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അധ്യായം 226

1 [ൈവ]
ധൃതരാ സ്യ തദ് വാക്യം നിശമ്യ സഹ സൗബലഃ
ദുേര്യാധനം ഇദം കാേല കർേണാ വചനം അ വീത്
2 ാജ്യ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ േസ്വന വീേര്യണ ഭാരത
ഭുങ്ക്േഷ്വമാം പൃഥിവീം ഏേകാ ദിവം ശംബരഹാ യഥാ
3 ാച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച തീേച്യാദീച്യവാസിനഃ
കൃതാഃ കര ദാഃ സർേവ രാജാനസ് േത നരാധിപ
4 യാ ഹി സാ ദീപ്യമാേനവ പാണ്ഡവാൻ ഭജേത പുരാ
സാദ്യ ലക്ഷ്മീസ് ത്വയാ രാജന്ന് അവാപ്താ ാതൃഭിഃ സഹ
5 ഇ സ്ഥ ഗേത യാം താം ദീപ്യമാനാം യുധിഷ്ഠിേര
അപശ്യാമ ിയം രാജന്ന് അചിരം േശാകകർശിതാഃ
6 സാ തു ബുദ്ധിബേലേനയം രാജ്ഞസ് തസ്മാദ് യുധിഷ്ഠിരാത്
ത്വയാക്ഷിപ്താ മഹാബാേഹാ ദീപ്യമാേനവ ദൃശ്യേത
7 തൈഥവ തവ രാേജ രാജാനഃ പരവീരഹൻ
ശാസേന ഽധിഷ്ഠിതാഃ സർേവ കിം കുർമ ഇതി വാദിനഃ
8 തവാദ്യ പൃഥിവീ രാജൻ നിഖിലാ സാഗരാംബരാ
സപർവതവനാ േദവീ സ ാമ നഗരാകരാ
നാനാ വേനാേദ്ദശവതീ പത്തൈനർ ഉപേശാഭിതാ
9 വന്ദ്യമാേനാ ദ്വിൈജ രാജൻ പൂജ്യമാനശ് ച രാജഭിഃ
പൗരുഷാദ് ദിവി േദേവഷു ാജേസ രശ്മിവാൻ ഇവ
10 രുൈ ർ ഇവ യേമാ രാജാ മരുദ്ഭിർ ഇവ വാസവഃ
കുരുഭിസ് ത്വം വൃേതാ രാജൻ ഭാസി നക്ഷ രാഡ് ഇവ
11 േയ സ്മ േത നാ ിയേന്ത ഽഽജ്ഞാം േനാദ്വിജേന്ത കദാ ച ന
പശ്യാമസ് താഞ് ിയാ ഹീനാൻ പാണ്ഡവാൻ വനവാസിനഃ
12 യേന്ത ഹി മഹാരാജ സേരാ ൈദ്വതവനം തി
വസന്തഃ പാണ്ഡവാഃ സാർധം ാഹ്മൈണർ വനവാസിഭിഃ
13 സ യാഹി മഹാരാജ ിയാ പരമയാ യുതഃ
തപൻ പാ പു ാംസ് ത്വം രശ്മിവാൻ ഇവ േതജസാ
14സ്ഥിേതാ രാേജ്യ ച താൻ രാജ്യാച് ിയാ ഹീനാഞ് ിയാ വൃതഃ
അസമൃദ്ധാൻ സമൃദ്ധാർഥഃ പശ്യ പാ സുതാൻ നൃപ
15 മഹാഭിജന സമ്പന്നം ഭേ മഹതി സംസ്ഥിതം
പാണ്ഡവാസ് ത്വാഭിവീക്ഷന്താം യയാതിം ഇവ നാഹുഷം
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16 യാം ിയം സുഹൃദശ് ൈചവ ദുർഹൃദശ് ച വിശാം പേത
പശ്യന്തി പുരുേഷ ദീപ്താം സാ സമർഥാ ഭവത്യ് ഉത
17 സമേസ്ഥാ വിഷമസ്ഥാൻ ഹി ദുർഹൃേദാ േയാ ഽഭിവീക്ഷേത
ജഗതീസ്ഥാൻ ഇവാ ിസ്ഥഃ കിം തതഃ പരമം സുഖം
18 ന പു ധനലാേഭന ന രാേജ്യനാപി വിന്ദതി
ീതിം നൃപതിശാർദൂല യാം അമി ാഘ ദർശനാത്
19 കിം നു തസ്യ സുഖം ന സ്യാദ് ആ േമ േയാ ധനഞ്ജയം
അഭിവീേക്ഷത സിദ്ധാർേഥാ വകലാജിന വാസസം
20 സുവാസേസാ ഹി േത ഭാര്യാ വകലാജിന വാസസം
പശ്യന്ത്വ് അസുഖിതാം കൃഷ്ണാം സാ ച നിർവിദ്യതാം പുനഃ
വിനിന്ദതാം തഥാത്മാനം ജീവിതം ച ധനച താ
21 ന തഥാ ഹി സഭാമേധ്യ തസ്യാ ഭവിതും അർഹതി
ൈവമനസ്യ യഥാദൃഷ്ട്വാ തവ ഭാര്യാഃ സ്വല താഃ
22 ഏവം ഉക്ത്വാ തു രാജാനം കർണഃ ശകുനിനാ സഹ
തൂഷ്ണീം ബഭൂവതുർ ഉഭൗ വാക്യാേന്ത ജനേമജയ
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അധ്യായം 227

1 [ൈവ]
കർണസ്യ വചനം ത്വാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ഹൃേഷ്ടാ ഭൂത്വാ പുനർ ദീന ഇദം വചനം അ വീത്
2 വീഷി യദ് ഇദം കർണ സർവം േമ മനസിസ്ഥിതം
ന ത്വ് അഭ്യനുജ്ഞാം ലപ്സ്യാമി ഗമേന യ പാണ്ഡവാഃ
3 പരിേദവതി താൻ വീരാൻ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
മന്യേത ഽഭ്യധികാംശ് ചാപി തേപാേയാേഗന പാണ്ഡവാൻ
4 അഥ വാപ്യ് അനുബുേധ്യത നൃേപാ ഽസ്മാകം ചികീർഷിതം
5 ന ഹി ൈദ്വതവേന കിം ചിദ് വിദ്യേത ഽന്യത് േയാജനം
ഉത്സാദനം ഋേത േതഷാം വനസ്ഥാനാം മമ ദ്വിഷാം
6 ജാനാസി ഹി യഥാ ക്ഷത്താ ദ തകാല ഉപസ്ഥിേത
അ വീദ് യച് ച മാം ത്വാം ച സൗബലം ച വചസ് തദാ
7 താനി പൂർവാണി വാക്യാനി യച് ചാന്യത് പരിേദവിതം
വിചിന്ത്യ നാധിഗച്ഛാമി ഗമനാേയതരായ വാ
8 മമാപി ഹി മഹാൻ ഹർേഷാ യദ് അഹം ഭീമ ഫൽഗുനൗ
ിഷ്ടാവ് അരേണ്യ പേശ്യയം കൃഷ്ണയാ സഹിതാവ് ഇതി
9 ന തഥാ ാ യാം ീതിം അവാപ്യ വസുധാം അപി
ദൃഷ്ട്വാ യഥാ പാ സുതാൻ വല്ലകാജിന വാസസഃ
10 കിം നു സ്യാദ് അധികം തസ്മാദ് യദ് അഹം പദാത്മജാം
ൗപദീം കർണ പേശ്യയം കാഷായവസനാം വേന
11 യദി മാം ധർമരാജശ് ച ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
യുക്തം പരമയാ ലക്ഷ്മ്യാ പേശ്യതാം ജീവിതം ഭേവത്
12 ഉപായം ന തു പശ്യാമി േയന ഗേച്ഛമ തദ് വനം
യഥാ ചാഭ്യനുജാനീയാദ് ഗച്ഛന്തം മാം മഹീപതിഃ
13 സ സൗബേലന സഹിതസ് തഥാ ദുഃശാസേനന ച
ഉപായം പശ്യ നിപുണം േയന ഗേച്ഛമ തദ് വനം
14 അഹം അപ്യ് അദ്യ നിശ്ചിത്യ ഗമനാേയതരായ വാ
കാല്യം ഏവ ഗമിഷ്യാമി സമീപം പാർഥിവസ്യ ഹ
15 മയി തേ ാപവിേഷ്ട തു ഭീേഷ്മ ച കുരുസത്തേമ
ഉപാേയാ േയാ ഭേവദ് ദൃഷ്ടസ് തം യാഃ സഹ സൗബലഃ
16 തേതാ ഭീഷ്മസ്യ രാജ്ഞശ് ച നിശമ്യ ഗമനം തി
വ്യവസായം കരിേഷ്യ ഽഹം അനുനീയ പിതാമഹം
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17 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ തു േത സർേവ ജ ർ ആവസഥാൻ തി
വ ഷിതായാം രജന്യാം തു കർേണാ രാജാനം അഭ്യയാത്
18 തേതാ ദുേര്യാധനം കർണഃ ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
ഉപായഃ പരിദൃേഷ്ടാ ഽയം തം നിേബാധ ജേനശ്വര
19 േഘാഷാ ൈദ്വതവേന സർേവ ത്വത് തീക്ഷാ നരാധിപ
േഘാഷയാ ാപേദേശന ഗമിഷ്യാേമാ ന സംശയഃ
20 ഉചിതം ഹി സദാ ഗ ം േഘാഷയാ ാം വിശാം പേത
ഏവം ച ത്വാം പിതാ രാജൻ സമനുജ്ഞാതും അർഹതി
21 തഥാ കഥയമാനൗ തൗ േഘാഷയാ ാ വിനിശ്ചയം
ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിഃ ത വാച ഹസന്ന് ഇവ
22 ഉപാേയാ ഽയം മയാ ദൃേഷ്ടാ ഗമനായ നിരാമയഃ
അനുജ്ഞാസ്യതി േനാ രാജാ േചാദയിഷ്യതി ചാപ്യ് ഉത
23 േഘാഷാ ൈദ്വതവേന സർേവ ത്വത് തീക്ഷാ നരാധിപ
േഘാഷയാ ാപേദേശന ഗമിഷ്യാേമാ ന സംശയഃ
24 തതഃ ഹസിതാഃ സർേവ േത ഽേന്യാന്യസ്യ തലാൻ ദദുഃ
തദ് ഏവ ച വിനിശ്ചിത്യ ദദൃശുഃ കുരുസത്തമം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 22 8

അധ്യായം 220=8

1 [ൈവ]
ധൃതരാ ം തതഃ സർേവ ദദൃശുർ ജനേമജയ
പൃഷ്ട്വാ സുഖം അേഥാ രാജ്ഞഃ പൃഷ്ട്വാ രാജ്ഞാ ച ഭാരത
2 തതസ് ൈതർ വിഹിതഃ പൂർവം സമംേഗാ നാമ ബല്ലവഃ
സമീപസ്ഥാസ് തദാ ഗാേവാ ധൃതരാേ ന്യേവദയത്
3 അനന്തരം ച രാേധയഃ ശകുനിശ് ച വിശാം പേത
ആഹതുഃ പാർഥിവേ ഷ്ഠം ധൃതരാ ം ജനാധിപം
4 രമണീേയഷു േദേശഷു േഘാഷാഃ സ തി കൗരവ
സ്മാരണാ സമയഃ ാേപ്താ വത്സാനാം അപി ചാങ്കനം
5 മൃഗയാ േചാചിതാ രാജന്ന് അസ്മിൻ കാേല സുതസ്യ േത
ദുേര്യാധനസ്യ ഗമനം ത്വം അനുജ്ഞാതും അർഹസി
6 [ധൃത്]
മൃഗയാ േശാഭനാ താത ഗവാം ച സമേവക്ഷണം
വി ംഭസ് തു ന ഗന്തേവ്യാ ബല്ലവാനാം ഇതി സ്മേര
7 േത തു ത നരവ്യാ ാഃ സമീപ ഇതി നഃ തം
അേതാ നാഭ്യനുജാനാമി ഗമനം ത വഃ സ്വയം
8 ഛദ്മനാ നിർജിതാസ് േത ഹി കർശിതാശ് ച മഹാവേന
തേപാനിത്യാശ് ച രാേധയ സമർഥാശ് ച മഹാരഥാഃ
9 ധർമരാേജാ ന സ്ര േധ്യദ് ഭീമേസനസ് ത്വ് അമർഷണഃ
യജ്ഞേസനസ്യ ദുഹിതാ േതജ ഏവ തു േകവലം
10 യൂയം ചാപ്യ് അപരാേധ്യയുർ ദർപേമാഹസമന്വിതാഃ
തേതാ വിനിർദേഹയുസ് േത തപസാ ഹി സമന്വിതാഃ
11 അഥ വാ സായുധാ വീരാ മനുനാഭിപരി താഃ
സഹിതാ ബദ്ധനി ിംശാ ദേഹയുഃ ശ േതജസാ
12 അഥ യൂയം ബഹുത്വാത് താൻ ആരഭധ്വം കഥം ചന
അനാര്യം പരമം തഃ സ്യാദ് അശക്യം തച് ച േമ മതം
13 ഉഷിേതാ ഹി മഹാബാഹുർ ഇ േലാേക ധനഞ്ജയഃ
ദിവ്യാന്യ് അ ാണ്യ് അവാപ്യാഥ തതഃ ത്യാഗേതാ വനം
14 അകൃതാേ ണ പൃഥിവീ ജിതാ ബീഭ നാ പുരാ
കിം പുനഃ സ കൃതാേ ാ ഽദ്യ ന ഹന്യാദ് േവാ മഹാരഥഃ
15 അഥ വാ മദ്വേചാ ത്വാ ത യത്താ ഭവിഷ്യഥ
ഉദ്വിഗ്നവാേസാ വി ംഭാദ് ദുഃഖം ത ഭവിഷ്യതി
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16 അഥ വാ ൈസനികാഃ േക ചിദ് അപകുര ർ യുധിഷ്ഠിേര
തദ് അബുദ്ധി കൃതം കർമ േദാഷം ഉത്പാദേയച് ച വഃ
17 തസ്മാദ് ഗച്ഛ പുരുഷാഃ സ്മാരണായാപ്ത കാരിണഃ
ന സ്വയം ത ഗമനം േരാചേയ തവ ഭാരത
18 [ഷകുനി]
ധർമജ്ഞഃ പാണ്ഡേവാ േജ്യഷ്ഠഃ തിജ്ഞാതം ച സംസദി
േതന ദ്വാദശ വർഷാണി വസ്തവ്യാനീതി ഭാരത
19 അനുവൃത്താശ് ച േത സർേവ പാണ്ഡവാ ധർമചാരിണഃ
യുധിഷ്ഠിരശ് ച കൗേന്തേയാ ന നഃ േകാപം കരിഷ്യതി
20 മൃഗയാം ൈചവ േനാ ഗ ം ഇച്ഛാ സംവർധേത ഭൃശം
സ്മാരണം ച ചികീർഷാേമാ ന തു പാണ്ഡവ ദർശനം
21 ന ചാനാര്യ സമാചാരഃ കശ് ചിത് ത ഭവിഷ്യതി
ന ച ത ഗമിഷ്യാേമാ യ േതഷാം തി യഃ
22 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ ശകുനിനാ ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
ദുേര്യാധനം സഹാമാത്യം അനുജേജ്ഞന കാമതഃ
23 അനുജ്ഞാതസ് തു ഗാന്ധാരിഃ കർേണന സഹിതസ് തദാ
നിര്യയൗ ഭരതേ േഷ്ഠാ ബേലന മഹതാ വൃതഃ
24 ദുഃശാസേനന ച തഥാ സൗബേലന ച േദവിനാ
സംവൃേതാ ാതൃഭിശ് ചാൈന്യഃ ീഭിശ് ചാപി സഹ ശഃ
25 തം നിര്യാന്തം മഹാബാഹും ം ൈദ്വതവനം സരഃ
പൗരാശ് ചാനുയയുഃ സർേവ സഹ ദാരാ വനം ച തത്
26 അഷ്ടൗ രഥസഹ ാണി ീണി നാഗായുതാനി ച
പത്തേയാ ബഹുസാഹ ാ ഹയാശ് ച നവതിഃ ശതാഃ
27 ശകടാപണ േവശ്യാശ് ച വണിേജാ ബന്ദിനസ് തഥാ
നരാശ് ച മൃഗയാ ശീലാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
28 തതഃ യാേണ നൃപേതഃ സുമഹാൻ അഭവത് സ്വനഃ
ാവൃഷീവ മഹാവാേയാർ ഉദ്ധതസ്യ വിശാം പേത
29 ഗവ തി മാേ ന്യവസദ് രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
യാേതാ വാഹൈനഃ സർൈവസ് തേതാ ൈദ്വതവനം സരഃ
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അധ്യായം 220=9

1 [ൈവ]
അഥ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ത ത വേന വസൻ
ജഗാമ േഘാഷാൻ അഭിതസ് ത ചേ നിേവശനം
2 രമണീേയ സമാജ്ഞാേത േസാദേക സമഹീരുേഹ
േദേശ സർവഗുേണാേപേത ച ർ ആവസഥം നരാഃ
3 തൈഥവ തത് സമീപസ്ഥാൻ പൃഥഗ് ആവസഥാൻ ബഹൂൻ
കർണസ്യ ശകുേനശ് ൈചവ ാതൄണാം ൈചവ സർവശഃ
4 ദദർശ സ തദാ ഗാവഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
അൈങ്കർ ലൈക്ഷശ് ച താഃ സർവാ ലക്ഷയാം ആസ പാർഥിവഃ
5 അങ്കയാം ആസ വത്സാംശ് ച ജേജ്ഞ േചാപസൃതാസ് ത്വ് അപി
ബാല വത്സാശ് ച യാ ഗാവഃ കാലയാം ആസ താ അപി
6 അഥ സസ്മാരണം കൃത്വാ ലക്ഷയിത്വാ ിഹായനാൻ
വൃേതാ േഗാപാലൈകഃ ീേതാ വ്യഹരത് കുരുനന്ദനഃ
7 സ ച പൗരജനഃ സർവഃ ൈസനികാശ് ച സഹ ശഃ
യേഥാപേജാഷം ചി ീഡുർ വേന തസ്മിൻ യഥാമരാഃ
8 തേതാ േഗാപാഃ ഗാതാരഃ കുശലാ നൃത്തവാദിേത
ധാർതരാ ം ഉപാതിഷ്ഠൻ കന്യാശ് ൈചവ സ്വല താഃ
9 സ ീഗണവൃേതാ രാജാ ഹൃഷ്ടഃ ദദൗ വസു
േതേഭ്യാ യഥാർഹം അന്നാനി പാനാനി വിവിധാനി ച
10 തതസ് േത സഹിതാഃ സർേവ തര ൻ മഹിഷാൻ മൃഗാൻ
ഗവയർക്ഷ വരാഹാംശ് ച സമന്താത് പര്യകാലയൻ
11 സ താഞ് ശൈരർ വിനിർഭിന്ദൻ ഗജാൻ ബധ്നൻ മഹാവേന
രമണീേയഷു േദേശഷു ാഹയാം ആസൈവ മൃഗാൻ
12 േഗാരസാൻ ഉപയുഞ്ജാന ഉപേഭാഗാംശ് ച ഭാരത
പശ്യൻ സുരമണീയാനി പുഷ്പിതാനി വനാനി ച
13 മത്ത മര ജുഷ്ടാനി ബർഹിണാഭിരുതാനി ച
അഗച്ഛദ് ആനുപൂർേവ്യണ പുണ്യം ൈദ്വതവനം സരഃ
ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുേക്താ മേഹ ഇവ വ ഭൃത്
14 യദൃച്ഛയാ ച തദ് അേഹാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഈേജ രാജർഷിയേജ്ഞനസദ്യേ ന വിശാം പേത
ദിേവ്യന വിധിനാ രാജാ വേന്യന കുരുസത്തമഃ
15 കൃത്വാ നിേവശം അഭിതഃ സരസസ് തസ്യ കൗരവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 22 11

