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അധ്യായം 26

1 [യ്]
കാം നു വാചം സഞ്ജയ േമ ശൃേണാഷി; യുൈദ്ധഷിണീം േയന യുദ്ധാദ് ബിേഭ 
ഷി
അയുദ്ധം ൈവ താത യുദ്ധാദ് ഗരീയഃ; കസ് തൽ ലബ്ധ്വാ ജാതു യുേധ്യത സൂത
2 അകുർവതശ് േചത് പുരുഷസ്യ സഞ്ജയ; സിേധ്യത് സങ്കൽേപാ മനസാ യം
യം ഇേച്ഛത്
ന കർമ കുര്യാദ് വിദിതം മൈമതദ്; അന്യ യുദ്ധാദ് ബഹു യൽ ലഘീയഃ
3 കുേതാ യുദ്ധം ജാതു നരഃ ജാനൻ; േകാ ൈദവശേപ്താ ഽഭിവൃണീത യുദ്ധം
സുൈഖഷിണഃ കർമ കുർവന്തി പാർഥാ; ധർമാദ് അഹീനം യച് ച േലാകസ്യ
പഥ്യം
4 കർേമാദയം സുഖം ആശംസമാനഃ; കൃേ ാപായം തത്ത്വതഃ കർമ ദുഃഖം
സുഖേ ർ വിജിഘാംസുശ് ച ദുഃഖം; േയ ിയാണാം ീതിവശാനുഗാമീ
കാമാഭിധ്യാ സ്വശരീരം ദുേനാതി; യയാ യുേക്താ ഽനുകേരാതി ദുഃഖം
5 യേഥധ്യമാനസ്യ സമിദ്ധ േതജേസാ; ഭൂേയാ ബലം വർധേത പാവകസ്യ
കാമാർഥലാേഭന തൈഥവ ഭൂേയാ; ന തൃപ്യേത സർവിേഷവാഗ്നിർ ഇദ്ധഃ
സമ്പേശ്യമം േഭാഗചയം മഹാന്തം; സഹാസ്മാഭിർ ധൃതരാ സ്യ രാജ്ഞഃ
6 നാേ യസാം ഈശ്വേരാ വി ഹാണാം; നാേ യസാം ഗീതശബ്ദം ശൃേണാ 
തി
നാേ യസഃ േസവേത മാല്യഗന്ധാൻ; ന ചാപ്യ് അേ യാംസ്യ് അനുേലപനാ 
നി
7 നാേ യസഃ ാവരാൻ അധ്യവേസ്ത; കഥം ത്വ് അസ്മാൻ സ ണുേദത്
കുരുഭ്യഃ
അൈ വ ച സ്യാദ് അവധൂയ ഏഷ; കാമഃ ശരീേര ഹൃദയം ദുേനാതി
8 സ്വയം രാജാ വിഷമസ്ഥഃ പേരഷു; സാമസ്ഥ്യം അന്വിച്ഛതി തൻ ന സാധു
യഥാത്മനഃ പശ്യതി വൃത്തം ഏവ; തഥാ പേരഷാം അപി േസാ ഽഭ ൈപതി
9 ആസന്നം അഗ്നിം തു നിദാഘകാേല; ഗംഭീരകേക്ഷ ഗഹേന വിസൃജ്യ
യഥാ വൃദ്ധം വായുവേശന േശാേചത്; േക്ഷമം മുമു ഃ ശിശിര വ്യപാേയ
10 ാൈപ്തശ്വേര്യാ ധൃതരാേ ാ ഽദ്യ രാജാ; ലാലപ്യേത സഞ്ജയ കസ്യ
േഹേതാഃ

ഗൃഹ്യ ദുർബുദ്ധിം അനാർജേവ രതം; പു ം മന്ദം മൂഢം അമ ിണം തു
11 അനാപ്തഃ സന്ന് ആപ്തതമസ്യ വാചം; സുേയാധേനാ വിദുരസ്യാവമന്യ
സുതസ്യ രാജാ ധൃതരാ ഃ ിൈയഷീ; സംബുധ്യമാേനാ വിശേത ഽധർമം ഏവ
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12 േമധാവിനം ഹ്യ് അർഥകാമം കുരൂണാം; ബഹു തം വാഗ്മിനം ശീലവന്തം
സൂത രാജാ ധൃതരാ ഃ കുരുേഭ്യാ; ന േസാ ഽസ്മരദ് വിദുരം പു കാമ്യാത്
13 മാനഘ്നസ്യ ആത്മകാമസ്യ േചർേഷ്യാഃ; സംരംഭിണശ് ചാർഥധർമാതിഗസ്യ
ദുർഭാഷിേണാ മന വശാനുഗസ്യ; കാമാത്മേനാ ദുർഹൃേദാ ഭാവനസ്യ
14 അേനയസ്യാേ യേസാ ദീർഘമേന്യാർ; മി ഹഃ സഞ്ജയ പാപബുേദ്ധഃ
സുതസ്യ രാജാ ധൃതരാ ഃ ിൈയഷീ; പശ്യമാനഃ ജഹാദ് ധർമകാമൗ
15 തൈദവ േമ സഞ്ജയ ദീവ്യേതാ ഽഭൂൻ; േനാ േചത് കുരൂൻ ആഗതഃ സ്യാദ്
അഭാവഃ
കാവ്യാം വാചം വിരുേദാ ഭാഷമാേണാ; ന വിന്ദേത ധൃതരാ ാത് ശംസാം
16 ക്ഷ ർ യദാ അന്വവർതന്ത ബുദ്ധിം; കൃ ം കുരൂൻ ന തദാഭ്യാജഗാമ
യാവത് ജ്ഞാം അന്വവർതന്ത തസ്യ; താവത് േതഷാം രാ വൃദ്ധിർ ബഭൂവ
17 തദർഥലുബ്ധസ്യ നിേബാധ േമ ഽദ്യ; േയ മ ിേണാ ധാർതരാ സ്യ സൂത
ദുഃശാസനഃ ശകുനിഃ സൂതപുേ ാ; ഗാവൽഗേണ പശ്യ സംേമാഹം അസ്യ
18 േസാ ഽഹം ന പശ്യാമി പരീക്ഷമാണഃ; കഥം സ്വസ്തി സ്യാത് കുരുസൃഞ്ജയാ 
നാം
ആൈത്തശ്വേര്യാ ധൃതരാ ഃ പേരഭ്യഃ; ാജിേത വിദുേര ദീർഘദൃഷ്ടൗ
19 ആശംസേത ൈവ ധൃതരാ ഃ സപുേ ാ; മഹാരാജ്യം അസപത്നം പൃഥിവ്യാം
തസ്മിഞ് ശമഃ േകവലം േനാപലേഭ്യാ; അത്യാസന്നം മദ്ഗതം മന്യേത ഽർഥം
20 യത് തത് കർേണാ മന്യേത പാരണീയം; യുേദ്ധ ഗൃഹീതായുധം അർജുേനന
ആസംശ് ച യുദ്ധാനി പുരാ മഹാന്തി; കഥം കർേണാ നാഭവദ് ദ്വീപ ഏഷാം
21 കർണശ് ച ജാനാതി സുേയാധനശ് ച; േ ാണശ് ച ജാനാതി പിതാമഹശ്
ച
അേന്യ ച േയ കുരവസ് ത സന്തി; യഥാർജുനാൻ നാസ്ത്യ് അപേരാ ധനുർധരഃ
22 ജാനന്ത്യ് ഏേത കുരവഃ സർവ ഏവ; േയ ചാപ്യ് അേന്യ ഭൂമിപാലാഃ സേമതാഃ
ദുേര്യാധനം ചാപരാേധ ചരന്തം; അരിന്ദേമ ഫൽഗുേന ഽവിദ്യമാേന
23 േതനാർഥ ബദ്ധം മന്യേത ധാർതരാ ഃ; ശക്യം ഹർതും പാണ്ഡവാനാം
മമത്വം
കിരീടിനാ താലമാ ായുേധന; തദ് േവദിനാ സംയുഗം ത ഗത്വാ
24 ഗാണ്ഡീവവിസ്ഫാരിത ശബ്ദം ആജാവ്; അശൃണ്വാനാ ഘാർതരാ ാ ിയേന്ത

ദ്ധസ്യ േചദ് ഭീമേസനസ്യ േവഗാത്; സുേയാധേനാ മന്യേത സിദ്ധം അർഥം
25 ഇേ ാ ഽപ്യ് ഏതൻ േനാത്സേഹത് താത ഹർതും; ഐശ്വര്യം േനാ ജീവതി
ഭീമേസേന
ധനഞ്ജേയ നകുേല ൈചവ സൂത; തഥാ വീേര സഹേദേവ മദീേയ
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26 സ േചദ് ഏതാം തിപേദ്യത ബുദ്ധിം; വൃേദ്ധാ രാജാ സഹ പുേ ണ സൂത
ഏവം രേണ പാണ്ഡവ േകാപദഗ്ധാ; ന നേശ്യയുഃ സഞ്ജയ ധാർതരാ ാഃ
27 ജാനാസി ത്വം േ ശം അസ്മാസു വൃത്തം; ത്വാം പൂജയൻ സഞ്ജയാഹം
ക്ഷേമയം
യച് ചാസ്മാകം കൗരൈവർ ഭൂതപൂർവം; യാ േനാ വൃത്തിർ ധാർതരാേ
തദാസീത്
28 അദ്യാപി തത് ത തൈഥവ വർതതാം; ശാന്തിം ഗമിഷ്യാമി യഥാ ത്വം
ആത്ഥ
ഇ േസ്ഥ ഭവതു മൈമവ രാജ്യം; സുേയാധേനാ യച്ഛതു ഭാരതാ ്യഃ

https://thalilakkam.in/
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അധ്യായം 27

1 [സ്]
ധർേമ നിത്യാ പാണ്ഡവ േത വിേചഷ്ടാ; േലാേക താ ദൃശ്യേത ചാപി പാർഥ
മഹാ ാവം ജീവിതം ചാപ്യ് അനിത്യം; സമ്പശ്യ ത്വം പാണ്ഡവ മാ വിനീനശഃ
2 ന േചദ് ഭാഗം കുരേവാ ഽന്യ യുദ്ധാത്; യച്ഛേന്ത തുഭ്യം അജാതശേ ാ
ൈഭക്ഷ ചര്യാം അന്ധകവൃഷ്ണിരാേജ്യ; േ േയാ മേന്യ ന തു യുേദ്ധന രാജ്യം
3 അൽപകാലം ജീവിതം യൻ മനുേഷ്യ; മഹാ ാവം നിത്യദുഃഖം ചലം ച
ഭൂയശ് ച തദ് വയേസാ നാനുരൂപം; തസ്മാത് പാപം പാണ്ഡവ മാ സാർഷീഃ
4 കാമാ മനുഷ്യം സജന്ത ഏവ; ധർമസ്യ േയ വിധ്ന മൂലം നേര
പൂർവം നരസ് താൻ ധൃതിമാൻ വിനിഘ്നംൽ; േലാേക ശംസാം ലഭേത
ഽനവദ്യാം
5 നിബന്ധനീ ഹ്യ് അർഥതൃേഷ്ണഹ പാർഥ; താം ഏഷേതാ ബാധ്യേത ധർമ
ഏവ
ധർമം തു യഃ വൃണീേത സ ബുദ്ധഃ; കാേമ ഗൃേദ്ധാ ഹീയേത ഽർഥാനുേരാധാത്
6 ധർമം കൃത്വാ കർമണാം താത മുഖ്യം; മഹാ താപഃ സവിേതവ ഭാതി
ഹാേനന ധർമസ്യ മഹീം അപീമാം; ലബ്ധ്വാ നരഃ സീദതി പാപബുദ്ധിഃ
7 േവേദാ ഽധീതശ് ചരിതം ഹ്മചര്യം; യൈജ്ഞർ ഇഷ്ടം ാഹ്മേണഭ്യശ് ച
ദത്തം
പരം സ്ഥാനം മന്യമാേനന ഭൂയ; ആത്മാ ദേത്താ വർഷപൂഗം സുേഖഭ്യഃ
8 സുഖ ിേയ േസവമാേനാ ഽതിേവലം; േയാഗാഭ്യാേസ േയാ ന കേരാതി കർമ
വിത്തക്ഷേയ ഹീനസുേഖാ ഽതിേവലം; ദുഃഖം േശേത കാമേവഗ ണുന്നഃ
9 ഏവം പുനർ അർഥചര്യാ സേക്താ; ഹിത്വാ ധർമം യഃ കേരാത്യ് അധർമം
അ ദ്ദധത് പരേലാകായ മൂേഢാ; ഹിത്വാ േദഹം തപ്യേത േ ത്യ മന്ദഃ
10 ന കർമണാം വി ണാേശാ ഽസ്യ് അമു ; പുണ്യാനാം വാപ്യ് അഥ വാ
പാപകാനാം
പൂർവം കർതുർ ഗച്ഛതി പുണ്യപാപം; പശ്ചാത് ത്വ് ഏതദ് അനുയാത്യ് ഏവ
കർതാ
11 ന്യാേയാേപതം ാഹ്മേണേഭ്യാ യദന്നം; ദ്ധാ പൂതം ഗന്ധരേസാപപന്നം
അന്വാഹാേര്യഷൂത്തമ ദക്ഷിേണഷു; തഥാരൂപം കർമ വിഖ്യായേത േത
12 ഇഹ േക്ഷേ ിയേത പാർഥ കാര്യം; ന ൈവ കിം ചിദ് വിദ്യേത േ ത്യ
കാര്യം
കൃതം ത്വയാ പാരേലാക്യം ച കാര്യം; പുണ്യം മഹത് സദ്ഭിർ അനു ശസ്തം
13 ജഹാതി മൃത ം ച ജരാം ഭയം ച; ന ത്പിപാേസ മനസശ് ചാ ിയാണി
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ന കർതവ്യം വിദ്യേത ത കിം ചിദ്; അന്യ വാ ഇ ിയ ീണനാർഥാത്
14 ഏവംരൂപം കർമഫലം നേര ; മാ ാവതാ ഹൃദയസ്യ ിേയണ
സേ ാധജം പാണ്ഡവ ഹർഷജം ച; േലാകാവ് ഉഭൗ മാ ഹാസീശ് ചിരായ
15 അന്തം ഗത്വാ കർമണാം യാ ശംസാ; സത്യം ദമശ് ചാർജവം ആനൃശംസ്യം
അശ്വേമേധാ രാജസൂയസ് തേഥഷ്ടഃ; പാപസ്യാന്തം കർമേണാ മാ പുനർ ഗാഃ
16 തച് േചദ് ഏവം േദശരൂേപണ പാർഥാഃ; കരിഷ്യധ്വം കർമ പാപം ചിരായ
നിവസധ്വം വർഷപൂഗാൻ വേനഷു; ദുഃഖം വാസം പാണ്ഡവാ ധർമേഹേതാഃ
17 അ േജ്യ േയാജയിത്വാ പുരസ്താദ്; ആത്മാധീനം യദ് ബലം േത തദാസീത്
നിത്യം പാഞ്ചാലാഃ സചിവാസ് തേവേമ; ജനാർദേനാ യുയുധാനശ് ച വീരഃ
18 മേത്സ്യാ രാജാ രുക്മരഥഃ സപു ഃ; ഹാരിഭിഃ സഹ പുൈ ർ വിരാടഃ
രാജാനശ് ച േയ വിജിതാഃ പുരസ്താത്; ത്വാം ഏവ േത സം േയയുഃ സമസ്താഃ
19 മഹാസഹായഃ തപൻ ബലസ്ഥഃ; പുര േതാ വാസുേദവാർജുനാഭ്യാം
വരാൻ ഹനിഷ്യൻ ദ്വിഷേതാ രംഗമേധ്യ; വ്യേനഷ്യഥാ ധാർതരാ സ്യ ദർപം
20 ബലം കസ്മാദ് വർഹയിത്വാ പരസ്യ; നിജാൻ കസ്മാത് കർശയിത്വാ
സഹായാൻ
നിരുഷ്യ കസ്മാദ് വർഷപൂഗാൻ വേനഷു; യുയുത്സേസ പാണ്ഡവ ഹീനകാലം
21 അ േജ്ഞാ വാ പാണ്ഡവ യുധ്യമാേനാ; അധർമേജ്ഞാ വാ ഭൂതിപഥാദ്
വ്യൈപതി

ജ്ഞാവാൻ വാ ബുധ്യമാേനാ ഽപി ധർമം; സംരംഭാദ് വാ േസാ ഽപി ഭൂേതർ
അൈപതി
22 നാധർേമ േത ധീയേത പാർഥ ബുദ്ധിർ; ന സംരംഭാത് കർമ ചകർഥ പാപം
അദ്ധാ കിം തത് കാരണം യസ്യ േഹേതാഃ; ജ്ഞാ വിരുദ്ധം കർമ ചികീർഷ 
സീദം
23 അവ്യാധിജം കടുകം ശീർഷ േരാഗം; യേശാ മുഷം പാപഫേലാദയം ച
സതാം േപയം യൻ ന പിബന്ത്യ് അസേന്താ; മന ം മഹാരാജ പിബ ശാമ്യ
24 പാപാനുബന്ധം േകാ നു തം കാമേയത; ക്ഷൈമവ േത ജ്യായസീ േനാത
േഭാഗാഃ
യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഹതഃ സ്യാദ്; യ േ ാണഃ സഹ പുേ ാ ഹതഃ സ്യാത്
25 കൃപഃ ശല്യഃ സൗമദത്തിർ വികർേണാ; വിവിംശതിഃ കർണദുേര്യാധനൗ ച
ഏതാൻ ഹത്വാ കീേദശം തത് സുഖം സ്യാദ്; യദ് വിേന്ദഥാസ് തദ് അനു ഹി
പാർഥ
26 ലബ്ധ്വാപീമാം പൃഥിവീം സാഗരാന്താം; ജരാമൃത ൈനവ ഹി ത്വം ജഹ്യാഃ

ിയാ ിേയ സുഖദുഃേഖ ച രാജന്ന്; ഏവം വിദ്വാൻ ൈനവ യുദ്ധം കുരുഷ്വ
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27 അമാത്യാനാം യദി കാമസ്യ േഹേതാർ; ഏവം യുക്തം കർമ ചികീർഷസി
ത്വം
അപാ േമഃ സ ദായ സ്വം ഏേഭ്യാ; മാ ഗാസ് ത്വം വാ േദവ യാനാത് പേഥാ
ഽദ്യ
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അധ്യായം 28

1 [യ്]
അസംശയം സഞ്ജയ സത്യം ഏതദ്; ധർേമാ വരഃ കർമണാം യത് ത്വം ആത്ഥ
ജ്ഞാത്വാ തു മാം സഞ്ജയ ഗർഹേയസ് ത്വം; യദി ധർമം യദ്യ് അധർമം ചരാമി
2 യ ാധർേമാ ധർമരൂപാണി ബി ദ്; ധർമഃ കൃേത്സ്നാ ദൃശ്യേത ഽധർമരൂപഃ
തഥാ ധർേമാ ധാരയൻ ധർമരൂപം; വിദ്വാംസസ് തം സ പശ്യന്തി ബുദ്ധ്യാ
3 ഏവം ഏതാവ് ആപദി ലിംഗം ഏതദ്; ധർമാധർമൗ വൃത്തി നിത്യൗ ഭേജതാം
ആദ്യം ലിംഗം യസ്യ തസ്യ മാണം; ആപദ് ധർമം സഞ്ജയ തം നിേബാധ
4 ലുപ്തായാം തു കൃതൗ േയന കർമ; നിഷ്പാദേയത് തത്പരീേപ്സദ് വിഹീനഃ

കൃതിസ്ഥശ് ചാപദി വർതമാന; ഉഭൗ ഗർഹ്യൗ ഭവതഃ സഞ്ജൈയതൗ
5 അവിേലാപം ഇച്ഛതാം ാഹ്മണാനാം; ായശ്ചിത്തം വിഹിതം യദ് വിധാ 

ാ
ആപദ്യ് അഥാകർമസു വർതമാനാൻ; വികർമസ്ഥാൻ സഞ്ജയ ഗർഹേയത
6 മനീഷിണാം തത്ത്വവിച് േഛദനായ; വിധീയേത സ വൃത്തിഃ സൈദവ
അ ാഹ്മണാഃ സന്തി തു േയ ന ൈവദ്യാഃ; സർേവാേച്ഛദം സാധു മേന്യത േതഭ്യഃ
7 തദർഥാ നഃ പിതേരാ േയ ച പൂർേവ; പിതാമഹാ േയ ച േതഭ്യഃ പേര ഽേന്യ

ൈജ്ഞഷിേണാ യ ച ഹി കർമ ച ർ; നാസ്ത്യ് അന്തേതാ നാസ്തി നാസ്തീതി
മേന്യ
8 യത് കിം ചിദ് ഏതദ് വിത്തം അസ്യാം പൃഥിവ്യാം; യദ് േദവാനാം ിദശാ 
നാം പര

ാജാപത്യം ിദിവം ഹ്മേലാകം; നാധർമതഃ സഞ്ജയ കാമേയ തത്
9 ധർേമശ്വരഃ കുശേലാ നീതിമാംശ് ചാപ്യ്; ഉപാസിതാ ാഹ്മണാനാം മനീഷീ
നാനാവിധാംശ് ൈചവ മഹാബലാംശ് ച; രാജന്യ േഭാജനാൻ അനുശാസ്തി
കൃഷ്ണഃ
10 യദി ഹ്യ് അഹം വിസൃജൻ സ്യാം അഗർേഹ്യാ; യുധ്യമാേനാ യദി ജഹ്യാം
സ്വധർമം
മഹായശാഃ േകശവസ് തദ് വീതു; വാസുേദവസ് തൂഭേയാർ അർഥകാമഃ
11 ൈശേനയാ ഹി ൈച കാശ് ചാന്ധകാശ് ച; വാർേഷ്ണയ േഭാജാഃ കൗകുരാഃ
സൃഞ്ജയാശ് ച
ഉപാസീനാ വാസുേദവസ്യ ബുദ്ധിം; നിഗൃഹ്യ ശ ൻ സുഹൃേദാ നന്ദയന്തി
12 വൃഷ്ണ്യന്ധകാ ഹ്യ് ഉ േസനാദേയാ ൈവ; കൃഷ്ണ ണീതാഃ സർൈവേവ
കൽപാഃ
മനസ്വിനഃ സത്യപരാ മാശ് ച; മഹാബലാ യാദവാ േഭാഗവന്തഃ
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13 കാേശ്യാ ബ ഃ ിയം ഉത്തമാം ഗേതാ; ലബ്ധ്വാ കൃത്ണം ാതരം ഈശിതാ 
രം
യൈസ്മ കാമാൻ വർഷതി വാസുേദേവാ; ീഷ്മാത്യേയ േമഘ ഇവ ജാഭ്യഃ
14 ഈദൃേശാ ഽയം േകശവസ് താത ഭൂേയാ; വിദ്േമാ ഹ്യ് ഏനം കർമണാം
നിശ്ചയജ്ഞം

ിയശ് ച നഃ സാധുതമശ് ച കൃേഷ്ണാ; നാതി േമ വചനം േകശവസ്യ
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അധ്യായം 29

1 [വ്]
അവിനാശം സഞ്ജയ പാണ്ഡവാനാം; ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ഭൂതിം ഏഷാം ിയം ച
തഥാ രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ സൂത; സദാശംേസ ബഹുപു സ്യ വൃദ്ധിം
2 കാേമാ ഹി േമ സഞ്ജയ നിത്യം ഏവ; നാന്യദ് യാം താൻ തി ശാമ്യേത 
തി
രാജ്ഞശ് ച ഹി ിയം ഏതച് ഛൃേണാമി; മേന്യ ൈചതത് പാണ്ഡവാനാം
സമർഥം
3 സുദുഷ്കരശ് ചാ ശേമാ ഹി നൂനം; ദർശിതഃ സഞ്ജയ പാണ്ഡേവന
യസ്മിൻ ഗൃേദ്ധാ ധൃതരാ ഃ സപു ഃ; കസ്മാദ് ഏഷാം കലേഹാ നാ മൂർേച്ഛത്
4 തത്ത്വം ധർമം വിചരൻ സഞ്ജേയഹ; മത്തശ് ച ജാനാസി യുധിഷ്ഠിരാച് ച
അേഥാ കസ്മാത് സഞ്ജയ പാണ്ഡവസ്യ; ഉത്സാഹിനഃ പൂരയതഃ സ്വകർമ
യഥാഖ്യാതം ആവസതഃ കുടുംബം; പുരാകൽപാത് സാധു വിേലാപം ആത്ഥ
5 അസ്മിൻ വിധൗ വർതമാേന യഥാവദ്; ഉച്ചാവചാ മതേയാ ാഹ്മണാനാം
കർമണാഹുഃ സിദ്ദിം ഏേക പര ; ഹിത്വാ കർമ വിദ്യയാ സിദ്ധിം ഏേക
നാഭുഞ്ജാേനാ ഭക്ഷ്യേഭാജ്യസ്യ തൃേപ്യദ്; വിദ്വാൻ അപീഹ വിദിതം ാഹ്മണാ 
നാം
6 യാ ൈവ വിദ്യാഃ സാധയന്തീഹ കർമ; താസാം ഫലം വിദ്യേത േനതരാസാം
തേ ഹ ൈവ ദൃഷ്ടഫലം തു കർമ; പീേത്വാദകം ശാമ്യതി തൃഷ്ണയാർതഃ
7 േസാ ഽയം വിധിർ വിഹിതഃ കർമൈണവ; തദ് വർതേത സഞ്ജയ ത കർമ
ത േയാ ഽന്യത് കർമണഃ സാധു മേന്യൻ; േമാഘം തസ്യ ലപിതം ദുർബലസ്യ
8 കർമണാമീ ഭാന്തി േദവാഃ പര ; കർമൈണേവഹ വേത മാതരിശ്വാ
അേഹാരാേ വിദധത് കർമൈണവ; അത ിേതാ നിത്യം ഉേദതി സൂര്യഃ
9 മാസാർധ മാദാൻ അഥ നക്ഷ േയാഗാൻ; അത ിതശ് ച മാ അഭ ൈപതി
അത ിേതാ ദഹേത ജാതേവദാഃ; സമിധ്യമാനഃ കർമ കുർവൻ ജാഭ്യഃ
10 അത ിതാ ഭാരം ഇമം മഹാന്തം; ബിഭർതി േദവീ പൃഥിവീ ബേലന
അത ിതാഃ ശീ ം അേപാ വഹന്തി; സന്തർപയന്ത്യഃ സർവഭൂതാനി നദ്യഃ
11 അത ിേതാ വർഷതി ഭൂരി േതജാഃ; സംനാദയന്ന് അന്തരിക്ഷം ദിവം ച
അത ിേതാ ഹ്മചര്യം ചചാര; േ ഷ്ഠത്വം ഇച്ഛൻ ബലഭിദ് േദവതാനാം
12 ഹിത്വാ സുഖം മനസശ് ച ിയാണി; േതന ശ ഃ കർമണാ ൈ ഷ്ഠ്യം ആപ
സത്യം ധർമപാലയന്ന് അ മേത്താ; ദമം തിതിക്ഷാം സമതാം ിയം ച
ഏതാനി സർവാണ്യ് ഉപേസവമാേനാ; േദവരാജ്യം മഘവാൻ ാപ മുഖ്യം
13 ബൃഹ തിർ ഹ്മചര്യം ചചാര; സമാഹിതഃ സംശിതാത്മാ യഥാവത്
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ഹിത്വാ സുഖം തിരുേധ്യ ിയാണി; േതന േദവാനാം അഗമദ് ഗൗരവം സഃ
14 നക്ഷ ാണി കർമണാമു ഭാന്തി; രു ാദിത്യാ വസേവാ ഽഥാപി വിേശ്വ
യേമാ രാജാ ൈവ വണഃ കുേബേരാ; ഗന്ധർവയക്ഷാപ്സരസശ് ച ശു ാഃ

ഹ്മചര്യം േവദവിദ് യാഃ ിയാശ് ച; നിേഷവമാണാ മുനേയാ ഽമു ഭാന്തി
15 ജാനന്ന് ഇമം സർവേലാകസ്യ ധർമം; ാഹ്മണാനാം ക്ഷ ിയാണാം
വിശാം ച
സ കസ്മാത് ത്വം ജാനതാം ജ്ഞാനവാൻ സൻ; വ്യായച്ഛേസ സഞ്ജയ കൗരവാർ 
േഥ
16 ആമ്നാേയഷു നിത്യസംേയാഗം അസ്യ; തഥാശ്വേമേധ രാജസൂേയ ച വിദ്ധി
സ ജ്യേത ധനുഷാ വർമണാ ച; ഹസ്ത ാൈണ രഥശൈ ശ് ച ഭൂയഃ
17 േത േചദ് ഇേമ കൗരവാണാം ഉപായം; അധിഗേച്ഛയുർ അവേധൈനവ
പാർഥാഃ
ധർമ ാണം പുണ്യം ഏഷാം കൃതം സ്യാദ്; ആേര്യ വൃേ ഭീമേസനം നിഗൃഹ്യ
18 േത േചത് പിേ ്യ കർമണി വർതമാനാ; ആപേദ്യരൻ ദിഷ്ട വേശന മൃത ം
യഥാശക്ത്യാ പൂരയന്തഃ സ്വകർമ; തദ് അപ്യ് ഏഷാം നിധനം സ്യാത് ശസ്തം
19 ഉതാേഹാ ത്വം മന്യേസ സർവം ഏവ; രാജ്ഞാം യുേദ്ധ വർതേത ധർമത ം
അയുേദ്ധ വാ വർതേത ധർമത ം; തൈഥവ േത വാചം ഇമാം ശൃേണാമി
20 ചാതുർവർണ്യസ്യ ഥമം വിഭാഗം; അേവക്ഷ്യ ത്വം സഞ്ജയ സ്വം ച കർമ
നിശമ്യാേഥാ പാണ്ഡവാനാം സ്വകർമ; ശംസ വാ നിന്ദ വാ യാ മതിസ് േത
21 അധീയീത ാഹ്മേണാ ഽേഥാ യേജത; ദദ്യാദ് ഇയാത് തീർഥമുഖ്യാനി
ൈചവ
അധ്യാപേയദ് യാജേയച് ചാപി യാജ്യാൻ; തി ഹാൻ വാ വിദിതാൻ

തീേച്ഛത്
22 തഥാ രാജേന്യാ രക്ഷണം ൈവ ജാനാം; കൃത്വാ ധർേമണാ മേത്താ ഽഥ
ദത്ത്വാ
യൈജ്ഞർ ഇഷ്ട്വാ സർവേവദാൻ അധീത്യ; ദാരാൻ കൃത്വാ പുണ്യകൃദ് ആവേസ 
ദ് ഗൃഹാൻ
23 ൈവേശ്യാ ഽധീത്യ കൃഷിേഗാരക്ഷ പുൈണ്യർ; വിത്തം ചിന്വൻ പാലയന്ന്
അ മത്തഃ

ിയം കുർവൻ ാഹ്മണക്ഷ ിയാണാം; ധർമശീലഃ പുണ്യകൃദ് ആവേസദ്
ഗൃഹാൻ
24 പരിചര്യാ വന്ദനം ാഹ്മണാനാം; നാധീയീത തിഷിേദ്ധാ ഽസ്യ യജ്ഞഃ
നിേത്യാത്ഥിേതാ ഭൂതേയ ഽത ിതഃ സ്യാദ്; ഏഷ തഃ ശൂ ധർമഃ പുരാണഃ
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25 ഏതാൻ രാജാ പാലയന്ന് അ മേത്താ; നിേയാജയൻ സർവവർണാൻ
സ്വധർേമ
അകാമാത്മാ സമവൃത്തിഃ ജാസു; നാധാർമികാൻ അനുരുേധ്യത കാമാൻ
26 േ യാംസ് തസ്മാദ് യദി വിേദ്യത കശ് ചിദ്; അഭിജ്ഞാതഃ സർവധർേമാപ 
പന്നഃ
സ തം ദുഷ്ടം അനുശിഷ്യാത് ജാനൻ; ന േചദ് ഗൃേധ്യദ് ഇതി തസ്മിൻ ന സാധു
27 യദാ ഗൃേധ്യത് പരഭൂമിം നൃശംേസാ; വിധി േകാപാദ് ബലം ആദദാനഃ
അേതാ രാജ്ഞാം ഭവിതാ യുദ്ധം ഏതത്; ത ജാതം വർമ ശ ം ധനുശ് ച
ഇേ േണദം ദസ വധായ കർമ; ഉത്പാദിതം വർമ ശ ം ധനുശ് ച
28 േസ്തേനാ ഹേരദ് യ ധനം ഹ്യ് അദൃഷ്ടഃ; സഹ്യ വാ യ ഹേരത ദൃഷ്ടഃ
ഉഭൗ ഗർഹ്യൗ ഭവതഃ സഞ്ജൈയതൗ; കിം ൈവ പൃഥക് ത്വം ധൃതരാ സ്യ
പുേ
േയാ ഽയം േലാഭാൻ മന്യേത ധർമം ഏതം; യം ഇച്ഛേത മനുവശാനുഗാമീ
29 ഭാഗഃ പുനഃ പാണ്ഡവാനാം നിവിഷ്ടസ്; തം േനാ ഽകസ്മാദ് ആദദീരൻ പേര
ൈവ
അസ്മിൻ പേദ യുദ്യതാം േനാ വേധാ ഽപി; ഘ്യഃ പി ്യഃ പരരാജ്യാദ് വിശിഷ്ടഃ
ഏതാൻ ധർമാൻ കൗരവാണാം പുരാണാൻ; ആചക്ഷീഥാഃ സഞ്ജയ രാജ്യമേധ്യ
30 േയ േത മന്ദാ മൃത വശാഭിപന്നാഃ; സമാനീതാ ധാർതരാേ ണ മൂഢാഃ
ഇദം പുനഃ കർമ പാപീയ ഏവ; സഭാമേധ്യ പശ്യ വൃത്തം കുരൂണാം
31 ിയാം ഭാര്യാം ൗപദീം പാണ്ഡവാനാം; യശസ്വിനീം ശീലവൃേത്താപപ 
ന്നാം
യദ് ഉേപക്ഷന്ത കുരേവാ ഭീഷ്മ മുഖ്യാഃ; കാമാനുേഗേനാപരുദ്ധാം രുദന്തീം
32 തം േചത് തദാ േത സ കുമാര വൃദ്ധാ; അവാരയിഷ്യൻ കുരവഃ സേമതാഃ
മമ ിയം ധൃതരാേ ാ ഽകരിഷ്യത്; പു ാണാം ച കൃതം അസ്യാഭവിഷ്യത്
33 ദുഃശാസനഃ ാതിേലാമ്യാൻ നിനായ; സഭാമേധ്യ ശ്വശുരാണാം ച കൃഷ്ണാം
സാ ത നീതാ കരുണാന്യ് അേവാചൻ; നാന്യം ക്ഷ ർ നാഥം അദൃഷ്ടകം
ചിത്
34 കാർപണ്യാദ് ഏവ സഹിതാസ് ത രാേജ്ഞാ; നാശ വൻ തിവ ം
സഭായാം
ഏകഃ ക്ഷത്താ ധർമ്യം അർഥം വാേണാ; ധർമം ബുദ്ധ്വാ ത വാചാൽപ
ബുദ്ധിം
35 അനുക്ത്വാ ത്വം ധർമം ഏവം സഭായാം; അേഥച്ഛേസ പാണ്ഡവേസ്യാപേദ ം
കൃഷ്ണാ ത്വ് ഏതത് കർമ ചകാര ശുദ്ധം; സുദുഷ്കരം തദ് ധി സഭാം സേമത്യ
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േയന കൃ ാത് പാണ്ഡവാൻ ഉജ്ജഹാര; തഥാത്മാനം നൗർ ഇവ സാഗരൗഘാത്
36 യ ാ വീത് സൂതപു ഃ സഭായാം; കൃഷ്ണാം സ്ഥിതാം ശ്വശുരാണാം സമീേപ
ന േത ഗതിർ വിദ്യേത യാജ്ഞേസനി; പേദ്യദാനീം ധാർതരാ സ്യ േവശ്മ
പരാജിതാസ് േത പതേയാ ന സന്തി; പതിം ചാന്യം ഭാമിനി ത്വം വൃണീഷ്വ
37 േയാ ബീഭേത്സാർ ഹൃദേയ ൗഢ ആസീദ്; അസ്ഥി ച്ഛിൻ മർമഘാതീ
സുേഘാരഃ
കർണാച്ഛേരാ വാന്മയസ് തിഗ്മേതജാഃ; തിഷ്ഠിേതാ ഹൃദേയ ഫൽഗുനസ്യ
38 കൃഷ്ണാജിനാനി പരിധിത് സമാനാൻ; ദുഃശാസനഃ കടുകാന്യ് അഭ്യഭാഷത്
ഏേത സർേവ ഷണ്ഢതിലാ വിനഷ്ടാഃ; ക്ഷയം ഗതാ നരകം ദീർഘകാലം
39 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ നികൃത്യാ; യദ് അ വീദ് ദ തകാേല സ പാർഥാൻ
പരാജിേതാ നകുലഃ കിം തവാസ്തി; കൃഷ്ണയാ ത്വം ദീവ്യ ൈവ യാജ്ഞേസന്യാ
40 ജാനാസി ത്വം സഞ്ജയ സർവം ഏതദ്; ദ േത ഽവാച്യം വാക്യം ഏവം
യേഥാക്തം
സ്വയം ത്വ് അഹം ാർഥേയ ത ഗ ം; സമാധാതും കാര്യം ഏതദ് വിപന്നം
41 അഹാപയിത്വാ യദി പാണ്ഡവാർഥം; ശമം കുരൂണാം അഥ േചച് ചേരയം
പുണ്യം ച േമ സ്യാച് ചരിതം മേഹാദയം; മുേച്യരംശ് ച കുരേവാ മൃത പാശാത്
42 അപി വാചം ഭാഷമാണസ്യ കാവ്യാം; ധർമാരാമാം അർഥവതീം അഹിം 

ാം
അേവേക്ഷരൻ ധാർതരാ ാഃ സമക്ഷം; മാം ച ാപ്തം കുരവഃ പൂജേയയുഃ
43 അേതാ ഽന്യഥാ രഥിനാ ഫൽഗുേനന; ഭീേമന ൈചവാഹവ ദംശിേതന
പരാസിക്താൻ ധാർതരാ ാംസ് തു വിദ്ധി; ദഹ്യമാനാൻ കർമണാ േസ്വന
മന്ദാൻ
44 പരാജിതാൻ പാണ്ഡേവയാംസ് തു വാേചാ; രൗ രൂപാ ഭാഷേത ധാർതരാ 

