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അധ്യായം 51

1 [സ്]
ഗതാപരാഹ്ണഭൂയിേഷ്ഠ തസ്മിന്ന് അഹനി ഭാരത
രഥനാഗാശ്വപത്തീനാം സാദിനാം ച മഹാക്ഷേയ
2 േ ാണപുേ ണ ശേല്യന കൃേപണ ച മഹാത്മനാ
സമസജ്ജത പാഞ്ചാല്യസ് ിഭിർ ഏൈതർ മഹാരൈഥഃ
3 സ േലാകവിദിതാൻ അശ്വാൻ നിജഘാന മഹാബലഃ

ൗേണഃ പാഞ്ചാല ദായാദഃ ശിൈതർ ദശഭിർ ആശുൈഗഃ
4 തതഃ ശല്യ രഥം തൂർണം ആസ്ഥായ ഹതവാഹനഃ

ൗണിഃ പാഞ്ചാല ദായാദം അഭ്യവർഷദ് അേഥഷുഭിഃ
5 ധൃഷ്ടദ മ്നം തു സംസക്തം ൗണിനാ ദൃശ്യ ഭാരത
സൗഭേ ഽഭ്യപതത് തൂർണം വികിരൻ നിശിതാഞ് ശരാൻ
6 സ ശല്യം പഞ്ചവിംശത്യാ കൃപം ച നവഭിഃ ശൈരഃ
അശ്വത്ഥാമാനം അഷ്ടാഭിർ വിവ്യാധ പുരുഷർഷഭ
7 ആർജുനിം തു തതസ് തൂർണം ൗണിർ വിവ്യാധ പ ിണാ
ശേല്യാ ദ്വാദശഭിശ് ൈചവ കൃപശ് ച നിശിൈതസ് ിഭിഃ
8 ലക്ഷ്മണസ് തവ പൗ സ് തു തവ പൗ ം അവസ്ഥിതം
അഭ്യവർതത സംഹൃഷ്ടസ് തേതാ യുദ്ധം അവർതത
9 ദൗേര്യാധനിസ് തു സ്ര ദ്ധഃ സൗഭ ം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ സമേര രാജംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
10 അഭിമന സ് തു സ്ര േദ്ധാ ാതരം ഭരതർഷഭ
ശൈരഃ പഞ്ചാശതാ രാജൻ ക്ഷി ഹേസ്താ ഽഭ്യവിധ്യത
11 ലക്ഷ്മേണാ ഽപി തതസ് തസ്യ ധനുശ് ചിേച്ഛദ പ ിണാ
മുഷ്ടിേദേശ മഹാരാജ തത ഉ ശുർ ജനാഃ
12 തദ് വിഹായ ധനുശ് ഛിന്നം സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
അന്യദ് ആദത്തവാംശ് ചി ം കാർമുകം േവഗവത്തരം
13 തൗ ത സമേര ഹൃഷ്ടൗ കൃത തികൃൈതഷിണൗ
അേന്യാന്യം വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണർ ജഘ്നതുഃ പുരുഷർഷഭൗ
14 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ദൃഷ്ട്വാ പു ം മഹാരഥം
പീഡിതം തവ പൗേ ണ ായാത് ത ജേനശ്വരഃ
15 സംനിവൃേത്ത തവ സുേത സർവ ഏവ ജനാധിപാഃ
ആർജുനിം രഥവംേശന സമന്താത് പര്യവാരയൻ
16 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ ശൂൈരഃ ശൂേരാ യുധി സുദുർജൈയഃ



മഹാഭാരതം 38 5

ന സ്മ വിവ്യഥേത രാജൻ കൃഷ്ണ തുല്യപരാ മഃ
17 സൗഭ ം അഥ സംസക്തം ത ദൃഷ്ട്വാ ധനഞ്ജയഃ
അഭിദു ാവ സ്ര ദ്ധസ് ാതുകാമഃ സ്വം ആത്മജം
18 തതഃ സരഥനാഗാശ്വാ ഭീഷ്മേ ാണപുേരാഗമാഃ
അഭ്യവർതന്ത രാജാനഃ സഹിതാഃ സവ്യസാചിനം
19 ഉ തം സഹസാ ഭൗമം നാഗാശ്വരഥസാദിഭിഃ
ദിവാകരപഥം ാപ്യ രജസ് തീ ം അദൃശ്യത
20 താനി നാഗസഹ ാണി ഭൂമിപാല ശതാനി ച
തസ്യ ബാണപഥം ാപ്യ നാഭ്യവർതന്ത സർവശഃ
21 േണദുഃ സർവഭൂതാനി ബഭൂവുസ് തിമിരാ ദിശഃ
കുരൂണാം അനയസ് തീ ഃ സമദൃശ്യത ദാരുണഃ
22 നാപ്യ് അന്തരിക്ഷം ന ദിേശാ ന ഭൂമിർ ന ച ഭാ രഃ

ജേജ്ഞ ഭരതേ ഷ്ഠ ശരസംൈഘഃ കിരീടിനഃ
23 സാദിത ധ്വജനാഗാസ് തു ഹതാശ്വാ രഥിേനാ ഭൃശം
വി ത രഥാഃ േക ചിദ് ദൃശ്യേന്ത രഥയൂഥപാഃ
24 വിരഥാ രഥിനശ് ചാേന്യ ധാവമാനാഃ സമന്തതഃ
ത തൈ വ ദൃശ്യേന്ത സായുധാഃ സാംഗൈദർ ഭുൈജഃ
25 ഹയാേരാഹാ ഹയാംസ് ത്യക്ത്വാ ഗജാേരാഹാശ് ച ദന്തിനഃ
അർജുനസ്യ ഭയാദ് രാജൻ സമന്താദ് വി ദു വുഃ
26 രേഥഭ്യശ് ച ഗേജഭ്യശ് ച ഹേയഭ്യശ് ച നരാധിപാഃ
പതിതാഃ പാത്യമാനാശ് ച ദൃശ്യേന്ത ഽർജുന താഡിതാഃ
27 സഗദാൻ ഉദ്യതാൻ ബാഹൂൻ സ ഖഡ്ഗാംശ് ച വിശാം പേത
സ ാസാംശ് ച സ തൂണീരാൻ സ ശരാൻ സ ശരാസനാൻ
28 സാ ശാൻ സ പതാകാംശ് ച ത ത ാർജുേനാ നൃണാം
നിചകർത ശൈരർ ഉൈ രൗ ം ബി ദ് വപുസ് തദാ
29 പരിഘാണാം വൃദ്ധാനാം മുദ്ഗരാണാം ച മാരിഷ

ാസാനാം ഭിണ്ഡിപാലാനാം നി ിംശാനാം ച സംയുേഗ
30 പരശ്വധാനാം തീക്ഷ്ണാനാം േതാമരാണാം ച ഭാരത
വർമണാം ചാപവിദ്ധാനാം കവചാനാം ച ഭൂതേല
31 ധ്വജാനാം ചർമണാം ൈചവ വ്യജനാനാം ച സർവശഃ
ഛ ാണാം േഹമദണ്ഡാനാം ചാമരാണാം ച ഭാരത
32 േതാദാനാം കശാനാം ച േയാ ാണാം ൈചവ മാരിഷ
രാശയശ് ചാ ദൃശ്യേന്ത വിനികീർണാ രണക്ഷിതൗ
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33 നാസീത് ത പുമാൻ കശ് ചിത് തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
േയാ ഽർജുനം സമേര ശൂരം ത ദ്യായാത് കഥം ചന
34 േയാ േയാ ഹി സമേര പാർഥം പത ദ്യാതി വിശാം പേത
സ സ ൈവ വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പരേലാകായ നീയേത
35 േതഷു വി വമാേണഷു തവ േയാേധഷു സർവശഃ
അർജുേനാ വാസുേദവശ് ച ദധ്മതുർ വാരിേജാത്തമൗ
36 തത് ഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ പിതാ േദവ തസ് തവ
അ വീത് സമേര ശൂരം ഭാരദ്വാജം സ്മയന്ന് ഇവ
37 ഏഷ പാ സുേതാ വീരഃ കൃേഷ്ണന സഹിേതാ ബലീ
തഥാ കേരാതി ൈസന്യാനി യഥാ കുര്യാദ് ധനഞ്ജയഃ
38 ന ഹ്യ് ഏഷ സമേര ശേക്യാ േജതും അദ്യ കഥം ചന
യഥാസ്യ ദൃശ്യേത രൂപം കാലാന്തകയേമാപമം
39 ന നിവർതയിതും ചാപി ശേക്യയം മഹതീ ചമൂഃ
അേന്യാന്യേ ക്ഷയാ പശ്യ വതീയം വരൂഥിനീ
40 ഏഷ ചാസ്തം ഗിരിേ ഷ്ഠം ഭാനുമാൻ തിപദ്യേത
വപൂംഷി സർവേലാകസ്യ സംഹരന്ന് ഇവ സർവഥാ
41 ത ാവഹാരം സ ാപ്തം മേന്യ ഽഹം പുരുഷർഷഭ

ാന്താ ഭീതാശ് ച േനാ േയാധാ ന േയാത്സ്യന്തി കഥം ചന
42 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഭീേഷ്മാ േ ാണം ആചാര്യ സത്തമം
അവഹാരം അേഥാ ചേ താവകാനാം മഹാരഥഃ
43 തേതാ ഽവഹാരഃ ൈസന്യാനാം തവ േതഷാം ച ഭാരത
അസ്തം ഗച്ഛതി സൂേര്യ ഽഭൂത് സന്ധ്യാകാേല ച വർതതി
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അധ്യായം 52

1 [സ്]
ഭാതായാം തു ശർവര്യാം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തതഃ

അനീകാന്യാനുസംയാേന വ്യാദിേദശാഥ ഭാരത
2 ഗാരുഡം ച മഹാവ ഹം ചേ ശാന്തനവസ് തദാ
പു ാണാം േത ജയാകാങ്ക്ഷീ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
3 ഗരുഡസ്യ സ്വയം തുേണ്ഡ പിതാ േദവ തസ് തവ
ച ഷീ ച ഭരദ്വാജഃ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
4 അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ ശീർഷം ആസ്താം യശസ്വിനൗ

ിഗർൈതർ മത്സ്യൈകേകൈയർ വാടധാൈനശ് ച സംയുതൗ
5 ഭൂരി വാഃ ശലഃ ശേല്യാ ഭഗദത്തശ് ച മാരിഷ
മ കാഃ സി സൗവീരാസ് തഥാ പഞ്ച നദാശ് ച േയ
6 ജയ േഥന സഹിതാ ീവായാം സംനിേവശിതാഃ
പൃേഷ്ഠ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േസാദൈരഃ സാനുൈഗർ വൃതഃ
7 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കാംേബാജശ് ച ശൈകഃ സഹ
പുച്ഛം ആസൻ മഹാരാജ ശൂരേസനാശ് ച സർവശഃ
8 മാഗധാശ് ച കലിംഗാശ് ച ദാേശരക ഗൈണഃ സഹ
ദക്ഷിണം പക്ഷം ആസാദ്യ സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ ദംശിതാഃ
9 കാനനാശ് ച വികുഞ്ജാശ് ച മുക്താഃ പു ാവിഷസ് തഥാ
ബൃഹദ്ബേലന സഹിതാ വാമം പക്ഷം ഉപാ ിതാഃ
10 വ ഢം ദൃഷ്ട്വാ തു തത് ൈസന്യം സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നന സഹിതഃ ത്യവ ഹത സംയുേഗ
അർധചേ ണ വ േഹന വ ഹം തം അതിദാരുണം
11 ദക്ഷിണം ശൃംഗം ആസ്ഥായ ഭീമേസേനാ വ്യേരാചത
നാനാശ ൗഘസമ്പൈന്നർ നാനാേദൈശ്യർ നൃൈപർ വൃതഃ
12 തദ് അന്വ് ഏവ വിരാടശ് ച പദശ് ച മഹാരഥഃ
തദനന്തരം ഏവാസീൻ നീേലാ ലീലായുൈധഃ സഹ
13 നീലാദ് അനന്തരം ൈചവ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാരഥഃ
േചദികാശികരൂൈഷശ് ച പൗരൈവശ് ചാഭിസംവൃതഃ
14 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച പാഞ്ചാലാശ് ച ഭ കാഃ
മേധ്യ ൈസന്യസ്യ മഹതഃ സ്ഥിതാ യുദ്ധായ ഭാരത
15 തൈഥവ ധർമരാേജാ ഽപി ഗജാനീേകന സംവൃതഃ
തതസ് തു സാത്യകീ രാജൻ ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
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16 അഭിമന സ് തതസ് തൂർണം ഇരാവാംശ് ച തതഃ പരം
ൈഭമേസനിസ് തേതാ രാജൻ േകകയാശ് ച മഹാരഥാഃ
17 തേതാ ഽഭൂദ് ദ്വിപദാം േ േഷ്ഠാ വാമം പാർശ്വം ഉപാ ിതഃ
സർവസ്യ ജഗേതാ േഗാപ്താ േഗാപ്താ യസ്യ ജനാർദനഃ
18 ഏവം ഏതൻ മഹാവ ഹം ത്യവ ഹന്ത പാണ്ഡവാഃ
വധാർഥം തവ പു ാണാം തത്പക്ഷം േയ ച സംഗതാഃ
19 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം വ്യതിഷക്ത രഥദ്വിപം
താവകാനാം പേരഷാം ച നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
20 ഹയൗഘാശ് ച രഥൗഘാശ് ച ത ത വിശാം പേത
സമ്പതന്തഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത നിഘ്നമാനാഃ പര രം
21 ധാവതാം ച രഥൗഘാനാം നിഘ്നതാം ച പൃഥക് പൃഥക്
ബഭൂവ തുമുലഃ ശേബ്ദാ വിമിേ ാ ദു ഭിസ്വൈനഃ
22 ദിവ ൻ നരവീരാണാം നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
സ ഹാേര സുതുമുേല തവ േതഷാം ച ഭാരത
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അധ്യായം 53

1 [സ്]
തേതാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു താവേകഷ്വ് ഇതേരഷു ച
ധനഞ്ജേയാ രഥാനീകം അവധീത് തവ ഭാരത
ശൈരർ അതിരേഥാ യുേദ്ധ പാതയൻ രഥയൂഥപാൻ
2 േത വധ്യമാനാഃ പാർേഥന കാേലേനവ യുഗക്ഷേയ
ധാർതരാ ാ രേണ യത്താഃ പാണ്ഡവാൻ ത്യേയാധയൻ

ാർഥയാനാ യേശാ ദീപ്തം മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
3 ഏകാ മനേസാ ഭൂത്വാ പാണ്ഡവാനാം വരൂഥിനീം
ബഭ ർ ബഹുേശാ രാജംസ് േത ചാഭജ്യന്ത സംയുേഗ
4 വദ്ഭിർ അഥ ഭൈഗ്നശ് ച പരിവർതദ്ഭിർ ഏവ ച
പാണ്ഡൈവഃ കൗരൈവശ് ൈചവ ന ജ്ഞായത കിം ചന
5 ഉദതിഷ്ഠദ് രേജാ ഭൗമം ഛാദയാനം ദിവാകരം
ദിശഃ തിദിേശാ വാപി ത ജ ഃ കഥം ചന
6 അനുമാേനന സഞ്ജ്ഞാഭിർ നാമേഗാൈ ശ് ച സംയുേഗ
വർതേത സ്മ തദാ യുദ്ധം ത ത വിശാം പേത
7 ന വ േഹാ ഭിദ്യേത ത കൗരവാണാം കഥം ചന
രക്ഷിതഃ സത്യസേന്ധന ഭാരദ്വാേജന ധീമതാ
8 തൈഥവ പാണ്ഡേവയാനാം രക്ഷിതഃ സവ്യസാചിനാ
നാഭിധ്യത മഹാവ േഹാ ഭീേമന ച സുരക്ഷിതഃ
9 േസനാ ാദ് അഭിനിഷ്പത്യ ായുധ്യംസ് ത മാനവാഃ
ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജൻ വ്യതിഷക്ത രഥദ്വിപാഃ
10 ഹയാേരാൈഹർ ഹയാേരാഹാഃ പാത്യേന്ത സ്മ മഹാഹേവ
ഋഷ്ടിഭിർ വിമലാ ാഭിഃ ാൈസർ അപി ച സംയുേഗ
11 രഥീ രത്നിനം ആസാദ്യ ശൈരഃ കനകഭൂഷൈണഃ
പാതയാം ആസ സമേര തസ്മിന്ന് അതിഭയം കേര
12 ഗജാേരാഹാ ഗജാേരാഹാൻ നാരാചശരേതാമൈരഃ
സംസക്താഃ പാതയാം ആസുസ് തവ േതഷാം ച സംഘശഃ
13 പത്തിസംഘാ രേണ പത്തീൻ ഭിണ്ഡിപാല പരശ്വൈധഃ
ന്യപാതയന്ത സംഹൃഷ്ടാഃ പര രകൃതാഗസഃ
14 പദാതീ രഥിനം സംേഖ്യ രഥീ ചാപി പദാതിനം
ന്യപാതയച് ഛിൈതഃ ശൈ ഃ േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
15 ഗജാേരാഹാ ഹയാേരാഹാൻ പാതയാം ച ിേര തദാ
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ഹയാേരാഹാ ഗജസ്ഥാംശ് ച തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
16 ഗജാേരാഹ വൈരശ് ചാപി ത ത പദാതയഃ
പാതിതാഃ സമദൃശ്യന്ത ൈതശ് ചാപി ഗജേയാധിനഃ
17 പത്തിസംഘാ ഹയാേരാൈഹഃ സാദിസംഘാശ് ച പത്തിഭിഃ
പാത്യമാനാ വ്യദൃശ്യന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
18 ധ്വൈജസ് ത ാപവിൈദ്ധശ് ച കാർമുൈകസ് േതാമൈരസ് തഥാ

ാൈസസ് തഥാ ഗദാഭിശ് ച പരിൈഘഃ കമ്പൈനസ് തഥാ
19 ശക്തിഭിഃ കവൈചശ് ചിൈ ഃ കണൈപർ അ ൈശർ അപി
നി ിംൈശർ വിമൈലശ് ചാപി സ്വർണപുംൈഖഃ ശൈരസ് തഥാ
20 പരിേസ്താൈമഃ കുഥാഭിശ് ച കംബൈലശ് ച മഹാധൈനഃ
ഭൂർ ഭാതി ഭരതേ ഷ്ഠ ഗ്ദാൈമർ ഇവ ചി ിതാ
21 നരാശ്വകാൈയഃ പതിൈതർ ദന്തിഭിശ് ച മഹാഹേവ
അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
22 ശശാമ രേജാ ഭൗമം വ ക്ഷിതം രണേശാണിൈതഃ
ദിശശ് ച വിമലാഃ സർവാഃ സംബഭൂവുർ ജേനശ്വര
23 ഉത്ഥിതാന്യ് അഗേണയാനി കബന്ധാനി സമന്തതഃ
ചിഹ്നഭൂതാനി ജഗേതാ വിനാശാർഥായ ഭാരത
24 തസ്മിൻ യുേദ്ധ മഹാരൗേ വർതമാേന സുദാരുേണ

ത്യദൃശ്യന്ത രഥിേനാ ധാവമാനാഃ സമന്തതഃ
25 തേതാ േ ാണശ് ച ഭീഷ്മശ് ച ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
പുരുമിേ ാ വികർണശ് ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
26 ഏേത സമരദുർധർഷാഃ സിംഹതുല്യപരാ മാഃ
പാണ്ഡവാനാം അനീകാനി ബഭ ഃ സ്മ പുനഃ പുനഃ
27 തൈഥവ ഭീമേസേനാ ഽപി രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച ൗപേദയാശ് ച ഭാരത
28 താവകാംസ് തവ പു ാംശ് ച സഹിതാൻ സർവരാജഭിഃ

ാവയാം ആസുർ ആജൗ േത ിദശാ ദാനവാൻ ഇവ
29 തഥാ േത സമേര ഽേന്യാന്യം നിഘ്നന്തഃ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
രേക്താക്ഷിതാ േഘാരരൂപാ വിേരജുർ ദാനവാ ഇവ
30 വിനിർജിത്യ രിപൂൻ വീരാഃ േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
വ്യദൃശ്യന്ത മഹാമാ ാ ഹാ ഇവ നഭസ്തേല
31 തേതാ രഥസഹേ ണ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
അഭ്യയാത് പാണ്ഡവാൻ യുേദ്ധ രാക്ഷസം ച ഘേടാത്കചം
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32 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ മഹത്യാ േസനയാ സഹ
േ ാണ ഭീഷ്മൗ രേണ ശൂരൗ ത ദ്യയുർ അരിന്ദമൗ
33 കിരീടീ തു യയൗ ദ്ധഃ സമർഥാൻ പാർഥിേവാത്തമാൻ
ആർജുനിഃ സാത്യകിശ് ൈചവ യയതുഃ സൗബലം ബലം
34 തതഃ വവൃേത ഭൂയഃ സം ാേമാ േലാമഹർഷണഃ
താവകാനാം പേരഷാം ച സമേര വിജിഗീഷതാം
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അധ്യായം 54

1 [സ്]
തതസ് േത പാർഥിവാഃ ദ്ധാഃ ഫൽഗുനം വീക്ഷ്യ സംയുേഗ
രൈഥർ അേനകസാഹൈ ഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
2 അൈഥനം രഥവൃേന്ദന േകാഷ്ടകീ കൃത്യഭാരത
ശൈരഃ സുബഹു സാഹൈ ഃ സമന്താദ് അഭ്യവാരയൻ
3 ശക്തീശ് ച വിമലാസ് തീക്ഷ്ണാ ഗദാശ് ച പരിൈഘഃ സഹ

ാസാൻ പരശ്വധാംശ് ൈചവ മുദ്ഗരാൻ മുസലാൻ അപി
ചിക്ഷിപുഃ സമേര ദ്ധാഃ ഫൽഗുനസ്യ രഥം തി
4 ശ ാണാം അഥ താം വൃഷ്ടിം ശലഭാനാം ഇവായതിം
രുേരാധ സർവതഃ പാർഥഃ ശൈരഃ കനകഭൂഷൈണഃ
5 ത തൽ ലാഘവം ദൃഷ്ട്വാ ബീഭേത്സാർ അതിമാനുഷം
േദവദാനവഗന്ധർവാഃ പിശാേചാരഗരാക്ഷസാഃ
സാധു സാധ്വ് ഇതി രാേജ ഫൽഗുനം ത്യപൂജയൻ
6 സാത്യകിം ചാഭിമന ം ച മഹത്യാ േസനയാ സഹ
ഗാന്ധാരാഃ സമേര ശൂരാ രുരുധുഃ സഹ സൗബലാഃ
7 ത സൗബലകാഃ ദ്ധാ വാർേഷ്ണയസ്യ രേഥാത്തമം
തിലശശ് ചിച്ഛിദുഃ േ ാധാച് ഛൈ ർ നാനാവിൈധർ യുധി
8 സാത്യകിസ് തു രഥം ത്യക്ത്വാ വർതമാേന മഹാഭേയ
അഭിമേന്യാ രഥം തൂർണം ആരുേരാഹ പരന്തപഃ
9 താവ് ഏകരഥസംയുക്തൗ സൗബേലയസ്യ വാഹിനീം
വ്യധേമതാം ശിൈതസ് തൂർണം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
10 േ ാണ ഭീഷ്മൗ രേണ യത്തൗ ധർമരാജസ്യ വാഹിനീം
നാശേയതാം ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കങ്കപ പരിച്ഛൈദഃ
11 തേതാ ധർമസുേതാ രാജാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
മിഷതാം സർവൈസന്യാനാം േ ാണാനീകം ഉപാ വൻ
12 ത ാസീത് സുമഹദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
യഥാ േദവാസുരം യുദ്ധം പൂർവം ആസീത് സുദാരുണം
13 കുർവാണൗ തു മഹത് കർമ ഭീമേസന ഘേടാത്കചൗ
ദുേര്യാധനസ് തേതാ ഽേഭ്യത്യ താവ് ഉഭാവ് അഭ്യവാരയത്
14 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ൈഹഡിംബസ്യ പരാ മം
അതീത്യ പിതരം യുേദ്ധ യദ് അയുധ്യത ഭാരത
15 ഭീമേസനസ് തു സ്ര േദ്ധാ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
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ഹൃദ്യ് അവിധ്യത് പൃഷത്േകന ഹസന്ന് ഇവ പാണ്ഡവഃ
16 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഹാര വരേമാഹിതഃ
നിഷസാദ രേഥാപേസ്ഥ കശ്മലം ച ജഗാമ ഹ
17 തം വിസം ജ്ഞം അേഥാ ജ്ഞാത്വാ ത്വരമാേണാ ഽസ്യ സാരഥിഃ
അേപാവാഹ രണാദ് രാജംസ് തതഃ ൈസന്യം അഭിദ്യത
18 തതസ് താം കൗരവീം േസനാം വമാണാം സമന്തതഃ
നിഘ്നൻ ഭീമഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ അനുവ ാജ പൃഷ്ഠതഃ
19 പാർഷതശ് ച രതഃ േ േഷ്ഠാ ധർമപു ശ് ച പാണ്ഡവഃ
േ ാണസ്യ പശ്യതഃ ൈസന്യം ഗാംേഗയസ്യ ച പശ്യതഃ
ജഘ്നതുർ വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പരാനീക വിശാതൈനഃ
20 വമാണം തു തത് ൈസന്യം തവ പു സ്യ സംയുേഗ
നാശ താം വാരയിതും ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാരഥൗ
21 വാര്യമാണം ഹി ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച വിശാം പേത
വി വത്യ് ഏവ തത് ൈസന്യം പശ്യേതാർ േ ാണ ഭീഷ്മേയാഃ
22 തേതാ രഥസഹേ ഷു വി വ തതസ് തതഃ
താവ് ആസ്ഥിതാവ് ഏകരഥം സൗഭ ശിനിപുംഗവൗ
സൗബലീം സമേര േസനാം ശാതേയതാം സമന്തതഃ
23 ശുശുഭാേത തദാ തൗ തു ൈശേനയ കുരുപുംഗവൗ
അമാവാസ്യാം ഗതൗ യദ്വത് േസാമസൂര്യൗ നഭസ്തേല
24 അർജുനസ് തു തതഃ ദ്ധസ് തവ ൈസന്യം വിശാം പേത
വവർഷ ശരവർേഷണ ധാരാഭിർ ഇവ േതായദഃ
25 വധ്യമാനം തതസ് തത് തു ശൈരഃ പാർഥസ്യ സംയുേഗ
ദു ാവ കൗരവം ൈസന്യം വിഷാദഭയകമ്പിതം
26 വതസ് താൻ സമാേലാക്യ ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാരഥൗ
ന്യവാരേയതാം സംരബ്ധൗ ദുേര്യാധനഹിൈതഷിണൗ
27 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സമാശ്വസ്യ വിശാം പേത
ന്യവർതയത തത് ൈസന്യം വമാണം സമന്തതഃ
28 യ യ സുതം തുഭ്യം േയാ യഃ പശ്യതി ഭാരത
ത ത ന്യവർതന്ത ക്ഷ ിയാണാം മഹാരഥാഃ
29 താൻ നിവൃത്താൻ സമീൈക്ഷ്യവ തേതാ ഽേന്യ ഽപീതേര ജനാഃ
അേന്യാന്യ ർധയാ രാജംൽ ലജ്ജയാേന്യ ഽവതസ്ഥിേര
30 പുനരാവർതതാം േതഷാം േവഗ ആസീദ് വിശാം പേത
പൂര്യതഃ സാഗരേസ്യവ ച േസ്യാദയനം തി
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31 സംനിവൃത്താംസ് തതസ് താംസ് തു ദൃഷ്ട്വാ രാജാ സുേയാധനഃ
അ വീത് ത്വരിേതാ ഗത്വാ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം വചഃ
32 പിതാമഹ നിേബാേധദം യത് ത്വാ വക്ഷ്യാമി ഭാരത
നാനുരൂപം അഹം മേന്യ ത്വയി ജീവതി കൗരവ
33 േ ാേണ ചാ വിദാം േ േഷ്ഠ സപുേ സ സുഹൃജ്ജേന
കൃേപ ൈചവ മേഹഷ്വാേസ വതീയം വരൂഥിനീ
34 ന പാണ്ഡവാഃ തിബലാസ് തവ രാജൻ കഥം ചന
തഥാ േ ാണസ്യ സം ാേമ ൗേണശ് ൈചവ കൃപസ്യ ച
35 അനു ാഹ്യാഃ പാ സുതാ നൂനം തവ പിതാമഹ
യേഥമാം ക്ഷമേസ വീരവധ്യമാനാം വരൂഥിനീം
36 േസാ ഽസ്മി വാച്യസ് ത്വയാ രാജൻ പൂർവം ഏവ സമാഗേമ
ന േയാേത്സ്യ പാണ്ഡവാൻ സംേഖ്യ നാപി പാർഷത സാത്യകീ
37 ത്വാ തു വചനം തുഭ്യം ആചാര്യസ്യ കൃപസ്യ ച
കർേണന സഹിതഃ കൃത്യം ചിന്തയാനസ് തൈദവ ഹി
38 യദി നാഹം പരിത്യാേജ്യാ യുവാഭ്യാം ഇഹ സംയുേഗ
വി േമണാനുരൂേപണ യുേധ്യതാം പുരുഷർഷഭൗ
39 ഏതച് ത്വാ വേചാ ഭീഷ്മഃ ഹസൻ ൈവ മുഹുർ മുഹുഃ
അ വീത് തനയം തുഭ്യം േ ാധാദ് ഉദ്വൃത്യ ച ഷീ
40 ബഹുേശാ ഹി മയാ രാജംസ് തഥ്യം ഉക്തം ഹിതം വചഃ
അേജയാഃ പാണ്ഡവാ യുേദ്ധ േദൈവർ അപി സ വാസൈവഃ
41 യത് തു ശക്യം മയാ കർതും വൃേദ്ധനാദ്യ നൃേപാത്തമ
കരിഷ്യാമി യഥാശക്തി േ േക്ഷദാനീം സ ബാന്ധവഃ
42 അദ്യ പാ സുതാൻ സർവാൻ സ ൈസന്യാൻ സഹ ബ ഭിഃ
മിഷേതാ വാരയിഷ്യാമി സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
43 ഏവം ഉേക്ത തു ഭീേഷ്മണ പു ാസ് തവ ജേനശ്വര
ദ ഃ ശംഖാൻ മുദാ യുക്താ േഭരീശ് ച ജഘ്നിേര ഭൃശം
44 പാണ്ഡവാപി തേതാ രാജഞ് ത്വാ തം നിനദം മഹത്
ദ ഃ ശംഖാംശ് ച േഭരീശ് ച മുരജാംശ് ച വ്യനാദയൻ
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അധ്യായം 55

