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അധ്യായം 26

1 [ൈവ]
തത് കാനനം ാപ്യ നേര പു ാഃ; സുേഖാചിതാ വാസം ഉേപത്യ കൃ ം
വിജ ർ ഇ തിമാഃ ശിേവഷു; സരസ്വതീ ശാലവേനഷു േതഷു
2 യതീംശ് ച സർവാൻ സ മുനീംശ് ച രാജാ; തസ്മിൻ വേന മൂലഫൈലർ
ഉദൈ ഃ
ദ്വിജാതിമുഖ്യാൻ ഋഷഭഃ കുരൂണാം; സന്തർപയാം ആസ മഹാനുഭാവഃ
3 ഇഷ്ടീശ് ച പി ്യാണി തഥാ ിയാണി; മഹാവേന വസതാം പാണ്ഡവാനാം
പുേരാഹിതഃ സർവസമൃദ്ധേതജാശ്; ചകാര ധൗമ്യഃ പിതൃവത് കുരൂണാം
4 അേപത്യ രാ ാദ് വസതാം തു േതഷാം; ഋഷിഃ പുരാേണാ ഽതിഥിർ ആജഗാമ
തം ആ മം തീ സമൃദ്ധേതജാ; മാർകേണ്ഡയഃ ീമതാം പാണ്ഡവാനാം
5 സ സർവവിദ് ൗപദീം േ ക്ഷ്യ കൃഷ്ണാം; യുധിഷ്ഠിരം ഭീമേസനാർജുനൗ ച
സം ത്യ രാമം മനസാ മഹാത്മാ; തപസ്വിമേധ്യ ഽസ്മയതാമിതൗജാഃ
6 തം ധർമരാേജാ വിമനാ ഇവാ വീത്; സർേവ ിയാ സന്തി തപസ്വിേനാ
ഽമീ
ഭവാൻ ഇദം കിം സ്മയതീവ ഹൃഷ്ടസ്; തപസ്വിനാം പശ്യതാം മാം ഉദീക്ഷ്യ
7 [മാർ]
ന താത ഹൃഷ്യാമി ന ച സ്മയാമി; ഹർഷേജാ മാം ഭജേത ന ദർപഃ
തവാപദം ത്വ് അദ്യ സമീക്ഷ്യ രാമം; സത്യ തം ദാശരഥിം സ്മരാമി
8 സ ചാപി രാജാ സഹ ലക്ഷ്മേണന; വേന നിവാസം പിതുർ ഏവ ശാസനാത്
ധന്വീ ചരൻ പാർഥ പുരാ മൈയവ; ദൃേഷ്ടാ ഗിേരർ ഋഷ്യമൂകസ്യ സാനൗ
9 സഹ േന തിേമാ മഹാത്മാ; മയസ്യ േജത നമുേചശ് ച ഹന്താ
പിതുർ നിേദശാദ് അനഘഃ സ്വധർമം; വേനവാസം ദാശരഥിശ് ചകാര
10 സ ചാപി ശ സ്യ സമ ഭാേവാ; മഹാനുഭാവഃ സമേരഷ്വ് അേജയഃ
വിഹായ േഭാഗാൻ അചരദ് വേനഷു; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ് അധർമം
11 നൃപാശ് ച നാഭാഗ ഭഗീരഥാദേയാ; മഹീം ഇമാം സാഗരാന്താം വിജിത്യ
സേത്യന േത ഽപ്യ് അജയംസ് താത േലാകാൻ; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ്
അധർമം
12 അലർകം ആഹുർ നരവര്യ സന്തം; സത്യ തം കാശികരൂഷ രാജം
വിഹായ ര ാണി വസൂനി ൈചവ; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ് അധർമം
13 ധാ ാ വിധിർ േയാ വിഹിതഃ പുരാണസ്; തം പൂജയേന്താ നരവര്യ സന്തഃ
സപ്തർഷയഃ പാർഥ ദിവി ഭാന്തി; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ് അധർമം
14 മഹാബലാൻ പർവതകൂടമാ ാൻ; വിഷാണിനഃ പശ്യ ഗജാൻ നേര
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സ്ഥിതാൻ നിേദേശ നരവര്യ ധാതുർ; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ് അധർമം
15 സർവാണി ഭൂതാനി നേര പശ്യ; യഥാ യഥാവദ് വിഹിതം വിധാ ാ
സ്വേയാനിതസ് തത് കുരുേത ഭാവാൻ; േനേശ ബലേസ്യതി ചേരദ് അധർമം
16 സേത്യന ധർേമണ യഥാർഹ വൃത്ത്യാ; ിയാ തഥാ സർവഭൂതാന്യ് അതീത്യ
യശശ് ച േതജശ് ച തവാപി ദീപ്തം; വിഭാവേസാർ ഭാ രേസ്യവ പാർഥ
17 യഥാ തിജ്ഞം ച മഹാനുഭാവ; കൃ ം വേനവാസം ഇമം നിരുഷ്യ
തതഃ ിയം േതജസാ േസ്വന ദീപ്താം; ആദാസ്യേസ പാർഥിവ കൗരേവഭ്യഃ
18 [ൈവ]
തം ഏവം ഉക്ത്വാ വചനം മഹർഷിസ്; തപസ്വിമേധ്യ സഹിതം സുഹൃദ്ഭിഃ
ആമ ്യ ധൗമ്യം സഹിതാംശ് ച പാർഥാംസ്; തതഃ തേസ്ഥ ദിശം ഉത്തരാം
സഃ
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അധ്യായം 27

1 [ൈവ]
വസത്സ്വ് അഥ ൈദ്വതവേന പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
അനുകീർണം മഹാരണ്യം ാഹ്മൈണഃ സമപദ്യത
2 ഈര്യമാേണന സതതം ഹ്മേഘാേഷണ സർവതഃ

ഹ്മേലാകസമം പുണ്യം ആസീദ് ൈദ്വതവനം സരഃ
3 യജുഷാം ഋചാം ച സാമ്നാം ച ഗദ്യാനാം ൈചവ സർവശഃ
ആസീദ് ഉച്ചാര്യമാണാനാം നിസ്വേനാ ഹൃദയംഗമഃ
4 ജ്യാേഘാഷഃ പാണ്വേവയാനാം ഹ്മേഘാഷശ് ച ധീമതാം
സംസൃഷ്ടം ഹ്മണാ ക്ഷ ം ഭൂയ ഏവ വ്യേരാചത
5 അഥാ വീദ് ബേകാ ദാൽേഭ്യാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
സന്ധ്യാം കൗേന്തയം ആസീനം ഋഷിഭിഃ പരിവാരിതം
6 പശ്യ ൈദ്വതവേന പാർഥ ാഹ്മണാനാം തപസ്വിനാം
േഹാമേവലാം കുരുേ ഷ്ഠ സ ജ്വലിത പാവകാം
7 ചരന്തി ധർമം പുേണ്യ ഽസ്മിംസ് ത്വയാ ഗുപ്താ ധൃത താഃ
ഭൃഗേവാ ഽംഗിരസശ് ൈചവ വാസിഷ്ഠാഃ കാശ്യൈപഃ സഹ
8 ആഗസ്ത്യാശ് ച മഹാഭാഗാ ആേ യാശ് േചാത്തമ താഃ
സർവസ്യ ജഗതഃ േ ഷ്ഠാ ാഹ്മണാഃ സംഗതാസ് ത്വയാ
9 ഇദം തു വചനം പാർഥ ശൃണ്വ് ഏകാ മനാ മമ

ാതൃഭിഃ സഹ കൗേന്തയ യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി കൗരവ
10 ഹ്മക്ഷേ ണ സംസൃഷ്ടം ക്ഷ ം ച ഹ്മണാ സഹ
ഉദീർണൗ ദഹതഃ ശ ൻ വനാനീവാഗ്നിമാരുതൗ
11 നാ ാഹ്മണസ് താത ചിരം ബുഭൂേഷദ്; ഇച്ഛാന്ന് ഇമം േലാകം അമും ച
േജതും
വിനീതധർമാർഥം അേപതേമാഹം; ലബ്ധ്വാ ദ്വിജം നുദതി നൃപഃ സപത്നാൻ
12 ചരൻ ൈനഃേ യസം ധർമം ജാപാലനകാരിതം
നാധ്യഗച്ഛദ് ബലിർ േലാേക തീർഥം അന്യ ൈവ ദ്വിജാത്
13 അനൂനം ആസീദ് അസുരസ്യ കാൈമർ; ൈവേരാചേനഃ ീർ അപി ചാക്ഷ 
യാസീത്
ലബ്ധ്വാ മഹീം ാഹ്മണ സ േയാഗാത്; േതഷ്വ് ആചരൻ ദുഷ്ടം അേതാ
വ്യനശ്യത്
14 നാ ാഹ്മണം ഭൂമിർ ഇയം സഭൂതിർ; വർണം ദ്വിതീയം ഭജേത ചിരായ
സമു േനമിർ നമേത തു തൈസ്മ; യം ാഹ്മണഃ ശാസ്തി നൈയർ വിനീതഃ
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15 കുഞ്ജരേസ്യവ സം ാേമ ഽപരിഗൃഹ്യാ ശ ഹം
ാഹ്മൈണർ വി ഹീണസ്യ ക്ഷ സ്യ ക്ഷീയേത ബലം

16 ഹ്മണ്യ് അനുപമാ ദൃഷ്ടിഃ ക്ഷാ ം അ തിമം ബലം
തൗ യദാ ചരതഃ സാർധം അഥ േലാകഃ സീദതി
17 യഥാ ഹി സുമഹാൻ അഗ്നിഃ കക്ഷം ദഹതി സാനിലഃ
തഥാ ദഹതി രാജേന്യാ ാഹ്മേണന സമം രിപൂൻ
18 ാഹ്മേണേഭ്യാ ഽഥ േമധാവീ ബുദ്ധിർ പേര്യഷണം ചേര
അലബ്ധസ്യച ലാഭായ ലബ്ധസ്യ ച വിവൃദ്ധേയ
19 അലബ്ധലാഭായ ച ലബ്ധവൃദ്ധേയ; യഥാർഹ തീർഥ തിപാദനായ
യശസ്വിനം േവദവിദം വിപശ്ചിതം; ബഹു തം ാഹ്മണം ഏവ വാസയ
20 ാഹ്മേണഷൂത്തമാ വൃത്തിസ് തവ നിത്യം യുധിഷ്ഠിര
േതന േത സർവേലാേകഷു ദീപ്യേത ഥിതം യശഃ
21 തതസ് േത ാഹ്മണാഃ സർേവ ബകം ദാൽഭ്യം അപൂജയൻ
യുധിഷ്ഠിേര യമാേന ഭൂയഃ സുമനേസാ ഽഭവൻ
22 ൈദ്വപായേനാ നാരദശ് ച ജാമദഗ്ന്യഃ പൃഥു വാഃ
ഇ ദ േമ്നാ ഭാലുകിശ് ച കൃതേചതാഃ സഹ പാത്
23 കർണ വാശ് ച മുഞ്ജശ് ച ലവണാശ്വശ് ച കാശ്യപഃ
ഹാരീതഃ ണ കർണശ് ച അഗ്നിേവേശ്യാ ഽഥ ശൗനകഃ
24 ഋതവാക് ച സുവാക് ൈചവ ബൃഹദശ്വ ഋതാ വസുഃ
ഊർധ്വേരതാ വൃഷാമി ഃ സുേഹാേ ാ േഹാ വാഹനഃ
25 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ാഹ്മണാഃ സംശിത താഃ
അജാതശ ം ആനർചുഃ പുരന്ദരം ഇവർഷയഃ
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അധ്യായം 28

1 [ൈവ]
തേതാ വനഗതാഃ പാർഥാഃ സായാേഹ്ന സഹ കൃഷ്ണയാ
ഉപവിഷ്ടാഃ കഥാശ് ച ർ ദുഃഖേശാകപരായണാഃ
2 ിയാ ച ദർശനീയാ ച പണ്ഡിതാ ച പതി താ
തതഃ കൃഷ്ണാ ധർമരാജം ഇദം വചനം അ വീത്
3 ന നൂനം തസ്യ പാപസ്യ ദുഃഖം അസ്മാസു കിം ചന
വിദ്യേത ധാർതരാ സ്യ നൃശംസസ്യ ദുരാത്മനഃ
4 യസ് ത്വാം രാജൻ മയാ സാർധം അജിൈനഃ തിവാസിതം

ാതൃഭിശ് ച തഥാ സർൈവർ നാഭ്യഭാഷത കിം ചന
വനം സ്ഥാപ്യ ദുഷ്ടാത്മാ നാന്വപത്യത ദുർമതിഃ
5 ആയസം ഹൃദയം നൂനം തസ്യാ ദു തകർമണഃ
യസ് ത്വാം ധർമപരം േ ഷ്ഠം രൂക്ഷാണ്യ് അ ാവയത് തദാ
6 സുേഖാചിതം അദുഃഖാർഹം ദുരാത്മാ സസുഹൃദ് ഗണഃ
ഈദൃശം ദുഃഖം ആനീയ േമാദേത പാപപൂരുഷഃ
7 ചതുർണാം ഏവ പാപാനാം അ ൈവ നാപതത് തദാ
ത്വയി ഭാരത നി ാേന്ത വനായാജിന വാസസി
8 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനശ് ച ദുരാത്മനഃ
ദുർ ാതുസ് തസ്യ േചാ സ്യ തഥാ ദുഃശാസനസ്യ ച
9 ഇതേരഷാം തു സർേവഷാം കുരൂണാം കുരുസത്തമ
ദുഃേഖനാഭിപരീതാനാം േനേ ഭ്യഃ ാപതജ് ജലം
10 ഇദം ച ശയനം ദൃഷ്ട്വാ യച് ചാസീത് േത പുരാതനം
േശാചാമി ത്വാം മഹാരാജ ദുഃഖാനർഹം സുേഖാചിതം
11 ദാന്തം യച് ച സഭാമേധ്യ ആസനം രത്നഭൂഷിതം
ദൃഷ്ട്വാ കുശ ബൃസീം േചമാം േശാേകാ മാം രുന്ധയത്യ് അയം
12 യദ് അപശ്യം സഭായാം ത്വാം രാജഭിഃ പരിവാരിതം
തച് ച രാജന്ന് അപശ്യന്ത്യാഃ കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
13 യാ ത്വാഹം ചന്ദനാദിഗ്ധം അപശ്യം സൂര്യവർചസം
സാ ത്വാം പങ്കമലാദിഗ്ധം ദൃഷ്ട്വാ മുഹ്യാമി ഭാരത
14 യാ ൈവ ത്വാ കൗശിൈകർ വൈ ഃ ശുൈ ർ ബഹുധൈനഃ പുരാ
ദൃഷ്ടവത്യ് അസ്മി രാേജ സാ ത്വാം പശ്യാമി ചീരിണം
15 യച് ച തദ് രുക്മപാ ീഭിർ ാഹ്മേണഭ്യഃ സഹ ശഃ

ിയേത േത ഗൃഹാദ് അന്നം സം തം സാർവകാമികം
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16 യതീനാം അഗൃഹാണാം േത തൈഥവ ഗൃഹേമധിനാം
ദീയേത േഭാജനം രാജന്ന് അതീവ ഗുണവത് േഭാ
തച് ച രാജന്ന് അപശ്യന്ത്യാഃ കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
17 യാംസ് േത ാതൄൻ മഹാരാജ യുവാേനാ മൃഷ്ടകുണ്ഡലാഃ
അേഭാജയന്ത മൃഷ്ടാൈന്നഃ സൂദാഃ പരമസം ൈതഃ
18 സർവാംസ് താൻ അദ്യ പശ്യാമി വേന വേന്യന ജീവതഃ
അദുഃഖാർഹാൻ മനുേഷ്യ േനാപശാമ്യതി േമ മനഃ
19 ഭീമേസനം ഇമം ചാപി ദുഃഖിതം വനവാസിനം
ധ്യായന്തം കിം ന മന സ് േത ാേപ്ത കാേല വിവർധേത
20 ഭീമേസനം ഹി കർമാണി സ്വയം കുർവാണം അച ത
സുഖാർഹം ദുഃഖിതം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
21 സത്കൃതം വിവിൈദർ യാൈനർ വൈ ർ ഉച്ചാവൈചസ് തഥാ
തം േത വനഗതം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
22 കുരൂൻ അപി ഹി യഃ സർവാൻ ഹ ം ഉത്സഹേത ഭുഃ
ത്വത് സാദം തീക്ഷംസ് തു സഹേത ഽയം വൃേകാദരഃ
23 േയാ ഽർജുേനനാർജുനസ് തുേല്യാ ദ്വിബാഹുർ ബഹു ബാഹുനാ
ശരാതിസർേഗ ശീ ത്വാത് കാലാന്തകയേമാപമഃ
24 യസ്യ ശ താേപന ണതാഃ സർവപാർഥിവാഃ
യേജ്ഞ തവ മഹാരാജ ാഹ്മണാൻ ഉപതസ്ഥിേര
25 തം ഇമം പുരുഷവ്യാ ം പൂജിതം േദവദാനൈവഃ
ധ്യായന്തം അർജുനം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
26 ദൃഷ്ട്വാ വനഗതം പാർഥം അദുഃഖാർഹം സുേഖാചിതം
ന ച േത വർധേത മന സ് േതന മുഹ്യാമി ഭാരത
27 േയാ േദവാംശ് ച മനുഷ്യാംശ് ച സർപാംശ് ൈചകരേഥാ ഽജയത്
തം േത വനഗതം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
28 േയാ യാൈനർ അദ്ഭുതാകാൈരർ ഹൈയർ നാൈഗശ് ച സംവൃതഃ

സഹ്യ വിത്താന്യ് ആദത്ത പാർഥിേവഭ്യഃ പരന്തപഃ
29 ക്ഷിപത്യ് ഏേകന േവേഗന പഞ്ചബാണശതാനി യഃ
തം േത വനഗതം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
30 ശ്യാമം ബൃഹന്തം തരുണം ചർമിണാം ഉത്തമം രേണ
നകുലം േത വേന ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
31 ദർശനീയം ച ശൂരം ച മാ ീപു ം യുധിഷ്ഠിര
സഹേദവം വേന ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
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32 പദസ്യ കുേല ജാതാം ഷാം പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
മാം േത വനഗതാം ദൃഷ്ട്വാ കസ്മാൻ മന ർ ന വർധേത
33 നൂനം ച തവ ൈനവാസ്തി മന ർ ഭരതസത്തമ
യത് േത ാതൄംശ് ച മാം ൈചവ ദൃഷ്ട്വാ ന വ്യഥേത മനഃ
34 ന നിർമന ഃ ക്ഷ ിേയാ ഽസ്തി േലാേക നിർവചനം തം
തദ് അദ്യ ത്വയി പശ്യാമി ക്ഷ ിേയ വിപരീതവത്
35 േയാ ന ദർശയേത േതജഃ ക്ഷ ിയഃ കാല ആഗേത
സർവഭൂതാനി തം പാർഥ സദാ പരിഭവന്ത്യ് ഉത
36 തത് ത്വയാ ന ക്ഷമാ കാര്യാ ശ ൻ തി കഥം ചന
േതജൈസവ ഹി േത ശക്യാ നിഹ ം നാ സംശയഃ
37 തൈഥവ യഃ ക്ഷമാ കാേല ക്ഷ ിേയാ േനാപശാമ്യതി
അ ിയഃ സർവഭൂതാനാം േസാ ഽമുേ ഹ ച നശ്യതി
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അധ്യായം 29

1 [ ൗ]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം

ാദസ്യാ ച സംവാദം ബേലർ ൈവേരാചനസ്യ ച
2 അസുേര ം മഹാ ാജ്ഞം ധർമാണാം ആഗതാഗമം
ബലിഃ പ ച്ഛ ൈദേത്യ ം ാദം പിതരം പിതുഃ
3 ക്ഷമാ സ്വിച് േ യസീ താത ഉപാേഹാ േതജ ഇത്യ് ഉത
ഏതൻ േമ സംശയം താത യഥാവദ് ഹി പൃച്ഛേത
4 േ േയാ യദ് അ ധർമജ്ഞ ഹി േമ തദ് അസംശയം
കരിഷ്യാമി ഹി തത് സർവം യഥാവദ് അനുശാസനം
5 തൈസ്മ േ ാവാച തത് സർവം ഏവം പൃഷ്ടഃ പിതാമഹഃ
സർവനിശ്ചയവത് ാജ്ഞഃ സംശയം പരിപൃച്ഛേത
6 [ ഹ്]
ന േ യഃ സതതം േതേജാ ന നിത്യം േ യസീ ക്ഷമാ
ഇതി താത വിജാനീഹി ദ്വയം ഏതദ് അസംശയം
7 േയാ നിത്യം ക്ഷമേത താത ബഹൂൻ േദാഷാൻ സ വിന്ദതി
ഭൃത്യാഃ പരിഭവന്ത്യ് ഏനം ഉദാസീനാസ് തൈഥവ ച
8 സർവഭൂതാനി ചാപ്യ് അസ്യ ന നമേന്ത കദാ ചന
തസ്മാൻ നിത്യം ക്ഷമാ താത പണ്ഡിൈതർ അപവാദിതാ
9 അവജ്ഞായ ഹി തം ഭൃത്യാ ഭജേന്ത ബഹുേദാഷതാം
ആദാതും ചാസ്യ വിത്താനി ാർഥയേന്ത ഽൽപേചതസഃ
10 യാനം വ ാണ്യ് അലങ്കാരാഞ് ശയനാന്യ് ആസനാനി ച
േഭാജനാന്യ് അഥ പാനാനി സർേവാപകരണാനി ച
11 ആദദീരന്ന് അധികൃതാ യഥാകാമം അേചതസഃ

ദിഷ്ടാനി ച േദയാനി ന ദദ ർ ഭർതൃശാസനാത്
12 ന ൈചനം ഭർതൃപൂജാഭിഃ പൂജയന്തി കദാ ചന
അവജ്ഞാനം ഹി േലാേക ഽസ്മിൻ മരണാദ് അപി ഗർഹിതം
13 ക്ഷമിണം താദൃശം താത വന്തി കടുകാന്യ് അപി
േ ഷ്യാഃ പു ാശ് ച ഭൃത്യാശ് ച തേഥാദാസീന വൃത്തയഃ
14 അപ്യ് അസ്യ ദാരാൻ ഇച്ഛന്തി പരിഭൂയ ക്ഷമാവതഃ
ദാരാശ് ചാസ്യ വർതേന്ത യഥാകാമം അേചതസഃ
15 തഥാ ച നിത്യം ഉദിതാ യദി സ്വൽപം അപീശ്വരാത്
ദണ്ഡം അർഹന്തി ദുഷ്യന്തി ദുഷ്ടാശ് ചാപ്യ് അപകുർവേത
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16 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ നിത്യം േദാഷാഃ ക്ഷമാവതാം
അഥ ൈവേരാചേന േദാഷാൻ ഇമാൻ വിദ്ധ്യ് അക്ഷമാവതാം
17 അസ്ഥാേന യദി വാ സ്ഥാേന സതതം രജസാവൃതഃ

േദ്ധാ ദണ്ഡാൻ ണയതി വിവിധാൻ േസ്വന േതജസാ
18 മിൈ ഃ സഹ വിേരാധം ച ാ േത േതജസാവൃതഃ

ാേപ്നാതി േദ്വഷ്യതാം ൈചവ േലാകാത് സ്വജനതസ് തഥാ
19 േസാ ഽവമാനാദ് അർഥഹാനിം ഉപാലംഭം അനാദരം
സന്താപേദ്വഷേലാഭാംശ് ച ശ ംശ് ച ലഭേത നരഃ
20 േ ാധാദ് ദണ്ഡാൻ മനുേഷ്യഷു വിവിധാൻ പുരുേഷാ നയൻ

ശ്യേത ശീ ം ഐശ്വര്യാത് ാേണഭ്യഃ സ്വജനാദ് അപി
21 േയാ ഽപകർതൄംശ് ച കർതൄംശ് ച േതജൈസേവാപഗച്ഛതി
തസ്മാദ് ഉദ്വിജേത േലാകഃ സർപാദ് േവശ്മ ഗതാദ് ഇവ
22 യസ്മാദ് ഉദ്വിജേത േലാകഃ കഥം തസ്യ ഭേവാ ഭേവത്
അന്തരം ഹ്യ് അസ്യ ദൃൈഷ്ട്വവ േലാേകാ വികുരുേത വം
തസ്മാൻ നാത േജത് േതേജാ ന ച നിത്യം മൃദുർ ഭേവത്
23 കാേല മൃദുർ േയാ ഭവതി കാേല ഭവതി ദാരുണഃ
സ ൈവ സുഖം അവാേപ്നാതി േലാേക ഽമുഷ്മിന്ന് ഇൈഹവ ച
24 ക്ഷമാ കാലാംസ് തു വക്ഷ്യാമി ശൃണു േമ വിസ്തേരണ താൻ
േയ േത നിത്യം അസന്ത്യാജ്യാ യഥാ ാഹുർ മനീഷിണഃ
25 പൂർേവാപകാരീ യസ് തു സ്യാദ് അപരാേധ ഽഗരീയസി
ഉപകാേരണ തത് തസ്യ ക്ഷന്തവ്യം അപരാധിനഃ
26 അബുദ്ധിം ആ ിതാനാം ച ക്ഷന്തവ്യം അപരാധിനാം
ന ഹി സർവ പാണ്ഡിത്യം സുലഭം പുരുേഷണ ൈവ
27 അഥ േചദ് ബുദ്ധിജം കൃത്വാ യുസ് േത തദ് അബുദ്ധിജം
പാപാൻ സ്വൽേപ ഽപി താൻ ഹന്യാദ് അപരാേധ തഥാനൃജൂൻ
28 സർവൈസ്യേകാ ഽപരാധസ് േത ക്ഷന്തവ്യഃ ാണിേനാ ഭേവത്
ദ്വിതീേയ സതി വധ്യസ് തു സ്വൽേപ ഽപ്യ് അപകൃേത ഭേവത്
29 അജാനതാ ഭേവത് കശ് ചിദ് അപരാധഃ കൃേതാ യദി
ക്ഷന്തവ്യം ഏവ തസ്യാഹുഃ സുപരീക്ഷ്യ പരീക്ഷയാ
30 മൃദുനാ മാർദവം ഹന്തി മൃദുനാ ഹന്തി ദാരുണം
നാസാധ്യം മൃദുനാ കിം ചിത് തസ്മാത് തീക്ഷ്ണതേരാ മൃദുഃ
31 േദശകാലൗ തു സേ ക്ഷ്യ ബലാബലം അഥാത്മനഃ
നാേദശ കാേലാ കിം ചിത് സ്യാദ് േദശഃ കാലഃ തീഷ്യേത
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തഥാ േലാകഭയാച് ൈചവ ക്ഷന്തവ്യം അപരാധിനഃ
32 ഏവ ഏവംവിധാഃ കാലാഃ ക്ഷമായാഃ പരികീർതിതാഃ
അേതാ ഽന്യഥാനുവർത േതജസഃ കാല ഉച്യേത
33 [ ൗ]
തദ് അഹം േതജസഃ കാലം തവ മേന്യ നരാധിപ
ധാർതരാേ ഷു ലുേബ്ധഷു സതതം ചാപകാരിഷു
34 ന ഹി കശ് ചിത് ക്ഷമാ കാേലാ വിദ്യേത ഽദ്യ കുരൂൻ തി
േതജസശ് ചാഗേത കാേല േതജ ഉ ം അർഹസി
35 മൃദുർ ഭവത്യ് അവജ്ഞാതസ് തീക്ഷ്ണാദ് ഉദ്വിജേത ജനഃ
കാേല ാേപ്ത ദ്വയം ഹ്യ് ഏതദ് േയാ േവദ സ മഹീപതിഃ
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അധ്യായം 30

1 [യ്]
േ ാേധാ ഹന്താ മനുഷ്യാണാം േ ാേധാ ഭാവയിതാ പുനഃ
ഇതി വിദ്ധി മഹാ ാേജ്ഞ േ ാധമൂലൗ ഭവാഭവൗ
2 േയാ ഹി സംഹരേത േ ാധം ഭാവസ് തസ്യ സുേശാഭേന
യഃ പുനഃ പുരുഷഃ േ ാധം നിത്യാം ന സഹേത ശുേഭ
തസ്യാഭാവായ ഭവതി േ ാധഃ പരമദാരുണഃ
3 േ ാധമൂേലാ വിനാേശാ ഹി ജാനാം ഇഹ ദൃശ്യേത
തത് കഥം മാദൃശഃ േ ാധം ഉ േജൽ േലാകനാശനം
4 ദ്ധഃ പാപം നരഃ കുര്യാത് േദ്ധാ ഹന്യാദ് ഗുരൂൻ അപി

