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അധ്യായം 151

1 [വ്]
വാസുേദവസ്യ തദ് വാക്യം അനു ത്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
പുനഃ പ ച്ഛ വാർേഷ്ണയം കഥം മേന്ദാ ഽ വീദ് ഇദം
2 അസ്മിന്ന് അഭ്യാഗേത കാേല കിം ച നഃ ക്ഷമം അച ത
കഥം ച വർതമാനാ ൈവ സ്വധർമാൻ ന ച്യേവമഹി
3 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
വാസുേദവ മതേജ്ഞാ ഽസി മമ സ ാതൃകസ്യ ച
4 വിദുരസ്യാപി േത വാക്യം തം ഭീഷ്മസ്യ േചാഭേയാഃ
കുന്ത്യാശ് ച വിപുല ജ്ഞ ജ്ഞാ കാർേത്സ്ന്യന േത താ
5 സർവം ഏതദ് അതി മ്യ വിചാര്യ ച പുനഃ പുനഃ
യ നഃ ക്ഷമം മഹാബാേഹാ തദ് വീഹ്യ് അവിചാരയൻ
6 ൈത്വതദ് ധർമരാജസ്യ ധർമാർഥസഹിതം വചഃ
േമഘദു ഭി നിർേഘാഷഃ കൃേഷ്ണാ വചനം അ വീത്
7 ഉക്തവാൻ അസ്മി യദ് വാക്യം ധർമാർഥസഹിതം ഹിതം
ന തു തൻ നികൃതി േജ്ഞ കൗരേവ്യ തിതിഷ്ഠതി
8 ന ച ഭീഷ്മസ്യ ദുർേമധാഃ ശൃേണാതി വിദുരസ്യ വാ
മമ വാ ഭാഷിതം കിം ചിത് സർവം ഏവാതിവർതേത
9 ന സ കാമയേത ധർമം ന സ കാമയേത യശഃ
ജിതം സ മന്യേത സർവം ദുരാത്മാ കർണം ആ ിതഃ
10 ബന്ധം ആജ്ഞാപയാം ആസ മമ ചാപി സുേയാധനഃ
ന ച തം ലബ്ധവാൻ കാമം ദുരാത്മാ ശാസനാതിഗഃ
11 ന ച ഭീേഷ്മാ ന ച േ ാേണാ യുക്തം ത ാഹതുർ വചഃ
സർേവ തം അനുവർതേന്ത ഋേത വിദുരം അച ത
12 ശകുനിഃ സൗബലശ് ൈചവ കർണ ദുഃശാസനാവ് അപി
ത്വയ്യ് അയുക്താന്യ് അഭാഷന്ത മൂഢാ മൂഢം അമർഷണം
13 കിം ച േതന മേയാേക്തന യാന്യ് അഭാഷന്ത കൗരവാഃ
സങ്ക്േഷേപണ ദുരാത്മാസൗ ന യുക്തം ത്വയി വർതേത
14 ന പാർഥിേവഷു സർേവഷു യ ഇേമ തവ ൈസനികാഃ
യത് പാപം യൻ ന കല്യാണം സർവം തസ്മിൻ തിഷ്ഠിതം
15 ന ചാപി വയം അത്യർഥം പരിത്യാേഗന കർഹി ചിത്
കൗരൈവഃ ശമം ഇച്ഛാമസ് ത യുദ്ധം അനന്തരം
16 തച് ത്വാ പാർഥിവാഃ സർേവ വാസുേദവസ്യ ഭാഷിതം
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അ വേന്താ മുഖം രാജ്ഞഃ സമുൈദക്ഷന്ത ഭാരത
17 യുധിഷ്ഠിരസ് ത്വ് അഭി ായം ഉപലഭ്യ മഹീക്ഷിതാം
േയാഗം ആജ്ഞാപയാം ആസ ഭീമാർജുനയൈമഃ സഹ
18 തതഃ കില കിലാ ഭൂതം അനീകം പാണ്ഡവസ്യ ഹ
ആജ്ഞാപിേത തദാ േയാേഗ സമഹൃഷ്യന്ത ൈസനികാഃ
19 അവധ്യാനാം വധം പശ്യൻ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നിഷ്ഠനൻ ഭീമേസനം ച വിജയം േചദം അ വീത്
20 യദർഥം വനവാസശ് ച ാപ്തം ദുഃഖം ച യൻ മയാ
േസാ ഽയം അസ്മാൻ ഉൈപത്യ് ഏവ പേരാ ഽനർഥഃ യത്നതഃ
21 യസ്മിൻ യത്നഃ കൃേതാ ഽസ്മാഭിഃ സ േനാ ഹീനഃ യത്നതഃ
അകൃേത തു യേത്ന ഽസ്മാൻ ഉപാവൃത്തഃ കലിർ മഹാൻ
22 കഥം ഹ്യ് അവൈധ്യഃ സം ാമഃ കാര്യഃ സഹ ഭവിഷ്യതി
കഥം ഹത്വാ ഗുരൂൻ വൃദ്ധാൻ വിജേയാ േനാ ഭവിഷ്യതി
23 തച് ഛുത്വാ ധർമരാജസ്യ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
യദ് ഉക്തം വാസുേദേവന ാവയാം ആസ തദ് വചഃ
24 ഉക്തവാൻ േദവകീപു ഃ കുന്ത്യാശ് ച വിദുരസ്യ ച
വചനം ത ത്വയാ രാജൻ നിഖിേലനാവധാരിതം
25 ന ച തൗ വക്ഷ്യേതാ ഽധർമം ഇതി േമ ൈനഷ്ഠികീ മതിഃ
ന ചാപി യുക്തം കൗേന്തയ നിവർതിതും അയുധ്യതഃ
26 തച് ത്വാ വാസുേദേവാ ഽപി സവ്യസാചി വചസ് തദാ
സ്മയമാേനാ ഽ വീത് പാർഥം ഏവം ഏതദ് ഇതി വൻ
27 തതസ് േത ധൃതസങ്കൽപാ യുദ്ധായ സഹ ൈസനികാഃ
പാണ്ഡേവയാ മഹാരാജ താം രാ ിം സുഖം ആവസൻ
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അധ്യായം 152

1 [വ്]
വ ഷിതായാം രജന്യാം തു രാജാ ദുേര്യാധനസ് തതഃ
വ്യഭജത് താന്യ് അനീകാനി ദശ ൈചകം ച ഭാരത
2 നരഹസ്തിരഥാശ്വാനാം സാരം മധ്യം ച ഫൽഗു ച
സർേവഷ്വ് ഏേതഷ്വ് അനീേകഷു സന്ദിേദശ മഹീപതിഃ
3 സാനുകർഷാഃ സതൂണീരാഃ സവരൂഥാഃ സേതാമരാഃ
േസാപാസംഗാഃ സശക്തീകാഃ സനിഷംഗാഃ സേപാഥികാഃ
4 സധ്വജാഃ സപതാകാശ് ച സശരാസന േതാമരാഃ
ര ഭിശ് ച വിചി ാഭിഃ സപാശാഃ സപരിസ്തരാഃ
5 സകച ഹവിേക്ഷപാഃ സൈതല ഗുഡ വാലുകാഃ
സാശീവിഷഘടാഃ സർേവ സസർജ രസപാംസവഃ
6 സഘണ്ടാ ഫലകാഃ സർേവ വാസീ വൃക്ഷാദനാന്വിതാഃ
വ്യാ ചർമ പരീവാരാ വൃതാശ് ച ദ്വീപിചർമഭിഃ
7 സവസ്തയഃ സശൃംഗാശ് ച സ ാസ വിവിധായുധാഃ
സകുഠാരാഃ സകുദ്ദാലാഃ സൈതല ക്ഷൗമസർപിഷഃ
8 ചി ാനീകാഃ സുവപുേഷാ ജ്വലിതാ ഇവ പാവകാഃ
തഥാ കവചിനഃ ശൂരാഃ ശേ ഷു കൃതനി മാഃ
9 കുലീനാ ഹയേയാനിജ്ഞാഃ സാരേഥ്യ വിനിേവശിതാഃ
ബദ്ധാരിഷ്ടാ ബദ്ധകക്ഷ്യാ ബദ്ധധ്വജപതാകിനഃ
10 ചതുര േജാ രഥാഃ സർേവ സർേവ ശ സമായുതാഃ
സംഹൃഷ്ടവാഹനാഃ സർേവ സർേവ ശതശരാസനാഃ
11 ദുര്യേയാർ ഹയേയാർ ഏകസ് തഥാന്യൗ പാർഷ്ണിസാരഥീ
തൗ ചാപി രഥിനാം േ ഷ്ഠൗ രഥീ ച ഹയവിത് തഥാ
12 നഗരാണീവ ഗുപ്താനി ദുരാേദയാനി ശ ഭിഃ
ആസൻ രഥസഹ ാണി േഹമമാലീനി സർവശഃ
13 യഥാ രഥാസ് തഥാ നാഗബദ്ധകക്ഷ്യാഃ സ്വല താഃ
ബഭൂവുഃ സപ്ത പുരുഷാ രത്നവന്ത ഇവാ യഃ
14 ദ്വാവ് അ ശ ധരൗ േതഷു ദ്വാവ് ഉത്തമധനുർധരൗ
ദ്വൗ വരാസി ധരൗ രാജന്ന് ഏകഃ ശക്തിപതാകധൃക്
15 ഗൈജർ മൈത്തഃ സമാകീർണം സവർമായുധ േകാശൈകഃ
തദ് ബഭൂവ ബലം രാജൻ കൗരവ്യസ്യ സഹ ശഃ
16 വിചി കവചാമുൈക്തഃ സപതാൈകഃ സ്വല ൈതഃ
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സാദിഭിശ് േചാപസമ്പന്നാ ആസന്ന് അയുതേശാ ഹയാഃ
17 സുസം ാഹാഃ സുസേന്താഷാ േഹമഭാണ്ഡ പരിച്ഛദാഃ
അേനകശതസാഹ ാസ് േത ച സാദിവേശ സ്ഥിതാഃ
18 നാനാരൂപവികാരാശ് ച നാനാ കവചശ ിണഃ
പദാതിേനാ നരാസ് ത ബഭൂവുർ േഹമമാലിനഃ
19 രഥസ്യാസൻ ദശ ഗജാ ഗജസ്യ ദശവാജിനഃ
നരാ ദശ ഹയസ്യാസൻ പാദരക്ഷാഃ സമന്തതഃ
20 രഥസ്യ നാഗാഃ പഞ്ചാശൻ നാഗസ്യാസഞ് ശതം ഹയാഃ
ഹയസ്യ പുരുഷാഃ സപ്ത ഭിന്നസന്ധാന കാരിണഃ
21 േസനാ പഞ്ചശതം നാഗാ രഥാസ് താവന്ത ഏവ ച
ദശ േസനാ ച പൃതനാ പൃതനാ ദശവാഹിനീ
22 വാഹിനീ പൃതനാ േസനാ ധ്വജിനീ സാദിനീ ചമൂഃ
അക്ഷൗഹിണീതി പര്യാൈയർ നിരുക്താഥ വരൂഥിനീ
ഏവം വ ഢാന്യ് അനീകാനി കൗരേവേയണ ധീമതാ
23 അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദൈശകാ ച സംഖ്യാതാഃ സപ്ത ൈചവ ഹ
അക്ഷൗഹിണ്യസ് തു സൈപ്തവ പാണ്ഡവാനാം അഭൂദ് ബലം
അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദൈശകാ ച കൗരവാണാം അഭൂദ് ബലം
24 നരാണാം പഞ്ച പഞ്ചാശദ് ഏഷാ പത്തിർ വിധീയേത
േസനാമുഖം ച തി സ് താ ഗുൽമ ഇത്യ് അഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
25 ദശ ഗുൽമാ ഗണസ് ത്വ് ആസീദ് ഗണാസ് ത്വ് അയുതേശാ ഽഭവൻ
ദുേര്യാധനസ്യ േസനാസു േയാത്സ്യമാനാഃ ഹാരിണഃ
26 ത ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശൂരാൻ ബുദ്ധിമേതാ നരാൻ

സമീക്ഷ്യ മഹാബാഹുശ് ചേ േസനാപതീംസ് തദാ
27 പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീനാം ച േണതൄൻ നരസത്തമാൻ
വിധിപൂർവം സമാനീയ പാർഥിവാൻ അഭ്യേഷചയത്
28 കൃപം േ ാണം ച ശല്യം ച ൈസന്ധവം ച മഹാരഥം
സുദക്ഷിണം ച കാംേബാജം കൃതവർമാണം ഏവ ച
29 േ ാണപു ം ച കർണം ച ഭൂരി വസം ഏവ ച
ശകുനിം സൗബലം ൈചവ ബാ ീകം ച മഹാരഥം
30 ദിവേസ ദിവേസ േതഷാം തിേവലം ച ഭാരത
ചേ സ വിവിധാഃ സഞ്ജ്ഞാഃ ത്യക്ഷം ച പുനഃ പുനഃ
31 തഥാ വിനിയതാഃ സർേവ േയ ച േതഷാം പദാനുഗാഃ
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ബഭൂവുഃ ൈസനികാ രാജൻ രാജ്ഞഃ ിയചികീർഷവഃ
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അധ്യായം 153

1 [വ്]
തതഃ ശാന്തനവം ഭീഷ്മം ാഞ്ജലിർ ധൃതരാ ജഃ
സഹ സർൈവർ മഹീപാൈലർ ഇദം വചനം അ വീത്
2 ഋേത േസനാ േണതാരം പൃതനാ സുമഹത്യ് അപി
ദീര്യേത യുദ്ധം ആസാദ്യ പിപീലിക പുടം യഥാ
3 ന ഹി ജാതു ദ്വേയാർ ബുദ്ധിഃ സമാ ഭവതി കർഹി ചിത്
ശൗര്യം ച നാമ േനതൄണാം ർധേത ച പര രം
4 യേത ച മഹാ ാജ്ഞ ൈഹഹയാൻ അമിതൗജസഃ
അഭ്യയുർ ാഹ്മണാഃ സർേവ സമു ിതകുശധ്വജാഃ
5 താൻ അന്വയുസ് തദാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ പിതാമഹ
ഏകതസ് തു േയാ വർണാ ഏകതഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
6 േത സ്മ യുേദ്ധഷ്വ് അഭജ്യന്ത േയാ വർണാഃ പുനഃ പുനഃ
ക്ഷ ിയാസ് തു ജയന്ത്യ് ഏവ ബഹുലം ൈചകേതാ ബലം
7 തതസ് േത ക്ഷ ിയാൻ ഏവ പ ർ ദ്വിജസത്തമാഃ
േതഭ്യഃ ശശംസുർ ധർമജ്ഞാ യാഥാതഥ്യം പിതാമഹ
8 വയം ഏകസ്യ ശൃണുേമാ മഹാബുദ്ധിമേതാ രേണ
ഭവന്തസ് തു പൃഥക് സർേവ സ്വബുദ്ധിവശവർതിനഃ
9 തതസ് േത ാഹ്മണാശ് ച ർ ഏകം േസനാപതിം ദ്വിജം
നേയഷു കുശലം ശൂരം അജയൻ ക്ഷ ിയാംസ് തതഃ
10 ഏവം േയ കുശലം ശൂലം ഹിേത സ്ഥിതം അകൽമഷം
േസനാപതിം കുർവന്തി േത ജയന്തി രേണ രിപൂൻ
11 ഭവാൻ ഉശനസാ തുേല്യാ ഹിൈതഷീ ച സദാ മമ
അസംഹാര്യഃ സ്ഥിേതാ ധർേമ സ നഃ േസനാപതിർ ഭവ
12 രശ്മീവതാം ഇവാദിേത്യാ വീരുധാം ഇവ ച മാഃ
കുേബര ഇവ യക്ഷാണാം മരുതാം ഇവ വാസവഃ
13 പർവതാനാം യഥാ േമരുഃ സുപർണഃ പതതാം ഇവ
കുമാര ഇവ ഭൂതാനാം വസൂനാം ഇവ ഹവ്യവാട്
14 ഭവതാ ഹി വയം ഗുപ്താഃ ശേ േണവ ദിവൗകസഃ
അനാധൃഷ്യാ ഭവിഷ്യാമസ് ിദശാനാം അപി വം
15 യാതു േനാ ഭവാൻ അേ േദവാനാം ഇവ പാവകിഃ
വയം ത്വാം അനുയാസ്യാമഃ സൗരേഭയാ ഇവർഷഭം
16 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
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യൈഥവ ഹി ഭവേന്താ േമ തൈഥവ മമ പാണ്ഡവാഃ
17 അപി ൈചവ മയ േ േയാ വാച്യം േതഷാം നരാധിപ
േയാദ്ധവ്യം തു തവാർഥായ യഥാ സ സമയഃ കൃതഃ
18 ന തു പശ്യാമി േയാദ്ധാരം ആത്മനഃ സദൃശം ഭുവി
ഋേത തസ്മാൻ നരവ്യാ ാത് കുന്തീപു ാദ് ധനഞ്ജയാത്
19 സ ഹി േവദ മഹാബാഹുർ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവശഃ
ന തു മാം വിവൃേതാ യുേദ്ധ ജാതു യുേധ്യത പാണ്ഡവഃ
20 അഹം സ ച ക്ഷേണൈനവ നിർമനുഷ്യം ഇദം ജഗത്
കുര്യാം ശ ബേലൈനവ സസുരാസുരരാക്ഷസം
21 ന ത്വ് ഏേവാത്സാദനീയാ േമ പാേണ്ഡാഃ പു ാ നരാധിപ
തസ്മാദ് േയാധാൻ ഹനിഷ്യാമി േയാേഗണായുതം സദാ
22 ഏവം ഏഷാം കരിഷ്യാമി നിധനം കുരുനന്ദന
ന േചത് േത മാം ഹനിഷ്യന്തി പൂർവം ഏവ സമാഗേമ
23 േസനാപതിസ് ത്വ് അഹം രാജൻ സമേയനാപേരണ േത
ഭവിഷ്യാമി യഥാകാമം തൻ േമ േ ാതും ഇഹാർഹസി
24 കർേണാ വാ യുധ്യതാം പൂർവം അഹം വാ പൃഥിവീപേത

