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അധ്യായം 76

1 [സ്]
അഥ ശൂരാ മഹാരാജ പര രകൃതാഗസഃ
ജ ഃ സ്വശിബിരാണ്യ് ഏവ രുധിേരണ സമുക്ഷിതാഃ
2 വി മ്യ ച യഥാന്യായം പൂജയിത്വാ പര രം
സംനധാഃ സമദൃശ്യന്ത ഭൂേയാ യുദ്ധചികീർഷയാ
3 തതസ് തവ സുേതാ രാജംശ് ചിന്തയാഭിപരി തഃ
വി വച് േഛാണിതാക്താംഗഃ പ േച്ഛദം പിതാമഹം
4 ൈസന്യാനി രൗ ാണി ഭയാനകാനി; വ ഢാനി സമ്യഗ് ബഹുല ധ്വജാനി
വിദാര്യ ഹത്വാ ച നിപീഡ്യ ശൂരാസ്; േത പാണ്ഡവാനാം ത്വരിതാ രഥൗഘാഃ
5 സംേമാഹ്യ സർവാൻ യുധി കീർതിമേന്താ; വ ഹം ച തം മകരം വ കൽപം

വിശ്യ ഭീേമന നിബർഹിേതാ ഽസ്മി; േഘാൈരഃ ശൈരർ മൃത ദണ്ഡ കാൈശഃ
6 ദ്ധം തം ഉദ്വീക്ഷ്യ ഭേയന രാജൻ; സംമൂർഛിേതാ നാലഭം ശാന്തിം അദ്യ
ഇേച്ഛ സാദാത് തവ സത്യസംഘ; ാ ം ജയം പാണ്ഡേവയാംശ് ച ഹ ം
7 േതൈനവം ഉക്തഃ ഹസൻ മഹാത്മാ; ദുേര്യാധനം ജാതമന ം വിദിത്വാ
തം ത വാചാവിമനാ മനസ്വീ; ഗംഗാസുതഃ ശ ഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
8 പേരണ യേത്നന വിഗാഹ്യ േസനാം; സർവാത്മനാഹം തവ രാജപു
ഇച്ഛാമി ദാതും വിജയം സുഖം ച; ന ചാത്മാനം ഛാദേയ ഽഹം ത്വദർേഥ
9 ഏേത തു രൗ ാ ബഹേവാ മഹാരഥാ; യശസ്വിനഃ ശൂരതമാഃ കൃതാ ാഃ
േയ പാണ്ഡവാനാം സമേര സഹായാ; ജിത മാഃ േ ാധവിഷം വമന്തി
10 േത േനഹ ശക്യാഃ സഹസാ വിേജതും; വീേര്യാന്നദ്ധാഃ കൃതൈവരാസ് ത്വയാ
ച
അഹം ഹ്യ് ഏതാൻ തിേയാത്സ്യാമി രാജൻ; സർവാത്മനാ ജീവിതം ത്യജ്യ
വീര
11 രേണ തവാർഥായ മഹാനുഭാവ; ന ജീവിതം രക്ഷ്യതമം മമാദ്യ
സർവാംസ് തവാർഥായ സ േദവ ൈദത്യാംൽ; േലാകാൻ ദേഹയം കിം ഉ
ശ ംസ് തേവഹ
12 തത് പാണ്ഡവാൻ േയാധയിഷ്യാമി രാജൻ; ിയം ച േത സർവം അഹം
കരിേഷ്യ

ൈത്വവ ൈചതത് പരമ തീേതാ; ദുേര്യാധനഃ ീതിമനാ ബഭൂവ
13 സർവാണി ൈസന്യാനി തതഃ ഹൃേഷ്ടാ; നിർഗച്ഛേതത്യ് ആഹ നൃപാംശ് ച
സർവാൻ
തദ് ആജ്ഞയാ താനി വിനിര്യയുർ തം; രഥാശ്വപാദാതഗജായുതാനി
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14 ഹർഷയുക്താനി തു താനി രാജൻ; മഹാന്തി നാനാവിധ ശ വന്തി
സ്ഥിതാനി നാഗാശ്വപദാതിമന്തി; വിേരജുർ ആജൗ തവ രാജൻ ബലാനി
15 വൃൈന്ദഃ സ്ഥിതാശ് ചാപി സുസ യുക്താശ്; ചകാശിേര ദന്തി ഗണാഃ
സമന്താത്
ശ ാ വിദ്ഭിർ നരേദവ േയാൈധർ; അധിഷ്ഠിതാഃ ൈസന്യഗണാസ് ത്വദീയാഃ
16 രൈഥശ് ച പാദാതഗജാശ്വസംൈഘഃ; യാദ്ഭിർ ആജൗ വിധിവത്

