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5 ഉേദ്യാഗപർവം
അധ്യായം 1

1 [വ്]
കൃത്വാ വിവാഹം തു കുരു വീരാസ്; തദാഭിമേന്യാർ മുദിതസ്വപക്ഷാഃ
വി മ്യ ചത്വാര്യ് ഉഷസഃ തീതാഃ; സഭാം വിരാടസ്യ തേതാ ഽഭിജ ഃ
2 സഭാ തു സാ മത്സ്യപേതഃ സമൃദ്ധാ; മണി േവേകാത്തമ രത്നചി ാ
ന്യസ്താസനാ മാല്യവതീ സുഗന്ധാ; താം അഭ്യയുസ് േത നരരാജ വര്യാഃ
3 അഥാസനാന്യ് ആവിശതാം പുരസ്താദ്; ഉഭൗ വിരാട പദൗ നേര ൗ
വൃദ്ധശ് ച മാന്യഃ പൃഥിവീപതീനാം; പിതാമേഹാ രാമ ജനാർദനാഭ്യാം
4 പാഞ്ചാലരാജസ്യ സമീപതസ് തു; ശിനി വീരഃ സഹ രൗഹിേണയഃ
മത്സ്യസ്യ രാജ്ഞസ് തു സുസംനികൃഷ്ടൗ; ജനാർദനശ് ൈചവ യുധിഷ്ഠിരശ് ച
5 സുതാശ് ച സർേവ പദസ്യ രാേജ്ഞാ; ഭീമാർജുനൗ മാ വതീസുതൗ ച

ദ മ്ന സാംബൗ ച യുധി വീരൗ; വിരാട പു ശ് ച സഹാഭിമന ഃ
6 സർേവ ച ശൂരാഃ പിതൃഭിഃ സമാനാ; വീേര്യണ രൂേപണ ബേലന ൈചവ
ഉപാവിശൻ ൗപേദയാഃ കുമാരാഃ; സുവർണചിേ ഷു വരാസേനഷു
7 തേഥാപവിേഷ്ടഷു മഹാരേഥഷു; വി ാജമാനാംബര ഭൂഷേണഷു
രരാജ സാ രാജവതീ സമൃദ്ധാ; ൈഹർ ഇവ ദ്യൗർ വിമൈലർ ഉേപതാ
8 തതഃ കഥാസ് േത സമവായ യുക്താഃ; കൃത്വാ വിചി ാഃ പുരുഷ വീരാഃ
ത ർ മുഹൂർതം പരിചിന്തയന്തഃ; കൃഷ്ണം നൃപാസ് േത സമുദീക്ഷമാണാഃ
9 കഥാന്തം ആസാദ്യ ച മാഹേവന; സംഘട്ടിതാഃ പാണ്ഡവ കാര്യേഹേതാഃ
േത രാജസിംഹാഃ സഹിതാ ഹ്യ് അശൃണ്വൻ; വാക്യം മഹാർഥം ച മേഹാദയം
ച
10 സർൈവർ ഭവദ്ഭിർ വിദിതം യഥായം; യുധിഷ്ഠിരഃ സൗബേലനാക്ഷവത്യാം
ജിേതാ നികൃത്യാപഹൃതം ച രാജ്യം; പുനഃ വാേസ സമയഃ കൃതശ് ച
11 ശൈക്തർ വിേജതും തരസാ മഹീം ച; സേത്യ സ്ഥിൈതസ് തച് ചരിതം
യഥാവത്
പാേണ്ഡാഃ സുൈതസ് തദ് തം ഉ രൂപം; വർഷാണി ഷട് സപ്ത ച ഭാരതാ 
ൈ ്യഃ
12 േയാദശശ് ൈചവ സുദുസ്തേരാ ഽയം; അജ്ഞായമാൈനർ ഭവതാം സമീേപ
േ ശാൻ അസഹ്യാംശ് ച തിതിക്ഷമാൈണർ; യേഥാഷിതം തദ് വിദിതം ച
സർവം
13 ഏവംഗേത ധർമസുതസ്യ രാേജ്ഞാ; ദുേര്യാധനസ്യാപി ച യദ് ധിതം സ്യാത്
തച് ചിന്തയധ്വം കുരുപാണ്ഡവാനാം; ധർമ്യം ച യുക്തം ച യശഃ കരം ച
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14 അധർമയുക്തം ച ന കാമേയത; രാജ്യം സുരാണാം അപി ധർമരാജഃ
ധർമാർഥയുക്തം ച മഹീപതിത്വം; ാേമ ഽപി കസ്മിംശ് ചിദ് അയം ബുഭൂേഷത്
15 പി ്യം ഹി രാജ്യം വിദിതം നൃപാണാം; യഥാപകൃഷ്ടം ധൃതരാ പുൈ ഃ
മിേഥ്യാപചാേരണ തഥാപ്യ് അേനന; കൃ ം മഹത് ാപ്തം അസഹ്യ രൂപം
16 ന ചാപി പാർേഥാ വിജിേതാ രേണ ൈതഃ; സ്വേതജസാ ധൃതരാ സ്യ
പുൈ ഃ
തഥാപി രാജാ സഹിതഃ സുഹൃദ്ഭിർ; അഭീപ്സേത ഽനാമയം ഏവ േതഷാം
17 യത് തത് സ്വയം പാ സുൈതർ വിജിത്യ; സമാഹൃതം ഭൂമിപതീൻ നിപീ 
ഡ്യ
തത് ാർഥയേന്ത പുരുഷ വീരാഃ; കുന്തീസുതാ മാ വതീസുതൗ ച
18 ബാലാസ് ത്വ് ഇേമ ൈതർ വിവിധൗർ ഉപാൈയഃ; സ ാർഥിതാ ഹ ം
അമി സാഹാഃ
രാജ്യം ജിഹീർഷദ്ഭിർ അസദ്ഭിർ ഉൈ ഃ; സർവം ച തദ് േവാ വിദിതം
യഥാവത്
19 േതഷാം ച േലാഭം സമീക്ഷ്യ വൃദ്ധം; ധർമാത്മതാം ചാപി യുധിഷ്ഠിരസ്യ
സംബന്ധിതാം ചാപി സമീക്ഷ്യ േതഷാം; മതിം കുരുധ്വം സഹിതാഃ പൃഥക് ച
20 ഇേമ ച സേത്യ ഽഭിരതാഃ സൈദവ; തം പാരയിത്വാ സമയം യഥാവത്
അേതാ ഽന്യഥാ ൈതർ ഉപചര്യമാണാ; ഹന ഃ സേമതാൻ ധൃതരാ പു ാൻ
21 ൈതർ വി കാരം ച നിശമ്യ രാജ്ഞഃ; സുഹൃജ്ജനാസ് താൻ പരിവാരേയയുഃ
യുേദ്ധന ബാേധയുർ ഇമാംസ് തൈഥവ; ൈതർ വധ്യമാനാ യുധിതാംശ് ച
ഹന ഃ
22 തഥാപി േനേമ ഽൽപതയാ സമർഥാസ്; േതഷാം ജയാേയതി ഭേവൻ മതം
വഃ
സേമത്യ സർേവ സഹിതാഃ സുഹൃദ്ഭിസ്; േതഷാം വിനാശായ യേതയുർ ഏവ
23 ദുേര്യാധനസ്യാപി മതം യഥാവൻ; ന ജ്ഞായേത കിം നു കരിഷ്യതീതി
അജ്ഞായമാേന ച മേത പരസ്യ; കിം സ്യാത് സമാരഭ്യതമം മതം വഃ
24 തസ്മാദ് ഇേതാ ഗച്ഛതു ധർമശീലഃ; ശുചിഃ കുലീനഃ പുരുേഷാ ഽ മത്തഃ
ദൂതഃ സമർഥഃ ശമായ േതഷാം; രാജ്യാർധ ദാനായ യുധിഷ്ഠിരസ്യ
25 നിശമ്യ വാക്യം തു ജനാർദനസ്യ; ധർമാർഥയുക്തം മധുരം സമം ച
സമാദേദ വാക്യം അഥാ േജാ ഽസ്യ; സ ജ്യ വാക്യം തദ് അതീവ രാജൻ
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അധ്യായം 2

1 [ബലേദവ]
തം ഭവദ്ഭിർ ഗദ പൂർവജസ്യ; വാക്യം യഥാ ധർമവദ് അർഥവച് ച

അജാതശേ ാശ് ച ഹിതം ഹിതം ച; ദുേര്യാധനസ്യാപി തൈഥവ രാജ്ഞഃ
2 അർധം ഹി രാജ്യസ്യ വിസൃജ്യ വീരാഃ; കുന്തീസുതാസ് തസ്യ കൃേത യതേന്ത

ദായ ചാർധം ധൃതരാ പു ഃ; സുഖീ സഹാസ്മാഭിർ അതീവ േമാേദത്
3 ലബ്ധ്വാ ഹി രാജ്യം പുരുഷ വീരാഃ; സമ്യക് വൃേത്തഷു പേരഷു ൈചവ

വം ശാന്താഃ സുഖം ആവിേശയുസ്; േതഷാം ശാന്തിശ് ച ഹിതം ജാ 
നാം
4 ദുേര്യാധനസ്യാപി മതം ച േവ ം; വ ം ച വാക്യാനി യുധിഷ്ഠിരസ്യ

ിയം മമ സ്യാദ് യദി ത കശ് ചിദ്; േജച് ഛമാർഥം കുരുപാണ്ഡവാനാം
5 സ ഭീഷ്മം ആമ ്യ കുരു വീരം; ൈവചി വീര്യം ച മഹാനുഭാവം
േ ാണം സപു ം വിദുരം കൃപം ച; ഗാന്ധാരരാജം ച സസൂതപു ം
6 സർേവ ച േയ ഽേന്യ ധൃതരാ പു ാ; ബല ധാനാ നിഗമ ധാനാഃ
സ്ഥിതാശ് ച ധർേമഷു യഥാ സ്വേകഷു; േലാക വീരാഃ തകാലവൃദ്ധാഃ
7 ഏേതഷു സർേവഷു സമാഗേതഷു; പൗേരഷു വൃേദ്ധഷു ച സംഗേതഷു

വീതു വാക്യം ണിപാത യുക്തം; കുന്തീസുതസ്യാർഥ കരം യഥാ സ്യാത്
8 സർവാസ്വ് അവസ്ഥാസു ച േത ന കൗട്യാദ്; േസ്താ ഹി േസാ ഽർേഥാ ബലം
ആ ിൈതസ് ൈതഃ

ിയാഭ േപതസ്യ യുധിഷ്ഠിരസ്യ; ദ േത മത്തസ്യ ഹൃതം ച രാജ്യം
9 നിവാര്യമാണശ് ച കുരു വീൈരഃ; സർൈവഃ സുഹൃദ്ഭിർ ഹ്യ് അയം അപ്യ്
അതജ്ജ്ഞഃ
ഗാന്ധാരരാജസ്യ സുതം മതാക്ഷം; സമാഹ്വേയദ് േദവിതും ആജമീഢഃ
10 ദുേരാദരാസ് ത സഹ േശാ ഽേന്യ; യുധിഷ്ഠിേരാ യാൻ വിഷേഹത േജതും
ഉ ജ്യ താൻ സൗബലം ഏവ ചായം; സമാഹ്വയത് േതന ജിേതാ ഽക്ഷവത്യാം
11 സ ദീവ്യമാനഃ തിേദവേനന; അേക്ഷഷു നിത്യം സുപരാങ്മുേഖഷു
സംരംഭമാേണാ വിജിതഃ സഹ്യ; ത ാപരാധഃ ശകുേനർ ന കശ് ചിത്
12 തസ്മാത് ണൈമ്യവ വേചാ വീതു; ൈവചി വീര്യം ബഹു സാമ യുക്തം
തഥാ ഹി ശേക്യാ ധൃതരാ പു ഃ; സ്വാർേഥ നിേയാ ം പുരുേഷണ േതന
13 [വ്]
ഏവം വത്യ് ഏവ മധു വീേര; ശിനി വീരഃ സഹേസാത്പപാത
തച് ചാപി വാക്യം പരിനിന്ദ്യ തസ്യ; സമാദേദ വക്യം ഇദം സമന ഃ
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അധ്യായം 3

1 [സാത്യകി]
യാദൃശഃ പുരുഷസ്യാത്മാ താദൃശം സ ഭാഷേത
യഥാ രൂേപാ ഽന്തരാത്മാ േത തഥാരൂപം ഭാഷേസ
2 സന്തി ൈവ പുരുഷാഃ ശൂരാഃ സന്തി കാപുരുഷാസ് തഥാ
ഉഭാവ് ഏതൗ ദൃഢൗ പക്ഷൗ ദൃേശ്യേത പുരുഷാൻ തി
3 ഏകസ്മിന്ന് ഏവ ജാേയേത കുേല ീബ മഹാരഥൗ
ഫലാഫലവതീ ശാേഖ യൈഥകസ്മിൻ വന തൗ
4 നാഭ്യസൂയാമി േത വാക്യം വേതാ ലാംഗലധ്വജ
േയ തു ശൃണ്വന്തി േത വാക്യം താൻ അസൂയാമി മാധവ
5 കഥം ഹി ധർമരാജസ്യ േദാഷം അൽപം അപി വൻ
ലഭേത പരിഷന്മേധ്യ വ്യാഹർതും അകുേതാഭയഃ
6 സമാഹൂയ മഹാത്മാനം ജിതവേന്താ ഽക്ഷേകാവിദാഃ
അനക്ഷജ്ഞം യഥാ ദ്ധം േതഷു ധർമജയഃ കുതഃ
7 യദി കുന്തീസുതം േഗേഹ ീഡന്തം ാതൃഭിഃ സഹ
അഭിഗമ്യ ജേയയുസ് േത തത് േതഷാം ധർമേതാ ഭേവത്
8 സമാഹൂയ തു രാജാനം ക്ഷ ധർമരതം സദാ
നികൃത്യാ ജിതവന്തസ് േത കിം നു േതഷാം പരം ശുഭം
9 കഥം ണിപേതച് ചായം ഇഹ കൃത്വാ പണം പരം
വനവാസാദ് വിമുക്തസ് തു ാപ്തഃ ൈപതാമഹം പദം
10 യദ്യ് അയം പരവിത്താനി കാമേയത യുധിഷ്ഠിരഃ
ഏവം അപ്യ് അയം അത്യന്തം പരാൻ നാർഹതി യാചിതും
11 കഥം ച ധർമയുക്താസ് േത ന ച രാജ്യം ജിഹീർഷവഃ
നിവൃത്തവാസാൻ കൗേന്തയാൻ യ ആഹുർ വിദിതാ ഇതി
12 അനുനീതാ ഹി ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച മഹാത്മനാ
ന വ്യവസ്യന്തി പാ നാം ദാതും ൈപതൃകം വസു
13 അഹം തു താഞ് ശൈതർ ബാൈണർ അനുനീയ രേണ ബലാത്
പാദേയാഃ പാതയിഷ്യാമി കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
14 അഥ േത ന വ്യവസ്യന്തി ണിപാതായ ധീമതഃ
ഗമിഷ്യന്തി സഹാമാത്യാ യമസ്യ സദനം തി
15 ന ഹി േത യുയുധാനസ്യ സംരബ്ധസ്യ യുയുത്സതഃ
േവഗം സമർഥാഃ സംേസാഢും വ േസ്യവ മഹീധരാഃ
16 േകാ ഹി ഗാണ്ഡീവധന്വാനം കശ് ച ച ായുധം യുധി
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മാം ചാപി വിഷേഹത് േകാ നു കശ് ച ഭീമം ദുരാസദം
17 യമൗ ച ദൃഢധന്വാനൗ യമ കൽപൗ മഹാദ തീ
േകാ ജിജീവിഷുർ ആസീേദദ് ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
18 പേഞ്ചമാൻ പാണ്ഡേവയാംശ് ച ൗപദ്യാഃ കീർതിവർധനാൻ
സമ മാണാൻ പാ നാം സമവീര്യാൻ മേദാത്കടാൻ
19 സൗഭ ം ച മേഹഷ്വാസം അമൈരർ അപി ദുഃസഹം
ഗദ ദ മ്ന സാംബാംശ് ച കാലവ ാനേലാപമാൻ
20 േത വയം ധൃതരാ സ്യ പു ം ശകുനിനാ സഹ
കർേണന ച നിഹത്യാജാവ് അഭിേഷക്ഷ്യാമ പാണ്ഡവം
21 നാധർേമാ വിദ്യേത കശ് ചിച് ഛ ൻ ഹത്വാതതായിനഃ
അധർമ്യം അയശസ്യം ച ശാ വാണാം യാചനം
22 ഹൃദ്ഗതസ് തസ്യ യഃ കാമസ് തം കുരുധ്വം അത ിതാഃ
നിസൃഷ്ടം ധൃതരാേ ണ രാജ്യം ാേപ്നാതു പാണ്ഡവഃ
23 അദ്യ പാ സുേതാ രാജ്യം ലഭതാം വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നിഹതാ വാരേണ സർേവ സ്വപ്സ്യന്തി വസുധാതേല
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അധ്യായം 4

1 [ പദ]
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
ന ഹി ദുേര്യാധേനാ രാജ്യം മധുേരണ ദാസ്യതി
2 അനുവർത്സ്യതി തം ചാപി ധൃതരാ ഃ സുത ിയഃ
ഭീഷ്മേ ാണൗ ച കാർപണ്യാൻ മൗർഖ്യാദ് രാേധയ സൗബലൗ
3 ബലേദവസ്യ വാക്യം തു മമ ജ്ഞാേന ന യുജ്യേത
ഏതദ് ധി പുരുേഷണാേ കാര്യം സുനയം ഇച്ഛതാ
4 ന തു വാേച്യാ മൃദു വേചാ ധാർതരാ ഃ കഥം ചന
ന ഹി മാർദവസാേധ്യാ ഽസൗ പാപബുദ്ധിർ മേതാ മമ
5 ഗർദേഭ മാർദവം കുര്യാദ് േഗാഷു തീക്ഷ്ണം സമാചേരത്
മൃദു ദുേര്യാധേന വാക്യം േയാ യാത് പാപേചതസി
6 മൃദു ൈവ മന്യേത പാേപാ ഭാഷ്യ മാണം അശക്തിജം
ജിതം അർഥം വിജാനീയാദ് അബുേധാ മാർദേവ സതി
7 ഏതച് ൈചവ കരിഷ്യാേമാ യത്നശ് ച ിയതാം ഇഹ

സ്ഥാപയാമ മിേ േഭ്യാ ബലാന്യ് ഉേദ്യാജയ നഃ
8 ശല്യസ്യ ധൃഷ്ടേകേതാശ് ച ജയേത്സനസ്യ ചാഭിേഭാഃ
േകകയാനാം ച സർേവഷാം ദൂതാ ഗച്ഛ ശീ ഗാഃ
9 സ തു ദുേര്യാധേനാ നൂനം േ ഷയിഷ്യതി സർവശഃ
പൂർവാഭിപന്നാഃ സന്തശ് ച ഭജേന്ത പൂർവേചാദകം
10 തത് ത്വരധ്വം നേര ാണാം പൂർവം ഏവ േചാദേന
മഹദ് ധി കാര്യം േവാഢവ്യം ഇതി േമ വർതേത മതിഃ
11 ശല്യസ്യ േ ഷ്യതാം ശീ ം േയ ച തസ്യാനുഗാ നൃപാഃ
ഭഗദത്തായ രാേജ്ഞ ച പൂർവസാഗരവാസിേന
12 അമിതൗജേസ തേഥാ ായ ഹാർദിക്യായാഹുകായ ച
ദീർഘ ജ്ഞായ മല്ലായ േരാചമാനായ ചാഭിേഭാ
13 ആനീയതാം ബൃഹന്തശ് ച േസനാ ബി ശ് ച പാർഥിവഃ
പാപജിത് തിവിന്ധ്യശ് ച ചി വർമാ സുവാ കഃ
14 ബാ ീേകാ മുഞ്ജ േകശശ് ച ൈചദ്യാധിപതിർ ഏവ ച
സുപാർശ്വശ് ച സുബാഹുശ് ച പൗരവശ് ച മഹാരഥഃ
15 ശകാനാം പ വാനാം ച ദരദാനാം ച േയ നൃപാഃ
കാംേബാജാ ഋഷികാ േയ ച പശ്ചിമാനൂപകാശ് ച േയ
16 ജയേസനശ് ച കാശ്യശ് ച തഥാ പഞ്ചനദാ നൃപാഃ
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ാഥ പു ശ് ച ദുർധർഷഃ പാർവതീയാശ് ച േയ നൃപാഃ
17 ജാനകിശ് ച സുശർമാ ച മണിമാൻ പൗതിമത്സ്യകഃ
പാംസുരാ ാധിപശ് ൈചവ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച വീര്യവാൻ
18 ഔ ശ് ച ദണ്ഡധാരശ് ച ബൃഹേത്സനശ് ച വീര്യവാൻ
അപരാജിേതാ നിഷാദശ് ച േ ണിമാൻ വസുമാൻ അപി
19 ബൃഹദ്ബേലാ മഹൗജാശ് ച ബാഹുഃ പരപുരഞ്ജയഃ
സമു േസേനാ രാജാ ച സഹ പുേ ണ വീര്യവാൻ
20 അദാരിശ് ച നദീജശ് ച കർണ വൃഷ്ടശ് ച പാർഥിവഃ
സമർഥശ് ച സുവീരശ് ച മാർജാരഃ കന്യകസ് തഥാ
21 മഹാവീരശ് ച ക ശ് ച നികരസ് തുമുലഃ ഥഃ
നീലശ് ച വീരധർമാ ച ഭൂമിപാലശ് ച വീര്യവാൻ
22 ദുർജേയാ ദന്തവ ശ് ച രുക്മീ ച ജനേമജയഃ
ആഷാേഢാ വായുേവഗശ് ച പൂർവപാലീ ച പാർഥിവഃ
23 ഭൂരി േതജാ േദവകശ് ച ഏകലവ്യസ്യ ചാത്മജഃ
കാരൂഷകാശ് ച രാജാനഃ േക്ഷമധൂർതിശ് ച വീര്യവാൻ
24 ഉദ്ഭവഃ േക്ഷമകശ് ൈചവ വാടധാനശ് ച പാർഥിവഃ

