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17 മഹാ സ്ഥാനികപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
ഏവം വൃഷ്ണ്യന്ധകകുേല ത്വാ മൗസലം ആഹവം
പാണ്ഡവാഃ കിം അകുർവന്ത തഥാ കൃേഷ്ണ ദിവം ഗേത
2 [ൈവ]

ൈത്വവ കൗരേവാ രാജാ വൃഷ്ണീനാം കദനം മഹത്
സ്ഥാേന മതിം ആധായ വാക്യം അർജുനം അ വീത്

3 കാലഃ പചതി ഭൂതാനി സർവാണ്യ് ഏവ മഹാമേത
കർമ ന്യാസം അഹം മേന്യ ത്വം അപി ം അർഹസി
4 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു കൗേന്തയഃ കാലഃ കാല ഇതി വൻ
അന്വപദ്യത തദ് വാക്യം ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ വീര്യവാൻ
5 അർജുനസ്യ മതം ജ്ഞാത്വാ ഭീമേസേനാ യമൗ തഥാ
അന്വപദ്യന്ത തദ് വാക്യം യദ് ഉക്തം സവ്യസാചിനാ
6 തേതാ യുയു ം ആനായ്യ ജൻ ധർമകാമ്യയാ
രാജ്യം പരിദദൗ സർവം ൈവശ്യ പുേ യുധിഷ്ഠിരഃ
7 അഭിഷിച്യ സ്വരാേജ്യ തു തം രാജാനം പരിക്ഷിതം
ദുഃഖാർതശ് ചാ വീദ് രാജാ സുഭ ാം പാണ്ഡവാ ജഃ
8 ഏഷ പു സ്യ േത പു ഃ കുരുരാേജാ ഭവിഷ്യതി
യദൂനാം പരിേശഷശ് ച വേ ാ രാജാ കൃതശ് ച ഹ
9 പരിക്ഷിദ് ധാസ്തിന പുേര ശ േസ്ഥ തു യാദവഃ
വേ ാ രാജാ ത്വയാ രേക്ഷ്യാ മാ ചാധർേമ മനഃ കൃഥാഃ
10 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ധർമരാജഃ സ വാസുേദവസ്യ ധീമതഃ
മാതുലസ്യ ച വൃദ്ധസ്യ രാമാദീനാം തൈഥവ ച
11 മാതൃഭിഃ സഹധർമാത്മാ കൃേത്വാദകം അത ിതഃ

ാദ്ധാന്യ് ഉദ്ദിശ്യ സർേവഷാം ചകാര വിധിവത് തദാ
12 ദദൗ രത്നാനി വാസാംസി ാമാൻ അശ്വാൻ രഥാൻ അപി

ിയശ് ച ദ്വിജമുേഖ്യേഭ്യാ ഗവാം ശതസഹ ശഃ
13 കൃപം അഭ്യർച്യ ച ഗുരും അർഥമാനപുര തം
ശിഷ്യം പരിക്ഷിതം തൈസ്മ ദദൗ ഭരതസത്തമഃ
14 തതസ് തു കൃതീഃ സർവാഃ സമാനായ്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
സർവം ആചഷ്ട രാജർഷിശ് ചികീർഷതം അഥാത്മനഃ
15 േത ൈത്വവ വചസ് തസ്യ പൗരജാനപദാ ജനാഃ
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ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നമനേസാ നാഭ്യനന്ദന്ത തദ് വചഃ
16 ൈനവം കർതവ്യം ഇതി േത തേദാചുസ് േത നരാധിപം
ന ച രാജാ തഥാകാർഷീത് കാലപര്യായ ധർമവിത്
17 തേതാ ഽനുമാന്യ ധർമാത്മാ പൗരജാനപദം ജനം
ഗമനായ മതിം ചേ ാതരശ് ചാസ്യ േത തദാ
18 തതഃ സ രാജാ കൗരേവ്യാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉ ജ്യാഭരണാന്യ് അംഗാജ് ജഗൃേഹ വൽകലാന്യ് ഉത
19 ഭീമാർജുനൗ യമൗ ൈചവ ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
തൈഥവ സർേവ ജഗൃഹുർ വൽകലാനി ജനാധിപ
20 വിധിവത് കാരയിേത്വഷ്ടിം ൈനഷ്ഠികീം ഭരതർഷഭ
സമു ജ്യാ സർേവ ഽഗ്നീൻ ത ർ നരപുംഗവാഃ
21 തതഃ രുരുദുഃ സർവാഃ ിേയാ ദൃഷ്ട്വാ നരർഷഭാൻ

