് ഛൂര സുതം വീര തേതാ മാം േമാഹ ആവിശത്
23 തസ്യ രൂപം പതതഃ പിതുർ മമ നരാധിപ
യയാേതഃ ക്ഷീണപുണ്യസ്യ സ്വർഗാദ് ഇവ മഹീതലം
24 വിശീർണഗലിേതാഷ്ണീഷഃ കീർണാംബര മൂർധജഃ

പതൻ ദൃശ്യേത ഹ സ്മ ക്ഷീണപുണ്യ ഇവ ഹഃ
25 തതഃ ശാർമ്ഗം ധനുഃേ ഷ്ഠം കരാത് പതിതം മമ
േമാഹാത് സന്നശ് ച കൗേന്തയ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശം
26 തേതാ ഹാഹാകൃതം സർവം ൈസന്യം േമ ഗതേചതനം
മാം ദൃഷ്ട്വാ രഥനീഡസ്ഥം ഗതാസും ഇവ ഭാരത
27 സാര്യ ബാഹൂ പതതഃ സാര്യ ചരണാവ് അപി
രൂപം പിതുർ അപശ്യം തച് ഛകുേനഃ പതിേതാ യഥാ
28 തം പതന്തം മഹാബാേഹാ ശൂലപട്ടിശപാണയഃ
അഭിഘ്നേന്താ ഭൃശം വീരാ മമ േചേതാ വ്യകമ്പയൻ
29 തേതാ മുഹൂർതാത് തിലഭ്യ സഞ്ജ്ഞാം; അഹം തദാ വീര മഹാവിമർേദ
ന ത സൗഭം ന രിപും ന ശാല്വം; പശ്യാമി വൃദ്ധം പിതരം ന ചാപി
30 തേതാ മമാസീൻ മനസി പാേയയം ഇതി നിശ്ചിതം

ബുേദ്ധാ ഽസ്മി തേതാ ഭൂയഃ ശതേശാ വികിരഞ് ശരാൻ
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അധ്യായം 23

