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അധ്യായം 26

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഇമം വിവസ്വേത േയാഗം േ ാക്തവാൻ അഹം അവ്യയം
വിവസ്വാൻ മനേവ ാഹ മനുർ ഇക്ഷ്വാകേവ ഽ വീത്
2 ഏവം പരമ്പരാ ാപ്തം ഇമം രാജർഷേയാ വിദുഃ
സ കാേലേനഹ മഹതാ േയാേഗാ നഷ്ടഃ പരന്തപ
3 സ ഏവായം മയാ േത ഽദ്യ േയാഗഃ േ ാക്തഃ പുരാതനഃ
ഭേക്താ ഽസി േമ സഖാ േചതി രഹസ്യം ഹ്യ് ഏതദ് ഉത്തമം
4 അർജുന ഉവാച
അപരം ഭവേതാ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ
കഥം ഏതദ് വിജാനീയാം ത്വം ആദൗ േ ാക്തവാൻ ഇതി
5 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ബഹൂനി േമ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന
താന്യ് അഹം േവദ സർവാണി ന ത്വം േവത്ഥ പരന്തപ
6 അേജാ ഽപി സന്ന് അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വേരാ ഽപി സൻ

കൃതിം സ്വാം അധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യ് ആത്മമായയാ
7 യദാ യദാ ഹി ധർമസ്യ ാനിർ ഭവതി ഭാരത
അഭ ത്ഥാനം അധർമസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യ് അഹം
8 പരി ാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദു താം
ധർമസംസ്ഥാപനാർഥായ സംഭവാമി യുേഗ യുേഗ
9 ജന്മ കർമ ച േമ ദിവ്യം ഏവം േയാ േവത്തി തത്ത്വതഃ
ത്യക്ത്വാ േദഹം പുനർജന്മ ൈനതി മാം ഏതി േസാ ഽർജുന
10 വീതരാഗഭയേ ാധാ മന്മയാ മാം ഉപാ ിതാഃ
ബഹേവാ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവം ആഗതാഃ
11 േയ യഥാ മാം പദ്യേന്ത താംസ് തൈഥവ ഭജാമ്യ് അഹം
മമ വർത്മാനുവർതേന്ത മനുഷ്യാഃ പാർഥ സർവശഃ
12 കാങ്ക്ഷന്തഃ കർമണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ േദവതാഃ
ക്ഷി ം ഹി മാനുേഷ േലാേക സിദ്ധിർ ഭവതി കർമജാ
13 ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമവിഭാഗശഃ
തസ്യ കർതാരം അപി മാം വിദ്ധ്യ് അകർതാരം അവ്യയം
14 ന മാം കർമാണി ലിമ്പന്തി ന േമ കർമഫേല ഹാ
ഇതി മാം േയാ ഽഭിജാനാതി കർമഭിർ ന സ ബധ്യേത
15 ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ പൂർൈവർ അപി മുമു ഭിഃ
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കുരു കർൈമവ തസ്മാത് ത്വം പൂർൈവഃ പൂർവതരം കൃതം
16 കിം കർമ കിമകർേമതി കവേയാ ഽപ്യ് അ േമാഹിതാഃ
തത് േത കർമ വക്ഷ്യാമി യജ് ജ്ഞാത്വാ േമാക്ഷ്യേസ ഽശുഭാത്
17 കർമേണാ ഹ്യ് അപി േബാദ്ധവ്യം േബാദ്ധവ്യം ച വികർമണഃ
അകർമണശ് ച േബാദ്ധവ്യം ഗഹനാ കർമേണാ ഗതിഃ
18 കർമണ്യ് അകർമ യഃ പേശ്യദ് അകർമണി ച കർമ യഃ
സ ബുദ്ധിമാൻ മനുേഷ്യഷു സ യുക്തഃ കൃത്സ്നകർമകൃത്
19 യസ്യ സർേവ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കൽപവർജിതാഃ
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണം തം ആഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ
20 ത്യക്ത്വാ കർമഫലാസംഗം നിത്യതൃേപ്താ നിരാ യഃ
കർമണ്യ് അഭി വൃേത്താ ഽപി ൈനവ കിം ചിത് കേരാതി സഃ
21 നിരാശീർ യതചിത്താത്മാ ത്യക്തസർവപരി ഹഃ
ശാരീരം േകവലം കർമ കുർവൻ നാേപ്നാതി കിൽബിഷം
22 യദൃച്ഛാലാഭസ േഷ്ടാ ദ്വന്ദ്വാതീേതാ വിമത്സരഃ
സമഃ സിദ്ധാവ് അസിദ്ധൗ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യേത
23 ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതേചതസഃ
യജ്ഞായാചരതഃ കർമ സമ ം വിലീയേത
24 ഹ്മാർപണം ഹ്മ ഹവിർ ഹ്മാഗ്നൗ ഹ്മണാ ഹുതം

ൈഹ്മവ േതന ഗന്തവ്യം ഹ്മകർമസമാധിനാ
25 ൈദവം ഏവാപേര യജ്ഞം േയാഗിനഃ പര പാസേത

ഹ്മാഗ്നാവ് അപേര യജ്ഞം യേജ്ഞൈനേവാപജുഹ്വതി
26 േ ാ ാദീനീ ിയാണ്യ് അേന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി
ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ അന്യ ഇ ിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി
27 സർവാണീ ിയകർമാണി ാണകർമാണി ചാപേര
ആത്മസംയമേയാഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിേത
28 വ്യയജ്ഞാസ് തേപായജ്ഞാ േയാഗയജ്ഞാസ് തഥാപേര
സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ് ച യതയഃ സംശിത താഃ
29 അപാേന ജുഹ്വതി ാണം ാേണ ഽപാനം തഥാപേര

ാണാപാനഗതീ രുദ്ധ്വാ ാണായാമപരായണാഃ
30 അപേര നിയതാഹാരാഃ ാണാൻ ാേണഷു ജുഹ്വതി
സർേവ ഽപ്യ് ഏേത യജ്ഞവിേദാ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷാഃ
31 യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുേജാ യാന്തി ഹ്മ സനാതനം
നായം േലാേകാ ഽസ്ത്യ് അയജ്ഞസ്യ കുേതാ ഽന്യഃ കുരുസത്തമ
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32 ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞാ വിതതാ ഹ്മേണാ മുേഖ
കർമജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിേമാക്ഷ്യേസ
33 േ യാൻ വ്യമയാദ് യജ്ഞാജ് ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ
സർവം കർമാഖിലം പാർഥ ജ്ഞാേന പരിസമാപ്യേത
34 തദ് വിദ്ധി ണിപാേതന പരി േശ്നന േസവയാ
ഉപേദക്ഷ്യന്തി േത ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ് തത്ത്വദർശിനഃ
35 യജ് ജ്ഞാത്വാ ന പുനർ േമാഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ
േയന ഭൂതാന്യ് അേശേഷണ ക്ഷ്യസ്യ് ആത്മന്യ് അേഥാ മയി
36 അപി േചദ് അസി പാേപഭ്യഃ സർേവഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ
സർവം ജ്ഞാന േവൈനവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി
37 യൈഥധാംസി സമിേദ്ധാ ഽഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുേത ഽർജുന
ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുേത തഥാ
38 ന ഹി ജ്ഞാേനന സദൃശം പവി ം ഇഹ വിദ്യേത
തത് സ്വയം േയാഗസംസിദ്ധഃ കാേലനാത്മനി വിന്ദതി
39 ദ്ധാവാംൽ ലഭേത ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയേത ിയഃ
ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിേരണാധിഗച്ഛതി
40 അജ്ഞശ് ചാ ദ്ദധാനശ് ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി
നായം േലാേകാ ഽസ്തി ന പേരാ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ
41 േയാഗസംന്യസ്തകർമാണം ജ്ഞാനസഞ്ഛിന്നസംശയം
ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ
42 തസ്മാദ് അജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃത്സ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ
ഛിൈത്ത്വനം സംശയം േയാഗം ആതിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ഭാരത
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അധ്യായം 27

1 അർജുന ഉവാച
സംന്യാസം കർമണാം കൃഷ്ണ പുനർ േയാഗം ച ശംസസി
യച് േ യ ഏതേയാർ ഏകം തൻ േമ ഹി സുനിശ്ചിതം
2 ീഭഗവാൻ ഉവാച
സംന്യാസഃ കർമേയാഗശ് ച നിഃേ യസകരാവ് ഉഭൗ
തേയാസ് തു കർമസംന്യാസാത് കർമേയാേഗാ വിശിഷ്യേത
3 േജ്ഞയഃ സ നിത്യസംന്യാസീ േയാ ന േദ്വഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി
നിർദ്വേന്ദ്വാ ഹി മഹാബാേഹാ സുഖം ബന്ധാത് മുച്യേത
4 സാംഖ്യേയാഗൗ പൃഥഗ് ബാലാഃ വദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ
ഏകം അപ്യ് ആസ്ഥിതഃ സമ്യഗ് ഉഭേയാർ വിന്ദേത ഫലം
5 യത് സാംൈഖ്യഃ ാപ്യേത സ്ഥാനം തദ് േയാൈഗർ അപി ഗമ്യേത
ഏകം സാംഖ്യം ച േയാഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി
6 സംന്യാസസ് തു മഹാബാേഹാ ദുഃഖം ആ ം അേയാഗതഃ
േയാഗയുേക്താ മുനിർ ഹ്മ നചിേരണാധിഗച്ഛതി
7 േയാഗയുേക്താ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിേത ിയഃ
സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്ന് അപി ന ലിപ്യേത
8 ൈനവ കിം ചിത് കേരാമീതി യുേക്താ മേന്യത തത്ത്വവിത്
പശ്യഞ് ശൃണ്വൻ ശഞ് ജി ന്ന് അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപഞ് ശ്വസൻ
9 ലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണന്ന് ഉന്മിഷൻ നിമിഷന്ന് അപി
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥഷു വർതന്ത ഇതി ധാരയൻ
10 ഹ്മണ്യ് ആധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കേരാതി യഃ
ലിപ്യേത ന സ പാേപന പദ്മപ ം ഇവാംഭസാ
11 കാേയന മനസാ ബുദ്ധ്യാ േകവൈലർ ഇ ിൈയർ അപി
േയാഗിനഃ കർമ കുർവന്തി സംഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധേയ
12 യുക്തഃ കർമഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിം ആേപ്നാതി ൈനഷ്ഠികീം
അയുക്തഃ കാമകാേരണ ഫേല സേക്താ നിബധ്യേത
13 സർവകർമാണി മനസാ സംന്യസ്യാേസ്ത സുഖം വശീ
നവദ്വാേര പുേര േദഹീ ൈനവ കുർവൻ ന കാരയൻ
14 ന കർതൃത്വം ന കർമാണി േലാകസ്യ സൃജതി ഭുഃ
ന കർമഫലസംേയാഗം സ്വഭാവസ് തു വർതേത
15 നാദേത്ത കസ്യ ചിത് പാപം ന ൈചവ സുകൃതം വിഭുഃ
അജ്ഞാേനനാവൃതം ജ്ഞാനം േതന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ
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16 ജ്ഞാേനന തു തദ് അജ്ഞാനം േയഷാം നാശിതം ആത്മനഃ
േതഷാം ആദിത്യവജ് ജ്ഞാനം കാശയതി തത്പരം
17 തദ്ബുദ്ധയസ് തദാത്മാനസ് തന്നിഷ്ഠാസ് തത്പരായണാഃ
ഗച്ഛന്ത്യ് അപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാഃ
18 വിദ്യാവിനയസമ്പേന്ന ാഹ്മേണ ഗവി ഹസ്തിനി
ശുനി ൈചവ ശ്വപാേക ച പണ്ഡിതാഃ സമദർശിനഃ
19 ഇൈഹവ ൈതർ ജിതഃ സർേഗാ േയഷാം സാേമ്യ സ്ഥിതം മനഃ
നിർേദാഷം ഹി സമം ഹ്മ തസ്മാദ് ഹ്മണി േത സ്ഥിതാഃ
20 ന ഹൃേഷ്യത് ിയം ാപ്യ േനാദ്വിേജത് ാപ്യ ചാ ിയം
സ്ഥിരബുദ്ധിർ അസംമൂേഢാ ഹ്മവിദ് ഹ്മണി സ്ഥിതഃ
21 ബാഹ്യ ർേശഷ്വ് അസക്താത്മാ വിന്ദത്യ് ആത്മനി യത് സുഖം
സ ഹ്മേയാഗയുക്താത്മാ സുഖം അക്ഷയം അ േത
22 േയ ഹി സം ർശജാ േഭാഗാ ദുഃഖേയാനയ ഏവ േത
ആദ്യന്തവന്തഃ കൗേന്തയ ന േതഷു രമേത ബുധഃ
23 ശേക്നാതീൈഹവ യഃ േസാഢും ാക് ശരീരവിേമാക്ഷണാത്
കാമേ ാേധാദ്ഭവം േവഗം സ യുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ
24 േയാ ഽന്തഃസുേഖാ ഽന്തരാരാമസ് തഥാന്തർേജ്യാതിർ ഏവ യഃ
സ േയാഗീ ഹ്മനിർവാണം ഹ്മഭൂേതാ ഽധിഗച്ഛതി
25 ലഭേന്ത ഹ്മനിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണകൽമഷാഃ
ഛിന്നൈദ്വധാ യതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിേത രതാഃ
26 കാമേ ാധവിയുക്താനാം യതീനാം യതേചതസാം
അഭിേതാ ഹ്മനിർവാണം വർതേത വിദിതാത്മനാം
27 ർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർ ബാഹ്യാംശ് ച ശ് ൈചവാന്തേര േവാഃ

ാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ
28 യേത ിയമേനാബുദ്ധിർ മുനിർ േമാക്ഷപരായണഃ
വിഗേതച്ഛാഭയേ ാേധാ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ
29 േഭാക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവേലാകമേഹശ്വരം
5 സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം ഋച്ഛതി
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അധ്യായം 28

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
അനാ ിതഃ കർമഫലം കാര്യം കർമ കേരാതി യഃ
സ സംന്യാസീ ച േയാഗീ ച ന നിരഗ്നിർ ന ചാ ിയഃ
2 യം സംന്യാസം ഇതി ാഹുർ േയാഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ
ന ഹ്യ് അസംന്യസ്തസങ്കൽേപാ േയാഗീ ഭവതി കശ് ചന
3 ആരുരുേക്ഷാർ മുേനർ േയാഗം കർമ കാരണം ഉച്യേത
േയാഗാരൂഢസ്യ തൈസ്യവ ശമഃ കാരണം ഉച്യേത
4 യദാ ഹി േന ിയാർേഥഷു ന കർമസ്വ് അനുഷജ്ജേത
സർവസങ്കൽപസംന്യാസീ േയാഗാരൂഢസ് തേദാച്യേത
5 ഉദ്ധേരദ് ആത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദേയത്
ആൈത്മവ ഹ്യ് ആത്മേനാ ബ ർ ആൈത്മവ രിപുർ ആത്മനഃ
6 ബ ർ ആത്മാത്മനസ് തസ്യ േയനാൈത്മവാത്മനാ ജിതഃ
അനാത്മനസ് തു ശ േത്വ വർേതതാൈത്മവ ശ വത്
7 ജിതാത്മനഃ ശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ
ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃേഖഷു തഥാ മാനാപമാനേയാഃ
8 ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ കൂടേസ്ഥാ വിജിേത ിയഃ
യുക്ത ഇത്യ് ഉച്യേത േയാഗീ സമേലാഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ
9 സുഹൃന്മി ാര ദാസീനമധ്യസ്ഥേദ്വഷ്യബ ഷു
സാധുഷ്വ് അപി ച പാേപഷു സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യേത
10 േയാഗീ യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ
ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീർ അപരി ഹഃ
11 ശുചൗ േദേശ തിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരം ആസനം ആത്മനഃ
നാത ിതം നാതിനീചം ൈചലാജിനകുേശാത്തരം
12 തൈ കാ ം മനഃ കൃത്വാ യതചിേത്ത ിയ ിയഃ
ഉപവിശ്യാസേന യുഞ്ജ്യാദ് േയാഗം ആത്മവിശുദ്ധേയ
13 സമം കായശിേരാ ീവം ധാരയന്ന് അചലം സ്ഥിരഃ
സേ ക്ഷ്യ നാസികാ ം സ്വം ദിശശ് ചാനവേലാകയൻ
14 ശാന്താത്മാ വിഗതഭീർ ഹ്മചാരി േത സ്ഥിതഃ
മനഃ സംയമ്യ മച്ചിേത്താ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ
15 യുഞ്ജന്ന് ഏവം സദാത്മാനം േയാഗീ നിയതമാനസഃ
ശാന്തിം നിർവാണപരമാം മത്സംസ്ഥാം അധിഗച്ഛതി
16 നാത്യശ്നതസ് തു േയാേഗാ ഽസ്തി ന ൈചകാന്തം അനശ്നതഃ
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ന ചാതിസ്വപ്നശീലസ്യ ജാ േതാ ൈനവ ചാർജുന
17 യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തേചഷ്ടസ്യ കർമസു
യുക്തസ്വപ്നാവേബാധസ്യ േയാേഗാ ഭവതി ദുഃഖഹാ
18 യദാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യ് ഏവാവതിഷ്ഠേത
നിഃ ഹഃ സർവകാേമേഭ്യാ യുക്ത ഇത്യ് ഉച്യേത തദാ
19 യഥാ ദീേപാ നിവാതേസ്ഥാ േനംഗേത േസാപമാ താ
േയാഗിേനാ യതചിത്തസ്യ യുഞ്ജേതാ േയാഗം ആത്മനഃ
20 യേ ാപരമേത ചിത്തം നിരുദ്ധം േയാഗേസവയാ
യ ൈചവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്ന് ആത്മനി തുഷ്യതി
21 സുഖം ആത്യന്തികം യത് തദ് ബുദ്ധി ാഹ്യം അതീ ിയം
േവത്തി യ ന ൈചവായം സ്ഥിതശ് ചലതി തത്ത്വതഃ
22 യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യേത നാധികം തതഃ
യസ്മിൻ സ്ഥിേതാ ന ദുഃേഖന ഗുരുണാപി വിചാല്യേത
23 തം വിദ്യാദ് ദുഃഖസംേയാഗവിേയാഗം േയാഗസഞ്ജ്ഞിതം
സ നിശ്ചേയന േയാക്തേവ്യാ േയാേഗാ ഽനിർവിണ്ണേചതസാ
24 സങ്കൽപ ഭവാൻ കാമാംസ് ത്യക്ത്വാ സർവാൻ അേശഷതഃ
മനൈസേവ ിയ ാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ
25 ശൈനഃ ശൈനർ ഉപരേമദ് ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ
ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിം ചിദ് അപി ചിന്തേയത്
26 യേതാ യേതാ നിശ്ചരതി മനശ് ചഞ്ചലം അസ്ഥിരം
തതസ് തേതാ നിയൈമ്യതദ് ആത്മന്യ് ഏവ വശം നേയത്
27 ശാന്തമനസം ഹ്യ് ഏനം േയാഗിനം സുഖം ഉത്തമം
ഉൈപതി ശാന്തരജസം ഹ്മഭൂതം അകൽമഷം
28 യുഞ്ജന്ന് ഏവം സദാത്മാനം േയാഗീ വിഗതകൽമഷഃ
സുേഖന ഹ്മസം ർശം അത്യന്തം സുഖം അ േത
29 സർവഭൂതസ്ഥം ആത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി
ഈക്ഷേത േയാഗയുക്താത്മാ സർവ സമദർശനഃ
30 േയാ മാം പശ്യതി സർവ സർവം ച മയി പശ്യതി
തസ്യാഹം ന ണശ്യാമി സ ച േമ ന ണശ്യതി
31 സർവഭൂതസ്ഥിതം േയാ മാം ഭജത്യ് ഏകത്വം ആസ്ഥിതഃ
സർവഥാ വർതമാേനാ ഽപി സ േയാഗീ മയി വർതേത
32 ആത്മൗപേമ്യന സർവ സമം പശ്യതി േയാ ഽർജുന
സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ േയാഗീ പരേമാ മതഃ
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33 അർജുന ഉവാച
േയാ ഽയം േയാഗസ് ത്വയാ േ ാക്തഃ സാേമ്യന മധുസൂദന
ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം
34 ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ മാഥി ബലവദ് ദൃഢം
തസ്യാഹം നി ഹം മേന്യ വാേയാർ ഇവ സുദുഷ്കരം
35 ീഭഗവാൻ ഉവാച
അസംശയം മഹാബാേഹാ മേനാ ദുർണി ഹം ചലം
അഭ്യാേസന തു കൗേന്തയ ൈവരാേഗ്യണ ച ഗൃഹ്യേത
36 അസംയതാത്മനാ േയാേഗാ ദു ാപ ഇതി േമ മതിഃ
വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശേക്യാ ഽവാ ം ഉപായതഃ
37 അർജുന ഉവാച
അയതിഃ ദ്ധേയാേപേതാ േയാഗാച് ചലിതമാനസഃ
അ ാപ്യ േയാഗസംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി
38 കച് ചിൻ േനാഭയവി ഷ്ടശ് ഛിന്നാ ം ഇവ നശ്യതി
അ തിേഷ്ഠാ മഹാബാേഹാ വിമൂേഢാ ഹ്മണഃ പഥി
39 ഏതൻ േമ സംശയം കൃഷ്ണ േഛ ം അർഹസ്യ് അേശഷതഃ
ത്വദന്യഃ സംശയസ്യാസ്യ േഛത്താ ന ഹ്യ് ഉപപദ്യേത
40 ീഭഗവാൻ ഉവാച
പാർഥ ൈനേവഹ നാമു വിനാശസ് തസ്യ വിദ്യേത
ന ഹി കല്യാണകൃത് കശ് ചിദ് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി
41 ാപ്യ പുണ്യകൃതാം േലാകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതീഃ സമാഃ
ശുചീനാം ീമതാം േഗേഹ േയാഗ േഷ്ടാ ഽഭിജായേത
42 അഥ വാ േയാഗിനാം ഏവ കുേല ഭവതി ധീമതാം
ഏതദ് ധി ദുർലഭതരം േലാേക ജന്മ യദ് ഈദൃശം
43 ത തം ബുദ്ധിസംേയാഗം ലഭേത പൗർവേദഹികം
യതേത ച തേതാ ഭൂയഃ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന
44 പൂർവാഭ്യാേസന േതൈനവ ിയേത ഹ്യ് അവേശാ ഽപി സഃ
ജിജ്ഞാസുർ അപി േയാഗസ്യ ശബ്ദ ഹ്മാതിവർതേത
45 യത്നാദ് യതമാനസ് തു േയാഗീ സംശുദ്ധകിൽബിഷഃ
അേനകജന്മസംസിദ്ധസ് തേതാ യാതി പരാം ഗതിം
46 തപസ്വിേഭ്യാ ഽധിേകാ േയാഗീ ജ്ഞാനിേഭ്യാ ഽപി മേതാ ഽധികഃ
കർമിഭ്യശ് ചാധിേകാ േയാഗീ തസ്മാദ് േയാഗീ ഭവാർജുന
47 േയാഗിനാം അപി സർേവഷാം മദ്ഗേതനാന്തരാത്മനാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 12

ദ്ധാവാൻ ഭജേത േയാ മാം സ േമ യുക്തതേമാ മതഃ
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അധ്യായം 29

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
മയ്യ് ആസക്തമനാഃ പാർഥ േയാഗം യുഞ്ജൻ മദാ യഃ
അസംശയം സമ ം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച് ഛൃണു
2 ജ്ഞാനം േത ഽഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യ് അേശഷതഃ
യജ് ജ്ഞാത്വാ േനഹ ഭൂേയാ ഽന്യജ് ജ്ഞാതവ്യം അവശിഷ്യേത
3 മനുഷ്യാണാം സഹേ ഷു കശ് ചിദ് യതതി സിദ്ധേയ
യതതാം അപി സിദ്ധാനാം കശ് ചിൻ മാം േവത്തി തത്ത്വതഃ
4 ഭൂമിർ ആേപാ ഽനേലാ വായുഃ ഖം മേനാ ബുദ്ധിർ ഏവ ച
അഹങ്കാര ഇതീയം േമ ഭിന്നാ കൃതിർ അഷ്ടധാ
5 അപേരയം ഇതസ് ത്വ് അന്യാം കൃതിം വിദ്ധി േമ പരാം
ജീവഭൂതാം മഹാബാേഹാ യേയദം ധാര്യേത ജഗത്
6 ഏതേദ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യ് ഉപധാരയ
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ ഭവഃ ലയസ് തഥാ
7 മത്തഃ പരതരം നാന്യത് കിം ചിദ് അസ്തി ധനഞ്ജയ
മയി സർവം ഇദം േ ാതം സൂേ മണിഗണാ ഇവ
8 രേസാ ഽഹം അ കൗേന്തയ ഭാസ്മി ശശിസൂര്യേയാഃ

ണവഃ സർവേവേദഷു ശബ്ദഃ േഖ പൗരുഷം നൃഷു
9 പുേണ്യാ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച േതജശ് ചാസ്മി വിഭാവസൗ
ജീവനം സർവഭൂേതഷു തപശ് ചാസ്മി തപസ്വിഷു
10 ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർഥ സനാതനം
ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാം അസ്മി േതജസ് േതജസ്വിനാം അഹം
11 ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവർജിതം
ധർമാവിരുേദ്ധാ ഭൂേതഷു കാേമാ ഽസ്മി ഭരതർഷഭ
12 േയ ൈചവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ് താമസാശ് ച േയ
മത്ത ഏേവതി താൻ വിദ്ധി ന ത്വ് അഹം േതഷു േത മയി
13 ിഭിർ ഗുണമൈയർ ഭാൈവർ ഏഭിഃ സർവം ഇദം ജഗത്
േമാഹിതം നാഭിജാനാതി മാം ഏഭ്യഃ പരം അവ്യയം
14 ൈദവീ ഹ്യ് ഏഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ
മാം ഏവ േയ പദ്യേന്ത മായാം ഏതാം തരന്തി േത
15 ന മാം ദു തിേനാ മൂഢാഃ പദ്യേന്ത നരാധമാഃ
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവം ആ ിതാഃ
16 ചതുർവിധാ ഭജേന്ത മാം ജനാഃ സുകൃതിേനാ ഽർജുന
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ആർേതാ ജിജ്ഞാസുർ അർഥാർഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ
17 േതഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യേത

ിേയാ ഹി ജ്ഞാനിേനാ ഽത്യർഥം അഹം സ ച മമ ിയഃ
18 ഉദാരാഃ സർവ ഏൈവേത ജ്ഞാനീ ത്വ് ആൈത്മവ േമ മതം
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാം ഏവാനുത്തമാം ഗതിം
19 ബഹൂനാം ജന്മനാം അേന്ത ജ്ഞാനവാൻ മാം പദ്യേത
വാസുേദവഃ സർവം ഇതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ
20 കാൈമസ് ൈതസ് ൈതർ ഹൃതജ്ഞാനാഃ പദ്യേന്ത ഽന്യേദവതാഃ
തം തം നിയമം ആസ്ഥായ കൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ
21 േയാ േയാ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ദ്ധയാർചിതും ഇച്ഛതി
തസ്യ തസ്യാചലാം ദ്ധാം താം ഏവ വിദധാമ്യ് അഹം
22 സ തയാ ദ്ധയാ യുക്തസ് തസ്യാ രാധനം ഈഹേത
ലഭേത ച തതഃ കാമാൻ മൈയവ വിഹിതാൻ ഹി താൻ
23 അന്തവത് തു ഫലം േതഷാം തദ് ഭവത്യ് അൽപേമധസാം
േദവാൻ േദവയേജാ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാം അപി
24 അവ്യക്തം വ്യക്തിം ആപന്നം മന്യേന്ത മാം അബുദ്ധയഃ
പരം ഭാവം അജാനേന്താ മമാവ്യയം അനുത്തമം
25 നാഹം കാശഃ സർവസ്യ േയാഗമായാസമാവൃതഃ
മൂേഢാ ഽയം നാഭിജാനാതി േലാേകാ മാം അജം അവ്യയം
26 േവദാഹം സമതീതാനി വർതമാനാനി ചാർജുന
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു േവദ ന കശ് ചന
27 ഇച്ഛാേദ്വഷസമുേത്ഥന ദ്വന്ദ്വേമാേഹന ഭാരത
സർവഭൂതാനി സംേമാഹം സർേഗ യാന്തി പരന്തപ
28 േയഷാം ത്വ് അന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമണാം
േത ദ്വന്ദ്വേമാഹനിർമുക്താ ഭജേന്ത മാം ദൃഢ താഃ
29 ജരാമരണേമാക്ഷായ മാം ആ ിത്യ യതന്തി േയ
േത ഹ്മ തദ് വിദുഃ കൃത്സ്നം അധ്യാത്മം കർമ ചാഖിലം
30 സാധിഭൂതാധിൈദവം മാം സാധിയജ്ഞം ച േയ വിദുഃ

യാണകാേല ഽപി ച മാം േത വിദുർ യുക്തേചതസഃ
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അധ്യായം 30

1 അർജുന ഉവാച
കിം തദ് ഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ പുരുേഷാത്തമ
അധിഭൂതം ച കിം േ ാക്തം അധിൈദവം കിം ഉച്യേത
2 അധിയജ്ഞഃ കഥം േകാ ഽ േദേഹ ഽസ്മിൻ മധുസൂദന

യാണകാേല ച കഥം േജ്ഞേയാ ഽസി നിയതാത്മഭിഃ
3 ീഭഗവാൻ ഉവാച
അക്ഷരം ഹ്മ പരമം സ്വഭാേവാ ഽധ്യാത്മം ഉച്യേത
ഭൂതഭാേവാദ്ഭവകേരാ വിസർഗഃ കർമസഞ്ജ്ഞിതഃ
4 അധിഭൂതം ക്ഷേരാ ഭാവഃ പുരുഷശ് ചാധിൈദവതം
അധിയേജ്ഞാ ഽഹം ഏവാ േദേഹ േദഹഭൃതാം വര
5 അന്തകാേല ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കേലവരം
യഃ യാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യ് അ സംശയഃ
6 യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യ് അേന്ത കേലവരം
തം തം ഏൈവതി കൗേന്തയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ
7 തസ്മാത് സർേവഷു കാേലഷു മാം അനുസ്മര യുധ്യ ച
മയ്യ് അർപിതമേനാബുദ്ധിർ മാം ഏൈവഷ്യസ്യ് അസംശയഃ
8 അഭ്യാസേയാഗയുേക്തന േചതസാ നാന്യഗാമിനാ
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർഥാനുചിന്തയൻ
9 കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം; അേണാർ അണീയാംസം അനുസ്മേരദ് യഃ
സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്ത്യരൂപം; ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്
10 യാണകാേല മനസാചേലന; ഭക്ത്യാ യുേക്താ േയാഗബേലന ൈചവ

