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അധ്യായം 126

1 [വ്]
തതഃ ഹസ്യ ദാശാർഹഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
2 ലപ്സ്യേസ വീരശയനം കാമം ഏതദ് അവാപ്സ്യസി
സ്ഥിേരാ ഭവ സഹാമാേത്യാ വിമർേദാ ഭവിതാ മഹാൻ
3 യച് ച വം മന്യേസ മൂഢ ന േമ കശ് ചിദ് വ്യതി മഃ
പാണ്ഡേവഷ്വ് ഇതി തത് സർവം നിേബാധത നരാധിപാഃ
4 ിയാ സന്തപ്യമാേനന പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ത്വയാ ദുർമ ിതം ദ തം സൗബേലന ച ഭാരത
5 കഥം ചജ്ഞാതയസ് താത േ യാംസഃ സാധു സംമതാഃ
തഥാന്യായ്യം ഉപസ്ഥാതും ജിേഹ്മനാജിഹ്മ ചാരിണഃ
6 അക്ഷദ തം മഹാ ാജ്ഞസതാം അരതി നാശനം
അസതാം ത ജായേന്ത േഭദാശ് ച വ്യസനാനി ച
7 തദ് ഇദം വ്യസനം േഘാരം ത്വയാ ദ തമുഖം കൃതം
അസമീക്ഷ്യ സദ് ആചാൈരഃ സാർധം പാപാനുബന്ധൈനഃ
8 കശ് ചാേന്യാജ്ഞാതിഭാര്യാം ൈവ വി കർതും തഥാർഹതി
ആനീയ ച സഭാം വ ം യേഥാക്താ ൗപദീ ത്വയാ
9 കുലീനാ ശീലസമ്പന്നാ ാേണേഭ്യാ ഽപി ഗരീയസീ
മഹിഷീ പാ പു ാണാം തഥാ വിനികൃതാ ത്വയാ
10 ജാനന്തി കുരവഃ സർേവ യേഥാക്താഃ കുരുസംസദി
ദുഃശാസേനന കൗേന്തയാഃ ജന്തഃ പരന്തപാഃ
11 സമ്യഗ്വൃേത്തഷ്വ് അലുേബ്ധഷു സതതം ധർമചാരിഷു
േസ്വഷു ബ ഷു കഃ സാധുശ് ചേരദ് ഏവം അസാ തം
12 നൃശംസാനാം അനാര്യാണാം പരുഷാണാം ച ഭാഷണം
കർണ ദുഃശാസനാഭ്യാം ച ത്വയാ ച ബഹുശഃ കൃതം
13 സഹ മാ ാ ദഗ്ധും താൻ ബാലകാൻ വാരണാവേത
ആസ്ഥിതഃ പരമം യത്നം ന സമൃദ്ധം ച തത് തവ
14 ഊഷുശ് ച സുചിരം കാലം ച്ഛന്നാഃ പാണ്ഡവാസ് തദാ
മാ ാ സൈഹക ച ായാം ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
15 വിേഷണസർപബൈന്ധർശ് ച യതിതാഃ പാണ്ഡവാസ് ത്വയാഃ
സർേവാപാൈയർ വിനാശായ ന സമൃദ്ധം ച തത് തവ
16 ഏവം ബുദ്ധിഃ പാണ്ഡേവഷു മിഥ്യാവൃത്ഥിഃ സദാ ഭവാൻ
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കഥം േത നാപരാേധാ ഽസ്തി പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
17 കൃത്വാ ബഹൂന്യ് അകാര്യാണി പാണ്ഡേവഷു നൃശംസവത്
മിഥ്യാവൃത്തിർ അനാര്യഃ സന്ന് അദ്യ വി തിപദ്യേസ
18 മാതാ പിതൃഭ്യാം ഭീേഷ്മണ േ ാേണന വിദുേരണ ച
ശാേമ്യതി മുഹുർ ഉേക്താ ഽസി ന ച ശാമ്യസി പാർഥിവ
19 ശേമ ഹി സുമഹാൻ അർഥസ് തവ പാർഥസ്യ േചാഭേയാഃ
ന ച േരാചയേസ രാജൻ കിം അന്യദ് ബുദ്ധിലാഭവാത്
20 ന ശർമ ാപ്സ്യേസ രാജന്ന് ഉത് മ്യ സുഹൃദാം വചഃ
അധർമ്യം അയശസ്യം ച ിയേത പാർഥിവ ത്വയാ
21 ഏവം വതി ദാശാർേഹ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ദുഃശാസന ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
22 ന േചത് സന്ധാസ്യേസ രാജൻ േസ്വന കാേമന പാണ്ഡൈവഃ
ബദ്ധ്വാ കില ത്വാം ദാസ്യന്തി കുന്തീപു ായ കൗരവാഃ
23 ൈവകർതനം ത്വാം ച മാം ച ീൻ ഏതാൻ മനുജർഷഭ
പാണ്ഡേവഭ്യഃ ദാസ്യന്തി ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ പിതാ ച േത
24 ാതുർ ഏതദ് വചഃ ത്വാ ധാർതരാ ഃ സുേയാധനഃ
ദ്ധഃ ാതിഷ്ഠേതാത്ഥായ മഹാനാഗ ഇവ ശ്വസൻ
25 വിദുരം ധൃതരാ ം ച മഹാരാജം ച ബാ ികം
കൃപം ച േസാമദത്തം ച ഭീഷ്മം േ ാണം ജനാർദനം
26 സർവാൻ ഏതാൻ അനാദൃത്യ ദുർമതിർ നിരപ പഃ
അശിഷ്ടവദ് അമര്യാേദാ മാനീ മാന്യാവമാനിതാ
27 തം സ്ഥിതം അഭിേ ക്ഷ്യ ാതേരാ മനുജർഷഭം
അനുജ ഃ സഹാമാത്യാ രാജാനശ് ചാപി സർവശഃ
28 സഭായാം ഉത്ഥിതം ദ്ധം സ്ഥിതം ാതൃഭിഃ സഹ
ദുേര്യാധനം അഭിേ ഷ്ക്യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
29 ധർമാർഥാവ് അഭിസന്ത്യജ്യ സംരംഭം േയാ ഽനുമന്യേത
ഹസന്തി വ്യസേന തസ്യ ദുർഹൃേദാ നചിരാദ് ഇവ
30 ദൂരാത്മാ രാജപു ായം ധാർതരാേ ാ നുപായവിത്
മിഥ്യാഭിമാനീ രാജ്യസ്യ േ ാധേലാഭ വശാനുഗഃ
31 കാലപക്വം ഇദം മേന്യ സർവക്ഷ ം ജനാർദന
സർേവ ഹ്യ് അനുസൃതാ േമാഹാത് പാർഥിവാഃ സഹ മ ിഭിഃ
32 ഭീഷ്മസ്യാഥവചഃ ത്വാ ദാശാർഹഃ പുഷ്കേരക്ഷണഃ
ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ സർവാൻ അഭ്യഭാഷത വീര്യവാൻ
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33 സർേവഷാം കുരുവൃദ്ധാനാം മഹാൻ അയം അതി മഃ
സഹ്യ മന്ദംഐശ്വേര്യ ന നിയച്ഛത യൻ നൃപം
34 ത കാര്യം അഹം മേന്യ ാപ്തകാലം അരിന്ദമാഃ
ിയമാേണ ഭേവച് േ യസ് തത് സർവം ശൃണുതാനഘാഃ
35 ത്യക്ഷം ഏതദ് ഭവതാം യദ് വക്ഷ്യാമി ഹിതം വചഃ
ഭവതാം ആനുകൂേല്യന യദി േരാേചത ഭാരതാഃ
36 േഭാജരാജസ്യ വൃദ്ധസ്യ ദുരാചാേരാ ഹ്യ് അനാത്മവാൻ
ജീവതഃ പിതുർഐശ്വര്യം ഹൃത്വാ മന വശം ഗതഃ
37 ഉ േസനസുതഃ കംസഃ പരിത്യക്തഃ സ ബാന്ധൈവഃ
ജ്ഞാതീനാം ഹിതകാേമന മയാ ശേസ്താ മഹാമൃേധ
38 ആഹുകഃ പുനർ അസ്മാഭിർജ്ഞാതിഭിശ് ചാപി സത്കൃതഃ
ഉ േസനഃ കൃേതാ രാജാ േഭാജരാജന്യവർധനഃ
39 കംസം ഏകം പരിത്യജ്യ കുലാർേഥ സർവയാദവാഃ
സംഭൂയ സുഖം ഏധേന്ത ഭാരതാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
40 അപി ചാപ്യ് അവദദ് രാജൻ പരേമഷ്ഠീ ജാപതിഃ
വ േഢ േദവാസുേര യുേദ്ധ ഽഭ ദ്യേതഷ്വ് ആയുേധഷു ച
41 ൈദ്വധീ ഭൂേതഷു േലാേകഷു വിനശ്യ ച ഭാരത
അ വീത് സൃഷ്ടിമാൻ േദേവാ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
42 പരാഭവിഷ്യന്ത്യ് അസുരാ ൈദേതയാ ദാനൈവഃ സഹ
ആദിത്യാ വസേവാ രു ാ ഭവിഷ്യന്തി ദിവൗകസഃ
43 േദവാസുരമനുഷ്യാശ് ച ഗന്ധർേവാരഗരാക്ഷസാഃ
അസ്മിൻ യുേദ്ധ സുസംയത്താ ഹനിഷ്യന്തി പര രം
44 ഇതി മത്വാ വീദ് ധർമം പരേമഷ്ഠീ ജാപതിഃ
വരുണായ യൈച്ഛതാൻ ബദ്ധ്വാ ൈദേതയ ദാനവാൻ
45 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ധർേമാ നിേയാഗാത് പരേമഷ്ഠിനഃ
വരുണായ ദദൗ സർവാൻ ബദ്ധ്വാ ൈദേത്യയ ദാനവാൻ
46 താൻ ബദ്ധ്വാ ധർമപാൈശശ് ച ൈസ്വശ് ച പാൈശർ ജേലശ്വരഃ
വരുണഃ സാഗേര യേത്താ നിത്യം രക്ഷതി ദാനവാൻ
47 തഥാ ദുേര്യാധനം കർണം ശകുനിം ചാപി സൗബലം
ബദ്ധ്വാ ദുഃശാസനം ചാപി പാണ്ഡേവഭ്യഃ യച്ഛത
48 ത്യേജത് കുലാർേഥ പുരുഷം ാമസ്യാർേഥ കുലം ത്യേജത്
ാമം ജനപദസ്യാർേഥ ആത്മാർേഥ പൃഥിവീം ത്യേജത്
49 രാജൻ ദുേര്യാധനം ബദ്ധ്വാ തതഃ സംശാമ്യ പാണ്ഡൈവഃ
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ത്വത്കൃേത ന വിനേശ്യയുഃ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
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അധ്യായം 127

1 [വ്]
തതഃ ഹസ്യ ദാശാർഹഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
2 ലപ്സ്യേസ വീരശയനം കാമം ഏതദ് അവാപ്സ്യസി
സ്ഥിേരാ ഭവ സഹാമാേത്യാ വിമർേദാ ഭവിതാ മഹാൻ
3 യച് ച വം മന്യേസ മൂഢ ന േമ കശ് ചിദ് വ്യതി മഃ
പാണ്ഡേവഷ്വ് ഇതി തത് സർവം നിേബാധത നരാധിപാഃ
4 ിയാ സന്തപ്യമാേനന പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ത്വയാ ദുർമ ിതം ദ തം സൗബേലന ച ഭാരത
5 കഥം ചജ്ഞാതയസ് താത േ യാംസഃ സാധു സംമതാഃ
തഥാന്യായ്യം ഉപസ്ഥാതും ജിേഹ്മനാജിഹ്മ ചാരിണഃ
6 അക്ഷദ തം മഹാ ാജ്ഞസതാം അരതി നാശനം
അസതാം ത ജായേന്ത േഭദാശ് ച വ്യസനാനി ച
7 തദ് ഇദം വ്യസനം േഘാരം ത്വയാ ദ തമുഖം കൃതം
അസമീക്ഷ്യ സദ് ആചാൈരഃ സാർധം പാപാനുബന്ധൈനഃ
8 കശ് ചാേന്യാജ്ഞാതിഭാര്യാം ൈവ വി കർതും തഥാർഹതി
ആനീയ ച സഭാം വ ം യേഥാക്താ ൗപദീ ത്വയാ
9 കുലീനാ ശീലസമ്പന്നാ ാേണേഭ്യാ ഽപി ഗരീയസീ
മഹിഷീ പാ പു ാണാം തഥാ വിനികൃതാ ത്വയാ
10 ജാനന്തി കുരവഃ സർേവ യേഥാക്താഃ കുരുസംസദി
ദുഃശാസേനന കൗേന്തയാഃ ജന്തഃ പരന്തപാഃ
11 സമ്യഗ്വൃേത്തഷ്വ് അലുേബ്ധഷു സതതം ധർമചാരിഷു
േസ്വഷു ബ ഷു കഃ സാധുശ് ചേരദ് ഏവം അസാ തം
12 നൃശംസാനാം അനാര്യാണാം പരുഷാണാം ച ഭാഷണം
കർണ ദുഃശാസനാഭ്യാം ച ത്വയാ ച ബഹുശഃ കൃതം
13 സഹ മാ ാ ദഗ്ധും താൻ ബാലകാൻ വാരണാവേത
ആസ്ഥിതഃ പരമം യത്നം ന സമൃദ്ധം ച തത് തവ
14 ഊഷുശ് ച സുചിരം കാലം ച്ഛന്നാഃ പാണ്ഡവാസ് തദാ
മാ ാ സൈഹക ച ായാം ാഹ്മണസ്യ നിേവശേന
15 വിേഷണസർപബൈന്ധർശ് ച യതിതാഃ പാണ്ഡവാസ് ത്വയാഃ
സർേവാപാൈയർ വിനാശായ ന സമൃദ്ധം ച തത് തവ
16 ഏവം ബുദ്ധിഃ പാണ്ഡേവഷു മിഥ്യാവൃത്ഥിഃ സദാ ഭവാൻ
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കഥം േത നാപരാേധാ ഽസ്തി പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
17 കൃത്വാ ബഹൂന്യ് അകാര്യാണി പാണ്ഡേവഷു നൃശംസവത്
മിഥ്യാവൃത്തിർ അനാര്യഃ സന്ന് അദ്യ വി തിപദ്യേസ
18 മാതാ പിതൃഭ്യാം ഭീേഷ്മണ േ ാേണന വിദുേരണ ച
ശാേമ്യതി മുഹുർ ഉേക്താ ഽസി ന ച ശാമ്യസി പാർഥിവ
19 ശേമ ഹി സുമഹാൻ അർഥസ് തവ പാർഥസ്യ േചാഭേയാഃ
ന ച േരാചയേസ രാജൻ കിം അന്യദ് ബുദ്ധിലാഭവാത്
20 ന ശർമ ാപ്സ്യേസ രാജന്ന് ഉത് മ്യ സുഹൃദാം വചഃ
അധർമ്യം അയശസ്യം ച ിയേത പാർഥിവ ത്വയാ
21 ഏവം വതി ദാശാർേഹ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ദുഃശാസന ഇദം വാക്യം അ വീത് കുരുസംസദി
22 ന േചത് സന്ധാസ്യേസ രാജൻ േസ്വന കാേമന പാണ്ഡൈവഃ
ബദ്ധ്വാ കില ത്വാം ദാസ്യന്തി കുന്തീപു ായ കൗരവാഃ
23 ൈവകർതനം ത്വാം ച മാം ച ീൻ ഏതാൻ മനുജർഷഭ
പാണ്ഡേവഭ്യഃ ദാസ്യന്തി ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ പിതാ ച േത
24 ാതുർ ഏതദ് വചഃ ത്വാ ധാർതരാ ഃ സുേയാധനഃ
ദ്ധഃ ാതിഷ്ഠേതാത്ഥായ മഹാനാഗ ഇവ ശ്വസൻ
25 വിദുരം ധൃതരാ ം ച മഹാരാജം ച ബാ ികം
കൃപം ച േസാമദത്തം ച ഭീഷ്മം േ ാണം ജനാർദനം
26 സർവാൻ ഏതാൻ അനാദൃത്യ ദുർമതിർ നിരപ പഃ
അശിഷ്ടവദ് അമര്യാേദാ മാനീ മാന്യാവമാനിതാ
27 തം സ്ഥിതം അഭിേ ക്ഷ്യ ാതേരാ മനുജർഷഭം
അനുജ ഃ സഹാമാത്യാ രാജാനശ് ചാപി സർവശഃ
28 സഭായാം ഉത്ഥിതം ദ്ധം സ്ഥിതം ാതൃഭിഃ സഹ
ദുേര്യാധനം അഭിേ ഷ്ക്യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
29 ധർമാർഥാവ് അഭിസന്ത്യജ്യ സംരംഭം േയാ ഽനുമന്യേത
ഹസന്തി വ്യസേന തസ്യ ദുർഹൃേദാ നചിരാദ് ഇവ
30 ദൂരാത്മാ രാജപു ായം ധാർതരാേ ാ നുപായവിത്
മിഥ്യാഭിമാനീ രാജ്യസ്യ േ ാധേലാഭ വശാനുഗഃ
31 കാലപക്വം ഇദം മേന്യ സർവക്ഷ ം ജനാർദന
സർേവ ഹ്യ് അനുസൃതാ േമാഹാത് പാർഥിവാഃ സഹ മ ിഭിഃ
32 ഭീഷ്മസ്യാഥവചഃ ത്വാ ദാശാർഹഃ പുഷ്കേരക്ഷണഃ
ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ സർവാൻ അഭ്യഭാഷത വീര്യവാൻ
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33 സർേവഷാം കുരുവൃദ്ധാനാം മഹാൻ അയം അതി മഃ
സഹ്യ മന്ദംഐശ്വേര്യ ന നിയച്ഛത യൻ നൃപം
34 ത കാര്യം അഹം മേന്യ ാപ്തകാലം അരിന്ദമാഃ
ിയമാേണ ഭേവച് േ യസ് തത് സർവം ശൃണുതാനഘാഃ
35 ത്യക്ഷം ഏതദ് ഭവതാം യദ് വക്ഷ്യാമി ഹിതം വചഃ
ഭവതാം ആനുകൂേല്യന യദി േരാേചത ഭാരതാഃ
36 േഭാജരാജസ്യ വൃദ്ധസ്യ ദുരാചാേരാ ഹ്യ് അനാത്മവാൻ
ജീവതഃ പിതുർഐശ്വര്യം ഹൃത്വാ മന വശം ഗതഃ
37 ഉ േസനസുതഃ കംസഃ പരിത്യക്തഃ സ ബാന്ധൈവഃ
ജ്ഞാതീനാം ഹിതകാേമന മയാ ശേസ്താ മഹാമൃേധ
38 ആഹുകഃ പുനർ അസ്മാഭിർജ്ഞാതിഭിശ് ചാപി സത്കൃതഃ
ഉ േസനഃ കൃേതാ രാജാ േഭാജരാജന്യവർധനഃ
39 കംസം ഏകം പരിത്യജ്യ കുലാർേഥ സർവയാദവാഃ
സംഭൂയ സുഖം ഏധേന്ത ഭാരതാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
40 അപി ചാപ്യ് അവദദ് രാജൻ പരേമഷ്ഠീ ജാപതിഃ
വ േഢ േദവാസുേര യുേദ്ധ ഽഭ ദ്യേതഷ്വ് ആയുേധഷു ച
41 ൈദ്വധീ ഭൂേതഷു േലാേകഷു വിനശ്യ ച ഭാരത
അ വീത് സൃഷ്ടിമാൻ േദേവാ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
42 പരാഭവിഷ്യന്ത്യ് അസുരാ ൈദേതയാ ദാനൈവഃ സഹ
ആദിത്യാ വസേവാ രു ാ ഭവിഷ്യന്തി ദിവൗകസഃ
43 േദവാസുരമനുഷ്യാശ് ച ഗന്ധർേവാരഗരാക്ഷസാഃ
അസ്മിൻ യുേദ്ധ സുസംയത്താ ഹനിഷ്യന്തി പര രം
44 ഇതി മത്വാ വീദ് ധർമം പരേമഷ്ഠീ ജാപതിഃ
വരുണായ യൈച്ഛതാൻ ബദ്ധ്വാ ൈദേതയ ദാനവാൻ
45 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ധർേമാ നിേയാഗാത് പരേമഷ്ഠിനഃ
വരുണായ ദദൗ സർവാൻ ബദ്ധ്വാ ൈദേത്യയ ദാനവാൻ
46 താൻ ബദ്ധ്വാ ധർമപാൈശശ് ച ൈസ്വശ് ച പാൈശർ ജേലശ്വരഃ
വരുണഃ സാഗേര യേത്താ നിത്യം രക്ഷതി ദാനവാൻ
47 തഥാ ദുേര്യാധനം കർണം ശകുനിം ചാപി സൗബലം
ബദ്ധ്വാ ദുഃശാസനം ചാപി പാണ്ഡേവഭ്യഃ യച്ഛത
48 ത്യേജത് കുലാർേഥ പുരുഷം ാമസ്യാർേഥ കുലം ത്യേജത്
ാമം ജനപദസ്യാർേഥ ആത്മാർേഥ പൃഥിവീം ത്യേജത്
49 രാജൻ ദുേര്യാധനം ബദ്ധ്വാ തതഃ സംശാമ്യ പാണ്ഡൈവഃ
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ത്വത്കൃേത ന വിനേശ്യയുഃ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
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അധ്യായം 128

