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ഭീഷ്മപർവം അധ്യായം 1

1 [ജ്]
കഥം യുയുധിേര വീരാഃ കുരുപാണ്ഡവേസാമകാഃ
പാർഥിവാശ് ച മഹാഭാഗാ നാനാേദശസമാഗതാഃ
2 [വ്]
യഥാ യുയുധിേര വീരാഃ കുരുപാണ്ഡവേസാമകാഃ
കുരുേക്ഷേ തപഃേക്ഷേ ശൃണു തത് പൃഥിവീപേത
3 അവതീര്യ കുരുേക്ഷ ം പാണ്ഡവാഃ സഹ േസാമകാഃ
കൗരവാൻ അഭ്യവർതന്ത ജിഗീഷേന്താ മഹാബലാഃ
4 േവദാധ്യയനസമ്പന്നാഃ സർേവ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
ആശംസേന്താ ജയം യുേദ്ധ വധം വാഭിമുഖാ രേണ
5 അഭിയായ ച ദുർധർഷാം ധാർതരാ സ്യ വാഹിനീം

ാങ്മുഖാഃ പശ്ചിേമ ഭാേഗ ന്യവിശന്ത സ ൈസനികാഃ
6 സമന്തപഞ്ചകാദ് ബാഹ്യം ശിബിരാണി സഹ ശഃ
കാരയാം ആസ വിധിവത് കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
7 ശൂേന്യവ പൃഥിവീ സർവാ ബാലവൃദ്ധാവേശഷിതാ
നിരശ്വ പുരുഷാ ചാസീദ് രഥകുഞ്ജരവർജിതാ
8 യാവത് തപതി സൂേര്യാ ഹി ജംബൂദ്വീപസ്യ മണ്ഡലം
താവദ് ഏവ സമാവൃത്തം ബലം പാർഥിവ സത്തമ
9 ഏകസ്ഥാഃ സർവവർണാസ് േത മണ്ഡലം ബഹുേയാജനം
പര്യാ ാമന്ത േദശാംശ് ച നദീഃ ൈശലാൻ വനാനി ച
10 േതഷാം യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ സർേവഷാം പുരുഷർഷഭ
ആദിേദശ സ വാഹാനാം ഭക്ഷ്യേഭാജ്യം അനുത്തമം
11 സഞ്ജ്ഞാശ് ച വിവിധാസ് താസ് താസ് േതഷാം ചേ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഏവം വാദീ േവദിതവ്യഃ പാണ്ഡേവേയാ ഽയം ഇത്യ് ഉത
12 അഭിജ്ഞാനാനി സർേവഷാം സഞ്ജ്ഞാശ് ചാഭരണാനി ച
േയാജയാം ആസ കൗരേവ്യാ യുദ്ധകാല ഉപസ്ഥിേത
13 ദൃഷ്ട്വാ ധ്വജാ ം പാർഥാനാം ധാർതരാേ ാ മഹാമനാഃ
സഹ സർൈവർ മഹീപാൈലഃ ത്യവ ഹത പാണ്ഡവാൻ
14 പാ േരണാതപേ ണ ിയമാേണന മൂർധനി
മേധ്യ നാഗസഹ സ്യ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതം
15 ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധനം ഹൃഷ്ടാഃ സർേവ പാണ്ഡവൈസനികാഃ
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ദ ഃ സർേവ മഹാശംഖാൻ േഭരീർ ജ ഃ സഹ ശഃ
16 തതഃ ഹൃഷ്ടാം സ്വാം േസനാം അഭിവീക്ഷ്യാഥ പാണ്ഡവാഃ
ബഭൂവുർ ഹൃഷ്ടമനേസാ വാസുേദവശ് ച വീര്യവാൻ
17 തേതാ േയാധാൻ ഹർഷയന്തൗ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
ദധ്മതുഃ പുരുഷവ്യാ ൗ ദിവ്യൗ ശംഖൗ രേഥ സ്ഥിതൗ
18 പാഞ്ചജന്യസ്യ നിർേഘാഷം േദവദത്തസ്യ േചാഭേയാഃ

ത്വാ സ വാഹനാ േയാധാഃ ശകൃൻ മൂ ം സു വുഃ
19 യഥാ സിംഹസ്യ നദതഃ സ്വനം േത്വതേര മൃഗാഃ

േസയുസ് തദ്വദ് ഏവാസീദ് ധാർതരാ ബലം തദാ
20 ഉദതിഷ്ഠദ് രേജാ ഭൗമം ന ാജ്ഞായത കിം ചന
അന്തർ ധീയത ചാദിത്യഃ ൈസേന്യന രജസാവൃതഃ
21 വവർഷ ചാ പർജേന്യാ മാംസേശാണിതവൃഷ്ടിമാൻ
വ ക്ഷൻ സർവാണ്യ് അനീകാനി തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
22 വായുസ് തതഃ ാദുരഭൂൻ നീൈചഃ ശർകര കർഷണഃ
വിനിഘ്നംസ് താന്യ് അനീകാനി വിധമംശ് ൈചവ തദ് രജഃ
23 ഉേഭ േസേന തദാ രാജൻ യുദ്ധായ മുദിേത ഭൃശം
കുരുേക്ഷേ സ്ഥിേത യേത്ത സാഗര ഭിേതാപേമ
24 തേയാസ് തു േസനേയാർ ആസീദ് അദ്ഭുതഃ സ സമാഗമഃ
യുഗാേന്ത സമനു ാേപ്ത ദ്വേയാഃ സാഗരേയാർ ഇവ
25 ശൂന്യാസീത് പൃഥിവീ സർവാ ബാലവൃദ്ധാവേശഷിതാ
േതന േസനാ സമൂേഹന സമാനീേതന കൗരൈവഃ
26 തതസ് േത സമയം ച ഃ കുരുപാണ്ഡവേസാമകാഃ
ധർമാംശ് ച സ്ഥാപയാം ആസുർ യുദ്ധാനാം ഭരതർഷഭ
27 നിവൃേത്ത ൈചവ േനാ യുേദ്ധ ീതിശ് ച സ്യാത് പര രം
യഥാ പുരം യഥാേയാഗം ന ച സ്യാച് ഛലനം പുനഃ
28 വാചാ യുേദ്ധ വൃേത്ത േനാ വാൈചവ തിേയാധനം
നി ാന്തഃ പൃതനാ മധ്യാൻ ന ഹന്തവ്യഃ കഥം ചന
29 രഥീ ച രഥിനാ േയാേധ്യാ ഗേജന ഗജധൂർ ഗതഃ
അേശ്വനാശ്വീ പദാതിശ് ച പദാേതൈനവ ഭാരത
30 യഥാേയാഗം യഥാ വീര്യം യേഥാത്സാഹം യഥാ വയഃ
സമാഭാഷ്യ ഹർതവ്യം ന വിശ്വേസ്ത ന വിഹ്വേല
31 പേരണ സഹ സംയുക്തഃ മേത്താ വിമുഖസ് തഥാ
ക്ഷീണശേ ാ വിവർമാ ച ന ഹന്തവ്യഃ കഥം ചന

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 6

32 ന സൂേതഷു ന ധുേര്യഷു ന ച ശേ ാപനായിഷു
ന േഭരീശംഖവാേദഷു ഹർതവ്യം കഥം ചന
33 ഏവം േത സമയം കൃത്വാ കുരുപാണ്ഡവേസാമകാഃ
വിസ്മയം പരമം ജ ഃ േ ക്ഷമാണാഃ പര രം
34 നിവിശ്യ ച മഹാത്മാനസ് തതസ് േത പുരുഷർഷഭാഃ
ഹൃഷ്ടരൂപാഃ സുമനേസാ ബഭൂവുഃ സഹ ൈസനികാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 7

അധ്യായം 2

1 [വ്]
തതഃ പൂർവാപേര സേന്ധ്യ സമീക്ഷ്യ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
സർവേവദ വിദാം േ േഷ്ഠാ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ
2 ഭവിഷ്യതി രേണ േഘാേര ഭരതാനാം പിതാമഹ

ത്യക്ഷദർശീ ഭഗവാൻ ഭൂതഭവ്യ ഭവിഷ്യവിത്
3 ൈവചി വീര്യം രാജാനം സ രഹസ്യം വീദ് ഇദം
േശാചന്തം ആർതം ധ്യായന്തം പു ാണാം അനയം തദാ
4 [വ്യ്]
രാജൻ പരീതകാലാസ് േത പു ാശ് ചാേന്യ ച ഭൂമിപാഃ
േത ഹനിഷ്യന്തി സം ാേമ സമാസാേദ്യതേരതരം
5 േതഷു കാലപരീേതഷു വിനശ്യ ച ഭാരത
കാലപര്യായം ആജ്ഞായ മാ സ്മ േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
6 യദി ത്വ് ഇച്ഛസി സം ാേമ ം ഏനം വിശാം പേത
ച ർ ദദാനി േത ഹന്ത യുദ്ധം ഏതൻ നിശാമയ
7 [ധൃ]
ന േരാചേയ ജ്ഞാതിവധം ം ഹ്മർഷിസത്തമ
യുദ്ധം ഏതത് ത്വ് അേശേഷണ ശൃണുയാം തവ േതജസാ
8 [വ്]
തസ്മിന്ന് അനിച്ഛതി ം സം ാമം േ ാതും ഇച്ഛതി
വരാണാം ഈശ്വേരാ ദാതാ സഞ്ജയായ വരം ദദൗ
9 ഏഷ േത സഞ്ജേയാ രാജൻ യുദ്ധം ഏതദ് വദിഷ്യതി
ഏതസ്യ സർവം സം ാേമ ന പേരാക്ഷം ഭവിഷ്യതി
10 ച ഷാ സഞ്ജേയാ രാജൻ ദിേവ്യൈനഷ സമന്വിതഃ
കഥയിഷ്യതി േത യുദ്ധം സർവജ്ഞശ് ച ഭവിഷ്യതി
11 കാശം വാ രഹസ്യം വാ രാ ൗ വാ യദി വാ ദിവാ
മനസാ ചിന്തിതം അപി സർവം േവത്സ്യതി സഞ്ജയഃ
12 ൈനനം ശ ാണി േഭത്സ്യന്തി ൈനനം ബാധിഷ്യേത മഃ
ഗാവൽഗണിർ അയം ജീവൻ യുദ്ധാദ് അസ്മാദ് വിേമാക്ഷ്യേത
13 അഹം ച കീർതിം ഏേതഷാം കുരൂണാം ഭരതർഷഭ
പാണ്ഡവാനാം ച സർേവഷാം ഥയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ
14 ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ ൈചവ നാ േശാചിതും അർഹസി
ന ൈചവ ശക്യം സംയ ം യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
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15 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ കുരൂണാം പിതാമഹഃ
പുനർ ഏവ മഹാബാഹും ധൃതരാ ം ഉവാച ഹ
16 ഇഹ യുേദ്ധ മഹാരാജ ഭവിഷ്യതി മഹാൻ ക്ഷയഃ
യേഥമാനി നിമിത്താനി ഭയായാേദ്യാപലക്ഷേയ
17 േശ്യനാ ഗൃ ാശ് ച കാകാശ് ച കങ്കാശ് ച സഹിതാ ബൈലഃ
സമ്പതന്തി വനാേന്തഷു സമവായാംശ് ച കുർവേത
18 അത ം ച പശ്യന്തി യുദ്ധം ആനന്ദിേനാ ദ്വിജാഃ

വ്യാദാ ഭക്ഷയിഷ്യന്തി മാംസാനി ഗജവാജിനാം
19 ഖടാ ഖേടതി വാശേന്താ ൈഭരവം ഭയേവദിനഃ
കഹ്വാഃ യാന്തി മേധ്യന ദക്ഷിണാം അഭിേതാ ദിശം
20 ഉേഭ പൂർവാപേര സേന്ധ്യ നിത്യം പശ്യാമി ഭാരത
ഉദയാസ്തമേന സൂര്യം കബൈന്ധഃ പരിവാരിതം
21 േശ്വതേലാഹിത പര്യന്താഃ കൃഷ്ണ ീവാഃ സ വിദ തഃ

ിവർണാഃ പരിഘാഃ സന്ധൗ ഭാനും ആവാരയന്ത്യ് ഉത
22 ജ്വലിതാർേക നക്ഷ ം നിർവിേശഷ ദിനക്ഷപം
അേഹാരാ ം മയാ ദൃഷ്ടം തത് ക്ഷയായ ഭവിഷ്യതി
23 അലക്ഷ്യഃ ഭയാ ഹീനഃ പൗർണമാസീം ച കാർത്തികീം
ചേ ാ ഽഭൂദ് അഗ്നിവർണശ് ച സമവർേണ നഭസ്തേല
24 സ്വപ്സ്യന്തി നിഹതാ വീരാ ഭൂമിം ആവൃത്യ പാർഥിവാഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
25 അന്തരിേക്ഷ വരാഹസ്യ വൃഷദംശസ്യ േചാഭേയാഃ

ണാദം യുധ്യേതാ രാ ൗ രൗ ം നിത്യം ലക്ഷേയ
26 േദവതാ തിമാശ് ചാപി കമ്പന്തി ച ഹസന്തി ച
വമന്തി രുധിരം ചാൈസ്യഃ സ്വിദ്യന്തി പതന്തി ച
27 അനാഹതാ ദു ഭയഃ ണദന്തി വിശാം പേത
അയുക്താശ് ച വർതേന്ത ക്ഷ ിയാണാം മഹാരഥാഃ
28 േകാകിലാഃ ശതപ ാശ് ച ചാഷാ ഭാസാഃ ശുകാസ് തഥാ
സാരസാശ് ച മയൂരാശ് ച വാേചാ മുഞ്ചന്തി ദാരുണാഃ
29 ഗൃഹീതശ ാഭരണാ വർമിേണാ വാജിപൃഷ്ഠഗാഃ
അരുേണാദേയഷു ദൃശ്യേന്ത ശതശഃ ശലഭ ജാഃ
30 ഉേഭ സേന്ധ്യ കാേശേത ദിശാം ദാഹസമന്വിേത
ആസീദ് രുധിരവർഷം ച അസ്ഥി വർഷം ച ഭാരത
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31 യാ ൈചഷാ വി താ രാജംസ് ൈ േലാേക്യ സാധു സംമതാ
അരുന്ധതീ തയാപ്യ് ഏഷ വസിഷ്ഠഃ പൃഷ്ഠതഃ കൃതഃ
32 േരാഹിണീം പീഡയന്ന് ഏഷ സ്ഥിേതാ രാജഞ് ശൈനശ്ചരഃ
വ്യാവൃത്തം ലക്ഷ്മ േസാമസ്യ ഭവിഷ്യതി മഹദ് ഭയം
33 അനേ ച മഹാേഘാരം സ്തനിതം യേത ഽനിശം
വാഹനാനാം ച രുദതാം പതന്ത്യ് അ ബിന്ദവഃ
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അധ്യായം 3

1 [വ്യ്]
ഖരാ േഗാഷു ജായേന്ത രമേന്ത മാതൃഭിഃ സുതാഃ
അനാർതവം പുഷ്പഫലം ദർശയന്തി വേന മാഃ
2 ഗർഭിേണ്യാ രാജപു ്യശ് ച ജനയന്തി വിഭീഷണാൻ

വ്യാദാൻ പക്ഷിണശ് ൈചവ േഗാമായൂൻ അപരാൻ മൃഗാൻ
3 ിവിഷാണാശ് ചതുർേന ാഃ പഞ്ച പാദാ ദ്വിേമഹനാഃ
ദ്വിശീർഷാശ് ച ദ്വിപുച്ഛാശ് ച ദം ിണഃ പശേവാ ഽശിവാഃ
4 ജായേന്ത വിവൃതാസ്യാശ് ച വ്യാഹരേന്താ ഽശിവാ ഗിരഃ

ിപദാഃ ശിഖിനസ് താർക്ഷ്യാശ് ചതുർദം ാ വിഷാണിനഃ
5 തൈഥവാന്യാശ് ച ദൃശ്യേന്ത ിയശ് ച ഹ്മവാദിനാം
ൈവനേതയാൻ മയൂരാംശ് ച ജനയന്ത്യഃ പുേര തവ
6 േഗാവത്സം വഡവാ സൂേത ശ്വാ സൃഗാലം മഹീപേത

കരാഞ് ശാരികാശ് ൈചവ ശുകാംശ് ചാശുഭ വാദിനഃ
7 ിയഃ കാശ് ചിത് ജായേന്ത ചത ഃ പഞ്ച കന്യകാഃ
താ ജാതമാ ാ നൃത്യന്തി ഗായന്തി ച ഹസന്തി ച
8 പൃഥഗ്ജനസ്യ കുഡകാഃ സ്തനപാഃ േസ്തന േവശ്മനി
നൃത്യന്തി പരിഗായന്തി േവദയേന്താ മഹദ് ഭയം
9 തിമാശ് ചാലിഖന്ത്യ് അേന്യ സ ശ ാഃ കാലേചാദിതാഃ
അേന്യാന്യം അഭിധാവന്തി ശിശേവാ ദണ്ഡപാണയഃ
ഉപരുന്ധന്തി കൃത്വാ ച നഗരാണി യുയുത്സവഃ
10 പദ്േമാത്പലാനി വൃേക്ഷഷു ജായേന്ത കുമുദാനി ച
വിഷ്വഗ് വാതാശ് ച വാന്ത്യ് ഉ ാ രേജാ ന വ പശാമ്യതി
11 അഭീക്ഷ്ണം കമ്പേത ഭൂമിർ അർകം രാഹുസ് തഥാ സത്
േശ്വേതാ ഹസ് തഥാ ചി ാം സമതി മ്യ തിഷ്ഠതി
12 അഭാവം ഹി വിേശേഷണ കുരൂണാം തിപശ്യതി
ധൂമേകതുർ മഹാേഘാരഃ പുഷ്യം ആ മ്യ തിഷ്ഠതി
13 േസനേയാർ അശിവം േഘാരം കരിഷ്യതി മഹാ ഹഃ
മഘാസ്വ് അംഗാരേകാ വ ഃ വേണ ച ബൃഹ തിഃ
14 ഭാഗ്യം നക്ഷ ം ആ മ്യ സൂര്യപുേ ണ പീഡ്യേത
ശു ഃ േ ാഷ്ഠപേദ പൂർേവ സമാരുഹ്യ വിശാം പേത
ഉത്തേര തു പരി മ്യ സഹിതഃ ത ദീക്ഷേത
15 ശ്യാേമാ ഹഃ ജ്വലിതഃ സ ധൂമഃ സഹ പാവകഃ
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ഐ ം േതജസ്വി നക്ഷ ം േജ്യഷ്ഠാം ആ മ്യ തിഷ്ഠതി
16 വഃ ജ്വലിേതാ േഘാരം അപസവ്യം വർതേത
ചി ാ സ്വാത്യ് അന്തേര ൈചവ ധിഷ്ഠിതഃ പരുേഷാ ഹഃ
17 വ ാനുവ ം കൃത്വാ ച വേണ പാവക ഭഃ

ഹ്മരാശിം സമാവൃത്യ േലാഹിതാംേഗാ വ്യവസ്ഥിതഃ
18 സർവസസ്യ തിച്ഛന്നാ പൃഥിവീ ഫലമാലിനീ
പഞ്ചശീർഷാ യവാശ് ൈചവ ശതശീർഷാശ് ച ശാലയഃ
19 ധാനാഃ സർവേലാകസ്യ യാസ്വ് ആയത്തം ഇദം ജഗത്
താ ഗാവഃ താ വൈത്സഃ േശാണിതം ക്ഷരന്ത്യ് ഉത
20 നിേശ്ചരുർ അപിധാേനഭ്യഃ ഖഡ്ഗാഃ ജ്വലിതാ ഭൃശം
വ്യക്തം പശ്യന്തി ശ ാണി സം ാമം സമുപസ്ഥിതം
21 അഗ്നിവർണാ യഥാ ഭാസഃ ശ ാണാം ഉദകസ്യ ച
കവചാനാം ധ്വജാനാം ച ഭവിഷ്യതി മഹാൻ ക്ഷയഃ
22 ദി ജ്വലിതാസ്യാശ് ച വ്യാഹരന്തി മൃഗദ്വിജാഃ
അത്യാഹിതം ദർശയേന്താ േവദയന്തി മഹദ് ഭയം
23 ഏകപക്ഷാക്ഷി ചരണഃ ശകുനിഃ ഖചേരാ നിശി
രൗ ം വദതി സംരബ്ധഃ േശാണിതം ഛർദയൻ മുഹുഃ
24 ഹൗ താ ാരുണ ശിഖൗ ജ്വലന്താവ് ഇവ സ്ഥിതൗ
സപ്തർഷീണാം ഉദാരാണാം സമവച്ഛാദ്യ ൈവ ഭാം
25 സംവത്സരസ്ഥായിനൗ ച ഹൗ ജ്വലിതാവ് ഉഭൗ
വിശാഖേയാഃ സമീപസ്ഥൗ ബൃഹ തിശൈനശ്ചരൗ
26 കൃത്തികാസു ഹസ് തീേ ാ നക്ഷേ ഥേമ ജ്വലൻ
വപൂംഷ്യ് അപഹരൻ ഭാസാ ധൂമേകതുർ ഇവ സ്ഥിതഃ
27 ിഷു പൂർേവഷു സർേവഷു നക്ഷേ ഷു വിശാം പേത
ബുധഃ സമ്പതേത ഽഭീക്ഷ്ണം ജനയൻ സുമഹദ് ഭയം
28 ചതുർദശീം പഞ്ചദശീം ഭൂതപൂർവാം ച േഷാഡശീം
ഇമാം തു നാഭിജാനാമി അമാവാസ്യാം േയാദശീം
29 ച സൂര്യാവ് ഉഭൗ സ്താവ് ഏകമാേസ േയാദശീം
അപർവണി ഹാവ് ഏതൗ ജാഃ സങ്ക്ഷപയിഷ്യതഃ
30 രേജാ വൃതാ ദിശഃ സർവാഃ പാംസുവർൈഷഃ സമന്തതഃ
ഉത്പാതേമഘാ രൗ ാശ് ച രാ ൗ വർഷന്തി േശാണിതം
31 മാംസവർഷം പുനസ് തീ ം ആസീത് കൃഷ്ണ ചതുർദശീം
അർധരാേ മഹാേഘാരം അതൃപ്യംസ് ത രാക്ഷസാഃ
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32 തിേ ാേതാ ഽവഹൻ നദ്യഃ സരിതഃ േശാണിേതാദകാഃ
േഫനായമാനാഃ കൂപാശ് ച നർദന്തി വൃഷഭാ ഇവ
പതന്ത്യ് ഉൽകാഃ സ നിർഘാതാഃ ശുഷ്കാശനി വിമി ിതാഃ
33 അദ്യ ൈചവ നിശാം വ ഷ്ടാം ഉദേയ ഭാനുർ ആഹതഃ
ജ്വലന്തീഭിർ മേഹാൽകാഭിശ് ചതുർഭിഃ സർവേതാദിശം
34 ആദിത്യം ഉപതിഷ്ഠദ്ഭിസ് ത േചാക്തം മഹർഷിഭിഃ
ഭൂമിപാല സഹ ാണാം ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
35 ൈകലാസമന്ദരാഭ്യാം തു തഥാ ഹിമവേതാ ഗിേരഃ
സഹ േശാ മഹാശബ്ദം ശിഖരാണി പതന്തി ച
36 മഹാഭൂതാ ഭൂമികേമ്പ ചതുരഃ സാഗരാൻ പൃഥക്
േവലാം ഉദ്വർതയന്തി സ്മ േക്ഷാഭയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
37 വൃക്ഷാൻ ഉന്മഥ്യ വാന്ത്യ് ഉ ാ വാതാഃ ശർകര കർണിണഃ
പതന്തി ൈചത്യവൃക്ഷാശ് ച ാേമഷു നഗേരഷു ച
38 പീതേലാഹിത നീലശ് ച ജ്വലത്യ് അഗ്നിർ ഹുേതാ ദ്വിൈജഃ
വാമാർചിഃ ശാവഗന്ധീ ച ധൂമ ായഃ ഖരസ്വനഃ

ർശാ ഗന്ധാ രസാശ് ൈചവ വിപരീതാ മഹീപേത
39 ധൂമായേന്ത ധ്വജാ രാജ്ഞാം കമ്പമാനാ മുഹുർ മുഹുഃ
മുഞ്ചന്ത്യ് അംഗാരവർഷാണി േഭേര്യാ ഽഥ പടഹാസ് തഥാ
40 ാസാദശിഖരാേ ഷു പുരദ്വാേരഷു ൈചവ ഹി
ഗൃ ാഃ പരിപതന്ത്യ് ഉ ാ വാമം മണ്ഡലം ആ ിതാഃ
41 പക്വാപേക്വതി സുഭൃശം വാവാശ്യേന്ത വയാംസി ച
നിലീയേന്ത ധ്വജാേ ഷു ക്ഷയായ പൃഥിവീക്ഷിതാം
42 ധ്യായന്തഃ കിരന്തശ് ച വാലാൻ േവപഥുസംയുതാഃ
രുദന്തി ദീനാസ് തുരഗാ മാതംഗാശ് ച സഹ ശഃ
43 ഏതച് ത്വാ ഭവാൻ അ ാപ്തകാലം വ്യവസ്യതാം
യഥാ േലാകഃ സമുേച്ഛദം നായം ഗേച്ഛത ഭാരത
44 [വ്]
പിതുർ വേചാ നിശൈമ്യതദ് ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ മേന്യ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
45 ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ധർേമണ വധ്യേന്ത യദി സംയുേഗ
വീരേലാകം സമാസാദ്യ സുഖം ാപ്സ്യന്തി േകവലം
46 ഇഹ കീർതിം പേര േലാേക ദീർഘകാലം മഹത് സുഖം
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ാപ്സ്യന്തി പുരുഷവ്യാ ാഃ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ മഹാഹേവ
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അധ്യായം 4