േവാർ മേധ്യ ാണം ആേവശ്യ സമ്യക്; സ തം പരം പുരുഷം ഉൈപതി
ദിവ്യം
11 യദ് അക്ഷരം േവദവിേദാ വദന്തി; വിശന്തി യദ് യതേയാ വീതരാഗാഃ
യദ് ഇച്ഛേന്താ ഹ്മചര്യം ചരന്തി; തത് േത പദം സം േഹണ വേക്ഷ്യ
12 സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മേനാ ഹൃദി നിരുധ്യ ച
മൂർധ്ന്യ് ആധായാത്മനഃ ാണം ആസ്ഥിേതാ േയാഗധാരണാം
13 ഓം ഇത്യ് ഏകാക്ഷരം ഹ്മ വ്യാഹരൻ മാം അനുസ്മരൻ
യഃ യാതി ത്യജൻ േദഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം
14 അനന്യേചതാഃ സതതം േയാ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർഥ നിത്യയുക്തസ്യ േയാഗിനഃ
15 മാം ഉേപത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം
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നാ വന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ
16 ആ ഹ്മഭുവനാൽ േലാകാഃ പുനരാവർതിേനാ ഽർജുന
മാം ഉേപത്യ തു കൗേന്തയ പുനർജന്മ ന വിദ്യേത
17 സഹ യുഗപര്യന്തം അഹർ യദ് ഹ്മേണാ വിദുഃ
രാ ിം യുഗസഹ ാന്താം േത ഽേഹാരാ വിേദാ ജനാഃ
18 അവ്യക്താദ് വ്യക്തയഃ സർവാഃ ഭവന്ത്യ് അഹരാഗേമ
രാ ്യാഗേമ ലീയേന്ത തൈ വാവ്യക്തസഞ്ജ്ഞേക
19 ഭൂത ാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ ലീയേത
രാ ്യാഗേമ ഽവശഃ പാർഥ ഭവത്യ് അഹരാഗേമ
20 പരസ് തസ്മാത് തു ഭാേവാ ഽേന്യാ ഽവ്യേക്താ ഽവ്യക്താത് സനാതനഃ
യഃ സ സർേവഷു ഭൂേതഷു നശ്യ ന വിനശ്യതി
21 അവ്യേക്താ ഽക്ഷര ഇത്യ് ഉക്തസ് തം ആഹുഃ പരമാം ഗതിം
യം ാപ്യ ന നിവർതേന്ത തദ് ധാമ പരമം മമ
22 പുരുഷഃ സ പരഃ പാർഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ് ത്വ് അനന്യയാ
യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി േയന സർവം ഇദം തതം
23 യ കാേല ത്വ് അനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ൈചവ േയാഗിനഃ

യാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ
24 അഗ്നിർ േജ്യാതിർ അഹഃ ശു ഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം
ത യാതാ ഗച്ഛന്തി ഹ്മ ഹ്മവിേദാ ജനാഃ
25 ധൂേമാ രാ ിസ് തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം
ത ചാ മസം േജ്യാതിർ േയാഗീ ാപ്യ നിവർതേത
26 ശു കൃേഷ്ണ ഗതീ ഹ്യ് ഏേത ജഗതഃ ശാശ്വേത മേത
ഏകയാ യാത്യ് അനാവൃത്തിം അന്യയാവർതേത പുനഃ
27 ൈനേത സൃതീ പാർഥ ജാനൻ േയാഗീ മുഹ്യതി കശ് ചന
തസ്മാത് സർേവഷു കാേലഷു േയാഗയുേക്താ ഭവാർജുന
28 േവേദഷു യേജ്ഞഷു തപഃസു ൈചവ; ദാേനഷു യത് പുണ്യഫലം ദിഷ്ടം
അേത്യതി തത് സർവം ഇദം വിദിത്വാ; േയാഗീ പരം സ്ഥാനം ഉൈപതി ചാദ്യം
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അധ്യായം 31

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഇദം തു േത ഗുഹ്യതമം വക്ഷ്യാമ്യ് അനസൂയേവ
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ് ജ്ഞാത്വാ േമാക്ഷ്യേസ ഽശുഭാത്
2 രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവി ം ഇദം ഉത്തമം

ത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്യം സുസുഖം കർതും അവ്യയം
3 അ ദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധർമസ്യാസ്യ പരന്തപ
അ ാപ്യ മാം നിവർതേന്ത മൃത സംസാരവർത്മനി
4 മയാ തതം ഇദം സർവം ജഗദ് അവ്യക്തമൂർതിനാ
മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം േതഷ്വ് അവസ്ഥിതഃ
5 ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ േമ േയാഗം ഐശ്വരം
ഭൂതഭൃൻ ന ച ഭൂതേസ്ഥാ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ
6 യഥാകാശസ്ഥിേതാ നിത്യം വായുഃ സർവ േഗാ മഹാൻ
തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യ് ഉപധാരയ
7 സർവഭൂതാനി കൗേന്തയ കൃതിം യാന്തി മാമികാം
കൽപക്ഷേയ പുനസ് താനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യ് അഹം
8 കൃതിം സ്വാം അവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ
ഭൂത ാമം ഇമം കൃത്സ്നം അവശം കൃേതർ വശാത്
9 ന ച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ
ഉദാസീനവദ് ആസീനം അസക്തം േതഷു കർമസു
10 മയാധ്യേക്ഷണ കൃതിഃ സൂയേത സചരാചരം
േഹതുനാേനന കൗേന്തയ ജഗദ് വിപരിവർതേത
11 അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനും ആ ിതം
പരം ഭാവം അജാനേന്താ മമ ഭൂതമേഹശ്വരം
12 േമാഘാശാ േമാഘകർമാേണാ േമാഘജ്ഞാനാ വിേചതസഃ
രാക്ഷസീം ആസുരീം ൈചവ കൃതിം േമാഹിനീം ിതാഃ
13 മഹാത്മാനസ് തു മാം പാർഥ ൈദവീം കൃതിം ആ ിതാഃ
ഭജന്ത്യ് അനന്യമനേസാ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം
14 സതതം കീർതയേന്താ മാം യതന്തശ് ച ദൃഢ താഃ
നമസ്യന്തശ് ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസേത
15 ജ്ഞാനയേജ്ഞന ചാപ്യ് അേന്യ യജേന്താ മാം ഉപാസേത
ഏകേത്വന പൃഥേക്ത്വന ബഹുധാ വിശ്വേതാമുഖം
16 അഹം തുർ അഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹം അഹം ഔഷധം
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മേ ാ ഽഹം അഹം ഏവാജ്യം അഹം അഗ്നിർ അഹം ഹുതം
17 പിതാഹം അസ്യ ജഗേതാ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ
േവദ്യം പവി ം ഓങ്കാര ഋക് സാമ യജുർ ഏവ ച
18 ഗതിർ ഭർതാ ഭുഃ സാക്ഷീ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത്

ഭവഃ ലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം
19 തപാമ്യ് അഹം അഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യ് ഉ ജാമി ച
അമൃതം ൈചവ മൃത ശ് ച സദ് അസച് ചാഹം അർജുന
20 ൈ വിദ്യാ മാം േസാമപാഃ പൂതപാപാ; യൈജ്ഞർ ഇഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം

ാർഥയേന്ത
േത പുണ്യം ആസാദ്യ സുേര േലാകം; അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി േദവേഭാഗാൻ
21 േത തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗേലാകം വിശാലം; ക്ഷീേണ പുേണ്യ മർത്യേലാകം
വിശന്തി
ഏവം യീധർമം അനു പന്നാ; ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭേന്ത
22 അനന്യാശ് ചിന്തയേന്താ മാം േയ ജനാഃ പര പാസേത
േതഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം േയാഗേക്ഷമം വഹാമ്യ് അഹം
23 േയ ഽപ്യ് അന്യേദവതാഭക്താ യജേന്ത ദ്ധയാന്വിതാഃ
േത ഽപി മാം ഏവ കൗേന്തയ യജന്ത്യ് അവിധിപൂർവകം
24 അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം േഭാക്താ ച ഭുർ ഏവ ച
ന തു മാം അഭിജാനന്തി തേത്ത്വനാതശ് ച്യവന്തി േത
25 യാന്തി േദവ താ േദവാൻ പിതൄൻ യാന്തി പിതൃ താഃ
ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂേതജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിേനാ ഽപി മാം
26 പ ം പുഷ്പം ഫലം േതായം േയാ േമ ഭക്ത്യാ യച്ഛതി
തദ് അഹം ഭക്ത പഹൃതം അശ്നാമി യതാത്മനഃ
27 യത് കേരാഷി യദ് അശ്നാസി യജ് ജുേഹാഷി ദദാസി യത്
യത് തപസ്യസി കൗേന്തയ തത് കുരുഷ്വ മദർപണം
28 ശുഭാശുഭഫൈലർ ഏവം േമാക്ഷ്യേസ കർമബന്ധൈനഃ
സംന്യാസേയാഗയുക്താത്മാ വിമുേക്താ മാം ഉൈപഷ്യസി
29 സേമാ ഽഹം സർവഭൂേതഷു ന േമ േദ്വേഷ്യാ ഽസ്തി ന ിയഃ
േയ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി േത േതഷു ചാപ്യ് അഹം
30 അപി േചത് സുദുരാചാേരാ ഭജേത മാം അനന്യഭാക്
സാധുർ ഏവ സ മന്തവ്യഃ സമ്യഗ് വ്യവസിേതാ ഹി സഃ
31 ക്ഷി ം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി
കൗേന്തയ തിജാനീഹി ന േമ ഭക്തഃ ണശ്യതി
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32 മാം ഹി പാർഥ വ്യപാ ിത്യ േയ ഽപി സ ഃ പാപേയാനയഃ
ിേയാ ൈവശ്യാസ് തഥാ ശൂ ാസ് േത ഽപി യാന്തി പരാം ഗതിം

33 കിം പുനർ ാഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജർഷയസ് തഥാ
അനിത്യം അസുഖം േലാകം ഇമം ാപ്യ ഭജസ്വ മാം
34 മന്മനാ ഭവ മദ്ഭേക്താ മദ്യാജീ മാം നമ രു
മാം ഏൈവഷ്യസി യുൈക്ത്വവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 20

അധ്യായം 32

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഭൂയ ഏവ മഹാബാേഹാ ശൃണു േമ പരമം വചഃ
യത് േത ഽഹം ീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ
2 ന േമ വിദുഃ സുരഗണാഃ ഭവം ന മഹർഷയഃ
അഹം ആദിർ ഹി േദവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ
3 േയാ മാം അജം അനാദിം ച േവത്തി േലാകമേഹശ്വരം
അസംമൂഢഃ സ മർേത്യഷു സർവപാൈപഃ മുച്യേത
4 ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനം അസംേമാഹഃ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ
സുഖം ദുഃഖം ഭേവാ ഽഭാേവാ ഭയം ചാഭയം ഏവ ച
5 അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ് തേപാ ദാനം യേശാ ഽയശഃ
ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ
6 മഹർഷയഃ സപ്ത പൂർേവ ചത്വാേരാ മനവസ് തഥാ
മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ േയഷാം േലാക ഇമാഃ ജാഃ
7 ഏതാം വിഭൂതിം േയാഗം ച മമ േയാ േവത്തി തത്ത്വതഃ
േസാ ഽവികേമ്പന േയാേഗന യുജ്യേത നാ സംശയഃ
8 അഹം സർവസ്യ ഭേവാ മത്തഃ സർവം വർതേത
ഇതി മത്വാ ഭജേന്ത മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ
9 മച്ചിത്താ മദ്ഗത ാണാ േബാധയന്തഃ പര രം
കഥയന്തശ് ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച
10 േതഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം ീതിപൂർവകം
ദദാമി ബുദ്ധിേയാഗം തം േയന മാം ഉപയാന്തി േത
11 േതഷാം ഏവാനുകമ്പാർഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ
നാശയാമ്യ് ആത്മഭാവേസ്ഥാ ജ്ഞാനദീേപന ഭാസ്വതാ
12 അർജുന ഉവാച
പരം ഹ്മ പരം ധാമ പവി ം പരമം ഭവാൻ
പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിേദവം അജം വിഭും
13 ആഹുസ് ത്വാം ഋഷയഃ സർേവ േദവർഷിർ നാരദസ് തഥാ
അസിേതാ േദവേലാ വ്യാസഃ സ്വയം ൈചവ വീഷി േമ
14 സർവം ഏതദ് ഋതം മേന്യ യൻ മാം വദസി േകശവ
ന ഹി േത ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർ േദവാ ന ദാനവാഃ
15 സ്വയം ഏവാത്മനാത്മാനം േവത്ഥ ത്വം പുരുേഷാത്തമ
ഭൂതഭാവന ഭൂേതശ േദവേദവ ജഗത്പേത
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16 വ ം അർഹസ്യ് അേശേഷണ ദിവ്യാ ഹ്യ് ആത്മവിഭൂതയഃ
യാഭിർ വിഭൂതിഭിർ േലാകാൻ ഇമാംസ് ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി
17 കഥം വിദ്യാം അഹം േയാഗിംസ് ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ
േകഷു േകഷു ച ഭാേവഷു ചിേന്ത്യാ ഽസി ഭഗവൻ മയാ
18 വിസ്തേരണാത്മേനാ േയാഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദന
ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിർ ഹി ശൃണ്വേതാ നാസ്തി േമ ഽമൃതം
19 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യ് ആത്മവിഭൂതയഃ

ാധാന്യതഃ കുരുേ ഷ്ഠ നാസ്ത്യ് അേന്താ വിസ്തരസ്യ േമ
20 അഹം ആത്മാ ഗുഡാേകശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ
അഹം ആദിശ് ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്ത ഏവ ച
21 ആദിത്യാനാം അഹം വി ർ േജ്യാതിഷാം രവിർ അംശുമാൻ
മരീചിർ മരുതാം അസ്മി നക്ഷ ാണാം അഹം ശശീ
22 േവദാനാം സാമേവേദാ ഽസ്മി േദവാനാം അസ്മി വാസവഃ
ഇ ിയാണാം മനശ് ചാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി േചതനാ
23 രു ാണാം ശങ്കരശ് ചാസ്മി വിേത്തേശാ യക്ഷരക്ഷസാം
വസൂനാം പാവകശ് ചാസ്മി േമരുഃ ശിഖരിണാം അഹം
24 പുേരാധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർഥ ബൃഹ തിം
േസനാനീനാം അഹം ന്ദഃ സരസാം അസ്മി സാഗരഃ
25 മഹർഷീണാം ഭൃഗുർ അഹം ഗിരാം അസ്മ്യ് ഏകം അക്ഷരം
യജ്ഞാനാം ജപയേജ്ഞാ ഽസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ
26 അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം േദവർഷീണാം ച നാരദഃ
ഗന്ധർവാണാം ചി രഥഃ സിദ്ധാനാം കപിേലാ മുനിഃ
27 ഉൈച്ചഃ വസം അശ്വാനാം വിദ്ധി മാം അമൃേതാദ്ഭവം
ഐരാവതം ഗേജ ാണാം നരാണാം ച നരാധിപം
28 ആയുധാനാം അഹം വ ം േധനൂനാം അസ്മി കാമധുക്

ജനശ് ചാസ്മി കന്ദർപഃ സർപാണാം അസ്മി വാസുകിഃ
29 അനന്തശ് ചാസ്മി നാഗാനാം വരുേണാ യാദസാം അഹം
പിതൄണാം അര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാം അഹം
30 ാദശ് ചാസ്മി ൈദത്യാനാം കാലഃ കലയതാം അഹം
മൃഗാണാം ച മൃേഗേ ാ ഽഹം ൈവനേതയശ് ച പക്ഷിണാം
31 പവനഃ പവതാം അസ്മി രാമഃ ശ ഭൃതാം അഹം
ഝഷാണാം മകരശ് ചാസ്മി േ ാതസാം അസ്മി ജാഹ്നവീ
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32 സർഗാണാം ആദിർ അന്തശ് ച മധ്യം ൈചവാഹം അർജുന
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ വദതാം അഹം
33 അക്ഷരാണാം അകാേരാ ഽസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമാസികസ്യ ച
അഹം ഏവാക്ഷയഃ കാേലാ ധാതാഹം വിശ്വേതാമുഖഃ
34 മൃത ഃ സർവഹരശ് ചാഹം ഉദ്ഭവശ് ച ഭവിഷ്യതാം
കീർതിഃ ീർ വാക് ച നാരീണാം തിർ േമധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ
35 ബൃഹത്സാമ തഥാ സാമ്നാം ഗായ ീ ഛന്ദസാം അഹം
മാസാനാം മാർഗശീർേഷാ ഽഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ
36 ദ തം ഛലയതാം അസ്മി േതജസ് േതജസ്വിനാം അഹം
ജേയാ ഽസ്മി വ്യവസാേയാ ഽസ്മി സത്ത്വം സത്ത്വവതാം അഹം
37 വൃഷ്ണീനാം വാസുേദേവാ ഽസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ
മുനീനാം അപ്യ് അഹം വ്യാസഃ കവീനാം ഉശനാ കവിഃ
38 ദേണ്ഡാ ദമയതാം അസ്മി നീതിർ അസ്മി ജിഗീഷതാം
മൗനം ൈചവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാം അഹം
39 യച് ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദ് അഹം അർജുന
ന തദ് അസ്തി വിനാ യത് സ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം
40 നാേന്താ ഽസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ
ഏഷ തൂേദ്ദശതഃ േ ാേക്താ വിഭൂേതർ വിസ്തേരാ മയാ
41 യദ് യദ് വിഭൂതിമത് സത്ത്വം ീമദ് ഊർജിതം ഏവ വാ
തത് തദ് ഏവാവഗച്ഛ ത്വം മമ േതേജാ ഽംശസംഭവം
42 അഥ വാ ബഹുൈനേതന കിം ജ്ഞാേതന തവാർജുന
വിഷ്ടഭ്യാഹം ഇദം കൃത്സ്നം ഏകാംേശന സ്ഥിേതാ ജഗത്
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അധ്യായം 33

1 അർജുന ഉവാച
മദനു ഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മസഞ്ജ്ഞിതം
യത് ത്വേയാക്തം വചസ് േതന േമാേഹാ ഽയം വിഗേതാ മമ
2 ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം തൗ വിസ്തരേശാ മയാ
ത്വത്തഃ കമലപ ാക്ഷ മാഹാത്മ്യം അപി ചാവ്യയം
3 ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം ആത്മാനം പരേമശ്വര

ം ഇച്ഛാമി േത രൂപം ഐശ്വരം പുരുേഷാത്തമ
4 മന്യേസ യദി തച് ഛക്യം മയാ ം ഇതി േഭാ
േയാേഗശ്വര തേതാ േമ ത്വം ദർശയാത്മാനം അവ്യയം
5 ീഭഗവാൻ ഉവാച
പശ്യ േമ പാർഥ രൂപാണി ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച
6 പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രു ാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ് തഥാ
ബഹൂന്യ് അദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത
7 ഇൈഹകസ്ഥം ജഗത് കൃത്സ്നം പശ്യാദ്യ സചരാചരം
മമ േദേഹ ഗുഡാേകശ യച് ചാന്യദ് ം ഇച്ഛസി
8 ന തു മാം ശക്യേസ ം അേനൈനവ സ്വച ഷാ
ദിവ്യം ദദാമി േത ച ഃ പശ്യ േമ േയാഗം ഐശ്വരം
9 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാജൻ മഹാേയാേഗശ്വേരാ ഹരിഃ
ദർശയാം ആസ പാർഥായ പരമം രൂപം ഐശ്വരം
10 അേനകവ നയനം അേനകാദ്ഭുതദർശനം
അേനകദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാേനേകാദ്യതായുധം
11 ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുേലപനം
സർവാശ്ചര്യമയം േദവം അനന്തം വിശ്വേതാമുഖം
12 ദിവി സൂര്യസഹ സ്യ ഭേവദ് യുഗപദ് ഉത്ഥിതാ
യദി ഭാഃ സദൃശീ സാ സ്യാദ് ഭാസസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
13 തൈ കസ്ഥം ജഗത് കൃത്സ്നം വിഭക്തം അേനകധാ
അപശ്യദ് േദവേദവസ്യ ശരീേര പാണ്ഡവസ് തദാ
14 തതഃ സ വിസ്മയാവിേഷ്ടാ ഹൃഷ്ടേരാമാ ധനഞ്ജയഃ

ണമ്യ ശിരസാ േദവം കൃതാഞ്ജലിർ അഭാഷത
15 അർജുന ഉവാച
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പശ്യാമി േദവാംസ് തവ േദവ േദേഹ; സർവാംസ് തഥാ ഭൂതവിേശഷസംഘാൻ
ഹ്മാണം ഈശം കമലാസനസ്ഥം; ഋഷീംശ് ച സർവാൻ ഉരഗാംശ് ച

ദിവ്യാൻ
16 അേനകബാഹൂദരവ േന ം; പശ്യാമി ത്വാ സർവേതാ ഽനന്തരൂപം
നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ് തവാദിം; പശ്യാമി വിേശ്വശ്വര വിശ്വരൂപ
17 കിരീടിനം ഗദിനം ച ിണം ച; േതേജാരാശിം സർവേതാ ദീപ്തിമന്തം
പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താദ്; ദീപ്താനലാർകദ തിം അ േമയം
18 ത്വം അക്ഷരം പരമം േവദിതവ്യം; ത്വം അസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം
ത്വം അവ്യയഃ ശാശ്വതധർമേഗാപ്താ; സനാതനസ് ത്വം പുരുേഷാ മേതാ േമ
19 അനാദിമധ്യാന്തം അനന്തവീര്യം; അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യേന ം
പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവ ം; സ്വേതജസാ വിശ്വം ഇദം തപന്തം
20 ദ്യാവാപൃഥിേവ്യാർ ഇദം അന്തരം ഹി; വ്യാപ്തം ത്വൈയേകന ദിശശ് ച
സർവാഃ
ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപം ഇദം തേവാ ം; േലാക യം വ്യഥിതം മഹാത്മൻ
21 അമീ ഹി ത്വാ സുരസംഘാ വിശന്തി; േക ചിദ് ഭീതാഃ ാഞ്ജലേയാ ഗൃണന്തി
സ്വസ്തീത്യ് ഉക്ത്വാ മഹർഷിസിദ്ധസംഘാഃ; വന്തി ത്വാം തിഭിഃ പുഷ്കലാഭിഃ
22 രു ാദിത്യാ വസേവാ േയ ച സാധ്യാ; വിേശ്വ ഽശ്വിനൗ മരുതശ് േചാഷ്മപാശ്
ച
ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ; വീക്ഷേന്ത ത്വാം വിസ്മിതാശ് ൈചവ സർേവ
23 രൂപം മഹത് േത ബഹുവ േന ം; മഹാബാേഹാ ബഹുബാഹൂരുപാദം
ബഹൂദരം ബഹുദം ാകരാലം; ദൃഷ്ട്വാ േലാകാഃ വ്യഥിതാസ് തഥാഹം
24 നഭഃ ശം ദീപ്തം അേനകവർണം; വ്യാത്താനനം ദീപ്തവിശാലേന ം
ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം വ്യഥിതാന്തരാത്മാ; ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിേഷ്ണാ
25 ദം ാകരാലാനി ച േത മുഖാനി; ദൃൈഷ്ട്വവ കാലാനലസംനിഭാനി
ദിേശാ ന ജാേന ന ലേഭ ച ശർമ; സീദ േദേവശ ജഗന്നിവാസ
26 അമീ ച ത്വാം ധൃതരാ സ്യ പു ാഃ; സർേവ സൈഹവാവനിപാലസംൈഘഃ
ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ സൂതപു സ് തഥാസൗ; സഹാസ്മദീൈയർ അപി േയാധമു 
ൈഖ്യഃ
27 വ ാണി േത ത്വരമാണാ വിശന്തി; ദം ാകരാലാനി ഭയാനകാനി
േക ചിദ് വിലഗ്നാ ദശനാന്തേരഷു; സ ശ്യേന്ത ചൂർണിൈതർ ഉത്തമാംൈഗഃ
28 യഥാ നദീനാം ബഹേവാ ഽംബുേവഗാഃ; സമു ം ഏവാഭിമുഖാ വന്തി
തഥാ തവാമീ നരേലാകവീരാ; വിശന്തി വ ാണ്യ് അഭിവിജ്വലന്തി
29 യഥാ ദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗാ; വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധേവഗാഃ
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തൈഥവ നാശായ വിശന്തി േലാകാസ്; തവാപി വ ാണി സമൃദ്ധേവഗാഃ
30 േലലിഹ്യേസ സമാനഃ സമന്താൽ; േലാകാൻ സമ ാൻ വദൈനർ ജ്വല 
ദ്ഭിഃ
േതേജാഭിർ ആപൂര്യ ജഗത് സമ ം; ഭാസസ് തേവാ ാഃ തപന്തി വിേഷ്ണാ
31 ആഖ്യാഹി േമ േകാ ഭവാൻ ഉ രൂേപാ; നേമാ ഽ േത േദവവര സീദ
വിജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി ഭവന്തം ആദ്യം; ന ഹി ജാനാമി തവ വൃത്തിം
32 ീഭഗവാൻ ഉവാച
കാേലാ ഽസ്മി േലാകക്ഷയകൃത് വൃേദ്ധാ; േലാകാൻ സമാഹർതും ഇഹ വൃത്തഃ
ഋേത ഽപി ത്വാ ന ഭവിഷ്യന്തി സർേവ; േയ ഽവസ്ഥിതാഃ ത്യനീേകഷു േയാധാഃ
33 തസ്മാത് ത്വം ഉത്തിഷ്ഠ യേശാ ലഭസ്വ; ജിത്വാ ശ ൻ ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം
മൈയൈവേത നിഹതാഃ പൂർവം ഏവ; നിമിത്തമാ ം ഭവ സവ്യസാചിൻ
34 േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച ജയ ഥം ച; കർണം തഥാന്യാൻ അപി േയാധവീരാൻ
മയാ ഹതാംസ് ത്വം ജഹി മാ വ്യഥിഷ്ഠാ; യുധ്യസ്വ േജതാസി രേണ സപത്നാൻ
35 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏതച് ത്വാ വചനം േകശവസ്യ; കൃതാഞ്ജലിർ േവപമാനഃ കിരീടീ
നമ ത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം; സഗദ്ഗദം ഭീതഭീതഃ ണമ്യ
36 അർജുന ഉവാച
സ്ഥാേന ഹൃഷീേകശ തവ കീർത്യാ; ജഗത് ഹൃഷ്യത്യ് അനുരജ്യേത ച
രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിേശാ വന്തി; സർേവ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ
37 കസ്മാച് ച േത ന നേമരൻ മഹാത്മൻ; ഗരീയേസ ഹ്മേണാ ഽപ്യ്
ആദികർേ
അനന്ത േദേവശ ജഗന്നിവാസ; ത്വം അക്ഷരം സദ് അസത് തത്പരം യത്
38 ത്വം ആദിേദവഃ പുരുഷഃ പുരാണസ്; ത്വം അസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം
േവത്താസി േവദ്യം ച പരം ച ധാമ; ത്വയാ തതം വിശ്വം അനന്തരൂപ
39 വായുർ യേമാ ഽഗ്നിർ വരുണഃ ശശാങ്കഃ; ജാപതിസ് ത്വം പിതാമഹശ് ച
നേമാ നമസ് േത ഽ സഹ കൃത്വഃ; പുനശ് ച ഭൂേയാ ഽപി നേമാ നമസ് േത
40 നമഃ പുരസ്താദ് അഥ പൃഷ്ഠതസ് േത; നേമാ ഽ േത സർവത ഏവ സർവ
അനന്തവീര്യാമിതവി മസ് ത്വം; സർവം സമാേപ്നാഷി തേതാ ഽസി സർവഃ
41 സേഖതി മത്വാ സഭം യദ് ഉക്തം; േഹ കൃഷ്ണ േഹ യാദവ േഹ സേഖതി
അജാനതാ മഹിമാനം തേവദം; മയാ മാദാത് ണേയന വാപി
42 യച് ചാവഹാസാർഥം അസത്കൃേതാ ഽസി; വിഹാരശയ്യാസനേഭാജേനഷു
ഏേകാ ഽഥ വാപ്യ് അച ത തത്സമക്ഷം; തത് ക്ഷാമേയ ത്വാം അഹം അ േമ 
യം
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43 പിതാസി േലാകസ്യ ചരാചരസ്യ; ത്വം അസ്യ പൂജ്യശ് ച ഗുരുർ ഗരീയാൻ
ന ത്വത്സേമാ ഽസ്ത്യ് അഭ്യധികഃ കുേതാ ഽേന്യാ; േലാക േയ ഽപ്യ് അ തിമ  
ഭാവ
44 തസ്മാത് ണമ്യ ണിധായ കായം; സാദേയ ത്വാം അഹം ഈശം
ഈഡ്യം
പിേതവ പു സ്യ സേഖവ സഖ ഃ; ിയഃ ിയായാർഹസി േദവ േസാഢും
45 അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിേതാ ഽസ്മി ദൃഷ്ട്വാ; ഭേയന ച വ്യഥിതം മേനാ േമ
തദ് ഏവ േമ ദർശയ േദവ രൂപം; സീദ േദേവശ ജഗന്നിവാസ
46 കിരീടിനം ഗദിനം ച ഹസ്തം; ഇച്ഛാമി ത്വാം ം അഹം തൈഥവ
േതൈനവ രൂേപണ ചതുർഭുേജന; സഹ ബാേഹാ ഭവ വിശ്വമൂർേത
47 ീഭഗവാൻ ഉവാച
മയാ സേന്നന തവാർജുേനദം; രൂപം പരം ദർശിതം ആത്മേയാഗാത്
േതേജാമയം വിശ്വം അനന്തം; ആദ്യം യൻ േമ ത്വദേന്യന ന ദൃഷ്ടപൂർവം
48 ന േവദ യജ്ഞാധ്യയൈനർ ന ദാൈനർ; ന ച ിയാഭിർ ന തേപാഭിർ
ഉൈ ഃ
ഏവംരൂപഃ ശക്യ അഹം നൃേലാേക; ം ത്വദേന്യന കുരു വീര
49 മാ േത വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാേവാ; ദൃഷ്ട്വാ രൂപം േഘാരം ഈദൃങ് മേമദം
വ്യേപതഭീഃ ീതമനാഃ പുനസ് ത്വം; തദ് ഏവ േമ രൂപം ഇദം പശ്യ
50 സഞ്ജയ ഉവാച
ഇത്യ് അർജുനം വാസുേദവസ് തേഥാക്ത്വാ; സ്വകം രൂപം ദർശയാം ആസ ഭൂയഃ
ആശ്വാസയാം ആസ ച ഭീതം ഏനം; ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർ മഹാത്മാ
51 അർജുന ഉവാച
ദൃേഷ്ട്വദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദന
ഇദാനീം അസ്മി സംവൃത്തഃ സേചതാഃ കൃതിം ഗതഃ
52 ീഭഗവാൻ ഉവാച
സുദുർദർശം ഇദം രൂപം ദൃഷ്ടവാൻ അസി യൻ മമ
േദവാ അപ്യ് അസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാങ്ക്ഷിണഃ
53 നാഹം േവൈദർ ന തപസാ ന ദാേനന ന േചജ്യയാ
ശക്യ ഏവംവിേധാ ം ദൃഷ്ടവാൻ അസി മാം യഥാ
54 ഭക്ത്യാ ത്വ് അനന്യയാ ശക്യ അഹം ഏവംവിേധാ ഽർജുന
ജ്ഞാതും ം ച തേത്ത്വന േവ ം ച പരന്തപ
55 മത്കർമകൃൻ മത്പരേമാ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ
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നിർൈവരഃ സർവഭൂേതഷു യഃ സ മാം ഏതി പാണ്ഡവ
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അധ്യായം 34