1 [വാ]
തേതാ ഽഹം ഭരതേ ഷ്ഠ ഗൃഹ്യ രുചിരം ധനുഃ
ശൈരർ അപാതയം സൗഭാച് ഛിരാംസി വിബുധദ്വിഷാം
2 ശരാംശ് ചാശീവിഷാകാരാൻ ഊർധ്വഗാംസ് തിഗ്മേതജസഃ
അൈ ഷം ശാല്വരാജായ ശാർമ്ഗമുക്താൻ സുവാസസഃ
3 തേതാ നാദൃശ്യത തദാ സൗഭം കുരുകുേലാദ്വഹ
അന്തർഹിതം മായയാഭൂത് തേതാ ഽഹം വിസ്മിേതാ ഽഭവം
4 അഥ ദാനവസംഘാസ് േത വികൃതാനനമൂർധജാഃ
ഉദേ ാശൻ മഹാരാജ വിഷ്ഠിേത മയി ഭാരത
5 തേതാ ഽ ം ശബ്ദസാഹം ൈവ ത്വരമാേണാ മഹാഹേവ
അേയാജയം തദ് വധായ തതഃ ശബ്ദ ഉപാരമത്
6 ഹതാസ് േത ദാനവാഃ സർേവ ൈയഃ സ ശബ്ദ ഉദീരിതഃ
ശൈരർ ആദിത്യസങ്കാൈശർ ജ്വലിൈതഃ ശബ്ദസാധൈനഃ
7 തസ്മിന്ന് ഉപരേത ശേബ്ദ പുനർ ഏവാന്യേതാ ഽഭവത്
ശേബ്ദാ ഽപേരാ മഹാരാജ ത ാപി ാഹരം ശരാൻ
8 ഏവം ദശ ദിശഃ സർവാസ് തിര്യഗ് ഊർധ്വം ച ഭാരത
നാദയാം ആസുർ അസുരാസ് േത ചാപി നിഹതാ മയാ
9 തതഃ ാഗ്േജ്യാതിഷം ഗത്വാ പുനർ ഏവ വ്യദൃശ്യത
സൗഭം കാമഗമം വീര േമാഹയൻ മമ ച ഷീ
10 തേതാ േലാകാന്ത കരേണാ ദാനേവാ വാനരാകൃതിഃ
ശിലാ വർേഷണ സഹസാ സഹസാ മാം സമാവൃേണാത്
11 േസാ ഽഹം പർവത വർേഷണ വധ്യമാനഃ സമന്തതഃ
വൽമീക ഇവ രാേജ പർവേതാപചിേതാ ഽഭവം
12 തേതാ ഽഹം പർവത ചിതഃ സഹയഃ സഹ സാരഥിഃ
അ ഖ്യാതിം ഇയാം രാജൻ സധ്വജഃ പർവൈതശ് ചിതഃ
13 തേതാ വൃണി വീരാ േയാ മമാസൻ ൈസനികാസ് തദാ
േത ഭയാർതാ ദിശഃ സർവാഃ സഹസാ വി ദു വുഃ
14 തേതാ ഹാഹാകൃതം സർവം അഭൂത് കില വിശാം പേത
ദ്യൗശ് ച ഭൂമിശ് ച ഖം ൈചവാദൃശ്യമാേന തഥാ മയി
15 തേതാ വിഷണ്ണമനേസാ മമ രാജൻ സുഹൃജ്ജനാഃ
രുരുദുശ് ചു ശുശ് ൈചവ ദുഃഖേശാകസമന്വിതാഃ
16 ദ്വിഷതാം ച ഹർേഷാ ഽഭൂദ് ആർതിശ് ചാദ്വിഷതാം അപി
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ഏവം വിജിതവാൻ വീര പശ്ചാദ് അ ൗഷം അച ത
17 തേതാ ഽഹം അ ം ദയിതം സർവപാഷാണ േഭദനം
വ ം ഉദ്യമ്യ താൻ സർവാൻ പർവതാൻ സമശാതയം
18 തതഃ പർവത ഭാരാർതാ മന്ദ ാണവിേചഷ്ടിതാഃ
ഹയാ മമ മഹാരാജ േവപമാനാ ഇവാഭവൻ
19 േമഘജാലം ഇവാകാേശ വിദാര്യാഭ ദിതം രവിം
ദൃഷ്ട്വാ മാം ബാന്ധവാഃ സർേവ ഹർഷം ആഹാരയൻ പുനഃ
20 തേതാ മാം അ വീത് സൂതഃ ാഞ്ജലിഃ ണേതാ നൃപ
സാധു സമ്പശ്യ വാർേഷ്ണയ ശാല്വം സൗഭപതിം സ്ഥിതം
21 അലം കൃഷ്ണാവമൈന്യനം സാധു യത്നം സമാചര
മാർദവം സഖിതാം ൈചവ ശാല്വാദ് അദ്യ വ്യപാഹര
22 ജഹി ശാല്വം മഹാബാേഹാ ൈമനം ജീവയ േകശവ
സർൈവഃ പരാ ൈമർ വീരവധ്യഃ ശ ർ അമി ഹൻ
23 ന ശ ർ അവമന്തേവ്യാ ദുർബേലാ ഽപി ബലീയസാ
േയാ ഽപി സ്യാത് പീഢഗഃ കശ് ചിത് കിം പുനഃ സമേര സ്ഥിതഃ
24 സ ത്വം പുരുഷശാർദൂല സർവയൈത്നർ ഇമം േഭാ
ജഹി വൃഷ്ണികുലേ ഷ്ഠ മാ ത്വാം കാേലാ ഽത്യഗാത് പുനഃ