ഃ
ഗദാഹേസ്താ ഭീമേസേനാ ഽ മേത്താ; ദുേര്യാധനം സ്മാരയിത്വാ ഹി കാേല
45 സുേയാധേനാ മന മേയാ മഹാ മഃ; ന്ധഃ കർണഃ ശകുനിസ് തസ്യ ശാഖാഃ
ദുഃശാസനഃ പുഷ്പഫേല സമൃേദ്ധ; മൂലം രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽമനീഷീ
46 യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമമേയാ മഹാ മഃ; േന്ധാ ഽർജുേനാ ഭീമേസേനാ ഽസ്യ
ശാഖാഃ
മാ ീപു ൗ പുഷ്പഫേല സമൃേദ്ധ; മൂലം ത്വ് അഹം ഹ്മ ച ാഹ്മണാശ് ച
47 വനം രാജാ ധൃതരാ ഃ സപുേ ാ; വ്യാ ാ വേന സഞ്ജയ പാണ്ഡേവയാഃ
മാ വനം ഛിന്ധി സ വ്യാ ം മാ വ്യാ ാൻ നീനേശാ വനാത്
48 നിർവേനാ വധ്യേത വ്യാേ ാ നിർവ്യാ ം ഛിദ്യേത വനം
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തസ്മാദ് വ്യാേ ാ വനം രേക്ഷദ് വനം വ്യാ ം ച പാലേയത്
49 ലതാ ധർമാ ധാർതരാ ാഃ ശാലാഃ സഞ്ജയ പാണ്ഡവാഃ
ന ലതാ വർധേത ജാതു അനാ ിത്യ മഹാ മം
50 സ്ഥിതാഃ ശു ഷിതും പാർഥാഃ സ്ഥിതാ േയാ ം അരിന്ദമാഃ
യത്കൃത്യം ധൃതരാ സ്യ തത് കേരാതു നരാധിപഃ
51 സ്ഥിതാഃ ശേമ മഹാത്മാനഃ പാണ്ഡവാ ധർമചാരിണഃ
േയാധാഃ സമൃദ്ധാസ് തദ് വിദ്വൻ നാചക്ഷീഥാ യഥാതഥം
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അധ്യായം 30

1 [സ്]
ആമ േയ ത്വാ നരേദവ േദവ; ഗച്ഛാമ്യ് അഹം പാണ്ഡവ സ്വസ്തി േത ഽ
കച് ചിൻ ന വാചാ വൃജിനം ഹി കിം ചിദ്; ഉച്ചാരിതം േമ മനേസാ ഽഭിഷംഗാത്
2 ജനാർദനം ഭീമേസനാർജുനൗ ച; മാ ീ സുതൗ സാത്യകിം േചകിതാനം
ആമ ്യ ഗച്ഛാമി ശിവം സുഖം വഃ; സൗേമ്യന മാം പശ്യത ച ഷാ നൃപാഃ
3 അനുജ്ഞാതഃ സഞ്ജയ സ്വസ്തി ഗച്ഛ; ന േനാ ഽകാർഷീർ അ ിയം ജാതു കിം
ചിത്
വിദ്മശ് ച ത്വാ േത ച വയം ച സർേവ; ശുദ്ധാത്മാനം മധ്യഗതം സഭസ്ഥം
4 ആേപ്താ ദൂതഃ സഞ്ജയ സു ിേയാ ഽസി; കല്യാണ വാക് ശീലവാൻ ദൃഷ്ടിമാംശ്
ച
ന മുേഹ്യസ് ത്വം സഞ്ജയ ജാതു മത്യാ; ന ച േധ്യർ ഉച്യമാേനാ ഽപി തഥ്യം
5 ന മർമഗാം ജാതു വക്താസി രൂക്ഷാം; േനാപ തിം കടുകാം േനാത ശുക്താം
ധർമാരാമാം അർഥവതീം അഹിം ാം; ഏതാം വാചം തവ ജാനാമി സൂത
6 ത്വം ഏവ നഃ ിയതേമാ ഽസി ദൂത; ഇഹാഗേച്ഛദ് വിദുേരാ വാ ദ്വിതീയഃ
അഭീക്ഷ്ണദൃേഷ്ടാ ഽസി പുരാ ഹി നസ് ത്വം; ധനഞ്ജയസ്യാത്മ സമഃ സഖാസി
7 ഇേതാ ഗത്വാ സഞ്ജയ ക്ഷി ം ഏവ; ഉപാതിേഷ്ഠഥാ ാഹ്മണാൻ േയ തദ്
അർഹാഃ
വിശുദ്ധവീര്യാംശ് ചരേണാപപന്നാൻ; കുേല ജാതാൻ സർവധർേമാപപന്നാൻ
8 സ്വാധ്യായിേനാ ാഹ്മണാ ഭിക്ഷവശ് ച; തപസ്വിേനാ േയ ച നിത്യാ
വേനഷു
അഭിവാദ്യാ ൈവ മദ്വചേനന വൃദ്ധാസ്; തേഥതേരഷാം കുശലം വേദഥാഃ
9 പുേരാഹിതം ധൃതരാ സ്യ രാജ്ഞ; ആചാര്യാശ് ച ഋത്വിേജാ േയ ച തസ്യ
ൈതശ് ച ത്വം താത സഹിൈതർ യഥാർഹം; സംഗേച്ഛഥാഃ കുശേലൈനവ
സൂത
10 ആചാര്യ ഇേഷ്ടാ ഽനപേഗാ വിേധേയാ; േവദാൻ ഈപ്സൻ ഹ്മചര്യം ചചാര
േയാ ഽ ം ചതുഷ്പാത് പുനർ ഏവ ചേ ; േ ാണഃ സേന്നാ ഽഭിവാേദ്യാ
യഥാർഹം
11 അധീത വിദ്യശ് ചരേണാപപേന്നാ; േയാ ഽ ം ചതുഷ്പാത് പുനർ ഏവ ചേ
ഗന്ധർവപു തിമം തരസ്വിനം; തം അശ്വത്ഥാമാനം കുശലം സ്മ പൃേച്ഛഃ
12 ശാരദ്വതസ്യാവസഥം സ്മ ഗത്വാ; മഹാരഥസ്യാ വിദാം വരസ്യ
ത്വം മാം അഭീക്ഷ്ണം പരികീർതയൻ ൈവ; കൃപസ്യ പാദൗ സഞ്ജയ പാണിനാ

േശഃ
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13 യസ്മിഞ് ശൗര്യം ആനൃശംസ്യം തപശ് ച; ജ്ഞാ ശീലം തിസേത്ത്വ
ധൃതിശ് ച
പാദൗ ഗൃഹീത്വാ കുരുസത്തമസ്യ; ഭീഷ്മസ്യ മാം ത നിേവദേയഥാഃ
14 ജ്ഞാ ച ർ യഃ േണതാ കുരൂണാം; ബഹു േതാ വൃദ്ധേസവീ മനീഷീ
തൈസ്മ രാേജ്ഞ സ്ഥവിരായാഭിവാദ്യ; ആചക്ഷീഥാഃ സഞ്ജയ മാം അേരാഗം
15 േജ്യഷ്ഠഃ പുേ ാൽധൃതരാ സ്യ മേന്ദാ; മൂർഖഃ ശഠഃ സഞ്ജയ പാപശീലഃ

ശാസ്താ ൈവ പൃഥിവീ േയന സർവാ; സുേയാധനം കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
16 ാതാ കനീയാൻ അപി തസ്യ മന്ദസ്; തഥാശീലഃ സഞ്ജയ േസാ ഽപി
ശശ്വത്
മേഹഷ്വാസഃ ശൂരതമഃ കുരൂണാം; ദുഃശാസനം കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
17 വൃന്ദാരകം കവിം അർേഥഷ്വ് അമൂഢം; മഹാ ജ്ഞം സർവധർേമാപപന്നം
ന തസ്യ യുദ്ധം േരാചേത ൈവ കദാ ചിദ്; ൈവശ്യാപു ം കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
18 നികർതേന േദവേന േയാ ഽദ്വിതീയശ്; ഛേന്നാപധഃ സാധു േദവീ മതാക്ഷഃ
േയാ ദുർജേയാ േദവിതേവ്യന സംേഖ്യ; സ ചി േസനഃ കുശലം താത വാച്യഃ
19 യസ്യ കാേമാ വർതേത നിത്യം ഏവ; നാന്യഃ ശമാദ് ഭാരതാനാം ഇതി സ്മ
സ ബാ ീകാനാം ഋഷേഭാ മനസ്വീ; പുരാ യഥാ മാഭിവേദത് സന്നഃ
20 ഗുൈണർ അേനൈകഃ വൈരശ് ച യുേക്താ; വിജ്ഞാനവാൻ ൈനവ ച
നി േരാ യഃ
േസ്നഹാദ് അമർഷം സഹേത സൈദവ; സ േസാമദത്തഃ പൂജനീേയാ മേതാ േമ
21 അർഹത്തമഃ കുരുഷു സൗമദത്തിഃ; സ േനാ ാതാ സഞ്ജയ മത് സഖാ ച
മേഹഷ്വാേസാ രഥിനാം ഉത്തേമാ യഃ; സഹാമാത്യഃ കുശലം തസ്യ പൃേച്ഛഃ
22 േയ ൈചവാേന്യ കുരുമുഖ്യാ യുവാനഃ; പു ാഃ പൗ ാ ാതരശ് ൈചവ േയ
നഃ
യം യം ഏഷാം േയന േയനാഭിഗേച്ഛർ; അനാമയം മദ്വചേനന വാച്യഃ
23 േയ രാജാനഃ പാണ്ഡവാേയാധനായ; സമാനീതാ ധാർതരാേ ണ േക ചിത്
വസാതയഃ ശാല്വകാഃ േകകയാശ് ച; തഥാംബഷ്ഠാ േയ ിഗർതാശ് ച മുഖ്യാഃ
24 ാേച്യാദീച്യാ ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച ശൂരാസ്; തഥാ തീച്യാഃ പാർവതീ 
യാശ് ച സർേവ
അനൃശംസാഃ ശീലവൃേത്താപപന്നാസ്; േതഷാം സർേവഷാം കുശലം താത
പൃേച്ഛഃ
25 ഹസ്ത്യാേരാഹാ രഥിനഃ സാദിനശ് ച; പദാതയശ് ചാര്യസംഘാ മഹാന്തഃ
ആഖ്യായ മാം കുശലിനം സ്മ േതഷാം; അനാമയം പരിപൃേച്ഛഃ സമ ാൻ
26 തഥാ രാേജ്ഞാ ഹ്യ് അർഥയുക്താൻ അമാത്യാൻ; ദൗവാരികാൻ േയ ച
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േസനാം നയന്തി
ആയവ്യയം േയ ഗണയന്തി യുക്താ; അർഥാശ് ച േയ മഹതശ് ചിന്തയന്തി
27 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിഃ പാർവതീേയാ; നികർതേന േയാ ഽദ്വിതീേയാ
ഽക്ഷേദവീ
മാനം കുർവൻ ധാർതരാ സ്യ സൂത; മിഥ്യാ ബുേദ്ധഃ കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
28 യഃ പാണ്ഡവാേനക രേഥന വീരഃ; സമുത്സഹത്യ് അ ധൃഷ്യാൻ വിേജതും
േയാ മുഹ്യതാം േമാഹയിതാദ്വിതീേയാ; ൈവകർതനം കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
29 സ ഏവ ഭക്തഃ സ ഗുരുഃ സ ഭൃത്യഃ; സ ൈവ പിതാ സ ച മാതാ സുഹൃച് ച
അഗാധ ബുദ്ധിർ വിദുേരാ ദീർഘദർശീ; സ േനാ മ ീ കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
30 വൃദ്ധാഃ ിേയാ യാശ് ച ഗുേണാപപന്നാ; യാ ജ്ഞായേന്ത സഞ്ജയ മാതരസ്
താഃ
താഭിഃ സർവാഭിഃ സഹിതാഭിഃ സേമത്യ; ീഭിർ വൃദ്ധാഭിർ അഭിവാദം വേദഥാഃ
31 കച് ചിത് പു ാ ജീവപു ാഃ സുസമ്യഗ്; വർതേന്ത േവാ വൃത്തിം അനൃശംസ
രൂപാം
ഇതി േസ്മാക്ത്വാ സഞ്ജയ ഹി പശ്ചാദ്; അജാതശ ഃ കുശലീ സപു ഃ
32 യാ േനാ ഭാര്യാഃ സഞ്ജയ േവത്ഥ ത ; താസാം സർവാസാം കുശലം താത
പൃേച്ഛഃ
സുസംഗുപ്താഃ സുരഭേയാ ഽനവദ്യാഃ; കച് ചിദ് ഗൃഹാൻ ആവസഥാ മത്താഃ
33 കച് ചിദ് വൃത്തിം ശ്വശുേരഷു ഭ ാഃ; കല്യാണീം വർതധ്വം അനൃശംസ
രൂപാം
യഥാ ച വഃ സ ഃ പതേയാ ഽനുകൂലാസ്; തഥാ വൃത്തിം ആത്മനഃ സ്ഥാപയധ്വം
34 യാ നഃ ഷാഃ സഞ്ജയ േവത്ഥ ത ; ാപ്താ കുേലഭ്യശ് ച ഗുേണാപപന്നാഃ

ജാവേത്യാ ഹി സേമത്യ താശ് ച; യുധിഷ്ഠിേരാ േവാ ഽഭ്യവദത് സന്നഃ
35 കന്യാഃ സ്വേജഥഃ സദേനഷു സഞ്ജയ; അനാമയം മദ്വചേനന പൃഷ്ട്വാ
കല്യാണാ വഃ സ പതേയാ ഽനുകൂലാ; യൂയം പതീനാം ഭവതാനുകൂലാഃ
36 അല താ വ വത്യഃ സുഗന്ധാ; അബീഭത്സാഃ സുഖിതാ േഭാഗവത്യഃ
ലഘു യാസാം ദർശനം വാക് ച ലധ്വീ; േവശ ിയഃ കുശലം താത പൃേച്ഛഃ
37 ദാസീ പു ാ േയ ച ദാസാഃ കുരൂണാം; തദാ യാ ബഹവഃ കുബ്ജ ഖഞ്ജാഃ
ആഖ്യായ മാം കുശലിനം സ്മ േതേഭ്യാ; അനാമയം പരിപൃേച്ഛർ ജഘന്യം
38 കച് ചിദ് വൃത്തിർ വർതേത ൈവ പുരാണീ; കച് ചിദ് േഭാഗാൻ ധാർതരാ 
േ ാ ദദാതി
അംഗഹീനാൻ കൃപണാൻ വാമനാംശ് ച; ആനൃശംസ്യാദ് ധൃതരാേ ാ ബിഭർതി
39 അന്ധാശ് ച സർേവ സ്ഥവിരാസ് തൈഥവ; ഹസ്താജീവാ ബഹേവാ േയ
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ഽ സന്തി
ആഖ്യായ മാം കുശലിനം സ്മ േതഷാം; അനാമയം പരിപൃേച്ഛർ ജഘന്യം
40 മാ ൈഭഷ്ട ദുഃേഖന കുജീവിേതന; നൂനം കൃതം പരേലാേകഷു പാപം
നിഗൃഹ്യ ശ ൻ സുഹൃേദാ ഽനുഗൃഹ്യ; വാേസാഭിർ അേന്നന ച േവാ ഭരിേഷ്യ
41 സന്ത്യ് ഏവ േമ ാഹ്മേണഭ്യഃ കൃതാനി; ഭാവീന്യ് അേഥാ േനാ ബത
വർതയന്തി
പശ്യാമ്യ് അഹം യുക്തരൂപാംസ് തൈഥവ; താം ഏവ സിദ്ധിം ാവേയഥാ
നൃപം തം
42 േയ ചാനാഥാ ദുർബലാഃ സർവകാലം; ആത്മന്യ് ഏവ യതേന്ത ഽഥ മൂഢാഃ
താംശ് ചാപി ത്വം കൃപണാൻ സർവൈഥവ; അസ്മദ് വാക്യാത് കുശലം താത
പൃേച്ഛഃ
43 േയ ചാപ്യ് അേന്യ സം ിതാ ധാർതരാ ാൻ; നാനാദിഗ്േഭ്യാ ഽഭ്യാഗതാഃ
സൂതപു
ദൃഷ്ട്വാ താംശ് ൈചവാർഹതശ് ചാപി സർവാൻ; സ േച്ഛഥാഃ കുശലം ചാവ്യയം
ച
44 ഏവം സർവാനാഗതാഭ്യാഗതാംശ് ച; രാേജ്ഞാ ദൂതാൻ സർവദിഗ്േഭ്യാ
ഽഭ േപതാൻ
പൃഷ്ട്വാ സർവാൻ കുശലം താംശ് ച സൂത; പശ്ചാദ് അഹം കുശലീ േതഷു വാച്യഃ
45 ന ഹീദൃശഃ സന്ത്യ് അപേര പൃഥിവ്യാം; േയ േയാധകാ ധാർതരാേ ണ
ലബ്ധാഃ
ധർമസ് തു നിേത്യാ മമ ധർമ ഏവ; മഹാബലഃ ശ നിബർഹണായ
46 ഇദം പുനർ വചനം ധാർതരാ ം; സുേയാധനം സഞ്ജയ ാവേയഥാഃ
യസ് േത ശരീേര ഹൃദയം ദുേനാതി; കാമഃ കുരൂൻ അസപേത്നാ ഽനുശിഷ്യാം
47 ന വിദ്യേത യുക്തിർ ഏതസ്യ കാ ചിൻ; ൈനവംവിധാഃ സ്യാമ യഥാ ിയം
േത
ദദസ്വ വാ ശ പുരം മൈമവ; യുധ്യസ്വ വാ ഭാരതമുഖ്യവീര

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 21

അധ്യായം 31

1 [യ്]
ഉത സന്തം അസന്തം ച ബാലം വൃദ്ധം ച സഞ്ജയ
ഉതാബലം ബലീയാംസം ധാതാ കുരുേത വേശ
2 ഉത ബാലായ പാണ്ഡിത്യം പണ്ഡിതാേയാത ബാലതാം
ദദാതി സർവം ഈശാനഃ പുരസ്താച് ഛു ം ഉച്ചരൻ
3 അലം വിജ്ഞാപനായ സ്യാദ് ആചക്ഷീഥാ യഥാതഥം
അേഥാ മ ം മ യിത്വാ നേയാേന്യനാതിഹൃഷ്ടവത്
4 ഗാവൽഗേണ കുരൂൻ ഗത്വാ ധൃതരാ ം മഹാബലം
അഭിവാേദ്യാപസംഗൃഹ്യ തതഃ പൃേച്ഛർ അനാമയം
5 യാശ് ൈചനം ത്വം ആസീനം കുരുഭിഃ പരിവാരിതം
തൈവവ രാജൻ വീേര്യണ സുഖം ജീവന്തി പാണ്ഡവാഃ
6 തവ സാദാദ് ബാലാസ് േത ാപ്താ രാജ്യം അരിന്ദമ
രാേജ്യ താൻ സ്ഥാപയിത്വാേ േനാേപക്ഷീർ വിനശിഷ്യതഃ
7 സർവം അപ്യ് ഏതദ് ഏകസ്യ നാലം സഞ്ജയ കസ്യ ചിത്
താത സംഹത്യ ജീവാേമാ മാ ദ്വിഷദ്േഭ്യാ വശം ഗമഃ
8 തഥാഭീഷ്മം ശാന്തനവം ഭാരതാനാം പിതാമഹം
ശിരസാഭിവേദഥാസ് ത്വം മമ നാമ കീർതയൻ
9 അഭിവാദ്യ ച വക്തവ്യസ് തേതാ ഽസ്മാകം പിതാമഹ
ഭവതാ ശന്തേനാർ വംേശാ നിമഗ്നഃ പുനർ ഉ തഃ
10 സ ത്വം കുരു തഥാ താത സ്വമേതന പിതാമഹ
യഥാ ജീവന്തി േത പൗ ാഃ ീതിമന്തഃ പര രം
11 തൈഥവ വിദുരം യാഃ കുരൂണാം മ ധാരിണം
അയുദ്ധം സൗമ്യ ഭാഷസ്വ ഹിതകാേമാ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 അേഥാ സുേയാധനം യാ രാജപു ം അമർഷണം
മേധ്യ കുരൂണാം ആസീനം അനുനീയ പുനഃ പുനഃ
13 അപശ്യൻ മാം ഉേപക്ഷന്തം കൃഷ്ണാം ഏകാം സഭാ ഗതാം
ത ഃഖം അതിതിക്ഷാമ മാ വധീഷ്മ കുരൂൻ ഇതി
14 ഏവം പൂർവാപരാൻ േ ശാൻ അതിതിക്ഷന്ത പാണ്ഡവാഃ
യഥാബലീയസഃ സന്തസ് തത് സർവം കുരേവാ വിദുഃ
15 യൻ നഃ ാ ാജയഃ സൗമ്യ അജിൈനഃ തിവാസിതാൻ
ത ഃഖം അതിതിക്ഷാമ മാ വധീഷ്മ കുരൂൻ ഇതി
16 യത് തത് സഭായാം ആ മ്യ കൃഷ്ണാം േകേശഷ്വ് അധർഷയത്
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ദുഃശാസനസ് േത ഽനുമേത തച് ചാസ്മാഭിർ ഉേപക്ഷിതം
17 യേഥാചിതം സ്വകം ഭാഗം ലേഭമഹി പരന്തപ
നിവർതയ പര േവ്യ ബുദ്ധിം ഗൃദ്ധാം നരർഷഭ
18 ശാന്തിർ ഏവം ഭേവദ് രാജൻ ീതിശ് ൈചവ പര രം
രാൈജ്യക േദശം അപി നഃ യച്ഛ ശമം ഇച്ഛതാം
19 കുശ സ്ഥലം വൃകസ്ഥലം ആസന്ദീ വാരണാവതം
അവസാനം ഭേവദ് അ കിം ചിദ് ഏവ തു പഞ്ചമം
20 ാതൄണാം േദഹി പഞ്ചാനാം ാമാൻ പഞ്ച സുേയാധന
ശാന്തിർ േനാ ഽ മഹാ ാജ്ഞ ജ്ഞാതിഭിഃ സഹ സഞ്ജയ
21 ാതാ ാതരം അേന്വതു പിതാ പുേ ണ യുജ്യതാം
സ്മയമാനാഃ സമായാ പാഞ്ചാലാഃ കുരുഭിഃ സഹ
22 അക്ഷതാൻ കുരുപാഞ്ചാലാൻ പേശ്യമ ഇതി കാമേയ
സർേവ സുമനസസ് താത ശാമ്യാമ ഭരതർഷഭ
23 അലം ഏവ ശമായാസ്മി തഥാ യുദ്ധായ സഞ്ജയ
ധർമാർഥേയാർ അലം ചാഹം മൃദേവ ദാരുണായ ച
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അധ്യായം 32

1 [വ്]
അനുജ്ഞാതഃ പാണ്ഡേവന യയൗ സഞ്ജയസ് തദാ
ശാസനം ധൃതരാ സ്യ സർവം കൃത്വാ മഹാത്മനഃ
2 സ ാപ്യ ഹാസ്തിനപുരം ശീ ം ച വിേവശ ഹ
അന്തഃപുരം ഉപസ്ഥായ ദ്വാഃസ്ഥം വചനം അ വീത്
3 ആചക്ഷ്വ മാം ധൃതരാ ായ ദ്വാഃസ്ഥ; ഉപാഗതം പാണ്ഡവാനാം സകാശാത്
ജാഗർതി േചദ് അഭിവേദസ് ത്വം ഹി ക്ഷത്തഃ; വിേശയം വിദിേതാ ഭൂമിപസ്യ
4 സഞ്ജേയാ ഽയം ഭൂമിപേത നമസ് േത; ദിദൃക്ഷയാ ദ്വാരം ഉപാഗതസ് േത

ാേപ്താ ദൂതഃ പാണ്ഡവാനാം സകാശാത്; ശാധി രാജൻ കിം അയം കേരാതു
5 ആചക്ഷ്വ മാംസുഖിനം കാല്യം അൈസ്മ; േവശ്യതാം സ്വാഗതം സഞ്ജയായ
ന ചാഹം ഏതസ്യ ഭവാമ്യ് അകാല്യഃ; സ േമ കസ്മാദ് ദ്വാരി തിേഷ്ഠത ക്ഷത്തഃ
6 തതഃ വിശ്യാനുമേത നൃപസ്യ; മഹദ് േവശ്മ ാജ്ഞശൂരാര്യ ഗുപ്തം
സിംഹാസനസ്ഥം പാർഥിവം ആസസാദ; ൈവചി വീര്യം ാഞ്ജലിഃ സൂതപു 

ഃ
7 സഞ്ജേയാ ഽഹം ഭൂമിപേത നമസ് േത; ാേപ്താ ഽസ്മി ഗത്വാ നരേദവ
പാണ്ഡവാൻ
അഭിവാദ്യ ത്വാം പാ പുേ ാ മനസ്വീ; യുധിഷ്ഠിരഃ കുശലം ചാന്വപൃച്ഛത്
8 സ േത പു ാൻ ഋപ്ച്ഛതി ീയമാണഃ; കച് ചിത് പുൈ ഃ ീയേസ ന ഭിശ്
ച
തഥാ സുധൃദ്ഭിഃ സചിൈവശ് ച രാജൻ; േയ ചാപി ത്വാം ഉപജീവന്തി ൈതശ് ച
9 അേഭ്യത്യ ത്വാം താത വദാമി സഞ്ജയ; അജാതശ ം ച സുേഖന പാർഥം
കച് ചിത് സ രാജാ കുശലീ സപു ഃ; സഹാമാത്യഃ സാനുജഃ കൗരവാണാം
10 സഹാമാത്യഃ കുശലീ പാ പുേ ാ; ഭൂയശ് ചാേതാ യച് ച േത ഽേ മേനാ
ഽഭൂത്
നിർണിക്ത ധർമാർഥകേരാ മനസ്വീ; ബഹു േതാ ദൃഷ്ടിമാഞ് ശീലവാംശ് ച
11 പരം ധർമാത് പാണ്ഡവസ്യാനൃശംസ്യം; ധർമഃ പേരാ വിത്തചയാൻ മേതാ
ഽസ്യ
സുഖ ിേയ ധർമഹീേന ന പാർേഥാ; അനുരുധ്യേത ഭാരത തസ്യ വിദ്ധി
12 പര യുക്തഃ പുരുേഷാ വിേചഷ്ടേത; സൂ േ ാതാ ദാരുമയീവ േയാഷാ
ഇമം ദൃഷ്ട്വാ നിയമപാണ്ഡവസ്യ; മേന്യ പരം കരം ൈദവം മനുഷ്യാത്
13 ഇമം ച ദൃഷ്ട്വാ തവ കർമ േദാഷം; പാേദാദർകം േഘാരം അവർണ രൂപം
യാവൻ നരഃ കാമയേത ഽതികാല്യം; താവൻ നേരാ ഽയം ലഭേത ശംസാം
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14 അജാതശ സ് തു വിഹായ പാപം; ജീർണാം ത്വചം സർപ ഇവാസമർഥാം
വിേരാചേത ഽഹാര്യ വൃേത്തന വീേരാ; യുധിഷ്ഠിരസ് ത്വയി പാപം വിസൃജ്യ
15 അംഗാത്മനഃ കർമ നിേബാധ രാജൻ; ധർമാർഥയുക്താദ് ആര്യ വൃത്താദ്
അേപതം
ഉപേ ാശം േചഹ ഗേതാ ഽസി രാജൻ; േനാേഹശ് ച പാപം സേജദ് അമു
16 സ ത്വം അർഥം സംശയിതം വിനാ ൈതർ; ആശംസേസ പു വശാനുേഗാ
ഽദ്യ
അധർമശബ്ദശ് ച മഹാൻ പൃഥിവ്യാം; േനദം കർമ ത്വത്സമം ഭാരതാ ്യ
17 ഹീന േജ്ഞാ ദൗ േലേയാ നൃശംേസാ; ദീർഘൈവരീ ക്ഷ വിദ്യാസ്വ്
അധീരഃ
ഏവം ധർമാ നാപദഃ സന്തിതീർേഷദ്; ധീന വീേര്യാ യശ് ച ഭേവദ് അശിഷ്ടഃ
18 കുേല ജാേതാ ധർമവാൻ േയാ യശസ്വീ; ബഹു തഃ സുഖജീവീ യതാത്മാ
ധർമാർഥേയാർ ഥിതേയാർ ബിഭർതി; നാന്യ ദിഷ്ടസ്യ വശാദ് ഉൈപതി
19 കഥം ഹി മ ാ ്യ ധേരാ മനീഷീ; ധർമാർഥേയാർ ആപദി സ േണതാ
ഏവം യുക്തഃ സർവമൈ ർ അഹീേനാ; അനാനൃശംസ്യം കർമ കുര്യാദ് അമൂഢഃ
20 തവാപീേമ മ വിദഃ സേമത്യ; സമാസേത കർമസു നിത്യയുക്താഃ
േതഷാം അയം ബലവാൻ നിശ്ചയശ് ച; കുരു ക്ഷയാർേഥ നിരേയാ വ്യപാദി
21 അകാലികം കുരേവാ നാഭവിഷ്യൻ; പാേപന േചത് പാപം അജാതശ ഃ
ഇേച്ഛജ് ജാതു ത്വയി പാപം വിസൃജ്യ; നിന്ദാ േചയം തവ േലാേക ഽഭിവിഷ്യത്
22 കിം അന്യ വിഷയാദ് ഈശ്വരാണാം; യ പാർഥഃ പരേലാകം ദദർശ
അത്യ ാമത് സ തഥാ സംമതഃ സ്യാൻ; ന സംശേയാ നാസ്തി മനുഷ്യകാരഃ
23 ഏതാൻ ഗുണാൻ കർമകൃതാൻ അേവക്ഷ്യ; ഭാവാഭാവൗ വർതമാനാവ്
അനിത്യൗ
ബലിർ ഹി രാജാ പാരം അവിന്ദമാേനാ; നാന്യത് കാലാത് കാരണം ത
േമേന
24 ച ഃ േ ാേ നാസികാ ത്വക് ച ജിഹ്വാ; ജ്ഞാനൈസ്യതാന്യ് ആയത 
നാനി ജേന്താഃ
താനി ീതാന്യ് ഏവ തൃഷ്ണാ ക്ഷയാേന്ത; താന്യ് അവ്യേഥാ ദുഃഖഹീനഃ ണു 
ദ്യാത്
25 ന ത്വ് ഏവം അേന്യ പുരുഷസ്യ കർമ; സംവർതേത സു യുക്തം യഥാവത്
മാതുഃ പിതുഃ കർമണാഭി സൂതഃ; സംവർധേത വിധിവദ് േഭാജേനന
26 ിയാ ിേയ സുഖദുഃേഖ ച രാജൻ; നിന്ദാ ശംേസ ച ഭേജത ഏനം
പരസ് ത്വ് ഏനം ഗർഹയേത ഽപരാേധ; ശംസേത സാധുവൃത്തം തം ഏവ
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27 സ ത്വാ ഗർേഹ ഭാരതാനാം വിേരാധാദ്; അേന്താ നൂനം ഭവിതായം ജാ 
നാം
േനാ േചദ് ഇദം തവ കർമാപരാധാത്; കുരൂൻ ദേഹത് കൃഷ്ണ വർേത്മവ കക്ഷം
28 ത്വം ഏൈവേകാ ജാതപുേ ഷു രാജൻ; വശം ഗന്താ സർവേലാേക നേര
കാമാത്മനാം ാഘേസ ദ തകാേല; നാന്യച് ഛമാത് പശ്യ വിപാകം അസ്യ
29 അനാപ്താനാം ഹാത് ത്വം നേര ; തഥാപ്താനാം നി ഹാച് ൈചവ
രാജൻ
ഭൂമിം സ്ഫീതാം ദുർബലത്വാദ് അനന്താം; ന ശക്തസ് ത്വം രക്ഷിതും കൗരേവയ
30 അനുജ്ഞാേതാ രഥേവഗാവധൂതഃ; ാേന്താ നിപേദ്യ ശയനം നൃസിംഹ

ാതഃ േ ാതാരഃ കുരവഃ സഭായാം; അജാതശേ ാർ വചനം സേമതാഃ
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അധ്യായം 33

1 [വ്]
ദ്വാഃസ്ഥം ാഹ മഹാ ാേജ്ഞാ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
വിദുരം ം ഇച്ഛാമി തം ഇഹാനയ മാചിരം
2 ഹിേതാ ധൃതരാേ ണ ദൂതഃ ക്ഷത്താരം അ വീത്
ഈശ്വരസ് ത്വാം മഹാരാേജാ മഹാ ാജ്ഞ ദിദൃക്ഷതി
3 ഏവം ഉക്തസ് തു വിദുരഃ ാപ്യ രാജനിേവശനം
അ വീദ് ധൃതരാ ായ ദ്വാഃസ്ഥ മാം തിേവദയ
4 വിദുേരാ ഽയം അനു ാേപ്താ രാേജ തവ ശാസനാത്

ം ഇച്ഛതി േത പാദൗ കിം കേരാതു ശാധി മാം
5 േവശയ മഹാ ാജ്ഞം വിദുരം ദീർഘദർശിനം
അഹം ഹി വിദുരസ്യാസ്യ നാകാേല്യാ ജാതു ദർശേന
6 വിശാന്തഃ പുരം ക്ഷത്തർ മഹാരാജസ്യ ധീമതഃ
ന ഹി േത ദർശേന ഽകാേല്യാ ജാതു രാജാ വീതി മാം
7 [വ്]
തതഃ വിശ്യ വിദുേരാ ധൃതരാ നിേവശനം
അ വീത് ാഞ്ജലിർ വാക്യം ചിന്തയാനം നരാധിപം
8 വിദുേരാ ഽഹം മഹാ ാജ്ഞ സ ാപ്തസ് തവ ശാസനാത്
യദി കിം ചന കർതവ്യം അയം അസ്മി ശാധി മാം
9 സഞ്ജേയാ വിദുര ാേപ്താ ഗർഹയിത്വാ ച മാം ഗതഃ
അജാതശേ ാഃ േശ്വാ വാക്യം സഭാമേധ്യ സ വക്ഷ്യതി
10 തസ്യാദ്യ കുരുവീരസ്യ ന വിജ്ഞാതം വേചാ മയാ
തൻ േമ ദഹതി ഗാ ാണി തദ് അകാർഷീത് ജാഗരം
11 ജാ േതാ ദഹ്യമാനസ്യ േ േയാ യദ് ഇഹ പശ്യസി
തദ് ഹി ത്വം ഹി നസ് താത ധർമാർഥകുശേലാ ഹ്യ് അസി
12 യതഃ ാപ്തഃ സഞ്ജയഃ പാണ്ഡേവേഭ്യാ; ന േമ യഥാവൻ മനസഃ ശാന്തിഃ
സേവ ിയാണ്യ് അ കൃതിം ഗതാനി; കിം വക്ഷ്യതീത്യ് ഏവ ഹി േമ ഽദ്യ
ചിന്താ
13 അഭിയുക്തം ബലവതാ ദുർബലം ഹീനസാധനം
ഹൃതസ്വം കാമിനം േചാരം ആവിശന്തി ജാഗരാഃ
14 കച് ചിദ് ഏൈതർ മഹാേദാൈഷർ ന േഷ്ടാ ഽസി നരാധിപ
കച് ചിൻ ന പരവിേത്തഷു ഗൃധ്യൻ വിപരിതപ്യേസ
15 േ ാതും ഇച്ഛാമി േത ധർമ്യം പരം ൈനഃേ യസം വചഃ
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അസ്മിൻ രാജർഷിവംേശ ഹി ത്വം ഏകഃ ാജ്ഞസംമതഃ
16 നിേഷവേത ശസ്താനി നിന്ദിതാനി ന േസവേത
അനാസ്തികഃ ദ്ദധാന ഏതത് പണ്ഡിത ലക്ഷണം
17 േ ാേധാ ഹർഷശ് ച ദർപശ് ച ീസ്തംേഭാ മാന്യമാനിതാ
യം അർഥാൻ നാപകർഷന്തി സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
18 യസ്യ കൃത്യം ന ജാനന്തി മ ം വാ മ ിതം പേര
കൃതം ഏവാസ്യ ജാനന്തി സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
19 യസ്യ കൃത്യം ന വിഘ്നന്തി ശീതം ഉഷ്ണം ഭയം രതിഃ
സമൃദ്ധിർ അസമൃദ്ധിർ വാ സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
20 യസ്യ സംസാരിണീ ജ്ഞാ ധർമാർഥാവ് അനുവർതേത
കാമാദ് അർഥം വൃണീേത യഃ സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
21 യഥാശക്തി ചികീർഷന്തി യഥാശക്തി ച കുർവേത
ന കിം ചിദ് അവമന്യേന്ത പണ്ഡിതാ ഭരതർഷഭ
22 ക്ഷി ം വിജാനാതി ചിരം ശൃേണാതി; വിജ്ഞായ ചാർഥം ഭജേത ന
കാമാത്
നാസ േഷ്ടാ വ്യൗപയുങ്ക്േത പരാർേഥ; തത് ജ്ഞാനം ഥമം പണ്ഡിതസ്യ
23 നാ ാപ്യം അഭിവാഞ്ഛന്തി നഷ്ടം േനച്ഛന്തി േശാചിതും
ആപ ച ന മുഹ്യന്തി നരാഃ പണ്ഡിത ബുദ്ധയഃ
24 നിശ്ചിത്യ യഃ മേത നാന്തർ വസതി കർമണഃ
അവന്ധ്യ കാേലാ വശ്യാത്മാ സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
25 ആര്യ കർമണി രാജ്യേന്ത ഭൂതികർമാണി കുർവേത
ഹിതം ച നാഭ്യസൂയന്തി പണ്ഡിതാ ഭരതർഷഭ
26 ന ഹൃഷ്യത്യ് ആത്മസംമാേന നാവമാേനന തപ്യേത
ഗാംേഗാ ദ ഇവാേക്ഷാേഭ്യാ യഃ സ പണ്ഡിത ഉച്യേത
27 തത്ത്വജ്ഞഃ സർവഭൂതാനാം േയാഗജ്ഞഃ സർവകർമണാം
ഉപായേജ്ഞാ മനുഷ്യാണാം നരഃ പണ്ഡിത ഉച്യേത
28 വൃത്ത വാക് ചി കഥ ഊഹവാൻ തിഭാനവാൻ
ആശു ന്ഥസ്യ വക്താ ച സ ൈവ പണ്ഡിത ഉച്യേത
29 തം ജ്ഞാനുഗം യസ്യ ജ്ഞാ ൈചവ താനുഗാ
അസംഭിന്നാര്യ മര്യാദഃ പണ്ഡിതാഖ്യാം ലേഭത സഃ
30 അ തശ് ച സമുന്നേദ്ധാ ദരി ശ് ച മഹാമനാഃ
അർഥാംശ് ചാകർമണാ േ ർ മൂഢ ഇത്യ് ഉച്യേത ബുൈധഃ
31 സ്വം അർഥം യഃ പരിത്യജ്യ പരാർഥം അനുതിഷ്ഠതി
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മിഥ്യാ ചരതി മി ാർേഥ യശ് ച മൂഢഃ സ ഉച്യേത
32 അകാമാൻ കാമയതി യഃ കാമയാനാൻ പരിദ്വിഷൻ
ബലവന്തം ച േയാ േദ്വഷ്ടി തം ആഹുർ മൂഢേചതസം
33 അമി ം കുരുേത മി ം മി ം േദ്വഷ്ടി ഹിനസ്തി ച
കർമ ചാരഭേത ദുഷ്ടം തം ആഹുർ മൂഢേചതസം
34 സംസാരയതി കൃത്യാനി സർവ വിചികിത്സേത
ചിരം കേരാതി ക്ഷി ാർേഥ സ മൂേഢാ ഭരതർഷഭ
35 അനാഹൂതഃ വിശതി അപൃേഷ്ടാ ബഹു ഭാഷേത
വിശ്വസത്യ് അ മേത്തഷു മൂഢ േചതാ നരാധമഃ
36 പരം ക്ഷിപതി േദാേഷണ വർതമാനഃ സ്വയം തഥാ
യശ് ച ധ്യത്യ് അനീശഃ സൻ സ ച മൂഢതേമാ നരഃ
37 ആത്മേനാ ബലം ആജ്ഞായ ധർമാർഥപരിവർജിതം
അലഭ്യം ഇച്ഛൻ ൈനഷ്കർമ്യാൻ മൂഢ ബുദ്ധിർ ഇേഹാച്യേത
38 അശിഷ്യം ശാസ്തി േയാ രാജന്യശ് ച ശൂന്യം ഉപാസേത
കദര്യം ഭജേത യശ് ച തം ആഹുർ മൂഢേചതസം
39 അർഥം മഹാന്തം ആസാദ്യ വിദ്യാം ഐശ്വര്യം ഏവ വാ
വിചരത്യ് അസമുന്നേദ്ധാ യഃ സ പണ്ഡിത ഉച്യേത
40 ഏകഃ സമ്പന്നം അശ്നാതി വസ് േത വാസശ് ച േശാഭനം
േയാ ഽസംവിഭജ്യ ഭൃേത്യഭ്യഃ േകാ നൃശംസതരസ് തതഃ
41 ഏകഃ പാപാനി കുരുേത ഫലം ഭുങ്ക്േത മഹാജനഃ
േഭാക്താേരാ വി മുച്യേന്ത കർതാ േദാേഷണ ലിപ്യേത
42 ഏകം ഹന്യാൻ ന വാഹന്യാദ് ഇഷുർ മുേക്താ ധനുഷ്മതാ
ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമേതാ ഷ്ടാ ഹന്യാദ് രാ ം സരാജകം
43 ഏകയാ േദ്വ വിനിശ്ചിത്യ ീംശ് ചതുർഭിർ വേശ കുരു
പഞ്ച ജിത്വാ വിദിത്വാ ഷട് സപ്ത ഹിത്വാ സുഖീ ഭവ
44 ഏകം വിഷരേസാ ഹന്തി ശേ ൈണകശ് ച വധ്യേത
സരാ ം സ ജം ഹന്തി രാജാനം മ വി വഃ
45 ഏകഃ സ്വാദു ന ഭുഞ്ജീത ഏകശ് ചാർഥാൻ ന ചിന്തേയത്
ഏേകാ ന ഗേച്ഛദ് അധ്വാനം ൈനകഃ സുേപ്തഷു ജാഗൃയാത്
46 ഏകം ഏവാദ്വിതീയം തദ് യദ് രാജൻ നാവബുധ്യേസ
സത്യം സ്വർഗസ്യ േസാപാനം പാരാവാരസ്യ നൗർ ഇവ
47 ഏകഃ ക്ഷമാവതാം േദാേഷാ ദ്വിതീേയാ േനാപലഭ്യേത
യദ് ഏനം ക്ഷമയാ യുക്തം അശക്തം മന്യേത ജനഃ
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48 ഏേകാ ധർമഃ പരം േ യഃ ക്ഷൈമകാ ശാന്തിർ ഉത്തമാ
വിൈദ്യകാ പരമാ ദൃഷ്ടിർ അഹിംൈസകാ സുഖാവഹാ
49 ദ്വാവ് ഇമൗ സേത ഭൂമിഃ സർേപാ ബിലശയാൻ ഇവ
രാജാനം ചാവിേരാദ്ധാരം ാഹ്മണം ചാ വാസിനം
50 േദ്വ കർമണീ നരഃ കുർവന്ന് അസ്മിംൽ േലാേക വിേരാചേത
അ വൻ പരുഷം കിം ചിദ് അസേതാ നാർഥയംസ് തഥാ
51 ദ്വാവ് ഇമൗ പുരുഷവ്യാ പര ത്യയ കാരിണൗ