ണുൈന്നഃ
സമുദ്ധതം ൈവ തരുണാർകവർണം; രേജാ ബഭൗ ഛാദയത് സൂര്യരശ്മീൻ
17 േരജുഃ പതാകാ രഥദന്ത സംസ്ഥാ; വാേതരിതാ ാമ്യമാണാഃ സമന്താത്
നാനാ രംഗാഃ സമേര ത രാജൻ; േമൈഘർ യുക്താ വിദ തഃ േഖ യൈഥവ
18 ധനൂംഷി വിസ്ഫാരയതാം നൃപാണാം; ബഭൂവ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽതിേഘാരഃ
വിമഥ്യേതാ േദവമഹാസുരൗൈഘർ; യഥാർണവസ്യാദി യുേഗ തദാനീം
19 തദ് ഉ നാദം ബഹുരൂപവർണം; തവാത്മജാനാം സമുദീർണം ഏവ
ബഭൂവ ൈസന്യം രിപുൈസന്യഹ ; യുഗാന്തേമഘൗഘനിഭം തദാനീം
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അധ്യായം 77

1 [സ്]
അഥാത്മജം തവ പുനർ ഗാംേഗേയാ ധ്യാനം ആസ്ഥിതം
അ വീദ് ഭരതേ ഷ്ഠഃ സ ഹർഷകരം വചഃ
2 അഹം േ ാണശ് ച ശല്യശ് ച കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച േസാമദേത്താ ഽഥ ൈസന്ധവഃ
3 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ബാ ികഃ സഹ ബാ ിൈകഃ

