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15 ആ മവാസികപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
ാപ്യ രാജ്യം മഹാഭാഗാഃ പാണ്ഡവാ േമ പിതാമഹാഃ

കഥം ആസൻ മഹാരാേജ ധൃതരാേ മഹാത്മനി
2 സ ഹി രാജാ ഹതാമാേത്യാ ഹതപുേ ാ നരാ യഃ
കഥം ആസീദ് ധൈതശ്വേര്യാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
3 കിയന്തം ൈചവ കാലം േത പിതേരാ മമ പൂർവകാഃ
സ്ഥിതാ രാേജ്യ മഹാത്മാനസ് തൻ േമ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
4 [ൈവ]

ാപ്യ രാജ്യം മഹാത്മാനഃ പാണ്ഡവാ ഹതശ വഃ
ധൃതരാ ം പുര ത്യ പൃഥിവീം പര്യപാലയൻ
5 ധൃതരാ ം ഉപാതിഷ്ഠദ് വിദുരഃ സഞ്ജയസ് തഥാ
യുയു ശ് ചാപി േമധാവീ ൈവശ്യാപു ഃ സ കൗരവഃ
6 പാണ്ഡവഃ സർവകാര്യാണി സ ച്ഛന്തി സ്മ തം നൃപം
ച സ് േതനാഭ്യനുജ്ഞാതാ വർഷാണി ദശ പഞ്ച ച
7 സദാ ഹി ഗത്വാ േത വീരാഃ പര പാസന്ത തം നൃപം
പാദാഭിവന്ദനം കൃത്വാ ധർമരാജ മേത സ്ഥിതാഃ
േത മൂർധ്നി സമുപാ ാതാഃ സർവകാര്യാണി ച ിേര
8 കുന്തിേഭാജസുതാ ൈചവ ഗന്ധാരീം അന്വവർതത

ൗപദീ ച സുഭ ാ ച യാശ് ചാന്യാഃ പാണ്ഡവ ിയഃ
സമാം വൃത്തിം അവർതന്ത തേയാഃ ശ്വേ ാർ യഥാവിധി
9 ശയനാനി മഹാർഹാണി വാസാംസ്യ് ആഭരണാനി ച
രാജാർഹാണി ച സർവാണി ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാന്യ് അേനകശഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ മഹാരാജ ധൃതരാേ ഽഭ പാഹരത്
10 തൈഥവ കുന്തീ ഗാന്ധാര്യാം ഗുരുവൃത്തിം അവർതത
വിദുരഃ സഞ്ജയശ് ൈചവ യുയു ശ് ൈചവ കൗരവഃ
ഉപാസേത സ്മ തം വൃദ്ധം ഹതപു ം ജനാധിപം
11 സ്യാേലാ ണസ്യ യശ് ൈചേകാ ദയിേതാ ാഹ്മേണാ മഹാൻ
സ ച തസ്മിൻ മേഹഷ്വാസഃ കൃപഃ സമഭവത് തദാ
12 വ്യാസസ്യ ഭഗവാൻ നിത്യം വാസം ചേ നൃേപണ ഹ
കഥാഃ കുർവൻ പുരാണർഷിർ േദവർഷിനൃപ രക്ഷസാം
13 ധർമയുക്താനി കാര്യാണി വ്യവഹാരാന്വിതാനി ച
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ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാേതാ വിദുരസ് താന്യ് അകാരയത്
14 സാമേന്തഭ്യഃ ിയാണ്യ് അസ്യ കാര്യാണി സുഗുരൂണ്യ് അപി

ാപ്യേന്ത ഽർൈഥഃ സുലഘുഭിഃ ഭാവാദ് വിദുരസ്യ ൈവ
15 അകേരാദ് ബന്ധേമാക്ഷാംശ് ച വധ്യാനാം േമാക്ഷണം തഥാ
ന ച ധർമാത്മേജാ രാജാ കദാ ചിത് കിം ചിദ് അ വീത്
16 വിഹാരയാ ാസു പുനഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സർവാൻ കാമാൻ മഹാേതജാഃ ദദാവ് അംബികാ സുേത
17 ആരാലികാഃ സൂപകാരാ രാഗഖാണ്ഡവികാസ് തഥാ
ഉപാതിഷ്ഠന്ത രാജാനം ധൃതരാ ം യഥാ പുരാ
18 വാസാംസി ച മഹാർഹാണി മാല്യാനി വിവിധാനി ച
ഉപാജ ർ യഥാന്യായം ധൃതരാ സ്യ പാണ്ഡവാഃ
19 ൈമേരയം മധു മാംസാനി പാനകാനി ലഘൂനി ച
ചി ാൻ ഭക്ഷ്യവികാരാംശ് ച ച ർ അസ്യ യഥാ പുരാ
20 േയ ചാപി പൃഥിവീപാലാഃ സമാജ ഃ സമന്തതഃ
ഉപാതിഷ്ഠന്ത േത സർേവ കൗരേവ ം യഥാ പുരാ
21 കുന്തീ ച ൗപദീ ൈചവ സാത്വതീ ൈചവ ഭാമിനീ
ഉലൂപീ നാഗകന്യാ ച േദവീ ചി ് അംഗദാ തഥാ
22 ധൃഷ്ടേകേതാശ് ച ഭഗിനീ ജരാ സന്ധസ്യ ചാത്മജാ
കിങ്കരാഃ േസ്മാപതിഷ്ഠന്തി സർവാഃ സുബലജാം തഥാ
23 യഥാ പു വിയുേക്താ ഽയം ന കിം ചിദ് ദുഃഖം ആ യാത്
ഇതി രാജൻ വശാദ് ാതൄൻ നിത്യം ഏവ യുധിഷ്ഠിരഃ
24 ഏവം േത ധർമരാജസ്യ ത്വാ വചനം അർഥവത്
സവിേശഷം അവർതന്ത ഭീമം ഏകം വിനാ തദാ
25 ന ഹി തത് തസ്യ വീരസ്യ ഹൃദയാദ് അപസർപതി
ധൃതരാ സ്യ ദുർബുേദ്ധർ യദ്വൃത്തം ദ തകാരിതം
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അധ്യായം 2

1 [ൈവ]
ഏവം സ ജിേതാ രാജാ പാണ്ഡൈവർ അംബികാ സുതഃ
വിജഹാര യഥാപൂർവം ഋഷിഭിഃ പര പാസിതഃ
2 ഹ്മ േദയാ ഹാരാംശ് ച ദദൗ സ കുരൂദ്വഹഃ
തച് ച കുന്തീസുേതാ രാജാ സർവം ഏവാന്വേമാദത
3 ആനൃശംസ്യ പേരാ രാജാ ീയമാേണാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച സ തദാ ാതൄൻ അമാത്യാംശ് ച മഹീപതിഃ
4 മയാ ൈചവ ഭവദ്ഭിശ് ച മാന്യ ഏഷ നരാധിപഃ
നിേദേശ ധൃതരാ സ്യ യഃ സ്ഥാസ്യതി സ േമ സുഹൃത്
വിപരീതശ് ച േമ ശ ർ നിരസ്യശ് ച ഭേവൻ നരഃ
5 പരിദൃേഷ്ടഷു ചാഹഃസു പു ാണാം ാദ്ധകർമണി
ദദാതു രാജാ സർേവഷാം യാവദ് അസ്യ ചികീർഷിതം
6 തതഃ സ രാജാ കൗരേവ്യാ ധൃതരാേ ാ മഹാമനാഃ

ാഹ്മേണേഭ്യാ മഹാർേഹേഭ്യാ ദദൗ വിത്താന്യ് അേനകശഃ
7 ധർമരാജശ് ച ഭീമശ് ച സവ്യസാചീ യമാവ് അപി
തത് സർവം അന്വവർതന്ത ധൃതരാ വ്യേപക്ഷയാ
8 കഥം നു രാജാ വൃദ്ധഃ സൻ പു േശാകസമാഹതഃ
േശാകം അസ്മത് കൃതം ാപ്യ ന ിേയേതതി ചിന്ത്യേത
9 യാവദ് ധി കുരുമുഖ്യസ്യ ജീവത് പു സ്യ ൈവ സുഖം
ബഭൂവ തദ് അവാേപ്നാതു േഭാഗാംശ് േചതി വ്യവസ്ഥിതാഃ
10 തതസ് േത സഹിതാഃ സർേവ ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
തഥാ ശീലാഃ സമാത ർ ധൃതരാ സ്യ ശാസേന
11 ധൃതരാ ശ് ച താൻ വീരാൻ വിനീതാൻ വിനേയ സ്ഥിതാൻ
ശിഷ്യവൃത്തൗ സ്ഥിതാൻ നിത്യം ഗുരുവത് പര്യപശ്യത
12 ഗാന്ധാരീ ൈചവ പു ാണാം വിവിൈധഃ ാദ്ധകർമഭിഃ
ആനൃഷ്യം അഗമത് കാമാൻ വിേ ഭ്യഃ തിപാദ്യ ൈവ
13 ഏവം ധർമഭൃതാം േ േഷ്ഠാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ധീമാൻ പൂജയാം ആസ തം നൃപം
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അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
സ രാജാ സുമഹാേതജാ വൃദ്ധഃ കുരുകുേലാദ്വഹഃ
നാപശ്യത തദാ കിം ചിദ് അ ിയം പാ നന്ദേന
2 വർതമാേനഷു സദ്വൃത്തിം പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു

ീതിമാൻ അഭവദ് രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
3 സൗബേലയീ ച ഗാന്ധാരീ പു േശാകം അപാസ്യ തം
സൈദവ ീതിം അത്യാസീത് തനേയഷു നിേജഷ്വ് ഇവ
4 ിയാണ്യ് ഏവ തു കൗരേവ്യാ നാ ിയാണി കുരൂദ്വഹ
ൈവചി വീേര്യ നൃപതൗ സമാചരതി നിത്യദാ
5 യദ് യദ് േത ച കിം ചിത് സാ ധൃതരാേ ാ നരാധിപഃ
ഗുരു വാ ലഘു വാ കാര്യം ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
6 തത് സ രാജാ മഹാരാജ പാണ്ണ്ഡവാനാം ധുരന്ധരഃ
പൂജയിത്വാ വചസ് തത് തദ് അകാർഷീത് പരവീരഹാ
7 േതന തസ്യാഭവത് ീേതാ വൃേത്തന സ നരാധിപഃ
അന്വതപ്യച് ച സം ത്യ പു ം മന്ദം അേചതസം
8 സദാ ച ാതർ ഉത്ഥായ കൃതജപ്യഃ ശുചിർ നൃപഃ
ആശാേസ്ത പാ പു ാണാം സമേരഷ്വ് അപരാജയം
9 ാഹ്മണാൻ വാചയിത്വാ ച ഹുത്വാ ൈചവ ഹുതാശനം
ആയുഷ്യം പാ പു ാണാം ആശാേസ്ത സ നരാധിപഃ
10 ന താം ീതിം മരാം ആപ പുേ ഭ്യഃ സ മഹീപതിഃ
യാം ീതിം പാ പുേ ഭ്യഃ സമവാപ തദാ നൃപഃ
11 ാഹ്മണാനാം ച വൃദ്ധാനാം ക്ഷ ിയാണാം ച ഭാരത
തഥാ വിട് ശൂ സംഘാനാം അഭവത് സു ിയസ് തദാ
12 യച് ച കിം ചിത് പുരാ പാപം ധൃതരാ സുൈതഃ കൃതം
അകൃത്വാ ഹൃദി തദ് രാജാ തം നൃപം േസാ ഽന്വവർതത
13 യശ് ച കശ് ചിൻ നരഃ കിം ചിദ് അ ിയം ചാംബികാ സുേത
കുരുേത േദ്വഷ്യതാം ഏതി സ കൗേന്തയസ്യ ധീമതഃ
14 ന രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ ന ച ദുേര്യാധനസ്യ ൈവ
ഉവാച ദു തം കിം ചിദ് യുധിഷ്ഠിര ഭയാൻ നരഃ
15 ധൃത്യാ തുേഷ്ടാ നേര സ്യ ഗാന്ധാരീ വിദുരസ് തഥാ
ശൗേചന ചാജാത ശേ ാർ ന തു ഭീമസ്യ ശ ഹൻ
16 അന്വവർതത ഭീേമാ ഽപി നിഷ്ടനൻ ധർമജം നൃപം
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ധൃതരാ ം ച സേ ക്ഷ്യ സദാ ഭവതി ദുർമനാഃ
17 രാജാനം അനുവർതന്തം ധർമപു ം മഹാമതിം
അന്വവർതത കൗരേവ്യാ ഹൃദേയന പരാങ്മുഖഃ
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അധ്യായം 4

1 [ൈവ]
യുധിഷ്ഠിരസ്യ നൃപേതർ ദുേര്യാധന പിതുസ് തഥാ
നാന്തരം ദദൃശൂ രാജൻ പുരുഷാഃ ണയം തി
2 യദാ തു കൗരേവാ രാജാ പു ം സസ്മാര ബാലിശം
തദാ ഭീമം ഹൃദാ രാജന്ന് അപധ്യാതി സ പാർഥിവഃ
3 തൈഥവ ഭീമേസേനാ ഽപി ധൃതരാ ം ജനാധിപം
നാമർഷയത രാേജ സൈദവാതുഷ്ടവദ് ധൃദാ
4 അ കാശാന്യ് അ ിയാണി ചകാരാസ്യ വൃേകാദരഃ
ആജ്ഞാം ത്യഹരച് ചാപി കൃതൈകഃ പുരുൈഷഃ സദാ
5 അഥ ഭീമഃ സുഹൃന്മേധ്യ ബാഹുശബ്ദം തഥാകേരാത്
സം േവ ധൃതരാ സ്യ ഗാന്ധാര്യാശ് ചാപ്യ് അമർഷണഃ
6 ത്വാ ദുേര്യാധനം ശ ം കർണ ദുഃശാസനാവ് അപി
േ ാവാചാഥ സുസംരേബ്ധാ ഭീമഃ സ പരുഷം വചഃ
7 അന്ധസ്യ നൃപേതഃ പു ാ മയാ പരിഘബാഹുനാ
നീതാ േലാകം അമും സർേവ നാനാശ ാത്ത ജീവിതാഃ
8 ഇമൗ തൗ പരിഘ ഖ്യൗ ഭുജൗ മമ ദുരാസദൗ
യേയാർ അന്തരം ആസാദ്യ ധാർതരാ ാഃ ക്ഷയം ഗതാഃ
9 താവ് ഇമൗ ചന്ദേനനാക്തൗ വന്ദനീയൗ ച േമ ഭുജൗ
യാഭ്യാം ദുേര്യാധേനാ നീതഃ ക്ഷയം സസുത ബാന്ധവഃ
10 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച വിവിധാഃ ശല്യ ഭൂതാ ജനാധിപഃ
വൃേകാദരസ്യ താ വാചഃ ത്വാ നിർേവദം ആഗമത്
11 സാ ച ബുദ്ധിമതീ േദവീ കാലപര്യായ േവദിനീ
ഗാന്ധാരീ സർവധർമജ്ഞാ താന്യ് അലീകാനി ശു േവ
12 തതഃ പഞ്ചദേശ വർേഷ സമതീേത നരാധിപഃ
രാജാ നിർേവദം ആേപേദ ഭീമ വാഗ് ബാണപീഡിതഃ
13 നാന്വബുധ്യത തദ് രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
േശ്വതാേശ്വാ വാഥ കുന്തീ വാ ൗപദീ വ യശസ്വിനീ
14 മാ ീപു ൗ ച ഭീമസ്യ ചിത്തജ്ഞാവ് അന്വേമാദതാം
രാജ്ഞസ് തു ചിത്തം രക്ഷന്തൗ േനാചതുഃ കിം ചിദ് അ ിയം
15 തതഃ സമാനയാം ആസ ധൃതരാ ഃ സുഹൃജ്ജനം
ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധം അത്യർഥം ഇദം ആഹ വേചാ ഭൃശം
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അധ്യായം 5