ർധേത ഹി സദാത്യർഥം സൂതപുേ ാ മയാ രേണ
25 നാഹം ജീവതി ഗാംേഗേയ േയാേത്സ്യ രാജൻ കഥം ചന
ഹേത ഭീേഷ്മ തു േയാത്സ്യാമി സഹ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
26 തതഃ േസനാപതിം ചേ വിധിവദ് ഭൂരിദക്ഷിണം
ധൃതരാ ാത്മേജാ ഭീഷ്മം േസാ ഽഭിഷിേക്താ വ്യേരാചത
27 തേതാ േഭരീശ് ച ശംഖാംശ് ച ശതശശ് ൈചവ പുഷ്കരാൻ
വദയാം ആസുർ അവ്യ ാഃ പുരുഷാ രാജശാസനാത്
28 സിംഹനാശാശ് ച വിവിധാ വാഹനാനാം ചനിസ്വനാഃ

ാദുരാസന്ന് അനേ ച വർഷം രുധിരകർദമം
29 നിർഘാതാഃ പൃഥിവീ കമ്പാ ഗജബൃംഹിത നിസ്വനാഃ
ആസംശ് ച സർവേയാധാനാം പാതയേന്താ മനാംസ്യ് ഉത
30 വാചശ് ചാപ്യ് അശരീരിേണ്യാ ദിവശ് േചാൽകാഃ േപദിേര
ശിവാശ് ച ഭയേവദിേന്യാ േനദുർ ദീപ്തസ്വരാ ഭൃശം
31 േസനാപേത്യ യദാ രാജാ ഗാംേഗയം അഭിഷിക്തവാൻ
തൈദതാന്യ് ഉ രൂപാണി അഭവഞ് ശതേശാ നൃപ
32 തതഃ േസനാപതിം കൃത്വാ ഭീഷ്മം പരബലാർദനം
വാചയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ നിൈഷ്കർ േഗാഭിശ് ച ഭൂരിശഃ
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33 വർധമാേനാ ജയാശീർഭിർ നിര്യയൗ ൈസനിൈകർ വൃതഃ
ആപേഗയം പുര ത്യ ാതൃഭിഃ സഹിതസ് തദാ

ന്ധാവാേരണ മഹതാ കുരുേക്ഷ ം ജഗാമ ഹ
34 പരി മ്യ കുരുേക്ഷ ം കർേണന സഹ കൗരവഃ
ശിബിരം മാപയാം ആസ സേമ േദേശ നരാധിപഃ
35 മധുരാനൂഷേര േദേശ ഭൂതയവേസന്ധേന
യൈഥവ ഹാസ്തിനപുരം തദ്വച് ഛിബിരം ആബഭൗ
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അധ്യായം 154

1 [വ്]
തതഃ ശാന്തനവം ഭീഷ്മം ാഞ്ജലിർ ധൃതരാ ജഃ
സഹ സർൈവർ മഹീപാൈലർ ഇദം വചനം അ വീത്
2 ഋേത േസനാ േണതാരം പൃതനാ സുമഹത്യ് അപി
ദീര്യേത യുദ്ധം ആസാദ്യ പിപീലിക പുടം യഥാ
3 ന ഹി ജാതു ദ്വേയാർ ബുദ്ധിഃ സമാ ഭവതി കർഹി ചിത്
ശൗര്യം ച നാമ േനതൄണാം ർധേത ച പര രം
4 യേത ച മഹാ ാജ്ഞ ൈഹഹയാൻ അമിതൗജസഃ
അഭ്യയുർ ാഹ്മണാഃ സർേവ സമു ിതകുശധ്വജാഃ
5 താൻ അന്വയുസ് തദാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ പിതാമഹ
ഏകതസ് തു േയാ വർണാ ഏകതഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
6 േത സ്മ യുേദ്ധഷ്വ് അഭജ്യന്ത േയാ വർണാഃ പുനഃ പുനഃ
ക്ഷ ിയാസ് തു ജയന്ത്യ് ഏവ ബഹുലം ൈചകേതാ ബലം
7 തതസ് േത ക്ഷ ിയാൻ ഏവ പ ർ ദ്വിജസത്തമാഃ
േതഭ്യഃ ശശംസുർ ധർമജ്ഞാ യാഥാതഥ്യം പിതാമഹ
8 വയം ഏകസ്യ ശൃണുേമാ മഹാബുദ്ധിമേതാ രേണ
ഭവന്തസ് തു പൃഥക് സർേവ സ്വബുദ്ധിവശവർതിനഃ
9 തതസ് േത ാഹ്മണാശ് ച ർ ഏകം േസനാപതിം ദ്വിജം
നേയഷു കുശലം ശൂരം അജയൻ ക്ഷ ിയാംസ് തതഃ
10 ഏവം േയ കുശലം ശൂലം ഹിേത സ്ഥിതം അകൽമഷം
േസനാപതിം കുർവന്തി േത ജയന്തി രേണ രിപൂൻ
11 ഭവാൻ ഉശനസാ തുേല്യാ ഹിൈതഷീ ച സദാ മമ
അസംഹാര്യഃ സ്ഥിേതാ ധർേമ സ നഃ േസനാപതിർ ഭവ
12 രശ്മീവതാം ഇവാദിേത്യാ വീരുധാം ഇവ ച മാഃ
കുേബര ഇവ യക്ഷാണാം മരുതാം ഇവ വാസവഃ
13 പർവതാനാം യഥാ േമരുഃ സുപർണഃ പതതാം ഇവ
കുമാര ഇവ ഭൂതാനാം വസൂനാം ഇവ ഹവ്യവാട്
14 ഭവതാ ഹി വയം ഗുപ്താഃ ശേ േണവ ദിവൗകസഃ
അനാധൃഷ്യാ ഭവിഷ്യാമസ് ിദശാനാം അപി വം
15 യാതു േനാ ഭവാൻ അേ േദവാനാം ഇവ പാവകിഃ
വയം ത്വാം അനുയാസ്യാമഃ സൗരേഭയാ ഇവർഷഭം
16 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി ഭാരത
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യൈഥവ ഹി ഭവേന്താ േമ തൈഥവ മമ പാണ്ഡവാഃ
17 അപി ൈചവ മയ േ േയാ വാച്യം േതഷാം നരാധിപ
േയാദ്ധവ്യം തു തവാർഥായ യഥാ സ സമയഃ കൃതഃ
18 ന തു പശ്യാമി േയാദ്ധാരം ആത്മനഃ സദൃശം ഭുവി
ഋേത തസ്മാൻ നരവ്യാ ാത് കുന്തീപു ാദ് ധനഞ്ജയാത്
19 സ ഹി േവദ മഹാബാഹുർ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവശഃ
ന തു മാം വിവൃേതാ യുേദ്ധ ജാതു യുേധ്യത പാണ്ഡവഃ
20 അഹം സ ച ക്ഷേണൈനവ നിർമനുഷ്യം ഇദം ജഗത്
കുര്യാം ശ ബേലൈനവ സസുരാസുരരാക്ഷസം
21 ന ത്വ് ഏേവാത്സാദനീയാ േമ പാേണ്ഡാഃ പു ാ നരാധിപ
തസ്മാദ് േയാധാൻ ഹനിഷ്യാമി േയാേഗണായുതം സദാ
22 ഏവം ഏഷാം കരിഷ്യാമി നിധനം കുരുനന്ദന
ന േചത് േത മാം ഹനിഷ്യന്തി പൂർവം ഏവ സമാഗേമ
23 േസനാപതിസ് ത്വ് അഹം രാജൻ സമേയനാപേരണ േത
ഭവിഷ്യാമി യഥാകാമം തൻ േമ േ ാതും ഇഹാർഹസി
24 കർേണാ വാ യുധ്യതാം പൂർവം അഹം വാ പൃഥിവീപേത

ർധേത ഹി സദാത്യർഥം സൂതപുേ ാ മയാ രേണ
25 നാഹം ജീവതി ഗാംേഗേയ േയാേത്സ്യ രാജൻ കഥം ചന
ഹേത ഭീേഷ്മ തു േയാത്സ്യാമി സഹ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
26 തതഃ േസനാപതിം ചേ വിധിവദ് ഭൂരിദക്ഷിണം
ധൃതരാ ാത്മേജാ ഭീഷ്മം േസാ ഽഭിഷിേക്താ വ്യേരാചത
27 തേതാ േഭരീശ് ച ശംഖാംശ് ച ശതശശ് ൈചവ പുഷ്കരാൻ
വദയാം ആസുർ അവ്യ ാഃ പുരുഷാ രാജശാസനാത്
28 സിംഹനാശാശ് ച വിവിധാ വാഹനാനാം ചനിസ്വനാഃ

ാദുരാസന്ന് അനേ ച വർഷം രുധിരകർദമം
29 നിർഘാതാഃ പൃഥിവീ കമ്പാ ഗജബൃംഹിത നിസ്വനാഃ
ആസംശ് ച സർവേയാധാനാം പാതയേന്താ മനാംസ്യ് ഉത
30 വാചശ് ചാപ്യ് അശരീരിേണ്യാ ദിവശ് േചാൽകാഃ േപദിേര
ശിവാശ് ച ഭയേവദിേന്യാ േനദുർ ദീപ്തസ്വരാ ഭൃശം
31 േസനാപേത്യ യദാ രാജാ ഗാംേഗയം അഭിഷിക്തവാൻ
തൈദതാന്യ് ഉ രൂപാണി അഭവഞ് ശതേശാ നൃപ
32 തതഃ േസനാപതിം കൃത്വാ ഭീഷ്മം പരബലാർദനം
വാചയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ നിൈഷ്കർ േഗാഭിശ് ച ഭൂരിശഃ
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33 വർധമാേനാ ജയാശീർഭിർ നിര്യയൗ ൈസനിൈകർ വൃതഃ
ആപേഗയം പുര ത്യ ാതൃഭിഃ സഹിതസ് തദാ

ന്ധാവാേരണ മഹതാ കുരുേക്ഷ ം ജഗാമ ഹ
34 പരി മ്യ കുരുേക്ഷ ം കർേണന സഹ കൗരവഃ
ശിബിരം മാപയാം ആസ സേമ േദേശ നരാധിപഃ
35 മധുരാനൂഷേര േദേശ ഭൂതയവേസന്ധേന
യൈഥവ ഹാസ്തിനപുരം തദ്വച് ഛിബിരം ആബഭൗ
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അധ്യായം 155

1 [വ്]
ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ഭീഷ്മകസ്യ മഹാത്മനഃ
ഹിരണ്യേലാേമ്നാ നൃപേതഃ സാക്ഷാദ് ഇ സഖസ്യ ൈവ
2 ആഹൃതീനാം അധിപേതർ േഭാജസ്യാതിയശസ്വിനഃ
ദാക്ഷിണാത്യ പേതഃ പുേ ാ ദി രുക്മീതി വി തഃ
3 യഃ കി രുഷ സിംഹസ്യ ഗന്ധമാദനവാസിനഃ
ശിഷ്യഃ കൃത്സ്നം ധനുർേവദം ചതുഷ്പാദം അവാപ്തവാൻ
4 േയാ മാേഹ ം ധനുർ േലേഭ തുല്യം ഗാണ്ഡീവേതജസാ
ശാർമ്േഗണ ച മഹാബാഹുഃ സംമിതം ദിവ്യം അക്ഷയം
5 ീണ്യ് ഏൈവതാനി ദിവ്യാനി ധനൂംഷി ദിവി ചാരിണാം
വാരുണം ഗാണ്ഡിവം ത മാേഹ ം വിജയം ധനുഃ
6 ശാർമ്ഗം തു ൈവഷ്ണവം ാഹുർ ദിവ്യം േതേജാമയം ധനുഃ
ധാരയാം ആസ യത് കൃഷ്ണഃ പരേസനാ ഭയാവഹം
7 ഗാണ്ഡീവം പാവകാൽ േലേഭ ഖാണ്ഡേവ പാകശാസനിഃ

മാദ് രുക്മീ മഹാേതജാ വിജയം ത്യപദ്യത
8 സഞ്ഛിദ്യ മൗരവാൻ പാശാൻ നിഹത്യ മുരം ഓജസാ
നിർജിത്യ നരകം ഭൗമം ആഹൃത്യ പണി കുണ്ഡേല
9 േഷാഡശ ീസഹ ാണി രത്നാനി വിവിധാനി ച

തിേപേദ ഹൃഷീേകശഃ ശാർമ്ഗം ച ധനുർ ഉത്തമം
10 രുക്മീ തു വിജയം ലബ്ധ്വാ ധനുർ േമഘസമസ്വനം
വിഭീഷയന്ന് ഇവ ജഗത് പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതത
11 നാമൃഷ്യത പുരാ േയാ ഽസൗ സ്വബാഹുബലദർപിതഃ
രുക്മിണ്യാ ഹരണം വീേരാ വാസുേദേവന ധീമതാ
12 കൃത്വാ തിജ്ഞാം നാഹത്വാ നിവർതിഷ്യാമി േകശവം
തേതാ ഽന്വധാവദ് വാർേഷ്ണയം സർവശ ഭൃതാം വരം
13 േസനയാ ചതുരംഗിണ്യാ മഹത്യാ ദൂരപാതയാ
വിചി ായുധ വർമിണ്യാ ഗംഗേയവ വൃദ്ധയാ
14 സ സമാസാദ്യ വാർേഷ്ണയം േഗാനാനാം ഈശ്വരം ഭും
വ്യംസിേതാ ീഡിേതാ രാജന്ന് ആജഗാമ സ കുണ്ഡിനം
15 യൈ വ കൃേഷ്ണന രേണ നിർജിതഃ പരവീരഹാ
ത േഭാജകടം നാമ ചേ നഗരം ഉത്തമം
16 ൈസേന്യന മഹതാ േതന ഭൂതഗജവാജിനാ
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പുരം തദ് ഭുവി വിഖ്യാത്മ നാമ്ന േഭാജകടം നൃപ
17 സ േഭാജരാജഃ ൈസേന്യന മഹതാ പരിവാരിതഃ
അക്ഷൗഹിണ്യാ മഹാവീര്യഃ പാണ്ഡവാൻ സമുപാഗമത്
18 തതഃ സ കവചീ ഖഡ്ഗീ ശരീ ധന്വീ തലീ രഥീ
ധ്വേജനാദിത്യ വർേണന വിേവശ മഹാചമൂം
19 വിദിതഃ പാണ്ഡേവയാനാം വാസുേദവ ിേയപ്സയാ
യുധിഷ്ഠിരസ് തു തം രാജാ ത ദ്ഗമ്യാഭ്യപൂജയത്
20 സ പൂജിതഃ പാ സുൈതർ യഥാന്യായം സുസത്കൃതഃ

തിപൂജ്യ ച താൻ സർവാൻ വി ാന്തഃ സഹ ൈസനികഃ
ഉവാച മേധ്യ വീരാണാം കുന്തീപു ം ധനഞ്ജയം
21 സഹാേയാ ഽസ്മി സ്ഥിേതാ യുേദ്ധ യദി ഭീേതാ ഽസി പാണ്ഡവ
കരിഷ്യാമി രേണ സാഹ്യം അസഹ്യം തവ ശ ഭിഃ
22 ന ഹി േമ വി േമ തുല്യഃ പുമാൻ അസ്തീഹ കശ് ചന
നിഹത്യ സമേര ശ ംസ് തവ ദാസ്യാമി ഫൽഗുന
23 ഇത്യ് ഉേക്താ ധർമരാജസ്യ േകശവസ്യ ച സംനിധൗ
ശൃണ്വതാം പാർഥിേവ ാണാം അേന്യഷാം ൈചവ സർവശഃ
24 വാസുേദവം അഭിേ ക്ഷ്യ ധർമരാജം ച പാണ്ഡവം
ഉവാച ധീമാൻ കൗേന്തയഃ ഹസ്യ സഖിപൂർവകം
25 യുധ്യമാനസ്യ േമ വീര ഗന്ധർൈവഃ സുമഹാബൈലഃ
സഹാേയാ േഘാഷയാ ായാം കസ് തദാസീത് സഖാ മമ
26 തഥാ തിഭേയ തസ്മിൻ േദവദാനവ സ േല
ഖാണ്ഡേവ യുധ്യമാനസ്യ കഃ സഹായസ് തദാഭവത്
27 നിവാതകവൈചർ യുേദ്ധ കാലേകൈയശ് ച ദാനൈവഃ
ത േമ യുധ്യമാനസ്യ കഃ സഹായസ് തദാഭവത്
28 തഥാ വിരാടനഗേര കുരുഭിഃ സഹ സംഗേര
യുധ്യേതാ ബഹുഭിസ് താത കഃ സഹാേയാ ഽഭവൻ മമ
29 ഉപജീവ്യ രേണ രു ം ശ ം ൈവശ്വരണം യമം
വരുണം പാവകം ൈചവ കൃപം േ ാണം ച മാധവം
30 ധാരയൻ ഗാണ്ഡിവം ദിവ്യം ധനുസ് േതേജാമയം ദൃഢം
അക്ഷയ്യ ശരസംയുേക്താ ദിവ്യാ പരിബൃംഹിതഃ
31 കൗരവാണാം കുേല ജാതഃ പാേണ്ഡാഃ പുേ ാ വിേശഷതഃ
േ ാണം വ്യപദിശഞ് ശിേഷ്യാ വാസുേദവസഹായവാൻ
32 കഥം അസ്മദ്വിേധാ യാദ് ഭീേതാ ഽസ്തീത്യ് അയശ രം
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വചനം നരശാർദൂല വ ായുധം അപി സ്വയം
33 നാസ്മി ഭീേതാ മഹാബാേഹാ സഹായാർഥശ് ച നാസ്തി േമ
യഥാകാമം യഥാേയാഗം ഗച്ഛ വാന്യ തിഷ്ഠ വാ
34 വിനിവർത്യ തേതാ രുക്മീ േസനാം സാഗരസംനിഭാം
ദുേര്യാധനം ഉപാഗച്ഛത് തൈഥവ ഭരതർഷഭ
35 തൈഥവ ചാഭിഗൈമ്യനം ഉവാച സ നരാധിപഃ

ത്യാഖ്യാതശ് ച േതനാപി സ തദാ ശൂരമാനിനാ
36 ദ്വാവ് ഏവ തു മഹാരാജ തസ്മാദ് യുദ്ധാദ് വ്യേപയതുഃ
രൗഹിേണയശ് ച വാർേഷ്ണേയാ രുക്മീ ച വസുധാധിപഃ
37 ഗേത രാേമ തീർഥയാ ാം ഭീഷ്മകസ്യ സുേത തഥാ
ഉപാവിശൻ പാണ്ഡേവയാ മ ായ പുനർ ഏവ ഹി
38 സമിതിർ ധർമരാജസ്യ സാ പാർഥിവ സമാകുലാ
ശുശുേഭ താരകാ ചി ാ ദ്യൗശ് ചേ േണവ ഭാരത
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അധ്യായം 156