25 ൈനഷ മാർദവസാേധ്യാ ൈവ മേതാ നാപി സഖാ തവ
േയന ത്വം േയാധിേതാ വീര ദ്വാരകാ ചാവമർദിതാ
26 ഏവമാദി തു കൗേന്തയ ത്വാഹം സാരേഥർ വചഃ
തത്ത്വം ഏതദ് ഇതി ജ്ഞാത്വാ യുേദ്ധ മതിം അധാരയം
27 വധായ ശാല്വരാജസ്യ സൗഭസ്യ ച നിപാതേന
ദാരുകം ചാ വം വീര മുഹൂർതം സ്ഥീയതാം ഇതി
28 തേതാ ഽ തിഹതം ദിവ്യം അേഭദ്യം അതിവീര്യവത്
ആേഗ്നയം അ ം ദയിതം സർവസാഹം മഹാ ഭം
29 യക്ഷാണാം രാക്ഷസാണാം ച ദാനവാനാം ച സംയുേഗ
രാജ്ഞാം ച തിേലാമാനാം ഭസ്മാന്ത കരണം മഹത്
30 രാന്തം അമലം ച ം കാലാന്തകയേമാപമം
അഭിമ ്യാഹം അതുലം ദ്വിഷതാം ച നിബർഹണം
31 ജഹി സൗഭം സ്വവീേര്യണ േയ ചാ രിപേവാ മമ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭുജവീേര്യണ തൈസ്മ ാഹിണവം രുഷാ
32 രൂപം സുദർശനസ്യാസീദ് ആകാേശ പതതസ് തദാ
ദ്വിതീയേസ്യവ സൂര്യസ്യ യുഗാേന്ത പരിവിഷ്യതഃ
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33 തത് സമാസാദ്യ നഗരം സൗഭം വ്യപഗതത്വിഷം
മേധ്യന പാടയാം ആസ കേചാ ദാർവ് ഇേവാ ിതം
34 ദ്വിധാകൃതം തതഃ സൗഭം സുദർശന ബലാദ് ധതം
മേഹശ്വര ശേരാ തം പപാത ിപുരം യഥാ
35 തസ്മിൻ നിപതിേത സൗേഭ ച ം ആഗത് കരം മമ
പുനശ് േചാ യ േവേഗന ശാല്വാേല്യത്യ് അഹം അ വം
36 തതഃ ശാല്വം ഗദാം ഗുർവീം ആവിധ്യന്തം മഹാഹേവ
ദ്വിധാ ചകാര സഹസാ ജജ്വാല ച േതജസാ
37 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര ദാനവാസ് സ്തേചതസഃ
ഹാഹാഭൂതാ ദിേശാ ജ ർ അർദിതാ മമ സായൈകഃ
38 തേതാ ഽഹം സമവസ്ഥാപ്യ രഥം സൗഭസമീപതഃ
ശംഖം ധ്മാപ്യ ഹർേഷണ മുഹൃദഃ പര്യഹർഷയം
39 തൻ േമരുശിഖരാകാരം വിധ്വസ്താട്ടാല േഗാപുരം
ദഹ്യമാനം അഭിേ ക്ഷ്യ ിയസ് താഃ സ ദു വുഃ
40 ഏവം നിഹത്യ സമേര ശാല്വം സൗഭം നിപാത്യ ച
ആനർതാൻ പുനർ ആഗമ്യ സുഹൃദാം ീതിം ആവഹം
41 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് രാജൻ നാഗമം നാഗസാഹ്വയം
യദ്യ് അഗാം പരവീരഘ്ന ന ഹി ജീേവത് സുേയാധനഃ
42 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുഃ കൗരവം പുരുേഷാത്തമഃ
ആമ ്യ യയൗ ധീമാൻ പാണ്ഡവാൻ മധുസൂദനഃ
43 അഭിവാദ്യ മഹാബാഹുർ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
രാജ്ഞാ മൂർധന്യ് ഉപാ ാേതാ ഭീേമന ച മഹാഭുജഃ
44 സുഭ ാം അഭിമന ം ച രഥം ആേരാപ്യ കാഞ്ചനം
ആരുേരാഹ രഥം കൃഷ്ണഃ പാണ്ഡൈവർ അഭിപൂജിതഃ
45 ൈസന്യസു ീവ യുേക്തന രേഥനാദിത്യവർചസാ
ദ്വാരകാം യയൗ കൃഷ്ണഃ സമാശ്വാസ്യ യുധിഷ്ഠിരം
46 തതഃ യാേത ദാശാർേഹ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി പാർഷതഃ