1 [ധൃ]
വിദിതം ഭവതാം ഏതദ് യഥാവൃത്തഃ കുരു ക്ഷയഃ
മമാപരാധാത് തത് സർവം ഇതി േജ്ഞയം തു കൗരവാഃ
2 േയാ ഽഹം ദുഷ്ടമതിം മൂഢം ജ്ഞാതീനാം ഭയവർധനം
ദുേര്യാധനം കൗരവാണാം ആധിപേത്യ ഽഭ്യേഷചയം
3 യച് ചാഹം വാസുേദവസ്യ വാക്യം നാ ൗഷം അർഥവത്
വധ്യതാം സാധ്വ് അയം പാപഃ സാമാത്യ ഇതി ദുർമതിഃ
4 പു േസ്നഹാഭിഭൂതശ് ച ഹിതമുേക്താ മനീഷിഭിഃ
വിദുേരണാഥ ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച കൃേപണ ച
5 പേദ പേദ ഭഗവതാ വ്യാേസന ച മഹാത്മനാ
സഞ്ജേയനാഥ ഗാന്ധാര്യാ തദ് ഇദം തപ്യേത ഽദ്യ മാം
6 യച് ചാഹം പാ പുേ ണ ഗുണവ മഹാത്മസു
ന ദത്തവാഞ് ിയം ദീപ്താം പിതൃൈപതാമഹീം ഇമാം
7 വിനാശം പശ്യമാേനാ ഹി സർവരാജ്ഞാം ഗദാ ജഃ
ഏതച് േ യഃ സ പരമം അമന്യത ജനാർദനഃ
8 േസാ ഽഹം ഏതാന്യ് അലീകാനി നിവൃത്താന്യ് ആത്മനഃ സദാ
ഹൃദേയ ശല്യ ഭൂതാനി ധാരയാമി സഹ ശഃ
9 വിേശഷതസ് തു ദഹ്യാമി വർഷം പഞ്ചദശം ഹി ൈവ
അസ്യ പാപസ്യ ശുദ്ധ്യ് അർഥം നിയേതാ ഽസ്മി സുദുർമതിഃ
10 ചതുർേഥ നിയേത കാേല കദാ ചിദ് അപി ചാഷ്ടേമ
തൃഷ്ണാ വിനയനം ഭുേഞ്ജ ഗാന്ധാരീ േവദ തൻ മമ
11 കേരാത്യ് ആഹാരം ഇതി മാം സർവഃ പരിജനഃ സദാ
യുധിഷ്ഠിര ഭയാദ് േവത്തി ഭൃശം തപ്യതി പാണ്ഡവഃ
12 ഭൂമൗ ശേയ ജപ്യപേരാ ദർേഭഷ്വ് അജിന സംവൃതഃ
നിയമവ്യപേദേശന ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
13 ഹതം പു ശതം ശൂരം സം ാേമഷ്വ് അപലായിനം
നാനുതപ്യാമി തച് ചാഹം ക്ഷ ധർമം ഹി തം വിദുഃ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ധർമരാജാനം അഭ്യഭാഷത കൗരവഃ
14 ഭ ം േത യാദവീ മാതർ വാക്യം േചദം നിേബാധ േമ
സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതഃ പു ത്വയാ സുപരിപാലിതഃ
15 മഹാദാനാനി ദത്താനി ാദ്ധാനി ച പുനഃ പുനഃ

കൃഷ്ടം േമ വയഃ പു പുണ്യം ചീർണം യഥാബലം
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ഗാന്ധാരീ ഹതപുേ യം ൈധേര്യേണാദീക്ഷേത ച മാം
16 ൗപദ്യാ ഹ്യ് അപകർതാരസ് തവ ൈചശ്വര്യഹാരിണഃ
സമതീതാ നൃശംസാസ് േത ധർേമണ നിഹതാ യുധി
17 ന േതഷു തികർതവ്യം പശ്യാമി കുരുനന്ദന
സർേവ ശ ജിതാംൽ േലാകാൻ ഗതാസ് േത ഽഭിമുഖം ഹതാഃ
18 ആത്മനസ് തു ഹിതം മുഖ്യം തികർതവ്യം അദ്യ േമ
ഗാന്ധാര്യാശ് ൈചവ രാേജ തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
19 ത്വം ഹി ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠഃ സതതം ധർമവത്സലഃ
രാജാ ഗുരുഃ ാണഭൃതാം തസ്മാദ് ഏതദ് വീമ്യ് അഹം
20 അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ വീര സം േയയം വനാന്യ് അഹം
ചീരവൽകല ഭൃദ് രാജൻ ഗാന്ധാര്യാ സഹിേതാ ഽനയാ
തവാശിഷഃ യുഞ്ജാേനാ ഭവിഷ്യാമി വേനചരഃ
21 ഉചിതം നഃ കുേല താത സർേവഷാം ഭരതർഷഭ
പുേ ഷ്വ് ഐശ്വര്യം ആധായ വയേസാ ഽേന്ത വനം നൃപ
22 ത ാഹം വായുഭേക്ഷാ വാ നിരാഹാേരാ ഽപി വാ വസൻ
പത്ന്യാ സഹാനയാ വീര ചരിഷ്യാമി തപഃ പരം
23 ത്വം ചാപി ഫലഭാക് താത തപസഃ പാർഥിേവാ ഹ്യ് അസി
ഫലഭാേജാ ഹി രാജാനഃ കല്യാണേസ്യതരസ്യ വാ
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അധ്യായം 6

1 [യ്]
ന മാം ീണയേത രാജ്യം ത്വയ്യ് ഏവം ദുഃഖിേത നൃപ
ധിൻ മാം അ സുദുർബുദ്ധിം രാജ്യസക്തം മാദിനം
2 േയാ ഽഹം ഭവന്തം ദുഃഖാർതം ഉപവാസകൃശം നൃപ
യതാഹാരം ക്ഷിതിശയം നാവിന്ദം ാതൃഭിഃ സഹ
3 അേഹാ ഽസ്മി വഞ്ചിേതാ മൂേഢാ ഭവതാ ഗൂഢബുദ്ധിനാ
വിശ്വാസയിത്വാ പൂർവം മാം യദ് ഇദം ദുഃഖം അ ഥാഃ
4 കിം േമ രാേജ്യന േഭാൈഗർ വാ കിം യൈജ്ഞഃ കിം സുേഖന വാ
യസ്യ േമ ത്വം മഹീപാല ദുഃഖാന്യ് ഏതാന്യ് അവാപ്തവാൻ
5 പീഡിതം ചാപി ജാനാമി രാജ്യം ആത്മാനം ഏവ ച
അേനന വചസാ തുഭ്യം ദുഃഖിതസ്യ ജേനശ്വര
6 ഭവാൻ പിതാ ഭവാൻ മാതാ ഭവാൻ നഃ പരേമാ ഗുരുഃ
ഭവതാ വി ഹീണാ ഹി ക്വ നു തിഷ്ഠാമേഹ വയം
7 ഔരേസാ ഭവതഃ പുേ ാ യുയു ർ നൃപസത്തമ
അ രാജാ മഹാരാജ യം ചാന്യം മന്യേത ഭവാൻ
8 അഹം വനം ഗമിഷ്യാമി ഭവാൻ രാജ്യം ശാസ്ത്വ് ഇദം
ന മാം അയശസാ ദഗ്ധം ഭൂയസ് ത്വം ദഗ്ധും അർഹസി
9 നാഹം രാജാ ഭവാൻ രാജാ ഭവതാ പരവാൻ അഹം
കഥം ഗുരും ത്വാം ധർമജ്ഞം അനുജ്ഞാതും ഇേഹാത്സേഹ
10 ന മന ർ ഹൃദി നഃ കശ് ചിദ് ദുേര്യാധനകൃേത ഽനഘ
ഭവിതവ്യം തഥാ തദ് ധി വയം േത ൈചവ േമാഹിതാഃ
11 വയം ഹി പു ാ ഭവേതാ യഥാ ദുേര്യാധനാദയഃ
ഗാന്ധാരീ ൈചവ കുന്തീ ച നിർേവേശേഷ മേത മമ
12 സ മാം ത്വം യദി രാേജ പരിത്യജ്യ ഗമിഷ്യസി
പൃഷ്ഠതസ് ത്വാനുയാസ്യാമി സേത്യനാത്മാനം ആലേഭ
13 ഇയം ഹി വസുസ ർണാ മഹീ സാഗരേമഖലാ
ഭവതാ വി ഹീണസ്യ ന േമ ീതികരീ ഭേവത്
14 ഭവദീയം ഇദം സർവം ശിരസാ ത്വാം സാദേയ
ത്വദധീനാഃ സ്മ രാേജ േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
15 ഭവിതവ്യം അനു ാപ്തം മേന്യ ത്വാം തജ് ജനാധിപ
ദിഷ്ട്യാ ശു ഷമാണസ് ത്വാം േമാക്ഷ്യാമി മനേസാ ജ്വരം
16 [ധൃ]
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താപേസ്യ േമ മനസ് താത വർതേത കുരുനന്ദന
ഉചിതം ഹി കുേല ഽസ്മാകം അരണ്യഗമനം േഭാ
17 ചിരം അസ്മ്യ് ഉഷിതഃ പു ചിരം ശു ഷിതസ് ത്വയാ
വൃദ്ധം മാം അഭ്യനുജ്ഞാതും ത്വം അർഹസി ജനാധിപ
18 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ധർമരാജാനം േവപമാനഃ കൃതാഞ്ജലിം
ഉവാച വചനം രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
19 സഞ്ജയം ച മഹാമാ ം കൃപം ചാപി മഹാരഥം
അനുേനതും ഇേഹച്ഛാമി ഭവദ്ഭിഃ പൃഥിവീപതിം
20 ായേത േമ മേനാ ഹീദം മുഖം ച പരിശുഷ്യതി
വയസാ ച കൃേഷ്ടന വാഗ് വ്യായാേമന ൈചവ ഹി
21 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ തു ധർമാത്മാ വൃേദ്ധാ രാജാ കുരൂദ്വഹഃ
ഗാന്ധാരീം ശി ിേയ ധീമാൻ സഹൈസവ ഗതാസുവത്
22 തം തു ദൃഷ്ട്വാ തഥാസീനം നിേശ്ചഷ്ടം കുരു പാർഥിവം
ആർതിം രാജാ യയൗ തൂർണം കൗേന്തയഃ പരവീരഹാ
23 [യ്]
യസ്യ നാഗസഹേ ണ ദശ സംേഖ്യന ൈവ ബലം
േസാ ഽയം നാരീം ഉപാ ിത്യ േശേത രാജാ ഗതാസുവത്
24 ആയസീ തിമാ േയന ഭീമേസനസ്യ ൈവ പുരാ
ചൂർണീകൃതാ ബലവതാ സബലാർഥീ ിതഃ ിയം
25 ധിഗ് അ മാം അധർമജ്ഞം ധിഗ് ബുദ്ധിം ധിക് ച േമ തം
യത്കൃേത പൃഥിവീപാലഃ േശേത ഽയം അതേഥാചിതഃ
26 അഹം അപ്യ് ഉപവത്സ്യാമി യൈഥവായം ഗുരുർ മമ
യദി രാജാ ന ഭുങ്ക്േത ഽയം ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
27 [ൈവ]
തേതാ ഽസ്യ പാണിനാ രാജാ ജലശീേതന പാണ്ഡവഃ
ഉേരാ മുഖം ച ശനൈകഃ പര്യമാർജത ധർമവിത്
28 േതന രത്നൗഷധിമതാ പുേണ്യനച സുഗന്ധിനാ
പാണി ർേശന രാജ്ഞസ് തു രാജാ സഞ്ജ്ഞാം അവാപ ഹ
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അധ്യായം 7

1 [ധൃ]
ശ മാം പാണിനാ ഭൂയഃ പരിഷ്വജ ച പാണ്ഡവ

ജീവാമീവ ഹി സം ർശാത് തവ രാജീവേലാചന
2 മൂർധാനം ച തവാ ാതും ഇച്ഛാമി മനുജാധിപ
പാണിഭ്യാം ച പരിസ് ം ാണാ ഹി ന ജഹുർ മമ
3 അഷ്ടേമാ ഹ്യ് അദ്യ കാേലാ ഽയം ആഹാരസ്യ കൃതസ്യ േമ
േയനാഹം കുരുശാർദൂല ന ശേക്നാമി വിേചഷ്ടിതും
4 വ്യായാമശ് ചായം അത്യർഥം കൃതസ് ത്വാം അഭിയാചതാ
തേതാ ാന മനാസ് താത നഷ്ടസഞ്ജ്ഞ ഇവാഭവം
5 തവാമൃത സമ ർശം ഹസ്ത ർശം ഇമം വിേഭാ
ലബ്ധ്വാ സഞ്ജീവിേതാ ഽസ്മീതി മേന്യ കുരുകുേലാദ്വഹ
6 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു കൗേന്തയഃ പി ാ േജ്യേഷ്ഠന ഭാരത
പ ർശ സർവഗാേ ഷു സൗഹാർദാത് തം ശൈനസ് തദാ
7 ഉപലഭ്യ തഥ ാണാൻ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
ബാഹുഭ്യാം സമ്പരിഷ്വജ്യ മൂർധ്ന്യ് ആജി ത പാണ്ഡവം
8 വിദുരാദയശ് ച േത സർേവ രുരുദുർ ദുഃഖിതാ ഭൃശം
അതിദുഃഖാച് ച രാജാനം േനാചുഃ കിം ചന പാണ്ഡവാഃ
9 ഗാന്ധാരീ ത്വ് ഏവ ധർമജ്ഞാ മനേസാദ്വഹതീ ഭൃശം
ദുഃഖാന്യ് അവാരയദ് രാജൻ ൈമവം ഇത്യ് ഏവ ചാ വീത്
10 ഇതരാസ് തു ിയഃ സർവാഃ കുന്ത്യാ സഹ സുദുഃഖിതാഃ
േനൈ ർ ആഗതവിേ ൈശഃ പരിവാര്യ സ്ഥിതാഭവൻ
11 അഥാ വീത് പുനർ വാക്യം ധൃതരാേ ാ യുധിഷ്ഠിരം
അനുജാനീഹി മാം രാജംസ് താപേസ്യ ഭരതർഷഭ
12 ായേത േമ മനസ് താത ഭൂേയാ ഭൂയഃ ജൽപതഃ
ന മാം അതഃ പരം പു പരിേ ം ഇഹാർഹസി
13 തസ്മിംസ് തു കൗരേവേ തം തഥാ വതി പാണ്ഡവം
സർേവഷാം അവേരാധാനാം ആർതനാേദാ മഹാൻ അഭൂത്
14 ദൃഷ്ട്വാ കൃശം വിവർണം ച രാജാനം അതേഥാചിതം
ഉപവാസപരി ാന്തം ത്വഗ് അസ്ഥി പരിവാരിതം
15 ധർമപു ഃ സ പിതരം പരിഷ്വജ്യ മഹാഭുജഃ
േശാകജം ബാഷ്പം ഉ ജ്യ പുനർ വചനം അ വീത്
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16 ന കാമേയ നരേ ഷ്ഠ ജീവിതം പൃഥിവീം തഥാ
യഥാ തവ ിയം രാജംശ് ചികീർഷാമി പരന്തപ
17 യദി ത്വ് അഹം അനു ാേഹ്യാ ഭവേതാ ദയിേതാ ഽപി വാ