1 ധൃതരാ ഉവാച
തിജ്ഞാേത തു ഭീേഷ്മണ തസ്മിൻ യുേദ്ധ സുദാരുേണ

േ ാധിേതാ മമ പുേ ണ ദുഃഖിേതന വിേശഷതഃ
2 ഭീഷ്മഃ കിം അകേരാത് ത പാണ്ഡേവേയഷു സഞ്ജയ
പിതാമേഹ വാ പാഞ്ചാലാസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
3 സഞ്ജയ ഉവാച
ഗതപൂർവാഹ്ണഭൂയിേഷ്ഠ തസ്മിന്ന് അഹനി ഭാരത
ജയം ാേപ്തഷു ഹൃേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു മഹാത്മസു
4 സർവധർമവിേശഷജ്ഞഃ പിതാ േദവ തസ് തവ
അഭ്യയാജ് ജവൈനർ അൈശ്വഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
മഹത്യാ േസനയാ ഗുപ്തസ് തവ പുൈ ശ് ച സർവശഃ
5 ാവർതത തേതാ യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
അസ്മാകം പാണ്ഡൈവഃ സാർധം അനയാത് തവ ഭാരത
6 ധനുഷാം കൂജതാം ത തലാനാം ചാഭിഹന്യതാം
മഹാൻ സമഭവച് ഛേബ്ദാ ഗിരീണാം ഇവ ദീര്യതാം
7 തിഷ്ഠ സ്ഥിേതാ ഽസ്മി വിദ്ധ്യ് ഏനം നിവർതസ്വ സ്ഥിേരാ ഭവ
സ്ഥിേതാ ഽസ്മി ഹരേസ്വതി ശബ്ദാഃ യന്ത സർവശഃ
8 കാഞ്ചേനഷു തനുേ ഷു കിരീേടഷു ധ്വേജഷു ച
ശിലാനാം ഇവ ൈശേലഷു പതിതാനാം അഭൂത് സ്വനഃ
9 പതിതാന്യ് ഉത്തമാംഗാനി ബാഹവശ് ച വിഭൂഷിതാഃ
വ്യേചഷ്ടന്ത മഹീം ാപ്യ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
10 ഹൃേതാത്തമാംഗാഃ േക ചിത് തു തൈഥേവാദ്യതകാർമുകാഃ

ഗൃഹീതായുധാശ് ചാപി ത ഃ പുരുഷസത്തമാഃ
11 ാവർതത മഹാേവഗാ നദീ രുധിരവാഹിനീ
മാതംഗാംഗശിലാരൗ ാ മാംസേശാണിതകർദമാ
12 വരാശ്വനരനാഗാനാം ശരീര ഭവാ തദാ
പരേലാകാർണവമുഖീ ഗൃ േഗാമായുേമാദിനീ
13 ന ദൃഷ്ടം ന തം ചാപി യുദ്ധം ഏതാദൃശം നൃപ
യഥാ തവ സുതാനാം ച പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
14 നാസീദ് രഥപഥസ് ത േയാൈധർ യുധി നിപാതിൈതഃ
ഗൈജശ് ച പതിൈതർ നീൈലർ ഗിരിശൃംൈഗർ ഇവാവൃതം
15 വികീർൈണഃ കവൈചശ് ചിൈ ർ ധ്വൈജശ് ഛൈ ശ് ച മാരിഷ
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ശുശുേഭ തദ് രണസ്ഥാനം ശരദീവ നഭസ്തലം
16 വിനിർഭിന്നാഃ ശൈരഃ േക ചിദ് അന്തപീഡാവികർഷിണഃ
അഭീതാഃ സമേര ശ ൻ അഭ്യധാവന്ത ദംശിതാഃ
17 താത ാതഃ സേഖ ബേന്ധാ വയസ്യ മമ മാതുല
മാ മാം പരിത്യേജത്യ് അേന്യ ചു ശുഃ പതിതാ രേണ
18 ആധാവാേഭ്യഹി മാ ഗച്ഛ കിം ഭീേതാ ഽസി ക്വ യാസ്യസി
സ്ഥിേതാ ഽഹം സമേര മാ ൈഭർ ഇതി ചാേന്യ വിചു ശുഃ
19 ത ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ നിത്യം മണ്ഡലകാർമുകഃ
മുേമാച ബാണാൻ ദീപ്താ ാൻ അഹീൻ ആശീവിഷാൻ ഇവ
20 ശൈരർ ഏകായനീകുർവൻ ദിശഃ സർവാ യത തഃ
ജഘാന പാണ്ഡവരഥാൻ ആദിശ്യാദിശ്യ ഭാരത
21 സ നൃത്യൻ ൈവ രേഥാപേസ്ഥ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
അലാതച വദ് രാജംസ് ത ത സ്മ ദൃശ്യേത
22 തം ഏകം സമേര ശൂരം പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാസ് തഥാ
അേനകശതസാഹ ം സമപശ്യന്ത ലാഘവാത്
23 മായാകൃതാത്മാനം ഇവ ഭീഷ്മം ത സ്മ േമനിേര
പൂർവസ്യാം ദിശി തം ദൃഷ്ട്വാ തീച്യാം ദദൃശുർ ജനാഃ
24 ഉദീച്യാം ൈചനം ആേലാക്യ ദക്ഷിണസ്യാം പുനഃ േഭാ
ഏവം സ സമേര വീേരാ ഗാംേഗയഃ ത്യദൃശ്യത
25 ന ൈചനം പാണ്ഡേവയാനാം കശ് ചിച് ഛേക്നാതി വീക്ഷിതും
വിശിഖാൻ ഏവ പശ്യന്തി ഭീഷ്മചാപച താൻ ബഹൂൻ
26 കുർവാണം സമേര കർമ സൂദയാനം ച വാഹിനീം
വ്യാേ ാശന്ത രേണ ത വീരാ ബഹുവിധം ബഹു
അമാനുേഷണ രൂേപണ ചരന്തം പിതരം തവ
27 ശലഭാ ഇവ രാജാനഃ പതന്തി വിധിേചാദിതാഃ
ഭീഷ്മാഗ്നിം അഭി സ്ര ദ്ധം വിനാശായ സഹ ശഃ
28 ന ഹി േമാഘഃ ശരഃ കശ് ചിദ് ആസീദ് ഭീഷ്മസ്യ സംയുേഗ
നരനാഗാശ്വകാേയഷു ബഹുത്വാൽ ലഘുേവധിനഃ
29 ഭിനത്ത്യ് ഏേകന ബാേണന സുമുേക്തന പത ിണാ
ഗജകങ്കടസംനാഹം വേ േണവാചേലാത്തമം
30 ദ്വൗ ീൻ അപി ഗജാേരാഹാൻ പിണ്ഡിതാൻ വർമിതാൻ അപി
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന നിജഘാന പിതാ തവ
31 േയാ േയാ ഭീഷ്മം നരവ്യാ ം അേഭ്യതി യുധി കശ് ചന
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മുഹൂർതദൃഷ്ടഃ സ മയാ പാതിേതാ ഭുവി ദൃശ്യേത
32 ഏവം സാ ധർമരാജസ്യ വധ്യമാനാ മഹാചമൂഃ
ഭീേഷ്മണാതുലവീേര്യണ വ്യശീര്യത സഹ ധാ
33 കീര്യത മഹാേസനാ ശരവർഷാഭിതാപിതാ
പശ്യേതാ വാസുേദവസ്യ പാർഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ
34 യതമാനാപി േത വീരാ വമാണാൻ മഹാരഥാൻ
നാശ വൻ വാരയിതും ഭീഷ്മബാണ പീഡിതാഃ
35 മേഹ സമവീേര്യണ വധ്യമാനാ മഹാചമൂഃ
അഭജ്യത മഹാരാജ ന ച ദ്വൗ സഹ ധാവതഃ
36 ആവിദ്ധനരനാഗാശ്വം പതിതധ്വജകൂബരം
അനീകം പാ പു ാണാം ഹാഹാഭൂതം അേചതനം
37 ജഘാനാ പിതാ പു ം പു ശ് ച പിതരം തഥാ

ിയം സഖായം ചാ േന്ദ സഖാ ൈദവബലാത്കൃതഃ
38 വിമുച്യ കവചാൻ അേന്യ പാ പു സ്യ ൈസനികാഃ

കീര്യ േകശാൻ ധാവന്തഃ ത്യദൃശ്യന്ത ഭാരത
39 തദ് േഗാകുലം ഇേവാദ് ാന്തം ഉദ് ാന്തരഥയൂഥപം
ദദൃേശ പാ പു സ്യ ൈസന്യം ആർതസ്വരം തദാ
40 ഭജ്യമാനം തത് ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാ േദവകിനന്ദനഃ
ഉവാച പാർഥം ബീഭ ം നിഗൃഹ്യ രഥം ഉത്തമം
41 അയം സ കാലഃ സ ാപ്തഃ പാർഥ യഃ കാങ്ക്ഷിതസ് ത്വയാ

ഹരാൈസ്മ നരവ്യാ ന േചൻ േമാഹാദ് വിമുഹ്യേസ
42 യത് ത്വയാ കഥിതം വീര പുരാ രാജ്ഞാം സമാഗേമ
ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ സർവാൻ ധാർതരാ സ്യ ൈസനികാൻ
43 സാനുബന്ധാൻ ഹനിഷ്യാമി േയ മാം േയാത്സ്യന്തി സംയുേഗ
ഇതി തത് കുരു കൗേന്തയ സത്യം വാക്യം അരിന്ദമ
44 ബീഭേത്സാ പശ്യ ൈസന്യം സ്വം ഭജ്യമാനം സമന്തതഃ

വതശ് ച മഹീപാലാൻ സർവാൻ യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
45 ദൃഷ്ട്വാ ഹി സമേര ഭീഷ്മം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
ഭയാർതാഃ സ ണശ്യന്തി സിംഹം മൃഗാ ഇവ
46 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച വാസുേദവം ധനഞ്ജയഃ
േചാദയാശ്വാൻ യേതാ ഭീേഷ്മാ വിഗാൈഹ്യതദ് ബലാർണവം
47 തേതാ ഽശ്വാൻ രജത ഖ്യാംശ് േചാദയാം ആസ മാഘവഃ
യേതാ ഭീഷ്മരേഥാ രാജൻ ദുേ േക്ഷ്യാ രശ്മിമാൻ ഇവ
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48 തതസ് തത് പുനർ ആവൃത്തം യുധിഷ്ഠിരബലം മഹത്
ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം മഹാബാഹും ഭീഷ്മാേയാദ്യന്തം ആഹേവ
49 തേതാ ഭീഷ്മഃ കുരുേ ഷ്ഠഃ സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
ധനഞ്ജയരഥം തൂർണം ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
50 ക്ഷേണന സ രഥസ് തസ്യ സഹയഃ സഹസാരഥിഃ
ശരവർേഷണ മഹതാ സഞ്ഛേന്നാ ന കാശേത
51 വാസുേദവസ് ത്വ് അസം ാേന്താ ൈധര്യം ആസ്ഥായ സത്ത്വവാൻ
േചാദയാം ആസ താൻ അശ്വാൻ വിതുന്നാൻ ഭീഷ്മസായൈകഃ
52 തതഃ പാർേഥാ ധനുർ ഗൃഹ്യ ദിവ്യം ജലദനിസ്വനം
പാതയാം ആസ ഭീഷ്മസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ിഭിഃ ശൈരഃ
53 സ ഛിന്നധന്വാ കൗരവ്യഃ പുനർ അന്യൻ മഹദ് ധനുഃ
നിേമഷാന്തരമാേ ണ സജ്യം ചേ പിതാ തവ
54 വിചകർഷ തേതാ േദാർഭ്യാം ധനുർ ജലദനിസ്വനം
അഥാസ്യ തദ് അപി ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ ധനുർ അർജുനഃ
55 തസ്യ തത് പൂജയാം ആസ ലാഘവം ശന്തേനാഃ സുതഃ
സാധു പാർഥ മഹാബാേഹാ സാധു േഭാ പാ നന്ദന
56 ത്വയ്യ് ഏൈവതദ് യുക്തരൂപം മഹത് കർമ ധനഞ്ജയ

ീേതാ ഽസ്മി സുദൃഢം പു കുരു യുദ്ധം മയാ സഹ
57 ഇതി പാർഥം ശസ്യാഥ ഗൃഹ്യാന്യൻ മഹദ് ധനുഃ
മുേമാച സമേര വീരഃ ശരാൻ പാർഥരഥം തി
58 അദർശയദ് വാസുേദേവാ ഹയയാേന പരം ബലം
േമാഘാൻ കുർവഞ് ശരാംസ് തസ്യ മണ്ഡലാന്യ് അചരൽ ലഘു
59 തഥാപി ഭീഷ്മഃ സുദൃഢം വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
വിവ്യാധ നിശിൈതർ ബാൈണഃ സർവഗാേ ഷു മാരിഷ
60 ശുശുഭാേത നരവ്യാ ൗ തൗ ഭീഷ്മശരവിക്ഷതൗ
േഗാവൃഷാവ് ഇവ നർദന്തൗ വിഷാേണാല്ലിഖിതാങ്കിതൗ
61 പുനശ് ചാപി സുസ്ര ദ്ധഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
കൃഷ്ണേയാർ യുധി സംരേബ്ധാ ഭീേഷ്മാ വ്യാവാരയദ് ദിശഃ
62 വാർേഷ്ണയം ച ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കമ്പയാം ആസ േരാഷിതഃ
മുഹുർ അഭ ത്സ്മയൻ ഭീഷ്മഃ ഹസ്യ സ്വനവത് തദാ
63 തതഃ കൃഷ്ണസ് തു സമേര ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മപരാ മം
സേ ക്ഷ്യ ച മഹാബാഹുഃ പാർഥസ്യ മൃദുയുദ്ധതാം
64 ഭീഷ്മം ച ശരവർഷാണി സൃജന്തം അനിശം യുധി
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തപന്തം ഇവാദിത്യം മധ്യം ആസാദ്യ േസനേയാഃ
65 വരാൻ വരാൻ വിനിഘ്നന്തം പാ പു സ്യ ൈസനികാൻ
യുഗാന്തം ഇവ കുർവാണം ഭീഷ്മം യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
66 അമൃഷ്യമാേണാ ഭഗവാൻ േകശവഃ പരവീരഹാ
അചിന്തയദ് അേമയാത്മാ നാസ്തി യൗധിഷ്ഠിരം ബലം
67 ഏകാഹ്നാ ഹി രേണ ഭീേഷ്മാ നാശേയദ് േദവദാനവാൻ
കിം ഉ പാ സുതാൻ യുേദ്ധ സബലാൻ സപദാനുഗാൻ
68 വേത ച മഹത് ൈസന്യം പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
ഏേത ച കൗരവാസ് തൂർണം ഭഗ്നാൻ ദൃശ്യ േസാമകാൻ
ആ വന്തി രേണ ഹൃഷ്ടാ ഹർഷയന്തഃ പിതാമഹം
69 േസാ ഽഹം ഭീഷ്മം നിഹന്മ്യ് അദ്യ പാണ്ഡവാർഥായ ദംശിതഃ
ഭാരം ഏതം വിേനഷ്യാമി പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
70 അർജുേനാ ഽപി ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ വധ്യമാേനാ ഹി സംയുേഗ
കർതവ്യം നാഭിജാനാതി രേണ ഭീഷ്മസ്യ ഗൗരവാത്
71 തഥാ ചിന്തയതസ് തസ്യ ഭൂയ ഏവ പിതാമഹഃ
േ ഷയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ ശരാൻ പാർഥരഥം തി
72 േതഷാം ബഹുത്വാദ് ധി ഭൃശം ശരാണാം; ദിേശാ ഽഥ സർവാഃ പിഹിതാ
ബഭൂവുഃ
ന ചാന്തരിക്ഷം ന ദിേശാ ന ഭൂമിർ; ന ഭാ േരാ ഽദൃശ്യത രശ്മിമാലീ
വവുശ് ച വാതാസ് തുമുലാഃ സധൂമാ; ദിശശ് ച സർവാഃ ഭിതാ ബഭൂവുഃ
73 േ ാേണാ വികർേണാ ഽഥ ജയ ഥശ് ച; ഭൂരി വാഃ കൃതവർമാ കൃപശ് ച

തായുർ അംബഷ്ഠപതിശ് ച രാജാ; വിന്ദാനുവിന്ദൗ ച സുദക്ഷിണശ് ച
74 ാച്യാശ് ച സൗവീരഗണാശ് ച സർേവ; വസാതയഃ കമാലവാശ് ച
കിരീടിനം ത്വരമാണാഭിസ ർ; നിേദശഗാഃ ശാന്തനവസ്യ രാജ്ഞഃ
75 തം വാജിപാദാതരഥൗഘജാൈലർ; അേനകസാഹ ശൈതർ ദദർശ
കിരീടിനം സമ്പരിവാര്യമാണം; ശിേനർ നപ്താ വാരണയൂഥൈപശ് ച
76 തതസ് തു ദൃഷ്ട്വാർജുനവാസുേദവൗ; പദാതിനാഗാശ്വരൈഥഃ സമന്താത്
അഭി തൗ ശ ഭൃതാം വരിഷ്ഠൗ; ശിനി വീേരാ ഽഭിസസാര തൂർണം
77 സ താന്യ് അനീകാനി മഹാധനുഷ്മാഞ്; ശിനി വീരഃ സഹസാഭിപത്യ
ചകാര സാഹായ്യം അഥാർജുനസ്യ; വി ർ യഥാ വൃ നിഷൂദനസ്യ
78 വിശീർണനാഗാശ്വരഥധ്വജൗഘം; ഭീേഷ്മണ വി ാസിതസർവേയാധം
യുധിഷ്ഠിരാനീകം അഭി വന്തം; േ ാവാച സ ശ്യ ശിനി വീരഃ
79 ക്വ ക്ഷ ിയാ യാസ്യഥ ൈനഷ ധർമഃ; സതാം പുരസ്താത് കഥിതഃ പുരാൈണഃ
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മാ സ്വാം തിജ്ഞാം ജഹത വീരാഃ; സ്വം വീരധർമം പരിപാലയധ്വം
80 താൻ വാസവാൻ അന്തരേജാ നിശമ്യ; നേര മുഖ്യാൻ വതഃ സമന്താത്
പാർഥസ്യ ദൃഷ്ട്വാ മൃദുയുദ്ധതാം ച; ഭീഷ്മം ച സംേഖ്യ സമുദീര്യമാണം
81 അമൃഷ്യമാണഃ സ തേതാ മഹാത്മാ; യശസ്വിനം സർവദശാർഹഭർതാ
ഉവാച ൈശേനയം അഭി ശംസൻ; ദൃഷ്ട്വാ കുരൂൻ ആപതതഃ സമന്താത്
82 േയ യാന്തി യാന്ത്വ് ഏവ ശിനി വീര; േയ ഽപി സ്ഥിതാഃ സാത്വത േത ഽപി
യാ
ഭീഷ്മം രഥാത് പശ്യ നിപാത്യമാനം; േ ാണം ച സംേഖ്യ സഗണം മയാദ്യ
83 നാസൗ രഥഃ സാത്വത കൗരവാണാം; ദ്ധസ്യ മുേച്യത രേണ ഽദ്യ കശ്
ചിത്
തസ്മാദ് അഹം ഗൃഹ്യ രഥാംഗം ഉ ം; ാണം ഹരിഷ്യാമി മഹാ തസ്യ
84 നിഹത്യ ഭീഷ്മം സഗണം തഥാജൗ; േ ാണം ച ൈശേനയ രഥ വീരം

ീതിം കരിഷ്യാമി ധനഞ്ജയസ്യ; രാജ്ഞശ് ച ഭീമസ്യ തഥാശ്വിേനാശ് ച
85 നിഹ്യത്യ സർവാൻ ധൃതരാ പു ാംസ്; തത്പക്ഷിേണാ േയ ച നേര മു 
ഖ്യാഃ
രാേജ്യന രാജാനം അജാതശ ം; സമ്പാദയിഷ്യാമ്യ് അഹം അദ്യ ഹൃഷ്ടഃ
86 തതഃ സുനാഭം വസുേദവപു ഃ; സൂര്യ ഭം വ സമ ഭാവം

രാന്തം ഉദ്യമ്യ ഭുേജന ച ം; രഥാദ് അവ ത്യ വിസൃജ്യ വാഹാൻ
87 സങ്കമ്പയൻ ഗാം ചരൈണർ മഹാത്മാ; േവേഗന കൃഷ്ണഃ സസാര ഭീഷ്മം
മദാന്ധം ആജൗ സമുദീർണദർപഃ; സിംേഹാ ജിഘാംസന്ന് ഇവ വാരേണ ം
88 േസാ ഽഭ്യ വദ് ഭീഷ്മം അനീകമേധ്യ; േദ്ധാ മേഹ ാവരജഃ മാഥീ
വ്യാലംബിപീതാന്തപടശ് ചകാേശ; ഘേനാ യഥാ േഖ ഽചിരഭാപിനദ്ധഃ
89 സുദർശനം ചാസ്യ രരാജ ശൗേരസ്; തച് ച പദ്മം സുഭുേജാരുനാലം
യഥാദിപദ്മം തരുണാർകവർണം; രരാജ നാരായണനാഭിജാതം
90 തത് കൃഷ്ണേകാേപാദയസൂര്യബുദ്ധം; രാന്തതീക്ഷ്ണാ സുജാതപ ം
തൈസ്യവ േദേഹാരുസരഃ രൂഢം; രരാജ നാരായണബാഹുനാലം
91 തം ആത്തച ം ണദന്തം ഉൈച്ചഃ; ദ്ധം മേഹ ാവരജം സമീക്ഷ്യ
സർവാണി ഭൂതാനി ഭൃശം വിേനദുഃ; ക്ഷയം കുരൂണാം ഇതി ചിന്തയിത്വാ
92 സ വാസുേദവഃ ഗൃഹീത ച ഃ; സംവർതയിഷ്യന്ന് ഇവ ജീവേലാകം
അഭ ത്പതംൽ േലാകഗുരുർ ബഭാേസ; ഭൂതാനി ധക്ഷ്യന്ന് ഇവ കാലവഹ്നിഃ
93 തം ആപതന്തം ഗൃഹീതച ം; സമീക്ഷ്യ േദവം ദ്വിപദാം വരിഷ്ഠം
അസം മാത് കാർമുകബാണപാണീ; രേഥ സ്ഥിതഃ ശാന്തനേവാ ഽഭ വാച
94 ഏഹ്യ് ഏഹി േദേവശ ജഗന്നിവാസ; നേമാ ഽ േത ശാർമ്ഗരഥാംഗപാേണ
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സഹ്യ മാം പാതയ േലാകനാഥ; രേഥാത്തമാദ് ഭൂതശരണ്യ സംേഖ്യ
95 ത്വയാ ഹതേസ്യഹ മമാദ്യ കൃഷ്ണ; േ യഃ പരസ്മിന്ന് ഇഹ ൈചവ േലാേക
സംഭാവിേതാ ഽസ്മ്യ് അന്ധകവൃഷ്ണിനാഥ; േലാൈകസ് ിഭിർ വീര തവാഭിയാ 
നാത്
96 രഥാദ് അവ ത്യ തതസ് ത്വരാവാൻ; പാർേഥാ ഽപ്യ് അനു ത്യ യദു വീരം
ജ ാഹ പീേനാത്തമലംബബാഹും; ബാേഹ്വാർ ഹരിം വ്യായതപീനബാഹുഃ
97 നിഗൃഹ്യമാണശ് ച തദാദിേദേവാ; ഭൃശം സേരാഷഃ കില നാമ േയാഗീ
ആദായ േവേഗന ജഗാമ വി ർ; ജി ം മഹാവാത ഇൈവകവൃക്ഷം
98 പാർഥസ് തു വിഷ്ടഭ്യ ബേലന പാദൗ; ഭീഷ്മാന്തികം തൂർണം അഭി വന്തം
ബലാൻ നിജ ാഹ കിരീടമാലീ; പേദ ഽഥ രാജൻ ദശേമ കഥം ചിത്
99 അവസ്ഥിതം ച ണിപത്യ കൃഷ്ണം; ീേതാ ഽർജുനഃ കാഞ്ചനചി മാലീ
ഉവാച േകാപം തിസംഹേരതി; ഗതിർ ഭവാൻ േകശവ പാണ്ഡവാനാം
100 ന ഹാസ്യേത കർമ യഥാ തിജ്ഞം; പുൈ ഃ ശേപ േകശവ േസാദൈരശ്
ച
അന്തം കരിഷ്യാമി യഥാ കുരൂണാം; ത്വയാഹം ഇ ാനുജ സ യുക്തഃ
101 തതഃ തിജ്ഞാം സമയം ച തൈസ്മ; ജനാർദനഃ ീതമനാ നിശമ്യ
സ്ഥിതഃ ിേയ കൗരവസത്തമസ്യ; രഥം സച ഃ പുനർ ആരുേരാഹ
102 സ താൻ അഭീഷൂൻ പുനർ ആദദാനഃ; ഗൃഹ്യ ശംഖം ദ്വിഷതാം നിഹന്താ
വിനാദയാം ആസ തേതാ ദിശശ് ച; സ പാഞ്ചജന്യസ്യ രേവണ ശൗരിഃ
103 വ്യാവിദ്ധനിഷ്കാംഗദകുണ്ഡലം തം; രേജാ വികീർണാശ് ചിത പക്ഷ്മ േന ം
വിശുദ്ധദം ം ഗൃഹീതശംഖം; വിചു ശുഃ േ ക്ഷ്യ കുരു വീരാഃ
104 മൃദംഗേഭരീപടഹ ണാദാ; േനമിസ്വനാ ദു ഭിനിസ്വനാശ് ച
സസിംഹനാദാശ് ച ബഭൂവുർ ഉ ാഃ; സർേവഷ്വ് അനീേകഷു തതഃ കുരൂണാം
105 ഗാണ്ഡീവേഘാഷഃ സ്തനയിത്നുകൽേപാ; ജഗാമ പാർഥസ്യ നേഭാ ദിശശ് ച
ജ ശ് ച ബാണാ വിമലാഃ സന്നാഃ; സർവാ ദിശഃ പാണ്ഡവചാപമുക്താഃ
106 തം കൗരവാണാം അധിേപാ ബേലന; ഭീേഷ്മണ ഭൂരി വസാ ച സാർധം
അഭ ദ്യയാവ് ഉദ്യതബാണപാണിഃ; കക്ഷം ദിധക്ഷന്ന് ഇവ ധൂമേകതുഃ
107 അഥാർജുനായ ജഹാര ഭല്ലാൻ; ഭൂരി വാഃ സപ്ത സുവർണപുംഖാൻ
ദുേര്യാധനസ് േതാമരം ഉ േവഗം; ശേല്യാ ഗദാം ശാന്തനവശ് ച ശക്തിം
108 സ സപ്തഭിഃ സപ്ത ശര േവകാൻ; സംവാര്യ ഭൂരി വസാ വിസൃഷ്ടാൻ
ശിേതന ദുേര്യാധനബാഹുമുക്തം; േരണ തത് േതാമരം ഉന്മമാഥ
109 തതഃ ശുഭാം ആപതതീം സ ശക്തിം; വിദ ത് ഭാം ശാന്തനേവന മുക്താം
ഗദാം ച മ ാധിപബാഹുമുക്താം; ദ്വാഭ്യാം ശരാഭ്യാം നിചകർത വീരഃ
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110 തേതാ ഭുജാഭ്യാം ബലവദ് വികൃഷ്യ; ചി ം ധനുർ ഗാണ്ഡിവം അ േമയം
മാേഹ ം അ ം വിധിവത് സുേഘാരം; ാദുശ്ചകാരാദ്ഭുതം അന്തരിേക്ഷ
111 േതേനാത്തമാേ ണ തേതാ മഹാത്മാ; സർവാണ്യ് അനീകാനി മഹാധനു 
ഷ്മാൻ
ശരൗഘജാൈലർ വിമലാഗ്നിവർൈണർ; നിവാരയാം ആസ കിരീടമാലീ
112 ശിലീമുഖാഃ പാർഥധനുഃ മുക്താ; രഥാൻ ധ്വജാ ാണി ധനൂംഷി ബാഹൂൻ
നികൃത്യ േദഹാൻ വിവിശുഃ പേരഷാം; നേര നാേഗ തുരംഗമാണാം
113 തേതാ ദിശശ് ചാനുദിശശ് ച പാർഥഃ; ശൈരഃ സുധാൈരർ നിശിൈതർ
വിതത്യ
ഗാണ്ഡീവശേബ്ദന മനാംസി േതഷാം; കിരീടമാലീ വ്യഥയാം ചകാര
114 തസ്മിംസ് തഥാ േഘാരതേമ വൃേത്ത; ശംഖസ്വനാ ദു ഭിനിസ്വനാശ് ച
അന്തർഹിതാ ഗാണ്ഡിവനിസ്വേനന; ഭഭൂവുർ ഉ ാശ് ച രണ ണാദാഃ
115 ഗാണ്ഡീവശബ്ദം തം അേഥാ വിദിത്വാ; വിരാടരാജ മുഖാ നൃവീരാഃ
പാഞ്ചാലരാേജാ പദശ് ച വീരസ്; തം േദശം ആജ ർ അദീനസത്ത്വാഃ
116 സർവാണി ൈസന്യാനി തു താവകാനി; യേതാ യേതാ ഗാണ്ഡിവജഃ ണാദഃ
തതസ് തതഃ സംനതിം ഏവ ജ ർ; ന തം തീേപാ ഽഭിസസാര കശ് ചിത്
117 തസ്മിൻ സുേഘാേര നൃപസ ഹാേര; ഹതാഃ വീരാഃ സരഥാഃ സസൂതാഃ
ഗജാശ് ച നാരാചനിപാതതപ്താ; മഹാപതാകാഃ ശുഭരുക്മകക്ഷ്യാഃ
118 പരീതസത്ത്വാഃ സഹസാ നിേപതുഃ; കിരീടിനാ ഭിന്നതനു കായാഃ
ദൃഢാഹതാഃ പ ിഭിർ ഉ േവൈഗഃ; പാർേഥന ഭൈല്ലർ നിശിൈതഃ ശിതാൈ ഃ
119 നികൃത്തയ ാ നിഹേത കീലാ; ധ്വജാ മഹാേന്താ ധ്വജിനീമുേഖഷു
പദാതിസംഘാശ് ച രഥാശ് ച സംേഖ്യ; ഹയാശ് ച നാഗാശ് ച ധനഞ്ജേയന
120 ബാണാഹതാസ് തൂർണം അേപതസത്ത്വാ; വിഷ്ടഭ്യ ഗാ ാണി നിേപതുർ
ഉർവ്യാം
ഐേ ണ േതനാ വേരണ രാജൻ; മഹാഹേവ ഭിന്നതനു േദഹാഃ
121 തതഃ ശരൗൈഘർ നിശിൈതഃ കിരീടിനാ; നൃേദഹശ ക്ഷതേലാഹിേതാദാ
നദീ സുേഘാരാ നരേദഹേഫനാ; വർതിതാ ത രണാജിേര ൈവ
122 േവേഗന സാതീവ പൃഥു വാഹാ; സു താ ൈഭരവാരാവരൂപാ
പേരതനാഗാശ്വശരീരേരാധാ; നരാ മജ്ജാഭൃതമാംസപങ്കാ
123 ഭൂതരേക്ഷാഗണഭൂതേസവിതാ; ശിരഃകപാലാകുലേകശശാദ്വലാ
ശരീരസംഘാതസഹ വാഹിനീ; വിശീർണനാനാകവേചാർമിസ ലാ
124 നരാശ്വനാഗാസ്ഥിനികൃത്തശർകരാ; വിനാശപാതാലവതീ ഭയാവഹാ
താം കങ്കമാലാവൃതഗൃ കൈഹ്വഃ; വ്യാദസംൈഘശ് ച തര ഭിശ് ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 23