1 അർജുന ഉവാച
ഏവം സതതയുക്താ േയ ഭക്താസ് ത്വാം പര പാസേത
േയ ചാപ്യ് അക്ഷരം അവ്യക്തം േതഷാം േക േയാഗവിത്തമാഃ
2 ീഭഗവാൻ ഉവാച
മയ്യ് ആേവശ്യ മേനാ േയ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസേത

ദ്ധയാ പരേയാേപതാസ് േത േമ യുക്തതമാ മതാഃ
3 േയ ത്വ് അക്ഷരം അനിർേദശ്യം അവ്യക്തം പര പാസേത
സർവ ഗം അചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥം അചലം വം
4 സംനിയേമ്യ ിയ ാമം സർവ സമബുദ്ധയഃ
േത ാ വന്തി മാം ഏവ സർവഭൂതഹിേത രതാഃ
5 േ േശാ ഽധികതരസ് േതഷാം അവ്യക്താസക്തേചതസാം
അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം േദഹവദ്ഭിർ അവാപ്യേത
6 േയ തു സർവാണി കർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരാഃ
അനേന്യൈനവ േയാേഗന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസേത
7 േതഷാം അഹം സമുദ്ധർതാ മൃത സംസാരസാഗരാത്
ഭവാമി നചിരാത് പാർഥ മയ്യ് ആേവശിതേചതസാം
8 മയ്യ് ഏവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിേവശയ
നിവസിഷ്യസി മയ്യ് ഏവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ
9 അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശേക്നാഷി മയി സ്ഥിരം
അഭ്യാസേയാേഗന തേതാ മാം ഇച്ഛാ ം ധനഞ്ജയ
10 അഭ്യാേസ ഽപ്യ് അസമർേഥാ ഽസി മത്കർമപരേമാ ഭവ
മദർഥം അപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി
11 അൈഥതദ് അപ്യ് അശേക്താ ഽസി കർതും മേദ്യാഗം ആ ിതഃ
സർവകർമഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാൻ
12 േ േയാ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാജ് ജ്ഞാനാദ് ധ്യാനം വിശിഷ്യേത
ധ്യാനാത് കർമഫലത്യാഗസ് ത്യാഗാച് ഛാന്തിർ അനന്തരം
13 അേദ്വഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം ൈമ ഃ കരുണ ഏവ ച
നിർമേമാ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ
14 സ ഷ്ടഃ സതതം േയാഗീ യതാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ
മയ്യ് അർപിതമേനാബുദ്ധിർ േയാ മദ്ഭക്തഃ സ േമ ിയഃ
15 യസ്മാൻ േനാദ്വിജേത േലാേകാ േലാകാൻ േനാദ്വിജേത ച യഃ
ഹർഷാമർഷഭേയാേദ്വൈഗർ മുേക്താ യഃ സ ച േമ ിയഃ
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16 അനേപക്ഷഃ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീേനാ ഗതവ്യഥഃ
സർവാരംഭപരിത്യാഗീ േയാ മദ്ഭക്തഃ സ േമ ിയഃ
17 േയാ ന ഹൃഷ്യതി ന േദ്വഷ്ടി ന േശാചതി ന കാങ്ക്ഷതി
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാൻ യഃ സ േമ ിയഃ
18 സമഃ ശ ൗ ച മിേ ച തഥാ മാനാപമാനേയാഃ
ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃേഖഷു സമഃ സംഗവിവർജിതഃ
19 തുല്യനിന്ദാ തിർ മൗനീ സ േഷ്ടാ േയന േകന ചിത്
അനിേകതഃ സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ േമ ിേയാ നരഃ
20 േയ തു ധർമ്യാമൃതം ഇദം യേഥാക്തം പര പാസേത

ദ്ദധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ് േത ഽതീവ േമ ിയാഃ
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അധ്യായം 35

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഇദം ശരീരം കൗേന്തയ േക്ഷ ം ഇത്യ് അഭിധീയേത
ഏതദ് േയാ േവത്തി തം ാഹുഃ േക്ഷ ജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ
2 േക്ഷ ജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവേക്ഷേ ഷു ഭാരത
േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞേയാർ ജ്ഞാനം യത് തജ് ജ്ഞാനം മതം മമ
3 തത് േക്ഷ ം യച് ച യാദൃക് ച യദ്വികാരി യതശ് ച യത്
സ ച േയാ യത് ഭാവശ് ച തത് സമാേസന േമ ശൃണു
4 ഋഷിഭിർ ബഹുധാ ഗീതം ഛേന്ദാഭിർ വിവിൈധഃ പൃഥക്

ഹ്മസൂ പൈദശ് ൈചവ േഹതുമദ്ഭിർ വിനിശ്ചിൈതഃ
5 മഹാഭൂതാന്യ് അഹങ്കാേരാ ബുദ്ധിർ അവ്യക്തം ഏവ ച
ഇ ിയാണി ദൈശകം ച പഞ്ച േച ിയേഗാചരാഃ
6 ഇച്ഛാ േദ്വഷഃ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ് േചതനാ ധൃതിഃ
ഏതത് േക്ഷ ം സമാേസന സവികാരം ഉദാഹൃതം
7 അമാനിത്വം അദംഭിത്വം അഹിംസാ ക്ഷാന്തിർ ആർജവം
ആചാേര്യാപാസനം ശൗചം ൈസ്ഥര്യം ആത്മവിനി ഹഃ
8 ഇ ിയാർേഥഷു ൈവരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച
ജന്മമൃത ജരാവ്യാധിദുഃഖേദാഷാനുദർശനം
9 അസക്തിർ അനഭിഷ്വംഗഃ പു ദാരഗൃഹാദിഷു
നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിേഷ്ടാപപത്തിഷു
10 മയി ചാനന്യേയാേഗന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണീ
വിവിക്തേദശേസവിത്വം അരതിർ ജനസംസദി
11 അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം തത്ത്വജ്ഞാനാർഥദർശനം
ഏതജ് ജ്ഞാനം ഇതി േ ാക്തം അജ്ഞാനം യദ് അേതാ ഽന്യഥാ
12 േജ്ഞയം യത് തത് വക്ഷ്യാമി യജ് ജ്ഞാത്വാമൃതം അ േത
അനാദിമത് പരം ഹ്മ ന സത് തൻ നാസദ് ഉച്യേത
13 സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവേതാ ഽക്ഷിശിേരാമുഖം
സർവതഃ തിമൽ േലാേക സർവം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
14 സർേവ ിയഗുണാഭാസം സർേവ ിയവിവർജിതം
അസക്തം സർവഭൃച് ൈചവ നിർഗുണം ഗുണേഭാ ച
15 ബഹിർ അന്തശ് ച ഭൂതാനാം അചരം ചരം ഏവ ച
സൂക്ഷ്മത്വാത് തദ് അവിേജ്ഞയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തിേക ച തത്
16 അവിഭക്തം ച ഭൂേതഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം
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ഭൂതഭർതൃ ച തജ് േജ്ഞയം സി ഭവി ച
17 േജ്യാതിഷാം അപി തജ് േജ്യാതിസ് തമസഃ പരം ഉച്യേത
ജ്ഞാനം േജ്ഞയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം
18 ഇതി േക്ഷ ം തഥാ ജ്ഞാനം േജ്ഞയം േചാക്തം സമാസതഃ
മദ്ഭക്ത ഏതദ് വിജ്ഞായ മദ്ഭാവാേയാപപദ്യേത
19 കൃതിം പുരുഷം ൈചവ വിദ്ധ്യ് അനാദീ ഉഭാവ് അപി
വികാരാംശ് ച ഗുണാംശ് ൈചവ വിദ്ധി കൃതിസംഭവാൻ
20 കാര്യകാരണകർതൃേത്വ േഹതുഃ കൃതിർ ഉച്യേത
പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം േഭാ േത്വ േഹതുർ ഉച്യേത
21 പുരുഷഃ കൃതിേസ്ഥാ ഹി ഭുങ്ക്േത കൃതിജാൻ ഗുണാൻ
കാരണം ഗുണസംേഗാ ഽസ്യ സദസേദ്യാനിജന്മസു
22 ഉപ ഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർതാ േഭാക്താ മേഹശ്വരഃ
പരമാേത്മതി ചാപ്യ് ഉേക്താ േദേഹ ഽസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ
23 യ ഏവം േവത്തി പുരുഷം കൃതിം ച ഗുൈണഃ സഹ
സർവഥാ വർതമാേനാ ഽപി ന സ ഭൂേയാ ഽഭിജായേത
24 ധ്യാേനനാത്മനി പശ്യന്തി േക ചിദ് ആത്മാനം ആത്മനാ
അേന്യ സാംേഖ്യന േയാേഗന കർമേയാേഗന ചാപേര
25 അേന്യ ത്വ് ഏവം അജാനന്തഃ ത്വാേന്യഭ്യ ഉപാസേത
േത ഽപി ചാതിതരന്ത്യ് ഏവ മൃത ം തിപരായണാഃ
26 യാവത് സഞ്ജായേത കിം ചിത് സത്ത്വം സ്ഥാവരജംഗമം
േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞസംേയാഗാത് തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
27 സമം സർേവഷു ഭൂേതഷു തിഷ്ഠന്തം പരേമശ്വരം
വിനശ്യത്സ്വ് അവിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി
28 സമം പശ്യൻ ഹി സർവ സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം
ന ഹിനസ്ത്യ് ആത്മനാത്മാനം തേതാ യാതി പരാം ഗതിം
29 കൃൈത്യവ ച കർമാണി ിയമാണാനി സർവശഃ
യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർതാരം സ പശ്യതി
30 യദാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവം ഏകസ്ഥം അനുപശ്യതി
തത ഏവ ച വിസ്താരം ഹ്മ സമ്പദ്യേത തദാ
31 അനാദിത്വാൻ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായം അവ്യയഃ
ശരീരേസ്ഥാ ഽപി കൗേന്തയ ന കേരാതി ന ലിപ്യേത
32 യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദ് ആകാശം േനാപലിപ്യേത
സർവ ാവസ്ഥിേതാ േദേഹ തഥാത്മാ േനാപലിപ്യേത
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33 യഥാ കാശയത്യ് ഏകഃ കൃത്സ്നം േലാകം ഇമം രവിഃ
േക്ഷ ം േക്ഷ ീ തഥാ കൃത്സ്നം കാശയതി ഭാരത
34 േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞേയാർ ഏവം അന്തരം ജ്ഞാനച ഷാ
ഭൂത കൃതിേമാക്ഷം ച േയ വിദുർ യാന്തി േത പരം
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അധ്യായം 36

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
പരം ഭൂയഃ വക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനം ഉത്തമം
യജ് ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർേവ പരാം സിദ്ധിം ഇേതാ ഗതാഃ
2 ഇദം ജ്ഞാനം ഉപാ ിത്യ മമ സാധർമ്യം ആഗതാഃ
സർേഗ ഽപി േനാപജായേന്ത ലേയ ന വ്യഥന്തി ച
3 മമ േയാനിർ മഹദ് ഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യ് അഹം
സംഭവഃ സർവഭൂതാനാം തേതാ ഭവതി ഭാരത
4 സർവേയാനിഷു കൗേന്തയ മൂർതയഃ സംഭവന്തി യാഃ
താസാം ഹ്മ മഹദ് േയാനിർ അഹം ബീജ ദഃ പിതാ
5 സത്ത്വം രജസ് തമ ഇതി ഗുണാഃ കൃതിസംഭവാഃ
നിബധ്നന്തി മഹാബാേഹാ േദേഹ േദഹിനം അവ്യയം
6 ത സത്ത്വം നിർമലത്വാത് കാശകം അനാമയം
സുഖസംേഗന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംേഗന ചാനഘ
7 രേജാ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം
തൻ നിബധ്നാതി കൗേന്തയ കർമസംേഗന േദഹിനം
8 തമസ് ത്വ് അജ്ഞാനജം വിദ്ധി േമാഹനം സർവേദഹിനാം

മാദാലസ്യനി ാഭിസ് തൻ നിബധ്നാതി ഭാരത
9 സത്ത്വം സുേഖ സഞ്ജയതി രജഃ കർമണി ഭാരത
ജ്ഞാനം ആവൃത്യ തു തമഃ മാേദ സഞ്ജയത്യ് ഉത
10 രജസ് തമശ് ചാഭിഭൂയ സത്ത്വം ഭവതി ഭാരത
രജഃ സത്ത്വം തമശ് ൈചവ തമഃ സത്ത്വം രജസ് തഥാ
11 സർവദ്വാേരഷു േദേഹ ഽസ്മിൻ കാശ ഉപജായേത
ജ്ഞാനം യദാ തദാ വിദ്യാദ് വിവൃദ്ധം സത്ത്വം ഇത്യ് ഉത
12 േലാഭഃ വൃത്തിർ ആരംഭഃ കർമണാം അശമഃ ഹാ
രജസ്യ് ഏതാനി ജായേന്ത വിവൃേദ്ധ ഭരതർഷഭ
13 അ കാേശാ ഽ വൃത്തിശ് ച മാേദാ േമാഹ ഏവ ച
തമസ്യ് ഏതാനി ജായേന്ത വിവൃേദ്ധ കുരുനന്ദന
14 യദാ സേത്ത്വ വൃേദ്ധ തു ലയം യാതി േദഹഭൃത്
തേദാത്തമവിദാം േലാകാൻ അമലാൻ തിപദ്യേത
15 രജസി ലയം ഗത്വാ കർമസംഗിഷു ജായേത
തഥാ ലീനസ് തമസി മൂഢേയാനിഷു ജായേത
16 കർമണഃ സുകൃതസ്യാഹുഃ സാത്ത്വികം നിർമലം ഫലം
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രജസസ് തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം
17 സത്ത്വാത് സഞ്ജായേത ജ്ഞാനം രജേസാ േലാഭ ഏവ ച

മാദേമാഹൗ തമേസാ ഭവേതാ ഽജ്ഞാനം ഏവ ച
18 ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്ത്വസ്ഥാ മേധ്യ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ
ജഘന്യഗുണവൃത്തസ്ഥാ അേധാ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ
19 നാന്യം ഗുേണഭ്യഃ കർതാരം യദാ ഷ്ടാനുപശ്യതി
ഗുേണഭ്യശ് ച പരം േവത്തി മദ്ഭാവം േസാ ഽധിഗച്ഛതി
20 ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ീൻ േദഹീ േദഹസമുദ്ഭവാൻ
ജന്മമൃത ജരാദുഃൈഖർ വിമുേക്താ ഽമൃതം അ േത
21 അർജുന ഉവാച
ൈകർ ലിംൈഗസ് ീൻ ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീേതാ ഭവതി േഭാ
കിമാചാരഃ കഥം ൈചതാംസ് ീൻ ഗുണാൻ അതിവർതേത
22 ീഭഗവാൻ ഉവാച

കാശം ച വൃത്തിം ച േമാഹം ഏവ ച പാണ്ഡവ
ന േദ്വഷ്ടി സ വൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാങ്ക്ഷതി
23 ഉദാസീനവദ് ആസീേനാ ഗുൈണർ േയാ ന വിചാല്യേത
ഗുണാ വർതന്ത ഇത്യ് ഏവ േയാ ഽവതിഷ്ഠതി േനംഗേത
24 സമദുഃഖസുഖഃ സ്വസ്ഥഃ സമേലാഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ
തുല്യ ിയാ ിേയാ ധീരസ് തുല്യനിന്ദാത്മസം തിഃ
25 മാനാപമാനേയാസ് തുല്യസ് തുേല്യാ മി ാരിപക്ഷേയാഃ
സർവാരംഭപരിത്യാഗീ ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യേത
26 മാം ച േയാ ഽവ്യഭിചാേരണ ഭക്തിേയാേഗന േസവേത
സ ഗുണാൻ സമതീൈത്യതാൻ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത
27 ഹ്മേണാ ഹി തിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച
ശാശ്വതസ്യ ച ധർമസ്യ സുഖൈസ്യകാന്തികസ്യ ച
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അധ്യായം 37

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
ഊർധ്വമൂലം അധഃശാഖം അശ്വത്ഥം ാഹുർ അവ്യയം
ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ് തം േവദ സ േവദവിത്
2 അധശ് േചാർധ്വം സൃതാസ് തസ്യ ശാഖാ; ഗുണ വൃദ്ധാ വിഷയ വാലാഃ
അധശ് ച മൂലാന്യ് അനുസന്തതാനി; കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യേലാേക
3 ന രൂപം അേസ്യഹ തേഥാപലഭ്യേത; നാേന്താ ന ചാദിർ ന ച സ തിഷ്ഠാ
അശ്വത്ഥം ഏനം സുവിരൂഢമൂലം; അസംഗശേ ണ ദൃേഢന ഛിത്ത്വാ
4 തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം; യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർതന്തി ഭൂയഃ
തം ഏവ ചാദ്യം പുരുഷം പേദ്യ; യതഃ വൃത്തിഃ സൃതാ പുരാണീ
5 നിർമാനേമാഹാ ജിതസംഗേദാഷാ; അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ
ദ്വൈന്ദ്വർ വിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസഞ്ജ്ൈഞർ; ഗച്ഛന്ത്യ് അമൂഢാഃ പദം അവ്യയം
തത്
6 ന തദ് ഭാസയേത സൂേര്യാ ന ശശാേങ്കാ ന പാവകഃ
യദ് ഗത്വാ ന നിവർതേന്ത തദ് ധാമ പരമം മമ
7 മൈമവാംേശാ ജീവേലാേക ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ
മനഃഷഷ്ഠാനീ ിയാണി കൃതിസ്ഥാനി കർഷതി
8 ശരീരം യദ് അവാേപ്നാതി യച് ചാപ്യ് ഉത് ാമതീശ്വരഃ
ഗൃഹീൈത്വതാനി സംയാതി വായുർ ഗന്ധാൻ ഇവാശയാത്
9 േ ാ ം ച ഃ ർശനം ച രസനം ാണം ഏവ ച
അധിഷ്ഠായ മനശ് ചായം വിഷയാൻ ഉപേസവേത
10 ഉത് ാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം
വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനച ഷഃ
11 യതേന്താ േയാഗിനശ് ൈചനം പശ്യന്ത്യ് ആത്മന്യ് അവസ്ഥിതം
യതേന്താ ഽപ്യ് അകൃതാത്മാേനാ ൈനനം പശ്യന്ത്യ് അേചതസഃ
12 യദ് ആദിത്യഗതം േതേജാ ജഗദ് ഭാസയേത ഽഖിലം
യച് ച മസി യച് ചാഗ്നൗ തത് േതേജാ വിദ്ധി മാമകം
13 ഗാം ആവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യ് അഹം ഓജസാ
പുഷ്ണാമി ചൗഷധീഃ സർവാഃ േസാേമാ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ
14 അഹം ൈവശ്വാനേരാ ഭൂത്വാ ാണിനാം േദഹം ആ ിതഃ

ാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യ് അന്നം ചതുർവിധം
15 സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സംനിവിേഷ്ടാ; മത്തഃ തിർ ജ്ഞാനം അേപാഹനം
ച
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േവൈദശ് ച സർൈവർ അഹം ഏവ േവേദ്യാ; േവദാന്തകൃദ് േവദവിദ് ഏവ
ചാഹം
16 ദ്വാവ് ഇമൗ പുരുഷൗ േലാേക ക്ഷരശ് ചാക്ഷര ഏവ ച
ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടേസ്ഥാ ഽക്ഷര ഉച്യേത
17 ഉത്തമഃ പുരുഷസ് ത്വ് അന്യഃ പരമാേത്മത്യ് ഉദാഹൃതഃ
േയാ േലാക യം ആവിശ്യ ബിഭർത്യ് അവ്യയ ഈശ്വരഃ
18 യസ്മാത് ക്ഷരം അതീേതാ ഽഹം അക്ഷരാദ് അപി േചാത്തമഃ
അേതാ ഽസ്മി േലാേക േവേദ ച ഥിതഃ പുരുേഷാത്തമഃ
19 േയാ മാം ഏവം അസംമൂേഢാ ജാനാതി പുരുേഷാത്തമം
സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാേവന ഭാരത
20 ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാ ം ഇദം ഉക്തം മയാനഘ
ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ് ച ഭാരത
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അധ്യായം 38

1 ീഭഗവാൻ ഉവാച
അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനേയാഗവ്യവസ്ഥിതിഃ
ദാനം ദമശ് ച യജ്ഞശ് ച സ്വാധ്യായസ് തപ ആർജവം
2 അഹിംസാ സത്യം അേ ാധസ് ത്യാഗഃ ശാന്തിർ അൈപശുനം
ദയാ ഭൂേതഷ്വ് അേലാലുപ്ത്വം മാർദവം ീർ അചാപലം
3 േതജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം അേ ാേഹാ നാതിമാനിതാ
ഭവന്തി സമ്പദം ൈദവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത
4 ദംേഭാ ദർേപാ ഽതിമാനശ് ച േ ാധഃ പാരുഷ്യം ഏവ ച
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർഥ സമ്പദം ആസുരീം
5 ൈദവീ സമ്പദ് വിേമാക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ
മാ ശുചഃ സമ്പദം ൈദവീം അഭിജാേതാ ഽസി പാണ്ഡവ
6 ദ്വൗ ഭൂതസർഗൗ േലാേക ഽസ്മിൻ ൈദവ ആസുര ഏവ ച
ൈദേവാ വിസ്തരശഃ േ ാക്ത ആസുരം പാർഥ േമ ശൃണു
7 വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുർ ആസുരാഃ
ന ശൗചം നാപി ചാചാേരാ ന സത്യം േതഷു വിദ്യേത
8 അസത്യം അ തിഷ്ഠം േത ജഗദ് ആഹുർ അനീശ്വരം
അപര രസംഭൂതം കിം അന്യത് കാമൈഹതുകം
9 ഏതാം ദൃഷ്ടിം അവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാേനാ ഽൽപബുദ്ധയഃ

ഭവന്ത്യ് ഉ കർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗേതാ ഽഹിതാഃ
10 കാമം ആ ിത്യ ദു രം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ
േമാഹാദ് ഗൃഹീത്വാസദ് ാഹാൻ വർതേന്ത ഽശുചി താഃ
11 ചിന്താം അപരിേമയാം ച ലയാന്താം ഉപാ ിതാഃ
കാേമാപേഭാഗപരമാ ഏതാവദ് ഇതി നിശ്ചിതാഃ
12 ആശാപാശശൈതർ ബദ്ധാഃ കാമേ ാധപരായണാഃ
ഈഹേന്ത കാമേഭാഗാർഥം അന്യാേയനാർഥസഞ്ചയാൻ
13 ഇദം അദ്യ മയാ ലബ്ധം ഇദം ാേപ്സ്യ മേനാരഥം
ഇദം അസ്തീദം അപി േമ ഭവിഷ്യതി പുനർ ധനം
14 അസൗ മയാ ഹതഃ ശ ർ ഹനിേഷ്യ ചാപരാൻ അപി
ഈശ്വേരാ ഽഹം അഹം േഭാഗീ സിേദ്ധാ ഽഹം ബലവാൻ സുഖീ
15 ആേഢ്യാ ഽഭിജനവാൻ അസ്മി േകാ ഽേന്യാ ഽസ്തി സദൃേശാ മയാ
യേക്ഷ്യ ദാസ്യാമി േമാദിഷ്യ ഇത്യ് അജ്ഞാനവിേമാഹിതാഃ
16 അേനകചിത്തവി ാന്താ േമാഹജാലസമാവൃതാഃ
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സക്താഃ കാമേഭാേഗഷു പതന്തി നരേക ഽശുചൗ
17 ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ
യജേന്ത നാമയൈജ്ഞസ് േത ദംേഭനാവിധിപൂർവകം
18 അഹങ്കാരം ബലം ദർപം കാമം േ ാധം ച സം ിതാഃ
മാം ആത്മപരേദേഹഷു ദ്വിഷേന്താ ഽഭ്യസൂയകാഃ
19 താൻ അഹം ദ്വിഷതഃ രാൻ സംസാേരഷു നരാധമാൻ
ക്ഷിപാമ്യ് അജ ം അശുഭാൻ ആസുരീഷ്വ് ഏവ േയാനിഷു
20 ആസുരീം േയാനിം ആപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി
മാം അ ാൈപ്യവ കൗേന്തയ തേതാ യാന്ത്യ് അധമാം ഗതിം
21 ിവിധം നരകേസ്യദം ദ്വാരം നാശനം ആത്മനഃ
കാമഃ േ ാധസ് തഥാ േലാഭസ് തസ്മാദ് ഏതത് യം ത്യേജത്
22 ഏൈതർ വിമുക്തഃ കൗേന്തയ തേമാദ്വാൈരസ് ിഭിർ നരഃ
ആചരത്യ് ആത്മനഃ േ യസ് തേതാ യാതി പരാം ഗതിം
23 യഃ ശാ വിധിം ഉ ജ്യ വർതേത കാമകാരതഃ
ന സ സിദ്ധിം അവാേപ്നാതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം
24 തസ്മാച് ഛാ ം മാണം േത കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ
ജ്ഞാത്വാ ശാ വിധാേനാക്തം കർമ കർതും ഇഹാർഹസി
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അധ്യായം 39

1 അർജുന ഉവാച
േയ ശാ വിധിം ഉ ജ്യ യജേന്ത ദ്ധയാന്വിതാഃ
േതഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വം ആേഹാ രജസ് തമഃ
2 ീഭഗവാൻ ഉവാച

ിവിധാ ഭവതി ദ്ധാ േദഹിനാം സാ സ്വഭാവജാ
സാത്ത്വികീ രാജസീ ൈചവ താമസീ േചതി താം ശൃണു
3 സത്ത്വാനുരൂപാ സർവസ്യ ദ്ധാ ഭവതി ഭാരത

ദ്ധാമേയാ ഽയം പുരുേഷാ േയാ യ ദ്ധഃ സ ഏവ സഃ
4 യജേന്ത സാത്ത്വികാ േദവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ
േ താൻ ഭൂതഗണാംശ് ചാേന്യ യജേന്ത താമസാ ജനാഃ
5 അശാ വിഹിതം േഘാരം തപ്യേന്ത േയ തേപാ ജനാഃ
ദംഭാഹങ്കാരസംയുക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ
6 കർശയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂത ാമം അേചതസഃ
മാം ൈചവാന്തഃശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്ധ്യ് ആസുരനിശ്ചയാൻ
7 ആഹാരസ് ത്വ് അപി സർവസ്യ ിവിേധാ ഭവതി ിയഃ
യജ്ഞസ് തപസ് തഥാ ദാനം േതഷാം േഭദം ഇമം ശൃണു
8 ആയുഃസത്ത്വബലാേരാഗ്യസുഖ ീതിവിവർധനാഃ
രസ്യാഃ സ്നിഗ്ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വിക ിയാഃ
9 കട്വ ലവണാത ഷ്ണതീക്ഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ
ആഹാരാ രാജസേസ്യഷ്ടാ ദുഃഖേശാകാമയ ദാഃ
10 യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര ഷിതം ച യത്
ഉച്ഛിഷ്ടം അപി ചാേമധ്യം േഭാജനം താമസ ിയം
11 അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിർ യേജ്ഞാ വിധിദൃേഷ്ടാ യ ഇജ്യേത
യഷ്ടവ്യം ഏേവതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ
12 അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർഥം അപി ൈചവ യത്
ഇജ്യേത ഭരതേ ഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം
13 വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം മ ഹീനം അദക്ഷിണം

ദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷേത
14 േദവദ്വിജഗുരു ാജ്ഞപൂജനം ശൗചം ആർജവം

ഹ്മചര്യം അഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യേത
15 അനുേദ്വഗകരം വാക്യം സത്യം ിയഹിതം ച യത്
സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ൈചവ വാങ്മയം തപ ഉച്യേത
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16 മനഃ സാദഃ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനി ഹഃ
ഭാവസംശുദ്ധിർ ഇത്യ് ഏതത് തേപാ മാനസം ഉച്യേത
17 ദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ് തത് ിവിധം നൈരഃ
അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിർ യുൈക്തഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷേത
18 സത്കാരമാനപൂജാർഥം തേപാ ദംേഭന ൈചവ യത്

ിയേത തദ് ഇഹ േ ാക്തം രാജസം ചലം അ വം
19 മൂഢ ാേഹണാത്മേനാ യത് പീഡയാ ിയേത തപഃ
പരേസ്യാത്സാദനാർഥം വാ തത് താമസം ഉദാഹൃതം
20 ദാതവ്യം ഇതി യദ് ദാനം ദീയേത ഽനുപകാരിേണ
േദേശ കാേല ച പാേ ച തദ് ദാനം സാത്ത്വികം തം
21 യത് തു ത പകാരാർഥം ഫലം ഉദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ
ദീയേത ച പരി ിഷ്ടം തദ് ദാനം രാജസം തം
22 അേദശകാേല യദ് ദാനം അപാേ ഭ്യശ് ച ദീയേത
അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത് താമസം ഉദാഹൃതം
23 ഓം തത് സദ് ഇതി നിർേദേശാ ഹ്മണസ് ിവിധഃ തഃ

ാഹ്മണാസ് േതന േവദാശ് ച യജ്ഞാശ് ച വിഹിതാഃ പുരാ
24 തസ്മാദ് ഓം ഇത്യ് ഉദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃ ിയാഃ

വർതേന്ത വിധാേനാക്താഃ സതതം ഹ്മവാദിനാം
25 തദ് ഇത്യ് അനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃ ിയാഃ
ദാന ിയാശ് ച വിവിധാഃ ിയേന്ത േമാക്ഷകാങ്ക്ഷിഭിഃ
26 സദ്ഭാേവ സാധുഭാേവ ച സദ് ഇത്യ് ഏതത് യുജ്യേത

