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അധ്യായം 26

1 [ൈവ]
തതസ് തസ്മിൻ മുനിേ ഷ്ഠാ രാജാനം ം അഭ്യയുഃ
നാരദഃ പർവതശ് ൈചവ േദവലശ് ച മഹാതപാഃ
2 ൈദ്വപായനഃ സശിഷ്യശ് ച സിദ്ധാശ് ചാേന്യ മനീഷിണഃ
ശതയൂപശ് ച രാജർഷിർ വൃദ്ധഃ പരമധാർമികഃ
3 േതഷാം കുന്തീ മഹാരാജ പൂജാം ചേ യഥാവിധി
േത ചാപി തുതുഷുസ് തസ്യാസ് താപസാഃ പരിചര്യയാ
4 ത ധർമ്യാഃ കഥാസ് താത ച സ് േത പരമർഷയഃ
രമയേന്താ മഹാത്മാനം ധൃതരാ ം ജനാധിപം
5 കഥാന്തേര തു കസ്മിംശ് ചിദ് േദവർഷിർ നാരദസ് തദാ
കഥാം ഇമാം അകഥയത് സർവ ത്യക്ഷദർശിവാൻ
6 പുരാ ജാപതിസേമാ രാജാസീദ് അകുേതാഭയഃ
സഹ ചിത്യ ഇത്യ് ഉക്തഃ ശതയൂപ പിതാമഹഃ
7 സാ പുേ രാജ്യം ആസജ്യ േജ്യേഷ്ഠ പരമധാർമിേക
സഹ ചിേത്യാ ധർമാത്മാ വിേവശ വനം നൃപഃ
8 സ ഗത്വാ തപസഃ പാരം ദീപ്തസ്യ സ നരാധിപഃ
പുരന്ദരസ്യ സംസ്ഥാനം തിേപേദ മഹാമനാഃ
9 ദൃഷ്ടപൂർവഃ സ ബഹുേശാ രാജൻ സമ്പതതാ മയാ
മേഹ സദേന രാജാ തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
10 തഥാ ൈശലാലേയാ രാജാ ഭഗദത്തപിതാമഹാഃ
തേപാബേലൈനവ നൃേപാ മേഹ സദനം ഗതഃ
11 തഥാ പൃഷേ ാ നാമാസീദ് രാജാ വ ധേരാപമഃ
സ ചാപി തപസാ േലേഭ നാകപൃഷ്ഠം ഇേതാ നൃപഃ
12 അസ്മിന്ന് അരേണ്യ നൃപേത മാന്ധാതുർ അപി ചാത്മജഃ
പുരു കുേത്സാ നൃപഃ സിദ്ധിം മഹതീം സമവാപ്തവാൻ
13 ഭാര്യാ സാമഭവദ് യസ്യ നർമദാ സരിതാം വരാ
േസാ ഽസ്മിന്ന് അരേണ്യ നൃപതിസ് തപസ് തപ്ത്വാ ദിവം ഗതഃ
14 ശശേലാമാ ച നാമാസീദ് രാജാ പരമധാർമികഃ
സ ചാപ്യ് അസ്മിൻ വേന തപ്ത്വാ തേപാ ദിവം അവാപ്തവാൻ
15 ൈദ്വപായന സാദാച് ച ത്വം അപീദം തേപാവനം
രാജന്ന് അവാപ്യ ദു ാപാം സിദ്ധിം അ ്യാം ഗമിഷ്യസി
16 ത്വം ചാപി രാജശാർദൂല തപേസാ ഽേന്ത ിയാ വൃതഃ
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ഗാന്ധാരീ സാഹിേതാ ഗന്താ ഗതിം േതഷാം മഹാത്മനാം
17 പാ ഃ സ്മരതിനിത്യം ച ബലഹ ഃ സമീപതഃ
ത്വാം സൈദവ മഹീപാല സ ത്വാം േ യസി േയാക്ഷ്യതി
18 തവ ശു ഷയാ ൈചവ ഗാന്ധാര്യാശ് ച യശസ്വിനീ
ഭർതുഃ സാേലാകതാം കുന്തീ ഗമിഷ്യതി വധൂസ് തവ
19 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ജനനീ സ ഹി ധാർമഃ സനാതനഃ
വയം ഏതത് പശ്യാേമാ നൃപേത ദിവ്യച ഷാ
20 േവക്ഷ്യതി മഹാത്മാനം വിദുരശ് ച യുധിഷ്ഠിരം
സഞ്ജയസ് ത്വദ് അനുധ്യാനാത് പൂതഃ സ്വർഗം അവാപ്സ്യതി
21 ഏതച് ത്വാ കൗരേവേ ാ മഹാത്മാ; സൈഹവ പത്ന്യാ ീതിമാൻ

ത്യഗൃഹ്ണാത്
വിദ്വാൻ വാക്യം നാരദസ്യാ ശസ്യ; ചേ പൂജാം ചാതുലാം നാരദായ
22 തഥാ സർേവ നാരദം വി സംഘാഃ; സ ജയാം ആസുർ അതീവ രാജൻ
രാജ്ഞഃ ീത്യാ ധൃതരാ സ്യ േത ൈവ; പുനഃ പുനഃ സമഹൃഷ്ടാസ് തദാനീം
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അധ്യായം 27

1 [ൈവ]
നാരദസ്യ തു തദ് വാക്യം ശശംസുർ ദ്വിേജാത്തമാഃ
ശതയൂപസ് തു രാജർഷിർ നാരദം വാക്യം അ വീത്
2 അേഹാ ഭഗവതാ ദ്ധാ കുരുരാജസ്യ വർധിതാ
സർവസ്യാ ച ജനസ്യാസ്യ മമ ൈചവ മഹാദ േത
3 അസ്തി കാ ചിദ് വിവക്ഷാ തു മമ താം ഗദതഃ ശൃണു
ധൃതരാ ം തി നൃപം േദവർേഷ േലാകപൂജിത
4 സർവവൃത്താന്തതത്ത്വേജ്ഞാ ഭവാൻ ദിേവ്യന ച ഷാ
യുക്തഃ പശ്യസി േദവർേഷ ഗതീർ ൈവ വിവിധാ നൃണാം
5 ഉക്തവാൻ നൃപതീനാം ത്വം മേഹ സ്യ സേലാകതാം
ന ത്വ് അസ്യ നൃപേതർ േലാകാഃ കഥിതാസ് േത മഹാമുേന
6 സ്ഥാനം അസ്യ ക്ഷിതിപേതഃ േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം വിേഭാ
ത്വത്തഃ കീദൃക് കദാ േവതി തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
7 ഇത്യ് ഉേക്താ നാരദസ് േതന വാക്യം സാർവ മേനാഽനുഗം
വ്യാജഹാര സതാം മേധ്യ ദിവ്യദർശീ മഹാതപാഃ
8 യദൃച്ഛയാ ശ സേദാ ഗത്വാ ശ ം ശചീപതിം
ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി രാജർേഷ ത പാ ം നരാധിപം
9 തേ യം ധൃതരാ സ്യ കഥാ സമഭവൻ നൃപ
തപേസാ ദുശ്ചരസ്യാസ്യ യദ് അയം തപ്യേത നൃപഃ
ത ാഹം ഇദം അ ൗഷം ശ സ്യ വദേതാ നൃപ
10 വർഷാണി ീണി ശിഷ്ടാനി രാേജ്ഞാ ഽസ്യ പരമായുഷഃ
11 തതഃ കുേബരഭവനം ഗാന്ധാരീ സാഹിേതാ നൃപഃ
വിഹർതാ ധൃതരാേ ാ ഽയം രാജരാജാഭിപൂജിതഃ
12 കാമേഗന വിമാേനന ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതഃ
ഋഷിപുേ ാ മഹാഭാഗസ് തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷഃ
13 സഞ്ചരിഷ്യതി േലാകാംശ് ച േദവഗന്ധർവരക്ഷസാം
സ്വച്ഛേന്ദേനതി ധർമാത്മാ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
14 േദവ ഗുഹ്യം ഇദാം ീത്യാ മയാ വഃ കഥിതം മഹത്
ഭവേന്താ ഹി തധനാസ് തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷാഃ
15 ഇതി േത തസ്യ തച് ത്വാ േദവർേഷർ മധുരം വചഃ
സർേവ സുമനസഃ ീതാ ബഭൂവുഃ സ ച പാർഥിവഃ
16 ഏവം കഥാഭിർ അന്വാസ്യ ധൃതരാ ം മനീഷിണഃ
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വി ജ ർ യഥാകാമം േത സിദ്ധഗതിം ആസ്ഥിതാഃ
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അധ്യായം 28

1 [ൈവ]
വനം ഗേത കൗരേവേ ദുഃഖേശാകസമാഹതാഃ
ബഭൂവുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ മാതൃേശാേകന ചാർദിതാഃ
2 തഥാ പൗരജനഃ സർവഃ േശാചന്ന് ആേസ്ത ജനാധിപം
കുർവാണാശ് ച കഥാസ് ത ാഹ്മണാ നൃപതിം തി
3 കഥം നു രാജാ വൃദ്ധഃ സ വേന വസതി നിർജേന
ഗാന്ധാരീ ച മഹാഭാഗാ സാ ച കുന്തീ പൃഥാ കഥം
4 സുഖാർഹഃ സ ഹി രാജർഷിർ ന സുഖം തൻ മഹാവനം
കിം അവസ്ഥഃ സമാസാദ്യ ജ്ഞാ ച ർ ഹതാത്മജഃ
5 സുദുഷ്കരം കൃതവതീ കുന്തീപു ാൻ അപശ്യതീ
രാജ്യ ിയം പരിത്യജ്യ വനവാസം അേരാചയത്
6 വിദുരഃ കിം അവസ്ഥശ് ച ാതുഃ ശു ഷുർ ആത്മവാൻ
സ ച ഗാവൽഗണിർ ധീമാൻ ഭർതൃപിണ്ഡാനുപാലകഃ
7 ആകുമാരം ച പൗരാസ് േത ചിന്താേശാകസമാഹതാഃ
ത ത കഥാശ് ച ഃ സമാസാദ്യ പര രം
8 പാണ്ഡവാശ് ൈചവ േത സർേവ ഭൃശം േശാകപരായണാഃ
േശാചേന്താ മാതരം വൃദ്ധാം ഊഷുർ നാതിചിരം പുേര
9 തൈഥവ പിതരം വൃദ്ധം ഹതപു ം ജേനശ്വരം
ഗാന്ധാരീം ച മഹാഭാഗാം വിദുരം ച മഹാമതിം
10 ൈനഷാം ബഭൂവ സ ീതിസ് താൻ വിചിന്തയതാം തദാ
ന രാേജ്യ ന ച നാരീഷു ന േവദാധ്യയേന തഥാ
11 പരം നിർേവദം അഗമംശ് ചിന്തയേന്താ നരാധിപം
തച് ച ജ്ഞാതിവധം േഘാരം സംസ്മരന്തഃ പുനഃ പുനഃ
12 അഭിമേന്യാശ് ച ബാലസ്യ വിനാശം രണമൂർധനി
കർണസ്യ ച മഹാബാേഹാഃ സം ാേമഷ്വ് അപലായിനഃ
13 തൈഥവ ൗപേദയാനാം അേന്യഷാം സുഹൃദാം അപി
വധം സം ത്യ േത വീരാ നാതി മനേസാ ഽഭവൻ
14 ഹത വീരാം പൃഥിവീം ഹതരത്നാം ച ഭാരത
സൈദവ ചിന്തയന്തസ് േത ന നി ാം ഉപേലഭിേര
15 ൗപദീ ഹതപു ാ ച സുഭ ാ ൈചവ ഭാമിനീ
നാതി ീതി യുേത േദവ്യൗ തദാസ്താം അ ഹൃഷ്ടവത്
16 ൈവരാട്യാസ് തു സുതം ദൃഷ്ട്വാ പിതരം േത പരിക്ഷിതം
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ധാരയന്തി സ്മ േത ാണാംസ് തവ പൂർവപിതാമഹാ
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അധ്യായം 29

1 [ൈവ]
ഏവം േത പുരുഷവ്യാ ാഃ പാണ്ഡവാ മാതൃനന്ദനാഃ
സ്മരേന്താ മാതരം വീരാ ബഭൂവുർ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
2 േയ രാജകാേര്യഷു പുരാ വ്യാസക്താ നിത്യേശാ ഽഭവൻ
േത രാജകാര്യാണി തദാ നാകാർഷുഃ സർവതഃ പുേര
3 ആവിഷ്ടാ ഇവ േശാേകന നാഭ്യനന്ദന്ത കിം ചന
സംഭാഷ്യമാണാ അപി േത ന കിം ചിത് ത്യപൂജയൻ
4 േത സ്മ വീരാ ദുരാധർഷാ ഗാംഭീേര്യ സാഗേരാപമാഃ
േശാേകാപഹതവിജ്ഞാനാ നഷ്ടസാഞ്ജ്ഞാ ഇവാഭവൻ
5 അനുസ്മരേന്താ ജനനീം തതസ് േത കുരുനന്ദനാഃ
കഥം നു വൃദ്ധമിഥുനം വഹത്യ് അദ്യ പൃഥാ കൃശാ
6 കഥം ച സ മഹീപാേലാ ഹതപുേ ാ നിരാ യഃ
പത്ന്യാ സഹ വസത്യ് ഏേകാ വേന ശ്വാപദ േസവിേത
7 സാ ച േദവീ മഹാഭാഗാ ഗാന്ധാരീ ഹതബാന്ധവാ
പതിം അന്ധം കഥം വൃദ്ധം അേന്വതി വിജേന വേന
8 ഏവം േതഷാം കഥയതാം ഔ ക്യം അഭവത് തദാ
ഗമേന ചാഭവദ് ബുദ്ധിർ ധൃതരാ ദിദൃക്ഷയാ
9 സഹേദവാസ് തു രാജാനം ണിപേത്യദം അ വീത്
അേഹാ േമ ഭവേതാ ദൃഷ്ടം ഹൃദയംഗമനം തി
10 ന ഹി ത്വാ ഗൗരേവണാഹം അശകം വ ം ആത്മനാ
ഗമനം തി രാേജ തദ് ഇദം സമുപസ്ഥിതം
11 ദിഷ്ട്യാ ക്ഷ്യാമി താം കുന്തീം വർതയന്തീം തപസ്വിനീം
ജടിലാം താപസീം വൃദ്ധാം കുശകാശപരിക്ഷതാം
12 ാസാദഹർമ്യ സംവൃദ്ധാം അത്യന്തസുഖഭാഗിനീം
കദാ നു ജനനീം ാന്താം ക്ഷ്യാമി ഭൃശദുഃഖിതാം
13 അനിത്യാഃ ഖലു മർത്യാനാം ഗതേയാ ഭരതർഷഭ
കുന്തീ രാജസുതാ യ വസത്യ് അസുഖിനീ വേന
14 സഹേദവ വചഃ ത്വാ ൗപദീ േയാഷിതാം വരാ
ഉവാച േദവീ രാജാനം അഭിപൂജ്യാഭിനന്ദ്യ ച
15 കദാ ക്ഷ്യാമി താം േദവീം യദി ജീവതി സാ പൃഥാ
ജീവന്ത്യാ ഹ്യ് അദ്യ നഃ ീതിർ ഭവിഷ്യതി നരാധിപ
16 ഏഷാ േത ഽ മതിർ നിത്യം ധർേമ േത രമതാം മനഃ
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േയാ ഽദ്യ ത്വം അസ്മാൻ രാേജ േ യസാ േയാജയിഷ്യസി
17 അ പാദസ്ഥിതം േചമം വിദ്ധി രാജൻ വധൂ ജനം
കാങ്ക്ഷന്തം ദർശനാം കുന്ത്യാ ഗാന്ധാര്യാഃ ശ്വശുരസ്യ ച
18 ഇത്യ് ഉക്തഃ സാ നൃേപാ േദവ്യാ പാഞ്ചാല്യാ ഭരതർഷഭ
േസനാധ്യക്ഷാൻ സമാനായ്യ സർവാൻ ഇദം അഥാ വീത്
19 നിര്യാതയത േമ േസനാം ഭൂതരഥകുഞ്ജരാം

