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അധ്യായം 176

1 അകൃത ണ ഉവാച
ദുഃഖദ്വയം ഇദം ഭേ കതരസ്യ ചികീർഷസി

തികർതവ്യം അബേല തത് ത്വം വേത്സ വീഹി േമ
2 യദി സൗഭപതിർ ഭേ നിേയാക്തേവ്യാ മേത തവ
നിേയാക്ഷ്യതി മഹാത്മാ തം രാമസ് ത്വദ്ധിതകാമ്യയാ
3 അഥാപേഗയം ഭീഷ്മം തം രാേമേണച്ഛസി ധീമതാ
രേണ വിനിർജിതം ം കുര്യാത് തദ് അപി ഭാർഗവഃ
4 സൃഞ്ജയസ്യ വചഃ ത്വാ തവ ൈചവ ശുചിസ്മിേത
യദ് അ ാനന്തരം കാര്യം തദ് അൈദ്യവ വിചിന്ത്യതാം
5 അംേബാവാച
അപനീതാസ്മി ഭീേഷ്മണ ഭഗവന്ന് അവിജാനതാ
ന ഹി ജാനാതി േമ ഭീേഷ്മാ ഹ്മഞ് ശാല്വഗതം മനഃ
6 ഏതദ് വിചാര്യ മനസാ ഭവാൻ ഏവ വിനിശ്ചയം
വിചിേനാതു യഥാന്യായം വിധാനം ിയതാം തഥാ
7 ഭീേഷ്മ വാ കുരുശാർദൂേല ശാല്വരാേജ ഽഥ വാ പുനഃ
ഉഭേയാർ ഏവ വാ ഹ്മൻ യദ് യുക്തം തത് സമാചര
8 നിേവദിതം മയാ ഹ്യ് ഏതദ് ദുഃഖമൂലം യഥാതഥം
വിധാനം ത ഭഗവൻ കർതും അർഹസി യുക്തിതഃ
9 അകൃത ണ ഉവാച
ഉപപന്നം ഇദം ഭേ യദ് ഏവം വരവർണിനി
ധർമം തി വേചാ യാഃ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
10 യദി ത്വാം ആപേഗേയാ ൈവ ന നേയദ് ഗജസാഹ്വയം
ശാല്വസ് ത്വാം ശിരസാ ഭീരു ഗൃഹ്ണീയാദ് രാമേചാദിതഃ
11 േതന ത്വം നിർജിതാ ഭേ യസ്മാൻ നീതാസി ഭാമിനി
സംശയഃ ശാല്വരാജസ്യ േതന ത്വയി സുമധ്യേമ
12 ഭീഷ്മഃ പുരുഷമാനീ ച ജിതകാശീ തൈഥവ ച
തസ്മാത് തി ിയാ യുക്താ ഭീേഷ്മ കാരയിതും ത്വയാ
13 അംേബാവാച
മമാപ്യ് ഏഷ മഹാൻ ഹ്മൻ ഹൃദി കാേമാ ഽഭിവർതേത
ഘാതേയയം യദി രേണ ഭീഷ്മം ഇത്യ് ഏവ നിത്യദാ
14 ഭീഷ്മം വാ ശാല്വരാജം വാ യം വാ േദാേഷണ ഗച്ഛസി

ശാധി തം മഹാബാേഹാ യത്കൃേത ഽഹം സുദുഃഖിതാ
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15 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം കഥയതാം ഏവ േതഷാം സ ദിവേസാ ഗതഃ
രാ ിശ് ച ഭരതേ ഷ്ഠ സുഖശീേതാഷ്ണമാരുതാ
16 തേതാ രാമഃ ാദുരാസീത് ജ്വലന്ന് ഇവ േതജസാ
ശിൈഷ്യഃ പരിവൃേതാ രാജഞ് ജടാചീരധേരാ മുനിഃ
17 ധനുഷ്പാണിർ അദീനാത്മാ ഖഡ്ഗം ബി ത് പരശ്വധീ
വിരജാ രാജശാർദൂല േസാ ഽഭ്യയാത് സൃഞ്ജയം നൃപം
18 തതസ് തം താപസാ ദൃഷ്ട്വാ സ ച രാജാ മഹാതപാഃ
ത ഃ ാഞ്ജലയഃ സർേവ സാ ച കന്യാ തപസ്വിനീ
19 പൂജയാം ആസുർ അവ്യ ാ മധുപർേകണ ഭാർഗവം
അർചിതശ് ച യഥാേയാഗം നിഷസാദ സൈഹവ ൈതഃ
20 തതഃ പൂർവവ്യതീതാനി കഥേയേത സ്മ താവ് ഉഭൗ
സൃഞ്ജയശ് ച സ രാജർഷിർ ജാമദഗ്ന്യശ് ച ഭാരത
21 തതഃ കഥാേന്ത രാജർഷിർ ഭൃഗുേ ഷ്ഠം മഹാബലം
ഉവാച മധുരം കാേല രാമം വചനം അർഥവത്
22 രാേമയം മമ ദൗഹി ീ കാശിരാജസുതാ േഭാ
അസ്യാഃ ശൃണു യഥാതത്ത്വം കാര്യം കാര്യവിശാരദ
23 പരമം കഥ്യതാം േചതി താം രാമഃ ത്യഭാഷത
തതഃ സാഭ്യഗമദ് രാമം ജ്വലന്തം ഇവ പാവകം
24 സാ ചാഭിവാദ്യ ചരണൗ രാമസ്യ ശിരസാ ശുഭാ

ഷ്ട്വാ പദ്മദലാഭാഭ്യാം പാണിഭ്യാം അ തഃ സ്ഥിതാ
25 രുേരാദ സാ േശാകവതീ ബാഷ്പവ്യാകുലേലാചനാ

േപേദ ശരണം ൈചവ ശരണ്യം ഭൃഗുനന്ദനം
26 രാമ ഉവാച
യഥാസി സൃഞ്ജയസ്യാസ്യ തഥാ മമ നൃപാത്മേജ

ഹി യത് േത മേനാദുഃഖം കരിേഷ്യ വചനം തവ
27 അംേബാവാച
ഭഗവഞ് ശരണം ത്വാദ്യ പന്നാസ്മി മഹാ ത
േശാകപങ്കാർണവാദ് േഘാരാദ് ഉദ്ധരസ്വ ച മാം വിേഭാ
28 ഭീഷ്മ ഉവാച
തസ്യാശ് ച ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ച വയശ് ചാഭിനവം പുനഃ
സൗകുമാര്യം പരം ൈചവ രാമശ് ചിന്താപേരാ ഽഭവത്
29 കിം ഇയം വക്ഷ്യതീത്യ് ഏവം വിമൃശൻ ഭൃഗുസത്തമഃ
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ഇതി ദധ്യൗ ചിരം രാമഃ കൃപയാഭിപരി തഃ
30 കഥ്യതാം ഇതി സാ ഭൂേയാ രാേമേണാക്താ ശുചിസ്മിതാ
സർവം ഏവ യഥാതത്ത്വം കഥയാം ആസ ഭാർഗേവ
31 തച് ത്വാ ജാമദഗ്ന്യസ് തു രാജപു ്യാ വചസ് തദാ
ഉവാച താം വരാേരാഹാം നിശ്ചിത്യാർഥവിനിശ്ചയം
32 േ ഷയിഷ്യാമി ഭീഷ്മായ കുരുേ ഷ്ഠായ ഭാമിനി
കരിഷ്യതി വേചാ ധർമ്യം ത്വാ േമ സ നരാധിപഃ
33 ന േചത് കരിഷ്യതി വേചാ മേയാക്തം ജാഹ്നവീസുതഃ
ധക്ഷ്യാമ്യ് ഏനം രേണ ഭേ സാമാത്യം ശ േതജസാ
34 അഥ വാ േത മതിസ് ത രാജപു ി നിവർതേത
താവച് ഛാല്വപതിം വീരം േയാജയാമ്യ് അ കർമണി
35 അംേബാവാച
വിസർജിതാസ്മി ഭീേഷ്മണ ൈത്വവ ഭൃഗുനന്ദന
ശാല്വരാജഗതം േചേതാ മമ പൂർവം മനീഷിതം
36 സൗഭരാജം ഉേപത്യാഹം അ വം ദുർവചം വചഃ
ന ച മാം ത്യഗൃഹ്ണാത് സ ചാരി പരിശങ്കിതഃ
37 ഏതത് സർവം വിനിശ്ചിത്യ സ്വബുദ്ധ്യാ ഭൃഗുനന്ദന
യദ് അ ൗപയികം കാര്യം തച് ചിന്തയിതും അർഹസി
38 മമാ വ്യസനസ്യാസ്യ ഭീേഷ്മാ മൂലം മഹാ തഃ
േയനാഹം വശം ആനീതാ സമുത്ക്ഷിപ്യ ബലാത് തദാ
39 ഭീഷ്മം ജഹി മഹാബാേഹാ യത്കൃേത ദുഃഖം ഈദൃശം

ാപ്താഹം ഭൃഗുശാർദൂല ചരാമ്യ് അ ിയം ഉത്തമം
40 സ ഹി ലുബ്ധശ് ച മാനീ ച ജിതകാശീ ച ഭാർഗവ
തസ്മാത് തി ിയാ കർതും യുക്താ തൈസ്മ ത്വയാനഘ
41 ഏഷ േമ ിയമാണായാ ഭാരേതന തദാ വിേഭാ
അഭവദ് ധൃദി സങ്കൽേപാ ഘാതേയയം മഹാ തം
42 തസ്മാത് കാമം മമാേദ്യമം രാമ സംവർതയാനഘ
ജഹി ഭീഷ്മം മഹാബാേഹാ യഥാ വൃ ം പുരന്ദരഃ
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അധ്യായം 177

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം ഉക്തസ് തദാ രാേമാ ജഹി ഭീഷ്മം ഇതി േഭാ
ഉവാച രുദതീം കന്യാം േചാദയന്തീം പുനഃ പുനഃ
2 കാേശ്യ കാമം ന ഗൃഹ്ണാമി ശ ം ൈവ വരവർണിനി
ഋേത ഹ്മവിദാം േഹേതാഃ കിം അന്യത് കരവാണി േത
3 വാചാ ഭീഷ്മശ് ച ശാല്വശ് ച മമ രാജ്ഞി വശാനുഗൗ
ഭവിഷ്യേതാ ഽനവദ്യാംഗി തത് കരിഷ്യാമി മാ ശുചഃ
4 ന തു ശ ം ഹീഷ്യാമി കഥം ചിദ് അപി ഭാമിനി
ഋേത നിേയാഗാദ് വി ാണാം ഏഷ േമ സമയഃ കൃതഃ
5 അംേബാവാച
മമ ദുഃഖം ഭഗവതാ വ്യപേനയം യതസ് തതഃ
തത് തു ഭീഷ്മ സൂതം േമ തം ജഹീശ്വര മാചിരം
6 രാമ ഉവാച
കാശികേന്യ പുനർ ഹി ഭീഷ്മസ് േത ചരണാവ് ഉഭൗ
ശിരസാ വന്ദനാർേഹാ ഽപി ഹീഷ്യതി ഗിരാ മമ
7 അംേബാവാച
ജഹി ഭീഷ്മം രേണ രാമ മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം

തി തം ച യദി തത് സത്യം കർതും ഇഹാർഹസി
8 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേയാഃ സംവദേതാർ ഏവം രാജൻ രാമാംബേയാസ് തദാ
അകൃത േണാ ജാമദഗ്ന്യം ഇദം വചനം അ വീത്
9 ശരണാഗതാം മഹാബാേഹാ കന്യാം ന ത്യ ം അർഹസി
ജഹി ഭീഷ്മം രേണ രാമ ഗർജന്തം അസുരം യഥാ
10 യദി ഭീഷ്മസ് ത്വയാഹൂേതാ രേണ രാമ മഹാമുേന
നിർജിേതാ ഽസ്മീതി വാ യാത് കുര്യാദ് വാ വചനം തവ
11 കൃതം അസ്യാ ഭേവത് കാര്യം കന്യായാ ഭൃഗുനന്ദന
വാക്യം സത്യം ച േത വീര ഭവിഷ്യതി കൃതം വിേഭാ
12 ഇയം ചാപി തിജ്ഞാ േത തദാ രാമ മഹാമുേന
ജിത്വാ ൈവ ക്ഷ ിയാൻ സർവാൻ ാഹ്മേണഷു തി തം
13 ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിേയാ ൈവശ്യഃ ശൂ ശ് ൈചവ രേണ യദി

ഹ്മദ്വിഡ് ഭവിതാ തം ൈവ ഹനിഷ്യാമീതി ഭാർഗവ
14 ശരണം ഹി പന്നാനാം ഭീതാനാം ജീവിതാർഥിനാം
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ന ശക്ഷ്യാമി പരിത്യാഗം കർതും ജീവൻ കഥം ചന
15 യശ് ച ക്ഷ ം രേണ കൃത്സ്നം വിേജഷ്യതി സമാഗതം
ദൃപ്താത്മാനം അഹം തം ച ഹനിഷ്യാമീതി ഭാർഗവ
16 സ ഏവം വിജയീ രാമ ഭീഷ്മഃ കുരുകുേലാദ്വഹഃ
േതന യുധ്യസ്വ സം ാേമ സേമത്യ ഭൃഗുനന്ദന
17 രാമ ഉവാച
സ്മരാമ്യ് അഹം പൂർവകൃതാം തിജ്ഞാം ഋഷിസത്തമ
തൈഥവ ച കരിഷ്യാമി യഥാ സാൈമ്നവ ലപ്സ്യേത
18 കാര്യം ഏതൻ മഹദ് ഹ്മൻ കാശികന്യാമേനാഗതം
ഗമിഷ്യാമി സ്വയം ത കന്യാം ആദായ യ സഃ
19 യദി ഭീേഷ്മാ രണ ാഘീ ന കരിഷ്യതി േമ വചഃ
ഹനിഷ്യാമ്യ് ഏനം ഉ ിക്തം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
20 ന ഹി ബാണാ മേയാ ഷ്ടാഃ സജ്ജന്തീഹ ശരീരിണാം
കാേയഷു വിദിതം തുഭ്യം പുരാ ക്ഷ ിയ സംഗേര
21 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാമഃ സഹ ൈതർ ഹ്മവാദിഭിഃ

യാണായ മതിം കൃത്വാ സമുത്തസ്ഥൗ മഹാമനാഃ
22 തതസ് േത താം ഉഷിത്വാ തു രജനീം ത താപസാഃ
ഹുതാഗ്നേയാ ജപ്തജപ്യാഃ ത ർ മജ്ജിഘാംസയാ
23 അഭ്യഗച്ഛത് തേതാ രാമഃ സഹ ൈതർ ാഹ്മണർഷൈഭഃ
കുരുേക്ഷ ം മഹാരാജ കന്യയാ സഹ ഭാരത
24 ന്യവിശന്ത തതഃ സർേവ പരിഗൃഹ്യ സരസ്വതീം
താപസാസ് േത മഹാത്മാേനാ ഭൃഗുേ ഷ്ഠപുര താഃ
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അധ്യായം 178

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തതസ് തൃതീേയ ദിവേസ സേമ േദേശ വ്യവസ്ഥിതഃ
േ ഷയാം ആസ േമ രാജൻ ാേപ്താ ഽസ്മീതി മഹാ തഃ
2 തം ആഗതം അഹം ത്വാ വിഷയാന്തം മഹാബലം
അഭ്യഗച്ഛം ജേവനാശു ീത്യാ േതേജാനിധിം ഭും
3 ഗാം പുര ത്യ രാേജ ാഹ്മൈണഃ പരിവാരിതഃ
ഋത്വിഗ്ഭിർ േദവകൽൈപശ് ച തൈഥവ ച പുേരാഹിൈതഃ
4 സ മാം അഭിഗതം ദൃഷ്ട്വാ ജാമദഗ്ന്യഃ താപവാൻ

തിജ ാഹ താം പൂജാം വചനം േചദം അ വീത്
5 ഭീഷ്മ കാം ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ കാശിരാജസുതാ ത്വയാ
അകാേമയം ഇഹാനീതാ പുനശ് ൈചവ വിസർജിതാ
6 വി ംശിതാ ത്വയാ ഹീയം ധർമാവാേപ്തഃ പരാവരാത്
പരാമൃഷ്ടാം ത്വയാ ഹീമാം േകാ ഹി ഗ ം ഇഹാർഹതി
7 ത്യാഖ്യാതാ ഹി ശാേല്വന ത്വയാ നീേതതി ഭാരത
തസ്മാദ് ഇമാം മന്നിേയാഗാത് തിഗൃഹ്ണീഷ്വ ഭാരത
8 സ്വധർമം പുരുഷവ്യാ രാജപു ീ ലഭത്വ് ഇയം
ന യുക്തം അവമാേനാ ഽയം കർതും രാജ്ഞാ ത്വയാനഘ
9 തതസ് തം നാതിമനസം സമുദീക്ഷ്യാഹം അ വം
നാഹം ഏനാം പുനർ ദദ്യാം ാേ ഹ്മൻ കഥം ചന
10 ശാല്വസ്യാഹം ഇതി ാഹ പുരാ മാം ഇഹ ഭാർഗവ
മയാ ൈചവാഭ്യനുജ്ഞാതാ ഗതാ സൗഭപുരം തി
11 ന ഭയാൻ നാപ്യ് അനുേ ാശാൻ ന േലാഭാൻ നാർഥകാമ്യയാ
ക്ഷ ധർമം അഹം ജഹ്യാം ഇതി േമ തം ആഹിതം
12 അഥ മാം അ വീദ് രാമഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
ന കരിഷ്യസി േചദ് ഏതദ് വാക്യം േമ കുരുപുംഗവ
13 ഹനിഷ്യാമി സഹാമാത്യം ത്വാം അേദ്യതി പുനഃ പുനഃ
സംരംഭാദ് അ വീദ് രാമഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
14 തം അഹം ഗീർഭിർ ഇഷ്ടാഭിഃ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമം
അയാചം ഭൃഗുശാർദൂലം ന ൈചവ ശശാമ സഃ
15 തം അഹം ണമ്യ ശിരസാ ഭൂേയാ ാഹ്മണസത്തമം
അ വം കാരണം കിം തദ് യത് ത്വം േയാ ം ഇേഹച്ഛസി
16 ഇഷ്വ ം മമ ബാലസ്യ ഭവൈതവ ചതുർവിധം
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ഉപദിഷ്ടം മഹാബാേഹാ ശിേഷ്യാ ഽസ്മി തവ ഭാർഗവ
17 തേതാ മാം അ വീദ് രാമഃ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
ജാനീേഷ മാം ഗുരും ഭീഷ്മ ന േചമാം തിഗൃഹ്ണേസ
സുതാം കാശ്യസ്യ കൗരവ്യ മത് ിയാർഥം മഹീപേത
18 ന ഹി േത വിദ്യേത ശാന്തിർ അന്യഥാ കുരുനന്ദന
ഗൃഹാേണമാം മഹാബാേഹാ രക്ഷസ്വ കുലം ആത്മനഃ
ത്വയാ വി ംശിതാ ഹീയം ഭർതാരം നാഭിഗച്ഛതി
19 തഥാ വന്തം തം അഹം രാമം പരപുരഞ്ജയം
ൈനതദ് ഏവം പുനർ ഭാവി ഹ്മർേഷ കിം േമണ േത
20 ഗുരുത്വം ത്വയി സേ ക്ഷ്യ ജാമദഗ്ന്യ പുരാതനം