1 [വ്]
തത് തു വാക്യം അനാദൃത്യ േസാ ഽർഥവൻ മാതൃഭാഷിതം
പുനഃ തേസ്ഥസംരംഭത് സകാശം അകൃതാത്മനാം
2 തതഃ സഭായാ നിർഗമ്യ മ യാം ആസ കൗരവഃ
സൗബേലന മതാേക്ഷണ രാജ്ഞാ ശകുനിനാ സഹ
3 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
ദുഃശാസനചതുർഥാനാം ഇദം ആസീദ് വിേചഷ്ടിതം
4 പുരായം അസ്മാൻ ഗൃഹ്ണാതി ക്ഷി കാരീ ജനാർദനഃ
സഹിേതാ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ ശാന്തനേവന ച
5 വയം ഏവ ഹൃഷീേകശം നിഗൃഹ്ണീമ ബലാദ് ഇവ
സഹ്യ പുരുഷവ്യാ ം ഇേ ാ ൈവേരാചനിം യഥാ
6 ത്വാ ഗൃഹീതം വാർേഷ്ണയം പാണ്ഡവാ ഹതേചതസഃ
നിരുത്സാഹാ ഭവിഷ്യന്തി ഭഗ്നദം ാ ഇേവാരഗാഃ
7 അയം ഹ്യ് ഏഷാം മഹാബാഹുഃ സർേവഷാം ശർമ വർമ ച
അസ്മിൻ ഗൃഹീേത വരേദ ഋഷേഭ സർവസാത്വതാം
നിരുദ്യമാ ഭവിഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ േസാമൈകഃ സഹ
8 തസ്മാദ് വയം ഇൈഹൈവനം േകശവം ക്ഷി കാരിണം
േ ാശേതാ ധൃതരാ സ്യ ബദ്ധ്വാ േയാത്സ്യാമേഹ രിപൂൻ
9 േതഷാം പാപം അഭി ായം പാപാനാം ദുഷ്ടേചതസാം
ഇംഗിതജ്ഞഃ കവിഃ ക്ഷി ം അന്വബുധ്യത സാത്യകിഃ
10 തദർഥം അഭിനി മ്യ ഹാർദിേക്യന സഹാസ്ഥിതഃ
അ വീത് കൃതവർമാണം ക്ഷി ം േയാജയ വാഹിനീം
11 വ ഢാനീകഃ സഭാ ദ്വാരം ഉപതിഷ്ഠസ്വ ദംശിതഃ
യാവദ് ആഖ്യാമ്യ് അഹം ൈചതത് കൃഷ്ണായാ ിഷ്ട കർമേണ
12 സ വിശ്യ സഭാം വീരഃ സിംേഹാ ഗിരിഗുഹാം ഇവ
ആചഷ്ട തം അഭി ായം േകശവായ മഹാത്മേന
13 ധൃതരാ ം തതശ് ൈചവ വിദുരം ചാന്വഭാഷത
േതഷാം ഏതം അഭി ായം ആചചേക്ഷസ്മയന്ന് ഇവ
14 ധർമാദ് അേപതം അർഥാച് ച കർമ സാധു വിഗർഹിതം
മന്ദാഃ കർതും ഇേഹച്ഛന്തി ന ചാവാപ്യം കഥം ചന
15 പുരാ വികുർവേത മൂഢാഃ പാപാത്മാനഃ സമാഗതാഃ
ധർഷിതാഃ കാമമന ഭ്യാം േ ാധേലാഭ വശാനുഗാഃ
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16 ഇമം ഹി പുണ്ഡരീകാക്ഷം ജിഘൃക്ഷന്ത്യ് അൽപേചതസഃ
പേടനാനിഗ്ം ജ്വലിതം യഥാ ബാലാ യഥാ ജഡാഃ
17 സാത്യേകസ് തദ് വചഃ ത്വാ വിദുേരാ ദീർഘദർശിവാൻ
ധൃതരാ ം മഹാബാഹും അ വീത് കുരുസംസദി
18 രാജൻ പരീതകാലാസ് േത പു ാഃ സർേവ പരന്തപ
അയശസ്യം അശക്യം ച കർമ കർതും സമുദ്യതാഃ
19 ഇമം ഹി പുണ്ഡരീകാക്ഷം അഭിഭൂയ സഹ്യ ച
നി ഹീതും കിേലച്ഛന്തി സഹിതാ വാസവാനുജം
20 ഇമം പുരുഷശാർദൂലം അ ധൃഷ്യം ദുരാസദം
ആസാദ്യ ന ഭവിഷ്യന്തി പതംഗാ ഇവ പാവകം
21 അയം ഇച്ഛൻ ഹി താൻ സർവാൻ യതമാനാഞ് ജനാർദനഃ
സിംേഹാ മൃഗാൻ ഇവ േദ്ധാ ഗമേയദ് യമസാദനം
22 ന ത്വ് അയം നിന്തിദം കർമ കുര്യാത് കൃഷ്ണഃ കഥം ചന
ന ച ധർമാദ് അപ ാേമദ് അച തഃ പുരുേഷാത്തമഃ
23 വിദുേരൈണവം ഉേക്ത തു േകശേവാ വാക്യം അ വീത്
ധൃതരാ ം അഭിേ ക്ഷ്യ സുഹൃദാം ശൃണ്വതാം മിഥഃ
24 രാജന്ന് ഏേത യദി ദ്ധാ മാം നിഗൃഹ്ണീയുർ ഓജസാ
ഏേത വാ മാം അഹം ൈവനാൻ അനുജാനീഹി പാർഥിവ
25 ഏതാൻ ഹി സർവാൻ സംരബ്ധാൻ നിയ ം അഹം ഉത്സേഹ
ന ത്വ് അഹം നിന്ദിതം കർമ കുര്യാം പാപം കഥം ചന
26 പാണ്ഡവാർേഥ ഹി ലുഭ്യന്തഃ സ്വാർഥാദ് ധാസ്യന്തി േത സുതാഃ
ഏേത േചദ് ഏവം ഇച്ഛന്തി കൃതകാേര്യാ യുധിഷ്ഠിരഃ
27 അൈദ്യവ ഹ്യ് അഹം ഏതാംശ് ച േയ ൈചതാൻ അനു ഭാരത
നിഗൃഹ്യ രാജൻ പാർേഥേഭ്യാ ദദ്യാം കിം ദു തം ഭേവത്
28 ഇദം തു ന വർേതയം നിന്ദിതം കർമ ഭാരത
സംനിധൗ േത മഹാരാജ േ ാധജം പാപബുദ്ധിജം
29 ഏഷ ദുേര്യാധേനാ രാജൻ യേഥച്ഛതി തഥാ തത്
അഹം തു സർവാൻ സമയാൻ അനുജാനാമി ഭാരത
30 ഏതച് ത്വാ തു വിദുരം ധൃതരാേ ാ ഽഭ്യഭാഷത
ക്ഷി ം ആനയ തം പാപം രാജ്യലുബ്ധം സുേയാധനം
31 സഹ മി ം സഹാമാത്യം സേസാദര്യം സഹാനുഗം
ശ യാം യദി പന്ഥാനം അവതാരയിതും പുനഃ
32 തേതാ ദുേര്യാധനം ക്ഷത്താ പുനഃ ാേവശയത് സഭാം
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അകാമം ാതൃഭിഃ സാർധം രാജഭിഃ പരിവാരിതം
33 അഥ ദുേര്യാധനം രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽഭ്യഭാഷത
കർണ ദുഃശാസനാഭ്യാം ച രാജഭിശ് ചാഭിസംവൃതം
34 നൃശംസപാപഭൂയിഷ്ഠ കർമ സഹായവാൻ
പാൈപഃ സഹാൈയഃ സംഹത്യ പാപം കർമ ചികീർഷസി
35 അശക്യം അയശസ്യം ച സദ്ഭിശ് ചാപി വിഗർഹിതം
യഥാ ത്വാദൃശേകാ മൂേഢാ വ്യവേസ്യത് കുലപാംസനഃ
36 ത്വം ഇമം പുണ്ഡരീകാക്ഷം അ ധൃഷ്യം ദുരാസദം
പാൈപഃ സഹാൈയഃ സംഹത്യ നി ഹീതും കിേലച്ഛസി
37 േയാ ന ശേക്യാ ബലാത് കർതും േദൈവർ അപി സവാസൈവഃ
തം ത്വം ാർഥയേസ മന്ദബാലശ് ച മസം യഥാ
38 േദൈവർ മനുൈഷ്യർ ഗന്ധർൈവർ അസുൈരർ ഉരൈഗശ് ച യഃ
ന േസാഢും സമേര ശക്യസ് തം ന ബുധ്യസി േകശവം
39 ദുർ ഹഃ പാണിനാ വായുർ ദുഃ ർശഃ പാണിനാ ശശീ
ദുർധരാ പൃഥിവീ മൂർധ്നാ ദുർ ഹഃ േകശേവാ ബലാത്
40 ഇത്യ് ഉേക്ത ധൃതരാേ ണക്ഷത്താപി വിദുേരാ ഽ വീത്
ദുേര്യാധനം അഭിേ ക്ഷ്യ ധാർതരാ ം അമർഷണം
41 സൗഭദ്വാേര വാനേരേ ാ ദ്വിവിേദാ നാമ നാമതഃ
ശിലാ വർേഷണ മഹതാ ഛാദയാം ആസ േകശവം
42 ഹീതുകാേമാ വി മ്യ സർവയേത്നന മാധവം
ഹീതും നാശകത് ത തം ത്വം ാർഥയേസ ബലാത്
43 നിർേമാചേന ഷട് സഹ ാഃ പാൈശർ ബദ്ധ്വാ മഹാസുരാഃ
ഹീതും നാശകംശ് ൈചനം തം ത്വം ാർഥയേസ ബലാത്
44 ാഗ്േജ്യാതിഷ ഗതം ശൗരിം നരകഃ സഹ ദാനൈവഃ
ഹീതും നാശകത് ത തം ത്വം ാർഥയേസ ബലാത്
45 അേനന ഹി ഹതാ ബാേല്യ പൂതനാ ശിശുനാ തഥാ
േഗാവർധേനാ ധാരിതശ് ച ഗവാർേഥ ഭരതർഷഭ
46 അരിേഷ്ടാ േധനുകശ് ൈചവ ചാണൂരശ് ച മഹാബലഃ
അശ്വരാജശ് ച നിഹതഃ കംസശ് ചാരിഷ്ടം ആചരൻ
47 ജരാസന്ധശ് ച വ ശ് ച ശിശുപാലശ് ച വീര്യവാൻ
ബാണശ് ച നിഹതഃ സംേഖ്യ രാജാന ച നിഷൂദിതാഃ
48 വരുേണാ നിർജിേതാ രാജാ പാവകശ് ചാമിതൗജസാ
പാരിജാതം ച ഹരതാ ജിതഃ സാക്ഷാച് ഛചീ പതിഃ
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49 ഏകാർണേവ ശയാേനന ഹതൗ തൗ മധുൈകടഭൗ
ജന്മാന്തരം ഉപാഗമ്യ ഹയ ീവസ് തഥാ ഹതഃ
50 അയം കർതാ ന ിയേത കാരണം ചാപി പൗരുേഷ
യദ് യദ് ഇേച്ഛദ് അയം ശൗരിസ് തത് തത് കുര്യാദ് അയത്നതഃ
51 തം ന ബുധ്യസി േഗാവിന്ദം േഘാരവി മം അച തം
ആശീവിഷം ഇവ ദ്ധം േതേജാരാശിം അനിർജിതം
52 ധർഷയൻ മഹാബാഹും കൃഷ്ണം അ ിഷ്ടകാരിണം
പതംേഗാ ഽഗ്നിം ഇവാസാദ്യ സാമാേത്യാ ന ഭവിഷ്യസി
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അധ്യായം 129

1 [വ്]
വിദുേരൈണവം ഉേക്ത തു േകശവഃ ശ പൂഗഹാ
ദുേര്യാധനം ധാർതരാ ം അഭ്യഭാഷത വീര്യവാൻ
2 ഏേകാ ഽഹം ഇതി യൻ േമാഹാൻ മന്യേസ മാം സുേയാധന
പരിഭൂയ ച ദുർബുേദ്ധ ഹീതും മാം ചികീർഷസി
3 ഇൈഹവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ തൈഥവാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
ഇഹാദിത്യാശ് ച രു ാശ് ച വസവശ് ച മഹർഷിഭിഃ
4 ഏവം ഉക്ത്വാ ജഹാേസാൈച്ചഃ േകശവഃ പരവീരഹാ
തസ്യ സംസ്മയതഃ ശൗേരർ വിദ പാ മഹാത്മനഃ
അംഗുഷ്ഠ മാ ാസ് ിദശാ മുമുചുഃ പാവകാർചിഷഃ
5 തസ്യ ഹ്മാ ലലാടേസ്ഥാ രുേ ാ വക്ഷസി ചാഭവത്
േലാകപാലാ ഭുേജഷ്വ് ആസന്ന് അഗ്നിർ ആസ്യാദ് അജായത
6 ആദിത്യാശ് ൈചവ സാധ്യാശ് ച വസേവാ ഽഥാശ്വിനാവ് അപി
മരുതശ് ച സേഹേ ണ വിേശ്വ േദവാസ് തൈഥവ ച
ബഭൂവുശ് ൈചവ രൂപാണി യക്ഷഗന്ധർവരക്ഷസാം
7 ാദുരാസ്താം തഥാ േദാർഭ്യാം സങ്കർഷണ ധനഞ്ജയൗ
ദക്ഷിേണ ഽഥാർജുേനാ ധന്വീ ഹലീ രാമശ് ച സവ്യതഃ
8 ഭീേമാ യുധിഷ്ഠിരശ് ൈചവ മാ ീപു ൗ ച പൃഷ്ഠതഃ
അന്ധകാ വൃഷ്ണയശ് ൈചവ ദ മ്ന മുഖാസ് തതഃ
9 അേ ബഭൂവുഃ കൃഷ്ണസ്യ സമുദ്യതമഹായുധാഃ
ശംഖച ഗദാശക്തിർ ശാർമ്ഗലാംഗലനന്ദകാഃ
10 അദൃശ്യേന്താദ്യതാന്യ് ഏവ സർവ ഹരണാനി ച
നാനാ ബാഹുഷു കൃഷ്ണസ്യ ദീപ്യമാനാനി സർവശഃ
11 േന ാഭ്യാം നസ് തതശ് ൈചവ േ ാ ാഭ്യാം ച സമന്തതഃ
ാദുരാസൻ മഹാരൗ ാഃ സധൂമാഃ പാവകാർചിഷഃ
േരാമകൂേപഷു ച തഥാ സൂര്യേസ്യവ മരീചയഃ
12 തം ദൃഷ്ട്വാ േഘാരം ആത്മാനം േകശവസ്യ മഹാത്മനഃ
ന്യമീലയന്ത േന ാണി രാജാനസ് സ്തേചതസഃ
13 ഋേത േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച വിദുരം ച മഹാമതിം
സഞ്ജയം ച മഹാഭാഗം ഋഷീംശ് ൈചവ തേപാധനാൻ
ാദാത് േതഷാം സ ഭഗവാൻ ദിവ്യം ച ർ ജനാർദനഃ
14 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം മാധവസ്യ സഭാ തേല
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േദവദു ഭേയാ േനദുഃ പുഷ്പവർഷം പപാത ച
15 ചചാല ച മഹീകൃത്സ്നാ സാഗരശ് ചാപി ചു േഭ
വിസ്മയം പരമം ജ ഃ പാർഥിവാ ഭരതർഷഭ
16 തതഃ സ പുരുഷവ്യാ ഃ സഞ്ജഹാര വപുഃ സ്വകം
താം ദിവ്യാം അദ്ഭുതാം ചി ാം ഋദ്ധിമത്താം അരിന്ദമഃ
17 തതഃ സാത്യകിം ആദായ പാണൗ ഹാർദിക്യം ഏവ ച
ഋഷിഭിസ് ൈതർ അനുജ്ഞാേതാ നിര്യയൗ മധുസൂദനഃ
18 ഋഷേയാ ഽന്തർഹിതാ ജ സ് തതസ് േത നാരദാദയഃ
തസ്മിൻ േകാലാഹേല വൃേത്ത തദ് അദ്ഭുതം അഭൂത് തദാ
19 തം സ്ഥിതം അഭിേ ക്ഷ്യ കൗരവാഃ സഹ രാജഭിഃ
അനുജ ർ നരവ്യാ ം േദവാ ഇവ ശത തും
20 അചിന്തയന്ന് അേമയാത്മാ സർവം തദ് രാജമണ്ഡലം
നിശ്ച ാമ തതഃ ശൗരിഃ സധൂമ ഇവ പാവകഃ
21 തേതാ രേഥന ശുേ ണ മഹതാ കിങ്കിണീകിനാ
േഹമജാലവിചിേ ണ ലഘുനാ േമഘനാദിനാ
22 സൂപ േരണ ശുേ ണൈവയാേ ണ വരൂഥിനാ
ൈസന്യസു ീവ യുേക്തന ത്യദൃശ്യത ദാരുകഃ
23 തൈഥവ രഥം ആസ്ഥായ കൃതവർമാ മഹാരഥഃ
വൃഷ്ണീനാം സംമേതാ വീേരാ ഹാർദിക്യഃ ത്യദൃശ്യത
24 ഉപസ്ഥിത രഥം ശൗരിം യാസ്യന്തം അരിന്ദമം
ധൃതരാേ ാ മഹാരാജഃ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
25 യാവദ് ബലം േമ പുേ ഷു പശ്യസ്യ് ഏതജ് ജനാർദന
ത്യക്ഷം േത ന േത കിം ചിത് പേരാക്ഷം ശ കർശന
26 കുരൂണാം ശമം ഇച്ഛന്തം യതമാനം ച േകശവ
വിദിൈത്വതാം അവസ്ഥാം േമ നാതിശങ്കിതും അർഹസി
27 ന േമ പാേപാ ഽസ്ത്യ് അഭി ായഃ പാണ്ഡവാൻ തി േകശവ
ജ്ഞാതം ഏവ ഹി േത വാക്യം യൻ മേയാക്തഃ സുേയാധനഃ
28 ജാനന്തി കുരവഃ സർേവ രാജാനശ് ൈചവ പാർഥിവാഃ
ശേമ യതമാനം മാം സർവയേത്നന മാധവ
29 തേതാ ഽ വീൻ മഹാബാഹുർ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
േ ാണം പിതാമഹം ഭീഷ്മം ക്ഷത്താരം ബാ ികം കൃപം
30 ത്യക്ഷം ഏതദ് ഭവതാം യദ്വൃത്തം കുരുസംസദി
യഥാ ചാശിഷ്ടവൻ മേന്ദാ േരാഷാദ് അസകൃദ് ഉത്ഥിതഃ
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31 വദത്യ് അനീശം ആത്മാനം ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
ആപൃേച്ഛ ഭവതഃ സർവാൻ ഗമിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിരം
32 ആമ ്യ സ്ഥിതം ശൗരിം രഥസ്ഥം പുരുഷർഷഭം
അനുജ ർ മേഹഷ്വാസാഃ വീരാ ഭരതർഷഭാഃ
33 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപഃ ക്ഷത്താ ധൃതരാേ ാ ഽഥ ബാ ികഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച യുയു ശ് ച മഹാരഥഃ
34 തേതാ രേഥന ശുേ ണ മഹതാ കിങ്കിണീകിനാ
കുരൂണാം പശ്യതാം ായാത് പൃഥാം ം പിതൃഷ്വസാം
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അധ്യായം 130

1 [വ്]
വിശ്യാഥ ഗൃഹം തസ്യാശ് ചരണാവ് അഭിവാദ്യ ച
ആചഖ്യൗ തത് സമാേസന യദ്വൃത്തം കുരുസംസദി
2 ഉക്തം ബഹുവിധം വാക്യം ഹണീയം സേഹതുകം
ഋഷിഭിശ് ച മയാ ൈചവ ന ചാസൗ തദ്ഗൃഹീതവാൻ
3 കാലപക്വം ഇദം സർവം ദുേര്യാധന വശാനുഗം
ആപൃേച്ഛ ഭവതീം ശീ ം യാേസ്യ പാണ്ഡവാൻ തി
4 കിം വാച്യാഃ പാണ്ഡേവയാസ് േത ഭവത്യാ വനനാൻ മയാ
തദ് ഹി ത്വം മഹാ ാേജ്ഞശു േഷ വചനം തവ
5 യാഃ േകശവ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
ഭൂയാംസ് േത ഹീയേത ധർേമാ മാ പു ക വൃഥാ കൃഥാഃ
6 േ ാ ിയേസ്യവ േത രാജൻ മന്ദകസ്യാവിപശ്ചിതഃ
അനുവാക ഹതാ ബുദ്ധിർ ധർമം ഏൈവകംഈക്ഷേത
7 അംഗാേവക്ഷസ്വ ധർമം ത്വം യഥാ സൃഷ്ടഃ സ്വയംഭുവാം
ഉരസ്തഃ ക്ഷ ിയഃ സൃേഷ്ടാ ബാഹുവീേര്യാപജീവിതാ
രായ കർമേണ നിത്യം ജാനാം പരിപാലേന
8 ശൃണു ചാേ ാപമാം ഏകാം യാ വൃേദ്ധഭ്യഃ താ മയാ
മുചുകുന്ദസ്യ രാജർേഷർ അദദാത് പൃഥിവീം ഇമാം
പുരാ ൈവ വണഃ ീേതാ ന ചാസൗ താം ഗൃഹീതവാൻ
9 ബാഹുവീര്യാർജിതം രാജ്യം അശ്നീയാം ഇതി കാമേയ
തേതാ ൈവശ്വരണഃ ീേതാ വിസ്മിതഃ സമപദ്യത
10 മുചുകുന്ദസ് തേതാ രാജാ േസാ ഽന്വശാസദ് വസുന്ധരാം
ബാഹുവീര്യാർജിതാം സമ്യക് ക്ഷ ധർമം അനു തഃ
11 യം ഹി ധർമം ചരന്തീഹ ജാ രാജ്ഞാ സുരക്ഷിതാഃ
ചതുർഥം തസ്യ ധർമസ്യ രാജാ ഭാരത വിന്ദതി
12 രാജാ ചരതി േചദ് ധർമം േദവത്വാൈയവ കൽപേത
സ േചദ് അധർമം ചരതി നരകാൈയവ ഗച്ഛതി
13 ദണ്ഡനീതിഃ സ്വധർേമണ ചാതുർവർണ്യം നിയച്ഛതി
യുക്താ സ്വാമിനാ സമ്യഗ് അധർേമഭ്യശ് ച യച്ഛതി
14 ദണ്ഡനീത്യാം യദാ രാജാ സമ്യക് കാർേത്സ്ന്യന വർതേത
തദാ കൃതയുഗം നാമ കാലഃ േ ഷ്ഠഃ വർതേത
15 കാേലാ വാ കാരണം രാേജ്ഞാ രാജാ വാ കാലകാരണം
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ഇതി േത സംശേയാ മാ ഭൂദ് രാജാ കാലസ്യ കാരണം
16 രാജാ കൃതയുഗ ഷ്ടാ േ തായാ ദ്വാപരസ്യ ച
യുഗസ്യ ച ചതുർഥസ്യ രാജാ ഭവതി കാരണം
17 കൃതസ്യ കാരണാദ് രാജാ സ്വർഗം അത്യന്തം അ േത
േ തായാഃ കാരണാദ് രാജാ സ്വർഗം നാത്യന്തം അ േത
വർതനാദ് ദ്വാപരസ്യ യഥാഭാഗം ഉപാ േത
18 തേതാ വസതി ദുഷ്കർമാ നരേക ശാശ്വതീഃ സമാഃ
രാജേദാേഷണഹി ജഗത് ശ്യേത ജഗതഃ സ ച
19 രാജധർമാൻ അേവക്ഷസ്വ പിതൃൈപതാമേഹാചിതാൻ
ൈനതദ് രാജർഷിവൃത്തം ഹി യ ത്വംസ്ഥാതും ഇച്ഛസി
20 ന ഹി ൈവ വ്യ സംസൃഷ്ടആനൃശംേസ്യ വ്യവസ്ഥിതഃ
ജാപാലനസംഭൂതം കിം ചിത് ാപ ഫലം നൃപഃ
21 ന ഹ്യ് ഏതാം ആശിഷം പാ ർ ന ചാഹം ന പിതാമഹഃ
യുക്തവന്തഃ പൂർവം േത യയാ ചരസി േമധയാ
22 യേജ്ഞാ ദാനം തപഃ ശൗര്യം ജാ സന്താനം ഏവ ച
മാഹാത്മ്യം ബലേഭാജശ് ച നിത്യം ആശംസിതം മയാ
23 നിത്യം സ്വാഹാ സ്വധാ നിത്യം ദദുർ മാനുഷേദവതാഃ
ദീർഘം ആയുർ ധനം പു ാൻ സമ്യഗ് ആരാധിതാഃ ശുഭാഃ
24 പുേ ഷ്വ് ആശാസേത നിത്യം പിതേരാ ൈദവതാനി ച
ദാനം അധ്യയനം യജ്ഞം ജാനാം പരിപാലനം
25 ഏതദ് ധർമം അധർമം വാ ജന്മൈനവാഭ്യജായഥാഃ
േതസ്ഥൈവദ്യാഃ കുേല ജാതാ അവൃത്ത്യാ താത പീഡിതാഃ
26 യത് തു ദാനപതിം ശൂരം ധിതാഃ പൃഥിവീചരാഃ
ാപ്യ തൃപ്താഃ തിഷ്ഠേന്ത ധർമഃ േകാ ഽഭ്യധികസ് തതഃ
27 ദാേനനാന്യം ബേലനാന്യം തഹാ സൂനൃതയാപരം
സർവതഃ തിഗൃഹ്ണീയാദ് രാജ്യം ാേപ്യഹ ധാർമികഃ
28 ാഹ്മണഃ ചേരദ് ൈഭക്ഷംക്ഷ ിയഃ പരിപാലേയത്
ൈവേശ്യാ ധനാർജനം കുര്യാച് ഛൂ ഃ പരിചേരച് ച താൻ
29 ൈഭക്ഷം വി തിഷിദ്ധം േത കൃഷിർ ൈനേവാപപദ്യേത
ക്ഷ ിേയാ ഽസി ക്ഷതാസ് ാതാ ബാഹുവീേര്യാപജീവിതാ
30 പി ്യം അംശം മഹാബാേഹാ നിമഗ്നം പുനർ ഉദ്ധര
സാമ്നാ ദാേനന േഭേദന ദേണ്ഡനാഥ നേയന ച
31 ഇേതാ ദുഃഖതരം കിം നു യദ് അഹം ഹീനബാന്ധവാ
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പരപിണ്ഡം ഉദീക്ഷാമി ത്വാം സൂത്വാമി നന്ദന
32 യുധ്യസ്വ രാജധർേമണ മാ നിമജ്ജീഃ പിതാമഹാൻ
മാ ഗമഃ ക്ഷീണപുണ്യസ് ത്വം സാനുഗഃ പാപികാം ഗതിം
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അധ്യായം 131