ിഗർതരാജശ് ച ബലീ മാഗധശ് ച സുദുർജയഃ
4 ബൃഹദ്ബലശ് ച കൗസല്യശ് ചി േസേനാ വിവിംശതിഃ
രഥാശ് ച ബഹുസാഹ ാഃ േശാഭമാനാ മഹാധ്വജാഃ
5 േദവജാശ് ച ഹയാ രാജൻ സ്വാരൂഢാ ഹയസാദിഭിഃ
ഗേജ ാശ് ച മേഹാദ്വൃത്താഃ ഭിന്നകരടാ മുഖാഃ
6 പദാതാശ് ച തഥാ ശൂരാ നാനാ ഹരണായുധാഃ
നാനാേദശസമുത്പന്നാസ് ത്വദർേഥ േയാ ം ഉദ്യതാഃ
7 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവസ് ത്വദർേഥ ത്യക്തജീവിതാഃ
േദവാൻ അപി രേണ േജതും സമർഥാ ഇതി േമ മതിഃ
8 അവശ്യം തു മയാ രാജംസ് തവ വാച്യം ഹിതം സദാ
അശക്യാഃ പാണ്ഡവാ േജതും േദൈവർ അപി സ വാസൈവഃ
വാസുേദവസഹായാശ് ച മേഹ സമവി മാഃ
9 സർവഥാഹം തു രാേജ കരിേഷ്യ വചനം തവ
പാണ്ഡവാൻ വാ രേണ േജേഷ്യ മാം വാ േജഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
10 ഏവം ഉക്ത്വാ ദദൗ ചാൈസ്മ വിശല്യകരണീം ശുഭാം
ഓഷധീം വീര്യസമ്പന്നാം വിശല്യശ് ചാഭവത് തദാ
11 തതഃ ഭാേത വിമേല േസ്വനാനീേകന വീര്യവാൻ
അവ ഹത സ്വയം വ ഹം ഭീേഷ്മാ വ ഹ വിശാരദഃ
12 മണ്ഡലം മനുജേ ഷ്ഠ നാനാശ സമാകുലം
സ ർണം േയാധമുൈഖ്യശ് ച തഥാ ദന്തി പദാതിഭിഃ
13 രൈഥർ അേനകസാഹൈ ഃ സമന്താത് പരിവാരിതം
അശ്വബൃൈന്ദർ മഹദ്ഭിശ് ച ഋഷ്ടിേതാമരധാരിഭിഃ
14 നാേഗ നാേഗ രഥാ സപ്ത സപ്ത ചാശ്വാ രേഥ രേഥ
അന്വ് അശ്വം ദശ ധാനുഷ്കാ ധാനുേഷ്ക സപ്ത ചർമിണഃ
15 ഏവം വ ഹം മഹാരാജ തവ ൈസന്യം മഹാരൈഥഃ
സ്ഥിതം രണായ മഹേത ഭീേഷ്മണ യുധി പാലിതം
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16 ദശാശ്വാനാം സഹ ാണി ദന്തിനാം ച തൈഥവ ച
രഥാനാം അയുതം ചാപി പു ാശ് ച തവ ദംശിതാഃ
ചി േസനാദയഃ ശൂരാ അഭ്യരക്ഷൻ പിതാമഹം
17 രക്ഷ്യമാണശ് ച ൈതഃ ശൂൈരർ േഗാപ്യമാനാശ് ച േതന േത
സംനദ്ധാഃ സമദൃശ്യന്ത രാജാനശ് ച മഹാബലാഃ
18 ദുേര്യാധനസ് തു സമേര ദംശിേതാ രഥം ആസ്ഥിതഃ
വ്യ ാജത ിയാ ജുേഷ്ടാ യഥാ ശ സ് ിവിഷ്ടേപ
19 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് പു ാണാം തവ ഭാരത
രഥേഗാഷശ് ച തുമുേലാ വാദി ാണാം ച നിസ്വനഃ
20 ഭീേഷ്മണ ധാർതരാ ാണാം വ ഢഃ ത്യങ്മുേഖാ യുധി
മണ്ഡലഃ സുമഹാവ േഹാ ദുർേഭേദ്യാ ഽമി ഘാതിനം
സർവതഃ ശുശുേഭ രാജൻ രേണ ഽരീണാം ദുരാസദഃ
21 മണ്ഡലം തു സമാേലാക്യ വ ഹം പരമദാരുണം
സ്വയം യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ വ ഹം വ ം അഥാകേരാത്
22 തഥാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു യഥാസ്ഥാനം അവസ്ഥിതാഃ
രഥിനഃ സാദിനശ് ൈചവ സിംഹനാദം അഥാനദൻ
23 ബിഭിത്സവസ് തേതാ വ ഹം നിര്യയുർ യുദ്ധകാങ്ക്ഷിണഃ
ഇതേരതരതഃ ശൂരാഃ സഹ ൈസന്യാഃ ഹാരിണഃ
24 ഭാരദ്വാേജാ യയൗ മത്സ്യം ൗണിശ് ചാപി ശിഖണ്ഡിനം
സ്വയം ദുേര്യാധേനാ രാജാ പാർഷതം സമുപാ വത്
25 നകുലഃ സഹേദവശ് ച രാജൻ മേ ശം ഈയതുഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യാവ് ഇരാവന്തം അഭി തൗ
26 സർേവ നൃപാസ് തു സമേര ധനഞ്ജയം അേയാധയൻ
ഭീമേസേനാ രേണ യേത്താ ഹാർദിക്യം സമവാരയത്
27 ചി േസനം വികർണം ച തഥാ ദുർമർഷണം വിേഭാ
ആർജുനിഃ സമേര രാജംസ് തവ പു ാൻ അേയാധയത്
28 ാഗ്േജ്യാതിഷം മേഹഷ്വാസം ൈഹഡിംേബാ രാക്ഷേസാത്തമഃ
അഭിദു ാവ േവേഗന മേത്താ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
29 അലംബുസസ് തേതാ രാജൻ സാത്യകിം യുദ്ധദുർമദം
സ ൈസന്യം സമേര േദ്ധാ രാക്ഷസഃ സമഭി വത്
30 ഭൂരി വാ രേണ യേത്താ ധൃഷ്ടേകതും അേയാധയത്