1 [ജ്]
തഥാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു കുരുേക്ഷേ ദ്വിജർഷഭ
കിം അകുർവന്ത കുരവഃ കാേലനാഭി േചാദിതാഃ
2 തഥാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു യത് േതഷു ഭരതർഷഭ
ധൃതരാേ ാ മഹാരാജ സഞ്ജയം വാക്യം അ വീത്
3 ഏഹി സഞ്ജയ േമ സർവം ആചക്ഷ്വാനവേശഷതഃ
േസനാനിേവേശ യദ്വൃത്തം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
4 ദിഷ്ടം ഏവ പരം മേന്യ പൗരുഷം ചാപ്യ് അനർഥകം
യദ് അഹം ജാനമാേനാ ഽപി യുദ്ധേദാഷാൻ ക്ഷേയാദയാൻ
5 തഥാപി നികൃതി ജ്ഞം പു ം ദുർദ ത േദവിനം
ന ശേക്നാമി നിയ ം വാ കർതും വാ ഹിതം ആത്മനഃ
6 ഭവത്യ് ഏവ ഹി േമ സൂത ബുദ്ധിർ േദാഷാനുദർശിനീ
ദുേര്യാധനം സമാസാദ്യ പുനഃ സാ പരിവർതേത
7 ഏവംഗേത ൈവ യദ് ഭാവി തദ് ഭവിഷ്യതി സഞ്ജയ
ക്ഷ ധർമഃ കില രേണ തനുത്യാേഗാ ഽഭിപൂജിതഃ
8 ത്വദ് യുേക്താ ഽയം അനു േശ്നാ മഹാരാജ യഥാർഹസി
ന തു ദുേര്യാധേന േദാഷം ഇമം ആസ ം അർഹസി
ശൃണുഷ്വാനവേശേഷണ വദേതാ മമ പാർഥിവ
9 യ ആത്മേനാ ദുശ്ചരിതാദ് അശുഭം ാ യാൻ നരഃ
ഏനസാ ന സ ൈദവം വാ കാലം വാ ഗ ം അർഹതി
10 മഹാരാജ മനുേഷ്യഷു നിന്ദ്യം യഃ സർവം ആചേരത്
സ വധ്യഃ സർവേലാകസ്യ നിന്ദിതാനി സമാചരൻ
11 നികാരാ മനുജേ ഷ്ഠ പാണ്ഡൈവസ് ത്വത് തീക്ഷയാ
അനുഭൂതാഃ സഹാമാൈത്യർ നികൃൈതർ അധിേദവേന
12 ഹയാനാം ച ഗജാനാം ച രാജ്ഞാം ചാമിതേതജസാം
ൈവശസം സമേര വൃത്തം യത് തൻ േമ ശൃണു സർവശഃ
13 സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ മഹാരാജ സർവേലാകക്ഷേയാദയം
യഥാ ഭൂതം മഹായുേദ്ധ ത്വാ മാ വിമനാ ഭവ
14 ന ഹ്യ് ഏവ കർതാ പുരുഷഃ കർമേണാഃ ശുഭപാപേയാഃ
അസ്വതേ ാ ഹി പുരുഷഃ കാര്യേത ദാരു യ വത്
15 േക ചിദ് ഈശ്വര നിർദിഷ്ടാഃ േക ചിദ് ഏവ യദൃച്ഛയാ
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പൂർവകർമഭിർ അപ്യ് അേന്യ ൈ ധം ഏതദ് വികൃഷ്യേത
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അധ്യായം 157

1 [സ്]
ഹിരണ്വത്യാം നിവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ കർേണന സഹ ഭാരത
2 സൗബേലന ച രാേജ തഥാ ദുഃശാസേനന ച
ആഹൂേയാപഹ്വേര രാജന്ന് ഉലൂകം ഇദം അ വീത്
3 ഉലൂക ഗച്ഛ ൈകതവ്യ പാണ്ഡവാൻ സഹ േസാമകാൻ
ഗത്വാ മമ വേചാ ഹി വാസുേദവസ്യ ശൃണ്വതഃ
4 ഇദം തത് സമനു ാപ്തം വർഷപൂഗാഭിചിന്തിതം
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച യുദ്ധം േലാകഭയങ്കരം
5 യദ് ഏതത് കത്ഥനാ വാക്യം സഞ്ജേയാ മഹദ് അ വീത്
മേധ്യ കുരൂണാം കൗേന്തയ തസ്യ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
യഥാ വഃ സ തിജ്ഞാതം തത് സർവം ിയതാം ഇതി
6 അമർഷം രാജ്യഹരണം വനവാസം ച പാണ്ഡവ

ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം സംസ്മരൻ പുരുേഷാ ഭവ
7 യദർഥം ക്ഷ ിയാ സൂേത ഗർഭം തദ് ഇദം ആഗതം
ബലം വീര്യം ച ശൗര്യം ച പരം ചാപ്യ് അ ലാഘവം
പൗരുഷം ദർശയൻ യുേദ്ധ േകാപസ്യ കുരു നി തിം
8 പരി ിഷ്ടസ്യ ദീനസ്യ ദീർഘകാേലാഷിതസ്യ ച
ന േടദ് ധൃദയം കസ്യ ഐശ്വര്യാദ് ംശിതസ്യ ച
9 കുേല ജാതസ്യ ശൂരസ്യ പരവിേത്തഷു ഗൃധ്യതഃ
ആച്ഛിന്നം രാജ്യം ആ മ്യ േകാപം കസ്യ ന ദീപേയത്
10 യത് തദ് ഉക്തം മഹദ് വാക്യം കർമണാ തദ് വിഭാവ്യതാം
അകർമണാ കത്ഥിേതന സന്തഃ കുപുരുഷം വിദുഃ
11 അമി ാണാം വേശ സ്ഥാനം രാജ്യസ്യ ച പുനർ ഭവഃ
ദ്വാവ് അർഥൗ യുധ്യമാനസ്യ തസ്മാത് കുരുത പൗരുഷം
12 അസ്മാൻ വാ ത്വം പരാജിത്യ ശാധി പൃഥിവീം ഇമാം
അഥ വാ നിഹേതാ ഽസ്മാഭിർ വീരേലാകം ഗമിഷ്യസി
13 രാ ാത് ാജനം േ ശം വനവാസം ച പാണ്ഡവ
കൃഷ്ണായാശ് ച പരിേ ശം സംസ്മരൻ പുരുേഷാ ഭവ
14 അ ിയാണാം ച വചേന ജ പുനഃ പുനഃ
അമർഷം ദർശയാദ്യ ത്വം അമർേഷാ ഹ്യ് ഏവ പൗരുഷം
15 േ ാേധാ ബലം തഥാ വീര്യം ജ്ഞാനേയാേഗാ ഽ ലാഘവം
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ഇഹ േത പാർഥ ദൃശ്യന്താം സം ാേമ പുരുേഷാ ഭവ
16 തം ച തൂബരകം മൂഢം ബഹ്വ് ആശിനം അവിദ്യകം
ഉലൂക മദ്വേചാ യാ അസകൃദ് ഭീമേസനകം
17 അശേക്തൈനവ യച് ഛപ്തം സഭാമേധ്യ വൃേകാദര
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പീയതാം യദി ശക്യേത
18 േലാഹാഭിഹാേരാ നിർവൃത്തഃ കുരുേക്ഷ ം അകർദമം
പുഷ്ടാസ് േത ഽശ്വാ ഭൃതാ േയാധാഃ േശ്വാ യുധ്യസ്വ സേകശവഃ
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അധ്യായം 158

1 [സ്]
ഹിരണ്വത്യാം നിവിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ കർേണന സഹ ഭാരത
2 സൗബേലന ച രാേജ തഥാ ദുഃശാസേനന ച
ആഹൂേയാപഹ്വേര രാജന്ന് ഉലൂകം ഇദം അ വീത്
3 ഉലൂക ഗച്ഛ ൈകതവ്യ പാണ്ഡവാൻ സഹ േസാമകാൻ
ഗത്വാ മമ വേചാ ഹി വാസുേദവസ്യ ശൃണ്വതഃ
4 ഇദം തത് സമനു ാപ്തം വർഷപൂഗാഭിചിന്തിതം
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച യുദ്ധം േലാകഭയങ്കരം
5 യദ് ഏതത് കത്ഥനാ വാക്യം സഞ്ജേയാ മഹദ് അ വീത്
മേധ്യ കുരൂണാം കൗേന്തയ തസ്യ കാേലാ ഽയം ആഗതഃ
യഥാ വഃ സ തിജ്ഞാതം തത് സർവം ിയതാം ഇതി
6 അമർഷം രാജ്യഹരണം വനവാസം ച പാണ്ഡവ

ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം സംസ്മരൻ പുരുേഷാ ഭവ
7 യദർഥം ക്ഷ ിയാ സൂേത ഗർഭം തദ് ഇദം ആഗതം
ബലം വീര്യം ച ശൗര്യം ച പരം ചാപ്യ് അ ലാഘവം
പൗരുഷം ദർശയൻ യുേദ്ധ േകാപസ്യ കുരു നി തിം
8 പരി ിഷ്ടസ്യ ദീനസ്യ ദീർഘകാേലാഷിതസ്യ ച
ന േടദ് ധൃദയം കസ്യ ഐശ്വര്യാദ് ംശിതസ്യ ച
9 കുേല ജാതസ്യ ശൂരസ്യ പരവിേത്തഷു ഗൃധ്യതഃ
ആച്ഛിന്നം രാജ്യം ആ മ്യ േകാപം കസ്യ ന ദീപേയത്
10 യത് തദ് ഉക്തം മഹദ് വാക്യം കർമണാ തദ് വിഭാവ്യതാം
അകർമണാ കത്ഥിേതന സന്തഃ കുപുരുഷം വിദുഃ
11 അമി ാണാം വേശ സ്ഥാനം രാജ്യസ്യ ച പുനർ ഭവഃ
ദ്വാവ് അർഥൗ യുധ്യമാനസ്യ തസ്മാത് കുരുത പൗരുഷം
12 അസ്മാൻ വാ ത്വം പരാജിത്യ ശാധി പൃഥിവീം ഇമാം
അഥ വാ നിഹേതാ ഽസ്മാഭിർ വീരേലാകം ഗമിഷ്യസി
13 രാ ാത് ാജനം േ ശം വനവാസം ച പാണ്ഡവ
കൃഷ്ണായാശ് ച പരിേ ശം സംസ്മരൻ പുരുേഷാ ഭവ
14 അ ിയാണാം ച വചേന ജ പുനഃ പുനഃ
അമർഷം ദർശയാദ്യ ത്വം അമർേഷാ ഹ്യ് ഏവ പൗരുഷം
15 േ ാേധാ ബലം തഥാ വീര്യം ജ്ഞാനേയാേഗാ ഽ ലാഘവം
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ഇഹ േത പാർഥ ദൃശ്യന്താം സം ാേമ പുരുേഷാ ഭവ
16 തം ച തൂബരകം മൂഢം ബഹ്വ് ആശിനം അവിദ്യകം
ഉലൂക മദ്വേചാ യാ അസകൃദ് ഭീമേസനകം
17 അശേക്തൈനവ യച് ഛപ്തം സഭാമേധ്യ വൃേകാദര
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പീയതാം യദി ശക്യേത
18 േലാഹാഭിഹാേരാ നിർവൃത്തഃ കുരുേക്ഷ ം അകർദമം
പുഷ്ടാസ് േത ഽശ്വാ ഭൃതാ േയാധാഃ േശ്വാ യുധ്യസ്വ സേകശവഃ
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അധ്യായം 159

1 [സ്]
ഉലൂകസ് ത്വ് അർജുനം ഭൂേയാ യേഥാക്തം വാക്യം അ വീത്
ആശീവിഷം ഇവ ദ്ധം തുദൻ വാക്യശലാകയാ
2 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ രുഷിതാഃ പാണ്ഡവാ ഭൃശം

ാഗ് ഏവ ഭൃശസ്ര ദ്ധാഃ ൈകതേവ്യന ധർഷിതാഃ
3 നാസേനഷ്വ് അവതിഷ്ഠന്ത ബഹൂംശ് ൈചവ വിചിക്ഷിപുഃ
ആശീവിഷാ ഇവ ദ്ധാ വീക്ഷാം ച ഃ പര രം
4 അവാക്ശിരാ ഭീമേസനഃ സമുൈദക്ഷത േകശവം
േന ാഭ്യാം േലാഹിതാന്താഭ്യാം ആശീവിഷ ഇവ ശ്വസൻ
5 ആർതം വാതാത്മജം ദൃഷ്ട്വാ േ ാേധനാഭിഹതം ഭൃശം
ഉത്സ്മയന്ന് ഇവ ദാശാർഹഃ ൈകതവ്യം ത്യഭാഷത
6 യാഹി ശീ ം ൈകതവ്യ യാശ് ൈചവ സുേയാധനം

തം വാക്യം ഗൃഹീേതാ ഽർേഥാ മതം യത് േത തഥാ തത്
7 മദ്വചശ് ചാപി ഭൂയസ് േത വക്തവ്യഃ സ സുേയാധനഃ
ശ്വ ഇദാനീം ദൃേശ്യഥാഃ പുരുേഷാ ഭവ ദുർമേത
8 മന്യേസ യച് ച മൂഢ ത്വം ന േയാത്സ്യതി ജനാർദനഃ
സാരേഥ്യന വൃതഃ പാർൈഥർ ഇതി ത്വം ന ബിേഭഷി ച
9 ജഘന്യകാലം അപ്യ് ഏതദ് ഭേവദ് യത് സർവപാർഥിവാൻ
നിർദേഹയം അഹം േ ാധാത് കൃണാനീവ ഹുതാശനഃ
10 യുധിഷ്ഠിര നിേയാഗാത് തു ഫൽഗുനസ്യ മഹാത്മനഃ
കരിേഷ്യ യുധ്യമാനസ്യ സാരഥ്യം വിദിതാത്മനഃ
11 യദ്യ് ഉത്പതസി േലാകാംസ് ീൻ യദ്യ് ആവിശസി ഭൂതലം
ത ത ാർജുന രഥം ഭാേത ക്ഷ്യേസ ഽ തഃ
12 യച് ചാപി ഭീമേസനസ്യ മന്യേസ േമാഘഗർജിതം
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പീതം ഇത്യ് അവധാര്യതാം
13 ന ത്വാം സമീക്ഷേത പാർേഥാ നാപി രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ന ഭീമേസേനാ ന യമൗ തികൂല ഭാഷിണം
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അധ്യായം 160

1 [സ്]
ദുേര്യാധനസ്യ തദ് വാക്യം നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ
േന ാഭ്യാം അതിതാ ാഭ്യാം ൈകതവ്യം സമുൈദക്ഷത
2 സ േകശവം അഭിേ ക്ഷ്യ ഗുഡാേകേശാ മഹായശാഃ
അഭ്യഭാഷത ൈകതവ്യം ഗൃഹ്യ വിപുലം ഭുജം
3 സ്വവീര്യം യഃ സമാ ിത്യ സമാഹ്വയതി ൈവ പരാൻ
അഭീതഃ പൂരയഞ് ശക്തിം സ ൈവ പുരുഷ ഉച്യേത
4 പരവീര്യം സമാ ിത്യ യഃ സമാഹ്വയേത പരാൻ
ക്ഷ ബ ർ അശക്തത്വാൽ േലാേക സ പുരുഷാധമഃ
5 സ ത്വം പേരഷാം വീേര്യണ മന്യേസ വീര്യം ആത്മനഃ
സ്വയം കാപുരുേഷാ മൂഢഃ പരാംശ് ചേക്ഷ ം ഇച്ഛസി
6 യസ് ത്വം വൃദ്ധം സർവരാജ്ഞാം ഹിതബുദ്ധിം ജിേത ിയം
മരണായ മഹാബുദ്ധിം ദീക്ഷയിത്വാ വികത്ഥേസ
7 ഭാവസ് േത വിദിേതാ ഽസ്മാഭിർ ദുർബുേദ്ധ കുലപാംസന
ന ഹനിഷ്യന്തി ഗംേഗയം പാണ്ഡവാഘൃണേയതി ച
8 യസ്യ വീര്യം സമാ ിത്യ ധാർതരാ വികത്ഥേസ
ഹന്താസ്മി ഥമം ഭീഷ്മം മിഷതാം സർവധന്വിനാം
9 ൈകതവ്യ ഗത്വാ ഭരതാൻ സേമത്യ; സുേയാധനം ധാർതരാ ം വീഹി
തേഥത്യ് ആഹ അർജുനഃ സവ്യസാചീ; നിശാ വ്യപാേയ ഭവിതാ വിമർദഃ
10 യദ് േവാ ഽ വീദ് വാക്യം അദീനസേത്ത്വാ; മേധ്യ കുരൂണാം ഹർഷയൻ
സത്യസന്ധഃ
അഹം ഹന്താ പാണ്ഡവാനാം അനീകം; ശാേല്വയകാംശ് േചതി മൈമഷ ഭാരഃ
11 ഹന്യാം അഹം േ ാണം ഋേത ഹി േലാകം; ന േത ഭയം വിദ്യേത പാണ്ഡേവ 
ഭ്യഃ
തേതാ ഹി േത ലബ്ധതമം ച രാജ്യം; ക്ഷയം ഗതാഃ പാണ്ഡവാശ് േചതി ഭാവഃ
12 സ ദർപപൂർേണാ ന സമീക്ഷേസ ത്വം; അനർഥം ആത്മന്യ് അപി വർതമാനം
തസ്മാദ് അഹം േത ഥമം സമൂേഹ; ഹന്താ സമക്ഷം കുരുവൃദ്ധം ഏവ
13 സൂേര്യാദേയ യുക്തേസനഃ പതീക്ഷ്യ; ധ്വജീ രഥീ രക്ഷ ച സത്യസന്ധം
അഹം ഹി വഃ പശ്യതാം ദ്വീപം ഏനം; രഥാദ് ഭീഷ്മം പാതയിതാസ്മി ബാൈണഃ
14 േശ്വാഭൂേത കത്ഥനാ വാക്യം വിജ്ഞാസ്യതി സുേയാധനഃ
അർദിതം ശരജാേലന മയാ ദൃഷ്ട്വാ പിതാമഹം
15 യദ് ഉക്തശ് ച സഭാമേധ്യ പുരുേഷാ സ്വദർശനഃ
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േദ്ധന ഭീമേസേനന ാതാ ദുഃശാസനസ് തവ
16 അധർമേജ്ഞാ നിത്യൈവരീ പാപബുദ്ധിർ നൃശംസകൃത്
സത്യാം തിജ്ഞാം നചിരാദ് രക്ഷ്യേസ താം സുേയാധന
17 അഭിമാനസ്യ ദർപസ്യ േ ാധപാരുഷ്യേയാസ് തഥാ
ൈന ര്യസ്യാവേലപസ്യ ആത്മസംഭാവനസ്യ ച
18 നൃശംസതായാസ് ൈതക്ഷ്ണ്യസ്യ ധർമവിേദ്വഷണസ്യ ച
അധർമസ്യാതിവാദസ്യ വൃദ്ധാതി മണസ്യ ച
19 ദർശനസ്യ ച വ സ്യ കൃത്സ്നസ്യാപനയസ്യ ച

