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അധ്യായം 51

1 [ധൃ]
യസ്യ ൈവ നാനൃതാ വാചഃ വൃത്താ അനുശു മഃ
ൈ േലാക്യം അപി തസ്യ സ്യാദ് േയാധാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
2 തൈസ്യവ ച ന പശ്യാമി യുധി ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
അനിശം ചിന്തയാേനാ ഽപി യഃ തീയാദ് രേഥന തം
3 അസ്യതഃ കർണിനാലീകാൻ മാർഗണാൻ ഹൃദയച് ഛിദഃ

േത്യതാ ന സമഃ കശ് ചിദ് യുധി ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
4 േ ാണകർണൗ തീയാതാം യദി വീരൗ നരർഷഭൗ
മാഹാത്മ്യാത് സംശേയാ േലാേക ന ത്വ് അസ്തി വിജേയാ മമ
5 ഘൃണീ കർണഃ മാദീ ച ആചാര്യഃ സ്ഥവിേരാ ഗുരുഃ
സമർേഥാ ബലവാൻ പാർേഥാ ദൃഢധന്വാ ജിത മഃ
ഭേവത് സുതുമുലം യുദ്ധം സർവേശാ ഽപ്യ് അപരാജയഃ
6 സർേവ ഹ്യ് അ വിദഃ ശൂരാഃ സർേവ ാപ്താ മഹദ് യശഃ
അപി സർമാമൈരശ്വര്യം ത്യേജയുർ ന പുനർ ജയം
വേധ നൂനം ഭേവച് ഛാന്തിസ് തേയാർ വാ ഫൽഗുനസ്യ വാ
7 ന തു േജതാർജുനസ്യാസ്തി ഹന്താ ചാസ്യ ന വിദ്യേത
മന സ് തസ്യ കഥം ശാേമ്യൻ മന്ദാൻ തി യ ഉത്ഥിതഃ
8 അേന്യ ഽപ്യ് അ ാണി ജാനന്തി ജീയേന്ത ച ജയന്തി ച
ഏകാന്തവിജയസ് ത്വ് ഏവ യേത ഫൽഗുനസ്യ ഹ
9 യസ് ിംശത് സമാഹൂയ ഖാണ്ഡേവ ഽഗ്നിം അതർപയത്
ജിഗായ ച സുരാൻ സർവാൻ നാസ്യ േവദ്മി പരാജയം
10 യസ്യ യന്താ ഹൃഷീേകശഃ ശീലവൃത്തസേമാ യുധി

വസ് തസ്യ ജയസ് താത യേഥ സ്യ ജയസ് തഥാ
11 കൃഷ്ണാവ് ഏകരേഥ യത്താവ് അധിജ്യം ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
യുഗപത് ീണി േതജാംസി സേമതാന്യ് അനുശു മഃ
12 ൈനവ േനാ ഽസ്തി ധനുസ് താദൃങ് ന േയാദ്ധാ ന ച സാരഥിഃ
തച് ച മന്ദാ ന ജാനന്തി ദുേര്യാധന വശാനുഗാഃ
13 േശഷേയദ് അശനിർ ദീേപ്താ നിപതൻ മൂർധ്നി സഞ്ജയ
ന തു േശഷം ശരാഃ കുര ർ അസ്താസ് താത കിരീടിനാ
14 അപി ചാസ്യന്ന് ഇവാഭാതി നിഘ്നന്ന് ഇവ ച ഫൽഗുനഃ
ഉദ്ധരന്ന് ഇവ കാേയഭ്യഃ ശിരാംസി ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
15 അപി ബാണമയം േതജഃ ദീപ്തം ഇവ സർവതഃ
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ഗാണ്ഡീേവദ്ധം ദേഹതാജൗ പു ാണാം മമ വാഹിനീം
16 അപി സാ രഥേഘാേഷണ ഭയാർതാ സവ്യസാചിനഃ
വി സ്താ ബഹുലാ േസനാ ഭാരതീ തിഭാതി േമ
17 യഥാ കക്ഷം ദഹത്യ് അഗ്നിഃ വൃദ്ധഃ സർവതശ് ചരൻ
മഹാർചിർ അനിേലാ തസ് തദ്വദ് ധക്ഷ്യതി മാമകാൻ
18 യേദാദ്വമൻ നിശിതാൻ ബാണസംഘാൻ; സ്ഥാതാതതായീ സമേര കിരീടീ
സൃേഷ്ടാ ഽന്തകഃ സർവഹേരാ വിധാ ാ; യഥാ ഭേവത് തദ്വദ് അവാരണീയഃ
19 യദാ ഹ്യ് അഭീക്ഷ്ണം സുബഹൂൻ കാരാഞ്; േ ാതാസ്മി താൻ ആവസേഥ
കുരൂണാം
േതഷാം സമന്താച് ച തഥാ രണാേ ; ക്ഷയഃ കിലായം ഭരതാൻ ഉൈപതി
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അധ്യായം 52

1 [ധൃ]
യൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ പരാ ാന്താ ജിഗീഷവഃ
തൈഥവാഭിസരാസ് േതഷാം ത്യക്താത്മാേനാ ജേയ ധൃതാഃ
2 ത്വം ഏവ ഹി പരാ ാന്താൻ ആചക്ഷീഥാഃ പരാൻ മമ
പാഞ്ചാലാൻ േകകയാൻ മത്സ്യാൻ മാഗധാൻ വത്സഭൂമിപാൻ
3 യശ് ച േസ ാൻ ഇമാംൽ േലാകാൻ ഇച്ഛൻ കുര്യാദ് വേശ ബലീ
സ േ േഷ്ഠാ ജഗതഃ കൃഷ്ണഃ പാണ്ഡവാനാം ജേയ ധൃതഃ
4 സമസ്താം അർജുനാദ് വിദ്യാം സാത്യകിഃ ക്ഷി ം ആപ്തവാൻ
ൈശേനയഃ സമേര സ്ഥാതാ ബീജവത് വപഞ് ശരാൻ
5 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ രകർമാ മഹാരഥഃ
മാമേകഷു രണം കർതാ ബേലഷു പരമാ വിത്
6 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ച േ ാധാദ് അർജുനസ്യ ച വി മാത്
യമാഭ്യാം ഭീമേസനാച് ച ഭയം േമ താത ജായേത
7 അമാനുഷം മനുേഷ്യൈ ർ ജാലം വിതതം അന്തരാ
മമ േസനാം ഹനിഷ്യന്തി തതഃ േ ാശാമി സഞ്ജയ
8 ദർശനീേയാ മനസ്വീ ച ലക്ഷ്മീവാൻ ഹ്മ വർചസീ
േമധാവീ സുകൃത േജ്ഞാ ധർമാത്മാ പാ നന്ദനഃ
9 മി ാമാൈത്യഃ സുസമ്പന്നഃ സമ്പേന്നാ േയാജ്യ േയാജൈകഃ

ാതൃഭിഃ ശ്വശുൈരഃ പുൈ ർ ഉപപേന്നാ മഹാരൈഥഃ
10 ധൃത്യാ ച പുരുഷവ്യാേഘാർ ൈനഭൃേത്യന ച പാണ്ഡവഃ
അനൃശംേസാ വദാന്യശ് ച ീമാൻ സത്യപരാ മഃ
11 ബഹു തഃ കൃതാത്മാ ച വൃദ്ധേസവീ ജിേത ിയഃ
തം സർവഗുണസമ്പന്നം സമിദ്ധം ഇവ പാവകം
12 തപന്തം ഇവ േകാ മന്ദഃ പതിഷ്യതി പതംഗവത്
പാണ്ഡവാഗ്നിം അനാവാര്യം മുമൂർഷുർ മൂഢ േചതനഃ
13 തനുർ ഉച്ചഃ ശിഖീ രാജാ ശുദ്ധജാംബൂനദ ഭഃ
മന്ദാനാം മമ പു ാണാം യുേദ്ധനാന്തം കരിഷ്യതി
14 ൈതർ അയുദ്ധം സാധു മേന്യ കുരവസ് തൻ നിേബാധത
യുേദ്ധ വിനാശഃ കൃത്സ്നസ്യ കുലസ്യ ഭവിതാ വം
15 ഏഷാ േമ പരമാ ശാന്തിർ യയാ ശാമ്യതി േമ മനഃ
യദി ത്വ് അയുദ്ധം ഇഷ്ടം േവാ വയം ശാൈന്ത്യ യതാമേഹ
16 ന തു നഃ ശിക്ഷമാണാനാം ഉേപേക്ഷത യുധിഷ്ഠിരഃ
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ജുഗുപ്സതി ഹ്യ് അധർേമണ മാം ഏേവാദ്ധിശ്യ കാരണം
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അധ്യായം 53

1 [സ്]
ഏവം ഏതൻ മഹാരാജ യഥാ വദസി ഭാരത
യുേദ്ധ വിനാശഃ ക്ഷ സ്യ ഗാണ്ഡീേവന ദൃശ്യേത
2 ഇദം തു നാഭിജാനാമി തവ ധീരസ്യ നിത്യശഃ
യത് പു വശം ആഗേച്ഛഃ സത്ത്വജ്ഞഃ സവ്യസാചിനഃ
3 ൈനഷ കാേലാ മഹാരാജ തവ ശശ്വത് കൃതാഗമഃ
ത്വയാ ഹ്യ് ഏവാദിതഃ പാർഥാ നികൃതാ ഭരതർഷഭ
4 പിതാ േ ഷ്ഠഃ സുഹൃദ് യശ് ച സമ്യക് ണിഹിതാത്മവാൻ
ആേസ്ഥ്യയം ഹി ഹിതം േതന ന േ ാഗ്ധാ ഗുരുർ ഉച്യേത
5 ഇദം ജിതം ഇദം ലബ്ധം ഇതി ത്വാ പരാജിതാൻ
ദ തകാേല മഹാരാജ സ്മയേസ സ്മ കുമാരവത്
6 പരുഷാണ്യ് ഉച്യമാനാൻ സ്മ പുരാ പാർഥാൻ ഉേപക്ഷേസ
കൃത്സ്നം രാജ്യം ജയന്തീതി പാതം നാനുപശ്യസി
7 പി ്യം രാജ്യം മഹാരാജ കുരവസ് േത സ ജാംഗലാഃ
അഥ വീൈരർ ജിതാം ഭൂമിം അഖിലാം ത്യപദ്യഥാഃ
8 ബാഹുവീര്യാർജിതാ ഭൂമിസ് തവ പാർൈഥർ നിേവദിതാ
മേയദം കൃതം ഇത്യ് ഏവ മന്യേസ രാജസത്തമ
9 സ്താൻ ഗന്ധർവരാേജന മജ്ജേതാ ഹ്യ് അ േവ ഽംഭസി
ആനിനായ പുനഃ പാർഥഃ പു ാംസ് േത രാജസത്തമ
10 കുമാരവച് ച സ്മയേസ ദ േത വിനികൃേതഷു യത്
പാണ്ഡേവഷു വനം രാജൻ ജ പുനഃ പുനഃ
11 വർഷതഃ ശര ാതാൻ അർജുനസ്യ ശിതാൻ ബഹൂൻ
അപ്യ് അർണവാ വിശുേഷ്യയുഃ കിം പുനർ മാംസേയാനയഃ
12 അസ്യതാം ഫൽഗുനഃ േ േഷ്ഠാ ഗാണ്ഡീവം ധനുഷാം വരം
േകശവഃ സർവഭൂതാനാം ച ാണാം ച സുദർശനം
13 വാനേരാ േരാചമാനശ് ച േകതുഃ േകതുമതാം വരഃ
ഏവം ഏതാനി സ രേഥാ വഹഞ് േശ്വതഹേയാ രേണ
ക്ഷപയിഷ്യതി േനാ രാജൻ കാലച ം ഇേവാദ്യതം
14 തസ്യാദ്യ വസുധാ രാജൻ നിഖിലാ ഭരതർഷഭ
യസ്യ ഭീമാർജുനൗ േയാധൗ സ രാജാ രാജസത്തമ
15 തഥാ ഭീമ ഹത ായാം മജ്ജന്തീം തവ വാഹിനീം
ദുേര്യാധനമുഖാ ദൃഷ്ട്വാ ക്ഷയം യാസ്യന്തി കൗരവാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 30 9

16 ന ഹി ഭീമ ഭയാദ് ഭീതാ ലപ്സ്യേന്ത വിജയം വിേഭാ
തവ പു ാ മഹാരാജ രാജാനശ് ചാനുസാരിണഃ
17 മത്സ്യാസ് ത്വാം അദ്യ നാർജന്തി പാഞ്ചാലാശ് ച സ േകകയാഃ
ശാേല്വയാഃ ശരേസനാശ് ച സർേവ ത്വാം അവജാനേത
പാർഥം ഹ്യ് ഏേത ഗതാഃ സർേവ വീര്യജ്ഞാസ് തസ്യ ധീമതഃ
18 അനർഹാൻ ഏവ തു വേധ ധർമയുക്താൻ വികർമണാ
സർേവാപാൈയർ നിയന്തവ്യഃ സാനുഗഃ പാപപൂരുഷഃ
തവ പുേ ാ മഹാരാജ നാ േശാചിതും അർഹസി
19 ദ തകാേല മയാ േചാക്തം വിദുേരണ ച ധീമതാ
യദ് ഇദം േത വിലപിതം പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
അനീേശേനവ രാേജ സർവം ഏതൻ നിരർഥകം
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അധ്യായം 54

1 [ദുർ]
ന േഭതവ്യം മഹാരാജ ന േശാച്യാ ഭവതാ വയം
സമർഥാഃ സ്മ പരാൻ രാജൻ വിേജതും സമേര വിേഭാ
2 വനം ാജിതാൻ പാർഥാൻ യദ് ആയാൻ മധുസൂദനഃ
മഹതാ ബലചേ ണ പരരാ ാവമർദിനാ
3 േകകയാ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
രാജാനശ് ചാന്വയുഃ പാർഥാൻ ബഹേവാ ഽേന്യ ഽനുയായിനഃ
4 ഇ സ്ഥസ്യ ചാദൂരാത് സമാജ ർ മഹാരഥാഃ
വ്യഗർഹയംശ് ച സംഗമ്യ ഭവന്തം കുരുഭിഃ സഹ
5 േത യുധിഷ്ഠിരം ആസീനം അജിൈനഃ തിവാസിതം
കൃഷ്ണ ധാനാഃ സംഹത്യ പര പാസന്ത ഭാരത
6 ത്യാദാനം ച രാജ്യസ്യ കാര്യം ഊചുർ നരാധിപാഃ
ഭവതഃ സാനുബന്ധസ്യ സമുേച്ഛദം ചികീർഷവഃ
7 ത്വാ ൈചതൻ മേയാക്താസ് തു ഭീഷ്മേ ാണകൃപാസ് തദാ
ജ്ഞാതിക്ഷയഭയാദ് രാജൻ ഭീേതന ഭരതർഷഭ
8 ന േത സ്ഥാസ്യന്തി സമേയ പാണ്ഡവാ ഇതി േമ മതിഃ
സമുേച്ഛദം ഹി നഃ കൃത്സ്നം വാസുേദവശ് ചികീർഷതി
9 ഋേത ച വിദുരം സർേവ യൂയം വധ്യാ മഹാത്മനഃ
ധൃതരാ ശ് ച ധർമേജ്ഞാ ന വധ്യഃ കുരുസത്തമഃ
10 സമുേച്ഛദം ച കൃത്സ്നം നഃ കൃത്വാ താത ജനാർദനഃ
ഏകരാജ്യം കുരൂണാം സ്മ ചികീർഷതി യുധിഷ്ഠിേര
11 ത കിം ാപ്തകാലം നഃ ണിപാതഃ പലായനം

ാണാൻ വാ സമ്പരിത്യജ്യ തിയുധ്യാമേഹ പരാൻ
12 തിയുേദ്ധ തു നിയതഃ സ്യാദ് അസ്മാകം പരാജയഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യ സർേവ ഹി പാർഥിവാ വശവർതിനഃ
13 വിരക്ത രാ ാശ് ച വയം മി ാണി കുപിതാനി നഃ
ധി താഃ പാർഥിൈവഃ സർൈവഃ സ്വജേനന ച സർവശഃ
14 ണിപാേത തു േദാേഷാ ഽസ്തി ബ നാം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
പിതരം ത്വ് ഏവ േശാചാമി ജ്ഞാ േന ം ജേനശ്വരം
മത്കൃേത ദുഃഖം ആപന്നം േ ശം ാപ്തം അനന്തകം
15 കൃതം ഹി തവ പുൈ ശ് ച പേരഷാം അവേരാധനം
മത് ിയാർഥം പുൈരൈവതദ് വിദിതം േത നേരാത്തമ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 30 11

