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4 വിരാടപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
കഥം വിരാടനഗേര മമ പൂർവപിതാമഹാഃ
അജ്ഞാതവാസം ഉഷിതാ ദുേര്യാധന ഭയാർദിതാഃ
2 തഥാ തു സ വരാംൽ ലബ്ധ്വാ ധർമാധർമഭൃതാം വരഃ
ഗത്വാ മം ാഹ്മേണഭ്യ ആചഖ്യൗ സർവം ഏവ തത്
3 കഥയിത്വാ തു തത് സർവം ാഹ്മേണേഭ്യാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അരണീ സഹിതം തൈസ്മ ാഹ്മണായ ന്യേവദയത്
4 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ധർമപുേ ാ മഹാമനാഃ
സംനിവർത്യാനുജാൻ സർവാൻ ഇതി േഹാവാച ഭാരത
5 ദ്വാദേശമാനി വർഷാണി രാ ാദ് വിേ ാഷിതാ വയം

േയാദേശാ ഽയം സ ാപ്തഃ കൃ ഃ പരമദുർവസഃ
6 സ സാധു കൗേന്തയ ഇേതാ വാസം അർജുന േരാചയ
യേ മാ വസതീഃ സർവാ വേസമാവിദിതാഃ പൈരഃ
7 തൈസ്യവ വരദാേനന ധർമസ്യ മനുജാധിപ
അജ്ഞാതാ വിചരിഷ്യാേമാ നരാണാ ഭരതർഷഭ
8 കിം തു വാസായ രാ ാണി കീർതയിഷ്യാമി കാനി ചിത്
രമണീയാനി ഗുപ്താനി േതഷാം കിം ചിത് സ്മ േരാചയ
9 സന്തി രമ്യാ ജനപദാ ബഹ്വ് അന്നാഃ പരിതഃ കുരൂൻ
പാഞ്ചാലാശ് േചദിമത്സ്യാശ് ച ശൂരേസനാഃ പടച്ചരാഃ
ദശാർണാ നവ രാ ം ച മല്ലാഃ ശാല്വ യുഗന്ധരാഃ
10 ഏേതഷാം കതേമാ രാജൻ നിവാസസ് തവ േരാചേത
വത്സ്യാേമാ യ രാേജ സംവത്സരം ഇമം വയം
11 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ സ ഭഗവാൻ ഭുഃ
അ വീത് സർവഭൂേതശസ് തത് തഥാ ന തദ് അന്യഥാ
12 അവശ്യം ത്വ് ഏവ വാസാർഥം രമണീയം ശിവം സുഖം
സംമ ്യ സഹിൈതഃ സർൈവർ ഷ്ടവ്യം അകുേതാഭയം
13 മേത്സ്യാ വിരാേടാ ബലവാൻ അഭിരേക്ഷത് സ പാണ്ഡവാൻ
ധർമശീേലാ വദാന്യശ് ച വൃദ്ധശ് ച സുമഹാധനഃ
14 വിരാടനഗേര താത സംവത്സരം ഇമം വയം
കുർവന്തസ് തസ്യ കർമാണി വിഹരിഷ്യാമ ഭാരത
15 യാനി യാനി ച കർമാണി തസ്യ ശക്ഷ്യാമേഹ വയം
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കർതും േയാ യത് സ തത് കർമ വീതു കുരുനന്ദനാഃ
16 നരേദവ കഥം കർമ രാേ തസ്യ കരിഷ്യസി
വിരാട നൃപേതഃ സാേധാ രംസ്യേസ േകന കർമണാ
17 മൃദുർ വദാേന്യാ ീമാംശ് ച ധാർമികഃ സത്യവി മഃ
രാജംസ് ത്വം ആപദാ ിഷ്ടഃ കിം കരിഷ്യസി പാണ്ഡവ
18 ന ദുഃഖം ഉചിതം കിം ചിദ് രാജൻ േവദ യഥാ ജനഃ
സ ഇമാം ആപദം ാപ്യ കഥം േഘാരാം തരിഷ്യസി
19 ശൃണുധ്വം യത് കരിഷ്യാമി കർമ ൈവ കുരുനന്ദനാഃ
വിരാടം അനുസ ാപ്യ രാജാനം പുരുഷർഷഭം
20 സഭാസ്താേരാ ഭവിഷ്യാമി തസ്യ രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ
കേങ്കാ നാമ ദ്വിേജാ ഭൂത്വാ മതാക്ഷഃ ിയ േദവിതാ
21 ൈവഡൂര്യാൻ കാഞ്ചനാൻ ദാന്താൻ ഫൈലർ േജ്യാതീ രൈസഃ സഹ
കൃഷ്ണാക്ഷാംൽ േലാഹിതാക്ഷാംശ് ച നിർവർത്സ്യാമി മേനാരമാൻ
22 ആസം യുധിഷ്ഠിരസ്യാഹം പുരാ ാണസമഃ സഖാ
ഇതി വക്ഷ്യാമി രാജാനം യദി മാം അനുേയാക്ഷ്യേത
23 ഇത്യ് ഏതദ് േവാ മയാഖ്യാതം വിഹരിഷ്യാമ്യ് അഹം യഥാ
വൃേകാദര വിരാേട ത്വം രംസ്യേസ േകന കർമണാ
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അധ്യായം 2

1 [ഭ്മ്]
പൗേരാഗേവാ വാേണാ ഽഹം ബല്ലേവാ നാമ നാമതഃ
ഉപസ്ഥാസ്യാമി രാജാനം വിരാടം ഇതി േമ മതിഃ
2 സൂപാനസ്യ കരിഷ്യാമി കുശേലാ ഽസ്മി മഹാനേസ
കൃതപൂർവാണി ൈയർ അസ്യ വ്യഞ്ജനാനി സുശിക്ഷിൈതഃ
താൻ അപ്യ് അഭിഭവിഷ്യാമി ീതിം സഞ്ജനയന്ന് അഹം
3 ആഹരിഷ്യാമി ദാരൂണാം നിചയാൻ മഹേതാ ഽപി ച
തത് േ ക്ഷ്യ വിപുലം കർമ രാജാ ീേതാ ഭവിഷ്യതി
4 ദ്വിപാ വാ ബലിേനാ രാജൻ വൃഷഭാ വാ മഹാബലാഃ
വിനി ാഹ്യാ യദി മയാ നി ഹീഷ്യാമി താൻ അപി
5 േയ ച േക ചിൻ നിേയാത്സ്യന്തി സമാേജഷു നിേയാധകാഃ
താൻ അഹം നിഹനിഷ്യാമി ീതിം തസ്യ വിവർധയൻ
6 ന ത്വ് ഏതാൻ യുധ്യമാനാം ൈവ ഹനിഷ്യാമി കഥം ചന
തൈഥതാൻ പാതയിഷ്യാമി യഥാ യാസ്യന്തി ന ക്ഷയം
7 ആരാലിേകാ േഗാവികർതാ സൂപകർതാ നിേയാധകഃ
ആസം യുധിഷ്ഠിരസ്യാഹം ഇതി വക്ഷ്യാമി പൃച്ഛതഃ
8 ആത്മാനം ആത്മനാ രക്ഷംശ് ചരിഷ്യാമി വിശാം പേത
ഇത്യ് ഏതത് തിജാനാമി വിഹരിഷ്യാമ്യ് അഹം യഥാ
9 യം അഗ്നിർ ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ സമാഗച്ഛൻ നൃണാം വരം
ദിധ ഃ ഖാണ്ഡവം ദാവം ദാശാർഹ സഹിതം പുരാ
10 മഹാബലം മഹാബാഹും അജിതം കുരുനന്ദനം
േസാ ഽയം കിം കർമ കൗേന്തയഃ കരിഷ്യതി ധനഞ്ജയഃ
11 േയാ ഽയം ആസാദ്യ തം താവം തർപയാം ആസ പാവകം
വിജിൈത്യക രേഥേന ം ഹത്വാ പന്നഗരക്ഷസാൻ
േ ഷ്ഠഃ തിയുധാം നാമ േസാ ഽർജുനഃ കിം കരിഷ്യതി
12 സൂര്യഃ പതതാം േ േഷ്ഠാ ദ്വിപദാം ാഹ്മേണാ വരഃ
ആശീവിഷശ് ച സർപാണാം അഗ്നിസ് േതജസ്വിനാം വരഃ
13 ആയുധാനാം വേരാ വർജഃ കകുദ്മീ ച ഗവാം വരഃ

ദാനാം ഉദധിഃ േ ഷ്ഠഃ പർജേന്യാ വർഷതാം വരഃ
14 ധൃതരാ ശ് ച നാഗാനാം ഹസ്തിഷ്വ് ഐരാവേതാ വരഃ
പു ഃ ിയാണാം അധിേകാ ഭാര്യാ ച സുഹൃദാം വരാ
15 യൈഥതാനി വിശിഷ്ടാനി ജാത്യാം ജാത്യാം വൃേകാദര
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ഏവം യുവാ ഗുഡാേകശഃ േ ഷ്ഠഃ സർവധനുർമതാം
16 േസാ ഽയം ഇ ാദ് അനവേരാ വാസുേദവാച് ച ഭാരത
ഗാണ്ഡീവധന്വാ േശ്വതാേശ്വാ ബീഭ ഃ കിം കരിഷ്യതി
17 ഉഷിത്വാ പഞ്ചവർഷാണി സഹ ാക്ഷസ്യ േവശ്മനി
ദിവ്യാന്യ് അ ാണ്യ് അവാപ്താനി േദവരൂേപണ ഭാസ്വതാ
18 യം മേന്യ ദ്വാദശം രു ം ആദിത്യാനാം േയാദശം
യസ്യ ബാഹൂ സമൗ ദീർഘൗ ജ്യാ ഘാതകഠിന ത്വചൗ
ദക്ഷിേണ ൈചവ സേവ്യ ച ഗവാം ഇവ വഹഃ കൃതഃ
19 ഹിമവാൻ ഇവ ൈശലാനാം സമു ഃ സരിതാം ഇവ

ിദശാനാം യഥാ ശേ ാ വസൂനാം ഇവ ഹവ്യവാഃ
20 മൃഗാണാം ഇവ ശാർദൂേലാ ഗരുഡഃ പതതാം ഇവ
വരഃ സംനഹ്യമാനാനാം അർജുനഃ കിം കരിഷ്യതി
21 തിജ്ഞാം ഷണ്ഢേകാ ഽസ്മീതി കരിഷ്യാമി മഹീപേത
ജ്യാ ഘാതൗ ഹി മഹാന്തൗ േമ സംവർതും നൃപ ദുഷ്കരൗ
22 കർണേയാഃ തിമുച്യാഹം കുണ്ഡേല ജ്വലേനാപേമ
േവണീ കൃതശിേരാ രാജൻ നാമ്നാ ൈചവ ബൃഹന്നഡാ
23 പഠന്ന് ആഖ്യായികാം നാമ ീഭാേവന പുനഃ പുനഃ
രമയിേഷ്യ മഹീപാലം അന്യാംശ് ചാന്തഃപുേര ജനാൻ
24 ഗീതം നൃത്തം വിചി ം ച വാദി ം വിവിധം തഥാ
ശിക്ഷയിഷ്യാമ്യ് അഹം രാജൻ വിരാട ഭവേന ിയഃ
25 ജാനാം സമുദാചാരം ബഹു കർമകൃതം വദൻ
ഛാദയിഷ്യാമി കൗേന്തയ മായയാത്മാനം ആത്മനാ
26 യുധിഷ്ഠിരസ്യ േഗേഹ ഽസ്മി ൗപദ്യാഃ പരിചാരികാ
ഉഷിതാസ്മീതി വക്ഷ്യാമി പൃേഷ്ടാ രാജ്ഞാ ച ഭാരത
27 ഏേതന വിധിനാ ഛന്നഃ കൃതേകന യഥാ നലഃ
വിഹരിഷ്യാമി രാേജ വിരാട ഭവേന സുഖം
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അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
കിം ത്വം നകുല കുർവാണസ് ത താത ചരിഷ്യസി
സുകുമാരശ് ച ശൂരശ് ച ദർശനീയഃ സുേഖാചിതഃ
2 അശ്വബേന്ധാ ഭവിഷ്യാമി വിരാട നൃപേതർ അഹം

ന്ഥിേകാ നാമ നാമ്നാഹം കർൈമതത് സു ിയം മമ
3 കുശേലാ ഽസ്മ്യ് അശ്വശിക്ഷായാം തൈഥവാശ്വചികിത്സിേത

ിയാശ് ച സതതം േമ ഽശ്വാഃ കുരുരാജ യഥാ തവ
4 േയ മാം ആമ യിഷ്യന്തി വിരാടനഗേര ജനാഃ
േതഭ്യ ഏവം വക്ഷ്യാമി വിഹരിഷ്യാമ്യ് അഹം യഥാ
5 സഹേദവ കഥം തസ്യ സമീേപ വിഹരിഷ്യസി
കിം വാ ത്വം താത കുർവാണഃ ച്ഛേന്നാ വിചരിഷ്യസി
6 േഗാസംഖ്യാതാ ഭവിഷ്യാമി വിരാടസ്യ മഹീപേതഃ

തിേഷദ്ധാ ച േദാഗ്ധാ ച സംഖ്യാേന കുശേലാ ഗവാം
7 തന്തിപാല ഇതി ഖ്യാേതാ നാമ്നാ വിദിതം അ േത
നിപുണം ച ചരിഷ്യാമി േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
8 അഹം ഹി ഭവതാ േഗാഷു സതതം കൃതഃ പുരാ
ത േമ കൗശലം കർമ അവബുദ്ധം വിശാം പേത
9 ലക്ഷണം ചരിതം ചാപി ഗവാം യച് ചാപി മംഗലം
തത് സർവം േമ സുവിദിതം അന്യച് ചാപി മഹീപേത
10 വൃഷഭാൻ അപി ജാനാമി രാജൻ പൂജിത ലക്ഷണാൻ
േയഷാം മൂ ം ഉപാ ായ അപി വന്ധ്യാ സൂയേത
11 േസാ ഽഹം ഏവം ചരിഷ്യാമി ീതിർ അ ഹി േമ സദാ
ന ച മാം േവത്സ്യതി പരസ് തത് േത േരാചതു പാർഥിവ
12 ഇയം തു നഃ ിയാ ഭാര്യാ ാേണേഭ്യാ ഽപി ഗരീയസീ
മാേതവ പരിപാല്യാ ച പൂജ്യാ േജ്യേഷ്ഠവ ച സ്വസാ
13 േകന സ്മ കർമണാ കൃഷ്ണാ ൗപദീ വിചരിഷ്യതി
ന ഹി കിം ചിദ് വിജാനാതി കർമ കർതും യഥാ ിയഃ
14 സുകുമാരീ ച ബാലാ ച രാജപു ീ യശസ്വിനീ
പതി താ മഹാഭാഗാ കഥം നു വിചരിഷ്യതി
15 മാല്യഗന്ധാൻ അലങ്കാരാൻ വ ാണി വിവിധാനി ച
ഏതാന്യ് ഏവാഭിജാനാതി യേതാ ജാതാ ഹി ഭാമിനീ
16 ൈസരേ ്യാ ഽരക്ഷിതാ േലാേക ഭുജിഷ്യാഃ സന്തി ഭാരത
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ൈനവം അന്യാഃ ിേയാ യാന്തി ഇതി േലാകസ്യ നിശ്ചയഃ
17 സാഹം വാണാ ൈസര ീ കുശലാ േകശകർമണി
ആത്മഗുപ്താ ചരിഷ്യാമി യൻ മാം ത്വം അനുപൃച്ഛസി
18 സുേദഷ്ണാം ത പസ്ഥാേസ്യ രാജഭാര്യാം യശസ്വിനീം
സാ രക്ഷിഷ്യതി മാം ാപ്താം മാ േത ഭൂദ് ദുഃഖം ഈദൃശം
19 [യ്]
കല്യാണം ഭാഷേസ കൃേഷ്ണ കുേല ജാതാ യഥാ വേദത്
ന പാപം അഭിജാനാസി സാധു സാധ്വീ േത സ്ഥിതാ
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അധ്യായം 4

1 [യ്]
കർമാണ്യ് ഉക്താനി യുഷ്മാഭിർ യാനി താനി കരിഷ്യഥ
മമ ചാപി യഥാബുദ്ധിരുചിതാനി വിനിശ്ചയാത്
2 പുേരാഹിേതാ ഽയം അസ്മാകം അഗ്നിേഹാ ാണി രക്ഷതു
സൂദപൗേരാഗൈവഃ സാർധം പദസ്യ നിേവശേന
3 ഇ േസന മുഖാശ് േചേമ രഥാൻ ആദായ േകവലാൻ
യാ ദ്വാരവതീം ശീ ം ഇതി േമ വർതേത മതിഃ
4 ഇമാശ് ച നാേര്യാ ൗപദ്യാഃ സർവശഃ പരിചാരികാഃ
പാഞ്ചാലാൻ ഏവ ഗച്ഛ സൂദപൗേരാഗൈവഃ സഹ
5 സർൈവർ അപി ച വക്തവ്യം ന ജ്ഞായന്ത പാണ്ഡവാഃ
ഗതാ ഹ്യ് അസ്മാൻ അപാകീര്യ സർേവ ൈദ്വതവനാദ് ഇതി
6 വിദിേത ചാപി വക്തവ്യം സുഹൃദ്ഭിർ അനുരാഗതഃ
അേതാ ഽഹം അപി വക്ഷ്യാമി േഹതുമാ ം നിേബാധത
7 ഹേന്തമാം രാജവസതിം രാജപു ാ വീമി വഃ
യഥാ രാജകുലം ാപ്യ ചരൻ േ േഷ്യാ ന രിഷ്യതി
8 ദുർവസം ത്വ് ഏവ കൗരവ്യാ ജാനതാ രാജേവശ്മനി
അമാനിൈതഃ സുമാനാർഹാ അജ്ഞാൈതഃ പരിവത്സരം
9 ദിഷ്ട ദ്വാേരാ ലേഭദ് ദ്വാരം ന ച രാജസു വിശ്വേസത്
തദ് ഏവാസനം അന്വിേച്ഛദ് യ നാഭിഷേജത് പരഃ
10 നാസ്യ യാനം ന പര്യങ്കം ന പീഠം ന ജഗം രഥം
ആേരാേഹത് സംമേതാ ഽസ്മീതി സ രാജവസതിം വേസത്
11 അഥ യൈ നം ആസീനം ശേങ്കരൻ ദുഷ്ടചാരിണഃ
ന തേ ാപവിേശജ് ജാതു സ രാജവസതിം വേസത്
12 ന ചാനുശിേഷ്യദ് രാജാനം അപൃച്ഛന്തം കദാ ചന
തൂഷ്ണീം ത്വ് ഏനം ഉപാസീത കാേല സമഭിപൂജയൻ
13 അസൂയന്തി ഹി രാജാേനാ ജനാൻ അനൃതവാദിനഃ
തൈഥവ ചാവമന്യേന്ത മ ിണം വാദിനം മൃഷാ
14 ൈനഷാം ദാേരഷു കുർവീത ൈമ ീം ാജ്ഞഃ കഥം ചന
അന്തഃപുര ചരാ േയ ച േദ്വഷ്ടി യാനഹിതാശ് ച േയ
15 വിദിേത ചാസ്യ കുർവീത കര്യാണി സുലഘൂന്യ് അപി
ഏവം വിചരേതാ രാേജ്ഞാ ന ക്ഷതിർ ജായേത ക്വ ചിത്
16 യത്നാച് േചാപചേരദ് ഏനം അഗ്നിവദ് േദവവച് ച ഹ
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അനൃേതേനാപചീർേണാ ഹി ഹിംസ്യാദ് ഏനം അസംശയം
17 യച് ച ഭർതാനുയുഞ്ജീത തദ് ഏവാഭ്യനുവർതേയത്

