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11 ീപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
ഹേത ദുേര്യാധേന ൈചവ ഹേത ൈസേന്യ ച സർവശഃ
ധൃതരാേ ാ മഹാരാജഃ ത്വാ കിം അകേരാൻ മുേന
2 തൈഥവ കൗരേവാ രാജാ ധർമപുേ ാ മഹാമനാഃ
കൃപ ഭൃതയശ് ൈചവ കിം അകുർവത േത യഃ
3 അശ്വത്ഥാമ്നഃ തം കർമ ശാപശ് ചാേന്യാന്യ കാരിതഃ
വൃത്താന്തം ഉത്തരം ഹി യദ് അഭാഷത സഞ്ജയഃ
4 [വ്]
ഹേത പു ശേത ദീനം ഛിന്നശാഖം ഇവ മം
പു േശാകാഭിസന്തപ്തം ധൃതരാ ം മഹീപതിം
5 ധ്യാനമൂകത്വം ആപന്നം ചിന്തയാ സമഭി തം
അഭിഗമ്യ മഹാ ാജ്ഞഃ സഞ്ജേയാ വാക്യം അ വീത്
6 കിം േശാചസി മഹാരാജ നാസ്തി േശാേക സഹായതാ
അക്ഷൗഹിേണ്യാ ഹതാശ് ചാഷ്ടൗ ദശ ൈചവ വിശാം പേത
നിർജേനയം വസുമതീ ശൂന്യാ സ തി േകവലാ
7 നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗമ്യ നാനാേദശ്യാ നരാധിപാഃ
സഹിതാസ് തവ പുേ ണ സർേവ ൈവ നിധനം ഗതാഃ
8 പിതൄണാം പു പൗ ാണാം ജ്ഞാതീനാം സുഹൃദാം തഥാ
ഗുരൂണാം ചാനുപൂർേവ്യണ േ തകാര്യാണി കാരയ
9 [വ്]
തച് ത്വാ കരുണം വാക്യം പു പൗ വധാർദിതഃ
പപാത ഭുവി ദുർധർേഷാ വാതാഹത ഇവ മഃ
10 [ധൃ]
ഹതപുേ ാ ഹതാമാേത്യാ ഹതസർവസുഹൃജ് ജനഃ
ദുഃഖം നൂനം ഭവിഷ്യാമി വിചരൻ പൃഥിവീം ഇമാം
11 കിം നു ബ വിഹീനസ്യ ജീവിേതന മമാദ്യ ൈവ
ലൂനപക്ഷസ്യ ഇവ േമ ജരാ ജീർണസ്യ പക്ഷിണഃ
12 ഹൃതരാേജ്യാ ഹതസുഹൃദ് ധതച ശ് ച ൈവ തഥാ
ന ാജിേഷ്യ മഹാ ാജ്ഞ ക്ഷീണരശ്മിർ ഇവാംശുമാൻ
13 ന കൃതം സുഹൃേദാ വാക്യം ജാമദഗ്ന്യസ്യ ജൽപതഃ
നാരദസ്യ ച േദവർേഷഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായനസ്യ ച



മഹാഭാരതം 48 5

14 സഭാമേധ്യ തു കൃേഷ്ണന യച് േ േയാ ഽഭിഹിതം മമ
അലം ൈവേരണ േത രാജൻ പു ഃ സംഗൃഹ്യതാം ഇതി
15 തച് ച വാക്യം അകൃത്വാഹം ഭൃശം തപ്യാമി ദുർമതിഃ
ന ഹി േ ാതാസ്മി ഭീഷ്മസ്യ ധർമയുക്തം ഭാഷിതം
16 ദുേര്യാധനസ്യ ച തഥാ വൃഷഭേസ്യവ നർദതഃ
ദുഃശാസന വധം ത്വാ കർണസ്യ ച വിപര്യയം
േ ാണ സൂേര്യാപരാഗം ച ഹൃദയം േമ വിദീര്യേത
17 ന സ്മരാമ്യ് ആത്മനഃ കിം ചിത് പുരാ സഞ്ജയ ദു തം
യേസ്യദം ഫലം അേദ്യഹ മയാ മൂേഢന ഭുജ്യേത
18 നൂനം ഹ്യ് അപകൃതം കിം ചിൻ മയാ പൂർേവഷു ജന്മസു
േയന മാം ദുഃഖഭാേഗഷു ധാതാ കർമസു യുക്തവാൻ
19 പരിണാമശ് ച വയസഃ സർവബ ക്ഷയശ് ച േമ
സുഹൃൻ മി വിനാശശ് ച ൈദവേയാഗാദ് ഉപാഗതഃ
േകാ ഽേന്യാ ഽസ്തി ദുഃഖിതതേരാ മയാ േലാേക പുമാൻ ഇഹ
20 തൻ മാം അൈദ്യവ പശ്യ പാണ്ഡവാഃ സംശിത തം
വിവൃതം ഹ്മേലാകസ്യ ദീർഘം അധ്വാനം ആസ്ഥിതം
21 [വ്]
തസ്യ ലാലപ്യമാനസ്യ ബഹു േശാകം വിചിന്വതഃ
േശാകാപഹം നേര സ്യ സഞ്ജേയാ വാക്യം അ വീത്
22 േശാകം രാജൻ വ്യപനുദ താസ് േത േവദ നിശ്ചയാഃ
ശാ ാഗമാശ് ച വിവിധാ വൃേദ്ധേഭ്യാ നൃപസത്തമ
സൃഞ്ജേയ പു േശാകാർേത യദ് ഊചുർ മുനയഃ പുരാ
23 തഥാ യൗവനജം ദർപം ആസ്ഥിേത േത സുേത നൃപ
ന ത്വയാ സുഹൃദാം വാക്യം വതാം അവധാരിതം
സ്വാർഥശ് ച ന കൃതഃ കശ് ചിൽ ലുേബ്ധന ഫലഗൃദ്ധിനാ
24 തവ ദുഃശാസേനാ മ ീ രാേധയശ് ച ദുരാത്മവാൻ
ശകുനിശ് ൈചവ ദുഷ്ടാത്മാ ചി േസനശ് ച ദുർമതിഃ
ശല്യശ് ച േയന ൈവ സർവം ശല്യ ഭൂതം കൃതം ജഗത്
25 കുരുവൃദ്ധസ്യ ഭീഷ്മസ്യ ഗാന്ധാര്യാ വിദുരസ്യ ച
ന കൃതം വചനം േതന തവ പുേ ണ ഭാരത
26 ന ധർമഃ സത്കൃതഃ കശ് ചിൻ നിത്യം യുദ്ധം ഇതി വൻ
ക്ഷപിതാഃ ക്ഷ ിയാഃ സർേവ ശ ണാം വർധിതം യശഃ
27 മധ്യേസ്ഥാ ഹി ത്വം അപ്യ് ആസീർ ന ക്ഷമം കിം ചിദ് ഉക്തവാൻ
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ധൂർ ധേരണ ത്വയാ ഭാരസ് തുലയാ ന സമം ധൃതഃ
28 ആദാവ് ഏവ മനുേഷ്യണ വർതിതവ്യം യഥാ ക്ഷമം
യഥാ നാതീതം അർഥം ൈവ പശ്ചാത് താേപന യുജ്യേത
29 പു ഗൃദ്ധ്യാ ത്വയാ രാജൻ ിയം തസ്യ ചികീർഷതാ
പശ്ചാത് താപം ഇദം ാപ്തം ന ത്വം േശാചിതും അർഹസി
30 മധു യഃ േകവലം ദൃഷ്ട്വാ പാതം നാനുപശ്യതി
സ േഷ്ടാ മധു േലാേഭന േശാചത്യ് ഏവ യഥാ ഭവാൻ
31 അർഥാൻ ന േശാചൻ ാേപ്നാതി ന േശാചൻ വിന്ദേത സുഖം
ന േശാചഞ് ിയം ആേപ്നാതി ന േശാചൻ വിന്ദേത പരം
32 സ്വയം ഉത്പാദയിത്വാഗ്നിം വേ ണ പരിേവഷ്ടേയത്
ദഹ്യമാേനാ മനസ്താപം ഭജേത ന സ പണ്ഡിതഃ
33 ത്വൈയവ സ സുേതനായം വാക്യവായുസമീരിതഃ
േലാഭാേജ്യന ച സംസിേക്താ ജ്വലിതഃ പാർഥ പാവകഃ
34 തസ്മിൻ സമിേദ്ധ പതിതാഃ ശലഭാ ഇവ േത സുതാഃ
താൻ േകശവാർചിർ നിർദഗ്ധാൻ ന ത്വം േശാചിതും അർഹസി
35 യച് ചാ പാത കലിലം വദനം വഹേസ നൃപ
അശാ ദൃഷ്ടം ഏതദ് ധി ന ശംസന്തി പണ്ഡിതാഃ
36 വി ലിംഗാ ഇവ ഹ്യ് ഏതാൻ ദഹന്തി കില മാനവാൻ
ജഹീഹി മന ം ബുദ്ധ്യാ ൈവ ധാരയാത്മാനം ആത്മനാ
37 ഏവം ആശ്വാസിതസ് േതന സഞ്ജേയന മഹാത്മനാ
വിദുേരാ ഭൂയ ഏവാഹ ബുദ്ധിപൂർവം പരന്തപ
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അധ്യായം 2

1 [വ്]
തേതാ ഽമൃതസൈമർ വാൈക്യർ ാദയൻ പുരുഷർഷഭം
ൈവചി വീര്യം വിദുേരാ യദ് ഉവാച നിേബാധ തത്
2 [വിദുര]
ഉത്തിഷ്ഠ രാജൻ കിം േശേഷ ധാരയാത്മാനം ആത്മനാ
സ്ഥിരജംഗമ മർത്യാനാം സർേവഷാം ഏഷ നിർണയഃ
3 സർേവ ക്ഷയാന്താ നിചയാഃ പതനാന്താഃ സമു യാഃ
സംേയാഗാ വി േയാഗാന്താ മരണാന്തം ഹി ജീവിതം
4 യദാ ശൂരം ച ഭീരും ച യമഃ കർഷതി ഭാരത
തത് കിം ന േയാത്സ്യന്തി ഹി േത ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
5 അയുധ്യമാേനാ ിയേത യുധ്യമാനശ് ച ജീവതി
കാലം ാപ്യ മഹാരാജ ന കശ് ചിദ് അതിവർതേത
6 ന ചാപ്യ് ഏതാൻ ഹതാൻ യുേദ്ധ രാജഞ് േശാചിതും അർഹസി

മാണം യദി ശാ ാണി ഗതാസ് േത പരമാം ഗതിം
7 സർേവ സ്വാധ്യായവേന്താ ഹി സർേവ ച ചരിത താഃ
സർേവ ചാഭിമുഖാഃ ക്ഷീണാസ് ത കാ പരിേദവനാ
8 അദർശനാദ് ആപതിതാഃ പുനശ് ചാദർശനം ഗതാഃ
ന േത തവ ന േതഷാം ത്വം ത കാ പരിേദവനാ
9 ഹേതാ ഽപി ലഭേത സ്വർഗം ഹത്വാ ച ലഭേത യശഃ
ഉഭയം േനാ ബഹുഗുണം നാസ്തി നിഷ്ഫലതാ രേണ
10 േതഷാം കാമദുഘാംൽ േലാകാൻ ഇ ഃ സങ്കൽപയിഷ്യതി
ഇ സ്യാതിഥേയാ ഹ്യ് ഏേത ഭവന്തി പുരുഷർഷഭ
11 ന യൈജ്ഞർ ദക്ഷിണാവദ്ഭിർ ന തേപാഭിർ ന വിദ്യയാ
സ്വർഗം യാന്തി തഥാ മർത്യാ യഥാ ശൂരാ രേണ ഹതാഃ
12 മാതാ പിതൃസഹ ാണി പു ദാരശതാനി ച
സംസാേരഷ്വ് അനുഭൂതാനി കസ്യ േത കസ്യ വാ വയം
13 േശാകസ്ഥാന സഹ ാണി ഭയസ്ഥാന ശതാനി ച
ദിവേസ ദിവേസ മൂഢം ആവിശന്തി ന പണ്ഡിതം
14 ന കാലസ്യ ിയഃ കശ് ചിൻ ന േദ്വഷ്യഃ കുരുസത്തമ
ന മധ്യസ്ഥഃ ക്വ ചിത് കാലഃ സർവം കാലഃ കർഷതി
15 അനിത്യം ജീവിതം രൂപം യൗവനം വ്യസഞ്ചയഃ
ആേരാഗ്യം ിയ സംവാേസാ ഗൃേധ്യദ് ഏഷു ന പണ്ഡിതഃ
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16 ന ജാനപദികം ദുഃഖം ഏകഃ േശാചിതും അർഹസി
അപ്യ് അഭാേവന യുേജ്യത തച് ചാസ്യ ന നിവർതേത
17 അേശാചൻ തികുർവീത യദി പേശ്യത് പരാ മം
ൈഭഷജ്യം ഏതദ് ദുഃഖസ്യ യദ് ഏതൻ നാനുചിന്തേയത്
ചിന്ത്യമാനം ഹി ന േവ്യതി ഭൂയശ് ചാപി വിവർധേത
18 അനിഷ്ട സ േയാഗാച് ച വി േയാഗാത് ിയസ്യ ച
മനുഷ്യാ മാനൈസർ ദുഃൈഖർ യുജ്യേന്ത േയ ഽൽപബുദ്ധയഃ
19 നാർേഥാ ന ധർേമാ ന സുഖം യദ് ഏതദ് അനുേശാചസി
ന ച നാൈപതി കാര്യാർഥാത് ിവർഗാച് ൈചവ ശ്യേത
20 അന്യാം അന്യാം ധനാവസ്ഥാം ാപ്യ ൈവേശഷികീം നരാഃ
അസ ഷ്ടാഃ മുഹ്യന്തി സേന്താഷം യാന്തി പണ്ഡിതാഃ
21 ജ്ഞയാ മാനസം ദുഃഖം ഹന്യാച് ഛാരീരം ഔഷൈധഃ
ഏതജ് ജ്ഞാനസ്യ സാമർഥ്യം ന ബാൈലഃ സമതാം ഇയാത്
22 ശയാനം ചാനുശയതി തിഷ്ഠന്തം ചാനുതിഷ്ഠതി
അനുധാവതി ധാവന്തം കർമ പൂർവകൃതം നരം
23 യസ്യാം യസ്യാം അവസ്ഥായാം യത് കേരാതി ശുഭാശുഭം
തസ്യാം തസ്യാം അവസ്ഥായാം തത് തത് ഫലം ഉപാ േത
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അധ്യായം 3

1 [ധൃ]
സുഭാഷിൈതർ മഹാ ാജ്ഞ േശാേകാ ഽയം വിഗേതാ മമ
ഭുയ ഏവ തു വാക്യാനി േ ാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
2 അനിഷ്ടാനാം ച സംസർഗാദ് ഇഷ്ടാനാം ച വിവർജനാത്
കഥം ഹി മാനൈസർ ദുഃൈഖഃ മുച്യേന്ത ഽ പണ്ഡിതാഃ
3 [വിദുര]
യേതാ യേതാ മേനാദുഃഖാത് സുഖാദ് വാപി മുച്യേത
തതസ് തതഃ ശമം ലബ്ധ്വാ സുഗതിം വിന്ദേത ബുധഃ
4 അശാശ്വതം ഇദം സർവം ചിന്ത്യമാനം നരർഷഭ
കദലീ സംനിേഭാ േലാകഃ സാേരാ ഹ്യ് അസ്യ ന വിദ്യേത
5 ഗൃഹാണ്യ് ഏവ ഹി മർത്യാനാം ആഹുർ േദഹാനി പണ്ഡിതാഃ
കാേലന വിനിയുജ്യേന്ത സത്ത്വം ഏകം തു േശാഭനം
6 യഥാ ജീർണം അജീർണം വാ വ ം ത്യക്ത്വാ തു ൈവ നരഃ
അന്യദ് േരാചയേത വ ം ഏവം േദഹാഃ ശരീരിണാം
7 ൈവചി വീര്യവാസം ഹി ദുഃഖം വായദി വാ സുഖം

ാ വന്തീഹ ഭൂതാനി സ്വകൃേതൈനവ കർമണാ
8 കർമണാ ാപ്യേത സ്വർഗം സുഖം ദുഃഖം ച ഭാരത
തേതാ വഹതി തം ഭാരം അവശഃ സ്വവേശാ ഽപി വാ
9 യഥാ ച മൃൻ മയം ഭാണ്ഡം ച ാരൂഢം വിപദ്യേത
കിം ചിത് കിര്യമാണം വാ കൃതമാ ം അഥാപി വാ
10 ഛിന്നം വാപ്യ് അവേരാപ്യന്തം അവതീർണം അഥാപി വാ
ആർ ം വാപ്യ് അഥ വാ ശുഷ്കം പച്യമാനം അഥാപി വാ
11 അവതാര്യമാണം ആപാകാദ് ഉ തം വാപി ഭാരത
അഥ വാ പരിഭുജ്യന്തം ഏവം േദഹാഃ ശരീരിണാം
12 ഗർഭേസ്ഥാ വാ സൂേതാ വാപ്യ് അഥ വാ ദിവസാന്തരഃ
അർധമാസ ഗേതാ വാപി മാസമാ ഗേതാ ഽപി വാ
13 സംവത്സരഗേതാ വാപി ദ്വിസംവത്സര ഏവ വാ
യൗവനേസ്ഥാ ഽപി മധ്യേസ്ഥാ വൃേദ്ധാ വാപി വിപദ്യേത
14 ാക് കർമഭിസ് തു ഭൂതാനി ഭവന്തി ന ഭവന്തി ച
ഏവം സാംസിദ്ധിേക േലാേക കിമർഥം അനുതപ്യേസ
15 യഥാ ച സലിേല രാജൻ ീഡാർഥം അനുസഞ്ചരൻ
ഉന്മേജ്ജച് ച നിമേജ്ജച് ച കിം ചിത് സത്ത്വം നരാധിപ
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16 ഏവം സംസാരഗഹനാദ് ഉന്മജ്ജന നിമജ്ജനാത്
കർമ േഭാേഗന ബധ്യന്തഃ ിശ്യേന്ത േയ ഽൽപബുദ്ധയഃ
17 േയ തു ാജ്ഞാഃ സ്ഥിതാഃ സേത്യ സംസാരാന്ത ഗേവഷിണഃ
സമാഗമജ്ഞാ ഭൂതാനാം േത യാന്തി പരമാം ഗതിം
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അധ്യായം 4

1 [ധൃ]
കഥം സംസാരഗഹനം വിേജ്ഞയം വദതാം വര
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തത്ത്വം ആഖ്യാഹി പൃച്ഛതഃ
2 [വിദുര]
ജന്മ ഭൃതി ഭൂതാനാം ിയാഃ സർവാഃ ശൃണു േഭാ
പൂർവം ഏേവഹ കലേല വസേത കിം ചിദ് അന്തരം
3 തതഃ സ പഞ്ചേമ ഽതീേത മാേസ മാസം കൽപേയത്
തതഃ സർവാംഗസ ർേണാ ഗർേഭാ മാേസ ജായേത
4 അേമധ്യമേധ്യ വസതി മാംസേശാണിതേലപേന
തതസ് തു വായുേവേഗന ഊർധ്വപാേദാ ഹ്യ് അധഃശിരാഃ
5 േയാനിദ്വാരം ഉപാഗമ്യ ബഹൂൻ േ ശാൻ സമൃച്ഛതി
േയാനിസമ്പീഡനാച് ൈചവ പൂർവകർമഭിർ അന്വിതഃ
6 തസ്മാൻ മുക്തഃ സ സംസാരാദ് അന്യാൻ പശ്യത്യ് ഉപ വാൻ

