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അധ്യായം 26

1 [ൈവ]
അഥാ വീൻ മഹാവീേര്യാ േ ാണസ് തത്ത്വാർഥ ദർശിവാൻ
ന താദൃശാ വിനശ്യന്തി നാപി യാന്തി പരാഭവം
2 ശൂരാശ് ച കൃതവിദ്യാശ് ച ബുദ്ധിമേന്താ ജിേത ിയാഃ
ധർമജ്ഞാശ് ച കൃതജ്ഞാശ് ച ധർമരാജം അനു താഃ
3 നീതിധർമാർഥതത്ത്വജ്ഞം പിതൃവച് ച സമാഹിതം
ധർേമ സ്ഥിതം സത്യധൃതിം േജ്യഷ്ഠം േജ്യഷ്ഠാപചായിനം
4 അനു താ മഹാത്മാനം ാതരം ാതേരാ നൃപ
അജാതശ ം ീമന്തം തം ച ാതൄൻ അനു തം
5 േതഷാം തഥാവിേധയാനാം നിഭൃതാനാം മഹാത്മനാം
കിമർഥം നീതിമാൻ പാർഥഃ േ േയാ ൈനഷാം കരിഷ്യതി
6 തസ്മാദ് യത്നാത് തീക്ഷേന്ത കാലേസ്യാദയം ആഗതം
ന ഹി േത നാശം ഋേച്ഛയുർ ഇതി പശ്യാമ്യ് അഹം ധിയാ
7 സാ തം ൈചവ യത് കാര്യം തച് ച ക്ഷി ം അകാലികം

ിയതാം സാധു സഞ്ചിന്ത്യ വാസശ് ൈചഷാം ചിന്ത്യതാം
8 യഥാവത് പാ പു ാണാം സർവാർേഥഷു ധൃതാത്മനാം
ദുർേജ്ഞയാഃ ഖലു ശൂരാസ് േത അപാപാസ് തപസാ വൃതാഃ
9 ശുദ്ധാത്മാ ഗുണവാൻ പാർഥഃ സത്യവാൻ നീതിമാഞ് ശുചിഃ
േതേജാരാശിർ അസംേഖ്യേയാ ഗൃഹ്ണീയാദ് അപി ച ർ ഈ
10 വിജ്ഞായ ിയതാം തസ്മാദ് ഭൂയശ് ച മൃഗയാമേഹ

ാഹ്മൈണശ് ചാരൈകഃ സിൈദ്ധർ േയ ചാേന്യ തദ്വിേദാ ജനാഃ
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അധ്യായം 27

1 [ൈവ]
തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ഭരതാനാം പിതാമഹഃ

തവാൻ േദശകാലജ്ഞസ് തത്ത്വജ്ഞഃ സർവധർമവിത്
2 ആചാര്യ വാേക്യാപരേമ തദ് വാക്യം അഭിസന്ദധത്
ഹിതാർഥം സ ഉവാേചമാം ഭാരതീം ഭാരതാൻ തി
3 യുധിഷ്ഠിേര സമാസക്താം ധർമേജ്ഞ ധർമസം ിതാം
അസ ദുർലഭാം നിത്യം സതാം ചാഭിമതാം സദാ
ഭീഷ്മഃ സമവദത് ത ഗിരം സാധുഭിർ അർചിതാം
4 യൈഥഷ ാഹ്മണഃ ാഹ േ ാണഃ സർവാർഥവത്ത്വ വിത്
സർവലക്ഷണസമ്പന്നാ നാശം നാർഹന്തി പാണ്ഡവാഃ
5 തവൃേത്താപസമ്പന്നാ സാധു തസമന്വിതാഃ
വൃദ്ധാനുശാസേന മഗ്നാഃ സത്യ തപരായണാഃ
6 സമയം സമയജ്ഞാസ് േത പാലയന്തഃ ശുചി താഃ
നാവസീദിതും അർഹന്തി ഉദ്വഹന്തഃ സതാം ധുരം
7 ധർമതശ് ൈചവ ഗുപ്താസ് േത സ്വവീേര്യണ ച പാണ്ഡവാഃ
ന നാശം അധിഗേച്ഛയുർ ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
8 ത ബുദ്ധിം േണഷ്യാമി പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
ന തു നീതിഃ സുനീതസ്യ ശക്യേത ഽേന്വഷിതും പൈരഃ
9 യത് തു ശക്യം ഇഹാസ്മാഭിസ് താൻ ൈവ സഞ്ചിന്ത്യ പാണ്ഡവാൻ
ബുദ്ധ്യാ വ ം ന േ ാഹാത് വക്ഷ്യാമി നിേബാധ തത്
10 സാ ത്വ് ഇയം സാധു വക്തവ്യാ ന ത്വ് അനീതഃ കഥം ചന
വൃദ്ധാനുശാസേന താത തിഷ്ഠതഃ സത്യശീലിനഃ
11 അവശ്യം ത്വ് ഇഹ ധീേരണ സതാം മേധ്യ വിവക്ഷതാ
യഥാമതിവിവക്തവ്യം സർവേശാ ധർമലിപ്സയാ
12 ത നാഹം തഥാ മേന്യ യഥായം ഇതേരാ ജനഃ
പുേര ജനപേദ വാപി യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
13 നാസൂയേകാ ന ചാപീർഷുർ നാതിവാദീ ന മത്സരീ
ഭവിഷ്യതി ജനസ് ത സ്വം സ്വം ധർമം അനു തഃ
14 ഹ്മേഘാഷാശ് ച ഭൂയാംസഃ പൂർണാഹുത്യസ് തൈഥവ ച

തവശ് ച ഭവിഷ്യന്തി ഭൂയാംേസാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
15 സദാ ച ത പർജന്യഃ സമ്യഗ് വർഷീ ന സംശയഃ
സമ്പന്നസസ്യാ ച മഹീ നിരീതീകാ ഭവിഷ്യതി
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16 രസവന്തി ച ധാന്യാനി ഗുണവന്തി ഫലാനി ച
ഗന്ധവന്തി ച മാല്യാനി ശുഭശബ്ദാ ച ഭാരതീ
17 വായുശ് ച സുഖസം ർേശാ നിസ് തീപം ച ദർശനം
ഭയം നാഭ്യാവിേശത് ത യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
18 ഗാവശ് ച ബഹുലാസ് ത ന കൃശാ ന ച ദുർദുഹാഃ
പയാംസി ദധി സർപീംഷി രസവന്തി ഹിതാനി ച
19 ഗുണവന്തി ച പാനാനി േഭാജ്യാനി രസവന്തി ച
ത േദേശ ഭവിഷ്യന്തി യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
20 രസാഃ ർശാശ് ച ഗന്ധാശ് ച ശബ്ദാശ് ചാപി ഗുണാന്വിതാഃ
ദൃശ്യാനി ച സന്നാനി യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
21 ൈസ്വർ ൈസ്വർ ഗുൈണഃ സുസംയുക്താസ് തസ്മിൻ വർേഷ േയാദേശ
േദേശ തസ്മിൻ ഭവിഷ്യന്തി താത പാണ്ഡവ സംയുേത
22 സ ീതിമാഞ് ജനസ് ത സ ഷ്ടഃ ശുചിർ അവ്യയഃ
േദവതാതിഥിപൂജാസു സർവഭൂതാനുരാഗവാൻ
23 ഇഷ്ടദാേനാ മേഹാത്സാഹഃ ശശ്വദ് ധർമപരായണഃ
അശുഭ ദ്വിച് ഛുഭേ ർ നിത്യയജ്ഞഃ ശുഭ തഃ
ഭവിഷ്യതി ജനസ് ത യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
24 ത്യക്തവാക്യാനൃതസ് താത ശുഭകല്യാണ മംഗലഃ
ശുഭാർേഥപ്ഷുഃ ശുഭമതിർ യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭവിഷ്യതി ജനസ് ത നിത്യം േചഷ്ട ിയ തഃ
25 ധർമാത്മാ സ തദാദൃശ്യഃ േസാ ഽപി താത ദ്വിജാതിഭിഃ
കിം പുനഃ ാകൃൈതഃ പാർഥഃ ശേക്യാ വിജ്ഞാതും അന്തതഃ
26 യസ്മിൻ സത്യം ധൃതിർ ദാനം പരാ ശാന്തിർ വാ ക്ഷമാ

ീഃ ീഃ കീർതിഃ പരം േതജ ആനൃശംസ്യം അഥാർജവം
27 തസ്മാത് ത നിവാസം തു ഛന്നം സേ ണ ധീമതഃ
ഗതിം വാ പരമാം തസ്യ േനാത്സേഹ വ ം അന്യഥാ
28 ഏവം ഏതത് തു സഞ്ചിന്ത്യ യത്കൃതം മന്യേസ ഹിതം
തത് ക്ഷി ം കുരു കൗരവ്യ യദ്യ് ഏവം ദ്ദധാസി േമ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 26 7

അധ്യായം 28

1 [ൈവ]
തതഃ ശാരദ്വേതാ വാക്യം ഇത്യ് ഉവാച കൃപസ് തദാ
യുക്തം ാപ്തം ച വൃേദ്ധന പാണ്ഡവാൻ തി ഭാഷിതം
2 ധർമാർഥസഹിതം ക്ഷ്ണം തത്ത്വതശ് ച സ േഹതുമത്
ത ാനുരൂപം ഭീേഷ്മണ മമാപ്യ് അ ഗിരം ശൃണു
3 േതഷാം ൈചവ ഗതിസ് തീർൈഥർ വാസശ് ൈചഷാം ചിന്ത്യതാം
നീതിർ വിധീയതാം ചാപി സാ തം യാ ഹിതാ ഭേവത്
4 നാവേജ്ഞേയാ രിപുസ് താത ാകൃേതാ ഽപി ബുഭൂഷതാ
കിം പുനഃ പാണ്ഡവാസ് താത സർവാ കുശലാ രേണ
5 തസ്മാത് സ ം വിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ഗൂഢഭാേവഷു ഛേന്നഷു കാേല േചാദയം ആഗേത
6 സ്വരാ പരരാേ ഷു ജ്ഞാതവ്യം ബലം ആത്മനഃ
ഉദേയ പാണ്ഡവാനാം ച ാേപ്ത കാേല ന സംശയഃ
7 നിവൃത്തസമയാഃ പാർഥാ മഹാത്മാേനാ മഹാബലാഃ
മേഹാത്സാഹാ ഭവിഷ്യന്തി പാണ്ഡവാ ഹ്യ് അതി േതജസഃ
8 തസ്മാദ് ബലം ച േകാശം ച നീതിശ് ചാപി വിധീയതാം
യഥാകാേലാദേയ ാേപ്ത സമ്യക് ൈതഃ സന്ദധാമേഹ
9 താത മന്യാമി തത് സർവം ബുധ്യസ്വ ബലം ആത്മനഃ
നിയതം സർവമിേ ഷു ബലവത്സ്വ് അബേലഷു ച
10 ഉച്ചാവചം ബലം ജ്ഞാത്വാ മധ്യസ്ഥം ചാപി ഭാരത

ഹൃഷ്ടം അ ഹൃഷ്ടം ച സന്ദധാമ തഥാ പൈരഃ
11 സാമ്നാ േഭേദന ദാേനന ദേണ്ഡന ബലികർമണാ
ന്യാേയനാനമ്യ ച പരാൻ ബലാച് ചാനമ്യ ദുർബലാൻ
12 സാന്ത്വയിത്വാ ച മി ാണി ബലം ചാഭാഷ്യതാം സുഖം
സേകാശ ബലസംവൃദ്ധഃ സമ്യക് സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി
13 േയാത്സ്യേസ ചാപി ബലിഭിർ അരിഭിഃ ത പസ്ഥിൈതഃ
അൈന്യസ് ത്വം പാണ്ഡൈവർ വാപി ഹീനസ്വബലവാഹൈനഃ
14 ഏവം സർവം വിനിശ്ചിത്യ വ്യവസായം സ്വധർമതഃ
യഥാകാലം മനുേഷ്യ ചിരം സുഖം അവാപ്സ്യസി
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അധ്യായം 29

1 [ൈവ]
അഥ രാജാ ിഗർതാനാം സുശർമാ രഥയൂഥപഃ

ാപ്തകാലം ഇദം വാക്യം ഉചാവ ത്വരിേതാ ഭൃശം
2 അസകൃൻ നികൃതഃ പൂർവം മൈത്സ്യഃ സാേല്വയൈകഃ സഹ
സൂേതന ൈചവ മത്സ്യസ്യ കീചേകന പുനഃ പുനഃ
3 ബാധിേതാ ബ ഭിഃ സാർധം ബലാദ് ബലവതാ വിേഭാ
സ കർണം അഭ ദീക്ഷ്യാഥ ദുേര്യാധനം അഭാഷത
4 അസകൃൻ മത്സ്യരാജ്ഞാ േമ രാ ം ബാധിതം ഓജസാ

േണതാ കീചകശ് ചാസ്യ ബലവാൻ അഭവത് പുരാ
5 േരാ ഽമർഷീ സ ദുഷ്ടാത്മാ ഭുവി ഖ്യാതവി മഃ
നിഹതസ് ത ഗന്ധർൈവഃ പാപകർമാ നൃശംസവാൻ
6 തസ്മിംശ് ച നിഹേത രാജൻ ഹീനദർേപാ നിരാ യഃ
ഭവിഷ്യതി നിരുത്സാേഹാ വിരാട ഇതി േമ മതിഃ
7 ത യാ ാ മമ മതാ യദി േത േരാചേത ഽനഘ
കൗരവാണാം ച സർേവഷാം കർണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
8 ഏതത് ാപ്തം അഹം മേന്യ കാര്യം ആത്യയികം ഹിതം
രാ ം തസ്യാഭിയാത്വ് ആശു ബഹു ധാന്യസമാകുലം
9 ആദദാേമാ ഽസ്യ രത്നാനി വിവിധാനി വസൂനി ച

ാമാൻ രാ ാണി വാ തസ്യ ഹരിഷ്യാേമാ വിഭാഗശഃ
10 അഥ വാ േഗാസഹ ാണി ബഹൂനി ച ശുഭാനി ച
വിവിധാനി ഹരിഷ്യാമഃ തിപീഡ്യ പുരം ബലാത്
11 കൗരൈവഃ സഹ സംഗമ്യ ിഗർൈതശ് ച വിശാം പേത
ഗാസ് തസ്യാപഹരാമാശു സഹ സർൈവഃ സുസംഹതാഃ
12 സന്ധിം വാ േതന കൃത്വാ തു നിബധ്നീേമാ ഽസ്യ പൗരുഷം
ഹത്വാ ചാസ്യ ചമൂം കൃത്സ്നാം വശം അന്വാനയാമേഹ
13 തം വേശ ന്യായതഃ കൃത്വാ സുഖം വത്സ്യാമേഹ വയം
ഭവേതാ ബലവൃദ്ധിശ് ച ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
14 തച് ത്വാ വചനം തസ്യ കർേണാ രാജാനം അ വീത്
സൂക്തം സുശർമണാ വാക്യം ാപ്തകാലം ഹിതം ച നഃ
15 തസ്മാത് ക്ഷി ം വിനിര്യാേമാ േയാജയിത്വാ വരൂഥിനീം
വിഭജ്യ ചാപ്യ് അനീകാനി യഥാ വാ മന്യേസ ഽനഘ
16 ജ്ഞാവാൻ കുരുവൃേദ്ധാ ഽയം സർേവഷാം നഃ പിതാമഹഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 26 9

ആചാര്യശ് ച തഥാ േ ാണഃ കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
17 മന്യേന്ത േത യഥാ സർേവ തഥാ യാ ാ വിധീയതാം
സംമ ്യ ചാശു ഗച്ഛാമഃ സാധനാർഥം മഹീപേതഃ
18 കിം ച നഃ പാണ്ഡൈവഃ കാര്യം ഹീനാർഥബലപൗരുൈഷഃ
അത്യർഥം വാ നഷ്ടാസ് േത ാപ്താ വാപി യമക്ഷയം
19 യാേമാ രാജന്ന് അനുദ്വിഗ്നാ വിരാട വിഷയം വയം
ആദാസ്യാേമാ ഹി ഗാസ് തസ്യ വിവിധാനി വസൂമി ച
20 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ വാക്യം ആദായ തസ്യ തത്
ൈവകർതനസ്യ കർണസ്യ ക്ഷി ം ആജ്ഞാപയത് സ്വയം
21 ശാസേന നിത്യസംയുക്തം ദുഃശാസനം അനന്തരം
സഹ വൃൈദ്ധസ് തു സംമ ്യ ക്ഷി ം േയാജയ വാഹിനീം
22 യേഥാേദ്ദശം ച ഗച്ഛാമഃ സഹിതാഃ സർവകൗരൈവഃ
സുശർമാ തു യേഥാദ്ദിഷ്ടം േദശം യാതു മഹാരഥഃ
23 ിഗർൈതഃ സഹിേതാ രാജാ സമ ബലവാഹനഃ

ാഗ് ഏവ ഹി സുസംവീേതാ മത്സ്യസ്യ വിഷയം തി
24 ജഘന്യേതാ വയം ത യാസ്യാേമാ ദിവസാന്തരം
വിഷയം മത്സ്യരാജസ്യ സുസമൃദ്ധം സുസംഹതാഃ
25 േത യാത്വാ സഹസാ ത വിരാടനഗരം തി
ക്ഷി ം േഗാപാൻ സമാസാദ്യ ഗൃഹ്ണ വിപുലം ധനം
26 ഗവാം ശതസഹ ാണി ീമന്തി ഗുണവന്തി ച
വയം അപി നിഗൃഹ്ണീേമാ ദ്വിധാകൃത്വാ വരൂഥിനീം
27 സ സ്മ ഗത്വാ യേഥാദ്ദിഷ്ടാം ദിശം വേഹ്നർ മഹീപതിഃ
ആദത്ത ഗാഃ സുശർമാഥ ഘർമപക്ഷസ്യ സപ്തമീം
28 അപരം ദിവസം സർേവ രാജൻ സംഭൂയ കൗരവാഃ
അഷ്ടമ്യാം താന്യ് അഗൃഹ്ണന്ത േഗാകുലാനി സഹ ശഃ
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അധ്യായം 30