ക്ഷ്യാമി വനസംസ്ഥം ച ധൃതരാ ം മഹീപതിം
20 ്യധ്യക്ഷാംശ് ചാ വീദ് രാജാ യാനാനി വിവിധാനി േമ
സജ്ജീ ിയന്താം സർവാണി ശിബികാശ് ച സഹ ശഃ
21 ശകടാപണ േവശാശ് ച േകാശശിൽപിന ഏവ ച
നിര്യാ േകാപപാലാശ് ച കുരുേക്ഷ ാ മം തി
22 യശ് ച പൗരജനഃ കശ് ചിദ് ം ഇച്ഛതി പാർഥിവം
അനാവൃതഃ സുവിഹിതഃ സ ച യാതു സുരക്ഷിതഃ
23 സൂദാഃ പൗേരാഗവശ് ൈചവ സർവം ൈചവ മഹാനമ
വിവിധം ഭക്ഷ്യേഭാജ്യം ച ശകൈടർ ഉഹ്യതാം മമ
24 യാണം ഘുഷ്യതാം ൈചവ േശ്വാഭൂത ഇതി മാചിരം

ിയന്താം പഥി ചാപ്യ് അദ്യ േവശ്മാനി വിവിധാനി ച
25 ഏവം ആജ്ഞാപ്യ രാജാ സ ാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
േശ്വാഭൂേത നിര്യയൗ രാജാ സ ീ ബാല പുര തഃ
26 സ ബഹിർ ദിവസാൻ ഏവം ജനൗഘം പരിപാലയൻ
ന്യവസൻ നൃപതിഃ പഞ്ച തേതാ ഽഗച്ഛദ് വനം തി
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അധ്യായം 30

1 [ൈവ]
ആജ്ഞാപയാം ആസ തതഃ േസനാം ഭരതസത്തമഃ
അർജുന മുൈഖർ ഗുപ്താം േലാകപാേലാപൈമർ നൈരഃ
2 േയാേഗാ േയാഗ ഇതി ീത്യാ തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ അഭൂത്
േ ാശതാം സാദിനാം ത യുജ്യതാം യുജ്യതാം ഇതി
3 േക ചിദ് യാൈനർ നരാ ജ ഃ േക ചിദ് അൈശ്വർ മേനാജൈവഃ
രൈഥശ് ച നഗരാകാൈരഃ ദീപ്തജ്വലേനാപൈമഃ
4 ഗേജൈ ശ് ച തൈഥവാേന്യ േക ചിദ് ഉൈ ർ നരാധിപ
പദാതിനസ് തൈഥവാേന്യ നഖര ാസേയാധിനഃ
5 പൗരജാനപദാശ് ൈചവ യാൈനർ ബഹുവിൈധസ് തഥാ
അന്വയുഃ കുരുരാജാനം ധൃതരാ ദിദൃക്ഷയാ
6 സ ചാപി രാജവചനാം ആചാേര്യാ ഗൗതമഃ കൃപഃ
േസനാം ആദായ േസനാനീ യയാവ് ആ മം തി
7 തേതാ ദ്വിൈജർ വൃതഃ ീമാൻ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സം യമാേനാ ബഹുഭിഃ സൂതമാഗധബന്ദിഭിഃ
8 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
രഥാനീേകന മഹതാ നിര്യയൗ കുരുനന്ദനഃ
9 ഗൈജശ് ചാചലസങ്കാൈശർ ഭീമകർമാ വൃേകാദരഃ
സജ്ജയ ായുേധാേപൈതഃ യയൗ മാരുതാത്മജഃ
10 മാ ീപു ാവ് അപി തഥാ ഹയാേരാൈഹഃ സുസംവൃതൗ
ജഗ്മതുഃ ീതിജനനൗ സംനദ്ധ കവചധ്വജൗ
11 അർജുനശ് ച മഹാേതജാ രേഥനാദിത്യവർചസാ
വശീേശ്വൈതർ ഹൈയർ ദിൈവ്യർ യുേക്തനാന്വഗമൻ നൃപം
12 ൗപദീ മുഖാശ് ചാപി ീ സംഗ്ഘാഃ ശിബികാ ഗതാഃ

്യധ്യക്ഷയുക്താഃ യയുർ വിസൃജേന്താ ഽമിതം വസു
13 സമൃദ്ധനരനാഗാശ്വം േവണുവീണാ നിനാദിതം
ശുശുേഭ പാണ്ഡവം ൈസന്യം തത് തദാ ഭരതർഷഭ
14 നദീതീേരഷു രേമ്യഷു സര ച വിശാം പേത
വാസാൻ കൃത്വാ േമണാഥ ജ സ് േത കുരുപുംഗവാഃ
15 യുയു ശ് ച മഹാേതജാ ധൗമ്യശ് ൈചവ പുേരാഹിതഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനാത് പുരഗുപ്തിം ച തുഃ
16 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ കുരുേക്ഷ ം അവാതരത്
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േമേണാത്തീര്യ യമുനാം നദീം പരമപാവനീം
17 സ ദദർശാ മം ദൂരാദ് രാജർേഷസ് തസ്യ ധീമതഃ
ശതയൂപസ്യ കൗരവ്യ ധൃതരാ സ്യ ൈചവ ഹ
18 തതഃ മുദിതഃ സർേവാ ജനസ് തദ് വനം അഞ്ജസാ
വിേവശ സുമഹാനാൈദർ ആപൂര്യ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 31

1 [ൈവ]
തതസ് േത പാണ്ഡവാ ദൂരാദ് അവതീര്യ പദാതയഃ
അഭിജ ർ നരപേതർ ആ മം വിനയാനതാഃ
2 സ ച പൗരജനഃ സർേവാ േയ ച രാ നിവാസിനഃ

ിയശ് ച കുരുമുഖ്യാനാം പദ്ഭിർ ഏവാന്വയുസ് തദാ
3 ആ മം േത തേതാ ജ ർ ധൃതരാ സ്യ പാണ്ഡവാഃ
ശൂന്യം മൃഗഗണാകീർണം കദലീ വനേശാഭിതം
4 തതസ് ത സമാജ സ് താപസാ വിവിധ താഃ
പാണ്ഡവാൻ ആഗതാൻ ം കൗതൂഹലസമന്വിതാഃ
5 താൻ അപൃച്ഛത് തേതാ രാജാ ക്വാസൗ കൗരവ വംശഭൃത്
പിതാ േജ്യേഷ്ഠാ ഗേതാ ഽസ്മാകം ഇതി ബാഷ്പപരി തഃ
6 തം ഊചുസ് േത തേതാ വാക്യം യമുനാം അവഗാഹിതും
പുഷ്പാണാം ഉദകുംഭസ്യ ചാർേഥ ഗത ഇതി േഭാ
7 ൈതർ ആഖ്യാേതന മാർേഗണ തതസ് േത യയുസ് തദാ
ദദൃശുശ് ചാവിദൂേര താൻ സർവാൻ അഥ പദാതയഃ
8 തതസ് േത സത്വരാ ജ ഃ പിതുർ ദർശനകാങ്ക്ഷിണഃ
സഹേദവസ് തു േവേഗന ാധാവ്വദ് േയന സാ പൃഥാ
9 സസ്വനം രുദൻ ധീമാൻ മാതുഃ പാദാവ് ഉപ ശൻ
സാ ച ബാഷ്പാവില മുഖീ ദദർശ ിയം സുതം
10 ബാഹുഭ്യാം സമ്പരിഷ്വജ്യ സമുന്നാമ്യ ച പു കം
ഗാന്ധാര്യാഃ കഥയാം ആസ സഹേദവം ഉപസ്ഥിതം
11 അനന്തരം ച രാജാനം ഭീമേസനം അഥാർജുനം
നകുലം ച പൃഥാ ദൃഷ്ട്വാ ത്വരമാേണാപച േമ
12 സാ ഹ്യ് അേ ഽഗച്ഛത തേയാർ ദമ്പേത്യാർ ഹതപു േയാഃ
കർഷന്തീ തൗ തതസ് േത താം ദൃഷ്ട്വാ സംന്യപതൻ ഭുവി
13 താൻ രാജാ സ്വരേയാേഗന ർേശന ച മഹാമനാഃ

ത്യഭിജ്ഞായ േമധാവീ സമാശ്വാസായത ഭുഃ
14 തതസ് േത ബാഷ്പം ഉ ജ്യ ഗാന്ധാരീ സഹിതം നൃപം
ഉപത ർ മഹാത്മാേനാ മതരം ച യഥാവിധി
15 സർേവഷാം േതായകലശാഞ് ജഘൃഹുസ് േത സ്വയം തദാ
പാണ്ഡവാ ലബ്ധസഞ്ജ്ഞാസ് േത മാ ാ ചാശ്വാസിതാഃ പുനഃ
16 തേതാ നാേര്യാ നൃസിംഹാനാം സ ച േയാധജനസ് തദാ
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പൗരജാനപദാശ് ൈചവ ദദൃശുസ് തം നരാധിപം
17 നിേവദയാം ആസ തദാ ജനം തം നാമേഗാ തഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ നരപതിഃ സ ൈചനാൻ ത്യപൂജയത്
18 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ േമേന ഹർഷബാഷ്പാവിേലക്ഷണഃ
രാജാത്മാനം ഗൃഹഗതം പുേരവ ഗജസാഹ്വേയ
19 അഭിവാദിേതാ വധൂഭിശ് ച കൃഷ്ണാദ്യാഭിഃ സ പാർഥിവഃ
ഗാന്ധാര്യാ സഹിേതാ ധീമാൻ കുന്ത്യാ ച ത്യനന്ദത
20 തതശ് ചാ മം ആഗച്ഛത് സിദ്ധചാരണേസവിതം
ദിദൃ ഭിഃ സമാകീർണം നഭസ് താരാഗൈണർ ഇവ
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അധ്യായം 32

1 [ൈവ]
സ ൈതഃ സഹ നരവ്യാൈ ർ ാതൃഭിർ ഭരതർഷഭ
രാജാ രുചിരപദ്മാൈക്ഷർ ആസാം ചേ തദാ േമ
2 താപൈസശ് ച മഹാഭാൈഗർ നാനാേദശസമാഗൈതഃ

ം കുരുപേതഃ പു ാൻ പാണ്ഡവാൻ പൃഥുവക്ഷസഃ
3 േത ഽ വഞ് ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമഃ കതേമാ ഽ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭിമാർജുന യമാശ് ൈചവ ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
4 താൻ ആചഖ്യൗ തദാ സൂതഃ സർവാൻ നാമാഭിനാമതഃ
സഞ്ജേയാ ൗപദീം ൈചവ സർവാശ് ചാന്യാഃ കുരു ിയഃ
5 യ ഏഷ ജാംബൂനദശുദ്ധ ഗൗര; തനുർ മഹാസിംഹ ഇവ വൃദ്ധഃ

ചണ്ഡ േഘാണഃ പൃഥു ദീർഘേന സ്; താ ായതാസ്യഃ കുരുരാജ ഏഷഃ
6 അയം പുനർ മത്തഗേജ ഗാമീ; തപ്തചാമീകരശുദ്ധഗൗരഃ
പൃഥ്വ് ആയതാംസഃ പൃഥു ദീർഘബാഹുർ; വൃേകാദരഃ പശ്യത പശ്യൈതനം
7 യസ് ത്വ് ഏഷ പാർേശ്വ ഽസ്യ മഹാധനുഷ്മാഞ്; ശ്യാേമാ യുവാ വാരണയൂഥ 
പാഭഃ
സിംേഹാന്നതാംേസാ ഗജേഖല ഗാമീ; പദ്മായതാേക്ഷാ ഽർജുന ഏഷ വീരഃ
8 കുന്തീ സമീേപ പുരുേഷാത്തമൗ തു; യമാവ് ഇമൗ വി മേഹ കൽപൗ
മനുഷ്യേലാേക സകേല സേമാ ഽസ്തി; യേയാർ ന രൂേപ ന ബേല ന ശീേല
9 ഇയം പുനഃ പദ്മദലായതാക്ഷീ; മധ്യം വയഃ കിം ചിദ് ഇവ ശന്തീ
നീേലാത്പലാഭാ പുരേദവേതവ; കൃഷ്ണാ സ്ഥിതാ മൂർതിമതീവ ലക്ഷ്മീഃ
10 അസ്യാസ് തു പാർേശ്വ കനേകാത്തമാഭാ; ൈയഷാ ഭാ മൂർതിമതീവ ഗൗരീ
മേധ്യ സ്ഥിൈതഷാ ഭഗിനീ ദ്വിജാ ്യാ; ച ായുധസ്യാ തിമസ്യ തസ്യ
11 ഇയം സ്വസാ രാജചമൂ പേതസ് തു; വൃദ്ധനീേലാത്പല ദാമ വർണാ
പ ർധ കൃേഷ്ണന നൃപഃ സദാ േയാ; വൃേകാദരൈസ്യഷ പരി്രഗ്ഗേഹാ ഽ ്യഃ
12 ഇയം ച രാേജ്ഞാ മഗധാധിപസ്യ; സുതാ ജരാസന്ധ ഇതി തസ്യ
യവീയേസാ മാ വതീസുതസ്യ; ഭാര്യാ മതാ ചമ്പകദാമഗൗരീ
13 ഇന്ദീവരശ്യാമ തനുഃ സ്ഥിതാ തു; ൈയഷാപരാസന്ന മഹീതേല ച
ഭാര്യാ മതാ മാ വതീസുതസ്യ; േജ്യഷ്ഠസ്യ േസയം കമലായതാക്ഷീ
14 ഇയം തു നിഷ്ടപ്ത സുവർണഗൗരീ; രാേജ്ഞാ വിരാടസ്യ സുതാ സപു ാ
ഭാര്യാഭിമേന്യാർ നിഹേതാ രേണ േയാ; േ ാണാദിഭിസ് ൈതർ വിരേഥാ
രഥൈസ്ഥഃ
15 ഏതാസ് തു സീമന്ത ശിേരാരുഹാ യാ; ശുേ ാത്തരീയാ നരരാജ പത്ന്യഃ
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രാേജ്ഞാ ഽസ്യ വൃദ്ധസ്യ പരം ശതാഖ്യാഃ; ഷാ വിവീരാ ഹതപു നാഥാഃ
16 ഏതാ യഥാമുഖ്യം ഉദാഹൃതാ േവാ; ാഹ്മണ്യ ഭാവാദ് ഋജു ബുദ്ധിസത്ത്വാഃ
സർവാ ഭവദ്ഭിഃ പരിപൃച്ഛ്യമാനാ; നേര പത്ന്യഃ സുവിശുദ്ധസത്ത്വാഃ
17 ഏവം സ രാജാ കുരുവൃദ്ധ വര്യഃ; സമാഗതസ് ൈതർ നരേദവ പുൈ ഃ
പ ച്ഛ സർവാൻ കുശലം തദാനീം; ഗേതഷു സർേവഷ്വ് അഥ താപേസഷു
18 േയാേധഷു ചാപ്യ് ആ മമണ്ഡലം തം; മുക്ത്വാ നിവിേഷ്ടഷു വിമുച്യ പ ം

ീ വൃദ്ധബാേല ച സുസംനിവിേഷ്ട; യഥാർഹതഃ കുശലം പര്യപൃച്ഛത്
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അധ്യായം 33