ദ്ധഃ പരുഷയാ വാചാ േ യേസാ ഽപ്യ് അവമന്യേത
5 വാച്യാവാേച്യ ഹി കുപിേതാ ന ജാനാതി കർഹി ചിത്
നാകാര്യം അസ്തി ദ്ധസ്യ നാവാച്യം വിദ്യേത തഥാ
6 ഹിംസ്യാത് േ ാധാദ് അവധ്യാംശ് ച വധ്യാൻ സ ജേയദ് അപി
ആത്മാനം അപി ച ദ്ധഃ േ ഷേയദ് യമസാദനം
7 ഏതാൻ േദാഷാൻ പശ്യദ്ഭിർ ജിതഃ േ ാേധാ മനീഷിഭിഃ
ഇച്ഛദ്ഭിഃ പരമം േ യ ഇഹ ചാമു േചാത്തമം
8 തം േ ാധം വർജിതം ധീൈരഃ കഥം അസ്മദ്വിധശ് ചേരത്
ഏതദ് ൗപദി സന്ധായ ന േമ മന ഃ വർധേത
9 ആത്മാനം ച പരം ൈചവ ായേത മഹേതാ ഭയാത്

ധ്യന്തം അ തി ധ്യൻ ദ്വേയാർ ഏഷ ചികിത്സകഃ
10 മൂേഢാ യദി ിശ്യമാനഃ ധ്യേത ഽശക്തിമാൻ നരഃ
ബലീയസാം മനുഷ്യാണാം ത്യജത്യ് ആത്മാനം അന്തതഃ
11 തസ്യാത്മാനം സന്ത്യജേതാ േലാകാ നശ്യന്ത്യ് അനാത്മനഃ
തസ്മാദ് ൗപദ്യ് അശക്തസ്യ മേന്യാർ നിയമനം തം
12 വിദ്വാംസ് തൈഥവ യഃ ശക്തഃ ിശ്യമാേനാ ന കുപ്യതി
സ നാശയിത്വാ േ ഷ്ടാരം പരേലാേക ച നന്ദതി
13 തസ്മാദ് ബലവതാ ൈചവ ദുർബേലന ച നിത്യദാ
ക്ഷന്തവ്യം പുരുേഷണാഹുർ ആപത്സ്വ് അപി വിജാനതാ
14 മേന്യാർ ഹി വിജയം കൃേഷ്ണ ശംസന്തീഹ സാധവഃ
ക്ഷമാവേതാ ജേയാ നിത്യം സാേധാർ ഇഹ സതാം മതം
15 സത്യം ചാനൃതതഃ േ േയാ നൃശംസാച് ചാനൃശംസതാ
തം ഏവം ബഹുേദാഷം തു േ ാധം സാധു വിവർജിതം
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മാദൃശഃ സൃേജത് കസ്മാത് സുേയാധന വധാദ് അപി
16 േതജസ്വീതി യം ആഹുർ ൈവ പണ്ഡിതാ ദീർഘദർശിനഃ
ന േ ാേധാ ഽഭ്യന്തരസ് തസ്യ ഭവതീതി വിനിശ്ചിതം
17 യസ് തു േ ാധം സമുത്പന്നം ജ്ഞയാ തിബാധേത
േതജസ്വിനം തം വിദ്വാംേസാ മന്യേന്ത തത്ത്വദർശിനഃ
18 േദ്ധാ ഹി കായം സുേ ാണി ന യഥാവത് പശ്യതി
ന കാര്യം ന ച മര്യാദാം നരഃ േദ്ധാ ഽനുപശ്യതി
19 ഹന്ത്യ് അവധ്യാൻ അപി േദ്ധാ ഗുരൂൻ രൂൈക്ഷസ് തുദത്യ് അപി
തസ്മാത് േതജസി കർതേവ്യ േ ാേധാ ദൂരാത് തിഷ്ഠിതഃ
20 ദാക്ഷ്യം ഹ്യ് അമർഷഃ ശൗര്യം ച ശീ ത്വം ഇതി േതജസഃ
ഗുണാഃ േ ാധാഭിഭൂേതന ന ശക്യാഃ ാ ം അഞ്ജസാ
21 േ ാധം ത്യക്ത്വാ തു പുരുഷഃ സമ്യക് േതേജാ ഽഭിപദ്യേത
കാലയുക്തം മഹാ ാേജ്ഞ ൈദ്ധസ് േതജഃ സുദുഃസഹം
22 േ ാധസ് ത്വ് അപണ്ഡിൈതഃ ശശ്വത് േതജ ഇത്യ് അഭിധീയേത
രജസ് തൽ േലാകനാശായ വിഹിതം മാനുഷാൻ തി
23 തസ്മാച് ഛശ്വത് ത്യേജത് േ ാധം പുരുഷഃ സമ്യഗ് ആചരൻ
േ യാൻ സ്വധർമാനപേഗാ ന ദ്ധ ഇതി നിശ്ചിതം
24 യദി സർവം അബുദ്ധീനാം അതി ാന്തം അേമധസാം
അതി േമാ മദ്വിധസ്യ കഥം സ്വിത് സ്യാദ് അനിന്ദിേത
25 യദി ന സ ർ മനുേഷ്യഷു ക്ഷമിണഃ പൃഥിവീസമാഃ
ന സ്യാത് സന്ധിർ മനുഷ്യാണാം േ ാധമൂേലാ ഹി വി ഹഃ
26 അഭിഷേക്താ ഹ്യ് അഭിഷേജദ് ആഹന്യാദ് ഗുരുണാ ഹതഃ
ഏവം വിനാേശാ ഭൂതാനാം അധർമഃ ഥിേതാ ഭേവത്
27 ആ ഷ്ടഃ പുരുഷഃ സർവഃ ത്യാേ ാേശദ് അനന്തരം

തിഹന്യാദ് ധതശ് ൈചവ തഥാ ഹിംസ്യാച് ച ഹിംസിതഃ
28 ഹന ർ ഹി പിതരഃ പു ാൻ പു ാശ് ചാപി തഥാ പിതൄൻ
ഹന ശ് ച പതേയാ ഭാര്യാഃ പതീൻ ഭാര്യാസ് തൈഥവ ച
29 ഏവം സ പിേത േലാേക ജന്മ കൃേഷ്ണ ന വിദ്യേത

ജാനാം സന്ധിമൂലം ഹി ജന്മ വിദ്ധി ശുഭാനേന
30 താഃ ക്ഷീേയരൻ ജാഃ സർവാഃ ക്ഷി ം ൗപദി താദൃേശ
തസ്മാൻ മന ർ വിനാശായ ജാനാം അഭവായ ച
31 യസ്മാത് തു േലാേക ദൃശ്യേന്ത ക്ഷമിണഃ പൃഥിവീസമാഃ
തസ്മാജ് ജന്മ ച ഭൂതാനാം ഭവശ് ച തിപദ്യേത
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32 ക്ഷന്തവ്യം പുരുേഷേണഹ സർവാസ്വ് ആപ േശാഭേന
ക്ഷമാ ഭേവാ ഹി ഭൂതാനാം ജന്മ ൈചവ കീർതിതം
33 ആ ഷ്ടസ് താഡിതഃ ദ്ധഃ ക്ഷമേത േയാ ബലീയസാ
യശ് ച നിത്യം ജിതേ ാേധാ വിദ്വാൻ ഉത്തമപൂരുഷഃ
34 ഭാവവാൻ അപി നരസ് തസ്യ േലാകാഃ സനാതനാഃ
േ ാധനസ് ത്വ് അൽപവിജ്ഞാനഃ േ ത്യ േചഹ ച നശ്യതി
35 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമാ ഗാഥാ നിത്യം ക്ഷമാവതാം
ഗീതാഃ ക്ഷമാവതാ കൃേഷ്ണ കാശ്യേപന മഹാത്മനാ
36 ക്ഷമാ ധർമഃ ക്ഷമാ യജ്ഞഃ ക്ഷമാ േവദാഃ ക്ഷമാ തം
യസ് താം ഏവം വിജാനാതി സ സർവം ക്ഷ ം അർഹതി
37 ക്ഷമാ ഹ്മ ക്ഷമാ സത്യം ക്ഷമാ ഭൂതം ച ഭാവി ച
ക്ഷമാ തപഃ ക്ഷമാ ശൗചം ക്ഷമയാ േചാ തം ജഗത്
38 അതി ഹ്മവിദാം േലാകാൻ അതി ചാപി തപസ്വിനാം
അതി യജ്ഞവിദാം ൈചവ ക്ഷമിണഃ ാ വന്തി താൻ
39 ക്ഷമാ േതജസ്വിനാം േതജഃ ക്ഷമാ ഹ്മ തപസ്വിനാം
ക്ഷമാ സത്യം സത്യവതാം ക്ഷമാ ദാനം ക്ഷമായശഃ
40 താം ക്ഷമാം ഈദൃശീം കൃേഷ്ണ കഥം അസ്മദ്വിധസ് ത്യേജത്
യസ്യാം ഹ്മ ച സത്യം ച യജ്ഞാ േലാകാശ് ച വിഷ്ഠിതാഃ
ഭുജ്യേന്ത യജ്വനാം േലാകാഃ ക്ഷമിണാം അപേര തഥാ
41 ക്ഷന്തവ്യം ഏവ സതതം പുരുേഷണ വിജാനതാ
യദാ ഹി ക്ഷമേത സർവം ഹ്മ സമ്പദ്യേത തദാ
42 ക്ഷമാവതാം അയം േലാകഃ പരശ് ൈചവ ക്ഷമാവതാം
ഇഹ സംമാനം ഋച്ഛന്തി പര ച ശുഭാം ഗതിം
43 േയഷാം മന ർ മനുഷ്യാണാം ക്ഷമയാ നിഹിതസ് തദാ
േതഷാം പരതേര േലാകാസ് തസ്മാത് ക്ഷാന്തിഃ പരാ മതാ
44 ഇതി ഗീതാഃ കാശ്യേപന ഗാഥാ നിത്യം ക്ഷമാവതാം

ത്വാ ഗാഥാഃ ക്ഷമായാസ് ത്വം തുഷ്യ ൗപദി മാ ധഃ
45 പിതാമഹഃ ശാന്തനവഃ ശമം സ ജയിഷ്യതി
ആചാേര്യാ വിദുരഃ ക്ഷത്താ ശമം ഏവ വദിഷ്യതഃ
കൃപശ് ച സഞ്ജയശ് ൈചവ ശമം ഏവ വദിഷ്യതഃ
46 േസാമദേത്താ യുയു ശ് ച േ ാണപു സ് തൈഥവ ച
പിതാമഹശ് ച േനാ വ്യാസഃ ശമം വദതി നിത്യശഃ
47 ഏൈതർ ഹി രാജാ നിയതം േചാദ്യമാനം ശമം തി
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രാജ്യം ദാേതതി േമ ബുദ്ധിർ ന േചൽ േലാഭാൻ നശിഷ്യതി
48 കാേലാ ഽയം ദാരുണഃ ാേപ്താ ഭരതാനാം അഭൂതേയ
നിശ്ചിതം േമ സൈദൈവതത് പുരസ്താദ് അപി ഭാമിനി
49 സുേയാധേനാ നാർഹതീതി ക്ഷമാം ഏവം ന വിന്ദതി
അർഹസ് തസ്യാഹം ഇത്യ് ഏവ തസ്മാൻ മാം വിന്ദേത ക്ഷമാ
50 ഏതദ് ആത്മവതാം വൃത്തം ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
ക്ഷമാ ൈചവാനൃശംസ്യം ച തത് കർതാസ്മ്യ് അഹം അഞ്ജസാ
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അധ്യായം 31

1 [ ൗ]
നേമാ ധാേ വിധാേ ച യൗ േമാഹം ച തുസ് തവ
പിതൃൈപതാമേഹ വൃേത്ത േവാഢേവ്യ േത ഽന്യഥാ മതിഃ
2 േനഹ ധർമാനൃശംസ്യാഭ്യാം ന ക്ഷാന്ത്യാ നാർജേവന ച
പുരുഷഃ ിയം ആേപ്നാതി ന ഘൃണിേത്വന കർഹി ചിത്
3 ത്വാം േചദ് വ്യസനം അഭ്യാഗാദ് ഇദം ഭാരത ദുഃസഹം
യത് ത്വം നാർഹസി നാപീേമ ാതരസ് േത മഹൗജസഃ
4 ന ഹി േത ഽധ്യഗമജ് ജാതു തദാനീം നാദ്യ ഭാരത
ധർമാത് ിയതരം കിം ചിദ് അപി േചജ് ജീവിതാദ് ഇഹ
5 ധർമാർഥം ഏവ േത രാജ്യം ധർമാർഥം ജീവിതം ച േത

ാഹ്മണാ ഗുരവശ് ൈചവ ജാനത്യ് അപി ച േദവതാഃ
6 ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ മാേ യൗ ച മയാ സഹ
ത്യേജസ് ത്വം ഇതി േമ ബുദ്ധിർ ന തു ധർമം പരിത്യേജഃ
7 രാജാനം ധർമേഗാപ്താരം ധർേമാ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ
ഇതി േമ തം ആര്യാണാം ത്വാം തു മേന്യ ന രക്ഷതി
8 അനന്യാ ഹി നരവ്യാ നിത്യദാ ധർമം ഏവ േത
ബുദ്ധിഃ സതതം അേന്വതി ഛാേയവ പുരുഷം നിജാ
9 നാവമംസ്ഥാ ഹി സദൃശാൻ നാവരാഞ് േ യസഃ കുതഃ
അവാപ്യ പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം ന േത ശൃംഗം അവർധത
10 സ്വാഹാകാൈരഃ സ്വധാഭിശ് ച പൂജാഭിർ അപി ച ദ്വിജാൻ
ൈദവതാനി പിതൄംശ് ൈചവ സതതം പാർഥ േസവേസ
11 ാഹ്മണാഃ സർവകാൈമസ് േത സതതം പാർഥ തർപിതാഃ
യതേയാ േമാക്ഷിണശ് ൈചവ ഗൃഹസ്ഥാശ് ൈചവ ഭാരത
12 ആരണ്യേകേഭ്യാ ലൗഹാനി ഭാജനാനി യച്ഛസി
നാേദയം ാഹ്മേണഭ്യസ് േത ഗൃേഹ കിം ചന വിദ്യേത
13 യദ് ഇദം ൈവശ്വേദവാേന്ത സായ ാതഃ ദീയേത
തദ് ദത്ത്വാതിഥി ഭൃേത്യേഭ്യാ രാജഞ് േശേഷണ ജീവസി
14 ഇഷ്ടയഃ പശുബന്ധാശ് ച കാമ്യൈനമിത്തികാശ് ച േയ
വർതേന്ത പാകയജ്ഞാശ് ച യജ്ഞകർമ ച നിത്യദാ
15 അസ്മിന്ന് അപി മഹാരേണ്യ വിജേന ദസ േസവിേത
രാ ാദ് അേപത്യ വസേതാ ധാർമസ് േത നാവസീദതി
16 അശ്വേമേധാ രാജസൂയഃ പുണ്ഡരീേകാ ഽഥ േഗാസവഃ
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ഏൈതർ അപി മഹായൈജ്ഞർ ഇഷ്ടം േത ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
17 രാജൻ പരീതയാ ബുദ്ധ്യാ വിഷേമ ഽക്ഷപരാജേയ
രാജ്യം വസൂന്യ് ആയുധാനി ാതൄൻ മാം ചാസി നിർജിതഃ
18 ഋേജാർ മൃേദാർ വദാന്യസ്യ ീമതഃ സത്യവാദിനഃ
കഥം അക്ഷവ്യസനജാ ബുദ്ധിർ ആപതിതാ തവ
19 അതീവ േമാഹം ആയാതി മനശ് ച പരിദൂയേത
നിശാമ്യ േത ദുഃഖം ഇദം ഇമാം ചാപദം ഈദൃശീം
20 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ഈശ്വരസ്യ വേശ േലാകസ് തിഷ്ഠേത നാത്മേനാ യഥാ
21 ധാൈതവ ഖലു ഭൂതാനാം സുഖദുഃേഖ ിയാ ിേയ
ദധാതി സർവം ഈശാനഃ പുരസ്താച് ഛു ം ഉച്ചരൻ
22 യഥാ ദാരുമയീ േയാഷാ നരവീര സമാഹിതാ
ഈരയത്യ് അംഗം അംഗാനി തഥാ രാജന്ന് ഇമാഃ ജാഃ
23 ആകാശ ഇവ ഭൂതാനി വ്യാപ്യ സർവാണി ഭാരത
ഈശ്വേരാ വിദധാതീഹ കല്യാണം യച് ച പാപകം
24 ശകുനിസ് ത ബേദ്ധാവാ നിയേതാ ഽയം അനീശ്വരഃ
ഈശ്വരസ്യ വേശ തിഷ്ഠൻ നാേന്യഷാം നാത്മനഃ ഭുഃ
25 മണിഃ സൂ ഇവ േ ാേതാ നേസ്യാത ഇവ േഗാവൃഷഃ
ധാതുർ ആേദശം അേന്വതി തന്മേയാ ഹി തദ് അർപണഃ
26 നാത്മാധീേനാ മനുേഷ്യാ ഽയം കാലം ഭവതി കം ചന
േ ാതേസാ മധ്യം ആപന്നഃ കൂലാദ് വൃക്ശ ഇവ ച തഃ
27 അേജ്ഞാ ജ ർ അനീേശാ ഽയം ആത്മനഃ സുഖദുഃഖേയാഃ
ഈശ്വര േ രിേതാ ഗേച്ഛത് സ്വർഗം നരകം ഏവ ച
28 യഥാ വാേയാസ് തൃണാ ാണി വശം യാന്തി ബലീയസഃ
ധാതുർ ഏവം വശം യാന്തി സർവഭൂതാനി ഭാരത
29 ആര്യ കർമണി യുഞ്ജാനഃ പാേപ വാ പുനർ ഈശ്വരഃ
വ്യാപ്യ ഭൂതാനി ചരേത ന ചായം ഇതി ലക്ഷ്യേത
30 േഹതുമാ ം ഇദം ധാ ഃ ശരീരം േക്ഷ സഞ്ജ്ഞിതം
േയന കാരയേത കർമ ശുഭാശുഭഫലം വിഭുഃ
31 പശ്യ മായാ ഭാേവാ ഽയം ഈശ്വേരണ യഥാ കൃതഃ
േയാ ഹന്തി ഭൂൈതർ ഭൂതാനി മുനിഭിർ േവദ ദർശിഭിഃ
32 അന്യഥാ പരിദൃഷ്ടാനി മുനിഭിർ േവദ ദർശിഭിഃ
അന്യഥാ പരിവർതേന്ത േവഗാ ഇവ നഭസ്വതഃ
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33 അന്യൈഥവ ഹി മന്യേന്ത പുരുഷാസ് താനി താനി ച
അന്യൈഥവ ഭുസ് താനി കേരാതി വികേരാതി ച
34 യഥാ കാേഷ്ഠന വാ കാഷ്ടം അശ്മാനം ചാശ്മനാ പുനഃ
അയസാ ചാപ്യ് അയശ് ഛിന്ദ്യാൻ നിർവിേചഷ്ടം അേചതനം
35 ഏവം സ ഭഗവാൻ േദവഃ സ്വയംഭൂഃ പിതാമഹഃ
ഹിനസ്തി ഭൂൈതർ ഭൂതാനി ഛദ്മ കൃത്വാ യുധിഷ്ഠിര
36 സ േയാജ്യ വിേയാജ്യായം കാമകാര കരഃ ഭുഃ

ീഡേത ഭഗവൻ ഭൂൈതർ ബാലഃ ീഡനൈകർ ഇവ
37 ന മാതൃപിതൃവദ് രാജൻ ധാതാ ഭൂേതഷു വർതേത
േരാഷാദ് ഇവ വൃേത്താ ഽയം യഥായം ഇതേരാ ജനഃ
38 ആര്യാഞ് ശീലവേതാ ദൃഷ്ട്വാ ീമേതാ വൃത്തി കർശിതാൻ
അനാര്യാൻ സുഖിനശ് ൈചവ വിഹ്വലാമീവ ചിന്തയാ
39 തേവമാം ആപദം ദൃഷ്ട്വാ സമൃദ്ധിം ച സുേയാധന
ധാതാരം ഗർഹേയ പാർഥ വിഷമം േയാ ഽനുപശ്യതി
40 ആര്യ ശാ ാതിേഗ േര ലുേബ്ധ ധർമാപചായിനി
ധാർതരാേ ിയം ദത്ത്വാ ധാതാ കിം ഫലം അ േത
41 കർമ േചത് കൃതം അേന്വതി കർതാരം നാന്യം ഋച്ഛതി
കർമണാ േതന പാേപന ലിപ്യേത നൂനം ഈശ്വരഃ
42 അഥ കർമകൃതം പാപം ന േചത് കർതാരം ഋച്ഛതി
കാരണം ബലം ഏേവഹ ജനാഞ് േശാചാമി ദുർബലാൻ
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അധ്യായം 32

1 [യ്]
വൽഗു ചി പദം ക്ഷ്ണം യാജ്ഞേസനി ത്വയാ വചഃ
ഉക്തം തച് തം അസ്മാഭിർ നാസ്തിക്യം തു ഭാഷേസ
2 നാഹം ധർമഫലാേന്വഷീ രാജപു ി ചരാമ്യ് ഉത
ദദാമി േദയം ഇത്യ് ഏവ യേജ യഷ്ടവ്യം ഇത്യ് ഉത
3 അ വാ ഫലം മാ വാ കർതവ്യം പുരുേഷണ യത്
ഗൃഹാൻ ആവസതാ കൃേഷ്ണ യഥാശക്തി കേരാമി തത്
4 ധർമം ചരാമി സുേ ാണി ന ധർമഫലകാരണാത്
ആഗമാൻ അനതി മ്യ സതാം വൃത്തം അേവക്ഷ്യ ച
ധർമ ഏവ മനഃ കൃേഷ്ണ സ്വഭാവാച് ൈചവ േമ ധൃതം
5 ന ധർമഫലം ആേപ്നാതി േയാ ധർമം േദാഗ്ധും ഇച്ഛതി
യശ് ൈചനം ശങ്കേത കൃത്വാ നാസ്തിക്യാത് പാപേചതനഃ
6 അതിവാദാൻ മദാച് ൈചവ മാ ധർമം അതിശങ്കിഥാഃ
ധർമാതിശങ്കീ പുരുഷസ് തിര്യഗ്ഗതിപരായണഃ
7 ധർേമാ യസ്യാതിശങ്ക്യഃ സ്യാദ് ആർഷം വാ ദുർബലാത്മനഃ
േവദാച് ഛൂ ഇവാേപയാത് സ േലാകാദ് അജരാമരാത്
8 േവദാധ്യായീ ധർമപരഃ കുേല ജാേതാ യശസ്വിനി
സ്ഥവിേരഷു സ േയാക്തേവ്യാ രാജഭിർ ധർമചാരിഭിഃ
9 പാപീയാൻ ഹി സ ശൂേ ഭ്യസ് ത േരേബ്ഭ്യാ വിേശഷതഃ
ശാ ാതിേഗാ മന്ദബുദ്ധിർ േയാ ധർമം അതിശങ്കേത
10 ത്യക്ഷം ഹി ത്വയാ ദൃഷ്ട ഋഷിർ ഗച്ഛൻ മഹാതപാഃ
മാർകേണ്ഡേയാ ഽ േമയാത്മാ ധർേമണ ചിരജീവിതാം
11 വ്യാേസാ വസിേഷ്ഠാ ൈമേ േയാ നാരേദാ േലാമശഃ ശുകഃ
അേന്യ ച ഋഷയഃ സിദ്ധാ ധർേമൈണവ സുേചതസഃ
12 ത്യക്ഷം പശ്യസി ഹ്യ് ഏതാൻ ദിവ്യേയാഗസമന്വിതാൻ
ശാപാനു ഹേണ ശക്താൻ േദൈവർ അപി ഗരീയസഃ
13 ഏേത ഹി ധർമം ഏവാദൗ വർണയന്തി സദാ മമ
കർതവ്യം അമര ഖ്യാഃ ത്യക്ഷാഗമ ബുദ്ധയഃ
14 അേതാ നാർഹസി കല്യാണി ധാതാരം ധർമം ഏവ ച
രേജാ മൂേഢന മനസാ േക്ഷ ം ശങ്കിതും ഏവ ച
15 ധർമാതിശങ്കീ നാന്യസ്മിൻ മാണം അധിഗഛതി
ആത്മ മാണ ഉന്നദ്ധഃ േ യേസാ ഹ്യ് അവമന്യകഃ
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16 ഇ ിയ ീതിസംബദ്ധം യദ് ഇദം േലാകസാക്ഷികം
ഏതാവാൻ മന്യേത ബാേലാ േമാഹം അന്യ ഗച്ഛതി
17 ായശ് ചിതാം ന തസ്യാസ്തി േയാ ധർമം അതിശങ്കേത
ധ്യായൻ സ കൃപണഃ പാേപാ ന േലാകാൻ തിപദ്യേത
18 മാണാന്യ് അതിവൃേത്താ ഹി േവദ ശാ ാർഥനിന്ദകഃ
കാമേലാഭാനുേഗാ മൂേഢാ നരകം തിപദ്യേത
19 യസ് തു നിത്യം കൃതമതിർ ധർമം ഏവാഭിപദ്യേത
അശങ്കമാനഃ കല്യാണി േസാ ഽമു ാനന്ത്യം അ േത
20 ആർഷം മാണം ഉത് മ്യ ധർമാൻ അപരിപാലയൻ
സർവശാ ാതിേഗാ മൂേഢാ ശം ജന്മസു ന വിന്ദതി
21 ശിൈഷ്ടർ ആചരിതം ധർമം കൃേഷ്ണ മാ സ്മാതിശങ്കിഥാഃ
പുരാണം ഋഷിഭിഃ േ ാക്തം സർവൈജ്ഞഃ സർവദർശിഭിഃ
22 ധർമ ഏവ്വ േവാ നാന്യഃ സ്വർഗം ൗപദി ഗച്ഛതാം
ൈസവ നൗഃ സാഗരേസ്യവ വണിജഃ പാരം ഋച്ഛതഃ
23 അഫാേലാ യദി ധർമഃ സ്യാച് ചരിേതാ ധർമചാരിഭിഃ
അ തിേഷ്ഠ തമസ്യ് ഏതഞ് ജഗൻ മേജ്ജദ് അനിന്ദിേത
24 നിർവാണം നാധിഗേച്ഛയുർ ജീേവയുഃ പശുജീവികാം
വിഘാേതൈനവ യുേജ്യയുർ ന ചാർഥം കിം ചിദ് ആ യുഃ
25 തപശ് ച ഹ്മചര്യം ച യജ്ഞഃ സ്വാധ്യായ ഏവ ച
ദാനം ആർജവം ഏതാനി യദി സ ർ അഫലാനി ൈവ
26 നാചരിഷ്യൻ പേര ധർമം പേര പരതേര ചേയ
വി ലംേഭാ ഽയം അത്യന്തം യദി സ ർ അഫലാഃ ിയാഃ
27 ഋഷയശ് ൈചവ േദവാശ് ച ഗന്ധർവാസുരരാക്ഷസാഃ
ഈശ്വരാഃ കസ്യ േഹേതാസ് േത ചേരയുർ ധരം ആദൃതാഃ
28 ഫലദം ത്വ് ഇഹ വിജ്ഞായ ധാതാരം േ യസി േവ
ധർമം േത ഹ്യ് ആചരൻ കൃേഷ്ണ തദ്ധി ധർമസനാതനം
29 സ ചായം സഫേലാ ധർേമാ ന ധർേമാ ഽഫല ഉച്യേത
ദൃശ്യേന്ത ഽപി ഹി വിദ്യാനാം ഫലാനി തപസാം തഥാ
30 ത്വയ്യ് ഏതദ് ൈവ വിജാനീഹി ജന്മ കൃേഷ്ണ യഥാ തം
േവത്ഥ ചാപി യഥാ ജാേതാ ധൃഷ്ടദ മ്നഃ താപവാൻ
31 ഏതാവദ് ഏവ പര്യാപ്തം ഉപമാനം ശുചിസ്മിേത
കർമണാം ഫലം അസ്തീതി ധീേരാ ഽൽേപനാപി തുഷ്യതി
32 ബഹുനാപി ഹ്യ് അവിദ്വാംേസാ ൈനവ തുഷ്യന്ത്യ് അബുദ്ധയഃ
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േതഷാം ന ധർമജം കിം ചിത് േ ത്യ ശർമാസ്തി കർമ വാ
33 കർമണാം ഉത പുണ്യാനാം പാപാനാം ച ഫേലാദയഃ