ിയഃ കാമിത കാമിേന്യാ േലാകഃ പൂജിത പൂജകഃ
52 ദ്വാവ് ഇമൗ കണ്ടകൗ തീക്ഷ്ണൗ ശരീരപരിേശാഷണൗ
യശ് ചാധനഃ കാമയേത യശ് ച കുപ്യത്യ് അനീശ്വരഃ
53 ദ്വാവ് ഇമൗ പുരുഷൗ രാജൻ സ്വർഗസ്യ പരി തിഷ്ഠതഃ

ഭുശ് ച ക്ഷമയാ യുേക്താ ദരി ശ് ച ദാനവാൻ
54 ന്യായാഗതസ്യ വ്യസ്യ േബാദ്ധവ്യൗ ദ്വാവ് അതി മൗ
അപാേ തിപത്തിശ് ച പാേ ചാ തിപാദനം
55 േയാ ന്യായാ മനുഷ്യാണാം യേന്ത ഭരതർഷഭ
കനീയാൻ മധ്യമഃ േ ഷ്ഠ ഇതി േവദവിേദാ വിദുഃ
56 ിവിധാഃ പുരുഷാ രാജന്ന് ഉത്തമാധമമധ്യമാഃ
നിേയാജേയദ് യഥാവത് താംസ് ിവിേധഷ്വ് ഏവ കർമസു
57 യ ഏവാധനാ രാജൻ ഭാര്യാ ദാസസ് തഥാ സുതഃ
യത് േത സമധിഗച്ഛന്തി യസ്യ േത തസ്യ തദ് ധനം
58 ചത്വാരി രാജ്ഞാ തു മഹാബേലന; വർജ്യാന്യ് ആഹുഃ പണ്ഡിതസ് താനി
വിദ്യാത്
അൽപ ൈജ്ഞഃ സഹ മ ം ന കുര്യാൻ; ന ദീർഘസൂൈ ർ അലൈസശ്
ചാരൈണശ് ച
59 ചത്വാരി േത താത ഗൃേഹ വസ ; ിയാഭിജുഷ്ടസ്യ ഗൃഹസ്ഥ ധർേമ
വൃേദ്ധാ ജ്ഞാതിർ അവസന്നഃ കുലീനഃ; സഖാ ദരിേ ാ ഭഗിനീ ചാനപത്യാ
60 ചത്വാര്യ് ആഹ മഹാരാജ സദ്യ ാനി ബൃഹ തിഃ
പൃച്ഛേത ിദേശ ായ താനീമാനി നിേബാധ േമ
61 േദവതാനാം ച സങ്കൽപം അനുഭാവം ച ധീമതാം
വിനയം കൃതവിദ്യാനാം വിനാശം പാപകർമണാം
62 പഞ്ചാഗ്നേയാ മനുേഷ്യണ പരിചര്യാഃ യത്നതഃ
പിതാ മാതാഗ്നിർ ആത്മാ ച ഗുരുശ് ച ഭരതർഷഭ
63 പൈഞ്ചവ പൂജയംൽ േലാേക യശഃ ാേപ്നാതി േകവലം
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േദവാൻ പിതൄൻ മനുഷ്യാംശ് ച ഭി ൻ അതിഥിപഞ്ചമാൻ
64 പഞ്ച ത്വാനുഗമിഷ്യന്തി യ യ ഗമിഷ്യസി
മി ാണ്യ് അമി ാ മധ്യസ്ഥാ ഉപജീേവ്യാപജീവിനഃ
65 പേഞ്ച ിയസ്യ മർത്യസ്യ ഛി ം േചദ് ഏകം ഇ ിയം
തേതാ ഽസ്യ വതി ജ്ഞാ ദൃേതഃ പാദാദ് ഇേവാദകം
66 ഷഡ് േദാഷാഃ പുരുേഷേണഹ ഹാതവ്യാ ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
നി ാ ത ീ ഭയം േ ാധ ആലസ്യം ദീർഘസൂ താ
67 ഷഡ് ഇമാൻ പുരുേഷാ ജഹ്യാദ് ഭിന്നാം നാവം ഇവാർണേവ
അ വക്താരം ആചാര്യം അനധീയാനം ഋത്വിജം
68 അരക്ഷിതാരം രാജാനം ഭാര്യാം ചാ ിയ വാദിനീം

ാമകാരം ച േഗാപാലം വനകാമം ച നാപിതം
69 ഷഡ് ഏവ തു ഗുണാഃ പുംസാ ന ഹാതവ്യാഃ കദാ ചന
സത്യം ദാനം അനാലസ്യം അനസൂയാ ക്ഷമാ ധൃതിഃ
70 ഷണ്ണാം ആത്മനി നിത്യാനാം ഐശ്വര്യം േയാ ഽധിഗച്ഛതി
ന സ പാൈപഃ കുേതാ ഽനർൈഥർ യുജ്യേത വിജിേത ിയഃ
71 ഷഡ് ഇേമ ഷട്സു ജീവന്തി സപ്തേമാ േനാപലഭ്യേത
േചാരാഃ മേത്ത ജീവന്തി വ്യാധിേതഷു ചികിത്സകാഃ
72 മദാഃ കാമയാേനഷു യജമാേനഷു യാജകാഃ
രാജാ വിവദമാേനഷു നിത്യം മൂർേഖഷു പണ്ഡിതാഃ
73 സപ്ത േദാഷാഃ സദാ രാജ്ഞാ ഹാതവ്യാ വ്യസേനാദയാഃ

ായേശാ ൈയർ വിനശ്യന്തി കൃതമൂലാശ് ച പാർഥിവാഃ
74 ിേയാ ഽക്ഷാ മൃഗയാ പാനം വാക് പാരുഷ്യം ച പഞ്ചമം
മഹച് ച ദണ്ഡപാരുഷ്യം അർഥദൂഷണം ഏവ ച
75 അഷ്ടൗ പൂർവനിമിത്താനി നരസ്യ വിനശിഷ്യതഃ

ാഹ്മണാൻ ഥമം േദ്വഷ്ടി ാഹ്മൈണശ് ച വിരുധ്യേത
76 ാഹ്മണ സ്വാനി ചാദേത്ത ാഹ്മണാംശ് ച ജിഘാംസതി
രമേത നിന്ദയാ ൈചഷാം ശംസാം നാഭിനന്ദതി
77 ൈനതാൻ സ്മരതി കൃേത്യഷു യാചിതശ് ചാഭ്യസൂയതി
ഏതാൻ േദാഷാൻ നരഃ ാേജ്ഞാ ബുദ്ധ്യാ ബുദ്ധ്വാ വിവർജേയത്
78 അഷ്ടാവ് ഇമാനി ഹർഷസ്യ നവ നീതാനി ഭാരത
വർതമാനാനി ദൃശ്യേന്ത താന്യ് ഏവ സുസുഖാന്യ് അപി
79 സമാഗമശ് ച സഖിഭിർ മഹാംശ് ൈചവ ധനാഗമഃ
പുേ ണ ച പരിഷ്വംഗഃ സംനിപാതശ് ച ൈമഥുേന
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80 സമേയ ച ിയാലാപഃ സ്വയൂേഥഷു ച സംനതിഃ
അഭിേ തസ്യ ലാഭശ് ച പൂജാ ച ജനസംസദി
81 നവദ്വാരം ഇദം േവശ്മ ി ണം പഞ്ച സാക്ഷികം
േക്ഷ ജ്ഞാധിഷ്ഠിതം വിദ്വാൻ േയാ േവദ സ പരഃ കവിഃ
82 ദശ ധർമം ന ജാനന്തി ധൃതരാ നിേബാധ താൻ
മത്തഃ മത്ത ഉന്മത്തഃ ാന്തഃ േദ്ധാ ബുഭുക്ഷിതഃ
83 ത്വരമാണശ് ച ഭീരുശ് ച ലുബ്ധഃ കാമീ ച േത ദശ
തസ്മാദ് ഏേതഷു ഭാേവഷു ന സേജ്ജത പണ്ഡിതഃ
84 അൈ േവാദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
പു ാർഥം അസുേരേ ണ ഗീതം ൈചവ സുധന്വനാ
85 യഃ കാമമന ജഹാതി രാജാ; പാേ തിഷ്ഠാപയേത ധനം ച
വിേശഷവിച് തവാൻ ക്ഷി കാരീ; തം സർവേലാകഃ കുരുേത മാണം
86 ജാനാതി വിശ്വാസയിതും മനുഷ്യാൻ; വിജ്ഞാത േദാേഷഷു ദധാതി ദണ്ഡം
ജാനാതി മാ ാം ച തഥാ ക്ഷമാം ച; തം താദൃശം ീർ ജുഷേത സമ ാ
87 സുദുർബലം നാവജാനാതി കം ചിദ്; യുേക്താ രിപും േസവേത ബുദ്ധിപൂർവം
ന വി ഹം േരാചയേത ബലൈസ്ഥഃ; കാേല ച േയാ വി മേത സ ധീരഃ
88 ാപ്യാപദം ന വ്യഥേത കദാ ചിദ്; ഉേദ്യാഗം അന്വിച്ഛതി ചാ മത്തഃ
ദുഃഖം ച കാേല സഹേത ജിതാത്മാ; ധുരന്ധരസ് തസ്യ ജിതാഃ സപത്നാഃ
89 അനർഥകം വി വാസം ഗൃേഹഭ്യഃ; പാൈപഃ സന്ധിം പരദാരാഭിമർശം
ദംഭം ൈസ്തന്യം ൈപശുനം മദ്യ പാനം; ന േസവേത യഃ സ സുഖീ സൈദവ
90 ന സംരംേഭണാരഭേത ഽർഥവർഗം; ആകാരിതഃ ശംസതി തഥ്യം ഏവ
ന മാ ാർേഥ േരാചയേത വിവാദം; നാപൂജിതഃ കുപ്യതി ചാപ്യ് അമൂഢഃ
91 ന േയാ ഽഭ്യസൂയത്യ് അനുകമ്പേത ച; ന ദുർബലഃ ാതിഭാവ്യം കേരാതി
നാത്യാഹ കിം ചിത് ക്ഷമേത വിവാദം; സർവ താദൃഗ് ലഭേത ശംസാം
92 േയാ േനാദ്ധതം കുരുേത ജാതു േവഷം; ന പൗരുേഷണാപി വികത്ഥേത
ഽന്യാൻ
ന മൂർച്ഛിതഃ കടുകാന്യ് ആഹ കിം ചിത്; ിയം സദാ തം കുരുേത ജേനാ ഽപി
93 ന ൈവരം ഉദ്ദീപയതി ശാന്തം; ന ദർമം ആേരാഹതി നാസ്തം ഏതി
ന ദുർഗേതാ ഽസ്മീതി കേരാതി മന ം; തം ആര്യ ശീലം പരം ആഹുർ അ ്യം
94 ന േസ്വ സുേഖ ൈവ കുരുേത ഹർഷം; നാന്യസ്യ ദുഃേഖ ഭവതി തീതഃ
ദത്ത്വാ ന പശ്ചാത് കുരുേത ഽനുതാപം; ന കത്ഥേത സത്പുരുഷാര്യ ശീലഃ
95 േദശാചാരാൻ സമയാഞ് ജാതിധർമാൻ; ബുഭൂഷേത യസ് തു പരാവരജ്ഞഃ
സ ത ത ാധിഗതഃ സൈദവ; മഹാജനസ്യാധിപത്യം കേരാതി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 32

96 ദംഭം േമാഹം മത്സരം പാപകൃത്യം; രാജദ്വിഷ്ടം ൈപശുനം പൂഗൈവരം
മേത്താന്മൈത്തർ ദുർജൈനശ് ചാപി വാദം; യഃ ജ്ഞാവാൻ വർജേയത് സ

ധാനഃ
97 ദമം ശൗചം ൈദവതം മംഗലാനി; ായശ്ചിത്തം വിവിധാംൽ േലാകവാദാൻ
ഏതാനി യഃ കുരുേത ൈനത്യകാനി; തേസ്യാത്ഥാനം േദവതാ രാധയന്തി
98 സൈമർ വിവാഹം കുരുേത ന ഹീൈനഃ; സൈമഃ സഖ്യം വ്യവഹാരം
കഥാശ് ച
ഗുൈണർ വിശിഷ്ടാംശ് ച പുേരാ ദധാതി; വിപശ്ചിതസ് തസ്യ നയാഃ സുനീതാഃ
99 മിതം ഭുങ്ക്േത സംവിഭജ്യാ ിേതേഭ്യാ; മിതം സ്വപിത്യ് അമിതം കർമകൃത്വാ
ദദാത്യ് അമിേ ഷ്വ് അപി യാചിതഃ സംസ്; തം ആത്മവന്തം ജഹാത്യ്
അനർഥാഃ
100 ചികീർഷിതം വി കൃതം ച യസ്യ; നാേന്യ ജനാഃ കർമ ജാനന്തി കിം ചിത്
മേ ഗുേപ്ത സമ്യഗ് അനുഷ്ഠിേത ച; സ്വൽേപാ നാസ്യ വ്യഥേത കശ് ചിദ്
അർഥഃ
101 യഃ സർവഭൂത ശേമ നിവിഷ്ടഃ; സേത്യാ മൃദുർ ദാനകൃച് ഛുദ്ധ ഭാവഃ
അതീവ സഞ്ജ്ഞായേത ജ്ഞാതിമേധ്യ; മഹാമണിർ ജാത്യ ഇവ സന്നഃ
102 യ ആത്മനാപ പേത ഭൃശം നരഃ; സ സർവേലാകസ്യ ഗുരുർ ഭവത്യ് ഉത
അനന്ത േതജാഃ സുമനാഃ സമാഹിതഃ; സ്വേതജസാ സൂര്യ ഇവാവഭാസേത
103 വേന ജാതാഃ ശാപദഗ്ധസ്യ രാജ്ഞഃ; പാേണ്ഡാഃ പു ാഃ പഞ്ച പേഞ്ച
കൽപാഃ
ത്വൈയവ ബാലാ വർധിതാഃ ശിക്ഷിതാശ് ച; തവാേദശം പാലയന്ത്യ് ആംബി 
േകയ
104 ദാൈയഷാം ഉചിതം താത രാജ്യം; സുഖീ പുൈ ഃ സഹിേതാ േമാദമാനഃ
ന േദവാനാം നാപി ച മാനുഷാണാം; ഭവിഷ്യസി ത്വം തർകണീേയാ നേര
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അധ്യായം 34

1 [ധൃ]
ജാ േതാ ദഹ്യമാനസ്യ യത് കാര്യം അനുപശ്യസി
തദ് ഹി ത്വം ഹി നസ് താത ധർമാർഥകുശലഃ ശുചിഃ
2 ത്വം മാം യഥാവദ് വിദുര ശാധി; ജ്ഞാ പൂർവം സർവം അജാതശേ ാഃ
യൻ മന്യേസ പഥ്യം അദീനസത്ത്വ; േ യഃ കരം ഹി തദ് ൈവ കുരൂണാം
3 പാപാശംഗീ പാപം ഏവ നൗപശ്യൻ; പൃച്ഛാമി ത്വാം വ്യാകുേലനാത്മനാഹം
കേവ തൻ േമ ഹി സർവം യഥാവൻ; മനീഷിതം സർവം അജാതശേ ാഃ
4 ശുഭം വാ യദി വാ പാപം േദ്വഷ്യം വാ യദി വാ ിയം
അപൃഷ്ടസ് തസ്യ തദ് യാദ് യസ്യ േനേച്ഛത് പരാഭവം
5 തസ്മാദ് വക്ഷ്യാമി േത രാജൻ ഭവം ഇച്ഛൻ കുരൂൻ തി
വചഃ േ യഃ കരം ധർമ്യം വതസ് തൻ നിേബാധ േമ
6 മിേഥ്യാേപതാനി കർമാണി സിേധ്യയുർ യാനി ഭാരത
അനുപായ യുക്താനി മാ സ്മ േതഷു മനഃ കൃഥാഃ
7 തൈഥവ േയാഗവിഹിതം ന സിേധ്യത് കർമ യൻ നൃപ
ഉപായയുക്തം േമധാവീ ന ത പേയൻ മനഃ
8 അനുബന്ധാൻ അേവേക്ഷത സാനുബേന്ധഷു കർമസു
സ ധാര്യ ച കുർവീത ന േവേഗന സമാചേരത്
9 അനുബന്ധം ച സേ ക്ഷ്യ വിപാകാംശ് ൈചവ കർമണാം
ഉത്ഥാനം ആത്മനശ് ൈചവ ധീരഃ കുർവീത വാ ന വാ
10 യഃ മാണം ന ജാനാതി സ്ഥാേന വൃദ്ധൗ തഥാ ക്ഷേയ
േകാേശ ജനപേദ ദേണ്ഡ ന സ രാജ്യാവതിഷ്ഠേത
11 യസ് ത്വ് ഏതാനി മാണാനി യേഥാക്താന്യ് അനുപശ്യതി
യുേക്താ ധർമാർഥേയാർ ജ്ഞാേന സ രാജ്യം അധിഗച്ഛതി
12 ന രാജ്യം ാപ്തം ഇത്യ് ഏവ വർതിതവ്യം അസാ തം

ിയം ഹ്യ് അവിനേയാ ഹന്തി ജരാ രൂപം ഇേവാത്തമം
13 ഭേക്ഷ്യാത്തമ തിച്ഛന്നം മേത്സ്യാ ബഡിശം ആയസം
രൂപാഭിപാതീ സേത നാനുബന്ധം അേവക്ഷേത
14 യച് ഛക്യം സിതും സ്യം സ്തം പരിണേമച് ച യത്
ഹിതം ച പരിണാേമ യത് തദ് അദ്യം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
15 വന േതർ അപക്വാനി ഫലാനി ചിേനാതി യഃ
സ നാേപ്നാതി രസം േതേഭ്യാ ബീജം ചാസ്യ വിനശ്യതി
16 യസ് തു പക്വം ഉപാദേത്ത കാേല പരിണതം ഫലം
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ഫലാദ് രസം സ ലഭേത ബീജാച് ൈചവ ഫലം പുനഃ
17 യഥാ മധു സമാദേത്ത രക്ഷൻ പുഷ്പാണി ഷട്പദഃ
തദ്വദ് അർഥാൻ മനുേഷ്യഭ്യ ആദദ്യാദ് അവിഹിംസയാ
18 പുഷ്പം പുഷ്പം വിചിന്വീത മൂലേച്ഛദം ന കാരേയത്
മാലാ കാര ഇവാരാേമ ന യഥാംഗാര കാരകഃ
19 കിം നു േമ സ്യാദ് ഇദം കൃത്വാ കിം നു േമ സ്യാദ് അകുർവതഃ
ഇതി കർമാണി സഞ്ചിന്ത്യ കുര്യാദ് വാ പുരുേഷാ ന വാ
20 അനാരഭ്യാ ഭവന്ത്യ് അർഥാഃ േക ചിൻ നിത്യം തഥാഗതാഃ
കൃതഃ പുരുഷകാേരാ ഽപി ഭേവദ് േയഷു നിരർഥകഃ
21 കാംശ് ചിദ് അർഥാൻ നരഃ ാേജ്ഞാ ലഭു മൂലാൻ മഹാഫലാൻ
ക്ഷി ം ആരഭേത കർതും ന വിഘ്നയതി താദൃശാൻ
22 ഋജു പശ്യതി യഃ സർവം ച ഷാനുപിബന്ന് ഇവ
ആസീനം അപി തൂഷ്ണീകം അനുരജ്യന്തി തം ജാഃ
23 ച ഷാ മനസാ വാചാ കർമണാ ച ചതുർവിധം

സാദയതി േലാകം യസ് തം േലാേകാ ഽനു സീദതി
24 യസ്മാത് സ്യന്തി ഭൂതാനി മൃഗവ്യാധാൻ മൃഗാ ഇവ
സാഗരാന്താം അപി മഹീം ലബ്ധ്വാ സ പരിഹീയേത
25 പിതൃൈപതാമഹം രാജ്യം ാപ്തവാൻ േസ്വന േതജസാ
വായുർ അ ം ഇവാസാദ്യ ംശയത്യ് അനേയ സ്ഥിതഃ
26 ധർമം ആചരേതാ രാജ്ഞഃ സദ്ഭിശ് ചരിതം ആദിതഃ
വസുധാ വസുസ ർണാ വർധേത ഭൂതിവർധനീ
27 അഥ സന്ത്യജേതാ ധർമം അധർമം ചാനുതിഷ്ഠതഃ

തിസംേവഷ്ടേത ഭൂമിർ അഗ്നൗ ചർമാഹിതം യഥാ
28 യ ഏവ യത്നഃ ിയേത ര രാ ാവമർദേന
സ ഏവ യത്നഃ കർതവ്യഃ സ്വരാ പരിപാലേന
29 ധർേമണ രാജ്യം വിേന്ദത ധർേമണ പരിപാലേയത്
ധർമമൂലാം ിയം ാപ്യ ന ജഹാതി ന ഹീയേത
30 അപ്യ് ഉന്മത്താത് ലപേതാ ബാലാച് ച പരിസർപതഃ
സർവതഃ സാരം ആദദ്യാദ് അശ്മഭ്യ ഇവ കാഞ്ചനം
31 സുവ്യാഹൃതാനി സുധിയാം സുകൃതാനി തതസ് തതഃ
സഞ്ചിന്വൻ ധീര ആസീത ശിലാ ഹാരീ ശിലം യഥാ
32 ഗേന്ധന ഗാവഃ പശ്യന്തി േവൈദഃ പശ്യന്തി ാഹ്മണാഃ
ചാൈരഃ പശ്യന്തി രാജാനശ് ച ർഭ്യാം ഇതേര ജനാഃ
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33 ഭൂയാംസം ലഭേത േ ശം യാ ഗൗർ ഭവതി ദുർദുഹാ
അഥ യാ സുദുഹാ രാജൻ ൈനവ താം വിനയന്ത്യ് അപി
34 യദ് അതപ്തം ണമതി ന തത് സന്താപയന്ത്യ് അപി
യച് ച സ്വയം നതം ദാരു ന തത് സംനാമയന്ത്യ് അപി
35 ഏതേയാപമയാ ധീരഃ സംനേമത ബലീയേസ
ഇ ായ സ ണമേത നമേത േയാ ബലീയേസ
36 പർജന്യനാഥാഃ പശേവാ രാജാേനാ മി ബാന്ധവാഃ
പതേയാ ബാന്ധവാഃ ീണാം ാഹ്മണാ േവദ ബാന്ധവാഃ
37 സേത്യന രക്ഷ്യേത ധർേമാ വിയാ േയാേഗന രക്ഷ്യേത
മൃജയാ രക്ഷ്യേത രൂപം കുലം വൃേത്തന രക്ഷ്യേത
38 മാേനന രക്ഷ്യേത ധാന്യം അശ്വാൻ രക്ഷ്യത്യ് അനു മഃ
അഭീക്ഷ്ണദർശനാദ് ഗാവഃ ിേയാ രക്ഷ്യാഃ കുേചലതഃ
39 ന കുലം വൃത്തി ഹീനസ്യ മാണം ഇതി േമ മതിഃ
അേന്ത്യഷ്വ് അപി ഹി ജാതാനാം വൃത്തം ഏവ വിശിഷ്യേത
40 യ ഈർഷ ഃ പരവിേത്തഷു രൂേപ വീേര്യ കുലാന്വേയ
സുേഖ സൗഭാഗ്യസത്കാേര തസ്യ വ്യാധിർ അനന്തകഃ
41 അകാര്യ കരണാദ് ഭീതഃ കാര്യാണാം ച വിവർജനാത്
അകാേല മ േഭദാച് ച േയന മാേദ്യൻ ന തത് പിേബത്
42 വിദ്യാമേദാ ധനമദസ് തൃതീേയാ ഽഭിജേനാ മദഃ
ഏേത മദാവലിപ്താനാം ഏത ഏവ സതാം ദമാഃ
43 അസേന്താ ഽഭ്യർഥിതാഃ സദ്ഭിഃ കിം ചിത് കാര്യം കദാ ചന
മന്യേന്ത സന്തം ആത്മാനം അസന്തം അപി വി തം
44 ഗതിർ ആത്മവതാം സന്തഃ സന്ത ഏവ സതാം ഗതിഃ
അസതാം ച ഗതിഃ സേന്താ ന ത്വ് അസന്തഃ സതാം ഗതിഃ
45 ജിതാ സഭാ വ വതാ സമാശാ േഗാമതാ ജിതാ
അധ്വാ ജിേതാ യാനവതാ സർവം ശീലവതാ ജിതം
46 ശീലം ധാനം പുരുേഷ തദ് യേസ്യഹ ണശ്യതി
ന തസ്യ ജീവിേതനാർേഥാ ന ധേനന ന ബ ഭിഃ
47 ആഢ്യാനാം മാംസപരമം മധ്യാനാം േഗാരേസാത്തരം
ലവേണാത്തരം ദരി ാണാം േഭാജനം ഭരതർഷഭ
48 സമ്പന്നതരം ഏവാന്നം ദരി ാ ഭുഞ്ജേത സദാ

ത് സ്വാദുതാം ജനയതി സാ ചാേഢ്യഷു സുദുർലഭാ
49 ാേയണ ീമതാം േലാേക േഭാ ം ശക്തിർ ന വിദ്യേത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 36

ദരി ാണാം തു രാേജ അപി കാഷ്ഠം ഹി ജീര്യേത
50 അവൃത്തിർ ഭയം അന്ത്യാനാം മധ്യാനാം മരണാദ് ഭയം
ഉത്തമാനാം തു മർത്യാനാം അവമാനാത് പരം ഭയം
51 ഐശ്വര്യമദപാപിഷ്ഠാ മദാഃ പാനമദാദയഃ
ഐശ്വര്യമദമേത്താ ഹി നാപതിത്വാ വിബുധ്യേത
52 ഇ ിയൗർ ഇ ിയാർേഥഷു വർതമാൈനർ അനി ൈഹഃ
ൈതർ അയം താപ്യേത േലാേകാ നക്ഷ ാണി ൈഹർ ഇവ
53 േയാ ജിതഃ പഞ്ചവർേഗണ സഹേജനാത്മ കർശിനാ
ആപദസ് തസ്യ വർധേന്ത ശു പക്ഷ ഇേവാഡുരാഡ്
54 അവിജിത്യ യ ആത്മാനം അമാത്യാൻ വിജിഗീഷേത
അമി ാൻ വാജിതാമാത്യഃ േസാ ഽവശഃ പരിഹീയേത
55 ആത്മാനം ഏവ ഥമം േദശരൂേപണ േയാ ജേയത്
തേതാ ഽമാത്യാൻ അമി ാംശ് ച ന േമാഘം വിജിഗീഷേത
56 വേശ്യ ിയം ജിതാമാത്യം ധൃതദണ്ഡം വികാരിഷു
പരീക്ഷ്യ കാരിണം ധീരം അത്യന്തം ീർ നിേഷവേത
57 രഥഃ ശരീരം പുരുഷസ്യ രാജൻ; നാത്മാ നിയേന്ത ിയാണ്യ് അസ്യ ചാശ്വാഃ
ൈതർ അ മത്തഃ കുശലഃ സദൈശ്വർ; ദാൈന്തഃ സുഖം യാതി രഥീവ ധീരഃ
58 ഏതാന്യ് അനിഗൃഹീതാനി വ്യാപാദയിതും അപ്യ് അലം
അവിേധയാ ഇവാദാന്താ ഹയാഃ പഥി കുസാരഥിം
59 അനർഥം അർഥതഃ പശ്യന്ന് അർതം ൈചവാപ്യ് അനർഥതഃ
ഇ ിൈയഃ സൃേതാ ബാലഃ സുദുഃഖം മന്യേത സുഖം
60 ധർമാർഥൗ യഃ പരിത്യജ്യ സ്യാദ് ഇ ിയവശാനുഗഃ

ീ ാണധനദാേരഭ്യ ക്ഷി ം സ പരിഹീയേത
61 അർഥാനാം ഈശ്വേരാ യഃ സ്യാദ് ഇ ിയാണാം അനീശ്വരഃ
ഇ ിയാണാം അൈനശ്വര്യാദ് ഐശ്വര്യാദ് ശ്യേത ഹി സഃ
62 ആത്മനാത്മാനം അന്വിേച്ഛൻ മേനാ ബുദ്ധീ ിൈയർ യൈതഃ
ആൈത്മവ ഹ്യ് ആത്മേനാ ബ ർ ആൈത്മവ രിപുർ ആത്മനഃ
63 ാേക്ഷേണവ ജാേലന ഝഷാവ് അപിഹിതാവ് ഉഭൗ
കാമശ് ച രാജൻ േ ാധശ് ച തൗ ാജ്ഞാനം വിലുമ്പതഃ
64 സമേവേക്ഷ്യഹ ധർമാർഥൗ സംഭാരാൻ േയാ ഽധിഗച്ഛതി
സ ൈവ സംഭൃത സംഭാരഃ സതതം സുഖം ഏധേത
65 യഃ പഞ്ചാഭ്യന്തരാഞ് ശ ൻ അവിജിത്യ മതിക്ഷയാൻ
ജിഗീഷതി രിപൂൻ അന്യാൻ രിപേവാ ഽഭിഭവന്തി തം
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66 ദൃശ്യേന്ത ഹി ദുരാത്മാേനാ വധ്യമാനാഃ സ്വകർമ ഭിഃ
ഇ ിയാണാം അനീശത്വാദ് രാജാേനാ രാജ്യവി ൈമഃ
67 അസന്ത്യാഗാത് പാപകൃതാം അപാപാംസ്; തുേല്യാ ദണ്ഡഃ ശേത മി ഭാ 
വാത്
ശുേഷ്കണാർ ം ദഹ്യേത മി ഭാവാത്; തസ്മാത് പാൈപഃ സഹ സന്ധിം ന
കുര്യാത്
68 നിജാൻ ഉത്പതതഃ ശ ൻ പഞ്ച പഞ്ച േയാജനാൻ
േയാ േമാഹാൻ ന നിഘൃഹ്ണാതി തം ആപദ് സേത നരം
69 അനസൂയാർജവം ശൗചം സേന്താഷഃ ിയവാദിതാ
ദമഃ സത്യം അനായാേസാ ന ഭവന്തി ദുരാത്മനാം
70 ആത്മജ്ഞാനം അനായാസസ് തിതിക്ഷാ ധർമനിത്യതാ
വാക് ൈചവ ഗുപ്താ ദാനം ച ൈനതാന്യ് അേന്ത്യഷു ഭാരത
71 ആേ ാശ പരിവാദാഭ്യാം വിഹിംസന്ത്യ് അബുധാ ബുധാൻ
വക്താ പാപം ഉപാദേത്ത ക്ഷമമാേണാ വിമുച്യേത
72 ഹിംസാ ബലം അസാധൂനാം രാജ്ഞാം ദണ്ഡവിധിർ ബലം
ശു ഷാ തു ബലം ീണാം ക്ഷമാഗുണവതാം ബലം
73 വാക് സംയേമാ ഹി നൃപേത സുദുഷ്കരതേമാ മതഃ
അർഥവച് ച വിചി ം ച ന ശക്യം ബഹുഭാഷിതും
74 അഭ്യാവഹതി കല്യാണം വിവിധാ വാക് സുഭാഷിതാ
ൈസവ ദുർഭാഷിതാ രാജന്ന് അനർഥാേയാപപദ്യേത
75 സംേരാഹതി ശൈരർ വിദ്ധം വനം പരശുനാ ഹതം
വാചാ ദുരുക്തം ബീഭത്സം ന സംേരാഹതി വാക് ക്ഷതം
76 കർണിനാലീകനാരാചാ നിർഹരന്തി ശരീരതഃ
വാക്ശല്യസ് തു ന നിർഹർതും ശേക്യാ ഹൃദി ശേയാ ഹി സഃ
77 വാക് സായകാ വദനാൻ നിഷ്പതന്തി; ൈയർ ആഹതഃ േശാചതി ര ്യ്
അഹാനി
പരസ്യ നാമർമസു േത പതന്തി; താൻ പണ്ഡിേതാ നാവസൃേജത് പേരഷു
78 യൈസ്മ േദവാഃ യച്ഛന്തി പുരുഷായ പരാഭവം
ബുദ്ധിം തസ്യാപകർഷന്തി േസാ ഽപാചീനാനി പശ്യതി
79 ബുദ്ധൗ കലുഷ ഭൂതായാം വിനാേശ ത പസ്ഥിേത
അനേയാ നയസങ്കാേശാ ഹൃദയാൻ നാപസർപതി
80 േസയം ബുദ്ധിഃ പരീതാ േത പു ാണാം തവ ഭാരത
പാണ്ഡവാനാം വിേരാേധന ന ൈചനാം അവബുധ്യേസ
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81 രാജാ ലക്ഷണസമ്പന്നസ് ൈ േലാക്യസ്യാപി േയാ ഭേവത്
ശിഷ്യസ് േത ശാസിതാ േസാ ഽ ധൃതരാ യുധിഷ്ഠിരഃ
82 അതീവ സർവാൻ പു ാംസ് േത ഭാഗേധയ പുര തഃ
േതജസാ ജ്ഞയാ ൈചവ യുേക്താ ധർമാർഥതത്ത്വവിത്
83 ആനൃശംസ്യാദ് അനുേ ാശാദ് േയാ ഽസൗ ധർമഭൃതാം വരഃ
ഗൗരവാത് തവ രാേജ ബഹൂൻ േ ശാംസ് തിതിക്ഷതി
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അധ്യായം 35

1 [ധൃ]
ഹി ഭൂേയാ മഹാബുേദ്ധ ധർമാർഥസഹിതം വചഃ

ശൃണ്വേതാ നാസ്തി േമ തൃപ്തിർ വിചി ാണീഹ ഭാഷേസ
2 സർവതീർേഥഷു വാ സ്നാനം സർവഭൂേതഷു ചാർജവം
ഉേഭ ഏേത സേമ സ്യാതാം ആർജവം വാ വിശിഷ്യേത
3 ആർജവം തിപദ്യസ്വ പുേ ഷു സതതം വിേഭാ
ഇഹ കീർതിം പരാം ാപ്യ േ ത്യ സ്വർഗം അവാപ്സ്യസി
4 യാവത് കീർതിർ മനുഷ്യസ്യ പുണ്യാ േലാേകഷു ഗീയേത
താവത് സ പുരുഷവ്യാ സ്വർഗേലാേക മഹീയേത
5 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
വിേരാചനസ്യ സംവാദം േകശിന്യ് അർേഥ സുധന്വനാ
6 കിം ാഹ്മണാഃ സ്വിച് േ യാംേസാ ദിതിജാഃ സ്വിദ് വിേരാചന
അഥ േകന സ്മ പര്യങ്കം സുധന്വാ നാധിേരാഹതി
7 ാജാപത്യാ ഹി ൈവ േ ഷ്ഠാ വയം േകശിനി സത്തമാഃ
അസ്മാകം ഖല്വ് ഇേമ േലാകാഃ േക േദവാഃ േക ദ്വിജാതയഃ
8 ഇൈഹവാസ്സ്വ തീക്ഷാവ ഉപസ്ഥാേന വിേരാചന
സുധന്വാ ാതർ ആഗന്താ പേശ്യയം വാം സമാഗതൗ
9 തഥാ ഭേ കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം ഭീരു ഭാഷേസ
സുധന്വാനം ച മാം ൈചവ ാതർ ഷ്ടാസി സംഗതൗ
10 അന്വാലേഭ ഹിരണ്മയം ാ ാേദ ഽഹം തവാസനം
ഏകത്വം ഉപസമ്പേന്നാ ന ത്വ് ആേസയം ത്വയാ സഹ
11 അന്വാഹര ഫലകം കൂർചം വാപ്യ് അഥ വാ ബൃസീം
സുധന്വൻ ന ത്വം അർേഹാ ഽസി മയാ സഹ സമാസനം
12 പിതാപി േത സമാസീനം ഉപാസീൈതവ മാം അധഃ
ബാലഃ സുൈഖധിേതാ േഗേഹ ന ത്വം കിം ചന ബുധ്യേസ
13 ഹിരണ്യം ച ഗവാശ്വം ച യദ് വിത്തം അസുേരഷു നഃ
സുധന്വൻ വിപേണ േതന ശ്നം പൃച്ഛാവ േയ വിദുഃ
14 ഹിരണ്യം ച ഗവാശ്വം ച തൈവവാ വിേരാചന