1 [വ്]
ഏവം ഉേക്താ മുനിസ് തത്ത്വം കവീേ ാ രാജസത്തമ
പുേ ണ ധൃതരാേ ണ ധ്യാനം അന്വഗമത് പരം
2 പുനർ ഏവാ വീദ് വാക്യം കാലവാദീ മഹാതപാഃ
അസംശയം പാർഥിേവ കാലഃ സങ്ക്ഷിപേത ജഗത്
3 സൃജേത ച പുനർ േലാകാൻ േനഹ വിദ്യതി ശാശ്വതം
ജ്ഞാതീനാം ച കുരൂണാം ച സംബന്ധിസുഹൃദാം തഥാ
4 ധർമ്യം േദശയ പന്ഥാനം സമർേഥാ ഹ്യ് അസി വാരേണ

ം ജ്ഞാതിവധം ാഹുർ മാ കുരുഷ്വ മമാ ിയം
5 കാേലാ ഽയം പു രൂേപണ തവ ജാേതാ വിശാം പേത
ന വധഃ പൂജ്യേത േവേദ ഹിതം ൈനതത് കഥം ചന
6 ഹന്യാത് സ ഏവ േയാ ഹന്യാത് കുലധർമം സ്വകാം തനും
കാേലേനാത്പഥ ഗന്താസി ശേക്യ സതി യഥാ പഥി
7 കുലസ്യാസ്യ വിനാശായ തൈഥവ ച മഹീക്ഷിതാം
അനർേഥാ രാജ്യരൂേപണ ത്യജ്യതാം അസുഖാവഹഃ
8 ലുപ്ത ജ്ഞഃ പേരണാസി ധർമം ദർശയ ൈവ സുതാൻ
കിം േത രാേജ്യന ദുർധർഷ േയന ാേപ്താ ഽസി കിൽബിഷം
9 യേശാധർമം ച കീർതിം ച പാലയൻ സ്വർഗം ആപ്സ്യസി
ലഭന്താം പാണ്ഡവാ രാജ്യം ശമം ഗച്ഛ കൗരവാഃ
10 ഏവം വതി വിേ േ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
ആക്ഷിപ്യ വാക്യം വാക്യേജ്ഞാ വാക്പേഥനാപ്യ് അയാത് പുനഃ
11 [ധൃ]
യഥാ ഭവാൻ േവദ തഥാസ്മി േവത്താ; ഭാവാഭാവൗ വിദിതൗ േമ യഥാവത്
സ്വാർേഥ ഹി സംമുഹ്യതി താത േലാേകാ; മാം ചാപി േലാകാത്മകം ഏവ
വിദ്ധി
12 സാദേയ ത്വാം അതുല ഭാവം; ത്വം േനാ ഗതിർ ദർശയിതാ ച ധീരഃ
ന ചാപി േത വശഗാ േമ മഹർേഷ; ന കൽമഷം കർതും ഇഹാർഹേസ മാം
13 ത്വം ഹി ധർമഃ പവി ം ച യശഃ കീർതിർ ധൃതിഃ തിഃ
കരുണാം പാണ്ഡവാനാം ച മാന്യശ് ചാസി പിതാമഹഃ
14 [വ്യ്]
ൈവചി വീര്യ നൃപേത യത് േത മനസി വർതേത
അഭിധത്സ്വ യഥാകാമം േഛത്താസ്മി തവ സംശയം
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15 [ധൃ]
യാനി ലിംഗാനി സം ാേമ ഭവന്തി വിജയിഷ്യതാം
താനി സർവാണി ഭഗവഞ് േ ാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
16 [വ്യ്]

സന്നഭാഃ പാവക ഊർധ്വരശ്മിഃ; ദക്ഷിണാവർതശിേഖാ വിധൂമഃ
പുണ്യാ ഗന്ധാശ് ചാഹുതീനാം വാന്തി; ജയൈസ്യതദ് ഭാവിേനാ രൂപം
ആഹുഃ
17 ഗംഭീരേഘാഷാശ് ച മഹാസ്വനാശ് ച; ശംഖാ മൃദംഗാശ് ച നദന്തി യ
വിശുദ്ധരശ്മിസ് തപനഃ ശശീ ച; ജയൈസ്യതദ് ഭാവിേനാ രൂപം ആഹുഃ
18 ഇഷ്ടാ വാചഃ പൃഷ്ഠേതാ വായസാനാം; സ സ്ഥിതാനാം ച ഗമിഷ്യതാം ച
േയ പൃഷ്ഠതസ് േത ത്വരയന്തി രാജൻ; േയ ത്വ് അ തസ് േത തിേഷധയന്തി
19 കല്യാണ വാചഃ ശകുനാ രാജഹംസാഃ; ശുകാഃ ൗഞ്ചാഃ ശതപ ാശ് ച യ

ദക്ഷിണാശ് ൈചവ ഭവന്തി സംേഖ്യ; വം ജയം ത വദന്തി വി ാഃ
20 അലങ്കാൈരഃ കവൈചഃ േകതുഭിശ് ച; മുഖ സാൈദർ േഹമവർൈണശ് ച
നൄണാം

ാജിഷ്മതീ ദു തിേ ക്ഷണീയാ; േയഷാം ചമൂസ് േത വിജയന്തി ശ ൻ
21 ഹൃഷ്ടാ വാചസ് തഥാ സത്ത്വം േയാധാനാം യ ഭാരത
ന ായേന്ത ജശ് ൈചവ േത തരന്തി രേണ രിപൂൻ
22 ഇേഷ്ടാ വാതഃ വിഷ്ടസ്യ ദക്ഷിണാ വിവിക്ഷതഃ
പശ്ചാത് സംസാധയത്യ് അർഥം പുരസ്താത് തിേഷധേത
23 ശബ്ദരൂപരസ ർശ ഗന്ധാശ് ചാവി താഃ ശുഭാഃ
സദാ േയാധാശ് ച ഹൃഷ്ടാശ് ച േയഷാം േതഷാം വം ജയഃ
24 അന്വ് ഏവ വായേവാ വാന്തി തഥാ ാണി വയാംസി ച
അനു വേന്ത േമഘാശ് ച തൈഥേവ ധനൂംഷി ച
25 ഏതാനി ജയമാനാനാം ലക്ഷണാനി വിശാം പേത
ഭവന്തി വിപരീതാനി മുമൂർഷാണാം ജനാധിപ
26 അൽപായാം വാ മഹത്യാം വാ േസനായാം ഇതി നിശ്ചിതം
ഹർേഷാ േയാധഗണൈസ്യകം ജയലക്ഷണം ഉച്യേത
27 ഏേകാ ദീർേണാ ദാരയതി േസനാം സുമഹതീം അപി
തം ദീർണം അനുദീര്യേന്ത േയാധാഃ ശൂരതമാ അപി
28 ദുർനിവാരതമാ ൈചവ ഭഗ്നാ മഹതീ ചമൂഃ
അപാം ഇവ മഹാേവഗസ് സ്താ മൃഗഗണാ ഇവ
29 ൈനവ ശക്യാ സമാധാതും സ നിപാേത മഹാചമൂഃ
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ദീർണാ ഇത്യ് ഏവ ദീര്യേന്ത േയാധാഃ ശൂരതമാ അപി
ഭീതാൻ ഭഗ്നാംശ് ച സേ ക്ഷ്യ ഭയം ഭൂേയാ വിവർധേത
30 ഭഗ്നാ സഹസാ രാജൻ ദിേശാ വി ാമിതാ പൈരഃ
ൈനവ സ്ഥാപയിതും ശക്യാ ശൂൈരർ അപി മഹാചമൂഃ
31 സംഭൃത്യ മഹതീം േസനാം ചതുരംഗാം മഹീപതിഃ
ഉപായപൂർവം േമധാവീ യേതത സതേതാത്ഥിതഃ
32 ഉപായവിജയം േ ഷ്ഠം ആഹുർ േഭേദന മധ്യമം
ജഘന്യ ഏഷ വിജേയാ േയാ യുേദ്ധന വിശാം പേത
മഹാേദാഷഃ സംനിപാതസ് തേതാ വ്യംഗഃ സ ഉച്യേത
33 പര രജ്ഞാഃ സംഹൃഷ്ടാ വ്യവധൂതാഃ സുനിശ്ചിതാഃ
പഞ്ചാശദ് അപി േയ ശൂരാ മഥ്നന്തി മഹതീം ചമൂം
അഥ വാ പഞ്ചഷട് സപ്ത വിജയന്ത്യ് അനിവർതിനഃ
34 ന ൈവനേതേയാ ഗരുഡഃ ശംസതി മഹാജനം
ദൃഷ്ട്വാ സുപർേണാപചിതിം മഹതീം അപി ഭാരത
35 ന ബാഹുേല്യന േസനായാ ജേയാ ഭവതി ഭാരത
അ േവാ ഹി ജേയാ നാമ ൈദവം ചാ പരായണം
ജയേന്താ ഹ്യ് അപി സം ാേമ ക്ഷ വേന്താ ഭവന്ത്യ് ഉത
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അധ്യായം 5

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ യയൗ വ്യാേസാ ധൃതരാ ായ ധീമേത
ധൃതരാേ ാ ഽപി തച് ത്വാ ധ്യാനം ഏവാന്വപദ്യത
2 സ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ വിനിഃശ്വസ്യ മുഹുർ മുഹുഃ
സഞ്ജയം സംശിതാത്മാനം അപൃച്ഛദ് ഭരതർഷഭ
3 സഞ്ജേയേമ മഹീപാലാഃ ശൂരാ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
അേന്യാന്യം അഭിനിഘ്നന്തി ശൈ ർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
4 പാർഥിവാഃ പൃഥിവീ േഹേതാഃ സമഭിത്യക്തജീവിതാഃ
ന ച ശാമ്യതി നിഘ്നേന്താ വർധയേന്താ യമക്ഷയം
5 ൈഭമം ഐശ്വര്യം ഇച്ഛേന്താ ന മൃഷ്യേന്ത പര രം
മേന്യ ബഹുഗുണാ ഭൂമിസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
6 ബഹൂനി ച സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
േകാട്യശ് ച േലാകവീരാണാം സേമതാഃ കുരുജാംഗേല
7 േദശാനാം ച പരീമാണം നഗരാണാം ച സഞ്ജയ
േ ാതും ഇച്ഛാമി തേത്ത്വന യത ഏേത സമാഗതാഃ
8 ദിവ്യബുദ്ധി ദീേപ്തന യുക്തസ് ത്വം ജ്ഞാനച ഷാ

സാദാത് തസ്യ വി ർേഷർ വ്യാസസ്യാമിത േതജസഃ
9 [സ്]
യഥാ ജ്ഞം മഹാ ാജ്ഞ ൈഭമാൻ വക്ഷ്യാമി േത ഗുണാൻ
ശാ ച ർ അേവക്ഷസ്വ നമസ് േത ഭരതർഷഭ
10 ദ്വിവിധാനീഹ ഭൂതാനി സാനി സ്ഥാവരാണി ച

സാനാം ിവിധാ േയാനിർ അണ്ഡ േസ്വദജരായുജാഃ
11 സാനാം ഖലു സർേവഷാം േ ഷ്ഠാ രാജഞ് ജരായുജാഃ
ജരായുജാനാം വരാ മാനവാഃ പശവശ് ച േയ
12 നാനാരൂപാണി ബി ാണാസ് േതഷാം േഭദാശ് ചതുർദശ
അരണ്യവാസിനഃ സപ്ത സൈപ്തഷാം ാമവാസിനഃ
13 സിംഹവ്യാ വരാഹാശ് ച മഹിഷാ വാരണാസ് തഥാ
ഋക്ഷാശ് ച വാനരാശ് ൈചവ സപ്താരണ്യാഃ താ നൃപ
14 ഗൗർ അേജാ മനുേജാ േമേഷാ വാജ്യ് അശ്വതര ഗർദഭാഃ
ഏേത ാമ്യാഃ സമാഖ്യാതാഃ പശവഃ സപ്ത സാധുഭിഃ
15 ഏേത ൈവ പശേവാ രാജൻ ാമ്യാരണ്യാശ് ചതുർദശ
േവേദാക്താഃ പൃഥിവീപാല േയഷു യജ്ഞാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
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16 ാമ്യാണാം പുരുഷഃ േ ഷ്ഠഃ സിംഹശ് ചാരണ്യവാസിനാം
സർേവഷാം ഏവ ഭൂതാനാം അേന്യാേന്യനാഭിജീവനം
17 ഉദ്ഭിജ്ജാഃ സ്ഥാവരാഃ േ ാക്താസ് േതഷാം പൈഞ്ചവ ജാതയഃ
വൃക്ഷഗുൽമ ലതാവല്ല്യസ് ത്വക് സാരാസ് തൃണജാതയഃ
18 ഏഷാം വിംശതിർ ഏേകാനാ മഹാഭൂേതഷു പഞ്ചസു
ചതുർവിംശതിർ ഉദ്ദിഷ്ടാ ഗായ ീ േലാകസംമതാ
19 യ ഏതാം േവദ ഗായ ീം പുണ്യാം സർവഗുണാന്വിതാം
തേത്ത്വന ഭരതേ ഷ്ഠ സ േലാകാൻ ന ണശ്യതി
20 ഭൂമൗ ഹി ജായേത സർവം ഭൂമൗ സർവം ണശ്യതി
ഭൂമിഃ തിഷ്ഠാ ഭൂതാനാം ഭൂമിർ ഏവ പരായണം
21 യസ്യ ഭൂമിസ് തസ്യ സർവജഗത് സ്ഥാവരജംഗമം
ത ാഭിഗൃദ്ധാ രാജാേനാ വിനിഘ്നന്തീതേരതരം
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അധ്യായം 6

അധ്യായം 7

1 [ധൃ]
നദീനാം പർവതാനാം ച നാമേധയാനി സഞ്ജയ
തഥാ ജനപദാനാം ച േയ ചാേന്യ ഭൂമിം ആ ിതാഃ
2 മാണം ച മാണജ്ഞ പൃഥിവ്യാ അപി സർവശഃ
നിഖിേലന സമാചക്ഷ്വ കാനനാനി ച സഞ്ജയ
3 പേഞ്ചമാനി മഹാരാജ മഹാഭൂതാനി സം ഹാത്
ജഗത് സ്ഥിതാനി സർവാണി സമാന്യ് ആഹുർ മനീഷിണഃ
4 ഭൂമിർ ആപസ് തഥാ വായുർ അഗ്നിർ ആകാശം ഏവ ച
ഗുേണാത്തരാണി സർവാണി േതഷാം ഭൂമിഃ ധാനതഃ
5 ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച രേസാ ഗന്ധശ് ച പഞ്ചമഃ
ഭൂേമർ ഏേത ഗുണാഃ േ ാക്താ ഋഷിഭിസ് തത്ത്വേവദിഭിഃ
6 ചത്വാേരാ ഽ ഗുണാ രാജൻ ഗന്ധസ് ത ന വിദ്യേത
ശബ്ദഃ ർശശ് ച രൂപം ച േതജേസാ ഽഥ ഗുണാസ് യഃ
ശബ്ദഃ ർശശ് ച വാേയാസ് തു ആകാേശ ശബ്ദ ഏവ ച
7 ഏേത പഞ്ച ഗുണാ രാജൻ മഹാഭൂേതഷു പഞ്ചസു
വർതേന്ത സർവേലാേകഷു േയഷു േലാകാഃ തിഷ്ഠിതാഃ
8 അേന്യാന്യം നാഭിവർതേന്ത സാമ്യം ഭവതി ൈവ യദാ
യദാ തു വിഷമീഭാവം ആവിശന്തി പര രം
തദാ േദൈഹർ േദഹവേന്താ വ്യതിേരാഹന്തി നാന്യഥാ
9 ആനുപൂർവ്യാദ് വിനശ്യന്തി ജായേന്ത ചാനുപൂർവശഃ
സർവാണ്യ് അപരിേമയാനി തദ് ഏഷാം രൂപം ഐശ്വരം
10 ത ത ഹി ദൃശ്യേന്ത ധാതവഃ പാഞ്ച ഭൗതികാഃ
േതഷാം മനുഷ്യാസ് തർേകണ മാണാനി ചക്ഷേത
11 അചിന്ത്യാഃ ഖലു േയ ഭാവാ ന താംസ് തർേകണ സാധേയത്

കൃതിഭ്യഃ പരം യത് തു തദ് അചിന്ത്യസ്യ ലക്ഷണം
12 സുദർശനം വക്ഷ്യാമി ദ്വീപം േത കുരുനന്ദന
പരിമണ്ഡേലാ മഹാരാജ ദ്വീേപാ ഽസൗ ച സംസ്ഥിതഃ
13 നദീ ജല തിച്ഛന്നഃ പർവൈതശ് ചാ സംനിൈഭഃ
പുൈരശ് ച വിവിധാകാൈര രൈമ്യർ ജനപൈദസ് തഥാ
14 വൃൈക്ഷഃ പുഷ്പഫേലാേപൈതഃ സമ്പന്നധനധാന്യവാൻ
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ലാവേണന സമുേ ണ സമന്താത് പരിവാരിതഃ
15 യഥാ ച പുരുഷഃ പേശ്യദ് ആദർേശ മുഖം ആത്മനഃ
ഏവം സുദർശന ദ്വീേപാ ദൃശ്യേത ച മണ്ഡേല
16 ദ്വിർ അംേശ പിപ്പലസ് ത ദ്വിർ അംേശ ച ശേശാ മഹാൻ
സർവൗഷധിസമാവാൈപഃ സർവതഃ പരിവൃംഹിതഃ
ആപസ് തേതാ ഽന്യാ വിേജ്ഞയാ ഏഷ സങ്ക്േഷപ ഉച്യേത
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അധ്യായം 7

അധ്യായം 8

1 [ധൃ]
ഉേക്താ ദ്വീപസ്യ സങ്ക്േഷേപാ വിസ്തരം ഹി സഞ്ജയ
യാവദ് ഭൂമ്യവകാേശാ ഽയം ദൃശ്യേത ശശലക്ഷേണ
തസ്യ മാണം ഹി തേതാ വക്ഷ്യസി പിപ്പലം
2 [വ്]
ഏവം ഉക്തഃ സ രാജ്ഞാ തു സഞ്ജേയാ വാക്യം അ വീത്

ാഗ് ആയതാ മഹാരാജ ഷഡ് ഏേത രത്നപർവതാഃ
അവഗാഢാ ഹ്യ് ഉഭയതഃ സമു ൗ പൂർവപശ്ചിമൗ
3 ഹിമവാൻ േഹമകൂടശ് ച നിഷധശ് ച നേഗാത്തമഃ
നീലശ് ച ൈവഡൂര്യമയഃ േശ്വതശ് ച രജത ഭഃ
സർവധാതുവിനദ്ധശ് ച ശൃംഗവാൻ നാമ പർവതഃ
4 ഏേത ൈവ പർവതാ രാജൻ സിദ്ധചാരണേസവിതാഃ
േതഷാം അന്തരവിഷ്കംേഭാ േയാജനാനി സഹ ശഃ
5 ത പുണ്യാ ജനപദാസ് താനി വർഷാണി ഭാരത
വസന്തി േതഷു സത്ത്വാനി നാനാ ജാതീനി സർവശഃ
6 ഇദം തു ഭാരതം വർഷം തേതാ ൈഹമവതം പരം
േഹമകൂടാത് പരം ൈചവ ഹരിവർഷം ചക്ഷേത
7 ദക്ഷിേണന തു നീലസ്യ നിഷധേസ്യാത്തേരണ ച

ാഗ് ആയേതാ മഹാരാജ മാല്യവാൻ നാമ പർവതഃ
8 തതഃ പരം മാല്യവതഃ പർവേതാ ഗന്ധമാദനഃ
പരിമണ്ഡലസ് തേയാർ മേധ്യ േമരുഃ കനകപർവതഃ
9 ആദിത്യതരുണാഭാേസാ വിധൂമ ഇവ പാവകഃ
േയാജനാനാം സഹ ാണി േഷാഡശാധഃ കില തഃ
10 ഉൈച്ചശ് ച ചതുരാശീതിർ േയാജനാനാം മഹീപേത
ഊർധ്വം അന്തശ് ച തിര്യക് ച േലാകാൻ ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
11 തസ്യ പാർേശ്വ ത്വ് ഇേമ ദ്വീപാശ് ചത്വാരഃ സംസ്ഥിതാഃ േഭാ
ഭ ാശ്വഃ േകതുമാലശ് ച ജംബൂദ്വീപശ് ച ഭാരത
ഉത്തരാശ് ൈചവ കുരവഃ കൃതപുണ്യ തി യാഃ
12 വിഹഗഃ സുമുേഖാ യ സുപർണസ്യാത്മജഃ കില
സ ൈവ വിചിന്തയാം ആസ സൗവർണാൻ േ ക്ഷ്യ വായസാൻ
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13 േമരുർ ഉത്തമമധ്യാനാം അധമാനാം ച പക്ഷിണാം
അവിേശഷ കേരാ യസ്മാത് തസ്മാദ് ഏനം ത്യജാമ്യ് അഹം
14 തം ആദിേത്യാ ഽനുപേര്യതി സതതം േജ്യാതിഷാം പതിഃ
ച മാശ് ച സ നക്ഷേ ാ വായുശ് ൈചവ ദക്ഷിണം
15 സ പർവേതാ മഹാരാജ ദിവ്യപുഷ്പഫലാന്വിതഃ
ഭവൈനർ ആവൃതഃ സർൈവർ ജാംബൂനദമൈയഃ ശുൈഭഃ
16 ത േദവഗണാ രാജൻ ഗന്ധർവാസുരരാക്ഷസാഃ
അപ്സേരാഗണസംയുക്താഃ ൈശേല ീഡന്തി നിത്യശഃ
17 ത ഹ്മാ ച രു ശ് ച ശ ശ് ചാപി സുേരശ്വരഃ
സേമത്യ വിവിൈധർ യൈജ്ഞർ യജേന്ത ഽേനകദക്ഷിൈണഃ
18 തുംബുരുർ നാരദശ് ൈചവ വിശ്വാവസുർ ഹഹാഹുഹൂഃ
അഭിഗമ്യാമര േ ഷ്ഠാഃ സ്തൈവ ന്വന്തി ചാഭിേഭാ
19 സപ്തർഷേയാ മഹാത്മാനഃ കശ്യപശ് ച ജാപതിഃ
ത ഗച്ഛന്തി ഭ ം േത സദാ പർവണി പർവണി
20 തൈസ്യവ മൂർധന്യ് ഉശനാഃ കാേവ്യാ ൈദൈത്യർ മഹീപേത
തസ്യ ഹീമാനി രത്നാനി തേസ്യേമ രത്നപർവതാഃ
21 തസ്മാത് കുേബേരാ ഭഗവാംശ് ചതുർഥം ഭാഗം അ േത
തതഃ കലാംശം വിത്തസ്യ മനുേഷ്യഭ്യഃ യച്ഛതി
22 പാർേശ്വ തേസ്യാത്തേര ദിവ്യം സർവർതുകുസുമം ശിവം
കർണികാരവനം രമ്യം ശിലാ ജാലസമുദ്ഗതം
23 ത സാക്ഷാത് പശുപതിർ ദിൈവ്യർ ഭൂൈതഃ സമാവൃതഃ
ഉമാ സഹാേയാ ഭഗവാൻ രമേത ഭൂതഭാവനഃ
24 കർണികാരമയീം മാലാം ബി ത് പാദാവലംബിനീം

ിഭിർ േനൈ ഃ കൃേതാേദ്ദ്യാതസ് ിഭിഃ സൂൈര്യർ ഇേവാദിൈതഃ
25 തം ഉ തപസഃ സിദ്ധാഃ സു താഃ സത്യവാദിനഃ
പശ്യന്തി ന ഹി ദുർവൃൈത്തഃ ശേക്യാ ം മേഹശ്വരഃ
26 തസ്യ ൈശലസ്യ ശിഖരാത് ക്ഷീരധാരാ നേരശ്വര

ിംശദ് ബാഹുപരി ാഹ്യാ ഭീമ നിർഘത നിസ്വനാ
27 പുണ്യാ പുണ്യതൈമർ ജുഷ്ടാ ഗംഗാ ഭാഗീരഥീ ശുഭാ
പതത്യ് അജ േവേഗന േദ ചാ മേസ ശുേഭ
തയാ ഹ്യ് ഉത്പാദിതഃ പുണ്യഃ സ ദഃ സാഗേരാപമഃ
28 താം ധാരയാം ആസ പുരാ ദുർധരാം പർവൈതർ അപി
ശതം വർഷസഹ ാണാം ശിരസാ ൈവ മേഹശ്വരഃ
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29 േമേരാസ് തു പശ്ചിേമ പാർേശ്വ േകതുമാേലാ മഹീപേത
ജംബൂ ഷണ്ഡശ് ച തൈ വ സുമഹാൻ നന്ദേനാപമഃ
30 ആയുർ ദശസഹ ാണി വർഷാണാം ത ഭാരത
സുവർണവർണാശ് ച നരാഃ ിയശ് ചാപ്സരേസാപമാഃ
31 അനാമയാ വീതേശാകാ നിത്യം മുദിതമാനസാഃ
ജായേന്ത മാനവാസ് ത നിഷ്ടപ്ത കനക ഭാഃ
32 ഗന്ധമാദന ശൃംേഗഷു കുേബരഃ സഹ രാക്ഷൈസഃ
സംവൃേതാ ഽപ്സരസാം സംൈഘർ േമാദേത ഗുഹ്യകാധിപഃ
33 ഗന്ധമാദന പാേദഷു പേരഷ്വ് അപരഗണ്ഡികാഃ
ഏകാദശ സഹ ാണി വർഷാണാം പരമായുഷഃ
34 ത കൃഷ്ണാ നരാ രാജംസ് േതേജായുക്താ മഹാബലാഃ