ഭവശ് ചാപ്യയശ് ൈചവ േദവ ഗുഹ്യാനി ഭാമിനി
34 ൈനതാനി േവദ യഃ കശ് ചിൻ മുഹ്യന്ത്യ് അ ജാ ഇമാഃ
രക്ഷ്യാണ്യ് ഏതാനി േദവാനാം ഗൂഢമായാ ഹി േദവതാഃ
35 കൃശാംഗാഃ സു താശ് ൈചവ തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷാഃ

സൈന്നർ മാനൈസർ യുക്താഃ പശ്യന്ത്യ് ഏതാനി ൈവ ദ്വിജാഃ
36 ന ഫലാദർശനാദ് ധർമഃ ശങ്കിതേവ്യാ ന േദവതാഃ
യഷ്ടവ്യം ചാ മേത്തന ദാതവ്യം ചാനസൂയതാ
37 കർമണാ ഫലം അസ്തീതി തൈഥതദ് ധർമശാശ്വതം

ഹ്മാ േ ാവാച പു ാണാം യദ് ഋഷിർ േവദ കശ്യപഃ
38 തസ്മാത് േത സംശയഃ കൃേഷ്ണ നീഹാര ഇവ നശ്യതു
വ്യവസ്ത്യ സർവം അസ്തീതി നാസ്തിക്യം ഭാവം ഉ ജ
39 ഈശ്വരം ചാപി ഭൂതാനാം ധാതാരം മാ വിചിക്ഷിപഃ
ശിക്ഷൈസ്വനം നമൈസ്വനം മാ േത ഭൂദ് ബുദ്ധിർ ഈദൃശീ
40 യസ്യ സാദാത് തദ് ഭേക്താ മർേത്യാ ഗച്ഛത്യ് അമർത്യതാം
ഉത്തമം ൈദവതം കൃേഷ്ണ മാതിേവാചഃ കഥം ചന
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അധ്യായം 33

1 [ ൗ]
നാവമേന്യ ന ഗർേഹ ച ധർമം പാർഥ കഥം ചന
ഈശ്വരം കുത ഏവാഹം അവമംേസ്യ ജാപതിം
2 ആർതാഹം ലപാമീദം ഇതി മാം വിദ്ധി ഭാരത
ഭൂയശ് ച വിലപിഷ്യാമി സുമനാസ് തൻ നിേബാധ േമ
3 കർമ ഖല്വ് ഇഹ കർതവ്യം ജാേതനാമി കർശന
അകർമാേണാ ഹി ജീവന്തി സ്ഥാവരാ േനതേര ജനാഃ
4 ആ മാതൃസ്തന പാനാച് ച യാവച് ഛേയ്യാപസർപണം
ജംഗമാഃ കർമണാ വൃത്തിം ആ വന്തി യുധിഷ്ഠിര
5 ജംഗേമഷു വിേശേഷണ മനുഷ്യാ ഭരതർഷഭ
ഇച്ഛന്തി കർമണാ വൃത്തിം അവാ ം േ ത്യ േചഹ ച
6 ഉത്ഥാനം അഭിജാനന്തി സർവഭൂതാനി ഭാരത

ത്യക്ഷം ഫലം അശ്നന്തി കർമണാം േലാകസാക്ഷികം
7 പശ്യാമി സ്വം സമുത്ഥാനം ഉപജീവന്തി ജന്തവഃ
അപി ധാതാ വിധാതാ ച യഥായം ഉദേക ബകഃ
8 സ്വകർമ കുരു മാ ാസീഃ കർമണാ ഭവ ദംശിതഃ
കൃത്യം ഹി േയാ ഽഭിജാനാതി സഹേ നാസ്തി േസാ ഽസ്തി വാ
9 തസ്യ ചാപി ഭേവത് കാര്യം വിവൃദ്ധൗ രക്ഷേണ തഥാ
ഭക്ഷ്യമാേണാ ഹ്യ് അനാവാപഃ ക്ഷീയേത ഹിമവാൻ അപി
10 ഉത്സീേദരൻ ജാഃ സർവാ ന കുര ഃ കർമ േചദ് യദി
അപി ചാപ്യ് അഫലം കർമ പശ്യാമഃ കുർവേതാ ജനാൻ
നാന്യഥാ ഹ്യ് അഭിജാനന്തി വൃത്തിം േലാേക കഥം ചന
11 യശ് ച ദിഷ്ട പേരാ േലാേക യശ് ചായം ഹഠ വാദകഃ
ഉഭാവ് അപസദാവ് ഏതൗ കർമ ബുദ്ധിഃ ശസ്യേത
12 േയാ ഹി ദിഷ്ടം ഉപാസീേനാ നിർവിേചഷ്ടഃ സുഖം സ്വേപത്
അവസീേദത് സുദുർബുദ്ധിർ ആേമാ ഘട ഇവാംഭസി
13 തൈഥവ ഹഠ ബുദ്ധിർ യഃ ശക്തഃ കർമണ്യ് അകർമകൃത്
ആസീത നചിരം ജീേവദ് അനാഥ ഇവ ദുർബലഃ
14 അകസ്മാദ് അപി യഃ കശ് ചിദ് അർഥം ാേപ്നാതി പൂരുഷഃ
തം ഹേഠേനതി മന്യേന്ത സ ഹി യേത്നാ ന കസ്യ ചിത്
15 യച് ചാപി കിം ചിത് പുരുേഷാ ദിഷ്ടം നാമ ലഭത്യ് ഉത
ൈദേവന വിധിനാ പാർഥ തദ് ൈദവം ഇതി നിശ്ചിതം
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16 യത് സ്വയം കർമണാ കിം ചിത് ഫലം ആേപ്നാതി പൂരുഷഃ
ത്യക്ഷം ച ഷാ ദൃഷ്ടം തത് പൗരുഷം ഇതി തം

17 സ്വഭാവതഃ വൃേത്താ ഽന്യഃ ാേപ്നാത്യ് അർഥാൻ അകാരണാത്
തത് സ്വഭാവാത്മകം വിദ്ധി ഫലം പുരുഷസത്തമ
18 ഏവം ഹഠാച് ച ൈദവാച് ച സ്വഭാവാത് കർമണസ് തഥാ
യാനി ാേപ്നാതി പുരുഷസ് തത് ഫലം പൂർവകർമണഃ
19 ധാതാപി ഹി സ്വകർൈമവ ൈതസ് ൈതർ േഹതുഭിർ ഈശ്വരഃ
വിദധാതി വിഭേജ്യഹ ഫലം പൂർവകൃതം നൃണാം
20 യദ് ധ്യയം പുരുഷം കിം ചിത് കുരുേത ൈവ ശുഭാശുഭം
തദ് ധാതൃവിഹിതം വിദ്ധി പൂർവകർമഫേലാദയം
21 കാരണം തസ്യ േദേഹാ ഽയം ധാതുഃ കർമണി കർമണി
സ യഥാ േ രയത്യ് ഏനം തഥായം കുരുേത ഽവശഃ
22 േതഷു േതഷു ഹി കൃേത്യഷു വിനിേയാക്താ മേഹശ്വരഃ
സർവഭൂതാനി കൗേന്തയ കാരയത്യ് അവശാന്യ് അപി
23 മനസാർഥാൻ വിനിശ്ചിത്യ പശ്ചാത് ാേപ്നാതി കർമണാ
ബുദ്ധിപൂർവം സ്വയം ധീരഃ പുരുഷസ് ത കാരണം
24 സംഖ്യാതും ൈനവ ശക്യാനി കർമാണി പുരുഷർഷഭ
അഗാര നഗരാണാം ഹി സിദ്ധിഃ പുരുഷൈഹതുകീ
25 തിേല ൈതലം ഗവി ക്ഷീരം കാേഷ്ഠ പാവകം അന്തതഃ
ധിയാ ധിേരാ വിജാനീയാദ് ഉപായം ചാസ്യ സിദ്ധേയ
26 തതഃ വർതേത പശ്ച്ചാത് കരേണഷ്വ് അസ്യ സിദ്ധേയ
താം സിദ്ധിം ഉപജീവന്തി കർമണാം ഇഹ ജന്തവഃ
27 കുശേലന കൃതം കർമ കർ ാ സാധു വിനിശ്ചിതം
ഇദം ത്വ് അകുശേലേനതി വിേശഷാദ് ഉപലഭ്യേത
28 ഇഷ്ടാപൂർതഫലം ന സ്യാൻ ന ശിേഷ്യാ ന ഗുരുർ ഭേവത്
പുരുഷഃ കർമ സാേധ്യഷു സ്യാച് േചദ് അയം അകാരണം
29 കർതൃത്വാദ് ഏവ പുരുഷഃ കർമസിദ്ധൗ ശസ്യേത
അസിദ്ധൗ നിന്ദ്യേത ചാപി കർമ നാശഃ കഥം ത്വ് ഇഹ
30 സർവം ഏവ ഹേഠൈനേക ദിേഷ്ടൈനേക വദന്ത്യ് ഉത
പുരുഷ യത്നജം േക ചിത് ൈ ധം ഏതൻ നിരുച്യേത
31 ന ൈചൈവതാവതാ കായം മന്യന്ത ഇതി ചാപേര
അസ്തി സർവം അദൃശ്യം തു ദിഷ്ടം ൈചവ തഥാ ഹഠഃ
ദൃശ്യേത ഹി ഹഠാച് ൈചവ ദിഷ്ടാച് ചാർഥസ്യ സന്തതിഃ
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32 കിം ചിദ് ൈദവാദ് ധഠാത് കിം ചിത് കിം ചിദ് ഏവ സ്വകർമതഃ
പുരുഷഃ ഫലം ആേപ്നാതി ചതുർഥം നാ കാരണം
കുശലാഃ തിജാനന്തി േയ തത് ത്വ് അവിദുേഷാ ജനാഃ
33 തൈഥവ ധാതാ ഭൂതാനാം ഇഷ്ടാനിഷ്ട ഫല ദഃ
യദി ന സ്യാൻ ന ഭൂതാനാം കൃപേണാ നാമ കശ് ചന
34 യം യം അർഥം അഭിേ ഃ കുരുേത കർമ പൂരുഷഃ
തത് തത് സഫലം ഏവ സ്യാദ് യദി ന സ്യാത് പുരാ കൃതം
35 ിദ്വാരാം അർഥ സിദ്ധിം തു നാനുപശ്യന്തി േയ നരാഃ
തൈഥവാനർഥ സിദ്ധിം ച യഥാ േലാകാസ് തൈഥവ േത
36 കർതവ്യം ത്വ് ഏവ കർേമതി മേനാർ ഏഷ വിനിശ്ചയഃ
ഏകാേന്തന ഹ്യ് അനീേഹാ ഽയം പരാഭവതി പൂരുഷഃ
37 കുർവേതാ ഹി ഭവത്യ് ഏവ ാേയേണഹ യുധിഷ്ഠിര
ഏകാന്തഫലസിദ്ധിം തു ന വിന്ദത്യ് അലസഃ ക്വ ചിത്
38 അസംഭേവ ത്വ് അസ്യ േഹതുഃ ായശ്ചിത്തം തു ലക്ഷ്യേത
കൃേത കർമണി രാേജ തഥാനൃണ്യം അവാപ്യേത
39 അലക്ഷ്മീർ ആവിശത്യ് ഏനം ശയാനം അലസം നരം
നിഃസംശയം ഫലം ലബ്ധ്വാ ദേക്ഷാ ഭൂതിം ഉപാ േത
40 അനർഥം സംശയാവസ്ഥം വൃണ്വേത മുക്തസംശയാഃ
ധീരാ നരാഃ കർമ രതാ ന തു നിഃസംശയം ക്വ ചിത്
41 ഏകാേന്തന ഹ്യ് അനർേഥാ ഽയം വർതേത ഽസ്മാസു സാ തം
ന തു നിഃസംശയം ന സ്യാത് ത്വയി കർമണ്യ് അവസ്ഥിേത
42 അഥ വാ സിദ്ധിർ ഏവ സ്യാൻ മഹിമാ തു തൈഥവ േത
വൃേകാദരസ്യ ബീഭേത്സാർ ാേ ാശ് ച യമേയാർ അപി
43 അേന്യഷാം കർമ സഫലം അസ്മാകം അപി വാ പുനഃ
വി കർേഷണ ബുേധ്യത കൃതകർമാ യഥാ ഫലം
44 പൃഥിവീം ലാംഗേലൈനവ ഭിത്ത്വാ ബീജം വപത്യ് ഉത
ആേസ്ത ഽഥ കർഷകസ് തൂഷ്ണീം പർജന്യസ് ത കാരണം
45 വൃഷ്ടിശ് േചൻ നാനുഗൃഹ്ണീയാദ് അേനനാസ് ത കർഷകഃ
യദ് അന്യഃ പുരുഷഃ കുര്യാത് കൃതം തത് സകലം മയാ
46 തച് േചദ് അഫലം അസ്മാകം നാപരാേധാ ഽസ്തി നഃ ക്വ ചിത്
ഇതി േഘാേരാ ഽന്വേവൈക്ഷ്യവ നാത്മാനം ത ഗർഹേയത്
47 കുർവേതാ നാർഥസിദ്ധിർ േമ ഭവതീതി ഹ ഭാരത
നിർേവേദാ നാ ഗന്തേവ്യാ ദ്വാവ് ഏതൗ ഹ്യ് അസ്യ കർമണഃ
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സിദ്ധിർ വാപ്യ് അഥ വാസിദ്ധിർ അ വൃത്തിർ അേതാ ഽന്യഥാ
48 ബഹൂനാം സമവാേയ ഹി ഭാവാനാം കർമ സിധ്യതി
ഗുണാഭാേവ ഫലം ന നം ഭവത്യ് അഫലം ഏവ വാ
അനാരംേഭ തു ന ഫലം ന ഗുേണാ ദൃശ്യേത ഽച ത
49 േദശകാലാവ് ഉപായാംശ് ച മംഗലം സ്വസ്തി വൃദ്ധേയ
യുനക്തി േമധയാ ധീേരാ യഥാശക്തി യഥാബലം
50 അ മേത്തന തത് കാര്യം ഉപേദഷ്ടാ പരാ മഃ
ഭൂയിഷ്ഠം കർമേയാേഗഷു സർവ ഏവ പരാ മഃ
51 യം തു ധീേരാ ഽന്വേവേക്ഷത േ യാംസം ബഹുഭിർ ഗുൈണഃ
സാൈമ്നവാർഥം തേതാ ലിേപ്സത് കർമ ചാൈസ്മ േയാജേയത്
52 വ്യസനം വാസ്യ കാങ്ക്േഷത വിനാശം വാ യുധിഷ്ഠിര
അപി സിേന്ധാർ ഗിേരർ വാപി കിം പുനർ മർത്യധർമിണഃ
53 ഉത്ഥാന യുക്തഃ സതതം പേരഷാം അന്തൈരഷിേണ
ആനൃണ്യം ആേപ്നാതി നരഃ പരസ്യാത്മന ഏവ ച
54 ന ൈചവാത്മാവമന്തവ്യഃ പുരുേഷണ കദാ ചന
ന ഹ്യ് ആത്മപരിഭൂതസ്യ ഭൂതിർ ഭവതി ഭാരത
55 ഏവം സംസ്ഥിതികാ സിദ്ധിർ ഇയം േലാകസ്യ ഭാരത
ചി ാ സിദ്ധിഗതിഃ േ ാക്താ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗതഃ
56 ാഹ്മണം േമ പിതാ പൂർവം വാസയാം ആസ പണ്ഡിതം
േസാ ഽസ്മാ അർഥം ഇമം ാഹ പിേ േമ ഭരതർഷഭ
57 നീതിം ബൃഹ തിേ ാക്താം ാതൄൻ േമ ഽ ാഹയത് പുരാ
േതഷാം സാങ്കഥ്യം അ ൗഷം അഹം ഏതത് തദാ ഗൃേഹ
58 സ മാം രാജൻ കർമവതീം ആഗതാം ആഹ സാന്ത്വയൻ
ശു ഷമാണാം ആസീനാം പിതുർ അേങ്ക യുധിഷ്ഠിര
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അധ്യായം 34

1 [ൈവ]
യാജ്ഞേസന്യാ വചഃ ത്വാ ഭീമേസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
നിഃശ്വസന്ന് ഉപസംഗമ്യ േദ്ധാ രാജാനം അ വീത്
2 രാജ്യസ്യ പദവീം ധർമ്യാം ജ സത്പുരുേഷാചിതാം
ധർമകാമാർഥ ഹീനാനാം കിം േനാ വ ം തേപാവേന
3 ൈനവ ധർേമണ തദ് രാജ്യം നാർജേവന ന ചൗജസാ
അക്ഷകൂടം അധിഷ്ഠായ ഹൃതം ദുേര്യാധേനന നഃ
4 േഗാമായുേനവ സിംഹാനാം ദുർബേലന ബലീയസാം
ആമിഷം വിഘസാേശന തദ്വദ് രാജ്യം ഹി േനാ ഹൃതം
5 ധർമേലശ തിച്ഛന്നഃ ഭവം ധർമകാമേയാഃ
അർഥം ഉ ജ്യ കിം രാജൻ ദുർേഗഷു പരിതപ്യേസ
6 ഭവേതാ ഽനുവിധാേനന രാജ്യം നഃ പശ്യതാം ഹൃതം
അഹാര്യം അപി ശേ ണ ഗുപ്തം ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
7 കുണീനാം ഇവ ബില്വാനി പംഗൂനാം ഇവ േധനവഃ
ഹൃതം ഐശ്വര്യം അസ്മാകം ജീവതാം ഭവതഃ കൃേത
8 ഭവതഃ ിയം ഇത്യ് ഏവം മഹദ് വ്യസനം ഈദൃശം
ധർമകാേമ തീതസ്യ തിപന്നാഃ സ്മ ഭാരത
9 കർശയാമഃ സ്വമി ാണി നന്ദയാമശ് ച ശാ വാൻ
ആത്മാനം ഭവതഃ ശാേ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ
10 യദ് വയം ന തൈദൈവതാൻ ധാർതരാ ാൻ നിഹന്മഹി
ഭവതഃ ശാ ം ആദായ തൻ നസ് തപതി ദു തം
11 അൈഥനാം അന്വേവക്ഷസ്വ മൃഗചര്യാം ഇവാത്മനഃ
അവീരാചരിതാം രാജൻ ന ബലൈസ്ഥർ നിേഷവിതാം
12 യാം ന കൃേഷ്ണാ ന ബീഭ ർ നാഭിമന ർ ന സൃഞ്ജയഃ
ന ചാഹം അഭിനന്ദാമി ന ച മാ ീ സുതാവ് ഉഭൗ
13 ഭവാൻ ധർേമാ ധർമ ഇതി സതതം തകർശിതഃ
കച് ചിദ് രാജൻ ന നിർേവദാദ് ആപന്നഃ ീബ ജീവികാം
14 ദുർമനുഷ്യാം ഹി നിർേവദം അഫലം സർവഘാതിനാം
അശക്താഃ ിയം ആഹർതും ആത്മനഃ കുർവേത ിയം
15 സ ഭവാൻ ദൃഷ്ടിമാഞ് ശക്തഃ പശ്യന്ന് ആത്മനി പൗരുഷം
ആനൃശംസ്യ പേരാ രാജൻ നാനർഥം അവബുധ്യേസ
16 അസ്മാൻ അമീ ധാർതരാ ാഃ ക്ഷമമാണാൻ അലം സതഃ
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അശക്താൻ ഏവ മന്യേന്ത ത ഃഖം നാഹേവ വധഃ
17 ത േചദ് യുധ്യമാനാനാം അജിഹ്മം അനിവർതിനാം
സർവേശാ ഹി വധഃ േ യാൻ േ ത്യ േലാകാംൽ ലേഭമഹി
18 അഥ വാ വയം ഏൈവതാൻ നിഹത്യ ഭരതർഷഭ
ആദദീമഹി ഗാം സർവാം തഥാപി േ യ ഏവ നഃ
19 സർവഥാ കാര്യം ഏതൻ നഃ സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠതാം
കാങ്ക്ഷതാം വിപുലാം കീർതിം ൈവരം തിചികീർഷതാം
20 ആത്മാർഥം യുധ്യമാനാനാം വിദിേത കൃത്യലക്ഷേണ
അൈന്യർ അപഹൃേത രാേജ്യ ശംൈസവ ന ഗർഹണാ
21 കർശനാർേഥാ ഹി േയാ ധർേമാ മി ാണാം ആത്മനസ് തഥാ
വ്യസനം നാമ തദ് രാജൻ ന സാ ധർമഃ കുധർമ തത്
22 സർവഥാ ധർമനിത്യം തു പുരുഷം ധർമദുർബലം
ജഹതസ് താത ധർമാർഥൗ േ തം ദുഃഖസുേഖ യഥാ
23 യസ്യ ധർേമാ ഹി ധർമാർഥം േ ശഭാൻ ന സ പണ്ഡിതഃ
ന സ ധർമസ്യ േവദാർഥം സൂര്യസ്യാന്ധഃ ഭാം ഇവ
24 യസ്യ ചാർഥാർഥം ഏവാർഥഃ സ ച നാർഥസ്യ േകാവിദഃ
രക്ഷേത ഭൃതേകാ ഽരണ്യം യഥാ സ്യാത് താദൃഗ് ഏവ സഃ
25 അതിേവലം ഹി േയാ ഽർഥാർഥീ േനതരാവ് അനുതിഷ്ഠതി
സ വധ്യഃ സർവഭൂതാനാം ഹ്മേഹവ ജുഗുപ്സിതഃ
26 സതതം യശ് ച കാമാർഥീ േനതരാവ് അനുതിഷ്ഠതി
മി ാണി തസ്യ നശ്യന്തി ധർമാർഥാബ്ഭ്യാം ച ഹീയേത
27 തസ്യ ധർമാർഥഹീനസ്യ കാമാേന്ത നിധനം വം
കാമേതാ രമമാണസ്യ മീനേസ്യവാംഭസഃ ക്ഷേയ
28 തസ്മാദ് ധർമാർഥേയാർ നിത്യം ന മാദ്യന്തി പണ്ഡിതാഃ

കൃതിഃ സാ ഹി കാമസ്യ പാവകസ്യാരണിർ യഥാ
29 സർവഥാ ധർമമൂേലാ ഽർേഥാ ധർമശ് ചാർഥപരി ഹഃ
ഇതേരതര േയാനീ തൗ വിദ്ധി േമേഘാദധീ യഥാ
30 വ്യാർഥ ർശസംേയാേഗ യാ ീതിർ ഉപജായേത
സ കാമശ് ചിത്തസങ്കൽപഃ ശരീരം നാസ്യ വിദ്യേത
31 അർഥാർഥീ പുരുേഷാ രാജൻ ബൃഹന്തം ധർമം ഋച്ഛതി
അർഥം ഋച്ഛതി കാമാർഥീ ന കാമാദ് അന്യം ഋച്ഛതീ
32 ന ഹി കാേമന കാേമാ ഽന്യഃ സാധ്യേത ഫലം ഏവ തത്
ഉപേയാഗാത് ഫലേസ്യവ കാഷ്ഠാദ് ഭേസ്മവ പണ്ഡിതഃ
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33 ഇമാഞ് ശകുനികാൻ രാജൻ ഹന്തി ൈവതംസിേകാ യഥാ
ഏതദ് രൂപം അധർമസ്യ ഭൂേതഷു ച വിഹിംസതാം
34 കാമാൽ േലാഭാച് ച ധർമസ്യ വൃത്തിം േയാ ന പശ്യതി
സ വധ്യഃ സർവഭൂതാനാം േ ത്യ േചഹ ച ദുർമതിഃ
35 വ്യക്തം േത വിദിേതാ രാജന്ന് അർേഥാ വ്യപരി ഹഃ

കൃതിം ചാപി േവത്ഥാസ്യ വികൃതിം ചാപി ഭൂയസീം
36 തസ്യ നാശം വിനാശം വാ ജരയാ മരേണന വാ
അനർഥം ഇതി മന്യേന്ത േസാ ഽയം അസ്മാസു വർതേത
37 ഇ ിയാണാം ച പഞ്ചാനാം മനേസാ ഹൃദയസ്യ ച
വിഷേയ വർതമാനാനാം യാ ീതിർ ഉപജായേത
സ കാമ ഇതി േമ ബുദ്ധിഃ കർമണാം ഫലം ഉത്തമം
38 ഏവം ഏവ പൃഥഗ് ദൃഷ്ട്വാ ധർമാർഥൗ കാമം ഏവ ച
ന ധർമപര ഏവ സ്യാൻ നാഥാർഥ പരേമാ നരഃ
ന കാമപരേമാ വാ സ്യാത് സർവാൻ േസേവത സർവദാ
39 ധർമം പൂർവം ധനം മേധ്യ ജഘേന്യ കാമം ആചേരത്
അഹന്യ് അനുചേരദ് ഏവം ഏഷ ശാ കൃേതാ വിധിഃ
40 കാമം പൂർവം ധനം മേധ്യ ജഘേന്യ ധർമം ആചേരത്
വയസ്യ് അനുചേരദ് ഏവം ഏഷ ശാ കൃേതാ വിധിഃ
41 ധർമം ചാർഥം ച കാമം ച യഥാവദ് വദതാം വര
വിഭജ്യ കാേല കാലജ്ഞഃ സർവാൻ േസേവത പണ്ഡിതഃ
42 േമാേക്ഷാ വാ പരമം േ യ ഏഷ രാജൻ സുഖാർഥിനാം

ാപ്തിർ വാ ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ േസാപായം കുരുനന്ദന
43 തദ് വാശു ിയതാം രാജൻ ാപ്തിർ വാപ്യ് അധിഗമ്യതാം
ജീവിതം ഹ്യ് ആതുരേസ്യവ ദുഃഖം അന്തരവർതിനഃ
44 വിദിതശ് ൈചവ േത ധർമഃ സതതം ചരിതശ് ച േത
ജാനേത ത്വയി ശംസന്തി സുഹൃദഃ കർമേചാദനാം
45 ദാനം യജ്ഞം സതാം പൂജാ േവദ ധാരണം ആർജവം
ഏഷ ധർമഃ പേരാ രാജൻ ഫലവാൻ േ ത്യ േചഹ ച
46 ഏഷ നാർഥവിഹീേനന ശേക്യാ രാജൻ നിേഷവിതും
അഖിലാഃ പുരുഷവ്യാ ഗുണാഃ സ ർ യദ്യ് അപീതേര
47 ധർമമൂലം ജഗദ് രാജൻ നാന്യദ് ധർമാദ് വിശിഷ്യേത
ധർമശ് ചാർേഥന മഹതാ ശേക്യാ രാജൻ നിേഷവിതും
48 ന ചാർേഥാ ൈഭക്ഷ ചേര്യണ നാപി ൈ േബ്യന കർഹി ചിത്
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േവ ം ശക്യഃ സദാ രാജൻ േകവലം ധർമബുദ്ധിനാ
49 തിഷിദ്ധാ ഹി േത യാച്ഞാ യയാ സിധ്യതി ൈവ ദ്വിജഃ
േതജൈസവാർഥ ലിപ്സായാം യതസ്വ പുരുഷർഷഭ
50 ൈഭക്ഷ ചര്യാ ന വിഹിതാ ന ച വിട് ശൂ ജീവികാ
ക്ഷ ിയസ്യ വിേശേഷണ ധർമസ് തു ബലം ഔരസം
51 ഉദാരം ഏവ വിദ്വാംേസാ ധർമം ാഹുർ മനീഷിണഃ
ഉദാരം തിപദ്യസ്വ നാവേര സ്ഥാതും അർഹസി
52 അനുബുധ്യസ്വ രാേജ േവത്ഥ ധർമാൻ സനാതനാൻ