1 [ക്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
വിദുരായാശ് ച സംവാദം പു സ്യ ച പരന്തപ
2 അ േ യശ് ച ഭൂയശ് ച യഥാ സാ വ ം അർഹതി
യശസ്വിനീ മനുമതീ കുേല ജാതാ വിഭാവരീ
3 ക്ഷ ധർമരതാ ധന്യാ വിദുരാ ദീർഘദർശിനീ
വി താ രാജസംസ തവാക്യാ ബഹു താ
4 വിദുരാ നാമ ൈവ സത്യാ ജഗർേഹ പു ംഔരസം
നിർജിതം സി രാേജന ശയാനം ദീനേചതസം
അനന്ദനം അധർമജ്ഞം ദ്വിഷതാം ഹർഷവർധനം
5 ന മയാ ത്വം ന പി ാസി ജാതഃ ക്വാഭ്യാഗേതാ ഹ്യ് അസി
നിർമന ർ ഉപശാഖീയഃ പുരുഷഃ ീബ സാധനഃ
6 യാവജ് ജീവം നിരാേശാ ഽസി കല്യാണായ ധുരം വഹ
മാത്മാനം അവമന്യസ്വ ൈമനം അൽേപന ബീഭരഃ
മനഃ കൃത്വാ സുകല്യാണം മാ ൈഭസ് ത്വം തിസംസ്തഭ
7 ഉത്തിഷ്ഠ േഹ കാപുരുഷ മാ േശൈഷ്വവം പരാജിതഃ
അമി ാൻ നന്ദയൻ സർവാൻ നിർമാേനാ ബ േശാകദഃ
8 സുപൂരാ ൈവ കുനദികാ സുപൂേരാ മൂഷികാഞ്ജലിഃ
സുസേന്താഷഃ കാപുരുഷഃ സ്വൽപേകനാപി തുഷ്യതി
9 അപ്യ് അേരർ ആരുജൻ ദം ാം ആശ്വാ ഇവ നിധനം ജ
അപി വാ സംശയം ാപ്യ ജീവിേത ഽപി പരാ മ
10 അപ്യ് അേരഃ േശ്യനവച് ഛി ം പേശ്യസ് ത്വം വിപരി മൻ
വിനദൻ വാഥ വാ തൂഷ്ണീം േവ്യാമ്നി വാപരിശങ്കിതഃ
11 ത്വം ഏവം േ തവച് േഛേഷ കസ്മാദ് വ ഹേതാ യഥാ
ഉത്തിഷ്ഠ േഹ കാപുരുഷ മാ േശൈഷ്വവം പരാജിതഃ
12 മാസ്തം ഗമസ് ത്വം കൃപേണാ വി യസ്വ സ്വകർമണാ
മാ മേധ്യ മാ ജഘേന്യ ത്വം മാേധാ ഭൂസ് തിഷ്ഠ േചാർജിതഃ
13 അലാതം തി കേസ്യവ മുഹൂർതം അപി വിജ്വല
മാ തുഷാഗ്നിർ ഇവാനർചിഃ കാകരംഖാ ജിജീവിഷുഃ
മുഹൂർതം ജ്വലിതം േ േയാ ന തു ധൂമായിതം ചിരം
14 മാ ഹ സ്മ കസ്യ ചിദ് േഗേഹ ജനീ രാജ്ഞഃ ഖരീ മൃദുഃ
കൃത്വാ മാനുഷ്യകം കർമ സൃത്വാജിം യാവദ് ഉത്തമം
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ധർമസ്യാനൃണ്യം ആേപ്നാതി ന ചാത്മാനം വിഗർഹേത
15 അലബ്ധ്വാ യദി വാ ലബ്ധ്വാ നാനുേശാചന്തി പണ്ഡിതാഃ
ആനന്തര്യം ചാരഭേത ന ാണാനാം ധനായേത
16 ഉദ്ഭാവയസ്വ വീര്യം വാ താം വാ ഗച്ഛ വാം ഗതിം
ധർമം പു ാ തഃ കൃത്വാ കിംനിമിത്തം ഹി ജീവസി
17 ഇഷ്ടാപൂർതം ഹി േത ീബ കീർതിശ് ച സകലാ ഹതാ
വിച്ഛിന്നം േഭാഗമൂലം േത കിംനിമിത്തം ഹി ജീവസി
18 ശ ർ നിമജ്ജതാ ാേഹ്യാ ജംഘായാം പതിഷ്യതാ
വിപരിച്ഛിന്ന മൂേലാ ഽപി ന വിഷീേദത് കഥം ചന
ഉദ്യമ്യ ദുരം ഉത്കർേഷദ് ആജാേനയ കൃതം സ്മരൻ
19 കുരു സത്ത്വം ച മാനം ച വിദ്ധി പൗരുഷം ആത്മനഃ
ഉദ്ഭാവയ കുലം മഗ്നം ത്വത്കൃേത സ്വയം ഏവ ഹി
20 യസ്യ വൃത്തം ന ജൽപന്തി മാനവാ മഹദ് അദ്ഭുതം
രാശിവർധന മാ ം സ ൈനവ ീ ന പുനഃ പുമാൻ
21 ദാേന തപസി ശൗേര്യ ച യസ്യ ന ഥിതം യശഃ
വിദ്യായാം അർഥലാേഭ വാ മാതുർ ഉച്ചാര ഏവ സഃ
22 േതന തപസാ വാപി ിയാ വാ വി േമണ വാ
ജനാൻ േയാ ഽഭിഭവത്യ് അന്യാൻ കർണമാ ഹി സ ൈവ പുമാൻ
23 ന ത്വ് ഏവ ജാൽമീം കാപാലീം വൃത്തിം ഏഷിതും അർഹസി
നൃശംസ്യാം അയശസ്യാം ച ദുഃഖാം കാപുരുേഷാചിതാം
24 യം ഏനം അഭിനേന്ദയുർ അമി ാഃ പുരുഷം കൃശം
േലാകസ്യ സമവജ്ഞാതം നിഹീതാശന വാസസം
25 അേഹാ ലാഭകരം ദീനം അൽപജീവനം അൽപകം
േനദൃശം ബ ം ആസാദ്യ ബാന്ധവഃ സുഖം ഏധേത
26 അവൃൈത്ത്യവ വിപത്സ്യാേമാ വയം രാ ാത് വാസിതാഃ
സർവകാമരൈസർ ഹീനാഃസ്ഥാന ഷ്ടാ അകിഞ്ചനാഃ
27 അവർണ കാരിണം സ കുലവംശസ്യ നാശനം
കലിം പു വാേദന സഞ്ജയ ത്വാം അജീജനം
28 നിരമർഷം നിരുത്സാഹം നിർവീര്യം അരിനന്ദനം
മാ സ്മ സീമന്തിനീ കാ ചിജ് ജനേയത് പു ംഈദൃശം
29 മാ ധൂമായ ജ്വലാത്യന്തം ആ മ്യ ജഹി ശാ വാൻ
ജ്വല മൂർധന്യ് അമി ാണാം മുഹൂർതം അപി വാ ക്ഷണം
30 ഏതാവാൻ ഏവ പുരുേഷാ യദ് അമർഷീ യദ് അക്ഷമീ
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ക്ഷമാവാൻ നിരമർശശ് ച ൈനവ ീ ന പുനഃ പുമാൻ
31 സേന്താേഷാ ൈവ ിയം ഹന്തി തഥാനുേ ാശ ഏവ ച
അനുത്ഥാന ഭേയ േചാേഭ നിരീേഹാ നാ േത മഹത്
32 ഏേഭ്യാ നികൃതിപാേപഭ്യഃ മുഞ്ചാത്മാനം ആത്മനാ
ആയസം ഹൃദയം കൃത്വാ മൃഗയസ്വ പുനഃ സ്വകം
33 പുരം വിഷഹേത യസ്മാത് തസ്മാത് പുരുഷ ഉച്യേത
തം ആഹുർ വ്യർഥനാമാനം ീവദ് യ ഇഹ ജീവതി
34 ശൂരേസ്യാർജിത സത്ത്വസ്യ സിംഹവി ാന്ത ഗാമിനഃ
ദിഷ്ട ഭാവം ഗതസ്യാപി വിഘേസ േമാദേത ജാ
35 യആത്മനഃ ിയ സുേഖ ഹിത്വാ മൃഗയേത ിയം
അമാത്യാനാം അേഥാ ഹർഷം ആദധാത്യ് അചിേരണ സഃ
36 കിം നു േത മാം അപശ്യന്ത്യാഃ പൃഥിവ്യാ അപി സർവയാ
കിം ആഭരണകൃത്യം േത കിം േഭാൈഗർ ജീവിേതന വാ
37 കിം അദ്യകാനാം േയ േലാകാ ദ്വിഷന്തസ് താൻ അവാ യുഃ
േയ ത്വ് ആദൃതാത്മനാം േലാകാഃ സുഹൃദസ് താൻ ജ നഃ
38 ഭൃൈത്യർ വിഹീയമാനാനാം പരപിേണ്ഡാപജീവിനാം
കൃപണാനാം അസത്ത്വാനാം മാ വൃത്തിം അനുവർതിഥാഃ
39 അനു ത്വാം താത ജീവ ാഹ്മണാഃ സുഹൃദസ് തഥാ
പർജന്യം ഇവ ഭൂതാനി േദവാ ഇവ ശത തും
40 യം ആജീവന്തി പുരുഷം സർവഭൂതാനി സഞ്ജയ
പക്വം മം ഇവാസാദ്യ തസ്യ ജീവിതം അർഥവത്
41 യസ്യ ശൂരസ്യ വി ാൈന്തർ ഏധേന്തബാന്ധവാഃ സുഖം
ിദശാ ഇവ ശ സ്യ സാധു തേസ്യഹ ജീവിതം
42 സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ േയാ ഽഭ ജ്ജീവതി മാനവഃ
സ േലാേക ലഭേത കീർതിം പര ച ശുഭാം ഗതിം
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അധ്യായം 132

1 [വിദുരാ]
അൈഥതസ്യാം അവസ്ഥായാം പൗരുഷം ഹാതും ഇച്ഛസി
നിഹീന േസവിതം മാർഗം ഗമിഷ്യസ്യ് അചിരാദ് ഇവ
2 േയാ ഹി േതേജാ യഥാശക്തി ന ദർശയതി വി മാത്
ക്ഷ ിേയാ ജീവിതാകാങ്ക്ഷീ േസ്തന ഇത്യ് ഏവ തം വിദുഃ
3 അർഥവന്ത്യ് ഉപപന്നാനി വാക്യാനി ഗുണവന്തി ച
ൈനവ സ ാ വന്തി ത്വാം മുമൂർഷും ഇവ േഭഷജം
4 സന്തി ൈവ സി രാജസ്യ സ ഷ്ടാ ബഹേവാ ജനാഃ
ദൗർബല്യാദ് ആസേത മൂഢാ വ്യസനൗഘ തീക്ഷിണഃ
5 സഹാേയാചപയം കൃത്വാ വ്യവസായ്യ തതസ് തതഃ
അനുദുേഷ്യയുർ അപേര പശ്യന്തസ് തവ പൗരുഷം
6 ൈതഃ കൃത്വാ സഹ സംഘാതം ഗിരിദുർഗാലയാംശ് ചര
കാേല വ്യസനം ആകാങ്ക്ഷൻ ൈനവായം അജരാമരഃ
7 സഞ്ജേയാ നാമതശ് ച ത്വം ന ച പശ്യാമി തത് ത്വയി
അന്വർഥ നാമാ ഭവ േമ പു മാ വ്യർഥനാമകഃ
8 സമ്യഗ് ദൃഷ്ടിർ മഹാ ാേജ്ഞാ ബാലം ത്വാം ാഹ്മേണാ ഽ വീത്
അയം ാപ്യ മഹത് കൃ ം പുനർ വൃദ്ധിം ഗമിഷ്യതി
9 തസ്യ സ്മരന്തീ വചനം ആശംേസ വിജയം തവ
തസ്മാത് താത വീമി ത്വാം വക്ഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ
10 യസ്യ ഹ്യ് അർഥാഭിനിർവൃത്തൗ ഭവന്ത്യ് ആപ്യായിതാഃ പേര
തസ്യാർഥസിദ്ധിർ നിയതാ നേയഷ്വ് അർഥാനുസാരിണഃ
11 സമൃദ്ദി ് അസമൃദ്ധിർ വാ പൂർേവഷാം മമ സഞ്ജയ
ഏവം വിദ്വാൻ യുദ്ധമനാ ഭവ മാ ത പാഹര
12 നാതഃ പാപീയസീം കാം ചിദ് അവസ്ഥാ ശംബേരാ ഽ വീത്
യ ൈനവാദ്യ ന ാ േഭാജനം തിദൃശ്യേത
13 പതിപു വധാദ് ഏതത് പരമം ദുഃഖം അ വീത്
ദാരി ്യം ഇതി യത് േ ാക്തം പര്യായ മരണം ഹി തത്
14 അഹം മഹാകുേല ജാതാ ദാദ് ദം ഇവാഗതാ
ഈശ്വരീ സർവകല്യാൈണർ ഭർ ാ പരമപൂജിതാ
15 മഹാർഹമാല്യാഭരണാം സുമൃഷ്ടാംബര വാസസം
പുരാ ദൃഷ്ട്വാ സുഹൃദ്വർേഗാ മാം അപശ്യത് സുദുർഗതാം
16 യദാ മാം ൈചവ ഭാര്യാം ച ഷ്ടാസി ഭൃശദുർബേല
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ന തദാ ജീവിേതനാർേഥാ ഭവിതാ തവ സഞ്ജയ
17 ദാസകർമ കരാൻ ഭൃത്യാൻ ആചാര്യർത്വിക് പുേരാഹിതാൻ
അവൃത്ത്യാസ്മാൻ ജഹേതാ ദൃഷ്ട്വാ കിം ജീവിേതന േത
18 യദി കൃത്യം ന പശ്യാമി തവാേദ്യഹ യഥാ പുരാ
ാഘനീയം യശസ്യം ച കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
19 േനതി േചദ് ാഹ്മണാൻ യാം ദീര്യേത ഹൃദയം മമ
ന ഹ്യ് അഹം ന ച േമ ഭർതാ േനതി ാഹ്മണം ഉക്തവാൻ
20 വയം ആ മണീയാഃ സ്മ നാ ിതാരഃ പരസ്യ ച
സാന്യാൻ ആ ിത്യ ജീവന്തീ പരിത്യക്ഷ്യാമി ജീവിതം
21 അപാേര ഭവ നഃ പാരം അ േവ ഭവ നഃ വഃ
കുരുഷ്വസ്ഥാനം അസ്ഥാേന മൃതാൻ സഞ്ജീവയസ്വ നഃ
22 സർേവ േത ശ വഃ സഹ്യാ ന േചജ് ജീവിതും ഇച്ഛസി
അഥ േചദ് ഈദൃശീം വൃത്തിം ീബാം അഭ പപദ്യേസ
23 നിർവിണ്ണാത്മാ ഹതമനാ മുൈഞ്ചതാം പാപജീവികാം
ഏകശ വേധൈനവ ശൂേരാ ഗച്ഛതി വി തിം
24 ഇേ ാ വൃ വേധൈനവ മേഹ ഃ സമപദ്യത
മാേഹ ം ച ഹം േലേഭ േലാകാനാം േചശ്വേരാ ഽഭവത്
25 നാമ വി ാവ്യ വാ സംേഖ്യ ശ ർ ആഹൂയ ദംശിതാൻ
േസനാ ം വാപി വി ാവ്യ ഹത്വാ വാ പുരുഷം വരം
26 യൈദവ ലഭേത വീരഃ സുയുേദ്ധന മഹദ് യശഃ
തൈദവ വ്യഥേന്ത ഽസ്യ ശ േവാ വിനമന്തി ച
27 ത്യക്ത്വാത്മാനം രേണ ദക്ഷം ശൂരം കാപുരുഷാ ജനാഃ
അവശാഃ പൂരയന്തി സ്മ സർവകാമസമൃദ്ധിഭിഃ
28 രാജ്യം വാപ്യ് ഉ വി ംശം സംശേയാ ജീവിതസ്യ വാ
ലബ്ധസ്യ ഹി ശേ ാർ ൈവ േശഷം കുർവന്തി സാധവഃ
29 സ്വർഗദ്വാേരാപമം രാജ്യം അഥ വാപ്യ് അമൃേതാപമം
രുദ്ധം ഏകായേന മത്വാ പേതാൽമുക ഇവാരിഷു
30 ജഹി ശ ൻ രേണ രാജൻ സ്വധർമം അനുപാലയ
മാ ത്വാ പേശ്യത് സുകൃപണം ശ ഃ ീമാൻ കദാ ചന
31 അസ്മദീൈയശ് ച േശാചദ്ഭിർ നദദ്ഭിശ് ച പൈരർ വൃതം
അപി ത്വാം നാനുപേശ്യയം ദീനാ ദീനം അവസ്ഥിതം
32 ഉഷ്യ സൗവീരകന്യാഭിഃ ാഘസ്വാർൈഥർ യഥാ പുരാ
മാ ച ൈസന്ധവ കന്യാനാം അവൻസൻ േനാ വശം ഗമഃ
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33 യുവാ രൂേപണസമ്പേന്നാ വിദ്യയാഭിജേനന ച
യസ് ത്വാദൃേശാ വികുർവീത യശസ്വീ േലാകവി തഃ
േവാഢേവ്യ ധുര്യ് അനഡുവൻ മേന്യ മരണം ഏവ തത്
34 യദി ത്വാം അനുപശ്യാമി പരസ്യ ിയവാദിനം
പൃഷ്ഠേതാ ഽനു ജന്തം വാ കാ കാന്തിർ ഹൃദയസ്യ േമ
35 നാസ്മിഞ് ജാതു കുേല ജാേതാ ഗേച്ഛദ് േയാ ഽന്യസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
ന ത്വം പരസ്യാനുധുരം താത ജീവിതും അർഹസി
36 അഹം ഹി ക്ഷ ഹൃദയം േവദ യത് പരിശാശ്വതം
പൂർൈവഃ പൂർവതൈരഃ േ ാക്തം പൈരഃ പരതൈരർ അപി
37 േയാ ൈവ കശ് ചിദ് ഇഹാജാതഃ ക്ഷ ിയഃ ക്ഷ ധർമവിത്
ഭയാദ് വൃത്തി സമീേക്ഷാ വാ ന നേമദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
38 ഉദ്യേച്ഛദ് ഏവ ന നേമദ് ഉദ്യേമാ ഹ്യ് ഏവ പൗരുഷം
അപ്യ് അപർവണി ഭേജ്യത ന നേമദ് ഇഹ കസ്യ ചിത്
39 മാതംേഗാ മത്ത ഇവ ച പരീയാത് സുമഹാമനാഃ
ാഹ്മേണേഭ്യാ നേമൻ നിത്യം ധർമാൈയവ ച സഞ്ജയ

40 നിയച്ഛന്ന് ഇതരാൻ വർണാൻ വിനിഘ്നൻ സർവദു തഃ
സസഹാേയാ ഽസഹാേയാ വാ യാവജ് ജീവം തഥാ ഭേവത്
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അധ്യായം 133

1 [പു ]
കൃഷ്ണായസേസ്യവ ച േത സംഹത്യ ഹൃദയം കൃതം
മമ മാതസ് ത്വ് അകരുേണൈവര േജ്ഞഹ്യ് അമർഷേണ
2 അേഹാക്ഷ സമാചാേരാ യ മാം അപരം യഥാ
ഈദൃശം വചനം യാദ് ഭവതീ പു ം ഏകജം
3 കിം നു േത മാം അപശ്യന്ത്യാഃ പൃഥിവ്യാ അപി സർവയാ
കിം ആഭരണകൃത്യം േത കിം േഭാൈഗർ ജീവിേതന വാ
4 സർവാരംഭാ ഹി വിദുഷാം താത ധർമാർഥകാരണാത്
താൻ ഏവാഭിസമീക്ഷ്യാഹം സഞ്ജയ ത്വാം അചൂചുദം
5 സ സമീക്ഷ്യ േമാേപേതാ മുഖ്യഃ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
അസ്മിംശ് േചദ് ആഗേത കാേല കാര്യം ന തിപദ്യേസ
അസംഭാവിത രൂപസ് ത്വം സുനൃശംസം കരിഷ്യസി
6 തം ത്വാം അയശസാ ഷ്ടം ന യാം യദി സഞ്ജയ
ഖരീ വാത്സല്യം ആഹുസ് തൻ നിഃ സാമർഥ്യം അേഹതുകം
7 സദ്ഭിർ വിഗർഹിതം മാർഗം ത്യജ മൂർഖ നിേഷവിതം
അവിദ്യാ ൈവ മഹത്യ് അസ്തി യാം ഇമാം സം ിതാഃ ജാഃ
8 തവ സ്യാദ് യദി സദ്വൃത്തം േതന േമ ത്വം ിേയാ ഭേവഃ
ധർമാർഥഗുണയുേക്തന േനതേരണ കഥം ചന
ൈദവമാനുഷയുേക്തന സദ്ഭിർ ആചരിേതന ച
9 േയാ ഹ്യ് ഏവം അവിനീേതന രമേത പു ന ണാ
അനുത്ഥാനവതാ ചാപി േമാഘം തസ്യ ജാ ഫലം
10 അകുർവേന്താ ഹി കർമാണി കുർവേന്താ നിന്ദിതാനി ച
സുഖം ൈനേവഹ നാമു ലഭേന്ത പുരുഷാധമാഃ
11 യുദ്ധായക്ഷ ിയഃ സൃഷ്ടഃ സഞ്ജേയഹ ജയായ ച
രായ കർമേണ നിത്യം ജാനാം പരിപാലേന
ജയൻ വാ വധ്യമാേനാ വാ ാേപ്നാതീ സേലാകതാം
12 ന ശ ഭവേന പുേണ്യ ദിവി തദ്വിദ്യേത സുഖം
യദ് അമി ാൻ വേശ കൃത്വാ ക്ഷ ിയഃ സുഖം അ േത
13 മന നാ ദഹ്യമാേനന പുരുേഷണ മനസ്വിനാ
നികൃേതേനഹബഹുശഃ ശ ൻ തിജിഗീഷയാ
14 ആത്മാനം വാ പരിത്യജ്യ ശ ൻ വാ വിനിപാത്യ ൈവ
അേതാ ഽേന്യന കാേരണ ശാന്തിർ അസ്യ കുേതാ ഭേവത്
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15 ഇഹ ാജ്ഞ്േഡാ ഹി പുരുഷഃ സ്വൽപം അ ിയം ഇച്ഛതി
യസ്യ സ്വൽപം ിയം േലാേക വം തസ്യാൽപം അ ിയം
16 ിയാഭാവാച് ച പുരുേഷാ ൈനവ ാേപ്നാതി േശാഭനം
വം ചാഭാവം അേഭ്യതി ഗത്വാ ഗംേഗവ സാഗരം
17 [പു ]
േനയം മതിസ് ത്വയാ വാച്യാ മാതഃ പുേ വിേശഷതഃ
കാരുണ്യം ഏവാ പശ്യ ഭൂേത്വഹ ജഡ മൂകവത്
18 അേതാ േമ ഭൂയസീ നന്ദിർ യദ് ഏവം അനുപശ്യസി
േചാദ്യം മാം േചാദയസ്യ് ഏതദ് ഭൃശം ൈവ േചാദയാമി േത
19 അഥ ത്വാം പൂജയിഷ്യാമി ഹത്വാ ൈവ സർവൈസന്ധവാൻ
അഹം പശ്യാമി വിജയം കൃത്സ്നം ഭാവിനം ഏവ േത
20 അേകാശസ്യാസഹായസ്യ കുതഃ സ്വിദ് വിജേയാ മമ
ഇത്യ് അവസ്ഥാം വിദിേത്വമാം ആത്മനാത്മനി ദാരുണാം
രാജ്യാദ് ഭാേവാ നിവൃേത്താ േമ ിദിവാദ് ഇവ ദു േതഃ
21 ഈദൃശം ഭവതീ കം ചിദ് ഉപായം അനുപശ്യതി
തൻ േമ പരിണത േജ്ഞസമ്യക് ഹി പൃച്ഛേത
കരിഷ്യാമി ഹി തത് സർവം യഥാവദ് അനുശാസനം
22 പു ാത്മാ നാവമന്തവ്യഃ പൂർവാഭിർ അസമൃദ്ധിഭിഃ
അഭൂത്വാ ഹി ഭവന്ത്യ് അർഥാ ഭൂത്വാ നശ്യന്തി ചാപേര
23 അമർേഷൈണവ ചാപ്യ് അർഥാ നാരബ്ധവ്യാഃ സുബാലിൈശഃ
സർേവഷാം കർമണാം താത ഫേല നിത്യം അനിത്യതാ
24 അനിത്യം ഇതി ജാനേന്താ ന ഭവന്തി ഭവന്തി ച
അഥ േയ ൈനവ കുർവന്തി ൈനവ ജാതു ഭവന്തി േത
25ഐകഗുണ്യം അനീഹായാം അഭാവഃ കർമണാം ഫലം
അഥൈദ്വഗുണ്യംഈഹായാം ഫലം ഭവതി വാ ന വാ
26 യസ്യ ാഗ് ഏവ വിദിതാ സർവാർഥാനാം അനിത്യതാ
നുേദദ് വൃദ്ധിസമൃദ്ധീ സ തികൂേല നൃപാത്മജ
27 ഉത്ഥാതവ്യം ജാഗൃതവ്യം േയാക്തവ്യം ഭൂതികർമസു
ഭവിഷ്യതീത്യ് ഏവ മനഃ കൃത്വാ സതതം അവ്യൈഥഃ
മംഗലാനി പുര ത്യ ാഹ്മൈണശ് േചശ്വൈരഃ സഹ
28 ാജ്ഞസ്യ നൃപേതർ ആശു വൃദ്ധിർ ഭവതി പു ക
അഭിവർതതി ലക്ഷ്മീസ് തം ാചീം ഇവ ദിവാകരഃ
29 നിദർശനാന്യ് ഉപായാംശ് ച ബഹൂന്യ് ഉദ്ധർഷണാനി ച
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അനുദർശിത രൂേപാ ഽസി പശ്യാമി കുരു പൗരുഷം
പുരുഷാർഥം അഭിേ തം സമാഹർതും ഇഹാർഹസി
30 ദ്ധാംൽ ലുബ്ധാൻ പരിക്ഷീണാൻ അവക്ഷിപ്താൻ വിമാനിതാൻ
ർധിനശ് ൈചവ േയ േക ചിത് താൻ യുക്ത ഉപധാരയ
31 ഏേതന ത്വം കാേരണ മഹേതാ േഭത്സ്യേസ ഗണാൻ
മഹാേവഗ ഇേവാ േതാ മാതരിശ്വാ ബലാഹകാൻ
32 േതഷാം അ ദായീ സ്യാഃ കേല്യാത്ഥായീ ിയംവദഃ
േത ത്വാം ിയം കരിഷ്യന്തി പുേരാ ധാസ്യന്തി ച വം
33 യൈദവ ശ ർ ജാനീയാത് സപത്നം ത്യക്തജീവിതം
തൈദവാസ്മാദ് ഉദ്വിജേത സർപാദ് േവശ്മ ഗതാദ് ഇവ
34 തം വിദിത്വാ പരാ ാന്തം വേശ ന കുരുേത യദി
നിർവാൈദർ നിർവേദദ് ഏനം അന്തതസ് തദ് ഭവിഷ്യതി
35 നിർവാദാദ് ആ ദം ലബ്ധ്വാ ധനവൃദ്ധിർ ഭവിഷ്യതി
ധനവന്തം ഹി മി ാണി ഭജേന്ത ചാ യന്തി ച
36 സ്ഫലിതാർഥം പുനസ് താത സന്ത്യജന്ത്യ് അപി ബാന്ധവാഃ
അപ്യ് അസ്മിന്ന് ആ യേന്ത ച ജുഗുപ്സന്തി ച താദൃശം
37 ശ ം കൃത്വാ യഃ സഹായം വിശ്വാസം ഉപഗച്ഛതി
അതഃ സംഭാവ്യം ഏൈവതദ് യദ് രാജ്യം ാ യാദ് ഇതി
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അധ്യായം 134