ഹാസ് തം ഉപസർപന്തി സാരേമയാ ഇവാമിഷം
7 തതഃ ാേപ്താത്തേര കാേല വ്യാധയശ് ചാപി തം തഥാ
ഉപസർപന്തി ജീവന്തം ബധ്യമാനം സ്വകർമഭിഃ
8 ബദ്ധം ഇ ിയപാൈശസ് തം സംഗസ്വാദുഭിർ ആതുരം
വ്യസനാന്യ് ഉപവർതേന്ത വിവിധാനി നരാധിപ
ബധ്യമാനശ് ച ൈതർ ഭൂേയാ ൈനവ തൃപ്തിം ഉൈപതി സഃ
9 അയം ന ബുധ്യേത താവദ് യമ േലാകം അഥാഗതം
യമദൂൈതർ വികൃഷ്യംശ് ച മൃത ം കാേലന ഗച്ഛതി
10 വാഗ് ഘീനസ്യ ച യൻ മാ ം ഇഷ്ടാനിഷ്ടം കൃതം മുേഖ
ഭൂയ ഏവാത്മനാത്മാനം ബധ്യമാനം ഉേപക്ഷേത
11 അേഹാ വിനികൃേതാ േലാേകാ േലാേഭന ച വശീകൃതഃ
േലാഭേ ാധമേദാന്മേത്താ നാത്മാനം അവബുധ്യേത
12 കുലീനേത്വന രമേത ദു ലീനാൻ വികുത്സയൻ
ധനദർേപണ ദൃപ്തശ് ച ദരി ാൻ പരികുത്സയൻ
13 മൂർഖാൻ ഇതി പരാൻ ആഹ നാത്മാനം സമേവക്ഷേത
ശിക്ഷാം ക്ഷിപതി ചാേന്യഷാം നാത്മാനം ശാ ം ഇച്ഛതി
14 അ േവ ജീവേലാേക ഽസ്മിൻ േയാ ധർമം അനുപാലയൻ
ജന്മ ഭൃതി വർേതത ാ യാത് പരമാം ഗതിം
15 ഏവം സർവം വിദിത്വാ ൈവ യസ് തത്ത്വം അനുവർതേത
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സ േമാക്ഷായ ലഭേത പന്ഥാനം മനുജാധിപ
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അധ്യായം 5

1 [ധൃ]
യദ് ഇദം ധർമഗഹനം ബുദ്ധ്യാ സമനുഗമ്യേത
ഏതദ് വിസ്തരശഃ സർവം ബുദ്ധിമാർഗം ശംസ േമ
2 [വിദുര]
അ േത വർതയിഷ്യാമി നമ ◌ഃ കൃത്വാ സ്വയം ഭുേവ
യഥാ സംസാരഗഹനം വദന്തി പരമർഷയഃ
3 കശ് ചിൻ മഹതി സംസാേര വർതമാേനാ ദ്വിജഃ കില
വനം ദുർഗം അനു ാേപ്താ മഹത് വ്യാദസ ലം
4 സിംഹവ്യാ ഗജാകാൈരർ അതിേഘാൈരർ മഹാശൈനഃ
സമന്താത് സമ്പരിക്ഷിപ്തം മൃേത്യാർ അപി ഭയ ദം
5 തദ് അസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ഹൃദയം ഉേദ്വഗം അഗമത് പരം
അഭ യശ് ച േരാമ്ണാം ൈവ വി ിയാശ് ച പരന്തപ
6 സ തദ് വനം വ്യനുസരൻ വി ധാവൻ ഇതസ് തതഃ
വീക്ഷമാേണാ ദിശഃ സർവാഃ ശരണം ക്വ ഭേവദ് ഇതി
7 സ േതഷാം ഛി ം അന്വിച്ഛൻ േതാ ഭയപീഡിതഃ
ന ച നിര്യാതി ൈവ ദൂരം ന ച ൈതർ വി യുജ്യേത
8 അഥാപശ്യദ് വനം േഘാരം സമന്താദ് വാഗുരാവൃതം
ബാഹുഭ്യാം സമ്പരിഷ്വക്തം ിയാ പരമേഘാരയാ
9 പഞ്ചശീർഷ ധൈരർ നാൈഗഃ ൈശൈലർ ഇവ സമുന്നൈതഃ
നഭഃ ൈശർ മഹാവൃൈക്ഷഃ പരിക്ഷിപ്തം മഹാവനം
10 വനമേധ്യ ച ത ാഭൂദ് ഉദപാനഃ സമാവൃതഃ
വല്ലീഭിസ് തൃണഛന്നാഭിർ ഗൂഢാഭിർ അഭിസംവൃതഃ
11 പപാത സ ദ്വിജസ് ത നിഗൂേഢ സലിലാശേയ
വിലഗ്നശ് ചാഭവത് തസ്മിംൽ ലതാ സന്താനസങ്കേട
12 പനസസ്യ യഥാ ജാതം വൃന്ത ബദ്ധം മഹാഫലം
സ തഥാ ലംബേത ത ഊർധ്വപാേദാ ഹ്യ് അധഃശിരാഃ
13 അഥ ത ാപി ചാേന്യാ ഽസ്യ ഭൂേയാ ജാത ഉപ വഃ
കൂപവീനാഹ േവലായാം അപശ്യത മഹാഗജം
14 ഷഡ് വ ം കൃഷ്ണ ശബലം ദ്വിഷട്ക പദചാരിണം

േമണ പരിസർപന്തം വല്ലീ വൃക്ഷസമാവൃതം
15 തസ്യ ചാപി ശാഖാസു വൃക്ഷശാഖാവലംബിനഃ
നാനാരൂപാ മധുകരാ േഘാരരൂപാ ഭയാവഹാഃ
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ആസേത മധു സംഭൃത്യ പൂർവം ഏവ നിേകതജാഃ
16 ഭൂേയാ ഭൂയഃ സമീഹേന്ത മധൂനി ഭരതർഷഭ
സ്വാദനീയാനി ഭൂതാനാം ന ൈയർ ബാേലാ ഽപി തൃപ്യേത
17 േതഷാം മധൂനാം ബഹുധാ ധാരാ വേത സദാ
താം ലംബമാനഃ സ പുമാൻ ധാരാം പിബതി സർവദാ
ന ചാസ്യ തൃഷ്ണാ വിരതാ പിബമാനസ്യ സങ്കേട
18 അഭീപ്സതി ച താം നിത്യം അതൃപ്തഃ സ പുനഃ പുനഃ
ന ചാസ്യ ജീവിേത രാജൻ നിർേവദഃ സമജായത
19 തൈ വ ച മനുഷ്യസ്യ ജീവിതാശാ തിഷ്ഠിതാ
കൃഷ്ണാഃ േശ്വതാശ് ച തം വൃക്ഷം കുട്ടയന്തി സ്മ മൂഷകാഃ
20 വ്യാൈലശ് ച വനദുർഗാേന്ത ിയാ ച പരേമാ യാ
കൂപാധസ്താച് ച നാേഗന വീനാേഹ കുഞ്ജേരണ ച
21 വൃക്ഷ പാതാച് ച ഭയം മൂഷേകഭ്യശ് ച പഞ്ചമം
മധു േലാഭാൻ മധുകൈരഃ ഷഷ്ഠം ആഹുർ മഹദ് ഭയം
22 ഏവം സ വസേത ത ക്ഷിപ്തഃ സംസാരസാഗേര
ന ൈചവ ജീവിതാശായാം നിർേവദം ഉപഗച്ഛതി
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അധ്യായം 6

1 [ധൃ]
അേഹാ ഖലു മഹദ് ദുഃഖം കൃ വാസം വസത്യ് അസൗ
കഥം തസ്യ രതിസ് ത തുഷ്ടിർ വാ വദതാം വര
2 സ േദശഃ ക്വ നു യ ാസൗ വസേത ധർമസങ്കേട
കഥം വാ സ വിമുേച്യത നരസ് തസ്മാൻ മഹാഭയാത്
3 ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ സാധു േചഷ്ടാമേഹ തഥാ
കൃപാ േമ മഹതീ ജാതാ തസ്യാഭ ദ്ധരേണന ഹി
4 [വിദുര]
ഉപമാനം ഇദം രാജൻ േമാക്ഷവിദ്ഭിർ ഉദാഹൃതം
സുഗതിം വിന്ദേത േയന പരേലാേകഷു മാനവഃ
5 യത് തദ് ഉച്യതി കാന്താരം മഹത് സംസാര ഏവ സഃ
വനം ദുർഗം ഹി യത് ത്വ് ഏതത് സംസാരഗഹനം ഹി തത്
6 േയ ച േത കഥിതാ വ്യാലാ വ്യാധയസ് േത കീർതിതാഃ
യാ സാ നാരീ ബൃഹത് കായാ അധിതിഷ്ഠതി ത ൈവ
താം ആഹുസ് തു ജരാം ാജ്ഞാ വർണരൂപവിനാശിനീം
7 യസ് ത കൂേപാ നൃപേത സ തു േദഹഃ ശരീരിണാം
യസ് ത വസേത ഽധസ്താൻ മഹാഹിഃ കാല ഏവ സഃ
അന്തകഃ സർവഭൂതാനാം േദഹിനാം സർവഹാര്യ് അസൗ
8 കൂപമേധ്യ ച യാ ജാതാ വല്ലീ യ സ മാനവഃ

താേന ലംബേത സാ തു ജീവിതാശാ ശരീരിണാം
9 സ യസ് തു കൂപവീനാേഹ തം വൃക്ഷം പരിസർപതി
ഷഡ് വ ഃ കുഞ്ജേരാ രാജൻ സ തു സംവത്സരഃ തഃ
മുഖാനി ഋതേവാ മാസാഃ പാദാ ദ്വാദശ കീർതിതാഃ
10 േയ തു വൃക്ഷം നികൃന്തന്തി മൂഷകാഃ സതേതാത്ഥിതാഃ
രാ ്യഹാനി തു താന്യ് ആഹുർ ഭൂതാനാം പരിചിന്തകാഃ
േയ േത മധുകരാസ് ത കാമാസ് േത പരികീർതിതാഃ
11 യാസ് തു താ ബഹുേശാ ധാരാഃ വന്തി മധു നി വം
താംസ് തു കാമരസാൻ വിദ്യാദ് യ മജ്ജന്തി മാനവാഃ
12 ഏവം സംസാരച സ്യ പരിവൃത്തിം സ്മ േയ വിദുഃ
േത ൈവ സംസാരച സ്യ പാശാംശ് ഛിന്ദന്തി ൈവ ബുധാഃ
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അധ്യായം 7

1 [ധൃ]
അേഹാ ഽഭിഹിതം ആഖ്യാനം ഭവതാ തത്ത്വദർശിനാ
ഭൂയ ഏവ തു േമ ഹർഷഃ േ ാതും വാഗ് അമൃതം തവ
2 [വിദുര]
ശൃണു ഭൂയഃ വക്ഷ്യാമി മാർഗൈസ്യതസ്യ വിസ്തരം
യച് ത്വാ വി മുച്യേന്ത സംസാേരേഭ്യാ വിചക്ഷണാഃ
3 യഥാ തു പുരുേഷാ രാജൻ ദീർഘം അധ്വാനം ആസ്ഥിതഃ
ക്വ ചിത് ക്വ ചിച് മാത് സ്ഥാതാ കുരുേത വാസം ഏവ വാ
4 ഏവം സംസാരപര്യാേയ ഗർഭവാേസഷു ഭാരത
കുർവന്തി ദുർബുധാ വാസം മുച്യേന്ത ത പണ്ഡിതാഃ
5 തസ്മാദ് അധ്വാനം ഏൈവതം ആഹുഃ ശാ വിേദാ ജനാഃ
യത് തു സംസാരഗഹനം വനം ആഹുർ മനീഷിണഃ
6 േസാ ഽയം േലാകസമാവർേതാ മർത്യാനാം ഭരതർഷഭ
ചരാണാം സ്ഥാവരാണാം ച ഗൃേധ്യത് ത ന പണ്ഡിതഃ
7 ശാരീരാ മാനസാശ് ൈചവ മർത്യാനാം േയ തു വ്യാധയഃ

ത്യക്ഷാശ് ച പേരാക്ഷാശ് ച േത വ്യാലാഃ കഥിതാ ബുൈധഃ
8 ിശ്യമാനാശ് ച ൈതർ നിത്യം ഹന്യമാനാശ് ച ഭാരത
സ്വകർമഭിർ മഹാവ്യാൈലർ േനാദ്വിജന്ത്യ് അൽപബുദ്ധയഃ
9 അഥാപി ൈതർ വിമുേച്യത വ്യാധിഭിഃ പുരുേഷാ നൃപ
ആവൃേണാത്യ് ഏവ തം പശ്ചാജ് ജരാ രൂപവിനാശിനീ
10 ശബ്ദരൂപരസ ർൈശർ ഗൈന്ധർശ് ച വിവിൈധർ അപി
മജ്ജമാനം മഹാപേങ്ക നിരാലംേബ സമന്തതഃ
11 സംവത്സരർതേവാ മാസാഃ പക്ഷാേഹാ രാ സന്ധയഃ

േമണാസ്യ ലുമ്പന്തി രൂപം ആയുസ് തൈഥവ ച
12 ഏേത കാലസ്യ നിധേയാ ൈനതാജ് ജാനന്തി ദുർബുധാഃ
അ ാഭിലിഖിതാന്യ് ആഹുഃ സർവഭൂതാനി കർമണാ
13 രഥം ശരീരം ഭൂതാനാം സത്ത്വം ആഹുസ് തു സാരഥിം
ഇ ിയാണി ഹയാൻ ആഹുഃ കർമ ബുദ്ധിശ് ച രശ്മയഃ
14 േതഷാം ഹയാനാം േയാ േവഗം ധാവതാം അനുധാവതി
സ തു സംസാരചേ ഽസ്മിംശ് ച വത് പരിവർതേത
15 യസ് താൻ യമയേത ബുദ്ധ്യാ സ യന്താ ന നിവർതേത
യാമ്യം ആഹൂ രഥം ഹ്യ് ഏനം മുഹ്യേന്ത േയന ദുർബുധാഃ
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16 സ ൈചതത് ാ േത രാജൻ യത് ത്വം ാേപ്താ നരാധിപ
രാജ്യനാശം സുഹൃൻ നാശം സുത നാശം ച ഭാരത
17 അനുതർഷുലം ഏൈവതദ് ദുഃഖം ഭവതി ഭാരത
സാധുഃ പരമദുഃഖാനാം ദുഃഖൈഭഷജ്യം ആചേരത്
18 ന വി േമാ ന ചാപ്യ് അർേഥാ ന മി ം ന സുഹൃജ്ജനഃ
തേഥാേന്മാചയേത ദുഃഖാദ് യഥാത്മാ സ്ഥിരസംയമഃ
19 തസ്മാൻ ൈമ ം സമാസ്ഥായ ശീലം ആപദ്യ ഭാരത
ദമസ് ത്യാേഗാ ഽ മാദശ് ച േത േയാ ഹ്മേണാ ഹയാഃ
20 ശീലരശ്മി സമായുേക്ത സ്ഥിേതാ േയാ മാനേസ രേഥ
ത്യക്ത്വാ മൃത ഭയം രാജൻ ഹ്മേലാകം സ ഗച്ഛതി
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അധ്യായം 8

1 [വ്]
വിദുരസ്യ തു തദ് വാക്യം നിശമ്യ കുരുസത്തമഃ
പു േശാകാഭിസന്തപ്തഃ പപാത ഭുവി മൂർഛിതഃ
2 തം തഥാ പതിതം ഭൂമൗ നിഃസഞ്ജ്ഞം േ ക്ഷ്യ ബാന്ധവാഃ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനശ് ൈചവ ക്ഷത്താ ച വിദുരസ് തഥാ
3 സഞ്ജയഃ സുഹൃദശ് ചാേന്യ ദ്വാഃസ്ഥാ േയ ചാസ്യ സംമതാഃ
ജേലന സുഖശീേതന താലവൃൈന്തശ് ച ഭാരത
4 പ ശുശ് ച കൈരർ ഗാ ം വീജമാനാശ് ച യത്നതഃ
അന്വാസൻ സുചിരം കാലം ധൃതരാ ം തഥാഗതം
5 അഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ ലബ്ധസഞ്ജ്േഞാ മഹീപതിഃ
വിലലാപ ചിരം കാലം പു ാധി ഭിർ അഭി തഃ
6 ധിഗ് അ ഖലു മാനുഷ്യം മാനുേഷ്യ ച പരി ഹം
യേതാമൂലാനി ദുഃഖാനി സംഭവന്തി മുഹുർ മുഹുഃ
7 പു നാേശ ഽർഥനാേശ ച ജ്ഞാതിസംബന്ധിനാം അപി

ാപ്യേത സുമഹദ് ദുഃഖം വിഷാഗ്നി തിമം വിേഭാ
8 േയന ദഹ്യന്തി ഗാ ാണി േയന ജ്ഞാ വിനശ്യതി
േയനാഭിഭൂതഃ പുരുേഷാ മരണം ബഹു മന്യേത
9 തദ് ഇദം വ്യസനം ാപ്തം മയാ ഭാഗ്യവിവര്യയാത്
തച് ൈചവാഹം കരിഷ്യാമി അൈദ്യവ ദ്വിജസത്തമ
10 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തു മഹാത്മാനം പിതരം ഹ്മവിത്തമം
ധൃതരാേ ാ ഽഭവൻ മൂഢഃ േശാകം ച പരമം ഗതഃ
അഭൂച് ച തൂഷ്ണീം രാജാസൗ ധ്യായമാേനാ മഹീപേത
11 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ കൃഷ്ണൈദ്വപായനഃ ഭുഃ
പു േശാകാഭിസന്തപ്തം പു ം വചനം അ വീത്
12 ധൃതരാ മഹാബാേഹാ യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു

തവാൻ അസി േമധാവീ ധർമാർഥകുശലസ് തഥാ
13 ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് േവദിതവ്യം പരന്തപ
അനിത്യതാം ഹി മർത്യാനാം വിജാനാസി ന സംശയഃ
14 അ േവ ജീവേലാേക ച സ്ഥാേന വാശാശ്വേത സതി
ജീവിേത മരണാേന്ത ച കസ്മാച് േഛാചസി ഭാരത
15 ത്യക്ഷം തവ രാേജ ൈവരസ്യാസ്യ സമുദ്ഭവഃ
പു ം േത കാരണം കൃത്വാ കാലേയാേഗന കാരിതഃ
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16 അവശ്യം ഭവിതേവ്യ ച കുരൂണാം ൈവശേസ നൃപ
കസ്മാച് േഛാചസി താഞ് ശൂരാൻ ഗതാൻ പരമികാം ഗതിം
17 ജാനതാ ച മഹാബാേഹാ വിദുേരണ മഹാത്മനാ
യതിതം സർവയേത്നന ശമം തി ജേനശ്വര
18 ന ച ൈദവകൃേതാ മാർഗഃ ശേക്യാ ഭൂേതന േകന ചിത്
ഘടതാപി ചിരം കാലം നിയ ം ഇതി േമ മതിഃ
19 േദവതാനാം ഹി യത് കാര്യം മയാ ത്യക്ഷതഃ തം
തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി കഥം ൈസ്ഥര്യം ഭേവത് തവ
20 പുരാഹം ത്വരിേതാ യാതഃ സഭാം ഐ ീം ജിത മഃ
അപശ്യം ത ച തദാ സമേവതാൻ ദിവൗകസഃ
നാരദ മുഖാംശ് ചാപി സർവാൻ േദവ ഋഷീംസ് തഥാ
21 ത ചാപി മയാ ദൃഷ്ടാ പൃഥിവീ പൃഥിവീപേത
കാര്യാർഥം ഉപസ ാപ്താ േദവതാനാം സമീപതഃ
22 ഉപഗമ്യ തദാ ധാ ീ േദവാൻ ആഹ സമാഗതാൻ
യത് കാര്യം മമ യുഷ്മാഭിർ ഹ്മണഃ സദേന തദാ