ിയതാം താവദ് ആഹാരസ് തേതാ േവത്സ്യാമേഹ വയം
18 തേതാ ഽ വീൻ മഹാേതജാ ധർമപു ം സ പാർഥിവഃ
അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ പു ഭുഞ്ജീയാം ഇതി കാമേയ
19 ഇതി വതി രാേജേ ധൃതരാേ യുധിഷ്ഠിരം
ഋഷിഃ സത്യവതീ പുേ ാ വ്യാേസാ ഽേഭ്യത്യ വേചാ ഽ വീത്
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അധ്യായം 8

1 [വ്യാസ]
യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ യദ് ആഹ കുരുനന്ദനഃ
ധൃതരാേ ാ മഹാത്മാ ത്വാം തത് കുരുഷ്വാവ്വിചാരയൻ
2 അയം ഹി വൃേദ്ധാ നൃപതിർ ഹതപുേ ാ വിേശഷതഃ
േനദം കൃ ം ചിരതരം സേഹദ് ഇതി മതിർ മമ
3 ഗാന്ധാരീ ച മഹാഭാഗാ ാജ്ഞാ കരുണേവദിനീ
പു േശാകം മഹാരാജ ൈധേര്യേണാദ്വഹേത ഭൃശം
4 അഹാം അപ്യ് ഏതദ് ഏവ ത്വാം വീമി കുരു േമ വചഃ
അജുജ്ഞാം ലഭതാം രാജാ മാ വൃേഥഹ മരിഷ്യതി
5 രാജർഷീണാം പുരാണാനാം അനുയാതു ഗതിം നൃപഃ
രാജർഷീണാം ഹി സർേവഷാം അേന്ത വനം ഉപാ യഃ
6 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ രാജാ വ്യാേസനാദ്ഭുത കർമണാ

ത വാച മഹാേതജാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
7 ഭഗവാൻ ഏവ േനാ മാേന്യാ ഭഗവാൻ ഏവ േനാ ഗുരുഃ
ഭഗവാൻ അസ്യ രാജ്യസ്യ കുലസ്യ ച പരായണം
8 അഹം തു പുേ ാ ഭഗവാൻ പിതാ രാജാ ഗുരുശ് ച േമ
നിേദശവർതീ ച പിതുഃ പുേ ാ ഭവതി ധർമതഃ
9 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു തം ാഹ വ്യാേസാ ധർമഭൃതാം വരഃ
യുധിഷ്ഠിരം മഹാേതജാഃ പുനർ ഏവ വിശാം പേത
10 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
രാജായം വൃദ്ധതാം ാപ്തഃ മാേണ പരേമ സ്ഥിതഃ
11 േസാ ഽയം മയാഭ്യനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ ച പൃഥിവീപേത
കേരാതു സ്വം അഭി ായ മാസ്യ വിഘ്നകേരാ ഭവ
12 ഏഷ ഏവ പേരാ ധർേമാ രാജർഷീണാം യുധിഷ്ഠിര
സമേര വാ ഭേവൻ മൃത ർ വേന വാ വിധിപൂർവകം
13 പി ാ തു തവ രാേജ പാ നാ പൃഥിവീക്ഷിതാ
ശിഷ്യഭൂേതന രാജായം ഗുരുവത് പര പാസിതഃ
14 തുഭിർ ദക്ഷിണാവദ്ഭിർ അന്നപർവത േശാഭിൈതഃ
മഹദ്ഭിർ ഇഷ്ടം േഭാഗശ് ച ഭുക്താശ് പു ശ് ച പാലിതാഃ
15 പു സംസ്ഥം ച വിപുലം രാജ്യം വിേ ാഷിേത ത്വയി

േയാദശ സമാ ഭുക്തം ദത്തം ച വിവിധം വസു
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16 ത്വയാ ചായം നരവ്യാ ഗുരുശു ഷയാ നൃപഃ
ആരാധിതഃ സഭൃേത്യന ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
17 അനുജാനീഹി പിതരം സമേയാ ഽസ്യ തേപാ വിധൗ
ന മന ർ വിദ്യേത ചാസ്യ സുസൂേക്ഷ്മാ ഽപി യുധിഷ്ഠിര
18 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം അനുജ്ഞാപ്യ ച പാർഥിവം
തഥാസ്ത്വ് ഇതി ച േതേനാക്തഃ കൗേന്തേയന യയൗ വനം
19 ഗേത ഭഗവതി വ്യാേസ രാജാ പാ സുതസ് തതഃ
േ ാവാച പിതരം വൃദ്ധം മന്ദം മന്ദം ഇവാനതഃ
20 യദ് ആഹ ഭഗവാൻ വ്യാേസാ യച് ചാപി ഭവേതാ മതം
യദ് ആഹ ച മേഹഷ്വാസഃ കൃേപാ വിദുര ഏവ ച
21 യുയു ഃ സഞ്ജയശ് ൈചവ തത് കർതാസ്മ്യ് അഹം അഞ്ജസാ
സർേവ ഹ്യ് ഏേത ഽനുമാന്യാ േമ കുലസ്യാസ്യ ഹിൈതഷിണഃ
22 ഇദം തു യാേച നൃപേത ത്വാം അഹം ശിരസാ നതഃ

ിയതാം താവദ് ആഹാരസ് തേതാ ഗച്ഛാ മം തി
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അധ്യായം 9

1 [ൈവ]
തേതാ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാേതാ ധൃതരാ ഃ താപവാൻ
യയൗ സ്വഭവനം രാജാ ഗാന്ധാര്യാനുഗതസ് തദാ
2 മന്ദ ാണഗതിർ ധീമാൻ കൃ ാദ് ഇവ സമുദ്ധരൻ
പദാതിഃ സ മഹീപാേലാ ജീർേണാ ഗജപതിർ യഥാ
3 തം അന്വഗച്ഛദ് വിദുേരാ വിദ്വാൻ സൂതശ് ച സഞ്ജയഃ
സ ചാപി പരേമഷ്വാസഃ കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
4 സ വിശ്യ ഗൃഹം രാജാ കൃതപൂർവാഹ്ണിക ിയഃ
തർപയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ ആഹാരം അകേരാത് തദാ
5 ഗാന്ധാരീ ൈചവ ധർമജ്ഞാ കുന്ത്യാ സഹ മനസ്വിനീ
വധൂഭിർ ഉപചാേരണ പൂജിതാഭുങ്ക്ത ഭാരത
6 കൃതാഹാരം കൃതാഹാരാഃ സർേവ േത വിദുരാദയഃ
പാണ്ഡവാശ് ച കുരുേ ഷ്ഠം ഉപാതിഷ്ഠന്ത തം നൃപം
7 തേതാ ഽ വീൻ മഹാരാജ കുന്തീപു ം ഉപഹ്വേര
നിഷണ്ണം പാണിനാ പൃേഷ്ഠ സം ശന്ന് അംബികാ സുതഃ
8 അ മാദസ് ത്വയാ കാര്യഃ സർവഥാ കുരുനന്ദന
അഷ്ടാംേഗ രാജശാർദൂല രാേജ്യ ധർമപുര േത
9 തത് തു ശക്യം യഥാ താത രക്ഷിതും പാ നന്ദന
രാജ്യം ധർമം ച കൗേന്തയ വിദ്വാൻ അസി നിേബാധ തത്
10 വിദ്യാ വൃദ്ധാൻ സൈദവ ത്വം ഉപാസീഥാ യുധിഷ്ഠിര
ശൃണുയാസ് േത ച യദ് യുഃ കുര്യാശ് ൈചവാവിചാരയൻ
11 ാതർ ഉത്ഥായ താൻ രാജൻ പൂജയിത്വാ യഥാവിധി
കൃത്യകാേല സമുത്പേന്ന പൃേച്ഛഥാഃ കാര്യം ആത്മനഃ
12 േത തു സംമാനിതാ രാജംസ് ത്വയാ രാജ്യഹിതാർഥിനാ

വക്ഷ്യന്തി ഹിതം താത സർവം കൗരവനന്ദന
13 ഇ ിയാണി ച സർവാണി വാജിവത് പരിപാലയ
ഹിതായ ൈവ ഭവിഷ്യന്തി രക്ഷിതം വിണം യഥാ
14 അമാത്യാൻ ഉപധാതീതാൻ പിതൃൈപതാമഹാഞ് ശുചീൻ
ദാന്താൻ കർമസു സർേവഷു മുഖ്യാൻ മുേഖ്യഷു േയാജേയഃ
15 ചാരേയഥാശ് ച സതതം ചാൈരർ അവ്വിദിൈതഃ പരാൻ
പരീക്ഷിൈതർ ബഹുവിധം സ്വരാേ ഷു പേരഷു ച
16 പുരം ച േത സുഗുപ്തം സ്യാദ് ദൃഢ ാകാരേതാരണം
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അട്ടാട്ടാലക സംബാധം ഷട് പഥം സർവേതാദിശം
17 തസ്യ ദ്വാരാണി കാര്യാണി പര്യാപ്താനി ബൃഹന്തി ച
സർവതഃ സുവിഭക്താനി യൈ ർ ആരക്ഷിതാനി ച
18 പുരുൈഷർ അലം അർഥൈജ്ഞർ വിദിൈതഃ കുലശീലതഃ
ആത്മാ ച രക്ഷ്യഃ സതതം േഭാജനാദിഷു ഭാരത
19 വിഹാരാഹാര കാേലഷു മാല്യശയ്യാസേനഷു ച

ിയശ് ച േത സുഗുപ്താഃ സ ർ വൃൈദ്ധർ ആൈപ്തർ അധിഷ്ഠിതാഃ
ശീലവദ്ഭിഃ കുലീൈനശ് ച വിദ്വദ്ഭിശ് ച യുധിഷ്ഠിര
20 മ ിണശ് ൈചവ കുർവീഥാ ദ്വിജാൻ വിദ്യാ വിശാരദാൻ
വിനീതാംശ് ച കുലീനാംശ് ച ധർമാർഥകുശലാൻ ഋജൂൻ
21 ൈതഃ സാർധം മ േയഥാസ് ത്വം നാത്യർഥം ബഹുഭിഃ സഹ
സമൈസ്തർ അപി ച വ്യൈസ്തർ വ്യപേദേശന േകന ചിത്
22 സുസംവൃതം മ ഗൃഹം സ്ഥലം ചാരുഹ്യ മ േയഃ
അരേണ്യ നിഃശലാേക വാ ന ച രാ ൗ കഥം ചന
23 വാനരാഃ പക്ഷിണശ് ൈചവ േയ മനുഷ്യാനുകാരിണഃ
സർേവ മ ഗൃേഹ വർജ്യാ േയ ചാപി ജഡ പംഗുകാഃ
24 മ േഭേദ ഹി േയ േദാഷാ ഭവന്തി പൃഥിവീക്ഷിതാം
ന േത ശക്യാഃ സമാധാതും കഥം ചിദ് ഇതി േമ മതിഃ
25 േദാഷാംശ് ച മ േഭേദഷു യാസ് ത്വം മ ിമണ്ഡേല
അേഭേദ ച ഗുണാൻ രാജൻ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമ
26 പൗരജാനപദാനാം ച ശൗചാശൗചം യുധിഷ്ഠിരഃ
യഥാ സ്യാദ് വിദിതം രാജംസ് തഥാ കാര്യം അരിന്ദമ
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അധ്യായം 10

1 [ധൃ]
വ്യവഹാരാശ് ച േത താത നിത്യം ആൈപ്തർ അധിഷ്ഠിതാഃ
േയാജ്യാസ് തുൈഷ്ടർ ഹിൈത രാജൻ നിത്യം ചാൈരർ അനുഷ്ഠിതാഃ
2 പരിമാണം വിദിത്വാ ച ദണ്ഡം ദേണ്ഡ്യഷു ഭാരത