125 ഉേപതകൂലാം ദദൃശുഃ സമന്താത്; രാം മഹാൈവതരണീ കാശാം
വർതിതാം അർജുനബാണസംൈഘർ; േമേദാവസാസൃക് വഹാം സുഭീമാം

126 േത േചദിപാഞ്ചാലകരൂഷമത്സ്യാഃ; പാർഥാശ് ച സർേവ സഹിതാഃ േണ 
ദുഃ
വി ാസ്യ േസനാം ധ്വജിനീപതീനാം; സിംേഹാ മൃഗാണാം ഇവ യൂഥസംഘാൻ
വിേനദതുസ് താവ് അതിഹർഷയുക്തൗ; ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച ജനാർദനശ് ച
127 തേതാ രവിം സംഹൃതരശ്മിജാലം; ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ശ പരിക്ഷതാംഗാഃ
തദ് ഐ ം അ ം വിതതം സുേഘാരം; അസഹ്യം ഉദ്വീക്ഷ്യ യുഗാന്തകൽപം
128 അഥാപയാനം കുരവഃ സഭീഷ്മാഃ; സേ ാണദുേര്യാധനബാ ികാശ് ച
ച ർ നിശാം സന്ധിഗതാം സമീക്ഷ്യ; വിഭാവേസാർ േലാഹിതരാജിയുക്താം
129 അവാപ്യ കീർതിം ച യശശ് ച േലാേക; വിജിത്യ ശ ംശ് ച ധനഞ്ജേയാ
ഽപി
യയൗ നേരൈ ഃ സഹ േസാദൈരശ് ച; സമാപ്തകർമാ ശിബിരം നിശായാം
തതഃ ജേജ്ഞ തുമുലഃ കുരൂണാം; നിശാമുേഖ േഘാരതരഃ ണാദഃ
130 രേണ രഥാനാം അയുതം നിഹത്യ; ഹതാ ഗജാഃ സപ്തശതാർജുേനന

ാച്യാശ് ച സൗവീരഗണാശ് ച സർേവ; നിപാതിതാഃ കമാലവാശ് ച
മഹത് കൃതം കർമ ധനഞ്ജേയന; കർതും യഥാ നാർഹതി കശ് ചിദ് അന്യഃ
131 തായുർ അംബഷ്ഠപതിശ് ച രാജാ; തൈഥവ ദുർമർഷണചി േസനൗ
േ ാണഃ കൃപഃ ൈസന്ധവബാ ികൗ ച; ഭൂരി വാഃ ശല്യശലൗ ച രാജൻ
സ്വബാഹുവീേര്യണ ജിതാഃ സഭീഷ്മാഃ; കിരീടിനാ േലാകമഹാരേഥന
132 ഇതി വന്തഃ ശിബിരാണി ജ ഃ; സർേവ ഗണാ ഭാരത േയ ത്വദീയാഃ
ഉൽകാസഹൈ ശ് ച സുസ ദീൈപ്തർ; വി ാജമാൈനശ് ച തഥാ ദീൈപഃ
കിരീടിവി ാസിതസർവേയാധാ; ചേ നിേവശം ധ്വജിനീ കുരൂണാം
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അധ്യായം 56

1 [സ്]
വ ഷ്ടാം നിശാം ഭാരത ഭാരതാനാം; അനീകിനിനാം മുേഖ മഹാത്മാ
യയൗ സപത്നാൻ തി ജാതേകാേപാ; വൃതഃ സമേ ണ ബേലന ഭീഷ്മഃ
2 തം േ ാണദുേര്യാധനബാ ികാശ് ച; തൈഥവ ദുർമർഷണചി േസനൗ
ജയ ഥശ് ചാതിബേലാ ബലൗൈഘർ; നൃപാസ് തഥാേന്യ ഽനുയയുഃ സമന്താത്
3 സ ൈതർ മഹദ്ഭിശ് ച മഹാരൈഥശ്; ച േതജസ്വിഭിർ വീര്യവദ്ഭിശ് ച
രാജൻ
രരാജ രാേജാത്തമരാജമുൈഖർ; വൃതഃ സ േദൈവർ ഇവ വർജ പാണിഃ
4 തസ്മിന്ന് അനീക മുേഖ വിഷക്താ; േദാധൂയമാനാശ് ച മഹാപതാകാഃ
സുരക്ത പീതാസിത പാ ർ ആഭാ; മഹാഗജ ന്ധഗതാ വിേരജുഃ
5 സാ വാഹിനീ ശാന്തനേവന രാജ്ഞാ; മഹാരൈഥർ വാരണവാജിഭിശ് ച
ബഭൗ സ വിദ ത് സ്തനയിത്നുകൽപാ; ജലാഗേമ ദ്യൗർ ഇവ ജാതേമഘാ
6 തേതാ രണായാഭിമുഖീ യാതാ; ത്യ് അർജുനം ശാന്തനവാഭിഗുപ്താ
േസനാ മേഹാ ാ സഹസാ കരൂണാം; േവേഗാ യഥാ ഭീമ ഇവാപഗായാഃ
7 തം വ്യാലനാനാവിധ വിഗൂഢ സാരം; ഗജാശ്വപാദാതരഥൗഘപക്ഷം
വ ഹം മഹാേമഘസമം മഹാത്മാ; ദദർശ ദുരാത് കപിരാജേകതുഃ
8 സ നിര്യയൗ േകതുമതാ രേഥന; നരർഷഭഃ േശ്വതഹേയന വീരഃ
വരൂഥിനാ ൈസന്യമുേഖ മഹാത്മാ; വേധ ധൃതഃ സർവസപത്ന യൂനാം
9 സൂപ രം േസാത്തര ബ േരഷം; യത്തം യദൂനാം ഋഷേഭണ സംേഖ്യ
കപിധ്വജം േ ക്ഷ്യ വിേഷദുർ ആജൗ; സൈഹവ പുൈ സ് തവ കൗരേവയാഃ
10 കർഷതാ ഗുപ്തം ഉദായുേധന; കിരീടിനാ േലാകമഹാരേഥന
തം വ ഹ രാജം ദദൃശുസ് ത്വദീയാശ്; ചതുശ് ചതുർവ്യാല സഹ കീർണം
11 യഥാ ഹി പൂർേവ ഽഹനി ധർമരാജ്ഞാ വ ഹഃ; കൃതഃ കൗരവനന്ദേനന
തഥാ തേഥാേദ്ദശം ഉേപത്യ ത ഃ; പാഞ്ചാല മുൈഖ്യഃ സഹ േചദിമുഖ്യാഃ
12 തേതാ മഹാേവഗസമാഹതാനി; േഭരീസഹ ാണി വിേനദുർ ആജൗ
ശംഖസ്വനാ ദു ഭിനിസ്വനാശ് ച; സർേവഷ്വ് അനീേകഷു സസിംഹനാദാഃ
13 തതഃ സ ബാണാനി മഹാസ്വനാനി; വിസ്ഫാര്യമാണാനി ധനൂംഷി വീൈരഃ
ക്ഷേണന േഭരീ പണവ ണാദാൻ; അന്തർദധുഃ ശംഖമഹാസ്വനാശ് ച
14 തച് ഛംഖശബ്ദാവൃതം അന്തരിക്ഷം; ഉ ത ഭൗമ തേരണുജാലം
മഹാവിതാനാവതത കാശം; ആേലാക്യ വീരാഃ സഹസാഭിേപതുഃ
15 രഥീ രേഥനാഭിഹതഃ സസൂതഃ; പപാത സാശ്വഃ സ രഥഃ സ േകതുഃ
ഗേജാ ഗേജനാഭിഹതഃ പപാത; പദാതിനാ ചാഭിഹതഃ പദാതിഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 25

16 ആവർതമാനാന്യ് അഭിവർതമാൈനർ; ബാൈണഃ ക്ഷതാന്യ് അദ്ഭുതദർശ 
നാനി

ാൈസശ് ച ഖഡ്ൈഗശ് ച സമാഹതാനി; സദശ്വവൃന്ദാനി സദശ്വവൃൈന്ദഃ
17 സുവർണതാരാ ഗണഭൂഷിതാനി; ശരാവരാണി ഹിതാനി വീൈരഃ
വിദാര്യമാണാനി പരശ്വൈധശ് ച; ാൈസശ് ച ഖഡ്ൈഗശ് ച നിേപതുർ
ഉർവ്യാം
18 ഗൈജർ വിഷാൈണർ വരഹസ്തരുഗ്ണാഃ; േക ചിത് സസൂതാ രഥിനഃ

േപതുഃ
ഗജർഷഭാശ് ചാപി രഥർഷേഭണ; നിേപതിേര ബാണഹതാഃ പൃഥിവ്യാം
19 ഗജൗഘേവേഗാദ്ധതസാദിതാനാം; ത്വാ നിേഷദുർ വസുധാം മനുഷ്യാഃ
ആർതസ്വരം സാദിപദാതിയൂനാം; വിഷാണ ഗാ ാവര താഡിതാനാം
20 സം ാന്തനാഗാശ്വരേഥ സൂേത; മഹാഭേയ സാദിപദാതി യൂനാം
മഹാരൈഥഃ സമ്പരിവാര്യമാണം; ദദർശ ഭീഷ്മഃ കപിരാജേകതും
21 തം പഞ്ച താേലാ ിതതാലേകതുഃ; സദശ്വേവേഗാദ്ധത വീര്യയാതഃ
മഹാ ബാണാശനിദീപ്തമാർഗം; കിരീടിനം ശാന്തനേവാ ഽഭ്യധാവത്
22 തൈഥവ ശ തിമാനകൽപം; ഇ ാത്മജം േ ാണ മുഖാഭിസ ഃ
കൃപശ് ച ശല്യശ് ച വിവിംശതിശ് ച; ദുേര്യാധനഃ സൗമദത്തിശ് ച രാജൻ
23 തേതാ രഥാനീക മുഖാദ് ഉേപത്യ; സർവാ വിത് കാഞ്ചനചി വർമാ
ജേവന ശൂേരാ ഽഭിസസാര സർവാംസ്; തഥാർജുനസ്യാ സുേതാ ഽഭിമന ഃ
24 േതഷാം മഹാ ാണി മഹാരഥാനാം; അസക്തകർമാ വിനിഹത്യ കാർഷ്ണിഃ
ബഭൗ മഹാമ ഹുതാർചി മാലീ; സേഗാദ്ഗതഃ സൻ ഭഗവാൻ ഇവാഗ്നിഃ
25 തതഃ സ തൂർണം രുധിേരാദ േഫനാം; കൃത്വാ നദീം ൈവശസേന രിപൂണാം
ജഗാമ സൗഭ ം അതീത്യ ഭീേഷ്മാ; മഹാരഥം പാർഥം അദീനസത്ത്വഃ
26 തതഃ ഹസ്യാദ്ഭുത ദർശേനന; ഗാണ്ഡീവനിർഹ്വാദ മഹാസ്വേനന
വിപാഠ ജാേലന മഹാ ജാലം; വിനാശയാം ആസ കിരീടമാലീ
27 തം ഉത്തമം സർവധനുർധരാണാം; അസക്തകർമാ കപിരാജേകതുഃ
ഭീഷ്മം മഹാത്മാഭിവവർഷ തൂർണം; ശരൗഘജാൈലർ വിമൈലശ് ച ഭൈല്ലഃ
28 ഏവംവിധം കാർമുകഭീമ നാദം; അദീനവത് സത്പുരുേഷാത്തമാഭ്യാം
ദദർശ േലാകഃ കുരുസൃഞ്ജയാശ് ച; തദ് ൈദ്വരഥം ഭീഷ്മ ധനഞ്ജയാഭ്യാം
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അധ്യായം 57

1 [സ്]
ൗണിർ ഭൂരി വാഃ ശല്യശ് ചി േസനശ് ച മാരിഷ

പു ഃ സാമ്യമേനശ് ൈചവ സൗഭ ം സമേയാധയൻ
2 സംസക്തം അതിേരേജാഭിസ് തം ഏകം ദദൃശുർ ജനാഃ
പഞ്ചഭിർ മനുജവ്യാൈ ർ ഗൈജഃ സിംഹശിശും യഥാ
3 നാഭിലക്ഷ്യതയാ കശ് ചിൻ ന ശൗേര്യ ന പരാ േമ
ബഭൂവ സദൃശഃ കാർേഷ്ണർ നാേ നാപി ച ലാഘേവ
4 തഥാ തം ആത്മജം യുേദ്ധ വി മന്തം അരിന്ദമം
ദൃഷ്ട്വാ പാർേഥാ രേണ യത്തഃ സിംഹനാദം അേഥാ ഽനദത്
5 പീഡയാനം ച തത് ൈസന്യം പൗ ം തവ വിശാം പേത
ദൃഷ്ട്വാ ത്വദീയാ രാേജ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
6 ധ്വജിനീം ധാർതരാ ാണാം ദീനശ ർ അദീനവത്

ത ദ്യയൗ സ സൗഭ സ് േതജസാ ച ബേലന ച
7 തസ്യ ലാഘവമാർഗസ്ഥം ആദിത്യസദൃശ ഭം
വ്യദൃശ്യത മഹച് ചാപം സമേര യുധ്യതഃ പൈരഃ
8 സ ൗണിം ഇഷുൈണേകന വിദ്ധ്വാ ശല്യം ച പഞ്ചഭിഃ
ധ്വജം സാമ്യമേനശ് ചാപി േസാ ഽഷ്ടാഭിർ അപവർജയത്
9 രുക്മദണ്ഡാം മഹാശക്തിം േ ഷിതാം സൗമദത്തിനാ
ശിേതേനാരഗ സങ്കാശാം പു ിണാ വിജഹാര താം
10 ശല്യസ്യ ച മഹാേഘാരാൻ അസ്യതഃ ശതശഃ ശരാൻ
നിവാര്യാർജുന ദായാേതാ ജഘാന സമേര ഹയാൻ
11 ഭൂരി വാശ് ച ശല്യശ് ച ൗണിഃ സാമ്യമനിഃ ശലഃ
നാഭ്യവർതന്ത സംരബ്ധാഃ കാർേഷ്ണർ ബാഹുബലാ യാത്
12 തതസ് ിഗർതാ രാേജ മ ാശ് ച സഹ േകകൈയഃ
പഞ്ച ിംശതി സാഹ ാസ് തവ പുേ ണ േചാദിതാഃ
13 ധനുർേവദവിേദാ മുഖ്യാ അേജയാഃ ശ ഭിർ യുധി
സഹ പു ം ജിഘാംസന്തം പരിവ ഃ കിരീടിനം
14 തൗ തു ത പിതാ പു ൗ പരിക്ഷിപ്തൗ രഥർഷഭൗ
ദദർശ രാജൻ പാഞ്ചാല്യഃ േസനാപതിർ അമി ജിത്
15 സ വാരണരഥൗഘാനാം സഹൈ ർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
വാജിഭിഃ പത്തിഭിശ് ൈചവ വൃതഃ ശതസഹ ശഃ
16 ധനുർ വിസ്ഫാര്യ സ്ര ദ്ധശ് േചാദയിത്വാ വരൂഥിനീം
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യയൗ തൻ മ കാനീകം േകകയാംശ് ച പരന്തപഃ
17 േതന കീർതിമതാ ഗുപ്തം അനീകം ദൃഢധന്വനാ

യുക്ത രഥനാഗാശ്വം േയാത്സ്യമാനം അേശാഭത
18 േസാ ഽർജുനം മുേഖ യാന്തം പാഞ്ചാല്യഃ കുരുനന്ദന

ിഭിഃ ശാരദ്വതം ബാൈണർ ജ േദേശ സമർപയത്
19 തതഃ സ മ കാൻ ഹത്വാ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശൈരഃ
ഹൃഷ്ട ഏേകാ ജഘാനാശ്വം ഭേല്ലന കൃതവർമണഃ
20 ദമനം ചാപി ദായാദം പൗരവസ്യ മഹാത്മനഃ
ജഘാന വിപുലാേ ണ നാരാേചന പരന്തപഃ
21 തതഃ സാമ്യമേനഃ പു ഃ പാഞ്ചാല്യം യുദ്ധദുർമദം
അവിധ്യത് ിംശതാ ബാൈണർ ദശഭിശ് ചാസ്യ സാരഥിം
22 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
ഭേല്ലന ഭൃശതീേക്ഷ്ണന നിചകർതാസ്യ കാർമുകം
23 അൈഥനം പഞ്ചവിംശത്യാ ക്ഷി ം ഏവ സമർപയത്
അശ്വാംശ് ചാസ്യാവധീദ് രാജന്ന് ഉഭൗ തൗ പാർഷ്ണിസാരഥീ
24 സ ഹതാേശ്വ രേഥ തിഷ്ഠൻ ദദർശ ഭരതർഷഭ
പു ഃ സാമ്യമേനഃ പു ം പാഞ്ചാല്യസ്യ മഹാത്മനഃ
25 സ സംഗൃഹ്യ മഹാേഘാരം നി ിംശവരം ആയസം
പദാതിസ് തൂർണം അഭ്യർഛദ് രഥസ്ഥം പദാത്മജം
26 തം മഹൗഘം ഇവായാന്തം ഖാത് പതന്തം ഇേവാരഗം

ാന്താവരണ നി ിംശം കാേലാ ഷ്ടം ഇവാന്തകം
27 ദീപ്യന്തം ഇവ ശ ാർച്യാ മത്തവാരണവി മം
അപശ്യൻ പാണ്ഡവാസ് ത ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
28 തസ്യ പാഞ്ചാല പു സ് തു തീപം അഭിധാവതഃ
ശിതനി ിംശഹസ്തസ്യ ശരാവരണ ധാരിണഃ
29 ബാണേവഗം അതീതസ്യ രഥാഭ്യാശം ഉേപയുഷഃ
ത്വരൻ േസനാപതിഃ േദ്ധാ ബിേഭദ ഗദയാ ശിരഃ
30 തസ്യ രാജൻ സനി ിംശം സു ഭം ച ശരാവരം
ഹതസ്യ പതേതാ ഹസ്താദ് േവേഗന ന്യപതദ് ഭുവി
31 തം നിഹത്യ ഗദാേ ണ േലേഭ സ പരമം യശഃ
പു ഃ പാഞ്ചാലരാജസ്യ മഹാത്മാ ഭീമവി മഃ
32 തസ്മിൻ ഹേത മേഹഷ്വാേസ രാജപുേ മഹാരേഥ
ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് തവ ൈസന്യസ്യ മാരിഷ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 28

33 തതഃ സാമ്യമനിഃ േദ്ധാ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം ആത്മജം
അഭിദു ാവ േവേഗന പാഞ്ചാല്യം യുദ്ധദുർമദം
34 തൗ ത സമേര വീരൗ സേമതൗ രഥിനാം വരൗ
ദദൃശുഃ സർവരാജാനഃ കുരവഃ പാണ്ഡവാസ് തഥാ
35 തതഃ സാമ്യമനിഃ ദ്ധഃ പാർഷതം പരവീരഹാ
ആജഘാന ിഭിർ ബാൈണസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപം
36 തൈഥവ പാർഷതം ശൂരം ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ
ആജഘാേനാരസി ദ്ധസ് തേതാ യുദ്ധം അവർതത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 29

അധ്യായം 58

1 ധൃതരാ ഉവാച
ൈദവം ഏവ പരം മേന്യ പൗരുഷാദ് അപി സഞ്ജയ
യത് ൈസന്യം മമ പു സ്യ പാ ൈസേന്യന വധ്യേത
2 നിത്യം ഹി മാമകാംസ് താത ഹതാൻ ഏവ ഹി ശംസസി
അവ്യ ാംശ് ച ഹൃഷ്ടാംശ് ച നിത്യം ശംസസി പാണ്ഡവാൻ
3 ഹീനാൻ പുരുഷകാേരണ മാമകാൻ അദ്യ സഞ്ജയ
പതിതാൻ പാത്യമാനാംശ് ച ഹതാൻ ഏവ ച ശംസസി
4 യുധ്യമാനാൻ യഥാശക്തി ഘടമാനാഞ് ജയം തി
പാണ്ഡവാ വിജയന്ത്യ് ഏവ ജീയേന്ത ൈചവ മാമകാഃ
5 േസാ ഽഹം തീ ാണി ദുഃഖാനി ദുേര്യാധനകൃതാനി ച
അ ൗഷം സതതം താത ദുഃസഹാനി ബഹൂനി ച
6 തം ഉപായം ന പശ്യാമി ജീേയരൻ േയന പാണ്ഡവാഃ
മാമകാ വാ ജയം യുേദ്ധ ാ യുർ േയന സഞ്ജയ
7 സഞ്ജയ ഉവാച
ക്ഷയം മനുഷ്യേദഹാനാം ഗജവാജിരഥക്ഷയം
ശൃണു രാജൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ തൈവവാപനേയാ മഹാൻ
8 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു ശേല്യന പീഡിേതാ നവഭിഃ ശൈരഃ
പീഡയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ മ ാധിപതിം ആയൈസഃ
9 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ പാർഷതസ്യ പരാ മം
ന്യവാരയത യത് തൂർണം ശല്യം സമിതിേശാഭനം
10 നാന്തരം ദദൃേശ കശ് ചിത് തേയാഃ സംരബ്ധേയാ രേണ
മുഹൂർതം ഇവ തദ് യുദ്ധം തേയാഃ സമം ഇവാഭവത്
11 തതഃ ശേല്യാ മഹാരാജ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ സംയുേഗ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന പീേതന നിശിേതന ച
12 അൈഥനം ശരവർേഷണ ഛാദയാം ആസ ഭാരത
ഗിരിം ജലാഗേമ യദ്വജ് ജലദാ ജലധാരിണഃ
13 അഭിമന സ് തു സ്ര േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ േമ്ന നിപീഡിേത
അഭിദു ാവ േവേഗന മ രാജരഥം തി
14 തേതാ മ ാധിപരഥം കാർഷ്ണിഃ ാപ്യാതിേകാപനഃ
ആർതായനിം അേമയാത്മാ വിവ്യാധ വിശിൈഖസ് ിഭിഃ
15 തതസ് തു താവകാ രാജൻ പരീപ്സേന്താ ഽഽർജുനിം രേണ
മ രാജരഥം തൂർണം പരിവാര്യാവതസ്ഥിേര
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16 ദുേര്യാധേനാ വികർണശ് ച ദുഃശാസനവിവിംശതീ
ദുർമർഷേണാ ദുഃസഹശ് ച ചി േസനശ് ച ദുർമുഖഃ
17 സത്യ തശ് ച ഭ ം േത പുരുമി ശ് ച ഭാരത
ഏേത മ ാധിപരഥം പാലയന്തഃ സ്ഥിതാ രേണ
18 താൻ ഭീമേസനഃ സ്ര േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ

ൗപേദയാഭിമന ശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
19 നാനാരൂപാണി ശ ാണി വിസൃജേന്താ വിശാം പേത
അഭ്യവർതന്ത സംഹൃഷ്ടാഃ പര രവൈധഷിണഃ
േത ൈവ സമീയുഃ സം ാേമ രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
20 തസ്മിൻ ദാശരേഥ യുേദ്ധ വർതമാേന ഭയാവേഹ
താവകാനാം പേരഷാം ച േ ക്ഷകാ രഥിേനാ ഽഭവൻ
21 ശ ാണ്യ് അേനകരൂപാണി വിസൃജേന്താ മഹാരഥാഃ
അേന്യാന്യം അഭിനർദന്തഃ സ ഹാരം ച ിേര
22 േത യത്താ ജാതസംരംഭാഃ സർേവ ഽേന്യാന്യം ജിഘാംസവഃ
മഹാ ാണി വിമുഞ്ചന്തഃ സമാേപതുർ അമർഷണാഃ
23 ദുേര്യാധനസ് തു സ്ര േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ മ്നം മഹാരേണ
വിവ്യാധ നിശിൈതർ ബാൈണശ് ചതുർഭിസ് ത്വരിേതാ ഭൃശം
24 ദുർമർഷണശ് ച വിംശത്യാ ചി േസനശ് ച പഞ്ചഭിഃ
ദുർമുേഖാ നവഭിർ ബാൈണർ ദുഃസഹശ് ചാപി സപ്തഭിഃ
വിവിംശതിഃ പഞ്ചഭിശ് ച ിഭിർ ദുഃശാസനസ് തഥാ
25 താൻ ത്യവിധ്യദ് രാേജ പാർഷതഃ ശ താപനഃ
ഏൈകകം പഞ്ചവിംശത്യാ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
26 സത്യ തം തു സമേര പുരുമി ം ച ഭാരത
അഭിമന ർ അവിധ്യത് തൗ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശൈരഃ
27 മാ ീപു ൗ തു സമേര മാതുലം മാതൃനന്ദനൗ
ഛാദേയതാം ശര ാൈതസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
28 തതഃ ശേല്യാ മഹാരാജ സ്വ ീയൗ രഥിനാം വരൗ
ശൈരർ ബഹുഭിർ ആനർഛത് കൃത തികൃൈതഷിണൗ
ഛാദ്യമാനൗ തതസ് തൗ തു മാ ീപു ൗ ന േചലതുഃ
29 അഥ ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
വിധി ഃ കലഹസ്യാന്തം ഗദാം ജ ാഹ പാണ്ഡവഃ
30 തം ഉദ്യതഗദം ദൃഷ്ട്വാ ൈകലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
ഭീമേസനം മഹാബാഹും പു ാസ് േത ാ വൻ ഭയാത്
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31 ദുേര്യാധനസ് തു സ്ര േദ്ധാ മാഗധം സമേചാദയത്
അനീകം ദശസാഹ ം കുഞ്ജരാണാം തരസ്വിനാം
മാഗധം പുരതഃ കൃത്വാ ഭീമേസനം സമഭ്യയാത്
32 ആപതന്തം ച തം ദൃഷ്ട്വാ ഗജാനീകം വൃേകാദരഃ
ഗദാപാണിർ അവാേരാഹദ് രഥാത് സിംഹ ഇേവാന്നദൻ
33 അ ിസാരമയീം ഗുർവീം ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
അഭ്യധാവദ് ഗജാനീകം വ്യാദിതാസ്യ ഇവാന്തകഃ
34 സ ഗജാൻ ഗദയാ നിഘ്നൻ വ്യചരത് സമേര ബലീ
ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുഃ സവ ഇവ വാസവഃ
35 തസ്യ നാേദന മഹതാ മേനാഹൃദയകമ്പിനാ
വ്യത്യേചഷ്ടന്ത സംഹത്യ ഗജാ ഭീമസ്യ നർദതഃ
36 തതസ് തു ൗപദീപു ാഃ സൗഭ ശ് ച മഹാരഥഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
37 പൃഷ്ഠം ഭീമസ്യ രക്ഷന്തഃ ശരവർേഷണ വാരണാൻ
അഭ്യധാവന്ത വർഷേന്താ േമഘാ ഇവ ഗിരീൻ യഥാ
38 ൈരഃ രൈ ർ ഭൈല്ലശ് ച പീൈതർ അഞ്ജലിൈകർ അപി
പാതയേന്താത്തമാംഗാനി പാണ്ഡവാ ഗജേയാധിനാം
39 ശിേരാഭിഃ പതദ്ഭിശ് ച ബാഹുഭിശ് ച വിഭൂഷിൈതഃ
അശ്മവൃഷ്ടിർ ഇവാഭാതി പാണിഭിശ് ച സഹാ ൈശഃ
40 ഹൃേതാത്തമാംഗാഃ േന്ധഷു ഗജാനാം ഗജേയാധിനഃ
അദൃശ്യന്താചലാേ ഷു മാ ഭഗ്നശിഖാ ഇവ
41 ധൃഷ്ടദ മ്നഹതാൻ അന്യാൻ അപശ്യാമ മഹാഗജാൻ
പതിതാൻ പാത്യമാനാംശ് ച പാർഷേതന മഹാത്മനാ
42 മാഗേധാ ഽഥ മഹീപാേലാ ഗജം ഐരാവേണാപമം
േ ഷയാം ആസ സമേര സൗഭ സ്യ രഥം തി
43 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ മാഗധസ്യ ഗേജാത്തമം
ജഘാൈനേകഷുണാ വീരഃ സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
44 തസ്യാവർജിതനാഗസ്യ കാർഷ്ണിഃ പരപുരഞ്ജയഃ
രാേജ്ഞാ രജതപുംേഖന ഭേല്ലനാപഹരച് ഛിരഃ
45 വിഗാഹ്യ തദ് ഗജാനീകം ഭീമേസേനാ ഽപി പാണ്ഡവഃ
വ്യചരത് സമേര മൃദ്നൻ ഗജാൻ ഇേ ാ ഗിരീൻ ഇവ
46 ഏക ഹാരാഭിഹതാൻ ഭീമേസേനന കുഞ്ജരാൻ
അപശ്യാമ രേണ തസ്മിൻ ഗിരീൻ വ ഹതാൻ ഇവ
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47 ഭഗ്നദന്താൻ ഭഗ്നകടാൻ ഭഗ്നസക്ഥാംശ് ച വാരണാൻ
ഭഗ്നപൃഷ്ഠാൻ ഭഗ്നകുംഭാൻ നിഹതാൻ പർവേതാപമാൻ
48 നദതഃ സീദതശ് ചാന്യാൻ വിമുഖാൻ സമേര ഗജാൻ
വിമൂ ാൻ ഭഗ്നസംവിഗ്നാംസ് തഥാ വിശകൃേതാ ഽപരാൻ
49 ഭീമേസനസ്യ മാർേഗഷു ഗതാസൂൻ പർവേതാപമാൻ
അപശ്യാമ ഹതാൻ നാഗാൻ നിഷ്ടനന്തസ് തഥാപേര
50 വമേന്താ രുധിരം ചാേന്യ ഭിന്നകുംഭാ മഹാഗജാഃ
വിഹ്വലേന്താ ഗതാ ഭൂമിം ൈശലാ ഇവ ധരാതേല
51 േമേദാരുധിരദിഗ്ധാംേഗാ വസാമജ്ജാസമുക്ഷിതഃ
വ്യചരത് സമേര ഭീേമാ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
52 ഗജാനാം രുധിരാക്താം താം ഗദാം ബി ദ് വൃേകാദരഃ
േഘാരഃ തിഭയശ് ചാസീത് പിനാകീവ പിനാകധൃക്
53 നിർമഥ്യമാനാഃ േദ്ധന ഭീമേസേനന ദന്തിനഃ
സഹസാ ാ വഞ് ശിഷ്ടാ മൃദ്നന്തസ് തവ വാഹിനീം
54 തം ഹി വീരം മേഹഷ്വാസാഃ സൗഭ മുഖാ രഥാഃ
പര്യരക്ഷന്ത യുധ്യന്തം വ ായുധം ഇവാമരാഃ
55 േശാണിതാക്താം ഗദാം ബി ദ് ഉക്ഷിേതാ ഗജേശാണിൈതഃ
കൃതാന്ത ഇവ രൗ ാത്മാ ഭീമേസേനാ വ്യദൃശ്യത
56 വ്യായച്ഛമാനം ഗദയാ ദി സർവാസു ഭാരത
നൃത്യമാനം അപശ്യാമ നൃത്യന്തം ഇവ ശങ്കരം
57 യമദേണ്ഡാപമാം ഗുർവീം ഇ ാശനിസമസ്വനാം
അപശ്യാമ മഹാരാജ രൗ ാം വിശസനീം ഗദാം
58 വിമി ാം േകശമജ്ജാഭിഃ ദിഗ്ധാം രുധിേരണ ച
പിനാകം ഇവ രു സ്യ ദ്ധസ്യാഭിഘ്നതഃ പശൂൻ
59 യഥാ പശൂനാം സംഘാതം യഷ്ട്യാ പാലഃ കാലേയത്
തഥാ ഭീേമാ ഗജാനീകം ഗദയാ പര്യകാലയത്
60 ഗദയാ വധ്യമാനാസ് േത മാർഗൈണശ് ച സമന്തതഃ
സ്വാന്യ് അനീകാനി മൃദ്നന്തഃ ാ വൻ കുഞ്ജരാസ് തവ
61 മഹാവാത ഇവാ ാണി വിധമിത്വാ സ വാരണാൻ
അതിഷ്ഠത് തുമുേല ഭീമഃ ശ്മശാന ഇവ ശൂലഭൃത്
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അധ്യായം 59

