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18 സ്വർഗാേരാഹണപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
സ്വർഗം ിവിഷ്ടപം ാപ്യ മമ പൂർവപിതാമഹാഃ
പാണ്ഡവാ ധാർതരാ ാശ് ച കാനി സ്ഥാനാനി േഭജിേര
2 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും സർവവിച് ചാസി േമ മതഃ
മഹർഷിണാഭ്യനുജ്ഞാേതാ വ്യാേസനാദ്ഭുത കർമണാ
3 [ൈവ]
സ്വർഗം ിവിഷ്ടപം ാപ്യ തവ പൂർവപിതാമഹാഃ
യുധിഷ്ഠിര ഭൃതേയാ യദ് അകുർവത തച് ഛൃണു
4 സ്വർഗം ിവിഷ്ടപം ാപ്യ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ദുേര്യാധനം ിയാ ജുഷ്ടം ദദർശാസീനം ആസേന
5 ാജമാനാം ഇവാദിത്യം വീര ലക്ഷ്മ്യാഭിസംവൃതം
േദൈവർ ാജി ഭിഃ സാൈധ്യഃ സഹിതം പുണ്യകർമഭിഃ
6 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ ദൃഷ്ട്വ ദുേര്യാധനം അമർഷിതഃ
സഹസാ സംനിവൃേത്താ ഽഭൂച് ിയം ദൃഷ്ട്വാ സുേയാധേന
7 വന്ന് ഉൈച്ചർ വചസ് താൻ ൈവ നാഹം ദുേര്യാധേനന ൈവ
സഹിതഃ കാമേയ േലാകാംൽ ലുേബ്ധനാദീർഘ ദർശിനാ
8 യത്കൃേത പൃഥിവീ സർവാ സുഹൃേദാ ബാന്ധവാസ് തഥാ
ഹതാസ്മാഭിഃ സഹ്യാജൗ ിൈഷ്ടഃ പൂർവം മഹാവേന
9 ൗപദീ ച സഭാമേധ്യ പാഞ്ചാലീ ധർമചാരിണീ
പരി ിഷ്ടാനവദ്യാംഗീ പത്നീ േനാ ഗുരുസംനിധൗ
10 സ്വസ്തി േദവാ ന േമ കാമഃ സുേയാധനം ഉദീക്ഷിതും
ത ാഹം ഗ ം ഇച്ഛാമി യ േത ാതേരാ മമ
11 ൈമവം ഇത്യ് അ വീത് തം തു നാരദഃ ഹസന്ന് ഇവ
സ്വർേഗ നിവാേസാ രാേജ വിരുദ്ധം ചാപി നശ്യതി
12 യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ ൈമവം േവാചഃ കഥം ചന
ദുേര്യാധനം തി നൃപം ശൃണു േചദം വേചാ മമ
13 ഏഷ ദുേര്യാധേനാ രാജാ പൂജ്യേത ിദൈശഃ സഹ
സദ്ഭിശ് ച രാജ വൈരർ യ ഇേമ സ്വർഗവാസിനഃ
14 വീരേലാകഗതിം ാേപ്താ യുേദ്ധ ഹുത്വാത്മനസ് തനും
യൂയം സ്വർേഗ സുരസമാ േയനാ യുേദ്ധ സമാസിതാഃ
15 സ ഏഷ ക്ഷ ധർേമണ സ്ഥാനം ഏതദ് അവാപ്തവാൻ
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ഭേയ മഹതി േയാ ഽഭീേതാ ബഭൂവ പൃഥിവീപതിഃ
16 ന തൻ മനസി കർതവ്യം പു യദ് ദ തകാരിതം

ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം ന ചിന്തയതും അർഹസി
17 േയ ചാേന്യ ഽപി പരിേ ശാ യുഷ്മാകം ദ തകാരിതാഃ
സം ാേമഷ്വ് അഥ വാന്യാ ന താൻ സംസ്മർതും അർഹസി
18 സമാഗച്ഛ യഥാന്യായം രാജ്ഞാ ദുേര്യാധേനന ൈവ
സ്വർേഗാ ഽയം േനഹ ൈവരാണി ഭവന്തി മനുജാധിപ
19 നാരേദൈനവം ഉക്തസ് തു കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതൄൻ പ ച്ഛ േമധാവീ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
20 യദി ദുേര്യാധനൈസ്യേത വീരേലാകഃ സനാതനാഃ
അധർമജ്ഞസ്യ പാപസ്യ പൃഥിവീ സുഹൃദ് അ ഹഃ
21 യത്കൃേത പൃഥിവീ നഷ്ടാ സഹയാ സരഥ ദ്വിപാ
വയം ച മന നാ ദഗ്ധാ ൈവരം തിചികീർഷവഃ
22 േയ േത വീരാ മഹാത്മാേനാ ാതേരാ േമ മഹാ താഃ
സത്യ തിജ്ഞാ േലാകസ്യ ശൂരാ ൈവ സത്യവാദിനഃ
23 േതഷാം ഇദാനീം േക േലാകാ ം ഇച്ഛാമി താൻ അഹം
കർണം ൈചവ മഹാത്മാനം കൗേന്തയം സത്യസംഗരം
24 ധൃഷ്ടദ മ്നം സാത്യകിം ച ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ചാത്മജാൻ
േയ ച ശൈ ർ വധം ാപ്താഃ ക്ഷ ധർേമണ പാർഥിവാഃ
25 ക്വ നു േത പാർഥിവാ ഹ്മന്ന് ഏതാൻ പശ്യാമി നാരദ
വിരാട പദൗ ൈചവ ധൃഷ്ടേകതുമുഖാംശ് ച താൻ
26 ശിഖണ്ഡിനം ച പാഞ്ചാല്യം ൗപേദയാംശ് ച സർവശഃ
അഭിമന ം ച ദുർധർഷം ം ഇച്ഛാമി നാരദ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 57 6