ണേയയുർ യഥാന്യായം പുരുഷാസ് േത യുധിഷ്ഠിര
3 ആദാന രുചയശ് ൈചവ പരദാരാഭിമർശനഃ
ഉ ദണ്ഡ ധാനാശ് ച മിഥ്യാ വ്യാഹാരിണസ് തഥാ
4 ആേ ാഷ്ടാരശ് ച ലുബ്ധാശ് ച ഹന്താരഃ സാഹസ ിയാഃ
സഭാ വിഹാരേഭത്താേരാ വർണാനാം ച ദൂഷകാഃ
ഹിരണ്യദണ്ഡ്യാ വധ്യാശ് ച കർതവ്യാ േദശകാലതഃ
5 ാതർ ഏവ ഹി പേശ്യഥാ േയ കുര ർ വ്യയകർമ േത
അലങ്കാരം അേഥാ േഭാജ്യം അത ഊർധ്വം സമാചേരഃ
6 പേശ്യഥാശ് ച തേതാ േയാധാൻ സദാ ത്വം പരിഹർഷയൻ
ദൂതാനാം ച ചരാണാം ച േദാഷസ് േത സദാ ഭേവത്
7 സദാ ചാപരരാ ം േത ഭേവത് കാര്യാർഥനിർണേയ
മധ്യരാേ വിഹാരസ് േത മധ്യാേഹ്ന ച സദാ ഭേവത്
8 സർേവ ത്വ് ആത്യയികാഃ കാലാഃ കാര്യാണാം ഭരതർഷഭ
തൈഥവാല തഃ കാേല തിേഷ്ഠഥാ ഭൂരി രക്ഷിണഃ
ച വത് കർമണാം താഥ പര്യാേയാ ഹ്യ് ഏഷ നിത്യശഃ
9 േകാശസ്യ സഞ്ച്ചേയ യത്നം കുർവീഥാ ന്യായതഃ സദാ
ദ്വിവിധസ്യ മഹാരാജ വിപരീതം വിവർജേയഃ
10 ചാൈരർ വിദിത്വാ ശ ംശ് ച േയ േത രാജ്യാന്തരായിണഃ
താൻ ആൈപ്തഃ പുരുൈഷർ ദൂരാദ് ഘാതേയഥാഃ പര രം
11 കർമ ദൃഷ്ട്യാഥ ഭൃത്യാംസ് ത്വം വരേയഥാഃ കുരൂദ്വഹ
കാരേയഥാശ് ച കർമാണി യുക്തായുൈക്തർ അധിഷ്ഠിൈതഃ
12 േസനാ േണതാ ച ഭേവത് തവ താത ദൃഢ തഃ
ശൂരഃ േ ശസഹശ് ൈചവ ിയശ് ച തവ മാനവഃ
13 സർേവ ജാനപദാശ് ൈചവ തവ കർമാണി പാണ്ഡവ
പൗേരാഗവാശ് ച സഭ്യാശ് ച കുര ർ േയ വ്യവഹാരിണഃ
14 സ്വര ം പരര ം ച േസ്വഷു ൈചവ പേരഷു ച
ഉപലക്ഷയിതവ്യം േത നിത്യം ഏവ യുധിഷ്ഠിര
15 േദശാന്തരസ്ഥാശ് ച നരാ വി ാന്താഃ സർവകർമസു
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മാ ാഭിർ അനുരൂപാഭിർ അനു ാഹ്യാ ഹിതാസ് ത്വയാ
16 ഗുണാർഥിനാം ഗുണഃ കാേര്യാ വിദുഷാം േത ജനാധിപ
അവിചാല്യാശ് ച േത േത സ ർ യഥാ േമരുർ മഹാഗിരിഃ
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അധ്യായം 11

1 [ധൃ]
മണ്ഡലാനി ച ബുേധ്യഥാഃ പേരഷാം ആത്മനസ് തഥാ
ഉദാസീനഗുണാനാം ച മധ്യമാനാം തൈഥവ ച
2 ചതുർണാം ശ ജാതാനാം സർേവഷാം ആതതായിനാം
മി ം ചാമി മി ം ച േബാദ്ധവ്യം േത ഽരികർശന
3 തഥാമാത്യാ ജനപദാ ദുർഗാണി വിഷമാണി ച
ബലാനിച കുരുേ ഷ്ഠ ഭവന്ത്യ് ഏഷാം യേഥച്ച്ഛകം
4 േത ച ദ്വാദശ കൗേന്തയ രാജ്ഞാം ൈവ വിവിധാത്മകാഃ
മ ി ധാനാശ് ച ഗുണാഃ ഷഷ്ടിർ ദ്വാദശ ച േഭാ
5 ഏതാൻ മണ്ഡലം ഇത്യ് ആഹുർ ആചാര്യാ നീതിേകാവിദാഃ
അ ഷാഡ്ഗുണ്യം ആയത്തം യുധിഷ്ഠിര നിേബാധ തത്
6 വൃദ്ധിക്ഷയൗ ച വിേജ്ഞയൗ സ്ഥാനം ച കുരുനന്ദന
ദ്വിസപ്തത്യാ മഹാബാേഹാ തതഃ ഷാഡ്ഗുണ്യ ചാരിണഃ
7 യദാ സ്വപേക്ഷാ ബലവാൻ പരപക്ഷസ് തഥാ ബലഃ
വിഗൃഹ്യ ശ ൻ കൗേന്തയ യായാത് ക്ഷിതിപതിസ് തദാ
യദാ സ്വപേക്ഷ ഽബലവാംസ് തദാ സന്ധിം സമാ േയത്
8 വ്യാണാം സഞ്ചയശ് ൈചവ കർതവ്യഃ സ്യാൻ മഹാംസ് തഥാ
യദാ സമർേഥാ യാനായ നചിേരൈണവ ഭാരത
9 തദാ സർവം വിേധയം സ്യാത് സ്ഥാനം ച ന വിഭാജേയത്
ഭൂമിർ അൽപഫലാ േദയാ വിപരീതസ്യ ഭാരത
10 ഹിരണ്യം കുപ്യ ഭൂയിഷ്ഠം മി ം ക്ഷീണം അേകാശവത്
വിപരീതാൻ ന ഗൃഹ്ണീയാത് സ്വയം സന്ധിവിശാരദഃ
11 സന്ധ്യർഥം രാജപു ം ച ലിേപ്സഥാ ഭരതർഷഭ
വ്വിപരീതസ് തു േത ഽേദയഃ പു കസ്യാം ചിദ് ആപദി
തസ്യ േമാേക്ഷ യത്നം ച കുര്യാഃ േസാപായ മ വിത്
12 കൃതീനാം ച കൗേന്തയ രാജാ ദീനാം വിഭാവേയത്

േമണ യുഗപദ് ദ്വന്ദ്വം വ്യസനാനാം ബലാബലം
13 പീഡനം സ്തംഭനം ൈചവ േകാശഭംഗസ് തൈഥവ ച
കാര്യം യേത്നന ശ ണാം സ്വരാ ം രക്ഷതാ സ്വയം
14 ന ച ഹിംേസ്യാ ഽഭ പഗതഃ സാമേന്താ വൃദ്ധിം ഇഛതാ
കൗേന്തയ തം ന ഹിംേസത േയാ മഹീം വിജിഗീഷേത
15 ഗണാനാം േഭദേന േയാഗം ഗേച്ഛഥാഃ സഹ മ ിഭിഃ
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സാധു സം ഹണാച് ൈചവ പാപനി ഹണാത് തഥാ
16 ദുർബലാശ് ചാപി സതതം നാവഷ്ടഭ്യാ ബലീയസാ
തിേഷ്ഠഥാ രാജശാർദൂല ൈവതസീം വൃത്തിം ആസ്ഥിതഃ
17 യദ്യ് ഏവം അഭിയായാച് ച ദുർബലം ബലവാൻ നൃപഃ
സാമാദിഭിർ ഉപാൈയസ് തം േമണ വിനിവർതേയത്
18 അശ വംസ് തു യുദ്ധായ നി േതത് സഹ മ ിഭിഃ
േകാേശന പൗൈരർ ദേണ്ഡന േയ ചാേന്യ ിയകാരിണഃ
19 അസംഭേവ തു സർവസ്യ യഥാമുേഖ്യന നിഷ്പേതത്

േമണാേനന േമാക്ഷഃ സ്യാച് ഛരീരം അപി േകവലം
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അധ്യായം 12

1 [ധൃ]
സന്ധിവി ഹം അപ്യ് അ പേശ്യഥാ രാജസത്തമ
ദ്വിേയാനിം ിവിേധാപായം ബഹു കൽപം യുധിഷ്ഠിര
2 രാേജ പര പാസീഥാശ് ഛിത്ത്വാ ൈദ്വവിധ്യം ആത്മനഃ
തുഷ്ടപുഷ്ടബലഃ ശ ർ ആത്മവാൻ ഇതി ച സ്മേരത്
3 പര പാസന കാേല തു വിപരീതം വിധീയേത
ആമർദ കാേല രാേജ വ്യപസർപസ് തേതാ വരഃ
4 വ്യസനം േഭദനം ൈചവ ശ ണാം കാരേയത് തതഃ
കർശനം ഭീഷണം ൈചവ യുദ്ധി ചാപി ബഹു ക്ഷയം
5 യാസ്യമാേനാ നൃപതിസ് ിവിധം പരിചിന്തേയത്
ആത്മനശ് ൈചവ ശേ ാശ് ച ശക്തിം ശാ വിശാരദഃ
6 ഉത്സാഹ ഭു ശക്തിഭ്യാം മ ശക്ത്യാ ച ഭാരത
ഉപപേന്നാ നേരാ യായാദ് വിപരീതം അേതാ ഽന്യഥാ
7 ആദദീത ബലം രാജാ മൗലം മി ബലം തഥാ
അടവീ ബലം ഭൃതം ൈചവ തഥാ േ ണീ ബലം ച യത്
8 ത മി ബലം രാജൻ മൗേലന ന വിശിഷ്യേത
േ ണീ ബലം ഭൃതം ൈചവ തുല്യ ഏേവതി േമ മതിഃ
9 തഥാ ചാരബലം ൈചവ പര രസമം നൃപ
വിേജ്ഞയം ബലകാേലഷു രജ്ഞാ കാല ഉപസ്ഥിേത
10 ആപദശ് ചാപി േബാദ്ധ്യവ്യാ ബഹുരൂപാ നരാധിപ
ഭവന്തി രാജ്ഞാം കൗരവ്യ യാസ് താഃ പൃഥഗ് അതഃ ശൃണു
11 വികൽപാ ബഹേവാ രാജന്ന് ആപദാം പാ നന്ദന
സാമാദിഭിർ ഉപന്യസ്യ ശമേയത് താൻ നൃപഃ സദാ
12 യാ ാം യായാദ് ബൈലർ യുേക്താ രാജാ ഷഡ്ഭിഃ പരന്തപ
സംയുേക്താ േദശകാലാഭ്യാം ബൈലർ ആത്മഗുൈണസ് തഥാ
13 തുഷ്ടപുഷ്ടബേലാ യായാദ് രാജാ വൃദ്ധ ദേയ രതഃ
ആഹൂതശ് ചാപ്യ് അേഥാ യായാദ് അനൃതാവ് അപി പാർഥിവഃ
14 ണാശ്മാനം വാജിരഥ ധാനാം; ധ്വജ ൈമഃ സംവൃതകൂലേരാധസം
പദാതിനാൈഗർ ബഹു കർദമാം നദീം; സപത്നനാേശ നൃപതിഃ യായാത്
15 അേഥാപപത്ത്യാ ശകടം പദ്മം വ ം ച ഭാരത
ഉശനാ േവദ യച് ഛാ ം തൈ തദ് വിഹിതം വിേഭാ
16 സാദയിത്വാ പരബലം കൃത്വാ ച ബലഹർഷണം
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സ്വഭൂമൗ േയാജേയദ് യുദ്ധം പരഭൂമൗ തൈഥവ ച
17 ലബ്ധം ശമേയദ് രാജാ നിക്ഷിേപദ് ധനിേനാ നരാൻ
ജ്ഞാത്വാ സ്വവിഷയം തം ച സാമാദിഭിർ ഉപ േമത്
18 സർതൈഥവ മഹാരാജ ശരീരം ധാരേയദ് ഇഹ
േ േത്യഹ ൈചവ കർതവ്യം ആത്മനിഃേ യസം പരം
19 ഏവം കുർവഞ് ശുഭാ വാേചാ േലാേക ഽസ്മിഞ് ശൃണുേത നൃപഃ
േ ത്യ സ്വർഗം തഥാേപ്നാതി ജാ ധർേമണ പാലയൻ
20 ഏവം ത്വയാ കുരു േ ഠ വർതിതവ്യം ജാഹിതം
ഉഭേയാർ േലാകേയാസ് താത ാപ്തേയ നിത്യം ഏവ ച
21 ഭീേഷ്മണ പൂർവം ഉേക്താ ഽസി കൃേഷ്ണന വിദുേരണ ച
മയാപ്യ് അവശ്യം വക്തവ്യം ീത്യാ േത നൃപസത്തമ
22 ഏതത് സർവം യഥാന്യായം കുർവീഥാ ഭൂരിദക്ഷിണ

ിയസ് തഥാ ജാനാം ത്വം സ്വർേഗ സുഖം അവാപ്സ്യസി
23 അശ്വേമധ സഹേ ണ േയാ യേജത് പൃഥിവീപതിഃ
പാലേയദ് വാപി ധർേമണ ജാസ് തുല്യം ഫലം ലേഭത്
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അധ്യായം 13

1 [യ്]
ഏവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാത്ഥ പൃഥിവീപേത
ഭൂയശ് ൈചവാനുശാേസ്യാ ഽഹം ഭവതാ പാർഥിവർഷഭ
2 ഭീേഷ്മ സ്വർഗം അനു ാേപ്ത ഗേത ച മധുസൂദേന
വിദുേര സഞ്ജേയ ൈചവ േകാ ഽേന്യാ മാം വ ം അർഹതി
3 യത് തു മാം അനുശാസ്തീഹ ഭവാൻ അദ്യ ഹിേത സ്ഥിതഃ
കർതാസ്മ്യ് ഏതൻ മഹീപാല നിർവൃേതാ ഭവ ഭാരത
4 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ സ രാജർഷിർ ധർമരാേജന ധീമതാ
കൗേന്തയം സമനുജ്ഞാതും ഇേയഷ ഭരതർഷഭ
5 പു വി മ്യതാം താവൻ മമാപി ബലവാഞ് മഃ
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാവിശദ് രാജാ ഗാന്ധാര്യാ ഭവനം തദാ
6 തം ആസനഗതം േദവീ ഗാന്ധാരീ ധർമചാരിണീ
ഉവാച കാേല കാലജ്ഞാ ജാപതിസമം പതിം
7 അനുജ്ഞാതഃ സ്വയം േതന വ്യാേസനാപി മഹർഷിണാ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുമേത കദാരണ്യം ഗമിഷ്യസി
8 [ധൃ]
ഗാന്ധാര്യ് അഹം അനുജ്ഞാതഃ സ്വയം പി ാ മഹാത്മനാ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാനുമേത ഗന്താസ്മി നചിരാദ് വനം
9 അഹം ഹി നാമ സർേവഷാം േതഷാം ദുർദ ത േദവിനാം
പു ാണാം ദാതും ഇച്ഛാമി േ ത്യ ഭാവാനുഗം വസും
സർവ കൃതിസാംനിധ്യം കാരയിത്വാ സ്വേവശ്മനി
10 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ധർമരാജായ േ ഷയാം ആസ പാർഥിവഃ
സ ച തദ് വചനാത് സർവം സമാനിേന്യ മഹീപതിഃ
11 തേതാ നി മ്യ നൃപതിസ് തസ്മാദ് അന്തഃപുരാത് തദാ
സർവം സുഹൃജ്ജനം ൈചവ സർവശ് ച കൃതീസ് തഥാ
സമേവതാംശ് ച താൻ സർവാൻ പൗരജാന പദാൻ അഥ
12 ാഹ്മണാംശ് ച മഹീപാലാൻ നാനാേദശസമാഗതാൻ
തതഃ ാഹ മഹാേതജാ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
13 ശൃണ്വന്ത്യ് ഏകാ മനേസാ ാഹ്മണാഃ കുരുജാംഗലാഃ
ക്ഷ ിയാശ് ൈചവ ൈവശ്യാശ് ച ശൂ ാശ് ൈചവ സമാഗതാഃ
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14 ഭവന്തഃ കുരവശ് ൈചവ ബഹു കാലം സേഹാഷിതാഃ
പര രസ്യ സുഹൃദഃ പര രഹിേത രതാഃ
15 യദ് ഇദാനീം അഹം യാം അസ്മിൻ കാല ഉപസ്ഥിേത
തഥാ ഭവദ്ഭിഃ കർതവ്യം അവിചാര്യ വേചാ മമ
16 അരണ്യഗമേന ബുദ്ധിർ ഗാന്ധാരീ സഹിതസ്യ േമ
വ്യാസസ്യാനുമേത രാജ്ഞസ് തഥാ കുന്തീസുതസ്യ ച
ഭവേന്താ ഽപ്യ് അനുജാന മാ േവാ ഽന്യാ ഭൂദ് വിചാരണാ
17 അസ്മാകം ഭവതാം ൈചവ േയയം ീതിർ ഹി ശാശ്വതീ
ന ചാേന്യഷ്വ് അസ്തി േദേശഷു രാജ്ഞാം ഇതി മതിർ മമ
18 ാേന്താ ഽസ്മി വയസാേനന തഥാ പു വിനാകൃതഃ
ഉപവാസകൃശശ് ചാസ്മി ഗാന്ധാരീ സഹിേതാ ഽനഘാഃ
19 യുധിഷ്ഠിര ഗേത രാേജ്യ ാപ്തശ് ചാസ്മി സുഖം മഹത്
മേന്യ ദുേര്യാധൈനശ്വര്യാദ് വിശിഷ്ടം ഇതി സത്തമാഃ
20 മമ ത്വ് അന്ധസ്യ വൃദ്ധസ്യ ഹതപു സ്യ കാഗതിഃ
ഋേത വനം മഹാഭാഗാസ് തൻ മാനുജ്ഞാതും അർഹഥ
21 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സർേവ േത കുരുജാംഗലാഃ
ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധയാ വാചാ രുരുദുർ ഭരതർഷഭ
22 താൻ അവി വതഃ കിം ചിദ് ദുഃഖേശാകപരായണാൻ
പുനർ ഏവ മഹാേതജാ ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
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അധ്യായം 14