16 േത രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ സാമാത്യസ്യ മഹാരഥാഃ
ൈവരം പതികരിഷ്യന്തി കുേലാേച്ഛേദന പാണ്ഡവാഃ
17 തേതാ േ ാേണാ ഽ വീദ് ഭീഷ്മഃ കൃേപാ ൗണിശ് ച ഭാരത
മത്വാ മാം മഹതീം ചിന്താം ആസ്ഥിതം വ്യഥിേത ിയം
18 അഭി ഗ്ധാഃ പേര േചൻ േനാ ന േഭതവ്യം പരന്തപ
അസമർഥാഃ പേര േജതും അസ്മാൻ യുധി ജേനശ്വര
19 ഏൈകകശഃ സമർഥാഃ േസ്മാ വിേജതും സർവപാർഥിവാൻ
ആഗച്ഛ വിേനഷ്യാേമാ ദർപം ഏഷാം ശിൈതഃ ശൈരഃ
20 പുൈരേകന ഹി ഭീേഷ്മണ വിജിതാഃ സർവപാർഥിവാഃ
മൃേത പിതര്യ് അഭി േദ്ധാ രേഥൈനേകന ഭാരത
21 ജഘാന സുബഹൂംസ് േതഷാം സംരബ്ധഃ കുരുസത്തമഃ
തതസ് േത ശരണം ജ ർ േദവ തം ഇമം ഭയാത്
22 സ ഭീഷ്മഃ സുസമർേഥാ ഽയം അസ്മാഭിഃ സഹിേതാ രേണ
പരാൻ വിേജതും തസ്മാത് േത േവ്യതു ഭീർ ഭരതർഷഭ
ഇത്യ് ഏഷാം നിശ്ചേയാ ഹ്യ് ആസീത് തത് കാലം അമിതൗജസാം
23 പുരാ പേരഷാം പൃഥിവീ കൃത്സ്നാസീദ് വശവർതിനീ
അസ്മാൻ പുനർ അമീ നാദ്യ സമർഥാ േജതും ആഹേവ
ഛിന്നപക്ഷാഃ പേര ഹ്യ് അദ്യ വീര്യഹീനാശ് ച പാണ്ഡവാഃ
24 അസ്മത് സംസ്ഥാ ച പൃഥിവീ വർതേത ഭരതർഷഭ
ഏകാർഥാഃ സുഖദുഃേഖഷു മയാനീതാശ് ച പാർഥിവാഃ
25 അപ്യ് അഗ്നിം വിേശയുസ് േത സമു ം വാ പരന്തപ
മദർേഥ പാർഥിവാഃ സർേവ തദ് വിദ്ധി കുരുസത്തമ
26 ഉന്മത്തം ഇവ ചാപി ത്വാം ഹസന്തീഹ ദുഃഖിതം
വിലപന്തം ബഹുവിധം ഭീതം പരവികത്ഥേന
27 ഏഷാം ഹ്യ് ഏൈകകേശാ രാജ്ഞാം സമർഥഃ പാണ്ഡവാൻ തി
ആത്മാനം മന്യേത സർേവാ േവ്യതു േത ഭയം ആഗതം
28 സർവാം സമ ാം േസനാം േമ വാസേവാ ഽപി ന ശ യാത്
ഹ ം അക്ഷയ്യ രൂേപയം ഹ്മണാപി സ്വയംഭുവാ
29 യുധിഷ്ഠിരഃ പുരം ഹിത്വാ പഞ്ച ാമാൻ സ യാചതി
ഭീേതാ ഹി മാമകാത് ൈസന്യാത് ഭാവാച് ൈചവ േമ േഭാ
30 സമർഥം മന്യേസ യച് ച കുന്തീപു ം വൃേകാദരം
തൻ മിഥ്യാ ന ഹി േമ കൃത്സ്നം ഭാവം േവത്ഥ ഭാരത
31 മത്സേമാ ഹി ഗദായുേദ്ധ പൃഥിവ്യാം നാസ്തി കശ് ചന
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നാസീത് കശ് ചിദ് അതി ാേന്താ ഭവിതാ ന ച കശ് ചന
32 യുേക്താ ദുഃേഖാചിതശ് ചാഹം വിദ്യാ പാരഗതസ് തഥാ
തസ്മാൻ ന ഭീമാൻ നാേന്യേഭ്യാ ഭയം േമ വിദ്യേത ക്വ ചിത്
33 ദുേര്യാധന സേമാ നാസ്തി ഗദായാം ഇതി നിശ്ചയഃ
സങ്കർഷണസ്യ ഭ ം േത യത് തൈദനം ഉപാവസം
34 യുേദ്ധ സങ്കർഷണ സേമാ ബേലനാഭ്യധിേകാ ഭുവി
ഗദാ ഹാരം ഭീേമാ േമ ന ജാതു വിഷേഹദ് യുധി
35 ഏകം ഹാരം യം ദദ്യാം ഭീമായ രുഷിേതാ നൃപ
സ ഏൈവനം നേയദ് േഘാരം ക്ഷി ം ൈവവസ്വതക്ഷയം
36 ഇേച്ഛയം ച ഗദാഹസ്തം രാജൻ ം വൃേകാദരം
സുചിരം ാർഥിേതാ ഹ്യ് ഏഷ മമ നിത്യം മേനാരഥഃ
37 ഗദയാ നിഹേതാ ഹ്യ് ആജൗ മമ പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
വിശീർണഗാ ഃ പൃഥിവീം പരാസുഃ പതിഷ്യതി
38 ഗദാ ഹാരാഭിഹേതാ ഹിമവാൻ അപി പർവതഃ
സകൃൻ മയാ വിശീേര്യത ഗിരിഃ ശതസഹ ധാ
39 സ ചാപ്യ് ഏതദ് വിജാനാതി വാസുേദവാർജുനൗ തഥാ
ദുേര്യാധന സേമാ നാസ്തി ഗദായാം ഇതി നിശ്ചയഃ
40 തത് േത വൃേകാദരമയം ഭയം വ്യൃതു മഹാഹേവ
വ്യപേനഷ്യാമ്യ് അഹം ഹ്യ് ഏനം മാ രാജൻ വിമനാ ഭവ
41 തസ്മിൻ മയാ ഹേത ക്ഷി ം അർജുനം ബഹേവാ രഥാഃ
തുല്യരൂപാ വിശിഷ്ടാശ് ച േക്ഷപ്സ്യന്തി ഭരതർഷഭ
42 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃേപാ ൗണിഃ കർേണാ ഭൂരി വാസ് തഥാ

ാഗ്േജ്യാതിഷാധിപഃ ശല്യഃ സി രാേജാ ജയ ഥഃ
43 ഏൈകക ഏഷാം ശക്തസ് തു ഹ ം ഭാരത പാണ്ഡവാൻ
സമസ്താസ് തു ക്ഷേണൈനതാൻ േനഷ്യന്തി യമസാദനം
44 സമ ാ പാർഥിവീ േസനാ പാർഥം ഏകം ധനഞ്ജയം
കസ്മാദ് അശക്താ നിർേജതും ഇതി േഹതുർ ന വിദ്യേത
45 ശര ാൈതസ് തു ഭീേഷ്മണ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
േ ാണ ൗണികൃൈപശ് ൈചവ ഗന്താ പാർേഥാ യമക്ഷയം
46 പിതാമേഹാ ഹി ഗാംേഗയഃ ശന്തേനാർ അധി ഭാരത

ഹ്മർഷിസദൃേശാ ജേജ്ഞ േദൈവർ അപി ദുരുത്സഹഃ
പി ാ ഹ്യ് ഉക്തഃ സേന്നന നാകാമസ് ത്വം മരിഷ്യസി
47 ഹ്മർേഷശ് ച ഭരദ്വാജാദ് േ ാണ്യാം േ ാേണാ വ്യജായത
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േ ാണാജ് ജേജ്ഞ മഹാരാജ ൗണിശ് ച പരമാ വിത്
48 കൃപശ് ചാചായ മുേഖ്യാ ഽയം മഹർേഷർ ഗൗതമാദ് അപി
ശരസ്തംേബാദ്ഭവഃ ീമാൻ അവധ്യ ഇതി േമ മതിഃ
49 അേയാനിജം യം ഹ്യ് ഏതത് പിതാ മാതാ ച മാതുലഃ
അശ്വത്ഥാേമ്നാ മഹാരാജ സ ച ശൂരഃ സ്ഥിേതാ മമ
50 സർവ ഏേത മഹാരാജ േദവകൽപാ മഹാരഥാഃ
ശ സ്യാപി വ്യഥാം കുര ഃ സംയുേഗ ഭരതർഷഭ
51 ഭീഷ്മേ ാണകൃപാണാം ച തുല്യഃ കർേണാ മേതാ മമ
അനുജ്ഞാതശ് ച രാേമണ മത്സേമാ ഽസീതി ഭാരത
52 കുണ്ഡേല രുചിേര ചാസ്താം കർണസ്യ സഹേജ ശുേഭ
േത ശച്യ് അർേഥ മേഹേ ണ യാചിതഃ സ പരന്തപഃ
അേമാഘയാ മഹാരാജ ശക്ത്യാ പരമഭീമയാ
53 തസ്യ ശേക്ത്യാപഗൂഢസ്യ കസ്മാജ് ജീേവദ് ധനഞ്ജയഃ
വിജേയാ േമ വം രാജൻ ഫലം പാണാവ് ഇവാഹിതം
അഭിവ്യക്തഃ പേരഷാം ച കൃേത്സ്നാ ഭുവി പരാജയഃ
54 അഹ്നാ ഹ്യ് ഏേകന ഭീേഷ്മാ ഽയം അയുതം ഹന്തി ഭാരത
തത് സമാശ് ച മേഹഷ്വാസാ േ ാണ ൗണികൃപാ അപി
55 സംശപ്താനി ച വൃന്ദാനി ക്ഷ ിയാണാം പരന്തപ
അർജുനം വയം അസ്മാൻ വാ ധനഞ്ജയ ഇതി സ്മ ഹ
56 താംശ് ചാലം ഇതി മന്യേന്ത സവ്യസാചി വേധ വിേഭാ
പാർഥിവാഃ സ ഭവാൻ രാജന്ന് അകസ്മാദ് വ്യഥേത കഥം
57 ഭീമേസേന ച നിഹേത േകാ ഽേന്യാ യുേധ്യത ഭാരത
പേരഷാം തൻ മമാചക്ഷ്വ യദി േവത്ഥ പരന്തപ
58 പഞ്ച േത ാതരഃ സർേവ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽഥ സാത്യകിഃ
പേരഷാം സപ്ത േയ രാജൻ േയാധാഃ പരമകം ബലം
59 അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ േയ ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദയഃ

ൗണിർ ൈവകർതനഃ കർണഃ േസാമദേത്താ ഽഥ ബാ ികഃ
60 ാഗ്േജ്യാതിഷാധിപഃ ശല്യ ആവേന്ത്യാ ഽഥ ജയ ഥഃ
ദുഃശാസേനാ ദുർമുഖശ് ച ദുഃസഹശ് ച വിശാം പേത
61 തായുശ് ചി േസനശ് ച പുരുമിേ ാ വിവിംശതിഃ
ശേലാ ഭൂരി വാശ് േചാഭൗ വികർണശ് ച തവാത്മജഃ
62 അക്ഷൗഹിേണ്യാ ഹി േമ രാജൻ ദൈശകാ ച സമാഹൃതാഃ
ന നാഃ പേരഷാം സൈപ്തവ കസ്മാൻ േമ സ്യാത് പരാജയഃ
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63 ബലം ിഗുണേതാ ഹീനം േയാധ്യം ാഹ ബൃഹ തിഃ
പേരഭ്യസ് ിഗുണാ േചയം മമ രാജന്ന് അനീകിനീ
64 ഗുണഹീനം പേരഷാം ച ബഹു പശ്യാമി ഭാരത
ഗുേണാദയം ബഹുഗുണം ആത്മനശ് ച വിശാം പേത
65 ഏതത് സർവം സമാജ്ഞായ ബലാ ്യം മമ ഭാരത
ന നതാം പാണ്ഡവാനാം ച ന േമാഹം ഗ ം അർഹസി
66 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജയം ഭൂയഃ പര്യപൃച്ഛത ഭാരത
വിധി ഃ ാപ്തകാലാനി ജ്ഞാത്വാ പരപുരഞ്ജയഃ
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അധ്യായം 55

1 [ദുർ]
അക്ഷൗഹിണീഃ സപ്ത ലബ്ധ്വാ രാജഭിഃ സഹ സഞ്ജയ
കിം സ്വിദ് ഇച്ഛതി കൗേന്തേയാ യുദ്ധേ ർ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 അതീവ മുദിേതാ രാജൻ യുദ്ധേ ർ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാർജുനൗ േചാഭൗ യമാവ് അപി ന ബിഭ്യതഃ
3 രഥം തു ദിവ്യം കൗേന്തയഃ സർവാ വി ാജയൻ ദിശഃ
മ ം ജിജ്ഞാസമാനഃ സൻ ബീഭ ഃ സമേയാജയത്
4 തം അപശ്യാമ സംനദ്ധം േമഘം വിദ ത് ഭം യഥാ
സ മ ാൻ സമഭിധ്യായ ഹൃഷ്യമാേണാ ഽഭ്യഭാഷത
5 പൂർവരൂപം ഇദം പശ്യ വയം േജഷ്യാമ സഞ്ജയ
ബീഭ ർ മാം യേഥാവാച തഥാൈവമ്യ് അഹം അപ്യ് ഉത
6 [ദുർ]

ശംസസ്യ് അഭിനന്ദംസ് താൻ പാർഥാൻ അക്ഷപരാജിതാൻ
അർജുനസ്യ രേഥ ഹി കഥം അശ്വാഃ കഥം ധ്വജഃ
7 ഭൗവനഃ സഹ ശേ ണ ബഹു ചി ം വിശാം പേത
രൂപാണി കൽപയാം ആസ ത്വഷ്ടാ ധാ ാ സഹാഭിേഭാ
8 ധ്വേജ ഹി തസ്മിൻ രൂപാണി ച സ് േത േദവ മായയാ
മഹാധനാനി ദിവ്യാനി മഹാന്തി ച ലഘൂനി ച
9 സർവാ ദിേശാ േയാജനമാ ം അന്തരം; സ തിര്യഗ് ഊർധ്വം ച രുേരാധ
ൈവ ധ്വജഃ
ന സംസേജ്ജത് തരുഭിഃ സംവൃേതാ ഽപി; തഥാ ഹി മായാവിഹിതാ ഭൗവേനന
10 യഥാകാേശ ശ ധനുഃ കാശേത; ന ൈചകവർണം ന ച വിദ്മ കിം നു തത്
തഥാ ധ്വേജാ വിഹിേതാ ഭൗവേനന; ബഹ്വ് ആകാരം ദൃശ്യേത രൂപം അസ്യ
11 യഥാഗ്നിധൂേമാ ദിവം ഏതി രുദ്ധ്വാ; വർണാൻ ബി ത് ൈതജസം തച്
ഛരീരം
തഥാ ധ്വേജാ വിഹിേതാ ഭൗവേനന; ന േചദ് ഭാേരാ ഭവിതാ േനാത േരാധഃ
12 േശ്വതാസ് തസ്മിൻ വാതേവഗാഃ സദശ്വാ; ദിവ്യാ യുക്താശ് ചി രേഥന
ദത്താഃ
ശതം യത് തത് പൂര്യേത നിത്യകാലം; ഹതം ഹതം ദത്തവരം പുരസ്താത്
13 തഥാ രാേജ്ഞാ ദന്തവർണാ ബൃഹേന്താ; രേഥ യുക്താ ഭാന്തി തദ് വീര്യതുല്യാഃ
ഋശ്യ ഖ്യാ ഭീമേസനസ്യ വാഹാ; രേണ വാേയാസ് തുല്യേവഗാ ബഭൂവുഃ
14 കൽമാഷാംഗാസ് തിത്തിരി ചി പൃഷ്ഠാ; ാ ാ ദത്താഃ ീയതാ ഫൽഗു 
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േനന
ാതുർ വീരസ്യ ൈസ്വസ് തുരംൈഗർ വിശിഷ്ടാ; മുദാ യുക്താഃ സഹേദവം

വഹന്തി
15 മാ ീപു ം നകുലം ത്വ് ആജമീഢം; മേഹ ദത്താ ഹരേയാ വാജിമുഖ്യാഃ
സമാ വാേയാർ ബലവന്തസ് തരസ്വിേനാ; വഹന്തി വീരം വൃ ശ ം യേഥ ം
16 തുല്യാശ് ൈചഭിർ വയസാ വി േമണ; ജേവന ൈചവാ തിരൂപാഃ സദശ്വാഃ
സൗഭ ാദീൻ ൗപേദയാൻ കുമാരാൻ; വഹന്ത്യ് അശ്വാ േദവദത്താ ബൃഹന്തഃ
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അധ്യായം 56

1 [ധൃ]
കാംസ് ത സഞ്ജയാപശ്യഃ ത്യർേഥന സമാഗതാൻ
േയ േയാത്സ്യേന്ത പാണ്ഡവാർേഥ പു സ്യ മമ വാഹിനീം
2 മുഖ്യം അന്ധകവൃഷ്ണീനാം അപശ്യം കൃഷ്ണം ആഗതം
േചകിതാനം ച തൈ വ യുയുധാനം ച സത്യകിം
3 പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീഭ്യാം തൗ പാണ്ഡവാൻ അഭിസം ിതൗ
മഹാരഥൗ സമാഖ്യാതാവ് ഉഭൗ പുരുഷമാനിനൗ
4 അക്ഷൗഹിണ്യാഥ പാഞ്ചാേല്യാ ദശഭിസ് തനൈയർ വൃതഃ
സത്യജിത് മുൈഖർ വീൈരർ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗൈമഃ
5 പേദാ വർധയൻ മാനം ശിഖണ്ഡിപരിപാലിതഃ
ഉപായാത് സർവൈസന്യാനാം തിച്ഛാദ്യ തദാ വപുഃ
6 വിരാടഃ സഹ പു ാഭ്യാം ശംേഖൈനവ് ഉത്തേരണ ച
സൂര്യദത്താദിഭിർ വീൈരർ മദിരാശ്വപുേരാഗൈമഃ
7 സഹിതഃ പൃഥിവീപാേലാ ാതൃഭിസ് തനൈയസ് തഥാ
അക്ഷൗഹിൈണ്യവ ൈസന്യസ്യ വൃതഃ പാർഥം സമാ ിതഃ
8 ജാരാസന്ധിർ മാഗധശ് ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച േചദിരാട്
പൃഥക്പൃഥഗ് അനു ാപ്തൗ പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീ വൃതൗ
9 േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച സർേവ േലാഹിതക ധ്വജാഃ
അക്ഷൗഹിണീപരിവൃതാഃ പാണ്ഡവാൻ അഭിസം ിതാഃ
10 ഏതാൻ ഏതാവതസ് ത യാൻ അപശ്യം സമാഗതാൻ
േയ പാണ്ഡവാർേഥ േയാത്സ്യന്തി ധാർതരാ സ്യ വാഹിനീം
11 േയാ േവദ മാനുഷം വ ഹം ൈദവം ആന്ധർവം ആസുരം
സ തസ്യ േസനാ മുേഖ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാമനാഃ
12 ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ രാജൻ ഭാഗഃ കൢപ്തഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
തം വിരാേടാ ഽനു സംയാതാ സഹ മൈത്സ്യഃ ഹാരിഭിഃ
13 േജ്യഷ്ടഃസ്യ പാ പു സ്യ ഭാേഗാ മ ാധിേപാ ബലീ
തൗ തു ത ാ വൻ േക ചിദ് വിഷമൗ േനാ മതാവ് ഇതി
14 ദുേര്യാധനഃ സഹ സുതഃ സാർധം ാതൃശേതന ച

ാച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച ഭീമേസനസ്യ ഭാഗതഃ
15 അർജുനസ്യ തു ഭാേഗന കർേണാ ൈവകർതേനാ മതഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
16 അശക്യാശ് ൈചവ േയ േക ചിത് പൃഥിവ്യാം ശൂരമാനിനഃ
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സർവാംസ് താൻ അർജുനഃ പാർഥഃ കൽപയാം ആസ ഭാഗതഃ
17 മേഹഷ്വാസാ രാജപു ാ ാതരഃ പഞ്ച േകകയാഃ
േകകയാൻ ഏവ ഭാേഗന കൃത്വാ േയാത്സ്യന്തി സംയുേഗ
18 േതഷാം ഏവ കൃേതാ ഭാേഗാ മാലവാഃ ശാല്വ േകകയാഃ