അധ്യായം 2

1 [യ്]
േനഹ പശ്യാമി വിബുധാ രാേധയം അമിതൗജസം

ാതരൗ ച മഹാത്മാനൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
2 ജുഹുവുർ േയ ശരീരാണി രണവഹ്നൗ മഹാരഥാഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച േയ മദർേഥ ഹതാ രേണ
3 ക്വ േത മഹാരഥാഃ സർേവ ശാർദൂലസമവി മാഃ
ൈതർ അപ്യ് അയം ജിേതാ േലാകഃ കച് ചിത് പുരുഷസത്തൈമഃ
4 യദി േലാകാൻ ഇമാൻ ാപ്താസ് േത ച സർേവ മഹാരഥാഃ
സ്ഥിതം വിത്തഹി മാം േദവാഃ സഹിതം ൈതർ മഹാത്മഭിഃ
5 കച് ചിൻ ന ൈതർ അവാേപ്താ ഽയം നൃൈപർ േലാേകാ ഽക്ഷയഃ ശുഭഃ
ന ൈതർ അഹം വിനാ വേത്സ്യ ജ്ഞാതിഭിർ ാതൃഭിസ് തഥാ
6 മാതുർ ഹി വചനം ത്വാ തദാ സലിലകർമണി
കർണസ്യ ിയതാം േതായം ഇതി തപ്യാമി േതന ൈവ
7 ഇദം ച പരിതപ്യാമി പുനഃ പുനർ അഹം സുരാഃ
യൻ മാതുഃ സദൃശൗ പാദൗ തസ്യാഹം അമിതൗജസഃ
8 ദൃൈഷ്ട്വവ തം നാനുഗതഃ കർണം പരബലാർദനം
ന ഹ്യ് അസ്മാൻ കർണ സഹിതാഞ് ജേയച് ഛേ ാ ഽപി സംയുേഗ
9 തം അഹം യ ത സ്ഥം ം ഇച്ഛാമി സൂര്യജം
അവിജ്ഞാേതാ മയാ േയാ ഽസൗ ഘാതിതഃ സവ്യസാചിനാ
10 ഭീമം ച ഭീമവി ാന്തം ാേണേഭ്യാ ഽപി ിയം മമ
അർജുനം േച സങ്കാശം യമൗ തൗ ച യേമാപമൗ
11 ം ഇച്ഛാമി താം ചാഹം പാഞ്ചാലീം ധർമചാരിണീം
ന േചഹ സ്ഥാതും ഇച്ഛാമി സത്യം ഏതദ് വീമി വഃ
12 കിം േമ ാതൃവിഹീനസ്യ സ്വർേഗണ സുരസത്തമാഃ
യ േത സ മമ സ്വർേഗാ നായം സ്വർേഗാ മേതാ മമ
13 [േദവാഹ്]
യദി ൈവ ത േത ദ്ധാ ഗമ്യതാം പു മാചിരം