1 [◌ം]
ൈനവ രാജ്ഞാ ദരഃ കാേര്യാ ജാതു കസ്യാം ചിദ് ആപദി
അഥ േചദ് അപി ദീർണഃ സ്യാൻ ൈനവ വർേതത ദീർണവത്
2 ദീർണം ഹി ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം സർവം ഏവാനുദീര്യേത
രാ ം ബലം അമാത്യാശ് ച പൃഥക് കുർവന്തി േത മതിം
3 ശ ൻ ഏേക പദ്യേന്ത ജഹത്യ് അപേര പുനഃ
അന്വ് ഏേക ജിഹീർഷന്തി േയ പുരസ്താദ് വിമാനിതാഃ
4 യ ഏവാത്യന്ത സുഹൃദസ് ത ഏനം പര പാസേത
അശക്തയഃ സ്വസ്തി കാമാ ബദ്ധവത്സാ ഇഡാ ഇവ
േശാചന്തം അനുേശാചന്തി തീതാൻ ഇവ ബാന്ധവാൻ
5 അപി േത പൂജിതാഃ പൂർവം അപി േത സുഹൃേദാ മതാഃ
േയ രാ ം അഭിമന്യേന്ത രാേജ്ഞാ വ്യസനംഈയുഷഃ
മാ ദീദരസ് ത്വം സുഹൃേദാ മാ ത്വാം ദീർണം ഹാസിഷുഃ
6 ഭാവം പൗരുഷം ബുദ്ധിം ജിജ്ഞാസന്ത്യാ മയാ തവ
ഉല്ലപന്ത്യാ സമാശ്വാസം ബലവാൻ ഇവ ദുർബലം
7 യദ്യ് ഏതത് സംവിജാനാസി യദി സമ്യഗ് വീമ്യ് അഹം
കൃത്വാസൗമ്യം ഇവാത്മാനം ജയാേയാത്തിഷ്ഠ സഞ്ജയ
8 അസ്തി നഃ േകാശനിചേയാ മഹാൻ അവിദിതസ് തവ
തം അഹം േവദ നാന്യസ് തം ഉപസമ്പാദയാമി േത
9 സന്തി ൈനകശതാ ഭൂയഃ സുഹൃദസ് തവ സഞ്ജയ
സുഖദുഃഖസഹാ വീര ശതാർഹാ അനിവർതിനഃ
10 താദൃശാ ഹി സഹായാ ൈവ പുരുഷസ്യ ബുഭൂഷതഃ
ഈഷദ് ഉജ്ജിഹതഃ കിം ചിത് സചിവാഃ ശ കർശനാഃ
11 കസ്യ ത്വ് ഈദൃശകം വാക്യം ത്വാപി സ്വൽപ േചതസഃ
തേമാ ന വ്യപഹേന്യത സുചി ാർഥ പദാക്ഷരം
12 ഉദേക ധൂർ ഇയം ധാര്യാ സർതവ്യം വേണ മയാ
യസ്യ േമ ഭവതീ േന ീ ഭവിഷ്യദ് ഭൂതദർശിനീ
13 അഹം ഹി വചനം ത്വത്തഃ ശു ഷുർ അപരാപരം
കിം ചിത് കിം ചിത് തിവദംസ് തൂഷ്ണീം ആസം മുഹുർ മുഹുഃ
14 അതൃപ്യന്ന് അമൃതേസ്യവ കൃ ാൽ ലബ്ധസ്യ ബാന്ധവാത്
ഉദ്യച്ഛാമ്യ് ഏഷ ശ ണാം നിയമായ ജയായ ച
15 സദശ്വ ഇവ സക്ഷിപ്തഃ ണുേന്നാ വാക്യസായൈകഃ
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തച് ചകാര തഥാ സർവം യഥാവദ് അനുശാസനം
16 ഇദം ഉദ്ധർഷണം ഭീമം േതേജാവർധനം ഉത്തമം
രാജാനം ാവേയൻ മ ീ സീദന്തം ശ പീഡിതം
17 ജേയാ നാേമതിഹാേസാ ഽയം േ ാതേവ്യാ വിജിഗീഷുണാ
മഹീം വിജയേതക്ഷി ം ത്വാ ശ ംശ് ച മർദതി
18 ഇദം പുംസവനം ൈചവ വീരാജനനം ഏവ ച
അഭീക്ഷ്ണം ഗർഭിണീ ത്വാ വം വീരം ജായേത
19 വിദ്യാ ശൂരം തപഃ ശൂരം ദമശൂരം തപസ്വിനം
ാഹ്മ്യാ ിയാ ദീപ്യമാനം സാധുവാേദന സംമതം

20 അർചിഷ്മന്തം ബേലാേപതം മഹാഭാഗം മഹാരഥം
ധൃഷ്ടവന്തം അനാധൃഷ്യം േജതാരം അപരാജിതം
21 നിയന്താരം അസാധൂനാം േഗാപ്താരം ഹർമ ചാരിണാം
തദർഥം ക്ഷ ിയാ സൂേത വീരം സത്യപരാ മം
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അധ്യായം 135

1 [ക്]
അർജുനം േകശവ യാസ് ത്വയി ജാേത സ്മ സൂതേക
ഉേപാപവിഷ്ടാ നാരീഭിർ ആ േമ പരിവാരിതാ
2 അഥാന്തരിേക്ഷ വാഗ് ആസീദ് ദിവ്യരൂപാ മേനാരമാ
സഹ ാക്ഷസമഃ കുന്തി ഭവിഷ്യത്യ് ഏഷ േത സുതഃ
3 ഏഷ േജഷ്യതി സം ാേമ കുരൂൻ സർവാൻ സമാഗതാൻ
ഭീമേസനദ്വിതീയശ് ച േലാകം ഉദ്വർതയിഷ്യതി
4 പു സ് േത പൃഥിവീം േജതാ യശശ് ചാസ്യ ദിവ ശം
ഹത്വാ കുരൂൻ ാമജേന്യ വാസുേദവസഹായവാൻ
5 പി ്യം അംശം നഷ്ടം ച പുനർ അപ്യ് ഉദ്ധരിഷ്യതി
ാതൃഭിഃ സഹിതഃ ീമാംസ് ീൻ േമധാൻആഹരിഷ്യതി
6 തം സത്യസന്ധം ബീഭ ം സവ്യസാചിനം അച ത
യഥാഹം ഏവം ജാനാമി ബലവന്തം ദുരാസദം
തഥാ തദ് അ ദാശാർഹ യഥാ വാഗ് അഭ്യഭാഷത
7 ധർമശ് േചദ് അസ്തി വാർേഷ്ണയ തഥാ സത്യം ഭവിഷ്യതി
ത്വം ചാപി തത് തഥാ കൃഷ്ണ സർവം സമ്പാദയിഷ്യസി
8 നാഹം തദ് അഭ്യസൂയാമി യഥാ വാഗ് അഭ്യഭാഷത
നേമാ ധർമായ മഹേത ധർേമാ ധാരയതി ജാഃ
9 ഏതദ് ധനഞ്ജേയാ വാേച്യാ നിേത്യാദ േക്താ വൃേകാദരഃ
യദർഥം ക്ഷ ിയാ സൂേത തസ്യ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
ന ഹി ൈവരം സമാസാദ്യ സീദന്തി പുരുഷർഷഭാഃ
10 വിദിതാ േത സദാ ബുദ്ധിർ ഭീമസ്യ ന സ ശാമ്യതി
യാവദന്തം ന കുരുേത ശ ണാം ശ കർശണഃ
11 സർവധർമവിേശഷജ്ഞാം ഷാം പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
യാ മാധവ കല്യാണീം കൃഷ്ണാം കൃഷ്ണ യശസ്വിനീം

12 യുക്തം ഏതൻ മഹാഭാേഗ കുേല ജാേത യശസ്വിനി
യൻ േമ പുേ ഷു സർേവഷു യഥാവത് ത്വം അവർതിഥാഃ
13 മാ ീപു ൗ ച വക്തവ്യൗക്ഷ ധർമരതാവ് ഉഭൗ
വി േമണാർജിതാൻ േഭാഗാൻ വൃണീതം ജീവിതാദ് അപി
14 വി മാധിഗതാ ഹ്യ് അർഥാഃ ക്ഷ ധർേമണ ജീവതഃ
മേനാ മനുഷ്യസ്യ സദാ ീണന്തി പുരുേഷാത്തമ
15 യച് ച വഃ േ ക്ഷമാണാനാം സർവധർേമാപചായിനീ
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പാഞ്ചാലീ പരുഷാണ്യ് ഉക്താ േകാ നുതത് ക്ഷ ം അർഹതി
16 ന രാജ്യഹരണം ദുഃഖം ദ േത ചാപി പരാജയഃ
ാജനം സുതാനാം വാ ന േമ ത ഃഖകാരണം

17 യത് തു സാ ബൃഹതീ ശ്യാമാ സഭായാം രുദതീ തദാ
അ ൗഷീത് പരുഷാ വാചസ് തൻ േമ ദുഃഖതരം മതം
18 ീ ധർമിണീ വരാേരാഹാ ക്ഷ ധർമരതാ സദാ
നാധ്യഗച്ഛത് തദാ നാഥം കൃഷ്ണാ നാഥവതീ സതീ
19 തം ൈവ ഹി മഹാബാേഹാ സർവശ ഭൃതാം വരം
അർജുനം പുരുഷവ്യാ ം ൗപദ്യാഃ പദവീം ചര
20 വിദിതൗ ഹി തവാത്യന്തം ദ്ധാവ് ഇവ യമാന്തകൗ
ഭീമാർജുനൗ നേയതാം ഹി േദവാൻ അപി പരാം ഗതിം
21 തേയാശ് ൈചതദ് അവജ്ഞാനം യത് സാ കൃഷ്ണാ സഭാ ഗതാ
ദുഃശാസനശ് ച യദ് ഭീമം കടുകാന്യ് അഭ്യഭാഷത
പശ്യതാം കുരുവീരാണാം തച് ച സംസ്മാരേയഃ പുനഃ
22 പാണ്ഡവാൻ കുശലം പൃേച്ഛഃ സപു ാൻ കൃഷ്ണയാ സഹ
മാം ച കുശലിനീം യാസ് േതഷു ഭൂേയാ ജനാർദന
അരിഷ്ടം ഗച്ഛ പന്ഥാനം പു ാൻ േമ പരിപാലയ
23 അഭിവാദ്യാഥ താം കൃഷ്ണഃ കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം
നിശ്ച ാമ മഹാബാഹുഃ സിംഹേഖല ഗതിസ് തതഃ
24 തേതാ വിസർജയാം ആസ ഭീഷ്മാദീൻ കുരുപുംഗവാൻ
ആേരാപ്യ ച രേഥ കർണം ായാത് സാത്യകിനാ സഹ
25 തതഃ യാേത ദാശാർേഹ കുരവഃ സംഗതാ മിഥഃ
ജജൽപുർ മഹദ് ആശ്ചര്യം േകശേവ പരമാദ്ഭുതം
26 മൂഢാ പൃഥിവീ സർവാ മൃത പാശസിതാ കൃതാ
ദുേര്യാധനസ്യ ബാലിശ്യാൻ ൈനതദ് അസ്തീതി ചാ വൻ
27 തേതാ നിര്യായ നഗരാത് യയൗ പുരുേഷാത്തമഃ
മ യാം ആസ ച തദാ കർേണന സുചിരം സഹ
28 വിസർജയിത്വാ രാേധയം സർവയാദവനന്ദനഃ
തേതാ ജേവന മഹതാ തൂർണം അശ്വാൻ അേചാദയത്
29 േത പിബന്ത ഇവാകാശം ദാരുേകണ േചാദിതാഃ
ഹയാ ജ ർ മഹാേവഗാ മേനാമാരുതരംഹസഃ
30 േത വ്യതീത്യ തം അധ്വാനം ക്ഷി ം േശ്യനാ ഇവാശുഗാഃ
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ഉൈച്ചഃ സൂര്യം ഉപ വ്യം ശാർമ്ഗധന്വാനം ആവഹൻ
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അധ്യായം 136

1 [വ്]
കുന്ത്യാസ് തു വചനം ത്വാ ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാരഥൗ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഊചതുഃ ശാസനാതിഗം
2 തം േത പുരുഷവ്യാ കുന്ത്യാഃ കൃഷ്ണസ്യ സംനിധൗ
വാക്യം അർഥവദ് അവ്യ ം ഉക്തം ധർമ്യം അനുത്തമം
3 തത് കരിഷ്യന്തി കൗേന്തയാ വാസുേദവസ്യ സംമതം
ന ഹി േത ജാതു ശാേമ്യരന്ന് ഋേത രാേജ്യന കൗരവ
4 േ ശിതാ ഹി ത്വയാ പാർഥാ ധർമപാശസിതാസ് തദാ
സഭായാം ൗപദീ ൈചവ ൈതശ് ച തൻ മർഷിതം തവ
5 കൃതാ ം ഹ്യ് അർജുനം ാപ്യ ഭീമം ച കൃതനി മം
ഗാണ്ഡീവം േചഷുധീ ൈചവ രഥം ച ധ്വജം ഏവ ച
സഹായം വാസുേദവം ച നക്ഷംസ്യതി യുധിഷ്ഠിരഃ
6 ത്യക്ഷം േത മഹാബാേഹാ യഥാ പാർേഥന ധീമതാ
വിരാടനഗേര പൂർവം സർേവ സ്മ യുധി നിർജിതാഃ
7 ദാനവാൻ േഘാരകർമാേണാ നിവാതകവചാൻ യുധി
രൗ ം അ ം സമാധായ ദഗ്ധവാൻ അ വഹ്നിനാ
8 കർണ ഭൃതയശ് േചേമ ത്വം ചാപി കവചീ രഥീ
േമാക്ഷിതാ േഘാഷയാ ായാം പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
9 ശാമ്യ ഭരതേ ഷ്ഠ ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
രേക്ഷമാം പൃഥിവീം സർവാം മൃേത്യാർ ദം ാന്തരം ഗതാം
10 േജ്യേഷ്ഠാ ാതാ ധർമശീേലാ വത്സലഃ ക്ഷ്ണവാക് ശുചിഃ
തം ഗച്ഛ പുരുഷവ്യാ ം വ്യപനീേയഹ കിൽബിഷം
11 ദൃഷ്ടശ് േചത് ത്വം പാണ്ഡേവന വ്യപനീതശരാസനഃ
സന്ന കുടിഃ ീമാൻ കൃതാ ശാന്തിഃ കുലസ്യ നഃ
12 തം അേഭ്യത്യ സഹാമാത്യഃ പരിഷ്വജ്യ നൃപാത്മജം
അഭിവാദയ രാജാനം യഥാപൂർവം അരിന്ദമ
13 അഭിവാദയമാനം ത്വാം പാണിഭ്യാം ഭീമ പൂർവജഃ
തിഗൃഹ്ണാതു സൗഹാർദാത് കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 സിംഹ േന്ധാരു ബാഹുസ് ത്വാം വൃത്തായതമഹാഭുജഃ
പരിഷ്വജതു ബാഹുഭ്യാം ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
15 സിംഹ ീേവാ ഗുഡാേകശസ് തതസ് ത്വാം പുഷ്കേരക്ഷണഃ
അഭിവാദയതാം പാർഥഃ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
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16 ആശ്വിേനയൗ നരവ്യാ ൗ രൂേപണാ തിമൗ ഭുവി
തൗ ച ത്വാം ഗുരുവത് േ മ്ണാ പൂജയാ ത ദീയതാം
17 മുഞ്ചന്ത്വ് ആനന്ദജാ ണി ദാശാർഹ മുഖാ നൃപാഃ
സംഗച്ഛ ാതൃഭിഃ സാർധം മാനം സന്ത്യജ്യ പാർഥിവ
18 ശാധി പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം തതസ് തം ാതൃഭിഃ സഹ
സമാലിംഗ്യ ച ഹർേഷണ നൃപാ യാ പര രം
19 അലം യുേദ്ധന രാേജ സുഹൃദാം ശൃണു കാരണം
വം വിനാേശാ യുേദ്ധ ഹി ക്ഷ ിയാണാം ദൃശ്യേത
20 േജ്യാതീംഷി തികൂലാനി ദാരുണാ മൃഗപക്ഷിണഃ
ഉത്പാതാ വിവിധാ വീര ദൃശ്യേന്തക്ഷ നാശനാഃ
21 വിേശഷത ഇഹാസ്മാകം നിമിത്താനി വിനാശേന
ഉൽകാഭിർ ഹി ദീപ്താഭിർ വധ്യേത പൃതനാ തവ
22 വാഹനാന്യ് അ ഹൃഷ്ടാനി രുദന്തീവ വിശാം പേത
ഗൃ ാസ് േത പര പാസേന്തൈസന്യാനി ച സമന്തതഃ
23 നഗരം ന യഥാപൂർവം തഥാ രാജനിേവശനം
ശിവാശ് ചാശിവ നിർേഘാഷാ ദീപ്താം േസവന്തി ൈവ ദിശം
24 കുരു വാക്യം പിതുർ മാതുർ അസ്മാകം ച ഹിൈതഷിണാം
ത്വയ്യ് ആയേത്താ മഹാബാേഹാ ശേമാ വ്യായാമ ഏവ ച
25 ന േചത് കരിഷ്യസി വചഃ സുഹൃദാം അരികർശന
തപ്സ്യേസ വാഹിനീം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥ ബാണ പീഡിതാം
26 ഭീമസ്യ ച മഹാനാദം നദതഃ ശുഷ്മിേണാ രേണ
ത്വാ സ്മർതാസി േമ വാക്യം ഗാണ്ഡീവസ്യ ച നിസ്വനം

യദ്യ് ഏതദ് അപസവ്യം േത ഭവിഷ്യതി വേചാ മമ
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അധ്യായം 137

1 [വ്]
ഏവം ഉക്തസ് തു വിമനാസ് തിര്യ ഷ്ടിർ അേധാമുഖഃ
സംഹത്യ ച േവാർ മധ്യം ന കിം ചിദ് വ്യാജഹാര ഹ
2 തം ൈവ വിമനസം ദൃഷ്ട്വാ സേ ക്ഷ്യാേന്യാന്യം അന്തികാത്
പുനർ ഏേവാത്തരം വാക്യം ഉക്തവന്തൗ നരർഷഭൗ
3 ശു ഷും അനസൂയം ച ഹ്മണ്യം സത്യസംഗരം
തിേയാത്സ്യാമേഹ പാർഥം അേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
4 അശ്വത്ഥാമ്നി യഥാ പുേ ഭൂേയാ മമ ധനഞ്ജേയ
ബഹുമാനഃ പേരാ രാജൻ സംനതിശ് ച കപിധ്വേജ
5 തം േചത് പു ാത് ിയതരം തിേയാേത്സ്യ ധനഞ്ജയം
ക്ഷ ധർമം അനുഷ്ഠായ ധിഗ് അ ക്ഷ ജീവികാം
6 യസ്യ േലാേക സേമാ നാസ്തി കശ് ചിദ് അേന്യാ ധനുർധരഃ
മത് സാദാത് സ ബീഭ ഃ േ യാൻ അൈന്യർ ധനുർധൈരഃ
7 മി ഗ് ദുഷ്ടഭാവശ് ച നാസ്തിേകാ ഽഥാനൃജുഃ ശഠഃ
ന സ ലഭേത പൂജാം യേജ്ഞ മൂർഖ ഇവാഗതഃ
8 വാര്യമാേണാ ഽപി പാേപഭ്യഃ പാപാത്മാ പാപം ഇച്ഛതി
േചാദ്യമാേനാ ഽപി പാേപന ശുഭാത്മാ ശുഭം ഇച്ഛതി
9 മിേഥ്യാപചരിതാ ഹ്യ് ഏേത വർതമാനാ ഹ്യ് അനു ിേയ
അഹിതത്വായ കൽപേന്ത േദാഷാ ഭരതസത്തമ
10 ത്വം ഉക്തഃ കുരുവൃേദ്ധന മയാ ച വിദുേരണ ച
വാസുേദേവന ച തഥാ േ േയാ ൈനവാഭിപദ്യേസ
11 അസ്തി േമ ബലം ഇത്യ് ഏവ സഹസാ ത്വം തിതീർഷസി
സ ാഹ ന മകരം ഗംഗാ േവഗം ഇേവാഷ്ണേഗ
12 വാസ ഏവ യഥാ ഹി ത്വം ാവൃണ്വാേനാ ഽദ്യ മന്യേസ
ജം ത്യക്താം ഇവ ാപ്യ േലാഭാദ് യൗധിഷ്ഠിരീം ിയം

13 ൗപദീ സഹിതം പാർഥം സായുൈധർ ാതൃഭിർ വൃതം
വനസ്ഥം അപി രാജ്യസ്ഥഃ പാണ്ഡവം േകാ ഽതിജീവതി
14 നിേദേശ യസ്യ രാജാനഃ സർേവ തിഷ്ഠന്തി കിങ്കരാഃ
തംഐലവിലം ആസാദ്യ ധർമരാേജാ വ്യരാജത
15 കുേബര സദനം ാപ്യ തേതാ രത്നാന്യ് അവാപ്യ ച
സ്ഫീതം ആ മ്യ േത രാ ം രാജ്യം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
16 ദത്തം ഹുതം അധീതം ച ാഹ്മണാസ് തർപിതാ ധൈനഃ
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ആവേയാർ ഗതം ആയുശ് ച കൃതകൃത്യൗ ച വിദ്ധി നൗ
17 ത്വം തു ഹിത്വാ സുഖം രാജ്യം മി ാണി ച ധനാനി ച
വി ഹം പാണ്ഡൈവഃ കൃത്വാ മഹദ് വ്യസനം ആപ്സ്യസി
18 ൗപദീ യസ്യ ചാശാേസ്ത വിജയം സത്യവാദിനീ
തേപാ േഘാര താ േദവീ ന ത്വം േജഷ്യസി പാണ്ഡവം
19 മ ീ ജനാർദേനാ യസ്യ ാതാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
സർവശ ഭൃതാം േ ഷ്ഠം കഥം േജഷ്യസി പാണ്ഡവം
20 സഹായാ ാഹ്മണാ യസ്യ ധൃതിമേന്താ ജിേത ിയാഃ
തം ഉ തപസം വീരം കഥം േജഷ്യസി പാണ്ഡവം
21 പുനർ ഉക്തം ച വക്ഷ്യാമി യത് കാര്യം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
സുഹൃദാ മജ്ജമാേനഷു സുഹൃ വ്യസനാർണേവ
22 അലം യുേദ്ധന ൈതർ വീൈരഃ ശാമ്യ ത്വം കുരുവൃദ്ധേയ
മാ ഗമഃ സസുതാമാത്യഃ സബലശ് ച പരാഭവം
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അധ്യായം 138