ാണേയാസ് തു പണം കൃത്വാ ശ്നം പൃച്ഛാവ േയ വിദുഃ
15 ആവാം കു ഗമിഷ്യാവഃ ാണേയാർ വിപേണ കൃേത
ന ഹി േദേവഷ്വ് അഹം സ്ഥാതാ ന മനുേഷ്യഷു കർഹി ചിത്
16 പിതരം േത ഗമിഷ്യാവഃ ാണേയാർ വിപേണ കൃേത
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പു സ്യാപി സ േഹേതാർ ഹി ാേദാ നാനൃതം വേദത്
17 [ ഹ്]
ഇമൗ തൗ സ ദൃേശ്യേത യാഭ്യാം ന ചരിതം സഹ
ആശീവിഷാവ് ഇവ ദ്ധാവ് ഏകമാർഗം ഇഹാഗതൗ
18 കിം ൈവ സൈഹവ ചരേതാ ന പുരാ ചരതഃ സഹ
വിേരാചൈനതത് പൃച്ഛാമി കിം േത സഖ്യം സുധന്വനാ
19 ന േമ സുധന്വനാ സഖ്യം ാണേയാർ വിപണാവേഹ

ാദ തത് ത്വാം ഋപ്ച്ഛാമി മാ ശ്നം അനൃതം വദീഃ
20 [ ഹ്]
ഉദകം മധുപർകം ചാപ്യ് ആനയ സുധന്വേന

ഹ്മന്ന് അഭ്യർചനീേയാ ഽസി േശ്വതാ ഗൗഃ പീവരീ കൃതാ
21 ഉദകം മധുപർകം ച പഥ ഏവാർപിതം മമ

ാദ ത്വം തു നൗ ശ്നം തഥ്യം ഹി പൃച്ഛേതാഃ
22 [ ഹ്]
പുർേതാ വാേന്യാ ഭവാൻ ഹ്മൻ സാേക്ഷ്യ ൈചവ ഭേവത് സ്ഥിതഃ
തേയാർ വിവദേതാഃ ശ്നം കഥം അസ്മദ് വിേഭാ വേദത്
23 അഥ േയാ ൈനവ യാത് സത്യം വാ യദി വാനൃതം
ഏതത് സുധന്വൻ പൃച്ഛാമി ദുർവിവക്താ സ്മ കിം വേസത്
24 യാം രാ ിം അധിവിന്നാ ീ യാം ൈചവാക്ഷ പരാജിതഃ
യാം ച ഭാരാഭിതപ്താംേഗാ ദുർവിവക്താ സ്മ താം വേസത്
25 നഗേര തിരുദ്ധഃ സൻ ബഹിർ ദ്വാേര ബുഭുക്ഷിതഃ
അമി ാൻ ഭൂയസഃ പശ്യൻ ദുർവിവക്താ സ്മ താം വേസത്
26 പഞ്ച പശ്വനൃേത ഹന്തി ദശ ഹന്തി ഗവാനൃേത
ശതം അശ്വാനൃേത ഹന്തി സഹ ം പുരുഷാനൃേത
27 ഹന്തി ജാതാൻ അജാതാംശ് ച ഹിരണ്യാർേഥാ ഽനൃതം വദൻ
സർവം ഭൂമ്യനൃേത ഹന്തി മാ സ്മ ഭൂമ്യനൃതം വദീഃ
28 [ ഹ്]
മത്തഃ േ യാൻ അംഗിരാ ൈവ സുധന്വാ ത്വദ് വിേരാചന
മാതാസ്യ േ യസീ മാതുസ് തസ്മാത് ത്വം േതന ൈവ ജിതഃ
29 വിേരാചന സുധന്വായം ാണാനാം ഈശ്വരസ് തവ
സുധന്വൻ പുനർ ഇച്ഛാമി ത്വയാ ദത്തം വിേരാചനം
30 യദ് ധർമം അവൃണീഥാസ് ത്വം ന കാമാദ് അനൃതം വദീഃ
പുനർ ദദാമി േത തസ്മാത് പു ം ാദ ദുർലഭം
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31 ഏഷ ാദ പു സ് േത മയാ ദേത്താ വിേരാചനഃ
പാദ ക്ഷാലനം കുര്യാത് കുമാര്യാഃ സംനിധൗ മമ
32 തസ്മാദ് രാേജ ഭൂമ്യർേഥ നാനൃതം വ ം അർഹസി
മാ ഗമഃ സ സുതാമാേത്യാ ഽത്യയം പു ാൻ അനു മൻ
33 ന േദവാ യഷ്ടിം ആദായ രക്ഷന്തി പശുപാലവത്
യം തു രക്ഷിതും ഇച്ഛന്തി ബുദ്ധ്യാ സംവിഭജന്തി തം
34 യഥാ യഥാ ഹി പുരുഷഃ കല്യാേണ കുരുേത മനഃ
തഥാ തഥാസ്യ സർവാർഥാഃ സിധ്യേന്ത നാ സംശയഃ
35 ന ഛന്ദാംസി വൃജിനാത് താരയന്തി; ആയാവിനം മായയാ വർതമാനം
നീഡം ശകുന്താ ഇവ ജാതപക്ഷാശ്; ഛന്ദാംസ്യ് ഏനം ജഹത്യ് അന്തകാേല
36 മത്താപാനം കലഹം പൂഗൈവരം; ഭാര്യാപേത്യാർ അന്തരം ജ്ഞാതിേഭദം
രാജദ്വിഷ്ടം ീപുമാംേസാർ വിവാദം; വർജ്യാന്യ് ആഹുർ യശ് ച പന്ഥാഃ

ദുഷ്ഠഃ
37 സാമു ികം വണിജം േചാരപൂർവം; ശലാക ധൂർതം ച ചികിത്സകം ച
അരിം ച മി ം ച കുശീലവം ച; ൈനതാൻ സാേഖ്യഷ്വ് അധികുർവീത സപ്ത
38 മാനാഗ്നിേഹാ ം ഉത മാനമൗനം; മാേനനാധീതം ഉത മാനയജ്ഞഃ
ഏതാനി ചത്വാര്യ് അഭയങ്കരാണി; ഭയം യച്ഛന്ത്യ് അയഥാ കൃതാനി
39 അഗാര ദാഹീ ഗരദഃ കുണ്ഡാശീ േസാമവി യീ
പർവ കാരശ് ച സൂചീ ച മി ക് പാരദാരികഃ
40 ണഹാ ഗുരു തൽപീ ച യശ് ച സ്യാത് പാനേപാ ദ്വിജഃ
അതിതീക്ഷ്ണശ് ച കാകശ് ച നാസ്തിേകാ േവദ നിന്ദകഃ
41 വ ഹേണാ ാത്യഃ കീനാശശ് ചാർഥവാൻ അപി
രേക്ഷത്യ് ഉക്തശ് ച േയാ ഹിംസ്യാത് സർേവ ഹ്മൺഹൈണഃ സമാഃ
42 തൃേണാ യാ ജ്ഞായേത ജാതരൂപം; യുേഗ ഭേ ാ വ്യവഹാേരണ സാധുഃ
ശൂേരാ ഭേയഷ്വ് അർഥകൃേ ഷു ധീരഃ; കൃ ാസ്വ് ആപ സുഹൃദശ് ചാരയശ് ച
43 ജരാ രൂപം ഹരതി ഹി ൈധര്യം ആശാ; മൃത ഃ ാണാൻ ധർമചര്യാം
അസൂയാ
േ ാധഃ ിയം ശീലം അനാര്യ േസവാ; ിയം കാമഃ സർവം ഏവാഭിമാനഃ
44 ീർ മംഗലാത് ഭവതി ാഗൽഭ്യാത് സ വർധേത
ദാക്ഷ്യാത് തു കുരുേത മൂലം സംയമാത് തിതിഷ്ഠതി
45 അഷ്ടൗ ഗുണാഃ പുരുഷം ദീപയന്തി; ജ്ഞാ ച കൗല്യം ച ദമഃ തം ച
പരാ മശ് ചാബഹു ഭാഷിതാ ച; ദാനം യഥാശക്തി കൃതജ്ഞതാ ച
46 ഏതാൻ ഗുണാംസ് താത മഹാനുഭാവാൻ; ഏേകാ ഗുണഃ സം യേത
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സഹ്യ
രാജാ യദാ സത്കുരുേത മനുഷ്യം; സർവാൻ ഗുണാൻ ഏഷ ഗുേണാ ഽതിഭാതി
47 അഷ്ടൗ നൃേപമാനി മനുഷ്യേലാേക; സ്വർഗസ്യ േലാകസ്യ നിദർശനാനി
ചത്വാര്യ് ഏഷാം അന്വേവതാനി സദ്ഭിശ്; ചത്വാര്യ് ഏഷാം അന്വവയന്തി
സന്തഃ
48 യേജ്ഞാ ദാനം അധ്യയനം തപശ് ച; ചത്വാര്യ് ഏതാന്യ് അന്വേവതാനി
സദ്ഭിഃ
ദമഃ സത്യം ആർജവം ആനൃശംസ്യം; ചത്വാര്യ് ഏതാന്യ് അന്വവയന്തി സന്തഃ
49 ന സാ സഭാ യ ന സന്തി വൃദ്ധാ; ന േത വൃദ്ധാ േയ ന വദന്തി ധർമം
നാസൗ ഹർേമാ യതന സത്യം അസ്തി; ന തത് സത്യം യച് ഛേലനാനുവിദ്ധം
50 സത്യം രൂപം തം വിദ്യാ കൗല്യം ശീലം ബലം ധനം
ശൗര്യം ച ചിരഭാഷ്യം ച ദശഃ സംസർഗേയാനയഃ
51 പാപം കുർവൻ പാപകീർതിഃ പാപം ഏവാ േത ഫലം
പുണ്യം കുർവൻ പുണ്യകീർതിഃ പുണ്യം ഏവാ േത ഫലം
52 പാപം ജ്ഞാം നാശയതി ിയമാണം പുനഃ പുനഃ
നഷ്ട ജ്ഞഃ പാപം ഏവ നിത്യം ആരഭേത നരഃ
53 പുണ്യം ജ്ഞാം വർധയതി ിയമാണം പുനഃ പുനഃ
വൃദ്ധ ജ്ഞഃ പുണ്യം ഏവ നിത്യം ആരഭേത നരഃ
54 അസൂയേകാ ദന്ദ ശൂേകാ നി േരാ ൈവരകൃൻ നരഃ
സ കൃ ം മഹദ് ആേപ്നാേതാ നചിരാത് പാപം ആചരൻ
55 അനസൂയഃ കൃത ജ്ഞ്ടഃ േശാഭനാന്യ് ആചരൻ സദാ
അകൃ ാത് സുഖം ആേപ്നാതി സർവ ച വിരാജേത
56 ജ്ഞാം ഏവാഗമയതി യഃ ാേജ്ഞഭ്യഃ സ പണ്ഡിതഃ

ാേജ്ഞാ ഹ്യ് അവാപ്യ ധർമാർഥൗ ശേക്നാതി സുഖം ഏധിതും
57 ദിവേസൈനവ തത് കുര്യാദ് േയന രാതൗ സുഖം വേസത്
അഷ്ട മാേസന തത് കുര്യാദ് േയന വർഷാഃ സുഖം വേസത്
58 പൂർേവ വയസി തത് കുര്യാദ് േയന വൃദ്ധസുഖം വേസത്
യാവജ് ജീേവന തത് കുര്യാദ് േയന േ ത്യ സുഖം വേസത്
59 ജീർണം അന്നം ശംസന്തി ഭാര്യം ച ഗതയൗവനാം
ശൂരം വിഗതസം ാമം ഗതപാരം തപസ്വിനം
60 ധേനനാധർമലേബ്ധന യച് ഛി ം അപിധീയേത
അസംവൃതം തദ് ഭവതി തേതാ ഽന്യദ് അവദീര്യേത
61 ഗുരുർ ആത്മവതാം ശാസ്താ ശാസാ രാജാ ദുരാത്മനാം
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അഥ ച്ഛന്നപാപാനാം ശാസ്താ ൈവവസ്വേതാ യമഃ
62 ഋഷീണാം ച നദീനാം ച കുലാനാം ച മഹാമനാം

ഭേവാ നാധിഗന്തവ്യഃ ീണാം ദുശ്ചരിതസ്യ ച
63 ദ്വിജാതിപൂജാഭിരേതാ ദാതാ ജ്ഞാതിഷു ചാർജവീ
ക്ഷ ിയഃ സ്വർഗഭാഗ് രാജംശ് ചിരം പാലയേത മഹീം
64 സുവർണപുഷ്പാം പൃഥിവീം ചിന്വന്തി പുരുഷാസ് യഃ
ശൂരശ് ച കൃതവിദ്യശ് ച യശ് ച ജാനാതി േസവിതും
65 ബുദ്ധിേ ഷ്ഠാനി കർമാണി ബാഹുമധ്യാനി ഭാരത
താനി ജംഘാ ജഘന്യാനി ഭാര ത്യവരാണി ച
66 ദുേര്യാധേന ച ശകുനൗ മൂേഢ ദുഃശാസേന തഥാ
കർേണ ൈചശ്വര്യം ആധായ കഥം ത്വം ഭൂതിം ഇച്ഛസി
67 സർൈവർ ഗുൈണർ ഉേപതാശ് ച പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
പിതൃവത് ത്വയി വർതേന്ത േതഷു വർതസ്വ പു വത്
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അധ്യായം 36

1 [വി]
അൈ േവാദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
ആേ യസ്യ ച സംവാദം സാധ്യാനാം േചതി നഃ തം
2 ചരന്തം ഹംസരൂേപണ മഹർഷിം സംശിത തം
സാധ്യാ േദവാ മഹാ ാജ്ഞം പര്യപൃച്ഛന്ത ൈവ പുരാ
3 സാധ്യാ േദവാ വയം അേസ്മാ മഹർേഷ; ദൃഷ്ട്വാ ഭവന്തം ന ശ േമാ ഽനുമാതും

േതന ധീേരാ ബുദ്ധിമാംസ് ത്വം മേതാ നഃ; കാവ്യാം വാചം വ ം അർഹസ്യ്
ഉദാരാം
4 ഏതത് കാര്യം അമരാഃ സം തം േമ; ധൃതിഃ ശമഃ സത്യധർമാനുവൃത്തിഃ

ന്ഥിം വിനീയ ഹൃദയസ്യ സർവം; ിയാ ിേയ ചാത്മവശം നയീത
5 ആ ശ്യമാേനാ നാേ ാേശൻ മന ർ ഏവ തിതിക്ഷിതഃ
ആേ ാഷ്ടാരം നിർദഹതി സുകൃതം ചാസ്യ വിന്ദതി
6 നാേ ാശീ സ്യാൻ നാവമാനീ പരസ്യ; മി േ ാഹീ േനാത നീേചാപേസവീ
ന ചാതിമാനീ ന ച ഹീനവൃേത്താ; രൂക്ഷാം വാചം രുശതീം വർജയീത
7 മർമാണ്യ് അസ്ഥീനി ഹൃദയം തഥാസൂൻ; േഘാരാ വാേചാ നിർദഹന്തീഹ
പുംസാം
തസ്മാദ് വാചം രുശതീം രൂക്ഷരൂപാം; ധർമാരാേമാ നിത്യേശാ വർജയീത
8 അരും തുരം പരുഷം രൂക്ഷവാചം; വാക് കണ്ടൈകർ വിതുദന്തം മനുഷ്യാൻ
വിദ്യാദ് അലക്ഷ്മീകതമം ജനാനാം; മുേഖ നിബദ്ധാം നിരൃതിം വഹന്തം
9 പരശ് േചദ് ഏനം അധിവിേധ്യത ബാൈണർ; ഭൃശം സുതീൈക്ഷ്ണർ അന 
ലാർക ദീൈപ്തഃ
വിരിച്യമാേനാ ഽപ്യ് അതിരിച്യമാേനാ; വിദ്യാത് കവിഃ സുകൃതം േമ ദധാതി
10 യദി സന്തം േസവേത യദ്യ് അസന്തം; തപസ്വിനം യദി വാ േസ്തനം ഏവ
വാേസാ യഥാ രംഗ വശം യാതി; തഥാ സ േതഷാം വശം അഭ ൈപതി
11 വാദം തു േയാ ന വേദൻ ന വാദേയദ്; േയാ നാഹതഃ തിഹന്യാൻ ന
ഘാതേയത്
േയാ ഹ കാമസ്യ ന പാപം ഇേച്ഛത്; തൈസ്മ േദവാഃ ഹയന്ത്യ് ആഗതായ
12 അവ്യാഹൃതം വ്യാഹൃതാച് േ യ ആഹുഃ; സത്യം വേദദ് വ്യാഹൃതം തദ്
ദ്വിതീയം

ിയംവേദദ് വ്യാഹൃതം തത് തൃതീയം; ധർമ്യം വേദദ് വ്യാഹൃതം തച് ചതുർഥം
13 യാദൃൈശഃ സംവിവദേത യാദൃശാംശ് േചാപേസവേത
യാദൃഗ് ഇേച്ഛച് ച ഭവിതും താദൃഗ് ഭവതി പൂരുഷഃ
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14 യേതാ യേതാ നിവർതേത തതസ് തേതാ വിമുച്യേത
നിവർതനാദ് ധി സർവേതാ ന േവത്തി ദുഃഖം അണ്വ് അപി
15 ന ജീയേത േനാത ജിഗീഷേത ഽന്യാൻ; ന ൈവര ച് ചാ തിഘാതകശ്
ച
നിന്ദാ ശംസാസു സമസ്വഭാേവാ; ന േശാചേത ഹൃഷ്യതി ൈനവ ചായം
16 ഭാവം ഇച്ഛതി സർവസ്യ നാഭാേവ കുരുേത മതിം
സത്യവാദീ മൃദുർ ദാേന്താ യഃ സ ഉത്തമപൂരുഷഃ
17 നാനർഥകം സാന്ത്വയതി തിജ്ഞായ ദദാതി ച
രാദ്ധാപരാേദ്ധ ജാനാതി യഃ സ മധ്യമപൂരുഷഃ
18 ദുഃശാസനസ് തൂപഹന്താ ന ശാസ്താ; നാവർതേത മന വശാത് കൃതഘ്നഃ
ന കസ്യ ചിൻ മി ം അേഥാ ദുരാത്മാ; കലാശ് ൈചതാ അധമേസ്യഹ പുംസഃ
19 ന ദ്ദധാതി കല്യാണം പേരേഭ്യാ ഽപ്യ് ആത്മശങ്കിതഃ
നിരാകേരാതി മി ാണി േയാ ൈവ േസാ ഽധമ പൂരുഷഃ
20 ഉത്തമാൻ ഏവ േസേവത ാേപ്ത കാേല തു മധ്യമാൻ
അധമാംസ് തു ന േസേവത യ ഇേച്ഛച് േ യ ആത്മനഃ
21 ാേപ്നാതി ൈവ വിത്തം അസദ് ബേലന; നിേത്യാത്ഥാനാത് ജ്ഞയാ
പൗരുേഷണ
ന ത്വ് ഏവ സമ്യഗ് ലഭേത ശംസാം; ന വൃത്തം ആേപ്നാതി മഹാകുലാനാം
22 മഹാകുലാനാം ഹയന്തി േദവാ; ധർമാർഥവൃദ്ധാശ് ച ബഹു താശ് ച
പൃച്ഛാമി ത്വാം വിദുര ശ്നം ഏതം; ഭവന്തി ൈവ കാനി മഹാകുലാനി
23 തേമാ ദേമാ ഹ്മവിത് ത്വം വിതാനാഃ; പുണ്യാ വിവാഹാഃ സതതാന്ന ദാനം
േയഷ്വ് ഏൈവേത സപ്തഗുണാ ഭവന്തി; സമ്യഗ് വൃത്താസ് താനി മഹാകുലാനി
24 േയഷാം ന വൃത്തം വ്യഥേത ന േയാനിർ; വൃത്ത സാേദന ചരന്തി ധർമം
േയ കീർതിം ഇച്ഛന്തി കുേല വിശിഷ്ടാം; ത്യക്താനൃതാസ് താനി മഹാകുലാനി
25 അനിജ്യയാവിവാൈഹർശ് ച േവദേസ്യാത്സാദേനന ച
കുലാന്യ് അകുലതാം യാന്തി ധർമസ്യാതി േമണ ച
26 േദവ വ്യവിനാേശന ഹ്മ സ്വഹരേണന ച
കുലാന്യ് അകുലതാം യാന്തി ാഹ്മണാതി േമണ ച
27 ാഹ്മണാനാം പരിഭവാത് പരിവാദാച് ച ഭാരത
കുലാന്യ് അകുലതാം യാന്തി ന്യാസാപഹരേണന ച
28 കുലാനി സമുേപതാനി േഗാഭിഃ പുരുഷേതാ ഽശ്വതഃ
കുലസംഖ്യാം ന ഗച്ഛന്തി യാനി ഹീനാനി വൃത്തതഃ
29 വൃത്തതസ് ത്വ് അവിഹീനാനി കുലാന്യ് അൽപധനാന്യ് അപി
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കുലസംഖ്യാം തു ഗച്ഛന്തി കർഷന്തി ച മയദ് യശഃ
30 മാ നഃ കുേല ൈവരകൃത് കശ് ചിദ് അ ; രാജാമാേത്യാ മാ പരസ്വാപഹാരീ
മി േ ാഹീ ൈനകൃതിേകാ ഽനൃതീ വാ; പൂർവാശീ വാ പിതൃേദവാതിഥിഭ്യഃ
31 യശ് ച േനാ ാഹ്മണം ഹന്യാദ് യശ് ച േനാ ാഹ്മണാൻ ദ്വിേഷത്
ന നഃ സ സമിതിം ഗേച്ഛദ് യശ് ച േനാ നിർവേപത് കൃഷിം
32 തൃണാനി ഭൂമിർ ഉദകം വാക് ചതുർഥീ ച സൂനൃതാ
സതാം ഏതാനി േഗേഹഷു േനാച്ഛിദ്യേന്ത കദാ ചന
33 ദ്ധയാ പരയാ രാജന്ന് ഉപനീതാനി സത്കൃതിം

വൃത്താനി മഹാ ാജ്ഞ ധർമിണാം പുണ്യകർമണാം
34 സൂേക്ഷ്മാ ഽപി ഭാരം നൃപേത സ്യന്ദേനാ ൈവ; ശേക്താ േവാഢും ന തഥാേന്യ
മഹീജാഃ
ഏവം യുക്താ ഭാരസഹാ ഭവന്തി; മഹാകുലീനാ ന തഥാേന്യ മനുഷ്യാഃ
35 ന തൻ മി ം യസ്യ േകാപാദ് ബിേഭതി; യദ് വാ മി ം ശങ്കിേതേനാപചര്യം
യസ്മിൻ മിേ പിതരീവാശ്വസീത; തദ് ൈവ മി ം സംഗതാനീതരാണി
36 യദി േചദ് അപ്യ് അസംബേന്ധാ മി ഭാേവന വർതേത
സ ഏവ ബ സ് തൻ മി ം സാ ഗതിസ് തത്പരായണം
37 ചലചിത്തസ്യ ൈവ പുംേസാ വൃദ്ധാൻ അനുപേസവതഃ
പാരി വമേതർ നിത്യം അ േവാ മി സം ഹഃ
38 ചലചിത്തം അനാത്മാനം ഇ ിയാണാം വശാനുഗം
അർഥാഃ സമതിവർതേന്ത ഹംസാഃ ശുഷ്കം സേരാ യഥാ
39 അകസ്മാദ് ഏവ കുപ്യന്തി സീദന്ത്യ് അനിമിത്തതഃ
ശീലം ഏതദ് അസാധൂനാം അ ം പാരി വം യഥാ
40 സത്കൃതാശ് ച കൃതാർഥാശ് ച മി ാണാം ന ഭവന്തി േയ
താൻ മൃതാൻ അപി വ്യാദാഃ കൃതഘ്നാൻ േനാപഭുഞ്ജേത
41 അർഥേയദ് ഏവ മി ാണി സതി വാസതി വാ ധേന
നാനർഥയൻ വിജാനാതി മി ാണാം സാരഫൽഗുതാം
42 സന്താപാദ് ശ്യേത രൂപം സന്താപാദ് ശ്യേത ബലം
സന്താപാദ് ശ്യേത ജ്ഞാനം സന്താപാദ് വ്യാധിം ഋച്ഛതി
43 അനവാപ്യം ച േശാേകന ശരീരം േചാപതപ്യേത
അമി ാശ് ച ഹൃഷ്യന്തി മാ സ്മ േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
44 പുനർ നേരാ ിയേത ജായേത ച; പുനർ നേരാ ഹീയേത വർധേത പുനഃ
പുനർ നേരാ യാചതി യാച്യേത ച; പുനർ നരഃ േശാചതി േശാച്യേത പുനഃ
45 സുഖം ച ദുഃഖം ച ഭവാഭവൗ ച; ലാഭാലാഭൗ മരണം ജീവിതം ച
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പര്യായശഃ സർവം ഇഹ ശന്തി; തസ്മാദ് ധീേരാ ൈനവ ഹൃേഷ്യൻ ന
േശാേചത്
46 ചലാനി ഹീമാനി ഷഡി ിയാണി; േതഷാം യദ് യദ് വർതേത യ യ
തതസ് തതഃ വേത ബുദ്ധിർ അസ്യ; ഛിേ ാദ കുംഭാദ് ഇവ നിത്യം അംഭഃ
47 തനുർ ഉച്ഛഃ ശിഖീ രാജാ മിേഥ്യാപചരിേതാ മയാ
മന്ദാനാം മമ പു ാണാം യുേദ്ധനാന്തം കരിഷ്യതി
48 നിേത്യാദ്വിഗ്നം ഇദം സർവം നിേത്യാദ്വിഗ്നം ഇദം മനഃ
യത് തത് പദം അനുദ്വിഗ്നം തൻ േമ വദ മഹാമേത
49 നാന്യ വിദ്യാ തപേസാർ നാന്യേ ിയ നി ഹാത്
നാന്യ േലാഭസന്ത്യാഗാച് ഛാന്തിം പശ്യാമ േത ഽനഘ
50 ബുദ്ധ്യാ ഭയം ണുദതി തപസാ വിന്ദേത മഹത്
ഗുരുശു ഷയാ ജ്ഞാനം ശാന്തിം ത്യാേഗന വിന്ദതി
51 അനാ ിതാ ദാനപുണ്യം േവദ പുണ്യം അനാ ിതാഃ
രാഗേദ്വഷവിനിർമുക്താ വിചരന്തീഹ േമാക്ഷിണഃ
52 സ്വധീതസ്യ സുയുദ്ധസ്യ സുകൃതസ്യ ച കർമണഃ
തപസശ് ച സുതപ്തസ്യ തസ്യാേന്ത സുഖം ഏധേത
53 സ്വാസ്തീർണാനി ശയനാനി പന്നാ; ന ൈവ ഭിന്നാ ജാതു നി ാം ലഭേന്ത
ന ീഷു രാജൻ രതിം ആ വന്തി; ന മാഗൈധഃ യമാനാ ന സൂൈതഃ
54 ന ൈവ ഭിന്നാ ജാതു ചരന്തി ധർമം; ന ൈവ സുഖം ാ വന്തീഹ ഭിന്നാഃ
ന ൈവ ഭിന്നാ ഗൗരവം മാനയന്തി; ന ൈവ ഭിന്നാഃ ശമം േരാചയന്തി
55 ന ൈവ േതഷാം സ്വദേത പഥ്യം ഉക്തം; േയാഗേക്ഷമം കൽപേത േനാത
േതഷാം
ഭിന്നാനാം ൈവ മനുേജ പരായണം; ന വിദ്യേത കിം ചിദ് അന്യദ് വിനാശാ 
ത്
56 സംഭാവ്യം േഗാഷു സമ്പന്നം സംഭാവ്യം ാഹ്മേണ തപഃ
സംഭാവ്യം ീഷു ചാപല്യം സംഭാവ്യം ജ്ഞാതിേതാ ഭയം
57 തന്തേവാ ഽപ്യ് ആയതാ നിത്യം തന്തേവാ ബഹുലാഃ സമാഃ
ബഹൂൻ ബഹുത്വാദ് ആയാസാൻ സഹന്തീത്യ് ഉപമാ സതാം
58 ധൂമായേന്ത വ്യേപതാനി ജ്വലന്തി സഹിതാനി ച
ധൃതരാേ ാൽമുകാനീവ ജ്ഞാതേയാ ഭരതർഷഭ
59 ാഹ്മേണഷു ച േയ ശൂരാഃ ീഷു ജ്ഞാതിഷു േഗാഷു ച
വൃന്താദ് ഇവ ഫലം പക്വം ധൃതരാ പതന്തി േത
60 മഹാൻ അപ്യ് ഏകേജാ വൃേക്ഷാ ബലവാൻ സു തിഷ്ഠിതഃ
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സഹ്യ ഏവ വാേതന ശാഖാ ന്ധം വിമർദിതും
61 അഥ േയ സഹിതാ വൃക്ഷാഃ സംഘശഃ സു തിഷ്ഠിതാഃ
േത ഹി ശീ തമാൻ വാതാൻ സഹേന്ത ഽേന്യാന്യസം യാത്
62 ഏവം മനുഷ്യം അപ്യ് ഏകം ഗുൈണർ അപി സമന്വിതം
ശക്യം ദ്വിഷേന്താ മന്യേന്ത വായുർ മം ഇവൗകജം
63 അേന്യാന്യസമുപഷ്ടംഭാദ് അേന്യാന്യാപാ േയണ ച
ജ്ഞാതയഃ സ വർധേന്ത സരസീേവാത്പലാന്യ് ഉത
64 അവധ്യാ ാഹ്മണാ ഗാേവാ ിേയാ ബാലാശ് ച ജ്ഞാതയഃ
േയഷാം ചാന്നാനി ഭുഞ്ജീത േയ ച സ ഃ ശരണാഗതാഃ
65 ന മനുേഷ്യ ഗുണഃ കശ് ചിദ് അേന്യാ ധനവതാം അപി
അനാതുരത്വാദ് ഭ ം േത മൃതകൽപാ ഹി േരാഗിണഃ
66 അവ്യാധിജം കടുകം ശീർഷ േരാഗം; പാപാനുബന്ധം പരുഷം തീക്ഷ്ണം ഉ ം
സതാം േപയം യൻ ന പിബന്ത്യ് അസേന്താ; മന ം മഹാരാജ പിബ ശാമ്യ
67 േരാഗാർദിതാ ന ഫലാന്യ് ആ ിയേന്ത; ന ൈവ ലഭേന്ത വിഷേയഷു തത്ത്വം
ദുഃേഖാേപതാ േരാഗിേണാ നിത്യം ഏവ; ന ബുധ്യേന്ത ധനേഭാഗാൻ ന സൗഖ്യം
68 പുരാ ഹ്യ് ഉേക്താ നാകേരാസ് ത്വം വേചാ േമ; ദ േത ജിതാം ൗപദീം
േ ക്ഷ്യ രാജൻ
ദുേര്യാധനം വാരേയത്യ് അക്ഷവത്യാം; കിതവത്വം പണ്ഡിതാ വർജയന്തി
69 ന തദ് ബലം യൻ മൃദുനാ വിരുധ്യേത; മിേ ാ ധർമസ് തരസാ േസവിതവ്യഃ

ധ്വംസിനീ രസമാഹിതാ ീർ; മൃദു ൗഢാ ഗച്ഛതി പു പൗ ാൻ
70 ധാർതരാ ാഃ പാണ്ഡവാൻ പാലയ ; പാേണ്ഡാഃ സുതാസ് തവ പു ാംശ് ച
പാ
ഏകാരിമി ാഃ കുരേവാ ഹ്യ് ഏകമ ാ; ജീവ രാജൻ സുഖിനഃ സമൃദ്ധാഃ
71 േമഢീഭൂതഃ കൗരവാണാം ത്വം അദ്യ; ത്വയ്യ് ആധീനം കുരു കുലം ആജമീഢ
പാർഥാൻ ബാലാൻ വനവാസ തപ്താൻ; േഗാപായസ്വ സ്വം യശസ് താത
രക്ഷൻ
72 സന്ധത്സ്വ ത്വം കൗരവാൻ പാ പുൈ ർ; മാ േത ഽന്തരം രിപവഃ ാർഥ 
യ
സേത്യ സ്ഥിതാസ് േത നരേദവ സർേവ; ദുേര്യാധനം സ്ഥാപയ ത്വം നേര
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അധ്യായം 37

1 [വി]
സപ്തദേശമാൻ രാേജ മനുഃ സ്വായംഭുേവാ ഽ വീത്
ൈവചി വീര്യ പുരുഷാൻ ആകാശം മുഷ്ടിഭിർ ഘ്നതഃ
2 താൻ ഏവ് ഇ സ്യ ഹി ധനുർ അനാമ്യം നമേതാ ഽ വീത്
അേഥാ മരീചിനഃ പാദാൻ അനാമ്യാൻ നമതസ് തഥാ
3 യശ് ചാശിഷ്യം ശാസതി യശ് ച കുപ്യേത; യശ് ചാതിേവലം ഭജേത
ദ്വിഷന്തം

ിയശ് ച േയാ ഽരക്ഷതി ഭ ം അ േത; യശ് ചായാച്യം യാചതി യശ് ച
കത്ഥേത
4 യശ് ചാഭിജാതഃ കേരാത്യ് അകാര്യം; യശ് ചാബേലാ ബലിനാ നിത്യൈവ 
രീ
അ ദ്ദധാനായ ച േയാ വീതി; യശ് ചാകാമ്യം കാമയേത നേര
5 വധ്വാ ഹാസം ശ്വശുേരാ യശ് ച മന്യേത; വധ്വാ വസന്ന് ഉത േയാ മാനകാമഃ
പരേക്ഷേ നിർവപതി യശ് ച ബീജം; ിയം ച യഃ പരിവദേത ഽതിേവലം
6 യശ് ൈചവ ലബ്ധ്വാ ന സ്മരാമീത്യ് ഉവാച; ദത്ത്വാ ച യഃ കത്ഥതി യാച്യമാനഃ
യശ് ചാസതഃ സാന്ത്വം ഉപാസതീഹ; ഏേത ഽനുയാന്ത്യ് അനിലം പാശഹസ്താഃ
7 യസ്മിൻ യഥാ വർതേത േയാ മനുഷ്യസ്; തസ്മിംസ് തഥാ വർതിതവ്യം സ
ധർമഃ
മായാചാേരാ മായയാ വർതിതവ്യഃ; സാധ്വ് ആചാരഃ സാധുനാ ത േദയഃ
8 ശതായുർ ഉക്തഃ പുരുഷഃ സർവേവേദഷു ൈവ യദാ
നാേപ്നാത്യ് അഥ ച തത് സർവം ആയുഃ േകേനഹ േഹതുനാ
9 അതിവാേദാ ഽതിമാനശ് ച തഥാത്യാേഗാ നരാധിപഃ
േ ാധശ് ചാതിവിവിത്സാ ച മി േ ാഹശ് ച താനി ഷട്
10 ഏത ഏവാസയസ് തീക്ഷ്ണാഃ കൃന്തന്ത്യ് ആയൂംഷി േദഹിനാം
ഏതാനി മാനവാൻ ഘ്നന്തി ന മൃത ർ ഭ ം അ േത
11 വിശ്വസ്തൈസ്യതി േയാ ദാരാൻ യശ് ചാപി ഗുരു തക്പഗഃ
വൃഷലീ പതിർ ദ്വിേജാ യശ് ച പാനപശ് ൈചവ ഭാരത
12 ശരണാഗതഹാ ൈചവ സർേവ ഹ്മഹൈണഃ സമാഃ
ഏൈതഃ സേമത്യ കർതവ്യം ായശ്ചിത്തം ഇതി തിഃ
13 ഗൃഹീ വദാേന്യാ ഽനപവിദ്ധ വാക്യഃ; േശഷാന്ന േഭാകാപ്യ് അവിഹിംസകശ്
ച
നാനർഥകൃത് ത്യക്തകലിഃ കൃതജ്ഞഃ; സേത്യാ മൃദുഃ സ്വർഗം ഉൈപതി വിദ്വാൻ
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14 സുലഭാഃ പുരുഷാ രാജൻ സതതം ിയവാദിനഃ
അ ിയസ്യ തു പഥ്യസ്യ വക്താ േ ാതാ ച ദുർലഭഃ
15 േയാ ഹി ധർമം വ്യപാ ിത്യ ഹിത്വാ ഭർതുഃ ിയാ ിേയ
അ ിയാണ്യ് ആഹ പഥ്യാനി േതന രാജാ സഹായവാൻ
16 ത്യേജത് കുലാർേഥ പുരുഷം ാമസ്യാർേഥ കുലം ത്യേജത്

ാമം ജനപദസ്യാർേഥ ആത്മാർേഥ പൃഥിവീം ത്യേജത്
17 ആപദ് അർഥം ധനം രേക്ഷദ് ദാരാൻ രേക്ഷദ് ധൈനർ അപി
ആത്മാനം സതതം രേക്ഷദ് ദാൈരർ അപി ധൈനർ അപി
18 ഉക്തം മയാ ദ തകാേല ഽപി രാജൻ; ൈനവം യുക്തം വചനം ാതിപീയ
തദൗഷധം പഥ്യം ഇവാതുരസ്യ; ന േരാചേത തവ ൈവചി വീര്യ
19 കാൈകർ ഇമാംശ് ചി ബർഹാൻ മയൂരാൻ; പരാൈജഷ്ഠാഃ പാണ്ഡവാൻ
ധാർതരാൈ ഃ
ഹിത്വാ സിംഹാൻ േ ാ കാൻ ഗൂഹമാനഃ; ാേപ്ത കാേല േശാചിതാ ത്വം
നേര
20 യസ് താത ന ധ്യതി സർവകാലം; ഭൃത്യസ്യ ഭക്തസ്യ ഹിേത രതസ്യ
തസ്മിൻ ഭൃത്യാ ഭർതരി വിശ്വസന്തി; ന ൈചനം ആപ പരിത്യജന്തി
21 ന ഭൃത്യാനാം വൃത്തി സംേരാധേനന; ബാഹ്യം ജനം സഞ്ജിഘൃേക്ഷദ്
അപൂർവം
ത്യജന്തി ഹ്യ് ഏനം ഉചിതാവരുദ്ധാഃ; സ്നിഗ്ധാ ഹ്യ് അമാത്യാഃ പരിഹീനേഭാ 
ഗാഃ
22 കൃത്യാനി പൂർവം പരിസംഖ്യായ സർവാണ്യ്; ആയവ്യയാവ് അനുരൂപാം ച
വൃത്തിം
സംഗൃഹ്ണീയാദ് അനുരൂപാൻ സഹായാൻ; സഹായസാധ്യാനി ഹി ദുഷ്കരാണി
23 അഭി ായം േയാ വിദിത്വാ തു ഭർതുഃ; സർവാണി കാര്യാണി കേരാത്യ്
അത ീഃ
വക്താ ഹിതാനാം അനുരക്ത ആര്യഃ; ശക്തിജ്ഞ ആേത്മവ ഹി േസാ ഽനുകമ്പ്യഃ
24 വാക്യം തു േയാ നാ ിയേത ഽനുശിഷ്ടഃ; ത്യാഹ യശ് ചാപി നിയുജ്യമാനഃ