ിഗർതാനാം ച ദ്വൗ മുഖ്യൗ യൗ തൗ സംശപ്തകാവ് ഇതി
19 ദുേര്യാധന സുതാഃ സർേവ തഥാ ദുഃശാസനസ്യ ച
സൗഭേ ണ കൃേതാ ഭാേഗാ രാജാ ൈചവ ബൃഹദ്ബലഃ
20 പേദയാ മേഹഷ്വാസാഃ സുവർണവികൃതധ്വജാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാ േ ാണം അഭിയാസ്യന്തി ഭാരത
21 േചകിതാനഃ േസാമദത്തം ൈദ്വരേഥ േയാ ം ഇച്ഛതി
േഭാജം തു കൃതവർമാണം യുയുധാേനാ യുയുത്സതി
22 സഹേദവസ് തു മാേ യഃ ശൂരഃ സ്രങ്കന്ദേനാ യുധി
സ്വം അംശം കൽപയാം ആസ ശ്യാലം േത സുബലാത്മജം
23 ഉലൂകം ചാപി ൈകതവ്യം േയ ച സാരസ്വതാ ഗണാഃ
നകുലഃ കൽപയാം ആസ ഭാഗം മാ വതീസുതഃ
24 േയ ചാേന്യ പാർഥിവാ രാജൻ ത ദ്യാസ്യന്തി സംയുേഗ
സമാഹ്വാേനന താംശ് ചാപി പാ പു ാ അകൽപയൻ
25 ഏവം ഏഷാം അനീകാനി വിഭക്താനി ഭാഗശഃ
യത് േത കാര്യം സപു സ്യ ിയതാം തദ് അകാലികം
26 ന സന്തി സർേവ പു ാ േമ മൂഢാ ദുർദ ത േദവിനഃ
േയഷാം യുദ്ധം ബലവതാ ഭീേമന രണമൂർധനി
27 രാജാനഃ പാർഥിവാഃ സർേവ േ ാക്ഷിതാഃ കാലധർമണാ
ഗാണ്ഡീവാഗ്നിം േവക്ഷ്യന്തി പതംഗാ ഇവ പാവകം
28 വിദുർതാം വാഹിനീം മേന്യ കൃതൈവൈരർ മഹാത്മഭിഃ
താം രേണ േക ഽനുയാസ്യന്തി ഭഗ്നാം പാണ്ഡൈവർ യുധി
29 സർേവ ഹ്യ് അതിരഥാഃ ശൂരാഃ കീർതിമന്തഃ താപിനഃ
സൂര്യപാവകേയാസ് തുല്യാസ് േതജസാ സമിതിഞ്ജയാഃ
30 േയഷാം യുധിഷ്ഠിേരാ േനതാ ഗുപ്താ ച മധുസൂദനഃ
േയാധൗ ച പാണ്ഡവൗ വീരൗ സവ്യസാചി വൃേകാദരൗ
31 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
സാത്യകിർ പദശ് ൈചവ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ചാത്മജഃ
32 ഉത്തമൗജാശ് ച പാഞ്ചാേല്യാ യുധാമന ശ് ച ദുർജയഃ
ശിഖണ്ഡീ ക്ഷ േദവശ് ച തഥാ ൈവരാടിർ ഉത്തരഃ
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33 കാശയശ് േചദയശ് ൈചവ മത്സ്യാഃ സർേവ ച സൃഞ്ജയാഃ
വിരാട പുേ ാ ബ ശ് ച പാഞ്ചാലാശ് ച ഭ കാഃ
34 േയഷാം ഇേ ാ ഽപ്യ് അകാമാനാം ന ഹേരത് പൃഥിവീം ഇമാം
വീരാണാം രണദീരാണാം േയ ഭിന്ദ ഃ പർവതാൻ അപി
35 താൻ സർവാൻ ഗുണസമ്പന്നാൻ അമനുഷ്യ താപിനഃ
േ ാശേതാ മമ ദു േ ാ േയാ ം ഇച്ഛതി സഞ്ജയ
36 [ദുർ]
ഉഭൗ സ്വ ഏകജാതീയൗ തേഥാഭൗ ഭൂമിേഗാചരൗ
അഥ കസ്മാത് പാണ്ഡവാനാം ഏകേതാ മന്യേസ ജയം
37 പിതാമഹം ച േ ാണം ച കൃപം കർണം ച ദുർജയം
ജയ ഥം േസാമദത്തം അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
38 സുേചതേസാ മേഹഷ്വാസാൻ ഇേ ാ ഽപി സഹിേതാ ഽമൈരഃ
അശക്തഃ സമേര േജതും കിം പുനർ താത പാണ്ഡവാഃ
39 സർവാ ച പൃഥിവീ സൃഷ്ടാ മദർേഥ താത പാണ്ഡവാൻ
ആര്യാൻ ധൃതിമതഃ ശൂരാൻ അഗ്നികൽപാൻ ബാധിതും
40 ന മാമകാൻ പാണ്ഡവാസ് േത സമർഥാഃ തിവീക്ഷിതും
പരാ ാേന്താ ഹ്യ് അഹം പാ ൻ സപു ാൻ േയാ ം ആഹേവ
41 മത് ിയം പാർഥിവാഃ സർേവ േയ ചികീർഷന്തി ഭാരത
േത താൻ ആവാരയിഷ്യന്തി ഐേണയാൻ ഇവ ത നാ
42 മഹതാ രഥവംേശന ശരജാൈലശ് ച മാമൈകഃ
അഭി താ ഭവിഷ്യന്തി പാഞ്ചാലാഃ പാനൈവഃ സഹ
43 ഉന്മത്ത ഇവ േമ പുേ ാ വിലപത്യ് ഏഷ സഞ്ജയ
ന ഹി ശേക്താ യുധാ േജതും ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
44 ജാനാതി ഹി സദാ ഭീഷ്മഃ പാണ്ഡവാനാം യശസ്വിനാം
ബലവത്താം സപു ാണാം ധർമജ്ഞാനാം മഹാത്മനാം
45 യേതാ നാേരാചയം അഹം വി ഹം ൈതർ മഹാത്മഭിഃ
കിം തു സഞ്ജയ േമ ഹി പുനസ് േതഷാം വിേചഷ്ടിതം
46 കസ് താംസ് തരസ്വിേനാ ഭൂയഃ സന്ദീപയതി പാണ്ഡവാൻ
അർചിഷ്മേതാ മൈഹഷ്വാസാൻ ഹവിഷാ പാവകാൻ ഇവ
47 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ സൈദൈവതാൻ സന്ദീപയതി ഭാരത
യുധ്യധ്വം ഇതി മാ ൈഭഷ്ട യുദ്ധാദ് ഭരതസത്തമാഃ
48 േയ േക ചിത് പാർഥിവാസ് ത ധാർതരാേ ണ സംവൃതാഃ
യുേദ്ധ സമാഗമിഷ്യന്തി തുമുേല കവച േദ
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49 താൻ സർവാൻ ആഹേവ ദ്ധാൻ സാനുബന്ധാൻ സമാഗതാൻ
അഹം ഏകഃ സമാദാേസ്യ തിമിർ മത്സ്യാൻ ഇവൗദകാൻ
50 ഭീഷ്മം േ ാണം കൃപം കർണം ൗണിം ശല്യം സുേയാധനം
ഏതാംശ് ചാപി നിേരാത്സ്യാമി േവേലവ മകരാലയം
51 തഥാ വാണം ധർമാത്മാ ാഹ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തവ ൈധര്യം ച വീര്യം ച പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
സർേവ സമധിരൂഢാഃ സ്മ സം ാമാൻ നഃ സമുദ്ധര
52 ജാനാമി ത്വാം മഹാബാേഹാ ക്ഷ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതം
സമർഥം ഏകം പര്യാപ്തം കൗരവാണാം യുയുത്സതാം
ഭവതാ യദ് വിധാതവ്യം തൻ നഃ േ യഃ പരന്തപ
53 സം ാമാദ് അപയാതാനാം ഭഗ്നാനാം ശരൈണഷിണാം
പൗരുഷം ദർശയഞ് ശൂേരാ യസ് തിേഷ്ഠദ് അ തഃ പുമാൻ

ീണീയാത് തം സഹേ ണ നീതിമൻ നാമ തത് പദം
54 സ ത്വം ശൂരശ് ച വീരശ് ച വി ാന്തശ് ച നരർഷഭ
ഭയാർതാനാം പരി ാതാ സംയുേഗഷു ന സംശയഃ
55 ഏവം വതി കൗേന്തേയ ധർമാത്മനി യുധിഷ്ഠിേര
ധൃഷ്ടദ മ്ന ഉവാേചദം മാം വേചാ ഗതസാധ്വസഃ
56 സർവാഞ് ജനപദാൻ സൂത േയാധാ ദുേര്യാധനസ്യ േയ
സ ബാ ീകാൻ കുരൂൻ യാഃ ാതിേപയാഞ് ശരദ്വതഃ
57 സൂതപു ം തഥാ േ ാണം സഹ പു ം ജയ ഥം
ദുഃശാസനം വികർണം ച തഥാ ദുേര്യാധനം നൃപം
58 ഭീഷ്മം ൈചവ ഹി ഗത്വാ ത്വം ആശു; യുധിഷ്ഠിരം സാധുൈനവാഭ േപത
മാ േവാ വധീദ് അർജുേനാ േദവ ഗുപ്തഃ; ക്ഷി ം യാചധ്വം പാണ്ഡവം േലാകവീരം
59 ൈനതാദൃേശാ ഹി േയാേധാ ഽസ്തി പൃഥിവ്യാം ഇഹ കശ് ചന
യഥാവിധഃ സവ്യസാചീ പാണ്ഡവഃ ശ വിത്തമഃ
60 േദൈവർ ഹി സംഭൃേതാ ദിേവ്യാ രേഥാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ന സ േജേയാ മനുേഷ്യണ മാ സ്മ കൃധ്വം മേനാ യുധി
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അധ്യായം 57

1 [ധൃ]
ക്ഷ േതജാ ഹ്മ ചാരീ കൗമാരാദ് അപി പാണ്ഡവഃ
േതന സംയുഗം ഏഷ്യന്തി മന്ദാ വിലപേതാ മമ
2 ദുേര്യാധന നിവർതസ്വ യുദ്ധാദ് ഭരതസത്തമ
ന ഹി യുദ്ധം ശംസന്തി സർവാവസ്ഥം അരിന്ദമ
3 അലം അർധം പൃഥിവ്യാസ് േത സഹാമാത്യസ്യ ജീവിതും

യച്ഛ പാ പു ാണാം യേഥാചിതം അരിന്ദമ
4 ഏതദ് ധി കുരവഃ സർേവ മന്യേന്ത ധർമസംഹിതം
യത് ത്വം ശാന്തിം ഇേച്ഛഥാഃ പാ പുൈ ർ മഹാത്മഭിഃ
5 അംേഗമാം സമേവക്ഷസ്വ പു സ്വാം ഏവ വാഹിനീം
ജാത ഏവ തവ ാവസ് ത്വം തു േമാഹാൻ ന ബുധ്യേസ
6 ന ഹ്യ് അഹം യുദ്ധം ഇച്ഛാമി ൈനതദ് ഇച്ഛതി ബാ ികഃ
ന ച ഭീേഷ്മാ ന ച േ ാേണാ നാശ്വത്ഥാമാ ന സഞ്ജയഃ
7 ന േസാമദേത്താ ന ശേല്യാ ന കൃേപാ യുദ്ധം ഇച്ഛതി
സത്യ തഃ പുരുമിേ ാ ജേയാ ഭൂരി വാസ് തഥാ
8 േയഷു സ തിതിേഷ്ഠയുഃ കുരവഃ പീഡിതാഃ പൈരഃ
േത യുദ്ധം നാഭിനന്ദന്തി ത തുഭ്യം താത േരാചതാം
9 ന ത്വം കേരാഷി കാേമന കർണഃ കാരയിതാ തവ
ദുഃശാസനശ് ച പാപാത്മാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
10 നാഹം ഭവതി ന േ ാേണ നാശ്വത്ഥാമ്നി ന സഞ്ജേയ
ന വികർേണ ന കാംേബാേജ ന കൃേപ ന ച ബാ ിേക
11 സത്യ േത പുരുമിേ ഭൂരി വസി വാ പുനഃ
അേന്യഷു വാ താവേകഷു ഭാരം കൃത്വാ സമാഹ്വേയ
12 അഹം ച താത കർണശ് ച രണയജ്ഞം വിതത്യ ൈവ
യുധിഷ്ഠിരം പശും കൃത്വാ ദീക്ഷിതൗ ഭരതർഷഭ
13 രേഥാ േവദീ വഃ ഖഡ്േഗാ ഗദാ ക് കവചം സദഃ
ചാതുർേഹാ ം ച ധുേര്യാ േമ ശരാ ദർഭാ ഹവിർ യശഃ
14 ആത്മയേജ്ഞന നൃപേത ഇഷ്ട്വാ ൈവവസ്വതം രേണ
വിജിത്യ സ്വയം ഏഷ്യാേവാ ഹതാമി ൗ ിയാ വൃതൗ
15 അഹം ച താത കർണശ് ച ാതാ ദുഃശാസനശ് ച േമ
ഏേത വയം ഹനിഷ്യാമഃ പാണ്ഡവാൻ സമേര യഃ
16 അഹം ഹി പാണ്ഡവാൻ ഹത്വാ ശാസ്താ പൃഥിവീം ഇമാം
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മാം വാ ഹത്വാ പാ പു ാ േഭാക്താരഃ പൃഥിവീം ഇമാം
17 ത്യക്തം േമ ജീവിതം രാജൻ ധനം രാജ്യം ച പാർഥിവ
ന ജാതു പാണ്ഡൈവഃ സാർധം വേസയം അഹം അച ത
18 യാവദ് ധി സൂച്യാസ് തീക്ഷ്ണായാ വിേധ്യദ് അേ ണ മാരിഷ
താവദ് അപ്യ് അപരിത്യാജ്യം ഭൂേമർ നഃ പാണ്ഡവാൻ തി
19 സർവാൻ വസ് താത േശാചാമി ത്യേക്താ ദുേര്യാധേനാ മയാ
േയ മന്ദം അനുയാസ്യധ്വം യാന്തം ൈവവസ്വതക്ഷയം
20 രുരൂണാം ഇവ യൂേഥഷു വ്യാ ാഃ ഹരതാം വരാഃ
വരാൻ വരാൻ ഹനിഷ്യന്തി സേമതാ യുധി പാണ്ഡവാഃ
21 തീപം ഇവ േമ ഭാതി യുയുധാേനന ഭാരതീ
വ്യതാ സീമന്തിനീ സ്താ മൃഷ്ടാ ദീർഘവാഹുനാ
22 സ ർണം പൂരയൻ ഭൂേയാ ബലം പാർഥസ്യ മാധവഃ
ൈശേനയഃ സമേര സ്ഥാതാ ബീജവത് വപഞ് ശരാൻ
23 േസനാമുേഖ യുദ്ധാനാം ഭീമേസേനാ ഭവിഷ്യതി
തം സർേവ സം യിഷ്യന്തി ാകാരം അകുേതാഭയം
24 യദാ ഷ്ക്യസി ഭീേമന കുഞ്ജരാൻ വിനിപാതിതാൻ
വിശീർണദന്താൻ ഗിര്യാഭാൻ ഭിന്നകുംഭാൻ സ േശാണിതാൻ
25 താൻ അഭിേ ക്ഷ്യ സം ാേമ വിശീർണാൻ ഇവ പർവതാൻ
ഭീേതാ ഭീമസ്യ സം ർശാത് സ്മർതാസി വചനസ്യ േമ
26 നിർദഗ്ധം ഭീമേസേനന ൈസന്യം ഹതരഥദ്വിപം
ഗതിം അേഗ്നർ ഇവ േ ക്ഷ്യ സ്മർതാസി വചനസ്യ േമ
27 മഹദ് േവാ ഭയം ആഗാമി ന േചച് ഛാമ്യഥ പാണ്ഡൈവഃ
ഗദയാ ഭീമേസേനന ഹതാഃ ശമം ഉൈപഷ്യഥ
28 മഹാവനം ഇവ ഛിന്നം യദാ ക്ഷ്യസി പാതിതം
ബലം കുരൂണാം സം ാേമ തദാ സ്മർതാസി േമ വചഃ
29 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ രാജാ തു സ സർവാൻ പൃഥിവീപതീൻ
അനുഭാഷ്യ മഹാരാജ പുനഃ പ ച്ഛ സഞ്ജയം
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അധ്യായം 58

1 [ധൃ]
യദ് അ താം മഹാത്മാനൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
തൻ േമ ഹി മഹാ ാജ്ഞ ശു േഷ വചനം തവ
2 ശൃണു രാജൻ യഥാദൃഷ്ടൗ മയാ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയൗ
ഊചതുശ് ചാപി യദ് വീരൗ തത് േത വക്ഷ്യാമി ഭാരത
3 പാദാംഗുലീർ അഭിേ ക്ഷൻ യേതാ ഽഹം കൃതാഞ്ജലിഃ
ശുദ്ധാന്തം ാവിശം രാജന്ന് ആഖ്യാതും നരേദവേയാഃ
4 ൈനവാഭിമന ർ ന യമൗ തം േദശം അഭിയാന്തി ൈവ
യ കൃഷ്ണൗ ച കൃഷ്ണാ ച സത്യഭാമാ ച ഭാമിനീ
5 ഉഭൗ മധ്വാസവക്ഷീബാവ് ഉഭൗ ചന്ദനരൂഷിതൗ

ഗ്വിണൗ വരവ ൗ തൗ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതൗ
6 ൈനകരത്നവിചി ം തു കാഞ്ചനം മഹദ് ആസനം
വിവിധാസ്തരണാസ്തീർണം യ ാസാതാം അരിന്ദമൗ
7 അർജുേനാത്സംഗമൗ പാദൗ േകശവേസ്യാപലക്ഷേയ
അർജുനസ്യ ച കൃഷ്ണായാം സത്യായാം ച മഹാത്മനഃ
8 കാഞ്ചനം പാദപീഠം തു പാർേഥാ േമ ാദിശത് തദാ
തദ് അഹം പാണിനാ ഷ്ട്വാ തേതാ ഭൂമാവ് ഉപാവിശം
9 ഊർധ്വേരഖ തലൗ പാദൗ പാർഥസ്യ ശുബ ലക്ഷണൗ
പാദപീഠാദ് അഹപൃതൗ ത ാപശ്യം അഹം ശുഭൗ
10 ശ്യാമൗ ബൃഹന്തൗ തരുണൗ ശാല ന്ധാവ് ഇേവാദ്ഗതൗ
ഏകാസന ഗതൗ ദൃഷ്ട്വാ ഭയം മാം മഹദ് ആവിശത്
11 ഇ വി സമാേവതൗ മന്ദാത്മാ നാവബുധ്യേത
സം യാദ് േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം കർണസ്യ ച വികത്ഥനാത്
12 നിേദശസ്ഥാവ് ഇമൗ യസ്യ മാനസസ് തസ്യ േസത്സ്യേത
സങ്കൽേപാ ധർമരാജസ്യ നിശ്ചേയാ േമ തദാഭവത്
13 സത്കൃതശ് ചാന്ന പാനാഭ്യാം ആച്ഛേന്നാ ലബ്ധസത് ിയഃ
അഞ്ജലിം മൂർധ്നി സന്ധായ തൗ സേന്ദശം അേചാദയം
14 ധനുർ ബാേണാചിേതൈനക പാണിനാ ശുഭലക്ഷണം
പാദം ആനമയൻ പാർഥഃ േകശവം സമേചാദയത്
15 ഇ േകതുർ ഇേവാത്ഥായ സർവാഭരണഭൂഷിതഃ
ഇ വീേര്യാപമഃ കൃഷ്ണഃ സംവിേഷ്ടാ മാഭ്യഭാഷത
16 വാചം സ വദതാം േ േഷ്ഠാ ാദിനീം വചനക്ഷമാം
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ാസനീം ധാർതരാ ാണാം മൃദുപൂർവാം സുദാരുണാം
17 വാചം താം വചനാർഹസ്യ ശിക്ഷാക്ഷര സമന്വിതാം
അ ൗഷം അഹം ഇഷ്ടാർഥാം പശ്ചാദ് ധൃദയ േശാഷിണീം
18 [വാസു]
സഞ്ജേയദം വേചാ യാ ധൃതരാ ം മനീഷിണം
ശൃണ്വതഃ കുരുമുഖ്യസ്യ േ ാണസ്യാപി ച ശൃണ്വതഃ
19 യജധ്വം വിപുൈലർ യൈജ്ഞർ വിേ േഭ്യാ ദത്തദക്ഷിണാഃ
പുൈ ർ ദാൈരശ് ച േമാദധ്വം മഹദ് േവാ ഭയം ആഗതം
20 അർഥാംസ് ത്യജത പാേ ഭ്യഃ സുതാൻ ാ ത കാമജാൻ

ിയം ിേയഭ്യശ് ചരത രാജാ ഹി ത്വരേത ജേയ
21 ഋണം ഏതത് വൃദ്ധം േമ ഹൃദയാൻ നാപസർപതി
യദ് േഗാവിേന്ദതി ചുേ ാശ കൃഷ്ണാ മാം ദൂരവാസിനം
22 േതേജാമയം ദുരാധർഷം ഗാണ്ഡീവം യസ്യ കാർമുകം
മദ്ദ്വിതീേയന േതേനഹ ൈവരം വഃ സവ്യസാചിനാ
23 മദ്ദ്വിതീയം പുനഃ പാർഥം കഃ ാർഥയിതും ഇച്ഛതി
േയാ ന കാലപരീേതാ വാപ്യ് അപി സാക്ഷാത് പുരന്ദരഃ
24 ബാഹുഭ്യാം ഉദ്വേഹദ് ഭൂമിം ദേഹത് ദ്ധ ഇമാഃ ജാഃ
പാതേയത് ിദിവാദ് േദവാൻ േയാ ഽർജുനം സമേര ജേയത്
25 േദവാസുരമനുേഷ്യഷു യക്ഷഗന്ധർവേഭാഗിഷു
ന തം പശ്യാമ്യ് അഹം യുേദ്ധ പാണ്ഡവം േയാ ഽഭ്യയാദ് രേണ
26 യത് തദ് വിരാടനഗേര യേത മഹദ് അദ്ഭുതം
ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
27 ഏേകന പാ പുേ ണ വിരാടനഗേര യദാ
ഭഗ്നാഃ പലായന്ത ദിശഃ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
28 ബലം വീര്യം ച േതജശ് ച ശീ താ ലഘുഹസ്തതാ
അവിഷാദശ് ച ൈധര്യം ച പാർഥാൻ നാന്യഥ വിദ്യേത
29 ഇത്യ് അ വീദ് ധൃഷീേകശഃ പാർഥം ഉദ്ധർഷയൻ ഗിരാ
ഗർജൻ സമയവർഷീവ ഗഗേന പാകശാസനഃ
30 േകശവസ്യ വചഃ ത്വാ കിരീടീ േശ്വതവാഹനഃ
അർജുനസ് തൻ മഹദ് വാക്യം അ വീൽ േലാമഹർഷണം
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അധ്യായം 59