സാദേയ ത്വാം ഭഗവംസ് ത്യൈക്തഷാ ഹി പുരാ മയാ
21 േകാ ജാതു പരഭാവാം ഹി നാരീം വ്യാലീം ഇവ സ്ഥിതാം
വാസേയത ഗൃേഹ ജാനൻ ീണാം േദാഷാൻ മഹാത്യയാൻ
22 ന ഭയാദ് വാസവസ്യാപി ധർമം ജഹ്യാം മഹാദ േത

സീദ മാ വാ യദ് വാ േത കാര്യം തത് കുരു മാചിരം
23 അയം ചാപി വിശുദ്ധാത്മൻ പുരാേണ യേത വിേഭാ
മരുേത്തന മഹാബുേദ്ധ ഗീതഃ േ ാേകാ മഹാത്മനാ
24 ഗുേരാർ അപ്യ് അവലിപ്തസ്യ കാര്യാകാര്യം അജാനതഃ
ഉത്പഥ തിപന്നസ്യ കാര്യം ഭവതി ശാസനം
25 സ ത്വം ഗുരുർ ഇതി േ മ്ണാ മയാ സംമാനിേതാ ഭൃശം
ഗുരുവൃത്തം ന ജാനീേഷ തസ്മാദ് േയാത്സ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
26 ഗുരും ന ഹന്യാം സമേര ാഹ്മണം ച വിേശഷതഃ
വിേശഷതസ് തേപാവൃദ്ധം ഏവം ക്ഷാന്തം മയാ തവ
27 യുദ്യേതഷും അേഥാ ദൃഷ്ട്വാ ാഹ്മണം ക്ഷ ബ വത്
േയാ ഹന്യാത് സമേര േദ്ധാ യുധ്യന്തം അപലായിനം

ഹ്മഹത്യാ ന തസ്യ സ്യാദ് ഇതി ധർേമഷു നിശ്ചയഃ
28 ക്ഷ ിയാണാം സ്ഥിേതാ ധർേമ ക്ഷ ിേയാ ഽസ്മി തേപാധന
േയാ യഥാ വർതേത യസ്മിംസ് തഥാ തസ്മിൻ വർതയൻ
നാധർമം സമവാേപ്നാതി നരഃ േ യശ് ച വിന്ദതി
29 അർേഥ വാ യദി വാ ധർേമ സമർേഥാ േദശകാലവിത്
അനർഥസംശയാപന്നഃ േ യാൻ നിഃസംശേയന ച
30 യസ്മാത് സംശയിേത ഽർേഥ ഽസ്മിൻ യഥാന്യായം വർതേസ
തസ്മാദ് േയാത്സ്യാമി സഹിതസ് ത്വയാ രാമ മഹാഹേവ
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പശ്യ േമ ബാഹുവീര്യം ച വി മം ചാതിമാനുഷം
31 ഏവംഗേത ഽപി തു മയാ യച് ഛക്യം ഭൃഗുനന്ദന
തത് കരിേഷ്യ കുരുേക്ഷേ േയാേത്സ്യ വി ത്വയാ സഹ
ദ്വേന്ദ്വ രാമ യേഥഷ്ടം േത സേജ്ജാ ഭവ മഹാമുേന
32 ത ത്വം നിഹേതാ രാമ മയാ ശരശതാചിതഃ
ലപ്സ്യേസ നിർജിതാംൽ േലാകാഞ് ശ പൂേതാ മഹാരേണ
33 സ ഗച്ഛ വിനിവർതസ്വ കുരുേക്ഷ ം രണ ിയ
തൈ ഷ്യാമി മഹാബാേഹാ യുദ്ധായ ത്വാം തേപാധന
34 അപി യ ത്വയാ രാമ കൃതം ശൗചം പുരാ പിതുഃ
ത ാഹം അപി ഹത്വാ ത്വാം ശൗചം കർതാസ്മി ഭാർഗവ
35 ത ഗച്ഛസ്വ രാമ ത്വം ത്വരിതം യുദ്ധദുർമദ
വ്യപേനഷ്യാമി േത ദർപം പൗരാണം ാഹ്മണ വ
36 യച് ചാപി കത്ഥേസ രാമ ബഹുശഃ പരിഷ ൈവ
നിർജിതാഃ ക്ഷ ിയാ േലാേക മൈയേകേനതി തച് ഛൃണു
37 ന തദാ ജായേത ഭീേഷ്മാ മദ്വിധഃ ക്ഷ ിേയാ ഽപി വാ
യസ് േത യുദ്ധമയം ദർപം കാമം ച വ്യപനാശേയത്
38 േസാ ഽഹം ജാേതാ മഹാബാേഹാ ഭീഷ്മഃ പരപുരഞ്ജയഃ
വ്യപേനഷ്യാമി േത ദർപം യുേദ്ധ രാമ ന സംശയഃ
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അധ്യായം 179

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ മാം അ വീദ് രാമഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
ദിഷ്ട്യാ ഭീഷ്മ മയാ സാർധം േയാ ം ഇച്ഛസി സംഗേര
2 അയം ഗച്ഛാമി കൗരവ്യ കുരുേക്ഷ ം ത്വയാ സഹ
ഭാഷിതം തത് കരിഷ്യാമി ത ാഗേച്ഛഃ പരന്തപ
3 ത ത്വാം നിഹതം മാതാ മയാ ശരശതാചിതം
ജാഹ്നവീ പശ്യതാം ഭീഷ്മ ഗൃ കങ്കബഡാശനം
4 കൃപണം ത്വാം അഭിേ ക്ഷ്യ സിദ്ധചാരണേസവിതാ
മയാ വിനിഹതം േദവീ േരാദതാം അദ്യ പാർഥിവ
5 അതദർഹാ മഹാഭാഗാ ഭഗീരഥസുതാ നദീ
യാ ത്വാം അജീജനൻ മന്ദം യുദ്ധകാമുകം ആതുരം
6 ഏഹി ഗച്ഛ മയാ ഭീഷ്മ യുദ്ധം അൈദ്യവ വർതതാം
ഗൃഹാണ സർവം കൗരവ്യ രഥാദി ഭരതർഷഭ
7 ഇതി വാണം തം അഹം രാമം പരപുരഞ്ജയം

ണമ്യ ശിരസാ രാജന്ന് ഏവം അസ്ത്വ് ഇത്യ് അഥാ വം
8 ഏവം ഉക്ത്വാ യയൗ രാമഃ കുരുേക്ഷ ം യുയുത്സയാ

വിശ്യ നഗരം ചാഹം സത്യവൈത്യ ന്യേവദയം
9 തതഃ കൃതസ്വസ്ത്യയേനാ മാ ാ ത്യഭിനന്ദിതഃ
ദ്വിജാതീൻ വാച്യ പുണ്യാഹം സ്വസ്തി ൈചവ മഹാദ േത
10 രഥം ആസ്ഥായ രുചിരം രാജതം പാ ൈരർ ഹൈയഃ
സൂപ രം സ്വധിഷ്ഠാനം ൈവയാ പരിവാരണം
11 ഉപപന്നം മഹാശൈ ഃ സർേവാപകരണാന്വിതം
തത് കുലീേനന വീേരണ ഹയശാ വിദാ നൃപ
12 യുക്തം സൂേതന ശിേഷ്ടന ബഹുേശാ ദൃഷ്ടകർമണാ
ദംശിതഃ പാ േരണാഹം കവേചന വപുഷ്മതാ
13 പാ രം കാർമുകം ഗൃഹ്യ ായാം ഭരതസത്തമ
പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
14 പാ ൈരശ് ചാമൈരശ് ചാപി വീജ്യമാേനാ നരാധിപ
ശു വാസാഃ സിേതാഷ്ണീഷഃ സർവശു വിഭൂഷണഃ
15 യമാേനാ ജയാശീർഭിർ നി മ്യ ഗജസാഹ്വയാത്
കുരുേക്ഷ ം രണേക്ഷ ം ഉപായാം ഭരതർഷഭ
16 േത ഹയാശ് േചാദിതാസ് േതന സൂേതന പരമാഹേവ
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അവഹൻ മാം ഭൃശം രാജൻ മേനാമാരുതരംഹസഃ
17 ഗത്വാഹം തത് കുരുേക്ഷ ം സ ച രാമഃ താപവാൻ
യുദ്ധായ സഹസാ രാജൻ പരാ ാന്തൗ പര രം
18 തതഃ സന്ദർശേന ഽതിഷ്ഠം രാമസ്യാതിതപസ്വിനഃ

ഗൃഹ്യ ശംഖ വരം തതഃ ാധമം ഉത്തമം
19 തതസ് ത ദ്വിജാ രാജംസ് താപസാശ് ച വനൗകസഃ
അപശ്യന്ത രണം ദിവ്യം േദവാഃ സർഷിഗണാസ് തദാ
20 തേതാ ദിവ്യാനി മാല്യാനി ാദുരാസൻ മുഹുർ മുഹുഃ
വാദി ാണി ച ദിവ്യാനി േമഘവൃന്ദാനി ൈചവ ഹ
21 തതസ് േത താപസാഃ സർേവ ഭാർഗവസ്യാനുയായിനഃ
േ ക്ഷകാഃ സമപദ്യന്ത പരിവാര്യ രണാജിരം
22 തേതാ മാം അ വീദ് േദവീ സർവഭൂതഹിൈതഷിണീ
മാതാ സ്വരൂപിണീ രാജൻ കിം ഇദം േത ചികീർഷിതം
23 ഗത്വാഹം ജാമദഗ്ന്യം തം യാചിേഷ്യ കുരൂദ്വഹ
ഭീേഷ്മണ സഹ മാ േയാത്സീഃ ശിേഷ്യേണതി പുനഃ പുനഃ
24 മാ ൈമവം പു നിർബന്ധം കുരു വിേ ണ പാർഥിവ
ജാമദേഗ്ന്യന സമേര േയാ ം ഇത്യ് അവഭർത്സയത്
25 കിം ന ൈവ ക്ഷ ിയഹേരാ ഹരതുല്യപരാ മഃ
വിദിതഃ പു രാമസ് േത യതസ് ത്വം േയാ ം ഇച്ഛസി
26 തേതാ ഽഹം അ വം േദവീം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
സർവം തദ് ഭരതേ ഷ്ഠ യഥാവൃത്തം സ്വയംവേര
27 യഥാ ച രാേമാ രാേജ മയാ പൂർവം സാദിതഃ
കാശിരാജസുതായാശ് ച യഥാ കാമഃ പുരാതനഃ
28 തതഃ സാ രാമം അേഭ്യത്യ ജനനീ േമ മഹാനദീ
മദർഥം തം ഋഷിം േദവീ ക്ഷമയാം ആസ ഭാർഗവം
ഭീേഷ്മണ സഹ മാ േയാത്സീഃ ശിേഷ്യേണതി വേചാ ഽ വീത്
29 സ ച താം ആഹ യാചന്തീം ഭീഷ്മം ഏവ നിവർതയ
ന ഹി േമ കുരുേത കാമം ഇത്യ് അഹം തം ഉപാഗമം
30 സഞ്ജയ ഉവാച
തേതാ ഗംഗാ സുതേസ്നഹാദ് ഭീഷ്മം പുനർ ഉപാഗമത്
ന ചാസ്യാഃ േസാ ഽകേരാദ് വാക്യം േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണഃ
31 അഥാദൃശ്യത ധർമാത്മാ ഭൃഗുേ േഷ്ഠാ മഹാതപാഃ
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ആഹ്വയാം ആസ ച പുനർ യുദ്ധായ ദ്വിജസത്തമഃ
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അധ്യായം 180

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തം അഹം സ്മയന്ന് ഇവ രേണ ത്യഭാഷം വ്യവസ്ഥിതം
ഭൂമിഷ്ഠം േനാത്സേഹ േയാ ം ഭവന്തം രഥം ആസ്ഥിതഃ
2 ആേരാഹ സ്യന്ദനം വീര കവചം ച മഹാഭുജ
ബധാന സമേര രാമ യദി േയാ ം മേയച്ഛസി
3 തേതാ മാം അ വീദ് രാമഃ സ്മയമാേനാ രണാജിേര
രേഥാ േമ േമദിനീ ഭീഷ്മ വാഹാ േവദാഃ സദശ്വവത്
4 സൂേതാ േമ മാതരിശ്വാ ൈവ കവചം േവദമാതരഃ
സുസംവീേതാ രേണ താഭിർ േയാേത്സ്യ ഽഹം കുരുനന്ദന
5 ഏവം വാേണാ ഗാന്ധാേര രാേമാ മാം സത്യവി മഃ
ശര ാേതന മഹതാ സർവതഃ പര്യവാരയത്
6 തേതാ ഽപശ്യം ജാമദഗ്ന്യം രേഥ ദിേവ്യ വ്യവസ്ഥിതം
സർവായുധധേര ീമത്യ് അദ്ഭുേതാപമദർശേന
7 മനസാ വിഹിേത പുേണ്യ വിസ്തീർേണ നഗേരാപേമ
ദിവ്യാശ്വയുജി സംനേദ്ധ കാഞ്ചേനന വിഭൂഷിേത
8 ധ്വേജന ച മഹാബാേഹാ േസാമാല തലക്ഷ്മണാ
ധനുർധേരാ ബദ്ധതൂേണാ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
9 സാരഥ്യം കൃതവാംസ് ത യുയുേത്സാർ അകൃത ണഃ
സഖാ േവദവിദ് അത്യന്തം ദയിേതാ ഭാർഗവസ്യ ഹ
10 ആഹ്വയാനഃ സ മാം യുേദ്ധ മേനാ ഹർഷയതീവ േമ
പുനഃ പുനർ അഭിേ ാശന്ന് അഭിയാഹീതി ഭാർഗവഃ
11 തം ആദിത്യം ഇേവാദ്യന്തം അനാധൃഷ്യം മഹാബലം
ക്ഷ ിയാന്തകരം രാമം ഏകം ഏകഃ സമാസദം
12 തേതാ ഽഹം ബാണപാേതഷു ിഷു വാഹാൻ നിഗൃഹ്യ ൈവ
അവതീര്യ ധനുർ ന്യസ്യ പദാതിർ ഋഷിസത്തമം
13 അഭ്യഗച്ഛം തദാ രാമം അർചിഷ്യൻ ദ്വിജസത്തമം
അഭിവാദ്യ ൈചനം വിധിവദ് അ വം വാക്യം ഉത്തമം
14 േയാേത്സ്യ ത്വയാ രേണ രാമ വിശിേഷ്ടനാധിേകന ച
ഗുരുണാ ധർമശീേലന ജയം ആശാസ്സ്വ േമ വിേഭാ
15 രാമ ഉവാച
ഏവം ഏതത് കുരുേ ഷ്ഠ കർതവ്യം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
ധർേമാ ഹ്യ് ഏഷ മഹാബാേഹാ വിശിൈഷ്ടഃ സഹ യുധ്യതാം
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16 ശേപയം ത്വാം ന േചദ് ഏവം ആഗേച്ഛഥാ വിശാം പേത
യുധ്യസ്വ ത്വം രേണ യേത്താ ൈധര്യം ആലംബ്യ കൗരവ
17 ന തു േത ജയം ആശാേസ ത്വാം ഹി േജതും അഹം സ്ഥിതഃ
ഗച്ഛ യുധ്യസ്വ ധർേമണ ീേതാ ഽസ്മി ചരിേതന േത
18 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഽഹം തം നമ ത്യ രഥം ആരുഹ്യ സത്വരഃ

ാധ്മാപയം രേണ ശംഖം പുനർ േഹമവിഭൂഷിതം
19 തേതാ യുദ്ധം സമഭവൻ മമ തസ്യ ച ഭാരത
ദിവസാൻ സുബഹൂൻ രാജൻ പര രജിഗീഷയാ
20 സ േമ തസ്മിൻ രേണ പൂർവം ാഹരത് കങ്കപ ിഭിഃ
ഷഷ്ട്യാ ശൈതശ് ച നവഭിഃ ശരാണാം അഗ്നിവർചസാം
21 ചത്വാരസ് േതന േമ വാഹാഃ സൂതശ് ൈചവ വിശാം പേത

തിരുദ്ധാസ് തൈഥവാഹം സമേര ദംശിതഃ സ്ഥിതഃ
22 നമ ത്യ ച േദേവേഭ്യാ ാഹ്മേണഭ്യശ് ച ഭാരത
തം അഹം സ്മയന്ന് ഇവ രേണ ത്യഭാഷം വ്യവസ്ഥിതം
23 ആചാര്യതാ മാനിതാ േമ നിർമര്യാേദ ഹ്യ് അപി ത്വയി
ഭൂയസ് തു ശൃണു േമ ഹ്മൻ സമ്പദം ധർമസം േഹ
24 േയ േത േവദാഃ ശരീരസ്ഥാ ാഹ്മണ്യം യച് ച േത മഹത്
തപശ് ച സുമഹത് തപ്തം ന േതഭ്യഃ ഹരാമ്യ് അഹം
25 ഹേര ക്ഷ ധർമസ്യ യം ത്വം രാമ സമാസ്ഥിതഃ

ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിയത്വം ഹി യാതി ശ സമുദ്യമാത്
26 പശ്യ േമ ധനുേഷാ വീര്യം പശ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം ച േമ
ഏഷ േത കാർമുകം വീര ദ്വിധാ കുർമി സസായകം
27 തസ്യാഹം നിശിതം ഭല്ലം ാഹിണ്വം ഭരതർഷഭ
േതനാസ്യ ധനുഷഃ േകാടിശ് ഛിന്നാ ഭൂമിം അഥാഗമത്
28 നവ ചാപി പൃഷത്കാനാം ശതാനി നതപർവണാം

ാഹിണ്വം കങ്കപ ാണാം ജാമദഗ്ന്യരഥം തി
29 കാേയ വിഷക്താസ് തു തദാ വായുനാഭിസമീരിതാഃ
േചലുഃ ക്ഷരേന്താ രുധിരം നാഗാ ഇവ ച േത ശരാഃ
30 ക്ഷതേജാക്ഷിതസർവാംഗഃ ക്ഷരൻ സ രുധിരം ൈണഃ
ബഭൗ രാമസ് തദാ രാജൻ േമരുർ ധാതൂൻ ഇേവാ ജൻ
31 േഹമന്താേന്ത ഽേശാക ഇവ രക്തസ്തബകമണ്ഡിതഃ
ബഭൗ രാമസ് തദാ രാജൻ ക്വ ചിത് കിംശുകസംനിഭഃ
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32 തേതാ ഽന്യദ് ധനുർ ആദായ രാമഃ േ ാധസമന്വിതഃ
േഹമപുംഖാൻ സുനിശിതാഞ് ശരാംസ് താൻ ഹി വവർഷ സഃ
33 േത സമാസാദ്യ മാം രൗ ാ ബഹുധാ മർമേഭദിനഃ
അകമ്പയൻ മഹാേവഗാഃ സർപാനലവിേഷാപമാഃ
34 തേതാ ഽഹം സമവഷ്ടഭ്യ പുനർ ആത്മാനം ആഹേവ
ശതസംൈഖ്യഃ ശൈരഃ ദ്ധസ് തദാ രാമം അവാകിരം
35 സ ൈതർ അഗ്ന്യർകസങ്കാൈശഃ ശൈരർ ആശീവിേഷാപൈമഃ
ശിൈതർ അഭ്യർദിേതാ രാേമാ മന്ദേചതാ ഇവാഭവത്
36 തേതാ ഽഹം കൃപയാവിേഷ്ടാ വിനിന്ദ്യാത്മാനം ആത്മനാ
ധിഗ് ധിഗ് ഇത്യ് അ വം യുദ്ധം ക്ഷ ം ച ഭരതർഷഭ
37 അസകൃച് ചാ വം രാജഞ് േശാകേവഗപരി തഃ
അേഹാ ബത കൃതം പാപം മേയദം ക്ഷ കർമണാ
38 ഗുരുർ ദ്വിജാതിർ ധർമാത്മാ യദ് ഏവം പീഡിതഃ ശൈരഃ
തേതാ ന ാഹരം ഭൂേയാ ജാമദഗ്ന്യായ ഭാരത
39 അഥാവതാപ്യ പൃഥിവീം പൂഷാ ദിവസസങ്ക്ഷേയ
ജഗാമാസ്തം സഹ ാംശുസ് തേതാ യുദ്ധം ഉപാരമത്
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അധ്യായം 181

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തം അഹം സ്മയന്ന് ഇവ രേണ ത്യഭാഷം വ്യവസ്ഥിതം
ഭൂമിഷ്ഠം േനാത്സേഹ േയാ ം ഭവന്തം രഥം ആസ്ഥിതഃ
2 ആേരാഹ സ്യന്ദനം വീര കവചം ച മഹാഭുജ
ബധാന സമേര രാമ യദി േയാ ം മേയച്ഛസി
3 തേതാ മാം അ വീദ് രാമഃ സ്മയമാേനാ രണാജിേര
രേഥാ േമ േമദിനീ ഭീഷ്മ വാഹാ േവദാഃ സദശ്വവത്
4 സൂേതാ േമ മാതരിശ്വാ ൈവ കവചം േവദമാതരഃ
സുസംവീേതാ രേണ താഭിർ േയാേത്സ്യ ഽഹം കുരുനന്ദന
5 ഏവം വാേണാ ഗാന്ധാേര രാേമാ മാം സത്യവി മഃ
ശര ാേതന മഹതാ സർവതഃ പര്യവാരയത്
6 തേതാ ഽപശ്യം ജാമദഗ്ന്യം രേഥ ദിേവ്യ വ്യവസ്ഥിതം
സർവായുധധേര ീമത്യ് അദ്ഭുേതാപമദർശേന
7 മനസാ വിഹിേത പുേണ്യ വിസ്തീർേണ നഗേരാപേമ
ദിവ്യാശ്വയുജി സംനേദ്ധ കാഞ്ചേനന വിഭൂഷിേത
8 ധ്വേജന ച മഹാബാേഹാ േസാമാല തലക്ഷ്മണാ
ധനുർധേരാ ബദ്ധതൂേണാ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
9 സാരഥ്യം കൃതവാംസ് ത യുയുേത്സാർ അകൃത ണഃ
സഖാ േവദവിദ് അത്യന്തം ദയിേതാ ഭാർഗവസ്യ ഹ
10 ആഹ്വയാനഃ സ മാം യുേദ്ധ മേനാ ഹർഷയതീവ േമ
പുനഃ പുനർ അഭിേ ാശന്ന് അഭിയാഹീതി ഭാർഗവഃ
11 തം ആദിത്യം ഇേവാദ്യന്തം അനാധൃഷ്യം മഹാബലം
ക്ഷ ിയാന്തകരം രാമം ഏകം ഏകഃ സമാസദം
12 തേതാ ഽഹം ബാണപാേതഷു ിഷു വാഹാൻ നിഗൃഹ്യ ൈവ
അവതീര്യ ധനുർ ന്യസ്യ പദാതിർ ഋഷിസത്തമം
13 അഭ്യഗച്ഛം തദാ രാമം അർചിഷ്യൻ ദ്വിജസത്തമം
അഭിവാദ്യ ൈചനം വിധിവദ് അ വം വാക്യം ഉത്തമം
14 േയാേത്സ്യ ത്വയാ രേണ രാമ വിശിേഷ്ടനാധിേകന ച
ഗുരുണാ ധർമശീേലന ജയം ആശാസ്സ്വ േമ വിേഭാ
15 രാമ ഉവാച
ഏവം ഏതത് കുരുേ ഷ്ഠ കർതവ്യം ഭൂതിം ഇച്ഛതാ
ധർേമാ ഹ്യ് ഏഷ മഹാബാേഹാ വിശിൈഷ്ടഃ സഹ യുധ്യതാം
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16 ശേപയം ത്വാം ന േചദ് ഏവം ആഗേച്ഛഥാ വിശാം പേത
യുധ്യസ്വ ത്വം രേണ യേത്താ ൈധര്യം ആലംബ്യ കൗരവ
17 ന തു േത ജയം ആശാേസ ത്വാം ഹി േജതും അഹം സ്ഥിതഃ
ഗച്ഛ യുധ്യസ്വ ധർേമണ ീേതാ ഽസ്മി ചരിേതന േത
18 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഽഹം തം നമ ത്യ രഥം ആരുഹ്യ സത്വരഃ

ാധ്മാപയം രേണ ശംഖം പുനർ േഹമവിഭൂഷിതം
19 തേതാ യുദ്ധം സമഭവൻ മമ തസ്യ ച ഭാരത
ദിവസാൻ സുബഹൂൻ രാജൻ പര രജിഗീഷയാ
20 സ േമ തസ്മിൻ രേണ പൂർവം ാഹരത് കങ്കപ ിഭിഃ
ഷഷ്ട്യാ ശൈതശ് ച നവഭിഃ ശരാണാം അഗ്നിവർചസാം
21 ചത്വാരസ് േതന േമ വാഹാഃ സൂതശ് ൈചവ വിശാം പേത

തിരുദ്ധാസ് തൈഥവാഹം സമേര ദംശിതഃ സ്ഥിതഃ
22 നമ ത്യ ച േദേവേഭ്യാ ാഹ്മേണഭ്യശ് ച ഭാരത
തം അഹം സ്മയന്ന് ഇവ രേണ ത്യഭാഷം വ്യവസ്ഥിതം
23 ആചാര്യതാ മാനിതാ േമ നിർമര്യാേദ ഹ്യ് അപി ത്വയി
ഭൂയസ് തു ശൃണു േമ ഹ്മൻ സമ്പദം ധർമസം േഹ
24 േയ േത േവദാഃ ശരീരസ്ഥാ ാഹ്മണ്യം യച് ച േത മഹത്
തപശ് ച സുമഹത് തപ്തം ന േതഭ്യഃ ഹരാമ്യ് അഹം
25 ഹേര ക്ഷ ധർമസ്യ യം ത്വം രാമ സമാസ്ഥിതഃ

ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിയത്വം ഹി യാതി ശ സമുദ്യമാത്
26 പശ്യ േമ ധനുേഷാ വീര്യം പശ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം ച േമ
ഏഷ േത കാർമുകം വീര ദ്വിധാ കുർമി സസായകം
27 തസ്യാഹം നിശിതം ഭല്ലം ാഹിണ്വം ഭരതർഷഭ
േതനാസ്യ ധനുഷഃ േകാടിശ് ഛിന്നാ ഭൂമിം അഥാഗമത്
28 നവ ചാപി പൃഷത്കാനാം ശതാനി നതപർവണാം

ാഹിണ്വം കങ്കപ ാണാം ജാമദഗ്ന്യരഥം തി
29 കാേയ വിഷക്താസ് തു തദാ വായുനാഭിസമീരിതാഃ
േചലുഃ ക്ഷരേന്താ രുധിരം നാഗാ ഇവ ച േത ശരാഃ
30 ക്ഷതേജാക്ഷിതസർവാംഗഃ ക്ഷരൻ സ രുധിരം ൈണഃ
ബഭൗ രാമസ് തദാ രാജൻ േമരുർ ധാതൂൻ ഇേവാ ജൻ
31 േഹമന്താേന്ത ഽേശാക ഇവ രക്തസ്തബകമണ്ഡിതഃ
ബഭൗ രാമസ് തദാ രാജൻ ക്വ ചിത് കിംശുകസംനിഭഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 35 20

32 തേതാ ഽന്യദ് ധനുർ ആദായ രാമഃ േ ാധസമന്വിതഃ
േഹമപുംഖാൻ സുനിശിതാഞ് ശരാംസ് താൻ ഹി വവർഷ സഃ
33 േത സമാസാദ്യ മാം രൗ ാ ബഹുധാ മർമേഭദിനഃ
അകമ്പയൻ മഹാേവഗാഃ സർപാനലവിേഷാപമാഃ
34 തേതാ ഽഹം സമവഷ്ടഭ്യ പുനർ ആത്മാനം ആഹേവ
ശതസംൈഖ്യഃ ശൈരഃ ദ്ധസ് തദാ രാമം അവാകിരം
35 സ ൈതർ അഗ്ന്യർകസങ്കാൈശഃ ശൈരർ ആശീവിേഷാപൈമഃ
ശിൈതർ അഭ്യർദിേതാ രാേമാ മന്ദേചതാ ഇവാഭവത്
36 തേതാ ഽഹം കൃപയാവിേഷ്ടാ വിനിന്ദ്യാത്മാനം ആത്മനാ
ധിഗ് ധിഗ് ഇത്യ് അ വം യുദ്ധം ക്ഷ ം ച ഭരതർഷഭ
37 അസകൃച് ചാ വം രാജഞ് േശാകേവഗപരി തഃ
അേഹാ ബത കൃതം പാപം മേയദം ക്ഷ കർമണാ
38 ഗുരുർ ദ്വിജാതിർ ധർമാത്മാ യദ് ഏവം പീഡിതഃ ശൈരഃ
തേതാ ന ാഹരം ഭൂേയാ ജാമദഗ്ന്യായ ഭാരത
39 അഥാവതാപ്യ പൃഥിവീം പൂഷാ ദിവസസങ്ക്ഷേയ
ജഗാമാസ്തം സഹ ാംശുസ് തേതാ യുദ്ധം ഉപാരമത്
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അധ്യായം 182

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
സമാഗതസ്യ രാേമണ പുനർ ഏവാതിദാരുണം
അേന്യദ സ് തുമുലം യുദ്ധം തദാ ഭരതസത്തമ
2 തേതാ ദിവ്യാ വിച് ഛൂേരാ ദിവ്യാന്യ് അ ാണ്യ് അേനകശഃ
അേയാജയത ധർമാത്മാ ദിവേസ ദിവേസ വിഭുഃ
3 താന്യ് അഹം തത് തീഘാൈതർ അൈ ർ അ ാണി ഭാരത
വ്യധമം തുമുേല യുേദ്ധ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ സുദുസ്ത്യജാൻ
4 അൈ ർ അേ ഷു ബഹുധാ ഹേതഷ്വ് അഥ ച ഭാർഗവഃ
അ ധ്യത മഹാേതജാസ് ത്യക്ത ാണഃ സ സംയുേഗ
5 തതഃ ശക്തിം ാഹിേണാദ് േഘാരരൂപാം; അൈ രുേദ്ധാ ജാമദേഗ്ന്യാ
മഹാത്മാ
കാേലാ ഷ്ടാം ജ്വലിതാം ഇേവാൽകാം; സന്ദീപ്താ ാം േതജസാവൃത്യ
േലാകാൻ
6 തേതാ ഽഹം താം ഇഷുഭിർ ദീപ്യമാൈനഃ; സമായാന്തീം അന്തകാലാർകദീ 
പ്താം
ഛിത്ത്വാ ിധാ പാതയാം ആസ ഭൂമൗ; തേതാ വവൗ പവനഃ പുണ്യഗന്ധിഃ
7 തസ്യാം ഛിന്നായാം േ ാധദീേപ്താ ഽഥ രാമഃ; ശക്തീർ േഘാരാഃ ാഹിേണാദ്
ദ്വാദശാന്യാഃ
താസാം രൂപം ഭാരത േനാത ശക്യം; േതജസ്വിത്വാൽ ലാഘവാച് ൈചവ വ ം
8 കിം ത്വ് ഏവാഹം വിഹ്വലഃ സ ദൃശ്യ; ദിഗ്ഭ്യഃ സർവാസ് താ മേഹാൽകാ
ഇവാേഗ്നഃ
നാനാരൂപാസ് േതജേസാേ ണ ദീപ്താ; യഥാദിത്യാ ദ്വാദശ േലാകസങ്ക്ഷേയ
9 തേതാ ജാലം ബാണമയം വിവൃത്യ; സ ശ്യ ഭിത്ത്വാ ശരജാേലന രാജൻ
ദ്വാദേശഷൂൻ ാഹിണവം രേണ ഽഹം; തതഃ ശക്തീർ വ്യധമം േഘാരരൂപാഃ
10 തേതാ ഽപരാ ജാമദേഗ്ന്യാ മഹാത്മാ; ശക്തീർ േഘാരാഃ ാക്ഷിപദ് േധമദ 
ണ്ഡാഃ
വിചി ിതാഃ കാഞ്ചനപട്ടനദ്ധാ; യഥാ മേഹാ ാ ജ്വലിതാസ് തഥാ താഃ
11 താശ് ചാപ്യ് ഉ ാശ് ചർമണാ വാരയിത്വാ; ഖഡ്േഗനാജൗ പാതിതാ േമ
നേര
ബാൈണർ ദിൈവ്യർ ജാമദഗ്ന്യസ്യ സംേഖ്യ; ദിവ്യാംശ് ചാശ്വാൻ അഭ്യവർഷം
സസൂതാൻ
12 നിർമുക്താനാം പന്നഗാനാം സരൂപാ; ദൃഷ്ട്വാ ശക്തീർ േഹമചി ാ നികൃത്താഃ
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ാദുശ്ചേ ദിവ്യം അ ം മഹാത്മാ; േ ാധാവിേഷ്ടാ ൈഹഹേയശ മാഥീ
13 തതഃ േ ണ്യഃ ശലഭാനാം ഇേവാ ാഃ; സമാേപതുർ വിശിഖാനാം ദീപ്താഃ
സമാചിേനാച് ചാപി ഭൃശം ശരീരം; ഹയാൻ സൂതം സരഥം ൈചവ മഹ്യം
14 രഥഃ ശൈരർ േമ നിചിതഃ സർവേതാ ഽഭൂത്; തഥാ ഹയാഃ സാരഥിശ് ൈചവ
രാജൻ
യുഗം രേഥഷാ ച തൈഥവ ചേ ; തൈഥവാക്ഷഃ ശരകൃേത്താ ഽഥ ഭഗ്നഃ
15 തതസ് തസ്മിൻ ബാണവർേഷ വ്യതീേത; ശരൗേഘണ ത്യവർഷം ഗുരും
തം
സ വിക്ഷേതാ മാർഗൈണർ ഹ്മരാശിർ; േദഹാദ് അജ ം മുമുേച ഭൂരി രക്തം
16 യഥാ രാേമാ ബാണജാലാഭിതപ്തസ്; തൈഥവാഹം സുഭൃശം ഗാഢവിദ്ധഃ
തേതാ യുദ്ധം വ്യരമച് ചാപരാഹ്േണ; ഭാനാവ് അസ്തം ാർഥയാേന മഹീ ം
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അധ്യായം 183