1 [ധൃ]
രാജപുൈ ഃ പരിവൃതസ് തഥാമാൈത്യശ് ച സഞ്ജയ
ഉപാേരാപ്യ രേഥ കർണം നിര്യാേതാ മധുസൂദനഃ
2 കിം അ വീദ് രേഥാപേസ്ഥ രാേധയം പരവീരഹാ
കാനി സാന്ത്വാനി േഗാവിന്ദഃ സൂതപുേ യുക്തവാൻ
3 ഓഘേമഘസ്വനഃ കാേല യത് കൃഷ്ണഃ കർണം അ വീത്
മൃദു വാ യദി വാ തീക്ഷ്ണം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
4ആനുപൂർേവ്യണ വാക്യാനി ക്ഷ്ണാനി ച മൃദൂനി ച
ിയാണി ധർമയുക്താനി സത്യാനി ച ഹിതാനി ച
5 ഹൃദയ ഹണീയാനി രാേധയം മധുസൂദനഃ
യാന്യ് അ വീദ് അേമയാത്മാ താനി േമ ശൃണു ഭാരത
6 ഉപാസിതാസ് േത രാേധയ ാഹ്മണാ േവദപാരഗാഃ
തത്ത്വാർഥം പരിപൃഷ്ടാശ് ച നിയേതനാനസൂയയാ
7 ത്വം ഏവ കർണ ജാനാസി േവദവാദാൻ സനാതനാൻ
ത്വം ഹ്യ് ഏവ ധർമശാേ ഷു സൂേക്ഷ്മഷു പരിനിഷ്ഠിതഃ
8 കാനീനശ് ച സേഹാഢശ് ച കന്യായാം യശ് ച ജായേത
േവാഢാരം പിതരം തസ്യ ാഹുഃ ശാ വിേദാ ജനാഃ
9 േസാ ഽസി കർണ തഥാ ജാതഃ പാേണ്ഡാഃ പുേ ാ ഽസി ധർമതഃ
നി ഹാദ് ധർമശാ ാണാം ഏഹി രാജാ ഭവിഷ്യസി
10 പിതൃപേക്ഷഹി േത പാർഥാ മാതൃപേക്ഷ ച വൃഷ്ണയഃ
ദ്വൗ പക്ഷാവ് അഭിജാനീഹി ത്വം ഏതൗ പുരുഷർഷഭ
11 മയാ സാർധം ഇേതാ യാതം അദ്യ ത്വാം താത പാണ്ഡവാഃ
അഭിജാന കൗേന്തയം പൂർവജാതം യുധിഷ്ഠിരാത്
12 പാദൗ തവ ഹീഷ്യന്തി ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
ൗപേദയാസ് തഥാ പഞ്ചസൗഭ ശ് ചാപരാജിതഃ
13 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച പാണ്ഡവാർേഥ സമാഗതാഃ
പാദൗ തവ ഹീഷ്യന്തി സർേവ ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
14 ഹിരണ്മയാംശ് ച േത കുംഭാൻ രാജതാൻ പാർഥിവാംസ് തഥാ
ഓഷധ്യഃ സർവബീജാനി സർവരത്നാനി വീരുധഃ
15 രാജന്യാ രാജകന്യാശ് ചാപ്യ് ആനയന്ത്വ് അഭിേഷചനം
ഷേഷ്ഠ ച ത്വാം തഥാ കാേല ൗപദ്യ് ഉപഗമിഷ്യതി
16 അദ്യ ത്വാം അഭിഷിഞ്ച ചാതുർൈവദ്യാ ദ്വിജാതയഃ
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പുേരാഹിതഃ പാണ്ഡവാനാം വ്യാ ചർമണ്യ് അവസ്ഥിതം
17 തൈഥവ ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
ൗപേദയാസ് തഥാ പഞ്ച പാഞ്ചാലാശ് േചദയസ് തഥാ
18 അഹം ച ത്വാഭിേഷക്ഷ്യാമി രാജാനം പൃഥിവീപതിം
യുവരാേജാ ഽ േത രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
19 ഗൃഹീത്വാ വ്യസനം േശ്വതം ധർമാത്മാ സംശിത തഃ
ഉപാന്വാേരാഹതു രഥം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
20 ഛ ം ച േത മഹച് േഛ്വതം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
അഭിഷിക്തസ്യ കൗേനയ കൗേന്തേയാ ധാരയിഷ്യതി
21 കിങ്കിണീശതനിർേഘാഷം ൈവയാ പരിവാരണം
രഥം േശ്വതഹൈയർ യുക്തം അർജുേനാ വാഹയിഷ്യതി
22 അഭിമന ശ് ച േത നിത്യം ത്യാസേന്നാ ഭവിഷ്യതി
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ൗപേദയാശ് ച പഞ്ച േയ
23 പാഞ്ചാലാസ് ത്വാനുയാസ്യന്തി ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
അഹം ച ത്വാനുയാസ്യാമി സർേവ ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
ദാശാർഹാഃ പരിവാരാസ് േത ദാശാർണാശ് ച വിശാം പേത
24 ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം മഹാബാേഹാ ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
ജൈപർ േഹാൈമശ് ച സംയുേക്താ മംഗൈലശ് ച പൃഥഗ്വിൈധഃ
25 പുേരാഗമാശ് ച േത സ വിഡാഃ സഹ കുന്തൈലഃ
ആ ാസ് താലചരാശ് ൈചവ ചൂചുപാ േവണുപാസ് തഥാ
26 വ ത്വാദ്യ ബഹുശഃ തിഭിഃ സൂതമാഗധാഃ
വിജയം വസുേഷണസ്യ േഘാഷയ ച പാണ്ഡവാഃ
27 സ ത്വം പരിവൃതഃ പാർൈഥർ നക്ഷൈ ർ ഇവ ച മാഃ
ശാധി രാജ്യം കൗേന്തയ കുന്തീം ച തിനന്ദയ
28 മി ാണി േത ഹൃഷ്യ വ്യഥ രിപവസ് തഥാ
സൗ ാ ം ൈചവ േത ഽദ്യാ ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
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അധ്യായം 139

1 [കർണ]
അസംശയം സൗഹൃദാൻ േമ ണയാച് ചാത്ഥ േകശവ
സേഖ്യന ൈചവ വാർേഷ്ണയ േ യ ാമതയാ ഏവ ച
2 സർവം ൈചവാഭിജാനാമി പാേണ്ഡാഃ പുേ ാ ഽസ്മി ധർമതഃ
നി ഹാദ് ധർമശാ ാണാം യഥാ ത്വം കൃഷ്ണ മന്യേസ
3 കന്യാ ഗർഭം സമാധത്ത ഭാ രാൻ മാം ജനാർദന
ആദിത്യവചനാച് ൈചവ ജാതം മാം സാ വ്യസർജയത്
4 േസാ ഽസ്മി കൃഷ്ണ തഥാ ജാതഃ പാേണ്ഡാഃ പുേ ാ ഽസ്മി ധർമതഃ
കുന്ത്യാ ത്വ് അഹം അപാകീർേണാ യഥാ ന കുശലം തഥാ
5 സൂേതാ ഹി മാം അധിരേഥാ േദൈഷ്ട്വവ അനയദ് ഗൃഹാൻ
രാധായാശ് ൈചവ മാം ാദാത് സൗഹാർദാൻ മധുസൂദന
6 മത് േസ്നഹാച് ൈചവ രാധായാഃ സദ്യഃ ക്ഷീരം അവാതരത്
സാ േമ മൂ ം പുരീഷം ച തിജ ാഹ മാധവ
7 തസ്യാഃ പിണ്ഡ വ്യപനയം കുര്യാദ് അസ്മദ്വിധഃ കഥം
ധർമവിദ് ധർമശാ ാണാം വേണ സതതം രഥ
8 തഥാ മാം അഭിജാനാതി സൂതശ് ചാധിരഥഃ സുതം
പിതരം ചാഭിജാനാമി തം അഹം സൗഹൃദാത് സദാ
9 സ ഹി േമ ജാതകർമാദി കാരയാം ആസ മാധവ
ശാ ദൃേഷ്ടന വിധിനാ പു ീത്യാ ജനാർദന
10 നാമ േമ വസുേഷേണതി കാരയാം ആസൈവ ദ്വിൈജഃ
ഭാര്യാശ് േചാഢാ മമ ാേപ്ത യൗവേന േതന േകശവ
11 താസു പു ാശ് ച പൗ ാശ് ച മമ ജാതാ ജനാർദന
താസു േമ ഹൃദയം കൃഷ്ണ സഞ്ജാതം കാമബന്ധനം
12 ന പൃഥിവ്യാ സകലയാ ന സുവർണസ്യ രാശിഭിഃ
ഹർഷാദ് ഭയാദ് വാ േഗാവിന്ദ അനൃതം വ ം ഉത്സേഹ
13 ധൃതരാ കുേല കൃഷ്ണ ദുേര്യാധന സമാ യാത്
മയാ േയാദശ സമാ ഭുക്തം രാജ്യം അകണ്ടകം
14 ഇഷ്ടം ച ബഹുഭിർ യൈജ്ഞഃ സഹസൂൈതർ മയാസകൃത്
ആവാഹാശ് ച വിവാഹാശ് ച സഹസൂൈതഃ കൃതാ മയാ
15 മാം ച കൃഷ്ണ സമാ ിത്യ കൃതഃ ശ സമുദ്യമഃ
ദുേര്യാധേനന വാർേഷ്ണയ വി ഹശ് ചാപി പാണ്ഡൈവഃ
16 തസ്മാദ് രേണ ൈദ്വരേഥ മാം ത ദ്യാതാരം അച ത
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വൃതവാൻ പരമം ഹൃഷ്ടഃ തീപം സവ്യസാചിനഃ
17 വധാദ് ബന്ധാദ് ഭയാദ് വാപി േലാഭാദ് വാപി ജനാർദന
അനൃതം േനാത്സേഹ കർതും ധാർതരാ സ്യ ധീമതഃ
18 യദി ഹ്യ് അദ്യ ന ഗേച്ഛയം ൈദ്വരഥം സവ്യസാചിനാ
അകീർതിഃ സ്യാദ് ധൃഷീേകശ മമ പാർഥസ്യ േചാഭേയാഃ
19 അസംശയം ഹിതാർഥായ യാസ് ത്വം മധുസൂദന
സർവം ച പാണ്ഡവാഃ കുര സ് ത്വ വശിത്വാൻ ന സംശയഃ
20 മ സ്യ നിയമം കുര്യാസ് ത്വം അ പുരുേഷാത്തമ
ഏതദ് അ ഹിതം മേന്യ സർവയാദവനന്ദന
21 യദി ജാനാതി മാം രാജാ ധർമാത്മാ സംശിത തഃ
കുന്ത്യാഃ ഥമജം പു ം ന സ രാജ്യം ഹീഷ്യതി
22 ാപ്യ ചാപി മഹദ് രാജ്യം തദ് അഹം മധുസൂദന
സ്ഫീതം ദുേര്യാധനാൈയവ സ ദദ്യാം അരിന്ദമ
23 സ ഏവ രാജാ ധർമാത്മാ ശാശ്വേതാ ഽ യുധിഷ്ഠിരഃ
േനതാ യസ്യ ഹൃഷീേകേശാ േയാധാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
24 പൃഥിവീ തസ്യ രാ ം ച യസ്യ ഭീേമാ മഹാരഥഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ൗപേദയാശ് ച മാധവ
25 ഉത്തമൗജാ യുധാമന ഃ സത്യധർമാ ച േസാമകിഃ
ൈചദ്യശ് ച േചകിതാനശ് ച ശിഖണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
26 ഇ േഗാപക വർണാശ് ച േകകയാ ാതരസ് തഥാ
ഇ ായുധസവർണശ് ച കുന്തിേഭാേജാ മഹാരഥഃ
27 മാതുേലാ ഭീമേസനസ്യ േസനജിച് ച മഹാരഥഃ
ശംഖഃ പുേ ാ വിരാടസ്യ നിധിസ് ത്വം ച ജനാർദന
28 മഹാൻ അയം കൃഷ്ണ കൃതഃ ക്ഷ സ്യ സമുദാനയഹ്
രാജ്യം ാപ്തം ഇദം ദീപ്തം ഥിതം സർവരാജസു
29 ധാർതരാ സ്യ വാർേഷ്ണയ ശ യേജ്ഞാ ഭവിഷ്യതി
അസ്യ യജ്ഞസ്യ േവത്താ ത്വം ഭവിഷ്യസി ജനാർദന
ആധ്വര്യവം ച േത കൃഷ്ണ താവ് അസ്മിൻ ഭവിഷ്യതി
30 േഹാതാ ൈചവാ ബീഭ ഃ സംനദ്ധഃ സ കപിധ്വജഃ
ഗാണ്ഡീവം ക് തഥാജ്യം ച വീര്യം പുംസാം ഭവിഷ്യതി
31ഐ ം പാശുപതം ാഹ്മം ണാകർണം ച മാധവ
മ ാസ് ത ഭവിഷ്യന്തി യുക്താഃ സവ്യസാചിനാ
32 അനുയാതശ് ച പിതരം അധിേകാ വാ പരാ േമ
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ാവ േസ്താ ം സ സൗഭ ഃ സമ്യക് ത കരിഷ്യതി
33 ഉദ്ഗാതാ പുനർ ഭീമഃ േസ്താതാ സുമഹാബലഃ
വിനദൻ സ നരവ്യാേ ാ നാഗാനീകാന്തകൃദ് രേണ
34 സൈചവ ത ധർമാത്മാ ശശ്വദ് രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ജൈപർ േഹാൈമശ് ച സംയുേക്താ ഹ്മത്വം കാരയിഷ്യതി
35 ശംഖശബ്ദാഃ സമുരജാ േഭര്യശ് ച മധുസൂദന
ഉത്കൃഷ്ടസിംഹനാദാശ് ച സു ഹ്മേണ്യാ ഭവിഷ്യതി
36 നകുലഃ സഹേദവശ് ച മാ ീപു ൗ യശസ്വിനൗ
ശാമി ം തൗ മഹാവീര്യൗ സമ്യക് ത കരിഷ്യതഃ
37 കൽമാഷദണ്ഡാ േഗാവിന്ദ വിമലാ രഥശക്തയഃ
യൂപാഃ സമുപകൽപന്താം അസ്മിൻ യേജ്ഞജനാർദന
38 കർണിനാലീകനാരാചാ വത്സദേന്താപബൃംഹണാഃ
േതാമരാഃ േസാമകലശാഃ പവി ാണി ധനൂംഷി ച
39 അസേയാ ഽ കപാലാനി പുേരാഡാശാഃ ശിരാംസി ച
ഹവിസ് തു രുധിരം കൃഷ്ണ അസ്മിൻ യേജ്ഞ ഭവിഷ്യതി
40 ഇധ്മാഃ പരിധയശ് ൈചവ ശേക്ത്യാ ഽഥ വിമലാ ഗദാഃ
സദസ്യാ േ ാണശിഷ്യാശ് ച കൃപസ്യ ച ശരദ്വതഃ
41 ഇഷേവാ ഽ പരിേസ്താമാ മുക്താ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
മഹാരഥ യുക്താശ് ച േ ാണ ൗണി േചാദിതാഃ
42 ാതി സ്ഥാനികം കർമ സാത്യകിഃ സ കരിഷ്യതി
ദീക്ഷിേതാ ധാർതരാേ ാ ഽ പത്നീ ചാസ്യ മഹാചമൂഃ
43 ഘേടാത്ചേകാ ഽ ശാമി ം കരിഷ്യതി മഹാബലഃ
അതിരാേ മഹാബാേഹാ വിതേത യജ്ഞകർമണി
44 ദക്ഷിണാ ത്വ് അസ്യ യജ്ഞസ്യ ധൃഷ്ടദ മ്നഃ താപവാൻ
ൈവതാേന കർമണി തേത ജാേതാ യഃ കൃഷ്ണ പാവകാത്
45 യദ് അ വം അഹം കൃഷ്ണ കടുകാനി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
ിയാർഥം ധാർതരാ സ്യ േതന തേപ്യ ഽദ്യ കർമണാ
46 യദാ ക്ഷ്യസി മാം കൃഷ്ണ നിഹതം സവ്യസാചിനാ
പുനശ് ചിതിസ് തദാ ചാസ്യ യജ്ഞസ്യാഥ ഭവിഷ്യതി
47 ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം യദാ പാസ്യതി പാണ്ഡവഃ
ആനർദം നർദതഃ സമ്യക് തദാ സുത്യം ഭവിഷ്യതി
48 യദാ േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച പാഞ്ചാല്യൗ പാതയിഷ്യതഃ
തദാ യജ്ഞാവസാനം തദ് ഭവിഷ്യതി ജനാർദന
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49 ദുേര്യാധനം യദാ ഹന്താ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
തദാ സമാപ്സ്യേത യേജ്ഞാ ധാർതരാ സ്യ മാധവ
50 ഷാശ് ച ഷാശ് ൈചവ ധൃതരാ സ്യ സംഗതാഃ
ഹേതശ്വരാ ഹതസുതാ ഹതനാഥാശ് ച േകശവ
51 ഗാന്ധാര്യാ സഹ േരാദന്ത്യഃ ശ്വഗൃ കുരരാകുേല
സ യേജ്ഞ ഽസ്മിന്ന് അവഭൃേഥാ ഭവിഷ്യതി ജനാർദന
52 വിദ്യാ വൃദ്ധാ വേയാവൃദ്ധാഃ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
വൃഥാ മൃത ം ന കുർവീരംസ് ത്വത്കൃേത മധുസൂദന
53 ശേ ണ നിധനം ഗേച്ഛത് സമൃദ്ധം ക്ഷ മണ്ഡലം
കുരുേക്ഷേ പുണ്യതേമ ൈ േലാക്യസ്യാപി േകശവൻ
54 തദ് അ പുണ്ഡരീകാക്ഷ വിധത്സ്വ യദ് അഭീപ്സിതം
യഥാ കാർേത്സ്ന്യന വാർേഷ്ണയക്ഷ ം സ്വർഗം അവാ യാത്
55 യാവത്സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയഃ സരിതശ് ച ജനാർദന
താവത് കീർതിഭവഃ ശബ്ദഃ ശാശ്വേതാ ഽയം ഭവിഷ്യതി
56 ാഹ്മണാഃ കഥയിഷ്യന്തി മഹാഭാരതം ആഹവം
സമാഗേമഷു വാർേഷ്ണയക്ഷ ിയാണാം യേശാധരം
57 സമുപാനയ കൗേന്തയം യുദ്ധായ മമ േകശവ
മ സംവരണം കുർവൻ നിത്യം ഏവ പരന്തപ
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അധ്യായം 140

1 [സമ്ജയ]
കർണസ്യ വചനം ത്വാ േകശവഃ പരവീരഹാ
ഉവാച ഹസൻ വാക്യം സ്മിതപൂർവം ഇദം തദാ
2 അപി ത്വാം ന തേപത് കർണ രാജ്യലാേഭാപപാദനാ
മയാ ദത്താം ഹി പൃഥിവീം ന ശാസിതും ഇച്ഛസി
3 േവാ ജയഃ പാണ്ഡവാനാം ഇതീദം; ന സംശയഃ കശ് ചന വിദ്യേത ഽ
ജയ ധ്വേജാ ദൃശ്യേത പാണ്ഡവസ്യ; സമു ിേതാ വാനരരാജ ഉ ഃ
4 ദിവ്യാ മായാവിഹിതാ ഭൗവേനന; സമു ിതാ ഇ േകതു കാശാ
ദിവ്യാനി ഭൂതാനി ഭയാവഹാനി; ദൃശ്യന്തി ൈചവാ ഭയാനകാനി
5 ന സജ്ജേതൈശലവന തിഭ്യ; ഊർധ്വം തിര്യഗ് േയാജനമാ രൂപഃ
ീമാൻ ധ്വജഃ കർണ ധനഞ്ജയസ്യ; സമു ിതഃ പാവകതുല്യരൂപഃ

6 യദാ ക്ഷ്യസി സം ാേമ േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം
ഐ ം അ ം വികുർവാണം ഉേഭ ൈചവാഗ്നിമാരുേത
7 ഗാണ്ഡീവസ്യ ച നിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
ന തദാ ഭവിതാ േ താ ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
8 യദാ ക്ഷ്യസി സം ാേമ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
ജപേഹാമസമായുക്തം സ്വാം രക്ഷന്തം മഹാചമൂം
9 ആദിത്യം ഇവ ദുർധർഷം തപന്തം ശ വാഹിനീം
ന തദാ ഭവിതാ േ താ ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
10 യദാ ക്ഷ്യസി സം ാേമ ഭീമേസനം മഹാബലം
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പീത്വാ നൃത്യന്തം ആഹേവ
11 ഭിന്നം ഇവ മാതംഗം തിദ്വിരദഘാതിനം
ന തദാ ഭവിതാ േ താ ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
12 യദാ ക്ഷ്യസി സം ാേമ മാ ീപു ൗ മഹാരഥൗ
വാഹിനീം ധാർതരാ ാണാം േക്ഷാഭയന്തൗ ഗജാവ് ഇവ
13 വിഗാേഢ ശ സമ്പാേത പരവീര രഥാ രുജൗ
ന തദാ ഭവിതാ േ താ ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
14 യദാ ക്ഷ്യസി സം ാേമ േ ാണം ശാന്തനവം കൃപം
സുേയാധനം ച രാജാനം ൈസന്ധവം ച ജയ ഥം
15 യുദ്ധായാപതതസ് തൂർണം വാരിതാൻ സവ്യസാചിനാ
ന തദാ ഭവിതാ േ താ ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
16 യാഃ കർണ ഇേതാ ഗത്വാ േ ാണം ശാന്തനവം കൃപം
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സൗേമ്യാ ഽയം വർതേത മാസഃ സു ാപ യവേസന്ധനഃ
17 പക്വൗഷധി വനസ്ഫീതഃ ഫലവാൻ അൽപമക്ഷികഃ
നിഷ്പേങ്കാ രസവത് േതാേയാ നാത ഷ്ണ ശിശിരഃ സുഖഃ
18 സപ്തമാച് ചാപി ദിവസാദ് അമാവാസ്യാ ഭവിഷ്യതി
സം ാമം േയാജേയത് ത താം ഹ്യ് ആഹുഃ ശ േദവതാം
19 തഥാ രാേജ്ഞാ വേദഃ സർവാൻ േയ യുദ്ധായാഭ പാഗതാഃ
യദ് േവാ മനീഷിതം തദ് ൈവ സർവം സമ്പാദയാമി വഃ
20 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച ദുേര്യാധന വശാനുഗാഃ
ാപ്യ ശേ ണ നിധനം ാപ്സ്യന്തി ഗതിം ഉത്തമാം
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അധ്യായം 141