മാദം അവേലഹാം ച േകാപം ച പരിവർജേയത്
18 സമർഥനാസു സർവാസു ഹിതം ച ിയം ഏവ ച
സംവർണേയത് തദ് ഏവാസ്യ ിയാദ് അപി ഹിതം വേദത്
19 അനുകൂേലാ ഭേവച് ചാസ്യ സർവാർേഥഷു കഥാസു ച
അ ിയം ചാഹിതം യത് സ്യാത് തദ് അൈസ്മ നാനുവർണേയത്
20 നാഹം അസ്യ ിേയാ ഽസ്മീതി മത്വാ േസേവത പണ്ഡിതഃ
അ മത്തശ് ച യത്തശ് ച ഹിതം കുര്യാത് ിയം ച യത്
21 നാസ്യാനിഷ്ടാനി േസേവത നാഹിൈതഃ സഹ സംവേസത്
സ്വസ്ഥാനാൻ ന വികേമ്പത സ രാജവസതിം വേസത്
22 ദക്ഷിണം വാഥ വാമം വാ പാർശ്വം ആസീത പണ്ഡിതഃ
രക്ഷിണാം ഹ്യ് ആത്തശ ാണാം സ്ഥാനം പശ്ചാദ് വിധീയേത
നിത്യം വി തിഷിദ്ധം തു പുരസ്താദ് ആസനം മഹത്
23 ന ച സന്ദർശേന കിം ചിത് വൃദ്ധം അപി സഞ്ജേപത്
അപി ഹ്യ് ഏതദ് ദരി ാണാം വ്യലീക സ്ഥാനം ഉത്തമം
24 ന മൃഷാഭിഹിതം രാേജ്ഞാ മനുേഷ്യഷു കാശേയത്
യം ചാസൂയന്തി രാജാനഃ പുരുഷം ന വേദച് ച തം
25 ശൂേരാ ഽസ്മീതി ന ദൃപ്തഃ സ്യാദ് ബുദ്ധിമാൻ ഇതി വാ പുനഃ

ിയം ഏവാചരൻ രാജ്ഞഃ ിേയാ ഭവതി േഭാഗവാൻ
26 ഐശ്വര്യം ാപ്യ ദു ാപം ിയം ാപ്യ ച രാജതഃ
അ മേത്താ ഭേവദ് രാജ്ഞഃ ിേയഷു ച ഹിേതഷു ച
27 യസ്യ േകാേപാ മഹാബാധഃ സാദശ് ച മഹാഫലഃ
കസ് തസ്യ മനസാപീേച്ഛദ് അനർഥം ാജ്ഞസംമതഃ
28 ന ചൗഷ്ഠൗ നിർഭുേജജ് ജാതു ന ച വാക്യം സമാക്ഷിേപത്
സദാ തം ച വാതം ച ഷ്ഠീവനം ചാചേരച് ഛൈനഃ
29 ഹാസ്യവ ഷു ചാപ്യ് അസ്യ വർതമാേനഷു േകഷു ചിത്
നാതിഗാഢം ഹൃേഷ്യത ന ചാപ്യ് ഉന്മത്തവദ് ധേസത്
30 ന ചാതിൈധേര്യണ ചേരദ് ഗുരുതാം ഹി േജത് തഥാ
സ്മിതം തു മൃദുപൂർേവണ ദർശേയത സാദജം
31 ലാേഭ ന ഹർഷേയദ് യസ് തു ന വ്യേഥദ് േയാ ഽവമാനിതഃ
അസംമൂഢശ് ച േയാ നിത്യം സ രാജവസതിം വേസത്
32 രാജാനം രാജപു ം വാ സംവർതയതി യഃ സദാ
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അമാത്യഃ പണ്ഡിേതാ ഭൂത്വാ സ ചിരം തിഷ്ഠതി ിയം
33 ഗൃഹീതശ് ച േയാ ഽമാേത്യാ നിഗൃഹീതശ് ച കാരൈണഃ
ന നിർബധ്നാതി രാജാനം ലഭേത ഹം പുനഃ
34 ത്യക്ഷം ച പേരാക്ഷം ച ഗുണവാദീ വിചക്ഷണഃ
ഉപജീവീ ഭേവദ് രാേജ്ഞാ വിഷേയ ചാപി േയാ വേസത്
35 അമാേത്യാ ഹി ബലാദ് േഭാ ം രാജാനം ാർഥേയത് തു യഃ
ന സ തിേഷ്ഠച് ചിരം സ്ഥാനം ഗേച്ഛച് ച ാണസംശയം
36 േ യഃ സദാത്മേനാ ദൃഷ്ട്വാ പരം രാജ്ഞാ ന സംവേദത്
വിേശഷേയൻ ന രാജാനം േയാഗ്യാ ഭൂമിഷു സർവദാ
37 അ ാേനാ ബലവാഞ് ശൂരശ് ഛാേയവാനപഗഃ സദാ
സത്യവാദീ മൃദുർ ദാന്തഃ സ രാജവസതിം വേസത്
38 അന്യസ്മിൻ േ ഷ്യമാേണ തു പുരസ്താദ് യഃ സമുത്പേതത്
അഹം കിം കരവാണീതി സ രാജവസതിം വേസത്
39 ഉേഷ്ണ വാ യദി വാ ശീേത രാ ൗ വാ യദി വാ ദിവാ
ആദിേഷ്ടാ ന വികൽേപത സ രാജവസതിം വേസത്
40 േയാ ൈവ ഗൃേഹഭ്യഃ വസൻ ിയാണാം നാനുസംസ്മേരത്
ദുഃേഖന സുഖം അന്വിേച്ഛത് സ രാജവസതിം വേസത്
41 സമേവഷം ന കുർവീത നാത ൈച്ചഃ സംനിധൗ ഹേസത്
മ ം ന ബഹുധാ കുര്യാദ് ഏവം രാജ്ഞഃ ിേയാ ഭേവത്
42 ന കർമണി നിയുക്തഃ സൻ ധനം കിം ചിദ് ഉപ േശത്

ാേപ്നാതി ഹി ഹരൻ വ്യം ബന്ധനം യദി വാ വധം
43 യാനം വ ം അലങ്കാരം യച് ചാന്യത് സ യച്ഛതി
തദ് ഏവ ധാരേയൻ നിത്യം ഏവം ിയതേരാ ഭേവത്
44 സംവത്സരം ഇമം താത തഥാ ശീലാ ബുഭൂഷവഃ
അഥ സ്വവിഷയം ാപ്യ യഥാകാമം ചരിഷ്യഥ
45 അനുശിഷ്ടാഃ സ്മ ഭ ം േത ൈനതദ് വക്താസ്തി കശ് ചന
കുന്തീം ഋേത മാതരം േനാ വിദുരം ച മഹാമതിം
46 യദ് ഏവാനന്തരം കാര്യം തദ് ഭവാൻ കർതും അർഹതി
താരണായാസ്യ ദുഃഖസ്യ സ്ഥാനായ ജയായ ച
47 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജ്ഞാ ധൗേമ്യാ ഽഥ ദ്വിജസത്തമഃ
അകേരാദ് വിധിവത് സർവം സ്ഥാേന യദ് വിധീയേത
48 േതഷാം സമിധ്യ താൻ അഗ്നീൻ മ വച് ച ജുഹാവ സഃ
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സമൃദ്ധി വൃദ്ധിലാഭായ പൃഥിവീ വിജയായ ച
49 അഗ്നിം ദക്ഷിണം കൃത്വാ ാഹ്മണാംശ് ച തേപാധനാൻ
യാജ്ഞേസനീം പുര ത്യ ഷഡ് ഏവാഥ വ ജുഃ
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അധ്യായം 5

1 [ൈവ]
േത വീരാ ബദ്ധനി ിംശാസ് തതായുധ കലാപിനഃ
ബദ്ധേഗാധാംഗുലി ാണാഃ കാലിന്ദീം അഭിേതാ യയുഃ
2 തതസ് േത ദക്ഷിണം തീരം അന്വഗച്ഛൻ പദാതയഃ
വസേന്താ ഗിരിദുർേഗഷു വനദുർേഗഷു ധന്വിനഃ
3 വിധ്യേന്താ മൃഗജാതാനി മേഹഷ്വാസാ മഹാബലാഃ
ഉത്തേരണ ദശാർണാംസ് േത പാഞ്ചാലാൻ ദക്ഷിേണന തു
4 അന്തേരണ യകൃേല്ലാമാഞ് ശൂരേസനാംശ് ച പാണ്ഡവാഃ
ലുബ്ധാ വാണാ മത്സ്യസ്യ വിഷയം ാവിശൻ വനാത്
5 തേതാ ജനപദം ാപ്യ കൃഷ്ണാ രാജാനം അ വീത്
പൈശ്യകപേദ്യാ ദൃശ്യേന്ത േക്ഷ ാണി വിവിധാനി ച
6 വ്യക്തം ദൂേര വിരാടസ്യ രാജധാനീ ഭവിഷ്യതി
വസാേമഹ പരാം രാ ിം ബലവാൻ േമ പരി മഃ
7 ധനഞ്ജയ സമുദ്യമ്യ പാഞ്ചാലീം വഹ ഭാരത
രാജധാന്യാം നിവത്സ്യാേമാ വിമുക്താശ് ച വനാദിതഃ
8 താം ആദായാർജുനസ് തൂർണം ൗപദീം ഗജരാഡ് ഇവ
സ ാപ്യ നഗരാഭ്യാശം അവതാരയദ് അർജുനഃ
9 സ രാജധാനീം സ ാപ്യ കൗേന്തേയാ ഽർജുനം അ വീത്
ക്വായുധാനി സമാസജ്യ േവശ്യാമഃ പുരം വയം
10 സായുധാശ് ച വയം താത േവക്ഷ്യാമഃ പുരം യതി
സമുേദ്വഗം ജനസ്യാസ്യ കരിഷ്യാേമാ ന സംശയഃ
11 തേതാ ദ്വാദശ വർഷാണി േവഷ്ടവ്യം വനം പുനഃ
ഏകസ്മിന്ന് അപി വിജ്ഞാേത തിജ്ഞാതം ഹി നസ് തഥാ
12 ഇയം കൂേട മനുേഷ്യ ഗഹഹാ മഹതീ ശമീ
ഭീമ ശാഖാ ദുരാേരാഹാ ശ്മശാനസ്യ സമീപതഃ
13 ന ചാപി വിദ്യേത കശ് ചിൻ മനുഷ്യ ഇഹ പാർഥിവ
ഉത്പേഥ ഹി വേന ജാതാ മൃഗവ്യാലനിേഷവിേത
14 സമാസജ്യായുധാന്യ് അസ്യാം ഗച്ഛാേമാ നഗരം തി
ഏവം അ യഥാേജാഷം വിഹരിഷ്യാമ ഭാരത
15 ഏവം ഉക്ത്വാ സ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം

ച േമ നിധാനായ ശ ാണാം ഭരതർഷഭ
16 േയന േദവാൻ മനുഷ്യാംശ് ച സർപാംശ് ൈചകരേഥാ ഽജയത്
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സ്ഫീതാഞ്ജനപദാംശ് ചാന്യാൻ അജയത് കുരുനന്ദനഃ
17 തദ് ഉദാരം മഹാേഘാഷം സപത്നഗണസൂദനം
അപജ്യം അകേരാത് പാർേഥാ ഗാണ്ഡീവം അഭയങ്കരം
18 േയന വീരഃ കുരുേക്ഷ ം അഭ്യരക്ഷത് പരന്തപഃ
അമുഞ്ചദ് ധനുർ അസ് തസ്യ ജ്യാം അക്ഷയ്യാം യുധിഷ്ഠിരഃ
19 പാഞ്ചാലാൻ േയന സം ാേമ ഭീമേസേനാ ഽജയത് ഭുഃ

ത്യേഷധദ് ബഹൂൻ ഏകഃ സപത്നാംശ് ൈചവ ദിഗ് ജേയ
20 നിശമ്യ യസ്യ വിസ്ഫാരം വ്യ വന്ത രേണ പേര
പർവതേസ്യവ ദീർണസ്യ വിേസ്ഫാടം അശേനർ ഇവ
21 ൈസന്ധവം േയന രാജാനം പരാമൃഷത ചാനഘ
ജ്യാ പാശം ധനുർ അസ് തസ്യ ഭീമേസേനാ ഽവതാരയത്
22 അജയത് പശ്ചിമാം ആശാം ധനുഷാ േയന പാണ്ഡവഃ
തസ്യ മൗർവീം അപാകർഷച് ഛൂരഃ സ്രങ്കന്ദേനാ യുധി
23 ദക്ഷിണാം ദക്ഷിണാചാേരാ ദിശം േയനാജയത് ഭുഃ
അപജ്യം അകേരാദ് വീരഃ സഹേദവസ് തദായുധം
24 ഖഡ്ഗാംശ് ച പീതാൻ ദീർഘാംശ് ച കലാപാംശ് ച മഹാധനാൻ
വിപാഠാൻ ര ധാരാംശ് ച ധനുർ ഭിർ നിദധുഃ സഹ
25 താം ഉപാരുഹ്യ നകുേലാ ധനൂംഷി നിദധത് സ്വയം
യാനി തസ്യാവകാശാനി ദൃഢരൂപാണ്യ് അമന്യത
26 യ ചാപശ്യത സ ൈവ തിേരാ വർഷാണി വർഷതി
ത താനി ദൃൈഢഃ പാൈശഃ സുഗാഢം പര്യബന്ധത
27 ശരീരം ച മൃതൈസ്യകം സമബധ്നന്ത പാണ്ഡവാഃ
വിവർജയിഷ്യന്തി നരാ ദൂരാദ് ഏവം ശമീം ഇമാം
ആബദ്ധം ശവം അേ തി ഗന്ധം ആ ായ പൂതികം
28 അശീതിശത വർേഷയം മാതാ ന ഇതി വാദിനഃ
കുലധർേമാ ഽയം അസ്മാകം പൂർൈവർ ആചരിേതാ ഽപി ച
സമാസജാനാ വൃേക്ഷ ഽസ്മിന്ന് ഇതി ൈവ വ്യാഹരന്തി േത
29 ആ േഗാപാലാവി പാേലഭ്യ ആചക്ഷാണാഃ പരന്തപാഃ
ആജ ർ നഗരാഭ്യാശം പാർഥാഃ ശ നിബർഹണാഃ
30 ജേയാ ജയേന്താ വിജേയാ ജയേത്സേനാ ജയദ്ബലഃ
ഇതി ഗുഹ്യാനി നാമാനി ചേ േതഷാം യുധിഷ്ഠിരഃ
31 തേതാ യഥാ തിജ്ഞാഭിഃ ാവിശൻ നഗരം മഹത്
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അജ്ഞാതചര്യാം വത്സ്യേന്താ രാ ം വർഷം േയാദശം
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അധ്യായം 6

1 [ൈവ]
തേതാ വിരാടം ഥമം യുധിഷ്ഠിേരാ; രാജാ സഭായാം ഉപവി ം ആ ജത്
ൈവഡൂര്യ രൂപാൻ തിമുച്യ കാഞ്ചനാൻ; അക്ഷാൻ സ കേക്ഷ പരിഗൃഹ്യ
വാസസാ
2 നരാധിേപാ രാ പതിം യശസ്വിനം; മഹായശാഃ കൗരവ വംശവർധനഃ
മഹാനുഭാേവാ നരരാജ സത്കൃേതാ; ദുരാസദസ് തീക്ഷ്ണവിേഷാ യേഥാരഗഃ
3 ബാേലന രൂേപണ നരർഷേഭാ മഹാൻ; അഥാർചി രൂേപണ യഥാമരസ്
തഥാ
മഹാ ജാൈലർ ഇവ സംവൃേതാ രവിർ; യഥാനേലാ ഭസ്മ വൃതശ് ച വീര്യവാൻ
4 തം ആപതന്തം സമീക്ഷ്യ പാണ്ഡവം; വിരാട രാഡ് ഇ ം ഇവാ സംവൃതം
മ ിദ്വിജാൻ സൂത മുഖാൻ വിശസ് തഥാ; േയ ചാപി േക ചിത് പരിഷത്
സമാസേത
പ ച്ഛ േകാ ഽയം ഥമം സേമയിവാൻ; അേനന േയാ ഽയം സമീക്ഷേത
സഭാം
5 ന തു ദ്വിേജാ ഽയം ഭവിതാ നേരാത്തമഃ; പതിഃ പൃഥിവ്യാ ഇതി േമ മേനാഗതം
ന ചാസ്യ ദാേസാ ന രേഥാ ന കുണ്ഡേല; സമീപേതാ ാജതി ചായം ഇ വത്
6 ശരീരലിംൈഗർ ഉപസൂചിേതാ ഹ്യ് അയം; മൂർധാഭിഷിേക്താ ഽയം ഇതീവ
മാനസം
സമീപം ആയാതി ച േമ ഗതവ്യേഥാ; യഥാ ഗജസ് താമരസീം മേദാത്കടഃ
7 വിതർകയന്തം തു നരർഷഭസ് തദാ; യിധിഷ്ഠിേരാ ഽേഭ്യത്യ വിരാടം അ വീ 
ത്
സ ാഡ് വിജാനാത്വ് ഇഹ ജീവിതാർഥിനം; വിനഷ്ട സർവസ്വം ഉപാഗതം
ദ്വിജം
8 ഇഹാഹം ഇച്ഛാമി തവാനഘാന്തിേക; വ ം യഥാ കാമചരസ് തഥാ വിേഭാ
തം അ വീത് സ്വാഗതം ഇത്യ് അനന്തരം; രാജാ ഹൃഷ്ടഃ തിസംഗൃഹാണ
ച
9 കാേമന താതാഭിവദാമ്യ് അഹം ത്വാം; കസ്യാസി രാേജ്ഞാ വിഷയാദ്
ഇഹാഗതഃ
േഗാ ം ച നാമാപി ച ശംസ തത്ത്വതഃ; കിം ചാപി ശിൽപം തവ വിദ്യേത
കൃതം
10 യുധിഷ്ഠിരസ്യാസം അഹം പുരാ സഖാ; ൈവയാ പദ്യഃ പുനർ അസ്മി

ാഹ്മണഃ
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അക്ഷാൻ വ ം കുശേലാ ഽസ്മി േദവിതാ; കേങ്കതി നാമ്നാസ്മി വിരാട വി തഃ
11 ദദാമി േത ഹന്ത വരം യം ഇച്ഛസി; ശാധി മത്സ്യാൻ വശേഗാ ഹ്യ് അഹം
തവ

ിയാ ഹി ധൂർതാ മമ േദവിനഃ സദാ; ഭവാംശ് ച േദേവാപമ രാജ്യം അർഹതി
12 ആേപ്താ വിവാദഃ പരേമാ വിശാം പേത; ന വിദ്യേത കിം ചന മത്സ്യഹീനതഃ
ന േമ ജിതഃ കശ് ചന ധാരേയദ് ധനം; വേരാ മൈമേഷാ ഽ തവ സാദതഃ
13 ഹന്യാം അവധ്യം യദി േത ഽ ിയം ചേരത്; ാജേയയം വിഷയാദ്
ദ്വിജാംസ് തഥാ
ശൃണ്വ േമ ജാനപദാഃ സമാഗതാഃ; കേങ്കാ യഥാഹം വിഷേയ ഭുസ് തഥാ
14 സമാനയാേനാ ഭവിതാസി േമ സഖാ; ഭൂതവേ ാ ബഹു പാനേഭാജനഃ
പേശ്യസ് ത്വം അന്തശ് ച ബഹിശ് ച സർവദാ; കൃതം ച േത ദ്വാരം അപാവൃതം
മയാ
15 േയ ത്വാനുവാേദയുർ അവൃത്തി കർശിതാ; യാശ് ച േതഷാം വചേനന േമ
സദാ
ദാസ്യാമി സർവം തദ് അഹം ന സംശേയാ; ന േത ഭയം വിദ്യതി സംനിധൗ മമ
16 ഏവം സ ലബ്ധ്വാ തു വരം സമാഗമം; വിരാട രാേജന നരർഷഭസ് തദാ
ഉവാസ വീരഃ പരമാർചിതഃ സുഖീ; ന ചാപി കശ് ചിച് ചരിതം ബുേബാധ തത്
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അധ്യായം 7

