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അധ്യായം 51

1 [ൈവ]
താന്യ് അനീകാന്യ് അദൃശ്യന്ത കുരൂണാം ഉ ധന്വിനാം
സംസർപേന്താ യഥാ േമഘാ ഘർമാേന്ത മന്ദമാരുതാഃ
2 അഭ്യാേശ വാജിനസ് ത ഃ സമാരൂഢാഃ ഹാരിഭിഃ
ഭീമരൂപാശ് ച മാതംഗാസ് േതാമരാ ശേചാദിതാഃ
3 തതഃ ശ ഃ സുരഗൈണഃ സമാരുഹ്യ സുദർശനം
സേഹാപായാത് തദാ രാജൻ വിശ്വാശ്വി മരുതാം ഗൈണഃ
4 തദ് േദവ യക്ഷഗന്ധർവമേഹാരഗസമാകുലം
ശുശുേഭ ഽ വിനിർമുക്തം ൈഹർ ഇവ നഭസ്തലം
5 അ ാണാം ച ബലം േതഷാം മാനുേഷഷു യുജ്യതാം
തച് ച േഘാരം മഹദ് യുദ്ധം ഭീഷ്മാർജുനസമാഗേമ
6 ശതം ശതസഹ ാണാം യ ണാ ഹിരണ്മയാഃ
മണിരത്നമയാശ് ചാന്യാഃ ാസാദം ഉപധാരയൻ
7 ത കാമഗമം ദിവ്യം സർവരത്നവിഭൂഷിതം
വിമാനം േദവരാജസ്യ ശുശുേഭ േഖചരം തദാ
8 ത േദവാസ് യസ് ിംശത് തിഷ്ഠന്തി സഹ വാസവാഃ
ഗന്ധർവാ രാക്ഷസാഃ സർപാഃ പിതരശ് ച മഹർഷിഭിഃ
9 തഥാ രാജാ വസു മനാ ബലാക്ഷഃ സു തർദനഃ
അഷ്ടകശ് ച ശിബിശ് ൈചവ യയാതിർ നഹുേഷാ ഗയഃ
10 മനുഃ േക്ഷേപാ രഘുർ ഭാനുഃ കൃശാശ്വഃ സഗരഃ ശലഃ
വിമാേന േദവരാജസ്യ സമദൃശ്യന്ത സു ഭാഃ
11 അേഗ്നർ ഈശസ്യ േസാമസ്യ വരുണസ്യ ജാപേതഃ
തഥാ ധാതുർ വിധാതുശ് ച കുേബരസ്യ യമസ്യ ച
12 അലംബുേസാ േസനസ്യ ഗർധർവസ്യ ച തുംബുേരാഃ
യഥാഭാഗം യേഥാേദ്ദശം വിമാനാനി ചകാശിേര
13 സർവേദവ നികായാശ് ച സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
അർജുനസ്യ കരൂണാം ച ം യുദ്ധം ഉപാഗതാഃ
14 ദിവ്യാനാം ത മാല്യാനാം ഗന്ധഃ പുേണ്യാ ഽഥ സർവശഃ

സസാര വസന്താേ വനാനാം ഇവ പുഷ്പിതാം
15 രക്താരക്താനി േദവാനാം സമദൃശ്യന്ത തിഷ്ഠതാം
ആതപ ാണി വാസാംസി ജശ് ച വ്യജനാനി ച
16 ഉപശാമ്യദ് രേജാ ഭൗമം സർവം വ്യാപ്തം മരീചിഭിഃ
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ദിവ്യാൻ ഗന്ധാൻ ഉപാദായ വായുർ േയാധാൻ അേസവത
17 ഭാസിതം ഇവാകാശം ചി രൂപം അലം കൃതം
സമ്പതദ് ഭിഃ സ്ഥിൈതശ് ൈചവ നാനാരത്നാവഭാസിൈതഃ
വിമാൈനർ വിവിൈധശ് ചിൈ ർ ഉപാനീൈതഃ സുേരാത്തൈമഃ
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അധ്യായം 52

1 [ൈവ]
ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര ത മഹാവീര്യപരാ മഃ
ആജഗാമ മഹാസത്ത്വഃ കൃപഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
അർജുനം തി സംേയാ ം യുദ്ധാർഥീ സ മഹാരഥഃ
2 തൗ രഥൗ സൂര്യസങ്കാശൗ േയാത്സ്യമാനൗ മഹാബലൗ
ശാരദാവ് ഇവ ജീമൂതൗ വ്യേരാേചതാം വ്യവസ്ഥിതൗ
3 പാർേഥാ ഽപി വി തം േലാേക ഗാണ്ഡീവം പരമായുധം
വികൃഷ്യ ചിേക്ഷപ ബഹൂൻ നാരാചാൻ മർമേഭദിനഃ
4 താൻ അ ാപ്താഞ് ശിൈതർ ബാൈണർ നാരാചാൻ രക്തേഭാജനാൻ
കൃപശ് ചിേച്ഛദ പാർഥസ്യ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
5 തതഃ പാർഥശ് ച സ്ര ദ്ധശ് ചി ാൻ മാർഗാൻ ദർശയൻ
ദിശഃ സഞ്ഛാദയൻ ബാൈണഃ ദിശശ് ച മഹാരഥഃ
6 ഏകഛായം ഇവാകാശം കുർവൻ സർവതഃ ഭുഃ

ധാദയദ് അേമയാത്മാ പാർഥഃ ശരശൈതഃ കൃപം
7 സ ശൈരർ അർപിതഃ ദ്ധഃ ശിൈതർ അഗ്നിശിേഖാപൈമഃ
തൂർണം ശരസഹേ ണ പാർഥം അ തിമൗജസം
അർപയിത്വാ മഹാത്മാനം നനാദ സമേര കൃപഃ
8 തതഃ കനകപുംഖാൈ ർ വീരഃ സംനതപർവഭിഃ
ത്വരൻ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തർ അർജുനസ് തസ്യ വാജിനഃ
ചതുർഭിശ് ചതുരസ് തീൈക്ഷ്ണർ അവിധ്യത് പരേമഷുഭിഃ
9 േത ഹയാ നിശിൈതർ വിദ്ധാ ജ്വലദ് ഭിർ ഇവ പന്നൈഗഃ
ഉത്േപതുഃ സഹസാ സർേവ കൃപഃ സ്ഥാനാദ് അഥാച്യവത്
10 ച തം തു ഗൗതമം സ്ഥാനാത് സമീക്ഷ്യ കുരുനന്ദനഃ
നാവിധ്യത് പരവീരേഘ്നാ രക്ഷമാേണാ ഽസ്യ ഗൗരവം
11 സ തു ലബ്ധ്വാ പുനഃ സ്ഥാനം ഗൗതമഃ സവ്യസാചിനം
വിവ്യാധ ദശഭിർ ബാൈണസ് ത്വരിതഃ കങ്കപ ിഭിഃ
12 തതഃ പാർേഥാ ധനുസ് തസ്യ ഭേല്ലന നിശിേതന ച
ചിേച്ഛൈദേകന ഭൂയശ് ച ഹസ്താച് ചാപം അഥാഹരത്
13 അഥാസ്യ കവചം ബാൈണർ നിശിൈതർ മർമേഭദിഭിഃ
വ്യധമൻ ന ച പാർേഥാ ഽസ്യ ശരീരം അവപീഡയത്
14 തസ്യ നിർമുച്യമാനസ്യ കവചാത് കായ ആബഭൗ
സമേയ മുച്യമാനസ്യ സർപേസ്യവ തനുർ യഥാ
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15 ഛിേന്ന ധനുഷി പാർേഥന േസാ ഽന്യദ് ആദായ കാർമുകം
ചകാര ഗൗതമഃ സജ്യം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
16 സ തദ് അപ്യ് അസ്യ കൗേന്തയശ് ചിേച്ഛദ നതപർവണാ
ഏവം അന്യാനി ചാപാനി ബഹൂനി കൃതഹസ്തവത്
ശാരദ്വതസ്യ ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ പരവീ ഹാ
17 സ ഛിന്നധനുർ ആദായ അഥ ശക്തിം താപവാൻ

ാഹിേണാത് പാ പു ായ ദീപ്താം അശനീം ഇവ
18 താം അർജുനസ് തദായാന്തീം ശക്തിം േഹമവിഭൂഷിതാം
വിയദ് ഗതാം മേഹാൽകാഭം ചിേച്ഛദ ദശഭിഃ ശൈരഃ
സാപതദ് ദശധാ ഛിന്നാ ഭൂമൗ പാർേഥന ധീമതാ
19 യുഗമേധ്യ തു ഭൈല്ലസ് തു തതഃ സ സധനുഃ കൃപഃ
തം ആശു നിശിൈതഃ പാർഥം ബിേഭദ ദശഭിഃ ശൈരഃ
20 തതഃ പാർേഥാ മഹാേതജാ വിശിഖാൻ അഗ്നിേതജസഃ
ചിേക്ഷപ സമേര ദ്ധസ് േയാദശ ശിലാശിതാൻ
21 അഥാസ്യ യുഗം ഏേകന ചതുർഭിശ് ചതുേരാ ഹയാൻ
ഷേഷ്ഠന ച ശിരഃ കായാച് ഛേരണ രഥസാരേഥഃ
22 ിഭിസ് ിേവണും സമേര ദ്വാഭ്യാം അക്ഷൗ മഹാബലഃ
ദ്വാദേശന തു ഭേല്ലന ചകർതാസ്യ ധ്വജം തഥാ
23 തേതാ വർജ നികാേശന ഫൽഗുനഃ ഹസന്ന് ഇവ

േയാദേശേന സമഃ കൃപം വക്ഷസ്യ് അതാഡയത്
24 സ ഛിന്നധന്വാ വിരേഥാ ഹതാേശ്വാ ഹതസാരഥിഃ
ഗദാപാണിർ അവ ത്യ തൂർണം ചിേക്ഷപ താം ഗദാം
25 സാ തു മുക്താ ഗദാ ഗുർവീ കൃേപണ സുപരി താ
അർജുേനന ശൈരർ നുന്നാ തി മാർഗം അഥാഗമത്
26 തേതാ േയാധാഃ പരീപ്സന്തഃ ശാരദ്വതം അമർഷണം
സർവതഃ സമേര പാർഥം ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
27 തേതാ വിരാടസ്യ സുതഃ സവ്യം ആവൃത്യ വാജിനഃ
യമകം മണ്ഡലം കൃത്വാ താൻ േയാധാൻ ത്യവാരയത്
28 തതഃ കൃപം ഉപാദായ വിരഥം േത നരർഷഭാഃ
അജാജ ർ മഹാേവഗാഃ കുന്തീപു ാദ് ധനഞ്ജയാത്
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അധ്യായം 53

1 [അർജ്]
യൈ ഷാ കാഞ്ചനീ േവദീ ദീപ്താഗ്നിശിേഖാപമാ
ഉ ിതാ കാഞ്ചേന ദേണ്ഡ പതാകാഭിർ അലം കൃതാ
ത മാം വഹ ഭ ം േത േ ാണാനീകായ മാരിഷ
2 അശ്വാഃ േശാണാഃ കാശേന്ത ബൃഹന്തശ് ചാരു വാഹിനഃ
സ്നിഗ്ധവി മ സങ്കാശാസ് താ ാസ്യാഃ ിയദർശനാഃ
യുക്താ രഥവേര യസ്യ സർവശിക്ഷാ വിശാരദാഃ
3 ദീർഘബാഹുർ മഹാേതജാ ബലരൂപസമന്വിതഃ
സർവേലാേകഷു വിഖ്യാേതാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
4 ബുദ്ധ്യാ തുേല്യാ ഹ്യ് ഉശനസാ ബൃഹ തിസേമാ നേയ
േവദാസ് തൈഥവ ചത്വാേരാ ഹ്മചര്യം തൈഥവ ച
5 സസംഹാരാണി ദിവ്യാനി സർവാണ്യ് അ ാണി മാരിഷ
ധനുർേവദശ് ച കാർേത്സ്ന്യന യസ്മിൻ നിത്യം തിഷ്ഠിതഃ
6 ക്ഷമാ ദമശ് ച സത്യം ച ആനൃശംസ്യം അഥാർജവം
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ഗുണാ യസ്മിൻ ദ്വിേജാത്തേമ
7 േതനാഹം േയാ ം ഇച്ഛാമി മഹാഭാേഗന സംയുേഗ
തസ്മാത് ത്വം ാപയാചാര്യം ക്ഷി ം ഉത്തരവാഹയ
8 [ൈവ]
അർജുേനൈനവം ഉക്തസ് തു ൈവരാടിർ േഹമഭൂഷിതാൻ
േചാദയാം ആസ താൻ അശ്വാൻ ഭാരദ്വാജ രഥം തി
9 തം ആപതന്തം േവേഗന പാണ്ഡവം രഥിനാം വരം
േ ാണഃ ത ദ്യയൗ പാർഥം മേത്താ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
10 തതഃ ധ്മാപയച് ഛംഖം േഭരീ ശതനിനാദിതം