1 [ധൃ]
ശന്തനുഃ പാലയാം ആസ യഥാവത് പൃഥിവീം ഇമാം
തഥാ വിചി വീര്യശ് ച ഭീേഷ്മണ പരിപാലിതഃ
പാലയാം ആസ വസ് താേതാ വിദിതം േവാ നസംശയഃ
2 യഥാ ച പാ ർ ാതാ േമ ദയിേതാ ഭവതാം അഭൂത്
സ ചാപി പാലയാം ആസ യഥാവത് തച് ച േവത്ഥ ഹ
3 മയാ ച ഭവതാം സമ്യക് ശു ഷാ യാ കൃതാനഘാഃ
അസമ്യഗ് വാ മഹാഭാഗാസ് തത് ക്ഷന്തവ്യം അത ിൈതഃ
4 യച് ച ദുേര്യാധേനേനദം രാജ്യം ഭുക്തം അകണ്ടലം
അപി ത ന േവാ മേന്ദാ ദുർബുദ്ധിർ അപരാദ്ധവാൻ
5 തസ്യാപരാധാദ് ദുർബുേദ്ധർ അഭിമാനാൻ മഹീക്ഷിതാം
വിമർദഃ സുമഹാൻ ആസീദ് അനയാൻ മത്കൃതാദ് അഥ
6 തൻ മയാ സാധു വാപീദം യദി വാസാധു ൈവ കൃതം
തദ് േവാ ഹൃദി ന കർതവ്യം മാം അനുജ്ഞാതും അർഹഥ
7 വൃേദ്ധാ ഽയം ഹതപുേ ാ ഽയം ദുഃഖിേതാ ഽയം ജനാധിപഃ
പൂർവരാജ്ഞാം ച പുേ ാ ഽയം ഇതി കൃത്വാനുജാനത
8 ഇയം ച കൃപണാ വൃദ്ധാ ഹതപു ാ തപസ്വിനീ
ഗാന്ധാരീ പു േശാകാർതാ തുല്യം യാചതി േവാ മയാ
9 ഹതപു ാവ് ഇമൗ വൃദ്ധൗ വിദിത്വാ ദുഃഖിതൗ തഥാ
അനുജാനീത ഭ ം േവാ ജാവഃ ശരണം ച വഃ
10 അയം ച കൗരേവാ രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സർൈവർ ഭവദ്ഭിർ ഷ്ടവ്യഃ സേമഷു വിഷേമഷു ച
ന ജാതു വിഷമം ൈചവ ഗമിഷ്യതി കദാ ചന
11 ചത്വാരഃ സചിവാ യസ്യ ാതേരാ വിപുലൗജസഃ
േലാകപാേലാപമാ ഹ്യ് ഏേത സർേവ ധർമാർഥദർശിനഃ
12 േഹ്മവ ഭഗവാൻ ഏഷ സർവഭൂതജഗത്പതിഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ മഹാേതജാ ഭവതഃ പാലയിഷ്യതി
13 അവശ്യം ഏവ വക്തവ്യം ഇതി കൃത്വാ വീമി വഃ
ഏഷ ന്യാേസാ മയാ ദത്തഃ സർേവഷാം േവാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭവേന്താ ഽസ്യ ച വീരസ്യ ന്യാസഭൂതാ മയാ കൃതാഃ
14 യദ്യ് ഏവ ൈതഃ കൃതം കിം ചിദ് വ്യലീകം വാ സുൈതർ മമ
യദ്യ് അേന്യന മദീേയന തദനുജ്ഞാതും അർഹഥ
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15 ഭവദ്ഭിർ ഹി ന േമ മന ഃ കൃതപൂർവഃ കഥം ചന
അത്യന്തഗുരു ഭക്താനാം ഏേഷാ ഽഞ്ജലിർ ഇദം നമഃ
16 േതഷാം അസ്ഥിരബുദ്ധീനാം ലുബ്ധാനാം കാമചാരിണാം
കൃേത യാചാമി വഃ സർവാൻ ഗാന്ധാരീ സഹിേതാ ഽനഘാഃ
17 ഇത്യ് ഉക്താസ് േതന േത രാജ്ഞാ പൗരജാനപദാ ജനാഃ
േനാചുർ ബാഷ്പകലാഃ കിം ചിദ് വീക്ഷാം ച ഃ പര രം
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അധ്യായം 15

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്താസ് തു േത േതന പൗരജാനപദാ ജനാഃ
വൃേദ്ധന രാജ്ഞാ കൗരവ്യ നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാ ഇവാഭവൻ
2 തൂഷ്ണീംഭൂതാംസ് തതസ് താംസ് തു ബാഷ്പകണ്ഠാൻ മഹീപതിഃ
ധൃതരാേ ാ മഹീപാലഃ പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത
3 വൃദ്ധം മാം ഹതപു ം ച ധർമപത്ന്യാ സഹാനയാ
വിലപന്തം ബഹുവിധം കൃപണം ൈചവ സത്തമാഃ
4 പി ാ സ്വയം അനുജ്ഞാതം കൃഷ്ണൈദ്വപായേനന ൈവ
വനവാസായ ധർമജ്ഞാ ധർമേജ്ഞന നൃേപണ ച
5 േസാ ഽഹം പുനഃ പുനർ യാേച ശിരസാവനേതാ ഽനഘാഃ
ഗാന്ധാര്യാ സഹിതം തൻ മാം സമനുജ്ഞാതും അർഹഥ
6 ത്വാ തു കുരുരാജസ്യ വാക്യാനി കരുണാനി േത
രുരുദുഃ സർവേതാ രാജൻ സേമതാഃ കുരുജാംഗലാഃ
7 ഉത്തരീൈയഃ കൈരശ് ചാപി സഞ്ഛാദ്യ വദനാനി േത
രുരുദുഃ േശാകസന്തപ്താ മുഹൂർതം പിതൃമാതൃവത്
8 ഹൃദൈയഃ ശൂന്യഭൂൈതസ് േത ധൃതരാ വാസജം
ദുഃഖം സന്ധാരയന്തഃ സ്മ നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാ ഇവാഭവൻ
9 േത വിനീയ തം ആയാസം കുരുരാജവിേയാഗജം
ശൈനഃ ശൈനസ് തദാേന്യാന്യം അ വൻ സ്വമതാന്യ് ഉത
10 തതഃ സന്ധായ േത സർേവ വാക്യാന്യ് അഥ സമാസതഃ
ഏകസ്മിൻ ാഹ്മേണ രാജന്ന് ആേവേശ്യാചുർ നരാധിപം
11 തതഃ സ്വചരേണ വൃദ്ധഃ സംമേതാ ഽർഥവിശാരദഃ
സാംബാേഖ്യാ ബഹ്വ് ഋേചാ രാജൻ വ ം സമുപച േമ
12 അനുമാന്യ മഹാരാജം തത് സദഃ സ ഭാഷ്യ ച
വി ഃ ഗൽേഭാ േമധാവീ സ രാജാനം ഉവാച ഹ
13 രാജൻ വാക്യം ജനസ്യാസ്യ മയി സർവം സമർപിതം
വക്ഷ്യാമി തദ് അഹം വീര തജ് ജുഷസ്വ നരാധിപ
14 യഥാ വദസി രാേജ സർവം ഏതത് തഥാ വിേഭാ
നാ മിഥ്യാ വചഃ കിം ചിത് സുഹൃത് ത്വം നഃ പര രം
15 ന ജാത്വ് അസ്യ തു വംശസ്യ രാജ്ഞാം കശ് ചിത് കദാ ചന
രാജാസീദ് യഃ ജാ പാലഃ ജാനാം അ ിേയാ ഭേവത്
16 പിതൃവദ് ാതൃവച് ൈചവ ഭവന്തഃ പാലയന്തി നഃ
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ന ച ദുേര്യാധനഃ കിം ചിദ് അയുക്തം കൃതവാൻ നൃപ
17 യഥാ വീതി ധർമേജ്ഞാ മുനിഃ സത്യവതീ സുതഃ
തഥാ കുരു മഹാരാജ സ ഹി നഃ പരേമാ ഗുരുഃ
18 ത്യക്താ വയം തു ഭവതാ ദുഃഖേശാകപരായണാഃ
ഭവിഷ്യാമശ് ചിരം രാജൻ ഭവദ്ഗുണശൈതർ ഹൃതാഃ
19 യഥാ ശന്തനുനാ ഗുപ്താ രാജ്ഞാ ചി ാംഗേദന ച
ഭീഷ്മ വീേര്യാപഗൂേഢന പി ാ ച തവ പാർഥിവ
20 ഭവദ് ബുദ്ധിയുജാ ൈചവ പാ നാ പൃഥിവീക്ഷിതാ
തഥാ ദുേര്യാധേനനാപി രാജ്ഞാ സുപരിപാലിതാഃ
21 ന സ്വൽപം അപി പു സ് േത വ്യലീകം കൃതവാൻ നൃപ
പിതരീവ സുവിശ്വസ്താസ് തസ്മിന്ന് അപി നരാധിേപ
വയം ആസ്മ യഥാ സമ്യഗ് ഭവേതാ വിദിതം തഥാ
22 തഥാ വർഷസഹ ായ കുന്തീപുേ ണ ധീമതാ
പാല്യമാനാ ധൃതിമതാ സുഖം വിന്ദാമേഹ നൃപ
23 രാജർഷീണാം പുരാണാനാം ഭവതാം വംശധാരിണാം
കുരു സംവരണാദീനാം ഭരതസ്യ ച ധീമതഃ
24 വൃത്തം സമനുയാത്യ് ഏഷ ധർമാത്മാ ഭൂരിദക്ഷിണഃ
നാ വാച്യം മഹാരാജ സുസൂക്ഷ്മം അപി വിദ്യേത
25 ഉഷിതാഃ സ്മ സുഖം നിത്യം ഭവതാ പരിപാലിതാഃ
സുസൂക്ഷ്മം ച വ്യലീകം േത സപു സ്യ ന വിദ്യേത
26 യത് തു ജ്ഞാതിവിമർേദ ഽസ്മിന്ന് ആത്ഥ ദുേര്യാധനം തി
ഭവന്തം അനുേനഷ്യാമി ത ാപി കുരുനന്ദന
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അധ്യായം 16

1 [ ാഹ്മണ]
ന തദ് ദുേര്യാധനകൃതം ന ച തദ് ഭവതാ കൃതം
ന കർണ സൗബലാഭ്യാം ച കുരേവാ യത് ക്ഷയം ഗതാഃ
2 ൈദവം തത് തു വിജാനീേമാ യൻ ന ശക്യം ബാധിതും
ൈദവം പുരുഷകാേരണ ന ശക്യം അതിവർതിതും
3 അക്ഷൗഹിേണ്യാ മഹാരാജ ദശാഷ്ടൗ ച സമാഗതാഃ
അഷ്ടാദശാേഹന ഹതാ ദശഭിർ േയാധപുംഗൈവഃ
4 ഭീഷ്മേ ാണകൃപാൈദ്യശ് ച കർേണന ച മഹാത്മനാ
യുയുധാേനന വീേരണ ധൃഷ്ടദ േമ്നന ൈചവ ഹ
5 ചതുർഭിഃ പാ പുൈ ശ് ച ഭീമാർജുനയൈമർ നൃപ
ജനക്ഷേയാ ഽയം നൃപേത കൃേതാ ൈദവബലാത്കൃൈതഃ
6 അവശ്യം ഏവ സം ാേമ ക്ഷ ിേയണ വിേശഷതഃ
കർതവ്യം നിധനം േലാേക ശേ ണ ക്ഷ ബ നാ
7 ൈതർ ഇയം പുരുഷവ്യാൈ ർ വിദ്യാ ബാഹുബലാന്വിൈതഃ
പൃഥിവീ നിഹതാ സർവാ സഹയാ സരഥ ദ്വിപാ
8 ന സ രാജാപരാേധ്നാതി പു സ് തവ മഹാമനാഃ
ന ഭവാൻ ന ച േത ഭൃത്യാ ന കർേണാ ന ച സൗബലഃ
9 യദ് വിനഷ്ടാഃ കുരുേ ഷ്ഠാ രാജാനശ് ച സഹ ശഃ
സർവം ൈദവകൃതം തദ് ൈവ േകാ ഽ കിം വ ം അർഹതി
10 ഗുരുർ മേതാ ഭവാൻ അസ്യ കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ ഭുഃ
ധർമാത്മാനം അതസ് തുഭ്യം അനുജാനീമേഹ സുതം
11 ലഭതാം വീരേലാകാൻ സ സസഹാേയാ നരാധിപഃ
ദ്വിജാൈ ്യഃ സമനുജ്ഞാതസ് ിദിേവ േമാദതാം സുഖീ
12 ാപ്സ്യേത ച ഭവാൻ പുണ്യം ധർേമ ച പരമാം സ്ഥിതിം
േവദ പുണ്യം ച കാർേത്സ്ന്യന സമ്യഗ് ഭരതസത്തമ
13 ദൃഷ്ടാപദാനാശ് ചാസ്മാഭിഃ പാണ്ഡവാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
സമർഥാസ് ിദിവസ്യാപി പാലേന കിം പുനഃ ക്ഷിേതഃ
14 അനുവത്സ്യന്തി ചാപീമാഃ സേമഷു വിഷേമഷു ച