തായുശ് ച ദൃഢായുശ് ച ശാല്വ പു ശ് ച വീര്യവാൻ
25 കുമാരശ് ച കലിംഗാനാം ഈശ്വേരാ യുദ്ധദുർമദഃ
ഏേതഷാം േ ഷ്യതാം ശീ ം ഏതദ് ധി മമ േരാചേത
26 അയം ച ാഹ്മണഃ ശീ ം മമ രാജൻ പുേരാഹിതഃ
േ ഷ്യതാം ധൃതരാ ായ വാക്യം അസ്മിൻ സമർപ്യതാം
27 യഥാ ദുേര്യാധേനാ വാേച്യാ യഥാ ശാന്തനേവാ നൃപഃ
ധൃതരാേ ാ യഥാ വാേച്യാ േ ാണശ് ച വിദുഷാം വരഃ
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അധ്യായം 5

1 [വാസു]
ഉപപന്നം ഇദം വാക്യം േസാമകാനാം ധുരം ധുേര
അർഥസിദ്ധി കരം രാജ്ഞഃ പാണ്ഡവസ്യ മഹൗജസഃ
2 ഏതച് ച പൂർവകാര്യം നഃ സുനീതം അഭികാങ്ക്ഷതാം
അന്യഥാ ഹ്യ് ആചരൻ കർമ പുരുഷഃ സ്യാത് സുബാലിശഃ
3 കിം തു സംബന്ധകം തുല്യം അസ്മാകം കുരു പാ ഷു
യേഥഷ്ടം വർതമാേനഷു പാണ്ഡേവഷു ച േതഷു ച
4 േത വിവാഹാർഥം ആനീതാ വയം സർേവ യഥാ ഭവാൻ
കൃേത വിവാേഹ മുദിതാ ഗമിഷ്യാേമാ ഗൃഹാൻ തി
5 ഭവാൻ വൃദ്ധതേമാ രാജ്ഞാം വയസാ ച േതന ച
ശിഷ്യവത് േത വയം സർേവ ഭവാേമഹ ന സംശയഃ
6 ഭവന്തം ധൃതരാ ശ് ച സതതം ബഹു മന്യേത
ആചാര്യേയാഃ സഖാ ചാസി േ ാണസ്യ ച കൃപസ്യ ച
7 സ ഭവാൻ േ ഷയത്വ് അദ്യ പാണ്ഡവാർഥ കരം വചഃ
സർേവഷാം നിശ്ചിതം തൻ നഃ േ ഷയിഷ്യതി യദ് ഭവാൻ
8 യദി താവച് ഛമം കുര്യാൻ ന്യാേയന കുരുപുംഗവഃ
ന ഭേവത് കുരു പാ നാം സൗ ാേ ണ മഹാൻ ക്ഷയഃ
9 അഥ ദർപാന്വിേതാ േമാഹാൻ ന കുര്യാദ് ധൃതരാ ജഃ
അേന്യഷാം േ ഷയിത്വാച് ച പശ്ചാദ് അസ്മാൻ സമാഹ്വേയഃ
10 തേതാ ദുേര്യാധേനാ മന്ദഃ സഹാമാത്യഃ സ ബാന്ധവഃ
നിഷ്ടാം ആപത്സ്യേത മൂഢഃ േദ്ധ ഗാണ്ഡീവധന്വനി
11 [വ്]
തതഃ സത്കൃത്യ വാർേഷ്ണയം വിരാടഃ പൃഥിവീപതിഃ
ഗൃഹാൻ സ്ഥാപയാം ആസ സഗണം സഹ ബാന്ധവം
12 ദ്വാരകാം തു ഗേത കൃേഷ്ണ യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
ച ഃ സാം ാമികം സർവം വിരാടശ് ച മഹീപതിഃ
13 തതഃ സേ ഷയാം ആസ വിരാടഃ സഹ ബാന്ധൈവഃ
സർേവഷാം ഭൂമിപാലാനാം വപശ് ച മഹീപതിഃ
14 വചനാത് കുരു സിംഹാനാം മത്സ്യപാഞ്ചാലേയാശ് ച േത
സമാജ ർ മഹീപാലാഃ സ ഹൃഷ്ടാ മഹാബലാഃ
15 തച് ത്വാ പാ പു ാണാം സമാഗച്ഛൻ മഹദ് ബലം
ധൃതരാ സുതശ് ചാപി സമാനിേന്യ മഹീപതീൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 28 12

16 സമാകുലാ മഹീ രാജൻ കുരുപാണ്ഡവകാരണാത്
തദാ സമഭവത് കൃത്സ്നാ സ യാേണ മഹീക്ഷിതാം
17 ബലാനി േതഷാം വീരാണാം ആഗച്ഛന്തി തതസ് തതഃ
ചാലയന്തീവ ഗാം േദവീം സ പർവത വനാം ഇമാം
18 തതഃ ജ്ഞാ വേയാവൃദ്ധം പാഞ്ചാല്യഃ സ്വപുേരാഹിതം
കുരുഭ്യഃ േ ഷയാം ആസ യുധിഷ്ഠിര മേത തദാ
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അധ്യായം 6

1 [ പദ]
ഭൂതാനാം ാണിനഃ േ ഷ്ഠാഃ ാണിനാം ബുദ്ധിജീവിനഃ
ബുദ്ധിമ നരാഃ േ ഷ്ഠാ നരാണാം തു ദ്വിജാതയഃ
2 ദ്വിേജഷു ൈവദ്യാഃ േ യാംേസാ ൈവേദ്യഷു കൃതബുദ്ധയഃ
സ ഭവാൻ കൃതബുദ്ധീനാം ധാന ഇതി േമ മതിഃ
3 കുേലന ച വിശിേഷ്ടാ ഽസി വയസാ ച േതന ച

ജ്ഞയാനവമശ് ചാസി ശുേ ണാംഗിരേസന ച
4 വിദിതം ചാപി േത സർവം യഥാവൃത്ഥഃ സ കൗരവഃ
പാണ്ഡവശ് ച യഥാവൃത്തഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
5 ധൃതരാഷ്ടസ്യ വിദിേത വഞ്ചിതാഃ പാണ്ഡവാഃ പൈരഃ
വിദുേരണാനുനീേതാ ഽപി പു ം ഏവാനുവർതേത
6 ശകുനിർ ബുദ്ധിപൂർവം ഹി കുന്തീപു ം സമാഹ്വയത്
അനക്ഷജ്ഞം മതാക്ഷഃ സൻ ക്ഷ വൃേത്ത സ്ഥിതം ശുചിം
7 േത തഥാ വഞ്ചയിത്വാ തു ധർമപു ം യുധിഷ്ഠിരം
ന കസ്യാം ചിദ് അവസ്ഥായാം രാജ്യം ദാസ്യന്തി ൈവ സ്വയം
8 ഭവാംസ് തു ധർമസംയുക്തം ധൃതരാ ം വൻ വചഃ
മനാംസി തസ്യ േയാധാനാം വം ആവർതയിഷ്യതി
9 വിദുരശ് ചാപി തദ് വാക്യം സാധയിഷ്യതി താവകം
ഭീഷ്മേ ാണകൃപാണാം ച േഭദ്യം സഞ്ജനയിഷ്യതി
10 അമാേത്യഷു ച ഭിേന്നഷു േയാേധഷു വിമുേഖഷു ച
പുനർ ഏകാ കരണം േതഷാം കർമ ഭവിഷ്യതി
11 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര പാർഥാഃ സുഖം ഏകാ ബുദ്ധയഃ
േസനാ കർമ കരിഷ്യന്തി വ്യാണാം ൈചവ സഞ്ചയം
12 ഭിദ്യമാേനഷു ച േസ്വഷു ലംബമാേന ച ൈവ ത്വയി
ന തഥാ േത കരിഷ്യന്തി േസനാ കർമ ന സംശയഃ
13 ഏതത് േയാജനം ചാ ാധാേന്യേനാപലഭ്യേത
സംഗത്യാ ധൃതരാ ശ് ച കുര്യാദ് ധർമ്യം വചസ് തവ
14 സ ഭവാൻ ധർമയുക്തശ് ച ധർമ്യം േതഷു സമാചരൻ
കൃപാലുഷു പരിേ ശാൻ പാണ്ഡവാനാം കീർതയൻ
15 വൃേദ്ധഷു കുലധർമം ച വൻ പൂർൈവർ അനുഷ്ഠിതം
വിേഭത്സ്യതി മനാംസ്യ് ഏഷാം ഇതി േമ നാ സംശയഃ
16 ന ച േതേഭ്യാ ഭയം േത ഽസ്തി ാഹ്മേണാ ഹ്യ് അസി േവദവിത്
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ദൂത കർമണി യുക്തശ് ച സ്ഥവിരശ് ച വിേശഷതഃ
17 സ ഭവാൻ പുഷ്യേയാേഗന മുഹൂർേതന ജേയന ച
കൗരേവയാൻ യാത്വ് ആശു കൗേന്തയസ്യാർഥ സിദ്ധേയ
18 തഥാനുശിഷ്ടഃ യയൗ പേദന മഹാത്മനാ
പുേരാധാ വൃത്തസമ്പേന്നാ നഗരം നാഗസാഹ്വയം
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അധ്യായം 7

1 [വ്]
ഗേത ദ്വാരവതീം കൃേഷ്ണ ബലേദേവ ച മാധേവ
സഹ വൃഷ്ണ്യന്ധൈകഃ സർൈവർ േഭാൈജശ് ച ശതശസ് തഥാ
2 സർവം ആഗമയാം ആസ പാണ്ഡവാനാം വിേചഷ്ടിതം
ധൃതരാ ാത്മേജാ രാജാ ദൂൈതഃ ണിഹിൈതശ് ചൈരഃ
3 സ ത്വാ മാധവം യാതം സദൈശ്വർ അനിേലാപൈമഃ
ബേലന നാതിമഹതാ ദ്വാരകാം അഭ്യയാത് പുരീം
4 തം ഏവ ദിവസം ചാപി കൗേന്തയഃ പാ നന്ദനഃ
ആനർതനഗരീം രമ്യാം ജഗാമാശു ധനഞ്ജയഃ
5 തൗ യാത്വാ പുരുഷവ്യാ ൗ ദ്വാരകാം കുരുനന്ദനൗ
സുപ്തം ദദൃശതുഃ കൃഷ്ണം ശയാനം േചാപജഗ്മതുഃ
6 തതഃ ശയാേന േഗാവിേന്ദ വിേവശ സുേയാധനഃ
ഉച്ഛീർഷതശ് ച കൃഷ്ണസ്യ നിഷസാദ വരാസേന
7 തതഃ കിരീടീ തസ്യാനു വിേവശ മഹാമനാഃ

ശ്ചാർേധ ച സ കൃഷ്ണസ്യ േഹ്വാ ഽതിഷ്ഠത് കൃതാഞ്ജലിഃ
8 തിബുദ്ധഃ സ വാർേഷ്ണേയാ ദദർശാേ കിരീടിനം
സ തേയാഃ സ്വാഗതം കൃത്വാ യഥാർഥം തിപൂജ്യ ച
തദ് ആഗമനജം േഹതും പ ച്ഛ മധുസൂദനഃ
9 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കൃഷ്ണം ഉവാച ഹസന്ന് ഇവ
വി േഹ ഽസ്മിൻ ഭവാൻ സാഹ്യം മമ ദാതും ഇഹാർഹതി
10 സമം ഹി ഭവതഃ സഖ്യം മയി ൈചവാർജുേന ഽപി ച
തഥാ സംബന്ധകം തുല്യം അസ്മാകം ത്വയി മാധവ
11 അഹം ചാഭിഗതഃ പൂർവം ത്വാം അദ്യ മധുസൂദന
പൂർവം ചാഭിഗതം സേന്താ ഭജേന്ത പൂർവസാരിണഃ
12 ത്വം ച േ ഷ്ഠതേമാ േലാേക സതാം അദ്യ ജനാർദന
സതതം സംമതശ് ൈചവ സദ്വൃത്തം അനുപാലയ
13 ഭവാൻ അഭിഗതഃ പൂർവം അ േമ നാസ്തി സംശയഃ
ദൃഷ്ടസ് തു ഥമം രാജൻ മയാ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
14 തവ പൂർവാഭിഗമനാത് പൂർവം ചാപ്യ് അസ്യ ദർശനാത്
സാഹായ്യം ഉഭേയാർ ഏവ കരിഷ്യാമി സുേയാധന
15 വാരണം തു ബാലാനാം പൂർവം കാര്യം ഇതി തിഃ
തസ്മാത് വാരണം പൂർവം അർഹഃ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
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16 മത് സംഹനന തുല്യാനാം േഗാപാനാം അർബുദം മഹത്
നാരായണാ ഇതി ഖ്യാതാഃ സർേവ സം ാമേയാധിനഃ
17 േത വാ യുധി ദുരാധർഷാ ഭവന്ത്വ് ഏകസ്യ ൈസനികാഃ
അയുധ്യമാനഃ സം ാേമ ന്യസ്തശേ ാ ഽഹം ഏകതഃ
18 ആഭ്യാം അന്യതരം പാർഥ യത് േത ഹൃദ്യതരം മതം
തദ് വൃണീതാം ഭവാൻ അേ വാര്യസ് ത്വം ഹി ധർമതഃ
19 ഏവം ഉക്തസ് തു കൃേഷ്ണന കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
അയുധ്യമാനം സം ാേമ വരയാം ആസ േകശവം
20 സഹ ാണാം സഹ ം തു േയാധാനാം ാപ്യ ഭാരത
കൃഷ്ണം ചാപഹൃതം ജ്ഞാത്വാ സ ാപ പരമാം മുദം
21 ദുേര്യാധനസ് തു തത് ൈസന്യം സർവം ആദായ പാർഥിവഃ
തേതാ ഽഭ്യയാദ് ഭീമബേലാ രൗഹിേണയം മഹാബലം
22 സർവം ചാഗമേന േഹതും സ തൈസ്മ സംന്യേവദയത്

ത വാച തതഃ ശൗരിർ ധാർതരാ ം ഇദം വചഃ
23 വിദിതം േത നരവ്യാ സർവം ഭവിതും അർഹതി
യൻ മേയാക്തം വിരാടസ്യ പുരാ ൈവവാഹിേക തദാ
24 നിഗൃേഹ്യാേക്താ ഹൃഷീേകശസ് ത്വദർഥം കുരുനന്ദന
മയാ സംബന്ധകം തുല്യം ഇതി രാജൻ പുനഃ പുനഃ
25 ന ച തദ് വാക്യം ഉക്തം ൈവ േകശവഃ ത്യപദ്യത
ന ചാഹം ഉത്സേഹ കൃഷ്ണം വിനാ സ്ഥാതും അപി ക്ഷണം
26 നാഹം സഹായഃ പാർഥാനാം നാപി ദുേര്യാധനസ്യ ൈവ
ഇതി േമ നിശ്ചിതാ ബുദ്ദിർ വാസുേദവം അേവക്ഷ്യ ഹ
27 ജാേതാ ഽസി ഭാരേത വംേശ സർവപാർഥിവപൂജിേത
ഗച്ഛ യുധ്യസ്വ ധർേമണ ക്ഷാേ ണ ഭരതർഷഭ
28 ഇത്യ് ഏവം ഉക്തഃ സ തദാ പരിഷ്വജ്യ ഹലായുധം
കൃഷ്ണം ചാപഹൃതം ജ്ഞാത്വാ യുദ്ധാൻ േമേന ജിതം ജയം
29 േസാ ഽഭ്യയാത് കൃതവർമാണം ധൃതരാ സുേതാ നൃപഃ
കൃതവർമാ ദദൗ തസ്യ േസനാം അക്ഷൗഹിണീം തദാ
30 സ േതന സർവൈസേന്യന ഭീേമന കുരുനന്ദനഃ
വൃതഃ തിയയൗ ഹൃഷ്ടഃ സുഹൃദഃ സ ഹർഷയൻ
31 ഗേത ദുേര്യാധേന കൃഷ്ണഃ കിരീടിനം അഥാ വീത്
അയുധ്യമാനഃ കാം ബുദ്ധിം ആസ്ഥായാഹം ത്വയാ വൃതഃ
32 ഭവാൻ സമർഥസ് താൻ സർവാൻ നിഹ ം നാ സംശയഃ
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നിഹ ം അഹം അപ്യ് ഏകഃ സമർഥഃ പുരുേഷാത്തമ
33 ഭവാംസ് തു കീർതിമാംൽ േലാേക തദ് യശസ് ത്വാം ഗമിഷ്യതി
യശസാ ചാഹം അപ്യ് അർഥീ തസ്മാദ് അസി മയാ വൃതഃ
34 സാരഥ്യം തു ത്വയാ കാര്യം ഇതി േമ മാനസം സദാ
ചിരരാേ പ്സിതം കാമം തദ് ഭവാൻ കർതും അർഹതി
35 ഉപപന്നം ഇദം പാർഥ യത് ർേധഥാ മയാ സഹ
സാരഥ്യം േത കരിഷ്യാമി കാമഃ സമ്പദ്യതാം തവ
36 ഏവം മുദിതഃ പാർഥഃ കൃേഷ്ണന സഹിതസ് തദാ
വൃേതാ ദാശാർഹ വൈരഃ പുനർ ആയാദ് യുധിഷ്ഠിരം
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അധ്യായം 8

1 [വ്]
ശല്യഃ ത്വാ തു ദൂതാനാം ൈസേന്യന മഹതാ വൃതഃ
അഭ്യയാത് പാണ്ഡവാൻ രാജൻ സഹ പുൈ ർ മഹാരൈഥഃ
2 തസ്യ േസനാനിേവേശാ ഽഭൂദ് അധ്യർധം ഇവ േയാജനം
തഥാ ഹി ബഹുലാം േസനാം സ ബിഭർതി നരർഷഭഃ
3 വിചി കവചാഃ ശൂരാ വിചി ധ്വജകാർമുകാഃ
വിചി ാഭരണാഃ സർേവ വിചി രഥവാഹനാഃ
4 സ്വേദശേവഷാഭരണാ വീരാഃ ശതസഹ ശഃ
തസ്യ േസനാ േണതാേരാ ബഭൂവുഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
5 വ്യഥയന്ന് ഇവ ഭൂതാനി കമ്പയന്ന് ഇവ േമദിനീം
ശൈനർ വി ാമയൻ േസനാം സ യയൗ േയന പാണ്ഡവഃ
6 തേതാ ദുേര്യാധനഃ ത്വാ മഹാേസനം മഹാരഥം
ഉപായാന്തം അഭി ത്യ സ്വയം ആനർച ഭാരത
7 കാരയാം ആസ പൂജാർഥം തസ്യ ദുേര്യാധനഃ സഭാഃ
രമണീേയഷു േദേശഷു രത്നചി ാഃ സ്വല താഃ
8 സ താഃ സഭാഃ സമാസാദ്യ പൂജ്യമാേനാ യഥാമരഃ
ദുേര്യാധനസ്യ സചിൈവർ േദേശ േദേശ യഥാർഹതഃ
ആജഗാമ സഭാം അന്യാം േദവാവസഥ വർചസം
9 സ ത വിഷൈയർ യുക്തഃ കല്യാൈണർ അതിമാനുൈഷഃ
േമേന ഽഭ്യധികം ആത്മാനം അവേമേന പുരന്ദരം
10 പ ച്ഛ സ തതഃ േ ഷ്യാൻ ഹൃഷ്ടഃ ക്ഷ ിയർഷഭഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ പുരുഷാഃ േക നു ച ഃ സഭാ ഇമാഃ
ആനീയന്താം സഭാ കാരാഃ േദയാർഹാ ഹി േമ മതാഃ
11 ഗൂേഢാ ദുേര്യാധനസ് ത ദർശയാം ആസ മാതുലം
തം ദൃഷ്ട്വാ മ രാജസ് തു ജ്ഞാത്വാ യത്നം ച തസ്യ തം
പരിഷ്വജ്യാ വീത് ീത ഇേഷ്ടാ ഽർേഥാ ഗൃഹ്യതാം ഇതി
12 സത്യവാഗ് ഭവ കല്യാണ വേരാ ൈവ മമ ദീയതാം
സർവേസനാ േണതാ േമ ഭവാൻ ഭവിതും അർഹതി
13 കൃതം ഇത്യ് അ വീച് ഛല്യഃ കിം അന്യത് ിയതാം ഇതി
കൃതം ഇത്യ് ഏവ ഗാന്ധാരിഃ ത വാച പുനഃ പുനഃ
14 സ തഥാ ശല്യം ആമ ്യ പുനർ ആയാത് സ്വകം പുരം
ശേല്യാ ജഗാമ കൗേന്തയാൻ ആഖ്യാതും കർമ തസ്യ തത്
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15 ഉപ വ്യം സ ഗത്വാ തു ന്ധാവാരം വിശ്യ ച
പാണ്ഡവാൻ അഥ താൻ സർവാഞ് ശല്യസ് ത ദദർശ ഹ
16 സേമത്യ തു മഹാബാഹുഃ ശല്യഃ പാ സുൈതസ് തദാ
പാദ്യം അർഘ്യം ച ഗാം ൈചവ ത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
17 തതഃ കുശലപൂർവം സ മ രാേജാ ഽരിസൂദനഃ