ശേസ്ത കർമണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാർഥ യുജ്യേത
27 യേജ്ഞ തപസി ദാേന ച സ്ഥിതിഃ സദ് ഇതി േചാച്യേത
കർമ ൈചവ തദർഥീയം സദ് ഇത്യ് ഏവാഭിധീയേത
28 അ ദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ് തപ്തം കൃതം ച യത്
അസദ് ഇത്യ് ഉച്യേത പാർഥ ന ച തത് േ ത്യ േനാ ഇഹ
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അധ്യായം 40

1 അർജുന ഉവാച
സംന്യാസസ്യ മഹാബാേഹാ തത്ത്വം ഇച്ഛാമി േവദിതും
ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീേകശ പൃഥക് േകശിനിഷൂദന
2 ീഭഗവാൻ ഉവാച
കാമ്യാനാം കർമണാം ന്യാസം സംന്യാസം കവേയാ വിദുഃ
സർവകർമഫലത്യാഗം ാഹുസ് ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ
3 ത്യാജ്യം േദാഷവദ് ഇത്യ് ഏേക കർമ ാഹുർ മനീഷിണഃ
യജ്ഞദാനതപഃകർമ ന ത്യാജ്യം ഇതി ചാപേര
4 നിശ്ചയം ശൃണു േമ ത ത്യാേഗ ഭരതസത്തമ
ത്യാേഗാ ഹി പുരുഷവ്യാ ിവിധഃ സ കീർതിതഃ
5 യജ്ഞദാനതപഃകർമ ന ത്യാജ്യം കാര്യം ഏവ തത്
യേജ്ഞാ ദാനം തപശ് ൈചവ പാവനാനി മനീഷിണാം
6 ഏതാന്യ് അപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച
കർതവ്യാനീതി േമ പാർഥ നിശ്ചിതം മതം ഉത്തമം
7 നിയതസ്യ തു സംന്യാസഃ കർമേണാ േനാപപദ്യേത
േമാഹാത് തസ്യ പരിത്യാഗസ് താമസഃ പരികീർതിതഃ
8 ദുഃഖം ഇത്യ് ഏവ യത് കർമ കായേ ശഭയാത് ത്യേജത്
സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം ൈനവ ത്യാഗഫലം ലേഭത്
9 കാര്യം ഇത്യ് ഏവ യത് കർമ നിയതം ിയേത ഽർജുന
സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ൈചവ സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വിേകാ മതഃ
10 ന േദ്വഷ്ട്യ് അകുശലം കർമ കുശേല നാനുഷജ്ജേത
ത്യാഗീ സത്ത്വസമാവിേഷ്ടാ േമധാവീ ഛിന്നസംശയഃ
11 ന ഹി േദഹഭൃതാ ശക്യം ത്യ ം കർമാണ്യ് അേശഷതഃ
യസ് തു കർമഫലത്യാഗീ സ ത്യാഗീത്യ് അഭിധീയേത
12 അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മി ം ച ിവിധം കർമണഃ ഫലം
ഭവത്യ് അത്യാഗിനാം േ ത്യ ന തു സംന്യാസിനാം ക്വ ചിത്
13 പൈഞ്ചതാനി മഹാബാേഹാ കാരണാനി നിേബാധ േമ
സാംേഖ്യ കൃതാേന്ത േ ാക്താനി സിദ്ധേയ സർവകർമണാം
14 അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർതാ കരണം ച പൃഥഗ്വിധം
വിവിധാശ് ച പൃഥക്േചഷ്ടാ ൈദവം ൈചവാ പഞ്ചമം
15 ശരീരവാങ്മേനാഭിർ യത് കർമ ാരഭേത നരഃ
ന്യായ്യം വാ വിപരീതം വാ പൈഞ്ചേത തസ്യ േഹതവഃ
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16 തൈ വം സതി കർതാരം ആത്മാനം േകവലം തു യഃ
പശ്യത്യ് അകൃതബുദ്ധിത്വാൻ ന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ
17 യസ്യ നാഹ േതാ ഭാേവാ ബുദ്ധിർ യസ്യ ന ലിപ്യേത
ഹത്വാപി സ ഇമാംൽ േലാകാൻ ന ഹന്തി ന നിബധ്യേത
18 ജ്ഞാനം േജ്ഞയം പരിജ്ഞാതാ ിവിധാ കർമേചാദനാ
കരണം കർമ കർേതതി ിവിധഃ കർമസം ഹഃ
19 ജ്ഞാനം കർമ ച കർതാ ച ിൈധവ ഗുണേഭദതഃ
േ ാച്യേത ഗുണസംഖ്യാേന യഥാവച് ഛൃണു താന്യ് അപി
20 സർവഭൂേതഷു േയൈനകം ഭാവം അവ്യയം ഈക്ഷേത
അവിഭക്തം വിഭേക്തഷു തജ് ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്വികം
21 പൃഥേക്ത്വന തു യജ് ജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ
േവത്തി സർേവഷു ഭൂേതഷു തജ് ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം
22 യത് തു കൃത്സ്നവദ് ഏകസ്മിൻ കാേര്യ സക്തം അൈഹതുകം
അതത്ത്വാർഥവദ് അൽപം ച തത് താമസം ഉദാഹൃതം
23 നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗേദ്വഷതഃ കൃതം
അഫലേ നാ കർമ യത് തത് സാത്ത്വികം ഉച്യേത
24 യത് തു കാേമ നാ കർമ സാഹങ്കാേരണ വാ പുനഃ

ിയേത ബഹുലായാസം തദ് രാജസം ഉദാഹൃതം
25 അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനേപക്ഷ്യ ച പൗരുഷം
േമാഹാദ് ആരഭ്യേത കർമ യത് തത് താമസം ഉച്യേത
26 മുക്തസംേഗാ ഽനഹംവാദീ ധൃത ത്സാഹസമന്വിതഃ
സിദ്ധ്യസിേദ്ധ്യാർ നിർവികാരഃ കർതാ സാത്ത്വിക ഉച്യേത
27 രാഗീ കർമഫലേ ർ ലുേബ്ധാ ഹിംസാത്മേകാ ഽശുചിഃ
ഹർഷേശാകാന്വിതഃ കർതാ രാജസഃ പരികീർതിതഃ
28 അയുക്തഃ ാകൃതഃ സ്തബ്ധഃ ശേഠാ ൈനകൃതിേകാ ഽലസഃ
വിഷാദീ ദീർഘസൂ ീ ച കർതാ താമസ ഉച്യേത
29 ബുേദ്ധർ േഭദം ധൃേതശ് ൈചവ ഗുണതസ് ിവിധം ശൃണു
േ ാച്യമാനം അേശേഷണ പൃഥേക്ത്വന ധനഞ്ജയ
30 വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യാകാേര്യ ഭയാഭേയ
ബന്ധം േമാക്ഷം ച യാ േവത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ സാത്ത്വികീ
31 യയാ ധർമം അധർമം ച കാര്യം ചാകാര്യം ഏവ ച
അയഥാവത് ജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ രാജസീ
32 അധർമം ധർമം ഇതി യാ മന്യേത തമസാവൃതാ
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സർവാർഥാൻ വിപരീതാംശ് ച ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ താമസീ
33 ധൃത്യാ യയാ ധാരയേത മനഃ ാേണ ിയ ിയാഃ
േയാേഗനാവ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതിഃ സാ പാർഥ സാത്ത്വികീ
34 യയാ തു ധർമകാമാർഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയേത ഽർജുന

സംേഗന ഫലാകാങ്ക്ഷീ ധൃതിഃ സാ പാർഥ രാജസീ
35 യയാ സ്വപ്നം ഭയം േശാകം വിഷാദം മദം ഏവ ച
ന വിമുഞ്ചതി ദുർേമധാ ധൃതിഃ സാ പാർഥ താമസീ
36 സുഖം ത്വ് ഇദാനീം ിവിധം ശൃണു േമ ഭരതർഷഭ
അഭ്യാസാദ് രമേത യ ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി
37 യത് തദേ വിഷം ഇവ പരിണാേമ ഽമൃേതാപമം
തത് സുഖം സാത്ത്വികം േ ാക്തം ആത്മബുദ്ധി സാദജം
38 വിഷേയ ിയസംേയാഗാദ് യത് തദേ ഽമൃേതാപമം
പരിണാേമ വിഷം ഇവ തത് സുഖം രാജസം തം
39 യദ് അേ ചാനുബേന്ധ ച സുഖം േമാഹനം ആത്മനഃ
നി ാലസ്യ മാേദാത്ഥം തത് താമസം ഉദാഹൃതം
40 ന തദ് അസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി േദേവഷു വാ പുനഃ
സത്ത്വം കൃതിൈജർ മുക്തം യദ് ഏഭിഃ സ്യാത് ിഭിർ ഗുൈണഃ
41 ാഹ്മണക്ഷ ിയവിശാം ശൂ ാണാം ച പരന്തപ
കർമാണി വിഭക്താനി സ്വഭാവ ഭൈവർ ഗുൈണഃ
42 ശേമാ ദമസ് തപഃ ശൗചം ക്ഷാന്തിർ ആർജവം ഏവ ച
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ഹ്മകർമ സ്വഭാവജം
43 ശൗര്യം േതേജാ ധൃതിർ ദാക്ഷ്യം യുേദ്ധ ചാപ്യ് അപലായനം
ദാനം ഈശ്വരഭാവശ് ച ക്ഷാ ം കർമ സ്വഭാവജം
44 കൃഷിേഗാരക്ഷ്യവാണിജ്യം ൈവശ്യകർമ സ്വഭാവജം
പരിചര്യാത്മകം കർമ ശൂ സ്യാപി സ്വഭാവജം
45 േസ്വ േസ്വ കർമണ്യ് അഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭേത നരഃ
സ്വകർമനിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച് ഛൃണു
46 യതഃ വൃത്തിർ ഭൂതാനാം േയന സർവം ഇദം തതം
സ്വകർമണാ തം അഭ്യർച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ
47 േ യാൻ സ്വധർേമാ വിഗുണഃ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത്
സ്വഭാവനിയതം കർമ കുർവൻ നാേപ്നാതി കിൽബിഷം
48 സഹജം കർമ കൗേന്തയ സേദാഷം അപി ന ത്യേജത്
സർവാരംഭാ ഹി േദാേഷണ ധൂേമനാഗ്നിർ ഇവാവൃതാഃ
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49 അസക്തബുദ്ധിഃ സർവ ജിതാത്മാ വിഗത ഹഃ
ൈനഷ്കർമ്യസിദ്ധിം പരമാം സംന്യാേസനാധിഗച്ഛതി
50 സിദ്ധിം ാേപ്താ യഥാ ഹ്മ തഥാേപ്നാതി നിേബാധ േമ
സമാേസൈനവ കൗേന്തയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ
51 ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുേക്താ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച
ശബ്ദാദീൻ വിഷയാംസ് ത്യക്ത്വാ രാഗേദ്വഷൗ വ ദസ്യ ച
52 വിവിക്തേസവീ ലഘ്വാശീ യതവാക്കായമാനസഃ
ധ്യാനേയാഗപേരാ നിത്യം ൈവരാഗ്യം സമുപാ ിതഃ
53 അഹങ്കാരം ബലം ദർപം കാമം േ ാധം പരി ഹം
വിമുച്യ നിർമമഃ ശാേന്താ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത
54 ഹ്മഭൂതഃ സന്നാത്മാ ന േശാചതി ന കാങ്ക്ഷതി
സമഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു മദ്ഭക്തിം ലഭേത പരാം
55 ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ് ചാസ്മി തത്ത്വതഃ
തേതാ മാം തത്ത്വേതാ ജ്ഞാത്വാ വിശേത തദനന്തരം
56 സർവകർമാണ്യ് അപി സദാ കുർവാേണാ മദ്വ്യപാ യഃ
മത് സാദാദ് അവാേപ്നാതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം
57 േചതസാ സർവകർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരഃ
ബുദ്ധിേയാഗം ഉപാ ിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ
58 മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത് സാദാത് തരിഷ്യസി
അഥ േചത് ത്വം അഹങ്കാരാൻ ന േ ാഷ്യസി വിനങ്ക്ഷ്യസി
59 യദ് അഹങ്കാരം ആ ിത്യ ന േയാത്സ്യ ഇതി മന്യേസ
മിൈഥ്യഷ വ്യവസായസ് േത കൃതിസ് ത്വാം നിേയാക്ഷ്യതി
60 സ്വഭാവേജന കൗേന്തയ നിബദ്ധഃ േസ്വന കർമണാ
കർതും േനച്ഛസി യൻ േമാഹാത് കരിഷ്യസ്യ് അവേശാ ഽപി തത്
61 ഈശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം ഹൃേദ്ദേശ ഽർജുന തിഷ്ഠതി

ാമയൻ സർവഭൂതാനി യ ാരൂഢാനി മായയാ
62 തം ഏവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാേവന ഭാരത
തത് സാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം ാപ്സ്യസി ശാശ്വതം
63 ഇതി േത ജ്ഞാനം ആഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ് ഗുഹ്യതരം മയാ
വിമൃൈശ്യതദ് അേശേഷണ യേഥച്ഛസി തഥാ കുരു
64 സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു േമ പരമം വചഃ
ഇേഷ്ടാ ഽസി േമ ദൃഢം ഇതി തേതാ വക്ഷ്യാമി േത ഹിതം
65 മന്മനാ ഭവ മദ്ഭേക്താ മദ്യാജീ മാം നമ രു
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മാം ഏൈവഷ്യസി സത്യം േത തിജാേന ിേയാ ഽസി േമ
66 സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം ജ
അഹം ത്വാ സർവപാേപേഭ്യാ േമാക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ
67 ഇദം േത നാതപ ായ നാഭക്തായ കദാ ചന
ന ചാശു ഷേവ വാച്യം ന ച മാം േയാ ഽഭ്യസൂയതി
68 യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭേക്തഷ്വ് അഭിധാസ്യതി
ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാം ഏൈവഷ്യത്യ് അസംശയഃ
69 ന ച തസ്മാൻ മനുേഷ്യഷു കശ് ചിൻ േമ ിയകൃത്തമഃ
ഭവിതാ ന ച േമ തസ്മാദ് അന്യഃ ിയതേരാ ഭുവി
70 അേധ്യഷ്യേത ച യ ഇമം ധർമ്യം സംവാദം ആവേയാഃ
ജ്ഞാനയേജ്ഞന േതനാഹം ഇഷ്ടഃ സ്യാം ഇതി േമ മതിഃ
71 ദ്ധാവാൻ അനസൂയശ് ച ശൃണുയാദ് അപി േയാ നരഃ
േസാ ഽപി മുക്തഃ ശുഭാംൽ േലാകാൻ ാ യാത് പുണ്യകർമണാം
72 കച് ചിദ് ഏതച് തം പാർഥ ത്വൈയകാേ ണ േചതസാ
കച് ചിദ് അജ്ഞാനസംേമാഹഃ നഷ്ടസ് േത ധനഞ്ജയ
73 അർജുന ഉവാച
നേഷ്ടാ േമാഹഃ തിർ ലബ്ധാ ത്വത് സാദാൻ മയാച ത
സ്ഥിേതാ ഽസ്മി ഗതസേന്ദഹഃ കരിേഷ്യ വചനം തവ
74 സഞ്ജയ ഉവാച
ഇത്യ് അഹം വാസുേദവസ്യ പാർഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ
സംവാദം ഇമം അ ൗഷം അദ്ഭുതം േരാമഹർഷണം
75 വ്യാസ സാദാച് തവാൻ ഏതദ് ഗുഹ്യം അഹം പരം
േയാഗം േയാേഗശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയതഃ സ്വയം
76 രാജൻ സം ത്യ സം ത്യ സംവാദം ഇമം അദ്ഭുതം
േകശവാർജുനേയാഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർ മുഹുഃ
77 തച് ച സം ത്യ സം ത്യ രൂപം അത്യദ്ഭുതം ഹേരഃ
വിസ്മേയാ േമ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ
78 യ േയാേഗശ്വരഃ കൃേഷ്ണാ യ പാർേഥാ ധനുർധരഃ
ത ീർ വിജേയാ ഭൂതിർ വാ നീതിർ മതിർ മമ
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അധ്യായം 41

1 സഞ്ജയ ഉവാച
തേതാ ധനഞ്ജയം ദൃഷ്ട്വാ ബാണഗാണ്ഡീവധാരിണം
പുനർ ഏവ മഹാനാദം വ്യസൃജന്ത മഹാരഥാഃ
2 പാണ്ഡവാഃ േസാമകാശ് ൈചവ േയ ൈചഷാം അനുയായിനഃ
ദ ശ് ച മുദിതാഃ ശംഖാൻ വീരാഃ സാഗരസംഭവാൻ
3 തേതാ േഭര്യശ് ച േപശ്യശ് ച കചാ േഗാവിഷാണികാഃ
സഹൈസവാഭ്യഹന്യന്ത തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ അഭൂത്
4 അഥ േദവാഃ സഗന്ധർവാഃ പിതരശ് ച ജേനശ്വര
സിദ്ധചാരണസംഘാശ് ച സമീയുസ് േത ദിദൃക്ഷയാ
5 ഋഷയശ് ച മഹാഭാഗാഃ പുര ത്യ ശത തും
സമീയുസ് ത സഹിതാ ം തദ് ൈവശസം മഹത്
6 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സുസമുദ്യേത
േത േസേന സാഗര േഖ്യ മുഹുഃ ചലിേത നൃപ
7 വിമുച്യ കവചം വീേരാ നിക്ഷിപ്യ ച വരായുധം
അവരുഹ്യ രഥാത് തൂർണം പദ്ഭ്യാം ഏവ കൃതാഞ്ജലിഃ
8 പിതാമഹം അഭിേ ക്ഷ്യ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വാഗ്യതഃ യയൗ േയന ാങ്മുേഖാ രിപുവാഹിനീം
9 തം യാന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
അവതീര്യ രഥാത് തൂർണം ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ഽന്വയാത്
10 വാസുേദവശ് ച ഭഗവാൻ പൃഷ്ഠേതാ ഽനുജഗാമ ഹ
യഥാമുഖ്യാശ് ച രാജാനസ് തം അന്വാജ ർ ഉ കാഃ
11 അർജുന ഉവാച
കിം േത വ്യവസിതം രാജൻ യദ് അസ്മാൻ അപഹായ ൈവ
പദ്ഭ്യാം ഏവ യാേതാ ഽസി ാങ്മുേഖാ രിപുവാഹിനീം
12 ഭീമേസന ഉവാച
ക്വ ഗമിഷ്യസി രാേജ നിക്ഷിപ്തകവചായുധഃ
ദംശിേതഷ്വ് അരിൈസേന്യഷു ാതൄൻ ഉ ജ്യ പാർഥിവ
13 നകുല ഉവാച
ഏവംഗേത ത്വയി േജ്യേഷ്ഠ മമ ാതരി ഭാരത
ഭീർ േമ ദുേനാതി ഹൃദയം ഹി ഗന്താ ഭവാൻ ക്വ നു
14 സഹേദവ ഉവാച
അസ്മിൻ രണസമൂേഹ ൈവ വർതമാേന മഹാഭേയ
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േയാദ്ധേവ്യ ക്വ നു ഗന്താസി ശ ൻ അഭിമുേഖാ നൃപ
15 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏവം ആഭാഷ്യമാേണാ ഽപി ാതൃഭിഃ കുരുനന്ദന
േനാവാച വാഗ്യതഃ കിം ചിദ് ഗച്ഛത്യ് ഏവ യുധിഷ്ഠിരഃ
16 താൻ ഉവാച മഹാ ാേജ്ഞാ വാസുേദേവാ മഹാമനാഃ
അഭി ാേയാ ഽസ്യ വിജ്ഞാേതാ മേയതി ഹസന്ന് ഇവ
17 ഏഷ ഭീഷ്മം തഥാ േ ാണം ഗൗതമം ശല്യം ഏവ ച
അനുമാന്യ ഗുരൂൻ സർവാൻ േയാത്സ്യേത പാർഥിേവാ ഽരിഭിഃ
18 യേത ഹി പുരാകൽേപ ഗുരൂൻ അനനുമാന്യ യഃ
യുധ്യേത സ ഭേവദ് വ്യക്തം അപധ്യാേതാ മഹത്തൈരഃ
19 അനുമാന്യ യഥാശാ ം യസ് തു യുേധ്യൻ മഹത്തൈരഃ

വസ് തസ്യ ജേയാ യുേദ്ധ ഭേവദ് ഇതി മതിർ മമ
20 ഏവം വതി കൃേഷ്ണ തു ധാർതരാ ചമൂം തി
ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീൻ നിഃശബ്ദാസ് ത്വ് അപേര ഽഭവൻ
21 ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിരം ദൂരാദ് ധാർതരാ സ്യ ൈസനികാഃ
മിഥഃ സങ്കഥയാം ച ർ േനേശാ ഽസ്തി കുലപാംസനഃ
22 വ്യക്തം ഭീത ഇവാേഭ്യതി രാജാസൗ ഭീഷ്മം അന്തികാത്
യുധിഷ്ഠിരഃ സേസാദര്യഃ ശരണാർഥം യാചകഃ
23 ധനഞ്ജേയ കഥം നാേഥ പാണ്ഡേവ ച വൃേകാദേര
നകുേല സഹേദേവ ച ഭീേതാ ഽേഭ്യതി ച പാണ്ഡവഃ
24 ന നൂനം ക്ഷ ിയകുേല ജാതഃ സ ഥിേത ഭുവി
യഥാസ്യ ഹൃദയം ഭീതം അൽപസത്ത്വസ്യ സംയുേഗ
25 തതസ് േത ക്ഷ ിയാഃ സർേവ ശംസന്തി സ്മ കൗരവാൻ
ഹൃഷ്ടാഃ സുമനേസാ ഭൂത്വാ ൈചലാനി ദുധുവുഃ പൃഥക്
26 വ്യനിന്ദന്ത തതഃ സർേവ േയാധാസ് ത വിശാം പേത
യുധിഷ്ഠിരം സേസാദര്യം സഹിതം േകശേവന ഹ
27 തതസ് തത് കൗരവം ൈസന്യം ധി ത്വാ തു യുധിഷ്ഠിരം
നിഃശബ്ദം അഭവത് തൂർണം പുനർ ഏവ വിശാം പേത
28 കിം നു വക്ഷ്യതി രാജാസൗ കിം ഭീഷ്മഃ തിവക്ഷ്യതി
കിം ഭീമഃ സമര ാഘീ കിം നു കൃഷ്ണാർജുനാവ് ഇതി
29 വിവക്ഷിതം കിം അേസ്യതി സംശയഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജൻ യുധിഷ്ഠിരകൃേത തദാ
30 സ വിഗാഹ്യ ചമൂം ശേ ാഃ ശരശക്തിസമാകുലാം
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ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യയാത് തൂർണം ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
31 തം ഉവാച തതഃ പാദൗ കരാഭ്യാം പീഡ്യ പാണ്ഡവഃ
ഭീഷ്മം ശാന്തനവം രാജാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതം
32 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ആമ േയ ത്വാം ദുർധർഷ േയാേത്സ്യ താത ത്വയാ സഹ
അനുജാനീഹി മാം താത ആശിഷശ് ച േയാജയ
33 ഭീഷ്മ ഉവാച
യദ്യ് ഏവം നാഭിഗേച്ഛഥാ യുധി മാം പൃഥിവീപേത
ശേപയം ത്വാം മഹാരാജ പരാഭാവായ ഭാരത
34 ീേതാ ഽസ്മി പു യുധ്യസ്വ ജയം ആ ഹി പാണ്ഡവ
യത് േത ഽഭിലഷിതം ചാന്യത് തദ് അവാ ഹി സംയുേഗ
35 ിയതാം ച വരഃ പാർഥ കിം അസ്മേത്താ ഽഭികാങ്ക്ഷസി
ഏവം ഗേത മഹാരാജ ന തവാസ്തി പരാജയഃ
36 അർഥസ്യ പുരുേഷാ ദാേസാ ദാസസ് ത്വ് അർേഥാ ന കസ്യ ചിത്
ഇതി സത്യം മഹാരാജ ബേദ്ധാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരൈവഃ
37 അതസ് ത്വാം ീബവദ് വാക്യം വീമി കുരുനന്ദന
ഹൃേതാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരവ്യ യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
38 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
മ യസ്വ മഹാ ാജ്ഞ ഹിൈതഷീ മമ നിത്യശഃ
യുധ്യസ്വ കൗരവസ്യാർേഥ മൈമഷ സതതം വരഃ
39 ഭീഷ്മ ഉവാച
രാജൻ കിം അ സാഹ്യം േത കേരാമി കുരുനന്ദന
കാമം േയാേത്സ്യ പരസ്യാർേഥ ഹി യത് േത വിവക്ഷിതം
40 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
കഥം ജേയയം സം ാേമ ഭവന്തം അപരാജിതം
ഏതൻ േമ മ യ ഹിതം യദി േ യഃ പശ്യസി
41 ഭീഷ്മ ഉവാച
ന തം പശ്യാമി കൗേന്തയ േയാ മാം യുധ്യന്തം ആഹേവ
വിജേയത പുമാൻ കശ് ചിദ് അപി സാക്ഷാച് ഛത തുഃ
42 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ഹന്ത പൃച്ഛാമി തസ്മാത് ത്വാം പിതാമഹ നേമാ ഽ േത
ജേയാപായം വീഹി ത്വം ആത്മനഃ സമേര പൈരഃ
43 ഭീഷ്മ ഉവാച
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ന ശ ം താത പശ്യാമി സമേര േയാ ജേയത മാം
ന താവൻ മൃത കാേലാ േമ പുനരാഗമനം കുരു
44 സഞ്ജയ ഉവാച
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ വാക്യം ഭീഷ്മസ്യ കുരുനന്ദന
ശിരസാ തിജ ാഹ ഭൂയസ് തം അഭിവാദ്യ ച
45 ായാത് പുനർ മഹാബാഹുർ ആചാര്യസ്യ രഥം തി
പശ്യതാം സർവൈസന്യാനാം മേധ്യന ാതൃഭിഃ സഹ
46 സ േ ാണം അഭിവാദ്യാഥ കൃത്വാ ൈചവ ദക്ഷിണം
ഉവാച വാചാ ദുർധർഷം ആത്മനിഃേ യസം വചഃ
47 ആമ േയ ത്വാം ഭഗവൻ േയാേത്സ്യ വിഗതകൽമഷഃ
ജേയയം ച രിപൂൻ സർവാൻ അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ ദ്വിജ
48 േ ാണ ഉവാച
യദി മാം നാഭിഗേച്ഛഥാ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ
ശേപയം ത്വാം മഹാരാജ പരാഭാവായ സർവശഃ
49 തദ് യുധിഷ്ഠിര തുേഷ്ടാ ഽസ്മി പൂജിതശ് ച ത്വയാനഘ
അനുജാനാമി യുധ്യസ്വ വിജയം സമവാ ഹി
50 കരവാണി ച േത കാമം ഹി യത് േത ഽഭികാങ്ക്ഷിതം
ഏവം ഗേത മഹാരാജ യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
51 അർഥസ്യ പുരുേഷാ ദാേസാ ദാസസ് ത്വ് അർേഥാ ന കസ്യ ചിത്
ഇതി സത്യം മഹാരാജ ബേദ്ധാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരൈവഃ
52 അതസ് ത്വാം ീബവദ് േമാ യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
േയാത്സ്യാമി കൗരവസ്യാർേഥ തവാശാേസ്യാ ജേയാ മയാ
53 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ജയം ആശാസ്സ്വ േമ ഹ്മൻ മ യസ്വ ച മദ്ധിതം
യുധ്യസ്വ കൗരവസ്യാർേഥ വര ഏഷ വൃേതാ മയാ
54 േ ാണ ഉവാച

വസ് േത വിജേയാ രാജൻ യസ്യ മ ീ ഹരിസ് തവ
അഹം ച ത്വാഭിജാനാമി രേണ ശ ൻ വിേജഷ്യസി
55 യേതാ ധർമസ് തതഃ കൃേഷ്ണാ യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
യുധ്യസ്വ ഗച്ഛ കൗേന്തയ പൃച്ഛ മാം കിം വീമി േത
56 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
പൃച്ഛാമി ത്വാം ദ്വിജേ ഷ്ഠ ശൃണു േമ യദ് വിവക്ഷിതം
കഥം ജേയയം സം ാേമ ഭവന്തം അപരാജിതം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 50

57 േ ാണ ഉവാച
ന േത ഽസ്തി വിജയസ് താവദ് യാവദ് യുധ്യാമ്യ് അഹം രേണ
മമാശു നിധേന രാജൻ യതസ്വ സഹ േസാദൈരഃ
58 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ഹന്ത തസ്മാൻ മഹാബാേഹാ വേധാപായം വദാത്മനഃ
ആചാര്യ ണിപൈത്യഷ പൃച്ഛാമി ത്വാം നേമാ ഽ േത
59 േ ാണ ഉവാച
ന ശ ം താത പശ്യാമി േയാ മാം ഹന്യാദ് രേണ സ്ഥിതം
യുധ്യമാനം സുസംരബ്ധം ശരവർഷൗഘവർഷിണം
60 ഋേത ായഗതം രാജൻ ന്യസ്തശ ം അേചതനം
ഹന്യാൻ മാം യുധി േയാധാനാം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
61 ശ ം ചാഹം രേണ ജഹ്യാം ത്വാ സുമഹദ് അ ിയം