ജ്ഞാഭിമാനീ തികൂലവാദീ; ത്യാജ്യഃ സ താദൃക് ത്വരൈയവ ഭൃത്യഃ
25 അസ്തബ്ധം അ ീബം അദീർഘസൂ ം; സാനുേ ാശം ക്ഷ്ണം അഹാര്യം
അൈന്യഃ
അേരാഗ ജാതീയം ഉദാരവാക്യം; ദൂതം വദന്ത്യ് അഷ്ട ഗുേണാപപന്നം
26 ന വിശ്വാസാജ് ജാതു പരസ്യ േഗഹം; ഗേച്ഛൻ നരശ് േചതയാേനാ വികാേല
ന ചത്വേര നിശി തിേഷ്ഠൻ നിഗൂേഢാ; ന രാജന്യാം േയാഷിതം ാർഥയീത
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27 ന നിഹ്നവം സ ഗതസ്യ ഗേച്ഛത്; സംസൃഷ്ട മ സ്യ കുസംഗതസ്യ
ന ച യാൻ നാശ്വസാമി ത്വയീതി; സ കാരണം വ്യപേദശം തു കുര്യാത്
28 ഘൃണീ രാജാ പുംശ്ചലീ രാജഭൃത്യഃ; പുേ ാ ാതാ വിധവാ ബാല പു ാ
േസനാ ജീവീ േചാ ത ഭക്ത ഏവ; വ്യവഹാേര ൈവ വർജനീയാഃ സ ർ ഏേത
29 ഗുണാ ദശ സ്നാനശീലം ഭജേന്ത; ബലം രൂപം സ്വരവർണ ശുദ്ധിഃ

ർശശ് ച ഗന്ധശ് ച വിശുദ്ധതാ ച; ീഃ സൗകുമാര്യം വരാശ് ച നാര്യഃ
30 ഗുണാശ് ച ഷണ്മിതഭുക്തം ഭജേന്ത; ആേരാഗ്യം ആയുശ് ച സുഖം ബലം ച
അനാവിലം ചാസ്യ ഭേവദ് അപത്യം; ന ൈചനം ആദ ന ഇതി ക്ഷിപന്തി
31 അകർമ ശീലം ച മഹാശനം ച; േലാകദ്വിഷ്ടം ബഹു മായം നൃശംസം
അേദശകാലജ്ഞം അനിഷ്ട േവഷം; ഏതാൻ ഗൃേഹ ന തിവാസയീത
32 കദര്യം ആേ ാശകം അ തം ച; വരാക സംഭൂതം അമാന്യ മാനിനം
നി രിണം കൃതൈവരം കൃതഘ്നം; ഏതാൻ ഭൃതാർേതാ ഽപി ന ജാതു യാേചത്
33 സങ്ക്ലിഷ്ടകർമാണം അതി വാദം; നിത്യാനൃതം ചാദൃഢ ഭക്തികം ച
വികൃഷ്ടരാഗം ബഹുമാനിനം ചാപ്യ്; ഏതാൻ ന േസേവത നരാധമാൻ ഷട്
34 സഹായബന്ധനാ ഹ്യ് അർഥാഃ സഹായാശ് ചാർഥബന്ധനാഃ
അേന്യാന്യബന്ധനാവ് ഏതൗ വിനാേന്യാന്യം ന സിധ്യതഃ
35 ഉത്പാദ്യ പു ാൻ അനൃണാംശ് ച കൃത്വാ; വൃത്തിം ച േതേഭ്യാ ഽനുവിധായ
കാം ചിത്
സ്ഥാേന കുമാരീഃ തിപാദ്യ സർവാ; അരണ്യസംേസ്ഥാ മുനിവദ് ബുഭൂേഷത്
36 ഹിതം യത് സർവഭൂതാനാം ആത്മനശ് ച സുഖാവഹം
തത് കുര്യാദ് ഈശ്വേരാ ഹ്യ് ഏതൻ മൂലം ധർമാർഥസിദ്ധേയ
37 ബുദ്ധിഃ ഭാവസ് േതജശ് ച സത്ത്വം ഉത്ഥാനം ഏവ ച
വ്യവസായശ് ച യസ്യ സ്യാത് തസ്യാവൃത്തി ഭയം കുതഃ
38 പശ്യ േദാഷാൻ പാണ്ഡൈവർ വി േഹ ത്വം; യ വ്യേഥരന്ന് അപി േദവാഃ
സ ശ ാഃ
പുൈ ർ ൈവരം നിത്യം ഉദ്വിഗ്നവാേസാ; യശഃ ണാേശാ ദ്വിഷതാം ച
ഹർഷഃ
39 ഭീഷ്മസ്യ േകാപസ് തവ േച കൽപ; േ ാണസ്യ രാജ്ഞശ് ച യുധിഷ്ഠിരസ്യ
ഉത്സാദേയൽ േലാകം ഇമം വൃദ്ധഃ; േശ്വേതാ ഹസ് തിര്യഗ് ഇവാപതൻ േഖ
40 തവ പു ശതം ൈചവ കർണഃ പഞ്ച ച പാണ്ഡവാഃ
പൃഥിവീം അനുശാേസയുർ അഖിലാം സാഗരാംബരാം
41 ധാർതരാ ാ വനം രാജൻ വ്യാ ാഃ പാ സുതാ മതാഃ
മാ വനം ഛിന്ധി സ വ്യാ ം മാ വ്യാ ാൻ നീനേശാ വനാത്
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42 ന സ്യാദ് വനം ഋേത വ്യാ ാൻ വ്യാ ാ ന സ ർ ഋേത വനം
വനം ഹി രക്ഷ്യേത വ്യാൈ ർ വ്യാ ാൻ രക്ഷതി കാനനം
43 ന തേഥച്ഛന്ത്യ് അകല്യാണാഃ പേരഷാം േവദിതും ഗുണാൻ
യൈഥഷാം ജ്ഞാതും ഇച്ഛന്തി ൈനർഗുണ്യം പാപേചതസഃ
44 അർഥസിദ്ധിം പരാം ഇച്ഛൻ ധർമം ഏവാദിതശ് ചേരത്
ന ഹി ധർമാദ് അൈപത്യ് അർഥഃ സ്വർഗേലാകാദ് ഇവാമൃതം
45 യസ്യാത്മാ വിരതഃ പാപാത് കല്യാേണ ച നിേവശിതഃ
േതന സർവം ഇദം ബുദ്ധം കൃതിർ വികൃതിർശ് ച യാ
46 േയാ ധർമം അർഥം കാമം ച യഥാകാലം നിേഷവേത
ധർമാർഥകാമസംേയാഗം േയാ ഽമുേ ഹ ച വിന്ദതി
47 സംനിയച്ഛതി േയാ േവഗം ഉത്ഥിതം േ ാധഹർഷേയാഃ
സ ിേയാ ഭാജനം രാജന്യശ് ചാപ ന മുഹ്യതി
48 ബലം പഞ്ച വിധം നിത്യം പുരുഷാണാം നിേബാധ േമ
യത് തു ബാഹുബലം നാമ കനിഷ്ഠം ബലം ഉച്യേത
49 അമാത്യലാേഭാ ഭ ം േത ദ്വിതീയം ബലം ഉച്യേത
ധനലാഭസ് തൃതീയം തു ബലം ആഹുർ ജിഗീഷവഃ
50 യത് ത്വ് അസ്യ സഹജം രാജൻ പിതൃൈപതാമഹം ബലം
അഭിജാത ബലം നാമ തച് ചതുർഥം ബലം തം
51 േയന ത്വ് ഏതാനി സർവാണി സംഗൃഹീതാനി ഭാരത
യദ് ബലാനാം ബലം േ ഷ്ഠം തത് ജ്ഞാ ബലം ഉച്യേത
52 മഹേത േയാ ഽപകാരായ നരസ്യ ഭേവൻ നരഃ
േതന ൈവരം സമാസജ്യ ദൂരേസ്ഥാ ഽസ്മീതി നാശ്വേസത്
53 ീഷു രാജസു സർേപഷു സ്വാധ്യാേയ ശ േസവിഷു
േഭാേഗ ചായുഷി വിശ്വാസം കഃ ാജ്ഞഃ കർതും അർഹതി
54 ജ്ഞാ ശേരണാഭിഹതസ്യ ജേന്താശ്; ചികിത്സകാഃ സന്തി ന ചൗഷധാനി
ന േഹാമമ ാ ന ച മംഗലാനി; നാഥർവണാ നാപ്യ് അഗദാഃ സുസിദ്ധാഃ
55 സർപശ് ചാഗ്നിശ് ച സിംഹശ് ച കുലപു ശ് ച ഭാരത
നാവേജ്ഞയാ മനുേഷ്യണ സർേവ േത ഹ്യ് അതിേതജസഃ
56 അഗ്നിസ് േതേജാ മഹൽ േലാേക ഗൂഢസ് തിഷ്ഠതി ദാരുഷു
ന േചാപയുങ്ക്േത തദ് ദാരു യാവൻ േനാ ദീപ്യേത പൈരഃ
57 സ ഏവ ഖലു ദാരുേഭ്യാ യദാ നിർമഥ്യ ദീപ്യേത
തദാ തച് ച വനം ചാന്യൻ നിർദഹത്യ് ആശു േതജസാ
58 ഏവം ഏവ കുേല ജാതാഃ പാവേകാപമ േതജസഃ
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ക്ഷമാവേന്താ നിരാകാരാഃ കാേഷ്ഠ ഽഗ്നിർ ഇവ േശരേത
59 ലതാ ധർമാ ത്വം സപു ഃ ശാലാഃ പാ സുതാ മതാഃ
ന ലതാ വർധേത ജാതു മഹാ മം അനാ ിതാ
60 വനം രാജംസ് ത്വം സപുേ ാ ഽംബിേകയ; സിംഹാൻ വേന പാണ്ഡവാംസ്
താത വിദ്ധി
സിംൈഹർ വിഹീനം ഹി വനം വിനേശ്യത്; സിംഹാ വിനേശ്യയുർ ഋേത
വേനന
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അധ്യായം 38

1 [വി]
ഊർധ്വം ാണാ ഹ്യ് ഉത് ാമന്തി യൂനഃ സ്ഥവിര ആയതി

ത ത്ഥാനാഭിവാദാഭ്യാം പുനസ് താൻ പതിപദ്യേത
2 പീഠം ദത്ത്വാ സാധേവ ഽഭ്യാഗതായ; ആനീയാപഃ പരിനിർണിജ്യ പാദൗ
സുഖം പൃഷ്ട്വാ തിേവദ്യാത്മ സംസ്ഥം; തേതാ ദദ്യാദ് അന്നം അേവക്ഷ്യ ധീരഃ
3 യേസ്യാദകം മധുപർകം ച ഗാം ച; ന മ വിത് തിഗൃഹ്ണാതി േഗേഹ
േലാഭാദ് ഭയാദ് അർഥകാർപണ്യേതാ വാ; തസ്യാനർഥം ജീവിതം ആഹുർ
ആര്യാഃ
4 ചികിത്സകഃ ശക്യ കർതാവകീർണീ; േസ്തനഃ േരാ മദ്യേപാ ണഹാ ച
േസനാജീവീ തിവി ായകശ് ച; ഭൃശം ിേയാ ഽപ്യ് അതിഥിർ േനാദകാർ 
ഹഃ
5 അവിേ യം ലവണം പക്വം അന്നം ദധി; ക്ഷീരം മധു ൈതലം ഘൃതം ച
തിലാ മാംസം മൂലഫലാനി ശാകം; രക്തം വാസഃ സർവഗന്ധാ ഗുഡശ് ച
6 അേരാഷേണാ യഃ സമേലാഷ്ട കാഞ്ചനഃ; ഹീണ േശാേകാ ഗതസന്ധി
വി ഹഃ
നിന്ദാ ശംേസാപരതഃ ിയാ ിേയ; ചരന്ന് ഉദാസീനവദ് ഏഷ ഭി കഃ
7 നീവാര മൂേലംഗുദ ശാകവൃത്തിഃ; സുസംയതാത്മാഗ്നികാേര്യഷ്വ് അേചാദ്യഃ
വേന വസന്ന് അതിഥിഷ്വ് അ മേത്താ; ധുരന്ധരഃ പുണ്യകൃദ് ഏഷ താപസഃ
8 അപകൃത്വാ ബുദ്ധിമേതാ ദൂരേസ്ഥാ ഽസ്മീതി നാശ്വേസത്
ദീർഘൗ ബുദ്ധിമേതാ ബാഹൂ യാഭ്യാം ഹിംസതി ഹിംസിതഃ
9 ന വിശ്വേസദ് അവിശ്വേസ്ത വിശ്വേസ്ത നാതിവിശ്വേസത്
വിശ്വാസാദ് ഭയം ഉത്പന്നം മൂലാന്യ് അപി നികൃന്തതി
10 അനീർഷ ർ ഗുപ്തദാരഃ സ്യാത് സംവിഭാഗീ ിയംവദഃ

േക്ഷ്ണാ മധുരവാക് ീണാം ന ചാസാം വശേഗാ ഭേവത്
11 പൂജനീയാ മഹാഭാഗാഃ പുണ്യാശ് ച ഗൃഹദീപ്തയഃ

ിയഃ ിേയാ ഗൃഹേസ്യാക്താസ് തസ്മാദ് രക്ഷ്യാ വിേശഷതഃ
12 പിതുർ അന്തഃപുരം ദദ്യാൻ മാതുർ ദദ്യാൻ മഹാനസം
േഗാഷു ചാത്മസമം ദദ്യാത് സ്വയം ഏവ കൃഷിം േജത്
ഭൃൈത്യർ വണിജ്യാചാരം ച പുൈ ഃ േസേവത ാഹ്മണാൻ
13 അദ്േഭ്യാ ഽഗ്നിർ ഹ്മതഃ ക്ഷ ം അശ്മേനാ േലാഹം ഉത്ഥിതം
േതഷാം സർവ ഗം േതജഃ സ്വാസു േയാനിഷു ശാമ്യതി
14 നിത്യം സന്തഃ കുേല ജാതാഃ പാവേകാപമ േതജസഃ
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ക്ഷമാവേന്താ നിരാകാരാഃ കാേഷ്ഠ ഽഗ്നിർ ഇവ േശരേത
15 യസ്യ മ ം ന ജാനന്തി ബാഹ്യാശ് ചാഭ്യന്തരാശ് ച േയ
സ രാജാ സർവതശ് ച ശ് ചിരം ഐശ്വര്യം അ േത
16 കരിഷ്യൻ ന ഭാേഷത കൃതാന്യ് ഏവ ച ദർശേയത്
ധർമകാമാർഥ കാര്യാണി തഥാ മേ ാ ന ഭിദ്യേത
17 ഗിരിപൃഷ്ഠം ഉപാരുഹ്യ ാസാദം വാ രേഹാഗതഃ
അരേണ്യ നിഃശലാേക വാ ത മേ ാ വിധീയേത
18 നാസുഹൃത് പരമം മ ം ഭാരതാർഹതി േവദിതും
അപണ്ഡിേതാ വാപി സുഹൃത് പണ്ഡിേതാ വാപ്യ് അനാത്മവാൻ
അമാേത്യ ഹ്യ് അർഥലിപ്സാ ച മ രക്ഷണം ഏവ ച
19 കൃതാനി സർവകാര്യാണി യസ്യ വാ പാർഷദാ വിദുഃ
ഗൂഢമ സ്യ നൃപേതസ് തസ്യ സിദ്ധിർ അസംശയം
20 അ ശസ്താനി കർമാണി േയാ േമാഹാദ് അനുതിഷ്ഠതി
സ േതഷാം വിപരി ംേശ ശ്യേത ജീവിതാദ് അപി
21 കർമണാം തു ശസ്താനാം അനുഷ്ഠാനം സുഖാവഹം
േതഷാം ഏവാനനുഷ്ഠാനം പശ്ചാത് താപകരം മഹത്
22 സ്ഥാനവൃദ്ധ ക്ഷയജ്ഞസ്യ ഷാഡ്ഗുണ്യ വിദിതാത്മനഃ
അനവജ്ഞാത ശീലസ്യ സ്വാധീനാ പൃഥിവീ നൃപ
23 അേമാഘേ ാധഹർഷസ്യ സ്വയം കൃത്യാന്വേവക്ഷിണഃ
ആത്മ ത്യയ േകാശസ്യ വസുേധയം വസുന്ധരാ
24 നാമമാേ ണ തുേഷ്യത ഛേ ണ ച മഹീപതിഃ
ഭൃേത്യേഭ്യാ വിസൃേജദ് അർഥാൻ ൈനകഃ സർവഹേരാ ഭേവത്
25 ാഹ്മേണാ ാഹ്മണം േവദ ഭർതാ േവദ ിയം തഥാ
അമാത്യം നൃപതിർ േവദ രാജാ രാജാനം ഏവ ച
26 ന ശ ർ അങ്കം ആപേന്നാ േമാക്തേവ്യാ വധ്യതാം ഗതഃ
അഹതാദ് ധി ഭയം തസ്മാജ് ജായേത നചിരാദ് ഇവ
27 ൈദവേതഷു ച യേത്നന രാജസു ാഹ്മേണഷു ച
നിയന്തവ്യഃ സദാ േ ാേധാ വൃദ്ധബാലാതുേരഷു ച
28 നിരർഥം കലഹം ാേജ്ഞാ വർജേയൻ മൂഢ േസവിതം
കീർതിം ച ലഭേത േലാേക ന ചാനർേഥന യുജ്യേത
29 സാേദാ നിഷ്ഫേലാ യസ്യ േ ാധശ് ചാപി നിരർഥകഃ
ന തം ഭർതാരം ഇച്ഛന്തി ഷണ്ഢം പതിം ഇവ ിയഃ
30 ന ബുദ്ധിർ ധനലാഭായ ന ജാഡ്യം അസമൃദ്ധേയ
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േലാകപര്യായ വൃത്താന്തം ാേജ്ഞാ ജാനാതി േനതരഃ
31 വിദ്യാ ശീലവേയാവൃദ്ധാൻ ബുദ്ധിവൃദ്ധാംശ് ച ഭാരത
ധനാഭിജന വൃദ്ധാംശ് ച നിത്യം മൂേഢാ ഽവമന്യേത
32 അനാര്യ വൃത്തം അ ാജ്ഞം അസൂയകം അധാർമികം
അനർഥാഃ ക്ഷി ം ആയാന്തി വാഗ് ദുഷ്ടം േ ാധനം തഥാ
33 അവിസംവാദനം ദാനം സമയസ്യാവ്യതി മഃ
ആവർതയന്തി ഭൂതാനി സമ്യക് ണിഹിതാ ച വാക്
34 അവിസംവാദേകാ ദക്ഷഃ കൃതേജ്ഞാ മതിമാൻ ഋജുഃ
അപി സങ്ക്ഷീണ േകാേശാ ഽപി ലഭേത പരിവാരണം
35 ധൃതിഃ ശേമാ ദമഃ ശൗചം കാരുണ്യം വാഗ് അനി രാ
മി ാണാം ചാനഭിേ ാഹഃ സൈതതാഃ സമിധഃ ിയഃ
36 അസംവിഭാഗീ ദുഷ്ടാത്മാ കൃതേഘ്നാ നിരപ പഃ
താദൃങ് നരാധേമാ േലാേക വർജനീേയാ നരാധിപ
37 ന സ രാ ൗ സുഖം േശേത സ സർപ ഇവ േവശ്മനി
യഃ േകാപയതി നിർേദാഷം സ േദാേഷാ ഽഭ്യന്തരം ജനം
38 േയഷു ദുേഷ്ടഷു േദാഷഃ സ്യാദ് േയാഗേക്ഷമസ്യ ഭാരത
സദാ സാദനം േതഷാം േദവതാനാം ഇവാചേരത്
39 േയ ഽർഥാഃ ീഷു സമാസക്താഃ ഥേമാത്പതിേതഷു ച
േയ ചാനാര്യ സമാസക്താഃ സർേവ േത സംശയം ഗതാഃ
40 യ ീ യ കിതേവാ യ ബാേലാ ഽനുശാസ്തി ച
മജ്ജന്തി േത ഽവശാ േദശാ നദ്യാം അശ്മ വാ ഇവ
41 േയാജേനഷു േയ സക്താ ന വിേശേഷഷു ഭാരത
താൻ അഹം പണ്ഡിതാൻ മേന്യ വിേശഷാ ഹി സംഗിനഃ
42 യം ശംസന്തി കിതവാ യം ശംസന്തി ചാരണാഃ
യം ശംസന്തി ബന്ധേക്യാ ന സ ജീവതി മാനവഃ
43 ഹിത്വാ താൻ പരേമഷ്വാസാൻ പാണ്ഡവാൻ അമിതൗജസഃ
ആഹിതം ഭാരൈതശ്വര്യം ത്വയാ ദുേര്യാധേന മഹത്
44 തം ക്ഷ്യസി പരി ഷ്ടം തസ്മാത് ത്വം നചിരാദ് ഇവ
ഐശ്വര്യമദസംമൂഢം ബലിം േലാക യാദ് ഇവ
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അധ്യായം 39

1 [ധൃ]
അനീശ്വേരാ ഽയം പുരുേഷാ ഭവാഭേവ; സൂ േ ാതാ ദാരുമയീവ േയാഷാ
ധാ ാ ഹി ദിഷ്ടസ്യ വേശ കിലായം; തസ്മാദ് വദ ത്വം വേണ ഘൃേതാ ഽഹം
2 അ ാപ്തകാലം വചനം ബൃഹ തിർ അപി വൻ
ലഭേത ബുദ്ധ്യവജ്ഞാനം അവമാനം ച ഭാരത
3 ിേയാ ഭവതി ദാേനന ിയവാേദന ചാപരഃ
മ ം മൂലബേലനാേന്യാ യഃ ിയഃ ിയ ഏവ സഃ
4 േദ്വേഷ്യാ ന സാധുർ ഭവതി ന േമധാവീ ന പണ്ഡിതഃ

ിേയ ശുഭാനി കർമാണി േദ്വേഷ്യ പാപാനി ഭാരത
5 ന സ ക്ഷേയാ മഹാരാജ യഃ ക്ഷേയാ വൃദ്ധിം ആവേഹത്
ക്ഷയഃ സ ത്വ് ഇഹ മന്തേവ്യാ യം ലബ്ധ്വാ ബഹു നാശേയത്
6 സമൃദ്ധാ ഗുണതഃ േക ചിദ് ഭവന്തി ധനേതാ ഽപേര
ധനവൃദ്ധാൻ ഗുൈണർ ഹീനാൻ ധൃതരാ വിവർജേയത്
7 [ധൃ]
സർവം ത്വം ആയതീ യുക്തം ഭാഷേസ ാജ്ഞസംമതം
ന േചാത്സേഹ സുതം ത്യ ം യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
8 സ്വഭാവഗുണസമ്പേന്നാ ന ജാതു വിനയാന്വിതഃ
സുസൂക്ഷ്മം അപി ഭൂതാനാം ഉപമർദം േയാക്ഷ്യേത
9 പരാപവാദ നിരതാഃ പരദുഃേഖാദേയഷു ച
പര രവിേരാേധ ച യതേന്ത സതേതാഥിതാഃ
10 സ േദാഷം ദർശനം േയഷാം സംവാേസ സുമഹദ് ഭയം
അർഥാദാേന മഹാൻ േദാഷഃ ദാേന ച മഹദ് ഭയം
11 േയ പാപാ ഇതി വിഖ്യാതാഃ സംവാേസ പരിഗർഹിതാഃ
യുക്താശ് ചാൈന്യർ മഹാേദാൈഷർ േയ നരാസ് താൻ വിവർജേയത്
12 നിവർതമാേന സൗഹാർേദ ീതിർ നീേച ണശ്യതി
യാ ൈചവ ഫലനിർവൃത്തിഃ സൗഹൃേദ ൈചവ യത് സുഖം
13 യതേത ചാപവാദായ യത്നം ആരഭേത ക്ഷേയ
അൽേപ ഽപ്യ് അപകൃേത േമാഹാൻ ന ശാന്തിം ഉപഗച്ഛതി
14 താദൃൈശഃ സംഗതം നീൈചർ നൃശംൈസർ അകൃതാത്മഭിഃ
നിശാമ്യ നിപുണം ബുദ്ധ്യാ വിദ്വാൻ ദൂരാദ് വിവർജേയത്
15 േയാ ജ്ഞാതിം അനുഗൃഹ്ണാതി ദരി ം ദീനം ആതുരം
സപു പശുഭിർ വൃദ്ധിം യശശ് ചാവ്യയം അ േത
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16 ജ്ഞാതേയാ വർധനീയാസ് ൈതർ യ ഇച്ഛന്ത്യ് ആത്മനഃ ശുഭം
കുലവൃദ്ധിം ച രാേജ തസ്മാത് സാധു സമാചര
17 േ യസാ േയാക്ഷ്യേസ രാജൻ കുർവാേണാ ജ്ഞാതിസത് ിയാം
വിഗുണാ ഹ്യ് അപി സംരക്ഷ്യാ ജ്ഞാതേയാ ഭരതർഷഭ
18 കിം പുനർ ഗുണവന്തസ് േത ത്വത് സാദാഭികാങ്ക്ഷിണഃ

സാദം കുരു ദീനാനാം പാണ്ഡവാനാം വിശാം പേത
19 ദീയന്താം ാമകാഃ േക ചിത് േതഷാം വൃത്ത്യർഥം ഈശ്വര
ഏവം േലാേക യശഃ ാേപ്താ ഭവിഷ്യത്സി നരാധിപ
20 വൃേദ്ധന ഹി ത്വയാ കാര്യം പു ാണാം താത രക്ഷണം
മയാ ചാപി ഹിതം വാച്യം വിദ്ധി മാം ത്വദ്ധിൈതഷിണം
21 ജ്ഞാതിഭിർ വി ഹസ് താത ന കർതേവ്യാ ഭവാർഥിനാ
സുഖാനി സഹ േഭാജ്യാനി ജ്ഞാതിഭിർ ഭരതർഷഭ
22 സംേഭാജനം സങ്കഥനം സ ീതിശ് ച പര രം
ജ്ഞാതിഭിഃ സഹ കാര്യാണി ന വിേരാധഃ കഥം ചന
23 ജ്ഞാതയസ് താരയന്തീഹ ജ്ഞാതേയാ മജ്ജയന്തി ച
സുവൃത്താസ് താരയന്തീഹ ദുർവൃത്താ മജ്ജയന്തി ച
24 സുവൃേത്താ ഭവ രാേജ പാണ്ഡവാൻ തി മാനദ
അധർഷണീയഃ ശ ണാം ൈതർ വൃതസ് ത്വം ഭവിഷ്യസി
25 ീമന്തം ജ്ഞാതിം ആസാദ്യ േയാ ജ്ഞാതിർ അവസീദതി
ദിഗ്ധഹസ്തം മൃഗ ഇവ സ ഏനസ് തസ്യ വിന്ദതി
26 പശ്ചാദ് അപി നരേ ഷ്ഠ തവ താേപാ ഭവിഷ്യതി
താൻ വാ ഹതാൻ സുതാൻ വാപി ത്വാ തദ് അനുചിന്തയ
27 േയന ഖട്വാം സമാരൂഢഃ പരിതേപ്യത കർമണാ
ആദാവ് ഏവ ന തത് കുര്യാദ് അ േവ ജീവിേത സതി
28 ന കശ് ചിൻ നാപനയേത പുമാൻ അന്യ ഭാർഗവാത്
േശഷസ തിപത്തിസ് തു ബുദ്ധിമത്സ്വ് ഏവ തിഷ്ഠതി
29 ദുേര്യാധേനന യദ്യ് ഏതത് പാപം േതഷു പുരാ കൃതം
ത്വയാ തത് കുലവൃേദ്ധന ത്യാേനയം നേരശ്വര
30 താംസ് ത്വം പേദ തിഷ്ഠാപ്യ േലാേക വിഗതകൽമഷഃ
ഭവിഷ്യസി നരേ ഷ്ഠ പൂജനീേയാ മനീഷിണാം
31 സുവ്യാഹൃതാനി ധീരാണാം ഫലതഃ വിചിന്ത്യ യഃ
അധ്യവസ്യതി കാേര്യഷു ചിരം യശസി തിഷ്ഠതി
32 അവൃത്തിം വിനേയാ ഹന്തി ഹന്ത്യ് അനർഥം പരാ മഃ
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ഹന്തി നിത്യം ക്ഷമാ േ ാധം ആചാേരാ ഹന്ത്യ് അലക്ഷണം
33 പരിച്ഛേദന ക്ഷേ ണ േവശ്മനാ പരിചര്യയാ
പരീേക്ഷത കുലം രാജൻ േഭാജനാച്ഛാദേനന ച
34 യേയാശ് ചിേത്തന വാ ചിത്തം ൈനഭൃതം ൈനഭൃേതന വാ
സേമതി ജ്ഞയാ ജ്ഞാ തേയാർ ൈമ ീ ന ജീര്യേത
35 ദുർബുദ്ധിം അകൃത ജ്ഞം ഛന്നം കൂപം തൃൈണർ ഇവ
വിവർജയീത േമധാവീ തസ്മിൻ ൈമ ീ ണശ്യതി
36 അവലിേപ്തഷു മൂർേഖഷു രൗ സാഹസിേകഷു ച
തൈഥവാേപത ധർേമഷു ന ൈമ ീം ആചേരദ് ബുധഃ
37 കൃതജ്ഞം ധാർമികം സത്യം അ ം ദൃഢഭക്തികം
ജിേത ിയം സ്ഥിതം സ്ഥിത്യാം മി ം അത്യാഗി േചഷ്യേത
38 ഇ ിയാണാം അനുത്സർേഗാ മൃത നാ ന വിശിഷ്യേത
അത്യർഥം പുനർ ഉത്സർഗഃ സാദേയദ് ൈദവതാന്യ് അപി
39 മാർദവം സർവഭൂതാനാം അനസൂയാ ക്ഷമാ ധൃതിഃ
ആയുഷ്യാണി ബുധാഃ ാഹുർ മി ാണാം ചാവിമാനനാ
40 അപനീതം സുനീേതന േയാ ഽർഥം ത്യാനിനീഷേത
മതിം ആസ്ഥായ സുദൃഢാം തദ് അകാപുരുഷ തം
41 ആയത്യാം തികാരജ്ഞസ് തദാേത്വ ദൃഢനിശ്ചയഃ
അതീേത കാര്യേശഷേജ്ഞാ നേരാ ഽർൈഥർ ന ഹീയേത
42 കർമണാ മനസാ വാചാ യദ് അഭീക്ഷ്ണം നിേഷവേത
തദ് ഏവാപഹരത്യ് ഏനം തസ്മാത് കല്യാണം ആചേരത്
43 മംഗലാലംഭനം േയാഗഃ തം ഉത്ഥാനം ആർജവം
ഭൂതിം ഏതാനി കുർവന്തി സതാം ചാഭീക്ഷ്ണ ദർശനം
44 അനിർേവദഃ ിേയാ മൂലം ദുഃഖനാേശ സുഖസ്യ ച
മഹാൻ ഭവത്യ് അനിർവിണ്ണഃ സുഖം ചാത്യന്തം അ േത
45 നാതഃ ീമത്തരം കിം ചിദ് അന്യത് പഥ്യതമം തഥാ

ഭ വിേഷ്ണാർ യഥാ താത ക്ഷമാ സർവ സർവദാ
46 ക്ഷേമദ് അശക്തഃ സർവസ്യ ശക്തിമാൻ ധർമകാരണാത്
അർഥാനർഥൗ സമൗ യസ്യ തസ്യ നിത്യം ക്ഷമാ ഹിതാ
47 യത് സുഖം േസവമാേനാ ഽപി ധർമാർഥാഭ്യാം ന ഹീയേത
കാമം തദ് ഉപേസേവത ന മൂഢ തം ആചേരത്
48 ദുഃഖാർേതഷു മേത്തഷു നാസ്തിേകഷ്വ് അലേസഷു ച
ന ീർ വസത്യ് അദാേന്തഷു േയ േചാത്സാഹ വിവർജിതാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 60

49 ആർജേവന നരം യുക്തം ആർജവാത് സവ്യപ പം
അശക്തിമന്തം മന്യേന്താ ധർഷയന്തി കുബുദ്ധയഃ
50 അത്യാര്യം അതിദാതാരം അതിശൂരം അതി തം

ജ്ഞാഭിമാനിനം ൈചവ ീർ ഭയാൻ േനാപസർപതി
51 അഗ്നിേഹാ ഫലാ േവദാഃ ശീലവൃത്തഫലം തം
രതിപു ഫലാ ദാരാ ദത്തഭുക്ത ഫലം ധനം
52 അധർേമാപാർജിൈതർ അർൈഥർ യഃ കേരാത്യ് ഔർധ്വ േദഹികം
ന സ തസ്യ ഫലം േ ത്യ ഭുങ്ക്േത ഽർഥസ്യ ദുരാഗമാത്
53 കാനാര വനദുർേഗഷു കൃ ാസ്വ് ആപ സം േമ
ഉദ്യേതഷു ച ശേ ഷു നാസ്തി േശഷവതാം ഭയം
54 ഉത്ഥാനം സംയേമാ ദാക്ഷ്യം അ മാേദാ ധൃതിഃ തിഃ
സമീക്ഷ്യ ച സമാരംേഭാ വിദ്ധി മൂലം ഭവസ്യ തത്
55 തേപാബലം താപസാനാം ഹ്മ ഹ്മവിദാം ബലം
ഹിംസാ ബലം അസാധൂനാം ക്ഷമാഗുണവതാം ബലം
56 അഷ്ടൗ താന്യ് അ തഘ്നാനി ആേപാ മൂലം ഫലം പയഃ
ഹവിർ ാഹ്മണ കാമ്യാ ച ഗുേരാർ വചനം ഔഷധം
57 ന തത്പരസ്യ സന്ദധ്യാത് തികൂലം യദാത്മനഃ
സം േഹൈണഷ ധർമഃ സ്യാത് കാമാദ് അന്യഃ വർതേത
58 അേ ാേധന ജേയത് േ ാധം അസാധും സാധുനാ ജേയത്
ജേയത് കദര്യം ദാേനന ജേയത് സേത്യന ചാനൃതം
59 ീ ധൂർതേക ഽലേസ ഭീരൗ ചേണ്ഡ പുരുഷമാനിനി
ചൗേര കൃതേഘ്ന വിശ്വാേസാ ന കാേര്യാ ന ച നാസ്തിേക
60 അഭിവാദനശീലസ്യ നിത്യം വൃേദ്ധാപേസവിനഃ
ചത്വാരി സ വർധേന്ത കീർതിർ ആയുർ യേശാബലം
61 അതിേ േശന േയ ഽർഥാഃ സ ർ ധർമസ്യാതി േമണ ച
അേരർ വാ ണിപാേതന മാ സ്മ േതഷു മനഃ കൃഥാഃ
62 അവിദ്യഃ പുരുഷഃ േശാച്യഃ േശാച്യം മിഥുനം അ ജം
നിരാഹാരാഃ ജാഃ േശാച്യാഃ േശാച്യം രാ ം അരാജകം
63 അധ്വാ ജരാ േദഹവതാം പർവതാനാം ജലം ജരാ
അസംേഭാേഗാ ജരാ ീണാം വാക്ശല്യം മനേസാ ജരാ
64 അനാമ്നായ മലാ േവദാ ാഹ്മണസ്യാ തം മലം
കൗതൂഹലമലാ സാധ്വീ വി വാസ മലാഃ ിയഃ
65 സുവർണസ്യ മലം രൂപ്യം രൂപ്യസ്യാപി മലം പു
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േജ്ഞയം പു മലം സീസം സീസസ്യാപി മലം മലം
66 ന സ്വേപ്നന ജേയൻ നി ാം ന കാേമന ിയം ജേയത്
േനന്ധേനന ജേയദ് അഗ്നിം ന പാേനന സുരാം ജേയത്
67 യസ്യ ദാനജിതം മി ം അമി ാ യുധി നിർജിതാഃ
അന്നപാനജിതാ ദാരാഃ സഫലം തസ്യ ജീവിതം
68 സഹ ിേണാ ഽപി ജീവന്തി ജീവന്തി ശതിനസ് തഥാ
ധൃതരാ ം വിമുേഞ്ചച്ഛാം ന കഥം ചിൻ ന ജീവ്യേത
69 യത് പൃഥിവ്യാം ീഹി യവം ഹിരണ്യം പശവഃ ിയഃ
നാലം ഏകസ്യ തത് സർവം ഇതി പശ്യൻ ന മുഹ്യതി
70 രാജൻ ഭൂേയാ വീമി ത്വാം പുേ ഷു സമം ആചര
സമതാ യദി േത രാജൻ േസ്വഷു പാ സുേതഷു ച
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അധ്യായം 40

1 [വി]
േയാ ഽഭ്യർഥിതഃ സദ്ഭിർ അസജ്ജമാനഃ; കേരാത്യ് അർഥം ശക്തിം അഹാപയി 
ത്വാ
ക്ഷി ം യശസ് തം സമുൈപതി സന്തം അലം; സന്നാ ഹി സുഖായ സന്തഃ
2 മഹാന്തം അപ്യ് അർഥം അധർമയുക്തം; യഃ സന്ത്യജത്യ് അനുപാ ഷ്ട ഏവ
സുഖം സ ദുഃഖാന്യ് അവമുച്യ േശേത; ജീർണാം ത്വചം സർപ ഇവാവമുച്യ
3 അനൃതം ച സമുത്കർേഷ രാജഗാമി ച ൈപശുനം
ഗുേരാശ് ചാലീക നിർബന്ധഃ സമാനി ഹ്മഹത്യയാ
4 അസൂൈയക പദം മൃത ർ അതിവാദഃ ിേയാ വധഃ
അശു ഷാ ത്വരാ ാഘാ വിദ്യായാഃ ശ വസ് യഃ
5 സുഖാർഥിനഃ കുേതാ വിദ്യാ നാസ്തി വിദ്യാർഥിനഃ സുഖം
സുഖാർഥീ വാ ത്യേജദ് വിദ്യാം വിദ്യാർഥീ വാ സുഖം ത്യേജത്
6 നാഗ്നിസ് തൃപ്യതി കാഷ്ഠാനാം നാപഗാനാം മേഹാദധിഃ
നാന്തകഃ സർവഭൂതാനാം ന പുംസാം വാമേലാചനാ
7 ആശാ ധൃതിം ഹന്തി സമൃദ്ധിം അന്തകഃ; േ ാധഃ ിയം ഹന്തി യശഃ കദര്യതാ
അപാലനം ഹന്തി പശൂംശ് ച രാജന്ന്; ഏകഃ േദ്ധാ ാഹ്മേണാ ഹന്തി
രാ ം
8 അജശ് ച കാംസ്യം ച രഥശ് ച നിത്യം; മധ്വ് ആകർഷഃ ശകുനിഃ േ ാ ിയശ്
ച
വൃേദ്ധാ ജ്ഞാതിർ അവസേന്നാ വയസ്യ; ഏതാനി േത സ ഗൃേഹ സൈദവ
9 അേജാക്ഷാ ചന്ദനം വീണാ ആദർേശാ മധുസർപിഷീ
വിഷം ഔദുംബരം ശംഖഃ സ്വർണം നാഭിശ് ച േരാചനാ
10 ഗൃേഹ സ്ഥാപയിതവ്യാനി ധന്യാനി മനുർ അ വീത്
േദവ ാഹ്മണ പൂജാർഥം അതിഥീനാം ച ഭാരത
11 ഇദം ച ത്വാം സർവപരം വീമി; പുണ്യം പദം താത മഹാവിശിഷ്ടം
ന ജാതു കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാദ്; ധർമം ത്യേജജ് ജീവിതസ്യാപി
േഹേതാഃ
12 നിേത്യാ ധർമഃ സുഖദുഃേഖ ത്വ് അനിേത്യ; നിേത്യാ ജീേവാ ധാതുർ അസ്യ ത്വ്
അനിത്യഃ
ത്യക്ത്വാനിത്യം തിതിഷ്ഠസ്വ നിേത്യ; സ ഷ്യ ത്വം േതാഷ പേരാ ഹി ലാഭഃ
13 മഹാബലാൻ പശ്യ മനാനുഭാവാൻ; ശാസ്യ ഭൂമിം ധനധാന്യ പൂർണാം
രാജ്യാനി ഹിത്വാ വിപുലാംശ് ച േഭാഗാൻ; ഗതാൻ നേര ാൻ വശം അന്തകസ്യ
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14 മൃതം പു ം ദുഃഖപുഷ്ടം മനുഷ്യാ; ഉത്ക്ഷിപ്യ രാജൻ സ്വഗൃഹാൻ നിർഹരന്തി
തം മുക്തേകശാഃ കരുണം രുദന്തശ്; ചിതാമേധ്യ കാഷ്ഠം ഇവ ക്ഷിപന്തി
15 അേന്യാ ധനം േ തഗതസ്യ ഭുങ്ക്േത; വയാംസി ചാഗ്നിശ് ച ശരീരധാതൂൻ
ദ്വാഭ്യാം അയം സഹ ഗച്ഛത്യ് അമു ; പുേണ്യന പാേപന ച േവഷ്ട്യമാനഃ
16 ഉ ജ്യ വിനിവർതേന്ത ജ്ഞാതയഃ സുഹൃദഃ സുതാഃ
അഗ്നൗ ാസ്തം തു പുരുഷം കർമാേന്വതി സ്വയം കൃതം
17 അസ്മാൽ േലാകാദ് ഊർധ്വം അമുഷ്യ ചാേധാ; മഹത് തമസ് തിഷ്ഠതി ഹ്യ്
അന്ധകാരം
തദ് ൈവ മഹാേമാഹനം ഇ ിയാണാം; ബുധ്യസ്വ മാ ത്വാം ലേഭത രാജൻ
18 ഇദം വചഃ ശക്ഷ്യസി േചദ് യഥാവൻ; നിശമ്യ സർവം തിപ ം ഏവം
യശഃ പരം ാപ്സ്യസി ജീവേലാേക; ഭയം ന ചാമു ന േചഹ േത ഽസ്തി
19 ആത്മാ നദീ ഭാരത പുണ്യതീർഥാ; സേത്യാദകാ ധൃതികൂലാ ദേമാർമിഃ
തസ്യാം സ്നാതഃ പൂയേത പുണ്യകർമാ; പുേണ്യാ ഹ്യ് ആത്മാ നിത്യം അംേഭാ
ഽംഭ ഏവ
20 കാമേ ാധ ാഹവതീം പേഞ്ച ിയ ജലാം നദീം
കൃത്വാ ധൃതിമയീം നാവം ജന്മ ദുർഗാണി സന്തര
21 ജ്ഞാ വൃദ്ധം ധർമവൃദ്ധം സ്വബ ം; വിദ്യാ വൃദ്ധം വയസാ ചാപി വൃദ്ധം
കാര്യാകാേര്യ പൂജയിത്വാ സാദ്യ; യഃ സ േച്ഛൻ ന സ മുേഹ്യത് കദാ ചിത്
22 ധൃത്യാ ശിേശ്നാദരം രേക്ഷത് പാണിപാദം ച ച ഷാ
ച ഃ േ ാേ ച മനസാ മേനാ വാചം ച കർമണാ
23 നിേത്യാദകീ നിത്യയേജ്ഞാപവീതീ; നിത്യസ്വാധ്യായീ പതിതാന്ന വർജീ
ഋതം വൻ ഗുരേവ കർമ കുർവൻ; ന ാഹ്മണശ് ച്യവേത ഹ്മേലാകാത്
24 അധീത്യ േവദാൻ പരിസംസ്തീര്യ ചാഗ്നീൻ; ഇഷ്ട്വാ യൈജ്ഞഃ പാലയിത്വാ