തിജ്ഞാതം മഹാഭാഗാസ് തച് ഛീ ം സംവിധീയതാം
23 തസ്യാസ് തദ് വചനം ത്വാ വി ർ േലാകനമ തഃ
ഉവാച ഹസൻ വാക്യം പൃഥിവീം േദവ സംസദി
24 ധൃതരാ സ്യ പു ാണാം യസ് തു േജ്യഷ്ഠഃ ശതസ്യ ൈവ
ദുേര്യാധന ഇതി ഖ്യാതഃ സ േത കാര്യം കരിഷ്യതി
തം ച ാപ്യ മഹീപാലം കൃതകൃത്യാ ഭവിഷ്യസി
25 തസ്യാർേഥ പൃഥിവീപാലാഃ കുരുേക്ഷേ സമാഗതാഃ
അേന്യാന്യം ഘാതയിഷ്യന്തി ദൃൈഢഃ ശൈ ഃ ഹാരിണഃ
26 തതസ് േത ഭവിതാ േദവി ഭാരസ്യ യുധി നാശനം
ഗച്ഛ ശീ ം സ്വകം സ്ഥാനം േലാകാൻ ധാരയ േശാഭേന
27 സ ഏഷ േത സുേതാ രാജംൽ േലാകസംഹാര കാരണാത്
കേലർ അംശഃ സമുത്പേന്നാ ഗാന്ധാര്യാ ജഠേര നൃപ
28 അമർഷീ ചപലശ് ചാപി േ ാധേനാ ദു സാധനഃ
ൈദവേയാഗാത് സമുത്പന്നാ ാതരശ് ചാസ്യ താദൃശാഃ
29 ശകുനിർ മാതുലശ് ൈചവ കർണശ് ച പരമഃ സഖാ
സമുത്പന്നാ വിനാശാർഥം പൃഥിവ്യാം സഹിതാ നൃപാഃ
ഏതം അർഥം മഹാബാേഹാ നാരേദാ േവദ തത്ത്വതഃ
30 ആത്മാപരാധാത് പു ാസ് േത വിനഷ്ടാഃ പൃഥിവീപേത
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മാ താഞ് േശാചസ്വ രാേജ ന ഹി േശാേക ഽസ്തി കാരണം
31 ന ഹി േത പാണ്ഡവാഃ സ്വൽപം അപരാധ്യന്തി ഭാരത
പു ാസ് തവ ദുരാത്മാേനാൈയർ ഇയം ഘാതിതാ മഹീ
32 നാരേദന ച ഭ ം േത പൂർവം ഏവ ന സംശയഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ സമിതൗ രാജസൂേയ നിേവദിതം
33 പാണ്ഡവാഃ കൗരവാശ് ൈചവ സമാസാദ്യ പര രം
ന ഭവിഷ്യന്തി കൗേന്തയ യത് േത കൃത്യം തദ് ആചര
34 നാരദസ്യ വചഃ ത്വാ തദാേശാചന്ത പാണ്ഡവാഃ
ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം േദവ ഗുഹ്യം സനാതനം
35 കഥം േത േശാകനാശഃ സ്യാത് ാേണഷു ച ദയാ േഭാ
േസ്നഹശ് ച പാ പുേ ഷു ജ്ഞാത്വാ ൈദവകൃതം വിധിം
36 ഏഷ ചാർേഥാ മഹാബാേഹാ പൂർവം ഏവ മയാ തഃ
കഥിേതാ ധർമരാജസ്യ രാജസൂേയ തൂത്തേമ
37 യതിതം ധർമപുേ ണ മയാ ഗുേഹ്യ നിേവദിേത
അവി േഹ കൗരവാണാം ൈദവം തു ബലവത്തരം
38 അനതി മണീേയാ ഹി വിധീ രാജൻ കഥം ചന
കൃതാന്തസ്യ ഹി ഭൂേതന സ്ഥാവേരണ േസന ച
39 ഭവാൻ കർമ പേരാ യ ബുദ്ധിേ ഷ്ഠശ് ച ഭാരത
മുഹ്യേത ാണിനാം ജ്ഞാത്വാ ഗതിം ചാഗതിം ഏവ ച
40 ത്വാം തു േശാേകന സന്തപ്തം മുഹ്യമാനം മുഹുർ മുഹുഃ
ജ്ഞാത്വാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ാണാൻ അപി പരിത്യേജത്
41 കൃപാലുർ നിത്യേശാ വീരസ് തിര്യേഗ്യാനിഗേതഷ്വ് അപി
സ കഥ ത്വയി രാേജ കൃപാം ൈവ ന കരിഷ്യതി
42 മമ ൈചവ നിേയാേഗന വിേധശ് ചാപ്യ് അനിവർതനാത്
പാണ്ഡവാനാം ച കാരുണ്യാത് ാണാൻ ധാരയ ഭാരത
43 ഏവം േത വർതമാനസ്യ േലാേക കീർതിർ ഭവിഷ്യതി
ധർമശ് ച സുമഹാംസ് താത തപ്തം സ്യാച് ച തപശ് ചിരാത്
44 പു േശാകസമുത്പന്നം ഹുതാശം ജ്വലിതം യഥാ

ജ്ഞാംഭസാ മഹാരാജ നിർവാപയ സദാ സദാ
45 ഏതച് ത്വാ തു വചനം വ്യാസസ്യാമിത േതജസഃ
മുഹൂർതം സമനുധ്യായ ധൃതരാേ ാ ഽഭ്യഭാഷത
46 മഹതാ േശാകജാേലന ണുേന്നാ ഽസ്മി ദ്വിേജാത്തമ
നാത്മാനം അവബുധ്യാമി മുഹ്യമാേനാ മുഹുർ മുഹുഃ
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47 ഇദം തു വചനം ത്വാ തവ ൈദവനിേയാഗജം
ധാരയിഷ്യാമ്യ് അഹം ാണാൻ യതിേഷ്യ ച ന േശാചിതും
48 ഏതച് ത്വാ തു വചനം വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
ധൃതരാ സ്യ രാേജ തൈ വാന്തരധീയത
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അധ്യായം 9

1 [ജ്]
ഗേത ഭഗവതി വ്യാേസ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
കിം അേചഷ്ടത വി ർേഷ തൻ േമ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
2 [വ്]
ഏതച് ത്വാ നരേ ഷ്ഠ ചിരം ധ്യാത്വാ ത്വ് അേചതനഃ
സഞ്ജയം േയാജേയത്യ് ഉക്ത്വാ വിദുരം ത്യഭാഷത
3 ക്ഷി ം ആനയ ഗാന്ധാരീം സർവാശ് ച ഭരത ിയഃ
വധൂം കുന്തീം ഉപാദായ യാശ് ചാന്യാസ് ത േയാഷിതഃ
4 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ വിദുരം ധർമവിത്തമം
േശാകവി ഹത ജ്ഞാേനാ യാനം ഏവാന്വപദ്യത
5 ഗാന്ധാരീ ൈചവ േശാകാർതാ ഭർതുർ വചനേചാദിതാ
സഹ കുന്ത്യാ യേതാ രാജാ സഹ ീഭിർ ഉപാ വത്
6 താഃ സമാസാദ്യ രാജാനം ഭൃശം േശാകസമന്വിതാഃ
ആമ ്യാേന്യാന്യം ഈയുഃ സ്മ ഭൃശം ഉ ശുസ് തതഃ
7 താഃ സമാശ്വാസയത് ക്ഷത്താ താഭ്യശ് ചാർതതരഃ സ്വയം
അ കണ്ഠീഃ സമാേരാപ്യ തേതാ ഽസൗ നിര്യയൗ പുരാത്
8 തതഃ ണാദഃ സഞ്ജേജ്ഞ സർേവഷു കുരു േവശ്മസു
ആ കുമാരം പുരം സർവം അഭവച് േഛാകകർശിതം
9 അദൃഷ്ടപൂർവാ യാ നാര്യഃ പുരാ േദവഗൈണർ അപി
പൃഥഗ്ജേനന ദൃശ്യന്ത താസ് തദാ നിഹേതശ്വരാഃ
10 കീര്യ േകശാൻ സുശുഭാൻ ഭൂഷണാന്യ് അവമുച്യ ച
ഏകവ ധരാ നാര്യഃ പരിേപതുർ അനാഥവത്
11 േശ്വതപർവത രൂേപേഭ്യാ ഗൃേഹഭ്യസ് താസ് ത്വ് അപാ മൻ
ഗുഹാഭ്യ ഇവ ൈശലാനാം പൃഷേത്യാ ഹതയൂഥപാഃ
12 താന്യ് ഉദീർണാനി നാരീണാം തദാ വൃന്ദാന്യ് അേനകശഃ
േശാകാർതാന്യ് അ വാൻ രാജൻ കിേശാരീണാം ഇവാംഗേന
13 ഗൃഹ്യ ബാഹൂൻ േ ാശന്ത്യഃ പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄൻ അപി
ദർശയന്തീവ താ ഹ സ്മ യുഗാേന്ത േലാകസങ്ക്ഷയം
14 വിലപേന്ത്യാ രുദന്ത്യശ് ച ധാവമാനാസ് തതസ് തതഃ
േശാേകനാഭ്യാഹത ജ്ഞാനാഃ കർതവ്യം ന ജജ്ഞിേര
15 ീഡാം ജ ഃ പുരാ യാഃ സ്മ സഖീനാം അപി േയാഷിതഃ
താ ഏകവ ാ നിർലജ്ജാഃ ശ്വ ണാം പുരേതാ ഽഭവൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 48 23

16 പര രം സുസൂേക്ഷ്മഷു േശാേകഷ്വ് ആശ്വാസയൻ സ്മ യാഃ
താഃ േശാകവിഹ്വലാ രാജന്ന് ഉൈപക്ഷന്ത പര രം
17 താഭിഃ പരിവൃേതാ രാജാ രുദതീഭിഃ സഹ ശഃ
നിര്യയൗ നഗരാദ് ദീനസ് തൂർണം ആ േയാധനം തി
18 ശിൽപിേനാ വണിേജാ ൈവശ്യാഃ സർവകർേമാപജീവിനഃ
േത പാർഥിവം പുര ത്യ നിര്യയുർ നഗരാദ് ബഹിഃ
19 താസാം വിേ ാശമാനാനാം ആർതാനാം കുരു സങ്ക്ഷേയ

ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശേബ്ദാ വ്യഥയൻ ഭുവനാന്യ് ഉത
20 യുഗാന്തകാേല സ ാേപ്ത ഭൂതാനാം ദഹ്യതാം ഇവ
അഭാവഃ സ്യാദ് അയം ാപ്ത ഇതി ഭൂതാനി േമനിേര
21 ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നമനസസ് േത പൗരാഃ കുരു സങ്ക്ഷേയ

ാേ ാശന്ത മഹാരാജ സ്വനുരക്താസ് തദാ ഭൃശം
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അധ്യായം 10

1 [വ്]
േ ാശമാ ം തേതാ ഗത്വാ ദദൃശുസ് താൻ മഹാരഥാൻ
ശാരദ്വതം കൃപം ൗണിം കൃതവർമാണം ഏവ ച
2 േത തു ദൃൈഷ്ട്വവ രാജാനം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
അ കണ്ഠാ വിനിഃശ്വസ്യ രുദന്തം ഇദം അ വൻ
3 പു സ് തവ മഹാരാജ കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
ഗതഃ സാനുചേരാ രാജഞ് ശ േലാകം മഹീപതിഃ
4 ദുേര്യാധന ബലാൻ മുക്താ വയം ഏവ േയാ രഥാഃ
സർവം അന്യത് പരിക്ഷീണം ൈസന്യം േത ഭരതർഷഭ
5 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ രാജാനം കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തദാ
ഗാന്ധാരീം പു േശാകാർതാം ഇദം വചനം അ വീത്
6 അഭീതാ യുധ്യമാനാസ് േത ഘ്നന്തഃ ശ ഗണാൻ ബഹൂൻ
വീരകർമാണി കുർവാണാഃ പു ാസ് േത നിധനം ഗതാഃ
7 വം സ ാപ്യ േലാകാംസ് േത നിർമലാഞ് ശ നിർജിതാൻ
ഭാസ്വരം േദഹം ആസ്ഥായ വിഹരന്ത്യ് അമരാ ഇവ
8 ന ഹി കശ് ചിദ് ധി ശൂരാണാം യുധ്യമാനഃ പരാങ്മുഖഃ
ശേ ണ നിധനം ാേപ്താ ന ച കശ് ചിത് കൃതാഞ്ജലിഃ
9 ഏതാം താം ക്ഷ ിയസ്യാഹുഃ പുരാണാം പരമാം ഗതിം
ശേ ണ നിധനം സംേഖ്യ താൻ ന േശാചിതും അർഹസി
10 ന ചാപി ശ വസ് േതഷാം ഋധ്യേന്ത രാജ്ഞി പാണ്ഡവാഃ
ശൃണു യത്കൃതം അസ്മാഭിർ അശ്വത്ഥാമ പുേരാഗൈമഃ
11 അധർേമണ ഹതം ത്വാ ഭീമേസേനന േത സുതം
സുപ്തം ശിബിരം ആവിശ്യ പാ നാം കദനം കൃതം
12 പാഞ്ചാലാ നിഹതാഃ സർേവ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ

പദസ്യാത്മജാശ് ൈചവ ൗപേദയാശ് ച പാതിതാഃ
13 തഥാ വിശസനം കൃത്വാ പു ശ ഗണസ്യ േത

ാ വാമ രേണ സ്ഥാതും ന ഹി ശക്യാമേഹ യഃ
14 േത ഹി ശൂരാ മേഹഷ്വാസാഃ ക്ഷി ം ഏഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
അമർഷവശം ആപന്നാ ൈവരം തിജിഹീർഷവഃ
15 നിഹതാൻ ആത്മജാഞ് ത്വാ മത്താൻ പുരുഷർഷഭാഃ
നിനീഷന്തഃ പദം ശൂരാഃ ക്ഷി ം ഏവ യശസ്വിനി
16 പാ നാം കിൽബിഷം കൃത്വാ സംസ്ഥാതും േനാത്സഹാമേഹ
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അനുജാനീഹി േനാ രാജ്ഞി മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
17 രാജംസ് ത്വം അനുജാനീഹി ൈധര്യം ആതിഷ്ഠ േചാത്തമം
നിഷ്ഠാന്തം പശ്യ ചാപി ത്വം ക്ഷ ധർമം ച േകവലം
18 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ രാജാനം കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച േ ാണപു ശ് ച ഭാരത
19 അേവക്ഷമാണാ രാജാനം ധൃതരാ ം മനീഷിണം
ഗംഗാം അനു മഹാത്മാനസ് തൂർണം അശ്വാൻ അേചാദയൻ
20 അപ മ്യ തു േത രാജൻ സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ
ആമ ്യാേന്യാന്യം ഉദ്വിഗ്നാസ് ിധാ േത യയുസ് തതഃ
21 ജഗാമ ഹാസ്തിനപുരം കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തദാ
സ്വം ഏവ രാ ം ഹാർദിേക്യാ ൗണിർ വ്യാസാ മം യയൗ
22 ഏവം േത യയുർ വീരാ വീക്ഷമാണാഃ പര രം
ഭയാർതാഃ പാ പു ാണാം ആഗഃ കൃത്വാ മഹാത്മനാം
23 സേമത്യ വീരാ രാജാനം തദാ ത്വ് അനുദിേത രവൗ
വി ജ ർ മഹാരാജ യേഥച്ഛകം അരിന്ദമാഃ
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അധ്യായം 11

1 [വ്]
ഹേതഷു സർവൈസേന്യഷു ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ശു േവ പിതരം വൃദ്ധം നിര്യാതം ഗജസാഹ്വയാത്
2 േസാ ഽഭ്യയാത് പു േശാകാർതഃ പു േശാകപരി തം
േശാചമാേനാ മഹാരാജ ാതൃഭിഃ സഹിതസ് തദാ
3 അന്വീയമാേനാ വീേരണ ദാശാർേഹണ മഹാത്മനാ
യുയുധാേനന ച തഥാ തൈഥവ ച യുയു നാ
4 തം അന്വഗാത് സുദുഃഖാർതാ ൗപദീ േശാകകർശിതാ
സഹ പാഞ്ചാല േയാഷിദ്ഭിർ യാസ് ത ാസൻ സമാഗതാഃ
5 സ ഗംഗാം അനു വൃന്ദാനി ീണാം ഭരതസത്തമ
കുരരീണാം ഇവാർതാനാം േ ാശന്തീനാം ദദർശ ഹ
6 താഭിഃ പരിവൃേതാ രാജാ രുദതീഭിഃ സഹ ശഃ
ഊർധ്വബാഹുഭിർ ആർതാഭിർ വതീഭിഃ ിയാ ിേയ
7 ക്വ നു ധർമജ്ഞതാ രാജ്ഞഃ ക്വ നു സാദ്യ നൃശംസതാ
യദാവധീത് പിതൄൻ ാതൄൻ ഗുരൂൻ പു ാൻ സഖീൻ അപി
8 ഘാതയിത്വാ കഥം േ ാണം ഭീഷ്മം ചാപി പിതാമഹം
മനസ് േത ഽഭൂൻ മഹാബാേഹാ ഹത്വാ ചാപി ജയ ഥം
9 കിം നു രാേജ്യന േത കാര്യം പിതൄൻ ാതൄൻ അപശ്യതഃ
അഭിമന ം ച ദുർധർഷം ൗപേദയാംശ് ച ഭാരത
10 അതീത്യ താ മഹാബാഹുഃ േ ാശന്തീഃ കുരരീർ ഇവ
വവേന്ദ പിതരം േജ്യഷ്ഠം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
11 തേതാ ഽഭിവാദ്യ പിതരം ധർേമണാമി കർശനാഃ
ന്യേവദയന്ത നാമാനി പാണ്ഡവാസ് േത ഽപി സർവശഃ
12 തം ആത്മജാന്ത കരണം പിതാ പു വധാർദിതഃ
അ ീയമാണഃ േശാകാർതഃ പാണ്ഡവം പരിഷസ്വേജ
13 ധർമരാജം പരിഷ്വജ്യ സാന്ത്വയിത്വാ ച ഭാരത
ദുഷ്ടാത്മാ ഭീമം അൈന്വച്ഛദ് ദിധ ർ ഇവ പാവകഃ
14 സ േകാപപാവകസ് തസ്യ േശാകവായുസമീരിതഃ
ഭീമേസന മയം ദാവം ദിധ ർ ഇവ ദൃശ്യേത
15 തസ്യ സങ്കൽപം ആജ്ഞായ ഭീമം ത്യശുഭം ഹരിഃ
ഭീമം ആക്ഷിപ്യ പാണിഭ്യാം ദദൗ ഭീമം ആയസം
16 ാഗ് ഏവ തു മഹാബുദ്ധിർ ബുദ്ധ്വാ തേസ്യംഗിരം ഹരിഃ
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സംവിധാനം മഹാ ാജ്ഞസ് ത ചേ ജനാർദനഃ
17 തം തു ഗൃൈഹ്യവ പാണിഭ്യാം ഭീമേസനം അയസ്മയം
ബഭഞ്ജ ബലവാൻ രാജാ മന്യമാേനാ വൃേകാദരം
18 നാഗായുത ബല ാണഃ സ രാജാ ഭീമം ആയസം
ഭങ്ക്ത്വാ വിമഥിേതാര ഃ സു ാവ രുധിരം മുഖാത്
19 തതഃ പപാത േമദിന്യാം തൈഥവ രുധിേരാക്ഷിതഃ

പുഷ്പിതാ ശിഖരഃ പാരിജാത ഇവ മഃ
20 പര്യഗൃഹ്ണത തം വിദ്വാൻ സൂേതാ ഗാവൽഗണിസ് തദാ
ൈമവം ഇത്യ് അ വീച് ൈചനം ശമയൻ സാന്ത്വയന്ന് ഇവ
21 സ തു േകാപം സമു ജ്യ ഗതമന ർ മഹാമനാഃ
ഹാഹാ ഭീേമതി ചുേ ാശ ഭൂയഃ േശാകസമന്വിതഃ
22 തം വിദിത്വാ ഗതേ ാധം ഭീമേസനവധാർദിതം
വാസുേദേവാ വരഃ പുംസാം ഇദം വചനം അ വീത്
23 മാ ശുേചാ ധൃതരാ ത്വം ൈനഷ ഭീമസ് ത്വയാ ഹതഃ
ആയസീ തിമാ ഹ്യ് ഏഷാ ത്വയാ രാജൻ നിപാതിതാ
24 ത്വാം േ ാധവശം ആപന്നം വിദിത്വാ ഭരതർഷഭ
മയാപകൃഷ്ടഃ കൗേന്തേയാ മൃേത്യാർ ദം ാന്തരം ഗതഃ
25 ന ഹി േത രാജശാർദൂല ബേല തുേല്യാ ഽസ്തി കശ് ചന
കഃ സേഹത മഹാബാേഹാ ബാേഹ്വാർ നി ഹണം നരഃ
26 യഥാന്തകം അനു ാപ്യ ജീവൻ കശ് ചിൻ ന മുച്യേത
ഏവം ബാഹ്വന്തരം ാപ്യ തവ ജീേവൻ ന കശ് ചന
27 തസ്മാത് പുേ ണ യാ സാ േത തിമാ കാരിതായസീ
ഭീമസ്യ േസയം കൗരവ്യ തൈവേവാപഹൃതാ മയാ
28 പു േശാകാഭിസന്താപാദ് ധർമാദ് അപഹൃതം മനഃ
തവ രാേജ േതന ത്വം ഭീമേസനം ജിഘാംസസി
29 ന ച േത തത്ക്ഷമം രാജൻ ഹന്യാസ് ത്വം യദ് വൃേകാദരം
ന ഹി പു ാ മഹാരാജ ജീേവയുസ് േത കഥം ചന
30 തസ്മാദ് യത്കൃതം അസ്മാഭിർ മന്യമാൈനഃ ക്ഷമം തി
അനുമന്യസ്വ തത് സർവം മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 48 28

അധ്യായം 12

1 [വ്]
തത ഏനം ഉപാതിഷ്ഠഞ് ശൗചാർഥം പരിചാരകാഃ
കൃതശൗചം പുനശ് ൈചനം േ ാവാച മധുസൂദനഃ
2 രാജന്ന് അധീതാ േവദാസ് േത ശാ ാണി വിവിധാനി ച