ൗപദ്യാ സഹിേതാ ധീമാൻ ധർമപത്ന്യാ നരാധിപഃ
16 തേതാ ദുേര്യാധനഃ േ ഷ്യാൻ ആദിേദശ സഹാനുജഃ
ആ ീഡാവസഥാഃ ക്ഷി ം ിയന്താം ഇതി ഭാരത
17 േത തേഥത്യ് ഏവ കൗരവ്യം ഉക്ത്വാ വചനകാരിണഃ
ചികീർഷന്തസ് തദാ ീഡാഞ് ജ ർ ൈദ്വതവനം സരഃ
18 േസനാ ം ധാർതരാ സ്യ ാപ്തം ൈദ്വതവനം സരഃ
വിശന്തം വനദ്വാരി ഗന്ധർവാഃ സമവാരയൻ
19 ത ഗന്ധർവരാേജാ ൈവ പൂർവം ഏവ വിശാം പേത
കുേബരഭവനാദ് രാജന്ന് ആജഗാമ ഗണാവൃതഃ
20 ഗൈണർ അപ്സരസാം ൈചവ ിദശാനാം തഥാത്മൈജഃ
വിഹാരശീലഃ ീഡാർഥം േതന തത് സംവൃതം സരഃ
21 േതന തത് സംവൃതം ദൃഷ്ട്വാ േത രാജപരിചാരകാഃ
തിജ സ് തേതാ രാജൻ യ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
22 സ തു േതഷാം വേചാ ത്വാ ൈസനികാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
േ ഷയാം ആസ കൗരവ്യ ഉത്സാരയത താൻ ഇതി
23 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ രാജ്ഞഃ േസനാ യായിനഃ
സേരാ ൈദ്വതവനം ഗത്വാ ഗന്ധർവാൻ ഇദം അ വൻ
24 രാജാ ദുേര്യാധേനാ നാമ ധൃതരാ സുേതാ ബലീ
വിജിഹീർഷുർ ഇഹായാതി തദർഥം അപസർപത
25 ഏവം ഉക്താസ് തു ഗന്ധർവാഃ ഹസേന്താ വിശാം പേത
ത്യ വംസ് താൻ പുരുഷാൻ ഇദം സുപരുഷം വചഃ
26 ന േചതയതി േവാ രാജാ മന്ദബുദ്ധിഃ സുേയാധനഃ
േയാ ഽസ്മാൻആജ്ഞാപയത്യ് ഏവം വശ്യാൻ ഇവ ദിവൗകസഃ
27 യൂയം മുമൂർഷവശ് ചാപി മന്ദ ജ്ഞാ ന സംശയഃ
േയ തസ്യ വചനാദ് ഏവം അസ്മാൻ ത വിേചതസഃ
28 ഗച്ഛത ത്വരിതാഃ സർേവ യ രാജാ സ കൗരവഃ
േദ്വഷ്യം മാൈദ്യവ ഗച്ഛധ്വം ധർമരാജ നിേവശനം
29 ഏവം ഉക്താസ് തു ഗന്ധർൈവ രാജ്ഞഃ േസനാ യായിനഃ
സ ാ വന്യേതാ രാജാ ധൃതരാ സുേതാ ഽഭവത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 22 12

അധ്യായം 230

1 [ൈവ]
തതസ് േത സഹിതാഃ സർേവ ദുേര്യാധനം ഉപാഗമൻ
അ വംശ് ച മഹാരാജ യദ് ഊചുഃ കൗരവം തി
2 ഗന്ധർൈവർ വാരിേത ൈസേന്യ ധാർതരാ ഃ താപവാൻ
അമർഷപൂർണഃ ൈസന്യാനി ത്യഭാഷത ഭാരത
3 ശാസൈതനാൻ അധർമജ്ഞാൻ മമ വി ിയകാരിണഃ
യദി ീഡിേതാ േദൈവഃ സർൈവഃ സഹ ശത തുഃ
4 ദുേര്യാധന വേചാ ത്വാ ധാർതരാ ാ മഹാബലാഃ
സർവ ഏവാഭിസംനദ്ധാ േയാധാശ് ചാപി സഹ ശഃ
5 തതഃ മഥ്യ ഗന്ധർവാംസ് തദ് വനം വിവിശുർ ബലാത്
സിംഹനാേദന മഹതാ പൂരയേന്താ ദിേശാ ദശ
6 തേതാ ഽപൈരർ അവാര്യന്ത ഗന്ധർൈവഃ കുരു ൈസനികാഃ
േത വാര്യമാണാ ഗന്ധർൈവഃ സാൈമ്നവ വസുധാധിപ
താൻ അനാദൃത്യ ഗന്ധർവാംസ് തദ് വനം വിവിശുർ മഹത്
7 യദാ വാചാ ന തിഷ്ഠന്തി ധാർതരാ ാഃ സരാജകാഃ
തതസ് േത േഖചരാഃ സർേവ ചി േസേന ന്യേവദയൻ
8 ഗന്ധർവരാജസ് താൻ സർവാൻ അ വീത് കൗരവാൻ തി
അനാര്യാഞ് ശാസേതത്യ് ഏവം ചി േസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
9 അനുജ്ഞാതാസ് തു ഗന്ധർവാശ് ചി േസേനന ഭാരത
ഗൃഹീതായുധാഃ സർേവ ധാർതരാ ാൻ അഭി വൻ
10 താൻ ദൃഷ്ട്വാ പതതഃ ശീ ാൻ ഗന്ധർവാൻ ഉദ്യതായുധാൻ
സർേവ േത ാ വൻ സംേഖ്യ ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
11 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വതഃ സർവാൻ ധാർതരാ ാൻ പരാങ്മുഖാൻ
ൈവകർതനസ് തദാ വീേരാ നാസീത് ത പരാങ്മുഖഃ
12 ആപതന്തീം തു സേ ക്ഷ്യ ഗന്ധർവാണാം മഹാചമൂം
മഹതാ ശരവർേഷണ രാേധയഃ ത്യവാരയത്
13 രൈപർ വിശിൈഖർ ഭൈല്ലർ വത്സദൈന്തസ് തഥായൈസഃ
ഗന്ധർവാഞ് ശതശാഭ്യഘ്നംൽ ലഘുത്വാത് സൂതനന്ദനഃ
14 പാതയന്ന് ഉത്തമാംഗാനി ഗന്ധർവാണാം മഹാരഥാഃ
ക്ഷേണന വ്യധമത് സർവാം ചി േസനസ്യ വാഹിനീം
15 േത വധ്യമാനാ ഗന്ധർവാഃ സൂതപുേ ണ ധീമതാ
ഭൂയ ഏവാഭ്യവർതന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
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16 ഗന്ധർവഭൂതാ പൃഥിവീ ക്ഷേണന സമപദ്യത
ആപതദ്ഭിർ മഹാേവൈഗശ് ചി േസനസ്യ ൈസനിൈകഃ
17 അഥ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ച േയ ചാേന്യ ധൃതരാ ജാഃ
ന്യഹനംസ് തത് തദാ ൈസന്യം രൈഥർ ഗരുഡ നിസ്വൈനഃ
18 ഭൂേയാ ച േയാധയാം ആസുഃ കൃത്വാ കർണം അഥാ തഃ
മഹതാ രഥേഘാേഷണഹയചാേരണ ചാപ്യ് ഉത
ൈവകർതനം പരീപ്സേന്താ ഗന്ധർവാൻ സമവാരയൻ
19 തതഃ സംന്യപതൻ സർേവ ഗന്ധർവാഃ കൗരൈവഃ സഹ
തദാ സുതുമുലം യുദ്ധം അഭവൽ േലാമഹർഷണം
20 തതസ് േത മൃദേവാ ഽഭൂവൻ ഗന്ധർവാഃ ശരപീഡിതാഃ
ഉ ശുശ് ച കൗരവ്യാ ഗന്ധർവാൻ േ ക്ഷ്യ പീഡിതാൻ
21 ഗന്ധർവാംസ് ാസിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ചി േസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
ഉത്പപാതാസനാത് േദ്ധാ വേധ േതഷാം സമാഹിതഃ
22 തേതാ മായാ ം ആസ്ഥായ യുയുേധ ചി മാർഗവിത്
തയാമുഹ്യന്ത കൗരവ്യാശ് ചി േസനസ്യ മായയാ
23 ഏൈകേകാ ഹി തദാ േയാേധാ ധാർതരാ സ്യ ഭാരത
പര്യവർതത ഗന്ധർൈവർ ദശഭിർ ദശഭിഃ സഹ
24 തതഃ സമ്പീഡ്യമാനാസ് േത ബേലന മഹതാ തദാ
ാ വന്ത രേണ ഭീതാ യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
25 ഭജ്യമാേനഷ്വ് അനീേകഷു ധാർതരാേ ഷു സർവശഃ
കർേണാ ൈവകർതേനാ രാജംസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
26 ദുേര്യാധനശ് ച കർണശ് ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ഗന്ധർവാൻ േയാധയാം ച ഃ സമേര ഭൃശവിക്ഷതാഃ
27 സർവ ഏവ തു ഗന്ധർവാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ജിഘാംസമാനാഃ സഹിതാഃ കർണം അഭ്യ വൻ രേണ
28 അസിഭിഃ പട്ടിൈശഃ ശൂൈലർ ഗദാഭിശ് ച മഹാബലാഃ
സൂതപു ം ജിഘാംസന്തഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
29 അേന്യ ഽസ്യ യുഗമച് ഛിന്ദൻ ധ്വജം അേന്യ ന്യപാതയൻ
ഈഷാം അേന്യ ഹയാൻ അേന്യ സൂതം അേന്യ ന്യപാതയൻ
30 അേന്യ ഛ ം വരൂഥം ച വ രം ച തഥാപേര
ഗന്ധർവാ ബഹുസാഹ ാഃ ഖണ്ഡേശാ ഽഭ്യഹനൻ രഥം
31 തേതാ രഥാദ് അവ ത്യ സൂതപുേ ാ ഽസി ചർമ ഭൃത്
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വികർണ രഥം ആസ്ഥായ േമാക്ഷായാശ്വാൻ അേചാദയത്
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അധ്യായം 230=1

1 [ൈവ]
ഗന്ധർൈവസ് തു മഹാരാജ ഭേഗ്ന കർേണ മഹാരേഥ
സ ാ വച് ചമൂഃ സർവാ ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
2 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വതഃ സർവാൻ ധാർതരാ ാൻ പരാങ്മുഖാൻ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ നാസീത് ത പരാങ്മുഖഃ
3 താം ആപതന്തീം സേ ക്ഷ്യ ഗന്ധർവാണാം മഹാചമൂം
മഹതാ ശരവർേഷണ േസാ ഽഭ്യവർഷദ് അരിന്ദമഃ
4 അചിന്ത്യശരവർഷം തു ഗന്ധർവാസ് തസ്യ തം രഥം
ദുേര്യാധനം ജിഘാംസന്തഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
5 യുഗമീഷാം വരൂഥം ച തൈഥവ ധ്വജസാരഥീ
അശ്വാംസ് ിേവണും തൽപം ച തിലേശാ ഽഭ്യഹനദ് രഥം
6 ദുേര്യാധനം ചി േസേനാ വിരഥം പതിതം ഭുവി
അഭി ത്യ മഹാബാഹുർ ജീവ ാഹം അഥാ ഹീത്
7 തസ്മിൻ ഗൃഹീേത രാേജ സ്ഥിതം ദുഃശാസനം രേഥ
പര്യഗൃഹ്ണന്ത ഗന്ധർവാഃ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
8 വിവിംശതിം ചി േസനം ആദായാേന്യ ദു വുഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് അപേര രാജദാരാംശ് ച സർവശഃ
9 ൈസന്യാസ് തു ധാർതരാ സ്യ ഗന്ധർൈവഃ സമഭി താഃ
പൂർവം ഭൈഗ്നഃ സഹിതാഃ പാണ്ഡവാൻ അഭ്യയുസ് തദാ
10 ശകടാപണ േവശ്യാശ് ച യാനയുഗ്യം ച സർവശഃ
ശരണം പാണ്ഡവാഞ് ജ ർ ിയമാേണ മഹീപതൗ
11 ിയദർശേനാ മഹാബാഹുർ ധാർതരാേ ാ മഹാബലഃ
ഗന്ധർൈവർ ിയേത രാജാ പാർഥാസ് തം അനുധാവത
12 ദുഃശാസേനാ ദുർവിഷേഹാ ദുർമുേഖാ ദുർജയസ് തഥാ
ബദ്ധ്വാ ിയേന്ത ഗന്ധർൈവ രാജദാരാശ് ച സർവശഃ
13 ഇതി ദുേര്യാധനാമാത്യാഃ േ ാശേന്താ രാജഗൃദ്ധിനഃ
ആർതാ ദീനസ്വരാഃ സർേവ യുധിഷ്ഠിരം ഉപാഗമൻ
14 താംസ് തഥാ വ്യഥിതാൻ ദീനാൻ ഭിക്ഷമാണാൻ യുധിഷ്ഠിരം
വൃദ്ധാൻ ദുേര്യാധനാമാത്യാൻ ഭിമേസേനാ ഽഭ്യഭാഷത
15 അന്യഥാ വർതമാനാനാം അർേഥാ ജാതായം അന്യഥാ
അസ്മാഭിർ യദ് അനുേഷ്ഠയം ഗന്ധർൈവസ് തദ് അനുഷ്ഠിതം
16 ദുർമ ിതം ഇദം താത രാേജ്ഞാ ദുർദ ത േദവിനഃ
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േദ്വഷ്ടാരം അേന്യ ീബസ്യ പാതയന്തീതി നഃ തം
17 തദ് ഇദം കൃതം നഃ ത്യക്ഷം ഗന്ധർൈവ രതിമാനുഷം
ദിഷ്ട്യാ േലാേക പുമാൻ അസ്തി കശ് ചിദ് അസ്മത് ിേയസ്ഥിതഃ
േയനാസ്മാകം ഹൃേതാ ഭാര ആസീനാനാം സുഖാവഹഃ
18 ശീതവാതാതപ സഹാംസ് തപസാ ൈചവ കർശിതാൻ
സമേസ്ഥാ വിഷമസ്ഥാൻ ഹി ം ഇച്ഛതി ദുർമതിഃ
19 അധർമചാരിണസ് തസ്യ കൗരവ്യസ്യ ദുരാത്മനഃ
േയ ശീലം അനുവർതേന്ത േത പശ്യന്തി പരാഭവം
20 അധർേമാ ഹി കൃതസ് േതന േയൈനതദ് ഉപശിക്ഷിതം
അനൃശംസാസ് തു കൗേന്തയാസ് തസ്യാധ്യക്ഷാൻ വീമി വഃ
21 ഏവം വാണം കൗേന്തയം ഭീമേസനം അമർഷണം
ന കാലഃ പരുഷസ്യായം ഇതി രാജാഭ്യഭാഷത
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അധ്യായം 232

1 [ൈവ]
ഗന്ധർൈവസ് തു മഹാരാജ ഭേഗ്ന കർേണ മഹാരേഥ
സ ാ വച് ചമൂഃ സർവാ ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
2 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വതഃ സർവാൻ ധാർതരാ ാൻ പരാങ്മുഖാൻ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ നാസീത് ത പരാങ്മുഖഃ
3 താം ആപതന്തീം സേ ക്ഷ്യ ഗന്ധർവാണാം മഹാചമൂം
മഹതാ ശരവർേഷണ േസാ ഽഭ്യവർഷദ് അരിന്ദമഃ
4 അചിന്ത്യശരവർഷം തു ഗന്ധർവാസ് തസ്യ തം രഥം
ദുേര്യാധനം ജിഘാംസന്തഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
5 യുഗമീഷാം വരൂഥം ച തൈഥവ ധ്വജസാരഥീ
അശ്വാംസ് ിേവണും തൽപം ച തിലേശാ ഽഭ്യഹനദ് രഥം
6 ദുേര്യാധനം ചി േസേനാ വിരഥം പതിതം ഭുവി
അഭി ത്യ മഹാബാഹുർ ജീവ ാഹം അഥാ ഹീത്
7 തസ്മിൻ ഗൃഹീേത രാേജ സ്ഥിതം ദുഃശാസനം രേഥ
പര്യഗൃഹ്ണന്ത ഗന്ധർവാഃ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
8 വിവിംശതിം ചി േസനം ആദായാേന്യ ദു വുഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് അപേര രാജദാരാംശ് ച സർവശഃ
9 ൈസന്യാസ് തു ധാർതരാ സ്യ ഗന്ധർൈവഃ സമഭി താഃ
പൂർവം ഭൈഗ്നഃ സഹിതാഃ പാണ്ഡവാൻ അഭ്യയുസ് തദാ
10 ശകടാപണ േവശ്യാശ് ച യാനയുഗ്യം ച സർവശഃ
ശരണം പാണ്ഡവാഞ് ജ ർ ിയമാേണ മഹീപതൗ
11 ിയദർശേനാ മഹാബാഹുർ ധാർതരാേ ാ മഹാബലഃ
ഗന്ധർൈവർ ിയേത രാജാ പാർഥാസ് തം അനുധാവത
12 ദുഃശാസേനാ ദുർവിഷേഹാ ദുർമുേഖാ ദുർജയസ് തഥാ
ബദ്ധ്വാ ിയേന്ത ഗന്ധർൈവ രാജദാരാശ് ച സർവശഃ
13 ഇതി ദുേര്യാധനാമാത്യാഃ േ ാശേന്താ രാജഗൃദ്ധിനഃ
ആർതാ ദീനസ്വരാഃ സർേവ യുധിഷ്ഠിരം ഉപാഗമൻ
14 താംസ് തഥാ വ്യഥിതാൻ ദീനാൻ ഭിക്ഷമാണാൻ യുധിഷ്ഠിരം
വൃദ്ധാൻ ദുേര്യാധനാമാത്യാൻ ഭിമേസേനാ ഽഭ്യഭാഷത
15 അന്യഥാ വർതമാനാനാം അർേഥാ ജാതായം അന്യഥാ
അസ്മാഭിർ യദ് അനുേഷ്ഠയം ഗന്ധർൈവസ് തദ് അനുഷ്ഠിതം
16 ദുർമ ിതം ഇദം താത രാേജ്ഞാ ദുർദ ത േദവിനഃ
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േദ്വഷ്ടാരം അേന്യ ീബസ്യ പാതയന്തീതി നഃ തം
17 തദ് ഇദം കൃതം നഃ ത്യക്ഷം ഗന്ധർൈവ രതിമാനുഷം
ദിഷ്ട്യാ േലാേക പുമാൻ അസ്തി കശ് ചിദ് അസ്മത് ിേയസ്ഥിതഃ
േയനാസ്മാകം ഹൃേതാ ഭാര ആസീനാനാം സുഖാവഹഃ
18 ശീതവാതാതപ സഹാംസ് തപസാ ൈചവ കർശിതാൻ
സമേസ്ഥാ വിഷമസ്ഥാൻ ഹി ം ഇച്ഛതി ദുർമതിഃ
19 അധർമചാരിണസ് തസ്യ കൗരവ്യസ്യ ദുരാത്മനഃ
േയ ശീലം അനുവർതേന്ത േത പശ്യന്തി പരാഭവം
20 അധർേമാ ഹി കൃതസ് േതന േയൈനതദ് ഉപശിക്ഷിതം
അനൃശംസാസ് തു കൗേന്തയാസ് തസ്യാധ്യക്ഷാൻ വീമി വഃ
21 ഏവം വാണം കൗേന്തയം ഭീമേസനം അമർഷണം
ന കാലഃ പരുഷസ്യായം ഇതി രാജാഭ്യഭാഷത
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അധ്യായം 233