1 [വ്]
സഞ്ജയസ്യ വചഃ ത്വാ ജ്ഞാ ച ർ നേരശ്വരഃ
തതഃ സംഖ്യാതും ആേരേഭ തദ് വേചാ ഗുണേദാഷതഃ
2 സംഖ്യായ ച സൗേക്ഷ്മ്യണ ഗുണേദാഷാൻ വിചക്ഷണഃ
യഥാവൻ മതിതേത്ത്വന ജയ കാമഃ സുതാൻ തി
3 ബലാബേല വിനിശ്ചിത്യ യാഥാതേഥ്യന ബുദ്ധിമാൻ
ശക്തിം സംഖ്യാതും ആേരേഭ തദാ ൈവ മനുജാധിപഃ
4 േദവ മാനുഷേയാഃ ശക്ത്യാ േതജസാ ൈചവ പാണ്ഡവാൻ
കുരൂഞ് ശക്ത്യാൽപതരയാ ദുേര്യാധനം അഥാ വീത്
5 ദുേര്യാധേനയം ചിന്താ േമ ശശ്വൻ നാപ്യ് ഉപശാമ്യതി
സത്യം ഹ്യ് ഏതദ് അഹം മേന്യ ത്യക്ഷം നാനുമാനതഃ
6 ആത്മേജഷു പരം േസ്നഹം സർവഭൂതാനി കുർവേത

ിയാണി ൈചഷാം കുർവന്തി യഥാശക്തി ഹിതാനി ച
7 ഏവം ഏേവാപകർതൄണാം ായേശാ ലക്ഷയാമേഹ
ഇച്ഛന്തി ബഹുലം സന്തഃ തികർതും മഹത് ിയം
8 അഗ്നിഃ സാചിവ്യ കർതാ സ്യാത് ഖാണ്ഡേവ തത് കൃതം സ്മരൻ
അർജുനസ്യാതിഭീേമ ഽസ്മിൻ കുരു പാ സമാഗേമ
9 ജാതഗൃധ്യാഭിപന്നാശ് ച പാണ്ഡവാനാം അേനകശഃ
ധർമാദേയാ ഭവിഷ്യന്തി സമാഹൂതാ ദിവൗകസഃ
10 ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദീനാം ഭയാദ് അശനിസംമിതം
രിരക്ഷിഷന്തഃ സംരംഭം ഗമിഷ്യന്തീതി േമ മതിഃ
11 േത േദവ സഹിതാഃ പാർഥാ ന ശക്യാഃ തിവീക്ഷിതും
മാനുേഷണ നരവ്യാ ാ വീര്യവേന്താ ഽ പാരഗാഃ
12 ദുരാസദം യസ്യ ദിവ്യം ഗാണ്ഡീവം ധനുർ ഉത്തമം
വാരുണൗ ചാക്ഷയൗ ദിവ്യൗ ശരപൂർണൗ മേഹഷുധീ
13 വാനരശ് ച ധ്വേജാ ദിേവ്യാ നിഃസംേഗാ ധൂമവദ് ഗതിഃ
രഥശ് ച ചതുരന്തായാം യസ്യ നാസ്തി സമസ് ത്വിഷാ
14 മഹാേമഘനിഭശ് ചാപി നിർേഘാഷഃ യേത ജൈനഃ
മഹാശനി സമഃ ശബ്ദഃ ശാ വാണാം ഭയങ്കരഃ
15 യം ചാതിമാനുഷം വീേര്യ കൃേത്സ്നാ േലാേകാ വ്യവസ്യതി
േദവാനാം അപി േജതാരം യം വിദുഃ പാർഥിവാ രേണ
16 ശതാനി പഞ്ച ൈചേവഷൂൻ ഉദ്വപന്ന് ഇവ ദൃശ്യേത
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നിേമഷാന്തരമാേ ണ മുഞ്ചൻ ദൂരം ച പാതയൻ
17 യം ആഹ ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച കൃേപാ ൗണിസ് തൈഥവ ച
മ രാജസ് തഥാ ശേല്യാ മധ്യസ്ഥാ േയ ച മാനവാഃ
18 യുദ്ധായാവസ്ഥിതം പാർഥം പാർഥിൈവർ അതിമാനുൈഷഃ
അശക്യം രഥശാർദൂലം പരാേജതും അരിന്ദമം
19 ക്ഷിപത്യ് ഏേകന േവേഗന പഞ്ചബാണശതാനി യഃ
സദൃശം ബാഹുവീേര്യണ കാർതവീര്യസ്യ പാണ്ഡവം
20 തം അർജുനം മേഹഷ്വാസം മേഹേ ാേപ രക്ഷിതം
നിഘ്നന്തം ഇവ പശ്യാമി വിമർേദ ഽസ്മിൻ മഹാമൃേധ
21 ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയൻ കൃത്സ്നം അേഹാരാ ാണി ഭാരത
അനിേ ാ നിഃസുഖശ് ചാസ്മി കുരൂണാം ശമ ചിന്തയാ
22 ക്ഷേയാദേയാ ഽയം സുമഹാൻ കുരൂണാം ത പസ്ഥിതഃ
അസ്യ േചത് കലഹസ്യാന്തഃ ശമാദ് അേന്യാ ന വിദ്യേത
23 ശേമാ േമ േരാചേത നിത്യം പാർൈഥസ് താത ന വി ഹഃ
കുരുേഭ്യാ ഹി സദാ മേന്യ പാണ്ഡവാഞ് ശക്തിമത്തരാൻ
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അധ്യായം 60

1 [വ്]
പിതുർ ഏതദ് വചഃ ത്വാ ധാർതരാേ ാ ഽത്യമർഷണഃ
ആധായ വിപുലം േ ാധം പുനർ ഏേവദം അ വീത്
2 അശക്യാ േദവ സചിവാഃ പാർഥാഃ സ ർ ഇതി യദ് ഭവാൻ
മന്യേത തദ്ഭയം േവ്യതു ഭവേതാ രാജസത്തമ
3 അകാമ േദ്വഷസംേയാഗാദ് േരാഹാൽ േലാഭാച് ച ഭാരത
ഉേപക്ഷയാ ച ഭാവാനാം േദവാ േദവത്വം ആ വൻ
4 ഇതി ൈദ്വപായേനാ വ്യാേസാ നാരദശ് ച മഹാതപാഃ
ജാമദഗ്ന്യശ് ച രാേമാ നഃ കഥാം അകഥയത് പുരാ
5 ൈനവ മാനുഷവദ് േദവാഃ വർതേന്ത കദാ ചന
കാമാൽ േലാഭാദ് അനുേ ാശാദ് േദ്വഷാച് ച ഭരതർഷഭ
6 യദി ഹ്യ് അഗ്നിശ് ച വായുശ് ച ധർമ ഇേ ാ ഽശ്വിനാവ് അപി
കാമേയാഗാത് വർേതരൻ ന പാർഥാ ദുഃഖം ആ യുഃ
7 തസ്മാൻ ന ഭവതാ ചിന്താ കാൈര്യഷാ സ്യാത് കദാ ചന
ൈദേവഷ്വ് അേപക്ഷകാ ഹ്യ് ഏേത ശശ്വദ് ഭാേവഷു ഭാരത
8 അഥ േചത് കാമസംേയാഗാദ് േദ്വഷാൽ േലാഭാച് ച ലക്ഷ്യേത
േദേവഷു േദവ ാമാണ്യം ൈനവ തദ് വി മിഷ്യതി
9 മയാഭിമ ിതഃ ശശ്വജ് ജാതേവദാഃ ശംസതി
ദിധ ഃ സകലാംൽ േലാകാൻ പരിക്ഷിപ്യ സമന്തതഃ
10 യദ് വാ പരമകം േതേജാ േയന യുക്താ ദിവൗകസഃ
മമാപ്യ് അനുപമം ഭൂേയാ േദേവേഭ്യാ വിദ്ധി ഭാരത
11 ദീര്യമാണാം വസുധാം ഗിരീണാം ശിഖരാണി ച
േലാകസ്യ പശ്യേതാ രാജൻ സ്ഥാപയാമ്യ് അഭിമ ണാത്
12 േചതനാേചതനസ്യാസ്യ ജംഗമ സ്ഥാവരസ്യ ച
വിനാശായ സമുത്പന്നം മഹാേഘാരം മഹാസ്വനം
13 അശ്മവർഷം ച വായും ച ശമയാമീഹ നിത്യശഃ
ജഗതഃ പശ്യേതാ ഽഭീക്ഷ്ണം ഭൂതാനാം അനുകമ്പയാ
14 സ്തംഭിതാസ്വ് അ ഗച്ഛന്തി മയാ രഥപദാതയഃ
േദവാസുരാണാം ഭാവാനാം അഹം ഏകഃ വർതിതാ
15 അക്ഷൗഹിണീഭിർ യാൻ േദശാൻ യാമി കാേര്യണ േകന ചിത്
ത ാേപാ േമ വർതേന്ത യ യ ാഭികാമേയ
16 ഭയാനി വിഷേയ രാജൻ വ്യാലാദീനി ന സന്തി േമ
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മത്തഃ സുപ്താനി ഭൂതാനി ന ഹിംസന്തി ഭയങ്കരാഃ
17 നികാമവർണീ പർജേന്യാ രാജൻ വിഷയവാസിനാം
ധർമിഷ്ഠാശ് ച ജാഃ സർവാ ഈതയശ് ച ന സന്തി േമ
18 അശ്വിനാവ് അഥ വായ്വഗ്നീ മരുദ്ഭിഃ സഹ വൃ ഹാ
ധർമശ് ൈചവ മയാ ദ്വിഷ്ടാൻ േനാത്സഹേന്ത ഽഭിരക്ഷിതും
19 യദി ഹ്യ് ഏേത സമർഥാഃ സ ർ മദ് ദ്വിഷസ് ാതും ഓജസാ
ന സ്മ േയാദശ സമാഃ പാർഥാ ദുഃഖം അവാ യുഃ
20 ൈനവ േദവാ ന ഗന്ധർവാ നാസുരാ ന ച രാക്ഷസാഃ
ശക്താസ് ാതും മയാ ദ്വിഷ്ടം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
21 യദ് അഭിധ്യാമ്യ് അഹം ശശ്വച് ഛുഭം വാ യദി വാശുഭം
ൈനതദ് വിപന്നപൂർവം േമ മിേ ഷ്വ് അരിഷു േചാഭേയാഃ
22 ഭവിഷ്യതീദം ഇതി വാ യദ് വീമി പരന്തപ
നാന്യഥാ ഭൂതപൂർവം തത് സത്യവാഗ് ഇതി മാം വിദുഃ
23 േലാകസാക്ഷികം ഏതൻ േമ മാഹാത്മ്യം ദി വി തം
ആശ്വാസനാർഥം ഭവതഃ േ ാക്തം ന ാഘയാ നൃപ
24 ന ഹ്യ് അഹം ാഘേനാ രാജൻ ഭൂതപൂർവഃ കദാ ചന
അസദ് ആചരിതം ഹ്യ് ഏതദ് യദ് ആത്മാനം ശംസതി
25 പാണ്ഡവാംശ് ൈചവ മത്സ്യാംശ് ച പാഞ്ചാലാൻ േകകൈയഃ സഹ
സാത്യകിം വാസുേദവം ച േ ാതാസി വിജിതാൻ മയാ
26 സരിതഃ സാഗരം ാപ്യ യഥാ നശ്യന്തി സർവശഃ
തൈഥവ േത വിനങ്ക്ഷ്യന്തി മാം ആസാദ്യ സഹാന്വയാഃ
27 പരാ ബുദ്ധിഃ പരം േതേജാ വീര്യം ച പരമം മയി
പരാ വിദ്യാ പേരാ േയാേഗാ മമ േതേഭ്യാ വിശിഷ്യേത
28 പിതാമഹശ് ച േ ാണശ് ച കൃപഃ ശല്യഃ ശലസ് തഥാ
അേ ഷു യത് ജാനന്തി സർവം തൻ മയി വിദ്യേത
29 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജയം ഭൂയഃ പര്യപൃച്ഛത ഭാരത
ജ്ഞാത്വാ യുയു ഃ കാര്യാണി ാപ്തകാലം അരിന്ദമ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 30 29

അധ്യായം 61

1 [വ്]
തഥാ തു പൃച്ഛന്തം അതീവ പാർഥാൻ; ൈവചി വീര്യം തം അചിന്തയിത്വാ
ഉവാച കർേണാ ധൃതരാ പു ം; ഹർഷയൻ സംസദി കൗരവാണാം
2 മിഥ്യാ തിജ്ഞായ മയാ യദ് അ ം; രാമാദ് ധൃതം ഹ്മ പുരം പുരസ്താത്
വിജ്ഞായ േതനാസ്മി തൈദവം ഉക്തസ്; തവാന്ത കാേല ഽ തിഭാസ്യതീതി
3 മഹാപരാേധ ഹ്യ് അപി സംനേതന; മഹർഷിണാഹം ഗുരുണാ ച ശപ്തഃ
ശക്തഃ ദഗ്ധും ഹ്യ് അപി തിഗ്മേതജാഃ; സ സാഗരാം അപ്യ് അവനിം
മഹർഷിഃ
4 സാദിതം ഹ്യ് അസ്യ മയാ മേനാ ഽഭൂച്; ഛു ഷയാ േസ്വന ച പൗരു 
േഷണ
തതസ് തദ് അ ം മമ സാവേശഷം; തസ്മാത് സമർേഥാ ഽസ്മി മൈമഷ ഭാരഃ
5 നിേമഷ മാ ം തം ഋഷി സാദം; അവാപ്യ പാഞ്ചാല കരൂഷമത്സ്യാൻ
നിഹത്യ പാർഥാംശ് ച സപു പൗ ാംൽ; േലാകാൻ അഹം ശ ജിതാൻ

പേത്സ്യ
6 പിതാമഹസ് തിഷ്ഠതു േത സമീേപ; േ ാണശ് ച സർേവ ച നേര മുഖ്യാഃ
യഥാ ധാേനന ബേലന യാത്വാ; പാർഥാൻ ഹനിഷ്യാമി മൈമഷ ഭാരഃ
7 ഏവം വാണം തം ഉവാച ഭീഷ്മഃ; കിം കത്ഥേസ കാലപരീത ബുേദ്ധ
ന കർണ ജാനാസി യഥാ ധാേന; ഹേത ഹതാഃ സ ർ ധൃതരാ പു ാഃ
8 യത് ഖാണ്ഡവം ദാഹയതാ കൃതം ഹി; കൃഷ്ണ ദ്വിതീേയന ധനഞ്ജേയന

ൈത്വവ തത് കർമ നിയ ം ആത്മാ; ശക്യസ് ത്വയാ ൈവ സഹ ബാന്ധ 
േവന
9 യാം ചാപി ശക്തിം ിദശാധിപസ് േത; ദദൗ മഹാമാ ഭഗവാൻ മേഹ ഃ
ഭസ്മീകൃതാം താം പതിതാം വിശീർണാം; ച ാഹതാം ക്ഷ്യസി േകശേവന
10 യസ് േത ശരഃ സർപമുേഖാ വിഭാതി; സദാ ്യ മാൈല്യർ മഹിതഃ യത്നാത്
സ പാ പു ാഭിഹതഃ ശരൗൈഘഃ; സഹ ത്വയാ യാസ്യതി കർണ നാശം
11 ബാണസ്യ ഭൗമസ്യ ച കർണ ഹന്താ; കിരീടിനം രക്ഷതി വാസുേദവഃ
യസ് ത്വാദൃശാനാം ച ഗരീയസാം ച; ഹന്താ രിപൂണാം തുമുേല ഗാേഢ
12 [കർണ]
അസംശയം വൃഷ്ണിപതിർ യേഥാക്തസ്; തഥാ ച ഭൂയശ് ച തേതാ മഹാത്മാ
അഹം യദ് ഉക്തഃ പരുഷം തു കിം ചിത്; പിതാമഹസ് തസ്യ ഫലം ശൃേണാതു
13 ന്യസ്യാമി ശ ാണി ന ജാതു സംേഖ്യ; പിതാമേഹാ ക്ഷ്യതി മാം സഭായാം
ത്വയി ശാേന്ത തു മമ ഭാവം; ക്ഷ്യന്തി സർേവ ഭുവി ഭൂമിപാലാഃ
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14 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ സ മഹാധനുഷ്മാൻ; ഹിത്വാ സഭാം സ്വം ഭവനം ജഗാമ
ഭീഷ്മസ് തു ദുേര്യാധനം ഏവ രാജൻ; മേധ്യ കുരൂണാം ഹസന്ന് ഉവാച
15 സത്യ തിജ്ഞഃ കില സൂതപു സ്; തഥാ സ ഭാരം വിഷേഹത കസ്മാത്
വ ഹം തിവ ഹ്യ ശിരാംസി ഭിത്ത്വാ; േലാകക്ഷയം പശ്യത ഭീമേസനാത്
16 ആവന്ത്യകാലിംഗജയ േഥഷു; േവദിധ്വേജ തിഷ്ഠതി ബാ ിേക ച
അഹം ഹനിഷ്യാമി സദാ പേരഷാം; സഹ ശശ് ചായുതശശ് ച േയാധാൻ
17 യൈദവ രാേമ ഭഗവത്യ് അനിേന്ദ്യ; ഹ്മ വാണഃ കൃതവാംസ് തദ് അ ം
തൈദവ ധർമശ് ച തപശ് ച നഷ്ടം; ൈവകർതനസ്യാധമ പുരുഷസ്യ
18 അേഥാക്ത വാേക്യ നൃപതൗ തു ഭീേഷ്മ; നിക്ഷിപ്യ ശ ാണി ഗേത ച കർേണ
ൈവചി വീര്യസ്യ സുേതാ ഽൽപബുദ്ധിർ; ദുേര്യാധനഃ ശാന്തനവം ബഭാേഷ
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അധ്യായം 62

1 [ദുർ]
സദൃശാനാം മനുേഷ്യഷു സർേവഷാം തുല്യജന്മനാം
കഥം ഏകാന്തതസ് േതഷാം പാർഥാനാം മന്യേസ ജയം
2 സർേവ സ്മ സമജാതീയാഃ സർേവ മാനുഷേയാനയഃ
പിതാമഹ വിജാനീേഷ പാർേഥഷു വിജയം കഥം
3 നാഹം ഭവതി ന േ ാേണ ന കൃേപ ന ച ബാ ിേക
അേന്യഷു ച നേരേ ഷു പരാ മ്യ സമാരേഭ
4 അഹം ൈവകർതനഃ കർേണാ ാതാ ദുഃശാസനശ് ച േമ
പാണ്ഡവാൻ സമേര പഞ്ച ഹനിഷ്യാമഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
5 തേതാ രാജൻ മഹായൈജ്ഞർ വിവിൈധർ ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ

ാഹ്മണാംസ് തർപയിഷ്യാമി േഗാഭിർ അൈശ്വർ ധേനന ച
6 ശകുനീനാം ഇഹാർഥായ പാശം ഭൂമാവ് അേയാജയത്
കശ് ചിച് ഛാകുനികസ് താഥ പൂർേവഷാം ഇതി ശു മ
7 തസ്മിൻ ദ്വൗ ശകുനൗ ബദ്ധൗ യുഗപത് സമപൗരുഷൗ
താവ് ഉപാദായ തം പാശം ജഗ്മതുഃ ഖചരാവ് ഉഭൗ
8 തൗ വിഹായസം ആ ാന്തൗ ദൃഷ്ട്വാ ശാകുനികസ് തദാ
അന്വധാവദ് അനിർവിേണ്ണാ േയന േയന സ്മ ഗച്ഛതഃ
9 തഥാ തം അനുധാവന്തം മൃഗയും ശകുനാർഥിനം
ആ മേസ്ഥാ മുനിഃ കശ് ചിദ് ദദർശാഥ കൃതാഹ്നികഃ
10 താവ് അന്തരിക്ഷഗൗ ശീ ം അനുയാന്തം മഹീ ചരം
േ ാേകനാേനന കൗരവ്യ പ ച്ഛ സ മുനിസ് തദാ
11 വിചി ം ഇദം ആശ്ചര്യം മൃഗഹൻ തിഭാതി േമ

വമാനൗ ഹി ഖചരൗ പദാതിർ അനുധാവസി
12 [ഷാകുനിക]
പാശം ഏകം ഉഭാവ് ഏതൗ സഹിതൗ ഹരേതാ മമ
യ ൈവ വിവദിേഷ്യേത ത േമ വശം ഏഷ്യതഃ
13 തൗ വിവാദം അനു ാപ്തൗ ശകുനൗ മൃത സന്ധിതൗ
വിഗൃഹ്യ ച സുദുർബുദ്ധീ പൃഥിവ്യാം സംനിേപതതുഃ
14 തൗ യുധ്യമാനൗ സംരബ്ധൗ മൃത പാശവശാനുഗൗ
ഉപസൃത്യാപരിജ്ഞാേതാ ജ ാഹ മൃഗയുസ് തദാ
15 ഏവം േയ ജ്ഞാതേയാ ഽർേഥഷു മിേഥാ ഗച്ഛന്തി വി ഹം
േത ഽമി വശം ആയാന്തി ശകുനാവ് ഇവ വി ഹാത്
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16 സംേഭാജനം സങ്കഥനം സ േശ്നാ ഽഥ സമാഗമഃ
ഏതാനി ജ്ഞാതികാര്യാണി ന വിേരാധഃ കദാ ചന
17 യസ്മിൻ കാേല സുമനസഃ സർേവ വൃദ്ധാൻ ഉപാസേത
സിംഹഗുപ്തം ഇവാരണ്യം അ ധൃഷ്യാ ഭവന്തി േത
18 േയ ഽർഥം സന്തതം ആസാദ്യ ദീനാ ഇവ സമാസേത

ിയം േത സ യച്ഛന്തി ദ്വിഷദ്േഭ്യാ ഭരതർഷഭ
19 ധൂമായേന്ത വ്യേപതാനി ജ്വലന്തി സഹിതാനി ച
ധൃതരാേ ാൽമുകാനീവ ജ്ഞാതേയാ ഭരതർഷഭ
20 ഇദം അന്യത് വക്ഷ്യാമി യഥാദൃഷ്ടം ഗിരൗ മയാ

ത്വാ തദ് അപി കൗരവ്യ യഥാ േ യസ് തഥാ കുരു
21 വയം കിരാൈതഃ സഹിതാ ഗച്ഛാേമാ ഗിരിം ഉത്തരം

ാഹ്മൈണർ േദവകൽൈപശ് ച വിദ്യാ ജംഭക വാതിൈകഃ
22 കുഞ്ജ ഭൂതം ഗിരിം സർവം അഭിേതാ ഗന്ധമാദനം
ദീപ്യമാനൗഷധി ഗണം സിദ്ധഗന്ധർവേസവിതം
23 ത പശ്യാമേഹ സർേവ മധു പീതം അമാക്ഷികം
മരു പാേത വിഷേമ നിവിഷ്ടം കുംഭസംമിതം
24 ആശീവിൈഷ രക്ഷ്യമാണം കുേബര ദയിതം ഭൃശം
യത് ാശ്യ പുരുേഷാ മർേത്യാ അമരത്വം നിഗച്ഛതി
25 അച ർ ലഭേത ച ർ വൃേദ്ധാ ഭവതി ൈവ യുവാ
ഇതി േത കഥയന്തി സ്മ ാഹ്മണാ ജംഭ സാധകാഃ
26 തതഃ കിരാതാസ് തദ് ദൃഷ്ട്വാ ാർഥയേന്താ മഹീപേത
വിേനശുർ വിഷേമ തസ്മിൻ സസർേപ ഗിരിഗഹ്വേര
27 തൈഥവ തവ പുേ ാ ഽയം പൃഥിവീം ഏക ഇച്ഛതി
മധു പശ്യതി സംേമാഹാത് പാതം നാനുപശ്യതി
28 ദുേര്യാധേനാ േയാ മനാഃ സമേര സവ്യസാചിനാ
ന ച പശ്യാമി േതേജാ ഽസ്യ വി മം വാ തഥാവിധം
29 ഏേകന രഥം ആസ്ഥായ പൃഥിവീ േയന നിർജിതാ

തീക്ഷമാേണാ േയാ വീരഃ ക്ഷമേത വീക്ഷിതം തവ
30 പേദാ മത്സ്യരാജശ് ച സ്ര ദ്ധശ് ച ധനഞ്ജയഃ
ന േശഷേയയുഃ സമേര വായുയുക്താ ഇവാഗ്നയഃ
31 അേങ്ക കുരുഷ്വ രാജാനം ധൃതരാ യുധിഷ്ഠിരം
യുധ്യേതാർ ഹി ദ്വേയാർ യുേദ്ധ ൈനകാേന്തന ഭേവജ് ജയഃ
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അധ്യായം 63

1 [ധൃ]
ദുേര്യാധന വിജാനീഹി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി പു ക
ഉത്പഥം മന്യേസ മാർഗം അനഭിജ്ഞ ഇവാധ്വഗഃ
2 പഞ്ചാനാം പാ പു ാണാം യത് േതജഃ മിമീഷസി
പഞ്ചാനാം ഇവ ഭൂതാനാം മഹതാം സുമഹാത്മനാം
3 യുധിഷ്ഠിരം ഹി കൗേന്തയം പരം ധർമം ഇഹാസ്ഥിതം
പരാം ഗതിം അസേ ക്ഷ്യ ന ത്വം േവ ം ഇഹാർഹസി
4 ഭീമേസനം ച കൗേന്തയം യസ്യ നാസ്തി സേമാ ബേല
രണാന്തകം തർകയേസ മഹാവാതം ഇവ മഃ
5 സർവശ ഭൃതാം േ ഷ്ഠം േമരും ശിഖരിണാം ഇവ
യുധി ഗാണ്ഡീവധന്വാനം േകാ നു യുേധ്യത ബുദ്ധിമാൻ
6 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ കം ഇവാദ്യ ന ശാതേയത്
ശ മേധ്യ ശരാൻ മുഞ്ചൻ േദവരാഡ് അശനീം ഇവ
7 സാത്യകിശ് ചാപി ദുർധർഷഃ സംമേതാ ഽന്ധകവൃഷ്ണിഷു
ധ്വംസയിഷ്യതി േത േസനാം പാണ്ഡേവയ ഹിേത രതഃ
8 യഃ പുനഃ തിമാേനന ീംൽ േലാകാൻ അതിരിച്യേത
തം കൃഷ്ണം പുണ്ഡരീകാക്ഷം േകാ നു യുേധ്യത ബുദ്ധിമാൻ
9 ഏകേതാ ഹ്യ് അസ്യ ദാരാശ് ച ജ്ഞാതയശ് ച സ ബാന്ധവാഃ
ആത്മാ ച പൃഥിവീ േചയം ഏകതശ് ച ധനഞ്ജയഃ
10 വാസുേദേവാ ഽപി ദുർധർേഷാ യതാത്മാ യ പാണ്ഡവഃ
അവിഷഹ്യം പൃഥിവ്യാപി തദ് ബലം യ േകശവഃ
11 തിഷ്ഠ താത സതാം വാേക്യ സുഹൃദാം അർഥവാദിനാം
വൃദ്ധം ശാന്തനവം ഭീഷ്മം തിതിക്ഷസ്വ പിതാമഹം
12 മാം ച വാണം ശു ഷ കുരൂണാം അർഥവാദിനം
േ ാണം കൃപം വികർണം ച മഹാരാജം ച ബാ ികം
13 ഏേത ഹ്യ് അപി യൈഥവാഹം മ ം അർഹസി താംസ് തഥാ
സർേവ ധർമവിേദാ ഹ്യ് ഏേത തുല്യേസ്നഹാശ് ച ഭാരത
14 യത് തദ് വിരാടനഗേര സഹ ാതൃഭിർ അ തഃ
ഉ ജ്യ ഗാഃ സുസ സ്തം ബലം േത സമശീര്യത
15 യച് ൈചവ തസ്മിൻ നഗേര യേത മഹദ് അദ്ഭുതം
ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
16 അർജുനസ് തത് തഥാകാർഷീത് കിം പുനഃ സർവ ഏവ േത
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സ ാതൄൻ അഭിജാനീഹി വൃത്ത്യാ ച തിപാദയ
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അധ്യായം 64

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാ ാേജ്ഞാ ധൃതരാ ഃ സുേയാധനം
പുനർ ഏവ മഹാഭാഗഃ സഞ്ജയം പര്യപൃച്ഛത
2 ഹി സഞ്ജയ യച് േഛഷം വാസുേദവാദ് അനന്തരം
യദ് അർജുന ഉവാച ത്വാം പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
3 വാസുേദവ വചഃ ത്വാ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ഉവാച കാേല ദുർധർേഷാ വാസുേദവസ്യ ശൃണ്വതഃ
4 പിതാമഹം ശാന്തനവം ധൃതരാ ം ച സഞ്ജയ
േ ാണം കൃപം ച കർണം ച മഹാരാജം ച ബാ ികം
5 ൗണിം ച േസാമദത്തം ച ശകുനിം ചാപി സൗബലം
ദുഃശാസനം ശലം ൈചവ പുരുമി ം വിവിംശതിം
6 വികർണം ചി േസനം ച ജയേത്സനം ച പാർഥിവം
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ദുർമുഖം ചാപി കൗരവം
7 ൈസന്ധവം ദുഃസഹം ൈചവ ഭൂരി വസം ഏവ ച
ഭഗദത്തം ച രാജാനം ജലസന്ധം ച പാർഥിവം
8 േയ ചാപ്യ് അേന്യ പാർഥിവാസ് ത േയാ ം; സമാഗതാഃ കൗരവാണാം

ിയാർഥം
മുമൂർഷവഃ പാണ്ഡവാഗ്നൗ ദീേപ്ത; സമാനീതാ ധാർതരാേ ണ സൂത
9 യഥാന്യായം കൗശലം വന്ദനം ച; സമാഗതാ മദ്വചേനന വാച്യാഃ
ഇദം യാഃ സഞ്ജയ രാജമേധ്യ; സുേയാധനം പാപകൃതാം ധാനം
10 അമർഷണം ദുർമതിം രാജപു ം; പാപാത്മാനം ധാർതരാ ം സുലുബ്ധം
സർവം മൈമതദ് വചനം സമ ം; സഹാമാത്യം സഞ്ജയ ാവേയഥാഃ
11 ഏവം തിഷ്ഠാപ്യ ധനഞ്ജേയാ മാം; തേതാ ഽർഥവദ് ധർമവച് ചാപി വാക്യം
േ ാവാേചദം വാസുേദവം സമീക്ഷ്യ; പാർേഥാ ധീമാംൽ േലാഹിതാന്തായതാ 
ക്ഷഃ
12 യഥാ തം േത വദേതാ മഹാത്മേനാ; മധു വീരസ്യ വചഃ സമാഹിതം
തൈഥവ വാച്യം ഭവതാ ഹി മദ്വചഃ; സമാഗേതഷു ക്ഷിതിേപഷു സർവശഃ
13 ശരാഗ്നിധൂേമ രഥേനമി നാദിേത; ധനുഃ േവണാ ബലാപഹാരിണാ
യഥാ ന േഹാമഃ ിയേത മഹാമൃേധ; തഥാ സേമത്യ യതധ്വം ആദൃതാഃ
14 ന േചത് യച്ഛധ്വം അമി ഘാതിേനാ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാംശം അഭീപ്സിതം
സ്വകം
നയാമി വഃ സ്വാശ്വപദാതികുഞ്ജരാൻ; ദിശം പിതൄണാം അശിവാം ശിൈതഃ
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ശൈരഃ
15 തേതാ ഽഹം ആമ ്യ ചതുർഭുജം ഹരിം; ധനഞ്ജയം ൈചവ നമസ്യ സ ത്വരഃ
ജേവന സ ാപ്ത ഇഹാമര ദ േത; തവാന്തികം ാപയിതും വേചാ മഹത്
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അധ്യായം 65

1 [വ്]
ദുേര്യാധേന ധാർതരാേ തദ് വേചാ ഽ തിനന്ദതി
തൂഷ്ണീംഭൂേതഷു സർേവഷു സമുത്ത ർ നേരശ്വരാഃ
2 ഉത്ഥിേതഷു മഹാരാജ പൃഥിവ്യാം സർവരാജസു
രഹിേത സഞ്ജയം രാജാ പരി ം ച േമ
3 ആശംസമാേനാ വിജയം േതഷാം പു വശാനുഗാഃ
ആത്മനശ് ച പേരഷാം ച പാണ്ഡവാനാം ച നിശ്ചയം
4 ഗാവൽഗേണ ഹി നഃ സാരഫൽഗു; സ്വേസനായാം യാവദ് ഇഹാസ്തി കിം
ചിത്
ത്വം പാണ്ഡവാനാം നിപുണം േവത്ഥ സർവം; കിം ഏഷാം ജ്യായഃ കിം ഉ
േതഷാം കനീയഃ
5 ത്വം ഏതേയാഃ സാരവിത് സർവദർശീ; ധർമാർഥേയാർ നിപുേണാ നിശ്ചയ 
ജ്ഞഃ
സ േമ പൃഷ്ടഃ സഞ്ജയ ഹി സർവം; യുധ്യമാനാഃ കതേര ഽസ്മിൻ ന സന്തി
6 ന ത്വാം യാം രഹിേത ജാതു കിം ചിദ്; അസൂയാ ഹി ത്വാം സേഹത
രാജൻ
ആനയസ്വ പിതരം സംശിത തം; ഗാന്ധാരീം ച മഹിഷീം ആജമീഢ
7 തൗ േത ഽസുയാം വിനേയതാം നേര ; ധർമജ്ഞൗ തൗ നിപുണൗ നിശ്ചയ 
ജ്ഞൗ
തേയാസ് തു ത്വാം സംമിധൗ തദ് വേദയം; കൃത്സ്നം മതം വാസുേദവാർജുനാഭ്യാം
8 തതസ് തൻ മതം ആജ്ഞായ സഞ്ജയസ്യാത്മജസ്യ ച
അഭ േപത്യ മഹാ ാജ്ഞഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
9 സ ച്ഛേത ധൃതരാ ായ സഞ്ജയ; ആചക്ഷ്വ സർവം യാവദ് ഏേഷാ ഽനുയു 
ങ്ക്േത
സർവം യാവദ് േവത്ഥ തസ്മിൻ യഥാവദ്; യാഥാതഥ്യം വാസുേദേവ ഽർജുേന ച
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അധ്യായം 66

1 [സ്]
അർജുേനാ വാസുേദവശ് ച ധന്വിനൗ പരമാർചിതൗ
കാമാദ് അന്യ സംഭൂതൗ സർവാഭാവായ സംമിതൗ
2 ദ്യാം അന്തരം സമാസ്ഥായ യഥാ യുക്തം മനസ്വിനഃ
ച ം തദ് വാസുേദവസ്യ മായയാ വർതേത വിേഭാ
3 സാപഹ്നവം പാണ്ഡേവഷു പാണ്ഡവാനാം സുസംമതം
സാരാസാര ബലം ജ്ഞാത്വാ തത് സമാേസന േമ ശൃണു
4 നരകം ശംബരം ൈചവ കംസം ൈചദ്യം ച മാധവഃ
ജിതവാൻ േഘാരസങ്കാശാൻ ീഡന്ന് ഇവ ജനാർദനഃ
5 പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യാം ൈചവ പുരുേഷാത്തമഃ
മനൈസവ വിശിഷ്ടാത്മാ നയത്യ് ആത്മവശം വശീ
6 ഭൂേയാ ഭൂേയാ ഹി യദ് രാജൻ പൃച്ഛേസ പാണ്ഡവാൻ തി
സാരാസാര ബലം ജ്ഞാതും തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
7 ഏകേതാ വാ ജഗത് കൃത്സ്നം ഏകേതാ വാ ജനാർദനഃ
സാരേതാ ജഗതഃ കൃത്സ്നാദ് അതിരിേക്താ ജനാർദനഃ
8 ഭസ്മ കുര്യാജ് ജഗദ് ഇദം മനൈസവ ജനാർദനഃ
ന തു കൃത്സ്നം ജഗച് ഛക്തം ഭസ്മ കർതും ജനാർദനം
9 യതഃ സത്യം യേതാ ധർേമാ യേതാ ീർ ആർജവം യതഃ
തേതാ ഭവതി േഗാവിേന്ദാ യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
10 പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച ദിവം ച പുരുേഷാത്തമഃ
വിേചഷ്ടയതി ഭൂതാത്മാ ീഡന്ന് ഇവ ജനാർദനഃ
11 സ കൃത്വാ പാണ്ഡവാൻ സ ം േലാകം സംേമാഹയന്ന് ഇവ
അധർമനിരതാൻ മൂഢാൻ ദഗ്ധും ഇച്ഛതി േത സുതാൻ
12 കാലച ം ജഗച് ച ം യുഗച ം ച േകശവഃ
ആത്മേയാേഗന ഭഗവാൻ പരിവർതയേത ഽനിശം
13 കാലസ്യ ച ഹി മൃേത്യാശ് ച ജംഗമ സ്ഥാവരസ്യ ച
ഈശേത ഭഗവാൻ ഏകഃ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
14 ഈശന്ന് അപി മഹാേയാഗീ സർവസ്യ ജഗേതാ ഹരിഃ
കർമാണ്യ് ആരഭേത കർതും കീനാശ ഇവ ദുർബലഃ
15 േതന വഞ്ചയേത േലാകാൻ മായാേയാേഗന േകശവഃ
േയ തം ഏവ പദ്യേന്ത ന േത മുഹ്യന്തി മാനവാഃ
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അധ്യായം 67

1 [ധൃ]
കഥം ത്വം മാധവം േവത്ഥ സർവേലാകമേഹശ്വരം
കഥം ഏനം ന േവദാഹം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
2 വിദ്യാ രാജൻ ന േത വിദ്യാ മമ വിദ്യാ ന ഹീയേത
വിദ്യാ ഹീനസ് തേമാ ധ്വേസ്താ നാഭിജാനാതി േകശവം
3 വിദ്യയാ താത ജാനാമി ിയുഗം മധുസൂദനം
കർതാരം അകൃതം േദവം ഭൂതാനാം ഭവാപ്യയം
4 ഗാവൽഗേണ ഽ കാ ഭക്തിർ യാ േത നിത്യാ ജനാർദേന
യയാ ത്വം അഭിജാനാസി ിയുഗം മധുസൂദനം
5 മായാം ന േസേവ ഭ ം േത ന വൃഥാധർമം ആചേര
ശുദ്ധഭാവം ഗേതാ ഭക്ത്യാ ശാ ാദ് േവദ്മി ജനാർദനം
6 ദുേര്യാധന ഹൃഷീേകശം പദ്യസ്വ ജനാർദനം
ആേപ്താ നഃ സഞ്ജയസ് താത ശരണം ഗച്ഛ േകശവം
7 ഭഗവാൻ േദവകീപുേ ാ േലാകം േചൻ നിഹനിഷ്യതി