ിേയ ഹി തവ വർതാേമാ േദവരാജസ്യ ശാസനാത്
14 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ തം തേതാ േദവാ േദവദൂതം ഉപാദിശം
യുധിഷ്ഠിരസ്യ സുഹൃേദാ ദർശേയതി പരന്തപ
15 തതഃ കുന്തീസുേതാ രാജാ േദവദൂതശ് ച ജഗ്മതുഃ
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സഹിതൗ രാജശാർദൂല യ േത പുരുഷർഷഭാഃ
16 അ േതാ േദവദൂതസ് തു യയൗ രാജാ ച പൃഷ്ഠതഃ
പന്ഥാനം അശുഭം ദുർഗം േസവിതം പാപകർമഭിഃ
17 തപസാ സംവൃതം േഘാരം േകശശൗവല ശാദ്വലം
യുക്തം പാപകൃതാം ഗൈന്ധർ മാംസേശാണിതകർദമം
18 ദംേശാത്ഥാനം സഝില്ലീകം മക്ഷികാ മശകാവൃതം
ഇതശ് േചതശ് ച കുണൈപഃ സമന്താത് പരിവാരിതം
19 അസ്ഥി േകശസമാകീർണം കൃമികീട സമാകുലം
ജ്വലേനന ദീേപ്തന സമന്താത് പരിേവഷ്ടിതം
20 അേയാ മൂൈഖശ് ച കാേകാൈലർ ഗൃൈ ശ് ച സമഭി തം
സൂചീമുൈഖസ് തഥാ േ ൈതർ വിന്ധ്യൈശേലാപൈമർ വൃതം
21 േമേദാ രുധിരയുൈക്തശ് ച ഛിന്നബാഹൂരുപാണിഭിഃ
നികൃേത്താദര പാൈദശ് ച ത ത േവരിൈതഃ
22 സ തത് കുണപ ദുർഗന്ധം അശിവം േരാമഹർഷണം
ജഗാമ രാജാ ധർമാത്മാ മേധ്യ ബഹു വിചിന്തയൻ
23 ദദർേശാേഷ്ണാദൈകഃ പൂർണാം നദീം ചാപി സുദുർഗമാം
അസി പ വനം ൈചവ നിശിത ര സംവൃതം
24 കരംഭ വാലുകാസ് തപ്താ ആയസീശ് ച ശിലാഃ പൃഥക്
േലാഹകുംഭീശ് ച ൈതലസ്യ ക്വാഥ്യമാനാഃ സമന്തതഃ
25 കൂടശാൽമലികം ചാപി ദു ർശം തിക്ഷ്ണ കണ്ടകം
ദദർശ ചാപി കൗേന്തേയാ യാതനാഃ പാപകർമിണാം
26 സ തം ദുർഗന്ധം ആലക്ഷ്യ േദവദൂതം ഉവാച ഹ
കിയദ് അധ്വാനം അസ്മാഭിർ ഗന്തവ്യം ഇദം ഈദൃശം
27 ക്വ ച േത ാതേരാ മഹ്യം തൻ മമാഖ്യാതും അർഹസി
േദേശാ ഽയം കശ് ച േദവാനാം ഏതദ് ഇച്ഛാമി േവദിതും
28 സ സംനിവവൃേത ത്വാ ധർമരാജസ്യ ഭാഷിതം
േദവദൂേതാ ഽ വീച് ൈചനം ഏതാവദ് ഗമനം തവ
29 നിവർതിതവ്യം ഹി മയാ തഥാസ്മ്യ് ഉേക്താ ദിവൗകൈസഃ
യദി ാേന്താ ഽസി രാേജ ത്വം അഥാഗ ം അർഹസി
30 യുധിഷ്ഠിരസ് തു നിർവിണ്ണസ് േതന ഗേന്ധന മൂർഛിതഃ
നിവർതേന ധൃതമനാഃ പര്യാവർതത ഭാരത
31 സ സംനിവൃേത്താ ധർമാത്മാ ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
ശു ാവ ത വദതാം ദീനാ വാചഃ സമന്തതഃ
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32 േഭാ േഭാ ധർമജ രാജർേഷ പുണ്യാഭിജന പാണ്ഡവ
അനു ഹാർഥം അസ്മാകം തിഷ്ഠ താവൻ മുഹൂർതകം
33 ആയാതി ത്വയി ദുർധർേഷ വാതി പുണ്യഃ സമീരണഃ
തവ ഗന്ധാനുഗസ് താത േയനാസ്മാൻ സുഖം ആഗമത്
34 േത വയം പാർഥ ദീർഘസ്യ കാലസ്യ പുരുഷർഷഭ
സുഖം ആസാദയിഷ്യാമസ് ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ രാജസത്തമ
35 സന്തിഷ്ഠസ്വ മഹാബാേഹാ മുഹൂർതം അപി ഭാരത
ത്വയി തിഷ്ഠതി കൗരവ്യ യതനാസ്മാൻ ന ബാധേത
36 ഏവം ബഹുവിധാ വാചഃ കൃപണാ േവദനാവതാം
തസ്മിൻ േദേശ സ ശു ാവ സമന്താദ് വദതാം നൃപ
37 േതഷാം തദ് വചനം ത്വാ ദയാവാൻ ദീനഭാഷിണാം
അേഹാ കൃ ം ഇതി ാഹ തസ്ഥൗ സ ച യുധിഷ്ഠിരഃ
38 സ താ ഗിരഃ പുരസ്താദ് ൈവ തപൂർവാഃ പുനഃ പുനഃ

ാനാനാം ദുഃഖിതാനാം ച നാഭ്യജാനത പാണ്ഡവഃ
39 അബുധ്യമാനസ് താ വാേചാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച േക ഭവേന്താ ൈവ കിമർഥം ഇഹ തിഷ്ഠഥ
40 ഇത്യ് ഉക്താസ് േത തതഃ സർേവ സമന്താദ് അവഭാഷിേര
കർേണാ ഽഹം ഭീമേസേനാ ഽഹം അർജുേനാ ഽഹം ഇതി േഭാ
41 നകുലഃ സഹേദേവാ ഽഹം ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽഹം ഇത്യ് ഉത