ിയശ് േചാത്പലപ ാഭാഃ സർവാഃ സു ിയദർശനാഃ
35 നീേലാത്പരതരം േശ്വതം േശ്വതാദ് ൈധരണ്യകം പരം
വർഷം ഐരാവതം നാമ തതഃ ശൃംഗവതഃ പരം
36 ധനുഃസംേസ്ഥ മഹാരാജ േദ്വ വർേഷ ദക്ഷിേണാത്തേര
ഇലാ വൃതം മധ്യമം തു പഞ്ചവർഷാണി ൈചവ ഹ
37 ഉത്തേരാത്തരം ഏേതേഭ്യാ വർഷം ഉ ിച്യേത ഗുൈണഃ
ആയുഷ് മാണം ആേരാഗ്യം ധർമതഃ കാമേതാ ഽർഥതഃ
38 സമന്വിതാനി ഭൂതാനി േതഷു വർേഷഷു ഭാരത
ഏവം ഏഷാ മഹാരാജ പർവൈതഃ പൃഥിവീ ചിതാ
39 േഹമകൂടസ് തു സുമഹാൻ ൈകലാേസാ നാമ പർവതഃ
യ ൈവ വേണാ രാജാ ഗുഹ്യൈകഃ സഹ േമാദേത
40 അസ്ത്യ് ഉത്തേരണ ൈകലാസം ൈമനാകം പർവതം തി
ഹിരണ്യശൃംഗഃ സുമഹാൻ ദിേവ്യാ മണിമേയാ ഗിരിഃ
41 തസ്യ പാർേശ്വ മഹദ് ദിവ്യം ശുഭം കാഞ്ചനവാലുകം
രമ്യം ബി സേരാ നാമ യ രാജാ ഭഗീരഥഃ
ദൃഷ്ട്വാ ഭാഗീരഥീം ഗംഗാം ഉവാസ ബഹുലാഃ സമാഃ
42 യൂപാ മണിമയാസ് ത ചിത്യാശ് ചാപി ഹിരണ്മയാഃ
തേ ഷ്ട്വാ തു ഗതഃ സിദ്ധിം സഹ ാേക്ഷാ മഹായശാഃ
43 സൃഷ്ട്വാ ഭൂതപതിർ യ സർവേലാകാൻ സനാതനഃ
ഉപാസ്യേത തിഗ്മേതജാ വൃേതാ ഭൂൈതഃ സമാഗൈതഃ
നരനാരായണൗ ഹ്മാ മനുഃ സ്ഥാണുശ് ച പഞ്ചമഃ
44 ത ിപഥഗാ േദവീ ഥമം തു തിഷ്ഠിതാ
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ഹ്മേലാകാദ് അപ ാന്താ സപ്തധാ തിപദ്യേത
45 വസ്വ് ഓക സാരാ നലിനീ പാവനാ ച സരസ്വതീ
ജംബൂനദീ ച സീതാ ച ഗംഗാ സി ശ് ച സപ്തമീ
46 അചിന്ത്യാ ദിവ്യസങ്കൽപാ േഭാർ ഏൈഷവ സംവിധിഃ
ഉപാസേത യ സ ം സഹ യുഗപര്യേയ
47 ദൃശ്യാദൃശ്യാ ച ഭവതി ത ത സരസ്വതീ
ഏതാ ദിവ്യാഃ സപ്ത ഗംഗാസ് ിഷു േലാേകഷു വി താഃ
48 രക്ഷാംസി ൈവ ഹിമവതി േഹമകൂേട തു ഗുഹ്യകാഃ
സർപാ നാഗാശ് ച നിഷേധ േഗാകർേണ ച തേപാധനാഃ
49 േദവാസുരാണാം ച ഗൃഹം േശ്വതഃ പർവത ഉച്യേത
ഗന്ധർവാ നിഷേധ ൈശേല നീേല ഹ്മർഷേയാ നൃപ
ശൃംഗവാംസ് തു മഹാരാജ പിതൄണാം തിസഞ്ചരഃ
50 ഇത്യ് ഏതാനി മഹാരാജ സപ്ത വർഷാണി ഭാഗശഃ
ഭൂതാന്യ് ഉപനിവിഷ്ടാനി ഗതിമന്തി വാണി ച
51 േതഷാം ഋദ്ധിർ ബഹുവിധാ ദൃശ്യേത ൈദവമാനുഷീ
അശക്യാ പരിസംഖ്യാതും േദ്ധയാ തു ബുഭൂഷതാ
52 യാം തു പൃച്ഛസി മാ രാജൻ ദിവ്യാം ഏതാം ശശാകൃതിം
പാർേശ്വ ശശസ്യ േദ്വ വർേഷ ഉഭേയ ദക്ഷിേണാത്തേര
കർണൗ തു നാഗദ്വീപം ച കശ്യപ ദ്വീപം ഏവ ച
53 താ വർണഃ ശിേരാ രാജഞ് ീമാൻ മലയപർവതഃ
ഏതദ് ദ്വിതീയം ദ്വീപസ്യ ദൃശ്യേത ശശസംസ്ഥിതം
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അധ്യായം 8

1 [ധൃ]
േമേരാർ അേഥാത്തരം പാർശ്വം പൂർവം ചാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
നിഖിേലന മഹാബുേദ്ധ മാല്യവന്തം ച പർവതം
2 [സ്]
ദക്ഷിേണന തു നീലസ്യ േമേരാഃ പാർേശ്വ തേഥാത്തേര
ഉത്തരാഃ കുരേവാ രാജൻ പുണ്യാഃ സിദ്ധനിേഷവിതാഃ
3 ത വൃക്ഷാ മധു ഫലാ നിത്യപുഷ്പഫേലാപഗാഃ
പുഷ്പാണി ച സുഗന്ധീനി രസവന്തി ഫലാനി ച
4 സർവകാമഫലാസ് ത േക ചിദ് വൃക്ഷാ ജനാധിപ
അപേര ക്ഷീരിേണാ നാമ വൃക്ഷാസ് ത നരാധിപ
5 േയ ക്ഷരന്തി സദാ ക്ഷീരം ഷ സം ഹ്യ് അമൃേതാപമം
വ ാണി ച സൂയേന്ത ഫേലഷ്വ് ആഭരണാനി ച
6 സർവാ മണിമയീ ഭൂമിഃ സൂക്ഷ്മകാഞ്ചനവാലുകാ
സർവ സുഖസം ർശാ നിഷ്പങ്കാ ച ജനാധിപ
7 േദവേലാകച താഃ സർേവ ജായേന്ത ത മാനവാഃ
തുല്യരൂപഗുേണാേപതാഃ സേമഷു വിഷേമഷു ച
8 മിഥുനാനി ച ജായേന്ത ിയശ് ചാപ്സരേസാപമാഃ
േതഷാം േത ക്ഷീരിണാം ക്ഷീരം പിബന്ത്യ് അമൃതസംനിഭം
9 മിഥുനം ജായമാനം ൈവ സമം തച് ച വർധേത
തുല്യരൂപഗുേണാേപതം സമേവഷം തൈഥവ ച
ഏൈകകം അനുരക്തം ച ച വാക സമം വിേഭാ
10 നിരാമയാ വീതേശാകാ നിത്യം മുദിതമാനസാഃ
ദശവർഷസഹ ാണി ദശവർഷശതാനി ച
ജീവന്തി േത മഹാരാജ ന ചാേന്യാന്യം ജഹത്യ് ഉത
11 ഭാരുണ്ഡാ നാമ ശകുനാസ് തീക്ഷ്ണതുണ്ഡാ മഹാബലാഃ
േത നിർഹരന്തി ഹി മൃതാൻ ദരീഷു ക്ഷിപന്തി ച
12 ഉത്തരാഃ കുരേവാ രാജൻ വ്യാഖ്യാതാസ് േത സമാസതഃ
േമേരാഃ പാർശ്വം അഹം പൂർവം വക്ഷ്യാമ്യ് അഥ യഥാതഥം
13 തസ്യ പൂർവാഭിേഷകസ് തു ഭ ാശ്വസ്യ വിശാം പേത
ഭ സാലവനം യ കാലാ ശ് ച മഹാ മഃ
14 കാലാ ശ് ച മഹാരാജ നിത്യപുഷ്പഫലഃ ശുഭഃ
ദ്വീപശ് ച േയാജേനാേത്സധഃ സിദ്ധചാരണേസവിതഃ
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15 ത േത പുരുഷാഃ േശ്വതാസ് േതേജായുക്താ മഹാബലാഃ
ിയഃ കുമുദവർണാശ് ച സുന്ദര്യഃ ിയദർശനാഃ

16 ച ഭാശ് ച വർണാഃ പൂർണച നിഭാനനാഃ
ച ശീതലഗാ ്യശ് ച നൃത്തഗീതവിശാരദാഃ
17 ദശവർഷസഹ ാണി ത ായുർ ഭരതർഷഭ
കാലാ രസപീതാസ് േത നിത്യം സംസ്ഥിത യൗവനാഃ
18 ദക്ഷിേണന തു നീലസ്യ നിഷധേസ്യാത്തേരണ തു
സുദർശേനാ നാമ മഹാഞ് ജാംബൂവൃക്ഷഃ സനാതനഃ
19 സർവകാമഫലഃ പുണ്യഃ സിദ്ധചാരണേസവിതഃ
തസ്യ നാമ്നാ സമാഖ്യാേതാ ജംബൂദ്വീപഃ സനാതനഃ
20 േയാജനാനാം സഹ ം ച ശതം ച ഭരതർഷഭ
ഉേത്സേധാ വൃക്ഷരാജസ്യ ദിവ ൻ മനുേജശ്വര
21 അരത്നീനാം സഹ ം ച ശതാനി ദശ പഞ്ച ച
പരിണാഹസ് തു വൃക്ഷസ്യ ഫലാനാം രസേഭദിനാം
22 പതമാനാനി താന്യ് ഉർവ്യാം കുർവന്തി വിപുലം സ്വനം
മുഞ്ചന്തി ച രസം രാജംസ് തസ്മിൻ രജതസംനിഭം
23 തസ്യാ ജംബ്വാഃ ഫലരേസാ നദീ ഭൂത്വാ ജനാധിപ
േമരും ദക്ഷിണം കൃത്വാ സ യാത്യ് ഉത്തരാൻ കുരൂൻ
24 പിബന്തി തദ് രസം ഹൃഷ്ടാ ജനാ നിത്യം ജനാധിപ
തസ്മിൻ ഫലരേസ പീേത ന ജരാ ബാധേത ച താൻ
25 ത ജാംബൂനദം നാമ കനകം േദവ ഭൂഷണം
തരുണാദിത്യവർണാശ് ച ജായേന്ത ത മാനവാഃ
26 തഥാ മാല്യവതഃ ശൃംേഗ ദീപ്യേത ത ഹവ്യവാട്
നാമ്നാ സംവർതേകാ നാമ കാലാഗ്നിർ ഭരതർഷഭ
27 തഥാ മാല്യവതഃ ശൃംേഗ പൂർേവ പൂർവാന്ത ഗണ്ഡികാ
േയാജനാനാം സഹ ാണി പഞ്ചാശൻ മാല്യവാൻ സ്ഥിതഃ
28 മഹാരജത സങ്കാശാ ജായേന്ത ത മാനവാഃ

ഹ്മേലാകാച് ച താഃ സർേവ സർേവ ച ഹ്മവാദിനഃ
29 തപസ് തു തപ്യമാനാസ് േത ഭവന്തി ഹ്യ് ഊർധ്വേരതസഃ
രക്ഷണാർഥം തു ഭൂതാനാം വിശന്തി ദിവാകരം
30 ഷഷ്ടിസ് താനി സഹ ാണി ഷഷ്ടിർ ഏവ ശതാനി ച
അരുണസ്യാ േതാ യാന്തി പരിവാര്യ ദിവാകരം
31 ഷഷ്ടിം വർഷസഹ ാണി ഷഷ്ടിം ഏവ ശതാനി ച
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ആദിത്യതാപ തപ്താസ് േത വിശന്തി ശശിമണ്ഡലം
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അധ്യായം 9

1 [ധൃ]
വർണാണാം ൈചവ നാമാനി പർവതാനാം ച സഞ്ജയ
ആചക്ഷ്വ േമ യഥാതത്ത്വം േയ ച പർവതവാസിനഃ
2 [സ്]
ദക്ഷിേണന തു േശ്വതസ്യ നീലൈസ്യേവാത്തേരണ തു
വർഷം രമണകം നാമ ജായേന്ത ത മാനവാഃ
3 ശു ാഭിജന സമ്പന്നാഃ സർേവ സു ിയദർശനാഃ
രതി ധാനാശ് ച തഥാ ജായേന്ത ത മാനവാഃ
4 ദശവർഷസഹ ാണി ശതാനി ദശ പഞ്ച ച
ജീവന്തി േത മഹാരാജ നിത്യം മുദിതമാനസാഃ
5 ദക്ഷിേണ ശൃംഗിണശ് ൈചവ േശ്വതസ്യാേഥാത്തേരണ ച
വർഷം ൈഹരണ്വതം നാമ യ ൈഹരണ്വതീ നദീ
6 യക്ഷാനുഗാ മഹാരാജ ധനിനഃ ൈ യ ദർശനാഃ
മഹാബലാസ് ത സദാ രാജൻ മുദിതമാനസാഃ
7 ഏകാദശ സഹ ാണി വർഷാണാം േത ജനാധിപ
ആയുഷ് മാണം ജീവന്തി ശതാനി ദശ പഞ്ച ച
8 ശൃംഗാണി ൈവ ശൃംഗവതസ് ീണ്യ് ഏവ മനുജാധിപ
ഏകം മണിമയം ത തൈഥകം രൗക്മം അദ്ഭുതം
9 സർവരത്നമയം ൈചകം ഭവൈനർ ഉപേശാഭിതം
ത സ്വയ ഭാ േദവീ നിത്യം വസതി ശാണ്ഡിലീ
10 ഉത്തേരണ തു ശൃംഗസ്യ സമു ാേന്ത ജനാധിപ
വർഷം ഐരാവതം നാമ തസ്മാച് ഛൃംഗവതഃ പരം
11 ന ത സൂര്യസ് തപതി ന േത ജീര്യന്തി മാനവാഃ
ച മാശ് ച സ നക്ഷേ ാ േജ്യാതിർ ഭൂത ഇവാവൃതഃ
12 പദ്മ ഭാഃ പദ്മവർണാഃ പദ്മപ നിേഭക്ഷണാഃ
പദ്മപ സുഗന്ധാശ് ച ജായേന്ത ത മാനവാഃ
13 അനിഷ്പന്ദാഃ സുഗന്ധാശ് ച നിരാഹാരാ ജിേത ിയാഃ
േദവേലാകച താഃ സർേവ തഥാ വിരജേസാ നൃപ
14 േയാദശ സഹ ാണി വർഷാണാം േത ജനാധിപ
ആയുഷ് മാണം ജീവന്തി നരാ ഭരതസത്തമ
15 ക്ഷീേരാദസ്യ സമു സ്യ തൈഥേവാത്തരതഃ ഭുഃ
ഹരിർ വസതി ൈവകുണ്ഠഃ ശകേട കനകാത്മേക
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16 അഷ്ടച ം ഹി തദ് യാനം ഭൂതയുക്തം മേനാജവം
അഗ്നിവർണം മഹാേവഗം ജാംബൂനദപരി തം
17 സ ഭുഃ സർവഭൂതാനാം വിഭുശ് ച ഭരതർഷഭ
സങ്ക്േഷേപാ വിസ്തരശ് ൈചവ കർതാ കാരയിതാ ച സഃ
18 പൃഥിവ്യ് ആപസ് തഥാകാശം വായുസ് േതജശ് ച പാർഥിവ
സ യജ്ഞഃ സർവഭൂതാനാം ആസ്യം തസ്യ ഹുതാശനഃ
19 [വ്]
ഏവം ഉക്തഃ സഞ്ജേയന ധൃതരാേ ാ മഹാമനാഃ
ധ്യാനം അന്വഗമദ് രാജാ പു ാൻ തി ജനാധിപ
20 സ വിചിന്ത്യ മഹാരാജ പുനർ ഏവാ വീദ് വചഃ
അസംശയം സൂതപു കാലഃ സങ്ക്ഷിപേത ജഗത്
സൃജേത ച പുനഃ സർവം ന ഹ വിദ്യതി ശാശ്വതം
21 നേരാ നാരായണശ് ൈചവ സർവജ്ഞഃ സർവഭൂതഭൃത്
േദവാ ൈവകുണ്ഠ ഇത്യ് ആഹുർ േവദാ വി ർ ഇതി ഭും
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അധ്യായം 10

1 [ധൃ]
യദ് ഇദം ഭാരതം വർഷം യേ ദം മൂർഛിതം ബലം
യ ാതിമാ ം ലുേബ്ധാ ഽയം പുേ ാ ദുേര്യാധേനാ മമ
2 യ ഗൃദ്ധാഃ പാ സുതാ യ േമ സജ്ജേത മനഃ
ഏതൻ േമ തത്ത്വം ആചക്ഷ്വ കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
3 [സ്]
ന ത പാണ്ഡവാ ഗൃദ്ധാഃ ശൃണു രാജൻ വേചാ മമ
ഗൃേദ്ധാ ദുേര്യാധനസ് ത ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
4 അപേര ക്ഷ ിയാശ് ചാപി നാനാജനപേദശ്വരാഃ
േയ ഗൃദ്ധാ ഭാരേത വർേഷ ന മൃഷ്യന്തി പര രം
5 അ േത വർണയിഷ്യാമി വർഷം ഭാരത ഭാരതം

ിയം ഇ സ്യ േദവസ്യ മേനാർ ൈവവസ്വതസ്യ ച
6 പൃേഥാശ് ച രാജൻ ൈവന്യസ്യ തേഥക്ഷ്വാേകാർ മഹാത്മനഃ
യയാേതർ അംബരീഷസ്യ മാന്ധാതുർ നഹുഷസ്യ ച
7 തൈഥവ മുചുകുന്ദസ്യ ശിേബർ ഔശീനരസ്യ ച
ഋഷഭസ്യ തൈഥലസ്യ നൃഗസ്യ നൃപേതസ് തഥാ
8 അേന്യഷാം ച മഹാരാജ ക്ഷ ിയാണാം ബലീയസാം
സർേവഷാം ഏവ രാേജ ിയം ഭാരത ഭാരതം
9 തത് േത വർഷം വക്ഷ്യാമി യഥാ ശുതം അരിന്ദമ
ശൃണു േമ ഗദേതാ രാജൻ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
10 മേഹേ ാ മലയഃ സഹ്യഃ ശുക്തിമാൻ ഋക്ഷവാൻ അപി
വിന്ധ്യശ് ച പാരിയാ ശ് ച സൈപ്തേത കുലപർവതാഃ
11 േതഷാം സഹ േശാ രാജൻ പർവതാസ് തു സമീപതഃ
അഭിജ്ഞാതാഃ സാരവേന്താ വിപുലാശ് ചി സാനവഃ
12 അേന്യ തേതാ ഽപരിജ്ഞാതാ സ്വാ േസ്വാപജീവിനഃ
ആര്യാ േ ച്ഛാശ് ച കൗരവ്യ ൈതർ മി ാഃ പുരുഷാ വിേഭാ
13 നദീഃ പിബന്തി ബഹുലാ ഗംഗാം സി ം സരസ്വതീം
േഗാദാവരീം നർമദാം ച ബാഹുദാം ച മഹാനദീം
14 ശത ം ച ഭാഗാം ച യമുനാം ച മഹാനദീം
ദൃഷദ്വതീം വിപാശാം ച വിപാപാം ലവാലുകാം
15 നദീം േവ വതീം ൈചവ കൃഷ്ണ േവണാം ച നിമ്നഗാം
ഇരാവതീം വിതസ്താം ച പേയാഷ്ണീം േദവികാം അപി
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16 േവദ തിം േവതസിനീം ിദിവാം ഇ മാലിനീം
കരീഷിണീം ചി വഹാം ചി േസനാം ച നിമ്നഗാം
17 േഗാമതീം ധൂതപാപാം ച വന്ദനാം ച മഹാനദീം
കൗശികീം ിദിവാം കൃത്യാം വിചി ാം േലാഹതാരിണീം
18 രഥസ്ഥാം ശതകുംഭാം ച സരയൂം ച നേരശ്വര
ചർമണ്വതീം േവ വതീം ഹസ്തിേസാമാം ദിശം തഥാ
19 ശതാവരീം പേയാഷ്ണീം ച പരാം ൈഭമരഥീം തഥാ
കാേവരീം ചുലുകാം ചാപി വാപീം ശതബലാം അപി
20 നിചീരാം മഹിതാം ചാപി സു േയാഗാം നരാധിപ
പവി ാം കുണ്ഡലാം സി ം വാജിനീം പുരമാലിനീം
21 പൂർവാഭിരാമാം വീരാം ച ഭീമാം ഓഘവതീം തഥാ
പലാശിനീം പാപഹരാം മേഹ ം പിപ്പലാവതീം
22 പാരിേഷണാം അസിക്നീം ച സരലാം ഭാരമർദിനീം
പുരുഹീം വരാം േമനാം േമാഘാം ഘൃതവതീം തഥാ
23 ധൂമത്യാം അതികൃഷ്ണാം ച സൂചീം ഛാവീം ച കൗരവ
സദാനീരാം അധൃഷ്യാം ച കുശ ധാരാം മഹാനദീം
24 ശശികാന്താം ശിവാം ൈചവ തഥാ വീരവതീം അപി
വാ ം സുവാ ം ഗൗരീം ച കമ്പനാം സ ഹിരണ്വതീം
25 ഹിരണ്വതീം ചി വതീം ചി േസനാം ച നിമ്നഗാം
രഥചി ാം േജ്യാതിരഥാം വിശ്വാമി ാം കപിഞ്ജലാം
26 ഉേപ ാം ബഹുലാം ൈചവ കുചരാം അംബുവാഹിനീം
ൈവനന്ദീം പിഞ്ജലാം േവണ്ണാം തുംഗേവണാം മഹാനദീം
27 വിദിശാം കൃഷ്ണ േവണ്ണാം ച താ ാം ച കപിലാം അപി
ശലും സുവാമാം േവദാശ്വാം ഹരി ാവാം മഹാപഗാം
28 ശീ ാം ച പിച്ഛിലാം ൈചവ ഭാരദ്വാജീം ച നിമ്നഗാം
കൗശികീം നിമ്നഗാം േശാണാം ബാഹുദാം അഥ ചന്ദനാം
29 ദുർഗാം അന്തഃശിലാം ൈചവ ഹ്മ േമധ്യാം ബൃഹദ്വതീം
ചരക്ഷാം മഹിേരാഹീം ച തഥാ ജംബുനദീം അപി
30 സുനസാം തമസാം ദാസീം സാം അന്യാം വരാണസീം
േലാേലാ ത കരാം ൈചവ പൂർണാശാം ച മഹാനദീം
31 മാനവീം വൃഷഭാം ൈചവ മഹാനേദ്യാ ജനാധിപ
സദാ നിരാമയാം വൃത്യാം മന്ദഗാം മന്ദവാഹിനീം
32 ഹ്മാണീം ച മഹാഗൗരീം ദുർഗാം അപി ച ഭാരത
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ചിേ ാപലാം ചി ബർഹാം മ ം മകരവാഹിനീം
33 മന്ദാകിനീം ൈവതരണീം േകാകാം ൈചവ മഹാനദീം
ശുക്തിമതീം അരണ്യാം ച പുഷ്പേവണ്യ് ഉത്പലാവതീം
34 േലാഹിത്യാം കരേതായാം ച തൈഥവ വൃഷഭംഗിനീം
കുമാരീം ഋഷികുല്യാം ച ഹ്മ കുല്യാം ച ഭാരത
35 സരസ്വതീഃ സുപുണ്യാശ് ച സർവാ ഗംഗാശ് ച മാരിഷ
വിശ്വസ്യ മാതരഃ സർവാഃ സർവാശ് ൈചവ മഹാബലാഃ
36 തഥാ നദ്യസ് ത്വ് അ കാശാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ഇത്യ് ഏതാഃ സരിേതാ രാജൻ സമാഖ്യാതാ യഥാ തി
37 അത ഊർധ്വം ജനപദാൻ നിേബാധ ഗദേതാ മമ
തേ േമ കുരുപാഞ്ചാലാഃ ശാല്വ മാേ യ ജാംഗലാഃ
38 ശൂരേസനാഃ കലിംഗാശ് ച േബാധാ മൗകാസ് തൈഥവ ച
മത്സ്യാഃ സുകുട്യഃ സൗബല്യാഃ കുന്തലാഃ കാശിേകാശലാഃ
39 േചദിവത്സാഃ കരൂഷാശ് ച േഭാജാഃ സി പുലിന്ദകാഃ
ഉത്തമൗജാ ദശാർണാശ് ച േമകലാശ് േചാത്കൈലഃ സഹ
40 പാഞ്ചാലാഃ കൗശികാശ് ൈചവ ഏകപൃഷ്ഠാ യുഗം ധരാഃ
സൗധാ മ ാ ഭുജിംഗാശ് ച കാശേയാ ഽപരകാശയഃ
41 ജഠരാഃ കു ശാശ് ൈചവ സുദാശാർണാശ് ച ഭാരത
കുന്തേയാ ഽവന്തയശ് ൈചവ തൈഥവാപരകുന്തയഃ
42 േഗാവിന്ദാ മന്ദകാഃ ഷണ്ഡാ വിദർഭാനൂപവാസികാഃ
അശ്മകാഃ പാംസുരാ ാശ് ച േഗാപ രാ ാഃ പനീതകാഃ
43 ആദി രാ ാഃ സുകുട്ടാശ് ച ബലിരാ ം ച േകവലം
വാനരാസ്യാഃ വാഹാശ് ച വ ാ വ ഭയാഃ ശകാഃ
44 വിേദഹകാ മാഗധാശ് ച സുഹ്മാശ് ച വിജയാസ് തഥാ
അംഗാ വംഗാഃ കലിംഗാശ് ച യകൃൽ േലാമാന ഏവ ച
45 മല്ലാഃ സുേദഷ്ണാഃ ാഹൂതാസ് തഥാ മാഹിഷ കാർഷികാഃ
വാഹീകാ വാടധാനാശ് ച ആഭീരാഃ കാലേതായകാഃ
46 അപര ാശ് ച ശൂ ാശ് ച പ വാശ് ചർമ ഖണ്ഡികാഃ
അടവീ ശബരാശ് ൈചവ മരു ഭൗമാശ് ച മാരിഷ
47 ഉപാവൃശ്ചാനുപാവൃശ്ച സുരാ ാഃ േകകയാസ് തഥാ
കുട്ടാപരാന്താ ൈദ്വേധയാഃ കാക്ഷാഃ സാമു നി ടാഃ
48 അ ാശ് ച ബഹേവാ രാജന്ന് അന്തർഗിര്യാസ് തൈഥവ ച
ബഹിർഗിര്യ് ആംഗമലദാ മാഗധാ മാനവർജകാഃ
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49 മഹ ത്തരാഃ ാവൃേഷയാ ഭാർഗവാശ് ച ജനാധിപ
പു ാ ഭാർഗാഃ കിരാതാശ് ച സുേദാഷ്ണാഃ മുദാസ് തഥാ
50 ശകാ നിഷാദാ നിഷധാസ് തൈഥവാനർതൈനരൃതാഃ
ദുഗൂലാഃ തിമത്സ്യാശ് ച കുശലാഃ കുനടാസ് തഥാ
51 തീര ാഹാസ്തര േതായാ രാജികാ രമ്യകാ ഗണാഃ
തിലകാഃ പാരസീകാശ് ച മധുമന്തഃ കുത്സകാഃ
52 കാശ്മീരാഃ സി സൗവീരാ ഗാന്ധാരാ ദർശകാസ് തഥാ
അഭീസാരാ കുലൂതാശ് ച ശൗവലാ ബാ ികാസ് തഥാ
53 ദർവീകാഃ സകചാ ദർവാ വാതജാമ രേഥാരഗാഃ
ബഹു വാദ്യാശ് ച കൗരവ്യ സുദാമാനഃ സുമല്ലികാഃ
54 വ ാഃ കരീഷകാശ് ചാപി കുലിേന്ദാപത്യകാസ് തഥാ
വനായേവാ ദശാ പാർശ്വാ േരാമാണഃ കുശ ബിന്ദവഃ
55 കച്ഛാ േഗാപാല കച്ഛാശ് ച ലാംഗലാഃ പരവല്ലകാഃ
കിരാതാ ബർബരാഃ സിദ്ധാ വിേദഹാസ് താ ലിംഗകാഃ
56 ഓ ാഃ പു ാഃ സ ൈസര ാഃ പാർവതീയാശ് ച മാരിഷ
അഥാപേര ജനപദാ ദക്ഷിണാ ഭരതർഷഭ
57 വിഡാഃ േകരലാഃ ാച്യാ ഭൂഷികാ വനവാസിനഃ
ഉന്നത്യകാ മാഹിഷകാ വികൽപാ മൂഷകാസ് തഥാ
58 കർണികാഃ കുന്തികാശ് ൈചവ സൗബ്ധിദാ നലകാലകാഃ
കൗകുട്ടകാസ് തഥാ േചാലാഃ േകാങ്കണാ മാലവാണകാഃ
59 സമംഗാഃ േകാപനാശ് ൈചവ കുകുരാംഗദ മാരിഷാഃ
ധ്വജിന്യ് ഉത്സവ സേങ്കതാസ് ിവർഗാഃ സർവേസനയഃ
60 ്യംഗാഃ േകകരകാഃ േ ാഷ്ഠാഃ പരസഞ്ചരകാസ് തഥാ
തൈഥവ വിന്ധ്യപുലകാഃ പുലിന്ദാഃ കൽകൈലഃ സഹ
61 മാലകാ മല്ലകാശ് ൈചവ തൈഥവാപരവർതകാഃ
കുലിന്ദാഃ കുലകാശ് ൈചവ കരണ്ഠാഃ കുരകാസ് തഥാ
62 മൂഷകാ സ്തനബാലാശ് ച സതിയഃ പത്തിപഞ്ജകാഃ
ആദിദായാഃ സിരാലാശ് ച ബകാ സ്തനപാസ് തഥാ
63 ഹൃഷീവിദർഭാഃ കാന്തീകാസ് തംഗണാഃ പരതംഗണാഃ
ഉത്തരാശ് ചാപേര േ ച്ഛാ ജനാ ഭരതസത്തമ
64 യവനാശ് ച സ കാംേബാജാ ദാരുണാ േ ച്ഛ ജാതയഃ
സക്ഷ്ര ഹഃ കുന്തലാശ് ച ഹൂണാഃ പാരതൈകഃ സഹ
65 തൈഥവ മരധാശ് ചീനാസ് തൈഥവ ദശ മാലികാഃ
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ക്ഷ ിേയാപനിേവശാശ് ച ൈവശ്യശൂ കുലാനി ച
66 ശൂ ാഭീരാഥ ദരദാഃ കാശ്മീരാഃ പശുഭിഃ സഹ
ഖശികാശ് ച തുഖാരാശ് ച പല്ലവാ ഗിരിഗഹ്വരാഃ
67 ആേ യാഃ സ ഭരദ്വാജാസ് തൈഥവ സ്തനേയാഷികാഃ
ഔപകാശ് ച കലിംഗാശ് ച കിരാതാനാം ച ജാതയഃ
68 താമരാ ഹംസമാർഗാശ് ച തൈഥവ കരഭഞ്ജകാഃ
ഉേദ്ദശ മാേ ണ മയാ േദശാഃ സങ്കീർതിതാഃ േഭാ
69 യഥാ ഗുണബലം ചാപി ിവർഗസ്യ മഹാഫലം
ദുേഹ്യദ് േധനുഃ കാമധുക് ച ഭൂമിഃ സമ്യഗ് അനുഷ്ഠിതാ
70 തസ്യാം ഗൃധ്യന്തി രാജാനഃ ശൂരാ ധർമാർഥേകാവിദാഃ
േത ത്യജന്ത്യ് ആഹേവ ാണാൻ രസാ ഗൃദ്ധാസ് തരസ്വിനഃ
71 േദവ മാനുഷകായാനാം കാമം ഭൂമിഃ പരായണം
അേന്യാന്യസ്യാവലുമ്പന്തി സാരേമയാ ഇവാമിഷം
72 രാജാേനാ ഭരതേ ഷ്ഠ േഭാ കാമാ വസുന്ധരാം
ന ചാപി തൃപ്തിഃ കാമാനാം വിദ്യേത േചഹ കസ്യ ചിത്
73 തസ്മാത് പരി േഹ ഭൂേമർ യതേന്ത കുരുപാണ്ഡവാഃ
സാമ്നാ ദാേനന േഭേദന ദേണ്ഡൈനവ ച പാർഥിവ
74 പിതാ മാതാ ച പു ാശ് ച ഖം ദ്യൗശ് ച നരപുംഗവ
ഭൂമിർ ഭവതി ഭൂതാനാം സമ്യഗ് അച്ഛി ദർശിനീ
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അധ്യായം 11