1 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിരവചഃ ത്വാ ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
ഹൃഷ്ടവദനാഃ സർേവ സമുത്ത ർ നരർഷഭാഃ
2 അേഭദ്യാനി തതഃ സർേവ സമനഹ്യന്ത ഭാരത
ജാംബൂനദവിചി ാണി കവചാനി മഹാരഥാഃ
3 േത ദംശിതാ രൈഥഃ സർേവ ധ്വജിനഃ സശരാസനാഃ
പാണ്ഡവാഃ ത്യദൃശ്യന്ത ജ്വലിതാ ഇവ പാവകാഃ
4 താൻ രഥാൻ സാധു സമ്പന്നാൻ സംയുക്താഞ് ജവൈനർ ഹൈയഃ
ആസ്ഥായ രഥശാർദൂലാഃ ശീ ം ഏവ യയുസ് തതഃ
5 തതഃ കൗരവ ൈസന്യാനാം ാദുരാസീൻ മഹാസ്വനഃ
യാതാൻ സഹിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാ പു ാൻ മഹാരഥാൻ
6 ജിതകാശിനശ് ച ഖചരാസ് ത്വരിതാശ് ച മഹാരഥാഃ
ക്ഷേണൈനവ വേന തസ്മിൻ സമാജ ർ അഭീതവത്
7 ന്യവർതന്ത തതഃ സർേവ ഗന്ധർവാ ജിതകാശിനഃ
ദൃഷ്ട്വാ രഥഗതാൻ വീരാൻ പാണ്ഡവാംശ് ചതുേരാ രേണ
8 താംസ് തു വി ാജേതാ ദൃഷ്ട്വാ േലാകപാലാൻ ഇേവാദ്യതാൻ
വ ഢാനീകാ വ്യതിഷ്ഠന്ത ഗന്ധമാദനവാസിനഃ
9 രാജ്ഞസ് തു വചനം ത്വാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
േമണ മൃദുനാ യുദ്ധം ഉപ ാമന്ത ഭാരത
10 ന തു ഗന്ധർവരാജസ്യ ൈസനികാ മന്ദേചതസഃ
ശക്യേന്ത മൃദുനാ േ േയാ തിപാദയിതും തദാ
11 തതസ് താൻ യുധി ദുർധർഷഃ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വാക്യം ഉവാച ഖചരാൻ രേണ
12 ൈനതദ് ഗന്ധർവരാജസ്യ യുക്തം കർമ ജുഗുപ്സിതം
പരദാരാഭിമർശശ് ച മാനുൈഷശ് ച സമാഗമഃ
13 ഉ ജധ്വം മഹാവീര്യാൻ ധൃതരാ സുതാൻ ഇമാൻ
ദാരാംശ് ൈചഷാം വിമുഞ്ചധ്വം ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
14 ഏവം ഉക്താസ് തു ഗന്ധർവാഃ പാണ്ഡേവന യശസ്വിനാ
ഉത്സ്മയന്തസ് തദാ പാർഥം ഇദം വചനം അ വൻ
15 ഏകൈസ്യവ വയം താത കുര്യാമ വചനം ഭുവി
യസ്യ ശാസനം ആജ്ഞായ ചരാമ വിഗതജ്വരാഃ
16 േതൈനേകന യഥാദിഷ്ടം തഥാ വർതാമ ഭാരത
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ന ശാസ്താ വിദ്യേത ഽസ്മാകം അന്യസ് തസ്മാത് സുേരശ്വരാത്
17 ഏവം ഉക്തസ് തു ഗന്ധർൈവഃ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ഗന്ധർവാൻ പുനർ ഏേവദം വചനം ത്യഭാഷത
18 യദി സാമ്നാ ന േമാക്ഷധ്വം ഗന്ധർവാ ധൃതരാ ജം
േമാക്ഷയിഷ്യാമി വി മ്യ സ്വയം ഏവ സുേയാധനം
19 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർഥഃ സവ്യസാചീ ധനഞ്ജയഃ
സസർവ നിശിതാൻ ബാണാൻ ഖചരാൻ ഖചരാൻ തി
20 തൈഥവ ശരവർേഷണ ഗന്ധർവാസ് േത ബേലാത്കടാഃ
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത പാണ്ഡവാശ് ച ദിവൗകസഃ
21 തതഃ സുതുമുലം യുദ്ധം ഗന്ധർവാണാം തരസ്വിനാം
ബഭൂവ ഭീമേവഗാനാം പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
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അധ്യായം 234

1 [ൈവ]
തേതാ ദിവ്യാ സമ്പന്നാ ഗന്ധർവാ േഹമമാലിനഃ
വിസൃജന്തഃ ശരാൻ ദീപ്താൻ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
2 ചത്വാരഃ പാണ്ഡവാ വീരാ ഗന്ധർവാശ് ച സഹ ശഃ
രേണ സംന്യപതൻ രാജംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
3 യഥാ കർണസ്യ ച രേഥാ ധാർതരാ സ്യ േചാഭേയാഃ
ഗന്ധർൈവഃ ശതേശാ ഛിന്നൗ തഥാ േതഷാം ച ിേര
4 താൻ സമാപതേതാ രാജൻ ഗന്ധർവാഞ് ശതേശാ രേണ
ത്യഗൃഹ്ണൻ നരവ്യാ ാഃ ശരവർൈഷർ അേനകശഃ
5 അവകീര്യമാണാഃ ഖഗമാഃ ശരവർൈഷഃ സമന്തതഃ
ന േശകുഃ പാ പു ാണാം സമീേപ പരിവർതിതും
6 അഭി ദ്ധാൻ അഭിേ ക്ഷ്യ ഗന്ധർവാൻ അർജുനസ് തദാ
ലക്ഷയിത്വാഥ ദിവ്യാനി മഹാ ാണ്യ് ഉപച േമ
7 സഹ ാണാം സഹ ം സ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
ആേഗ്നേയനാർജുനഃ സംേഖ്യ ഗന്ധർവാണാം ബേലാത്കടഃ
8 തഥാ ഭീേമാ മേഹഷ്വാസഃ സംയുേഗ ബലിനാം വരഃ
ഗന്ധർവാഞ് ശതേശാ രാജഞ് ജഘാന നിശിൈതഃ ശൈരഃ
9 മാ ീപു ാവ് അപി തഥാ യുധ്യമാനൗ ബേലാത്കടൗ
പരിഗൃഹ്യാ േതാ രാജഞ് ജഘ്നതുഃ ശതശഃ പരാൻ
10 േത വധ്യമാനാ ഗന്ധർവാ ദിൈവ്യർ അൈ ർ മഹാത്മഭിഃ
ഉത്േപതുഃ ഖം ഉപാദായ ധൃതരാ സുതാംസ് തതഃ
11 താൻ ഉത്പതി ൻ ബുദ്ധ്വാ തു കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
മഹതാ ശരജാേലന സമന്താത് പര്യവാരയത്
12 േത ബദ്ധാഃ ശരജാേലന ശകുന്താ ഇവ പഞ്ജേര
വവർഷുർ അർജുനം േ ാധാദ് ഗദാ ശക്ത്യൃഷ്ടി വൃഷ്ടിഭിഃ
13 ഗദാ ശക്ത്യസി വൃഷ്ടീസ് താ നിഹത്യ സ മഹാ വിത്
ഗാ ാണി ചാഹനദ് ഭൈല്ലർ ഗന്ധർവാണാം ധനഞ്ജയഃ
14 ശിേരാഭിഃ പതദ് ഭിശ് ച ചരൈണർ ബാഹുഭിസ് തഥാ
അശ്മവൃഷ്ടിർ ഇവാഭാതി പേരഷാം അഭവദ് ഭയം
15 േത വധ്യമാനാ ഗന്ധർവാഃ പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
ഭൂമിഷ്ഠം അന്തരിക്ഷസ്ഥാഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
16 േതഷാം തു ശരവർഷാണി സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
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അൈ ഃ സംവാര്യ േതജസ്വീ ഗന്ധർവാൻ ത്യവിധ്യത
17 ണാകർേണ ജാലം ച സൗരം ചാപി തഥാർജുനഃ
ആേഗ്നയം ചാപി സൗമ്യം ച സസർജ കുരുനന്ദനഃ
18 േത ദഹ്യമാനാ ഗൻഹർവാഃ കുന്തീപു സ്യ സായൈകഃ
ൈദേതയാ ഇവ ശേ ണ വിഷാദം അഗമൻ പരം
19 ഊർധ്വം ആ മമാണാശ് ച ശരജാേലന വാരിതാഃ
വിസർപമാണാ ഭൈല്ലശ് ച വാര്യേന്ത സവ്യസാചിനാ
20 ഗന്ധർവാംസ് ാസിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീപുേ ണ ധീമതാ
ചി േസേനാ ഗദാം ഗൃഹ്യ സവ്യസാചിനം ആ വത്
21 തസ്യാഭിപതതസ് തൂർണം ഗദാഹസ്തസ്യ സംയുേഗ
ഗദാം സർവായസീം പാർഥഃ ശൈരശ് ചിേച്ഛദ സപ്തധാ
22 സഗദാം ബഹുധാ ദൃഷ്ട്വാ കൃത്താം ബാൈണസ് തരസ്വിനാ
സംവൃത്യ വിദ്യയാത്മാനം േയാധയാം ആസ പാണ്ഡവം
അ ാണി തസ്യ ദിവ്യാനി േയാധയാം ആസ േഖസ്ഥിതഃ
23 ഗൻഹർവ രാേജാ ബലവാൻ മായയാന്തർഹിതസ് തദാ
അന്തർഹിതം സമാലക്ഷ്യ ഹരന്തം അഥാർജുനഃ
താഡയാം ആസ ഖചൈരർ ദിവ്യാ തിമ ിൈതഃ
24 അന്തർധാനവധം ചാസ്യ ചേ േദ്ധാ ഽർജുനസ് തദാ
ശബ്ദേവദ്യം ഉപാ ിത്യ ബഹുരൂേപാ ധനഞ്ജയഃ
25 സ വദ്യമാനസ് ൈതർ അൈ ർ അർജുേനന മഹാത്മനാ
അഥാസ്യ ദർശയാം ആസ തദാത്മാനം ിയം സഖാ
26 ചി േസനം അഥാലക്ഷ്യ സഖായം യുധി ദുർബലം
സഞ്ജഹാരാ ം അഥ തത് സൃഷ്ടം പാണ്ഡവർഷഭഃ
27 ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാഃ സർേവ സംഹൃതാ ം ധനഞ്ജയം
സഞ്ജ ഃ ദുതാൻ അശ്വാഞ് ശരേവഗാൻ ധനൂംഷി ച
28 ചി േസനശ് ച ഭീമശ് ച സവ്യസാചീ യമാവ് അപി
പൃഷ്ട്വാ കൗശലം അേന്യാന്യം രേഥഷ്വ് ഏവാവതസ്ഥിേര
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അധ്യായം 235

1 [ൈവ]
തേതാ ഽർജുനശ് ചി േസനം ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
മേധ്യ ഗന്ധർവൈസന്യാനാം മേഹഷ്വാേസാ മഹാദ തിഃ
2 കിം േത വ്യവസിതം വീര കൗരവാണാം വിനി േഹ
കിമർഥം ച സദാേരാ ഽയം നിഗൃഹീതഃ സുേയാധനഃ
3 [ചി ]
വിദിേതാ ഽയം അഭി ായസ് തതേസ്ഥന മഹാത്മനാ
ദുേര്യാധനസ്യ പാപസ്യ കർണസ്യ ച ധനഞ്ജയ
4 വനസ്ഥാൻ ഭവേതാജ്ഞാത്വാ ിശ്യമാനാൻ അനർഹവത്
ഇേമ ഽവഹസിതും ാപ്താ ൗപദീം ച യശസ്വിനീം
5ജ്ഞാത്വാ ചികീർഷിതം ൈചഷാം മാം ഉവാച സുേരശ്വരഃ
ഗച്ഛ ദുേര്യാധനം ബദ്ധ്വാ സാമാത്യം ത്വം ഇഹാനയ
6 ധനഞ്ജയശ് ച േത രക്ഷ്യഃ സഹ ാതൃഭിർ ആഹേവ
സ ഹി ിയഃ സഖാ തുഭ്യം ശിഷ്യശ് ച തവ പാണ്ടവഃ
7 വചനാദ് േദവരാജസ്യ തേതാ ഽസ്മീഹാഗേതാ തം
അയം ദുരാത്മാ ബദ്ധശ് ച ഗമിഷ്യാമി സുരാലയം
8 [അർജ്]
ഉ ജ്യതാം ചി േസന ാതാസ്മാകം സുേയാധനഃ
ധർമരാജസ്യ സേന്ദശാൻ മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
9 [ചി ]
പാേപാ ഽയം നിത്യസ േഷ്ടാ ന വിേമാക്ഷണം അർഹതി
ലബ്ധാ ധർമരാജസ്യ കൃഷ്ണായാശ് ച ധനഞ്ജയ
10 േനദം ചികീർഷിതം തസ്യ കുന്തീപുേ ാ മഹാ തഃ
ജാനാതി ധർമരാേജാ ഹി ത്വാ കുരു യേഥച്ഛസി
11 [ൈവ]
േത സർവ ഏവ രാജാനം അഭിജ ർ യുധിഷ്ഠിരം
അഭിഗമ്യ ച തത് സർവം ശശംസുസ് തസ്യ ദു തം
12 അജാതശ സ് തച് ത്വാ ഗന്ധർവസ്യ വചസ് തദാ
േമാക്ഷയാം ആസ താൻ സർവാൻ ഗന്ധർവാൻ ശശംസ ച
13 ദിഷ്ട്യാ ഭവദ്ഭിർ ബലിഭിഃ ശൈക്തഃ സർൈവർ ന ഹിംസിതഃ
ദുർവൃേത്താ ദാർതരാേ ാ ഽയം സാമാത്യജ്ഞാതി ബാന്ധവഃ
14 ഉപകാേരാ മഹാംസ് താത കൃേതാ ഽയം മമ േഖചരാഃ
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കുലം ന പരിഭൂതം േമ േമാേക്ഷണാസ്യ ദുരാത്മനഃ
15 ആജ്ഞാപയധ്വം ഇഷ്ടാനി ീയാേമാ ദർശേനന വഃ
ാപ്യ സർവാൻ അഭി ായാംസ് തേതാ ജത മാചിരം
16 അനുജ്ഞാതാസ് തു ഗന്ധർവാഃ പാ പുേ ണ ധീമതാ
സഹാപ്സേരാഭിഃ സംഹൃഷ്ടാശ് ചി േസന മുഖാ യയുഃ
17 േദവരാഡ് അപി ഗന്ധർവാൻ മൃതാംസ് താൻ സമജീവയത്
ദിേവ്യനാമൃത വർേഷണ േയ ഹതാഃ കൗരൈവർ യുധി
18ജ്ഞാതീംസ് താൻ അവമുച്യാഥ രാജദാരാംശ് ച സർവശഃ
കൃത്വാ ച ദുഷ്കരം കർമ ീതിയുക്താശ് ച പാണ്ഡവാഃ
19 സ ീ കുമാൈരഃ കുരുഭിഃ പൂജ്യമാനാ മഹാരഥാഃ
ബ ാജിേര മഹാത്മാനഃ കുരുമേധ്യ യഥാഗ്നയഃ
20 തേതാ ദുേര്യാധനം മുച്യ ാതൃഭിഃ സഹിതം തദാ
യുധിഷ്ഠിരഃ സ ണയം ഇദം വചനം അ വീത്
21 മാ സ്മ താത പുനഃ കാർഷീർഈദൃശം സാഹസം ക്വ ചിത്
ന ഹി സാഹസ കർതാരഃ സുഖം ഏധന്തി ഭാരത
22 സ്വസ്തിമാൻ സഹിതഃ സർൈവർ ാതൃഭിഃ കുരുനന്ദന
ഗൃഹാൻ ജ യഥാകാമം ൈവമനസ്യം ച മാ കൃഥാഃ
23 പാണ്ഡേവനാഭ്യനുജ്ഞാേതാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
വിദീര്യമാേണാ ീേഡന ജഗാമ ഗനരം തി
24 തസ്മിൻ ഗേത കൗരേവേയ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വീരഃ പൂജ്യമാേനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
25 തേപാധൈനശ് ച ൈതഃ സർൈവർ വൃതഃ ശ ഇവാമൈരഃ
വേന ൈദ്വതവേന തസ്മിൻ വിജഹാര മുദാ യുതഃ
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അധ്യായം 236

1 [ജനം]
ശ ഭിർ ജിതബദ്ധസ്യ പാണ്ഡൈവശ് ച മഹാത്മഭിഃ
േമാക്ഷിതസ്യ യുധാ പശ്ചാൻ മാനസ്ഥസ്യ ദുരാത്മനഃ
2 കത്ഥനസ്യാവലിപ്തസ്യ ഗർവിതസ്യ ച നിത്യശഃ
സദാ ച പൗരുഷാദ് ആൈര്യഃ പാണ്ഡവാൻ അവമന്യതഃ
3 ദുേര്യാധനസ്യ പാപസ്യ നിത്യാഹങ്കാര വാദിനഃ
േവേശാ ഹാസ്തിനപുേര ദുഷ്കരഃ തിഭാതി േമ
4 തസ്യ ലജ്ജാന്വിതൈസ്യവ േശാകവ്യാകുല േചതസഃ
േവശം വിസ്തേരണ ത്വം ൈവശമ്പായന കീർതയ
5 [ൈവ]
ധർമരാജ നിസൃഷ്ടസ് തു ധാർതരാ ഃ സുേയാധനഃ
ലജ്ജയാേധാമുഖഃ സീദന്ന് ഉപാസർപത് സുദുഃഖിതഃ
6 സ്വപുരം യയൗ രാജാ ചതുരംഗ ബലാനുഗഃ
േശാേകാപഹതയാ ബുദ്ധ്യാ ചിന്തയാനഃ പരാഭവം
7 വിചുമ്യ പഥി യാനാനി േദേശ സുയവേസാദേക
സംനിവിഷ്ടഃ ശുേഭ രേമ്യ ഭൂമിഭാേഗ യേഥപ്സിതം
ഹസ്ത്യശ്വരഥപാതാതം യഥാസ്ഥാനം ന്യേവശയത്
8 അേഥാപവിഷ്ടം രാജാനം പര്യേങ്ക ജ്വലന േഭ
ഉപ തം യഥാ േസാമം രാഹുണാ രാ ിസങ്ക്ഷേയ
ഉപഗമ്യാ വീത് കർേണാ ദുേര്യാധനം ഇദം തദാ
9 ദിഷ്ട്യാ ജീവസി ഗാന്ധാേര ദിഷ്ട്യാ നഃ സംഗമഃ പുനഃ
ദിഷ്ട്യാ ത്വയാ ജിതാശ് ൈചവ ഗന്ധർവാഃ കാമരൂപിണഃ
10 ദിഷ്ട്യാ സമ ാൻ പശ്യാമി ാതൄംസ് േത കുരുനന്ദന
വിജിഗീഷൂൻ രണാൻ മുക്താൻ നിർജിതാരീൻ മഹാരഥാൻ
11 അഹം ത്വ് അഭി തഃ സർൈവർ ഗന്ധർൈവഃ പശ്യതസ് തവ
നാശ വംസ്ഥാപയിതും ദീര്യമാണാം സ്വവാഹിനീം
12 ശരക്ഷതാംഗശ് ച ഭൃശം വ്യപയാേതാ ഽഭിപീഡിതഃ
ഇദം ത്വ് അത്യദ്ഭുതം മേന്യ യദ് യുഷ്മാൻ ഇഹ ഭാരത
13 അരിഷ്ടാൻ അക്ഷതാംശ് ചാപി സദാര ധനവാഹനാൻ
വിമുക്താൻ സ പശ്യാമി തസ്മാദ് യുദ്ധാദ് അമാനുഷാത്
14 ൈനതസ്യ കർതാ േലാേക ഽസ്മിൻ പുമാൻ വിേദ്യത ഭാരത
യത്കൃതം േത മഹാരാജ സഹ ാതൃഭിർ ആഹേവ
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15 ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ഉവാചാവാക് ശിരാ രാജൻ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ
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അധ്യായം 237