ജാഃ കുരു കുലേ ഷ്ഠ പാണ്ഡവാഞ് ശീലഭൂഷണാൻ
15 ഹ്മ േദയാ ഹാരാംശ് ച പരിഹാരാംശ് ച പാർഥിവ
പൂർവരാജാതിസർഗാംശ് ച പാലയത്യ് ഏവ പാണ്ഡവഃ
16 ദീർഘദർശീ കൃത ജ്ഞഃ സദാ ൈവ വേണാ യഥാ
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അ സച്ചിവശ് ചായം കുന്തീപുേ ാ മഹാമനാഃ
17 അപ്യ് അമിേ ദയാവാംശ് ച ശുചിശ് ച ഭരതർഷഭ
ഋജു പശ്യതി േമഘാവീ പു വത് പാതി നഃ സദാ
18 വി ിയം ച ജനസ്യാസ്യ സംസർഗാദ് ധർമജസ്യ ൈവ
ന കരിഷ്യന്തി രാജർേഷ തഥാ ഭീമാർജുനാദയഃ
19 മന്ദാ മൃദുഷു കൗരവ്യാസ് തീേക്ഷ്ണഷ്വ് ആശീവിേഷാപമാഃ
വീര്യവേന്താ മഹാത്മാേനാ പൗരാണാം ച ഹിേത രതാഃ
20 ന കുന്തീ ന ച പാഞ്ചാലീ ന േചാലൂപീ ന സാത്വതീ
അസ്മിഞ് ജേന കരിഷ്യന്തി തികൂലാനി കർഹി ചിത്
21 ഭവത് കൃതം ഇമം േസ്നഹം യുധിഷ്ഠിര വിവർധിതം
ന പൃഷ്ഠതഃ കരിഷ്യന്തി പൗരജാനപദാ ജനാഃ
22 അധർമിഷ്ഠാൻ അപി സതഃ കുന്തീപു ാ മഹാരഥാഃ
മാനവാൻ പാലയിഷ്യന്തി ഭൂത്വാ ധർമപരായണാഃ
23 സ രാജൻ മാനസം ദുഃഖം അപനീയ യുധിഷ്ഠിരാത്
കുരു കാര്യാണി ധർമ്യാണി നമസ് േത ഭരതർഷഭ
24 [ൈവ]
തസ്യ തദ് വചനം ധർമ്യം അനുബന്ധ ഗുേണാത്തരം
സാധു സാധ്വ് ഇതി സർവഃ സജനഃ തിഗൃഹീതവാൻ
25 ധൃതരാ ശ് ച തദ് വാക്യം അഭിപൂജ്യ പുനഃ പുനഃ
വിസർജയാം ആസ തദാ സർവാസ് തു കൃതീഃ ശൈനഃ
26 സ ൈതഃ സ ജിേതാ രാജാ ശിേവനാേവക്ഷിതസ് തദാ

ാഞ്ജലിഃ പൂജയാം ആസ സജനം ഭരതർഷഭ
27 തേതാ വിേവശ ഭുവനം ഗാന്ധാര്യാ സഹിേതാ നൃപഃ
വ ഷ്ടായാം ൈചവ ശർവര്യാ യച് ചകാര നിേബാധ തത്
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അധ്യായം 17

1 [ൈവ]
വ ഷിതായാം രജന്യാം തു ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
വിദുരം േ ഷയാം ആസ യുധിഷ്ഠിര നിേവശനം
2 സ ഗത്വാ രാജവചനാദ് ഉവാചാച തം ഈശ്വരം
യുധിഷ്ഠിരം മഹാേതജാഃ സർവബുദ്ധിമതാം വരഃ
3 ധൃതരാേ ാ മഹാരാജ വനവാസായ ദീക്ഷിതഃ
ഗമിഷ്യതി വനം രാജൻ കാർതികീം ആഗതാം ഇമാം
4 സ ത്വാ കുരു കുലേ ഷ്ഠ കിം ചിദ് അർഥം അഭീപ്സതി

ാദ്ധം ഇച്ഛതി ദാതും സ ഗാംേഗയസ്യ മഹാത്മനഃ
5 േ ാണസ്യ േസാമദത്തസ്യ ബാ ീകസ്യ ച ധീമതഃ
പു ാണാം ൈചവ സർേവഷാം േയ ചാസ്യ സുഹൃേദാ ഹതാഃ
യദി ചാഭ്യനുജാനീേഷ ൈസന്ധവാപസദസ്യ ച
6 ഏതച് ത്വാ തു വചനം വിദുരസ്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഹൃഷ്ടഃ സ ജയാം ആസ ഗുഡാ േകശശ് ച പാണ്ഡവഃ
7 ന തു ഭീേമാ ദൃഢേ ാധസ് തദ് വേചാ ജഗൃേഹ തദാ
വിദുരസ്യ മഹാേതജാ ദുേര്യാധനകൃതം സ്മരൻ
8 അഭി ായം വിദിത്വാ തു ഭീമേസനസ്യ ഫൽഗുനഃ
കിരീടീ കിം ചിദ് ആനമ്യ ഭീമം വചനം അ വീത്
9 ഭീമ രാജാ പിതാ വൃേദ്ധാ വനവാസായ ദീക്ഷിതഃ
ദാതും ഇച്ഛതി സർേവഷാം സുഹൃദാം ഔർധ്വ േദഹികാം
10 ഭവതാ നിർജിതം വിത്തം ദാതും ഇച്ഛതി കൗരവഃ
ഭീഷ്മാദീനാം മഹാബാേഹാ തദനുജ്ഞാതും അർഹസി
11 ദിഷ്ട്യാ ത്വ് അദ്യ മഹാബാേഹാ ധൃതരാ ഃ യാചതി
യാചിേതാ യഃ പുരാസ്മാഭിഃ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
12 േയാ ഽസൗ പൃഥിവ്യാഃ കൃത്സ്നായാ ഭർതാ ഭൂത്വാ നരാധിപഃ
പൈരർ വിനിഹതാപേത്യാ വനം ഗ ം അഭീപ്സതി
13 മാ േത ഽന്യത് പുരുഷവ്യാ ദാനാദ് ഭവതു ദർശനം
അയശസ്യം അേതാ ഽന്യത് സ്യാദ് അധർമ്യം ച മഹാഭുജ
14 രാജാനം ഉപതിഷ്ഠസ്വ േജ്യഷ്ഠം ാതരം ഈശ്വരം
അർഹസ് ത്വം അസി ദാതും ൈവ നാദാതും ഭരതർഷഭ
ഏവം വാണം കൗേന്തയം ധർമരാേജാ ഽഭ്യപൂജയത്
15 ഭീമേസനസ് തു സേ ാധഃ േ ാവാേചദം വചസ് തദാ
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വയം ഭീഷ്മസ്യ കുർേമഹ േ തകാര്യാണി ഫൽഗുന
16 േസാമദത്തസ്യ നൃപേതർ ഭൂരി വസ ഏവ ച
ബാ ീകസ്യ ച രാജർേഷർ േ ാണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
17 അേന്യഷാം ൈചവ സുഹൃദാം കുന്തീ കർണായ ദാസ്യതി

ാദ്ധാനി പുരുഷവ്യാ മാദാത് കൗരവേകാ നൃപഃ
18 ഇതി േമ വർതേത ബുദ്ധിർ മാ േവാ നന്ദ ശ വഃ
കഷ്ടാത് കഷ്ടതരം യാ സർേവ ദുേര്യാധനാദയഃ
ൈയർ ഇയം പൃഥിവീ സർവാ ഘാതിതാ കുലപാംസൈനഃ
19 കുതസ് ത്വം അദ്യ വി ത്യ ൈവരം ദ്വാദശ വാർഷികം
അജ്ഞാതവാസ ഗമനം ൗപദീ േശാകവർധനം
ക്വ തദാ ധൃതരാ സ്യ േസ്നേഹാ ഽസ്മാസ്വ് അഭവത് തദാ
20 കൃഷ്ണാജിേനാപസംവ്വീേതാ ഹൃതാഭരണ ഭൂഷണഃ
സാർധം പാഞ്ചാല പു ്യാ ത്വം രാജാനം ഉപജഗ്മിവാൻ
ക്വ തദാ േ ാണ ഭീഷ്മൗ തൗ േസാമദേത്താ ഽപി വാഭവത്
21 യ േയാദശ സമാ വേന വേന്യന ജീവസി
ന തദാ ത്വാ പിതാ േജ്യഷ്ഠഃ പിതൃേത്വനാഭിവീക്ഷേത
22 കിം േത തദ് വി തം പാർഥ യദ് ഏഷ കുലപാംസനഃ
ദുർവൃേത്താ വിദുരം ാഹ ദ േത കിം ജിതം ഇത്യ് ഉത
23 തം ഏവം വാദിനം രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച ാതരം ധീമാഞ് േജാഷം ആേസ്വതി ഭർത്സയൻ
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അധ്യായം 18

1 [അർജ്]
ഭീമ േജ്യേഷ്ഠാ ഗുരുർ േമ ത്വം നാേതാ ഽന്യദ് വ ം ഉത്സേഹ
ധൃതരാേ ാ ഹി രാജർഷിഃ സർവഥാ മാനം അർഹതി
2 ന സ്മരന്ത്യ് അപരാദ്ധാനി സ്മരന്തി സുകൃതാനി ച
അസംഭിന്നാർഥ മര്യാദാഃ സാധവഃ പുരുേഷാത്തമാഃ
3 ഇദം മദ്വചനാത് ക്ഷത്തഃ കൗരവം ഹി പാർഥിവം
യാവദ് ഇച്ഛതി പു ാണാം ദാതും താവദ് ദദാമ്യ് അഹം
4 ഭീഷ്മാദീനാം ച സർേവഷാം സുഹൃദാം ഉപകാരിണാം
മമ േകാശാദ് ഇതി വിേഭാ മാ ഭൂദ് ഭീമഃ സുദുർമനാഃ
5 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉേക്ത ധർമരാജസ് തം അർജുനം ത്യപൂജയത്
ഭീമേസനഃ കടാേക്ഷണ വീക്ഷാം ചേ ധനഞ്ജയം
6 തതഃ സ വിദുരം ധീമാൻ വാക്യം ആഹ യുധിഷ്ഠിരഃ
ന ഭീമേസേന േകാപം സ നൃപതിഃ കർതും അർഹതി
7 പരി ിേഷ്ടാ ഹി ഭീേമാ ഽയം ഹിമവൃഷ്ട്യ് ആതപാദിഭിഃ
ദുഃൈഖർ ബഹുവിൈധർ ധീമാൻ അരേണ്യ വിദിതം തവ
8 കിം തു മദ്വചനാദ് ഹി രാജാനം ഭരതർഷഭം
യദ് യദ് ഇച്ഛസി യാവച് ച ഗൃഹ്യതാം മദ്ഗൃഹാദ് ഇതി
9 യൻ മാത്സര്യം അയം ഭീമഃ കേരാതി ഭൃശദുഃഖിതഃ
ന തൻ മനസി കർതവ്യം ഇതി വാച്യഃ സ പാർഥിവഃ
10 യൻ മമാസ്തി ധനം കിം ചിദ് അർജുനസ്യ ച േവശ്മനി
തസ്യ സ്വാമീ മഹാരാജ ഇതി വാച്യഃ സ പാർഥിവഃ
11 ദദാതു രാജാ വിേ േഭ്യാ യേഥഷ്ടം ിയതാം വ്യയഃ
പു ാണാം സുഹൃദാം ൈചവ ഗച്ഛത്വ് ആനൃണ്യം അദ്യ സഃ
12 ഇദം ചാപി ശരീരം േമ തവായത്തം ജനാധിപ
ധനാനി േചതി വിദ്ധി ത്വം ക്ഷത്തർ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
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അധ്യായം 19

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തസ് തു രാജ്ഞാ സ വിദുേരാ ബുദ്ധിസത്തമഃ
ധൃതരാ ം ഉേപേത്യദം വാക്യം ആഹ മഹാർഥവത്
2 ഉേക്താ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ഭവദ് വചനം ആദിതഃ
സ ച സം ത്യ വാക്യം േത ശശംസ മഹാദ തിഃ
3 ബീഭ ശ് ച മഹാേതജാ നിേവദയതി േത ഗൃഹാൻ
വസു തസ്യ ഗൃേഹ യച് ച ാണാൻ അപി ച േകവലാൻ
4 ധർമരാജശ് ച പു സ് േത രാജ്യം ാണാൻ ധനാനി ച
അനുജാനാതി രാജർേഷ യച് ചാന്യദ് അപി കിം ചന
5 ഭീമസ് തു സർവദുഃഖാനി സം ത്യ ബഹുലാന്യ് ഉത
കൃ ാദ് ഇവ മഹാബാഹുർ അനുമന്യ വിനിഃശ്വസൻ
6 സ രാജ്ഞാ ധർമശീേലന ാ ാ ബീഭ നാ തഥാ
അനുനീേതാ മഹാബാഹുഃ സൗഹൃേദ സ്ഥാപിേതാ ഽപി ച
7 ന ച മന സ് ത്വയാ കാര്യ ഇതി ത്വാം ാഹ ധർമരാട്
സം ത്യ ഭീമസ് തദ് ൈവരം യദ് അന്യായവദ് ആചേരത്
8 ഏവം ാേയാ ഹി ധർേമാ ഽയം ക്ഷ ിയാണാം നരാധിപ
യുേദ്ധ ക്ഷ ിയ ധർേമ ച നിരേതാ ഽയം വൃേകാദരഃ
9 വൃേകാദര കൃേത ചാഹം അർജുനശ് ച പുനഃ പുനഃ

സാദയാവ നൃപേത ഭവാൻ ഭുർ ഇഹാസ്തി യത്
10 ദദാതു ഭവാൻ വിത്തം യാവദ് ഇച്ഛസി പാർഥിവ
ത്വം ഈശ്വേരാ േനാ രാജ്യസ്യ ാണാനാം േചതി ഭാരത
11 ഹ്മ േദയാ ഹാരാംശ് ച പു ാണാം ചൗർധ്വ േദഹികം
ഇേതാ രത്നാനി ഗാശ് ൈചവ ദാസീദാസം അജാവികം
12 ആനയിത്വാ കുരുേ േഷ്ഠാ ാഹ്മേണഭ്യഃ യച്ഛതു
ദീനാന്ധ കൃപേണഭ്യശ് ച ത ത നൃപാജ്ഞയാ
13 ബഹ്വ് അന്നരസപാനാഢ്യാഃ സഭാ വിദുര കാരയ
ഗവാം നിപാനാന്യ് അന്യച് ച വിവിധം പുണ്യകർമ യത്
14 ഇതി മാം അ വീദ് രാജാ പാർൈഥശ് ൈചവ ധനഞ്ജയഃ
യദ് അ ാനന്തരം കാര്യം തദ് ഭവാൻ വ ം അർഹതി
15 ഇത്യ് ഉേക്താ വിദുേരണാഥ ധൃതരാേ ാ ഽഭിനന്ദ്യ തത്
മനശ് ചേ മഹാദാേന കാർതിക്യാം ജനേമജയ
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അധ്യായം 20