ീത്യാ പരമയാ യുക്തഃ സമാ ിഷ്യ യുധിഷ്ഠിരം
18 തഥാ ഭീമാർജുനൗ ഹൃഷ്ടൗ സ്വ ീയൗ ച യമാവ് ഉഭൗ
ആസേന േചാപവിഷ്ടസ് തു ശല്യഃ പാർഥം ഉവാച ഹ
19 കുശലം രാജശാർദൂല കച് ചിത് േത കുരുനന്ദന
അരണ്യവാസാദ് ദിഷ്ട്യാസി വിമുേക്താ ജയതാം വര
20 സുദുഷ്കരം കൃതം രാജൻ നിർജേന വസതാ വേന

ാതൃഭിഃ സഹ രാേജ കൃഷ്ണയാ ചാനയാ സഹ
21 അജ്ഞാതവാസം േഘാരം ച വസതാ ദുഷ്കരം കൃതം
ദുഃഖം ഏവ കുതഃ സൗഖ്യം രാജ്യ ഷ്ടസ്യ ഭാരത
22 ദുഃഖൈസ്യതസ്യ മഹേതാ ധാർതരാ കൃതസ്യ ൈവ
അവാപ്സ്യസി സുഖം രാജൻ ഹത്വാ ശ ൻ പരന്തപ
23 വിദിതം േത മഹാരാജ േലാകതത്ത്വം നരാധിപ
തസ്മാൽ േലാഭകൃതം കിം ചിത് തവ താത ന വിദ്യേത
24 തേതാ ഽസ്യാകഥയദ് രാജാ ദുേയാധന സമാഗമം
തച് ച ശു ഷിതം സർവം വരദാനം ച ഭാരത
25 സുകൃതം േത കൃതം രാജൻ ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
ദുേര്യാധനസ്യ യദ് വീര ത്വയാ വാചാ തി തം
ഏകം ത്വ് ഇച്ഛാമി ഭ ം േത ിയമാണം മഹീപേത
26 ഭവാൻ ഇഹ മഹാരാജ വാസുേദവ സേമാ യുധി
കർണാർജുനാഭ്യാം സ ാേപ്ത ൈദ്വരേഥ രാജസത്തമ
കർണസ്യ ഭവതാ കാര്യം സാരഥ്യം നാ സംശയഃ
27 ത പാേല്യാ ഽർജുേനാ രാജൻ യദി മത് ിയം ഇച്ഛസി
േതേജാവധശ് ച േത കാര്യഃ സൗേതർ അസ്മജ് ജയാ വഹഃ
അകർതവ്യം അപി ഹ്യ് ഏതത് കർതും അർഹസി മാതുല
28 ശൃണു പാണ്ഡവ ഭ ം േത യദ് വീഷി ദുരാത്മനഃ
േതേജാവധനിമിത്തം മാം സൂതപു സ്യ സംയുേഗ
29 അഹം തസ്യ ഭവിഷ്യാമി സം ാേമ സാരഥിർ വം
വാസുേദേവന ഹി സമം നിത്യം മാം സ ഹി മന്യേത
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30 തസ്യാഹം കുരുശാർദൂല തീപം അഹിതം വചഃ
വം സങ്കഥയിഷ്യാമി േയാ കാമസ്യ സംയുേഗ

31 യഥാ സ ഹൃതദർപശ് ച ഹൃതേതജാശ് ച പാണ്ഡവ
ഭവിഷ്യതി സുഖം ഹ ം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
32 ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ താത ത്വം ആത്ഥ മാം
യച് ചാന്യദ് അപി ശക്ഷ്യാമി തത് കരിഷ്യാമി േത ിയം
33 യച് ച ദുഃഖം ത്വയാ ാപ്തം ദ േത ൈവ കൃഷ്ണയാ സഹ
പരുഷാണി ച വാക്യാനി സൂതപു കൃതാനി ൈവ
34 ജടാസുരാത് പരിേ ശഃ കീചകാച് ച മഹാദ േത

ൗപദ്യാധിഗതം സർവം ദമയന്ത്യാ യഥാശുഭം
35 സർവം ദുഃഖം ഇദം വീര സുേഖാദർകം ഭവിഷ്യതി
നാ മന സ് ത്വയാ കാേര്യാ വിധിർ ഹി ബലവത്തരഃ
36 ദുഃഖാനി ഹി മഹാത്മാനഃ ാ വന്തി യുധിഷ്ഠിര
േദൈവർ അപി ഹി ദുഃഖാനി ാപ്താനി ജഗതീപേത
37 ഇേ ണ യേത രാജൻ സഭാേര്യണ മഹാത്മനാ
അനുഭൂതം മഹദ് ദുഃഖം േദവരാേജന ഭാരത
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അധ്യായം 9

1 [യ്]
കഥം ഇേ ണ രാേജ സഭാേര്യണ മഹാത്മനാ
ദുഃഖം ാപ്തം പരം േഘാരം ഏതദ് ഇച്ഛാമി േവദിതും
2 [ഷ്]
ശൃണു രാജൻ പുരാവൃത്തം ഇതിഹാസം പുരാതനം
സഭാേര്യണ യഥാ ാപ്തം ദുഃഖം ഇദ്േ ണ ഭാരത
3 ത്വഷ്ടാ ജാപതിർ ഹ്യ് ആസീദ് േദവ േ േഷ്ഠാ മഹാതപാഃ
സപു ം ൈവ ിശിരസം ഇ േ ാഹാത് കിലാസൃജത്
4 ഐ ം സ ാർഥയത് സ്ഥാനം വിശ്വരൂേപാ മഹാദ തിഃ
ൈതസ് ിഭിർ വദൈനർ േഘാൈരഃ സൂേര്യ ജ്വലേനാപൈമഃ
5 േവദാൻ ഏേകന േസാ ഽധീേത സുരാം ഏേകന ചാപിബത്
ഏേകന ച ദിശഃ സർവാഃ പിബന്ന് ഇവ നിരീക്ഷേത
6 സ തപസ്വീ മൃദുർ ദാേന്താ ധർേമ തപസി േചാദ്യതഃ
തേപാ ഽതപ്യൻ മഹത് തീ ം സുദുശ്ചരം അരിന്ദമ
7 തസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തേപാ വീര്യം സത്ത്വം ചാമിതേതജസഃ
വിഷാദം അഗമച് ഛ ഇേ ്യാ ഽയം മാ ഭേവദ് ഇതി
8 കഥം സേജ്ജത േഭാേഗഷു ന ച തേപ്യൻ മഹത് തപഃ
വിവർധമാനസ് ിശിരാഃ സർവം ിഭുവനം േസത്
9 ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ബഹുധാ ബുദ്ധിമാൻ ഭരതർഷഭ
ആജ്ഞാപയത് േസാ ഽപ്സരസസ് ത്വ പു േലാഭേന
10 യഥാ സ സേജ്ജത് ിശിരാഃ കാമേഭാേഗഷു ൈവ ഭൃശം
ക്ഷി ം കുരുത ഗച്ഛധ്വം േലാഭയത മാചിരം
11 ശൃംഗാരേവഷാഃ സുേ ാേണ്യാ ഭാൈവർ യുക്താ മേനാഹൈരഃ

േലാഭയത ഭ ം വഃ ശമയധ്വം ഭയം മമ
12 അസ്വസ്ഥം ഹ്യ് ആത്മനാത്മാനം ലക്ഷയാമി വരാംഗനാഃ
ഭയം ഏതൻ മഹാേഘാരം ക്ഷി ം നാശയതാബലാഃ
13 തഥാ യത്നം കരിഷ്യാമഃ ശ തസ്യ േലാഭേന
യഥാ നാവാപ്സ്യസി ഭയം തസ്മാദ് ബലനിഷൂദന
14 നിർദഹന്ന് ഇവ ച ർഭ്യാം േയാ ഽസാവ് ആേസ്ത തേപാ നിധിഃ
തം േലാഭയിതും േദവ ഗച്ഛാമഃ സഹിതാ വയം
യതിഷ്യാേമാ വേശ കർതും വ്യപേനതും ച േത ഭയം
15 ഇേ ണ താസ് ത്വ് അനുജ്ഞാതാ ജ സ് ിശിരേസാ ഽന്തികം
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ത താ വിവിൈധർ ഭാൈവർ േലാഭയേന്ത്യാ വരാംഗനാഃ
നൃത്യം സന്ദർശയന്ത്യശ് ച തൈഥവാംേഗഷു സൗഷ്ഠവം
16 വിേചരുഃ സ ഹർഷം ച നാഭ്യഗച്ഛൻ മഹാതപാഃ
ഇ ിയാണി വേശ കൃത്വാ പൂർണസാഗര സംനിഭഃ
17 താസ് തു യത്നം പരം കൃത്വാ പുനഃ ശ ം ഉപസ്ഥിതാഃ
കൃതാഞ്ജലിപുടാഃ സർവാ േദവരാജം അഥാ വൻ
18 ന സ ശക്യഃ സുദുർധർേഷാ ൈധര്യാച് ചാലയിതും േഭാ
യത് േത കാര്യം മഹാഭാഗ ിയതാം തദനന്തരം
19 സ ജ്യാപ്സരസഃ ശേ ാ വിസൃജ്യ ച മഹാമതിഃ
ചിന്തയാം ആസ തൈസ്യവ വേധാപായം മഹാത്മനഃ
20 സ തൂഷ്ണീം ചിന്തയൻ വീേരാ േദവരാജഃ താപവാൻ
വിനിശ്ചിത മതിർ ധീമാൻ വേധ ിശിരേസാ ഽഭവത്
21 വ ം അസ്യ ക്ഷിപാമ്യ് അദ്യ സ ക്ഷി ം ന ഭവിഷ്യതി
ശ ഃ വൃേദ്ധാ േനാേപേക്ഷ്യാ ദുർബേലാ ഽപി ബലീയസാ
22 ശാ ബുദ്ധ്യാ വിനിശ്ചിത്യ കൃത്വാ ബുദ്ധിം വേധ ദൃഠാം
അഥ ൈവശ്വാനര നിഭം േഘാരരൂപം ഭയാവഹം
മുേമാച വ ം സ്ര ദ്ധഃ ശ സ് ിശിരസം തി
23 സ പപാത ഹതസ് േതന വേ ണ ദൃഢം ആഹതഃ
പർവതേസ്യവ ശിഖരം ണുന്നം േമദിനീ തേല
24 തം തു വ ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ശയാനം അചേലാപമം
ന ശർമ േലേഭ േദേവേ ാ ദീപിതസ് തസ്യ േതജസാ
ഹേതാ ഽപി ദീപ്തേതജാഃ സ ജീവന്ന് ഇവ ച ദൃശ്യേത
25 അഭിതസ് ത തക്ഷാണാം ഘടമാനം ശചീപതിഃ
അപശ്യദ് അ വീച് ൈചനം സ ത്വരം പാകശാസനഃ
ക്ഷി ം ഛിന്ധി ശിരാംസ്യ് അസ്യ കുരുഷ്വ വചനം മമ
26 മഹാ േന്ധാ ഭൃശം ഹ്യ് ഏഷ പരശുർ ന തരിഷ്യതി
കർതും ചാഹം ന ശക്ഷ്യാമി കർമ സദ്ഭിർ വിഗർഹിതം
27 മാ ൈഭസ് ത്വം ക്ഷി ം ഏതദ് ൈവ കുരുഷ്വ വചനം മമ
മത് സാദാദ് ധി േത ശ വർജ കൽപം ഭവിഷ്യതി
28 കം ഭവന്തം അഹം വിദ്യാം േഘാരകർമാണം അദ്യ ൈവ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തേത്ത്വന കഥയസ്വ േമ
29 അഹം ഇേ ാ േദവരാജസ് തക്ഷൻ വിദിതം അ േത
കുരുൈഷ്വതദ് യേഥാക്തം േമ തക്ഷൻ മാ ത്വം വിചാരയ
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30 േരണ നാപ പേസ കഥം ശേ ഹ കർമണാ
ഋഷിപു ം ഇമം ഹത്വാ ഹ്മഹത്യാ ഭയം ന േത
31 പശ്ചാദ് ധർമം ചരിഷ്യാമി പാവനാർഥം സുദുശ്ചരം
ശ ർ ഏഷ മഹാവീേര്യാ വേ ണ നിഹേതാ മയാ
32 അദ്യാപി ചാഹം ഉദ്വിഗ്നസ് തക്ഷന്ന് അസ്മാദ് ബിേഭമി ൈവ
ക്ഷി ം ഛിന്ധി ശിരാംസി ത്വം കരിേഷ്യ ഽനു ഹം തവ
33 ശിരഃ പേശാസ് േത ദാസ്യന്തി ഭാഗം യേജ്ഞഷു മാനവാഃ
ഏഷ േത ഽനു ഹസ് തക്ഷൻ ക്ഷി ം കുരു മമ ിയം
34 ഏതച് ത്വാ തു തക്ഷാ സ മേഹ വചനം തദാ
ശിരാംസ്യ് അഥ ിശിരസഃ കുഠാേരണാഛിനത് തദാ
35 നികൃേത്തഷു തതസ് േതഷു നി ാമംസ് ിശിരാസ് ത്വ് അഥ
കപിഞ്ജലാസ് തിത്തിരാശ് ച കലവിങ്കാശ് ച സർവശഃ
36 േയന േവദാൻ അധീേത സ്മ പിബേത േസാമം ഏവ ച
തസ്മാദ് വ ാൻ നിവിേഷ്പതുഃ ക്ഷി ം തസ്യ കപിഞ്ജലാഃ
37 േയന സർവാ ദിേശാ രാജൻ പീബന്ന് ഇവ നിരീക്ഷേത
തസ്മാദ് വ ാദ് വിനിേഷ്പതുസ് തിത്തിരാസ് തസ്യ പാണ്ഡവ
38 യത് സുരാപം തു തസ്യാസീദ് വ ം ിശിരസസ് തദാ
കലവിങ്കാ വിനിേഷ്പതുസ് േതനാസ്യ ഭരതർഷഭ
39 തതസ് േതഷു നികൃേത്തഷു വിജ്വേരാ മഘവാൻ അഭൂത്
ജഗാമ ിദിവം ഹൃഷ്ടസ് തക്ഷാപി സ്വഗൃഹാൻ യയൗ
40 ത്വഷ്ടാ ജാപതിഃ ത്വാ ശേ ണാഥ ഹതം സുതം
േ ാധസംരക്തനയന ഇദം വചനം അ വീത്
41 തപ്യമാനം തേപാനിത്യം ക്ഷാന്തം ദാന്തം ജിേത ിയം
അനാപരാധിനം യസ്മാത് പു ം ഹിംസിതവാൻ മമ
42 തസ്മാച് ഛ വധാർഥായ വൃ ം ഉത്പാദയാമ്യ് അഹം
േലാകാഃ പശ്യ േമ വീര്യം തപസശ് ച ബലം മഹത്
സ ച പശ്യതു േദേവേ ാ ദുരാത്മാ പാപേചതനഃ
43 ഉപ ശ്യ തതഃ ദ്ധസ് തപസ്വീ സുമഹായശാഃ
അഗ്നിം ഹുത്വാ സമുത്പാദ്യ േഘാരം വൃ ം ഉവാച ഹ
ഇ ശേ ാ വിവർധസ്വ ഭാവാത് തപേസാ മമ
44 േസാ ഽവർധത ദിവം സ്തബ്ധ്വാ സൂര്യൈവശ്വാനേരാപമഃ
കിം കേരാമീതി േചാവാച കാലസൂര്യ ഇേവാദിതഃ
ശ ം ജഹീതി ചാപ്യ് ഉേക്താ ജഗാമ ിദിവം തതഃ
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45 തേതാ യുദ്ധം സമഭവദ് വൃ വാസവേയാസ് തദാ
സ്ര ദ്ധേയാർ മഹാേഘാരം സക്തം കുരുസത്തമ
46 തേതാ ജ ാഹ േദേവ ം വൃേ ാ വീരഃ ശത തും
അപാവൃത്യ സ ജ ാസ വൃ ഃ േ ാധസമന്വിതഃ
47 േസ്ത വേ ണ ശേ തു സം ാന്താസ് ിദശാസ് തദാ
അസൃജംസ് േത മഹാസത്ത്വാ ജൃംഭികാം വൃ നാശിനീം
48 വിജൃംഭമാണസ്യ തേതാ വൃ സ്യാസ്യാദ് അപാവൃതാത്
സ്വാന്യ് അംഗാന്യ് അഭിസങ്ക്ഷിപ്യ നി ാേന്താ ബലസൂദനഃ
തതഃ ഭൃതി േലാേകഷു ജൃംഭികാ ാണിസം ിതാ
49 ജഹൃഷുശ് ച സുരാഃ സർേവ ദൃഷ്ട്വാ ശ ം വിനിഃസൃതം
തതഃ വവൃേത യുദ്ധം വൃ വാസവേയാഃ പുനഃ
സംരബ്ധേയാസ് തദാ േഘാരം സുചിരം ഭരതർഷഭ
50 യദാ വ്യവർധത രേണ വൃേ ാ ബലസമന്വിതഃ
ത്വ സ് തേപാബലാദ് വിദ്വാംസ് തദാ ശേ ാ ന്യവർതത
51 നിവൃേത്ത തു തദാ േദവാ വിഷാദം അഗമൻ പരം
സേമത്യ ശേ ണ ച േത ത്വ സ് േതേജാ വിേമാഹിതാഃ
അമ യന്ത േത സർേവ മുനിഭിഃ സഹ ഭാരത
52 കിം കാര്യം ഇതി േത രാജൻ വിചിന്ത്യ ഭയേമാഹിതാഃ
ജ ഃ സർേവ മഹാത്മാനം മേനാഭിർ വി ം അവ്യയം
ഉപവിഷ്ടാ മന്ദരാേ സർേവ വൃ വേധപ്സവഃ
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അധ്യായം 10

1 [ഇ]
സർവം വ്യാപ്തം ഇദം േദവാ വൃേ ണ ജഗദ് അവ്യയം
ന ഹ്യ് അസ്യ സദൃശം കിം ചിത് തിഘാതായ യദ് ഭേവത്
2 സമർേഥാ ഹ്യ് അഭവം പൂർവം അസമർേഥാ ഽസ്മി സാ തം
കഥം കുര്യാം നു ഭ ം േവാ ദു ധർഷഃ സ േമ മതഃ
3 േതജസ്വീ ച മഹാത്മാ ച യുേദ്ധ ചാമിതവി മഃ