ചു േഭ ബലം സർവം ഉ ത ഇവ സാഗരഃ
11 അഥ േശാണാൻ സദശ്വാംസ് താൻ ഹൻസ വർൈണർ മേനാജൈവഃ
മി ിതാൻ സമേര ദൃഷ്ട്വാ വ്യസ്മയന്ത രേണ ജനാഃ
12 തൗ രഥൗ വീര്യസമ്പന്നൗ ദൃഷ്ട്വാ സം ാമമൂർധനി
ആചാര്യ ശിഷ്യാവ് അജിതൗ കൃതവിധ്യൗ മനസ്വിനൗ
13 സമാ ിഷ്ടൗ തദാേന്യാന്യം േ ാണപാർഥൗ മഹാബലൗ
ദൃഷ്ട്വാ ാകമ്പത മുഹുർ ഭരതാനാം മഹദ് ബലം
14 ഹർഷയുക്തസ് തഥാ പാർഥഃ ഹസന്ന് ഇവ വിര്യവാൻ
രഥം രേഥന േ ാണസ്യ സമാസാദ്യ മഹാരഥഃ
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15 അഭിവാദ്യ മഹാബാഹുഃ സാന്ത്വപൂർവം ഇദം വചഃ
ഉവാച ക്ഷ്ണയാ വാചാ കൗേന്തയഃ പരവീര ഹാ
16 ഉഷിതാഃ സ്മ വേനവാസം തികർമ ചികീർഷവഃ
േകാപം നാർഹസി നഃ കർതും സദാ സമരദുർജയ
17 അഹം തു ഹൃേത പൂർവം ഹരിഷ്യാമി േത ഽനഘ
ഇതി േമ വർതേത ബുദ്ധിസ് തദ് ഭവാൻ കർതും അർഹതി
18 തേതാ ഽൈസ്മ ാഹിേണാദ് േ ാണഃ ശരാൻ അധികവിംശതിം
അ ാപ്താംശ് ൈചവ താൻ പാർഥശ് ചിേച്ഛദ കൃതഹസ്തവത്
19 തതഃ ശരസഹേ ണ രഥപാർഥസ്യ വീര്യവാൻ
അവാകിരത് തേതാ േ ാണഃ ശീ ം അ ം വിദർശയൻ
20 ഏവം വവൃേത യുദ്ധം ഭാരദ്വാജ കിരീടിേനാഃ
സമം വിമുഞ്ചേതാഃ സംേഖ്യ വിശിഖാൻ ദീപ്തേതജസഃ
21 താവ് ഉഭൗ ഖ്യാതകർമാണാവ് ഉഭൗ വായുസമൗ ജേവ
ഉഭൗ ദിവ്യാ വിദുഷാവ് ഉഭാവ് ഉത്തമേതജസൗ
ക്ഷിപന്തൗ ശരജാലാനി േമാഹയാം ആസതുർ നൃപാൻ
22 വ്യസ്മയന്ത തേതാ േയാധാഃ സർേവ ത സമാഗതാഃ
ശരാൻ വിസൃജേതാസ് തൂർണം സാധു സാധ്വ് ഇതി പൂജയൻ
23 േ ാണം ഹി സമേര േകാ ഽേന്യാ േയാ ം അർഹതി ഫൽഗുനാത്
രൗ ഃ ക്ഷ ിയ ധർേമാ ഽയം ഗുരുണാ യദ് അയുധ്യത
ഇത്യ് അ വഞ് ജനാസ് ത സം ാമശിരസി സ്ഥിതാഃ
24 വീരൗ താവ് അപി സംരബ്ധൗ സംനികൃഷ്ടൗ മഹാരഥൗ
ഛാദേയതാം ശര ാൈതർ അേന്യാന്യം അപരാജിതൗ
25 വിസ്ഫാര്യ സുമഹച് ചാപം േഹമപൃഷ്ഠം ദുരാസദം
സംരേബ്ധാ ഽഥ ഭരദ്വാജഃ ഫൽഗുനം ത്യയുധ്യത
26 സ സായകമൈയർ ജാൈലർ അർജുനസ്യ രഥം തി
ഭാനുമ ്ഭിഃ ശിലാ ധൗൈതർ ഭാേനാഃ ച്ഛാദയത് ഭാം
27 പാർഥം ച സ മഹാബാഹുർ മഹാേവൈഗർ മഹാരഥഃ
വിവ്യാധ നിശിൈതർ ബാൈണർ േമേഘാ വൃേഷ്ട്യവ പർവതം
28 തൈഥവ ദിവ്യം ഗാണ്ഡീവം ധനുർ ആദായ പാണ്ഡവഃ
ശ ഘ്നം േവഗവദ് ധൃേഷ്ടാ ഭാരസാധനം ഉത്തമം
വിസസർജ ശരാംശ് ചി ാൻ സുവർണവികൃതാൻ ബഹൂൻ
29 നാശയഞ് ശരവർഷാണി ഭാരദ്വാജസ്യ വീര്യവാൻ
തൂർണം ചാപനിവിർമുൈക്തസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
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30 സ രേഥന ചരൻ പാർഥഃ േ ക്ഷണീേയാ ധനഞ്ജയഃ
യുഗപദ് ദി സർവാസു സർവശ ാണ്യ് അദർശയത്
31 ഏകഛായം ഇവാകാശം ബാൈണശ് ചേ സമന്തതഃ
നാദൃശ്യത തദാ േ ാേണാ നീഹാേരേണവ സംവൃതഃ
32 തസ്യാഭവത് തദാ രൂപം സംവൃതസ്യ ശേരാത്തൈമഃ
ജാജ്വല്യമാനസ്യ യഥാ പർവതേസ്യവ സർവതഃ
33 ദൃഷ്ട്വാ തു പാർഥസ്യ രേണ ശൈരഃ സ്വരഥം ആവൃതം
സ വിസ്ഫാര്യ ധനുശ് ചി ം േമഘസ്തനിത നിസ്വനം
34 അഗ്നിചേ ാപമം േഘാരം വികർഷൻ പരമായുധം
വ്യശാതയച് ഛരാംസ് താംസ് തു േ ാണഃ സമിതിേശാഭനഃ
മഹാൻ അഭൂത് തതഃ ശേബ്ദാ വംശാനാം ഇവ ദുഹ്യതാം
35 ജാംബൂനദമൈയഃ പുംൈഖശ് ചി ചാപവരാതിൈഗഃ

ാച്ഛാദയദ് അേമയാത്മാ ദിശഃ സൂര്യസ്യ ച ഭാം
36 തതഃ കനകപുംഖാനാം ശരാണാം നതപർവണാം
വിയച് ചരാണാം വിയതി ദൃശ്യേന്ത ബഹുശഃ ജാഃ
37 േ ാണസ്യ പുംഖസക്താശ് ച ഭവന്തഃ ശരാസനാത്
ഏേകാ ദീർഘ ഇവാദൃശ്യദ് ആകാേശ സംഹതഃ ശരഃ
38 ഏവം തൗ സ്വർണവികൃതാൻ വിമുഞ്ചന്തൗ മഹാശരാൻ
ആകാശം സംവൃതം വീരാവ് ഉൽകാഭിർ ഇവ ച തുഃ
39 ശരാസ് തേയാശ് ച വിബഭുഃ കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
പങ്ക്ത്യഃ ശരദി ഖസ്ഥാനാം ഹംസാനാം ചരതാം ഇവ
40 യുദ്ധം സമഭവത് ത സുസംരബ്ധം മഹാത്മേനാഃ
േ ാണ പാണ്ഡവേയാർ േഘാരം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
41 തൗ ജഗാവ് ഇവ ചാസാദ്യ വിഷാണാൈ ഃ പര രം
ശൈരഃ പൂർണായേതാ ൈഷ്ടർ അേന്യാന്യം അഭിജഘ്നതുഃ
42 തൗ വ്യവാഹരതാം ശൂരൗ സംരബ്ധൗ രണേശാഭിനൗ
ഉദീരയന്തൗ സമേര ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ഭാഗശഃ
43 അഥ ത്വ് ആചാര്യ മുേഖ്യന ശരാൻ സൃഷ്ടാഞ് ശിലാശിതാൻ
ന്യവാരയച് ഛിൈതർ ബാൈനർ അർജുേനാ ജയതാം വരഃ
44 ദർശയന്ന് ഐ ിർ ആത്മാനം ഉ ം ഉ പരാ മഃ
ഇഷുഭിസ് തൂർണം ആകാശം ബഹുഭിശ് ച സമാവൃേണാത്
45 ജിഘാംസന്തം നരവ്യാ ം അർജുനം തിഗ്മേതജസം
ആചാര്യ മുഖ്യഃ സമേര േ ാണഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
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അർജുേനന സഹാ ീഡച് ഛൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
46 ദിവ്യാന്യ് അ ാണി മുഞ്ചന്തം ഭാരദ്വാജം മഹാരേണ
അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ പൽഗുനഃ സമേയാധയത്
47 തേയാർ ആസീത് സ ഹാരഃ ദ്ധേയാർ നരസിംഹേയാഃ
അമർഷിേണാസ് തദാേന്യാന്യം േദവദാനവേയാർ ഇവ
48 ഐ ം വായവ്യം ആേഗ്നയം അ ം അേ ണ പാണ്ഡവഃ
േ ാേണന മുക്തം മുക്തം തു സേത സ്മ പുനഃ പുനഃ
49 ഏവം ശൂരൗ മേഹഷ്വാസൗ വിസൃജന്തൗ ശിതാഞ് ശരാൻ
ഏകഛായം ച തുസ് താവ് ആകാശം ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
50 തേതാ ഽർജുേനന മുക്താനാം പതതാം ച ശരീരിഷു
പർവേതഷ്വ് ഇവ വർജാണാം ശരാണാം യേത സ്വനഃ
51 തേതാ നാഗാ രഥാശ് ൈചവ സാദിനശ് ച വിശാം പേത
േശാണിതാക്താ വ്യദൃശ്യന്ത പുഷ്പിതാ ഇവ കിംശുകാഃ
52 ബാഹുഭിശ് ച സ േകയൂൈരർ വിചിൈ ശ് ച മഹാരൈഥഃ
സുവർണചിൈ ഃ കവൈചർ ധ്വൈജശ് ച വിനിപാതിൈതഃ
53 േയാൈധശ് ചനിഹൈതസ് ത പാർഥ ബാണ പീഡിൈതഃ
ബലം ആസീത് സമുദ് ാന്തം േ ാണാർജുന സമാഗേമ
54 വിധുന്വാനൗ തു തൗ വീരൗ ധനുർ ഈ ഭാരസാധേന
ആച്ഛായേദതാം അേന്യാന്യം തിതക്ഷന്തൗ രേണഷുഭിഃ
55 അഥാന്തരിേക്ഷ നാേദാ ഽഭൂദ് േ ാണം ത ശംസതാം
ദുഷ്കരം കൃതവാൻ േ ാേണാ യദ് അർജുനം അേയാധയത്
56 മാഥിനം മഹാവീര്യം ദൃഢമുഷ്ടിം ദുരാസദം
േജതാരം േദവ ൈദത്യാനാം സർപാണാം ച മഹാരഥം
57 അവി മം ച ശിക്ഷാം ച ലാഘവം ദൂരപാതിതാം
പാർഥസ്യ സമേര ദൃഷ്ട്വാ േ ാണസ്യാഭൂച് ച വിസ്മയഃ
58 അഥ ഗാണ്ഡീവം ഉദ്യമ്യ ദിവ്യം ധനുർ അമർഷണഃ
വിചകർഷ രേണ പാർേഥാ ബാഹുഭ്യാം ഭരതർഷഭ
59 തസ്യ ബാണമയം വർഷം ശലഭാനാം ഇവായതം
ന ച ബാണാന്തേര വായുർ അസ്യ ശേക്നാതി സർപിതും
60 അനിശം സന്ദധാനസ്യ ശരാൻ ഉ ജതസ് തദാ
ദദൃേശ നാന്തരം കിം ചിത് പാർഥസ്യാദദേതാ ഽപി ച
61 തഥാ ശീ ാ യുേദ്ധ തു വർതമാേന സുദാരുേണ
ശീ ാച് ഛീ തരം പാർഥഃ ശരാൻ അന്യാൻ ഉദീരയത്
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62 തതഃ ശതസഹ ാണി ശരാണാം നതപർവണാം
യുഗപത് ാപതംസ് ത േ ാണസ്യ രഥം അന്തികാത്
63 അവകീര്യമാേണ േ ാേണ തു ശൈരർ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് ൈസന്യാനാം ഭരതർഷഭ
64 പാണ്ഡവസ്യ തു ശീ ാ ം മഘവാൻ സമപൂജയത്
ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ൈചവ േയ ച ത സമാഗതാഃ
65 തേതാ വൃേന്ദന മഹതാ രഥാനാം രഥയൂഥപഃ
ആചാര്യ പു ഃ സഹസാ പാണ്ഡവം ത്യവാരയത്
66 അശ്വത്ഥാമാ തു തത് കർമ ഹൃദേയന മഹാത്മനഃ
പൂജയാം ആസ പാർഥസ്യ േകാപം ചാസ്യാകേരാദ് ഭൃശം
67 സ മന വശം ആപന്നഃ പാർഥം അഭ്യ വദ് രേണ
കിരഞ് ശരസഹ ാണി പർജന്യ ഇവ വൃഷ്ടിമാൻ
68 ആവൃത്യ തു മഹാബാഹുർ യേതാ ൗണിസ് തേതാ ഹയാൻ
അന്തരം ദദൗ പാർേഥാ േ ാണസ്യ വ്യപസർപിതും
69 സ തു ലബ്ധ്വാന്തരം തൂർണം അപായാജ് ജവൈനർ ഹൈയഃ
ഛിന്നവർമ ധ്വജഃ ശൂേരാ നികൃത്തഃ പരേമഷുഭിഃ
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അധ്യായം 54

1 [ൈവ]
തം പാർഥഃ തിജ ാഹ വായുേവഗം ഇേവാദ്ധതം
ശരജാേലന മഹതാ വർഷമാണം ഇവാംബുദം
2 തേയാർ േദവാസുരസമഃ സംനിപാേതാ മഹാൻ അഭൂത്
കിരേതാഃ ശരജാലാനി വൃ വാസവേയാർ ഇവ
3 ന സ്മ സൂര്യസ് തദാ ഭാതി ന ച വാതി സമീരണഃ
ശരഗാേഢ കൃേത േവ്യാമ്നി ഛായാ ഭൂേത സമന്തതഃ
4 മഹാംശ് ചട ചടാ ശേബ്ദാ േയാധേയാർ ഹന്യമാനേയാഃ
ദഹ്യതാം ഇവ േവണൂനാം ആസീത് പരപുരഞ്ജയ
5 ഹയാൻ അസ്യാർജുനഃ സർവാൻ കൃതവാൻ അൽപജീവിതാൻ
സ രാജൻ അൻ ജാനാതി ദിശം കാം ചന േമാഹിതഃ
6 തേതാ ൗണിർ മഹാവീര്യഃ പാർഥസ്യ വിചരിഷ്യതഃ
വിവരം സൂക്ഷ്മം ആേലാക്യ ജ്യാം ചിേച്ഛദ േരണ ഹ
തദ് അസ്യാപൂജയൻ േദവാഃ കർമ ദൃഷ്ട്വാതി മാനുഷം
7 തേതാ ൗണിർ ധനൂംഷ്യ് അഷ്ടൗ വ്യപ മ്യ നരർഷഭം
പുനർ അഭ്യാഹനത് പാർഥം ഹൃദേയ കങ്കപ ിഭിഃ
8 തതഃ പാർേഥാ മഹാബാഹുഃ ഹസ്യ സ്വനവത് തദാ
േയാജയാം ആസ നവയാ മൗർവ്യാ ഗാണ്ഡീവം ഓജസാ
9 തേതാ ഽർധച ം ആവൃത്യ േതന പാർഥഃ സമാഗമത്
വാരേണേനവ മേത്തന മേത്താ വാരണയൂഥപഃ
10 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം പൃഥിവ്യാം ഏകവീരേയാഃ
രണമേധ്യ ദ്വേയാർ ഏവ സുമഹൽ േലാമഹർഷണം
11 തൗ വീരൗ കുരവഃ സർേവ ദദൃശുർ വിസ്മയാന്വിതാഃ
യുധ്യമാനൗ മഹാത്മാനൗ യൂഥപാവ് ഇവ സംഗതൗ
12 തൗ സമാജഘ്നതുർ വീരാവ് അേന്യാന്യം പുരുഷർഷഭൗ
ശൈരർ ആശീവിശാകാൈരർ ജ്വലദ് ഭിർ ഇവ പന്നൈഗഃ
13 അക്ഷയ്യാവ് ഇഷുധീ ദിവ്യൗ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
േതന പാർേഥാ രേണ ശൂരസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
14 അശ്വത്ഥാമ്നഃ പുനർ ബാണാഃ ക്ഷി ം അഭ്യസ്യേതാ രേണ
ജ ഃ പരിക്ഷയം ശീ ം അഭൂത് േതനാധിേകാ ഽർജുനഃ
15 തതഃ കർേണാ മഹച് ചാപം വികൃഷ്യാഭ്യധികം രുഷാ
അവാക്ഷിപത് തതഃ ശേബ്ദാ ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ അഭൂത്
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16 ത ച ർ ദേധ പാർേഥാ യ വി ാര്യേത ധനുഃ
ദദർശ ത രാേധയം തസ്യ േകാേപാ ഽത്യവീവൃധത്
17 സേരാഷവശം ആപന്നഃ കർണം ഏവ ജിഘാംസയാ
അൈവക്ഷത വിവൃത്താഭ്യാം േന ാഭ്യാം കുരുപുംഗവഃ
18 തഥാ തു വിമുേഖ പാർേഥ േ ാണപു സ്യ സായകാൻ
ത്വരിതാഃ പുരുഷാ രാജന്ന് ഉപാജ ഃ സഹ ശഃ
19 ഉ ജ്യ ച മഹാബാഹുർ േ ാണപു ം ധനഞ്ജയഃ
അഭിദു ാവ സഹസാ കർണം ഏവ സപത്നജിത്
20 തം അഭി ത്യ കൗേന്തയഃ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
കാമയൻ ൈദ്വരേഥ യുദ്ധം ഇദം വചനം അ വീത്
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അധ്യായം 55