രകർമാഭിജാേതാ ഽസി യസ്മാദ് ഉദ്വിജേത ജനഃ
53 ജാപാലനസംഭൂതം ഫലം തവ ന ഗർഹിതം
ഏഷ േത വിഹിേതാ രാജൻ ധാ ാ ധർമഃ സനാതനഃ
54 തസ്മാദ് വിചലിതഃ പാർഥ േലാേക ഹാസ്യം ഗമിഷ്യസി
സ്വധർമാദ് ധി മനുഷ്യാണാം ചലനം ന ശസ്യേത
55 സ ക്ഷാ ം ഹൃദയം കൃത്വാ ത്യേക്ത്വദം ശിഥിലം മനഃ
വീര്യം ആസ്ഥായ കൗേന്തയ ധുരം ഉദ്വഹ ധുര്യവത്
56 ന ഹി േകവലധർമാത്മാ പൃഥിവീം ജാതു കശ് ചന
പാർഥിേവാ വ്യജയദ് രാജൻ ന ഭൂതിം ന പുനഃ ിയം
57 ജിഹ്വാം ദത്ത്വാ ബഹൂനാം ഹി ാണാം ലുബ്ധ േചതസാം
നികൃത്യാ ലഭേത രാജ്യം ആഹാരം ഇവ ശല്യകഃ
58 ാതരഃ പൂർവജാതാശ് ച സുസമൃദ്ധാശ് ച സർവശഃ
നികൃത്യാ നിർജിതാ േദൈവർ അസുരാഃ പാണ്ഡവർഷഭ
59 ഏവം ബലവതഃ സർവം ഇതി ബുദ്ധ്വാ മഹീപേത
ജഹി ശ ൻ മഹാബാേഹാ പരാം നികൃതിം ആസ്ഥിതഃ
60 ന ഹ്യ് അർജുന സമഃ കശ് ചിദ് യുധി േയാദ്ധാ ധനുർധരഃ
ഭവിതാ വാ പുമാൻ കശ് ചിൻ മത്സേമാ വാ ഗദാധരഃ
61 സേത്ത്വന കുരുേത യുദ്ധം രാജൻ സുബലവാൻ അപി
ന മാേണന േനാത്സാഹാത് സത്ത്വേസ്ഥാ ഭവ പാണ്ഡവ
62 സത്ത്വം ഹി മൂലം അർഥസ്യ വിതഥം യദ് അേയാ ഽന്യഥാ
ന തു സക്തം ഭവതി വൃക്ഷച് ഛാേയവ ൈഹമനീ
63 അർഥത്യാേഗാ ഹി കാര്യഃ സ്യാദ് അർഥം േ യാംസം ഇച്ഛതാ
ബീജൗപേമ്യന കൗേന്തയ മാ േത ഭൂദ് അ സംശയഃ
64 അർേഥന തു സേമാ ഽനർേഥാ യ ലേഭ്യത േനാദയഃ
ന ത വിപണഃ കാര്യഃ ഖരക യിതം ഹി തത്
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65 ഏവം ഏവ മനുേഷ്യ ധർമം ത്യക്ത്വാൽപകം നരഃ
ബൃഹന്തം ധർമം ആേപ്നാതി സ ബുദ്ധ ഇതി നിശ്ചിതഃ
66 അമി ം മി സമ്പന്നം മിൈ ർ ഭിന്ദന്തി പണ്ഡിതാഃ
ഭിൈന്നർ മിൈ ഃ പരിത്യക്തം ദുർബലം കുരുേത വേശ
67 സേത്ത്വന കുരുേത യുദ്ധം രാജൻ സുബലവാൻ അപി
േനാദ്യേമന ന േഹാ ാബ്ഭിഃ സർവാഃ സ്വീകുരുേത ജാഃ
68 സർവഥാ സംഹൈതർ ഏവ ദുർബൈലർ ബലവാൻ അപി
അമി ഃ ശക്യേത ഹ ം മധുഹാ മൈരർ ഇവ
69 യഥാ രാജൻ ജാഃ സർവാഃ സൂര്യഃ പാതി ഗഭസ്തിഭിഃ
അത്തി ൈചവ തൈഥവ ത്വം സവിതുഃ സദൃേശാ ഭവ
70 ഏതദ് ധ്യപി തേപാ രാജൻ പുരാണം ഇതി നഃ തം
വിധിനാ പാലനം ഭൂേമർ യത്കൃതം നഃ പിതാമൈഹഃ
71 അേപയാത് കില ഭാഃ സൂര്യാൽ ലക്ഷ്മീശ് ച മസസ് തഥാ
ഇതി േലാേക വ്യവസിേതാ ദൃേഷ്ട്വമാം ഭവേതാ വ്യഥാം
72 ഭവതശ് ച ശംസാഭിർ നിന്ദാഭിർ ഇതരസ്യ ച
കഥാ യുക്താഃ പരിഷദഃ പൃഥഗ് രാജൻ സമാഗതാഃ
73 ഇദം അഭ്യധികം രാജൻ ാഹ്മണാ ഗുരവശ് ച േത
സേമതാഃ കഥയന്തീഹ മുദിതാഃ സത്യസന്ധതാം
74 യൻ ന േമാഹാൻ ന കാർപണ്യാൻ ന േലാഭാൻ ന ഭയാദ് അപി
അനൃതം കിം ചിദ് ഉക്തം േത ന കാമാൻ നാർഥകാരണാത്
75 യദ് ഏനഃ കുരുേത കിം ചിദ് രാജാ ഭൂമിം ഇവാ വൻ
സർവം തൻ നുദേത പശ്ചാദ് യൈജ്ഞർ വിപുലദക്ഷിൈണഃ
76 ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദദ് ാമാൻ ഗാശ് ച രാജൻ സഹ ശഃ
മുച്യേത സർവപാേപഭ്യസ് തേമാഭ്യ ഇവ ച മാഃ
77 പൗരജാനപദാഃ സർേവ ായശഃ കുരുനന്ദന
സവൃദ്ധബാലാഃ സഹിതാഃ ശംസന്തി ത്വാം യുധിഷ്ഠിര
78 ശ്വദൃതൗ ക്ഷീരം ആസക്തം ഹ്മ വാ വൃഷേല യഥാ
സത്യം േസ്തേന ബലം നാര്യാം രാജ്യം ദുേര്യാധേന തഥാ
79 ഇതി നിർവചനം േലാേക ചിരം ചരതി ഭാരത
അപി ൈചതത് ിേയാ ബാലാഃ സ്വാധ്യായം ഇവ കുർവേത
80 സ ഭവാൻ രഥം ആസ്ഥായ സർേവാപകരണാന്വിതം
ത്വരമാേണാ ഽഭിനിര്യാതു ചിരം അർേഥാപപാദകം
81 വാചയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ അൈദ്യവ ഗജസാഹ്വയം
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അ വിദ്ഭിഃ പരിവൃേതാ ാതൃഭിർ ദൃഠ ധന്വിഭിഃ
ആശീവിഷസൈമർ വീൈരർ മരുദ്ഭിർ ഇവ വൃ ഹാ
82 ിയം ആദത്സ്വ കൗേന്തയ ധാർതരാ ാൻ മഹാബല
ന ഹി ഗാണ്ഡീവമുക്താനാം ശരാണാം ഗാർ വാസസാം
83 ർശം ആശീവിഷാഭാനാം മർത്യഃ കശ് ചന സംസേഹത്
ന സ വീേരാ ന മാതംേഗാ ന സദേശ്വാ ഽസ്തി ഭാരത
84 യഃ സേഹത ഗദാ േവഗം മമ ദ്ധസ്യ സംയുേഗ
സൃഞ്ജൈയഃ സഹ ൈകേകൈയർ വൃഷ്ണീനാം ഋഷേഭണ ച
85 കഥം സ്വിദ് യുധി കൗേന്തയ രാജ്യം ന ാ യാമേഹ
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അധ്യായം 35

1 [യ്]
അസംശയം ഭാരത സത്യം ഏതദ്; യൻ മാ തുദൻ വാക്യശൈല്യഃ ക്ഷിേണാഷി
ന ത്വാ വിഗർേഹ തികൂലം ഏതൻ; മമാനയാദ് ധി വ്യസനം വ ആഗാത്
2 അഹം ഹ്യ് അക്ഷാൻ അന്വപദ്യം ജിഹീർഷൻ; രാജ്യം സരാ ം ധൃതരാ സ്യ
പു ാത്
തൻ മാ ശഠഃ കിതവ്വഃ ത്യേദവീത്; സുേയാധനാർഥം സുബലസ്യ പു ഃ
3 മഹാമായഃ ശകുനിഃ പാർവതീയഃ; സദാ സഭായാം വപന്ന് അക്ഷപൂഗാൻ
അമായിനം മായയാ ത്യേദവീത്; തേതാ ഽപശ്യം വൃജിനം ഭീമേസന
4 അക്ഷാൻ ഹി ദൃഷ്ട്വാ ശകുേനർ യഥാവത്; കാമാനുേലാമാൻ അയുേജാ യുജശ്
ച
ശക്യം നിയ ം അഭവിഷ്യദ് ആത്മാ; മന സ് തു ഹന്തി പുരുഷസ്യ ൈധര്യം
5 യ ം നാത്മാ ശക്യേത പൗരുേഷണ; മാേനന വീേര്യണ ച താത നദ്ധഃ
ന േത വാചം ഭീമേസനാഭ്യസൂേയ; മേന്യ തഥാ തദ് ഭവിതവ്യം ആസീത്
6 സ േനാ രാജാ ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ; ന്യപാതയദ് വ്യസേന രാജ്യം ഇച്ഛൻ
ദാസ്യം ച േനാ ഽഗമയദ് ഭീമേസന; യ ാഭവച് ഛരണം ൗപദീ നഃ
7 ത്വം ചാപി തദ് േവത്ഥ ധനഞ്ജയശ് ച; പുനർദ തായാഗതാനാം സഭാം നഃ
യൻ മാ വീദ് ധൃതരാ സ്യ പു ; ഏക ഹാർഥം ഭരതാനാം സമക്ഷം
8 വേന സമാ ദ്വാദശ രാജപു ; യഥാകാമം വിദിതം അജാതശേ ാ
അഥാപരം ചാവിദിതം ചേരഥാഃ; സർൈവഃ സഹ ാതൃഭിശ് ഛദ്മ ഗൂഢഃ
9 ത്വാം േചച് ത്വാ താത തഥാ ചരന്തം; അവേഭാത്സ്യേന്ത ഭരതാനാം ചരാഃ
സ്മ
അന്യാംശ് ചേരഥാസ് താവേതാ ഽബ്ദാംസ് തതസ് ത്വം; നിശ്ചിത്യ തത്

തിജാനീഹി പാർഥ
10 ചൈരശ് േചൻ േനാ ഽവിദിതഃ കാലം ഏതം; യുേക്താ രാജൻ േമാഹയിത്വാ
മദീയാൻ

വീമി സത്യം കുരുസംസദീഹ; തൈവവ താ ഭാരത പഞ്ച നദ്യഃ
11 വയം ൈചവം ാതരഃ സർവ ഏവ; ത്വയാ ജിതാഃ കാലം അപാസ്യ േഭാഗാൻ
വേസമ ഇത്യ് ആഹ പുരാ സ രാജാ; മേധ്യ കുരൂണാം സ മേയാക്തസ് തേഥതി
12 ത ദ തം അഭവൻ േനാ ജഘന്യം; തസ്മിഞ് ജിതാഃ ജിതാശ് ച സർേവ
ഇത്ഥം ച േദശാൻ അനുസഞ്ചരാേമാ; വനാനി കൃ ാണി ച കൃ രൂപാഃ
13 സുേയാധനശ് ചാപി ന ശാന്തിം ഇച്ഛൻ; ഭൂയഃ സ മേന്യാർ വശം അന്വഗച്ഛത്
ഉേദ്യാജായാം ആസ കുരൂംശ് ച സർവാൻ; േയ ചാസ്യ േക ചിദ് വശം അന്വഗ 
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ച്ഛൻ
14 തം സന്ധിം ആസ്ഥായ സതാം സകാേശ; േകാ നാമ ജഹ്യാദ് ഇഹ രാജ്യ 
േഹേതാഃ
ആര്യസ്യ മേന്യ മരണാദ് ഗരീേയാ; യദ് ധർമം ഉത് മ്യ മഹീം ശിഷ്യാത്
15 തൈദവ േചദ് വീരകർമാകരിേഷ്യാ; യദാ ദ േത പരിഘം പര്യമൃക്ഷഃ
ബാഹൂ ദിധക്ഷൻ വാരിതഃ ഫൽഗുേനന; കിം ദു തം ഭീമ തദാബ്ഭവിഷ്യത്
16 ാഗ് ഏവ ൈചവം സമയ ിയായാഃ; കിം നാ വീഃ പൗരുഷം ആവിദാനഃ

ാപ്തം തു കാലം ത്വ് അഭിപദ്യ പശ്ചാദ്; ഇം മാം ഇദാനീം അതിേവലം ആത്ഥ
17 ഭൂേയാ ഽപി ദുഃഖം മമ ഭീമേസന; ദൂേയ വിഷേസ്യവ രസം വിദിത്വാ
യദ് യാജ്ഞേസനീം പരികൃഷ്യമാണാം; സ ശ്യ തത് ക്ഷാന്തം ഇതി സ്മ ഭീമ
18 ന ത്വ് അദ്യ ശക്യം ഭരത വീര; കൃത്വാ യദ് ഉക്തം കുരുവീരമേധ്യ
കാലം തീക്ഷസ്വ സുേഖാദയസ്യ; പങ്ക്തിം ഫലാനാം ഇവ ബീജവാപഃ
19 യദാ ഹി പൂർവം നികൃേതാ നികൃത്യാ; ൈവരം സപുഷ്പം സഫലം വിദിത്വാ
മഹാഗുണം ഹരതി ഹി പൗരുേഷണ; തദാ വീേരാ ജീവതി ജീവേലാേക
20 ിയം ച േലാേക ലഭേത സമ ാം; മേന്യ ചാൈസ്മ ശ വഃ സംനമേന്ത
മി ാണി ൈചനം അതിരാഗാദ് ഭജേന്ത; േദവാ ഇേവ ം അനുജീവന്തി ൈചനം
21 മമ തിജ്ഞാം ച നിേബാധ സത്യാം; വൃേണ ധർമം അമൃതാജ് ജീവിതാച്
ച
രാജ്യം ച പു ാശ് ച യേശാ ധനം ച; സർവം ന സത്യസ്യ കലാം ഉൈപതി
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അധ്യായം 36

1 [ഭി]
സന്ധിം കൃൈത്വവ കാേലന അന്തേകന പത ിണാ
അനേന്തനാ േമേയന േ ാതസാ സർവഹാരിണാ
2 ത്യക്ഷം മന്യേസ കാലം മർത്യഃ സൻ കാലബന്ധനഃ
േഫനധർമാ മഹാരാജ ഫലധർമാ തൈഥവ ച
3 നിേമഷാദ് അപി കൗേന്തയ യസ്യായുർ അപചീയേത
സൂേച്യവാഞ്ജന ചൂർണസ്യ കിം ഇതി തിപാലേയത്
4 േയാ നൂനം അമിതായുഃ സ്യാദ് അഥ വാപി മാണവിത്
സ കാലം ൈവ തീേക്ഷത സർവ ത്യക്ഷദർശിവാൻ
5 തീക്ഷമാണാൻ കാേലാ നഃ സമാ രാജംസ് േയാ ദശ
ആയുേഷാ ഽപചയം കൃത്വാ മരണാേയാപേനഷ്യതി
6 ശരീരിണാം ഹി മരണം ശരീേര നിത്യം ആ ിതം

ാഗ് ഏവ മരണാത് തസ്മാദ് രാജ്യാൈയവ ഘടാമേഹ
7 േയാ ന യാതി സംഖ്യാനം അ േഷ്ടാ ഭൂമിവർധനഃ
അയാതയിത്വാ ൈവരാണി േസാ ഽവസീദതി ഗൗർ ഇവ
8 േയാ ന യാതയേത ൈവരം അൽപസേത്ത്വാദ്യമഃ പുമാൻ
അഫലം തസ്യ ജന്മാഹം മേന്യ ദുർജാത ജായിനഃ
9 ൈഹരണ്യൗ ഭവേതാ ബാഹൂ തിർ ഭവതി പാർഥിവ
ഹത്വാ ദ്വിഷന്തം സം ാേമ ഭുക്ത്വാ ബാഹ്വർജിതം വസുഃ
10 ഹത്വാ േചത് പുരുേഷാ രാജൻ നികർതാരം അരിന്ദമ
അഹ്നായ നരകം ഗേച്ഛത് സ്വർേഗണാസ്യ സ സംമിതഃ
11 അമർഷേജാ ഹി സന്താപഃ പാവകാദ് ദീപ്തിമത്തരഃ
േയനാഹം അഭിസന്തേപ്താ ന നക്തം ന ദിവാ ശേയ
12 അയം ച പാർേഥാ ബീഭ ർ വരിേഷ്ഠാ ജ്യാ വികർഷേണ
ആേസ്ത പരമസന്തേപ്താ നൂനം സിംഹ ഇവാശേയ
13 േയാ ഽയം ഏേകാ ഽഭിമനുേത സർവാംൽ േലാേക ധനുർഭൃതഃ
േസാ ഽയം ആത്മജം ഊഷ്മാണം മഹാഹസ്തീവ യച്ഛതി
14 നകുലഃ സഹേദവശ് ച വൃദ്ധാ മാതാ ച വീരസൂഃ
തൈവവ ിയം ഇച്ഛന്ത ആസേത ജഡ മൂകവത്
15 സേവ േത ിയം ഇച്ഛന്തി ബന്ധവാഃ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
അഹം ഏേകാ ഽഭിസന്തേപ്താ മാതാ ച തിവിന്ധ്യതഃ
16 ിയം ഏവ തു സർേവഷാം യദ് വീമ്യ് ഉത കിം ചന
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സർേവ ഹീ വ്യസനം ാപ്താഃ സർേവ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
17 േനതഃ പാപീയസീ കാ ചിദ് ആപദ് രാജൻ ഭവിഷ്യതി
യൻ േനാ നീൈചർ അൽപബൈല രാജ്യം ആച്ഛിദ്യ ഭുജ്യേത
18 ശീലേദാഷാദ് ഘൃണാവിഷ്ട ആനൃശംസ്യാത് പരന്തപ
േ ശാംസ് തിതിക്ഷേസ രാജൻ നാന്യഃ കശ് ചിത് ശംസതി
19 ഘൃണീ ാഹ്മണരൂേപാ ഽസി കഥം ക്ഷേ അജായഥാഃ
അസ്യാം ഹി േയാനൗ ജായേന്ത ായശഃ ര ബുദ്ധയഃ
20 അ ൗഷീസ് ത്വം രാജധർമാൻ യഥാ ൈവ മനുർ അ വീത്

രാൻ നികൃതിസംയുക്താൻ വിഹിതാൻ അശമാത്മകാൻ
21 കർതേവ്യ പുരുഷവ്യാ കിം ആേസ്സ പീഠ സർപവത്
ബുദ്ധ്യാ വീേര്യണ സംയുക്തഃ േതനാഭിജേനന ച
22 തൃണാനാം മുഷ്ടിൈനേകന ഹിമവന്തം തു പർവതം
ഛന്നം ഇച്ഛസി കൗേന്തയ േയാ ഽസ്മാൻ സംവർതും ഇച്ഛസി
23 അജ്ഞാതചര്യാ ഗൂേഢന പൃഥിവ്യാം വി േതന ച
ദിവീവ പാർഥ സൂേര്യണ ന ശക്യാ ചരിതും ത്വയാ
24 ബൃഹച് ഛാല ഇവാനൂേപ ശാഖാ പുഷ്പപലാശവാൻ
ഹസ്തീ േശ്വത ഇവാജ്ഞാതഃ കഥം ജി ശ് ചരിഷ്യതി
25 ഇമൗ ച സിംഹസങ്കാശൗ ാതരൗ സഹിതൗ ശിശൂ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച കഥം പാർഥ ചരിഷ്യതഃ
26 പുണ്യകീർതീ രാജപു ീ ൗപദീ വീരസൂർ ഇയം
വി താ കഥം അജ്ഞാതാ കൃഷ്ണാ പാർഥ ചരിശ്യതി
27 മാം ചാപി രാജഞ് ജാനന്തി ആകുമാരം ഇമാഃ ജാഃ
അജ്ഞാതചര്യാം പശ്യാമി േമേരാർ ഇവ നിഗൂഹനം
28 തൈഥവ ബഹേവാ ഽസ്മാഭീ രാേ േഭ്യാ വി വാസിതാഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച ധൃതരാ ം അനു താഃ
29 ന ഹി േത ഽപ്യ് ഉപശാമ്യന്തി നികൃതാനാം നിരാകൃതാഃ
അവശ്യം ൈതർ നികർതവ്യം അസ്മാകം തത് ിൈയഷിഭിഃ
30 േത ഽപ്യ് അസ്മാസു യുഞ്ജീരൻ ച്ഛന്നാൻ സുബഹൂഞ് ജനാൻ
ആചക്ഷീരംശ് ച േനാ ജ്ഞാത്വാ തൻ നഃ സ്യാത് സുമഹദ് ഭയം
31 അസ്മാഭിർ ഉഷിതാഃ സമ്യഗ് വേന മാസാസ് േയാദശ
പരിമാേണന താൻ പശ്യ താവതഃ പരിവത്സരാൻ
32 അസ്തി മാസഃ തിനിധിർ യഥാ ാഹുർ മനീഷിണഃ
പൂതികാൻ ഇവ േസാമസ്യ തേഥദം ിയതാം ഇതി
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33 അഥ വാനഡുേഹ രാജൻ സാധേവ സാധു വാഹിേന
സൗഹിത്യ ദാനാദ് ഏകസ്മാദ് ഏനസഃ തിമുച്യേത
34 തസ്മാച് ഛ വേധ രാജൻ ിയതാം നിശ്ചയസ് ത്വയാ
ക്ഷ ിയസ്യ തു സർവസ്യ നാേന്യാ ധർേമാ ഽസ്തി സംയുഗാത്
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1 [ൈവ]
ഭീമേസനവചഃ ത്വാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നിഃശ്വസ്യ പുരുഷവ്യാ ഃ സ ദധ്യൗ പരന്തപഃ
2 സ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ വിനിശ്ചിേത്യതി കൃത്യതാം
ഭീമേസനം ഇദം വാക്യം അപദാന്തരം അ വീത്
3 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
ഇദം അന്യത് സമാധത്സ്വ വാക്യം േമ വാക്യേകാവിദ
4 മഹാപാപാനി കർമാണി യാനി േകവലസാഹസാത്
ആരഭ്യേന്ത ഭീമേസന വ്യഥേന്ത താനി ഭാരത
5 സുമ ിേത സുവി ാേന്ത സുകൃേത സുവിചാരിേത
സിധ്യന്ത്യ് അർഥാ മഹാബാേഹാ ൈദവം ചാ ദക്ഷിണം
6 ത്വം തു േകവലചാപല്യാദ് ബലദർേപാ ിതഃ സ്വയം
ആരബ്ധവ്യം ഇദം കർമ മന്യേസ ശൃണു ത േമ
7 ഭൂരി വാഃ ശലശ് ൈചവ ജലസന്ധശ് ച വീര്യവാൻ
ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച കർണശ് ച േ ാണപു ശ് ച വീര്യവാൻ
8 ധാർതരാ ാ ദുരാധർഷാ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാഃ
സർവ ഏവ കൃതാ ാശ് ച സതതം ചാതതായിനഃ
9 രാജാനഃ പാർഥിവാശ് ൈചവ േയ ഽസ്മാഭിർ ഉപതാപിതാഃ
സം ിതാഃ കൗരവം പക്ഷം ജാതേസ്നഹാശ് ച സാ തം
10 ദുേര്യാധന ഹിേത യുക്താ ന തഥാസ്മാസു ഭാരത
പൂർണേകാശാ ബേലാേപതാഃ യതിഷ്യന്തി രക്ഷേണ
11 സർേവ കൗരവ ൈസന്യസ്യ സപു ാമാത്യൈസനികാഃ
സംവിഭക്താ ഹി മാ ാഭിർ േഭാൈഗർ അപി ച സർവശഃ
12 ദുേര്യാധേനന േത വീരാ മാനിതാശ് ച വിേശഷതഃ

ാണാംസ് ത്യക്ഷ്യന്തി സം ാേമ ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
13 സമാ യദ്യ് അപി ഭീഷ്മസ്യ വൃത്തിർ അസ്മാസു േതഷു ച
േ ാണസ്യ ച മഹാബാേഹാ കൃപസ്യ ച മഹാത്മനഃ
14 അവശ്യം രാജപിണ്ഡസ് ൈതർ നിർേവശ്യ ഇതി േമ മതിഃ
തസ്മാത് ത്യക്ഷ്യന്തി സം ാേമ ാണാൻ അപി സുദുസ്ത്യജാൻ
15 സർേവ ദിവ്യാ വിദ്വാംസഃ സർേവ ധർമപരായണാഃ
അേജയാശ് േചതി േമ ബുദ്ധിർ അപി േദൈവഃ സവാസൈവഃ
16 അമർഷീ നിത്യസംഹൃഷ്ടസ് ത കർേണാ മഹാരഥഃ
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സർവാ വിദ് അനാധൃഷ്യ അേഭദ്യകവചാവൃതഃ
17 അനിർജിത്യ രേണ സർവാൻ ഏതാൻ പുരുഷസത്തമാൻ
അശേക്യാ ഹ്യ് അസഹാേയന ഹ ം ദുേര്യാധനസ് ത്വയാ
18 ന നി ാം അധിഗച്ഛാമി ചിന്തയാേനാ വൃേകാദര
അതി സർവാൻ ധനുർ ാഹാൻ സൂതപു സ്യ ലാഘവം
19 ഏതദ് വചനം ആജ്ഞായ ഭീമേസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
ബഭൂവ വിമനാസ് േസ്താ ന ൈചേവാവാച കിം ചന
20 തേയാഃ സംവദേതാർ ഏവം തദാ പാണ്ഡവേയാർ ദ്വേയാഃ
ആജഗാമ മഹാേയാഗീ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
21 േസാ ഽഭിഗമ്യ യഥാന്യായം പാണ്ഡൈവഃ തിപൂജിതഃ
യുധിഷ്ഠിരം ഇദം വാക്യം ഉവാച വദതാം വരഃ
22 യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ േവദ്മി േത ഹൃദി മാനസം
മനീഷയാ തതഃ ക്ഷി ം ആഗേതാ ഽസ്മി നരർഷഭ
23 ഭീഷ്മാദ് േ ാണാത് കൃപാത് കർണാദ് േ ാണപു ാച് ച ഭാരത
യത് േത ഭയം അമി ഘ്ന ഹൃദി സമ്പരിവർതേത
24 തത് േത ഽഹം നാശയിഷ്യാമി വിധിദൃേഷ്ടന േഹതുനാ
തച് ത്വാ ധൃതിം ആസ്ഥായ കർമണാ തിപാദയ
25 തത ഏകാന്തം ഉന്നീയ പാരാശേര്യാ യുധിഷ്ഠിരം
അ വീദ് ഉപപന്നാർഥം ഇദം വാക്യവിശാരദഃ
26 േ യസസ് േത പരഃ കാലഃ ാേപ്താ ഭരതസത്തമ
േയനാഭിഭവിതാ ശ ൻ രേണ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
27 ഗൃഹാേണമാം മയാ േ ാക്താം സിദ്ധിം മൂർതിമതീം ഇവ
വിദ്യാം തി തിം നാമ പന്നായ വീമി േത
യാം അവാപ്യ മഹാബാഹുർ അർജുനഃ സാധയിഷ്യതി
28 അ േഹേതാർ മേഹ ം ച രു ം ൈചവാഭിഗച്ഛതു
വരുണം ച ധേനശം ച ധർമരാജം ച പാണ്ഡവ
ശേക്താ ഹ്യ് ഏഷ സുരാൻ ം തപസാ വി േമണ ച
29 ഋഷിർ ഏഷ മഹാേതജാ നാരായണ സഹായവാൻ
പുരാണഃ ശാശ്വേതാ േദേവാ വിേഷ്ണാർ അംശഃ സനാതനഃ
30 അ ാണീ ാച് ച രു ാച് ച േലാകപാേലഭ്യ ഏവ ച
സമാദായ മഹാബാഹുർ മഹത് കർമ കരിഷ്യതി
31 വദാദ് അസ്മാച് ച കൗേന്തയ വനം അന്യദ് വിചിന്ത്യതാം
നിവാസാർഥായ യദ് യുക്തം ഭേവദ് വഃ പൃഥിവീപേത
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32 ഏക ചിരവാേസാ ഹി ന ീതിജനേനാ ഭേവത്
താപസാനാം ച ശാന്താനാം ഭേവദ് ഉേദ്വഗ കാരകഃ
33 മൃഗാണാം ഉപേയാഗശ് ച വീരുദ് ഓഷധിസങ്ക്ഷയഃ
വിഭർഷി ഹി ബഹൂൻ വി ാൻ േവദേവദാംഗപാരഗാൻ
34 ഏവം ഉക്ത്വാ പന്നായ ശുചേയ ഭഗവാൻ ഭുഃ
േ ാവാച േയാഗതത്ത്വേജ്ഞാ േയാഗവിദ്യാം അനുത്തമാം
35 ധർമരാേജ്ഞ തദാ ധീമാൻ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
അനുജ്ഞായ ച കൗേന്തയം തൈ വാന്തരധീയത
36 യുധിഷ്ഠിരസ് തു ധർമാത്മാ തദ് ഹ്മ മനസാ യതഃ
ധാരയാം ആസ േമധാവീ കാേല കാേല സമബ്ഭ്യസൻ
37 സ വ്യാസവാക്യമുദിേതാ വനാദ് ൈദ്വതവനാത് തതഃ
യയൗ സരസ്വതീ തീേര കാമ്യകം നാമ കാനനം
38 തം അന്വയുർ മഹാരാജ ശിക്ഷാ ക്ഷരവിദസ് തഥാ