1 [ൈവ]
വിദുേരൈണവം ഉക്തസ് തു ധൃതരാേ ാ ജനാധിപഃ

ീതിമാൻ അഭവദ് രാജാ രാേജ്ഞാ ജിേഷ്ണാശ് ച കർമണാ
2 തേതാ ഽഭിരൂപാൻ ഭീഷ്മായ ാഹ്മണാൻ ഋഷിസത്തമാൻ
പു ാർേഥ സുഹൃദാം ൈചവ സ സമീക്ഷ്യ സഹ ശഃ
3 കാരയിത്വാന്ന പാനാനി യാനാന്യ് ആച്ഛാദനാനി ച
സുവർണമണിരത്നാനി ദാസീദാസ പരിച്ഛദാൻ
4 കംബലാജിന രത്നാനി ാമാൻ േക്ഷ ാൻ അജാവികം
അലങ്കാരാൻ ഗജാൻ അശ്വാൻ കന്യാശ് ൈചവ വര ിയഃ
ആദിശ്യാദിശ്യ വിേ േഭ്യാ ദദൗ സ നൃപസത്തമഃ
5 േ ാണം സങ്കീർത്യ ഭീഷ്മം ച േസാമദത്തം ച ബാ ികം
ദുേര്യാധനം ച രാജാനം പു ാംശ് ൈചവ പൃഥക് പൃഥക്
ജയ ഥ പുേരാഗാശ് ച സുഹൃദശ് ൈചവ സർവശഃ
6 സ ാദ്ധയേജ്ഞാ വവൃേധ ബഹു േഗാധനദക്ഷിണഃ
അേനകധനരത്നൗേഘാ യുധിഷ്ഠിര മേത തദാ
7 അനിശം യ പുരുഷാ ഗണകാ േലഖകാസ് തഥാ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനാത് തദ് ആപൃച്ഛന്തി തം നൃപം
8 ആജ്ഞാപയ കിം ഏേതഭ്യഃ േദയം ദീയതാം ഇതി
തദ് ഉപസ്ഥിതം ഏവാ വചനാേന്ത ദൃശ്യേത
9 ശേത േദേയ ദശശതം സഹേ ചായുതം തഥാ
ദീയേത വചനാദ് രാജ്ഞഃ കുന്തീപു സ്യ ധീമതഃ
10 ഏവം സ വസു ധാരാഭിർ വർഷമാേണാ നൃപാംബുദഃ
തർപയാം ആസ വി ാംസ് താൻ വർഷൻ ഭൂമിം ഇവാംബുദഃ
11 തേതാ ഽനന്തരം ഏവാ സർവവർണാൻ മഹീപതിഃ
അന്നപാനരസൗേഘന ാവയാം ആസ പാർഥിവഃ
12 സവ േഫനരത്നൗേഘാ മൃദ് അംഗനിനദ സ്വനഃ
ഗവാശ്വമകരാവർേതാ നാരീരത്നമഹാകരഃ
13 ാമാ ഹാര കുല്യാേഢ്യാ മണിേഹമജലാർണവഃ
ജഗത് സമ്പ്ലാവയാം ആസ ധൃതരാ ദയാംബുധിഃ
14 ഏവം സപു പൗ ാണാം പിതൄണാം ആത്മനസ് തഥാ
ഗാന്ധാര്യാശ് ച മഹാരാജ ദദാവ് ഔർധ്വ േദഹികം
15 പരി ാേന്താ യദാസീത് സ ദദദ് ദാനാന്യ് അേനകശഃ
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തേതാ നിർവർതയാം ആസ ദാനയജ്ഞം കുരൂദ്വഹഃ
16 ഏവം സ രാജാ കൗരവ്യശ് ചേ ദാനമേഹാത്സവം
നടനർതക ലാസ്യാഢ്യം ബഹ്വ് അന്നരസദക്ഷിണം
17 ദശാഹം ഏവം ദാനാനി ദത്ത്വാ രാജാംബികാ സുതഃ
ബഭൂവ പു പൗ ാണാം അനൃേണാ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 21

തതഃ ഭാേത രാജാ സ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
ആഹൂയ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ വനവാസ കൃതക്ഷണഃ
2 ഗാന്ധാരീ സഹിേതാ ധീമാൻ അഭിനന്ദ്യ യഥാവിധി
കാർത്തിക്യാം കാരയിേത്വഷ്ടിം ാഹ്മൈണർ േവദപാരൈഗഃ
3 അഗ്നിേഹാ ം പുര ത്യ വൽകലാജിനസംവൃതഃ
വധൂ പരിവൃേതാ രാജാ നിര്യയൗ ഭവനാത് തതഃ
4 തതഃ ിയഃ കുരവ പാണ്ഡവാനാം; യാശ് ചാപ്യ് അന്യാഃ കൗരവ രാജവംശ്യാഃ
താസാം നാദഃ ാദുരാസീത് തദാനീം; ൈവചി വീേര്യ നൃപതൗ യാേത
5 തേതാ ലാൈജഃ സുമേനാഭിശ് ച രാജാ; വിചി ാഭിസ് തദ്ഗൃഹം പൂജയിത്വാ
സംേയാജ്യാർൈഥർ ഭൃത്യജനം ച സർവം; തതഃ സമു ജ്യ യയൗ നേര ഃ
6 തേതാ രാജാ ാഞ്ജലിർ േവപമാേനാ; യുധിഷ്ഠിരഃ സസ്വനം ബാഷ്പകണ്ഠഃ
വിലേപ്യാൈച്ചർ ഹാ മഹാരാജ സാേധാ; ക്വ ഗന്താസീത്യ് അപതത് താത
ഭൂമൗ
7 തഥാർജുനസ് തീ ദുഃഖാഭിതേപ്താ; മുഹുർ മുഹുർ നിഃശ്വസൻ ഭരതാ ്യഃ
യുധിഷ്ഠിരം ൈമവം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ; നിഗൃഹ്യാേഥാദീധരത് സീദമാനഃ
8 വൃേകാദരഃ ഫൽഗുനശ് ൈചവ വീരൗ; മാ ീപു ൗ വിദുരഃ സഞ്ജയശ് ച
ൈവശ്യാപു ഃ സഹിേതാ ഗൗതേമന; ധൗേമ്യാ വി ാശ് ചാന്വയുർ ബാഷ്പക 
ണ്ഠാഃ
9 കുന്തീ ഗാന്ധാരീം ബദ്ധേന ാം ജന്തീം; ന്ധാസക്തം ഹസ്തം അേഥാദ്വഹ 
ന്തീ
രാജാ ഗാന്ധാര്യാഃ ന്ധേദേശ ഽവസജ്യ; പാണിം യയൗ ധൃതരാ ഃ തീതഃ
10 തഥാ കൃഷ്ണാ ൗപദീ യാദവീ ച; ബാലാപത്യാ േചാത്തരാ കൗരവീ ച
ചി ാംഗദാ യാശ് ച കാശ് ചിത് ിേയാ ഽന്യാഃ; സാർധം രാജ്ഞാ സ്ഥിതാ 
സ് താ വധൂഭിഃ
11 താസാം നാേദാ രുദതീനാം തദാസീദ്; രാജൻ ദുഃഖാത് കുരരീണാം ഇേവാ 
ൈച്ചഃ
തേതാ നിേഷ്പതുർ ാഹ്മണക്ഷ ിയാണാം; വിട് ശൂ ാണാം ൈചവ നാര്യഃ
സമന്താത്
12 തൻ നിര്യാേണ ദുഃഖിതഃ പൗരവർേഗാ; ഗഹാഹ്വേയ ഽതീവ ബഭൂവ രാജൻ
യഥാപൂർവം ഗച്ഛതാം പാണ്ഡവാനാം; ദ േത രാജൻ കൗരവാണാം സഭായാം
13 യാ നാപശ്യച് ച മാ ൈനവ സൂേര്യാ; രാമാഃ കദാ ചിദ് അപി തസ്മിൻ
നേരേ
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മഹാവനം ഗച്ഛതി കൗരേവേ ; േശാേകനാർതാ രാജമാർഗം േപദുഃ
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അധ്യായം 22

1 [ൈവ]
തതഃ ാസാദഹർേമ്യഷു വസുധായാം ച പാർഥിവ

ീണാം ച പുരുഷാണാം ച സുമഹാൻ നിഃസ്വേനാ ഽഭവത്
2 സ രാജാ രാജമാർേഗണ നൃനാരീ സ േലന ച
കഥം ചിൻ നിര്യയൗ ധീമാൻ േവപമാനഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
3 സ വർധമാനദ്വാേരണ നിര്യയൗ ഗജസാഹ്വയാത്
വിസർജയാം ആസ ച തം ജനൗഘം സ മുഹുർ മുഹുഃ
4 വനം ഗ ം ച വിദുേരാ രാജ്ഞാ സഹ കൃതക്ഷണഃ
സഞ്ജയശ് ച മഹാമാ ഃ സൂേതാ ഗാവൽഗണിസ് തഥാ
5 കൃപം നിവർതയാം ആസ യുയു ം ച മഹാരഥം
ധൃതരാേ ാ മഹീപാലഃ പരിദായ യുധിഷ്ഠിേര
6 നിവൃേത്ത പൗരവർേഗ തു രാജാ സാന്തഃപുരസ് തദാ
ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാേതാ നിവർതിതും ഇേയഷ സഃ
7 േസാ ഽ വീൻ മാതരം കുന്തീം ഉേപത്യ ഭരതർഷഭ
അഹം രാജാനം അന്വിേഷ്യ ഭവതീ വിനിവർതതാം
8 വധൂ പരിവൃതാ രാജ്ഞി നഗരം ഗ ം അർഹസി
രാജാ യാത്വ് ഏഷ ധർമാത്മാ തപേസ ധൃതനിശ്ചയഃ
9 ഇത്യ് ഉക്താ ധർമരാേജന ബാഷ്പവ്യാകുലേലാചനാ
ജഗാൈദവം തദാ കുന്തീ ഗാന്ധാരീം പരിഗൃഹ്യ ഹ
10 സഹേദേവ മഹാരാജ മാ മാദം കൃഥാഃ ക്വ ചിത്
ഏഷ മാം അനുരേക്താ ഹി രാജംസ് ത്വാം ൈചവ നിത്യദാ
11 കർണം സ്മേരഥാഃ സതതം സം ാേമഷ്വ് അപലായിനം
അവകീർേണാ ഹി സ മയാ വീേരാ ദു ജ്ഞയാ തദാ
12 ആയസം ഹൃദയം നൂനം മന്ദായാ മമ പു ക
യത് സൂര്യജം അപശ്യന്ത്യാഃ ശതധാ ന വിദീര്യേത
13 ഏവംഗേത തു കിം ശക്യം മയാ കർതും അരിന്ദമ
മമ േദാേഷാ ഽയം അത്യർഥം ഖ്യാപിേതാ യൻ ന സൂര്യജഃ
തന്നിമിത്തം മഹാബാേഹാ ദാനം ദദ്യാസ് ത്വം ഉത്തമം
14 സൈദവ ാതൃഭിഃ സാർധം അ ജസ്യാരി മർദന

ൗപദ്യാശ് ച ിേയ നിത്യം സ്ഥാതവ്യം അരികർശന
15 ഭീമേസനാർജുനൗ ൈചവ നകുലശ് ച കുരൂദ്വഹ
സമാേധയാസ് ത്വയാ വീര ത്വയ്യ് അദ്യ കുലധൂർ ഗതാ
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16 ശ്വ ശ്വശുരേയാഃ പാദാഞ് ശു ഷന്തീ വേന ത്വ് അഹം
ഗാന്ധാരീ സഹിതാ വേത്സ്യ താപസീ മലപങ്കിനീ
17 ഏവം ഉക്തഃ സ ധർമാത്മാ ാതൃഭിഃ സഹിേതാ വശീ
വിഷാദം അഗമത് തീ ം ന ച കിം ചിദ് ഉവാച ഹ
18 സ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച മാതരം ദീനശ് ചിന്താേശാകപരായണഃ
19 കിം ഇദം േത വ്യവസിതം ൈനവം ത്വം വ ം അർഹസി
ന ത്വാം അഭ്യനുജാനാമി സാദം കർതും അർഹസി
20 വ്യേരാചയഃ പുരാ ഹ്യ് അസ്മാൻ ഉത്സാഹ്യ ിയദർശേന
വിദുരായാ വേചാഭിസ് ത്വം അസ്മാൻ ന ത്യ ം അർഹസി
21 നിഹത്യ പൃഥിവീപാലാൻ രാജ്യം ാപ്തം ഇദം മയാ
തവ ജ്ഞാം ഉപ ത്യ വാസുേദവാൻ നരർഷഭാത്
22 ക്വ സാ ബുദ്ധിർ ഇയം ചാദ്യ ഭവത്യാ യാ താ മയാ
ക്ഷ ധർേമ സ്ഥിതിം ഹ്യ് ഉക്ത്വാ തസ്യാശ് ചലിതും ഇച്ഛസി
23 അസ്മാൻ ഉ ജ്യ രാജ്യം ച ഷാം േചമാം യശസ്വിനീം
കഥം വത്സ്യസി ശൂേന്യഷു വേനഷ്വ് അംബ സീദ േമ
24 ഇതി ബാഷ്പകലാം വാചം കുന്തീപു സ്യ ശൃണ്വതീ
ജഗാൈമവാ പൂർണാക്ഷീ ഭീമസ് താം ഇദം അ വീത്
25 യദാ രാജ്യം ഇദം കുന്തി േഭാക്തവ്യം പു നിർജിതം

ാപ്തവ്യാ രാജധർമാശ് ച തേദയം േത കുേതാ മതിഃ
26 കിം വയം കാരിതാഃ പൂർവം ഭവത്യാ പൃഥിവീ ക്ഷയം
കസ്യ േഹേതാഃ പരിത്യജ്യ വനം ഗ ം അഭീപ്സസി
27 വനാച് ചാപി കിം ആനീതാ ഭവത്യാ ബാലകാ വയം
ദുഃഖേശാകസമാവിഷ്ടൗ മാ ീപു ാവ് ഇമൗ തഥാ
28 സീദ മാതർ മാ ഗാസ് ത്വം വനം അദ്യ യശസ്വിനി

ിയം യൗധിഷ്ഠിരീം താവദ് ഭുങ്ക്ഷ്വ പാർഥ ബലാർജിതാം
29 ഇതി സാ നിശ്ചിൈതവാഥ വനവാസ കൃതക്ഷണാ
ലാലപ്യതാം ബഹുവിധം പു ാണാം നാകേരാദ് വചഃ
30 ൗപദീ ചാന്വയാച് ഛ്വ ം വിഷണ്ണവദനാ തദാ
വനവാസായ ഗച്ഛന്തീം രുദതീ ഭ യാ സഹ
31 സാ പു ാൻ രുദതഃ സർവാൻ മുഹുർ മുഹുർ അേവക്ഷതീ
ജഗാൈമവ മഹാ ാജ്ഞാ വനായ കൃതനിശ്ചയാ
32 അന്വയുഃ പാണ്ഡവാസ് താം തു സഭൃത്യാന്തഃപുരാസ് തദാ
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തതഃ മൃജ്യ സാ ണി പു ാൻ വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 23