സ്ഥിതാൻ ൗപദീ ഷഷ്ഠാൻ പുരാ ദ തജിതാൻ യഥാ
22 ഹർേഷാ ഽഭവച് ച സർേവഷാം ാതൄണാം ഗമനം തി
യുധിഷ്ഠിര മതം ജ്ഞാത്വാ വൃഷ്ണിക്ഷയം അേവഷ്ക്യ ച
23 ാതരഃ പഞ്ച കൃഷ്ണാ ച ഷഷ്ഠീ ശ്വാ ൈചവ സപ്തമഃ
ആത്മനാ സപ്തേമാ രാജാ നിര്യയൗ ഗജസാഹ്വയാത്
പൗൈരർ അനുഗേതാ ദൂരം സർൈവർ അന്തഃപുൈരസ് തഥാ
24 ന ൈചനം അശകത് കശ്ച് ചിൻ നിവർതേസ്വതി ഭാഷിതും
ന്യവർതന്ത തതഃ സർേവ നരാ നഗരവാസിനഃ
25 കൃപ ബ്ഭൃതയശ് ൈചവ യുയു ം പര്യവാരയൻ
വിേവശ ഗംഗാം കൗരവ്യ ഉലൂപീ ഭുജഗാത്മജാ
26 ചി ാംഗദാ യയൗ ചാപി മണിപൂര പുരം തി
ശിഷ്ടാഃ പരിക്ഷിതം ത്വ് അന്യാ മാതരഃ പര്യവാരയൻ
27 പാണ്ഡവാശ് ച മഹാത്മാേനാ ൗപദീ ച യശസ്വിനീ
കൃേപാപവാസാഃ കൗരവ്യ യയുഃ ാങ്മുഖാസ് തതഃ
28 േയാഗയുക്താ മഹാത്മാനസ് ത്യാഗധർമം ഉേപയുഷഃ
അഭിജ ർ ബഹൂൻ േദശാൻ സരിതഃ സാഗരാംസ് തഥാ
29 യുധിഷ്ഠിേരാ യയാവ് അേ ഭീമസ് തു തദനന്തരം
അർജുനസ് തസ്യ ചാന്വ് ഏവ യമൗ ൈചവ യഥാ മം
30 പൃഷ്ഠതസ് തു വരാേരാഹാ ശ്യാമാ പദ്മദേലക്ഷണാ

ൗപദീ േയാഷിതാം േ ഷ്ഠാ യയൗ ഭരതസത്തമ
31 ശ്വാ ൈചവാനുയയാവ് ഏകഃ പാണ്ഡവാൻ സ്ഥിതാൻ വേന
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േമണ േത യയുർ വീരാ ലൗഹിത്യം സലിലാർണവം
32 ഗാണ്ഡീവം ച ധനുർ ദിവ്യം ന മുേമാച ധനഞ്ജയഃ
രത്നേലാഭാൻ മഹാരാജ തൗ ചാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
33 അഗ്നിം േത ദദൃശുസ് ത സ്ഥിതം ൈശലം ഇവാ തഃ
മാർഗം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം സാക്ഷാത് പുരുഷവി ഹം
34 തേതാ േദവഃ സ സപ്താർചിഃ പാണ്ഡവാൻ ഇദം അ വീത്
േഭാ േഭാ പാ സുതാ വീരാഃ പാവകം മാ വിേബാധത
35 യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ ഭീമേസന പരന്തപ
അർജുനാശ്വസുതൗ വീരൗ നിേബാധത വേചാ മമ
36 അഹം അഗ്നിഃ കുരുേ ഷ്ഠാ മയാ ദഗ്ധം ച ഖാണ്ഡവം
അർജുനസ്യ ഭാേവന തഥാ നാരായണസ്യ ച
37 അയം വഃ ഫൽഗുേനാ ാതാ ഗാണ്ഡീവം പരമായുധം
പരിത്യജ്യ വനം യാതു നാേനനാർേഥാ ഽസ്തി കശ് ചന
38 ച രത്നം തു യത് കൃേഷ്ണ സ്ഥിതം ആസീൻ മഹാത്മനി
ഗതം തച് ചാ പുനർ ഹേസ്ത കാേലൈനഷ്യതി തസ്യ ഹ
39 വരുണാദ് ആഹൃതം പൂർവം മൈയതത് പാർഥ കാരണാത്
ഗാണ്ഡീവം കാർമുകേ ഷ്ഠം വരുണാൈയവ ദീയതാം
40 തതസ് േത ാതരഃ സർേവ ധനഞ്ജയം അേചാദയൻ
സ ജേല ാക്ഷിപത് തത് തു തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
41 തേതാ ഽഗ്നിർ ഭരതേ ഷ്ഠ തൈ വാന്തരധീയത
യയുശ് ച പാണ്ഡവാ വീരാസ് തതസ് േത ദക്ഷിണാമുഖാഃ
42 തതസ് േത തൂത്തേരൈണവ തീേരണ ലവണാംഭസഃ
ജ ർ ഭരതശാർദൂല ദിശം ദക്ഷിണപശ്ചിമം
43 തതഃ പുനഃ സമാവൃത്താഃ പശ്ചിമാം ദിശം ഏവ േത
ദദൃശുർ ദ്വാരകാം ചാപി സാഗേരണ പരി താം
44 ഉദീചീം പുനർ ആവൃത്ത്യ യയുർ ഭരതസത്തമാഃ