താനി ച പുരാണാനി രാജധർമാശ് ച േകവലാഃ
3 ഏവം വിദ്വാൻ മഹാ ാജ്ഞ നാകാർഷീർ വചനം തദാ
പാണ്ഡവാൻ അധികാഞ് ജാനബേല ശൗേര്യ ച കൗരവ
4 രാജാ ഹി യഃ സ്ഥിര ജ്ഞഃ സ്വയം േദാഷാൻ അേവക്ഷേത
േദശകാലവിഭാഗം ച പരം േ യഃ സ വിന്ദതി
5 ഉച്യമാനം ച യഃ േ േയാ ഗൃഹ്ണീേത േനാ ഹിതാഹിേത
ആപദം സമനു ാപ്യ സ േശാചത്യ് അനേയ സ്ഥിതഃ
6 തേതാ ഽന്യവൃത്തം ആത്മാനം സമേവക്ഷസ്വ ഭാരത
രാജംസ് ത്വം ഹ്യ് അവിേധയാത്മാ ദുേര്യാധന വേശ സ്ഥിതഃ
7 ആത്മാപരാധാദ് ആയസ്തസ് തത് കിം ഭീമം ജിഘാംസസി
തസ്മാത് സംയച്ഛ േകാപം ത്വം സ്വം അനു ത്യ ദു തം
8 യസ് തു താം ർധയാ ഃ പാഞ്ചാലീം ആനയത് സഭാം
സ ഹേതാ ഭീമേസേനന ൈവരം തിചികീർഷതാ
9 ആത്മേനാ ഽതി മം പശ്യ പു സ്യ ച ദുരാത്മനഃ
യദ് അനാഗസി പാ നാം പരിത്യാഗഃ പരന്തപ
10 ഏവം ഉക്തഃ സ കൃേഷ്ണന സർവം സത്യം ജനാധിപ
ഉവാച േദവകീപു ം ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
11 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി മാധവ
പു േസ്നഹസ് തു ധർമാത്മൻ ൈധര്യാൻ മാം സമചാലയത്
12 ദിഷ്ട്യാ തു പുരുഷവ്യാേ ാ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
ത്വദ് ഗുേപ്താ നാഗമത് കൃഷ്ണ ഭീേമാ ബാഹ്വന്തരം മമ
13 ഇദാനീം ത്വ് അഹം ഏകാേ ാ ഗതമന ർ ഗതജ്വരഃ
മധ്യമം പാണ്ഡവം വീരം സ് ം ഇച്ഛാമി േകശവ
14 ഹേതഷു പാർഥിേവേ ഷു പുേ ഷു നിഹേതഷു ച
പാ പുേ ഷു േമ ശർമ ീതിശ് ചാപ്യ് അവതിഷ്ഠേത
15 തതഃ സ ഭീമം ച ധനഞ്ജയം ച; മാ ്യാശ് ച പു ൗ പുരുഷ വീരൗ
പ ർശ ഗാൈ ഃ രുദൻ സുഗാ ാൻ; ആശ്വാസ്യ കല്യാണം ഉവാച ൈച 
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നാൻ
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അധ്യായം 13

1 [ബ്]
ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാതാസ് തതസ് േത കുരുപുംഗവാഃ
അഭ്യയുർ ാതരഃ സർേവ ഗാന്ധാരീം സഹ േകശവാഃ
2 തേതാ ജ്ഞാത്വാ ഹതാമി ം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
ഗാന്ധാരീ പു േശാകാർതാ ശ ം ഐച്ഛദ് അനിന്ദിതാ
3 തസ്യാഃ പാപം അഭി ായം വിദിത്വാ പാണ്ഡവാൻ തി
ഋഷിഃ സത്യവതീ പു ഃ ാഗ് ഏവ സമബുധ്യത
4 സ ഗംഗായാം ഉപ ശ്യ പുണ്യഗന്ധം പയഃ ശുചി
തം േദശം ഉപസേമ്പേദ പരമർഷിർ മേനാജവഃ
5 ദിേവ്യന ച ഷാ പശ്യൻ മനസാനുദ്ധേതന ച
സർവ ാണഭൃതാം ഭാവം സ ത സമബുധ്യത
6 സ ഷാം അ വീത് കാേല കല്യ വാദീ മഹാതപാഃ
ശാപകാലം അവാക്ഷിപ്യ ശമ കാലം ഉദീരയൻ
7 ന േകാപഃ കാണ്ഡേവ കാേര്യാ ഗാന്ധാരി ശമം ആ ഹി
രേജാ നിഗൃഹ്യതാം ഏതച് ഛൃണു േചദം വേചാ മമ
8 ഉക്താസ്യ് അഷ്ടാദശാഹാനി പുേ ണ ജയം ഇച്ഛതാ
ശിവം ആശാസ്സ്വ േമ മാതർ യുധ്യമാനസ്യ ശ ഭിഃ
9 സാ തഥാ യാച്യമാനാ ത്വം കാേല കാേല ജൈയഷിണാ
ഉക്തവത്യ് അസി ഗാന്ധാരി യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
10 ന ചാപ്യ് അതീതാം ഗാന്ധാരി വാചം േത വിതഥാം അഹം
സ്മരാമി ഭാഷമാണായാസ് തഥാ ണിഹിതാ ഹ്യ് അസി
11 സാ ത്വം ധർമം പരി ത്യ വാചാ േചാക്ത്വാ മനസ്വിനി
േകാപം സംയച്ഛ ഗാന്ധാരി ൈമവം ഭൂഃ സത്യവാദിനി
12 [ഗ്]
ഭഗവൻ നാഭ്യസൂയാമി ൈനതാൻ ഇച്ഛാമി നശ്യതഃ
പു േശാേകന തു ബലാൻ മേനാ വിഹ്വലതീവ േമ
13 യൈഥവ കുന്ത്യാ കൗേന്തയാ രക്ഷിതവ്യാസ് തഥാ മയാ
യൈഥവ ധൃതരാേ ണ രക്ഷിതവ്യാസ് തഥാ മയാ
14 ദുേര്യാധനാപരാേധന ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
കർണ ദുഃശാസനാഭ്യാം ച വൃേത്താ ഽയം കുരു സങ്ക്ഷയഃ
15 നാപരാധ്യതി ബീഭ ർ ന ച പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
നകുലഃ സഹേദേവാ വാ ൈനവ ജാതു യുധിഷ്ഠിരഃ
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16 യുധ്യമാനാ ഹി കൗരവ്യാഃ കൃന്തമാനാഃ പര രം
നിഹതാഃ സഹിതാശ് ചാൈന്യസ് ത നാസ്ത്യ് അ ിയം മമ
17 യത് തു കർമാകേരാദ് ഭീേമാ വാസുേദവസ്യ പശ്യതഃ
ദുേര്യാധനം സമാഹൂയ ഗദായുേദ്ധ മഹാമനാഃ
18 ശിക്ഷയാമ്യ് അധികം ജ്ഞാത്വാ ചരന്തം ബഹുധാ രേണ
അേധാ നാഭ്യാം ഹൃതവാംസ് തൻ േമ േകാപം അവർധയത്
19 കഥം നു ധർമം ധർമൈജ്ഞഃ സമുദ്ധിഷ്ടം മഹാത്മഭിഃ
ത്യേജയുർ ആഹേവ ശൂരാഃ ാണേഹേതാഃ കഥം ചന
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അധ്യായം 14

1 [വ്]
തച് ത്വാ വചനം തസ്യാ ഭീമേസേനാ ഽഥ ഭീതവത്
ഗാന്ധാരീം ത വാേചദം വചഃ സാനുനയം തദാ
2 അധർേമാ യദി വാ ധർമസ് ാസാത് ത മയാ കൃതഃ
ആത്മാനം ാതുകാേമന തൻ േമ ത്വം ക്ഷ ം അർഹസി
3 ന ഹി യുേദ്ധന പു സ് േത ധർേമണ സ മഹാബലഃ
ശക്യഃ േകന ചിദ് ഉദ്യ ം അേതാ വിഷമം ആചരം
4 ൈസന്യൈസ്യേകാ ഽവശിേഷ്ടാ ഽയം ഗദായുേദ്ധ ച വീര്യവാൻ
മാം ഹത്വാ ന ഹേരദ് രാജ്യം ഇതി ൈചതത് കൃതം മയാ
5 രാജപു ീം ച പാഞ്ചാലീം ഏകവ ാം രജസ്വലാം
ഭവത്യാ വിദിതം സർവം ഉക്തവാൻ യത് സുതസ് തവ
6 സുേയാധനം അസംഗൃഹ്യ ന ശക്യാ ഭൂഃ സ സാരഗാ
േകവലാ േഭാ ം അസ്മാഭിർ അതശ് ൈചതത് കൃതം മയാ
7 തച് ചാപ്യ് അ ിയം അസ്മാകം പു സ് േത സമുപാചരത്

ൗപദ്യാ യത് സഭാമേധ്യ സവ്യം ഊരും അദർശയത്
8 തൈ വ വധ്യഃ േസാ ഽസ്മാകം ദുരാചാേരാ ഽംബ േത സുതഃ
ധർമരാജാജ്ഞയാ ൈചവ സ്ഥിതാഃ സ്മ സമേയ തദാ
9 ൈവരം ഉ ക്ഷിതം രാജ്ഞി പുേ ണ തവ തൻ മഹത്
േ ശിതാശ് ച വേന നിത്യം തത ഏതത് കൃതം മയാ
10 ൈവരസ്യാസ്യ ഗതഃ പാരം ഹത്വാ ദുേര്യാധനം രേണ
രാജ്യം യുധിഷ്ഠിരഃ ാേപ്താ വയം ച ഗതമന്യവഃ
11 [ഗാന്ധാരീ]
ന തൈസ്യഷ വധസ് താത യത് ശംസസി േമ സുതം
കൃതവാംശ് ചാപി തത് സർവം യദ് ഇദം ഭാഷേസ മയി
12 ഹതാേശ്വ നകുേല യത് തദ് വൃഷേസേനന ഭാരത
അപിബഃ േശാണിതം സംേഖ്യ ദുഃശാസന ശരീരജം
13 സദ്ഭിർ വിഗർഹിതം േഘാരം അനാര്യ ജനേസവിതം

രം കർമാകേരാഃ കസ്മാത് തദ് അയുക്തം വൃേകാദര
14 [ഭീമ]
അന്യസ്യാപി ന പാതവ്യം രുധിരം കിം പുനഃ സ്വകം
യൈഥവാത്മാ തഥാ ാതാ വിേശേഷാ നാസ്തി കശ് ചന
15 രുധിരം ന വ്യതി ാമദ് ദന്തൗഷ്ഠം േമ ഽംബ മാ ശുചഃ
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ൈവവസ്വതസ് തു തദ് േവദ ഹസ്തൗ േമ രുധിേരാക്ഷിതൗ
16 ഹതാശ്വം നകുലം ദൃഷ്ട്വാ വൃഷേസേനന സംയുേഗ

ാതൄണാം സ ഹൃഷ്ടാനാം ാസഃ സഞ്ജനിേതാ മയാ
17 േകശപക്ഷപരാമർേശ ൗപദ്യാ ദ തകാരിേത
േ ാധാദ് യദ് അ വം ചാഹം തച് ച േമ ഹൃദി വർതേത
18 ക്ഷ ധർമാച് ച േതാ രാജ്ഞി ഭേവയം ശാസ്വതീഃ സമാഃ

തിജ്ഞാം താം അനിസ്തീര്യ തതസ് തത് കൃതവാൻ അഹം
19 ന മാം അർഹസി ഗാന്ധാരി േദാേഷണ പരിശങ്കിതും
അനിഗൃഹ്യ പുരാ പു ാൻ അസ്മാസ്വ് അനപകാരിഷു
20 [ഗ്]
വൃദ്ധസ്യാസ്യ ശതം പു ാൻ നിഘ്നംസ് ത്വം അപരാജിതഃ
കസ്മാൻ ന േശഷയഃ കം ചിദ് േയനാൽപം അപരാധിതം
21 സന്താനം ആവേയാസ് താത വൃദ്ധേയാർ ഹൃതരാജ്യേയാഃ
അക്ഥം അന്ധദ്വയസ്യാസ്യ യഷ്ടിർ ഏകാ ന വർജിതാ
22 േശേഷ ഹ്യ് അവസ്ഥിേത താത പു ാണാം അന്തേക ത്വയി
ന േമ ദുഃഖം ഭേവദ് ഏതദ് യദി ത്വം ധർമം ആചരഃ
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അധ്യായം 15

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു ഗാന്ധാരീ യുധിഷ്ഠിരം അപൃച്ഛത
ക്വ സ രാേജതി സേ ാധാ പു പൗ വധാർദിതാ
2 താം അഭ്യഗച്ഛദ് രാേജേ ാ േവപമാനഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
യുധിഷ്ഠിര ഇദം ൈചനാം മധുരം വാക്യം അ വീത്
3 പു ഹന്താ നൃശംേസാ ഽഹം തവ േദവി യുധിഷ്ഠിരഃ
ശാപാർഹഃ പൃഥിവീ നാേശ േഹതുഭൂതഃ ശപസ്വ മാം
4 ന ഹി േമ ജീവിേതനാർേഥാ ന രാേജ്യന ധേനന വാ
താദൃശാൻ സുഹൃേദാ ഹത്വാ മൂഢസ്യാസ്യ സുഹൃദ് ഹഃ
5 തം ഏവം വാദിനം ഭീതം സംനികർഷ ഗതം തദാ
േനാവാച കിം ചിദ് ഗാന്ധാരീ നിഃശ്വാസപരമാ ഭൃശം
6 തസ്യാവനത േദഹസ്യ പാദേയാർ നിപതിഷ്യതഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ നൃപേതർ ധർമജ്ഞാ ധർമദർശിനീ
അംഗുല്യ് അ ാണി ദദൃേശ േദവീ പട്ടാന്തേരണ സാ
7 തതഃ സ കു നകീ ഭൂേതാ ദർശനീയനേഖാ നൃപഃ
തം ദൃഷ്ട്വാ ചാർജുേനാ ഽഗച്ഛദ് വാസുേദവസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
8 ഏവം സേഞ്ചഷ്ടമാനാംസ് താൻ ഇതശ് േചതശ് ച ഭാരത
ഗാന്ധാരീ വിഗതേ ാധാ സാന്ത്വയാം ആസ മാതൃവത്
9 തയാ േത സമനുജ്ഞാതാ മാതരം വീരമാതരം
അഭ്യഗച്ഛന്ത സഹിതാഃ പൃഥാം പൃഥുല വക്ഷസഃ
10 ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ പു ാൻ സാ പു ാധിഭിർ അഭി താ
ബാഷ്പം ആഹാരയദ് േദവീ വേ ണാവൃത്യ ൈവ മുഖം
11 തേതാ ബാഷ്പം സമു ജ്യ സഹ പുൈ സ് തഥാ പൃഥാ
അപശ്യദ് ഏതാഞ് ശ ൗൈഘർ ബഹുധാ പരിവിക്ഷതാൻ
12 സാ താൻ ഏൈകകശഃ പു ാൻ സം ശന്തീ പുനഃ പുനഃ
അന്വേശാചന്ത ദുഃഖാർതാ ൗപദീം ച ഹതാത്മജാം
രുദതീം അഥ പാഞ്ചാലീം ദദർശ പതിതാം ഭുവി
13 [ ്]
ആേര്യ പൗ ാഃ ക്വ േത സർേവ സൗഭ സഹിതാ ഗതാഃ
ന ത്വാം േത ഽദ്യാഭിഗച്ഛന്തി ചിരദൃഷ്ടാം തപസ്വിനീം
കിം നു രാേജ്യന ൈവ കാര്യം വിഹീനായാഃ സുൈതർ മമ
14 [വ്]
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താം സമാശ്വാസയാം ആസ പൃഥാ പൃഥുല േലാചനാ
ഉത്ഥാപ്യ യാജ്ഞേസനീം തു രുദതീം േശാകകർശിതാം
15 തൈയവ സഹിതാ ചാപി പുൈ ർ അനുഗതാ പൃഥാ
അഭ്യഗച്ഛത ഗാന്ധാരീം ആർതാം ആർതതരാ സ്വയം
16 താം ഉവാചാഥ ഗാന്ധാരീ സഹ വധ്വാ യശസ്വിനീം
ൈമവം പു ീതി േശാകാർതാ പശ്യ മാം അപി ദുഃഖിതാം
17 മേന്യ േലാകവിനാേശാ ഽയം കാലപര്യായ േചാദിതഃ
അവശ്യ ഭാവീ സ ാപ്തഃ സ്വഭാവാൽ േലാമഹർഷണഃ
18 ഇദം തത് സമനു ാപ്തം വിദുരസ്യ വേചാ മഹത്
അസിദ്ധാനുനേയ കൃേഷ്ണ യദ് ഉവാച മഹാമതിഃ
19 തസ്മിന്ന് അപരിഹാേര്യ ഽർേഥ വ്യതീേത ച വിേശഷതഃ
മാ ശുേചാ ന ഹി േശാച്യാസ് േത സം ാേമ നിധനം ഗതാഃ
20 യൈഥവ ത്വം തൈഥവാഹം േകാ വാ മാശ്വാസയിഷ്യതി
മൈമവ ഹ്യ് അപരാേധന കുലം അ ്യം വിനാശിതം
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അധ്യായം 16

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ തു ഗാന്ധാരീ കുരൂണാം ആവികർതനം
അപശ്യത് ത തിഷ്ഠന്തീ സർവം ദിേവ്യന ച ഷാ
2 പതി താ മഹാഭാഗാ സമാന തചാരിണീ
ഉേ ണ തപസാ യുക്താ സതതം സത്യവാദിനീ
3 വരദാേനന കൃഷ്ണസ്യ മഹർേഷഃ പുണ്യകർമണഃ
ദിവ്യജ്ഞാനബേലാേപതാ വിവിധം പര്യേദവയത്
4 ദദർശ സാ ബുദ്ധിമതീ ദൂരാദ് അപി യഥാന്തിേക
രണാജിരം നൃവീരാണാം അദ്ഭുതം േലാമഹർഷണം
5 അസ്ഥി േകശപരിസ്തീർണം േശാണിതൗഘപരി തം
ശരീൈരർ ബഹുസാഹൈ ർ വിനികീർണം സമന്തതഃ
6 ഗജാശ്വരഥേയാധാനാം ആവൃതം രുധിരാവിൈലഃ
ശരീൈരർ ബഹുസാഹൈ ർ വിനികീർണം സമന്തതഃ
7 ഗജാശ്വനരവീരാണാം നിഃസൈത്ത്വർ അഭിസംവൃതം
സൃഗാലബഡ കാേകാല കങ്കകാകനിേഷവിതം
8 രക്ഷസാം പുരുഷാദാനാം േമാദനം കുരരാകുലം
അശിവാഭിഃ ശിവാഭിശ് ച നാദിതം ഗൃ േസവിതം
9 തേതാ വ്യാസാഭ്യനുജ്ഞാേതാ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
പാ പു ാശ് ച േത സർേവ യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
10 വാസുേദവം പുര ത്യ ഹതബ ം ച പാർഥിവം
കുരു ിയഃ സമാസാദ്യ ജ ർ ആേയാധനം തി
11 സമാസാദ്യ കുരുേക്ഷ ം താഃ ിേയാ നിഹേതശ്വരാഃ
അപശ്യന്ത ഹതാംസ് ത പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄൻ പതീൻ
12 വ്യാൈദർ ഭക്ഷ്യമാണാൻ ൈവ േഗാമായുബഡ വായൈസഃ
ഭൂൈതഃ പിശാൈച രേക്ഷാഭിർ വിവിൈധശ് ച നിശാചൈരഃ
13 രു ാ ീഡ നിഭം ദൃഷ്ട്വാ തദാ വിശസനം ിയഃ
മഹാർേഹേഭ്യാ ഽഥ യാേനേഭ്യാ വിേ ാശേന്ത്യാ നിേപതിേര
14 അദൃഷ്ടപൂർവം പശ്യേന്ത്യാ ദുഃഖാർതാ ഭരത ിയഃ
ശരീേരഷ്വ് അസ്ഖലന്ന് അന്യാ ന്യപതംശ് ചാപരാ ഭുവി
15 ാന്താനാം ചാപ്യ് അനാഥാനാം നാസീത് കാ ചന േചതനാ
പാഞ്ചാല കുര േയാഷാണാം കൃപണം തദ് അഭൂൻ മഹത്
16 ദുഃേഖാപഹത ചിത്താഭിഃ സമന്താദ് അനുനാദിതം
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ദൃഷ്ട്വാേയാധനം അത ം ധർമജ്ഞാ സുബലാത്മജാ
17 തതഃ സാ പുണ്ഡരീകാക്ഷം ആമ ്യ പുരുേഷാത്തമം
കുരൂണാം ൈവശസം ദൃഷ്ട്വാ ദുഃഖാദ് വചനം അ വീത്
18 പൈശ്യതാഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷ ഷാ േമ നിഹേതശ്വരാഃ