1 [ധൃ]
യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ കച് ചിത് താത കുശല്യ് അസി
സഹിേതാ ാതൃഭിഃ സർൈവഃ പൗരജാനപൈദസ് തഥാ
2 േയ ച ത്വാം ഉപജീവന്തി കച് ചിത് േത ഽപി നിരാമയാഃ
സചിവാ ഭൃത്യ വർഗാശ് ച ഗുരവശ് ൈചവ േത വിേഭാ
3 കച് ചിദ് വർതസി പൗരാണാം വൃത്തിം രാജർഷിേസവിതാം
കച് ചിദ് ദായാൻ അനുച്ഛിദ്യ േകാശസ് േത ഽഭി പൂര്യേത
4 അരിമധ്യസ്ഥമിേ ഷു വർതേസ ചാനുരൂപതഃ

ാഹ്മണാൻ അ ഹാൈരർ വാ യഥാ വദ് അനുപശ്യസി
5 കച് ചിത് േത പരിതുഷ്യന്തി ശീേലന ഭരതർഷഭ
ശ േവാ ഗുരവഃ പൗരാ ഭൃത്യാ വ സ്വജേനാ ഽപി വാ
6 കച് ചിദ് യജസി രാേജ ദ്ധാവാൻ പിതൃേദവതാഃ
അതിഥീംശ് ചാന്ന പാേനന കച് ചിദ് അർചസി ഭാരത
7 കച് ചിച് ച വിഷേയ വി ാഃ സ്വകർമനിരതാസ് തവ
ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യ വർഗാ വാ ശൂ ാ വാപി കുഡുംബിനഃ
8 കച് ചിത് ീബാലവൃദ്ധം േത ന േശാചതി ന യാചേത
ജാമയഃ പൂജിതാഃ കച് ചിത് തവ േഗേഹ നരർഷഭ
9 കച്ച് ചിദ് രാജർഷിവംേശാ ഽയം താം ആസാദ്യ മഹീപതിം
യേഥാചിതം മഹാരാജ യശസാ നാവസീദതി
10 [ൈവ]
ഇത്യ് ഏവം വാദിനം തം സ ന്യായവത് ത്യഭാഷത
കുശല ശ്ന സംയുക്തം കുശേലാ വാക്യകർമണി
11 കച് ചിത് േത വർധേത രാജംസ് തേപാ മന്ദ മസ്യ േത
അപി േമ ജനനീ േചയം ശു ഷുർ വിഗത മാ
അപ്യ് അസ്യാഃ സഫേലാ രാജൻ വനവാേസാ ഭവിഷ്യതി
12 ഇയം ച മാതാ േജ്യഷ്ഠാ േമ വീതവാതാധ്വ കർശിതാ
േഘാേരണ തപസാ യുക്താ േദവീ കച് ചിൻ ന േശാചതി
13 ഹതാൻ പു ാൻ മഹാവീര്യാൻ ക്ഷ ധർമപരായണാൻ
നാപധ്യായതി വാ കച് ചിദ് അസ്മാൻ പാപകൃതഃ സദാ
14 ക്വ ചാസൗ വിദുേരാ രാജൻ ൈനനം പശ്യാമേഹ വയം
സഞ്ജയഃ കുശലീ ചായം കച് ചിൻ നു തപസി സ്ഥിതഃ
15 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാേചദം ധൃതരാേ ാ ജനാധിപം
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കുശലീ വിദുരഃ പു തേപാ േഘാരം സമാസ്ഥിതഃ
16 വായുഭേക്ഷാ നിരാഹാരഃ കൃേശാ ധമനി സന്തതഃ
കദാ ചിദ് ദൃശ്യേത വിൈ ഃ ശൂേന്യ ഽസ്മിൻ കാനേന ക്വ ചിത്
17 ഇത്യ് ഏവം വദതസ് തസ്യ ജടീ വീടാ മുഖഃ കൃശഃ
ദിഗ് വാസാ മലദിഗ്ധാംേഗാ വനേരണു സമുക്ഷിതഃ
18 ദൂരാദ് ആരക്ഷിതഃ ക്ഷത്താ ത ാഖ്യാേതാ മഹീപേതഃ
നിവർതമാനഃ സഹസാ ജനം ദൃഷ്ട്വാ മം തി
19 തം അന്വധാവൻ നൃപതിർ ഏക ഏവ യുധിഷ്ഠിരഃ

വിശന്തം വനം േഘാരം ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യം ക്വ ചിത് ക്വ ചിത്
20 േഭാ േഭാ വിദുര രാജാഹം ദയിതസ് േത യുധിഷ്ഠിരഃ
ഇതി വൻ നരപതിസ് തം യത്നാദ് അഭ്യധാവത
21 തേതാ വിവിക്ത ഏകാേന്ത തസ്ഥൗ ബുദ്ധിമതാം വരഃ
വിദുേരാ വൃക്ഷം ആ ിത്യ കം ചിത് ത വനാന്തേര
22 തം രാജാ ക്ഷീണഭൂയിഷ്ഠം ആകൃതീ മാ സൂചിതം
അഭിജേജ്ഞ മഹാബുദ്ധിം മഹാബുദ്ധിർ യുധിഷ്ഠിരഃ
23 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽഹം അസ്മീതി വാക്യം ഉക്ത്വാ തഃ സ്ഥിതഃ
വിദുരസ്യാ േവ രാജാ സ ച ത്യാഹ സഞ്ജ്ഞയാ
24 തതഃ േസാ ഽനിമിേഷാ ഭൂത്വാ രാജാനം സമുൈദക്ഷത
സംേയാജ്യ വിദുരസ് തസ്മിൻ ദൃഷ്ടിം ദൃഷ്ട്യാ സമാഹിതഃ
25 വിേവശ വിദുേരാ ധീമാൻ ഗാൈ ർ ഗാ ാണി ൈചവ ഹ

ാണാൻ ാേണഷു ച ദധദ് ഇ ിയാണീ ിേയഷു ച
26 സ േയാഗബലം ആസ്ഥായ വിേവശ നൃപേതസ് തനും
വിദുേരാ ധർമരാജസ്യ േതജസാ ജ്വലന്ന് ഇവ
27 വിദുരസ്യ ശരീരം തത് തൈഥവ സ്തബ്ധേലാചനം
വൃക്ഷാ ിതം തദാ രാജാ ദദർശ ഗതേചതനം
28 ബലവന്തം തഥാത്മാനം േമേന ബഹുഗുണാ തദാ
ധർമരാേജാ മഹാേതജാസ് തച് ച സസ്മാര പാണ്ഡവഃ
29 പൗരാണം ആത്മനഃ സർവം വിദ്യാവാൻ സ വിശാം പേത
േയാഗധർമം മഹാേതജാ വ്യാേസന കഥിതം യഥാ
30 ധർമരാജസ് തു തൈ നം സഞ്ച ാരയിഷുസ് തദാ
ദഗ്ധു കാേമാ ഽഭവദ് വിദ്വാൻ അഥ ൈവ വാഗ് അഭാഷത
31 േഭാ േഭാ രാജൻ ന ദഗ്ധവ്യം ഏതദ് വിദുര സഞ്ജ്ഞികം
കേലവരം ഇൈഹതത് േത ധർമ ഏഷ സനാതനഃ
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32 േലാകാഃ സന്താനകാ നാമ ഭവിഷ്യന്ത്യ് അസ്യ പാർഥിവ
യതി ധർമം അവാേപ്താ ഽസൗ ൈനവ േശാച്യഃ പരന്തപ
33 ഇത്യ് ഉേക്താ ധർമരാജഃ സ വിനിവൃത്യ തതഃ പുനഃ
രാേജ്ഞാ ൈവചി വീര്യസ്യ തത് സർവം ത്യേവദയത്
34 തതഃ സ രാജാ ദ തിമാൻ സ ച സർേവാ ജനസ് തദാ
ഭീമേസനാദയശ് ൈചവ പരം വിസ്മയം ആഗതാഃ
35 തച് ത്വാ ീതിമാൻ രാജാ ഭൂത്വ ധർമജം അ വീത്
ആേപാ മൂലം ഫലം ൈചവ മേമദം തിഗൃഹ്യതാം
36 യദേന്നാ ഹി നേരാ രാജംസ് തദേന്നാ ഽസ്യാതിഥിഃ തഃ
ഇത്യ് ഉക്തഃ സാ തേഥത്യ് ഏവ ാഹ ധർമാത്മേജാ നൃപം
ഫലം മൂലം ച ബുഭുേജ രാജ്ഞാ ദത്തം സഹാനുജഃ
37 തതസ് േത വൃക്ഷമൂേലഷു കൃതവാസ പരി ഹാഃ
താം രാ ിം ന്യവസൻ സർേവ ഫലമൂലജലാശനാഃ
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അധ്യായം 34

1 [ൈവ]
ഏവം സാ രജനീ േതഷാം ആ േമ പുണ്യകർമണാം
ശിവാ നക്ഷ സമ്പന്നാ സാ വ്യതീയായ ഭാരത
2 ത ത കഥാശ് ചാസംസ് േതഷാം ധർമാർഥലക്ഷണാഃ
വിചി പദസഞ്ചാരാ നാനാ തിഭിർ അന്വിതാഃ
3 പാണ്ഡവാസ് ത്വ് അഭിേതാ മാതുർ ധരണ്യാം സുഷുപുസ് തദാ
ഉ ജ്യ സുമഹാർഹാണി ശയനാനി നരാധിപ
4 യദ് ആഹാേരാ ഽഭവദ് രാജാ ധൃതരാേ ാ മഹാമനാഃ
തദ് ആഹാരാ നൃപീരാസ് േത ന്യവസംസ് താം നിശം തദാ
5 വ്യതീതായാം തു ശർവര്യാം കൃതപൂർവാഹ്ണിക ിയഃ

ാതൃഭിഃ സഹ കൗേന്തേയാ ദദർശാ മമണ്ഡലം
6 സാന്തഃപുര പരീവാരഃ സഭൃത്യഃ സപുേരാഹിതഃ
യഥാസുഖം യേഥാേദ്ദശം ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞയാ
7 ദദർശ ത േവദീശ് ച സ ജ്വലിത പാവകാഃ
കൃതാഭിേഷൈകർ മുനിഭിർ ഹുതാഗ്നിഭിർ ഉപസ്ഥിതാഃ
8 വാേനയ പുഷ്പനികൈരർ ആജ്യധൂേമാദ്ഗൈമർ അപി

ാേഹ്മണ വപുഷാ യുക്താ യുക്താ മുനിഗൈണശ് ച താഃ
9 മൃഗയൂൈഥർ അനുദ്വിൈഗ്നസ് ത ത സമാ ിൈതഃ
അശങ്കിൈതഃ പക്ഷിഗണഃ ഗീൈതർ ഇവ ച േഭാ
10 േകകാഭിർ നീലകണ്ഠാനാം ദാത ഹാനാം ച കൂജിൈതഃ
േകാേകാലാനാം ച കുഹൈരഃ ശുൈഭഃ തിമേനാഹൈരഃ
11 ാധീത ദ്വിജ േഘാൈഷശ് ച ക്വ ചിത് ക്വ ചിദ് അല തം
ഫലമൂലസമുദ്വാൈഹർ മഹദ്ഭിശ് േചാപേശാഭിതം
12 തതഃ സ രാജാ ദദൗ താപസാർഥം ഉപാഹൃതാൻ
കലശാൻ കാഞ്ചനാൻ രാജംസ് തൈഥേവാദുംബരാൻ അപി
13 അജിനാനി േവണീശ് ച ക് വം ച മഹീപതിഃ
കമണ്ഡലൂംസ് തഥാ സ്ഥാലീഃ പിഠരാണി ച ഭാരത
14 ഭാജനാനി ച ലൗഹാനി പാ ീശ് ച വിവിധാ നൃപ
യദ് യദ് ഇച്ഛതി യാവച് ച യദ് അന്യദ് അപി കാങ്ക്ഷിതം
15 ഏവം സ രാജാ ധർമാത്മാ പരീത്യാ മമണ്ഡലം
വസു വി ാണ്യ തത് സർവം പുനർ ആയാൻ മഹീപതിഃ
16 കൃതാഹ്നികം ച രാജാനം ധൃതരാ ം മനീഷിണം
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ദദർശാസീനം അവ്യ ം ഗാന്ധാരീ സഹിതം തദാ
17 മാതരം ചാവിദൂരസ്ഥാം ശിഷ്യവത് ണതാം സ്ഥിതാം
കുന്തീം ദദർശ ധർമാത്മാ സതതം ധർമചാരിണീം
18 സ തം അഭ്യർച്യ രാജാനം നാമ സം ാവ്യ ചാത്മനഃ
നിഷീേദത്യ് അഭ്യനുജ്ഞാേതാ ബൃസ്യാം ഉപവിേവശ ഹ
19 ഭീമേസനാദയശ് ൈചവ പാണ്ഡവാഃ കൗരവർഷഭം
അഭിവാേദ്യാപസംഗൃഹ്യ നിേഷദുഃ പാർഥിവാജ്ഞയാ
20 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ രാജാ ശുശുേഭ ഽതീവ കൗരവഃ
ബി ദ് ാഹ്മീം ിയം ദീപ്താം േദൈവർ ഇവ ബൃഹ തിഃ
21 തഥാ േതഷൂപവിേഷ്ടഷു സമാജ ർ മഹർഷയഃ
ശതയൂപ ഭൃതയഃ കുരുേക്ഷ നിവാസിനഃ
22 വ്യാസശ് ച ഭഗവാൻ വിേ ാ േദവർഷിഗണപൂജിതഃ
വൃതഃ ശിൈഷ്യർ മഹാേതജാ ദർശയാം ആസ തം നൃപം
23 തതഃ സ രാജാ കൗരവ്യഃ കുന്തീപു ശ് ച വീര്യവാൻ
ഭീമേസനാദയശ് ൈചവ സമുത്ഥായാഭ്യപൂജയൻ
24 സമാഗതസ് തേതാ വ്യാസഃ ശതയൂപാദിഭിർ വൃതഃ
ധൃതരാ ം മഹീപാലം അസ്യതാം ഇത്യ് അഭാഷത
25 നവം തു വിഷ്ടാരം കൗശ്യം കൃഷ്ണാജിനകുേശാത്തരം

തിേപേദ തദാ വ്യാസാസ് തദർഥം ഉപകൽപിതം
26 േത ച സാർേവ ദ്വിജേ ഷ്ഠാ വിഷ്ടേരഷു സമന്തതഃ
ൈദ്വപായനാഭ്യനുജ്ഞാതാ നിേഷദുർ വിപുലൗജസഃ
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അധ്യായം 35