1 [ധൃ]
ഭാരതസ്യാസ്യ വർഷസ്യ തഥാ ൈഹമവതസ്യ ച

മാണം ആയുഷഃ സൂത ഫലം ചാപി ശുഭാശുഭം
2 അനാഗതം അതി ാന്തം വർതമാനം ച സഞ്ജയ
ആചക്ഷ്വ േമ വിസ്തേരണ ഹരിവർഷം തൈഥവ ച
3 [സ്]
ചത്വാരി ഭാരേത വർേഷ യുഗാനി ഭരതർഷഭ
കൃതം േ താ ദ്വാപരം ച പുഷ്യം ച കുരുവർധന
4 പൂർവം കൃതയുഗം നാമ തതസ് േ തായുഗം വിേഭാ
സങ്ക്േഷപാദ് ദ്വാപരസ്യാഥ തഥ പുഷ്യം വർതേത
5 ചത്വാരി ച സഹ ാണി വർഷാണാം കുരുസത്തമ
ആയുഃ സംഖ്യാ കൃതയുേഗ സംഖ്യാതാ രാജസത്തമ
6 ത ീണി സഹ ാണി േ തായാം മനുജാധിപ
ദ്വിസഹ ം ദ്വാപേര തു ശേത തിഷ്ഠതി സ തി
7 ന മാണ സ്ഥിതിർ ഹ്യ് അസ്തി പുേഷ്യ ഽസ്മിൻ ഭരതർഷഭ
ഗർഭസ്ഥാശ് ച ിയേന്ത ഽ തഥാ ജാതാ ിയന്തി ച
8 മഹാബലാ മഹാസത്ത്വാഃ ജാ ഗുണസമന്വിതാഃ
അജായന്ത കൃേത രാജൻ മുനയഃ സുതേപാധനാഃ
9 മേഹാത്സാഹാ മഹാത്മാേനാ ധാർമികാഃ സത്യവാദിനഃ
ജാതാഃ കൃതയുേഗ രാജൻ ധനിനഃ ിയദർശനാഃ
10 ആയുഷ്മേന്താ മഹാവീരാ ധനുർധര വരാ യുധി
ജായേന്ത ക്ഷ ിയാഃ ശൂരാസ് േ തായാം ച വർതിനഃ
11 സർവവർണാ മഹാരാജ ജായേന്ത ദ്വാപേര സതി
മേഹാത്സാഹാ മഹാവീര്യാഃ പര രവൈധഷിണഃ
12 േതജസാൽേപന സംയുക്താഃ േ ാധനാഃ പുരുഷാ നൃപ
ലുബ്ധാശ് ചാനൃതകാശ് ൈചവ പുേഷ്യ ജായന്തി ഭാരത
13 ഈർഷ്യാ മാനസ് തഥാ േ ാേധാ മായാസൂയാ തൈഥവ ച
പുേഷ്യ ഭവന്തി മർത്യാനാം രാേഗാ േലാഭശ് ച ഭാരത
14 സങ്ക്േഷേപാ വർതേത രാജൻ ദ്വാപേര ഽസ്മിൻ നരാധിപ
ഗുേണാത്തരം ൈഹമവതം ഹരിവർഷം തതഃ പരം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 36

അധ്യായം 12

1 [ധൃ]
ജംബൂ ഖണ്ഡസ് ത്വയാ േ ാേക്താ യഥാവദ് ഇഹ സഞ്ജയ
വിഷ്കംഭം അസ്യ ഹി പരിമാണം ച തത്ത്വതഃ
2 സമു സ്യ മാണം ച സമ്യഗ് അച്ഛി ദർശന
ശാകദ്വീപം ച േമ ഹി കുശ ദ്വീപം ച സഞ്ജയ
3 ശാൽമലം ൈചവ തേത്ത്വന ൗഞ്ചദ്വീപം തൈഥവ ച

ഹി ഗാവൽഗേണ സർവം രാേഹാഃ േസാമാർകേയാസ് തഥാ
4 [സ്]
രാജൻ സുബഹേവാ ദ്വീപാ ൈയർ ഇദം സന്തതം ജഗത്
സപ്ത ത്വ് അഹം വക്ഷ്യാമി ച ാദിത്യൗ ഹാംസ് തഥാ
5 അഷ്ടാദശസഹ ാണി േയാജനാനാം വിശാം പേത
ഷട്ശതാനി ച പൂർണാനി വിഷ്കംേഭാ ജംബുപർവതഃ
6 ലാവണസ്യ സമു സ്യ വിഷ്കംേഭാ ദ്വിഗുണഃ തഃ
നാനാജനപദാകീർേണാ മണിവി മ ചി ിതഃ
7 ൈനകധാതുവിചിൈ ശ് ച പർവൈതർ ഉപേശാഭിതഃ
സിദ്ധചാരണസങ്കീർണഃ സാഗരഃ പരിമണ്ഡലഃ
8 ശാകദ്വീപം ച വക്ഷ്യാമി യഥാവദ് ഇഹ പാർഥിവ
ശൃണു േമ ത്വം യഥാന്യായം വതഃ കുരുനന്ദന
9 ജംബൂദ്വീപ മാേണന ദ്വിഗുണഃ സ നരാധിപ
വിഷ്കംേഭണ മഹാരാജ സാഗേരാ ഽപി വിഭാഗശഃ
ക്ഷീേരാേദാ ഭരതേ ഷ്ഠ േയന സമ്പരിവാരിതഃ
10 ത പുണ്യാ ജനപദാ ന ത ിയേത ജനഃ
കുത ഏവ ഹി ദുർഭിക്ഷം ക്ഷമാ േതേജാ യുതാ ഹി േത
11 ശാകദ്വീപസ്യ സങ്ക്േഷേപാ യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
ഉക്ത ഏഷ മഹാരാജ കിം അന്യച് േ ാതും ഇച്ഛസി
12 [ധൃ]
ശാകദ്വീപസ്യ സങ്ക്േഷേപാ യഥാവദ് ഇഹ സഞ്ജയ
ഉക്തസ് ത്വയാ മഹാഭാഗ വിസ്തരം ഹി തത്ത്വതഃ
13 [സ്]
തൈഥവ പർവതാ രാജൻ സപ്താ മണിഭൂഷിതാഃ
രത്നാകരാസ് തഥാ നദ്യസ് േതഷാം നാമാനി േമ ശൃണു
അതീവ ഗുണവത് സർവം ത പുണ്യം ജനാധിപ
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14 േദവർഷിഗന്ധർവയുതഃ പരേമാ േമരുർ ഉച്യേത
ാഗായേതാ മഹാരാജ മലേയാ നാമ പർവതഃ

യേതാ േമഘാഃ വർതേന്ത ഭവന്തി ച സർവശഃ
15 തതഃ പേരണ കൗരവ്യ ജലധാേരാ മഹാഗിരിഃ
യ നിത്യം ഉപാദേത്ത വാസവഃ പരമം ജലം
യേതാ വർഷം ഭവതി വർഷാ കാേല ജേനശ്വര
16 ഉൈച്ചർ ഗിരീ ൈരവതേകാ യ നിത്യം തിഷ്ഠിതഃ
േരവതീ ദിവി നക്ഷ ം പിതാമഹ കൃേതാ വിധിഃ
17 ഉത്തേരണ തു രാേജ ശ്യാേമാ നാമ മഹാഗിരിഃ
യതഃ ശ്യാമത്വം ആപന്നാഃ ജാ ജനപേദശ്വര
18 [ധൃ]
സുമഹാൻ സംശേയാ േമ ഽദ്യ േ ാക്തം സഞ്ജയ യത് ത്വയാ

ജാഃ കഥം സൂതപു സ ാപ്താഃ ശ്യാമതാം ഇഹ
19 [സ്]
സർേവഷ്വ് ഏവ മഹാ ാജ്ഞ ദ്വീേപഷു കുരുനന്ദന
ഗൗരഃ കൃഷ്ണശ് ച വർണൗ ദ്വൗ തേയാർ വർണാന്തരം നൃപ
20 ശ്യാേമാ യസ്മാത് വൃേത്താ ൈവ തത് േത വക്ഷ്യാമി ഭാരത
ആേസ്ത ഽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ് തത് കാന്ത്യാ ശ്യാമതാം ഗതഃ
21 തതഃ പരം കൗരേവ ദുർഗ ൈശേലാ മേഹാദയഃ
േകസരീ േകസര യുേതാ യേതാ വാതഃ വായതി
22 േതഷാം േയാജനവിഷ്കംേഭാ ദ്വിഗുണഃ വിഭാഗശഃ
വർഷാണി േതഷു കൗരവ്യം സേ ാക്താനി മനീഷിഭിഃ
23 മഹാേമരുർ മഹാകാേശാ ജലദഃ കുമുേദാത്തരഃ
ജലധാരാത് പേരാ രാജൻ സുകുമാര ഇതി തഃ
24 ൈരവതസ്യ തു കൗമാരഃ ശ്യാമസ്യ തു മണീ ചകഃ
േകസരസ്യാഥ േമാദാകീ പേരണ തു മഹാപുമാൻ
25 പരിവാര്യ തു കൗരവ്യ ൈദർഘ്യം സ്വത്വം ഏവ ച
ജംബൂദ്വീേപന വിഖ്യാതസ് തസ്യ മേധ്യ മഹാ മഃ
26 ശാേകാ നാമ മഹാരാജ തസ്യ ദ്വീപസ്യ മധ്യഗഃ
ത പുണ്യാ ജനപദാഃ പൂജ്യേത ത ശങ്കരഃ
27 ത ഗച്ഛന്തി സിദ്ധാശ് ച ചാരണാ ൈദവതാനി ച
ധാർമികാശ് ച ജാ രാജംശ് ചത്വാേരാ ഽതീവ ഭാരത
28 വർണാഃ സ്വകർമനിരതാ ന ച േസ്തേനാ ഽ ദൃശ്യേത
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ദീർഘായുേഷാ മഹാരാജ ജരാമൃത വിവർജിതാഃ
29 ജാസ് ത വിവർധേന്ത വർഷാസ്വ് ഇവ സമു ഗാഃ
നദ്യഃ പുണ്യജലാസ് ത ഗംഗാ ച ബഹുധാ ഗതിഃ
30 സുകുമാരീ കുമാരീ ച സീതാ കാേവരകാ തഥാ
മഹാനദീ ച കൗരവ്യ തഥാ മണിജലാ നദീ
ഇ വർധനികാ ൈചവ തഥാ ഭരതസത്തമ
31 തതഃ വൃത്താഃ പുേണ്യാദാ നദ്യഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
സഹ ാണാം ശതാന്യ് ഏവ യേതാ വർഷതി വാസവഃ
32 ന താസാം നാമേധയാനി പരിമാണം തൈഥവ ച
ശക്യേത പരിസംഖ്യാതും പുണ്യാസ് താ ഹി സരിദ് വരാഃ
33 ത പുണ്യാ ജനപദാശ് ചത്വാേരാ േലാകസംമതാഃ
മഗാശ് ച മശകാശ് ൈചവ മാനസാ മന്ദഗാസ് തഥാ
34 മഗാ ാഹ്മണഭൂയിഷ്ഠാഃ സ്വകർമനിരതാ നൃപ
മശേകഷു തു രാജന്യാ ധാർമികാഃ സർവകാമദാഃ
35 മാനേസഷു മഹാരാജ ൈവശ്യാഃ കർേമാപജീവിനഃ
സർവകാമസമായുക്താഃ ശൂരാ ധർമാർഥനിശ്ചിതാഃ
ശൂ ാസ് തു മന്ദേഗ നിത്യം പുരുഷാ ധർമശീലിനഃ
36 ന ത രാജാ രാേജ ന ദേണ്ഡാ ന ച ദണ്ഡികാഃ
സ്വധർേമൈണവ ധർമം ച േത രക്ഷന്തി പര രം
37 ഏതാവദ് ഏവ ശക്യം തു തസ്മിൻ ദ്വീേപ ഭാഷിതും
ഏതാവദ് ഏവ േ ാതവ്യം ശാകദ്വീേപ മഹൗജസി
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അധ്യായം 13

1 [സ്]
ഉത്തേരഷു തു കൗരവ്യ ദ്വീേപഷു യേത കഥാ
യഥാ തം മഹാരാജ വതസ് തൻ നിേബാധ േമ
2 ഘൃതേതായഃ സമുേ ാ ഽ ദധി മേണ്ഡാദേകാ ഽപരഃ
സുേരാദഃ സാഗരശ് ൈചവ തഥാേന്യാ ഘർമസാഗരഃ
3 പര േരണ ദ്വിഗുണാഃ സർേവ ദ്വീപാ നരാധിപ
സർവതശ് ച മഹാരാജ പർവൈതഃ പരിവാരിതാഃ
4 ഗൗരസ് തു മധ്യേമ ദ്വീേപ ഗിരിർ മാനഃ ശിേലാ മഹാൻ
പർവതഃ പശ്ചിമഃ കൃേഷ്ണാ നാരായണ നിേഭാ നൃപ
5 ത രത്നാനി ദിവ്യാനി സ്വയം രക്ഷതി േകശവഃ

ജാപതിം ഉപാസീനഃ ജാനാം വിദേധ സുഖം
6 കുശ ദ്വീേപ കുശ സ്തംേബാ മേധ്യ ജനപദസ്യ ഹ
സ ജ്യേത ശൽമലിശ് ച ദ്വീേപ ശാൽമലിേക നൃപ
7 ൗഞ്ചദ്വീേപ മഹാ ൗേഞ്ചാ ഗിരീ രത്നചയാകരഃ
സ ജ്യേത മഹാരാജ ചാതുർവർേണ്യന നിത്യദാ
8 േഗാമന്ദഃ പർവേതാ രാജൻ സുമഹാൻ സർവധാതുമാൻ
യ നിത്യം നിവസതി ീമാൻ കമലേലാചനഃ
േമാക്ഷിഭിഃ സം േതാ നിത്യം ഭുർ നാരായേണാ ഹരിഃ
9 കുശ ദ്വീേപ തു രാേജ പർവേതാ വി ൈമശ് ചിതഃ
സുധാമാ നാമ ദുർധർേഷാ ദ്വിതീേയാ േഹമപർവതഃ
10 ദ തിമാൻ നാമ കൗരവ്യ തൃതീയഃ കുമുേദാ ഗിരിഃ
ചതുർഥഃ പുഷ്പവാൻ നാമ പഞ്ചമസ് തു കുേശശയഃ
11 ഷേഷ്ഠാ ഹരി ഗിരിർ നാമ ഷഡ് ഏേത പർവേതാത്തമാഃ
േതഷാം അന്തരവിഷ്കംേഭാ ദ്വിഗുണഃ വിഭാഗശഃ
12 ഔദ്ഭിദം ഥമം വർഷം ദ്വിതീയം േവണുമണ്ഡലം
തൃതീയം ൈവ രഥാകാരം ചതുർഥം പാലനം തം
13 ധൃതിമത് പഞ്ചമം വർഷം ഷഷ്ഠം വർഷം ഭാ കരം
സപ്തമം കാപിലം വർഷം സൈപ്തേത വർഷപുഞ്ജകാഃ
14 ഏേതഷു േദവഗന്ധർവാഃ ജാശ് ച ജഗതീശ്വര
വിഹരന്തി രമേന്ത ച ന േതഷു ിയേത ജനഃ
15 ന േതഷു ദസ്യവഃ സന്തി േ ച്ഛ ജാേത്യാ ഽപി വാ നൃപ
ഗൗര ാേയാ ജനഃ സർവഃ സുകുമാരശ് ച പാർഥിവ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 40

16 അവശിേഷ്ടഷു വർേഷഷു വക്ഷ്യാമി മനുേജശ്വര
യഥാ തം മഹാരാജ തദ് അവ്യ മനാഃ ശൃണു
17 ൗഞ്ചദ്വീേപ മഹാരാജ ൗേഞ്ചാ നാമ മഹാഗിരിഃ

ൗഞ്ചാത് പേരാ വാമനേകാ വാമനാദ് അന്ധകാരകഃ
18 അന്ധകാരാത് പേരാ ജാനൻ ൈമനാകഃ പർവേതാത്തമഃ
ൈമനാകാത് പരേതാ രാജൻ േഗാവിേന്ദാ ഗിരിർ ഉത്തമഃ
19 േഗാവിന്ദാത് തു പേരാ രാജൻ നിബിേഡാ നാമ പർവതഃ
പരസ് തു ദ്വിഗുണസ് േതഷാം വിഷ്കംേഭാ വംശവർധന
20 േദശാംസ് ത വക്ഷ്യാമി തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു

ൗഞ്ചസ്യ കുശേലാ േദേശാ വാമനസ്യ മേനാഽനുഗഃ
21 മേനാഽനുഗാത് പരശ് േചാേഷ്ണാ േദശഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
ഉഷ്ണാത് പരഃ ാവരകഃ ാവരാദ് അന്ധകാരകഃ
22 അന്ധകാരക േദശാത് തു മുനിേദശഃ പരഃ തഃ
മുനിേദശാത് പരശ് ൈചവ േ ാച്യേത ദു ഭിസ്വനഃ
23 സിദ്ധചാരണസങ്കീർേണാ ഗൗര ാേയാ ജനാധിപ
ഏേത േദശാ മഹാരാജ േദവഗന്ധർവേസവിതാഃ
24 പുഷ്കേര പുഷ്കേരാ നാമ പർവേതാ മണിരത്നമാൻ
ത നിത്യം നിവസതി സ്വയം േദവഃ ജാപതിഃ
25 തം പര പാസേത നിത്യം േദവാഃ സർേവ മഹർഷിഭിഃ
വാഗ്ഭിർ മേനാ ഽനുകൂലാഭിഃ പൂജയേന്താ ജനാധിപ
26 ജംബൂദ്വീപാത് വർതേന്ത രത്നാനി വിവിധാന്യ് ഉത
ദ്വീേപഷു േതഷു സർേവഷു ജാനാം കുരുനന്ദന
27 വി ാണാം ഹ്മചേര്യണ സേത്യന ച ദേമന ച
ആേരാഗ്യായുഃ മാണാഭ്യാം ദ്വിഗുണം ദ്വിഗുണം തതഃ
28 ഏേകാ ജനപേദാ രാജൻ ദ്വീേപഷ്വ് ഏേതഷു ഭാരത
ഉക്താ ജനപദാ േയഷു ധർമശ് ൈചകഃ ദൃശ്യേത
29 ഈശ്വേരാ ദണ്ഡം ഉദ്യമ്യ സ്വയം ഏവ ജാപതിഃ
ദ്വീപാൻ ഏതാൻ മഹാരാജ രക്ഷംസ് തിഷ്ഠതി നിത്യദാ
30 സ രാജാ സ ശിേവാ രാജൻ സ പിതാ സ പിതാമഹഃ
േഗാപായതി നരേ ഷ്ഠ ജാഃ സ ജഡ പണ്ഡിതാഃ
31 േഭാജനം ചാ കൗരവ്യ ജാഃ സ്വയം ഉപസ്ഥിതം
സിദ്ധം ഏവ മഹാരാജ ഭുഞ്ജേത ത നിത്യദാ
32 തതഃ പരം സമാ നാമ ദൃശ്യേത േലാകസംസ്ഥിതിഃ
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ചതുര ാ മഹാരാജ യസ് ിംശത് തു മണ്ഡലം
33 ത തിഷ്ഠന്തി കൗരവ്യ ചത്വാേരാ േലാകസംമിതാഃ
ദിഗ് ഗജാ ഭരതേ ഷ്ഠ വാമൈനരാവതാദയഃ
സു തീകസ് തഥാ രാജൻ ഭിന്നകരടാ മുഖഃ
34 തസ്യാഹം പരിമാണം തു ന സംഖ്യാതും ഇേഹാത്സേഹ
അസംഖ്യാതഃ സ നിത്യം ഹി തിര്യഗ് ഊർധ്വം അധസ് തഥാ
35 ത ൈവ വായേവാ വാന്തി ദിഗ്ഭ്യഃ സർവാഭ്യ ഏവ ച
അസംബാധാ മഹാരാജ താൻ നിഗൃഹ്ണന്തി േത ഗജാഃ
36 പുഷ്കൈരഃ പദ്മസങ്കാൈശർ വർഷ്മവദ്ഭിർ മഹാ ൈഭഃ
േത ശൈനഃ പുനർ ഏവാശു വായൂൻ മുഞ്ചന്തി നിത്യശഃ
37 ശ്വസദ്ഭിർ മുച്യമാനാസ് തു ദിഗ് ഗൈജർ ഇഹ മാരുതാഃ
ആഗച്ഛന്തി മഹാരാജ തതസ് തിഷ്ഠന്തി ൈവ ജാഃ
38 [ധൃ]
പേരാ ൈവ വിസ്തേരാ ഽത്യർഥം ത്വയാ സഞ്ജയ കീർതിതഃ
ദർശിതം ദ്വീപസംസ്ഥാനം ഉത്തരം ഹി സഞ്ജയ
39 [സ്]
ഉക്താ ദ്വീപാ മഹാരാജ ഹാൻ േമ ശൃണു തത്ത്വതഃ
സ്വർഭാനുഃ കൗരവേ ഷ്ഠ യാവദ് ഏഷ ഭാവതഃ
40 പരിമണ്ഡേലാ മഹാരാജ സ്വർഭാനുഃ യേത ഹഃ
േയാജനാനാം സഹ ാണി വിഷ്കംേഭാ ദ്വാദശാസ്യ ൈവ
41 പരിണാേഹന ഷട് ിംശദ് വിപുലേത്വന ചാനഘ
ഷഷ്ടിം ആഹുഃ ശതാന്യ് അസ്യ ബുധാഃ പൗരാണികാസ് തഥാ
42 ച മാസ് തു സഹ ാണി രാജന്ന് ഏകാദശ തഃ
വിഷ്കംേഭണ കുരുേ ഷ്ഠ യസ് ിംശത് തു മണ്ഡലം
ഏേകാന ഷഷ്ടിൈവപുല്യാച് ഛീത രേശ്മർ മഹാത്മനഃ
43 സൂര്യസ് ത്വ് അഷ്ടൗ സഹ ാണി േദ്വ ചാേന്യ കുരുനന്ദന
വിഷ്കംേഭണ തേതാ രാജൻ മണ്ഡലം ിംശതം സമം
44 അഷ്ട പഞ്ചാശതം രാജൻ വിപുലേത്വന ചാനഘ