1 [ദുർ]
അജാനതസ് േത രാേധയ നാഭ്യസൂയാമ്യ് അഹം വചഃ
ജാനാസി ത്വം ജിതാഞ് ശ ൻ ഗന്ധർവാംസ് േതജസാ മയാ
2 ആേയാധിതാസ് തു ഗന്ധർവാഃ സുചിരം േസാദൈരർ മമം
മയാ സഹ മഹാബാേഹാ കൃതശ് േചാഭയതഃ ക്ഷയഃ
3 മായാധികാസ് ത്വ് അയുധ്യന്ത യദാ ശൂരാ വിയദ് ഗതാഃ
തദാ േനാ നസമം യുദ്ധം അഭവത് സഹ േഖചൈരഃ
4 പരാജയം ച ാപ്താഃ സ്മ രേണ ബന്ധനം ഏവ ച
സഭൃത്യാമാത്യ പു ാശ് ച സദാര ധനവാഹനാഃ
ഉൈച്ചർ ആകാശമാർേഗണ ിയാമസ് ൈതഃ സുദുഃഖിതാഃ
5 അഥ നഃ ൈസനികാഃ േക ചിദ് അമാത്യാശ് ച മഹാരഥാൻ
ഉപഗമ്യാ വൻ ദീനാഃ പാണ്ഡവാഞ് ശരണ ദാൻ
6 ഏഷ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ധാർതരാ ഃ സഹാനുജഃ
സാമാത്യദാേരാ ിയേത ഗന്ധർൈവർ ദിവം ആസ്ഥിൈതഃ
7 തം േമാക്ഷയത ഭ ം വഃ സഹ ദാരം നരാധിപം
പരാമർേശാ മാ ഭവിഷ്യത് കുരു ദാേരഷു സർവശഃ
8 ഏവം ഉേക്ത തു ധർമാത്മാ േജ്യഷ്ഠഃ പാ സുതസ് തദാ
സാദ്യ േസാദരാൻ സർവാൻആജ്ഞാപയത േമാക്ഷേണ
9 അഥാഗമ്യ തം ഉേദ്ദശം പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
സാന്ത്വപൂർവം അയാചന്ത ശക്താഃ സേന്താ മഹാരഥാഃ
10 യദാ ചാസ്മാൻ ന മുമുചുർ ഗന്ധർവാഃ സാന്ത്വിതാ അപി
തേതാ ഽർജുനശ് ച ഭീമശ് ച യമജൗ ച ബേലാത്കടൗ
മുമുചുഃ ശരവർഷാണി ഗന്ധർവാൻ ത്യേനകശഃ
11 അഥ സർേവ രണം മുക്ത്വാ യാതാഃ ഖചരാ ദിവം
അസ്മാൻ ഏവാഭികർഷേന്താ ദീനാൻ മുദിതമാനസാഃ
12 തതഃ സമന്താത് പശ്യാമി ശരജാേലന േവഷ്ടിതം
അമാനുഷാണി ചാ ാണി യുഞ്ജാനം ധനഞ്ജയം
13 സമാവൃതാ ദിേശാ േദഷ്ട്വാ പാണ്ഡേവന ശിൈതഃ ശൈരഃ
ധനഞ്ജയസഖാത്മാനം ദർശയാം ആസൈവ തദാ
14 ചി േസനഃ പാണ്ഡേവന സമാ ിഷ്യ പരന്തപഃ
കുശലം പരിപ ച്ഛ ൈതഃ പൃഷ്ടശ് ചാപ്യ് അനാമയം
15 േത സേമത്യ തഥാേന്യാന്യം സംനാഹാൻ വി മുച്യ ച
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ഏകീഭൂതാസ് തേതാ വീരാ ഗന്ധർവാഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
അപൂജേയതാം അേന്യാന്യം ചി േസന ധനഞ്ജയൗ
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അധ്യായം 238

1 [ദുർ]
ചി േസനം സമാഗമ്യ ഹസന്ന് അർജുനസ് തദാ
ഇദം വചനം അ ീബം അ വീത് പരവീരഹാ
2 ാതൄൻ അർഹസി േനാ വീര േമാ ം ഗന്ധർവസത്തമ
അനർഹാ ധർഷണം ഹീേമ ജീവമാേനഷു പാ ഷു
3 ഏവം ഉക്തസ് തു ഗന്ധർവഃ പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
ഉവാച യത് കർണ വയം മ യേന്താ വിനിർഗതാഃ
ഷ്ടാരഃ സ്മ സുഖാദ് ധീനാൻ സദാരാൻ പാണ്ഡവാൻ ഇതി
4 തസ്മിന്ന് ഉച്ചാര്യമാേണ തു ഗന്ധർേവണ വചസ്യ് അഥ
ഭൂേമർ വിവരം അൈന്വച്ഛം േവ ം ീഡയാന്വിതഃ
5 യുധിഷ്ഠിരം അഥാഗമ്യ ഗന്ധർവാഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
അസ്മദ് ദുർമ ിതം തൈസ്മബദ്ധാംശ് ചാസ്മാൻ ന്യേവദയൻ
6 ീസമക്ഷം അഹം ദീേനാ ബദ്ധഃ ശ വശം ഗതഃ
യുധിഷ്ഠിരേസ്യാപഹൃതഃ കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
7 േയ േമ നിരാകൃതാ നിത്യം രിപുർ േയഷാം അഹം സദാ
ൈതർ േമാക്ഷിേതാ ഽഹം ദുർബുദ്ധിർ ദത്തം ൈതർ ജീവിതം ച േമ
8 ാപ്തഃ സ്യാം യദ്യ് അഹം വീരവധം തസ്മിൻ മഹാരേണ
േ യസ് തദ് ഭവിതാ മഹ്യം ഏവം ഭൂതം ന ജീവിതം
9 ഭേവദ് യേശാ പൃഥിവ്യാം േമ ഖ്യാതം ഗന്ധർവേതാ വധാത്
ാപ്താശ് ച േലാകാഃ പുണ്യാഃ സ ർ മേഹ സദേന ഽക്ഷയാഃ
10 യത് ത്വ് അദ്യ േമ വ്യവസിതം തച് ഛൃണുധ്വം നരർഷഭാഃ
ഇഹ ായം ഉപാസിേഷ്യ യൂയം ജത ൈവ ഗൃഹാൻ
ാതരശ് ൈചവ േമ സർേവ യാന്ത്വ് അദ്യ പുരം തി
11 കർണ ഭൃതയശ് ൈചവ സുഹൃേദാ ബാന്ധവാശ് ച േയ
ദുഃശാസനം പുര ത്യ യാന്ത്വ് അദ്യ പുരം തി
12 ന ഹ്യ് അഹം തിയാസ്യാമി പുരം ശ നിരാകൃതഃ
ശ മാനാപേഹാ ഭൂത്വാ സുഹൃദാം മാനകൃത് തഥാ
13 സ സുഹൃേച്ഛാകേദാ ഭൂത്വാ ശ ണാം ഹർഷവർധനഃ
വാരണാഹ്വയം ആസാദ്യ കിം വക്ഷ്യാമി ജനാധിപം
14 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃേപാ ൗണിർ വിദുരഃ സഞ്ജയസ് തഥാ
ബാ ീകഃ േസാമദത്തശ് ച േയ ചാേന്യ വൃദ്ധസംമതാഃ
15 ാഹ്മണാഃ േ ണി മുഖ്യാശ് ച തേഥാദാസീന വൃത്തയഃ
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കിം മാം വക്ഷ്യന്തി കിം ചാപി തിവക്ഷ്യാമി താൻ അഹം
16 രിപൂണാം ശിരസിസ്ഥിത്വാ തഥാ വി മ്യ േചാരസി
ആത്മേദാഷാത് പരി ഷ്ടഃ കഥം വക്ഷ്യാമി താൻ അഹം
17 ദുർവിനീതാഃ ിയം ാപ്യ വിദ്യാംഐശ്വര്യം ഏവ ച
തിഷ്ഠന്തി നചിരം ഭേ യഥാഹം മദഗർവിതഃ
18 അേഹാ ബത യേഥദം േമ കഷ്ടം ദുശ്ചരിതം കൃതം
സ്വയം ദുർബുദ്ധിനാ േമാഹാദ് േയന ാേപ്താ ഽസ്മി സംശയം
19 തസ്മാത് ായം ഉപാസിേഷ്യ ന ഹി ശക്ഷ്യാമി ജീവിതും
േചതയാേനാ ഹി േകാ ജീേവത് കൃ ാച് ഛ ഭിർ ഉ തഃ
20 ശ ഭിശ് ചാവഹസിേതാ മാനീ പൗരുഷവർജിതഃ
പാണ്ഡൈവർ വി മാൈഢ്യശ് ച സാവമാനം അേവക്ഷിതഃ
21 [ൈവ]
ഏവം ചിന്താപരിഗേതാ ദുഃശാസനം അഥാ വീത്
ദുഃശാസന നിേബാേധദം വചനം മമ ഭാരത
22 തീച്ഛ ത്വം മയാ ദത്തം അഭിേഷകം നൃേപാ ഭവ
ശാധി പൃഥിവീം സ്ഫീതാം കർണ സൗബല പാലിതാം
23 ാതൄൻ പാലയ വി ബ്ധം മരുേതാ വൃ ഹാ യഥാ
ബാന്ധവാസ് േത്വാപജീവ േദവാ ഇവ ശത തും
24 ാഹ്മേണഷുസദാ വൃത്തിം കുർവീഥാശ് ചാ മാദതഃ
ബ നാം സുഹൃദാം ൈചവ ഭേവഥാസ് ത്വം ഗതിഃ സദാ
25ജ്ഞാതീംശ് ചാപ്യ് അനുപേശ്യഥാ വി ർ േദവഗണാൻ ഇവ
ഗുരവഃ പാലനീയാസ് േത ഗച്ഛ പാലയ േമദിനീം
26 നന്ദയൻ സുഹൃദഃ സർവാഞ് ശാ വാംശ് ചാവഭർത്സയൻ
കേണ്ഠൈചനം പരിഷ്വജ്യ ഗമ്യതാം ഇത്യ് ഉവാച ഹ
27 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ദീേനാ ദുഃശാസേനാ ഽ വീത്
അ കണ്ഠഃ സുദുഃഖാർതഃ ാഞ്ജലിഃ ണിപത്യ ച
സഗദ്ഗദം ഇദം വാക്യം ാതരം േജ്യഷ്ഠം ആത്മനഃ
28 സീേദത്യ് അപതദ് ഭൂമൗ ദൂയമാേനന േചതസാ
ദുഃഖിതഃ പാദേയാസ് തസ്യ േന ജം ജലം ഉ ജൻ
29 ഉക്തവാംശ് ച നരവ്യാേ ാ ൈനതദ് ഏവം ഭവിഷ്യതി
വിരീേയത് സനഗാ ഭൂമിർ ദ്യൗശ് ചാപി ശകലീഭേവത്
രവിർ ആത്മ ഭാം ജഹ്യാത് േസാമഃ ശീതാംശുതാം ത്യേജത്
30 വായുഃ ൈശ ്യം അേഥാ ജഹ്യാദ് ധിമവാംശ് ച പരി േജത്
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ശുേഷ്യത് േതായം സമുേ ഷു വഹ്നിർ അപ്യ് ഉഷ്ണതാം ത്യേജത്
31 ന ചാഹം ത്വദൃേത രാജൻ ശാേസയം വസുന്ധരാം
പുനഃ പുനഃ സീേദതി വാക്യം േചദം ഉവാച ഹ
ത്വം ഏവ നഃ കുേല രാജാ ഭവിഷ്യസി ശതം സമാഃ
32 ഏവം ഉക്ത്വാ സ രാേജ സസ്വനം രുേരാദ ഹ
പാദൗ സംഗൃഹ്യ മാനാർഹൗ ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ ഭാരത
33 തഥാ തൗ ദുഃഖിതൗ ദൃഷ്ട്വാ ദുഃശാസന സുേയാധനൗ
അഭിഗമ്യ വ്യഥാവിഷ്ടഃ കർണസ് തൗ ത്യഭാഷത
34 വിഷീദഥഃ കിം കൗരവ്യൗ ബാലിശ്യാത് ാകൃതാവ് ഇവ
ന േശാകഃ േശാചമാനസ്യ വിനിവർേതത കസ്യ ചിത്
35 യദാ ച േശാചതഃ േശാേകാ വ്യസനം നാപകർഷതി
സാമർഥ്യം കിം ത്വ് അതഃ േശാേക േശാചമാനൗ പശ്യഥഃ
ധൃതിം ഗൃഹ്ണീത മാ ശ ഞ് േശാചന്തൗ നന്ദയിഷ്യഥഃ
36 കർതവ്യം ഹി കൃതം രാജൻ പാണ്ഡൈവസ് തവ േമാക്ഷണം
നിത്യം ഏവ രിയം കാര്യം രാേജ്ഞാ വിഷയവാസിഭിഃ
പാല്യമാനാസ് ത്വയാ േത ഹി നിവസന്തി ഗതജ്വരാഃ
37 നാർഹസ്യ് ഏവംഗേത മന ം കർതും ാകൃതവദ് യഥാ
വിഷണ്ണാസ് തവ േസാദര്യാസ് ത്വയി ായം സമാസ്ഥിേത
ഉത്തിഷ്ഠ ജ ഭ ം േത സമാശ്വസയ േസാദരാൻ
38 രാജന്ന് അദ്യാവഗച്ഛാമി തേവഹ ലഘുസത്ത്വതാം
കിം അ ചി ം യദ് വീര േമാക്ഷിതഃ പാണ്ഡൈവർ അസി
സേദ്യാ വശം സമാപന്നഃ ശ ണാം ശ കർശന
39 േസനാ ജീൈവശ് ച കൗരവ്യ തഥാ വിഷയവാസിഭിഃ
അജ്ഞാൈതർ യദി വാജ്ഞാൈതഃ കർതവ്യം നൃപേതഃ ിയം
40 ാേയാ ധാനാഃ പുരുഷാഃ േക്ഷാഭയന്ത്യ് അരിവാഹിനീം
നിഗൃഹ്യേന്ത ച യുേദ്ധഷു േമാക്ഷ്യേന്ത ച സ്വൈസനിൈകഃ
41 േസനാ ജീവാശ് ച േയ രാജ്ഞാം വിഷേയ സന്തി മാനവാഃ
ൈതഃ സംഗമ്യ നൃപാർഥായ യതിതവ്യം യഥാതഥം
42 യദ്യ് ഏവം പാണ്ഡൈവ രാജൻ ഭവദ്വിഷയവാസിഭിഃ
യദൃച്ഛയാ േമാക്ഷിേതാ ഽദ്യ ത കാ പരിേദവനാ
43 ന ൈചതത് സാധു യദ് രാജൻ പാണ്ഡവാസ് ത്വാം നൃേപാത്തമ
സ്വേസനയാ സ യാന്തം നാനുയാന്തി സ്മ പൃഷ്ഠതഃ
44 ശൂരാശ് ച ബലവന്തശ് ച സംയുേഗഷ്വ് അപലായിനഃ
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ഭവതസ് േത സഭായാം ൈവ േ ഷ്യതാം പൂർവം ആഗതാഃ
45 പാണ്ഡേവയാനി രത്നാനി ത്വം അദ്യാപ്യ് ഉപഭുഞ്ജേസ
സത്ത്വസ്ഥാൻ പാണ്ഡവാൻ പശ്യ ന േത ായം ഉപാവിശൻ
ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ ഭ ം േത ന ചിന്താം കർതും അർഹസി
46 അവശ്യം ഏവ നൃപേത രാേജ്ഞാ വിഷയവാസിഭിഃ
ിയാണ്യ് ആചരിതവ്യാനി ത കാ പരിേദവനാ
47 മദ്വാക്യം ഏതദ് രാേജ യദ്യ് ഏവം ന കരിഷ്യസി
സ്ഥാസ്യാമീഹ ഭവത് പാദൗ ശു ഷന്ന് അരിമർദന
48 േനാത്സേഹ ജീവിതും അഹം ത്വദ്വിഹീേനാ നരർഷഭ
ാേയാപവിഷ്ടസ് തു നൃപരാജ്ഞാം ഹാേസ്യാ ഭവിഷ്യസി
49 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ൈനേവാത്ഥാതും മേനാ ചേ സ്വർഗായ കൃതനിശ്ചയഃ
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അധ്യായം 239