വദന്ന് അർജുേന സഖ്യം നാഹം ഗേച്ഛ ഽദ്യ േകശവം
8 [ത്ഢൃ]
അവാഗ് ഗാന്ധാരി പു ാസ് േത ഗച്ഛത്യ് ഏഷ സുദുർമതിഃ
ഈർഷ ർ ദുരാത്മാ മാനീ ച േ യസാം വചനാതിഗഃ
9 [ഗ്]
ഐശ്വര്യകാമദുഷ്ടാത്മൻ വൃദ്ധാനാം ശാസനാതിഗ
ഐശ്വര്യജീവിേത ഹിത്വാ പിതരം മാം ച ബാലിശ
10 വർധയൻ ദുർഹൃദാം ീതിം മാം ച േശാേകന വർധയൻ
നിഹേതാ ഭീമേസേനന സ്മർതാസി വചനം പിതുഃ
11 ദയിേതാ ഽസി രാജൻ കൃഷ്ണസ്യ ധൃതരാ നിേബാധ േമ
യസ്യ േത സഞ്ജേയാ ദൂേതാ യസ് ത്വാം േ യസി േയാക്ഷ്യേത
12 ജാനാത്യ് ഏഷ ഹൃഷീേകശം പുരാണം യച് ച ൈവ നവം
ശു ഷമാണം ഏകാ ം േമാക്ഷ്യേത മഹേതാ ഭയാത്
13 ൈവചി വീര്യ പുരുഷാഃ േ ാധഹർഷതേമാ വൃതാഃ
സിതാ ബഹുവിൈധഃ പാൈശർ േയ ന തുഷ്ടാഃ സ്വൈകർ ധൈനഃ
14 യമസ്യ വശം ആയാന്തി കാമമൂഢാഃ പുനഃ പുനഃ
അന്ധേന ാ യൈഥവാന്ധാ നീയമാനാഃ സ്വകർമഭിഃ
15 ഏഷ ഏകായനഃ പന്ഥാ േയന യാന്തി മനീഷിണഃ
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തം ദൃഷ്ട്വാ മൃത ം അേത്യതി മഹാംസ് ത ന സജ്ജേത
16 അംഗസഞ്ജയ േമ ശംസ പന്ഥാനം അകുേതാഭയം
േയന ഗത്വാ ഹൃഷീേകശം ാ യാം ശാന്തിം ഉത്തമാം
17 നാകൃതാത്മാ കൃതാത്മാനം ജാതു വിദ്യാജ് ജനാർദനം
ആത്മനസ് തു ിേയാപാേയാ നാന്യേ ിയ നി ഹാത്
18 ഇ ിയാണാം ഉദീർണാനാം കാമത്യാേഗാ ഽ മാദതഃ
അ മാേദാ ഽവിഹിംസാ ച ജ്ഞാനേയാനിർ അസംശയം
19 ഇ ിയാണാം യേമ യേത്താ ഭവ രാജന്ന് അത ിതഃ
ബുദ്ധിശ് ച മാ േത ച്യവതു നിയൈച്ഛതാം യതസ് തതഃ
20 ഏതജ് ജ്ഞാനം വിദുർ വി ാ വം ഇ ിയധാരണം
ഏതജ് ജ്ഞാനം ച പന്ഥാശ് ച േയന യാന്തി മനീഷിണഃ
21 അ ാപ്യഃ േകശേവാ രാജന്ന് ഇ ിയൗർ അജിൈതർ നൃഭിഃ
ആഗമാധിഗേതാ േയാഗാദ് വശീതേത്ത്വ സീദതി
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അധ്യായം 68

1 [ധൃ]
ഭൂേയാ േമ പുണ്ഡരീകാക്ഷം സഞ്ജയാചക്ഷ്വ പൃച്ഛേത
നാമ കർമാർഥവിത് താത ാ യാം പുരുേഷാത്തമം
2 തം േമ തസ്യ േദവസ്യ നാമ നിർവചനം ശുഭം
യാവത് ത ാഭിജാേന ഽഹം അ േമേയാ ഹി േകശവഃ
3 വസനാത് സർവഭൂതാനാം വസുത്വാദ് േദവ േയാനിതഃ
വാസുേദവസ് തേതാ േവേദ്യാ വൃഷത്വാദ് വൃഷ്ണിർ ഉച്യേത
4 മൗനാദ് ധ്യാനാച് ച േയാഗാച് ച വിദ്ധി ഭാരത മാധവം
സർവതത്ത്വലയാച് ൈചവ മധുഹാ മധുസൂദനഃ
5 കൃഷിർ ഭൂവാചകഃ ശേബ്ദാ ണശ് ച നിർവൃതി വാചകഃ
കൃഷ്ണസ് തദ്ഭാവേയാഗാച് ച കൃേഷ്ണാ ഭവതി ശാശ്വതഃ
6 പുണ്ഡരീകം പരം ധാമ നിത്യം അക്ഷയം അക്ഷരം
തദ്ഭാവാത് പുണ്ഡരീകാേക്ഷാ ദസ ാസാജ് ജനാർദനഃ
7 യതഃ സത്ത്വം ന ച്യവേത യച് ച സത്ത്വാൻ ന ഹീയേത
സത്ത്വതഃ സാത്വതസ് തസ്മാദ് അർഷഭാദ് വൃഷേഭക്ഷണഃ
8 ന ജായേത ജനി ്യാം യദ് അജസ് തസ്മാദ് അനീകജിത്
േദവാനാം സ്വ കാശത്വാദ് ദമാദ് ദാേമാദരം വിദുഃ
9 ഹർഷാത് സൗഖ്യാത് സുൈഖശ്വര്യാദ് ധൃഷീേകശത്വം അ േത
ബാഹുഭ്യാം േരാദസീ ബി ൻ മഹാബാഹുർ ഇതി തഃ
10 അേധാ ന ക്ഷീയേത ജാതു യസ്മാത് തസ്മാദ് അേധാക്ഷജഃ
നരാണാം അയനാച് ചാപി േതന നാരായണഃ തഃ
പൂരണാത് സദനാച് ൈചവ തേതാ ഽസൗ പുരുേഷാത്തമഃ
11 അസതശ് ച സതശ് ൈചവ സർവസ്യ ഭവാപ്യയാത്
സർവസ്യ ച സദാ ജ്ഞാനാത് സർവം ഏനം ചക്ഷേത
12 സേത്യ തിഷ്ഠിതഃ കൃഷ്ണഃ സത്യം അ തിഷ്ഠിതം
സത്യാത് സത്യം ച േഗാവിന്ദസ് തസ്മാത് സേത്യാ ഽപി നാമതഃ
13 വി ർ വി മണാദ് ഏവ ജയനാജ് ജി ർ ഉച്യേത
ശാശ്വതത്വാദ് അനന്തശ് ച േഗാവിേന്ദാ േവദനാദ് ഗവാം
14 അതത്ത്വം കുരുേത തത്ത്വം േതന േമാഹയേത ജാഃ
ഏവംവിേധാ ധർമനിേത്യാ ഭഗവാൻ മുനിഭിഃ സഹ
ആഗന്താ ഹിമഹാ ബാഹുർ ആനൃശംസ്യാർഥം അച തഃ
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അധ്യായം 69

1 [ധൃ]
ച ഷ്മതാം ൈവ ഹയാമി സഞ്ജയ; ക്ഷ്യന്തി േയ വാസുേദവം സമീേപ
വി ാജമാനം വപുഷാ പേരണ; കാശയന്തം പർദിേശാ ദിശശ് ച
2 ഈരയന്തം ഭാരതീം ഭാരതാനാം; അഭ്യർചനീയാം ശങ്കരീം സൃഞ്ജയാനാം
ബുഭൂഷദ്ഭിർ ഹണീയാം അനിന്ദ്യാം; പരാസൂനാം അ ഹണീയ രൂപാം
3 സമുദ്യന്തം സാത്വതം ഏകവീരം; േണതാരം ഋഷഭം യാദവാനാം
നിഹന്താരം േക്ഷാഭണം ശാ വാണാം; മുഷ്ണന്തം ച ദ്വിഷതാം ൈവ യശാംസി
4 ഷ്ടാേരാ ഹി കുരവസ് തം സേമതാ; മഹാത്മാനം ശ ഹണം വേരണ്യം

വന്തം വാചം അനൃശംസ രൂപാം; വൃഷ്ണിേ ഷ്ഠം േമാഹയന്തം മദീയാൻ
5 ഋഷിം സനാതനതമം വിപശ്ചിതം; വാചഃ സമു ം കലശം യതീനാം
അരിഷ്ടേനമിം ഗരുഡം സുപർണം; പതിം ജാനാം ഭുവനസ്യ ധാമ
6 സഹ ശീർഷം പുരുഷം പുരാണം; അനാദിമധ്യാന്തം അനന്ത കീർതിം
ശു സ്യ ധാതാരം അജം ജനി ം; പരം പേരഭ്യഃ ശരണം പേദ്യ
7 ൈ േലാക്യനിർമാണ കരം ജനി ം; േദവാസുരാണാം അഥ നാഗരക്ഷസാം
നരാധിപാനാം വിദുഷാം ധാനം; ഇ ാനുജം തം ശരണം പേദ്യ
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അധ്യായം 70

1 [വ്]
സഞ്ജേയ തിയാേത തു ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അഭ്യഭാഷത ദാശാർഹം ഋഷഭം സർവസാത്വതാം
2 അയം സ കാലഃ സ ാേപ്താ മി ാണാം േമ ജനാർദന
ന ച ത്വദന്യം പശ്യാമി േയാ ന ആപ താരേയത്
3 ത്വാം ഹി മാധവ സം ിത്യ നിർഭയാ േമാഹദർപിതം
ധാർതരാ ം സഹാമാത്യം സ്വം അംശം അനുയുഞ്ജ്മേഹ
4 യഥാ ഹി സർവാസ്വ് ആപ പാസി വൃഷ്ണീൻ അരിന്ദമ
തഥാ േത പാണ്ഡവാ രക്ഷ്യാഃ പാഹ്യ് അസ്മാൻ മഹേതാ ഭയാത്
5 [ഭഗവാൻ]
അയം അസ്മി മഹാബാേഹാ ഹി യത് േത വിവക്ഷിതം
കരിഷ്യാമി ഹി തത് സർവം യത് ത്വം വക്ഷ്യസി ഭാരത
6 തം േത ധൃതരാ സ്യ സപു സ്യ ചികീർഷിതം
ഏതദ് ധി സകലം കൃഷ്ണ സഞ്ജേയാ മാം യദ് അ വീത്
7 തൻ മതം ധൃതരാ സ്യ േസാ ഽസ്യാത്മാ വിവൃതാന്തരഃ
യേഥാക്തം ദൂത ആചേഷ്ട വധ്യഃ സ്യാദ് അന്യഥാ വൻ
8 അ ദാേനന രാജ്യസ്യ ശാന്തിം അസ്മാസു മാർഗതി
ലുബ്ധഃ പാേപന മനസാ ചരന്ന് അസമം ആത്മനഃ
9 യത് തദ് ദ്വാദശ വർഷാണി വേന നിർവ ഷിതാ വയം
ഛദ്മനാ ശരദം ൈചകാം ധൃതരാ സ്യ ശാസനാത്
10 സ്ഥാതാ നഃ സമേയ തസ്മിൻ ധൃതരാ ഇതി േഭാ
നാഹാസ്മ സമയം കൃഷ്ണ തദ് ധി േനാ ാഹ്മണാ വിദുഃ
11 വൃേദ്ധാ രാജാ ധൃതരാ ഃ സ്വധർമം നാനുപശ്യതി
പശ്യൻ വാ പു ഗൃദ്ധിത്വാൻ മന്ദസ്യാേന്വതി ശാസനം
12 സുേയാധന മേത തിഷ്ഠൻ രാജാസ്മാസു ജനാർദന
മിഥ്യാ ചരതി ലുബ്ധഃ സംശ് ചരൻ ിയം ഇവാത്മനഃ
13 ഇേതാ ദുഃഖതരം കിം നു യ ാഹം മാതരം തതഃ
സംവിധാതും ന ശേക്നാമി മി ാണാം വാ ജനാർദന
14 കാശിഭിശ് േചദിപാഞ്ചാൈലർ മൈത്സ്യശ് ച മധുസൂദന
ഭവതാ ൈചവ നാേഥന പഞ്ച ാമാ വൃതാ മയാ
15 കുശ സ്ഥലം വൃകസ്ഥലം ആസന്ദീ വാരണാവതം
അവസാനം ച േഗാവിന്ദ കിം ചിദ് ഏവാ പഞ്ചമം
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16 പഞ്ച നസ് താത ദീയന്താം ാമാ വാ നഗരാണി വാ
വേസമ സഹിതാ േയഷു മാ ച േനാ ഭരതാ നശൻ
17 ന ച താൻ അപി ദുഷ്ടാത്മാ ധാർതരാേ ാ ഽനുമന്യേത
സ്വാമ്യം ആത്മനി മത്വാസാവ് അേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
18 കുേല ജാതസ്യ വൃദ്ധസ്യ പരവിേത്തഷു ഗൃധ്യതഃ
േലാഭഃ ജ്ഞാനം ആഹന്തി ജ്ഞാ ഹന്തി ഹതാ ിയം
19 ീർ ഹതാ ബാധേത ധർമം ധർേമാ ഹന്തി ഹതഃ ിയം

ീർ ഹതാ പുരുഷം ഹന്തി പുരുഷസ്യാസ്വതാ വധഃ
20 അസ്വേതാ ഹി നിവർതേന്ത ജ്ഞാതയഃ സുഹൃദർത്വിജഃ
അപുഷ്പാദ് അഫലാദ് വൃക്ഷാദ് യഥാ താത പത ിണഃ
21 ഏതച് ച മരണം താത യദ് അസ്മാത് പതിതാദ് ഇവ
ജ്ഞാതേയാ വിനിവർതേന്ത േ തസത്ത്വാദ് ഇവാസവഃ
22 നാതഃ പാപീയസീം കാം ചിദ് അവസ്ഥാം ശംബേരാ ഽ വീത്
യ ൈനവാദ്യ ന ാതർ േഭാജനം പതിദൃശ്യേത
23 ധനം ആഹുഃ പരം ധർമം ധേന സർവം തിഷ്ഠിതം
ജീവന്തി ധനിേനാ േലാേക മൃതാ േയ ത്വ് അധനാ നരാഃ
24 േയ ധനാദ് അപകർഷന്തി നരം സ്വബലം ആ ിതാഃ
േത ധർമം അർഥം കാമം ച മഥ്നന്തി നരം ച തം
25 ഏതാം അവസ്ഥാം ാൈപ്യേക മരണം വ ിേര ജനാഃ

ാമാൈയേക വനാൈയേക നാശാൈയേക പവ ജുഃ
26 ഉന്മാദം ഏേക പുഷ്യന്തി യാന്ത്യ് അേന്യ ദ്വിഷതാം വശം
ദാസ്യം ഏേക നിഗച്ഛന്തി പേരഷാം അർഥേഹതുനാ
27 ആപദ് ഏവാസ്യ മരണാത് പുരുഷസ്യ ഗരീയസീ

ിേയാ വിനാശസ് തദ് ധ്യസ്യ നിമിത്തം ധർമകാമേയാഃ
28 യദ് അസ്യ ധർമ്യം മരണം ശാശ്വതം േലാകവർത്മ തത്
സമന്താത് സർവഭൂതാനാം ന തദ് അേത്യതി കശ് ചന
29 ന തഥാ ബാധ്യേത കൃഷ്ണ കൃത്യാ നിർധേനാ ജനഃ
യഥാ ഭ ാം ിയം ാപ്യ തയാ ഹീനഃ സുൈഖധിതഃ
30 സ തദാത്മാപരാേധന സ ാേപ്താ വ്യസനം മഹത്
േസ ാൻ ഗർഹയേത േദവാൻ നാത്മാനം ച കഥം ചന
31 ന ചാസ്മിൻ സർവശാ ാണി തരന്തി നിഗർഹണാം
േസാ ഽഭി ധ്യതി ഭൃത്യാനാം സുഹൃദശ് ചാഭ്യസൂയതി
32 തം തദാ മന ർ ഏൈവതി സ ഭൂയഃ സ മുഹ്യതി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 30 45

സ േമാഹവശം ആപന്നഃ രം കർമ നിേഷവേത
33 പാപകർമാത്യയാൈയവ സങ്കരം േതന പുഷ്യതി
സങ്കേരാ നരകാൈയവ സാ കാഷ്ഠാ പാപകർമണാം
34 ന േചത് ബുധ്യേത കൃഷ്ണ നരകാൈയവ ഗച്ഛതി
തസ്യ േബാധഃ ൈജ്ഞവ ജ്ഞാ ച ർ ന രിഷ്യതി
35 ജ്ഞാ ലാേഭ ഹി പുരുഷഃ ശാ ാണ്യ് ഏവാന്വേവക്ഷേത
ശാ നിത്യഃ പുനർ ധർമം തസ്യ ീർ അംഗം ഉത്തമം
36 ീമാൻ ഹി പാപം േദ്വഷ്ടി തസ്യ ീർ അഭിവർധേത

ീമാൻ സ യാവദ് ഭവതി താവദ് ഭവതി പൂരുഷഃ
37 ധർമനിത്യഃ ശാന്താത്മാ കാര്യേയാഗവഹഃ സദാ
നാധർേമ കുരുേത ബുദ്ധിം ന ച പാേപഷു വർതേത
38 അ ീേകാ വാ വിമൂേഢാ വാ ൈനവ ീ ന പുനഃ പുമാൻ
നാസ്യാധികാേരാ ധർേമ ഽസ്തി യഥാ ശൂ സ് തൈഥവ സഃ
39 ീമാൻ അവതി േദവാംശ് ച പിതൄൻ ആത്മാനം ഏവ ച
േതനാമൃതത്വം ജതി സാ കാഷ്ഠാ പുണ്യകർമണാം
40 തദ് ഇദം മയി േത ദൃഷ്ടം ത്യക്ഷം മധുസൂദന
യഥാ രാജ്യാത് പരി േഷ്ടാ വസാമി വസതീർ ഇമാഃ
41 േത വയം ന ിയം ഹാതും അലം ന്യാേയന േകന ചിത്
അ േനാ യതമാനാനാം വധശ് േചദ് അപി സാധു തത്
42 ത നഃ ഥമഃ കൽേപാ യദ് വയം േത ച മാധവ