േസത് ിഭുവനം സർവം സ േദവാസുരമാനുഷം
4 തസ്മാദ് വിനിശ്ചയം ഇമം ശൃണുധ്വം േമ ദിവൗകസഃ
വിേഷ്ണാഃ ക്ഷയം ഉപാഗമ്യ സേമത്യ ച മഹാത്മനാ
േതന സംമ ്യ േവത്സ്യാേമാ വേധാപായം ദുരാത്മനഃ
5 ഏവം ഉേക്ത മഘവതാ േദവാഃ സർഷിഗണാസ് തദാ
ശരണ്യം ശരണം േദവം ജ ർ വി ം മഹാബലം
6 ഊചുശ് ച സർേവ േദേവശം വി ം വൃ ഭയാർദിതാഃ
ത്വയാ േലാകാസ് യഃ ാന്താസ് ിഭിർ വി മൈണഃ േഭാ
7 അമൃതം ചാഹൃതം വിേഷ്ണാ ൈദത്യാശ് ച നിഹതാ രേണ
ബലിം ബദ്ധ്വാ മഹാൈദത്യം ശേ ാ േദവാധിപഃ കൃതഃ
8 ത്വം ഭുഃ സർവേലാകാനാം ത്വയാ സർവം ഇദം തതം
ത്വം ഹി േദവമഹാേദവഃ സർവേലാകനമ തഃ
9 ഗതിർ ഭവ ത്വം േദവാനാം േസ ാണാം അമേരാത്തമ
ജഗദ് വ്യാപ്തം ഇദം സർവം വൃേ ണാസുരസൂദന
10 അവശ്യം കരണീയം േമ ഭവതാം ഹിതം ഉത്തമം
തസ്മാദ് ഉപായം വക്ഷ്യാമി യഥാസൗ ന ഭവിഷ്യതി
11 ഗച്ഛധ്വം സർഷിഗന്ധർവാ യ ാസൗ വിശ്വരൂപധൃക്
സാമ തസ്യ യുഞ്ജധ്വം തത ഏനം വിേജഷ്യഥ
12 ഭവിഷ്യതി ഗതിർ േദവാഃ ശ സ്യ മമ േതജസാ
അദൃശ്യശ് ച േവക്ഷ്യാമി വ ം അസ്യായുേധാത്തമം
13 ഗച്ഛധ്വം ഋഷിഭിഃ സാർധം ഗന്ധർൈവശ് ച സുേരാത്തമാഃ
വൃ സ്യ സഹ ശേ ണ സന്ധിം കുരുത മാചിരം
14 ഏവം ഉക്താസ് തു േദേവന ഋഷയസ് ിദശാസ് തഥാ
യയുഃ സേമത്യ സഹിതാഃ ശ ം കൃത്വാ പുരഃസരം
15 സമീപം ഏത്യ ച തദാ സർവ ഏവ മഹൗജസഃ
തം േതജസാ ജ്വലിതം തപന്തം ദിേശാ ദശ
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16 സന്തം ഇവ േലാകാംസ് ീൻ സൂര്യാ ച മസൗ യഥാ
ദദൃശുസ് ത േത വൃ ം ശേ ണ സഹേദവതാഃ
17 ഋഷേയാ ഽഥ തേതാ ഽേഭ്യത്യ വൃ ം ഊചുഃ ിയം വചഃ
വ്യാപ്തം ജഗദ് ഇദം സർവം േതജസാ തവ ദുർജയ
18 ന ച ശേക്നാഷി നിർേജതും വാസവം ഭൂരിവി മം
യുധ്യേതാശ് ചാപി വാം കാേലാ വ്യതീതഃ സുമഹാൻ ഇഹ
19 പീഡ്യേന്ത ച ജാഃ സർവാഃ സ േദവാസുരമാനവാഃ
സഖ്യം ഭവതു േത വൃ ശേ ണ സഹ നിത്യദാ
അവാപ്സ്യസി സുഖം ത്വം ച ശ േലാകാംശ് ച ശാശ്വതാൻ
20 ഋഷിവാക്യം നിശമ്യാഥ സ വൃ ഃ സുമഹാബലഃ
ഉവാച താംസ് തദാ സർവാൻ ണമ്യ ശിരസാസുരഃ
21 സർേവ യൂയം മഹാഭാഗാ ഗന്ധർവാശ് ൈചവ സർവശഃ
യദ് ത തച് തം സർവം മമാപി ശൃണുതാനഘാഃ
22 സന്ധിഃ കഥം ൈവ ഭവിതാ മമ ശ സ്യ േചാഭേയാഃ
േതജേസാർ ഹി ദ്വേയാർ േദവാഃ സഖ്യം ൈവ ഭവിതാ കഥം
23 [ർസയഹ്]
സകൃത് സതാം സംഗതം ലിപ്സിതവ്യം; തതഃ പരം ഭവിതാ ഭവ്യം ഏവ
നാതി േമത് സത്പുരുേഷണ സംഗതം; തസ്മാത് സതാം സംഗതം ലിപ്സിതവ്യം
24 ദൃഢം സതാം സംഗതം ചാപി നിത്യം; യാച് ചാർഥം ഹ്യ് അർഥകൃേ ഷു
ധീരഃ
മഹാർഥവത് സത് േഷണ സംഗതം; തസ്മാത് സന്തം ന ജിഘാംേസത ധീരഃ
25 ഇ ഃ സതാം സംമതശ് ച നിവാസശ് ച മഹാത്മനാം
സത്യവാദീ ഹ്യ് അദീനശ് ച ധർമവിത് സുവിനിശ്ചിതഃ
26 േതന േത സഹ ശേ ണ സന്ധിർ ഭവതു ശാശ്വതഃ
ഏവം വിശ്വാസം ആഗച്ഛ മാ േത ഭൂദ് ബുദ്ധിർ അന്യഥാ
27 മഹർഷിവചനം ത്വാ താൻ ഉവാച മഹാദ തിഃ
അവശ്യം ഭഗവേന്താ േമ മാനനീയാസ് തപസ്വിനഃ
28 വീമി യദ് അഹം േദവാസ് തത് സർവം ിയതാം ഇഹ
തതഃ സർവം കരിഷ്യാമി യദ് ഊചുർ മാം ദ്വിജർഷഭാഃ
29 ന ശുേഷ്കണ ന ചാർേ ണ നാശ്മനാ ന ച ദാരുണാ
ന ശേ ണ ന വേ ണ ന ദിവാ ന തഥാ നിശി
30 വേധ്യാ ഭേവയം വിേ ാഃ ശ സ്യ സഹ ൈദവൈതഃ
ഏവം േമ േരാചേത സന്ധിഃ ശേ ണ സഹ നിത്യദാ
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31 ബാഢം ഇത്യ് ഏവ ഋഷയസ് തം ഊചുർ ഭരതർഷഭ
ഏവം കൃേത തു സന്ധാേന വൃ ഃ മുദിേതാ ഽഭവത്
32 യത്തഃ സദാഭവച് ചാപി ശേ ാ ഽമർഷസമന്വിതഃ
വൃ സ്യ വധസംയുക്താൻ ഉപായാൻ അനുചിന്തയൻ
ര ാേന്വഷീ സമുദ്വിഗ്നഃ സദാഭൂദ് ബലവൃ ഹാ
33 സ കദാ ചിത് സമു ാേന്ത തം അപശ്യൻ മഹാസുരം
സന്ധ്യാകാല ഉപാവൃേത്ത മുഹൂർേത രമ്യദാരുേണ
34 തതഃ സഞ്ചിന്ത്യ ഭഗവാൻ വരദാനം മഹാത്മനഃ
സേന്ധ്യയം വർതേത രൗ ാ ന രാ ിർ ദിവസം ന ച
വൃ ശ് ചാപശ്യ വേധ്യാ ഽയം മമ സർവഹേരാ രിപുഃ
35 യദി വൃ ം ന ഹന്മ്യ് അദ്യ വഞ്ചയിത്വാ മഹാസുരം
മഹാബലം മഹാകായം ന േമ േ േയാ ഭവിഷ്യതി
36 ഏവം സഞ്ചിന്തയന്ന് ഏവ ശേ ാ വി ം അനുസ്മരൻ
അഥ േഫനം തദാപശ്യത് സമുേ പർവേതാപമം
37 നായം ശുേഷ്കാ ന ചാർേ ാ ഽയം ന ച ശ ം ഇദം തഥാ
ഏനം േക്ഷപ്സ്യാമി വൃ സ്യ ക്ഷണാദ് ഏവ നശിഷ്യതി
38 സവ ം അഥ േഫനം തം ക്ഷി ം വൃേ നിസൃഷ്ടവാൻ

വിശ്യ േഫനം തം വി ർ അഥ വൃ ം വ്യനാശയത്
39 നിഹേത തു തേതാ വൃേ ദിേശാ വിതിമിരാഭവൻ

വവൗ ച ശിേവാ വായുഃ ജാശ് ച ജഹൃഷുസ് തദാ
40 തേതാ േദവാഃ സ ഗന്ധർവാ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാഃ
ഋഷയശ് ച മേഹ ം തം അ വൻ വിവിൈധഃ സ്തൈവഃ
41 നമ തഃ സർവഭൂൈതഃ സർവഭൂതാനി സാന്ത്വയൻ
ഹതശ ഃ ഹൃഷ്ടാത്മാ വാസവഃ സഹ ൈദവൈതഃ
വി ം ിഭുവനേ ഷ്ഠം പൂജയാം ആസ ധർമവിത്
42 തേതാ ഹേത മഹാവീേര്യ വൃേ േദവഭയങ്കേര
അനൃേതനാഭിഭൂേതാ ഽഭൂച് ഛ ഃ പരമദുർമനാഃ
ൈ ശീർഷയാഭിഭൂതശ് ച സ പൂർവം ഹ്മഹത്യയാ
43 േസാ ഽന്തം ആ ിത്യ േലാകാനാം നഷ്ടസഞ്ജ്േഞാ വിേചതനഃ
ന ാജ്ഞായത േദേവ സ് ത്വ് അഭിഭൂതഃ സ്വകൽമൈഷഃ

തിച്ഛേന്നാ വസത്യ് അ േചഷ്ടമാന ഇേവാരഗഃ
44 തതഃ നേഷ്ട േദേവേ ഹ്മഹത്യാ ഭയാർദിേത
ഭൂമിഃ ധ്വസ്ത സങ്കാശാ നിർവൃക്ഷാ ശുഷ്കകാനനാ
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വിച്ഛിന്നേ ാതേസാ നദ്യഃ സരാംസ്യ് അനുദകാനി ച
45 സങ്ക്േഷാഭശ് ചാപി സത്ത്വാനാം അകൃേതാ ഽഭവത്
േദവാശ് ചാപി ഭൃശം സ്താസ് തഥാ സർേവ മഹർഷയഃ
46 അരാജകം ജഗത് സർവം അഭിഭൂതം ഉപ ൈവഃ
തേതാ ഭീതാഭവൻ േദവാഃ േകാ േനാ രാജാ ഭേവദ് ഇതി
47 ദിവി േദവർഷയശ് ചാപി േദവരാജവിനാകൃതാഃ
ന ച സ്മ കശ് ചിദ് േദവാനാം രാജ്യായ കുരുേത മനഃ
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അധ്യായം 11

1 [ഷ്]
ഋഷേയാ ഽഥാ വൻ സർേവ േദവാശ് ച ിദേശശ്വരാഃ
അയം ൈവ നഹുഷഃ ീമാൻ േദവരാേജ്യ ഽഭിഷിച്യതാം
േത ഗത്വാഥാ വൻ സർേവ രാജാ േനാ ഭവ പാർഥിവ
2 സ താൻ ഉവാച നഹുേഷാ േദവാൻ ഋഷിഗണാംസ് തഥാ
പിതൃഭിഃ സഹിതാൻ രാജൻ പരീപ്സൻ ഹിതം ആത്മനഃ
3 ദുർബേലാ ഽഹം ന േമ ശക്തിർ ഭവതാം പരിപാലേന
ബലവാഞ് ജായേത രാജാ ബലം ശേ ഹി നിത്യദാ
4 തം അ വൻ പുനഃ സർേവ േദവാഃ സർഷിപുേരാഗമാഃ
അസ്മാകം തപസാ യുക്തഃ പാഹി രാജ്യം ിവിഷ്ടേപ
5 പര രഭയം േഘാരം അസ്മാകം ഹി ന സംശയഃ
അഭിഷിച്യസ്വ രാേജ ഭവ രാജാ ിവിഷ്ടേപ
6 േദവദാനവ യക്ഷാണാം ഋഷീണാം രക്ഷസാം തഥാ
പിതൃഗന്ധർവഭൂതാനാം ച ർവിഷയവർതിനാം
േതജ ആദാസ്യേസ പശ്യൻ ബലവാംശ് ച ഭവിഷ്യസി
7 ധർമം പുര ത്യ സദാ സർവേലാകാധിേപാ ഭവ

ഹ്മർഷീംശ് ചാപി േദവാംശ് ച േഗാപായസ്വ ിവിഷ്ടേപ
8 സുദുർലഭം വരം ലബ്ധ്വാ ാപ്യ രാജ്യം ിവിഷ്ടേപ
ധർമാത്മാ സതതം ഭൂത്വാ കാമാത്മാ സമപദ്യത
9 േദേവാദ്യാേനഷു സർേവഷു നന്ദേനാപവേനഷു ച
ൈകലാേസ ഹിമവത്പൃേഷ്ഠ മന്ദേര േശ്വതപർവേത
സേഹ്യ മേഹേ മലേയ സമുേ ഷു സരി ച
10 അപ്സേരാഭിഃ പരിവൃേതാ േദവകന്യാ സമാവൃതഃ
നഹുേഷാ േദവരാജഃ സൻ ീഡൻ ബഹുവിധം തദാ
11 ശൃണ്വൻ ദിവ്യാ ബഹുവിധാഃ കഥാഃ തിമേനാഹരാഃ
വാദി ാണി ച സർവാണി ഗീതം ച മധുരസ്വരം
12 വിശ്വാവസുർ നാരദശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
ഋതവഃ ഷട് ച േദേവ ം മൂർതിമന്ത ഉപസ്ഥിതാഃ
മാരുതഃ സുരഭിർ വാതി മേനാജ്ഞഃ സുഖശീതലഃ
13 ഏവം ഹി ീഡതസ് തസ്യ നഹുഷസ്യ മഹാത്മനഃ
സ ാപ്താ ദർശനം േദവീ ശ സ്യ മഹിഷീ ിയാ
14 സ താം സ ശ്യ ദുഷ്ടാത്മാ ാഹ സർവാൻ സഭാസദഃ
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ഇ സ്യ മഹിഷീ േദവീ കസ്മാൻ മാം േനാപതിഷ്ഠതി
15 അഹം ഇേ ാ ഽസ്മി േദവാനാം േലാകാനാം ച തേഥശ്വരഃ
ആഗച്ഛതു ശചീ മഹ്യം ക്ഷി ം അദ്യ നിേവശനം
16 തച് ത്വാ ദുർമനാ േദവീ ബൃഹ തിം ഉവാച ഹ
രക്ഷ മാം നഹുഷാദ് ഹ്മംസ് തവാസ്മി ശരണം ഗതാ
17 സർവലക്ഷണസമ്പന്നാം ഹ്മസ് ത്വം മാം ഭാഷേസ
േദവരാജസ്യ ദയിതാം അത്യന്തസുഖഭാഗിനീം
18 അൈവധേവ്യന സംയുക്താം ഏകപത്നീം പതി താം
ഉക്തവാൻ അസി മാം പൂർവം ഋതാം താം കുരു ൈവ ഗിരം
19 േനാക്തപൂർവം ച ഭഗവൻ മൃഷാ േത കിം ചിദ് ഈശ്വര
തസ്മാദ് ഏതദ് ഭേവത് സത്യം ത്വേയാക്തം ദ്വിജസത്തമ
20 ബൃഹ തിർ അേഥാവാച ഇ ാണീം ഭയേമാഹിതാം
യദ് ഉക്താസി മയാ േദവി സത്യം തദ് ഭവിതാ വം
21 ക്ഷ്യേസ േദവരാജാനം ഇ ം ശീ ം ഇഹാഗതം
ന േഭതവ്യം ച നഹുഷാത് സത്യം ഏതദ് വീമി േത
സമാനയിേഷ്യ ശേ ണ നചിരാദ് ഭവതീം അഹം
22 അഥ ശു ാവ നഹുഷ ഇ ാണീം ശരണം ഗതാം
ബൃഹ േതർ അംഗിരസശ് ചുേ ാധ സ നൃപസ് തദാ
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അധ്യായം 12

1 [ഷ്]
ദ്ധം തു നഹുഷം ജ്ഞാത്വാ േദവാഃ സർഷിപുേരാഗമാഃ

അ വൻ േദവരാജാനം നഹുഷം േഘാരദർശനം
2 േദവരാജജഹി േ ാധം ത്വയി േദ്ധ ജഗദ് വിേഭാ

സ്തം സാസുരഗന്ധർവം സ കിംനരമേഹാരഗം
3 ജഹി േ ാധം ഇമം സാേധാ ന ധ്യന്തി ഭവദ്വിധാഃ
പരസ്യ പത്നീ സാ േദവീ സീദസ്വ സുേരശ്വര
4 നിവർതയ മനഃ പാപാത് പരദാരാഭിമർശനാത്
േദവരാേജാ ഽസി ഭ ം േത ജാ ധർേമണ പാലയ
5 ഏവം ഉേക്താ ന ജ ാഹ തദ് വചഃ കാമേമാഹിതഃ
അഥ േദവാൻ ഉവാേചദം ഇ ം തി സുരാധിപഃ
6 അഹല്യാ ധർഷിതാ പൂർവം ഋഷിപത്നീ യശസ്വിനീ
ജീവേതാ ഭർതുർ ഇേ ണ സ വഃ കിം ന നിവാരിതഃ
7 ബഹൂനി ച നൃശംസാനി കൃതാനീേ ണ ൈവ പുരാ
ൈവധർമ്യാണ്യ് ഉപധാശ് ൈചവ സ വഃ കിം ന നിവാരിതഃ
8 ഉപതിഷ്ഠതു മാം േദവീ ഏതദ് അസ്യാ ഹിതം പരം
യുഷ്മാകം ച സദാ േദവാഃ ശിവം ഏവം ഭവിഷ്യതി
9 ഇ ാണീം ആനയിഷ്യാേമാ യേഥച്ഛസി ദിവഃ പേത
ജഹി േ ാധം ഇമം വീര ീേതാ ഭവ സുേരശ്വര
10 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ േത തദാ േദവാ ഋഷിഭിഃ സഹ ഭാരത
ജ ർ ബൃഹ തിം വ ം ഇ ാണീം ചാശുഭം വചഃ
11 ജാനീമഃ ശരണം ാപ്തം ഇ ാണീം തവ േവശ്മനി
ദത്താഭയാം ച വിേ ത്വയാ േദവർഷിസത്തമ
12 േത ത്വാം േദവാഃ സ ഗന്ധർവാ ഋഷയശ് ച മഹാദ േത

സാദയന്തി േച ാണീ നഹുഷായ ദീയതാം
13 ഇ ാദ് വിശിേഷ്ടാ നഹുേഷാ േദവരാേജാ മഹാദ തിഃ
വൃേണാത്വ് ഇയം വരാേരാഹാ ഭർതൃേത്വ വരവർണിനീ
14 ഏവം ഉേക്ത തു സാ േദവീ ബാഷ്പം ഉ ജ്യ സസ്വരം
ഉവാച രുദതീ ദീനാ ബൃഹ തിം ഇദം വചഃ
15 നാഹം ഇച്ഛാമി നഹുഷം പതിം അന്വാസ്യ തം ഭും
ശരണാഗതാസ്മി േത ഹ്മംസ് ാഹി മാം മഹേതാ ഭയാത്
16 ശരണാഗതാം ന ത്യേജയം ഇ ാണി മമ നിശ്ചിതം
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ധർമജ്ഞാം ധർമശീലാം ച ന ത്യേജ ത്വാം അനിന്ദിേത
17 നാകാര്യം കർതും ഇച്ഛാമി ാഹ്മണഃ സൻ വിേശഷതഃ

തധർമാ സത്യശീേലാ ജാനൻ ധർമാനുശാസനം
18 നാഹം ഏതത് കരിഷ്യാമി ഗച്ഛധ്വം ൈവ സുേരാത്തമാഃ
അസ്മിംശ് ചാർേഥ പുരാ ഗീതം ഹ്മണാ യതാം ഇദം
19 ന തസ്യ ബീജം േരാഹതി ബീജകാേല; ന ചാസ്യ വർഷം വർഷതി
വർഷകാേല
ഭീതം പന്നം ദദാതി ശ േവ; ന േസാ ഽന്തരം ലഭേത ാണം ഇച്ഛൻ
20 േമാഘം അന്നം വിന്ദതി ചാപ്യ് അേചതാഃ; സ്വർഗാൽ േലാകാദ് ശ്യതി
നഷ്ടേചഷ്ടഃ
ഭീതം പന്നം ദദാതി േയാ ൈവ; ന തസ്യ ഹവ്യം തിഗൃഹ്ണന്തി േദവാഃ
21 മീയേത ചാസ്യ ജാ ഹ്യ് അകാേല; സദാ വിവാസം പിതേരാ ഽസ്യ
കുർവേത
ഭീതം പന്നം ദദാതി ശ േവ; േസ ാ േദവാഃ ഹരന്ത്യ് അസ്യ വ ം
22 ഏതദ് ഏവം വിജാനൻ ൈവ ന ദാസ്യാമി ശചീം ഇമാം
ഇ ാണീം വി താം േലാേക ശ സ്യ മഹിഷീം ിയാം
23 അസ്യാ ഹിതം ഭേവദ് യച് ച മമ ചാപി ഹിതം ഭേവത്

ിയതാം തത് സുരേ ഷ്ഠാ ന ഹി ദാസ്യാമ്യ് അഹം ശചീം
24 അഥ േദവാസ് തം ഏവാഹുർ ഗുരും അംഗിരസാം വരം
കഥം സുനീതം തു ഭേവൻ മ യസ്വ ബൃഹ േത
25 നഹുഷം യാചതാം േദവീ കിം ചിത് കാലാന്തരം ശുഭാ
ഇ ാണീ ഹിതം ഏതദ് ധി തഥാസ്മാകം ഭവിഷ്യതി
26 ബഹുവിഘ്നകരഃ കാലഃ കാലഃ കാലം നയിഷ്യതി
ദർപിേതാ ബലവാംശ് ചാപി നഹുേഷാ വരസം യാത്
27 തതസ് േതന തേഥാേക്ത തു ീതാ േദവാസ് തം അ വൻ

ഹ്മൻ സാധ്വ് ഇദം ഉക്തം േത ഹിതം സർവദിവൗകസാം
ഏവം ഏതദ് ദ്വിജേ ഷ്ഠ േദവീ േചയം സാദ്യതാം
28 തതഃ സമസ്താ ഇ ാണീം േദവാഃ സാഗ്നിപുേരാഗമാഃ
ഊചുർ വചനം അവ്യ ാ േലാകാനാം ഹിതകാമ്യയാ
29 ത്വയാ ജഗദ് ഇദം സർവം ധൃതം സ്ഥാവരജംഗമം
ഏകപത്ന്യ് അസി സത്യാ ച ഗച്ഛസ്വ നഹുഷം തി
30 ക്ഷി ം ത്വാം അഭികാമശ് ച വിനശിഷ്യതി പാർഥിവഃ
നഹുേഷാ േദവി ശ ശ് ച സുൈരശ്വര്യം അവാപ്സ്യതി
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31 ഏവം വിനിശ്ചയം കൃത്വാ ഇ ാണീ കാര്യസിദ്ധേയ
അഭ്യഗച്ഛത സ ീഡാ നഹുഷം േഘാരദർശനം
32 ദൃഷ്ട്വാ താം നഹുഷശ് ചാപി വേയാ രൂപസമന്വിതാം
സമഹൃഷ്യത ദുഷ്ടാത്മാ കാേമാപഹത േചതനഃ
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അധ്യായം 13