1 [ൈവ]
അഥാപേരാ ഭീമബലഃ ിയാ ജ്വലന്ന്; ഉപായയൗ സിംഹവിലാസ വി മഃ
ഖജം ച ദർവീം ച കേരണ ധാരയന്ന്; അസിം ച കാലാംഗം അേകാശം
അ ണം
2 സ സൂദരൂപഃ പരേമണ വർചസാ; രവിർ യഥാ േലാകം ഇമം ഭാസയൻ
സുകൃഷ്ണ വാസാ ഗിരിരാജസാരവാൻ; സ മത്സ്യരാജം സമുേപത്യ തസ്ഥിവാൻ
3 തം േ ക്ഷ്യ രാജാ വരയന്ന് ഉപാഗതം; തേതാ ഽ വീജ് ജാനപദാൻ
സമാഗതാൻ
സിംേഹാന്നതാംേസാ ഽയം അതീവ രൂപവാൻ; ദൃശ്യേത േകാ നു നരർഷേഭാ
യുവാ
4 അദൃഷ്ടപൂർവഃ പുരുേഷാ രവിർ യഥാ; വിതർകയൻ നാസ്യ ലഭാമി സമ്പദം
തഥാസ്യ ചിത്തം ഹ്യ് അപി സംവിതർകയൻ; നരർഷഭസ്യാദ്യ ന യാമി
തത്ത്വതഃ
5 തേതാ വിരാടം സമുേപത്യ പാണ്ഡവഃ; സുദീനരൂേപാ വചനം മഹാമനാഃ
ഉവാച സൂേദാ ഽസ്മി നേര ബല്ലേവാ; ഭജസ്വ മാം വ്യഞ്ജന കാരം ഉത്തമം
6 ന സൂദതാം മാനദ ദ്ദധാമി േത; സഹ േന തിേമാ ഹി ദൃശ്യേസ

ിയാ ച രൂേപണ ച വി േമണ ച; ഭാസി താതാനവേരാ നേരഷ്വ് ഇഹ
7 നേര സൂദഃ പരിചാരേകാ ഽസ്മി േത; ജാനാമി സൂപാൻ ഥേമന േകവലാൻ
ആസ്വാദിതാ േയ നൃപേത പുരാഭവൻ; യുധിഷ്ഠിേരണാപി നൃേപണ സർവശഃ
8 ബേലന തുല്യശ് ച ന വിദ്യേത മയാ; നിയുദ്ധ ശീലശ് ച സൈദവ പാർഥിവ
ഗൈജശ് ച സിംൈഹശ് ച സേമയിവാൻ അഹം; സദാ കരിഷ്യാമി തവാനഘ

ിയം
9 ദദാമി േത ഹന്ത വരം മഹാനേസ; തഥാ ച കുര്യാഃ കുശലം ഹി ഭാഷേസ
ന ൈചവ മേന്യ തവ കർമ തത് സമം; സമു േനമിം പൃഥിവീം ത്വം അർഹസി
10 യഥാ ഹി കാമസ് തവ തത് തഥാ കൃതം; മഹാനേസ ത്വം ഭവ േമ പുര തഃ
നരാശ് ച േയ ത മേമാചിതാഃ പുരാ; ഭവസ്വ േതഷാം അധിേപാ മയാ കൃതഃ
11 തഥാ സ ഭീേമാ വിഹിേതാ മഹാനേസ; വിരാട രാേജ്ഞാ ദയിേതാ ഽഭവദ്
ദൃഢം
ഉവാസ രാജൻ ന ച തം പൃഥഗ്ജേനാ; ബുേബാധ ത ാനുചരശ് ച കശ് ചന
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അധ്യായം 8

1 [ൈവ]
തതഃ േകശാൻ സമുത്ക്ഷിപ്യ േവല്ലിതാ ാൻ അനിന്ദിതാൻ
ജുഗൂഹ ദക്ഷിേണ പാർേശ്വ മൃദൂൻ അസിതേലാചനാ
2 വാസശ് ച പരിധാൈയകം കൃഷ്ണം സുമലിനം മഹത്
കൃത്വാ േവഷം ച ൈസര ്യാഃ കൃഷ്ണാ വ്യചരദ് ആർതവത്
3 താം നരാഃ പരിധാവന്തീം ിയശ് ച സമുപാ വൻ
അപൃച്ഛംശ് ൈചവ താം ദൃഷ്ട്വാ കാ ത്വം കിം ച ചികീർഷസി
4 സാ താൻ ഉവാച രാേജ ൈസര ്യ് അഹം ഉപാഗതാ
കർമ േചച്ഛാമി ൈവ കർതും തസ്യ േയാ മാം പുപുക്ഷതി
5 തസ്യാ രൂേപണ േവേഷണ ക്ഷ്ണയാ ച തഥാ ഗിരാ
നാ ദ്ദധത താം ദാസീം അന്നേഹേതാർ ഉപസ്ഥിതാം
6 വിരാടസ്യ തു ൈകേകയീ ഭാര്യാ പരമസംമതാ
അവേലാകയന്തീ ദദൃേശ ാസാദാദ് പദാത്മജാം
7 സാ സമീക്ഷ്യ തഥാരൂപാം അനാഥാം ഏകവാസസം
സമാഹൂയാ വീദ് ഭേ കാ ത്വം കിം ച ചികീർഷസി
8 സാ താം ഉവാച രാേജ ൈസര ്യ് അഹം ഉപാഗതാ
കർമ േചച്ഛാമ്യ് അഹം കർതും തസ്യ േയാ മാം പുപുക്ഷതി
9 [സുേദസ്ണാ]
ൈനവംരൂപാ ഭവന്ത്യ് ഏവം യഥാ വദസി ഭാമിനി
േ ഷയന്തി ച ൈവ ദാസീർ ദാസാംശ് ൈചവം വിധാൻ ബഹൂൻ
10 ഗൂഢഗുൽഫാ സംഹേതാരുസ് ിഗംഭീരാ ഷഡുന്നതാ
രക്താ പഞ്ചസു രേക്തഷു ഹംസഗദ്ഗദ ഭാഷിണീ
11 സുേകശീ സുസ്തനീ ശ്യാമാ പീനേ ാണിപേയാധരാ
േതന േതൈനവ സമ്പന്നാ കാശ്മീരീവ തുരംഗമാ
12 സ്വരാല പക്ഷ്മനയനാ ബിംബൗഷ്ഠീ തനുമധ്യമാ
കംബു ീവാ ഗൂഢസിരാ പൂർണച നിഭാനനാ
13 കാ ത്വം ഹി യഥാ ഭേ നാസി ദാസീ കഥം ചന
യക്ഷീ വാ യദി വാ േദവീ ഗന്ധർവീ യദി വാപ്സരാഃ
14 അലംബുസാ മി േകശീ പുണ്ഡരീകാഥ മാലിനീ
ഇ ാണീ വാരുണീ വാ ത്വം ത്വ ർ ധാതുഃ ജാപേതഃ
േദേവ്യാ േദേവഷു വിഖ്യാതാസ് താസാം ത്വം കതമാ ശുേഭ
15 [ ൗ]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 21

നാസ്മി േദവീ ന ഗന്ധർവീ നാസുരീ ന ച രാക്ഷസീ
ൈസര ീ തു ഭുജിഷ്യാസ്മി സത്യം ഏതദ് വീമി േത
16 േകശാഞ് ജാനാമ്യ് അഹം കർതും പിംേഷ സാധു വിേലപനം

ഥയിേഷ്യ വിചി ാശ് ച ജഃ പരമേശാഭനാഃ
17 ആരാധയം സത്യഭാമാം കൃഷ്ണസ്യ മഹിഷീം ിയാം
കൃഷ്ണാം ച ഭാര്യാം പാ നാം കുരൂണാം ഏകസുന്ദരീം
18 ത ത ചരാമ്യ് ഏവം ലഭമാനാ സുേശാഭനം
വാസാംസി യാവച് ച ലേഭ താവത് താവദ് രേമ തഥാ
19 മാലിനീത്യ് ഏവ േമ നാമ സ്വയം േദവീ ചകാര സാ
സാഹം അഭ്യാഗതാ േദവി സുേദേഷ്ണ ത്വൻ നിേവശനം
20 [സുേദസ്ണാ]
മൂർധ്നി ത്വാം വാസേയയം ൈവ സംശേയാ േമ ന വിദ്യേത
േനാ േചദ് ഇഹ തു രാജാ ത്വാം ഗേച്ഛത് സർേവണ േചതസാ
21 ിേയാ രാജകുേല പശ്യ യാശ് േചമാ മമ േവശ്മനി

സക്താസ് ത്വാം നിരീക്ഷേന്ത പുമാംസം കം ന േമാഹേയഃ
22 വൃക്ഷാംശ് ചാവസ്ഥിതാൻ പശ്യ യ ഇേമ മമ േവശ്മനി
േത ഽപി ത്വാം സംനമന്തീവ പുമാംസം കം ന േമാഹേയഃ
23 രാജാ വിരാടഃ സുേ ാണി ദൃഷ്ട്വാ വപുർ അമാനുഷം
വിഹായ മാം വരാേരാേഹ ത്വാം ഗേച്ഛത് സർവേചതസാ
24 യം ഹി ത്വം അനവദ്യാംഗി നരം ആയതേലാചേന

സക്തം അഭിവീേക്ഷഥാഃ സ കാമവശേഗാ ഭേവത്
25 യശ് ച ത്വാം സതതം പേശ്യത് പുരുഷശ് ചാരുഹാസിനി
ഏവം സർവാനവദ്യാംഗി സ ചാനംഗ വേശാ ഭേവത്
26 യഥാ കർകടകീ ഘർഭം ആധേത്ത മൃത ം ആത്മനഃ
തഥാവിധം അഹം മേന്യ വാസം തവ ശുചിസ്മിേത
27 [ ൗ]
നാസ്മി ലഭ്യാ വിരാേടന നചാേന്യന കഥം ചന
ഗന്ധർവാഃ പതേയാ മഹ്യം യുവാനഃ പഞ്ച ഭാമിനി
28 പു ാ ഗന്ധർവരാജസ്യ മഹാസത്ത്വസ്യ കസ്യ ചിത്
രക്ഷന്തി േത ച മാം നിത്യം ദുഃഖാചാരാ തഥാ ന്വ് അഹം
29 േയാ േമ ന ദദ്യാദ് ഉച്ഛിഷ്ടം ന ച പാദൗ ധാവേയത്

ീേയയുസ് േതന വാേസന ഗന്ധർവാഃ പതേയാ മമ
30 േയാ ഹി മാം പുരുേഷാ ഗൃേധ്യദ് യഥാന്യാഃ ാകൃത ിയഃ
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താം ഏവ സ തേതാ രാ ിം വിേശദ് അപരാം തനും
31 ന ചാപ്യ് അഹം ചാലയിതും ശക്യാ േകന ചിദ് അംഗേന
ദുഖ ശീലാ ഹി ഗന്ധർവാസ് േത ച േമ ബലവത്തരാഃ
32 [സുേദസ്ണാ]
ഏവം ത്വാം വാസയിഷ്യാമി യഥാ ത്വം നന്ദിനീച്ഛസി
ന ച പാദൗ ന േചാച്ഛിഷ്ടം സ് ക്ഷ്യസി ത്വം കഥം ചന
33 [ൈവ]
ഏവം കൃഷ്ണാ വിരാടസ്യ ഭാര്യയാ പരിസാന്ത്വിതാ
ന ൈചനാം േവദ ത ാന്യസ് തേത്ത്വന ജനേമജയ
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അധ്യായം 9

1 [ൈവ]
സഹേദേവാ ഽപി േഗാപാനാം കൃത്വാ േവഷം അനുത്തമം
ഭാഷാം ൈചഷാം സമാസ്ഥായ വിരാടം ഉപയാദ് അഥ
2 തം ആയാന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ ാജമാനം നരർഷഭം
സമുപസ്ഥായ ൈവ രാജാ പ ച്ഛ കുരുനന്ദനം
3 കസ്യ വാ ത്വം കുേതാ വാ ത്വം കിം വാ താത ചികീർഷസി
ന ഹി േമ ദൃഷ്ടപൂർവസ് ത്വം തത്ത്വം ഹി നരർഷഭ
4 സ ാപ്യ രാജാനം അമി താപനസ്; തേതാ ഽ വീൻ േമഘമഹൗഘനിഃ 
സ്വനഃ
ൈവേശ്യാ ഽസ്മി നാമ്നാഹം അരിഷ്ടേനമിർ; േഗാസംഖ്യ ആസം കുരുപുംഗവാനാം
5 വ ം ത്വയീച്ഛാമി വിശാം വരിഷ്ഠ; താൻ രാജസിംഹാൻ ന ഹി േവദ്മി
പാർഥാൻ
ന ശക്യേത ജീവിതും അന്യകർമണാ; ന ച ത്വദേന്യാ മമ േരാചേത നൃപഃ
6 [വിരാട]
ത്വം ാഹ്മേണാ യദി വാ ക്ഷ ിേയാ ഽസി; സമു േനമീശ്വര രൂപവാൻ അസി
ആചക്ഷ്വ േമ തത്ത്വം അമി കർശന; ന ൈവശ്യകർമ ത്വയി വിദ്യേത സമം
7 കസ്യാസി രാേജ്ഞാ വിഷയാദ് ഇഹാഗതഃ; കിം ചാപി ശിൽപം തവ വിദ്യേത
കൃതം
കഥം ത്വം അസ്മാസു നിവത്സ്യേസ സദാ; വദസ്വ കിം ചാപി തേവഹ േവതനം
8 [സഹ]
പഞ്ചാനാം പാ പു ാണാം േജ്യേഷ്ഠാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തസ്യാഷ്ട ശതസാഹ ാ ഗവാം വർഗാഃ ശതം ശതാഃ
9 അപേര ദശസാഹ ാ ദ്വിസ് താവന്തസ് തഥാപേര
േതഷാം േഗാസംഖ്യ ആസം ൈവ തന്തിപാേലതി മാം വിദുഃ
10 ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച യച് ച സംഖ്യാ ഗതം ക്വ ചിത്
ന േമ ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിത് സമന്താദ് ദശേയാജനം
11 ഗുണാഃ സുവിദിതാ ഹ്യ് ആസൻ മമ തസ്യ മഹാത്മനഃ
ആസീച് ച സ മയാ തുഷ്ടഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 ക്ഷി ം ഹി ഗാേവാ ബഹുലാ ഭവന്തി; ന താസു േരാേഗാ ഭവതീഹ കശ് ചിത്
ൈതസ് ൈതർ ഉപാൈയർ വിദിതം മൈയതദ്; ഏതാനി ശിൽപാനി മയി
സ്ഥിതാനി
13 വൃഷഭാംശ് ചാപി ജാനാമി രാജൻ പൂജിത ലക്ഷണാൻ
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േയഷാം മൂ ം ഉപാ ായ അപി വന്ധ്യാ സൂയേത
14 [വിരാട]
ശതം സഹ ാണി സമാഹിതാനി; വർണസ്യ വർണസ്യ വിനിശ്ചിതാ ഗുൈണഃ
പശൂൻ സപാലാൻ ഭവേത ദദാമ്യ് അഹം; ത്വദാ യാ േമ പശേവാ ഭവന്ത്വ്
ഇഹ
15 [ൈവ]
തഥാ സ രാേജ്ഞാ ഽവിദിേതാ വിശാം പേത; ഉവാസ തൈ വ സുഖം നേരശ്വ 
രഃ
ന ൈചനം അേന്യ ഽപി വിദുഃ കഥം ചന; ാദാച് ച തൈസ്മ ഭരണം യേഥപ്സിതം
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അധ്യായം 10

1 [ൈവ]
അഥാപേരാ ഽദൃശ്യത രൂപസമ്പദാ; ീണാം അലങ്കാരധേരാ ബൃഹത് പുമാൻ

ാകാരവേ തിമുച്യ കുണ്ഡേല; ദീർേഘ ച കംബൂ പരിഹാടേക ശുേഭ
2 ബഹൂംശ് ച ദീർഘാംശ് ച വികീര്യ മൂർധജാൻ; മഹാഭുേജാ വാരണമത്തവി  
മഃ
ഗേതന ഭൂമിം അഭികമ്പയംസ് തദാ; വിരാടം ആസാദ്യ സഭാ സമീപതഃ
3 തം േ ക്ഷ്യ രാേജാപഗതം സഭാ തേല; സ തിച്ഛന്നം അരി മാഥിനം
വിരാജമാനം പരേമണ വർചസാ; സുതം മേഹ സ്യ ഗേജ വി മം
4 സർവാൻ അപൃച്ഛച് ച സമീപചാരിണഃ; കുേതാ ഽയം ആയാതി ന േമ
പുരാ തഃ
ന ൈചനം ഊചുർ വിദിതം തദാ നരാഃ; സ വിസ്മിതം വാക്യം ഇദം നൃേപാ
ഽ വീത്
5 സർേവാപപന്നഃ പുരുേഷാ മേനാരമഃ; ശ്യാേമാ യുവാ വാരണയൂഥേപാപമാഃ
വിമുച്യ കംബൂ പരിഹാടേക; ശുേഭ വിമുച്യ േവണീം അപിനഹ്യ കുണ്ഡേല
6 ശിഖീ സുേകശഃ പരിധായ ചാന്യഥാ; ഭവസ്വ ധന്വീ കവചീ ശരീ തഥാ
ആരുഹ്യ യാനം പരിധാവതാം ഭവാൻ; സുൈതഃ സേമാ േമ ഭവ വാ മയാ സമഃ
7 വൃേദ്ധാ ഹ്യ് അഹം ൈവ പരിഹാര കാമഃ; സർവാൻ മത്സ്യാംസ് തരസാ
പാലയസ്വ
ൈനവംവിധാഃ ീബ രൂപാ ഭവന്തി; കഥം ചേനതി തിഭാതി േമ മനഃ
8 [അർജുന]
ഗായാമി നൃത്യാമ്യ് അഥ വാദയാമി; ഭേ ാ ഽസ്മി നൃേത്ത കുശേലാ ഽസ്മി ഗീേത
ത്വം ഉത്തരായാഃ പരിദത്സ്വ മാം സ്വയം; ഭവാമി േദവ്യാ നരേദവ നർതകഃ
9 ഇദം തു രൂപം മമ േയന കിം നു തത്; കീർതയിത്വാ ഭൃശേശാകവർധനം
ബൃഹന്നഡാം ൈവ നരേദവ വിദ്ധി മാം; സുതം സുതാം വാ പിതൃമാതൃവർജിതാം
10 [വിരാട]
ദദാമി േത ഹന്ത വരം ബൃഹന്നേഡ; സുതാം ച േമ നർതയ യാശ് ച താദൃശീഃ
ഇദം തു േത കർമ സമം ന േമ മതം; സമു േനമിം പൃഥിവീം ത്വം അർഹസി
11 [ൈവ]
ബൃഹന്നഡാം താം അഭിവീക്ഷ്യ മത്സ്യരാട്; കലാസു നൃേത്ത ച തൈഥവ
വാദിേത
അപുംസ്ത്വം അപ്യ് അസ്യ നിശമ്യ ച സ്ഥിരം; തതഃ കുമാരീ പുരം ഉത്സസർജ തം
12 സ ശിക്ഷയാം ആസ ച ഗീതവാദിതം; സുതാം വിരാടസ്യ ധനഞ്ജയഃ ഭുഃ
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സഖീശ് ച തസ്യാഃ പരിചാരികാസ് തഥാ; ിയശ് ച താസാം സ ബഭൂവ
പാണ്ഡവഃ
13 തഥാ സ സേ ണ ധനഞ്ജേയാ ഽവസത്; ിയാണി കുർവൻ സഹ താഭിർ
ആത്മവാൻ
തഥാഗതം ത ന ജജ്ഞിേര ജനാ; ബഹിശ്ചരാ വാപ്യ് അഥ വാന്തേര ചരാഃ
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അധ്യായം 11

1 [ൈവ]
അഥാപേരാ ഽദൃശ്യത പാണ്ഡവഃ ഭുർ; വിരാട രാജ്ഞസ് തുരഗാൻ സമീക്ഷതഃ
തം ആപതന്തം ദദൃേശ പൃഥഗ്ജേനാ; വിമുക്തം അ ാദ് ഇവ സൂര്യമണ്ഡലം
2 സ ൈവ ഹയാൻ ഐക്ഷത താംസ് തതസ് തതഃ; സമീക്ഷമാണം ച ദദർശ
മത്സ്യരാജ്
തേതാ ഽ വീത് താൻ അനുഗാൻ അമി ഹാ; കുേതാ ഽയം ആയാതി നരാമര