ക്ഷ്യസി ത്വം ഫലം തീ ം അചിേരണ സുേയാധന
20 വാസുേദവ ദ്വിതീേയ ഹി മയി േദ്ധ നരാധിപ
ആശാ േത ജീവിേത മൂഢ രാേജ്യ വാ േകന േഹതുനാ
21 ശാേന്ത ഭീേഷ്മ തഥാ േ ാേണ സൂതപുേ ച പാതിേത
നിരാേശാ ജീവിേത രാേജ്യ പുേ ഷു ച ഭവിഷ്യസി
22 ാതൄണാം നിധനം ദൃഷ്ട്വാ പു ാണാം ച സുേയാധന
ഭീമേസേനന നിഹേതാ ദു താനി സ്മരിഷ്യസി
23 ന ദ്വിതീയാം തിജ്ഞാം ഹി തിജ്ഞാസ്യതി േകശവഃ
സത്യം വീമ്യ് അഹം ഹ്യ് ഏതത് സർവം സത്യം ഭവിഷ്യതി
24 ഇത്യ് ഉക്തഃ ൈകതേവാ രാജംസ് തദ് വാക്യം ഉപധാര്യ ച
അനുജ്ഞാേതാ നിവവൃേത പുനർ ഏവ യഥാഗതം
25 ഉപാവൃത്യ തു പാ ഭ്യഃ ൈകതേവ്യാ ധൃതരാ ജം
ഗത്വാ യേഥാക്തം തത് സർവം ഉവാച കുരുസംസദി
26 േകശവാർജുനേയാർ വാക്യം നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ
ദുഃശാസനം ച കർണം ച ശകുനിം ചാഭ്യഭാഷത
27 ആജ്ഞാപയത രാജ്ഞശ് ച ബലം മി ബലം തഥാ
യഥാ ാഗു ദയാത് സർവാ യുക്താ തിഷ്ഠത്യ് അനീകിനീ
28 തതഃ കർണ സമാദിഷ്ടാ ദൂതാഃ ത്വരിതാ രൈഥഃ
ഉ വാമീഭിർ അപ്യ് അേന്യ സദൈശ്വർശ് ച മഹാജൈവഃ
29 തൂർണം പരിയയുഃ േസനാം കൃത്സ്നാം കർണസ്യ ശാസനാത്
ആജ്ഞാപയേന്താ രാജ്ഞസ് താൻ േയാഗഃ ാഗ് ഉദയാദ് ഇതി
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അധ്യായം 161

1 [സ്]
ദുേര്യാധനസ്യ തദ് വാക്യം നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ
േന ാഭ്യാം അതിതാ ാഭ്യാം ൈകതവ്യം സമുൈദക്ഷത
2 സ േകശവം അഭിേ ക്ഷ്യ ഗുഡാേകേശാ മഹായശാഃ
അഭ്യഭാഷത ൈകതവ്യം ഗൃഹ്യ വിപുലം ഭുജം
3 സ്വവീര്യം യഃ സമാ ിത്യ സമാഹ്വയതി ൈവ പരാൻ
അഭീതഃ പൂരയഞ് ശക്തിം സ ൈവ പുരുഷ ഉച്യേത
4 പരവീര്യം സമാ ിത്യ യഃ സമാഹ്വയേത പരാൻ
ക്ഷ ബ ർ അശക്തത്വാൽ േലാേക സ പുരുഷാധമഃ
5 സ ത്വം പേരഷാം വീേര്യണ മന്യേസ വീര്യം ആത്മനഃ
സ്വയം കാപുരുേഷാ മൂഢഃ പരാംശ് ചേക്ഷ ം ഇച്ഛസി
6 യസ് ത്വം വൃദ്ധം സർവരാജ്ഞാം ഹിതബുദ്ധിം ജിേത ിയം
മരണായ മഹാബുദ്ധിം ദീക്ഷയിത്വാ വികത്ഥേസ
7 ഭാവസ് േത വിദിേതാ ഽസ്മാഭിർ ദുർബുേദ്ധ കുലപാംസന
ന ഹനിഷ്യന്തി ഗംേഗയം പാണ്ഡവാഘൃണേയതി ച
8 യസ്യ വീര്യം സമാ ിത്യ ധാർതരാ വികത്ഥേസ
ഹന്താസ്മി ഥമം ഭീഷ്മം മിഷതാം സർവധന്വിനാം
9 ൈകതവ്യ ഗത്വാ ഭരതാൻ സേമത്യ; സുേയാധനം ധാർതരാ ം വീഹി
തേഥത്യ് ആഹ അർജുനഃ സവ്യസാചീ; നിശാ വ്യപാേയ ഭവിതാ വിമർദഃ
10 യദ് േവാ ഽ വീദ് വാക്യം അദീനസേത്ത്വാ; മേധ്യ കുരൂണാം ഹർഷയൻ
സത്യസന്ധഃ
അഹം ഹന്താ പാണ്ഡവാനാം അനീകം; ശാേല്വയകാംശ് േചതി മൈമഷ ഭാരഃ
11 ഹന്യാം അഹം േ ാണം ഋേത ഹി േലാകം; ന േത ഭയം വിദ്യേത പാണ്ഡേവ 
ഭ്യഃ
തേതാ ഹി േത ലബ്ധതമം ച രാജ്യം; ക്ഷയം ഗതാഃ പാണ്ഡവാശ് േചതി ഭാവഃ
12 സ ദർപപൂർേണാ ന സമീക്ഷേസ ത്വം; അനർഥം ആത്മന്യ് അപി വർതമാനം
തസ്മാദ് അഹം േത ഥമം സമൂേഹ; ഹന്താ സമക്ഷം കുരുവൃദ്ധം ഏവ
13 സൂേര്യാദേയ യുക്തേസനഃ പതീക്ഷ്യ; ധ്വജീ രഥീ രക്ഷ ച സത്യസന്ധം
അഹം ഹി വഃ പശ്യതാം ദ്വീപം ഏനം; രഥാദ് ഭീഷ്മം പാതയിതാസ്മി ബാൈണഃ
14 േശ്വാഭൂേത കത്ഥനാ വാക്യം വിജ്ഞാസ്യതി സുേയാധനഃ
അർദിതം ശരജാേലന മയാ ദൃഷ്ട്വാ പിതാമഹം
15 യദ് ഉക്തശ് ച സഭാമേധ്യ പുരുേഷാ സ്വദർശനഃ
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േദ്ധന ഭീമേസേനന ാതാ ദുഃശാസനസ് തവ
16 അധർമേജ്ഞാ നിത്യൈവരീ പാപബുദ്ധിർ നൃശംസകൃത്
സത്യാം തിജ്ഞാം നചിരാദ് രക്ഷ്യേസ താം സുേയാധന
17 അഭിമാനസ്യ ദർപസ്യ േ ാധപാരുഷ്യേയാസ് തഥാ
ൈന ര്യസ്യാവേലപസ്യ ആത്മസംഭാവനസ്യ ച
18 നൃശംസതായാസ് ൈതക്ഷ്ണ്യസ്യ ധർമവിേദ്വഷണസ്യ ച
അധർമസ്യാതിവാദസ്യ വൃദ്ധാതി മണസ്യ ച
19 ദർശനസ്യ ച വ സ്യ കൃത്സ്നസ്യാപനയസ്യ ച

ക്ഷ്യസി ത്വം ഫലം തീ ം അചിേരണ സുേയാധന
20 വാസുേദവ ദ്വിതീേയ ഹി മയി േദ്ധ നരാധിപ
ആശാ േത ജീവിേത മൂഢ രാേജ്യ വാ േകന േഹതുനാ
21 ശാേന്ത ഭീേഷ്മ തഥാ േ ാേണ സൂതപുേ ച പാതിേത
നിരാേശാ ജീവിേത രാേജ്യ പുേ ഷു ച ഭവിഷ്യസി
22 ാതൄണാം നിധനം ദൃഷ്ട്വാ പു ാണാം ച സുേയാധന
ഭീമേസേനന നിഹേതാ ദു താനി സ്മരിഷ്യസി
23 ന ദ്വിതീയാം തിജ്ഞാം ഹി തിജ്ഞാസ്യതി േകശവഃ
സത്യം വീമ്യ് അഹം ഹ്യ് ഏതത് സർവം സത്യം ഭവിഷ്യതി
24 ഇത്യ് ഉക്തഃ ൈകതേവാ രാജംസ് തദ് വാക്യം ഉപധാര്യ ച
അനുജ്ഞാേതാ നിവവൃേത പുനർ ഏവ യഥാഗതം
25 ഉപാവൃത്യ തു പാ ഭ്യഃ ൈകതേവ്യാ ധൃതരാ ജം
ഗത്വാ യേഥാക്തം തത് സർവം ഉവാച കുരുസംസദി
26 േകശവാർജുനേയാർ വാക്യം നിശമ്യ ഭരതർഷഭഃ
ദുഃശാസനം ച കർണം ച ശകുനിം ചാഭ്യഭാഷത
27 ആജ്ഞാപയത രാജ്ഞശ് ച ബലം മി ബലം തഥാ
യഥാ ാഗു ദയാത് സർവാ യുക്താ തിഷ്ഠത്യ് അനീകിനീ
28 തതഃ കർണ സമാദിഷ്ടാ ദൂതാഃ ത്വരിതാ രൈഥഃ
ഉ വാമീഭിർ അപ്യ് അേന്യ സദൈശ്വർശ് ച മഹാജൈവഃ
29 തൂർണം പരിയയുഃ േസനാം കൃത്സ്നാം കർണസ്യ ശാസനാത്
ആജ്ഞാപയേന്താ രാജ്ഞസ് താൻ േയാഗഃ ാഗ് ഉദയാദ് ഇതി
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അധ്യായം 162

1 [ധൃ]
തിജ്ഞാേത ഫൽഗുേനന വേധ ഭീഷ്മസ്യ സഞ്ജയ

കിം അകുർവന്ത േമ മന്ദാഃ പു ാ ദുേര്യാധനാദയഃ
2 ഹതം ഏവ ഹി പശ്യാമി ഗാംേഗയം പിതരം രേണ
വാസുേദവസഹാേയന പാർേഥന ദൃഢധന്വനാ
3 സ ചാപരിമിത ജ്ഞസ് തച് ത്വാ പാർഥ ഭാഷിതം
കിം ഉക്തവാൻ മേഹഷ്വാേസാ ഭീഷ്മഃ ഹരതാം വരഃ
4 േസനാപത്യം ച സ ാപ്യ കൗരവാണാം ധുരന്ധരഃ
കിം അേചഷ്ടത ഗാംേഗേയാ മഹാബുദ്ധിപരാ മഃ
5 തതസ് തത് സഞ്ജയസ് തൈസ്മ സർവം ഏവ ന്യേവദയത്
യേഥാക്തം കുരുവൃേദ്ധന ഭീേഷ്മണാമിത േതജസാ
6 േസനാപത്യം അനു ാപ്യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ നൃപ
ദുേര്യാധനം ഉവാേചദം വചനം ഹർഷയന്ന് ഇവ
7 നമ ത്വാ കുമാരായ േസനാേന്യ ശക്തിപാണേയ
അഹം േസനാപതിസ് േത ഽദ്യ ഭവിഷ്യാമി ന സംശയഃ
8 േസനാ കർമണ്യ് അഭിേജ്ഞാ ഽസ്മി വ േഹഷു വിവിേധഷു ച
കർമ കാരയിതും ൈചവ ഭൃതാൻ അപ്യ് അഭൃതാംസ് തഥാ
9 യാ ാ യാേനഷു യുേദ്ധഷു ലബ്ധ ശമേനഷു ച
ഭൃശം േവദ മഹാരാജ യഥാ േവദ ബൃഹ തിഃ
10 വ ഹാൻ അപി മഹാരംഭാൻ ൈദവഗാന്ധർവ മാനുഷാൻ
ൈതർ അഹം േമാഹയിഷ്യാമി പാണ്ഡവാൻ േവ്യതു േത ജ്വരഃ
11 േസാ ഽഹം േയാത്സ്യാമി തേത്ത്വന പാലയംസ് തവ വാഹിനീം
യഥാവച് ഛാ േതാ രാജൻ േവ്യതു േത മാനേസാ ജ്വരഃ
12 ന വിദ്യേത േമ ഗാംേഗയ ഭയം േദവാസുേരഷ്വ് അപി
സമേസ്തഷു മഹാബാേഹാ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
13 കിം പുനസ് ത്വയി ദുർധർേഷ േസനാപേത്യ വ്യവസ്ഥിേത
േ ാേണ ച പുരുഷവ്യാേ സ്ഥിേത യുദ്ധാഭിനന്ദിനി
14 ഭവദ്ബ്യാം പുരുഷാ ്യാഭ്യാം സ്ഥിതാഭ്യാം വിജേയാ മമ
ന ദുർലഭം കുരുേ ഷ്ഠ േദവരാജ്യം അപി വം
15 രഥസംഖ്യാം തു കാർേത്സ്ന്യന പേരഷാം ആത്മനസ് തഥാ
തൈഥവാതിരഥാനാം ച േവ ം ഇച്ഛാമി കൗരവ
16 പിതാമേഹാ ഹി കുശലഃ പേരഷാം ആത്മനസ് തഥാ
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േ ാതും ഇച്ഛാമ്യ് അഹം സർൈവഃ സൈഹഭിർ വസുധാധിൈപഃ
17 ഗാന്ധാേര ശൃണു രാേജ രഥസംഖ്യാം സ്വേക ബേല
േയ രഥാഃ പൃഥിവീപാല തൈഥവാതിരഥാശ് ച േയ
18 ബഹൂനീഹ സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
രഥാനാം തവ േസനായാം യഥാമുഖ്യം തു േമ ശൃണു
19 ഭവാൻ അേ രേഥാദാരഃ സഹ സർൈവഃ സേഹാദൈരഃ
ദുഃശാസന ഭൃതിഭിർ ാതൃഭിഃ ശതസംമിൈതഃ
20 സർേവ കൃത ഹരണാശ് േഛദ്യ േഭദ്യ വിശാരദാഃ
രേഥാപേസ്ഥ ഗജ േന്ധ ഗദായുേദ്ധ ഽസി ചർമണി
21 സംയന്താരഃ ഹർതാരഃ കൃതാ ാ ഭാരസാധനാഃ
ഇഷ്വേ േ ാണശിഷ്യാശ് ച കൃപസ്യ ച ശരദ്വതഃ
22 ഏേത ഹനിഷ്യന്തി രേണ പാഞ്ചാലാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
കൃതകിൽബിഷാഃ പാണ്ഡേവൈയർ ധാർതരാ ാ മനസ്വിനഃ
23 തേതാ ഽഹം ഭരതേ ഷ്ഠ സർവേസനാപതിസ് തവ
ശ ൻ വിധ്വംസയിഷ്യാമി കദർഥീ കൃത്യപാണ്ഡവാൻ
ന ത്വ് ആത്മേനാ ഗുണാൻ വ ം അർഹാമി വിദിേതാ ഽസ്മി േത
24 കൃതവർമാ ത്വ് അതിരേഥാ േഭാജഃ ഹരതാം വരഃ
അർഥസിദ്ധിം തവ രേണ കരിഷ്യതി ന സംശയഃ
25 അ വിദ്ഭിർ അനാധൃേഷ്യാ ദൂരപാതീ ദൃഢായുധഃ
ഹനിഷ്യതി രുപൂംസ് തുഭ്യം മേഹേ ാ ദാനവാൻ ഇവ
26 മ രാേജാ മേഹഷ്വാസഃ ശേല്യാ േമ ഽതിരേഥാ മതഃ

ർധേത വാസുേദേവന േയാ ൈവ നിത്യം രേണ രേണ
27 ഭാഗിേനയാൻ നിജാംസ് ത്യക്ത്വാ ശല്യസ് േത രഥസത്തമഃ
ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ കൃഷ്ണം ച ഗദാധരം
28 സാഗേരാർമി സൈമർ േവൈഗഃ ാവയന്ന് ഇവ ശാ വാൻ
ഭൂരി വാഃ കൃതാ ശ് ച തവ ചാപി ഹിതഃ സുഹൃത്
29 സൗമദത്തിർ മേഹഷ്വാേസാ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
ബലക്ഷയം അമി ാണാം സുമഹാന്തം കരിഷ്യതി
30 സി രാേജാ മഹാരാജ മേതാ േമ ദ്വിഗുേണാ രഥഃ
േയാത്സ്യേത സമേര രാജൻ വി ാേന്താ രഥസത്തമഃ
31 ൗപദീ ഹരേണ പൂർവം പരി ിഷ്ടഃ സ പാണ്ഡൈവഃ
സംസ്മരംസ് തം പരിേ ശം േയാത്സ്യേത പരവീഹരാ
32 ഏേതന ഹി തദാ രാജംസ് തപ ആസ്ഥായ ദാരുണം
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സുദുർലേഭാ വേരാ ലബ്ധഃ പാണ്ഡവാൻ േയാ ം ആഹേവ
33 സ ഏഷ രഥശാർദൂലസ് തദ് ൈവരം സംസ്മരൻ രേണ
േയാത്സ്യേത പാണ്ഡവാം സ്താത ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ സുദുസ്ത്യജാൻ
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അധ്യായം 163