1 [ഷ്]
അഥ താം അ വീദ് ദൃഷ്ട്വാ നഹുേഷാ േദവരാട് തദാ

യാണാം അപി േലാകാനാം അഹം ഇ ഃ ശുചിസ്മിേത
ഭജസ്വ മാം വരാേരാേഹ പതിേത്വ വരവർണിനി
2 ഏവം ഉക്താ തു സാ േദവീ നഹുേഷണ പതി താ

ാേവപത ഭേയാദ്വിഗ്നാ വാേത കദലീ യഥാ
3 നമസ്യ സാ തു ഹ്മാണം കൃത്വാ ശിരസി ചാഞ്ജലിം
േദവരാജം അേഥാവാച നഹുഷം േഘാരദർശനം
4 കാലം ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ല ം കിം ചിത് ത്വത്തഃ സുേരശ്വര
ന ഹി വിജ്ഞായേത ശ ഃ ാപ്തഃ കിം വാ ക്വ വാ ഗതഃ
5 തത്ത്വം ഏതത് തു വിജ്ഞായ യദി ന ജ്ഞായേത േഭാ
തേതാ ഽഹം ത്വാം ഉപസ്ഥാേസ്യ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
ഏവം ഉക്തഃ സ ഇ ാണ്യാ നഹുഷഃ ീതിമാൻ അഭൂത്
6 ഏവം ഭവതു സുേ ാണിയഥാ മാം അഭിഭാഷേസ
ജ്ഞാത്വാ ചാഗമനം കാര്യം സത്യം ഏതദ് അനുസ്മേരഃ
7 നഹുേഷണ വിസൃഷ്ടാ ച നിശ്ച ാമ തതഃ ശുഭാ
ബൃഹ തിനിേകതം സാ ജഗാമ ച തപസ്വിനീ
8 തസ്യാഃ സം ത്യ ച വേചാ േദവാഃ സാഗ്നിപുേരാഗമാഃ
മ യാം ആസുർ ഏകാ ാഃ ശ ാർഥം രാജസത്തമ
9 േദവേദേവന സംഗമ്യ വി നാ ഭവി നാ
ഊചുശ് ൈചനം സമുദ്വിഗ്നാ വാക്യം വാക്യവിശാരദാഃ
10 ഹ്മഹത്യാഭിഭൂേതാ ൈവ ശ ഃ സുരഗേണശ്വരഃ
ഗതിശ് ച നസ് ത്വം േദേവശ പൂർവേജാ ജഗതഃ ഭുഃ
രക്ഷാർഥം സർവഭൂതാനാം വി ത്വം ഉപജഗ്മിവാൻ
11 ത്വദ്വീര്യാൻ നിഹേത വൃേ വാസേവാ ഹ്മഹത്യയാ
വൃതഃ സുരഗണേ ഷ്ഠ േമാക്ഷം തസ്യ വിനിർദിശ
12 േതഷാം തദ് വചനം ത്വാ േദവാനാം വി ർ അ വീത്
മാം ഏവ യജതാം ശ ഃ പാവയിഷ്യാമി വ ിണം
13 പുേണ്യന ഹയേമേധന മാം ഇഷ്ട്വാ പാകശാസനഃ
പുനർ ഏഷ്യതി േദവാനാം ഇ ത്വം അകുേതാഭയഃ
14 സ്വകർമഭിശ് ച നഹുേഷാ നാശം യാസ്യതി ദുർമതിഃ
കം ചിത് കാലം ഇമം േദവാ മർഷയധ്വം അത ിതാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 28 35

15 ത്വാ വിേഷ്ണാഃ ശുഭാം സത്യാം താം വാണീം അമൃേതാപമാം
തതഃ സർേവ സുരഗണാഃ േസാപാധ്യായാഃ സഹർഷിഭിഃ
യ ശേ ാ ഭേയാദ്വിഗ്നസ് തം േദശം ഉപച മുഃ
16 ത ാശ്വേമധഃ സുമഹാൻ മേഹ സ്യ മഹാത്മനഃ
വവൃേത പാവനാർഥം ൈവ ഹ്മഹത്യാപേഹാ നൃപ
17 വിഭജ്യ ഹ്മഹത്യാം തു വൃേക്ഷഷു ച നദീഷു ച
പർവേതഷു പൃഥിവ്യാം ച ീഷു ൈചവ യുധിഷ്ഠിര
18 സംവിഭജ്യ ച ഭൂേതഷു വിസൃജ്യ ച സുേരശ്വരഃ
വിജ്വരഃ പൂതപാപ്മാ ച വാസേവാ ഽഭവദ് ആത്മവാൻ
19 അകമ്പ്യം നഹുഷം സ്ഥാനാദ് ദൃഷ്ട്വാ ച ബലസൂദനഃ
േതേജാ ഘ്നം സർവഭൂതാനാം വരദാനാച് ച ദുഃസഹം
20 തതഃ ശചീപതിർ വീരഃ പുനർ ഏവ വ്യനശ്യത
അദൃശ്യഃ സർവഭൂതാനാം കാലാകാങ്ക്ഷീ ചചാര ഹ
21 നേഷ്ട തു തതഃ ശേ ശചീ േശാകസമന്വിതാ
ഹാ ശേ തി തദാ േദവീ വിലലാപ സുദുഃഖിതാ
22 യദി ദത്തം യദി ഹുതം ഗുരവസ് േതാഷിതാ യദി
ഏകഭർതൃത്വം ഏവാ സത്യം യദ്യ് അസ്തി വാ മയി
23 പുണ്യാം േചമാം അഹം ദിവ്യാം വൃത്താം ഉത്തരായേണ
േദവീം രാ ിം നമസ്യാമി സിധ്യതാം േമ മേനാരഥഃ
24 യതാ ചനിശാം േദവീം ഉപാതിഷ്ഠത ത സാ
പതി താത്വാത് സേത്യന േസാപ തിം അഥാകേരാത്
25 യ ാേസ്ത േദവരാേജാ ഽസൗ തം േദശം ദർശയസ്വ േമ
ഇത്യ് ആേഹാപ തിം േദവീ സത്യം സേത്യന ദൃശ്യതാം
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അധ്യായം 14

1 [ഷ്]
അൈഥനാം രുപിണീം സാധ്വീം ഉപാതിഷ്ഠദ് ഉപ തിഃ
താം വേയാ രൂപ്പ സമ്പന്നാം ദൃഷ്ട്വാ േദവീം ഉപസ്ഥിതാം
2 ഇ ാണീ സ ഹൃഷ്ടാ സാ സ ൈജ്യനാം അപൃച്ഛത
ഇച്ഛാമി ത്വാം അഹം ജ്ഞാതും കാ ത്വം ഹി വരാനേന
3 ഉപ തിർ അഹം േദവി തവാന്തികം ഉപാഗതാ
ദർശനം ൈചവ സ ാപ്താ തവ സേത്യന േതാഷിതാ
4 പതി താസി യുക്താ ച യേമന നിയേമന ച
ദർശയിഷ്യാമി േത ശ ം േദവം വൃ നിഷൂദനം
ക്ഷി ം അേന്വഹി ഭ ം േത ക്ഷ്യേസ സുരസത്തമം
5 തതസ് താം സ്ഥിതാം േദവീം ഇ ാണീ സാ സമന്വഗാത്
േദവാരണ്യാന്യ് അതി മ്യ പർവതാംശ് ച ബഹൂംസ് തതഃ
ഹിമവന്തം അതി മ്യ ഉത്തരം പാർശ്വം ആഗമത്
6 സമു ം ച സമാസാദ്യ ബഹുേയാജനവി തം
ആസസാദ മഹാദ്വീപം നാനാ മലതാ വൃതം
7 ത ാപശ്യത് സേരാ ദിവ്യം നാനാശകുനിഭിർ വൃതം
ശതേയാജനവിസ്തീർണം താവദ് ഏവായതം ശുഭം
8 ത ദിവ്യാനി പദ്മാനി പഞ്ച വർണാനി ഭാരത
ഷട്പൈദർ ഉപഗീതാനി ഫുല്ലാനി സഹ ശഃ
9 പദ്മസ്യ ഭിത്ത്വാ നാലം ച വിേവശ സഹിതാ തയാ
വിസ ത വിഷ്ടം ച ത ാപശ്യച് ഛത തും
10 തം ദൃഷ്ട്വാ ച സുസൂേക്ഷ്മണ രൂേപണാവസ്ഥിതം ഭും
സൂക്ഷ്മരൂപധരാ േദവീ ബഭൂേവാപ തിശ് ച സാ
11 ഇ ം തുഷ്ടാവ േച ാണീ വി ൈതഃ പൂർവകർമഭിഃ

യമാനസ് തേതാ േദവഃ ശചീം ആഹ പുരന്ദരഃ
12 കിമർഥം അസി സ ാപ്താ വിജ്ഞാതശ് ച കഥം ത്വ് അഹം
തതഃ സാ കഥയാം ആസ നഹുഷസ്യ വിേചഷ്ടിതം
13 ഇ ത്വം ിഷു േലാേകഷു ാപ്യ വീര്യമദാന്വിതഃ
ദർപാവിഷ്ടശ് ച ദുഷ്ടാത്മാ മാം ഉവാച ശത േതാ
ഉപതിഷ്ഠ മാം ഇതി രഃ കാലം ച കൃതവാൻ മമ
14 യദി ന ാസ്യസി വിേഭാ കരിഷ്യതി സ മാം വേശ
ഏേതന ചാഹം സന്തപ്താ ാപ്താ ശ തവാന്തികം
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ജഹി രൗ ം മഹാബാേഹാ നഹുഷം പാപനിശ്ചയം
15 കാശയസ്വ ചാത്മാനം ൈദത്യദാനവ സൂദന
േതജഃ സമാ ഹി വിേഭാ േദവരാജ്യം ശാധി ച
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അധ്യായം 15

1 [ഷ്]
ഏവം ഉക്തഃ സ ഭഗവാഞ് ശച്യാ പുനർ അഥാ വീത്
വി മസ്യ ന കാേലാ ഽയം നഹുേഷാ ബലവത്തരഃ
2 വിവർധിതശ് ച ഋഷിഭിർ ഹൈവ്യഃ കൈവ്യശ് ച ഭാമിനി
നീതിം അ വിധാസ്യാമി േദവി താം കർതും അർഹസി
3 ഗുഹ്യം ൈചതത് ത്വയാ കാര്യം നാഖ്യാതവ്യം ശുേഭ ക്വ ചിത്
ഗത്വാ നഹുഷം ഏകാേന്ത വീഹി തനുമധ്യേമ
4 ഋഷിയാേനന ദിേവ്യന മാം ഉൈപഹി ജഗത്പേത
ഏവം തവ വേശ ീതാ ഭവിഷ്യാമീതി തം വദ
5 ഇത്യ് ഉക്താ േദവരാേജന പത്നീ സാ കമേലക്ഷണാ
ഏവം അസ്ത്വ് ഇത്യ് അേഥാക്ത്വാ തു ജഗാമ നഹുഷം തി
6 നഹുഷസ് താം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മിേതാ വാക്യം അ വീത്
സ്വാഗതം േത വരാേരാേഹ കിം കേരാമി ശുചിസ്മിേത
7 ഭക്തം മാം ഭജ കല്യാണി കിം ഇച്ഛസി മനസ്വിനി
തവ കല്യാണി യത് കാര്യം തത് കരിേഷ്യ സുമധ്യേമ
8 ന ച ീഡാ ത്വയാ കാര്യാ സുേ ാണി മയി വിശ്വസ
സേത്യന ൈവ ശേപ േദവി കർതാസ്മി വചനം തവ
9 േയാ േമ ത്വയാ കൃതഃ കാലസ് തം ആകാങ്ക്േഷ ജഗത്പേത
തതസ് ത്വം ഏവ ഭർതാ േമ ഭവിഷ്യസി സുരാധിപ
10 കാര്യം ച ഹൃദി േമ യത് തദ് േദവരാജാവധാരയ
വക്ഷ്യാമി യദി േമ രാജൻ ിയം ഏതത് കരിഷ്യസി
വാക്യം ണയസംയുക്തം തതഃ സ്യാം വശഗാ തവ
11 ഇ സ്യ വാജിേനാ വാഹാ ഹസ്തിേനാ ഽഥ രഥാസ് തഥാ
ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ഇഹാപൂർവം വാഹനം േത സുരാധിപ
യൻ ന വിേഷ്ണാർ ന രു സ്യ നാസുരാണാം ന രക്ഷസാം
12 വഹ ത്വാം മഹാരാജ ഋഷയഃ സംഗതാ വിേഭാ
സർേവ ശിബികയാ രാജന്ന് ഏതദ് ധി മമ േരാചേത
13 നാസുേരഷു ന േദേവഷു തുേല്യാ ഭവിതും അർഹസി
സർേവഷാം േതജ ആദത്സ്വ േസ്വന വീേര്യണ ദർശനാത്
ന േത മുഖതഃ സ്ഥാതും കശ് ചിദ് ഇച്ഛതി വീര്യവാൻ
14 ഏവം ഉക്തസ് തു നഹുഷഃ ാഹൃഷ്യത തദാ കില
ഉവാച വചനം ചാപി സുേര സ് താം അനിന്ദിതാം
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15 അപൂർവം വാഹനം ഇദം ത്വേയാക്തം വരവർണിനി
ദൃഢം േമ രുചിതം േദവി ത്വദ്വേശാ ഽസ്മി വരാനേന
16 ന ഹ്യ് അൽപവീേര്യാ ഭവതി േയാ വാഹാൻ കുരുേത മുനീൻ
അഹം തപസ്വീ ബലവാൻ ഭൂതഭവ്യ ഭവത് ഭുഃ
17 മയി േദ്ധ ജഗൻ ന സ്യാൻ മയി സർവം തിഷ്ഠിതം
േദവദാനവഗന്ധർവാഃ കിംനേരാരഗരാക്ഷസാഃ
18 ന േമ ദ്ധസ്യ പര്യാപ്താഃ സർേവ േലാകാഃ ശുചിസ്മിേത
ച ഷാ യം പശ്യാമി തസ്യ േതേജാ ഹരാമ്യ് അഹം
19 തസ്മാത് േത വചനം േദവി കരിഷ്യാമി ന സംശയഃ
സപ്തർഷേയാ മാം വക്ഷ്യന്തി സർേവ ഹ്മർഷയസ് തഥാ
പശ്യ മാഹാത്മ്യം അസ്മാകം ഋദ്ധിം ച വരവർണിനി
20 ഏവം ഉക്ത്വാ തു താം േദവീം വിസൃജ്യ ച വരാനനാം
വിമാേന േയാജയിത്വാ സ ഋഷീൻ നിയമം ആസ്ഥിതാൻ
21 അ ഹ്മേണ്യാ ബേലാേപേതാ മേത്താ വരമേദന ച
കാമവൃത്തഃ സ ദുഷ്ടാത്മാ വാഹയാം ആസ താൻ ഋഷീൻ
22 നഹുേഷണ വിസൃഷ്ടാ ച ബൃഹ തിം ഉവാച സാ
സമേയാ ഽൽപാവേശേഷാ േമ നഹുേഷേണഹ യഃ കൃതഃ
ശ ം മൃഗയ ശീ ം ത്വം ഭക്തായാഃ കുരു േമ ദയാം
23 ബാഢം ഇത്യ് ഏവ ഭഗവാൻ ബൃഹ തിർ ഉവാച താം
ന േഭതവ്യം ത്വയാ േദവി നഹുഷാദ് ദുഷ്ടേചതസഃ
24 ന ഹ്യ് ഏഷ സ്ഥാസ്യതി ചിരം ഗത ഏഷ നരാധമഃ
അധർമേജ്ഞാ മഹർഷീണാം വാഹനാച് ച ഹതഃ ശുേഭ
25 ഇഷ്ടിം ചാഹം കരിഷ്യാമി വിനാശായാസ്യ ദുർമേതഃ
ശ ം ചാധിഗമിഷ്യാമി മാ ൈഭസ് ത്വം ഭ ം അ േത
26 തതഃ ജ്വാല്യ വിധിവജ് ജുഹാവ പരമം ഹവിഃ
ബൃഹ തിർ മഹാേതജാ േദവരാേജാപലബ്ധേയ
27 തസ്മാച് ച ഭഗവാൻ േദവഃ സ്വയം ഏവ ഹുതാശനഃ

ീ േവഷം അദ്ഭുതം കൃത്വാ സഹസാന്തർ അധീയത
28 സ ദിശഃ ദിശശ് ൈചവ പർവതാംശ് ച വനാനി ച
പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച വിചീയാതിമേനാ ഗതിഃ
നിേമഷാന്തരമാേ ണ ബൃഹ തിം ഉപാഗമത്
29 ബൃഹ േത ന പശ്യാമി േദവരാജം അഹം ക്വ ചിത്
ആപഃ േശഷാഃ സദാ ചാപഃ േവ ം േനാത്സഹാമ്യ് അഹം
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ന േമ ത ഗതിർ ഹ്മൻ കിം അന്യത് കരവാണി േത
30 തം അ വീദ് േദവ ഗുരുർ അേപാ വിശ മഹാദ േത
31 നാപഃ േവ ം ശക്ഷ്യാമി ക്ഷേയാ േമ ഽ ഭവിഷ്യതി
ശരണം ത്വാം പേന്നാ ഽസ്മി സ്വസ്തി േത ഽ മഹാദ േത
32 അദ്േഭ്യാ ഽഗ്നിർ ഹ്മതഃ ക്ഷ ം അശ്മേനാ േലാഹം ഉത്ഥിതം
േതഷാം സർവ ഗം േതജഃ സ്വാസു േയാനിഷു ശാമ്യതി
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അധ്യായം 16