1 [സ്]
തസ്മിൻ ഹേത ഗജാനീേക പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
ഭീമേസനം ഘ്നേതത്യ് ഏവം സവ ൈസന്യാന്യ് അേചാദയത്
2 തതഃ സർവാണ്യ് അനീകാനി തവ പു സ്യ ശാസനാത്
അഭ്യ വൻ ഭീമേസനം നദന്തം ൈഭരവാൻ രവാൻ
3 തം ബലൗഘം അപര്യന്തം േദൈവർ അപി ദുരുത്സഹം
ആപതന്തം സുദുഷ്പാരം സമു ം ഇവ പർവണി
4 രഥനാഗാശ്വകലിലം ശംഖദു ഭിനാദിതം
അഥാനന്തം അപാരം ച നേര സ്തിമിത ദം
5 തം ഭീമേസനഃ സമേര മേഹാദധിം ഇവാപരം
േസനാസാഗരം അേക്ഷാഭ്യം േവേലവ സമവാരയത്
6 തദ് ആശ്ചര്യം അപശ്യാമ േദ്ധയം അപി ചാദ്ഭുതം
ഭീമേസനസ്യ സമേര രാജൻ കർമാതിമാനുഷം
7 ഉദീർണാം പൃഥിവീം സർവാം സാശ്വാം സ രഥകുഞ്ജരാം
അസം മം ഭീമേസേനാ ഗദയാ സമതാഡയത്
8 സ സംവാര്യ ബലൗഘാംസ് താൻ ഗദയാ രഥിനാം വരഃ
അതിഷ്ഠത് തുമുേല ഭീേമാ ഗിരിർ േമരുർ ഇവാചലഃ
9 തസ്മിൻ സുതുമുേല േഘാേര കാേല പരമദാരുേണ

ാതരശ് ൈചവ പു ാശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
10 ൗപേദയാഭിമന ശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ന ാജഹൻ ഭീമേസനം ഭേയ ജാേത മഹാബലം
11 തതഃ ൈശക്യായസീം ഗുർവീം ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
അവധീത് താവകാൻ േയാധാൻ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
േപാഥയൻ രഥവൃന്ദാനി വാജിവൃന്ദാനി ചാഭിഭൂഃ
12 വ്യചരത് സമേര ഭീേമാ യുഗാംേഗ പാവേകാ യഥാ
വിനിഘ്നൻ സമേര സർവാൻ യുഗാേന്ത കാലവദ് വിഭുഃ
13 ഊരുേവേഗന സങ്കർഷൻ രഥജാലാനി പാണ്ഡവഃ

മർദയൻ ഗജാൻ സർവാൻ നഡ്വലാനീവ കുഞ്ജരഃ
14 മൃദ്നൻ രേഥേഭ്യാ രഥിേനാ ഗേജേഭ്യാ ഗജേയാധിനഃ
സാദിനശ് ചാശ്വപൃേഷ്ഠേഭ്യാ ഭൂമൗ ൈചവ പദാതിനഃ
15 ത ത ഹൈതശ് ചാപി മനുഷ്യഗജവാജിഭിഃ
രണാംഗണം തദ് അഭവൻ മൃേത്യാർ ആഘത സംനിഭം
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16 പിനാകം ഇവ രു സ്യ ദ്ധസ്യാഭിഘ്നതഃ പശൂൻ
യമദേണ്ഡാപമാം ഉ ാം ഇ ാശനിസമസ്വനാം
ദദൃശുർ ഭീമേസനസ്യ രൗ ാം വിശസനീം ഗദാം
17 ആവിധ്യേതാ ഗദാം തസ്യ കൗേന്തയസ്യ മഹാത്മനഃ
ബഭൗ രൂപം മഹാേഘാരം കാലേസ്യവ യുഗക്ഷേയ
18 തം തഥാ മഹതീം േസനാം ാവയന്തം പുനഃ പുനഃ
ദൃഷ്ട്വാ മൃത ം ഇവായാന്തം സർേവ വിമനേസാ ഽഭവൻ
19 യേതാ യതഃ േ ക്ഷേത സ്മ ഗദാം ഉദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ
േതന േതന സ്മ ദീര്യേന്ത സർവൈസന്യാനി ഭാരത
20 ദാരയന്തം ൈസന്യാനി ബലൗേഘനാപരാജിതം

സമാനം അനീകാനി വ്യാദിതാസ്യം ഇവാന്തകം
21 തം തഥാ ഭീമകർമാണം ഗൃഹീതമഹാഗദം
ദൃഷ്ട്വാ വൃേകാദരം ഭീഷ്മഃ സഹൈസവ സമഭ്യയാത്
22 മഹതാ േമഘേഘാേഷണ രേഥനാദിത്യവർചസാ
ഛാദയഞ് ശരവർേഷണ പർജന്യ ഇവ വൃഷ്ടിമാൻ
23 തം ആയാന്തം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
ഭീഷ്മം ഭീേമാ മഹാബാഹുഃ ത ദീയാദ് അമർഷണഃ
24 തസ്മിൻ ക്ഷേണ സാത്യകിഃ സത്യസന്ധഃ; ശിനി വീേരാ ഽഭ്യപതത്
പിതാമഹം
നിഘ്നന്ന് അമി ാൻ ധനുഷാ ദൃേഢന; സ കമ്പയംസ് തവ പു സ്യ േസനാം
25 തം യാന്തം അൈശ്വ രജത കാൈശഃ; ശരാൻ ധമന്തം ധനുഷാ ദൃേഢന
നാശ വൻ വാരയിതും തദാനീം; സർേവ ഗണാ ഭാരത േയ ത്വദീയാഃ
26 അവിധ്യദ് ഏനം നിശിൈതഃ ശരാൈ ർ; അലംബുേസാ രാജവരാർശ്യശൃം 
ഗിഃ
തം ൈവ ചതുർഭിഃ തിവിധ്യ വീേരാ; നപ്താ ശിേനർ അഭ്യപതദ് രേഥന
27 അന്വാഗതം വൃഷ്ണിവരം നിശമ്യ; മേധ്യ രിപൂണാം പരിവർതമാനം

ാവർതയന്തം കുരുപുംഗവാംശ് ച; പുനഃ പുനശ് ച ണദന്തം ആജൗ
28 നാശ വൻ വാരയിതും വരിഷ്ഠം; മധ്യന്ദിേന സൂര്യം ഇവാതപന്തം
ന ത കശ് ചിന്ന് അവിഷണ്ണ ആസീദ്; ഋേത രാജൻ േസാമദത്തസ്യ പു ാത്
29 സ ഹ്യ് ആദദാേനാ ധനുർ ഉ േവഗം; ഭൂരി വാ ഭാരത സൗമദത്തിഃ
ദൃഷ്ട്വാ രഥാൻ സ്വാൻ വ്യപനീയമാനാൻ; ത ദ്യയൗ സാത്യകിം േയാ ം
ഇച്ഛൻ
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അധ്യായം 60

1 [സ്]
തേതാ ഭൂരി വാ രാജൻ സാത്യകിം നവഭിഃ ശൈരഃ
അവിധ്യദ് ഭൃശസ്ര ദ്ധസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപം
2 കൗരവം സാത്യകിശ് ൈചവ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അവാകിരദ് അേമയാത്മാ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
3 തേതാ ദുേയാധേനാ രാജാ േസാദൈര്യഃ പരിവാരിതഃ
സൗമദത്തിം രേണ യത്തഃ സമന്താത് പര്യവാരയത്
4 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ സാത്യകിം രഭസം രേണ
പരിവാര്യ സ്ഥിതാഃ സംേഖ്യ സമന്താത് സുമഹൗജസഃ
5 ഭീമേസനസ് തു സ്ര േദ്ധാ ഗദാം ഉദ്യമ്യ ഭാരത
ദുേര്യാധനമുഖാൻ സർവാൻ പു ാംസ് േത പര്യവാരയത്
6 രൈഥർ അേനകസാഹൈ ഃ േ ാധാമർഷസമന്വിതഃ
നന്ദകസ് തവ പു സ് തു ഭീമേസനം മഹാബലം
വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ഷഡ്ഭിഃ കങ്കപൈ ഃ ശിലാശിൈതഃ
7 ദുേര്യാധനസ് തു സമേര ഭീമേസനം മഹാബലം
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ മാർഗൈണർ നിശിൈതസ് ിഭിഃ
8 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുഃ സ്വരഥം സുമഹാബലഃ
ആരുേരാഹ രതഃ േ ഷ്ഠം വിേശാകം േചദം അ വീത്
9 ഏേത മഹാരഥാഃ ശൂരാ ധാർതരാ ാ മഹാബലാഃ
മാം ഏവ ഭൃശസ്ര ദ്ധാ ഹ ം അഭ ദ്യതാ യുധി
10 ഏതാൻ അദ്യ ഹനിഷ്യാമി പശ്യതസ് േത ന സംശയഃ
തസ്മാൻ മമാശ്വാൻ സം ാേമ യത്തഃ സംയച്ഛ സാരേഥ
11 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർഥഃ പു ം ദുേര്യാധനം തവ
വിവ്യാധ ദശഭിസ് തീൈക്ഷ്ണഃ ശൈരഃ കനകഭൂഷൈണഃ
നന്ദകം ച ിഭിർ ബാൈണഃ പത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
12 തം തു ദുേര്യാധനഃ ഷഷ്ട്യാ വിദ്ധ്വാ ഭീമം മഹാബലം

ിഭിർ അൈന്യഃ സുനിശിൈതർ വിേശാകം ത്യവിധ്യത
13 ഭീമസ്യ ച രേണ രാജൻ ധനുശ് ചിേഛദ ഭാസ്വരം
മുഷ്ടിേദേശ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണസ് ിഭീ രാജാ ഹസന്ന് ഇവ
14 ഭീമസ് തു േ ക്ഷ്യ യന്താരം വിേശാകം സംയുേഗ തദാ
പീഡിതം വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണസ് തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
15 അമൃഷ്യമാണഃ സ്ര േദ്ധാ ധനുർ ദിവ്യം പരാമൃശത്
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പു സ്യ േത മഹാരാജ വധാർഥം ഭരതർഷഭ
16 സമാദത്ത ച സംരബ്ധഃ ര ം േലാമവാഹിനം
േതന ചിേച്ഛദ നൃപേതർ ഭീമഃ കാർമുകം ഉത്തമം
17 േസാ ഽപവിധ്യ ധനുശ് ഛിന്നം േ ാേധന ജ്വലന്ന് ഇവ
അന്യത് കാർമുകം ആദത്ത സ ത്വരം േവഗവത്തരം
18 സന്ധത്ത വിശിഖം േഘാരം കാലമൃത സമ ഭം
േതനാജഘാന സ്ര േദ്ധാ ഭീമേസനം സ്തനാന്തേര
19 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിതഃ സ്യന്ദേനാപസ്ഥ ആവിശത്
സ നിഷേണ്ണാ രേഥാപേസ്ഥ മൂർഛാം അഭിജഗാമ ഹ
20 തം ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതം ഭീമം അഭിമന പുേരാഗമാഃ
നാമൃഷ്യന്ത മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
21 തതസ് തു തുമുലാം വൃഷ്ടിം ശ ാണാം തിഗ്മേതജസാം
പാതയാം ആസുർ അവ്യ ാഃ പു സ്യ തവ മൂർധനി
22 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ദുേര്യാധനം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ പുനർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
23 ശല്യം ച പഞ്ചവിംശത്യാ ശൈരർ വിവ്യാധ പാണ്ഡവഃ
രുക്മപുംൈഖർ മേഹഷ്വാസഃ സ വിേദ്ധാ വ്യപയാദ് രണാത്
24 ത ദ്യയുസ് തേതാ ഭീമം തവ പു ാശ് ചതുർദശ
േസനാപതിഃ സുേഷണശ് ച ജലസന്ധഃ സുേലാചനഃ
25 ഉേ ാ ഭീമ രേഥാ ഭീേമാ ഭീമ ബാഹുർ അേലാലുപഃ
ദുർമുേഖാ ദു ധർഷശ് ച വിവി ർ വികടഃ സമഃ
26 വിസൃജേന്താ ബഹൂൻ ബാണാൻ േ ാധസംരക്തേലാചനാഃ
ഭീമേസനം അഭി ത്യ വിവ്യധുഃ സഹിതാ ഭൃശം
27 പു ാംസ് തു തവ സേ ക്ഷ്യ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
സൃക്കിണീ വിലിഹൻ വീരഃ പശുമേധ്യ വൃേകാ യഥാ
േസനാപേതഃ രേ ണ ശിരശ് ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ
28 ജലസന്ധം വിനിർഭിദ്യ േസാ ഽനയദ് യമസാദനം
സുേഷണം ച തേതാ ഹത്വാ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
29 ഉ സ്യ സ ശിര ാണം ശിരശ് ചേ ാപമം ഭുവി
പാതയാം ആസ ഭേല്ലന കുണ്ഡലാഭ്യാം വിഭൂഷിതം
30 ഭീമ ബാഹും ച സപ്തത്യാ സാശ്വേകതും സ സാരഥിം
നിനായ സമേര ഭീമഃ പരേലാകായ മാരിഷ
31 ഭീമം ഭീമ രഥം േചാഭൗ ഭീമേസേനാ ഹസന്ന് ഇവ
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ാതരൗ രഭസൗ രാജന്ന് അനയദ് യമസാദനം
32 തതഃ സുേലാചനം ഭീമഃ രേ ണ മഹാമൃേധ
മിഷതാം സർവൈസന്യാനാം അനയദ് യമസാദനം
33 പു ാസ് തു തവ തം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസന പരാ മം
േശഷാ േയ ഽേന്യ ഽഭവംസ് ത േത ഭീമസ്യ ഭയാർദിതാഃ
വി താ ദിേശാ രാജൻ വധ്യമാനാ മഹാത്മനാ
34 തേതാ ഽ വീച് ഛാന്തനവഃ സർവാൻ ഏവ മഹാരഥാൻ
ഏഷ ഭീേമാ രേണ േദ്ധാ ധാർതരാ ാൻ മഹാരഥാൻ
35 യഥാ ാ ്യാൻ യഥാ േജ്യഷ്ഠാൻ യഥാ ശൂരാംശ് ച സംഗതാൻ
നിപാതയത്യ് ഉ ധന്വാ തം മഥ്നീത പാർഥിവാഃ
36 ഏവം ഉക്താസ് തതഃ സർേവ ധാർതരാ സ്യ ൈസനികാഃ
അഭ്യ വന്ത സ്ര ദ്ധാ ഭീമേസനം മഹാബലം
37 ഭഗദത്തഃ ഭിേന്നന കുഞ്ജേരണ വിശാം പേത
അപതത് സഹസാ ത യ ഭീേമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
38 ആപതന്ന് ഏവ ച രേണ ഭീമേസനം ശിലാശിൈതഃ
അദൃശ്യം സമേര ചേ ജീമൂത ഇവ ഭാ രം
39 അഭിമന മുഖാസ് ത നാമൃഷ്യന്ത മഹാരഥാഃ
ഭീമസ്യാച്ഛാദനം സംേഖ്യ സ്വബാഹുബലം ആ ിതാഃ
40 ത ഏനം ശരവർേഷണ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
ഗജം ച ശരവൃഷ്ട്യാ തം ബിഭിദുസ് േത സമന്തതഃ
41 സ ശ വൃഷ്ട്യാഭിഹതഃ ാ വദ് ദ്വിഗുണം പദം

ാഗ്േജ്യാതിഷ ഗേജാ രാജൻ നാനാ ലിംൈഗഃ സുേതജൈനഃ
42 സഞ്ജാതരുധിേരാത്പീഡഃ േ ക്ഷണീേയാ ഽഭവദ് രേണ
ഗഭസ്തിഭിർ ഇവാർകസ്യ സംസ േതാ ജലേദാ മഹാൻ
43 സ േചാദിേതാ മദ ാവീ ഭഗദേത്തന വാരണഃ
അഭ്യധാവത താൻ സർവാൻ കാേലാ ഷ്ട ഇവാന്തകഃ
ദ്വിഗുണം ജവം ആസ്ഥായ കമ്പയംശ് ചരൈണർ മഹീം
44 തസ്യ തത് സുമഹദ് രൂപം ദൃഷ്ട്വാ സർേവ മഹാരഥാഃ
അസഹ്യം മന്യമാനാസ് േത നാതി മനേസാ ഽഭവൻ
45 തതസ് തു നൃപതിഃ േദ്ധാ ഭീമേസനം സ്തനാന്തേര
ആജഘാന നരവ്യാ ശേരണ നതപർവണാ
46 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസസ് േതന രാജ്ഞാ മഹാരഥഃ
മൂർഛയാഭിപരീതാംേഗാ ധ്വജയഷ്ടിം ഉപാ ിതഃ
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47 താംസ് തു ഭീതാൻ സമാലക്ഷ്യ ഭീമേസനം ച മൂർഛിതം
നനാദ ബലവൻ നാദം ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
48 തേതാ ഘേടാത്കേചാ രാജൻ േ ക്ഷ്യ ഭീമം തഥാഗതം
സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷേസാ േഘാരസ് തൈ വാന്തരധീയത
49 സ കൃത്വാ ദാരുണാം മായാം ഭീരൂണാം ഭയവർധിനീം
അദൃശ്യത നിേമഷാർധാദ് േഘാരരൂപം സമാ ിതഃ
50 ഐരാവതം സമാരുഹ്യ സ്വയം മായാമയം കൃതം
തസ്യ ചാേന്യ ഽപി ദിൻ നാഗാ ബഭൂവുർ അനുയായിനഃ
51 അഞ്ജേനാ വാമനശ് ൈചവ മഹാപദ്മശ് ച സു ഭഃ

യ ഏേത മഹാനാഗാ രാക്ഷൈസഃ സമധിഷ്ഠിതാഃ
52 മഹാകായാസ് ിധാ രാജൻ വേന്താ മദം ബഹു
േതേജാ വീര്യബേലാേപതാ മഹാബലപരാ മാഃ
53 ഘേടാത്കചസ് തു സ്വം നാഗം േചാദയാം ആസ തം തതഃ
സ ഗജം ഭഗദത്തം തു ഹ കാമഃ പരന്തപഃ
54 േത ചാേന്യ േചാദിതാ നാഗാ രാക്ഷൈസസ് ൈതർ മഹാബൈലഃ
പരിേപതുഃ സുസംരബ്ധാശ് ചതുർദം ാശ് ചതുർദിശം
ഭഗദത്തസ്യ തം നാഗം വിഷാൈണസ് േത ഽഭ്യപീഡയൻ
55 സമ്പീഡ്യമാനസ് ൈതർ നാൈഗർ േവദനാർതഃ ശരാതുരഃ
േസാ ഽനദത് സുമഹാനാദം ഇ ാശനിസമസ്വനം
56 തസ്യ തം നദേതാ നാദം സുേഘാരം ഭീമനിസ്വനം

ത്വാ ഭീേഷ്മാ ഽ വീദ് േ ാണം രാജാനം ച സുേയാധനം
57 ഏഷ യുധ്യതി സം ാേമ ൈഹഡിംേബന ദുരാത്മനാ
ഭഗദേത്താ മേഹഷ്വാസഃ കൃേ ണ പരിവർതേത
58 രാക്ഷസശ് ച മഹാമായഃ സ ച രാജാതിേകാപനഃ
തൗ സേമതൗ മഹാവീര്യൗ കാലമൃത സമാവ് ഉഭൗ
59 യേത ഹ്യ് ഏഷ ഹൃഷ്ടാനാം പാണ്ഡവാനാം മഹാസ്വനഃ
ഹസ്തിനശ് ൈചവ സുമഹാൻ ഭീതസ്യ രുവേതാ ധ്വനിഃ
60 ത ഗച്ഛാമ ഭ ം േവാ രാജാനം പരിരക്ഷിതും
അരക്ഷ്യമാണഃ സമേര ക്ഷി ം ാണാൻ വിേമാക്ഷ്യേത
61 േത ത്വരധ്വം മഹാവീര്യാഃ കിം ചിേരണ യാമേഹ
മഹാൻ ഹി വർതേത രൗ ഃ സം ാേമാ േലാമഹർഷണഃ
62 ഭക്തശ് ച കുലപു ശ് ച ശൂരശ് ച പൃതനാ പതിഃ
യുക്തം തസ്യ പരി ാണം കർതും അസ്മാഭിർ അച താഃ
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63 ഭീഷ്മസ്യ തദ് വചഃ ത്വാ ഭാരദ്വാജപുേരാഗമാഃ
സഹിതാഃ സർവരാജാേനാ ഭഗദത്ത പരീപ്സയാ
ഉത്തമം ജവം ആസ്ഥായ യയുർ യ േസാ ഽഭവത്
64 താൻ യാതാൻ സമാേലാക്യ യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗമാഃ
പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം രാക്ഷേസ ഃ താപവാൻ
65 താന്യ് അനീകാന്യ് അഥാേലാക്യ രാക്ഷേസ ഃ താപവാൻ
നനാദ സുമഹാനാദം വിേസ്ഫാടം അശേനർ ഇവ
66 തസ്യ തം നിനദം ത്വാ ദൃഷ്ട്വാ നാഗാംശ് ച യുധ്യതഃ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഭൂേയാ ഭാരദ്വാജം അഭാഷത
67 ന േരാചേത േമ സം ാേമാ ൈഹഡിംേബന ദുരാത്മനാ
ബലവീര്യസമാവിഷ്ടഃ സ സഹായശ് ച സാ തം
68 ൈനഷ ശേക്യാ യുധാ േജതും അപി വ ഭൃതാ സ്വയം
ലബ്ധലക്ഷ്യഃ ഹാരീ ച വയം ച ാന്തവാഹനാഃ
പാഞ്ചാൈലഃ പാണ്ഡേവൈയശ് ച ദിവസം ക്ഷതവിക്ഷതാഃ
69 തൻ ന േമ േരാചേത യുദ്ധം പാണ്ഡൈവർ ജിതകാശിഭിഃ
ഘുഷ്യതാം അവഹാേരാ ഽദ്യ േശ്വാ േയാത്സ്യാമഃ പൈരഃ സഹ
70 പിതാമഹവചഃ ത്വാ തഥാ ച ഃ സ്മ കൗരവാഃ
ഉപാേയനാപയാനം േത ഘേടാത്കച ഭയാർദിതാഃ
71 കൗരേവഷു നിവൃേത്തഷു പാണ്ഡവാ ജിതകാശിനഃ
സിംഹനാദം അകുർവന്ത ശംഖേവണുസ്വൈനഃ സഹ
72 ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം ദിവസം ഭരതർഷഭ
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച പുര ത്യ ഘേടാത്കചം
73 കൗരവാസ് തു തേതാ രാജൻ യയുഃ ശിബിരം സ്വകം

ീഡമാനാ നിശാകാേല പാണ്ഡേവൈയഃ പരാജിതാഃ
74 ശരവിക്ഷത ഗാ ാശ് ച പാ പു ാ മഹാരഥാഃ
യുേദ്ധ സുമനേസാ ഭൂത്വാ ശിബിരാൈയവ ജഗ്മിേര
75 പുര ത്യ മഹാരാജ ഭീമേസന ഘേടാത്കചൗ
പൂജയന്തസ് തദാേന്യാന്യം മുദാ പരമയാ യുതാഃ
76 നദേന്താ വിവിധാൻ നാദാംസ് തൂര്യസ്വനവിമി ിതാൻ
സിംഹനാദാംശ് ച കുർവാണാ വിമി ാഞ് ശംഖനിസ്വൈനഃ
77 വിനദേന്താ മഹാത്മാനഃ കമ്പയന്തശ് ച േമദിനീം
ഘട്ടയന്തശ് ച മർമാണി തവ പു സ്യ മാരിഷ

യാതാഃ ശിബിരാൈയവ നിശാകാേല പരന്തപാഃ
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78 ദുേര്യാധനസ് തു നൃപതിർ ദീേനാ ാതൃവേധന ച
മുഹൂർതം ചിന്തയാം ആസ ബാഷ്പേശാകസമാകുലഃ
79 തതഃ കൃത്വാ വിധിം സർവം ശിബിരസ്യ യഥാവിധി

ദധ്യൗ േശാകസന്തേപ്താ ാതൃവ്യസനകർശിതഃ
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അധ്യായം 61

1 [ധൃ]
ഭയം േമ സുമഹജ് ജാതം വിസ്മയശ് ൈചവ സഞ്ജയ

ത്വാ പാ കുമാരാണാം കർമ േദൈവഃ സുദുഷ്കരം
2 പു ാണാം ച പരാഭവം ത്വാ സഞ്ജയ സർവശഃ
ചിന്താ േമ മഹതീ സൂത ഭവിഷ്യതി കഥം ത്വ് ഇതി
3 വം വിദുര വാക്യാനി ധക്ഷ്യന്തി ഹൃദയം മമ
യഥാ ഹി ദൃശ്യേത സർവം ൈദവേയാേഗന സഞ്ജയ
4 യ ഭീഷ്മ മുഖാഞ് ശൂരാൻ അ ജ്ഞാൻ േയാധസത്തമാൻ
പാണ്ഡവാനാം അനീകാനി േയാധയന്തി ഹാരിണഃ
5 േകനാവധ്യാ മഹാത്മാനഃ പാ പു ാ മഹാബലാഃ
േകന ദത്തവരാസ് താത കിം വാ ജ്ഞാനം വിദന്തി േത
േയന ക്ഷയം ന ഗച്ഛന്തി ദിവി താരാഗണാ ഇവ
6 പുനഃ പുനർ ന മൃഷ്യാമി ഹതം ൈസന്യം സ്മ പാണ്ഡൈവഃ
മയ്യ് ഏവ ദണ്ഡഃ പതതി ൈദവാത് പരമദാരുണഃ
7 യഥാവധ്യാഃ പാ സുതാ യഥാ വധ്യാശ് ച േമ സുതാഃ
ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ യഥാതേത്ത്വന സഞ്ജയ
8 ന ഹി പാരം പശ്യാമി ദുഃഖസ്യാസ്യ കഥം ചന
സമു േസ്യവ മഹേതാ ഭുജാഭ്യാം തരൻ നരഃ
9 പു ാണാം വ്യസനം മേന്യ വം ാപ്തം സുദാരുണം
ഘാതയിഷ്യതി േമ പു ാൻ സർവാൻ ഭീേമാ ന സംശയഃ
10 ന ഹി പശ്യാമി തം വീരം േയാ േമ രേക്ഷത് സുതാൻ രേണ

വം വിനാശഃ സമേര പു ാണാം മമ സഞ്ജയ
11 തസ്മാൻ േമ കാരണം സൂത യുക്തിം ൈചവ വിേശഷതഃ
പൃച്ഛേതാ ഽദ്യ യഥാതത്ത്വം സർവം ആഖ്യാതും അർഹസി
12 ദുേര്യാധേനാ ഽപി യച് ചേ ദൃഷ്ട്വാ സ്വാൻ വിമുഖാൻ രേണ
ഭീഷ്മേ ാണൗ കൃപശ് ൈചവ സൗബേലേയാ ജയ ഥഃ

ൗണിർ വാപി മേഹഷ്വാേസാ വികർേണാ വാ മഹാബലഃ
13 നിശ്ചേയാ വാപി കസ് േതഷാം തദാ ഹ്യ് ആസീൻ മഹാത്മനാം
വിമുേഖഷു മഹാ ാജ്ഞ മമ പുേ ഷു സഞ്ജയ
14 [സ്]
ശൃണു രാജന്ന് അവഹിതഃ ത്വാ ൈചവാവധാരയ
ൈനവ മ കൃതം കിം ചിൻ ൈനവ മായാം തഥാവിധാം
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ന ൈവ വിഭീഷികാം കാം ചിദ് രാജൻ കുർവന്തി പാണ്ഡവാഃ
15 യുധ്യന്തി േത യഥാന്യായം ശക്തിമന്തശ് ച സംയുേഗ
ധർേമണ സർവകാര്യാണി കീർതിതാനീതി ഭാരത
ആരഭേന്ത സദാ പാർഥാഃ ാർഥയാനാ മഹദ് യശഃ
16 ന േത യുദ്ധാൻ നിവർതേന്ത ധർേമാേപതാ മഹാബലാഃ