ശാന്താഃ സമഭൂതാശ് ച ിയം താൻ അ വീമഹി
43 തൈ ഷാ പരമാ കാഷ്ഠാ രൗ കർമ ക്ഷേയാദയാ
യദ് വയം ഹൗരവാൻ ഹത്വാ താനി രാ ാണ്യ് അശീമഹി
44 േയ പുനഃ സ ർ അസംബദ്ധാ അനാര്യാഃ കൃഷ്ണ ശ വഃ
േതഷാം അപ്യ് അവധഃ കാര്യഃ കിം പുനർ േയ സ ർ ഈദൃശാഃ
45 ജ്ഞാതയശ് ച ഹി ഭൂയിഷ്ഠാഃ സഹായാ ഗുരവശ് ച നഃ
േതഷാം വേധാ ഽതിപാപീയാൻ കിം നു യുേദ്ധ ഽസ്തി േശാഭനം
46 പാപഃ ക്ഷ ിയ ധർേമാ ഽയം വയം ച ക്ഷ ബാന്ധവാഃ
സ നഃ സ്വധർേമാ ഽധർേമാ വാ വൃത്തിർ അന്യാ വിഗർഹിതാ
47 ശൂ ഃ കേരാതി ശു ഷാം ൈവശ്യാ വിപണി ജീവിനഃ
വയം വേധന ജീവാമഃ കപാലം ാഹ്മൈണർ വൃതം
48 ക്ഷ ിയഃ ക്ഷ ിയം ഹന്തി മേത്സ്യാ മേത്സ്യന ജീവതി
ശ്വാ ശ്വാനം ഹന്തി ദാശാർഹ പശ്യ ധർേമാ യഥാഗതഃ
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49 യുേദ്ധ കൃഷ്ണ കലിർ നിത്യം ാണാഃ സീദന്തി സംയുേഗ
ബലം തു നീതിമാ ായ ഹേഠ ജയപരാജയൗ
50 നാത്മച് ഛേന്ദന ഭൂതാനാം ജീവിതം മരണം തഥാ
നാപ്യ് അകാേല സുഖം ാപ്യം ദുഃഖം വാപി യദൂത്തമ
51 ഏേകാ ഹ്യ് അപി ബഹൂൻ ഹന്തി ഘ്നന്ത്യ് ഏകം ബഹേവാ ഽപ്യ് ഉത
ശൂരം കാപുരുേഷാ ഹന്തി അയശസ്വീ യശസ്വിനം
52 ജയശ് ൈചേവാഭേയാർ ദൃഷ്ട ഉഭേയാശ് ച പരാജയഃ
തൈഥവാപചേയാ ദൃേഷ്ടാ വ്യപയാേന ക്ഷയവ്യയൗ
53 സർവഥാ വൃജിനം യുദ്ധം േകാ ഘ്നൻ ന തിഹന്യേത
ഹതസ്യ ച ഹൃഷീേകശ സമൗ ജയപരാജയൗ
54 പരാജയശ് ച മരണാൻ മേന്യ ൈനവ വിശിഷ്യേത
യസ്യ സ്യാദ് വിജയഃ കൃഷ്ണ തസ്യാപ്യ് അപചേയാ വം
55 അന്തേതാ ദയിതം ഘ്നന്തി േക ചിദ് അപ്യ് അപേര ജനാഃ
തസ്യാംഗബലഹീനസ്യ പു ാൻ ാതൄൻ അപശ്യതഃ
നിർേവേദാ ജീവിേത കൃഷ്ണ സർവതശ് േചാപജായേത
56 േയ ഹ്യ് ഏവ വീരാ ീമന്ത ആര്യാഃ കരുണേവദിനഃ
ത ഏവ യുേദ്ധ ഹന്യേന്ത യവീയാൻ മുച്യേത ജനഃ
57 ഹത്വാപ്യ് അനുശേയാ നിത്യം പരാൻ അപി ജനാർദന
അനുബന്ധശ് ച പാേപാ ഽ േശഷശ് ചാപ്യ് അവശിഷ്യേത
58 േശേഷ ഹി ബലം ആസാദ്യ ന േശഷം അവേഷഷേയത്
സർേവാേച്ഛേദ ച യതേത ൈവരസ്യാന്ത വിധിത്സയാ
59 ജേയാ ൈവരം സൃജതി ദുഃഖം ആേസ്ത പരാജിതഃ
സുഖം ശാന്തഃ സ്വപിതി ഹിത്വാ ജയപരാജയൗ
60 ജാതൈവരശ് ച പുരുേഷാ ദുഃഖം സ്വപിതി നിത്യദാ
അനിർവൃേതന മനസാ സ സർപ ഇവ േവശ്മനി
61 ഉത്സാദയതി യഃ സർവം യശസാ സ വിയുജ്യേത
അകീർതിം സർവഭൂേതഷു ശാശ്വതീം സ നിയച്ഛതി
62 ന ഹി ൈവരാണി ശാമ്യന്തി ദീർഘകാലകൃതാന്യ് അപി
ആഖ്യാതാരശ് ച വിദ്യേന്ത പുമാംശ് േചാത്പദ്യേത കുേല
63 ന ചാപി ൈവരം ൈവേരണ േകശവ വ പശാമ്യതി
ഹവിഷാഗ്നിർ യഥാ കൃഷ്ണ ഭൂയ ഏവാഭിവർധേത
64 അേതാ ഽന്യഥാ നാസ്തി ശാന്തിർ നിത്യം അന്തരം അന്തതഃ
അന്തരം ലിപ്സമാനാനാം അയം േദാേഷാ നിരന്തരഃ
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65 പൗരുേഷേയാ ഹി ബലവാൻ ആധിർ ഹൃദയബാധനഃ
തസ്യ ത്യാേഗന വാ ശാന്തിർ നിവൃത്ത്യാ മനേസാ ഽപി വാ
66 അഥ വാ മൂലഘാേതന ദ്വിഷതാം മധുസൂദന
ഫലനിർവൃത്തിർ ഇദ്ധാ സ്യാത് തൻ നൃശംസതരം ഭേവത്
67 യാ തു ത്യാേഗന ശാന്തിഃ സ്യാത് തദ് ഋേത വധ ഏവ സഃ
സംശയാച് ച സമുേച്ഛദാദ് ദ്വിഷതാം ആത്മനസ് തഥാ
68 ന ച ത്യ ം തദ് ഇച്ഛാേമാ ന േചച്ഛാമഃ കുലക്ഷയം
അ യാ ണിപാേതന ശാന്തിഃ ൈസവ ഗരീയസീ
69 സർവഥാ യതമാനാനാം അയുദ്ധം അഭികാങ്ക്ഷതാം
സാേന്ത്വ തിഹേത യുദ്ധം സിദ്ധം അപരാ മം
70 തിഘാേതന സാന്ത്വസ്യ ദാരുണം സ വർതേത
തച് ഛുനാം ഇവ േഗാപാേദ പണ്ഡിൈതർ ഉപലക്ഷിതം
71 ലാംഗൂലചാലനം േക്ഷ്വഡഃ തിരാേവാ വിവർതനം
ദന്തദർശനം ആരാവസ് തേതാ യുദ്ധം വർതേത
72 ത േയാ ബലവാൻ കൃഷ്ണ ജിത്വാ േസാ ഽത്തി തദ് ആമിഷം
ഏവം ഏവ മനുേഷ്യഷു വിേശേഷാ നാസ്തി കശ് ചന
73 സർവഥാ ത്വ് ഏതദ് ഉചിതം ദുർബേലഷു ബലീയസാം
അനാദേരാ വിേരാധശ് ച ണിപാതീ ഹി ദുർബലഃ
74 പിതാ രാജാ ച വൃദ്ധശ് ച സർവഥാ മാനം അർഹതി
തസ്മാൻ മാന്യശ് ച പൂജ്യശ് ച ധൃതരാേ ാ ജനാർദന
75 പു േസ്നഹസ് തു ബലവാൻ ധൃതരാ സ്യ മാധവ
സപു വശം ആപന്നഃ ണിപാതം ഹാസ്യതി
76 ത കിം മന്യേസ കൃഷ്ണ ാപ്തകാലം അനന്തരം
കഥം അർഥാച് ച ധർമാച് ച ന ഹീേയമഹി മാധവ
77 ഈദൃേശ ഹ്യ് അർഥകൃേ ഽസ്മിൻ കം അന്യം മധുസൂദന
ഉപസ ം അർഹാമി ത്വാം ഋേത പുരുേഷാത്തമ
78 ിയശ് ച ിയകാമശ് ച ഗതിജ്ഞഃ സർവകർമണാം
േകാ ഹി കൃഷ്ണാസ്തി നസ് ത്വാദൃക് സർവനിശ്ചയവിത് സുഹൃത്
79 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച ധർമരാജം ജനാർദനഃ
ഉഭേയാർ ഏവ വാം അർേഥ യാസ്യാമി കുരുസംസദം
80 ശമം ത ലേഭയം േചദ് യുഷ്മദർഥം അഹാപയൻ
പുണ്യം േമ സുമഹദ് രാജംശ് ചരിതം സ്യാൻ മഹാഫലം
81 േമാചേയയം മൃത പാശാത് സംരബ്ധാൻ കുരുസൃഞ്ജയാൻ
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പാണ്ഡവാൻ ധാർതരാ ാംശ് ച സർവാം ച പൃഥിവീം ഇമാം
82 ന മൈമതൻ മതം കൃഷ്ണ യത് ത്വം യായാഃ കുരൂൻ തി
സുേയാധനഃ സൂക്തം അപി ന കരിഷ്യതി േത വചഃ
83 സേമതം പാർഥിവം ക്ഷ ം സുേയാധന വശാനുഗം
േതഷാം മധ്യാവതരണം തവ കൃഷ്ണ ന േരാചേയ
84 ന ഹി നഃ ീണേയദ് വ്യം ന േദവത്വം കുതഃ സുഖം
ന ച സർവാമൈരശ്വര്യം തവ േരാേധന മാധവ
85 [ഭഗവാൻ]
ജാനാമ്യ് ഏതാം മഹാരാജ ധാർതരാ സ്യ പാപതാം
അവാച്യാസ് തു ഭവിഷ്യാമഃ സർവേലാേക മഹീക്ഷിതാം
86 ന ചാപി മമ പര്യാപ്താഃ സഹിതാഃ സർവപാർഥിവാഃ

ദ്ധസ്യ മുേഖ സ്ഥാതും സിംഹേസ്യേവതേര മൃഗാഃ
87 അഥ േചത് േത വർേതരൻ മയി കിം ചിദ് അസാ തം
നിർദേഹയം കുരൂൻ സർവാൻ ഇതി േമ ധീയേത മതിഃ
88 ന ജാതു ഗമനം ത ഭേവത് പാർഥ നിരർഥകം
അർഥ ാപ്തിഃ കദാ ചിത് സ്യാദ് അന്തേതാ വാപ്യ് അവാച്യതാ
89 യത് തുഭ്യം േരാചേത കൃഷ്ണ സ്വസ്തി ാ ഹി കൗരവാൻ
കൃതാർഥം സ്വസ്തിമന്തം ത്വാം ക്ഷ്യാമി പുനരാഗതം
90 വിഷ്വേക്സന കുരൂൻ ഗത്വാ ഭാരതാഞ് ശമേയഃ േഭാ
യഥാ സർേവ സുമനസഃ സഹ സ്യാമഃ സുേചതസഃ
91 ാതാ ചാസി സഖാ ചാസി ബീഭേത്സാർ മമ ച ിയഃ
സൗഹൃേദനാവിശേങ്ക്യാ ഽസി സ്വസ്തി ാ ഹി ഭൂതേയ
92 അസ്മാൻ േവത്ഥ പരാൻ േവത്ഥ േവത്ഥാർഥം േവത്ഥ ഭാഷിതം
യദ് യദ് അസ്മദ്ധിതം കൃഷ്ണ തത് തദ് വാച്യഃ സുേയാധനഃ
93 യദ് യദ് ധർേമണ സംയുക്തം ഉപപേദ്യദ് ധിതം വചഃ
തത് തത് േകശവ ഭാേഷഥാഃ സാന്ത്വം വാ യദി േവതരത്
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അധ്യായം 71

1 [ഭഗവാൻ]
സഞ്ജയസ്യ തം വാക്യം ഭവതശ് ച തം മയാ
സർവം ജാനാമ്യ് അഭി ായം േതഷാം ച ഭവതശ് ച യഃ
2 തവ ധർമാ ിതാ ബുദ്ധിസ് േതഷാം ൈവരാ ിതാ മതിഃ
യദ് അയുേദ്ധന ലേഭ്യത തത് േത ബഹുമതം ഭേവത്
3 ന ച തൻ ൈനഷ്ഠികം കർമ ക്ഷ ിയസ്യ വിശാം പേത
ആഹുർ ആ മിണഃ സർേവ യദ് ൈഭക്ഷം ക്ഷ ിയശ് ചേരത്
4 ജേയാ വേധാ വാ സം ാേമ ധാ ാ ദിഷ്ടഃ സനാതനഃ
സ്വധർമഃ ക്ഷ ിയൈസ്യഷ കാർപണ്യം ന ശസ്യേത
5 ന ഹി കാർപണ്യം ആസ്ഥായ ശക്യാ വൃത്തിർ യുധിഷ്ഠിര
വി മസ്വ മഹാബാേഹാ ജഹി ശ ൻ അരിന്ദമ
6 അതിഗൃദ്ധാഃ കൃതേസ്നഹാ ദീർഘകാലം സേഹാഷിതാഃ
കൃതമി ാഃ കൃതബലാ ധാർതരാ ാഃ പരന്തപ
7 ന പര്യാേയാ ഽസ്തി യത് സാമ്യം ത്വയി കുര ർ വിശാം പേത
ബലവത്താം ഹി മന്യേന്ത ഭീഷ്മേ ാണകൃപാദിഭിഃ
8 യാവച് ച മാർദേവൈനതാൻ രാജന്ന് ഉപചരിഷ്യസി
താവദ് ഏേത ഹരിഷ്യന്തി തവ രാജ്യം അരിന്ദമ
9 നാനുേ ാശാൻ ന കാർപണ്യാൻ ന ച ധർമാർഥകാരണാത്
അലം കർതും ധാരരാ ാസ് തവ കാമം അരിന്ദമ
10 ഏതദ് ഏവ നിമിത്തം േത പാണ്ഡവാസ് തു യഥാ ത്വയി
നാന്വതപ്യന്ത കൗപീനം താവത് കൃത്വാപി ദുഷ്കരം
11 പിതാമഹസ്യ േ ാണസ്യ വിദുരസ്യ ച ധീമതഃ
പശ്യതാം കുരുമുഖ്യാനാം സർേവഷാം ഏവ തത്ത്വതഃ
12 ദാനശീലം മൃദും ദാന്തം ധർമകാമം അനു തം
യത് ത്വാം ഉപധിനാ രാജൻ ദ േതനാവഞ്ചയത് തദാ
ന ചാപ പേത പാേപാ നൃശംസസ് േതന കർമണാ
13 തഥാശീര സമാചാേര രാജൻ മാ ണയം കൃഥാഃ
വധ്യാസ് േത സർവേലാകസ്യ കിം പുനസ് തവ ഭാരത
14 വാഗ്ഭിസ് ത്വ് അ തിരൂപാഭിർ അതുദത് സ കനീയസം

ാഘമാനഃ ഹൃഷ്ടഃ സൻ ഭാഷേത ാതൃഭിഃ സഹ
15 ഏതാവത് പാണ്ഡവാനാം ഹി നാസ്തി കിം ചിദ് ഇഹ സ്വകം
നാമേധയം ച േഗാ ം ച തദ് അപ്യ് ഏഷാം ന ശിഷ്യേത
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16 കാേലന മഹതാ ൈചഷാം ഭവിഷ്യതി പരാഭവഃ
കൃതിം േത ഭജിഷ്യന്തി നഷ്ട കൃതേയാ ജനാഃ

17 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച പരുഷാ വാചഃ സ സമുദീരയൻ
ാഘേത ജ്ഞാതിമേധ്യ സ്മ ത്വയി പ ജിേത വനം

18 േയ ത ാസൻ സമാനീതാസ് േത ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം അനാഗസം
അ കണ്ഠാ രുദന്തശ് ച സഭായാം ആസേത തദാ
19 ന ൈചനം അഭ്യനന്ദംസ് േത രാജാേനാ ാഹ്മൈണഃ സഹ
സർേവ ദുേര്യാധനം ത നിന്ദന്തി സ്മ സഭാസദഃ
20 കുലീനസ്യ ച യാ നിന്ദാ വധശ് ചാമി കർശന
മഹാഗുേണാ വേധാ രാജൻ ന തു നിന്ദാ കുജീവികാ
21 തൈദവ നിഹേതാ രാജൻ യൈദവ നിരപ പഃ
നിന്ദിതശ് ച മഹാരാജ പൃഥിവ്യാം സർവരാജസു
22 ഈഷത്കാേര്യാ വധസ് തസ്യ യസ്യ ചാരി ം ഈദൃശം

ംഭന തിസ്തബ്ധശ് ഛിന്നമൂല ഇവ മഃ
23 വധ്യഃ സർപ ഇവാനാര്യഃ സർവേലാകസ്യ ദുർമതിഃ
ജഹ്യ് ഏനം ത്വം അമി ഘ്ന മാ രാജൻ വിചികിത്സിഥാഃ
24 സർവഥാ ത്വത് ക്ഷമം ൈചതദ് േരാചേത ച മമാനഘ
യത് ത്വം പിതരി ഭീേഷ്മ ച ണിപാതം സമാചേരഃ
25 അഹം തു സർവേലാകസ്യ ഗത്വാ േഛത്സ്യാമി സംശയം
േയഷാം അസ്തി ദ്വിധാ ഭാേവാ രാജൻ ദുേര്യാധനം തി
26 മേധ്യ രാജ്ഞാം അഹം ത ാതിപൗരുഷികാൻ ഗുണാൻ
തവ സങ്കീർതയിഷ്യാമി േയ ച തസ്യ വ്യതി മാഃ
27 വതസ് ത േമ വാക്യം ധർമാർഥസഹിതം ഹിതം
നിശമ്യ പാർഥിവാഃ സർേവ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
28 ത്വയി സ തിപത്സ്യേന്ത ധർമാത്മാ സത്യവാഗ് ഇതി
തസ്മിംശ് ചാധിഗമിഷ്യന്തി യഥാ േലാഭാദ് അവർതത
29 ഗർഹയിഷ്യാമി ൈചൈവനം പൗരജാനപേദഷ്വ് അപി
വൃദ്ധബാലാൻ ഉപാദായ ചാതുർവർണ്യസമാഗേമ
30 ശമം േചദ് യാചമാനസ് ത്വം ന ധർമം ത ലപ്സ്യേസ
കുരൂൻ വിഗർഹയിഷ്യന്തി ധൃതരാ ം ച പാർഥിവാഃ
31 തസ്മിംൽ േലാകപരിത്യേക്ത കിം കാര്യം അവശിഷ്യേത
ഹേത ദുേര്യാധേന രാജൻ യദ് അന്യത് ിയതാം ഇതി
32 യാത്വാ ചാഹം കുരൂൻ സർവാൻ യുഷ്മദർഥം അഹാപയൻ
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യതിേഷ്യ ശമം കർതും ലക്ഷയിേഷ്യ ച േചഷ്ടിതം
33 കൗരവാണാം വൃത്തിം ച ഗത്വാ യുദ്ധാധികാരികാം
നിശാമ്യ വിനിവർതിേഷ്യ ജയായ തവ ഭാരത
34 സർവഥാ യുദ്ധം ഏവാഹം ആശംസാമി പൈരഃ സഹ
നിമിത്താനി ഹി സർവാണി തഥാ ാദുർഭവന്തി േമ
35 മൃഗാഃ ശകുന്താശ് ച വദന്തി േഘാരം; ഹസ്ത്യശ്വമുേഖ്യഷു നിശാമുേഖഷു
േഘാരാണി രൂപാണി തൈഥവ ചാഗ്നിർ; വർണാൻ ബഹൂൻ പുഷ്യതി േഘാര 
രൂപാൻ
മനുഷ്യേലാകക്ഷപേണാ ഽഥ േഘാേരാ; േനാ േചദ് അനു ാപ്ത ഇഹാന്തകഃ
സ്യാത്
36 ശ ാണി പ ം കവചാൻ രഥാംശ് ച; നാഗാൻ ധ്വജാംശ് ച തിപാദയി 
ത്വാ
േയാധാശ് ച സർേവ കൃതനി മാസ് േത; ഭവ ഹസ്ത്യശ്വരേഥഷു യത്താഃ
സാം ാമികം േത യദ് ഉപാർജനീയം; സർവം സമ ം കുരു തൻ നേര
37 ദുേര്യാധേനാ ന ഹ്യ് അലം അദ്യ ദാതും; ജീവംസ് തൈവതൻ നൃപേത കഥം
ചിത്
യത് േത പുരസ്താദ് അഭവത് സമൃദ്ധം; ദ േത ഹൃതം പാണ്ഡവമുഖ്യരാജ്യം
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അധ്യായം 72