യേത പരേമാദാരഃ പതംേഗാ ഽസൗ വിഭാവസുഃ
ഏതത് മാണം അർകസ്യ നിർദിഷ്ടം ഇഹ ഭാരത
45 സ രാഹുശ് ഛാദയത്യ് ഏതൗ യഥാകാലം മഹത്തയാ
ച ാദിത്യൗ മഹാരാജ സങ്ക്േഷേപാ ഽയം ഉദാഹൃതഃ
46 ഇത്യ് ഏതത് േത മഹാരാജ പൃച്ഛതഃ ശാ ച ഷാ
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സർവം ഉക്തം യഥാതത്ത്വം തസ്മാച് ഛമം അവാ ഹി
47 യഥാദൃഷ്ടം മയാ േ ാക്തം സ നിര്യാണം ഇദം ജഗത്
തസ്മാദ് ആശ്വസ കൗരവ്യ പു ം ദുേര്യാധനം തി
48 േത്വദം ഭരതേ ഷ്ഠ ഭൂമിപർവ മേനാഽനുഗം

ീമാൻ ഭവതി രാജന്യഃ സിദ്ധാർഥഃ സാധു സംമതഃ
ആയുർ ബലം ച വീര്യം ച തസ്യ േതജശ് ച വർധേത
49 യഃ ശൃേണാതി മഹീപാല പർവണീദം യത തഃ

ീയേന്ത പിതരസ് തസ്യ തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ
50 ഇദം തു ഭാരതം വർഷം യ വർതാമേഹ വയം
പൂർവം വർതേത പുണ്യം തത് സർവം തവാൻ അസി
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അധ്യായം 14

1 [വ്]
അഥ ഗാവൽഗണിർ ധീമാൻ സമരാദ് ഏത്യ സഞ്ജയഃ

ത്യക്ഷദർശീ സർവസ്യ ഭൂതഭവ്യ ഭവിഷ്യവിത്
2 ധ്യായേത ധൃതരാ ായ സഹേസാേപത്യ ദുഃഖിതഃ
ആചഷ്ട നിഹതം ഭീഷ്മം ഭരതാനാം അമധ്യമം
3 സഞ്ജേയാ ഽഹം മഹാരാജ നമസ് േത ഭരതർഷഭ
ഹേതാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഭരതാനാം പിതാമഹഃ
4 കകുദം സർവേയാധാനാം ധാമ സർവധനുഷ്മതാം
ശരതൽപഗതഃ േസാ ഽദ്യ േശേത കുരുപിതാമഹഃ
5 യസ്യ വീര്യം സമാ ിത്യ ദ തം പു സ് തവാകേരാത്
സ േശേത നിഹേതാ രാജൻ സംേഖ്യ ഭീഷ്മഃ ശിഖണ്ഡിനാ
6 യഃ സർവാൻ പൃഥിവീപാലാൻ സമേവതാൻ മഹാമൃേധ
ജിഗാൈയക രേഥൈനവ കാശിപുര്യാം മഹാരഥഃ
7 ജാമദഗ്ന്യം രേണ രാമം ആേയാധ്യ വസു സംഭവഃ
ന ഹേതാ ജാമദേഗ്ന്യന സ ഹേതാ ഽദ്യ ശിഖണ്ഡിനാ
8 മേഹ സദൃശഃ ശൗേര്യ ൈസ്ഥേര്യ ച ഹിമവാൻ ഇവ
സമു ഇവ ഗാംഭീേര്യ സഹി േത്വ ധരാ സമഃ
9 ശരദംേ ാ ധനുർ വ ഃ ഖഡ്ഗജിേഹ്വാ ദുരാസദഃ
നരസിംഹഃ പിതാ േത ഽദ്യ പാഞ്ചാേല്യന നിപാതിതഃ
10 പാണ്ഡവാനാം മഹത് ൈസന്യം യം ദൃേഷ്ട്വാദ്യന്തം ആഹേവ

േവപത ഭേയാദ്വിഗ്നം സിംഹം ദൃേഷ്ട്വവ േഗാഗണഃ
11 പരിരക്ഷ്യ സ േസനാം േത ദശരാ ം അനീകഹാ
ജഗാമാസ്തം ഇവാദിത്യഃ കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
12 യഃ സ ശ ഇവാേക്ഷാേഭ്യാ വർഷൻ ബാണാൻ സഹ ശഃ
ജഘാന യുധി േയാധാനാം അർബുദം ദശഭിർ ദിൈനഃ
13 സ േശേത നിഷ്ടനൻ ഭൂമൗ വാതരുഗ്ണ ഇവ മഃ
തവ ദുർമ ിേത രാജൻ യഥാ നാർഹഃ സ ഭാരത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 44

അധ്യായം 15

1 [ധൃ]
കഥം കുരൂണാം ഋഷേഭാ ഹേതാ ഭീഷ്മഃ ശിഖണ്ഡിനാ
കഥം രഥാത് സ ന്യപതത് പിതാ േമ വാസേവാപമഃ
2 കഥം ആസംശ് ച േമ പു ാ ഹീനാ ഭീേഷ്മണ സഞ്ജയ
ബലിനാ േദവകൽേപന ഗുർവർേഥ ഹ്മചാരിണാ
3 തസ്മിൻ ഹേത മഹാസേത്ത്വ മേഹഷ്വാേസ മഹാബേല
മഹാരേഥ നരവ്യാ കിം ഉ ആസീൻ മനസ് തദാ
4 ആർതിഃ പരാ മാവിശതി യതഃ ശംസസി േമ ഹതം
കുരൂണാം ഋഷഭം വീരം അകമ്പ്യം പുരുഷർഷഭം
5 േക തം യാന്തം അനുേ യുഃ േക ചാസ്യാസൻ പുേരാഗമാഃ
േക ഽതിഷ്ഠൻ േക ന്യവർതന്ത േക ഽഭ്യവർതന്ത സഞ്ജയ
6 േക ശൂരാ രഥശാർദൂലം അച തം ക്ഷ ിയർഷഭം
രഥാനീകം ഗാഹമാനം സഹസാ പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വയുഃ
7 യസ് തേമാ ഽർക ഇവാേപാഹൻ പരൈസന്യം അമി ഹാ
സഹ രശ്മി തിമഃ പേരഷാം ഭയം ആദധത്
അകേരാദ് ദുഷ്കരം കർമ രേണ കൗരവ ശാസനാത്
8 സമാനം അനീകാനി യ ഏനം പര്യവാരയൻ
കൃതിനം തം ദുരാധർഷം സമ്യഗ് യാസ്യന്തം അന്തിേക
കഥം ശാന്തനവം യുേദ്ധ പാണ്ഡവാഃ ത്യവാരയൻ
9 നികൃന്തന്തം അനീകാനി ശരദം ം തരസ്വിനം
ചാപവ്യാത്താനനം േഘാരം അസി ജിഹ്വം ദുരാസദം
10 അത്യന്യാൻ പുരുഷവ്യാ ാൻ ീമന്തം അപരാജിതം
പാതയാം ആസ കൗേന്തയഃ കഥം തം അജിതം യുധി
11 ഉ ധന്വാനം ഉേ ഷും വർതമാനം രേഥാത്തേമ
പേരഷാം ഉത്തമാംഗാനി ചിന്വന്തം ശിേതഷുഭിഃ
12 പാണ്ഡവാനാം മഹത് ൈസന്യം യം ദൃേഷ്ട്വാദ്യന്തം ആഹേവ
കാലാഗ്നിം ഇവ ദുർധർഷം സമേവഷ്ടത നിത്യശഃ
13 പരികൃഷ്യ സ േസനാം േമ ദശരാ ം അനീകഹാ
ജഗാമാസ്തം ഇവാദിത്യഃ കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
14 യഃ സ ശ ഇവാക്ഷയ്യം വർഷം ശരമയം സൃജൻ
ജഘാന യുധി േയാധാനാം അർബുദം ദശഭിർ ദിൈനഃ
15 സ േശേത നിഷ്ടനൻ ഭൂമൗ വാതരുഗ്ണ ഇവ മഃ
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മമ ദുർമ ിേതനാസൗ യഥാ നാർഹ സ ഭാരത
16 കഥം ശാന്തനവം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീ

ഹർതും അശകത് ത ഭീഷ്മം ഭീമപരാ മം
17 കഥം ഭീേഷ്മണ സം ാമം അകുർവൻ പാ നന്ദനാഃ
കഥം ച നാജയദ് ഭീേഷ്മാ േ ാേണ ജീവതി സഞ്ജയ
18 കൃേപ സംനിഹിേത ത ഭരദ്വാജാത്മേജ തഥാ
ഭീഷ്മഃ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ കഥം സ നിധനം ഗതഃ
19 കഥം ചാതിരഥസ് േതന പാഞ്ചാേല്യന ശിഖണ്ഡിനാ
ഭീേഷ്മാ വിനിഹേതാ യുേദ്ധ േദൈവർ അപി ദുരുത്സഹഃ
20 യഃ ർധേത രേണ നിത്യം ജാമദഗ്ന്യം മഹാബലം
അജിതം ജാമദേഗ്ന്യന ശ തുല്യപരാ മം
21 തം ഹതം സമേര ഭീഷ്മം മഹാരഥബേലാചിതം
സഞ്ജയാചക്ഷ്വ േമ വീരം േയന ശർമ ന വിദ്മേഹ
22 മാമകാഃ േക മേഹഷ്വാസാ നാജഹുഃ സഞ്ജയാച തം
ദുേര്യാധനം സമാദിഷ്ടാഃ േക വീരാഃ പര്യവാരയൻ
23 യച് ഛിഖണ്ഡി മുഖാഃ സർേവ പാണ്ഡവാ ഭീഷ്മം അഭ്യയുഃ
കച് ചിൻ ന കുരേവാ ഭീതാസ് തത്യജുഃ സഞ്ജയാച തം
24 മൗർവീ േഘാഷസ്തനയിത്നുഃ പൃഷത്ക പൃഷേതാ മഹാൻ
ധനുർ ഹ്വാദ മഹാശേബ്ദാ മഹാേമഘ ഇേവാന്നതഃ
25 യദ് അഭ്യവർഷത് കൗേന്തയാൻ സപാഞ്ചാലാൻ സ സൃഞ്ജയാൻ
നിഘ്നൻ പരരഥാൻ വീേരാ ദാനവാൻ ഇവ വ ഭൃത്
26 ഇഷ്വ സാഗരം േഘാരം ബാണ ാഹം ദുരാസദം
കാർമുേകാർമിണം അക്ഷയ്യം അദ്വീപം സമേര ഽ വം
ഗദാസിമകരാവർതം ഹയ ാഹം ഗജാകുലം
27 ഹയാൻ ഗജാൻ പദാതാംശ് ച രഥാംശ് ച തരസാ ബഹൂൻ
നിമജ്ജയന്തം സമേര പരവീരാപഹാരിണം
28 വിദഹ്യമാനം േകാേപന േതജസാ ച പരന്തപം
േവേലവ മകരാവാസം േക വീരാഃ പര്യവാരയൻ
29 ഭീേഷ്മാ യദ് അകേരാത് കർമ സമേര സഞ്ജയാരിഹാ
ദുേര്യാധനഹിതാർഥായ േക തദാസ്യ പുേരാ ഽഭവൻ
30 േക ഽരക്ഷൻ ദക്ഷിണം ച ം ഭീഷ്മസ്യാമിതേതജസഃ
പൃഷ്ഠതഃ േക പരാൻ വീരാ ഉപാേസധൻ യത താഃ
31 േക പുരസ്താദ് അവർതന്ത രക്ഷേന്താ ഭീഷ്മം അന്തിേക
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േക ഽരക്ഷന്ന് ഉത്തരം ച ം വീരാ വീരസ്യ യുധ്യതഃ
32 വാേമ ചേ വർതമാനാഃ േക ഽഘ്നൻ സഞ്ജയ സൃഞ്ജയാൻ
സേമതാ ം അനീേകഷു േക ഽഭ്യരക്ഷൻ ദുരാസദം
33 പാർശ്വതഃ േക ഽഭ്യവർതന്ത ഗച്ഛേന്താ ദുർഗമാം ഗതിം
സമൂേഹ േക പരാൻ വീരാൻ ത്യയുധ്യന്ത സഞ്ജയ
34 രക്ഷ്യമാണഃ കഥം വീൈരർ േഗാപ്യമാനാശ് ച േതന േത
ദുർജയാനാം അനീകാനി നാജയംസ് തരസാ യുധി
35 സർവേലാേകശ്വരേസ്യവ പരേമഷ്ഠി ജാപേതഃ
കഥം ഹർതും അപി േത േശകുഃ സഞ്ജയ പാണ്ഡവാഃ
36 യസ്മിൻ ദ്വീേപ സമാ ിത്യ യുധ്യന്തി കുരവഃ പൈരഃ
തം നിമഗ്നം നരവ്യാ ം ഭീഷ്മം ശംസസി സഞ്ജയ
37 യസ്യ വീേര്യ സമാശ്വസ്യ മമ പുേ ാ ബൃഹദ്ബലഃ
ന പാണ്ഡവാൻ അഗണയത് കഥം സ നിഹതഃ പൈരഃ
38 യഃ പുരാ വിബുൈധഃ േസൈ ഃ സാഹാേയ്യ യുദ്ധദുർമദഃ
കാങ്ക്ഷിേതാ ദാനവാൻ ഘ്നദ്ഭിഃ പിതാ മമ മഹാ തഃ
39 യസ്മിഞ് ജാേത മഹാവീേര്യ ശന്തനുർ േലാകശങ്കേര
േശാകം ദുഃഖം ച ൈദന്യം ച ാജഹാത് പു ലക്ഷ്മണി
40 ജ്ഞാ പരായണം തജ്ജ്ഞം സദ് ധർമനിരതം ശുചിം
േവദേവദാംഗതത്ത്വജ്ഞം കഥം ശംസസി േമ ഹതം
41 സർവാ വിനേയാേപതം ദാന്തം ശാന്തം മനസ്വിനം
ഹതം ശാന്തനവം ത്വാ മേന്യ േശഷം ബലം ഹതം
42 ധർമാദ് അധർേമാ ബലവാൻ സ ാപ്ത ഇതി േമ മതിഃ
യ വൃദ്ധം ഗുരും ഹത്വാ രാജ്യം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
43 ജാമദഗ്ന്യഃ പുരാ രാമഃ സർവാ വിദ് അനുത്തമഃ
അംബാർഥം ഉദ്യതഃ സംേഖ്യ ഭീേഷ്മണ യുധി നിർജിതഃ
44 തം ഇ സമകർമാണം കകുദം സർവധന്വിനാം
ഹതം ശംസസി ഭീഷ്മം േമ കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
45 അസകൃത് ക്ഷ ിയ ാതാഃ സംേഖ്യ േയന വിനിർജിതാഃ
ജാമദഗ്ന്യസ് തഥാ രാമഃ പരവീര നിഘാതിനാ
46 തമാൻ നൂനം മഹാവീര്യാദ് ഭാർഗവാദ് യുദ്ധദുർമദാത്
േതേജാ വീര്യബൈലർ ഭൂയാഞ് ശിഖണ്ഡീ പദാത്മജഃ
47 യഃ ശൂരം കൃതിനം യുേദ്ധ സർവശാ വിശാരദം
പരമാ വിദം വീരം ജഘാന ഭരതർഷഭം
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48 േക വീരാസ് തം അമി ഘ്നം അന്വയുഃ ശ സംസദി
ശംസ േമ തദ് യഥാവൃത്തം യുദ്ധം ഭീഷ്മസ്യ പാണ്ഡൈവഃ
49 േയാേഷവ ഹതവീരാ േമ േസനാ പു സ്യ സഞ്ജയ
അേഗാപം ഇവ േചാദ് ാന്തം േഗാകുലം തദ് ബലം മമ
50 പൗരുഷം സർവേലാകസ്യ പരം യസ്യ മഹാഹേവ
പരാസിേക്ത ച വസ് തസ്മിൻ കഥം ആസീൻ മനസ് തദാ
51 ജീവിേത ഽപ്യ് അദ്യ സാമർഥ്യം കിം ഇവാസ്മാസു സഞ്ജയ
ഘാതയിത്വാ മഹാവീര്യം പിതരം േലാകധാർമികം
52 അഗാേധ സലിേല മഗ്നാം നാവം ദൃേഷ്ട്വവ പാരഗാഃ
ഭീേഷ്മ ഹേത ഭൃശം ദുഃഖാൻ മേന്യ േശാചന്തി പു കാഃ
53 അ ിസാരമയം നൂനം സുദൃഢം ഹൃദയം മമ
യച് ത്വാ പുരുഷവ്യാ ം ഹതം ഭീഷ്മം ന ദീര്യേത
54 യസ്മിന്ന് അ ം ച േമധാ ച നീതിശ് ച ഭരതർഷേഭ
അ േമയാണി ദുർധർേഷ കഥം സ നിഹേതാ യുധി
55 ന ചാേ ണ ന ശൗേര്യണ തപസാ േമധയാ ന ച
ന ധൃത്യാ ന പുനസ് ത്യാഗാൻ മൃേത്യാഃ കശ് ചിദ് വിമുച്യേത
56 കാേലാ നൂനം മഹാവീര്യഃ സർവേലാകദുരത്യയഃ
യ ശാന്തനവം ഭീഷ്മം ഹതം ശംസസി സഞ്ജയ
57 പു േശാകാഭിസന്തേപ്താ മഹദ് ദുഃഖം അചിന്തയൻ
ആശംേസ ഽഹം പുരാ ാണം ഭീഷ്മാച് ഛന്തനുനന്ദനാത്
58 യദാദിത്യം ഇവാപശ്യത് പതിതം ഭുവി സഞ്ജയ
ദുേര്യാധനഃ ശാന്തനവം കിം തദാ ത്യപദ്യത
59 നാഹം േസ്വഷാം പേരഷാം വാ ബുദ്ധ്യാ സഞ്ജയ ചിന്തയൻ
േശഷം കിം ചിത് പശ്യാമി ത്യനീേക മഹീക്ഷിതാം
60 ദാരുണഃ ക്ഷ ധർേമാ ഽയം ഋഷിഭിഃ സ ദർശിതഃ
യ ശാന്തനവം ഹത്വാ രാജ്യം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവാഃ
61 വയം വാ രാജ്യം ഇച്ഛാേമാ ഘാതയിത്വാ പിതാമഹം
ക്ഷ ധർേമ സ്ഥിതാഃ പാർഥാ നാപരാധ്യന്തി പു കാഃ
62 ഏതദ് ആേര്യണ കർതവ്യം കൃ ാസ്വ് ആപ സഞ്ജയ
പരാ മഃ പരം ശക്ത്യാ തച് ച തസ്മിൻ തിഷ്ഠിതം
63 അനീകാനി വിനിഘ്നന്തം ീമന്തം അപരാജിതം
കഥം ശാന്തനവം താത പാ പു ാ ന്യപാതയൻ
64 കഥം യുക്താന്യ് അനീകാനി കഥം യുദ്ധം മഹാത്മഭിഃ
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കഥം വാ നിഹേതാ ഭീഷ്മഃ പിതാ സഞ്ജയ േമ പൈരഃ
65 ദുേര്യാധനശ് ച കർണശ് ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ദുഃശാസനശ് ച കിതേവാ ഹേത ഭീേഷ്മ കിം അ വൻ
66 യച് ഛരീൈരർ ഉപസ്തീർണാം നരവാരണവാജിനാം
ശരശക്തിഗദാഖഡ്ഗേതാമരാക്ഷാം ഭയാവഹാം
67 ാവിശൻ കിതവാ മന്ദാഃ സഭാം യുധി ദുരാസദാം

ാണദ േത തിഭേയ േക ഽദീവ്യന്ത നരർഷഭാഃ
68 േക ഽജയൻ േക ജിതാസ് ത ഹൃതലക്ഷാ നിപാതിതാഃ
അേന്യ ഭീഷ്മാച് ഛാന്തനവാത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
69 ന ഹി േമ ശാന്തിർ അസ്തീഹ യുധി േദവ തം ഹതം
പിതരം ഭീമകർമാണം ത്വാ േമ ദുഃഖം ആവിശത്
70 ആർതിം േമ ഹൃദേയ രൂഢാം മഹതീം പു കാരിതാം
ത്വം സിഞ്ചൻ സർപിേഷവാഗ്നിം ഉദ്ദീപയസി സഞ്ജയ
71 മഹാന്തം ഭാരം ഉദ്യമ്യ വി തം സാർവ ലൗകികം
ദൃഷ്ട്വാ വിനിഹതം ഭീഷ്മം മേന്യ േശാചന്തി പു കാഃ
72 േ ാഷ്യാമി താനി ദുഃഖാനി ദുേര്യാധനകൃതാന്യ് അഹം
തസ്മാൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ യദ്വൃത്തം ത സഞ്ജയ
73 സം ാേമ പൃഥിവീശാനാം മന്ദസ്യാബുദ്ധി സംഭവം
അപനീതം സുനീതം വാ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
74 യത്കൃതം ത ഭീേഷ്മണ സം ാേമ ജയം ഇച്ഛതാ
േതേയാ യുക്തം കൃതാേ ണ ശംസ തച് ചാപ്യ് അേശഷതഃ
75 യഥാ തദ് അഭവദ് യുദ്ധം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ

േമണ േയന യസ്മിംശ് ച കാേല യച് ച യഥാ ച തത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 49

അധ്യായം 16

1 [സ്]
ത്വദ് യുേക്താ ഽയം അനു േശ്നാ മഹാരാജ യഥാർഹസി
ന തു ദുേര്യാധേന േദാഷം ഇമം ആസ ം അർഹസി
2 യ ആത്മേനാ ദുശ്ചരിതാദ് അശുഭം ാ യാൻ നരഃ
ഏനസാ േതന നാന്യം സ ഉപാശങ്കിതും അർഹതി
3 മഹാരാജ മനുേഷ്യഷു നിന്ദ്യം യഃ സർവം ആചേരത്
സ വധ്യഃ സർവേലാകസ്യ നിന്ദിതാനി സമാചരൻ
4 നികാേരാ നികൃതി ൈജ്ഞഃ പാണ്ഡൈവസ് ത്വത് തീക്ഷയാ
അനുഭൂതഃ സഹാമാൈത്യഃ ക്ഷാന്തം ച സുചിരം വേന
5 ഹയാനാം ച ഗജാനാം ച ശൂരാണാം ചാമിതൗജസാം

ത്യക്ഷം യൻ മയാ ദൃഷ്ടം ദൃഷ്ടം േയാഗബേലന ച
6 ശൃണു തത് പൃഥിവീപാല മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ നൂനം ഏവം ഭാവി നരാധിപ
7 നമ ത്വാ പിതുസ് േത ഽഹം പാരാശര്യായ ധീമേത
യസ്യ സാദാദ് ദിവ്യം േമ ാപ്തം ജ്ഞാനം അനുത്തമം
8 ദൃഷ്ടിശ് ചാതീ ിയാ രാജൻ ദൂരാച് വണം ഏവ ച
പരചിത്തസ്യ വിജ്ഞാനം അതീതാനാഗതസ്യ ച
9 വ ത്ഥിേതാത്പത്തിവിജ്ഞാനം ആകാേശ ച ഗതിഃ സദാ
ശൈ ർ അസംേഗാ യുേദ്ധഷു വരദാനാൻ മഹാത്മനഃ
10 ശൃണു േമ വിസ്തേരേണദം വിചി ം പരമാദ്ഭുതം
ഭാരതാനാം മഹദ് യുദ്ധം യഥാഭൂൽ േലാമഹർഷണം
11 േതഷ്വ് അനീേകഷു യത് േതഷു വ േഢഷു ച വിധാനതഃ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ദുഃശാസനം അഥാ വീത്
12 ദുഃശാസന രഥാസ് തൂർണം യുജ്യന്താം ഭീഷ്മരക്ഷിണഃ
അനീകാനി ച സർവാണി ശീ ം ത്വം അനുേചാദയ
13 അയം മാ സമനു ാേപ്താ വർഷപൂഗാഭിചിന്തിതഃ
പാണ്ഡവാനാം സ ൈസന്യാനാം കുരൂണാം ച സമാഗമഃ
14 നാതഃ കാര്യതമം മേന്യ രേണ ഭീഷ്മസ്യ രക്ഷണാത്
ഹന്യാദ് ഗുേപ്താ ഹ്യ് അസൗ പാർഥാൻ േസാമകാംശ് ച സ സൃഞ്ജയാൻ
15 അ വീച് ച വിശുദ്ധാത്മാ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം

യേത ീ ഹ്യ് അസൗ പൂർവം തസ്മാദ് വർേജ്യാ രേണ മമ
16 തസ്മാദ് ഭീേഷ്മാ രക്ഷിതേവ്യാ വിേശേഷേണതി േമ മതിഃ
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ശിഖണ്ഡിേനാ വേധ യത്താഃ സർേവ തിഷ്ഠ മാമകാഃ
17 തഥാ ാച്യാശ് തീച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാേത്യാത്തരാ പഥാഃ
സർവശ ാ കുശലാസ് േത രക്ഷ പിതാമഹം
18 അരക്ഷ്യമാണം ഹി വൃേകാ ഹന്യാത് സിംഹം മഹാബലം
മാ സിംഹം ജംബുേകേനവ ഘാതയാമഃ ശിഖണ്ഡിനാ
19 വാമം ച ം യുധാമന ർ ഉത്തമൗജാശ് ച ദക്ഷിണം
േഗാപ്താരൗ ഫൽഗുനൈസ്യതൗ ഫൽഗുേനാ ഽപി ശിഖണ്ഡിനഃ
20 സംരക്ഷ്യമാണഃ പാർേഥന ഭീേഷ്മണ ച വിവർജിതഃ
യഥാ ന ഹന്യാദ് ഗാംേഗയം ദുഃശാസന തഥാ കുരു
21 തേതാ രജന്യാം വ ഷ്ടാതാം ശബ്ദഃ സമഭവൻ മഹാൻ
േ ാശതാം ഭൂമിപാലാനാം യുജ്യതാം യുജ്യതാം ഇതി
22 ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷഃ സിംഹനാൈദശ് ച ഭാരത
ഹയേഹഷിത ശൈബ്ദശ് ച രഥേനമി സ്വൈനസ് തഥാ
23 ഗജാനാം ബൃംഹതാം ൈചവ േയാധാനാം ചാഭിഗർജതാം
േക്ഷ്വഡിതാേസ്ഫാടിേതാത് ൈഷ്ടസ് തുമുലം സർവേതാ ഽഭവത്
24 ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാരാജ സർവം യുക്തം അേശഷതഃ
സൂേര്യാദേയ മഹത് ൈസന്യം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
തവ രാേജ പു ാണാം പാണ്ഡവാനാം തൈഥവ ച
25 ത നാഗാ രഥാശ് ൈചവ ജാംബൂനദപരി താഃ
വി ാജമാനാ ദൃശ്യേന്ത േമഘാ ഇവ സ വിദ തഃ
26 രഥാനീകാന്യ് അദൃശ്യന്ത നഗരാണീവ ഭൂരിശഃ
അതീവ ശുശുേഭ ത പിതാ േത പൂർണച വത്
27 ധനുർഭിർ ഋഷ്ടിഭിഃ ഖഡ്ൈഗർ ഗദാഭിഃ ശക്തിേതാമൈരഃ
േയാധാഃ ഹരൈണഃ ശുൈ ഃ േസ്വഷ്വ് അനീേകഷ്വ് അവസ്ഥിതാഃ
28 ഗജാ രഥാഃ പദാതാശ് ച തുരഗാശ് ച വിശാം പേത
വ്യതിഷ്ഠൻ വാഗുരാകാരാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
29 ധ്വജാ ബഹുവിധാകാരാ വ്യദൃശ്യന്ത സമു ിതാഃ
േസ്വഷാം ൈചവ പേരഷാം ച ദ തിമന്തഃ സഹ ശഃ
30 കാഞ്ചനാ മണിചി ാംഗാ ജ്വലന്ത ഇവ പാവകാഃ
അർചിഷ്മേന്താ വ്യേരാചന്ത ധ്വജാ രാജ്ഞാം സഹ ശഃ
31 മേഹ േകതവഃ ശു ാ മേഹ സദേനഷ്വ് ഇവ
സംനദ്ധാസ് േതഷു േത വീരാ ദദൃശുർ യുദ്ധകാങ്ക്ഷിണഃ
32 ഉദ്യൈതർ ആയുൈധർ ചി ാസ് തലബദ്ധാഃ കലാപിനഃ
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ഋഷഭാക്ഷാ മനുേഷ്യ ാശ് ചമൂമുഖഗതാ ബഭുഃ
33 ശകുനിഃ സൗബലഃ ശല്യഃ സൗന്ധേവാ ഽഥ ജയ ഥഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
34 തായുധശ് ച കാലിംേഗാ ജയേത്സനശ് ച പാർഥിവഃ
ബൃഹദ്ബലശ് ച കൗശല്യഃ കൃതവർമാ ച സത്വതഃ
35 ദൈശേത പുരുഷവ്യാ ഃ ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
അക്ഷൗഹിണീനാം പതേയാ യജ്വാേനാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
36 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ ദുേര്യാധന വശാനുഗാഃ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച നീതിമേന്താ മഹാബലാഃ
37 സംനദ്ധാഃ സമദൃശ്യന്ത േസ്വഷ്വ് അനീേകഷ്വ് അവസ്ഥിതാഃ
ബദ്ധകൃഷ്ണാജിനാഃ സർേവ ധ്വജിേനാ മുഞ്ജ മാലിനഃ
38 സൃഷ്ടാ ദുേര്യാധനസ്യാർേഥ ഹ്മേലാകായ ദീക്ഷിതാഃ
സമൃദ്ധാ ദശവാഹിന്യഃ പരിഗൃഹ്യ വ്യവസ്ഥിതാഃ
39 ഏകാദശീ ധാർതരാ ീ കൗരവാണാം മഹാചമൂഃ
അ തഃ സർവൈസന്യാനാം യ ശാന്തനേവാ ഽ ണീഃ
40 േശ്വേതാഷ്ണീഷം േശ്വതഹയം േശ്വതവർമാണം അച തം
അപശ്യാമ മഹാരാജ ഭീഷ്മം ച ം ഇേവാദിതം
41 േഹമതാലധ്വജം ഭീഷ്മം രാജേത സ്യന്ദേന സ്ഥിതം
േശ്വതാ ഇവ തീക്ഷ്ണാംശും ദദൃശുഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
42 ദൃഷ്ട്വാ ചമൂമുേഖ ഭീഷ്മം സമകമ്പന്ത പാണ്ഡവാഃ
സൃഞ്ജയാശ് ച മേഹഷ്വാസാ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
43 ജൃംഭമാണം മഹാസിംഹം ദൃഷ്ട്വാ മൃഗാ യഥാ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാഃ സർേവ സമുദ്വിവിജിേര മുഹുഃ
44 ഏകാദൈശതാഃ ീജുഷ്ടാ വാഹിന്യസ് തവ ഭാരത
പാണ്ഡവാനാം തഥാ സപ്ത മഹാപുരുഷപാലിതാഃ
45 ഉന്മത്തമകരാവർതൗ മഹാ ാഹസമാകുലൗ
യുഗാേന്ത സമുേപതൗ ദ്വൗ ദൃേശ്യേത സാഗരാവ് ഇവ
46 ൈനവ നസ് താദൃേശാ രാജൻ ദൃഷ്ടപൂർേവാ ന ച തഃ
അനീകാനാം സേമതാനാം സമവായസ് തഥാവിധഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 52

അധ്യായം 17

1 [സ്]
യഥാ സ ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
തൈഥവ സഹിതാഃ സർേവ സമാജ ർ മഹീക്ഷിതഃ
2 മഘാ വിഷയഗഃ േസാമസ് തദ് ദിനം ത്യപദ്യത
ദീപ്യമാനാശ് ച സേമ്പതുർ ദിവി സപ്ത മഹാ ഹാഃ
3 ദ്വിധാ ഭൂത ഇവാദിത്യ ഉദേയ ത്യദൃശ്യത
ജ്വലന്ത്യാ ശിഖയാ ഭൂേയാ ഭാനുമാൻ ഉദിേതാ ദിവി
4 വവാശിേര ച ദീപ്തായാം ദിശി േഗാമായുവായസാഃ
ലിപ്സമാനാഃ ശരീരാണി മാംസേശാണിതേഭാജനാഃ
5 അഹന്യ് അഹനി പാർഥാനാം വൃദ്ധഃ കുരുപിതാമഹഃ
ഭരദ്വാജാത്മജശ് ൈചവ ാതർ ഉത്ഥായ സംയതൗ
6 ജേയാ ഽ പാ പു ാണാം ഇത്യ് ഊചതുർ അരിന്ദമൗ
യുയുധാേത തവാർഥായ യഥാ സ സമയഃ കൃതഃ
7 സർവധർമവിേശഷജ്ഞഃ പിതാ േദവ തസ് തവ
സമാനീയ മഹീപാലാൻ ഇദം വചനം അ വീത്
8 ഇദം വഃ ക്ഷ ിയാ ദ്വാരം സ്വർഗായാപാവൃതം മഹത്
ഗച്ഛധ്വം േതന ശ സ്യ ഹ്മണശ് ച സ േലാകതാം
9 ഏഷ വഃ ശാശ്വതഃ പന്ഥാഃ പൂർൈവഃ പൂർവതൈരർ ഗതഃ
സംഭാവയത ചാത്മാനം അവ്യ മനേസാ യുധി
10 നാഭാേഗാ ഹി യയാതിശ് ച മാന്ധാതാ നഹുേഷാ നൃഗഃ
സംസിദ്ധാഃ പരമം സ്ഥാനം ഗതാഃ കർമഭിർ ഈദൃൈശഃ
11 അധർമഃ ക്ഷ ിയൈസ്യഷ യദ് വ്യാധിമരണം ഗൃേഹ
യദ് ആജൗ നിധനം യാതി േസാ ഽസ്യ ധർമഃ സനാതനഃ
12 ഏവം ഉക്താ മഹീപാലാ ഭീേഷ്മണ ഭരതർഷഭ
നിര്യയുഃ സ്വാന്യ് അനീകാനി േശാഭയേന്താ രേഥാത്തൈമഃ
13 സ തു ൈവകർതനഃ കർണഃ സാമാത്യഃ സഹ ബ ഭിഃ
ന്യാസിതഃ സമേര ശ ം ഭീേഷ്മണ ഭരതർഷഭ
14 അേപതകർണാഃ പു ാസ് േത രാജാനശ് ൈചവ താവകാഃ
നിര്യയുഃ സിംഹനാേദന നാദയേന്താ ദിേശാ ദശ
15 േശ്വൈതശ് ഛൈ ഃ പതാകാഭിർ ധ്വജവാരണവാജിഭിഃ
താന്യ് അനീകാന്യ് അേശാഭന്ത രൈഥർ അഥ പദാതിഭിഃ
16 േഭരീ പണവശൈബ്ദശ് ച പടഹാനാം ച നിസ്വൈനഃ
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രഥേനമി നിനാൈദശ് ച ബഭൂവാകുലിതാ മഹീ
17 കാഞ്ചനാംഗദേകയൂൈരഃ കാർമുൈകശ് ച മഹാരഥാഃ

ാജമാനാ വ്യദൃശ്യന്ത ജംഗമാഃ പർവതാ ഇവ
18 താേലന മഹതാ ഭീഷ്മഃ പഞ്ച താേരണ േകതുനാ
വിമലാദിത്യ സങ്കാശസ് തസ്ഥൗ കുരുചമൂപതിഃ
19 േയ ത്വദീയാ മേഹഷ്വാസാ രാജാേനാ ഭരതർഷഭഃ
അവർതന്ത യഥാേദശം രാജഞ് ശാന്തനവസ്യ േത
20 സ തു േഗാവാസനഃ ൈശബ്യഃ സഹിതഃ സർവരാജഭിഃ
യയൗ മാതംഗരാേജന രാജാർേഹണ പതാകിനാ
പദ്മവർണസ് ത്വ് അനീകാനാം സർേവഷാം അ തഃ സ്ഥിതഃ
21 അശ്വത്ഥാമാ യയൗ യത്തഃ സിംഹലാംഗല േകതനഃ

തായുശ് ചി േസനശ് ച പുരുമിേ ാ വിവിംശതിഃ
22 ശേല്യാ ഭുരി വാശ് ൈചവ വികർണശ് ച മഹാരഥഃ
ഏേത സപ്ത മേഹഷ്വാസാ േ ാണപു പുേരാഗമാഃ
സ്യന്ദൈനർ വരവർണാൈഭർ ഭീഷ്മസ്യാസൻ പുരഃസരാ
23 േതഷാം അപി മേഹാേത്സധാഃ േശാഭയേന്താ രേഥാത്തമാൻ

ാജമാനാ വ്യദൃശ്യന്ത ജാംബൂനദമയാ ധ്വജാഃ
24 ജാംബൂനദമയീ േവദിഃ കമണ്ഡലുവിഭൂഷിതാ
േകതുർ ആചാര്യ മുഖ്യസ്യ േ ാണസ്യ ധനുഷാ സഹ
25 അേനകശതസാഹ ം അനീകം അനുകർഷതഃ
മഹാൻ ദുേര്യാധനസ്യാസീൻ നാേഗാ മണിമേയാ ധ്വജഃ
26 തസ്യ പൗരവ കാലിംഗൗ കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
േക്ഷമധന്വാ സുമി ശ് ച ത ഃ മുഖേതാ രഥാഃ
27 സ്യന്ദേനന മഹാർേഹണ േകതുനാ വൃഷേഭണ ച

കർഷന്ന് ഇവ േസനാ ം മാഗധശ് ച നൃേപാ യയൗ
28 തദ് അംഗപതിനാ ഗുപ്തം കൃേപണ ച മഹാത്മനാ
ശാരദാ ചയ ഖ്യം ാച്യാനാം അഭവദ് ബലം
29 അനീക മുേഖ തിഷ്ഠൻ വരാേഹണ മഹായശാഃ
ശുശുേഭ േകതുമുേഖ്യന രാജേതന ജയ ഥഃ
30 ശതം രഥസഹ ാണാം തസ്യാസൻ വശവർതിനഃ
അഷ്ടൗ നാഗസഹ ാണി സാദിനാം അയുതാനി ഷട്
31 തത് സി പതിനാ രാജൻ പാലിതം ധ്വജിനീമുഖം
അനന്ത രഥനാഗാശ്വം അേശാഭത മഹദ് ബലം
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32 ഷഷ്ട്യാ രഥസഹൈ സ് തു നാഗാനാം അയുേതന ച
പതിഃ സർവക ലിംഗാനാം യയൗ േകതുമതാ സഹ
33 തസ്യ പർവതസങ്കാശാ വ്യേരാചന്ത മഹാഗജാഃ
യ േതാമര തൂണീൈരഃ പതാകാഭിശ് ച േശാഭിതാഃ
34 ശുശുേഭ േകതുമുേഖ്യന പാദേപന കലിംഗപഃ
േശ്വതച് ഛേ ണ നിേഷ്കണ ചാമരവ്യജേനന ച
35 േകതുമാൻ അപി മാതംഗം വിചി പരമാ ശം
ആസ്ഥിതഃ സമേര രാജൻ േമഘസ്ഥ ഇവ ഭാനുമാൻ
36 േതജസാ ദീപ്യമാനസ് തു വാരേണാത്തമം ആസ്ഥിതഃ
ഭഗദേത്താ യയൗ രാജാ യഥാ വ ധരസ് തഥാ
37 ജഗ ന്ധഗതാവ് ആസ്താം ഭഗദേത്തന സംമിതൗ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ േകതുമന്തം അനു തൗ
38 സ രഥാനീകവാൻ വ േഹാ ഹസ്ത്യംേഗാത്തമ ശീർഷവാൻ
വാജിപക്ഷഃ പതന്ന് ഉ ഃ ാഹരത് സർവേതാ മുഖഃ
39 േ ാേണന വിഹിേതാ രാജൻ രാജ്ഞാ ശാന്തനേവന ച
തൈഥവാചാര്യ പുേ ണ ബാ ീേകന കൃേപണ ച
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അധ്യായം 18

1 [സ്]
തേതാ മുഹൂർതാത് തുമുലഃ ശേബ്ദാ ഹൃദയകമ്പനഃ
അ യത മഹാരാജ േയാധാനാം യുയുത്സതാം
2 ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷർ വാരണാനാം ച ബൃംഹിൈതഃ
രഥാനാം േനമിേഘാൈഷശ് ച ദീര്യതീവ വസുന്ധരാ
3 ഹയാനാം േഹഷമാണാനാം േയാധാനാം ത ഗർജതാം
ക്ഷേണന ഖം ദിശശ് ൈചവ ശേബ്ദനാപൂരിതം തദാ
4 പു ാണാം തവ ദുർധർേഷ പാണ്ഡവാനാം തൈഥവ ച
സമകമ്പന്ത ൈസന്യാനി പര രസമാഗേമ
5 ത നാഗാ രഥാശ് ൈചവ ജാംബൂനദവിഭൂഷിതാഃ

ാജമാനാ വ്യദൃശ്യന്ത േമഘാ ഇവ സ വിദ തഃ
6 ധ്വജാ ബഹുവിധാകാരാസ് താവകാനാം നരാധിപ
കാഞ്ചനാംഗദിേനാ േരജുർ ജ്വലിതാ ഇവ പാവകാഃ
7 േസ്വഷാം ൈചവ പേരഷാം ച സമദൃശ്യന്ത ഭാരത
മേഹ േകതവഃ ശു ാ മേഹ സദേനഷ്വ് ഇവ
8 കാഞ്ചൈനഃ കവൈചർ വീരാ ജ്വലനാർകസമ ൈഭഃ
സംനദ്ധാഃ ത്യദൃശ്യന്ത ഹാഃ ജ്വലിതാ ഇവ
9 ഉദ്യൈതർ ആയുൈധശ് ചിൈ സ് തലബദ്ധാഃ പതാകിനഃ
ഋഷഭാക്ഷാ മേഹഷ്വാസാശ് ചമൂമുഖഗതാ ബഭുഃ
10 പൃഷ്ഠേഗാപാസ് തു ഭീഷ്മസ്യ പു ാസ് തവ നരാധിപ
ദുഃശാസേനാ ദുർവിഷേഹാ ദുർമുേഖാ ദുഃസഹസ് തഥാ
11 വിവിംശതിശ് ചി േസേനാ വികർണശ് ച മഹാരഥഃ
സത്യ തഃ പുരുമിേ ാ ജേയാ ഭൂരി വാഃ ശലഃ
12 രഥാ വിംശതിസാഹ ാസ് തൈഥഷാം അനുയായിനഃ
അഭീഷാഹാഃ ശൂരേസനാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
13 ശാല്വാ മത്സ്യാസ് തഥാംബഷ്ഠാസ് ിഗർതാഃ േകകയാസ് തഥാ
സൗവീരാഃ കിതവാഃ ാച്യാഃ തീേച്യാദീച്യമാലവാഃ
14 ദ്വാദൈശേത ജനപദാഃ സർേവ ശൂരാസ് തനുത്യജഃ
മഹതാ രഥവംേശന േത ഽഭ്യരക്ഷൻ പിതാമഹം
15 അനീകം ദശസാഹ ം കുഞ്ജരാണാം തരസ്വിനാം
മാഘേദാ േയന നൃപതിസ് ത ഥാനീകം അന്വയാത്
16 രഥാനാം ച രക്ഷാശ് ച പാദ ക്ഷാശ് ച ദന്തിനാം
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അഭൂവൻ വാഹിനീമേധ്യ ശതാനാം അയുതാനി ഷട്
17 പാദാതാശ് ചാ േതാ ഽഗച്ഛൻ ധനുശ് ചർമാസി പാണയഃ
അേനകശതസാഹ ാ നഖര ാസേയാധിനഃ
18 അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദൈശകാ ച തവ പു സ്യ ഭാരത
അദൃശ്യന്ത മഹാരാജ ഗംേഗവ യമുനാന്തേര
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അധ്യായം 19

1 [ധൃ]
അക്ഷൗഹിേണ്യാ ദൈശകാം ച വ ഢാം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
കഥം അൽേപന ൈസേന്യന ത്യവ ഹത പാണ്ഡവഃ
2 േയാ േവദ മാനുഷം വ ഹം ൈദവം ഗാന്ധർവം ആസുരം
കഥം ഭീഷ്മം സ കൗേന്തയഃ ത്യവ ഹത പാണ്ഡവഃ
3 [സ്]
ധാർതരാ ാണ്യ് അനീകാനി ദൃഷ്ട്വാ വ ഢാനി പാണ്ഡവഃ
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ ധർമരാേജാ ധനഞ്ജയം
4 മഹർേഷർ വചനാത് താത േവദയന്തി ബൃഹ േതഃ
സംഹതാൻ േയാധേയദ് അൽപാൻ കാമം വിസ്താരേയദ് ബഹൂൻ
5 സൂചീമുഖം അനീകം സ്യാദ് അൽപാനാം ബഹുഭിഃ സഹ
അസ്മാകം ച തഥാ ൈസന്യം അൽപീയഃ സുതരാം പൈരഃ
6 ഏതദ് വചനം ആജ്ഞായ മഹർേഷർ വ ഹ പാണ്ഡവ
തച് ത്വാ ധർമരാജസ്യ ത്യഭാഷത ഫൽഗുണഃ
7 ഏഷ വ ഹാമി േത രാജൻ വ ഹം പരമദുർജയം
അചലം നാമ വ ാഖ്യം വിഹിതം വ പാണിനാ
8 യഃ സ വാത ഇേവാ തഃ സമേര ദുഃസഹഃ പൈരഃ
സ നഃ പുേരാ േയാത്സ്യതി ൈവ ഭീമഃ ഹരതാം വരഃ
9 േതജാംസി രിപുൈസന്യാനാം മൃദ്നൻ പുരുഷസത്തമഃ
അേ ഽ ണീർ യാസ്യതി േനാ യുേദ്ധാപായ വിചക്ഷണഃ
10 യം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥിവാഃ സർേവ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാഃ
നിവർതിഷ്യന്തി സം ാന്താഃ സിംഹം മൃഗാ ഇവ
11 തം സർേവ സം യിഷ്യാമഃ ാകാരം അകുേതാഭയം
ഭീമം ഹരതാം േ ഷ്ഠം വ പാണിം ഇവാമരാഃ
12 ന ഹി േസാ ഽസ്തി പുമാംൽ േലാേക യഃ സ്ര ദ്ധം വൃേകാദരം

ം അത കർമാണം വിഷേഹത നരർഷഭം
13 ഭീമേസേനാ ഗദാം ബി ദ് വ സാരമയീം ദൃഢാം
ചരൻ േവേഗന മഹതാ സമു ം അപി േശാഷേയത്
14 േകകയാ ധൃഷ്ടേകതുശ് ച േചകിതാനശ് ച വീര്യവാൻ
ഏത തിഷ്ഠന്തി സാമാത്യാഃ േ ക്ഷകാസ് േത നേരശ്വര
15 ധൃതരാ സ്യ ദായാദാ ഇതി ബീഭ ർ അ വീത്

വാണം തു തഥാ പാർഥം സർവൈസന്യാനി മാരിഷ
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അപൂജയംസ് തദാ വാഗ്ഭിർ അനുകൂലാഭിർ ആഹേവ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുസ് തഥാ ചേ ധനഞ്ജയഃ
വ ഹ്യ താനി ബലാന്യ് ആശു യയൗ ഫൽഗുനസ് തദാ
17 സ യാതാൻ കുരൂൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂഃ
ഗംേഗവ പൂർണാ സ്തിമിതാ സ്യന്ദമാനാ വ്യദൃശ്യത
18 ഭീമേസേനാ ഽ ണീസ് േതഷാം ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച വീര്യവാൻ
19 സമുേദ്യാജ്യ തതഃ പശ്ചാദ് രാജാപ്യ് അക്ഷൗഹിണീ വൃതഃ

ാതൃഭിഃ സഹ പുൈ ശ് ച േസാ ഽഭ്യരക്ഷത പൃഷ്ഠതഃ
20 ച രക്ഷൗ തു ഭീമസ്യ മാ ീപു ൗ മഹാദ തീ

ൗപേദയാഃ സ സൗഭ ാഃ പൃഷ്ഠേഗാപാസ് തരസ്വിനഃ
21 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാഞ്ചാല്യസ് േതഷാം േഗാപ്താ മഹാരഥഃ
സഹിതഃ പൃതനാ ശൂൈര രഥമുൈഖ്യഃ ഭ ൈകഃ
22 ശിഖണ്ഡീ തു തതഃ പശ്ചാദ് അർജുേനനാഭിരക്ഷിതഃ
യേത്താ ഭീഷ്മവിനാശായ യയൗ ഭരതർഷഭ
23 പൃഷ്ഠേഗാേപാ ഽർജുനസ്യാപി യുയുധാേനാ മഹാരഥഃ
ച രക്ഷൗ തു പാഞ്ചാല്യൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
24 രാജാ തു മധ്യമാനീേക കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ബൃഹദ്ഭിഃ കുഞ്ജൈരർ മൈത്തശ് ചലദ്ഭിർ അചൈലർ ഇവ
25 അക്ഷൗഹിണ്യാ ച പാഞ്ചാേല്യാ യജ്ഞേസേനാ മഹാമനാഃ
വിരാടം അന്വയാത് പശ്ചാത് പാണ്ഡവാർേഥ പരാ മീ
26 േതഷാം ആദിത്യച ാഭാഃ കനേകാത്തമ ഭൂഷണാഃ
നാനാ ചിഹ്നധരാ രാജൻ രേഥഷ്വ് ആസൻ മഹാധ്വജാഃ
27 സമുത്സർപ്യ തതഃ പശ്ചാദ് ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥഃ

ാതൃഭിഃ സഹ പുൈ ശ് ച േസാ ഽഭ്യരക്ഷദ് യുധിഷ്ഠിരം
28 ത്വദീയാനാം പേരഷാം ച രേഥഷു വിവിധാൻ ധ്വജാൻ
അഭിഭൂയാർജുനൈസ്യേകാ ധ്വജസ് തസ്ഥൗ മഹാകപിഃ
29 പാദാതാസ് ത്വ് അ േതാ ഽഗച്ഛന്ന് അസി ശക്ത്യൃഷ്ടി പാണയഃ
അേനകശതസാഹ ാ ഭീമേസനസ്യ രക്ഷിണഃ
30 വാരണാ ദശസാഹ ാഃ ഭിന്നകരടാ മുഖാഃ
ശൂരാ േഹമമൈയർ ജാൈലർ ദീപ്യമാനാ ഇവാചലാഃ
31 ക്ഷരന്ത ഇവ ജീമൂതാ മദാർ ാഃ പദ്മഗന്ധിനഃ
രാജാനം അന്വയുഃ പശ്ചാച് ചലന്ത ഇവ പർവതാഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 59

32 ഭീമേസേനാ ഗദാം ഭീമാം കർഷൻ പരിേഘാപമാം
ചകർഷ മഹത് ൈസന്യം ദുരാധർേഷാ മഹാമനാഃ

33 തം അർകം ഇവ ദുേ ക്ഷ്യം തപന്തം രശ്മിമാലിനം
ന േശകുഃ സർവേതാ േയാധാഃ തിവീക്ഷിതും അന്തിേക
34 വേ ാ നാൈമഷ തു വ േഹാ ദുർഭിദഃ സർവേതാ മുഖഃ
ചാപവിദ ദ് ധ്വേജാ േഘാേരാ ഗുേപ്താ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
35 യം തിവ ഹ്യ തിഷ്ഠന്തി പാണ്ഡവാസ് തവ വാഹിനീം
അേജേയാ മാനുേഷ േലാേക പാണ്ഡൈവർ അഭിരക്ഷിതഃ
36 സന്ധ്യാം തിഷ്ഠ ൈസേന്യഷു സൂര്യേസ്യാദയനം തി

ാവാത് സ പൃഷേതാ വായുർ അനേ സ്തനയിത്നുമാൻ
37 വിഷ്വഗ് വാതാശ് ച വാന്ത്യ് ഉ ാ നീൈചഃ ശർകര കർഷിണഃ
രജശ് േചാ യമാനം തു തമസാച് ഛാദയജ് ജഗത്
38 പപാത മഹതീ േചാൽകാ ാങ്മുഖീ ഭരതർഷഭ
ഉദ്യന്തം സൂര്യം ആഹത്യ വ്യശീര്യത മഹാസ്വനാ
39 അഥ സജ്ജീയമാേനഷു ൈസേന്യഷു ഭരതർഷഭ
നി േഭാ ഽഭ ദിതാത് സൂര്യഃ സ േഘാേഷാ ഭൂശ് ചചാല ഹ
വ്യശീര്യത സ നാദാ ച തദാ ഭരതസത്തമ
40 നിർഘാതാ ബഹേവാ രാജൻ ദി സർവാസു ചാഭവൻ

ാദുരാസീദ് രജസ് തീ ം ന ാജ്ഞായത കിം ചന
41 ധ്വജാനാം ധൂയമാനാനാം സഹസാ മാതരിശ്വനാ
കിങ്കിണീജാലനദ്ധാനാം കാഞ്ചന ഗ്വതാം രൈവഃ
42 മഹതാം സ പതാകാനാം ആദിത്യസമേതജസാം
സർവം ഝണ ഝണീ ഭൂതം ആസീത് താലവേനഷ്വ് ഇവ
43 ഏവം േത പുരുഷവ്യാ ാഃ പാണ്ഡവാ യുദ്ധനന്ദിനഃ
വ്യവസ്ഥിതാഃ തിവ ഹ്യ തവ പു സ്യ വാഹിനീം
44 ംസന്ത ഇവ മജ്ജാേനാ േയാധാനാം ഭരതർഷഭ
ദൃഷ്ട്വാ േതാ ഭീമേസനം ഗദാപാണിം അവസ്ഥിതം
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അധ്യായം 20

1 [ധൃ]
സൂേര്യാദേയ സഞ്ജയ േക നു പൂർവം; യുയുത്സേവാ ഹൃഷ്യമാണാ ഇവാസൻ
മാമകാ വാ ഭീഷ്മ േന ാഃ സമീേക; പാണ്ഡവാ വാ ഭീമ േന ാസ് തദാനീം
2 േകഷാം ജഘന്യൗ േസാമസൂര്യൗ സ വായൂ; േകഷാം േസനാം ശ്വാപദാ
വ്യാഭഷന്ത
േകഷാം യൂനാം മുഖവർണാഃ സന്നാഃ; സർവം ഹ്യ് ഏതദ് ഹി തത്ത്വം
യഥാവത്
3 [സ്]
ഉേഭ േസേന തുല്യം ഇേവാപയാേത; ഉേഭ വ േഹ ഹൃഷ്ടരൂേപ നേര
ഉേഭ ചിേ വനരാജി കാേശ; തൈഥേവാേഭ നാഗരഥാശ്വപൂർേണ
4 ഉേഭ േസേന ബൃഹതീ ഭീമരൂേപ; തൈഥേവാേഭ ഭാരത ദുർവിഷേഹ്യ
തൈഥേവാേഭ സ്വർഗജയായ സൃേഷ്ട; തഥാ ഹ്യ് ഉേഭ സത്പുരുഷാര്യ ഗുേപ്ത
5 പശ്ചാൻ മുഖാഃ കുരേവാ ധാർതരാ ാഃ; സ്ഥിതാഃ പാർഥാഃ ാങ്മുഖാ േയാ 
ത്സ്യമാനാഃ
ൈദേത്യ േസേനവ ച കൗരവാണാം; േദേവ േസേനവ ച പാണ്ഡവാനാം
6 ശുേ ാ വായുഃ പൃഷ്ഠതഃ പാണ്ഡവാനാം; ധാർതരാ ാഞ് ശ്വാപദാ വ്യാഭഷന്ത
ഗേജ ാണാം മദഗന്ധാംശ് ച തീ ാൻ; ന േസഹിേര തവ പു സ്യ നാഗാഃ
7 ദുേര്യാധേനാ ഹസ്തിനം പദ്മവർണം; സുവർണകക്ഷ്യം ജാതിബലം ഭിന്നം
സമാസ്ഥിേതാ മധ്യഗതഃ കുരൂണാം; സം യമാേനാ ബന്ദിഭിർ മാഗൈധശ് ച
8 ച ഭം േശ്വതം അസ്യാതപ ം; സൗവർണീ ഗ് ാജേത േചാത്തമാംേഗ
തം സർവതഃ ശകുനിഃ പാർവതീൈയഃ; സാർധം ഗാന്ധാൈരഃ പാതി ഗാന്ധാര 
രാജഃ
9 ഭീേഷ്മാ ഽ തഃ സർവൈസന്യസ്യ വൃദ്ധഃ; േശ്വതച് ഛ ഃ േശ്വതധനുഃ സ ശംഖഃ
േശ്വേതാഷ്ണീഷഃ പാ േരണ ധ്വേജന; േശ്വൈതർ അൈശ്വഃ േശ്വതൈശല  
കാശഃ
10 തസ്യ ൈസന്യം ധാർതരാ ാശ് ച സർേവ; ബാ ീകാനാം ഏകേദശഃ
ശലശ് ച
േയ ചാംബഷ്ഠാഃ ക്ഷ ിയാ േയ ച സിന്ധൗ; തഥാ സൗവീരാഃ പഞ്ച നദാശ് ച
ശൂരാഃ
11 േശാൈണർ ഹൈയ രുക്മരേഥാ മഹാത്മാ; േ ാേണാ മഹാബാഹുർ അദീനസ 
ത്ത്വഃ
ആേസ്ത ഗുരുഃ യശാഃ സർവരാജ്ഞാം; പശ്ചാച് ചമൂം ഇ ഇവാഭിരക്ഷൻ
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12 വാർദ്ധക്ഷ ിഃ സർവൈസന്യസ്യ മേധ്യ; ഭൂരി വാഃ പുരുമിേ ാ ജയശ് ച
ശാല്വാ മത്സ്യാഃ േകകയാശ് ചാപി സർേവ; ഗജാനീൈകർ ാതേരാ േയാത്സ്യ 
മാനാഃ
13 ശാരദ്വതശ് േചാത്തരധൂർ മഹാത്മാ; മേഹഷ്വാേസാ ഗൗതമശ് ചി േയാധീ
ശൈകഃ കിരാൈതർ യവൈനഃ പ ൈവശ് ച; സാർധം ചമൂം ഉത്തരേതാ
ഽഭിപാതി
14 മഹാരൈഥർ അന്ധകവൃഷ്ണിേഭാൈജഃ; സൗരാ ൈകർ ൈനരൃൈതർ ആത്ത 
ശൈ ഃ
ബൃഹദ്ബലഃ കൃതവർമാഭിഗുേപ്താ; ബലം ത്വദീയം ദക്ഷിണേതാ ഽഭിപാതി
15 സംശപ്തകാനാം അയുതം രഥാനാം; മൃത ർ ജേയാ വാർജുനേസ്യതി സൃഷ്ടാഃ
േയനാർജുനസ് േതന രാജൻ കൃതാ ാഃ; യാതാ ൈവ േത ിഗർതാശ് ച
ശൂരാഃ
16 സാ ം ശതസഹ ം തു നാഗാനാം തവ ഭാരത
നാേഗ നാേഗ രഥശതം ശതം ചാശ്വാ രേഥ രേഥ
17 അേശ്വ ഽേശ്വ ദശ ധാനുഷ്കാ ധാനുേഷ്ക ദശ ചർമിണഃ
ഏവം വ ഢാന്യ് അനീകാനി ഭീേഷ്മണ തവ ഭാരത
18 അവ ഹൻ മാനുഷം വ ഹം ൈദവം ഗാന്ധർവം ആസുരം
ദിവേസ ദിവേസ ാേപ്ത ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ ണീഃ
19 മഹാരഥൗഘവിപുലഃ സമു ഇവ പർവണി
ഭീേഷ്മണ ധാർതരാ ാണാം വ ഹഃ ത്യങ്മുേഖാ യുധി
20 അനന്തരൂപാ ധ്വജിനീ ത്വദീയാ; നേര ഭീമാ ന തു പാണ്ഡവാനാം
താം ത്വ് ഏവ മേന്യ ബൃഹതീം ദു ധൃഷ്യാം; യസ്യാ േനതാരൗ േകശവശ്
ചാർജുനശ് ച
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അധ്യായം 21

1 [സ്]
ബൃഹതീം ധാർതരാ ാണാം ദൃഷ്ട്വാ േസനാം സമുദ്യതാം
വിഷാദം അഗമദ് രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
2 വ ഹം ഭീേഷ്മണ ചാേഭദ്യം കൽപിതം േ ക്ഷ്യ പാണ്ഡവഃ
അേഭദ്യം ഇവ സേ ക്ഷ്യ വിഷേണ്ണാ ഽർജുനം അ വീത്
3 ധനഞ്ജയ കഥം ശക്യം അസ്മാഭിർ േയാ ം ആഹേവ
ധാർതരാൈ ർ മഹാബാേഹാ േയഷാം േയാദ്ധാ പിതാമഹഃ
4 അേക്ഷാേഭ്യാ ഽയം അേഭദ്യശ് ച ഭീേഷ്മണാമി കർശിനാ
കൽപിതഃ ശാ ദൃേഷ്ടന വിധിനാ ഭൂരി േതജസാ
5 േത വയം സംശയം ാപ്താഃ സ ൈസന്യാഃ ശ കർശന
കഥം അസ്മാൻ മഹാവ ഹാദ് ഉദ്യാനം േനാ ഭവിഷ്യതി
6 അഥാർജുേനാ ഽ വീത് പാർഥം യുധിഷ്ഠിരം അമി ഹാ
വിഷണ്ണം അഭിസേ ക്ഷ്യ തവ രാജന്ന് അനീകിനാം
7 ജ്ഞയാഭ്യധികാഞ് ശൂരാൻ ഗുണയുക്താൻ ബഹൂൻ അപി
ജയന്ത്യ് അൽപതരാ േയന തൻ നിേബാധ വിശാം പേത
8 തത് തു േത കാരണം രാജൻ വക്ഷ്യാമ്യ് അനസൂയേവ
നാരദസ് തം ഋഷിർ േവദ ഭീഷ്മേ ാണൗ ച പാണ്ഡവ
9 ഏതം ഏവാർഥം ആ ിത്യ യുേദ്ധ േദവാസുേര ഽ വീത്
പിതാമഹഃ കില പുരാ മേഹ ാദീൻ ദിവൗകസഃ
10 ന തഥാ ബലവീര്യാഭ്യാം വിജയേന്ത ജിഗീഷവഃ
യഥാസത്യാനൃശംസ്യാഭ്യാം ധർേമൈണേവാദ്യേമന ച
11 ത്യക്ത്വാധർമം ച േലാഭം ച േമാഹം േചാദ്യമം ആസ്ഥിതാഃ
യുധ്യധ്വം അനഹങ്കാരാ യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
12 ഏവം രാജൻ വിജാനീഹി േവാ ഽസ്മാകം രേണ ജയഃ
യഥാ േമ നാരദഃ ാഹ യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
13 ഗുണഭൂേതാ ജയഃ കൃേഷ്ണ പൃഷ്ഠേതാ ഽേന്വതി മാധവം
അന്യഥാ വിജയശ് ചാസ്യ സംനതിശ് ചാപേരാ ഗുണഃ
14 അനന്ത േതജാ േഗാവിന്ദഃ ശ പൂേഗഷു നിർവ്യഥഃ
പുരുഷഃ സനാതനതേമാ യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
15 പുരാ ഹ്യ് ഏഷ ഹരിർ ഭൂത്വാ ൈവകുേണ്ഠാ ഽകുണ്ഠസായകഃ
സുരാസുരാൻ അവ ർജന്ന് അ വീത് േക ജയന്ത്വ് ഇതി
16 അനു കൃഷ്ണം ജേയേമതി ൈയർ ഉക്തം ത ൈതർ ജിതം
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തത് സാദാദ് ധി ൈ േലാക്യം ാപ്തം ശ ാദിഭിഃ സുൈരഃ
17 തസ്യ േത ന വ്യഥാം കാം ചിദ് ഇഹ പശ്യാമി ഭാരത
യസ്യ േത ജയം ആശാേസ്ത വിശ്വഭുക് ിദേശശ്വരഃ
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അധ്യായം 22

1 [സ്]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ സ്വാം േസനാം സമേചാദയത്

തിവ ഹന്ന് അനീകാനി ഭീഷ്മസ്യ ഭരതർഷഭ
2 യേഥാദ്ദിഷ്ടാന്യ് അനീകാനി ത്യവ ഹന്ത പാണ്ഡവാഃ
സ്വർഗം പരം അഭീപ്സന്തഃ സുയുേദ്ധന കുരൂദ്വഹാഃ
3 മേധ്യ ശിഖണ്ഡിേനാ ഽനീകം രക്ഷിതം സവ്യസാചിനാ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ച സ്വയം ഭീേഷ്മണ പരിപാലിതം
4 അനീകം ദക്ഷിണം രാജൻ യുയുധാേനന പാലിതം

ീമതാ സാത്വതാേ ്യണ ശേ േണവ ധനുഷ്മതാ
5 മേഹ യാന തിമം രഥം തു; േസാപ രം ഹാടകരത്നചി ം
യുധിഷ്ഠിരഃ കാഞ്ചനഭാണ്ഡ േയാ ം; സമാസ്ഥിേതാ നാഗകുലസ്യ മേധ്യ
6 സമു ിതം ദാന്തശലാകം അസ്യ; സുപാ രം ഛ ം അതീവ ഭാതി

ദക്ഷിണം ൈചനം ഉപാചരന്തി; മഹർഷയഃ സം തിഭിർ നേര ം
7 പുേരാഹിതാഃ ശ വധം വദേന്താ; മഹർഷിവൃദ്ധാഃ തവന്ത ഏവ
ജൈപ്യശ് ച മൈ ശ് ച തഥൗഷധീഭിഃ; സമന്തതഃ സ്വസ്ത്യ് അയനം ച ഃ
8 തതഃ സ വ ാണി തൈഥവ ഗാശ് ച; ഫലാനി പുഷ്പാണി തൈഥവ നിഷ്കാൻ
കുരൂത്തേമാ ാഹ്മണ സാൻ മഹാത്മാ; കുർവൻ യയൗ ശ ഇവാമേരഭ്യഃ
9 സഹ സൂര്യഃ ശതകിങ്കിണീകഃ; പരാർധ്യ ജാംബൂനദേഹമചി ഃ
രേഥാ ഽർജുനസ്യാഗ്നിർ ഇവാർചി മാലീ; വി ാജേത േശ്വതഹയഃ സുച ഃ
10 തം ആസ്ഥിതഃ േകശവ സംഗൃഹീതം; കപിധ്വജം ഗാണ്ഡിവബാണഹസ്തഃ
ധനുർധേരാ യസ്യ സമഃ പൃഥിവ്യാം; ന വിദ്യേത േനാ ഭവിതാ വാ കദാ ചിത്
11 ഉദ്വർതയിഷ്യംസ് തവ പു േസനാം; അതീവ രൗ ം സ ബിഭർതി രൂപം
അനായുേധാ യഃ സുഭുേജാ ഭുജാഭ്യാം; നരാശ്വനാഗാൻ യുധി ഭസ്മ കുര്യാത്
12 സ ഭീമേസനഃ സഹിേതാ യമാഭ്യാം; വൃേകാദേരാ വീര രഥസ്യ േഗാപ്താ
തം േ ക്ഷ്യ മത്തർഷഭ സിംഹേഖലം; േലാേക മേഹ തിമാനകൽപം
13 സമീക്ഷ്യ േസനാ ഗതം ദുരാസദം; വിവ്യഥുഃ പങ്കഗതാ ഇേവാ ാഃ
വൃേകാദരം വാരണരാജദർപം; േയാധാസ് ത്വദീയാ ഭയവിഘ്ന സത്ത്വാഃ
14 അനീകമേധ്യ തിഷ്ഠന്തം രാജപു ം ദുരാസദം
അ വീദ് ഭരതേ ഷ്ഠം ഗുഡാേകശം ജനാർദനഃ
15 [വാ]
യ ഏഷ േഗാപ്താ തപൻ ബലേസ്ഥാ; േയാ നഃ േസനാം സിംഹ ഇേവക്ഷേത
ച
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സ ഏഷ ഭീഷ്മഃ കുരുവംശേകതുർ; േയനാഹൃതാസ് ിംശേതാ വാജിേമധാഃ
16 ഏതാന്യ് അനീകാനി മഹാനുഭാവം; ഗൂഹന്തി േമഘാ ഇവ ഘർമരശ്മിം
ഏതാനി ഹത്വാ പുരുഷ വീര; കാങ്ക്ഷസ്വ യുദ്ധം ഭരതർഷേഭണ
17 [ധൃ]
േകഷാം ഹൃഷ്ടാസ് ത ാേ േയാധാ യുധ്യന്തി സഞ്ജയ
ഉദ മനസഃ േക ഽ േക വാ ദീനാ വിേചതസഃ
18 േക പൂർവം ാഹരംസ് ത യുേദ്ധ ഹൃദയകമ്പേന
മാമകാഃ പാണ്ഡവാനാം വാ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
19 കസ്യ േസനാ സമുദേയ ഗന്ധമാല്യസമുദ്ഭവഃ
വാചഃ ദക്ഷിണാശ് ൈചവ േയാധാനാം അഭിഗർജതാം
20 [സ്]
ഉഭേയാഃ േസനേയാസ് ത േയാധാ ജഹൃഷിേര മുദാ

ഗ് ധൂപപാനഗന്ധാനാം ഉഭയ സമുദ്ഭവഃ
21 സംഹതാനാം അനീകാനാം വ ഢാനാം ഭരതർഷഭ
സംസർപതാം ഉദീർണാനാം വിമർദഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
22 വാദി ശബ്ദസ് തുമുലഃ ശംഖേഭരീ വിമി ിതഃ
കുഞ്ജരാണാം ച നദതാം ൈസന്യാനാം ച ഹൃഷ്യതാം
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അധ്യായം 23

1 ധൃതരാ ഉവാച
ധർമേക്ഷേ കുരുേക്ഷേ സമേവതാ യുയുത്സവഃ
മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ കിം അകുർവത സഞ്ജയ
2 സഞ്ജയ ഉവാച
ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ ഢം ദുേര്യാധനസ് തദാ
ആചാര്യം ഉപസംഗമ്യ രാജാ വചനം അ വീത്
3 പൈശ്യതാം പാ പു ാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം
വ ഢാം പദപുേ ണ തവ ശിേഷ്യണ ധീമതാ
4 അ ശൂരാ മേഹഷ്വാസാ ഭീമാർജുനസമാ യുധി
യുയുധാേനാ വിരാടശ് ച പദശ് ച മഹാരഥഃ
5 ധൃഷ്ടേകതുശ് േചകിതാനഃ കാശിരാജശ് ച വീര്യവാൻ
പുരുജിത് കുന്തിേഭാജശ് ച ൈശബ്യശ് ച നരപുംഗവഃ
6 യുധാമന ശ് ച വി ാന്ത ഉത്തമൗജാശ് ച വീര്യവാൻ
സൗഭേ ാ ൗപേദയാശ് ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ
7 അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ േയ താൻ നിേബാധ ദ്വിേജാത്തമ
നായകാ മമ ൈസന്യസ്യ സഞ്ജ്ഞാർഥം താൻ വീമി േത
8 ഭവാൻ ഭീഷ്മശ് ച കർണശ് ച കൃപശ് ച സമിതിഞ്ജയഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച സൗമദത്തിർ ജയ ഥഃ
9 അേന്യ ച ബഹവഃ ശൂരാ മദർേഥ ത്യക്തജീവിതാഃ
നാനാശ ഹരണാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ
10 അപര്യാപ്തം തദ് അസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം
പര്യാപ്തം ത്വ് ഇദം ഏേതഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം
11 അയേനഷു ച സർേവഷു യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഃ
ഭീഷ്മം ഏവാഭിരക്ഷ ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി
12 തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ
സിംഹനാദം വിനേദ്യാൈച്ചഃ ശംഖം ദധ്മൗ താപവാൻ
13 തതഃ ശംഖാശ് ച േഭര്യശ് ച പണവാനകേഗാമുഖാഃ
സഹൈസവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
14 തതഃ േശ്വൈതർ ഹൈയർ യുേക്ത മഹതി സ്യന്ദേന സ്ഥിതൗ
മാധവഃ പാണ്ഡവശ് ൈചവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ ദധ്മതുഃ
15 പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീേകേശാ േദവദത്തം ധനഞ്ജയഃ
പൗ ം ദധ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ വൃേകാദരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 36 67

16 അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച സുേഘാഷമണിപുഷ്പകൗ
17 കാശ്യശ് ച പരേമഷ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വിരാടശ് ച സാത്യകിശ് ചാപരാജിതഃ
18 പേദാ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ പൃഥിവീപേത
സൗഭ ശ് ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാൻ ദ ഃ പൃഥക് പൃഥക്
19 സ േഘാേഷാ ധാർതരാ ാണാം ഹൃദയാനി വ്യദാരയത്
നഭശ് ച പൃഥിവീം ൈചവ തുമുേലാ വ്യനുനാദയൻ
20 അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാ ാൻ കപിധ്വജഃ

വൃേത്ത ശ സമ്പാേത ധനുർ ഉദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ
21 ഹൃഷീേകശം തദാ വാക്യം ഇദം ആഹ മഹീപേത
േസനേയാർ ഉഭേയാർ മേധ്യ രഥം സ്ഥാപയ േമ ഽച ത
22 യാവദ് ഏതാൻ നിരീേക്ഷ ഽഹം േയാ കാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ
ൈകർ മയാ സഹ േയാദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യേമ
23 േയാത്സ്യമാനാൻ അേവേക്ഷ ഽഹം യ ഏേത ഽ സമാഗതാഃ
ധാർതരാ സ്യ ദുർബുേദ്ധർ യുേദ്ധ ിയചികീർഷവഃ
24 ഏവം ഉേക്താ ഹൃഷീേകേശാ ഗുഡാേകേശന ഭാരത
േസനേയാർ ഉഭേയാർ മേധ്യ സ്ഥാപയിത്വാ രേഥാത്തമം
25 ഭീഷ്മേ ാണ മുഖതഃ സർേവഷാം ച മഹീക്ഷിതാം
ഉവാച പാർഥ പൈശ്യതാൻ സമേവതാൻ കുരൂൻ ഇതി
26 ത ാപശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർഥഃ പിതൄൻ അഥ പിതാമഹാൻ
ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ാതൄൻ പു ാൻ പൗ ാൻ സഖീംസ് തഥാ
27 ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ് ൈചവ േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗേന്തയഃ സർവാൻ ബ ൻ അവസ്ഥിതാൻ
28 കൃപയാ പരയാവിേഷ്ടാ വിഷീദന്ന് ഇദം അ വീത്
ദൃേഷ്ട്വമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയു ം സമുപസ്ഥിതം
29 സീദന്തി മമ ഗാ ാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി
േവപഥുശ് ച ശരീേര േമ േരാമഹർഷശ് ച ജായേത
30 ഗാണ്ഡീവം ംസേത ഹസ്താത് ത്വക് ൈചവ പരിദഹ്യേത
ന ച ശേക്നാമ്യ് അവസ്ഥാതും മതീവ ച േമ മനഃ
31 നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി േകശവ
ന ച േ േയാ ഽനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനം ആഹേവ
32 ന കാങ്ക്േഷ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച
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കിം േനാ രാേജ്യന േഗാവിന്ദ കിം േഭാൈഗർ ജീവിേതന വാ
33 േയഷാം അർേഥ കാങ്ക്ഷിതം േനാ രാജ്യം േഭാഗാഃ സുഖാനി ച
ത ഇേമ ഽവസ്ഥിതാ യുേദ്ധ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച
34 ആചാര്യാഃ പിതരഃ പു ാസ് തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗ ാഃ ശ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ് തഥാ
35 ഏതാൻ ന ഹ ം ഇച്ഛാമി ഘ്നേതാ ഽപി മധുസൂദന
അപി ൈ േലാക്യരാജ്യസ്യ േഹേതാഃ കിം നു മഹീകൃേത
36 നിഹത്യ ധാർതരാ ാൻ നഃ കാ ീതിഃ സ്യാജ് ജനാർദന
പാപം ഏവാ േയദ് അസ്മാൻ ഹൈത്വതാൻ ആതതായിനഃ
37 തസ്മാൻ നാർഹാ വയം ഹ ം ധാർതരാ ാൻ സ്വബാന്ധവാൻ
സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ
38 യദ്യ് അപ്യ് ഏേത ന പശ്യന്തി േലാേഭാപഹതേചതസഃ
കുലക്ഷയകൃതം േദാഷം മി േ ാേഹ ച പാതകം
39 കഥം ന േജ്ഞയം അസ്മാഭിഃ പാപാദ് അസ്മാൻ നിവർതിതും
കുലക്ഷയകൃതം േദാഷം പശ്യദ്ഭിർ ജനാർദന
40 കുലക്ഷേയ ണശ്യന്തി കുലധർമാഃ സനാതനാഃ
ധർേമ നേഷ്ട കുലം കൃത്സ്നം അധർേമാ ഽഭിഭവത്യ് ഉത
41 അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ ദുഷ്യന്തി കുല ിയഃ