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
സമാഗതസ്യ രാേമണ പുനർ ഏവാതിദാരുണം
അേന്യദ സ് തുമുലം യുദ്ധം തദാ ഭരതസത്തമ
2 തേതാ ദിവ്യാ വിച് ഛൂേരാ ദിവ്യാന്യ് അ ാണ്യ് അേനകശഃ
അേയാജയത ധർമാത്മാ ദിവേസ ദിവേസ വിഭുഃ
3 താന്യ് അഹം തത് തീഘാൈതർ അൈ ർ അ ാണി ഭാരത
വ്യധമം തുമുേല യുേദ്ധ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ സുദുസ്ത്യജാൻ
4 അൈ ർ അേ ഷു ബഹുധാ ഹേതഷ്വ് അഥ ച ഭാർഗവഃ
അ ധ്യത മഹാേതജാസ് ത്യക്ത ാണഃ സ സംയുേഗ
5 തതഃ ശക്തിം ാഹിേണാദ് േഘാരരൂപാം; അൈ രുേദ്ധാ ജാമദേഗ്ന്യാ
മഹാത്മാ
കാേലാ ഷ്ടാം ജ്വലിതാം ഇേവാൽകാം; സന്ദീപ്താ ാം േതജസാവൃത്യ
േലാകാൻ
6 തേതാ ഽഹം താം ഇഷുഭിർ ദീപ്യമാൈനഃ; സമായാന്തീം അന്തകാലാർകദീ 
പ്താം
ഛിത്ത്വാ ിധാ പാതയാം ആസ ഭൂമൗ; തേതാ വവൗ പവനഃ പുണ്യഗന്ധിഃ
7 തസ്യാം ഛിന്നായാം േ ാധദീേപ്താ ഽഥ രാമഃ; ശക്തീർ േഘാരാഃ ാഹിേണാദ്
ദ്വാദശാന്യാഃ
താസാം രൂപം ഭാരത േനാത ശക്യം; േതജസ്വിത്വാൽ ലാഘവാച് ൈചവ വ ം
8 കിം ത്വ് ഏവാഹം വിഹ്വലഃ സ ദൃശ്യ; ദിഗ്ഭ്യഃ സർവാസ് താ മേഹാൽകാ
ഇവാേഗ്നഃ
നാനാരൂപാസ് േതജേസാേ ണ ദീപ്താ; യഥാദിത്യാ ദ്വാദശ േലാകസങ്ക്ഷേയ
9 തേതാ ജാലം ബാണമയം വിവൃത്യ; സ ശ്യ ഭിത്ത്വാ ശരജാേലന രാജൻ
ദ്വാദേശഷൂൻ ാഹിണവം രേണ ഽഹം; തതഃ ശക്തീർ വ്യധമം േഘാരരൂപാഃ
10 തേതാ ഽപരാ ജാമദേഗ്ന്യാ മഹാത്മാ; ശക്തീർ േഘാരാഃ ാക്ഷിപദ് േധമദ 
ണ്ഡാഃ
വിചി ിതാഃ കാഞ്ചനപട്ടനദ്ധാ; യഥാ മേഹാ ാ ജ്വലിതാസ് തഥാ താഃ
11 താശ് ചാപ്യ് ഉ ാശ് ചർമണാ വാരയിത്വാ; ഖഡ്േഗനാജൗ പാതിതാ േമ
നേര
ബാൈണർ ദിൈവ്യർ ജാമദഗ്ന്യസ്യ സംേഖ്യ; ദിവ്യാംശ് ചാശ്വാൻ അഭ്യവർഷം
സസൂതാൻ
12 നിർമുക്താനാം പന്നഗാനാം സരൂപാ; ദൃഷ്ട്വാ ശക്തീർ േഹമചി ാ നികൃത്താഃ
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ാദുശ്ചേ ദിവ്യം അ ം മഹാത്മാ; േ ാധാവിേഷ്ടാ ൈഹഹേയശ മാഥീ
13 തതഃ േ ണ്യഃ ശലഭാനാം ഇേവാ ാഃ; സമാേപതുർ വിശിഖാനാം ദീപ്താഃ
സമാചിേനാച് ചാപി ഭൃശം ശരീരം; ഹയാൻ സൂതം സരഥം ൈചവ മഹ്യം
14 രഥഃ ശൈരർ േമ നിചിതഃ സർവേതാ ഽഭൂത്; തഥാ ഹയാഃ സാരഥിശ് ൈചവ
രാജൻ
യുഗം രേഥഷാ ച തൈഥവ ചേ ; തൈഥവാക്ഷഃ ശരകൃേത്താ ഽഥ ഭഗ്നഃ
15 തതസ് തസ്മിൻ ബാണവർേഷ വ്യതീേത; ശരൗേഘണ ത്യവർഷം ഗുരും
തം
സ വിക്ഷേതാ മാർഗൈണർ ഹ്മരാശിർ; േദഹാദ് അജ ം മുമുേച ഭൂരി രക്തം
16 യഥാ രാേമാ ബാണജാലാഭിതപ്തസ്; തൈഥവാഹം സുഭൃശം ഗാഢവിദ്ധഃ
തേതാ യുദ്ധം വ്യരമച് ചാപരാഹ്േണ; ഭാനാവ് അസ്തം ാർഥയാേന മഹീ ം
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അധ്യായം 184

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഽഹം നിശി രാേജ ണമ്യ ശിരസാ തദാ

ഹ്മണാനാം പിതൄണാം ച േദവതാനാം ച സർവശഃ
2 നക്തഞ്ചരാണാം ഭൂതാനാം രജന്യാശ് ച വിശാം പേത
ശയനം ാപ്യ രഹിേത മനസാ സമചിന്തയം
3 ജാമദേഗ്ന്യന േമ യുദ്ധം ഇദം പരമദാരുണം
അഹാനി സുബഹൂന്യ് അദ്യ വർതേത സുമഹാത്യയം
4 ന ച രാമം മഹാവീര്യം ശേക്നാമി രണമൂർധനി
വിേജതും സമേര വി ം ജാമദഗ്ന്യം മഹാബലം
5 യദി ശേക്യാ മയാ േജതും ജാമദഗ്ന്യഃ താപവാൻ
ൈദവതാനി സന്നാനി ദർശയ നിശാം മമ
6 തേതാ ഽഹം നിശി രാേജ സുപ്തഃ ശരവിക്ഷതഃ
ദക്ഷിേണൈനവ പാർേശ്വന ഭാതസമേയ ഇവ
7 തേതാ ഽഹം വി മുൈഖ്യസ് ൈതർ ൈയർ അസ്മി പതിേതാ രഥാത്
ഉത്ഥാപിേതാ ധൃതശ് ൈചവ മാ ൈഭർ ഇതി ച സാന്ത്വിതഃ
8 ത ഏവ മാം മഹാരാജ സ്വപ്നദർശനം ഏത്യ ൈവ
പരിവാര്യാ വൻ വാക്യം തൻ നിേബാധ കുരൂദ്വഹ
9 ഉത്തിഷ്ഠ മാ ൈഭർ ഗാംേഗയ ഭയം േത നാസ്തി കിം ചന
രക്ഷാമേഹ നരവ്യാ സ്വശരീരം ഹി േനാ ഭവാൻ
10 ന ത്വാം രാേമാ രേണ േജതാ ജാമദഗ്ന്യഃ കഥം ചന
ത്വം ഏവ സമേര രാമം വിേജതാ ഭരതർഷഭ
11 ഇദം അ ം സുദയിതം ത്യഭിജ്ഞാസ്യേത ഭവാൻ
വിദിതം ഹി തവാപ്യ് ഏതത് പൂർവസ്മിൻ േദഹധാരേണ
12 ാജാപത്യം വിശ്വകൃതം സ്വാപം നാമ ഭാരത
ന ഹീദം േവദ രാേമാ ഽപി പൃഥിവ്യാം വാ പുമാൻ ക്വ ചിത്
13 തത് സ്മരസ്വ മഹാബാേഹാ ഭൃശം സംേയാജയസ്വ ച
ന ച രാമഃ ക്ഷയം ഗന്താ േതനാേ ണ നരാധിപ
14 ഏനസാ ച ന േയാഗം ത്വം ാപ്സ്യേസ ജാതു മാനദ
സ്വപ്സ്യേത ജാമദേഗ്ന്യാ ഽസൗ ത്വദ്ബാണബലപീഡിതഃ
15 തേതാ ജിത്വാ ത്വം ഏൈവനം പുനർ ഉത്ഥാപയിഷ്യസി
അേ ണ ദയിേതനാജൗ ഭീഷ്മ സംേഭാധേനന ൈവ
16 ഏവം കുരുഷ്വ കൗരവ്യ ഭാേത രഥം ആസ്ഥിതഃ
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സുപ്തം വാ മൃതം വാപി തുല്യം മന്യാമേഹ വയം
17 ന ച രാേമണ മർതവ്യം കദാ ചിദ് അപി പാർഥിവ
തതഃ സമുത്പന്നം ഇദം സ്വാപം യുജ്യതാം ഇതി
18 ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർഹിതാ രാജൻ സർവ ഏവ ദ്വിേജാത്തമാഃ
അഷ്ടൗ സദൃശരൂപാസ് േത സർേവ ഭാസ്വരമൂർതയഃ
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അധ്യായം 185

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ രാ ്യാം വ്യതീതായാം തിബുേദ്ധാ ഽസ്മി ഭാരത
തം ച സഞ്ചിന്ത്യ ൈവ സ്വപ്നം അവാപം ഹർഷം ഉത്തമം
2 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം മമ തസ്യ ച ഭാരത
തുമുലം സർവഭൂതാനാം േലാമഹർഷണം അദ്ഭുതം
3 തേതാ ബാണമയം വർഷം വവർഷ മയി ഭാർഗവഃ
ന്യവാരയം അഹം തം ച ശരജാേലന ഭാരത
4 തതഃ പരമസ്ര ദ്ധഃ പുനർ ഏവ മഹാതപാഃ
ഹ്യസ്തേനൈനവ േകാേപന ശക്തിം ൈവ ാഹിേണാൻ മയി
5 ഇ ാശനിസമ ർശാം യമദേണ്ഡാപമ ഭാം
ജ്വലന്തീം അഗ്നിവത് സംേഖ്യ േലലിഹാനാം സമന്തതഃ
6 തേതാ ഭരതശാർദൂല ധിഷ്ണ്യം ആകാശഗം യഥാ
സാ മാം അഭ്യഹനത് തൂർണം അംസേദേശ ച ഭാരത
7 അഥാസൃങ് േമ ഽ വദ് േഘാരം ഗിേരർ ൈഗരികധാതുവത്
രാേമണ സുമഹാബാേഹാ ക്ഷതസ്യ ക്ഷതേജക്ഷണ
8 തേതാ ഽഹം ജാമദഗ്ന്യായ ഭൃശം േ ാധസമന്വിതഃ
േ ഷയം മൃത സങ്കാശം ബാണം സർപവിേഷാപമം
9 സ േതനാഭിഹേതാ വീേരാ ലലാേട ദ്വിജസത്തമഃ
അേശാഭത മഹാരാജ സശൃംഗ ഇവ പർവതഃ
10 സ സംരബ്ധഃ സമാവൃത്യ ബാണം കാലാനേകാപമം
സന്ദേധ ബലവത് കൃഷ്യ േഘാരം ശ നിബർഹണം
11 സ വക്ഷസി പപാേതാ ഃ ശേരാ വ്യാല ഇവ ശ്വസൻ
മഹീം രാജംസ് തതശ് ചാഹം അഗച്ഛം രുധിരാവിലഃ
12 അവാപ്യ തു പുനഃ സഞ്ജ്ഞാം ജാമദഗ്ന്യായ ധീമേത

ാഹിണ്വം വിമലാം ശക്തിം ജ്വലന്തീം അശനീം ഇവ
13 സാ തസ്യ ദ്വിജമുഖ്യസ്യ നിപപാത ഭുജാന്തേര
വിഹ്വലശ് ചാഭവദ് രാജൻ േവപഥുശ് ൈചനം ആവിശത്
14 തത ഏനം പരിഷ്വജ്യ സഖാ വിേ ാ മഹാതപാഃ
അകൃത ണഃ ശുൈഭർ വാൈക്യർ ആശ്വാസയദ് അേനകധാ
15 സമാശ്വസ്തസ് തദാ രാമഃ േ ാധാമർഷസമന്വിതഃ

ാദുശ്ചേ തദാ ാഹ്മം പരമാ ം മഹാ തഃ
16 തതസ് തത് തിഘാതാർഥം ാഹം ഏവാ ം ഉത്തമം
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മയാ യുക്തം ജജ്വാല യുഗാന്തം ഇവ ദർശയത്
17 തേയാർ ഹ്മാ േയാർ ആസീദ് അന്തരാ ൈവ സമാഗമഃ
അസ ാൈപ്യവ രാമം ച മാം ച ഭാരതസത്തമ
18 തേതാ േവ്യാമ്നി ാദുരഭൂത് േതജ ഏവ ഹി േകവലം
ഭൂതാനി ൈചവ സർവാണി ജ ർ ആർതിം വിശാം പേത
19 ഋഷയശ് ച സഗന്ധർവാ േദവതാശ് ൈചവ ഭാരത
സന്താപം പരമം ജ ർ അ േതേജാഽഭിപീഡിതാഃ
20 തതശ് ചചാല പൃഥിവീ സപർവതവന മാ
സന്തപ്താനി ച ഭൂതാനി വിഷാദം ജ ർ ഉത്തമം
21 ജജ്വാല നേഭാ രാജൻ ധൂമായേന്ത ദിേശാ ദശ
ന സ്ഥാതും അന്തരിേക്ഷ ച േശകുർ ആകാശഗാസ് തദാ
22 തേതാ ഹാഹാകൃേത േലാേക സേദവാസുരരാക്ഷേസ
ഇദം അന്തരം ഇത്യ് ഏവ േയാ കാേമാ ഽസ്മി ഭാരത
23 സ്വാപം അ ം ദയിതം വചനാദ് ഹ്മവാദിനാം
ചിന്തിതം ച തദ് അ ം േമ മനസി ത്യഭാത് തദാ
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അധ്യായം 186

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തേതാ ഹലഹലാശേബ്ദാ ദിവി രാജൻ മഹാൻ അഭൂത്

സ്വാപം ഭീഷ്മ മാ ാക്ഷീർ ഇതി കൗരവനന്ദന
2 അയുഞ്ജം ഏവ ൈചവാഹം തദ് അ ം ഭൃഗുനന്ദേന

സ്വാപം മാം യുഞ്ജാനം നാരേദാ വാക്യം അ വീത്
3 ഏേത വിയതി കൗരവ്യ ദിവി േദവഗണാഃ സ്ഥിതാഃ
േത ത്വാം നിവാരയന്ത്യ് അദ്യ സ്വാപം മാ േയാജയ
4 രാമസ് തപസ്വീ ഹ്മേണ്യാ ാഹ്മണശ് ച ഗുരുശ് ച േത
തസ്യാവമാനം കൗരവ്യ മാ സ്മ കാർഷീഃ കഥം ചന
5 തേതാ ഽപശ്യം ദിവിഷ്ഠാൻ ൈവ താൻ അഷ്ടൗ ഹ്മവാദിനഃ
േത മാം സ്മയേന്താ രാേജ ശനൈകർ ഇദം അ വൻ
6 യഥാഹ ഭരതേ ഷ്ഠ നാരദസ് തത് തഥാ കുരു
ഏതദ് ധി പരമം േ േയാ േലാകാനാം ഭരതർഷഭ
7 തതശ് ച തിസംഹൃത്യ തദ് അ ം സ്വാപനം മൃേധ