േദ്ധയവാക്യാത് പുരുഷാദ് ഏതത് സത്യം വീമി േത
62 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ ഭാരദ്വാജസ്യ ധീമതഃ
അനുമാന്യ തം ആചാര്യം ായാച് ഛാരദ്വതം തി
63 േസാ ഽഭിവാദ്യ കൃപം രാജാ കൃത്വാ ചാപി ദക്ഷിണം
ഉവാച ദുർധർഷതമം വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
64 അനുമാനേയ ത്വാം േയാത്സ്യാമി ഗുേരാ വിഗതകൽമഷഃ
ജേയയം ച രിപൂൻ സർവാൻ അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാനഘ
65 കൃപ ഉവാച
യദി മാം നാഭിഗേച്ഛഥാ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ
ശേപയം ത്വാം മഹാരാജ പരാഭാവായ സർവശഃ
66 അർഥസ്യ പുരുേഷാ ദാേസാ ദാസസ് ത്വ് അർേഥാ ന കസ്യ ചിത്
ഇതി സത്യം മഹാരാജ ബേദ്ധാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരൈവഃ
67 േതഷാം അർേഥ മഹാരാജ േയാദ്ധവ്യം ഇതി േമ മതിഃ
അതസ് ത്വാം ീബവദ് മി യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
68 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ഹന്ത പൃച്ഛാമി േത തസ്മാദ് ആചാര്യ ശൃണു േമ വചഃ
69 സഞ്ജയ ഉവാച
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വ്യഥിേതാ രാജാ േനാവാച ഗതേചതനഃ
തം ഗൗതമഃ ത വാച വിജ്ഞായാസ്യ വിവക്ഷിതം
അവേധ്യാ ഽഹം മഹീപാല യുധ്യസ്വ ജയം ആ ഹി
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70 ീതസ് ത്വ് അഭിഗേമനാഹം ജയം തവ നരാധിപ
ആശാസിേഷ്യ സേദാത്ഥായ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
71 ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ ഗൗതമസ്യ വചസ് തദാ
അനുമാന്യ കൃപം രാജാ യയൗ േയന മ രാട്
72 സ ശല്യം അഭിവാദ്യാഥ കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം
ഉവാച രാജാ ദുർധർഷം ആത്മനിഃേ യസം വചഃ
73 അനുമാനേയ ത്വാം േയാത്സ്യാമി ഗുേരാ വിഗതകൽമഷഃ
ജേയയം ച മഹാരാജ അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ രിപൂൻ
74 ശല്യ ഉവാച
യദി മാം നാഭിഗേച്ഛഥാ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ
ശേപയം ത്വാം മഹാരാജ പരാഭാവായ ൈവ രേണ
75 തുേഷ്ടാ ഽസ്മി പൂജിതശ് ചാസ്മി യത് കാങ്ക്ഷസി തദ് അ േത
അനുജാനാമി ൈചവ ത്വാം യുധ്യസ്വ ജയം ആ ഹി
76 ഹി ൈചവ പരം വീര േകനാർഥഃ കിം ദദാമി േത
ഏവം ഗേത മഹാരാജ യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
77 അർഥസ്യ പുരുേഷാ ദാേസാ ദാസസ് ത്വ് അർേഥാ ന കസ്യ ചിത്
ഇതി സത്യം മഹാരാജ ബേദ്ധാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരൈവഃ
78 കരിഷ്യാമി ഹി േത കാമം ഭാഗിേനയ യേഥപ്സിതം

വീമ്യ് അതഃ ീബവത് ത്വാം യുദ്ധാദ് അന്യത് കിം ഇച്ഛസി
79 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
മ യസ്വ മഹാരാജ നിത്യം മദ്ധിതം ഉത്തമം
കാമം യുധ്യ പരസ്യാർേഥ വരം ഏതദ് വൃേണാമ്യ് അഹം
80 ശല്യ ഉവാച

ഹി കിം അ സാഹ്യം േത കേരാമി നൃപസത്തമ
കാമം േയാേത്സ്യ പരസ്യാർേഥ വൃേതാ ഽസ്മ്യ് അർേഥന കൗരൈവഃ
81 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
സ ഏവ േമ വരഃ സത്യ ഉേദ്യാേഗ യസ് ത്വയാ കൃതഃ
സൂതപു സ്യ സം ാേമ കാര്യസ് േതേജാവധസ് ത്വയാ
82 ശല്യ ഉവാച
സമ്പത്സ്യത്യ് ഏഷ േത കാമഃ കുന്തീപു യേഥപ്സിതഃ
ഗച്ഛ യുധ്യസ്വ വി ബ്ധം തിജാേന ജയം തവ
83 സഞ്ജയ ഉവാച
അനുമാന്യാഥ കൗേന്തേയാ മാതുലം മ േകശ്വരം
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നിർജഗാമ മഹാൈസന്യാദ് ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
84 വാസുേദവസ് തു രാേധയം ആഹേവ ഽഭിജഗാമ ൈവ
തത ഏനം ഉവാേചദം പാണ്ഡവാർേഥ ഗദാ ജഃ
85 തം േമ കർണ ഭീഷ്മസ്യ േദ്വഷാത് കില ന േയാത്സ്യസി
അസ്മാൻ വരയ രാേധയ യാവദ് ഭീേഷ്മാ ന ഹന്യേത
86 ഹേത തു ഭീേഷ്മ രാേധയ പുനർ ഏഷ്യസി സംയുേഗ
ധാർതരാ സ്യ സാഹായ്യം യദി പശ്യസി േചത് സമം
87 കർണ ഉവാച
ന വി ിയം കരിഷ്യാമി ധാർതരാ സ്യ േകശവ
ത്യക്ത ാണം ഹി മാം വിദ്ധി ദുേര്യാധനഹിൈതഷിണം
88 സഞ്ജയ ഉവാച
തച് ത്വാ വചനം കൃഷ്ണഃ സംന്യവർതത ഭാരത
യുധിഷ്ഠിരപുേരാൈഗശ് ച പാണ്ഡൈവഃ സഹ സംഗതഃ
89 അഥ ൈസന്യസ്യ മേധ്യ തു ാേ ാശത് പാണ്ഡവാ ജഃ
േയാ ഽസ്മാൻ വൃേണാതി തദ് അഹം വരേയ സാഹ്യകാരണാത്
90 അഥ താൻ സമഭിേ ക്ഷ്യ യുയു ർ ഇദം അ വീത്

ീതാത്മാ ധർമരാജാനം കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
91 അഹം േയാത്സ്യാമി മിഷതഃ സംയുേഗ ധാർതരാ ജാൻ
യുഷ്മദ് അർേഥ മഹാരാജ യദി മാം വൃണുേഷ ഽനഘ
92 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ഏഹ്യ് ഏഹി സർേവ േയാത്സ്യാമസ് തവ ാതൄൻ അപണ്ഡിതാൻ
യുയുേത്സാ വാസുേദവശ് ച വയം ച മ സർവശഃ
93 വൃേണാമി ത്വാം മഹാബാേഹാ യുധ്യസ്വ മമ കാരണാത്
ത്വയി പിണ്ഡശ് ച ത ശ് ച ധൃതരാ സ്യ ദൃശ്യേത
94 ഭജസ്വാസ്മാൻ രാജപു ഭജമാനാൻ മഹാദ േത
ന ഭവിഷ്യതി ദുർബുദ്ധിർ ധാർതരാേ ാ ഽത്യമർഷണഃ
95 സഞ്ജയ ഉവാച
തേതാ യുയു ഃ കൗരവ്യഃ പരിത്യജ്യ സുതാംസ് തവ
ജഗാമ പാ പു ാണാം േസനാം വി ാവ്യ ദു ഭിം
96 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ സ ഹൃഷ്ടഃ സഹാനുൈജഃ
ജ ാഹ കവചം ഭൂേയാ ദീപ്തിമത് കനേകാജ്ജ്വലം
97 ത്യപദ്യന്ത േത സർേവ രഥാൻ സ്വാൻ പുരുഷർഷഭാഃ
തേതാ വ ഹം യഥാപൂർവം ത്യവ ഹന്ത േത പുനഃ
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98 അവാദയൻ ദു ഭീംശ് ച ശതശശ് ൈചവ പുഷ്കരാൻ
സിംഹനാദാംശ് ച വിവിധാൻ വിേനദുഃ പുരുഷർഷഭാഃ
99 രഥസ്ഥാൻ പുരുഷവ്യാ ാൻ പാണ്ഡവാൻ േ ക്ഷ്യ പാർഥിവാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നാദയഃ സർേവ പുനർ ജഹൃഷിേര മുദാ
100 ഗൗരവം പാ പു ാണാം മാന്യാൻ മാനയതാം ച താൻ
ദൃഷ്ട്വാ മഹീക്ഷിതസ് ത പൂജയാം ച ിേര ഭൃശം
101 സൗഹൃദം ച കൃപാം ൈചവ ാപ്തകാലം മഹാത്മനാം
ദയാം ച ജ്ഞാതിഷു പരാം കഥയാം ച ിേര നൃപാഃ
102 സാധു സാധ്വ് ഇതി സർവ നിേശ്ചരുഃ തിസംഹിതാഃ
വാചഃ പുണ്യാഃ കീർതിമതാം മേനാഹൃദയഹർഷിണീഃ
103 േ ച്ഛാശ് ചാര്യാശ് ച േയ ത ദദൃശുഃ ശു വുസ് തദാ
വൃത്തം തത് പാ പു ാണാം രുരുദുസ് േത സഗദ്ഗദാഃ
104 തേതാ ജ ർ മഹാേഭരീഃ ശതശശ് ൈചവ പുഷ്കരാൻ
ശംഖാംശ് ച േഗാക്ഷീരനിഭാൻ ദ ർ ഹൃഷ്ടാ മനസ്വിനഃ
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അധ്യായം 42

1 [ധൃ]
ഏവം വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു മാമേകഷ്വ് ഇതേരഷു ച
േക പൂർവം ാഹരംസ് ത കുരവഃ പാണ്ഡവാസ് തഥാ
2 [സ്]

ാതൃഭിഃ സഹിേതാ രാജൻ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
ഭീഷ്മം മുഖതഃ കൃത്വാ യയൗ സഹ േസനയാ
3 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
ഭീേഷ്മണ യുദ്ധം ഇച്ഛന്തഃ യയുർ ഹൃഷ്ടമാനസാഃ
4 േക്ഷ്വഡാഃ കില കിലാ ശബ്ദഃ കചാ േഗാവിഷാണികാഃ
േഭരീമൃദംഗമുരജാ ഹയകുഞ്ജരനിസ്വനാഃ
5 ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജംസ് തതസ് േത ഽസ്മാൻ സമ വൻ
വയം തിനദന്തശ് ച തദാസീത് തുമുലം മഹത്
6 മഹാന്ത്യ് അനീകാനി മഹാസമു േയ; സമാഗേമ പാണ്ഡവ ധാർതരാ േയാഃ
ചകമ്പിേര ശംഖമൃദംഗ നിസ്വൈനഃ; കമ്പിതാനീവ വനാനി വായുനാ
7 നേര നാഗാശ്വരഥാകുലാനാം; അഭ്യായതീനാം അശിേവ മുഹൂർേത
ബഭൂവ േഘാഷസ് തുമുലശ് ചമൂനാം; വാേതാ താനാം ഇവ സാഗരാണാം
8 തസ്മിൻ സമുത്ഥിേത ശേബ്ദ തുമുേല േലാമഹർഷേണ
ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുഃ ാണദദ് േഗാവൃേഷാ യഥാ
9 ശംഖദു ഭിനിർേഘാഷം വാരണാനാം ച ബൃംഹിതം
സിംഹനാദം ച ൈസന്യാനാം ഭീമേസനരേവാ ഽഭ്യഭൂത്
10 ഹയാനാം േഹഷമാണാനാം അനീേകഷു സഹ ശഃ
സർവാൻ അഭ്യഭവച് ഛബ്ദാൻ ഭീമേസനസ്യ നിസ്വനഃ
11 തം ത്വാ നിനദം തസ്യ ൈസന്യാസ് തവ വിത സുഃ
ജീമൂതേസ്യവ നദതഃ ശ ാശനിസമസ്വനം
12 വാഹനാനി ച സർവാണി ശകൃൻ മൂ ം സു വുഃ
ശേബ്ദന തസ്യ വീരസ്യ സിംഹേസ്യേവതേര മൃഗാഃ
13 ദർശയൻ േഘാരം ആത്മാനം മഹാ ം ഇവ നാരയൻ
വിഭീഷയംസ് തവ സുതാംസ് തവ േസനാം സമഭ്യയാത്
14 തം ആയാന്തം മേഹഷ്വാസം േസാദര്യാഃ പര്യവാരയൻ
ഛാദയന്തഃ ശര ാൈതർ േമഘാ ഇവ ദിവാകരം
15 ദുേര്യാധനശ് ച പു സ് േത ദുർമുേഖാ ദുഃസഹഃ ശലഃ
ദുഃശാസനശ് ചാതിരഥസ് തഥാ ദുർമർഷേണാ നൃപ
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16 വിവിംശതിശ് ചി േസേനാ വികർണശ് ച മഹാരഥഃ
പുരുമിേ ാ ജേയാ േഭാജഃ സൗമദത്തിശ് ച വീര്യവാൻ
17 മഹാചാപാനി ധുന്വേന്താ ജലദാ ഇവ വിദ തഃ
ആദദാനാശ് ച നാരാചാൻ നിർമുക്താശീവിേഷാപമാൻ
18 അഥ താൻ ൗപദീപു ാഃ സൗഭ ശ് ച മഹാരഥ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
19 ധാർതരാ ാൻ തിയയുർ അർദയന്തഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
വൈ ർ ഇവ മഹാേവൈഗഃ ശിഖരാണി ധരാഭൃതാം
20 തസ്മിൻ ഥമസംമർേദ ഭീമ ജ്യാതലനിസ്വേന
താവകാനാം പേരഷാം ച നാസീത് കശ് ചിത് പരാങ്മുഖഃ
21 ലാഘവം േ ാണശിഷ്യാണാം അപശ്യം ഭരതർഷഭ
നിമിത്തേവധിനാം രാജഞ് ശരാൻ ഉ ജതാം ഭൃശം
22 േനാപശാമ്യതി നിർേഘാേഷാ ധനുഷാം കൂജതാം തഥാ
വിനിേശ്ചരുഃ ശരാ ദീപ്താ േജ്യാതീംഷീവ നഭസ്തലാത്
23 സർേവ ത്വ് അേന്യ മഹീപാലാഃ േ ക്ഷകാ ഇവ ഭാരത
ദദൃശുർ ദർശനീയം തം ഭീമം ജ്ഞാതിസമാഗമം
24 തതസ് േത ജാതസംരംഭാഃ പര രകൃതാഗസഃ
അേന്യാന്യ ർധയാ രാജൻ വ്യായച്ഛന്ത മഹാരഥാഃ
25 കുരുപാണ്ഡവേസേന േത ഹസ്ത്യശ്വരഥസ േല
ശുശുഭാേത രേണ ഽതീവ പേട ചി ഗേത ഇവ
26 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ ഗൃഹീതശരാസനാഃ
സഹ ൈസന്യാഃ സമാേപതുഃ പു സ്യ തവ ശാസനാത്
27 യുധിഷ്ഠിേരണ ചാദിഷ്ടാഃ പാർഥിവാസ് േത സഹ ശഃ
വിനദന്തഃ സമാേപതുഃ പു സ്യ തവ വാഹിനീം
28 ഉഭേയാഃ േസനേയാസ് തീ ഃ ൈസന്യാനാം സ സമാഗമഃ
അന്തർ ധീയത ചാദിത്യഃ ൈസേന്യന രജസാവൃതഃ
29 യുദ്ധാനാം ഭഗ്നാനാം പുനരാവർതതാം അപി
നാ േസ്വഷാം പേരഷാം വാ വിേശഷഃ സമജായത
30 തസ്മിംസ് തു തുമുേല യുേദ്ധ വർതമാേന മഹാഭേയ
അതി സർവാണ്യ് അനീകാനി പിതാ േത ഽഭിവ്യേരാചത
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അധ്യായം 43

1 [സ്]
പൂർവാഹ്േണ തസ്യ രൗ സ്യ യുദ്ധം അേഹ്നാ വിശാം പേത

ാവർതത മഹാേഘാരം രാജ്ഞാം േദഹാവകർതനം
2 കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച സം ാേമ വിജിഗീഷതാം
സിംഹാനാം ഇവ സം ാേദാ ദിവം ഉർവീം ച നാദയൻ
3 ആസീത് കില കിലാ ശബ്ദസ് തലശംഖരൈവഃ സഹ
ജജ്ഞിേര സിംഹനാദാശ് ച ശൂരാണാം തിഗർജതാം
4 തല ാഭിഹതാശ് ൈചവ ജ്യാശബ്ദാ ഭരതർഷഭ
പത്തീനാം പാദശബ്ദാശ് ച വാജിനാം ച മഹാസ്വനാഃ
5 േതാ ാ ശ നിപാതാശ് ച ആയുധാനാം ച നിസ്വനാഃ
ഘണ്ടാ ശബ്ദാശ് ച നാഗാനാം അേന്യാന്യം അഭിധാവതാം
6 തസ്മിൻ സമുദിേത ശേബ്ദ തുമുേല േലാമഹർഷേണ
ബഭൂവ രഥനിർേഘാഷഃ പർജന്യനിനേദാപമഃ
7 േത മനഃ രം ആധായ സമഭിത്യക്തജീവിതാഃ
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത സർവ ഏേവാ ിതധ്വജാഃ
8 സ്വയം ശാന്തനേവാ രാജന്ന് അഭ്യധാവദ് ധനഞ്ജയം

ഗൃഹ്യ കാർമുകം േഘാരം കാലദേണ്ഡാപമം രേണ
9 അർജുേനാ ഽപി ധനുർ ഗൃഹ്യ ഗാണ്ഡീവം േലാകവി തം
അഭ്യധാവത േതജസ്വീ ഗാംേഗയം രണമൂർധനി
10 താവ് ഉഭൗ കുരുശാർദൂലൗ പര രവൈധഷിണൗ
ഗാംേഗയസ് തു രേണ പാർഥം വിദ്ധ്വാ നാകമ്പയദ് ബലീ
തൈഥവ പാണ്ഡേവാ രാജൻ ഭീഷ്മം നാകമ്പയദ് യുധി
11 സാത്യകിശ് ച മേഹഷ്വാസഃ കൃതവർമാണം അഭ്യയാത്
തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
12 സാത്യകിഃ കൃതവർമാണം കൃതവർമാ ച സാത്യകിം
ആനർഹതുഃ ശൈരർ േഘാൈരസ് തക്ഷമാണൗ പര രം
13 തൗ ശരാചിത സർവാംഗൗ ശുശുഭാേത മഹാബലൗ
വസേന്ത പുഷ്പശബലൗ പുഷ്പിതാവ് ഇവ കുംശുകൗ
14 അഭിമന ർ മേഹഷ്വാേസാ ബൃഹദ്ബലം അേയാധയത്
തതഃ േകാസലേകാ രാജാ സൗഭ സ്യ വിശാം പേത
ധ്വജം ചിേച്ഛദ സമേര സാരഥിം ച ന്യപാതയത്
15 സൗഭ സ് തു തതഃ ദ്ധം പാതിേത രഥസാരഥൗ
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ബൃഹദ്ബലം മഹാരാജ വിവ്യാധ നവഭിഃ ശൈരഃ
16 അഥാപരാഭ്യാം ഭല്ലാഭ്യാം പീതാഭ്യാം അരിമർദനഃ
ധ്വജം ഏേകന ചിേച്ഛദ പാർഷ്ണിം ഏേകന സാരഥിം
അേന്യാന്യം ച ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ ദ്ധൗ രാജംസ് തതക്ഷതുഃ
17 മാനിനം സമേര ദൃപ്തം കൃതൈവരം മഹാരഥം
ഭീമേസനസ് തവ സുതം ദുേര്യാധനം അേയാധയത്
18 താവ് ഉഭൗ നരശാർദൂലൗ കുരുമുഖ്യൗ മഹാബലൗ
അേന്യാന്യം ശരവർഷാഭ്യാം വവൃഷാേത രണാജിേര
19 തൗ തു വീക്ഷ്യ മഹാത്മാനൗ കൃതിനൗ ചി േയാധിനൗ
വിസ്മയഃ സർവഭൂതാനാം സമപദ്യത ഭാരത
20 ദുഃശാസനസ് തു നകുലം ത ദ്യായ മഹാരഥം
അവിധ്യൻ നിശിൈതർ ബാൈണർ ബഹുഭിർ മർമേഭദിഭിഃ
21 തസ്യ മാ ീ സുതഃ േകതും സ ശരം ച ശരാസനം
ചിേച്ഛദ നിശിൈതർ ബാൈണഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
അൈഥനം പഞ്ചവിംശത്യാ കാണാം സമാർദയത്
22 പു സ് തു തവ ദുർധർേഷാ നകുലസ്യ മഹാഹേവ
യുേഗഷാം ചിച്ഛിേദ ബാൈണർ ധ്വജം ൈചവ ന്യപാതയത്
23 ദുർമുഖഃ സഹേദവം തു ത ദ്യായ മഹാബലം
വിവ്യാധ ശരവർേഷണ യതമാനം മഹാഹേവ
24 സഹേദവസ് തേതാ വീേരാ ദുർമുഖസ്യ മഹാഹേവ
ശേരണ ഭൃശതീേക്ഷ്ണന പാതയാം ആസ സാരഥിം
25 താവ് അേന്യാന്യം സമാസാദ്യ സമേര യുദ്ധദുർമദൗ

ാസേയതാം ശൈരർ േഘാൈരഃ കൃത തികൃൈതഷിണൗ
26 യുധിഷ്ഠിരഃ സ്വയം രാജാ മ രാജാനം അഭ്യയാത്
തസ്യ മ ാധിപശ് ചാപം ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ മാരിഷ
27 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അന്യകാർമുകം ആദായ േവഗവദ് ബലവത്തരം
28 തേതാ മേ ശ്വരം രാജാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ഛാദയാം ആസ സ്ര ദ്ധസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
29 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേതാ േ ാണം അഭ്യ വത ഭാരത
തസ്യ േ ാണഃ സുസ്ര ദ്ധഃ പരാസു കരണം ദൃഢം

ിധാ ചിേച്ഛദ സമേര യതമാനസ്യ കാർമുകം
30 ശരം ൈചവ മഹാേഘാരം കാലദണ്ഡം ഇവാപരം
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േ ഷയാം ആസ സമേര േസാ ഽസ്യ കാേയ ന്യമജ്ജത
31 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സായകാംശ് ച ചതുർദശ
േ ാണം പദപു സ് തു തിവിവ്യാധ സംയുേഗ
താവ് അേന്യാന്യം സുസ്ര ദ്ധൗ ച തുഃ സുഭൃശം രണം
32 സൗമദത്തിം രേണ ശംേഖാ രഭസം രഭേസാ യുധി

ത ദ്യയൗ മഹാരാജ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
33 തസ്യ ൈവ ദക്ഷിണം വീേരാ നിർബിേഭദ രേണ ഭുജം
സൗമദത്തിസ് തഥാ ശംഖം ജ േദേശ സമാഹനത്
34 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം വിശാം പേത
ദൃപ്തേയാഃ സമേര തൂർണം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
35 ബാ ീകം തു രേണ ദ്ധം ദ്ധ രൂേപാ വിശാം പേത
അഭ്യ വദ് അേമയാത്മാ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാരഥഃ
36 ബാ ീകസ് തു തേതാ രാജൻ ധൃഷ്ടേകതും അമർഷണം
ശൈരർ ബഹുഭിർ ആനർച്ഛത് സിംഹനാദം അഥാനദത്
37 േചദിരാജസ് തു സ്ര േദ്ധാ ബാ ീകം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ സമേര തൂർണം മേത്താ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
38 തൗ ത സമേര ദ്ധൗ നർദന്തൗ ച മുഹുർ മുഹുഃ
സമീയതുഃ സുസ്ര ദ്ധാവ് അംഗാരക ബുധാവ് ഇവ
39 രാക്ഷസം രകർമാണം രകർമാ ഘേടാത്കചഃ
അലംബുസം ത ദിയാദ് ബലം ശ ഇവാഹേവ
40 ഘേടാത്കചസ് തു സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസം തം മഹാബലം
നവത്യാ സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണർ ദാരയാം ആസ ഭാരത
41 അലംബുസസ് തു സമേര ൈഭമേസനിം മഹാബലം
ബഹുധാ വാരയാം ആസ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
42 വ്യ ാേജതാം തതസ് തൗ തു സംയുേഗ ശരവിക്ഷതൗ
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ ബലശ ൗ മഹാബലൗ
43 ശിഖണ്ഡീ സമേര രാജൻ ൗണിം അഭ ദ്യതൗ ബലീ
അശ്വത്ഥാമാ തതഃ ദ്ധഃ ശിഖണ്ഡിനം അവസ്ഥിതം
44 നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന ഭൃശം വിദ്ധ്വാ വ്യകമ്പയത്
ശിഖണ്ഡ്യ് അപി തേതാ രാജൻ േ ാണപു ം അതാഡയത്
45 സായേകന സുപീേതന തീേക്ഷ്ണന നിശിേതന ച
തൗ ജഘ്നതുസ് തദാേന്യാന്യം ശൈരർ ബഹുവിൈധർ മൃേധ
46 ഭഗദത്തം രേണ ശൂരം വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
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അഭ്യയാത് ത്വരിേതാ രാജംസ് തേതാ യുദ്ധം അവർതത
47 വിരാേടാ ഭഗദേത്തന ശരവർേഷണ താഡിതഃ
അഭ്യവർഷത് സുസ്ര േദ്ധാ േമേഘാ വൃഷ്ട്യാ ഇവാചലം
48 ഭഗദത്തസ് തതസ് തൂർണം വിരാടം പൃഥിവീപതിം
ഛാദയാം ആസ സമേര േമഘഃ സൂര്യം ഇേവാദിതം
49 ബൃഹത് ക്ഷ ം തു ൈകേകയം കൃപഃ ശാരദ്വേതാ യയൗ
തം കൃപഃ ശരവർേഷണ ഛാദയാം ആസ ഭാരത
50 ഗൗതമം േകകയഃ ദ്ധഃ ശരവൃഷ്ട്യാഭ്യപൂരയത്
താവ് അേന്യാന്യം ഹയാൻ ഹത്വാ ധനുഷീ വിനികൃത്യ ൈവ
51 വിരഥാവ് അസിയുദ്ധായ സമീയതുർ അമർഷണൗ
തേയാസ് തദ് അഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം സുദാരുണം
52 പദസ് തു തേതാ രാജാ ൈസന്ധവം ൈവ ജയ ഥം
അഭ ദ്യയൗ സ ഹൃേഷ്ടാ ഹൃഷ്ടരൂപം പരന്തപ
53 തതഃ ൈസന്ധവേകാ രാജാ പദം വിശിൈഖസ് ിഭിഃ
താഡയാം ആസ സമേര സ ച തം ത്യവിധ്യത
54 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം സുദാരുണം
ഈക്ഷിതൃ ീതിജനനം ശു ാംഗാരകേയാർ ഇവ
55 വികർണസ് തു സുതസ് തുഭ്യം സുത േസാമം മഹാബലം
അഭ്യയാജ് ജവൈനർ അൈശ്വസ് തേതാ യുദ്ധം അവർതത
56 വികർണഃ സുത േസാമം തു വിദ്ധ്വാ നാകമ്പയച് ഛൈരഃ
സുത േസാേമാ വികർണം ച തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
57 സുശർമാണം നരവ്യാ ം േചകിതാേനാ മഹാരഥഃ
അഭ്യ വത് സുസ്ര ദ്ധഃ പാണ്ഡവാർേഥ പരാ മീ
58 സുശർമാ തു മഹാരാജ േചകിതാനം മഹാരഥം
മഹതാ ശരവർേഷണ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
59 േചകിതാേനാ ഽപി സംരബ്ധഃ സുശർമാണം മഹാഹേവ

ാച്ഛാദയത് തം ഇഷുഭിർ മഹാേമഘ ഇവാചലം
60 ശകുനിഃ തിവിന്ധ്യം തു പരാ ാന്തം പരാ മീ
അഭ്യ വത രാേജ മേത്താ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
61 യൗധിഷ്ഠിരസ് തു സ്ര ദ്ധഃ സൗബലം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വ്യദാരയത സം ാേമ മഘവാൻ ഇവ ദാനവം
62 ശകുനിഃ തിവിന്ധ്യം തു തിവിധ്യന്തം ആഹേവ
വ്യദാരയൻ മഹാ ാജ്ഞഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
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63 സുദക്ഷിണം തു രാേജ കാംേബാജാനാം മഹാരഥം
തകർമാ പരാ ാന്തം അഭ്യ വത സംയുേഗ

64 സുദക്ഷിണസ് തു സമേര സാഹേദവിം മഹാരഥം
വിദ്ധ്വാ നാകമ്പയത ൈവ ൈമനാകം ഇവ പർവതം
65 തകർമാ തതഃ ദ്ധഃ കാംേബാജാനാം മഹാരഥം
ശൈരർ ബഹുഭിർ ആനർഛദ് ദരയന്ന് ഇവ സർവശഃ
66 ഇരാവാൻ അഥ സ്ര ദ്ധഃ തായുഷം അമർഷണം

ത ദ്യയൗ രേണ യേത്താ യത്ത രൂപതരം തതഃ
67 ആർജുനിസ് തസ്യ സമേര ഹയാൻ ഹത്വാ മഹാരഥഃ
നനാദ സുമഹൻ നാദം തത് ൈസന്യം ത്യപൂരയത്
68 തായുസ് ത്വ് അഥ സ്ര ദ്ധഃ ഫാൽഗുേനഃ സമേര ഹയാൻ
നിജഘാന ഗദാേ ണ തേതാ യുദ്ധം അവർതത
69 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കുന്തിേഭാജം മഹാരഥം
സ േസനം സ സുതം വീരം സംസസജ്ജതുർ ആഹേവ
70 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ആവന്ത്യാനാം പരാ മം
യദ് അയുധ്യൻ സ്ഥിരാ ഭൂത്വാ മഹത്യാ േസനയാ സഹ
71 അനുവിന്ദസ് തു ഗദയാ കുന്തിേഭാജം അതാഡയത്
കുന്തിേഭാജസ് തതസ് തൂർണം ശര ാൈതർ അവാകിരത്
72 കുന്തിേഭാജസുതശ് ചാപി വിന്ദം വിവ്യാധ സായൈകഃ
സ ച തം തിവിവ്യാധ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
73 േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച ഗാന്ധാരാൻ പഞ്ച മാരിഷ
സ ൈസന്യാസ് േത സ ൈസന്യാംശ് ച േയാധയാം ആസുർ ആഹേവ
74 വീരബാഹുശ് ച േത പുേ ാ ൈവരാടിം രഥസത്തമം
ഉത്തരം േയാധയാം ആസ വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ഉത്തരശ് ചാപി തം േഘാരം വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
75 േചദിരാട് സമേര രാജന്ന് ഉലൂകം സമഭി വത്
ഉലൂകശ് ചാപി തം ബാൈണർ നിശിൈതർ േലാമവാഹിഭിഃ
76 തേയാർ യുദ്ധം സമഭവദ് േഘാരരൂപം വിശാം പേത
ദാരേയതാം സുസ്ര ദ്ധാവ് അേന്യാന്യം അപരാജിതൗ
77 ഏവം ദ്വന്ദ്വ സഹ ാണി രഥവാരണവാജിനാം
പദാതീനാം ച സമേര തവ േതഷാം ച സ ലം
78 മുഹൂർതം ഇവ തദ് യുദ്ധം ആസീൻ മധുരദർശനം
തത ഉന്മത്തവദ് രാജൻ ന ാജ്ഞായത കിം ചന
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79 ഗേജാ ഗേജന സമേര രഥീ ച രഥിനം യയൗ
അേശ്വാ ഽശ്വം സമഭിേ ത്യ പദാതിശ് ച പദാതിനം
80 തേതാ യുദ്ധം സുദുർധർഷം വ്യാകുലം സമപദ്യത
ശൂരാണാം സമേര ത സമാസാദ്യ പര രം
81 ത േദവർഷയഃ സിദ്ധാശ് ചാരണാശ് ച സമാഗതാഃ
ൈ ക്ഷന്ത തദ് രണം േഘാരം േദവാസുരരേണാപമം
82 തേതാ ദന്തി സഹ ാണി രഥാനാം ചാപി മാരിഷ
അശ്വൗഘാഃ പുരുഷൗഘാശ് ച വിപരീതം സമായയുഃ
83 ത തൈ വ ദൃശ്യേന്ത രഥവാരണപത്തയഃ
സാദിനശ് ച നരവ്യാ യുധ്യമാനാ മുഹുർ മുഹുഃ
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അധ്യായം 44