1 [അർജ്]
കർണ യത് േത സഭാമേധ്യ ബഹു വാചാ വികത്ഥിതം
ന േമ യുധി സേമാ ഽസ്തീതി തദ് ഇദം ത പസ്ഥിതം
2 അേവാചഃ പരുഷാ വാേചാ ധർമം ഉ ജ്യ േകവലം
ഇദം തു ദുഷ്കരം മേന്യ യദ് ഇദം േത ചികീർഷിതം
3 യത് ത്വയാ കഥിതം പൂർവം മാം അനാസാദ്യ കിം ചന
തദ് അദ്യ കുരു രാേധയ കുരുമേധ്യ മയാ സഹ
4 യത് സഭായാം സ്മ പാഞ്ചാലീം ലിശ്യമാനാം ദുരാത്മഭിഃ
ദൃഷ്ടവാൻ അസി തസ്യാദ്യ ഫലം ആ ഹി േകവലം
5 ധർമപാശനിബേദ്ധന യൻ മയാ മർഷിതം പുരാ
തസ്യ രാേധയ േകാപസ്യ വിജയം പശ്യ േമ മൃേധ
6 ഏഹി കർണ മയാ സാർധം തിപദ്യസ്വ സാഗരം
േ ക്ഷകാഃ കുരവഃ സർേവ ഭവ സഹ ൈസനികാഃ
7 [കർണ]

വീഷി വാചാ യത് പാർഥ കർമണാ തത് സമാചര
അതിേശേത ഹി ൈവ വാചം കർേമതി ഥിതം ഭുവി
8 യത് ത്വയാ മർഷിതം പൂർവം തദ് അശേക്തന മർഷിതം
ഇതി ഗൃഹ്ണാമി തത് പാർഥ തവ ദൃഷ്ട്വാപരാ മം
9 ധർമപാശനിബേദ്ധന യദി േത മർഷിതം പുരാ
തൈഥവ ബദ്ധം ആത്മാനം അബദ്ധം ഇവ മന്യേസ
10 യദി താവദ് വേനവാസാ യേഥാക്തശ് ചരിതസ് ത്വയാ
തത് ത്വം ധർമാർഥവിത് ിഷ്ടഃ സമയം േഭ ം ഇച്ഛസി
11 യദി ശ ഃ സ്വയം പാർഥ യുധ്യേത തവ കാരണാത്
തഥാപി ന വ്യഥാ കാ ചിൻ മമ സ്യാദ് വി മിഷ്യതഃ
12 അയം കൗേന്തയ കാമസ് േത നചിരാത് സമുപസ്ഥിതഃ
േയാത്സ്യേസ ത്വം മയാ സാർധം അദ്യ ക്ഷ്യസി േമ ബലം
13 [അർജ്]
ഇദാനീം ഏവ താവത് ത്വം അപയാേതാ രണാൻ മമ
േതന ജീവസി രാേധയനിഹതസ് ത്വ് അനുജസ് തവ
14 ാതരം ഘാതയിത്വാ ച ത്യക്ത്വാ രണശിരശ് ച കഃ
ത്വദന്യഃ പുരുഷഃ സ യാദ് ഏവം വ്യവസ്ഥിതഃ
15 [ൈവ]
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ഇതി കർണം വന്ന് ഏവ ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
അഭ്യയാദ് വിസൃജൻ ബാണാൻ കായാവരണ േഭദിനഃ
16 തിജ ാഹ താൻ കർണഃ ശരാൻ അഗ്നിശിേഖാപമാൻ
ശരവർേഷണ മഹതാ വർഷമാണ ഇവാംബുദഃ
17 ഉത്േപതുഃ ശരജാലാനി േഘാരരൂപാണി സർവശഃ
അവിധ്യദ് അശ്വാൻ ബാേഹാശ് ച ഹസ്താവാപം പൃഥക് പൃഥക്
18 േസാ ഽമൃഷ്യമാണഃ കർണസ്യ നിഷംഗസ്യാവലംബനം
ചിേച്ഛദ നിശിതാേ ണ ശേരണ നതപർവണാ
19 ഉപാസംഗാദ് ഉപാദായ കർേണാ ബാണാൻ അഥാപരാൻ
വിവ്യാധ പാണ്ഡവം ഹേസ്ത തസ്യ മുഷ്ടിർ അശീര്യത
20 തതഃ പാർേഥാ മഹാബാഹുഃ കർണസ്യ ധനുർ അച്ഛിനത്
സ ശക്തിം ാഹിേണാത് തൈസ്മ താം പാർേഥാ വ്യധമച് ഛൈരഃ
21 തേതാ ഽഭിേപതുർ ബഹേവാ രാേധയസ്യ പദാനുഗാഃ
താംശ് ച ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തഃ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
22 തേതാ ഽസ്യാശ്വാഞ് ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ബീഭ ർ ഭാരസാധൈനഃ
ആ കർണ മുൈക്തർ അഭ്യഘ്നംസ് േത ഹതാഃ ാപതൻ ഭുവി
23 അഥാപേരണ ബാേണന ജ്വലിേതന മഹാഭുജഃ
വിവ്യാധ കർണം കൗേന്തയസ് തീേക്ഷ്ണേനാരസി വീര്യവാൻ
24 തസ്യ ഭിത്ത്വാ തനു ാണം കായം അഭ്യപതച് ഛിരഃ
തതഃ സ തമസാവിേഷ്ടാ ന സ്മ കിം ചിത് ജജ്ഞിവാൻ
25 സ ഗാഢേവദേനാ ഹിത്വാ രണം ായാദ് ഉദങ്മുഖഃ
തേതാ ഽർജുന ഉപാേ ാശദ് ഉത്തരശ് ച മഹാരഥഃ
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അധ്യായം 56

1 [ൈവ]
തേതാ ൈവകർതനം ജിത്വാ പാർേഥാ ൈവരാടിം അ വീത്
ഏതൻ മാം ാപയാനീകം യ താേലാ ഹിരണ്മയഃ
2 അ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ രേഥ ഽസ്മാകം പിതാമഹഃ
കാങ്ക്ഷമാേണാ മയാ യുദ്ധം തിഷ്ഠത്യ് അമര ദർശനഃ
ആദാസ്യാമ്യ് അഹം ഏതസ്യ ധനുർജ്യാം അപി ചാഹേവ
3 അസ്യന്തം ദിവ്യം അ ം മാം ചി ം അദ്യ നിശാമയ
ശത ദാം ഇവായാന്തീം സ്തനയിേത്നാർ ഇവാംബേര
4 സുവർണപൃഷ്ഠം ഗാണ്ഡീവം ക്ഷ്യന്തി കുരേവാ മമ
ദക്ഷിേണനാഥ വാേമന കതേരണ സ്വിദ് അസ്യതി
ഇതി മാം സംഗതാഃ സർേവ തർകയിഷ്യന്തി ശ വഃ
5 േശാണിേതാദാം രഥാവർതാം നാഗന ാം ദുരത്യയാം
നദീം സ്യന്ദയിഷ്യാമി പരേലാക വാഹിനീം
6 പാണിപാദശിരഃ പൃഷ്ഠബാഹുശാഖാ നിരന്തരം
വനം കുരൂണാം േഛത്സ്യാമി ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
7 ജയതഃ കൗരവീം േസനാം ഏകസ്യ മമ ധന്വിനഃ
ശതം മാർഗാ ഭവിഷ്യന്തി പാവകേസ്യവ കാനേന
മയാ ച ം ഇവാവിദ്ധം ൈസന്യം ക്ഷ്യസി േകവലം
8 അസം ാേന്താ രേഥ തിഷ്ഠ സേമഷു വിഷേമഷു ച
ദിവാം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ഗിരിം േഭത്സ്യാമി ധാരിഭിഃ
9 അഹം ഇ സ്യ വചനാത് സം ാേമ ഽഭ്യഹനം പുരാ
പൗേലാമാൻ കാലഖഞ്ജാംശ് ച സഹ ാണി ശതാനി ച
10 അഹം ഇ ാദ് ദൃഢാം മുഷ്ടിം ഹ്മണഃ കൃതഹസ്തതാം

ഗാഢം തുമുലം ചി ം അതിവിദ്ധം ജാപേതഃ
11 അഹം പാേര സമു സ്യ ഹിരണ്യപുരം ആരുജം
ജിത്വാ ഷഷ്ടിസഹ ാണി രഥിനാം ഉ ധന്വിനാം
12 ധ്വജവൃക്ഷം പത്തിതൃണം രഥസിംഹഗണായുതം
വനം ആദീപയിഷ്യാമി കുരൂണാം അ േതജസാ
13 താൻ അഹം രഥനീേഡഭ്യഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ഏകഃ സങ്കാലയിഷ്യാമി വ പാണിർ ഇവാസുരാൻ
14 രൗ ം രു ാദ് അഹം ഹ്യ് അ ം വാരുണം വരുണാദ് അപി
അ ം ആേഗ്നയം അേഗ്നശ് ച വായവ്യം മാതരിശ്വനഃ
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വ ാദീനി തഥാ ാണി ശ ാദ് അഹം അവാപ്തവാൻ
15 ധാർതരാ വനം േഘാരം നരസിംഹാഭിരക്ഷിതം
അഹം ഉത്പാടയിഷ്യാമി ൈവരാേട േവ്യതു േത ഭയം
16 ഏവം ആശ്വാസിതസ് േതന ൈവരാടിഃ സവ്യസാചിനാ
വ്യഗാഹത രഥാനീകം ഭീമം ഭീഷ്മസ്യ ധീമതഃ
17 തം ആയാന്തം മഹാബാഹും ജിഗീഷന്തം രേണ പരാൻ
അഭ്യവാരയദ് അവ്യ ഃ രകർമാ ധനഞ്ജയം
18 തം ചി മാല്യാഭരണാഃ കൃതവിദ്യാ മനസ്വിനഃ
ആഗച്ഛൻ ഭീമധന്വാനം മൗർവീം പര്യസ്യ ബാഹുഭിഃ
19 ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ച ദുഃസേഹാ ഽഥ വിവിംശതിഃ
ആഗത്യ ഭീമധന്വാനം ബീഭ ം പര്യവാരയൻ
20 ദുഃശാസനസ് തു ഭേല്ലന വിദ്ധ്വാ ൈവരാടിം ഉത്തരം
ദ്വിതീേയനാർജുനം വീരഃ ത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
21 തസ്യ ജി ർ ഉപാവൃത്യ പൃഥു ധാേരണ കാർമുകം
ചകർത ഗാർ പേ ണ ജാതരൂപപരി തം
22 അൈഥനം പഞ്ചഭിഃ പശ്ചാത് ത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
േസാ ഽപയാേതാ രണം ഹിത്വാ പാർഥ ബാണ പീഡിതഃ
23 തം വികർണഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഗാർ പൈ ർ അജിഹ്മ ൈഗഃ
വിവ്യാധ പരവീര ഘ്നം അർജുനം ധൃതരാ ജഃ
24 തതസ് തം അപി കൗേന്തയഃ ശേരണാനതപർവണാ
ലലാേട ഽഭ്യഹനത് തൂർണം സ വിദ്ധഃ ാപതദ് രഥാത്
25 തതഃ പാർഥം അഭി ത്യ ദുഃസഹഃ സ വിവിംശതിഃ
അവാകിരച് ഛൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പരീപ്സൻ ാതരം രേണ
26 താവ് ഉഭൗ ഗാർ പ ാഭ്യാം നിശിതാഭ്യാം ധനഞ്ജയഃ
വിദ്ധ്വാ യുഗപദ് അവ്യ സ് തേയാർ വാഹാൻ അസൂദയത്
27 തൗ ഹതാശ്വൗ വിവിദ്ധാംഗൗ ധൃതരാ ാത്മ ജാവ് ഉഭൗ
അഭിപത്യ രൈഥർ അൈന്യർ അപനീതൗ പദാനുൈഗഃ
28 സർവാ ദിശശ് ചാഭ്യപതദ് ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
കിരീടമാലീ കൗേന്തേയാ ലബ്ധലേക്ഷാ മഹാബലഃ
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അധ്യായം 57

1 [ൈവ]
അഥ സംഗമ്യ സർേവ തു കൗരവാണാം മഹാരഥാഃ
അർജുനം സഹിതാ യത്താഃ ത്യയുധ്യന്ത ഭാരത
2 സ സായകമൈയർ ജാൈലഃ സർവതസ് താൻ മഹാരഥാൻ

ാഛാദയദ് അേമയാത്മാ നീഹാര ഇവ പർവതാൻ
3 നരദ് ഭിശ് ച മഹാനാൈഗർ േഹഷമാൈണശ് ച വാജിഭിഃ
േഭരീശംഖനിനാൈദശ് ച സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
4 നരാശ്വകായാൻ നിർഭിദ്യ േലാഹാനി കവചാനി ച
പാർഥസ്യ ശരജാലാനി വിനിേഷ്പതുഃ സഹ ശഃ
5 ത്വരമാണഃ ശരാൻ അസ്യാൻ പാണ്ഡവഃ സ ബഭൗ രേണ
മധ്യന്ദിനഗേതാ ഽർചിഷ്മാൻ പാണ്ഡവഃ സ ബഭൗ രേണ
6 ഉപ വന്ത വി സ്താ രേഥേഭ്യാ രഥിനസ് തദാ
സാദിനശ് ചാശ്വപൃേഷ്ഠേഭ്യാ ഭൂമൗ ചാപി പദാതയഃ
7 ശൈരഃ സന്താഡ്യമാനാനാം കവചാനാം മഹാത്മനാം
താ രാജതേലാഹാനാം ാദുരാസീൻ മഹാസ്വനഃ
8 ഛന്നം ആേയാധനം സർവം ശരീൈരർ ഗതേചതസാം
ഗജാശ്വസാദിഭിസ് ത ശിതബാണാത്ത ജീവിൈതഃ
9 രേഥാപസ്ഥാഭിപതിൈതർ ആ താ മാനൈവർ മഹീ

നൃത്യദ് ഇവ സം ാേമ ചാപഹേസ്താ ധനഞ്ജയഃ
10 ത്വാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ

സ്താനി സർവഭൂതാനി വ്യഗച്ഛന്ത മഹാഹവാത്
11 കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷ ധാരീണി ജാതരൂപ ജാനി ച
പതിതാനി സ്മ ദൃശ്യേന്ത ശിരാംസി രണമൂർധനി
12 വിശിേഖാന്മഥിൈതർ ഗാൈ ർ ബാഹുഭിശ് ച സ കാർമുൈകഃ
സ ഹസ്താഭരൈണശ് ചാൈന്യഃ ച്ഛന്നാ ഭാതി േമദിനീ
13 ശിരസാം പാത്യമാനാനാം അന്തരാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അശ്വവൃഷ്ടിർ ഇവാകാശാദ് അഭവദ് ഭരതർഷഭ
14 ദർശയിത്വാ തഥാത്മാനം രൗ ം രു പരാ മഃ
അവരുദ്ധശ് ചരൻ പാർേഥാ ദശവർഷാണി ീണി ച
േ ാധാഗ്നിം ഉ ജദ് േഘാരം ധാർതരാേ ഷു പാണ്ഡവഃ
15 തസ്യ തദ് ദഹതഃ ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ ൈചവ പരാ മം
സർേവ ശാന്തി പരാ േയാധാ ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
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16 വി ാസയിത്വാ തത് ൈസന്യം ാവയിത്വാ മഹാരഥാൻ
അർജുേനാ ജയതാം േ ഷ്ഠഃ പര്യവർതത ഭാരത
17 ാവർതയൻ നദീം േഘാരാം േശാണിതൗഘതരംഗിണീം
അസ്ഥി ൈശവലസംബാധാം യുഗാേന്ത കാലനിർമിതാം
18 ശരചാപ വാം േഘാരാം മാംസേശാണിതകർദമാം
മഹാരഥമഹാദ്വീപാം ശംഖദു ഭിനിസ്വനാം
ചകാര മഹതീം പാർേഥാ നദീം ഉത്തരേശാണിതാം
19 ആദദാനസ്യ ഹി ശരാൻ സന്ധായ ച വിമുഞ്ചതഃ
വികർഷതശ് ച ഗാണ്ഡീവം ന കിം ചിദ് ദൃശ്യേത ഽന്തരം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 27 21

അധ്യായം 58

1 [ൈവ]
അഥ സംഗമ്യ സർേവ തു കൗരവാണാം മഹാരഥാഃ
അർജുനം സഹിതാ യത്താഃ ത്യയുധ്യന്ത ഭാരത
2 സ സായകമൈയർ ജാൈലഃ സർവതസ് താൻ മഹാരഥാൻ

ാഛാദയദ് അേമയാത്മാ നീഹാര ഇവ പർവതാൻ
3 നരദ് ഭിശ് ച മഹാനാൈഗർ േഹഷമാൈണശ് ച വാജിഭിഃ
േഭരീശംഖനിനാൈദശ് ച സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
4 നരാശ്വകായാൻ നിർഭിദ്യ േലാഹാനി കവചാനി ച
പാർഥസ്യ ശരജാലാനി വിനിേഷ്പതുഃ സഹ ശഃ
5 ത്വരമാണഃ ശരാൻ അസ്യാൻ പാണ്ഡവഃ സ ബഭൗ രേണ
മധ്യന്ദിനഗേതാ ഽർചിഷ്മാൻ പാണ്ഡവഃ സ ബഭൗ രേണ
6 ഉപ വന്ത വി സ്താ രേഥേഭ്യാ രഥിനസ് തദാ
സാദിനശ് ചാശ്വപൃേഷ്ഠേഭ്യാ ഭൂമൗ ചാപി പദാതയഃ
7 ശൈരഃ സന്താഡ്യമാനാനാം കവചാനാം മഹാത്മനാം
താ രാജതേലാഹാനാം ാദുരാസീൻ മഹാസ്വനഃ
8 ഛന്നം ആേയാധനം സർവം ശരീൈരർ ഗതേചതസാം
ഗജാശ്വസാദിഭിസ് ത ശിതബാണാത്ത ജീവിൈതഃ
9 രേഥാപസ്ഥാഭിപതിൈതർ ആ താ മാനൈവർ മഹീ

നൃത്യദ് ഇവ സം ാേമ ചാപഹേസ്താ ധനഞ്ജയഃ
10 ത്വാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ

സ്താനി സർവഭൂതാനി വ്യഗച്ഛന്ത മഹാഹവാത്
11 കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷ ധാരീണി ജാതരൂപ ജാനി ച
പതിതാനി സ്മ ദൃശ്യേന്ത ശിരാംസി രണമൂർധനി
12 വിശിേഖാന്മഥിൈതർ ഗാൈ ർ ബാഹുഭിശ് ച സ കാർമുൈകഃ
സ ഹസ്താഭരൈണശ് ചാൈന്യഃ ച്ഛന്നാ ഭാതി േമദിനീ
13 ശിരസാം പാത്യമാനാനാം അന്തരാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അശ്വവൃഷ്ടിർ ഇവാകാശാദ് അഭവദ് ഭരതർഷഭ
14 ദർശയിത്വാ തഥാത്മാനം രൗ ം രു പരാ മഃ
അവരുദ്ധശ് ചരൻ പാർേഥാ ദശവർഷാണി ീണി ച
േ ാധാഗ്നിം ഉ ജദ് േഘാരം ധാർതരാേ ഷു പാണ്ഡവഃ
15 തസ്യ തദ് ദഹതഃ ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ ൈചവ പരാ മം
സർേവ ശാന്തി പരാ േയാധാ ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
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16 വി ാസയിത്വാ തത് ൈസന്യം ാവയിത്വാ മഹാരഥാൻ
അർജുേനാ ജയതാം േ ഷ്ഠഃ പര്യവർതത ഭാരത
17 ാവർതയൻ നദീം േഘാരാം േശാണിതൗഘതരംഗിണീം
അസ്ഥി ൈശവലസംബാധാം യുഗാേന്ത കാലനിർമിതാം
18 ശരചാപ വാം േഘാരാം മാംസേശാണിതകർദമാം
മഹാരഥമഹാദ്വീപാം ശംഖദു ഭിനിസ്വനാം
ചകാര മഹതീം പാർേഥാ നദീം ഉത്തരേശാണിതാം
19 ആദദാനസ്യ ഹി ശരാൻ സന്ധായ ച വിമുഞ്ചതഃ
വികർഷതശ് ച ഗാണ്ഡീവം ന കിം ചിദ് ദൃശ്യേത ഽന്തരം
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അധ്യായം 59

1 [ൈവ]
തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ദുരാധർഷഃ താപവാൻ
വധ്യമാേനഷു േയാേധഷു ധനഞ്ജയം ഉപാ വത്
2 ഗൃഹ്യ കാർമുകേ ഷ്ഠം ജാതരൂപപരി തം
ശരാൻ ആദായ തീക്ഷ്ണാഗ്നാൻ മർമേഭദ മാഥിനഃ
3 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
ശുശുേഭ സ നരവ്യാേ ാ ഗിരിഃ സൂേര്യാദേയ യഥാ
4 ധ്മായ ശംഖം ഗാംേഗേയാ ധാർതരാ ാൻ ഹർഷയൻ

ദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ബീഭ ം സമവാരയത്
5 തം ഉദ്വീക്ഷ്യ തഥായാന്തം കൗേന്തയഃ പരവീര ഹാ

ത്യഗൃഹ്ണാത് ഹൃഷ്ടാത്മാ ധാരാ ധരം ഇവാചലഃ
6 തേതാ ഭീഷ്മഃ ശരാൻ അഷ്ടൗ ധ്വേജ പാർഥസ്യ വീര്യവാൻ
സമപര്യൻ മഹാേവഗാഞ് ശ്വസമാനാൻ ഇേവാരഗാൻ
7 േത ധ്വജം പാ പു സ്യ സമാസാദ്യ പത ിണഃ
ജ്വലന്തഃ കപിം ആജ ർ ധ്വജാ നിലയാംശ് ച താൻ
8 തേതാ ഭേല്ലന മഹതാ പൃഥു ധാേരണ പാണ്ഡവഃ
ഛ ം ചിേച്ഛദ ഭീഷ്മസ്യ തൂർണം തദ് അപതദ് ഭുവി
9 ധ്വജം ൈചവാസ്യ കൗേന്തയഃ ശൈരർ അഭ്യഹനദ് ദൃഢം
ശീ കൃദ് രഥവാഹാംശ് ച തേഥാഭൗ പാർഷ്ണിസാരഥീ
10 തേയാസ് തദ് അഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
ഭീഷ്മസ്യ സഹ പാർേഥന ബലിവാസവേയാർ ഇവ
11 ഭൈല്ലർ ഭല്ലാഃ സമാഗമ്യ ഭീഷ്മ പാണ്ഡവേയാർ യുധി
അന്തരിേക്ഷ വ്യരാജന്ത ഖേദ്യാതാഃ ാവൃഷീവ ഹി
12 അഗ്നിച ം ഇവാവിദ്ധം സവ്യദക്ഷിണം അസ്യതഃ
ഗാണ്ഡീവം അഭവദ് രാജൻ പാർഥസ്യ സൃജതഃ ശരാൻ
13 സ ൈതഃ സഞ്ഛാദയാം ആസ ഭീഷ്മം ശരശൈതഃ ശിൈതഃ
പർവതം വാരിധാരാഭിശ് ഛാദയന്ന് ഇവ േതായദഃ
14 താം സ േവലാം ഇേവാ താം ശരവൃഷ്ടിം സമുത്ഥിതാം
വ്യധമത് സായൈകർ ഭീേഷ്മാ അർജുനം സംനിവാരയത്
15 തതസ് താനി നികൃത്താനി ശരജാലാനി ഭാഗശഃ
സമേര ഽഭിവ്യശീര്യന്ത ഫൽഗുനസ്യ രഥം തി
16 തതഃ കനകപുംഖാനാം ശരവൃഷ്ടിം സമുത്ഥിതാം
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പാണ്ഡവസ്യ രഥാത് തൂർണം ശലഭാനാംം ഇവായതിം
വ്യധമത് താം പുനസ് തസ്യ ഭീഷ്മഃ ശരശൈതഃ ശിൈതഃ
17 തതസ് േത കുരവഃ സർേവ സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാ വൻ
ദുഷ്കരം കൃതവാൻ ഭീേഷ്മാ യദ് അർജുനം അേയാധയത്
18 ബലവാംസ് തരുേണാ ദക്ഷഃ ക്ഷി കാരീ ച പാണ്ഡവഃ
േകാ ഽന്യഃ സമർഥഃ പാർഥസ്യ േവഗം ധാരയിതും രേണ
19 ഋേത ശാന്തനവാദ് ഭീഷ്മാത് കൃഷ്ണാദ് വാ േദവകീ സുതാത്
ആചാര്യ വരാദ് വാപി ഭാരദ്വാജാൻ മഹാബലാത്
ആചാര്യ വരാദ് വാപി ഭാരദ്വാജാൻ മഹാബലാത്
20 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ ീഡതഃ പുരുഷർഷഭൗ
ച ംഷി സർവഭൂതാനാം േമാഹയന്തൗ മഹാബലൗ
21 ാജാപത്യം തൈഥൈവ ം ആേഗ്നയം ച സുദാരുണം
വൗേബരം വാരുണം ൈചവ യാമ്യ വായവ്യം ഏവ ച

യുഞ്ജാനൗ മഹാത്മാനൗ സമേര തൗ വിേചരതുഃ
22 വിസ്മിതാന്യ് അഥ ഭൂതാനി തൗ ദൃഷ്ട്വാ സംയുേഗ തദാ
സാധു പാർഥ മഹാബാേഹാ സാധു ബീേഷ്മതി ചാ വൻ
23 േനദം യുക്തം മനുേഷ്യഷു േയാ ഽയം സ ശ്യേത മഹാൻ
മഹാ ാണാം സ േയാഗഃ സമേര ഭീഷ്മപാർഥേയാഃ
24 ഏവം സർവാ വിദുേഷാർ അ യുദ്ധം അവർതത
അഥ ജി ർ ഉപാവൃത്യ പൃഥു ധാേരണ കാർമുകം
ചകർത ഭീഷ്മസ്യ തദാ ജാതരൂപപരി തം
25 നിേമഷാന്തരമാേ ണ ഭീേഷ്മാ ഽന്യത് കാർമുകം രേണ
സമാദായ മഹാബാഹുഃ സ ജ്യം ചേ മഹാബലഃ
ശരാംശ് ച സുബഹൂൻ േദ്ധാ മുേമാചാശു ധനഞ്ജേയ
26 അർജുേനാ ഽപി ശരാംശ് ചി ാൻ ഭീഷ്മായ നിശിതാൻ ബഹൂൻ
ചിേക്ഷപ സുമഹാേതജാസ് തഥാ ഭീഷ്മശ് ച പാണ്ഡേവ
27 തേയാർ ദിവ്യാ വിദുേഷാർ അസ്യേതാർ അനിശം ശരാൻ
ന വിേശഷസ് തദാ രാജംൽ ലക്ഷ്യേത സ്മ മഹാത്മേനാഃ
28 അഥാവൃേണാദ് ദശ ദിശഃ ശൈരർ അതി രൈഥസ് തദാ
കിരീടമാലീ കൗേന്തയഃ ശൂരഃ ശാന്തനവസ് തഥാ
29 അതീവ പാണ്ഡേവാ ഭീഷ്മം ഭീഷ്മശ് ചാതീവ പാണ്ഡവം
ബഭൂവ തസ്മിൻ സം ാേമ രാജംൽ േലാേക തദ് അദ്ഭുതം
30 പാണ്ഡേവന ഹതാഃ ശൂരാ ഭീഷ്മസ്യ രഥരക്ഷിണഃ
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േശരേത സ്മ തദാ രാജൻ കൗേന്തയസ്യാഭിേതാ രഥം
31 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർമുക്താ നിരമി ം ചികീർഷവഃ
ആഗച്ഛൻ പുംഖസം ിഷ്ടാഃ േശ്വതവാഹന പ ിണഃ
32 നിഷ്പതേന്താ രഥാത് തസ്യ ധൗതാ ൈഹരണ്യവാസസഃ
ആകാേശ സമദൃശ്യന്ത ഹംസാനാം ഇവ പങ്ക്തയഃ
33 തസ്യ തദ് ദിവ്യം അ ം ഹി ഗാഢം ചി ം അസ്യതഃ
േ ക്ഷേന്ത സ്മാന്തരിക്ഷ സ്ഥാഃ സർേവ േദവാഃ സ വാസവാഃ
34 തദ് ദൃഷ്ട്വാ പരമ ീേതാ ഗന്ധർവശ് ചി ം അദ്ഭുതം
ശശംസ േദവരാജായ ചി േസനഃ താപവാൻ
35 പേശ്യമാൻ അരിനിർദാരാൻ സംസക്താൻ ഇവ ഗച്ഛതഃ
ചി രൂപം ഇദം ജിേഷ്ണാർ ദിവ്യം അ ം ഉദീര്യതഃ
36 േനദം മനുഷ്യാഃ ദ്ദധ ർ ന ഹീദം േതഷു വിദ്യേത
പൗരാണാനാം മഹാ ാണാം വിചി ായം സമാഗമഃ
37 മധ്യന്ദിനഗതം സൂര്യം തപന്തം ഇവാംബേര
ന ശ വന്തി ൈസന്യാനി പാണ്ഡവം തിവീക്ഷിതും
38 ഉഭൗ വി തകർമാണാവ് ഉഭൗ യുദ്ധവിശാരദൗ
ഉഭൗ സദൃശകർമാണാവ് ഉഭൗ യുധി ദുരാസദൗ
39 ഇത്യ് ഉേക്താ േദവരാജസ് തു പാർഥ ഭീഷ്മ സമാഗമം
പൂജയാം ആസ ദിേവ്യന പുഷ്പവർേഷണ ഭാരത
40 തേതാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ വാേമ പാർേശ്വ സമർപയത്
അസ്യതഃ തിസന്ധായ വിവൃതം സവ്യസാചിനഃ
41 തതഃ ഹസ്യ ബീഭ ഃ പൃഥു ധാേരണ കാർമുകം
ന്യകൃന്തദ് ഗാർ പേ ണ ഭീഷ്മസ്യാമിതേതജസഃ
42 അൈഥനം ദശഭിർ ബാൈണർ ത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
യതമാനം പരാ ാന്തം കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
43 സ പീഡിേതാ മഹാബാഹുർ ഗൃഹീത്വാ രഥകൂബരം
ഗാംേഗേയാ യുധി ദുർധർഷസ് തസ്ഥൗ ദീർഘം ഇവാതുരഃ
44 തം വിസഞ്ജ്ഞം അേപാവാഹ സംയന്താ രഥവാജിനാം
ഉപേദശം അനു ത്യ രക്ഷമാേണാ മഹാരഥം
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അധ്യായം 60