ഭഃ
3 അയം ഹയാൻ വീക്ഷതി മാമകാൻ ദൃഢം; വം ഹയേജ്ഞാ ഭവിതാ
വിചക്ഷണഃ

േവശ്യതാം ഏഷ സമീപം ആശു േമ; വിഭാതി വീേരാ ഹി യഥാമരസ് തഥാ
4 അേഭ്യത്യ രാജാനം അമി ഹാ വീജ്; ജേയാ ഽ േത പാർഥിവ ഭ ം അ
േത
ഹേയഷു യുേക്താ നൃപ സംമതഃ സദാ; തവാശ്വസൂേതാ നിപുേണാ ഭവാമ്യ് അഹം
5 [വിരാട]
ദദാമി യാനാനി ധനം നിേവശനം; മമാശ്വസൂേതാ ഭവിതും ത്വം അർഹസി
കുേതാ ഽസി കസ്യാസി കഥം ത്വം ആഗതഃ; ഹി ശിൽപം തവ വിദ്യേത ച
യത്
6 [നകുല]
പഞ്ചാനാം പാ പു ാണാം േജ്യേഷ്ഠാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
േതനാഹം അേശ്വഷു പുരാ കൃതഃ ശ കർശന
7 അശ്വാനാം കൃതിം േവദ്മി വിനയം ചാപി സർവശഃ
ദുഷ്ടാനാം തിപത്തിം ച കൃത്സ്നം ൈചവ ചികിത്സിതം
8 ന കാതരം സ്യാൻ മമ ജാതു വാഹനം; ന േമ ഽസ്തി ദുഷ്ടാ വഡവാ കുേതാ
ഹയാഃ
ജനസ് തു മാം ആഹ സ ചാപി പാണ്ഡേവാ; യുധിഷ്ഠിേരാ ന്ഥികം ഏവ
നാമതഃ
9 [വിരാട]
യദ് അസ്തി കിം ചിൻ മമ വാജിവാഹനം; തദ് അ സർവം ത്വദധീനം അദ്യ
ൈവ
േയ ചാപി േക ചിൻ മമ വാജിേയാജകാസ്; ത്വദാ യാഃ സാരഥയശ് ച സ
േമ
10 ഇദം തേവഷ്ടം യദി ൈവ സുേരാപമ; വീഹി യത് േത സമീക്ഷിതം വസു
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ന േത ഽനുരൂപം ഹയകർമ വിദ്യേത; ഭാസി രാേജവ ഹി സംമേതാ മമ
11 യുധിഷ്ഠിരേസ്യവ ഹി ദർശേനന േമ; സമം തേവദം ിയ ദർശ ദർശനം
കഥം തു ഭൃൈത്യഃ സ വിനാകൃേതാ വേന; വസത്യ് അനിേന്ദ്യാ രമേത ച
പാണ്ഡവഃ
12 [ൈവ]
തഥാ സ ഗന്ധർവവേരാപേമാ യുവാ; വിരാട രാജ്ഞാ മുദിേതന പൂജിതഃ
ന ൈചനം അേന്യ ഽപി വിദുഃ കഥം ചന; ിയാഭിരാമം വിചരന്തം അന്തരാ
13 ഏവം ഹി മേത്സ്യ ന്യവസന്ത പാണ്ഡവാ; യഥാ തിജ്ഞാഭിർ അേമാഘദർ 
ശനാഃ
അജ്ഞാതചര്യാം വ്യചരൻ സമാഹിതാഃ; സമു േനമിപതേയാ ഽതിദുഃഖിതാഃ
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അധ്യായം 12

1 [ജനം]
ഏവം മത്സ്യസ്യ നഗേര വസന്തസ് ത പാണ്ഡവാഃ
അത ഊർധ്വം മഹാവീര്യാഃ കിം അകുർവന്ത ൈവ ദ്വിജ
2 [ൈവ]
ഏവം േത ന്യവസംസ് ത ച്ഛന്നാഃ കുരുനന്ദനാഃ
ആരാധയേന്താ രാജാനം യദ് അകുർവന്ത തച് ഛൃണു
3 യുധിഷ്ഠിരഃ സഭാസ്താരഃ സഭ്യാനാം അഭവത് ിയഃ
തൈഥവ ച വിരാടസ്യ സപു സ്യ വിശാം പേത
4 സ ഹ്യ് അക്ഷഹൃദയജ്ഞസ് താൻ ീഡയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
അക്ഷവത്യാം യഥാകാമം സൂ ബദ്ധാൻ ഇവ ദ്വിജാൻ
5 അജ്ഞാതം ച വിരാടസ്യ വിജിത്യ വസു ധർമരാജ്

ാതൃഭ്യഃ പുരുഷവ്യാേ ാ യഥാർഹം സ്മ യച്ഛതി
6 ഭീമേസേനാ ഽപി മാംസാനി ഭക്ഷ്യാണി വിവിധാനി ച
അതി സൃഷ്ടാനി മേത്സ്യന വി ീണാതി യുധിഷ്ഠിേര
7 വാസാംസി പരിജീർണാനി ലബ്ധാന്യ് അന്തഃപുേര ഽർജുനഃ
വി ീണാനശ് ച സർേവഭ്യഃ പാണ്ഡേവഭ്യഃ യച്ഛതി
8 സഹേദേവാ ഽപി േഗാപാനാം േവഷം ആസ്ഥായ പാണ്ഡവഃ
ദധി ക്ഷീരം ഘൃതം ൈചവ പാണ്ഡേവഭ്യഃ യച്ഛതി
9 നകുേലാ ഽപി ധനം ലബ്ധ്വാ കൃേത കർമണി വാജിനാം
തുേഷ്ട തസ്മിൻ നരപതൗ പാണ്ഡേവഭ്യഃ യച്ഛതി
10 കൃഷ്ണാപി സർവാൻ ാതൄംസ് താൻ നിരീക്ഷന്തീ തപസ്വിനീ
യഥാ പുനർ അവിജ്ഞാതാ തഥാ ചരതി ഭാമിനീ
11 ഏവം സമ്പാദയന്തസ് േത തഥാേന്യാന്യം മഹാരഥാഃ
േ ക്ഷമാണാസ് തദാ കൃഷ്ണാം ഊഷുശ് ഛന്നാ നരാധിപ
12 അഥ മാേസ ചതുർേഥ തു ഹ്മണഃ സുമേഹാത്സവഃ
ആസീത് സമൃേദ്ധാ മേത്സ്യഷു പുരുഷാണാം സുസംമതഃ
13 ത മല്ലാഃ സമാേപതുർ ദിഗ്േഭ്യാ രാജൻ സഹ ശഃ
മഹാകായാ മഹാവീര്യാഃ കാലഖഞ്ജാ ഇവാസുരാഃ
14 വീേര്യാന്നദ്ധാ ബേലാദ ാ രാജ്ഞാ സമഭിപൂജിതാഃ
സിൻഹ ന്ധകടി ീവാഃ സ്വവദാതാ മനസ്വിനഃ
അസകൃൽ ലബ്ധലക്ഷാസ് േത രംേഗ പാർഥിവ സംനിധൗ
15 േതഷാം ഏേകാ മഹാൻ ആസീത് സർവമല്ലാൻ സമാഹ്വയത്
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ആവൽഗമാനം തം രംേഗ േനാപതിഷ്ഠതി കശ് ചന
16 യദാ സർേവ വിമനസസ് േത മല്ലാ ഹതേചതസഃ
അഥ സൂേദന തം മല്ലം േയാധയാം ആസ മത്സ്യരാജ്
17 േചാദ്യമാനസ് തേതാ ഭീേമാ ദുഃേഖൈനവാകേരാൻ മതിം
ന ഹി ശേക്നാതി വിവൃേത ത്യാഖ്യാതും നരാധിപം
18 തതഃ സ പുരുഷവ്യാ ഃ ശാർദൂലശിഥിലം ചരൻ

വിേവശ മഹാരംഗം വിരാടം അഭിഹർഷയൻ
19 ബബന്ധ കക്ഷ്യാം കൗേന്തയസ് തതസ്തം ഹർഷയഞ് ജനം
തതസ് തം വൃ സങ്കാശം ഭീേമാ മല്ലം സമാഹ്വയത്
20 താവ് ഉഭൗ സുമേഹാത്സാഹാവ് ഉഭൗ തീ പരാ മൗ
മത്താവ് ഇവ മഹാകായൗ വാരണൗ ഷഷ്ടിഹായനൗ
21 ചകർഷ േദാർഭ്യാം ഉത്പാട്യ ഭീേമാ മല്ലം അമി ഹാ
വിനദന്തം അഭിേ ാശഞ് ശാർദൂല ഇവ വാരണം
22 തം ഉദ്യമ്യ മഹാബാഹുർ ാമയാം ആസ വീര്യവാൻ
തേതാ മല്ലാശ് ച മത്സ്യാശ് ച വിസ്മയം ച ിേര പരം
23 ാമയിത്വാ ശതഗുണം ഗതസത്ത്വം അേചതനം

ത്യാപിംഷൻ മഹാബാഹുർ മല്ലം ഭുവി വൃേകാദരഃ
24 തസ്മിൻ വിനിഹേത മേല്ല ജീമൂേത േലാകവി േത
വിരാടഃ പരമം ഹർഷം അഗച്ഛദ് ബാന്ധൈവഃ സഹ
25 സംഹർഷാത് ദദൗ വിത്തം ബഹു രാജാ മഹാമനഃ
ബല്ലവായ മഹാരംേഗ യഥാ ൈവ വണസ് തഥാ
26 ഏവം സ സുബഹൂൻ മല്ലാൻ പുരുഷാംശ് ച മഹാബലാൻ
വിനിഘ്നൻ മത്സ്യരാജസ്യ ീതിം ആവഹദ് ഉത്തമാം
27 യദാസ്യ തുല്യഃ പുരുേഷാ ന കശ് ചിത് ത വിദ്യേത
തേതാ വ്യാൈ ശ് ച സിംൈഹശ് ച ദ്വിരൈദശ് ചാപ്യ് അേയാധയത്
28 പുനർ അന്തഃപുര ഗതഃ ീണാം മേധ്യ വൃേകാദരഃ
േയാധ്യേത സ്മ വിരാേടണ സിംൈഹർ മൈത്തർ മഹാബൈലഃ
29 ബീഭ ർ അപി ഗീേതന സുനൃേത്തന ച പാണ്ഡവഃ
വിരാടം േതാഷയാം ആസ സർവാശ് ചാന്തഃപുര ിയഃ
30 അൈശ്വർ വിനീൈതർ ജവൈനസ് ത ത സമാഗൈതഃ
േതാഷയാം ആസ നകുേലാ രാജാനം രാജസത്തമ
31 തൈസ്മ േദയം ായച്ഛത് ീേതാ രാജാ ധനം ബഹു
വിനീതാൻ വൃഷഭാൻ ദൃഷ്ട്വാ സഹേദവസ്യ ചാഭിേഭാ
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32 ഏവം േത ന്യവസംസ് ത ച്ഛന്നാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
കർമാണി തസ്യ കുർവാണാ വിരാട നൃപേതസ് തദാ
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അധ്യായം 13

1 [ൈവ]
വസമാേനഷു പാർേഥഷു മത്സ്യസ്യ നഗേര തദാ
മഹാരേഥഷു ഛേന്നഷു മാസാ ദശസമത്യയുഃ
2 യാജ്ഞേസനീ സുേദഷ്ണാം തു ശു ഷന്തീ വിശാം പേത
അവസത് പരിചാരാർഹാ സുദുഃഖം ജനേമജയ
3 തഥാ ചരന്തീം പാഞ്ചാലീം സുേദഷ്ണായാ നിേവശേന
േസനാപതിർ വിരാടസ്യ ദദർശ ജലജാനനാം
4 താം ദൃഷ്ട്വാ േദവഗർഭാഭാം ചരന്തീം േദവതാം ഇവ
കീചകഃ കാമയാം ആസ കാമബാണ പീഡിതഃ
5 സ തു കാമാഗ്നിസന്തപ്തഃ സുേദഷ്ണാം അഭിഗമ്യ ൈവ

ഹസന്ന് ഇവ േസനാ നീർ ഇദം വചനം അ വീത്
6 േനയം പുരാ ജാതു മേയഹ ദൃഷ്ടാ; രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ നിേവശേന ശുഭാ
രൂേപണ േചാന്മാദയതീവ മാം ഭൃശം; ഗേന്ധന ജാതാ മദിേരവ ഭാമിനീ
7 കാ േദവരൂപാ ഹൃദയംഗമാ ശുേഭ; ആചക്ഷ്വ േമ കാ ച കുതശ് ച േശാഭനാ
ചിത്തം ഹി നിർമഥ്യ കേരാതി മാം വേശ; ന ചാന്യദ് അ ൗഷധം അദ്യ േമ
മതം
8 അേഹാ തേവയം പരിചാരികാ ശുഭാ; ത്യ രൂപാ തിഭാതി മാം ഇയം
അയുക്തരൂപം ഹി കേരാതി കർമ േത; ശാ മാം യച് ച മമാസ്തി കിം ചന
9 ഭൂതനാഗാശ്വരഥം മഹാധനം; സമൃദ്ധി യുക്തം ബഹു പാനേഭാജനം
മേനാഹരം കാഞ്ചനചി ഭൂഷണം; ഗൃഹം മഹച് േഛാഭയതാം ഇയം മമ
10 തതഃ സുേദഷ്ണാം അനുമ ്യ കീചകസ്; തതഃ സമേഭത്യ നരാധിപാത്മ ജാം
ഉവാച കൃഷ്ണാം അഭിസാന്ത്വയംസ് തദാ; മൃേഗ കന്യാം ഇവ ജംബുേകാ വേന
11 ഇദം ച രൂപം ഥമം ച േത വേയാ; നിരർഥകം േകവലം അദ്യ ഭാമിനി
അധാര്യമാണാ ഗ് ഇേവാത്തമാ യഥാ; ന േശാഭേസ സുന്ദരി േശാഭനാ സതീ
12 ത്യജാമി ദാരാൻ മമ േയ പുരാതനാ; ഭവ ദാസ്യസ് തവ ചാരുഹാസിനി
അഹം ച േത സുന്ദരി ദാസവത് സ്ഥിതഃ; സദാ ഭവിേഷ്യ വശേഗാവരാനേന
13 [ ൗ]
അ ാർഥനീയാം ഇഹ മാം സൂതപു ാഭിമന്യേസ
വിഹീനവർണാം ൈസര ീം ബീഭത്സാം േകശകാരികാം
14 പരദാരാസ്മി ഭ ം േത ന യുക്തം ത്വയി സാ തം
ദയിതാഃ ാണിനാം ദാരാ ധർമം സമനുചിന്തയ
15 പരപാേര ന േത ബുദ്ധിർ ജാതു കാര്യാ കഥം ചന
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വിവർജനം ഹ്യ് അകാര്യാണാം ഏതത് സത്പുരുഷ തം
16 മിഥ്യാഭിഗൃേധ്നാ ഹി നരഃ പാപാത്മാ േമാഹം ആസ്ഥിതഃ
അയശഃ ാ യാദ് േഘാരം സുമഹത് ാ യാദ് ഭയം
17 മാ സൂതപു ഹൃഷ്യസ്വ മാദ്യ ത്യക്ഷ്യസി ജീവിതം
ദുർലഭാം അഭിമന്വാേനാ മാം വീൈരർ അഭിരക്ഷിതാം
18 ന ചാപ്യ് അഹം ത്വയാ ശക്യാ ഗന്ധർവാഃ പതേയാ മമ
േത ത്വാം നിഹന ഃ കുപിതാഃ സാധ്വലം മാ വ്യനീനശഃ
19 അശക്യരൂൈപഃ പുരുൈഷർ അധ്വാനം ഗ ം ഇച്ഛസി
യഥാ നിേശ്ചതേനാ ബാലഃ കൂലസ്ഥഃ കൂലം ഉത്തരം
തർതും ഇച്ഛതി മന്ദാത്മാ തഥാ ത്വം കർതും ഇച്ഛസി
20 അന്തർ മഹീം വാ യദി േവാർധ്വം ഉത്പേതഃ; സമു പാരം യദി വാ ധാവ 
സി
തഥാപി േതഷാം ന വിേമാക്ഷം അർഹസി; മാഥിേനാ േദവ സുതാ ഹി േമ
വരാഃ
21 ത്വം കാലരാ ീം ഇവ കശ് ചിദ് ആതുരഃ; കിം മാം ദൃഢം രാർഥയേസ ഽദ്യ
കീചക
കിം മാതുർ അേങ്ക ശയിേതാ യഥാ ശിശുശ്; ച ം ജിഘൃ ർ ഇവ മന്യേസ ഹി
മാം
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അധ്യായം 14

1 [ൈവ]
ത്യാഖ്യാേതാ രാജപു ്യാ സുേദഷ്ണാം കീചേകാ ഽ വീത്

അമര്യാേദന കാേമന േഘാേരണാഭിപരി തഃ
2 യഥാ ൈകേകയി ൈസര ്യാ സേമയാം തദ് വിധീയതാം
താം സുേദേഷ്ണ പരീപ്സസ്വ മാഹം ാണാൻ ഹാസിശം
3 തസ്യ താം ബഹുശഃ ത്വാ വാചം വിലപതസ് തദാ
വിരാട മഹിഷീ േദവീ കൃപാം ചേ മനസ്വിനീ
4 സ്വം അർഥം അഭിസന്ധായ തസ്യാർഥം അനുചിന്ത്യ ച
ഉേദ്വഗം ൈചവ കൃഷ്ണായാഃ സുേദഷ്ണാ സൂതം അ വീത്
5 പർവിണീം ത്വം സമുദ്ദിഷ്യ സുരാം അന്നം ച കാരയ
തൈ നാം േ ഷയിഷ്യാമി സുരാ ഹാരീം തവാന്തികം
6 ത സേ ഷിതാം ഏനാം വിജേന നിരവ ഹാം
സാന്ത്വേയഥാ യഥാകാമം സാന്ത്വ്യമാനാ രേമദ് യദി
7 കീചകസ് തു ഗൃഹം ഗത്വാ ഭഗിന്യാ വചനാത് തദാ
സുരാം ആഹാരയാം ആസ രാജാർഹാം സുപരി താം
8 ആജൗര ം ച സുഭൃശം ബഹൂംശ് േചാച്ചാവചാൻ മൃഗാൻ
കാരയാം ആസ കുശൈലർ അന്നപാനം സുേശാഭനം
9 തസ്മിൻ കൃേത തദാ േദവീ കീചേകേനാപമ ിതാ
സുേദഷ്ണാ േ ഷയാം ആസ ൈസര ീം കീചകാലയം
10 [സുേദസ്ണാ]
ഉത്തിഷ്ഠ ഗച്ഛ ൈസരന്ധിർ കീചകസ്യ നിേവശനം
പാനം ആനയ കല്യാണി പിപാസാ മാം ബാധേത
11 [ ൗ]
ന ഗേച്ഛയം അഹം തസ്യ രാജപു ി നിേവശനം
ത്വം ഏവ രാജ്ഞി ജാനാസി യഥാ സ നിരപ പഃ
12 ന ചാഹം അനവദ്യാംഗി തവ േവശ്മനി ഭാമിനി
കാമവൃത്താ ഭവിഷ്യാമി പതീനാം വ്യഭിചാരിണീ
13 ത്വം ൈചവ േദവി ജാനാസി യഥാ സ സമയഃ കൃതഃ

വിശന്ത്യാ മയാ പൂർവം തവ േവശ്മനി ഭാമിനി
14 കീചകശ് ച സുേകശാേന്ത മൂേഢാ മദനദർപിതഃ
േസാ ഽവമംസ്യതി മാം ദൃഷ്ട്വാ ന യാേസ്യ ത േശാഭേന
15 സന്തി ബഹ്വ്യസ് തവ േ ഷ്യാ രാജപു ി വശാനുഗാഃ
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അന്യാം േ ഷയ ഭ ം േത സ ഹി മാം അവമംസ്യേത
16 [സുേദസ്ണാ]
ൈനവ ത്വാം ജാതു ഹിംസ്യാത് സ ഇതഃ സേ ഷിതാം മയാ
17 [ൈവ]
ഇത്യ് അസ്യാഃ ദദൗ കാംസ്യം സ പിധാനം ഹിരണ്മയം
സാ ശങ്കമാനാ രുദതീ ൈദവം ശരണം ഈയുഷീ