ഹ്മാ ം ദീപയാം ചേ തസ്മിൻ യുധി യഥാവിധി
8 തേതാ രാേമാ രുഷിേതാ രാജപു ; ദൃഷ്ട്വാ തദ് അ ം വിനിവർതിതം ൈവ
ജിേതാ ഽസ്മി ഭീേഷ്മണ സുമന്ദബുദ്ധിർ; ഇത്യ് ഏവ വാക്യം സഹസാ വ്യമുഞ്ചത്
9 തേതാ ഽപശ്യത് പിതരം ജാമദഗ്ന്യഃ; പിതുസ് തഥാ പിതരം തസ്യ ചാന്യം
ത ഏൈവനം സമ്പരിവാര്യ ത ർ; ഊചുശ് ൈചനം സാന്ത്വപൂർവം തദാനീം
10 മാ ൈസ്മവം സാഹസം വത്സ പുനഃ കാർഷീഃ കഥം ചന
ഭീേഷ്മണ സംയുഗം ഗ ം ക്ഷ ിേയണ വിേശഷതഃ
11 ക്ഷ ിയസ്യ തു ധർേമാ ഽയം യദ് യുദ്ധം ഭൃഗുനന്ദന
സ്വാധ്യാേയാ തചര്യാ ച ാഹ്മണാനാം പരം ധനം
12 ഇദം നിമിേത്ത കസ്മിംശ് ചിദ് അസ്മാഭിർ ഉപമ ിതം
ശ ധാരണം അത ം തച് ച കാര്യം കൃതം ത്വയാ
13 വത്സ പര്യാപ്തം ഏതാവദ് ഭീേഷ്മണ സഹ സംയുേഗ
വിമർദസ് േത മഹാബാേഹാ വ്യപയാഹി രണാദ് ഇതഃ
14 പര്യാപ്തം ഏതദ് ഭ ം േത തവ കാർമുകധാരണം
വിസർജൈയതദ് ദുർധർഷ തപസ് തപ്യസ്വ ഭാർഗവ
15 ഏഷ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ േദൈവഃ സർൈവർ നിവാരിതഃ
നിവർതസ്വ രണാദ് അസ്മാദ് ഇതി ൈചവ േചാദിതഃ
16 രാേമണ സഹ മാ േയാത്സീർ ഗുരുേണതി പുനഃ പുനഃ
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ന ഹി രാേമാ രേണ േജതും ത്വയാ ന്യായ്യഃ കുരൂദ്വഹ
മാനം കുരുഷ്വ ഗാംേഗയ ാഹ്മണസ്യ രണാജിേര
17 വയം തു ഗുരവസ് തുഭ്യം തതസ് ത്വാം വാരയാമേഹ
ഭീേഷ്മാ വസൂനാം അന്യതേമാ ദിഷ്ട്യാ ജീവസി പു ക
18 ഗാംേഗയഃ ശന്തേനാഃ പുേ ാ വസുർ ഏഷ മഹായശാഃ
കഥം ത്വയാ രേണ േജതും രാമ ശേക്യാ നിവർത ൈവ
19 അർജുനഃ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠഃ പുരന്ദരസുേതാ ബലീ
നരഃ ജാപതിർ വീരഃ പൂർവേദവഃ സനാതനഃ
20 സവ്യസാചീതി വിഖ്യാതസ് ിഷു േലാേകഷു വീര്യവാൻ
ഭീഷ്മമൃത ർ യഥാകാലം വിഹിേതാ ൈവ സ്വയംഭുവാ
21 ഏവം ഉക്തഃ സ പിതൃഭിഃ പിതൄൻ രാേമാ ഽ വീദ് ഇദം
നാഹം യുധി നിവർേതയം ഇതി േമ തം ആഹിതം
22 ന നിവർതിതപൂർവം ച കദാ ചിദ് രണമൂധനി
നിവർത്യതാം ആപേഗയഃ കാമയുദ്ധാത് പിതാമഹാഃ
ന ത്വ് അഹം വിനിവർതിേഷ്യ യുദ്ധാദ് അസ്മാത് കഥം ചന
23 തതസ് േത മുനേയാ രാജന്ന് ഋചീക മുഖാസ് തദാ
നാരേദൈനവ സഹിതാഃ സമാഗേമ്യദം അ വൻ
24 നിവർതസ്വ രണാത് താത മാനയസ്വ ദ്വിേജാത്തമാൻ
േനത്യ് അേവാചം അഹം താംശ് ച ക്ഷ ധർമവ്യേപക്ഷയാ
25 മമ തം ഇദം േലാേക നാഹം യുദ്ധാത് കഥം ചന
വിമുേഖാ വിനിവർേതയം പൃഷ്ഠേതാ ഽഭ്യാഹതഃ ശൈരഃ
26 നാഹം േലാഭാൻ ന കാർപണ്യാൻ ന ഭയാൻ നാർഥകാരണാത്
ത്യേജയം ശാശ്വതം ധർമം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
27 തതസ് േത മുനയഃ സർേവ നാരദ മുഖാ നൃപ
ഭാഗീരഥീ ച േമ മാതാ രണമധ്യം േപദിേര
28 തൈഥവാത്തശേരാ ധന്വീ തൈഥവ ദൃഢനിശ്ചയഃ
സ്ഥിേതാ ഽഹം ആഹേവ േയാ ം തതസ് േത രാമം അ വൻ
സേമത്യ സഹിതാ ഭൂയഃ സമേര ഭൃഗുനന്ദനം
29 നാവനീതം ഹി ഹൃദയം വി ാണാം ശാമ്യ ഭാർഗവ
രാമ രാമ നിവർതസ്വ യുദ്ധാദ് അസ്മാദ് ദ്വിേജാത്തമ
അവേധ്യാ ഹി ത്വയാ ഭീഷ്മസ് ത്വം ച ഭീഷ്മസ്യ ഭാർഗവ
30 ഏവം വന്തസ് േത സർേവ തിരുധ്യ രണാജിരം
ന്യാസയാം ച ിേര ശ ം പിതേരാ ഭൃഗുനന്ദനം
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31 തേതാ ഽഹം പുനർ ഏവാഥ താൻ അഷ്ടൗ ഹ്മവാദിനഃ
അ ാക്ഷം ദീപ്യമാനാൻ ൈവ ഹാൻ അഷ്ടാവ് ഇേവാദിതാൻ
32 േത മാം സ ണയം വാക്യം അ വൻ സമേര സ്ഥിതം
ൈ ഹി രാമം മഹാബാേഹാ ഗുരും േലാകഹിതം കുരു
33 ദൃഷ്ട്വാ നിവർതിതം രാമം സുഹൃദ്വാേക്യന േതന ൈവ
േലാകാനാം ച ഹിതം കുർവന്ന് അഹം അപ്യ് ആദേദ വചഃ
34 തേതാ ഽഹം രാമം ആസാദ്യ വവേന്ദ ഭൃശവിക്ഷതഃ
രാമശ് ചാഭ ത്സ്മയൻ േ മ്ണാ മാം ഉവാച മഹാതപാഃ
35 ത്വത്സേമാ നാസ്തി േലാേക ഽസ്മിൻ ക്ഷ ിയഃ പൃഥിവീചരഃ
ഗമ്യതാം ഭീഷ്മ യുേദ്ധ ഽസ്മിംസ് േതാഷിേതാ ഽഹം ഭൃശം ത്വയാ
36 മമ ൈചവ സമക്ഷം താം കന്യാം ആഹൂയ ഭാർഗവഃ
ഉവാച ദീനയാ വാചാ മേധ്യ േതഷാം തപസ്വിനാം
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അധ്യായം 187

1 രാമ ഉവാച
ത്യക്ഷം ഏതൽ േലാകാനാം സർേവഷാം ഏവ ഭാമിനി

യഥാ മയാ പരം ശക്ത്യാ കൃതം ൈവ പൗരുഷം മഹത്
2 ന ൈചവ യുധി ശേക്നാമി ഭീഷ്മം ശ ഭൃതാം വരം
വിേശഷയിതും അത്യർഥം ഉത്തമാ ാണി ദർശയൻ
3 ഏഷാ േമ പരമാ ശക്തിർ ഏതൻ േമ പരമം ബലം
യേഥഷ്ടം ഗമ്യതാം ഭേ കിം അന്യദ് വാ കേരാമി േത
4 ഭീഷ്മം ഏവ പദ്യസ്വ ന േത ഽന്യാ വിദ്യേത ഗതിഃ
നിർജിേതാ ഹ്യ് അസ്മി ഭീേഷ്മണ മഹാ ാണി മുഞ്ചതാ
5 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാേമാ വിനിഃശ്വസ്യ മഹാമനാഃ
തൂഷ്ണീം ആസീത് തദാ കന്യാ േ ാവാച ഭൃഗുനന്ദനം
6 ഭഗവന്ന് ഏവം ഏൈവതദ് യഥാഹ ഭഗവാംസ് തഥാ
അേജേയാ യുധി ഭീേഷ്മാ ഽയം അപി േദൈവർ ഉദാരധീഃ
7 യഥാശക്തി യേഥാത്സാഹം മമ കാര്യം കൃതം ത്വയാ
അനിധായ രേണ വീര്യം അ ാണി വിവിധാനി ച
8 ന ൈചഷ ശക്യേത യുേദ്ധ വിേശഷയിതും അന്തതഃ
ന ചാഹം ഏനം യാസ്യാമി പുനർ ഭീഷ്മം കഥം ചന
9 ഗമിഷ്യാമി തു ത ാഹം യ ഭീഷ്മം തേപാധന
സമേര പാതയിഷ്യാമി സ്വയം ഏവ ഭൃഗൂദ്വഹ
10 ഏവം ഉക്ത്വാ യയൗ കന്യാ േരാഷവ്യാകുലേലാചനാ
തപേസ ധൃതസങ്കൽപാ മമ ചിന്തയതീ വധം
11 തേതാ മേഹ ം സഹ ൈതർ മുനിർഭിർ ഭൃഗുസത്തമഃ
യഥാഗതം യയൗ രാേമാ മാം ഉപാമ ്യ ഭാരത
12 തേതാ ഽഹം രഥം ആരുഹ്യ യമാേനാ ദ്വിജാതിഭിഃ

വിശ്യ നഗരം മാേ സത്യവൈത്യ ന്യേവദയം
യഥാവൃത്തം മഹാരാജ സാ ച മാം ത്യനന്ദത
13 പുരുഷാംശ് ചാദിശം ാജ്ഞാൻ കന്യാവൃത്താന്തകർമണി
ദിവേസ ദിവേസ ഹ്യ് അസ്യാ ഗതജൽപിതേചഷ്ടിതം

ത്യാഹരംശ് ച േമ യുക്താഃ സ്ഥിതാഃ ിയഹിേത മമ
14 യൈദവ ഹി വനം ായാത് കന്യാ സാ തപേസ ധൃതാ
തൈദവ വ്യഥിേതാ ദീേനാ ഗതേചതാ ഇവാഭവം
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15 ന ഹി മാം ക്ഷ ിയഃ കശ് ചിദ് വീേര്യണ വിജേയദ് യുധി
ഋേത ഹ്മവിദസ് താത തപസാ സംശിത താത്
16 അപി ൈചതൻ മയാ രാജൻ നാരേദ ഽപി നിേവദിതം
വ്യാേസ ൈചവ ഭയാത് കാര്യം തൗ േചാഭൗ മാം അേവാചതാം
17 ന വിഷാദസ് ത്വയാ കാേര്യാ ഭീഷ്മ കാശിസുതാം തി
ൈദവം പുരുഷകാേരണ േകാ നിവർതിതും ഉത്സേഹത്
18 സാ തു കന്യാ മഹാരാജ വിശ്യാ മമണ്ഡലം
യമുനാതീരം ആ ിത്യ തപസ് േതേപ ഽതിമാനുഷം
19 നിരാഹാരാ കൃശാ രൂക്ഷാ ജടിലാ മലപങ്കിനീ
ഷൺ മാസാൻ വായുഭക്ഷാ ച സ്ഥാണുഭൂതാ തേപാധനാ
20 യമുനാതീരം ആസാദ്യ സംവത്സരം അഥാപരം
ഉദവാസം നിരാഹാരാ പാരയാം ആസ ഭാമിനീ
21 ശീർണപർേണന ൈചേകന പാരയാം ആസ ചാപരം
സംവത്സരം തീ േകാപാ പാദാംഗുഷ്ഠാ ധിഷ്ഠിതാ
22 ഏവം ദ്വാദശ വർഷാണി താപയാം ആസ േരാദസീ
നിവർത്യമാനാപി തു സാ ജ്ഞാതിഭിർ ൈനവ ശക്യേത
23 തേതാ ഽഗമദ് വത്സഭൂമിം സിദ്ധചാരണേസവിതാം
ആ മം പുണ്യശീലാനാം താപസാനാം മഹാത്മനാം
24 ത പുേണ്യഷു േദേശഷു സാ താംഗീ ദിവാനിശം
വ്യചരത് കാശികന്യാ സാ യഥാകാമവിചാരിണീ
25 നന്ദാ േമ മഹാരാജ തേതാലൂകാ േമ ശുേഭ
ച്യവനസ്യാ േമ ൈചവ ഹ്മണഃ സ്ഥാന ഏവ ച
26 യാേഗ േദവയജേന േദവാരേണ്യഷു ൈചവ ഹ
േഭാഗവത്യാം തഥാ രാജൻ കൗശികസ്യാ േമ തഥാ
27 മാണ്ഡവ്യസ്യാ േമ രാജൻ ദിലീപസ്യാ േമ തഥാ
രാമ േദ ച കൗരവ്യ ൈപലഗാർഗ്യസ്യ ചാ േമ
28 ഏേതഷു തീർേഥഷു തദാ കാശികന്യാ വിശാം പേത
ആ ാവയത ഗാ ാണി തീ ം ആസ്ഥായ ൈവ തപഃ
29 താം അ വീത് കൗരേവയ മമ മാതാ ജേലാത്ഥിതാ
കിമർഥം ിശ്യേസ ഭേ തഥ്യം ഏതദ് വീഹി േമ
30 ൈസനാം അഥാ വീദ് രാജൻ കൃതാഞ്ജലിർ അനിന്ദിതാ
ഭീേഷ്മാ രാേമണ സമേര ന ജിതശ് ചാരുേലാചേന
31 േകാ ഽന്യസ് തം ഉത്സേഹജ് േജതും ഉദ്യേതഷും മഹീപതിം
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സാഹം ഭീഷ്മവിനാശായ തപസ് തേപ്സ്യ സുദാരുണം
32 ചരാമി പൃഥിവീം േദവി യഥാ ഹന്യാം അഹം നൃപം
ഏതദ് തഫലം േദേഹ പരസ്മിൻ സ്യാദ് യഥാ ഹി േമ
33 തേതാ ഽ വീത് സാഗരഗാ ജിഹ്മം ചരസി ഭാമിനി
ൈനഷ കാേമാ ഽനവദ്യാംഗി ശക്യഃ ാ ം ത്വയാബേല
34 യദി ഭീഷ്മവിനാശായ കാേശ്യ ചരസി ൈവ തം

തസ്ഥാ ച ശരീരം ത്വം യദി നാമ വിേമാക്ഷ്യസി
നദീ ഭവിഷ്യസി ശുേഭ കുടിലാ വാർഷിേകാദകാ
35 ദുസ്തീർഥാ ചാനഭിേജ്ഞയാ വാർഷികീ നാഷ്ടമാസികീ
ഭീമ ാഹവതീ േഘാരാ സർവഭൂതഭയങ്കരീ
36 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാജൻ കാശികന്യാം ന്യവർതത
മാതാ മമ മഹാഭാഗാ സ്മയമാേനവ ഭാമിനീ
37 കദാ ചിദ് അഷ്ടേമ മാസി കദാ ചിദ് ദശേമ തഥാ
ന ാശ്നീേതാദകം അപി പുനഃ സാ വരവർണിനീ
38 സാ വത്സഭൂമിം കൗരവ്യ തീർഥേലാഭാത് തതസ് തതഃ
പതിതാ പരിധാവന്തീ പുനഃ കാശിപേതഃ സുതാ
39 സാ നദീ വത്സഭൂമ്യാം തു ഥിതാംേബതി ഭാരത
വാർഷികീ ാഹബഹുലാ ദുസ്തീർഥാ കുടിലാ തഥാ
40 സാ കന്യാ തപസാ േതന ഭാഗാർേധന വ്യജായത
നദീ ച രാജൻ വേത്സഷു കന്യാ ൈചവാഭവത് തദാ
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അധ്യായം 188

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തതസ് േത താപസാഃ സർേവ തപേസ ധൃതനിശ്ചയാം
ദൃഷ്ട്വാ ന്യവർതയംസ് താത കിം കാര്യം ഇതി ചാ വൻ
2 താൻ ഉവാച തതഃ കന്യാ തേപാവൃദ്ധാൻ ഋഷീംസ് തദാ
നിരാകൃതാസ്മി ഭീേഷ്മണ ംശിതാ പതിധർമതഃ
3 വധാർഥം തസ്യ ദീക്ഷാ േമ ന േലാകാർഥം തേപാധനാഃ
നിഹത്യ ഭീഷ്മം ഗേച്ഛയം ശാന്തിം ഇത്യ് ഏവ നിശ്ചയഃ
4 യത്കൃേത ദുഃഖവസതിം ഇമാം ാപ്താസ്മി ശാശ്വതീം
പതിേലാകാദ് വിഹീനാ ച ൈനവ ീ ന പുമാൻ ഇഹ
5 നാഹത്വാ യുധി ഗാംേഗയം നിവർേതയം തേപാധനാഃ
ഏഷ േമ ഹൃദി സങ്കൽേപാ യദർഥം ഇദം ഉദ്യതം
6 ീഭാേവ പരിനിർവിണ്ണാ പുംസ്ത്വാർേഥ കൃതനിശ്ചയാ
ഭീേഷ്മ തിചികീർഷാമി നാസ്മി വാേര്യതി ൈവ പുനഃ
7 താം േദേവാ ദർശയാം ആസ ശൂലപാണിർ ഉമാപതിഃ
മേധ്യ േതഷാം മഹർഷീണാം േസ്വന രൂേപണ ഭാമിനീം
8 ഛന്ദ്യമാനാ വേരണാഥ സാ വേ മത്പരാജയം
വധിഷ്യസീതി താം േദവഃ ത വാച മനസ്വിനീം
9 തതഃ സാ പുനർ ഏവാഥ കന്യാ രു ം ഉവാച ഹ
ഉപപേദ്യത് കഥം േദവ ിേയാ മമ ജേയാ യുധി

ീഭാേവന ച േമ ഗാഢം മനഃ ശാന്തം ഉമാപേത
10 തി തശ് ച ഭൂേതശ ത്വയാ ഭീഷ്മപരാജയഃ
യഥാ സ സേത്യാ ഭവതി തഥാ കുരു വൃഷധ്വജ
യഥാ ഹന്യാം സമാഗമ്യ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം യുധി
11 താം ഉവാച മഹാേദവഃ കന്യാം കില വൃഷധ്വജഃ
ന േമ വാഗ് അനൃതം ഭേ ാഹ സത്യം ഭവിഷ്യതി
12 വധിഷ്യസി രേണ ഭീഷ്മം പുരുഷത്വം ച ലപ്സ്യേസ
സ്മരിഷ്യസി ച തത് സർവം േദഹം അന്യം ഗതാ സതീ
13 പദസ്യ കുേല ജാതാ ഭവിഷ്യസി മഹാരഥഃ
ശീ ാ ശ് ചി േയാധീ ച ഭവിഷ്യസി സുസംമതഃ
14 യേഥാക്തം ഏവ കല്യാണി സർവം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
ഭവിഷ്യസി പുമാൻ പശ്ചാത് കസ്മാച് ചിത് കാലപര്യയാത്
15 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാേതജാഃ കപർദീ വൃഷഭധ്വജഃ
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പശ്യതാം ഏവ വി ാണാം തൈ വാന്തരധീയത
16 തതഃ സാ പശ്യതാം േതഷാം മഹർഷീണാം അനിന്ദിതാ
സമാഹൃത്യ വനാത് തസ്മാത് കാഷ്ഠാനി വരവർണിനീ
17 ചിതാം കൃത്വാ സുമഹതീം ദായ ച ഹുതാശനം

ദീേപ്ത ഽഗ്നൗ മഹാരാജ േരാഷദീേപ്തന േചതസാ
18 ഉക്ത്വാ ഭീഷ്മവധാേയതി വിേവശ ഹുതാശനം
േജ്യഷ്ഠാ കാശിസുതാ രാജൻ യമുനാം അഭിേതാ നദീം
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അധ്യായം 189