1 [ൈവ]
ഭീേഷ്മ തു സം ാമശിേരാ വിഹായ; പലായമാേന േധതരാ പു ഃ
ഉ ിത്യ േകതും വിനദൻ മഹാത്മാ; സ്വയം വിഗൃഹ്യാർജുനം ആസസാദ
2 സ ഭീമധന്വാനം ഉദ വീര്യം; ധനഞ്ജയം ശ ഗേണ ചരന്തം
ആ കർണ പൂർണായതേചാദിേതന; ഭേല്ലന വിവ്യാധ ലലാടമേധ്യ
3 സ േതന ബാേണന സമർപിേതന; ജാംബൂനദാേഭന സുസംശിേതന
രരാജ രാജൻ മഹനീയ കർമാ; യൈഥക പർവാ രുചിൈരക ശൃംഗഃ
4 അഥാസ്യ ബാേണന വിദാരിതസ്യ; ാദുർബഭൂവാസൃഗ് അജ ം ഉഷ്ണം
സാ തസ്യ ജാംബൂനദപുഷ്പചി ാ; മാേലവ ചി ാഭിവിരാജേത സ്മ
5 സ േതന ബാണാഭിഹതസ് തരസ്വീ; ദുേര്യാധേനേനാദ്ധത മന േവഗഃ
ശരാൻ ഉപാദായ വിഷാഗ്നികൽപാൻ; വിവ്യാധ രാജാനം അദീനസത്ത്വഃ
6 ദുേര്യാധനശ് ചാപി തം ഉ േതജാഃ; പാർഥശ് ച ദുേര്യാധനം ഏകവീരഃ
അേന്യാന്യം ആജൗ പുരുഷ വീരൗ; സമം സമാജഘ്നതുർ ആജമീഢൗ
7 തതഃ ഭിേന്നന മഹാഗേജന; മഹീധരാേഭന പുനർ വികർണഃ
രൈഥശ് ചതുർഭിർ ഗജപാദരൈക്ഷഃ; കുന്തീസുതം ജി ം അഥാഭ്യധാവത്
8 തം ആപതന്തം ത്വരിതം ഗേജ ം; ധനഞ്ജയഃ കുംഭവിഭാഗമേധ്യ
ആ കർണ പൂർേണന ദൃഢായേസന; ബാേണന വിവ്യാധ മഹാജേവന
9 പാർേഥന സൃഷ്ടഃ സ തു ഗാർ പ ; ആ പുംഖേദശാത് വിേവശ നാഗം
വിദാര്യ ൈശല വര കാശം; യഥാശനിഃ പർവതം ഇ സൃഷ്ടഃ
10 ശര തപ്തഃ സ തു നാഗരാജഃ; േവപിതാംേഗാ വ്യഥിതാന്തർ ആത്മാ
സംസീദമാേനാ നിപപാത മഹ്യാം; വ ാഹതം ശൃംഗം ഇവാചലസ്യ
11 നിപാതിേത ദന്തിവേര പൃഥിവ്യാം; ാസാദ് വികർണഃ സഹസാവതീര്യ
തൂർണം പദാന്യ് അഷ്ട ശതാനി ഗത്വാ; വിവിംശേതഃ സ്യന്ദനം ആരുേരാഹ
12 നിഹത്യ നാഗം തു ശേരണ േതന; വേ ാപേമനാ ിവരാംബുദാഭം
തഥാവിേധൈനവ ശേരണ പാർേഥാ; ദുേര്യാധനം വക്ഷസി നിർബിേഭദ
13 തേതാ ഗേജ രാജനി ൈചവ ഭിേന്ന; ഭേഗ്ന വികർേണ ച സ പാദരേക്ഷ
ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ വിശിൈഖഃ ണുന്നാസ്; േത യുധ മുഖ്യാഃ സഹസാപജ ഃ
14 ദൃൈഷ്ട്വവ ബാേണന ഹതം തു നാഗം; േയാധാംശ് ച സർവാൻ വേതാ
നിശമ്യ
രഥം സമാവൃത്യ കുരു വീേരാ; രണാത് ദു ാവ യേതാ ന പാർഥഃ
15 തം ഭീമരൂപം ത്വരിതം വന്തം; ദുേര്യാധനം ശ സേഹാ നിഷംഗീ

ാേക്ഷ്വഡയദ് േയാ മനാഃ കിരീടീ; ബാേണന വിദ്ധം രുധിരം വമന്തം
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16 [അർജ്]
വിഹായ കീർതിം വിപുലം യശശ് ച; യുദ്ധാത് പരാവൃത്യ പലായേസ കിം
ന േത ഽദ്യ തൂര്യാണി സമാഹതാനി; യഥാവദ് ഉദ്യാന്തി ഗതസ്യ യുേദ്ധ
17 യുധിഷ്ഠിരസ്യാസ്മി നിേദശകാരീ; പാർഥസ് തൃതീേയാ യുധി ച സ്ഥിേരാ ഽസ്മി
തദർഥം ആവൃത്യ മുഖം യച്ഛ; നേര വൃത്തം സ്മര ധാർതരാ
18 േമാഘം തേവദം ഭുവി നാമേധയം; ദുേര്യാധേനതീഹ കൃതം പുരസ്താത്
ന ഹീഹ ദുേര്യാധനതാ തവാസ്തി; പലായമാനസ്യ രണം വിഹായ
19 ന േത പുരസ്താദ് അഥ പൃഷ്ഠേതാ വാ; പശ്യാമി ദുേര്യാധന രക്ഷിതാരം
പൈരഹി യുേദ്ധന കുരു വീര; ാണാൻ ിയാൻ പാണ്ഡവേതാ ഽദ്യ രക്ഷ
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അധ്യായം 61

1 [ൈവ]
ആഹൂയമാനസ് തു സ േതന സംേഖ്യ; മഹാമനാ ധൃതരാ സ്യ പു ഃ
നിവർതിതസ് തസ്യ ഗിരാ േശന; ഗേജാ യഥാമത്ത ഇവാ േശന
2 േസാ ഽമൃഷ്യമാേണാ വചസാഭിമൃേഷ്ടാ; മഹാരേഥനാതി രഥസ് തരസ്വീ
പര്യാവവർതാഥ രേഥന വീേരാ; േഭാഗീ യഥാ പാദതലാഭിമൃഷ്ടഃ
3 തം േ ക്ഷ്യ കർണഃ പരിവർതമാനം; നിവർത്യ സംസ്തഭ്യ ച വിദ്ധ ഗാ ഃ
ദുേര്യാധനം ദക്ഷിണേതാ ഽഭ്യഗച്ഛത്; പാർഥം നൃവീേരാ യുധി േഹമമാലീ
4 ഭീഷ്മസ് തതഃ ശാന്തനേവാ നിവൃത്യ; ഹിരണ്യകക്ഷ്യാംസ് ത്വരയംസ് തുരം 
ഗാൻ
ദുേര്യാധനം പശ്ചിമേതാ ഽഭ്യരക്ഷത്; പാർഥാൻ മഹാബാഹുർ അധിജ്യ ധന്വാ
5 േ ാണഃ കൃപശ് ൈചവ വിവിംശതിശ് ച; ദുഃശാസനശ് ൈചവ നിവൃത്യ
ശീ ം
സർേവ പുരസ്താദ് വിതേതഷു ചാപാ; ദുേര്യാധനാർഥം ത്വരിതാഭ േപയുഃ
6 സ താന്യ് അനീകാനി നിവർതമാനാന്യ്; ആേലാക്യ പൂർണൗഘനിഭാനി
പാർഥഃ
ഹംേസാ യഥാ േമഘം ഇവാപതന്തം; ധനഞ്ജയഃ ത്യപതത് തരസ്വീ
7 േത സർവതഃ സമ്പരിവാര്യ പാർഥം; അ ാണി ദിവ്യാനി സമാദദാനാഃ
വവർഷുർ അേഭ്യത്യ ശൈരഃ സമന്താൻ; േമഘാ യഥാ ഭൂധരം അംബുേവൈഗഃ
8 തേതാ ഽ ം അേ ണ നിവാര്യ േതഷാം; ഗാണ്ഡീവധന്വാ കുരുപുംഗവാനാം
സംേമാഹനം ശ സേഹാ ഽന്യദ് അ ം; ാദുശ്ചകാൈര ിർ അപാരണീയം
9 തേതാ ദിശശ് ചാനുദിേശാ വിവൃത്യ; ശൈരഃ സുധാൈരർ നിശിൈതഃ സുപും 
ൈഖഃ
ഗാണ്ഡീവേഘാേഷണ മനാംസി േതഷാം; മഹാബലഃ വ്യഥയാം ചകാര
10 തതഃ പുനർ ഭീമരവം ഗൃഹ്യ; േദാർഭ്യാം മഹാശംഖം ഉദാരേഘാഷം
വ്യനാദയത് സ ദിേശാ ദിശഃ ഖം; ഭുവം ച പാർേഥാ ദ്വിഷതാം നിഹന്താ
11 േത ശംഖനാേദന കുരു വീരാഃ; സംേമാഹിതാഃ പാർഥ സമീരിേതന
ഉ ജ്യ ചാപാനി ദുരാസദാനി; സർേവ തദാ ശാന്തി പരാ ബഭൂവുഃ
12 തഥാ വിസഞ്ജ്േഞഷു പേരഷു പാർഥഃ; ത്വാ തു വാക്യാനി തേഥാത്തരായാഃ
നിര്യാഹി മധ്യാദ് ഇതി മത്സ്യപു ം; ഉവാച യാവത് കുരേവാ വിസഞ്ജ്ഞാഃ
13 ആചാര്യ ശാരദ്വതേയാഃ സുശുേ ; കർണസ്യ പീതം രുചിരം ച വ ം

ൗേണശ് ച രാജ്ഞശ് ച തൈഥവ നീേല; വേ സമാദത്സ്വ നര വീര
14 ഭീഷ്മസ്യ സഞ്ജ്ഞാം തു തൈഥവ മന്യ; ജാനാതി േമ ഽ തിഘാതം ഏഷഃ
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ഏതസ്യ വാഹാൻ കുരു സവ്യതസ് ത്വം; ഏവം ഹി യാതവ്യം അമൂഢ
സഞ്ജ്ൈഞഃ
15 രശ്മീൻ സമു ജ്യ തേതാ മഹാത്മാ; രഥാദ് അവ ത്യ വിരാട പു ഃ
വ ാണ്യ് ഉപാദായ മഹാരഥാനാം; തൂർണം പുനഃ സ്വം രഥം ആരുേരാഹ
16 തേതാ ഽന്വശാസച് ചതുരഃ സദശ്വാൻ; പുേ ാ വിരാടസ്യ ഹിരണ്യകക്ഷ്യാൻ
േത തദ് വ്യതീയുർ ധ്വജിനാം അനീകം; േശ്വതാ വഹേന്താ ഽർജുനം ആജിമധ്യാ 
ത്
17 തഥാ തു യാന്തം പുരുഷ വീരം; ഭീഷ്മഃ ശൈരർ അഭ്യഹനത് തരസ്വീ
സ ചാപി ഭീഷ്മസ്യ ഹയാൻ നിഹത്യ; വിവ്യാധ പാർേശ്വ ദശഭിഃ പൃഷത്ൈകഃ
18 തേതാ ഽർജുേനാ ഭീഷ്മം അപാസ്യ യുേദ്ധ; വിദ്ധ്വാസ്യ യന്താരം അരിഷ്ടധന്വാ
തസ്ഥൗ വിമുേക്താ രഥവൃന്ദമധ്യാദ്; രാഹും വിദാേര്യവ സഹ രശ്മിഃ
19 ലബ്ധ്വാ തു സഞ്ജ്ഞാം ച കുരു വീരഃ; പാർഥം സമീക്ഷ്യാഥ മേഹ കൽപം
രണാദ് വിമുക്തം സ്ഥിതം ഏകം ആജൗ; സ ധാർതരാ സ് ത്വരിേതാ ബഭാേഷ
20 അയം കഥം സ്വിദ് ഭവതാം വിമുക്തസ്; തം ൈവ ബധ്നീത യഥാ ന മുേച്യത്
തം അ വീച് ഛാന്തനവഃ ഹസ്യ; ക്വ േത ഗതാ ബുദ്ധിർ അഭൂത് ക്വ വീര്യം
21 ശാന്തിം പരാശ്വസ്യ യഥാ സ്ഥിേതാ ഽഭൂർ; ഉ ജ്യ ബാണാംശ് ച ധനുശ് ച
ചി ം
ന ത്വ് ഏവ ബീഭ ർ അലം നൃശംസം; കർതും ന പാേപ ഽസ്യ മേനാ നിവിഷ്ടം
22 ൈ േലാക്യേഹേതാർ ന ജേഹത് സ്വധർമം; തസ്മാൻ ന സർേവ നിഹതാ
രേണ ഽസ്മിൻ
ക്ഷി ം കുരൂൻ യാഹി കുരു വീര; വിജിത്യ ഗാശ് ച തിയാതു പാർഥഃ
23 ദുേര്യാധനസ് തസ്യ തു തൻ നിശമ്യ; പിതാമഹസ്യാത്മ ഹിതം വേചാ ഽഥ
അതീതകാേമാ യുധി േസാ ഽത്യ് അമർഷീ; രാജാ വിനിഃശ്വസ്യ ബഭൂവ തൂഷ്ണീം
24 തദ് ഭീഷ്മ വാക്യം ഹിതം ഈക്ഷ്യ സർേവ; ധനഞ്ജയാഗ്നിം ച വിവർധമാനം
നിവർതനാൈയവ മേനാ നിദധ ർ; ദുേര്യാധനം േത പരിരക്ഷമാണാഃ
25 താൻ സ്ഥിതാൻ ീതമനാഃ സ പാർേഥാ; ധനഞ്ജയഃ േ ക്ഷ്യ കുരു വീ 
രാൻ
ആഭാഷമാേണാ ഽനുയയൗ മുഹൂർതം; സ ജയംസ് ത ഗുരൂൻ മഹാത്മാ
26 പിതാമഹം ശാന്തനവം സ വൃദ്ധം; േ ാണം ഗുരും ച തിപൂജ്യ മൂർധ്നാ