1 [ൈവ]
തതസ് േതഷാം മഹാരാജ തൈ വാമിത േതജസാം
ഛദ്മ ലിംഗ വിഷ്ടാനാം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
2 വ്യതീതഃ സമയഃ സമ്യഗ് വസതാം ൈവ പുേരാത്തേമ
കുർവതാം തസ്യ കർമാണി വിരാടസ്യ മഹീപേതഃ
3 തതസ് േയാദശസ്യാേന്ത തസ്യ വർഷസ്യ ഭാരത
സുശർമണാ ഗൃഹീതം തു േഗാധനം തരസാ ബഹു
4 തേതാ ജേവന മഹതാ േഗാപാഃ പുരം അഥാ ജത്
അപശ്യൻ മത്സ്യരാജം ച രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ
5 ശൂൈരഃ പരിവൃതം േയാൈധഃ കുണ്ഡലാംഗദ ധാരിഭിഃ
സദ്ഭിശ് ച മ ിഭിഃ സാർധം പാണ്ഡൈവശ് ച നരർഷൈഭഃ
6 തം സഭായാം മഹാരാജം ആസീനം രാ വർധനം
േസാ ഽ വീദ് ഉപസംഗമ്യ വിരാടം ണതസ് തദാ
7 അസ്മാൻ യുധി വിനിർജിത്യ പരിഭൂയ സ ബാന്ധവാൻ
ഗവാം ശതസഹ ാണി ിഗർതാഃ കാലയന്തി േത
താൻ പരീപ്സ മനുേഷ്യ മാ േനശുഃ പശവസ് തവ
8 തച് ത്വാ നൃപതിഃ േസനാം മത്സ്യാനാം സമേയാജയത്
രഥനാഗാശ്വകലിലാം പത്തിധ്വജസമാകുലാം
9 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച തനു ാണ്യ് അ േഭജിേര
ഭാനുമന്തി വിചി ാണി സൂപേസവ്യാനി ഭാഗശഃ
10 സവ ായസ ഗർഭം തു കവചം തപ്തകാഞ്ചനം
വിരാടസ്യ ിേയാ ാതാ ശതാനീേകാ ഽഭ്യഹാരയത്
11 സർവപാര സവം വർമ കല്യാണ പടലം ദൃഢം
ശതാനീകാദ് അവരേജാ മദിരാേശ്വാ ഽഭ്യഹാരയത്
12 ശതസൂര്യം ശതാവർതം ശതബി ശതാക്ഷിമത്
അേഭദ്യകൽപം മത്സ്യാനാം രാജാ കവചം ആഹരത്
13 ഉേത്സേധ യസ്യ പദ്മാനി ശതം സൗഗന്ധികാനി ച
സുവർണപൃഷ്ഠം സൂര്യാഭം സൂര്യദത്താഭ്യഹാരയത്
14 ദൃഢം ആയസ ഗർഭം തു േശ്വതം വർമ ശതാക്ഷിമത്
വിരാടസ്യ സുേതാ േജ്യേഷ്ഠാ വീരഃ ശംേഖാ ഽഭ്യഹാരയത്
15 ശതശശ് ച തനു ാണി യഥാ സ്വാനി മഹാരഥാഃ
േയാത്സ്യമാനാഭ്യനഹ്യന്ത േദവരൂപാഃ ഹാരിണഃ
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16 സൂപ േരഷു ശുേ ഷു മഹ ച മഹാരഥാഃ
പൃഥക് കാഞ്ചനസംനാഹാൻ രേഥഷ്വ് അശ്വാൻ അേയാജയൻ
17 സൂര്യച തീകാേശാ രേഥ ദിേവ്യ ഹിരണ്മയഃ
മഹാനുഭാേവാ മത്സ്യസ്യ ധ്വജ ഉച്ഛി ിേയ തദാ
18 അഥാന്യാൻ വിവിധാകാരാൻ ധ്വജാൻ േഹമവിഭൂഷിതാൻ
യഥാ സ്വം ക്ഷ ിയാഃ ശൂരാ രേഥഷു സമേയാജയൻ
19 അഥ മേത്സ്യാ ഽ വീദ് രാജാ ശതാനീകം ജഘന്യജം
കങ്കബല്ലവ േഗാപാലാ ദാമ ന്ഥിശ് ച വീര്യവാൻ
യുേധ്യയുർ ഇതി േമ ബുദ്ധിർ വർതേത നാ സംശയഃ
20 ഏേതഷാം അപി ദീയന്താം രഥാ ധ്വജപതാകിനഃ
കവചാനി വിചി ാണി ദൃഢാനി ച മൃദൂനി ച

തിമുഞ്ച േഗാേ ഷു ദീയന്താം ആയുധാനി ച
21 വീരാംഗരൂപാഃ പുരുഷാ നാഗരാജകേരാപമാഃ
േനേമ ജാതു ന യുേധ്യരന്ന് ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
22 ഏതച് ത്വാ തു നൃപേതർ വാക്യം ത്വരിതമാനസഃ
ശതാനീകസ് തു പാർേഥേഭ്യാ രഥാൻ രാജൻ സമാദിശത്
സഹേദവായ രാേജ്ഞ ച ഭീമായ നകുലായ ച
23 താൻ ഹൃഷ്ടാസ് തതഃ സൂതാ രാജഭക്തിപുര താഃ
നിർദിഷ്ടാൻ നരേദേവന രഥാഞ് ശീ ം അേയാജയൻ
24 കവചാനി വിചി ാണി ദൃഢാനി ച മൃദൂനി ച
വിരാടഃ ാദിശദ് യാനി േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
താന്യ് ആമുച്യ ശരീേരഷു ദംശിതാസ് േത പരന്തപാഃ
25 തരസ്വിനശ് ഛിന്നരൂപാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
വിരാടം അന്വയുഃ പശ്ചാത് സഹിതാഃ കുരുപുംഗവാഃ
ചത്വാേരാ ാതരഃ ശൂരാഃ പാണ്ഡവാഃ സത്യവി മാഃ
26 ഭീമാശ് ച മത്തമാതംഗാഃ ഭിന്നകരടാ മുഖാഃ
ക്ഷരന്ത ഇവ ജീമൂതാഃ സുദന്താഃ ഷഷ്ടിഹായനാഃ
27 സ്വാരൂഢാ യുദ്ധകുശൈലഃ ശിക്ഷിൈതർ ഹസ്തിസാദിഭിഃ
രാജാനം അന്വയുഃ പശ്ചാച് ചലന്ത ഇവ പർവതാഃ
28 വിശാരദാനാം വശ്യാനാം ഹൃഷ്ടാനാം ചാനുയായിനാം
അഷ്ടൗ രഥസരഃ ാണി ദശനാഗശതാനി ച
പഷ്ടിശ് ചാശ്വസഹ ാണി മത്സ്യാനാം അഭിനിര്യയുഃ
29 തദ് അനീകം വിരാടസ്യ ശുശുേഭ ഭരതർശഭ
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സ യാതം മഹാരാജ നിനീഷന്തം ഗവാം പദം
30 തദ് ബലാ ്യം വിരാടസ്യ സ സ്ഥിതം അേശാഭത
ദൃഢായുധ ജനാകീർണം ജഗാശ്വരഥസ ലം
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അധ്യായം 31

1 [ൈവ]
നിര്യായ നഗരാച് ഛൂരാ വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ

ിഗർതാൻ അ ശൻ മത്സ്യാഃ സൂേര്യ പരിണേത സതി
2 േത ിഗർതാശ് ച മത്സ്യാശ് ച സംരബ്ധാ യുദ്ധദുർമദാഃ
അേന്യാന്യം അഭിഗർജേന്താ േഗാഷു ഗൃദ്ധാ മഹാബലാഃ
3 ഭീമാശ് ച മത്തമാതംഗാസ് േതാമരാ ശേചാദിതാഃ

ാമണീൈയഃ സമാരൂഢാഃ കുശൈലർ ഹസ്തിസാദിഭിഃ
4 േതഷാം സമാഗേമാ േഘാരസ് തുമുേലാ േലാമഹർഷണഃ
േദവാസുരസേമാ രാജന്ന് ആസീത് സൂേര്യവിലംബതി
5 ഉദതിഷ്ഠദ് രേജാ ഭൗമം ന ജ്ഞായത കിം ചന
പക്ഷിണശ് ചാപതൻ ഭൂമൗ ൈസേന്യന രജസാവൃതാഃ
6 ഇഷുഭിർ വ്യതിസംയദ്ഭിർ ആദിേത്യാ ഽന്തരധീയത
ഖേദ്യാൈതർ ഇവ സംയുക്തം അന്തരിക്ഷം വ്യരാജത
7 രുക്മപൃഷ്ഠാനി ചാപാനി വ്യതിഷക്താനി ധന്വിനാം
പതതാം േലാകവീരാണാം സവ്യദക്ഷിണം അസ്യതാം
8 രഥാ രൈഥഃ സമാജ ഃ പാദാൈതശ് ച പദാതയഃ
സാദിഭിഃ സാദിനശ് ൈചവ ഗൈജശ് ചാപി മഹാഗജാഃ
9 അസിഭിഃ പട്ടിൈശഃ ാൈസഃ ശക്തിഭിസ് േതാമൈരർ അപി
സംരബ്ധാഃ സമേര രാജൻ നിജ ർ ഇതേരതരം
10 നിഘ്നന്തഃ സമേര ഽേന്യാന്യം ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
ന േശകുർ അഭിസംരബ്ധാഃ ശൂരാൻ കർതും പരാങ്മുഖാൻ
11 കൢേപ്താത്തരൗഷ്ഠം സുനസം കൢപ്ത േകശം അലം കൃതം
അദൃശ്യത ശിരശ് ഛിന്നം രേജാധ്വസ്തം സകുണ്ഡലം
12 അദൃശ്യംസ് ത ഗാ ാണി ശൈരശ് ഛിന്നാനി ഭാഗശഃ
ശാല ന്ധനികാശാനി ക്ഷ ിയാണാം മഹാമൃേധ
13 നാഗേഭാഗനികാൈശശ് ച ബാഹുഭിശ് ചന്ദേനാക്ഷിൈതഃ
ആകീർണാ വസുധാ ത ശിേരാ ഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
14 ഉപശാമ്യദ് രേജാ ഭൗമം രുധിേരണ സർപതാ
കശ്മലം ാവിശദ് േഘാരം നിർമര്യാദം അവർതത
15 ശതാനീകഃ ശതം ഹത്വാ വിശാലാക്ഷശ് ചതുഃശതം

വിഷ്ടൗ മഹതീം േസനാം ിഗർതാനാം മഹാരഥൗ
ആർേച്ഛതാം ബഹു സംരബ്ധൗ േകശാേകശി നഖാനഖി
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16 ലക്ഷയിത്വാ ിഗർതാനാം തൗ വിഷ്ടൗ രഥ ജം
ജഗ്മതുഃ സൂര്യദത്തശ് ച മദിരാശ്വശ് ച പൃഷ്ഠതഃ
17 വിരാടസ് ത സം ാേമ ഹത്വാ പഞ്ചശതാൻ രഥാൻ
ഹയാനാം ച ശതാന്യ് അ ഹത്വാ പഞ്ച മഹാരഥാൻ
18 ചരൻ സ വിവിധാൻ മാർഗാൻ രേഥഷു രഥയൂഥപഃ

ിഗർതാനാം സുശർമാണം ആർച്ഛദ് രുക്മരഥം രേണ
19 തൗ വ്യാവഹരതാം ത മഹാത്മാനൗ മഹാബലൗ
അേന്യാന്യം അഭിഗർജന്തൗ േഗാേഷ്ഠ േഗാവൃഷഭാവ് ഇവ
20 തേതാ രഥാഭ്യാം രഥിനൗ വ്യതിയായ സമന്തതഃ
ശരാൻ വ്യസൃജതാം ശീ ം േതായധാരാ ഘനാവ് ഇവ
21 അേന്യാന്യം ചാതിസംരബ്ധൗ വിേചരതുർ അമർഷണൗ
കൃതാ ൗ നിശിൈതർ ബാൈണർ അസി ശക്തിഗദാ ഭൃതൗ
22 തേതാ രാജാ സുശർമാണം വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിശ് ചാസ്യ വിവ്യാധ ചതുേരാ ഹയാൻ
23 തൈഥവ മത്സ്യരാജാനം സുശർമാ യുദ്ധദുർമദഃ
പഞ്ചാശതാ ശിൈതർ ബാൈണർ വിവ്യാധ പരമാ വിത്
24 തതഃ ൈസന്യം സമാവൃത്യ മത്സ്യരാജസുശർമേണാഃ
നാഭ്യജാനംസ് തദാേന്യാന്യം േദാേഷ രജസാവൃേത
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അധ്യായം 32

1 [ൈവ]
തമസാഭി േത േലാേക രജസാ ൈചവ ഭാരത
വ്യതിഷ്ഠൻ ൈവ മുഹൂർതം തു വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ
2 തേതാ ഽന്ധകാരം ണുദന്ന് ഉദതിഷ്ഠത ച മാഃ
കുർവാേണാ വിമലാം രാ ിം നന്ദയൻ ക്ഷ ിയാൻ യുധി
3 തതഃ കാശം ആസാദ്യ പുനർ യുദ്ധം അവർതത
േഘാരരൂപം തതസ് േത സ്മ നാേവക്ഷന്ത പര രം
4 തതഃ സുശർമാ ൈ ഗർതഃ സഹ ാ ാ യവീയസാ
അഭ്യ വൻ മത്സ്യരാജം രഥ ാേതന സർവശഃ
5 തേതാ രഥാഭ്യാം ന്ദ്യ ാതരൗ ക്ഷ ിയ ർഷഭൗ
ഗദാപാണീ സുസംരബ്ധൗ സമഭ്യ വതാം ഹയാൻ
6 തൈഥവ േതഷാം തു ബലാനി താനി; ദ്ധാന്യ് അഥാേന്യാന്യം അഭി വന്തി
ഗദാസിഖഡ്ൈഗശ് ച പരശ്വൈധശ് ച; ാൈസശ് ച തീക്ഷ്ണാ സുപീതധാ 
ൈരഃ
7 ബലം തു മത്സ്യസ്യ ബേലന രാജാ; സർവം ിഗർതാധിപതിഃ സുശർമാ

മഥ്യ ജിത്വാ ച സഹ്യ മത്സ്യം; വിരാടം ഓജസ്വിനം അഭ്യധാവത്
8 തൗ നിഹത്യ പൃഥഗ് ധുര്യാവ് ഉഭൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
വിരഥം മത്സ്യരാജാനം ജീവ ാഹം അഗൃഹ്ണതാം
9 തം ഉന്മഥ്യ സുശർമാ തു രുദതീം വധുകാം ഇവ
സ്യന്ദനം സ്വം സമാേരാപ്യ യയൗ ശീ വാഹനഃ
10 തസ്മിൻ ഗൃഹീേത വിരേഥ വിരാേട ബലവത്തേര

ാ വന്ത ഭയാൻ മത്സ്യാസ് ിഗർൈതർ അർദിതാ ഭൃശം
11 േതഷു സ ാസ്യമാേനഷു കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭ്യഭാഷൻ മഹാബാഹും ഭീമേസനം അരിന്ദമം
12 മത്സ്യരാജഃ പരാമൃഷ്ടസ് ിഗർേതന സുശർമണാ
തം േമാക്ഷയ മഹാബാേഹാ ന ഗേച്ഛദ് ദ്വിഷതാം വശം
13 ഉഷിതാഃ സ്മഃ സുഖം സർേവ സർവകാൈമഃ സുപൂജിതാഃ
ഭീമേസന ത്വയാ കാര്യാ തസ്യ വാസസ്യ നി തിഃ
14 [ഭീമസ്]
അഹം ഏനം പരി ാേസ്യ ശാസനാത് തവ പാർഥിവ
പശ്യ േമ സുമഹത് കർമ യുധ്യതഃ സഹ ശ ഭിഃ
15 സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ തിഷ്ഠ ത്വം ാതൃഭിഃ സഹ
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ഏകാന്തം ആ ിേതാ രാജൻ പശ്യ േമ ഽദ്യ പരാ മം
16 സു േന്ധാ ഽയം മഹാവൃേക്ഷാ ഗദാ രൂപ ഇവ സ്ഥിതഃ
ഏനം ഏവ സമാരുജ്യ ാവയിഷ്യാമി ശാ വാൻ
17 [ൈവ]
തം മത്തം ഇവ മാതംഗം വീക്ഷമാണം വന തിം
അ വീദ് ാതരം വീരം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
18 മാ ഭീമ സാഹസം കാർഷീസ് തിഷ്ഠത്വ് ഏഷ വന തിഃ
മാ ത്വാ വൃേക്ഷണ കർമാണി കുർവാണം അതി മാനുഷം
ജനാഃ സമവബുേധ്യരൻ ഭീേമാ ഽയം ഇതി ഭാരത
19 അന്യദ് ഏവായുധം കിം ചിത് തിപദ്യസ്വ മാനുഷം
ചാപം വാ യദി വാ ശക്തിം നി ിംശം വാ പരശ്വധം
20 യദ് ഏവ മാനുഷം ഭീമ ഭേവദ് അൈന്യർ അലക്ഷിതം
തദ് ഏവായുധം ആദായ േമാക്ഷയാശു മഹീപതിം
21 യമൗ ച ച രക്ഷൗ േത ഭവിതാരൗ മഹാബലൗ
വ ഹതഃ സമേര താത മത്സ്യരാജം പരീപ്സതഃ
22 തതഃ സമസ്താസ് േത സർേവ തുരഗാൻ അഭ്യേചാദയൻ
ദിവ്യം അ ം വികുർവാണാസ് ിഗർതാൻ ത്യമർഷണാഃ
23 താൻ നിവൃത്തരഥാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാൻ സാ മഹാചമൂഃ
ൈവരാടീ പരമ ദ്ധാ യുയുേധ പരമാദ്ഭുതം
24 സഹ ം ന്യവധീത് ത കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമഃ സപ്തശതാൻ േയാധാൻ പരേലാകം അദർശയത്
നകുലശ് ചാപി സൈപ്തവ ശതാനി ാഹിേണാച് ഛൈരഃ
25 ശതാനി ീണി ശൂരാണാം സഹേദവഃ താപവാൻ
യുധിഷ്ഠിര സമാദിേഷ്ടാ നിജേഘ്ന പുരുഷർഷഭഃ
ഭിത്ത്വാ താം മഹതീംേസനാം ിഗർതാനാം നരർഷഭ
26 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ത്വരമാേണാ മഹാരഥഃ
അഭി ത്യ സുഷർമാണം ശൈരർ അഭ്യതുദദ് ഭൃശം
27 സുശർമാപി സുസ്ര ദ്ധസ് ത്വരമാേണാ യുധിഷ്ഠിരം
അവിധ്യൻ നവഭിർ ബാൈണശ് ചതുർഭിശ് ചതുേരാ ഹയാൻ
28 തേതാ രാജന്ന് ആശു കാരീ കുന്തീപുേ ാ വൃേകാദരഃ
സമാസാദ്യ സുശർമാണം അശ്വാൻ അസ്യ വ്യേപാഥയത്
29 പൃഷ്ഠേഗാപൗ ച തസ്യാഥ ഹത്വാ പരമസായൈകഃ
അഥാസ്യ സാരഥിം േദ്ധാ രേഥാപസ്ഥാദ് അപാഹരത്
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30 ച രക്ഷശ് ച ശൂരശ് ച േശാണാേശ്വാ നാമ വി തഃ
സ ഭയാദ് ൈദ്വരഥം ദൃഷ്ട്വാ ൈ ഗർതം ാജഹത് തദാ
31 തേതാ വിരാടഃ ന്ദ്യ രഥാദ് അഥ സുശർമണഃ
ഗദാം അസ്യ പരാമൃശ്യ തം ഏവാജഘ്നിവാൻ ബലീ
സ ചചാര ഗദാപാണിർ വൃേദ്ധാ ഽപി തരുേണാ യഥാ
32 ഭീമസ് തു ഭീമസങ്കാേശാ രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ

ിഗർതരാജം ആദത്ത സിംഹക്ശു മൃഗം യഥാ
33 തസ്മിൻ ഗൃഹീേത വിരേഥ ിഗർതാനാം മഹാരേഥ
അഭജ്യത ബലം സർവം ൈ ഗർതം തദ്ഭയാതുരം
34 നിവർത്യ ഗാസ് തതഃ സർവാഃ പാ പു ാ മഹാബലാഃ
അവജിത്യ സുശർമാണം ധനം ചാദായ സർവശഃ
35 സ്വബാഹുബലസമ്പന്നാ ീനിേഷധാ യത താഃ
സം ാമശിരേസാ മേധ്യ താം രാ ിം സുഖിേനാ ഽവസൻ
36 തേതാ വിരാടഃ കൗേന്തയാൻ അതി മാനുഷവി മാൻ
അർചയാം ആസ വിേത്തന മാേനന ച മഹാരഥാൻ
37 [വിരാട]
യൈഥവ മമ രത്നാനി യുഷ്മാകം താനി ൈവ തഥാ
കാര്യം കുരുത ൈതഃ സർേവ യഥാകാമം യഥാസുഖം
38 ദദാന്യ് അലം കൃതാഃ കന്യാ വസൂനി വിവിധാനി ച
മനസശ് ചാപ്യ് അഭിേ തം യദ് വഃ ശ നിബർഹണാഃ
39 യുഷ്മാകം വി മാദ് അദ്യ മുേക്താ ഽഹം സ്വസ്തിമാൻ ഇഹ
തസ്മാദ് ഭവേന്താ മത്സ്യാനാം ഈശ്വരാഃ സർവ ഏവ ഹി
40 [ൈവ]
തഥാഭിവാദിനം മത്സ്യം കൗരേവയാഃ പൃഥക് പൃഥക്
ഊചുഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
41 തിനന്ദാമ േത വാക്യം സർവം ൈചവ വിശാം പേത
ഏേതൈനവ തീതാഃ േസ്മാ യത് ത്വം മുേക്താ ഽദ്യ ശ ഭിഃ
42 അഥാ വീത് ീതമനാ മത്സ്യരാേജാ യുധിഷ്ഠിരം
പുനർ ഏവ മഹാബാഹുർ വിരാേടാ രാജസത്തമഃ
ഏഹി ത്വാം അഭിേഷക്ഷ്യാമി മത്സ്യരാേജാ ഽ േനാ ഭവാൻ
43 മനസശ് ചാപ്യ് അഭിേ തം യത് േത ശ നിബർഹണ
തത് േത ഽഹം സ ദാസ്യാമി സർവം അർഹതി േനാ ഭവാൻ
44 രത്നാനി ഗാഃ സുവർണം ച മണിമുക്തം അഥാപി വാ
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ൈവയാ പദ്യ വിേ സർവൈഥവ നേമാ ഽ േത
45 ത്വത്കൃേത ഹ്യ് അദ്യ പശ്യാമി രാജ്യം ആത്മാനം ഏവ ച
യതശ് ച ജാതഃ സംരംഭഃ സ ച ശ ർ വശംഗതഃ
46 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ മത്സ്യം പുനർ ഏവാഭ്യഭാഷത

തിനന്ദാമി േത വാക്യം മേനാ ജ്ഞം മത്സ്യഭാഷേസ
47 ആനൃശംസ്യ പേരാ നിത്യം സുസുഖഃ സതതം ഭവ
ഗച്ഛ ദൂതാസ് ത്വരിതം നഗരം തവ പാർഥിവ
സുഹൃദാം ിയം ആഖ്യാതും േഘാഷയ ച േത ജയം
48 തതസ് തദ് വചനാൻ മേത്സ്യാ ദൂതാൻ രാജാ സമാദിശത്
ആചക്ഷധ്വം പുരം ഗത്വാ സം ാേമ വിജയം മമ
49 കുമാരാഃ സമലം കൃത്യപര്യാഗച്ഛ േമ പുരാത്
വാദി ാണി ച സർവാണി ഗണികാശ് ച സ്വലം കൃതാഃ
50 േത ഗത്വാ േകവലാം രാ ിം അഥ സൂേര്യാദയം തി
വിരാടസ്യ പുരാഭ്യാേശ ദൂതാ ജയം അേഘാഷയൻ
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അധ്യായം 33

1 [ൈവ]
യാേത ിഗർതം മേത്സ്യ തു പശൂംസ് താൻ സ്വാൻ പരീപ്സതി
ദുേര്യാധനഃ സഹാമാേത്യാ വിരാടം ഉപയാദ് അഥ
2 ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച കർണശ് ച കൃപശ് ച പരമാ വിത്

ൗണിശ് ച സൗബലശ് ൈചവ തഥാ ദുഃക്ശാസനഃ ഭുഃ
3 വിവിംശതിർ വികർണശ് ച ചി േസനശ് ച വീര്യവാൻ
ദുർമുേഖാ ദുഃസഹശ് ൈചവ േയ ൈചവാേന്യ മരാ രഥാഃ
4 ഏേത മത്സ്യാൻ ഉപാഗമ്യ വിരാടസ്യ മഹീപേതഃ
േഘാഷാൻ വി ാവ്യ തരസാ േഗാധനം ജ ർ ഓജസാ
5 ഷഷ്ടിം ഗവാം സഹ ാണി കുരവഃ കാലയന്തി േത
മഹതാ രഥവംേശന പരിവാര്യ സമന്തതഃ
6 േഗാപാലാനാം തു േഘാേഷഷു ഹന്യതാം തർ മഹാരൈഥഃ
ആരാവഃ സുമഹാൻ ആസീത് സ ഹാേര ഭയങ്കേര
7 ഗവാധ്യക്ഷസ് തു സ േസ്താ രഥം ആസ്ഥായ സ ത്വരഃ
ജഗാമ നഗരാൈയവ പരിേ ാശംസ് തദാർതവത്
8 സ വിശ്യ പുരം രാേജ്ഞാ നൃപ േവശ്മാഭ്യയാത് തതഃ
അവതീര്യ രഥാത് തൂർണം ആഖ്യാതും വിേവശ ഹ
9 ദൃഷ്ട്വാ ഭൂമിഞ്ജയം നാമ പു ം മത്സ്യസ്യ മാനിനം
തൈസ്മ തത് സർവം ആചഷ്ട രാ സ്യ പശുകർഷണം
10 ഷഷ്ടിം ഗവാം സഹ ാണി കുരവഃ കാലയന്തി േത
തദ് വിേജതും സമുത്തിഷ്ഠ േഗാധനം രാ വർധനം
11 രാജപു ഹിതേ ഃ ക്ഷി ം നിര്യാഹി ൈവ സ്വയം
ത്വാം ഹി മേത്സ്യാ മഹീപാലഃ ശൂന്യപാലം ഇഹാകേരാത്
12 ത്വയാ പരിഷേദാ മേധ്യ ാഘേത സ നരാധിപഃ
പുേ ാ മമാനുരൂപശ് ച ശൂരശ് േചതി കുേലാദ്വഹഃ
13 ഇഷ്വേ നിപുേണാ േയാധഃ സദാ വീരശ് ച േമ സുതഃ
തസ്യ തത് സത്യം ഏവാ മനുേഷ്യ സ്യ ഭാഷിതം
14 ആവർതയ കുരൂഞ് ജിത്വാ പശൂൻ പശുമതാം വര
നിർദൈഹഷാം അനീകാനി ഭീേമന ശരേതജസാ
15 ധനുശ്ച ൈത രുക്മപുംൈഖഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ദ്വിഷതാം ഭിന്ധ്യ് അനീകാനി ഗജാനാം ഇവ യൂഥപഃ
16 പാേശാപധാനാം ജ്യാത ീം ചാപദണ്ഡാം മഹാസ്വനാം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 26 20

ശരവർണാം ധനുർ വീണാം ശ മേധ്യ വാദയ
17 േശ്വതാ രജതസങ്കാശാ രേഥ യുജ്യ േത ഹയാഃ
ധ്വജം ച സിംഹം സൗവർണം ഉ യ തവാഭിേഭാഃ
18 രുക്മപംഖാഃ സന്നാ ാ മുക്താ ഹസ്തവതാ ത്വയാ
ഛാദയ ശരാഃ സൂര്യം രാജ്ഞാം ആയുർ നിേരാധിനഃ
19 രേണ ജിത്വാ കുരൂൻ സർവാൻ വർജ പാണിർ ഇവാസുരാൻ
യേശാ മഹദ് അവാപ്യ ത്വം വിേശദം പുരം പുനഃ
20 ത്വം ഹി രാ സ്യ പരമാ ഗതിർ മത്സ്യപേതഃ സുതഃ
ഗതിമേന്താ ഭവന്ത്വ് അദ്യ സർേവ വിഷയവാസിനഃ
21 ീമധ്യ ഉക്തസ് േതനാസൗ തദ് വാക്യം അഭയങ്കരം
അന്തഃപുേര ാഘമാന ഇദം വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 34

1 [ഉത്തര]
അദ്യാഹം അനുഗേച്ഛയം ദൃഢധന്വാ ഗവാം പദം
യദി േമ സാരഥിഃ കശ് ചിദ് ഭേവദ് അേശ്വഷു േകാവിദഃ
2 തം ഏവ നാധിഗച്ഛാമി േയാ േമ യന്താ ഭേവൻ നരഃ
പശ്യധ്വം സാരധിം ക്ഷി ം മമ യുക്തം യാസ്യതഃ
3 അഷ്ടാവിംശതി രാ ം വാ മാസം വാ നൂനം അന്തതഃ
യത് തദ് ആസീ മഹദ് യുദ്ധം ത േമ സാരഥിർ ഹതഃ
4 സ ലേഭയം യദി ത്വ് അന്യം ഹര യാനവിദം നരം
ത്വരാവാൻ അദ്യ യാത്വാഹം സമു ിതമഹാധ്വജം
5 വിഗാഹ്യ തത്പരാനീകം ഗജവാജിർ അഥാകുലം
ശ താപ നിർവീര്യാൻ കുരൂഞ് ജിത്വാനേയ പശൂൻ
6 ദുേര്യാധനം ശാന്തനവം കർണം ൈവകർതനം കൃപം
േ ാണം ച സഹ പുേ ണ മേഹഷ്വാസാൻ സമാഗതാൻ
7 വി ാസയിത്വാ സം ാേമ ദാനവാൻ ഇവ വ ഭൃത്
അേനൈനവ മുഹൂർേതന പുനഃ ത്യാനേയ പശൂൻ
8 ശൂന്യം ആസാദ്യ കുരവഃ യാന്ത്യ് ആദായ േഗാധനം
കിം നു ശക്യം മയാ കർതും യദ് അഹം ത നാഭവം
9 പേശ്യയുർ അദ്യ േമ വീര്യം കുരവസ് േത സമാഗതാഃ
കിം നു പാർേഥാ ഽർജുനഃ സാക്ഷാദ് അയം അസ്മാൻ ബാധേത
10 [ൈവ]
തസ്യ തദ് വചനം ീഷു ഭാഷതഃ സ്മ പുനഃ പുനഃ
നാമർഷയത പാഞ്ചാലീ ബീഭേത്സാഃ പരികീർതനം
11 അൈഥനം ഉപസംഗമ്യ ീമധ്യാത് സാ തപസ്വിനീ

ീഡമാേനവ ശനൈകർ ഇദം വചനം അ വീത്
12 േയാ ഽസൗ ബൃഹദ് വാരണാേഭാ യുവാ സു ിയ ദർശനഃ
ബൃഹന്നേഡതി വിഖ്യാതഃ പാർഥസ്യാസീത് സ സാരഥിഃ
13 ധനുഷ്യ് അനവരശ് ചാസീത് തസ്യ ശിേഷ്യാ മഹാത്മനഃ
ദൃഷ്ടപൂർേവാ മയാ വീര ചരന്ത്യാ പാണ്ഡവാൻ തി
14 യദാ തത് പാവേകാ ദാവം അദഹത് ഖാണ്ഡവം മഹത്
അർജുനസ്യ തദാേനന സംഗൃഹീതാ ഹേയാത്തമാഃ
15 േതന സാരഥിനാ പാർഥഃ സർവഭൂതാനി സർവശഃ
അജയത് ഖാണ്ഡവ േസ്ഥ ന ഹി യന്താസ്തി താദൃശഃ
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16 േയയം കുമാരീ സുേ ാണീ ഭഗിനീ േത യവീയസീ
അസ്യാഃ സ വചനം വീരകരിഷ്യതി ന സംശയഃ
17 യദി ൈവ സാരഥിഃ സ സ്യാത് കുരൂൻ സർവാൻ അസംശയം
ജിത്വാ ഗാശ് ച സമാദായ വം ആഗമനം ഭേവത്
18 ഏവം ഉക്തഃ സ ൈസരന്ധ്യാ ഭഗിനീം ത്യഭാഷത
ഗച്ഛ ത്വം അനവദ്യാംഗി താം ആനയ ബൃഹന്നഡാം
19 സാ ാ ാ േ ഷിതാ ശീ ം അഗച്ഛൻ നർതനാ ഗൃഹം
യ ാേസ്ത സ മഹാബാഹുശ് ഛന്നഃ സേ ണ പാണ്ഡവഃ
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അധ്യായം 35

1 [ൈവ]
സ താം ദൃഷ്ട്വാ വിശാലാക്ഷീം രാജപു ീം സഖീം സഖാ

ഹസന്ന് അ വീദ് രാജൻ കു ാഗമനം ഇത്യ് ഉത
2 തം അ വീദ് രാജപു ീ സമുേപത്യ നരർഷഭം

ണയം ഭാവയന്തീ സ്മ സഖീമധ്യ ഇദം വചഃ
3 ഗാേവാ രാ സ്യ കുരുഭിഃ കാല്യേന്ത േനാ ബൃഹന്നേഡ
താൻ വിേജതും മമ ാതാ യാസ്യതി ധനുർധരഃ
4 നചിരം ച ഹതസ് തസ്യ സം ാേമ രഥസാരഥിഃ
േതന നാസ്തി സമഃ സൂേതാ േയാ ഽസ്യ സാരഥ്യം ആചേരത്
5 തൈസ്മ യതമാനായ സാരഥ്യർഥം ബൃഹന്നേഡ
ആചചേക്ഷ ഹയജ്ഞാേന ൈസര ീ കൗശലം തവ
6 സാ സാരഥ്യം മമ ാതുഃ കുരു സാധു ബൃഹന്നേഡ
പുരാ ദൂരതരം ഗാേവാ ിയേന്ത കുരുഭിർ ഹി നഃ
7 അൈഥതദ് വചനം േമ ഽദ്യ നിയുക്താ ന കരിഷ്യസി

ണയാദ് ഉച്യമാനാ ത്വം പരിത്യക്ഷ്യാമി ജീവിതം
8 ഏവം ഉക്തസ് തു സുേ ാണ്യാ തയാ സഖ്യാ പരന്തപഃ
ജഗാമ രാജപു സ്യ സകാശം അമിതൗജസഃ
9 തം സാ ജന്തം ത്വരിതം ഭിന്നം ഇവ കുഞ്ജരം
അന്വഗച്ഛദ് വിശാലാക്ഷീ ശിശുർ ഗജവധൂർ ഇവ
10 ദൂരാദ് ഏവ തു തം േ ക്ഷ്യ രാജപു ാഭ്യഭാഷത
ത്വയാ സാരഥിനാ പാർഥഃ ഖാണ്ഡേവ ഽഗ്നിം അതർപയത്
11 പൃഥിവീം അജയത് കൃത്സ്നാം കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ൈസര ീ ത്വാം സമാചഷ്ട സാ ഹി ജാനാതി പാണ്ഡവാൻ
12 സംയച്ഛ മാമകാൻ അശ്വാംസ് തൈഥവ ത്വം ബൃഹന്നഡാ
കുരുഭിർ േയാത്സ്യമാനസ്യ േഗാധനാനി പരീപ്സതഃ
13 അർജുനസ്യ കിലാസീസ് ത്വം സാരഥിർ ദയിതഃ പുരാ
ത്വയാജയത് സഹാേയന പൃഥിവീം പാണ്ഡവർഷഭഃ
14 ഏവം ഉക്താ ത വാച രാജപു ം ബൃഹന്നഡാ
കാ ശക്തിർ മമ സാരഥ്യം കർതും സം ാമമൂർധനി
15 ഗീതം വാ യദി വാ നൃത്തം വാദി ം വാ പൃഥഗ്വിധം
തത് കരിഷ്യാമി ഭ ം േത സാരഥ്യം തു കുേതാ മയി
16 [ഉത്തര]
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ബൃഹന്നേഡ ഗായേനാ വാ നർതേനാ വാ പുനർ ഭവ
ക്ഷി ം േമ രഥം ആസ്ഥായ നിഗൃഹ്ണീഷ്വ ഹേയാത്തമാൻ
17 [ൈവ]
സ ത നർമ സംയുക്തം അകേരാത് പാണ്ഡേവാ ബഹു
ഉത്തരായാഃ മുഖതഃ സർവം ജാനന്ന് അരിന്ദമ
18 ഊർധ്വം ഉത്ക്ഷിപ്യ കവചം ശരീേര ത്യമുഞ്ചത
കുമാര്യസ് ത തം ദൃഷ്ട്വാ ാഹസൻ പൃഥുേലാചനാഃ
19 സ തു ദൃഷ്ട്വാ വിമുഹ്യന്തം സ്വയം ഏേവാത്തരസ് തതഃ
കവേചന മഹാർേഹണ സമനഹ്യദ് ബൃഹന്നഡാം
20 സ ബി ത് കവചം ചാ ്യം സ്വയം അപ്യ് അംശുമത് ഭം
ധ്വജം ച സിംഹം ഉ ിത്യ സാരേഥ്യ സമകൽപയത്
21 ധനൂംഷി ച മഹാർഹാണി ബാണാംശ് ച രുചിരാൻ ബഹൂൻ
ആദായ യയൗ വീരഃ സ ബൃഹന്നഡ സാരഥിഃ
22 അേഥാത്തരാ ച കന്യാശ് ച സഖ്യസ് താം അ വംസ് തദാ
ബൃഹന്നേഡ ആനേയഥാ വാസാംസി രുചിരാണി നഃ
23 പാഞ്ചാലി കാര്യം സൂക്ഷ്മാണി ചി ാണി വിവിധാനി ച
വിജിത്യ സം ാമഗതാൻ ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ കുരൂൻ
24 അഥ താ വതീഃ കന്യാഃ സഹിതാഃ പാ നന്ദനഃ