1 [സ്]
രാജഞ് ശതസഹ ാണി ത ത തദാ തദാ
നിർമര്യാദം യുദ്ധാനി തത് േത വക്ഷ്യാമി ഭാരത
2 ന പു ഃ പിതരം ജേജ്ഞ ന പിതാ പു ം ഔരസം
ന ാതാ ാതരം ത സ്വ ീയം ന ച മാതുലഃ
3 മാതുലം ന ച സ്വ ീേയാ ന സഖായം സഖാ തഥാ
ആവിഷ്ടാ ഇവ യുധ്യേന്ത പാണ്ഡവാഃ കുരുഭിഃ സഹ
4 രഥാനീകം നരവ്യാ ാഃ േക ചിദ് അഭ്യപതൻ രൈഥഃ
അഭജ്യന്ത യുൈഗർ ഏവ യുഗാനി ഭരതർഷഭ
5 രേഥഷാശ് ച രേഥഷാഭിഃ കൂബരാ രഥകൂബൈരഃ
സംഹതാ സംഹൈതഃ േക ചിത് പര രജിഘാംസവഃ
6 ന േശകുശ് ചലിതും േക ചിത് സംനിപത്യ രഥാ രൈഥഃ

ഭിന്നാസ് തു മഹാകായാഃ സംനിപത്യ ഗജാ ഗൈജഃ
7 ബഹുധാദാരയൻ ദ്ധാ വിഷാൈണർ ഇതേരതരം
സ േതാമരപതാൈകശ് ച വാരണാഃ പരവാരൈണഃ
8 അഭിസൃത്യ മഹാരാജ േവഗവദ്ഭിർ മഹാഗൈജഃ
ദൈന്തർ അഭിഹതാസ് ത ചു ശുഃ പരമാതുരാഃ
9 അഭിനീതാശ് ച ശിക്ഷാഭിസ് േതാ ാ ശ സമാഹതാഃ
സു ഭിന്നാഃ ഭിന്നാനാം സംമുഖാഭിമുഖാ യയുഃ
10 ഭിൈന്നർ അപി സംസക്താഃ േക ചിത് ത മഹാഗജാഃ

ൗഞ്ചവൻ നിനദം മുക്ത്വാ ാ വന്ത തതസ് തതഃ
11 സമ്യക് ണീതാ നാഗാശ് ച ഭിന്നകരടാ മുഖാഃ
ഋഷ്ടിേതാമരനാരാൈചർ നിർവിദ്ധാ വരവാരണാഃ
12 വിേനദുർ ഭിന്നമർമാേണാ നിേപതുശ് ച ഗതാസവഃ

ാ വന്ത ദിശഃ േക ചിൻ നദേന്താ ൈഭരവാൻ രവാൻ
13 ഗജാനാം പാദരക്ഷാസ് തു വ േഢാര ാഃ ഹാരിണഃ
ഋഷ്ടിഭിശ് ച ധനുർഭിശ് ച വിമൈലശ് ച പരശ്വൈധഃ
14 ഗദാഭിർ മുസൈലശ് ൈചവ ഭിണ്ഡിപാൈലഃ സ േതാമൈരഃ
ആയൈസഃ പരിൈഘശ് ൈചവ നി ിംൈശർ വിമൈലഃ ശിൈതഃ
15 ഗൃഹീൈതഃ സുസംരബ്ധാ ധാവമാനാസ് തതസ് തതഃ
വ്യദൃശ്യന്ത മഹാരാജ പര രജിഘാംസവഃ
16 രാജമാനാശ് ച നി ിംശാഃ സംസിക്താ നരേശാണിൈതഃ
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ത്യദൃശ്യന്ത ശൂരാണാം അേന്യാന്യം അഭിധാവതാം
17 അവക്ഷിപ്താവധൂതാനാം അസീനാം വീരബാഹുഭിഃ
സഞ്ജേജ്ഞ തുമുലഃ ശബ്ദഃ പതതാം പരമർമസു
18 ഗദാമുസലരുഗ്ണാനാം ഭിന്നാനാം ച വരാസിഭിഃ
ദന്തി ദന്താവ് അഭിന്നാനാം മൃദിതാനാം ച ദന്തിഭിഃ
19 ത ത നരൗഘാണാം േ ാശതാം ഇതേരതരം
ശു വുർ ദാരുണാ വാചഃ േ താനാം ഇവ ഭാരത
20 ഹൈയർ അപി ഹയാേരാഹാശ് ചാമരാപീഡ ധാരിഭിഃ
ഹംൈസർ ഇവ മഹാേവൈഗർ അേന്യാന്യം അഭിദു വുഃ
21 ൈതർ വിമുക്താ മഹാ ാസാ ജാംബൂനദവിഭൂഷണാഃ
ആശുഗാ വിമലാസ് തീക്ഷ്ണാഃ സേമ്പതുർ ഭുജേഗാപമാഃ
22 അൈശ്വർ അ ്യജൈവഃ േക ചിദ് ആ ത്യ മഹേതാ രഥാൻ
ശിരാംസ്യ് ആദദിേര വീരാ രഥിനാം അശ്വസാദിനഃ
23 ബഹൂൻ അപി ഹയാേരാഹാൻ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
രഥീ ജഘാന സ ാപ്യ ബാണേഗാചരം ആഗതാൻ
24 നഗേമഘ തീകാശാശ് ചാക്ഷിപ്യ തുരഗാൻ ഗജാഃ
പാൈദർ ഏവാവമൃദ്നന്ത മത്താഃ കനകഭൂഷണാഃ
25 പാട്യമാേനഷു കുംേഭഷു പാർേശ്വഷ്വ് അപി ച വാരണാഃ

ാൈസർ വിനിഹതാഃ േക ചിദ് വിേനദുഃ പരമാതുരാഃ
26 സാശ്വാേരാഹാൻ ഹയാൻ േക ചിദ് ഉന്മഥ്യ വരവാരണാഃ
സഹസാ ചിക്ഷിപുസ് ത സ േല ൈഭരേവ സതി
27 സാശ്വാേരാഹാൻ വിഷാണാൈ ർ ഉത്ക്ഷിപ്യ തുരഗാൻ ദ്വിപാഃ
രഥൗഘാൻ അവമൃദ്നന്തഃ സ ധ്വജാൻ പരിച മുഃ
28 പുംസ്ത്വാദ് അഭിമദത്വാച് ച േക ചിദ് അ മഹാഗജാഃ
സാശ്വാേരാഹാൻ ഹയഞ് ജ ഃ കൈരഃ സ ചരൈണസ് തഥാ
29 േക ചിദ് ആക്ഷിപ്യ കരിണഃ സാശ്വാൻ അപി രഥാൻ കൈരഃ
വികർഷേന്താ ദിശഃ സർവാഃ സമീയുഃ സർവശബ്ദഗാഃ
30 ആശുഗാ വിമലാസ് തീക്ഷ്ണാഃ സേമ്പതുർ ഭുജേഗാപമാഃ
നരാശ്വകായാൻ നിർഭിദ്യ ലൗഹാനി കവചാനി ച
31 നിേപതുർ വിമലാഃ ശേക്ത്യാ വീരബാഹുഭിർ അർപിതാഃ
മേഹാൽകാ തിമാ േഘാരാസ് ത ത വിശാം പേത
32 ദ്വീപിചർമാവനൈദ്ധശ് ച വ്യാ ചർമ ശൈയർ അപി
വിേകാൈശർ വിമൈലഃ ഖഡ്ൈഗർ അഭിജ ഃ പരാൻ രേണ
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33 അഭി തം അഭി ദ്ധം ഏകപാർശ്വാവദാരിതം
വിദർശയന്തഃ സേമ്പതുഃ ഖഡ്ഗചർമ പരശ്വൈധഃ
34 ശക്തിഭിർ ദാരിതാഃ േക ചിത് സഞ്ഛിന്നാശ് ച പരശ്വൈധഃ
ഹസ്തിഭിർ മൃദിതാഃ േക ചിത് ണ്ണാശ് ചാേന്യ തുരംഗൈമഃ
35 രഥേനമി നികൃത്താശ് ച നികൃത്താ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വിേ ാശന്തി നരാ രാജംസ് ത ത സ്മ ബാന്ധവാൻ
36 പു ാൻ അേന്യ പിതൄൻ അേന്യ ാതൄംശ് ച സഹ ബാന്ധൈവഃ
മാതുലാൻ ഭാഗിേനയാംശ് ച പരാൻ അപി ച സംയുേഗ
37 വികീർണാ ാഃ സുബഹേവാ ഭഗ്നസക്ഥാശ് ച ഭാരത
ബാഹുഭിഃ സുഭുജാച്ഛിൈന്നഃ പാർേശ്വഷു ച വിദാരിതാഃ

ന്ദന്തഃ സമദൃശ്യന്ത തൃഷിതാ ജീവിേതപ്സവഃ
38 തൃഷ്ണാ പരിഗതാഃ േക ചിദ് അൽപസത്ത്വാ വിശാം പേത
ഭൂമൗ നിപതിതാഃ സംേഖ്യ ജലം ഏവ യയാചിേര
39 രുധിരൗഘപരി ിന്നാ ിശ്യമാനാശ് ച ഭാരത
വ്യനിന്ദൻ ഭൃശം ആത്മാനം തവ പു ാംശ് ച സംഗതാൻ
40 അപേര ക്ഷ ിയാഃ ശൂരാഃ കൃതൈവരാഃ പര രം
ൈനവം ശ ം വിമുഞ്ചന്തി ൈനവ ന്ദന്തി മാരിഷ
തർജയന്തി ച സംഹൃഷ്ടാസ് ത ത പര രം
41 നിർദശ്യ ദശൈനശ് ചാപി േ ാധാത് സ്വദശനച് ഛദാൻ

കുടീ കുടിൈലർ വൈ ഃ േ ക്ഷേന്ത ച പര രം
42 അപേര ിശ്യമാനാസ് തു ണാർതാഃ ശരപീഡിതാഃ
നി ജാഃ സമപദ്യന്ത ദൃഢസത്ത്വാ മഹാബലാഃ
43 അേന്യ തു വിരഥാഃ ശൂരാ രഥം അന്യസ്യ സംയുേഗ

ാർഥയാനാ നിപതിതാഃ സങ്ക്ഷുണ്ണാ വരവാരൈണഃ
അേശാഭന്ത മഹാരാജ പുഷ്പിതാ ഇവ കിംശുകാഃ
44 സംബഭൂവുർ അനീേകഷു ബഹേവാ ൈഭരവസ്വനാഃ
വർതമാേന മഹാഭീേമ തസ്മിൻ വീരവരക്ഷേയ
45 അഹനത് തു പിതാ പു ം പു ശ് ച പിതരം രേണ
സ്വ ീേയാ മാതുലം ചാപി സ്വ ീയം ചാപി മാതുലഃ
46 സഖായം ച സഖാ രാജൻ സംബന്ധീ ബാന്ധവം തഥാ
ഏവം യുയുധിേര ത കുരവഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
47 വർതമാേന ഭേയ തസ്മിൻ നിർമര്യാേദ മഹാഹേവ
ഭീഷ്മം ആസാദ്യ പാർഥാനാം വാഹിനീ സമകമ്പത
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48 േകതുനാ പഞ്ച താേരണ താേലന ഭരതർഷഭ
രാജേതന മഹാബാഹുർ ഉ ിേതന മഹാരേഥ
ബഭൗ ഭീഷ്മസ് തദാ രാജംശ് ച മാ ഇവ േമരുണാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 66

അധ്യായം 45

1 [സ്]
ഗതപൂർവാഹ്ണഭൂയിേഷ്ഠ തസ്മിന്ന് അഹനി ദാരുേണ
വർതമാേന മഹാരൗേ മഹാവീര വരക്ഷേയ
2 ദുർമുഖഃ കൃതവർമാ ച കൃപഃ ശേല്യാ വിവിംശതിഃ
ഭീഷ്മം ജുഗുപുർ ആസാദ്യ തവ പുേ ണ േചാദിതാഃ
3 ഏൈതർ അതിരൈഥർ ഗുപ്തഃ പഞ്ചഭിർ ഭരതർഷഭ
പാണ്ഡവാനാം അനീകാനി വിജഗാേഹ മഹാരഥഃ
4 േചദികാശികരൂേഷഷു പാഞ്ചാേലഷു ച ഭാരത
ഭീഷ്മസ്യ ബഹുധാ താലശ് ചരൻ േകതുർ അദൃശ്യത
5 ശിരാംസി ച തദാ ഭീേഷ്മാ ബാഹൂംശ് ചാപി സഹായുധാൻ
നിചകർത മഹാേവൈഗർ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
6 നൃത്യേതാ രഥമാർേഗഷു ഭീഷ്മസ്യ ഭരതർഷഭ
േക ചിദ് ആർതസ്വരം ച ർ നാഗാ മർമണി താഡിതാഃ
7 അഭിമന ഃ സുസ്ര ദ്ധഃ പിശംൈഗസ് തുരേഗാത്തൈമഃ
സംയുക്തം രഥം ആസ്ഥായ ായാദ് ഭീഷ്മരഥം തി
8 ജാംബൂനദവിചിേ ണ കർണികാേരണ േകതുനാ
അഭ്യവർഷത ഭീഷ്മം ച താംശ് ൈചവ രഥസത്തമാൻ
9 സ താലേകേതാസ് തീേക്ഷ്ണന േകതും ആഹത്യ പ ിണാ
ഭീേഷ്മണ യുയുേധ വീരസ് തസ്യ ചാനുചൈരഃ സഹ
10 കൃതവർമാണം ഏേകന ശല്യം പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
വിദ്ധ്വാ നവഭിർ ആനർഛച് ഛിതാൈ ഃ പിതാമഹം
11 പൂർണായതവിസൃേഷ്ടന സമ്യക് ണിഹിേതന ച
ധ്വജം ഏേകന വിവ്യാധ ജാംബൂനദവിഭൂഷിതം
12 ദുർമുഖസ്യ തു ഭേല്ലന സർവാവരണേഭദിനാ
ജഹാര സാരേഥഃ കായാച് ഛിരഃ സംനതപർവണാ
13 ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
കൃപസ്യ നിശിതാേ ണ താംശ് ച തീക്ഷ്ണമുൈഖഃ ശൈരഃ
14 ജഘാന പരമ േദ്ധാ നൃത്യന്ന് ഇവ മഹാരഥഃ
തസ്യ ലാഘവം ഉദ്വീക്ഷ്യ തുതുഷുർ േദവതാ അപി
15 ലബ്ധലക്ഷ്യതയാ കർേഷ്ണഃ സർേവ ഭീഷ്മ മുഖാ രഥാഃ
സത്ത്വവന്തം അമന്യന്ത സാക്ഷാദ് ഇവ ധനഞ്ജയം
16 തസ്യ ലാഘവമാർഗസ്ഥം അലാതസദൃശ ഭം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 67

ദിശഃ പര്യപതച് ചാപം ഗാണ്ഡീവം ഇവ േഘാഷവത്
17 തം ആസാദ്യ മഹാേവൈഗർ ഭീേഷ്മാ നവഭിർ ആശുൈഗഃ
വിവ്യാധ സമേര തൂർണം ആർജുനിം പരവീരഹാ
18 ധ്വജം ചാസ്യ ിഭിർ ഭൈല്ലശ് ചിേച്ഛദ പരമൗജസഃ
സാരഥിം ച ിഭിർ ബാൈണർ അജഘാന യത തഃ
19 തൈഥവ കൃതവർമാ ച കൃപഃ ശല്യശ് ച മാരിഷ
വിദ്ധ്വാ നാകമ്പയത് കാർഷ്ണിം ൈമനാകം ഇവ പർവതം
20 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ ശൂേരാ ധാർതരാൈ ർ മഹാരൈഥഃ
വവർഷ ശരവർഷാണി കാർഷ്ണിഃ പഞ്ച രഥാൻ തി
21 തതസ് േതഷാം മഹാ ാണി സംവാര്യ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
നനാദ ബലവാ കാർഷ്ണിർ ഭീഷ്മായ വിസൃജഞ് ശരാൻ
22 ത ാസ്യ സുമഹദ് രാജൻ ബാേഹ്വാർ ബലം അദൃശ്യത
യതമാനസ്യ സമേര ഭീഷ്മം അർദയതഃ ശൈരഃ
23 പരാ ാന്തസ്യ തൈസ്യവ ഭീേഷ്മാ ഽപി ാഹിേണാച് ഛരാൻ
സ താംശ് ചിേച്ഛദ സമേര ഭീഷ്മചാപച താഞ് ശരാൻ
24 തേതാ ധ്വജം അേമാേഘഷുർ ഭീഷ്മസ്യ നവഭിഃ ശൈരഃ
ചിേച്ഛദ സമേര വീരസ് തത ഉ ശുർ ജനാഃ
25 സ രാജേതാ മഹാ ന്ധസ് താേലാ േഹമവിഭൂഷിതഃ
സൗഭ വിശിൈഖശ് ഛിന്നഃ പപാത ഭുവി ഭാരത
26 ധ്വജം സൗഭ വിശിൈഖഃ പതിതം ഭരതർഷഭ
ദൃഷ്ട്വാ ഭീേമാ ഽനദദ് ധൃഷ്ടഃ സൗഭ ം അഭിഹർഷയൻ
27 അഥ ഭീേഷ്മാ മഹാ ാണി ദിവ്യാനി ച ബഹൂനി ച

ാദുശ്ചേ മഹാരൗ ഃ ക്ഷേണ തസ്മിൻ മഹാബലഃ
28 തതഃ ശതസഹേ ണ സൗഭ ം പിതാമഹഃ
അവാകിരദ് അേമയാത്മാ ശരാണാം നതപർവണാം
29 തേതാ ദശ മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
രക്ഷാർഥം അഭ്യധാവന്ത സൗഭ ം ത്വരിതാ രൈഥഃ
30 വിരാടഃ സഹ പുേ ണ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
ഭീമശ് ച േകകയാശ് ൈചവ സാത്യകിശ് ച വിശാം പേത
31 ജേവനാപതതാം േതഷാം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ രേണ
പാഞ്ചാല്യം ിഭിർ ആനർഛത് സാത്യകിം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
32 പൂർണായതവിസൃേഷ്ടന േരണ നിശിേതന ച
ധ്വജം ഏകന ചിേച്ഛദ ഭീമേസനസ്യ പ ിണാ
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33 ജാംബൂനദമയഃ േകതുഃ േകസരീ നരസത്തമ
പപാത ഭീമേസനസ്യ ഭീേഷ്മണ മഥിേതാ രഥാത്
34 ഭീമേസനസ് ിഭിർ വിദ്ധ്വാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം രേണ
കൃപം ഏേകന വിവ്യാധ കൃതവർമാണം അഷ്ടഭിഃ
35 ഗൃഹീതാ ഹേസ്തന ൈവരാടിർ അപി ദന്തിനാ
അഭ്യ വത രാജാനം മ ാധിപതിം ഉത്തരഃ
36 തസ്യ വാരണരാജസ്യ ജേവനാപതേതാ രഥീ
ശേല്യാ നിവാരയാം ആസ േവഗം അ തിമം രേണ
37 തസ്യ ദ്ധഃ സ നാേഗേ ാ ബൃഹതഃ സാധു വാഹിനഃ
പദാ യുഗം അധിഷ്ഠായ ജഘാന ചതുേരാ ഹയാൻ
38 സ ഹതാേശ്വ രേഥ തിഷ്ഠൻ മ ാധിപതിർ ആയസീം
ഉത്തരാന്ത കരീം ശക്തിം ചിേക്ഷപ ഭുജേഗാപമാം
39 തയാ ഭിന്നതനു ാണഃ വിശ്യ വിപുലം തമഃ
സ പപാത ഗജ ന്ധാത് മുക്താ ശ േതാമരഃ
40 സമാദായ ച ശേല്യാ ഽസിം അവ ത്യ രേഥാത്തമാത്
വാരേണ സ്യ വി മ്യ ചിേച്ഛദാഥ മഹാകരം
41 ഭിന്നമർമാ ശര ാൈതശ് ഛിന്നഹസ്തഃ സ വാരണഃ
ഭീമം ആർതസ്വരം കൃത്വാ പപാത ച മമാര ച
42 ഏതദ് ഈദൃശകം കൃത്വാ മ രാേജാ മഹാരഥഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം ഭാസ്വരം കൃതവർമണഃ
43 ഉത്തരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ൈവരാടിർ ാതരം ശുഭം
കൃതവർമണാ ച സഹിതം ദൃഷ്ട്വാ ശല്യം അവസ്ഥിതം
ശംഖഃ േ ാധാത് ജജ്വാല ഹവിഷാ ഹവ്യവാഡ് ഇവ
44 സ വിസ്ഫാര്യ മഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
അഭ്യധാവജ് ജിഘാംസൻ ൈവ ശല്യം മ ാധിപം ബലീ
45 മഹതാ രഥവംേശന സമന്താത് പരിവാരിതഃ
സൃജൻ ബാണമയം വർഷം ായാച് ഛല്യ രഥം തി
46 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ മത്തവാരണവി മം
താവകാനാം രഥാ സപ്ത സമന്താത് പര്യവാരയൻ
മ രാജം പരീപ്സേന്താ മൃേത്യാർ ദം ാന്തരം ഗതം
47 തേതാ ഭീേഷ്മാ മഹാബാഹുർ വിനദ്യ ജലേദാ യഥാ
താലമാ ം ധനുർ ഗൃഹ്യ ശംഖം അഭ്യ വദ് രേണ
48 തം ഉദ്യതം ഉദീക്ഷ്യാഥ മേഹഷ്വാസം മഹാബലം
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സ സ്താ പാണ്ഡവീ േസനാ വാതേവഗഹേതവ നൗഃ
49 ത ാർജുനഃ സന്ത്വരിതഃ ശംഖസ്യാസീത് പുരഃസരഃ
ഭീഷ്മാദ് രേക്ഷ്യാ ഽയം അേദ്യതി തേതാ യുദ്ധം അവർതത
50 ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീദ് േയാധാനാം യുധി യുധ്യതാം
േതജസ് േതജസി സ ക്തം ഇത്യ് ഏവം വിസ്മയം യയുഃ
51 അഥ ശേല്യാ ഗദാപാണിർ അവതീര്യ മഹാരഥാത്
ശംഖസ്യ ചതുേരാ വാഹാൻ അഹനദ് ഭരതർഷഭ
52 സ ഹതാശ്വാദ് രഥാത് തൂർണം ഖഡ്ഗം ആദായ വി തഃ
ബീഭേത്സാഃ സ്യന്ദനം ാപ്യ തതഃ ശാന്തിം അവിന്ദത
53 തേതാ ഭീഷ്മരഥാത് തൂർണം ഉത്പതന്തി പത ിണഃ
ൈയർ അന്തരിക്ഷം ഭൂമിശ് ച സർവതഃ സമവ തം
54 പാഞ്ചാലാൻ അഥ മത്സ്യാംശ് ച േകകയാംശ് ച ഭ കാൻ
ഭീഷ്മഃ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ പാതയാം ആസ മാർഗൈണഃ
55 ഉ ജ്യ സമേര തൂർണം പാണ്ഡവം സവ്യസാചിനം
അഭ്യ വത പാഞ്ചാല്യം പദം േസനയാ വൃതം

ിയം സംബന്ധിനം രാജഞ് ശരാൻ അവകിരൻ ബഹൂൻ
56 അഗ്നിേനവ ദഗ്ധാനി വനാനി ശിശിരാത്യേയ
ശരദഗ്ധാന്യ് അദൃശ്യന്ത ൈസന്യാനി പദസ്യ ഹ
അതിഷ്ഠത രേണ ഭീേഷ്മാ വിധൂമ ഇവ പാവകഃ
57 മധ്യന്ദിേന യഥാദിത്യം തപന്തം ഇവ േതജസാ
ന േശകുഃ പാണ്ഡേവയസ്യ േയാധാ ഭീഷ്മം നിരീക്ഷിതും
58 വീക്ഷാം ച ഃ സമന്താത് േത പാണ്ഡവാ ഭയപീഡിതാഃ

ാതാരം നാധ്യഗച്ഛന്ത ഗാവഃ ശീതാർദിതാ ഇവ
59 ഹതവി േത ൈസേന്യ നിരുത്സാേഹ വിമർദിേത
ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് പാ ൈസേന്യഷു ഭാരത
60 തേതാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ നിത്യം മണ്ഡലകാർമുകഃ
മുേമാച ബാണാൻ ദീപ്താ ാൻ അഹീൻ ആശീവിഷാൻ ഇവ
61 ശൈരർ ഏകായനീകുർവൻ ദിശഃ സർവാ യത തഃ
ജഘാന പാണ്ഡവരഥാൻ ആദിശ്യാദിശ്യ ഭാരത
62 തതഃ ൈസേന്യഷു ഭേഗ്നഷു മഥിേതഷു ച സർവശഃ

ാേപ്ത ചാസ്തം ദിനകേര ന ാജ്ഞായത കിം ചന
63 ഭീഷ്മം ച സമുദീര്യന്തം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാ മഹാഹേവ
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അധ്യായം 46

1 [സ്]
കൃേത ഽവഹാേര ൈസന്യാനാം ഥേമ ഭരതർഷഭ
ഭീേഷ്മ ച യുധി സംരേബ്ധ ഹൃേഷ്ട ദുേര്യാധേന തഥാ
2 ധർമരാജസ് തതസ് തൂർണം അഭിഗമ്യ ജനാർദനം

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവഃ സർൈവശ് ൈചവ ജേനശ്വൈരഃ
3 ശുചാ പരമയാ യുക്തശ് ചിന്തയാനഃ പരാജയം
വാർേഷ്ണയം അ വീദ് രാജൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യ വി മം
4 കൃഷ്ണ പശ്യ മേഹഷ്വാസം ഭീഷ്മം ഭീമപരാ മം
ശൈരർ ദഹന്തം ൈസന്യം േമ ീേഷ്മ കക്ഷം ഇവാനലം
5 കഥം ഏനം മഹാത്മാനാം ശക്ഷ്യാമഃ തിവീക്ഷിതും
േലലിഹ്യമാനം ൈസന്യം േമ ഹവിഷ്മന്തം ഇവാനലം
6 ഏതം ഹി പുരുഷവ്യാ ം ധനുഷ്മന്തം മഹാബലം
ദൃഷ്ട്വാ വി തം ൈസന്യം മദീയം മാർഗണാഹതം
7 ശേക്യാ േജതും യമഃ േദ്ധാ വ പാണിശ് ച സംയുേഗ
വരുണഃ പാശഭൃച് ചാപി കുേബേരാ വാ ഗദാധരഃ
8 ന തു ഭീേഷ്മാ മഹാേതജാഃ ശേക്യാ േജതും മഹാബലഃ
േസാ ഽഹം ഏവംഗേത മേഗ്നാ ഭീഷ്മാഗാധ ജേല ഽൽപവഃ
9 ആത്മേനാ ബുദ്ധിദൗർബല്യാദ് ഭീഷ്മം ആസാദ്യ േകശവ
വനം യാസ്യാമി േഗാവിന്ദ േ േയാ േമ ത ജീവിതും
10 ന ത്വ് ഇമാൻ പൃഥിവീപാലാൻ ദാതും ഭീഷ്മായ മൃത്യേവ
ക്ഷപയിഷ്യതി േസനാം േമ കൃഷ്ണ ഭീേഷ്മാ മഹാ വിത്
11 യഥാനലം ജ്വലിതം പതംഗാഃ സമഭി താഃ
വിനാശാൈയവ ഗച്ഛന്തി തഥാ േമ ൈസനിേകാ ജനഃ
12 ക്ഷയം നീേതാ ഽസ്മി വാർേഷ്ണയ രാജ്യേഹേതാഃ പരാ മീ