ാഹ്മണാസ് തപസാ യുക്താ േദേവ ം ഋഷേയാ യഥാ
39 തതഃ കാമ്യകം ആസാദ്യ പുനസ് േത ഭരതർഷഭാഃ
ന്യവിശന്ത മഹാത്മാനഃ സാമാത്യാഃ സപദാനുഗാഃ
40 ത േത ന്യവസൻ രാജൻ കം ചിത് കാലം മനസ്വിനഃ
ധനുർേവദ പരാ വീരാ ശൃണ്വാനാ േവദം ഉത്തമം
41 ചരേന്താ മൃഗയാം നിത്യം ശുൈദ്ധർ ബാൈണർ മൃഗാർഥിനഃ
പിതൃൈദവതവിേ േഭ്യാ നിർവപേന്താ യഥാവിധി
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അധ്യായം 38

1 [ൈവ]
കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സം ത്യ മുനിസേന്ദശം ഇദം വചനം അ വീത്
2 വിവിേക്ത വിദിത ജ്ഞം അർജുനം ഭരതർഷഭം
സാന്ത്വപൂർവം സ്മിതം കൃത്വാ പാണിനാ പരിസം ശൻ
3 സ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ വനവാസം അരിന്ദമഃ
ധനഞ്ജയം ധർമരാേജാ രഹസീദം ഉവാച ഹ
4 ഭീേഷ്മ േ ാേണ കൃേപ കർേണ േ ാണപുേ ച ഭാരത
ധനുർേവദശ് ചതുഷ്പാദ ഏേതഷ്വ് അദ്യ തിഷ്ഠിതഃ
5 ാഹ്മം ൈദവം ആസുരം ച സ േയാഗ ചികിത്സിതം
സർവാ ാണാം േയാഗം ച േത ഽഭിജാനന്തി കൃത്സ്നശഃ
6 േത സർേവ ധൃതരാ സ്യ പുേ ണ പരിസാന്ത്വിതാഃ
സംവിഭക്താശ് ച തുഷ്ടാശ് ച ഗുരുവത് േതഷു വർതേത
7 സർവേയാേധഷു ൈചവാസ്യ സദാ വൃത്തിർ അനുത്തമാ
ശക്തിം ന ഹാപയിഷ്യന്തി േത കാേല തിപൂജിതാഃ
8 അദ്യ േചയം മഹീകൃത്സ്നാ ദുേര്യാധന വശാനുഗാ
ത്വയി വ്യപാ േയാ ഽസ്മാകം ത്വയി ഭാരഃ സമാഹിതഃ
ത കൃത്യം പശ്യാമി ാപ്തകാലം അരിന്ദമ
9 കൃഷ്ണൈദ്വപായനാത് താത ഗൃഹീേതാപനിഷൻ മയാ
തയാ യുക്തയാ സമ്യഗ് ജഗത് സർവം കാശേത
േതന ത്വം ഹ്മണാ താത സംയുക്തഃ സുസമാഹിതഃ
10 േദവതാനാം യഥാകാലം സാദം തിപാലയ
തപസാ േയാജയാത്മാനം ഉേ ണ ഭരതർഷഭ
11 ധനുഷ്മാൻ കവചീ ഖദ്ഗീ മുനിഃ സാരസമന്വിതഃ
ന കസ്യ ചിദ് ദദൻ മാർഗം ഗച്ഛ താേതാത്തരാം ദിശം
ഇേ ഹ്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി സമസ്താനി ധനഞ്ജയ
12 വൃ ാദ് ഭീൈതസ് തദാ േദൈവർ ബലം ഇേ സമർപിതം
താന്യ് ഏകസ്ഥാനി സർവാണി തതസ് ത്വം തിപത്സ്യേസ
13 ശ ം ഏവ പദ്യസ്വ സ േത ഽ ാണി ദാസ്യതി
ദീക്ഷിേതാ ഽൈദ്യവ ഗച്ഛ ത്വം ം േദവം പുരന്ദരം
14 ഏവം ഉക്ത്വാ ധർമരാജസ് തം അധ്യാപയത ഭുഃ
ദീക്ഷിതം വിധിനാ േതന യതവാക്കായമാനസം
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അനുജേജ്ഞ തേതാ വീരം ാതാ ാതരം അ ജഃ
15 നിേദശാദ് ധർമരാജസ്യ ം േദവം പുരന്ദരം
ധനുർ ഗാണ്ഡീവം ആദായ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
16 കവചീ സതല ാേണാ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
ഹുത്വാഗ്നിം ാഹ്മണാൻ നിൈഷ്കഃ സ്വസ്തി വാച്യ മഹാഭുജഃ
17 ാതിഷ്ഠത മഹാബാഹുഃ ഗൃഹീതശരാസനഃ
വധായ ധാർതരാ ാണാം നിഃശ്വേസ്യാർധ്വം ഉദീക്ഷ്യ ച
18 തം ദൃഷ്ട്വാ ത കൗേന്തയം ഗൃഹീതശരാസനം
അ വൻ ാഹ്മണാഃ സിദ്ധാ ഭൂതാന്യ് അന്തർഹിതാനി ച
ക്ഷി ം ാ ഹി കൗേന്തയ മനസാ യദ് യദ് ഇച്ഛസി
19 തം സിംഹം ഇവ ഗച്ഛന്തം ശാല േന്ധാരും അർജുനം
മനാംസ്യ് ആദായ സർേവഷാം കൃട്ണാ വചനം അ വീത്
20 യത് േത കുന്തീ മഹാബാേഹാ ജാതൈസ്യച്ഛദ് ധനഞ്ജയ
തത് േത ഽ സർവം കൗേന്തയ യാഥാ ച സ്വയം ഇച്ഛസി
21 മാസ്മാകം ക്ഷ ിയകുേല ജന്മ കശ് ചിദ് അവാ യാത്

ാഹ്മേണേഭ്യാ നേമാ നിത്യം േയഷാം യുേദ്ധ ന ജീവികാ
22 നൂനം േത ാതരഃ സർേവ ത്വത് കഥാഭിഃ ജാഗേര
രംസ്യേന്ത വീരകർമാണി കീർതയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
23 ൈനവ നഃ പാർഥ േഭാേഗഷു ന ധേന േനാത ജീവിേത
തുഷ്ടിർ ബുദ്ധിർ ഭവി ീ വാ ത്വയി ദീർഘ വാസിനി
24 ത്വയി നഃ പാർഥ സർേവഷാം സുഖദുഃേഖ സമാഹിേത
ജീവിതം മരണം ൈചവ രാജ്യം ഐശ്വര്യം ഏവ ച
ആപൃേഷ്ടാ േമ ഽസി കൗേന്തയ സ്വസ്തി ാ ഹി പാണ്ഡവ
25 നേമാ ധാേ വിധാേ ച സ്വസ്തി ഗച്ഛ ഹ്യ് അനാമയം
സ്വസ്തി േത ഽസ്വ് ആന്തരിേക്ഷഭ്യഃ പാർഥിേവഭ്യശ് ച ഭാരത
ദിേവ്യഭ്യശ് ൈചവ ഭൂേതേഭ്യാ േയ ചാേന്യ പരിപന്ഥിനഃ
26 തതഃ ദക്ഷിണം കൃത്വാ ാതൄൻ ധൗമ്യം ച പാണ്ഡവഃ

ാതിഷ്ഠത മഹാബാഹുഃ ഗൃഹ്യ രുചിരം ധനുഃ
27 തസ്യ മാർഗാദ് അപാ ാമൻ സർവഭൂതാനി ഗച്ഛതഃ
യുക്തൈസ്യേ ണ േയാേഗന പരാ ാന്തസ്യ ശുഷ്മിണഃ
28 േസാ ഽഗച്ഛത് പർവതം പുണ്യം ഏകാൈഹ്നവ മഹാമനാഃ
മേനാജവ ഗതിർ ഭൂത്വാ േയാഗയുേക്താ യഥാനിലഃ
29 ഹിമവന്തം അതി മ്യ ഗന്ധമാദനം ഏവ ച
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അത്യ ാമത് സ ദുർഗാണി ദിവാരാ ം അത ിതഃ
30 ഇ കീലം സമാസാദ്യ തേതാ ഽതിഷ്ഠദ് ധനഞ്ജയഃ
അന്തരിേക്ഷ ഹി ശു ാവ തിേഷ്ഠതി സ വചസ് തദാ
31 തേതാ ഽപശ്യത് സവ്യസാചീ വൃക്ഷമൂേല തപസ്വിനം

ാഹ്മ്യാ ിയാ ദീപ്യമാനം പിംഗലം ജടിലം കൃശം
32 േസാ ഽ വീദ് അർജുനം ത സ്ഥിതം ദൃഷ്ട്വാ മഹാതപാഃ
കസ് ത്വം താേതഹ സ ാേപ്താ ധനുഷ്മാൻ കവചീ ശരീ
നിബദ്ധാസി തല ാണഃ ക്ഷ ധർമം അനു തഃ
33 േനഹ ശേ ണ കർതവ്യം ശാന്താനാം അയം ആലയഃ
വിനീതേ ാധഹർഷാണാം ാഹ്മണാനാം തപസ്വിനാം
34 േനഹാസ്തി ധനുഷാ കാര്യം ന സം ാേമണ കർഹി ചിത്
നിക്ഷിൈപതദ് ധനുസ് താത ാേപ്താ ഽസി പരമാം ഗതിം
35 ഇത്യ് അനന്തൗജസം വീരം യഥാ ചാന്യം പൃഥഗ്ജനം
തഥാ വാചന്മ് അഥാഭീക്ഷ്ണം ാഹ്മേണാ ഽർജുനം അ വീത്
ന ൈചനം ചാലയാം ആസ ൈധര്യാത് സുദൃഢ നിശ്ചയം
36 തം ഉവാച തതഃ ീതഃ സ ദ്വിജഃ ഹസന്ന് ഇവ
വരം വൃണീഷ്വ ഭ ം േത ശേ ാ ഽഹം അരിസൂദനഃ
37 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച സഹ ാക്ഷം ധനഞ്ജയഃ

ാഞ്ജലിഃ ണേതാ ഭൂത്വാ ശൂരഃ കുലകുേലാദ്വഹഃ
38 ഈപ്സിേതാ ഹ്യ് ഏഷ േമ കാേമാ വരം ൈചനം യച്ഛ േമ
ത്വേത്താ ഽദ്യ ഭഗവന്ന് അ ം കൃത്സ്നം ഇച്ഛാമി േവദിതും
39 ത വാച മേഹ സ് തം ീതാത്മാ ഹസന്ന് ഇവ
ഇഹ ാപ്തസ്യ കിം കാര്യം അൈ സ് തവ ധനഞ്ജയ
കാമാൻ വൃണീഷ്വ േലാകാംശ് ച ാേപ്താ ഽസി പരമാം ഗതിം
40 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച സഹ ാക്ഷം ധനഞ്ജയഃ
ന േലാകാൻ ന പുനഃ കാമാൻ ന േദവത്വം കുതഃ സുഖം
41 ന ച സർവാമൈരശ്വര്യം കാമേയ ിദശാധിപ

ാതൄംസ് താൻ വിപിേന ത്യക്ത്വാ ൈവരം അ തിയാത്യ ച
അകീർതിം സർവേലാേകഷു ഗേച്ഛയം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
42 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച വൃ ഹാ പാ നന്ദനം
സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ സർവേലാകനമ തഃ
43 യദാ ക്ഷ്യസി ഭൂേതശം ്യക്ഷം ശൂലധരം ശിവം
തദാ ദാതാസ്മി േത താത ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവശഃ
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44 ിയതാം ദർശേന യേത്നാ േദവസ്യ പരേമഷ്ഠിനഃ
ദർശനാത് തസ്യ കൗേന്തയ സംസിദ്ധഃ സ്വർഗം ഏഷ്യസി
45 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഫൽഗുനം ശേ ാ ജഗാമാദർശനം തതഃ
അർജുേനാ ഽപ്യ് അഥ തൈ വ തസ്ഥൗ േയാഗസമന്വിതഃ
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അധ്യായം 39

1 [ജ്]
ഭഗവഞ് േ ാതും ഇച്ഛാമി പാർഥസ്യാ ിഷ്ട കർമണഃ
വിസ്തേരണ കഥാം ഏതാം യഥാ ാണ്യ് ഉപലബ്ധവാൻ
2 കഥം സ പുരുഷവ്യാേ ാ ദീർഘബാഹുർ ധനഞ്ജയഃ
വനം വിഷ്ടസ് േതജസ്വീ നിർമനുഷ്യം അഭീതവത്
3 കിം ച േതന കൃതം ത വസതാ ഹ്മവിത്തമ
കഥം ച ഭഗവാൻ സ്ഥാണുർ േദവരാജശ് ച േതാഷിതഃ
4 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും ത്വത് സാദാദ് ദ്വിേജാത്തമ
ത്വം ഹി സർവജ്ഞ ദിവ്യം ച മാനുഷം ൈചവ േവത്ഥ ഹ
5 അത്യദ്ഭുതം മഹാ ാജ്ഞ േരാമഹർഷണം അർജുനഃ
ഭേവന സഹ സം ാമം ചകാരാ തിമം കില
പുരാ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ സം ാേമഷ്വ് അപരാജിതഃ
6 യച് ത്വാ നരസിംഹാനാം ൈദന്യഹർഷാതിവിസ്മയാത്
ശൂരാണാം അപി പാർഥാനാം ഹൃദയാനി ചകമ്പിേര
7 യദ് യച് ച കൃതവാൻ അന്യത് പാർഥസ് തദ് അഖിലം വദ
ന ഹ്യ് അസ്യ നിന്ദിതം ജിേഷ്ണാഃ സുസൂക്ഷ്മം അപി ലക്ഷേയ
ചരിതം തസ്യ ശൂരസ്യ തൻ േമ സർവം കീർതയ
8 [ൈവ]
കഥയിഷ്യാമി േത താത കഥാം ഏതാം മഹാത്മനഃ
ദിവ്യാം കൗരവ ശാർദൂലമഹതീം അദ്ഭുേതാപമാം
9 ഗാ സം ർശ സംബന്ധം ്യംബേകണ സഹാനഘ
പാർഥസ്യ േദവേദേവന ശൃണു സമ്യക് സമാഗമം
10 യുധിഷ്ഠിര നിേയാഗാത് സ ജഗാമാമിത വി മഃ
ശ ം സുേരശ്വരം ം േദവേദവം ച ശങ്കരം
11 ദിവ്യം തദ് ധനുർ ആദായ ഖഡ്ഗം ച പുരുഷർഷഭഃ
മഹാബേലാ മഹാബാഹുർ അർജുനഃ കാര്യസിദ്ധേയ
ദിശം ഹ്യ് ഉദീചീം കൗരേവ്യാ ഹിമവച്ഛിഖരം തി
12 ഐ ിഃ സ്ഥിരമനാ രാജൻ സർവേലാകമഹാരഥഃ
ത്വരയാ പരയാ യുക്തസ് തപേസ ധൃതനിശ്ചയഃ
വനം കണ്ടകിതം േഘാരം ഏക ഏവാന്വപദ്യത
13 നാനാപുഷ്പഫേലാേപതം നാനാപക്ഷിനിേഷവിതം
നാനാമൃഗഗണാകീർണം സിദ്ധചാരണേസവിതം
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14 തതഃ യാേത കൗേന്തയ വനം മാനുഷവർജിതം
ശംഖാനാം പടഹാനാം ച ശബ്ദഃ സമഭവദ് ദിവി
15 പുഷ്പവർഷം ച സുമഹൻ നിപപാത മഹീതേല
േമഘജാലം ച വിതതം ഛാദയാം ആസ സർവതഃ
16 അതീത്യ വനദുർഗാണി സംനികർേഷ മഹാഗിേരഃ
ശുശുേഭ ഹിമവത്പൃേഷ്ഠ വസമാേനാ ഽർജുനസ് തദാ
17 ത ാപശ്യദ് മാൻ ഫുല്ലാൻ വിഹൈഗർ വൽഗു നാദിതാൻ
നദീശ് ച ബഹുലാവർതാ നീലൈവഡൂര്യ സംനിഭാഃ
18 ഹംസകാരണ്ഡേവാദ്ഗീതാഃ സാരസാഭിരുതാസ് തഥാ
പുംേ ാകില രുതാശ് ൈചവ ൗഞ്ചബർഹിണ നാദിതാഃ
19 മേനാഹരവേനാേപതാസ് തസ്മിന്ന് അതിരേഥാ ഽർജുനഃ
പുണ്യശീതാമല ജലാഃ പശ്യൻ ീതമനാഭവത്
20 രമണീേയ വേനാേദ്ദേശ രമമാേണാ ഽർജുനസ് തദാ
തപസ്യ് ഉേ വർതമാന ഉ േതജാ മഹാമനാഃ
21 ദർഭചീരം നിവസ്യാഥ ദണ്ഡാജിന വിഭൂഷിതഃ
പൂർേണ പൂർേണ ിരാേ തു മാസം ഏകം ഫലാശനഃ
ദ്വിഗുേണൈനവ കാേലന ദ്വിതീയം മാസം അത്യഗാത്
22 തൃതീയം അപി മാസം സ പേക്ഷണാഹാരം ആചരൻ
ശീർണം ച പതിതം ഭൂമൗ പർണം സമുപയുക്തവാൻ
23 ചതുർേഥ ത്വ് അഥ സ ാേപ്ത മാസി പൂർേണ തതഃ പരം
വായുഭേക്ഷാ മഹാബാഹുർ അഭവത് പാ നന്ദനഃ
ഊർധ്വബാഹുർ നിരാലംബഃ പാദാംഗുഷ്ഠാ വിഷ്ഠിതഃ
24 സേദാപ ർശനാച് ചാസ്യ ബഭൂവുർ അമിതൗജസഃ
വിദ ദ് അംേഭാ രുഹനിഭാ ജടാസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
25 തേതാ മഹർഷയഃ സർേവ ജ ർ േദവം പിനാകിനം
ശിതികണ്ഠം മഹാഭാഗം ണിപത്യ സാദ്യ ച
സർേവ നിേവദയാം ആസുഃ കർമ തത് ഫൽഗുനസ്യ ഹ
26 ഏഷ പാർേഥാ മഹാേതജാ ഹിമവത്പൃഷ്ഠം ആ ിതഃ
ഉേ തപസി ദുഷ്പാേര സ്ഥിേതാ ധൂമായയൻ ദിശഃ
27 തസ്യ േദേവശ ന വയം വിദ്മഃ സർേവ ചികീർഷിതം
സന്താപയതി നഃ സർവാൻ അസൗ സാധു നിവാര്യതാം
28 [മേഹഷ്വര]
ശീ ം ഗച്ഛത സംഹൃഷ്ടാ യഥാഗതം അത ിതാഃ
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അഹം അസ്യ വിജാനാമി സങ്കൽപം മനസി സ്ഥിതം
29 നാസ്യ സ്വർഗ ഹാ കാ ചിൻ ൈനശ്വര്യസ്യ ന ചായുഷഃ
യത് ത്വ് അസ്യ കാങ്ക്ഷിതം സർവം തത് കരിേഷ്യ ഽഹം അദ്യ ൈവ
30 [ൈവ]
േത ത്വ ശർവ വചനം ഋഷയഃ സത്യവാദിനഃ

ഹൃഷ്ടമനേസാ ജ ർ യഥാ സ്വം പുനർ ആ മാൻ
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അധ്യായം 40

1 [ൈവ]
ഗേതഷു േതഷു സർേവഷു തപസ്വിഷു മഹാത്മസു
പിനാക പാണിർ ഭഗവാൻ സർവപാപഹേരാ ഹരഃ
2 ൈകരാതം േവഷം ആസ്ഥായ കാഞ്ചന മ സംനിഭം
വി ാജമാേനാ വപുഷാ ഗിരിർ േമരുർ ഇവാപരഃ
3 ീമദ് ധനുർ ഉപാദായ ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
നിഷ്പപാത മഹാർചിഷ്മാൻ ദഹൻ കക്ഷം ഇവാനലഃ
4 േദവ്യാ സേഹാമയാ ീമാൻ സമാന തേവഷയാ
നാനാേവഷധൈരർ ഹൃൈഷ്ടർ ഭൂൈതർ അനുഗതസ് തദാ
5 കിരാത േവഷ ച്ഛന്നഃ ീഭിശ് ചാനു സഹ ശഃ
അേശാഭത തദാ രാജൻ സ േദേവാ ഽതീവ ഭാരത
6 ക്ഷേണന തദ് വനം സർവം നിഃശബ്ദം അഭവത് തദാ
നാദഃ വണാനാം ച പക്ഷിണാം ചാപ്യ് ഉപാരമത്
7 സ സംനികർണം ആഗമ്യ പാർഥസ്യാ ിഷ്ട കർമണഃ
മൂകം നാമ ദിേതഃ പു ം ദദർശാദ്ഭുതദർശനം
8 വാരാഹം രൂപം ആസ്ഥായ തർകയന്തം ഇവാർജുനം
ഹ ം പരമദുഷ്ടാത്മാ തം ഉവാചാഥ ഫൽഗുനഃ
9 ഗാണ്ഡീവം ധനുർ ആദായ ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
സജ്യം ധനുർവരം കൃത്വാ ജ്യാേഘാേഷണ നിനാദയൻ
10 യൻ മാം ാർഥയേസ ഹ ം അനാഗസം ഇഹാഗതം
തസ്മാത് ത്വാം പൂർവം ഏവാഹം േനഷ്യാമി യമസാദനം
11 തം ദൃഷ്ട്വാ ഹരിഷ്യന്തം ഫൽഗുനം ദൃഷ്ഠ ധന്വ്വിനം
കിരാത രൂപീ സഹസാ വാരയാം ആസ ശങ്കരഃ
12 മൈയഷ ാർഥിതഃ പൂർവം നീലേമഘസമ ഭഃ
അനാദൃൈത്യവ തദ് വാക്യം ജഹാരാഥ ഫൽഗുനഃ
13 കിരാതശ് ച സമം തസ്മിന്ന് ഏകലേക്ഷ്യ മഹാദ തിഃ

മുേമാചാശനി ഖ്യം ശരം അഗ്നിശിേഖാപമം
14 തൗ മുക്തൗ സായകൗ താഭ്യാം സമം ത നിേപതതുഃ
മൂകസ്യ ഗാേ വിസ്തീർേണ ൈശലസംഹനേന തദാ
15 യഥാശനിവിനിേഷ്പേഷാ വ േസ്യവ ച പർവേത
തഥാ തേയാഃ സംനിപാതഃ ശരേയാർ അഭവത് തദാ
16 സ വിേദ്ധാ ബഹുഭിർ ബാൈണർ ദീപ്താൈസ്യഃ പന്നൈഗർ ഇവ
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മമാര രാക്ഷസം രൂപം ഭൂയഃ കൃത്വാ വിഭീഷണം
17 ദദർശാഥ തേതാ ജി ഃ പുരുഷം കാഞ്ചന ഭം
കിരാത േവഷ ച്ഛന്നം ീ സഹായം അമി ഹാ
18 തം അ വീത് ീതമനാഃ കൗേന്തയഃ ഹസന്ന് ഇവ
േകാ ഭവാൻ അടേത േഘാേര വിേഭഷി കനക ഭ
19 കിമർഥം ച ത്വയാ വിേദ്ധാ മൃേഗാ ഽയം മത്പരി ഹഃ
മയാഭിപന്നഃ പൂർവം ഹി രാക്ഷേസാ ഽയം ഇഹാഗതഃ
20 കാമാത് പരിഭവാദ് വാപി ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
ന ഹ്യ് ഏഷ മൃഗയാ ധർേമാ യസ് ത്വയാദ്യ കൃേതാ മയി
േതന ത്വാം ംശയിഷ്യാമി ജീവിതാത് പർവതാ യ
21 ഇത്യ് ഉക്തഃ പാണ്ഡേവേയന കിരാതഃ ഹസന്ന് ഇവ
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ പാണ്ഡവം സവ്യസാചിനം
22 മൈമവായം ലക്ഷ്യഭൂതഃ പൂർവം ഏവ പരി ഹഃ
മൈമവ ച ഹാേരണ ജീവിതാദ് വ്യവേരാപിതഃ
23 േദാഷാൻ സ്വാൻ നാർഹേസ ഽന്യൈസ്മ വ ം സ്വബലദർപിതഃ
അഭിഷേക്താ ഽസ്മി മന്ദാത്മൻ ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
24 സ്ഥിേരാ ഭവസ്വ േമാക്ഷ്യാമി സായകാൻ അശനീൻ ഇവ
ഘടസ്വ പരയാ ശക്ത്യാ മുഞ്ച ത്വം അപി സായകാൻ
25 തതസ് തൗ ത സംരബ്ധൗ ഗർജമാനൗ മുഹുർ മുഹുഃ
ശൈരർ ആശീവിഷാകാൈരസ് തതക്ഷാേത പര രം
26 തേതാ ഽർജുനഃ ശരവർഷം കിരാേത സമവാസൃജത്
തത് സേന്നന മനസാ തിജ ാഹ ശങ്കരഃ
27 മുഹൂർതം ശരവർഷം തത് തിഗൃഹ്യ പിനാകധൃക്
അക്ഷേതന ശരീേരണ തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
28 സ ദൃഷ്ട്വാ ബാണവർഷം തൻ േമാഘീ ഭൂതം ധനഞ്ജയഃ
പരമം വിസ്മയം ചേ സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാ വീത്
29 അേഹാ ഽയം സുകുമാരാംേഗാ ഹിമവച്ഛിഖരാലയഃ
ഗാണ്ഡീവമുക്താൻ നാരാചാൻ തിഗൃഹ്ണാത്യ് അവിഹ്വലഃ
30 േകാ ഽയം േദേവാ ഭേവത് സാക്ഷാദ് രുേ ാ യക്ഷഃ സുേരശ്വരഃ
വിദ്യേത ഹി ഗിരിേ േഷ്ഠ ിദശാനാം സമാഗമഃ
31 ന ഹി മദ്ബാണജാലാനാം ഉ ഷ്ടാനാം സഹ ശഃ
ശേക്താ ഽന്യഃ സഹിതും േവഗം ഋേത േദവം പിനാകിനം
32 േദേവാ വാ യദി വാ യേക്ഷാ രു ാദ് അേന്യാ വ്യവസ്ഥിതഃ
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അഹം ഏനം ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ നയാമി യമസാദനം
33 തേതാ ഹൃഷ്ടമനാ ജി ർ നാരാചാൻ മർമേഭദിനഃ
വ്യസൃജച് ഛതധാ രാജൻ മയൂഖാൻ ഇവ ഭാ രഃ
34 താൻ സേന്നന മനസാ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
ശൂലപാണിഃ ത്യഗൃഹ്ണാച് ഛിലാ വർഷം ഇവാചലഃ
35 ക്ഷേണന ക്ഷീണബാേണാ ഽഥ സംവൃത്തഃ ഫൽഗുനസ് തദാ
വി ാസം ച ജഗാമാഥ തം ദൃഷ്ട്വാ ശരസങ്ക്ഷയം
36 ചിന്തയാം ആസ ജി സ് തു ഭഗവന്തം ഹുതാശനം
പുരസ്താദ് അക്ഷയൗ ദത്തൗ തൂണൗ േയനാസ്യ ഖാണ്ഡേവ
37 കിം നു േമാക്ഷ്യാമി ധനുഷാ യൻ േമ ബാണാഃ ക്ഷയം ഗതാഃ
അയം ച പുരുഷഃ േകാ ഽപി ബാണാൻ സതി സർവശഃ
38 അഹം ഏനം ധനുേഷ്കാട്യാ ശൂലാേ േണവ കുഞ്ജരം
നയാമി ദണ്ഡധാരസ്യ യമസ്യ സദനം തി
39 സ ായുധ്യദ് ധനുേഷ്കാട്യാ കൗേന്തയഃ പരവീരഹാ
തദ് അപ്യ് അസ്യ ധനുർ ദിവ്യം ജ ാസ ഗിരിേഗാചരഃ
40 തേതാ ഽർജുേനാ സ്തധനുഃ ഖഡ്ഗപാണിർ അതിഷ്ഠത
യുദ്ധസ്യാന്തം അഭീപ്സൻ ൈവ േവേഗനാഭിജഗാമ തം
41 തസ്യ മൂർധ്നി ശിതം ഖഡ്ഗം അസക്തം പർവേതഷ്വ് അപി
മുേമാച ഭുജവീേര്യണ പഫാലാസി വേരാ ഹി സഃ
തസ്യ മൂർധാനം ആസാദ്യ പഫാലാസി വേരാ ഹി സഃ
42 തേതാ വൃൈക്ഷഃ ശിലാഭിശ് ച േയാധയാം ആസ ഫൽഗുനഃ
യഥാ വൃക്ഷാൻ മഹാകായഃ ത്യഗൃഹ്ണാദ് അേഥാ ശിലാഃ
43 കിരാത രൂപീ ഭഗവാംസ് തതഃ പാർേഥാ മഹാബലഃ
മുഷ്ടിഭിർ വ സം ർൈശർ ധൂമം ഉത്പാദയൻ മുേഖ