1 [ൈവ]
തഥാ സമുപവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
വ്യാസഃ സത്യവതീ പു ഃ േ ാവാചാമ ്യ പാർഥിവം
2 ധൃതരാ മഹാബാേഹാ കച് ചിത് േത വർധേത തപഃ
കച് ചിൻ മനസ് േത ീണാനി വനവാേസ നരാധിപ
3 കച്ചിദ് ധൃദി ന േത േശാേകാ രാജാൻ പു വിനാശജഃ
കച്ച് ചിജ് ജ്ഞാനാനി സർവാണി സന്നാനി തവാനഘ
4 കച് ചിദ് ബുദ്ധിം ദൃഢാം കൃത്വാ ചരസ്യാരണ്യകം വിധിം
കച്ച് ചിദ് വധൂശ് ച ഗാന്ധാരീ ന േശാേകനാഭിഭൂയേത
5 മഹാ ജ്ഞാ ബുദ്ധിമതീ േദവീ ധർമാർഥദർശിനീ
ആഗമാപായ തത്ത്വജ്ഞാ കച് ചിദ് ഏഷാ ന േശാചതി
6 കച് ചിത് കുന്തീ ച രാജംസ് ത്വാം ശു ഷുർ അനഹ താ
യാ പരിത്യജ്യ രാജ്യം സ്വം ഗുരുശു ഷേണ രതാ
7 കച് ചിദ് ധർമസുേതാ രാജാ ത്വയാ ീത്യാഭിനന്ദിതഃ
ഭീമാർജുനയമാശ് ൈചവ കച് ചിദ് ഏേത ഽപി സാന്ത്വിതാഃ
8 കച് ചിൻ നന്ദസി ദൃൈഷ്ട്വതാൻ കച് ചിത് േത നിർമലം മനഃ
കച് ചിദ് വിശുദ്ധഭാേവാ ഽസി ജാതജ്ഞാേനാ നരാധിപ
9 ഏതദ് ധി ിതയം േ ഷ്ഠം സർവഭൂേതഷു ഭാരത
നിർൈവരതാ മഹാരാജ സത്യം അേ ാഹ ഏവ ച
10 കച് ചിത് േത നാനുതാേപാ ഽസ്തി വനവാേസന ഭാരത
സ്വദേത വന്യം അന്നം വാ മുനിവാസാംസി വാ വിേഭാ
11 വിദിതം ചാപി േമ രാജൻ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
ഗമനം വിധിനാ േയന ധർമസ്യ സുമഹാത്മനഃ
12 മാണ്ഡവ്യ ശാപാദ് ധി സ ൈവ ധർേമാ വിദുരതാം ഗതഃ
മഹാബുദ്ധിർ മഹാേയാഗീ മഹാത്മാ സുമഹാമനാഃ
13 ബൃഹ തിർ വാ േദേവഷു ശുേ ാ വാപ്യ് അസുേരഷു യഃ
ന തഥാ ബുദ്ധിസമ്പേന്നാ യഥാ സ പുരുഷർഷഭഃ
14 തേപാബലവ്യയം കൃത്വാ സുമഹച് ചിരസംഭൃതം
മാണ്ഡേവ്യനർഷിണാ ധർേമാ ഹ്യ് അഭിഭൂതഃ സനാതനഃ
15 നിേയാഗാദ് ഹ്മണഃ പൂർവം മയാ േസ്വന ബേലന ച
ൈവചി വീര്യേക േക്ഷേ ജാതഃ സ സുമഹാമതിഃ
16 ാതാ തവ മഹാരാജ േദവേദവഃ സനാതനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 54 24

ധാരണാച് േ യേസാ ധ്യാനാദ് യം ധർമം കവേയാ വിദുഃ
17 സേത്യന സംവർധയതി ദേമന നിയേമന ച
അഹിംസയാ ച ദാേനന തപസാ ച സനാതനഃ
18 േയന േയാഗബലാജ് ജാതഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധർമ ഇത്യ് ഏഷ നൃപേത ാേജ്ഞനാമിത ബുദ്ധിനാ
19 യഥാ ഹ്യ് അഗ്നിർ യഥാ വായുർ യഥാപഃ പൃഥിവീ യഥാ
യഥാകാശം തഥാ ധർമ ഇഹ ചാമു ച സ്ഥിതഃ
20 സർവഗശ് ൈചവ കൗരവ്യ സർവം വ്യാപ്യ ചരാചരം
ദൃശ്യേത േദവേദവഃ സ സിൈദ്ധർ നിർദഗ്ധകിൽബിൈഷഃ
21 േയാ ഹി ധർമഃ സ വിദുേരാ വിദുേരാ യഃ സ പാണ്ഡവഃ
സ ഏഷ രാജൻ വശ്യസ് േത പാണ്ഡവഃ േ ഷ്യവത് സ്ഥിതഃ
22 വിഷ്ടഃ സ സ്വം ആത്മാനം ാതാ േത ബുദ്ധിസത്തമഃ
ദിഷ്ട്യാ മഹാത്മാ കൗേന്തയം മഹാേയാഗബലാന്വിതഃ
23 ത്വാം ചാപി േ യസാ േയാേക്ഷ്യ നചിരാദ് ഭരതർഷഭ
സംശയച് േഛദനാർഥം ഹി ാപ്തം മാം വിദ്ധി പു ക
24 ന കൃതം യത് പുരാ ൈകശ് ചിത് കർമ േലാേക മഹർഷിഭിഃ
ആശ്ചര്യഭൂതം തപസഃ ഫലം സന്ദർശയാമി വഃ
25 കിം ഇച്ഛസി മഹീപാല മത്തഃ ാ ം അമാനുഷം

ം സ് ം അഥ േ ാതും വദ കർതാസ്മി തത് തഥാ
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അധ്യായം 36

1 [ജ്]
വനവാസം ഗേത വി ധൃതരാേ മഹീപതൗ
സഭാേര്യ നൃപശാർദൂല വധ്വാ കുന്ത്യാ സമന്വിേത
2 വിദുേര ചാപി സംസിേദ്ധ ധർമരാജം വ്യപാ ിേത
വസ പാ പുേ ഷു സർേവഷ്വ് ആ മമണ്ഡേല
3 യത് തദ് അശ്ചര്യം ഇതി ൈവ കാരിഷ്യാംമീത്യ് ഉവാച ഹ
വ്യാസഃ പരമേതജ്ജസ്വീ മഹർഷിസ് തദ് വദസ്വ േമ
4 വനവാേസ ച കൗരവ്യഃ കിയന്തം കാലം അച തഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ നരപതിർ ന്യവസത് സാജേനാ ദ്വിജ
5 കിമാഹാരാശ് ച േത ത സൈസന്യാ ന്യവസൻ േഭാ
സാന്തഃപുരാ മഹാത്മാന ഇതി തദ് ഹി േമ ഽനഘ
6 [ൈവ]
േത ഽനുജ്ഞാതാസ് തദാ രാജൻ കുരുരാേജന പാണ്ഡവാഃ
വിവിധാന്യ് അന്നപാനാനി വി ാമ്യാനുഭവന്തി േത
7 മാസം ഏകം വിജ സ് േത സൈസന്യാന്തഃപുരാ വേന
അഥ ത ാഗമദ് വ്യാേസാ യേഥാക്തം േത മയാനഘ
8 തഥാ തു േതഷാം സർേവഷാം കഥാഭിർ നൃപസംനിധൗ
വ്യാസം അന്വാസതാം രാജന്ന് ആജ ർ മുനേയാ ഽപേര
9 നാരദാഃ പർവതശ് ൈചവ േദവലശ് ച മഹാതപാഃ
വിശ്വാവസുസ് തുംബുരുശ് ച ചി േസനശ് ച ഭാരത
10 േതഷാം അപി യഥാന്യായം പൂജാം ചേ മഹാമനാഃ
ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
11 നിേഷദുസ് േത തതഃ സർേവ പൂജാം ാപ്യ യുധിഷ്ഠിരാത്
ആസേനഷ്വ് അഥ പുേണ്യഷു ബർഹിേഷ്കഷു വേരഷു ച
12 േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു സ തു രാജാ മഹാമതിഃ
പാ പുൈ ഃ പരിവൃേതാ നിഷസാദാ കുരൂദ്വഹഃ
13 ഗാന്ധാരീ ൈചവ്വ കുന്തീ ച ൗപദീ സാത്വതീ തഥാ

ിയശ് ചാന്യാസ് തഥാന്യാഭിഃ സേഹാപവിവിശുസ് തതഃ
14 േതഷാം ത കഥാ ദിവ്യാ ധർമിഷ്ഠാശ് ചാഭവൻ നൃപ
ഋഷീണാം ച പുരാണാനാം േദവാസുരവിമി ിതാഃ
15 തതഃ കഥാേന്ത വ്യാസസ് തം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
േ ാവാച വദതാം േ ഷ്ഠഃ പുനർ ഏവ സ തദ് വചഃ
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ീയമാേണാ മഹാേതജാഃ സർവേവദവിദാം വരഃ
16 വിദിതം മമ രാേജന്ദ് യത് േത ഹൃദി വിവക്ഷിതം
ദഹ്യമാനസ്യ േശാേകന തവ പു കൃേതന ൈവ
17 ഗാന്ധാര്യാശ് ൈചവ യദ് ദുഃഖം ഹൃദി തിഷ്ഠതി പാർഥിവ
കുന്ത്യാശ് ച യൻ മഹാരാജ ൗപദ്യാശ് ച ഹൃദി സ്ഥിതം
18 യച് ച ധാരയേത തീ ം ദുഃഖം പു ാ വിനാശജാം
സുഭ ാ കൃഷ്ണ ഭഗിനീ തച് ചാപി വിദിതം മമ
19 ത്വാ സമാഗമം ഇമം സർേവഷാം വസ് തേതാ നൃപ
സംശയ േഛദനായാഹം ാപ്തഃ കൗരവനന്ദന
20 ഇേമ ച േദവഗന്ധർവാഃ സർേവ ൈചവ മഹർഷയഃ
പശ്യ തപേസാ വീര്യം അദ്യ േമ ചിരസംഭൃതം
21 തദ് ഉച്യതാം മഹാബാേഹാ കം കാമം ദിശാമി േത

വേണാ ഽസ്മി വരം ദാതും പശ്യം േമ തപേസാ ബലം
22 ഏവം ഉക്തഃ സ രാേജേ ാ വ്യാേസനാമിത ബുദ്ധിനാ
മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ച്ചിന്ത്യ വചനാേയാപച േമ
23 ധേന്യാ ഽസ്മ്യ് അനുഗൃഹീേതാ ഽസ്മി സഫലം ജീവിതം ച േമ
യൻ േമ സമഗേമാ ഽേദ്യഹ ഭവദ്ഭിഃ സഹ സാധുഭി
24 അദ്യ ചാപ്യ് അവഗച്ഛാമി ഗതിം ഇഷ്ടാം ഇഹാത്മനഃ
ഭവദ്ഭിർ ഹ്മകൽൈപർ യത് സേമേതാ ഽഹം തേപാധനാഃ
25 ദർശനാദ് ഏവ ഭവതാം പൂേതാഽഹം നാ സംശയഃ
വിദ്യേത ന ഭയം ചാപി പരേലാകാൻ മമാനഘാഃ
26 കിം തു തസ്യ സുദുർബുേദ്ധർ മന്ദസ്യാപനൈയർ ഭൃഷം
ദൂയേത േമ മേനാ നിത്യം സ്മരതഃ പു ഗൃദ്ധിനഃ
27 അപാപാഃ പാണ്ഡവാ േയന നികൃതാഃ പാപബുദ്ധിനാ
ഘാതിതാ പൃഥിവീ േചയം സഹസാ സനര ദ്വിപാ
28 രാജാനശ് ച മഹാത്മാേനാ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
ആഗമ്യ മമ പു ാർേഥ സർേവ മൃത വശം ഗതാഃ
29 േയ േത പു ാംശ് ച ദാരാംശ് ച ാണാംശ് ച മനസഃ ിയാൻ
പരിത്യജ്യ ഗതാഃ ശൂരാഃ േ തരാജനിേവശനം
30 കാ നു േതഷാം ഗതിർ ഹ്മൻ മി ാർേഥ േയ ഹതാ മൃേധ
തൈഥവ പു പൗ ാണാം മമ േയ നിഹതാ യുധി
31 ദൂയേത േമ മേനാ ഽഭീക്ഷ്ണം ഘാതയിത്വാ മഹാബലം
ഭീഷ്മം ശാന്തനവം വൃദ്ധം േ ാണം ച ദ്വിജസത്തമം
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32 മമ പുേ ണ മൂേഢന പാേപന സുഹൃദ ദ്വിഷാ
ക്ഷയം നീതം കുലം ദീപ്തം പൃഥിവീ രാജ്യം ഇച്ഛതാ
33 ഏതത് സർവം അനു ത്യ ദഹ്യമാേനാ ദിവാനിശം
ന ശാന്തിം അധിഗച്ഛാമി ദുഃഖേശാകസമാഹതഃ
ഇതി േമ ചിന്തയാനസ്യ പിതഃ ശർമ ന വിദ്യേത
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അധ്യായം 37

1 [ൈവ]
തച് ത്വാ വിവിധം തസ്യ രാജർേഷഃ പരിേദവിതം
പുനർ നവീകൃതഃ േശാേകാ ഗാന്ധാര്യാ ജനേമജയ
2 കുന്ത്യാ പദപു ്യാശ് ച സുഭ ായാസ് തൈഥവ ച
താസാം ച വര നാരീണാം വധൂനാം കൗരവസ്യ ഹ
3 പു േശാകസമാവിഷ്ടാ ഗാന്ധാരീ ത്വ് ഇദം അ വീത്
ശ്വശുരം ബദ്ധനയനാ േദവീ ാഞ്ജലിർ ഉത്ഥിതാ
4 േഷാഡേഷമാനി വർഷാണി ഗതാനി മുനിപുംഗവ
അസ്യ രാേജ്ഞാ ഹതാൻ പു ാഞ് േശാചേതാ ന ശേമാ വിേഭാ
5 പു േശാകസമാവിേഷ്ടാ നിഃശ്വസൻ ഹ്യ് ഏഷ ഭൂമിപഃ
ന േശേത വസതീഃ സർവാ ധൃതരാേ ാ മഹാമുേന
6 േലാകാൻ അന്യാൻ സമർേഥാ ഽസി ം സർവാംസ് തേപാബലാത്
കിം ഉ േലാകാന്തര ഗതാൻ രാേജ്ഞാ ദർശയിതും സുതാൻ
7 ഇയം ച ൗപദീ കൃഷ്ണാ ഹതജ്ഞാതി സുതാ ഭൃശം
േശാചാത്യ് അതീവ സാധ്വീ േത ഷാണാം ദയിതാ ഷാ
8 തഥാ കൃഷ്ണസ്യ ഭഗിനീ സുഭ ാ ഭ ഭാഷിണീ
സൗഭ വധസന്തപ്താ ഭൃശം േശാചതി ഭാമിനീ
9 ഇയം ച ഭൂരി ശ്വരേസാ ഭാര്യാ പരമദുഃഖിതാ
ഭർതൃവ്യസനേശാകാർതാ ന േശേത വസതീഃ േഭാ
10 യസ്യാസ് തു ശ്വശുേരാ ധീമാൻ ബാ ീകഃ സ കുരൂദ്വഹഃ
നിഹതഃ േസാമദത്തശ് ച പി ാ സഹ മഹാരേണ
11 ീമച് ചാസ്യ മഹാബുേദ്ധഃ സം്രഗ്ഗാേമഷ്വ് അപലായിനഃ
പു സ്യ േത പു ശതം നിഹാതം യദ് രണാജിേര
12 തസ്യ ഭാര്യാ ശതം ഇദം പു േശാകസമാഹതം
പുനഃ പുനർ വർധയാനം േശാകം രാേജ്ഞാ മൈമവ ച
േതനാരംേഭണ മഹതാ മാം ഉപാേസ്ത മഹാമുേന
13 േയ ച ശൂരാ മഹാത്മാനഃ ശ്വശുരാ േമ മഹാരഥാഃ
േസാമദത്ത ഭൃതയഃ കാ നു േതഷാം ഗതിഃ േഭാ
14 തവ സാദാദ് ഭഗവാൻ വിേശാേകാ ഽയം മഹീപതിഃ
കുര്യാത് കാലം അഹം ൈചവ കുന്തീ േചയം വധൂസ് തവ
15 ഇത്യ് ഉക്തവത്യാം ഗാന്ധാര്യാം കുന്തീ തകൃഷാനനാ

ച്ഛന്നജാതം പു ം തം സസ്മാരാദിത്യ സംഭവം
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16 താം ഋഷിർ വരേദാ വ്യാേസാ ദൂര വണ ദർശനഃ
അപശ്യദ് ദുഃഖിതാം േദവീം മാതരം സവ്യസാചിനഃ
17 താം ഉവാച തേതാ വ്യാേസാ യത് േത കാര്യം വിവക്ഷിതം
തദ് ഹി ത്വം മഹാ ാേജ്ഞ യത് േത മനസി വർതേത
18 തതഃ കുന്തീ ശ്വശുരേയാഃ ണമ്യ ശിരസാ തദാ
ഉവാച വാക്യം സ ീഡം വിവൃണ്വാനാ പുരാതനം
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അധ്യായം 38