1 ദുേര്യാധന ഉവാച
കഥം ശിഖണ്ഡീ ഗാംേഗയ കന്യാ ഭൂത്വാ സതീ തദാ
പുരുേഷാ ഽഭവദ് യുധി േ ഷ്ഠ തൻ േമ ഹി പിതാമഹ
2 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഭാര്യാ തു തസ്യ രാേജ പദസ്യ മഹീപേതഃ
മഹിഷീ ദയിതാ ഹ്യ് ആസീദ് അപു ാ ച വിശാം പേത
3 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു പേദാ ൈവ മഹീപതിഃ
അപത്യാർഥം മഹാരാജ േതാഷയാം ആസ ശങ്കരം
4 അസ്മദ്വധാർഥം നിശ്ചിത്യ തേപാ േഘാരം സമാസ്ഥിതഃ
േലേഭ കന്യാം മഹാേദവാത് പുേ ാ േമ സ്യാദ് ഇതി വൻ
5 ഭഗവൻ പു ം ഇച്ഛാമി ഭീഷ്മം തിചികീർഷയാ
ഇത്യ് ഉേക്താ േദവേദേവന ീപുമാംസ് േത ഭവിഷ്യതി
6 നിവർതസ്വ മഹീപാല ൈനതജ് ജാത്വ് അന്യഥാ ഭേവത്
സ തു ഗത്വാ ച നഗരം ഭാര്യാം ഇദം ഉവാച ഹ
7 കൃേതാ യേത്നാ മയാ േദവി പു ാർേഥ തപസാ മഹാൻ
കന്യാ ഭൂത്വാ പുമാൻ ഭാവീ ഇതി േചാേക്താ ഽസ്മി ശംഭുനാ
8 പുനഃ പുനർ യാച്യമാേനാ ദിഷ്ടം ഇത്യ് അ വീച് ഛിവഃ
ന തദ് അന്യദ് ധി ഭവിതാ ഭവിതവ്യം ഹി തത് തഥാ
9 തതഃ സാ നിയതാ ഭൂത്വാ ഋതുകാേല മനസ്വിനീ
പത്നീ പദരാജസ്യ പദം സംവിേവശ ഹ
10 േലേഭ ഗർഭം യഥാകാലം വിധിദൃേഷ്ടന േഹതുനാ
പാർഷതാത് സാ മഹീപാല യഥാ മാം നാരേദാ ഽ വീത്
11 തേതാ ദധാര തം ഗർഭം േദവീ രാജീവേലാചനാ
താം സ രാജാ ിയാം ഭാര്യാം പദഃ കുരുനന്ദന
പു േസ്നഹാൻ മഹാബാഹുഃ സുഖം പര്യചരത് തദാ
12 അപു സ്യ തേതാ രാേജ്ഞാ പദസ്യ മഹീപേതഃ
കന്യാം വരരൂപാം താം ാജായത നരാധിപ
13 അപു സ്യ തു രാജ്ഞഃ സാ പദസ്യ യശസ്വിനീ
ഖ്യാപയാം ആസ രാേജ പുേ ാ ജാേതാ മേമതി ൈവ
14 തതഃ സ രാജാ പദഃ ച്ഛന്നായാ നരാധിപ
പു വത് പു കാര്യാണി സർവാണി സമകാരയത്
15 രക്ഷണം ൈചവ മ സ്യ മഹിഷീ പദസ്യ സാ
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ചകാര സർവയേത്നന വാണാ പു ഇത്യ് ഉത
ന ഹി താം േവദ നഗേര കശ് ചിദ് അന്യ പാർഷതാത്
16 ദ്ദധാേനാ ഹി തദ് വാക്യം േദവസ്യാദ്ഭുതേതജസഃ
ഛാദയാം ആസ താം കന്യാം പുമാൻ ഇതി ച േസാ ഽ വീത്
17 ജാതകർമാണി സർവാണി കാരയാം ആസ പാർഥിവഃ
പുംവദ് വിധാനയുക്താനി ശിഖണ്ഡീതി ച താം വിദുഃ
18 അഹം ഏകസ് തു ചാേരണ വചനാൻ നാരദസ്യ ച
ജ്ഞാതവാൻ േദവവാേക്യന അംബായാസ് തപസാ തഥാ
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അധ്യായം 190

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
ചകാര യത്നം പദഃ സർവസ്മിൻ സ്വജേന മഹത്
തേതാ േലഖ്യാദിഷു തഥാ ശിൽേപഷു ച പരം ഗതാ
ഇഷ്വേ ൈചവ രാേജ േ ാണശിേഷ്യാ ബഭൂവ ഹ
2 തസ്യ മാതാ മഹാരാജ രാജാനം വരവർണിനീ
േചാദയാം ആസ ഭാര്യാർഥം കന്യായാഃ പു വത് തദാ
3 തതസ് താം പാർഷേതാ ദൃഷ്ട്വാ കന്യാം സ ാപ്തയൗവനാം

ിയം മത്വാ തദാ ചിന്താം േപേദ സഹ ഭാര്യയാ
4 പദ ഉവാച
കന്യാ മേമയം സ ാപ്താ യൗവനം േശാകവർധിനീ
മയാ ച്ഛാദിതാ േചയം വചനാച് ഛൂലപാണിനഃ
5 ന തൻ മിഥ്യാ മഹാരാജ്ഞി ഭവിഷ്യതി കഥം ചന
ൈ േലാക്യകർതാ കസ്മാദ് ധി തൻ മൃഷാ കർതും അർഹതി
6 ഭാേര്യാവാച
യദി േത േരാചേത രാജൻ വക്ഷ്യാമി ശൃണു േമ വചഃ

േത്വദാനീം പേദ്യഥാഃ സ്വകാര്യം പൃഷതാത്മജ
7 ിയതാം അസ്യ നൃപേത വിധിവദ് ദാരസം ഹഃ
സത്യം ഭവതി തദ് വാക്യം ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ
8 ഭീഷ്മ ഉവാച
തതസ് തൗ നിശ്ചയം കൃത്വാ തസ്മിൻ കാേര്യ ഽഥ ദമ്പതീ
വരയാം ച തുഃ കന്യാം ദശാർണാധിപേതഃ സുതാം
9 തേതാ രാജാ പേദാ രാജസിംഹഃ; സർവാൻ രാജ്ഞഃ കുലതഃ സംനിശാമ്യ
ദാശാർണകസ്യ നൃപേതസ് തനൂജാം; ശിഖണ്ഡിേന വരയാം ആസ ദാരാൻ
10 ഹിരണ്യവർേമതി നൃേപാ േയാ ഽസൗ ദാശാർണകഃ തഃ
സ ച ാദാൻ മഹീപാലഃ കന്യാം തൈസ്മ ശിഖണ്ഡിേന
11 സ ച രാജാ ദശാർേണഷു മഹാൻ ആസീൻ മഹീപതിഃ
ഹിരണ്യവർമാ ദുർധർേഷാ മഹാേസേനാ മഹാമനാഃ
12 കൃേത വിവാേഹ തു തദാ സാ കന്യാ രാജസത്തമ
യൗവനം സമനു ാപ്താ സാ ച കന്യാ ശിഖണ്ഡിനീ
13 കൃതദാരഃ ശിഖണ്ഡീ തു കാമ്പില്യം പുനർ ആഗമത്
ന ച സാ േവദ താം കന്യാം കം ചിത് കാലം ിയം കില
14 ഹിരണ്യവർമണഃ കന്യാ ജ്ഞാത്വാ താം തു ശിഖണ്ഡിനീം
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ധാ ീണാം ച സഖീനാം ച ീഡമാനാ ന്യേവദയത്
കന്യാം പഞ്ചാലരാജസ്യ സുതാം താം ൈവ ശിഖണ്ഡിനീം
15 തതസ് താ രാജശാർദൂല ധാേ ്യാ ദാശാർണികാസ് തദാ
ജ ർ ആർതിം പരാം ദുഃഖാത് േ ഷയാം ആസുർ ഏവ ച
16 തേതാ ദശാർണാധിപേതഃ േ ഷ്യാഃ സർവം ന്യേവദയൻ
വി ലംഭം യഥാവൃത്തം സ ച ചുേ ാധ പാർഥിവഃ
17 ശിഖണ്ഡ്യ് അപി മഹാരാജ പുംവദ് രാജകുേല തദാ
വിജഹാര മുദാ യുക്തഃ ീത്വം ൈനവാതിേരാചയൻ
18 തഥാ കതിപയാഹസ്യ തച് ത്വാ ഭരതർഷഭ
ഹിരണ്യവർമാ രാേജ േരാഷാദ് ആർതിം ജഗാമ ഹ
19 തേതാ ദാശാർണേകാ രാജാ തീ േകാപസമന്വിതഃ
ദൂതം സ്ഥാപയാം ആസ പദസ്യ നിേവശേന
20 തേതാ പദം ആസാദ്യ ദൂതഃ കാഞ്ചനവർമണഃ
ഏക ഏകാന്തം ഉത്സാര്യ രേഹാ വചനം അ വീത്
21 ദശാർണരാേജാ രാജംസ് ത്വാം ഇദം വചനം അ വീത്
അഭിഷംഗാത് കുപിേതാ വി ലബ്ധസ് ത്വയാനഘ
22 അവമന്യേസ മാം നൃപേത നൂനം ദുർമ ിതം തവ
യൻ േമ കന്യാം സ്വകന്യാർേഥ േമാഹാദ് യാചിതവാൻ അസി
23 തസ്യാദ്യ വി ലംഭസ്യ ഫലം ാ ഹി ദുർമേത
ഏഷ ത്വാം സജനാമാത്യം ഉദ്ധരാമി സ്ഥിേരാ ഭവ
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അധ്യായം 191

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം ഉക്തസ്യ ദൂേതന പദസ്യ തദാ നൃപ
േചാരേസ്യവ ഗൃഹീതസ്യ ന ാവർതത ഭാരതീ
2 സ യത്നം അകേരാത് തീ ം സംബൈന്ധർ അനുസാന്ത്വൈനഃ
ദൂൈതർ മധുരസംഭാൈഷർ ൈനതദ് അസ്തീതി സന്ദിശൻ
3 സ രാജാ ഭൂയ ഏവാഥ കൃത്വാ തത്ത്വത ആഗമം
കേന്യതി പാഞ്ചാലസുതാം ത്വരമാേണാ ഽഭിനിര്യയൗ
4 തതഃ സേ ഷയാം ആസ മി ാണാം അമിതൗജസാം
ദുഹിതുർ വി ലംഭം തം ധാ ീണാം വചനാത് തദാ
5 തതഃ സമു യം കൃത്വാ ബലാനാം രാജസത്തമഃ
അഭിയാേന മതിം ചേ പദം തി ഭാരത
6 തഥ സംമ യാം ആസ മിൈ ഃ സഹ മഹീപതിഃ
ഹിരണ്യവർമാ രാേജ പാഞ്ചാല്യം പാർഥിവം തി
7 ത ൈവ നിശ്ചിതം േതഷാം അഭൂദ് രാജ്ഞാം മഹാത്മനാം
തഥ്യം േചദ് ഭവതി ഹ്യ് ഏതത് കന്യാ രാജഞ് ശിഖണ്ഡിനീ
ബദ്ധ്വാ പാഞ്ചാലരാജാനം ആനയിഷ്യാമേഹ ഗൃഹാൻ
8 അന്യം രാജാനം ആധായ പാഞ്ചാേലഷു നേരശ്വരം
ഘാതയിഷ്യാമ നൃപതിം പദം സശിഖണ്ഡിനം
9 സ തദാ ദൂതം ആജ്ഞായ പുനഃ ക്ഷത്താരം ഈശ്വരഃ

ാസ്ഥാപയത് പാർഷതായ ഹന്മീതി ത്വാം സ്ഥിേരാ ഭവ
10 സ കൃത്യാ ച ൈവ ഭീരുഃ കിൽബിഷീ ച നരാധിപഃ
ഭയം തീ ം അനു ാേപ്താ പദഃ പൃഥിവീപതിഃ
11 വിസൃജ്യ ദൂതം ദാശാർണം പദഃ േശാകകർശിതഃ
സേമത്യ ഭാര്യാം രഹിേത വാക്യം ആഹ നരാധിപഃ
12 ഭേയന മഹതാവിേഷ്ടാ ഹൃദി േശാേകന ചാഹതഃ
പാഞ്ചാലരാേജാ ദയിതാം മാതരം ൈവ ശിഖണ്ഡിനഃ
13 അഭിയാസ്യതി മാം േകാപാത് സംബന്ധീ സുമഹാബലഃ
ഹിരണ്യവർമാ നൃപതിഃ കർഷമാേണാ വരൂഥിനീം
14 കിം ഇദാനീം കരിഷ്യാമി മൂഢഃ കന്യാം ഇമാം തി
ശിഖണ്ഡീ കില പു സ് േത കേന്യതി പരിശങ്കിതഃ
15 ഇതി നിശ്ചിത്യ തേത്ത്വന സമി ഃ സബലാനുഗഃ
വഞ്ചിേതാ ഽസ്മീതി മന്വാേനാ മാം കിേലാദ്ധർതും ഇച്ഛതി
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16 കിം അ തഥ്യം സുേ ാണി കിം മിഥ്യാ ഹി േശാഭേന
ത്വാ ത്വത്തഃ ശുേഭ വാക്യം സംവിധാസ്യാമ്യ് അഹം തഥാ

17 അഹം ഹി സംശയം ാേപ്താ ബാലാ േചയം ശിഖണ്ഡിനീ
ത്വം ച രാജ്ഞി മഹത് കൃ ം സ ാപ്താ വരവർണിനി
18 സാ ത്വം സർവവിേമാക്ഷായ തത്ത്വം ആഖ്യാഹി പൃച്ഛതഃ
തഥാ വിദധ്യാം സുേ ാണി കൃത്യസ്യാസ്യ ശുചിസ്മിേത
ശിഖണ്ഡിനി ച മാ ൈഭസ് ത്വം വിധാേസ്യ ത തത്ത്വതഃ
19 ിയയാഹം വരാേരാേഹ വഞ്ചിതഃ പു ധർമതഃ
മയാ ദാശാർണേകാ രാജാ വഞ്ചിതശ് ച മഹീപതിഃ
തദ് ആചക്ഷ്വ മഹാഭാേഗ വിധാേസ്യ ത യദ് ധിതം
20 ജാനതാപി നേരേ ണ ഖ്യാപനാർഥം പരസ്യ ൈവ

കാശം േചാദിതാ േദവീ ത വാച മഹീപതിം
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അധ്യായം 192

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
തതഃ ശിഖണ്ഡിേനാ മാതാ യഥാതത്ത്വം നരാധിപ
ആചചേക്ഷ മഹാബാേഹാ ഭർേ കന്യാം ശിഖണ്ഡിനീം
2 അപു യാ മയാ രാജൻ സപത്നീനാം ഭയാദ് ഇദം
കന്യാ ശിഖണ്ഡിനീ ജാതാ പുരുേഷാ ൈവ നിേവദിതഃ
3 ത്വയാ ൈചവ നരേ ഷ്ഠ തൻ േമ ീത്യാനുേമാദിതം
പു കർമ കൃതം ൈചവ കന്യായാഃ പാർഥിവർഷഭ
ഭാര്യാ േചാഢാ ത്വയാ രാജൻ ദശാർണാധിപേതഃ സുതാ
4 ത്വയാ ച ാഗഭിഹിതം േദവവാക്യാർഥദർശനാത്
കന്യാ ഭൂത്വാ പുമാൻ ഭാവീത്യ് ഏവം ൈചതദ് ഉേപക്ഷിതം
5 ഏതച് ത്വാ പേദാ യജ്ഞേസനഃ; സർവം തത്ത്വം മ വിദ്േഭ്യാ
നിേവദ്യ
മ ം രാജാ മ യാം ആസ രാജൻ; യദ് യദ് യുക്തം രക്ഷേണ ൈവ ജാനാം
6 സംബന്ധകം ൈചവ സമർഥ്യ തസ്മിൻ; ദാശാർണേക ൈവ നൃപതൗ നേര
സ്വയം കൃത്വാ വി ലംഭം യഥാവൻ; മൈ കാേ ാ നിശ്ചയം ൈവ ജഗാമ
7 സ്വഭാവഗുപ്തം നഗരം ആപത്കാേല തു ഭാരത
േഗാപയാം ആസ രാേജ സർവതഃ സമല തം
8 ആർതിം ച പരമാം രാജാ ജഗാമ സഹ ഭാര്യയാ
ദശാർണപതിനാ സാർധം വിേരാേധ ഭരതർഷഭ
9 കഥം സംബന്ധിനാ സാർധം ന േമ സ്യാദ് വി േഹാ മഹാൻ
ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ മനസാ ൈദവതാന്യ് അർചയത് തദാ
10 തം തു ദൃഷ്ട്വാ തദാ രാജൻ േദവീ േദവ പരം തഥാ
അർചാം യുഞ്ജാനം അേഥാ ഭാര്യാ വചനം അ വീത്
11 േദവാനാം തിപത്തിശ് ച സത്യാ സാധുമതാ സദാ
സാ തു ദുഃഖാർണവം ാപ്യ നഃ സ്യാദ് അർചയതാം ഭൃശം
12 ൈദവതാനി ച സർവാണി പൂജ്യന്താം ഭൂരിദക്ഷിൈണഃ
അഗ്നയശ് ചാപി ഹൂയന്താം ദാശാർണ തിേസധേന
13 അയുേദ്ധന നിവൃത്തിം ച മനസാ ചിന്തയാഭിേഭാ
േദവതാനാം സാേദന സർവം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
14 മ ിഭിർ മ ിതം സാർധം ത്വയാ യത് പൃഥുേലാചന
പുരസ്യാസ്യാവിനാശായ തച് ച രാജംസ് തഥാ കുരു
15 ൈദവം ഹി മാനുേഷാേപതം ഭൃശം സിധ്യതി പാർഥിവ
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പര രവിേരാധാത് തു നാനേയാഃ സിദ്ധിർ അസ്തി ൈവ
16 തസ്മാദ് വിധായ നഗേര വിധാനം സചിൈവഃ സഹ
അർചയസ്വ യഥാകാമം ൈദവതാനി വിശാം പേത
17 ഏവം സംഭാഷമാണൗ തൗ ദൃഷ്ട്വാ േശാകപരായണൗ
ശിഖണ്ഡിനീ തദാ കന്യാ ീഡിേതവ മനസ്വിനീ
18 തതഃ സാ ചിന്തയാം ആസ മത്കൃേത ദുഃഖിതാവ് ഉഭൗ
ഇമാവ് ഇതി തതശ് ചേ മതിം ാണവിനാശേന
19 ഏവം സാ നിശ്ചയം കൃത്വാ ഭൃശം േശാകപരായണാ
ജഗാമ ഭവനം ത്യക്ത്വാ ഗഹനം നിർജനം വനം
20 യേക്ഷണർദ്ധിമതാ രാജൻ ണാകർേണന പാലിതം
തദ്ഭയാദ് ഏവ ച ജേനാ വിസർജയതി തദ് വനം
21 ത ണസ്യ ഭവനം സുധാമൃത്തികേലപനം
ലാേജാല്ലാപികധൂമാഢ്യം ഉച്ച ാകാരേതാരണം
22 തത് വിശ്യ ശിഖണ്ഡീ സാ പദസ്യാത്മജാ നൃപ
അനശ്നതീ ബഹുതിഥം ശരീരം ഉപേശാഷയത്
23 ദർശയാം ആസ താം യക്ഷഃ േണാ മധ്വക്ഷസംയുതഃ
കിമർേഥാ ഽയം തവാരംഭഃ കരിേഷ്യ ഹി മാചിരം
24 അശക്യം ഇതി സാ യക്ഷം പുനഃ പുനർ ഉവാച ഹ
കരിഷ്യാമീതി ൈചനാം സ ത വാചാഥ ഗുഹ്യകഃ
25 ധേനശ്വരസ്യാനുചേരാ വരേദാ ഽസ്മി നൃപാത്മേജ
അേദയം അപി ദാസ്യാമി ഹി യത് േത വിവക്ഷിതം
26 തതഃ ശിഖണ്ഡീ തത് സർവം അഖിേലന ന്യേവദയത്
തൈസ്മ യക്ഷ ധാനായ ണാകർണായ ഭാരത
27 ആപേന്നാ േമ പിതാ യക്ഷ നചിരാദ് വിനശിഷ്യതി
അഭിയാസ്യതി സ്ര േദ്ധാ ദശാർണാധിപതിർ ഹി തം
28 മഹാബേലാ മേഹാത്സാഹഃ സ േഹമകവേചാ നൃപഃ
തസ്മാദ് രക്ഷസ്വ മാം യക്ഷ പിതരം മാതരം ച േമ
29 തിജ്ഞാേതാ ഹി ഭവതാ ദുഃഖ തിനേയാ മമ
ഭേവയം പുരുേഷാ യക്ഷ ത്വത് സാദാദ് അനിന്ദിതഃ
30 യാവദ് ഏവ സ രാജാ ൈവ േനാപയാതി പുരം മമ
താവദ് ഏവ മഹായക്ഷ സാദം കുരു ഗുഹ്യക
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അധ്യായം 193