ൗപദീ ൗപേദയാശ് ച ഇത്യ് ഏവം േത വിചു ശുഃ
42 താ വാചഃ സാ തദാ ത്വാ തദ് േദശസദൃശീർ നൃപ
തേതാ വിമമൃേശ രാജാ കിം ന്വ് ഇദം ൈദവകാരിതം
43 കിം നു തത് കലുഷം കർമകൃതം ഏഭിർ മഹാത്മഭിഃ
കർേണന ൗപേദൈയർ വാ പാഞ്ചാല്യാ വാ സുമധ്യയാ
44 യ ഇേമ പാപഗേന്ധ ഽസ്മിൻ േദേശ സന്തി സുദാരുേണ
ന ഹി ജാനാമി സർേവഷാം ദു തം പുണ്യകർമണാം
45 കിം കൃത്വാ ധൃതരാ സ്യ പുേ ാ രാജസുേയാധനഃ
തഥാ ിയാ യുതഃ പാപഃ സഹ സർൈവഃ പദാനുൈഗഃ
46 മേഹ ഇവ ലക്ഷ്മീവാൻ ആേസ്ത പരമപൂജിതഃ
കേസ്യദാനീം വികാേരാ ഽയം യദ് ഇേമ നരകം ഗതഃ
47 സർവധർമവിദഃ ശൂരാഃ സത്യാഗമ പരായണാഃ
ക്ഷാ ധർമപരാഃ ാജ്ഞാ യജ്വാേനാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
48 കിം നു സുേപ്താ ഽസ്മി ജാഗർമി േചതയാേനാ ന േചതേയ
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അേഹാ ചിത്തവികാേരാ ഽയം സ്യാദ് വാ േമ ചിത്തവി മഃ
49 ഏവം ബഹുവിധം രാജാ വിമമർശ യുധിഷ്ഠിരഃ
ദുഃഖേശാകസമാവിഷ്ടശ് ചിന്താവ്യാകുലിേത ിയഃ
50 േ ാധം ആഹാരയച് ൈചവ തീ ം ധർമസുേതാ നൃപഃ
േദവാംശ് ച ഗർഹയാം ആസ ധർമം ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
51 സ തീ ഗന്ധസന്തേപ്താ േദവദൂതം ഉവാച ഹ
ഗമ്യതാം ഭ േയഷാം ത്വം ദൂതസ് േതഷാം ഉപാന്തികം
52 ന ഹ്യ് അഹം ത യാസ്മ്യാമി സ്ഥിേതാ ഽസ്മീതി നിേവദ്യതാം
മത് സം യാദ് ഇേമ ദൂത സുഖിേനാ ാതേരാ ഹി േമ
53 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ ദൂതഃ പാ പുേ ണ ധീമതാ
ജഗാമ ത യ ാേസ്ത േദവരാജഃ ശത തുഃ
54 നിേവദയാം ആസ ച തദ് ധർമരാജ ചികീർഷിതം
യേഥാക്തം ധർമപുേ ണ സർവം ഏവ ജനാധിപ
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അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
സ്ഥിേത മുഹൂർതം പാർേഥ തു ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
ആജ സ് ത കൗരവ്യ േദവാഃ ശ പുേരാഗമാഃ
2 സ്വയം വി ഹവാൻ ധർേമാ രാജാനം സമീക്ഷിതും
ത ാജഗാമ യ ാസൗ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
3 േതഷു ഭാസ്വരേദേഹഷു പുണ്യാഭിജന കർമസു
സമാഗേതഷു േദേവഷു വ്യഗമത് തത് തേമാ നൃപ
4 നാദൃശ്യന്ത ച താസ് ത യാതനാഃ പാപകർമിണാം
നദീ ൈവതരണീ ൈചവ കൂടശാൽമലിനാ സഹ
5 േലാഹകുംഭ്യഃ ശിലാശ് ൈചവ നാദൃശ്യന്ത ഭയാനകാഃ
വികൃതാനി ശരീരാണി യാനി ത സമന്തതഃ
ദദർശ രാജാ കൗേന്തയസ് താന്യ് അദൃശ്യാനി ചാഭവൻ
6 തേതാ വയുഃ സുഖ ർശഃ പുണ്യഗന്ധവഹഃ ശിവഃ
വവൗ േദവസമീപസ്ഥഃ ശീതേലാ ഽതീവ ഭാരത
7 മരുതഃ സഹ ശേ ണ വസവശ് ചാശ്വിനൗ സഹ
സാധ്യാ രു ാസ് തഥാദിത്യാ േയ ചാേന്യ ഽപി ദിവൗകസഃ
8 സർേവ ത സമാജ ഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
യ രാജാ മഹാേതജാ ധർമപു ഃ സ്ഥിേതാ ഽഭവത്
9 തതഃ ശ ഃ സുരപതിഃ ിയാ പരമയാ യുതഃ
യുധിഷ്ഠിരം ഉവാേചദം സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
10 യുധിഷ്ഠിര മഹാബാേഹാ ീതാ േദവഗണാസ് തവ
ഏഹ്യ് ഏഹി പുരുഷവ്യാ കൃതം ഏതാവതാ വിേഭാ
സിദ്ധിഃ ാപ്താ ത്വയാ രാജംൽ േലാകാശ് ചാപ്യ് അക്ഷയാസ് തവ
11 ന ച മന സ് ത്വയാ കാര്യഃ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
അവശ്യം നരകസ് താത ഷ്ടവ്യഃ സർവരാജഭിഃ
12 ശുഭാനാം അശുഭാനാം ച ദ്വൗ രാശീപുരുഷർഷഭ
യഃ പൂർവം സുകൃതം ഭുങ്ക്േത പശ്ചാൻ നിരയം ഏതി സഃ
പൂർവം നരകഭാഗ്യസ് തു പശ്ചാത് സ്വഗം ഉൈപതി സഃ
13 ഭൂയിഷ്ഠം പാപകർമാ യഃ സ പൂർവം സ്വർഗം അ േത
േതന ത്വം ഏവം ഗമിേതാ മയാ േ േയാ ഽർഥിനാ നൃപ
14 വ്യാേജന ഹി ത്വയാ േ ാണ ഉപചീർണഃ സുതം തി
വ്യാേജൈനവ തേതാ രാജൻ ദർശിേതാ നരകസ് തവ
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15 യൈഥവ ത്വം തഥാ ഭീമസ് തഥാ പാർേഥാ യമൗ തഥാ
ൗപദീ ച തഥാ കൃഷ്ണാ വ്യാേജന നരകം ഗതാഃ

16 ആഗച്ഛ നരശാർദൂല മുക്താസ് േത ൈചവ കിൽബിഷാത്
സ്വപക്ഷാശ് ൈചവ േയ തുഭ്യം പാർഥിവാ നിഹതാ രേണ
സർേവ സ്വർഗം അനു ാപ്താസ് താൻ പശ്യ പുരുഷർഷഭ
17 കർണശ് ൈചവ മേഹഷ്വാസഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
സ ഗതഃ പരമാം സിദ്ധിം യദർഥം പരിതപ്യേസ
18 തം പശ്യ പുരുഷവ്യാ ം ആദിത്യതനയം വിേഭാ
സ്വസ്ഥാനസ്ഥം മഹാബാേഹാ ജഹി േശാകം നരർഷഭ
19 ാതൄംശ് ചാന്യാംസ് തഥാ പശ്യ സ്വപക്ഷാംശ് ൈചവ പാർഥിവാൻ
സ്വം സ്വം സ്ഥാനം അനു ാപ്താൻ േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
20 അനുഭൂയ പൂർവം ത്വം കൃ ം ഇതഃ ഭൃതി കൗരവ
വിഹരസ്വ മയാ സാർധം ഗതേശാേകാ നിരാമയഃ
21 കർമണാം താത പുണ്യാനാം ജിതാനാം തപസാ സ്വയം
ദാനാനാം ച മഹാബാേഹാ ഫലം ാ ഹി പാണ്ഡവ
22 അദ്യ ത്വാം േദവഗന്ധർവാ ദിവ്യാശ് ചാപ്സരേസാ ദിവി
ഉപേസവ കല്യാണം വിരേജാഽംബരവാസസഃ
23 രാജസൂയ ജിതാംൽ േലാകാൻ അശ്വേമധാഭിവർധിതാൻ