1 [സ്]
േകശവസ്യ തു തദ് വാക്യം കർണഃ ത്വാ ഹിതം ശുഭം
അ വീദ് അഭിസ ജ്യ കൃഷ്ണം മധു നിഷൂദനം
ജാനൻ മാം ഹിം മഹാബാേഹാ സംേമാഹയിതും ഇച്ഛസി
2 േയാ ഽയം പൃഥിവ്യാഃ കാർേത്സ്ന്യന വിനാശഃ സമുപസ്ഥിതഃ
നിമിത്തം ത ശകുനിർ അഹം ദുഃശാസനസ് തഥാ
ദുേര്യാധനശ് ച നൃപതിർ ധൃതരാ സുേതാ ഽഭവത്
3 അസംശയം ഇദം കൃഷ്ണ മഹദ് യുദ്ധം ഉപസ്ഥിതം
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച േഘാരം രുധിരകർദമം
4 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച ദുേര്യാധന വശാനുഗാഃ
രേണ ശ ാഗ്നിനാ ദഗ്ധാഃ ാപ്സ്യന്തി യമസാദനം
5 സ്വപ്നാ ഹി ബഹേവാ േഘാരാ ദൃശ്യേന്ത മധുസൂദന
നിമിത്താനി ച േഘാരാണി തേഥാത്പാതാഃ സുദാരുണാഃ
6 പരാജയം ധാർതരാേ വിജയം ച യുധിഷ്ഠിേര
ശംസന്ത ഇവ വാർേഷ്ണയ വിവിധാ േലാമഹർഷണാഃ
7 ാജാപത്യം ഹി നക്ഷ ം ഹസ് തീേക്ഷ്ണാ മഹാദ തിഃ
ശൈനശ്ചരഃ പീഡയതി പീഡയൻ ാണിേനാ ഽധികം
8 കൃത്വാ ചാംഗാരേകാ വ ം േജ്യഷ്ഠായാം മധുസൂദന
അനുരാധാം ാർഥയേത ൈമ ം സംശമയന്ന് ഇവ
9 നൂനം മഹ ഭയം കൃഷ്ണ കുരൂണാം സമുപസ്ഥിതം
വിേശേഷണഹി വാർേഷ്ണയ ചി ാം പീഡയേത ഹഃ
10 േസാമസ്യ ലക്ഷ്മ വ്യാവൃത്തം രാഹുർ അർകം ഉേപഷ്യതി
ദിവശ് േചാൽകാഃ പതന്ത്യ് ഏതാഃ സനിർഘാതാഃ സകമ്പനാഃ
11 നിഷ്ടനന്തി ച മാതംഗാ മുഞ്ചന്ത്യ് അ ണി വാജിനഃ
പാനീയം യവസം ചാപി നാഭിനന്ദന്തി മാധവ
12 ാദുർഭൂേതഷുൈചേതഷു ഭയം ആഹുർ ഉപസ്ഥിതം
നിമിേത്തഷു മഹാബാേഹാ ദാരുണം ാണിനാശനം
13 അൽേപ ഭുേക്ത പുരീഷം ച ഭൂതം ഇഹ ദൃശ്യേത
വാജിനാം വാരണാനാം ച മനുഷ്യാണാം ച േകശവ
14 ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു സർേവഷു മധുസൂദന
പരാഭവസ്യ തൽ ലിംഗം ഇതി ാഹുർ മനീഷിണഃ
15 ഹൃഷ്ടം വാഹനം കൃഷ്ണ പാണ്ഡവാനാം ചക്ഷേത
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ദക്ഷിണാ മൃഗാശ് ൈചവ തത് േതഷാം ജയലക്ഷണം
16 അപസവ്യാ മൃഗാഃ സർേവ ധാർതരാ സ്യ േകശവ
വാചശ് ചാപ്യ് അശരീരിണ്യസ് തത്പരാഭവ ലക്ഷണം
17 മയൂരാഃ പുഷ്പശകുനാ ഹംസാഃ സാരസചാതകാഃ
ജീവം ജീവക സംഘാശ് ചാപ്യ് അനുഗച്ഛന്തി പാണ്ഡവാൻ
18 ഗൃ ാഃ കാകാ ബഡാഃ േശ്യനാ യാതുധാനാഃ ശലാ വൃകാഃ
മക്ഷികാണാം ച സംഘാതാ അനുഗച്ഛന്തി കൗരവാൻ
19 ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു േഭരീണാം നാസ്തി നിസ്വനഃ
അനാഹതാഃ പാണ്ഡവാനാം നദന്തി പടഹാഃ കില
20 ഉദപാനാശ് ച നർദന്തി യഥാ േഗാവൃഷഭാസ് തഥാ
ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു തത്പരാഭവ ലക്ഷണം
21 മാംസേശാണിതവർഷം ച വൃഷ്ടം േദേവന മാധവ
തഥാ ഗന്ധർവനഗരം ഭാനുമന്തം ഉപസ്ഥിതം
സ ാകാരം സപരിഖം സവ ം ചാരുേതാരണം
22 കൃഷ്ണശ് ച പരിഘസ് ത ഭാനും ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
ഉദയാസ്തമേയ സേന്ധ്യ േവദയാേനാ മഹദ് ഭയം
ഏകാ സൃഗ് വാശേത േഘാരം തത്പരാഭവ ലക്ഷണം
23 കൃഷ്ണ ീവാശ് ച ശകുനാ കംബമാനാ ഭയാനകാഃ
സന്ധ്യാം അഭിമുഖാ യാന്തി തത്പരാഭവ ലക്ഷണം
24 ാഹ്മണാൻ ഥമം േദ്വഷ്ടി ഗുരൂംശ് ച മധുസൂദന
ഭൃത്യാൻ ഭക്തിമതശ് ചാപി തത്പരാഭവ ലക്ഷണം
25 പൂർവാ ദിഗ് േലാഹിതാകാരാ ശ വർണാ ച ദക്ഷിണാ
ആമപാ തീകാശാ പശ്ചിമാ മധുസൂദന
26 ദീപ്താശ് ച ദിശഃ സർവാ ധാർതരാ സ്യ മാധവ
മഹദ് ഭയം േവദയന്തി തസ്മിന്ന് ഉത്പാതലക്ഷേണ
27 സഹ പാദം ാസാദം സ്വപ്നാേന്ത സ്മ യുധിഷ്ഠിരഃ
അധിേരാഹൻ മയാ ദൃഷ്ടഃ സഹ ാതൃഭിർ അച ത
28 േശ്വേതാഷ്ണീഷാശ് ച ദൃശ്യേന്ത സർേവ േത ശു വാസസഃ
ആസനാനി ച ശു ാണി സർേവഷാം ഉപലക്ഷേയ
29 തവ ചാപി മയാ കൃഷ്ണ സ്വപ്നാേന്ത രുധിരാവിലാ
ആേ ണ പൃഥിവീ ദൃഷ്ടാ പരിക്ഷിപ്താ ജനാർദന
30 അസ്ഥി സഞ്ചയംആരൂഢശ് ചാമിതൗജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സുവർണപാ ്യാം സംഹൃേഷ്ടാ ഭുക്തവാൻ ഘൃതപായസം
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31 യുധിഷ്ഠിേരാ മയാ ദൃേഷ്ടാ സമാേനാ വസുന്ധരാം
ത്വയാ ദത്താം ഇമാം വ്യക്തം േഭാക്ഷ്യേത സ വസുന്ധരാം
32 ഉച്ചം പർവതം ആരൂേഢാ ഭീമകർമാ വൃേകാദരഃ
ഗദാപാണിർ നരവ്യാേ ാ വീക്ഷന്ന് ഇവ മഹീം ഇമാം
33 ക്ഷപയിഷ്യതി നഃ സർവാൻ സ സുവ്യക്തം മഹാരേണ
വിദിതം േമ ഹൃഷീേകശ യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
34 പാ രം ഗമം ആരൂേഢാ ഗാണ്ഡീവീ സധനഞ്ജയഃ
ത്വയാ സാർധം ഹൃഷീേകശ ിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
35 യൂയം സർവാൻ വധിഷ്യധ്വം ത േമ നാസ്തി സംശയഃ
പാർഥിവാൻ സമേര കൃഷ്ണ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാൻ
36 നകുലഃ സഹേദവശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
ശുദ്ധേകയൂര കണ്ഠ ാഃ ശു മാല്യാംബരാവൃതാഃ
37 അധിരൂഢാ നരവ്യാ ാ നരവാഹനം ഉത്തമം
യ ഏേത മഹാമാ ാഃ പാ രച് ഛ വാസസഃ
38 േശ്വേതാഷ്ണീഷാശ് ച ദൃശ്യേന്ത യ ഏവ ജനാർദന
ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു താന്വിജാനീഹി േകശവ
39 അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
രേക്താഷ്ണീഷാശ് ച ദൃശ്യേന്ത സർേവ മാധവ പാർഥിവാഃ
40 ഉ യുക്തം സമാരൂഢൗ ഭീഷ്മേ ാണൗ ജനാർദന
മയാ സാർധം മഹാബാേഹാ ധാർതരാേ ണ ചാഭിേഭാ
41 അഗസ്ത്യശാസ്താം ച ദിശം യാതാഃ സ്മ ജനാർദന
അചിേരൈണവ കാേലന ാപ്സ്യാേമാ യമസാദനം
42 അഹം ചാേന്യ ച രാജാേനാ യച് ച തത് ക്ഷ മണ്ഡലം
ഗാണ്ഡീവാഗ്നിം േവക്ഷ്യാമ ഇതി േമ നാസ്തി സംശയഃ
43 ഉപസ്ഥിത വിനാേശയം നൂനം അദ്യ വസുന്ധരാ
തഥാ ഹി േമ വചഃ കർണ േനാൈപതി ഹൃദയം തവ
44 സർേവഷാം താത ഭൂതാനാം വിനാേശ സമുപസ്ഥിേത
അനേയാ നയസങ്കാേശാ ഹൃദയാൻ നാപസർപതി
45 അപി ത്വാ കൃഷ്ണ പശ്യാമ ജീവേന്താ ഽസ്മാൻ മഹാരണാത്
സമുത്തീർണാ മഹാബാേഹാ വീര ക്ഷയവിനാശനാത്
46 അഥ വാ സംഗമഃ കൃഷ്ണ സ്വർേഗ േനാ ഭവിതാ വം
തേ ദാനീം സേമഷ്യാമഃ പുനഃ സാർധം ത്വയാനഘ
47 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ മാധവം കർണഃ പരിഷ്വജ്യ ച പീഡിതം
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വിസർജിതഃ േകശേവന രേഥാപസ്ഥാദ് അവാതരത്
48 തതഃ സ്വരഥം ആസ്ഥായ ജാംബൂനദവിഭൂഷിതം
സഹാസ്മാഭിർ നിവവൃേത രാേധ്യേയാ ദീനമാനസഃ
49 തതഃ ശീ തരം ായാത് േകശവഃ സഹ സാത്യകിഃ
പുനർ ഉച്ചാരയൻ വാണീം യാഹി യാഹീതി സാരഥിം
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1 [വ്]
അസിദ്ധാനുനേയ കൃേഷ്ണ കുരുഭ്യഃ പാണ്ഡവാൻ ഗേത
അഭിഗമ്യ പൃഥാം ക്ഷത്താ ശൈനഃ േശാചന്ന് ഇവാ വിത്
2 ജാനാസി േമ ജീവപുേ ഭാവം നിത്യം അനു േഹ
േ ാശേതാ ന ച ഗൃഹ്ണീേത വചനം േമ സുേയാധനഃ
3 ഉപപേന്നാ ഹ്യ് അസൗ രാജാ േചദിപാഞ്ചാലേകകൈയഃ
ഭീമാർജുനാഭ്യാം കൃേഷ്ണന യുയുധാന യൈമർ അപി
4 ഉപ േവ്യ നിവിേഷ്ടാ ഽപി ധർമം ഏവ യുധിഷ്ഠിരഃ
കാങ്ക്ഷേതജ്ഞാതിസൗഹാർദാദ് ബലവാൻ ദുർബേലാ യഥാ
5 രാജാ തു ധൃതരാേ ാ ഽയം വേയാവൃേദ്ധാ ന ശാമ്യതി
മത്തഃ പു മേദൈനവ വിധർേമ പഥി വർതേത
6 ജയ ഥസ്യ കർണസ്യ തഥാ ദുഃശാസനസ്യ ച
സൗബലസ്യ ച ദുർബുദ്ധ്യാ മിേഥാ േഭദഃ വർതേത
7 അധർേമണ ഹി ധർമിഷ്ഠം ഹൃതം ൈവ രാജ്യംഈദൃശം
േയഷാം േതഷാം അയം ധർമഃ സാനുബേന്ധാ ഭവിഷ്യതി
8 ിയമാേണ ബലാദ് ധർേമ കുരുഭിഃ േകാ ന സഞ്ജ്വേരത്
അസാമ്നാ േകശേവ യാേത സമുേദ്യാക്ഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
9 തതഃ കുരൂണാം അനേയാ ഭവിതാ വീര നാശനഃ
ചിന്തയൻ ന ലേഭ നി ാം അഹഃസു ച നിശാസു ച
10 ത്വാ തു കുന്തീ തദ് വാക്യം അർഥകാേമന ഭാഷിതം
അനിഷ്ടനന്തീ ദുഃഖാർതാ മനസാ വിമമർശ ഹ
11 ധിഗ് അസ്ത്വ് അർഥം യത്കൃേത ഽയം മഹാഞ്ജ്ഞാതിവേധക്ഷയഃ
വർത്സ്യേത സുഹൃദാം ഹ്യ് ഏഷാം യുേദ്ധ ഽസ്മിൻ ൈവ പരാഭവഃ
12 പാണ്ഡവാശ് േചദിപാഞ്ചാലാ യാദവാശ് ച സമാഗതാഃ
ഭാരൈതർ യദി േയാത്സ്യന്തി കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
13 പേശ്യ േദാഷം വം യുേദ്ധ തഥാ യുേദ്ധ പരാഭവം
അധനസ്യ മൃതം േ േയാ ന ഹിജ്ഞാതിക്ഷേയ ജയഃ
14 പിതാമഹഃ ശാന്തനവആചാര്യശ് ച യുധാം പതിഃ
കർണശ് ച ധാർതരാ ാർഥം വർധയന്തി ഭയം മമ
15 നാചാര്യഃ കാമവാഞ് ശിൈഷ്യർ േ ാേണാ യുേധ്യത ജാതുചിത്
പാണ്ഡേവഷു കഥം ഹാർദം കുര്യാൻ ന ച പിതാമഹഃ
16 അയം ത്വ് ഏേകാ വൃഥാ ദൃഷ്ടിർ ധാർതരാ സ്യ ദുർമേതഃ
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േമാഹാനുവർതീ സതതം പാേപാ േദ്വഷ്ടി ച പാണ്ഡവാൻ
17 മഹത്യ് അനർേഥ നിർബന്ധീ ബലവാംശ് ച വിേശഷതഃ
കർണഃ സദാ പാണ്ഡവാനാം തൻ േമ ദഹതി സാ തം
18 ആശംേസ ത്വ് അദ്യ കർണസ്യ മേനാ ഽഹം പാണ്ഡവാൻ തി
സാദയിതും ആസാദ്യ ദർശയന്തീ യഥാതഥം
19 േതാഷിേതാ ഭവഗാൻ യ ദുർവാസാ േമ വരം ദദൗ
ആഹ്വാനം േദവ സംയുക്തം വസന്ത്യാഃ പിതൃേവശ്മനി
20 സാഹം അന്തഃപുേര രാജ്ഞഃ കുന്തിേഭാജപുര താ
ചിന്തയന്തീ ബഹുവിധം ഹൃദേയന വിദൂയതാ
21 ബലാബലം ച മ ാണാം ാഹ്മണസ്യ ച വാഗ്ബലം
ീഭാവാദ് ബാലഭാവാച് ച നിന്തയന്തീ പുനഃ പുനഃ
22 ധാ ്യാ വി ബ്ധയാ ഗുപ്താ സഖീജനവൃതാ തദാ
േദാഷം പരിഹരന്തീ ച പിതുശ് ചാരി രക്ഷിണീ
23 കഥം നു സുകൃതം േമ സ്യാൻ നാപരാധവതീ കഥം
ഭേവയം ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ാഹ്മണം തം നമസ്യ ച
24 കൗതൂഹലാത് തു തം ലബ്ധ്വാ ബാലിശ്യാദ് ആചരം തദാ
കന്യാ സതീ േദവം അർകം ആസാദയം അഹം തതഃ
25 േയാ ഽസൗ കാനീന ഗർേഭാ േമ പു വത് പരിവർതിതഃ
കസ്മാൻ ന കുര്യാദ് വചനം പഥ്യം ാതൃഹിതം തഥാ
26 ഇതി കുന്തീ വിനിശ്ചിത്യ കാര്യം നിശ്ചിതം ഉത്തമം
കാര്യാർഥം അഭിനിര്യായ യയൗ ഭാഗീരഥീം തി
27 ആത്മജസ്യ തതസ് തസ്യ ഘൃണിനഃ സത്യസംഗിനഃ
ഗംഗാതീേര പൃഥാശൃണ്വദ് ഉപാധ്യയന നിസ്വനം
28 ാങ്മുഖേസ്യാർധ്വ ബാേഹാഃ സാ പര്യതിഷ്ഠത പൃഷ്ഠതഃ
ജപ്യാവസാനം കാര്യാർഥം തീക്ഷന്തീ തപസ്വിനീ
29 അതിഷ്ഠത് സൂര്യതാപാർതാ കർണേസ്യാത്തര വാസസി
കൗരവ്യ പത്നീ വാർേഷ്ണയീ പദ്മമാേലവ ശുഷ്യതീ
30 ആ പൃഷ്ഠതാപാജ് ജപ്ത്വാ സ പരിവൃത്യ യത തഃ
ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീം ഉപാതിഷ്ഠദ് അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
യഥാന്യായം മഹാേതജാ മാനീ ധർമഭൃതാം വരഃ
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രാേധേയാ ഽഹം ആധിരഥിഃ കർണസ് ത്വാം അഭിവാദേയ
ാപ്താ കിമർഥം ബവതീ ഹി കിം കരവാണി േത
2 കൗേന്തയസ് ത്വം ന രാേധേയാ ന തവാധിരഥഃ പിതാ
നാസി സൂത കുേല ജാതഃ കർണ തദ് വിദ്ധി േമ വചഃ
3 കാനീനസ് ത്വം മയാ ജാതഃ പൂർവജഃ കുക്ഷിണാ ധൃതഃ
കുന്തിേഭാജസ്യ ഭവേന പാർഥസ് ത്വം അസി പു ക
4 കാശകർമാ തപേനാ േയാ ഽയം േദേവാ വിേരാചനഃ
അജീജനത് ത്വാം മയ്യ് ഏഷ കർണ ശ ഭൃതാം വരം
5 കുണ്ഡലീ ബദ്ധകവേചാ േദവഗർഭഃ ിയാ വൃതഃ
ജാതസ് ത്വം അസി ദുർധർഷ മയാ പു പിതുർ ഗൃേഹ
6 സ ത്വം ാതൄൻ അസംബുദ്ധ്വാ േമാഹാദ് യദ് ഉപേസവേസ
ധാർതരാ ാൻ ന തദ് യുക്തം ത്വയി പു വിേശഷതഃ
7 ഏവദ് ധർമഫലം പു നരാണാം ധർമനിശ്ചേയ
യത് തുഷ്യന്ത്യ് അസ്യ പിതേരാ മാതാ ചാപ്യ് ഏകദർശിനീ
8 അർജുേനനാർജിതാം പൂർവം ഹൃതാം േലാഭാദ് അസാധുഭിഃ
ആച്ഛിദ്യ ധാർതരാേ േഭ്യാ ഭുങ്ക്ഷ്വ യൗധിഷ്ഠിരീം ിയം
9 അദ്യ പശ്യ കുരവഃ കർണാർജുന സമാഗമം
സൗ ാേ ണ തദ് ആലക്ഷ്യ സംനമന്താം അസാധവഃ
10 കർണാർജുനൗ ൈവ ഭവതാം യഥാ രാമ ജനാർദനൗ
അസാധ്യം കും നു േലാേക സ്യാദ് യുവേയാഃ സഹിതാത്മേനാഃ
11 കർണ േശാഭിഷ്യേസ നൂനം പഞ്ചഭിർ ാതൃഭിർ വൃതഃ
േവൈദഃ പരിവൃേതാ ഹ്മാ യഥാ േവദാംഗപഞ്ചൈമഃ
12 ഉപപേന്നാ ഗുൈണഃ േ േഷ്ഠാ േജ്യഷ്ഠഃ േ േഷ്ഠഷു ബ ഷു
സൂതപുേ തി മാ ശബ്ദഃ പാർഥസ് ത്വം അസി വീര്യവാൻ
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1 [വ്]
തതഃ സൂര്യാൻ നിശ്ചരിതാം കർണഃ ശു ാവ ഭാരതീം
ദുരത്യയാം ണയിനീം പിതൃവദ് ഭാ േരരിതാം
2 സത്യം ആഹ പൃഥാ വാക്യം കർണ മാതൃവചഃ കുരു
േ യസ് േത സ്യാൻ നരവ്യാ സർവം ആചരതസ് തഥാ
3 ഏവം ഉക്തസ്യ മാ ാ ച സ്വയം പി ാ ച ഭാനുനാ
ചചാല ൈനവ കർണസ്യ മതിഃ സത്യധൃേതസ് തദാ
4 ന േത ന ദ്ദേധ വാക്യം ക്ഷ ിേയ ഭാഷിതം ത്വയാ
ധർമദ്വാരം മൈമതത് സ്യാൻ നിേയാഗ കരണം തവ
5 അകേരാൻ മയി യത് പാപം ഭവതീ സുമഹാത്യയം
അവകീർേണാ ഽസ്മി േത േതന തദ് യശഃ കീർതിനാശനം
6 അഹം ചക്ഷ ിേയാ ജാേതാ ന ാപ്തഃ ക്ഷ സത് ിയാം
ത്വത്കൃേത കിം നു പാപീയഃ ശ ഃ കുര്യാൻ മമാഹിതം
7 ിയാ കാേല ത്വ് അനുേ ാശം അകൃത്വാ ത്വം ഇമം മമ
ഹീനസം ാര സമയം അദ്യ മാം സമചൂചുദഃ
8 ന ൈവ മമ ഹിതം പൂർവം മാതൃവച് േചഷ്ടിതം ത്വയാ
സാ മാം സംേബാധയസ്യ് അദ്യ േകവലാത്മ ഹിൈതഷിണീ
9 കൃേഷ്ണന സഹിതാത് േകാ ൈവ ന വ്യേഥത ധനഞ്ജയാത്
േകാ ഽദ്യ ഭീതം ന മാം വിദ്യാത് പാർഥാനാം സമിതിം ഗതം
10 അ ാതാ വിദിതഃ പൂർവം യുദ്ധകാേല കാശിതഃ
പാണ്ഡവാൻ യദി ഗച്ഛാമി കിം മാം ക്ഷ ം വദിഷ്യതി
11 സർവകാൈമഃ സംവിഭക്തഃ പൂജിതശ് ച സദാ ഭൃശം
അഹം ൈവ ധാർതരാ ാണാം കുര്യാം തദ് അഫലം കഥം
12 ഉപനഹ്യ പൈരർ ൈവരം േയ മാം നിത്യം ഉപാസേത
നമ ർവന്തി ച സദാ വസേവാ വാസവം യഥാ
13 മമ ാേണന േയ ശ ഞ് ശക്താഃ തിസമാസിതും
മന്യേന്ത ഽദ്യ കഥം േതഷാം അഹം ഭിന്ദ്യാം മേനാരഥം
14 മയാ േവന സം ാമം തിതീർഷന്തി ദുരത്യയം
അപാേര പാരകാമാ േയ ത്യേജയം താൻ അഹം കഥം
15 അയം ഹി കാലഃ സ ാേപ്താ ധാർതരാേ ാപജീവിനാം
നിർേവഷ്ടവ്യം മയാ ത ാണാൻ അപരിരക്ഷതാ
16 കൃതാർഥാഃ സുഭൃതാ േയ ഹി കൃത്യകാല ഉപസ്ഥിേത
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അനേവക്ഷ്യ കൃതം പാപാ വികുർവന്ത്യ് അനവസ്ഥിതാഃ
17 രാജകിൽബിഷിണാം േതഷാം ഭർതൃപിണ്ഡാപഹാരിണാം
ൈനവായം ന പേരാ േലാേകാ വിദ്യേത പാപകർമണാം
18 ധൃതരാ സ്യ പു ാണാം അർേഥ േയാത്സ്യാമി േത സുൈതഃ
ബലം ച ശക്തിം ചാസ്ഥായ ന ൈവ ത്വയ്യ് അനൃതം വേദ
19 ആനൃശംസ്യം അേഥാ വൃത്തം രക്ഷൻ സത്പുരുേഷാചിതം
അേതാ ഽർഥകരം അപ്യ് ഏതൻ ന കേരാമ്യ് അദ്യ േത വചഃ
20 ന തു േത ഽയം സമാരംേഭാ മയി േമാേഘാ ഭവിഷ്യതി
വധ്യാൻ വിഷഹ്യാൻ സം ാേമ ന ഹനിഷ്യാമി േത സുതാൻ
യുധിഷ്ഠിരം ച ഭീമം ച യമൗ ൈചവാർജുനാദ് ഋേത
21 അർജുേനന സമം യുദ്ധം മമ യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
അർജുനം ഹി നിഹന്ത്യ് ആജൗ സ ാപ്തം സ്യാത് ഫലം മയാ
യശസാ ചാപി യുേജ്യയം നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
22 ന േത ജാതു നശിഷ്യന്തി പു ാഃ പഞ്ച യശസ്വിനി
നിരർജുനാഃ സകർണാ വാ സാർജുനാ വ ഹേത മയി
23 ഇതി കർണവചഃ ത്വാ കുന്തീ ദുഃഖാത് േവപതീ
ഉവാച പു ം ആ ിഷ്യ കർണം ൈധര്യാദ് അകമ്പിതം
24 ഏവം ൈവ ഭാവ്യം ഏേതനക്ഷയം യാസ്യന്തി കൗരവഃ
യഥാ ത്വം ഭാഷേസ കർണൈദവം തു ബലവത്തരം
25 ത്വയാ ചതുർണാം ാതൄണാം അഭയം ശ കർശന
ദത്തം തത് തിജാനീഹി സംഗര തിേമാചനം
26 അനാമയം സ്വസ്തി േചതി പൃഥാേഥാ കർണം അ വീ
താം കർേണാ ഽഭ്യവദത് ീതസ് തതസ് തൗ ജഗ്മതുഃ പൃഥക്
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അധ്യായം 145

1 [വ്]
ആഗമ്യ ഹാസ്തിനപുരാദ് ഉപ വ്യം അരിന്ദമഃ
പാണ്ഡവാനാം യഥാവൃത്തം േകശവഃ സർവം ഉക്തവാൻ
2 സംഭാഷ്യ സുചിരം കാലം മ യിത്വാ പുനഃ പുനഃ
സ്വം ഏവാവസഥം ശൗരിർ വി ാമാർഥം ജഗാമ ഹ
3 വിസൃജ്യ സർവാൻ നൃപതീൻ വിരാട മുഖാംസ് തദാ
പാണ്ഡവാ ാതരഃ പഞ്ച ഭാനാവ് അസ്തം ഗേത സതി
4 സന്ധ്യാം ഉപാസ്യ ധ്യായന്തസ് തം ഏവ ഗതമാനസാഃ
ആനായ്യ കൃഷ്ണം ദാശാർഹം പുനർ മ ം അമ യൻ
5 ത്വയാ നാഗപുരം ഗത്വാ സഭായാം ധൃതരാ ജഃ
കിം ഉക്തഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷ തൻ നഃ ശംസിതും അർഹസി
6 മയാ നാഗപുരം ഗത്വാ സഭായാം ധൃതരാ ജഃ
തഥ്യം പഥ്യം ഹിതം േചാേക്താ ന ച ഗൃഹ്ണാതി ദുർമതിഃ
7 തസ്മിന്ന് ഉത്പഥം ആപേന്ന കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ
കിം ഉക്തവാൻ ഹൃഷീേകശ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ആചാേര്യാ വാ മഹാബാേഹാ ഭാരദ്വാജഃ കിം അ വീത്
8 പിതാ യവീയാൻ അസ്മാകം ക്ഷത്താ ധർമഭൃതാം വരഃ
പു േശാകാഭിസന്തപ്തഃ കിം ആഹ ധൃതരാ ജം
9 കിം ച സർേവ നൃപതയഃ സഭായാം േയ സമാസേത
ഉക്തവേന്താ യഥാതത്ത്വം തദ് ഹി ത്വം ജനാർദന
10 ഉക്തവാൻ ഹി ഭവാൻ സർവം വചനം കുരുമുഖ്യേയാഃ
കാമേലാഭാഭിഭൂതസ്യ മന്ദസ്യ ാജ്ഞമാനിനഃ
11 അ ിയം ഹൃദേയ മഹ്യം തൻ ന തിഷ്ഠതി േകശവ
േതഷാം വാക്യാനി േഗാവിന്ദ േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം വിേഭാ
12 യഥാ ച നാഭിപേദ്യത കാലസ് താത തഥാ കുരു
ഭവാൻ ഹി േനാ ഗതിഃ കൃഷ്ണ ഭവാൻ നാേഥാ ഭവാൻ ഗുരുഃ
13 ശൃണു രാജൻ യഥാ വാക്യം ഉേക്താ രാജാ സുേയാധനഃ
മേധ്യ കുരൂണാം രാേജ സഭായാം തൻ നിേബാധ േമ
14 മയാ ൈവ ാവിേത വാേക്യ ജഹാസ ധൃതരാ ജഃ
അഥ ഭീഷ്മഃ സുസ്ര ദ്ധ ഇദം വചനം അ വീത്
15 ദുേര്യാധന നിേബാേധദം കുലാർേഥ യദ് വീമി േത
തച് ത്വാ രാജശാർദൂല സ്വകുലസ്യ ഹിതം കുരു
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16 മമ താത പിതാ രാജഞ് ശന്തനുർ േലാകവി തഃ
തസ്യാഹം ഏക ഏവാസം പു ഃ പു വതാം വരഃ
17 തസ്യ ബുദ്ധിഃ സമുത്പന്നാ ദ്വിതീയഃ സ്യാത് കഥം സുതഃ
ഏകപു ം അപു ം ൈവ വദന്തി മനീഷിണഃ
18 ന േചാേച്ഛദം കുലം യായാദ് വിസ്തീേര്യത കഥം യശഃ
തസ്യാഹംഈപ്സിതം ബുദ്ധ്വാ കാലീം മാതരം ആവഹം
19 തിജ്ഞാം കുഷ്കരാം കൃത്വാ പിതുർ അർേഥ കുലസ്യ ച
അരാജാ േചാർധ്വേരതാശ് ച യഥാ സുവിദിതം തവ
തീേതാ നിവസാമ്യ് ഏഷ തിജ്ഞാം അനുപാലയൻ
20 തസ്യാം ജേജ്ഞ മഹാബാഹുഃ ീമാൻ കുരുകുേലാദ്വഹഃ
വിചി വീേര്യാ ധർമാത്മാ കനീയാൻ മമ പാർഥിവഃ
21 സ്വര്യാേത ഽഹം പിതരി തം സ്വരാേജ്യ സംന്യേവശയം
വിചി വീര്യം രാജാനം ഭൃേത്യാ ഭൂത്വാ ഹ്യ് അധശ് ചരഃ
22 തസ്യാഹം സദൃശാൻ ദാരാൻ രാേജ സമുദാവഹം
ജിത്വാ പാർഥിവ സംഘാതം അപി േത ബഹുശഃ തം
23 തേതാ രാേമണ സമേര ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ഉപാഗമം
സ ഹി രാമ ഭയാദ് ഏഭിർ നാഗൈരർ വി വാസിതഃ
ദാേരഷ്വ് അതി സക്തശ് ച യക്ഷ്മാണം സമപദ്യത
24 യദാ ത്വ് അരാജേക രാേ ന വവർഷ സുേരശ്വരഃ
തദാഭ്യധാവൻ മാം ഏവ ജാഃ ദ്ഭയപീഡിതാഃ
25 ഉപക്ഷീണാഃ ജാഃ സർവാ രാജാ ഭവ ഭവായ നഃ
ഈതേയാ നുദ ഭ ം േത ശന്തേനാഃ കുലവർധന
26 പീഡ്യേന്ത േത ജാഃ സർവാ വ്യാധിഭിർ ഭൃശദാരുൈണഃ
അൽപാവശിഷ്ടാ ഗാംേഗയ താഃ പരി ാതും അർഹസി
27 വ്യാധീൻ ണുദ്യ വീര ത്വം ജാ ധർേമണ പാലയ
ത്വയി ജീവതി മാ രാ ം വിനാശം ഉപഗച്ഛതു
28 ജാനാം േ ാശതീനാം ൈവ ൈനവാ ഭ്യത േമ മനഃ
തിജ്ഞാം രക്ഷമാണസ്യ സദ്വൃത്തം സ്മരതസ് തഥാ
29 തതഃ പൗരാ മഹാരാജ മാതാ കാലീ ച േമ ശുഭാ
ഭൃത്യാഃ പുേരാഹിതാചാര്യാ ാഹ്മണാശ് ച ബഹു താഃ
മാം ഊചുർ ഭൃശസന്തപ്താ ഭവ രാേജതി സന്തതം
30 തീപ രക്ഷിതം രാ ം ത്വാം ാപ്യ വിനശിഷ്യതി
സ ത്വം അസ്മദ്ധിതാർഥം ൈവ രാജാ ഭവ മഹാമേത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 33 59