ൗണിം കൃപം ൈചവ ഗുരൂംശ് ച സർവാഞ്; ശൈരർ വിചിൈ ർ അഭിവാദ്യ
ൈചവ
27 ദുേര്യാധനേസ്യാത്തമ രത്നചി ം; ചിേച്ഛദ പാർേഥാ മുകുടം ശേരണ
ആമ ്യ വീരാംശ് ച തൈഥവ മാന്യാൻ; ഗാണ്ഡീവേഘാേഷണ വിനാദ്യ
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േലാകാൻ
28 സ േദവദത്തം സഹസാ വിനാദ്യ; വിദാര്യ വീേരാ ദ്വിഷതാം മനാംസി
ധ്വേജന സർവാൻ അഭിഭൂയ ശ ൻ; സ േഹമജാേലന വിരാജമാനഃ
29 ദൃഷ്ട്വാ യാതാംസ് തു കുരൂൻ കിരീടീ; ഹൃേഷ്ടാ ഽ വീത് ത സ മത്സ്യപു 

ം
ആവർതയാശ്വാൻ പശേവാ ജിതാസ് േത; യാതാഃ പേര യാഹി പുരം ഹൃഷ്ടഃ
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അധ്യായം 62

1 [ൈവ]
തേതാ വിജിത്യ സം ാേമ കുരൂൻ േഗാവൃഷേഭക്ഷണഃ
സമാനയാം ആസ തദാ വിരാടസ്യ ധനം മഹത്
2 ഗേതഷു ച ഭേഗ്നഷു ധാർതരാേ ഷു സർവശഃ
വനാൻ നി മ്യ ഗഹനാദ് ബഹവഃ കുരു ൈസനികാഃ
3 ഭയാത് സ സ്തമനസഃ സമാജ സ് തതസ് തതഃ
മുക്തേകശാ വ്യദൃശ്യന്ത സ്ഥിതാഃ ാഞ്ജലയസ് തദാ
4 ത്പിപാസാപരി ാന്താ വിേദശ സ്ഥാ വിേചതസഃ
ഊചുഃ ണമ്യ സം ാന്താഃ പാർഥ കിം കരവാം അേത
5 [അർജ്]
സ്വസ്തി ജത ഭ ം േവാ ന േഭതവ്യം കഥം ചന
നാഹം ആർതാഞ് ജിഘാംസാമി ഭൃശം ആശ്വാസയാമി വഃ
6 [ൈവ]
തസ്യ താം അഭയാം വാചം ത്വാ േയാധാഃ സമാഗതാഃ
ആയുഃ കീർതിയേശാ ദാഭിസ് തം ആശിർ ഭിർ അനന്ദയൻ
7 തേതാ നിവൃത്താഃ കുരവഃ ഭഗ്നാ വശം ആസ്ഥിതാഃ
പന്ഥാനം ഉപസംഗമ്യ ഫൽഗുേനാ വാക്യം അ വീത്
8 രാജപു ത്യേവക്ഷ സമാനീതാനി സർവശഃ
േഗാകുലാനി മഹാബാേഹാ വീര േഗാപാലൈകഃ സഹ
9 തേതാ ഽഹരാഹ്േണ യാസ്യാേമാ വിരാടനഗരം തി
ആശ്വാസ്യ പായയിത്വാ ച പരി ാവ്യ ച വാജിനഃ
10 ഗച്ഛ ത്വരിതാശ് ൈചവ േഗാപാലാഃ േ ഷിതാസ് ത്വയാ
നഗേര ിയം ആഖ്യാതും േഘാഷയ ച േത ജയം
11 [ൈവ]
ഉത്തരസ് ത്വരമാേണാ ഽഥ ദൂതാൻ ആജ്ഞാപയത് തതഃ
വചനാദ് അർജുനൈസ്യവ ആചക്ഷധ്വം ജയം മമ
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അധ്യായം 63

1 [ൈവ]
അവജിത്യ ധനം ചാപി വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ

ാവിശൻ നഗരം ഹൃഷ്ടശ് ചതുർഭിഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
2 ജിത്വാ ിഗർതാൻ സം ാേമ ഗാശ് ൈചവാദായ േകവലാഃ
അേശാഭത മഹാരാജഃ സഹ പാർൈഥഃ ിയാ വൃതഃ
3 തം ആസനഗതം വീരം സുഹൃദാം ീതിവർധനം
ഉപത ഃ കൃതയഃ സമസ്താ ാഹ്മൈണഃ സഹ
4 സഭാജിതഃ സ ൈസന്യസ് തു തിനന്ദ്യാഥ മത്സ്യരാജ്
വിസർജയാം ആസ തദാ ദ്വിജാംശ് ച കൃതീസ് തഥാ
5 തതഃ സ രാജാ മത്സ്യാനാം വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
ഉത്തരം പരിപ ച്ഛ ക്വ യാത ഇതി ചാ വീത്
6 ആചഖ സ് തസ്യ സംഹൃഷ്ടാഃ ിയഃ കന്യാശ് ച േവശ്മനി
അന്തഃപുര ചരാശ് ൈചവ കുരുഭിർ േഗാധനം ഹൃതം
7 വിേജതും അഭിസംരബ്ധ ഏക ഏവാതി സാഹസാത്
ബൃഹന്നഡാ സഹായശ് ച നിര്യാതഃ പൃഥിവീം ജയഃ
8 ഉപയാതാൻ അതി രഥാൻ േ ാണം ശാന്തനവം കൃപം
കർണം ദുേര്യാധനം ൈചവ േ ാണപു ം ച ഷഡ് രഥാൻ
9 രാജാ വിരാേടാ ഽഥ ഭൃശം തപ്തഃ; ത്വാ സുതം ഹ്യ് ഏകരേഥന യാതം
ബൃഹന്നഡാ സാരഥിം ആജിവർധനം; േ ാവാച സർവാൻ അഥ മ ിമുഖ്യാൻ
10 സർവഥാ കുരവസ് േത ഹി േയ ചാേന്യ വസുധാധിപാഃ

ിഗർതാൻ നിർജിതാഞ് ത്വാ ന സ്ഥാസ്യന്തി കദാ ചന
11 തസ്മാദ് ഗച്ഛ േമ േയാധാ ബേലണ മഹതാ വൃതാഃ
ഉത്തരസ്യ പരീപ്സാർഥം േയ ിഗർൈതർ അവിക്ഷതാഃ
12 ഹയാംശ് ച നാഗാംശ് ച രഥാംശ് ച ശീ ം; പദാതിസംഘാംശ് ച തതഃ

വീരാൻ
സ്ഥാപയാം ആസ സുതസ്യ േഹേതാർ; വിചി ശ ാഭരേണാപപന്നാൻ

13 ഏവം സ രാജാ മത്സ്യാനാം വിരാേടാ ഽക്ഷൗഹിണീപതിഃ
വ്യാദിേദശാഥ താം ക്ഷി ം വാഹിനീം ചതുരഗ്നിണീം
14 കുമാരം ആശു ജാനീത യദി ജീവതി വാ ന വാ
യസ്യ യന്താ ഗതഃ ഷേണ്ഢാ മേന്യ ഽഹം ന സ ജീവതി
15 തം അ വീദ് ധർമരാജഃ ഹസ്യ; വിരാടം ആർതം കുരുഭിഃ തപ്തം
ബൃഹന്നഡാ സാരഥിശ് േചൻ നേര ; പേര ന േനഷ്യന്തി തവാദ്യ ഗാസ് താഃ
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16 സർവാൻ മഹീ പാൻ സഹിതാൻ കുരൂംശ് ച; തൈഥവ േദവാസുരയക്ഷനാ 
ഗാൻ
അലം വിേജതും സമേര സുതസ് േത; സ്വനുഷ്ഠിതഃ സാരഥിനാ ഹി േതന
17 അേഥാത്തേരണ ഹിതാ ദൂതാസ് േത ശീ ഗാമിനഃ
വിരാടനഗരം ാപ്യ ജയം ആേവദയംസ് തദാ
18 രാജ്ഞസ് തതഃ സമാചഖ്യൗ മ ീ വിജയം ഉത്തമം
പരാജയം കുരൂണാം ചാപ്യ് ഉപായാന്തം തേഥാത്തരം
19 സർവാ വിനിർജിതാ ഗാവഃ കുരവശ് ച പരാജിതാഃ
ഉത്തരഃ സഹ സൂേതന കുശലീ ച പരന്തപ
20 [കൻക]
ദിഷ്ട്യാ േത നിർജിതാ ഗാവഃ കുരവശ് ച പരാജിതാഃ
ദിഷ്ട്യാ േത ജീവിതഃ പു ഃ യേത പാർഥിവർഷഭ
21 നാദ്ഭുതം ത്വ് ഏവ മേന്യ ഽഹം യത് േത പുേ ാ ഽജയത് കുരൂൻ

വ ഏവ ജയസ് തസ്യ യസ്യ യന്താ ബൃഹന്നഡാ
22 [ൈവ]
തേതാ വിരാേടാ നൃപതിഃ സ ഹൃഷ്ടതനൂ രുഹഃ

ത്വാ തു വിജയം തസ്യ കുമാരസ്യാമിതൗജസഃ
ആഛാദയിത്വാ ദൂതാംസ് താൻ മ ിണഃ േസാ ഽഭ്യേചാദയത്
23 രാജമാർഗാഃ ിയന്താം േമ പതാകാഭിർ അലം കൃതാഃ
പുേഷ്പാപഹാൈരർ അർച്യന്താം േദവതാശ് ചാപി സർവശഃ
24 കുമാരാ േയാധമുഖ്യാശ് ച ഗണികാശ് ച സ്വലം കൃതാഃ
വാദി ാണി ച സർവാണി ത ദ്യാ സുതം മമ
25 ഘണ്ഡാ പണവകഃ ശീ ം മത്തം ആരുഹ്യ വാരണം
ശൃംഗാടേകഷു സർേവഷു ആഖ്യാതു വിജയം മമ
26 ഉത്തരാ ച കുമാരീഭിർ ബഹ്വീഭിർ അഭിസംവൃതാ
ശൃംഗാരേവഷാഭരണാ ത ദ്യാതു ബൃഹന്നഡാം
27 ത്വാ തു തദ് വചനം പാർഥിവസ്യ; സർേവ പുനഃ സ്വസ്തികപാണയശ് ച
േഭര്യശ് ച തൂര്യാണി ച വാരിജാശ് ച; േവൈഷഃ പരാർൈധ്യഃ മദാഃ ശുഭാശ്
ച
28 തൈഥവ സൂതാഃ സഹ മാഗൈധശ് ച; നന്ദീ വാദ്യാഃ ണവാസ് തൂര്യവാദ്യാഃ
പുരാദ് വിരാടസ്യ മഹാബലസ്യ; ത ദ്യയുഃ പു ം അനന്തവീര്യം
29 സ്ഥാപ്യ േസനാം കന്യാശ് ച ഗണികാശ് ച സ്വല താഃ
മത്സ്യരാേജാ മഹാ ാജ്ഞഃ ഹൃഷ്ട ഇദം അ വീത്
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അക്ഷാൻ ആഹര ൈസരന്ധിർ കങ്കദ തം വർതതാം
30 തം തഥാ വാദിനം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവഃ ത്യഭാഷത
ന േദവിതവ്യം ഹൃേഷ്ടന കിതേവേനതി നഃ തം
31 ന ത്വാം അദ്യ മുദാ യുക്തം അഹം േദവിതും ഉത്സേഹ

ിയം തു േത ചികീർഷാമി വർതതാം യദി മന്യേസ
32 [വിരാട]

ിേയാ ഗാേവാ ഹിരണ്യം ച യച് ചാന്യദ് വസു കിം ചന
ന േമ കിം ചിത് ത്വയാ രക്ഷ്യം അന്തേരണാപി േദവിതും
33 [കൻക]
കിം േത ദ േതന രാേജ ബഹുേദാേഷണ മാനദ
േദവേന ബഹേവാ േദാഷാസ് തസ്മാത് തത്പരിവർജേയത്
34 തസ് േത യദി വാ ദൃഷ്ടഃ പാണ്ഡേവാ ൈവ യുധിഷ്ഠിരഃ
സ രാജ്യം സുമഹത് സ്ഫീതം ാതൄംശ് ച ിദേശാപമാൻ
35 ദ േത ഹാരിതവാൻ സർവം തസ്മാദ് ദ തം ന േരാചേയ
അഥ വാ മന്യേസ രാജൻ ദീവ്യാവ യദി േരാചേത
36 [ൈവ]

വർതമാേന ദ േത തു മത്സ്യഃ പാണ്ഡവം അ വീത്
പശ്യ പുേ ണ േമ യുേദ്ധ താദൃശാഃ കുരേവാ ജിതാഃ
37 തേതാ ഽ വീൻ മത്സ്യരാജം ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ബൃഹന്നഡാ യസ്യ യന്താ കഥം സ ന വിേജഷ്യതി
38 ഇത്യ് ഉക്തഃ കുപിേതാ രാജാ മത്സ്യഃ പാണ്ഡവം അ വീത്
സമപുേ ണ േമ ഷണ്ഢം ഹ്മ ബേന്ധാ ശംസതി
39 വാച്യാവാച്യം ന ജാനീേഷ നൂനം മാം അവമന്യേസ
ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ സർവാൻ കസ്മാൻ ന സ വിേജഷ്യതി
40 വയസ്യത്വാത് തു േത ഹ്മന്ന് അപരാധം ഇമം ക്ഷേമ
േനദൃശം േത പുനർ വാച്യം യദി ജീവിതും ഇച്ഛസി
41 [യുധിസ്ഠിര]
യ േ ാണസ് തഥാ ഭീേഷ്മാ ൗണിർ ൈവകർതനഃ കൃപഃ
ദുേര്യാധനശ് ച രാേജ തഥാേന്യ ച മഹാരഥാഃ
42 മരുദ്ഗൈണഃ പരിവൃതഃ സാക്ഷാദ് അപി ശത തുഃ
േകാ ഽേന്യാ ബൃഹന്നഡായാസ് താൻ തിയുേധ്യത സംഗതാൻ
43 [വിരാട]
ബഹുശഃ തിഷിേദ്ധാ ഽസി ന ച വാചം നിയച്ഛസി
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നിയന്താ േചൻ ന വിേദ്യത ന കശ് ചിദ് ധർമം ആചേരത്
44 [ൈവ]
തതഃ കുപിേതാ രാജാ തം അേക്ഷണാഹനദ് ഭൃശം
മുേഖ യുധിഷ്ഠിരം േകാപാൻ ൈനവം ഇത്യ് ഏവ ഭർത്സയൻ
45 ബലവത് തിവിദ്ധസ്യ നസ്തഃ േശാണിതം ആഗമത്
തദ് അ ാപ്തം മഹീം പാർഥഃ പാണിഭ്യാം ത്യഗൃഹ്ണത
46 അൈവക്ഷത ച ധർമാത്മാ ൗപദീം പാർശ്വതഃ സ്ഥിതാം
സാ േവദ തം അഭി ായം ഭർതുശ് ചിത്തവശാനുഗാ
47 പൂരയിത്വാ ച സൗവർണം പാ ം കാംസ്യം അനിന്ദിതാ
തച് േഛാണിതം ത്യഗൃഹ്ണാദ് യത് സു ാവ പാണവാത്
48 അേഥാത്തരഃ ശുൈഭർ ഗൈന്ധർ മാൈല്യശ് ച വിവിൈധസ് തഥാ
അവകീര്യമാണഃ സംഹൃേഷ്ടാ നഗരം ൈസ്വരം ആഗമത്
49 സഭാജ്യമാനഃ പൗൈരശ് ച ീഭിർ ജാനപൈദസ് തഥാ
ആസാദ്യ ഭവനദ്വാരം പിേ സ ത്യഹാരയത്
50 തേതാ ദ്വാർ സ്ഥഃ വിൈശ്യവ വിരാടം ഇദം അ വീത്
ബൃഹൻ നഡാ സഹായസ് േത പുേ ാ ദ്വാര്യ് ഉത്തരഃ സ്ഥിതഃ
51 തേതാ ഹൃേഷ്ടാ മത്സ്യരാജഃ ക്ഷത്താരം ഇദം അ വീത്