ാ ഹി ത്വം മഹാബാേഹാ തപസശ് ച ഫലം മഹത്
24 ഉപര്യ് ഉപരി രാജ്ഞാം ഹി തവ േലാകാ യുധിഷ്ഠിര
ഹരിശ്ച സമാഃ പാർഥ േയഷു ത്വം വിഹരിഷ്യസി
25 മാന്ധാതാ യ രാജർഷിർ യ രാജാ ഭഗീരഥഃ
ദൗഃഷന്തിർ യ ഭരതസ് ത ത്വം വിഹരിഷ്യസി
26 ഏഷാ േദവ നദീ പുണ്യാ പർഥ ൈ േലാക്യപാവനീ
ആകാശഗംഗാ രാേജ ത ാ ത്യ ഗമിഷ്യസി
27 അ സ്നാതസ്യ േത ഭാേവാ മാനുേഷാ വിഗമിഷ്യതി
ഗതേശാേകാ നിരായാേസാ മുക്തൈവേരാ ഭവിഷ്യസി
28 ഏവം വതി േദേവേ കൗരേവ ം യുധിഷ്ഠിരം
ധർേമാ വി ഹവാൻ സാക്ഷാദ് ഉവാച സുതം ആത്മനഃ
29 േഭാ േഭാ രാജൻ മഹാ ാജ്ഞ ീേതാ ഽസ്മി തവ പു ക
മദ്ഭക്ത്യാ സത്യവാേക്യന ക്ഷമയാ ച ദേമന ച
30 ഏഷാ തൃതീയാ ജിജ്ഞാസ തവ രാജൻ കൃതാ മയാ
ന ശക്യേസ ചാലയിതും സ്വഭാവാത് പാർഥ േഹതുഭിഃ
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31 പൂർവം പരീക്ഷിേതാ ഹി ത്വം ആസീർ ൈദ്വതവനം തി
അരണീ സഹിതസ്യാർേഥ തച് ച നിസ്തീർണവാൻ അസി
32 േസാദേര്യഷു വിനേഷ്ടഷു ൗപദ്യാം ത ഭാരത
ശ്വരൂപധാരിണാ പു പുനസ് ത്വം േമ പരീക്ഷിതഃ
33 ഇദം തൃതീയം ാതൄണാം അർേഥ യത് സ്ഥാതും ഇച്ഛസി
വിശുേദ്ധാ ഽസി മഹാഭാഗ സുഖീ വിഗതകൽമഷഃ
34 ന ച േത ാതരഃ പാർഥ നരകസ്ഥാ വിശാം പേത
മാൈയഷാ േദവരാേജന മേഹേ ണ േയാജിതാ
35 അവശ്യം നരകസ് താത ഷ്ടവ്യഃ സർവരാജഭിഃ
തതസ് ത്വയാ ാപ്തം ഇദം മുഹൂർതം ദുഃഖം ഉത്തമം
36 ന സവ്യസാചീ ഭീേമാ വാ യമൗ വാ പുരുഷർഷഭൗ
കർേണാ വാ സത്യവാക് ശൂേരാ നരകാർഹാശ് ചിരം നൃപ
37 ന കൃഷ്ണാ രാജപു ീ ച നാരകാർഹാ യുധിഷ്ഠിര
ഏഹ്യ് ഏഹി ഭരതേ ഷ്ഠ പശ്യ ഗംഗാം ിേലാകഗാം
38 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജർഷിസ് തവ പൂർവപിതാമഹഃ
ജഗാമ സഹധർേമണ സർൈവശ് ച ിദശാലൈയഃ
39 ഗംഗാം േദവ നദീം പുണ്യാം പാവനീം ഋഷിസം താം
അവഗാഹ്യ തു താം രാജാ തനും തത്യാജ മാനുഷീം
40 തേതാ ദിവ്യവപുർ ഭൂത്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നിർൈവേരാ ഗതസന്താേപാ ജേല തസ്മിൻ സമാ തഃ
41 തേതാ യയൗ വൃേതാ േദൈവഃ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധർേമണ സഹിേതാ ധർമാൻ യമാേനാ മഹർഷിഭിഃ
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അധ്യായം 4