ത വാച ഹസൻ പാർേഥാ േമഘദു ഭി നിഃസ്വനഃ
25 യദ്യ് ഉത്തേരാ ഽയം സം ാേമ വിേജഷ്യതി മഹാരഥാൻ
അഥാഹരിേഷ്യ വാസാംസി ദിവ്യാനി രുചിരാണി ച
26 ഏവം ഉക്ത്വാ തു ബീഭ സ് തതഃ ാേചാദയദ് ധയാൻ
കുരൂൻ അഭിമുഖാഞ് ശൂേരാ നാനാ ധ്വജപതാകിനഃ
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അധ്യായം 36

അധ്യായം 36

1 [ൈവ]
സ രാജധാന്യാ നിര്യായ ൈവരാടിഃ പൃഥിവീം ജയഃ

യാഹീത്യ് അ വീത് സൂതം യ േത കുരേവാ ഗതാഃ
2 സമേവതാൻ കുരൂൻ യാവജ് ജിഗീശൂൻ അവജിത്യ ൈവ
ഗാശ് ൈചഷാം ക്ഷി ം ആദായ പുനർ ആയാമി സ്വം പുരം
3 തതസ് താംശ് േചാദയാം ആസ സദശ്വാൻ പാ നന്ദനഃ
േത ഹയാ നരസിംേഹന േചാദിതാ വാതരംഹസഃ
ആലിഖന്ത ഇവാകാശം ഊഹുഃ കാഞ്ചനമാലിനഃ
4 നാതിദൂരം അേഥാ യാത്വാ മത്സ്യപു ധനഞ്ജയൗ
അേവേക്ഷതാം അമി ഘ്നൗ കുരൂണാം ബലിനാം ബലം
ശ്മശാനം അഭിേതാ ഗത്വാ ആസസാദ കുരൂൻ അഥ
5 തദ് അനീകം മഹത് േതഷാം വിബഭൗ സാഗരസ്വനം
സർപമാണം ഇവാകാേശ വനം ബഹുല പാദപം
6 ദദൃേശ പാർഥിേവാ േരണുർ ജനിതസ് േതന സർപതാ
ദൃഷ്ടി ണാേശാ ഭൂതാനാം ദിവ ശ് നരസത്തമ
7 തദ് അനീകം മഹദ് ദൃഷ്ട്വാ ജഗാശ്വരഥസ ലം
കർണദുേര്യാധന കൃൈപർ ഗുപ്തം ശാന്തനേവന ച
8 േ ാേണന ച സപുേ ണ മേഹഷ്വാേസന ധീമതാ
ഹൃഷ്ടേരാമാ ഭേയാദ്വിഗ്നഃ പാർഥം ൈവരാടിർ അ വീത്
9 േനാത്സേഹ കുരുഭിർ േയാ ം േരാമഹർഷം ഹി പശ്യ േമ
ബഹു വീരം അത ം േദൈവർ അപി ദുരാസദം

തിേയാ ം ന ശക്ഷ്യാമി കുരുൈസന്യം അനന്തകം
10 നാശംേസ ഭാരതീം േസനാം േവ ം ഭീമകാർമുകാം
രഥനാഗാശ്വകലിലാം പത്തിധ്വജസമാകുലാം
ദൃൈഷ്ട്വവ ഹി പരാൻ ആജാവ് ആത്മാ വ്യഥതീവ േമ
11 യ േ ാണശ് ച ഭീഷ്മശ് ച കൃപഃ കർേണാ വിവിംശതിഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച േസാമദേത്താ ഽഥ ബാ ികഃ
12 ദുേര്യാധനസ് തഥാ വീേരാ രാജാ ച രഥിനാം വരഃ
ദ തിമേന്താ മേഹഷ്വാസാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
13 ദൃൈഷ്ട്വവ ഹി കുരൂൻ ഏതാൻ വ ഢാനീകാൻ ഹാരിണഃ
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ഹൃഷിതാനി ച േരാമാണീ കശ്മലം ചാഗതം മമ
14 [ൈവ]
അവിയാേതാ വിയാതസ്യ മൗർഖ്യാദ് ധൂർതസ്യ പശ്യതഃ
പരിേദവയേത മന്ദഃ സകാേശ സവ്യസാചിനഃ
15 ിഗർതാൻ സ പിതാ യാതഃ ശൂേന്യ സ ണിധായ താം
സർവാം േസനാം ഉപാദായ ന േമ സന്തീഹ ൈസനികാഃ
16 േസാ ഽഹം ഏേകാ ബഹൂൻ ബാലഃ കൃതാ ാൻ അകൃത മഃ

തിേയാ ം ന ശക്യാമി നിവർതസ്വ ബൃഹൻ നേഡ
17 [അർജ്]
ഭേയന ദീനരൂേപാ ഽസി ദ്വിഷതാം ഹർഷവർധനഃ
ന ച താവത് കൃതം കിം ചിത് പൈരഃ കർമ രണാജിേര
18 സ്വയം ഏവ ച മാം ആത്ഥ വഹ മാം കൗരവാൻ തി
േസാ ഽഹം ത്വാം ത േനഷ്യാമി യൈ േത ബഹുലാ ധ്വജാഃ
19 മധ്യംം ആമിഷ ഗൃ ാണാം കുരൂണാം ആതതായിനാം
േനഷ്യാമി ത്വാം മഹാബാേഹാ പൃഥിവ്യാം അപി യുധ്യതാം
20 തഥാ ീഷു തി ത്യ പൗരുഷം പുരുേഷഷു ച
കത്ഥമാേനാ ഽഭിനിര്യായ കിമർഥം ന യുയുത്സേസ
21 ന േചദ് വിജിത്യ ഗാസ് താസ് ത്വം ഗൃഹാൻ ൈവ തിയാസ്യസി

ഹസിഷ്യന്തി വീര ത്വാം നരാ നാര്യശ് ച സംഗതാഃ
22 അഹം അപ്യ് അ ൈസര ്യാ തഃ സാരഥ്യ കർമണി
ന ഹി ശക്ഷ്യാമ്യ് അനിർജിത്യ ഗാഃ യാതും പുരം തി
23 േസ്താേ ണ ൈചവ ൈസര ്യാസ് തവ വാേക്യന േതന ച
കഥം ന യുേധ്യയം അഹം കുരൂൻ സർവാൻ സ്ഥിേരാ ഭവ
24 [ഉത്തര]
കാമം ഹര മത്സ്യാനാം ഭൂയാംസം കുരേവാ ധനം

ഹസ ച മാം നാേര്യാ നരാ വാപി ബൃഹന്നേഡ
25 [ൈവ]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാ വദ് ഭീേതാ രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ
ത്യക്ത്വാ മാനം സ മന്താത്മാ വിസൃജ്യ സ ശരം ധനുഃ
26 [ബൃഹൻ]
ൈനഷ പൂർൈവഃ േതാ ധർമഃ ക്ഷ ിയസ്യ പലായനം
േ യസ് േത മരണം യുേദ്ധ ന ഭീതസ്യ പലായനം
27 [ൈവ]
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ഏവം ഉക്ത്വാ തു കൗേന്തയഃ േസാ ഽവ ത്യ രേഥാത്തമാത്
തം അന്വധാവദ് ധാവന്തം രാജപു ം ധനഞ്ജയഃ
ദീർഘാം േവണീം വിധുന്വാനഃ സാധു രേക്ത ച വാസസീ
28 വിധൂയ േവണീം ധാവന്തം അജാനേന്താ ഽർജുനം തദാ
ൈസനികാഃ ാഹസൻ േക ചിത് തഥാരൂപം അേവക്ഷ്യ തം
29 തം ശീ ം അഭിധാവന്തം സേ ക്ഷ്യ കുരേവാ ഽ വൻ
ക ഏഷ േവഷ ച്ഛേന്നാ ഭസ്മേനവ ഹുതാശനഃ
30 കിം ചിദ് അസ്യ യഥാ പുംസഃ കിം ചിദ് അസ്യ യഥാ ിയഃ
സാരൂപ്യം അർജുനേസ്യവ ീബ രൂപം ബിഭർതി ച
31 തദ് ഏൈവതച് ഛിേരാ ീവം തൗ ബാഹൂ പരിേഘാപമൗ
തദ്വദ് ഏവാസ്യ വി ാന്തം നായം അേന്യാ ധനഞ്ജയാത്
32 അമേരഷ്വ് ഇവ േദേവേ ാ മാനുേഷഷു ധനഞ്ജയഃ
ഏകഃ േസാ ഽസ്മാൻ ഉപായായാദ് അേന്യാ േലാേക ധനഞ്ജയാത്
33 ഏകഃ പുേ ാ വിരാടസ്യ ശൂേന്യ സംനിഹിതഃ പുേര
സ ഏഷ കില നിര്യാേതാ ബാലഭാവാൻ ന പൗരുഷാത്
34 സേ ണ നൂനം ഛന്നം ഹി ചരന്തം പാർഥം അർജുനം
ഉത്തരഃ സാരഥിം കൃത്വാ നിര്യാേതാ നഗരാദ് ബഹിഃ
35 സ േനാ മേന്യ ധ്വജാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീത ഏഷ പലായതി
തം നൂനം ഏഷ ധാവന്തം ജിഘൃക്ഷതി ധനഞ്ജയഃ
36 ഇതി സ്മ കുരവഃ സർേവ വിമൃശന്തഃ പൃഥക് പൃഥക്
ന ച വ്യവസിതും കിം ചിദ് ഉത്തരം ശ വന്തി േത
ഛന്നം തഥാ തം സേ ണ പാണ്ഡവം േ ക്ഷ്യ ഭാരത
37 ഉത്തരം തു ധാവന്തം അനു ത്യ ധനഞ്ജയഃ
ഗത്വാ പദശതം തൂർണം േകശപേക്ഷ പരാമൃശത്
38 േസാ ഽർജുേനന പരാമൃഷ്ടഃ പര്യേദവയദ് ആർതവത്
ബഹുലം കൃപണം ൈചവ വിരാടസ്യ സുതസ് തദാ
39 ശാതകുംഭസ്യ ശുദ്ധസ്യ ശതം നിഷ്കാൻ ദദാമിേത
മണീൻ ഇഷ്ടൗ ച ൈവഡൂര്യാൻ േഹമബദ്ധാൻ മഹാ ഭാൻ
40 േഹമദണ്ഡ തിച്ഛന്നം രഥം യുക്തം ച സു ൈജഃ
മത്താംശ് ച ദശ മാതംഗാൻ മുഞ്ച മാം ത്വം ബൃഹണ്ണേഡ
41 [ൈവ]
ഏവമാദീനി വാക്യാനി വിലപന്തം അേചതസം

ഹസ്യ പുരുഷവ്യാേ ാ രഥസ്യാന്തികം ആനയത്
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42 അൈഥനം അ വീത് പാർേഥാ ഭയാർതം നഷ്ടേചതസം
യദി േനാത്സഹേസ േയാ ം ശ ഭിഃ ശ കർശന
ഏഹി േമ ത്വം ഹയാൻ യച്ഛ യുധ്യമാനസ്യ ശ ഭിഃ
43 യാഹ്യ് ഏതദ് രഥാനീകം മദ്ബാഹുബലരക്ഷിതഃ
അ ധൃഷ്യതമം േഘാരം ഗുപ്തം വീൈരർ മഹാരൈഥഃ
44 മാ ൈഭസ് ത്വം രാജപു ാ ്യ ക്ഷ ിേയാ ഽസി പരന്തപ
അഹം ൈവ കുരുഭിർ േയാത്സ്യാമ്യ് അവേജഷ്യാമി േത പശൂൻ
45 വിൈശ്യതദ് രഥാനീകം അ ധൃഷ്യം ദുരാസദം
യന്താ ഭൂസ് ത്വം നരേ ഷ്ഠ േയാേത്സ്യ ഽഹം കുരുഭിഃ സഹ
46 ഏവം വാേണാ ബീഭ ർ ൈവരാടിം അപരാജിതഃ
സമാശ്വാസ്യ മുഹൂർതം തം ഉത്തരം ഭരതർഷഭ
47 തത ഏനം വിേചഷ്ടന്തം അകാമം ഭയപീഡിതം
രഥം ആേരാപയാം ആസ പാർഥഃ ഹരതാം വരഃ
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അധ്യായം 37

1 [ൈവ]
തം ദൃഷ്ട്വാ ീവ േവേഷണ രഥസ്ഥം നരപുംഗവം
ശമീം അഭിമുഖം യാന്തം രഥം ആേരാപ്യ േചാത്തരം
2 ഭീഷ്മേ ാണമുഖാസ് ത കുരൂണാം രഥസത്തമാഃ
വി സ്തമനസഃ സർേവ ധനഞ്ജയ കൃതാദ് ഭയാത്
3 താൻ അേവക്ഷ്യ ഹേതാത്സാഹാൻ ഉത്പാതാൻ അപി ചാദ്ഭുതാൻ
ഗുരുഃ ശ ഭൃതാം േ േഷ്ഠാ ഭാരദ്വാേജാ ഽഭ്യഭാഷത
4 ചലാശ് ച വാതാഃ സംവാന്തി രൂക്ഷാഃ പരുഷനിഃസ്വനാഃ
ഭസ്മ വർണ കാേശന തമസാ സംവൃതം നഭഃ
5 രൂക്ഷവർണാശ് ച ജലദാ ദൃശ്യേന്ത ഽദ്ഭുതദർശനാഃ
നിഃസരന്തി ച േകാേശഭ്യഃ ഷ ാണി വിവിധാനി ച
6 ശിവാശ് ച വിനദന്ത്യ് ഏതാ ദീപ്തായാം ദിശി ദാരുണാഃ
ഹയാശ് ചാ ണി മുഞ്ചന്തി ധ്വജാഃ കമ്പന്ത്യ് അകമ്പിതാഃ
7 യാദൃശാന്യ് അ രൂപാണി സ ശ്യേന്ത ബഹൂന്യ് അപി
യത്താ ഭവന്തസ് തിഷ്ഠ സ്യാദ് യുദ്ധം സമുപസ്ഥിതം
8 രക്ഷധ്വം അപി ചാത്മാനം വ ഹധ്വം വാഹിനീം അപി
ൈവശസം ച തീക്ഷധ്വം രക്ഷധ്വം ചാപി േഗാധനം
9 ഏഷ വീേരാ മേഹഷ്വാസഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
ആഗതഃ ീബ േവേഷണ പാർേഥാ നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
10 സ ഏഷ പാർേഥാ വി ാന്തഃ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
നായുേദ്ധന നിവർേതത സർൈവർ അപി മരുദ്ഗൈണഃ
11 േ ശിതശ് ച വേന ശൂേരാ വാസേവന ച ശിക്ഷിതഃ
അമർഷവശം ആപേന്നാ േയാത്സ്യേത നാ സംശയഃ
12 േനഹാസ്യ തിേയാദ്ധാരം അഹം പശ്യാമി കൗരവാഃ
മഹാേദേവാ ഽപി പാർേഥന യേത യുധി േതാഷിതഃ
13 [കർണ]
സദാ ഭവാൻ ഫൽഗുനസ്യ ഗുൈണർ അസ്മാൻ വികത്ഥേസ
ന ചാർജുനഃ കലാ പൂർണാ മമ ദുേര്യാധനസ്യ വാ
14 [ദുർ]
യദ്യ് ഏഷ പാർേഥാ രാേധയ കൃതം കാര്യം ഭേവൻ മമ
ജ്ഞാതാഃ പുനശ് ചരിഷ്യന്തി ദ്വാദശാന്യാൻ ഹി വത്സരാൻ
15 അൈഥഷ കശ് ചിദ് ഏവാന്യഃ ീബ േവേഷണ മാനവഃ
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ശൈരർ ഏനം സുനിശിൈതഃ പാതയിഷ്യാമി ഭൂതേല
16 [ൈവ]
തസ്മിൻ വതി തദ് വാക്യം ധാർതരാേ പരന്തേപ
ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃേപാ ൗണിഃ പൗരുഷം തദ് അപൂജയൻ
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അധ്യായം 38