1 [കുന്തീ]
ഭഗവഞ് ശ്വശുേരാ േമ ഽസി ൈദവതസ്യാപി ൈദവതം
സാ േമ േദവാതിേദവസ് ത്വാം ശൃണു സത്യാം ഗിരം മമ
2 തപസ്വീ േകാപേനാ വിേ ാ ദുർവാസാ നാമ േമ പിതുഃ
ഭിക്ഷാം ഉപാഗേതാ േഭാ ം തം അഹം പര്യേതാഷയം
3 ശൗേചന ത്വ് ആഗസസ് ത്യാൈഗഃ ശുേദ്ധന മനസാ തഥാ
േകാപസ്ഥാേനഷ്വ് അപി മഹത്സ്വ് അകുപ്യം ന കദാ ചന
4 സ േമ വരം അദാത് ീതഃ കൃതം ഇത്യ് അഹം അ വം
അവശ്യം േത ഗൃഹീതവ്യം ഇതി മാം േസാ ഽ വീദ് വചഃ
5 തതഃ ശാപഭയാദ് വി ം അേവാചം പുനർ ഏവ തം
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി ച ാഹ പുനർ ഏവ സ മാം ദ്വിജഃ
6 ധർമസ്യ ജനനീ ഭേ ഭവി ീ ത്വം വരാനേന
വേശ സ്ഥാസ്യന്തി േത േദവാ യാംസ് ത്വം ആവാഹയിഷ്യസി
7 ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർ ഹിേതാ വി സ് തേതാ ഽഹം വിസ്മിതാഭവം
ന ച സാർവാസ്വ് അവസ്ഥാസു തിർ േമ വി ണശ്യതി
8 അഥ ഹർമ്യതലസ്ഥാഹം രവിം ഉദ്യന്തം ഈക്ഷതീ
സം ത്യ തദ് ഋേഷർ വാക്യം ഹയന്തീ ദിവാകരം
സ്ഥിതാഹം ബാലഭാേവന ത േദാഷം അബുധ്യതീ
9 അഥ േദവഃ സഹ ാംശുർ മത്സമീപ ഗേതാ ഽഭവത്
ദ്വിധാകൃത്വാത്മേനാ േദഹം ഭൂമൗ ച ഗഗേന ഽപി ച
തതാപ േലാകാൻ ഏേകന ദ്വിതീേയനാഗമച് ച മാം
10 സ മാം ഉവാച േവപന്തീം വരം മേത്താ വൃണീഷ്വ ഹ
ഗമ്യതാം ഇതി തം ചാഹം ണമ്യ ശിരസാവദം
11 സ മാം ഉവാച തിഗ്മാംശുർ വൃഥാഹ്വാനം ന േത ക്ഷമം
ധക്ഷ്യാമി ത്വാം ച വി ം ച േയന ദേത്താ വരസ് തവ
12 തം അഹം രക്ഷതീ വി ം ശാപാദ് അനപരാധിനം
പുേ ാ േമ ത്വത്സേമാ േദവ ഭേവദ് ഇതി തേതാ ഽ വം
13 തേതാ മാം േതജസാവിശ്യ േമാഹയിത്വാ ച ഭാനുമാൻ
ഉവാച ഭവിതാ പു സ് തേവത്യ് അഭ്യഗമദ് ദിവം
14 തേതാ ഽഹം അന്തർഭവേന പിതുർ വൃത്താന്തരക്ഷിണീ
ഗൂേഢാത്പന്നം സുതം ബാലം ജേല കർണം അവാസൃജം
15 നൂനം തൈസ്യവ േദവസ്യ സാദാത് പുനർ ഏവ തു
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കന്യാഹം അഭവം വി യഥാ ാഹ സ മാം ഋഷിഃ
16 സ മയാ മൂഢയാ പുേ ാ ജ്ഞായമാേനാ ഽപ്യ് ഉേപക്ഷിതഃ
തൻ മാം ദഹതി വി ർേഷ യഥാ സുവിദിതം തവ
17 യദി പാപം അപാപം വാ തദ് ഏതദ് വിവൃതം മയാ
തൻ േമ ഭയം ത്വം ഭഗവൻ വ്യപേനാതും ഇഹാർഹസി
18 യച് ചാസ്യ രാേജ്ഞാ വിദിതം ഹൃദിസ്ഥം ഭവേതാ ഽനഘ
തം ചായം ലഭതാം കാമം അൈദ്യവ മുനിസാത്തമ
19 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാേചദം വ്യാേസാ േവദവിദാം വരഃ
സാധു സർവം ഇദം തഥ്യം ഏവം ഏവ യഥാത്ഥ മാം
20 അപരാധശ് ച േത നാസ്തി കന്യാ ഭാവം ഗതാ ഹ്യ് അസി
േദവാശ് ൈചശ്വര്യവേന്താ ൈവ ശരീരാണ്യ് ആവിശന്തി ൈവ
21 സന്തി േദവ നികായാശ് ച സങ്കൽപാഞ് ജനയന്തി േയ
വാചാ ദൃഷ്ട്യാ തഥാ ർശാത് സംഘർേഷേണതി പഞ്ചധാ
22 മനുഷ്യധർേമാ ൈദേവന ധർേമണ ന ഹി യുജ്യേത
ഇതി കുന്തി വ്യജാനീഹി േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
23 സർവം ബലവതാം പഥ്യം സർവം ബലവതാം ശുചി
സർവം ബലവതാം ധർമഃ സർവം ബലവതാം സ്വകം
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അധ്യായം 39

1 [വ്യാസ]
ഭേ ക്ഷ്യസി ഗാന്ധാരി പു ാൻ ാതൄൻ സഖീംസ് തഥാ
വധൂശ് ച പതിഭിഃ സാർധം നിശി സുേപ്താത്ഥിതാ ഇവ
2 കർണം ക്ഷ്യതി കുന്തീ ച സൗഭ ം ചാപി യാദവീ

ൗപദീ പഞ്ച പു ാംശ് ച പിതൄൻ ാതൄംസ് തൈഥവ ച
3 പൂർവം ഏൈവഷ ഹൃദേയ വ്യവസാേയാ ഽഭവൻ മമ
യഥാസ്മി േചാദിേതാ രാജ്ഞാ ഭവത്യാ പൃഥൈയവ ച
4 ന േത േശാച്യാ മഹാത്മാനഃ സർവ ഏവ നരർഷഭാഃ
ക്ഷ ധർമപരാഃ സന്തസ് തഥാ ഹി നിധനം ഗതാഃ
5 ഭവിതവ്യം അവശ്യം തത് സുരകാര്യം അനിന്ദിേത
അവേതരുർ തതഃ സർേവ േദവ ഭാൈഗർ മഹീതലം
6 ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ പിശാചാ ഗുഹ്യ രാക്ഷസാഃ
തഥാ പുണ്യജനാശ് ൈചവ സിദ്ധാ േദവർഷേയാ ഽപി ച
7 േദവാശ് ച ദാനവാശ് ൈചവ തഥാ ഹ്മർഷേയാ ഽമലാഃ
ത ഏേത നിധനം ാപ്താഃ കുരുേക്ഷേ രണാജിേര
8 ഗന്ധർവരാേജാ േയാ ധീമാൻ ധൃതരാ ഇതി തഃ
സ ഏവ മാനുേഷ േലാേക ധൃതരാ ഃ പതിസ് തവ
9 പാ ം മരുദ്ഗണം വിദ്ധി വിശിഷ്ടതമം അച തം
ധർമസ്യാംേശാ ഽഭവത് ക്ഷത്താ രാജാ ചായം യുധിഷ്ഠിരഃ
10 കലിം ദുേര്യാധനം വിദ്ധി ശകുനിം ദ്വാപരം തഥാ
ദുഃശാസനാദീൻ വിദ്ധി ത്വം രാക്ഷസാഞ് ശുഭദർശേന
11 മരുദ്ഗണാദ് ഭീമേസനം ബലവന്തം അരിന്ദമം
വിദ്ധി ച ത്വ്വം നരം ഋഷിം ഇമം പാർഥം ധനഞ്ജയം
നാരായണം ഹൃഷീേകശം അശ്വിനൗ യമജാവ് ഉഭൗ
12 ദ്വിധാകൃത്വാത്മേനാ േദഹം ആദിത്യം തപസാ വരം
േലാകാംശ് ച താപയാനം ൈവ വിദ്ധി കർണം ച േശാഭേന
യശ് ച ൈവരാർഥം ഉദ്ഭൂതഃ സംഘർഷജനനസ് തഥാ
13 യശ് ച പാണ്ഡവ ദായാേദാ ഹതഃ ഷഡ്ഭിർ മഹാരൈഥഃ
സ േസാമ ഇഹ സൗഭേ ാ േയാഗാദ് ഏവാഭവദ് ദ്വിധാ
14 ൗപദ്യാ സഹ സംഭൂതം ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാവകാത്
അേഗ്നർ ഭാഗം ശുഭം വിദ്ധി രാക്ഷസം തു ശിഖണ്ഡിനം
15 േ ാണം ബൃഹ േതർ ഭാഗം വിദ്ധി ൗണിം ച രു ജം
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ഭീഷ്മം ച വിദ്ധി ഗാംേഗയം വസും മാനുഷതാം ഗതം
16 ഏവം ഏേത മഹാ ാേജ്ഞ േദവാ മാനുഷ്യം ഏത്യ ഹി
തതഃ പുനർ ഗതാഃ സ്വർഗം കൃേത കർമണി േശാഭേന
17 യച് ച േവാ ഹൃദി സർേവഷാം ദുഃഖം ഏനച് ചിരം സ്ഥിതം
തദ് അദ്യ വ്യപേനഷ്യാമി പരേലാകകൃതാദ് ഭയാത്
18 സർേവ ഭവേന്താ ഗച്ഛ നദീം ഭാഗീരഥീം ഥി
ത ക്ഷ്യഥ താൻ സർവാൻ േയ ഹതാസ്മിൻ രണാജിേര
19 [ൈവ]
ഇതി വ്യാസസ്യ വചനം ത്വാ സർേവ ജനസ് തദാ
മഹതാ സിംഹനാേദന ഗംഗാം അഭിമുേഖാ യയൗ
20 ധൃതരാ ശ് ച സാമാത്യഃ യയൗ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
സഹിേതാ മുനിശാർദൂൈലർ ഗന്ധർൈവശ് ച സമാഗൈതഃ
21 തേതാ ഗംഗാം സമാസാദ്യ േമണ സജനാർണവഃ
നിവാസം അകേരാത് സാർേവാ യഥാ ീതി യഥാസുഖം
22 രാജാ ച പാണ്ഡൈവഃ സാർധം ഇേഷ്ട േദേശ സഹാനുഗഃ
നിവാസം അകേരാദ് ധീമാൻ സ ീ വൃദ്ധപുരഃസരഃ
23 ജഗാമ തദ് അഹശ് ചാപി േതഷാം വർഷശതം യഥാ
നിശാം തീക്ഷമാണാനാം ദിദൃ ണാം മൃതാൻ നൃപാൻ
24 അഥ പുണ്യം ഗിരിവരം അസ്തം അഭ്യഗമദ് രവിഃ
തതഃ കൃതാഭിേഷകാസ് േത ൈനശം കർമ സമാചരൻ
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അധ്യായം 40

1 [ൈവ]
തേതാ നിശായാം ാപ്തായാം കൃതസായാഹ്നിക ിയാഃ
വ്യാസം അഭ്യഗമൻ സർേവ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
2 ധൃതരാ സ് തു ധർമാത്മാ പാണ്ഡൈവഃ സഹിതസ് തദാ
ശുചിർ ഏകമനാഃ സാർധം ഋഷിഭിസ് ൈതർ ഉപാവിശത്
3 ഗാന്ധാര്യാ സഹ നാര്യസ് തു സഹിതാഃ സമുപാവിശൻ
പൗരജാനപദശ് ചാപി ജനഃ സാർേവാ യഥാ വയഃ
4 തേതാ വ്യാേസാ മഹാേതജാഃ പുണ്യം ഭാഗീരഥീ ജലം
അവഗാഹ്യാജുഹാവാഥ സർവാംൽ േലാകാൻ മഹാമുനിഃ
5 പാണ്ഡവാനാം ച േയ േയാധാഃ കൗരവാണാം ച സർവശഃ
രാജാനശ് ച മഹാഭാഗാ നാനാേദശനിവാസിനഃ
6 തതഃ സുതുമുലഃ ശേബ്ദാ ജനാന്തർ ജനേമജയ

ാദുരാസീദ് യഥാപൂർവം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
7 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ ഭീഷ്മേ ാണപുേരാഗമാഃ
സൈസന്യാഃ സലിലാത് തസ്മാത് സമുത്ത ഃ സഹ ശഃ
8 വിരാട പദൗ േചാഭൗ സപു ൗ സഹ ൈസനികൗ

ൗപേദയാശ് ച സൗഭേ ാ രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
9 കർണദുേര്യാധനൗ േചാഭൗ ശകുനിശ് ച മഹാരഥഃ
ദുഃശാസനാദയശ് ൈചവ ധാർതരാ ാ മഹാരഥാഃ
10 ജാരാസന്ധിർ ഭഗദേത്താ ജലസന്ധശ് ച പാർഥിവഃ
ഭൂരി വാഃ ശലഃ ശേല്യാ വൃഷേസനശ് ച സാനുജഃ
11 ലക്ഷ്മേണാ രാജപു ശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ചാത്മജാഃ
ശിഖണ്ഡിപു ാഃ സർേവ ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച സാനുജഃ
12 അചേലാ വൃഷകശ് ൈചവ രാക്ഷസശ് ചാപ്യ് അലായുധഃ
ബാ ീകഃ േസാമദത്തശ് ച േചകിതാനശ് ച പാർഥിവഃ
13 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ബഹുത്വാദ് േയ ന കീർതിതാഃ
സർേവ ഭാസുരേദഹാസ് േത സമുത്ത ർ ജലാത് തതഃ
14 യസ്യ വീരസ്യ േയാ േവേഷാ േയാ ധ്വേജാ യച് ച വാഹനം
േതന േതന വ്യദൃശ്യന്ത സമുേപതാ നരാധിപാഃ
15 ദിവ്യാംബര ധരാഃ സർേവ സർേവ ാജി കുണ്ഡലാഃ
നിർൈവരാ നിരഹങ്കാരാ വിഗതേ ാധമന്യവഃ
16 ഗന്ധർൈവർ ഉപഗീയന്തഃ യമാനാശ് ച ബന്ദിഭിഃ
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ദിവ്യമാല്യാംബരധരാ വൃതാശ് ചാപ്സരസാം ഗൈണഃ
17 ധൃതരാ സ്യ ച തദാ ദിവ്യം ച ർ നരാധിപ
മുനിഃ സത്യവതീ പു ഃ ീതഃ ാദാത് തേപാബലാത്
18 ദിവ്യജ്ഞാനബേലാേപതാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
ദദർശ പു ാംസ് താൻ സർവാൻ േയ ചാേന്യ ഽപി രേണ ഹതാഃ
19 തദ് അദ്ഭുതം അചിന്ത്യം ച സുമഹദ് േരാമഹർഷണം
വിസ്മിതഃ സജനഃ സർേവാ ദദർശാനിമിേഷക്ഷണഃ
20 തദ് ഉത്സവ മേദാദ ം ഹൃഷ്ടനാരീ നരാകുലം
ദദൃേശ ബലം ആയാന്തം ചി ം പടഗതം യഥാ
21 ധൃതരാ സ് തു താൻ സർവ്വാൻ പശ്യൻ ദിേവ്യന ച ഷാ
മുമുേദ ഭരതേ ഷ്ഠ സാദാത് തസ്യ ൈവ മുേനഃ
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അധ്യായം 41

1 [ൈവ]
തതസ് േത ഭരതേ ഷ്ഠാഃ സമാജ ഃ പര രം
വിഗതേ ാധമാത്സര്യാഃ സർേവ വിഗതകൽമഷാഃ
2 വിധിം പരമം ആസ്ഥായ ഹ്മർഷിവിഹിതം ശുഭം
സാ ീത മനസഃ സർേവ േദവേലാക ഇവാമരാഃ
3 പു ഃ പി ാ ച മാ ാ ച ഭാര്യാ ച പതിനാ സഹ