1 [ൈവ]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ േദൈവഃ സർപി മരുദ്ഗൈണഃ
പൂജ്യമാേനാ യയൗ ത്ത യ േത കുരുപുംഗവാഃ
2 ദദർശ ത േഗാവിന്ദം ാേഹ്മണ വപുഷാന്വിതം
േതൈനവ ദൃഷ്ടപൂർേവണ സാദൃേശ്യേനാപസൂചിതം
3 ദീപ്യമാനം സ്വവപുഷാ ദിൈവ്യർ അൈ ർ ഉപസ്ഥിതം
ച ഭൃതിഭിർ േഘാൈരർ ദിൈവ്യഃ പുരുഷവി ൈഹഃ
ഉപാസ്യമാനം വീേരണ ഫൽഗുേനന സുവർചസാ
4 അപരസ്മിന്ന് അേഥാേദ്ദേശ കർണം ശ ഭൃതാം വരം
ദ്വാദശാദിത്യ സഹിതം ദദർശ കുരുനന്ദനഃ
5 അഥാപരസ്മിന്ന് ഉേദ്ദേശ മരുദ്ഗണവൃതം ഭും
ഭീമേസനം അഥാപശ്യത് േതൈനവ വപുഷാന്വിതം
6 അശ്വിേനാസ് തു തഥാ സ്ഥാേന ദീപ്യമാനൗ സ്വേതജസാ
നകുലം സഹേദവം ച ദദർശ കുരുനന്ദനഃ
7 തഥാ ദദർശ പാഞ്ചാലീം കമേലാത്പലമാലിനീം
വപുഷാ സ്വർഗം ആ മ്യ തിഷ്ഠന്തീം അർകവർചസം
8 അൈഥനാം സഹസാ രാജാ ം ഐച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
തേതാ ഽസ്യ ഭഗവാൻ ഇ ഃ കഥയാം ആസ േദവരാട്
9 ീർ ഏഷാ ൗപദീ രൂപാ ത്വദർേഥ മാനുഷം ഗതാ
അേയാനിജാ േലാകകാന്താ പുണ്യഗന്ധാ യുധിഷ്ഠിര
10 പദസ്യ കുേല ജാതാ ഭവദ്ഭിശ് േചാപജീവിതാ
രത്യർഥം ഭവതാം ഹ്യ് ഏഷാ നിമിതാ ശൂലപാണിനാ
11 ഏേത പഞ്ച മഹാഭാഗാ ഗന്ധർവാഃ പാവക ഭാഃ

ൗപദ്യാസ് തനയാ രാജൻ യുഷ്മാകം അമിതൗജസഃ
12 പശ്യ ഗന്ധർവരാജാനം ധൃതരാ ം മനീഷിണം
ഏനം ച ത്വം വിജാനീഹി ാതരം പൂർവജം പിതുഃ
13 അയം േത പൂർവേജാ ാതാ കൗേന്തയഃ പാവകദ തിഃ
സൂര്യപുേ ാ ഽ ജഃ േ േഷ്ഠാ രാേധയ ഇതി വി തഃ
ആദിത്യസഹിേതാ യാതി പൈശ്യനം പുരുഷർഷഭ
14 സാധ്യാനാം അഥ േദവാനാം വസൂനാം മരുതാം അപി
ഗേണഷു പശ്യ രാേജ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാൻ
സാത്യകി മുഖാൻ വീരാൻ േഭാജാംശ് ൈചവ മഹാരഥാൻ
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15 േസാേമന സഹിതം പശ്യ സൗഭ ം അപരാജിതം
അഭിമന ം മേഹഷ്വാസം നിശാകരസമദ തിം
16 ഏഷ പാ ർ മേഹഷ്വാസഃ കുന്ത്യാ മാ ്യാ ച സംഗതഃ
വിമാേനന സദാേഭ്യതി പിതാ തവ മമാന്തികം
17 വസുഭിഃ സഹിതം പശ്യ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം നൃപം
േ ാണം ബൃഹ േതഃ പാർേശ്വ ഗുരും ഏനം നിശാമയ
18 ഏേത ചാേന്യ മഹീപാലാ േയാധാസ് തവ ച പാണ്ഡവ
ഗന്ധർൈവഃ സഹിതാ യാന്തി യൈക്ഷഃ പുണ്യജൈനസ് തഥാ
19 ഗുഹ്യകാനാം ഗതിം ചാപി േക ചിത് ാപ്താ നൃസത്തമാഃ
ത്യക്ത്വാ േദഹം ജിതസ്വർഗാഃ പുണ്യവാഗ് ബുദ്ധികർമഭിഃ
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അധ്യായം 5