ിയാ പരമയാ യുക്താ യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
േതനാവധ്യാ രേണ പാർഥാ ജയ യുക്താശ് ച പാർഥിവ
17 തവ പു ാ ദുരാത്മാനഃ പാേപഷ്വ് അഭിരതാഃ സദാ
നി രാ ഹീനകർമാണസ് േതന ഹീയന്തി സംയുേഗ
18 സുബഹൂനി നൃശംസാനി പുൈ സ് തവ ജേനശ്വര
നികൃതാനീഹ പാ നാം നീൈചർ ഇവ യഥാ നൈരഃ
19 സർവം ച തദ് അനാദൃത്യ പു ാണാം തവ കിൽബിഷം
സാപഹ്നവാഃ സൈദവാസൻ പാണ്ഡവാഃ പാ പൂർവജ
ന ൈചനാൻ ബഹു മന്യേന്ത പു ാസ് തവ വിശാം പേത
20 തസ്യ പാപസ്യ സതതം ിയമാണസ്യ കർമണഃ
സ ാപ്തം സുമഹദ് േഘാരം ഫലം കിം പാകസംനിഭം
സ തദ് ഭുങ്ക്ഷ്വ മഹാരാജ സപു ഃ സ സുഹൃജ്ജനഃ
21 നാവബുധ്യസി യദ് രാജൻ വാര്യമാണഃ സുഹൃജ്ജൈനഃ
വിദുേരണാഥ ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച മഹാത്മനാ
22 തഥാ മയാ ചാപ്യ് അസകൃദ് വാര്യമാേണാ ന ഗൃഹ്ണസി
വാക്യം ഹിതം ച പഥ്യം ച മർത്യഃ പഥ്യം ഇവൗഷധം
പു ാണാം മതം ആസ്ഥായ ജിതാൻ മന്യസി പാണ്ഡവാൻ
23 ശൃണു ഭൂേയാ യഥാതത്ത്വം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
കാരണം ഭരതേ ഷ്ഠ പാണ്ഡവാനാം ജയം തി
തത് േത ഽഹം കഥയിഷ്യാമി യഥാ തം അരിന്ദമ
24 ദുേര്യാധേനന സ ഷ്ട ഏതം അർഥം പിതാമഹഃ
ദൃഷ്ട്വാ ാതൄൻ രേണ സർവാൻ നിർജിതാൻ സുമഹാരഥാൻ
25 േശാകസംമൂഢഹൃദേയാ നിശാകാേല സ്മ കൗരവഃ
പിതാമഹം മഹാ ാജ്ഞം വിനേയേനാപഗമ്യ ഹ
യദ് അ വീത് സുതസ് േത ഽസൗ തൻ േമ ശൃണു ജേനശ്വര
26 [ദുർ]
ത്വം ച േ ാണശ് ച ശല്യശ് ച കൃേപാ ൗണിസ് തൈഥവ ച
കൃതവർമാ ച ഹാർദിക്യഃ കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
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27 ഭൂരി വാ വികർണശ് ച ഭഗദത്തശ് ച വീര്യവാൻ
മഹാരഥാഃ സമാഖ്യാതാഃ കുലപു ാസ് തനുത്യജഃ
28 യാണാം അപി േലാകാനാം പര്യാപ്താ ഇതി േമ മതിഃ
പാണ്ഡവാനാം സമസ്താശ് ച ന തിഷ്ഠന്തി പരാ േമ
29 ത േമ സംശേയാ ജാതസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
യം സമാ ിത്യ കൗേന്തയ ജയന്ത്യ് അസ്മാൻ പേദ പേദ
30 [ഭ്സ്]
ശൃണു രാജൻ വേചാ മഹ്യം യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി കൗരവ
ബഹുശശ് ച മേമാേക്താ ഽസി ന ച േമ തത്ത്വയാ കൃതം
31 ിയതാം പാണ്ഡൈവഃ സാർധം ശേമാ ഭരതസത്തമ
ഏതത് ക്ഷമം അഹം മേന്യ പൃഥിവ്യാസ് തവ ചാഭിേഭാ
32 ഭുേഞ്ജമാം പൃഥിവീം രാജൻ ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സുഖീ
ദുർഹൃദസ് താപയൻ സർവാൻ നന്ദയംശ് ചാപി ബാന്ധവാൻ
33 ന ച േമ േ ാശതസ് താത തവാൻ അസി ൈവ പുരാ
തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം യത് പാ ൻ അവമന്യേസ
34 യശ് ച േഹതുർ അവധ്യേത്വ േതഷാം അ ിഷ്ടകർമണാം
തം ശൃണുഷ്വ മഹാരാജ മമ കീർതയതഃ േഭാ
35 നാസ്തി േലാേകഷു തദ് ഭൂതം ഭവിതാ േനാ ഭവിഷ്യതി
േയാ ജേയത് പാണ്ഡവാൻ സംേഖ്യ പാലിതാഞ് ശാർമ്ഗധന്വനാ
36 യത് തു േമ കഥിതം താത മുനിഭിർ ഭാവിതാത്മഭിഃ
പുരാണഗീതം ധർമജ്ഞ തച് ഛൃണുഷ്വ യഥാതഥം
37 പുരാ കില സുരാഃ സർേവ ഋഷയശ് ച സമാഗതാഃ
പിതാമഹം ഉപാേസദുഃ പർവേത ഗന്ധമാദേന
38 മേധ്യ േതഷാം സമാസീനഃ ജാപതിർ അപശ്യത
വിമാനം ജാജ്വലദ് ഭാസാ സ്ഥിതം വരം അംബേര
39 ധ്യാേനനാേവദ്യ തം ഹ്മാ കൃത്വാ ച നിയേതാ ഽഞ്ജലിം
നമശ് ചകാര ഹൃഷ്ടാത്മാ പരമം പരേമശ്വരം
40 ഋഷയസ് ത്വ് അഥ േദവാശ് ച ദൃഷ്ട്വാ ഹ്മാണം ഉത്ഥിതം
സ്ഥിതാഃ ാജ്ഞലയഃ സർേവ പശ്യേന്താ മഹദ് അദ്ഭുതം
41 യഥാവച് ച തം അഭ്യർച്യ ഹ്മാ ഹ്മവിദാം വരഃ
ജഗാദ ജഗതഃ ഷ്ടാ പരം പരം അധർമവിത്
42 വിശ്വാവസുർ വിശ്വമൂർതിർ വിേശ്വേശാ; വിഷ്വേക്സേനാ വിശ്വകർമാ വശീച
വിേശ്വശ്വേരാ വാസുേദേവാ ഽസി തസ്മാദ്; േയാഗാത്മാനം ൈദവതം ത്വാം
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ഉൈപമി
43 ജയ വിശ്വമഹാേദവ ജയ േലാകഹിേത രത
ജയ േയാഗീശ്വര വിേഭാ ജയ േയാഗപരാവര
44 പദ്മഗർഭവിശാലാക്ഷ ജയ േലാേകശ്വേരശ്വര
ഭൂതഭവ്യ ഭവൻ നാഥ ജയ സൗമ്യാത്മജാത്മജ
45 അസംേഖ്യയഗുണാേജയ ജയ സർവപരായണ
നാരായണ സുദുഷ്പാര ജയ ശാർമ്ഗധനുർധര
46 സർവഗുഹ്യ ഗുേണാേപത വിശ്വമൂർേത നിരാമയ
വിേശ്വശ്വര മഹാബാേഹാ ജയ േലാകാർഥ തത്പര
47 മേഹാരഗവരാഹാദ്യ ഹരി േകശവിേഭാ ജയ
ഹരി വാസവിശാമീശ വിശ്വാവാസാമിതാവ്യയ
48 വ്യക്താവ്യക്താമിത സ്ഥാനനിയേത ിയ േസ ിയ
അസംേഖ്യയാത്മ ഭാവജ്ഞ ജയ ഗംഭീരകാമദ
49 അനന്ത വിദിത ജ്ഞ നിത്യം ഭൂതവിഭാവന
കൃതകാര്യകൃത ജ്ഞ ധർമജ്ഞ വിജയാജയ
50 ഗുഹ്യാത്മൻ സർവഭൂതാത്മൻ ടസംഭൂത സംഭവ
ഭൂതാർഥ തത്ത്വേലാേകശ ജയ ഭൂതവിഭാവന
51 ആത്മേയാേന മഹാഭാഗ കൽപസങ്ക്േഷപ തത്പര
ഉദ്ഭാവന മേനാദ്ഭാവ ജയ ഹ്മ ജന ിയ
52 നിസർഗ സർഗാഭിരത കാേമശ പരേമശ്വര
അമൃേതാദ്ഭവ സദ്ഭാവ യുഗാേ വിജയ ദ
53 ജാപതിപേത േദവ പദ്മനാഭ മഹാബല
ആത്മഭൂതമഹാഭൂതകർമാത്മഞ് ജയ കർമദ
54 പാദൗ തവ ധരാ േദവീ ദിേശാ ബാഹുർ ദിവം ശിരഃ
മൂർതിസ് േത ഽഹം സുരാഃ കായശ് ച ാദിത്യൗ ച ച ഷീ
55 ബലം തപശ് ച സത്യം ച ധർമഃ കാമാത്മജഃ േഭാ
േതേജാ ഽഗ്നിഃ പവനഃ ശ്വാസ ആപസ് േത േസ്വദസംഭവാഃ
56 അശ്വിനൗ വണീ നിത്യം േദവീ ജിഹ്വാ സരസ്വതീ
േവദാഃ സം ാരനിഷ്ഠാ ഹി ത്വയീദം ജഗദ് ആ ിതം
57 ന സംഖ്യാം ന പരീമാണം ന േതേജാ ന പരാ മം
ന ബലം േയാഗേയാഗീശ ജാനീമസ് േത ന സംഭവം
58 ത്വദ് ഭക്തിനിരതാ േദവ നിയൈമസ് ത്വാ സമാഹിതാഃ
അർചയാമഃ സദാ വിേഷ്ണാ പരേമശം മേഹശ്വരം
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59 ഋഷേയാ േദവഗന്ധർവാ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗാഃ
പിശാചാ മാനുഷാശ് ൈചവ മൃഗപക്ഷിസരീസൃപാഃ
60 ഏവമാദി മയാ സൃഷ്ടം പൃഥിവ്യാം ത്വത് സാദജം
പദ്മനാഭ വിശാലാക്ഷ കൃഷ്ണ ദുഃസ്വപ്നനാശന
61 ത്വം ഗതിഃ സർവഭൂതാനാം ത്വം േനതാ ത്വം ജഗൻ മുഖം
ത്വത് സാേദന േദേവശ സുഖിേനാ വിബുധാഃ സദാ
62 പൃഥിവീ നിർഭയാ േദവ ത്വത് സാദാത് സദാഭവത്
തസ്മാദ് േദവ വിശാലാക്ഷ യദുവംശവിവർധനഃ
63 ധർമസംസ്ഥാപനാർഥായ ൈദേതയാനാം വധായ ച
ജഗേതാ ധാരണാർഥായ വിജ്ഞാപ്യം കുരു േമ േഭാ
64 യദ് ഏതത് പരമം ഗുഹ്യം ത്വത് സാദമയം വിേഭാ
വാസുേദവം തദ് ഏതത് േത മേയാദ്ഗീതം യഥാതഥം
65 സൃഷ്ട്വാ സങ്കർഷണം േദവം സ്വയം ആത്മാനം ആത്മനാ
കൃഷ്ണ ത്വം ആത്മനാ ാക്ഷീഃ ദ മ്നം ചാത്മസംഭവം
66 ദ മ്നാച് ചാനിരുദ്ധം ത്വം യം വിദുർ വി ം അവ്യയം
അനിരുേദ്ധാ ഽസൃജൻ മാം ൈവ ഹ്മാണം േലാകധാരിണം
67 വാസുേദവമയഃ േസാ ഽഹം ത്വൈയവാസ്മി വിനിർമിതഃ
വിഭജ്യ ഭാഗേശാ ഽഽത്മാനം ജ മാനുഷതാം വിേഭാ
68 ത ാസുരവധം കൃത്വാ സർവേലാകസുഖായ ൈവ
ധർമം സ്ഥാപ്യ യശഃ ാപ്യ േയാഗം ാപ്സ്യസി തത്ത്വതഃ
69 ത്വാം ഹി ഹ്മർഷേയാ േലാേക േദവാശ് ചാമി വി മ
ൈതസ് ൈതശ് ച നാമഭിർ ഭക്താ ഗായന്തി പരമാത്മകം
70 സ്ഥിതാശ് ച സർേവ ത്വയി ഭൂതസംഘാഃ; കൃത്വാ യം ത്വാം വരദം
സുബാേഹാ
അനാദിമധ്യാന്തം അപാരേയാഗം; േലാകസ്യ േസതും വദന്തി വി ാഃ
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അധ്യായം 62

1 [ഭ്സ്]
തതഃ സ ഭഗവാൻ േദേവാ േലാകാനാം പരേമശ്വരഃ

ഹ്മാണം ത വാേചദം സ്നിഗ്ധഗംഭീരയാ ഗിരാ
2 വിദിതം താത േയാഗാൻ േമ സർവം ഏതത് തേവപ്സിതം
തഥാ തദ് ഭവിേതത്യ് ഉക്ത്വാ തൈ വാന്തരധീയത
3 തേതാ േദവർഷിഗന്ധർവാ വിസ്മയം പരമം ഗതാഃ
കൗതൂഹലപരാഃ സർേവ പിതാമഹം അഥാ വൻ
4 േകാ ന്വ് അയം േയാ ഭഗവതാ ണമ്യ വിനയാദ് വിേഭാ
വാഗ്ഭിഃ േതാ വരിഷ്ഠാഭിഃ േ ാതും ഇച്ഛാമ തം വയം
5 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭഗവാൻ ത വാച പിതാമഹഃ
േദവ ഹ്മർഷിഗന്ധർവാൻ സർവാൻ മധുരയാ ഗിരാ
6 യത് തത്പരം ഭവിഷ്യം ച ഭവിതവ്യം ച യത് പരം
ഭൂതാത്മാ യഃ ഭുശ് ൈചവ ഹ്മ യച് ച പരം പദം
7 േതനാസ്മി കൃതസംവാദഃ സേന്നന സുരർഷഭാഃ
ജഗേതാ ഽനു ഹാർഥായ യാചിേതാ േമ ജഗത്പതിഃ
8 മാനുഷം േലാകം ആതിഷ്ഠ വാസുേദവ ഇതി തഃ
അസുരാണാം വധാർഥായ സംഭവസ്വ മഹീതേല
9 സം ാേമ നിഹതാ േയ േത ൈദത്യദാനവരാക്ഷസാഃ
ത ഇേമ നൃഷു സംഭൂതാ േഘാരരൂപാ മഹാബലാഃ
10 േതഷാം വധാർഥം ഭഗവാൻ നേരണ സഹിേതാ വശീ
മാനുഷീം േയാനിം ആസ്ഥായ ചരിഷ്യതി മഹീതേല
11 നരനാരായണൗ യൗ തൗ പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
സഹിതൗ മാനുേഷ േലാേക സംഭൂതാവ് അമിതദ തീ
12 അേജയൗ സമേര യത്തൗ സഹിതാവ് അമൈരർ അപി
മൂഢാസ് ത്വ് ഏതൗ ന ജാനന്തി നരനാരായണാവ് ഋഷീ
13 തസ്യാഹം ആത്മേജാ ഹ്മാ സർവസ്യ ജഗതഃ പതിഃ
വാസുേദേവാ ഽർചനീേയാ വഃ സർവേലാകമേഹശ്വരഃ
14 തഥാ മനുേഷ്യാ ഽയം ഇതി കദാ ചിത് സുരസത്തമാഃ
നാവേജ്ഞേയാ മഹാവീര്യഃ ശംഖച ഗദാധരഃ
15 ഏതത് പരമകം ഗുഹ്യം ഏതത് പരമകം യശഃ
ഏതത് പരമകം ഹ്മ ഏതത് പരമകം യശഃ
16 ഏതദ് അക്ഷരം അവ്യക്തം ഏതത് തച് ഛാശ്വതം മഹത്
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ഏതത് പുരുഷസഞ്ജ്ഞം ൈവ ഗീയേത ജ്ഞായേത ന ച
17 ഏതത് പരമകം േതജ ഏതത് പരമകം സുഖം
ഏതത് പരമകം സത്യം കീർതിതം വിശ്വകർമണാ
18 തസ്മാത് സർൈവഃ സുൈരഃ േസൈ ർ േലാൈകശ് ചാമിതവി മഃ
നാവേജ്ഞേയാ വാസുേദേവാ മാനുേഷാ ഽയം ഇതി ഭുഃ
19 യശ് ച മാനുഷമാേ ാ ഽയം ഇതി യാത് സുമന്ദധീഃ
ഹൃഷീേകശം അവജ്ഞാനാത് തം ആഹുഃ പുരുഷാധമം
20 േയാഗിനം തം മഹാത്മാനം വിഷ്ടം മാനുഷീം തനും
അവമേന്യദ് വാസുേദവം തം ആഹുസ് താമസം ജനാഃ
21 േദവം ചരാചരാത്മാനം ീവത്സാങ്കം സുവർചസം
പദ്മനാഭം ന ജാനാതി തം ആഹുസ് താമസം ജനാഃ
22 കിരീടകൗ ഭ ധരം മി ാണാം അഭയങ്കരം
അവജാനൻ മഹാത്മാനം േഘാേര തമസി മജ്ജതി
23 ഏവം വിദിത്വാ തത്ത്വാർഥം േലാകാനാം ഈശ്വേരശ്വരഃ
വാസുേദേവാ നമഃ കാര്യഃ സർവേലാൈകഃ സുേരാത്തമാഃ
24 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ഭഗവാൻ സർവാൻ േദവഗണാൻ പുരാ
വിസൃജ്യ സർവേലാകാത്മാ ജഗാമ ഭവനം സ്വകം
25 തേതാ േദവാഃ സ ഗന്ധർവാ മുനേയാ ഽപ്സരേസാ ഽപി ച
കഥാം താം ഹ്മണാ ഗീതാം ത്വാ ീതാ ദിവം യയുഃ
26 ഏതച് തം മയാ താത ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാ
വാസുേദവം കഥയതാം സമവാേയ പുരാതനം
27 ജാമദഗ്ന്യസ്യ രാമസ്യ മാർകേണ്ഡയസ്യ ധീമതഃ
വ്യാസ നാരദേയാശ് ചാപി തം തവിശാരദ
28 ഏതം അർഥം ച വിജ്ഞായ ത്വാ ച ഭും അവ്യയം
വാസുേദവം മഹാത്മാനം േലാകാനാം ഈശ്വേരശ്വരം
29 യസ്യാസാവ് ആത്മേജാ ഹ്മാ സർവസ്യ ജഗതഃ പിതാ
കഥം ന വാസുേദേവാ ഽയം അർച്യശ് േചജ്യശ് ച മാനൈവഃ
30 വാരിേതാ ഽസി പുരാ താത മുനിഭിർ േവദപാരൈഗഃ
മാ ഗച്ഛ സംയുഗം േതന വാസുേദേവന ധീമതാ
മാ പാണ്ഡൈവഃ സാർഥം ഇതി തച് ച േമാഹാൻ ന ബുധ്യേസ
31 മേന്യ ത്വാം രാക്ഷസം രം തഥാ ചാസി തേമാവൃതഃ
യസ്മാദ് ദ്വിഷസി േഗാവിന്ദം പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം
നരനാരായണൗ േദവൗ നാേന്യാ ദ്വിഷ്യാദ് ധി മാനവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 48

32 തസ്മാദ് വീമി േത രാജന്ന് ഏഷ ൈവ ശാശ്വേതാ ഽവ്യയഃ
സർവേലാകമേയാ നിത്യഃ ശാസ്താ ധാതാ ധേരാ വഃ
33 േലാകാൻ ധാരയേത യസ് ീംശ് ചരാചരഗുരുഃ ഭുഃ
േയാദ്ധാ ജയശ് ച േജതാ ച സർവ കൃതിർ ഈശ്വരഃ
34 രാജൻ സത്ത്വമേയാ ഹ്യ് ഏഷ തേമാ രാഗവിവർജിതഃ
യതഃ കൃഷ്ണസ് തേതാ ധർേമാ യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
35 തസ്യ മാഹാത്മ്യ േയാേഗന േയാേഗനാത്മന ഏവ ച
ധൃതാഃ പാ സുതാ രാജഞ് ജയശ് ൈചഷാം ഭവിഷ്യതി
36 േ േയാ യുക്താം സദാ ബുദ്ധിം പാണ്ഡവാനാം ദധാതി യഃ
ബലം ൈചവ രേണ നിത്യം ഭേയഭ്യശ് ൈചവ രക്ഷതി
37 സ ഏഷ ശാശ്വേതാ േദവഃ സർവഗുഹ്യമയഃ ശിവഃ
വാസുേദവ ഇതി േജ്ഞേയാ യൻ മാം പൃച്ഛസി ഭാരത
38 ാഹ്മൈണഃ ക്ഷ ിൈയർ ൈവൈശ്യഃ ശൂൈ ശ് ച കൃതലക്ഷൈണഃ
േസവ്യേത ഽഭ്യർച്യേത ൈചവ നിത്യയുൈക്തഃ സ്വകർമഭിഃ
39 ദ്വാപരസ്യ യുഗസ്യാേന്ത ആദൗ കലിയുഗസ്യ ച
സാത്വതം വിധിം ആസ്ഥായ ഗീതഃ സങ്കർഷേണന യഃ
40 സ ഏഷ സർവാസുരമർത്യേലാകം; സമു കക്ഷ്യാന്തരിതാഃ പുരീശ് ച
യുേഗ യുേഗ മാനുഷം ൈചവ വാസം; പുനഃ പുനഃ സൃജേത വാസുേദവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 49

അധ്യായം 63

1 [ദുർ]
വാസുേദേവാ മഹദ് ഭൂതം സർവേലാേകഷു കഥ്യേത
തസ്യാഗമം തിഷ്ഠാം ച ജ്ഞാതും ഇേച്ഛ പിതാമഹ
2 [ഭ്സ്]
വാസുേദേവാ മഹദ് ഭൂതം സംഭൂതം സഹ ൈദവൈതഃ
ന പരം പുണ്ഡരീകാക്ഷാദ് ദൃശ്യേത ഭരതർഷഭ
മാർകേണ്ഡയശ് ച േഗാവിന്ദം കഥയത്യ് അദ്ഭുതം മഹത്
3 സർവഭൂതാനി ഭൂതാത്മാ മഹാത്മാ പുരുേഷാത്തമഃ
ആേപാ വായുശ് ച േതജശ് ച യം ഏതദ് അകൽപയത്
4 സ സൃഷ്ട്വാ പൃഥിവീം േദവഃ സർവേലാേകശ്വരഃ ഭുഃ
അ ൈവ ശയനം ചേ മഹാത്മാ പുരുേഷാത്തമഃ
സർവേതായമേയാ േദേവാ േയാഗാത് സുഷ്വാപ ത ഹ
5 മുഖതഃ േസാ ഽഗ്നിം അസൃജത് ാണാദ് വായും അഥാപി ച
സരസ്വതീം ച േവദാംശ് ച മനസഃ സസൃേജ ഽച തഃ
6 ഏഷ േലാകാൻ സസർജാദൗ േദവാംശ് ചർഷിഗൈണഃ സഹ
നിധനം ൈചവ മൃത ം ച ജാനാം ഭേവാ ഽവ്യയഃ
7 ഏഷ ധർമശ് ച ധർമേജ്ഞാ വരദഃ സർവകാമദഃ
ഏഷ കർതാ ച കാര്യം ച പൂർവേദവഃ സ്വയ ഭുഃ
8 ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച പൂർവം ഏതദ് അകൽപയത്
ഉേഭ സേന്ധ്യ ദിശഃ ഖം ച നിയമം ച ജനാർദനഃ
9 ഋഷീംശ് ൈചവ ഹി േഗാവിന്ദസ് തപശ് ൈചവാനു കൽപയത്

ഷ്ടാരം ജഗതശ് ചാപി മഹാത്മാ ഭുർ അവ്യയഃ
10 അ ജം സർവഭൂതാനാം സങ്കർഷണം അകൽപയത്
േശഷം ചാകൽപയദ് േദവം അനന്തം ഇതി യം വിദുഃ
11 േയാ ധാരയതി ഭൂതാനി ധരാം േചമാം സ പർവതാം
ധ്യാനേയാേഗന വി ാശ് ച തം വദന്തി മഹൗജസം
12 കർണ േ ാത ഉദ്ഭവം ചാപി മധും നാമ മഹാസുരം
തം ഉ ം ഉ കർമാണം ഉ ാം ബുദ്ധിം സമാസ്ഥിതം

ഹ്മേണാ ഽപചിതിം കുർവഞ് ജഘാന പുരുേഷാത്തമഃ
13 തസ്യ താത വധാദ് ഏവ േദവദാനവ മാനവാഃ
മധുസൂദനം ഇത്യ് ആഹുർ ഋഷയശ് ച ജനാർദനം
വരാഹശ് ൈചവ സിംഹശ് ച ിവി മ ഗതിഃ ഭുഃ
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14 ഏഷ മാതാ പിതാ ൈചവ സർേവഷാം ാണിനാം ഹരിഃ
പരം ഹി പുണ്ഡരീകാക്ഷാൻ ന ഭൂതം ന ഭവിഷ്യതി
15 മുഖേതാ ഽസൃജദ് ാഹ്മണാൻ ബാഹുഭ്യാം ക്ഷ ിയാംസ് തഥാ
ൈവശ്യാംശ് ചാപ്യ് ഉരുേതാ രാജഞ് ശൂ ാൻ പദ്ഭ്യാം തൈഥവ ച
തപസാ നിയേതാ േദേവാ നിധാനം സർവേദഹിനാം
16 ഹ്മഭൂതം അമാവാസ്യാം പൗർണമാസ്യാം തൈഥവ ച
േയാഗഭൂതം പരിചരൻ േകശവം മഹദ് ആ യാത്
17 േകശവഃ പരമം േതജഃ സർവേലാകപിതാമഹഃ
ഏവം ആഹുർ ഹൃഷീേകശം മുനേയാ ൈവ നരാധിപ
18 ഏവം ഏനം വിജാനീഹി ആചാര്യം പിതരം ഗുരും
കൃേഷ്ണാ യസ്യ സീേദത േലാകാസ് േതനാക്ഷയാ ജിതാഃ
19 യശ് ൈചൈവനം ഭയസ്ഥാേന േകശവം ശരണം േജത്
സദാ നരഃ പഠംശ് േചദം സ്വസ്തിമാൻ സ സുഖീ ഭേവത്
20 േയ ച കൃഷ്ണം പദ്യേന്ത േത ന മുഹ്യന്തി മാനവാഃ
ഭേയ മഹതി േയ മഗ്നാഃ പാതി നിത്യം ജനാർദനഃ
21 ഏതദ് യുധിഷ്ഠിേരാ ജ്ഞാത്വാ യാഥാതേഥ്യന ഭാരത
സർവാത്മനാ മഹാത്മാനം േകശവം ജഗദ് ഈശ്വരം

പന്നഃ ശരണം രാജൻ േയാഗാനാം ഈശ്വരം ഭും
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അധ്യായം 64

1 [ഭ്സ്]
ശൃണു േചദം മഹാരാജ ഹ്മഭൂതസ്തവം മമ

ഹ്മർഷിഭിശ് ച േദൈവശ് ച യഃ പുരാ കഥിേതാ ഭുവി
2 സാധ്യാനാം അപി േദവാനാം േദവേദേവശ്വരഃ ഭുഃ
േലാകഭാവന ഭാവജ്ഞ ഇതി ത്വാം നാരേദാ ഽ വീത്
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യം ച മാർകേണ്ഡേയാ ഽഭ വാച ഹ
3 യജ്ഞാനാം ൈചവ യജ്ഞം ത്വാം തപശ് ച തപസാം അപി
േദവാനാം അപി േദവം ച ത്വാം ആഹ ഭഗവാൻ ഭൃഗുഃ
പുരാേണ ൈഭരവം രൂപം വിേഷ്ണാ ഭൂതപേത തി ൈവ
4 വാസുേദേവാ വസൂനാം ത്വം ശ ം സ്ഥാപയിതാ തഥാ
േദവേദേവാ ഽസി േദവാനാം ഇതി ൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
5 പൂർേവ ജാ നിസർേഗഷു ദക്ഷം ആഹുഃ ജാപതിം

ഷ്ടാരം സർവഭൂതാനാം അംഗിരാസ് ത്വാം തേതാ ഽ വീത്
6 അവ്യക്തം േത ശരീേരാത്ഥം വ്യക്തം േത മനസി സ്ഥിതം
േദവാ വാക് സംഭവാശ് േചതി േദവലസ് ത്വ് അസിേതാ ഽ വീത്
7 ശിരസാ േത ദിവം വ്യാപ്തം ബാഹുഭ്യാം പൃഥിവീ ധൃതാ
ജഠരം േത േയാ േലാകാഃ പുരുേഷാ ഽസി സനാതനഃ
8 ഏവം ത്വാം അഭിജാനന്തി തപസാ ഭവിതാ നരാഃ
ആത്മദർശനതൃപ്താനാം ഋഷീണാം ചാപി സത്തമഃ
9 രാജർഷീണാം ഉദാരാണാം ആഹേവഷ്വ് അനിവർതിനാം
സർവധർമ ധാനാനാം ത്വം ഗതിർ മധുസൂദന
10 ഏഷ േത വിസ്തരസ് താത സങ്ക്േഷപശ് ച കീർതിതഃ
േകശവസ്യ യഥാതത്ത്വം സു ീേതാ ഭവ േകശേവ
11 [സ്]
പുണ്യം ൈത്വതദ് ആഖ്യാനം മഹാരാജ സുതസ് തവ
േകശവം ബഹു േമേന സ പാണ്ഡവാംശ് ച മഹാരഥാൻ
12 തം അ വീൻ മഹാരാജ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ പുനഃ
മാഹാത്മ്യം േത തം രാജൻ േകശവസ്യ മഹാത്മനഃ
13 നരസ്യ ച യഥാതത്ത്വം യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
യദർഥം നൃഷു സംഭൂതൗ നരനാരായണാവ് ഉഭൗ
14 അവധ്യൗ ച യഥാ വീരൗ സംയുേഗഷ്വ് അപരാജിതൗ
യഥാ ച പാണ്ഡവാ രാജന്ന് അഗമ്യാ യുധി കസ്യ ചിത്
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15 ീതിമാൻ ഹി ദൃഢം കൃഷ്ണഃ പാണ്ഡേവഷു യശസ്വിഷു
തസ്മാദ് വീമി രാേജ ശേമാ ഭവതു പാണ്ഡൈവഃ
16 പൃഥിവീം ഭുങ്ക്ഷ്വ സഹിേതാ ാതൃഭിർ ബലിഭിർ വശീ
നരനാരായണൗ േദവാവ് അവജ്ഞായ നശിഷ്യസി
17 ഏവം ഉക്ത്വാ തവ പിതാ തൂഷ്ണീം ആസീദ് വിശാം പേത
വ്യസർജയച് ച രാജാനം ശയനം ച വിേവശ ഹ
18 രാജാപി ശിബിരം ായാത് ണിപത്യ മഹാത്മേന
ശിേശ്യ ച ശയേന ശുേ താം രാ ിം ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 65