കീർണേകശാഃ േ ാശന്തീഃ കുരരീർ ഇവ മാധവ
19 അമൂസ് ത്വ് അഭിസമാഗമ്യ സ്മരേന്ത്യാ ഭരതർഷഭാൻ
പൃഥഗ് ഏവാഭ്യധാവന്ത പു ാൻ ാതൄൻ പിതൄൻ പതീൻ
20 വീരസൂഭിർ മഹാബാേഹാ ഹതപു ാഭിർ ആവൃതം
ക്വ ചിച് ച വീര പത്നീഭിർ ഹതവീരാഭിർ ആകുലം
21 േശാഭിതം പുരുഷവ്യാൈ ർ ഭീഷ്മ കർണാഭിമന ഭിഃ
േ ാണ പദ ശൈല്യശ് ച ജ്വലദ്ഭിർ ഇവ പാവൈകഃ
22 കാഞ്ചൈനഃ കവൈചർ നിൈഷ്കർ മണിഭിശ് ച മഹാത്മനാം
അംഗൈദർ ഹസ്തേകയൂൈരഃ ഗ്ഭിശ് ച സമല തം
23 വീരബാഹുവിസൃഷ്ടാഭിഃ ശക്തിഭിഃ പരിൈഘർ അപി
ഖഡ്ൈഗശ് ച വിമൈലസ് തീൈക്ഷ്ണഃ സ ശൈരശ് ച ശരാസൈനഃ
24 വ്യാദസംൈഘർ മുദിൈതസ് തിഷ്ഠദ്ഭിഃ സഹിൈതഃ ക്വ ചിത്
ക്വ ചിദ് ആ ീഡമാൈനശ് ച ശയാൈനർ അപൈരഃ ക്വ ചിത്
25 ഏതദ് ഏവംവിധം വീര സമ്പശ്യാേയാധനം വിേഭാ
പശ്യമാനാ ച ദഹ്യാമി േശാേകനാഹം ജനാർദന
26 പാഞ്ചാലാനാം കുരൂണാം ച വിനാശം മധുസൂദന
പഞ്ചാനാം ഇവ ഭൂതാനാം നാഹം വധം അചിന്തയം
27 താൻ സുപർണാശ് ച ഗൃ ാശ് ച നിഷ്കർഷന്ത്യ് അസൃഗ് ഉക്ഷിതാൻ
നിഗൃഹ്യ കവേചഷൂ ാ ഭക്ഷയന്തി സഹ ശഃ
28 ജയ ഥസ്യ കർണസ്യ തൈഥവ േ ാണ ഭീഷ്മേയാഃ
അഭിമേന്യാർ വിനാശം ച കശ് ചിന്തയിതും അർഹതി
29 അവധ്യകൽപാൻ നിഹതാൻ ദൃഷ്ട്വാഹം മധുസൂദന
ഗൃ കങ്കബഡ േശ്യനശ്വസൃഗാലാദനീ കൃതാൻ
30 അമർഷവശം ആപന്നാൻ ദുേര്യാധന വേശ സ്ഥിതാൻ
പേശ്യമാൻ പുരുഷവ്യാ ാൻ സംശാന്താൻ പാവകാൻ ഇവ
31 ശയനാന ചിതാഃ സർേവ മൃദൂനി വിമലാനി ച
വിപന്നാസ് േത ഽദ്യ വസുധാം വിവൃതാം അധിേശരേത
32 ബന്ദിഭിഃ സതതം കാേല വദ്ഭിർ അഭിനന്ദിതാഃ
ശിവാനാം അശിവാ േഘാരാഃ ശൃണ്വന്തി വിവിധാ ഗിരഃ
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33 േയ പുരാ േശരേത വീരാഃ ശയേനഷു യശസ്വിനഃ
ചന്ദനാഗുരുദിഗ്ധാംഗാസ് േത ഽദ്യ പാംസുഷു േശരേത
34 േതഷാം ആഭരണാന്യ് ഏേത ഗൃ േഗാമായുവായസാഃ
ആക്ഷിപന്ത്യ് അശിവാ േഘാരാ വിനദന്തഃ പുനഃ പുനഃ
35 ചാപാനി വിശിഖാൻ പീതാൻ നി ിംശാൻ വിമലാ ഗദാ
യുദ്ധാഭിമാനിനഃ ീതാ ജീവന്ത ഇവ ബി തി
36 സുരൂപ വർണാ ബഹവഃ വ്യാൈദർ അവഘട്ടിതാഃ
ഋഷഭ തിരൂപാക്ഷാഃ േശരേത ഹരിത ജഃ
37 അപേര പുനർ ആലിംഗ്യ ഗദാഃ പരിഘബാഹവഃ
േശരേത ഽഭിമുഖാഃ ശൂരാ ദയിതാ ഇവ േയാഷിതഃ
38 ബി തഃ കവചാന്യ് അേന്യ വിമലാന്യ് ആയുധാനി ച
ന ധർഷയന്തി വ്യാദാ ജീവന്തീതി ജനാർദന
39 വ്യാൈദഃ കൃഷ്യമാണാനാം അപേരഷാം മഹാത്മനാം
ശാതകൗംഭ്യഃ ജശ് ചി ാ വി കീർണാഃ സമന്തതഃ
40 ഏേത േഗാമായേവാ ഭീമാ നിഹതാനാം യശസ്വിനാം
കണ്ഠാന്തര ഗതാൻ ഹാരാൻ ആക്ഷിപന്തി സഹ ശഃ
41 സർേവഷ്വ് അപരരാേ ഷു യാൻ അനന്ദന്ത ബന്ദിനഃ

തിഭിശ് ച പരാർധ്യാഭിർ ഉപചാൈരശ് ച ശിക്ഷിതാഃ
42 താൻ ഇമാഃ പരിേദവന്തി ദുഃഖാർതാഃ പരമാംഗനാഃ
കൃപണം വൃഷ്ണിശാർദൂല ദുഃഖേശാകാർദിതാ ഭൃശം
43 രേക്താത്പലവനാനീവ വിഭാന്തി രുചിരാണി ൈവ
മുഖാനി പരമ ീണാം പരിശുഷ്കാണി േകശവ
44 രുദിേതാപരതാ ഹ്യ് ഏതാ ധ്യായന്ത്യഃ സമ്പരി താഃ
കുരു ിേയാ ഽഭിഗച്ഛന്തി േതന േതൈനവ ദുഃഖിതാഃ
45 ഏതാന്യ് ആദിത്യവർണാനി തപനീയനിഭാനി ച
േരാഷേരാദന താ ാണി വ ാണി കുരു േയാഷിതാം
46 ആ സാമ പരിപൂർണാർഥം നിശമ്യ പരിേദവിതം
ഇതേരതര സ്രങ്കന്ദാൻ ന വിജാനന്തി േയാഷിതഃ
47 ഏതാ ദീർഘം ഇേവാച്ഛ്വസ്യ വി ശ്യ ച വിലപ്യ ച
വി ന്ദമാനാ ദുഃേഖന വീരാ ജഹതി ജീവിതം
48 ബേഹ്വ്യാ ദൃഷ്ട്വാ ശരീരാണി േ ാശന്തി വിലപന്തി ച
പാണിഭിശ് ചാപരാ ഘ്നന്തി ശിരാംസി മൃദു പാണയഃ
49 ശിേരാഭിഃ പതിൈതർ ഹൈസ്തഃ സർവാംൈഗർ യൂഥശഃ കൃൈതഃ
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ഇതേരതര സ ൈക്തർ ആകീർണാ ഭാതി േമദിനീ
50 വിശിര ാൻ അേഥാ കായാൻ ദൃഷ്ട്വാ േഘാരാഭിനന്ദിനഃ
മുഹ്യന്ത്യ് അനുചിതാ നാേര്യാ വിേദഹാനി ശിരാംസി ച
51 ശിരഃ കാേയന സന്ധായ േ ക്ഷമാണാ വിേചതസഃ
അപശ്യേന്ത്യാ പരം ത േനദം അേസ്യതി ദുഃഖിതാഃ
52 ബാഹൂരുചരണാൻ അന്യാൻ വിശിേഖാന്മഥിതാൻ പൃഥക്
സന്ദധേത്യാ ഽസുഖാവിഷ്ടാ മൂർഛന്ത്യ് ഏതാഃ പുനഃ പുനഃ
53 ഉത്കൃത്ത ശിരസശ് ചാന്യാൻ വിജഗ്ധാൻ മൃഗപക്ഷിഭിഃ
ദൃഷ്ട്വാ കാശ് ചിൻ ന ജാനന്തി ഭർതൄൻ ഭരത േയാഷിതഃ
54 പാണിഭിശ് ചാപരാ ഘ്നന്തി ശിരാംസി മധുസൂദന
േ ക്ഷ്യ ാതൄൻ പിതൄൻ പു ാൻ പതീംശ് ച നിഹതാൻ പൈരഃ
55 ബാഹുഭിശ് ച സ ഖഡ്ൈഗശ് ച ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
അഗമ്യകൽപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
56 ന ദുഃേഖഷൂചിതാഃ പൂർവം ദുഃഖം ഗാഹന്ത്യ് അനിന്ദിതാഃ

ാതൃഭിഃ പിതൃഭിഃ പുൈ ർ ഉപകീർണാം വസുന്ധരാം
57 യൂഥാനീവ കിേശാരീണാം സുേകശീനാം ജനാർദന

ഷാണാം ധൃതരാ സ്യ പശ്യ വൃന്ദാന്യ് അേനകശഃ
58 അേതാ ദുഃഖതരം കും നു േകശവ തിഭാതി േമ
യദ് ഇമാഃ കുർവേത സർവാ രൂപം ഉച്ചാവചം ിയഃ
59 നൂനം ആചരിതം പാപം മയാ പൂർേവഷു ജന്മസു
യാ പശ്യാമി ഹതാൻ പു ാൻ പൗ ാൻ ാതൄംശ് ച േകശവ
ഏവം ആർതാ വിലപതീ ദദർശ നിഹതം സുതം
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അധ്യായം 17

1 [ൈവഷമ്പായന]
തേതാ ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ ഗാന്ധാരീ േശാകകർശിതാ
സഹസാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ ഛിേന്നവ കദലീ വേന
2 സാ തു ലബ്ധ്വാ പുനഃ സഞ്ജ്ഞാം വി ശ്യ ച പുനഃ പുനഃ
ദുേര്യാധനം അഭിേ ക്ഷ്യ ശയാനം രുധിേരാക്ഷിതം
3 പരിഷ്വജ്യ ച ഗാന്ധാരീ കൃപണം പര്യേദവയത്
ഹാഹാ പുേ തി ഗാന്ധാരീ വിലലാപാകുേല ിയാ
4 സുഗൂഢ ജ വിപുലം ഹാരനിഷ്കനിേഷവിതം
വാരിണാ േന േജേനാരഃ സിഞ്ചന്തീ േശാകതാപിതാ
സമീപസ്ഥം ഹൃഷീേകശം ഇദം വചനം അ വീത്
5 ഉപസ്ഥിേതഽസ്മിൻ സം ാേമ ജ്ഞാതീനാം സങ്ക്ഷേയ വിേഭാ
മാം അയം ാഹ വാർേഷ്ണയ ാഞ്ജലിർ നൃപസത്തമഃ
അസ്മിഞ് ജ്ഞാതിസമുദ്ധർേഷ ജയം അംബാ വീതു േമ
6 ഇത്യ് ഉേക്ത ജാനതീ സർവം അഹം സ്വം വ്യസനാഗമം
അ വം പുരുഷവ്യാ യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
7 യഥാ ന യുധ്യമാനസ് ത്വം സ മുഹ്യസി പു ക

വം ശാ ജിതാംൽ േലാകാൻ ാപ്താസ്യ് അമരവദ് വിേഭാ
8 ഇത്യ് ഏവം അ വം പൂർവം ൈനനം േശാചാമി ൈവ േഭാ
ധൃതരാ ം തു േശാചാമി കൃപണം ഹതബാന്ധവം
9 അമർഷണം യുധാം േ ഷ്ഠം കൃതാ ം യുദ്ധദുർമദം
ശയാനം വീരശയേന പശ്യ മാധവ േമ സുതം
10 േയാ ഽയം മൂർധാവസിക്താനാം അേ യാതി പരന്തപഃ
േസാ ഽയം പാംസുഷു േശേത ഽദ്യ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
11 വം ദുേര്യാധേനാ വീേരാ ഗതിം നസുലഭാം ഗതഃ
തഥാ ഹ്യ് അഭിമുഖഃ േശേത ശയേന വീരേസവിേത
12 യം പുരാ പര പാസീനാ രമയന്തി മഹീക്ഷിതഃ
മഹീതലസ്ഥം നിഹതം ഗൃ ാസ് തം പര പാസേത
13 യം പുരാ വ്യജൈനർ അൈ ്യർ ഉപവീജന്തി േയാഷിതഃ
തം അദ്യ പക്ഷവ്യജൈനർ ഉപവീജന്തി പക്ഷിണഃ
14 ഏഷ േശേത മഹാബാഹുർ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
സിംേഹേനവ ദ്വിപഃ സംേഖ്യ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
15 പശ്യ ദുേര്യാധനം കൃഷ്ണ ശയാനം രുധിേരാക്ഷിതം
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നിഹതം ഭീമേസേനന ഗദാം ഉദ്യമ്യ ഭാരത
16 അക്ഷൗഹിണീർ മഹാബാഹുർ ദശ ൈചകാം ച േകശവ
അനയദ് യഃ പുരാ സംേഖ്യ േസാ ഽനയാൻ നിധനം ഗതഃ
17 ഏഷ ദുേര്യാധനഃ േശേത മേഹഷ്വാേസാ മഹാരഥഃ
ശാർദൂല ഇവ സിംേഹന ഭീമേസേനന പാതിതഃ
18 വിദുരം ഹ്യ് അവമൈന്യഷ പിതരം ൈചവ മന്ദഭാക്
ബാേലാ വൃദ്ധാവമാേനന മേന്ദാ മൃത വശം ഗതഃ
19 നിഃസപത്നാ മഹീ യസ്യ േയാദശ സമാഃ സ്ഥിതാ
സ േശേത നിഹേതാ ഭൂമൗ പുേ ാ േമ പൃഥിവീപതിഃ
20 അപശ്യം കൃഷ്ണ പൃഥിവീം ധാർതരാ ാനുശാസനാത്
പൂർണാം ഹസ്തിഗവാശ്വസ്യ വാർേഷ്ണയ ന തു തച് ചിരം
21 താം ഏവാദ്യ മഹാബാേഹാ പശ്യാമ്യ് അന്യാനുശാസനാത്
ഹീനാം ഹസ്തിഗവാേശ്വന കിം നു ജീവാമി മാധവ
22 ഇദം കൃ തരം പശ്യ പു സ്യാപി വധാൻ മമ
യദ് ഇമാം പര പാസേന്ത ഹതാഞ് ശൂരാൻ രേണ ിയഃ
23 കീർണേകശാം സുേ ാണീം ദുേര്യാധന ഭുജാങ്കഗാം
രുക്മേവദീ നിഭാം പശ്യ കൃഷ്ണ ലക്ഷ്മണമാതരം
24 നൂനം ഏഷാ പുരാ ബാലാ ജീവമാേന മഹാഭുേജ
ഭുജാവ് ആ ിത്യ രമേത സുഭുജസ്യ മനസ്വിനീ
25 കഥം തു ശതധാ േനദം ഹൃദയം മമ ദീര്യേത
പശ്യന്ത്യാ നിഹതം പു ം പുേ ണ സഹിതം രേണ
26 പു ം രുധിരസംസിക്തം ഉപജി ത്യ് അനിന്ദിതാ
ദുേര്യാധനം തു വാേമാരുഃ പാണിനാ പരിമാർജതി
27 കിം നു േശാചതി ഭർതാരം പു ം ൈചഷാ മനസ്വിനീ
തഥാ ഹ്യ് അവസ്ഥിതാ ഭാതി പു ം ചാപ്യ് അഭിവീക്ഷ്യ സാ
28 സ്വശിരഃ പഞ്ചശാഖാഭ്യാം അഭിഹത്യായേതക്ഷണാ
പതത്യ് ഉരസി വീരസ്യ കുരുരാജസ്യ മാധവ
29 പുണ്ഡരീകനിഭാ ഭാതി പുണ്ഡരീകാന്തര ഭാ
മുഖം വിമൃജ്യ പു സ്യ ഭർതുശ് ൈചവ തപസ്വിനീ
30 യദി ചാപ്യ് ആഗമാഃ സന്തി യദി വാ തയസ് തഥാ

വം േലാകാൻ അവാേപ്താ ഽയം നൃേപാ ബാഹുബലാർജിതാൻ
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അധ്യായം 18

1 [ഗാന്ധാരീ]
പശ്യ മാധവ പു ാൻ േമ ശതസംഖ്യാഞ് ജിത മാൻ
ഗദയാ ഭീമേസേനന ഭൂയിഷ്ഠം നിഹതാൻ രേണ
2 ഇദം ദുഃഖതരം േമ ഽദ്യ യദ് ഇമാ മുക്തമൂർധജാഃ
ഹതപു ാ രേണ ബാലാഃ പരിധാവന്തി േമ ഷാഃ
3 ാസാദതലചാരിണ്യശ് ചരൈണർ ഭൂഷണാന്വിൈതഃ
ആപന്നാ യത് ശന്തീമാ രുധിരാർ ാം വസുന്ധരാം
4 ഗൃ ാൻ ഉത്സാരയന്ത്യശ് ച േഗാമായൂൻ വായസാംസ് തഥാ
േശാേകനാർതാ വിഘൂർണേന്ത്യാ മത്താ ഇവ ചരന്ത്യ് ഉത
5 ഏഷാന്യാ ത്വ് അനവദ്യാംഗീ കരസംമിതമധ്യമാ
േഘാരം തദ് ൈവശസം ദൃഷ്ട്വാ നിപതത്യ് അതിദുഃഖിതാ
6 ദൃഷ്ട്വാ േമ പാർഥിവസുതാം ഏതാം ലക്ഷ്മണമാതരം
രാജപു ീം മഹാബാേഹാ മേനാ ന വ പശാമ്യതി
7 ാതൄംശ് ചാന്യാഃ പതീംശ് ചാന്യാഃ പു ാംശ് ച നിഹതാൻ ഭുവി
ദൃഷ്ട്വാ പരിപതന്ത്യ് ഏതാഃ ഗൃഹ്യ സുഭുജാ ഭുജാൻ
8 മധ്യമാനാം തു നാരീണാം വൃദ്ധാനാം ചാപരാജിത
ആ ന്ദം ഹതബ നാം ദാരുേണ ൈവശേസ ശൃണു
9 രഥനീഡാനി േദഹാംശ് ച ഹതാനാം ഗജവാജിനാം
ആ ിതാഃ മേമാഹാർതാഃ സ്ഥിതാഃ പശ്യ മഹാബല
10 അന്യാ ചാപഹൃതം കായാച് ചാരുകുണ്ഡലം ഉന്നസം
സ്വസ്യ ബേന്ധാഃ ശിരഃ കൃഷ്ണ ഗൃഹീത്വാ പശ്യ തിഷ്ഠതി
11 പൂർവജാതികൃതം പാപം മേന്യ നാ ം ഇവാനഘ
ഏതാഭിർ അനവദ്യാഭിർ മയാ ൈചവാൽപേമധയാ
12 തദ് ഇദം ധർമരാേജന യാതിതം േനാ ജനാർദന
ന ഹി നാേശാ ഽസ്തി വാർേഷ്ണയ കർമേണാഃ ശുഭപാപേയാഃ
13 ത്യ വയസഃ പശ്യ ദർശനീയകുേചാദരാഃ
കുേലഷു ജാതാ ീമത്യഃ കൃഷ്ണപക്ഷാക്ഷി മൂർധജാഃ
14 ഹംസഗദ്ഗദ ഭാഷിേണ്യാ ദുഃഖേശാക േമാഹിതാഃ
സാരസ്യ ഇവ വാശന്ത്യഃ പതിതാഃ പശ്യ മാധവ
15 ഫുല്ലപദ്മ കാശാനി പുണ്ഡരീകാക്ഷ േയാഷിതാം
അനവദ്യാനി വ ാണി തപത്യ് അസുഖരശ്മിവാൻ
16 ഈർഷൂണാം മമ പു ാണാം വാസുേദവാവേരാധനം
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മത്തമാതംഗദർപാണാം പശ്യന്ത്യ് അദ്യ പൃഥഗ്ജനാഃ
17 ശതച ാണി ചർമാണി ധ്വജാംശ് ചാദിത്യസംനിഭാൻ
രൗക്മാണി ൈചവ വർമാണി നിഷ്കാൻ അപി ച കാഞ്ചനാൻ
18 ശീർഷ ാണാനി ൈചതാനി പു ാണാം േമ മഹീതേല
പശ്യ ദീപ്താനി േഗാവിന്ദ പാവകാൻ സുഹുതാൻ ഇവ
19 ഏഷ ദുഃശാസനഃ േശേത ശൂേരണാമി ഘാതിനാ
പീതേശാണിതസർവാംേഗാ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
20 ഗദയാ വീര ഘാതിന്യാ പശ്യ മാധവ േമ സുതം
ദ തേ ശാൻ അനു ത്യ ൗപദ്യാ േചാദിേതന ച
21 ഉക്താ ഹ്യ് അേനന പാഞ്ചാലീ സഭായാം ദ തനിർജിതാ