ാതിഷ്ഠത സുരാ ഹാരീ കീചകസ്യ നിേവശനം
18 [ ൗ]
യഥാഹം അന്യം പാ േഭ്യാ നാഭിജാനാമി കം ചന
േതന സേത്യന മാം ാപ്താം കീചേകാ മാ വേശ കൃഥാഃ
19 [ൈവ]
ഉപാതിഷ്ഠത സാ സൂര്യം മുഹൂർതം അബലാ തതഃ
സ തസ്യാസ് തനുമധ്യായാഃ സർവം സൂേര്യാ ഽവബുദ്ധവാൻ
20 അന്തർഹിതം തതസ് തസ്യാ രേക്ഷാ രക്ഷാർഥം ആദിശത്
തച് ൈചനാം നാജഹാത് ത സർവാവസ്ഥാസ്വ് അനിന്ദിതാം
21 താം മൃഗീം ഇവ വി സ്താം ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണാം സമീപഗാം
ഉദതിഷ്ഠൻ മുദാ സൂേതാ നാവം ലേബ്ധ്വവ പാരഗഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 36

അധ്യായം 15

1 [കീചക]
സ്വാഗതം േത സുേകശാേന്ത സുവ ഷ്ടാ രജനീ മമ
സ്വാമിനീ ത്വം അനു ാപ്താ കുരുഷ്വ മമ ിയം
2 സുവർണമാലാഃ കംബൂശ് ച കുണ്ഡേല പരിഹാടേക
ആഹര ച വ ാണി കൗശികാന്യ് അജിനാനി ച
3 അസ്തി േമ ശയനം ശു ം ത്വദർഥം ഉപകൽപിതം
ഏഹി ത മയാ സാർധം പിബസ്വ മധുമാധവീം
4 [ ൗ]
അൈ ഷീദ് രാജപു ീ മാം സുരാ ഹാരീം തവാന്തികം
പാനം ആനയ േമ ക്ഷി ം പിപാസാ േമതി ചാ വീത്
5 [കീചക]
അന്യാ ഭേ നയിഷ്യന്തി രാജപു ്യാഃ പരി തം
6 [ൈവ]
ഇത്യ് ഏനാം ദക്ഷിേണ പാണൗ സൂതപു ഃ പരാമൃശത്
സാ ഗൃഹീതാ വിധുന്വാനാ ഭൂമാവ് ആക്ഷിപ്യ കീചകം
സഭാം ശരണം ആധാവദ് യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
7 താം കീചകഃ ധാവന്തീം േകശപേക്ഷ പരാമൃശത്
അൈഥനാം പശ്യേതാ രാജ്ഞഃ പാതയിത്വാ പദാവധീത്
8 തേതാ േയാ ഽസൗ തദാർേകണ രാക്ഷസഃ സംനിേയാജിതഃ
സ കീചകം അേപാവാഹ വാതേവേഗന ഭാരത
9 സ പപാത തേതാ ഭൂമൗ രേക്ഷാബലസമാഹതഃ
വിഘൂർണമാേനാ നിേശ്ചഷ്ടശ് ഛിന്നമൂല ഇവ മഃ
10 താം ചാസീനൗ ദദൃശതുർ ഭീമേസന യുധിഷ്ഠിരൗ
അമൃഷ്യമാണൗ കൃഷ്ണായാഃ കീചേകന പദാ വധം
11 തസ്യ ഭീേമാ വധേ ഃ കീചകസ്യ ദുരാത്മനഃ
ദൈന്തർ ദന്താംസ് തദാ േരാഷാൻ നി ിേപഷ മഹാമനഃ
12 അഥാംഗുേഷ്ഠനാവമൃദ്നാദ് അംഗുഷ്ഠം തസ്യ ധർമരാജ്

േബാധനഭയാദ് രാജൻ ഭീമസ്യ ത്യേഷധയത്
13 സാ സഹാ ദ്വാരം ആസാദ്യ രുദതീ മത്സ്യം അ വീത്
അേവക്ഷമാണാ സുേ ാണീ പതീംസ് താൻ ദീനേചതസഃ
14 ആകാരം അഭിരക്ഷന്തീ തിജ്ഞാം ധർമസംഹിതാം
ദഹ്യമാേനവ രൗേ ണ ച ർ ആ പദാത്മജാ
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15 [ ൗ]
േയഷാം ൈവരീ ന സ്വപിതി പദാ ഭൂമിം ഉപ ശൻ
േതഷാം മാം മാനിനീം ഭാര്യാം സൂതപു ഃ പദാവധീത്
16 േയ ദദ ർ ന ച യാേചയുർ ഹ്മണ്യാഃ സത്യവാദിനഃ
േതഷാം മാം മാനിനീം ഭാര്യാം സൂതപു ഃ പദാവധീത്
17 േയഷാം ദു ഭിനിർേഘാേഷാ ജ്യാേഘാഷഃ യേത ഽനിശം
േതഷാം മാം മാനിനീം ഭാര്യാം സൂതപു ഃ പദാവധീത്
18 േയ േത േതജസ്വിേനാ ദാന്താ ബലവേന്താ ഽഭിമാനിനഃ
േതഷാം മാം മാനിനീം ഭാര്യാം സൂതപു ഃ പദാവധീത്
19 സർവേലാകം ഇമം ഹന ർ ധർമപാശസിതാസ് തു േയ
േതഷാം മാം മാനിനീം ഭാര്യാം സൂതപു ഃ പദാവധീത്
20 ശരണം േയ പന്നാനാം ഭവന്തി ശരണാർഥിനാം
ചരന്തി േലാേക ച്ഛന്നാഃ ക്വ നു േത ഽദ്യ മഹാരഥാഃ
21 കഥം േത സൂതപുേ ണ വധ്യമാനാം ിയാം സതീം
മർഷയന്തി യഥാ ീബാ ബലവേന്താ ഽമിതൗജസഃ
22 ക്വ നു േതഷാം അമർഷശ് ച വീര്യം േതജശ് ച വർതേത
ന പരീപ്സന്തി േയ ഭാര്യാം വധ്യമാനാം ദുരാത്മനാ
23 മയാ ശക്യം കിം കർതും വിരാേട ധർമദൂഷണം
യഃ പശ്യൻ മാം മർഷയതി വധ്യമാനം അനാഗസം
24 ന രാജൻ രാജവത് കിം ചിത് സമാചരസി കീചേക
ദസ നാം ഇവ ധർമസ് േത ന ഹി സംസദി േശാഭേത
25 ന കീചകഃ സ്വധർമേസ്ഥാ ന ച മത്സ്യഃ കഥം ചന
സഭാ സേദാ ഽപ്യ് അധർമജ്ഞാ യ ഇമം പര പാസേത
26 േനാപാലേഭ ത്വാം നൃപതൗ വിരാട ജനസംസദി
നാഹം ഏേതന യുക്താ ൈവ ഹ ം മത്സ്യതവാന്തിേക
സഭാ സദസ് തു പശ്യ കീചകസ്യ വ്യതി മം
27 [വിരാട]
പേരാക്ഷം നാഭിജാനാമി വി ഹം യുവേയാർ അഹം
അർഥതത്ത്വം അവിജ്ഞായ കിം നു സ്യാത് കുശലം മമ
28 [ൈവ]
തതസ് തു സഭ്യാ വിജ്ഞായ കൃഷ്ണാം ഭൂേയാ ഽഭ്യപൂജയൻ
സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാപ്യ് ആഹുഃ കീചകം ച വ്യഗർഹയൻ
29 [സഭ്യാ]

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 38

യേസ്യയം ചാരുസർവാംഗീ ഭാര്യാ സ്യാദ് ആയേതക്ഷണാ
പേരാ ലാഭശ് ച തസ്യ സ്യാൻ ന സ േശാേചത് കദാ ചന
30 [ൈവ]
ഏവം സ ജയംസ് ത കൃഷ്ണാം േ ക്ഷ്യ സഭാ സദഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ േകാപാത് തു ലലാേട േസ്വദ ആസജത്
31 അഥാ വീദ് രാജപു ീം കൗരേവ്യാ മഹിഷീം ിയാം
ഗച്ഛ ൈസര ി മാ സ്ഥാഃ സുേദഷ്ണായാ നിേവശനം
32 ഭർതാരം അനുരുധ്യന്ത്യഃ ിശ്യേന്ത വീര പത്നയഃ
ശു ഷയാ ിശ്യമാനാഃ പതിേലാകം ജയന്ത്യ് ഉത
33 മേന്യ ന കാലം േ ാധസ്യ പശ്യന്തി പതയസ് തവ
േതന ത്വാം നാഭിധാവന്തി ഗന്ധർവാഃ സൂര്യവർചസഃ
34 അകാലജ്ഞാസി ൈസര ി ൈശലൂഷീവ വിധാവസി
വിഘ്നം കേരാഷി മത്സ്യാനാം ദീവ്യതാം രാജസംസദി
ഗച്ഛ ൈസര ി ഗന്ധർവാഃ കരിഷ്യന്തി തവ ിയം
35 [ ൗ]
അതീവ േതഷാം ഘൃണിനാം അർേഥ ഽഹം ധർമചാരിണീ
തസ്യ തേസ്യഹ േത വധ്യാ േയഷാം േജ്യേഷ്ഠാ ഽക്ഷേദവിതാ
36 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാ വത് കൃഷ്ണാ സുേദഷ്ണായാ നിേവശനം
േകശാൻ മുക്ത്വാ തു സുേ ാണീ സംരംഭാൽ േലാഹിേതക്ഷണാ
37 ശുശുേഭ വദനം തസ്യാ രുദന്ത്യാ വിരതം തദാ
േമഘേലാഖാ വിനിർമുക്തം ദിവീവ ശശിമണ്ഡലം
38 [സുേദസ്ണാ]
കസ് ത്വാവധീദ് വരാേരാേഹ കസ്മാദ് േരാദിഷി േശാഭേന
കസ്മാദ് യ ന സുഖം ഭേ േകന േത വി ിയം കൃതം
39 [ ൗ]
കീചേകാ മാവധീത് ത സുരാ ഹാരീം ഗതാം തവ
സഭായാം പശ്യേതാ രാേജ്ഞാ യൈഥവ വിജേന തഥാ
40 [സുേദസ്ണാ]
ഘാതയാമി സുേകശാേന്ത കീചകം യദി മന്യേസ
േയാ സൗ ത്വാം കാമസംമേത്താ ദുർലഭാം അഭിമന്യേത
41 [ ൗ]
അേന്യ ൈവ തം വധിഷ്യന്തി േയഷാം ആഗഃ കേരാതി സഃ
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മേന്യ ചാൈദ്യവ സുവ്യക്തം പരേലാകം ഗമിഷ്യതി
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അധ്യായം 16

1 [ൈവ]
സാ ഹതാ സൂതപുേ ണ രാജപു ീ സമജ്വലത്
വധം കൃഷ്ണാ പരീപ്സന്തീ േസനാ വാഹസ്യ ഭാമിനീ
ജഗാമാവാസം ഏവാഥ തദാ സാ പദാത്മ ജാ
2 കൃത്വാ ശൗചം യഥാന്യായം കൃഷ്ണാ ൈവ തനുമധ്യമാ
ഗ ാണി വാസസീ ൈചവ ക്ഷാല്യ സലിേലന സാ
3 ചിന്തയാം ആസ രുദതീ തസ്യ ദുഃഖസ്യ നിർണയം
കിം കേരാമി ക്വ ഗച്ഛാമി കഥം കാര്യം ഭേവൻ മമ
4 ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയിത്വാ സാ ഭീമം ൈവ മനസാഗമത്
നാന്യഃ കർതാ ഋേത ഭീമാൻ മമാദ്യ മനസഃ ിയം
5 തത ഉത്ഥായ രാ ൗ സാ വിഹായ ശയനം സ്വകം

ാ വൻ നാഥം ഇച്ഛന്തീ കൃഷ്ണാ നാഥവതീ സതീ
ദുഃേഖന മഹതാ യുക്താ മാനേസന മനസ്വിനീ
6 സാ ൈവ മഹാനേസ ാപ്യ ഭീമേസനം ശുചിസ്മിതാ
സർവേശ്വേതവ മാേഹയീ വേന ജാതാ ിഹായനീ
ഉപാതിഷ്ഠത പാഞ്ചാലീ വാശിേതവ മഹാഗജം
7 സാ ലേതവ മഹാശാലം ഫുല്ലം േഗാമതി തീരജം
ബാഹുഭ്യാം പരിരൈഭ്യനം ാേബാധയദ് അനിന്ദിതാ
സിംഹം സുപ്തം വേന ദുർേഗ മൃഗരാജവധൂർ ഇവ
8 വീേണവ മധുരാഭാഷാ ഗാന്ധാരം സാധു മൂർച്ഛിതാ
അഭ്യഭാഷത പാഞ്ചാലീ ഭീമേസനം അനിന്ദിതാ
9 ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ കിം േശേഷ ഭീമേസന യഥാ മൃതഃ
നാമൃതസ്യ ഹി പാപീയാൻ ഭാര്യാം ആലഭ്യ ജീവതി
10 തസ്മിഞ് ജീവതി പാപിേഷ്ഠ േസനാ വാേഹ മമ ദ്വിഷി
തത് കർമകൃതവത്യ് അദ്യ കഥം നി ാം നിേഷവേസ
11 സ സ ഹായ ശയനം രാജപു ്യാ േബാധിതഃ
ഉപാതിഷ്ഠത േമഘാഭഃ പര്യേങ്ക േസാപസം േഹ
12 അഥാ വീദ് രാജപു ീം കൗരേവ്യാ മഹിഷീം ിയാം
േകനാസ്യ് അർേഥന സ ാപ്താ ത്വരിേതവ മമാന്തികം
13 ന േത കൃതിമാൻ വർണഃ കൃശാ പാ ശ് ച ലക്ഷ്യേസ
ആചക്ഷ്വ പരിേശേഷണ സർവം വിദ്യാം അഹം യഥാ
14 സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം േദ്വഷ്യം വാ യദി വാ ിയം
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യഥാവത് സർവം ആചക്ഷ്വ ത്വാ ജ്ഞാസ്യാമി യത് പരം
15 അഹം ഏവ ഹി േത കൃേഷ്ണ വിശ്വാസ്യഃ സർവകർമസു
അഹം ആപ ചാപി ത്വാം േമാക്ഷയാമി പുനഃ പുനഃ
16 ശീ ം ഉക്ത്വാ യഥാകാമം യത് േത കാര്യം വിവക്ഷിതം
ഗച്ഛ ൈവ ശയനാൈയവ പുരാ നാേന്യാ ഽവബുധ്യേത
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അധ്യായം 17

1 [ ൗ]
അേശാച്യം നു കുതസ് തസ്യാ യസ്യാ ഭർതാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ജാനം സർവാണി ദുഃഖാനി കിം മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
2 യൻ മാം ദാസീ വാേദന ാതികാമീ തദാനയത്
സഭായാം പാർഷേദാ മേധ്യ തൻ മാം ദഹതി ഭാരത
3 പാർഥിവസ്യ സുതാ നാമ കാ നു ജീേവത മാദൃശീ
അനുഭൂയ ഭൃശം ദുഃഖം അന്യ ൗപദീം േഭാ
4 വനവാസ ഗതായാശ് ച ൈസന്ധേവന ദുരാത്മനാ
പരാമർശം ദ്വിതീയം ച േസാഢും ഉത്സഹേത നു കാ
5 മത്സ്യരാജ്ഞഃ സമക്ഷം ച തസ്യ ധൂർതസ്യ പശ്യതഃ
കീചേകന പദാ ഷ്ടാ കാ നു ജീേവത മാദൃശീ
6 ഏവം ബഹുവിൈധഃ േ ൈശഃ ിശ്യമാനാം ച ഭാരത
ന മാം ജാനാസി കൗേന്തയ കിം ഫലം ജീവിേതന േമ
7 േയാ ഽയം രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ കീചേകാ നാമ ഭാരത
േസനാ നീഃ പുരുഷവ്യാ സ്യാലഃ പരമദുർമതിഃ
8 സ മാം ൈസരന്ധി േവേഷണ വസന്തീം രാജേവശ്മനി
നിത്യം ഏവാഹ ദുഷ്ടാത്മാ ഭാര്യാ മമ ഭേവതി ൈവ
9 േതേനാപമ ്യമാണായാ വധാർേഹണ സപത്നഹൻ
കാേലേനവ ഫലം പക്വം ഹൃദയം േമ വിദീര്യേത
10 ാതരം ച വിഗർഹസ്വ േജ്യഷ്ഠം ദുർദ ത േദവിനം
യസ്യാസ്മി കർമണാ ാപ്താ ദുഖം ഏതദ് അനന്തകം
11 േകാ ഹി രാജ്യം പരിത്യജ്യ സർവസ്വം ചാത്മനാ സഹ

ജ്യാൈയവ ദീേവ്യത വിനാ ദുർദ ത േദവിനം
12 യദി നിഷ്കസഹേ ണ യച് ചാന്യത് സാരവദ് ധനം
സായ ാതർ അേദവിഷ്യദ് അപി സംവത്സരാൻ ബഹൂൻ
13 രുക്മം ഹിരണ്യം വാസാംസി യാനം യുഗ്യം അജാവികം
അശ്വാശ്വതര സംഘാംശ് ച ന ജാതു ക്ഷയം ആവേഹത്
14 േസാ ഽയം ദ ത വാേദന ിയാ ത്യവേരാപിതഃ
തൂഷ്ണീം ആേസ്ത യഥാ മൂഢഃ സ്വാനി കർമാണി ചിന്തയൻ
15 ദശനാഗസഹ ാണി പദ്മിനാം േഹമമാലിനാം
യം യാന്തം അനുയാന്തീഹ േസാ ഽയം ദ േതന ജീവതി
16 തഥാ ശതസഹ ാണി നൃണാം അമിതേതജസാം
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ഉപാസേത മഹാരാജം ഇ േസ്ഥ യുധിഷ്ഠിരം
17 ശതം ദാസീ സഹ ാണി യസ്യ നിത്യം മഹാനേസ
പാ ീ ഹസ്തം ദിവാരാ ം അതിഥീൻ േഭാജയന്ത്യ് ഉത
18 ഏഷ നിഷ്കസഹ ാണി ദായ ദദതാം വരഃ
ദ തേജന ഹ്യ് അനർേഥന മഹതാ സമുപാവൃതഃ
19 ഏനം ഹി സ്വരസമ്പന്നാ ബഹവഃ സൂതമാഗധാഃ
സായ ാതർ ഉപാതിഷ്ഠൻ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാഃ
20 സഹ ം ഋഷേയാ യസ്യ നിത്യം ആസൻ സഭാ സദഃ
തപഃ േതാപസമ്പന്നാഃ സർവകാൈമർ ഉപസ്ഥിതാഃ
21 അന്ധാൻ വൃദ്ധാംസ് തഥാനാഥാൻ സർവാൻ രാേ ഷു ദുർഗതാൻ
ബിഭർത്യ് അവിമനാ നിത്യം ആനൃശംസ്യാദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
22 സ ഏഷ നിരയം ാേപ്താ മത്സ്യസ്യ പരിചാരകഃ
സഭായാം േദവിതാ രാജ്ഞഃ കേങ്കാ േത യുധിഷ്ഠിരഃ
23 ഇ േസ്ഥ നിവസതഃ സമേയ യസ്യ പാർഥിവാഃ
ആസൻ ബലിഭൃതഃ സർേവ േസാ ഽദ്യാൈന്യർ ഭൃതിം ഇച്ഛതി
24 പാർഥിവാഃ പൃഥിവീപാലാ യസ്യാസൻ വശവർതിനഃ
സ വേശ വിവേശാ രാജാ പേരഷാം അദ്യ വർതേത
25 താപ്യ പൃഥിവീം സർവാം രശ്മിവാൻ ഇവ േതജസാ
േസാ ഽയം രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ സഭാ സ്താേരാ യുധിഷ്ഠിരഃ
26 യം ഉപാസന്ത രാജാനഃ സഭായാം ഋഷിഭിഃ സഹ
തം ഉപാസീനം അദ്യാന്യം പശ്യ പാണ്ഡവ പാണ്ഡവം
27 അതദർഹം മഹാ ാജ്ഞം ജീവിതാർേഥ ഽഭിസം ിതം
ദൃഷ്ട്വാ കസ്യ ന ദുഃഖം സ്യാദ് ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
28 ഉപാേസ്ത സ്മ സഭായാം യം കൃത്ഷ്ണാ വീര വസുന്ധരാ
തം ഉപാസീനം അദ്യാന്യം പശ്യ ഭാരത ഭാരതം
29 ഏവം ബഹുവിൈധർ ദുഃൈഖഃ പീഡ്യമാനാം അനാഥവത്
േശാകസാരഗമധ്യസ്ഥാം കിം മാം ഭീമ ന പശ്യസി
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അധ്യായം 18