ാദക്ഷിണ്യം ചികീർഷന്തഃ പൃഥിവ്യാ േയാഗധർമിണഃ
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അധ്യായം 2

1 [ൈവ]
തതസ് േത നിയതാത്മാന ഉദീചീം ദിശം ആസ്ഥിതാഃ
ദദൃശുർ േയാഗയുക്താശ് ച ഹിമവന്തം മഹാഗിരിം
2 തം ചാപ്യ് അതി മന്തസ് േത ദദൃശുർ വാലുകാർണവം
അൈവക്ഷന്ത മഹാൈശലം േമരും ശിഖരിണാം വരം
3 േതഷാം തു ഗച്ഛതാം ശീ ം സർേവഷാം േയാഗധർമിണാം
യാജ്ഞേസനീ ഷ്ടേയാഗാ നിപപാത മഹീതേല
4 താം തു പതിതാം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ഉവാച ധർമരാജാനം യാജ്ഞേസനീം അേവക്ഷ്യ ഹ
5 നാധർമശ് ചരിതഃ കശ് ചിദ് രാജപു ്യാ പരന്തപ
കാരണം കിം നു തദ് രാജൻ യത് കൃഷ്ണാ പതിതാ ഭുവി
6 [യ്]
പക്ഷപാേതാ മഹാൻ അസ്യാ വിേശേഷണ ധനഞ്ജേയ
തൈസ്യതത് ഫലം അൈദ്യഷാ ഭുങ്ക്േത പുരുഷസത്തമ
7 [ൈവ]
ഏവം ഉക്ത്വാനേവൈക്ഷ്യനാം യയൗ ധർമസുേതാ നൃപഃ
സമാധായ മേനാ ധീമൻ ധർമാത്മാ പുരുഷർഷഭഃ
8 സഹേദവസ് തേതാ ധീമാൻ നിപപാത മഹീതേല
തം ചാപി പതിതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീേമാ രാജാനം അ വീത്
9 േയാ ഽയം അസ്മാസു സർേവഷു ശു ഷുർ അനഹ തഃ
േസാ ഽയം മാ വതീ പു ഃ കസ്മാൻ നിപതിേതാ ഭുവി
10 [യ്]
ആത്മനഃ സദൃശം ാജ്ഞം ൈനേഷാ ഽമന്യത കം ചന
േതന േദാേഷണ പതിതസ് തസ്മാദ് ഏഷ നൃപാത്മജഃ
11 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തു സമു ജ്യ സഹേദവം യയൗ തദാ