ജഹാര ദുരാധർേഷ കിരാത സമരൂപിണി
44 തതഃ ശ ാശനിസൈമർ മുഷ്ടിഭിർ ഭൃശദാരുൈണഃ
കിരാത രൂപീ ഭഗവാൻ അർദയാം ആസ ഫൽഗുനം
45 തതശ് ചടചടാ ശബ്ദഃ സുേഘാരഃ സമജായത
പാണ്ഡാവസ്യ ച മുഷ്ടീനാം കിരാതസ്യ ച യുധ്യതഃ
46 സുമുഹൂർതം മഹദ് യുദ്ധം ആസീത് തൽ േലാമഹർഷണം
ഭുജ ഹാര സംയുക്തം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
47 ജഹാരാഥ തേതാ ജി ഃ കിരാതം ഉരസാ ബലീ
പാണ്ഡവം ച വിേചഷ്ടന്തം കിരാേതാ ഽപ്യ് അഹനദ് ബലാത്
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48 തേയാർ ഭുജവിനിേഷ്പഷാത് സംഘർേഷേണാരേസാസ് തഥാ
സമജായത ഗാേ ഷു പാവേകാ ഽംഗാരധൂമവാൻ
49 തത ഏനം മഹാേദവഃ പീഡ്യ ഗാൈ ഃ സുപീഡിതം
േതജസാ വ്യാ മദ് േരാഷാച് േചതസ് തസ്യ വിേമാഹയൻ
50 തേതാ നിപീഡിൈതർ ഗാൈ ഃ പിണ്ഡീ കൃത ഇവാബഭൗ
ഫൽഗുേനാ ഗാ സംരുേദ്ധാ േദവേദേവന ഭാരത
51 നിരുച്ച്വാേസാ ഽഭവച് ൈചവ സംനിരുേദ്ധാ മഹാത്മനാ
തതഃ പപാത സംമൂഢസ് തതഃ ീേതാ ഽഭവദ് ഭവഃ
52 [ഭഗവാൻ]
േഭാ േഭാ ഫൽഗുന തുേഷ്ടാ ഽസ്മി കർമണാ തിേമന േത
ശൗേര്യണാേനന ധൃത്യാ ച ക്ഷ ിേയാ നാസ്തി േത സമഃ
53 സമം േതജശ് ച വീര്യം ച മമാദ്യ തവ ചാനഘ

ീതസ് േത ഽഹം മഹാബാേഹാ പശ്യ മാം പുരുഷർഷഭ
54 ദദാനി േത വിശാലാക്ഷ ച ഃ പൂർവ ഋഷിർ ഭവാൻ
വിേജഷ്യസി രേണ ശ ൻ അപി സർവാൻ ദിവൗകസഃ
55 [ൈവ]
തേതാ േദവം മഹാേദവം ഗിരിശം ശൂലപാണിനം
ദദർശ ഫൽഗുനസ് ത സഹേദവ്യാ മഹാദ തിം
56 സ ജാനുഭ്യാം മഹീം ഗത്വാ ശിരസാ ണിപത്യ ച

സാദയാം ആസ ഹരം പാർഥഃ പരപുരഞ്ജയഃ
57 [അർജ്]
കപർദിൻ സർവഭൂേതശ ഭഗ േന നിപാതന
വ്യതി മം േമ ഭഗവൻ ക്ഷ ം അർഹസി ശങ്കര
58 ഭവഗദ് ദർശനാകാങ്ക്ഷീ ാേപ്താ ഽസ്മീമം മഹാഗിരിം
ദയിതം തവ േദേവശ താപസാലയം ഉത്തമം
59 സാദേയ ത്വാം ഭഗവൻ സർവഭൂതനമ ത
ന േമ സ്യാദ് അപരാേധാ ഽയം മഹാേദവാതിസാഹസാത്
60 കൃേതാ മയാ യദ് അജ്ഞാനാദ് വിമർേദാ ഽയം ത്വയാ സഹ
ശരണം സ പന്നായ തത്ക്ഷമസ്വാദ്യ ശങ്കര
61 [ൈവ]
തം ഉവാച മഹാേതജാഃ ഹസ്യ വൃഷഭധ്വജഃ

ഗൃഹ്യ രുചിരം ബാഹും ക്ഷാന്തം ഇത്യ് ഏവ ഫൽഗുനം
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അധ്യായം 41

1 [ഭഗവാൻ]
നരസ് ത്വം പൂർവേദേഹ ൈവ നാരായണ സഹായവാൻ
ബദര്യാം തപ്തവാൻ ഉ ം തേപാ വർഷായുതാൻ ബഹൂൻ
2 ത്വയി വാ പരമം േതേജാവിഷ്ണൗ വാ പുരുേഷാത്തേമ
യുവാഭ്യാം പുരുഷാ ്യാഭ്യാം േതജസാ ധാര്യേത ജഗത്
3 ശ ാഭിേഷേക സുമഹദ് ധനുർ ജലദനിസ്വനം

ഗൃഹ്യ ദാനവാഃ ശസ്താസ് ത്വയാ കൃേഷ്ണന ച േഭാ
4 ഏതത് തദ് ഏവ ഗാണ്ഡീവം തവ പാർഥ കേരാചിതം
മായാം ആസ്ഥായ യദ് സ്തം മയാ പുരുഷസത്തമ
തൂണൗ ചാപ്യ് അക്ഷയൗ ഭൂയസ് തവ പാർഥ യേഥാചിതൗ
5 ീതിമാൻ അസ്മി ൈവ പാർഥ തവ സത്യപരാ മ
ഗൃഹാണ വരം അസ്മത്തഃ കാങ്ക്ഷിതം യൻ നരർഷഭ
6 ന ത്വയാ സദൃശഃ കശ് ചിത് പുമാൻ മർേത്യഷു മാനദ
ദിവി വാ വിദ്യേത ക്ഷ ം ത്വത് ധാനം അരിന്ദമ
7 [അർജ്]
ഭഗവൻ ദദാസി േചൻ മഹ്യം കാമം ീത്യാ വൃഷധ്വജ
കാമേയ ദിവ്യം അ ം തദ് േഘാരം പാശുപതം േഭാ
8 യത് തദ് ഹ്മശിേരാ നാമ രൗ ം ഭീമപരാ മം
യുഗാേന്ത ദാരുേണ ാേപ്ത കൃത്സ്നം സംഹരേത ജഗത്
9 ദേഹയം േയന സം ാേമ ദാനവാൻ രാക്ഷസാംസ് തഥാ
ഭൂതാനി ച പിശാചാംശ് ച ഗന്ധർവാൻ അഥ പന്നഗാൻ
10 യതഃ ശൂലസഹ ാണി ഗദാശ് േചാ ദർശനാഃ
ശരാശ് ചാശീവിഷാകാരാഃ സംഭവന്ത്യ് അനുമ ിതാഃ
11 യുേധ്യയം േയന ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച കൃേപണ ച
സൂതപുേ ണ ച രേണ നിത്യം കടുക ഭാഷിണാ
12 ഏഷ േമ ഥമഃ കാേമാ ഭഗവൻ ഭവ േന ഹൻ
ത്വത് സാദാദ് വിനിർവൃത്തഃ സമർഥഃ സ്യാം അഹം യഥാ
13 [ഭഗവാൻ]
ദദാനി േത ഽ ം ദയിതം അഹം പാശുപതം മഹത്
സമർേഥാ ധാരേണ േമാേക്ഷ സംഹാേര ചാപി പാണ്ഡവ
14 ൈനതദ് േവദ മേഹേ ാ ഽപി ന യേമാ ന ച യക്ഷരാട്
വരുേണാ വാഥ വാ വായുഃ കുേതാ േവത്സ്യന്തി മാനവാഃ
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15 ന ത്വ് ഏതത് സഹസാ പാർഥ േമാക്തവ്യം പുരുേഷ ക്വ ചിത്
ജഗദ് വിനിർദേഹത് സർവം അൽപേതജസി പാതിതം
16 അവേധ്യാ നാമ നാസ്ത്യ് അസ്യ ൈ േലാേക്യ സചരാചേര
മനസാ ച ഷാ വാചാ ധനുഷാ ച നിപാത്യേത
17 [ൈവ]
തച് ത്വാ ത്വരിതഃ പാർഥഃ ശുചിർ ഭൂത്വാ സമാഹിതഃ
ഉപസംഗൃഹ്യ വിേശ്വശം അധീേഷ്വതി ച േസാ ഽ വീത്
18 തതസ് ത്വ് അധ്യാപയാം ആസ സരഹസ്യ നിവർതനം
തദ് അ ം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം മൂർതിമന്തം ഇവാന്തകം
19 ഉപതേസ്ഥ മഹാത്മാനം യഥാ ്യക്ഷം ഉമാപതിം

തിജ ാഹ തച് ചാപി ീതിമാൻ അർജുനസ് തദാ
20 തതശ് ചചാല പൃഥിവീ സപർവതവന മാ
സസാഗരവേനാേദ്ദശാ സ ാമ നഗരാകരാ
21 ശംഖദു ഭിേഘാഷാശ് ച േഭരീണാം ച സഹ ശഃ
തസ്മിൻ മുഹൂർേത സ ാേപ്ത നിർഘാതശ് ച മഹാൻ അഭൂത്
22 അഥാ ം ജാജ്വലദ് േഘാരം പാണ്ഡവസ്യാമിതൗജസഃ
മൂർതിമദ് വിഷ്ഠിതം പാർേശ്വ ദദൃശുർ േദവദാനവാഃ
23 ഷ്ടസ്യ ച ്യംബേകന ഫൽഗുനസ്യാമിതൗജസഃ
യത് കിം ചിദ് അശുഭം േദേഹ തത് സർവം നാശം ഏയിവത്
24 സ്വർഗം ഗേച്ഛത്യ് അനുജ്ഞാതസ് ്യംബേകന തദാർജുനഃ

ണമ്യ ശിരസാ പാർഥഃ ാഞ്ജലിർ േദവം ഐക്ഷത
25 തതഃ ഭുസ് ിദിവ നിവാസിനാം വശീ; മഹാമതിർ ഗിരിശ ഉമാപതിഃ
ശിവഃ
ധനുർ മഹദ് ദിതിജപിശാചസൂദനം; ദദൗ ഭവഃ പുരുഷവരായ ഗാണ്ഡിവം
26 തതഃ ശുഭം ഗിരിവരം ഈശ്വരസ് തദാ; സേഹാമയാ സിതതട സാനു കന്ദരം
വിഹായ തം പതഗമഹർഷിേസവിതം; ജഗാമ ഖം പുരുഷവരസ്യ പശ്യതഃ
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അധ്യായം 42

1 [ൈവ]
തസ്യ സമ്പശ്യതസ് ത്വ് ഏവ പിനാകീ വൃഷഭധ്വജഃ
ജഗാമാദർശനം ഭാനുർ േലാകേസ്യവാസ്തം ഏയിവാൻ
2 തേതാ ഽർജുനഃ പരം ചേ വിസ്മയം പരവീരഹാ
മയാ സാക്ഷാൻ മഹാേദേവാ ദൃഷ്ട ഇത്യ് ഏവ ഭാരത
3 ധേന്യാ ഽസ്മ്യ് അനുഗൃഹീേതാ ഽസ്മി യൻ മയാ ്യംബേകാ ഹരഃ
പിനാകീ വരേദാ രൂപീ ദൃഷ്ടഃ ഷ്ടശ് ച പാണിനാ
4 കൃതാർഥം ചാവഗച്ഛാമി പരം ആത്മാനം ആത്മനാ
ശ ംശ് ച വിജിതാൻ സർവാൻ നിർവൃത്തം ച േയാജനം
5 തേതാ ൈവഡൂര്യ വർണാേഭാ ഭാസയൻ സർവേതാദിശഃ
യാേദാഗണവൃതഃ ീമാൻ ആജഗാമ ജേലശ്വരഃ
6 നാൈഗർ നൈദർ നദീഭിശ് ച ൈദൈത്യഃ സാൈധ്യശ് ച ൈദവൈതഃ
വരുേണാ യാദസാം ഭർതാ വശീതം േദശം ആഗമത്
7 അഥ ജാംബൂനദവപുർ വിമാേനന മഹാർചിഷാ
കുേബരഃ സമനു ാേപ്താ യൈക്ഷർ അനുഗതഃ ഭുഃ
8 വിേദ്യാതയന്ന് ഇവാകാശം അദ്ഭുേതാപമദർശനഃ
ധനാനാം ഈശ്വരഃ ീമാൻ അർജുനം ം ആഗതഃ
9 തഥാ േലാകാന്ത കൃച് ീമാൻ യമഃ സാക്ഷാത് താപവാൻ
മൂർത്യ് അമൂർതി ധൈരഃ സാർധം പിതൃഭിർ േലാകഭാവൈനഃ
10 ദണ്ഡപാണിർ അചിന്ത്യാത്മാ സർവഭൂതവിനാശകൃത്
ൈവവസ്വേതാ ധർമരാേജാ വിമാേനനാവഭാസയൻ
11 ീംൽ േലാകാൻ ഗുഹ്യകാംശ് ൈചവ ഗന്ധർവാംശ് ച സപന്നഗാൻ
ദ്വിതീയ ഇവ മാർതേണ്ഡാ യുഗാേന്ത സമുപസ്ഥിേത
12 ഭാനുമന്തി വിചി ാണി ശിഖരാണി മഹാഗിേരഃ
സമാസ്ഥായാർജുനം ത ദദൃശുസ് തപസാന്വിതഃ
13 തേതാ മുഹൂർതാദ് ഭഗവാൻ ഐരാവത ശിേരാ ഗതഃ
ആജഗാമ സേഹ ാണ്യാ ശ ഃ സുരഗൈണർ വൃതഃ
14 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
ശുശുേഭ താരകാ രാജഃ സിതം അ ം ഇവാസ്ഥിതഃ
15 സം യമാേനാ ഗന്ധർൈവർ ഋഷിഭിശ് ച തേപാധൈനഃ
ശൃംഗം ഗിേരഃ സമാസാദ്യ തസ്ഥൗ സൂര്യ ഇേവാദിതഃ
16 അഥ േമഘസ്വേനാ ധീമാൻ വ്യാജഹാര ശുഭാം ഗിരം
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യമഃ പരമധർമേജ്ഞാ ദക്ഷിണാം ദിശം ആസ്ഥിതഃ
17 അർജുനാർജുന പശ്യാസ്മാംൽ േലാകപാലാൻ സമാഗതാൻ
ദൃഷ്ടിം േത വിതരാേമാ ഽദ്യ ഭവാൻ അർേഹാ ഹി ദർശനം
18 പൂർവർഷിർ അമിതാത്മാ ത്വം നേരാ നാമ മഹാബലഃ
നിേയാഗാദ് ഹ്മണസ് താത മർത്യതാം സമുപാഗതഃ
ത്വം വാസവ സമുദ്ഭൂേതാ മഹാവീര്യപരാ മഃ
19 ക്ഷ ം ചാഗ്നിസമ ർശം ഭാരദ്വാേജന രക്ഷിതം
ദാനവാശ് ച മഹാവീര്യാ േയ മനുഷ്യത്വം ആഗതാഃ
നിവാതകവചാശ് ൈചവ സംസാധ്യാഃ കുരുനന്ദന
20 പിതുർ മമാംേശാ േദവസ്യ സർവേലാക താപിനഃ
കർണഃ സ സുമഹാവീര്യസ് ത്വയാ വേധ്യാ ധനഞ്ജയ
21 അംശാശ് ച ക്ഷിതിസ ാപ്താ േദവഗന്ധർവരക്ഷസാം
തയാ നിപാതിതാ യുേദ്ധ സ്വകർമഫലനിർജിതാം
ഗതിം ാപ്സ്യന്തി കൗേന്തയ യഥാ സ്വം അരികർശന
22 അക്ഷയാ തവ കീർതിശ് ച േലാേക സ്ഥാസ്യതി ഫൽഗുന
ലഘ്വീ വസുമതീ ചാപി കർതവ്യാ വി നാ സഹ
23 ഗൃഹാണാ ം മഹാബാേഹാ ദണ്ഡം അ തിവാരണം
അേനനാേ ണ സുമഹത് ത്വം ഹി കർമ കരിഷ്യസി
24 തിജ ാഹ തത് പാർേഥാ വിധിവത് കുരുനന്ദനഃ
സമ ം േസാപചാരം ച സേമാക്ഷം സനിവർതനം
25 തേതാ ജലധര ശ്യാേമാ വരുേണാ യാദസാം പതിഃ
പശ്ചിമാം ദിശം ആസ്ഥായ ഗിരം ഉച്ചാരയൻ ഭുഃ
26 പാർഥ ക്ഷ ിയ മുഖ്യസ് ത്വം ക്ഷ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതഃ
പശ്യ മാം പൃഥു താ ാക്ഷ വരുേണാ ഽസ്മി ജേലശ്വരഃ
27 മയാ സമുദ്യതാൻ പാശാൻ വാരുണാൻ അനിവാരണാൻ

തിഗൃഹ്ണീഷ്വ കൗേന്തയ സരഹസ്യ നിവർതനാൻ
28 ഏഭിസ് തദാ മയാ വീര സം ാേമ താരകാമേയ
ൈദേതയാനാം സഹ ാണി സംയതാനി മഹാത്മനാം
29 തസ്മാദ് ഇമാൻ മഹാസത്ത്വമത് സാദാത് സമുത്ഥിതാൻ
ഗൃഹാണ ന ഹി േത മുേച്യദ് അന്തേകാ ഽപ്യ് ആതതായിനഃ
30 അേനന ത്വം യദാേ ണ സം ാേമ വിചരിഷ്യസി
തദാ നിഃക്ഷ ിയാ ഭൂമിർ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
31 തതഃ ൈകലാസനിലേയാ ധനാധ്യേക്ഷാ ഽഭ്യഭാഷത
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ദേത്തഷ്വ് അേ ഷു ദിേവ്യഷു വരുേണന യേമന ച
32 സവ്യസാചിൻ മഹാബാേഹാ പൂർവേദവ സനാതന
സഹാസ്മാഭിർ ഭവാഞ് ാന്തഃ പുരാകൽേപഷു നിത്യശഃ
33 മേത്താ ഽപി ത്വം ഗൃഹാണാ ം അന്തർധാനം ിയം മമ
ഓജസ് േതേജാ ദ തിഹരം സ്വാപനം അരാതിഹൻ
34 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാബാഹുർ വിധിവത് കുരുനന്ദനഃ
കൗേബരം അപി ജ ാഹ ദിവ്യം അ ം മഹാബലഃ
35 തേതാ ഽ വീദ് േദവരാജഃ പാർഥം അ ിഷ്ടകാരിണം
സാന്ത്വയഞ് ക്ഷ്ണയാ വാചാ േമഘദു ഭി നിസ്വനഃ
36 കുന്തീ മാതർ മഹാബാേഹാ ത്വം ഈശാനഃ പുരാതനഃ
പരാം സിദ്ധിം അനു ാപ്തഃ സാക്ഷാദ് േദവ ഗതിം ഗതഃ
37 േദവകാര്യം ഹി സുമഹത് ത്വയാ കാര്യം അരിന്ദമ
ആേരാഢവ്യസ് ത്വയാ സ്വർഗാഃ സജ്ജീഭവ മഹാദ േത
38 രേഥാ മാതലിസംയുക്ത ആഗന്താ ത്വത്കൃേത മഹീം
ത േത ഽഹം ദാസ്യാമി ദിവ്യാന്യ് അ ാണി കൗരവ
39 താൻ ദൃഷ്ട്വാ േലാകപാലാംസ് തു സേമതാൻ ഗിരിമൂർധനി
ജഗാമ വിസ്മയം ധീമാൻ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
40 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാേതജാ േലാകപാലാൻ സമാഗതാൻ
പൂജയാം ആസ വിധിവദ് വാഗ്ഭിർ അദ്ഭിഃ ഫൈലർ അപി
41 തതഃ തിയയുർ േദവാഃ തിപൂജ്യ ധനഞ്ജയം
യഥാഗേതന വിബുധാഃ സർേവ കാമമേനാ ജവാഃ
42 തേതാ ഽർജുേനാ മുദം േലേഭ ലബ്ധാ ഃ പുരുഷർഷഭഃ
കൃതാർഥം ഇവ ചാത്മാനം സ േമേന പൂർണമാനസഃ
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അധ്യായം 43

1 [ൈവ]
ഗേതഷു േലാകപാേലഷു പാർഥഃ ശ നിബർഹണഃ
ചിന്തയാം ആസ രാേജ േദവരാജരഥാഗമം
2 തതശ് ചിന്തയമാനസ്യ ഗുഡാ േകശസ്യ ധീമതഃ
രേഥാ മാതലിസംയുക്ത ആജഗാമ മഹാ ഭഃ
3 നേഭാ വിതിമിരം കുർവഞ് ജലദാൻ പാടയന്ന് ഇവ
ദിശഃ സ രയൻ നാൈദർ മഹാേമഘരേവാപൈമഃ
4 അസയഃ ശക്തേയാ ഭീമാ ഗദാശ് േചാ ദർശനാഃ
ദിവ്യ ഭാവാ ാസാശ് ച വിദ തശ് ച മഹാ ഭാഃ
5 തൈഥവാശനയസ് ത ച യുക്താ ഹുഡാ ഗുഡാഃ
വായുേസ്ഫാടാഃ സനിർഘാതാ ബർഹി േമഘനിഭ സ്വനാഃ
6 ത നാഗാ മഹാകായാ ജ്വലിതാസ്യാഃ സുദാരുണാഃ
സിതാ കൂട തിമാഃ സംഹതാശ് ച യേഥാപലാഃ
7 ദശവാജിസഹ ാണി ഹരീണാം വാതരംഹസാം
വഹന്തി യം േന മുഷം ദിവ്യം മായാമയം രഥം
8 ത ാപശ്യൻ മഹാനീലം ൈവജയന്തം മഹാ ഭം
ധ്വജം ഇന്ദീ വരശ്യാമം വംശം കനകഭൂഷണം
9 തസ്മിൻ രേഥ സ്ഥിതം സൂതം തപ്തേഹമവിഭൂഷിതം
ദൃഷ്ട്വാ പാർേഥാ മഹാബാഹുർ േദവം ഏവാന്വതർകയത്
10 തഥാ തർകയതസ് തസ്യ ഫൽഗുനസ്യാഥ മാതലിഃ
സംനതഃ ിേതാ ഭൂത്വാ വാക്യം അർജുനം അ വീത്
11 േഭാ േഭാ ശ ാത്മജ ീമാഞ് ശ സ് ത്വാം ം ഇച്ഛതി
ആേരാഹതു ഭവാഞ് ശീ ം രഥം ഇ സ്യ സംമതം
12 ആഹ മാം അമര േ ഷ്ഠഃ പിതാ തവ ശത തുഃ
കുന്തീസുതം ഇഹ ാപ്തം പശ്യ ിദശാലയാഃ
13 ഏഷ ശ ഃ പരിവൃേതാ േദൈവർ ഋഷിഗൈണസ് തഥാ
ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച ത്വാം ദിദൃ ഃ തീക്ഷേത
14 അസ്മാൽ േലാകാദ് േദവേലാകം പാകശാസന ശാസനാത്
ആേരാഹ ത്വം മയാ സാർധം ലബ്ധാ ഃ പുനർ ഏഷ്യസി
15 [അർജ്]
മാതേല ഗച്ഛ ശീ ം ത്വം ആേരാഹസ്വ രേഥാത്തമം
രാജസൂയാശ്വേമധാനാം ശൈതർ അപി സുദുർലഭം
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16 പാർഥിൈവഃ സുമഹാഭാൈഗർ യജ്വഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
ൈദവൈതർ വാ സമാേരാഢും ദാനൈവർ വാ രേഥാത്തമം
17 നാതപ്ത തപസാ ശക്യ ഏഷ ദിേവ്യാ മഹാരഥഃ

ം വാപ്യ് അഥ വാ സ് ം ആേരാഢും കുത ഏവ തു
18 ത്വയി തിഷ്ഠിേത സാേധാ രഥേസ്ഥ സ്ഥിരവാജിനി
പശ്ചാദ് അഹം അഥാേരാേക്ഷ്യ സുകൃതീ സത്പഥം യഥാ
19 [ൈവ]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ മാതലിഃ ശ സാരഥിഃ
ആരുേരാഹ രഥം ശീ ം ഹയാൻ േയേമ ച രശ്മിഭിഃ
20 തേതാ ഽർജുേനാ ഹൃഷ്ടമനാ ഗംഗായാം ആ തഃ ശുചിഃ
ജജാപ ജപ്യം കൗേന്തേയാ വിധിവത് കുരുനന്ദനഃ
21 തതഃ പിതൄൻ യഥാന്യായം തർപയിത്വാ യഥാവിധി
മന്ദരം ൈശലരാജം തം ആ ം ഉപച േമ
22 സാധൂനാം ധർമശീലാനാം മുനീനാം പുണ്യകർമണാം
ത്വം സദാ സം യഃ ൈശലസ്വർഗമാർഗാഭികാങ്ക്ഷിണാം
23 ത്വത് സാദാത് സദാ ൈശല ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ വിശഃ
സ്വഗം ാപ്താശ് ചരന്തി സ്മ േദൈവഃ സഹ ഗതവ്യഥാഃ
24 അ ിരാജമഹാൈശലമുനി സം യതീർഥവൻ
ഗച്ഛാമ്യ് ആമ യാമി ത്വാം സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതസ് ത്വയി
25 തവ സാനൂനി കുഞ്ജാശ് ച നദ്യഃ വണാനി ച
തീർഥാനി ച സുപുണ്യാനി മയാ ദൃഷ്ടാന്യ് അേനകശഃ
26 ഏവം ഉക്ത്വാർജുനഃ ൈശലം ആമ ്യ പരവീരഹാ
ആരുേരാഹ രഥം ദിവ്യം േദ്യാതയന്ന് ഇവ ഭാസ്വകഃ
27 സ േതനാദിത്യ രൂേപണ ദിേവ്യനാദ്ഭുത കർമണാ
ഊർധ്വം ആച േമ ധീമാൻ ഹൃഷ്ടഃ കുരുനന്ദനഃ
28 േസാ ഽദർശന പഥം യാത്വാ മർത്യാനാം ഭൂമിചാരിണാം
ദദർശാദ്ഭുതരൂപാണി വിമാനാനി സഹ ശഃ
29 ന ത സൂര്യഃ േസാേമാ വാ േദ്യാതേത ന ച പാവകഃ
സ്വൈയവ ഭയാ ത േദ്യാതേന്ത പുണ്യലബ്ധയാ
30 താരാ രൂപാണി യാനീഹ ദൃശ്യേന്ത ദ തിമന്തി ൈവ
ദീപവദ് വി കൃഷ്ടത്വാദ് അണൂനി സുമഹാന്ത്യ് അപി
31 താനി ത ഭാസ്വന്തി രൂപവന്തി ച പാണ്ഡവഃ
ദദർശ േസ്വഷു ധിേഷ്ണ്യഷു ദീപ്തിമന്തി സ്വയാർചിഷാ
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32 ത രാജർഷയഃ സിദ്ധാ വീരാശ് ച നിഹതാ യുധി
തപസാ ച ജിതസ്വർഗാഃ സേമ്പതുഃ ശതസംഘശഃ
33 ഗന്ധർവാണാം സഹ ാണി സൂര്യജ്വലന േതജസാം
ഗുഹ്യകാനാം ഋഷീണാം ച തൈഥവാപ്സരസാം ഗണാഃ
34 േലാകാൻ ആത്മ ഭാൻ പശ്യൻ ഫൽഗുേനാ വിസ്മയാന്വിതഃ
പ ച്ഛ മാതലിം ീത്യാ സ ചാപ്യ് ഏനം ഉവാച ഹ
35 ഏേത സുകൃതിനഃ പാർഥ േസ്വഷു ധിേഷ്ണ്യഷ്വ്വ് അവസ്ഥിതാഃ
യാൻ ദൃഷ്ടവാൻ അസി വിേഭാ താരാ രൂപാണി ഭൂതേല
36 തേതാ ഽപശ്യത് സ്ഥിതം ദ്വാരി സിതം ൈവജയിനം ഗജം
ഐരാവതം ചതുർദന്തം ൈകലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
37 സ സിദ്ധമാർഗം ആ മ്യ കുരുപാണ്ഡവസത്തമഃ
വ്യേരാചത യഥാപൂർവം മാന്ധാതാ പാർഥിേവാത്തമഃ
38 അതിച ാമ േലാകാൻ സ രാജ്ഞാം രാജീവേലാചനഃ
തേതാ ദദർശ ശ സ്യ പുരീം താം അമരാവതീം
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അധ്യായം 44