ാതാ ാ ാ സഖാ ൈചവ സഖ്യാ രാജൻ സമാഗതാഃ
4 പാണ്ഡവാസ് തു മേഹഷ്വാസം കർണം സൗഭ ം ഏവ ച
സ ഹർഷാത് സമാജ ർ ൗപേദയാംശ് ച സർവശഃ
5 തതസ് േത ീയമാണാ ൈവ കർേണന സഹ പാണ്ഡവാഃ
സേമത്യ പൃഥിവീപാലാഃ സൗഹൃേദ ഽവസ്ഥിതാഭവൻ
6 ഋഷി സാദാത് േത ഽേന്യ ച ക്ഷ ിയാ നഷ്ടമന്യവഃ
അസൗഹൃദം പരിത്യജ്യ സൗഹൃേദ പര്യവസ്ഥിതാഃ
7 ഏവം സമാഗതാഃ സർേവ ഗുരുഭിർ ബാന്ധൈവസ് തഥാ
പുൈ ശ് ച പുരുഷവ്യാ ാഃ കുരേവാ ഽേന്യ ച മാനവാഃ
8 താം രാ ിം ഏകാം കൃത്സ്നാം േത വിഹൃത്യ ീതമാനസാഃ
േമനിേര പരിേതാേഷണ നൃപാഃ സ്വർഗസേദാ യഥാ
9 നാ േശാേകാ ഭയം ാേസാ നാരതിർ നായേശാ ഽഭവത്
പര രം സമാഗമ്യ േയാധാനാം ഭരതർഷഭ
10 സമാഗതാസ് താഃ പിതൃഭിർ ാതൃഭിഃ പതിഭിഃ സുൈതഃ
മുദം പരമികാം ാപ്യ നാേര്യാ ദുഃഖം അഥാത്യജൻ
11 ഏകാം രാ ിം വിഹൃൈത്യവം േത വീരാസ് താശ് ച േയാഷിതഃ
ആമ ്യാേന്യാന്യം ആ ിഷ്യ തേതാ ജ ർ യഥാഗതം
12 തേതാ വിസർജയാം ആസ േലാകാംസ് താൻ മുനിപുംഗവഃ
ക്ഷേണനാന്തർഹിതാശ് ൈചവ േ ക്ഷതാം ഏവ േത ഽഭവൻ
13 അവഗാഹ്യ മഹാത്മാനഃ പുണ്യാം ിപഥഗാം നദീം
സരഥാഃ സധ്വജാശ് ൈചവ സ്വാനി സ്ഥാനാനി േഭജിേര
14 േദവേലാകം യയുഃ േക ചിത് േക ചിദ് ഹ്മ സദസ് തഥാ
േക ചിച് ച വാരുണം േലാകം േക ചിത് കൗേബരം ആ വൻ
15 തഥാ ൈവവസ്വതം േലാകം േക ചിച് ൈചവാ വൻ നൃപാഃ
രാക്ഷസാനാം പിശാചാനാം േക ചിച് ചാപ്യ് ഉത്തരാൻ കുരൂൻ
16 വിചി ഗതയഃ സർേവ യാ അവാപ്യാമൈരഃ സഹ
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ആജ സ് േത മഹാത്മാനഃ സവാഹാഃ സപദാനുഗാഃ
17 ഗേതഷു േതഷു സർേവഷു സലിലേസ്ഥാ മഹാമുനിഃ
ധർമശീേലാ മഹാേതജാഃ കുരൂണാം ഹിതകൃത് സദാ
തതഃ േ ാവാച താഃ സർവാഃ ക്ഷ ിയാ നിഹേതശ്വരാഃ
18 യാ യാഃ പതികൃതാംൽ േലാകാൻ ഇച്ഛന്തി പരമ ിയഃ
താ ജാഹ്നവീജലം ക്ഷി ം അവഗാഹന്ത്വ് അത ിതാഃ
19 തതസ് തസ്യ വചഃ ത്വാ ദ്ദധാനാ വരാംഗനാഃ
ശ്വശുരം സമനുജ്ഞാപ്യ വിവിശുർ ജാഹ്നവീജലം
20 വിമുക്താ മാനുൈഷർ േദൈഹസ് തതസ് താ ഭർതൃഭിഃ സഹ
സമാജ സ് തദാ സാധ്വ്യാഃ സർവാ ഏവ വിശാം പേത
21 ഏവം േമണ സർവാസ് താഃ ശീലവത്യഃ കുല ിയഃ

വിശ്യ േതായം നിർമുക്താ ജ ർ ഭർതൃസേലാകതാം
22 ദിവ്യരൂപസമായുക്താ ദിവ്യാഭരത ഭൂഷിതാഃ
ദിവ്യമാല്യാംബരധരാ യഥാസാം പതയസ് തഥാ
23 താഃ ശീലസത്ത്വസമ്പന്നാ വിതമ ാ ഗല മാഃ
സർവാഃ സർവഗുൈണർ യുക്താഃ സ്വം സ്വം സ്ഥാനം േപദിേര
24 യസ്യ യസ്യ ച യഃ കാമസ് തസ്മിൻ കാേല ഽഭവത് തദാ
തം തം വിസൃഷ്ടവാൻ വ്യാേസാ വരേദാ ധർമവത്സലഃ
25 തച് ത്വാ നരേദവാനാം പുനരാഗമനം നരാഃ
ജർഹൃഷുർ മുദിതാശ് ചാസന്ന് അന്യേദഹഗതാ അപി
26 ിൈയഃ സമാഗമം േതഷാം യ ഇമം ശൃണുയാൻ നരഃ

ിയാണി ലഭേത നിത്യം ഇഹ ച േ ത്യ ൈചവ ഹ
27 ഇഷ്ടബാന്ധവ സംേയാഗം അനായാസം അനാമയം
യ ഇമം ാവേയദ് വിദ്വാൻ സംസിദ്ധിം ാ യാത് പരാം
28 സ്വാധ്യായയുക്താഃ പുരുഷാഃ ിയാ യുക്താശ് ച ഭാരത
അധ്യാത്മേയാഗയുക്താശ് ച ധൃതിമന്തശ് ച മാനവാഃ

ത്വാ പർവ ത്വ് ഇദം നിത്യം അവാപ്സ്യന്തി പരാം ഗതിം
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അധ്യായം 42

1 [സൂത]
ഏതച് ത്വ നൃേപാ വിദ്വാൻ ഹൃേഷ്ടാ ഽഭൂജ് ജനേമജയഃ
പിതാമഹാനാം സർേവഷാം ഗമനാഗമനം തദാ
2 അ വീച് ച മുദാ യുക്തഃ പുനരാഗമനം തി
കഥം നു ത്യക്തേദഹാനാം പുനസ് തദ് രൂപദർശനം
3 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ ദ്വിജേ േഷ്ഠാ വ്യാസ ശിഷ്യഃ താപവാൻ
േ ാവാച വദതാം േ ഷ്ഠസ് തം നൃപം ജനേമജയം
4 അവി ണാശഃ സർേവഷാം കർമണാം ഇതി നിശ്ചയഃ
കർമജാനി ശരീരാണി തൈഥവാകൃതേയാ നൃപ
5 മഹാഭൂതാനി നിത്യാനി ഭൂതാധിപതി സം യാത്
േതഷാം ച നിത്യസംവാേസാ ന വിനാേശാ വിയുജ്യതാം
6 അനാശായ കൃതം കർമ തസ്യ േചഷ്ടഃ ഫലാഗമഃ
ആത്മാ ൈചഭിഃ സമായുക്തഃ സുഖദുഃഖം ഉപാ േത
7 അവിനാശീ തഥാ നിത്യം േക്ഷ ജ്ഞ ഇതി നിശ്ചയഃ
ഭൂതാനാം ആത്മഭാേവാ േയാ േവാ ഽസൗ സംവിജാനതാം
8 യാവൻ ന ക്ഷീയേത കർമ താവദ് അസ്യ സ്വരൂപതാ
സങ്ക്ഷീണ കർമാ പുരുേഷാ രൂപാന്യത്വം നിയച്ഛതി
9 നാനാഭാവാസ് തൈഥകത്വം ശരീരം ാപ്യ സംഹതാഃ
ഭവന്തി േത തഥാ നിത്യാഃ പൃഥഗ്ഭാവം വിജാനതാം
10 അശ്വേമേധ തിശ് േചയം അശ്വസഞ്ജ്ഞപനം തി
േലാകാന്തര ഗതാ നിത്യം ാണാ നിത്യാ ഹി വാജിനഃ
11 അഹം ഹിതം വദാമ്യ് ഏതത് ിയം േചത് തവ പാർഥിവ
േദവ യാനാ ഹി പന്ഥാനഃ താസ് േത യജ്ഞസംസ്തേര
12 സുകൃേതാ യ േത യജ്ഞസ് ത േദവാ ഹിതാസ് തവ
യദാ സമന്വിതാ േദവാഃ പശൂനാം ഗമേനശ്വരാഃ
ഗതിമന്തശ് ച േതേനഷ്ട്വാ നാേന്യ നിത്യാ ഭവന്തി േത
13 നിേത്യ ഽസ്മിൻ പഞ്ചേക വർേഗ നിേത്യ ചാത്മനി േയാ നരഃ
അസ്യ നാനാ സമാേയാഗം യഃ പശ്യതി വൃഥാ മതിഃ
വിേയാേഗ േശാചേത ഽത്യർഥം സ ബാല ഇതി േമ മതിഃ
14 വിേയാേഗ േദാഷദർശീ യഃ സംേയാഗം ഇഹ വർജേയത്
അസംേഗ സംഗേമാ നാസ്തി ദുഃഖം ഭുവി വിേയാഗജം
15 പരാപരജ്ഞസ് തു നേരാ നാഭിമാനാദ് ഉദീരിതഃ
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അപരജ്ഞഃ പരാം ബുദ്ധിം ഷ്ട്വാ േമാഹാദ് വിമുച്യേത
16 അദർശനാദ് ആപതിതഃ പുനശ് ചാദർശനം ഗതഃ
നാഹം തം േവദ്മി നാസൗ മാം ന ച േമ ഽസ്തി വിരാഗതാ
17 േയന േയന ശരീേരണ കേരാത്യ് അയം അനീശ്വരഃ
േതന േതന ശരീേരണ തദ് അവശ്യം ഉപാ േത
മാനസം മനസാേപ്നാതി ശാരീരം ച ശരീരവാൻ
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അധ്യായം 43

1 [ൈവ]
അദൃഷ്ട്വാ തു നൃപഃ പു ാൻ ദർശനം തിലബ്ധവാൻ
ഋഷി സാദാത് പു ാണാം സ്വരൂപാണാം കുരൂദ്വഹ
2 സ രാജാ രാജധർമാംശ് ച േഹ്മാപനിഷദം തഥാ
അവാപ്തവാൻ നരേ േഷ്ഠാ ബുദ്ധിനിശ്ചയം ഏവ ച
3 വിദുരശ് ച മഹാ ാേജ്ഞാ യയൗ സിദ്ധിം തേപാബലാത്
ധൃതരാ ഃ സമാസാദ്യ വ്യാസം ചാപി തപസ്വിനം
4 [ജ്]
മമാപി വരേദാ വ്യാേസാ ദർശേയത് പിതരം യദി
തദ് രൂപേവഷ വയസം ദ്ദധ്യാം സർവം ഏവ േത
5 ിയം േമ സ്യാത് കൃതാർഥശ് ച സ്യാം അഹം കൃതനിശ്ചയഃ

സാദാദ് ഋഷിപു സ്യ മമ കാമഃ സമൃധ്യതാം
6 [സൂത]
ഇത്യ് ഉക്തവചേന തസ്മിൻ നൃേപ വ്യാസഃ താപവാൻ

സാദം അകേരാദ് ധീമാൻ ആനയച് ച പരിക്ഷിതം
7 തതസ് തദ് രൂപവയസം ആഗതം നൃപതിം ദിവഃ

ീമന്തം പിതരം രാജാ ദദർശ ജനേമജയഃ
8 ശമീകം ച മഹാത്മാനം പു ം തം ചാസ്യ ശൃംഗിണം
അമാത്യാ േയ ബഭൂവുശ് ച രാജ്ഞസ് താംശ് ച ദദർശ ഹ
9 തതഃ േസാ ഽവഭൃേഥ രാജാ മുദിേതാ ജനേമജയഃ
പിതരം സ്നാപയാം ആസ സ്വയം സസ്നൗ ച പാർഥിവഃ
10 സ്നാത്വാ ച ഭരതേ ഷ്ഠഃ േസാ ഽഽസ്തീകം ഇദം അ വീത്
യായാവര കുേലാത്പന്നം ജരത്കാരു സുതം തദാ
11 ആസ്തീക വിവിധാശ്ചേര്യാ യേജ്ഞാ ഽയം ഇതി േമ മതിഃ
യദ് അദ്യായം പിതാ ാേപ്താ മമ േശാക ണാശനഃ
12 [ആസ്തീക]
ഋേഷർ ൈദ്വപായേനാ യ പുരാണസ് തപേസാ നിധിഃ
യേജ്ഞ കുരു കുലേ ഷ്ഠ തസ്യ േലാകാവ് ഉഭൗ ജിതൗ
13 തം വിചി ം ആഖ്യാനം ത്വയാ പാണ്ഡവനന്ദന
സർപാശ് ച ഭസ്മസാൻ നീതാ ഗതാശ് ച പദവീം പിതുഃ
14 കഥം ചിത് തക്ഷേകാ മുക്തഃ സത്യത്വാത് തവ പാർഥിവ
ഋഷയഃ പൂജിതാഃ സർേവ ഗതിം ദൃഷ്ട്വാ മഹാത്മനഃ
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15 ാപ്തഃ സുവിപുേലാ ധർമഃ ത്വാ പാപവിനാശനം
വിമുേക്താ ഹൃദയ ന്ഥിർ ഉദാരജനദർശനാത്
16 േയ ച പക്ഷധരാ ധർേമ സദ്വൃത്തരുചയശ് ച േയ
യാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഹീയേത പാപം േതഭ്യഃ കാര്യാ നമഃ ിയാഃ
17 [സൂത]
ഏതച് ത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാത് സ രാജാ ജനേമജയഃ
പൂജയാം ആസ തം ഋഷിം അനുമാന്യ പുനഃ പുനഃ
18 പപൃച്ഛ തം ഋഷിം ചാപി ൈവശമ്പായനം അച തം
കഥാ വിേശഷം ധർമേജ്ഞാ വനവാസസ്യ സത്തമ
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അധ്യായം 44

1 [ജ്]
ദൃഷ്ട്വാ പു ാംസ് തഥാ പൗ ാൻ സാനുബന്ധാഞ് ജനാധിപഃ
ധൃതരാ ഃ കിം അകേരാദ് രാജാ ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 [ൈവ]
തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം പു ാണാം ദർശനം പുനഃ
വീതേശാകഃ സ രാജർഷിഃ പുനർ ആ മം ആഗമത്
3 ഇതരസ് തു ജനഃ സർവസ് േത ൈചവ പരമർഷയഃ

തിജ ർ യഥാകാമം ധൃതരാ ാഭ്യനുജ്ഞയാ
4 പാണ്ഡവാസ് തു മഹാത്മാേനാ ലഘു ഭൂയിഷ്ഠ ൈസനികാഃ
അനുജ ർ മഹാത്മാനം സദാരം തം മഹീപതിം
5 തം ആ മഗതം ധീമാൻ ഹ്മർഷിർ േലാകപൂജിതഃ
മുനിഃ സത്യവതീ പുേ ാ ധൃതരാ ം അഭാഷത
6 ധൃതരാ മഹാബാേഹാ ശൃണു കൗരവനന്ദന