ാതൃഭിഃ സഹ കൗേന്തയഃ ശുനാ ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 കൃഷ്ണാം നിപതിതാം ദൃഷ്ട്വാ സഹേദവം ച പാണ്ഡവം
ആർേതാ ബ ിയഃ ശൂേരാ നകുേലാ നിപപാത ഹ
13 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര നകുേല ചാരുദർശേന
പുനർ ഏവ തദാ ഭീേമാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
14 േയാ ഽയം അക്ഷത ധർമാത്മാ ാതാ വചനകാരകഃ
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രൂേപണാ തിേമാ േലാേക നകുലഃ പതിേതാ ഭുവി
15 ഇത്യ് ഉേക്താ ഭീമേസേനന ത വാച യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലം തി ധർമാത്മാ സർവബുദ്ധിമതാം വരഃ
16 രൂേപണ മത്സേമാ നാസ്തി കശ് ചിദ് ഇത്യ് അസ്യ ദർശനം
അധികശ് ചാഹം ഏൈവക ഇത്യ് അസ്യ മനസി സ്ഥിതം
17 നകുലഃ പതിതസ് തസ്മാദ് ആഗച്ഛ ത്വം വൃേകാദര
യസ്യ യദ് വിഹിതം വീര േസാ ഽവശ്യം തദ് ഉപാ േത
18 താംസ് തു പതിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവഃ േശ്വതവാഹനഃ
പപാത േശാകസന്തപ്തസ് തേതാ ഽനു പരവീരഹാ
19 തസ്മിംസ് തു പുരുഷവ്യാേ പതിേത ശ േതജസി

ിയമാേണ ദുരാധർേഷ ഭീേമാ രാജാനം അ വീത്
20 അനൃതം ന സ്മരാമ്യ് അസ്യ ൈസ്വേരഷ്വ് അപി മഹാത്മനഃ
അഥ കസ്യ വികാേരാ ഽയം േയനായം പതിേതാ ഭുവി
21 [യ്]
ഏകാഹ്നാ നിർദേഹയം ൈവ ശ ൻ ഇത്യ് അർജുേനാ ഽ വീത്
ന ച തത് കൃതവാൻ ഏഷ ശൂരമാനീ തേതാ ഽപതത്
22 അവേമേന ധനുർ ാഹാൻ ഏഷ സർവാംശ് ച ഫൽഗുനഃ
യഥാ േചാക്തം തഥാ ൈചവ കർതവ്യം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
23 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ്ഥിേതാ രാജാ ഭീേമാ ഽഥ നിപപാത ഹ
പതിതശ് ചാ വീദ് ഭീേമാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
24 േഭാ േഭാ രാജന്ന് അേവക്ഷസ്വ പതിേതാ ഽഹം ിയസ് തവ
കിംനിമിത്തം ച പതിതം ഹി േമ യദി േവത്ഥ ഹ
25 [യ്]
അതിഭുക്തം ച ഭവതാ ാേണന ച വികത്ഥേസ
അനേവക്ഷ്യ പരം പാർഥ േതനാസി പതിതഃ ക്ഷിതൗ
26 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തം മഹാബാഹുർ ജഗാമാനവേലാകയൻ
ശ്വാ ത്വ് ഏേകാ ഽനുയയൗ യസ് േത ബഹുശഃ കീർതിേതാ മയാ
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അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
തതഃ സംനാദയഞ് ശേ ാ ദിവം ഭൂമിം ച സർവശഃ
രേഥേനാപയയൗ പാർഥം ആേരാേഹത്യ് അ വീച് ച തം
2 സ ാതൄൻ പതിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അ വീച് േഛാകസന്തപ്തഃ സഹ ാക്ഷം ഇദം വചഃ
3 ാതരഃ പതിതാ േമ ഽ ആഗേച്ഛയുർ മയാ സഹ
ന വിനാ ാതൃഭിഃ സ്വർഗം ഇേച്ഛ ഗ ം സുേരശ്വര
4 സുകുമാരീ സുഖാർഹാ ച രാജപു ീ പുരന്ദര
സാസ്മാഭിഃ സഹ ഗേച്ഛത തദ് ഭവാൻ അനുമന്യതാം
5 [ഇ ]