1 [ൈവ]
ാേയാപവിഷ്ടം രാജാനം ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ഉവാച സാന്ത്വയൻ രാജഞ് ശകുനിഃ സൗബലസ് തദാ
2 സമ്യഗ് ഉക്തം ഹി കർേണന തച് തം കൗരവ ത്വയാ
മയാഹൃതാം ിയം സ്ഫീതാം േമാഹാത് സമപഹായ കിം
ത്വം അബുദ്ധ്യാ നൃപ വര ാണാൻ ഉ ം ഇച്ഛസി
3 അദ്യ ചാപ്യ് അവഗച്ഛാമി ന വൃദ്ധാഃ േസവിതാസ് ത്വയാ
യഃ സമുത്പതിതം ഹർഷം ൈദന്യം വാ ന നിയച്ഛതി
സ നശ്യതി ിയം ാപ്യ പാ ം ആമം ഇവാംഭസി
4 അതിഭീരും അതി ീബം ദീർഘസൂ ം മാദിനം
വ്യസനാദ് വിഷയാ ാന്തം ന ഭജന്തി നൃപം ിയഃ
5 സത്കൃതസ്യ ഹി േത േശാേകാ വിപരീേത കഥം ഭേവത്
മാ കൃതം േശാഭനം പാർൈഥഃ േശാകം ആലംബ്യ നാശയ
6 യ ഹർഷസ് ത്വയാ കാര്യഃ സത്കർതവ്യാശ് ച പാണ്ഡവാഃ
ത േശാചസി രാേജ വിപരീതം ഇദം തവ
7 സീദ മാ ത്യജാത്മാനം തുഷ്ടശ് ച സുകൃതം സ്മര
യച്ഛ രാജ്യം പാർഥാനാം യേശാധർമം അവാ ഹി
8 ിയാം ഏതാം സമാജ്ഞായ കൃതേഘ്നാ ന ഭവിഷ്യസി
സൗ ാ ം പാണ്ഡൈവഃ കൃത്വാ സമവസ്ഥാപ്യ ൈചവ താൻ
പി ്യം രാജ്യം യൈച്ഛഷാം തതഃ സുഖം അവാ ഹി
9 ശകുേനസ് തു വേചാ ത്വാ ദുഃശാസനം അേവക്ഷ്യ ച
പാദേയാഃ പതിതം വീരം വി വം ാതൃസൗഹൃദാത്
10 ബാഹുഭ്യാം സാധുജാതാഭ്യാം ദുഃശാസനം അരിന്ദമം
ഉത്ഥാപ്യ സമ്പരിഷ്വജ്യ ീത്യാജി ത മൂർധനി
11 കർണ സൗബലേയാശ് ചാപി സം ത്യ വചനാന്യ് അസൗ
നിർേവദം പരമം ഗത്വാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ീഡയാഭിപരീതാത്മാ ൈനരാശ്യം അഗമത് പരം
12 സുഹൃദാം ൈചവ തച് ത്വാ സമന ർ ഇദം അ വീത്
ന ധർമധനസൗേഖ്യന ൈനശ്വേര്യണ ന ചാജ്ഞയാ
ൈനവ േഭാൈഗശ് ച േമ കാര്യം മാ വിഹന്യത ഗച്ഛത
13 നിശ്ചിേതയം മമ മതിഃ സ്ഥിതാ ാേയാപേവശേന
ഗച്ഛധ്വം നഗരം സർേവ പൂജ്യാശ് ച ഗുരേവാ മമ
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14 ത ഏവം ഉക്താഃ ത ചൂ രാജാനം അരിമർദനം
യാ ഗതിസ് തവ രാേജ സാസ്മാകം അപി ഭാരത
കഥം വാ സ േവക്ഷ്യാമസ് ത്വദ്വിഹീനാഃ പുരം വയം
15 സസുഹൃദ്ഭിർ അമാൈത്യശ് ച ാതൃഭിഃ സ്വജേനന ച
ബഹു കാരം അപ്യ് ഉേക്താ നിശ്ചയാൻ ന വ്യചാല്യത
16 ദർഭ സ്തരം ആസ്തീര്യ നിശ്ചയാദ് ധൃതരാഷ്ടജഃ
സം ശ്യാേപാ ശുചിർ ഭൂത്വാ ഭൂതലം സമുപാ ിതഃ
17 കുശചീരാംബര ധരഃ പരം നിയമം ആസ്ഥിതഃ
വാഗ്യേതാ രാജശാർദൂലഃ സസ്വർഗഗതികാങ്ക്ഷയാ
മനേസാപചിതിം കൃത്വാ നിരസ്യ ച ബഹി ിയാഃ
18 അഥ തം നിശ്ചയം തസ്യ ബുദ്ധ്വാ ൈദേതയ ദാനവാഃ
പാതാലവാസിേനാ രൗ ാഃ പൂർവം േദൈവർ വിനിർജിതാഃ
19 േത സ്വപക്ഷക്ഷയം തം തുജ്ഞാത്വാ ദുേര്യാധനസ്യ ൈവ
ആഹ്വാനായ തദാ ച ഃ കർമ ൈവതാന സംഭവം
20 ബൃഹ ത ശേനാൈക്തശ് ച മൈ ർ മ വിശാരദാഃ
അഥർവേവദ േ ാൈക്തശ് ച യാശ് േചാപനിഷദി ിയാഃ
മ ജപ്യ സമായുക്താസ് താസ് തദാ സമവർതയൻ
21 ജുഹ്വത്യ് അഗ്നൗ ഹവിഃ ക്ഷീരം മ വത് സുസമാഹിതാഃ
ാഹ്മണാ േവദേവദാംഗപാരഗാഃ സുദൃഢ താഃ

22 കർമസിദ്ധൗ തദാ ത ജൃംഭമാണാ മഹാദ്ഭുതാ
കൃത്യാ സമുത്ഥിതാ രാജൻ കിം കേരാമീതി ചാ വീത്
23 ആഹുർ ൈദത്യാശ് ചതാം ത സു ീേതനാന്തരാത്മനാ
ാേയാപവിഷ്ടം രാജാനം ധാർതരാ ം ഇഹാനയ
24 തേഥതി ച തി ത്യ സാ കൃത്യാ യയൗ തദാ
നിേമഷാദ് അഗമച് ചാപി യ രാജാ സുേയാധനഃ
25 സമാദായ ച രാജാനം വിേവശ രസാതലം
ദാനവാനാം മുഹൂർതാച് ച തം ആനീതം ന്യേവദയത്
26 തം ആനീതം നൃപം ദൃഷ്ട്വാ രാ ൗ സംഹത്യ ദാനവാഃ
ഹൃഷ്ടമനസഃ സർേവ കിം ചിദ് ഉത്ഫുല്ലേലാചനാഃ
സാഭിമാനം ഇദം വാക്യം ദുേര്യാധനം അഥാ വൻ
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അധ്യായം 240

1 [ദാനവാഹ്]
േഭാഃ സുേയാധന രാേജ ഭരതാനാം കുേലാദ്വഹ
ശൂൈരഃ പരിവൃേതാ നിത്യം തൈഥവ ച മഹാത്മഭിഃ
2 അകാർഷീഃ സാഹസം ഇദം കസ്മാത് ാേയാപേവശനം
ആത്മത്യാഗീ ഹ്യ് അവാഗ് യാതി വാച്യതാം ചായശ രീം
3 ന ഹി കാര്യവിരുേദ്ധഷുബഹ്വ് അപാേയഷു കർമസു
മൂലഘാതിഷു സജ്ജേന്തബുദ്ധിമേന്താ ഭവദ്വിധാഃ
4 നിയൈച്ഛതാം മതിം രാജൻ ധർമാർഥസുഖനാശിനീം
യശഃ താപ ൈധര്യഘ്നീം ശ ണാം ഹർഷവർധനീം
5 യതാം ച േഭാ തത്ത്വം ദിവ്യതാം ചാത്മേനാ നൃപ
നിർമാണം ച ശരീരസ്യ തേതാ ൈധര്യം അവാ ഹി
6 പുരാ ത്വം തപസാസ്മാഭിർ ലേബ്ധാ േദവാൻ മേഹശ്വരാത്
പൂർവകായശ് ച സർവസ് േത നിർമിേതാ വ സഞ്ചൈയഃ
7 അൈസ്തർ അേഭദ്യഃ ശൈസ്തശ് ചാപ്യ് അധഃ കായശ് ച േത ഽനഘ
കൃതഃ പുഷ്പമേയാ േദവ്യാ രൂപതഃ ീമേനാഹരഃ
8 ഏവംഈശ്വര സംയുക്തസ് തവ േദേഹാ നൃേപാത്തമ
േദവ്യാ ച രാജശാർദൂല ദിവ്യസ് ത്വം ഹി ന മാനുഷഃ
9 ക്ഷ ിയാശ് ച മഹാവീര്യാ ഭഗദത്തപുേരാഗമാഃ
ദിവ്യാ വിദുഷഃ ശൂരാഃ ക്ഷപയിഷ്യന്തി േത രിപൂൻ
10 തദ് അലം േത വിഷാേദന ഭയം തവ ന വിദ്യേത
സാഹ്യാർഥം ച ഹി േത വീരാഃ സംഭൂതാ ഭുവി ദാനവാഃ
11 ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദീംശ് ച േവക്ഷ്യന്ത്യ് അപേര ഽസുരാഃ
ൈയർ ആവിഷ്ടാ ഘൃണാം ത്യക്ത്വാ േയാത്സ്യേന്ത തവ ൈവരിഭിഃ
12 ൈനവ പു ാൻ ന ച ാതൄൻ ന പിതൄൻ ന ച ബാന്ധവാൻ
ൈനവ ശിഷ്യാൻ ന ചജ്ഞാതീൻ ന ബാലാൻസ്ഥവിരാൻ ന ച
13 യുധി സ ഹരിഷ്യേന്താ േമാക്ഷ്യന്തി കുരുസത്തമ
നിഃേസ്നഹാ ദാനവാവിഷ്ടാഃ സമാ ാന്താന്തർആത്മനി
14 ഹരിഷ്യന്തി ബ ഭ്യഃ േസ്നഹം ഉ ജ്യ ദൂരതഃ
ഹൃഷ്ടാഃ പുരുഷശാർദൂലാഃ കലുഷീകൃതമാനസാഃ
അവിജ്ഞാന വിമൂഢാശ് ച ൈദവാച് ച വിധിനിർമിതാത്
15 വ്യാഭാഷമാണാശ് ചാേന്യാന്യം ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
സർവശ ാ േമാേക്ഷണ പൗരുേഷ സമവസ്ഥിതാഃ
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ാഘമാനാഃ കുരുേ ഷ്ഠ കരിഷ്യന്തി ജനക്ഷയം
16 േത ഽപി ശക്ത്യാ മഹാത്മാനഃ തിേയാത്സ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
വധം ൈചഷാം കരിഷ്യന്തി ൈദവയുക്താ മഹാബലാഃ
17 ൈദത്യ രേക്ഷാഗണാശ് ചാപി സംഭൂതാഃ ക്ഷ േയാനിഷു
േയാത്സ്യന്തി യുധി വി മ്യ ശ ഭിസ് തവ പാർഥിവ
ഗദാഭിർ മുസൈലഃ ഖഡ്ൈഗഃ ശൈ ർ ഉച്ചാവൈചസ് തഥാ
18 യച് ച േത ഽന്തർഗതം വീര ഭയം അർജുന സംഭവം
ത ാപി വിഹിേതാ ഽസ്മാഭിർ വേധാപാേയാ ഽർജുനസ്യ ൈവ
19 ഹതസ്യ നരകസ്യാത്മാ കർണ മൂർതിം ഉപാ ിതഃ
തദ് ൈവരം സംസ്മരൻ വീര േയാത്സ്യേത േകശവാർജുനൗ
20 സ േത വി മശൗണ്ഡീേരാ രേണ പാർഥം വിേജഷ്യതി
കർണഃ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ സർവാംശ് ചാരീൻ മഹാരഥഃ
21ജ്ഞാൈത്വതച് ഛദ്മനാ വ ീ രക്ഷാർഥം സവ്യസാചിനഃ
കുണ്ഡേല കവചം ൈചവ കർണസ്യാപഹരിഷ്യതി
22 തസ്മാദ് അസ്മാഭിർ അപ്യ് അ ൈദത്യാഃ ശതസഹ ശഃ
നിയുക്താ രാക്ഷസശ് ൈചവ േയ േത സംശപ്തകാ ഇതി
ഖ്യാതാസ് േത ഽർജുനം വീരം നിഹനിഷ്യന്തി മാ ശുചഃ
23 അസപത്നാ ത്വയാ ഹീയം േഭാക്തവ്യാ വസുധാ നൃപ
മാ വിഷാദം നയസ്വാസ്മാൻ ൈനതത് ത്വയ്യ് ഉപപദ്യേത
വിനേഷ്ട ത്വയി ചാസ്മാകം പേക്ഷാ ഹീേയത കൗരവ
24 ഗച്ഛ വീര ന േത ബുദ്ധിർ അന്യാ കാര്യാ കഥഞ്ചനൻ
ത്വം അസ്മാകം ഗതിർ നിത്യം േദവതാനാം ച പാണ്ഡവാഃ
25 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ പരിഷ്വജ്യ ൈദത്യാസ് തം രാജജുഞ്ജരം
സമാശ്വാസ്യ ച ദുർധർഷം പു വദ് ദാനവർഷഭാഃ
26സ്ഥിരാം കൃത്വാ ബുദ്ധിം അസ്യ ിയാണ്യ് ഉക്ത്വാ ച ഭാരത
ഗമ്യതാം ഇത്യ് അനുജ്ഞായ ജയം ആ ഹി േചത്യ് അഥ
27 ൈതർ വിസൃഷ്ടം മഹാബാഹും കൃത്യാ ൈസവാനയത് പുനഃ
തം ഏവ േദശം യ ാസൗ തദാ ായം ഉപാവിശത്
28 തിനിക്ഷിപ്യ തം വീരം കൃത്യാ സമഭിപൂജ്യ ച
അനുജ്ഞാതാ ച രാജ്ഞാ സാ തൈ വാന്തരധീയത
29 ഗതായാം അഥ തസ്യാം തു രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
സ്വപ്നഭൂതം ഇദം സർവം അചിന്തയത ഭാരത
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വിേജഷ്യൈമ രേണ പാ ൻ ഇതി തസ്യാഭവൻ മതിഃ
30 കർണം സംശപ്തകാംശ് ൈചവ പാർഥസ്യാമി ഘാതിനഃ
അമന്യത വേധ യുക്താൻ സമർഥാംശ് ച സുേയാധനഃ
31 ഏവം ആശാ ദൃഢാ തസ്യ ധാർതരാ സ്യ ദുർമേതഃ
വിനിർജേയ പാണ്ഡവാനാം അഭവദ് ഭരതർഷഭ
32 കർേണാ ഽപ്യ് ആവിഷ്ട ചിത്താത്മാ നരകസ്യാന്തർ ആത്മനാ
അർജുനസ്യ വേധ രാം അകേരാത് സ മതിം തദാ
33 സംശപ്തകാശ് ച േത വീരാ രാക്ഷസാവിഷ്ട േചതസഃ
രജസ് തേമാഭ്യാം ആ ാന്താഃ ഫൽഗുനസ്യ വൈധഷിണഃ
34 ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദ്യാശ് ച ദാനവാ ാന്ത േചതസഃ
ന തഥാ പാ പു ാണാം േസ്നഹവേന്താ വിശാം പേത
ന ചാചചേക്ഷ കൈസ്മ ചിദ് ഏതദ് രാജാ സുേയാധനഃ
35 ദുേര്യാധനം നിശാേന്ത ച കർേണാ ൈവകർതേനാ ഽ വീത്
സ്മയന്ന് ഇവാഞ്ജലിം കൃത്വാ പാർഥിവം േഹതുമദ് വചഃ
36 ന മൃേതാ ജയേത ശ ഞ് ജീവൻ ഭ ാണി പശ്യതി
മൃതസ്യ ഭ ാണി കുതഃ കൗരേവയ കുേതാ ജയഃ
ന കാേലാ ഽദ്യ വിഷാദസ്യ ഭയസ്യ മരണസ്യ വാ
37 പരിഷ്വജ്യാ വീച് ൈചനം ഭുജാഭ്യാം സ മഹാഭുജഃ
ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ കിം േശേഷ കസ്മാച് േഛാചസി ശ ഹൻ
ശ ൻ താപ്യ വീേര്യണ സ കഥം മർതും ഇച്ഛസി
38 അഥ വാ േത ഭയം ജാതം ദൃഷ്ട്വാർജുന പരാ മം
സത്യം േത തിജാനാമി വധിഷ്യാമി രേണ ഽർജുനം
39 ഗേത േയാദേശ വർേഷ സേത്യനായുധം ആലേഭ
ആനയിഷ്യാമ്യ് അഹം പാർഥാൻ വശം തവ ജനാധിപ
40 ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണനൈദത്യാനാം വചനാത് തഥാ
ണിപാേതന ചാേന്യഷാം ഉദതിഷ്ഠത് സുേയാധനഃ
ൈദത്യാനാം തദ് വേചാ ത്വാ ഹൃദി കൃത്വാസ്ഥിരാം മതിം
41 തേതാ മനുജശാർദൂേലാ േയാജയാം ആസ വാഹിനീം
രഥനാഗാശ്വകലിലാം പദാതിജനസ ലാം
42 ഗംഗൗഘ തിമാ രാജൻ യാതാ സാ മഹാചമൂഃ
േശ്വതഛൈ ഃ പതാകാഭിശ് ചാമൈരശ് ച സുപാ ൈരഃ
43 രൈഥർ നാൈഗഃ പദാൈതശ് ച ശുശുേഭ ഽതീവ സ ലാ
വ്യേപതാ ഘേന കാേല ദ്യൗർ ഇവാവ്യക്ത ശാരദീ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 22 38

44 ജയാശീർഭിർ ദ്വിേജൈ സ് തു യമാേനാ ഽധിരാജവത്
ഗൃഹ്ണന്ന് അഞ്ജലിമാലാശ് ച ധാർതരാേ ാ ജനാധിപഃ
45 സുേയാധേനാ യയാവ് അേ ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
കർേണന സാർധം രാേജ സൗബേലന ച േദവിനാ
46 ദുഃശാസനാദയശ് ചാസ്യ ാതരഃ സർവ ഏവ േത
ഭൂരി വാഃ േസാമദേത്താ മഹാരാജശ് ച ബാ ികഃ
47 രൈഥർ നാനാവിധാകാൈരർ ഹൈയർ ഗജവൈരസ് തഥാ
യാന്തം നൃപ സിംഹം തം അനുജ ഃ കുരൂദ്വഹാഃ
കാേലനാൽേപന രാജംസ് േത വിവിശുഃ സ്വപുരം തദാ
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അധ്യായം 241

1 [ജനം]
വസമാേനഷു പാർേഥഷു വേന തസ്മിൻ മഹാത്മസു
ധാർതരാ ാ മേഹഷ്വാസാഃ കിം അകുർവന്ത സത്തമ
2 കർേണാ ൈവകർതനശ് ചാപി ശകുനിശ് ച മഹാബലഃ
ഭീഷ്മേ ാണകൃപാശ് ൈചവ തൻ േമ ശംസിതും അർഹസി
3 [ൈവ]
ഏവംഗേതഷു പാർേഥഷു വിസൃേഷ്ട ച സുേയാധേന
ആഗേത ഹാസ്തിനപുരം േമാക്ഷിേത പാ നന്ദൈനഃ
ഭീേഷ്മാ ഽ വീൻ മഹാരാജ ധാർതരാ ം ഇദം വചഃ
4 ഉക്തം താത മയാ പൂർവം ഗച്ഛതസ് േത തേപാവനം
ഗമനം േമ ന രുചിതം തവ തൻ ന കൃതം ച േത
5 തതഃ ാപ്തം ത്വയാ വീര ഹണം ശ ഭിർ ബലാത്
േമാക്ഷിതശ് ചാസി ധർമൈജ്ഞഃ പാണ്ഡൈവർ ന ച ലജ്ജേസ
6 ത്യക്ഷം തവ ഗാന്ധാേര സൈസന്യസ്യ വിശാം പേത
സൂതപുേ ാ ഽപയാദ് ഭീേതാ ഗന്ധർവാണാം തദാ രണാത്
േ ാശതസ് തവ രാേജ സൈസന്യസ്യ നൃപാത്മജ
7 ദൃഷ്ടസ് േത വി മശ് ൈചവ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
കർണസ്യ ച മഹാബാേഹാ സൂതപു സ്യ ദുർമേതഃ
8 ന ചാപി പാദഭാക് കർണഃ പാണ്ഡവാനാം നൃേപാത്തമ
ധനുർേവേദ ച ശൗേര്യ ച ധർേമ വാ ധർമവത്സല
9 തസ്യ േത ഽഹം ക്ഷമം മേന്യ പാണ്ഡൈവസ് ൈതർ മഹാത്മഭിഃ
സന്ധിം സന്ധിവിദാം േ ഷ്ഠ കുലസ്യാസ്യ വിവൃദ്ധേയ
10 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭീേഷ്മണ ധാർതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
ഹസ്യ സഹസാ രാജൻ വി തേസ്ഥസസൗബലഃ
11 തം തു സ്ഥിതം ആജ്ഞായ കർണ ദുഃശാസനാദയഃ
അനുജ ർ മേഹഷ്വാസാ ധാർതരാ ം മഹാബലം
12 താംസ് തു സ സ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
ലജ്ജയാ ീഡിേതാ രാജഞ് ജഗാമ സ്വം നിേവശനം
13 ഗേത ഭീേഷ്മ മരാ രാജധാർതരാേ ാ ജനാധിപഃ
പുനർ ആഗമ്യ തം േദശം അമ യത മ ിഭിഃ
14 കിം അസ്മാകം ഭേവച് േ േയാ കിം കാര്യം അവശിഷ്യേത
കഥം നു സുകൃതം ച സ്യാൻ മ യാം ആസ ഭാരത
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15 [കണ]
ദുേര്യാധന നിേബാേധദം യത് ത്വാ വക്ഷ്യാമി കൗരവ
ത്വാ ച തത് തഥാ സർവം കർതും അർഹസ്യ് അരിന്ദമ