1 [ഭീസ്മ]
സുദക്ഷിണസ് തു കാംേബാേജാ രഥ ഏകഗുേണാ മതഃ
തവാർഥ സിദ്ധിം ആകാങ്ക്ഷൻ േയാത്സ്യേത സമേര പൈരഃ
2 ഏതസ്യ രഥസിംഹസ്യ തവാർേഥ രാജസത്തമ
പരാ മം യേഥ സ്യ ക്ഷ്യന്തി കുരേവാ യുധി
3 ഏതസ്യ രഥവംേശാ ഹി തിഗ്മേവഗ ഹാരിണാം
കാംേബാജാനാം മഹാരാജ ശലഭാനാം ഇവായതിഃ
4 നീേലാ മാഹിഷ്മതീ വാസീ നീലവർമ ധരസ് തവ
രഥവംേശന ശ ണാം കദനം ൈവ കരിഷ്യതി
5 കൃതൈവരഃ പുരാ ൈചവ സഹേദേവന പാർഥിവഃ
േയാത്സ്യേത സതതം രാജംസ് തവാർേഥ കുരുസത്തമ
6 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ സേമതൗ രഥസത്തമൗ
കൃതിനൗ സമേര താത ദൃഢവീര്യപരാ മൗ
7 ഏതൗ തൗ പുരുഷവ്യാ ൗ രിപുൈസന്യം ധക്ഷ്യതഃ
ഗദാ ാസാസിനാരാൈചസ് േതാമൈരശ് ച ഭുജച ൈതഃ
8 യുദ്ധാഭികാമൗ സമേര ീഡന്താവ് ഇവ യൂഥപൗ
യൂഥമേധ്യ മഹാരാജ വിചരന്തൗ കൃതാന്തവത്
9 ിഗർതാ ാതരഃ പഞ്ച രേഥാദാരാ മതാ മമ
കൃതൈവരാശ് ച പാർേഥന വിരാടനഗേര തദാ
10 മകരാ ഇവ രാേജ സമുദ്ധത തരംഗിണീം
ഗംഗാം വിേക്ഷാഭയിഷ്യന്തി പാർഥാനാം യുധി വാഹിനീം
11 േത രഥാഃ പഞ്ച രാേജ േയഷാം സത്യരേഥാ മുഖം
ഏേത േയാത്സ്യന്തി സമേര സംസ്മരന്തഃ പുരാ കൃതം
12 വ്യലീകം പാണ്ഡേവേയന ഭീമേസനാനുേജന ഹ
ദിേശാ വിജയതാ രാജഞ് േശ്വതവാേഹന ഭാരത
13 േത ഹനിഷ്യന്തി പാർഥാനാം സമാസദ്യ മഹാരഥാൻ
വരാൻ വരാൻ മേഹഷ്വാസാൻ ക്ഷ ിയാണാം ധുരന്ധരാഃ
14 ലക്ഷ്മണസ് തവ പു സ് തു തഥാ ദുഃശാസനസ്യ ച
ഉഭൗ തൗ പുരുഷവ്യാ ൗ സം ാേമഷ്വ് അനിവർതിനൗ
15 തരുണൗ സുകുമാരൗ ച രാജപു ൗ തരസ്വിനൗ
യുദ്ധാനാം ച വിേശഷജ്ഞൗ േണതാരൗ ച സർവശഃ
16 രഥൗ തൗ രഥശാർദൂല മതൗ േമ രഥസത്തമൗ
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ക്ഷ ധർമരതൗ വീരൗ മഹത് കർമ കരിഷ്യതഃ
17 ദണ്ഡധാേരാ മഹാരാജ രഥ ഏേകാ നരർഷഭഃ
േയാത്സ്യേത സമരം ാപ്യ േസ്വന ൈസേന്യന പാലിതഃ
18 ബൃഹദ്ബലസ് തഥാ രാജാ കൗസേല്യാ രഥസത്തമഃ
രേഥാ മമ മതസ് താത ദൃഢേവഗപരാ മഃ
19 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ സ്വാം ചമൂം സ ഹർഷയൻ
ഉ ായുേധാ മേഹഷ്വാേസാ ധാർതരാ ഹിേത രതഃ
20 കൃപഃ ശാരദ്വേതാ രാജൻ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ

ിയാൻ ാണാൻ പരിത്യജ്യ ധക്ഷ്യതി രിപൂംസ് തവ
21 ഗൗതമസ്യ മഹർേഷർ യ ആചാര്യസ്യ ശരദ്വതഃ
കാർതിേകയ ഇവാേജയഃ ശരസ്തംബാത് സുേതാ ഽഭവത്
22 ഏഷ േസനാം ബഹുവിധാം വിവിധായുധകാർമുകാം
അഗ്നിവത് സമേര താത ചരിഷ്യതി വിമർദയൻ
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അധ്യായം 164

1 [ഭീസ്മ]
ശകുനിർ മാതുലസ് േത ഽസൗ രഥ ഏേകാ നരാധിപ

സജ്യ പാണ്ഡൈവർ ൈവരം േയാത്സ്യേത നാ സംശയഃ
2 ഏതസ്യ ൈസന്യാ ദുർധർഷാഃ സമേര ഽ തിയായിനഃ
വികൃതായുധ ഭൂയിഷ്ഠാ വായുേവഗസമാ ജേവ
3 േ ാണപുേ ാ മേഹഷ്വാസഃ സർേവഷാം അതി ധന്വിനാം
സമേര ചി േയാധീ ച ദൃഢാ ശ് ച മഹാരഥഃ
4 ഏതസ്യ ഹി മഹാരാജ യഥാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ശരാസനാദ് വിനിർമുക്താഃ സംസക്താ യാന്തി സായകാഃ
5 ൈനഷ ശേക്യാ മയാ വീരഃ സംഖ്യാതും രഥസത്തമഃ
നിർദേഹദ് അപി േലാകാംസ് ീൻ ഇച്ഛന്ന് ഏഷ മഹായശാഃ
6 േ ാധസ് േതജശ് ച തപസാ സംഭൃേതാ ഽഽ മവാസിനാ
േ ാേണനാനുഗൃഹീതശ് ച ദിൈവ്യർ അൈ ർ ഉദാരധീഃ
7 േദാഷസ് ത്വ് അസ്യ മഹാൻ ഏേകാ േയൈനഷ ഭരതർഷഭ
ന േമ രേഥാ നാതിരേഥാ മതഃ പാർഥിവ സത്തമ
8 ജീവിതം ിയം അത്യർഥം ആയുഷ് കാമഃ സദാ ദ്വിജഃ
ന ഹ്യ് അസ്യ സദൃശഃ കശ് ചിദ് ഉഭേയാഃ േസനേയാർ അപി
9 ഹന്യാദ് ഏകരേഥൈനവ േദവാനാം അപി വാഹിനീം
വപുഷ്മാംസ് തലേഘാേഷണ േസ്ഫാടേയദ് അപി പർവതാൻ
10 അസംേഖ്യയഗുേണാ വീരഃ ഹർതാ ദാരുണദ തിഃ
ദണ്ഡപാണിർ ഇവാസഹ്യഃ കാലവത് ചരിഷ്യതി
11 യുഗാന്താഗ്നിസമഃ േ ാേധ സിംഹ ീേവാ മഹാമതിഃ
ഏഷ ഭാരത യുദ്ധസ്യ പൃഷ്ഠം സംശമയിഷ്യതി
12 പിതാ ത്വ് അസ്യ മഹാേതജാ വൃേദ്ധാ ഽപി യുവഭിർ വരഃ
രേണ കർമ മഹത് കർതാ ത േമ നാസ്തി സംശയഃ
13 അ േവഗാനിേലാ തഃ േസനാ കേഷ്ണന്ധേനാത്ഥിതഃ
പാ പു സ്യ ൈസന്യാനി ധക്ഷ്യതി ജേയ ധൃതഃ
14 രഥയൂഥപ യൂഥാനാം യൂഥപഃ സ നരർഷഭഃ
ഭാരദ്വാജാത്മജഃ കർതാ കർമ തീ ം ഹിതായ വഃ
15 സർവമൂർധാഭിഷിക്താനാം ആചാര്യഃ സ്ഥവിേരാ ഗുരുഃ
ഗേച്ഛദ് അന്തം സൃഞ്ജയാനാം ിയസ് ത്വ് അസ്യ ധനഞ്ജയഃ
16 ൈനഷ ജാതു മേഹഷ്വാസഃ പാർഥം അ ിഷ്ടകാരിണം
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ഹന്യാദ് ആചാര്യകം ദീപ്തം സം ത്യ ഗുണനിർജിതം
17 ാഘത്യ് ഏഷ സദാ വീരഃ പാർഥസ്യ ഗുണവിസ്തൈരഃ
പു ാദ് അഭ്യധികം ൈചവ ഭാരദ്വാേജാ ഽനുപശ്യതി
18 ഹന്യാദ് ഏകരേഥൈനവ േദവഗന്ധർവദാനവാൻ
ഏകീഭൂതാൻ അപി രേണ ദിൈവ്യർ അൈ ഃ താപവാൻ
19 പൗരേവാ രാജശാർദൂലസ് തവ രാജൻ മഹാരഥഃ
മേതാ മമ രേഥാ വീര പരവീര രഥാരുജഃ
20 േസ്വന ൈസേന്യന സഹിതഃ തപഞ് ശ വാഹിനീം

ധക്ഷ്യതി സപാഞ്ചാലാൻ കക്ഷം കൃഷ്ണ ഗതിർ യഥാ
21 സത്യ േതാ രഥവേരാ രാജപുേ ാ മഹാരഥഃ
തവ രാജൻ രിപുബേല കാലവത് ചരിഷ്യതി
22 ഏതസ്യ േയാധാ രാേജ വിചി കവചായുധാഃ
വിചരിഷ്യന്തി സം ാേമ നിഘ്നന്തഃ ശാ വാംസ് തവ
23 വൃഷേസേനാ രഥാ ്യസ് േത കർണ പുേ ാ മഹാരഥഃ

ധക്ഷ്യതി രിപൂണാം േത ബലാനി ബലിനാം വരഃ
24 ജലസേന്ധാ മഹാേതജാ രാജൻ രഥവരസ് തവ
ത്യക്ഷ്യേത സമേര ാണാൻ മാഗധഃ പരവീരഹാ
25 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ ഗജ ന്ധവിശാരദഃ
രേഥന വാ മഹാബാഹുഃ ക്ഷപയഞ് ശ വാഹിനീം
26 രഥ ഏഷ മഹാരാജ മേതാ മമ നരർഷഭഃ
ത്വദർേഥ ത്യക്ഷ്യതി ാണാൻ സഹ ൈസേന്യാ മഹാരേണ
27 ഏഷ വി ാന്തേയാധീ ച ചി േയാധീ ച സംഗേര
വീതഭീശ് ചാപി േത രാജഞ് ശാ ൈവഃ സഹ േയാത്സ്യേത
28 ബാ ീേകാ ഽതിരഥശ് ൈചവ സമേര ചാനിവർതിതാ
മമ രാജൻ മേതാ യുേദ്ധ ശൂേരാ ൈവവസ്വേതാപമഃ
29 ന ഹ്യ് ഏഷ സമരം ാപ്യ നിവർേതത കഥം ചന
യഥാ സതതേഗാ രാജൻ നാഭിഹത്യ പരാൻ രേണ
30 േസനാപതിർ മഹാരാജ സത്യവാംസ് േത മഹാരഥഃ
രേണഷ്വ് അദ്ഭുതകർമാ ച രഥഃ പരരഥാരുജഃ
31 ഏതസ്യ സമരം ദൃഷ്ട്വാ ന വ്യഥാസ്തി കഥം ചന
ഉത്സ്മയന്ന് അഭ ൈപത്യ് ഏഷ പരാൻ രഥപേഥ സ്ഥിതാൻ
32 ഏഷ ചാരിഷു വി ാന്തഃ കർമ സത്പുരുേഷാചിതം
കർതാ വിമർേദ സുമഹത് ത്വദർേഥ പുരുേഷാത്തമഃ
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33 അലായുേധാ രാക്ഷേസ ഃ രകർമാ മഹാബലഃ
ഹനിഷ്യതി പരാൻ രാജൻ പൂർവൈവരം അനുസ്മരൻ
34 ഏഷ രാക്ഷസൈസന്യാനാം സർേവഷാം രഥസത്തമഃ
മായാവീ ദൃഢൈവരശ് ച സമേര വിചരിഷ്യതി
35 ാഗ്േജ്യാതിഷാധിേപാ വീേരാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
ഗജാ ശ ധരേ േഷ്ഠാ രേഥ ൈചവ വിശാരദഃ
36 ഏേതന യുദ്ധം അഭവത് പുരാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ദിവസാൻ സുബഹൂൻ രാജന്ന് ഉഭേയാർ ജയ ഗൃദ്ധിേനാഃ
37 തതഃ സഖായം ഗാന്ധാേര മാനയൻ പാകശാസനം
അകേരാത് സംവിദം േതന പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
38 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ ഗജ ന്ധവിശാരദഃ
ഐരാവത ഗേതാ രാജാ േദവാനാം ഇവ വാസവഃ
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അധ്യായം 165

1 [ഭീസ്മ]
ശകുനിർ മാതുലസ് േത ഽസൗ രഥ ഏേകാ നരാധിപ

സജ്യ പാണ്ഡൈവർ ൈവരം േയാത്സ്യേത നാ സംശയഃ
2 ഏതസ്യ ൈസന്യാ ദുർധർഷാഃ സമേര ഽ തിയായിനഃ
വികൃതായുധ ഭൂയിഷ്ഠാ വായുേവഗസമാ ജേവ
3 േ ാണപുേ ാ മേഹഷ്വാസഃ സർേവഷാം അതി ധന്വിനാം
സമേര ചി േയാധീ ച ദൃഢാ ശ് ച മഹാരഥഃ
4 ഏതസ്യ ഹി മഹാരാജ യഥാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ശരാസനാദ് വിനിർമുക്താഃ സംസക്താ യാന്തി സായകാഃ
5 ൈനഷ ശേക്യാ മയാ വീരഃ സംഖ്യാതും രഥസത്തമഃ
നിർദേഹദ് അപി േലാകാംസ് ീൻ ഇച്ഛന്ന് ഏഷ മഹായശാഃ
6 േ ാധസ് േതജശ് ച തപസാ സംഭൃേതാ ഽഽ മവാസിനാ
േ ാേണനാനുഗൃഹീതശ് ച ദിൈവ്യർ അൈ ർ ഉദാരധീഃ
7 േദാഷസ് ത്വ് അസ്യ മഹാൻ ഏേകാ േയൈനഷ ഭരതർഷഭ
ന േമ രേഥാ നാതിരേഥാ മതഃ പാർഥിവ സത്തമ
8 ജീവിതം ിയം അത്യർഥം ആയുഷ് കാമഃ സദാ ദ്വിജഃ
ന ഹ്യ് അസ്യ സദൃശഃ കശ് ചിദ് ഉഭേയാഃ േസനേയാർ അപി
9 ഹന്യാദ് ഏകരേഥൈനവ േദവാനാം അപി വാഹിനീം
വപുഷ്മാംസ് തലേഘാേഷണ േസ്ഫാടേയദ് അപി പർവതാൻ
10 അസംേഖ്യയഗുേണാ വീരഃ ഹർതാ ദാരുണദ തിഃ
ദണ്ഡപാണിർ ഇവാസഹ്യഃ കാലവത് ചരിഷ്യതി
11 യുഗാന്താഗ്നിസമഃ േ ാേധ സിംഹ ീേവാ മഹാമതിഃ
ഏഷ ഭാരത യുദ്ധസ്യ പൃഷ്ഠം സംശമയിഷ്യതി
12 പിതാ ത്വ് അസ്യ മഹാേതജാ വൃേദ്ധാ ഽപി യുവഭിർ വരഃ
രേണ കർമ മഹത് കർതാ ത േമ നാസ്തി സംശയഃ
13 അ േവഗാനിേലാ തഃ േസനാ കേഷ്ണന്ധേനാത്ഥിതഃ
പാ പു സ്യ ൈസന്യാനി ധക്ഷ്യതി ജേയ ധൃതഃ
14 രഥയൂഥപ യൂഥാനാം യൂഥപഃ സ നരർഷഭഃ
ഭാരദ്വാജാത്മജഃ കർതാ കർമ തീ ം ഹിതായ വഃ
15 സർവമൂർധാഭിഷിക്താനാം ആചാര്യഃ സ്ഥവിേരാ ഗുരുഃ
ഗേച്ഛദ് അന്തം സൃഞ്ജയാനാം ിയസ് ത്വ് അസ്യ ധനഞ്ജയഃ
16 ൈനഷ ജാതു മേഹഷ്വാസഃ പാർഥം അ ിഷ്ടകാരിണം
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ഹന്യാദ് ആചാര്യകം ദീപ്തം സം ത്യ ഗുണനിർജിതം
17 ാഘത്യ് ഏഷ സദാ വീരഃ പാർഥസ്യ ഗുണവിസ്തൈരഃ
പു ാദ് അഭ്യധികം ൈചവ ഭാരദ്വാേജാ ഽനുപശ്യതി
18 ഹന്യാദ് ഏകരേഥൈനവ േദവഗന്ധർവദാനവാൻ
ഏകീഭൂതാൻ അപി രേണ ദിൈവ്യർ അൈ ഃ താപവാൻ
19 പൗരേവാ രാജശാർദൂലസ് തവ രാജൻ മഹാരഥഃ
മേതാ മമ രേഥാ വീര പരവീര രഥാരുജഃ
20 േസ്വന ൈസേന്യന സഹിതഃ തപഞ് ശ വാഹിനീം

ധക്ഷ്യതി സപാഞ്ചാലാൻ കക്ഷം കൃഷ്ണ ഗതിർ യഥാ
21 സത്യ േതാ രഥവേരാ രാജപുേ ാ മഹാരഥഃ
തവ രാജൻ രിപുബേല കാലവത് ചരിഷ്യതി
22 ഏതസ്യ േയാധാ രാേജ വിചി കവചായുധാഃ
വിചരിഷ്യന്തി സം ാേമ നിഘ്നന്തഃ ശാ വാംസ് തവ
23 വൃഷേസേനാ രഥാ ്യസ് േത കർണ പുേ ാ മഹാരഥഃ