1 [ൈവ]
സ ദദർശ പുരീം രമ്യാം സിദ്ധചാരണേസവിതാം
സർവർതുകുസുൈമഃ പുൈണ്യഃ പാദൈപർ ഉപേശാഭിതാം
2 ത സൗഗന്ധികാനാം സ മാണാം പുണ്യഗന്ധിനാം
ഉപവീജ്യമാേനാ മിേ ണ വായുനാ പുണ്യഗന്ധിനാ
3 നന്ദനം ച വനം ദിവ്യം അപ്സേരാഗണേസവിതം
ദദർശ ദിവ്യകുസുൈമർ ആഹ്വയദ്ഭിർ ഇവ ൈമഃ
4 നാതപ്ത തപസാ ശേക്യാ ം നാനാഹിതാഗ്നിനാ
സ േലാകഃ പുണ്യകർതൄണാം നാപി യുദ്ധപരാങ്മുൈഖഃ
5 നായജ്വഭിർ നാനൃതൈകർ ന േവദ തിവർജിൈതഃ
നാനാ താംൈഗസ് തീർേഥഷു യജ്ഞദാനബഹിഷ് കൃൈതഃ
6 നാപി യജ്ഞഹൈനഃ ൈ ർ ം ശക്യഃ കഥം ചന
പാനൈപർ ഗുരു തൽൈപശ് ച മാംസാൈദർ വാ ദുരാത്മഭിഃ
7 സ തദ് ദിവ്യം വനം പശ്യൻ ദിവ്യഗീത നിനാദിതം

വിേവശ മഹാബാഹുഃ ശ സ്യ ദയിതാം പുരീം
8 ത േദവ വിമാനാനി കാമഗാനി സഹ ശഃ
സംസ്ഥിതാന്യ് അഭിയാതാനി ദദർശായുതശസ് തദാ
9 സം യമാേനാ ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച പാണ്ഡവഃ
പുഷ്പഗന്ധവൈഹഃ പുൈണ്യർ വായുഭിശ് ചാനുജീവിതഃ
10 തേതാ േദവാഃ സഗന്ധർവാഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
ഹൃഷ്ടാഃ സ ജയാം ആസുഃ പാർഥം അ ിഷ്ടകാരിണം
11 ആശീർവാൈദഃ യമാേനാ ദിവ്യവാദി നിസ്വൈനഃ

തിേപേദ മഹാബാഹുഃ ശംഖദു ഭിനാദിതം
12 നക്ഷ മാർഗം വിപുലം സുരവീഥീതി വി തം
ഇ ാജ്ഞയാ യയൗ പാർഥഃ യമാനഃ സമന്തതഃ
13 ത സാധ്യാസ് തഥാ വിേശ്വ മരുേതാ ഽഥാശ്വിനാവ് അപി
ആദിത്യാ വസേവാ രു ാസ് തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽമലാഃ
14 രാജർഷയശ് ച ബഹേവാ ദിലീപ മുഖാ നൃപാഃ
തുംബുരുർ നാരൈദശ് ൈചവ ഗന്ധർവ്വൗ ച ഹഹാഹുഹൂ
15 താൻ സർവ്വാൻ സ സമാഗമ്യ വിധിവത് കുരുനന്ദനഃ
തേതാ ഽപശ്യദ് േദവരാജം ശത തും അരിന്ദമം
16 തതഃ പാർേഥാ മഹാബാഹുർ അവതീര്യ രേഥാത്തമാത്
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ദദർശ സാക്ഷാദ് േദേവ ം പിതരം പാകശാസനം
17 പാ േരണാതപേ ണ േഹമദേണ്ഡന ചാരുണാ
ദിവ്യഗന്ധാധിവാേസന വ്യജേനന വിധൂയതാ
18 വിശ്വാവസു ഭൃതിഭിർ ഗന്ധർൈവഃ തിവന്ദൈനഃ

യമാനം ദ്വിജാൈ ്യശ് ച ഋഗ് യജുഃ സാമ സംസ്തൈവഃ
19 തേതാ ഽഭിഗമ്യ കൗേന്തയഃ ശിരസാഭ്യനമദ് ബലീ
സ ൈചനം അനുവൃത്താഭ്യാം ഭുജാഭ്യാം ത്യഗൃഹ്ണത
20 തതഃ ശ ാസേന പുേണ്യ േദവരാജർഷിപൂജിേത
ശ ഃ പാണൗ ഗൃഹീൈത്വനം ഉപാേവശയദ് അന്തിേക
21 മൂർധ്നി ൈചനം ഉപാ ായ േദേവ ഃ പരവീരഹാ
അങ്കം ആേരാപയാം ആസ യാവനതം തദാ
22 സഹ ാക്ഷ നിേയാഗാത് സ പാർഥഃ ശ ാസനം തദാ
അധ്യ ാമദ് അേമയാത്മാ ദ്വിതീയ ഇവ വാസവഃ
23 തതഃ േ മ്ണാ വൃ ശ ർ അർജുനസ്യ ശുഭം മുഖം
പ ർശ പുണ്യഗേന്ധന കേരണ പരിസാന്ത്വയൻ
24 പരിമാർജമാനഃ ശനൈകർ ബാഹൂ ചാസ്യായതൗ ശുഭൗ
ജ്യാ ശരേക്ഷപ കഠിനൗ സ്തംഭാവ് ഇവ ഹിരണ്മയൗ
25 വ ഹണചിേഹ്നന കേരണ ബലസൂദനഃ
മുഹുർ മുഹുർ വ ധേരാ ബാഹൂ സംസ്ഫാലയഞ് ശൈനഃ
26 സ്മയന്ന് ഇവ ഗുഡാ േകശം േ ക്ഷമാണഃ സഹ ദൃക്
ഹർേഷേണാത്ഫുല്ല നയേനാ ന ചാതൃപ്യത വൃ ഹാ
27 ഏകാസേനാപവിഷ്ടൗ തൗ േശാഭയാം ച തുഃ സഭാം
സൂര്യാ ച മസൗ േവ്യാമ്നി ചതുർദശ്യാം ഇേവാദിതൗ
28 ത സ്മ ഗാഥാ ഗായന്തി സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
ഗന്ധർവാസ് തുംബുരു േ ഷ്ഠാഃ കുശലാ ഗീതസാമസു
29 ഘൃതാചീ േമനകാ രംഭാ പൂർവചിത്തിഃ സ്വയ ഭാ
ഉർവശീ മി േകശീ ച ഡു ർ ഗൗരീ വരൂഥിനീ
30 േഗാപാലീ സഹ ജന്യാ ച കുംഭേയാനിഃ ജാഗരാ
ചി േസനാ ചി േലഖാ സഹാ ച മധുരസ്വരാ
31 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച നനൃതുസ് ത ത വരാംഗനാഃ
ചിത്ത മഥേന യുക്താഃ സിദ്ധാനാം പദ്മേലാചനാഃ
32 മഹാകടി തട േ ാണ്യഃ കമ്പമാൈനഃ പേയാധൈരഃ
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കടാക്ഷ ഹാവ മാധുൈര്യശ് േചേതാ ബുദ്ധിമേനാഹരാഃ
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അധ്യായം 45

1 [ൈവ]
തേതാ േദവാഃ സഗന്ധർവാഃ സമാദായാർഘ്യം ഉത്തമം
ശ സ്യ മതം ആജ്ഞായ പാർഥം ആനർചുർ അഞ്ജസാ
2 പാദ്യം ആചമനീയം ച തിഗൃഹ്യ നൃപാത്മജം

േവശയാ മാസുർ അേഥാ പുരന്ദര നിേവശനം
3 ഏവം സ ജിേതാ ജി ർ ഉവാസ ഭവേന പിതുഃ
ഉപശിക്ഷൻ മഹാ ാണി സസംഹാരാണി പാണ്ഡവഃ
4 ശ സ്യ ഹസ്താദ് ദയിതം വ ം അ ം ദുരുത്സഹം
അശനീശ് ച മഹാനാദാ േമഘബർഹിണ ലക്ഷണാഃ
5 ഗൃഹീതാ സ് തു കൗേന്തേയാ ാതൄൻ സസ്മാര പാണ്ഡവഃ
പുരന്ദര നിേയാഗാച് ച പഞ്ചാബ്ദം അവസത് സുഖീ
6 തതഃ ശേ ാ ഽ വീത് പാർഥം കൃതാ ം കാല ആഗേത
നൃത്തം ഗീതം ച കൗേന്തയ ചി േസനാദ് അവാ ഹി
7 വാദി ം േദവ വിഹിതം നൃേലാേക യൻ ന വിദ്യേത
തദ് അർജയസ്വ കൗേന്തയ േ േയാ ൈവ േത ഭവിഷ്യതി
8 സഖായം ദദൗ ചാസ്യ ചി േസനം പുരന്ദരഃ
സ േതന സഹ സംഗമ്യ േരേമ പാർേഥാ നിരാമയഃ
9 കദാ ചിദ് അടമാനസ് തു മഹർഷിർ ഉത േലാമശഃ
ജഗാമ ശ ഭവനം പുരന്ദര ദിദൃക്ഷയാ
10 സ സേമത്യ നമ ത്യ േദവരാജം മഹാമുനിഃ
ദദർശാർധാസന ഗതം പാണ്ഡവം വാസവസ്യ ഹ
11 തതഃ ശ ാഭ്യനുജ്ഞാത ആസേന വിഷ്ടേരാത്തേര
നിഷസാദ ദ്വിജേ ഷ്ഠഃ പൂജ്യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
12 തസ്യ ദൃഷ്ട്വാഭവദ് ബുദ്ധിഃ പാർഥം ഇ ാസേന സ്ഥിതം
കഥം നു ക്ഷ ിയഃ പാർഥഃ ശ ാസനം അവാപ്തവാൻ
13 കിം ത്വ് അസ്യ സുകൃതം കർമ േലാകാ വാ േക വിനിർജിതാഃ
യ ഏവം ഉപസ ാപ്തഃ സ്ഥാനം േദവനമ തം
14 തസ്യ വിജ്ഞായ സങ്കൽപം ശേ ാ വൃ നിഷൂദനഃ
േലാമശം ഹസൻ വാക്യം ഇദം ആഹ ശചീപതിഃ
15 ഹ്മർേഷ യതാം യത് േത മനൈസതദ് വിവക്ഷിതം
നായം േകവലമർേത്യാ ൈവ ക്ഷ ിയത്വം ഉപാഗതഃ
16 മഹർേഷ മമ പുേ ാ ഽയം കുന്ത്യാം ജാേതാ മഹാഭുജഃ
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അ േഹേതാർ ഇഹ ാപ്തഃ കസ്മാച് ചിത് കാരണാന്തരാത്
17 അേഹാ ൈനനം ഭവാൻ േവത്തി പുരാണം ഋഷിസത്തമം
ശൃണു േമ വദേതാ ഹ്മൻ േയാ ഽയം യച് ചാസ്യ കാരണം
18 നരനാരായണൗ യൗ തൗ പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
താവ് ഇമാവ് അഭിജാനീഹി ഹൃഷീേകശധനഞ്ജയൗ
19 യൻ ന ശക്യം സുൈരർ ം ഋഷിഭിർ വാ മഹാത്മഭിഃ
തദ് ആ മപദം പുണ്യം ബദരീ നാമ വി തം
20 സ നിവാേസാ ഽഭവദ് വി വിേഷ്ണാർ ജിേഷ്ണാസ് തൈഥവ ച
യതഃ വവൃേത ഗംഗാ സിദ്ധചാരണേസവിതാ
21 തൗ മന്നിേയാഗാദ് ഹ്മർേഷ ക്ഷിതൗ ജാതൗ മഹാദ തീ
ഭൂേമർ ഭാരാവതരണം മഹാവീര്യൗ കരിഷ്യതഃ
22 ഉദ്വൃത്താ ഹ്യ് അസുരാഃ േക ചിൻ നിവാതകവചാ ഇതി
വി ിേയഷു സ്ഥിതാസ്മാകം വരദാേനന േമാഹിതാഃ
23 തർകയേന്ത സുരാൻ ഹ ം ബലദർപ സമന്വിതാഃ
േദവാൻ ന ഗണയേന്ത ച തഥാ ദത്തവരാ ഹി േത
24 പാതാലവാസിേനാ രൗ ാ ദേനാഃ പു ാ മഹാബലാഃ
സർേവ േദവ നികായാ ഹി നാലം േയാധയിതും സ്മ താൻ
25 േയാ ഽസൗ ഭൂമിഗതഃ ീമാൻ വി ർ മധു നിഷൂദനഃ
കപിേലാ നാമ േദേവാ ഽസൗ ഭഗവാൻ അജിേതാ ഹരിഃ
26 േയന പൂർവം മഹാത്മാനഃ ഖനമാനാ രസാതലം
ദർശനാദ് ഏവ നിഹതാഃ സഗരസ്യാത്മജാ വിേഭാ
27 േതന കാര്യം മഹത് കാര്യം അസ്മാകം ദ്വിജസത്തമ
പാർേഥന ച മഹായുേദ്ധ സേമതാഭ്യാം അസംശയം
28 അയം േതഷാം സമസ്താനാം ശക്തഃ തിസമാസേന
താൻ നിഹത്യ രേണ ശൂരഃ പുനർ യാസ്യതി മാനുഷാൻ
29 ഭവാംശ് ചാസ്മൻ നിേയാേഗന യാതു താവൻ മഹീതലം
കാമ്യേക ക്ഷ്യേസ വീരം നിവസന്തം യുധിഷ്ഠിരം
30 സ വാേച്യാ മമ സേന്ദശാദ് ധർമാത്മാ സത്യസംഗരഃ
േനാത്കണ്ഠാ ഫൽഗുേന കാര്യാ കൃതാ ഃ ശീ ം ഏഷ്യതി
31 നാശുദ്ധ ബാഹുവീേര്യണ നാകൃതാേ ണ വാ രേണ
ഭീഷ്മേ ാണാദേയാ യുേദ്ധ ശക്ത്യാഃ തിസമാസിതും
32 ഗൃഹീതാേ ാ ഗുഡാ േകേശാ മഹാബാഹുർ മഹാമനാഃ
നൃത്തവാദി ഗീതാനാം ദിവ്യാനാം പാരം ഏയിവാൻ
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33 ഭവാൻ അപി വിവിക്താനി തീർഥാനി മനുേജശ്വര
ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവർ ം അർഹത്യ് അരിന്ദമ

34 തീർേഥഷ്വ് ആ ത്യ പുേണ്യഷു വിപാപ്മാ വിഗതജ്വരഃ
രാജ്യം േഭാക്ഷ്യസി രാേജ സുഖീ വിഗതകൽമഷഃ
35 ഭവാംശ് ൈചനം ദ്വിജേ ഷ്ഠ പര്യടന്തം മഹീതേല

ാതും അർഹതി വി ാ ്യ തേപാബലസമന്വിതഃ
36 ഗിരിദുർേഗഷു ഹി സദാ േദേശഷു വിഷേമഷു ച
വസന്തി രാക്ഷസാ രൗ ാസ് േതേഭ്യാ രേക്ഷത് സദാ ഭവാൻ
37 സ തേഥതി തിജ്ഞായ േലാമശഃ സുമഹാതപാഃ
കാമ്യകം വനം ഉദ്ദിശ്യ സമുപായാൻ മഹീതലം
38 ദദർശ ത കൗേന്തയം ധർമരാജം അരിന്ദമം
താപൈസർ ാതൃഭിശ് ൈചവ സർവതഃ പരിവാരിതം
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അധ്യായം 46

1 [ജ്]
അത്യദ്ഭുതം ഇദം കർമ പാർഥസ്യാമിത േതജസഃ
ധൃതരാേ ാ മഹാേതജാഃ ത്വാ വി കിം അ വീത്
2 [ൈവ]
ശ േലാകഗതം പാർഥം ത്വാ രാജാംബികാ സുതഃ
ൈദ്വപായനാദ് ഋഷിേ ഷ്ഠാത് സഞ്ജയം വാക്യം അ വീത്
3 തം േമ സൂത കാർേത്സ്ന്യന കർമ പാർഥസ്യ ധീമതഃ
കച് ചിത് തവാപി വിദിതം യഥാതേഥ്യന സാരേഥ
4 മേത്താ ാമ്യധർേമഷു മന്ദാത്മാ പാപനിശ്ചയഃ
മമ പു ഃ സുദുർബുദ്ധിഃ പൃഥിവീം ഘാതയിഷ്യതി
5 യസ്യ നിത്യം ഋതാ വാചഃ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി മഹാത്മനഃ
ൈ േലാക്യം അപി തസ്യ സ്യാദ് േയാദ്ധാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
6 അസ്യതഃ കർണിനാരാചാംസ് തീക്ഷ്ണാ ാംശ് ച ശിലാശിതാൻ
േകാ ഽർജുനസ്യാ തസ് തിേഷ്ഠദ് അപി മൃത ർ ജരാതിഗഃ
7 മമ പു ാ ദുരാത്മാനഃ സർേവ മൃത വശം ഗതാഃ
േയഷാം യുദ്ധം ദുരാധർൈഷഃ പാണ്ഡൈവഃ ത പസ്ഥിതം
8 തൈസ്യവ ച ന പശ്യാമി യുധി ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
അനിശം ചിന്തയാേനാ ഽപി യ ഏനം ഉദിയാദ് രഥീ
9 േ ാണകർണൗ തീയാതാം യദി ഭീേഷ്മാ ഽപി വാ രേണ
മഹാൻ സ്യാത് സംശേയാ േലാേക ന തു പശ്യാമി േനാ ജയം
10 ഘൃണീ കർണഃ മാദീ ച ആചാര്യഃ സ്ഥവിേരാ ഗുരുഃ
അമർഷീ ബലവാൻ പാർഥഃ സംരംഭീ ദൃഢവി മഃ
11 ഭേവത് സുതുമുലം യുദ്ധം സർവേശാ ഽപ്യ് അപരാജിതം
സർേവ ഹ്യ് അ വിദഃ ശൂരാഃ സർേവ ാപ്താ മഹദ് യശഃ
12 അപി സർേവശ്വരത്വം ഹി ന വാേഞ്ഛരൻ പരാജിതാഃ
വേധ നൂനം ഭേവച് ഛാന്തിസ് േതഷാം വാ ഫൽഗുനസ്യ വാ
13 ന തു ഹന്താർജുനസ്യാസ്തി േജതാ വാസ്യ ന വിദ്യേത
മന സ് തസ്യ കഥം ശാേമ്യൻ മന്ദാൻ തി സമുത്ഥിതഃ
14 ിദേശശ സേമാ വീരഃ ഖാണ്ഡേവ ഽഗ്നിം അതർപയത്
ജിഗായ പാർഥിവാൻ സർവാൻ രാജസൂേയ മഹാ തൗ
15 േശഷം കുര്യാദ് ഗിേരർ വ ം നിപതൻ മൂർധ്നി സഞ്ജയ
ന തു കുര ഃ ശരാഃ േശഷം അസ്താസ് താത കിരീടിനാ
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16 യഥാ ഹി കിരണാ ഭാേനാസ് തപന്തീഹ ചരാചരം
തഥാ പാർഥ ഭുേജാ ഷ്ടാഃ ശരാസ് തപ്സ്യന്തി േമ സുതാൻ
17 അപി വാ രഥേഘാേഷണ ഭയാർതാ സവ്യസാചിനഃ

തിഭാതി വിദീർേണവ സർവേതാ ഭാരതീ ചമൂഃ
18 യദ് ഉദ്വപൻ വപംശ് ൈചവ ബാണാൻ; സ്ഥാതാതതായീ സമേര കിരീടീ
സൃേഷ്ടാ ഽന്തകഃ സർവഹേരാ വിധാ ാ; ഭേവദ് യഥാ തദ്വദ് അപാരണീയഃ
19 [സ്]
യദ് ഏതത് കഥിതം രാജംസ് ത്വയാ ദുേര്യാധനം തി
സർവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം ൈനതൻ മിഥ്യാ മഹീപേത
20 മന നാ ഹി സമാവിഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാസ് േത ഽമിതൗജസഃ
ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണാം സഭാം നീതാം ധർമപത്നീം യശസ്വിനീം
21 ദുഃശാസനസ്യ താ വാചഃ ത്വാ േത ദാരുേണാദയാഃ
കർണസ്യ ച മഹാരാജ ന സ്വപ്സ്യന്തീതി േമ മതിഃ
22 തം ഹി േത മഹാരാജ യഥാ പാർേഥന സംയുേഗ
ഏകാദശ തനുഃ സ്ഥാണുർ ധനുഷാ പരിേതാഷിതഃ
23 ൈകരാതം േവഷം ആസ്ഥായ േയാധയാം ആസ ഫൽഗുനം
ജിജ്ഞാസുഃ സർവേദേവശഃ കപർദീ ഭഗവാൻ സ്വയം
24 തൈ നം േലാകപാലാസ് േത ദർശയാം ആസുർ അർജുനം
അ േഹേതാഃ പരാ ാന്തം തപസാ കൗരവർഷഭം
25 ൈനതദ് ഉത്സഹേത ഽേന്യാ ഹി ല ം അന്യ ഫൽഗുനാത്
സാക്ഷാദ് ദർശനം ഏേതഷാം ഈശ്വരാണാം നേരാ ഭുവി
26 മേഹശ്വേരണ േയാ രാജൻ ന ജീർേണാ സ്തമൂർതിമാൻ
കസ് തം ഉത്സഹേത വീരം യുേദ്ധ ജരയിതും പുമാൻ
27 ആസാദിതം ഇദം േഘാരം തുമുലം േലാമഹർഷണം

ൗപദീം പരികർഷദ്ഭിഃ േകാപയദ്ഭിശ് ച പാണ്ഡവാൻ
28 യ വി രമാണൗേഷ്ഠാ ഭീമഃ ാഹ വേചാ മഹത്
ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധേനേനാരൂ ൗപദ്യാ ദർശിതാവ് ഉഭൗ
29 ഊരൂ േഭത്സ്യാമി േത പാപഗദയാ വ കൽപയാ

േയാദശാനാം വർഷാണാം അേന്ത ദുർദ ത േദവിനഃ
30 സർേവ ഹരതാം േ ഷ്ഠാഃ സർേവ ചാമിതേതജസഃ
സർേവ സർവാ വിദ്വാംേസാ േദൈവർ അപി സുദുർജയാഃ
31 മേന്യ മന സമു താഃ പു ാണാം തവ സംയുേഗ
അന്തം പാർഥാഃ കരിഷ്യന്തി വീര്യാമർഷ സമന്വിതാഃ
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32 [ധൃ]
കിം കൃതം സൂത കർേണന വദതാ പരുഷം വചഃ
പര്യാപ്തം ൈവരം ഏതാവദ് യത് കൃഷ്ണാ സാ സഭാം ഗതാ
33 അപീദാനീം മമ സുതാസ് തിേഷ്ഠരൻ മന്ദേചതസഃ
േയഷാം ാതാ ഗുരുർ േജ്യേഷ്ഠാ വിനേയ നാവതിഷ്ഠേത
34 മമാപി വചനം സൂത ന ശു ഷതി മന്ദഭാക്
ദൃഷ്ട്വാ മാം ച ഷാ ഹീനം നിർവിേചഷ്ടം അേചതനം
35 േയ ചാസ്യ സചിവാ മന്ദാഃ കർണ സൗബലകാദയഃ
േത ഽപ്യ് അസ്യ ഭൂയേസാ േദാഷാൻ വർധയന്തി വിേചതസഃ
36 ൈസ്വരം ഉക്താ അപി ശരാഃ പാർേഥനാമിത േതജസാ
നിർദേഹയുർ മമ സുതാൻ കിം പുനർ മന േനരിതാഃ
37 പാർഥ ബാഹുബേലാ ഷ്ടാ മഹാചാപ വിനിഃസൃതാഃ
ദിവ്യാ മ മുദിതാഃ സാദേയയുഃ സുരാൻ അപി
38 യസ്യ മ ീ ച േഗാപ്താ ച സുഹൃച് ൈചവ ജനാർദനഃ
ഹരിസ് ൈ േലാക്യനാഥഃ സ കിം നു തസ്യ ന നിർജിതം
39 ഇദം ച സുമഹച് ചി ം അർജുനേസ്യഹ സഞ്ജയ
മഹാേദേവന ബാഹുഭ്യാം യത് സേമത ഇതി തിഃ
40 ത്യക്ഷം സർവേലാകസ്യ ഖാണ്ഡേവ യത്കൃതം പുരാ
ഫൽഗുേനന സഹായാർേഥ വേഹ്നർ ദാേമാദേരണ ച
41 സർവഥാ നാസ്തി േമ പു ഃ സാമാത്യഃ സഹ ബാന്ധവഃ

േദ്ധ പാർേഥ ച ഭീേമ ച വാസുേദേവ ച സാത്വേത
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അധ്യായം 47

1 [ജ്]
യദ് ഇദം േശാചിതം രാജ്ഞാ ധൃതരാേ ണ ൈവ മുേന

ാജ്യ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ സർവം ഏതൻ നിരർഥകം
2 കഥം ഹി രാജാ പു ം സ്വം ഉേപേക്ഷതാൽപ േചതസം
ദുേര്യാധനം പാ പു ാൻ േകാപയാനം മഹാരഥാൻ
3 കിം ആസീത് പാ പു ാണാം വേന േഭാജനം ഉച്യതാം
വാേനയം അഥ വാ കൃഷ്ടം ഏതദ് ആഖ്യാതു േമ ഭവാൻ
4 [ൈവ]
വാേനയം ച മൃഗാംശ് ൈചവ ശുൈദ്ധർ ബാൈണർ നിപാതിതാൻ