1 [ൈവ]
താം ശമീം ഉപസംഗമ്യ പാർേഥാ ൈവരാടിം അ വീത്
സുകുമാരം സമാജ്ഞാതം സം ാേമ നാതിേകാവിദം
2 സമാദിേഷ്ടാ മയാ ക്ഷി ം ധനൂംഷ്യ് അവഹേരാത്തര
േനമാനി ഹി ത്വദീയാനി േസാഢും ശക്യന്തി േമ ബലം
3 ഭാരം വാപി ഗുരും ഹർതും കുഞ്ജരം വാ മർദിതും
മമ വാ ബാഹുവിേക്ഷപം ശ ൻ ഇഹ വിേജഷ്യതഃ
4 തസ്മാദ് ഭൂമിഞ്ജയാേരാഹ ശമീം ഏതാം പലാശിനീം
അസ്യാം ഹി പാ പു ാണാം ധനൂംഷി നിഹിതാന്യ് ഉത
5 യുഥിഷ്ഠിരസ്യ ഭീമസ്യ ബീഭത്േഷാർ യമേയാസ് തഥാ
ധ്വജാഃ ശരാശ് ച ശൂരാണാം ദിവ്യാനി കവചാനി ച
6 അ ൈചതൻ മഹാവീര്യം ധനുഃ പാർഥസ്യ ഗാണ്ഡിവം
ഏകം ശതസഹേ ണ സംമിതം രാ വർധനം
7 വ്യായാമസഹം അത്യർഥം തൃണരാജസമം മഹത്
സർവായുധമഹാമാ ം ശ സംബാധ കാരകം
8 സുവർണവികൃതം ദിവ്യം ക്ഷ്ണം ആയതം അ ണം
അലം ഭാരം ഗുരും േവാഢും ദാരുണം ചാരുദർശനം
താദൃശാന്യ് ഏവ സർവാണി ബലവന്തി ദൃഢാനി ച
9 [ഉത്തര]
അസ്മിൻ വൃേക്ഷ കിേലാദ്ബദ്ധം ശരീരം ഇതി നഃ തം
തദ് അഹം രാജപു ഃ സൻ േശയം പാണിനാ കഥം
10 ൈനവംവിധം മയാ യുക്തം ആല ം ക്ഷ േയാനിനാ
മഹതാ രാജപുേ ണ മ യജ്ഞവിദാ സതാ
11 ഷ്ടവന്തം ശരീരം മാം ശവവാഹം ഇവാശുചിം
കഥം വാ വ്യവഹാര്യം ൈവ കുർവീഥാസ് ത്വം ബൃഹന്നേഡ
12 [ബൃഹൻ]
വ്യവഹാര്യശ് ച രാേജ ശുചിശ് ൈചവ ഭവിഷ്യസി
ധനൂംഷ്യ് ഏതാനി മാം ൈഭസ് ത്വം ശരീരം നാ വിദ്യേത
13 ദായാദം മത്സ്യരാജസ്യ കുേല ജാതം മനസ്വിനം
കഥം ത്വാ നിന്ദിതം കർമ കാരേയയം നൃപാത്മജ
14 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ സ പാർേഥന രഥാത് ന്ദ്യ കുണ്ഡലീ
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ആരുേരാഹ ശമീ വൃക്ഷം ൈവരാടിർ അവശസ് തദാ
15 തം അന്വശാസച് ഛ േഘ്നാ രേഥ തിഷ്ഠൻ ധനഞ്ജയഃ
പരിേവഷ്ടനം ഏേതഷാം ക്ഷി ം ൈചവ വ്യപാനുദ
16 തഥാ സംനഹനാന്യ് ഏഷാം പരിമുച്യ സമന്തതഃ
അപശ്യദ് ഗാണ്ഡിവം ത ചതുർഭിർ അപൈരഃ സഹ
17 േതഷാം വിമുച്യമാനാനാം ധനുർ ആം അർകവർചസാം
വിനിേ രുഃ ഭാ ദിവ്യാ ഹാണാം ഉദേയഷ്വ് ഇവ
18 സ േതഷാം രൂപം ആേലാക്യ േഭാഗിനാം ഇവ ജൃംഭതാം
ഹൃഷ്ടേരാമാ ഭേയാദ്വിഗ്നഃ ക്ഷേണന സമപദ്യത
19 സം ശ്യ താനി ചാപാനി ഭാനുമന്തി ബൃഹന്തി ച
ൈവരാടിർ അർജുനം രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
20 [ഉത്തര]
ബിന്ദേവാ ജാതരൂപസ്യ ശതം യസ്മിൻ നിപാതിതാഃ
സഹ േകാടി സൗവർണാഃ കൈസ്യതദ് ധനുർ ഉത്തമം
21 വാരണാ യസ്യ സൗവർണാഃ പൃേഷ്ഠ ഭാസന്തി ദംശിതാഃ
സുപാർശ്വം സു ഹം ൈചവ കൈസ്യതദ് ധനുരുത്തമം
22 തപനീയസ്യ ശുദ്ധസ്യ ഷഷ്ടിർ യേസ്യ േഗാപകാഃ
പൃേഷ്ഠ വിഭക്താഃ േശാഭേന്ത കൈസ്യതദ് ധനുർ ഉത്തമം
23 സൂര്യാ യ ച സൗവർണാസ് േയാ ഭാസന്തി ദംശിതാഃ
േതജസാ ജ്വലേന്താ ഹി കൈസ്യതദ് ധനുർ ഉത്തമം
24 ശാലഭാ യ സൗവർണാസ് തപനീയവിചി ിതാഃ
സുവർണമണിചി ം ച കൈസ്യതദ് ധനുർ ഉത്തമം
25 ഇേമ ച കസ്യ നാരാചാഃ സഹ ാ േലാമവാഹിനഃ
സമന്താത് കലധൗതാ ാ ഉപാസംേഗ ഹിരണ്മേയ
26 വിപാഠാഃ പൃഥവഃ കസ്യ ഗാർ പ ാഃ ശിലാശിതാഃ
ഹാരി വർണാഃ സുനസാഃ പീതാഃ സർവായസാഃ ശരാഃ
27 കസ്യായം അസിതാവാപഃ പഞ്ച ശാർദൂലലക്ഷണഃ
വരാഹകർണ വ്യാമി ഃ ശരാൻ ധാരയേത ദശ
28 കേസ്യേമ പൃഥേവാ ദീർഘാഃ സർവപാരശവാഃ ശരാഃ
ശതാനിസപ്ത തിഷ്ഠന്തി നാരാചാ രുധിരാശനാഃ
29 കേസ്യേമ ശുകപ ാൈഭഃ പൂർൈവർ അർൈധഃ സുവാസസഃ
ഉത്തൈരർ ആയൈസഃ പീൈതർ േഹമപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
30 കസ്യായം സായേകാ ദീർഘഃ ശിലീ പൃഷ്ഠഃ ശിലീമുഖഃ
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ൈവയാ േകാേശ നിഹിേതാ േഹമചി ത്സരുർ മഹാൻ
31 സുഫലശ് ചി േകാശശ് ച കിങ്കിണീ സായേകാ മഹാൻ
കസ്യ േഹമത്സരുർ ദിവ്യഃ ഖഡ്ഗഃ പരമനിർ ണഃ
32 കസ്യായം വിമലഃ ഖഡ്േഗാ ഗേവ്യ േകാേശ സമർപിതഃ
േഹമത്സരുർ അനാധൃേഷ്യാ ൈനഷേധ്യാ ഭാരസാധനഃ
33 കസ്യ പാഞ്ച നേഖ േകാേശ സായേകാ േഹമവി ഹഃ

മാണ രൂപസമ്പന്നഃ പീത ആകാശസംനിഭഃ
34 കസ്യ േഹമമേയ േകാേശ സുതേപ്ത പാവക േഭ
നി ിംേശാ ഽയം ഗുരുഃ പീതഃ ൈസക്യഃ പരമനിർ ണഃ
35 നിർദിശസ്വ യഥാതത്ത്വം മയാ പൃഷ്ടാ ബൃഹന്നേഡ
വിസ്മേയാ േമ പേരാ ജാേതാ ദൃഷ്ട്വാ സർവം ഇദം മഹത്
36 [ബൃഹൻ]
യൻ മാം പൂർവം ഇഹാപൃച്ഛഃ ശ േസനാനിബർഹണം
ഗാണ്ഡീവം ഏതത് പാർഥസ്യ േലാേകഷു വിദിതം ധനുഃ
37 സർവായുധമഹാമാ ം ശാതകുംഭപരി തം
ഏതത് തദ് അർജുനസ്യാസീദ് ഗാണ്ഡീവം പരമായുധം
38 യത് തച് ഛതസഹേ ണ സംമിതം രാ വർധനം
േയന േദവാൻ മനുഷ്യാംശ് ച പാർേഥാ വിഷഹേത മൃേധ
39 േദവദാനവഗന്ധർൈവഃ പൂജിതം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
ഏതദ് വർഷസഹ ം തു ഹ്മാ പൂർവം അധാരയത്
40 തേതാ ഽനന്തരം ഏവാഥ ജാപതിർ അധാരയത്

ീണി പഞ്ചശതം ൈചവ ശേ ാ ഽശീതി ച പഞ്ച ച
41 േസാമഃ പഞ്ചശതം രാജാ തൈഥവ വരുണഃ ശതം
പാർഥഃ പഞ്ച ച ഷഷ്ടിം ച വർഷാണി േശ്വതവാഹനഃ
42 മഹാവീര്യം മഹദ് ദിവ്യം ഏതത് തദ് ധനുർ ഉത്തമം
പൂജിതം സുരമർേത്യഷു ബിഭർതി പരമം വപുഃ
43 സുപാർശ്വം ഭീമേസനസ്യ ജാതരൂപ ഹം ധനുഃ
േയന പാർേഥാ ഽജയത് കൃത്സ്നാം ദിശം ാചീം പരന്തപഃ
44 ഇ േഗാപക ചി ം ച യദ് ഏതച് ചാരു വി ഹം
രാേജ്ഞാ യുധിഷ്ഠിരൈസ്യതദ് ൈവരാേത ധനുർ ഉത്തമം
45 സൂര്യാ യസ്മിംസ് തു സൗവർണാഃ ഭാസേന്ത ഭാസിനഃ
േതജസാ ജ്വലേന്താ ൈവ നകുലൈസ്യതദ് ആയുധം
46 ശലഭാ യ സൗവർണാസ് തപനീയവിചി ിതാഃ
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ഏതൻ മാ ീ സുതസ്യാപി സഹേദവസ്യ കാർമുകം
47 േയ ത്വ് ഇേമ ര സങ്കാശാഃ സഹ ാ േലാമവാഹിനഃ
ഏതാർജുനസ്യ ൈവരാേത ശരാഃ സർപവിേഷാപമാഃ
48 ഏേത ജ്വലന്തഃ സം ാേമ േതജസാ ശീ ഗാമിനഃ
ഭവന്തി വീരസ്യാക്ഷയ്യാ വ ഹതഃ സമേര രിപൂൻ
49 േയ േചേമ പൃഥേവാ ദീർഘാശ് ച ബിംബാർധ ദർശനാഃ
ഏേത ഭീമസ്യ നിശിതാ രിപുക്ഷയകരാഃ ശരാഃ
50 ഹാരി വർണാ േയ ത്വ് ഏേത േഹമപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
നകുലസ്യ കലാേപാ ഽയം പഞ്ച ശാർദൂലലക്ഷണഃ
51 േയനാസൗ വ്യജയത് കൃത്സ്നാം തീചീം ദിശം ആഹേവ
കലാേപാ ഹ്യ് ഏഷ തസ്യാസീൻ മാ ീപു സ്യ ധീമതഃ
52 േയ ത്വ് ഇേമ ഭാ രാകാരാഃ സർവപാരശവാഃ ശരാഃ
ഏേത ചി ാഃ ിേയാേപതാഃ സഹേദവസ്യ ധീമതഃ
53 േയ ത്വ് ഇേമ നിശിതാഃ പീതാഃ പൃഥേവാ ദീർഘവാസസഃ
േഹമപുംഖാസ് ിപർവാേണാ രാജ്ഞ ഏേത മഹാശരാഃ
54 യസ് ത്വായം സായേകാ ദീർഘഃ ശിലീ പൃഷ്ടഃ ശിലീമുഖഃ
അർജുനൈസ്യഷ സം ാേമ ഗുരുഭാരസേഹാ ദൃഢഃ
55 ൈവയാ േകാശസ് തു മഹാൻ ഭീമേസനസ്യ സായകഃ
ഗുരുഭാരസേഹാ വിദ്യഃ ശാ വാണാം ഭയങ്കരഃ
56 സുഫലശ് ചി േകാശശ് ച േഹമത്സരുർ അനുത്തമഃ
നി ിംശഃ കൗരവൈസ്യഷ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
57 യസ് തു പാഞ്ച നേഖ േകാേശ നിഹിതശ് ചി േസവേന
നലുകൈസ്യഷ നി ിംേശാ ഗുരുഭാരസേഹാ ദൃഢഃ
58 യസ് ത്വ് അയം വിമലഃ ഖഡ്േഗാ ഗേവ്യ േകാേശ സമർപിതഃ
സഹേദവസ്യ വിദ്ധ്യ് ഏനം സർവഭാര സഹം ദൃഢം
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അധ്യായം 39

1 [ഉത്തര]
സുവർണവികൃതാനീമാന്യ് ആയുധാനി മഹാത്മനാം
രുചിരാണി കാശേന്ത പാർഥാനാം ആശു കാരിണാം
2 ക്വ നു സ്വിദ് അർജുനഃ പാർഥഃ പൗരേവ്യാ വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
3 സർവ ഏവ മഹാത്മാനഃ സർവാമി വിനാശനാഃ
രാജ്യം അൈക്ഷഃ പരാകീര്യ ന യേന്ത കദാ ചന
4 ൗപദീ ക്വ ച പാഞ്ചാലീ ീരത്നം ഇതി വി താ
ജിതാൻ അൈക്ഷസ് തദാ കൃഷ്ണാ താൻ ഏവാന്വഗമദ് വനം
5 [അർജ്]
അഹം അസ്മ്യ് അർജുനഃ പാർഥഃ സഭാസ്താേരാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ബല്ലേവാ ഭീമേസനസ് തു പിതുസ് േത രസപാചകഃ
6 അശ്വബേന്ധാ ഽഥ നകുലഃ സഹേദവസ് തു േഗാകുേല
ൈസരന്ധീം ൗപദീം വിദ്ധി യത്കൃേത കീചകാ ഹതാഃ
7 [ഉത്തര]
ദശ പാർഥസ്യ നാമാനി യാനി പൂർവം താനി േമ

യാസ് താനി യദി േമ ദ്ദധ്യാം സർവം ഏവ േത
8 [അർജ്]
ഹന്ത േത ഽഹം സമാചേക്ഷ ദശ നാമാനി യാനി േമ
അർജുനഃ ഫൽഗുേനാ ജി ഃ കിരീടീ േശ്വതവാഹനഃ
ബീഭ ർ വിജയഃ കൃഷ്ണഃ സവ്യസാചീ ധനഞ്ജയഃ
9 [ഉത്തര]
േകനാസി വിജേയാ നാമ േകനാസി േശ്വതവാഹനഃ
കിരീടീ നാമ േകനാസി സവ്യസാചീ കഥം ഭവാൻ
10 അർജുനഃ ഫൽഗുേനാ ജി ഃ കൃേഷ്ണാ ബീഭ ർ ഏവ ച
ധനഞ്ജയശ് ച േകനാസി ഹി മമ തത്ത്വതഃ

താ േമ തസ്യ വീരസ്യ േകവലാ നാമ േഹതവഃ
11 [അർജ്]
സർവാഞ് ജനപദാഞ് ജിത്വാ വിത്തം ആച്ഛിദ്യ േകവലം
മേധ്യ ധനസ്യ തിഷ്ഠാമി േതനാഹുർ മാം ധനഞ്ജയം
12 അഭി യാമി സം ാേമ യദ് അഹം യുദ്ധദുർമദാ
നാജിത്വാ വിനിവർതാമി േതന മാം വിജയം വിദുഃ
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13 േശ്വതാഃ കാഞ്ചനസംനാഹാ രേഥ യുജ്യന്തി േമ ഹയാഃ
സം ാേമ യുധ്യമാനസ്യ േതനാഹം േശ്വതവാഹനഃ
14 ഉത്തരാഭ്യാം ച പൂർവാഭ്യാം ഫൽഗുനീഭ്യാം അഹം ദിവാ
ജാേതാ ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ േതന മാം ഫൽഗുനം വിദുഃ
15 പുരാ ശേ ണ േമ ദത്തം യുധ്യേതാ ദാനവർഷൈഭഃ
കിരീടം മൂർധ്നി സൂര്യാഭം േതന മാഹുഃ കിരീടിനം
16 ന കുര്യാം കർമ ബീഭത്സം യുധ്യമാനഃ കഥം ചന
േതന േദവമനുേഷ്യഷു ബീഭ ർ ഇതി മാം വിദുഃ
17 ഉഭൗ േമ ദക്ഷിണൗ പാണീ ഗാണ്ഡീവസ്യ വികർഷേണ
േതന േദവമനുേഷ്യഷു സവ്യസാചീതി മാം വിദുഃ
18 പൃഥിവ്യാം ചതുരന്തായാം വർേണാ േമ ദുർലഭഃ സമഃ
കേരാമി കർമ ശുൽകം ച േതന മാം അർജുനം വിദുഃ
19 അഹം ദുരാേപാ ദുർധർേഷാ ദമനഃ പാകശാസനിഃ
േതന േദവമനുേഷ്യഷു ജി നാമാസ്മി വി തഃ
20 കൃഷ്ണ ഇത്യ് ഏവ ദശമം നാമ ചേ പിതാ മമ
കൃഷ്ണാവദാതസ്യ സതഃ ിയത്വാദ് ബാലകസ്യ ൈവ
21 [ൈവ]
തതഃ പാർഥം സ ൈവരാടിർ അഭ്യവാദയദ് അന്തികാത്
അഹം ഭൂമിം ജേയാ നാമ നാമ്നാഹം അപി േചാത്തരഃ
22 ദിഷ്ട്യാ ത്വാം പാർഥ പശ്യാമി സ്വാഗതം േത ധനഞ്ജയ
േലാഹിതാക്ഷ മഹാബാേഹാ നാഗരാജകേരാപമ
യദ് അജ്ഞാനാദ് അേവാചം ത്വാം ക്ഷ ം അർഹസി തൻ മമ
23 യതസ് ത്വയാ കൃതം പൂർവം വിചി ം കർമ ദുഷ്കരം
അേതാ ഭയം വ്യതീതം േമ ീതിശ് ച പരമാ ത്വയി
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അധ്യായം 40

1 [ഉത്തര]
സുവർണവികൃതാനീമാന്യ് ആയുധാനി മഹാത്മനാം
രുചിരാണി കാശേന്ത പാർഥാനാം ആശു കാരിണാം
2 ക്വ നു സ്വിദ് അർജുനഃ പാർഥഃ പൗരേവ്യാ വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
3 സർവ ഏവ മഹാത്മാനഃ സർവാമി വിനാശനാഃ
രാജ്യം അൈക്ഷഃ പരാകീര്യ ന യേന്ത കദാ ചന
4 ൗപദീ ക്വ ച പാഞ്ചാലീ ീരത്നം ഇതി വി താ
ജിതാൻ അൈക്ഷസ് തദാ കൃഷ്ണാ താൻ ഏവാന്വഗമദ് വനം
5 [അർജ്]
അഹം അസ്മ്യ് അർജുനഃ പാർഥഃ സഭാസ്താേരാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ബല്ലേവാ ഭീമേസനസ് തു പിതുസ് േത രസപാചകഃ
6 അശ്വബേന്ധാ ഽഥ നകുലഃ സഹേദവസ് തു േഗാകുേല
ൈസരന്ധീം ൗപദീം വിദ്ധി യത്കൃേത കീചകാ ഹതാഃ
7 [ഉത്തര]
ദശ പാർഥസ്യ നാമാനി യാനി പൂർവം താനി േമ

യാസ് താനി യദി േമ ദ്ദധ്യാം സർവം ഏവ േത
8 [അർജ്]
ഹന്ത േത ഽഹം സമാചേക്ഷ ദശ നാമാനി യാനി േമ
അർജുനഃ ഫൽഗുേനാ ജി ഃ കിരീടീ േശ്വതവാഹനഃ
ബീഭ ർ വിജയഃ കൃഷ്ണഃ സവ്യസാചീ ധനഞ്ജയഃ
9 [ഉത്തര]
േകനാസി വിജേയാ നാമ േകനാസി േശ്വതവാഹനഃ
കിരീടീ നാമ േകനാസി സവ്യസാചീ കഥം ഭവാൻ
10 അർജുനഃ ഫൽഗുേനാ ജി ഃ കൃേഷ്ണാ ബീഭ ർ ഏവ ച
ധനഞ്ജയശ് ച േകനാസി ഹി മമ തത്ത്വതഃ