േവശ്യതാം ഉഭൗ തൂർണം ദർശേന ർ അഹം തേയാഃ
52 ക്ഷത്താരം കുരുരാജസ് തു ശൈനഃ കർണ ഉപാജപത്
ഉത്തരഃ വിശത്വ് ഏേകാ ന േ േവശ്യാ ബൃഹന്നഡാ
53 ഏതസ്യ ഹി മഹാബാേഹാ തം ഏതത് സമാഹിതം
േയാ മമാംേഗ ണം കുര്യാച് േഛാണിതം വാപി ദർശേയത്
അന്യ സം ാമഗനാൻ ന സ ജീേവദ് അസംശയം
54 ന മൃഷ്യാദ് ഭൃശസ്ര േദ്ധാ മാം ദൃൈഷ്ട്വവ സ േശാണിതം
വിരാടം ഇഹ സാമാത്യം ഹന്യാത് സബലവാഹനം
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അധ്യായം 64

1 [ൈവ]
തേതാ രാജ്ഞഃ സുേതാ േജ്യഷ്ഠഃ ാവിശത് പൃഥിവീം ജയഃ
േസാ ഽഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ ധർമരാജം അപശ്യത
2 സ തം രുധിരസംസിക്തം അേനകാ ം അനാഗസം
ഭൂമാവ് ആസീനം ഏകാേന്ത ൈസര ്യാ സമുപസ്ഥിതം
3 തതഃ പ ച്ഛ പിതരം ത്വരമാണ ഇേവാത്തരഃ
േകനായം താഡിേതാ രാജൻ േകന പാപം ഇദം കൃതം
4 [വിരാട]
മയായം താഡിേതാ ജിേഹ്മാ ന ചാപ്യ് ഏതാവദ് അർഹതി

ശസ്യമാേന യഃ ശൂേര ത്വയി ഷണ്ഢം ശംസതി
5 [ഉത്തര]
അകാര്യം േത കൃതം രാജൻ ക്ഷി ം ഏവ സാദ്യതാം
മാ ത്വാ ഹ്മ വിഷം േഘാരം സ മൂലം അപി നിർദേഹത്
6 [ൈവ]
സപു സ്യ വചഃ ത്വാ വിരാേടാ രാ വർധനഃ
ക്ഷമയാം ആസ കൗേന്തയം ഭസ്മ ഛന്നം ഇവാനലം
7 ക്ഷമയന്തം തു രാജാനം പാണ്ഡവഃ ത്യഭാഷത
ചിരം ക്ഷാന്തം ഇദം രാജൻ ന മന ർ വിദ്യേത മമ
8 യദി ഹ്യ് ഏതത് പേതദ് ഭൂമൗ രുധിരം മമ നസ്തതഃ
സരാ സ് ത്വം മഹാരാജ വിനേശ്യഥാ ന സംശയഃ
9 ന ദൂഷയാമി േത രാജൻ യച് ച ഹന്യാദ് അദൂഷകം
ബലവന്തം മഹാരാജ ക്ഷി ം ദാരുണം ആ യാത്
10 േശാണിേത തു വ്യതി ാേന്ത വിേവശ ബൃഹന്നഡാ
അഭിവാദ്യ വിരാടം ച കങ്കം ചാപ്യ് ഉപതിഷ്ഠത
11 ക്ഷമയിത്വാ തു കൗരവ്യം രണാദ് ഉത്തരം ആഗതം

ശശംസ തേതാ മത്സ്യഃ ശൃണ്വതഃ സവ്യസാചിനഃ
12 ത്വയാ ദായാദവാൻ അസ്മി ൈകേകയീനന്ദിവർധന
ത്വയാ േമ സദൃശഃ പുേ ാ ന ഭൂേതാ ന ഭവിഷ്യതി
13 പദം പദസഹേ ണ യശ് ചരൻ നാപരാ യാത്
േതന കർേണന േത താത കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
14 മനുഷ്യേലാേക സകേല യസ്യ തുേല്യാ ന വിദ്യേത
യഃ സമു ഇവാേക്ഷാഭ്യഃ കാലാഗ്നിർ ഇവ ദുഃസഹഃ
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േതന ഭീേഷ്മണ േത താത കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
15 ആചാേര്യാ വൃഷ്ണിവീരാണാം പാണ്ഡവാനാം ച േയാ ദ്വിജഃ
സർവക്ഷ സ്യ ചാചാര്യഃ സർവശസ്ത ഭൃതാം വരഃ
േതന േ ാേണന േത താത കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
16 ആചാര്യ പുേ ാ യഃ ശൂരഃ സർവശസ്ത ഭൃതാം അപി
അശ്വത്ഥാേമതി വിഖ്യാതഃ കഥം േതന സമാഗമഃ
17 രേണ യം േ ക്ഷ്യ സീദന്തി ഹൃതസ്വാ വണിേജാ യഥാ
കൃേപണ േതന േത താത കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
18 പർവതം േയാ ഽഭിവിേധ്യത രാജപുേ ാ മേഹഷുഭിഃ
ദുേര്യാധേനന േത താത കഥം ആസീത് സമാഗമഃ
19 [ഉത്തര]
ന മയാ നിർജിതാ ഗാേവാ ന മയാ നിർജിതാഃ പേര
കൃതം തു കർമ തത് സർവം േദവപുേ ണ േകന ചിത്
20 സ ഹി ഭീതം വന്തം മാം േദവപുേ ാ ന്യവാരയത്
സ ചാതിഷ്ഠദ് രേഥാപേസ്ഥ വ ഹസ്തനിേഭാ യുവാ
21 േതന താ നിർജിതാ ഗാവസ് േതന േത കുരേവാ ജിതാഃ
തസ്യ തത് കർമ വീരസ്യ ന മയാ താത തത് കൃതം
22 സ ഹി ശാരദ്വതം േ ാണം േ ാണപു ം ച വീര്യവാൻ
സൂതപു ം ച ഭീഷ്മം ച ചകാര വിമുഖാഞ് ശൈരഃ
23 ദുേര്യാധനം ച സമേര സ നാഗം ഇവ യൂഥപം

ഭഗ്നം അ വീദ് ഭീതം രാജപു ം മഹാബലം
24 ന ഹാസ്തിനപുേര ാണം തവ പശ്യാമി കിം ചന
വ്യായാേമന പരീപ്സസ്വ ജീവിതം കൗരവാത്മ ജ
25 ന േമാക്ഷ്യേസ പലായംസ് ത്വം രാജൻ യുേദ്ധ മനഃ കുരു
പൃഥിവീം േഭാക്ഷ്യേസ ജിത്വാ ഹേതാ വാ സ്വർഗം ആപ്സ്യസി
26 സ നിവൃേത്താ നരവ്യാേ ാ മുഞ്ചൻ വ നിഭാഞ് ശരാൻ
സചിൈവഃ സംവൃേതാ രാജാ രേഥ നാഗ ഇവ ശ്വസൻ
27 ത േമ േരാമഹർേഷാ ഽഭൂദ് ഊരുസ്തംഭശ് ച മാരിഷ
യദ് അ ഘനസങ്കാശം അനീകം വ്യധമച് ഛൈരഃ
28 തത് ണുദ്യ രഥാനീകം സിംഹസംഹനേനാ യുവാ
കുരൂംസ് താൻ ഹസൻ രാജൻ വാസാംസ്യ് അപഹരദ് ബലീ
29 ഏേകന േതന വീേരണ ഷഡ് രഥാഃ പരിവാരിതാഃ
ശാർദൂേലേനവ മേത്തന മൃഗാസ് തൃണചരാ വേന
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30 [വിരാട]
ക്വ സ വീേരാ മഹാബാഹുർ േദവപുേ ാ മഹായശാഃ
േയാ േമ ധനം അവാൈജഷീത് കുരുഭിർ സ്തം ആഹേവ
31 ഇച്ഛാം ഇതം അഹം ം അർചിതും ച മഹാബലം
േയന േമ ത്വം ച ഗാവശ് ച രക്ഷിതാ േദവ സൂനുനാ
32 [ഉത്തര]
അന്തർധാനം ഗതസ് താത േദവപു ഃ താപവാൻ
സ തു േശ്വാ വാ പരേഷ്വാ വാ മേന്യ ാദുർ ഭവിഷ്യതി
33 [ൈവ]
ഏവം ആഖ്യായമാനം തു ഛന്നം സേ ണ പാണ്ഡവം
വസന്തം ത നാജ്ഞാസീദ് വിരാടഃ പാർഥം അർജുനം
34 തതഃ പാർേഥാ ഽഭ്യനുജ്ഞാേതാ വിരാേടന മഹാത്മനാ

ദദൗ താനിവാസാംസി വിരാട ദുഹിതുഃ സ്വയം
35 ഉത്തരാ തു മഹാർഹാണി വിവിധാനി തനൂനി ച

തിഗൃഹ്യാഭവത് ീതാ തനി വാസാംസി ഭാമിനീ
36 മ യിത്വാ തു കൗേന്തയ ഉത്തേരണ രഹസ് തദാ
ഇതികർതവ്യതാം സർവാം രാജന്യ് അഥ യുധിഷ്ഠിേര
37 തതസ് തഥാ തദ് വ്യദധാദ് യഥാവത് പുരുഷർഷഭ
സഹ പുേ ണ മത്സ്യസ്യ ഹൃേഷ്ടാ ഭരതർഷഭഃ
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അധ്യായം 65

1 [ൈവ]
തതസ് തൃതീേയ ദിവേസ ാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
സ്നാതാഃ ശു ാംബര ധരാഃ സമേയ ചരിത താഃ
2 യുധിഷ്ഠിരം പുര ത്യ സർവാഭരണഭൂഷിതാഃ
അഭിപദ്മാ യഥാ നാഗാ ാജമാനാ മഹാരഥാഃ
3 വിരാടസ്യ സഭാം ഗത്വാ ഭൂമിപാലാസേനഷ്വ് അഥ
നിേഷദുഃ പാവക ഖ്യാഃ സർേവ ധിേഷ്ണ്യഷ്വ് ഇവാഗ്നയഃ
4 േതഷു തേ ാപവിേഷ്ടഷു വിരാടഃ പൃഥിവീപതിഃ
ആജഗാമ സഭാം കർതും രാജകാര്യാണി സർവശഃ
5 ീമതഃ പാണ്ഡവാൻ ദൃഷ്ട്വാ ജ്വലതഃ പാവകാൻ ഇവ
അഥ മേത്സ്യാ ഽ വീത് കങ്കം േദവരൂപം അവസ്ഥിതം
മരുദ്ഗൈണർ ഉപാസീനം ിദശാനാം ഇേവശ്വരം
6 സ കിലാക്ഷാതി വാപസ് ത്വം സഭാസ്താേരാ മയാ കൃതഃ
അഥ രാജാസേന കസ്മാദ് ഉപവിേഷ്ടാ ഽസ്യ് അലം കൃതഃ
7 പരിഹാേസപ്സയാ വാക്യം വിരാടസ്യ നിശമ്യ ത
സ്മയമാേനാ ഽർജുേനാ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
8 ഇ സ്യാപ്യ് ആസനം രാജന്ന് അയം ആേരാഢും അർഹതി

ഹ്മണ്യഃ ശുതവാംസ് ത്യാഗീ യജ്ഞശീേലാ ദൃഢ തഃ
9 അയം കുരൂണാം ഋഷഭഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അസ്യ കീർതിഃ സ്ഥിതാ േലാേക സൂര്യേസ്യേവാദ്യതഃ ഭാ
10 സംസരന്തി ദിശഃ സർവാ യശേസാ ഽസ്യ ഗഭസ്തയഃ
ഉദിതേസ്യവ സൂര്യസ്യ േതജേസാ ഽനു ഗഭസ്തയഃ
11 ഏനം ദശസഹ ാണി കുഞ്ജരാണാം തരസ്വിനാം
അന്വയുഃ പൃഷ്ഠേതാ രാജൻ യാവദ് അധ്യാവസത് കുരൂൻ
12 ിംശദ് ഏനം സഹ ാണി രഥാഃ കാഞ്ചനമാലിനഃ
സദൈശ്വർ ഉപസമ്പന്നാഃ പൃത്ഠേതാ ഽനുയയുഃ സദാ
13 ഏനം അഷ്ട ശതാഃ സൂതാഃ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാഃ
അ വൻ മാഗൈധർ സാർധം പുരാ ശ ം ഇവർഷയഃ
14 ഏനം നിത്യം ഉപാസന്ദ് അകുരവഃ കിങ്കരാ യഥാ
സർേവ ച രാജൻ രാജാേനാ ധേനശ്വരം ഇവാമരാഃ
15 ഏഷ സർവാൻ മഹീപാലാൻ കരം ആഹാരയത് തദാ
ൈവശ്യാൻ ഇവ മഹാരാജ വിവശാൻ സ്വവശാൻ അപി
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16 അഷ്ടാശീതി സഹ ാണി സ്നാതകാനാം മഹാത്മനാം
ഉപജീവന്തി രാജാനം ഏനം സുചരിത തം
17 ഏഷ വൃദ്ധാൻ അനാഥാംശ് ച വ്യംഗാൻ പംഗൂംശ് ച മാനവാൻ
പു വത് പാലയാം ആസ ജാ ധർേമണ ചാഭിേഭാ
18 ഏഷ ധർേമ ദേമ ൈചവ േ ാേധ ചാപി യത തഃ
മഹാ സാദ ഹ്മണ്യഃ സത്യവാദീ ച പാർഥിവഃ
19 ീ താേപന ൈചതസ്യ തപ്യേത സ സുേയാധനഃ
സഗണഃ സഹ കർേണന സൗബേലനാപി വാ വിഭുഃ
20 ന ശക്യേന്ത ഹ്യ് അസ്യ് അഗുണാഃ സംഖ്യാതും നേരശ്വര
ഏഷ ധർമപേരാ നിത്യം ആനൃശംസ്യശ് ച പാണ്ഡവഃ
21 ഏവം യുേക്താ മഹാരാജഃ പാണ്ഡവഃ പാർഥിവർഷഭഃ
കഥം നാർഹതി രാജാർഹം ആസനം പൃഥിവീപതിഃ
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അധ്യായം 66