16 തവാദ്യ പൃഥിവീ വീര നിഃസപത്നാ നൃേപാത്തമ
താം പാലയ യഥാ ശേ ാ ഹതശ ർ മഹാമനാഃ
17 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന കർണം രാജാ വീത് പുനഃ
ന കിം ചിദ് ദുർലഭം തസ്യ യസ്യ ത്വം പുരുഷർഷഭ
18 സഹായശ് ചാനുരക്തശ് ച മദർഥം ച സമുദ്യതഃ
അഭി ായസ് തു േമ കശ് ചിത് തം ൈവ ശൃണു യഥാതഥം
19 രാജസൂയം പാണ്ഡവസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തുവരം തദാ
മമ ഹാ സമുത്പന്നാ താം സമ്പാദയ സൂജത
20 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കർേണാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
തവാദ്യ പൃഥിവീപാലാ വശ്യാഃ സർേവ നൃേപാത്തമ
21 ആഹൂയന്താം ദ്വിജ വരാഃ സംഭാരാശ് ച യഥാവിധി
സം ിയന്താം കുരുേ ഷ്ഠ യേജ്ഞാപകരണാനി ച
22 ഋത്വിജശ് ച സമാഹൂതാ യേഥാക്തം േവദപാരഗാഃ
ിയാം കുർവ േത രാജൻ യഥാശാ ം അരിന്ദമ
23 ബഹ്വ് അന്നപാനസംയുക്തഃ സുസമൃദ്ധഗുനാന്വിതഃ
വർതതാം മഹായജ്ഞസ് തവാപി ഭരതർഷഭ
24 ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന ധാർതരാേഷ്ടാ വിശാം പേത
പുേരാഹിതം സമാനായ്യ ഇദം വചനം അ വീത്
25 രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം സമാപ്തവരദക്ഷിണം
ആഹര ത്വം മമ കൃേത യഥാന്യായം യഥാ മം
26 സ ഏവം ഉേക്താ നൃപതിം ഉവാച ദ്വിജപുംഗവഃ
ന സ ശക്യഃ തുേ േഷ്ഠാ ജീവമാേന യുധിഷ്ഠിേര
ആഹർതും കൗരവേ ഷ്ഠ കുേല തവ നൃേപാത്തമ
27 ദീർഘായുർ ജീവതി ച ൈവ ധൃതരാ ഃ പിതാ തവ
അതശ് ചാപി വിരുദ്ധസ് േത തുർ ഏഷ നൃേപാത്തമ
28 അസ്തി ത്വ് അന്യൻ മഹത് സ ം രാജസൂയ സമം േഭാ
േതന ത്വം യജ രാേജ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
29 യ ഇേമ പൃഥിവീപാലാഃ കരദാസ് തവ പാർഥിവ
േത കരാൻ സ യച്ഛ സുവർണം ച കൃതാകൃതം
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30 േതന േത ിയതാം അദ്യ ലാംഗലം നൃപസത്തമ
യജ്ഞവാടസ്യ േത ഭൂമിഃ കൃഷ്യതാം േതന ഭാരത
31 ത യേജ്ഞാ നൃപേ ഷ്ഠ ഭൂതാന്നഃ സുസം തഃ
വർതതാം യഥാന്യായം സർവേതാ ഹ്യ് അനിവാരിതഃ
32 ഏഷ േത ൈവഷ്ണേവാ നാമയജ്ഞഃ സത്പുരുേഷാചിതഃ
ഏേതന േനഷ്ടവാൻ കശ് ചിദ് ഋേത വി ം പുരാതനം
33 രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം ർധത്യ് ഏഷ മഹാ തുഃ
അസ്മാകം േരാചേത ൈചവ േ േയാ ച തവ ഭാരത
അവിഘ്ന ച ഭേവദ് ഏഷ സഫലാ സ്യാത് ഹാ തവ
34 ഏവം ഉക്തസ് തു ൈതർ വിൈ ർ ധാർതരാേ ാ മഹീപതിഃ
കർണം ച സൗബലം ൈചവ ാതൄംശ് ൈചേവദം അ വീത്
35 േരാചേത േമ വേചാ കൃത്സ്നം ാഹ്മണാനാം ന സംശയഃ
േരാചേത യദി യുഷ്മാകം തൻ മാ ത മാചിരം
36 ഏവം ഉക്താസ് തു േത സർേവ തേഥത്യ് ഊചുർ നരാധിപം
സന്ദിേദശ തേതാ രാജാ വ്യാപാരസ്ഥാൻ യഥാ മം
37 ഹലസ്യ കരേണ ചാപി വ്യാദിഷ്ടാഃ സർവശിൽപിനഃ
യേഥാക്തം ച നൃപേ ഷ്ഠ കൃതം സർവം യഥാ മം
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അധ്യായം 242

1 [ൈവ]
തതസ് തു ശിൽപിനഃ സർേവ അമാത്യ വരാശ് ച ഹ
വിദുരശ് ച മഹാ ാേജ്ഞാ ധാർതരാേ ന്യേവദയത്
2 സജ്ജം തുവരം രാജൻ കാല ാപ്തം ച ഭാരത
സൗവർണം ച കൃതം ദിവ്യം ലാംഗലം സുമഹാധനം
3 ഏതച് ത്വാ നൃപേ േഷ്ഠാ ധാർതരാേ ാ വിശാം പേത
ആജ്ഞാപയാം ആസ നൃപഃ തുരാജ വർതനം
4 തതഃ വവൃേത യജ്ഞഃ ഭൂതാന്നഃ സുസം തഃ
ദീക്ഷിതശ് ചാപി ഗാന്ധാരിർ യഥാ ശാസ്തം യഥാ മം
5 ഹൃേഷ്ടാ ധൃതരാേ ാ ഽഭൂദ് വിദുരശ് ച മഹായശാഃ
ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപഃ കർേണാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
6 നിമ ണാർഥം ദൂതാംശ് ച േ ഷയാം ആസ ശീ ഗാൻ
പാർഥിവാനാം ച രാേജ ാഹ്മണാനാം തൈഥവ ച
േത യാതാ യേഥാദ്ദിഷ്ടം ദൂതാസ് ത്വരിതവാഹനാഃ
7 ത കം ചിത് യാതം തു ദൂതം ദുഃശാസേനാ ഽ വീത്
ഗച്ഛ ൈദ്വതവനം ശീ ം പാണ്ഡവാൻ പാപപൂരുഷാൻ
നിമ യ യഥാന്യായം വി ാംസ് തസ്മിൻ മഹാവേന
8 സ ഗത്വാ പാണ്ഡവാവാസം ഉവാചാഭി ണമ്യ താൻ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ യജേത നൃപസത്തമഃ
9 സ്വവീര്യാർജിതം അർഥൗഘം അവാപ്യ കുരുനന്ദനഃ
ത ഗച്ഛന്തി രാജാേനാ ാഹ്മണാശ് ച തതസ് തതഃ
10 അഹം തു േ ഷിേതാ രാജൻ കൗരേവണ മഹാത്മനാ
ആമ യതി േവാ രാജാ ധാർതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
മേനാ ഽഭിലഷിതം രാജ്ഞസ് തം തും ം അർഹഥ
11 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ തച് ത്വാ ദൂത ഭാഷിതം
അ വീൻ നൃപശാർദൂേലാ ദിഷ്ട്യാ രാജാ സുേയാധനഃ
യജേത തുമുേഖ്യന പൂർേവഷാം കീർതിവർധനഃ
12 വയം അപ്യ് ഉപയാസ്യാേമാ ന ത്വ് ഇദാനീം കഥം ചന
സമയഃ പരിപാേല്യാ േനാ യാവദ് വർഷം േയാദശം
13 ൈത്വതദ് ധർമരാജസ്യ ഭീേമാ വചനം അ വീത്
തദാ തു നൃപതിർ ഗന്താ ധമ രാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 അ ശ ദീേപ്ത ഽഗ്നൗ യദാ തം പാതയിഷ്യതി
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വർഷാത് േയാദശാദ് ഊർധ്വം രണസേ നരാധിപഃ
15 യദാ േ ാധഹവിർ േമാക്താ ധാർതരാേ ഷു പാണ്ഡവഃ
ആഗന്താരസ് തദാ േസ്മതി വാച്യസ് േത സ സുേയാധനഃ
16 േശഷാസ് തു പാണ്ഡവാ രാജൻ ൈനേവാചുഃ കിം ചിദ് അ ിയം
ദൂതശ് ചാപി യഥാവൃത്തം ധാർതരാേ ന്യേവദയത്
17 അഥാജ ർ നരേ ഷ്ഠാ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
ാഹ്മണാശ് ച മഹാഭാഗാ ധാർതരാ പുരം തി

18 േത ത്വ് അർചിതാ യഥാശാ ം യഥാ വർണം യഥാ മം
മുദാ പരമയാ യുക്താഃ ീത്യാ ചാപി നേരശ്വര
19 ധൃതരാേ ാ ഽപി രാേജ സംവൃതഃ സർവകൗരൈവഃ
ഹർേഷണ മഹതാ യുേക്താ വിദുരം ത്യഭാഷത
20 യഥാസുഖീ ജനഃ സർവഃ ക്ഷത്തഃ സ്യാദ് അന്നസംയുതഃ
തുേഷ്യച് ച യജ്ഞസദേന തഥാ ക്ഷി ം വിധീയതാം
21 വിദുരസ് ത്വ് ഏവം ആജ്ഞപ്തഃ സർവവർണാൻ അരിന്ദമ
യഥാ മാണേതാ വിദ്വാൻ പൂജയാം ആസ ധർമവിത്
22 ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാന്ന പാേനന മാൈല്യശ് ചാപി സുഗന്ധിഭിഃ
വാേസാഭിർ വിവിൈധശ് ൈചവ േയാജയാം ആസഹൃഷ്ടവത്
23 കൃത്വാ ഹ്യ് അവഭൃഥം വീേരാ യഥാശാ ം യഥാ മം
സാന്ത്വയിത്വാ ച രാേജേ ാ ദത്ത്വാ ച വിവിധം വസു
വിസർജയാം ആസ നൃപാൻ ാഹ്മണാംശ് ച സഹ ശഃ
24 വിസർജയിത്വാ സ നൃപാൻ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
വിേവശ ഹാസ്തിനപുരം സഹിതഃ കർണ സൗബൈലഃ
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അധ്യായം 243

1 [ൈവ]
വിശന്തം മഹാരാജ സൂതാസ് തു വുർ അച തം
ജനാശ് ചാപി മേഹഷ്വാസം തു വൂ രാജസത്തമം
2 ലാൈജശ് ചന്ദനചൂർൈണശ് ചാപ്യ് അവകീര്യ ജനാസ് തദാ
ഊചുർ ദിഷ്ട്യാ നൃപാവിഘ്നാത് സമാേപ്താ ഽയം തുസ് തവ
3 അപേര ത്വ് അ വംസ് ത വാതികാസ് തം മഹീപതിം
യുധിഷ്ഠിരസ്യ യേജ്ഞന ന സേമാ ഹ്യ് ഏഷ തു തുഃ
ൈനവ തസ്യ േതാർ ഏഷ കലാം അർഹതി േഷാഡശീം
4 ഏവം ത ാ വൻ േക ചിദ് വാതികാസ് തം നേരശ്വരം
സുഹൃദസ് ത്വ് അ വംസ് ത അതി സർവാൻ അയം തുഃ
5 യയാതിർ നഹുഷശ് ചാപി മാന്ധാതാ ഭരതസ് തഥാ
തും ഏനം സമാഹൃത്യ പൂതാഃ സർേവ ദിവം ഗതാഃ
6 ഏതാ വാചഃ ശുഭാഃ ശൃണ്വൻ സുഹൃദാം ഭരതർഷഭ
വിേവശ പുരം ഹൃഷ്ടഃ സ്വേവശ്മ ച നരാധിപഃ
7 അഭിവാദ്യ തതഃ പാദൗ മാതാപിേ ാർ വിശാം പേത
ഭീഷ്മേ ാണപൃപാണാം ച വിദുരസ്യ ച ധീമതഃ
8 അഭിവാദിതഃ കനീേയാഭിർ ാതൃഭിർ ാതൃവത്സലഃ
നിഷസാദാസേന മുേഖ്യ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
9 തം ഉത്ഥായ മഹാരാജ സൂതപുേ ാ ഽ വീദ് വചഃ
ദിഷ്ട്യാ േത ഭരതേ ഷ്ഠ സമാേപ്താ ഽയം മഹാ തുഃ
10 ഹേതഷു യുധി പാർേഥഷു രാജസൂേയ തഥാ ത്വയാ
ആഹൃേത ഽഹം നരേ ഷ്ഠ ത്വാം സഭാജയിതാ പുനഃ
11 തം അ വീൻ മഹാരാേജാ ധാർതരാേ ാ മഹായശഃ
സത്യം ഏതത് ത്വയാ വീര പാണ്ഡേവഷു ദുരാത്മസു
12 നിഹേതഷു നരേ ഷ്ഠ ാേപ്ത ചാപി മഹാ തൗ
രാജസൂേയ പുനർ വീര ത്വം മാം സംവർധയിഷ്യസി
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാ ാജ്ഞഃ കർണം ആ ിഷ്യ ഭാരത
രാജസൂയം തുേ ഷ്ഠം ചിന്തയാം ആസ കൗരവഃ
14 േസാ ഽ വീത് സുഹൃദശ് ചാപി പാർശ്വസ്ഥാൻ നൃപസത്തമഃ
കദാ തു തം തുവരം രാജസൂയം മഹാധനം
നിഹത്യ പാണ്ഡവാൻ സർവാൻആഹരിഷ്യാമി കൗരവാഃ
15 തം അ വീത് തദാ കർണഃ ശൃണു േമ രാജകുഞ്ജര
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പാദൗ ന ധാവേയ താവദ് യാവൻ ന നിഹേതാ ഽർജുനഃ
16 അേഥാത് ഷ്ടം മേഹഷ്വാൈസർ ധാർതരാൈ ർ മഹാരൈഥഃ
തിജ്ഞാേത ഫൽഗുനസ്യ വേധ കർേണന സംയുേഗ
വിജിതാംശ് ചാപ്യ് അമന്യന്ത പാണ്ഡവാൻ ധൃതരാ ജാഃ
17 ദുേര്യാധേനാ ഽപി രാേജ വിസൃജ്യ നരപുംഗവാൻ
വിേവശ ഗൃഹം ീമാൻ യഥാ ൈച രഥം ഭുഃ
േത ഽപി സർേവ മേഹഷ്വാസാ ജ ർ േവശ്മാനി ഭാരത
18 പാണ്ഡവാശ് ച മേഹഷ്വാസാ ദൂതവാക്യ േചാദിതാഃ
ചിന്തയന്തസ് തം ഏവാഥം നാലഭന്ത സുഖം ക്വ ചിത്
19 ഭൂേയാ ച ചാൈര രാേജ വൃത്തിർ ഉപപാദിതാ
തിജ്ഞാ സൂതപു സ്യ വിജയസ്യ വധം തി
20 ഏതച് ത്വാ ധർമസുതഃ സമുദ്വിേഗ്നാ നരാധിപ
അേഭദ്യകവചം മത്വാ കർണം അദ്ഭുതവി മം
അനുസ്മരംശ് ച സേങ്ക്ലശാൻ ന ശാന്തിം ഉപയാതി സഃ
21 തസ്യ ചിന്താപരീതസ്യ ബുദ്ധിജേജ്ഞ മഹാത്മനഃ
ബഹു വ്യാലമൃഗാകീർണം ത്യ ം ൈദ്വതവനം വനം
22 ധാർതരാേ ാ ഽപി നൃപതിഃ ശശാസ വസുന്ധരാം
ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വീൈരർ ഭീഷ്മേ ാണകൃൈപസ് തഥാ
23 സംഗമ്യ സൂതപുേ ണ കർേണനാഹവ േശാഭിനാ
ദുേര്യാധനഃ ിേയ നിത്യം വർതമാേനാ മഹീപതിഃ
പൂജയാം ആസ വിേ ാൻ തുഭിർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
24 ാതൄണാം ച ിയം രാജൻ സ ചകാര പരന്തപഃ
നിശ്ചിത്യ മനസാ വീേരാ ദത്തഭുക്തഫലം ധനം
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അധ്യായം 244

1 [ജനം]
ദുേര്യാധനം േമാചയിത്വാ പാ പു ാ മഹാബലാഃ
കിം അകാർഷുർ വേന തസ്മിംസ് തൻ മമാഖ്യാതും അർഹസി
2 [ൈവ]
തതഃ ശയാനം കൗേന്തയം രാ ൗ ൈദ്വതവേന മൃഗാഃ
സ്വപ്നാേന്ത ദർശയാം ആസുർ ബാഷ്പകണ്ഠാ യുധിഷ്ഠിരം
3 താൻ അ വീത് സ രാേജേ ാ േവപമാനാൻ കൃതാഞ്ജലീൻ
ത യദ് വ കാമാഃ സ്ഥ േക ഭവന്തഃ കിം ഇഷ്യേത

4 ഏവം ഉക്താഃ പാണ്ഡേവന കൗേന്തേയന യശസ്വിനാ
ത്യ വൻ മൃഗാസ് ത ഹതേശഷാ യുധിഷ്ഠിരം
5 വയം മൃഗാ ൈദ്വതവേന ഹതശിഷ്ടാഃ സ്മ ഭാരത
േനാത്സീേദമ മഹാരാജ ിയതാം വാസപര്യയഃ
6 ഭവേന്താ ാതരഃ ശൂരാഃ സർവ ഏവാ േകാവിദാഃ
കുലാന്യ് അൽപാവശിഷ്ടാനി കൃതവേന്താ വനൗകസാം
7 ബീജഭൂതാ വയം േക ചിദ് അവശിഷ്ടാ മഹാമേത
വിവർേധമഹി രാേജ സാദാത് േത യുധിഷ്ഠിര
8 താൻ േവപമാനാൻ വി സ്താൻ ബീജമാ ാവേശഷിതാൻ
മൃഗാൻ ദൃഷ്ട്വാ സുദുഃഖാർേതാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
9 താംസ് തേഥത്യ് അ വീദ് രാജാ സർവഭൂതഹിേത രതഃ
തഥ്യം ഭവേന്താ വേത കരിഷ്യാമി ച തത് തഥാ
10 ഇത്യ് ഏവം തിബുദ്ധഃ സ രാ ്യേന്ത രാജസത്തമഃ
അ വീത് സഹിതാൻ ാതൄൻ ദയാപേന്നാ മൃഗാൻ തി
11 ഉേക്താ രാ ൗ മൃൈഗർ അസ്മി സ്വപ്നാേന്ത ഹതേശഷിൈതഃ
തനു ഭൂതാഃ സ്മ ഭ ം േത ദയാ നഃ ിയതാം ഇതി
12 േത സത്യം ആഹുഃ കർതവ്യാ ദയാസ്മാഭിർ വനൗകസാം
സാഷ്ട മാസം ഹി േനാ വർഷം യദ് ഏനാൻ ഉപയുഞ്ജ്മേഹ
13 പുനർ ബഹുമൃഗം രമ്യം കാമ്യകം കാനേനാത്തമം
മരു ഭൂേമഃ ശിേരാ ഖ്യാതം തൃണബി സേരാ തി
തേ മാ വസതീഃ ശിഷ്ടാ വിഹരേന്താ രേമമഹി
14 തതസ് േത പാണ്ഡവാഃ ശീ ം യയുർ ധർമേകാവിദാഃ
ാഹ്മൈണഃ സഹിതാ രാജൻ േയ ച ത സേഹാഷിതാഃ