1 [ ൗ]
ഇദം തു േമ മഹദ് ദുഃഖം യത് വക്ഷ്യാമി ഭാരത
ന േമ ഽഭ്യസൂയാ കർതവ്യാ ദുഃഖാദ് ഏതദ് വീമ്യ് അഹം
2 ശാർദൂൈലർ മഹിൈഷഃ സിംൈഹർ ആഗാേര യുധ്യേസ യദാ
ൈകേകയ്യാഃ േ ക്ഷമാണായാസ് തദാ േമ കശ്മേലാ ഭേവത്
3 േ ക്ഷാ സമുത്ഥിതാ ചാപി ൈകേകയീ താഃ ിേയാ വേദത്
േ ക്ഷ്യ മാം അനവദ്യാംഗീ കശ്മേലാപഹതാം ഇവ
4 േസ്നഹാത് സംവാസജാൻ മേന്യ സൂദം ഏഷാ ശുചിസ്മിതാ
േയാധ്യമാനം മഹാവീൈര്യർ ഇമം സമനുേശാചതി
5 കല്യാണ രൂപാ ൈസര ീ ബല്ലവശ് ചാതി സുന്ദരഃ

ീണാം ച ചിത്തം ദുർേജ്ഞയം യുക്തരൂപൗ ച േമ മതൗ
6 ൈസര ീ ിയ സംവാസാൻ നിത്യം കരുണേവദിനീ
അസ്മിൻ രാജകുേല േചമൗ തുല്യകാലനിവാസിനൗ
7 ഇതി വാണാ വാക്യാനി സാ മാം നിത്യം അേവദയത്

ധ്യന്തീം മാം ച സേ ക്ഷ്യ സമശങ്കത മാം ത്വയി
8 തസ്യാം തഥാ വത്യാം തു ദുഃഖം മാം മഹദ് ആവിശത്
േശാേക യൗധിഷ്ഠിേര മഗ്നാ നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
9 യഃ സ േദവാൻ മനുഷ്യാംശ് ച സർപാം ൈചകരേഥാ ഽജയത്
േസാ ഽയം രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ കന്യാനാം നർതേകാ യുവാ
10 േയാ ഽതർപയദ് അേമയാത്മാ ഖാണ്ഡേവ ജാതേവദസം
േസാ ഽന്തഃപുര ഗതഃ പാർഥഃ കൂേപ ഽഗ്നിർ ഇവ സംവൃതഃ
11 യസ്മാദ് ഭയം അമി ാണാം സൈദവ പുരുഷർഷഭാത്
സ േലാകപരിഭൂേതന േവേഷണാേസ്ത ധനഞ്ജയഃ
12 യസ്യ ജ്യാതലനിർേഘാഷാത് സമകമ്പന്ത ശ വഃ

ിേയാ ഗീതസ്വനം തസ്യ മുദിതാഃ പര പാസേത
13 കിരീടം സൂര്യസങ്കാശം യസ്യ മൂർധനി േശാഭേത
േവണീ വികൃതേകശാന്തഃ േസാ ഽയം അദ്യ ധനഞ്ജയഃ
14 യസ്മിന്ന് അ ാണി ദിവ്യാനി സമസ്താനി മഹാത്മനി
ആധാരഃ സർവവിദ്യാനാം സ ധാരയതി കുണ്ഡേല
15 യം സ്മ രാജസഹ ാണി േതജസാ തിമാനി ൈവ
സമേര നാതിവർതേന്ത േവലാം ഇവ മഹാർണവഃ
16 േസാ ഽയം രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ കന്യാനാം നർതേകാ യുവാ
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ആേസ്ത േവഷ തിച്ഛന്നഃ കന്യാനാം പരിചാരകഃ
17 യസ്യ സ്മ രഥേഘാേഷണ സമകമ്പത േമദിനീ
സ പർവത വനാ ഭീമ സഹസ്ഥാവരജംഗമാ
18 യസ്മിഞ് ജാേത മഹാഭാേഗ കുന്ത്യാഃ േശാേകാ വ്യനശ്യത
സ േശാചയതി മാം അദ്യ ഭീമേസന തവാനുജഃ
19 ഭൂഷിതം തം അലങ്കാൈരഃ കുണ്ഡൈലഃ പരിഹാടൈകഃ
കംബുപാണിനം ആയാന്തം ദൃഷ്ട്വാ സീദതി േമ മനഃ
20 തം േവണീ കൃതേകശാന്തം ഭീമധന്വാനം അർജുനം
കന്യാ പരിവൃതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമ സീദതി േമ മനഃ
21 യദാ ഹ്യ് ഏനം പരിവൃതം കന്യാഭിർ േദവരൂപിണം

ഭിന്നം ഇവ മാതംഗം പരികീർണം കേരണുഭിഃ
22 മത്സ്യം അർഥപതിം പാർഥം വിരാടം സമുപസ്ഥിതം
പശ്യാമി തൂര്യമധ്യ സ്ഥം ദിശ നശ്യന്തി േമ തദാ
23 നൂനം ആര്യാ ന ജാനാതി കൃ ം ാപ്തം ധനഞ്ജയം
അജാതശ ം കൗരവ്യം മഗ്നം ദൂദ ത േദവിനം
24 തഥാ ദൃഷ്ട്വാ യവീയാംസം സഹേദവം യുധാം പതിം
േഗാഷു േഗാേവഷം ആയാന്തം പാ ഭൂതാസ്മി ഭാരത
25 സഹേദവസ്യ വൃത്താനി ചിന്തയന്തീ പുനഃ പുനഃ
ന വിന്ദാമി മഹാബാേഹാ സഹേദവസ്യ ദു തം
യസ്മിന്ന് ഏവംവിധം ദുഃഖം ാ യാത് സത്യവി മഃ
26 ദൂയാമി ഭരതേ ഷ്ഠ ദൃഷ്ട്വാ േത ാതരം ിയം
േഗാഷു േഗാവൃഷസങ്കാശം മേത്സ്യനാഭിനിേവശിതം
27 സംരബ്ധം രക്തേനപഥ്യം േഗാപാലാനാം പുേരാഗമം
വിരാടം അഭിനന്ദന്തം അഥ േമ ഭവതി ജ്വരഃ
28 സഹേദവം ഹി േമ വീരം നിത്യം ആര്യാ ശംസതി
മഹാഭിജന സമ്പേന്നാ വൃത്തവാഞ് ശീലവാൻ ഇതി
29 ീനിേഷേധാ മധുരവാഗ് ധാർമികശ് ച ിയശ് ച േമ
സ േത ഽരേണ്യഷു േബാദ്ധേവ്യാ യാജ്ഞേസനി ക്ഷപാസ്വ് അപി
30 തം ദൃഷ്ട്വാ വ്യാപൃതം േഗാഷു വത്സ ചർമ ക്ഷപാശയം
സഹേദവം യുധാം േ ഷ്ഠം കിം നു ജീവാമി പാണ്ഡവ
31 യസ് ിഭിർ നിത്യസമ്പേന്നാ രൂേപണാേ ണ േമധയാ
േസാ ഽശ്വബേന്ധാ വിരാടസ്യ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
32 അഭ്യകീര്യന്ത വൃന്ദാനി ദാമ ന്ഥിം ഉദീക്ഷതാം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 46

വിനയന്തം ജേനനാശ്വാൻ മഹാരാജസ്യ പശ്യതഃ
33 അപശ്യം ഏനം ീമന്തം മത്സ്യം ാജി ം ഉത്തമം
വിരാടം ഉപതിഷ്ഠന്തം ദർശയന്തം ച വാജിനഃ
34 കിം നു മാം മന്യേസ പാർഥ സുഖിേതതി പരന്തപ
ഏവം ദുഃഖശതാവിഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിര നിമിത്തതഃ
35 അതഃ തിവിശിഷ്ടാനി ദുഃഖാന്യ് അന്യാനി ഭാരത
വർതേന്ത മയി കൗേന്തയ വക്ഷ്യാമി ശൃണു താന്യ് അപി
36 യുഷ്മാസു ിയമാേണഷു ദുഃഖാനി വിവിധാന്യ് ഉത
േശാഷയന്തി ശരീരം േമ കിം നു കുഃഖം അതഃ പരം
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അധ്യായം 19

1 [ ൗ]
അഹം ൈസരന്ധി േവേഷണ ചരന്തീ രാജേവശ്മനി
ശൗചദാസ്മി സുേദഷ്ണായാ അക്ഷധൂർതസ്യ കാരണാത്
2 വി ിയാം പശ്യ േമ തീ ാം രാജപു ്യാഃ പരന്തപ
ആേസ കാലം ഉപാസീനാ സർവം ദുഃഖം കിലാർതവത്
3 അനിത്യാ കില മർത്യാനാം അർഥസിദ്ധിർ ജയാജയൗ
ഇതി കൃത്വാ തീക്ഷാമി ഭർതൄണാം ഉദയം പുനഃ
4 യ ഏവ േഹതുർ ഭവതി പുരുഷസ്യ ജയാവഹഃ
പരാജേയ ച േഹതുഃ സ ഇതി ച തിപാലേയ
5 ദത്ത്വാ യാചന്തി പുരുഷാ ഹത്വാ വധ്യന്തി ചാപേര
പാതയിത്വാ ച പാത്യേന്ത പൈരർ ഇതി ച േമ തം
6 ന ൈദവസ്യാതി ഭാേരാ ഽസ്തി ന ൈദവസ്യാതി വർതനം
ഇതി ചാപ്യ് ആഗമം ഭൂേയാ ൈദവസ്യ തിപാലേയ
7 സ്ഥിതം പൂർവം ജലം യ പുനസ് തൈ വ തിഷ്ഠതി
ഇതി പര്യായം ഇച്ഛന്തീ തീക്ഷാമ്യ് ഉദയം പുനഃ
8 ൈദേവന കില യസ്യാർഥഃ സുനീേതാ ഽപി വിപദ്യേത
ൈദവസ്യ ചാഗേമ യത്നസ് േതന കാേര്യാ വിജാനതാ
9 യത് തു േമ വചനസ്യാസ്യ കഥിതസ്യ േയാജനം
പൃച്ഛ മാം ദുഃഖിതാം തത് ത്വം അപൃഷ്ടാ വാ വീമി േത
10 മഹിഷീ പാ പു ാണാം ദുഹിതാ പദസ്യ ച
ഇമാം അവസ്ഥാം സ ാപ്താ കാ മദ് അന്യാ ജിജീവിേഷത്
11 കുരൂൻ പരിഭവൻ സർവാൻ പാഞ്ചാലാൻ അപി ഭാരത
പാണ്ഡേവയാംശ് ച സ ാേപ്താ മമ േ േശാ ഹ്യ് അരിന്ദമ
12 ാതൃഭിഃ ശ്വശുൈരഃ പുൈ ർ ബഹുഭിഃ പരവീര ഹൻ
ഏവം സമുദിതാ നാരീ കാ ന്വ് അന്യാ ദുഃഖിതാ ഭേവത്
13 നൂനം ഹി ബാലയാ ധാതുർ മയാ ൈവ വി ിയം കൃതം
യസ്യ സാദാദ് ദുർനീതം ാപ്താസ്മി ഭരതർഷഭ
14 വർണാവകാശം അപി േമ പശ്യ പാണ്ഡവ യാദൃശം
യാദൃേശാ േമ ന ത ാസീദ് ദുഃേഖ പരമേക തദാ
15 ത്വം ഏവ ഭീമ ജാനീേഷ യൻ േമ പാർഥ സുഖം പുരാ
സാഹം ദാസത്വം ആപന്നാ ന ശാന്തിം അവശാ ലേഭ
16 നാൈദവികം ഇദം മേന്യ യ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
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ഭീമ ധന്വാ മഹാബാഹുർ ആേസ്ത ശാന്ത ഇവാനലഃ
17 അശക്യാ േവദിതും പാർഥ ാണിനാം ൈവ ഗതിർ നൈരഃ
വിനിപാതം ഇമം മേന്യ യുഷ്മാകം അവിചിന്തിതം
18 യസ്യാ മമ മുഖേ ക്ഷാ യൂയം ഇ സമാഃ സദാ
സാ േ േക്ഷ മുഖം അന്യാസാം അവരാണാം വരാ സതീ
19 പശ്യ പാണ്ഡവ േമ ഽവസ്ഥാം യഥാ നാർഹാമി ൈവ തഥാ
യുഷ്മാസു ിയമാേണഷു പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
20 യസ്യാഃ സാഗരപര്യന്താ പൃഥിവീ വശവർതിനീ
ആസീത് സാദ്യ സുേദഷ്ണായാ ഭീതാഹം വശവർതിനീ
21 യസ്യാഃ പുരഃസരാ ആസൻ പൃഷ്ഠതശ് ചാനുഗാമിനഃ
സാഹം അദ്യ സുേദഷ്ണായാഃ പുരഃ പശ്ചാച് ച ഗാമിനീ
ഇദം തു ദുഃഖം കൗേന്തയ മമാസഹ്യം നിേബാധ തത്
22 യാ ന ജാതു സ്വയം പിംേഷ ഗാേ ാദ്വർതനം ആത്മനഃ
അന്യ കുന്ത്യാ ഭ ം േത സാദ്യ പിംഷാമി ചന്ദനം
പശ്യ കൗേന്തയ പാണീ േമ ൈനവം യൗ ഭവതഃ പുരാ
23 [ൈവ]
ഇത്യ് അസ്യ ദർശയാം ആസ കിണബദ്ധൗ കരാവ് ഉഭൗ
24 [ ൗ]
ബിേഭമി കുന്ത്യാ യാ നാഹം യുഷ്മാകം വാ കദാ ചന
സാദ്യാ േതാ വിരാടസ്യ ഭീതാ തിഷ്ഠാമി കിങ്കരീ
25 കിം നു വക്ഷ്യതി സ ാൺ മാം വർണകഃ സുകൃേതാ ന വാ
നാന്യപിഷ്ടം ഹി മത്സ്യസ്യ ചന്ദനം കില േരാചേത
26 [ൈവ]
സാ കീർതയന്തീ ദുഃഖാനി ഭീമേസനസ്യ ഭാമിനീ
രുേരാദ ശനൈകഃ കൃഷ്ണാ ഭീമേസനം ഉദീക്ഷതീ
27 സാ ബാഷ്പകലയാ വാചാ നിഃശ്വസന്തീ പുനഃ പുനഃ
ഹൃദയം ഭീമേസനസ്യ ഘട്ടയന്തീദം അ വീത്
28 നാൽപം കൃതം മയാ ഭീമ േദവാനാം കിൽബിഷം പുരാ
അഭാഗ്യാ യത് തു ജീവാമി മർതേവ്യ സതി പാണ്ഡവ
29 തതസ് തസ്യാഃ കരൗ ശൂനൗ കിണബദ്ധൗ വൃേകാദരഃ
മുഖം ആനീയ േവപന്ത്യാ രുേരാദ പരവീര ഹാ
30 തൗ ഗൃഹീത്വാ ച കൗേന്തേയാ ബാഷ്പം ഉ ജ്യ വീര്യവാൻ
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തതഃ പരമദുഃഖാർത ഇദം വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 20

1 [ഭീമസ്]
ധിഗ് അ േമ ബാഹുബലം ഗാണ്ഡീവം ഫൽഗുനസ്യ ച
യത് േത രക്തൗ പുരാ ഭൂത്വാ പാണീ കൃതകിണാവ് ഉഭൗ
2 സഭായാം സ്മ വിരാടസ്യ കേരാമി കദനം മഹത്
ത മാം ധർമരാജസ് തു കടാേക്ഷണ ന്യവാരയത്
തദ് അഹം തസ്യ വിജ്ഞായ സ്ഥിത ഏവാസ്മി ഭാമിനി
3 യച് ച രാ ാത് ച്യവനം കുരൂണാം അവധശ് ച യഃ
സുേയാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
4 ദുഃശാസനസ്യ പാപസ്യ യൻ മയാ ന ഹൃതം ശിരഃ
തൻ േമ ദഹതി കല്യാണി ഹൃദി ശല്യം ഇവാർപിതം
മാ ധർമം ജഹി സുേ ാണി േ ാധം ജഹി മഹാമേത
5 ഇമം ച സമുപാലംഭം ത്വേത്താ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ശൃണുയാദ് യദി കല്യാണി കൃത്സ്നം ജഹ്യാത് സ ജീവിതം
6 ധനഞ്ജേയാ വാ സുേ ാണി യമൗ വാ തനുമധ്യേമ
േലാകാന്തര ഗേതഷ്വ് ഏഷു നാഹം ശക്ഷ്യാമി ജീവിതും
7 സുകന്യാ നാമ ശാര്യാതീ ഭാർഗവം ച്യചനം വേന
വൽമീക ഭൂതം ശാമ്യന്തം അന്വപദ്യത ഭാമിനീ
8 നാഡ്ദായനീ േച േസനാ രൂേപണ യദി േത താ
പതിം അന്വചരദ് വൃദ്ധം പുരാ വർഷസഹ ിണം
9 ദുഹിതാ ജനകസ്യാപി ൈവേദഹീ യദി േത താ
പതിം അന്വചരത് സീതാ മഹാരണ്യനിവാസിനം
10 രക്ഷസാ നി ഹം ാപ്യ രാമസ്യ മഹിഷീ ിയാ

ിശ്യമാനാപി സുേ ാണീ രാമം ഏവാന്വപദ്യത
11 േലാപാമു ാ തഥാ ഭീരു വേയാ രൂപസമന്വിതാ
അഗസ്ത്യം അന്വയാദ് ധിത്വാ കാമാൻ സർവാൻ അമാനുഷാൻ
12 യൈഥതാഃ കീർതിതാ നാേര്യാ രൂപവത്യഃ പതി താഃ
തഥാ ത്വം അപി കല്യാണി സർൈവഃ സമുദിതാ ഗുൈണഃ
13 മാ ദീർഘം ക്ഷമ കാലം ത്വം മാസം അധ്യർധസംമിതം
പൂർേണ േയാദേശ വർേഷ രാേജ്ഞാ രാജ്ഞീ ഭവിഷ്യസി
14 [ ൗ]
ആർതൈയതൻ മയാ ഭീമകൃതം ബാഷ്പവിേമാക്ഷണം
അപാരയന്ത്യാ ദുഃഖാനി ന രാജാനം ഉപാലേഭ
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15 വിമുേക്തന വ്യതീേതന ഭീമേസന മഹാബല
ത പസ്ഥിത കാലസ്യ കാര്യസ്യാനന്തേരാ ഭവ