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
ശിഖണ്ഡിവാക്യം ത്വാഥ സ യേക്ഷാ ഭരതർഷഭ
േ ാവാച മനസാ ചിന്ത്യ ൈദേവേനാപനിപീഡിതഃ
ഭവിതവ്യം തഥാ തദ് ധി മമ ദുഃഖായ കൗരവ
2 ഭേ കാമം കരിഷ്യാമി സമയം തു നിേബാധ േമ
കിം ചിത് കാലാന്തരം ദാേസ്യ പുംലിംഗം സ്വം ഇദം തവ
ആഗന്തവ്യം ത്വയാ കാേല സത്യം ഏതദ് വീമി േത
3 ഭുഃ സങ്കൽപസിേദ്ധാ ഽസ്മി കാമരൂപീ വിഹംഗമഃ
മത് സാദാത് പുരം ൈചവ ാഹി ബ ംശ് ച േകവലാൻ
4 ീലിംഗം ധാരയിഷ്യാമി ത്വദീയം പാർഥിവാത്മേജ
സത്യം േമ തിജാനീഹി കരിഷ്യാമി ിയം തവ
5 ശിഖണ്ഡ്യ് ഉവാച

തിദാസ്യാമി ഭഗവംൽ ലിംഗം പുനർ ഇദം തവ
കിം ചിത് കാലാന്തരം ീത്വം ധാരയസ്വ നിശാചര
6 തി യാേത ദാശാർേണ പാർഥിേവ േഹമവർമണി
കൈന്യവാഹം ഭവിഷ്യാമി പുരുഷസ് ത്വം ഭവിഷ്യസി
7 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സമയം ത ച ാേത താവ് ഉഭൗ നൃപ
അേന്യാന്യസ്യാനഭിേ ാേഹ തൗ സ്രങ്കാമയതാം തതഃ
8 ീലിംഗം ധാരയാം ആസ േണാ യേക്ഷാ നരാധിപ
യക്ഷരൂപം ച തദ് ദീപ്തം ശിഖണ്ഡീ ത്യപദ്യത
9 തതഃ ശിഖണ്ഡീ പാഞ്ചാല്യഃ പുംസ്ത്വം ആസാദ്യ പാർഥിവ
വിേവശ നഗരം ഹൃഷ്ടഃ പിതരം ച സമാസദത്
യഥാവൃത്തം തു തത് സർവം ആചഖ്യൗ പദസ്യ ച
10 പദസ് തസ്യ തച് ത്വാ ഹർഷം ആഹാരയത് പരം
സഭാര്യസ് തച് ച സസ്മാര മേഹശ്വരവചസ് തദാ
11 തതഃ സേ ഷയാം ആസ ദശാർണാധിപേതർ നൃപ
പുരുേഷാ ഽയം മമ സുതഃ ദ്ധത്താം േമ ഭവാൻ ഇതി
12 അഥ ദാശാർണേകാ രാജാ സഹസാഭ്യാഗമത് തദാ
പാഞ്ചാലരാജം പദം ദുഃഖാമർഷസമന്വിതഃ
13 തതഃ കാമ്പില്യം ആസാദ്യ ദശാർണാധിപതിർ തദാ
േ ഷയാം ആസ സത്കൃത്യ ദൂതം ഹ്മവിദാം വരം
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14 ഹി മദ്വചനാദ് ദൂത പാഞ്ചാല്യം തം നൃപാധമം
യദ് ൈവ കന്യാം സ്വകന്യാർേഥ വൃതവാൻ അസി ദുർമേത
ഫലം തസ്യാവേലപസ്യ ക്ഷ്യസ്യ് അദ്യ ന സംശയഃ
15 ഏവം ഉക്തസ് തു േതനാസൗ ാഹ്മേണാ രാജസത്തമ
ദൂതഃ യാേതാ നഗരം ദാശാർണനൃപേചാദിതഃ
16 തത ആസാദയാം ആസ പുേരാധാ പദം പുേര
തൈസ്മ പാഞ്ചാലേകാ രാജാ ഗാം അർഘ്യം ച സുസത്കൃതം

ാപയാം ആസ രാേജ സഹ േതന ശിഖണ്ഡിനാ
17 താം പൂജാം നാഭ്യനന്ദത് സ വാക്യം േചദം ഉവാച ഹ
യദ് ഉക്തം േതന വീേരണ രാജ്ഞാ കാഞ്ചനവർമണാ
18 യത് േത ഽഹം അധമാചാര ദുഹി ർേഥ ഽസ്മി വഞ്ചിതഃ
തസ്യ പാപസ്യ കരണാത് ഫലം ാ ഹി ദുർമേത
19 േദഹി യുദ്ധം നരപേത മമാദ്യ രണമൂർധനി
ഉദ്ധരിഷ്യാമി േത സദ്യഃ സാമാത്യസുതബാന്ധവം
20 തദ് ഉപാലംഭസംയുക്തം ാവിതഃ കില പാർഥിവഃ
ദശാർണപതിദൂേതന മ ിമേധ്യ പുേരാധസാ
21 അ വീദ് ഭരതേ ഷ്ഠ പദഃ ണയാനതഃ
യദ് ആഹ മാം ഭവാൻ ഹ്മൻ സംബന്ധിവചനാദ് വചഃ
തേസ്യാത്തരം തിവേചാ ദൂത ഏവ വദിഷ്യതി
22 തതഃ സേ ഷയാം ആസ പേദാ ഽപി മഹാത്മേന
ഹിരണ്യവർമേണ ദൂതം ാഹ്മണം േവദപാരഗം
23 സമാഗമ്യ തു രാജ്ഞാ സ ദശാർണപതിനാ തദാ
തദ് വാക്യം ആദേദ രാജൻ യദ് ഉക്തം പേദന ഹ
24 ആഗമഃ ിയതാം വ്യക്തം കുമാേരാ ൈവ സുേതാ മമ
മിൈഥ്യതദ് ഉക്തം േകനാപി തൻ ന േദ്ധയം ഇത്യ് ഉത
25 തതഃ സ രാജാ പദസ്യ ത്വാ; വിമർശയുേക്താ യുവതീർ വരിഷ്ഠാഃ
സേ ഷയാം ആസ സുചാരുരൂപാഃ; ശിഖണ്ഡിനം ീ പുമാൻ േവതി േവ ം
26 താഃ േ ഷിതാസ് തത്ത്വഭാവം വിദിത്വാ; ീത്യാ രാേജ്ഞ തച് ഛശംസുർ
ഹി സർവം
ശിഖണ്ഡിനം പുരുഷം കൗരേവ ; ദശാർണരാജായ മഹാനുഭാവം
27 തതഃ കൃത്വാ തു രാജാ സ ആഗമം ീതിമാൻ അഥ
സംബന്ധിനാ സമാഗമ്യ ഹൃേഷ്ടാ വാസം ഉവാസ ഹ
28 ശിഖണ്ഡിേന ച മുദിതഃ ാദാദ് വിത്തം ജേനശ്വരഃ
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ഹസ്തിേനാ ഽശ്വാംശ് ച ഗാശ് ൈചവ ദാേസ്യാ ബഹുശതാസ് തഥാ
പൂജിതശ് ച തിയയൗ നിവർത്യ തനയാം കില
29 വിനീതകിൽബിേഷ ീേത േഹമവർമണി പാർഥിേവ

തിയാേത തു ദാശാർേണ ഹൃഷ്ടരൂപാ ശിഖണ്ഡിനീ
30 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ കുേബേരാ നരവാഹനഃ
േലാകാനുയാ ാം കുർവാണഃ ണസ്യാഗാൻ നിേവശനം
31 സ തദ്ഗൃഹേസ്യാപരി വർതമാന; ആേലാകയാം ആസ ധനാധിേഗാപ്താ

ണസ്യ യക്ഷസ്യ നിശാമ്യ േവശ്മ; സ്വല തം മാല്യഗുൈണർ വിചി ം
32 ലാൈജശ് ച ഗൈന്ധശ് ച തഥാ വിതാൈനർ; അഭ്യർചിതം ധൂപനധൂപിതം
ച
ധ്വൈജഃ പതാകാഭിർ അല തം ച; ഭക്ഷ്യാന്നേപയാമിഷദത്തേഹാമം
33 തത് സ്ഥാനം തസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തു സർവതഃ സമല തം
അഥാ വീദ് യക്ഷപതിസ് താൻ യക്ഷാൻ അനുഗാംസ് തദാ
34 സ്വല തം ഇദം േവശ്മ ണസ്യാമിതവി മാഃ
േനാപസർപതി മാം ചാപി കസ്മാദ് അദ്യ സുമന്ദധീഃ
35 യസ്മാജ് ജാനൻ സുമന്ദാത്മാ മാം അസൗ േനാപസർപതി
തസ്മാത് തൈസ്മ മഹാദേണ്ഡാ ധാര്യഃ സ്യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
36 യക്ഷാ ഊചുഃ

പദസ്യ സുതാ രാജൻ രാേജ്ഞാ ജാതാ ശിഖണ്ഡിനീ
തൈസ്മ നിമിേത്ത കസ്മിംശ് ചിത് ാദാത് പുരുഷലക്ഷണം
37 അ ഹീൽ ലക്ഷണം ീണാം ീഭൂതസ് തിഷ്ഠേത ഗൃേഹ
േനാപസർപതി േതനാസൗ സ ീഡഃ ീസ്വരൂപവാൻ
38 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് രാജൻ േണാ ന ത്വാദ്യ പശ്യതി

ത്വാ കുരു യഥാന്യായം വിമാനം ഇഹ തിഷ്ഠതാം
39 ഭീഷ്മ ഉവാസ
ആനീയതാം ണ ഇതി തേതാ യക്ഷാധിേപാ ഽ വീത്
കർതാസ്മി നി ഹം തേസ്യത്യ് ഉവാച സ പുനഃ പുനഃ
40 േസാ ഽഭ്യഗച്ഛത യേക്ഷ ം ആഹൂതഃ പൃഥിവീപേത

ീസ്വരൂേപാ മഹാരാജ തസ്ഥൗ ീഡാസമന്വിതഃ
41 തം ശശാപ സുസ്ര േദ്ധാ ധനദഃ കുരുനന്ദന
ഏവം ഏവ ഭവത്വ് അസ്യ ീത്വം പാപസ്യ ഗുഹ്യകാഃ
42 തേതാ ഽ വീദ് യക്ഷപതിർ മഹാത്മാ; യസ്മാദ് അദാസ് ത്വ് അവമേന്യഹ
യക്ഷാൻ
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ശിഖണ്ഡിേന ലക്ഷണം പാപബുേദ്ധ; ീലക്ഷണം ചാ ഹീഃ പാപകർമൻ
43 അ വൃത്തം സുദുർബുേദ്ധ യസ്മാദ് ഏതത് കൃതം ത്വയാ
തസ്മാദ് അദ്യ ഭൃത്യ് ഏവ ത്വം ീ സ പുരുഷസ് തഥാ
44 തതഃ സാദയാം ആസുർ യക്ഷാ ൈവ വണം കില

ണസ്യാർേഥ കുരുഷ്വാന്തം ശാപേസ്യതി പുനഃ പുനഃ
45 തേതാ മഹാത്മാ യേക്ഷ ഃ ത വാചാനുഗാമിനഃ
സർവാൻ യക്ഷഗണാംസ് താത ശാപസ്യാന്തചികീർഷയാ
46 ഹേത ശിഖണ്ഡിനി രേണ സ്വരൂപം തിപത്സ്യേത

േണാ യേക്ഷാ നിരുേദ്വേഗാ ഭവത്വ് ഇതി മഹാമനാഃ
47 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭഗവാൻ േദേവാ യക്ഷരാക്ഷസപൂജിതഃ

യയൗ സഹ ൈതഃ സർൈവർ നിേമഷാന്തരചാരിഭിഃ
48 ണസ് തു ശാപം സ ാപ്യ തൈ വ ന്യവസത് തദാ
സമേയ ചാഗമത് തം ൈവ ശിഖണ്ഡീ സ ക്ഷപാചരം
49 േസാ ഽഭിഗമ്യാ വീദ് വാക്യം ാേപ്താ ഽസ്മി ഭഗവന്ന് ഇതി
തം അ വീത് തതഃ ണഃ ീേതാ ഽസ്മീതി പുനഃ പുനഃ
50 ആർജേവനാഗതം ദൃഷ്ട്വാ രാജപു ം ശിഖണ്ഡിനം
സർവം ഏവ യഥാവൃത്തം ആചചേക്ഷ ശിഖണ്ഡിേന
51 യക്ഷ ഉവാച
ശേപ്താ ൈവ വേണനാസ്മി ത്വത്കൃേത പാർഥിവാത്മജ
ഗേച്ഛദാനീം യഥാകാമം ചര േലാകാൻ യഥാസുഖം
52 ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ മേന്യ ന ശക്യം അതിവർതിതും
ഗമനം തവ േചേതാ ഹി പൗലസ്ത്യസ്യ ച ദർശനം
53 ഭീഷ്മ ഉവാച
ഏവം ഉക്തഃ ശിഖണ്ഡീ തു ണയേക്ഷണ ഭാരത

ത്യാജഗാമ നഗരം ഹർേഷണ മഹതാന്വിതഃ
54 പൂജയാം ആസ വിവിൈധർ ഗന്ധമാൈല്യർ മഹാധൈനഃ
ദ്വിജാതീൻ േദവതാശ് ചാപി ൈചത്യാൻ അഥ ചതുഷ്പഥാൻ
55 പദഃ സഹ പുേ ണ സിദ്ധാർേഥന ശിഖണ്ഡിനാ
മുദം ച പരമാം േലേഭ പാഞ്ചാല്യഃ സഹ ബാന്ധൈവഃ
56 ശിഷ്യാർഥം ദദൗ ചാപി േ ാണായ കുരുപുംഗവ
ശിഖണ്ഡിനം മഹാരാജ പു ം ീപൂർവിണം തഥാ
57 തിേപേദ ചതുഷ്പാദം ധനുർേവദം നൃപാത്മജഃ
ശിഖണ്ഡീ സഹ യുഷ്മാഭിർ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 35 49

58 മമ ത്വ് ഏതച് ചരാസ് താത യഥാവത് ത്യേവദയൻ
ജഡാന്ധബധിരാകാരാ േയ യുക്താ പേദ മയാ
59 ഏവം ഏഷ മഹാരാജ ീപുമാൻ പദാത്മജഃ
സംഭൂതഃ കൗരവേ ഷ്ഠ ശിഖണ്ഡീ രഥസത്തമഃ
60 േജ്യഷ്ഠാ കാശിപേതഃ കന്യാ അംബാ നാേമതി വി താ

പദസ്യ കുേല ജാതാ ശിഖണ്ഡീ ഭരതർഷഭ
61 നാഹം ഏനം ധനുഷ്പാണിം യുയു ം സമുപസ്ഥിതം
മുഹൂർതം അപി പേശ്യയം ഹേരയം ന ചാപ്യ് ഉത
62 തം ഏതൻ മമ സദാ പൃഥിവ്യാം അപി വി തം

ിയാം ീപൂർവേക ചാപി ീനാമ്നി ീസ്വരൂപിണി
63 ന മുേഞ്ചയം അഹം ബാണാൻ ഇതി കൗരവനന്ദന
ന ഹന്യാം അഹം ഏേതന കാരേണന ശിഖണ്ഡിനം
64 ഏതത് തത്ത്വം അഹം േവദ ജന്മ താത ശിഖണ്ഡിനഃ
തേതാ ൈനനം ഹനിഷ്യാമി സമേരഷ്വ് ആതതായിനം
65 യദി ഭീഷ്മഃ ിയം ഹന്യാദ് ധന്യാദ് ആത്മാനം അപ്യ് ഉത
ൈനനം തസ്മാദ് ധനിഷ്യാമി ദൃഷ്ട്വാപി സമേര സ്ഥിതം
66 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏതച് ത്വാ തു കൗരേവ്യാ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
മുഹൂർതം ഇവ സ ധ്യാത്വാ ഭീേഷ്മ യുക്തം അമന്യത
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അധ്യായം 194