ാതരശ് ൈചവ േമ വീരാഃ കർശിതാഃ ശരപീഡിതാഃ
13 മൃത് കൃേത ാതൃസൗഹാർദാദ് രാജ്യാദ് ഷ്ടാസ് തഥാ സുഖാത്
ജീവിതം ബഹു മേന്യ ഽഹം ജീവിതം ഹ്യ് അദ്യ ദുർലഭം
14 ജീവിതസ്യ ഹി േശേഷണ തപസ് തപ്സ്യാമി ദുശ്ചരം
ന ഘാതയിഷ്യാമി രേണ മി ാണീമാനി േകശവ
15 രഥാൻ േമ ബഹുസാഹ ാൻ ദിൈവ്യർ അൈ ർ മഹാബലഃ
ഘാതയത്യ് അനിശം ഭീഷ്മഃ വരാണാം ഹാരിണാം
16 കിം നു കൃത്വാ കൃതം േമ സ്യാദ് ഹി മാധവ മാചിരം
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മധ്യസ്ഥം ഇവ പശ്യാമി സമേര സവ്യസാചിനം
17 ഏേകാ ഭീമഃ പരം ശക്ത്യാ യുധ്യത്യ് ഏഷ മഹാഭുജഃ
േകവലം ബാഹുവീേര്യണ ക്ഷ ധർമം അനുസ്മരൻ
18 ഗദയാ വീര ഘാതിന്യാ യേഥാത്സാഹം മഹാമനാഃ
കേരാത്യ് അസുകരം കർമ ഗജാശ്വരഥപത്തിഷു
19 നാലം ഏഷ ക്ഷയം കർതും പരൈസന്യസ്യ മാരിഷ
ആർജേവൈനവ യുേദ്ധന വീര വർഷശൈതർ അപി
20 ഏേകാ ഽ വിത് സഖാ േത ഽയം േസാ ഽപ്യ് അസ്മാൻ സമുേപക്ഷേത
നിർദഹ്യമാനാൻ ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച മഹാത്മനാ
21 ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ഭീഷ്മസ്യ േ ാണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
ധക്ഷ്യന്തി ക്ഷ ിയാൻ സർവാൻ യുക്താനി പുനഃ പുനഃ
22 കൃഷ്ണ ഭീഷ്മഃ സുസംരബ്ധഃ സഹിതഃ സർവപാർഥിൈവഃ
ക്ഷപയിഷ്യതി േനാ നൂനം യാദൃേശാ ഽസ്യ പരാ മഃ
23 സ ത്വം പശ്യ മേഹഷ്വാസം േയാഗീഷ്വര മഹാരഥം
േയാ ഭീഷ്മം ശമേയത് സംേഖ്യ ദാവാഗ്നിം ജലേദാ യഥാ
24 തവ സാദാദ് േഗാവിന്ദ പാണ്ഡവാ നിഹതദ്വിഷഃ
സ്വരാജ്യം അനുസ ാപ്താ േമാദിഷ്യന്തി സ ബാന്ധവാഃ
25 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർേഥാ ധ്യായന്ന് ആേസ്ത മഹാമനാഃ
ചിരം അന്തർ മനാ ഭൂത്വാ േശാേകാപഹതേചതനഃ
26 േശാകാർതം പാണ്ഡവം ജ്ഞാത്വാ ദുഃേഖന ഹതേചതസം
അ വീത് ത േഗാവിേന്ദാ ഹർഷയൻ സർവപാണ്ഡവാൻ
27 മാ ശുേചാ ഭരതേ ഷ്ഠ ന ത്വം േശാചിതും അർഹസി
യസ്യ േത ാതരഃ ശൂരാഃ സർവേലാകസ്യ ധന്വിനഃ
28 അഹം ച ിയകൃദ് രാജൻ സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
29 തൈഥവ സബലാഃ സർേവ രാജാേനാ രാജസത്തമ
ത്വത് സാദം തീക്ഷേന്ത ത്വദ് ഭക്താശ് ച വിശാം പേത
30 ഏഷ േത പാർഷേതാ നിത്യം ഹിതകാമഃ ിേയ രതഃ
േസനാപത്യം അനു ാേപ്താ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാബലഃ
ശിഖണ്ഡീ ച മഹാബാേഹാ ഭീഷ്മസ്യ നിധനം കില
31 ഏതച് ത്വാ തേതാ രാജാ ധൃഷ്ടദ മ്നം മഹാരഥം
അ വീത് സമിതൗ തസ്യാം വാസുേദവസ്യ ശൃണ്വതഃ
32 ധൃഷ്ടദ മ്ന നിേബാേധദം യത് ത്വാ വക്ഷ്യാമി മാരിഷ
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നാതി മ്യം ഭേവത് തച് ച വചനം മമ ഭാഷിതം
33 ഭവാൻ േസനാപതിർ മഹ്യം വാസുേദേവന സംമതഃ
കാർത്തിേകേയാ യഥാ നിത്യം േദവാനാം അഭവത് പുരാ
തഥാ ത്വം അപി പാ നാം േസനാനീഃ പുരുഷർഷഭ
34 സ ത്വം പുരുഷശാർദൂല വി മ്യ ജഹി കൗരവാൻ
അഹം ച ത്വാനുയാസ്യാമി ഭീമഃ കൃഷ്ണശ് ച മാരിഷ
35 മാ ീപു ൗ ച സഹിതൗ ൗപേദയാശ് ച ദംശിതാഃ
േയ ചാേന്യ പൃഥിവീപാലാഃ ധാനാഃ പുരുഷർഷഭ
36 തത ഉദ്ധർഷയൻ സർവാൻ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽഭ്യഭാഷത
അഹം േ ാണാന്തകഃ പാർഥ വിഹിതഃ ശംഭുനാ പുരാ
37 രേണ ഭീഷ്മം തഥാ േ ാണം കൃപം ശല്യം ജയ ഥം
സർവാൻ അദ്യ രേണ ദൃപ്താൻ തിേയാത്സ്യാമി പാർഥിവ
38 അേഥാത് ഷ്ടം മേഹഷ്വാൈസഃ പാണ്ഡൈവർ യുദ്ധദുർമൈദഃ
സമുദ്യേത പാർഥിേവ പാർഷേത ശ സൂദേന
39 തം അ വീത് തതഃ പാർഥഃ പാർഷതം പൃതനാ പതിം
വ ഹഃ ൗഞ്ചാരുേണാ നാമ സർവശ നിബർഹണഃ
40 യം ബൃഹ തിർ ഇ ായ തദാ േദവാസുേര ഽ വീത്
തം യഥാവത് തിവ ഹ പരാനീക വിനാശനം
അദൃഷ്ടപൂർവം രാജാനഃ പശ്യ കുരുഭിഃ സഹ
41 തേഥാക്തഃ സ നൃേദേവന വി ർ വ ഭൃതാ ഇവ

ഭാേത സർവൈസന്യാനാം അേ ചേ ധനഞ്ജയം
42 ആദിത്യപഥഗഃ േകതുസ് തസ്യാദ്ഭുത മേനാരമഃ
ശാസനാത് പുരുഹൂതസ്യ നിർമിേതാ വിശ്വകർമണാ
43 ഇ ായുധസവർണാഭിഃ പതാകാഭിർ അല തഃ
ആകാശഗ ഇവാകാേശ ഗന്ധർവനഗേരാപമഃ
നൃത്യമാന ഇവാഭാതി രഥചര്യാസു മാരിഷ
44 േതന രത്നവതാ പാർഥഃ സ ച ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
ബഭൂവ പരേമാേപതഃ സ്വയംഭൂർ ഇവ ഭാനുനാ
45 ശിേരാ ഽഭൂദ് പേദാ രാജാ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
കുന്തിേഭാജശ് ച ൈചദ്യശ് ച ച ഷ്യ് ആസ്താം ജേനശ്വര
46 ദാശാർണകാഃ യാഗാശ് ച ദാേ രക ഗൈണഃ സഹ
അനൂപഗാഃ കിരാതാശ് ച ീവായാം ഭരതർഷഭ
47 പടച് ചൈരശ് ച ഹുൈണ്ഡശ് ച രാജൻ പൗരവൈകസ് തഥാ
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നിഷാൈദഃ സഹിതശ് ചാപി പൃഷ്ഠം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
48 പക്ഷൗ തു ഭീമേസനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ

ൗപേദയാഭിമന ശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
49 പിശാചാ ദരദാശ് ൈചവ പു ാഃ കുണ്ഡീ വിൈഷഃ സഹ
മഡകാ കഡകാശ് ൈചവ തംഗണാഃ പരപംഗണാഃ
50 ബാ ികാസ് തിത്തിരാശ് ൈചവ േചാലാഃ പാണ്ഡ്യാശ് ച ഭാരത
ഏേത ജനപദാ രാജൻ ദക്ഷിണം പക്ഷം ആ ിതാഃ
51 അഗ്നിേവഷ്യാ ജഗത് തുണ്ഡാ പലദാശാശ് ച ഭാരത
ശബരാസ് തുംബുപാശ് ൈചവ വത്സാശ് ച സഹ നാകുൈലഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച വാമം പാർശ്വം സമാ ിതാഃ
52 രഥാനാം അയുതം പക്ഷൗ ശിരശ് ച നിയുതം തഥാ
പൃഷ്ഠം അർബുദം ഏവാസീത് സഹ ാണി ച വിംശതിഃ

ീവായാം നിയുതം ചാപി സഹ ാണി ച സപ്തതിഃ
53 പക്ഷേകാടി പേക്ഷഷു പക്ഷാേന്തഷു ച വാരണാഃ
ജ ഃ പരിവൃതാ രാജംശ് ചലന്ത ഇവ പർവതാഃ
54 ജഘനം പാലയാം ആസ വിരാടഃ സഹ േകകൈയഃ
കാശിരാജശ് ച ൈശബ്യശ് ച രഥാനാം അയുൈതസ് ിഭിഃ
55 ഏവം ഏതം മഹാവ ഹം വ ഹ്യ ഭാരത പാണ്ഡവാഃ
സൂേര്യാദയനം ഇച്ഛന്തഃ സ്ഥിതാ യുദ്ധായ ദംശിതാഃ
56 േതഷാം ആദിത്യവർണാനി വിമലാനി മഹാന്തി ച
േശ്വതച് ഛ ാണ്യ് അേശാഭന്ത വാരേണഷു രേഥഷു ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 75

അധ്യായം 47

1 [സ്]
ൗഞ്ചം തേതാ മഹാവ ഹം അേഭദ്യം തനയസ് തവ

വ ഢം ദൃഷ്ട്വാ മഹാേഘാരം പാർേഥനാമിത േതജസാ
2 ആചാര്യം ഉപസംഗമ്യ കൃപം ശല്യം ച മാരിഷ
സൗമദത്തിം വികർണം ച അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
3 ദുഃശാസനാദീൻ ാതൄംശ് ച സ സർവാൻ ഏവ ഭാരത
അന്യാംശ് ച സുബഹൂഞ് ശൂരാൻ യുദ്ധായ സമുപാഗതാൻ
4 ാേഹദം വചനം കാേല ഹർഷയംസ് തനയസ് തവ
നാനാശ ഹരണാഃ സർേവ ശ ാ േവദിനഃ
5 ഏൈകകശഃ സമർഥാഹി യൂയം സർേവ മഹാരഥാഃ
പാ പു ാൻ രേണ ഹ ം സ ൈസന്യാൻ കിം ഉ സംഹതാഃ
6 അപര്യാപ്തം തദ് അസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം
പര്യാപ്തം ത്വ് ഇദം ഏേതഷാം ബലം പാർഥിവ സത്തമാഃ
7 സംസ്ഥാനാഃ ശൂരേസനാശ് ച േവണികാഃ കുകുരാസ് തഥാ
ആേരവകാസ് ിഗർതാശ് ച മ കാ യവനാസ് തഥാ
8 ശ ഞ്ജേയന സഹിതാസ് തഥാ ദുഃശാസേനന ച
വികർേണന ച വീേരണ തഥാ നേന്ദാപനന്ദൈകഃ
9 ചി േസേനന സഹിതാഃ സഹിതാഃ പാണിഭ ൈകഃ
ഭീഷ്മം ഏവാഭിരക്ഷ സഹ ൈസന്യപുര താഃ
10 തേതാ േ ാണശ് ച ഭീഷ്മശ് ച തവ പു ശ് ച മാരിഷ
അവ ഹന്ത മഹാവ ഹം പാ നാം തിബാധേന
11 ഭീഷ്മഃ ൈസേന്യന മഹതാ സമന്താത് പരിവാരിതഃ
യയൗ കർഷൻ മഹതീം വാഹിനീം സുരരാഡ് ഇവ
12 തം അന്വയാൻ മേഹഷ്വാേസാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
കുന്തൈലശ് ച ദശാർൈണശ് ച മാഗൈധശ് ച വിശാം പേത
13 വിദർൈഭർ േമകൈലശ് ൈചവ കർണ ാവരൈണർ അപി
സഹിതാഃ സർവൈസേന്യന ഭീഷ്മം ആഹവേശാഭിനം
14 ഗാന്ധാരാഃ സി സൗവീരാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
ശകുനിശ് ച സ്വൈസേന്യന ഭാരദ്വാജം അപാലയത്
15 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സഹിതഃ സർവേസാദൈരഃ
അശ്വാതൈകർ വികർൈണശ് ച തഥാ ശർമില േകാസൈലഃ
16 ദരൈദശ് ചൂചുൈപശ് ൈചവ തഥാ കമാലൈവഃ
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അഭ്യരക്ഷത സംഹൃഷ്ടഃ സൗബേലയസ്യ വാഹിനീം
17 ഭൂരി വാഃ ശലഃ ശേല്യാ ഭഗദത്തശ് ച മാരിഷ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ വാമം പാർശ്വം അപാലയൻ
18 സൗമദത്തിഃ സുശർമാ ച കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
ശതായുശ് ച തായുശ് ച ദക്ഷിണം പാർശ്വം ആസ്ഥിതാഃ
19 അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
മഹത്യാ േസനയാ സാർധം േസനാ പൃേഷ്ഠ വ്യവസ്ഥിതാഃ
20 പൃഷ്ഠേഗാപാസ് തു തസ്യാസൻ നാനാേദശ്യാ ജേനശ്വരാഃ
േകതുമാൻ വസു ദാനശ് ച പു ഃ കാശ്യസ്യ ചാഭിഭൂഃ
21 തതസ് േത താവകാഃ സർേവ ഹൃഷ്ടാ യുദ്ധായ ഭാരത
ദ ഃ ശംഖാൻ മുദാ യുക്താഃ സിംഹനാദാംശ് ച നാദയൻ
22 േതഷാം ത്വാ തു ഹൃഷ്ടാനാം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ
സിംഹനാദം വിനേദ്യാൈച്ചഃ ശംഖം ദധ്മൗ താപവാൻ
23 തതഃ ശംഖാശ് ച േഭര്യശ് ച േപശ്യശ് ച വിവിധാഃ പൈരഃ
ആനകാശ് ചാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
24 തതഃ േശ്വൈതർ ഹൈയർ യുേക്ത മഹതി സ്യന്ദേന സ്ഥിതൗ

ദധ്മതുഃ ശംഖവരൗ േഹമരത്നപരി തൗ
25 പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീേകേശാ േദവദത്തം ധനഞ്ജയഃ
പൗ ം ദധ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ വൃേകാദരഃ
26 അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച സുേഘാഷമണിപുഷ്പകൗ
27 കാശിരാജശ് ച ൈശബ്യശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വിരാടശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹായശാഃ
28 പാഞ്ചാല്യശ് ച മേഹഷ്വാേസാ ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
സർേവ ദ ർ മഹാശംഖാൻ സിംഹനാദാംശ് ച േനദിേര
29 സ േഘാഷഃ സുമഹാംസ് ത വീൈരസ് ൈതഃ സമുദീരിതഃ
നഭശ് ച പൃഥിവീം ൈചവ തുമുേലാ വ്യനുനാദയത്
30 ഏവം ഏേത മഹാരാജ ഹൃഷ്ടാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
പുനർ യുദ്ധായ സഞ്ജ സ് താപയാനാഃ പര രം
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അധ്യായം 48

1 [ധൃ]
ഏവം വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു മാമേകഷ്വ് ഇതേരഷു ച
കഥം ഹരതാം േ ഷ്ഠാഃ സ ഹാരം ച ിേര
2 [സ്]
സമം വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു സംനദ്ധാ രുചിരധ്വജാഃ
അപാരം ഇവ സ ശ്യ സാഗര തിമം ബലം
3 േതഷാം മേധ്യ സ്ഥിേതാ രാജാ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
അ വീത് താവകാൻ സർവാൻ യുധ്യധ്വം ഇതി ദംശിതാഃ
4 േത മനഃ രം ആസ്ഥായ സമഭിത്യക്തജീവിതാഃ
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത സർവ ഏേവാ ിതധ്വജാഃ
5 തേതാ യുദ്ധം സമഭവത് തുമുലം േലാമഹർഷണം
താവകാനാം പേരഷാം ച വ്യതിഷക്ത രഥദ്വിപം
6 മുക്താസ് തു രഥിഭിർ ബാണാ രുക്മപുംഖാഃ സുേതജനാഃ
സംനിേപതുർ അകുണ്ഠാ ാ നാേഗഷു ച ഹേയഷു ച
7 തഥാ വൃേത്ത സം ാേമ ധനുർ ഉദ്യമ്യ ദംശിതഃ
അഭിപത്യ മഹാബാഹുർ ഭീേഷ്മാ ഭീമപരാ മഃ
8 സൗഭേ ഭീമേസേന ച ശൗേനേയ ച മഹാരേഥ
േകകേയ ച വിരാേത ച ധൃഷ്ടദ േമ്ന ച പാർഷേത
9 ഏേതഷു നരവീേരഷു േചദിമേത്സ്യഷു ചാഭിതഃ
വവർഷ ശരവർഷാണി വൃദ്ധഃ കുരുപിതാമഹഃ
10 ാകമ്പത മഹാവ ഹസ് തസ്മിൻ വീര സമാഗേമ
സർേവഷാം ഏവ ൈസന്യാനാം ആസീദ് വ്യതികേരാ മഹാൻ
11 സാദിത ധ്വജനാഗാശ് ച ഹത വര വാജിനഃ
വി യാതരഥാനീകാഃ സമപദ്യന്ത പാണ്ഡവാഃ
12 അർജുനസ് തു നരവ്യാേ ാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മം മഹാരഥം
വാർേഷ്ണയം അ വീത് േദ്ധാ യാഹി യ പിതാമഹഃ
13 ഏഷ ഭീഷ്മഃ സുസ്ര േദ്ധാ വാർേഷ്ണയ മമ വാഹിനീം
നാശയിഷ്യതി സുവ്യക്തം ദുേര്യാധന ഹിേത രതഃ
14 ഏഷ േ ാണഃ കൃപഃ ശേല്യാ വികർണശ് ച ജനാർദന
ധാർതരാ ാശ് ച സഹിതാ ദുേര്യാധന പുേരാഗമാഃ
15 പാഞ്ചാലാൻ നിഹനിഷ്യന്തി രക്ഷിതാ ദൃഢധന്വനാ
േസാ ഽഹം ഭീഷ്മം ഗമിഷ്യാമി ൈസന്യേഹേതാർ ജനാർദന
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16 തം അ വീദ് വാസുേദേവാ യേത്താ ഭവ ധനഞ്ജയ
ഏഷ ത്വാ ാപേയ വീര പിതാമഹ രഥം തി
17 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ ശൗരീ രഥം തം േലാകവി തം

ാപയാം ആസ ഭീഷ്മായ രഥം തി ജേനശ്വര
18 ചഞ്ചദ് ബഹു പതാേകന ബലാകാ വർണവാജിനാ
സമു ിതമഹാഭീമ നദദ് വാനരേകതുനാ
മഹതാ േമഘനാേദന രേഥനാദിത്യവർചസാ
19 വിനിഘ്നൻ കൗരവാനീകം ശൂരേസനാംശ് ച പാണ്ഡവഃ
ആയാച് ഛരാൻ നുദഞ് ശീ ം സുഹൃച് േഛാഷ വിനാശനഃ
20 തം ആപതന്തം േവേഗന ഭിന്നം ഇവ വാരണം

ാസയാനം രേണ ശൂരാൻ പാതയന്തം ച സായൈകഃ
21 ൈസന്ധവ മുൈഖർ ഗുപ്തഃ ാച്യ സൗവീരേകകൈയഃ
സഹസാ ത ദീയായ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽർജുനം
22 േകാ ഹി ഗാണ്ഡീവധന്വാനം അന്യഃ കുരുപിതാമഹാത്
േ ാണ ൈവകർതനാഭ്യാം വാ രഥഃ സംയാതും അർഹതി
23 തേതാ ഭീേഷ്മാ മഹാരാജ കൗരവാണാം പിതാമഹഃ
അർജുനം സപ്ത സപ്തത്യാ നാരാചാനാം സമാവൃേണാത്
24 േ ാണശ് ച പഞ്ചവിംശത്യാ കൃപഃ പഞ്ചാശതാ ശൈരഃ
ദുേര്യാധനശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ ശല്യശ് ച നവഭിഃ ശൈരഃ
25 ൈസന്ധേവാ നവഭിശ് ചാപി ശകുനിശ് ചാപി പഞ്ചഭിഃ
വികർേണാ ദശഭിർ ഭൈല്ല രാജൻ വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
26 സ ൈതർ വിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ സമന്താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ന വിവ്യേഥ മഹാബാഹുർ ഭിദ്യമാന ഇവാചലഃ
27 സ ഭീഷ്മം പഞ്ചവിംശത്യാ കൃപം ച നവഭിഃ ശൈരഃ
േ ാണം ഷഷ്ട്യാ നരവ്യാേ ാ വികർണം ച ിഭിഃ ശൈരഃ
28 ആർതായനിം ിഭിർ ബാൈണ രാജാനം ചാപി പഞ്ചഭിഃ

ത്യവിധ്യദ് അേമയാത്മാ കിരീടീ ഭരതർഷഭ
29 തം സാത്യകിർ വിരാടശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ

ൗപേദയാഭിമന ശ് ച പരിവ ർ ധനഞ്ജയം
30 തേതാ േ ാണം മേഹഷ്വാസം ഗാംേഗയസ്യ ിേയ രതം
അഭ്യവർഷത പാഞ്ചാല്യഃ സംയുക്തഃ സഹ േസാമൈകഃ
31 ഭീഷ്മസ് തു രഥിനാം േ ഷ്ഠസ് തൂർണം വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
അശീത്യാ നിശിൈതർ ബാൈണസ് തേതാ ഽേ ാശന്ത താവകാഃ
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32 േതഷാം തു നിനദം ത്വാ ഹൃഷ്ടാനാം ഹൃഷ്ടവത്
വിേവശ തേതാ മധ്യം രഥസിംഹഃ താപവാൻ

33 േതഷാം തു രഥസിംഹാനാം മധ്യം ാപ്യ ധനഞ്ജയഃ
ചി ീഡ ധനുഷാ രാജംൽ ലക്ഷ്യം കൃത്വാ മഹാരഥാൻ
34 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഭീഷ്മം ആഹ ജേനശ്വരഃ
പീഡ്യമാനം സ്വകം ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ പാർേഥന സംയുേഗ
35 ഏഷ പാ സുതസ് താത കൃേഷ്ണന സഹിേതാ ബലീ
യതതാം സർവൈസന്യാനാം മൂലം നഃ പരികൃന്തതി
ത്വയി ജീവതി ഗാംേഗേയ േ ാേണ ച രഥിനാം വേര
36 ത്വത്കൃേത ഹ്യ് ഏഷ കർേണാ ഽപി ന്യസ്തശേ ാ മഹാരഥഃ
ന യുധ്യതി രേണ പാർഥം ഹിതകാമഃ സദാ മമ
37 സ തഥാ കുരു ഗാംേഗയ യഥാ ഹേന്യത ഫൽഗുനഃ
ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജൻ പിതാ േദവ തസ് തവ
ധിക് ക്ഷ ധർമം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ യയൗ പാർഥരഥം തി
38 ഉഭൗ േശ്വതഹയൗ രാജൻ സംസക്തൗ ദൃശ്യപാർഥിവാഃ
സിംഹനാദാൻ ഭൃശം ച ഃ ശംഖശബ്ദാംശ് ച ഭാരത
39 ൗണിർ ദുേര്യാധനശ് ൈചവ വികർണശ് ച തവാത്മജഃ
പരിവാര്യ രേണ ഭീഷ്മം സ്ഥിതാ യുദ്ധായ മാരിഷ
40 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ പരിവാര്യ ധനഞ്ജയം
സ്ഥിതാ യുദ്ധായ മഹേത തേതാ യുദ്ധം അവർതത
41 ഗാംേഗയസ് തു രേണ പാർഥം ആനർഛൻ നവഭിഃ ശൈരഃ
തം അർജുനഃ ത്യവിധ്യദ് ദശഭിർ മർമ േവധിഭിഃ
42 തതഃ ശരസഹേ ണ സു യുേക്തന പാണ്ഡവഃ
അർജുനഃ സമര ാഘീ ഭീഷ്മസ്യാവാരയദ് ദിശഃ
43 ശരജാലം തതസ് തത് തു ശരജാേലന കൗരവ
വാരയാം ആസ പാർഥസ്യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തഥാ
44 ഉഭൗ പരമസംഹൃഷ്ടാവ് ഉഭൗ യുദ്ധാഭിനന്ദിനൗ
നിർവിേശഷം അയുേധ്യതാം കൃത തികൃൈതഷിണൗ
45 ഭീഷ്മ ചാപവിമുക്താനി ശരജാലാനി സന്ധശഃ
ശീര്യമാണാന്യ് അദൃശ്യന്ത ഭിന്നാന്യ് അർജുന സായൈകഃ
46 തൈഥവാർജുന മുക്താനി ശരജാലാനി ഭാഗശഃ
ഗാംേഗയ ശരനുന്നാനി ന്യപതന്ത മഹീതേല
47 അർജുനഃ പഞ്ചവിംശത്യാ ഭീഷ്മം ആർച്ഛച് ഛിൈതഃ ശൈരഃ
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ഭീേഷ്മാ ഽപി സമേര പാർഥം വിവ്യാധ ിംശതാ ശൈരഃ
48 അേന്യാന്യസ്യ ഹയാൻ വിദ്ധ്വാ ധ്വജൗ ച സുമഹാബലൗ
രേഥഷാം രഥചേ ച ചി ീഡതുർ അരിന്ദമൗ
49 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ ഭീഷ്മഃ ഹരതാം വരഃ
വാസുേദവം ിഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന സ്തനാന്തേര
50 ഭീഷ്മചാപച ൈതർ ബാൈണർ നിർവിേദ്ധാ മധുസൂദനഃ
വിരരാജ രേണ രാജൻ സ പുഷ്പ ഇവ കിംശുകഃ
51 തേതാ ഽർജുേനാ ഭൃശം േദ്ധാ നിർവിദ്ധം േ ക്ഷ്യ മാധവം
ഗാംേഗയ സാരഥിം സംേഖ്യ നിർബിേഭദ ിഭിഃ ശൈരഃ
52 യതമാനൗ തു തൗ വീരാവ് അേന്യാന്യസ്യ വധം തി
നാശ താം തദാേന്യാന്യം അഭിസന്ധാതും ആഹേവ
53 മണ്ഡലാനി വിചി ാണി ഗത ത്യാഗതാനി ച
അദർശേയതാം ബഹുധാ സൂത സാമർഥ്യ ലാഘവാത്
54 അന്തരം ച ഹാേരഷു തർകയന്തൗ മഹാരഥൗ
രാജന്ന് അന്തരമാർഗസ്ഥൗ സ്ഥിതാവ് ആസ്താം മുഹുർ മുഹുഃ
55 ഉഭൗ സിംഹരേവാന്മി ം ശംഖശബ്ദം ച തുഃ
തൈഥവ ചാപനിർേഘാഷം ച തുസ് തൗ മഹാരഥൗ
56 തേയാഃ ശംഖ ണാേദന രഥേനമി സ്വേനന ച
ദാരിതാ സഹസാ ഭൂമിശ് ചകമ്പ ച നനാദ ച
57 ന തേയാർ അന്തരം കശ് ചിദ് ദദൃേശ ഭരതർഷഭ
ബലിനൗ സമേര ശൂരാവ് അേന്യാന്യസദൃശാവ് ഉഭൗ
58 ചിഹ്നമാേ ണ ഭീഷ്മം തു ജ സ് ത കൗരവാഃ
തഥാ പാ സുതാഃ പാർഥം ചിഹ്നമാേ ണ ജജ്ഞിേര
59 തേയാർ നൃവരേയാ രാജൻ ദൃശ്യതാദൃക് പരാ മം
വിസ്മയം സർവഭൂതാനി ജ ർ ഭാരത സംയുേഗ
60 ന തേയാർ വിവരം കശ് ചിദ് രേണ പശ്യതി ഭാരത
ധർേമ സ്ഥിതസ്യ ഹി യഥാ ന കശ് ചിദ് വൃജിനം ക്വ ചിത്
61 ഉഭൗ ഹി ശരജാേലന താവ് അദൃശ്യൗ ബഭൂവതുഃ

കാശൗ ച പുനസ് തൂർണം ബഭൂവതുർ ഉഭൗ രേണ
62 ത േദവാഃ സ ഗന്ധർവാശ് ചാരണാശ് ച സഹർഷിഭിഃ
അേന്യാന്യം ത്യഭാഷന്ത തേയാർ ദൃഷ്ട്വാ പരാ മം
63 ന ശക്യൗ യുധി സംരബ്ധൗ േജതും ഏതൗ മഹാരഥൗ
സ േദവാസുരഗന്ധർൈവർ േലാൈകർ അപി കഥം ചന
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64 ആശ്ചര്യഭൂതം േലാേകഷു യുദ്ധം ഏതൻ മഹാദ്ഭുതം
ൈനതാദൃശാനി യുദ്ധാനി ഭവിഷ്യന്തി കഥം ചന
65 നാപി ശേക്യാ രേണ േജതും ഭീഷ്മഃ പാർേഥന ധീമതാ
സധനുശ് ച രഥസ്ഥശ് ച വപൻ സായകാൻ രേണ
66 തൈഥവ പാണ്ഡവം യുേദ്ധ േദൈവർ അപി ദുരാസദം
ന വിേജതും രേണ ഭീഷ്മ ഉത്സേഹത ധനുർധരം
67 ഇതി സ്മ വാചഃ യേന്ത േ ാച്ചരന്ത്യസ് തതസ് തതഃ
ഗാംേഗയാർജുനേയാഃ സംേഖ്യ സ്തവയുക്താ വിശാം പേത
68 ത്വദീയാസ് തു തേതാ േയാധാഃ പാണ്ഡേവയാശ് ച ഭാരത
അേന്യാന്യം സമേര ജ സ് തേയാസ് ത പരാ േമ
69 ശിതധാൈരസ് തഥാ ഖഡ്ൈഗർ വിമൈലശ് ച പരശ്വൈധഃ
ശൈരർ അൈന്യശ് ച ബഹുഭിഃ ശൈ ർ നാനാവിൈധർ യുധി
ഉഭേയാഃ േസനേയാർ വീരാ ന്യകൃന്തന്ത പര രം
70 വർതമാേന തഥാ േഘാേര തസ്മിൻ യുേദ്ധ സുദാരുേണ
േ ാണ പാഞ്ചാല്യേയാ രാജൻ മഹാൻ ആസീത് സമാഗമഃ
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അധ്യായം 49

1 [ധൃ]
കഥം േ ാേണാ മേഹഷ്വാസഃ പാഞ്ചാല്യശ് ചാപി പാർഷതഃ
രേണ സമീയതുർ യത്തൗ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
2 ദിഷ്ടം ഏവ പരം മേന്യ പൗരുഷാദ് അപി സഞ്ജയ
യ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ നാതരദ് യുധി പാണ്ഡവം
3 ഭീേഷ്മാ ഹി സമേര േദ്ധാ ഹന്യാൽ േലാകാംശ് ചരാചരാൻ
സ കഥം പാണ്ഡവം യുേദ്ധ നാതരത് സഞ്ജയൗജസാ
4 [സ്]
ശൃണു രാജൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ യുദ്ധം ഏതത് സുദാരുണം
ന ശക്യഃ പാണ്ഡേവാ േജതും േദൈവർ അപി സ വാസൈവഃ
5 േ ാണസ് തു നിശിൈതർ ബാൈണർ ധൃഷ്ടദ മ്നം അേയാധയത്
സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന രഥനീഡാദ് അപാതയത്
6 തസ്യാഥ ചതുേരാ വാഹാംശ് ചതുർഭിഃ സായേകാത്തൈമഃ
പീഡയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ മാരിഷ
7 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേതാ േ ാണം നവത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ ഹസൻ വീരസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
8 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
ശൈരഃ ച്ഛാദയാം ആസ ധൃഷ്ടദ മ്നം അമർഷണം
9 ആദേദ ച ശരം േഘാരം പാർഷതസ്യ വധം തി
ശ ാശനിസമ ർശം മൃത ദണ്ഡം ഇവാപരം
10 ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് സർവൈസന്യസ്യ ഭാരത
തം ഇഷും സന്ധിതം ദൃഷ്ട്വാ ഭാരദ്വാേജന സംയുേഗ
11 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ പൗരുഷം
യദ് ഏകഃ സമേര വീരസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
12 തം ച ദീപ്തം ശരം േഘാരം ആയാന്തം മൃത ം ആത്മനഃ
ചിേച്ഛദ ശരവൃഷ്ടിം ച ഭാരദ്വാേജ മുേമാച ഹ
13 തത ഉ ശുഃ സർേവ പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ധൃഷ്ടദ േമ്നന തത് കർമകൃതം ദൃഷ്ട്വാ സുദുഷ്കരം
14 തതഃ ശക്തിം മഹാേവഗാം സ്വർണൈവഡൂര്യ ഭൂഷിതാം
േ ാണസ്യ നിധനാകാങ്ക്ഷീ ചിേക്ഷപ സ പരാ മീ
15 താം ആപതന്തീം സഹസാ ശക്തിം കനകഭൂഷണാം