താ േമ തസ്യ വീരസ്യ േകവലാ നാമ േഹതവഃ
11 [അർജ്]
സർവാഞ് ജനപദാഞ് ജിത്വാ വിത്തം ആച്ഛിദ്യ േകവലം
മേധ്യ ധനസ്യ തിഷ്ഠാമി േതനാഹുർ മാം ധനഞ്ജയം
12 അഭി യാമി സം ാേമ യദ് അഹം യുദ്ധദുർമദാ
നാജിത്വാ വിനിവർതാമി േതന മാം വിജയം വിദുഃ
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13 േശ്വതാഃ കാഞ്ചനസംനാഹാ രേഥ യുജ്യന്തി േമ ഹയാഃ
സം ാേമ യുധ്യമാനസ്യ േതനാഹം േശ്വതവാഹനഃ
14 ഉത്തരാഭ്യാം ച പൂർവാഭ്യാം ഫൽഗുനീഭ്യാം അഹം ദിവാ
ജാേതാ ഹിമവതഃ പൃേഷ്ഠ േതന മാം ഫൽഗുനം വിദുഃ
15 പുരാ ശേ ണ േമ ദത്തം യുധ്യേതാ ദാനവർഷൈഭഃ
കിരീടം മൂർധ്നി സൂര്യാഭം േതന മാഹുഃ കിരീടിനം
16 ന കുര്യാം കർമ ബീഭത്സം യുധ്യമാനഃ കഥം ചന
േതന േദവമനുേഷ്യഷു ബീഭ ർ ഇതി മാം വിദുഃ
17 ഉഭൗ േമ ദക്ഷിണൗ പാണീ ഗാണ്ഡീവസ്യ വികർഷേണ
േതന േദവമനുേഷ്യഷു സവ്യസാചീതി മാം വിദുഃ
18 പൃഥിവ്യാം ചതുരന്തായാം വർേണാ േമ ദുർലഭഃ സമഃ
കേരാമി കർമ ശുൽകം ച േതന മാം അർജുനം വിദുഃ
19 അഹം ദുരാേപാ ദുർധർേഷാ ദമനഃ പാകശാസനിഃ
േതന േദവമനുേഷ്യഷു ജി നാമാസ്മി വി തഃ
20 കൃഷ്ണ ഇത്യ് ഏവ ദശമം നാമ ചേ പിതാ മമ
കൃഷ്ണാവദാതസ്യ സതഃ ിയത്വാദ് ബാലകസ്യ ൈവ
21 [ൈവ]
തതഃ പാർഥം സ ൈവരാടിർ അഭ്യവാദയദ് അന്തികാത്
അഹം ഭൂമിം ജേയാ നാമ നാമ്നാഹം അപി േചാത്തരഃ
22 ദിഷ്ട്യാ ത്വാം പാർഥ പശ്യാമി സ്വാഗതം േത ധനഞ്ജയ
േലാഹിതാക്ഷ മഹാബാേഹാ നാഗരാജകേരാപമ
യദ് അജ്ഞാനാദ് അേവാചം ത്വാം ക്ഷ ം അർഹസി തൻ മമ
23 യതസ് ത്വയാ കൃതം പൂർവം വിചി ം കർമ ദുഷ്കരം
അേതാ ഭയം വ്യതീതം േമ ീതിശ് ച പരമാ ത്വയി
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അധ്യായം 41

1 [ൈവ]
ഉത്തരം സാരഥിം കൃത്വാ ശമീം കൃത്വാ ദക്ഷിണം
ആയുധം സർവം ആദായ തതഃ ായാദ് ധനഞ്ജയഃ
2 ധ്വജം സിംഹം രഥാത് തസ്മാദ് അപനീയ മഹാരഥഃ

ണിധായ ശമീ മൂേല ായാദ് ഉത്തരസാരഥിഃ
3 ൈദവീം മായാം രേഥ യുക്ത്വാ വിഹിതാം വിശ്വകർമണാ
കാഞ്ചനം സിംഹലാംഗൂലം ധ്വജം വാനരലക്ഷണം
4 മനസാ ചിന്തയാം ആസ സാദം പാവകസ്യ ച
സ ച തച് ചിന്തിതം ജ്ഞാത്വാ ധ്വേജ ഭൂതാന്യ് അേചാദയത്
5 സ പതാകം വിചി ാംഗം േസാപാസംഗം മഹാരഥഃ
രഥം ആസ്ഥായ ബീഭ ഃ കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
6 ബധാസിഃ സ തനു ാണഃ ഗൃഹീതശരാസനഃ
തതഃ ായാദ് ഉദീചീം സ കപി വര േകതനഃ
7 സ്വനവന്തം മഹാശംഖം ബലവാൻ അരിമർദനഃ

ാധമദ് ബലം ആസ്ഥായ ദ്വിഷതാം േലാമഹർഷണം
8 തത േത ജവനാ ധുര്യാ ജാനുഭ്യാം അഗമൻ മഹീം
ഉത്തരശ് ചാപി സ േസ്താ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
9 സംസ്ഥാപ്യ ചാശ്വാൻ കൗേന്തയഃ സമുദ്യമ്യ ച രശ്മിഭിഃ
ഉത്തരം ച പരിഷ്വജ്യ സമാശ്വാസയദ് അർജുനഃ
10 മാ ൈഭസ് ത്വം രാജപു ാ ്യ ക്ഷ ിേയാ ഽസി പരന്തപ
കഥം പുരുഷശാർദൂല ശ മേധ്യ വിഷീദസി
11 താസ് േത ശംഖശബ്ദാശ് ച േഭരീശബ്ദാശ് ച പുഷ്കലാഃ
കുഞ്ജരാണാം ച നദതാം വ ഢാനീേകഷു തിഷ്ഠതാം
12 സ ത്വം കഥം ഇഹാേനന ശംഖശേബ്ദന ഭീഷിതഃ
വിഷണ്ണരൂേപാ വി സ്തഃ പുരുഷഃ ാകൃേതാ യഥാ
13 [ഉത്തര]

താ േമ ശംഖശബ്ദാശ് ച േഭരീശബ്ദാശ് ച പുഷ്കലാഃ
കുഞ്ജരാണാം ച നിനദാ വ ഢാനീേകഷു തിഷ്ഠതാം
14 ൈനവംവിധഃ ശംഖശബ്ദഃ പുരാ ജാതു മയാ തഃ
ധ്വജസ്യ ചാപി രൂപം േമ ദൃഷ്ടപൂർവം ന ഹീദൃശം
ധനുർ അശ് ൈചവ നിർേഘാഷഃ തപൂർേവാ ന േമ ക്വ ചിത്
15 അസ്യ ശംഖസ്യ ശേബ്ദന ധനുേഷാ നിസ്വേനന ച
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രഥസ്യ ച നിനാേദന മേനാ മുഹ്യതി േമ ഭൃശം
16 വ്യാകുലാശ് ച ദിശഃ സർവാ ഹൃദയം വ്യഥതീവ േമ
ധ്വേജന പിഹിതാഃ സർവാ ദിേശാ ന തിഭാന്തി േമ
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച ശേബ്ദന കൗണൗ േമ ബധിരീ കൃതൗ
17 [അർജ്]
ഏകാേന്ത രഥം ആസ്ഥായ പദ്ഭ്യാം ത്വം അവപീഡയ
ദൃഢം ച രശ്മീൻ സംയച്ഛ ശംഖം ധ്മാസ്യാമ്യ് അഹം പുനഃ
18 [ൈവ]
തസ്യ ശംഖസ്യ ശേബ്ദന രഥേനമി സ്വേനന ച
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച േഘാേഷണ പൃഥിവീസമകമ്പത
19 [േ ാണ]
യഥാ രഥസ്യ നിർേഘാേഷാ യഥാ ശംഖ ഉദീര്യേത
കമ്പേത ച യഥാ ഭൂമിർ ൈനേഷാ ഽന്യഃ സവ്യസാചിനഃ
20 ശ ാണി ന കാശേന്ത ന ഹൃഷ്യന്തി വാജിനഃ
അഗ്നയശ് ച ന ഭാസേന്ത സമിദ്ധാസ് തൻ ന േശാഭനം
21 ത്യ് ആദിത്യം ച നഃ സർേവ മൃഗാ േഘാര വാദിനഃ
ധ്വേജഷു ച നിലീയേന്ത വായസാസ് തൻ ന േശാഭനം
ശകുനാശ് ചാപസവ്യാ േനാ േവദയന്തി മഹദ് ഭയം
22 േഗാമായുർ ഏഷ േസനായാ രുവൻ മേധ്യ ഽനുധാവതി
അനാഹതശ് ച നി ാേന്താ മഹദ് േവദയേത ഭയം
ഭവതാം േരാമകൂപാണി ഹൃഷ്ടാന്യ് ഉപലക്ഷേയ
23 പരാഭൂതാ ച വഃ േസനാ ന കശ് ചിദ് േയാ ം ഇച്ഛതി
വിവർണമുഖ ഭൂയിഷ്ഠാഃ സർേവ േയാഘാ വിേചതസഃ
ഗാഃ സ സ്ഥാപ്യ തിഷ്ഠാേമാ വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ
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അധ്യായം 42

1 [ൈവ]
ഉത്തരം സാരഥിം കൃത്വാ ശമീം കൃത്വാ ദക്ഷിണം
ആയുധം സർവം ആദായ തതഃ ായാദ് ധനഞ്ജയഃ
2 ധ്വജം സിംഹം രഥാത് തസ്മാദ് അപനീയ മഹാരഥഃ

ണിധായ ശമീ മൂേല ായാദ് ഉത്തരസാരഥിഃ
3 ൈദവീം മായാം രേഥ യുക്ത്വാ വിഹിതാം വിശ്വകർമണാ
കാഞ്ചനം സിംഹലാംഗൂലം ധ്വജം വാനരലക്ഷണം
4 മനസാ ചിന്തയാം ആസ സാദം പാവകസ്യ ച
സ ച തച് ചിന്തിതം ജ്ഞാത്വാ ധ്വേജ ഭൂതാന്യ് അേചാദയത്
5 സ പതാകം വിചി ാംഗം േസാപാസംഗം മഹാരഥഃ
രഥം ആസ്ഥായ ബീഭ ഃ കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
6 ബധാസിഃ സ തനു ാണഃ ഗൃഹീതശരാസനഃ
തതഃ ായാദ് ഉദീചീം സ കപി വര േകതനഃ
7 സ്വനവന്തം മഹാശംഖം ബലവാൻ അരിമർദനഃ

ാധമദ് ബലം ആസ്ഥായ ദ്വിഷതാം േലാമഹർഷണം
8 തത േത ജവനാ ധുര്യാ ജാനുഭ്യാം അഗമൻ മഹീം
ഉത്തരശ് ചാപി സ േസ്താ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
9 സംസ്ഥാപ്യ ചാശ്വാൻ കൗേന്തയഃ സമുദ്യമ്യ ച രശ്മിഭിഃ
ഉത്തരം ച പരിഷ്വജ്യ സമാശ്വാസയദ് അർജുനഃ
10 മാ ൈഭസ് ത്വം രാജപു ാ ്യ ക്ഷ ിേയാ ഽസി പരന്തപ
കഥം പുരുഷശാർദൂല ശ മേധ്യ വിഷീദസി
11 താസ് േത ശംഖശബ്ദാശ് ച േഭരീശബ്ദാശ് ച പുഷ്കലാഃ
കുഞ്ജരാണാം ച നദതാം വ ഢാനീേകഷു തിഷ്ഠതാം
12 സ ത്വം കഥം ഇഹാേനന ശംഖശേബ്ദന ഭീഷിതഃ
വിഷണ്ണരൂേപാ വി സ്തഃ പുരുഷഃ ാകൃേതാ യഥാ
13 [ഉത്തര]

താ േമ ശംഖശബ്ദാശ് ച േഭരീശബ്ദാശ് ച പുഷ്കലാഃ
കുഞ്ജരാണാം ച നിനദാ വ ഢാനീേകഷു തിഷ്ഠതാം
14 ൈനവംവിധഃ ശംഖശബ്ദഃ പുരാ ജാതു മയാ തഃ
ധ്വജസ്യ ചാപി രൂപം േമ ദൃഷ്ടപൂർവം ന ഹീദൃശം
ധനുർ അശ് ൈചവ നിർേഘാഷഃ തപൂർേവാ ന േമ ക്വ ചിത്
15 അസ്യ ശംഖസ്യ ശേബ്ദന ധനുേഷാ നിസ്വേനന ച
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രഥസ്യ ച നിനാേദന മേനാ മുഹ്യതി േമ ഭൃശം
16 വ്യാകുലാശ് ച ദിശഃ സർവാ ഹൃദയം വ്യഥതീവ േമ
ധ്വേജന പിഹിതാഃ സർവാ ദിേശാ ന തിഭാന്തി േമ
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച ശേബ്ദന കൗണൗ േമ ബധിരീ കൃതൗ
17 [അർജ്]
ഏകാേന്ത രഥം ആസ്ഥായ പദ്ഭ്യാം ത്വം അവപീഡയ
ദൃഢം ച രശ്മീൻ സംയച്ഛ ശംഖം ധ്മാസ്യാമ്യ് അഹം പുനഃ
18 [ൈവ]
തസ്യ ശംഖസ്യ ശേബ്ദന രഥേനമി സ്വേനന ച
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച േഘാേഷണ പൃഥിവീസമകമ്പത
19 [േ ാണ]
യഥാ രഥസ്യ നിർേഘാേഷാ യഥാ ശംഖ ഉദീര്യേത
കമ്പേത ച യഥാ ഭൂമിർ ൈനേഷാ ഽന്യഃ സവ്യസാചിനഃ
20 ശ ാണി ന കാശേന്ത ന ഹൃഷ്യന്തി വാജിനഃ
അഗ്നയശ് ച ന ഭാസേന്ത സമിദ്ധാസ് തൻ ന േശാഭനം
21 ത്യ് ആദിത്യം ച നഃ സർേവ മൃഗാ േഘാര വാദിനഃ
ധ്വേജഷു ച നിലീയേന്ത വായസാസ് തൻ ന േശാഭനം
ശകുനാശ് ചാപസവ്യാ േനാ േവദയന്തി മഹദ് ഭയം
22 േഗാമായുർ ഏഷ േസനായാ രുവൻ മേധ്യ ഽനുധാവതി
അനാഹതശ് ച നി ാേന്താ മഹദ് േവദയേത ഭയം
ഭവതാം േരാമകൂപാണി ഹൃഷ്ടാന്യ് ഉപലക്ഷേയ
23 പരാഭൂതാ ച വഃ േസനാ ന കശ് ചിദ് േയാ ം ഇച്ഛതി
വിവർണമുഖ ഭൂയിഷ്ഠാഃ സർേവ േയാഘാ വിേചതസഃ
ഗാഃ സ സ്ഥാപ്യ തിഷ്ഠാേമാ വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ
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അധ്യായം 43

1 [കർണ]
സർവാൻ ആയുഷ്മേതാ ഭീതാൻ സ സ്താൻ ഇവ ലക്ഷേയ
അയുദ്ധമനസശ് ൈചവ സർവാംശ് ൈചവാനവസ്ഥിതാൻ
2 യദ്യ് ഏഷ രാജാ മത്സ്യാനാം യദി ബീഭ ർ ആഗതഃ
അഹം ആവാരയിഷ്യാമി േവേലവ മകരാലയം
3 മമ ചാപ മുക്താനാം ശരാണാം നതപർവണാം
നാവൃത്തിർ ഗച്ഛതാം അസ്തി സർപാണാം ഇവ സർപതാം
4 രുക്മപുംഖാഃ സുതീക്ഷ്ണാ ാ മുക്താ ഹസ്തവതാ മയാ
ഛാദയ ശരാഃ പാർഥം ശലഭാ ഇവ പാദപം
5 ശരാണാം പുംഖസക്താനാം മൗർവ്യാഭിഹതയാ ദൃഢം

യതാം തലേയാഃ ശേബ്ദാ േഭേര്യാർ ആഹതേയാർ ഇവ
6 സമാഹിേതാ ഹി ബീഭ ർ വർഷാണ്യ് അഷ്ടൗ ച പഞ്ച ച
ജാതേസ്നഹശ് ച യുദ്ധസ്യ മയി സ ഹരിഷ്യതി
7 പാ ീ ഭൂതശ് ച കൗേന്തേയാ ാഹ്മേണാ ഗുണവാൻ ഇവ
ശരൗഘാൻ തിഗൃഹ്ണാതു മയാ മുക്താൻ സഹ ശഃ
8 ഏഷ ൈചവ മേഹഷ്വാസസ് ിഷു േലാേകഷു വി തഃ
അഹം ചാപി കുരുേ ഷ്ഠാ അർജുനാൻ നാവരഃ ക്വ ചിത്
9 ഇതശ് േചതശ് ച നിർമുൈക്തഃ കാഞ്ചൈനർ ഗാർ വാജിൈതഃ
ദൃശ്യതാം അദ്യ ൈവ േവ്യാമ ഖേദ്യാൈതർ ഇവ സംവൃതം
10 അദ്യാഹം ഋണം അക്ഷയ്യം പുരാ വാചാ തി തം
ധാർതരാ സ്യ ദാസ്യാമി നിഹത്യ സമേര ഽർജുനം
11 അന്തരാ ഛിദ്യമാനാനാം പുംഖാനാം വ്യതിശീര്യതാം
ശലഭാനാം ഇവാകാേശ ചാരഃ സ ദൃശ്യതാം
12 ഇ ാശനിസമ ർശം മേഹ സമേതജസം
അർദയിഷ്യാമ്യ് അഹം പാർഥം ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
13 തം അഗ്നിം ഇവ ദുർധർഷം അസി ശക്തിശേരന്ധനം
പാണ്ഡവാഗ്നിം അഹം ദീപ്തം ദഹന്തം ഇവാഹിതാൻ
14 അവ േവഗപുേരാ വാേതാ രഥൗഘസ്തനയിത്നുമാൻ
ശരധാേരാ മഹാേമഘഃ ശമയിഷ്യാമി പാണ്ഡവം
15 മത്കാർമുകവിനിർമുക്താഃ പാർഥം ആശീവിേഷാപമാഃ
ശരാഃ സമഭിസർപ വൽമീകം ഇവ പന്നഗാഃ
16 ജാമദഗ്ന്യാൻ മയാ ഹ്യ് അ ം യത് ാപ്തം ഋഷിസത്തമാത്
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തദ് ഉപാ ിത്യ വീര്യം ച യുേധ്യയം അപി വാസവം
17 ധ്വജാേ വാനരസ് തിഷ്ഠൻ ഭേല്ലന നിഹേതാ മയാ
അൈദ്യവ പതതാം ഭൂമൗ വിനദൻ ൈഭരവാൻ രവാൻ
18 ശേ ാർ മയാഭിപന്നാനാം ഭൂതാനാം ധ്വജവാസിനാം
ദിശഃ തിഷ്ഠമാനാനാം അ ശേബ്ദാ ദിവം ഗതഃ
19 അദ്യ ദുേര്യാധനസ്യാഹം ശല്യം ഹൃദി ചിരസ്ഥിതം
സ മൂലം ഉദ്ധരിഷ്യാമി ബീഭ ം പാതയൻ രഥാത്
20 ഹതാശ്വം വിരഥം പാർഥം പൗരുേഷ പര്യവസ്ഥിതം
നിഃശ്വസന്തം യഥാ നാഗം അദ്യ പശ്യ കൗരവാഃ
21 കാമം ഗച്ഛ കുരേവാ ധനം ആദായ േകവലം
രേഥഷു വാപി തിഷ്ഠേന്താ യുദ്ധം പശ്യ മാമകം
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അധ്യായം 44