16 മേമഹ ഭീമൈകേകയീ രൂപാഭിഭവ ശങ്കയാ
നിത്യം ഉദ്ജിവേത രാജാ കഥം േനയാദ് ഇമാം ഇതീ
17 തസ്യാ വിദിത്വാ തം ഭാവം സ്വയം ചാനൃത ദർശനഃ
കീചേകാ ഽയം സുദുഷ്ടാത്മാ സദാ ാർഥയേത ഹി മാം
18 തം അഹം കുപിതാ ഭീമ പുനഃ േകാപം നിയമ്യ ച
അ വം കാമസംമൂഢം ആത്മാനം രക്ഷ കീചക
19 ഗന്ധർവാണാം അഹം ഭാര്യാ പഞ്ചാനാം മഹിഷീ ിയാ
േത ത്വാം നിഹന ർ ദുർധർഷാഃ ശൂരാഃ സാഹസ കാരിണഃ
20 ഏവം ഉക്തഃ സ ദുഷ്ടാത്മാ കീചകഃ ത വാച ഹ
നാഹം ബിേഭമി ൈസരന്ധിർ ഗന്ധർവാണാം ശുചിസ്മിേത
21 ശതം സഹ ം അപി വാ ഗന്ധർവാണാം അഹം രേണ
സമാഗതം ഹനിഷ്യാമി ത്വം ഭീരു കുരു േമ ക്ഷണം
22 ഇത്യ് ഉേക്ത ചാ വം സൂതം കാമാതുരം അഹം പുനഃ
ന ത്വം തിബലസ് േതഷാം ഗന്ധർവാണാം യശസ്വിനാം
23 ധർേമ സ്ഥിതാസ്മി സതതം കുലശീലസമന്വിതാ
േനച്ഛാമി കം ചിദ് വധ്യന്തം േതന ജീവസി കീചക
24 ഏവം ഉക്തഃ സ ദുഷ്ടാത്മാ ഹസ്യ സ്വനവത് തദാ
ന തിഷ്ഠതി സ്മ സൻ മാർേഗ ന ച ധർമം ബുഭൂഷതി
25 പാപാത്മാ പാപഭാവശ് ച കാമരാഗവശാനുഗഃ
അവിനീതശ് ച ദുഷ്ടാത്മാ ത്യാഖ്യാതഃ പുനഃ പുനഃ
ദർശേന ദർശേന ഹന്യാത് തഥാ ജഹ്യാം ച ജീവിതം
26 തദ് ധർേമ യതമാനാനാം മഹാൻ ധർേമാ നശിഷ്യതി
സമയം രക്ഷമാണാനാം ഭാര്യാ േവാ ന ഭവിഷ്യതി
27 ഭാര്യായാം രക്ഷ്യമാണായാം ജാ ഭവതി രക്ഷിതാ

ജായാം രക്ഷ്യമാണായാം ആത്മാ ഭവതി രക്ഷിതഃ
28 വദതാം വർണധർമാംശ് ച ാഹ്മണാനാം ഹി േമ തം
ക്ഷ ിയസ്യ സദാ ധർേമാ നാന്യഃ ശ നിബർഹണാത്
29 പശ്യേതാ ധർമരാജസ്യ കീചേകാ മാം പദാവധീത്
തവ ൈചവ സമക്ഷം ൈവ ഭീമേസന മഹാബല
30 ത്വയാ ഹ്യ് അഹം പരി ാതാ തസ്മാദ് േഘാരാജ് ജടാസുരാത്
ജയ ഥം തൈഥവ ത്വ മൈജഷീർ ാതൃഭിഃ സഹ
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31 ജഹീമം അപി പാപം ത്വം േയാ ഽയം മാം അവമന്യേത
കീചേകാ രാജവാല്ലഭ്യാച് േഛാകകൃൻ മമ ഭാരത
32 തം ഏവം കാമസംമ്മത്തം ഭിന്ധി കുംഭം ഇവാശ്മനി
േയാ നിമിത്തം അനർഥാനാം ബഹൂനാം മമ ഭാരത
33 തം േചജ് ജീവന്തം ആദിത്യഃ ാതർ അഭ ദയിഷ്യതി
വിഷം ആേലാഡ്യ പാസ്യാമി മാം കീചക വശം ഗമം
േ േയാ ഹി മരണം മഹ്യം ഭീമേസന തവാ തഃ
34 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാരുദത് കൃഷ്ണാ ഭീമേസ്യാരഃ സമാ ിതാ
ഭീമശ് ച താം പരിഷ്വജ്യ മഹത് സാന്ത്വം യുജ്യ ച
കീചകം മനസാഗച്ഛത് സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
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അധ്യായം 21

1 [ഭീമസ്]
തഥാ ഭേ കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം ഭീരു ഭാഷേസ
അദ്യ തം സൂദയിഷ്യാമി കീചകം സഹ ബാന്ധവം
2 അസ്യാഃ േദാേഷ ശർവര്യാഃ കുരുഷ്വാേനന സംഗമം
ദുഃഖം േശാകം ച നിർധൂയ യാജ്ഞേസനി ശുചിസ്മിേത
3 ൈയഷാ നർതന ശാലാ ൈവ മത്സ്യരാേജന കാരിതാ
ദിവാ കന്യാ നൃത്യന്തി രാ ൗ യാന്തി യഥാ ഗൃഹം
4 ത ാസ്തി ശയനം ഭീരു ദൃജ്ഢാംഗം സു തിഷ്ഠിതം
ത ാസ്യ ദർശയിഷ്യാമി പൂർവേ താൻ പിതാമഹാൻ
5 യഥാ ച ത്വാം ന പേശ്യയുഃ കുർവാണാം േതന സംവിദം
കുര്യാസ് തഥാ ത്വം കല്യാണി യഥാ സംനിഹിേതാ ഭേവത്
6 [ൈവ]
തഥാ തൗ കഥയിത്വാ തു ബാഷ്പം ഉ ജ്യ ദുഃഖിതൗ
രാ ിേശഷം തദ് അത ം ധാരയാം ആസതുർ ഹൃദാ
7 തസ്യാം രാ ്യാം വ്യതീതായാം ാതർ ഉത്ഥായ കീചകഃ
ഗത്വാ രാജകുലാൈയവ ൗപദീം ഇദം അ വീത്
8 സഭായാം പശ്യേതാ രാജ്ഞഃ പാതയിത്വാ പദാഹനം
ന ൈചവാലഭഥാസ് ാണം അഭിപന്നാ ബലീയസാ
9 വാേദന ഹി മത്സ്യാനാം രാജാ നാമ്നായം ഉച്യേത
അഹം ഏവ ഹി മത്സ്യാനാം രാജാ ൈവ വാഹിനീപതിഃ
10 സാ സുഖം തിപദ്യസ്വ ദാസഭീരു ഭവാമി േത
അഹ്നായ തവ സുേ ാണിശതം നിഷ്കാൻ ദദാമ്യ് അഹം
11 ദാസീ ശതം ച േത ദദ്യാം ദാസാനാം അപി ചാപരം
രഥം ചാശ്വതരീ യുക്തം അ നൗ ഭീരു സംഗമഃ
12 [ ൗ]
ഏകം േമ സമയം ത്വ് അദ്യ തിപദ്യസ്വ കീചക
ന ത്വാം സഖാ വാ ാതാ വാ ജാനീയാത് സംഗതം മയാ
13 അവേബാധാദ് ധി ഭീതാസ്മി ഗന്ധർവാണാം യശസ്വിനാം
ഏവം േമ തിജാനീഹി തേതാ ഽഹം വശഗാ തവ
14 [കീചക]
ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ സുേ ാണി ഭാഷേസ
ഏേകാ ഭേ ഗമിഷ്യാമി ശൂന്യം ആവസഥം തവ
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15 സമാഗമാർഥം രംേഭാരു ത്വയാ മദനേമാഹിതഃ
യഥാ ത്വാം നാവേഭാത്സ്യന്തി ഗന്ധർവാഃ സൂര്യവർചസഃ
16 [ ൗ]
യദ് ഇദം നർതനാഗാരം മത്സ്യരാേജന കാരിതം
ദിവാ കന്യാ നൃത്യന്തി രാ ൗ യാന്തി യഥാ ഗൃഹം
17 തമിേ ത ഗേച്ഛഥാ ഗന്ധർവാസ് തൻ ന ജാനേത
ത േദാഷഃ പരിഹൃേതാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
18 [ൈവ]
തം അർഥം തിജൽപന്ത്യാഃ കൃഷ്ണായാഃ കീചേകന ഹ
ദിവസാർധം സമഭവൻ മാേസൈനവ സമം നൃപ
19 കീചേകാ ഽഥ ഗൃഹം ഗത്വാ ഭൃശം ഹർഷപരി തഃ
ൈസര ീ രൂപിണം മൂേഢാ മൃത ം തം നാവബുദ്ധവാൻ
20 ഗന്ധാഭരണ മാേല്യഷു വ്യാസക്തഃ സ വിേശഷതഃ
അലം ചകാര േസാ ഽഽത്മാനം സ ത്വരഃ കാമേമാഹിതഃ
21 തസ്യ തത് കുർവതഃ കർമകാേലാ ദീർഘ ഇവാഭവത്
അനുചിന്തയതശ് ചാപി താം ഏവായത േലാചനാം
22 ആസീദ് അഭ്യധികാ ചാസ്യ ീഃ ിയം മുമുക്ഷതഃ
നിർവാണകാേല ദീപസ്യ വർതീം ഇവ ദിധക്ഷതഃ
23 കൃതസ ത്യയസ് ത കീചകഃ കാമേമാഹിതഃ
നാജാനാദ് ദിവസം യാന്തം ചിന്തയാനഃ സമാഗമം
24 തതസ് തു ൗപദീ ഗത്വാ തദാ ഭീമം മഹാനേസ
ഉപാതിഷ്ഠത കല്യാണീ കൗരവ്യം പതിം അന്തികാത്
25 തം ഉവാച സുേകശാന്താ കീചകസ്യ മയാ കൃതഃ
സംഗേമാ നർതനാഗാേര യഥാേവാചഃ പരന്തപ
26 ശൂന്യം സ നർതനാഗാരം ആഗമിഷ്യതി കീചകഃ
ഏേകാ നിശി മഹാബാേഹാ കീചകം തം നിഷൂദയ
27 തം സൂതപു ം കൗേന്തയ കീചകം മദദർപിതം
ഗത്വാ ത്വം നർതനാഗാരം നിർജീവം കുരുപാണ്ഡവ
28 ദർപാച് ച സൂതപുേ ാ ഽസൗ ഗന്ധർവാൻ അവമന്യേത
തം ത്വം ഹരതാം േ ഷ്ഠ നഡം നാഗ ഇേവാദ്ധര
29 അ ദുഃഖാഭിഭൂതായാ മമ മാർജസ്വ ഭാരത
ആത്മനശ് ൈചവ ഭ ം േത കുരു മാനം കുലസ്യ ച
30 [ഭീമസ്]
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സ്വാഗതം േത വരാേരാേഹ യൻ മാം േവദയേസ ിയം
ന ഹ്യ് അസ്യ കം ചിദ് ഇച്ഛാമി സഹായം വരവർണിനി
31 യാ േമ ീതിസ് ത്വയാഖ്യാതാ കീചകസ്യ സമാഗേമ
ഹത്വാ ഹിഡിംബം സാ ീതിർ മമാസീദ് വരവർണിനി
32 സത്യം തൄംശ് ച ധർമം ച പുര ത്യ വീമി േത
കീചകം നിഹനിഷ്യാമി വൃ ം േദവപതിർ യഥാ
33 തം ഗഹ്വേര കാേശ വാ േപാഥയിഷ്യാമി കീചകം
അഥ േചദ് അവേഭാത്സ്യന്തി ഹംേസ്യ മത്സ്യാൻ അപി വം
34 തേതാ ദുേര്യാധനം ഹത്വാ തിപേത്സ്യ വസുന്ധരാം
കാമം മത്സ്യം ഉപാസ്താം ഹി കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 [ ൗ]
യഥാ ന സന്ത്യേജഥാസ് ത്വം സത്യം ൈവ മത്കൃേത വിേഭാ
നിഗൂഢസ് ത്വം തഥാ വീര കീചകം വിനിപാതയ
36 [ഭീമസ്]
ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം ഭീരു ഭാഷേത
അദൃശ്യമാനസ് തസ്യാദ്യ തമസ്വിന്യാം അനിന്ദിേത
37 നാേഗാ ബില്വം ഇവാ മ്യ േപാഥയിഷ്യാമ്യ് അഹം ശിരഃ
അലഭ്യാം ഇച്ഛതസ് തസ്യ കീചകസ്യ ദുരാത്മനഃ
38 [ൈവ]
ഭീേമാ ഽഥ ഥമം ഗത്വാ രാ ൗ ഛന്ന ഉപാവിശത്
മൃഗം ഹരിർ ഇവാദൃശ്യഃ ത്യാകാങ്ക്ഷത് സ കീചകം
39 കീചകശ് ചാപ്യ് അലം കൃത്യയഥാകാമം ഉപാ ജത്
താം േവലാം നർതനാഗാേര പാഞ്ചാലീ സംഗമാശയാ
40 മന്യമാനഃ സ സേങ്കതം ആഗാരം ാവിശച് ച തം

വിശ്യ ച സ തദ് േവശ്മ തമസാ സംവൃതം മഹത്
41 പൂർവാഗതം തതസ് ത ഭീമം അ തിമൗജസം
ഏകാന്തം ആസ്ഥിതം ൈചനം ആസസാദ സുദുർമതിഃ
42 ശയാനം ശയേന ത മൃത ം സൂതഃ പരാമൃശത്
ജാജ്വല്യമാനം േകാേപന കൃഷ്ണാ ധർഷണേജന ഹ
43 ഉപസംഗമ്യ ൈചൈവനം കീചകഃ കാമേമാഹിതഃ
ഹർേഷാന്മഥിത ചിത്താത്മാ സ്മയമാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
44 ാപിതം േത മയാ വിത്തം ബഹുരൂപം അനന്തകം
സത് സർവം ത്വാം സമുദ്ദിശ്യ സഹസാ സമുപാഗതഃ
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45 നാകസ്മാൻ മാം ശംസന്തി സദാ ഗൃഹഗതാഃ ിയഃ
സുവാസാ ദർശനീയശ് ച നാേന്യാ ഽസ്തി ത്വാ ദൃശഃ പുമാൻ
46 [ഭീമസ്]
ദിഷ്ട്യാ ത്വം ദർശനീേയാ ഽസി ദിഷ്ട്യാത്മാനം ശംസസി
ഈദൃശസ് തു ത്വയാ ർശഃ ഷ്ടപൂർേവാ ന കർഹി ചിത്
47 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തം മഹാബാഹുർ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
സമുത്പത്യ ച കൗേന്തയഃ ഹസ്യ ച നരാധമം
ഭീേമാ ജ ാഹ േകേശഷു മാല്യവ സുഗന്ധിഷു
48 സ േകേശഷു പരാമൃേഷ്ടാ ബേലന ബലിനാം വരഃ
ആക്ഷിപ്യ േകശാൻ േവേഗന ബാേഹ്വാർ ജ ാഹ പാണ്ഡവം
49 ബാഹുയുദ്ധം തേയാർ ആസീത് ദ്ധേയാർ നരസിംഹേയാഃ
വസേന്ത വാസിതാ േഹേതാർ ബലവദ് ഗജേയാർ ഇവ
50 ഈഷദ് ആഗലിതം ചാപി േ ാധാച് ചല പദം സ്ഥിതം
കീചേകാ ബലവാൻ ഭീമം ജാനുഭ്യാം ആക്ഷിപദ് ഭുവി
51 പാതിേതാ ഭുവി ഭീമസ് തു കീചേകന ബലീയസാ
ഉത്പപാതാഥ േവേഗന ദണ്ഡാഹത ഇേവാരഗഃ
52 ർധയാ ച ബേലാന്മത്തൗ താവ് ഉഭൗ സൂത പാണ്ഡവൗ
നിശീേഥ പര്യകർേഷതാം ബലിനൗ നിശി നിർജേന
53 തതസ് തദ് ഭവനേ ഷ്ഠം ാകമ്പത മുഹുർ മുഹുഃ
ബലവച് ചാപി സ്ര ദ്ധാവ് അേന്യാന്യം താവ് അഗർജതാം
54 തലാഭ്യാം തു സ ഭീേമന വക്ഷസ്യ് അഭിഹേതാ ബലീ
കീചേകാ േരാഷസന്തപ്തഃ പദാൻ ന ചലിതഃ പദം
55 മുഹൂർതം തു സ തം േവഗം സഹിത്വാ ഭുവി ദുഃസഹം
ബലാദ് അഹീയത തദാ സൂേതാ ഭീമബലാർദിതഃ
56 തം ഹീയമാനം വിജ്ഞായ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
വക്ഷസ്യ് ആനീയ േവേഗന മമൈന്ഥനം വിേചതസം
57 േ ാധാവിേഷ്ടാ വിനിഃശ്വസ്യ പുനശ് ൈചനം വൃേകാദരഃ
ജ ാഹ ജയതാം േ ഷ്ഠഃ േകേശഷ്വ് ഏവ തദാ ഭൃശം
58 ഗൃഹീത്വാ കീചകം ഭീേമാ വിരുരാവ മഹാബലഃ
ശാർദൂലഃ പിശിതാകാങ്ക്ഷീ ഗൃഹീേത്വവ മഹാമൃഗം
59 തസ്യ പാദൗ ച പാണീ ച ശിേരാ ീവാം ച സർവശഃ
കാേയ േവശയാം ആസ പേശാർ ഇവ പിനാക ധൃക്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 57

60 തം സംമഥിത സർവാംഗം മാംസപിേണ്ഡാപമം കൃതം
കൃഷ്ണാൈയ ദർശയാം ആസ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
61 ഉവാച ച മഹാേതജാ ൗപദീം പാ നന്ദനഃ
പൈശ്യനം ഏഹി പാഞ്ചാലി കാമുേകാ ഽയം യഥാ കൃതഃ
62 തഥാ സ കീചകം ഹത്വാ ഗത്വാ േരാഷസ്യ ൈവ ശമം
ആമ ്യ ൗപദീം കൃഷ്ണാം ക്ഷി ം ആയാൻ മഹാനസം
63 കീചകം ഘാതയിത്വാ തു ൗപദീ േയാഷിതാം വരാ

ഹൃഷ്ടാ ഗതസന്താപാ സഭാ പാലാൻ ഉവാച ഹ
64 കീചേകാ ഽയം ഹതഃ േശേത ഗന്ധർൈവഃ പതിഭിർ മമ
പര ീ കാമസംമത്തഃ സമാഗച്ഛത പശ്യത
65 തച് ത്വാ ഭാഷിതം തസ്യാ നർതനാഗാര രക്ഷിണഃ
സഹൈസവ സമാജ ർ ആദാേയാകാഃ സഹ ശഃ
66 തേതാ ഗത്വാഥ തദ് േവശ്മ കീചകം വിനിപാതിതം
ഗതാസും ദദൃശുർ ഭൂമൗ രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
67 ക്വാസ്യ ീവാ ക്വ ചരണൗ ക്വ പാണീ ക്വ ശിരസ് തഥാ
ഇതി സ്മ തം പരീക്ഷേന്ത ഗന്ധർേവണ ഹതം തദാ
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അധ്യായം 22

1 [ൈവ]
തസ്മിൻ കാേല സമാഗമ്യ സർേവ ത ാസ്യ ബാന്ധവാഃ
രുരുദുഃ കീചകം ദൃഷ്ട്വാ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
2 സർേവ സംഹൃഷ്ടേരാമാണഃ സ സ്താഃ േ ക്ഷ്യ കീചകം
തഥാ സർവാംഗസംഭുഗ്നം കൂർമം സ്ഥല ഇേവാ തം
3 േപാഥിതം ഭീമേസേനന തം ഇേ േണവ ദാനവം
സം ാരയിതും ഇച്ഛേന്താ ബഹിർ േനതും ച മുഃ
4 ദദൃശുസ് േത തതഃ കൃഷ്ണാം സൂതപു ാഃ സമാഗതാഃ
അദൂരാദ് അനവദ്യാംഗീം സ്തംഭം ആലിംഗ്യ തിഷ്ഠതീം
5 സമേവേതഷു സൂേതഷു താൻ ഉവാേചാപകീചകഃ
ഹന്യതാം ശീ ം അസതീ യത്കൃേത കീചേകാ ഹതഃ
6 അഥ വാ േനഹ ഹന്തവ്യാ ദഹ്യതാം കാമിനാ സഹ
മൃതസ്യാപി ിയം കാര്യം സൂതപു സ്യ സർവഥാ
7 തേതാ വിരാടം ഊചുസ് േത കീചേകാ ഽസ്യാഃ കൃേത ഹതഃ
സഹാദ്യാേനന ദേഹ്യത തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
8 പരാ മം തു സൂതാനാം മത്വാ രാജാന്വേമാദത
ൈസര ്യാഃ സൂതപുേ ണ സഹ ദാഹം വിശാം പേത
9 താം സമാസാദ്യ വി സ്താം കൃഷ്ണാം കമലേലാചനാം
േമാമുഹ്യമാനാം േത ത ജഗൃഹുഃ കീചകാ ഭൃശം
10 തതസ് തു താം സമാേരാപ്യ നിബധ്യ ച സുമധ്യമാം
ജ ർ ഉദ്യമ്യ േത സർേവ ശ്മശാനം അഭിതസ് തദാ
11 ിയമാണാ തു സാ രാജൻ സൂതപുൈ ർ അനിന്ദിതാ