ിധാ ചിേക്ഷപ സമേര ഭാരദ്വാേജാ ഹസന്ന് ഇവ
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16 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നഃ താപവാൻ
വവർഷ ശരവർഷാണി േ ാണം തി ജേനശ്വര
17 ശരവർഷം തതസ് തം തു സംനിവാര്യ മഹായശാഃ
േ ാേണാ പദപു സ്യ മേധ്യ ചിേച്ഛദ കാർമുകം
18 സ ഛിന്നധന്വാ സമേര ഗദാം ഗുർവീം മഹായശാഃ
േ ാണായ േ ഷയാം ആസ ഗിരിസാരമയീം ബലീ
19 സാ ഗദാ േവഗവൻ മുക്താ ായാദ് േ ാണ ജിഘാംസയാ
ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ഭാരദ്വാജസ്യ വി മം
20 ലാഘവാദ് വ്യംസയാം ആസ ഗദാം േഹമവിഭൂഷിതാം
വ്യംസയിത്വാ ഗദാം താം ച േ ഷയാം ആസ പാർഷേത
21 ഭല്ലാൻ സുനിശിതാൻ പീതാൻ സ്വർണപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
േത തസ്യ കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ േശാണിതം ആഹേവ
22 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ധൃഷ്ടദ േമ്ന മഹാമനാഃ
േ ാണം യുധി പരാ മ്യ ശൈരർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
23 രുധിരാക്തൗ തതസ് തൗ തു ശുശുഭാേത നരർഷഭൗ
വസന്ത സമേയ രാജൻ പുഷ്പിതാവ് ഇവ കുംശുകൗ
24 അമർഷിതസ് തേതാ രാജൻ പരാ മ്യ ചമൂമുേഖ
േ ാേണാ പദപു സ്യ പുനശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
25 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അവാകിരദ് അേമയാത്മാ വൃഷ്ട്യാ േമഘ ഇവാചലം
26 സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന രഥനീഡാദ് അപാതയത്
അഥാസ്യ ചതുേരാ വാഹാംശ് ചതുർഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
27 പാതയാം ആസ സമേര സിംഹനാദം നനാദ ച
തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന ഹസ്താച് ചാപം അഥാച്ഛിനത്
28 സ ഛിന്നധന്വാ വിരേഥാ ഹതാേശ്വാ ഹതസാരഥിഃ
ഗദാപാണിർ അവാേരാഹത് ഖ്യാപയൻ പൗരുഷം മഹത്
29 താം അസ്യ വിശിൈഖസ് തൂർണം പാതയാം ആസ ഭാരത
രഥാദ് അനവരൂഢസ്യ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
30 തതഃ സ വിപുലം ചർമ ശതച ം ച ഭാനുമത്
ഖഡ്ഗം ച വിപുലം ദിവ്യം ഗൃഹ്യ സുഭുേജാ ബലീ
31 അഭിദു ാവ േവേഗന േ ാണസ്യ വധകാങ്ക്ഷയാ
ആമിഷാർഥീ യഥാ സിംേഹാ വേന മത്തം ഇവ ദ്വിപം
32 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ഭാരദ്വാജസ്യ പൗരുഷം
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ലാഘവം ചാ േയാഗം ച ബലം ബാേഹ്വാശ് ച ഭാരത
33 യദ് ഏനം ശരവർേഷണ വാരയാം ആസ പാർഷതം
ന ശശാക തേതാ ഗ ം ബലവാൻ അപി സംയുേഗ
34 ത സ്ഥിതം അപശ്യാമ ധൃഷ്ടദ മ്നം മഹാരഥം
വാരയാണം ശരൗഘാംശ് ച ചർമണാ കൃതഹസ്തവത്
35 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുഃ സഹസാഭ്യപതദ് ബലീ
സാഹായ്യകാരീ സമേര പാർഷതസ്യ മഹാത്മനഃ
36 സ േ ാണം നിശിൈതർ ബാൈണ രാജൻ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
പാർഷതം ച തദാ തൂർണം അന്യം ആേരാപയദ് രഥം
37 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ കലിംഗം സമേചാദയത്
ൈസേന്യന മഹതാ യുക്തം ഭാരദ്വാജസ്യ രക്ഷേണ
38 തതഃ സാ മഹതീ േസനാ കലിംഗാനാം ജേനശ്വര
ഭീമം അഭ ദ്യയൗ തൂർണം തവ പു സ്യ ശാസനാത്
39 പാഞ്ചാല്യം അഭിസന്ത്യജ്യ േ ാേണാ ഽപി രഥിനാം വരഃ
വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ േയാധയാം ആസ സംഗതൗ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി സമേര ധർമരാജം സമഭ്യയാത്
40 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
കലിംഗാനാം ച സമേര ഭീമസ്യ ച മഹാത്മനഃ
ജഗതഃ ക്ഷയ കരം േഘാരരൂപം ഭയാനകം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 85

അധ്യായം 50

1 [ധൃ]
തഥാ തിസമാദിഷ്ടഃ കലിംേഗാ വാഹിനീപതിഃ
കഥം അദ്ഭുതകർമാണം ഭീമേസനം മഹാബലം
2 ചരന്തം ഗദയാ വീരം ദണ്ഡപാണിം ഇവാന്തകം
േയാധയാം ആസ സമേര കലിംഗഃ സഹ േസനയാ
3 [സ്]
പുേ ണ തവ രാേജ സ തേഥാേക്താ മഹാബലഃ
മഹത്യാ േസനയാ ഗുപ്തഃ ായാദ് ഭീമ രഥം തി
4 താം ആപതന്തീം സഹസാ കലിംഗാനാം മഹാചമൂം
രഥനാഗാശ്വകലിലാം ഗൃഹീതമഹായുധാം
5 ഭീമേസനഃ കലിംഗാനാം ആർഛദ് ഭാരത വാഹിനീം
േകതുമന്തം ച ൈനഷാദിം ആയാന്തം സഹ േചദിഭിഃ
6 തതഃ തായുഃ സ്ര േദ്ധാ രാജ്ഞാ േകതുമതാ സഹ
ആസസാദ രേണ ഭീമം വ ഢാനീേകഷു േചദിഷു
7 രൈഥർ അേനകസാഹൈ ഃ കലിംഗാനാം ജനാധിപഃ
അയുേതന ഗജാനാം ച നിഷാൈദഃ സഹ േകതുമാൻ
ഭീമേസനം രേണ രാജൻ സമന്താത് പര്യവാരയത്
8 േചദിമത്സ്യ കരൂഷാശ് ച ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
അഭ്യവർതന്ത സഹസാ നിഷാദാൻ സഹ രാജഭിഃ
9 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാനകം

ജാനൻ ന ച േയാധാൻ സ്വാൻ പര രജിഘാംസയാ
10 േഘാരം ആസീത് തേതാ യുദ്ധം ഭീമസ്യ സഹസാ പൈരഃ
യേഥ സ്യ മഹാരാജ മഹത്യാ ൈദത്യ േസനയാ
11 തസ്യ ൈസന്യസ്യ സം ാേമ യുധ്യമാനസ്യ ഭാരത
ബഭൂവ സുമഹാഞ് ശബ്ദഃ സാഗരേസ്യവ ഗർജതഃ
12 അേന്യാന്യസ്യ തദാ േയാധാ നികൃന്തേന്താ വിശാം പേത
മഹീം ച ശ് ചിതാം സർവാം ശശേശാണിതസംനിഭാം
13 േയാധാംശ് ച സ്വാ പരാൻ വാപി നാഭ്യജാനജ് ജിഘാംസയാ
സ്വാൻ അപ്യ് ആദദേത സ്വാശ് ച ശൂരാഃ സമരദുർജയാഃ
14 വിമർദഃ സുമഹാൻ ആസീദ് അൽപാനാം ബഹുഭിഃ സഹ
കലിംൈഗഃ സഹ േചദീനാം നിഷാൈദശ് ച വിശാം പേത
15 കൃത്വാ പുരുഷകാരം തു യഥാശക്തി മഹാബലാഃ
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ഭീമേസനം പരിത്യജ്യ സംന്യവർതന്ത േചദയഃ
16 സർൈവഃ കലിംൈഗർ ആസന്നഃ സംനിവൃേത്തഷു േചദിഷു
സ്വബാഹുബലം ആസ്ഥായ ന ന്യവർതത പാണ്ഡവഃ
17 ന ചചാല രേഥാപസ്ഥാദ് ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ശിൈതർ അവാകിരൻ ബാൈണഃ കലിംഗാനാം വരൂഥിനീം
18 കലിംഗസ് തു മേഹഷ്വാസഃ പു ശ് ചാസ്യ മഹാരഥഃ
ശ േദവ ഇതി ഖ്യാേതാ ജഘ്നതുഃ പാണ്ഡവം ശൈരഃ
19 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ വിധുന്വൻ രുചിരം ധനുഃ
േയാധയാം ആസ കാലിംഗാൻ സ്വബാഹുബലം ആ ിതഃ
20 ശ േദവസ് തു സമേര വിസൃജൻ സായകാൻ ബഹൂൻ
അശ്വാഞ് ജഘാന സമേര ഭീമേസനസ്യ സായൈകഃ
വവർഷ ശരവർഷാണി തപാേന്ത ജലേദാ യഥാ
21 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തിഷ്ഠൻ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ശ േദവായ ചിേക്ഷപ സർവൈശക്യായസീം ഗദാം
22 സ തയാ നിഹേതാ രാജൻ കലിംഗസ്യ സുേതാ രഥാത്
സ ധ്വജഃ സഹ സൂേതന ജഗാമ ധരണീതലം
23 ഹതം ആത്മസുതം ദൃഷ്ട്വാ കലിംഗാനാം ജനാധിപഃ
രൈഥർ അേനകസാഹൈ ർ ഭിമസ്യാവാരയദ് ദിശഃ
24 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ ഗുർവീം ത്യക്ത്വാ മഹാഗദാം
ഉദ്ബബർഹാഥ നി ിംശം ചികീർഷുഃ കർമ ദാരുണം
25 ചർമ ചാ തിമം രാജന്ന് ആർഷഭം പുരുഷർഷഭ
നക്ഷൈതർ അർധചൈ ശ് ച ശാതകുംഭമൈയശ് ചിതം
26 കലിംഗസ് തു തതഃ േദ്ധാ ധനുർജ്യാം അവമൃജ്യ ഹ

ഗൃഹ്യ ച ശരം േഘാരം ഏകം സർപവിേഷാപമം
ാഹിേണാദ് ഭീമേസനായ വധാകാങ്ക്ഷീ ജേനശ്വരഃ

27 തം ആപതന്തം േവേഗന േ രിതം നിശിതം ശരം
ഭീമേസേനാ ദ്വിധാ രാജംശ് ചിേച്ഛദ വിപുലാസിനാ
ഉദേ ാശച് ച സംഹൃഷ്ടസ് ാസയാേനാ വരൂഥിനീം
28 കലിംഗസ് തു തതഃ േദ്ധാ ഭീമേസനായ സംയുേഗ
േതാമരാൻ ാഹിേണാച് ഛീ ം ചതുർദശ ശിലാശിതാൻ
29 താൻ അ ാപ്താൻ മഹാബാഹുഃ ഖഗതാൻ ഏവ പാണ്ഡവഃ
ചിേച്ഛദ സഹസാ രാജന്ന് അസം ാേന്താ വരാസിനാ
30 നികൃത്യ തു രേണ ഭീമസ് േതാമരാൻ ൈവ ചതുർദശ
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ഭാനുമന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ ാ വത് പുരുഷർഷഭഃ
31 ഭാനുമാംസ് തു തേതാ ഭീമം ശരവർേഷണ ഛാദയൻ
നനാദ ബലവൻ നാദം നാദയാേനാ നഭസ്തലം
32 ന തം സ മമൃേഷ ഭീമഃ സിംഹനാദം മഹാരേണ
തതഃ സ്വേരണ മഹതാ വിനനാദ മഹാസ്വനം
33 േതന ശേബ്ദന വി സ്താ കലിംഗാനാം വരൂഥിനീ
ന ഭീമം സമേര േമേന മാനുഷം ഭരതർഷഭ
34 തേതാ ഭീേമാ മഹാരാജ നദിത്വാ വിപുലം സ്വനം
സാസിർ േവഗാദ് അവ ത്യ ദന്താഭ്യാം വാരേണാത്തമം
35 ആരുേരാഹ തേതാ മധ്യം നാഗരാജസ്യ മാരിഷ
ഖഡ്േഗന പൃഥുനാ മേധ്യ ഭാനുമന്തം അേതാ ഽച്ഛിനത്
36 േസാ ഽന്തരായുധിനം ഹത്വാ രാജപു ം അരിന്ദമഃ
ഗുരുഭാരസഹ േന്ധ നാഗസ്യാസിം അപാതയത്
37 ഛിന്ന ന്ധഃ സ വിനദൻ പപാത ഗജയൂഥപഃ
ആരുഗ്ണഃ സി േവേഗന സാനുമാൻ ഇവ പർവതഃ
38 തതസ് തസ്മാദ് അവ ത്യ ഗജാദ് ഭാരത ഭാരതഃ
ഖഡ്ഗപാണിർ അദീനാത്മാ അതിഷ്ഠദ് ഭുവി ദംശിതഃ
39 സ ചചാര ബഹൂൻ മാർഗാൻ അഭീതഃ പാതയൻ ഗജാൻ
അഗ്നിച ം ഇവാവിദ്ധം സർവതഃ ത്യദൃശ്യത
40 അശ്വവൃേന്ദഷു നാേഗഷു രഥാനീേകഷു ചാഭിഭൂഃ
പദാതീനാം ച സംേഘഷു വിനിഘ്നഞ് േശാണിേതാക്ഷിതഃ
േശ്യനവദ് വ്യചരദ് ഭീേമാ രേണ രിപുബേലാത്കടഃ
41 ഛിന്ദംസ് േതഷാം ശരീരാണി ശിരാംസി ച മഹാജവഃ
ഖഡ്േഗന ശിതധാേരണ സംയുേഗ ഗയ േയാധിനാം
42 പദാതിർ ഏകഃ സ്ര ദ്ധഃ ശ ണാം ഭയവർധനഃ
േമാഹയാം ആസ ച തദാ കാലാന്ത ക യേമാപമഃ
43 മൂഢാശ് ച േത തം ഏവാജൗ വിനദന്തഃ സമാ വൻ
സാസിം ഉത്തമേവേഗന വിചരന്തം മഹാരേണ
44 നികൃത്യ രഥിനാം ആജൗ രേഥശാശ് ച യുഗാനി ച
ജഘാന രഥിനശ് ചാപി ബലവാൻ അരിമർദനഃ
45 ഭീമേസനശ് ചരൻ മാർഗാൻ സുബഹൂൻ ത്യദൃശ്യത

ാന്തം ഉദ് ാന്തം ആവിദ്ധം ആ തം സൃതം സൃതം
സമ്പാതം സമുദീര്യം ച ദർശയാം ആസ പാണ്ഡവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 37 88

46 േക ചിദ് അ ാസിനാ ഛിന്നാഃ പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
വിേനദുർ ഭിന്നമർമാേണാ നിേപതുശ് ച ഗതാസവഃ
47 ഛിന്നദന്താ ഹസ് താശ് ച ഭിന്നകുംഭാസ് തഥാപേര
വിേയാധാഃ സ്വാന്യ് അനീകാനി ജ ർ ഭാരത വാരണാഃ
നിേപതുർ ഉർവ്യാം ച തഥാ വിനദേന്താ മഹാരവാൻ
48 ഛിന്നാംശ് ച േതാമരാംശ് ചാപാൻ മഹാമാ ശിരാംസി ച
പരിേസ്താമാനി ചി ാണി കക്ഷ്യാശ് ച കനേകാജ്ജ്വലാഃ
49 ൈ േവയാണ്യ് അഥ ശക്തീശ് ച പതാകാഃ കണപാംസ് തഥാ
തൂണീരാണ്യ് അഥ യ ാണി വിചി ാണി ധനൂംഷി ച
50 അഗ്നികുണ്ഡാനി ശു ാണി േതാ ാംശ് ൈചവാ ൈശഃ സഹ
ഘണ്ടാശ് ച വിവിധാ രാജൻ േഹമഗർഭാംസ് ത്സരൂൻ അപി
പതതഃ പതിതാംശ് ൈചവ പശ്യാമഃ സഹ സാദിഭിഃ
51 ഛിന്നഗാ ാവര കൈരർ നിഹൈതശ് ചാപി വാരൈണഃ
ആസീത് തസ്മിൻ സമാസ്തീർണാ പതിൈതർ ഭൂനൈഗർ ഇവ
52 വിമൃൈദ്യവം മഹാനാഗാൻ മമർദാശ്വാൻ നരർഷഭഃ
അശ്വാേരാഹവരാംശ് ചാപി പാതയാം ആസ ഭാരത
തദ് േഘാരം അഭവദ് യുദ്ധം തസ്യ േതഷാം ച ഭാരത
53 ഖലീനാന്യ് അഥ േയാ ാണി കശാശ് ച കനേകാജ്ജ്വലാഃ
പരിേസ്താമാശ് ച ാസാശ് ച ഋഷ്ടയശ് ച മഹാധനാഃ
54 കവചാന്യ് അഥ ചർമാണി ചി ാണ്യ് ആസ്തരണാനി ച
ത ത ാപവിദ്ധാനി വ്യദൃശ്യന്ത മഹാഹേവ
55 േ ാഥ യൈ ർ വിചിൈ ശ് ച ശൈ ശ് ച വിമൈലസ് തഥാ
സചേ വസുധാം കീർണാം ശബൈലഃ കുസുൈമർ ഇവ
56 ആ ത്യ രഥിനഃ കാംശ് ചിത് പരാമൃശ്യ മഹാബലഃ
പാതയാം ആസ ഖഡ്േഗന സ ധ്വജാൻ അപി പാണ്ഡവഃ
57 മുഹുർ ഉത്പതേതാ ദി ധാവതശ് ച യശസ്വിനഃ
മാർഗാംശ് ച ചരതശ് ചി ാൻ വ്യസ്മയന്ത രേണ ജനാഃ
58 നിജഘാന പദാ കാംശ് ചിദ് ആക്ഷിപ്യാന്യാൻ അേപാഥയത്
ഖഡ്േഗനാന്യാംശ് ച ചിേച്ഛദ നാേദനാന്യാംശ് ച ഭീഷയൻ
59 ഊരുേവേഗന ചാപ്യ് അന്യാൻ പാതയാം ആസ ഭൂതേല
അപേര ൈചനം ആേലാക്യ ഭയാത് പഞ്ചത്വം ആഗതാഃ
60 ഏവം സാ ബഹുലാ േസനാ കലിംഗാനാം തരസ്വിനാം
പരിവാര്യ രേണ ഭീഷ്മം ഭീമേസനം ഉപാ വത്
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61 തതഃ കലിംഗ ൈസന്യാനാം മുേഖ ഭരതർഷഭ
തായുഷം അഭിേ ക്ഷ്യ ഭീമേസനഃ സമഭ്യയാത്

62 തം ആയാന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ കലിംേഗാ നവഭിഃ ശൈരഃ
ഭീമേസനം അേമയാത്മാ ത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
63 കലിംഗ ബാണാഭിഹതസ് േതാ ാർദിത ഇവ ദ്വിഷഃ
ഭീമേസനഃ ജജ്വാല േ ാേധനാഗ്നിർ ഇേവന്ധൈനഃ
64 അഥാേശാകഃ സമാദായ രഥം േഹമപരി തം
ഭീമം സമ്പാദയാം ആസ രേഥന രഥസാരഥിഃ
65 തം ആരുഹ്യ രഥം തൂർണം കൗേന്തയഃ ശ സൂദനഃ
കലിംഗം അഭിദു ാവ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
66 തതഃ തായുർ ബലവാൻ ഭീമായ നിശിതാഞ് ശരാൻ
േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
67 സ കാർമുകവേരാ ൈഷ്ടർ നവഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
സമാഹേതാ ഭൃശം രാജൻ കലിംേഗന മഹായശാഃ
സ േധ ഭൃശം ഭീേമാ ദണ്ഡാഹത ഇേവാരഗഃ
68 ദ്ധശ് ച ചാപം ആയമ്യ ബലവദ് ബലിനാം വരഃ
കലിംഗം അവധീത് പാർേഥാ ഭീമഃ സപ്തഭിർ ആയൈസഃ
69 രാഭ്യാം ച രക്ഷൗ ച കലിംഗസ്യ മഹാബലൗ
സത്യേദവം ച സത്യം ച ാഹിേണാദ് യമസാദനം
70 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ നാരാൈചർ നിശിൈതസ് ിഭിഃ
േകതുമന്തം രേണ ഭീേമാ ഽഗമയദ് യമസാദനം
71 തതഃ കലിംഗാഃ സ്ര ദ്ധാ ഭീമേസനം അമർഷണം
അനീൈകർ ബഹുസാഹൈ ഃ ക്ഷ ിയാഃ സമവാരയൻ
72 തതഃ ശക്തിഗദാ ഖഡ്ഗേതാമരർഷ്ടി പരശ്വൈധഃ
കലിംഗാശ് ച തേതാ രാജൻ ഭീമേസനം അവാകിരൻ
73 സംനിവാര്യ സ താം േഘാരാം ശരവൃഷ്ടിം സമുത്ഥിതാം
ഗദാം ആദായ തരസാ പരി ത്യ മഹാബലഃ
ഭീമഃ സപ്തശതാൻ വീരാൻ അനയദ് യമസാദനം
74 പുനശ് ൈചവ ദ്വിസാഹ ാൻ കലിംഗാൻ അരിമർദനഃ

ാഹിേണാൻ മൃത േലാകായ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
75 ഏവം സ താന്യ് അനീകാനി കലിംഗാനാം പുനഃ പുനഃ
ബിേഭദ സമേര വീരഃ േ ക്ഷ്യ ഭീഷ്മം മഹാ തം
76 ഹതാേരാഹാശ് ച മാതംഗാഃ പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
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വി ജ ർ അനീേകഷു േമഘാ വാതഹതാ ഇവ
മൃദന്തഃ സ്വാന്യ് അനീകാനി വിനദന്തഃ ശരാതുരാഃ
77 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുഃ ശംഖം ാധ്മാപയദ് ബലീ
സർവകാലിംഗൈസന്യാനാം മനാംസി സമകമ്പയത്
78 േമാഹശ് ചാപി കലിംഗാനാം ആവിേവശ പരന്തപ

ാകമ്പന്ത ച ൈസന്യാനി വാഹനാനി ച സർവശഃ
79 ഭീേമന സമേര രാജൻ ഗേജേ േണവ സർവതഃ
മാർഗാൻ ബഹൂൻ വിചരതാ ധാവതാ ച തതസ് തതഃ
മുഹുർ ഉത്പതതാ ൈചവ സംേമാഹഃ സമജായത
80 ഭീമേസന ഭയ സ്തം ൈസന്യം ച സമകമ്പത
േക്ഷാഭ്യമാണം അസംബാധം ാേഹേണവ മഹത് സരഃ
81 ാസിേതഷു ച വീേരഷു ഭീേമനാദ്ഭുത കർമണാ
പുനരാവർതമാേനഷു വി വ ച സംഘശഃ
82 സർവകാലിംഗേയാേധഷു പാ നാം ധ്വജിനീപതിഃ
അ വീത് സ്വാന്യ് അനീകാനി യുധ്യധ്വം ഇതി പാർഷതഃ
83 േസനാപതിവചഃ ത്വാ ശിഖണ്ഡി മുഖാ ഗണാഃ
ഭീമം ഏവാഭ്യവർതന്ത രഥാനീൈകഃ ഹാരിഭിഃ
84 ധർമരാജശ് ച താൻ സർവാൻ ഉപജ ാഹ പാണ്ഡവഃ
മഹതാ േമഘവർേണന നാഗാനീേകന പൃഷ്ഠതഃ
85 ഏവം സേഞ്ചാദ്യ സർവാണി സ്വാന്യ് അനീകാനി പാർഷതഃ
ഭീമേസനസ്യ ജ ാഹ പാർഷ്ണിം സത്പുരുേഷാചിതാം
86 ന ഹി പാഞ്ചാലരാജസ്യ േലാേക കശ് ചന വിദ്യേത
ഭീമ സാത്യകേയാർ അന്യഃ ാേണഭ്യഃ ിയകൃത്തമഃ
87 േസാ ഽപശ്യത് തം കലിംേഗഷു ചരന്തം അരിസൂദനം
ഭീമേസനം മഹാബാഹും പാർഷതഃ പരവീരഹാ
88 നനർദ ബഹുധാ രാജൻ ഹൃഷ്ടശ് ചാസീത് പരന്തപഃ
ശംഖം ദധ്മൗ ച സമേര സിംഹനാദം നനാദ ച
89 സ ച പാരാവതാശ്വസ്യ രേഥ േഹമപരി േത
േകാവിദാരധ്വജം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനഃ സമാശ്വസത്
90 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ കലിംൈഗഃ സമഭി തം
ഭീമേസനം അേമയാത്മാ ാണായാജൗ സമഭ്യയാത്
91 തൗ ദൂരാത് സാത്യകിർ ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നവൃേകാദരൗ
കലിംഗാൻ സമേര വീരൗ േയാധയന്തൗ മനസ്വിനൗ
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92 സ ത ഗത്വാ ൈശേനേയാ ജേവന ജയതാം വരഃ
പാർഥ പാർഷതേയാഃ പാർഷ്ണിം ജ ാഹ പുരുഷർഷഭഃ
93 സ കൃത്വാ കദനം ത ഗൃഹീതശരാസനഃ
ആസ്ഥിേതാ രൗ ം ആത്മാനം ജഘാന സമേര പരാൻ
94 കലിംഗ ഭവാം ൈചവ മാംസേശാണിതകർദമാം
രുധിരസ്യന്ദിനീം ത ഭീമഃ ാവർതയൻ നദീം
95 അന്തേരണ കലിംഗാനാം പാണ്ഡവാനാം ച വാഹിനീം
സന്തതാര സുദുസ്താരാം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
96 ഭീമേസനം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ാേ ാശംസ് താവകാ നൃപ
കാേലാ ഽയം ഭീമരൂേപണ കലിംൈഗഃ സഹ യുധ്യേത
97 തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ ത്വാ തം നിനദം രേണ
അഭ്യയാത് ത്വരിേതാ ഭീമം വ ഢാനീകഃ സമന്തതഃ
98 തം സാത്യകിർ ഭീമേസേനാ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
അഭ്യ വന്ത ഭീഷ്മസ്യ രഥം േഹമപരി തം
99 പരിവാര്യ ച േത സർേവ ഗാംേഗയം രഭസം രേണ

ിഭിസ് ിഭിഃ ശൈരർ േഘാൈരർ ഭീഷ്മം ആനർഛുർ അഞ്ജസാ
100 ത്യവിധ്യത താൻ സർവാൻ പിതാ േദവ തസ് തവ
യതമാനാൻ മേഹഷ്വാസാംസ് ിഭിസ് ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
101 തതഃ ശരസഹേ ണ സംനിവാര്യ മഹാരഥാൻ
ഹയാൻ കാഞ്ചനസംനാഹാൻ ഭീമസ്യ ന്യഹനച് ഛൈരഃ
102 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തിഷ്ഠൻ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ തരസാ ഗാംേഗയസ്യ രഥം തി
103 അ ാപ്താം ഏവ താം ശക്തിം പിതാ േദവ തസ് തവ

ിധാ ചിേച്ഛദ സമേര സാ പൃഥിവ്യാം അശീര്യത
104 തതഃ ൈശക്യായസീം ഗുർവീം ഗൃഹ്യ ബലവദ് ഗദാം
ഭീമേസേനാ രഥാ തൂർണം പു േവ മനുജർഷഭ
105 സാത്യേകാ ഽപി തതസ് തൂർണം ഭീമസ്യ ിയകാമ്യയാ
സാരഥിം കുരുവൃദ്ധസ്യ പാതയാം ആസ സായൈകഃ
106 ഭീഷ്മസ് തു നിഹേത തസ്മിൻ സാരഥൗ രഥിനാം വരഃ
വാതായമാൈനസ് ൈതർ അൈശ്വർ അപനീേതാ രണാജിരാത്
107 ഭീമേസനസ് തേതാ രാജന്ന് അപനീേത മഹാ േത

ജജ്വാല യഥാ വഹ്നിർ ദഹൻ കക്ഷം ഇൈവധിതഃ
108 സ ഹത്വാ സർവകാലിംഗാൻ േസനാ മേധ്യ വ്യതിഷ്ഠത
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ൈനനം അഭ ത്സഹൻ േക ചിത് താവകാ ഭരതർഷഭ
109 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തം ആേരാപ്യ സ്വരേഥ രഥിനാം വരഃ
പശ്യതാം സർവൈസന്യാനാം അേപാവാഹ യശസ്വിനം
110 സ ജ്യമാനഃ പാഞ്ചാൈല്യർ മൈത്സ്യശ് ച ഭരതർഷഭ
ധൃഷ്ടദ മ്നം പരിഷ്വജ്യ സേമയാദ് അഥ സാത്യകിം
111 അഥാ വീദ് ഭീമേസനം സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ

ഹർഷയൻ യദുവ്യാേ ാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ പശ്യതഃ
112 ദിഷ്ട്യാ കലിംഗ രാജശ് ച രാജപു ശ് ച േകതുമാൻ
ശ േദവശ് ച കാലിംഗഃ കലിംഗാശ് ച മൃേധ ഹതാഃ
113 സ്വബാഹുബലവീേര്യണ നാഗാശ്വരഥസ ലഃ
മഹാവ ഹഃ കലിംഗാനാം ഏേകന മൃദിതസ് ത്വയാ
114 ഏവം ഉക്ത്വാ ശിേനർ നപ്താ ദീർഘബാഹുർ അരിന്ദമഃ
രഥാദ് രഥം അഭി ത്യ പര്യഷ്വജത പാണ്ഡവം
115 തതഃ സ്വരഥം ആരുഹ്യ പുനർ ഏവ മഹാരഥഃ
താവകാൻ അവധീത് േദ്ധാ ഭീമസ്യ ബലം ആദധത്
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