1 [കൃപ]
സൈദവ തവ രാേധയ യുേദ്ധ രതരാ മതിഃ
നാർഥാനാം കൃതിം േവത്ഥ നാനുബന്ധം അേവക്ഷേസ
2 നയാ ഹി ബഹവഃ സന്തി ശാ ാണ്യ് ആ ിത്യ ചിന്തിതാഃ
േതഷാം യുദ്ധം തു പാപിഷ്ഠം േവദയന്തി പുരാ വിദഃ
3 േദശകാേലന സംയുക്തം യുദ്ധം വിജയദം ഭേവത്
ഹീനകാലം തദ് ഏേവഹ ഫലവൻ ന ഭവത്യ് ഉത
േദേശ കാേല ച വി ാന്തം കല്യാണായ വിധീയേത
4 ആനുകൂേല്യന കാര്യാണാം അന്തരം സംവിധീയതാം
ഭാരം ഹി രഥകാരസ്യ ന വ്യവസ്യന്തി പണ്ഡിതാഃ
5 പരിചിന്ത്യ തു പാർേഥന സംനിപാേതാ ന നഃ ക്ഷമഃ
ഏകഃ കുരൂൻ അഭ്യരക്ഷദ് ഏകശ് ചാഗ്നിം അതർപയത്
6 ഏകശ് ച പഞ്ചവർഷാണി ഹ്മചര്യം അധാരയത്
ഏകഃ സുഭ ാം ആേരാപ്യ ൈദ്വരേഥ കൃഷ്ണം ആഹ്വയത്
അസ്മിന്ന് ഏവ വേന കൃേഷ്ണാ ഹൃതാം കൃഷ്ണാം അവാജയത്
7 ഏകശ് ച പഞ്ചവർഷാണി ശ ാദ് അ ാണ്യ് അശിക്ഷത
ഏകഃ സാമ്യമിനീം ജിത്വാ കുരൂണാം അകേരാദ് യശഃ
8 ഏേകാ ഗന്ധർവരാജാനം ചി േസനം അരിന്ദമഃ
വിജിേഗ്യ തരസാ സംേഖ്യ േസനാം ചാസ്യ സുദുർജയാം
9 തഥാ നിവാതകവചാഃ കാലഖഞ്ജാശ് ച ദാനവാഃ
ൈദവൈതർ അപ്യ് അവധ്യാസ് േത ഏേകന യുധി പാതിതാഃ
10 ഏേകന ഹി ത്വയാ കർണ കിംനാേമഹ കൃതം പുരാ
ഏൈകേകന യഥാ േതഷാം ഭൂമിപാലാ വശീകൃതാഃ
11 ഇേ ാ ഽപി ഹി ന പാർേഥന സംയുേഗ േയാ ം അർഹതി
യസ് േതനാശംസേത േയാ ം കർതവ്യം തസ്യ േഭഷജം
12 ആശീവിഷസ്യ ദ്ധസ്യ പാണിം ഉദ്യമ്യ ദക്ഷിണം
അവിമൃശ്യ േദശിണ്യാ ദം ാം ആദാതും ഇച്ഛസി
13 അഥ വാ കുഞ്ജരം മത്തം ഏക ഏവ ചരൻ വേന
അന ശം സമാരുഹ്യ നഗരം ഗ ം ഇച്ഛസി
14 സമിദ്ധം പാവകം വാപി ഘൃതേമേദാ വസാ ഹുതം
ഘൃതാക്തശ് ചീരവാസാസ് ത്വം മേധ്യേനാത്തർതും ഇച്ഛസി
15 ആത്മാനം യഃ സമുദ്ബധ്യ കേണ്ഢ ബദ്ധ്വാ മഹാശിലാം
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സമു ം തേരദ് േദാർഭ്യാം ത കിംനാമ പൗരുഷം
16 അകൃതാ ഃ കൃതാ ം ൈവ ബലവന്തം സുദുർബലഃ
താദൃശം കർണ യഃ പാർഥം േയാ ം ഇേച്ഛത് സ ദുർമതിഃ
17 അസ്മാഭിർ ഏഷ നികൃേതാ വർഷാണീഹ േയാദശ
സിംഹഃ പാശവിനിർമുേക്താ ന നഃ േശഷം കരിഷ്യതി
18 ഏകാേന്ത പാർഥം ആസീനം കൂേപ ഽഗ്നിം ഇവ സംവൃതം
അജ്ഞാനാദ് അഭ്യവ ന്ദ്യ ാപ്താഃ േസ്മാ ഭയം ഉത്തമം
19 സഹ യുധ്യാമേഹ പാർഥം ആഗതം യുദ്ധദുർമദം
ൈസന്യാസ് തിഷ്ഠ സംനദ്ധാ വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ
20 േ ാേണാ ദുേര്യാധേനാ ഭീേഷ്മാ ഭവാൻ ൗണിസ് തഥാ വയം
സർേവ യുധ്യാമേഹ പാർഥം കർണ മാ സാഹസം കൃഥാഃ
21 വയം വ്യവസിതം പാർഥം വ പാണിം ഇേവാദ്യതം
ഷഡ് രഥാഃ തിയുേധ്യമ തിേഷ്ഠമ യദി സംഹതാഃ
22 വ ഢാനീകാനി ൈസന്യാനി യത്താഃ പരമധന്വിനഃ
യുധ്യാമേഹ ഽർജുനം സംേഖ്യ ദാനവാ വാസവം യഥാ
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1 [അഷ്വത്ഥ്]
ന ച താവജ് ജിതാ ഗാേവാ ന ച സീമാന്തരം ഗതാഃ
ന ഹാസ്തിനപുരം ാപ്താസ് ത്വം ച കർണ വികത്ഥേസ
2 സം ാമാൻ സുബഹൂഞ് ജിത്വാ ലബ്ധ്വാ ച വിപുലം ധനം
വിജിത്യ ച പരാം ഭൂമിം നാഹുഃ കിം ചന പൗരുഷം
3 പചത്യ് അഗ്നിർ അവാക്യസ് തു തൂഷ്ണീം ഭാതി ദിവാകരഃ
തൂഷ്ണീം ധാരയേത േലാകാൻ വസുധാ സ ചരാചരാൻ
4 ചാതുർവർണ്യസ്യ കർമാണി വിഹിതാനി മനീഷിഭിഃ
ധനം ൈയർ അധിഗന്തവ്യം യച് ച കുർവൻ ന ദുഷ്യതി
5 അധീത്യ ാഹ്മേണാ േവദാൻ യാജേയത യേജത ച
ക്ഷ ിേയാ ധനുർ ആ ിത്യ ജേയൈതവ ന യാജേയത്
ൈവേശ്യാ ഽധിഗമ്യ വ്യാണി ഹ്മകർമാണി കാരേയത്
6 വർതമാനാ യഥാശാ ം ാപ്യ ചാപി മഹീം ഇമാം
സത് കുർവന്തി മഹാഭാഗാ രുഗൂൻ സുവിഗുനാൻ അപി
7 ാപ്യ ദ േതന േകാ രാജ്യം ക്ഷ ിയസ് േതാ ം അർഹതി
തഥാ നൃശംസരൂേപണ യഥാന്യഃ ാകൃേതാ ജനഃ
8 തഥാവാേപ്തഷു വിേത്തഷുേകാ വികേത്ഥദ് വിചക്ഷണഃ
നികൃത്യാ വഞ്ചനാ േയാൈഗശ് ചരൻ ൈവതംസിേകാ യഥാ
9 കതമദ് ൈദ്വരഥം യുദ്ധം യ ാൈജഷീർ ധനഞ്ജയം
നകുലം സഹേദവം ച ധനം േയഷാം ത്വയാ ഹൃതം
10 യുധിഷ്ഠിേരാ ജിതഃ കസ്മിൻ ഭീമശ് ച ബലിനാം വരഃ
ഇ സ്ഥം ത്വയാ കസ്മിൻ സം ാേമ നിർജിതം പുരാ
11 കൈഥവ കതമം യുദ്ധം യസ്മിൻ കൃഷ്ണാ ജിതാ ത്വയാ
ഏകവ ാ സഭാം നീതാ ദുഷ്ടകർമൻ രജസ്വലാ
12 മൂലം ഏഷാം മഹത് കൃത്തം സാരാർഥീ ചന്ദനം യഥാ
കർമ കാരയിഥാഃ ശൂര തത്വ കിം വിദുേരാ ഽ വീത്
13 യഥാശക്തി മനുഷ്യാണാം ശമം ആലക്ഷയാമേഹ
അേന്യഷാം ൈചവ സത്ത്വാനാം അപി കീട പിപീലിേക
14 ൗപദ്യാസ് തം പരിേ ശം ന ക്ഷ ം പാണ്ഡേവാ ഽർഹതി
ദുഃഖായ ധാർതരാ ാണാം ാദുർഭൂേതാ ധനഞ്ജയഃ
15 ത്വം പുനഃ പണ്ഡിേതാ ഭൂത്വാ വാചം വ ം ഇേഹച്ഛസി
ൈവരാന്ത കരേണാ ജി ർ ന നഃ േശഷം കരിഷ്യതി
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16 ൈനഷ േദവാൻ ന ഗന്ധർവാൻ നാസുരാൻ ന ച രാക്ഷസാൻ
ഭയാദ് ഇഹ ന യുേധ്യത കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
17 യം യം ഏേഷാ ഽഭിസ്ര ദ്ധഃ സം ാേമ ഽഭിപതിഷ്യതി
വൃക്ഷം ഗുരുഡ േവേഗന വിനിഹത്യ തം ഏഷ്യതി
18 ത്വേത്താ വിശിഷ്ടം വീേര്യണ ധനുഷ്യ് അമര രാട് സമം
വാസുേദവ സമം യുേദ്ധ തം പാർഥം േകാ ന പൂജേയത്
19 ൈദവം ൈദേവന യുേധ്യത മാനുേഷണ ച മാനുഷം
അേ ണാ ം സമാഹന്യാത് േകാ ഽർജുേനന സമഃ പുമാൻ
20 പു ാദ് അനന്തരഃ ശിഷ്യ ഇതി ധർമവിേദാ വിദുഃ
ഏേതനാപി നിമിേത്തന ിേയാ േ ാണസ്യ പാണ്ഡവഃ
21 യഥാ ത്വം അകേരാർ ദ തം ഇ സ്ഥം യഥാഹരഃ
യഥാൈനഷീഃ സഭാം കൃഷ്ണാം തഥാ യുധ്യസ്വ പാണ്ഡവം
22 അയം േത മാതുലഃ ാജ്ഞഃ ക്ഷ ധർമസ്യ േകാവിദഃ
ദുർദ ത േദവീ ഗാന്ധാരഃ ശകുനിർ യുധ്യതാം ഇഹ
23 നാക്ഷാൻ ക്ഷിപതി ഗാണ്ഡീവം ന കൃതം ദ്വാപരം ന ച
ജ്വലേതാ നിശിതാൻ ബാണാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ ക്ഷിപതി ഗാണ്ഡിവം
24 ന ഹി ഗാണ്ഡീവനിർമുക്താ ഗാർ പ ാഃ സുേതജനാഃ
അന്തേരഷ്വ് അവതിഷ്ഠന്തി ഗിരീണാം അപി ദാരണാഃ
25 അന്തകഃ ശമേനാ മൃത സ് തഥാഗ്നിർ വഡവാമുഖഃ
കുര ർ ഏേത ക്വ ചിച് േഛഷം ന തു േദ്ധാ ധനഞ്ജയഃ
26 യുധ്യതാം കാമം ആചാേര്യാ നാഹം േയാേത്സ്യ ധനഞ്ജയം
മേത്സ്യാ ഹ്യ് അസ്മാഭിർ ആേയാേധ്യാ യദ്യ് ആഗേച്ഛദ് ഗവാം പദം
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അധ്യായം 46

1 [ഭീസ്മ]
സാധു പശ്യതി ൈവ േ ാണഃ കൃപഃ സാധ്വ് അനുപശ്യതി
കർണസ് തു ക്ഷ ധർേമണ യഥാവദ് േയാ ം ഇച്ഛതി
2 ആചാേര്യാ നാഭിഷക്തവ്യഃ പുരുേഷണ വിജാനതാ
േദശകാലൗ തു സേ ക്ഷ്യ േയാദ്ധവ്യം ഇതി േമ മതിഃ
3 യസ്യ സൂര്യസമാഃ പഞ്ച സപത്നാഃ സ ഃ ഹാരിണഃ
കഥം അഭ ദേയ േതഷാം ന മുേഹ്യത പണ്ഡിതഃ
4 സ്വാർേഥ സർേവ വിമുഹ്യന്തി േയ ഽപി ധർമവിേദാ ജനാഃ
തസ്മാദ് രാജൻ വീമ്യ് ഏഷ വാക്യം േത യദി േരാചേത
5 കർേണാ യദ് അഭ്യേവാചൻ നസ് േതജഃ സഞ്ജനനായ തത്
ആചാര്യ പു ഃ ക്ഷമതാം മഹത് കാര്യം ഉപസ്ഥിതം
6 നായം കാേലാ വിേരാധസ്യ കൗേന്തേയ സമുപസ്ഥിേത
ക്ഷന്തവ്യം ഭവതാ സർവം ആചാേര്യണ കൃേപണ ച
7 ഭവതാം ഹി കൃതാ ത്വം യഥാദിേത്യ ഭാ തഥാ
യഥാ ച മേസാ ലക്ഷ്മ സർവഥാ നാപകൃഷ്യേത
ഏവം ഭവ ാഹ്മണ്യം ഹ്മാ ം ച തിഷ്ഠിതം
8 ചത്വാര ഏകേതാ േവദാഃ ക്ഷാ ം ഏക ദൃശ്യേത
ൈനതത് സമസ്തം ഉഭയം കശ്മിംശ് ചിദ് അനുശു മഃ
9 അന്യ ഭാരതാചാര്യാത് സപു ാദ് ഇതി േമ മതിഃ

ഹ്മാ ം ൈചവ േവദാശ് ച ൈനതദ് അന്യ ദൃശ്യേത
10 ആചാര്യ പു ഃ ക്ഷമതാം നായം കാലഃ സ്വേഭദേന
സർേവ സംഹത്യ യുധ്യാമഃ പാകശാസനിം ആഗതം
11 ബലസ്യ വ്യസനാനീഹ യാന്യ് ഉക്താനി മനീഷിഭിഃ
മുേഖ്യാ േഭേദാ ഹി േതഷാം ൈവ പാപിേഷ്ഠാ വിദുഷാം മതഃ
12 [അഷ്വത്ഥ്]
ആചാര്യ ഏവ ക്ഷമതാം ശാന്തിർ അ വിധീയതാം
അഭിഷജ്യമാേന ഹി ഗുരൗ തദ്വൃത്തം േരാഷകാരിതം
13 [ൈവ]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ േ ാണം ക്ഷമയാം ആസ ഭാരത
സഹ കർേണന ഭീേഷ്മണ കൃേപണ ച മഹാത്മനാ
14 [േ ാണ]
യദ് ഏവ ഥമം വാക്യം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
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േതൈനവാഹം സേന്നാ ൈവ മം അ വിധീയതാം
15 യഥാ ദുേര്യാധേന ഽയേത്ത നാഗഃ ശതി ൈസനികാൻ
സാഹസദ് യദി വാ േമാഹാത് തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
16 വനവാേസ ഹ്യ് അനിർവൃേത്ത ദർശേയൻ ന ധനഞ്ജയഃ
ധനം വാലഭമാേനാ ഽ നാദ്യ നഃ ക്ഷ ം അർഹതി
17 യഥാ നായം സമായുജ്യാദ് ധാർതരാ ാൻ കഥം ചന
യഥാ ച ന പരാജയ്യാത് തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
18 ഉക്തം ദുേര്യാധേനനാപി പുരസ്താദ് വാക്യം ഈദൃശം
തദ് അനു ത്യ ഗാംേഗയ യഥാവദ് വ ം അർഹസി
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അധ്യായം 47

1 [ഭീസ്മ]
കലാംശാസ് താത യുജ്യേന്ത മുഹൂർതാശ് ച ദിനാനി ച
അർധമാസാശ് ച മാസാശ് ച നക്ഷ ാണി ഹാസ് തഥാ
2 ഋതവശ് ചാപി യുജ്യേന്ത തഥാ സംവത്സരാ അപി
ഏവം കാലവിഭാേഗന കാലച ം വർതേത
3 േതഷാം കാലാതിേരേകണ േജ്യാതിഷാം ച വ്യതി മാത്
പഞ്ചേമ പഞ്ചേമ വർേഷ ദ്വൗ മാസാവ് ഉപജായതഃ
4 േതഷാം അഭ്യധികാ മാസാഃ പഞ്ച ദ്വാദശ ച ക്ഷപാഃ

േയാദശാനാം വർഷാണാം ഇതി േമ വർതേത മതിഃ
5 സർവം യഥാവച് ചരിതം യദ് യദ് ഏഭിഃ പരി തം
ഏവം ഏതദ് വം ജ്ഞാത്വാ തേതാ ബീഭ ർ ആഗതഃ
6 സർേവ ൈചവ മഹാത്മാനഃ സർേവ ധർമാർഥേകാവിദാഃ
േയഷാം യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ കസ്മാദ് ധർേമ ഽപരാ യുഃ
7 അലുബ്ധാശ് ൈചവ കൗേന്തയാഃ കൃതവന്തശ് ച ദുഷ്കരം
ന ചാപി േകവലം രാജ്യം ഇേച്ഛയുസ് േത ഽനുപായതഃ
8 തൈദവ േത ഹി വി ാ ം ഈഷുഃ കൗരവനന്ദനാഃ
ധർമപാശനിബദ്ധാസ് തു ന േചലുഃ ക്ഷ ിയ താത്
9 യച് ചാനൃത ഇതി ഖ്യാേയദ് യച് ച ഗേച്ഛത് പരാഭവം
വൃണുയുർ മരണം പാർഥാ നാനൃതത്വം കഥം ചന
10 ാേപ്ത തു കാേല ാപ്തവ്യം േനാ േജയുർ നരർഷഭാഃ
അപി വ ഭൃതാ ഗുപ്തം തഥാ വീര്യാ ഹി പാണ്ഡവാഃ
11 തിയുധ്യാമ സമേര സർവശ ഭൃതാം വരം
തസ്മാദ് യദ് അ കല്യാണം േലാേക സദ് ഭിർ അനുഷ്ഠിതം
തത് സംവിധീയതാം ക്ഷി ം മാ േനാ ഹ്യ് അർേഥാ ഽതിഗാത് പരാൻ
12 ന ഹി പശ്യാമി സം ാേമ കദാ ചിദ് അപി കൗരവ
ഏകാന്തസിദ്ധിം രാേജ സ ാപ്തശ് ച ധനഞ്ജയഃ
13 സ വൃേത്ത തു സം ാേമ ഭാവാഭാവൗ ജയാജയൗ
അവശ്യം ഏകം ശേതാ ദൃഷ്ടം ഏതദ് അസംശയം
14 തസ്മാദ് യുദ്ധാവചരികം കർമ വാ ധർമസംഹിതം