ൗപേദയാൻ ഉപാദായ യയൗ സ്വപുരം തദാ
47 ധൃഷ്ടേകതുഃ സ്വസാരം ച സമാദായാഥ േചദിരാട്
ജഗാമ പാണ്ഡവാൻ ദൃഷ്ട്വാ രമ്യാം ശുക്തിമതീം പുരീം
48 േകകയാശ് ചാപ്യ് അനുജ്ഞാതാഃ കൗേന്തേയനാമിതൗജസാ
ആമ ്യ പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ യയുസ് േത ഽപി ഭാരത
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49 ാഹ്മണാശ് ച വിശശ് ൈചവ തഥാ വിഷയവാസിനഃ
വിസൃജ്യമാനാഃ സുഭൃശം ന ത്യജന്തി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
50 സാമവായഃ സ രാേജ സുമഹാദ്ഭുത ദർശനഃ
ആസീൻ മഹാത്മാനം േതഷാം കാമ്യേക ഭരതർഷഭ
51 യുധിഷ്ഠിരസ് തു വി ാംസ് താൻ അനുമാന്യ മഹാത്മനാഃ
ശശാസ പുരുഷാൻ കാേല രഥാൻ േയാജയേതതി ഹ
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അധ്യായം 24

1 [ൈവ]
തസ്മിൻ ദശാർഹാധിപതൗ യാേത; യുധിഷ്ഠിേരാ ഭീമേസനാർജുനൗ ച
യമൗ ച കൃഷ്ണാ ച പുേരാഹിതശ് ച; രഥാൻ മഹാർഹാൻ പരമാശ്വയുക്താൻ
2 ആസ്ഥായ വീരാഃ സഹിതാ വനായ; തസ്ഥിേര ഭൂതപതി കാശാഃ
ഹിരണ്യനിഷ്കാൻ വസനാനി ഗാശ് ച; ദായ ശിക്ഷാക്ഷര മ ിവിദ്ഭ്യഃ
3 േ ഷ്യാഃ പുേരാ വിംശതിർ ആത്തശ ാ; ധനൂംഷി വർമാണി ശരാംശ് ച
പീതാൻ
മൗർവീശ് ച യ ാണി ച സായകാംശ് ച; സർേവ സമാദായ ജഘന്യം ഈയുഃ
4 തതസ് തു വാസാംസി ച രാജപു ്യാ; ധാ ്യശ് ച ദാസ്യശ് ച വിഭൂഷണം ച
തദ് ഇ േസനസ് ത്വരിതം ഗൃഹ്യ; ജഘന്യം ഏേവാപയയൗ രേഥന
5 തതഃ കുരുേ ഷ്ഠം ഉേപത്യ പൗരാഃ; ദക്ഷിണം ച ർ അദീനസത്ത്വാഃ
തം ാഹ്മണാശ് ചാഭ്യവദൻ സന്നാ; മുഖ്യാശ് ച സർേവ കുരുജാംഗലാനാം
6 സ ചാപി താൻ അഭ്യവദത് സന്നഃ; സൈഹവ ൈതർ ാതൃഭിർ ധർമരാജഃ
തസ്ഥൗ ച ത ാധിപതിർ മഹാത്മാ; ദൃഷ്ട്വാ ജനൗഘം കുരുജാംഗലാനാം
7 പിേതവ പുേ ഷു സ േതഷു ഭാവം; ചേ കുരൂണാം ഋഷേഭാ മഹാത്മാ
േത ചാപി തസ്മിൻ ഭരത ബർേഹ; തദാ ബഭൂവുഃ പിതരീവ പു ാഃ
8 തതഃ സമാസാദ്യ മഹാജനൗഘാഃ; കുരു വീരം പരിവാര്യ ത ഃ
ഹാ നാഥ ഹാ ധർമ ഇതി വേന്താ; ിയാ ച സർേവ ഽ മുഖാ ബഭൂവുഃ
9 വരഃ കുരൂണാം അധിപഃ ജാനാം; പിേതവ പു ാൻ അപഹായ ചാസ്മാൻ
പൗരാൻ ഇമാഞ് ജാനപദാംശ് ച സർവാൻ; ഹിത്വാ യാതഃ ക്വ നു ധർമരാജഃ
10 ധിഗ് ധാർതരാ ം സുനൃശംസ ബുദ്ധിം; സസൗബലം പാപമതിം ച കർണം
അനർഥം ഇച്ഛന്തി നേര പാപാ; േയ ധർമനിത്യസ്യ സതസ് തവാ ാഃ
11 സ്വയം നിേവശ്യാ തിമം മഹാത്മാ; പുരം മഹദ് േദവപുര കാശം
ശത തു ഥം അേമാഘകർമാ; ഹിത്വാ യാതഃ ക്വ നു ധർമരാജഃ
12 ചകാര യാം അ തിമാം മഹാത്മാ; സഭാം മേയാ േദവ സഭാ കാശാം
താം േദവ ഗുപ്താം ഇവ േദവ മായാം; ഹിത്വാ യാതഃ ക്വ നു ധർമരാജഃ
13 താൻ ധർമകാമാർഥവിദ് ഉത്തമൗജാ; ബീഭ ർ ഉൈച്ചഃ സഹിതാൻ ഉവാച
ആദാസ്യേത വാസം ഇമം നിരുഷ്യ; വേനഷു രാജാ ദ്വിഷതാം യശാംസി
14 ദ്വിജാതിമുഖ്യാഃ സഹിതാഃ പൃഥക് ച; ഭവദ്ഭിർ ആസാദ്യ തപസ്വിനശ് ച