ിയം ചികീർഷതാ ാതുഃ കർണസ്യ ച ജനാർദന
22 സൈഹവ സഹേദേവന നകുേലനാർജുേനന ച
ദാസഭാര്യാസി പാഞ്ചാലി ക്ഷി ം വിശ േനാ ഗൃഹാൻ
23 തേതാ ഽഹം അ വം കൃഷ്ണ തദാ ദുേര്യാധനം നൃപം
മൃത പാശപരിക്ഷിപ്തം ശകുനിം പു വർജയ
24 നിേബാൈധനം സുദുർബുദ്ധിം മാതുലം കലഹ ിയം
ക്ഷി ം ഏനം പരിത്യജ്യ പു ശാമ്യസ്വ പാണ്ഡൈവഃ
25 ന ബുധ്യേസ ത്വം ദുർബുേദ്ധ ഭീമേസനം അമർഷണം
വാങ്നാരാൈചസ് തുദംസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
26 താൻ ഏഷ രഭസഃ േരാ വാക്ശല്യാൻ അവധാരയൻ
ഉത്സസർജ വിഷം േതഷു സർേപാ േഗാവൃഷേഭഷ്വ് ഇവ
27 ഏഷ ദുഃശാസനഃ േശേത വിക്ഷിപ്യ വിപുലൗ ഭുജൗ
നിഹേതാ ഭീമേസേനന സിംേഹേനവ മഹർഷഭഃ
28 അത്യർഥം അകേരാദ് രൗ ം ഭീമേസേനാ ഽത്യമർഷണഃ
ദുഃശാസനസ്യ യത് േദ്ധാ ഽപിബച് േഛാണിതം ആഹേവ
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അധ്യായം 19

1 [ഗ്]
ഏഷ മാധവ പുേ ാ േമ വികർണഃ ാജ്ഞസംമതഃ
ഭൂമൗ വിനിഹതഃ േശേത ഭീേമന ശതധാ കൃതഃ
2 ഗജമധ്യ ഗതഃ േശേത വികർേണാ മധുസൂദന
നീലേമഘപരിക്ഷിപ്തഃ ശരദീവ ദിവാകരഃ
3 അസ്യ ചാപ േഹൈണഷ പാണിഃ കൃതകിേണാ മഹാൻ
കഥം ചിച് ഛിദ്യേത ഗൃൈ ർ അ കാൈമസ് തല വാൻ
4 അസ്യ ഭാര്യാമിഷ േ ൻ ഗൃ ാൻ ഏതാംസ് തപസ്വിനീ
വാരയത്യ് അനിശം ബാലാ ന ച ശേക്നാതി മാധവ
5 യുവാ വൃന്ദാരകഃ ശൂേരാ വികർണഃ പുരുഷർഷഭ
സുേഖാചിതഃ സുഖാർഹശ് ച േശേത പാംസുഷു മാധവ
6 കർണിനാലീകനാരാൈചർ ഭിന്നമർമാണം ആഹേവ
അദ്യാപി ന ജഹാത്യ് ഏനം ലക്ഷ്ണീർ ഭരതസത്തമം
7 ഏഷ സം ാമശൂേരണ തിജ്ഞാം പാലയിഷ്യതാ
ദുർമുേഖാ ഽഭിമുഖഃ േശേത ഹേതാ ഽരിഗണഹാ രേണ
8 തൈസ്യതദ് വദനം കൃഷ്ണ ശ്വാപൈദർ അർധഭക്ഷിതം
വിഭാത്യ് അഭ്യധികം താത സപ്തമ്യാം ഇവ ച മാഃ
9 ശൂരസ്യ ഹി രേണ കൃഷ്ണ യസ്യാനനം അേഥദൃശം
സ കഥം നിഹേതാ ഽമിൈ ഃ പാംസൂൻ സതി േമ സുതഃ
10 യസ്യാഹവം മുേഖ സൗമ്യാ സ്ഥാതാ ൈനേവാപപദ്യേത
സ കഥം കുർമുേഖാ ഽമിൈ ർ ഹേതാ വിബുധേലാകജിത്
11 ചി േസനം ഹതം ഭൂമൗ ശയാനം മധുസൂദന
ധാർതരാ ം ഇമം പശ്യ തിമാനം ദനുഷ്മതാം
12 തം ചി മാല്യാഭരണം യുവത്യഃ േശാകകർശിതാഃ

വ്യാദസംൈഘഃ സഹിതാ രുദന്ത്യഃ പര പാസേത
13 ീണാം രുദിതനിർേഘാഷഃ ശ്വാപദാനാം ച ഗർജിതം
ചി രൂപം ഇദം കൃഷ്ണ വിചി ം തിഭാതി േമ
14 യുവാ വൃന്ദാരേകാ നിത്യം വര ീ നിേഷവിതഃ
വിവിംശതിർ അസൗ േശേത ധ്വസ്തഃ പാംസുഷു മാധവ
15 ശരസ ത്ത വർണാണം വീരം വിശസേന ഹതം
പരിവാര്യാസേത ഗൃ ാഃ പരിവിംശാ വിവിംശതിം
16 വിശ്യ സമേര വീരഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനാം
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ആവിശ്യ ശയേന േശേത പുനഃ സത്പുരുേഷാചിതം
17 സ്മിേതാപപന്നം സുനസം സു താരാധിേപാപമം
അതീവ ശു ം വദനം പശ്യ കൃഷ്ണ വിവിംശേതഃ
18 യം സ്മ തം പര പാസേന്ത വസും വാസവ േയാഷിതഃ

ീഡന്തം ഇവ ഗന്ധർവം േദവകന്യാഃ സഹ ശഃ
19 ഹന്താരം വീരേസനാനാം ശൂരം സമിതിേശാഭനം
നിബർഹണം അമി ാണാം ദുഃസഹം വിഷേഹത കഃ
20 ദുഃസഹൈസ്യതദ് ആഭാതി ശരീരം സംവൃതം ശൈരഃ
ഗിരിർ ആത്മരുൈഹഃ ഫുൈല്ലഃ കർണികാൈരർ ഇവാവൃതഃ
21 ശാതകൗംഭ്യാ ജാ ഭാതി കവേചന ച ഭാസ്വതാ
അഗ്നിേനവ ഗിരിഃ േശ്വേതാ ഗതാസുർ അപി ദുഃസഹഃ
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അധ്യായം 20

1 [ഗ്]
അധ്യർധഗുണം ആഹുർ യം ബേല ശൗേര്യ ച മാധവ
പി ാ ത്വയാ ച ദാശാർഹ ദൃപ്തം സിംഹം ഇേവാത്കടം
2 േയാ ബിേഭദ ചമൂം ഏേകാ മമ പു സ്യ ദുർഭിദാം
സ ഭൂത്വാ മൃത ർ അേന്യഷാം സ്വയം മൃത വശം ഗതഃ
3 തേസ്യാപലക്ഷേയ കൃഷ്ണ കാർേഷ്ണർ അമിതേതജസഃ
അഭിമേന്യാർ ഹതസ്യാപി ഭാ ൈനേവാപശാമ്യതി
4 ഏഷാ വിരാട ദുഹിതാ ഷാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ആർതാ ബാലാ പതിം വീരം േശാച്യാ േശാചത്യ് അനിന്ദിതാ
5 തം ഏഷാ ഹി സമാസാദ്യ ഭാര്യാ ഭർതാരം അന്തിേക
വിരാട ദുഹിതാ കൃഷ്ണ പാണിനാ പരിമാർജതി
6 തസ്യ വ ം ഉപാ ായ സൗഭ സ്യ യശസ്വിനീ
വിബുദ്ധകമലാകാരം കംബുവൃത്തശിേരാ ധരം
7 കാമ്യരൂപവതീ ൈചഷാ പരിഷ്വജതി ഭാമിനീ
ലജ്ജ മാനാ പുൈരൈവനം മാധ്വീക മദമൂർഛിതാ
8 തസ്യ ക്ഷതജസന്ദിഗ്ധം ജാതരൂപപരി തം
വിമുച്യ കവചം കൃഷ്ണ ശരീരം അഭിവീക്ഷേത
9 അേവക്ഷമാണാ തം ബാലാ കൃഷ്ണ ത്വാം അഭിഭാഷേത
അയം േത പുണ്ഡരീകാക്ഷ സദൃശാേക്ഷാ നിപാതിതഃ
10 ബേല വീേര്യ ച സദൃശസ് േതജസാ ൈചവ േത ഽനഘ
രൂേപണ ച തവാത്യർഥം േശേത ഭുവി നിപാതിതഃ
11 അത്യന്തസുകുമാരസ്യ രാങ്ക വാജിന ശായിനഃ
കച് ചിദ് അദ്യ ശരീരം േത ഭൂമൗ ന പരിതപ്യേത
12 മാതംഗഭുജ വർഷ്മാണൗ ജ്യാക്േപപ കഠിന ത്വചൗ
കാഞ്ചനാംഗദിനൗ േശേഷ നിക്ഷിപ്യ വിപുലൗ ഭുജൗ
13 വ്യായമ്യ ബഹുധാ നൂനം സുഖസുപ്തഃ മാദ് ഇവ
ഏവം വിലപതീം ആർതാം ന ഹി മാം അഭിഭാഷേസ
14 ആര്യാം ആര്യ സുഭ ാം ത്വം ഇമാംശ് ച ിദേശാപമാൻ
പിതൄൻ മാം ൈചവ ദുഃഖാർതാം വിഹായ ക്വ ഗമിഷ്യസി
15 തസ്യ േശാണിതസന്ദിഗ്ധാൻ േകശാൻ ഉന്നാമ്യ പാണിനാ
ഉത്സംേഗ വ ം ആധായ ജീവന്തം ഇവ പൃച്ഛതി
സ്വ ീയം വാസുേദവസ്യ പു ം ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
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16 കഥം ത്വാം രണമധ്യസ്ഥം ജ ർ ഏേത മഹാരഥാഃ
ധിഗ് അ ര കർതൄംസ് താൻ കൃപ കർണജയ ഥാൻ
17 േ ാണ ൗണായനീ േചാഭൗ ൈയർ അസി വ്യസനീ കൃതഃ
രഥർഷഭാണാം സർേവഷാം കഥം ആസീത് തദാ മനഃ
18 ബാലം ത്വാം പരിവാൈര്യകം മമ ദുഃഖായ ജ ഷാം
കഥം നു പാണ്ഡവാനാം ച പാഞ്ചാലാനാം ച പശ്യതാം
ത്വം വീര നിധനം ാേപ്താ നാഥവാൻ സന്നനാഥവത്
19 ദൃഷ്ട്വാ ബഹുഭിർ ആ േന്ദ നിഹതം ത്വാം അനാഥവത്
വീരഃ പുരുഷശാർദൂലഃ കഥം ജീവതി പാണ്ഡവഃ
20 ന രാജ്യലാേഭാ വിപുലഃ ശ ണാം വാ പരാഭവഃ

ീതം ദാസ്യതി പാർഥാനാം ത്വാം ഋേത പുഷ്കേരക്ഷണ
21 തവ ശ ജിതാംൽ േലാകാൻ ധർേമണ ച ദേമന ച
ക്ഷി ം അന്വാഗമിഷ്യാമി ത മാം തിപാലയ
22 ദുർമരം പുനർ അ ാേപ്ത കാേല ഭവതി േകന ചിത്
യദ് അഹം ത്വാം രേണ ദൃഷ്ട്വാ ഹതം ജീവാമി ദുർഭഗാ
23 കാം ഇദാനീം നരവ്യാ ക്ഷ്ണയാ സ്മിതയാ ഗിരാ
പിതൃേലാേക സേമത്യാന്യാം മാം ഇവാമ യിഷ്യസി
24 നൂനം അപ്സരസാം സ്വർേഗ മനാംസി മഥിഷ്യസി
പരേമണ ച രൂേപണ ഗിരാ ച സ്മിതപൂർവയാ
25 ാപ്യ പുണ്യകൃതാംൽ േലാകാൻ അപ്സേരാഭിഃ സേമയിവാൻ
സൗഭ വിഹരൻ കാേല സ്മേരഥാഃ സുകൃതാനി േമ
26 ഏതാവാൻ ഇഹ സംവാേസാ വിഹിതസ് േത മയാ സഹ
ഷൺ മാസാൻ സപ്തേമ മാസി ത്വം വീര നിധനം ഗതഃ
27 ഇത്യ് ഉക്തവചനാം ഏതാം അപകർഷന്തി ദുഃഖിതാം
ഉത്തരാം േമാഘസങ്കൽപാം മത്സ്യരാജകുല ിയഃ
28 ഉത്തരാം അപകൃൈഷ്യനാം ആർതാം ആർതതരാഃ സ്വയം
വിരാടം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ േ ാശന്തി വിലപന്തി ച
29 േ ാണാ ശരസ ത്തം ശയാനം രുധിേരാക്ഷിതം
വിരാടം വിതുദന്ത്യ് ഏേത ഗൃ േഗാമായുവായസാഃ
30 വിതുദ്യമാനം വിഹൈഗർ വിരാടം അസിേതക്ഷണാഃ
ന ശ വന്തി വിവശാ നിവർതയിതും ആതുരാഃ
31 ആസാം ആതപതപ്താനാം ആയേസന ച േയാഷിതാം

േമണ ച വിവർണാനാം രൂപാണാം വിഗതം വപുഃ
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32 ഉത്തരം ചാഭിമന ം ച കാംേബാജം ച സുദക്ഷിണം
ശിശൂൻ ഏതാൻ ഹതാൻ പശ്യ ലക്ഷ്മണം ച സുദർശനം
ആേയാധന ശിേരാമേധ്യ ശയാനം പശ്യ മാധവ
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അധ്യായം 21

1 [ഗാന്ധാരീ]
ഏഷ ൈവകർതനഃ േശേത മേഹഷ്വാേസാ മഹാരഥഃ
ജ്വലിതാനലവത് സംേഖ്യ സംശാന്തഃ പാർഥ േതജസാ
2 പശ്യ ൈവകർതനം കർണം നിഹത്യാതിരഥാൻ ബഹൂൻ
േശാണിതൗഘപരീതാംഗം ശയാനം പതിതം ഭുവി
3 അമർഷീ ദീർഘേരാഷശ് ച മേഹഷ്വാേസാ മഹാരഥഃ
രേണ വിനിഹതഃ േശേത ശൂേരാ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
4 യം സ്മ പാണ്ഡവ സ ാസാൻ മമ പു ാ മഹാരഥാഃ

ായുധ്യന്ത പുര ത്യ മാതംഗാ ഇവ യൂഥപം
5 ശാർദൂലം ഇവ സിംേഹന സമേര സവ്യസാചിനാ
മാതംഗം ഇവ മേത്തന മാതംേഗന നിപാതിതം
6 സേമതാഃ പുരുഷവ്യാ നിഹതം ശൂരം ആഹേവ

കീർണമൂർധജാഃ പേത്ന്യാ രുദത്യഃ പര പാസേത
7 ഉദ്വിഗ്നഃ സതതം യസ്മാദ് ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

േയാദശ സമാ നി ാം ചിന്തയന്ന് നാധ്യഗച്ഛത
8 അനാധൃഷ്യഃ പൈരർ യുേദ്ധ ശ ഭിർ മഘവാൻ ഇവ
യുഗാന്താഗ്നിർ ഇവാർചിഷ്മാൻ ഹിമവാൻ ഇവ ച സ്ഥിരഃ
9 സ ഭൂത്വാ ശരണം വീേരാ ധാർതരാ സ്യ മാധവ
ഭൂമൗ വിനിഹതഃ േശേത വാതരുഗ്ണ ഇവ മഃ
10 പശ്യ കർണസ്യ പത്നീം ത്വം വൃഷേസനസ്യ മാതരം
ലാലപ്യമാനാഃ കരുണം രുദതീം പതിതാം ഭുവി
11 ആചാര്യ ശാേപാ ഽനുഗേതാ വം ത്വാം; യദ് അ സച് ച ം ഇയം ധരാ
േത
തതഃ ശേരണാപഹൃതം ശിരസ് േത; ധനഞ്ജേയനാഹേവ ശ മേധ്യ
12 അേഹാ ധിഗ് ഏഷാ പതിതാ വിസഞ്ജ്ഞാ; സമീക്ഷ്യ ജാംബൂനദബദ്ധനിഷ്കം
കർണം മഹാബാഹും അദീനസത്ത്വം; സുേഷണ മാതാ രുദതീ ഭൃശാർതാ
13 അൽപാവേശേഷാ ഹി കൃേതാ മഹാത്മാ; ശരീരഭൈക്ഷഃ പരിഭക്ഷയദ്ഭിഃ

ം ന സ ീതി കരഃ ശശീവ; കൃഷ്ണശ്യ പക്ഷസ്യ ചതുർദശാേഹ
14 സാവർതമാനാ പതിതാ പൃഥിവ്യാം; ഉത്ഥായ ദീനാ പുനർ ഏവ ൈചഷാ
കർണസ്യ വ ം പരിജി മാണാ; േരാരൂയേത പു വധാഭിതപ്താ
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അധ്യായം 22

1 [ഗ്]
ആവന്ത്യം ഭീമേസേനന ഭക്ഷയന്തി നിപാതിതം
ഗൃ േഗാമായവഃ ശൂരം ബഹു ബ ം അബ വത്
2 തം പശ്യ കദനം കൃത്വാ ശ ണാം മധുസൂദന
ശയാനം വീരശയേന രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
3 തം സൃഗാലാശ് ച കങ്കാശ് ച വ്യാദാശ് ച പൃഥഗ്വിധാഃ
േതന േതന വികർഷന്തി പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
4 ശയാനം വീരശയേന വീരം ആ ന്ദ സാരിണം
ആവന്ത്യം അഭിേതാ നാേര്യാ രുദത്യഃ പര പാസേത
5 ാതിപീയം മേഹഷ്വാസം ഹതം ഭേല്ലന ബാ ികം

സുപ്തം ഇവ ശാർദൂലം പശ്യ കൃഷ്ണ മനസ്വിനം
6 അതീവ മുഖവർേണാ ഽസ്യ നിഹതസ്യാപി േശാഭേത
േസാമേസ്യവാഭിപൂർണസ്യ പൗർണമാസ്യാം സമുദ്യതഃ
7 പു േശാകാഭിതേപ്തന തിജ്ഞാം പരിരക്ഷതാ
പാകശാസനിനാ സംേഖ്യ വാർദ്ധ ക്ഷ ിർ നിപാതിതഃ
8 ഏകാദശ ചമൂർ ജിത്വാ രക്ഷ്യമാണം മഹാത്മനാ
സത്യം ചികീർഷതാ പശ്യ ഹതം ഏനം ജയ ഥം
9 സി സൗവീരഭർതാരം ദർപപൂർണം മനസ്വിനം
ഭക്ഷയന്തി ശിവാ ഗൃ ാ ജനാർദന ജയ ഥം
10 സംരക്ഷ്യമാണം ഭാര്യാഭിർ അനുരക്താഭിർ അച ത
ഭഷേന്താ വ്യപകർഷന്തി ഗഹനം നിമ്നം അന്തികാത്
11 തം ഏതാഃ പര പാസേന്ത രക്ഷമാണാ മഹാഭുജം
സി സൗവീരഗാന്ധാരകാംേബാജയവന ിയഃ
12 യദാ കൃഷ്ണാം ഉപാദായ ാ വത് േകകൈയഃ സഹ
തൈദവ വധ്യഃ പാ നാം ജനാർദന ജയ ഥ
13 ദുഃശലാം മാനയദ്ഭിസ് തു യദാ മുേക്താ ജയ ഥഃ
കഥം അദ്യ ന താം കൃഷ്ണ മാനയന്തി സ്മ േത പുനഃ
14 ൈസഷാ മമ സുതാ ബാലാ വിലപന്തീ സുദുഃഖിതാ