31 ഇത്യ് ഉക്തഃ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ ദുഃഖിേതാ ഭൃശം ആതുരഃ
േതേഭ്യാ ന്യേവദയം പു തിജ്ഞാം പിതൃഗൗരവാത്
ഊർധ്വേരതാ ഹ്യ് അരാജാ ച കുലസ്യാർേഥ പുനഃ പുനഃ
32 തേതാ ഽഹം ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ മാതരം സ സാദയം
നാംബ ശന്തനുനാ ജാതഃ കൗരവം വംശം ഉദ്വഹൻ
തിജ്ഞാം വിതഥാം കുര്യാം ഇതി രാജൻ പുനഃ പുനഃ
33 വിേശഷതസ് ത്വദർഥം ച ധുരി മാ മാം നിേയാജയ
അഹം േ ഷ്യശ് ച ദാസശ് ച തവാംബ സുത വത്സേല
34 ഏവം താം അനുനീയാഹം മാതരം ജനം ഏവ ച
അയാചം ാതൃദാേരഷു തദാ വ്യാസം മഹാമുനിം
35 സഹ മാ ാ മഹാരാജ സാദ്യ തം ഋഷിം തദാ
അപത്യാർഥം അയാചം ൈവ സാദം കൃതവാംശ് ച സഃ
ീൻ സപു ാൻ അജനയത് തദാ ഭരതസത്തമ
36 അന്ധഃ കരണ ഹീേനതി ന ൈവ രാജാ പിതാ തവ
രാജാ തു പാ ർ അഭവൻ മഹാത്മാ േലാകവി തഃ
37 സ രാജാ തസ്യ േത പു ാഃ പിതുർ ദായാദ്യ ഹാരിണഃ
മാ താത കലഹം കാർഷീ രാജ്യസ്യാർധം ദീയതാം
38 മയി ജീവതി രാജ്യം കഃ സ ശാേസത് പുമാൻ ഇഹ
മാവമംസ്ഥാ വേചാ മഹ്യം ശമം ഇച്ഛാമി വഃ സദാ
39 ന വിേശേഷാ ഽസ്തി േമ പു ത്വയി േതഷു ച പാർഥിവ
മതം ഏതത് പിതുസ് തുഭ്യം ഗാന്ധാര്യാവിദുരസ്യ ച
40 േ ാതവ്യം യദി വൃദ്ധാനാം മാതിശങ്കീർ വേചാ മമ
നാശയിഷ്യസി മാ സർവം ആത്മാനം പൃഥിവീം തഥാ
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അധ്യായം 146

1 [വാസു]
ഭീേഷ്മേണാേക്ത തേതാ േ ാേണാ ദുേര്യാധനം അഭാഷത
മേധ്യ നൃപാണാം ഭ ം േത വചനം വചനക്ഷമഃ
2 പാതീപഃ ശന്തനുസ് താത കുരസ്യാർേഥ യേഥാത്ഥിതഃ
തഥാ േദവ േതാ ഭീഷ്മഃ കുലസ്യാർേഥസ്ഥിേതാ ഽഭവത്
3 തതഃ പാ ർ നരപതിഃ സത്യസേന്ധാ ജിേത ിയഃ
രാജാ കുരൂണാം ധർമാത്മാ സു തഃ സുസമാഹിതഃ
4 േജ്യഷ്ഠായ രാജ്യം അദദാദ് ധൃതരാ ായ ധീമേത
യവീയസസ് തഥാ ക്ഷ ഃ കുരുവംശവിവർധനഃ
5 തതഃ സിംഹാസേന രാജൻസ്ഥാപയിൈത്വനം അച തം
വനം ജഗാമ കൗരേവ്യാ ഭാര്യാഭ്യാം സഹിേതാ ഽനഘ
6 നീൈചഃസ്ഥിത്വാ തു വിദുര ഉപാേസ്ത സ്മ വിനീതവത്
േ ഷ്യവത് പുരുഷവ്യാേ ാ വാലവ്യജനം ഉത്ക്ഷിപൻ
7 തതഃ സർവാഃ ജാസ് താത ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
അന്വപദ്യന്ത വിധിവദ് യഥാ പാ ം നരാധിപം
8 വിസൃജ്യ ധൃതരാ ായ രാജ്യം സ വിദുരായ ച
ചചാര പൃഥിവീം പാ ഃ സർവാം പരപുരഞ്ജയഃ
9 േകാശസഞ്ജനേന ദാേന ഭൃത്യാനാം ചാന്വേവക്ഷേണ
ഭരേണൈചവ സർവസ്യ വിദുരഃ സത്യസംഗരഃ
10 സന്ധിവി ഹ സംയുേക്താ രാജ്ഞഃ സംവാഹന ിയാഃ
അൈവക്ഷത മഹാേതജാ ഭീഷ്മഃ പരപുരഞ്ജയഃ
11 സിംഹാസനേസ്ഥാ നൃപതിർ ധൃതരാേ ാ മഹാബലഃ
അന്വാസ്യമാനഃ സതതം വിദുേരണ മഹാത്മനാ
12 കഥം തസ്യ കുേല ജാതഃ കുലേഭദം വ്യവസ്യസി
സംഭൂയ ാതൃഭിഃ സാർധം ഭുങ്ക്ഷ്വ േഭാഗാഞ് ജനാധിപ
13 വീമ്യ് അഹം ന കാർപണ്യാൻ നാർഥേഹേതാഃ കഥം ചന
ഭീേഷ്മണ ദത്തം അശ്നാമി ന ത്വയാ രാജസത്തമ
14 നാഹം ത്വേത്താ ഽഭികാങ്ക്ഷിേഷ്യ വൃത്ത പായം ജനാധിപ
യേതാ ഭീഷ്മസ് തേതാ േ ാേണാ യദ് ഭീഷ്മസ് ത്വ് ആഹ തത് കുരു
15 ദീയതാം പാ പുേ േഭ്യാ രാജ്യാർധം അരികർശന
സമം ആചാര്യകം താത തവ േതഷാം ച േമ സദാ
16 അശ്വഥാമാ യഥാ മഹ്യം തഥാ േശ്വതഹേയാ മമ
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ബഹുനാ കിം ലാേപന യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
17 ഏവം ഉേക്ത മഹാരാജ േ ാേണനാമിതേതജസാ
വ്യാജഹാര തേതാ വാക്യം വിദുരഃ സത്യസംഗരഃ
പിതുർ വദനം അന്വീക്ഷ്യ പരിവൃത്യ ച ധർമവിത്
18 േദവ ത നിേബാേധദം വചനം മമ ഭാഷതഃ
നഷ്ടഃ കൗരേവാ വംശസ് ത്വയായം പുനർ ഉ തഃ
19 തൻ േമ വിലപമാനസ്യ വചനം സമുേപക്ഷേസ
േകാ ഽയം ദുേര്യാധേനാ നാമ കുേല ഽസ്മിൻ കുലപാംസനഃ
20 യസ്യ േലാഭാഭിഭൂതസ്യ മതിം സമനുവർതേസ
അനാര്യസ്യാകൃതജ്ഞസ്യ േലാേഭാപഹതേചതസഃ
അതി ാമതി യഃ ശാ ം പിതുർ ധർമാർഥദർശിനഃ
21 ഏേത നശ്യന്തി കുരേവാ ദുേര്യാധനകൃേതന ൈവ
യഥാ േത ന ണേശ്യയുർ മഹാരാജ തഥാ കുരു
22 മാം ൈചവ ധൃതരാ ം ച പൂർവം ഏവ മഹാദ േത
ചി കാര ഇവാേലഖ്യം കൃത്വാ മാ സ്മ വിനാശയ
ജാപതിഃ ജാഃ സൃഷ്ട്വാ യഥാ സംഹരേത തഥാ
23 േനാേപക്ഷസ്വ മഹാബാേഹാ പശ്യമാനഃ കുലക്ഷയം
അഥ േത ഽദ്യ മതിർ നഷ്ടാ വിനാേശ ത പസ്ഥിേത
വനം ഗച്ഛ മയാ സാർധം ധൃതരാേ ണൈചവ ഹ
24 ബദ്ധ്വാ വാ നികൃതി ജ്ഞം ധാർതരാ ം സുദുർമതിം
സാധ്വ് ഇദം രാജ്യം അദ്യാ പാണ്ഡൈവർ അഭിരക്ഷിതം
25 സീദ രാജശാർദൂല വിനാേശാ ദൃശ്യേത മഹാൻ
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച രാജ്ഞാം ചാമിതേതജസാം
26 വിരരാൈമവം ഉക്ത്വാ തു വിദുേരാ ദീനമാനസഃ
ധ്യായമാനഃ സ തദാ നിഃശ്വസംശ് ച പുനഃ പുനഃ
27 തേതാ ഽഥ രാജ്ഞഃ സുബലസ്യ പു ീ; ധർമാർഥയുക്തം കുലനാശ ഭീതാ
ദുേര്യാധനം പാപമതിം നൃശംസം; രാജ്ഞാം സമക്ഷം സുതം ആഹ േകാപാത്
28 േയ പാർഥിവാ രാജസഭാം വിഷ്ടാ; ഹ്മർഷേയാ േയ ച സഭാസേദാ
ഽേന്യ
ശൃണ്വ വക്ഷ്യാമി തവാപരാധം; പാപസ്യ സാമാത്യപരിച്ഛദസ്യ
29 രാജ്യം കുരൂണാം അനുപൂർവ േഭാഗ്യം; മാഗേതാ നഃ കുലധർമ ഏഷഃ
ത്വം പാപബുേദ്ധ ഽതിനൃശംസ കർമൻ; രാജ്യം കുരൂണാം അനയാദ് വിഹംസി
30 രാേജ്യസ്ഥിേതാ ധൃതരാേ ാ മനീഷീ; തസ്യാനുേഗാ വിദുേരാ ദീർഘദർശീ
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ഏതാവ് അതി മ്യ കഥം നൃപത്വം; ദുേര്യാധന ാർഥയേസ ഽദ്യ േമാഹാത്
31 രാജാ ച ക്ഷത്താ ച മഹാനുഭാവൗ; ഭീേഷ്മസ്ഥിേത പരവന്തൗ ഭേവതാം
അയം തു ധർമജ്ഞതയാ മഹാത്മാ; ന രാജ്യകാേമാ നൃപേരാ നദീജഃ
32 രാജ്യം തു പാേണ്ഡാർ ഇദം അ ധൃഷ്യം; തസ്യാദ്യ പു ാഃ ഭവന്തി നാേന്യ
രാജ്യം തദ് ഏതൻ നിഖിലം പാണ്ഡവാനാം; ൈപതാമഹം പു പൗ ാനുഗാമി
33 യദ് ൈവ േത കുരുമുേഖ്യാ മഹാത്മാ; േദവ തഃ സത്യസേന്ധാ മനീഷീ
സർവം തദ് അസ്മാഭിർ അഹത്യ ധർമം; ാഹ്യം സ്വധർമം പരിപാലയദ്ഭിഃ
34 അനുജ്ഞയാ ചാഥ മഹാ തസ്യ; യാൻ നൃേപാ യദ് വിദുരസ് തൈഥവ
കാര്യം ഭേവത് തത് സുഹൃദ്ഭിർ നിയുജ്യ; ധർമം പുര ത്യ സുദീർഘ കാലം
35 ന്യായാഗതം രാജ്യം ഇദം കുരൂണാം; യുധിഷ്ഠിരഃ ശാ ൈവ ധർമപു ഃ
േചാദിേതാ ധൃതരാേ ണ രാജ്ഞാ; പുര തഃ ശാന്തനേവന ൈചവ
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അധ്യായം 147

1 [വാസു]
ഏവം ഉേക്ത തു ഗാന്ധാര്യാ ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
ദുേര്യാധനം ഉവാേചദം നൃപമേധ്യ ജനാധിപ
2 ദുേര്യാധന നിേബാേധദം യദ് വാം വക്ഷ്യാമി പു ക
തഥാ തത് കുരു ഭ ം േത യദ്യ് അസ്തി പിതൃഗൗരവം
3 േസാമഃ ജാപതിഃ പൂർവം കുരൂണാം വംശവർധനഃ
േസാമാദ് ബഭൂവ ഷേഷ്ഠാ ൈവ യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ
4 തസ്യ പു ാ ബഭൂവുശ് ച പഞ്ച രാജർഷിസത്തമാഃ
േതഷാം യദുർ മഹാേതജാ േജ്യഷ്ഠഃ സമഭവത് ഭുഃ
5 പൂരുർ യവീയാംശ് ച തേതാ േയാ ഽസ്മാകം വംശവർധനഃ
ശർമിഷ്ഠായാഃ സ സൂേതാ ദുഹിതുർ വൃഷപർവണഃ
6 യദുശ് ച ഭരതേ ഷ്ഠ േദവ യാന്യാഃ സുേതാ ഽഭവത്
ദൗഹി സ് താത ശു സ്യ കാവ്യസ്യാമിത േതജസഃ
7 യാദവാനാം കുലകേരാ ബലവാൻ വീര്യസംമതഃ
അവേമേന സ തുക്ഷ ം ദർപപൂർണഃ സുമന്ദധീഃ
8 ന ചാതിഷ്ഠത് പിതുഃ ശാേ ബലദർപ വിേമാഹിതഃ
അവേമേന ച പിതരം ാതൄംശ് ചാപ്യ് അപരാജിതഃ
9 പൃഥിവ്യാം ചതുരന്തായാം യദുർ ഏവാഭവദ് ബലീ
വേശ കൃത്വാ സ നൃപതീൻ അവസൻ നാഗസാഹ്വേയ
10 തം പിതാ പരമ േദ്ധാ യയാതിർ നഹുഷാത്മജഃ
ശശാപ പു ം ഗാന്ധാേര രാജ്യാ ച വ്യപേരാപയത്
11 യ ൈചനം അന്വവർതന്ത ാതേരാ ബലദർപിതം
ശശാപ താൻ അപി േദ്ധാ യയാതിസ് തനയാൻ അഥ
12 യവീയാംസം തതഃ പൂരും പു ം സ്വവശവർതിനം
രാേജ്യ നിേവശയാം ആസ വിേധയം നൃപസത്തമഃ
13 ഏവം േജ്യേഷ്ഠാ ഽപ്യ് അേഥാത്സിേക്താ ന രാജ്യം അഭിജായേത
യവീയാംേസാ ഽഭിജായേന്ത രാജ്യം വൃേദ്ധാപേസവയാ
14 തൈഥവ സർവധർമജ്ഞഃ പിതുർ മമ പിതാമഹഃ
തീപഃ പൃഥിവീപാലസ് ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
15 തസ്യ പാർഥിവ സിംഹസ്യ രാജ്യം ധർേമണ ശാസതഃ
യഃ ജജ്ഞിേര പു ാ േദവകൽപാ യശസ്വിനഃ
16 േദവാപിർ അഭവജ് േജ്യേഷ്ഠാ ബാ ീകസ് തദനന്തരം
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തൃതീയഃ ശന്തനുസ് താത ധൃതിമാൻ േമ പിതാമഹഃ
17 േദവാപിസ് തു മഹാേതജാസ് ത്വഗ് േദാഷീ രാജസത്തമഃ
ധാർമികഃ സത്യവാദീ ച പിതുഃ ശു ഷേണ രതഃ
18 പൗരജാനപദാനാം ച സംമതഃ സാധു സത്കൃതഃ
സർേവഷാം ബാലവൃദ്ധാനാം േദവാപിർ ഹൃദയംഗമഃ
19 ാജ്ഞശ് ച സത്യസന്ധശ് ച സർവഭൂതഹിേത രതഃ
വർതമാനഃ പിതുഃ ശാേ ാഹ്മണാനാം തൈഥവ ച
20 ബാ ീകസ്യ ിേയാ ാതാ ശന്തേനാശ് ച മഹാത്മനഃ
സൗ ാ ം ച പരം േതഷാം സഹിതാനാം മഹാത്മനാം
21 അഥ കാലസ്യ പര്യാേയ വൃേദ്ധാ നൃപതിസത്തമഃ
സംഭാരാൻ അഭിേഷകാർഥം കാരയാം ആസ ശാ തഃ
മംഗലാനി ച സർവാണി കാരയാം ആസ ചാഭിഭൂഃ
22 തം ാഹ്മണാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച പൗരജാനപൈദഃ സഹ
സർേവ നിവാരയാം ആസുർ േദവാേപർ അഭിേഷചനം
23 സ തച് ത്വാ തു നൃപതിർ അഭിേഷകനിവാരണം
അ കേണ്ഠാ ഽഭവദ് രാജാ പര്യേശാചത ചാത്മജം
24 ഏവം വദാേന്യാ ധർമജ്ഞഃ സത്യസന്ധശ് ച േസാ ഽഭവത്
ിയഃ ജാനാം അപി സംസ് ത്വഗ് േദാേഷണ ദൂഷിതഃ
25 ഹീനാംഗം പൃഥിവീപാലം നാഭിനന്ദന്തി േദവതാഃ
ഇതി കൃത്വാ നൃപേ ഷ്ഠം ത്യേഷധൻ ദ്വിജർഷഭാഃ
26 തതഃ വ്യഥിതാത്മാസൗ പു േശാകസമന്വിതഃ
മമാര തം മൃതം ദൃട്വാ േദവാപിഃ സം ിേതാ വനം
27 ബാ ീേകാ മാതുലകുേല ത്യക്ത്വാ രാജ്യം വ്യവസ്ഥിതഃ
പിതൃ ാതൄൻ പരിത്യജ്യ ാപ്തവാൻ പുരം ഋദ്ധിമത്
28 ബാ ീേകന ത്വ് അനുജ്ഞാതഃ ശന്തനുർ േലാകവി തഃ
പിതര്യ് ഉപരേത രാജൻ രാജാ രാജ്യം അകാരയത്
29 തൈഥവാഹം മതിമതാ പരിചിേന്ത്യഹ പാ നാ
േജ്യഷ്ഠഃ ംശിേതാ രാജ്യാദ് ധീനാംഗ ഇതി ഭാരത
30 പാ സ് തു രാജ്യം സ ാപ്തഃ കനീയാൻ അപി സൻ നൃപഃ
വിനാേശ തസ്യ പു ാണാം ഇദം രാജ്യം അരിന്ദമ
മയ്യ് അഭാഗിനി രാജ്യായ കഥം ത്വം രാജ്യം ഇച്ഛസി
31 യുധിഷ്ഠിേരാ രാജപുേ ാ മഹാത്മാ; ന്യായാഗതം രാജ്യം ഇദം ച തസ്യ
സ കൗരവസ്യാസ്യ ജനസ്യ ഭർതാ; ശാസിതാ ൈചവ മഹാനുഭാവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 33 65

32 സ സത്യസന്ധഃ സതതാ മത്തഃ; ശാേ സ്ഥിേതാ ബ ജനസ്യ സാധുഃ
ിയഃ ജാനാം സുഹൃദ അനുകമ്പീ; ജിേത ിയഃ സാധു ജനസ്യ ഭർതാ
33 ക്ഷമാ തിതിക്ഷാ ദമ ആർജവം ച; സത്യ തത്വം തം അ മാദഃ
ഭൂതാനുകമ്പാ ഹ്യ് അനുശാസനം ച; യുധിഷ്ഠിേര രാജഗുണാഃ സമസ്താഃ
34 അരാജ പു സ് ത്വം അനാര്യ വൃേത്താ; ലുബ്ധസ് തഥാ ബ ഷു പാപബുദ്ധിഃ
മാഗതം രാജ്യം ഇദം പേരഷാം; ഹർതും കഥം ശക്ഷ്യസി ദുർവിനീതഃ
35 യച്ഛ രാജ്യാർഥം അേപതേമാഹഃ; സവാഹനം ത്വം സപരിച്ഛദം ച
തേതാ ഽവേശഷം തവ ജീവിതസ്യ; സഹാനുജൈസ്യവ ഭേവൻ നേര
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അധ്യായം 148

1 [വാസു]
ഏവം ഉേക്ത തു ഭീേഷ്മണ േ ാേണന വിദുേരണ ച
ഗാന്ധാര്യാ ധൃതരാേ ണ ന ച മേന്ദാ ഽന്വബുധ്യത
2 അവധൂേയാത്ഥിതഃ േദ്ധാ േരാഷാത് സംരക്തേലാചനഃ
അന്വ വന്ത തം പശ്ചാദ് രാജാനസ് ത്യക്തജീവിതാഃ
3 അജ്ഞാപയച് ച രാജ്ഞസ് താൻ പാർഥിവൻ ദുഷ്ടേചതസഃ
യാധ്വം ൈവ കുരുേക്ഷ ം പുേഷ്യാ ഽേദ്യതി പുനഃ പുനഃ
4 തതസ് േത പൃഥിവീപാലാഃ യയുഃ സഹൈസനികാഃ
ഭീഷ്മം േസനാപതിം കൃത്വാ സംഹൃഷ്ടാഃ കാലേചാദിതാഃ
5 അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദൈശകാ ച പാർഥിവാനാം സമാഗതാഃ
താസാം മുഖേതാ ഭീഷ്മസ് താലേകതുർ വ്യേരാചത
യദ് അ യുക്തം ാപ്തം ച തദ് വിധത്സ്വ വിശാം പേത
6 ഉക്തം ഭീേഷ്മണ യദ് വാക്യം േ ാേണന വിദുേരണ ച
ഗാന്ധാര്യാ ധൃതരാേ ണ സമക്ഷം മമ ഭാരത
ഏതത് േത കഥിതം രാജൻ യദ്വൃത്തം കുരുസംസദി
7 സാമ ദാദൗ യുക്തം േമ രാജൻ സൗ ാ ം ഇച്ഛതാ
അേഭദാത് കുരുവംശസ്യ ജാനാം ച വിവൃദ്ധേയ
8 പുനർ േഭദശ് ച േമ യുേക്താ യദാ സാമ ന ഗൃഹ്യേത
കർമാനുകീർതനം ൈചവ േദവ മാനുഷസംഹിതം
9 യദാ നാ ിയേത വാക്യം സാമപൂർവം സുേയാധനഃ
തദാ മയാ സമാനീയ േഭദിതാഃ സർവപാർഥിവാഃ
10 അദ്ഭുതാനി ച േഘാരാണി ദാരുണാനി ച ഭാരത
അമാനുഷാണി കർമാണി ദർശിതാനി ച േമ വിേഭാ
11 ഭർത്സയിത്വാ തു രാജ്ഞസ് താംസ് തൃണീ കൃത്യസുേയാധനം
രാേധ്യയം ഭീഷയിത്വാ ച സൗബലം ച പുനഃ പുനഃ
12 ന നതാം ധാർതരാ ാണാം നിന്ദാം ൈചവ പുനഃ പുനഃ
േഭദയിത്വാ നൃപാൻ സർവാൻ വാഗ്ഭിർ മേ ണ ചാസകൃത്
13 പുനഃ സാമാഭിസംയുക്തം സ ദാനം അഥാ വം
അേഭദാത് കുരുവംശസ്യ കാര്യേയാഗാത് തൈഥവ ച
14 േത ബാലാ ധൃതരാ സ്യ ഭീഷ്മസ്യ വിദുരസ്യ ച
തിേഷ്ഠയുഃ പാണ്ഡവാഃ സർേവ ഹിത്വാ മാനം അധശ് ചരാഃ
15 യച്ഛ ച േത രാജ്യം അനീശാസ് േത ഭവ ച
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യഥാഹ രാജാ ഗാംേഗേയാ വിദുരശ് ച തഥാ തത്
16 സർവം ഭവതു േത രാജ്യം പഞ്ച ാമാൻ വിസർജയ
അവശ്യം ഭരണീയാ ഹി പിതുസ് േത രാജസത്തമ
17 ഏവം ഉക്തസ് തു ദുഷ്ടാത്മാ ൈനവ ഭാവം വ്യമുഞ്ചത
ദണ്ഡം ചതുർഥം പശ്യാമി േതഷു പാേപഷു നാന്യഥാ
18 നിര്യാതാശ് ച വിനാശായ കുരുേക്ഷ ം നരാധിപാഃ
ഏതത് േത കഥിതം സർവം യദ്വൃത്തം കുരുസംസദി
19 ന േത രാജ്യം യച്ഛന്തി വിനാ യുേദ്ധന പാണ്ഡവ
വിനാശേഹതവഃ സർേവ ത പസ്ഥിത മൃത്യവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 33 68