ഇ േസനാദിഭിശ് ൈചവ േ ൈഷ്യർ അനുഗതാസ് തദാ
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15 േത യാത്വാനുസൃൈതർ മാർൈഗഃ സ്വൈന്നഃ ശുചി ജലാന്വിൈതഃ
ദദൃശുഃ കാമ്യകം പുണ്യം ആ മം താപസായുതം
16 വിവിശുസ് േത സ്മ കൗരവ്യാ വൃതാ വി ർഷൈഭർ തദാ
തദ് വനം ഭരതേ ഷ്ഠാഃ സ്വർഗം സുകൃതിേനാ യഥാ
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അധ്യായം 245

1 [ൈവ]
വേന നിവസതാം േതഷാം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
വർഷാണ്യ് ഏകാദശാതീയുഃ കൃേ ണ ഭരതർഷഭ
2 ഫലമൂലാശനാസ് േത ഹി സുഖാർഹാ ദുഃഖം ഉത്തമം
ാപ്തകാലം അനുധ്യാന്തഃ േസഹുർ ഉത്തമപൂരുഷാഃ
3 യുധിഷ്ഠിരസ് തു രാജർഷിർ ആത്മകർമാപരാധജം
ചിന്തയൻ സ മഹാബാഹുർ ാതൄണാം ദുഃഖം ഉത്തമം
4 ന സുഷ്വാപ സുഖം രാജാ ഹൃദി ശൈല്യർ ഇവാർപിൈതഃ
ദൗരാത്മ്യം അനുപശ്യംസ് തത് കാേല ദ േതാദ്ഭവസ്യ ഹി
5 സംസ്മരൻ പരുഷാ വാചഃ സൂതപു സ്യ പാണ്ഡവഃ
നിഃശ്വാസപരേമാ ദീേനാ ബി ത് േകാപവിഷം മഹത്
6 അർജുേനാ യമജൗ േചാഭൗ ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
സ ച ഭീേമാ മഹാേതജാഃ സർേവഷാം ഉത്തേമാ ബലീ
യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷന്തഃ േസഹുർ ദുഃഖം അനുത്തമം
7 അവശിഷ്ടം അൽപകാലം മന്വാനാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
വപുർ അന്യദ് ഇവാകാർഷുർ ഉത്സാഹാമർശ േചഷ്ടിൈതഃ
8 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
ആജഗാമ മഹാേയാഗീ പാണ്ഡവാൻ അവേലാകകഃ
9 തം ആഗതം അഭിേ ക്ഷ്യ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ത ദ്ഗമ്യ മഹാത്മാനം ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
10 തം ആസീനം ഉപാസീനഃ ശു ഷുർ നിയേത ിയഃ
േതാഷയൻ ണിപാേതന വ്യാസം പാണ്ഡവനന്ദനഃ
11 താൻ അേവക്ഷ്യ കൃശാൻ പൗ ാൻ വേന വേന്യന ജീവതഃ
മഹർഷിർ അനുകമ്പാർഥം അ വീദ് ബാഷ്പഗദ്ഗദം
12 യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ ശൃണു ധർമഭൃതാം വര
നാതപ്ത തപസഃ പു ാ വന്തി മഹത് സുഖം
13 സുഖദുഃേഖ ഹി പുരുഷഃ പര്യാേയേണാപേസവേത
നാത്യന്തം അസുഖം കശ് ചിത് ാേപ്നാതി പുരുഷർഷഭ
14 ജ്ഞാവാംസ് ത്വ് ഏവ പുരുഷഃ സംയുക്തഃ പരയാ ധിയാ
ഉദയാസ്തമയേജ്ഞാ ഹി ന േശാചതി ന ഹൃഷ്യതി
15 സുഖം ആപതിതം േസേവദ് ദുഃഖം ആപതിതം സേഹത്
കാല ാപ്തം ഉപാസീത സസ്യാനാം ഇവ കർഷകഃ
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16 തപേസാ ഹി പരം നാസ്തി തപസാ വിന്ദേത മഹത്
നാസാധ്യം തപസഃ കിം ചിദ് ഇതി ബുധ്യസ്വ ഭാരത
17 സത്യം ആർജവം അേ ാധഃ സംവിഭാേഗാ ദമഃ ശമഃ
അനസൂയാ വിഹിംസാ ച ശൗചം ഇ ിയസംയമഃ
സാധനാനി മഹാരാജ നരാണാം പുണ്യകർമണാം
18 അധർമരുചേയാ മൂഢാസ് തിര്യഗ്ഗതിപരായണാഃ
കൃ ാം േയാനിം അനു ാപ്യ ന സുഖം വിന്ദേത ജനാഃ
19 ഇഹ യത് ിയേത കർമ തത്പരേ ാപഭുജ്യേത
തസ്മാച് ഛരീരം യുഞ്ജീത തപസാ നിയേമന ച
20 യഥാശക്തി യേച്ഛച് ച സ ജ്യാഭി ണമ്യ ച
കാേല പാേ ച ഹൃഷ്ടാത്മാ രാജൻ വിഗതമത്സരഃ
21 സത്യവാദീ ലേഭതായുർ അനായാസം അഥാർജവീ
അേ ാധേനാ ഽനസൂയശ് ച നിർവൃതിം ലഭേത പരാം
22 ദാന്തഃ ശമ പരഃ ശശ്വത് പരിേ ശം ന വിന്ദതി
ന ച തപ്യതി ദാന്താത്മാ ദൃഷ്ട്വാ പരഗതാം ിയം
23 സംവിഭക്താ ച ദാതാ ച േഭാഗവാൻ സുഖവാൻ നരഃ
ഭവത്യ് അഹിംസകശ് ൈചവ പരമാേരാഗ്യം അ േത
24 മാന്യാൻ മാനയിതാ ജന്മ കുേല മഹതി വിന്ദതി
വ്യസൈനർ ന തു സംേയാഗം ാേപ്നാതി വിജിേത ിയഃ
25 ശുഭാനുശയ ബുദ്ധിർ ഹി സംയുക്തഃ കാലധർമണാ
ാദുർഭവതി തദ് േയാഗാത് കല്യാണ മതിർ ഏവ സഃ
26 [യ്]
ഭഗവൻ ദാനധർമാണം തപേസാ വാ മഹാമുേന
കിം സ്വിദ് ബഹുഗുണം േ ത്യ കിം വാ ദുഷ്കരം ഉച്യേത
27 [വ്യാസ]
ദാനാൻ ന ദുഷ്കരതരം പൃഥിവ്യാം അസ്തി കിം ചന
അർേഥ ഹി മഹതീ തൃഷ്ണാ സ ച ദുഃേഖന ലഭ്യേത
28 പരിത്യജ്യ രിയാൻ ാകാൻ ധർമാർഥം ഹി മഹാഹവം
വിശന്തി നരാ വീരാഃ സമു ം അടവീം തഥാ
29 കൃഷിേഗാരക്ഷ്യം ഇത്യ് ഏേക തിപദ്യന്തി മാനവാഃ
പുരുഷാഃ േ ഷ്യതാം ഏേക നിർഗച്ഛന്തി ധനാർഥിനഃ
30 തസ്യ ദുഃഖാർജിതൈസ്യവം പരിത്യാഗഃ സുദുഷ്കരഃ
ന ദുഷ്കരതരം ദാനാത് തസ്മാദ് ദാനം മതം മമ
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31 വിേശഷസ് ത്വ് അ വിേജ്ഞേയാ ന്യാേയേനാപാർജിതം ധനം
പാേ േദേശ ച കാേല ച സാധുഭ്യഃ തിപാദേയത്
32 അന്യായ സമുപാേത്തന ദാനധർേമാ ധേനന യഃ
ിയേത ന സ കർതാരം ായേത മഹേതാ ഭയാത്
33 പാേ ദാനം സ്വൽപം അപി കാേല ദത്തം യുധിഷ്ഠിര
മനസാ സുവിശുേദ്ധന േ ത്യാനന്ത ഫലം തം
34 അതാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ീഹി േ ാണ പരിത്യാഗാദ് യത് ഫലം ാപ മുദ്ഗലഃ
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അധ്യായം 246

1 [യ്]
ീഹിേ ാണഃ പരിത്യക്തഃ കഥം േതന മഹാത്മനാ
കൈസ്മ ദത്തശ് ച ഭഗവൻ വിധിനാ േകന ചാത്ഥ േമ
2 ത്യക്ഷധർമാ ഭഗവാൻ യസ്യ തുേഷ്ടാ ഹി കർമഭിഃ
സഫലം തസ്യ ജന്മാഹം മേന്യ സദ്ധർമചാരിണഃ
3 [വ്യാസ]
ശിേലാഞ്ഛ വൃത്തിർ ധർമാത്മാ മുദ്ഗലഃ സംശിത തഃ
ആസീദ് രാജൻ കുരുേക്ഷേ സത്യവാഗ് അനസൂയകഃ
4 അതിഥി തീ ിയാവാംശ് ച കാേപാതീം വൃത്തിം ആസ്ഥിതഃ
സ ം ഇഷ്ടീ കൃതം നാമ സമുപാേസ്ത മഹാതപാഃ
5 സപു ദാേരാ ഹി മുനിഃ പക്ഷാഹാേരാ ബഭൂവ സഃ
കേപാത വൃത്ത്യാ പേക്ഷണ ീഹി േ ാണം ഉപാർജയത്
6 ദർശം ച പൗർണമാസം ച കുർവൻ വിഗതമത്സരഃ
േദവതാതിഥിേശേഷണ കുരുേത േദഹയാപനം
7 തേസ്യ ഃ സഹിേതാ േദൈവഃ സാക്ഷാത് ിഭുവേണശ്വരഃ
പത്യഗൃഹ്ണാൻ മഹാരാജ ഭാഗം പർവണി പർവണി
8 സ പർവകാലം കൃത്വാ തു മുനിവൃത്ത്യാ സമന്വിതഃ
അതിഥിേഭ്യാ ദദാവ് അന്നം ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
9 ീഹി േ ാണസ്യ തദ് അേഹാ ദദേതാ ഽന്നം മഹാത്മനഃ
ശിഷ്ടം മാത്സര്യ ഹീനസ്യ വർധത്യ് അതിഥിദർശനാത്
10 തച് ഛതാന്യ് അപി ബുഞ്ജന്തി ാഹ്മണാനാം മനീഷിണാം
മുേനസ് ത്യാഗവിശുദ്ധ്യാ തു തദന്നം വൃദ്ധിം ഋച്ഛതി
11 തം തു ശു ാവ ധർമിഷ്ഠം മുദ്ഗലം സംശിത തം
ദുർവാസാ നൃപ ദിഗ് വാസാസ് തം അഥാഭ്യാജഗാമ ഹ
12 ബി ച് ചാനിയതം േവഷം ഉന്മത്ത ഇവ പാണ്ഡവ
വികചഃ പരുഷാ വാേചാ വ്യാഹരൻ വിവിധാ മുനിഃ
13 അഭിഗമ്യാഥ തം വി ം ഉവാച മുനിസത്തമഃ
അന്നാർഥിനം അനു ാപ്തം വിദ്ധി മാം മുനിസത്തമ
14 സ്വാഗതം േത ഽസ്ത്വ് ഇതി മുനിം മുദ്ഗലഃ ത്യഭാഷത
പാദ്യം ആചമനീയം ച തിേവദ്യാന്നം ഉത്തമം
15 ാദാത് സ തപേസാപാത്തം ധിതായാതിഥി തീ
ഉന്മത്തായ പരാം ദ്ധാം ആസ്ഥായ സ ധൃത തഃ
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16 തതസ് തദന്നം രസവത് സ ഏവ ധയാന്വിതഃ
ബുഭുേജ കൃത്സ്നം ഉന്മത്തഃ ാദാത് തൈസ്മ ച മുദ്ഗലഃ
17 ബുക്താ ചാന്നം തതഃ സർവം ഉച്ഛിേഷ്ടനാത്മനസ് തതഃ
അഥാനുലിലിേപ ഽംഗാനി ജഗാമ ച യഥാഗതം
18 ഏവം ദ്വിതീേയ സ ാേപ്ത പർവകാേല മനീഷിണഃ
ആഗമ്യ ബുബ്ഭുേജ സർവം അന്നം ഉേഞ്ഛാപജീവിനഃ
19 നിരാഹാരസ് തു സ മുനിർ ഉഞ്ഛംആർജയേത പുനഃ
ന ൈചനം വി ിയാം േനതും അശകൻ മുദ്ഗലം ധാ
20 ന േ ാേധാ ന ച മാത്സര്യം നാവമാേനാ ന സം മഃ
സപു ദാരം ഉഞ്ഛന്തംആവിേശശ ദ്വിേജാത്തമം
21 തഥാ തം ഉഞ്ഛധർമാണം ദുർവാസാ മുനിസത്തമം
ഉപതേസ്ഥ യഥാകാലം ഷട് കൃത്വഃ കൃതനിശ്ചയഃ
22 ന ചാസ്യ മാനസം കിം ചിദ് വികാരം ദദൃേശ മുനിഃ
ശുദ്ധസത്ത്വസ്യ ശുദ്ധം സ ദദൃേശ നിർമലം മനഃ
23 തം ഉവാച തതഃ ീതഃ സ മുനിർ മുദ്ഗലം തദാ
ത്വത്സേമാ നാസ്തി േലാേക ഽസ്മിൻ ദാതാ മാത്സര്യ വർജിതഃ
24 ദ് ധർമസഞ്ജ്ഞാം ണുദത്യ് ആദേത്തൈധര്യം ഏവ ച
വിഷയാനുസാരിണീ ജിഹ്വാ കർഷത്യ് ഏവ രസാൻ തി
25 ആഹാര ഭവാഃ ാണാ മേനാ ദുർനി ഹം ചലം
മനേസാ േച ിയാണാം ചാപ്യ് ഐകാ ്യം നിശ്ചിതം തപഃ
26 േമേണാപാർജിതം ത്യ ം ദുഃഖം ശുേദ്ധന േചതസാ
തത് സർവം ഭവതാ സാേധാ യഥാവദ് ഉപപാദിതം
27 ീതാഃ േസ്മാ ഽനുഗൃഹീതാശ് ച സേമത്യ ഭവതാ സഹ
ഇ ിയാഭിജേയാ ൈധര്യം സംവിഭാേഗാ ദമഃ ശമഃ
28 ദയാ സത്യം ച ധർമശ് ച ത്വയി സർവം തിഷ്ഠിതം
ജിതാസ് േത കർമഭിർ േലാകാഃ ാേപാ ഽസി പരമാം ഗതിം
29 അേഹാ ദാനം വിഘുഷ്ടം േത സുമഹത് സ്വർഗവാസിഭിഃ
സശരീേരാ ഭവാൻ ഗന്താ സ്വർഗം സുചരിത ത
30 ഇത്യ് ഏവം വദതസ് തസ്യ തദാ ദുർവാസേസാ മുേനഃ
േദവദൂേതാ വിമാേനന മുദ്ഗലം ത പസ്ഥിതഃ
31 ഹംസസാരസയുേക്തന കിങ്കിണീജാലമാലിനാ
കാമേഗന വിചിേ ണ ദിവ്യഗന്ധവതാ തഥാ
32 ഉവാച ൈചനം വി ർഷിം വിമാനം കർമഭിർ ജിതം
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സമുപാേരാഹ സംസിദ്ധിം ാേപ്താ ഽസി പരമാം മുേന
33 തം ഏവം വാദിനം ഋഷിർ േദവദൂതം ഉവാച ഹ
ഇച്ഛാമി ഭവതാ േ ാക്താൻ ഗുണാൻ സ്വർഗനിവാസിനാം
34 േക ഗുണാസ് ത വസതാം കിം തേപാ കശ് ച നിശ്ചയഃ
സ്വർേഗ സ്വർഗസുഖം കിം ച േദാേഷാ വാ േദവദൂതക
35 സതാം സപ്ത വദം മി ം ആഹുഃ സന്തഃ കുേലാചിതാഃ
മി താം ച പുര ത്യ പൃച്ഛാമി ത്വാം അഹം വിേഭാ
36 യദ് അ തഥ്യം പഥ്യം ച തദ് വീഹ്യ് അവിചാരയൻ
ത്വാ തഥാ കരിഷ്യാമി വ്യവസായം ഗിരാ തവ
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അധ്യായം 247