ാേ ാശൻ നാഥം ഇച്ഛന്തീ കൃഷ്ണാ നാഥവതീ സതീ
12 [ ൗ]
ജേയാ ജയേന്താ വിജേയാ ജയേത്സേനാ യജദ്ബലഃ
േത േമ വാചം വിജാന സൂതപു ാ നയന്തി മാം
13 േയഷാം ജ്യാതലനിർേഘാേഷാ വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
വ്യ യത മഹായുേദ്ധ ഭീമേഘാഷസ് തരസ്വിനാം
14 രഥേഘാഷശ് ച ബലവാൻ ഗന്ധർവാണാം യശസ്വിനാം
േത േമ വാചം വിജാന സൂതപു ാ നയന്തി മാം
15 [ൈവ]
തസ്യാസ് താഃ കൃപണാ വാചഃ കൃഷ്ണായാഃ പരിേദവിതാഃ
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ൈത്വവാഭ്യപതദ് ഭീമഃ ശയനാദ് അവിചാരയൻ
16 [ഭീമസ്]
അഹം ശൃേണാമി േത വാചം ത്വയാ ൈസരന്ധി ഭാഷിതാം
തസ്മാത് േത സൂതപുേ േഭ്യാ ന ഭയം ഭീരു വിദ്യേത
17 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ മഹാബാഹുർ വിജജൃംേഭ ജിഘാംസയാ
തതഃ സ വ്യായതം കൃത്വാ േവഷം വിപരിവർത്യ ച
അദ്വാേരണാഭ്യവ ന്ദ്യ നിർജഗാമ ബഹിസ് തദാ
18 സ ഭീമേസനഃ ാകാരാദ് ആരുജ്യ തരസാ മം
ശ്മശാനാഭിമുഖഃ ായാദ് യ േത കീചകാ ഗതാഃ
19 സ തം വൃക്ഷം ദശവ്യാമം സ ന്ധവിടപം ബലീ

ഗൃഹ്യാഭ്യ വത് സൂതാൻ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
20 ഊരുേവേഗന തസ്യാഥ ന്യേ ാധാശ്വത്ഥ കിംശുകാഃ
ഭൂമൗ നിപതിതാ വൃക്ഷാഃ സംഘശസ് ത േശരേത
21 തം സിംഹം ഇവ സ്ര ദ്ധം ദൃഷ്ട്വാ ഗന്ധർവം ആഗതം
വിേ സുഃ സർവതഃ സൂതാ വിഷാദഭയകമ്പിതാഃ
22 തം അന്തകം ഇവായാന്തം ഗന്ധർവം േ ക്ഷ്യ േത തദാ
ദിധക്ഷന്തസ് തദാ േജ്യഷ്ഠം ാതരം ഹ്യ് ഉപകീചകാഃ
പര രം അേഥാചുസ് േത വിഷാദഭയകമ്പിതാഃ
23 ഗന്ധർേവാ ബലവാൻ ഏതി ദ്ധ ഉദ്യമ്യ പാദപം
ൈസര ീ മുച്യതാം ശീ ം മഹൻ േനാ ഭയം ആഗതം
24 േത തു ദൃഷ്ട്വാ തം ആവിദ്ധം ഭീമേസേനന പാദപം
വിമുച്യ ൗപദീം ത ാ വൻ നഗരം തി
25 വതസ് താംസ് തു സേ ക്ഷ്യ സവ ീ ദാനവാൻ ഇവ
ശതം പഞ്ചാധികം ഭീമഃ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
26 തത ആശ്വാസയത് കൃഷ്ണാം വിമുച്യ വിശാം പേത
ഉവാച ച മഹാബാഹുഃ പാഞ്ചാലീം ത ൗപദീം
അ പൂർണമുഖീം ദീനാം ദുർധർഷഃ സ വൃേകാദരഃ
27 ഏവം േത ഭീരു വധ്യേന്ത േയ ത്വാം ിഷ്യന്ത്യ് അനാഗസം
ൈ ഹി ത്വം നഗരം കൃേഷ്ണ ന ഭയം വിദ്യേത തവ
അേന്യനാഹം ഗമിഷ്യാമി വിരാടസ്യ മഹാനസം
28 പഞ്ചാധികം ശതം തച് ച നിഹതം ത ഭാരത
മഹാവനം ഇവ ഛിന്നം ശിേശ്യ വിഗലിത മം
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29 ഏവം േത നിഹതാ രാജഞ് ശതം പഞ്ച ച കീചകാഃ
സ ച േസനാപതിഃ സൂർവം ഇത്യ് ഏതത് സൂത ഷട് ഷതം
30 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം നരാ നാര്യശ് ച സംഗതാഃ
വിഷ്മയം പരമം ഗത്വാ േനാചുഃ കിം ചന ഭാരത
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അധ്യായം 23

1 [ൈവ]
േത ദൃഷ്ട്വാ നിഹതാൻ സൂതാൻ രാേജ്ഞ ഗത്വാ ന്യേവദയൻ
ഗന്ധർൈവർ നിഹതാ രാജൻ സൂതപു ാഃ പരഃശതാഃ
2 യഥാ വേ ണ ൈവ ദീർണം പർവതസ്യ മഹച് ഛിരഃ
വിനികീർണം ദൃേശ്യത തഥാ സൂതാ മഹീതേല
3 ൈസര ീ ച വിമുക്താസൗ പുനർ ആയാതി േത ഗൃഹം
സർവം സംശയിതം രാജൻ നഗരം േത ഭവിഷ്യതി
4 തഥാരൂപാ ഹി ൈസര ീ ഗന്ധർവാശ് ച മഹാബലാഃ
പുംസാം ഇഷ്ടശ് ച വിഷേയാ ൈമഥുനായ ന സംശയഃ
5 യഥാ ൈസര ി േവേഷണ ന േത രാജന്ന് ഇദം പുരം
വിനാശം ഏതി ൈവ ക്ഷി ം തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
6 േതഷാം തദ് വചനം ത്വാ വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
അ വീത് ിയതാം ഏഷാം സൂതാനാം പരമ ിയാ
7 ഏകസ്മിന്ന് ഏവ േത സർേവ സുസമിേദ്ധ ഹുതാശേന
ദഹ്യന്താം കീചകാഃ ശീ ം രൈത്നർ ഗൈന്ധശ് ച സർവശഃ
8 സുേദഷ്ണാം ചാ വീദ് രാജാ മഹിഷീം ജാതസാധ്വസഃ
ൈസര ീം ആഗതാം യാ മൈമവ വചനാദ് ഇദം
9 ഗച്ഛ ൈസര ി ഭ ം േത യഥാകാമം ചരാബേല
ബിേഭതി രാജാ സുേ ാണി ഗന്ധർേവഭ്യഃ പരാഭവാത്
10 ന ഹി താം ഉത്സേഹ വ ം സ്വയം ഗന്ധർവരക്ഷിതാം

ിയസ് ത്വ് അേദാഷാസ് താം വ ം അതസ് ത്വാം വീമ്യ് അഹം
11 അഥ മുക്താ ഭയാത് കൃഷ്ണാ സൂതപു ാൻ നിരസ്യ ച
േമാക്ഷിതാ ഭീമേസേനന ജഗാമ നഗരം തി
12 ാസിേതവ മൃഗീ ബാലാ ശാർദൂേലന മനസ്വിനീ
ഗാ ാണി വാസസീ ൈചവ ക്ഷാല്യ സലിേലന സാ
13 താം ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷാ രാജൻ ാ വന്ത ദിേശാ ദശ
ഗന്ധർവാണാം ഭയ സ്താഃ േക ചിദ് ദൃഷ്ടീർ ന്യമീലയൻ
14 തേതാ മഹാനസ ദ്വാരി ഭീമേസനം അവസ്ഥിതം
ദദർശ രാജൻ പാഞ്ചാലീ യഥാമത്തം മഹാദ്വിപം
15 തം വിസ്മയന്തീ ശനൈകഃ സഞ്ജ്ഞാഭിർ ഇദം അ വീത്
ഗന്ധർവരാജായ നേമാ േയനാസ്മി പരിേമാചിതാ
16 [ഭീമസ്]
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േയ യസ്യാ വിചരന്തീഹ പുരുഷാ വശവർതിനഃ
തസ്യാസ് േത വചനം ത്വാ അനൃണാ വിചരന്ത്യ് ഉത
17 [ൈവ]
തതഃ സാ നർതനാഗാേര ധനഞ്ജയം അപശ്യത
രാജ്ഞഃ കന്യാ വിരാടസ്യ നർതയാനം മഹാഭുജം
18 തതസ് താ നർതനാഗാരാദ് വിനിശ് മ്യ സഹാർജുനാഃ
കന്യാ ദദൃശുർ ആയാന്തീം കൃഷ്ണാം ിഷ്ടാം അനാഗസം
19 [കന്യാഹ്]
ദിഷ്ട്യാ ൈസര ി മുക്താസി ദിഷ്ട്യാസി പുനരാഗതാ
ദിഷ്ട്യാ വിനിഹതാഃ സൂതാ േയ ത്വാം ിശ്യന്ത്യ് അനാഗസം
20 [ബൃഹൻ]
കഥം ൈസര ി മുക്താസി കഥം പാപാശ് ച േത ഹതാഃ
ഇച്ഛാമി ൈവ തവ േ ാതും സർവം ഏവ യഥാതഥം
21 [ൈസർ]
ബൃഹന്നേഡ കിം നു തവ ൈസര ്യാ കാര്യം അദ്യ ൈവ
യാ ത്വം വസസി കല്യാണി സദാ കന്യാ പുേര സുഖം
22 ന ഹി ദുഃഖം സമാേപ്നാഷി ൈസര ീ യദ് ഉപാ േത
േതന മാം ദുഃഖിതാം ഏവം പൃച്ഛേസ ഹസന്ന് ഇവ
23 [ബൃഹൻ]
ബൃഹന്നഡാപി കല്യാണി ദുഃഖം ആേപ്നാത്യ് അനുത്തമം
തിര്യേഗ്യാനിഗതാ ബാേല ന ൈചനാം അവബുധ്യേസ
24 [ൈവ]
തതഃ സൈഹവ കന്യാഭിർ ൗപദീ രാജേവശ്മ തത്

വിേവശ സുേദഷ്ണായാഃ സമീപം അപലായിനീ
25 താം അ വീദ് രാജപു ീ വിരാട വചനാദ് ഇദം
ൈസര ി ഗമ്യതാം ശീ ം യ കാമയേസ ഗതിം
26 രാജാ ബിേഭതി ഭ ം േത ഗന്ധർേവഭ്യഃ പരാഭവാത്
ത്വം ചാപി തരുണീ സു രൂേപണാ തിമാ ഭുവി
27 [ൈസർ]

േയാദശാഹ മാ ം േമ രാജാ ക്ഷമതു ഭാമിനി
കൃതകൃത്യാ ഭവിഷ്യന്തി ഗന്ധർവാസ് േത ന സംശയഃ
28 തേതാ മാം േത ഽപേനഷ്യന്തി കരിഷ്യന്തി ച േത ിയം
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വം ച േ യസാ രാജാ േയാഷ്ക്യേത സഹ ബാന്ധൈവഃ
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അധ്യായം 24

1 [ൈവ]
കീചകസ്യ തു ഘാേതന സാനുജസ്യ വിശാം പേത
അത്യാഹിതം ചിന്തയിത്വാ വ്യസ്മയന്ത പൃഥഗ്ജനാഃ
2 തസ്മിൻ പുേര ജനപേദ സഞ്ജൽേപാ ഽഭൂച് ച സർവശഃ
ശൗര്യാദ് ധി വല്ലേഭാ രാേജ്ഞാ മഹാസത്ത്വശ് ച കീചകഃ
3 ആസീത് ഹർതാ ച നൃണാം ദാരാമർശീ ച ദുർമതിഃ
സ ഹതഃ ഖലു പാപാത്മാ ഗന്ധർൈവർ ദുഷ്ടപൂരുഷഃ
4 ഇത്യ് അജൽപൻ മഹാരാജൻ പരാനീക വിശാതനം
േദേശ േദേശ മനുഷ്യാശ് ച കീചകം ദു ധർഷണം
5 അഥ ൈവ ധാർതരാേ ണ യുക്താ യ ബഹിശ്ചരാഃ
മൃഗയിത്വാ ബഹൂൻ ാമാൻ രാ ാണി നഗരാണി ച
6 സംവിധായ യഥാദിഷ്ടം യഥാ േദശ ദർശനം
കൃതചിന്താ ന്യവർതന്ത േത ച മാഗ പുരം തി
7 ത ദൃഷ്ട്വാ തു രാജാനം കൗരവ്യം ധൃതരാ ജം
േദാർണ കർണ കൃൈപഃ സാർധം ഭീേഷ്മണ ച മഹാത്മനാ
8 സംഗതം ാതൃഭിശ് ചാപി ിഗർൈതശ് ച മഹാരൈഥഃ
ദുേര്യാധനം സഭാമേധ്യ ആസീനം ഇദം അ വൻ
9 കൃേതാ ഽസ്മാഭിഃ പേരാ യത്നസ് േതഷാം അേന്വഷേണ സദാ
പാണ്ഡവാനാം മനുേഷ്യ തസ്മിൻ മഹതി കാനേന
10 നിർജേന മൃഗസങ്കീർേണ നാനാ മലതാവൃേത
ലതാ താന ബഹുേല നാനാഗുൽമസമാവൃേത
11 ന ച വിദ്േമാ ഗതാ േയന പാർഥാഃ സ ർ ദൃഢവി മാഃ
മാർഗമാണാഃ പദന്യാസം േതഷു േതഷു തഥാ തഥാ
12 ഗിരികൂേടഷു തുംേഗഷു നാനാജനപേദഷു ച
ജനാകീർേണഷു േദേശഷു ഖർവേടഷു പേരഷു ച
13 നേര ബഹുേശാ ഽന്വിഷ്ടാ ൈനവ വിദ്മശ് ച പാണ്ഡവാൻ
അത്യന്തഭാവം നഷ്ടാസ് േത ഭ ം തുഭ്യം നരർഷഭ
14 വർത്മാന്യ് അന്വിഷ്യമാണാസ് തു രഥാനാം രഥസത്തമ
കം ചിത് കാലം മനുേഷ്യ സൂതാനാം അനുഗാ വയം
15 മൃഗയിത്വാ യഥാന്യായം വിദിതാർഥാഃ സ്മ തത്ത്വതഃ

ാപ്താ ദ്വാരവതീം സൂതാ ഋേത പാർൈഥഃ പരന്തപ
16 ന ത പാണ്ഡവാ രാജൻ നാപി കൃഷ്ണാ പതി താ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 65

സർവഥാ വി നഷ്ടാസ് േത നമസ് േത ഭരതർഷഭ
17 ന ഹി വിദ്േമാ ഗതിം േതഷാം വാസം വാപി മഹാത്മനാം
പാണ്ഡവാനാം വൃത്തിം വാ വിദ്മഃ കർമാപി വാ കൃതം
സ നഃ ശാധി മനുേഷ്യ അത ഊർധ്വം വിശാം പേത
18 അേന്വഷേണ പാണ്ഡവാനാം ഭൂയഃ കിം കരവാമേഹ
ഇമാം ച നഃ ിയാം ഈക്ഷ വാചം ഭ വതീം ശുഭാം
19 േയന ിഗർത്താ നികൃതാ ബേലന മഹതാ നൃപ
സൂേതന രാേജ്ഞാ മത്സ്യസ്യ കീചേകന മഹാത്മനാ
20 സ ഹതഃ പതിതഃ േശേത ഗന്ധർൈവർ നിശി ഭാരത
അദൃശ്യമാൈനർ ദുഷ്ടാത്മാ സഹ ാതൃഭിർ അച ത
21 ിയം ഏതദ് ഉപ ത്യ ശ ണാം തു പരാഭവം
കൃതകൃത്യശ് ച കൗരവ്യ വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
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അധ്യായം 25

1 [ൈവ]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ത്വാ േതഷാം വചസ് തദാ
ചിരം അന്തർ മനാ ഭൂത്വാ ത വാച സഭാ സദഃ
2 സുദുഃഖാ ഖലു കാര്യാണാം ഗതിർ വിജ്ഞാതും അന്തതഃ
തസ്മാത് സർേവ ഉദീക്ഷധ്വം ക്വ നു സ ഃ പാണ്ഡവാ ഗതാഃ
3 അൽപാവശിഷ്ടം കാലസ്യ ഗതഭൂയിഷ്ഠം അന്തതഃ
േതഷാം അജ്ഞാതചര്യായാം അസ്മിൻ വർേഷ േയാദേശ
4 അസ്യ വർഷസ്യ േശഷം േചദ് വ്യതീയുർ ഇഹ പാണ്ഡവാഃ
നിവൃത്തസമയാസ് േത ഹി സത്യ തപരായണാഃ
5 ക്ഷരന്ത ഇവ നാേഗ ാഃ സർവ ആശീവിേഷാപമാഃ
ദുഃഖാ ഭേവയുഃ സംരബ്ധാഃ കൗരവാൻ തി േത വം
6 അർവാക് കാലസ്യ വിജ്ഞാതാഃ കൃ രൂപധരാഃ പുനഃ

വിേശയുർ ജിതേ ാധാസ് താവദ് ഏവ പുനർ വനം
7 തസ്മാത് ക്ഷി ം ബുഭുത്സധ്വം യഥാ േനാ ഽത്യന്തം അവ്യയം
രാജ്യം നിർദ്വന്ദ്വം അവ്യ ം നിഃസപത്നം ചിരം ഭേവത്
8 അഥാ വീത് തതഃ കർണഃ ക്ഷി ം ഗച്ഛ ഭാരത
അേന്യ ധൂർതതരാ ദക്ഷാ നിഭൃതാഃ സാധുകാരിണഃ
9 ചര േദശാൻ സംവീതാഃ സ്ഫീതാഞ് ജനപദാകുലാൻ
ത േഗാഷ്ഠീഷ്വ് അഥാന്യാസു സിദ്ധ ജിേതഷു ച
10 പരിചാേരഷു തീർേഥഷു വിവിേധഷ്വ് ആകേരഷു ച
വിജ്ഞാതവ്യാ മനുൈഷ്യസ് ൈതസ് തർകയാ സുവിനീതയാ
11 വിവിൈധസ് തത്പൈരഃ സമ്യക് തജ്ജ്ൈഞർ നിപുണ സംവൃൈതഃ
അേന്വഷ്ടവ്യാശ് ച നിപുണം പാണ്ഡവാശ് ഛന്നവാസിനഃ
12 നദീ കുേഞ്ജഷു തീർേഥഷു ാേമഷു നഗേരഷു ച
ആ േമഷു ച രേമ്യഷു പർവേതഷു ഗുഹാസു ച
13 അഥാ ജാനന്തരജഃ പാപഭാവാനുരാഗിണം
േജ്യഷ്ഠം ദുഃശാസനസ് ത ാതാ ാതരം അ വീത്
14 ഏതച് ച കർേണാ യത് ാഹ സർവം ഈക്ഷാമേഹ തഥാ
യേഥാദ്ദിഷ്ടം ചരാഃ സർേവ മൃഗയ തതസ് തതഃ
ഏേത ചാേന്യ ച ഭൂയാംേസാ േദശാദ് േദശം യഥാവിധി
15 ന തു േതഷാം ഗതിർ വാസഃ വൃത്തിശ് േചാപലഭ്യേത
അത്യാഹിതം വാ ഗൂഢാസ് േത പാരം േവാർമിമേതാ ഗതാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 25 67

16 വ്യാൈലർ വാപി മഹാരേണ്യ ഭക്ഷിതാഃ ശൂരമാനിനഃ
അഥ വാ വിഷമം ാപ്യ വിനഷ്ടാഃ ശാശ്വതീഃ സമാഃ
17 തസ്മാൻ മാനസം അവ്യ ം കൃത്വാ ത്വം കുരുനന്ദന
കുരു കാര്യം യേഥാത്സാഹം മന്യേസ യൻ നരാധിപ
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