അധ്യായം 149

1 [വ്]
ജനാർദനവചഃ ത്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ാതൄൻ ഉവാച ധർമാത്മാ സമക്ഷം േകശവസ്യ ഹ
2 തം ഭവദ്ഭിർ യദ്വൃത്തം സഭായാം കുരുസംസദി
േകശവസ്യാപി യദ് വാക്യം തത് സർവം അവധാരിതം
3 തസ്മാത് േസനാ വിഭാഗം േമ കുരുധ്വം നരസത്തമാഃ
അക്ഷൗഹിണ്യസ് തു സൈപ്തതാഃ സേമതാ വിജയായ ൈവ
4 താസാം േമ പതയഃ സപ്ത വിഖ്യാതാസ് താൻ നിേബാധത
പദശ് ച വിരാടശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ
5 സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച ഭീമേസനശ് ച വീര്യവാൻ
ഏേത േസനാ േണതാേരാ വീരാഃ സർേവ തനുത്യജഃ
6 സർേവ േവദവിദഃ ശൂരാഃ സർേവ സുചരിത താഃ
ീമേന്താ നീതിമന്തശ് ച സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ

ഇഷ്വ കുശലാശ് ൈചവ തഥാ സർവാ േയാധിനഃ
7 സപ്താനാം അപി േയാ േനതാ േസനാനാം വിഭാഗവിത്
യഃ സേഹത രേണ ഭീഷ്മം ശരാർചിഃ പാവേകാപമം
8 ത്വം താവത് സഹേദവാ ഹി കുരുനന്ദന
സ്വമതം പുരുഷവ്യാ േകാ നഃ േസനാപതിഃ ക്ഷമഃ
9 സംയുക്തഏകദുഃഖശ് ച വീര്യവാംശ് ച മഹീപതിഃ
യം സമാ ിത്യ ധർമജ്ഞം സ്വം അംശം അനുയുഞ്ജ്മേഹ
10 മേത്സ്യാ വിരാേടാ ബലവാൻ കൃതാേ ാ യുദ്ധദുർമദഃ
സഹിഷ്യതി സം ാേമ ഭീഷ്മം താംശ് ച മഹാരഥാൻ
11 തേഥാേക്ത സഹേദേവന വാേക്യ വാക്യവിശാരദഃ
നകുേലാ ഽനന്തരം തസ്മാദ് ഇദം വചനം ആദേദ
12 വയസാ ശാ േതാ ൈധര്യാത് കുേലനാഭിജേനന ച
ീമാൻ കുലാന്വിതഃ ീമാൻ സർവശാ വിശാരദഃ

13 േവദ ചാ ം ഭരദ്വാജാദ് ദുർധർഷഃ സത്യസംഗരഃ
േയാ നിത്യം ർധേത േ ാണം ഭീഷ്മം ൈചവ മഹാബലം
14 ാഘ്യഃ പാർഥിവ സംഘസ്യ മുേഖ വാഹിനീപതിഃ
പു പൗൈ ഃ പരിവൃതഃ ശതശാഖ ഇവ മഃ
15 യസ് തതാപ തേപാ േഘാരം സദാരഃ പൃഥിവീപതിഃ
േരാഷാദ് േ ാണ വിനാശായ വീരഃ സമിതിേശാഭനഃ
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16 പിേതവാസ്മാൻ സമാധേത്ത യഃ സദാ പാർഥിവർഷഭഃ
ശ്വശുേരാ പേദാ ഽസ്മാകം േസനാം അേ കർഷതു
17 സ േ ാണ ഭീഷ്മാവ് ആയാന്തൗ സേഹദ് ഇതി മതിർ മമ
സ ഹി ദിവ്യാ വിദ് രാജാ സഖാ ചാംഗിരേസാ നൃപഃ
18 മാ ീ സുതാഭ്യാം ഉേക്ത തു സ്വമേത കുരുനന്ദനഃ
വാസവിർ വാസവ സമഃ സവ്യസാച്യ് അ വീദ് വചഃ
19 േയാ ഽയം തപഃ ഭാേവന ഋഷിസേന്താഷേണന ച
ദിവ്യഃ പുരുഷ ഉത്പേന്നാ ജ്വാലാ വർേണാ മഹാബലഃ
20 ധനുഷ്മാൻ കവചീ ഖംഗീ രഥം ആരുഹ്യ ദംശിതഃ
ദിൈവ്യർ ഹയവൈരർ യുക്തം അഗ്നികുണ്ഡാത് സമുത്ഥിതഃ
21 ഗർഹന്ന് ഇവ മഹാേമേഘാ രഥേഘാേഷണ വീര്യവാൻ
സിംഹസംഹനേനാ വീരഃ സിംഹവി ാന്ത വി മഃ
22 സിംേഹാരേ ാ മഹാബാഹുഃ സിംഹവക്ഷാ മഹാവലഃ
സിംഹ ഗർജേനാ വീരഃ സിംഹ േന്ധാ മഹാദ തിഃ
23 സു ഃ സുദം ഃ സുഹനുഃ സുബാഹു സുമുേഖാ ഽകൃശഃ
സുജ ഃ സുവിശാലാക്ഷഃ സുപാദഃ സു തിഷ്ഠിതഃ
24 അേഭദ്യഃ സർവശ ാണാം ഭിന്ന ഇവ വാരണഃ
ജേജ്ഞ േ ാണ വിനാശായ സത്യവാദീ ജിേത ിയഃ
25 ധൃഷ്ടദ മ്നം അഹം മേന്യ സേഹദ് ഭീഷ്മസ്യ സായകാൻ
വ ാശനിസമ ർശാൻ ദീപ്താസ്യാൻ ഉരഗാൻ ഇവ
26 യമദൂത സമാൻ േവേഗ നിപാേത പാവേകാപമാൻ
രാേമണാജൗ വിഷഹിതാൻ വ നിേഷ്പഷ ദാരുണാൻ
27 പുരുഷം തം ന പശ്യാമി യഃ സേഹത മഹാ തം
ധൃഷ്ടദ മ്നം ഋേത രാജന്ന് ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
28 ക്ഷി ഹസ്തശ് ചി േയാധീ മതഃ േസനാപതിർ മമ
അേഭദ്യകവചഃ ീമാൻ മാതംഗ ഇവ യൂഥപഃ
29 വധാർഥം യഃ സമുത്പന്നഃ ശിഖണ്ഡീ പദാത്മജഃ
വദന്തി സിദ്ധാ രാേജ ഋഷയശ് ച സമാഗതാഃ
30 യസ്യ സം ാമമേധ്യഷു ദിവ്യം അ ം വികുർവതഃ
രൂപം ക്ഷ്യന്തി പുരുഷാ രാമേസ്യവ മഹാത്മനഃ
31 ന തം യുേദ്ധഷു പശ്യാമി േയാ വിഭിന്ദ്യാച് ഛിഖണ്ഡിനം
ശേ ണ സമേര രാജൻ സംനദ്ധം സ്യന്ദേനസ്ഥിതം
32 ൈദ്വരേഥ വിഷേഹൻ നാേന്യാ ഭീഷ്മം രാജൻ മഹാ തം
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ശിഖണ്ഡിനം ഋേത വീരം സ േമ േസനാപതിർ മതഃ
33 സർവസ്യ ജഗതസ് താത സാരാസാരം ബലാബലം
സർവം ജാനാതി ധർമാത്മാ ഗതം ഏഷ്യച് ച േകശവഃ
34 യം ആഹ കൃേഷ്ണാ ദാശാർഹഃ േസാ ഽ േനാ വാഹിനീപതിഃ
കൃതാേ ാ ഹ്യ് അകൃതാേ ാ വാ വൃേദ്ധാ വാ യദി വാ യുവാ
35 ഏഷ േനാ വിജേയ മൂലം ഏഷ താത വിപര്യേയ
അ ാണാശ് ച രാജ്യം ച ഭാവാഭാവൗ സുഖാസുേഖ
36 ഏഷ ധാതാ വിധാതാ ച സിദ്ധിർ അ തിഷ്ഠിതാ
യം ആഹ കൃേഷ്ണാ ദാശാർഹഃ സ നഃ േസനാപതിഃ ക്ഷമഃ
വീതു വദതാം േ േഷ്ഠാ നിശാ സമതിവർതേത

37 തതഃ േസനാപതിം കൃത്വാ കൃഷ്ണസ്യ വശവർതിനം
രാ ിേശേഷ വ്യതി ാേന്ത യാസ്യാേമാ രണാജിരം
അധിവാസിത ശ ാശ് ച കൃതകൗതുക മംഗലാഃ
38 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
അ വീത് പുണ്ഡരീകാേക്ഷാ ധനഞ്ജയം അേവക്ഷ്യ ഹ
39 മമാപ്യ് ഏേത മഹാരാജ ഭവദ്ഭിർ യ ഉദാഹൃതാഃ
േനതാരസ് തവ േസനായാഃ ശൂരാ വി ാന്തേയാധിനഃ
സർവ ഏേത സമർഥാ ഹി തവ ശ ൻ മർദിതും
40 ഇ സ്യാപി ഭയം ഹ്യ് ഏേത ജനേയയുർ മഹാഹേവ
കിം പുനർ ധാർതരാ ാണാം ലുബ്ധാനാം പാപേചതസാം
41 മഹാപി ഹി മഹാബാേഹാ ത്വത് ിയാർഥം അരിന്ദമ
കൃേതാ യേത്നാ മഹാംസ് ത ശമഃ സ്യാദ് ഇതി ഭാരത
ധർമസ്യ ഗതം ആനൃണ്യം ന സ്മ വാച്യാ വിവക്ഷതാം
42 കൃതാർഥം മന്യേത ബാലഃ േസാ ഽഽത്മാനം അവിചക്ഷണഃ
ധാർതരാേ ാ ബലസ്ഥം ച മന്യേത ഽഽത്മാനം ആതുരഃ
43 യുജ്യതാം വാഹിനീ സാധു വധസാധ്യാ ഹി േത മതാഃ
ന ധാർതരാ ാഃ ശക്ഷ്യന്തിസ്ഥാതും ദൃഷ്ട്വാ ധനഞ്ജയം
44 ഭീമേസനം ച സ്ര ദ്ധം യമൗ ചാപി യേമാപമൗ
യുയുധാന ദ്വിതീയം ച ധൃഷ്ടദ മ്നം അമർഷണം
45 അഭിമന ം ൗപേദയാൻ വിരാട പദാവ് അപി
അക്ഷൗഹിണീപതീംശ് ചാന്യാൻ നേര ാൻ ദൃഢവി മാൻ
46 സാരവദ് ബലം അസ്മാകം ദു ധർഷം ദുരാസദം
ധാർതരാ ബലം സംേഖ്യ വധിഷ്യതി ന സംശയഃ
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47 ഏവം ഉേക്ത തു േകേഷ്ണന സ ഹൃഷ്യൻ നേരാത്തമാഃ
േതഷാം ഹൃഷ്ടമനസാം നാദഃ സമഭവൻ മഹാൻ
48 േയാഗ ഇത്യ് അഥ ൈസന്യാനാം ത്വരതാം സ ധാവതാം
ഹയവാരണശബ്ദശ് ച േനമിേഘാഷശ് ച സർവശഃ
ശംഖദു ഭിനിർേഘാഷസ് തുമുലഃ സർവേതാ ഽഭവത്
49 യാസ്യതാം പാണ്ഡവാനാം സൈസന്യാനാം സമന്തതഃ
ഗംേഗവ പൂർണാ ദുർധർഷാ സമദൃശ്യത വാഹിനീ
50 അ ാനീേക ഭീമേസേനാ മാ ീപു ൗ ച ദംശിതൗ
സൗഭേ ാ ൗപേദയാശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
ഭ കാശ് ച പാഞ്ചാലാ ഭീമേസനമുഖാ യയുഃ
51 തതഃ ശബ്ദഃ സമഭവത് സമു േസ്യവ പർവണി
ഹൃഷ്ടാനാം സ യാതാനാം േഘാേഷാ ദിവം ഇവാ ശത്
52 ഹൃഷ്ടാ ദംശിതാ േയാധാഃ പരാനീക വിദാരണാഃ
േതഷാം മേധ്യ യയൗ രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
53 ശകടാപണ േവശാശ് ച യാനയുഗ്യം ച സർവശഃ
േകാശയ ായുധം ൈചവ േയ ച ൈവദ്യാശ് ചികിത്സകാഃ
54 ഫൽഗു യച് ച ബലം കിം ചിത് തൈഥവ കൃശ ദുർബലം
തത് സംഗൃഹ്യ യയൗ രാജാ യ ചാപി പരിചാരകാഃ
55 ഉപ േവ്യ തു പാഞ്ചാലീ ൗപദീ സത്യവാദിനീ
സഹ ീഭിർ നിവവൃേത ദാസീദാസ സമാവൃതാ
56 കൃത്വാ മൂല തീകാരാൻ ഗുൽൈമഃസ്ഥാവരജംഗൈമഃ
ന്ധാവാേരണ മഹതാ യയുഃ പാ നന്ദനാഃ
57 ദദേതാ ഗാം ഹിരണ്യം ച ാഹ്മൈണർ അഭിസംവൃതാഃ
യമാനാ യയൂ രാജൻ രൈഥർ മണിവിഭൂഷിൈതഃ
58 േകകയാ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച പു ഃ കാശ്യസ്യ ചാഭിഭൂഃ
േ ണിമാൻ വസു ദാനശ് ച ശിഖണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
59 ഹൃഷ്ടാസ് തുഷ്ടാഃ കവചിനഃ സശ ാഃ സമല താഃ
രാജാനം അന്വയുഃ സർേവ പരിവാര്യ യുധിഷ്ഠിരം
60 ജഘനാർേധ വിരാടശ് ച യജ്ഞേസനശ് ച േസാമകിഃ
സുധർമാ കുന്തിേഭാജശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ചാത്മജാഃ
61 രഥായുതാനി ചത്വാരി ഹയാഃ പഞ്ച ഗുണാസ് തതഃ
പത്തിൈസന്യം ദശഗുണം സാദിനാം അയുതാനി ഷട്
62 അനാധൃഷ്ടിശ് േചകിതാനശ് േചദിരാേജാ ഽഥ സാത്യകിഃ
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പരിവാര്യ യയുഃ സർേവ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
63 ആസാദ്യ തു കുരുേക്ഷ ം വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ
പാണ്ഡവാഃ സമദൃശ്യന്ത നർദേന്താ വൃഷഭാ ഇവ
64 േത ഽവഗാഹ്യ കുരുേക്ഷ ം ശംഖാൻ ദ ർ അരിന്ദമാഃ
തൈഥവ ദധ്മതുഃ ശംഖൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
65 പാഞ്ചജന്യസ്യ നിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
നിശമ്യ സർവൈസന്യാനി സമഹൃഷ്യന്ത സർവശഃ
66 ശംഖദു ഭിസംസൃഷ്ടഃ സിംഹനാദസ് തരസ്വിനാം
പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച സാഗരാംശ് ചാന്വനാദയത്
67 തേദാ േദേശ സേമ സ്നിഗ്േധ ഭൂതയവേസന്ധേന
നിേവശയാം ആസ തദാ േസനാം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
68 പരിഹൃത്യ ശ്മശാനാനി േദവതായതനാനി ച
ആ മാംശ് ച മഹർഷീണാം തീർഥാന്യ് ആയതനാനി ച
69 മധുരാനൂഷേര േദേശ ശിേവ പുേണ്യ മഹീപതിഃ
നിേവശം കാരയാം ആസ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
70 തതശ് ച പുനർ ഉത്ഥായ സുഖീ വി ാന്ത വാഹനഃ
യയൗ പൃഥിവീപാൈലർ വൃതഃ ശതസഹ ശഃ
71 വി ാവ്യ ശതേശാ ഗുൽമാൻ ധാർതരാ സ്യ ൈസനികാൻ
പര്യ ാമത് സമന്താച് ച പാർേഥന സഹ േകശവഃ
72 ശിബിരം മാപയാം ആസ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
സാത്യകിശ് ച രേഥാദാേരാ യുയുധാനഃ താപവാൻ
73 ആസാദ്യ സരിതം പുണ്യാം കുരുേക്ഷേ ഹിരണ്വതീം
സൂപതീർഥാം ശുചി ജലാം ശർകരാ പങ്കവർജിതാം
74 ഖാനയാം ആസ പരിഖാം േകശവസ് ത ഭാരത
ഗുപ്ത്യർഥം അപി ചാദിശ്യ ബലം ത ന്യേവശയത്
75 വിധിർ യഃ ശിബിരസ്യാസീത് പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
തദ് വിധാനി നേര ാണാം കാരയാം ആസ േകശവഃ
76 ഭൂതജലകാഷ്ഠാനി ദുരാധർഷതരാണി ച
ഭക്ഷ്യേഭാേജ്യാപപന്നാനി ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
77 ശിബിരാണി മഹാർഹാണി രാജ്ഞാം ത പൃഥക് പൃഥക്
വിമാനാനീവ രാേജ നിവിഷ്ടാനി മഹീതേല
78 ത ാസഞ് ശിൽപിനഃ ാജ്ഞാഃ ശതേശാ ദത്തേവതനാഃ
സർവ് ഔപകരൈണർ യുക്താ ൈവദ്യാശ് ച സുവിശാരദാഃ
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79 ജ്യാ ധനുർവർമ ശ ാണാം തൈഥവ മധുസർപിേഷാഃ
സസർജ രസപാംസൂനാം രാശയഃ പർവേതാപമാഃ
80 ബഹൂദകം സുയവസം തുഷാംഗാര സമന്വിതം
ശിബിേര ശിബിേര രാജാ സഞ്ചകാര യുധിഷ്ഠിരഃ
81 മഹായ ാണി നാരാചാസ് േതാമരർഷ്ടി പരശ്വധാഃ
ധനൂംഷി കവചാദീനി ഹൃദ്യ് അഭൂവൻ നൃണാം തദാ
82 ഗജാഃ കങ്കട സംനാഹാ േലാഹവർേമാത്തരച് ഛദാഃ
അദൃശ്യംസ് ത ഗിര്യാഭാഃ സഹ ശതേയാധിനഃ
83 നിവിഷ്ടാൻ പാണ്ഡവാംസ് ത ജ്ഞാത്വാ മി ാണി ഭാരത
അഭിസ ർ യേഥാേദ്ദശം സബലാഃ സഹവാഹനാഃ
84 ചരിത ഹ്മ ചര്യാസ് േത േസാമപാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
ജയായ പാ പു ാണാം സമാജ ർ മഹീക്ഷിതഃ
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അധ്യായം 150

1 [ജ്]
യുധിഷ്ഠിരം സഹാനീകം ഉപയാന്തം യുയുത്സയാ
സംനിവിഷ്ടം കുരുേക്ഷ ം വാസുേദേവന പാലിതം
2 വിരാട പദാഭ്യാം ച സപു ാഭ്യാം സമന്വിതം
േകകൈയർ വൃഷ്ണിഭിശ് ൈചവ പാർഥിൈവഃ ശതേശാ വൃതം
3 മേഹ ം ഇവ ചാദിൈത്യർ അഭിഗുപ്തം മഹാരൈഥഃ
ത്വാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ കിം കാര്യം ത്യപദ്യത

4 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ ഹം േ ാതും വിസ്തേരണ തേപാധന
സം േമ തുമുേല തസ്മിൻ യദാസീത് കുരുജാംഗേല
5 വ്യഥേയയുർ ഹി േദവാനാം േസനാം അപി സമാഗേമ
പാണ്ഡവാ വാസുേദവശ് ച വിരാട പദൗ തഥാ
6 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
യുയുധാനശ് ച വി ാേന്താ േദൈവർ അപി ദുരാസദഃ
7 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും വിസ്തേരണ തേപാധന
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച യദ് യദ് ആസീദ് വിേചഷ്ടിതം
8 തിയാേത തു ദാശാർേഹ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
കർണം ദുഃശാസനം ൈചവ ശകുനിം ചാ വീദ് ഇദം
9 അകൃേതൈനവ കാേര്യണ ഗതഃ പാർഥാൻ അേധാക്ഷജഃ
സ ഏനാൻ മന നാവിേഷ്ടാ വം വക്ഷ്യത്യ് അസംശയം
10 ഇേഷ്ടാ ഹി വാസുേദവസ്യ പാണ്ഡൈവർ മമ വി ഹഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ ദാശാർഹസ്യ മേതസ്ഥിതൗ
11 അജാതശ ർ അപ്യ് അദ്യ ഭീമാർജുനവശാനുഗഃ
നികൃതശ് ച മയാ പൂർവം സഹസർൈവഃ സേഹാദൈരഃ
12 വിരാട പദൗ ൈചവ കൃതൈവരൗ മയാ സഹ
തൗ ച േസനാ േണതാരൗ വാസുേദവ വശാനുഗൗ
13 ഭവിതാ വി ഹഃ േസാ ഽയം തുമുേലാ േലാമഹർഷണഃ
തസ്മാത് സാം ാമികം സർവം കാരയധ്വം അത ിതാഃ
14 ശിബിരാണി കുരുേക്ഷേ ിയന്താം വസുധാധിപാഃ
സുപര്യാപ്താവകാശാനി ദുരാേദയാനി ശ ഭിഃ
15 ആസന്ന ജലകാണ്ഠാനി ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
അേച്ഛദ്യാഹാര മാർഗാണി രേത്നാച്ചയ ചിതാനി ച
വിവിധായുധപൂർണാനി പതാകാധ്വജവന്തി ച
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16 സമാശ് ച േതഷാം പന്ഥാനഃ ിയന്താം നഗരാദ് ബഹിഃ
യാണം ഘുഷ്യതാം അദ്യ േശ്വാഭൂത ഇതി മാചിരം
17 േത തേഥതി തിജ്ഞായ േശ്വാഭൂേത ച ിേര തഥാ
ഹൃഷ്ടരൂപാ മഹാത്മാേനാ വിനാശായ മഹീക്ഷിതാം
18 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ തച് ത്വാ രാജശാസനം
ആസേനേഭ്യാ മഹാർേഹഭ്യ ഉദതിഷ്ഠന്ന് അമർഷിതാഃ
19 ബാഹൂൻ പരിഘസങ്കാശാൻ സംസ്ക്പൃശന്തഃ ശൈനഃ ശൈനഃ
കാഞ്ചനാംഗദദീപ്താംശ് ച ചന്ദനാഗരുഭൂഷിതാൻ
20 ഉഷ്ണീഷാണി നിയച്ഛന്ന്തഃ പുണ്ഡരീകനിൈഭഃ കൈരഃ
അന്തരീേയാത്തരീയാണി ഭൂഷണാനി ച സർവശഃ
21 േത രഥാൻ രഥിനഃ േ ഷ്ഠാ ഹയാംശ് ച ഹയേകാവിദാഃ
സജ്ജയന്തി സ്മ നാഗാംശ് ച നാഗശിക്ഷാസു നിഷ്ഠിതാഃ
22 അഥ വർമാണി ചി ാണി കാഞ്ചനാനി ബഹൂനി ച
വിവിധാനി ച ശ ാണി ച ഃ സജ്ജാനി സർവശഃ
23 പദാതയശ് ച പുരുഷാഃ ശ ാണി വിവിധാനി ച
ഉപജ ഃ ശരീേരഷു േഹമചി ാണ്യ് അേനകശഃ
24 തദ് ഉത്സവ ഇേവാദ ം സ ഹൃഷ്ടനരാവൃതം
നഗരം ധാർതരാ സ്യ ഭാരതാസീത് സമാകുലം
25 ജനൗഘസലിലാവർേതാ രഥനാഗാശ്വമീനവാൻ
ശംഖദു ഭിനിർേഘാഷഃ േകാശസഞ്ചയ രത്നവാൻ
26 ചി ാഭരണ വർേമാർമിഃ ശ നിർമല േഫനവാൻ
ാസാദമാലാ ിവൃേതാ രഥ്യാപണ മഹാ ദഃ
27 േയാധചേ ാദേയാദ്ഭൂതഃ കുരുരാജമഹാർണവഃ
അദൃശ്യത തദാ രാജംശ് ചേ ാദയ ഇവാർണവഃ

https://thalilakkam.in/