1 [കുന്തീ]
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി പാണ്ഡവ
കൃതം ഉദ്ധർഷണം പൂർവം മയാ വഃ സീദതാം നൃപ
2 ദ താപഹൃത രാജ്യാനാം പതിതാനാം സുഖാദ് അപി
ജ്ഞാതിഭിഃ പരിഭൂതാനാം കൃതം ഉദ്ധർഷണം മയാ
3 കഥം പാേണ്ഡാർ ന നേശ്യത സന്തതിഃ പുരുഷർഷഭാഃ
യശശ് ച േവാ ന നേശ്യത ഇതി േചാദ്ധർഷണം കൃതം
4 യൂയം ഇ സമാഃ സർേവ േദവതുല്യപരാ മാഃ
മാ പേരഷാം മുഖേ ക്ഷാഃ േസ്ഥത്യ് ഏവം തത് കൃതം മയാ
5 കഥം ധർമഭൃതാം േ േഷ്ഠാ രാജാ ത്വം വാസേവാപമഃ
പുനർ വേന ന ദുഃഖീ സ്യാ ഇതി േചാദ്ധർഷണം കൃതം
6 നാഗായുത സമ ാണഃ ഖ്യാതിവി മപൗരുഷഃ
നായം ഭീേമാ ഽത്യയം ഗേച്ഛദ് ഇതി േചാദ്ധർഷണം കൃതം
7 ഭീമേസനാദ് അവരജസ് തഥായം വാസേവാപമഃ
വിജേയാ നാവസീേദത ഇതി േചാദ്ധർഷണം കൃതം
8 നകുലഃ സഹേദവശ് ച തേഥമൗ ഗുരുവർതിനൗ

ധാ കഥം ന സീേദതാം ഇതി േചാദ്ധർഷണം കൃതം
9 ഇയം ച ബൃഹതീ ശ്യാമാ ീമത്യ് ആയതേലാചനാ
വൃഥാ സഭാ തേല ിഷ്ടാ മാ ഭൂദ് ഇതി ച തത് കൃതം
10 േ ക്ഷന്ത്യാ േമ തദാ ഹീമാം േവപന്തിം കദലീം ഇവ

ീ ധർമിണീം അനിന്ദ്യാംഗീം തഥാ ദ തപരാജിതാം
11 ദുഃശാസേനാ യദാ മൗഢ്യാദ് ദാസീവത് പര്യകർഷത
തൈദവ വിദിതം മഹ്യം പരാഭൂതം ഇദം കുലം
12 വിഷണ്ണാഃ കുരവശ് ൈചവ തദാ േമ ശ്വശുരാദയഃ
യൈഥഷാ നാഥം ഇച്ഛന്തീ വ്യലപത് കുരരീ യഥാ
13 േകശപേക്ഷ പരാമൃഷ്ടാ പാേപന ഹതബുദ്ധിനാ
യദാ ദുഃശാസേനേനഷാ തദാ മുഹ്യാമ്യ് അഹം നൃപ
14 യുഷ്മേത്തേജാ വിവൃദ്ധ്യ് അർഥം മയാ ഹ്യ് ഉദ്ധർഷണം കൃതം
തദാനീം വിദുരാ വാൈക്യർ ഇതി തദ് വിത്തപു കാഃ
15 കഥം ന രാജവംേശാ ഽയം നേശ്യത് ാപ്യ സുതാൻ മമ
പാേണ്ഡാർ ഇതി മയാ പു തസ്മാദ് ഉദ്ധർഷണം കൃതം
16 ന തസ്യ പു ഃ പൗ ൗ വാ കൃത ഏവ സ പാർഥിവ
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ലഭേത സുകൃതാംൽ േലാകാൻ യസ്മാദ് വംശഃ ണശ്യതി
17 ഭുക്തം രാജ്യഫലം പു ാ ഭർതുർ േമ വിപുലം പുരാ
മഹാദാനാനി ദത്താനി പീതഃ േസാേമാ യഥാവിധി
18 സാഹം നാത്മ ഫലാർഥം ൈവ വാസുേദവം അചൂചുദം
വിദുരായാഃ ലാൈപസ് ൈതഃ ാവനാർഥ തു തത് കൃതം
19 നാഹം രാജ്യഫലം പു കാമേയ പു നിർജിതം
പതിേലാകാൻ അഹം പുണ്യാൻ കാമേയ തപസാ വിേഭാ
20 ശ്വ ശ്വശുരേയാഃ കൃത്വാ ശു ഷാം വനവാസിേനാഃ
തപസാ േശാഷയിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിര കേലവരം
21 നിവർതസ്വ കുരുേ ഷ്ഠ ഭീമേസനാദിഭിഃ സഹ
ധർേമ േത ധീയതാം ബുദ്ധിർ മനസ് േത മഹദ് അ ച
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അധ്യായം 24

1 [ൈവ]
കുന്ത്യാസ് തു വചനം ത്വാ പണ്ഡവാ രാജസത്ത്നമ

ീഡിതാഃ സംന്യവർതന്ത പാഞ്ചാല്യാ സാഹിതാനഘാഃ
2 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് സർേവഷാം ഏവ ഭാരത
അന്തഃപുരാണാം രുദതാം ദൃഷ്ട്വാ കുന്തീം തഥാഗതാം
3 ദക്ഷിണം അഥാവൃത്യ രാജാനം പാണ്ഡവാസ് തദാ
അഭിവാദ്യ ന്യവർതന്ത പൃഥാം താം അനിവർത്യ ൈവ
4 തേതാ ഽ വീൻ മഹാരാേജാ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
ഗാന്ധാരീം വിദുരം ൈചവ സമാഭാഷ്യ നിഗൃഹ്യ ച
5 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ജനനീ േദവീ സാധു നിവർത്യതാം
യഥാ യുധിഷ്ഠിരഃ ാഹ തത് സർവം സത്യം ഏവ ഹി
6 പുൈ ശ്വര്യം മഹദ് ഇദം അപാസ്യാ ച മഹാഫലം
കാ നു ഗേച്ഛദ് വനം ദുർഗം പു ാൻ ഉ ജ്യ മൂഢവത്
7 രാജ്യസ്ഥയാ തപസ് തപ്തം ദാനം ദത്തം തം കൃതം
അനയാ ശക്യം അേദ്യഹ യതാം ച വേചാ മമ
8 ഗാന്ധാരി പരിതുേഷ്ടാ ഽസ്മി വധ്വാഃ ശു ഷേണന ൈവ
തസ്മാത് ത്വം ഏനാം ധർമേജ്ഞ സമനുജ്ഞാതും അർഹസി
9 ഇത്യ് ഉക്താ സൗബേലയീ തു രാജ്ഞാ കുന്തീം ഉവാച ഹ
തത് സർവം രാജവചനം സ്വം ച വാക്യാം വിേശഷവത്
10 ന ച സാ വനവാസായ േദവീം കൃതമതിം തദാ
ശേക്നാത്യ് ഉപാവർതയിതും കുന്തീം ധർമപരാം സതീം
11 തസ്യാസ് തു തം സ്ഥിരം ജ്ഞാത്വാ വ്യവസായം കുരു ിയഃ
നിവൃത്താംശ് ച കുരുേ ഷ്ഠാൻ ദൃഷ്ട്വാ രുരുദുസ് തദാ
12 ഉപാവൃേത്തഷു പാർേഥഷു സർേവഷ്വ് അന്തഃപുേരഷു ച
യയൗ രാജാ മഹാ ാേജ്ഞാ ധൃതരാേ ാ വനം തദാ
13 പാണ്ഡവാ അപി ദീനാസ് േത ദുഃഖേശാകപരായണാഃ
യാൈനഃ ീ സഹിതാഃ സർേവ പുരം വിവിശുസ് തദാ
14 തം അഹൃഷ്ടം ഇവാകൂജം ഗേതാത്സാവം ഇവാഭവത്
നഗരം ഹാസ്തിനപുരം സ ീ വൃദ്ധകുമാരകം
15 സർേവ ചാസൻ നിരുത്സാഹാഃ പാണ്ഡവാ ജാതമന്യവഃ
കുന്ത്യാ ഹീനാഃ സുദുഃഖാർതാ വത്സാ ഇവ വിനാകൃതാഃ
16 ധൃതരാ സ് തു േതനാഹ്നാ ഗത്വാ സുമഹദ് അന്തരം
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തേതാ ഭാഗീ രഥീ തീേര നിവാസം അകേരാത് ഭുഃ
17 ാദു താ യാഥാ ന്യായം അഗ്നേയാ േവദപാരൈഗഃ
വ്യരാജന്ത ദ്വിജ േ ൈഷ്ഠസ് ത ത തേപാധൈനഃ

ാദു താഗ്നിർ അഭവത് സ ച വൃേദ്ധാ നരാധിപഃ
18 സ രാജാഗ്നീൻ പര പാസ്യ ഹുത്വാ ച വിധിവത് തദാ
സന്ധ്യാഗതം സഹ ാംശും ഊപാതിഷ്ഠത ഭാരത
19 വിദുരഃ സഞ്ജയശ് ൈചവ രാജ്ഞഃ ശയ്യാം കുൈശസ് തതഃ
ച തുഃ കുരുവീരസ്യ ഗാന്ധാര്യാ ചാവിദൂരതഃ
20 ഗാന്ധാര്യാഃ സംനികർേഷ തു നിഷസാദ കുേശഷ്വ് അഥ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ ജനനീ കുന്തീ സാധു േത സ്ഥിതാ
21 േതഷാം സാം വേണ ചാപി നിേഷദുർ വ്വിദുരാദയഃ
യാജകശ് ച യേഥാേദ്ദശം ദ്വിജാ േയ ചാനുയായിനഃ
22 ാധീത ദ്വിജമുഖ്യാ സാ സ ജ്വാലിത പാവകാ
ബഭൂവ േതഷാം രജനീ ഹ്മീവ ീതിവർധനീ
23 തേതാ രാ ്യാം വ്യതീതായാം കൃതപൂർവാഹ്ണിക ിയാഃ
ഹുത്വാഗ്നിം വിധിവത് സർേവ യയുസ് േത യഥാ മം
ഉദങ്മുഖാ നിരീക്ഷന്ത ഉപവാസാ പരായണാഃ
24 സ േതഷാം അതിദുഃേഖാ ഽബ്ഭൂൻ നിവാസഃ ഥേമ ഽഹനി
േശാചതാം േശാച്യമാനാനാം പൗരജാനപൈദർ ജൈനഃ
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അധ്യായം 25

1 [ൈവ]
തേതാ ഭാഗീ രഥീ തീേര േമേധ്യ പുണ്യജേനാചിേത
നിവാസം അകേരാദ് രാജാ വിദുരസ്യാ മേത സ്ഥിതാഃ
2 തൈ നം പര പാതിഷ്ഠൻ ാഹ്മണാ രാ വാസിനഃ
ക്ഷ വിട് ശൂ സംഘാശ് ച ബഹേവാ ഭരതർഷഭ
3 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ രാജാ കഥാഭിർ അഭിനന്ദ്യ താൻ
അനുജേജ്ഞ സശിഷ്യാൻ ൈവ വിധിവത് തിപൂജ്യ ച
4 സായാേഹ്ന സ മഹീപാലസ് തേതാ ഗംഗാം ഉേപത്യ ഹ
ചകാര വിധിവച് ഛൗചം ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
5 തൈഥവാേന്യ പൃഥക് സർേവ തീർേഥഷ്വ് ആ ത്യ ഭാരത
ച ഃ സർവാഃ ിയാസ് ത പുരുഷാ വിദുരാദയഃ
6 കൃതശൗചം തേതാ വൃദ്ധം ശ്വശുരം കുന്തിേഭാജജാ
ഗാന്ധാരീം ച പൃഥാ രാജൻ ഗംഗാതീരം ഉപാനയത്
7 രാജ്ഞസ് തു യാജൈകസ് ത കൃേതാ േവദീ പരിസ്തരഃ
ജുഹാവ ത വഹ്നിം സ നൃപതിഃ സത്യസംഗരഃ
8 തേതാ ഭാഗീ രഥീ തീരാത് കുരു േക്ഷ ം ജഗാമ സഃ
സാനുേഗാ നൃപതിർ വിദ്വാൻ നിയതഃ സംയേത ിയഃ
9 ത ാ മപദം ധീമാൻ അഭിഗമ്യ സ പാർഥിവഃ
ആസസാദാഥ രാജർഷിഃ ശതയൂപം മനീഷിണം
10 സ ഹി രാജാ മഹാൻ ആസീത് േകകേയഷു പരന്തപഃ
സപു ം മനുൈജശ്വേര്യ നിേവശ്യ വനം ആവിശത്
11 േതനാസൗ സഹിേതാ രാജാ യയൗ വ്യാസാ മം തദാ
തൈ നം വിധിവദ് രാജൻ ത്യഗൃഹ്ണാത് കുരൂദ്വഹം
12 സ ദീക്ഷാം ത സ ാപ്യ രാജാ കൗരവനന്ദനഃ
ശതയൂപാ േമ തസ്മിൻ നിവാസം അകേരാത് തദാ
13 തൈസ്മ സർവം വിധിം രാജൻ രാജാചഖ്യൗ മഹാമതിഃ
ആരണ്യകം മഹാരാജ വ്യാസാസ്യാനുമേത തദാ
14 ഏവം സ തപസാ രാജാ ധൃതരാേ ാ മഹാമനാഃ
േയാജയാം ആസ ചാത്മാനം താംശ് ചാപ്യ് അനുചരാംസ് തദാ
15 തൈഥവ േദവീ ഗാന്ധാരീ വൽകലാജിനവാസിനീ
കുന്ത്യാ സഹ മഹാരാജ സമാന തചാരിണീ
16 കർമണാ മനസാ വാചാ ച ഷാ ചാപി േത നൃപ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 53 50

സംനിയേമ്യ ിയ ാമം ആസ്ഥിതാഃ പരമം തപഃ
17 ത്വഗ് അസ്ഥി ഭൂതഃ പരിശുഷ്കമാംേസാ; ജടാജിനീ വൽകലസംവൃതാംഗഃ
സ പാർഥിവസ് ത തപശ് ചകാര; മഹർഷിവത് തീ ം അേപതേദാഷഃ
18 ക്ഷത്താ ച ധർമാർഥവിദ് അ ്യബുദ്ധിഃ; സസഞ്ജയസ് തം നൃപതിം സദാരം
ഉപാചരദ് േഘാരതേപാ ജിതാത്മാ; തദാ കൃേശാ വൽകലചീരവാസാഃ
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