ജാശ് ച
േഗാ ാഹ്മണാർേഥ ശ പൂതാന്തർ ആത്മാ; ഹതഃ സം ാേമ ക്ഷ ിയഃ സ്വർഗം
ഏതി
25 ൈവേശ്യാ ഽധീത്യ ാഹ്മണാൻ ക്ഷ ിയാംശ് ച; ധൈനഃ കാേല സംവിഭ 
ജ്യാ ിതാംശ് ച
േ താ പൂതം ധൂമം ആ ായ പുണ്യം; േ ത്യ സ്വർേഗ േദവ സുഖാനി ഭുങ്ക്േത
26 ഹ്മക്ഷ ം ൈവശ്യ വർണം ച ശൂ ഃ; േമൈണതാൻ ന്യായതഃ പൂജയാനഃ
തുേഷ്ടഷ്വ് ഏേതഷ്വ് അവ്യേഥാ ദഗ്ധപാപസ്; ത്യക്ത്വാ േദഹം സ്വർഗസുഖാനി
ഭുങ്ക്േത
27 ചാതുർവർണ്യൈസ്യഷ ധർമസ് തേവാേക്താ; േഹതും ചാ വേതാ േമ
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നിേബാധ
ക്ഷാ ാദ് ധർമാദ് ധീയേത പാ പു സ്; തം ത്വം രാജൻ രാജധർേമ
നിയുങ്ക്ഷ്വ
28 ഏവം ഏതദ് യഥാ മാം ത്വം അനുശാസതി നിത്യദാ
മമാപി ച മതിഃ സൗമ്യ ഭവത്യ് ഏവം യഥാത്ഥ മാം
29 സാ തു ബുദ്ദിഃ കൃതാപ്യ് ഏവം പാണ്ഡവാൻ രപ്തി േമ സദാ
ദുേര്യാധനം സമാസാദ്യ പുനർ വിപരിവർതേത
30 ന ദിഷ്ടം അഭ്യതി ാ ം ശക്യം മർേത്യന േകന ചിത്
ദിഷ്ടം ഏവ കൃതം മേന്യ പൗരുഷം തു നിരർഥകം
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അധ്യായം 41

1 [വി]
േയാ ഽഭ്യർഥിതഃ സദ്ഭിർ അസജ്ജമാനഃ; കേരാത്യ് അർഥം ശക്തിം അഹാപയി 
ത്വാ
ക്ഷി ം യശസ് തം സമുൈപതി സന്തം അലം; സന്നാ ഹി സുഖായ സന്തഃ
2 മഹാന്തം അപ്യ് അർഥം അധർമയുക്തം; യഃ സന്ത്യജത്യ് അനുപാ ഷ്ട ഏവ
സുഖം സ ദുഃഖാന്യ് അവമുച്യ േശേത; ജീർണാം ത്വചം സർപ ഇവാവമുച്യ
3 അനൃതം ച സമുത്കർേഷ രാജഗാമി ച ൈപശുനം
ഗുേരാശ് ചാലീക നിർബന്ധഃ സമാനി ഹ്മഹത്യയാ
4 അസൂൈയക പദം മൃത ർ അതിവാദഃ ിേയാ വധഃ
അശു ഷാ ത്വരാ ാഘാ വിദ്യായാഃ ശ വസ് യഃ
5 സുഖാർഥിനഃ കുേതാ വിദ്യാ നാസ്തി വിദ്യാർഥിനഃ സുഖം
സുഖാർഥീ വാ ത്യേജദ് വിദ്യാം വിദ്യാർഥീ വാ സുഖം ത്യേജത്
6 നാഗ്നിസ് തൃപ്യതി കാഷ്ഠാനാം നാപഗാനാം മേഹാദധിഃ
നാന്തകഃ സർവഭൂതാനാം ന പുംസാം വാമേലാചനാ
7 ആശാ ധൃതിം ഹന്തി സമൃദ്ധിം അന്തകഃ; േ ാധഃ ിയം ഹന്തി യശഃ കദര്യതാ
അപാലനം ഹന്തി പശൂംശ് ച രാജന്ന്; ഏകഃ േദ്ധാ ാഹ്മേണാ ഹന്തി
രാ ം
8 അജശ് ച കാംസ്യം ച രഥശ് ച നിത്യം; മധ്വ് ആകർഷഃ ശകുനിഃ േ ാ ിയശ്
ച
വൃേദ്ധാ ജ്ഞാതിർ അവസേന്നാ വയസ്യ; ഏതാനി േത സ ഗൃേഹ സൈദവ
9 അേജാക്ഷാ ചന്ദനം വീണാ ആദർേശാ മധുസർപിഷീ
വിഷം ഔദുംബരം ശംഖഃ സ്വർണം നാഭിശ് ച േരാചനാ
10 ഗൃേഹ സ്ഥാപയിതവ്യാനി ധന്യാനി മനുർ അ വീത്
േദവ ാഹ്മണ പൂജാർഥം അതിഥീനാം ച ഭാരത
11 ഇദം ച ത്വാം സർവപരം വീമി; പുണ്യം പദം താത മഹാവിശിഷ്ടം
ന ജാതു കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാദ്; ധർമം ത്യേജജ് ജീവിതസ്യാപി
േഹേതാഃ
12 നിേത്യാ ധർമഃ സുഖദുഃേഖ ത്വ് അനിേത്യ; നിേത്യാ ജീേവാ ധാതുർ അസ്യ ത്വ്
അനിത്യഃ
ത്യക്ത്വാനിത്യം തിതിഷ്ഠസ്വ നിേത്യ; സ ഷ്യ ത്വം േതാഷ പേരാ ഹി ലാഭഃ
13 മഹാബലാൻ പശ്യ മനാനുഭാവാൻ; ശാസ്യ ഭൂമിം ധനധാന്യ പൂർണാം
രാജ്യാനി ഹിത്വാ വിപുലാംശ് ച േഭാഗാൻ; ഗതാൻ നേര ാൻ വശം അന്തകസ്യ
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14 മൃതം പു ം ദുഃഖപുഷ്ടം മനുഷ്യാ; ഉത്ക്ഷിപ്യ രാജൻ സ്വഗൃഹാൻ നിർഹരന്തി
തം മുക്തേകശാഃ കരുണം രുദന്തശ്; ചിതാമേധ്യ കാഷ്ഠം ഇവ ക്ഷിപന്തി
15 അേന്യാ ധനം േ തഗതസ്യ ഭുങ്ക്േത; വയാംസി ചാഗ്നിശ് ച ശരീരധാതൂൻ
ദ്വാഭ്യാം അയം സഹ ഗച്ഛത്യ് അമു ; പുേണ്യന പാേപന ച േവഷ്ട്യമാനഃ
16 ഉ ജ്യ വിനിവർതേന്ത ജ്ഞാതയഃ സുഹൃദഃ സുതാഃ
അഗ്നൗ ാസ്തം തു പുരുഷം കർമാേന്വതി സ്വയം കൃതം
17 അസ്മാൽ േലാകാദ് ഊർധ്വം അമുഷ്യ ചാേധാ; മഹത് തമസ് തിഷ്ഠതി ഹ്യ്
അന്ധകാരം
തദ് ൈവ മഹാേമാഹനം ഇ ിയാണാം; ബുധ്യസ്വ മാ ത്വാം ലേഭത രാജൻ
18 ഇദം വചഃ ശക്ഷ്യസി േചദ് യഥാവൻ; നിശമ്യ സർവം തിപ ം ഏവം
യശഃ പരം ാപ്സ്യസി ജീവേലാേക; ഭയം ന ചാമു ന േചഹ േത ഽസ്തി
19 ആത്മാ നദീ ഭാരത പുണ്യതീർഥാ; സേത്യാദകാ ധൃതികൂലാ ദേമാർമിഃ
തസ്യാം സ്നാതഃ പൂയേത പുണ്യകർമാ; പുേണ്യാ ഹ്യ് ആത്മാ നിത്യം അംേഭാ
ഽംഭ ഏവ
20 കാമേ ാധ ാഹവതീം പേഞ്ച ിയ ജലാം നദീം
കൃത്വാ ധൃതിമയീം നാവം ജന്മ ദുർഗാണി സന്തര
21 ജ്ഞാ വൃദ്ധം ധർമവൃദ്ധം സ്വബ ം; വിദ്യാ വൃദ്ധം വയസാ ചാപി വൃദ്ധം
കാര്യാകാേര്യ പൂജയിത്വാ സാദ്യ; യഃ സ േച്ഛൻ ന സ മുേഹ്യത് കദാ ചിത്
22 ധൃത്യാ ശിേശ്നാദരം രേക്ഷത് പാണിപാദം ച ച ഷാ
ച ഃ േ ാേ ച മനസാ മേനാ വാചം ച കർമണാ
23 നിേത്യാദകീ നിത്യയേജ്ഞാപവീതീ; നിത്യസ്വാധ്യായീ പതിതാന്ന വർജീ
ഋതം വൻ ഗുരേവ കർമ കുർവൻ; ന ാഹ്മണശ് ച്യവേത ഹ്മേലാകാത്
24 അധീത്യ േവദാൻ പരിസംസ്തീര്യ ചാഗ്നീൻ; ഇഷ്ട്വാ യൈജ്ഞഃ പാലയിത്വാ

ജാശ് ച
േഗാ ാഹ്മണാർേഥ ശ പൂതാന്തർ ആത്മാ; ഹതഃ സം ാേമ ക്ഷ ിയഃ സ്വർഗം
ഏതി
25 ൈവേശ്യാ ഽധീത്യ ാഹ്മണാൻ ക്ഷ ിയാംശ് ച; ധൈനഃ കാേല സംവിഭ 
ജ്യാ ിതാംശ് ച
േ താ പൂതം ധൂമം ആ ായ പുണ്യം; േ ത്യ സ്വർേഗ േദവ സുഖാനി ഭുങ്ക്േത
26 ഹ്മക്ഷ ം ൈവശ്യ വർണം ച ശൂ ഃ; േമൈണതാൻ ന്യായതഃ പൂജയാനഃ
തുേഷ്ടഷ്വ് ഏേതഷ്വ് അവ്യേഥാ ദഗ്ധപാപസ്; ത്യക്ത്വാ േദഹം സ്വർഗസുഖാനി
ഭുങ്ക്േത
27 ചാതുർവർണ്യൈസ്യഷ ധർമസ് തേവാേക്താ; േഹതും ചാ വേതാ േമ
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നിേബാധ
ക്ഷാ ാദ് ധർമാദ് ധീയേത പാ പു സ്; തം ത്വം രാജൻ രാജധർേമ
നിയുങ്ക്ഷ്വ
28 ഏവം ഏതദ് യഥാ മാം ത്വം അനുശാസതി നിത്യദാ
മമാപി ച മതിഃ സൗമ്യ ഭവത്യ് ഏവം യഥാത്ഥ മാം
29 സാ തു ബുദ്ദിഃ കൃതാപ്യ് ഏവം പാണ്ഡവാൻ രപ്തി േമ സദാ
ദുേര്യാധനം സമാസാദ്യ പുനർ വിപരിവർതേത
30 ന ദിഷ്ടം അഭ്യതി ാ ം ശക്യം മർേത്യന േകന ചിത്
ദിഷ്ടം ഏവ കൃതം മേന്യ പൗരുഷം തു നിരർഥകം
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അധ്യായം 42

1 [വ്]
തേതാ രാജാ ധൃതരാേ ാ മനീഷീ; സ ജ്യ വാക്യം വിദുേരരിതം തത്
സന ജാതം രഹിേത മഹാത്മാ; പ ച്ഛ ബുദ്ധിം പരമാം ബുഭൂഷൻ
2 സന ജാത യദീദം ശൃേണാമി; മൃത ർ ഹി നാസീഹ തേവാപേദശം
േദവാസുരാ ഹ്യ് ആചരൻ ഹ്മചര്യം; അമൃത്യേവ തത് കതരൻ ന സത്യം
3 [സൻ]
അമൃത ഃ കർമണാ േക ചിൻ മൃത ർ നാസ്തീതി ചാപേര
ശൃണു േമ വേതാ രാജൻ യൈഥതൻ മാ വിശങ്കിഥാഃ
4 ഉേഭ സേത്യ ക്ഷ ിയാദ്യ വൃേത്ത; േമാേഹാ മൃത ഃ സംമേതാ യഃ കവീനാം

മാദം ൈവ മൃത ം അഹം വീമി; സദാ മാദം അമൃതത്വം വീമി
5 മാദാദ് ൈവ അസുരാഃ പരാഭവന്ന്; അ മാദാദ് ഹ്മഭൂതാ ഭവന്തി
ന ൈവ മൃത ർ വ്യാ ഇവാത്തി ജ ൻ; ന ഹ്യ് അസ്യ രൂപം ഉപലഭ്യേത ഹ
6 യമം ത്വ് ഏേക മൃത ം അേതാ ഽന്യം ആഹുർ; ആത്മാവസന്നം അമൃതം

ഹ്മചര്യം
പിതൃേലാേക രാജ്യം അനുശാസ്തി േദവഃ; ശിവഃ ശിവാനാം അശിേവാ ഽശിവാനാം
7 ആസ്യാദ് ഏഷ നിഃസരേത നരാണാം; േ ാധഃ മാേദാ േമാഹരൂപശ് ച
മൃത ഃ
േത േമാഹിതാസ് തദ്വേശ വർതമാനാ; ഇതഃ േ താസ് ത പുനഃ പതന്തി
8 തതസ് തം േദവാ അനു വി വേന്ത; അേതാ മൃത ർ മരണാഖ്യാം ഉൈപതി
കർേമാദേയ കർമഫലാനുരാഗാസ്; ത ാനു യാന്തി ന തരന്തി മൃത ം
9 േയാ ഽഭിധ്യായന്ന് ഉത്പതി ൻ നിഹന്യാദ്; അനാദേരണാ തിബുധ്യമാനഃ
സ ൈവ മൃത ർ മൃത ർ ഇവാത്തി ഭൂത്വാ; ഏവം വിദ്വാൻ േയാ വിനിഹന്തി
കാമാൻ
10 കാമാനുസാരീ പുരുഷഃ കാമാൻ അനു വിനശ്യതി
കാമാൻ വ ദസ്യ ധുനുേത യത് കിം ചിത് പുരുേഷാ രജഃ
11 തേമാ ഽ കാേശാ ഭൂതാനാം നരേകാ ഽയം ദൃശ്യേത
ഗൃഹ്യന്ത ഇവ ധാവന്തി ഗച്ഛന്തഃ ശ്വ ം ഉ ഖാഃ
12 അഭിധ്യാ ൈവ ഥമം ഹന്തി ൈചനം; കാമേ ാധൗ ഗൃഹ്യ ൈചനം തു
പശ്ചാത്
ഏേത ബാലാൻ മൃത്യേവ ാപയന്തി; ധീരാസ് തു ൈധേര്യണ തരന്തി മൃത ം
13 അമന്യമാനഃ ക്ഷ ിയ കിം ചിദ് അന്യൻ; നാധീയേത താർണ ഇവാസ്യ
വ്യാ ഃ
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േ ാധാൽ േലാഭാൻ േമാഹമയാന്തർ ആത്മാ; സ ൈവ മൃത സ് ത്വച് ഛരീേര
യ ഏഷഃ
14 ഏവം മൃത ം ജായമാനം വിദിത്വാ; ജ്ഞാേന തിഷ്ഠൻ ന ബിേഭതീഹ മൃേത്യാഃ
വിനശ്യേത വിഷേയ തസ്യ മൃത ർ; മൃേത്യാർ യഥാ വിഷയം ാപ്യ മർത്യഃ
15 േയ ഽസ്മിൻ ധർമാൻ നാചരന്തീഹ േക ചിത്; തഥാ ധർമാൻ േക ചിദ്
ഇഹാചരന്തി
ധർമഃ പാേപന തിഹന്യേത സ്മ; ഉതാേഹാ ധർമഃ തിഹന്തി പാപം
16 [സൻ]
ഉഭയം ഏവ തേ ാപഭുജ്യേത ഫലം; ധർമൈസ്യേവതരസ്യ ച
ധർേമണാധർമം ണുദതീഹ വിദ്വാൻ; ധർേമാ ബലീയാൻ ഇതി തസ്യ വിദ്ധി
17 യാൻ ഇമാൻ ആഹുഃ സ്വസ്യ ധർമസ്യ േലാകാൻ; ദ്വിജാതീനാം പുണ്യകൃതാം
സനാതനാൻ
േതഷാം പരി മാൻ കഥയന്തസ് തേതാ ഽന്യാൻ; ൈനതദ് വിദ്വൻ ൈനവ
കൃതം ച കർമ
18 [സൻ]
േയഷാം ബേല ന വി ർധാ ബേല ബലവതാം ഇവ
േത ാഹ്മണാ ഇതഃ േ ത്യ സ്വർഗേലാേക കാശേത
19 യ മേന്യത ഭൂയിഷ്ഠം ാവൃഷീവ തൃേണാലപം
അന്നം പാനം ച ാഹ്മണസ് തജ് ജീവൻ നാനുസഞ്ജ്വേരത്
20 യ ാകഥയമാനസ്യ യച്ഛത്യ് അശിവം ഭയം
അതിരിക്തം ഇവാകുർവൻ സ േ യാൻ േനതേരാ ജനഃ
21 േയാ വാകഥയമാനസ്യ ആത്മാനം നാനുസഞ്ജ്വേരത്

ഹ്മ സ്വം േനാപഭുേഞ്ജദ് വാ തദന്നം സംമതം സതാം
22 യഥാ സ്വം വാന്തം അശ്നാതി ശ്വാ ൈവ നിത്യം അഭൂതേയ
ഏവം േത വാന്തം അശ്നന്തി സ്വവീര്യേസ്യാപജീവനാത്
23 നിത്യം അജ്ഞാതചര്യാ േമ ഇതി മേന്യത ാഹ്മണഃ
ജ്ഞാതീനാം തു വസൻ മേധ്യ ൈനവ വിേദ്യത കിം ചന
24 േകാ ഹ്യ് ഏവം അന്തരാത്മാനം ാഹ്മേണാ ഹ ം അർഹതി
തസ്മാദ് ധി കിം ചിത് ക്ഷ ിയ ഹ്മാവസതി പശ്യതി
25 അ ാന്തഃ സ്യാദ് അനാദാനാത് സംമേതാ നിരുപ വഃ
ശിേഷ്ടാ ന ശിഷ്ടവത് സ സ്യാദ് ാഹ്മേണാ ഹ്മവിത് കവിഃ
26 അനാഢ്യാ മാനുേഷ വിേത്ത ആഢ്യാ േവേദഷു േയ ദ്വിജാഃ
േത ദുർധർഷാ ദു കമ്പ്യാ വിദ്യാത് താൻ ഹ്മണസ് തനും
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27 സർവാൻ സ്വിഷ്ടകൃേതാ േദവാൻ വിദ്യാദ് യ ഇഹ കശ് ചന
ന സമാേനാ ാഹ്മണസ്യ യസ്മിൻ യതേത സ്വയം
28 യമ യതമാനം തു മാനയന്തി സ മാനിതഃ
ന മാന്യമാേനാ മേന്യത നാമാനാദ് അഭിസഞ്ജ്വേരത്
29 വിദ്വാംേസാ മാനയന്തീഹ ഇതി മേന്യത മാനിതഃ
അധർമവിദുേഷാ മൂഢാ േലാകശാ വിശാരദാഃ
ന മാന്യം മാനയിഷ്യന്തി ഇതി മേന്യദ് അമാനിതഃ
30 ന ൈവ മാനം ച മൗനം ച സഹിതൗ ചരതഃ സദാ
അയം ഹി േലാേകാ മാനസ്യ അസൗ മാനസ്യ തദ് വിദുഃ
31 ീഃ സുഖേസ്യഹ സംവാസഃ സാ ചാപി പരിപന്ഥിനീ

ഹ്മീ സുദുർലഭാ ീർ ഹി ജ്ഞാ ഹീേനന ക്ഷ ിയ
32 ദ്വാരാണി തസ്യാ ഹിവദന്തി സേന്താ; ബഹു കാരാണി ദുരാവരാണി
സത്യാർജേവ ീർ ദമശൗചവിദ്യാഃ; ഷൺ മാനേമാഹ തിബാധനാനി
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അധ്യായം 43

1 [ധൃ]
ഋേചാ യജൂംഷ്യ് അധീേത യഃ സാമേവദം ച േയാ ദ്വിജഃ
പാപാനി കുർവൻ പാേപന ലിപ്യേത ന സ ലിപ്യേത
2 [സൻ]
ൈനനം സാമാന്യ് ഋേചാ വാപി ന യജൂംഷി വിചക്ഷണ

ായേന്ത കർമണഃ പാപാൻ ന േത മിഥ്യാ വീമ്യ് അഹം
3 ന ഛന്ദാംസി വൃജിനാത് താരയന്തി; മായാവിനം മായയാ വർതമാനം
നീഡം ശകുന്താ ഇവ ജാതപക്ഷാശ്; ഛന്ദാംസ്യ് ഏനം ജഹത്യ് അന്തകാേല
4 ന േചദ് േവദാ േവദവിദം ശക്താസ് ാതും വിചക്ഷണ
അഥ കസ്മാത് ലാേപാ ഽയം ാഹ്മണാനാം സനാതനഃ
5 [സൻ]
അസ്മിംൽ േലാേക തപസ് തപ്തം ഫലം അന്യ ദൃശ്യേത

ാഹ്മണാനാം ഇേമ േലാകാ ഋേദ്ധ തപസി സംയതാഃ
6 കഥം സമൃദ്ധം അപ്യ് ഋദ്ധം തേപാ ഭവതി േകവലം
സന ജാത തദ് ഹി യഥാ വിദ്യാമ തദ് വയം
7 [സൻ]
േ ാധാദേയാ ദ്വാദശ യസ്യ േദാഷാസ്; തഥാ നൃശംസാദി ഷഡ് അ രാജൻ
ധർമാദേയാ ദ്വാദശ ചാതതാനാഃ; ശാേ ഗുണാ േയ വിദിതാ ദ്വിജാനാം
8 േ ാധഃ കാേമാ േലാഭേമാഹൗ വിവിത്സാ; കൃപാസൂയാ മാനേശാകൗ ഹാ ച
ഈർഷ്യാ ജുഗുപ്സാ ച മനുഷ്യേദാഷാ; വർജ്യാഃ സദാ ദ്വാദൈശേത നേരണ
9 ഏൈകകം ഏത രാേജ മനുഷ്യാൻ പര പാസേത
ലിപ്സമാേനാ ഽന്തരം േതഷാം മൃഗാണാം ഇവ ലുബ്ധകഃ
10 വികത്ഥനഃ ഹയാലുർ മനസ്വീ; ബി ത് േകാപം ചപേലാ ഽരക്ഷണശ് ച
ഏേത ാപ്താഃ ഷൺ നരാൻ പാപധർമാൻ; കുർവേത േനാത സന്തഃ സുദുർേഗ
11 സംേഭാഗസംവിദ് ദ്വിഷം ഏധമാേനാ; ദത്താനുതാപീ കൃപേണാ ഽബലീയാൻ
വർഗ ശംസീ വനിതാസു േദ്വഷ്ടാ; ഏേത ഽപേര സപ്ത നൃശംസധർമാഃ
12 ധർമശ് ച സത്യം ച ദമസ് തപശ് ച; അമാത്സര്യം ീസ് തിതിക്ഷാനസൂയാ
യജ്ഞശ് ച ദാനം ച ധൃതിഃ തം ച; മഹാ താ ദ്വാദശ ാഹ്മണസ്യ
13 യസ് ത്വ് ഏതഭ്യഃ വേസദ് ദ്വാദേശഭ്യഃ; സർവാം അപീമാം പൃഥിവീം

ശിഷ്യാത്
ിഭിർ ദ്വാഭ്യാം ഏകേതാ വാ വിശിേഷ്ടാ; നാസ്യ സ്വം അസ്തീതി സ േവദിതവ്യഃ

14 ദമസ് ത്യാേഗാ ഽ മാദശ് ച ഏേതഷ്വ് അമൃതം ആഹിതം
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താനി സത്യമുഖാന്യ് ആഹുർ ാഹ്മണാ േയ മനീഷിണഃ
15 ദേമാ ഽഷ്ടാദശ േദാഷഃ സ്യാത് തികൂലം കൃതാകൃേത
അനൃതം ചാഭ്യസൂയാ ച കാമാർഥൗ ച തഥാ ഹാ
16 േ ാധഃ േശാകസ് തഥാ തൃഷ്ണാ േലാഭഃ ൈപശുന്യം ഏവ ച
മത്സരശ് ച വിവിത്സാ ച പരിതാപസ് തഥാ രതിഃ
17 അപസ്മാരഃ സാതിവാദസ് തഥാ സംഭാവനാത്മനി
ഏൈതർ വിമുേക്താ േദാൈഷർ യഃ സ ദമഃ സദ്ഭിർ ഉച്യേത
18 േ യാംസ് തു ഷഡ് വിധസ് ത്യാഗഃ ിയം ാപ്യ ന ഹൃഷ്യതി
അ ിേയ തു സമുത്പേന്ന വ്യഥാം ജാതു ന ചാർച്ഛതി
19 ഇഷ്ടാൻ ദാരാംശ് ച പു ാംശ് ച ന ചാന്യം യദ് വേചാ ഭേവത്
അർഹേത യാചമാനായ േദയം തദ് വേചാ ഭേവത്
അപ്യ് അവാച്യം വദത്യ് ഏവ സ തൃതീേയാ ഗുണഃ തഃ
20 ത്യൈക്തർ ൈവ്യർ േയാ ഭവതി േനാപയുങ്ക്േത ച കാമതഃ
ന ച കർമസു തദ് ധീനഃ ശിഷ്യബുദ്ധിർ നേരാ യഥാ
സർൈവർ ഏവ ഗുൈണർ യുേക്താ വ്യവാൻ അപി േയാ ഭേവത്
21 അ മാേദാ ഽഷ്ട േദാഷഃ സ്യാത് താൻ േദാഷാൻ പരിവർജേയത്
ഇ ിേയഭ്യശ് ച പഞ്ചേഭ്യാ മനസശ് ൈചവ ഭാരത
അതീതാനാഗേതഭ്യശ് ച മുേക്താ ഹ്യ് ഏൈതഃ സുഖീ ഭേവത്
22 േദാൈഷർ ഏൈതർ വിമുക്തം തു ഗുൈണർ ഏൈതഃ സമന്വിതം
ഏതത് സമൃദ്ധം അപ്യ് ഋദ്ധം തേപാ ഭവതി േകവലം
യൻ മാം പൃച്ഛസി രാേജ കിം ഭൂയഃ േ ാതും ഇച്ഛസി
23 ആഖ്യാന പഞ്ചൈമർ േവൈദർ ഭൂയിഷ്ഠം കഥ്യേത ജനഃ
തൈഥവാേന്യ ചതുർേവദാസ് ിേവദാശ് ച തഥാപേര
24 ദ്വിേവദാശ് ൈചകേവദാശ് ച അനൃചശ് ച തഥാപേര
േതഷാം തു കതമഃ സ സ്യാദ് യം അഹം േവദ ാഹ്മണം
25 [സൻ]
ഏകസ്യ േവദസ്യാജ്ഞാനാദ് േവദാസ് േത ബഹേവാ ഽഭവൻ
സത്യൈസ്യകസ്യ രാേജ സേത്യ കശ് ചിദ് അവസ്ഥിതഃ
ഏവം േവദം അനുത്സാദ്യ ജ്ഞാം മഹതി കുർവേത
26 ദാനം അധ്യയനം യേജ്ഞാ േലാഭാദ് ഏതത് വർതേത
സത്യാത് ച്യവമാനാനാം സങ്കൽേപാ വിതേഥാ ഭേവത്
27 തേതാ യജ്ഞഃ താേയത സത്യൈസ്യവാവധാരണാത്
മനസാന്യസ്യ ഭവതി വാചാന്യേസ്യാത കർമണാ
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സങ്കൽപസിദ്ധഃ പുരുഷഃ സങ്കൽപാൻ അധിതിഷ്ഠതി
28 അൈനഭൃേത്യന ൈവ തസ്യ ദീക്ഷിത തം ആചേരത്
നാൈമതദ് ധാതുനിർവൃത്തം സത്യം ഏവ സതാം പരം
ജ്ഞാനം ൈവ നാമ ത്യക്ഷം പേരാക്ഷം ജായേത തപഃ
29 വിദ്യാദ് ബഹു പഠന്തം തു ബഹു പാഠീതി ാഹ്മണം
തസ്മാത് ക്ഷ ിയ മാ മംസ്ഥാ ജൽപിേതൈനവ ാഹ്മണം
യ ഏവ സത്യാൻ നാൈപതി സ േജ്ഞേയാ ാഹ്മണസ് ത്വയാ
30 ഛന്ദാംസി നാമ ക്ഷ ിയ താന്യ് അഥർവാ; ജഗൗ പുരസ്താദ് ഋഷിസർഗ
ഏഷഃ
ഛേന്ദാവിദസ് േത യ ഉ താൻ അധീത്യ; ന േവദ്യ േവദസ്യ വിദുർ ന േവദ്യം
31 ന േവദാനാം േവദിതാ കശ് ചിദ് അസ്തി; കശ് ചിദ് േവദാൻ ബുധ്യേത വാപി
രാജൻ
േയാ േവദ േവദാൻ ന സ േവദ േവദ്യം; സേത്യ സ്ഥിേതാ യസ് തു സ േവദ
േവദ്യം
32 അഭിജാനാമി ാഹ്മണം ആഖ്യാതാരം വിചക്ഷണം
യശ് ഛിന്നവിചികിത്സഃ സന്ന് ആചേഷ്ട സർവസംശയാൻ
33 തസ്യ പേര്യഷണം ഗേച്ഛത് ാചീനം േനാത ദക്ഷിണം
നാർവാചീനം കുതസ് തിര്യങ് നാദിശം തു കഥം ചന
34 തൂഷ്ണീംഭൂത ഉപാസീത ന േചേഷ്ടൻ മനസാ അപി
അഭ്യാവർേതത ഹ്മാസ്യ അന്തരാത്മനി ൈവ ിതം
35 മൗനാദ് ധി സ മുനിർ ഭവതി നാരണ്യ വസനാൻ മുനിഃ
അക്ഷരം തത് തു േയാ േവദ സ മുനിഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
36 സർവാർഥാനാം വ്യാകരണാദ് ൈവയാകരണ ഉച്യേത

ത്യക്ഷദർശീ േലാകാനാം സർവദർശീ ഭേവൻ നരഃ
37 സേത്യ ൈവ ാഹ്മണസ് തിഷ്ഠൻ ഹ്മ പശ്യതി ക്ഷ ിയ
േവദാനാം ചാനുപൂർേവ്യണ ഏതദ് വിദ്വൻ വീമി േത
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അധ്യായം 44

1 [ധൃ]
സന ജാത യദ് ഇമാം പരാർഥാം; ാഹ്മീം വാചം വദസി വിശ്വരൂപാം
പരാം ഹി കാേമഷു സുദുർലഭാം കഥാം; തദ് ഹി േമ വാക്യം ഏതത് കുമാര
2 [സൻ]
ൈനതദ് ഹ്മ ത്വരമാേണന ലഭ്യം; യൻ മാം പൃച്ഛസ്യ് അഭിഹൃഷ്യസ്യ് അതീവ
അവ്യക്തവിദ്യാം അഭിധാേസ്യ പുരാണീം; ബുദ്ധ്യാ ച േതഷാം ഹ്മചേര്യണ
സിദ്ധാം
3 അവ്യക്തവിദ്യാം ഇതി യത് സനാതനീം; വീഷി ത്വം ഹ്മചേര്യണ
സിദ്ധാം
അനാരഭ്യാ വസതീഹാര്യ കാേല; കഥം ാഹ്മണ്യം അമൃതത്വം ലേഭത
4 [സൻ]
േയ ഽസ്മിംൽ േലാേക വിജയന്തീഹ കാമാൻ; ാഹ്മീം സ്ഥിതിം അനുതിതിക്ഷ 
മാണാഃ
ത ആത്മാനം നിർഹരന്തീഹ േദഹാൻ; മുഞ്ജാദ് ഇഷീകാം ഇവ സത്ത്വസംസ്ഥാഃ
5 ശരീരം ഏതൗ കുരുതഃ പിതാ മാതാ ച ഭാരത
ആചാര്യ ശാസ്താ യാ ജാതിഃ സാ സത്യാ സാജരാമരാ
6 ആചാര്യ േയാനിം ഇഹ േയ വിശ്യ; ഭൂത്വാ ഗർഭം ഹ്മചര്യം ചരന്തി
ഇൈഹവ േത ശാ കാരാ ഭവന്തി; ഹായ േദഹം പരമം യാന്തി േയാഗം
7 യ ആവൃേണാത്യ് അവിതേഥന കർണാ; വൃതം കുർവന്ന് അമൃതം സ യച്ഛൻ
തം മേന്യത പിതരം മാതരം ച; തൈസ്മ ന േഹ്യത് കൃതം അസ്യ ജാനൻ
8 ഗുരും ശിേഷ്യാ നിത്യം അഭിമന്യമാനഃ; സ്വാധ്യായം ഇേച്ഛച് ഛുചിർ അ മ 
ത്തഃ
മാനം ന കുര്യാൻ ന ദധീത േരാഷം; ഏഷ ഥേമാ ഹ്മചര്യസ്യ പാദഃ
9 ആചാര്യസ്യ ിയം കുര്യാത് ാൈണർ അപി ധൈനർ അപി
കർമണാ മനസാ വാചാ ദ്വിതീയഃ പാദ ഉച്യേത
10 സമാ ഗുരൗ യഥാവൃത്തിർ ഗുരു പത്ന്യാം തഥാ ഭേവത്
യേഥാക്തകാരീ ിയകൃത് തൃതീയഃ പാദ ഉച്യേത
11 നാചാര്യാേയേഹാപകൃത്വാ വാദം; ാജ്ഞഃ കുർവീത ൈനതദ് അഹം
കേരാമി
ഇതീവ മേന്യത ന ഭാഷേയത; സ ൈവ ചതുർേഥാ ഹ്മചര്യസ്യ പാദഃ
12 ഏവം വസന്തം യദ് ഉപ േവദ് ധനം; ആചാര്യായ തദ് അനു യേച്ഛത്
സതാം വൃദ്ധിം ബഹുഗുണാം ഏവം ഏതി; ഗുേരാഃ പുേ ഭവതി ച വൃത്തിർ
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ഏഷാ
13 ഏവം വസൻ സർവേതാ വർധതീഹ; ബഹൂൻ പു ാംൽ ലഭേത ച തിഷ്ഠാം
വർഷന്തി ചാൈസ്മ ദിേശാ ദിശശ് ച; വസന്ത്യ് അസ്മിൻ ഹ്മചേര്യ ജനാശ്
ച
14 ഏതന ഹ്മചേര്യണ േദവാ േദവത്വം ആ വൻ
ഋഷയശ് ച മഹാഭാഗാ ഹ്മേലാകം മനീഷിണഃ
15 ഗന്ധർവാണാം അേനൈനവ രൂപം അപ്സരസാം അഭൂത്
ഏേതന ഹ്മചേര്യണ സൂേര്യാ അഹ്നായ ജായേത
16 യ ആശേയത് പാടേയച് ചാപി രാജൻ; സർവം ശരീരം തപസാ തപ്യമാനഃ
ഏേതനാസൗ ബാല്യം അേത്യതി വിദ്വാൻ; മൃത ം തഥാ േരാധയത്യ് അന്തകാ 
േല
17 അന്തവന്തഃ ക്ഷ ിയ േത ജയന്തി; േലാകാഞ് ജനാഃ കർമണാ നിർമിേതന