ധക്ഷ്യതി രിപൂണാം േത ബലാനി ബലിനാം വരഃ
24 ജലസേന്ധാ മഹാേതജാ രാജൻ രഥവരസ് തവ
ത്യക്ഷ്യേത സമേര ാണാൻ മാഗധഃ പരവീരഹാ
25 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ ഗജ ന്ധവിശാരദഃ
രേഥന വാ മഹാബാഹുഃ ക്ഷപയഞ് ശ വാഹിനീം
26 രഥ ഏഷ മഹാരാജ മേതാ മമ നരർഷഭഃ
ത്വദർേഥ ത്യക്ഷ്യതി ാണാൻ സഹ ൈസേന്യാ മഹാരേണ
27 ഏഷ വി ാന്തേയാധീ ച ചി േയാധീ ച സംഗേര
വീതഭീശ് ചാപി േത രാജഞ് ശാ ൈവഃ സഹ േയാത്സ്യേത
28 ബാ ീേകാ ഽതിരഥശ് ൈചവ സമേര ചാനിവർതിതാ
മമ രാജൻ മേതാ യുേദ്ധ ശൂേരാ ൈവവസ്വേതാപമഃ
29 ന ഹ്യ് ഏഷ സമരം ാപ്യ നിവർേതത കഥം ചന
യഥാ സതതേഗാ രാജൻ നാഭിഹത്യ പരാൻ രേണ
30 േസനാപതിർ മഹാരാജ സത്യവാംസ് േത മഹാരഥഃ
രേണഷ്വ് അദ്ഭുതകർമാ ച രഥഃ പരരഥാരുജഃ
31 ഏതസ്യ സമരം ദൃഷ്ട്വാ ന വ്യഥാസ്തി കഥം ചന
ഉത്സ്മയന്ന് അഭ ൈപത്യ് ഏഷ പരാൻ രഥപേഥ സ്ഥിതാൻ
32 ഏഷ ചാരിഷു വി ാന്തഃ കർമ സത്പുരുേഷാചിതം
കർതാ വിമർേദ സുമഹത് ത്വദർേഥ പുരുേഷാത്തമഃ
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33 അലായുേധാ രാക്ഷേസ ഃ രകർമാ മഹാബലഃ
ഹനിഷ്യതി പരാൻ രാജൻ പൂർവൈവരം അനുസ്മരൻ
34 ഏഷ രാക്ഷസൈസന്യാനാം സർേവഷാം രഥസത്തമഃ
മായാവീ ദൃഢൈവരശ് ച സമേര വിചരിഷ്യതി
35 ാഗ്േജ്യാതിഷാധിേപാ വീേരാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
ഗജാ ശ ധരേ േഷ്ഠാ രേഥ ൈചവ വിശാരദഃ
36 ഏേതന യുദ്ധം അഭവത് പുരാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ദിവസാൻ സുബഹൂൻ രാജന്ന് ഉഭേയാർ ജയ ഗൃദ്ധിേനാഃ
37 തതഃ സഖായം ഗാന്ധാേര മാനയൻ പാകശാസനം
അകേരാത് സംവിദം േതന പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
38 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ ഗജ ന്ധവിശാരദഃ
ഐരാവത ഗേതാ രാജാ േദവാനാം ഇവ വാസവഃ
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അധ്യായം 166

1 [ഭീസ്മ]
സമുദ്യേതാ ഽയം ഭാേരാ േമ സുമഹാൻ സാഗേരാപമഃ
ധാർതരാ സ്യ സം ാേമ വർഷപൂഗാഭിചിന്തിതഃ
2 തസ്മിന്ന് അഭ്യാഗേത കാേല തേപ്ത േലാമഹർഷേണ
മിേഥാ േഭേദാ ന േമ കാര്യസ് േതന ജീവസി സൂതജ
3 ന ഹ്യ് അഹം നാദ്യ വി മ്യ സ്ഥവിേരാ ഽപി ശിേശാസ് തവ
യുദ്ധ ദ്ധാം രേണ ഛിന്ദ്യാം ജീവിതസ്യ ച സൂതജ
4 ജാമദേഗ്ന്യന രാേമണ മഹാ ാണി മുഞ്ചതാ
ന േമ വ്യഥാഭവത് കാ ചിത് ത്വം തു േമ കിം കരിഷ്യസി
5 കാമം ൈനതത് ശംസന്തി സേന്താ ഽഽത്മബലസംസ്തവം
വക്ഷ്യാമി തു ത്വാം സന്തേപ്താ നിഹീന കുലപാംസന
6 സേമതം പാർഥിവം ക്ഷ ം കാശിരാജ്ഞഃ സ്വയംവേര
നിർജിൈത്യക രേഥൈനവ യത് കന്യാസ് തരസാ ഹൃതാഃ
7 ഈദൃശാനാം സഹ ാണി വിശിഷ്ടാനാം അേഥാ പുനഃ
മൈയേകന നിരസ്താനി സൈസന്യാനി രണാജിേര
8 ത്വാം ാപ്യ ൈവരപുരുഷം കുരൂണാം അനേയാ മഹാൻ
ഉപസ്ഥിേതാ വിനാശായ യതസ്വ പുരുേഷാ ഭവ
9 യുധ്യസ്വ പാർഥം സമേര േയന വി ർധേസ സഹ

ക്ഷ്യാമി ത്വാം വിനിർമുക്തം അസ്മാദ് യുദ്ധാത് സുദുർമേത
10 തം ഉവാച തേതാ രാജാ ധാർതരാേ ാ മഹാമനാഃ
മാം അേവക്ഷസ്വ ഗാംേഗയ കാര്യം ഹി മഹദ് ഉദ്യതം
11 ചിന്ത്യതാം ഇദം ഏവാേ മമ നിഃേ യസം പരം
ഉഭാവ് അപി ഭവന്തൗ േമ മഹത് കർമ കരിഷ്യതഃ
12 ഭൂയശ് ച േ ാതും ഇച്ഛാമി പേരഷാം രഥസത്തമാൻ
േയ ൈചവാതിരഥാസ് ത തൈഥവ രഥയൂഥപാഃ
13 ബലാബലം അമി ാണാം േ ാതും ഇച്ഛാമി കൗരവ

ഭാതായാം രജന്യാം ൈവ ഇദം യുദ്ധം ഭവിഷ്യതി
14 ഏേത രഥാസ് േത സംഖ്യാതാസ് തൈഥവാതിരഥാ നൃപ
യ ചാപ്യ് അർധരഥാ രാജൻ പാണ്ഡവാനാം അതഃ ശൃണു
15 യദി കൗതൂഹലം േത ഽദ്യ പാണ്ഡവാനാം ബേല നൃപ
രഥസംഖ്യാം മഹാബാേഹാ സൈഹഭിർ വസുധാധിൈപഃ
16 സ്വയം രാജാ രേഥാദാരഃ പാണ്ഡവഃ കുന്തിനന്ദനഃ
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അഗ്നിവത് സമേര താത ചരിഷ്യതി ന സംശയഃ
17 ഭീമേസനസ് തു രാേജ രേഥാ ഽഷ്ട ഗുണസംമിതഃ
നാഗായുത ബേലാ മാനീ േതജസാ ന സ മാനുഷഃ
18 മാ ീപു ൗ തു രഥിനൗ ദ്വാവ് ഏവ പുരുഷർഷഭൗ
അശ്വിനാവ് ഇവ രൂേപണ േതജസാ ച സമന്വിതൗ
19 ഏേത ചമൂമുഖഗതാഃ സ്മരന്തഃ േ ശം ആത്മനഃ
രു വത് ചരിഷ്യന്തി ത േമ നാസ്തി സംശയഃ
20 സർവ ഏവ മഹാത്മാനഃ ശാല ന്ധാ ഇേവാദ്ഗതാഃ

ാേദേശനാധികാഃ പുംഭിർ അൈന്യസ് േത ച മാണതഃ
21 സിംഹസംഹനനാഃ സർേവ പാ പു ാ മഹാബലാഃ
ചരിത ഹ്മ ചര്യാശ് ച സർേവ ചാതിതപസ്വിനഃ
22 ീമന്തഃ പുരുഷവ്യാ ാ വ്യാ ാ ഇവ ബേലാത്കടാഃ
ജേവ ഹാേര സംമർേദ സർവ ഏവാതിമാനുഷാഃ
സർേവ ജിതമഹീപാലാ ദിഗ് ജേയ ഭരതർഷഭ
23 ന ൈചഷാം പുരുഷാഃ േക ചിദ് ആയുധാനി ഗദാഃ ശരാൻ
വിഷഹന്തി സദാ കർതും അധിജ്യാന്യ് അപി കൗരവ
ഉദ്യ ം വാ ഗദാം ഗുർവീം ശരാൻ വാപി കർഷിതും
24 ജേവ ലക്ഷ്യസ്യ ഹരേണ േഭാേജ്യ പാംസുവികർഷേണ
ബൈലർ അപി ഭവന്തസ് ൈതഃ സർവ ഏവ വിേശഷിതാഃ
25 േത േത ൈസന്യം സമാസാദ്യ വ്യാ ാ ഇവ ബേലാത്കടാഃ
വിധ്വംസയിഷ്യന്തി രേണ മാ സ്മ ൈതഃ സഹ സംഗമഃ
26 ഏൈകകശസ് േത സം ാേമ ഹന ഃ സർവാൻ മഹീക്ഷിതഃ

ത്യക്ഷം തവ രാേജ രാജസൂേയ യഥാഭവത്
27 ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം ദ േത ച പരുഷാ ഗിരഃ
േത സംസ്മരന്തഃ സം ാേമ വിചരിഷ്യന്തി കാലവത്
28 േലാഹിതാേക്ഷാ ഗുഡാ േകേശാ നാരായണ സഹായവാൻ
ഉഭേയാഃ േസനേയാർ വീര രേഥാ നാസ്തീഹ താദൃശഃ
29 ന ഹി േദേവഷു വാ പൂർവം ദാനേവഷൂരേഗഷു വാ
രാക്ഷേസഷ്വ് അഥ യേക്ഷഷു നേരഷു കുത ഏവ തു
30 ഭൂേതാ ഽഥ വ ഭവിേഷ്യാ വാ രഥഃ കശ് ചിൻ മയാ തഃ
സമായുേക്താ മഹാരാജ യഥാ പാർഥസ്യ ധീമതഃ
31 വാസുേദവശ് ച സംയന്താ േയാധാ ൈചവ ധനഞ്ജയഃ
ഗാണ്ഡീവം ച ധനുർ ദിവ്യം േത ചാശ്വാ വാതരംഹസഃ
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32 അേഭദ്യം കവചം ദിവ്യം അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
അ ാമശ് ച മാേഹേ ാ രൗ ഃ കൗേബര ഏവ ച
33 യാമ്യശ് ച വാരുണശ് ൈചവ ഗദാശ് േചാ ദർശനാഃ
വ ാദീനി ച മുഖ്യാനി നാനാ ഹരണാനി ൈവ
34 ദാനവാനാം സഹ ാണി ഹിരണ്യപുരവാസിനാം
ഹതാന്യ് ഏകരേഥനാജൗ കസ് തസ്യ സദൃേശാ രഥഃ
35 ഏഷ ഹന്യാദ് ധി സംരംഭീ ബലവാൻ സത്യവി മഃ
തവ േസനാം മഹാബാഹുഃ സ്വാം ൈചവ പരിപാലയൻ
36 അഹം ൈചനം പത ദിയാമാചാേര്യാ വാ ധനഞ്ജയം
ന തൃതീേയാ ഽസ്തി രാേജ േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
യ ഏനം ശരവർഷാണി വർഷന്തം ഉദിയാദ് രഥീ
37 ജീമൂത ഇവ ഘർമാേന്ത മഹാവാതസമീരിതഃ
സമായുക്തസ് തു കൗേന്തേയാ വാസുേദവസഹായവാൻ
തരുണശ് ച കൃതീ ൈചവ ജീർണാവ് ആവാം ഉഭാവ് അപി
38 ഏതച് ത്വാ തു ഭീഷ്മസ്യ രാജ്ഞാം ദധ്വംസിേര തദാ
കാഞ്ചനാംഗദിനഃ പീനാ ഭുജാശ് ചന്ദനരൂഷിതാഃ
39 മേനാഭിഃ സഹ സാേവൈഗഃ സം ത്യ ച പുരാതനം
സാമർഥ്യം പാണ്ഡേവയാനാം യഥാ ത്യക്ഷദർശനാത്
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അധ്യായം 167

1 [ഭീസ്മ]
ൗപേദയാ മഹാരാജ സർേവ പഞ്ച മഹാരഥാഃ

ൈവരാടിർ ഉത്തരശ് ൈചവ രേഥാ മമ മഹാൻ മതഃ
2 അഭിമന ർ മഹാരാജ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
സമഃ പാർേഥന സമേര വാസുേദേവന വാ ഭേവത്
3 ലഘ്വ് അ ശ് ചി േയാധീ ച മനസ്വീ ദൃഢവി മഃ
സംസ്മരൻ ൈവ പരിേ ശം സ്വപിതുർ വി മിഷ്യതി
4 സാത്യകിർ മാധവഃ ശൂേരാ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
ഏഷ വൃഷ്ണി വീരാണാം അമർഷീ ജിതസാധ്വസഃ
5 ഉത്തമൗജാസ് തഥാ രാജൻ രേഥാ മമ മഹാൻ മതഃ
യുധാമന ശ് ച വി ാേന്താ രേഥാദാേരാ നരർഷഭഃ
6 ഏേതഷാം ബഹുസാഹ ാ രഥാ നാഗാ ഹയാസ് തഥാ
േയാത്സ്യേന്ത േത തനും ത്യക്ത്വാ കുന്തീപു ിേയപ്സയാ
7 പാണ്ഡൈവഃ സഹ രാേജ തവ േസനാസു ഭാരത
അഗ്നിമാരുതവദ് രാജന്ന് ആഹ്വയന്തഃ പര രം
8 അേജയൗ സമേര വൃദ്ധൗ വിരാട പദാവ് ഉഭൗ
മഹാരഥൗ മഹാവീര്യൗ മതൗ േമ പുരുഷർഷഭൗ
9 വേയാവൃദ്ധാവ് അപി തു തൗ ക്ഷ ധർമപരായണൗ
യതിേഷ്യേത പരം ശക്ത്യാ സ്ഥിതൗ വീര ഗേത പഥി
10 സംബന്ധേകന രാേജ തൗ തു വീര്യബലാന്വയാത്
ആര്യ വൃത്തൗ മേഹഷ്വാസൗ േസ്നഹപാശസിതാവ് ഉഭൗ
11 കാരണം ാപ്യ തു നരാഃ സർവ ഏവ മഹാഭുജാഃ
ശൂരാ വാ കാതരാ വാപി ഭവന്തി നരപുംഗവ
12 ഏകായനഗതാവ് ഏതൗ പാർേഥന ദൃഢഭക്തികൗ
ത്യക്ത്വാ ാണാൻ പരം ശക്ത്യാ ഘടിതാരൗ നരാധിപ
13 പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീഭ്യാം താവ് ഉഭൗ സംയതി ദാരുണൗ
സംബന്ധിഭാവം രക്ഷന്തൗ മഹത് കർമ കരിഷ്യതഃ
14 േലാകവീരൗ മേഹഷ്വാസൗ ത്യക്താത്മാനൗ ച ഭാരത

ത്യയമ്പരിരക്ഷന്തൗ മഹത് കർമ കരിഷ്യതഃ
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അധ്യായം 168

1 [ഭീസ്മ]
പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുേതാ രാജൻ പരപുരഞ്ജയഃ
ശിഖണ്ഡീ രഥമുേഖ്യാ േമ മതഃ പാർഥസ്യ ഭാരത
2 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ നാശയൻ പൂർവസംസ്ഥിതിം
പരം യേശാ വി ഥയംസ് തവ േസനാസു ഭാരത
3 ഏതസ്യ ബഹുലാഃ േസനാഃ പാഞ്ചാലാശ് ച ഭ കാഃ
േതനാസൗ രഥവംേശന മഹത് കർമ കരിഷ്യതി
4 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച േസനാനീഃ സർവേസനാസു ഭാരത
മേതാ േമ ഽതിരേഥാ രാജൻ േ ാണശിേഷ്യാ മഹാരഥഃ
5 ഏഷ േയാത്സ്യതി സം ാേമ സൂദയൻ ൈവ പരാൻ രേണ
ഭഗവാൻ ഇവ സ്ര ദ്ധഃ പിനാകീ യുഗസങ്ക്ഷേയ
6 ഏതസ്യ ത ഥാനീകം കഥയന്തി രണ ിയാഃ
ബഹുത്വാത് സാഗര ഖ്യം േദവാനാം ഇവ സംയുേഗ
7 ക്ഷ ധർമാ തു രാേജ മേതാ േമ ഽർധരേഥാ നൃപ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ തനേയാ ബാല്യാൻ നാതികൃത മഃ
8 ശിശുപാല സുേതാ വീരശ് േചദിരാേജാ മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടേകതുർ മേഹഷ്വാസഃ സംബന്ധീ പാണ്ഡവസ്യ ഹ
9 ഏഷ േചദിപതിഃ ശൂരഃ സഹ പുേ ണ ഭാരത
മഹാരേഥനാസുകരം മഹത് കർമ കരിഷ്യതി
10 ക്ഷ ധർമരേതാ മഹ്യം മതഃ പരപുരഞ്ജയഃ
ക്ഷ േദവസ് തു രാേജ പാണ്ഡേവഷു രേഥാത്തമഃ
ജയന്തശ് ചാമിതൗജാശ് ച സത്യജിച് ച മഹാരഥഃ
11 മഹാരഥാ മഹാത്മാനഃ സർേവ പാഞ്ചാല സത്തമാഃ
േയാത്സ്യേന്ത സമേര താത സംരബ്ധാ ഇവ കുഞ്ജരാഃ
12 അേജാ േഭാജശ് ച വി ാന്തൗ പാണ്ഡേവഷു മഹാരഥൗ
പാണ്ഡവാനാം സഹായാർേഥ പരം ശക്ഥ്യാ യതിഷ്യതഃ
ശീ ാ ൗ ചി േയാദ്ധാരൗ കൃതിനൗ ദൃഢവി മൗ
13 േകകയാഃ പഞ്ച രാേജ ാതേരാ യുദ്ധദുർമദാഃ
സർവ ഏേത രേഥാദാരാഃ സർേവ േലാഹിതക ധ്വജാഃ
14 കാശികഃ സുകുമാരശ് ച നീേലാ യശ് ചാപേരാ നൃപഃ
സൂര്യദത്തശ് ച ശംഖശ് ച മദിരാശ്വശ് ച നാമതഃ
15 സർവ ഏേത രേഥാദാരാഃ സർേവ ചാഹവലക്ഷണാഃ
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സർവാ വിദുഷഃ സർേവ മഹാത്മാേനാ മതാ മമ
16 വാർധേക്ഷമിർ മഹാരാജ രേഥാ മമ മഹാൻ മതഃ
ചി ായുധശ് ച നൃപതിർ മേതാ േമ രഥസത്തമഃ
സ ഹി സം ാമേശാഭീ ച ഭക്തശ് ചാപി കിരീടിനഃ
17 േചകിതാനഃ സത്യധൃതിഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥൗ
ദ്വാവ് ഇമൗ പുരുഷവ്യാഘൗ രേഥാദാരൗ മതൗ മമ
18 വ്യാ ദത്തശ് ച രാേജ ച േസനശ് ച ഭാരത
മതൗ മമ രേഥാദാരൗ പാണ്ഡവാനാം ന സംശയഃ
19 േസനാ ബി ശ് ച രാേജ േ ാധഹന്താ ച നാമതഃ
യഃ സേമാ വാസുേദേവന ഭീമേസേനന ചാഭിഭൂഃ
സ േയാത്സ്യതീഹ വി മ്യ സമേര തവ ൈസനിൈകഃ
20 മാം േ ാണം ച കൃപം ൈചവ യഥാ സംമന്യേത ഭവാൻ
തഥാ സ സമര ാഘീ മന്തേവ്യാ രഥസത്തമഃ
21 കാശ്യഃ പരമശീ ാ ഃ ാഘനീേയാ രേഥാത്തമഃ
രഥ ഏകഗുേണാ മഹ്യം മതഃ പരപുരഞ്ജയഃ
22 അയം ച യുധി വി ാേന്താ മന്തേവ്യാ ഽഷ്ട ഗുേണാ രഥഃ
സത്യജിത് സമര ാഘീ പദസ്യാത്മേജാ യുവാ
23 ഗതഃ േസാ ഽതിരഥത്വം ഹി ധൃഷ്ടദ േമ്നന സംമിതഃ
പാണ്ഡവാനാം യശഃ കാമഃ പരം കർമ കരിഷ്യതി
24 അനുരക്തശ് ച ശൂരശ് ച രേഥാ ഽയം അപേരാ മഹാൻ
പാണ്ഡ്യ രാേജാ മഹാവീര്യഃ പാണ്ഡവാനാം ധുരന്ധരഃ
25 ദൃഢധന്വാ മേഹഷ്വാസഃ പാണ്ഡവാനാം രേഥാത്തമഃ
േ ണിമാൻ കൗരവേ ഷ്ഠ വസു ദാനശ് ച പാർഥിവഃ
ഉഭാവ് ഏതാവ് അതിരഥൗ മതൗ മമ പരന്തപ
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അധ്യായം 169