1 [സ്]
വ ഷിതായാം ച ശർവര്യാം ഉദിേത ച ദിവാകേര
ഉേഭ േസേന മഹാരാജ യുദ്ധാൈയവ സമീയതുഃ
2 അഭ്യധാവംശ് ച സ്ര ദ്ധാഃ പര രജിഗീഷവഃ
േത സർേവ സഹിതാ യുേദ്ധ സമാേലാക്യ പര രം
3 പാണ്ഡവാ ധാർതരാ ാശ് ച രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
വ ഹൗ ച വ ഹ്യ സംരബ്ധാഃ സ യുദ്ധാഃ ഹാരിണഃ
4 അരക്ഷൻ മകരവ ഹം ഭീേഷ്മാ രാജൻ സമന്തതഃ
തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജന്ന് അരക്ഷൻ വ ഹം ആത്മനഃ
5 സ നിര്യയൗ രഥാനീകം പിതാ േദവ തസ് തവ
മഹതാ രഥവംേശന സംവൃേതാ രഥിനാം വരഃ
6 ഇതേരതരം അന്വീയുർ യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഃ
രഥിനഃ പത്തയശ് ൈചവ ദന്തിനഃ സാദിനസ് തഥാ
7 താൻ ദൃഷ്ട്വാ േ ാദ്യതാൻ സംേഖ്യ പാണ്ഡവാശ് ച യശസ്വിനഃ
േശ്യേനന വ ഹ രാേജന േതനാജേയ്യന സംയുേഗ
8 അേശാഭത മുേഖ തസ്യ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
േനേ ശിഖണ്ഡീ ദുർധർേഷ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
9 ശീർഷം തസ്യാഭവദ് വീരഃ സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
വിധുന്വൻ ഗാണ്ഡിവം പാർേഥാ ീവായാം അഭവത് തദാ
10 അക്ഷൗഹിണ്യാ സമ ാ യാ വാമപേക്ഷാ ഽഭവത് തദാ
മഹാത്മാ പദഃ ീമാൻ സഹ പുേ ണ സംയുേഗ
11 ദക്ഷിണശ് ചാഭവത് പക്ഷഃ ൈകേകേയാ ഽക്ഷൗഹിണീപതിഃ
പൃഷ്ഠേതാ ൗപേദയാശ് ച സൗഭ ശ് ചാപി വീര്യവാൻ
12 പൃേഷ്ഠ സമഭവച് ീമാൻ സ്വയം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതൃഭ്യാം സഹിേതാ ധീമാൻ യമാഭ്യാം ചാരു വി മഃ
13 വിശ്യ തു രേണ ഭീേമാ മകരം മുഖതസ് തദാ
ഭീഷ്മം ആസാദ്യ സം ാേമ ഛാദയാം ആസ സായൈകഃ
14 തേതാ ഭീേഷ്മാ മഹാ ാണി പാതയാം ആസ ഭാരത
േമാഹയൻ പാ പു ാണാം വ ഢം ൈസന്യം മഹാഹേവ
15 സംമുഹ്യതി തദാ ൈസേന്യ ത്വരമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
ഭീഷ്മം ശരസഹേ ണ വിവ്യാധ രണമൂർധനി
16 പരിസംവാര്യ ചാ ാണി ഭീഷ്മ മുക്താനി സംയുേഗ
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േസ്വനാനീേകന ഹൃേഷ്ടന യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതഃ
17 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഭാരദ്വാജം അഭാഷത
പൂർവം ദൃഷ്ട്വാ വധം േഘാരം ബലസ്യ ബലിനാം വരഃ

ാതൄണാം ച വധം യുേദ്ധ സ്മരമാേണാ മഹാരഥഃ
18 ആചാര്യ സതതം ത്വം ഹി ഹിതകാേമാ മമാനഘ
വയം ഹി ത്വാം സമാ ിത്യ ഭീഷ്മം ൈചവ പിതാമഹം
19 േദവാൻ അപി രേണ േജതും ാർഥയാേമാ ന സംശയഃ
കിം ഉ പാ സുതാൻ യുേദ്ധ ഹീനവീര്യപരാ മാൻ
20 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ േ ാണസ് തവ പുേ ണ മാരിഷ
അഭിനത് പാണ്ഡവാനീകം േ ക്ഷമാണസ്യ സാത്യേകഃ
21 സാത്യകിസ് തു തദാ േ ാണം വാരയാം ആസ ഭാരത
തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
22 ൈശേനയം തു രേണ േദ്ധാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
അവിധ്യൻ നിശിൈതർ ബാൈണർ ജ േദേശ ഹസന്ന് ഇവ
23 ഭീമേസനസ് തതഃ േദ്ധാ ഭാരദ്വാജം അവിധ്യത
സംരക്ഷൻ സാത്യകിം രാജൻ േ ാണാച് ഛ ഭൃതാം വരാത്
24 തേതാ േ ാണശ് ച ഭീഷ്മശ് ച തഥാ ശല്യശ് ച മാരിഷ
ഭീമേസനം രേണ ദ്ധാശ് ഛാദയാം ച ിേര ശൈരഃ
25 ത ാഭിമന ഃ സ്ര േദ്ധാ ൗപേദയാശ് ച മാരിഷ
വിവ്യധുർ നിശിൈതർ ബാൈണഃ സർവാംസ് താൻ ഉദ്യതായുധാൻ
26 ഭീഷ്മേ ാണൗ ച സ്ര ദ്ധാവ് ആപതന്തൗ മഹാബലൗ

ത ദ്യയൗ ശിഖണ്ഡീ തു മേഹഷ്വാേസാ മഹാഹേവ
27 ഗൃഹ്യ ബലവദ് വീേരാ ധനുർ ജലദനിസ്വനം
അഭ്യവർഷച് ഛൈരസ് തൂർണം ഛാദയാേനാ ദിവാകരം
28 ശിഖണ്ഡിനം സമാസാദ്യ ഭരതാനാം പിതാമഹഃ
അവർജയത സം ാേമ ീത്വം തസ്യാനുസംസ്മരൻ
29 തേതാ േ ാേണാ മഹാരാജ അഭ്യ വത തം രേണ
രക്ഷമാണസ് തേതാ ഭീഷ്മം തവ പുേ ണ േചാദിതഃ
30 ശിഖണ്ഡീ തു സമാസാദ്യ േ ാണം ശ ഭൃതാം വരം
അവർജയത സം ാേമ യുഗാന്താഗ്നിം ഇേവാൽബണം
31 തേതാ ബേലന മഹതാ പു സ് തവ വിശാം പേത
ജുേഗാപ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ ാർഥയാേനാ മഹദ് യശഃ
32 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ പുര ത്യ ധനഞ്ജയം
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ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യവർതന്ത ജേയ കൃത്വാ ദൃഢാം മതിം
33 തദ് യുദ്ധം അഭവദ് േഘാരം േദവാനാം ദാനൈവർ ഇവ
ജയം ച കാങ്ക്ഷതാം നിത്യം യശശ് ച പരമാദ്ഭുതം
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അധ്യായം 66

1 [സ്]
അകേരാത് തുമുലം യുദ്ധം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തദാ
ഭീമേസന ഭയാദ് ഇച്ഛൻ പു ാംസ് താരയിതും തവ
2 പൂർവാഹ്േണ തൻ മഹാരൗ ം രാജ്ഞാം യുദ്ധം അവർതത
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച മുഖ്യശൂര വിനാശനം
3 തസ്മിന്ന് ആകുലസം ാേമ വർതമാേന മഹാഭേയ
അഭവത് തുമുലഃ ശബ്ദഃ സം ശൻ ഗഗനം മഹത്
4 നദദ്ഭിശ് ച മഹാനാൈഗർ േഹഷമാൈണശ് ച വാജിഭിഃ
േഭരീശംഖനിനാൈദശ് ച തുമുലഃ സമപദ്യത
5 യുയുത്സവസ് േത വി ാന്താ വിജയായ മഹാബലാഃ
അേന്യാന്യം അഭിഗർജേന്താ േഗാേഷ്ഠഷ്വ് ഇവ മഹർഷഭാഃ
6 ശിരസാം പാത്യമാനാനാം സമേര നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അശ്മവൃഷ്ടിർ ഇവാകാേശ ബഭൂവ ഭരതർഷഭ
7 കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷ ധാരീണി ജാതരൂേപാജ്ജ്വലാനി ച
പതിതാനി സ്മ ദൃശ്യേന്ത ശിരാംസി ഭരതർഷഭ
8 വിശിേഖാന്മഥിൈതർ ഗാൈ ർ ബാഹുഭിശ് ച സ കാർമുൈകഃ
സ ഹസ്താഭരൈണശ് ചാൈന്യർ അഭവച് ഛാദിതാ മഹീ
9 കവേചാപഹിൈതർ ഗാൈ ർ ഹൈസ്തശ് ച സമല ൈതഃ
മുൈഖശ് ച ച സങ്കാൈശ രക്താന്തനയൈനഃ ശുൈഭഃ
10 ഗജവാജിമനുഷ്യാണാം സർവഗാൈ ശ് ച ഭൂപേത
ആസീത് സർവാ സമാകീർണാ മുഹൂർേതന വസുന്ധരാ
11 രേജാേമൈഘശ് ച തുമുൈലഃ ശ വിദ ത് കാശിൈതഃ
ആയുധാനാം ച നിർേഘാഷഃ സ്തനയിത്നുസേമാ ഽഭവത്
12 സ സ ഹാരസ് തുമുലഃ കടുകഃ േശാണിേതാദകഃ

ാവർതത കുരൂണാം ച പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
13 തസ്മിൻ മഹാഭേയ േഘാേര തുമുേല േലാമഹർഷേണ
വവർഷുഃ ശരവർഷാണി ക്ഷ ിയാ യുദ്ധദുർമദാഃ
14 േ ാശന്തി കുഞ്ജരാസ് ത ശരവർഷ താപിതാഃ
താവകാനാം പേരഷാം ച സംയുേഗ ഭരേതാത്തമ
അശ്വാശ് ച പര്യധാവന്ത ഹതാേരാഹാ ദിേശാ ദശ
15 ഉത്പത്യ നിപതന്ത്യ് അേന്യ ശരഘാത പീഡിതാഃ
താവകാനാം പേരഷാം ച േയാധാനാം ഭരതർഷഭ
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16 അശ്വാനാം കുഞ്ജരാണാം ച രഥാനാം ചാതിവർതതാം
സംഘാതാഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ത ത വിശാം പേത
17 ഗദാഭിർ അസിഭിഃ ാൈസർ ബാൈണശ് ച നതപർവഭിഃ
ജ ഃ പര രം ത ക്ഷ ിയാഃ കാലേചാദിതാഃ
18 അപേര ബാഹുഭിർ വീരാ നിയുദ്ധ കുശലാ യുധി
ബഹുധാ സമസജ്ജന്ത ആയൈസഃ പരിൈഘർ ഇവ
19 മുഷ്ടിഭിർ ജാനുഭിശ് ൈചവ തൈലശ് ൈചവ വിശാം പേത
അേന്യാന്യം ജഘ്നിേര വീരാസ് താവകാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
20 വിരഥാ രഥിനശ് ചാ നി ിംശവരധാരിണഃ
അേന്യാന്യം അഭിധാവന്ത പര രവൈധഷിണഃ
21 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ കലിംൈഗർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
പുര ത്യ രേണ ഭീഷ്മം പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതത
22 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ പരിവാര്യ വൃേകാദരം
ഭീഷ്മം അഭ്യ വൻ ദ്ധാ രേണ രഭസ വാഹനാഃ
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അധ്യായം 67

1 [സ്]
ദൃഷ്ട്വാ ഭീേഷ്മണ സംസക്താൻ ാതൄൻ അന്യാംശ് ച പാർഥിവാൻ
തം അഭ്യധാവദ് ഗാംേഗയം ഉദ്യതാേ ാ ധനഞ്ജയഃ
2 പാഞ്ചജന്യസ്യ നിർേഘാഷം ധനുേഷാ ഗാണ്ഡിവസ്യ ച
ധ്വജം ച ദൃഷ്ട്വാ പാർഥസ്യ സർവാൻ േനാ ഭയം ആവിശത്
3 അസജ്ജമാനം വൃേക്ഷഷു ധൂമേകതും ഇേവാത്ഥിതം
ബഹുവർണം ച ചി ം ച ദിവ്യം വാനരലക്ഷണം
അപശ്യാമ മഹാരാജ ധ്വജം ഗാണ്ഡിവധന്വനഃ
4 വിദ തം േമഘമധ്യസ്ഥാം ാജമാനാം ഇവാംബേര
ദദൃശുർ ഗാണ്ഡിവം േയാധാ രുക്മപൃഷ്ഠം മഹാരേഥ
5 അശു മ ഭൃശം ചാസ്യ ശ േസ്യവാഭിഗർജതഃ
സുേഘാരം തലേയാഃ ശബ്ദം നിഘ്നതസ് തവ വാഹിനീം
6 ചണ്ഡവാേതാ യഥാ േമഘഃ സ വിദ ത് സ്തനയിത്നുമാൻ
ദിശഃ സമ്പ്ലാവയൻ സർവാഃ ശരവർൈഷഃ സമന്തതഃ
7 അഭ്യധാവത ഗാംേഗയം ൈഭരവാേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ദിശം ാചീം തീചീം ച ന ജാനീേമാ ഽ േമാഹിതാഃ
8 കാന്ദിഗ് ഭൂതാഃ ാന്തപ ാ ഹതാ ാ ഹതേചതസഃ
അേന്യാന്യം അഭിസം ിഷ്യ േയാധാസ് േത ഭരതർഷഭ
9 ഭീഷ്മം ഏവാഭിലീയന്ത സഹ സർൈവസ് തവാത്മൈജഃ
േതഷാം ആർതായനം അഭൂദ് ഭീഷ്മഃ ശന്തനേവാ രേണ
10 സമുത്പതന്ത വി സ്താ രേഥേഭ്യാ രഥിനസ് തദാ
സാദിനശ് ചാശ്വപൃേഷ്ഠേഭ്യാ ഭൂമൗ ചാപി പദാതയഃ
11 ത്വാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
സർവൈസന്യാനി ഭീതാനി വ്യവലീയന്ത ഭാരത
12 അഥ കാംേബാജമുൈഖ്യസ് തു ബൃഹദ്ഭിഃ ശീ ഗാമിഭിഃ
േഗാപാനാം ബഹുസാഹൈ ർ ബൈലർ േഗാവാസേനാ വൃതഃ
13 മ സൗവീരഗാന്ധാൈരസ് ിഗർൈതശ് ച വിശാം പേത
സർവകാലിംഗമുൈഖ്യശ് ച കലിംഗാധിപതിർ വൃതഃ
14 നാഗാ നരഗണൗഘാശ് ച ദുഃശാസന പുരഃസരാഃ
ജയ ഥശ് ച നൃപതിഃ സഹിതഃ സർവരാജഭിഃ
15 ഹയാേരാഹ വരാശ് ൈചവ തത പുേ ണ േചാദിതാഃ
ചതുർദശസഹ ാണി സൗബലം പര്യവാരയൻ
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16 തതസ് േത സഹിതാഃ സർേവ വിഭക്തരഥവാഹനാഃ
പാണ്ഡവാൻ സമേര ജ സ് താവകാ ഭരതർഷഭ
17 രഥിഭിർ വാരൈണർ അൈശ്വഃ പദാൈതശ് ച സമീരിതം
േഘാരം ആേയാധനം ജേജ്ഞ മഹാ സദൃശം രജഃ
18 േതാമര ാസനാരാച ഗജാശ്വരഥേയാധിനാം
ബേലന മഹതാ ഭീഷ്മഃ സമസജ്ജത് കിരീടിനാ
19 ആവന്ത്യഃ കാശിരാേജന ഭീമേസേനന ൈസന്ധവഃ
അജാതശ ർ മ ാണാം ഋഷേഭണ യശസ്വിനാ
സഹ പു ഃ സഹാമാത്യഃ ശേല്യന സമസജ്ജത
20 വികർണഃ സഹേദേവന ചി േസനഃ ശിഖണ്ഡിനാ
മത്സ്യാ ദുേര്യാധനം ജ ഃ ശകുനിം ച വിശാം പേത
21 പദശ് േചകിതാനശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
േ ാേണന സമസജ്ജന്ത സപുേ ണ മഹാത്മനാ
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ധൃഷ്ടേകതും അഭി തൗ
22 ഏവം ജവിതാശ്വാനി ാന്തനാഗരഥാനി ച
ൈസന്യാനി സമസജ്ജന്ത യുദ്ധാനി സമന്തതഃ
23 നിരേ വിദ തസ് തീ ാ ദിശശ് ച രജസാവൃതാഃ

ാദുരാസൻ മേഹാൽകാശ് ച സ നിർഘാതാ വിശാം പേത
24 വവൗ ച മഹാവാതഃ പാംസുവർഷം പപാത ച
നഭസ്യ് അന്തർദേധ സൂര്യഃ ൈസേന്യന രജസാവൃതഃ
25 േമാഹഃ സർവസത്ത്വാനാം അതീവ സമപദ്യത
രജസാ ചാഭിഭൂതാനാം അ ജാൈലശ് ച തുദ്യതാം
26 വീരബാഹുവിഷൃഷ്ടാനാം സർവാവരണേഭദിനാം
സംഘാതഃ ശരജാലാനാം തുമുലഃ സമപദ്യത
27 കാശം ച ർ ആകാശം യുദ്യതാനി ഭുേജാത്തൈമഃ
നക്ഷ വിമലാഭാനി ശ ാണി ഭരതർഷഭ
28 ആർഷഭാണി വിചി ാണി രുക്മജാലാവൃതാനി ച
സേമ്പതുർ ദി സർവാസു ചർമാണി ഭരതർഷഭ
29 സൂര്യവർൈണശ് ച നി ിംൈശഃ പാത്യമാനാനി സർവശഃ
ദി സർവാസ്വ് അദൃശ്യന്ത ശരീരാണി ശിരാംസി ച
30 ഭഗ്നച ാക്ഷ നീഡാശ് ച നിപാതിതമഹാധ്വജാഃ
ഹതാശ്വാഃ പൃഥിവീം ജ സ് ത ത മഹാരഥാഃ
31 പരിേപതുർ ഹയാശ് ചാ േക ചിച് ഛ കൃത ണാഃ
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രഥാൻ വിപരികർഷേന്താ ഹേതഷു രഥേയാധിഷു
32 ശരാഹതാ ഭിന്നേദഹാ ബദ്ധേയാ ാ ഹേയാത്തമാഃ
യുഗാനി പര്യകർഷന്ത ത ത സ്മ ഭാരത
33 അദൃശ്യന്ത സസൂതാശ് ച സാശ്വാഃ സ രഥേയാധിനഃ
ഏേകന ബലിനാ രാജൻ വാരേണന ഹതാ രഥാഃ
34 ഗന്ധഹസ്തിമദ ാവം ആ ായ ബഹേവാ രേണ
സംനിപാേത ബലൗഘാനാം വീതം ആദദിേര ഗജാഃ
35 സ േതാമരമഹാമാൈ ർ നിപതദ്ഭിർ ഗതാസുഭിഃ
ബഭൂവാേയാധനം ഛന്നം നാരാചാഭിഹൈതർ ഗൈജഃ
36 സംനിപാേത ബലൗഘാനാം േ ഷിൈതർ വരവാരൈണഃ
നിേപതുർ യുധി സംഭഗ്നാഃ സ േയാധാഃ സ ധ്വജാ രഥാഃ
37 നാഗരാേജാപൈമർ ഹൈസ്തർ നാൈഗർ ആക്ഷിപ്യ സംയുേഗ
വ്യദൃശ്യന്ത മഹാരാജ സംഭഗ്നാ രഥകൂബരാഃ
38 വിശീർണരഥജാലാശ് ച േകേശഷ്വ് ആക്ഷിപ്യ ദന്തിഭിഃ

മശാഖാ ഇവാവിധ്യ നിഷ്പിഷ്ടാ രഥിേനാ രേണ
39 രേഥഷു ച രഥാൻ യുേദ്ധ സംസക്താൻ വരവാരണാഃ
വികർഷേന്താ ദിശഃ സർവാഃ സേമ്പതുഃ സർവശബ്ദഗാഃ
40 േതഷാം തഥാ കർഷതാം ച ഗജാനാം രൂപം ആബഭൗ
സരഃസു നലിനീ ജാലം വിഷക്തം ഇവ കർഷതാം
41 ഏവം സഞ്ഛാദിതം ത ബഭൂവാേയാധനം മഹത്
സാദിഭിശ് ച പദാൈതശ് ച സ ധ്വൈജശ് ച മഹാരൈഥഃ
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അധ്യായം 68

1 [സ്]
ശിഖണ്ഡീ സഹ മേത്സ്യന വിരാേടന വിശാം പേത
ഭീഷ്മം ആശു മേഹഷ്വാസം ആസസാദ സുദുർജയം
2 േ ാണം കൃപം വികർണം ച മേഹഷ്വാസാൻ മഹാബലാൻ
രാജ്ഞശ് ചാന്യാൻ രേണ ശൂരാൻ ബഹൂൻ ആർഛദ് ധനഞ്ജയഃ
3 ൈസന്ധവം ച മേഹഷ്വാസം സാമാത്യം സഹ ബ ഭിഃ

ാച്യാംശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാംശ് ച ഭൂമിപാൻ ഭൂമിപർഷഭ
4 പു ം ച േത മേഹഷ്വാസം ദുേര്യാധനം അമർഷണം
ദുഃസഹം ൈചവ സമേര ഭീമേസേനാ ഽഭ്യവർതത
5 സഹേദവസ് തു ശകുനിം ഉലൂകം ച മഹാരഥം
പിതാ പു ൗ മേഹഷ്വാസാവ് അഭ്യവർതത ദുർജയൗ
6 യുധിഷ്ഠിേരാ മഹാരാജ ഗജാനീകം മഹാരഥഃ
സമവർതത സം ാേമ പുേ ണ നികൃതസ് തവ
7 മാ ീപു സ് തു നകുലഃ ശൂരഃ സ്രങ്കന്ദേനാ യുധി

ിഗർതാനാം രേഥാദാൈരഃ സമസജ്ജത പാണ്ഡവഃ
8 അഭ്യവർതന്ത ദുർധർഷാഃ സമേര ശാല്വ േകകയാൻ
സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച സൗഭ ശ് ച മഹാരഥഃ
9 ധൃഷ്ടേകതുശ് ച സമേര രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
പു ാണാം േത രഥാനീകം ത ദ്യാതാഃ സുദുർജയാഃ
10 േസനാപതിർ അേമയാത്മാ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാബലഃ
േ ാേണന സമേര രാജൻ സമിയാേയ കർമണാ
11 ഏവം ഏേത മേഹഷ്വാസാസ് താവകാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
സേമത്യ സമേര ശൂരാഃ സ ഹാരം ച ിേര
12 മധ്യന്ദിന ഗേത സൂേര്യ നഭസ്യ് ആകുലതാം ഗേത
കുരവഃ പാണ്ഡേവയാശ് ച നിജ ർ ഇതേരതരം
13 ധ്വജിേനാ േഹമചി ാംഗാ വിചരേന്താ രണാജിേര
സ പതാകാ രഥാ േരജുർ ൈവയാ പരിവാരണാഃ
14 സേമതാനാം ച സമേര ജിഗീഷൂണാം പര രം
ബഭൂവ തുമുലഃ ശബ്ദഃ സിംഹാനാം ഇവ നർദതാം
15 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ സ ഹാരം സുദാരുണം
യം അകുർവൻ രേണ വീരാഃ സൃഞ്ജയാഃ കുരുഭിഃ സഹ
16 ൈനവ ഖം ന ദിേശാ രാജൻ ന സൂര്യം ശ താപന
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വിദിേശാ വാപ്യ് അപശ്യാമ ശൈരർ മുൈക്തഃ സമന്തതഃ
17 ശക്തീനാം വിമലാ ാണാം േതാമരാണാം തഥായതാം
നി ിംശാനാം ച പീതാനാം നീേലാത്പലനിഭാഃ ഭാഃ
18 കവചാനാം വിചി ാണാം ഭൂഷണാനാം ഭാസ് തഥാ
ഖം ദിശഃ ദിശശ് ൈചവ ഭാസയാം ആസുർ ഓജസാ
വിരരാജ തദാ രാജംസ് ത ത രണാംഗണം
19 രഥസിംഹാസന വ്യാ ാഃ സമായാന്തശ് ച സംയുേഗ
വിേരജുഃ സമേര രാജൻ ഹാ ഇവ നഭസ്തേല
20 ഭീഷ്മസ് തു രഥിനാം േ േഷ്ഠാ ഭീമേസനം മഹാബലം
അവാരയത സ്ര ദ്ധഃ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
21 തേതാ ഭീഷ്മ വിനിർമുക്താ രുക്മപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
അഭ്യഘ്നൻ സമേര ഭീമം ൈതലധൗതാഃ സുേതജനാഃ
22 തസ്യ ശക്തിം മഹാേവഗാം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ

ദ്ധാശീവിഷസങ്കാശാം േ ഷയാം ആസ ഭാരത
23 താം ആപതന്തീം സഹസാ രുക്മദണ്ഡാം ദുരാസദാം
ചിേച്ഛദ സമേര ഭീഷ്മഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
24 തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന പീേതന നിശിേതന ച
കാർമുകം ഭീമേസനസ്യ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ ഭാരത
25 സാത്യകിസ് തു തതസ് തൂർണം ഭീഷ്മം ആസാദ്യ സംയുേഗ
ശൈരർ ബഹുഭിർ ആനർഛത് പിതരം േത ജേനശ്വര
26 തതഃ സന്ധായ ൈവ തീക്ഷ്ണം ശരം പരമദാരുണം
വാർേഷ്ണയസ്യ രഥാദ് ഭീഷ്മഃ പാതയാം ആസ സാരഥിം
27 തസ്യാശ്വാഃ താ രാജൻ നിഹേത രഥസാരഥൗ
േതന േതൈനവ ധാവന്തി മേനാമാരുതരംഹസഃ
28 തതഃ സർവസ്യ ൈസന്യസ്യ നിസ്വനസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
ഹാഹാകാരശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
29 അഭി വത ഗൃഹ്ണീത ഹയാൻ യച്ഛത ധാവത
ഇത്യ് ആസീത് തുമുലഃ ശേബ്ദാ യുയുധാന രഥം തി
30 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ പുനഃ
വ്യഹനത് പാണ്ഡവീം േസനാം ആസുരീം ഇവ വൃ ഹാ
31 േത വധ്യമാനാ ഭീേഷ്മണ പാഞ്ചാലാഃ േസാമൈകഃ സഹ
ആര്യാം യുേദ്ധ മതിം കൃത്വാ ഭീഷ്മം ഏവാഭിദു വുഃ
32 ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാശ് ചാപി പാർഥാഃ ശാന്തനവം രേണ
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അഭ്യധാവഞ് ജിഗീഷന്തസ് തവ പു സ്യ വാഹിനീം
33 തൈഥവ താവകാ രാജൻ ഭീഷ്മേ ാണമുഖാഃ പരാൻ
അഭ്യധാവന്ത േവേഗന തേതാ യുദ്ധം അവർതത
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അധ്യായം 69

1 [സ്]
വിരാേടാ ഽഥ ിഭിർ ബാൈണർ ഭീഷ്മം ആർഛൻ മഹാരഥം
വിവ്യാധ തുരഗാംശ് ചാസ്യ ിഭിർ ബാൈണർ മഹാരഥഃ
2 തം ത്യവിധ്യദ് ദശഭിർ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ ശൈരഃ
രുക്മപുംൈഖർ മേഹഷ്വാസഃ കൃതഹേസ്താ മഹാബലഃ
3 ൗണിർ ഗാണ്ഡീവധന്വാനം ഭീമ ധന്വാ മഹാരഥഃ
അവിധ്യദ് ഇഷുഭിഃ ഷഡ്ഭിർ ദൃഢഹസ്തഃ സ്തനാന്തേര
4 കാർമുകം തസ്യ ചിേച്ഛദ ഫൽഗുനഃ പരവീരഹാ
അവിധ്യച് ച ഭൃശം തീൈക്ഷ്ണർ പ ിഭിഃ ശ കർശനഃ
5 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ േവഗവത് േ ാധമൂർഛിതഃ
അമൃഷ്യമാണഃ പാർേഥന കാർമുകച് േഛദം ആഹേവ
6 അവിധ്യത് ഫൽഗുനം രാജൻ നവത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വാസുേദവം ച സപ്തത്യാ വിവ്യാധ പരേമഷുഭിഃ
7 തതഃ േ ാധാഭിതാ ാക്ഷഃ സഹ കൃേഷ്ണന ഫൽഗുനഃ
ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ ചിന്തയിത്വാ മുഹുർ മുഹുഃ
8 ധനുഃ പീഡ്യ വാേമന കേരണാമി കർശനഃ
ഗാണ്ഡീവധന്വാ സ്ര ദ്ധഃ ശിതാൻ സംനതപർവണഃ
ജീവിതാന്തകരാൻ േഘാരാൻ സമാദത്ത ശിലീമുഖാൻ
9 ൈതസ് തൂർണം സമേര ഽവിധ്യദ് ൗണിം ബലവതാം വരം
തസ്യ േത കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ േശാണിതം ആഹേവ
10 ന വിവ്യേഥ ച നിർഭിേന്നാ ൗണിർ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
തൈഥവ ശരവർഷാണി തിമുഞ്ചന്ന് അവിഹ്വലഃ
തസ്ഥൗ സ സമേര രാജംസ് ാതും ഇച്ഛൻ മഹാ തം
11 തസ്യ തത് സുമഹത് കർമ ശശംസുഃ പുരുഷർഷഭാഃ
യത് കൃഷ്ണാഭ്യാം സേമതാഭ്യാം നാപ പത സംയുേഗ
12 സ ഹി നിത്യം അനീേകഷു യുധ്യേത ഽഭയം ആസ്ഥിതഃ
അ ാമം സ സംഹാരം േ ാണാത് ാപ്യ സുദുർലഭം
13 മമായം ആചാര്യ സുേതാ േ ാണസ്യാതി ിയഃ സുതഃ