മാപയതി ചാത്മാനം ആേ ാശതി ച പാണ്ഡവാൻ
15 കിം നു ദുഃഖതരം കൃഷ്ണ പരം മമ ഭവിഷ്യതി
യത് സുതാ വിധവാ ബാലാ ഷാശ് ച നിഹേതശ്വരാഃ
16 അേഹാ ധിഗ് ദുഃശലാം പശ്യ വീതേശാകഭയാം ഇവ
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ശിേരാ ഭർതുർ അനാസാദ്യ ധാവമാനാം ഇതസ് തതഃ
17 വാരയാം ആസ യഃ സർവാൻ പാണ്ഡവാൻ പു ഗൃദ്ധിനഃ
സ ഹത്വാ വിപുലാഃ േസനാഃ സ്വയം മൃത വശം ഗതഃ
18 തം മത്തം ഇവ മാതംഗം വീരം പരമദുർജയം
പരിവാര്യ രുദന്ത്യ് ഏതാഃ ിയശ് ചേ ാപമാനനാഃ
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അധ്യായം 23

1 [ഗ്]
ഏഷ ശേല്യാ ഹതഃ േശേത സാക്ഷാൻ നകുല മാതുലഃ
ധർമേജ്ഞന സതാ താത ധർമരാേജന സംയുേഗ
2 യസ് ത്വയാ ർധേത നിത്യം സർവ പുരുഷർഷഭ
സ ഏഷ നിഹതഃ േശേത മ രാേജാ മഹാരഥഃ
3 േയന സംഗൃഹ്ണതാ താത രഥം ആധിരേഥർ യുധി
ജവാർഥം പാ പു ാണാം തഥാ േതേജാവധഃ കൃതഃ
4 അേഹാ ധിക് പശ്യ ശല്യസ്യ പൂർണച സുദർശനം
മുഖം പദ്മപലാശാക്ഷം വൈഡർ ആദഷ്ടം അ ണം
5 ഏഷാ ചാമീകരാഭസ്യ തപ്തകാഞ്ചനസ ഭാ
ആസ്യാദ് വിനിഃസൃതാ ജിഹ്വാ ഭക്ഷ്യേത കൃഷ്ണപക്ഷിഭിഃ
6 യുധിഷ്ഠിേരണ നിഹതം ശല്യം സമിതിേശാഭനം
രുദന്ത്യഃ പര പാസേന്ത മ രാജകുല ിയഃ
7 ഏതാഃ സുസൂക്ഷ്മ വസനാ മ രാജം നരർഷഭം
േ ാശന്ത്യ് അഭിസമാസാദ്യ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭം
8 ശല്യം നിപതിതം നാര്യഃ പരിവാര്യാഭിതഃ സ്ഥിതാഃ
വാശിതാ ഗൃഷ്ടയഃ പേങ്ക പരിമഗ്നം ഇവർഷഭം
9 ശല്യം ശരണദം ശൂരം പൈശ്യനം രഥസത്തമം
ശയാനം വീരശയേന ശൈരർ വിശകലീകൃതം
10 ഏഷ ൈശലാലേയാ രാജാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
ഗജാ ശ ധരഃ േ ഷ്ഠഃ േശേത ഭുവി നിപാതിതഃ
11 യസ്യ രുക്മമയീ മാലാ ശിരസ്യ് ഏഷാ വിരാജേത
ശ്വാപൈദർ ഭക്ഷ്യമാണസ്യ േശാഭയന്തീവ മൂർധജാൻ
12 ഏേതന കില പാർഥസ്യ യുദ്ധം ആസീത് സുദാരുണം
േലാമഹർഷണം അത ം ശ സ്യ ബലിനാ യഥാ
13 േയാധയിത്വാ മഹാബാഹുർ ഏഷ പാർഥം ധനഞ്ജയം
സംശയം ഗമയിത്വാ ച കുന്തീപുേ ണ പാതിതഃ
14 യസ്യ നാസ്തി സേമാ േലാേക ശൗേര്യ വീേര്യ ച കശ് ചന
സ ഏഷ നിഹതഃ േശേത ഭീേഷ്മാ ഭീഷ്മകൃദ് ആഹേവ
15 പശ്യ ശാന്തനവം കൃഷ്ണ ശയാനം സൂര്യവർചസം
യുഗാന്ത ഇവ കാേലന പാതിതം സൂര്യം അംബരാത്
16 ഏഷ തപ്ത്വാ രേണ ശ ഞ് ശ താേപന വീര്യവാൻ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 48 53

നരസൂേര്യാ ഽസ്തം അേഭ്യതി സൂേര്യാ ഽസ്തം ഇവ േകശവ
17 ശരതൽപഗതം വീരം ധർേമ േദവാപിനാ സമം
ശയാനം വീരശയേന പശ്യ ശൂര നിേഷവിേത
18 കർണിനാലീകനാരാൈചർ ആസ്തീര്യ ശയേനാത്തമം
ആവിശ്യ േശേത ഭഗവാൻ ന്ദഃ ശരവണം യഥാ
19 അതൂല പൂർണം ഗാംേഗയസ് ിഭിർ ബാൈണഃ സമന്വിതം
ഉപധാേയാപധാനാ ്യം ദത്തം ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
20 പാലയാനഃ പിതുഃ ശാ ം ഊർധ്വേരതാ മഹായശാഃ
ഏഷ ശാന്തനവഃ േശേത മാധവാ തിേമാ യുധി
21 ധർമാത്മാ താത ധർമജ്ഞഃ പാരമ്പേര്യണ നിർണേയ
അമർത്യ ഇവ മർത്യഃ സന്ന് ഏഷ ാണാൻ അധാരയത്
22 നാസ്തി യുേദ്ധ കൃതീ കശ് ചിൻ ന വിദ്വാൻ ന പരാ മീ
യ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ േശേത ഽദ്യ നിഹതഃ പൈരഃ
23 സ്വയം ഏേതന ശൂേരണ പൃച്ഛ്യമാേനന പാണ്ഡൈവഃ
ധർമേജ്ഞനാഹേവ മൃത ർ ആഖ്യാതഃ സത്യവാദിനാ
24 നഷ്ടഃ കുരുവംശശ് ച പുനർ േയന സമു തഃ
സ ഗതഃ കുരുഭിഃ സാർധം മഹാബുദ്ധിഃ പരാഭവം
25 ധർേമഷു കുരവഃ കം നു പരി ക്ഷ്യന്തി മാധവ
ഗേത േദവ േത സ്വർഗം േദവകൽേപ നരർഷേഭ
26 അർജുനസ്യ വിേനതാരം ആചാര്യം സാത്യേകസ് തഥാ
തം പശ്യ പതിതം േ ാണം കുരൂണാം ഗുരു സത്തമം
27 അ ം ചതുർവിധം േവദ യൈഥവ ിദേശശ്വരഃ
ഭാർഗേവാ വാ മഹാവീര്യസ് തഥാ േ ാേണാ ഽപി മാധവ
28 യസ്യ സാദാദ് ബീഭ ഃ പാണ്ഡവഃ കർമ ദുഷ്കരം
ചകാര സ ഹതഃ േശേത ൈനനം അ ാണ്യ് അപാലയൻ
29 യം പുേരാധായ കുരവ ആഹ്വയന്തി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
േസാ ഽയം ശ ഭൃതാം േ േഷ്ഠാ േ ാണഃ ശൈ ഃ പൃഥക് കൃതഃ
30 യസ്യ നിർദഹതഃ േസനാം ഗതിർ അേഗ്നർ ഇവാഭവത്
സ ഭൂമൗ നിഹതഃ േശേത ശാന്താർചിർ ഇവ പാവകഃ
31 ധനുർ മുഷ്ടിർ അശീർണശ് ച ഹസ്താവാപശ് ച മാധവ
േ ാണസ്യ നിഹതസ്യാപി ദൃശ്യേത ജീവേതാ യഥാ
32 േവദാ യസ്മാച് ച ചത്വാരഃ സർവാ ാണി ച േകശവ
അനേപതാനി ൈവ ശൂരാദ് യൈഥവാദൗ ജാപേതഃ
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33 ബന്ദനാർഹാവ് ഇമൗ തസ്യ ബന്ദിഭിർ വന്ദിതൗ ശുഭൗ
േഗാമായേവാ വികർഷന്തി പാദൗ ശിഷ്യശതാർചിതൗ
34 േ ാണം പദപുേ ണ നിഹതം മധുസൂദന
കൃപീ കൃപണം അന്വാേസ്ത ദുഃേഖാപഹത േചതനാ
35 താം പശ്യ രുദതീം ആർതാം മുഖേകശീം അേധാമുഖീം
ഹതം പതിം ഉപാസന്തീം േ ാണം ശ ഭൃതാം വരം
36 ബാൈണർ ഭിന്നതനു ാണം ധൃഷ്ടദ േമ്നന േകശവ
ഉപാേസ്ത ൈവ മൃേധ േ ാണം ജടിലാ ഹ്മചാരിണീ
37 േ തകൃേത്യ ച യതേത കൃപീ കൃപണം ആതുരാ
ഹതസ്യ സമേര ഭർതുഃ സുകുമാരീ യശസ്വിനീ
38 അഗ്നീൻ ആഹൃത്യ വിധിവച് ചിതാം ജ്വാല്യ സർവശഃ
േ ാണം ആധായ ഗായന്തി ീണി സാമാനി സാമഗാഃ
39 കിരന്തി ച ചിതാം ഏേത ജടിലാ ഹ്മചാരിണഃ
ധനുർഭിഃ ശക്തിഭിശ് ൈചവ രഥനീൈദശ് ച മാധവ
40 ശൈ ശ് ച വിവിൈധർ അൈന്യർ ധക്ഷ്യേന്ത ഭൂരി േതജസം
ത ഏേത േ ാണം ആധായ ശംസന്തി ച രുദന്തി ച
41 സാമഭിസ് ിഭിർ അന്തഃൈസ്ഥർ അനുശംസന്തി ചാപേര
അഗ്നാവ് അഗ്നിം ഇവാധായ േ ാണം ഹുത്വാ ഹുതാശേന
42 ഗച്ഛന്ത്യ് അഭിമുഖാ ഗംഗാം േ ാണശിഷ്യാ ദ്വിജാതയഃ
അപസവ്യാം ചിതിം കൃത്വാ പുര ത്യ കൃപീം തദാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 48 55

അധ്യായം 24

1 [ഗ്]
േസാമദത്തസുതം പശ്യ യുയുധാേനന പാതിതം
വിതുദ്യമാനം വിഹൈഗർ ബഹുഭിർ മാധവാന്തിേക
2 പു േശാകാഭിസന്തപ്തഃ േസാമദേത്താ ജനാർദന
യുയുധാനം മേഹഷ്വാസം ഗർഹയന്ന് ഇവ ദൃശ്യേത
3 അസൗ തു ഭൂരി വേസാ മാതാ േശാകപരി താ
ആശ്വാസയതി ഭർതാരം േസാമദത്തം അനിന്ദിതാ
4 ദിഷ്ട്യാ േനദം മഹാരാജ ദാരുണം ഭരതക്ഷയം
കുരു സ്രങ്കന്ദനം േഘാരം യുഗാന്തം അനുപശ്യസി
5 ദിഷ്ട്യാ യൂപധ്വജം വീരം പു ം ഭൂരിസഹ ദം
അേനക തുയജ്വാനാം നിഹതം നാദ്യ പശ്യസി
6 ദിഷ്ട്യാ ഷാണാം ആ േന്ദ േഘാരം വിലപിതം ബഹു
ന ശൃേണാഷി മഹാരാജ സാരസീനാം ഇവാർണേവ
7 ഏകവ ാനുസംവീതാഃ കീർണാസിത മൂർധജാഃ

ഷാസ് േത പരിധാവന്തി ഹതാപത്യാ ഹേതശ്വരാഃ
8 ശ്വാപൈദർ ഭക്ഷ്യമാണം ത്വം അേഹാ ദിഷ്ട്യാ ന പശ്യസി
ഛിന്നബാഹും നരവ്യാ ം അർജുേനന നിപാതിതം
9 ശലം വിനിഹതം സംേഖ്യ ഭൂരി വസം ഏവ ച

ഷാശ് ച വിധവാഃ സർവാ ദിഷ്ട്യാ നാേദ്യഹ പശ്യസി
10 ദിഷ്ട്യാ തത് കാഞ്ചനം ഛ ം യൂപേകേതാർ മഹാത്മനഃ
വിനികീർണം രേഥാപേസ്ഥ സൗമദേത്തർ ന പശ്യസി
11 അമൂസ് തു ഭൂരി വേസാ ഭാര്യാഃ സാത്യകിനാ ഹതം
പരിവാര്യാനുേശാചന്തി ഭർതാരം അസിേതക്ഷണാഃ
12 ഏതാ വിലപ്യ ബഹുലം ഭർതൃേശാേകന കർശിതാഃ
പതന്ത്യ് അഭിമുഖാ ഭൂമൗ കൃപണം ബത േകശവ
13 ബീഭ ർ അതിബീഭത്സം കർേമദം അകേരാത് കഥം

മത്തസ്യ യദ് അൈച്ഛത്സീദ് ബാഹും ശൂരസ്യ യജ്വനഃ
14 തതഃ പാപതരം കർമകൃതവാൻ അപി സാത്യകിഃ
യസ്മാത് ാേയാപവിഷ്ടസ്യ ാഹാർഷീത് സംശിതാത്മനഃ
15 ഏേകാ ദ്വാഭ്യാം ഹതഃ േശേഷ ത്വം അധർേമണ ധാർമികഃ
ഇതി യൂപധ്വജൈസ്യതാഃ ിയഃ േ ാശന്തി മാധവ
16 ഭാര്യാ യൂപധ്വജൈസ്യഷാ കരസംമിതമധ്യമാ
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കൃേത്വാത്സംേഗ ഭുജം ഭർതുഃ കൃപണം പര്യേദവയത്
17 അയം സ രശേനാത്കർഷീ പീനസ്തന വിമർദനഃ
നാഭ രുജഘന ർശീ നീവീ വി ംസനഃ കരഃ
18 വാസുേദവസ്യ സാംനിേധ്യ പാർേഥനാ ിഷ്ട കർമണാ
യുധ്യതഃ സമേര ഽേന്യന മത്തസ്യ നിപാതിതഃ
19 കിം നു വക്ഷ്യസി സംസ കഥാസു ച ജനാർദന
അർജുനസ്യ മഹത് കർമ സ്വയം വാ സ കിരീടവാൻ
20 ഇത്യ് ഏവം ഗർഹയിൈത്വഷാ തൂഷ്ടീം ആേസ്ത വരാംഗനാ
താം ഏതാം അനുേശാചന്തി സപത്ന്യഃ സ്വാം ഇവ ഷാം
21 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
നിഹതഃ സഹേദേവന ഭാഗിേനേയന മാതുലഃ
22 യഃ പുരാ േഹമദണ്ഡാഭ്യാം വ്യജനാഭ്യാം സ്മ വീജ്യേത
സ ഏഷ പക്ഷിഭിഃ പൈക്ഷഃ ശയാന ഉപവീജ്യേത
23 യഃ സ്മ രൂപാണി കുരുേത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
തസ്യ മായാവിേനാ മായാ ദഗ്ധാഃ പാണ്ഡവ േതജസാ
24 മായയാ നികൃതി േജ്ഞാ ജിതവാൻ േയാ യുധിഷ്ഠിരം
സഭായാം വിപുലം രാജ്യം സ പുനർ ജീവിതം ജിതഃ
25 ശകുന്താഃ ശകുനിം കൃഷ്ണ സമന്താത് പര പാസേത
കിതവം മമ പു ാണാം വിനാശാേയാപശിക്ഷിതം
26 ഏേതൈനതൻ മഹദ് ൈവരം സക്തം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
വധായ മമ പു ാണാം ആത്മനഃ സഗണസ്യ ച
27 യൈഥവ മമ പു ാണാം േലാകാഃ ശ ജിതാഃ േഭാ
ഏവം അസ്യാപി ദുർബുേദ്ധർ േലാകാഃ ശേ ണ ൈവ ജിതാഃ
28 കഥം ച നായം ത ാപി പു ാൻ േമ ാതൃഭിഃ സഹ
വിേരാധേയദ് ഋജു ജ്ഞാൻ അനൃജുർ മധുസൂദന
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അധ്യായം 25

1 [ഗ്]
കാംേബാജം പശ്യ ദുർധർഷം കാംേബാജാസ്തരേണാചിതം
ശയാനം ഋഷഭ ന്ധം ഹതം പാംസുശു മാധവ
2 യസ്യ ക്ഷതജസന്ദിഗ്ധൗ ബാഹൂ ചന്ദനരൂഷിതൗ
അേവക്ഷ്യ കൃപണം ഭാര്യാ വിലപത്യ് അതിദുഃഖിതാ
3 ഇമൗ തൗ പരിഘ ഖ്യൗ ബാഹൂ ശുഭതലാംഗുലീ
യേയാർ വിവരം ആപന്നാം ന രതിർ മാം പുരാജഹത്
4 കാം ഗതിം നു ഗമിഷ്യാമി ത്വയാ ഹീനാ ജേനശ്വര
ദൂരബ ര നാേഥവ അതീവ മധുരസ്വരാ
5 ആതേപ ാമ്യമാനാനാം വിവിധാനാം ഇവ ജാം

ാന്താനാം അപി നാരീണാം ന ീർ ജഹതി ൈവ തനും
6 ശയാനം അഭിതഃ ശൂരം കാലിംഗം മധുസൂദന
പശ്യ ദീപ്താംഗദ യുഗ തിബദ്ധ മഹാഭുജം
7 മാഗധാനാം അധിപതിം ജയേത്സനം ജനാർദന
പരിവാര്യ രുദിതാ മാഗധ്യഃ പശ്യ േയാഷിതഃ
8 ആസാം ആയതേന ാണാം സുസ്വരാണാം ജനാർദന
മനഃ തിഹേരാ നാേദാ മേനാ േമാഹയതീവ േമ
9 കീർണസർവാഭരണാ രുദന്ത്യഃ േശാകകർശിതാഃ
സ്വാസ്തീർണശയേനാേപതാ മാഗധ്യഃ േശരേത ഭുവി
10 േകാസലാനാം അധിപതിം രാജപു ം ബൃഹദ്ബലം
ഭർതാരം പരിവാൈര്യതാഃ പൃഥക് രുദിതാഃ ിയഃ
11 അസ്യ ഗാ ഗതാൻ ബാണാൻ കാർഷ്ണി ബാഹുബലാർപിതാൻ
ഉദ്ധരന്ത്യ് അസുഖാവിഷ്ടാ മൂർഛമാനാഃ പുനഃ പുനഃ
12 ആസാം സർവാനവദ്യാനാം ആതേപന പരി മാത്