തായുഷം തു രാജാനം ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
31 േചകിതാനസ് തു സമേര കൃപം ഏവാന്യ്വേയാധയത്
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േശഷാഃ തിയയുർ യത്താ ഭീമം ഏവ മഹാരഥം
32 തേതാ രാജസഹ ാണി പരിവ ർ ധനഞ്ജയം
ശക്തിേതാമരനാരാചഗദാപരിഘപാണയഃ
33 അർജുേനാ ഽഥ ഭൃശം േദ്ധാ വാർേഷ്ണയം ഇദം അ വീത്
പശ്യ മാധവ ൈസന്യാനി ധാർതരാ സ്യ സംയുേഗ
വ ഢാനി വ ഹ വിദുഷാ ഗാംേഗേയന മഹാത്മനാ
34 യുദ്ധാഭികാമാഞ് ശൂരാംശ് ച പശ്യ മാധവ ദംശിതാൻ

ിഗർതരാജം സഹിതം ാതൃഭിഃ പശ്യ േകശവ
35 അൈദ്യതാൻ പാതയിഷ്യാമി പശ്യതസ് േത ജനാർദന
യ ഇേമ മാം യദുേ ഷ്ഠ േയാ കാമാ രണാജിേര
36 ഏവം ഉക്ത്വാ തു കൗേന്തേയാ ധനുർജ്യാം അവമൃജ്യ ച
വവർഷ ശരവർഷാണി നരാധിപ ഗണാൻ തി
37 േത ഽപി തം പരേമഷ്വാസാഃ ശരവർൈഷർ അപൂരയൻ
തഡാഗം ഇവ ധാരാഭിർ യഥാ ാവൃഷി േതായദാ
38 ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് തവ ൈസന്യവിശാം പേത
ഛാദ്യമാനൗ ഭൃശം കൃഷ്ണൗ ശൈരർ ദൃഷ്ട്വാ മഹാരേണ
39 േദവാ േദവർഷയശ് ൈചവ ഗന്ധർവാശ് ച മേഹാരഗാഃ
വിസ്മയം പരമം ജ ർ ദൃട്വാ കൃഷ്ണൗ തഥാഗതൗ
40 തതഃ േദ്ധാ ഽർജുേനാ രാജന്ന് ഐ ം അ ം ഉദീരയത്
ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ വിജയസ്യ പരാ മം
41 ശ വൃഷ്ടിം പൈരർ മുക്താം ശരൗൈഘർ യദ് അവാരയത്
ന ച ത ാപ്യ് അനിർഭിന്നഃ കശ് ചിദ് ആസീദ് വിശാം പേത
42 േതഷാം രാജസഹ ാണാം ഹയാനാം ദന്തിനാം തഥാ
ദ്വാഭ്യാം ിഭിഃ ശൈരശ് ചാന്യാൻ പാർേഥാ വിവ്യാധ മാരിഷ
43 േത ഹന്യമാനാഃ പാർേഥന ഭീഷ്മം ശാന്തനവം യയുഃ
അഗാേധ മജ്ജമാനാനാം ഭീഷ്മസ് ാതാഭവത് തദാ
44 ആപതദ്ഭിസ് തു ൈതസ് ത ഭഗ്നം താവകം ബലം
സ േഭ മഹാരാജ വാൈതർ ഇവ മഹാർണവഃ
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അധ്യായം 78

1 സഞ്ജയ ഉവാച
തഥാ വൃേത്ത സം ാേമ നിവൃേത്ത ച സുശർമണി

ഭേഗ്നഷു ച വീേരഷു പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
2 ഭ്യമാേണ ബേല തൂർണം സാഗര തിേമ തവ