1 [ജ്]
ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാത്മാനൗ ധൃതരാ ശ് ച പാർഥിവഃ
വിരാട പദൗ േചാഭൗ ശംഖശ് ൈചേവാത്തരസ് തഥാ
2 ധൃഷ്ടേകതുർ ജയേത്സേനാ രാജാ ൈചവ സ സത്യജിത്
ദുേര്യാധന സുതാശ് ൈചവ ശകുനിശ് ൈചവ സൗബലഃ
3 കർണ പു ാശ് ച വി ാന്താ രാജാ ൈചവ ജയ ഥഃ
ഘേടാത്ചകാദയശ് ൈചവ േയ ചാേന്യ നാനുകീർതിതാഃ
4 േയ ചാേന്യ കീർതിതാസ് ത രാജാേനാ ദീപ്തമൂർതയഃ
സ്വർേഗ കാലം കിയന്തം േത ത സ് തദ് അപി ശംസ േമ
5 ആേഹാസ്വിച് ഛാശ്വതം സ്ഥാനം േതഷാം ത ദ്വിേജാത്തമ
അേന്യ വാ കർമണഃ കാം േത ഗതിം ാപ്താ നരർഷഭാഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും േ ാച്യമാനം ത്വയാ ദ്വിജ
6 [സൂത]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തു വി ർഷിർ അനുജ്ഞാേതാ മഹാത്മനാ
വ്യാേസന തസ്യ നൃപേതർ ആഖ്യാതും ഉപച േമ
7 [ൈവ]
ഗന്തവ്യം കർമണാം അേന്ത സർേവണ മനുജാധിപ
ശൃണു ഗുഹ്യം ഇദം രാജൻ േദവാനാം ഭരതർഷഭ
യദ് ഉവാച മഹാേതജാ ദിവ്യച ഃ താപവാൻ
8 മുനിഃ പുരാണഃ കൗരവ്യ പാരാശേര്യാ മഹാ തഃ
അഗാധ ബുദ്ധിഃ സർവേജ്ഞാ ഗതിജ്ഞഃ സർവകർമണാം
9 വസൂൻ ഏവ മഹാേതജാ ഭീഷ്മഃ ാപ മഹാദ തിഃ
അഷ്ടാവ് ഏവ ഹി ദൃശ്യേന്ത വസേവാ ഭരതർഷഭ
10 ബൃഹ തിം വിേവശാഥ േ ാേണാ ഹ്യ് അംഗിരസാം വരം
കൃതവർമാ തു ഹാർദിക്യഃ വിേവശ മരുദ്ഗണം
11 സനത് കുമാരം ദ മ്നഃ വിേവശ യഥാഗതം
ധൃതരാേ ാ ധേനശസ്യ േലാകാൻ ാപ ദുരാസദാൻ
12 ധൃതരാേ ണ സഹിതാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
പത്നീഭ്യാം സഹിതഃ പാ ർ മേഹ സദനം യയൗ
13 വിരാട പദൗ േചാഭൗ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച പാർഥിവ
നിശഠാ ര സാംബാശ് ച ഭാനുഃ കേമ്പാ വിഡൂരഥഃ
14 ഭൂരി വാഃ ശലശ് ൈചവ ഭൂരിശ് ച പൃഥിവീപതിഃ
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ഉ േസനസ് തഥാ കംേസാ വസുേദവശ് ച വീര്യവാൻ
15 ഉത്തരശ് ച സഹ ാ ാ ശംേഖന നരപുംഗവഃ
വിേശ്വഷാം േദവതാനാം േത വിവിശുർ നരസത്തമാഃ
16 വർചാ നാമ മഹാേതജാഃ േസാമപു ഃ താപവാൻ
േസാ ഽഭിമന ർ നൃസിംഹസ്യ ഫൽഗുനസ്യ സുേതാ ഽഭവത്
17 സ യുദ്ധ്വാ ക്ഷ ധർേമണ യഥാ നാന്യഃ പുമാൻ ക്വ ചിത്
വിേവശ േസാമം ധർമാത്മാ കർമേണാ ഽേന്ത മഹാരഥഃ
18 ആവിേവശ രവിം കർണഃ പിതരം പുരുഷർഷഭ
ദ്വാപരം ശകുനിഃ ാപ ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു പാവകം
19 ധൃതരാ ാത്മജാഃ സർേവ യാതുധാനാ ബേലാത്കടാഃ
ഋദ്ധിമേന്താ മഹാത്മാനഃ ശ പൂതാ ദിവം ഗതാഃ
ധർമം ഏവാവിശത് ക്ഷത്താ രാജാ ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
20 അനേന്താ ഭഗവാൻ േദവഃ വിേവശ രസാതലം
പിതാമഹ നിേയാഗാദ് ധി േയാ േയാഗാദ് ഗാം അധാരയത്
21 േഷാഡശ ീസഹ ാണി വാസുേദവ പരി ഹഃ
ന്യമജ്ജന്ത സരസ്വത്യാം കാേലന ജനേമജയ
താശ് ചാപ്യ് അപ്സരേസാ ഭൂത്വാ വാസുേദവം ഉപാഗമൻ
22 ഹതാസ് തസ്മിൻ മഹായുേദ്ധ േയ വീരാസ് തു മഹാരഥാഃ
ഘേടാത്കചാദയഃ സർേവ േദവാൻ യക്ഷാംശ് ച േഭജിേര
23 ദുേര്യാധന സഹായാശ് ച രാക്ഷസാഃ പരികീർതിതാഃ