ാഹ്മണശ് ച വിേശേഷണ മാനനീേയാ മേമതി ച
14 സമാസ്ഥായ മതിം വീേരാ ബീഭ ഃ ശ താപനഃ
കൃപാം ചേ രഥേ േഷ്ഠാ ഭാരദ്വാജ സുതം തി
15 ൗണിം ത്യക്ത്വാ തേതാ യുേദ്ധ കൗേന്തയഃ ശ താപനഃ
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യുയുേധ താവകാൻ നിഘ്നംസ് ത്വരമാണഃ പരാ മീ
16 ദുേര്യാധനസ് തു ദശഭിർ ഗാർ പൈ ഃ ശിലാശിൈതഃ
ഭീമേസനം മേഹഷ്വാസം രുക്മപുംൈഖഃ സമർപയത്
17 ഭീമേസനസ് തു സ്ര ദ്ധഃ പരാസു കരണം ദൃഢം
ചി ം കാർമുകം ആദത്ത ശരാംശ് ച നിശിതാൻ ദശ
18 ആകർണ ഹിൈതസ് തീൈക്ഷ്ണർ േവഗിൈതസ് തിഗ്മേതജൈനഃ
അവിധ്യത് തൂർണം അവ്യ ഃ കുരുരാജം മേഹാരസി
19 തസ്യ കാഞ്ചനസൂ സ് തു ശൈരഃ പരിവൃേതാ മണിഃ
രരാേജാരസി ൈവ സൂേര്യാ ൈഹർ ഇവ സമാവൃതഃ
20 പു സ് തു തവ േതജസ്വീ ഭീമേസേനന താഡിതഃ
നാമൃഷ്യത യഥാ നാഗസ് തലശബ്ദം സമീരിതം
21 തതഃ ശൈരർ മഹാരാജ രുക്മപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
ഭീമം വിവ്യാധ സ്ര ദ്ധസ് ാസയാേനാ വരൂഥിനീം
22 തൗ യുധ്യമാനൗ സമേര ഭൃശം അേന്യാന്യവിക്ഷതൗ
പു ൗ േത േദവസങ്കാശൗ വ്യേരാേചതാം മഹാബലൗ
23 ചി േസനം നരവ്യാ ം സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
അവിധ്യദ് ദശഭിർ ബാൈണഃ പുരുമി ം ച സപ്തഭിഃ
24 സത്യ തം ച സപ്തത്യാ വിദ്ധ്വാ ശ സേമാ യുധി
നൃത്യന്ന് ഇവ രേണ വീര ആർതിം നഃ സമജീജനത്
25 തം ത്യവിദ്യദ് ദശഭിശ് ചി േസനഃ ശിലീമുൈഖഃ
സത്യ തശ് ച നവഭിഃ പുരു പി ശ് ച സപ്തഭിഃ
26 സ വിേദ്ധാ വിക്ഷരൻ രക്തം ശ സംവാരണം മഹത്
ചിേച്ഛദ ചി േസനസ്യ ചി ം കാർമുകം ആർജുനിഃ
ഭിത്ത്വാ ചാസ്യ തനു ാണം ശേരേണാരസ്യ് അതാഡയത്
27 തതസ് േത താവകാ വീരാ രാജപു ാ മഹാരഥാഃ
സേമത്യ യുധി സംരബ്ധാ വിവ്യധുർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
താംശ് ച സർവാഞ് ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ജഘാന പരമാ വിത്
28 തസ്യ ദൃഷ്ട്വാ തു തത് കർമ പരിവ ഃ സുതാസ് തവ
ദഹന്തം സമേര ൈസന്യം തവ കക്ഷം യേഥാൽബണം
29 അേപതശിശിേര കാേല സമിദ്ധം ഇവ പാവകഃ
അത്യേരാചത സൗഭ സ് തവ ൈസന്യാനി ശാതയൻ
30 തത് തസ്യ ചരിതം ദൃഷ്ട്വാ പൗ സ് തവ വിശാം പേത
ലക്ഷ്മേണാ ഽഭ്യപതത് തൂർണം സാത്വതീ പു ം ആഹേവ
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31 അഭിമന സ് തു സ്ര േദ്ധാ ലക്ഷ്മണം ശുഭലക്ഷണം
വിവ്യാധ വിശിൈഖഃ ഷഡ്ഭിഃ സാരഥിം ച ിഭിഃ ശൈരഃ
32 തൈഥവ ലക്ഷ്മേണാ രാജൻ സൗഭ ം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അവിധ്യത മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
33 തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ സാരഥിം ച മഹാബലഃ
അഭ്യ വത സൗഭേ ാ ലക്ഷ്മണം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
34 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തുഷ്ഠംൽ ലക്ഷ്മണഃ പരവീരഹാ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ സ്ര ദ്ധഃ സൗഭ സ്യ രഥം തി
35 താം ആപതന്തീം സഹസാ േഘാരരൂപാം ദുരാസദാം
അഭിമന ഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണശ് ചിേച്ഛദ ഭുജേഗാപമാം
36 തതഃ സ്വരഥം ആേരാപ്യ ലക്ഷ്മണം ഗൗതമസ് തദാ
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
37 തതഃ സമാകുേല തസ്മിൻ വർതമാേന മഹാഭേയ
അഭ്യ വഞ് ജിഘാംസന്തഃ പര രവൈധഷിണഃ
38 താവകാശ് ച മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരഥാഃ
ജുഹ്വന്തഃ സമേര ാണാൻ നിജ ർ ഇതേരതരം
39 മുക്തേകശാ വികവചാ വിരഥാശ് ഛിന്നകാർമുകാഃ
ബാഹുഭിഃ സമയുധ്യന്ത സൃഞ്ജയാഃ കുരുഭിഃ സഹ
40 തേതാ ഭീേഷ്മാ മഹാബാഹുഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
േസനാം ജഘാന സ്ര േദ്ധാ ദിൈവ്യർ അൈ ർ മഹാബലഃ
41 ഹേതശ്വൈരർ ഗൈജർ ത നൈരർ അൈശ്വശ് ച പാതിൈതഃ
രഥിഭിഃ സാദിഭിശ് ൈചവ സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
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അധ്യായം 70

1 [സ്]
അഥ രാജൻ മഹാബാഹുഃ സാത്യകിർ യുദ്ധദുർമദഃ
വികൃഷ്യ ചാപം സമേര ഭാരസാധനം ഉത്തമം
2 ാമുഞ്ചത് പുംഖസംയുക്താഞ് ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ

കാശം ലഘുചി ം ച ദർശയന്ന് അ ലാഘവം
3 തസ്യ വിക്ഷിപതശ് ചാപം ശരാൻ അന്യാംശ് ച മുഞ്ചതഃ
ആദദാനസ്യ ഭൂയശ് ച സന്ദധാനസ്യ ചാപരാൻ
4 ക്ഷിപതശ് ച ശരാൻ അസ്യ രേണ ശ ൻ വിനിഘ്നതഃ
ദദൃേശ രൂപം അത്യർഥം േമഘേസ്യവ വർഷതഃ
5 തം ഉദീര്യന്തം ആേലാക്യ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തതഃ
രഥാനാം അയുതം തസ്യ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
6 താംസ് തു സർവാൻ മേഹഷ്വാസാൻ സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
ജഘാന പരേമഷ്വാേസാ ദിേവ്യനാേ ണ വീര്യവാൻ
7 സ കൃത്വാ ദാരുണം കർമ ഗൃഹീതശരാസനഃ
ആസസാദ തേതാ വീേരാ ഭൂരി വസം ആഹേവ
8 സ ഹി സ ശ്യ േസനാം താം യുയുധാേനന പാതിതം
അഭ്യധാവത സ്ര ദ്ധഃ കുരൂണാം കീർതിവർധനഃ
9 ഇ ായുധസവർണം തത് സ വിസ്ഫാര്യ മഹദ് ധനുഃ
വ്യസൃജദ് വ സങ്കാശാഞ് ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
സഹ േശാ മഹാരാജ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
10 ശരാംസ് താൻ മൃത സം ർശാൻ സാത്യേകസ് തു പദാനുഗാഃ
ന വിേഷഹുസ് തദാ രാജൻ ദു വുസ് േത സമന്തതഃ
വിഹായ സമേര രാജൻ സാത്യകിം യുദ്ധദുർമദം
11 തം ദൃഷ്ട്വാ യുയുധാനസ്യ സുതാ ദശ മഹാബലാഃ
മഹാരഥാഃ സമാഖ്യാതാശ് ചി വർമായുധ ധ്വജാഃ
12 സമാസാദ്യ മേഹഷ്വാസം ഭൂരി വസം ആഹേവ
ഊചുർ സർേവ സുസംരബ്ധാ യൂപേകതും മഹാരേണ
13 േഭാ േഭാ കൗരവ ദായാദ സഹാസ്മാഭിർ മഹാബല
ഏഹി യുധ്യസ്വ സം ാേമ സമൈസ്തഃ പൃഥഗ് ഏവ വാ
14 അസ്മാൻ വാ ത്വം പരാജിത്യ യശഃ ാ ഹി സംയുേഗ
വയം വാ ത്വാം പരാജിത്യ ീതിം ദാസ്യാമേഹ പിതുഃ
15 ഏവം ഉക്തസ് തദാ ശൂൈരസ് താൻ ഉവാച മഹാബലഃ
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വീര്യ ാഘീ നരേ ഷ്ഠസ് താൻ ദൃഷ്ട്വാ സമുപസ്ഥിതാൻ
16 സാധ്വ് ഇദം കഥ്യേത വീരാ യദ് ഏവം മതിർ അദ്യ വഃ
യുധ്യധ്വം സഹിതാ യത്താ നിഹനിഷ്യാമി േവാ രേണ
17 ഏവം ഉക്താ മേഹഷ്വാസാസ് േത വീരാഃ ക്ഷി കാരിണഃ
മഹതാ ശരവർേഷണ അഭ്യവർഷന്ന് അരിന്ദമം
18 അപരാഹ്േണ മഹാരാജ സം ാമസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച സേമതാനാം രണാജിേര
19 തം ഏകം രഥിനാം േ ഷ്ഠ ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ

ാവൃഷീവ മഹാൈശലം സിഷിചുർ ജലദാ നൃപ
20 ൈതസ് തു മുക്താഞ് ശരൗഘാംസ് താൻ യമദണ്ഡാശനി ഭാൻ
അസ ാപ്താൻ അസം ാപ്താംശ് ചിേച്ഛദാശു മഹാരഥഃ
21 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ സൗമദേത്തഃ പരാ മം
യദ് ഏേകാ ബഹുഭിർ യുേദ്ധ സമസജ്ജദ് അഭീതവത്
22 വിസൃജ്യ ശരവൃഷ്ടിം താം ദശ രാജൻ മഹാരഥാഃ
പരിവാര്യ മഹാബാഹും നിഹ ം ഉപച മുഃ
23 സൗമദത്തിസ് തതഃ ദ്ധസ് േതഷാം ചാപാനി ഭാരത
ചിേച്ഛദ ദശഭിർ ബാൈണർ നിേമേഷണ മഹാരഥഃ
24 അൈഥഷാം ഛിന്നധനുഷാം ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
ചിേച്ഛദ സമേര രാജഞ് ശിരാംസി നിശിൈതഃ ശൈരഃ
േത ഹതാ ന്യപതൻ ഭൂമൗ വ ഭഗ്നാ ഇവ മാഃ
25 താൻ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതാൻ വീരാൻ രേണ പു ാൻ മഹാബലാൻ
വാർേഷ്ണേയാ വിനദൻ രാജൻ ഭൂരി വസം അഭ്യയാത്
26 രഥം രേഥന സമേര പീഡയിത്വാ മഹാബലൗ
താവ് അേന്യാന്യസ്യ സമേര നിഹത്യ രഥവാജിനഃ
വിരഥാവ് അഭിവൽഗന്തൗ സേമയാതാം മഹാരഥൗ
27 ഗൃഹീതമഹാഖഡ്ഗൗ തൗ ചർമ വരധാരിണൗ
ശുശുഭാേത നരവ്യാ ൗ യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതൗ
28 തതഃ സാത്യകിം അേഭ്യത്യ നി ിംശവരധാരിണം
ഭീമേസനസ് ത്വരൻ രാജൻ രഥം ആേരാപയത് തദാ
29 തവാപി തനേയാ രാജൻ ഭൂരി വസം ആഹേവ
ആേരാപയദ് രഥം തൂർണം പശ്യതാം സർവധന്വിനാം
30 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന രേണ ഭീഷ്മം മഹാരഥം
അേയാധയന്ത സംരബ്ധാഃ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
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31 േലാഹിതായതി ചാദിേത്യ ത്വരമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
പഞ്ചവിംശതിസാഹ ാൻ നിജഘാന മഹാരഥാൻ
32 േത ഹി ദുേര്യാധനാദിഷ്ടാസ് തദാ പാർഥ നിബർഹേണ
സ ാൈപ്യവ ഗതാ നാശം ശലഭാ ഇവ പാവകം
33 തേതാ മത്സ്യാഃ േകകയാശ് ച ധനുർേവദ വിശാരദാഃ
പരിവ സ് തദാ പാർഥം സഹ പു ം മഹാരഥം
34 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു സൂേര്യ ഽസ്തം ഉപഗച്ഛതി
സർേവഷാം ഏവ ൈസന്യാനാം േമാഹഃ സമജായത
35 അവഹാരം തതശ് ചേ പിതാ േദവ തസ് തവ
സന്ധ്യാകാേല മഹാരാജ ൈസന്യാനാം ാന്തവാഹനഃ
36 പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച പര രസമാഗേമ
േത േസേന ഭൃശസംവിേഗ്ന യയതുഃ സ്വം നിേവശനം
37 തതഃ സ്വശിബിരം ഗത്വാ ന്യവിശംസ് ത ഭാരത
പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജൈയഃ സാർധം കുരവശ് ച യഥാവിധി
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അധ്യായം 71

1 [സ്]
വിഹൃത്യ ച തേതാ രാജൻ സഹിതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
വ്യതീതായാം തു ശർവര്യാം പുനർ യുദ്ധായ നിര്യയുഃ
2 ത ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് തവ േതഷാം ച ഭാരത
യുജ്യതാം രഥമുഖ്യാനാം കൽപ്യതാം ൈചവ ദന്തിനാം
3 സംനഹ്യതാം പദാതീനാം ഹയാനാം ൈചവ ഭാരത
ശംഖദു ഭിനാദശ് ച തുമുലഃ സർവേതാ ഽഭവത്
4 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ധൃഷ്ടദ മ്നം അഭാഷത
വ ഹം വ ഹ മഹാബാേഹാ മകരം ശ താപനം
5 ഏവം ഉക്തസ് തു പാർേഥന ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥഃ
വ്യാദിേദശ മഹാരാജ രഥിേനാ രഥിനാം വരഃ
6 ശിേരാ ഽഭൂദ് പദസ് തസ്യ പാണ്ഡവശ് ച ധനഞ്ജയഃ
ച ഷീ സഹേദവശ് ച നകുലശ് ച മഹാരഥഃ
തുണ്ഡം ആസീൻ മഹാരാജ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
7 സൗഭേ ാ ൗപേദയാശ് ച രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
സാത്യകിർ ധർമരാജശ് ച വ ഹ ീവാം സമാസ്ഥിതാഃ
8 പൃഷ്ഠം ആസീൻ മഹാരാജ വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നന സഹിേതാ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
9 േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച വാമം പാർശ്വം സമാ ിതാഃ
ധൃഷ്ടേകതുർ നരവ്യാ ഃ കരകർഷശ് ച വീര്യവാൻ
ദക്ഷിണം പക്ഷം ആ ിത്യ സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ രക്ഷേണ
10 പാദേയാസ് തു മഹാരാജ സ്ഥിതഃ ീമാൻ മഹാരഥഃ
കുന്തിേഭാജഃ ശതാനീേകാ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
11 ശിഖണ്ഡീ തു മേഹഷ്വാസഃ േസാമൈകഃ സംവൃേതാ ബലീ
ഇരാവാംശ് ച തതഃ പുേച്ഛ മകരസ്യ വ്യവസ്ഥിതൗ
12 ഏവം ഏതൻ മഹാവ ഹം വ ഹ്യ ഭാരത പാണ്ഡവാഃ
സൂേര്യാദേയ മഹാരാജ പുനർ യുദ്ധായ ദംശിതാഃ
13 കൗരവാൻ അഭ്യയുസ് തൂർണം ഹസ്ത്യശ്വരഥപത്തിഭിഃ
സമു ിൈതർ ധ്വൈജശ് ചിൈ ഃ ശൈ ശ് ച വിമൈലഃ ശിൈതഃ
14 വ ഹം ദൃഷ്ട്വാ തു തത് ൈസന്യം പിതാ േദവ തസ് തവ

ൗേഞ്ചന മഹതാ രാജൻ ത്യവ ഹത വാഹിനീം
15 തസ്യ തുേണ്ഡ മേഹഷ്വാേസാ ഭാരദ്വാേജാ വ്യേരാചത
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അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ ച ർ ആസ്താം നേരശ്വര
16 കൃതവർമാ തു സഹിതഃ കാംേബാജാരട്ട ബാ ിൈകഃ
ശിരസ്യ് ആസീൻ നരേ ഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠഃ സർവധനുഷ്മതാം
17 ീവായാം ശൂരേസനസ് തു തവ പു ശ് ച മാരിഷ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ രാജഭിർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
18 ാഗ്േജ്യാതിഷസ് തു സഹിേതാ മ സൗവീരേകകൈയഃ
ഉരസ്യ് അഭൂൻ നരേ ഷ്ഠ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
19 സ്വേസനയാ ച സഹിതഃ സുശർമാ സ്ഥലാധിപഃ
വാമം പക്ഷം സമാ ിത്യ ദംശിതഃ സമവസ്ഥിതഃ
20 തുഷാരാ യവനാശ് ൈചവ ശകാശ് ച സഹ ചൂചുൈപഃ
ദക്ഷിണം പക്ഷം ആ ിത്യ സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ ഭാരത
21 തായുശ് ച ശതായുശ് ച സൗമദത്തിശ് ച മാരിഷ
വ ഹസ്യ ജഘേന ത രക്ഷമാണാഃ പര രം
22 തേതാ യുദ്ധായ സഞ്ജ ഃ പാണ്ഡവാഃ കൗരൈവഃ സഹ
സൂേര്യാദേയ മഹാരാജ തേതാ യുദ്ധം അഭൂൻ മഹത്
23 തീയൂ രഥിേനാ നാഗാൻ നാഗാശ് ച രഥിേനാ യയുഃ
ഹയാേരാഹാ ഹയാേരാഹാൻ രഥിനശ് ചാപി സാദിനഃ
24 സാരഥിം ച രഥീ രാജൻ കുഞ്ജരാംശ് ച മഹാരേണ
ഹസ്ത്യാേരാഹാ രഥാേരാഹാൻ രഥിനശ് ചാപി സാദിനഃ
25 രഥിനഃ പത്തിഭിഃ സാർധം സാദിനശ് ചാപി പത്തിഭിഃ
അേന്യാന്യം സമേര രാജൻ ത്യധാവന്ന് അമർഷിതാഃ
26 ഭീമേസനാർജുന യൈമർ ഗുപ്താ ചാൈന്യർ മഹാരൈഥഃ
ശുശുേഭ പാണ്ഡവീ േസനാ നക്ഷൈ ർ ഇവ ശർവരീ
27 തഥാ ഭീഷ്മ കൃപ േ ാണ ശല്യ ദുേര്യാധനാദിഭിഃ
തവാപി വിബഭൗ േസനാ ൈഹർ ദ്യൗർ ഇവ സംവൃതാ
28 ഭീമേസനസ് തു കൗേന്തേയാ േ ാണം ദൃഷ്ട്വാ പരാ മീ
അഭ്യയാജ് ജവൈനർ അൈശ്വർ ഭാരദ്വാജസ്യ വാഹിനീം
29 േ ാണസ് തു സമേര േദ്ധാ ഭീമം നവഭിർ ആയൈസഃ
വിവ്യാധ സമേര രാജൻ മർമാണ്യ് ഉദ്ദിശ്യ വീര്യവാൻ
30 ദൃഢാഹതസ് തേതാ ഭീേമാ ഭാരദ്വാജസ്യ സംയുേഗ
സാരഥിം േ ഷയാം ആസ യമസ്യ സദനം തി
31 സ സംഗൃഹ്യ സ്വയം വാഹാൻ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
വ്യധമത് പാണ്ഡവീം േസനാം തൂലരാശിം ഇവാനലഃ
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32 േത വധ്യമാനാ േ ാേണന ഭീേഷ്മണ ച നേരാത്തമ
സൃഞ്ജയാഃ േകകൈയഃ സാർധം പലായനപരാഭവൻ
33 തൈഥവ താവകം ൈസന്യം ഭീമാർജുനപരിക്ഷതം
മുഹ്യേത ത തൈ വ സമേദവ വരാംഗനാ
34 അഭിേദ്യതാം തേതാ വ ഹൗ തസ്മിൻ വീരവരക്ഷേയ
ആസീദ് വ്യതികേരാ േഘാരസ് തവ േതഷാം ച ഭാരത
35 തദ് അദ്ഭുതം അപശ്യാമ താവകാനാം പൈരഃ സഹ
ഏകായനഗതാഃ സർേവ യദ് അയുധ്യന്ത ഭാരത
36 തിസംവാര്യ ചാ ാണി േത ഽേന്യാന്യസ്യ വിശാം പേത
യുയുധുഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ കൗരവാശ് ച മഹാരഥാഃ
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അധ്യായം 72

1 ധൃതരാ ഉവാച
ഏവം ബഹുഗുണം ൈസന്യം ഏവം ബഹുവിധം പരം
വ ഢം ഏവം യഥാശാ ം അേമാഘം ൈചവ സഞ്ജയ
2 പുഷ്ടം അസ്മാകം അത്യന്തം അഭികാമം ച നഃ സദാ

ഹ്വം അവ്യസേനാേപതം പുരസ്താദ് ദൃഷ്ടവി മം
3 നാതിവൃദ്ധം അബാലം ച ന കൃശം ന ച പീവരം
ലഘുവൃത്തായത ായം സാരഗാ ം അനാമയം
4 ആത്തസംനാഹശ ം ച ബഹുശ പരി ഹം
അസിയുേദ്ധ നിയുേദ്ധ ച ഗദായുേദ്ധ ച േകാവിദം
5 ാസർഷ്ടിേതാമേരഷ്വ് ആജൗ പരിേഘഷ്വ് ആയേസഷു ച
ഭിണ്ഡിപാേലഷു ശക്തീഷു മുസേലഷു ച സർവശഃ
6 കമ്പേനഷു ച ചാേപഷു കണേപഷു ച സർവശഃ
േക്ഷപണീഷു ച ചി ാസു മുഷ്ടിയുേദ്ധഷു േകാവിദം
7 അപേരാക്ഷം ച വിദ്യാസു വ്യായാേമഷു കൃത മം
ശ ഹണവിദ്യാസു സർവാസു പരിനിഷ്ഠിതം
8 ആേരാേഹ പര്യവ േന്ദ സരേണ സാന്തര േത
സമ്യക് ഹരേണ യാേന വ്യപയാേന ച േകാവിദം
9 നാഗാശ്വരഥയാേനഷു ബഹുശഃ സുപരീക്ഷിതം
പരീക്ഷ്യ ച യഥാന്യായം േവതേനേനാപപാദിതം
10 ന േഗാഷ്ഠ്യാ േനാപചാേരണ ന ച ബ നിമിത്തതഃ
ന സൗഹൃദബൈലശ് ചാപി നാകുലീനപരി ൈഹഃ
11 സമൃദ്ധജനം ആര്യം ച തുഷ്ടസത്കൃതബാന്ധവം
കൃേതാപകാരഭൂയിഷ്ഠം യശസ്വി ച മനസ്വി ച
12 സജൈയശ് ച നൈരർ മുൈഖ്യർ ബഹുേശാ മുഖ്യകർമഭിഃ
േലാകപാേലാപൈമസ് താത പാലിതം േലാകവി ൈതഃ
13 ബഹുഭിഃ ക്ഷ ിൈയർ ഗുപ്തം പൃഥിവ്യാം േലാകസംമൈതഃ
അസ്മാൻ അഭിഗൈതഃ കാമാത് സബൈലഃ സപദാനുൈഗഃ
14 മേഹാദധിം ഇവാപൂർണം ആപഗാഭിഃ സമന്തതഃ
അപൈക്ഷഃ പക്ഷസങ്കാൈശ രൈഥർ നാൈഗശ് ച സംവൃതം
15 നാനാേയാധജലം ഭീമം വാഹേനാർമിതരംഗിണം
േക്ഷപണ്യസിഗദാശക്തിശര ാസസമാകുലം
16 ധ്വജഭൂഷണസംബാധം രത്നപേട്ടന സഞ്ചിതം
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വാഹൈനഃ പരിസർപദ്ഭിർ വായുേവഗവികമ്പിതം
17 അപാരം ഇവ ഗർജന്തം സാഗര തിമം മഹത്
േ ാണഭീഷ്മാഭിസംഗുപ്തം ഗുപ്തം ച കൃതവർമണാ
18 കൃപദുഃശാസനാഭ്യാം ച ജയ ഥമുൈഖസ് തഥാ
ഭഗദത്തവികർണാഭ്യാം ൗണിസൗബലബാ ിൈകഃ
19 ഗുപ്തം വീൈരർ േലാകസ്യ സാരവദ്ഭിർ മഹാത്മഭിഃ
യദ് അഹന്യത സം ാേമ ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാതനം
20 ൈനതാദൃശം സമുേദ്യാഗം ദൃഷ്ടവേന്താ ഽഥ മാനുഷാഃ
ഋഷേയാ വാ മഹാഭാഗാഃ പുരാണാ ഭുവി സഞ്ജയ
21 ഈദൃേശാ ഹി ബലൗഘസ് തു യുക്തഃ ശ ാ സമ്പദാ
വധ്യേത യ സം ാേമ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
22 വിപരീതം ഇദം സർവം തിഭാതി സ്മ സഞ്ജയ
യേ ദൃശം ബലം േഘാരം നാതരദ് യുധി പാണ്ഡവാൻ
23 അഥ വാ പാണ്ഡവാർഥായ േദവാസ് ത സമാഗതാഃ
യുധ്യേന്ത മാമകം ൈസന്യം യദ് അവധ്യന്ത സഞ്ജയ
24 ഉേക്താ ഹി വിദുേരേണഹ ഹിതം പഥ്യം ച സഞ്ജയ
ന ച ഗൃഹ്ണാതി തൻ മന്ദഃ പുേ ാ ദുേര്യാധേനാ മമ
25 തസ്യ മേന്യ മതിഃ പൂർവം സർവജ്ഞസ്യ മഹാത്മനഃ
ആസീദ് യഥാഗതം താത േയന ദൃഷ്ടം ഇദം പുരാ
26 അഥ വാ ഭാവ്യം ഏവം ഹി സഞ്ജൈയേതന സർവഥാ
പുരാ ധാ ാ യഥാ സൃഷ്ടം തത് തഥാ ന തദ് അന്യഥാ
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അധ്യായം 73

1 സഞ്ജയ ഉവാച
ആത്മേദാഷാത് ത്വയാ രാജൻ ാപ്തം വ്യസനം ഈദൃശം
ന ഹി ദുേര്യാധനസ് താനി പശ്യേത ഭരതർഷഭ
യാനി ത്വം ദൃഷ്ടവാൻ രാജൻ ധർമസങ്കരകാരിേത
2 തവ േദാഷാത് പുരാ വൃത്തം ദ തം ഏതദ് വിശാം പേത
തവ േദാേഷണ യുദ്ധം ച വൃത്തം സഹ പാണ്ഡൈവഃ
ത്വം ഏവാദ്യ ഫലം ഭുങ്ക്ഷ്വ കൃത്വാ കിൽബിഷം ആത്മനാ
3 ആത്മനാ ഹി കൃതം കർമ ആത്മൈനേവാപഭുജ്യേത
ഇഹ വാ േ ത്യ വാ രാജംസ് ത്വയാ ാപ്തം യഥാതഥം
4 തസ്മാദ് രാജൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ ാേപ്യദം വ്യസനം മഹത്
ശൃണു യുദ്ധം യഥാവൃത്തം ശംസേതാ മമ മാരിഷ
5 ഭീമേസനസ് തു നിശിൈതർ ബാൈണർ ഭിത്ത്വാ മഹാചമൂം
ആസസാദ തേതാ വീരഃ സർവാൻ ദുേര്യാധനാനുജാൻ
6 ദുഃശാസനം ദുർവിഷഹം ദുഃസഹം ദുർമദം ജയം
ജയേത്സനം വികർണം ച ചി േസനം സുദർശനം
7 ചാരുചി ം സുവർമാണം ദുഷ്കർണം കർണം ഏവ ച
ഏതാൻ അന്യാംശ് ച സുബഹൂൻ സമീപസ്ഥാൻ മഹാരഥാൻ
8 ധാർതരാ ാൻ സുസ്ര ദ്ധാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീേമാ മഹാബലഃ
ഭീേഷ്മണ സമേര ഗുപ്താം വിേവശ മഹാചമൂം
9 അഥാഹ്വയന്ത േത ഽേന്യാന്യം അയം ാേപ്താ വൃേകാദരഃ
ജീവ ാഹം നിഗൃഹ്ണീേമാ വയം ഏനം നരാധിപാഃ
10 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ പാർേഥാ ാതൃഭിഃ കൃതനിശ്ചൈയഃ

ജാസംഹരേണ സൂര്യഃ ൈരർ ഇവ മഹാ ൈഹഃ
11 സ ാപ്യ മധ്യം വ ഹസ്യ ന ഭീഃ പാണ്ഡവം ആവിശത്
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ മേഹ ഃ ാപ്യ ദാനവാൻ
12 തതഃ ശതസഹ ാണി രഥിനാം സർവശഃ േഭാ
ഛാദയാനം ശൈരർ േഘാൈരസ് തം ഏകം അനുവ ിേര
13 സ േതഷാം വരാൻ േയാധാൻ ഹസ്ത്യശ്വരഥസാദിനഃ
ജഘാന സമേര ശൂേരാ ധാർതരാ ാൻ അചിന്തയൻ
14 േതഷാം വ്യവസിതം ജ്ഞാത്വാ ഭീമേസേനാ ജിഘൃക്ഷതാം
സമസ്താനാം വേധ രാജൻ മതിം ചേ മഹാമനാഃ
15 തേതാ രഥം സമു ജ്യ ഗദാം ആദായ പാണ്ഡവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 38 76

ജഘാന ധാർതരാ ാണാം തം ബലൗഘമഹാർണവം
16 ഭീമേസേന വിേഷ്ട തു ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി പാർഷതഃ
േ ാണം ഉ ജ്യ തരസാ യയൗ യ സൗബലഃ
17 വിദാര്യ മഹതീം േസനാം താവകാനാം നരർഷഭഃ
ആസസാദ രഥം ശൂന്യം ഭീമേസനസ്യ സംയുേഗ
18 ദൃഷ്ട്വാ വിേശാകം സമേര ഭീമേസനസ്യ സാരഥിം
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ ദുർമനാ ഗതേചതനഃ
19 അപൃച്ഛദ് ബാഷ്പസംരുേദ്ധാ നിസ്വനാം വാചം ഈരയൻ
മമ ാൈണഃ ിയതമഃ ക്വ ഭീമ ഇതി ദുഃഖിതഃ
20 വിേശാകസ് തം ഉവാേചദം ധൃഷ്ടദ മ്നം കൃതാഞ്ജലിഃ
സംസ്ഥാപ്യ മാം ഇഹ ബലീ പാണ്ഡേവയഃ താപവാൻ
21 വിേഷ്ടാ ധാർതരാ ാണാം ഏതദ് ബലമഹാർണവം
മാം ഉക്ത്വാ പുരുഷവ്യാ ീതിയുക്തം ഇദം വചഃ
22 തിപാലയ മാം സൂത നിയമ്യാശ്വാൻ മുഹൂർതകം
യാവദ് ഏതാൻ നിഹന്മ്യ് ആശു യ ഇേമ മദ്വേധാദ്യതാഃ
23 തേതാ ദൃഷ്ട്വാ ഗദാഹസ്തം ധാവന്തം മഹാബലം
സർേവഷാം ഏവ ൈസന്യാനാം സന്ധർഷഃ സമജായത
24 തസ്മിംസ് തു തുമുേല യുേദ്ധ വർതമാേന ഭയാനേക
ഭിത്ത്വാ രാജൻ മഹാവ ഹം വിേവശ സഖാ തവ
25 വിേശാകസ്യ വചഃ ത്വാ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി പാർഷതഃ