ിയതാം ആശു രാേജ സ ാേപ്താ ഹി ധനഞ്ജയഃ
15 [ദുർ]
നാഹം രാജ്യം ദാസ്യാമി പാണ്ഡവാനാം പിതാമഹ
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യുദ്ധാവചാരികം യത് തു തച് ഛീ ം സംവിധീയതാം
16 [ഭീസ്മ]
അ യാ മാമകീ ബുദ്ധിഃ യതാം യദി േരാചേത
ക്ഷി ം ബലചതുർഭാഗം ഗൃഹ്യ ഗച്ഛ പുരം തി
തേതാ ഽപരശ് ചതുർഭാേഗാ ഗാഃ സമാദായ ഗച്ഛതു
17 വയം ത്വ് അർേധന ൈസേന്യന തിേയാത്സ്യാമ പാണ്ഡവം
മത്സ്യം വാ പുനർ ആയാതം അഥ വാപി ശത തും
18 ആചാേര്യാ മധ്യതസ് തിഷ്ഠത്വ് അശ്വത്ഥാമാ തു സവ്യതഃ
കൃപഃ ശാരദ്വേതാ ധീമാൻ പാർശ്വം രക്ഷതു ദക്ഷിണം
19 അ തഃ സൂതപു സ് തു കർണസ് തിഷ്ഠതു ദംശിതഃ
അഹം സർവസ്യ ൈസനസ്യ പശ്ചാത് സ്ഥാസ്യാമി പാലയൻ
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അധ്യായം 48

1 [ഭീസ്മ]
കലാംശാസ് താത യുജ്യേന്ത മുഹൂർതാശ് ച ദിനാനി ച
അർധമാസാശ് ച മാസാശ് ച നക്ഷ ാണി ഹാസ് തഥാ
2 ഋതവശ് ചാപി യുജ്യേന്ത തഥാ സംവത്സരാ അപി
ഏവം കാലവിഭാേഗന കാലച ം വർതേത
3 േതഷാം കാലാതിേരേകണ േജ്യാതിഷാം ച വ്യതി മാത്
പഞ്ചേമ പഞ്ചേമ വർേഷ ദ്വൗ മാസാവ് ഉപജായതഃ
4 േതഷാം അഭ്യധികാ മാസാഃ പഞ്ച ദ്വാദശ ച ക്ഷപാഃ

േയാദശാനാം വർഷാണാം ഇതി േമ വർതേത മതിഃ
5 സർവം യഥാവച് ചരിതം യദ് യദ് ഏഭിഃ പരി തം
ഏവം ഏതദ് വം ജ്ഞാത്വാ തേതാ ബീഭ ർ ആഗതഃ
6 സർേവ ൈചവ മഹാത്മാനഃ സർേവ ധർമാർഥേകാവിദാഃ
േയഷാം യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ കസ്മാദ് ധർേമ ഽപരാ യുഃ
7 അലുബ്ധാശ് ൈചവ കൗേന്തയാഃ കൃതവന്തശ് ച ദുഷ്കരം
ന ചാപി േകവലം രാജ്യം ഇേച്ഛയുസ് േത ഽനുപായതഃ
8 തൈദവ േത ഹി വി ാ ം ഈഷുഃ കൗരവനന്ദനാഃ
ധർമപാശനിബദ്ധാസ് തു ന േചലുഃ ക്ഷ ിയ താത്
9 യച് ചാനൃത ഇതി ഖ്യാേയദ് യച് ച ഗേച്ഛത് പരാഭവം
വൃണുയുർ മരണം പാർഥാ നാനൃതത്വം കഥം ചന
10 ാേപ്ത തു കാേല ാപ്തവ്യം േനാ േജയുർ നരർഷഭാഃ
അപി വ ഭൃതാ ഗുപ്തം തഥാ വീര്യാ ഹി പാണ്ഡവാഃ
11 തിയുധ്യാമ സമേര സർവശ ഭൃതാം വരം
തസ്മാദ് യദ് അ കല്യാണം േലാേക സദ് ഭിർ അനുഷ്ഠിതം
തത് സംവിധീയതാം ക്ഷി ം മാ േനാ ഹ്യ് അർേഥാ ഽതിഗാത് പരാൻ
12 ന ഹി പശ്യാമി സം ാേമ കദാ ചിദ് അപി കൗരവ
ഏകാന്തസിദ്ധിം രാേജ സ ാപ്തശ് ച ധനഞ്ജയഃ
13 സ വൃേത്ത തു സം ാേമ ഭാവാഭാവൗ ജയാജയൗ
അവശ്യം ഏകം ശേതാ ദൃഷ്ടം ഏതദ് അസംശയം
14 തസ്മാദ് യുദ്ധാവചരികം കർമ വാ ധർമസംഹിതം

ിയതാം ആശു രാേജ സ ാേപ്താ ഹി ധനഞ്ജയഃ
15 [ദുർ]
നാഹം രാജ്യം ദാസ്യാമി പാണ്ഡവാനാം പിതാമഹ
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യുദ്ധാവചാരികം യത് തു തച് ഛീ ം സംവിധീയതാം
16 [ഭീസ്മ]
അ യാ മാമകീ ബുദ്ധിഃ യതാം യദി േരാചേത
ക്ഷി ം ബലചതുർഭാഗം ഗൃഹ്യ ഗച്ഛ പുരം തി
തേതാ ഽപരശ് ചതുർഭാേഗാ ഗാഃ സമാദായ ഗച്ഛതു
17 വയം ത്വ് അർേധന ൈസേന്യന തിേയാത്സ്യാമ പാണ്ഡവം
മത്സ്യം വാ പുനർ ആയാതം അഥ വാപി ശത തും
18 ആചാേര്യാ മധ്യതസ് തിഷ്ഠത്വ് അശ്വത്ഥാമാ തു സവ്യതഃ
കൃപഃ ശാരദ്വേതാ ധീമാൻ പാർശ്വം രക്ഷതു ദക്ഷിണം
19 അ തഃ സൂതപു സ് തു കർണസ് തിഷ്ഠതു ദംശിതഃ
അഹം സർവസ്യ ൈസനസ്യ പശ്ചാത് സ്ഥാസ്യാമി പാലയൻ
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അധ്യായം 49

1 [ൈവ]
സ ശ േസനാം തരസാ ണുദ്യ; ഗാസ് താ വിജിത്യാഥ ധനുർധരാ ്യഃ
ദുേര്യാധനായാഭിമുഖം യാേതാ; ഭൂേയാ ഽർജുനഃ ിയം ആജൗ ചികീർഷൻ
2 േഗാഷു യാതാസു ജേവന മത്സ്യാൻ; കിരീടിനം കൃതകാര്യം ച മത്വാ
ദുേര്യാധനായാഭിമുഖം യാന്തം; കുരു വീരാഃ സഹസാഭിേപതുഃ
3 േതഷാം അനീകാനി ബഹൂനി ഗാഡ്ഢം; വ ഢാനി ദൃഷ്ട്വാ ബലുല ധ്വജാനി
മത്സ്യസ്യ പു ം ദ്വിഷതാം നിഹന്താ; ൈവരാടിം ആമ ്യ തേതാ ഽഭ വാച
4 ഏേതന തൂർണം തിപാദേയമാഞ്; േശ്വതാൻ ഹയാൻ കാഞ്ചനരശ്മി
േയാ ാൻ
ജേവന സർേവണ കുരു യത്നം; ആസാദൈയതദ് രഥസിംഹവൃന്ദം
5 ഗേജാ ഗേജേനവ മയാ ദുരാത്മാ; േയാ േയാ ം ആകാങ്ക്ഷതി സൂതപു ഃ
തം ഏവ മാം ാപയ രാജപു ; ദുേര്യാധനാപാ യ ജാതദർപം
6 സ ൈതർ ഹൈയർ വാതജൈവർ ബൃഹദ് ഭിഃ; പുേ ാ വിരാടസ്യ സുവർണക 
ൈക്ഷ്യഃ
വിധ്വംസയംസ് ത ഥിനാം അനീകം; തേതാ ഽവഹത് പാണ്ഡവം ആജിമേധ്യ
7 തം ചി േസേനാ വിശിൈഖർ വിപാൈഠഃ; സം ാമജിച് ഛ സേഹാ
ജയശ് ച

ത ദ്യയുർ ഭാരതം ആപതന്തം; മഹാരഥാഃ കർണം അഭീപ്സമാനാഃ
8 തതഃ സ േതഷാം പുരുഷ വീരഃ; ശരാസനാർചിഃ ശരേവഗതാപഃ

ാതാൻ രഥാനാം അദഹത് സ മന ർ; വനം യഥാഗ്നിഃ കുരുപുംഗവാനാം
9 തസ്മിംസ് തു യുേദ്ധ തുമുേല വൃേത്ത; പാർഥം വികർേണാ ഽതിരഥം രേഥന
വിപാഠ വർേഷണ കുരു വീേരാ; ഭീേമന ഭീമാനുജം ആസസാദ
10 തേതാ വികർണസ്യ ധനുർ വികൃഷ്യ; ജാംബൂനദാേ ്യാപചിതം ദൃഢജ്യം
അപാതയദ് ധ്വജം അസ്യ മഥ്യ; ഛിന്നധ്വജഃ േസാ ഽപ്യ് അപയാജ് ജേവന
11 തം ശാ വാണാം ഗണബാധിതാരം; കർമാണി കുർവാണം അമാനുഷാണി
ശ ം തപഃ േകാപം അമൃഷ്യമാണഃ; സമർപയത് കൂർമനേഖന പാർഥം
12 സ േതന രാജ്ഞാതിരേഥന വിേദ്ധാ; വിഗാഹമാേനാ ധ്വജിനീം കുരൂണാം
ശ ം തപം പഞ്ചഭിർ ആശു വിദ്ധ്വാ; തേതാ ഽസ്യ സൂതം ദശഭിർ ജഘാന
13 തതഃ സ വിേദ്ധാ ഭരതർഷേഭണ; ബാേണന ഗാ ാവരണാതിേഗന
ഗതാസുർ ആജൗ നിപപാത ഭൂമൗ; നേഗാ ഗനാ ാദ് ഇവ വാതരുഗ്ണഃ
14 രഥർഷഭാസ് േത തു രഥർഷേഭണ; വീരാ രേണ വീരതേരണ ഭഗ്നാഃ
ചകമ്പിേര വാതവേശന കാേല; കമിപ്താനീവ മഹാവനാനി
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15 ഹതാസ് തു പാർേഥന നര വീരാ; ഭൂമൗ യുവാനഃ സുഷുപുഃ സുേവഷാഃ
വസു ദാ വാസവതുല്യവീര്യാഃ; പരാജിതാ വാസവ േജന സംേഖ്യ
സുവർണകാർഷ്ണായസ വർമ നദ്ധാ; നാഗാ യഥാ ൈഹവവതാഃ വൃദ്ധാഃ
16 തഥാ സ ശ ൻ സമേര വിനിഘ്നൻ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ പുരുഷ വീരഃ
ചചാര സംേഖ്യ ദിേശാ ദിശശ് ച; ദഹന്ന് ഇവാഗ്നിർ വനം ആതപാേന്ത
17 കീർണപർണാനി യഥാ വസേന്ത; വിശാതയിത്വാത്യനിേലാ നുദൻ േഖ
തഥാ സപത്നാൻ വികിരൻ കിരീടീ; ചചാര സംേഖ്യ ഽതി രേഥാ രേഥന
18 േശാണാശ്വവാഹസ്യ ഹയാൻ നിഹത്യ; ൈവകർതന ാതുർ അദീനസത്ത്വഃ
ഏേകന സം ാമജിതഃ ശേരണ; ശിേരാ ജഹാരാഥ കിരീടമാലീ
19 തസ്മിൻ ഹേത ാതരി സൂതപുേ ാ; ൈവകർതേനാ വീര്യം അഥാദദാനഃ

ഗൃഹ്യ ദന്താവ് ഇവ നാഗരാേജാ; മഹർഷഭം വ്യാ ഇവാഭ്യധാവത്
20 സ പാണ്ഡവം ദ്വാദശഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; ൈവകർതനഃ ശീ ം ഉപാജഘാന
വിവ്യാധ ഗാേ ഷു ഹയാംശ് ച സർവാൻ; വിരാട പു ം ച ശൈരർ നിജേഘ്ന
21 സ ഹസ്തിേനവാഭിഹേതാ ഗേജ ഃ; ഗൃഹ്യ ഭല്ലാൻ നിശിതാൻ നിഷംഗാത്
ആ കർണ പൂർണം ച ധനുർ വികൃഷ്യ; വിവ്യാധ ബാൈണർ അഥ സൂതപു ം
22 അഥാസ്യ ബാഹൂരുശിേരാ ലലാടം; ീവാം രഥാംഗാനി പരാവമർദീ
സ്ഥിതസ്യ ബാൈണർ യുധി നിർബിേഭദ; ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ അശനി കാ 
ൈശഃ
23 സ പാർഥ മുൈക്തർ വിശിൈഖഃ ണുേന്നാ; ഗേജാ ഗേജേനവ ജിതസ്
തരസ്വീ
വിഹായ സം ാമശിരഃ യാേതാ; ൈവകർതനഃ പാണ്ഡവ ബാണതപ്തഃ
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അധ്യായം 50

1 [ൈവ]
അപയാേത തു രാേധേയ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാഃ
അനീേകന യഥാ േസ്വന ശൈരർ ആർച്ഛന്ത പാണ്ഡവം
2 ബഹുധാ തസ്യ ൈസന്യസ്യ വ ഢസ്യാപതതഃ ശൈരഃ
അഭിയാനീയം ആജ്ഞായ ൈവരാടിർ ഇദം അ വീത്
3 ആസ്ഥായ രുചിരം ജിേഷ്ണാ രഥം സാരഥിനാ മയാ
കതമദ് യാസ്യേസ ഽനീക മുേക്താ യാസ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
4 [അർജ്]
േലാഹിതാക്ഷം അരിഷ്ടം യം ൈവയാ ം അനുപശ്യസി
നീലാം പതാകാം ആ ിത്യ രേഥ തിഷ്ഠന്തം ഉത്തര
5 കൃപൈസ്യതദ് രഥാനീകം ാപയൈസ്വതദ് ഏവ മാം
ഏതസ്യ ദർശയിഷ്യാമി ശീ ാ ം ദൃഢധന്വിനഃ
6 കമണ്ഡലുർ ധ്വേജ യസ്യ ശാതകുംഭമയഃ ശുഭഃ
ആചാര്യ ഏഷ ൈവ േ ാണഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
7 സു സന്നമനാ വീര കുരുൈഷ്വനം ദക്ഷിണം
അൈ വ ചാവിേരാേധന ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
8 യദി േമ ഥമം േ ാണഃ ശരീേര ഹരിഷ്യതി
തേതാ ഽസ്യ ഹരിഷ്യാമി നാസ്യ േകാേപാ ഭവിഷ്യതി
9 അസ്യാവിദൂേര തു ധനുർ ധ്വജാേ യസ്യ ദൃശ്യേത
ആചാര്യൈസ്യഷ പുേ ാ ൈവ അശ്വത്ഥാമാ മഹാരഥഃ
10 സദാ മൈമഷ മാന്യശ് ച സർവശ ഭൃതാം അപി
ഏതസ്യ ത്വം രഥം ാപ്യ നിവർേതഥാഃ പുനഃ പുനഃ
11 യ ഏഷ തു രഥാനീേക സുവർണകവചാവൃതഃ
േസനാേ ്യണ തൃതീേയന വ്യവഹാേര്യണ തിഷ്ഠതി
12 യസ്യ നാേഗാ ധ്വജാേ ൈവ േഹമേകതന സം ിതഃ
ധൃതരാ ാത്മജഃ ീമാൻ ഏഷ രാജാ സുേയാധനഃ
13 ഏതസ്യാഭിമുഖം വീര രഥം പരരഥാരുജഃ

ാപയൈസ്വഷ േതേജാ ഽഭി മാഥീ യുദ്ധദുർമദഃ
14 ഏഷ േ ാണസ്യ ശിഷ്യാണാം ശീ ാ ഃ ഥേമാ മതഃ
ഏതസ്യ ദർശയിഷ്യാമി ശീ ാ ം വിപുലം ശൈരഃ
15 നാഗകക്ഷ്യാ തു രുചിരാ ധ്വജാേ യസ്യ തിഷ്ഠതി
ഏഷ ൈവകർതനഃ കർേണാ വിദിതഃ പൂർവം ഏവ േത
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16 ഏതസ്യ രഥം ആസ്ഥായ രാേധയസ്യ ദുരാത്മനഃ
യേത്താ ഭേവഥാഃ സം ാേമ ർധത്യ് ഏഷ മയാ സദാ
17 യസ് തു നീലാനുസാേരണ പഞ്ച താേരണ േകതുനാ
ഹസ്താവാപീ ബൃഹദ് ധന്വാ രേഥ തിഷ്ഠതി വീര്യവാൻ
18 യസ്യ താരാർക ചിേ ാ ഽസൗ രേഥ ധ്വജവരഃ സ്ഥിതഃ
യൈസ്യതത് പാ രം ഛ ം വിമലം മൂർധ്നി തിഷ്ഠതി
19 മഹേതാ രഥവംശസ്യ നാനാ ധ്വജപതാകിനഃ
ബലാഹകാേ സൂേര്യാ വാ യ ഏഷ മുേഖ സ്ഥിഥ
20 ൈഹമം ച ാർകസങ്കാശം കവചം യസ്യ ദൃശ്യേത
ജാതരൂപശിരസ് ാണസ് ാസയന്ന് ഇവ േമ മനഃ
21 ഏഷ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ സർേവഷാം നഃ പിതാമഹഃ
രാജ ിയാവബദ്ധസ് തു ദുേര്യാധന വശാനുഗഃ
22 പശ്ചാദ് ഏഷ യാതേവ്യാ ന േമ വിഘ്നകേരാ ഭേവത്
ഏേതന യുധ്യമാനസ്യ യത്തഃ സംയച്ഛ േമ ഹയാൻ
23 തേതാ ഽഭ്യവഹദ് അവ്യേ ാ ൈവരാടിഃ സവ്യസാചിനം
യ ാതിഷ്ഠത് കൃേപാ രാജൻ േയാത്സ്യമാേനാ ധനഞ്ജയം
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