ാഹ്മണാനാം നിേവദ്യാ ം അഭുഞ്ജൻ പുരുഷർഷഭാഃ
5 താംസ് തു ശൂരാൻ മേഹഷ്വാസാംസ് തദാ നിവസേതാ വേന
അന്വയുർ ാഹ്മണാ രാജൻ സാഗ്നേയാ ഽനംഗയസ് തഥാ
6 ാഹ്മണാനാം സഹ ാണി സ്നാതകാനാം മഹാത്മനാം
ദശ േമാക്ഷവിദാം തദ്വദ് യാൻ ബിഭർതി യുധിഷ്ഠിരഃ
7 രുരൂൻ കൃഷ്ണമൃഗാംശ് ൈചവ േമധ്യാംശ് ചാന്യാൻ വേനചരാൻ
ബാൈണർ ഉന്മഥ്യ വിധിവദ് ാഹ്മേണേഭ്യാ ന്യേവദയത്
8 ന ത കശ് ചിദ് ദുർവർേണാ വ്യാധിേതാ വാപ്യ് അദൃശ്യത
കൃേശാ വാ ദുർബേലാ വാപി ദീേനാ ഭീേതാ ഽപി വാ നരഃ
9 പു ാൻ ഇവ ിയാഞ് ജ്ഞാതീൻ ാതൄൻ ഇവ സേഹാദരാൻ
പുേപാഷ കൗരവേ േഷ്ഠാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
10 പതീംശ് ച ൗപദീ സർവാൻ ദ്വിജാംശ് ൈചവ യശസ്വിനീ
മാേതവ േഭാജയിത്വാേ ശിഷ്ടം ആഹാരയത് തദാ
11 ാചീം രാജാ ദക്ഷിണാം ഭീമേസേനാ; യമൗ തീചീം അഥ വാപ്യ് ഉദീചീം
ധനുർധരാ മാംസേഹേതാർ മൃഗാണാം; ക്ഷയം ച ർ നിത്യം ഏേവാപഗമ്യ
12 തഥാ േതഷാം വസതാം കാമ്യേക ൈവ; വിഹീനാനാം അർജുേനേനാ കാ 
നാം
പൈഞ്ചവ വർഷാണി തദാ വ്യതീയുർ; അധീയതാം ജപതാം ജുഹ്വതാം ച
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അധ്യായം 48

1 [ൈവ]
സുദീർഘം ഉഷ്ണം നിഃശ്വസ്യ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
അ വീത് സഞ്ജയം സൂതം ആമ ്യ ഭരതർഷഭ
2 േദവപു ൗ മഹാഭാഗൗ േദവരാജസമദ തീ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച പാണ്ഡവൗ യുദ്ധദുർമദൗ
3 ദൃഢായുധൗ ദൂരപാതൗ യുേദ്ധ ച കൃതനിശ്ചയൗ
ശീ ഹസ്തൗ ദൃഢേ ാധൗ നിത്യയുക്തൗ തരസ്വിനൗ
4 ഭീമാർജുനൗ പുേരാധായ യദാ തൗ രണമൂർധനി
സ്ഥാേസ്യേത സിംഹവി ാന്താവ് അശ്വിനാവ് ഇവ ദുഃസഹൗ
ന േശഷം ഇഹ പശ്യാമി തദാ ൈസന്യസ്യ സഞ്ജയ
5 തൗ ഹ്യ് അ തിരഥൗ യുേദ്ധ േദവപു ൗ മഹാരഥൗ

ൗപദ്യാസ് തം പരിേ ശം ന ക്ഷംേസ്യേത ത്വ് അമർഷിണൗ
6 വൃഷ്ണേയാ വാ മേഹഷ്വാസാ പാഞ്ചാലാ വാ മഹൗജസഃ
യുധി സത്യാഭിസേന്ധന വാസുേദേവന രക്ഷിതാഃ

ധക്ഷ്യന്തി രേണ പാർഥാഃ പു ാണാം മമ വാഹിനീം
7 രാമ കൃഷ്ണ ണീതാനാം വൃഷ്ണീനാം സൂതനന്ദന
ന ശക്യഃ സഹിതും േവഗഃ പർവൈതർ അപി സംയുേഗ
8 േതഷാം മേധ്യ മേഹഷ്വാേസാ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
ശക്യയാ വീര ഘാതിന്യാ ഗദയാ വിചരിഷ്യതി
9 തഥാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
ഗദാ േവഗം ച ഭീമസ്യ നാലം േസാഢും നരാധിപാഃ
10 തേതാ ഽഹം സുഹൃദാം വാേചാ ദുേര്യാധന വശാനുഗഃ
സ്മരണീയാഃ സ്മരിഷ്യാമി മയാ യാ ന കൃതാഃ പുരാ
11 [സ്]
വ്യതി േമാ ഽയം സുമഹാംസ് ത്വയാ രാജന്ന് ഉേപക്ഷിതഃ
സമർേഥനാപി യൻ േമാഹാത് പു സ് േത ന നിവാരിതഃ
12 ത്വാ ഹി നിർജിതാൻ ദ േത പാണ്ഡവാൻ മധുസൂദനഃ
ത്വരിതഃ കാമ്യേക പാർഥാൻ സമഭാവയദ് അച തഃ
13 പദസ്യ തഥാ പു ാ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
വിരാേടാ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച േകകയാശ് ച മഹാരഥാഃ
14 ൈതശ് ച യത് കഥിതം ത ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാൻ പരാജിതാൻ
ചാേരണ വിദിതം സർവം തൻ മയാ േവദിതം ച േത
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15 സമാഗമ്യ വൃതസ് ത പാണ്ഡൈവർ മധുസൂദനഃ
സാരേഥ്യ ഫൽഗുനസ്യാജൗ തേഥത്യ് ആഹ ച താൻ ഹരിഃ
16 അമർഷിേതാ ഹി കൃേഷ്ണാ ഽപി ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാംസ് തഥാഗതാൻ
കൃഷ്ണാജിേനാത്തരാസംഗാൻ അ വീച് ച യുധിഷ്ഠിരം
17 യാ സാ സമൃദ്ധിഃ പാർഥാനാം ഇ േസ്ഥ ബഭൂവ ഹ
രാജസൂേയ മയാ ദൃഷ്ടാ നൃൈപർ അൈന്യഃ സുദുർലഭാ
18 യ സർവാൻ മഹീപാലാഞ് ശ േതേജാ ഭയാർദിതാൻ
സവംഗാംഗാൻ സപൗ ് ഉ ാൻ സേചാല വിഡാന്ധകാൻ
19 സാഗരാനൂപഗാംശ് ൈചവ േയ ച പത്തനവാസിനഃ
സിംഹലാൻ ബർബരാൻ േ ച്ഛാൻ േയ ച ജാംഗലവാസിനഃ
20 പശ്ചിമാനി ച രാജ്യാനി ശതശഃ സാഗരാന്തികാൻ
പ വാൻ ദരദാൻ സർവാൻ കിരാതാൻ യവനാഞ് ശകാൻ
21 ഹാരഹൂണാംശ് ച ചീനാംശ് ച തുഖാരാൻ ൈസന്ധവാംസ് തഥാ
ജാഗുഡാൻ രമഠാൻ മുണ്ഡാൻ ീ രാജ്യാൻ അഥ തംഗണാൻ
22 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ േയ ച േത ഭരതർഷഭ
ആഗതാൻ അഹം അ ാക്ഷം യേജ്ഞ േത പരിേവഷകാൻ
23 സാ േത സമൃദ്ധിർ ൈയർ ആത്താ ചപലാ തിസാരിണീ
ആദായ ജീവിതം േതഷാം ആഹരിഷ്യാമി താം അഹം
24 രാേമണ സഹ കൗരവ്യ ഭീമാർജുനയൈമസ് തഥാ
അ ര ഗദ സാംൈബശ് ച ദ േമ്നനാഹുേകന ച
ധൃഷ്ടദ േമ്നന വീേരണ ശിശുപാലാത്മേജന ച
25 ദുേര്യാധനം രേണ ഹത്വാ സദ്യഃ കർണം ച ഭാരത
ദുഃശാസനം സൗബേലയം യശ് ചാന്യഃ തിേയാത്സ്യേത
26 തതസ് ത്വം ഹാസ്തിനപുേര ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വസൻ
ധാർതരാ ീം ിയം ാപ്യ ശാധി പൃഥിവീം ഇമാം
27 അൈഥനം അ വീദ് രാജാ തസ്മിൻ വീര സമാഗേമ
ശൃണ്വ േതഷു സർേവഷു ധൃഷ്ടദ മ്നമുേഖഷു ച
28 തിഗൃഹ്ണാമി േത വാചം സത്യാം ഏതാം ജനാർദന
അമി ാൻ േമ മഹാബാേഹാ സാനുബന്ധാൻ ഹനിഷ്യസി
29 വർഷാത് േയാദശാദ് ഊർധ്വം സത്യം മാം കുരു േകശവ

തിജ്ഞാേതാ വേനവാേസാ രാജമേധ്യ മയാ ഹ്യ് അയം
30 തദ് ധർമരാജ വചനം തി ത്യ സഭാ സദഃ
ധൃഷ്ടദ മ്ന പുേരാഗാസ് േത ശമയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
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േകശവം മധുൈരർ വാൈക്യഃ കാലയുൈക്തർ അമർഷിതം
31 പാഞ്ചാലീം ചാഹുർ അ ിഷ്ടാം വാസുേദവസ്യ ശൃണ്വതഃ
ദുേര്യാധനസ് തവ േ ാധാദ് േദവി ത്യക്ഷ്യതി ജീവിതം

തിജാനീമ േത സത്യം മാ ശുേചാ വരവർണിനി
32 േയ സ്മ േത കുപിതാം കൃേഷ്ണ ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം ാഹസംസ് തദാ
മാംസാനി േതഷാം ഖാദേന്താ ഹസിഷ്യന്തി മൃഗദ്വിജാഃ
33 പാസ്യന്തി രുധിരം േതഷാം ഗൃ ാ േഗാമായവസ് തഥാ
ഉത്തമാംഗാനി കർഷേന്താ ൈയസ് ത്വം കൃഷ്ടാ സഭാ തേല
34 േതഷാം ക്ഷ്യസി പാഞ്ചാലി ഗാ ാണി പൃഥിവീതേല

വ്യാൈദഃ കൃഷ്യമാണാനി ഭക്ഷ്യമാണാനി ചാസകൃത്
35 പരി ിഷ്ടാസി ൈയസ് ത ൈയശ് ചാപി സമുേപക്ഷിതാ
േതഷാം ഉത്കൃത്ത ശിരസാം ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
36 ഏവം ബഹുവിധാ വാചസ് തേദാചുഃ പുരുഷർഷഭാഃ
സർേവ േതജസ്വിനഃ ശൂരാഃ സർേവ ചാഹതലക്ഷണാഃ
37 േത ധർമരാേജന വൃതാ വർഷാദ് ഊർധ്വം േയാദശാത്
പുര േത്യാപയാസ്യന്തി വാസുേദവം മഹാരഥാഃ
38 രാമശ് ച കൃഷ്ണശ് ച ധനഞ്ജയശ് ച; ദ മ്ന സാംബൗ യുയുധാന ഭീമൗ
മാ ീ സുതൗ േകകയരാജപു ാഃ; പാഞ്ചാല പു ാഃ സഹധർമരാജ്ഞാ
39 ഏതാൻ സർവാംൽ േലാകവീരാൻ അേജയാൻ; മഹാത്മനഃ സാനുബന്ധാൻ
സൈസന്യാൻ
േകാ ജീവിതാർഥീ സമേര ത ദീയാത്; ദ്ധാൻ സിംഹാൻ േകസരിേണാ
യൈഥവ
40 [ധൃ]
യൻ മാ വീദ് വിദുേരാ ദ തകാേല; ത്വം പാണ്ഡവാഞ് േജഷ്യസി േചൻ
നേര

വം കുരൂണാം അയം അന്തകാേലാ; മഹാഭേയാ ഭവിതാ േശാണിതൗഘഃ
41 മേന്യ തഥാ തദ് ഭവിേതതി സൂത; യഥാ ക്ഷത്താ ാഹ വചഃ പുരാ മാം
അസംശയം ഭവിതാ യുദ്ധം ഏതദ്; ഗേത കാേല പാണ്ഡവാനാം യേഥാക്തം
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അധ്യായം 49

1 [ജ്]
അ േഹേതാർ ഗേത പാർേഥ ശ േലാകം മഹാത്മനി
യുധിഷ്ഠിര ഭൃതയഃ കിം അകുർവന്ത പാണ്ഡവാഃ
2 [വ്]
അ േഹേതാർ ഗേത പാർേഥ ശ േലാകം മഹാത്മനി
ന്യവസൻ കൃഷ്ണയാ സാർധം കാമ്യേക പുരുഷർഷഭാഃ
3 തതഃ കദാ ചിദ് ഏകാേന്ത വിവിക്ത ഇവ ശാദ്വേല
ദുഃഖാർതാ ഭരതേ ഷ്ഠാ നിേഷദുഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
ധനഞ്ജയം േശാചമാനാഃ സാ കണ്ഠാഃ സുദുഃഖിതാഃ
4 തദ് വിേയാഗാദ് ധി താൻ സർവാഞ് േശാകഃ സമഭിപു േവ
ധനഞ്ജയ വിേയാഗാച് ച രാജ്യനാശാശ് ച ദുഃഖിതാഃ
5 അഥ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
നിേദശാത് േത മഹാരാജ ഗേതാ ഽസൗ പുരുഷർഷഭഃ
അർജുനഃ പാ പു ാണാം യസ്മിൻ ാണാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
6 യസ്മിൻ വിനേഷ്ട പാഞ്ചാലാഃ സഹ പുൈ സ് തഥാ വയം
സാത്യകിർ വാസുേദവശ് ച വിനേശ്യയുർ അസംശയം
7 േയാ ഽസൗ ഗച്ഛതി േതജസ്വീ ബഹൂൻ േ ശാൻ അചിന്തയൻ
ഭവൻ നിേയാഗാദ് ബീഭ സ് തേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
8 യസ്യ ബാഹൂ സമാ ിത്യ വയം സർേവ മഹാത്മനഃ
മന്യാമേഹ ജിതാൻ ആജൗ പരാൻ ാപ്താം ച േമദിനീം
9 യസ്യ ഭാവാൻ ന മയാ സഭാമേധ്യ ധനുഷ്മതഃ
നീതാ േലാകം അമും സർേവ ധാർതരാ ാഃ സ സൗബലാഃ
10 േത വയം ബാഹുബലിനഃ േ ാധം ഉത്ഥിതം ആത്മനഃ
സഹാമേഹ ഭവൻ മൂലം വാസുേദേവന പാലിതാഃ
11 വയം ഹി സഹ കൃേഷ്ണന ഹത്വാ കർണ മുഖാൻ പരാൻ
സ്വബാഹുവിജിതാം കൃത്സ്നാം ശാേസമ വസുന്ധരാം
12 ഭവേതാ ദ തേദാേഷണ സർേവ വയം ഉപ താഃ
അഹീന പൗരുഷാ രാജൻ ബലിഭിർ ബലവത്തമാഃ
13 ക്ഷാ ം ധർമം മഹാരാജ സമേവക്ഷിതും അർഹസി
ന ഹി ധർേമാ മഹാരാജ ക്ഷ ിയസ്യ വനാ യഃ
രാജ്യം ഏവ പരം ധർമം ക്ഷ ിയസ്യ വിദുർ ബുധാഃ
14 സ ക്ഷ ധർമവിദ് രാജൻ മാ ധർമ്യാൻ നീനശഃ പഥഃ
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ാഗ് ദ്വാദശ സമാ രാജൻ ധാർതരാ ാൻ നിഹന്മഹി
15 നിവർത്യ ച വനാത് പാർഥം ആനായ്യ ച ജനാർദനം
വ ഢാനീകാൻ മഹാരാജ ജേവൈനവ മഹാഹേവ
ധാർതരാ ാൻ അമും േലാകം ഗമയാമി വിശാം പേത
16 സർവാൻ അഹം ഹനിഷ്യാമി ധാർതരാ ാൻ സ സൗബലാൻ
ദുേര്യാധനം ച കർണം ച േയാ വാന്യഃ തിേയാത്സ്യേത
17 മയാ ശമിേത പശ്ചാത് ത്വം ഏഷ്യസി വനാത് പുനഃ
ഏവം കൃേത ന േത േദാേഷാ ഭവിഷ്യതി വിശാം പേത
18 യൈജ്ഞശ് ച വിവിൈധസ് താത കൃതം പാപം അരിന്ദമ
അവധൂയ മഹാരാജ ഗേച്ഛമ സ്വർഗം ഉത്തമം
19 ഏവം ഏതദ് ഭേവദ് രാജൻ യദി രാജാ ന ബാലിശഃ
അസ്മാകം ദീർഘസൂ ഃ സ്യാദ് ഭവാൻ ധർമപരായണഃ
20 നികൃത്യാ നികൃതി ജ്ഞാ ഹന്തവ്യാ ഇതി നിശ്ചയഃ
ന ഹി ൈനകൃതികം ഹത്വാ നികൃത്യാ പാപം ഉച്യേത
21 തഥാ ഭാരത ധർേമഷു ധർമൈജ്ഞർ ഇഹ ദൃശ്യേത
അേഹാരാ ം മഹാരാജ തുല്യം സംവത്സേരണ ഹി
22 തൈഥവ േവദ വചനം യേത നിത്യദാ വിേഭാ
സംവത്സേരാ മഹാരാജ പൂർേണാ ഭവതി കൃ തഃ
23 യദി േവദാഃ മാണം േത ദിവസാദ് ഊർധ്വം അച ത

േയാദശ സമാഃ കാേലാ ജ്ഞായതാം പരിനിഷ്ഠിതഃ
24 കാേലാ ദുേര്യാധനം ഹ ം സാനുബന്ധം അരിന്ദമ
ഏകാ ാം പൃഥിവീം സർവാം പുരാ രാജൻ കേരാതി സഃ
25 ഏവം വാണം ഭീമം തു ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച സാന്ത്വയൻ രാജാ മൂർധ്ന്യ് ഉപാ ായ പാണ്ഡവം
26 അസംശയം മഹാബാേഹാ ഹനിഷ്യസി സുേയാധനം
വർഷാത് േയാദശാദ് ഊർധ്വം സഹ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
27 യച് ച മാ ഭാഷേസ പാർഥ ാപ്തഃ കാല ഇതി േഭാ
അനൃതം േനാത്സേഹ വ ം ന ഹ്യ് ഏതൻ മയി വിദ്യേത
28 അന്തേരണാപി കൗേന്തയ നികൃതിം പാപനിശ്ചയം
ഹന്താ ത്വം അസി ദുർധർഷ സാനുബന്ധം സുേയാധനം
29 ഏവം വതി ഭീമം തു ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
ആജഗാമ മഹാഭാേഗാ ബൃഹദേശ്വാ മഹാൻ ഋഷിഃ
30 തം അഭിേ ക്ഷ്യ ധർമാത്മാ സ ാപ്തം ധർമചാരിണം
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ശാ വൻ മധുപർേകണ പൂജയാം ആസ ധർമരാട്
31 ആശ്വസ്തം ൈചനം ആസീനം ഉപാസീേനാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭിേ ക്ഷ്യ മഹാബാഹുഃ കൃപണം ബഹ്വ് അഭാഷത
32 അക്ഷദ േതന ഭഗവൻ ധനം രാജ്യം ച േമ ഹൃതം
ആഹൂയ നികൃതി ൈജ്ഞഃ കിതൈവർ അക്ഷേകാവിൈദഃ
33 അനക്ഷ ജ്ഞസ്യ ഹി സേതാ നികൃത്യാ പാപനിശ്ചൈയഃ
ഭാര്യാ ച േമ സഭാം നീതാ ാേണേഭ്യാ ഽപി ഗരീയസീ
34 അസ്തി രാജാ മയാ കശ് ചിദ് അൽപഭാഗ്യതേരാ ഭുവി
ഭവതാ ദൃഷ്ടപൂർേവാ വാ തപൂർേവാ ഽപി വാ ഭേവത്
ന മേത്താ ദുഃഖിതതരഃ പുമാൻ അസ്തീതി േമ മതിഃ
35 [ബ്]
യദ് വീഷി മഹാരാജ ന മേത്താ വിദ്യേത ക്വ ചിത്
അൽപഭാഗ്യതരഃ കശ് ചിത് പുമാൻ അസ്തീതി പാണ്ഡവ
36 അ േത കഥയിഷ്യാമി യദി ശു ഷേസ ഽനഘ
യസ് ത്വേത്താ ദുഃഖിതതേരാ രാജാസീത് പൃഥിവീപേത
37 അൈഥനം അ വീദ് രാജാ വീതു ഭഗവാൻ ഇതി
ഇമാം അവസ്ഥാം സ ാപ്തം േ ാതും ഇച്ഛാമി പാർഥിവ
38 [ബ്]
ശൃണു രാജന്ന് അവഹിതഃ സഹ ാതൃഭിർ അച ത
യസ് ത്വേത്താ ദുഃഖിതതേരാ രാജാസീത് പൃഥിവീപേത
39 നിഷേധഷു മഹീപാേലാ വീരേസന ഇതി സ്മ ഹ
തസ്യ പുേ ാ ഽഭവൻ നാമ്നാ നേലാ ധർമാർഥദർശിവാൻ
40 സ നികൃത്യാ ജിേതാ രാജാ പുഷ്കേരേണതി നഃ തം
വനവാസം അദുഃഖാർേഹാ ഭാര്യയാ ന്യവസത് സഹ
41 ന തസ്യാേശ്വാ ന ച രേഥാ ന ാതാ ന ച ബാന്ധവാഃ
വേന നിവസേതാ രാജഞ് ശിഷ്യേന്ത സ്മ കദാ ചന
42 ഭവാൻ ഹി സംവൃേതാ വീൈരർ ാതൃഭിർ േദവ സംമിൈതഃ

ഹ്മകൽൈപർ ദ്വിജാൈ ്യശ് ച തസ്മാൻ നാർഹസി േശാചിതും
43 [യ്]
വിസ്തേരണാഹം ഇച്ഛാമി നലസ്യ സുമഹാത്മനഃ
ചരിതം വദതാം േ ഷ്ഠ തൻ മമാഖ്യാതും അർഹസി
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അധ്യായം 50

1 ബൃഹദശ്വ ഉവാച
ആസീദ് രാജാ നേലാ നാമ വീരേസനസുേതാ ബലീ
ഉപപേന്നാ ഗുൈണർ ഇൈഷ്ട രൂപവാൻ അശ്വേകാവിദഃ
2 അതിഷ്ഠൻ മനുേജ ാണാം മൂർധ്നി േദവപതിർ യഥാ
ഉപര്യ് ഉപരി സർേവഷാം ആദിത്യ ഇവ േതജസാ
3 ഹ്മേണ്യാ േവദവിച് ഛൂേരാ നിഷേധഷു മഹീപതിഃ
അക്ഷ ിയഃ സത്യവാദീ മഹാൻ അക്ഷൗഹിണീപതിഃ
4 ഈപ്സിേതാ വരനാരീണാം ഉദാരഃ സംയേത ിയഃ
രക്ഷിതാ ധന്വിനാം േ ഷ്ഠഃ സാക്ഷാദ് ഇവ മനുഃ സ്വയം
5 തൈഥവാസീദ് വിദർേഭഷു ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
ശൂരഃ സർവഗുൈണർ യുക്തഃ ജാകാമഃ സ ചാ ജഃ
6 സ ജാർേഥ പരം യത്നം അകേരാത് സുസമാഹിതഃ
തം അഭ്യഗച്ഛദ് ഹ്മർഷിർ ദമേനാ നാമ ഭാരത
7 തം സ ഭീമഃ ജാകാമസ് േതാഷയാം ആസ ധർമവിത്
മഹിഷ്യാ സഹ രാേജ സത്കാേരണ സുവർചസം
8 തൈസ്മ സേന്നാ ദമനഃ സഭാര്യായ വരം ദദൗ
കന്യാരത്നം കുമാരാംശ് ച ീൻ ഉദാരാൻ മഹായശാഃ
9 ദമയന്തീം ദമം ദാന്തം ദമനം ച സുവർചസം
ഉപപന്നാൻ ഗുൈണഃ സർൈവർ ഭീമാൻ ഭീമപരാ മാൻ
10 ദമയന്തീ തു രൂേപണ േതജസാ യശസാ ിയാ
സൗഭാേഗ്യന ച േലാേകഷു യശഃ ാപ സുമധ്യമാ
11 അഥ താം വയസി ാേപ്ത ദാസീനാം സമല തം
ശതം സഖീനാം ച തഥാ പര പാേസ്ത ശചീം ഇവ
12 ത സ്മ ാജേത ൈഭമീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ
സഖീമേധ്യ ഽനവദ്യാംഗീ വിദ ത് സൗദാമിനീ യഥാ
അതീവ രൂപസമ്പന്നാ ീർ ഇവായതേലാചനാ
13 ന േദേവഷു ന യേക്ഷഷു താദൃ പവതീ ക്വ ചിത്
മാനുേസഷ്വ് അപി ചാേന്യഷു ദൃഷ്ടപൂർവാ ന ച താ
ചിത്ത മാഥിനീ ബാലാ േദവാനാം അപി സുന്ദരീ
14 നലശ് ച നരശാർദൂേലാ രൂേപണാ തിേമാ ഭുവി
കന്ദർപ ഇവ രൂേപണ മൂർതിമാൻ അഭവത് സ്വയം
15 തസ്യാഃ സമീേപ തു നലം ശശംസുഃ കുതൂഹലാത്
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ൈനഷധസ്യ സമീേപ തു ദമയന്തീം പുനഃ പുനഃ
16 തേയാർ അദൃഷ്ടകാേമാ ഽഭൂച് ഛൃണ്വേതാഃ സതതം ഗുണാൻ
അേന്യാന്യം തി കൗേന്തയ സ വ്യവർധത ഹൃച്ഛയഃ
17 അശ വൻ നലഃ കാമം തദാ ധാരയിതും ഹൃദാ
അന്തഃപുരസമീപേസ്ഥ വന ആേസ്ത രേഹാഗതഃ
18 സ ദദർശ തദാ ഹംസാഞ് ജാതരൂപപരിച്ഛദാൻ
വേന വിചരതാം േതഷാം ഏകം ജ ാഹ പക്ഷിണം
19 തേതാ ഽന്തരിക്ഷേഗാ വാചം വ്യാജഹാര തദാ നലം
ന ഹന്തേവ്യാ ഽസ്മി േത രാജൻ കരിഷ്യാമി ഹി േത ിയം
20 ദമയന്തീസകാേശ ത്വാം കഥയിഷ്യാമി ൈനഷധ
യഥാ ത്വദന്യം പുരുഷം ന സാ മംസ്യതി കർഹി ചിത്
21 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ഹംസം ഉത്സസർജ മഹീപതിഃ
േത തു ഹംസാഃ സമുത്പത്യ വിദർഭാൻ അഗമംസ് തതഃ
22 വിദർഭനഗരീം ഗത്വാ ദമയന്ത്യാസ് തദാന്തിേക
നിേപതുസ് േത ഗരുത്മന്തഃ സാ ദദർശാഥ താൻ ഖഗാൻ
23 സാ താൻ അദ്ഭുതരൂപാൻ ൈവ ദൃഷ്ട്വാ സഖിഗണാവൃതാ
ഹൃഷ്ടാ ഹീതും ഖഗമാംസ് ത്വരമാേണാപച േമ
24 അഥ ഹംസാ വിസസൃപുഃ സർവതഃ മദാവേന
ഏൈകകശസ് തതഃ കന്യാസ് താൻ ഹംസാൻ സമുപാ വൻ
25 ദമയന്തീ തു യം ഹംസം സമുപാധാവദ് അന്തിേക
സ മാനുഷീം ഗിരം കൃത്വാ ദമയന്തീം അഥാ വീത്
26 ദമയന്തി നേലാ നാമ നിഷേധഷു മഹീപതിഃ
അശ്വിേനാഃ സദൃേശാ രൂേപ ന സമാസ് തസ്യ മാനുഷാഃ
27 തസ്യ ൈവ യദി ഭാര്യാ ത്വം ഭേവഥാ വരവർണിനി
സഫലം േത ഭേവജ് ജന്മ രൂപം േചദം സുമധ്യേമ
28 വയം ഹി േദവഗന്ധർവമനുേഷ്യാരഗരാക്ഷസാൻ
ദൃഷ്ടവേന്താ ന ചാസ്മാഭിർ ദൃഷ്ടപൂർവസ് തഥാവിധഃ
29 ത്വം ചാപി രത്നം നാരീണാം നേരഷു ച നേലാ വരഃ
വിശിഷ്ടായാ വിശിേഷ്ടന സംഗേമാ ഗുണവാൻ ഭേവത്
30 ഏവം ഉക്താ തു ഹംേസന ദമയന്തീ വിശാം പേത
അ വീത് ത തം ഹംസം തം അപ്യ് ഏവം നലം വദ
31 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാണ്ഡജഃ കന്യാം ൈവദർഭസ്യ വിശാം പേത
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പുനർ ആഗമ്യ നിഷധാൻ നേല സർവം ന്യേവദയത്
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://thalilakkam.in/