1 സഞ്ജയ ഉവാച
ഭാതായാം തു ശർവര്യാം പുനർ ഏവ സുതസ് തവ

മേധ്യ സർവസ്യ ൈസന്യസ്യ പിതാമഹം അപൃച്ഛത
2 പാണ്ഡേവയസ്യ ഗാംേഗയ യദ് ഏതത് ൈസന്യം ഉത്തമം

ഭൂതനരനാഗാശ്വം മഹാരഥസമാകുലം
3 ഭീമാർജുന ഭൃതിഭിർ മേഹഷ്വാൈസർ മഹാബൈലഃ
േലാകപാേലാപൈമർ ഗുപ്തം ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗൈമഃ
4 അ ധൃഷ്യം അനാവാര്യം ഉദ്വൃത്തം ഇവ സാഗരം
േസനാസാഗരം അേക്ഷാഭ്യം അപി േദൈവർ മഹാഹേവ
5 േകന കാേലന ഗാംേഗയ ക്ഷപേയഥാ മഹാദ േത
ആചാേര്യാ വാ മേഹഷ്വാസഃ കൃേപാ വാ സുമഹാബലഃ
6 കർേണാ വാ സമര ാഘീ ൗണിർ വാ ദ്വിജസത്തമഃ
ദിവ്യാ വിദുഷഃ സർേവ ഭവേന്താ ഹി ബേല മമ
7 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ജ്ഞാതും പരം കൗതൂഹലം ഹി േമ
ഹൃദി നിത്യം മഹാബാേഹാ വ ം അർഹസി തൻ മമ
8 ഭീഷ്മ ഉവാച
അനുരൂപം കുരുേ ഷ്ഠ ത്വയ്യ് ഏതത് പൃഥിവീപേത
ബലാബലം അമി ാണാം േസ്വഷാം ച യദി പൃച്ഛസി
9 ശൃണു രാജൻ മമ രേണ യാ ശക്തിഃ പരമാ ഭേവത്
അ വീര്യം രേണ യച് ച ഭുജേയാശ് ച മഹാഭുജ
10 ആർജേവൈനവ യുേദ്ധന േയാദ്ധവ്യ ഇതേരാ ജനഃ
മായായുേദ്ധന മായാവീ ഇത്യ് ഏതദ് ധർമനിശ്ചയഃ
11 ഹന്യാം അഹം മഹാബാേഹാ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
ദിവേസ ദിവേസ കൃത്വാ ഭാഗം ാഗാഹ്നികം മമ
12 േയാധാനാം ദശസാഹ ം കൃത്വാ ഭാഗം മഹാദ േത
സഹ ം രഥിനാം ഏകം ഏഷ ഭാേഗാ മേതാ മമ
13 അേനനാഹം വിധാേനന സംനദ്ധഃ സതേതാത്ഥിതഃ
ക്ഷപേയയം മഹത് ൈസന്യം കാേലനാേനന ഭാരത
14 യദി ത്വ് അ ാണി മുേഞ്ചയം മഹാന്തി സമേര സ്ഥിതഃ
ശതസാഹ ഘാതീനി ഹന്യാം മാേസന ഭാരത
15 സഞ്ജയ ഉവാച

ത്വാ ഭീഷ്മസ്യ തദ് വാക്യം രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
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പര്യപൃച്ഛത രാേജ േ ാണം അംഗിരസാം വരം
16 ആചാര്യ േകന കാേലന പാ പു സ്യ ൈസനികാൻ
നിഹന്യാ ഇതി തം േ ാണഃ ത വാച ഹസന്ന് ഇവ
17 സ്ഥവിേരാ ഽസ്മി കുരുേ ഷ്ഠ മന്ദ ാണവിേചഷ്ടിതഃ
അ ാഗ്നിനാ നിർദേഹയം പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
18 യഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ മാേസേനതി മതിർ മമ
ഏഷാ േമ പരമാ ശക്തിർ ഏതൻ േമ പരമം ബലം
19 ദ്വാഭ്യാം ഏവ തു മാസാഭ്യാം കൃപഃ ശാരദ്വേതാ ഽ വീത്

ൗണിസ് തു ദശരാേ ണ തിജേജ്ഞ ബലക്ഷയം
കർണസ് തു പഞ്ചരാേ ണ തിജേജ്ഞ മഹാ വിത്
20 തച് ത്വാ സൂതപു സ്യ വാക്യം സാഗരഗാസുതഃ
ജഹാസ സസ്വനം ഹാസം വാക്യം േചദം ഉവാച ഹ
21 ന ഹി താവദ് രേണ പാർഥം ബാണഖഡ്ഗധനുർധരം
വാസുേദവസമായുക്തം രേഥേനാദ്യന്തം അച തം
22 സമാഗച്ഛസി രാേധയ േതൈനവം അഭിമന്യേസ
ശക്യം ഏവം ച ഭൂയശ് ച ത്വയാ വ ം യേഥഷ്ടതഃ
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അധ്യായം 195

1 ൈവശമ്പായന ഉവാച
ഏതച് ത്വാ തു കൗേന്തയഃ സർവാൻ ാതൄൻ ഉപഹ്വേര
ആഹൂയ ഭരതേ ഷ്ഠ ഇദം വചനം അ വീത്
2 ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു േയ ചാരപുരുഷാ മമ
േത വൃത്തിം യച്ഛന്തി മേമമാം വ ഷിതാം നിശാം
3 ദുേര്യാധനഃ കിലാപൃച്ഛദ് ആപേഗയം മഹാ തം
േകന കാേലന പാ നാം ഹന്യാഃ ൈസന്യം ഇതി േഭാ
4 മാേസേനതി ച േതേനാേക്താ ധാർതരാ ഃ സുദുർമതിഃ
താവതാ ചാപി കാേലന േ ാേണാ ഽപി ത്യജാനത
5 ഗൗതേമാ ദ്വിഗുണം കാലം ഉക്തവാൻ ഇതി നഃ തം

ൗണിസ് തു ദശരാേ ണ തിജേജ്ഞ മഹാ വിത്
6 തഥാ ദിവ്യാ വിത് കർണഃ സ ഷ്ടഃ കുരുസംസദി
പഞ്ചഭിർ ദിവൈസർ ഹ ം സ ൈസന്യം തിജജ്ഞിവാൻ
7 തസ്മാദ് അഹം അപീച്ഛാമി േ ാതും അർജുന േത വചഃ
കാേലന കിയതാ ശ ൻ ക്ഷപേയർ ഇതി സംയുേഗ
8 ഏവം ഉേക്താ ഗുഡാേകശഃ പാർഥിേവന ധനഞ്ജയഃ
വാസുേദവം അേവേക്ഷ്യദം വചനം ഭ്യഭാഷത
9 സർവ ഏേത മഹാത്മാനഃ കൃതാ ാശ് ചി േയാധിനഃ
അസംശയം മഹാരാജ ഹന ർ ഏവ ബലം തവ
10 അൈപതു േത മനസ്താേപാ യഥാസത്യം വീമ്യ് അഹം
ഹന്യാം ഏകരേഥനാഹം വാസുേദവസഹായവാൻ
11 സാമരാൻ അപി േലാകാംസ് ീൻ സഹസ്ഥാവരജംഗമാൻ
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച നിേമഷാദ് ഇതി േമ മതിഃ
12 യത് തദ് േഘാരം പശുപതിഃ ാദാദ് അ ം മഹൻ മമ
ൈകരാേത ദ്വന്ദ്വയുേദ്ധ ൈവ തദ് ഇദം മയി വർതേത
13 യദ് യുഗാേന്ത പശുപതിഃ സർവഭൂതാനി സംഹരൻ

യുങ്ക്േത പുരുഷവ്യാ തദ് ഇദം മയി വർതേത
14 തൻ ന ജാനാതി ഗാംേഗേയാ ന േ ാേണാ ന ച ഗൗതമഃ
ന ച േ ാണസുേതാ രാജൻ കുത ഏവ തു സൂതജഃ
15 ന തു യുക്തം രേണ ഹ ം ദിൈവ്യർ അൈ ഃ പൃഥഗ്ജനം
ആർജേവൈനവ യുേദ്ധന വിേജഷ്യാേമാ വയം പരാൻ
16 തേഥേമ പുരുഷവ്യാ ാഃ സഹായാസ് തവ പാർഥിവ
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സർേവ ദിവ്യാ വിദുഷഃ സർേവ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
17 േവദാന്താവഭൃഥസ്നാതാഃ സർവ ഏേത ഽപരാജിതാഃ
നിഹന ഃ സമേര േസനാം േദവാനാം അപി പാണ്ഡവ
18 ശിഖണ്ഡീ യുയുധാനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
ഭീമേസേനാ യമൗ േചാഭൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
19 വിരാട പദൗ േചാഭൗ ഭീഷ്മേ ാണസമൗ യുധി
സ്വയം ചാപി സമർേഥാ ഽസി ൈ േലാേക്യാത്സാദേന അപി
20 േ ാധാദ് യം പുരുഷം പേശ്യസ് ത്വം വാസവസമദ േത
ക്ഷി ം ന സ ഭേവദ് വ്യക്തം ഇതി ത്വാം േവദ്മി കൗരവ
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അധ്യായം 196

1 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തതഃ ഭാേത വിമേല ധാർതരാേ ണ േചാദിതാഃ
ദുേര്യാധേനന രാജാനഃ യയുഃ പാണ്ഡവാൻ തി
2 ആ ാവ്യ ശുചയഃ സർേവ ഗ്വിണഃ ശു വാസസഃ
ഗൃഹീതശ ാ ധ്വജിനഃ സ്വസ്തി വാച്യ ഹുതാഗ്നയഃ
3 സർേവ േവദവിദഃ ശൂരാഃ സർേവ സുചരിത താഃ
സർേവ കർമകൃതശ് ൈചവ സർേവ ചാഹവലക്ഷണാഃ
4 ആഹേവഷു പരാംൽ േലാകാഞ് ജിഗീഷേന്താ മഹാബലാഃ
ഏകാ മനസഃ സർേവ ദ്ദധാനാഃ പരസ്യ ച
5 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ േകകയാ ബാ ിൈകഃ സഹ

യയുഃ സർവ ഏൈവേത ഭാരദ്വാജപുേരാഗമാഃ
6 അശ്വത്ഥാമാ ശാന്തനവഃ ൈസന്ധേവാ ഽഥ ജയ ഥഃ
ദാക്ഷിണാത്യാഃ തീച്യാശ് ച പാർവതീയാശ് ച േയ രഥാഃ
7 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിഃ ാേച്യാദീച്യാശ് ച സർവശഃ
ശകാഃ കിരാതാ യവനാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
8 ൈസ്വഃ ൈസ്വർ അനീൈകഃ സഹിതാഃ പരിവാര്യ മഹാരഥം
ഏേത മഹാരഥാഃ സർേവ ദ്വിതീേയ നിര്യയുർ ബേല
9 കൃതവർമാ സഹാനീകസ് ിഗർതാശ് ച മഹാബലാഃ
ദുേര്യാധനശ് ച നൃപതിർ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
10 ശേലാ ഭൂരി വാഃ ശല്യഃ കൗസേല്യാ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
ഏേത പശ്ചാദ് അവർതന്ത ധാർതരാ പുേരാഗമാഃ
11 േത സേമന പഥാ യാത്വാ േയാത്സ്യമാനാ മഹാരഥാഃ
കുരുേക്ഷ സ്യ പശ്ചാർേധ വ്യവതിഷ്ഠന്ത ദംശിതാഃ
12 ദുേര്യാധനസ് തു ശിബിരം കാരയാം ആസ ഭാരത
യൈഥവ ഹാസ്തിനപുരം ദ്വിതീയം സമല തം
13 ന വിേശഷം വിജാനന്തി പുരസ്യ ശിബിരസ്യ വാ
കുശലാ അപി രാേജ നരാ നഗരവാസിനഃ
14 താദൃശന്യ് ഏവ ദുർഗാണി രാജ്ഞാം അപി മഹീപതിഃ
കാരയാം ആസ കൗരവ്യഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
15 പഞ്ചേയാജനം ഉ ജ്യ മണ്ഡലം തദ് രണാജിരം
േസനാനിേവശാസ് േത രാജന്ന് ആവിശഞ് ശതസംഘശഃ
16 ത േത പൃഥിവീപാലാ യേഥാത്സാഹം യഥാബലം
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വിവിശുഃ ശിബിരാണ്യ് ആശു വ്യവന്തി സഹ ശഃ
17 േതഷാം ദുേര്യാധേനാ രാജാ സൈസന്യാനാം മഹാത്മനാം
വ്യാദിേദശ സബാഹ്യാനാം ഭക്ഷ്യേഭാജ്യം അനുത്തമം
18 സഗജാശ്വമനുഷ്യാണാം േയ ച ശിൽേപാപജീവിനഃ
േയ ചാേന്യ ഽനുഗതാസ് ത സൂതമാഗധബന്ദിനഃ
19 വണിേജാ ഗണികാ വാരാ േയ ൈചവ േ ക്ഷകാ ജനാഃ
സർവാംസ് താൻ കൗരേവാ രാജാ വിധിവത് ത്യൈവക്ഷത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 35 56

അധ്യായം 197

1 ൈവശമ്പായന ഉവാച
തൈഥവ രാജാ കൗേന്തേയാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാൻ വീരാംശ് േചാദയാം ആസ ഭാരത
2 േചദികാശികരൂഷാണാം േനതാരം ദൃഢവി മം
േസനാപതിം അമി ഘ്നം ധൃഷ്ടേകതും അഥാദിശത്
3 വിരാടം പദം ൈചവ യുയുധാനം ശിഖണ്ഡിനം
പാഞ്ചാല്യൗ ച മേഹഷ്വാസൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
4 േത ശൂരാശ് ചി വർമാണസ് തപ്തകുണ്ഡലധാരിണഃ
ആജ്യാവസിക്താ ജ്വലിതാ ധിേഷ്ണ്യഷ്വ് ഇവ ഹുതാശനാഃ
അേശാഭന്ത മേഹഷ്വാസാ ഹാഃ ജ്വലിതാ ഇവ
5 േസാ ഽഥ ൈസന്യം യഥാേയാഗം പൂജയിത്വാ നരർഷഭഃ
ദിേദശ താന്യ് അനീകാനി യാണായ മഹീപതിഃ
6 അഭിമന ം ബൃഹന്തം ച ൗപേദയാംശ് ച സർവശഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാൻ ഏതാൻ ാഹിേണാത് പാ നന്ദനഃ
7 ഭീമം ച യുയുധാനം ച പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം
ദ്വിതീയം േ ഷയാം ആസ ബല ന്ധം യുധിഷ്ഠിരഃ
8 ഭാണ്ഡം സമാേരാപയതാം ചരതാം സ ധാവതാം
ഹൃഷ്ടാനാം ത േയാധാനാം ശേബ്ദാ ദിവം ഇവാ ശത്
9 സ്വയം ഏവ തതഃ പശ്ചാദ് വിരാട പദാന്വിതഃ
തഥാൈന്യഃ പൃഥിവീപാൈലഃ സഹ ായാൻ മഹീപതിഃ
10 ഭീമധന്വായനീ േസനാ ധൃഷ്ടദ മ്നപുര താ
ഗംേഗവ പൂർണാ സ്തിമിതാ സ്യന്ദമാനാ വ്യദൃശ്യത
11 തതഃ പുനർ അനീകാനി വ്യേയാജയത ബുദ്ധിമാൻ
േമാഹയൻ ധൃതരാ സ്യ പു ാണാം ബുദ്ധിനി വം
12 ൗപേദയാൻ മേഹഷ്വാസാൻ അഭിമന ം ച പാണ്ഡവഃ
നകുലം സഹേദവം ച സർവാംശ് ൈചവ ഭ കാൻ
13 ദശ ചാശ്വസഹ ാണി ദ്വിസാഹ ം ച ദന്തിനഃ
അയുതം ച പദാതീനാം രഥാഃ പഞ്ചശതാസ് തഥാ
14 ഭീമേസനം ച ദുർധർഷം ഥമം ാദിശദ് ബലം
മധ്യേമ തു വിരാടം ച ജയേത്സനം ച മാഗധം
15 മഹാരഥൗ ച പാഞ്ചാല്യൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
വീര്യവന്തൗ മഹാത്മാനൗ ഗദാകാർമുകധാരിണൗ
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അന്വയാതാം തേതാ മേധ്യ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
16 ബഭൂവുർ അതിസംരബ്ധാഃ കൃത ഹരണാ നരാഃ
േതഷാം വിംശതിസാഹ ാ ധ്വജാഃ ശൂൈരർ അധിഷ്ഠിതാഃ
17 പഞ്ച നാഗസഹ ാണി രഥവംശാശ് ച സർവശഃ
പദാതയശ് ച േയ ശൂരാഃ കാർമുകാസിഗദാധരാഃ
സഹ േശാ ഽന്യ്വയുഃ പശ്ചാദ് അ തശ് ച സഹ ശഃ
18 യുധിഷ്ഠിേരാ യ ൈസേന്യ സ്വയം ഏവ ബലാർണേവ
ത േത പൃഥിവീപാലാ ഭൂയിഷ്ഠം പര്യവസ്ഥിതാഃ
19 ത നാഗസഹ ാണി ഹയാനാം അയുതാനി ച
തഥാ രഥസഹ ാണി പദാതീനാം ച ഭാരത
യദ് ആ ിത്യാഭിയുയുേധ ധാർതരാ ം സുേയാധനം
20 തേതാ ഽേന്യ ശതശഃ പശ്ചാത് സഹ ായുതേശാ നരാഃ
നദന്തഃ യയുസ് േതഷാം അനീകാനി സഹ ശഃ
21 ത േഭരീസഹ ാണി ശംഖാനാം അയുതാനി ച
വാദയന്തി സ്മ സംഹൃഷ്ടാഃ സഹ ായുതേശാ നരാഃ
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