ൈഹ്മവ വിദ്വാംസ് േതനാേഭ്യതി സർവം; നാന്യഃ പന്ഥാ അയനായ വിദ്യേത
18 ആഭാതി ശു ം ഇവ േലാഹിതം ഇവ; അേഥാ കൃഷ്ണം അഥാഞ്ജനം കാ വം
വാ
തദ് ാഹ്മണഃ പശ്യതി േയാ ഽ വിദ്വാൻ; കഥംരൂപം തദ് അമൃതം അക്ഷരം
പദം
19 നാഭാതി ശു ം ഇവ േലാഹിതം ഇവ; അേഥാ കൃഷ്ണം ആയസം അർകവർണം
ന പൃഥിവ്യാം തിഷ്ഠതി നാന്തരിേക്ഷ; ൈനതത് സമുേ സലിലം ബിഭർതി
20 ന താരകാസു ന ച വിദ ദ് ആ ിതം; ന ചാേ ഷു ദൃശ്യേത രൂപം അസ്യ
ന ചാപി വായൗ ന ച േദവതാസു; ന തച് ചേ ദൃശ്യേത േനാത സൂേര്യ
21 ൈനവർ തൻ ന യജുഃഷു നാപ്യ് അഥർവസു; ന ൈചവ ദൃശ്യത്യ് അമേലഷു
സാമസു
രഥന്തേര ബാർഹേത ചാപി രാജൻ; മഹാ േത ൈനവ ദൃേശ്യദ് വം തത്
22 അപാരണീയം തമസഃ പരസ്താത്; തദ് അന്തേകാ ഽപ്യ് ഏതി വിനാശകാേല
അണീയ രൂപം ര ധാരയാ തൻ; മഹച് ച രൂപം ത്വ് അപി പർവേതഭ്യഃ
23 സാ തിഷ്ഠാ തദ് അമൃതം േലാകാസ് തദ് ഹ്മ തദ് യശഃ
ഭൂതാനി ജജ്ഞിേര തസ്മാത് ലയം യാന്തി ത ച
24 അനാമയം തൻ മഹദ് ഉദ്യതം യേശാ; വാേചാ വികാരാൻ കവേയാ വദന്തി
തസ്മിഞ് ജഗത് സർവം ഇദം തിഷ്ഠിതം; േയ തദ് വിദുർ അമൃതാസ് േത ഭവന്തി
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അധ്യായം 45

1 [സൻ]
യത് തച് ഛു ം മഹജ് േജ്യാതിർ ദീപ്യമാനം മഹദ് യശഃ
തദ് ൈവ േദവാ ഉപാസേന്ത യസ്മാദ് അർേകാ വിരാജേത
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
2 ശു ാദ് ഹ്മ ഭവതി ഹ്മ ശുേ ണ വർധേത
തച് ഛു ം േജ്യാതിഷാം മേധ്യ ഽതപ്തം തപതി താപനം
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
3 ആേപാ ഽഥ അദ്ഭ്യഃ സലിലസ്യ മേധ്യ; ഉഭൗ േദവൗ ശി ിയാേത ഽന്തരിേക്ഷ
സ സ ീചീഃ സ വിഷൂചീർ വസാനാ; ഉേഭ ബിഭർതി പൃഥിവീം ദിവം ച
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
4 ഉഭൗ ച േദവൗ പൃഥിവീം ദിവം ച; ദിശശ് ച ശു ം ഭുവനം ബിഭർതി
തസ്മാദ് ദിശഃ സരിതശ് ച വന്തി; തസ്മാത് സമു ാ വിഹിതാ മഹാന്തഃ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
5 ചേ രഥസ്യ തിഷ്ഠന്തം വസ്യാവ്യയ കർമണഃ
േകതുമന്തം വഹന്ത്യ് അശ്വാസ് തം ദിവ്യം അജരം ദിവി
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
6 ന സാദൃേശ്യ തിഷ്ഠതി രൂപം അസ്യ; ന ച ഷാ പശ്യതി കശ് ചിദ് ഏനം
മനീഷയാേഥാ മനസാ ഹൃദാ ച; ൈയവം വിദുർ അമൃതാസ് േത ഭവന്തി
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
7 ദ്വാദശ പൂഗാം സരിതം േദവ രക്ഷിതം
മധു ഈശന്തസ് തദാ സഞ്ചരന്തി േഘാരം
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
8 തദ് അർധമാസം പിബതി സഞ്ചിത്യ മേരാ മധു
ഈശാനഃ സർവഭൂേതഷു ഹവിർ ഭൂതം അകൽപയത്
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
9 ഹിരണ്യപർണം അശ്വത്ഥം അഭിപത്യ അപക്ഷകാഃ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
10 പൂർണാത് പൂർണാന്യ് ഉദ്ധരന്തി പൂർണാത് പൂർണാനി ച ിേര
ഹരന്തി പൂർണാത് പൂർണാനി പൂർണം ഏവാവശിഷ്യേത
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
11 തസ്മാദ് ൈവ വായുർ ആയാതസ് തസ്മിംശ് ച യതഃ സദാ
തസ്മാദ് അഗ്നിശ് ച േസാമശ് ച തസ്മിംശ് ച ാണ ആതതഃ
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12 സർവം ഏവ തേതാ വിദ്യാത് തത് തദ് വ ം ന ശ മഃ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
13 അപാനം ഗിരതി ാണഃ ാണം ഗിരതി ച മാഃ
ആദിേത്യാ ഗിരേത ച മാദിത്യം ഗിരേത പരഃ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
14 ഏകം പാദം േനാത്ക്ഷിപതി സലിലാദ് ധംസ ഉച്ചരൻ
തം േചത് സതതം ഋത്വിജം ന മൃത ർ നാമൃതം ഭേവത്
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
15 ഏവം േദേവാ മഹാത്മാ സ പാവകം പുരുേഷാ ഗിരൻ
േയാ ൈവ തം പുരുഷം േവദ തേസ്യഹാത്മാ ന രിഷ്യേത
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
16 യഃ സഹ ം സഹ ാണാം പക്ഷാൻ സന്തത്യ സമ്പേതത്
മധ്യേമ മധ്യ ആഗേച്ഛദ് അപി േചത് സ്യാൻ മേനാജവഃ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
17 ന ദർശേന തിഷ്ഠതി രൂപം അസ്യ; പശ്യന്തി ൈചനം സുവിശുദ്ധസത്ത്വാഃ
ഹിേതാ മനീഷീ മനസാഭിപേശ്യദ്; േയ തം േയയുർ അമൃതാസ് േത ഭവന്തി
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
18 ഗൂഹന്തി സർപാ ഇവ ഗഹ്വരാണി; സ്വശിക്ഷയാ േസ്വന വൃേത്തന മർത്യാഃ
േതഷു മുഹ്യന്തി ജനാ വിമൂഢാ; യഥാധ്വാനം േമാഹയേന്ത ഭയായ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
19 സദാ സദാസത്കൃതഃ സ്യാൻ ന മൃത ർ അമൃതം കുതഃ
സത്യാനൃേത സത്യസമാന ബന്ധേന; സതശ് ച േയാനിർ അസതശ് ൈചക
ഏവ
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
20 ന സാധുനാ േനാത അസാധുനാ വാ; സമാനം ഏതദ് ദൃശ്യേത മാനുേഷഷു
സമാനം ഏതദ് അമൃതസ്യ വിദ്യാദ്; ഏവം യുേക്താ മധു തദ് ൈവ പരീേപ്സത്
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
21 നാസ്യാതിവാദാ ഹൃദയം താപയന്തി; നാനധീതം നാഹുതം അഗ്നിേഹാ ം
മേനാ ാഹ്മീം ലഘുതാം ആദധീത; ജ്ഞാനം അസ്യ നാമ ധീരാ ലഭേന്ത
േയാഗിനസ് തം പശ്യന്തി ഭഗവന്തം സനാതനം
22 ഏവം യഃ സർവഭൂേതഷു ആത്മാനം അനുപശ്യതി
അന്യ ാന്യ യുേക്തഷു കിം സ േശാേചത് തതഃ പരം
23 യേഥാദ പാേന മഹതി സർവതഃ സമ്പ്ലുേതാദേക
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ഏവം സർേവഷു േവേദഷു ാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ
24 അംഗുഷ്ഠ മാ ഃ പുരുേഷാ മഹാത്മാ; ന ദൃശ്യേത ഽസൗ ഹൃദേയ നിവിഷ്ടഃ
അജശ് ചേരാ ദിവാരാ ം അത ിതശ് ച; സ തം മത്വാ കവിർ ആേസ്ത

സന്നഃ
25 അഹം ഏവാസ്മി േവാ മാതാ പിതാ പുേ ാ ഽസ്മ്യ് അഹം പുനഃ
ആത്മാഹം അപി സർവസ്യ യച് ച നാസ്തി യദ് അസ്തി ച
26 പിതാമേഹാ ഽസ്മി സ്ഥവിരഃ പിതാ പു ശ് ച ഭാരത
മൈമവ യൂയം ആത്മസ്ഥാ ന േമ യൂയം ന േവാ ഽപ്യ് അഹം
27 ആൈത്മവ സ്ഥാനം മമ ജന്മ ചാത്മാ; േവദേ ാേക്താ ഽഹം അജര തിഷ്ഠഃ
28 അേണാർ അണീയാൻ സുമനാഃ സർവഭൂേതഷു ജാഗൃമി
പിതരം സർവഭൂതാനാം പുഷ്കേര നിഹിതം വിദുഃ
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അധ്യായം 46

1 [വ്]
ഏവം സന ജാേതന വിദുേരണ ച ധീമതാ
സാർധം കഥയേതാ രാജ്ഞഃ സാ വ്യതീയായ ശർവരീ
2 തസ്യാം രജന്യാം വ ഷ്ടായാം രാജാനഃ സർവ ഏവ േത
സഭാം ആവിവിശുർ ഹൃഷ്ടാഃ സൂതേസ്യാപദിദൃക്ഷയാ
3 ശു ഷമാണാഃ പാർഥാനാം വേചാ ധർമാർഥസംഹിതം
ധൃതരാ മുഖാഃ സർേവ യയൂ രാജസഭാം ശുഭാം
4 സുധാവദാതാം വിസ്തീർണാം കനകാജിര ഭൂഷിതാം
ച ഭാം സുരുചിരാം സിക്താം പരമവാരിണാ
5 രുചിൈരർ ആസൈനഃ സ്തീർണാം കാഞ്ചൈനർ ദാരൈവർ അപി
അശ്മസാരമൈയർ ദാൈന്തഃ സ്വാസ്തീർൈണഃ േസാത്തരച് ഛൈദഃ
6 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപഃ ശല്യഃ കൃതവർമാ ജയ ഥഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച േസാമദത്തശ് ച ബാ ികഃ
7 വിദുരശ് ച മഹാ ാേജ്ഞാ യുയു ശ് ച മഹാരഥഃ
സർേവ ച സഹിതാഃ ശൂരാഃ പാർഥിവാ ഭരതർഷഭ
ധൃതരാ ം പുര ത്യ വിവിശുസ് താം സഭാം ശുഭാം
8 ദുഃശാസനശ് ചി േസനഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ദുർമുേഖാ ദുഃസഹഃ കർണ ഉലൂേകാ ഽഥ വിവിംശതിഃ
9 കുരുരാജം പുര ത്യ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
വിവിശുസ് താം സഭാം രാജൻ സുരാഃ ശ സേദാ യഥാ
10 ആവിശദ്ഭിസ് തദാ രാജഞ് ശൂൈരഃ പരിഘബാഹുഭിഃ
ശുശുേഭ സാ സഭാ രാജൻ സിംൈഹർ ഇവ ഗിേരർ ഗുഹാ
11 േത വിശ്യ മേഹഷ്വാസാഃ സഭാം സമിതിേശാഭനാഃ
ആസനാനി മഹാർഹാണി േഭജിേര സൂര്യവർചസഃ
12 ആസനേസ്ഥഷു സർേവഷു േതഷു രാജസു ഭാരത
ദ്വാഃേസ്ഥാ നിേവദയാം ആസ സൂതപു ം ഉപസ്ഥിതം
13 അയം സ രഥ ആയാതി േയാ ഽയാസീത് പാണ്ഡവാൻ തി
ദൂേതാ നസ് തൂർണം ആയാതഃ ൈസന്ധൈവഃ സാധു വാഹിഭിഃ
14 ഉപയായ തു സ ക്ഷി ം രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ

വിേവശ സഭാം പൂർണാം മഹീപാൈലർ മഹാത്മഭിഃ
15 [സമ്ജയ]

ാേപ്താ ഽസ്മി പാണ്ഡവാൻ ഗത്വാ തദ് വിജാനീത കൗരവാഃ
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യഥാ വയഃ കുരൂൻ സർവാൻ തിനന്ദന്തി പാണ്ഡവാഃ
16 അഭിവാദയന്തി വൃദ്ധാംശ് ച വയസ്യാംശ് ച വയസ്യവത്
യൂനശ് ചാഭ്യവദൻ പാർഥാഃ തിപൂജ്യ യഥാ വയഃ
17 യഥാഹം ധൃതരാേ ണ ശിഷ്ടഃ പൂർവം ഇേതാ ഗതഃ
അ വം പാണ്ഡവാൻ ഗത്വാ തൻ നിേബാധത പാർഥിവാഃ
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അധ്യായം 47

1 [ധൃ]
പൃച്ഛാമി ത്വാം സഞ്ജയ രാജമേധ്യ; കിം അ വീദ് വാക്യം അദീനസത്ത്വഃ
ധനഞ്ജയസ് താത യുധാം േണതാ; ദുരാത്മനാം ജീവിതച്ഛിൻ മഹാത്മാ
2 ദുേര്യാധേനാ വാചം ഇമാം ശൃേണാതു; യദ് അ വീദ് അർജുേനാ േയാത്സ്യ 
മാനഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുമേത മഹാത്മാ; ധനഞ്ജയഃ ശൃണ്വതഃ േകശവസ്യ
3 അന്വ േസ്താ ബാഹുവീര്യം വിദാന; ഉപഹ്വേര വാസുേദവസ്യ ധീരഃ
അേവാചൻ മാം േയാത്സ്യമാനഃ കിരീടീ; മേധ്യ യാ ധാർതരാ ം കുരൂണാം
4 േയ ൈവ രാജാനഃ പാണ്ഡവാേയാധനായ; സമാനീതാഃ ശൃണ്വതാം ചാപി
േതഷാം
യഥാ സമ ം വചനം മേയാക്തം; സഹാമാത്യം ാവേയഥാ നൃപം തം
5 യഥാ നൂനം േദവരാജസ്യ േദവാഃ; ശു ഷേന്ത വ ഹസ്തസ്യ സർേവ
തഥാശൃണ്വൻ പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച; കിരീടിനാ വാചം ഉക്താം സമർഥാം
6 ഇത്യ് അ വീദ് അർജുേനാ േയാത്സ്യമാേനാ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ േലാഹിതപ 
ദ്മേന ഃ
ന േചദ് രാജ്യം മുഞ്ചതി ധാർതരാേ ാ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാജമീഢസ്യ രാജ്ഞഃ
അസ്തി നൂനം കർമകൃതം പുരസ്താദ്; അനിർവിഷ്ടം പാപകം ധാർതരാൈ ഃ
7 േയഷാം യുദ്ധം ഭീമേസനാർജുനാഭ്യാം; തഥാശ്വിഭ്യാം വാസുേദേവന ൈചവ
ൈശേനേയന വം ആത്തായുേധന; ധൃഷ്ടദ േമ്നനാഥ ശിഖണ്ഡിനാ ച
യുധിഷ്ഠിേരേണ കൽേപന ൈചവ; േയാ ഽപധ്യാനാൻ നിർദേഹദ് ഗാം ദിവം
ച
8 ൈതശ് േചദ് യുദ്ധം മന്യേത ധാർതരാേ ാ; നിർവൃേത്താ ഽർഥഃ സകലഃ
പാണ്ഡവാനാം
മാ തത് കാർഷീഃ പാണ്ഡവാർഥായ േഹേതാർ; ഉൈപഹി യുദ്ധം യദി മന്യേസ
ത്വം
9 യാം താം വേന ദുഃഖശയ്യാം ഉവാസ; ാജിതഃ പാണ്ഡേവാ ധർമചാരീ
ആശിഷ്യേത ദുഃഖതരാം അനർഥാം; അന്ത്യാം ശയ്യാം ധാർതരാ ഃ പരാസുഃ
10 ിയാ ജ്ഞാേനന തപസാ ദേമന; േ ാേധനാേഥാ ധർമഗുപ്ത്യാ ധേനന
അന്യായ വൃതാഃ കുരുപാണ്ഡേവയാൻ; അധ്യാതിഷ്ഠദ് ധാർതരാേ ാ ദുരാത്മാ
11 മാേയാപധഃ ണിധാനാർജവാഭ്യാം; തേപാ ദമാഭ്യാം ധർമഗുപ്ത്യാ ബേലന
സത്യം വൻ ീതിയുക്ത്യാനൃേതന; തിതിക്ഷമാണഃ ിശ്യമാേനാ ഽതിേവലം
12 യദാ േജ്യഷ്ഠഃ പാണ്ഡവഃ സംശിതാത്മാ; േ ാധം യത് തം വർഷപൂഗാൻ
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സുേഘാരം
അവ ഷ്ടാ കുരുഷൂദ്വൃത്ത േചതാസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
13 കൃഷ്ണ വർേത്മവ ജ്വലിതഃ സമിേദ്ധാ; യഥാ ദേഹത് കക്ഷം അഗ്നിർ നിദാേഘ
ഏവം ദഗ്ധാ ധാർതരാ സ്യ േസനാം; യുധിഷ്ഠിരഃ േ ാധദീേപ്താ ഽനുവീക്ഷ്യ
14 യദ്യാ ഷ്ടാ ഭീമേസനം രണസ്ഥം; ഗദാഹസ്തം േ ാധവിഷം വമന്തം
ദുർമർഷണം പാണ്ഡവം ഭീമേവഗം; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
15 മഹാസിംേഹാ ഗാവ ഇവ വിശ്യ; ഗദാപാണിർ ധാർതരാ ാൻ ഉേപത്യ
യദാ ഭീേമാ ഭീമരൂേപാ നിഹന്താ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
16 മഹാഭേയ വീതഭയഃ കൃതാ ഃ; സമാഗേമ ശ ബലാവമർദീ
സകൃദ് രേഥന തിയാദ് രഥൗഘാൻ; പദാതിസംഘാൻ ഗദയാഭിനിഘ്നൻ
17 ൈസന്യാൻ അേനകാംസ് തരസാ വിമൃദ്നൻ; യദാ േക്ഷപ്താ ധാർതരാ സ്യ
ൈസന്യം
ഛിന്ദൻ വനം പരശുേനവ ശൂരസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
18 തൃണ ായം ജ്വലേനേനവ ദഗ്ധം; ാമം യഥാ ധാർതരാ ഃ സമീക്ഷ്യ
പക്വം സസ്യം ൈവദ േതേനവ ദഗ്ധം; പരാസിക്തം വിപുലം സ്വം ബലൗഘം
19 ഹത വീരം വിമുഖം ഭയാർതം; പരാങ്മുഖം ായേശാ ഽധൃഷ്ട േയാധം
ശ ാർചിഷാ ഭീമേസേനന ദഗ്ധം; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
20 ഉപാസംഗാദ് ഉദ്ധരൻ ദക്ഷിേണന; പരഃശതാൻ നകുലശ് ചി േയാധീ
യദാ രഥാേ ്യാ രഥിനഃ േചതാ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
21 സുേഖാചിേതാ ദുഃഖശയ്യാം വേനഷു; ദീർഘം കാലം നകുേലാ യാം അേശത
ആശീവിഷഃ ദ്ധ ഇവ ശ്വസൻ ഭൃശം; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
22 ത്യക്താത്മാനഃ പാർഥിവാേയാധനായ; സമാദിഷ്ടാ ധർമരാേജന വീരാഃ
രൈഥഃ ശുൈ ഃ ൈസന്യം അഭി വേന്താ; ദൃഷ്ട്വാ പശ്ചാത് തപ്സ്യേത ധാർതരാ ഃ
23 ശിശൂൻ കൃതാ ാൻ അശിശു കാശാൻ; യദാ ഷ്ടാ കൗരവഃ പഞ്ച ശൂരാൻ
ത്യക്ത്വാ ാണാൻ േകകയാൻ ആ വന്തസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽന്വതപ്സ്യത്
24 യദാ ഗേതാദ്വാഹം അകൂജനാക്ഷം; സുവർണതാരം രഥം ആതതായീ
ദാൈന്തർ യുക്തം സഹേദേവാ ഽധിരൂഢഃ; ശിരാംസി രാജ്ഞാം േക്ഷപ്സ്യേത
മാർഗണൗൈഘഃ
25 മഹാഭേയ സ വൃേത്ത രഥസ്ഥം; വിവർതമാനം സമേര കൃതാ ം
സർവാം ദിശം സമ്പതന്തം സമീക്ഷ്യ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
26 ീനിേഷേധാ നിപുണഃ സത്യവാദീ; മഹാബലഃ സർവധർേമാപപന്നഃ
ഗാന്ധാരിം ആർച്ഛംസ് തുമുേല ക്ഷി കാരീ; േക്ഷപ്താ ജനാൻ സഹേദവസ്
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തരസ്വീ
27 യദാ ഷ്ടാ ൗപേദയാൻ മേഹഷൂഞ്; ശൂരാൻ കൃതാ ാൻ രഥയുദ്ധേകാവി 
ദാൻ
ആശീവിഷാൻ േഘാരവിഷാൻ ഇവായതസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വത 
പ്സ്യത്
28 യദാഭിമന ഃ പരവീര ഘാതീ; ശൈരഃ പരാൻ േമഘ ഇവാഭിവർഷൻ
വിഗാഹിതാ കൃഷ്ണ സമഃ കൃതാ സ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
29 യദാ ഷ്ടാ ബാലം അബാല വീര്യം; ദ്വിഷച് ചമൂം മൃത ം ഇവാപതന്തം
സൗഭ ം ഇ തിമം കൃതാ ം; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
30 ഭ കാഃ ശീ തരാ യുവാേനാ; വിശാരദാഃ സിംഹസമാന വീര്യാഃ
യദാ േക്ഷപ്താേരാ ധാർതരാ ാൻ സ ൈസന്യാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽന്വതപ്സ്യത്
31 വൃദ്ധൗ വിരാട പദൗ മഹാരഥൗ; പൃഥക് ചമൂഭ്യാം അഭിവർതമാനൗ
യദാ ഷ്ടാരൗ ധാർതരാ ാൻ സ ൈസന്യാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽന്വതപ്സ്യത്
32 യദാ കൃതാേ ാ പദഃ ചിന്വഞ്; ശിരാംസി യൂനാം സമേര രഥസ്ഥഃ

ദ്ധഃ ശൈരശ് േഛത്സ്യതി ചാപമുൈക്തസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വത 
പ്സ്യത്
33 യദാ വിരാടഃ പരവീര ഘാതീ; മർമാന്തേര ശ ചമൂം േവഷ്ടാ
മൈത്സ്യഃ സാർധം അനൃശംസരൂൈപസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യ 
ത്
34 േജ്യഷ്ഠം മാത്സ്യാനാം അനൃശംസ രൂപം; വിരാട പു ം രഥിനം പുരസ്താത്
യദാ ഷ്ടാ ദംശിതം പാണ്ഡവാർേഥ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
35 രേണ ഹേത കൗരവാണാം വീേര; ശിഖണ്ഡിനാ സത്തേമ ശന്തനൂേജ
ന ജാതു നഃ ശ േവാ ധാരേയയുർ; അസംശയം സത്യം ഏതദ് വീമി
36 യദാ ശിഖണ്ഡീ രഥിനഃ ചിന്വൻ; ഭീഷ്മം രേഥനാഭിയാതാ വരൂഥീ
ദിൈവ്യർ ഹൈയർ അവമൃദ്നൻ രഥൗഘാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽന്വതപ്സ്യത്
37 യദാ ഷ്ടാ സൃഞ്ജയാനാം അനീേക; ധൃഷ്ടദ മ്നം മുേഖ േരാചമാനം
അ ം യൈസ്മ ഗുഹ്യം ഉവാച ധീമാൻ; േ ാണസ് തദാ തപ്സ്യതി ധാർതരാ ഃ
38 യദാ സ േസനാപതിർ അ േമയഃ; പരാഭവന്ന് ഇഷുഭിർ ധാർതരാ ാൻ
േ ാണം രേണ ശ സേഹാ ഽഭിയാതാ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
39 ീമാൻ മനീഷീ ബലവാൻ മനസ്വീ; സ ലക്ഷ്മീവാൻ േസാമകാനാം ബർ 
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ഹഃ
ന ജാതു തം ശ േവാ ഽേന്യ സേഹരൻ; േയഷാം സ സ്യാദ് അ ണീർ
വൃഷ്ണിസിംഹഃ
40 യാച് ച മാ വൃണീേഷ്വതി േലാേക; യുേദ്ധ ഽദ്വിതീയം സചിവം രഥസ്ഥം
ശിേനർ നപ്താരം വൃണീമ സാത്യകിം; മഹാബലം വീതഭയം കൃതാ ം
41 യദാ ശിനീനാം അധിേപാ മേയാക്തഃ; ശൈരഃ പരാൻ േമഘ ഇവ വർഷൻ

ച്ഛാദയിഷ്യഞ് ശരജാേലന േയാധാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യ 
ത്
42 യദാ ധൃതിം കുരുേത േയാത്സ്യമാനഃ; സ ദീർഘബാഹുർ ദൃഢധന്വാ മഹാത്മാ
സിംഹേസ്യവ ഗന്ധം ആ ായ ഗാവഃ; സംേവഷ്ടേന്ത ശ േവാ ഽസ്യാദ്
യഥാേഗ്നഃ
43 സ ദീർഘബാഹുർ ദൃഢധന്വാ മഹാത്മാ; ഭിന്ദ്യാദ് ഗിരീൻ സംഹേരത്
സർവേലാകാൻ
അേ കൃതീ നിപുണഃ ക്ഷി ഹേസ്താ; ദിവി സ്ഥിതഃ സൂര്യ ഇവാഭിഭാതി
44 ചി ഃ സൂക്ഷ്മഃ സുകൃേതാ യാവദ് അസ്യ; അേ േയാേഗാ വൃഷ്ണിസിംഹസ്യ
ഭൂയാൻ
യഥാവിധം േയാഗം ആഹുഃ ശസ്തം; സർൈവർ ഗുൈണഃ സാത്യകിസ് ൈതർ
ഉേപതഃ
45 ഹിരണ്മയം േശ്വതഹൈയശ് ചതുർഭിർ; യദാ യുക്തം സ്യന്ദനം മാധവസ്യ

ഷ്ടാ യുേദ്ധ സാത്യേകർ ൈവ സുേയാധനസ്; തദാ തപ്സ്യത്യ് അകൃതാത്മാ സ
മന്ദഃ
46 യദാ രഥം േഹമമണി കാശം; േശ്വതാശ്വയുക്തം വാനരേകതും ഉ ം

ഷ്ടാ രേണ സംയതം േകശേവന; തദാ തപ്സ്യത്യ് അകൃതാത്മാ സ മന്ദഃ
47 യദാ മൗർവ്യാസ് തലനിേഷ്പഷം ഉ ം; മഹാശബ്ദം വ നിേഷ്പഷ തുല്യം
വിധൂയമാനസ്യ മഹാരേണ മയാ; ഗാണ്ഡീവസ്യ േ ാഷ്യതി മന്ദബുദ്ധിഃ
48 തേതാ മൂേഢാ ധൃതരാ സ്യ പു സ്; തപ്താ യുേദ്ധ ദുർമതിർ ദുഃസഹായഃ
ദൃഷ്ട്വാ ൈസന്യം ബാണവർണാന്ധ കാരം; ഭജ്യന്തം േഗാകുലവദ് രണാേ
49 ബലാഹകാദ് ഉച്ചരന്തീവ വിദ ത്; സഹ ഘ്നീ ദ്വിഷതാം സംഗേമഷു
അസ്ഥിച്ഛിേദാ മർമഭിേദാ വേമച് ഛരാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വത 
പ്സ്യത്
50 യദാ ഷ്ടാ ജ്യാ മുഖാദ് വാണ സംഘാൻ; ഗാണ്ഡീവമുക്താൻ പതതഃ ശിതാ 

ാൻ
നാഗാൻ ഹയാൻ വർമിണശ് ചാദദാനാംസ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വത 
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പ്സ്യത്
51 യദാ മന്ദഃ പരബാണാൻ വിമുക്താൻ; മേമഷുഭിർ ിയമാണാൻ തീപം
തിര്യഗ് വിദ്വാംശ് ഛിദ്യമാനാൻ രൈ സ്; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽനവപ്സ്യത്
52 യദാ വിപാഠാ മദ് ഭുജവി മുക്താ; ദ്വിജാഃ ഫലാനീവ മഹീരുഹാ ാത്

േച്ഛത്താര ഉത്തമാംഗാനി യൂനാം; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ ഽന്വതപ്സ്യത്
53 യദാ ഷ്ടാ പതതഃ സ്യന്ദേനേഭ്യാ; മഹാഗേജേഭ്യാ ഽശ്വഗതാംശ് ച േയാധാൻ
ശൈരർ ഹതാൻ പാതിതാംശ് ൈചവ രംേഗ; തദാ യുദ്ധം ധാർതരാേ ാ
ഽന്വതസ്യത്
54 പദാതിസംഘാൻ രഥസംഘാൻ സമന്താദ്; വ്യാത്താനനഃ കാല ഇവാതേത 
ഷുഃ

േണാത്സ്യാമി ജ്വലിൈതർ ബാണവർൈഷഃ; ശ ംസ് തദാ തപ്സ്യതി മന്ദബു 
ദ്ധിഃ
55 സർവാ ദിശഃ സമ്പതതാ രേഥന; രേജാധ്വസ്തം ഗാണ്ഡിേവനാപകൃത്തം
യദാ ഷ്ടാ സ്വബലം സ മൂഢം; തദാ പശ്ചാത് തപ്സ്യതി മന്ദബുദ്ധിഃ
56 കാം ദിഗ് ഭൂതം ഛിന്നഗാ ം വിസഞ്ജ്ഞം; ദുേര്യാധേനാ ക്ഷ്യതി സർവ 
ൈസന്യം
ഹതാശ്വവീരാ ്യ നേര നാഗം; പിപാസിതം ാന്തപ ം ഭയാർതം
57 ആർതസ്വരം ഹന്യമാനം ഹതം ച; വികീർണേകശാസ്ഥി കപാലസംഘം

ജാപേതഃ കർമ യഥാർധ നിഷ്ഠിതം; തദാ ദൃഷ്ട്വാ തപ്സ്യേത മന്ദബുദ്ധിഃ
58 യദാ രേഥ ഗാണ്ഡിവം വാസുേദവം; ദിവ്യം ശംഖം പാഞ്ചജന്യം ഹയാംശ് ച
തൂണാവ് അക്ഷയ്യൗ േദവദത്തം ച മാം ച; ഷ്ടാ യുേദ്ധ ധാർതരാ ഃ സേമതാൻ
59 ഉദ്വർതയൻ ദസ സംഘാൻ സേമതാൻ; വർതയൻ യുഗം അന്യദ്
യുഗാേന്ത
യദാ ധക്ഷ്യാമ്യ് അഗ്നിവത് കൗരേവയാംസ്; തദാ തപ്താ ധൃതരാ ഃ സപു ഃ
60 സഹ ാതാ സഹ പു ഃ സ ൈസേന്യാ; ൈഷ്ടശ്വര്യഃ േ ാധവേശാ
ഽൽപേചതാഃ
ദർപസ്യാേന്ത വിഹിേത േവപമാനഃ; പശ്ചാൻ മന്ദസ് തപ്സ്യതി ധാർതരാ ഃ
61 പൂർവാേഹ്ന മാം കൃതജപ്യം കദാ ചിദ്; വി ഃ േ ാവാേചാദകാേന്ത മേനാ 
ജ്ഞം
കരവ്യം േത ദുഷ്കരം കർമ പാർഥ; േയാദ്ധവ്യം േത ശ ഭിഃ സവ്യസാചിൻ
62 ഇേ ാ വാ േത ഹരിവാൻ വ ഹസ്തഃ; പുരസ്താദ് യാതു സമേര ഽരീൻ
വിനിഘ്നൻ
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സു ീവ യുേക്തന രേഥന വാ േത; പശ്ചാത് കൃേഷ്ണാ രക്ഷതു വാസുേദവഃ
63 വേ ചാഹം വ ഹസ്താൻ മേഹ ാദ്; അസ്മിൻ യുേദ്ധ വാസുേദവം സഹാ 
യം
സ േമ ലേബ്ധാ ദസ വധായ കൃേഷ്ണാ; മേന്യ ൈചതദ് വിഹിതം ൈദവൈതർ േമ
64 അയുധ്യമാേനാ മനസാപി യസ്യ; ജയം കൃഷ്ണഃ പുരുഷസ്യാഭിനേന്ദത്

വം സർവാൻ േസാ ഽഭ്യതീയാദ് അമി ാൻ; േസ ാൻ േദവാൻ മാനുേഷ
നാസ്തി ചിന്താ
65 സ ബാഹുഭ്യാം സാഗരം ഉത്തിതീർേഷൻ; മേഹാദധിം സലിലസ്യാ േമയം
േതജസ്വിനം കൃഷ്ണം അത്യന്തശൂരം; യുേദ്ധന േയാ വാസുേദവം ജിഗീേഷത്
66 ഗിരിം യ ഇേച്ഛത തേലന േഭ ം; ശിേലാച്ചയം േശ്വതം അതി മാണം
തൈസ്യവ പാണിഃ സ നേഖാ വിശീേര്യൻ; ന ചാപി കിം ചിത് സ ഗിേരസ് തു
കുര്യാത്
67 അഗ്നിം സമിദ്ധം ശമേയദ് ഭുജാഭ്യാം; ച ം ച സൂര്യം ച നിവാരേയത
ഹേരദ് േദവാനാം അമൃതം സഹ്യ; യുേദ്ധന േയാ വാസുേദവം ജിഗീേഷത്
68 േയാ രുക്മിണീം ഏകരേഥന േഭാജ്യാം; ഉത്സാദ്യ രാജ്ഞാം വിഷയം സഹ്യ
ഉവാഹ ഭാര്യാം യശസാ ജ്വലന്തീം; യസ്യാം ജേജ്ഞ രക്മിേണേയാ മഹാത്മാ
69 അയം ഗാന്ധരാംസ് തരസാ സ മഥ്യ; ജിത്വാ പു ാൻ നഗ്ന ജിതഃ
സമ ാൻ
ബദ്ധം മുേമാച വിനദന്തം സഹ്യ; സുദർശനീയം േദവതാനാം ലലാമം
70 അയം കവാേട നിജഘാന പാണ്ഡ്യം; തഥാ കലിംഗാൻ ദന്തകൂേര മമർദ
അേനന ദഗ്ധാ വർഷപൂഗാൻ വിനാഥാ; വാരാണസീ നഗരീ സംബഭൂവ
71 യം സ്മ യുേദ്ധ മന്യേത ഽൈന്യർ അേജയം; ഏകലവ്യം നാമ നിഷാദരാജം
േവേഗേനവ ൈശലം അഭിഹത്യ ജംഭഃ; േശേത സ കൃേഷ്ണന ഹതഃ പരാസുഃ
72 തേഥാ േസനസ്യ സുതം ദുഷ്ടം; വൃഷ്ണ്യന്ധകാനാം മധ്യഗാം തപന്തം
അപാതയദ് ബലേദവ ദ്വിതീേയാ; ഹത്വാ ദദൗ േചാ േസനായ രാജ്യം
73 അയം സൗഭം േയാധയാം ആസ സ്വസ്ഥം; വിഭീഷണം മായയാ ശാല്വരാജം
സൗഭദ്വാരി ത്യഗൃഹ്ണാച് ഛതഘ്നീം; േദാർഭ്യാം ക ഏനം വിഷേഹത മർത്യഃ
74 ാഗ്േജ്യാതിഷം നാമ ബഭൂവ ദുർഗം; പുരം േഘാരം അസുരാണാം അസഹ്യം
മഹാബേലാ നരകസ് ത ഭൗേമാ; ജഹാരാദിത്യാ മണികുണ്ഡേല ശുേഭ
75 ന തം േദവാഃ സഹ ശേ ണ േസഹിേര; സമാഗതാഹരണായ ഭീതാഃ
ദൃഷ്ട്വാ ച േത വി മം േകശവസ്യ; ബലം തൈഥവാ ം അവാരണീയം
76 ജാനേന്താ ഽസ്യ കൃതിം േകശവസ്യ; ന്യേയാജയൻ ദസ വധായ കൃഷ്ണം
സ തത് കർമ തിശു ാവ ദുഷ്കരം; ഐശ്വര്യവാൻ സിദ്ധിഷു വാസുേദവഃ
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77 നിർേമാചേന ഷട് സഹ ാണി ഹത്വാ; സഞ്ഛിദ്യ പാശാൻ സഹസാ
രാന്താൻ

മുരം ഹത്വാ വിനിഹത്യൗഘരാക്ഷസം; നിർേമാചനം ചാപി ജഗാമ വീരഃ
78 തൈ വ േതനാസ്യ ബഭൂവ യുദ്ധം; മഹാബേലനാതിബലസ്യ വിേഷ്ണാഃ
േശേത സ കൃേഷ്ണന ഹതഃ പരാസുർ; വാേതേനവ മഥിതഃ കർണികാരഃ
79 ആഹൃത്യ കൃേഷ്ണാ മണികുണ്ഡേല േത; ഹത്വാ ച ഭൗമം നരകം മുരം ച

ിയാ വൃേതാ യശസാ ൈചവ ധീമാൻ; ത്യാജഗാമാ തിമ ഭാവഃ
80 തൈസ്മ വരാൻ അദദംസ് ത േദവാ; ദൃഷ്ട്വാ ഭീമം കർമ രേണ കൃതം തത്

മശ് ച േത യുധ്യമാനസ്യ ന സ്യാദ്; ആകാേശ വാ അ ൈചവ മഃ സ്യാത്
81 ശ ാണി ഗാേ ച ന േത േമരന്ന്; ഇത്യ് ഏവ കൃഷ്ണശ് ച തതഃ കൃതാർഥഃ
ഏവംരൂേപ വാസുേദേവ ഽ േമേയ; മഹാബേല ഗുണസമ്പത് സൈദവ
82 തം അസഹ്യം വി ം അനന്തവീര്യം; ആശംസേത ധാരരാേ ാ ബേലന
യദാ ഹ്യ് ഏനം തർകയേത ദുരാത്മാ; തച് ചാപ്യ് അയം സഹേത ഽസ്മാൻ
സമീക്ഷ്യ
83 പര്യാഗതം മമ കൃഷ്ണസ്യ ൈചവ; േയാ മന്യേത കലഹം സ യുജ്യ
ശക്യം ഹർതും പാണ്ഡവാനാം മമത്വം; തദ് േവദിതാ സംയുഗം ത ഗത്വാ
84 നമ ത്വാ ശാന്തനവായ രാേജ്ഞ; േ ാണായാേഥാ സഹ പു ായ ൈചവ
ശാരദ്വതായാ തിദ്വന്ദ്വിേന ച; േയാത്സ്യാമ്യ് അഹം രാജ്യം അഭീപ്സമാനഃ
85 ധർേമണാ ം നിയതം തസ്യ മേന്യ; േയാ േയാത്സ്യേത പാണ്ഡൈവർ
ധർമചാരീ
മിഥ്യാ ഘേല നിർജിതാ ൈവ നൃശംൈസഃ; സംവത്സരാൻ ദ്വാദശ പാ പു ാഃ
86 അവാപ്യ കൃ ം വിഹിതം ഹ്യ് അരേണ്യ; ദീർഘം കാലം ൈചകം അജ്ഞാ 
തചര്യാം
േത ഹ്യ് അകസ്മാജ് ജീവിതം പാണ്ഡവാനാം; ന മൃഷ്യേന്ത ഹാർതരാ ാഃ
പദസ്ഥാഃ
87 േത േചദ് അസ്മാൻ യുധ്യമാനാഞ് ജേയയുർ; േദൈവർ അപീ മുൈഖഃ
സഹാൈയഃ
ധർമാദ് അധർമശ് ചരിേതാ ഗരീയാൻ; ഇതി വം നാസ്തി കൃതം ന സാധു
88 ന േചദ് ഇമം പുരുഷം കർമ ബദ്ധം; ന േചദ് അസ്മാൻ മന്യേത ഽസൗ
വിശിഷ്ടാൻ
ആശംേസ ഽഹം വാസുേദവ ദ്വിതീേയാ; ദുേര്യാധനം സാനുബന്ധം നിഹ ം
89 ന േചദ് ഇദം കർമ നേരഷു ബദ്ധം; ന വിദ്യേത പുരുഷസ്യ സ്വകർമ
ഇദം ച തച് ചാപി സമീക്ഷ്യ നൂനം; പരാജേയാ ധാർതരാ സ്യ സാധുഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 88