ാതൄൻ ക്ഷ്യസി പു ാംസ് ത്വം അ തസ് ിദിവം ഗതാൻ
കൃഷ്ണയാ സഹിതാൻ സർവാൻ മാ ശുേചാ ഭരതർഷഭ
6 നിക്ഷിപ്യ മാനുഷം േദഹം ഗതാസ് േത ഭരതർഷഭ
അേനന ത്വം ശരീേരണ സ്വർഗം ഗന്താ ന സംശയഃ
7 [യ്]
അഥ ശ്വാ ഭൂതഭാേവ്യശ ഭേക്താ മാം നിത്യം ഏവ ഹ
സ ഗേച്ഛത മയാ സാർധം ആനൃശംസ്യാ ഹി േമ മതിഃ
8 [ഇ ]
അമർത്യത്വം മത് സാമത്വം ച രാജഞ്; ിയം കൃത്സ്നാം മഹതീം ൈചവ കീർ 
തിം
സ ാേപ്താ ഽദ്യ സ്വർഗസുഖാനി ച ത്വം; ത്യജ ശ്വാനം നാ നൃശംസം അസ്തി
9 [യ്]
അനാര്യം ആേര്യണ സഹ േന ; ശക്യം കർതും ദുഷ്കരം ഏതദ് ആര്യ
മാ േമ ിയാ സംഗമനം തയാ ; യസ്യാഃ കൃേത ഭക്ത ജനം ത്യേജയം
10 [ഇ ]
സ്വർേഗ േലാേക ശ്വവതാം നാസ്തി ധിഷ്ണ്യം; ഇഷ്ടാപൂർതം േ ാധവശാ ഹരന്തി
തേതാ വിചാര്യ ിയതാം ധർമരാജ; ത്യജ ശ്വാനം നാ നൃശംസം അസ്തി
11 [യ്]
ഭക്ത ത്യാഗം ാഹുർ അത്യന്തപാപം; തുല്യം േലാേക ഹ്മ വധ്യാ കൃേതന
തസ്മാൻ നാഹം ജാതു കഥം ചനാദ്യ; ത്യക്ഷ്യാമ്യ് ഏനം സ്വസുഖാർഥീ മേഹ
12 [ഇ ]
ശുനാ ദൃഷ്ടം േ ാധവശാ ഹരന്തി; യദ് ദത്തം ഇഷ്ടം വിവൃതം അേഥാ ഹുതം ച
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തസ്മാച് ഛുനസ് ത്യാഗം ഇമം കുരുഷ്വ; ശുനസ് ത്യാഗാത് ാപ്യേസ േദവേലാ 
കം
13 ത്യക്ത്വാ ാതൄൻ ദയിതാം ചാപി കൃഷ്ണാം; ാേപ്താ േലാകഃ കർമണാ േസ്വന
വീര
ശ്വാനം ൈചനം ന ത്യജേസ കഥം നു; ത്യാഗം കൃത്സ്നം ചാസ്ഥിേതാ മുഹ്യേസ
ഽദ്യ
14 [യ്]
ന വിദ്യേത സന്ധിർ അഥാപി വി േഹാ; മൃൈതർ മർൈത്യർ ഇതി േലാേകഷു
നിഷ്ഠാ
ന േത മയാ ജീവയിതും ഹി ശക്യാ; തസ്മാത് ത്യാഗസ് േതഷു കൃേതാ ന ജീവതാം
15 തി ദാനം ശരണാഗതസ്യ; ിയാ വേധാ ാഹ്മണസ്വ് ആപഹാരഃ
മി േ ാഹസ് താനി ചത്വാരി ശ ; ഭക്ത ത്യാഗശ് ൈചവ സേമാ മേതാ േമ
16 [ൈവ]
തദ് ധർമരാജസ്യ വേചാ നിശമ്യ; ധർമസ്വരൂപീ ഭഗവാൻ ഉവാച
യുധിഷ്ഠിരം തി യുേക്താ നേര ം; ൈക്ഷ്ണർ വാൈക്യഃ സംസ്തവ സ യു 
ൈക്തഃ
17 അഭിജാേതാ ഽസി രാേജ പിതുർ വൃേത്തന േമധയാ
അനുേ ാേശന ചാേനന സർവഭൂേതഷു ഭാരത
18 പുരാ ൈദ്വതവേന ചാസി മയാ പു പരീക്ഷിതഃ
പാനീയാർേഥ പരാ ാന്താ യ േത ാതേരാ ഹതാഃ
19 ഭീമാർജുനൗ പരിത്യജ്യ യ ത്വം ാതരാവ് ഉഭൗ
മാേ ാഃ സാമ്യം അഭീപ്സൻ ൈവ നകുലം ജീവം ഇച്ഛസി
20 അയം ശ്വാ ഭക്ത ഇത്യ് ഏവ ത്യേക്താ േദവ രഥസ് ത്വയാ
തസ്മാത് സ്വർേഗ ന േത തുല്യഃ കശ് ചിദ് അസ്തി നരാധിപ
21 അതസ് തവാക്ഷയാ േലാകാഃ സ്വശരീേരണ ഭാരത