1 [ഭീസ്മ]
േരാചമാേനാ മഹാരാജ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
േയാത്സ്യേത ഽമരവത് സംേഖ്യ പരൈസേന്യഷു ഭാരത
2 പുരുജിത് കുന്തിേഭാജശ് ച മേഹഷ്വാേസാ മഹാബലഃ
മാതുേലാ ഭീമേസനസ്യ സ ച േമ ഽതിരേഥാ മതഃ
3 ഏഷ വീേരാ മേഹഷ്വാസഃ കൃതീ ച നിപുണശ് ച ഹ
ചി േയാധീ ച ശക്തശ് ച മേതാ േമ രഥപുംഗവഃ
4 സ േയാത്സ്യതി ഹി വി മ്യ മഘവാൻ ഇവ ദാനൈവഃ
േയാധാശ് ചാസ്യ പരിഖ്യാതാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
5 ഭാഗിേനയ കൃേത വീരഃ സ കരിഷ്യതി സംഗേര
സുമഹത് കർമ പാ നാം സ്ഥിതഃ ിയഹിേത നൃപഃ
6 ൈഭമേസനിർ മഹാരാജ ൈഹഡിംേബാ രാക്ഷേസശ്വരഃ
മേതാ േമ ബഹു മായാവീ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
7 േയാത്സ്യേത സമേര താത മായാഭിഃ സമര ിയഃ
േയ ചാസ്യ രാക്ഷസാഃ ശൂരാഃ സചിവാ വശവർതിനഃ
8 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
സേമതാഃ പാണ്ഡവസ്യാർേഥ വാസുേദവ പുേരാഗമാഃ
9 ഏേത ാധാന്യേതാ രാജൻ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
രഥാശ് ചാതിരഥാശ് ൈചവ േയ ചാപ്യ് അർധരഥാ മതാഃ
10 േനഷ്യന്തി സമേര േസനാം ഭീമാം യൗധിഷ്ഠിരീം നൃപ
മേഹേ േണവ വീേരണ പാല്യമാനാം കിരീടിനാ
11 ൈതർ അഹം സമേര വീര ത്വാം ആയദ്ഭിർ ജൈയഷിഭിഃ
േയാത്സ്യാമി ജയം ആകാങ്ക്ഷന്ന് അഥ വാ നിധനം രേണ
12 പാർഥം ച വാസുേദവം ച ച ഗാണ്ഡീവധാരിണൗ
സന്ധ്യാഗതാവ് ഇവാർേക സേമേഷ്യ പുരുേഷാത്തമൗ
13 േയ ൈചവ േത രേഥാദാരാഃ പാ പു സ്യ ൈസനികാഃ
സഹ ൈസന്യാൻ അഹം താംശ് ച തീയാം രണമൂർധനി
14 ഏേത രഥാശ് ചാതിരഥാശ് ച തുഭ്യം; യഥാ ധാനം നൃപ കീർതിതാ മയാ
തഥാ രാജന്ന് അർധരഥാശ് ച േക ചിത്; തൈഥവ േതഷാം അപി കൗരേവ
15 അർജുനം വാസുേദവം ച േയ ചാേന്യ ത പാർഥിവാഃ
സർവാൻ ആവാരയിഷ്യാമി യാവദ് ക്ഷ്യാമി ഭാരത
16 പാഞ്ചാല്യം തു മഹാബാേഹാ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം
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ഉദ്യേതഷും അഭിേ ക്ഷ്യ തിയുധ്യന്തം ആഹേവ
17 േലാകസ് തദ് േവദ യദ് അഹം പിതുഃ ിയചികീർഷയാ

ാപ്തം രാജ്യം പരിത്യജ്യ ഹ്മചേര്യ ധൃത തഃ
18 ചി ാംഗദം കൗരവാണാം അഹം രാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയം
വിചി വീര്യം ച ശിശും യൗവരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയം
19 േദവ തത്വം വിഖ്യാപ്യ പൃഥിവ്യാം സർവരാജസു
ൈനവ ഹന്യാം ിയം ജാതു ന ീപൂർവം കഥം ചന
20 സ ഹി ീപൂർവേകാ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ യദി േത തഃ
കന്യാ ഭൂത്വാ പുമാഞ് ജാേതാ ന േയാേത്സ്യ േതന ഭാരത
21 സർവാംസ് ത്വ് അന്യാൻ ഹനിഷ്യാമി പാർഥിവാൻ ഭരതർഷഭ
യാൻ സേമഷ്യാമി സമേര ന തു കുന്തീസുതാൻ നൃപ
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അധ്യായം 170

1 ദുേര്യാധന ഉവാച
കിമർഥം ഭരതേ ഷ്ഠ ന ഹന്യാസ് ത്വം ശിഖണ്ഡിനം
ഉദ്യേതഷും അേഥാ ദൃഷ്ട്വാ സമേരഷ്വ് ആതതായിനം
2 പൂർവം ഉക്ത്വാ മഹാബാേഹാ പാണ്ഡവാൻ സഹ േസാമൈകഃ
വധിഷ്യാമീതി ഗാംേഗയ തൻ േമ ഹി പിതാമഹ
3 ഭീഷ്മ ഉവാച
ശൃണു ദുേര്യാധന കഥാം സൈഹഭിർ വസുധാധിൈപഃ
യദർഥം യുധി സേ ക്ഷ്യ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം
4 മഹാരാേജാ മമ പിതാ ശന്തനുർ ഭരതർഷഭഃ
ദിഷ്ടാന്തം ാപ ധർമാത്മാ സമേയ പുരുഷർഷഭ
5 തേതാ ഽഹം ഭരതേ ഷ്ഠ തിജ്ഞാം പരിപാലയൻ
ചി ാംഗദം ാതരം ൈവ മഹാരാേജ്യ ഽഭ്യേഷചയം
6 തസ്മിംശ് ച നിധനം ാേപ്ത സത്യവത്യാ മേത സ്ഥിതഃ
വിചി വീര്യം രാജാനം അഭ്യഷിഞ്ചം യഥാവിധി
7 മയാഭിഷിേക്താ രാേജ യവീയാൻ അപി ധർമതഃ
വിചി വീേര്യാ ധർമാത്മാ മാം ഏവ സമുൈദക്ഷത
8 തസ്യ ദാര ിയാം താത ചികീർഷുർ അഹം അപ്യ് ഉത
അനുരൂപാദ് ഇവ കുലാദ് ഇതി ചിന്ത്യ മേനാ ദേധ
9 തഥാ ൗഷം മഹാബാേഹാ തി ഃ കന്യാഃ സ്വയംവേര
രൂേപണാ തിമാഃ സർവാഃ കാശിരാജസുതാസ് തദാ
അംബാ ൈചവാംബികാ ൈചവ തൈഥവാംബാലികാപരാ
10 രാജാനശ് ച സമാഹൂതാഃ പൃഥിവ്യാം ഭരതർഷഭ
അംബാ േജ്യഷ്ഠാഭവത് താസാം അംബികാ ത്വ് അഥ മധ്യമാ
അംബാലികാ ച രാേജ രാജകന്യാ യവീയസീ
11 േസാ ഽഹം ഏകരേഥൈനവ ഗതഃ കാശിപേതഃ പുരീം
അപശ്യം താ മഹാബാേഹാ തി ഃ കന്യാഃ സ്വല താഃ
രാജ്ഞശ് ൈചവ സമാവൃത്താൻ പാർഥിവാൻ പൃഥിവീപേത
12 തേതാ ഽഹം താൻ നൃപാൻ സർവാൻ ആഹൂയ സമേര സ്ഥിതാൻ
രഥം ആേരാപയാം ചേ കന്യാസ് താ ഭരതർഷഭ
13 വീര്യശുൽകാശ് ച താ ജ്ഞാത്വാ സമാേരാപ്യ രഥം തദാ
അേവാചം പാർഥിവാൻ സർവാൻ അഹം ത സമാഗതാൻ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ കന്യാ ഹരതീതി പുനഃ പുനഃ
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14 േത യതധ്വം പരം ശക്ത്യാ സർേവ േമാക്ഷായ പാർഥിവാഃ
സഹ്യ ഹി നയാമ്യ് ഏഷ മിഷതാം േവാ നരാധിപാഃ

15 തതസ് േത പൃഥിവീപാലാഃ സമുത്േപതുർ ഉദായുധാഃ
േയാേഗാ േയാഗ ഇതി ദ്ധാഃ സാരഥീംശ് ചാപ്യ് അേചാദയൻ
16 േത രൈഥർ േമഘസങ്കാൈശർ ഗൈജശ് ച ഗജേയാധിനഃ
പൃൈഷ്ഠ്യശ് ചാൈശ്വർ മഹീപാലാഃ സമുത്േപതുർ ഉദായുധാഃ
17 തതസ് േത മാം മഹീപാലാഃ സർവ ഏവ വിശാം പേത
രഥ ാേതന മഹതാ സർവതഃ പര്യവാരയൻ
18 താൻ അഹം ശരവർേഷണ മഹതാ ത്യവാരയം
സർവാൻ നൃപാംശ് ചാപ്യ് അജയം േദവരാഡ് ഇവ ദാനവാൻ
19 േതഷാം ആതപതാം ചി ാൻ ധ്വജാൻ േഹമപരി താൻ
ഏൈകേകന ഹി ബാേണന ഭൂമൗ പാതിതവാൻ അഹം
20 ഹയാംശ് ൈചഷാം ഗജാംശ് ൈചവ സാരഥീംശ് ചാപ്യ് അഹം രേണ
അപാതയം ശൈരർ ദീൈപ്തഃ ഹസൻ പുരുഷർഷഭ
21 േത നിവൃത്താശ് ച ഭഗ്നാശ് ച ദൃഷ്ട്വാ തൽ ലാഘവം മമ
അഥാഹം ഹാസ്തിനപുരം ആയാം ജിത്വാ മഹീക്ഷിതഃ
22 അേതാ ഽഹം താശ് ച കന്യാ ൈവ ാതുർ അർഥായ ഭാരത
തച് ച കർമ മഹാബാേഹാ സത്യവൈത്യ ന്യേവദയം
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അധ്യായം 171

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഽഹം ഭരതേ ഷ്ഠ മാതരം വീരമാതരം
അഭിഗേമ്യാപസംഗൃഹ്യ ദാേശയീം ഇദം അ വം
2 ഇമാഃ കാശിപേതഃ കന്യാ മയാ നിർജിത്യ പാർഥിവാൻ
വിചി വീര്യസ്യ കൃേത വീര്യശുൽകാ ഉപാർജിതാഃ
3 തേതാ മൂർധന്യ് ഉപാ ായ പര്യ നയനാ നൃപ
ആഹ സത്യവതീ ഹൃഷ്ടാ ദിഷ്ട്യാ പു ജിതം ത്വയാ
4 സത്യവത്യാസ് ത്വ് അനുമേത വിവാേഹ സമുപസ്ഥിേത
ഉവാച വാക്യം സ ീഡാ േജ്യഷ്ഠാ കാശിപേതഃ സുതാ
5 ഭീഷ്മ ത്വം അസി ധർമജ്ഞഃ സർവശാ വിശാരദഃ

ത്വാ ച ധർമ്യം വചനം മഹ്യം കർതും ഇഹാർഹസി
6 മയാ ശാല്വപതിഃ പൂർവം മനസാഭിവൃേതാ വരഃ
േതന ചാസ്മി വൃതാ പൂർവം രഹസ്യ് അവിദിേത പിതുഃ
7 കഥം മാം അന്യകാമാം ത്വം രാജഞ് ശാ ം അധീത്യ ൈവ
വാസേയഥാ ഗൃേഹ ഭീഷ്മ കൗരവഃ സൻ വിേശഷതഃ
8 ഏതദ് ബുദ്ധ്യാ വിനിശ്ചിത്യ മനസാ ഭരതർഷഭ
യത് ക്ഷമം േത മഹാബാേഹാ തദ് ഇഹാര ം അർഹസി
9 സ മാം തീക്ഷേത വ്യക്തം ശാല്വരാേജാ വിശാം പേത
കൃപാം കുരു മഹാബാേഹാ മയി ധർമഭൃതാം വര
ത്വം ഹി സത്യ േതാ വീര പൃഥിവ്യാം ഇതി നഃ തം
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അധ്യായം 172

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഽഹം സമനുജ്ഞാപ്യ കാലീം സത്യവതീം തദാ
മ ിണശ് ച ദ്വിജാംശ് ൈചവ തൈഥവ ച പുേരാഹിതാൻ
സമനുജ്ഞാസിഷം കന്യാം േജ്യഷ്ഠാം അംബാം നരാധിപ
2 അനുജ്ഞാതാ യയൗ സാ തു കന്യാ ശാല്വപേതഃ പുരം
വൃൈദ്ധർ ദ്വിജാതിഭിർ ഗുപ്താ ധാ ്യാ ചാനുഗതാ തദാ
അതീത്യ ച തം അധ്വാനം ആസസാദ നരാധിപം
3 സാ തം ആസാദ്യ രാജാനം ശാല്വം വചനം അ വീത്
ആഗതാഹം മഹാബാേഹാ ത്വാം ഉദ്ദിശ്യ മഹാദ േത
4 താം അ വീച് ഛാല്വപതിഃ സ്മയന്ന് ഇവ വിശാം പേത
ത്വയാന്യപൂർവയാ നാഹം ഭാര്യാർഥീ വരവർണിനി
5 ഗച്ഛ ഭേ പുനസ് ത സകാശം ഭാരതസ്യ ൈവ
നാഹം ഇച്ഛാമി ഭീേഷ്മണ ഗൃഹീതാം ത്വാം സഹ്യ ൈവ
6 ത്വം ഹി നിർജിത്യ ഭീേഷ്മണ നീതാ ീതിമതീ തദാ
പരാമൃശ്യ മഹായുേദ്ധ നിർജിത്യ പൃഥിവീപതീൻ
നാഹം ത്വയ്യ് അന്യപൂർവായാം ഭാര്യാർഥീ വരവർണിനി
7 കഥം അസ്മദ്വിേധാ രാജാ പരപൂർവാം േവശേയത്
നാരീം വിദിതവിജ്ഞാനഃ പേരഷാം ധർമം ആദിശൻ
യേഥഷ്ടം ഗമ്യതാം ഭേ മാ േത കാേലാ ഽത്യഗാദ് അയം
8 അംബാ തം അ വീദ് രാജന്ന് അനംഗശരപീഡിതാ
ൈമവം വദ മഹീപാല ൈനതദ് ഏവം കഥം ചന
9 നാസ്മി ീതിമതീ നീതാ ഭീേഷ്മണാമി കർശന
ബലാൻ നീതാസ്മി രുദതീ വി ാവ്യ പൃഥിവീപതീൻ
10 ഭജസ്വ മാം ശാല്വപേത ഭക്താം ബാലാം അനാഗസം
ഭക്താനാം ഹി പരിത്യാേഗാ ന ധർേമഷു ശസ്യേത
11 സാഹം ആമ ്യ ഗാംേഗയം സമേരഷ്വ് അനിവർതിനം
അനുജ്ഞാതാ ച േതൈനവ തൈവവ ഗൃഹം ആഗതാ
12 ന സ ഭീേഷ്മാ മഹാബാഹുർ മാം ഇച്ഛതി വിശാം പേത

ാതൃേഹേതാഃ സമാരംേഭാ ഭീഷ്മേസ്യതി തം മയാ
13 ഭഗിന്യൗ മമ േയ നീേത അംബികാംബാലിേക നൃപ

ാദാദ് വിചി വീര്യായ ഗാംേഗേയാ ഹി യവീയേസ
14 യഥാ ശാല്വപേത നാന്യം നരം ധ്യാമി കഥം ചന
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ത്വാം ഋേത പുരുഷവ്യാ തഥാ മൂർധാനം ആലേഭ
15 ന ചാന്യപൂർവാ രാേജ ത്വാം അഹം സമുപസ്ഥിതാ
സത്യം വീമി ശാൈല്വതത് സേത്യനാത്മാനം ആലേഭ
16 ഭജസ്വ മാം വിശാലാക്ഷ സ്വയം കന്യാം ഉപസ്ഥിതാം
അനന്യപൂർവാം രാേജ ത്വത് സാദാഭികാങ്ക്ഷിണീം
17 താം ഏവം ഭാഷമാണാം തു ശാല്വഃ കാശിപേതഃ സുതാം
അത്യജദ് ഭരതേ ഷ്ഠ ത്വചം ജീർണാം ഇേവാരഗഃ
18 ഏവം ബഹുവിൈധർ വാൈക്യർ യാച്യമാനസ് തയാനഘ
നാ ദ്ദധച് ഛാല്വപതിഃ കന്യായാ ഭരതർഷഭ
19 തതഃ സാ മന നാവിഷ്ടാ േജ്യഷ്ഠാ കാശിപേതഃ സുതാ
അ വീത് സാ നയനാ ബാഷ്പവിഹ്വലയാ ഗിരാ
20 ത്വയാ ത്യക്താ ഗമിഷ്യാമി യ യ വിശാം പേത
ത േമ സ ഗതയഃ സന്തഃ സത്യം യഥാ വം
21 ഏവം സംഭാഷമാണാം തു നൃശംസഃ ശാല്വരാട് തദാ
പര്യത്യജത കൗരവ്യ കരുണം പരിേദവതീം
22 ഗച്ഛ ഗേച്ഛതി താം ശാല്വഃ പുനഃ പുനർ അഭാഷത
ബിേഭമി ഭീഷ്മാത് സുേ ാണി തം ച ഭീഷ്മപരി ഹഃ
23 ഏവം ഉക്താ തു സാ േതന ശാേല്വനാദീർഘദർശിനാ
നിശ്ച ാമ പുരാദ് ദീനാ രുദതീ കുരരീ യഥാ
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അധ്യായം 173