സാദ്യ ധർമാർഥവിദശ് ച വാച്യാ; യഥാർഥസിദ്ധിഃ പരമാ ഭേവൻ നഃ
15 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്ത വചേന ഽർജുേനന; േത ാഹ്മണാഃ സർവവർണാശ് ച
രാജൻ
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മുദാഭ്യനന്ദൻ സഹിതാശ് ച ച ഃ; ദക്ഷിണം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠം
16 ആമ ്യ പാർഥം ച വൃേകാദരം ച; ധനഞ്ജയം യാജ്ഞേസനീം യമൗ ച

തസ്ഥിേര രാ ം അേപതഹർഷാ; യുധിഷ്ഠിേരണാനുമതാ യഥാ സ്വം
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അധ്യായം 25

1 [ൈവ]
തതസ് േതഷു യാേതഷു കൗേന്തയഃ സത്യസംഗരഃ
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ ാതൄൻ സർവാൻ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 ദ്വാദേശമാഃ സമാസ്മാഭിർ വസ്തവ്യം നിർജേന വേന
സമീക്ഷധ്വം മഹാരേണ്യ േദശം ബഹുമൃഗദ്വിജം
3 ബഹുപുഷ്പഫലം രമ്യം ശിവം പുണ്യജേനാചിതം
യേ മാഃ ശരദഃ സർവാഃ സുഖം തിവേസമഹി
4 ഏവം ഉേക്ത ത വാച ധർമരാജം ധനഞ്ജയഃ
ഗുരുവൻ മാനവ ഗുരും മാനയിത്വ മനസ്വിനം
5 [അർ]
ഭവാൻ ഏവ മഹർഷീണാം വൃദ്ധാനാം പര പാസിതാ
അജ്ഞാതം മാനുേഷ േലാേക ഭവേതാ നാസ്തി കിം ചന
6 ത്വയാ ഹ്യ് ഉപാസിതാ നിത്യം ാഹ്മണാ ഭരതർഷഭ
ൈദ്വപായന ഭൃതേയാ നാരദശ് ച മഹാതപാഃ
7 യഃ സർവേലാകദ്വാരാണി നിത്യം സഞ്ചരേത വശീ
േദവേലാകാദ് ഹ്മേലാകം ഗന്ധർവാപ്സരസാം അപി
8 സർവാ ഗതീർ വിജാനാസി ാഹ്മണാനാം ന സംശയഃ

ഭാവാംശ് ൈചവ േവത്ഥ ത്വം സർേവഷാം ഏവ പാർഥിവ
9 ത്വം ഏവ രാജഞ് ജാനാസി േ യഃ കാരണം ഏവ ച
യേ ച്ഛസി മഹാരാജ നിവാസം ത കുർമേഹ
10 ഇദം ൈദ്വതവനം നാമ സരഃ പുണ്യജേനാചിതം
ബഹുപുഷ്പഫലം രമ്യം നാനാദ്വിജനിേഷവിതം
11 അേ മാ ദ്വാദശ സമാ വിഹേരേമതി േരാചേയ
യദി േത ഽനുമതം രാജൻ കിം വാന്യൻ മന്യേത ഭവാൻ
12 [യ്]
മമാപ്യ് ഏതൻ മതം പാർഥ ത്വയാ യത് സമുദാഹൃതം
ഗച്ഛാമ പുണ്യം വിഖ്യാതം മഹദ് ൈദ്വതവനം സരഃ
13 [ൈവ]
തതസ് േത യയുഃ സർേവ പാണ്ഡവാ ധർമചാരിണഃ