1 [ബൃ]
ത്വം അേഗ്ന സർവേദവാനാം മുഖം ത്വം അസി ഹവ്യവാട്
ത്വം അന്തഃ സർവഭൂതാനാം ഗൂഢശ് ചരസി സാക്ഷിവത്
2 ത്വാം ആഹുർ ഏകം കവയസ് ത്വാം ആഹുസ് ിവിധം പുനഃ
ത്വയാ ത്യക്തം ജഗച് േചദം സേദ്യാ നേശ്യദ് ധുതാശന
3 കൃത്വാ തുഭ്യം നേമാ വി ാഃ സ്വകർമ വിജിതാം ഗതിം
ഗച്ഛന്തി സഹ പത്നീഭിഃ സുൈതർ അപി ച ശാശ്വതീം
4 ത്വം ഏവാേഗ്ന ഹവ്യവാഹസ് ത്വം ഏവ പരമം ഹവിഃ
യജന്തി സൈ സ് ത്വാം ഏവ യൈജ്ഞശ് ച പരമാധ്വേര
5 സൃഷ്ട്വാ േലാകാംസ് ീൻ ഇമാൻ ഹവ്യവാഹ; ാേപ്ത കാേല പചസി പുനഃ
സമിദ്ധഃ
സർവസ്യാസ്യ ഭുവനസ്യ സൂതിസ്; ത്വം ഏവാേ ഭവസി പുനഃ തിഷ്ഠാ
6 ത്വാം അേഗ്ന ജലദാൻ ആഹുർ വിദ തശ് ച ത്വം ഏവ ഹി
ദഹന്തി സർവഭൂതാനി ത്വേത്താ നി മ്യ ഹായനാഃ
7 ത്വയ്യ് ആേപാ നിഹിതാഃ സർവാസ് ത്വയി സർവം ഇദം ജഗത്
ന േത ഽസ്ത്വ് അവിദിതം കിം ചിത് ിഷു േലാേകഷു പാവക
8 സ്വേയാനിം ഭജേത സർേവാ വിശസ്വാേപാ ഽവിശങ്കിതഃ
അഹം ത്വാം വർധയിഷ്യാമി ാൈഹ്മർ മൈ ഃ സനാതൈനഃ
9 ഏവം േതാ ഹവ്യവാേഹാ ഭഗവാൻ കവിർ ഉത്തമഃ
ബൃഹ തിം അേഥാവാച ീതിമാൻ വാക്യം ഉത്തമം
ദർശയിഷ്യാമി േത ശ ം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
10 വിശ്യാപസ് തേതാ വഹ്നിഃ സ സമു ാഃ സ പല്വലാഃ
ആജഗാമ സരസ് തച് ച ഗൂേഢാ യ ശത തുഃ
11 അഥ ത ാപി പദ്മാനി വിചിന്വൻ ഭരതർഷഭ
അന്വപശ്യത് സ േദേവ ം വിസമധ്യഗതം സ്ഥിതം
12 ആഗത്യ ച തതസ് തൂർണം തം ആചഷ്ട ബൃഹ േതഃ
അണു മാേ ണ വപുഷാ പദ്മതന്ത്വ് ആ ിതം ഭും
13 ഗത്വാ േദവർഷിഗന്ധർൈവഃ സഹിേതാ ഽഥ ബൃഹ തിഃ
പുരാൈണഃ കർമഭിർ േദവം തുഷ്ടാവ ബലസൂദനം
14 മഹാസുേരാ ഹതഃ ശ നമുചിർ ദാരുണസ് ത്വയാ
ശംബരശ് ച ബലശ് ൈചവ തേഥാഭൗ േഘാരവി മൗ
15 ശത േതാ വിവർധസ്വ സർവാഞ് ശ ൻ നിഷൂദയ
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ഉത്തിഷ്ഠ വ ിൻ സമ്പശ്യ േദവർഷീംശ് ച സമാഗതാൻ
16 മേഹ ദാനവാൻ ഹത്വാ േലാകാസ് ാതാസ് ത്വയാ വിേഭാ
അപാം േഫനം സമാസാദ്യ വി േതേജാപബൃംഹിതം
ത്വയാ വൃേ ാ ഹതഃ പൂർവം േദവരാജജഗത്പേത
17 ത്വം സർവഭൂേതഷു വേരണ്യ ഈഡ്യസ്; ത്വയാ സമം വിദ്യേത േനഹ ഭൂതം
ത്വയാ ധാര്യേന്ത സർവഭൂതാനി ശ ; ത്വം േദവാനാം മഹിമാനം ചകർഥ
18 പാഹി േദവാൻ സ േലാകാംശ് ച മേഹ ബലം ആ ഹി
ഏവം സം യമാനശ് ച േസാ ഽവർധത ശൈനഃ ശൈനഃ
19 സ്വം ൈചവ വപുർ ആസ്ഥായ ബഭൂവ സബലാന്വിതഃ
അ വീച് ച ഗുരും േദേവാ ബൃഹ തിം ഉപസ്ഥിതം
20 കിം കാര്യം അവശിഷ്ടം േവാ ഹതസ് ത്വാേ ാ മഹാസുരഃ
വൃ ശ് ച സുമഹാകാേയാ ം േലാകാൻ ഇേയഷ യഃ
21 മാനുേഷാ നഹുേഷാ രാജാ േദവർഷിഗണേതജസാ
േദവരാജ്യം അനു ാപ്തഃ സർവാൻ േനാ ബാധേത ഭൃശം
22 കഥം നു നഹുേഷാ രാജ്യം േദവാനാം ാപ ദുർലഭം
തപസാ േകന വാ യുക്തഃ കിം വീേര്യാ വാ ബൃഹ േത
23 േദവാ ഭീതാഃ ശ ം അകാമയന്ത; ത്വയാ ത്യക്തം മഹദ് ഐ ം പദം തത്
തദാ േദവാഃ പിതേരാ ഽഥർഷയശ് ച; ഗന്ധർവസംഘാശ് ച സേമത്യ സർേവ
24 ഗത്വാ വൻ നഹുഷം ശ ത ; ത്വം േനാ രാജാ ഭവ ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ
താൻ അ വീൻ നഹുേഷാ നാസ്മി ശ ; ആപ്യായധ്വം തപസാ േതജസാ ച
25 ഏവം ഉൈക്തർ വർധിതശ് ചാപി േദൈവ; രാജാഭവൻ നഹുേഷാ േഘാരവീ 
ര്യഃ
ൈ േലാേക്യ ച ാപ്യ രാജ്യം തപസ്വിനഃ; കൃത്വാ വാഹാൻ യാതി േലാകാൻ
ദുരാത്മാ
26 േതേജാ ഹരം ദൃഷ്ടിവിഷം സുേഘാരം; മാ ത്വം പേശ്യർ നഹുഷം ൈവ കദാ
ചിത്
േദവാശ് ച സർേവ നഹുഷം ഭയാർതാ; ന പശ്യേന്താ ഗൂഢരൂപാശ് ചരന്തി
27 ഏവം വദത്യ് അംഗിരസാം വരിേഷ്ഠ; ബൃഹ തൗ േലാകപാലഃ കുേബരഃ
ൈവവസ്വതശ് ൈചവ യമഃ പുരാേണാ; േദവശ് ച േസാേമാ വരുണശ് ചാജഗാമ
28 േത ൈവ സമാഗമ്യ മേഹ ം ഊചുർ; ദിഷ്ട്യാ ത്വാേ ാ നിഹതശ് ൈചവ
വൃ ഃ
ദിഷ്ട്യാ ച ത്വാം കുശലിനം അക്ഷതം ച; പശ്യാേമാ ൈവ നിഹതാരിം ച ശ
29 സ താൻ യഥാവത് തിഭാഷ്യ ശ ഃ; സേഞ്ചാദയൻ നഹുഷസ്യാന്തേരണ
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രാജാ േദവാനാം നഹുേഷാ േഘാരരൂപസ്; ത സാഹ്യം ദീയതാം േമ ഭവദ്ഭിഃ
30 േത ചാ വൻ നഹുേഷാ േഘാരരൂേപാ; ദൃഷ്ടീ വിഷസ് തസ്യ ബിഭീമ േദവ
ത്വം േചദ് രാജൻ നഹുഷം പരാജേയസ്; തദ് ൈവ വയം ഭാഗം അർഹാമ ശ
31 ഇേ ാ ഽ വീദ് ഭവതു ഭവാൻ അപാം പതിർ; യമഃ കുേബരശ് ച മഹാഭിേഷ 
കം
സ ാ വന്ത്വ് അദ്യ സൈഹവ േതന; രിപും ജയാേമാ നഹുഷം േഘാരദൃഷ്ടിം
32 തതഃ ശ ം ജ്വലേനാ ഽപ്യ് ആഹ ഭാഗം; യച്ഛ മഹ്യം തവ സാഹ്യം
കരിേഷ്യ
തം ആഹ ശേ ാ ഭവിതാേഗ്ന തവാപി; ഐ ാേഗ്നാ ൈവ ഭാഗ ഏേകാ
മഹാ തൗ
33 ഏവം സഞ്ചിന്ത്യ ഭഗവാൻ മേഹ ഃ പാകശാസനഃ
കുേബരം സർവയക്ഷാണാം ധനാനാം ച ഭും തഥാ
34 ൈവവസ്വതം പിതൄണാം ച വരുണം ചാപ്യ് അപാം തഥാ
ആധിപത്യം ദദൗ ശ ഃ സത്കൃത്യ വരദസ് തദാ
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അധ്യായം 17

1 [ഷ്]
അഥ സഞ്ചിന്തയാനസ്യ േദവരാജസ്യ ധീമതഃ
നഹുഷസ്യ വേധാപായം േലാകപാൈലഃ സൈഹവ ൈതഃ
തപസ്വീ ത ഭഗവാൻ അഗസ്ത്യഃ ത്യദൃശ്യത
2 േസാ ഽ വീദ് അർച്യ േദേവ ം ദിഷ്ട്യാ ൈവ വർധേത ഭവാൻ
വിശ്വരൂപവിനാേശന വൃ ാസുരവേധന ച
3 ദിഷ്ട്യാ ച നഹുേഷാ േഷ്ടാ േദവരാജ്യാത് പുരന്ദര
ദിഷ്ട്യാ ഹതാരിം പശ്യാമി ഭവന്തം ബലസൂദന
4 സ്വാഗതം േത മഹർേഷ ഽ ീേതാ ഽഹം ദർശനാത് തവ
പാദ്യം ആചമനീയം ച ഗാം അർഘ്യം ച തീച്ഛ േമ
5 പൂജിതം േചാപവിഷ്ടം തം ആസേന മുനിസത്തമം
പര്യപൃച്ഛത േദേവശഃ ഹൃേഷ്ടാ ാഹ്മണർഷഭം
6 ഏതദ് ഇച്ഛാമി ഭഗവൻ കഥ്യമാനം ദ്വിേജാത്തമ
പരി ഷ്ടഃ കഥം സ്വർഗാൻ നഹുഷഃ പാപനിശ്ചയഃ
7 ശൃണു ശ ിയം വാക്യം യഥാ രാജാ ദുരാത്മവാൻ
സ്വർഗാദ് േഷ്ടാ ദുരാചാേരാ നഹുേഷാ ബലദർപിതഃ
8 മാർതാസ് തു വഹന്തസ് തം നഹുഷം പാപകാരിണം
േദവർഷേയാ മഹാഭാഗാസ് തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽമലാഃ
പ ഃ സംശയം േദവ നഹുഷം ജയതാം വര
9 യ ഇേമ ഹ്മണാ േ ാക്താ മ ാ ൈവ േ ാക്ഷേണ ഗവാം
ഏേത മാണം ഭവത ഉതാേഹാ േനതി വാസവ
നഹുേഷാ േനതി താൻ ആഹ തമസാ മൂഢ േചതനഃ
10 അധർേമ സ വൃത്തസ് ത്വം ധർമം ന തിപദ്യേസ

മാണം ഏതദ് അസ്മാകം പൂർവം േ ാക്തം മഹർഷിഭിഃ
11 തേതാ വിവദമാനഃ സ മുനിഭിഃ സഹ വാസവ
അഥ മാം അ ശൻ മൂർധ്നി പാേദനാധർമപീഡിതഃ
12 േതനാഭൂദ് ധുത േതജാഃ സ നിഃ ീകശ് ച ശചീപേത
തതസ് തം അഹം ആവിഗ്നം അേവാചം ഭയപീഡിതം
13 യസ്മാത് പൂർൈവഃ കൃതം ഹ്മ ഹ്മർഷിഭിർ അനുഷ്ഠിതം
അദുഷ്ടം ദൂഷയസി ൈവ യച് ച മൂർധ്ന്യ് അ ശഃ പദാ
14 യച് ചാപി ത്വം ഋഷീൻ മൂഢ ഹ്മകൽപാൻ ദുരാസദാൻ
വാഹാൻ കൃത്വാ വാഹയസി േതന സ്വർഗാദ് ധത ഭഃ
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15 ധ്വംസ പാപപരി ഷ്ടഃ ക്ഷീണപുേണ്യാ മഹീതലം
ദശവർഷസഹ ാണി സർപരൂപധേരാ മഹാൻ
വിചരിഷ്യസി പൂർേണഷു പുനഃ സ്വർഗം അവാപ്സ്യസി
16 ഏവം േഷ്ടാ ദുരാത്മാ സ േദവരാജ്യാദ് അരിന്ദമ
ദിഷ്ട്യാ വർധാമേഹ ശ ഹേതാ ബാഹ്മണ കണ്ടകഃ
17 ിവിഷ്ടപം പദ്യസ്വ പാഹി േലാകാഞ് ശചീപേത
ജിേത ിേയാ ജിതാമി ഃ യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
18 തേതാ േദവാ ഭൃഷം തുഷ്ടാ മഹർഷിഗണസംവൃതാഃ
പിതരശ് ൈചവ യക്ഷാശ് ച ഭുജഗാ രാക്ഷസാസ് തഥാ
19 ഗന്ധർവാ േദവകന്യാശ് ച സർേവ ചാപ്സരസാം ഗണാഃ
സരാംസി സരിതഃ ൈശലാഃ സാഗരാശ് ച വിശാം പേത
20 ഉപഗമ്യാ വൻ സർേവ ദിഷ്ട്യാ വർധസി ശ ഹൻ
ഹതശ് ച നഹുഷഃ പാേപാ ദിഷ്ട്യാഗേസ്ത്യന ധീമതാ
ദിഷ്ട്യാ പാപസമാചാരഃ കൃതഃ സർേപാ മഹീതേല
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അധ്യായം 18

1 [ഷ്]
തതഃ ശ ഃ യമാേനാ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗൈണഃ
ഐരാവതം സമാരുഹ്യ ദ്വിേപ ം ലക്ഷൈണർ യുതം
2 പാവകശ് ച മഹാേതജാ മഹർഷിശ് ച ബൃഹ തിഃ
യമശ് ച വരുണശ് ൈചവ കുേബരശ് ച ധേനശ്വരഃ
3 സർൈവർ േദൈവഃ പരിവൃതഃ ശേ ാ വൃ നിഷൂദനഃ
ഗന്ധർൈവർ അപ്സേരാഭിശ് ച യാതസ് ിഭുവനം ഭുഃ
4 സ സേമത്യ മേഹ ാണ്യാ േദവരാജഃ ശത തുഃ
മുദാ പരമയാ യുക്തഃ പാലയാം ആസ േദവരാട്
5 തതഃ സ ഭഗവാംസ് ത അംഗിരാഃ സമദൃശ്യത
അഥർവേവദ മൈ ശ് ച േദേവ ം സമപൂജയത്
6 തതസ് തു ഭഗവാൻ ഇ ഃ ഹൃഷ്ടഃ സമപദ്യത
വരം ച ദദൗ തൈസ്മ അഥർവാംഗിരേസ തദാ
7 അഥർവാംഗിരസം നാമ അസ്മിൻ േവേദ ഭവിഷ്യതി
ഉദാഹരണം ഏതദ് ധി യജ്ഞഭാഗം ച ലപ്സ്യേസ
8 ഏവം സ ജ്യ ഭഗവാൻ അഥർവാംഗിരസം തദാ
വ്യസർജയൻ മഹാരാജ േദവരാജഃ ശത തുഃ
9 സ ജ്യ സർവാംസ് ിദശാൻ ഋഷീംശ് ചാപി തേപാധനാൻ
ഇ ഃ മുദിേതാ രാജൻ ധർേമണാപാലയത് ജാഃ
10 ഏവം ദുഃഖം അനു ാപ്തം ഇേ ണ സഹ ഭാര്യയാ
അജ്ഞാതവാസശ് ച കൃതഃ ശ ണാം വധകാങ്ക്ഷയാ
11 നാ മന സ് ത്വയാ കാേര്യാ യത് ിേഷ്ടാ ഽസി മഹാവേന

ൗപദ്യാ സഹ രാേജ ാതൃഭിശ് ച മഹാത്മഭിഃ
12 ഏവം ത്വം അപി രാേജ രാജ്യം ാപ്സ്യസി ഭാരത
വൃ ം ഹത്വാ യഥാ ാപ്തഃ ശ ഃ കൗരവനന്ദന
13 ദുരാചാരശ് ച നഹുേഷാ ഹ്മ ദ്വിട് പാപേചതനഃ
അഗസ്ത്യപാശാഭിഹേതാ വിനഷ്ടഃ ശാശ്വതീം സമാഃ
14 ഏവം തവ ദുരാത്മാനഃ ശ വഃ ശ സൂദന
ക്ഷി ം നാശം ഗമിഷ്യന്തി കർണദുേര്യാധനാദയഃ
15 അതഃ സാഗരപര്യന്താം േഭാക്ഷ്യേസ േമദിനീം ഇമാം

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വീര ൗപദ്യാ ച സഹാഭിേഭാ
16 ഉപാഖ്യാനം ഇദം ശ വിജയം േവദ സംമിതം
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രാജ്ഞാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു േ ാതവ്യം ജയം ഇച്ഛതാ
17 തസ്മാത് സം ാവയാമി ത്വാം വിജയം ജയതാം വര
സം യമാനാ വർധേന്ത മഹാത്മാേനാ യുധിഷ്ഠിര
18 ക്ഷ ിയാണാം അഭാേവാ ഽയം യുധിഷ്ഠിര മഹാത്മനാം
ദുേര്യാധനാപരാേധന ഭീമാർജുനബേലന ച
19 ആഖ്യാനം ഇ വിജയം യ ഇദം നിയതഃ പേഠത്
ധൂതപാപ്മാ ജിതസ്വർഗഃ സ േ േത്യഹ ച േമാദേത
20 ന ചാരിജം ഭയം തസ്യ ന ചാപുേ ാ ഭേവൻ നരഃ
നാപദം ാ യാത് കാം ചിദ് ദീർഘം ആയുശ് ച വിന്ദതി
സർവ ജയം ആേപ്നാതി ന കദാ ചിത് പരാജയം
21 ഏവം ആശ്വാസിേതാ രാജാ ശേല്യന ഭരതർഷഭ
പൂജയാം ആസ വിധിവച് ഛല്യം ധർമഭൃതാം വരഃ
22 ത്വാ ശല്യസ്യ വചനം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ത വാച മഹാബാഹുർ മ രാജം ഇദം വചഃ
23 ഭവാൻ കർണസ്യ സാരഥ്യം കരിഷ്യതി ന സംശയഃ
ത േതേജാവധഃ കാര്യഃ കർണസ്യ മമ സംസ്തൈവഃ
24 ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ മാം സ ഭാഷേസ
യച് ചാന്യദ് അപി ശക്ഷ്യാമി തത് കരിഷ്യാമ്യ് അഹം തവ
25 തത ആമ ്യ കൗേന്തയാഞ് ശേല്യാ മ ാധിപസ് തദാ
ജഗാമ സബലഃ ീമാൻ ദുേര്യാധനം അരിന്ദമഃ
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അധ്യായം 19

1 [വ്]
യുയുധാനസ് തേതാ വീരഃ സാത്വതാനാം മഹാരഥഃ
മഹതാ ചതുരംേഗണ ബേലനാഗാദ് യുധിഷ്ഠിരം
2 തസ്യ േയാധാ മഹാവീര്യാ നാനാേദശസമാഗതാഃ
നാനാ ഹരണാ വീരാഃ േശാഭയാം ച ിേര ബലം
3 പരശ്വൈധർ ഭിണ്ഡ ബാൈലഃ ശക്തിേതാമരമുദ്ഗൈരഃ
ശക്ത്യൃഷ്ടി പരശു ാൈസഃ കരവാൈലശ് ച നിർമൈലഃ
4 ഖഡ്ഗകാർമുകനിര ൈഹഃ ശൈരശ് ച വിവിൈധർ അപി
ൈതലധൗൈതഃ കാശദ്ഭിസ് തദ് അേശാഭത ൈവ ബലം
5 തസ്യ േമഘ കാശസ്യ ശൈ സ് ൈതഃ േശാഭിതസ്യ ച
ബഭൂവ രൂപം ൈസന്യസ്യ േമഘേസ്യവ സ വിദ തഃ
6 അക്ഷൗഹിണീ ഹി േസനാ സാ തദാ യൗധിഷ്ഠിരം ബലം

വിശ്യാന്തർ ധേധ രാജൻ സാഗരം കുനദീ യഥാ
7 തൈഥവാക്ഷൗഹിണീം ഗൃഹ്യ േചദീനാം ഋഷേഭാ ബലീ
ധൃഷ്ടേകതുർ ഉപാഗച്ഛത് പാണ്ഡവാൻ അമിതൗജസഃ
8 മാഗധശ് ച ജയേത്സേനാ ജരാസന്ധിർ മഹാബലഃ
അക്ഷൗഹിൈണ്യവ ൈസന്യസ്യ ധർമരാജം ഉപാഗമത്
9 തൈഥവ പാേണ്ഡ്യാ രാേജ സാഗരാനൂപവാസിഭിഃ
വൃേതാ ബഹുവിൈധർ േയാൈധർ യുധിഷ്ഠിരം ഉപാഗമത്
10 തസ്യ ൈസന്യം അതീവാസീത് തസ്മിൻ ബലസമാഗേമ
േ ക്ഷണീയതരം രാജൻ സുേവഷം ബലവത് തദാ
11 പദസ്യാപ്യ് അഭൂത് േസനാ നാനാേദശസമാഗൈതഃ
േശാഭിതാ പുരുൈഷഃ ശൂൈരഃ പുൈ ശ് ചാസ്യ മഹാരൈഥഃ
12 തൈഥവ രാജാ മത്സ്യാനാം വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
പാർവതീൈയർ മഹീപാൈലഃ സഹിതഃ പാണ്ഡവാൻ ഇയാത്
13 ഇതശ് േചതശ് ച പാ നാം സമാജ ർ മഹാത്മനാം
അക്ഷൗഹിണ്യസ് തു സൈപ്തവ വിവിധധ്വജസ ലാഃ
യുയുത്സമാനാഃ കുരുഭിഃ പാണ്ഡവാൻ സമഹർഷയൻ
14 തൈഥവ ധാർതരാ സ്യ ഹർഷം സമഭിവർധയൻ
ഭഗദേത്താ മഹീപാലഃ േസനാം അക്ഷൗഹിണീം ദദൗ
15 തസ്യ ചീൈനഃ കിരാൈതശ് ച കാഞ്ചൈനർ ഇവ സംവൃതം
ബഭൗ ബലം അനാധൃഷ്യം കർണികാരവനം യഥാ
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16 തഥാ ഭൂരി വാഃ ശൂരഃ ശല്യശ് ച കുരുനന്ദന
ദുേര്യാധനം ഉപായാതാവ് അക്ഷൗഹിണ്യാ പൃഥക് പൃഥക്
17 കൃതവർമാ ച ഹാർദിേക്യാ േഭാജാന്ധകബൈലഃ സഹ
അക്ഷൗഹിൈണ്യവ േസനായാ ദുേര്യാധനം ഉപാഗമത്
18 തസ്യ ൈതഃ പുരുഷവ്യാൈ ർ വനമാലാ ധൈരർ ബലം
അേശാഭത യഥാമൈത്തർ വനം ീഡിൈതർ ഗൈജഃ
19 ജയ ഥ മുഖാശ് ചാേന്യ സി സൗവീരവാസിനഃ
ആജ ഃ പൃഥിവീപാലാഃ കമ്പയന്ത ഇവാചലാൻ
20 േതഷാം അക്ഷൗഹിണീ േസനാ ബഹുലാ വിബഭൗ തദാ
വിഭൂയമാനാ വാേതന ബഹുരൂപാ ഇവാംബുദാഃ
21 സുദക്ഷിണശ് ച കാംേബാേജാ യവൈനശ് ച ശൈകസ് തഥാ
ഉപാജഗാമ കൗരവ്യം അക്ഷൗഹിണ്യാ വിശാം പേത
22 തസ്യ േസനാ സമാവായഃ ശലഭാനാം ഇവാബഭൗ
സ ച സ ാപ്യ കൗരവ്യം തൈ വാന്തർ ദേധ തദാ
23 തഥാ മാഹിഷ്മതീ വാസീ നീേലാ നീലായുൈധഃ സഹ
മഹീപാേലാ മഹാവീൈര്യർ ദക്ഷിണാപഥവാസിഭിഃ
24 ആവന്ത്യൗ ച മഹീപാലൗ മഹാബലസു സംവൃതൗ
പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീഭ്യാം താവ് അഭിയാതൗ സുേയാധനം
25 േകകയാശ് ച നരവ്യാ ാഃ േസാദര്യാഃ പഞ്ച പാർഥിവാഃ
സംഹർഷയന്തഃ കൗരവ്യം അക്ഷൗഹിണ്യാ സമാ വൻ
26 ഇതശ് േചതശ് ച സർേവഷാം ഭൂമിപാനാം മഹാത്മനാം
തിേ ാ ഽന്യാഃ സമവർതന്ത വാഹിേന്യാ ഭരതർഷഭ
27 ഏവം ഏകാദശാവൃത്താഃ േസനാ ദുേര്യാധനസ്യ താഃ
യുയുത്സമാനാഃ കൗേന്തയാൻ നാനാ ധ്വജസമാകുലാഃ
28 ന ഹാസ്തിനപുേര രാജന്ന് അവകാേശാ ഽഭവത് തദാ
രാജ്ഞാം സബലമുഖ്യാനാം ാധാേന്യനാപി ഭാരത
29 തതഃ പഞ്ചനദം ൈചവ കൃത്സ്നം ച കുരുജാംഗലം
തഥാ േരാഹിത കാരണ്യം മരു ഭൂമിശ് ച േകവലാ
30 അഹിച് ഛ ം കാലകൂടം ഗംഗാകൂലം ച ഭാരത
വാരണാ വാടധാനം ച യാമുനശ് ൈചവ പർവതഃ
31 ഏഷ േദശഃ സുവിസ്തീർണഃ ഭൂതധനധാന്യവാൻ
ബഭൂവ കൗരേവയാണാം ബേലന സുസമാകുലഃ
32 ത ൈസന്യം തഥായുക്തം ദദർശ സ പുേരാഹിതഃ
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യഃ സപാഞ്ചാലരാേജന േ ഷിതഃ കൗരവാൻ തി
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അധ്യായം 20