ീഷു ദുഷ്ടാസു വാർേഷ്ണയ ജായേത വർണസങ്കരഃ
42 സങ്കേരാ നരകാൈയവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച
പതന്തി പിതേരാ ഹ്യ് ഏഷാം ലുപ്തപിേണ്ഡാദക ിയാഃ
43 േദാൈഷർ ഏൈതഃ കുലഘ്നാനാം വർണസങ്കരകാരൈകഃ
ഉത്സാദ്യേന്ത ജാതിധർമാഃ കുലധർമാശ് ച ശാശ്വതാഃ
44 ഉത്സന്നകുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദന
നരേക നിയതം വാേസാ ഭവതീത്യ് അനുശു മ
45 അേഹാ ബത മഹത് പാപം കർതും വ്യവസിതാ വയം
യദ് രാജ്യസുഖേലാേഭന ഹ ം സ്വജനം ഉദ്യതാഃ
46 യദി മാം അ തീകാരം അശ ം ശ പാണയഃ
ധാർതരാ ാ രേണ ഹന സ് തൻ േമ േക്ഷമതരം ഭേവത്
47 ഏവം ഉക്ത്വാർജുനഃ സംേഖ്യ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
വിസൃജ്യ സശരം ചാപം േശാകസംവിഗ്നമാനസഃ
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അധ്യായം 24

1 സഞ്ജയ ഉവാച
തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അ പൂർണാകുേലക്ഷണം
വിഷീദന്തം ഇദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ
2 ീഭഗവാൻ ഉവാച
കുതസ് ത്വാ കശ്മലം ഇദം വിഷേമ സമുപസ്ഥിതം
അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർതികരം അർജുന
3 ൈ ബ്യം മാ സ്മ ഗമഃ പാർഥ ൈനതത് ത്വയ്യ് ഉപപദ്യേത

ം ഹൃദയദൗർബല്യം ത്യേക്ത്വാത്തിഷ്ഠ പരന്തപ
4 അർജുന ഉവാച
കഥം ഭീഷ്മം അഹം സംേഖ്യ േ ാണം ച മധുസൂദന
ഇഷുഭിഃ തിേയാത്സ്യാമി പൂജാർഹാവ് അരിസൂദന
5 ഗുരൂൻ അഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാഞ്; േ േയാ േഭാ ം ൈഭക്ഷ്യം അപീഹ
േലാേക
ഹത്വാർഥകാമാംസ് തു ഗുരൂൻ ഇൈഹവ; ഭുഞ്ജീയ േഭാഗാൻ രുധിര ദിഗ്ധാൻ
6 ന ൈചതദ് വിദ്മഃ കതരൻ േനാ ഗരീേയാ; യദ് വാ ജേയമ യദി വാ േനാ
ജേയയുഃ
യാൻ ഏവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമസ്; േത ഽവസ്ഥിതാഃ മുേഖ ധാർതരാ ാഃ
7 കാർപണ്യേദാേഷാപഹതസ്വഭാവഃ; പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമസംമൂഢേചതാഃ
യച് േ യഃ സ്യാൻ നിശ്ചിതം ഹി തൻ േമ; ശിഷ്യസ് േത ഽഹം ശാധി മാം
ത്വാം പന്നം
8 ന ഹി പശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്; യച് േഛാകം ഉേച്ഛാഷണം ഇ ിയാണാം
അവാപ്യ ഭൂമാവ് അസപത്നം ഋദ്ധം; രാജ്യം സുരാണാം അപി ചാധിപത്യം
9 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏവം ഉക്ത്വാ ഹൃഷീേകശം ഗുഡാേകശഃ പരന്തപഃ
ന േയാത്സ്യ ഇതി േഗാവിന്ദം ഉക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവ ഹ
10 തം ഉവാച ഹൃഷീേകശഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
േസനേയാർ ഉഭേയാർ മേധ്യ വിഷീദന്തം ഇദം വചഃ
11 ീഭഗവാൻ ഉവാച
അേശാച്യാൻ അന്വേശാചസ് ത്വം ജ്ഞാവാദാംശ് ച ഭാഷേസ
ഗതാസൂൻ അഗതാസൂംശ് ച നാനുേശാചന്തി പണ്ഡിതാഃ
12 ന ത്വ് ഏവാഹം ജാതു നാസം ന ത്വം േനേമ ജനാധിപാഃ
ന ൈചവ ന ഭവിഷ്യാമഃ സർേവ വയം അതഃ പരം
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13 േദഹിേനാ ഽസ്മിൻ യഥാ േദേഹ കൗമാരം യൗവനം ജരാ
തഥാ േദഹാന്തര ാപ്തിർ ധീരസ് ത ന മുഹ്യതി
14 മാ ാ ർശാസ് തു കൗേന്തയ ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃഖദാഃ
ആഗമാപായിേനാ ഽനിത്യാസ് താംസ് തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത
15 യം ഹി ന വ്യഥയന്ത്യ് ഏേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ
സമദുഃഖസുഖം ധീരം േസാ ഽമൃതത്വായ കൽപേത
16 നാസേതാ വിദ്യേത ഭാേവാ നാഭാേവാ വിദ്യേത സതഃ
ഉഭേയാർ അപി ദൃേഷ്ടാ ഽന്തസ് ത്വ് അനേയാസ് തത്ത്വദർശിഭിഃ
17 അവിനാശി തു തദ് വിദ്ധി േയന സർവം ഇദം തതം
വിനാശം അവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ് ചിത് കർതും അർഹതി
18 അന്തവന്ത ഇേമ േദഹാ നിത്യേസ്യാക്താഃ ശരീരിണഃ
അനാശിേനാ ഽ േമയസ്യ തസ്മാദ് യുധ്യസ്വ ഭാരത
19 യ ഏനം േവത്തി ഹന്താരം യശ് ൈചനം മന്യേത ഹതം
ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീേതാ നായം ഹന്തി ന ഹന്യേത
20 ന ജായേത ിയേത വാ കദാ ചിൻ; നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ
അേജാ നിത്യഃ ശാശ്വേതാ ഽയം പുരാേണാ; ന ഹന്യേത ഹന്യമാേന ശരീേര
21 േവദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനം അജം അവ്യയം
കഥം സ പുരുഷഃ പാർഥ കം ഘാതയതി ഹന്തി കം
22 വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ; നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നേരാ ഽപരാ 
ണി
തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി; അന്യാനി സംയാതി നവാനി േദഹീ
23 ൈനനം ഛിന്ദന്തി ശ ാണി ൈനനം ദഹതി പാവകഃ
ന ൈചനം േ ദയന്ത്യ് ആേപാ ന േശാഷയതി മാരുതഃ
24 അേച്ഛേദ്യാ ഽയം അദാേഹ്യാ ഽയം അേ േദ്യാ ഽേശാഷ്യ ഏവ ച
നിത്യഃ സർവഗതഃ സ്ഥാണുർ അചേലാ ഽയം സനാതനഃ
25 അവ്യേക്താ ഽയം അചിേന്ത്യാ ഽയം അവികാേര്യാ ഽയം ഉച്യേത
തസ്മാദ് ഏവം വിദിൈത്വനം നാനുേശാചിതും അർഹസി
26 അഥ ൈചനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യേസ മൃതം
തഥാപി ത്വം മഹാബാേഹാ ൈനവം േശാചിതും അർഹസി
27 ജാതസ്യ ഹി േവാ മൃത ർ വം ജന്മ മൃതസ്യ ച
തസ്മാദ് അപരിഹാേര്യ ഽർേഥ ന ത്വം േശാചിതും അർഹസി
28 അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത
അവ്യക്തനിധനാന്യ് ഏവ ത കാ പരിേദവനാ
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29 ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ് ചിദ് ഏനം; ആശ്ചര്യവദ് വദതി തൈഥവ
ചാന്യഃ
ആശ്ചര്യവച് ൈചനം അന്യഃ ശൃേണാതി; ത്വാപ്യ് ഏനം േവദ ന ൈചവ
കശ് ചിത്
30 േദഹീ നിത്യം അവേധ്യാ ഽയം േദേഹ സർവസ്യ ഭാരത
തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം േശാചിതും അർഹസി
31 സ്വധർമം അപി ചാേവക്ഷ്യ ന വികമ്പിതും അർഹസി
ധർമ്യാദ് ധി യുദ്ധാച് േ േയാ ഽന്യത് ക്ഷ ിയസ്യ ന വിദ്യേത
32 യദൃച്ഛയാ േചാപപന്നം സ്വർഗദ്വാരം അപാവൃതം
സുഖിനഃ ക്ഷ ിയാഃ പാർഥ ലഭേന്ത യുദ്ധം ഈദൃശം
33 അഥ േചത് ത്വം ഇമം ധർമ്യം സം ാമം ന കരിഷ്യസി
തതഃ സ്വധർമം കീർതിം ച ഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസി
34 അകീർതിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി േത ഽവ്യയാം
സംഭാവിതസ്യ ചാകീർതിർ മരണാദ് അതിരിച്യേത
35 ഭയാദ് രണാദ് ഉപരതം മംസ്യേന്ത ത്വാം മഹാരഥാഃ
േയഷാം ച ത്വം ബഹുമേതാ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം
36 അവാച്യവാദാംശ് ച ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ
നിന്ദന്തസ് തവ സാമർഥ്യം തേതാ ദുഃഖതരം നു കിം
37 ഹേതാ വാ ാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ േഭാക്ഷ്യേസ മഹീം
തസ്മാദ് ഉത്തിഷ്ഠ കൗേന്തയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ
38 സുഖദുഃേഖ സേമ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ
തേതാ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ ൈനവം പാപം അവാപ്സ്യസി
39 ഏഷാ േത ഽഭിഹിതാ സാംേഖ്യ ബുദ്ധിർ േയാേഗ ത്വ് ഇമാം ശൃണു
ബുദ്ധ്യാ യുേക്താ യയാ പാർഥ കർമബന്ധം ഹാസ്യസി
40 േനഹാഭി മനാേശാ ഽസ്തി ത്യവാേയാ ന വിദ്യേത
സ്വൽപം അപ്യ് അസ്യ ധർമസ്യ ായേത മഹേതാ ഭയാത്
41 വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിർ ഏേകഹ കുരുനന്ദന
ബഹുശാഖാ ഹ്യ് അനന്താശ് ച ബുദ്ധേയാ ഽവ്യവസായിനാം
42 യാം ഇമാം പുഷ്പിതാം വാചം വദന്ത്യ് അവിപശ്ചിതഃ
േവദവാദരതാഃ പാർഥ നാന്യദ് അസ്തീതി വാദിനഃ
43 കാമാത്മാനഃ സ്വർഗപരാ ജന്മകർമഫല ദാം

ിയാവിേശഷബഹുലാം േഭാൈഗശ്വര്യഗതിം തി
44 േഭാൈഗശ്വര്യ സക്താനാം തയാപഹൃതേചതസാം
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വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിഃ സമാധൗ ന വിധീയേത
45 ൈ ഗുണ്യവിഷയാ േവദാ നിൈ ഗുേണ്യാ ഭവാർജുന
നിർദ്വേന്ദ്വാ നിത്യസത്ത്വേസ്ഥാ നിേര്യാഗേക്ഷമ ആത്മവാൻ
46 യാവാൻ അർഥ ഉദപാേന സർവതഃ സമ്പ്ലുേതാദേക
താവാൻ സർേവഷു േവേദഷു ാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ
47 കർമണ്യ് ഏവാധികാരസ് േത മാ ഫേലഷു കദാ ചന
മാ കർമഫലേഹതുർ ഭൂർ മാ േത സംേഗാ ഽസ്ത്വ് അകർമണി
48 േയാഗസ്ഥഃ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ
സിദ്ധ്യസിേദ്ധ്യാഃ സേമാ ഭൂത്വാ സമത്വം േയാഗ ഉച്യേത
49 ദൂേരണ ഹ്യ് അവരം കർമ ബുദ്ധിേയാഗാദ് ധനഞ്ജയ
ബുദ്ധൗ ശരണം അന്വിച്ഛ കൃപണാഃ ഫലേഹതവഃ
50 ബുദ്ധിയുേക്താ ജഹാതീഹ ഉേഭ സുകൃതദു േത
തസ്മാദ് േയാഗായ യുജ്യസ്വ േയാഗഃ കർമസു കൗശലം
51 കർമജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ
ജന്മബന്ധവിനിർമുക്താഃ പദം ഗച്ഛന്ത്യ് അനാമയം
52 യദാ േത േമാഹകലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിതരിഷ്യതി
തദാ ഗന്താസി നിർേവദം േ ാതവ്യസ്യ തസ്യ ച
53 തിവി തിപന്നാ േത യദാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചലാ
സമാധാവ് അചലാ ബുദ്ധിസ് തദാ േയാഗം അവാപ്സ്യസി
54 അർജുന ഉവാച
സ്ഥിത ജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷാ സമാധിസ്ഥസ്യ േകശവ
സ്ഥിതധീഃ കിം ഭാേഷത കിം ആസീത േജത കിം
55 ജഹാതി യദാ കാമാൻ സർവാൻ പാർഥ മേനാഗതാൻ
ആത്മന്യ് ഏവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിത ജ്ഞസ് തേദാച്യേത
56 ദുഃേഖഷ്വ് അനുദ്വിഗ്നമനാഃ സുേഖഷു വിഗത ഹഃ
വീതരാഗഭയേ ാധഃ സ്ഥിതധീർ മുനിർ ഉച്യേത
57 യഃ സർവ ാനഭിേസ്നഹസ് തത് തത് ാപ്യ ശുഭാശുഭം
നാഭിനന്ദതി ന േദ്വഷ്ടി തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ
58 യദാ സംഹരേത ചായം കൂർേമാ ഽംഗാനീവ സർവശഃ
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥഭ്യസ് തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ
59 വിഷയാ വിനിവർതേന്ത നിരാഹാരസ്യ േദഹിനഃ
രസവർജം രേസാ ഽപ്യ് അസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർതേത
60 യതേതാ ഹ്യ് അപി കൗേന്തയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ
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ഇ ിയാണി മാഥീനി ഹരന്തി സഭം മനഃ
61 താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ
വേശ ഹി യേസ്യ ിയാണി തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ
62 ധ്യായേതാ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ് േതഷൂപജായേത
സംഗാത് സഞ്ജായേത കാമഃ കാമാത് േ ാേധാ ഽഭിജായേത
63 േ ാധാദ് ഭവതി സംേമാഹഃ സംേമാഹാത് തിവി മഃ

തി ംശാദ് ബുദ്ധിനാേശാ ബുദ്ധിനാശാത് ണശ്യതി
64 രാഗേദ്വഷവിയുൈക്തസ് തു വിഷയാൻ ഇ ിൈയശ് ചരൻ
ആത്മവൈശ്യർ വിേധയാത്മാ സാദം അധിഗച്ഛതി
65 സാേദ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിർ അേസ്യാപജായേത

സന്നേചതേസാ ഹ്യ് ആശു ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠേത
66 നാസ്തി ബുദ്ധിർ അയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവനാ
ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം
67 ഇ ിയാണാം ഹി ചരതാം യൻ മേനാ ഽനുവിധീയേത
തദ് അസ്യ ഹരതി ജ്ഞാം വായുർ നാവം ഇവാംഭസി
68 തസ്മാദ് യസ്യ മഹാബാേഹാ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥഭ്യസ് തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ
69 യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമീ
യസ്യാം ജാ തി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യേതാ മുേനഃ
70 ആപൂര്യമാണം അചല തിഷ്ഠം; സമു ം ആപഃ വിശന്തി യദ്വത്
തദ്വത് കാമാ യം വിശന്തി സർേവ; സ ശാന്തിം ആേപ്നാതി ന കാമകാമീ
71 വിഹായ കാമാൻ യഃ സർവാൻ പുമാംശ് ചരതി നിഃ ഹഃ
നിർമേമാ നിരഹങ്കാരഃ സ ശാന്തിം അധിഗച്ഛതി
72 ഏഷാ ാഹ്മീ സ്ഥിതിഃ പാർഥ ൈനനാം ാപ്യ വിമുഹ്യതി
സ്ഥിത്വാസ്യാം അന്തകാേല ഽപി ഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി
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അധ്യായം 25

1 അർജുന ഉവാച
ജ്യായസീ േചത് കർമണസ് േത മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദന
തത് കിം കർമണി േഘാേര മാം നിേയാജയസി േകശവ
2 വ്യാമിേ ൈണവ വാേക്യന ബുദ്ധിം േമാഹയസീവ േമ
തദ് ഏകം വദ നിശ്ചിത്യ േയന േ േയാ ഽഹം ആ യാം
3 ീഭഗവാൻ ഉവാച
േലാേക ഽസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ േ ാക്താ മയാനഘ
ജ്ഞാനേയാേഗന സാംഖ്യാനാം കർമേയാേഗന േയാഗിനാം
4 ന കർമണാം അനാരംഭാൻ ൈനഷ്കർമ്യം പുരുേഷാ ഽ േത
ന ച സംന്യസനാദ് ഏവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി
5 ന ഹി കശ് ചിത് ക്ഷണം അപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ് അകർമകൃത്
കാര്യേത ഹ്യ് അവശഃ കർമ സർവഃ കൃതിൈജർ ഗുൈണഃ
6 കർേമ ിയാണി സംയമ്യ യ ആേസ്ത മനസാ സ്മരൻ
ഇ ിയാർഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യേത
7 യസ് ത്വ് ഇ ിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭേത ഽർജുന
കർേമ ിൈയഃ കർമേയാഗം അസക്തഃ സ വിശിഷ്യേത
8 നിയതം കുരു കർമ ത്വം കർമ ജ്യാേയാ ഹ്യ് അകർമണഃ
ശരീരയാ ാപി ച േത ന സിേധ്യദ് അകർമണഃ
9 യജ്ഞാർഥാത് കർമേണാ ഽന്യ േലാേകാ ഽയം കർമബന്ധനഃ
തദർഥം കർമ കൗേന്തയ മുക്തസംഗഃ സമാചര
10 സഹയജ്ഞാഃ ജാഃ സൃഷ്ട്വാ പുേരാവാച ജാപതിഃ
അേനന സവിഷ്യധ്വം ഏഷ േവാ ഽസ്ത്വ് ഇഷ്ടകാമധുക്
11 േദവാൻ ഭാവയതാേനന േത േദവാ ഭാവയ വഃ
പര രം ഭാവയന്തഃ േ യഃ പരം അവാപ്സ്യഥ
12 ഇഷ്ടാൻ േഭാഗാൻ ഹി േവാ േദവാ ദാസ്യേന്ത യജ്ഞഭാവിതാഃ
ൈതർ ദത്താൻ അ ദാൈയേഭ്യാ േയാ ഭുങ്ക്േത േസ്തന ഏവ സഃ
13 യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സേന്താ മുച്യേന്ത സർവകിൽബിൈഷഃ
ഭുഞ്ജേത േത ത്വ് അഘം പാപാ േയ പചന്ത്യ് ആത്മകാരണാത്
14 അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദ് അന്നസംഭവഃ
യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജേന്യാ യജ്ഞഃ കർമസമുദ്ഭവഃ
15 കർമ േഹ്മാദ്ഭവം വിദ്ധി ഹ്മാക്ഷരസമുദ്ഭവം
തസ്മാത് സർവഗതം ഹ്മ നിത്യം യേജ്ഞ തിഷ്ഠിതം
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16 ഏവം വർതിതം ച ം നാനുവർതയതീഹ യഃ
അഘായുർ ഇ ിയാരാേമാ േമാഘം പാർഥ സ ജീവതി
17 യസ് ത്വ് ആത്മരതിർ ഏവ സ്യാദ് ആത്മതൃപ്തശ് ച മാനവഃ
ആത്മന്യ് ഏവ ച സ ഷ്ടസ് തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യേത
18 ൈനവ തസ്യ കൃേതനാർേഥാ നാകൃേതേനഹ കശ് ചന
ന ചാസ്യ സർവഭൂേതഷു കശ് ചിദ് അർഥവ്യപാ യഃ
19 തസ്മാദ് അസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ സമാചര
അസേക്താ ഹ്യ് ആചരൻ കർമ പരം ആേപ്നാതി പൂരുഷഃ
20 കർമൈണവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ
േലാകസം ഹം ഏവാപി സമ്പശ്യൻ കർതും അർഹസി
21 യദ് യദ് ആചരതി േ ഷ്ഠസ് തത് തദ് ഏേവതേരാ ജനഃ
സ യത് മാണം കുരുേത േലാകസ് തദ് അനുവർതേത
22 ന േമ പാർഥാസ്തി കർതവ്യം ിഷു േലാേകഷു കിം ചന
നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത ഏവ ച കർമണി
23 യദി ഹ്യ് അഹം ന വർേതയം ജാതു കർമണ്യ് അത ിതഃ
മമ വർത്മാനുവർതേന്ത മനുഷ്യാഃ പാർഥ സർവശഃ
24 ഉത്സീേദയുർ ഇേമ േലാകാ ന കുര്യാം കർമ േചദ് അഹം
സങ്കരസ്യ ച കർതാ സ്യാം ഉപഹന്യാം ഇമാഃ ജാഃ
25 സക്താഃ കർമണ്യ് അവിദ്വാംേസാ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത
കുര്യാദ് വിദ്വാംസ് തഥാസക്തശ് ചികീർഷുർ േലാകസം ഹം
26 ന ബുദ്ധിേഭദം ജനേയദ് അജ്ഞാനാം കർമസംഗിനാം
േജാഷേയത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തഃ സമാചരൻ
27 കൃേതഃ ിയമാണാനി ഗുൈണഃ കർമാണി സർവശഃ
അഹങ്കാരവിമൂഢാത്മാ കർതാഹം ഇതി മന്യേത
28 തത്ത്വവിത് തു മഹാബാേഹാ ഗുണകർമവിഭാഗേയാഃ
ഗുണാ ഗുേണഷു വർതന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജേത
29 കൃേതർ ഗുണസംമൂഢാഃ സജ്ജേന്ത ഗുണകർമസു
താൻ അകൃത്സ്നവിേദാ മന്ദാൻ കൃത്സ്നവിൻ ന വിചാലേയത്
30 മയി സർവാണി കർമാണി സംന്യസ്യാധ്യാത്മേചതസാ
നിരാശീർ നിർമേമാ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ
31 േയ േമ മതം ഇദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ

ദ്ധാവേന്താ ഽനസൂയേന്താ മുച്യേന്ത േത ഽപി കർമഭിഃ
32 േയ ത്വ് ഏതദ് അഭ്യസൂയേന്താ നാനുതിഷ്ഠന്തി േമ മതം
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സർവജ്ഞാനവിമൂഢാംസ് താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാൻ അേചതസഃ
33 സദൃശം േചഷ്ടേത സ്വസ്യാഃ കൃേതർ ജ്ഞാനവാൻ അപി

കൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നി ഹഃ കിം കരിഷ്യതി
34 ഇ ിയേസ്യ ിയസ്യാർേഥ രാഗേദ്വഷൗ വ്യവസ്ഥിതൗ
തേയാർ ന വശം ആഗേച്ഛത് തൗ ഹ്യ് അസ്യ പരിപന്ഥിനൗ
35 േ യാൻ സ്വധർേമാ വിഗുണഃ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത്
സ്വധർേമ നിധനം േ യഃ പരധർേമാ ഭയാവഹഃ
36 അർജുന ഉവാച
അഥ േകന യുേക്താ ഽയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ
അനിച്ഛന്ന് അപി വാർേഷ്ണയ ബലാദ് ഇവ നിേയാജിതഃ
37 ീഭഗവാൻ ഉവാച
കാമ ഏഷ േ ാധ ഏഷ രേജാഗുണസമുദ്ഭവഃ
മഹാശേനാ മഹാപാപ്മാ വിദ്ധ്യ് ഏനം ഇഹ ൈവരിണം
38 ധൂേമനാ ിയേത വഹ്നിർ യഥാദർേശാ മേലന ച
യേഥാൽേബനാവൃേതാ ഗർഭസ് തഥാ േതേനദം ആവൃതം
39 ആവൃതം ജ്ഞാനം ഏേതന ജ്ഞാനിേനാ നിത്യൈവരിണാ
കാമരൂേപണ കൗേന്തയ ദു േരണാനേലന ച
40 ഇ ിയാണി മേനാ ബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യേത
ഏൈതർ വിേമാഹയത്യ് ഏഷ ജ്ഞാനം ആവൃത്യ േദഹിനം
41 തസ്മാത് ത്വം ഇ ിയാണ്യ് ആദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ
പാപ്മാനം ജഹി ഹ്യ് ഏനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം
42 ഇ ിയാണി പരാണ്യ് ആഹുർ ഇ ിേയഭ്യഃ പരം മനഃ
മനസസ് തു പരാ ബുദ്ധിർ േയാ ബുേദ്ധഃ പരതസ് തു സഃ
43 ഏവം ബുേദ്ധഃ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനം ആത്മനാ
ജഹി ശ ം മഹാബാേഹാ കാമരൂപം ദുരാസദം
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