ാേപ്താ ഽസി ഭരതേ ഷ്ഠ ദിവ്യാം ഗതിം അനുത്തമാം
22 തേതാ ധർമശ് ച ശ ശ് ച മരുതശ് ചാശ്വിനാവ് അപി
േദവാ േദവർഷയശ് ൈചവ രഥം ആേരാപ്യ പാണ്ഡവം
23 യയുഃ ൈസ്വർ വിമാൈനസ് േത സിദ്ധാഃ കാമവിഹാരിണഃ
സർേവ വിരജസഃ പുണ്യാഃ പുണ്യവാഗ് ബുദ്ധികർമിണഃ
24 സ തം രഥം സമാസ്ഥായ രാജാ കുരുകുേലാദ്വഹഃ
ഊർധ്വം ആച േമ ശീ ം േതജസാവൃത്യ േരാദസീ
25 തേതാ േദവ നികായേസ്ഥാ നാരദഃ സർവേലാകവിത്
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ഉവാേചാൈച്ചസ് തദാ വാക്യം ബൃഹദ് വാദീ ബൃഹത് തപാഃ
26 േയ ഽപി രാജർഷയഃ സർേവ േത ചാപി സമുപസ്ഥിതാഃ
കീർതിം ച്ഛാദ്യ േതഷാം ൈവ കുരുരാേജാ ഽധിതിഷ്ഠതി
27 േലാകാൻ ആവൃത്യ യശസാ േതജസാ വൃത്തസമ്പദാ
സ്വശരീേരണ സ ാപ്തം നാന്യം ശു മ പാണ്ഡവാത്
28 നാരദസ്യ വചഃ ത്വാ രാജാ വചനം അ വീത്
േദവാൻ ആമ ്യ ധർമാത്മാ സ്വപക്ഷാംശ് ൈചവ പാർഥിവാൻ
29 ശുഭം വാ യദി വാ പാപം ാതൄണാം സ്ഥാനം അദ്യ േമ
തദ് ഏവ ാ ം ഇച്ഛാമി േലാകാൻ അന്യാൻ ന കാമേയ
30 രാജ്ഞസ് തു വചനം ത്വാ േദവരാജഃ പുരന്ദരഃ
ആനൃശംസ്യ സമായുക്തം ത വാച യുധിഷ്ഠിരം
31 സ്ഥാേന ഽസ്മിൻ വസ രാേജ കർമഭിർ നിർജിേത ശുൈഭഃ
കിം ത്വം മാനുഷ്യകം േസ്നഹം അദ്യാപി പരികർഷസി
32 സിദ്ധിം ാേപ്താ ഽസി പരമാം യഥാ നാന്യഃ പുമാൻ ക്വ ചിത്
ൈനവ േത ാതരഃ സ്ഥാനം സ ാപ്താഃ കുരുനന്ദന
33 അദ്യാപി മാനുേഷാ ഭാവഃ ശേത ത്വാം നരാധിപ
സ്വർേഗാ ഽയം പശ്യ േദവർഷീൻ സിദ്ധാംശ് ച ിദിവാലയാൻ
34 യുധിഷ്ഠിരസ് തു േദേവ ം ഏവം വാദിനം ഈശ്വരം
പുനർ ഏവാ വീദ് ധീമാൻ ഇദം വചനം അർഥവത്
35 ൈതർ വിനാ േനാത്സേഹ വ ം ഇഹ ൈദത്യ നിബർഹണ
ഗ ം ഇച്ഛാമി ത ാഹം യ േമ ാതേരാ ഗതാഃ
36 യ സാ ബൃഹതീ ശ്യാമാ ബുദ്ധിസത്ത്വഗുണാന്വിതാ

ൗപദീ േയാഷിതാം േ ഷ്ഠാ യ ൈചവ ിയാ മമ
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