1 [വ്]
സ തു കൗരവ്യം ആസാദ്യ പദസ്യ പുേരാഹിതഃ
സത്കൃേതാ ധൃതരാേ ണ ഭീേഷ്മണ വിദുേരണ ച
2 സർവം കൗശല്യം ഉക്ത്വാദൗ പൃഷ്ട്വാ ൈചവം അനാമയം
സർവേസനാ േണതൄണാം മേധ്യ വാക്യം ഉവാച ഹ
3 സർൈവർ ഭവദ്ഭിർ വിദിേതാ രാജധർമഃ സനാതനഃ
വാേക്യാപാദാന േഹേതാസ് തു വക്ഷ്യാമി വിദിേത സതി
4 ധൃതര ശ് ച പാ ശ് ച സുതാവ് ഏകസ്യ വി തൗ
തേയാഃ സമാനം വിണം ൈപതൃകം നാ സംശയഃ
5 ധൃതരാ സ്യ േയ പു ാസ് േത ാപ്താഃ ൈപതൃകം വസു
പാ പു ാഃ കഥം നാമ ന ാപ്താഃ ൈപതൃകം വസു
6 ഏവംഗേത പാണ്ഡേവൈയർ വിദിതം വഃ പുരാ യഥാ
ന ാപ്തം ൈപതൃകം വ്യം ധാർതരാേ ണ സംവൃതം
7 ാണാന്തിൈകർ അപ്യ് ഉപാൈയഃ യതദ്ഭിർ അേനകശഃ
േശഷവേന്താ ന ശകിതാ നയിതും യമസാദനം
8 പുനശ് ച വർധിതം രാജ്യം സ്വബേലന മഹാത്മഭിഃ
ഛദ്മനാപഹൃതം ൈ ർ ധാർതരാ ഃ സ സൗബൈലഃ
9 തദ് അപ്യ് അനുമതം കർമ തഥായുക്തം അേനന ൈവ
വാസിതാശ് ച മഹാരേണ്യ വർഷാണീഹ േയാദശ
10 സഭായാം േ ശിൈതർ വീൈരഃ സഹ ഭാൈര്യസ് തഥാ ഭൃശം
അരേണ്യ വിവിധാഃ േ ശാഃ സ ാപ്താസ് ൈതഃ സുദാരുണാഃ
11 തഥാ വിരാടനഗേര േയാന്യന്തരഗൈതർ ഇവ

ാപ്തഃ പരമസേങ്ക്ലേശാ യഥാ പാൈപർ മഹാത്മഭിഃ
12 േത സർേവ പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ തത് സർവം പൂർവകിൽബിഷം
സാൈമവ കുരുഭിഃ സാർധം ഇച്ഛന്തി കുരുപുംഗവാഃ
13 േതഷാം ച വൃത്തം ആജ്ഞായ വൃത്തം ദുേര്യാധനസ്യ ച
അനുേനതും ഇഹാർഹന്തി ധൃതരാ ം സുഹൃജ്ജനാഃ
14 ന ഹി േത വി ഹം വീരാഃ കുർവന്തി കുരുഭിഃ സഹ
അവിനാേശന േലാകസ്യ കാങ്ക്ഷേന്ത പാണ്ഡവാഃ സ്വകം
15 യശ് ചാപി ധാർതരാ സ്യ േഹതുഃ സ്യാദ് വി ഹം തി
സ ച േഹതുർ ന മന്തേവ്യാ ബലീയാംസസ് തഥാ ഹി േത
16 അക്ഷൗഹിേണ്യാ ഹി സൈപ്തവ ധർമപു സ്യ സംഗതാഃ
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യുയുത്സമാനാഃ കുരുഭിഃ തീക്ഷേന്ത ഽസ്യ ശാസനം
17 അപേര പുരുഷവ്യാ ാഃ സഹ ാക്ഷൗഹിണീ സമാഃ
സാത്യകിർ ഭീമേസനശ് ച യമൗ ച സുമഹാബലൗ
18 ഏകാദൈശതാഃ പൃതനാ ഏകതശ് ച സമാഗതാഃ
ഏകതശ് ച മഹാബാഹുർ ബഹുരൂേപാ ധനഞ്ജയഃ
19 യഥാ കിരീടീ േസനാഭ്യഃസർവാേഭ്യാ വ്യതിരിച്യേത
ഏവം ഏവ മഹാബാഹുർ വാസു േദേവാ മഹാദ തിഃ
20 ബഹുലത്വം ച േസനാനാം വി മം ച കിരീടിനഃ
ബുദ്ധിമത്താം ച കൃഷ്ണസ്യ ബുദ്ധ്വാ യുേധ്യത േകാ നരഃ
21 േത ഭവേന്താ യഥാ ധർമം യഥാ സമയം ഏവ ച

യച്ഛ ദാതവ്യം മാ വഃ കാേലാ ഽത്യഗാദ് അയം
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അധ്യായം 21

1 [വ്]
തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ജ്ഞാവൃേദ്ധാ മഹാദ തിഃ
സ ൈജ്യനം യഥാകാലം ഭീേഷ്മാ വചനം അ വീത്
2 ദിഷ്ട്യാ കുശലിനഃ സർേവ പാണ്ഡവാഃ സഹ ബാന്ധൈവഃ
ദിഷ്ട്യാ സഹായവന്തശ് ച ദിഷ്ട്യാ ധർേമ ച േത രതാഃ
3 ദിഷ്ട്യാ ച സന്ധികാമാസ് േത ാതരഃ കുരുനന്ദനാഃ
ദിഷ്ട്യാ ന യുദ്ധമനസഃ സഹ ദാേമാദേരണ േത
4 ഭവതാ സത്യം ഉക്തം ച സർവം ഏതൻ ന സംശയഃ
അതിതീക്ഷ്ണം തു േത വാക്യം ാഹ്മണ്യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
5 അസംശയം േ ശിതാസ് േത വേന േചഹ ച പാണ്ഡവാഃ

ാപ്താശ് ച ധർമതഃ സർവം പിതുർ ധനം അസംശയം
6 കിരീടീ ബലവാൻ പാർഥഃ കൃതാ ശ് ച മഹാബലഃ
േകാ ഹി പാ സുതം യുേദ്ധ വിഷേഹത ധനഞ്ജയം
7 അപി വ ധരഃ സാക്ഷാത് കിം ഉതാേന്യ ധനുർ ഭൃതഃ

യാണാം അപി േലാകാനാം സമർഥ ഇതി േമ മതിഃ
8 ഭീേഷ്മ വതി തദ് വാക്യം ധൃഷ്ടം ആക്ഷിപ്യ മന മാൻ
ദുേര്യാധനം സമാേലാക്യ കർേണാ വചനം അ വീത്
9 ന തൻ ന വിദിതം ഹ്മംൽ േലാേക ഭൂേതന േകന ചിത്
പുനർ ഉേക്തന കിം േതന ഭാഷിേതന പുനഃ പുനഃ
10 ദുേര്യാധനാർേഥ ശകുനിർ ദ േത നിർജിതവാൻ പുരാ
സമേയന ഗേതാ ഽരണ്യം പാ പുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
11 ന തം സമയം ആദൃത്യ രാജ്യം ഇച്ഛതി ൈപതൃകം
ബലം ആ ിത്യ മത്സ്യാനാം പാഞ്ചാലാനാം ച പാർഥിവഃ
12 ദുേര്യാധേനാ ഭയാദ് വിദ്വൻ ന ദദ്യാത് പദം അന്തതഃ
ധർമതസ് തു മഹീം കൃത്സ്നാം ദദ്യാച് ഛ േവ ഽപി ച
13 യദി കാങ്ക്ഷന്തി േത രാജ്യം പിതൃൈപതാമഹം പുനഃ
യഥാ തിജ്ഞം കാലം തം ചര വനം ആ ിതാഃ
14 തേതാ ദുേര്യാധനസ്യാേങ്ക വർതന്താം അകുേതാഭയാഃ
അധാർമികാം ഇമാം ബുദ്ധിം കുര ർ മൗർഖ്യാദ് ധി േകവലം
15 അഥ േത ധർമം ഉ ജ്യ യുദ്ധം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
ആസാേദ്യമാൻ കുരുേ ഷ്ഠാൻ സ്മരിഷ്യന്തി വേചാ മമ
16 കിം നു രാേധയ വാചാ േത കർമ തത് സ്മർതും അർഹസി
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ഏക ഏവ യദാ പാർഥഃ ഷഡ് രഥാഞ് ജിതവാൻ യുധി
17 ന േചദ് ഏവം കരിഷ്യാേമാ യദ് അയം ാഹ്മേണാ ഽ വീത്

വം യുധി ഹതാസ് േതന ഭക്ഷയിഷ്യാമ പാംസുകാൻ
18 ധൃതരാ സ് തേതാ ഭീഷ്മം അനുമാന്യ സാദ്യ ച
അവഭർത്സ്യ ച രാേധയം ഇദം വചനം അ വീത്
19 അസ്മദ്ധിതം ഇദം വാക്യം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
പാണ്ഡവാനാം ഹിതം ൈചവ സർവസ്യ ജഗതസ് തഥാ
20 ചിന്തയിത്വാ തു പാർേഥഭ്യഃ േ ഷയിഷ്യാമി സഞ്ജയം
സ ഭവാൻ തിയാത്വ് അദ്യ പാണ്ഡവാൻ ഏവ മാചിരം
21 സ തം സത്കൃത്യ കൗരവ്യഃ േ ഷയാം ആസ പാണ്ഡവാൻ
സഭാമേധ്യ സമാഹൂയ സഞ്ജയം വാക്യം അ വീത്
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അധ്യായം 22

1 [ധൃ]
ാപ്താൻ ആഹുഃ സഞ്ജയ പാ പു ാൻ; ഉപ േവ്യ താൻ വിജാനീഹി ഗത്വാ

അജാതശ ം ച സഭാജേയഥാ; ദിഷ്ട്യാനഘ ാമം ഉപസ്ഥിതസ് ത്വം
2 സർവാൻ വേദഃ സഞ്ജയ സ്വസ്തിമന്തഃ; കൃ ം വാസം അതദർഹാ നിരുഷ്യ
േതഷാം ശാന്തിർ വിദ്യേത ഽസ്മാസു ശീ ം; മിേഥ്യാേപതാനാം ഉപകാരിണാം
സതാം
3 നാഹം ക്വ ചിത് സഞ്ജയ പാണ്ഡവാനാം; മിഥ്യാവൃത്തിം കാം ചന ജാത്വ്
അപശ്യം
സർവാം ിയം ഹ്യ് ആത്മവീേര്യണ ലബ്ധ്വാ; പര്യാകാർഷുഃ പാണ്ഡവാ മഹ്യം
ഏവ
4 േദാഷം ഹ്യ് ഏഷാം നാധിഗേച്ഛ പരിക്ഷൻ; നിത്യം കം ചിദ് േയന ഗർേഹയ
പാർഥാൻ
ധർമാർഥാഭ്യാം കർമ കുർവന്തി നിത്യം; സുഖ ിയാ നാനുരുധ്യന്തി കാമാൻ
5 ധർമം ശീതം ത്പിപാേസ തൈഥവ; നി ാം ത ീം േ ാധഹർഷൗ

മാദം
ധൃത്യാ ൈചവ ജ്ഞയാ ചാഭിഭൂയ; ധർമാർഥേയാഗാൻ യതന്തി പാർഥാഃ
6 ത്യജന്തി മിേ ഷു ധനാനി കാേല; ന സംവാസാജ് ജീര്യതി ൈമ ം ഏഷാം
യഥാർഹ മാനാർഥ കരാ ഹി പാർഥാസ്; േതഷാം േദ്വഷ്ടാ നാസ്ത്യ് ആജമീഢസ്യ
പേക്ഷ
7 അന്യ പാപാദ് വിഷമാൻ മന്ദബുേദ്ധർ; ദുേര്യാധനാത് തരാച് ച
കർണാത്
േതഷാം ഹീേമ ഹീനസുഖ ിയാണാം; മഹാത്മനാം സഞ്ജനയന്തി േതജഃ
8 ഉത്ഥാനവീര്യഃ സുഖം ഏധമാേനാ; ദുേര്യാധനഃ സുകൃതം മന്യേത തത്
േതഷാം ഭാഗം യച് ച മേന്യത ബാലഃ; ശക്യം ഹർതും ജീവതാം പാണ്ഡവാനാം
9 യസ്യാർജുനഃ പദവീം േകശവശ് ച; വൃേകാദരഃ സാത്യേകാ ഽജാതശേ ാഃ
മാ ീപു ൗ സൃഞ്ജയാശ് ചാപി സർേവ; പുരാ യുദ്ധാത് സാധു തസ്യ ദാനം
10 സ ഹ്യ് ഏൈവകഃ പൃഥിവീം സവ്യസാചീ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ ണുേദദ്
രഥസ്ഥഃ
തഥാ വി ഃ േകശേവാ ഽപ്യ് അ ധൃേഷ്യാ; േലാക യസ്യാധിപതിർ മഹാത്മാ
11 തിേഷ്ഠത കസ് തസ്യ മർത്യഃ പുരസ്താദ്; യഃ സർവേദേവഷു വേരണ്യ ഈഡ്യഃ
പർജന്യേഘാഷാൻ വപഞ് ശരൗഘാൻ; പതംഗസംഘാൻ ഇവ ശീ േവ 
ഗാൻ
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12 ദിശം ഹ്യ് ഉദീചീം അപി േചാത്തരാൻ കുരൂൻ; ഗാണ്ഡീവധൈന്വക രേഥാ
ജിഗായ
ധനം ൈചഷാം ആഹരത് സവ്യസാചീ; േസനാനുഗാൻ ബലിദാംശ് ൈചവ
ചേ
13 യശ് ൈചവ േദവാൻ ഖാണ്ഡേവ സവ്യസാചീ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ ജിഗായ
േസ ാൻ
ഉപാഹരത് ഫൽഗുേനാ ജാതേവദേസ; യേശാ മാനം വർധയൻ പാണ്ഡവാനാം
14 ഗദാ ഭൃതാം നാദ്യ സേമാ ഽസ്തി; ഭീമാദ് ധസ്ത്യ് ആേരാേഹാ നാസ്തി സമശ് ച
തസ്യ
രേഥ ഽർജുനാദ് ആഹുർ അഹീനം ഏനം; ബാേഹ്വാർ ബേല ചായുത നാഗവീര്യം
15 സുശിക്ഷിതഃ കൃതൈവരസ് തരസ്വീ; ദേഹത് ദ്ധസ് തരസാ ധാർതരാ ാൻ
സദാത്യമർഷീ ബലവാൻ ന ശേക്യാ; യുേദ്ധ േജതും വാസേവനാപി സാക്ഷാത്
16 സുേചതസൗ ബലിനൗ ശീ ഹസ്തൗ; സുശിക്ഷിതൗ ാതരൗ ഫൽഗുേനന
േശ്യനൗ യഥാ പക്ഷിപൂഗാൻ രുജന്തൗ; മാ ീപു ൗ േനഹ കുരൂൻ വിേശതാം
17 േതഷാം മേധ്യ വർതമാനസ് തരസ്വീ; ധൃഷ്ടദ മ്നഃ പാണ്ഡവാനാം ഇൈഹകഃ
സഹാമാത്യഃ േസാമകാനാം ബർഹഃ; സന്ത്യക്താത്മാ പാണ്ഡവാനാം ജയായ
18 സേഹാഷിതശ് ചരിതാർേഥാ വയഃ സ്ഥഃ; ശാേല്വയാനാം അധിേപാ ൈവ
വിരാടഃ
സഹ പുൈ ഃ പാണ്ഡവാർേഥ ച ശശ്വദ്; യുധിഷ്ഠിരം ഭക്ത ഇതി തം േമ
19 അവരുദ്ധാ ബലിനഃ േകകേയേഭ്യാ; മേഹഷ്വാസാ ാതരഃ പഞ്ച സന്തി
േകകേയേഭ്യാ രാജ്യം ആകാങ്ക്ഷമാണാ; യുദ്ധാർഥിനശ് ചാനുവസന്തി പാർ 
ഥാൻ
20 സർേവ ച വീരാഃ പൃഥിവീപതീനാം; സമാനീതാഃ പാണ്ഡവാർേഥ നിവിഷ്ടാഃ
ശൂരാൻ അഹം ഭക്തിമതഃ ശൃേണാമി; ീത്യാ യുക്താൻ സം ിതാൻ ധർമരാജം
21 ഗിര്യാ യാ ദുർഗ നിവാസിനശ് ച; േയാധാഃ പൃഥിവ്യാം കുലജാ വിശുദ്ധാഃ
േ ച്ഛാശ് ച നാനായുധ വീര്യവന്തഃ; സമാഗതാഃ പാണ്ഡവാർേഥ നിവിഷ്ടാഃ
22 പാണ്ഡ്യശ് ച രാജാമിത ഇ കൽേപാ; യുധി വീൈരർ ബഹുഭിഃ സേമതഃ
സമാഗതഃ പാണ്ഡവാർേഥ മഹാത്മാ; േലാക വീേരാ ഽ തിവീര്യ േതജാഃ
23 അ ം േ ാണാദ് അർജുനാദ് വാസുേദവാത്; കൃപാദ് ഭീഷ്മാദ് േയന കൃതം
ശൃേണാമി
യം തം കാർഷ്ണി തിമം ാഹുർ ഏകം; സ സാത്യകിഃ പാണ്ഡവാർേഥ നിവിഷ്ടഃ
24 അപാ ിതാശ് േചദികരൂഷകാശ് ച; സർേവാത്സാൈഹർ ഭൂമിപാൈലഃ
സേമതാഃ
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േതഷാം മേധ്യ സൂര്യം ഇവാതപന്തം; ിയാ വൃതം േചദിപതിം ജ്വലന്തം
25 അസ്തംഭനീയം യുധി മന്യമാനം; ജ്യാ കർഷതാം േ ഷ്ഠതമം പൃഥിവ്യാം
സർേവാത്സാഹം ക്ഷ ിയാണാം നിഹത്യ; സഹ്യ കൃഷ്ണസ് തരസാ മമർദ
26 യേശാ മാനൗ വർധയൻ യാദവാനാം; പുരാഭിനച് ഛിശുപാലം സമീേക
യസ്യ സർേവ വർധയന്തി സ്മ മാനം; കരൂഷ രാജ മുഖാ നേര ാഃ
27 തം അസഹ്യം േകശവം ത മത്വാ; സു ീവ യുേക്തന രേഥന കൃഷ്ണം
സ ാ വംശ് േചദിപതിം വിഹായ; സിംഹം ദൃഷ്ട്വാ മൃഗാ ഇവാേന്യ
28 യസ് തം തീപസ് തരസാ ത ദീയാദ്; ആശംസമാേനാ ൈദ്വരേഥ
വാസുേദവം
േസാ ഽേശത കൃേഷ്ണന ഹതഃ പരാസുർ; വാേതേനേവാന്മഥിതഃ കർണികാരഃ
29 പരാ മം േമ യദ് അേവദയന്ത; േതഷാം അർേഥ സഞ്ജയ േകശവസ്യ
അനുസ്മരംസ് തസ്യ കർമാണി വിേഷ്ണാർ; ഗാവൽഗേണ നാധിഗച്ഛാമി ശാന്തിം
30 ന ജാതു താഞ് ശ ർ അന്യഃ സേഹത; േയഷാം സ സ്യാദ് അ ണീർ
വൃഷ്ണിസിംഹഃ