1 [േദവദൂത]
മഹർേഷ ഽകാര്യബുദ്ധിസ് ത്വം യഃ സ്വർഗസുഖം ഉത്തമം
സ ാപ്തം ബഹു മന്തവ്യം വിമൃശസ്യ് അബുേധാ യഥാ
2 ഉപരിഷ്ടാദ് അസൗ േലാേകാ േയാ ഽയം സ്വർ ഇതി സഞ്ജ്ഞിതഃ
ഊർധ്വഗഃ സത്പഥഃ ശശ്വദ് േദവ യാനചേരാ മുേന
3 നാതപ്ത തപസഃ പുംേസാ നാമഹാ യജ്ഞയാജിനഃ
നാനൃതാ നാസ്തികാശ് ൈചവ ത ഗച്ഛന്തി മുദ്ഗല
4 ധർമാത്മാേനാ ജിതാത്മാനഃ ശാന്താ ദാന്താ വിമത്സരാഃ
ദാനധർമരതാഃ പുംസഃ ശൂരാശ് ചാഹതലക്ഷണാഃ
5 ത ഗച്ഛന്തി കർമാ ്യം കൃത്വാ ശമ ദമാത്മകം
േലാകാൻ പുണ്യകൃതാം ഹ്മൻ സദ്ഭിർ ആേസവിതാൻ നൃഭിഃ
6 േദവാഃ സാധ്യാസ് തഥാ വിേശ്വ മരുതശ് ച മഹർഷിഭിഃ
യാമാ ധാമാശ് ച മൗദ്ഗല്യ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
7 ഏഷാം േദവ നികായാനാം പൃഥക്പൃഥഗ് അേനകശഃ
ഭാസ്വന്തഃ കാമസമ്പന്നാ േലാകാസ് േതേജാമയാഃ ശുഭാഃ
8 യസ് ിംശത് സഹ ാണി േയാജനാനാം ഹിരണ്മയഃ
േമരുഃ പർവതരാഡ് യ േദേവാദ്യാനാനി മുദ്ഗല
9 നന്ദനാദീനി പുണ്യാനി വിഹാരാഃ പുണ്യകർമണാം
ന ത്പിപാേസ ന ാനിർ ന ശീേതാഷ്ണഭയം തഥാ
10 ബീഭത്സം അശുഭം വാപി േരാഗാ വാ ത േക ചന
മേനാജ്ഞാഃ സർവേതാ ഗന്ധാഃ സുഖ ർശാശ് ച സർവശഃ
11 ശബ്ദാഃ തിമേനാ ാഹ്യാഃ സർവതസ് ത ൈവ മുേന
ന േശാേകാ ന ജരാ ത നായാസ പരിേദവേന
12ഈദൃശഃ സ മുേന േലാകഃ സ്വകർമഫലേഹതുകഃ
സുകൃൈതസ് ത പുരുഷാഃ സംഭവന്ത്യ് ആത്മകർമഭിഃ
13 ൈതജസാനി ശരീരാണി ഭവന്ത്യ് അേ ാപപദ്യതാം
കർമജാന്യ് ഏവ മൗദ്ഗല്യ ന മാതൃപിതൃജാന്യ് ഉത
14 ന ച േസ്വേദാ ന ദൗർഗന്ധ്യം പുരീഷം മൂ ം ഏവ ച
േതഷാം ന ച രേജാ വ ം ബാധേത ത ൈവ മുേന
15 ന ായന്തി ജസ് േതഷാം ദിവ്യഗന്ധാ മേനാരമാഃ
പര ഹ്യേന്ത വിമാൈനശ് ച ഹ്മന്ന് ഏവംവിധാശ് ച േത
16ഈർഷ്യാ േശാക മാേപതാ േമാഹമാത്സര്യ വർജിതാഃ
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സുഖം സ്വർഗജിതസ് ത വർതയന്തി മഹാമുേന
17 േതഷാം തഥാവിധാനാം തു േലാകാനാം മുനിപുംഗവ
ഉപര്യ് ഉപരി ശ സ്യ േലാകാ ദിവ്യഗുണാന്വിതാഃ
18 പുരസ്താദ് ഹ്മണസ് ത േലാകാസ് േതേജാമയാഃ ശുഭാഃ
യ യാന്ത്യ് ഋഷേയാ ഹ്മൻ പൂതാഃ ൈസ്വഃ കർമഭിഃ ശുൈഭഃ
19 ഋഭേവാ നാമ ത ാേന്യ േദവാനാം അപി േദവതാഃ
േതഷാം േലാകാഃ പരതേര താൻ യജന്തീഹ േദവതാഃ
20 സ്വയ ഭാസ് േത ഭാസ്വേന്താ േലാകാഃ കാമദുഘാഃ പേര
ന േതഷാം ീകൃതസ് താേപാ ന േലാൈകശ്വര്യമത്സരഃ
21 ന വർതയന്ത്യ് ആഹുതിഭിസ് േത നാപ്യ് അമൃതേഭാജനാഃ
തഥാ ദിവ്യശരീരാസ് േത ന ച വി ഹമൂർതയഃ
22 ന ശുേഖ സുഖകാമാശ് ച േദവേദവാഃ സനാതനാഃ
ന കൽപപരിവർേതഷു പരിവർതന്തി േത തഥാ
23 ജരാമൃത ഃ കുതസ് േതഷാം ഹർഷഃ ീതിഃ സുഖം ന ച
ന ദുഃഖം ന സുഖം ചാപി രാഗേദ്വഷൗ കുേതാ മുേന
24 േദവാനാം അപി മൗദ്ഗല്യ കാങ്ക്ഷിതാ സാ ഗതിഃ പരാ
ദു ാപാ പരമാ സിദ്ധിർ അഗമ്യാ കാമേഗാചൈരഃ
25 യ ിംശദ് ഇേമ േലാകാഃ േശഷാ േലാകാ മനീഷിഭിഃ
ഗമ്യേന്ത നിയൈമഃ േ ൈഷ്ഠർ ദാൈനർ വാ വിധിപൂർവൈകഃ
26 േസയം ദാനകൃതാ വ ഷ്ടിർ അ ാപ്താ സുഖാവഹാ
താം ഭുങ്ക്ഷ്വ സുകൃൈതർ ലബ്ധാം തപസാ േദ്യാതിത ഭഃ
27 ഏതത് സ്വർഗസുഖം വി േലാകാ നാനാവിധാസ് തഥാ
ഗുണാഃ സ്വർഗസ്യ േ ാക്താസ് േത േദാഷാൻ അപി നിേബാധ േമ
28 കൃതസ്യ കർമണസ് ത ഭുജ്യേത യത് ഫലം ദിവി
ന ചാന്യത് ിയേത കർമ മൂലേഛേദന ഭുജ്യേത
29 േസാ ഽ േദാേഷാ മമ മതസ് തസ്യാേന്ത പതനം ച യത്
സുഖവ്യാപ്ത മന ാനാം പതനം യച് ച മുദ്ഗല
30 അസേന്താഷഃ പരീതാേപാ ദൃഷ്ട്വാ ദീപ്തതരാഃ ിയഃ
യദ് ഭവത്യ് അവേരസ്ഥാേനസ്ഥിതാനാം തച് ച ദുഷ്കരം
31 സഞ്ജ്ഞാ േമാഹശ് ച പതതാം രജസാ ച ധർഷണം
ാേനഷു ച മാേല്യഷു തതഃ പിപതിേഷാർ ഭയം

32 ആ ഹ്മഭവനാദ് ഏേത േദാഷാ മൗദ്ഗല്യ ദാരുണാഃ
നാകേലാേക സുകൃതിനാം ഗുണാസ് ത്വ് അയുതേശാ നൃണാം
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33 അയം ത്വ് അേന്യാ ഗുനഃ േ ഷ്ഠശ് ച താനാം സ്വർഗേതാ മുേന
ശുഭാനുശയ േയാേഗന മനുേഷ്യഷൂപജായേത
34 ത ാപി സുമഹാഭാഗഃ സുഖഭാഡ് അഭിജായേത
ന േചത് സംബുധ്യേത ത ഗച്ഛത്യ് അധമതാം തതഃ
35 ഇഹ യത് ിയേത കർമ തത്പരേ ാപഭുജ്യേത
കർമഭൂമിർ ഇയം ഹ്മൻ ഫലഭൂമിർ അസൗ മതാ
36 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം യൻ മാം പൃച്ഛസി മുദ്ഗല
തവാനുകമ്പയാ സാേധാ സാധു ഗച്ഛാമ മാചിരം
37 [വ്യാസ]
ഏതച് ത്വാ തു മൗദ്ഗേല്യാ വാക്യം വിമമൃേശ ധിയാ
വിമൃശ്യ ച മുനിേ േഷ്ഠാ േദവദൂതം ഉവാച ഹ
38 േദവദൂത നമസ് േത ഽ ഗച്ഛ താത യഥാസുഖം
മഹാേദാേഷണ േമ കാര്യം ന സ്വർേഗണ സുേഖന വാ
39 പതനം തൻ മഹദ് ദുഃഖം പരിതാപഃ സുദാരുണഃ
സ്വർഗഭാജശ് ച്യവന്തീഹ തസ്മാത് സ്വർഗം ന കാമേയ
40 യ ഗത്വാ ന േശാചന്തി ന വ്യഥന്തി ചലന്തി വാ
തദ് അഹംസ്ഥാനം അത്യന്തം മാർഗയിഷ്യാമി േകവലം
41 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ മുനിർ വാക്യം േദവദൂതം വിസൃജ്യ തം
ശിേലാഞ്ഛ വൃത്തിം ഉ ജ്യ ശമം ആതിഷ്ഠദ് ഉത്തമാം
42 തുല്യനിന്ദാ തിർ ഭൂത്വാ സമേലാഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ
ജ്ഞാനേയാേഗന ശുേദ്ധന ധ്യാനനിേത്യാ ബഭൂവ ഹ
43 ധ്യാനേയാഗാദ് ബലം ലബ്ധ്വാ ാപ്യ ചർദ്ധിം അനുത്തമാം
ജഗാമ ശാശ്വതീം സിദ്ധിം പരാം നിർവാണലക്ഷണാം
44 തസ്മാത് ത്വം അപി കൗേന്തയ ന േശാകം കർതും അർഹസി
രാജ്യാത് സ്ഫീതാത് പരി ഷ്ടസ് തപസാ തദ് അവാപ്സ്യസി
45 സുഖസ്യാനന്തരം ദുഃഖം ദുഃഖസ്യാനന്തരം സുഖം
പര്യാേയേണാപവർതേന്ത നരം േനമിം അരാ ഇവ
46 പിതൃൈപതാമഹം രാജ്യം ാപ്സ്യസ്യ് അമിതവി മ
വർഷാത് േയാദശാദ് ഊർധ്വം േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
47 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ വ്യാസഃ പാണ്ഡവനന്ദനം
ജഗാമ തപേസ ധീമാൻ പുനർ ഏവാ മം തി
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അധ്യായം 248

1 [ൈവ]
തസ്മിൻ ബഹുമൃേഗ ഽരേണ്യ രമമാണാ മഹാരഥാഃ
കാമ്യേക ഭരതേ ഷ്ഠാ വിജ സ് േത യഥാമരാഃ
2 േ ക്ഷമാണാ ബഹുവിധാൻ വേനാേദ്ദശാൻ സമന്തതഃ
യഥർതുകാലരമ്യാശ് ച വനരാജീഃ സുപുഷ്പിതാഃ
3 പാണ്ഡവാ മൃഗയാ ശീലാശ് ചരന്തസ് തൻ മഹാവനം
വിജ ർ ഇ തിമാഃ കം ചിത് കാലം അരിന്ദമാഃ
4 തതസ് േത യൗഗപേദ്യന യയുഃ സർേവ ചതുർദിശം
മൃഗയാം പുരുഷവ്യാ ാ ാഹ്മണാർേഥ പരന്തപാഃ
5 ൗപദീം ആ േമ ന്യസ്യ തൃണബിേന്ദാർ അനുജ്ഞയാ
മഹർേഷർ ദീപ്തതപേസാ ധൗമ്യസ്യ ച പുേരാധസഃ
6 തതസ് തു രാജാ സു നാം വാർദ്ധക്ഷ ിർ മയാ യശാഃ
വിവാഹ കാമഃ ശാേല്വയാൻ യാതഃ േസാ ഽഭവത് തദാ
7 മഹതാ പരിബർേഹണ രാജേയാേഗ്യന സംവൃതഃ
രാജഭിർ ബഹുഭിഃ സാർധം ഉപായാത് കാമ്യകം ച സഃ
8 ത ാപശ്യത് ിയാം ഭാര്യാം പാണ്ഡവാനാം യശസ്വിനാം
തിഷ്ഠന്തീം ആ മദ്വാരി ൗപദീം നിർജേന വേന
9 വി ാജമാനാം വപുഷാ ബി തീം രൂപം ഉത്തമം
ാജയന്തീം വേനാേദ്ദശം നീലാ ം ഇവ വിദ തം
10 അപ്സരാ േദവകന്യാ വാ മായാ വാ േദവനിർമിതാ
ഇതി കൃത്വാഞ്ജലിം സർേവ ദദൃശുസ് താം അനിന്ദിതാം
11 തതഃ സരാജാ സി നാം വാർദ്ധക്ഷ ിർ ജയ ഥഃ
വിസ്മിതസ് താം അനിന്ദ്യാംഗീം ദൃഷ്ട്വാസീദ് ധൃഷ്ടമാനസഃ
12 സ േകാടികാശ്യം രാജാനം അ വീത് കാമേമാഹിതഃ
കസ്യ ത്വ് ഏഷാനവദ്യാംഗീ യദി വാപി ന മാനുഷീ
13 വിവാഹാർേഥാ ന േമ കശ് ചിദ് ഇമാം ദൃഷ്ട്വാതിസുന്ദരീം
ഏതാം ഏവാഹം ആദായ ഗമിഷ്യാമി സ്വം ആലയം
14 ഗച്ഛ ജാനീഹി സൗൈമ്യനാം കസ്യ കാ ച കുേതാ ഽപി വാ
കിമർഥം ആഗതാ സു ർ ഇദം കണ്ടകിതം വനം
15 അപി നാമ വരാേരാഹാ മാം ഏഷാ േലാകസുന്ദരീ
ഭേജദ് അദ്യായതാപാംഗീ സുദതീ തനുമധ്യമാ
16 അപ്യ് അഹം കൃതകാമഃ സ്യാം ഇമാം ാപ്യ വര ിയം
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ഗച്ഛ ജാനീഹി േകാ ന്വ് അസ്യാ നാഥ ഇത്യ് ഏവ േകാടിക
17 സ േകാടികാശ്യസ് തച് ത്വാ രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ
ഉേപത്യ പ ച്ഛ തദാ േ ാഷ്ടാ വ്യാ വധൂം ഇവ
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അധ്യായം 249

1 [േകാടി]
കാ ത്വം കദംബസ്യ വിനമ്യ ശാഖാം; ഏകാ േമ തിഷ്ഠസി േശാഭമാനാ
േദദീപ്യമാനാഗ്നിശിേഖവ നക്തം; േദാധൂയമാനാ പവേനന സു ഃ
2 അതീവ രൂേപണസമന്വിതാ ത്വം; ന ചാപ്യ് അരേണ്യഷു ബിേഭഷി കിം നു
േദവീ നു യക്ഷീ യദി ദാനവീ വാ; വരാപ്സരാ ൈദത്യ വരാംഗനാ വാ
3 വപുഷ്മതീ േവാരഗ രാജകന്യാ; വേനചരീ വാ ക്ഷണദാചര ീ
യദ്യ് ഏവ രാേജ്ഞാ വരുണസ്യ പത്നീ; യമസ്യ േസാമസ്യ ധേനശ്വരസ്യ
4 ധാതുർ വിധാതുഃ സവിതുർ വിേഭാർ വാ; ശ സ്യ വാ ത്വം സദനാത് പന്നാ
ന ഹ്യ് ഏവ നഃ പൃച്ഛസി േയ വയം സ്മ; ന ചാപി ജാനീമ തേവഹ നാഥം
5 വയം ഹി മാനം തവ വർധയന്തഃ; പൃച്ഛാമ ഭേ ഭവം ഭും ച
ആചക്ഷ്വ ബ ംശ് ച പതിം കുലം ച; തേത്ത്വന യച് േചഹ കേരാഷി കാര്യം
6 അഹം തു രാജ്ഞഃ സുരഥസ്യ പുേ ാ; യം േകാടികാേശ്യതി വിദുർ മനുഷ്യാഃ
അസൗ തു യസ് തിഷ്ഠതി കാഞ്ചനാംേഗ; രേഥഹുേതാ ഽഗ്നിശ് ചയേന യൈഥവ
ിഗർതരാജഃ കമലായതാക്ഷി; േക്ഷമങ്കേരാ നാമ സ ഏഷ വീരഃ
7 അസ്മാത് പരസ് ത്വ് ഏഷ മഹാധനുഷ്മാൻ; പു ഃ കുണിന്ദാധിപേതർ വരിഷ്ഠഃ
നിരീക്ഷേത ത്വാം വിപുലായതാംസഃ; സുവിസ്മിതഃ പർവതവാസനിത്യഃ
8 അസൗ തു യഃ പുഷ്കരിണീ സമീേപ; ശ്യാേമാ യുവാ തിഷ്ഠതി ദർശനീയഃ
ഇക്ഷ്വാകുരാജ്ഞഃ സുബലസ്യ പു ഃ; സ ഏഷഹന്താ ദ്വിഷതാം സുഗാ ി
9 യസ്യാനുയാ ം ധ്വജിനഃ യാന്തി; സൗവീരകാ ദ്വാദശ രാജപു ാഃ
േശാണാശ്വയുേക്തഷു രേഥഷു സർേവ; മേഖഷു ദീപ്താ ഇവ ഹവ്യവാഹാഃ
10 അംഗാരകഃ കുഞ്ജരഗുപ്തകശ് ച; ശ ഞ്ജയഃ സഞ്ജയസു വൃദ്ധൗ
ഭങ്കേരാ ഽഥ മേരാ രവിശ് ച; ശൂരഃ താപഃ കുഹരശ് ച നാമ
11 യം ഷട് സഹ ാ രഥിേനാ ഽനുയാന്തി; നാഗാ ഹയാശ് ൈചവ പദാതിനശ്
ച
ജയ േഥാ നാമ യദി തസ് േത; സൗവീരരാജഃ സുഭേഗ സ ഏഷഃ
12 തസ്യാപേര ാതേരാ ഽദീനസത്ത്വാ; ബലാഹകാനീക വിദാരണാധ്യാഃ
സൗവീരവീരാഃ വരാ യുവാേനാ; രാജാനം ഏേത ബലിേനാ ഽനുയാന്തി
13 ഏൈതഃ സഹാൈയർ ഉപയാതി രാജാ; മരുദ്ഗൈണർ ഇ ഇവാഭിഗുപ്തഃ
അജാനതാം ഖ്യാപയ നഃ സുേകശി; കസ്യാസി ഭാര്യാ ദുഹിതാ ച കസ്യ
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അധ്യായം 250

1 [ൈവ]
അഥാ വീദ് ൗപദീ രാജപു ീ; പൃഷ്ടാ ശിബീനാം വേരണ േതൻ അ
അേവക്ഷ്യ മന്ദം വിമുച്യ ശാഖാം; സംഗൃഹ്ണതീ കൗശികം ഉത്തരീയം
2 ബുദ്ധ്യാഭിജാനാമി നേര പു ; ന മാദൃശീ ത്വാം അഭിഭാ ം അർഹാ
ന േത്വഹ വക്താസ്തി തേവഹ വാക്യം; അേന്യാ നേരാ വാപ്യ് അഥ വാപി നാരീ
3 ഏകാ ഹ്യ് അഹം സ തി േതന വാചം; ദദ്ദാനി ൈവ ഭ നിേബാധ േചദം
അഹം ഹ്യ് അരേണ്യ കഥം ഏകം ഏകാ; ത്വാം ആലേപയം നിരതാ സ്വധർേമ
4 ജാനാമി ച ത്വാം സുരഥസ്യ പു ം; യം േകാടികാേശ്യതി വിദുർ മനുഷ്യാഃ
തസ്മാദ് അഹം ൈശബ്യ തൈഥവ തുഭ്യം; ആഖ്യാമി ബ ൻ തി തൻ
നിേബാധ
5 അപത്യം അസ്മി പദസ്യ രാജ്ഞഃ; കൃേഷ്ണതി മാം ൈശബ്യ ദിവുർ മനുഷ്യാഃ
സാഹം വൃേണ പഞ്ചജനാൻ പതിേത്വ; േയ ഖാണ്ഡവ സ്ഥഗതാഃ താസ് േത
6 യുധിഷ്ഠിേരാ ഭീമേസനാർജുനൗ ച; മാ ്യാശ് ച പു ൗ പുരുഷ വീരൗ
േത മാം നിേവേശ്യഹ ദിശശ് ചതേ ാ; വിഭജ്യ പാർഥാ മൃഗയാം യാതാഃ
7 ാചീം രാജാ ദക്ഷിണാം ഭീമേസേനാ; ജയഃ തീചീം യമജാവ് ഉദീചീം
മേന്യ തു േതഷാം രഥസത്തമാനാം; കാേലാ ഽഭിതഃ ാപ്ത ഇേഹാപയാതും
8 സംമാനിതാ യാസ്യഥ ൈതർ യേഥഷ്ടം; വിമുച്യ വാഹാൻ അവഗാഹയധ്വം
ിയാതിഥിർ ധർമസുേതാ മഹാത്മാ; ീേതാ ഭവിഷ്യത്യ് അഭിവീക്ഷ്യ യുഷ്മാൻ
9 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ പദാത്മജാ സാ; ൈശബ്യാത്മജം ച മുഖീ തീതാ
വിേവശ താം പർണകുടീം ശസ്താം; സഞ്ചിന്ത്യ േതഷാം അതിഥിസ്വധർമം
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