ാപ്താസ് േത മേശാ രാജൻ സർവേലാകാൻ അനുത്തമാൻ
24 ഭവനം ച മേഹ സ്യ കുേബരസ്യ ച ധീമതഃ
വരുണസ്യ തഥാ േലാകാൻ വിവിശുഃ പുരുഷർഷഭാഃ
25 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം വിസ്തേരണ മഹാദ േത
കുരൂണാം ചരിതം കൃത്സ്നം പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
26 [സൂത]
ഏതച് ത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാത് സ രാജാ ജനേമജയഃ
വിസ്മിേതാ ഽഭവദ് അത്യർഥം യജ്ഞകർമാന്തേരഷ്വ് അഥ
27 തതഃ സമാപയാം ആസുഃ കർമ തത് തസ്യ യാജകാഃ
ആസ്തീകശ് ചാഭവത് ീതഃ പരിേമാക്ഷ്യ ഭുജംഗമാൻ
28 തേതാ ദ്വിജാതീൻ സർവാംസ് താൻ ദക്ഷിണാഭിർ അേതാഷയത്
പൂജിതാശ് ചാപി േത രാജ്ഞാ തേതാ ജ ർ യഥാഗതം
29 വിസർജയിത്വാ വി ാംസ് താൻ രാജാപി ജനേമജയഃ
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തതസ് തക്ഷശിലായാഃ സ പുനർ ആയാദ് ഗജാഹ്വയം
30 ഏതത് േത സർവം ആഖ്യാതം ൈവശമ്പായന കീർതിതം
വ്യാസാജ്ഞയാ സമാഖ്യാതം സർപസേ നൃപസ്യ ഹ
31 പുേണ്യാ ഽയം ഇതിഹാസാഖ്യഃ പവി ം േചദം ഉത്തമം
കൃേഷ്ണന മുനിനാ വി നിയതം സത്യവാദിനാ
32 സർവേജ്ഞന വിധിേജ്ഞന ധർമജ്ഞാനവതാ സതാ
അതീ ിേയണ ശുചിനാ തപസാ ഭാവിതാത്മനാ
33 ഐശ്വേര്യ വർതതാ ൈചവ സാംഖ്യേയാഗവിദാ തഥാ
ൈനകത വിബുേദ്ധന ദൃഷ്ട്വാ ദിേവ്യന ച ഷാ
34 കീർതിം ഥയതാ േലാേക പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
അേന്യഷാം ക്ഷ ിയാണാം ച ഭൂരി വിണ േതജസാം
35 യ ഇദം ാവേയദ് വിദ്വാൻ സദാ പർവണി പർവണി
ധൂതപാപ്മാ ജിതസ്വർേഗാ ഹ്മഭൂയായ ഗച്ഛതി
36 യശ് േചദം ാവേയച് ാേദ്ധ ാഹ്മണാൻ പാദം അന്തതഃ
അക്ഷയ്യം അന്നപാനം ൈവ പിതൄംസ് തേസ്യാപതിഷ്ഠേത
37 അഹ്നാ യദ് ഏനഃ കുരുേത ഇ ിൈയർ മനസാപി വാ
മഹാഭാരതം ആഖ്യായ പശ്ചാത് സന്ധ്യാം മുച്യേത
38 ധർേമ ചാർേഥ ച കാേമ ച േമാേക്ഷ ച ഭരതർഷഭ
യദ് ഇഹാസ്തി തദ് അന്യ യൻ േനഹാസ്തി ന തത് ക്വ ചിത്
39 യേജാ നാേമതിഹാേസാ ഽയം േ ാതേവ്യാ ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
രജ്ഞാ രാജസുൈതശ് ചാപി ഗർഭിണ്യാ ൈചവ േയാഷിതാ
40 സ്വർഗകാേമാ ലേഭത് സ്വർഗം ജയ കാേമാ ലേഭജ് ജയം
ഗർഭിണീ ലഭേത പു ം കന്യാം വാ ബഹു ഭാഗിനീം
41 അനാഗതം ിഭിർ വർൈഷഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായനഃ ഭുഃ
സന്ദർഭം ഭാരതസ്യാസ്യ കൃതവാൻ ധർമകാമ്യയാ
42 നാരേദാ ഽ ാവയദ് േദവാൻ അസിേതാ േദവലഃ പിതൄൻ
രേക്ഷായക്ഷാഞ് ശുേകാ മർത്യാൻ ൈവശമ്പായന ഏവ തു
43 ഇതിഹാസം ഇമം പുണ്യം മഹാർഥം േവദ സംമിതം

ാവേയദ് യസ് തു വർണാംസ് ീൻ കൃത്വാ ാഹ്മണം അ തഃ
44 സ നരഃ പാപനിർമുക്തഃ കീരിത്ം ാേപ്യഹ ശൗനക
ഗേച്ഛത് പരമികാം സിദ്ധിം അ േമ നാസ്തി സംശയഃ
45 ഭാരതാധ്യയനാത് പുണ്യാദ് അപി പാദം അധീയതഃ

ദ്ദധാനസ്യ പൂയേന്ത സർവപാപാന്യ് അേശഷതഃ
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46 മഹർഷിർ ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃേത്വമാം സംഹിതാം പുരാ
േ ാൈകശ് ചതുർഭിർ ഭഗവാൻ പു ം അധ്യാപയച് ഛുകം
47 മാതാ പിതൃസഹ ാണി പു ദാരശതാനി ച
സംസാേരഷ്വ് അനുഭൂതാനി യാന്തി യാസ്യന്തി ചാപേര
48 ഹർഷസ്ഥാന സഹ ാണി ഭയസ്ഥാന ശതാനി ച
ദിവേസ ദിവേസ മൂഢം ആവിശന്തി ന പണ്ഡിതം
49 ഊർധ്വബാഹുർ വിരൗമ്യ് ഏഷ ന ച കശ് ചിച് ഛൃേണാതി േമ
ധർമാദ് അർഥശ് ച കാമശ് ച സ കിമർഥം ന േസവ്യേത
50 ന ജാതു കാമാൻ ന ഭയാൻ ന േലാഭാദ്; ധർമം ത്യേജജ് ജീവിതസ്യാപി േഹ 
േതാഃ
നിേത്യാ ധർമഃ സുഖദുഃേഖ ത്വ് അനിേത്യ; ജീേവാ നിേത്യാ േഹതുർ അസ്യ ത്വ്
അനിത്യഃ
51 ഇമാം ഭാരത സാവി ീം ാതർ ഉത്ഥായ യഃ പേഠത്
സ ഭാരത ഫലം ാപ്യ പരം ഹ്മാധിഗച്ഛതി
52 യഥാ സമുേ ാ ഭഗവാൻ യഥാ ച ഹിമവാൻ ഗിരിഃ
ഖ്യാതാവ് ഉഭൗ രത്നനിധീ തഥാ ഭാരതം ഉച്യേത
53 മഹാഭാരതം ആഖ്യാനം യഃ പേഠത് സുസമാഹിതഃ
സ ഗേച്ഛത് പരമാം സിദ്ധിം ഇതി േമ നാസ്തി സംശയഃ
54 ൈദ്വപായേനാഷ്ഠപുടനിഃസൃതം അ േമയം; പുണ്യം പവി ം അഥ പാപഹ 
രം ശിവം ച
േയാ ഭാരതം സമധിഗച്ഛതി വാച്യമാനം; കിം തസ്യ പുഷ്കരജൈലർ അഭിേഷച 
േനന
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