േവപേത േമ ഹൃദയം ഭേയന; ത്വാ കൃഷ്ണാവ് ഏകരേഥ സേമതൗ
31 േനാ േചദ് ഗേച്ഛത് സംഗരം മന്ദബുദ്ധിസ്; താഭ്യാം സുേതാ േമ വിപരീതേച 
താഃ
േനാ േചത് കുരൂൻ സഞ്ജയ നിർദേഹതാം; ഇ ാ വി ൈദത്യ േസനാം
യൈഥവ
മേതാ ഹി േമ ശ സേമാ ധനഞ്ജയഃ; സനാതേനാ വൃഷ്ണിവീരശ് ച വി ഃ
32 ധർമാരാേമാ ീനിേഷധസ് തരസ്വീ; കുന്തീപു ഃ പാണ്ഡേവാ ഽജാതശ ഃ
ദുേര്യാധേനന നികൃേതാ മനസ്വീ; േനാ േചത് ദ്ധ ദേഹദ് ധാർതരാ ാൻ
33 നാഹം തഥാ ഹ്യ് അർജുനാദ് വാസുേദവാദ്; ഭീമാദ് വാപി ദേഹദ്
ധാർതരാ ാൻ
യഥാ രാജ്ഞഃ േ ാധദീപ്തസ്യ സൂത; മേന്യാർ അഹം ഭീതതരഃ സൈദവ
34 അലം തേപാ ഹ്മചേര്യണ യുക്തഃ; സങ്കൽേപാ ഽയം മാനസസ് തസ്യ
സിേധ്യത്
തസ്യ േ ാധം സഞ്ജയാഹം സിമീേക; സ്ഥാേന ജാനഭൃശം അസ്മ്യ് അദ്യ ഭീതഃ
35 സ ഗച്ഛ ശീ ം ഹിേതാ രേഥന; പാഞ്ചാലരാജസ്യ ചമൂം പേരത്യ
അജാതശ ം കുശലം സ്മ പൃേച്ഛഃ; പുനഃ പുനഃ ീതിയുക്തം വേദസ് ത്വം
36 ജനാർദനം ചാപി സേമത്യ താത; മഹാമാ ം വീര്യവതാം ഉദാരം
അനാമയം മദ്വചേനന പൃേച്ഛർ; ധൃതരാ ഃ പാണ്ഡൈവഃ ശാന്തിം ഈ ഃ
37 ന തസ്യ കിം ചിദ് വചനം ന കുര്യാത്; കുന്തീപുേ ാ വാസുേദവസ്യ സൂത
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ിയശ് ൈചഷാം ആത്മസമശ് ച കൃേഷ്ണാ; വിദ്വാംശ് ൈചഷാം കർമണി
നിത്യയുക്തഃ
38 സമാനീയ പാണവാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച; ജനാർദനം യുയുധാനം വിരാടം
അനാമയം മദ്വചേനന പൃേച്ഛഃ; സർവാംസ് തഥാ ൗപേദയാംശ് ച പഞ്ച
39 യദ് യത് ത ാപ്തകാലം പേരഭ്യസ്; ത്വം മേന്യഥാ ഭാരതാനാം ഹിതം ച
തത് തദ് ഭാേഷഥാഃ സഞ്ജയ രാജമേധ്യ; ന മൂർഛേയദ് യൻ ന ഭേവച് ച യുദ്ധം
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അധ്യായം 23

1 [വ്]
രാജ്ഞസ് തു വചനം ത്വാ ധൃതരാ സ്യ സഞ്ജയഃ
ഉപ വ്യം യയൗ ം പാണ്ഡവാൻ അമിതൗജസഃ
2 സ തു രാജാനം ആസാദ്യ ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം

ണിപത്യ തതഃ പൂർവം സൂതപുേ ാ ഽഭ്യഭാഷത
3 ഗാവൽഗണിഃ സഞ്ജയ സൂത സൂനുർ; അജാതശ ം അവദത് തീതഃ
ദിഷ്ട്യാ രാജംസ് ത്വാം അേരാഗം പേശ്യ; സഹായവന്തം ച മേഹ കൽപം
4 അനാമയം പൃച്ഛതി ത്വാംബിേകേയാ; വൃേദ്ധാ രാജാ ധൃതരാേ ാ മനീഷീ
കച് ചിദ് ഭീമഃ കുശലീ പാണ്ഡവാേ ്യാ; ധനഞ്ജയസ് തൗ ച മാ ീ തനൂജൗ
5 കച് ചിത് കൃഷ്ണാ ൗപദീ രാജപു ീ; സത്യ താ വീര പത്നീ സപു ാ
മനസ്വിനീ യ ച വാഞ്ഛസി ത്വം; ഇഷ്ടാൻ കാമാൻ ഭാരത സ്വസ്തി കാമഃ
6 ഗാവൽഗേണ സഞ്ജയ സ്വാഗതം േത; ീതാത്മാഹം ത്വാഭിവദാമി സൂത
അനാമയം തിജാേന തവാഹം; സഹാനുൈജഃ കുശലീ ചാസ്മി വിദ്വൻ
7 ചിരാദ് ഇദം കുശലം ഭരതസ്യ; ത്വാ രാജ്ഞഃ കുരുവൃദ്ധസ്യ സൂത
മേന്യ സാക്ഷാദ് ദൃഷ്ടം അഹം നേര ം; ദൃൈഷ്ട്വവ ത്വാം സഞ്ജയ ീതിേയാഗാ 
ത്
8 പിതാമേഹാ നഃ സ്ഥവിേരാ മനസ്വീ; മഹാ ജ്ഞഃ സർവധർേമാപപന്നഃ
സ കൗരവ്യഃ കുശലീ താത ഭീേഷ്മാ; യഥാപൂർവം വൃത്തിർ അപ്യ് അസ്യ കച്
ചിത്
9 കച് ചിദ് രാജാ ധൃതരാ ഃ സപുേ ാ; ൈവചി വീര്യഃ കുശലീ മഹാത്മാ
മഹാരാേജാ ബാ ികഃ ാതിേപയഃ; കച് ചിദ് വിദ്വാൻ കുശലീ സൂതപു
10 സ േസാമദത്തഃ കുശലീ താത കച് ചിദ്; ഭൂരി വാഃ സത്യസന്ധഃ ശലശ് ച
േ ാണഃ സപു ശ് ച കൃപശ് ച വിേ ാ; മേഹഷ്വാസാഃ കച് ചിദ് ഏേത ഽപ്യ്
അേരാഗാഃ
11 മഹാ ാജ്ഞാഃ സർവശാ ാവദാതാ; ധനുർ ഭൃതാം മുഖ്യതമാഃ പൃഥിവ്യാം
കച് ചിൻ മാനം താത ലഭന്ത ഏേത; ധനുർ ഭൃതഃ കച് ചിദ് ഏേത ഽപ്യ്
അേരാഗാഃ
12 സർേവ കുരുഭ്യഃ ഹയന്തി സഞ്ജയ; ധനുർധരാ േയ പൃഥിവ്യാം യുവാനഃ
േയഷാം രാേ നിവസതി ദർശനീേയാ; മേഹഷ്വാസഃ ശീലവാൻ േ ാണപു ഃ
13 ൈവശ്യാപു ഃ കുശലീ താത കച് ചിൻ; മഹാ ാേജ്ഞാ രാജപുേ ാ
യുയു ഃ
കർേണാ ഽമാത്യഃ കുശലീ താത കച് ചിത്; സുേയാധേനാ യസ്യ മേന്ദാ വിേധയഃ
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14 ിേയാ വൃദ്ധാ ഭാരതാനാം ജനേന്യാ; മഹാനേസ്യാ ദാസഭാര്യാശ് ച സൂത
വധ്വഃ പു ാ ഭാഗിേനയാ ഭഗിേന്യാ; ദൗഹി ാ വാ കച് ചിദ് അപ്യ് അവ്യലീകാഃ
15 കച് ചിദ് രാജാ ബാഹ്മണാനാം യഥാവത്; വർതേത പൂർവവത് താത
വൃത്തിം
കച് ചിദ് ദായാൻ മാമകാൻ ധാർതരാേ ാ; ദ്വിജാതീനാം സഞ്ജയ േനാപഹന്തി
16 കച് ചിദ് രാജാ ധൃതരാ ഃ സപു ; ഉേപക്ഷേത ാഹ്മണാതി മാൻ ൈവ
കച് ചിൻ ന േഹേതാർ ഇവ വർത്മ ഭൂത; ഉേപക്ഷേത േതഷു സ ന ന വൃത്തിം
17 ഏതജ് േജ്യാതിർ ഉത്തമം ജീവേലാേക; ശു ം ജാനാം വിഹിതം വിധാ ാ
േത േചൽ േലാഭം ന നിയച്ഛന്തി മന്ദാഃ; കൃേത്സ്നാ നാേശാ ഭവിതാ കൗരവാണാം
18 കച് ചിദ് രാജാ ധൃതരാ ഃ സപുേ ാ; ബുഭൂഷേത വൃത്തിം അമാത്യവർേഗ
കച് ചിൻ ന േഭേദന ജിജീവിഷന്തി; സുഹൃദ് രൂപാ ദുർഹൃദശ് ൈചകമി ാഃ
19 കച് ചിൻ ന പാപം കഥയന്തി താത; േത പാണ്ഡവാനാം കുരവഃ സർവ ഏവ
കച് ചിദ് ദൃഷ്ട്വാ ദസ സംഘാൻ സേമതാൻ; സ്മരന്തി പാർഥസ്യ യുധാം

േണതുഃ
20 മൗർവീ ഭുജാ ഹിതാൻ സ്മ താത; േദാധൂയമാേനന ധനുർധേരണ
ഗാണ്ഡീവമുക്താൻ സ്തനയിത്നുേഘാഷാൻ; അജിഹ്മഗാൻ കച് ചിദ് അനുസ്മരന്തി
21 ന ഹ്യ് അപശ്യം കം ചിദ് അഹം പൃഥിവ്യാം; തം സമം വാധികം
അർജുേനന
യൈസ്യക ഷഷ്ടിർ നിശിതാസ് തീക്ഷ്ണധാരാഃ; സുവാസസഃ സംമേതാ ഹസ്തവാ 
പഃ
22 ഗദാപാണിർ ഭീമേസനസ് തരസ്വീ; േവപയഞ് ശ സംഘാൻ അനീേക
നാഗഃ ഭിന്ന ഇവ നഡ്വലാസു; ച്രങ്കമ്യേത കച് ചിദ് ഏനം സ്മരന്തി
23 മാ ീപു ഃ സഹേദവഃ കലിംഗാൻ; സമാഗതാൻ അജയദ് ദന്തകൂേര
വാേമനാസ്യൻ ദക്ഷിേണൈനവ േയാ ൈവ; മഹാബലം കച് ചിദ് ഏനം
സ്മരന്തി
24 ഉദ്യന്ന് അയം നകുലഃ േ ഷിേതാ ൈവ; ഗാവൽഗേണ സഞ്ജയ പശ്യതസ്
േത
ദിശം തീചീം വശം ആനയൻ േമ; മാ ീ സുതം കച് ചിദ് ഏനം സ്മരന്തി
25 അഭ്യാഭേവാ ൈദ്വതവേന യ ആസീദ്; ദുർമ ിേത േഘാഷയാ ാ ഗതാനാം
യ മന്ദാഞ് ശ വശം യാതാൻ; അേമാചയദ് ഭീമേസേനാ ജയശ് ച
26 അഹം പശ്ചാദ് അർജുനം അഭ്യരക്ഷം; മാ ീപു ൗ ഭീമേസനശ് ച ചേ
ഗാണ്ഡീവഭൃച് ഛ സംഘാൻ ഉദസ്യ; സ്വസ്ത്യ് ആഗമത് കച് ചിദ് ഏനം
സ്മരന്തി
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27 ന കർമണാ സാധുൈനേകന നൂനം; കർതും ശക്യം ഭവതീഹ സഞ്ജയ
സർവാത്മനാ പരിേജതും വയം േചൻ; ന ശ േമാ ധൃതരാ സ്യ പു ം
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അധ്യായം 24

1 [സമ്ജയ]
യഥാർഹേസ പാണ്ഡവ തത് തൈഥവ; കുരൂൻ കുരുേ ഷ്ഠ ജനം ച പൃച്ഛസി
അനാമയാസ് താത മനസ്വിനസ് േത; കുരുേ ഷ്ഠാൻ പൃച്ഛസി പാർഥ യാംസ്
ത്വം
2 സന്ത്യ് ഏവ വൃദ്ധാഃ സാധേവാ ധാർതരാേ ; സന്ത്യ് ഏവ പാപാഃ പാണ്ഡവ
തസ്യ വിദ്ധി
ദദ്യാദ് രിേപാശ് ചാപി ഹി ധാർതരാ ഃ; കുേതാ ദായാംൽ േലാപേയദ് ാഹ്മ 
ണാനാം
3 യദ് യുഷ്മാകം വർതേത ഽസൗ ന ധർമ്യം; അ ഗ്േധഷു ഗ്ധവത് തൻ ന
സാധു
മി ക് സ്യാദ് ധൃതരാ ഃ സപുേ ാ; യുഷ്മാൻ ദ്വിഷൻ സാധു വൃതാൻ
അസാധുഃ
4 ന ചാനുജാനാതി ഭൃശം ച തപ്യേത; േശാചത്യ് അന്തഃ സ്ഥവിേരാ ഽജാതശ 
േ ാ
ശൃേണാതി ഹി ാഹ്മണാനാം സേമത്യ; മി േ ാഹഃ പാതേകേഭ്യാ ഗരീയാൻ
5 സ്മരന്തി തുഭ്യം നരേദവം സംഗേമ; യുേദ്ധ ച ജിേഷ്ണാശ് ച യുധാം േണതുഃ
സമുത്കൃേഷ്ട ദു ഭിശംഖശേബ്ദ; ഗദാപാണിം ഭീമേസനം സ്മരന്തി
6 മാ ീ സുതൗ ചാപി രണാജിമേധ്യ; സർവാ ദിശഃ സമ്പതന്തൗ സ്മരന്തി
േസനാം വർഷന്തൗ ശരവർൈഷർ അജ ം; മഹാരഥൗ സമേര ദു കമ്പ്യൗ
7 ന ത്വ് ഏവ മേന്യ പുരുഷസ്യ രാജന്ന്; അനാഗതം ജ്ഞായേത യദ് ഭവിഷ്യം
ത്വം േചദ് ഇമം സർവധർേമാപപന്നഃ; ാപ്തഃ േ ശം പാണ്ഡവ കൃ രൂപം
8 ത്വം ഏൈവതത് സർവം അതശ് ച ഭൂയഃ; സമീകുര്യാഃ ജ്ഞയാജാത ശേ ാ
ന കാമാർഥം സന്ത്യേജയുർ ഹി ധർമം; പാേണ്ഡാഃ സുതാഃ സർവ ഏേവ
കൽപാഃ
9 ത്വം ഏൈവതത് ജ്ഞയാജാത ശേ ാ; ശമം കുര്യാ േയന ശർമാ യുസ്
േത
ധാർതരാ ാഃ പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച; േയ ചാപ്യ് അേന്യ പാർഥിവാഃ
സംനിവിഷ്ടാഃ
10 യൻ മാ വീദ് ധൃതരാേ ാ നിശായാം; അജാതശേ ാ വചനം പിതാ േത
സഹാമാത്യഃ സഹ പു ശ് ച രാജൻ; സേമത്യ താം വാചം ഇമാം നിേബാധ
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അധ്യായം 25

1 [യ്]
സമാഗതാഃ പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച; ജനാർദേനാ യുയുധാേനാ വിരാടഃ
യത് േത വാക്യം ധൃതരാ ാനുശിഷ്ടം; ഗാവൽഗേണ ഹി തത് സൂതപു
2 അജത ശ ം ച വൃേകാദരം ച; ധനഞ്ജയം മാ വതീസുതൗ ച
ആമ േയ വാസുേദവം ച ശൗരിം; യുയുധാനം േചകിതാനം വിരാടം
3 പാഞ്ചാലാനാം അധിപം ൈചവ വൃദ്ധം; ധൃഷ്ടദ മ്നം പാർഷതം യാജ്ഞേസനിം
സർേവ വാചം ശൃണുേതമാം മദീയാം; വക്ഷ്യാമി യാം ഭൂതിം ഇച്ഛൻ കുരൂണാം
4 ശമം രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽഭിനന്ദന്ന്; അേയാജയത് ത്വരമാേണാ രഥം േമ
സ ാതൃപു സ്വജനസ്യ രാജ്ഞസ്; തദ് േരാചതാം പാണ്ഡവാനാം ശേമാ ഽ
5 സർൈവർ ധർൈമഃ സമുേപതാഃ സ്ഥ പാർഥാഃ; സ്ഥാേനന മാർദേവനാർജ 
േവന
ജാതാഃ കുേല അനൃശംസാ വദാന്യാ; ീനിേഷധാഃ കർമണാം നിശ്ചയജ്ഞാഃ
6 ന യുജ്യേത കർമ യുഷ്മസു ഹീനം; സത്ത്വം ഹി വസ് താദൃശം ഭീമേസനാഃ
ഉദ്ഭാസേത ഹ്യ് അഞ്ജന ബി വത് തച്; ഛുേ വേ യദ് ഭേവത് കിൽബി 
ഷം വഃ
7 സർവക്ഷേയാ ദൃശ്യേത യ കൃത്സ്നഃ; പാേപാദേയാ നിരേയാ ഽഭാവ സംസ്ഥഃ
കസ് തത് കുര്യാജ് ജതു കർമ ജാനൻ; പരാജേയാ യ സേമാ ജയശ് ച
8 േത ൈവ ധന്യ ൈയഃ കൃതം ജ്ഞാതികാര്യം; േയ വഃ പു ാഃ സുഹൃേദാ
ബാന്ധവാശ് ച
ഉപ ഷ്ടം ജീവിതം സന്ത്യേജയുസ്; തതഃ കുരൂണാം നിയേതാ ൈവ ഭവഃ
സ്യാത്
9 േത േചത് കുരൂൻ അനുശാസ്യ സ്ഥ പാർഥാ; നിനീയ സർവാൻ ദ്വിഷേതാ
നിഗൃഹ്യ
സമം വസ് തജ് ജീവിതം മൃത നാ സ്യാദ്; യജ് ജീവധ്വം ജ്ഞാതിവേധ ന
സാധു
10 േകാ ഹ്യ് ഏവ യുസ്മാൻ സഹ േകശേവന; സ േചകിതാനാൻ പാർഷത
ബാഹുഗുപ്താൻ
സ സാത്യകീൻ വിഷേഹത േജതും; ലബ്ധ്വാപി േദവാൻ സചിവാൻ സേഹ 

ാൻ
11 േകാ വാ കുരൂൻ േ ാണ ഭീഷ്മാഭിഗുപ്താൻ; അശ്വത്ഥാമ്നാ ശല്യ കൃപാദിഭിശ് ച
രേണ േസാഢും വിഷേഹത രാജൻ; രാേധയ ഗുപ്താൻ സഹ ഭൂമിപാൈലഃ
12 മഹദ് ബലം ധാർതരാ സ്യ രാജ്ഞഃ; േകാ ൈവ ശേക്താ ഹ ം അക്ഷീയ 
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മാണഃ
േസാ ഽഹം ജേയ ൈചവ പരാജേയ ച; നിഃേ യസം നാധിഗച്ഛാമി കിം ചിത്
13 കഥം ഹി നീചാ ഇവ ദൗ േലയാ; നിർധർമാർഥം കർമ കുര ശ് ച പാർഥാഃ
േസാ ഽഹം സാദ്യ ണേതാ വാസുേദവം; പാഞ്ചാലാനാം അധിപം ൈചവ
വൃദ്ധം
14 കൃതാഞ്ജലിഃ ശരണം വഃ പേദ്യ; കഥം സ്വസ്തി സ്ത്യാത് കുരുസൃഞ്ജയാനാം
ന ഹ്യ് ഏവ േത വചനം വാസുേദേവാ; ധനഞ്ജേയാ വാ ജാതു കിം ചിൻ ന
കുര്യാത്
15 ാണാൻ ആദൗ യാച്യമാനഃ കുേതാ ഽന്യദ്; ഏതദ് വിദ്വൻ സാധനാർഥം

വീമി
ഏതദ് രാേജ്ഞാ ഭീഷ്മ പുേരാഗമസ്യ; മതം യദ് വഃ ശാന്തിർ ഇേഹാത്തമാ
സ്യാത്
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