ാന നലിനാഭാനി ഭാന്തി വ ാണി മാധവ
13 േ ാേണന നിഹതാഃ ശൂരാഃ േശരേത രുചിരാംഗദാഃ
േ ാേണനാഭിമുഖാഃ സർേവ ാതരഃ പഞ്ച േകലയാഃ
14 തപ്തകാഞ്ചനവർമാണസ് താ ധ്വജരഥ ജഃ
ഭാസയന്തി മഹീം ഭാസാ ജ്വലിതാ ഇവ പാവകാഃ
15 േ ാേണന പദം സംേഖ്യ പശ്യ മാധവ പാതിതം
മഹാദ്വിപം ഇവാരേണ്യ സിംേഹന മഹതാ ഹതം
16 പാഞ്ചാലരാേജ്ഞാ വിപുലം പുണ്ഡരീകാക്ഷ പാ രം
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ആതപ ം സമാഭാതി ശരദീവ ദിവാകരഃ
17 ഏതാസ് തു പദം വൃദ്ധം ഷാ ഭാര്യാശ് ച ദുഃഖിതാഃ
ദഗ്ധ്വാ ഗച്ഛന്തി പാഞ്ചാല്യം രാജാനം അപസവ്യതഃ
18 ധൃഷ്ടേകതും മേഹഷ്വാസം േചദിപുംഗവം അംഗനാഃ
േ ാേണന നിഹതം ശൂരം ഹരന്തി ഹൃതേചതസഃ
19 േ ാണാ ം അഭിഹൈത്യഷ വിമർേദ മധുസൂദന
മേഹഷ്വാേസാ ഹതഃ േശേത നദ്യാ ഹൃത ഇവ മഃ
20 ഏഷ േചദിപതിഃ ശൂേരാ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാരഥഃ
േശേത വിനിഹതഃ സംേഖ്യ ഹത്വാ ശ ൻ സഹ ശഃ
21 വിതുദ്യമാനം വിഹൈഗസ് തം ഭാര്യാഃ ത പസ്ഥിതാഃ
േചദിരാജം ഹൃഷീേകശഹതം സബലബാന്ധവം
22 ദാശാർഹീ പു ജം വീരം ശയാനം സത്യവി മം
ആേരാപ്യാേങ്ക രുദന്ത്യ് ഏതാശ് േചദിരാജവരാംഗനാഃ
23 അസ്യ പു ം ഹൃഷീേകശസുവ ം ചാരുകുണ്ഡലം
േ ാേണന സമേര പശ്യ നികൃത്തം ബഹുധാ ശൈരഃ
24 പിതരം നൂനം ആജിസ്ഥം യുധ്യമാനം പൈരഃ സഹ
നാജഹാത് പൃഷ്ഠേതാ വീരം അദ്യാപി മധുസൂദന
25 ഏവം മമാപി പു സ്യ പു ഃ പിതരം അന്വഗാത്
ദുേര്യാധനം മഹാബാേഹാ ലക്ഷ്മണഃ പരവീരഹാ
26 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ പതിതൗ പശ്യ മാധവ
ഹിമാേന്ത പുഷ്പിതൗ ശാലൗ മരുതാ ഗലിതാവ് ഇവ
27 കാഞ്ചനാംഗദവർമാണൗ ബാണഖഡ്ഗധനുർധരൗ
ഋഷഭ തി രൂപാക്ഷൗ ശയാനൗ വിമല ജൗ
28 അവധ്യാഃ പാണ്ഡവാഃ കൃഷ്ണ സർവ ഏവ ത്വയാ സഹ
േയ മുക്താ േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം കർണാദ് ൈവകർതനാത് കൃപാത്
29 ദുേര്യാധനാദ് േ ാണസുതാത് ൈസന്ധവാച് ച മഹാരഥാത്
േസാമദത്താദ് വികർണാച് ച ശൂരാച് ച കൃതവർമണഃ
േയ ഹന ഃ ശ േവേഗന േദവാൻ അപി നരർഷഭാഃ
30 ത ഇേമ നിഹതാഃ സംേഖ്യ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
നാതിഭാേരാ ഽസ്തി ൈദവസ്യ വം മാധവ കശ് ചന
യദ് ഇേമ നിഹതാഃ ശൂരാഃ ക്ഷ ിൈയഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
31 തൈദവ നിഹതാഃ കൃഷ്ണ മമ പു ാസ് തരസ്വിനഃ
യൈദവാകൃത കാമസ് ത്വം ഉപ വ്യം ഗതഃ പുനഃ
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32 ശന്തേനാശ് ൈചവ പുേ ണ ാേജ്ഞന വിദുേരണ ച
തൈദേവാക്താസ്മി മാ േസ്നഹം കുരുഷ്വാത്മ സുേതഷ്വ് ഇതി
33 തേയാർ ന ദർശനം താത മിഥ്യാ ഭവിതും അർഹതി
അചിേരൈണവ േമ പു ാ ഭസ്മീഭൂതാ ജനാർദന
34 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ ഗാന്ധാരീ േശാകകർശിതാ
ദുഃേഖാപഹത വിജ്ഞാനാ ൈധര്യം ഉ ജ്യ ഭാരത
35 തതഃ േകാപപരീതാംഗീ പു േശാകപരി താ
ജഗാമ ശൗരിം േദാേഷണ ഗാന്ധാരീ വ്യഥിേത ിയാ
36 [ഗ്]
പാണ്ഡവാ ധാർതരാ ാശ് ച ഗ്ധാഃ കൃഷ്ണ പര രം
ഉേപക്ഷിതാ വിനശ്യന്തസ് ത്വയാ കസ്മാജ് ജനാർദന
37 ശേക്തന ബഹു ഭൃേത്യന വിപുേല തിഷ്ഠതാ ബേല
ഉഭയ സമർേഥന തവാേക്യന ൈചവ ഹ
38 ഇച്ഛേതാേപക്ഷിേതാ നാശഃ കുരൂണാം മധുസൂദന
യസ്മാത് ത്വയാ മഹാബാേഹാ ഫലം തസ്മാദ് അവാ ഹി
39 പതിശു ഷയാ യൻ േമ തപഃ കിം ചിദ് ഉപാർജിതം
േതന ത്വാം ദുരവാപാത്മഞ് ശേപ്സ്യ ച ഗദാധര
40 യസ്മാത് പര രം ഘ്നേന്താ ജ്ഞാതയഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
ഉേപക്ഷിതാസ് േത േഗാവിന്ദ തസ്മാജ് ജ്ഞാതീൻ വധിഷ്യസി
41 ത്വം അപ്യ് ഉപസ്ഥിേത വർേഷ ഷട് ിംേശ മധുസൂദന
ഹതജ്ഞാതിർ ഹതാമാേത്യാ ഹതപുേ ാ വേനചരഃ
കുത്സിേതനാഭ പാേയന നിധനം സമവാപ്സ്യസി
42 തവാപ്യ് ഏവം ഹതസുതാ നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവാഃ

ിയഃ പരിപതിഷ്യന്തി യൈഥതാ ഭരത ിയഃ
43 [വ്]
തച് ത്വാ വചനം േഘാരം വാസുേദേവാ മഹാമനാഃ
ഉവാച േദവീം ഗാന്ധാരീം ഈഷദ് അഭ ത്സ്മയന്ന് ഇവ
44 സംഹർതാ വൃഷ്ണിച സ്യ നാേന്യാ മദ് വിദ്യേത ശുേഭ
ജാേന ഽഹം ഏതദ് അപ്യ് ഏവം ചീർണം ചരസി ക്ഷ ിേയ
45 അവധ്യാസ് േത നൈരർ അൈന്യർ അപി വാ േദവദാനൈവഃ
പര രകൃതം നാശം അതഃ ാപ്സ്യന്തി യാദവാഃ
46 ഇത്യ് ഉക്തവതി ദാശാർേഹ പാണ്ഡവാസ് സ്തേചതസഃ
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ബഭൂവുർ ഭൃശസംവിഗ്നാ നിരാശാശ് ചാപി ജീവിേത
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അധ്യായം 26

1 [വാ]
ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ഗാന്ധാരി മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
തൈവവ ഹ്യ് അപരാേധന കുരേവാ നിധനം ഗതാഃ
2 യാ ത്വം പു ം ദുരാത്മാനം ഈർഷും അത്യന്തമാനിനം
ദുേര്യാധനം പുര ത്യ ദു തം സാധു മന്യേസ
3 നി രം ൈവരപരുഷം വൃദ്ധാനാം ശാസനാതിഗം
കഥം ആത്മകൃതം േദാഷം മയ്യ് ആധാതും ഇേഹച്ഛസി
4 മൃതം വാ യദി വാ നഷ്ടം േയാ ഽതീതം അനുേശാചതി
ദുഃേഖന ലഭേത ദുഃഖം ദ്വാവ് അനർഥൗ പദ്യേത
5 തേപാ ഽർഥീയം ാഹ്മണീ ധത്ത ഗർഭം; ഗൗർ േവാഢാരം ധാവിതാരം
തുരംഗീ
ശൂ ാ ദാസം പശുപാലം തു ൈവശ്യാ; വധാർഥീയം ത്വദ്വിധാ രാജപു ീ
6 [വ്]
തച് ത്വാ വാസുേദവസ്യ പുനരുക്തം വേചാ ഽ ിയം
തൂഷ്ണീം ബഭൂവ ഗാന്ധാരീ േശാകവ്യാകുല േലാചനാ
7 ധൃതരാ സ് തു രാജർഷിർ നിഗൃഹ്യാബുദ്ധിജം തമഃ
പര്യപൃച്ഛത ധർമാത്മാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
8 ജീവതാം പരിമാണജ്ഞഃ ൈസന്യാനാം അസി പാണ്ഡവ
ഹതാനാം യദി ജാനീേഷ പരിമാണം വദസ്വ േമ
9 [യ്]
ദശായുതാനാം അയുതം സഹ ാണി ച വിംശതിഃ
േകാട്യഃ ഷഷ്ടിശ് ച ഷട് ൈചവ േയ ഽസ്മിൻ രാജമൃേധ ഹതാഃ
10 അലക്ഷ്യാണാം തു വീരാണാം സഹ ാണി ചതുർദശ
ദശ ചാന്യാനി രാേജ ശതം ഷഷ്ടിശ് ച പഞ്ച ച
11 [ധൃ]
യുധിഷ്ഠിര ഗതിം കാം േത ഗതാഃ പുരുഷസത്തമാഃ
ആചക്ഷ്വ േമ മഹാബാേഹാ സർവേജ്ഞാ ഹ്യ് അസി േമ മതഃ
12 [യ്]
ൈയർ ഹുതാനി ശരീരാണി ഹൃൈഷ്ടഃ പരമസംയുേഗ
േദവരാജസമാംൽ േലാകാൻ ഗതാസ് േത സത്യവി മാഃ
13 േയ ത്വ് അഹൃേഷ്ടന മനസാ മർതവ്യം ഇതി ഭാരത
യുധ്യമാനാ ഹതാഃ സംേഖ്യ േത ഗന്ധർൈവഃ സമാഗതാഃ
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14 േയ തു സം ാമഭൂമിഷ്ഠാ യാചമാനാഃ പരാങ്മുഖാഃ
ശേ ണ നിധനം ാപ്താ ഗതാസ് േത ഗുഹ്യകാൻ തി
15 പീഡ്യമാനാഃ പൈരർ േയ തു ഹീയമാനാ നിരായുധാഃ

ീനിേഷധാ മഹാത്മാനഃ പരാൻ അഭിമുഖാ രേണ
16 ഛിദ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈ ഃ ക്ഷ ധർമപരായണാഃ
ഗതാസ് േത ഹ്മ സദനം ഹതാ വീരാഃ സുവർചസഃ
17 േയ ത നിഹതാ രാജന്ന് അന്തർ ആേയാധനം തി
യഥാ കഥം ചിത് േത രാജൻ സ ാപ്താ ഉത്തരാൻ കുരൂൻ
18 [ധൃ]
േകന ജ്ഞാനബേലൈനവം പു പശ്യസി സിദ്ധവത്
തൻ േമ വദ മഹാബാേഹാ േ ാതവ്യം യദി ൈവ മയാ
19 [യ്]
നിേദശാദ് ഭവതഃ പൂർവം വേന വിചരതാ മയാ
തീർഥയാ ാ സംേഗന സ ാേപ്താ ഽയം അനു ഹഃ
20 േദവർഷിർ േലാമേശാ ഹൃഷ്ടസ് തതഃ ാേപ്താ ഽസ്മ്യ് അനു തിം
ദിവ്യം ച ർ അപി ാപ്തം ജ്ഞാനേയാേഗന ൈവ പുരാ
21 [ധൃ]
േയ ഽ ാനാഥാ ജനസ്യാസ്യ സ നാഥാ േയ ച ഭാരത
കച് ചിത് േതഷാം ശരീരാണി ധക്ഷ്യന്തി വിധിപൂർവകം
22 ന േയഷാം സന്തി കർതാേരാ ന ച േയ ഽ ാഹിതാഗ്നയഃ
വയം ച കസ്യ കുര്യാേമാ ബഹുത്വാത് താത കർമണഃ
23 യാൻ സുപർണാശ് ച ഗൃ ാശ് ച വികർഷന്തി തതസ് തതഃ
േതഷാം തു കർമണാ േലാകാ ഭവിഷ്യന്തി യുധിഷ്ഠിര
24 [വ്]
ഏവം ഉേക്താ മഹാ ാജ്ഞഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആദിേദശ സുധർമാണം ദൗമ്യം സൂതം ച സഞ്ജയം
25 വിദുരം ച മഹാബുദ്ധിം യുയു ം ൈചവ കൗരവം
ഇ േസന മുഖാംശ് ൈചവ ഭൃത്യാൻ സൂതാംശ് ച സർവശഃ
26 ഭവന്തഃ കാരയന്ത്വ് ഏഷാം േ തകാര്യാണി സർവശഃ
യഥാ ചാനാഥവത് കിം ചിച് ഛരീരം ന വിനശ്യതി
27 ശാസനാദ് ധർമരാജസ്യ ക്ഷത്താ സൂതശ് ച സഞ്ജയഃ
സുധർമാ ധൗമ്യ സഹിത ഇ േസനാദയസ് തഥാ
28 ചന്ദനാഗുരുകാഷ്ഠാനി തഥാ കാലീയകാന്യ് ഉത
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ഘൃതം ൈതലം ച ഗന്ധാംശ് ച ക്ഷൗമാണി വസനാനി ച
29 സമാഹൃത്യ മഹാർഹാണി ദാരൂണാം ൈചവ സഞ്ചയാൻ
രഥാംശ് ച മൃദിതാംസ് ത നാനാ ഹരണാനി ച
30 ചിതാഃ കൃത്വാ യേത്നന യഥാമുഖ്യാൻ നരാധിപാൻ
ദാഹയാം ആസുർ അവ്യ ാ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
31 ദുേര്യാധനം ച രാജാനം ാതൄംശ് ചാസ്യ ശതാധികാൻ
ശല്യം ശലം ച രാജാനം ഭൂരി വസം ഏവ ച
32 ജയ ഥം ച രാജാനം അഭിമന ം ച ഭാരത
ദൗഃശാസനിം ലക്ഷ്മണം ച ധൃഷ്ടേകതും ച പാർഥിവം
33 ബൃഹന്തം േസാമദത്തം ച സൃഞ്ജയാംശ് ച ശതാധികാൻ
രാജാനം േക്ഷമധന്വാനം വിരാട പദൗ തഥാ
34 ശിഖണ്ഡിനം ച പാഞ്ചാല്യം ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
യുധാമന ം ച വി ാന്തം ഉത്തമൗജസം ഏവ ച
35 കൗസല്യം ൗപേദയാംശ് ച ശകുനിം ചാപി സൗബലം
അചലം വൃഷകം ൈചവ ഭഗദത്തം ച പാർഥിവം
36 കർണം ൈവകർതനം ൈചവ സഹ പു ം അമർഷണം
േകകയാംശ് ച മേഹഷ്വാസാംസ് ിഗർതാംശ് ച മഹാരഥാൻ
37 ഘേടാത്കചം രാക്ഷേസ ം ബക ാതരം ഏവ ച
അലംബുസം ച രാജാനം ജലസംഘം ച പാർഥിവം
38 അന്യാംശ് ച പാർഥിവാൻ രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ഘൃതധാരാ ഹുൈതർ ദീൈപ്തഃ പാവൈകഃ സമദാഹയൻ
39 പിതൃേമധാശ് ച േകഷാം ചിദ് അവർതന്ത മഹാത്മനാം
സാമഭിശ് ചാപ്യ് അഗായന്ത േത ഽന്വേശാച്യന്ത ചാപൈരഃ
40 സാമ്നാം ഋചാം ച നാേദന ീണാം ച രുദിതസ്വൈനഃ
കശ്മലം സർവഭൂതാനാം നിശായാം സമപദ്യത
41 േത വിധൂമാഃ ദീപ്താശ് ച ദീപ്യമാനാശ് ച പാവകാഃ
നഭസീവാന്വദൃശ്യന്ത ഹാസ് തന്വ് അ സംവൃതാഃ
42 േയ ചാപ്യ് അനാഥാസ് ത ാസൻ നാനാേദശസമാഗതാഃ
താംശ് ച സർവാൻ സമാനായ്യ രാശീൻ കൃത്വാ സഹ ശഃ
43 ചിത്വാ ദാരുഭിർ അവ്യ ഃ ഭൂൈതഃ േസ്നഹതാപിൈതഃ
ദാഹയാം ആസ വിദുേരാ ധർമരാജസ്യ ശാസനാത്
44 കാരയിത്വാ ിയാസ് േതഷാം കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
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ധൃതരാ ം പുര ത്യ ഗംഗാം അഭിമുേഖാ ഽഗമത്
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അധ്യായം 27

1 [വ്]
േത സമാസാദ്യ ഗംഗാം തു ശിവാം പുണ്യജേനാചിതാം

ദിനീം വ സമ്പന്നാം മഹാനൂപാം മഹാവനാം
2 ഭൂഷണാന്യ് ഉത്തരീയാണി േവഷ്ടനാന്യ് അവമുച്യ ച
തതഃ പിതൄണാം പൗ ാണാം ാതൄണാം സ്വജനസ്യ ച
3 പു ാണാം ആര്യകാണാം ച പതീനാം ച കുരു ിയഃ
ഉദകം ച ിേര സർവാ രുദേന്ത്യാ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
സുഹൃദാം ചാപി ധർമജ്ഞാഃ ച ഃ സലില ിയാഃ
4 ഉദേക ിയമാേണ തു വീരാണാം വീര പത്നിഭിഃ
സൂപതീർഥാ അഭവദ് ഗംഗാ ഭൂേയാ വി സസാര ച
5 തൻ മേഹാദധി സങ്കാശം നിരാനന്ദം അനുത്സവം
വീര പത്നീഭിർ ആകീർണം ഗംഗാതീരം അേശാഭത
6 തതഃ കുന്തീ മഹാരാജ സഹസാ േശാകകർശിതാ
രുദതീ മന്ദയാ വാചാ പു ാൻ വചനം അ വീത്
7 യഃ സ ശൂേരാ മേഹഷ്വാേസാ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
അർജുേനന ഹതഃ സംേഖ്യ വീര ലക്ഷണലക്ഷിതഃ
8 യം സൂതപു ം മന്യധ്വം രാേധയം ഇതി പാണ്ഡവാഃ
േയാ വ്യരാജച് ചമൂമേധ്യ ദിവാകര ഇവ ഭുഃ
9 ത്യയുധ്യത യഃ സർവാൻ പുരാ വഃ സപദാനുഗാൻ
ദുേര്യാധന ബലം സർവം യഃ കർഷൻ വ്യേരാചത
10 യസ്യ നാസ്തി സേമാ വീേര്യ പൃഥിവ്യാം അപി കശ് ചന
സത്യസന്ധസ്യ ശൂരസ്യ സം ാേമഷ്വ് അപലായിനഃ
11 കുരുധ്വം ഉദകം തസ്യ ാതുർ അ ിഷ്ടകർമണഃ
സ ഹി വഃ പൂർവേജാ ാതാ ഭാ രാൻ മയ്യ് അജായത
കുണ്ഡലീ കവചീ ശൂേരാ ദിവാകരസമ ഭഃ
12 ത്വാ തു പാണ്ഡവാഃ സർേവ മാതുർ വചനം അ ിയം
കർണം ഏവാനുേശാചന്ത ഭൂയശ് ചാർതതരാഭവൻ
13 തതഃ സ പുരുഷവ്യാ ഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച മാതരം വീേരാ നിഃശ്വസന്ന് ഇവ പന്നഗഃ
14 യേസ്യഷു പാതം ആസാദ്യ നാന്യസ് തിേഷ്ഠദ് ധനഞ്ജയാത്
കഥം പുേ ാ ഭവത്യാം സ േദവഗർഭഃ പുരാഭവത്
15 യസ്യ ബാഹു താേപന താപിതാഃ സർവേതാ വയം
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തം അഗ്നിം ഇവ വേ ണ കഥഞ്ഛാദിതവത്യ് അസി
യസ്യ ബാഹുബലം േഘാരം ധാർതരാഷ്ട്ൈ ർ ഉപാസിതം
16 നാന്യഃ കുന്തീസുതാത് കർണാദ് അഗൃഹ്ണാദ് രഥിനാം രഥീ
സ നഃ ഥമേജാ ാതാ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
അസൂത തം ഭവത്യ് അേ കഥം അദ്ഭുതവി മം
17 അേഹാ ഭവത്യാ മ സ്യ പിധാേനന വയം ഹതാഃ
നിധേനന ഹി കർണസ്യ പീഡിതാഃ സ്മ സ ബാന്ധവാഃ
18 അഭിമേന്യാർ വിനാേശന ൗപേദയ വേധന ച
പാഞ്ചാലാനാം ച നാേശന കുരൂണാം പതേനന ച
19 തതഃ ശതഗുണം ദുഃഖം ഇദം മാം അ ശദ് ഭൃശം
കർണം ഏവാനുേശാചൻ ഹി ദഹ്യാമ്യ് അഗ്നാവ് ഇവാഹിതഃ
20 ന ഹി സ്മ കിം ചിദ് അ ാപ്യം ഭേവദ് അപി ദിവി സ്ഥിതം
ന ച സ്മ ൈവശസം േഘാരം കൗരവാന്ത കരം ഭേവത്
21 ഏവം വിലപ്യ ബഹുലം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വിനദഞ് ശനൈക രാജംശ് ചകാരാേസ്യാദകം ഭുഃ
22 തേതാ വിേനദുഃ സഹസാ ീപുംസാസ് ത സർവശഃ
അഭിേതാ േയ സ്ഥിതാസ് ത തസ്മിന്ന് ഉദകകർമണി
23 തത ആനായയാം ആസ കർണസ്യ സ പരിച്ഛദം

ിയഃ കുരുപതിർ ധീമാൻ ാതുഃ േ മ്ണാ യുധിഷ്ഠിരഃ
24 സ താഭിഃ സഹധർമാത്മാ േ തകൃത്യം അനന്തരം
കൃേത്വാത്തതാര ഗംഗായാഃ സലിലാദ് ആകുേല ിയഃ
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