തം േത ജ്ഞാനവൃദ്ധാനാം ഋഷീണാം പുണ്യകർമണാം
7 ഋദ്ധാഭിജന വൃദ്ധാനാം േവദേവദാംഗേവദിനാം
ധർമജ്ഞാനാം പുരാണാനാം വദതാം വിവിധാഃ കഥാഃ
8 മാ സ്മ േശാേക മനഃ കാർഷീദ് ഇേഷ്ടന വ്യഥേത ബുധഃ

തം േദവ രഹസ്യം േത നാരദാദ് േദവ ദർശനാത്
9 ഗതാസ് േത ക്ഷ ധർേമണ ശ പൂതാം ഗതിം ശുഭാം
യഥാദൃഷ്ടാസ് ത്വയാ പു ാ യഥാ കാമവിഹാരിണഃ
10 യുധിഷ്ഠിരസ് ത്വ് അയം ധീമാൻ ഭവന്തം അനുരുധ്യേത
സഹിേതാ ാതൃഭിഃ സർൈവഃ സദാരഃ സസുഹൃജ്ജനഃ
11 വിസർജൈയനം യാത്വ് ഏഷ സ്വരാജ്യം അനുശാസതാം
മാസഃ സമധിേകാ ഹ്യ് ഏഷാം അതീേതാ വസതാം വേന
12 ഏതദ് ധി നിത്യം യേത്നന പദം രക്ഷ്യം പരന്തപ
ബഹു ത്യർഥികം ഹ്യ് ഏതദ് രാജ്യം നാമ നരാധിപ
13 ഇത്യ് ഉക്തഃ കൗരേവാ രാജാ വ്യാേസനാമിത ബുദ്ധിനാ
യുധിഷ്ഠിരം അഥാഹൂയ വാഗ്മീ വചനം അ വീത്
14 അജാതശേ ാ ഭ ം േത ശൃണു േമ ാതൃഭിഃ സഹ
ത്വത് സാദാൻ മഹീപാല േശാേകാ നാസ്മാൻ ബാധേത
15 രേമ ചാഹം ത്വയാ പു പുേരവ ഗജസാഹ്വേയ
നാേഥനാനുഗേതാ വിദ്വാൻ ിേയഷു പരിവർതിനാ
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16 ാപ്തം പു ഫലം ത്വത്തഃ ീതിർ േമ വിപുലാ ത്വയി
ന േമ മന ർ മഹാബാേഹാ ഗമ്യതാം പു മാചിരം
17 ഭവന്തം േചഹ സേ ക്ഷ്യ തേപാ േമ പരിഹീയേത
തേപാ യുക്തം ശരീരം ച ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ ധാരിതം പുനഃ
18 മാതരൗ േത തൈഥേവേമ ശീർണപർണകൃതാശേന
മമ തുല്യ േത പു നചിരം വർതയിഷ്യതഃ
19 ദുേര്യാധന ഭൃതേയാ ദൃഷ്ടാ േലാകാന്തരം ഗതാഃ
വ്യാസസ്യ തപേസാ വീര്യാദ് ഭവതശ് ച സമാഗമാത്
20 േയാജനം ചിരം വൃത്തം ജീവിതസ്യ ച േമ ഽനഘ
ഉ ം തപഃ സമാസ്ഥാേസ്യ ത്വം അനുജ്ഞാതും അർഹസി
21 ത്വയ്യ് അദ്യ പിണ്ഡഃ കീർതിശ് ച കുലം േചദം തിഷ്ഠിതം
േശ്വാ വാദ്യ വാ മഹാബാേഹാ ഗമ്യതാം പു മാചിരം
22 രാജനീതിഃ സുബഹുശഃ താ േത ഭരതർഷഭ
സേന്ദഷ്ടവ്യം ന പശ്യാമി കൃതം ഏതാവതാ വിേഭാ
23 ഇത്യ് ഉക്തവചനം താത നൃേപാ രാജാനം അ വീത്
ന മാം അർഹസി ധർമജ്ഞ പരിത്യ ം അനാഗസം
24 കാമം ഗച്ഛ േമ സർേവ ാതേരാ ഽനുചരാസ് തഥാ
ഭവന്തം അഹം അന്വിേഷ്യ മാതരൗ ച യത േത
25 തം ഉവാചാഥ ഗാന്ധാരീ ൈമവം പു ശൃണുഷ്വ േമ
ത്വയ്യ് അധീനം കുരു കുലം പിണ്ഡശ് ച ശ്വശുരസ്യ േമ
26 ഗമ്യതാം പു പര്യാപ്തം ഏതാവത് പൂജിതാ വയം
രാജാ യദ് ആഹ തത് കാര്യം ത്വയാ പു പിതുർ വചഃ
27 ഇത്യ് ഉക്തഃ സാ തു ഗാന്ധാര്യാ കുന്തീം ഇദം ഉവാച ഹ
േസ്നഹബാഷ്പാകുേല േനേ മൃജ്യ രുദതീം വചഃ
28 വിസർജയതി മാം രാജാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
ഭവത്യാം ബദ്ധചിത്തസ് തു കഥം യാസ്യാമി ദുഃഖിതഃ
29 ന േചാത്സേഹ തേപാവിഘ്നം കർതും േത ധർമചാരിണി
തപേസാ ഹി പരം നാസ്തി തപസാ വിന്ദേത മഹത്
30 മമാപി ന തഥാ രാജ്ഞി രാേജ്യ ബുദ്ധിർ യഥാ പുരാ
തപസ്യ് ഏവാനുരക്തം േമ മനഃ സാർവാത്മനാ തഥാ
31 ശൂേന്യയം ച മഹീ സർവാ ന േമ ീതികരീ ശുേഭ
ബാന്ധവാ നഃ പരിക്ഷീണാ ബലം േനാ ന യഥാ പുരാ
32 പാഞ്ചാലാഃ സുഭൃശം ക്ഷീണാഃ കന്യാ മാ ാവേശഷിതാഃ
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ന േതഷാം കുര കർതാരം കം ചിത് പശ്യാമ്യ് അഹം ശുേഭ
33 സർേവ ഹി ഭസ്മസാൻ നീതാ േ ാേണൈനേകന സംയുേഗ
അവേശഷാസ് തു നിഹതാ േ ാണപുേ ണ ൈവ നിശി
34 േചദയശ് ൈചവ മത്സ്യാശ് ച ദൃഷ്ട പൂർവാസ് തൈഥവ നഃ
േകവലം വൃഷ്ണിച ം തു വാസുേദവ പരി ഹാത്
യം ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥാതും ഇച്ഛാമി ധർമാർഥം നാന്യേഹതുകം
35 ശിേവന പശ്യ നഃ സർവാൻ ദുർലഭം ദർശനം തവ
ഭവിഷ്യത്യ് അംബ രാജാ ഹി തീ ം ആരപ്സ്യേത തപഃ
36 ഏതച് ത്വാ മഹാബാഹുഃ സഹേദേവാ യുധാം പതിഃ
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം ബാഷ്പവ്യാകുലേലാചനഃ
37 േനാത്സേഹ ഽഹം പരിത്യ ം മാതരം പാർഥിവർഷഭ

തിയാതു ഭവാൻ ക്ഷി ം തപസ് തപ്സ്യാമ്യ് അഹം വേന
38 ഇൈഹവ േശാഷയിഷ്യാമി തപസാഹം കേലവരം
പാദശു ഷേണ യുേക്താ രാേജ്ഞാ മാേ ാസ് തഥാനേയാഃ
39 തം ഉവാച തഥാ കുന്തീ പരിഷ്വജ്യ മഹാഭുജം
ഗമ്യതാം പു ൈമവ ത്വം േവാചഃ കുരു വേചാ മമ
40 ആഗമാ വഃ ശിവാഃ സ സ്വസ്ഥാ ഭവത പു കാഃ
ഉപേരാേധാ ഭേവദ് ഏവം അസ്മാകം തപസഃ കൃേത
41 ത്വത് േസ്നഹാ പാശബദ്ധാ ച ഹീേയയം തപസഃ പരാത്
തസ്മാത് പു ക ഗച്ഛ ത്വം ശിഷ്ടം അൽപം ഹി നഃ േഭാ
42 ഏവം സംസ്തംഭിതം വാൈക്യഃ കുന്ത്യാ ബഹുവിൈധർ മനഃ
സഹേദവസ്യ രാേജ രാജ്ഞശ് ൈചവ വിേശഷതഃ
43 േത മാ ാ സമനുജ്ഞാതാ രാജ്ഞാ ച കുരു പുംഗവാഃ
അഭിവാദ്യ കുരുേ ഷ്ഠം ആമ യിതും ആരഭൻ
44 രാജൻ തിഗമിഷ്യാമഃ ശിേവന തിനന്ദിതാഃ
അനുജ്ഞാതാസ് ത്വയാ രാജൻ ഗമിഷ്യാേമാ വികൽമഷാഃ
45 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജർഷിർ ധർമരാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
അനുജേജ്ഞ ജയാശീർഭിർ അഭിനന്ദ്യാ യുധിഷ്ഠിരം
46 ഭീമം ച ബലിനാം േ ഷ്ഠം സാന്ത്വയാം ആസ പാർഥിവഃ
സ ചാസ്യ സമ്യങ് േമധാവീ ത്യപദ്യത വീര്യവാൻ
47 അർജുനം ച സമാ ിഷ്യ യമൗ ച പുരുഷർഷഭൗ
അനുജേജ്ഞ സ കൗരവ്യഃ പരിഷ്വജ്യാഭിനന്ദ്യ ച
48 ഗാന്ധാര്യാ ചാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കൃതപാദാഭിവന്ദനാഃ
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ജനന്യാ സമുപാ ാതാഃ പരിഷ്വക്തശ് ച േത നൃപം
ച ഃ ദക്ഷിണം സർേവ വത്സാ ഇവ നിവാരേണ
49 പുനഃ പുനർ നിരീക്ഷന്തഃ ജ സ് േത ദക്ഷിണം
തൈഥവ ൗപദീ സാധ്വീ സർവാഃ കൗരവ േയാഷിതഃ
50 ന്യായതഃ ശ്വശുേര വൃത്തിം യുജ്യ യയുസ് തതഃ
ശ്വ ഭ്യാം സാമനുജ്ഞാതാഃ പരിഷ്വജ്യാഭിനന്ദിതാഃ
സന്ദിഷ്ടാശ് േചതികർതവ്യം യയുർ ഭർതൃഭിഃ സഹ
51 തഥ ജേജ്ഞ നിനദഃ സൂതാനാം യുജ്യതാം ഇതി
ഉ ാണാം േ ാശതാം ൈചവ ഹയാനാം േഹഷതാം അപി
52 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ സദാരഃ സഹൈസനികഃ
നഗരം ഹാസ്തിനപുരം പുനർ ആയാത് സബാന്ധവഃ
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അധ്യായം 45

1 [ൈവ]
ദ്വിവർേഷാപനിവൃേത്തഷു പാണ്ഡേവഷു യദൃച്ഛയാ
േദവർഷിർ നാരേദാ രാജന്ന് ആജഗാമ യുധിഷ്ഠിരം
2 തം അഭ്യർച്യ മഹാബാഹുഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആസീനം പരിവിശ്വസ്തം േ ാവാച വദതാം വരഃ
3 ചിരസ്യ ഖലു പശ്യാമി ഭഗവന്തം ഉപസ്ഥിതം
കച് ചിത് േത കുശലം വി ശുഭം വാ ത പസ്ഥിതം
4 േക േദശാഃ പരിദൃഷ്ടാസ് േത കിം ച കാര്യം കേരാമി േത
തദ് ഹി ദ്വിജമുഖ്യ ത്വം അസ്മാകം ച ിേയാ ഽതിഥിഃ
5 [നാരദ]
ചിരദൃേഷ്ടാ ഽസി േമ രാജന്ന് ആഗേതാ ഽസ്മി തേപാവനാത്
പരിദൃഷ്ടാനി തീർഥാനി ഗംഗാ ൈചവ മയാ നൃപ
6 [യ്]
വദന്തി പുരുഷാ േമ ഽദ്യ ഗംഗാതീരനിവാസിനഃ
ധൃതരാ ം മഹാത്മാനം ആസ്ഥിതം പരമം തപഃ
7 അപി ദൃഷ്ടസ് ത്വയാ ത കുശലീ സ കുരൂദ്വഹഃ
ഗാന്ധാരീ ച പൃഥാ ൈചവ സൂതപു ശ് ച സഞ്ജയഃ
8 കഥം ച വർതേത ചാദ്യ പിതാ മമ സ പാർഥിവഃ
േ ാതും ഇച്ഛാമി ഭഗവൻ യദി ദൃഷ്ടസ് ത്വയാ നൃപഃ
9 [നാരദ]
സ്ഥിരീ ഭൂയ മഹാരാജ ശൃണു സർവം യഥാതഥം
യഥാ തം ച ദൃഷ്ടം ച മയാ തസ്മിംസ് തേപാവേന
10 വനവാസ നിവൃേത്തഷു ഭവ കുരുനന്ദന
കുരുേക്ഷ ാത് പിതാ തുഭ്യം ഗംഗാദ്വാരം യയൗ നൃപ
11 ഗാന്ധാര്യാ സഹിേതാ ധീമാൻ വധ്വാ കുന്ത്യാ സമന്വിതഃ
സഞ്ജേയന ച സൂേതന സാഗ്നിേഹാ ഃ സയാജകഃ
12 ആതേസ്ഥ സ തപസ് തീ ം പിതാ തവ തേപാധനഃ
വീടാം മുേഖ സമാധായ വായുഭേക്ഷാ ഽഭവൻ മുനിഃ
13 വേന സ മുനിഭിഃ സർൈവഃ പൂജ്യമാേനാ മഹാതപാഃ
ത്വഗ് അസ്ഥി മാ േശഷഃ സ ഷൺ മാസാൻ അഭവൻ നൃപഃ
14 ഗാന്ധാരീ തു ജലാഹാരാ കുന്തീ മാേസാപവാസിനീ
സഞ്ജയഃ ഷഷ്ഠ ഭേക്തന വർതയാം ആസ ഭാരത
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15 അഗ്നീംസ് തു യാജകാസ് ത ജുഹുവുർ വിധിവത് േഭാ
ദൃശ്യേതാ ഽദൃശ്യതശ് ൈചവ വേന തസ്മിൻ നൃപസ്യ ഹ
16 അനിേകേതാ ഽഥ രാജാ സ ബഭൂവ വനേഗാചരഃ
േത ചാപി സഹിേത േദവ്യൗ സഞ്ജയശ് ച തം അന്വയുഃ
17 സഞ്ജേയാ നൃപേതർ േനതാ സേമഷു വിഷേമഷു ച
ഗാന്ധാര്യാസ് തു പൃഥാ രാജംശ് ച ർ ആസീദ് അനിന്ദിതാ
18 തതഃ കദാ ചിദ് ഗംഗായാഃ കേച്ഛ സ നൃപസത്തമഃ
ഗംഗായാം ആ േതാ ധീമാൻ ആ മാഭിമുേഖാ ഽഭവത്
19 അഥ വായുഃ സമുദ്ഭൂേതാ ദാവാഗ്നിർ അഭവൻ മഹാൻ
ദദാഹ തദ് വനം സർവം പരിഗൃഹ്യ സമന്തതഃ
20 ദഹ്യ മൃഗയൂേഥഷു ദ്വിജിേഹ്വഷു സമന്തതഃ
വരാഹാണാം ച യൂേഥഷു സം യ ജലാശയാൻ
21 സമാവിേദ്ധ വേന തസ്മിൻ ാേപ്ത വ്യസന ഉത്തേമ
നിരാഹാരതയാ രാജാ മന്ദ ാണവിേചഷ്ടിതഃ
അസമർേഥാ ഽപസരേണ സുകൃശൗ മാതരൗ ച േത
22 തതഃ സ നൃപതിർ ദൃഷ്ട്വാ വഹ്നിം ആയാന്തം അന്തികാത്
ഇദം ആഹ തതഃ സൂതം സഞ്ജയം പൃഥിവീപേത
23 ഗച്ഛ സഞ്ജയ യ ാഗ്നിർ ന ത്വാം ദഹതി കർഹി ചിത്
വയം അ ാഗ്നിനാ യുക്താ ഗമിഷ്യാമഃ പരാം ഗതിം
24 തം ഉവാച കിേലാദ്വിഗ്നഃ സഞ്ജേയാ വദതാം വരഃ
രാജൻ മൃത ർ അനിേഷ്ടാ ഽയം ഭവിതാ േത വൃഥാഗ്നിനാ
25 ന േചാപായം പശ്യാമി േമാക്ഷേണ ജാതേവദസഃ
യദ് അ ാനന്തരം കാര്യം തദ് ഭവാൻ വ ം അർഹതി
26 ഇത്യ് ഉക്തഃ സഞ്ജേയേനദം പുനർ ആഹ സ പാർഥിവഃ
ൈനഷ മൃത ർ അനിേഷ്ടാ േനാ നിഃസൃതാനാം ഗൃഹാത് സ്വയം
27 ജലം അഗ്നിസ് തഥാ വായുർ അഥ വാപി വികർശനം
താപസാനാം ശസ്യേന്ത ഗച്ചഃ സഞ്ജയ മാചിരം
28 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജയം രാജാ സമാധായ മനസ് തദാ