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
സാ നി മന്തീ നഗരാച് ചിന്തയാം ആസ ഭാരത
പൃഥിവ്യാം നാസ്തി യുവതിർ വിഷമസ്ഥതരാ മയാ
ബാന്ധൈവർ വി ഹീനാസ്മി ശാേല്വന ച നിരാകൃതാ
2 ന ച ശക്യം പുനർ ഗ ം മയാ വാരണസാഹ്വയം
അനുജ്ഞാതാസ്മി ഭീേഷ്മണ ശാല്വം ഉദ്ദിശ്യ കാരണം
3 കിം നു ഗർഹാമ്യ് അഥാത്മാനം അഥ ഭീഷ്മം ദുരാസദം
ആേഹാസ്വിത് പിതരം മൂഢം േയാ േമ ഽകാർഷീത് സ്വയംവരം
4 മമായം സ്വകൃേതാ േദാേഷാ യാഹം ഭീഷ്മരഥാത് തദാ

വൃേത്ത ൈവശേസ യുേദ്ധ ശാല്വാർഥം നാപതം പുരാ
തേസ്യയം ഫലനിർവൃത്തിർ യദ് ആപന്നാസ്മി മൂഢവത്
5 ധിഗ് ഭീഷ്മം ധിക് ച േമ മന്ദം പിതരം മൂഢേചതസം
േയനാഹം വീര്യശുൽേകന പണ്യ ീവത് േവരിതാ
6 ധിങ് മാം ധിക് ശാല്വരാജാനം ധിഗ് ധാതാരം അഥാപി ച
േയഷാം ദുർനീതഭാേവന ാപ്താസ്മ്യ് ആപദം ഉത്തമാം
7 സർവഥാ ഭാഗേധയാനി സ്വാനി ാേപ്നാതി മാനവഃ
അനയസ്യാസ്യ തു മുഖം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ മമ
8 സാ ഭീേഷ്മ തികർതവ്യം അഹം പശ്യാമി സാ തം
തപസാ വാ യുധാ വാപി ദുഃഖേഹതുഃ സ േമ മതഃ
േകാ നു ഭീഷ്മം യുധാ േജതും ഉത്സേഹത മഹീപതിഃ
9 ഏവം സാ പരിനിശ്ചിത്യ ജഗാമ നഗരാദ് ബഹിഃ
ആ മം പുണ്യശീലാനാം താപസാനാം മഹാത്മനാം
തതസ് താം അവസദ് രാ ിം താപൈസഃ പരിവാരിതാ
10 ആചഖ്യൗ ച യഥാവൃത്തം സർവം ആത്മനി ഭാരത
വിസ്തേരണ മഹാബാേഹാ നിഖിേലന ശുചിസ്മിതാ
ഹരണം ച വിസർഗം ച ശാേല്വന ച വിസർജനം
11 തതസ് ത മഹാൻ ആസീദ് ാഹ്മണഃ സംശിത തഃ
ൈശഖാവത്യസ് തേപാവൃദ്ധഃ ശാേ ചാരണ്യേക ഗുരുഃ
12 ആർതാം താം ആഹ സ മുനിഃ ൈശഖാവേത്യാ മഹാതപാഃ
നിഃശ്വസന്തീം സതീം ബാലാം ദുഃഖേശാകപരായണാം
13 ഏവംഗേത കിം നു ഭേ ശക്യം കർതും തപസ്വിഭിഃ
ആ മൈസ്ഥർ മഹാഭാൈഗസ് തേപാനിൈത്യർ മഹാത്മഭിഃ
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14 സാ ത്വ് ഏനം അ വീദ് രാജൻ ിയതാം മദനു ഹഃ
ാജിതും ഇേഹച്ഛാമി തപസ് തപ്സ്യാമി ദുശ്ചരം

15 മൈയൈവതാനി കർമാണി പൂർവേദേഹഷു മൂഢയാ
കൃതാനി നൂനം പാപാനി േതഷാം ഏതത് ഫലം വം
16 േനാത്സേഹയം പുനർ ഗ ം സ്വജനം തി താപസാഃ

ത്യാഖ്യാതാ നിരാനന്ദാ ശാേല്വന ച നിരാകൃതാ
17 ഉപദിഷ്ടം ഇേഹച്ഛാമി താപസ്യം വീതകൽമഷാഃ
യുഷ്മാഭിർ േദവസങ്കാശാഃ കൃപാ ഭവതു േവാ മയി
18 സ താം ആശ്വാസയത് കന്യാം ദൃഷ്ടാന്താഗമേഹതുഭിഃ
സാന്ത്വയാം ആസ കാര്യം ച തിജേജ്ഞ ദ്വിൈജഃ സഹ
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അധ്യായം 174

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തതസ് േത താപസാഃ സർേവ കാര്യവേന്താ ഽഭവംസ് തദാ
താം കന്യാം ചിന്തയേന്താ ൈവ കിം കാര്യം ഇതി ധർമിണഃ
2 േക ചിദ് ആഹുഃ പിതുർ േവശ്മ നീയതാം ഇതി താപസാഃ
േക ചിദ് അസ്മദുപാലംേഭ മതിം ച ർ ദ്വിേജാത്തമാഃ
3 േക ചിച് ഛാല്വപതിം ഗത്വാ നിേയാജ്യം ഇതി േമനിേര
േനതി േക ചിദ് വ്യവസ്യന്തി ത്യാഖ്യാതാ ഹി േതന സാ
4 ഏവംഗേത കിം നു ശക്യം ഭേ കർതും മനീഷിഭിഃ
പുനർ ഊചുശ് ച േത സർേവ താപസാഃ സംശിത താഃ
5 അലം ജിേതേനഹ ഭേ ശൃണു ഹിതം വചഃ
ഇേതാ ഗച്ഛസ്വ ഭ ം േത പിതുർ ഏവ നിേവശനം
6 തിപത്സ്യതി രാജാ സ പിതാ േത യദ് അനന്തരം
ത വത്സ്യസി കല്യാണി സുഖം സർവഗുണാന്വിതാ
ന ച േത ഽന്യാ ഗതിർ ന്യായ്യാ ഭേവദ് ഭേ യഥാ പിതാ
7 പതിർ വാപി ഗതിർ നാര്യാഃ പിതാ വാ വരവർണിനി
ഗതിഃ പതിഃ സമസ്ഥായാ വിഷേമ തു പിതാ ഗതിഃ
8 ജ്യാ ഹി സുദുഃേഖയം സുകുമാര്യാ വിേശഷതഃ
രാജപു ്യാഃ കൃത്യാ ച കുമാര്യാസ് തവ ഭാമിനി
9 ഭേ േദാഷാ ഹി വിദ്യേന്ത ബഹേവാ വരവർണിനി
ആ േമ ൈവ വസന്ത്യാസ് േത ന ഭേവയുഃ പിതുർ ഗൃേഹ
10 തതസ് തു േത ഽ വൻ വാക്യം ാഹ്മണാസ് താം തപസ്വിനീം
ത്വാം ഇൈഹകാകിനീം ദൃഷ്ട്വാ നിജേന ഗഹേന വേന

ാർഥയിഷ്യന്തി രാേജ ാസ് തസ്മാൻ ൈമവം മനഃ കൃഥാഃ
11 അംേബാവാച
ന ശക്യം കാശിനഗരീം പുനർ ഗ ം പിതുർ ഗൃഹാൻ
അവജ്ഞാതാ ഭവിഷ്യാമി ബാന്ധവാനാം ന സംശയഃ
12 ഉഷിതാ ഹ്യ് അന്യഥാ ബാേല്യ പിതുർ േവശ്മനി താപസാഃ
നാഹം ഗമിേഷ്യ ഭ ം വസ് ത യ പിതാ മമ
തപസ് ത ം അഭീപ്സാമി താപൈസഃ പരിപാലിതാ
13 യഥാ പേര ഽപി േമ േലാേക ന സ്യാദ് ഏവം മഹാത്യയഃ
ദൗർഭാഗ്യം ാഹ്മണേ ഷ്ഠാസ് തസ്മാത് തപ്സ്യാമ്യ് അഹം തപഃ
14 ഭീഷ്മ ഉവാച
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ഇത്യ് ഏവം േതഷു വിേ ഷു ചിന്തയ തഥാ തഥാ
രാജർഷിസ് തദ് വനം ാപ്തസ് തപസ്വീ േഹാ വാഹനഃ
15 തതസ് േത താപസാഃ സർേവ പൂജയന്തി സ്മ തം നൃപം
പൂജാഭിഃ സ്വാഗതാദ്യാഭിർ ആസേനേനാദേകന ച
16 തേസ്യാപവിഷ്ടസ്യ തേതാ വി ാന്തേസ്യാപശൃണ്വതഃ
പുനർ ഏവ കഥാം ച ഃ കന്യാം തി വനൗകസഃ
17 അംബായാസ് താം കഥാം ത്വാ കാശിരാജ്ഞശ് ച ഭാരത
സ േവപമാന ഉത്ഥായ മാതുർ അസ്യാഃ പിതാ തദാ
താം കന്യാം അംഗം ആേരാപ്യ പര്യാശ്വാസയത േഭാ
18 സ താം അപൃച്ഛത് കാർേത്സ്ന്യന വ്യസേനാത്പത്തിം ആദിതഃ
സാ ച തൈസ്മ യഥാവൃത്തം വിസ്തേരണ ന്യേവദയത്
19 തതഃ സ രാജർഷിർ അഭൂദ് ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
കാര്യം ച തിേപേദ തൻ മനസാ സുമഹാതപാഃ
20 അ വീദ് േവപമാനശ് ച കന്യാം ആർതാം സുദുഃഖിതഃ
മാ ഗാഃ പിതൃഗൃഹം ഭേ മാതുസ് േത ജനേകാ ഹ്യ് അഹം
21 ദുഃഖം േഛത്സ്യാമി േത ഽഹം ൈവ മയി വർതസ്വ പു ിേക
പര്യാപ്തം േത മനഃ പു ി യദ് ഏവം പരിശുഷ്യസി
22 ഗച്ഛ മദ്വചനാദ് രാമം ജാമദഗ്ന്യം തപസ്വിനം
രാമസ് തവ മഹദ് ദുഃഖം േശാകം ചാപനയിഷ്യതി
ഹനിഷ്യതി രേണ ഭീഷ്മം ന കരിഷ്യതി േചദ് വചഃ
23 തം ഗച്ഛ ഭാർഗവേ ഷ്ഠം കാലാഗ്നിസമേതജസം

തിഷ്ഠാപയിതാ സ ത്വാം സേമ പഥി മഹാതപാഃ
24 തതസ് തു സസ്വരം ബാഷ്പം ഉ ജന്തീ പുനഃ പുനഃ
അ വീത് പിതരം മാതുഃ സാ തദാ േഹാ വാഹനം
25 അഭിവാദയിത്വാ ശിരസാ ഗമിേഷ്യ തവ ശാസനാത്
അപി നാമാദ്യ പേശ്യയം ആര്യം തം േലാകവി തം
26 കഥം ച തീ ം ദുഃഖം േമ ഹനിഷ്യതി സ ഭാർഗവഃ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും അഥ യാസ്യാമി ത ൈവ
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അധ്യായം 175

1 േഹാ വാഹന ഉവാച
രാമം ക്ഷ്യസി വേത്സ ത്വം ജാമദഗ്ന്യം മഹാവേന
ഉേ തപസി വർതന്തം സത്യസന്ധം മഹാബലം
2 മേഹേ ൈവ ഗിരിേ േഷ്ഠ രാമം നിത്യം ഉപാസേത
ഋഷേയാ േവദവിദുേഷാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
3 ത ഗച്ഛസ്വ ഭ ം േത യാശ് ൈചനം വേചാ മമ
അഭിവാദ്യ പൂർവം ശിരസാ തേപാവൃദ്ധം ദൃഢ തം
4 യാശ് ൈചനം പുനർ ഭേ യത് േത കാര്യം മനീഷിതം
മയി സങ്കീർതിേത രാമഃ സർവം തത് േത കരിഷ്യതി
5 മമ രാമഃ സഖാ വേത്സ ീതിയുക്തഃ സുഹൃച് ച േമ
ജമദഗ്നിസുേതാ വീരഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
6 ഏവം വതി കന്യാം തു പാർഥിേവ േഹാ വാഹേന
അകൃത ണഃ ാദുരാസീദ് രാമസ്യാനുചരഃ ിയഃ
7 തതസ് േത മുനയഃ സർേവ സമുത്ത ഃ സഹ ശഃ
സ ച രാജാ വേയാവൃദ്ധഃ സൃഞ്ജേയാ േഹാ വാഹനഃ
8 തതഃ പൃഷ്ട്വാ യഥാന്യായം അേന്യാന്യം േത വനൗകസഃ
സഹിതാ ഭരതേ ഷ്ഠ നിേഷദുഃ പരിവാര്യ തം
9 തതസ് േത കഥയാം ആസുഃ കഥാസ് താസ് താ മേനാരമാഃ
കാന്താ ദിവ്യാശ് ച രാേജ ീതിഹർഷമുദാ യുതാഃ
10 തതഃ കഥാേന്ത രാജർഷിർ മഹാത്മാ േഹാ വാഹനഃ
രാമം േ ഷ്ഠം മഹർഷീണാം അപൃച്ഛദ് അകൃത ണം
11 ക്വ സ തി മഹാബാേഹാ ജാമദഗ്ന്യഃ താപവാൻ
അകൃത ണ ശേക്യാ ൈവ ം േവദവിദാം വരഃ
12 അകൃത ണ ഉവാച
ഭവന്തം ഏവ സതതം രാമഃ കീർതയതി േഭാ
സൃഞ്ജേയാ േമ ിയസേഖാ രാജർഷിർ ഇതി പാർഥിവ
13 ഇഹ രാമഃ ഭാേത േശ്വാ ഭവിേതതി മതിർ മമ

ഷ്ടാസ്യ് ഏനം ഇഹായാന്തം തവ ദർശനകാങ്ക്ഷയാ
14 ഇയം ച കന്യാ രാജർേഷ കിമർഥം വനം ആഗതാ
കസ്യ േചയം തവ ച കാ ഭവതീച്ഛാമി േവദിതും
15 േഹാ വാഹന ഉവാച
ദൗഹി ീയം മമ വിേഭാ കാശിരാജസുതാ ശുഭാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 34 58

േജ്യഷ്ഠാ സ്വയംവേര തസ്ഥൗ ഭഗിനീഭ്യാം സഹാനഘ
16 ഇയം അംേബതി വിഖ്യാതാ േജ്യഷ്ഠാ കാശിപേതഃ സുതാ
അംബികാംബാലിേക ത്വ് അേന്യ യവീയസ്യൗ തേപാധന
17 സേമതം പാർഥിവം ക്ഷ ം കാശിപുര്യാം തേതാ ഽഭവത്
കന്യാനിമിത്തം ഹ്മർേഷ ത ാസീദ് ഉത്സേവാ മഹാൻ
18 തതഃ കില മഹാവീേര്യാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ നൃപാൻ
അവാക്ഷിപ്യ മഹാേതജാസ് തി ഃ കന്യാ ജഹാര താഃ
19 നിർജിത്യ പൃഥിവീപാലാൻ അഥ ഭീേഷ്മാ ഗജാഹ്വയം
ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ കന്യാഭിഃ സഹ ഭാരത
20 സത്യവൈത്യ നിേവദ്യാഥ വിവാഹാർഥം അനന്തരം

ാതുർ വിചി വീര്യസ്യ സമാജ്ഞാപയത ഭുഃ
21 തേതാ ൈവവാഹികം ദൃഷ്ട്വാ കേന്യയം സമുപാർജിതം
അ വീത് ത ഗാംേഗയം മ ിമേധ്യ ദ്വിജർഷഭ
22 മയാ ശാല്വപതിർ വീര മനസാഭിവൃതഃ പതിഃ
ന മാം അർഹസി ധർമജ്ഞ പരചിത്താം ദാപിതും
23 തച് ത്വാ വചനം ഭീഷ്മഃ സംമ ്യ സഹ മ ിഭിഃ
നിശ്ചിത്യ വിസസർേജമാം സത്യവത്യാ മേത സ്ഥിതഃ
24 അനുജ്ഞാതാ തു ഭീേഷ്മണ ശാല്വം സൗഭപതിം തതഃ
കേന്യയം മുദിതാ വി കാേല വചനം അ വീത്
25 വിസർജിതാസ്മി ഭീേഷ്മണ ധർമം മാം തിപാദയ
മനസാഭിവൃതഃ പൂർവം മയാ ത്വം പാർഥിവർഷഭ
26 ത്യാചഖ്യൗ ച ശാേല്വാ ഽപി ചാരി സ്യാഭിശങ്കിതഃ
േസയം തേപാവനം ാപ്താ താപേസ്യ ഽഭിരതാ ഭൃശം
27 മയാ ച ത്യഭിജ്ഞാതാ വംശസ്യ പരികീർതനാത്
അസ്യ ദുഃഖസ്യ േചാത്പത്തിം ഭീഷ്മം ഏേവഹ മന്യേത
28 അംേബാവാച
ഭഗവന്ന് ഏവം ഏൈവതദ് യഥാഹ പൃഥിവീപതിഃ
ശരീരകർതാ മാതുർ േമ സൃഞ്ജേയാ േഹാ വാഹനഃ
29 ന ഹ്യ് ഉത്സേഹ സ്വനഗരം തിയാതും തേപാധന
അവമാനഭയാച് ൈചവ ീഡയാ ച മഹാമുേന
30 യത് തു മാം ഭഗവാൻ രാേമാ വക്ഷ്യതി ദ്വിജസത്തമ
തൻ േമ കാര്യതമം കാര്യം ഇതി േമ ഭഗവൻ മതിഃ
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