90 ത്യക്ഷം വഃ കുരേവാ യദ് വീമി; യുധ്യമാനാ ധാർതരാ ാ ന സന്തി
അന്യ യുദ്ധാത് കുരവഃ പരീപ്സൻ; ന യുധ്യതാം േശഷ ഇഹാസ്തി കശ് ചിത്
91 ഹത്വാ ത്വ് അഹം ധാർതരാ ാൻ സ കർണാൻ; രാജ്യം കുരൂണാം അവേജ 
താ സമ ം
യദ് വഃ കാര്യം തത് കുരുധ്വം യഥാസ്വം; ഇഷ്ടാൻ ദാരാൻ ആത്മജാംശ് േചാപഭു 
ങ്ക്േത
92 അപ്യ് ഏവം േനാ ാഹ്മണാഃ സന്തി വൃദ്ധാ; ബഹു താഃ ശീലവന്തഃ
കുലീനാഃ
സാംവത്സരാ േജ്യാതിഷി ചാപി യുക്താ; നക്ഷ േയാേഗഷു ച നിശ്ചയജ്ഞാഃ
93 ഉച്ചാവചം ൈദവയുക്തം രഹസ്യം; ദിവ്യാഃ ശ്നാ മൃഗച ാ മുഹൂർതാഃ
ക്ഷയം മഹാന്തം കുരുസൃഞ്ജയാനാം; നിേവദയേന്ത പാണ്ഡവാനാം ജയം ച
94 തഥാ ഹി േനാ മന്യേത ഽജാതശ ഃ; സംസിദ്ധാർേഥാ ദ്വിഷതാം നി ഹായ
ജനാർദനശ് ചാപ്യ് അപേരാക്ഷ വിേദ്യാ; ന സംശയം പശ്യതി വൃഷ്ണിസിംഹഃ
95 അഹം ച ജാനാമി ഭവിഷ്യ രൂപം; പശ്യാമി ബുദ്ധ്യാ സ്വയം അ മത്തഃ
ദൃഷ്ടിശ് ച േമ ന വ്യഥേത പുരാണീ; യുധ്യമാനാ ധാർതരാ ാ ന സന്തി
96 അനാലബ്ധം ജൃംഭതി ഗാണ്ഡിവം ധനുർ; അനാലബ്ധാ കമ്പതി േമ ധനുർജ്യാ
ബാണാശ് ച േമ തൂണമുഖാദ് വിസൃജ്യ; മുഹുർ മുഹുർ ഗ ം ഉശന്തി ൈചവ
97 ൈസക്യഃ േകാശാൻ നിഃസരതി സേന്നാ; ഹിേത്വവ ജീർണാം ഉരഗസ്
ത്വചം സ്വാം
ധ്വേജ വാേചാ രൗ രൂപാ വദന്തി; കദാ രേഥാ േയാക്ഷ്യേത േത കിരീടിൻ
98 േഗാമായുസംഘാശ് ച വദന്തി രാ ൗ; രക്ഷാംസ്യ് അേഥാ നിഷ്പതന്ത്യ്
അന്തരിക്ഷാത്
മൃഗാഃ ശൃഗാലാഃ ശിതികണ്ഠാശ് ച കാകാ; ഗൃ ാ ബഡാശ് ൈചവ തരക്ഷവശ് ച
99 സുപർണപാതാശ് ച പതന്തി പശ്ചാദ്; ദൃഷ്ട്വാ രഥം േശ്വതഹയ യുക്തം
അഹം ഹ്യ് ഏകഃ പാർഥിവാൻ സർവേയാധാഞ്; ശരാൻ വർഷൻ മൃത േലാകം
നേയയം
100 സമാദദാനഃ പൃഥഗ് അ മാർഗാൻ; യഥാഗ്നിർ ഇേദ്ധാ ഗഹനം നിദാേഘ

ണാകർണം പാശുപതം ച േഘാരം; തഥാ ഹ്മാ ം യച് ച ശേ ാ
വിേവദ
101 വേധ ധൃേതാ േവഗവതഃ മുഞ്ചൻ; നാഹം ജാഃ കിം ചിദ് ഇവാവശിേഷ്യ
ശാന്തിം ലേപ്സ്യ പരേമാ ഹ്യ് ഏഷ ഭാവഃ; സ്ഥിേരാ മമ ഹി ഗാവൽഗേണ
താൻ
102 നിത്യം പുനഃ സചിൈവർ ൈയർ അേവാചദ്; േദവാൻ അപീ മുഖാൻ
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സഹായാൻ
ൈതർ മന്യേത കലഹം സ യുജ്യ; സ ധാർതരാ ഃ പശ്യത േമാഹം അസ്യ
103 വൃേദ്ധാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ കൃപശ് ച; േ ാണഃ സപുേ ാ വിദുരശ് ച ധീമാൻ
ഏേത സർേവ യദ്വദ് അേന്ത തദ് അ ; ആയുഷ്മന്തഃ കുരവഃ സ സർേവ
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അധ്യായം 48

1 [വ്]
സമേവേതഷു സർേവഷു േതഷു രാജസു ഭാരത
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
2 ബൃഹ തിശ് േചാശനാ ച ാഹ്മണം പര പസ്ഥിതൗ
മരുതശ് ച സേഹേ ണ വസവശ് ച സഹാശ്വിനൗ
3 ആദിത്യാശ് ൈചവ സാധ്യാശ് ച േയ ച സപ്തർഷേയാ ദിവി
വിശ്വാവസുശ് ച ഗന്ധർവഃ ശുഭാശ് ചാപരസാം ഗണാഃ
4 നമ േത്വാപജ സ് േത േലാകവൃദ്ധം പിതാമഹം
പരിവാര്യ ച വിേശ്വശം പര്യാസത ദിവൗകസഃ
5 േതഷാം മനശ് ച േതജശ് ചാപ്യ് ആദദാനൗ ദിവൗകസാം
പൂർവേദവൗ വ്യതി ാന്തൗ നരനാരായണാവ് ഋഷീ
6 ബൃഹ തിശ് ച പ ച്ഛ ാഹ്മണം കാവ് ഇമാവ് ഇതി
ഭവന്തം േനാപതിേഷ്ഠേത തൗ നഃ ശംസ പിതാമഹ
7 യാവ് ഏതൗ പൃഥിവീം ദ്യാം ച ഭാസയന്തൗ തപസ്വിനൗ
ജ്വലന്തൗ േരാചമാനൗ ച വ്യാപ്യാതീതൗ മഹാബലൗ
8 നരനാരായണാവ് ഏതൗ േലാകാൽ േലാകം സമാസ്ഥിതൗ
ഊർജിതൗ േസ്വന തപസാ മഹാസത്ത്വപരാ മൗ
9 ഏതൗ ഹി കർമണാ േലാകാൻ നന്ദയാം ആസതുർ വൗ
അസുരാണാം അഭാവായ േദവഗന്ധർവപൂജിതൗ
10 ജഗാമ ശ സ് തച് ത്വാ യ തൗ േതപതുസ് തപഃ
സാർധം േദവഗൈണഃ സർൈവർ ബൃഹ തിപുേരാഗൈമഃ
11 തദാ േദവാസുേര േഘാേര ഭേയ ജാേത ദിവൗകസാം
അയാചത മഹാത്മാനൗ നരനാരായണൗ വരം
12 താവ് അ താം വൃണീേഷ്വതി തദാ ഭരതസത്തമ
അൈഥതാവ് അ വീച് ഛ ഃ സാഹ്യം നഃ ിയതാം ഇതി
13 തതസ് തൗ ശ ം അ താം കരിഷ്യാേവാ യദ് ഇച്ഛസി
താഭ്യാം സ സഹിതഃ ശേ ാ വിജിേഗ്യ ൈദത്യദാനവാൻ
14 നര ഇ സ്യ സം ാേമ ഹത്വാ ശ ൻ പരന്തപഃ
പൗേലാമാൻ കാലഖഞ്ജാംശ് ച സഹ ാണി ശതാനി ച
15 ഏഷ ാേന്ത രേഥ തിഷ്ഠൻ ഭേല്ലനാപഹരച് ഛിരഃ
ജംഭസ്യ സമാനസ്യ യജ്ഞം അർജുന ആഹേവ
16 ഏഷ പാേര സമു സ്യ ഹിരണ്യപുരം ആരുജത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 29 91

ഹത്വാ ഷഷ്ടിസഹ ാണി നിവാതകവചാൻ രേണ
17 ഏഷ േദവാൻ സേഹേ ണ ജിത്വാ പരപുരഞ്ജയഃ
അതർപയൻ മഹാബാഹുർ അർജുേനാ ജാതേവദസം
നാരായണസ് തൈഥവാ ഭൂയേസാ ഽന്യാഞ് ജഘാന ഹ
18 ഏവം ഏതൗ മഹാവീര്യൗ തൗ പശ്യത സമാഗതൗ
വാസുേദവാർജുനൗ വീരൗ സമേവതൗ മഹാരഥൗ
19 നരനാരായണൗ േദവൗ പൂർവേദവാവ് ഇതി തിഃ
അേജയൗ മാനുേഷ േലാേക േസൈ ർ അപി സുരാസുൈരഃ
20 ഏഷ നാരായണഃ കൃഷ്ണഃ ഫൽഗുനസ് തു നരഃ തഃ
നാരായേണാ നരശ് ൈചവ സത്ത്വം ഏകം ദ്വിധാകൃതം
21 ഏതൗ ഹി കർമണാ േലാകാൻ അ വാേത ഽക്ഷയാൻ വാൻ
ത തൈ വ ജാേയേത യുദ്ധകാേല പുനഃ പുനഃ
22 തസ്മാത് കർൈമവ കർതവ്യം ഇതി േഹാവാച നാരദഃ
ഏതദ് ധി സർവം ആചഷ്ട വൃഷ്ണിച സ്യ േവദവിത്
23 ശംഖച ഗദാഹസ്തം യദാ ക്ഷ്യസി േകശവം
പര്യാദദാനം ചാ ാണി ഭീമധന്വാനം അർജുനം
24 സനാതനൗ മഹാത്മാനൗ കൃഷ്ണാവ് ഏകരേഥ സ്ഥിതൗ
ദുേര്യാധന തദാ താത സ്മർതാസി വചനം മമ
25 േനാ േചദ് അയം അഭാവഃ സ്യാത് കുരൂണാം ത പസ്ഥിതഃ
അർഥാച് ച താത ധർമാച് ച തവ ബുദ്ധിർ ഉപ താ
26 ന േചദ് ഹീഷ്യേസ വാക്യം േ ാതാസി സുബഹൂൻ ഹതാൻ
തൈവവ ഹി മതം സർേവ കുരവഃ പര പാസേത
27 യാണാം ഏവ ച മതം തത്ത്വം ഏേകാ ഽനുമന്യേസ
രാേമണ ൈചവ ശപ്തസ്യ കർണസ്യ ഭരതർഷഭ
28 ദുർജാേതഃ സൂതപു സ്യ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
തഥാ സ്യ പാപസ്യ ാതുർ ദുഃശാസനസ്യ ച
29 [കർണ]
ൈനവം ആയുഷ്മതാ വാച്യം യൻ മാം ആത്ഥ പിതാമഹ
ക്ഷ ധർേമ സ്ഥിേതാ ഹ്യ് അസ്മി സ്വധർമാദ് അനേപയിവാൻ
30 കിം ചാന്യൻ മയി ദുർവൃത്തം േയന മാം പരിഗർഹേസ
ന ഹി േമ വൃജിനം കിം ചിദ് ധാർതരാ ാ വിദുഃ ക്വ ചിത്
31 രാേജ്ഞാ ഹി ധൃതരാ സ്യ സർവം കാര്യം ിയം മയാ
തഥാ ദുേര്യാധനസ്യാപി സ ഹി രാേജ്യ സമാഹിതഃ
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32 കർണസ്യ തു വചഃ ത്വാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ പുനഃ
ധൃതരാ ം മഹാരാജം ആഭാേഷ്യദം വേചാ ഽ വീത്
33 യദ് അയം കത്ഥേത നിത്യം ഹന്താഹം പാണ്ഡവാൻ ഇതി
നായം കലാപി സ ർണാ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
34 അനേയാ േയാ ഽയം ആഗന്താ പു ാണാം േത ദുരാത്മനാം
തദ് അസ്യ കർമ ജാനീഹി സൂതപു സ്യ ദുർമേതഃ
35 ഏനം ആ ിത്യ പു സ് േത മന്ദബുദ്ധിഃ സുേയാധനഃ
അവമന്യത താൻ വീരാൻ േദവപു ാൻ അരിന്ദമാൻ
36 കിം ചാപ്യ് അേനന തത് കർമകൃതം പൂർവം സുദുഷ്കരം
ൈതർ യഥാ പാണ്ഡൈവഃ സർൈവർ ഏൈകേകന കൃതം പുരാ
37 ദൃഷ്ട്വാ വിരാടനഗേര ാതരം നിഹതം ിയം
ധനഞ്ജേയന വി മ്യ കിം അേനന തദാ കൃതം
38 സഹിതാൻ ഹി കുരൂൻ സർവാൻ അഭിയാേതാ ധനഞ്ജയഃ

മഥ്യ ചാച്ഛിനദ് ഗാവഃ കിം അയം േ ാഷിതസ് തദാ
39 ഗന്ധർൈവർ േഘാഷയാ ായാം ിയേത യത് സുതസ് തവ
ക്വ തദാ സൂതപുേ ാ ഽഭൂദ് യ ഇദാനീം വൃഷായേത
40 നനു ത ാപി പാർേഥന ഭീേമന ച മഹാത്മനാ
യമാഭ്യാം ഏവ ചാഗമ്യ ഗന്ധർവാസ് േത പരാജിതാഃ
41 ഏതാന്യ് അസ്യ മൃേഷാക്താനി ബഹൂനി ഭരതർഷഭ
വികത്ഥനസ്യ ഭ ം േത സദാ ധർമാർഥേലാപിനഃ
42 ഭീഷ്മസ്യ തു വചഃ ത്വാ ഭാരദ്വാേജാ മഹാമനാഃ
ധൃതരാ ം ഉവാേചദം രാജമേധ്യ ഽഭിപൂജയൻ
43 യദ് ആഹ ഭരതേ േഷ്ഠാ ഭീഷ്മസ് തത് ിയതാം നൃപ
ന കാമം അർഥലി നാം വചനം കർതും അർഹസി
44 പുരാ യുദ്ധാത് സാധു മേന്യ പാണ്ഡൈവഃ സഹ സംഗമ
യദ് വാക്യം അർജുേനേനാക്തം സഞ്ജേയന നിേവദിതം
45 സർവം തദ് അഭിജാനാമി കരിഷ്യതി ച പാണ്ഡവഃ
ന ഹ്യ് അസ്യ ിഷു േലാേകഷു സദൃേശാ ഽസ്തി ധനുർധരഃ
46 അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം അർഥവദ് േ ാണ ഭീഷ്മേയാഃ
തതഃ സ സഞ്ജയം രാജാ പര്യപൃച്ഛത പാണ്ഡവം
47 തൈദവ കുരവഃ സർേവ നിരാശാ ജീവിേത ഽഭവൻ
ഭീഷ്മേ ാണൗ യദാ രാജാ ന സമ്യഗ് അനുഭാഷേത
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അധ്യായം 49

1 [ധൃ]
കിം അസൗ പാണ്ഡേവാ രാജാ ധർമപുേ ാ ഽഭ്യഭാഷത

േത്വമാ ബഹുലാഃ േസനാഃ ത്യർേഥന സമാഗതാഃ
2 കിം ഇച്ഛത്യ് അഭിസംരംഭാദ് േയാത്സ്യമാേനാ യുധിഷ്ഠിരഃ
കസ്യ സ്വിദ് ാതൃപു ാണാം ചിന്താസു മുഖം ഈക്ഷേത
3 േക സ്വിദ് ഏനം വാരയന്തി ശാമ്യ യുേധ്യതി വാ പുനഃ
നികൃത്യാ േകാപിതം മൈന്ദർ ധർമജ്ഞം ധർമചാരിണം
4 [സമ്ജയ]
രാേജ്ഞാ മുഖം ഉദീക്ഷേന്ത പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ ഭ ം േത സ സർവാൻ അനുശാസ്തി ച
5 പൃഥഗ് ബൂതാഃ പാണ്ഡവാനാം പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാഃ
ആയാന്തം അഭിനന്ദന്തി കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
6 തമഃ സൂര്യം ഇേവാദ്യന്തം കൗേന്തയം ദീപ്തേതജസം
പാഞ്ചാലാഃ തിനന്ദന്തി േതേജാരാശിം ഇേവാദ്യതം
7 ആ േഗാപാലാവി പാേലേഭ്യാ നന്ദമാനം യുധിഷ്ഠിരം
പാഞ്ചാലാഃ േകകയാ മത്സ്യാഃ തിനന്ദന്തി പാണ്ഡവം
8 ാഹ്മേണ്യാ രാജപു ്യശ് ച വിശാം ദുഹിതരശ് ച യാഃ

ീഡേന്ത്യാ ഽഭിസമായാന്തി പാർഥം സംനദ്ധം ഈക്ഷിതും
9 സഞ്ജയാചക്ഷ്വ േകനാസ്മാൻ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
ധൃഷ്ടദ േമ്നന േസനാന്യാ േസാമകാഃ കിംബലാ ഇവ
10 ഗാവൽഗണിസ് തു തത് പൃഷ്ടഃ സഭായാം കുരുസംസദി
നിഃശ്വസ്യ സുഭൃശം ദീർഘം മുഹുഃ സഞ്ചിന്തയന്ന് ഇവ
ത ാനിമിത്തേതാ ൈദവാത് സൂതം കശ്മലം ആവിശത്
11 തദാചചേക്ഷ പുരുഷഃ സഭായാം രാജസംസദി
സഞ്ജേയാ ഽയം മഹാരാജ മൂർച്ഛിതഃ പതിേതാ ഭുവി
വാചം ന സൃജേത കാഞ്ചിദ് ധീന േജ്ഞാ ഽൽപേചതനഃ
12 അപശ്യത് സഞ്ജേയാ നൂനം കുന്തീപു ാൻ മഹാരഥാൻ
ൈതർ അസ്യ പുരുഷവ്യാൈ ർ ഭൃശം ഉേദ്വജിതം മനഃ
13 സഞ്ജയശ് േചതനാം ലബ്ധ്വാ ത്യാശ്വേസ്യദം അ വീത്
ധൃതരാ ം മഹാരാജ സഭായാം കുരുസംസദി
14 ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി രാേജ കുന്തീപു ാൻ മഹാരഥാൻ
മത്സ്യരാജഗൃഹാവാസാദ് അവേരാേധന കർശിതാൻ
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ശൃണു ൈയർ ഹി മഹാരാജ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
15 േയാ ൈനവ േരാഷാൻ ന ഭയാൻ ന കാമാൻ നാർഥകാരണാത്
ന േഹതുവാദാദ് ധമാത്മാ സത്യം ജഹ്യാത് കഥം ചന
16 യഃ മാണം മഹാരാജ ധർേമ ധർമഭൃതാം വരഃ
അജാതശ ണാ േതന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
17 യസ്യ ബാഹുബേല തുല്യഃ പൃഥിവ്യാം നാസ്തി കശ് ചന
േയാ ൈവ സർവാൻ മഹീപാലാൻ വേശ ചേ ധനുർധരഃ
േതന േവാ ഭീമേസേനന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
18 നിഃസൃതാനാം ജതു ഗൃഹാദ് ധിഡിംബാത് പുരുഷാദകാത്
യ ഏഷാം അഭവദ് ദ്വീപഃ കുന്തീപുേ ാ വൃേകാദരഃ
19 യാജ്ഞേസനീം അേഥാ യ സി രാേജാ ഽപകൃഷ്ടവാൻ
തൈ ഷാം അഭവദ് ദ്വീപഃ കുന്തീപുേ ാ വൃേകാദരഃ
20 യശ് ച താൻ സംഗതാൻ സർവാൻ പാണ്ഡവാൻ വാരണാവേത
ദഹ്യേതാ േമാചയാം ആസ േതന വസ് േത ഽഭ്യയുഞ്ജത
21 കൃഷ്ണായാശ് ചരതാ ീതിം േയന േ ാധവശാ ഹതാഃ

വിശ്യ വിഷമം േഘാരം പർവതം ഗന്ധമാദനം
22 യസ്യ നാമായുതം വീര്യം ഭുജേയാഃ സാരം അർപിതം
േതന േവാ ഭീമേസേനന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
23 കൃഷ്ണ ദ്വിതീേയാ വി മ്യ തുഷ്ട്യർഥം ജാതേവദസഃ
അജയദ് യഃ പുരാ വീേരാ യുധ്യമാനം പുരന്ദരം
24 യഃ സ സാക്ഷാൻ മഹാേദവം ഗിരിശം ശൂലപാണിനം
േതാഷയാം ആസ യുേദ്ധന േദവേദവം ഉമാപതിം
25 യശ് ച സർവാൻ വേശ ചേ േലാകപാലാൻ ധനുർധരഃ
േതന േവാ വിജേയനാജൗ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
26 യഃ തീചീം ദിശം ചേ വേശ േമച്ഛ ഗനായുതാം
സ ത നകുേലാ േയാദ്ധാ ചി േയാധീ വ്യവസ്ഥിതഃ
27 േതന േവാ ദർശനീേയന വീേരണാതി ധനുർഭൃതാ
മാ ീപുേ ണ കൗരവ്യ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
28 യഃ കാശീൻ അംഗമഗധാൻ കലിംഗാംശ് ച യുധാജയത്
േതന വഃ സഹേദേവന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
29 യസ്യ വീേര്യണ സദൃശാശ് ചത്വാേരാ ഭുവി മാനവാഃ
അശ്വത്ഥാമാ ധൃഷ്ടേകതുഃ ദ േമ്നാ രുക്മിർ ഏവ ച
30 േതന വഃ സഹേദേവന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
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യവീയസാ നൃവീേരണ മാ ീ നന്ദികേരണ ച
31 തപശ് ചചാര യാ േഘാരം കാശികന്യാ പുരാ സതീ
ഭീഷ്മസ്യ വധം ഇച്ഛന്തീ േ ത്യാപി ഭരതർഷഭ
32 പാഞ്ചാലസ്യ സുതാ ജേജ്ഞ ൈദവാച് ച സ പുനഃ പുമാൻ

ീപുംേസാഃ പുരുഷവ്യാ യഃ സ േവദ ഗുണാഗുണാൻ
33 യഃ കലിംഗാൻ സമാേപേദ പാഞ്ചാേലാ യുദ്ധദുർമദഃ
ശിഖണ്ഡിനാ വഃ കുരവഃ കൃതാേ ണാഭ്യയുഞ്ജത
34 യാം യക്ഷഃ പുരുഷം ചേ ഭീഷ്മസ്യ നിധേന കില
മേഹഷ്വാേസന രൗേ ണ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
35 മേഹഷ്വാസാ രാജപു ാ ഭാരതഃ പഞ്ച േകകയാഃ
സുമൃഷ്ടകവചാഃ ശൂരാസ് ൈതശ് ച വസ് േത ഽഭ്യയുഞ്ജത
36 േയാ ദീർഘബാഹുഃ ക്ഷി ാേ ാ ധൃതിമാൻ സത്യവി മഃ
േതന േവാ വൃഷ്ണിവീേരണ യുയുധാേനന സംഗരഃ
37 യ ആസീച് ഛരണം കാേല പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
രേണ േതന വിരാേടന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
38 യഃ സ കാശിപതീ രാജാ വാരാണസ്യാം മഹാരഥഃ
സ േതഷാം അഭവദ് േയാധാ േതന വസ് േത ഽഭ്യയുഞ്ജത
39 ശിശുഭിർ ദുർജൈയഃ സംേഖ്യ ൗപേദൈയർ മഹാത്മഭിഃ
ആശീവിഷസമ ർൈശഃ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
40 യഃ കൃഷ്ണ സദൃേശാ വീേര്യ യുധിഷ്ഠിര സേമാ ദേമ
േതനാഭിമന നാ സംേഖ്യ പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
41 യശ് ൈചവാ തിേമാ വീേര്യ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹായശാഃ
ദുഃസഹഃ സമേര ദ്ധഃ ൈശശുപാലിർ മഹാരഥഃ
േതന വശ് േചദിരാേജന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
42 യഃ സം യഃ പാണ്ഡവാനാം േദവാനാം ഇവ വാസവഃ
േതന േവാ വാസുേദേവന പാണ്ഡവാ അഭ്യയുഞ്ജത
43 തഥാ േചദിപേതർ ാതാ ശരേഭാ ഭരതർഷഭ
കരകർേഷണ സഹിതസ് താഭ്യാം വസ് േത ഽഭ്യയുഞ്ജത
44 ജാരാ സന്ധിഃ സഹേദേവാ ജയേത്സനശ് ച താവ് ഉഭൗ

പദശ് ച മഹാേതജാ ബേലന മഹതാ വൃതഃ
ത്യക്താത്മാ പാണ്ഡവാർഥായ േയാത്സ്യമാേനാ വ്യവസ്ഥിതഃ
45 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ ാേച്യാദീച്യാ മഹീക്ഷിതഃ
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ശതേശാ യാൻ അപാ ിത്യ ധർമരാേജാ വ്യവസ്ഥിതഃ
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അധ്യായം 50

1 [ധൃ]
സർവ ഏേത മേഹാത്സാഹാ േയ ത്വയാ പരികീർതിതാഃ
ഏകതസ് ത്വ് ഏവ േത സർേവ സേമതാ ഭീമ ഏകതഃ
2 ഭീമേസനാദ് ധി േമ ഭൂേയാ ഭയം സഞ്ജായേത മഹത്

ദ്ധാദ് അമർഷണാത് താത വ്യാ ാദ് ഇവ മഹാരുേരാഃ
3 ജാഗർമി രാ യഃ സർവാ ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസൻ
ഭീേതാ വൃേകാദരാത് താത സിംഹാത് പശുർ ഇവാബലഃ
4 ന ഹി തസ്യ മഹാബാേഹാർ അ തിമേതജസഃ
ൈസേന്യ ഽസ്മിൻ തിപശ്യാമി യ ഏനം വിഷേഹദ് യുധി
5 അമർഷണശ് ച കൗേന്തേയാ ദൃഢൈവരശ് ച പാണ്ഡവഃ
അനർമ ഹാസീ േസാന്മാദസ് തിര്യക് േ ക്ഷീ മഹാസ്വനഃ
6 മഹാേവേഗാ മേഹാത്സാേഹാ മഹാബാഹുർ മഹാബലഃ
മന്ദാനാം മമ പു ാണാം യുേദ്ധനാന്തം കരിഷ്യതി
7 ഊരു ാഹഗൃഹീതാനാം ഗദാം ബി ദ് വൃേകാദരഃ
കുരൂണാം ഋഷേഭാ യുേദ്ധ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
8 ൈസക്യായസമയീം േഘാരാം ഗദാം കാഞ്ചനഭൂഷിതാം
മനസാഹം പശ്യാമി ഹ്മദണ്ഡം ഇേവാദ്യതം
9 യഥാ രുരൂണാം യൂേഥഷു സിംേഹാ ജാതബലശ് ചേരത്
മാമേകഷു തഥാ ഭീേമാ ബേലഷു വിചരിഷ്യതി
10 സർേവഷാം മമ പു ാണാം സ ഏകഃ ര വി മഃ
ബഹ്വ് ആശീവി തീപശ് ച ബാേല്യ ഽപി രഭസഃ സദാ
11 ഉേദ്വപേത േമ ഹൃദയം യദാ ദുേര്യാധനാദയഃ
ബാേല്യ ഽപി േതന യുധ്യേന്താ വാരേണേനവ മർദിതാഃ
12 തസ്യ വീേര്യണ സങ്ക്ലിഷ്ടാ നിത്യം ഏവ സുതാ മമ
സ ഏവ േഹതുർ േഭദസ്യ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
13 സമാനം അനീകാനി നരവാരണവാജിനാം
പശ്യാമീവാ േതാ ഭീമം േ ാധമൂർഛിതം ആഹേവ
14 അേ േ ാണാർജുന സമം വായുേവഗസമം ജേവ
സഞ്ജയാചക്ഷ്വ േമ ശൂരം ഭീമേസനം അമർഷണം
15 അതിലാഭം തു മേന്യ ഽഹം യത് േതന രിപുഘാതിനാ
തൈദവ ന ഹതാഃ സർേവ മമ പു ാ മനസ്വിനാ
16 േയന ഭീമബലാ യക്ഷാ രാക്ഷസാശ് ച സമാഹതാഃ
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കഥം തസ്യ രേണ േവഗം മാനുഷഃ സഹിഷ്യതി
17 ന സ ജാതു വേശ തസ്ഥൗ മമ ബാേലാ ഽപി സഞ്ജയ
കിം പുനർ മമ ദു ൈ ഃ ിഷ്ടഃ സ തി പാണ്ഡവഃ
18 നി രഃ സ ച ൈന ര്യാദ് ഭേജ്യദ് അപി ന സംനേമത്
തിര്യക് േ ക്ഷീ സംഹത ഃ കഥം ശാേമ്യദ് വൃേകാദരഃ
19 ബൃഹദ് അംേസാ ഽ തിബേലാ ഗൗരസ് താല ഇേവാദ്ഗതഃ

മാണേതാ ഭീമേസനഃ ാേദേശനാധിേകാ ഽർജുനാത്
20 ജേവന വാജിേനാ ഽേത്യതി ബേലനാേത്യതി കുഞ്ജരാൻ
അവ്യക്തജൽപീ മധ്വ് അേക്ഷാ മധ്യമഃ പാണ്ഡേവാ ബലീ
21 ഇതി ബാേല്യ തഃ പൂർവം മയാ വ്യാസ മുഖാത് പുരാ
രൂപേതാ വീര്യതശ് ൈചവ യാഥാതേഥ്യന പാണ്ഡവഃ
22 ആയേസന സ ദേണ്ഡന രഥാൻ നാഗാൻ ഹയാൻ നരാൻ
ഹനിഷ്യതി രേണ േദ്ധാ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
23 അമർഷീ നിത്യസംരേബ്ധാ രൗ ഃ രപരാ മഃ
മമ താത തീപാനി കുർവൻ പൂർവം വിമാനിതഃ
24 നിഷ്കീർണാം ആയസീം ലാം സുപർവാം കാഞ്ചനീം ഗദാം
ശതഘ്നീം ശതനിർ ാദാം കഥം ശക്ഷ്യന്തി േമ സുതാഃ
25 അപാരം അ വാഗാധം സമു ം ശരേവഗിനം
ഭീമേസനമയം ദുർഗം താത മന്ദാസ് തിതീർഷവഃ
26 േ ാശേതാ േമ ന ശൃണ്വന്തി ബാലാഃ പണ്ഡിതമാനിനഃ
വിഷമം നാവബുധ്യേന്ത പാതം മധു ദർശിനഃ
27 സംയുഗം േയ കരിഷ്യന്തി നരരൂേപണ വായുനാ
നിയതം േചാദിതാ ധാ ാ സിംേഹേനവ മഹാമൃഗാഃ
28 ൈശക്യാം താത ചതുഷ്കി ം ഷഡ് അ ിം അമിതൗജസം

ഹിതാം ദുഃഖസം ർശാം കഥം ശക്ഷ്യന്തി േമ സുതാഃ
29 ഗദാം ാമയതസ് തസ്യ ഭിന്ദേതാ ഹസ്തിമസ്തകാൻ
സൃക്കിണീ േലലിഹാനസ്യ ബാഷ്പം ഉ ജേതാ മുഹുഃ
30 ഉദ്ദിശ്യ പാതാൻ പതതഃ കുർവേതാ ൈഭരവാൻ രവാൻ

തീപാൻ പതേതാ മത്താൻ കുഞ്ജരാൻ തിഗർജതഃ
31 വിഗാഹ്യ രഥമാർേഗഷു വരാൻ ഉദ്ദിശ്യ നിഘ്നതഃ
അേഗ്നഃ ജ്വലിതേസ്യവ അപി മുേച്യത േമ ജാ
32 വീഥീം കുർവൻ മഹാബാഹുർ ാവയൻ മമ വാഹിനീം
നൃത്യന്ന് ഇവ ഗദാപാണിർ യുഗാന്തം ദർശയിഷ്യതി
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33 ഭിന്ന ഇവ മാതംഗഃ ഭഞ്ജൻ പുഷ്പിതാൻ മാൻ
േവക്ഷ്യതി രേണ േസനാം പു ാണാം േമ വൃേകാദരഃ

34 കുർവൻ രഥാൻ വിപുരുഷാൻ വിധ്വജാൻ ഭഗ്നപുഷ്കരാൻ
ആരുജൻ പുരുഷവ്യാേ ാ രഥിനഃ സാദിനസ് തഥാ
35 ഗംഗാ േവഗ ഇവാനൂപാംസ് തീരജാൻ വിവിധാൻ മാൻ

േവക്ഷ്യതി മഹാേസനാം പു ാണാം മമ സഞ്ജയ
36 വശം നൂനം ഗമിഷ്യന്തി ഭീമേസനബലാർദിതാഃ
മമ പു ാശ് ച ഭൃത്യാശ് ച രാജാനശ് ൈചവ സഞ്ജയ
37 േയന രാജാ മഹാവീര്യഃ വിശ്യാന്തഃപുരം പുരാ
വാസുേദവസഹാേയന ജരാസേന്ധാ നിപാതിതഃ
38 കൃേത്സ്നയം പൃഥിവീ േദവീ ജരാസേന്ധന ധീമതാ
മാഗേധേ ണ ബലിനാ വേശ കൃത്വാ താപിതാ
39 ഭീഷ്മ താപാത് കുരേവാ നേയനാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
േത ന തസ്യ വശം ജ ഃ േകവലം ൈദവം ഏവ വാ
40 സ ഗത്വാ പാ പുേ ണ തരസാ ബാഹുശാലിനാ
അനായുേധന വീേരണ നിഹതഃ കിം തേതാ ഽധികം
41 ദീർഘകാേലന സംസിക്തം വിഷം ആശീവിേഷാ യഥാ
സ േമാക്ഷ്യതി രേണ േതജഃ പുേ ഷു മമ സഞ്ജയ
42 മേഹ ഇവ വേ ണ ദാനവാൻ േദവ സത്തമഃ
ഭീമേസേനാ ഗദാപാണിഃ സൂദയിഷ്യതി േമ സുതാൻ
43 അവിഷഹ്യം അനാവാര്യം തീ േവഗപരാ മം
പശ്യാമീവാതിതാ ാക്ഷം ആപതന്തം വൃേകാദരം
44 അഗദസ്യാപ്യ് അധനുേഷാ വിരഥസ്യ വിവർമണഃ
ബാഹുഭ്യാം യുധ്യമാനസ്യ കസ് തിേഷ്ഠദ് അ തഃ പുമാൻ
45 ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച വിേ ാ ഽയം കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
ജാനന്ത്യ് ഏേത യൈഥവാഹം വീര്യജ്ഞസ് തസ്യ ധീമതഃ
46 ആര്യ തം തു ജാനന്തഃ സംഗരാൻ ന ബിഭിത്സവഃ
േസനാമുേഖഷു സ്ഥാസ്യന്തി മാമകാനാം നരർഷഭാഃ
47 ബലീയഃ സർവേതാ ദിഷ്ടം പുരുഷസ്യ വിേശഷതഃ
പശ്യന്ന് അപി ജയം േതഷാം ന നിയച്ഛാമി യത് സുതാൻ
48 േത പുരാണം മേഹഷ്വാസാ മാർഗം ഐ ം സമാസ്ഥിതാഃ
ത്യക്ഷ്യന്തി തുമുേല ാണാൻ രക്ഷന്തഃ പാർഥിവം യശഃ
49 യൈഥഷാം മാമകാസ് താത തൈഥഷാം പാണ്ഡവാ അപി
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പൗ ാ ഭീഷ്മസ്യ ശിഷ്യാശ് ച േ ാണസ്യ ച കൃപസ്യ ച
50 യത് ത്വ് അസ്മദ് ആ യം കിം ചിദ് ദത്തം ഇഷ്ടം ച സഞ്ജയ
തസ്യാപചിതിം ആര്യത്വാത് കർതാരഃ സ്ഥവിരാസ് യഃ
51 ആദദാനസ്യ ശ ം ഹി ക്ഷ ധർമം പരീപ്സതഃ
നിധനം ാഹ്മണസ്യാജൗ വരം ഏവാഹുർ ഉത്തമം
52 സ ൈവ േശാചാമി സർവാൻ ൈവ േയ യുയുത്സന്തി പാണ്ഡവാൻ
വി ഷ്ടം വിദുേരണാദൗ തദ് ഏതദ് ഭയം ആഗതം
53 ന തു മേന്യ വിഘാതായ ജ്ഞാനം ദുഃഖസ്യ സഞ്ജയ
ഭവത്യ് അതിബേല ഹ്യ് ഏതജ് ജ്ഞാനം അപ്യ് ഉപഘാതകം
54 ഋഷേയാ ഹ്യ് അപി നിർമുക്താഃ പശ്യേന്താ േലാകസം ഹാൻ
സുേഖ ഭവന്തി സുഖിനസ് തഥാ ദുഃേഖന ദുഃഖിതാഃ
55 കിം പുനർ േയാ ഽഹം ആസക്തസ് ത ത സഹ ധാ
പുേ ഷു രാജ്യദാേരഷു പൗേ ഷ്വ് അപി ച ബ ഷു
56 സംശേയ തു മഹത്യ് അസ്മിൻ കിം നു േമ ക്ഷമം ഉത്തമം
വിനാശം ഹ്യ് ഏവ പശ്യാമി കുരൂണാം അനുചിന്തയൻ
57 ദ ത മുഖം ആഭാതി കുരൂണാം വ്യസനം മഹത്
മേന്ദൈനശ്വര്യകാേമന േലാഭാത് പാപം ഇദം കൃതം
58 മേന്യ പര്യായ ധർേമാ ഽയം കാലസ്യാത്യന്ത ഗാമിനഃ
ചേ ധിർ ഇവാസേക്താ നാസ്യ ശക്യം പലായിതും
59 കിം നു കാര്യം കഥം കുര്യാം ക്വ നു ഗച്ഛാമി സഞ്ജയ
ഏേത നശ്യന്തി കുരേവാ മന്ദാഃ കാലവശം ഗതാഃ
60 അവേശാ ഽഹം പുരാ താത പു ാണാം നിഹേത ശേത
േ ാഷ്യാമി നിനദം ീണാം കഥം മാം മരണം േശത്
61 യഥാ നിദാേഘ ജ്വലനഃ സമിേദ്ധാ; ദേഹത് കക്ഷം വായുനാ േചാദ്യമാനഃ
ഗദാഹസ്തഃ പാണ്ഡവസ് തദ്വദ് ഏവ; ഹന്താ മദീയാൻ സഹിേതാ ഽർജുേനന
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