ാഹ്മൈണർ ബഹുഭിഃ സാർധം പുണ്യം ൈദ്വതവനം സരഃ
14 ാഹ്മണാഃ സാഗ്നിേഹാ ാശ് ച തൈഥവ ച നിരഗ്നയഃ
സ്വാധ്യായിേനാ ഭിക്ഷവശ് ച സജപാ വനവാസിനഃ
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15 ബഹേവാ ാഹ്മണാസ് ത പരിവ ർ യുധിഷ്ഠിരം
തപസ്വിനഃ സത്യശീലാഃ ശതശഃ സംശിത താഃ
16 േത യാത്വാ പാണ്ഡവാസ് ത ബഹുഭിർ ാഹ്മൈണഃ സഹ
പുണ്യം ൈദ്വതവനം രമ്യം വിവിശുർ ഭരതർഷഭാഃ
17 തച് ഛാല താലാ മധൂകനീപ; കദംബസർജാർജുന കർണികാൈരഃ
തപാത്യേയ പുഷ്പധൈരർ ഉേപതം; മഹാവനം രാ പതിർ ദദർശ
18 മഹാ മാണാം ശിഖേരഷു ത ർ; മേനാരമാം വാചം ഉദീരയന്തഃ
മയൂരദാത ഹ ചേകാര സംഘാസ്; തസ്മിൻ വേന കാനനേകാകിലാശ് ച
19 കേരണുയൂൈഥഃ സഹ യൂഥപാനാം; മേദാത്കടാനാം അചല ഭാണാം
മഹാന്തി യൂഥാനി മഹാദ്വിപാനാം; തസ്മിൻ വേന രാ പതിർ ദദർശ
20 മേനാരമാം േഭാഗവതീം ഉേപത്യ; ധൃതാത്മാനം ചീരജടാ ധരാണാം
തസ്മിൻ വേന ധർമഭൃതാം നിവാേസ; ദദർശ സിദ്ധർഷിഗണാൻ അേനകാൻ
21 തതഃ സ യാനാദ് അവരുഹ്യ രാജാ; സ ാതൃകഃ സജനഃ കാനനം തത്
വിേവശ ധർമാത്മവതാം വരിഷ്ഠസ്; ിവിഷ്ടപം ശ ഇവാമിതൗജാഃ
22 തം സത്യസന്ധം സഹിതാഭിേപതുർ; ദിദൃക്ഷവശ് ചാരണസിദ്ധസംഘാഃ
വനൗകസശ് ചാപി നേര സിംഹം; മനസ്വിനം സമ്പരിവാര്യ ത ഃ
23 സ ത സിദ്ധാൻ അഭിവാദ്യ സർവാൻ; ത്യർചിേതാ രാജവദ് േദവവച് ച
വിേവശ സർൈവഃ സഹിേതാ ദ്വിജാൈ ്യഃ; കൃതാഞ്ജലിർ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
24 സ പുണ്യശീലഃ പിതൃവൻ മഹാത്മാ; തപസ്വിഭിർ ധർമപൈരർ ഉേപത്യ

ത്യർചിതഃ പുഷ്പധരസ്യ മൂേല; മഹാ മേസ്യാപവിേവശ രാജാ
25 ഭീമശ് ച കൃഷ്ണാ ച ധനഞ്ജയശ് ച; യമൗ ച േത ചാനുചരാ നേര ം
വിമുച്യ വാഹാൻ അവരുഹ്യ സർേവ; തേ ാപത ർ ഭരത ബർഹാഃ
26 ലതാവതാനാവനതഃ സ പാണ്ഡൈവർ; മഹാ മഃ പഞ്ചഭിർ ഉ ധന്വിഭിഃ
ബഭൗ നിവാേസാപഗൈതർ മഹാത്മഭിർ; മഹാഗിരിർ വാരണയൂഥൈപർ ഇവ
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