1 [ഭീമ]
യഥാ യൈഥവ ശാന്തിഃ സ്യാത് കുരൂണാം മധുസൂദന
തഥാ തൈഥവ ഭാേഷഥാ മാ സ്മ യുേദ്ധന ഭീഷേയഃ
2 അമർഷീ നിത്യസംരബ്ധഃ േ േയാ േദ്വഷീ മഹാമനാഃ
േനാ ം ദുേര്യാധേനാ വാച്യഃ സാൈമ്നൈവനം സമാചേരഃ
3 കൃത്യാ പാപസത്ത്വശ് ച തുല്യേചതാശ് ച ദസ ഭിഃ
ഐശ്വര്യമദമത്തശ് ച കൃതൈവരശ് ച പാണ്ഡൈവഃ
4 അദീർഘദർശീ നി രീ േക്ഷപ്താ രപരാ മഃ
ദീർഘമന ർ അേനയശ് ച പാപാത്മാ നികൃതി ിയഃ
5 ിേയതാപി ന ഭേജ്യത ൈനവ ജഹ്യാത് സ്വകം മതം
താദൃേശന ശമം കൃഷ്ണ മേയ പരമദുഷ്കരം
6 സുഹൃദാം അപ്യ് അവാചീനസ് ത്യക്തധർമഃ ിയാനൃതഃ

തിഹന്ത്യ് ഏവ സുഹൃദാം വാചശ് ൈചവ മനാംസി ച
7 സ മന വശം ആപന്നഃ സ്വഭാവം ദുഷ്ടം ആസ്ഥിതഃ
സ്വഭാവാത് പാപം അേന്വതി തൃൈണസ് തുന്ന ഇേവാരഗഃ
8 ദുേര്യാധേനാ ഹി യത് േസനഃ സർവഥാ വിദിതസ് തവ
യച് ഛീേലാ യത് സ്വഭാവശ് ച യദ് ബേലാ യത് പരാ മഃ
9 പുരാ സന്നാഃ കുരവഃ സഹ പു ാസ് തഥാ വയം
ഇ േജ്യഷ്ഠാ ഇവാഭൂമ േമാദമാനാഃ സ ബാന്ധവാഃ
10 ദുേര്യാധനസ്യ േ ാേധന ഭാരതാ മധുസൂദന
ധക്ഷ്യേന്ത ശിശിരാപാേയ വനാനീവ ഹുതാശൈനഃ
11 അഷ്ടാദേശേമ രാജാനഃ ഖ്യാതാ മധുസൂദന
േയ സമുച്ചിച്ഛിദുർ ജ്ഞാതീൻ സുഹൃദശ് ച സ ബാന്ധവാൻ
12 അസുരാണാം സമൃദ്ധാനാം ജ്വലതാം ഇവ േതജസാ
പര്യായ കാേല ധർമസ്യ ാേപ്ത ബലിർ അജായത
13 ൈഹഹയാനാം ഉദാവർേതാ നീപാനാം ജനേമജയഃ
ബഹുലസ് താലജംഘാനാം കൃമീണാം ഉദ്ധേതാ വസുഃ
14 അജ ബി ഃ സുവീരാണാം സുരാ ാണാം കുശർദ്ധികഃ
അർകജശ് ച ബലീഹാനാം ചീനാനാം ധൗതമൂലകഃ
15 ഹയ ീേവാ വിേദഹാനാം വര ശ് ച മഹൗജസാം
ബാഹുഃ സുന്ദര േവഗാനാം ദീപ്താക്ഷാണാം പുരൂരവാഃ
16 സഹജശ് േചദിമത്സ്യാനാം േചതാനാം ബൃഹദ്ബലഃ
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ധാരണശ് േച വത്സാനാം മുകുടാനാം വിഗാഹനഃ
17 ശമശ് ച നന്ദിേവഗാനാം ഇത്യ് ഏേത കുലപാംസനാഃ
യുഗാേന്ത കൃഷ്ണ സംഭൂതാഃ കുേലഷു പുരുഷാധമാഃ
18 അപ്യ് അയം നഃ കുരൂണാം സ്യാദ് യുഗാേന്ത കാലസംഭൃതഃ
ദുേര്യാധനഃ കുലാംഗാേരാ ജഘന്യഃ പാപപൂരുഷഃ
19 തസ്മാൻ മൃദു ശൈനർ ഏനം യാ ധർമാർഥസംഹിതം
കാമാനുബന്ധ ബഹുലം േനാ ം ഉ പരാ മം
20 അപി ദുേര്യാധനം കൃഷ്ണ സർേവ വയം അധശ് ചരാഃ
നീൈചർ ഭൂത്വാനുയാസ്യാേമാ മാ സ്മ േനാ ഭരതാ നശൻ
21 അപ്യ് ഉദാസീനവൃത്തിഃ സ്യാദ് യഥാ നഃ കുരുഭിഃ സഹ
വാസുേദവ തഥാ കാര്യം ന കുരൂൻ അനയഃ േശത്
22 വാച്യഃ പിതാമേഹാ വൃേദ്ധാ േയ ച കൃഷ്ണ സഭാസദഃ

ാതൄണാം അ സൗ ാ ം ധാർതരാ ഃ ശാമ്യതാം
23 അഹം ഏതദ് വീമ്യ് ഏവം രാജാ ൈചവ ശംസതി
അർജുേനാ ൈനവ യുദ്ധാർഥീ ഭൂയസീ ഹി ദയാർജുേന
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അധ്യായം 73

1 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ മഹാബാഹുഃ േകശവഃ ഹസന്ന് ഇവ
അഭൂതപൂർവം ഭീമസ്യ മാർദേവാപഗതം വചഃ
2 ഗിേരർ ഇവ ലഘുത്വം തച് ഛീതത്വം ഇവ പാവേക
മത്വാ രാമാനുജഃ ശൗരിഃ ശാർമ്ഗധന്വാ വൃേകാദരം
3 സേന്തജയംസ് തദാ വാഗ്ഭിർ മാതരിേശ്വവ പാവകം
ഉവാച ഭീമം ആസീനം കൃപയാഭിപരി തം
4 ത്വം അന്യദാ ഭീമേസന യുദ്ധം ഏവ ശംസസി
വധാഭിനന്ദിനഃ രാൻ ധാർതരാ ാൻ മിമർദിഷുഃ
5 ന ച സ്വപിഷി ജാഗർഷി ന ബ്ജഃ േശേഷ പരന്തപ
േഘാരാം അശാന്താം രുശതീം സദാ വാചം ഭാഷേസ
6 നിഃശ്വസന്ന് അഗ്നിവർേണന സതപ്തഃ േസ്വന മന നാ
അ ശാന്ത മനാ ഭീമ സ ധൂമ ഇവ പാവകഃ
7 ഏകാേന്ത നിഷ്ടനഞ് േശേഷ ഭാരാർത ഇവ ദുർബലഃ
അപി ത്വാം േക ചിദ് ഉന്മത്തം മന്യേന്ത ഽതദ്വിേദാ ജനാഃ
8 ആരുജ്യ വൃക്ഷാൻ നിർമൂലാൻ ഗജഃ പരിഭുജന്ന് ഇവ
നിഘ്നൻ പദ്ഭിഃ ക്ഷിതിം ഭീമ നിഷ്ടനൻ പരിധാവസി
9 നാസ്മിഞ് ജേന ഽഭിരമേസ രഹഃ ക്ഷിയസി പാണ്ഡവ
നാന്യം നിശി ദിവാ വാപി കദാ ചിദ് അഭിനന്ദസി
10 അകസ്മാത് സ്മയമാനശ് ച രഹസ്യ് ആേസ്സ രുദന്ന് ഇവ
ജാേന്വാർ മൂർധാനം ആധായ ചിരം ആേസ്സ മീലിതഃ
11 കുടിം ച പുനഃ കുർവന്ന് ഓഷ്ഠൗ ച വിലിഹന്ന് ഇവ
അഭീക്ഷ്ണം ദൃശ്യേസ ഭീമ സർവം തൻ മന കാരിതം
12 യഥാ പുരസ്താത് സവിതാ ദൃശ്യേത ശു ം ഉച്ചരൻ
യഥാ ച പശ്ചാൻ നിർമുേക്താ വം പേര്യതി രശ്മിവാൻ
13 തഥാ സത്യം വീമ്യ് ഏതൻ നാസ്തി തസ്യ വ്യതി മഃ
ഹന്താഹം ഗദയാേഭ്യത്യ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
14 ഇതി സ്മ മേധ്യ ാതൄണാം സേത്യനാലഭേസ ഗദാം
തസ്യ േത പശേമ ബുദ്ധിർ ധീയേത ഽദ്യ പരന്തപ
15 അേഹാ യുദ്ധ തീപാനി യുദ്ധകാല ഉപസ്ഥിേത
പശ്യസീവാ തീപാനി കിം ത്വാം ഭീർ ഭീമ വിന്ദതി
16 അേഹാ പാർഥ നിമിത്താനി വിപരീതാനി പശ്യസി
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സ്വപ്നാേന്ത ജാഗരാേന്ത ച തസ്മാത് ശമം ഇച്ഛസി
17 അേഹാ നാശംസേസ കിം ചിത് പുംസ്ത്വം ീബ ഇവാത്മനി
കശ്മേലനാഭിപേന്നാ ഽസി േതന േത വികൃതം മനഃ
18 ഉേദ്വപേത േത ഹൃദയം മനസ് േത വിഷീദതി
ഊരുസ്തംഭഗൃഹീേതാ ഽസി തസ്മാത് ശമം ഇച്ഛസി
19 അനിത്യം കില മർത്യസ്യ ചിത്തം പാർഥ ചലാചലം
വാതേവഗ ചലിതാ അഷ്ഠീലാ ശാൽമേലർ ഇവ
20 തൈവഷാ വികൃതാ ബുദ്ധിർ ഗവാം വാഗ് ഇവ മാനുഷീ
മനാംസി പാ പു ാണാം മജ്ജയത്യ് അ വാൻ ഇവ
21 ഇദം േമ മഹദ് ആശ്ചര്യം പർവതേസ്യവ സർപണം
യദീദൃശം ഭാേഷഥാ ഭീമേസനാസമം വചഃ
22 സ ദൃഷ്ട്വാ സ്വാനി കർമാണി കുേല ജന്മ ച ഭാരത
ഉത്തിഷ്ഠസ്വ വിഷാദം മാ കൃഥാ വീര സ്ഥിേരാ ഭവ
23 ന ൈചതദ് അനുരൂപം േത യത് േത ാനിർ അരിന്ദമ
യദ് ഓജസാ ന ലഭേത ക്ഷ ിേയാ ന തദ് അ േത
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അധ്യായം 74

1 [വ്]
തേഥാേക്താ വാസുേദേവന നിത്യമന ർ അമർഷണഃ
സദശ്വവത് സമാധാവദ് ബഭാേഷ തദനന്തരം
2 അന്യഥാ മാം ചികീർഷന്തം അന്യഥാ മന്യേസ ഽച ത

ണീത ഭാവം അത്യന്തം യുധി സത്യപരാ മം
3 േവത്ഥ ദാശാർഹ സത്ത്വം േമ ദീർഘകാലം സേഹാഷിതഃ
ഉത വാ മാം ന ജാനാസി വൻ ദ ഇവാൽപവഃ
തസ്മാദ് അ തിരൂപാഭിർ വാഗ്ഭിർ മാം ത്വം സമർഛസി
4 കഥം ഹി ഭീമേസനം മാം ജാനൻ കശ് ചന മാധവ

യാദ് അ തിരൂപാണി യഥാ മാം വ ം അർഹസി
5 തസ്മാദ് ഇദം വക്ഷ്യാമി വചനം വൃഷ്ണിനന്ദന
ആത്മനഃ പൗരുഷം ൈചവ ബലം ച ന സമം പൈരഃ
6 സർവഥാ നാര്യ കർൈമതത് ശംസാ സ്വയം ആത്മനഃ
അതിവാദാപവിദ്ധസ് തു വക്ഷ്യാമി ബലം ആത്മനഃ
7 പേശ്യേമ േരാദസീ കൃഷ്ണ യേയാർ ആസന്ന് ഇമാഃ ജാഃ
അചേല ചാപ്യ് അനേന്ത ച തിേഷ്ഠ സർവമാതരൗ
8 യദീേമ സഹസാ േദ്ധ സേമയാതാം ശിേല ഇവ
അമം ഏേത നിഗൃഹ്ണീയാം ബാഹുഭ്യാം സചരാചേര
9 പൈശ്യതദ് അന്തരം ബാേഹ്വാർ മഹാപരിഘേയാർ ഇവ
യ ഏതത് ാപ്യ മുേച്യത ന തം പശ്യാമി പൂരുഷം
10 ഹിമവാംശ് ച സമു ശ് ച വ ീ ച ബലഭിത് സ്വയം
മയാഭിപന്നം ാേയരൻ ബലം ആസ്ഥായ ന യഃ
11 യുേധ്യയം ക്ഷ ിയാൻ സർവാൻ പാണ്ഡേവഷ്വ് ആതതായിനഃ
അധഃ പാദതേലൈനതാൻ അധിഷ്ഠാസ്യാമി ഭൂതേല
12 ന ഹി ത്വം നാഭിജാനാസി മമ വി മം അച ത
യഥാ മയാ വിനിർജിത്യ രാജാേനാ വശഗാഃ കൃതാഃ
13 അഥ േചൻ മാം ന ജാനാസി സൂര്യേസ്യേവാദ്യതഃ ഭാം
വിഗാേഢ യുധി സംബാേധ േവത്സ്യേസ മാം ജനാർദന
14 കിം മാത്യവാക്ഷീഃ പരുൈഷർ ണം സൂച്യാ ഇവാനഘ
യഥാമതി വീമ്യ് ഏതദ് വിദ്ധി മാം അധികം തതഃ
15 ഷ്ടാസി യുധി സംബാേധ വൃേത്ത ൈവശേസ ഽഹനി
മയാ ണുന്നാൻ മാതംഗാൻ രഥിനഃ സാദിനസ് തഥാ
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16 തഥാ നരാൻ അഭി ദ്ധം നിഘ്നന്തം ക്ഷ ിയർഷഭാൻ
ഷ്ടാ മാം ത്വം ച േലാകശ് ച വികർഷന്തം വരാൻ വരാൻ

17 ന േമ സീദന്തി മജ്ജാേനാ ന മേമാേദ്വപേത മനഃ
സർവേലാകാദ് അഭി ദ്ധാൻ ന ഭയം വിദ്യേത മമ
18 കിം തു സൗഹൃദം ഏൈവതത് കൃപയാ മധുസൂദന
സർവാംസ് തിതിേക്ഷ സേങ്ക്ലശാൻ മാ സ്മ േനാ ഭരതാ നശൻ
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അധ്യായം 75

1 [ഭഗവാൻ]
ഭാവം ജിജ്ഞാസമാേനാ ഽഹം ണയാദ് ഇദം അ വം
ന ചാേക്ഷപാൻ ന പാണ്ഡിത്യാൻ ന േ ാധാൻ ന വിവക്ഷയാ
2 േവദാഹം തവ മാഹാത്മ്യം ഉത േത േവദ യദ് ബലം
ഉത േത േവദ കർമാണി ന ത്വാം പരിഭവാമ്യ് അഹം
3 യഥാ ചാത്മനി കല്യാണം സംഭാവയസി പാണ്ഡവ
സഹ ഗുണം അപ്യ് ഏതത് ത്വയി സംഭാവയാമ്യ് അഹം
4 യാദൃേശ ച കുേല ജന്മ സർവരാജാഭിപൂജിേത
ബ ഭിശ് ച സുഹൃദ്ഭിശ് ച ഭീമ ത്വം അസി താദൃശഃ
5 ജിജ്ഞാസേന്താ ഹി ധർമസ്യ സന്ദിഗ്ധസ്യ വൃേകാദര
പര്യായം ന വ്യവസ്യന്തി ൈദവമാനുഷേയാർ ജനാഃ
6 സ ഏവ േഹതുർ ഭൂത്വാ ഹി പുരുഷസ്യാർതസിദ്ധിഷു
വിനാേശ ഽപി സ ഏവാസ്യ സന്ദിഗ്ധം കർമ പൗരുഷം
7 അന്യഥാ പരിദൃഷ്ടാനി കവിഭിർ േദാഷദർശിഭിഃ
അന്യഥാ പരിവർതേന്ത േവഗാ ഇവ നഭസ്വതഃ
8 സുമ ിതം സുനീതം ച ന്യായതശ് േചാപപാദിതം
കൃതം മാനുഷ്യകം കർമ ൈദേവനാപി വിരുധ്യേത
9 ൈദവം അപ്യ് അകൃതം കർമ പൗരുേഷണ വിഹന്യേത
ശീതം ഉഷ്ണം തഥാ വർഷം ത്പിപാേസ ച ഭാരത
10 യദ് അന്യദ് ദിഷ്ട ഭാവസ്യ പുരുഷസ്യ സ്വയം കൃതം
തസ്മാദ് അനവേരാധശ് ച വിദ്യേത ത ലക്ഷണം
11 േലാകസ്യ നാന്യേതാ വൃത്തിഃ പാണ്ഡവാന്യ കർമണഃ
ഏവം ബുദ്ധിഃ വർേതത ഫലം സ്യാദ് ഉഭയാന്വയാത്
12 യ ഏവം കൃതബുദ്ധിഃ സൻ കർമസ്വ് ഏവ വർതേത
നാസിദ്ധൗ വ്യഥേത തസ്യ ന സിദ്ധൗ ഹർഷം അ േത
13 തേ യം അർഥമാ ാ േമ ഭീമേസന വിവക്ഷിതാ
ൈനകാന്ത സിദ്ധിർ മന്തവ്യാ കുരുഭിഃ സഹ സംയുേഗ
14 നാതി ണീത രശ്മിഃ സ്യാത് തഥാ ഭവതി പര്യേയ
വിഷാദം അർേഛദ് ാനിം വാ ഏതദർഥം വീമി േത
15 േശ്വാഭൂേത ധൃതരാ സ്യ സമീപം ാപ്യ പാണ്ഡവ
യതിേഷ്യ ശമം കർതും യുഷ്മദർഥം അഹാപയൻ
16 ശമം േചത് േത കരിഷ്യന്തി തേതാ ഽനന്തം യേശാ മമ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 30 59

ഭവതാം ച കൃതഃ കാമസ് േതഷാം ച േ യ ഉത്തമം
17 േത േചദ് അഭിനിേവക്ഷ്യന്തി നാഭ ൈപഷ്യന്തി േമ വചഃ
കുരേവാ യുദ്ധം ഏവാ രൗ ം കർമ ഭവിഷ്യതി
18 അസ്മിൻ യുേദ്ധ ഭീമേസന ത്വയി ഭാരഃ സമാഹിതഃ
ധൂർ അർജുേനന ധാര്യാ സ്യാദ് േവാഢവ്യ ഇതേരാ ജനഃ
19 അഹം ഹി യന്താ ബീഭേത്സാർ ഭവിതാ സംയുേഗ സതി
ധനഞ്ജയൈസ്യഷ കാേമാ ന ഹി യുദ്ധം ന കാമേയ
20 തസ്മാദ് ആശങ്കമാേനാ ഽഹം വൃേകാദര മതിം തവ
തുദന്ന് അ ീബയാ വാചാ േതജസ് േത സമദീപയം
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