1 [വിരാട]
യദ്യ് ഏഷ രാജാ കൗരവ്യഃ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
കതേമാ ഽസ്യാർജുേനാ ാതാ ഭീമശ് ച കതേമാ ബലീ
2 നകുലഃ സഹേദേവാ വാ ൗപദീ വാ യശസ്വിനീ
യദാ ദ േത ജിതാഃ പാർഥാ ന ജ്ഞായന്ത േത ക്വ ചിത്
3 [അർജ്]
യ ഏഷ ബല്ലേവാ േത സൂദസ് തവ നരാധിപ
ഏഷ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ ഭീമേവഗപരാ മഃ
4 ഏഷ േ ാധവശാൻ ഹത്വാ പർവേത ഗന്ധമാദേന
സൗഗന്ധികാനി ദിവ്യാനി കൃഷ്ണാർേഥ സമുപാഹരത്
5 ഗംഘർവ ഏഷ ൈവ ഹന്താ കീചകാനാം ദുരാത്മനാം
വ്യാ ാൻ ഋക്ഷാൻ വരാഹാംശ് ച ഹതവാൻ ീ പുേര തവ
6 യശ് ചാസീദ് അശ്വബന്ധസ് േത നകുേലാ ഽയം പരന്തപഃ
േഗാസംഖ്യഃ സഹേദവശ് ച മാ ീപു ൗ മഹാരഥൗ
7 ശൃംഗാരേവഷാഭരണൗ രൂപവന്തൗ യശസ്വിനൗ
നാനാ രഥസഹ ാണാം സമർഥൗ പുരുഷർഷഭൗ
8 ഏഷാ പദ്മപലാശാക്ഷീ സുമധ്യാ ചാരുഹാസിനീ
ൈസര ീ ൗപദീ രാജൻ യത്കൃേത കീചകാ ഹതാഃ
9 അർജുേനാ ഽഹം മഹാരാജ വ്യക്തം േത േ ാ ം ആഗതഃ
ഭീമാദ് അവരജഃ പാർേഥാ യമാഭ്യാം ചാപി പൂർവജഃ
10 ഉഷിതാഃ സ്മ മഹാരാജ സുഖം തവ നിേവശേന
അജ്ഞാതവാസം ഉഷിതാ ഗർഭവാസ ഇവ ജാഃ
11 [ൈവ]
യദാർജുേനന േത വീരാഃ കഥിതാഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
തദാർജുനസ്യ ൈവരാടിഃ കഥയാം ആസ വി മം
12 അയം സ ദ്വിഷതാം മേധ്യ മൃഗാണാം ഇവ േകസരീ
അചരദ് രഥവൃേന്ദഷു നിഘ്നംസ് േതഷാം വരാൻ വരാൻ
13 അേനന വിേദ്ധാ മാതംേഗാ മഹാൻ ഏേക്കഷുണാ ഹതഃ
ഹിരണ്യകക്ഷ്യഃ സം ാേമ ദന്താഭ്യാം അഗമൻ മഹീം
14 അേനന വിജിതാ ഗാേവാ ജിതാശ് ച കുരേവാ യുധി
അസ്യ ശംഖ ണാേദന കർണൗ േമ ബധിരീ കൃതൗ
15 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ മത്സ്യരാജഃ താപവാൻ
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ഉത്തരം ത വാേചദം അഭിപേന്നാ യുധിഷ്ഠിേര
16 സാദനം പാണ്ഡവസ്യ ാപ്തകാലം ഹി േരാചേയ
ഉത്തരാം ച യച്ഛാമി പാർഥായ യദി േത മതം
17 [ഉത്തര]
അർച്യാഃ പൂജ്യാശ് ച മാന്യാശ് ച ാപ്തകാലം ച േമ മതം
പൂജ്യന്താം പൂജനാർഹാശ് ച മഹാഭാഗാശ് ച പാണ്ഡവാഃ
18 [വിരാട]
അഹം ഖല്വ് അപി സം ാേമ ശ ണാം വശം ആഗതഃ
േമാക്ഷിേതാ ഭീമേസേനന ഗാവശ് ച വിജിതാസ് തഥാ
19 ഏേതഷാം ബാഹുവീേര്യണ യദ് അസ്മാകം ജേയാ മൃേധ
വയം സർേവ സഹാമാത്യാഃ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം

സാദയാേമാ ഭ ം േത സാനുജം പാണ്ഡവർഷഭം
20 യദ് അസ്മാഭിർ അജാനദ് ഭിഃ കിം ചിദ് ഉേക്താ നരാധിപഃ
ക്ഷ ം അർഹതി തത് സർവം ധർമാത്മാ ഹ്യ് ഏഷ പാണ്ഡവഃ
21 [ൈവ]
തേതാ വിരാടഃ പരമാഭിതുഷ്ടഃ; സേമത്യ രാജ്ഞാ സമയം ചകാര
രാജ്യം ച സർവം വിസസർജ തൈസ്മ; സ ദണ്ഡേകാശം സ പുരം മഹാത്മാ
22 പാണ്ഡവാംശ് ച തതഃ സർവാൻ മത്സ്യരാജഃ താപവാൻ
ധനഞ്ജയം പുര ത്യ ദിഷ്ട്യാ ദിേഷ്ട്യതി ചാ ചീത്
23 സമുപാ ായ മൂർധാനം സം ിഷ്യ ച പുനഃ പുനഃ
യുധിഷ്ഠിരം ച ഭീമം ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
24 നാതൃപ്യദ് ദർശേന േതഷാം വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
സ ീയമാേണാ രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം അഥാ വീത്
25 ദിഷ്ട്യാ ഭവന്തഃ സ ാപ്താഃ സർേവ കുശലിേനാ വനാത്
ദിഷ്ട്യാ ച പാരിതം കൃ ം അജ്ഞാതം ൈവ ദുരാത്മഭിഃ
26 ഇദം ച രാജ്യം നഃ പാർഥാ യച് ചാന്യദ് വസു കിം ചന

തിഗൃഹ്ണ സത് സർവം കൗേന്തയാ അവിശങ്കയാ
27 ഉത്തരാം തിഗൃഹ്ണാതു സവ്യസാചീ ധനഞ്ജയഃ
അയം ഹ്യ് ഔപയിേകാ ഭർതാ തസ്യാഃ പുരുഷസത്തമഃ
28 ഏവം ഉേക്താ ധർമരാജഃ പാർഥം ഐക്ഷദ് ധനഞ്ജയം
ഈക്ഷിതശ് ചാർജുേനാ ാ ാ മത്സ്യം വചനം അ വീത്
29 തിഗൃഹ്ണാമ്യ് അഹം രാജൻ ഷാം ദുഹിതരം തവ
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യുക്തശ് ചാവാം ഹി സംബേന്ധാ മത്സ്യഭാരതസത്തമൗ
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അധ്യായം 67

1 [വിരട]
കിമർഥം പാണ്ഡവേ ഷ്ഠ ഭാര്യാം ദുഹിതരം മമ

തി ഹീതും േനമാം ത്വം മയാ ദത്താം ഇേഹച്ഛസി
2 [അർജ്]
അന്തഃപുേര ഽഹം ഉഷിതഃ സദാ പശ്യൻ സുതാം തവ
രഹസ്യം ച കാശം ച വിശ്വസ്താ പിതൃവൻ മയി
3 ിേയാ ബഹുമതശ് ചാഹം നർതേകാ ഗീതേകാവിദഃ
ആചാര്യവച് ച മാം നിത്യം മന്യേത ദുഹിതാ തവ
4 വഹഃ സ്ഥയാ തയാ രാജൻ സഹ സംവത്സേരാഷിതഃ
അതി ശങ്കാ ഭേവത് സ്ഥാേന തവ േലാകസ്യ ചാഭിേഭാ
5 തസ്മാൻ നിമ േയ ത്വാഹം ദുഹിതുഃ പൃഥിവീപേത
ശുേദ്ധാ ജിേത ിേയാ ദാന്തസ് തസ്യാഃ ശുദ്ധിഃ കൃതാ മയാ
6 ഷായാ ദുഹിതുർ വാപി പുേ ചാത്മനി വാ പുനഃ
അ ശങ്കാം ന പശ്യാമി േതൻ അശുദ്ധിർ ഭവിഷ്യതി
7 അഭിഷംഗാദ് അഹം ഭീേതാ മിഥ്യാചാരാത് പരന്തപ

ഷാർഥം ഉത്തരാം രാജൻ തിഗൃഹ്ണാമി േത സുതാം
8 സ്വ ീേയാ വാസുേദവസ്യ സാക്ഷാദ് േദവ ശിശുർ യഥാ
ദയിതശ് ച ഹസ്തസ്യ ബാല ഏവാ േകാവിദഃ
9 അഭിമന ർ മഹാബാഹുഃ പുേ ാ മമ വിശാം പതൗ
ജാമാതാ തവ യുേക്താ ൈവ ഭർതാ ച ദുഹിതുസ് തവ
10 [വിരാട]
ഉപപന്നം കുരുേ േഷ്ഠ കുന്തീപുേ ധനഞ്ജേയ
യ ഏവം ധർമനിത്യശ് ച ജാതജ്ഞാനശ് ച പാണ്ഡവഃ
11 യത്കൃത്യം മന്യേസ പാർഥ ിയതാം തദനന്തരം
സർേവ കാമാഃ സമൃദ്ധാ േമ സംബന്ധീ യസ്യ േമ ഽർജുനഃ
12 [ൈവ]
ഏവം വതി രാേജേ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അന്വജാനാത് സ സംേയാഗം സമേയ മത്സ്യപാർഥേയാഃ
13 തേതാ മിേ ഷു സർേവഷു വാസുേദേവ ച ഭാരത
േ ഷയാം ആസ കൗേന്തേയാ വിരാടശ് ച മഹീപതിഃ
14 തതസ് േയാദേശ വർേഷ നിവൃേത്ത പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
ഉപ േവ്യ വിരാടസ്യ സമപദ്യന്ത സർവശഃ
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15 തസ്മിൻ വസംശ് ച ബീഭ ർ ആനിനായ ജനാർദനം
ആനർേതേഭ്യാ ഽപി ദാശാർഹാൻ അഭിമന ം ച പാണ്ഡവഃ
16 കാശിരാജശ് ച ൈശബ്യശ് ച ീയമാണൗ യുധിഷ്ഠിേര
അക്ഷൗഹിണീഭ്യാം സഹിതാവ് ആഗതൗ പൃഥിവീപേത
17 അക്ഷൗഹിണ്യാ ച േതജസ്വീ യജ്ഞേസേനാ മഹാബലഃ

ൗപദ്യാശ് ച സുതാ വീരാഃ ശിഖണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
18 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച ദുർധർഷഃ സവ ശ ഭൃതാം വരഃ
സമസ്താക്ഷൗഹിണീ പാലാ യജ്വാേനാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
സർേവ ശ ാ സമ്പന്നാഃ സർേവ ശൂരാസ് തനുത്യജഃ
19 താൻ ആഗതാൻ അഭിേ ക്ഷ്യ മേത്സ്യാ ധർമഭൃതാം വരഃ

ീേതാ ഽഭവദ് ദുഹിതരം ദത്ത്വാ താം അഭിമന്യേവ
20 തതഃ യുപയാേതഷു പാർഥിേവഷു തതസ് തതഃ
ത ാഗമദ് വാസുേദവ വനമാലീ ഹലായുധഃ
കൃതവർമാ ച ഹാർദിേക്യാ യുയുധാനശ് ച സാത്യകിഃ
21 അനാധൃഷ്ടിസ് തഥാ രഃ സാംേബാ നിശഠ ഏവ ച
അഭിമന ം ഉപാദായ സഹ മാ ാ പരന്തപാഃ
22 ഇ േസനാദയശ് ൈചവ രൈഥസ് ൈതഃ സുസമാഹിൈതഃ
ആയയുഃ സഹിതാഃ സർേവ പരിസംവത്സേരാഷിതാഃ
23 ദശനാഗസഹ ാണി ഹയാനാം ച ശതായുതം
രഥാനാം അർബുദം പൂർണം നിഖർവം ച പദാതിനാം
24 വൃഷ്ണ്യന്ധകാശ് ച ബഹേവാ േഭാജാശ് ച പരമൗജസഃ
അന്വ്യയുർ വൃഷ്ണിശാർദൂലം വാസുേദവം മഹാദ തിം
25 പാരിബർഹം ദദൗ കൃഷ്ണഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം

ിേയാ രത്നാനി വാസാംസി പൃഥക്പൃഥഗ് അേനകശഃ
തേതാ വിവാേഹാ വിധിവദ് വവൃേത മത്സ്യപാർഥേയാഃ
26 തതഃ ശംഖാശ് ച േഭര്യശ് ച േഗാമുഖാഡംബരാസ് തഥാ
പാർൈഥഃ സംയുജ്യമാനസ്യ േനദുർ മത്സ്യസ്യ േവശ്മനി
27 ഉച്ചാവചാൻ മൃഗാഞ് ജ ർ േമധ്യാംശ് ച ശതശഃ പശൂൻ
സുരാ ൈമേരയ പാനാനി ഭൂതാന്യ് അഭ്യഹാരയൻ
28 ഗായനാഖ്യാന ശീലാശ് ച നടാ ൈവതാലികാസ് തഥാ

വന്തസ് താൻ ഉപാതിഷ്ഠൻ സൂതാശ് ച സഹ മാഗൈധഃ
29 സുേദഷ്ണാം ച പുര ത്യ മത്സ്യാനാം ച വര ിയഃ
ആജ ശ് ചാരുസർവാംഗ്യഃ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 27 46

30 വർേണാപപന്നാസ് താ നാേര്യാ രൂപവത്യഃ സ്വലം കൃതാഃ
സർവാശ് ചാഭ്യഭവത് കൃഷ്ണാ രൂേപണ യശസാ ിയാ
31 പരിവാേര്യാത്തരാം താസ് തു രാജപു ീം അലം കൃതാം
സുതാം ഇവ മേഹ സ്യ പുര േത്യാപതസ്ഥിേര
32 താം ത്യഗൃഹ്ണാത് കൗേന്തയഃ സുതസ്യാർേഥ ധനഞ്ജയഃ
സൗഭ സ്യാനവദ്യാംഗീം വിരാട തനയാം തദാ
33 ത ാതിഷ്ഠൻ മഹാരാേജാ രൂപം ഇ സ്യ ധാരയൻ

ഷാം താം തിജ ാഹ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
34 തിഗൃഹ്യ ച താം പാർഥഃ പുര ത്യ ജനാർദനം
വിവാഹം കാരയാം ആസ സൗഭ സ്യ മഹാത്മനഃ
35 തൈസ്മ സപ്ത സഹ ാണി ഹയാനാം വാതരംഹസാം
േദ്വ ച നാഗശേത മുേഖ്യ ാദാദ് ബഹുധനം തദാ
36 കൃേത വിവാേഹ തു തദാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ വിത്തം യദ് ഉപാഹരദ് അച തഃ
37 േഗാസഹ ാണി രത്നാനി വ ാണി വിവിധാനി ച
ഭൂഷണാനി ച മുഖ്യാനി യാനാനി ശയനാനി ച
38 തൻ മേഹാത്സവ സങ്കാശം ഹൃഷ്ടപുഷ്ട ജനാവൃതം
നഗരം മത്സ്യരാജസ്യ ശുശുേഭ ഭരതർഷഭ

https://thalilakkam.in/