ത വാച തതഃ സൂതം രണമേധ്യ മഹാബലഃ
26 ന ഹി േമ വിദ്യേത സൂത ജീവിേത ഽദ്യ േയാജനം
ഭീമേസനം രേണ ഹിത്വാ േസ്നഹം ഉ ജ്യ പാണ്ഡൈവഃ
27 യദി യാമി വിനാ ഭീമം കിം മാം ക്ഷ ം വദിഷ്യതി
ഏകായനഗേത ഭീേമ മയി ചാവസ്ഥിേത യുധി
28 അസ്വസ്തി തസ്യ കുർവന്തി േദവാഃ സാഗ്നിപുേരാഗമാഃ
യഃ സഹായാൻ പരിത്യജ്യ സ്വസ്തിമാൻ ആ േജദ് ഗൃഹാൻ
29 മമ ഭീമഃ സഖാ ൈചവ സംബന്ധീ ച മഹാബലഃ
ഭേക്താ ഽസ്മാൻ ഭക്തിമാംശ് ചാഹം തം അപ്യ് അരിനിഷൂദനം
30 േസാ ഽഹം ത ഗമിഷ്യാമി യ യാേതാ വൃേകാദരഃ
നിഘ്നന്തം മാം അരീൻ പശ്യ ദാനവാൻ ഇവ വാസവം
31 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ വീേരാ യയൗ മേധ്യന ഭാരതീം
ഭീമേസനസ്യ മാർേഗഷു ഗദാ മഥിൈതർ ഗൈജഃ
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32 സ ദദർശ തേതാ ഭീമം ദഹന്തം രിപുവാഹിനീം
വാതം വൃക്ഷാൻ ഇവ ബലാത് ഭഞ്ജന്തം രേണ നൃപാൻ
33 േത ഹന്യമാനാഃ സമേര രഥിനഃ സാദിനസ് തഥാ
പാദാതാ ദന്തിനശ് ൈചവ ച ർ ആർതസ്വരം മഹത്
34 ഹാഹാകാരശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ തവ ൈസന്യസ്യ മാരിഷ
വധ്യേതാ ഭീമേസേനന കൃതിനാ ചി േയാധിനാ
35 തതഃ കൃതാ ാസ് േത സർേവ പരിവാര്യ വൃേകാദരം
അഭീതാഃ സമവർതന്ത ശ വൃഷ്ട്യാ സമന്തതഃ
36 അഭി തം ശ ഭൃതാം വരിഷ്ഠം; സമന്തതഃ പാണ്ഡവം േലാകവീൈരഃ
ൈസേന്യന േഘാേരണ സുസംഗേതന; ദൃഷ്ട്വാ ബലീ പാർഷേതാ ഭീമേസനം
37 അേഥാപഗച്ഛച് ഛരവിക്ഷതാംഗം; പദാതിനം േ ാധവിഷം വമന്തം
ആശ്വാസയൻ പാർഷേതാ ഭീമേസനം; ഗദാഹസ്തം കാലം ഇവാന്തകാേല
38 നിഃശല്യം ഏനം ച ചകാര തൂർണം; ആേരാപയച് ചാത്മരഥം മഹാത്മാ
ഭൃശം പരിഷ്വജ്യ ച ഭീമേസനം; ആശ്വാസയാം ആസ ച ശ മേധ്യ
39 ാതൄൻ അേഥാേപത്യ തവാപി പു സ്; തസ്മിൻ വിമർേദ മഹതി വൃേത്ത
അയം ദുരാത്മാ പദസ്യ പു ഃ; സമാഗേതാ ഭീമേസേനന സാർധം
തം യാത സർേവ സഹിതാ നിഹ ം; മാ േവാ രിപുഃ ാർഥയതാം അനീകം
40 ത്വാ തു വാക്യം തം അമൃഷ്യമാണാ; േജ്യഷ്ഠാജ്ഞയാ േചാദിതാ ധാർതരാ 

ാഃ
വധായ നിേഷ്പതുർ ഉദായുധാസ് േത; യുഗക്ഷേയ േകതേവാ യദ്വദ് ഉ ാഃ
41 ഗൃഹ്യ ചി ാണി ധനൂംഷി വീരാ; ജ്യാേനമിേഘാൈഷഃ വികമ്പയന്തഃ
ശൈരർ അവർഷൻ പദസ്യ പു ം; യഥാംബുദാ ഭൂധരം വാരിജാൈലഃ
നിഹത്യ താംശ് ചാപി ശൈരഃ സുതീൈക്ഷ്ണർ; ന വിവ്യേഥ സമേര ചി േയാധീ
42 സമഭ ദീർണാംശ് ച തവാത്മജാംസ് തഥാ; നിശാമ്യ വീരാൻ അഭിതഃ
സ്ഥിതാൻ രേണ
ജിഘാംസുർ ഉ ം പദാത്മേജാ യുവാ; േമാഹനാ ം യുയുേജ മഹാരഥഃ

േദ്ധാ ഭൃശം തവ പുേ ഷു രാജൻ; ൈദേത്യഷു യദ്വത് സമേര മേഹ ഃ
43 തേതാ വ്യമുഹ്യന്ത രേണ നൃവീരാഃ; േമാഹനാ ാഹതബുദ്ധിസത്ത്വാഃ

ദു വുഃ കുരവശ് ൈചവ സർേവ; സവാജിനാഗാഃ സരഥാഃ സമന്താത്
പരീതകാലാൻ ഇവ നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാൻ; േമാേഹാേപതാംസ് തവ പു ാൻ
നിശമ്യ
44 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു േ ാണഃ ശ ഭൃതാം വരഃ

പദം ിഭിർ ആസാദ്യ ശൈരർ വിവ്യാധ ദാരുൈണഃ
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45 േസാ ഽതിവിദ്ധസ് തദാ രാജൻ രേണ േ ാേണന പാർഥിവഃ
അപായാദ് പേദാ രാജൻ പൂർവൈവരം അനുസ്മരൻ
46 ജിത്വാ തു പദം േ ാണഃ ശംഖം ദധ്മൗ താപവാൻ
തസ്യ ശംഖസ്വനം ത്വാ വിേ സുഃ സർവേസാമകാഃ
47 അഥ ശു ാവ േതജസ്വീ േ ാണഃ ശ ഭൃതാം വരഃ

േമാഹനാേ ണ രേണ േമാഹിതാൻ ആത്മജാംസ് തവ
48 തേതാ േ ാേണാ രാജഗൃദ്ധീ ത്വരിേതാ ഽഭിയയൗ രണാത്
ത ാപശ്യൻ മേഹഷ്വാേസാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
ധൃഷ്ടദ മ്നം ച ഭീമം ച വിചരന്തൗ മഹാരേണ
49 േമാഹാവിഷ്ടാംശ് ച േത പു ാൻ അപശ്യത് സ മഹാരഥഃ
തതഃ ജ്ഞാ ം ആദായ േമാഹനാ ം വ്യശാതയത്
50 അഥ ത്യാഗത ാണാസ് തവ പു ാ മഹാരഥാഃ
പുനർ യുദ്ധായ സമേര യയുർ ഭീമപാർഷതൗ
51 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ ാഹ സമാഹൂയ സ്വൈസനികാൻ
ഗച്ഛ പദവീം ശക്ത്യാ ഭീമപാർഷതേയാർ യുധി
52 സൗഭ മുഖാ വീരാ രഥാ ദ്വാദശ ദംശിതാഃ

വൃത്തിം അധിഗച്ഛ ന ഹി ശുധ്യതി േമ മനഃ
53 ത ഏവം സമനുജ്ഞാതാഃ ശൂരാ വി ാന്തേയാധിനഃ
ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ തു സർേവ പുരുഷമാനിനഃ
മധ്യന്ദിനഗേത സൂേര്യ യയുഃ സർവ ഏവ ഹി
54 േകകയാ ൗപേദയാശ് ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച വീര്യവാൻ
അഭിമന ം പുര ത്യ മഹത്യാ േസനയാ വൃതാഃ
55 േത കൃത്വാ സമേര വ ഹം സൂചീമുഖം അരിന്ദമാഃ
ബിഭിദുർ ധാർതരാ ാണാം തദ് രഥാനീകം ആഹേവ
56 താൻ യാതാൻ മേഹഷ്വാസാൻ അഭിമന പുേരാഗമാൻ
ഭീമേസനഭയാവിഷ്ടാ ധൃഷ്ടദ മ്നവിേമാഹിതാ
57 ന സന്ധാരയിതും ശക്താ തവ േസനാ ജനാധിപ
മദമൂർഛാന്വിതാത്മാനം മേദവാധ്വനി സ്ഥിതാ
58 േത ഽഭിയാതാ മേഹഷ്വാസാഃ സുവർണവികൃതധ്വജാഃ
പരീപ്സേന്താ ഽഭ്യധാവന്ത ധൃഷ്ടദ മ്നവൃേകാദരൗ
59 തൗ ച ദൃഷ്ട്വാ മേഹഷ്വാസാൻ അഭിമന പുേരാഗമാൻ
ബഭൂവതുർ മുദാ യുക്തൗ നിഘ്നന്തൗ തവ വാഹിനീം
60 ദൃഷ്ട്വാ ച സഹസായാന്തം പാഞ്ചാേല്യാ ഗുരും ആത്മനഃ
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നാശംസത വധം വീരഃ പു ാണാം തവ പാർഷതഃ
61 തേതാ രഥം സമാേരാപ്യ േകകയസ്യ വൃേകാദരം
അഭ്യധാവത് സുസ്ര േദ്ധാ േ ാണം ഇഷ്വ പാരഗം
62 തസ്യാഭിപതതസ് തൂർണം ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ

ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന ധനുഃ ശ നിഷൂദനഃ
63 അന്യാംശ് ച ശതേശാ ബാണാൻ േ ഷയാം ആസ പാർഷേത
ദുേര്യാധനഹിതാർഥായ ഭർതൃപിണ്ഡം അനുസ്മരൻ
64 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ പാർഷതഃ പരവീരഹാ
േ ാണം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ രുക്മപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
65 തസ്യ േ ാണഃ പുനശ് ചാപം ചിേച്ഛദാമി കർശനഃ
ഹയാംശ് ച ചതുരസ് തൂർണം ചതുർഭിഃ സായേകാത്തൈമഃ
66 ൈവവസ്വതക്ഷയം േഘാരം േ ഷയാം ആസ വീര്യവാൻ
സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
67 ഹതാശ്വാത് സ രഥാത് തൂർണം അവ ത്യ മഹാരഥഃ
ആരുേരാഹ മഹാബാഹുർ അഭിമേന്യാർ മഹാരഥം
68 തതഃ സരഥനാഗാശ്വാ സമകമ്പത വാഹിനീ
പശ്യേതാ ഭീമേസനസ്യ പാർഷതസ്യ ച പശ്യതഃ
69 തത് ഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ േ ാേണനാമിതേതജസാ
നാശ വൻ വാരയിതും സമസ്താസ് േത മഹാരഥാഃ
70 വധ്യമാനം തു തത് ൈസന്യം േ ാേണന നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വ്യ മത് ത തൈ വ േക്ഷാഭ്യമാണ ഇവാർണവഃ
71 തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ച തത് ൈസന്യം ജഹൃേഷ ച ബലം തവ
ദൃഷ്ട്വാചാര്യം ച സ്ര ദ്ധം ദഹന്തം രിപുവാഹിനീം
ചു ശുഃ സർവേതാ േയാധാഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി ഭാരത
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അധ്യായം 74

1 [സ്]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േമാഹാത് ത്യാഗതസ് തദാ
ശരവർൈഷഃ പുനർ ഭീമം ത്യവാരയദ് അച തം
2 ഏകീഭൂതാഃ പുനശ് ൈചവ തവ പു ാ മഹാരഥാഃ
സേമത്യ സമേര ഭീമം േയാധയാം ആസുർ ഉദ്യതാഃ
3 ഭീമേസേനാ ഽപി സമേര സ ാപ്യ സ്വരഥം പുനഃ
സമാരുഹ്യ മഹാബാഹുർ യയൗ േയന തവാത്മജഃ
4 ഗൃഹ്യ ച മഹാേവഗം പരാസു കരണം ദൃഢം
ചി ം ശരാസനം സംേഖ്യ ശൈരർ വിവ്യാധ േത സുതാൻ
5 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഭീമേസനം മഹാബലം
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന ഭൃശം മർമണ്യ് അതാഡയത്
6 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസസ് തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
േ ാധസംരക്തനയേനാ േവേഗേനാത്ക്ഷിപ്യ കാർമുകം
7 ദുേര്യാധനം ിഭിർ ബാൈണർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
സ തഥാഭിഹേതാ രാജാ നാചലദ് ഗിരിരാഡ് ഇവ
8 തൗ ദൃഷ്ട്വാ സമേര ദ്ധൗ വിനിഘ്നന്തൗ പര രം
ദുേര്യാധനാനുജാഃ സർേവ ശൂരാഃ സന്ത്യക്തജീവിതാഃ
9 സം ത്യ മ ിതം പൂർവം നി േഹ ഭീമകർമണഃ
നിശ്ചയം മനസാ കൃത്വാ നി ഹീതും ച മുഃ
10 താൻ ആപതത ഏവാജൗ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ

ത ദ്യയൗ മഹാരാജ ഗജഃ തിഗജാൻ ഇവ
11 ഭൃശം ദ്ധശ് ച േതജസ്വീ നാരാേചന സമർപയത്
ചി േസനം മഹാരാജ തവ പു ം മഹായശാഃ
12 തേഥതരാംസ് തവ സുതാംസ് താഡയാം ആസ ഭാരത
ശൈരർ ബഹുവിൈധഃ സംേഖ്യ രുക്മപുംൈഖഃ സുേവഗിൈതഃ
13 തതഃ സംസ്ഥാപ്യ സമേര സ്വാന്യ് അനീകാനി സർവശഃ
അഭിമന ഭൃതയസ് േത ദ്വാദശ മഹാരഥാഃ
14 േ ഷിതാ ധർമരാേജന ഭീമേസനപദാനുഗാഃ

ത ദ്യയുർ മഹാരാജ തവ പു ാൻ മഹാബലാൻ
15 ദൃഷ്ട്വാ രഥസ്ഥാംസ് താഞ് ശൂരാൻ സൂര്യാഗ്നിസമേതജസഃ
സർവാൻ ഏവ മേഹഷ്വാസാൻ ാജമാനാഞ് ിയാ വൃതാൻ
16 മഹാഹേവ ദീപ്യമാനാൻ സുവർണകവേചാജ്ജ്വലാൻ
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തത്യജുഃ സമേര ഭീമം തവ പു ാ മഹാബലാഃ
17 താൻ നാമൃഷ്യത കൗേന്തേയാ ജീവമാനാ ഗതാ ഇതി
അന്വീയ ച പുനഃ സർവാംസ് തവ പു ാൻ അപീഡയത്
18 അഥാഭിമന ം സമേര ഭീമേസേനന സംഗതം
പാർഷേതന ച സേ ക്ഷ്യ തവ ൈസേന്യ മഹാരഥാഃ
19 ദുേര്യാധന ഭൃതയഃ ഗൃഹീതശരാസനാഃ
ഭൃശം അൈശ്വഃ ജവിൈതഃ യയുർ യ േത രഥാഃ
20 അപരാഹ്േണ തേതാ രാജൻ ാവർതത മഹാൻ രണഃ
താവകാനാം ച ബലിനാം പേരഷാം ൈചവ ഭാരത
21 അഭിമന ർ വികർണസ്യ ഹയാൻ ഹത്വാ മഹാജവാൻ
അൈഥനം പഞ്ചവിംശത്യാ കാണാം സമാചിേനാത്
22 ഹതാശ്വം രഥം ഉ ജ്യ വികർണസ് തു മഹാരഥഃ
ആരുേരാഹ രഥം രാജംശ് ചി േസനസ്യ ഭാസ്വരം
23 സ്ഥിതാവ് ഏകരേഥ തൗ തു ാതരൗ കുരുവർധനൗ
ആർജുനിഃ ശരജാേലന ഛാദയാം ആസ ഭാരത
24 ദുർജേയാ ഽഥ വികർണശ് ച കാർഷ്ണിം പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
വിവ്യാധാേത ന ചാകമ്പത് കാർഷ്ണിർ േമരുർ ഇവാചലഃ
25 ദുഃശാസനസ് തു സമേര േകകയാൻ പഞ്ച മാരിഷ
േയാധയാം ആസ രാേജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
26 ൗപേദയാ രേണ ദ്ധാ ദുേര്യാധനം അവാരയൻ
ഏൈകകസ് ിഭിർ ആനർഛത് പു ം തവ വിശാം പേത
27 പുേ ാ ഽപി തവ ദുർധർേഷാ ൗപദ്യാസ് തനയാൻ രേണ
സായൈകർ നിശിൈത രാജന്ന് ആജഘാന പൃഥക് പൃഥക്
28 ൈതശ് ചാപി വിദ്ധഃ ശുശുേഭ രുധിേരണ സമുക്ഷിതഃ
ഗിരി വൈണർ യദ്വദ് ഗിരിർ ധാതുമിമി ിൈതഃ
29 ഭീേഷ്മാ ഽപി സമേര രാജൻ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
കാലയാം ആസ ബലവാൻ പാലഃ പശുഗണാൻ ഇവ
30 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷഃ ാദുരാസീദ് വിശാം പേത
ദക്ഷിേണന വരൂഥിന്യാഃ പാർഥസ്യാരീൻ വിനിഘ്നതഃ
31 ഉത്ത ഃ സമേര ത കബന്ധാനി സമന്തതഃ
കുരൂണാം ചാപി ൈസേന്യഷു പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
32 േശാണിേതാദം രഥാവർതം ഗജദ്വീപം ഹേയാർമിണം
രഥനൗഭിർ നരവ്യാ ാഃ േതരുഃ ൈസന്യസാഗരം
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33 ഛിന്നഹസ്താ വികവചാ വിേദഹാശ് ച നേരാത്തമാഃ
പതിതാസ് ത ദൃശ്യേന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
34 നിഹൈതർ മത്തമാതംൈഗഃ േശാണിതൗഘപരി ൈതഃ
ഭൂർ ഭാതി ഭരതേ ഷ്ഠ പർവൈതർ ആചിതാ യഥാ
35 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ തവ േതഷാം ച ഭാരത
ന ത ാസീത് പുമാൻ കശ് ചിദ് േയാ േയാ ം നാഭികാങ്ക്ഷതി
36 ഏവം യുയുധിേര വീരാഃ ാർഥയാനാ മഹദ് യശഃ
താവകാഃ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം കാങ്ക്ഷമാണാ ജയം യുധി
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അധ്യായം 75

1 [സ്]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േലാഹിതായതി ഭാ േര
സം ാമരഭേസാ ഭീമം ഹ കാേമാ ഽഭ്യധാവത
2 തം ആയാന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ നൃവീരം ദൃഢൈവരിണം
ഭീമേസനഃ സുസ്ര ദ്ധ ഇദം വചനം അ വീത്
3 അയം സ കാലഃ സ ാേപ്താ വർഷപൂഗാഭികാങ്ക്ഷിതഃ
അദ്യ ത്വാം നിഹനിഷ്യാമി യദി േനാ ജേസ രണം
4 അദ്യ കുന്ത്യാഃ പരിേ ഷം വനവാസം ച കൃത്സ്നശഃ

ൗപദ്യാശ് ച പരിേ ശം േണാത്സ്യാമി ഹേത ത്വയി
5 യത് ത്വം ദുേരാദേരാ ഭൂത്വാ പാണ്ഡവാൻ അവമന്യേസ
തസ്യ പാപസ്യ ഗാന്ധാേര പശ്യ വ്യസനം ആഗതം
6 കർണസ്യ മതം ആജ്ഞായ സൗബലസ്യ ച യത് പുരാ
അചിന്ത്യപാണ്ഡവാൻ കാമാദ് യേഥഷ്ടം കൃതവാൻ അസി
7 യാചമാനം ച യൻ േമാഹാദ് ദാശാർഹം അവമന്യേസ
ഉലൂകസ്യ സമാേദശം യദ് ദദാസി ച ഹൃഷ്ടവത്
8 അദ്യ ത്വാ നിഹനിഷ്യാമി സാനുബന്ധം സ ബാന്ധവം
സമീകരിേഷ്യ തത് പാപം യത് പുരാ കൃതവാൻ അസി
9 ഏവം ഉക്ത്വാ ധനുർ േഘാരം വികൃേഷ്യാദ് ാമ്യ ചാസകൃത്
സമാദായ ശരാൻ േഘാരാൻ മഹാശനി സമ ഭാൻ
10 ഷഡ്വിംശത് തരസാ േദ്ധാ മുേമാചാശു സുേയാധേന
ജ്വലിതാഗ്നിശിഖാകാരാൻ വ കൽപാൻ അജിഹ്മഗാൻ
11 തേതാ ഽസ്യ കാർമുകം ദ്വാഭ്യാം സൂതം ദ്വാഭ്യാം ച വിവ്യേധ
ചതുർഭിർ അശ്വാഞ് ജവനാൻ അനയദ് യമസാദനം
12 ദ്വാഭ്യാം ച സുവികൃഷ്ടാഭ്യാം ശരാഭ്യാം അരിമർദനഃ
ഛ ം ചിേച്ഛദ സമേര രാജ്ഞസ് തസ്യ രേഥാത്തമാത്
13 ിഭിശ് ച തസ്യ ചിേച്ഛദ ജ്വലന്തം ധ്വജം ഉത്തമം
ഛിത്ത്വാ തം ച നനാേദാൈച്ചസ് തവ പു സ്യ പശ്യതഃ
14 രഥാച് ച സ ധ്വജഃ ീമാൻ നാനാരത്നവിഭൂഷിതഃ
പപാത സഹസാ ഭൂമിം വിദ ജ് ജലധരാദ് ഇവ
15 ജ്വലന്തം സൂര്യസങ്കാശം നാഗം മണിമയം ശുഭം
ധ്വജം കുരുപേതശ് ഛിന്നം ദദൃശുഃ സർവപാർഥിവാഃ
16 അൈഥനം ദശഭിർ ബാൈണസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാഗജം
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ആജഘാന രേണ ഭീമഃ സ്മയന്ന് ഇവ മഹാരഥഃ
17 തതസ് തു രാജാ സി നാം രഥേ േഷ്ഠാ ജയ ഥഃ
ദുേര്യാധനസ്യ ജ ാഹ പാർഷ്ണിസത്പുരുേഷാചിതാം
18 കൃപശ് ച രഥിനാം േ ഷ്ഠ കൗരവ്യം അമിതൗജസം
ആേരാപയദ് രഥം രാജൻ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
19 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
നിഷസാദ രേഥാപേസ്ഥ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
20 പരിവാര്യ തേതാ ഭീമം ഹ കാേമാ ജയ ഥഃ
രൈഥർ അേനകസാഹൈ ർ ഭീമസ്യാവാരയദ് ദിശഃ
21 ധൃഷ്ടേകതുസ് തേതാ രാജന്ന് അഭിമന ശ് ച വീര്യവാൻ
േകകയാ ൗപേദയാശ് ച തവ പു ാൻ അേയാധയൻ
22 ചി േസനഃ സുചി ശ് ച ചി ാശ്വശ് ചി ദർശനഃ
ചാരു ചി ഃ സുചാരുശ് ച തഥാ നേന്ദാപനന്ദകൗ
23 അഷ്ടാവ് ഏേത മേഹഷ്വാസാഃ സുകുമാരാ യശസ്വിനഃ
അഭിമന രഥം രാജൻ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
24 ആജഘാന തതസ് തൂർണം അഭിമന ർ മഹാമനാഃ
ഏൈകകം പഞ്ചഭിർ വിദ്ധ്വാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
വ മൃത തീകാൈശർ വിചി ായുധ നിഃസൃൈതഃ
25 അമൃഷ്യമാണാസ് േത സർേവ സൗഭ ം രഥസത്തമം
വവർഷുർ മാർഗൈണസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഗിരിം േമരും ഇവാംബുദാഃ
26 സ പീഡ്യമാനഃ സമേര കൃതാേ ാ യുദ്ധദുർമദഃ
അഭിമന ർ മഹാരാജ താവകാൻ സമകമ്പയത്
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ വ പാണിർ മഹാസുരാൻ
27 വികർണസ്യ തേതാ ഭല്ലാൻ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
ചതുർദശ രഥേ േഷ്ഠാ േഘാരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
ധ്വജം സൂതം ഹയാംശ് ചാസ്യ ഛിത്ത്വാ നൃത്യന്ന് ഇവാഹേവ
28 പുനശ് ചാന്യാഞ് ശരാൻ പീതാൻ അകുണ്ഠാ ാഞ് ശിലാശിതാൻ
േ ഷയാം ആസ സൗഭേ ാ വികർണായ മഹാബലഃ
29 േത വികർണം സമാസാദ്യ കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
ഭിത്ത്വാ േദഹം ഗതാ ഭൂമിം ജ്വലന്ത ഇവ പന്നഗാഃ
30 േത ശരാ േഹമപുംഖാ ാ വ്യദൃശ്യന്ത മഹീതേല
വികർണ രുധിര ിന്നാ വമന്ത ഇവ േശാണിതം
31 വികർണം വീക്ഷ്യ നിർഭിന്നം തൈസ്യവാേന്യ സേഹാദരാഃ
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അഭ്യ വന്ത സമേര സൗഭ മുഖാൻ രഥാൻ
32 അഭിയാത്വാ തൈഥവാശു രഥസ്ഥാൻ സൂര്യവർചസഃ
അവിധ്യൻ സമേര ഽേന്യാന്യം സംരബ്ധാ യുദ്ധദുർമദാഃ
33 ദുർമുഖഃ തകർമാണം വിദ്ധ്വാ സപ്തഭിർ ആശുൈഗഃ
ധ്വജം ഏേകന ചിേച്ഛദ സാരഥിം ചാസ്യ സപ്തഭിഃ
34 അശ്വാഞ് ജാംബൂനൈദർ ജാൈലഃ ച്ഛന്നാൻ വാതരംഹസഃ
ജഘാന ഷഡ്ഭിർ ആസാദ്യ സാരഥിം ചാഭ്യപാതയത്
35 സ ഹതാേശ്വ രേഥ തിഷ്ഠഞ് തകർമാ മഹാരഥ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ സ്ര േദ്ധാ മേഹാൽകാം ജ്വലിതാം ഇവ
36 സാ ദുർമുഖസ്യ വിപുലം വർമ ഭിത്ത്വാ യശസ്വിനഃ
വിദാര്യ ാവിശദ് ഭൂമിം ദീപ്യമാനാ സുേതജനാ
37 തം ദൃഷ്ട്വാ വിരഥം ത സുത േസാേമാ മഹാബലഃ
പശ്യതാം സർവൈസന്യാനാം രഥം ആേരാപയത് സ്വകം
38 തകീർതിസ് തഥാ വീേരാ ജയേത്സനം സുതം തവ
അഭ്യയാത് സമേര രാജൻ ഹ കാേമാ യശസ്വിനം
39 തസ്യ വിക്ഷിപതശ് ചാപം തകീർതിർ മഹാത്മനഃ
ചിേച്ഛദ സമേര രാജഞ് ജയേത്സനഃ സുതസ് തവ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
40 തം ദൃഷ്ട്വാ ഛിന്നധന്വാനം ശതാനീകഃ സേഹാദരം
അഭ്യപദ്യത േതജസ്വീ സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
41 ശതാനീകസ് തു സമേര ദൃഢം വിസ്ഫാര്യ കാർമുകം
വിവ്യാധ ദശഭിസ് തൂർണം ജയേത്സനം ശിലീമുൈഖഃ
42 അഥാേന്യന സുതീേക്ഷ്ണന സർവാവരണേഭദിനാ
ശതാനീേകാ ജയേത്സനം വിവ്യാധ ഹൃദേയ ഭൃശം
43 തഥാ തസ്മിൻ വർതമാേന ദുഷ്കർേണാ ാതുർ അന്തിേക
ചിേച്ഛദ സമേര ചാപം നാകുേലഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
44 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ഭാരസാധനം ഉത്തമം
സമാദത്ത ശിതാൻ ബാണാഞ് ശതാനീേകാ മഹാബലഃ
45 തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാമ ്യ ദുഷ്കർണം ാതുർ അ തഃ
മുേമാച നിശിതാൻ ബാണാഞ് ജ്വലിതാൻ പന്നഗാൻ ഇവ
46 തേതാ ഽസ്യ ധനുർ ഏേകന ദ്വാഭ്യാം സൂതം ച മാരിഷ
ചിേച്ഛദ സമേര തൂർണം തം ച വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
47 അശ്വാൻ മേനാജവാംശ് ചാസ്യ കൽമാഷാൻ വീതകൽമഷഃ
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ജഘാന നിശിൈതസ് തൂർണം സർവാൻ ദ്വാദശഭിഃ ശൈരഃ
48 അഥാപേരണ ഭേല്ലന സുമുേക്തന നിപാതിനാ
ദുഷ്കർണം സമേര േദ്ധാ വിവ്യാധ ഹൃദേയ ഭൃശം
49 ദുഷ്കർണം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ പഞ്ച രാജൻ മഹാരഥാഃ
ജിഘാംസന്തഃ ശതാനീകം സർവതഃ പര്യവാരയൻ
50 ഛാദ്യമാനം ശര ാൈതഃ ശതാനീകം യശസ്വിനം
അഭ്യധാവന്ത സംരബ്ധാഃ േകകയാഃ പഞ്ച േസാദരാഃ
51 താൻ അഭ്യാപതതഃ േ ക്ഷ്യ തവ പു ാ മഹാരഥാഃ

ത ദ്യയുർ മഹാരാജ ഗജാ ഇവ മഹാഗജാൻ
52 ദുർമുേഖാ ദുർജയശ് ൈചവ തഥാ ദുർമർഷേണാ യുവാ
ശ ഞ്ജയഃ ശ സഹഃ സർേവ ദ്ധാ യശസ്വിനഃ

ത ദ്യാതാ മഹാരാജ േകകയാൻ ാതരഃ സമം
53 രൈഥർ നഗരസങ്കാൈശർ ഹൈയർ യുൈക്തർ മേനാജൈവഃ
നാനാവർണവിചി ാഭിഃ പതാകാഭിർ അല ൈതഃ
54 വച ചാപധരാ വീരാ വിചി കവച ധ്വജാഃ
വിവിശുസ് േത പരം ൈസന്യം സിംഹാ ഇവ വനാദ് വനം
55 േതഷാം സുതുമുലം യുദ്ധവ്യതിഷക്ത രഹ ദ്വിപം
അവർതത മഹാരൗ ം നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
അേന്യാന്യാഗഃ കൃതാം രാജൻ യമ രാ വിവർധനം
56 മുഹൂർതാസ്തമിേത സൂേര്യ ച ർ യുദ്ധം സുദാരുണം
രഥിനഃ സാദിനശ് ൈചവ വ്യകീര്യന്ത സഹ ശഃ
57 തതഃ ശാന്തനവഃ ദ്ധഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
നാശയാം ആസ േസനാം ൈവ ഭീഷ്മസ് േതഷാം മഹാത്മനാം
പാഞ്ചാലാനാം ച ൈസന്യാനി ശൈരർ നിേന്യ യമക്ഷയം
58 ഏവം ഭിത്ത്വാ മേഹഷ്വാസഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനാം
കൃത്വാവഹാരം ൈസന്യാനാം യയൗ സ്വശിബിരം നൃപ
59 ധർമരാേജാ ഽപി സേ ക്ഷ്യ ധൃഷ്ടദ മ്ന വൃേകാദരൗ
മൂർധ്നി ൈചതാവ് ഉപാ ായ സംഹൃഷ്ടഃ ശിബിരം യയൗ
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