ാങ്മുഖഃ സഹ ഗാന്ധാര്യാ കുന്ത്യാ േചാപാവിശത് തദാ
29 സഞ്ജയസ് തം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ദക്ഷിണം അഥാകേരാത്
ഉവാച ൈചനം േമധാവീ യുങ്ക്ഷ്വാത്മാനം ഇതി േഭാ
30 ഋഷിപുേ ാ മനീഷീ സ രാജാ ചേ ഽസ്യ തദ് വചഃ
സംനിരുേധ്യ ിയ ാമം ആസീത് കാേഷ്ഠാപമസ് തദാ
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31 ഗാന്ധാരീ ച മഹാഭാഗാ ജനനീ ച പൃഥാ തവ
ദാവാഗ്നിനാ സമായുേക്ത സ ച രാജാ പിതാ തവ
32 സഞ്ജയസ് തു മഹാമാ സ് തസ്മാദ് ദാവാദ് അമുച്യത
ഗംഗാകൂേല മയാ ദൃഷ്ടസ് താപൈസഃ പരിവാരിതഃ
33 സ താൻ ആമ ്യ േതജസ്വീ നിേവൈദ്യതച് ച സർവശഃ

യയൗ സഞ്ജയഃ സൂേതാ ഹിമവന്തം മഹീധരം
34 ഏവം സ നിധനം ാപ്തഃ കുരുരാേജാ മഹാമനാഃ
ഗാന്ധാരീ ച പൃഥാ ൈചവ ജനന്യൗ േത നരാധിപ
35 യദൃച്ഛയാനു ജതാ മയാ രാജ്ഞഃ കേലവരം
തേയാശ് ച േദേവ്യാർ ഉഭേയാർ ദൃഷ്ടാനി ഭരതർഷഭ
36 തതസ് തേപാവേന തസ്മിൻ സമാജ സ് തേപാധനാഃ

ത്വാ രാജ്ഞസ് തഥാ നിഷ്ഠാം ന ത്വ് അേശാചൻ ഗതിം ച േത
37 ത ാ ൗഷം അഹം സർവം ഏതത് പുരുഷസത്തമ
യഥാ ച നൃപതിർ ദഗ്േധാ േദവ്യൗ േത േചതി പാണ്ഡവ
38 ന േശാചിതവ്യം രാേജ സ്വന്തഃ സ പൃഥിവീപതിഃ

ാപ്തവാൻ അഗ്നിസംേയാഗം ഗാന്ധാരീ ജനനീ ച േത
39 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ തു സർേവഷാം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
നിര്യാണം ധൃതരാ സ്യ േശാകഃ സമഭവൻ മഹാൻ
40 അന്തഃപുരാണാം ച തദാ മഹാൻ ആർതസ്വേരാ ഽഭവത്
പൗരാണാം ച മഹാരാജ ത്വാ രാജ്ഞസ് തദാ ഗതിം
41 അേഹാ ധിഗ് ഇതി രാജാ തു വി ശ്യ ഭൃശദുഃഖിതഃ
ഊർധ്വബാഹുഃ സ്മരൻ മാതുഃ രുേരാദ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനപുേരാഗശ് ച ാതരഃ സർവ ഏവ േത
42 അന്തഃപുേരഷു ച തദാ സുമഹാൻ രുദിതസ്വനഃ

ാദുരാസീൻ മഹാരാജ പൃഥാം ത്വാ തഥാഗതാം
43 തം ച വൃദ്ധാം തഥാ ദഗ്ധം ഹതപു ം നരാധിപം
അന്വേശാചന്ത േത സർേവ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം
44 തസ്മിന്ന് ഉപരേത ശേബ്ദ മുഹൂർതാദ് ഇവ ഭാരത
നിഗൃഹ്യ ബാഷ്പം ൈധേര്യണ ധർമരാേജാ ഽ വീദ് ഇദം
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അധ്യായം 46

1 [യ്]
തഥാ മഹാത്മനസ് തസ്യ തപസ്യ് ഉേ ച വർതതഃ
അനാഥേസ്യവ നിധനം തിഷ്ഠത്സ്വ് അസ്മാസു ബ ഷു
2 ദുർവിേജ്ഞയാ ഹി ഗതയഃ പുരുഷാണാം മതാ മമ
യ ൈവചി വീേര്യാ ഽസൗ ദഗ്ധ ഏവം ദവാഗ്നിനാ
3 യസ്യ പു ശതം ീമദ് അഭവദ് ബാഹുശാലിനഃ
നാഗായുത ബേലാ രാജാ സ ദഗ്േധാ ഹി ദവാഗ്നിനാ
4 യം പുരാ പര്യവീജന്ത താലവൃൈന്തർ വര ിയഃ
തം ഗൃ ാഃ പര്യവീജന്ത ദാവാഗ്നിപരികാലിതം
5 സൂതമാഗധ സംൈഘശ് ച ശയാേനാ യഃ േബാധ്യേത
ധരണ്യാം സ നൃപഃ േശേത പാപസ്യ മമ കർമഭിഃ
6 ന തു േശാചാമി ഗാന്ധാരീം ഹതപു ാം യശസ്വിനീം
പതിേലാകം അനു ാപ്താം തഥാ ഭർതൃ േത സ്ഥിതാം
7 പൃഥാം ഏവ തു േശാചാമി യാ പുൈ ശ്വര്യം ഋദ്ധിമത്
ഉ ജ്യ സുമഹദ് ദീപ്തം വനവാസം അേരാചയത്
8 ധിഗ് രാജ്യം ഇദം അസ്മാകം ധിഗ് ബലം ധിക് പരാ മം
ക്ഷ ധർമച ധിഗ് യസ്മാൻ മൃതാ ജീവാമേഹ വയം
9 സുസൂക്ഷ്മാ കില കാലസ്യ ഗതിർ ദ്വിജ വേരാത്തമ
യത് സമു ജ്യ രാജ്യം സാ വനവാസം അേരാചയത്
10 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ജനനീ ഭീമസ്യ വിജയസ്യ ച
അനാഥവത് കഥം ദഗ്ധാ ഇതി മുഹ്യാമി ചിന്തയൻ
11 വൃഥാ സേന്താഷിേതാ വഹ്നിഃ ഖാണ്ഡേവ സവ്യസാചിനാ
ഉപകാരം അജാനൻ സ കൃതഘ്ന ഇതി േമ മതിഃ
12 യ ാദഹത് സ ഭഗവാൻ മാതരം സവ്യസാചിനഃ
കൃത്വാ േയാ ാഹ്മണച് ഛദ്മ ഭിക്ഷാർഥീ സമുപാഗതഃ
ധിഗ് അഗ്നിം ധിക് ച പാർഥസ്യ വി താം സത്യസന്ധതാം
13 ഇദം കഷ്ടതരം ചാന്യദ് ഭഗവൻ തിഭാതി േമ
വൃഥാഗ്നിനാ സമാേയാേഗാ യദ് അഭൂത് പൃഥിവീപേതഃ
14 തഥാ തപസ്വിനസ് തസ്യ രാജർേഷഃ കൗരവസ്യ ഹ
കഥം ഏവംവിേധാ മൃത ഃ ശാസ്യ പൃഥിവീം ഇമാം
15 തിഷ്ഠ മ പൂേതഷു തസ്യാഗ്നിഷു മഹാവേന
വൃഥാഗ്നിനാ സമായുേക്താ നിഷ്ഠാം ാപ്തഃ പിതാ മമ
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16 മേന്യ പൃഥാ േവപമാനാ കൃഷാ ധമനി സന്തതാ
ഹാ താത ധർമരാേജതി സമാ ന്ദൻ മഹാഭേയ
17 ഭീമ പര്യാ ഹി ഭയാദ് ഇതി ൈചവാഭിവാശതീ
സമന്തതഃ പരിക്ഷിപ്താ മാതാ േമ ഽഭൂദ് ദവാഗ്നിനാ
18 സഹേദവഃ ിയസ് തസ്യാഃ പുേ േഭ്യാ ഽധിക ഏവ തു
ന ൈചനാം േമാക്ഷയാം ആസ വീേരാ മാ വതീസുതഃ
19 തച് ത്വാ രുരുദുഃ സർേവ സമാലിംഗ്യ പര രം
പാണ്ഡവാഃ പഞ്ച ദുഃഖാർതാ ഭൂതാനീവ യുഗക്ഷേയ
20 േതഷാം തു പുരുേഷ ാണാം രുദതാം രുധിത സ്വനഃ

ാസാദാേഭാഗ സംരുേദ്ധാ അന്വരൗത്സീത് സ േരാദസീ
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അധ്യായം 47

1 [നാരദ]
നാസൗ വൃഥാഗ്നിനാ ദഗ്േധാ യഥാ ത തം മയാ
ൈവചി വീേര്യാ നൃപതിസ് തത് േത വക്ഷ്യാമി ഭാരത
2 വനം വിശതാ േതന വായുഭേക്ഷണ ധീമതാ
അഗ്നയഃ കാരയിേത്വഷ്ടിം ഉ ഷ്ടാ ഇതി നഃ തം
3 യാജകാസ് തു തതസ് തസ്യ താൻ അഗ്നീൻ നിർജേന വേന
സമു ജ്യ യഥാകാമം ജ ർ ഭരതസത്തമ
4 സ വിവൃദ്ധസ് തദാ വഹ്നിർ വേന തസ്മിന്ന് അഭൂത് കില
േതന തദ് വനം ആദീപ്തം ഇതി േമ താപസാ വൻ
5 സ രാജാ ജാഹ്നവീ കേച്ഛ യഥാ േത കഥിതം മയാ
േതനാംഗിനാ സമായുക്തഃ േസ്വൈനവ ഭരതർഷഭ
6 ഏവം ആേവദയാം ആസുർ മുനയസ് േത മമാനഘ
േയ േത ഭാഗീരഥീ തീേര മയാ ദൃഷ്ടാ യുധിഷ്ഠിര
7 ഏവം േസ്വനാഗ്നിനാ രാജാ സമായുേക്താ മഹീപേത
മാ േശാചിഥാസ് ത്വം നൃപതിം ഗതഃ സ പരമാം ഗതിം
8 ഗുരുശു ഷയാ ൈചവ ജനനീ തവ പാണ്ഡവ

ാപ്താ സുമഹതീം സിദ്ധിം ഇതി േമ നാ സംശയഃ
9 കർതും അർഹസി കൗരവ്യ േതഷാം ത്വം ഉദക ിയാം

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവർ ഏതദ് അ വിധീയതാം
10 [ൈവ]
തഥാ സ പൃഥിവീപാലഃ പാണ്ഡവാനാം ധുരന്ധരഃ
നിര്യയൗ സഹ േസാദൈര്യഃ സദാേരാ ഭരതർഷഭ
11 പൗരജാന പദാശ് ൈചവ രാജഭക്തിപുര താഃ
ഗംഗാം ജ ർ അഭിേതാ വാസൈസേകന സംവൃതാഃ
12 തേതാ ഽവഗാഹ്യ സലിലം സർേവ േത കുരുപുംഗവാഃ
യുയു ം അ തഃ കൃത്വാ ദദുസ് േതായം മഹാത്മേന
13 ഗാന്ധാര്യാശ് ച പൃഥായാശ് ച വിധിവൻ നാമേഗാ തഃ
ശൗചം നിവർതയന്തസ് േത തേ ാഷുർ നഗരാദ് ബഹിഃ
14 േ ഷയാം ആസ സ നരാൻ വിധിജ്ഞാനാപ്ത കാരിണഃ
ഗംഗാ ദ്വാരം കുരുേ േഷ്ഠാ യ ദഗ്േധാ ഽഭവൻ നൃപഃ
15 തൈ വ േതഷാം കുല്യാനി ഗംഗാ ദ്വാേര ഽന്വശാത് തദാ
കർതവ്യാനീതി പുരുഷാൻ ദത്തേദയാൻ മഹീപതിഃ
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16 ദ്വാദേശ ഽഹനി േതഭ്യഃ സ കൃതശൗേചാ നരാധിപഃ
ദദൗ ാദ്ധാനി വിധിവദ് ദക്ഷിണാവന്തി പാണ്ഡവഃ
17 ധൃതരാ ം സമുദ്ദിശ്യ ദദൗ സ പൃഥിവീപതിഃ
സുവർണം രജതം ഗാശ് ച ശയ്യാശ് ച സുമഹാധനാഃ
18 ഗാന്ധാര്യാശ് ൈചവ േതജസ്വീ പൃഥായാശ് ച പൃഥക് പൃഥക്
സങ്കീർത്യ നാമനീ രാജാ ദദൗ ദാനം അനുത്തമം
19 േയാ യദ് ഇച്ഛതി യാവച് ച താവത് സ ലഭേത ദ്വിജഃ
ശയനം േഭാജനം യാനം മണിരത്നം അേഥാ ധനം
20 യാനം ആച്ഛാദനം േഭാഗാൻ ദാസീശ് ച പരിചാരികാഃ
ദദൗ രാജാ സമുദ്ദിശ്യ തേയാർ മാേ ാർ മഹീപതിഃ
21 തതഃ സ പൃഥിവീപാേലാ ദത്ത്വാ ാദ്ധാന്യ് അേനകശഃ

വിേവശ പുനർ ധീമാൻ നഗരം വാരണാഹ്വയം
22 േത ചാപി രാജവചനാത് പുരുഷാ േയ ഗതാഭവൻ
സങ്കൽപ്യ േതഷാം കുല്യാനി പുനഃ ത്യാഗമംസ് തതഃ
23 മാൈല്യർ ഗൈന്ധശ് ച വിവിൈധഃ പൂജയിത്വാ യഥാവിധി
കുല്യാനി േതഷാം സംേയാജ്യ തദാചഖ ർ മഹീപേതഃ
24 സമാശ്വാസ്യ ച രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
നാരേദാ ഽപ്യ് അഗമദ് രാജൻ പരമർഷിർ യേഥപ്സിതം
25 ഏവം വർഷാണ്യ് അതീതാനി ധൃതരാ സ്യ ധീമതഃ
വനവാേസ തദാ ീണി നഗേര ദശ പഞ്ച ച
26 ഹതപു സ്യ സം ാേമ ദാനാനി ദദതഃ സദാ
ജ്ഞാതിസംബന്ധിമി ാണാം ാതൄണാം സ്വജനസ്യ ച
27 യുധിഷ്ഠിരസ് തു നൃപതിർ നാതി ീത മനാസ് തദാ
ധാരയാം ആസ തദ് രാജ്യം നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവഃ
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