ത ദ്യാേത ച ഗാംേഗേയ ത്വരിതം വിജയം തി
3 ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധേനാ രാജൻ രേണ പാർഥസ്യ വി മം
ത്വരമാണഃ സമേഭ്യത്യ സർവാംസ് താൻ അ വീൻ നൃപാൻ
4 േതഷാം ച മുേഖ ശൂരം സുശർമാണം മഹാബലം
മേധ്യ സർവസ്യ ൈസന്യസ്യ ഭൃശം സംഹർഷയൻ വചഃ
5 ഏഷ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ േയാ കാേമാ ധനഞ്ജയം
സർവാത്മനാ കുരുേ ഷ്ഠസ് ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
6 തം യാന്തം പരാനീകം സർവൈസേന്യന ഭാരതം
സംയത്താഃ സമേര സർേവ പാലയധ്വം പിതാമഹം
7 ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ തു താന്യ് അനീകാനി സർവശഃ
നേര ാണാം മഹാരാജ സമാജ ഃ പിതാമഹം
8 തതഃ യാതഃ സഹസാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽർജുനം
രേണ ഭാരതം ആയാന്തം ആസസാദ മഹാബലം
9 മഹാേശ്വതാശ്വയുേക്തന ഭീമ വാനരേകതുനാ
മഹതാ േമഘനാേദന രേഥനാതി വിരാജത
10 സമേര സർവൈസന്യാനാം ഉപയാതം ധനഞ്ജയം
അഭവത് തുമുേലാ നാേദാ ഭയാദ് ദൃഷ്ട്വാ കിരീടിനം
11 അഭീശു ഹസ്തം കൃഷ്ണം ച ദൃഷ്ട്വാദിത്യം ഇവാപരം
മധ്യന്ദിന ഗതം സംേഖ്യ ന േശകുഃ തിവീക്ഷിതും
12 തഥാ ശാന്തനവം ഭീഷ്മം േശ്വതാശ്വം േശ്വതകാർമുകം
ന േശകുഃ പാണ്ഡവാ ം േശ്വത ഹം ഇേവാദിതം
13 സ സർവതഃ പരിവൃതസ് ിഗർൈതഃ സുമഹാത്മഭിഃ

ാതൃഭിസ് തവ പുൈ ശ് ച തഥാൈന്യശ് ച മഹാരൈഥഃ
14 ഭാരദ്വാജസ് തു സമേര മത്സ്യം വിവ്യാധ പ ിണാ
ധ്വജം ചാസ്യ ശേരണാജൗ ധനുശ് ൈചേകന ചിച്ഛിേദ
15 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം വിരാേടാ വാഹിനീപതിഃ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന ധനുർ ഭാരസഹം ദൃഢം
ശരാംശ് ചാശീവിഷാകാരാഞ് ജ്വലിതാൻ പന്നഗാൻ ഇവ
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16 േ ാണം ിഭിഃ വിവ്യാധ ചതുർഭിശ് ചാസ്യ വാജിനഃ
ധ്വജം ഏേകന വിവ്യാധ സാരഥിം ചാസ്യ പഞ്ചഭിഃ
ധനുർ ഏേകഷുണാവിധ്യത് ത ാ ധ്യദ് ദ്വിജർഷഭഃ
17 തസ്യ േ ാേണാ ഽവധീദ് അശ്വാഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അഷ്ടാഭിർ ഭരതേ ഷ്ഠ സൂതം ഏേകന പ ിണാ
18 സ ഹതാശ്വാദ് അവ ത്യ സ്യന്ദനാദ് ധതസാരഥിഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം ശംഖസ്യ രഥിനാം വരഃ
19 തതസ് തു തൗ പിതാ പു ൗ ഭാരദ്വാജം രേഥ സ്ഥിതൗ
മഹതാ ശരവർേഷണ വാരയാം ആസതുർ ബലാത്
20 ഭാരദ്വാജസ് തതഃ ദ്ധഃ ശരം ആശീവിേഷാപമം
ചിേക്ഷപ സമേര തൂർണം ശംഖം തി ജേനശ്വര
21 സ തസ്യ ഹൃദയം ഭിത്ത്വാ പീത്വാ േശാണിതം ആഹേവ
ജഗാമ ധരണിം ബാേണാ േലാഹിതാർ ീകൃതച്ഛവിഃ
22 സ പപാത രഥാത് തൂർണം ഭാരദ്വാജശരാഹതഃ
ധനുസ് ത്യക്ത്വാ ശരാംശ് ൈചവ പിതുർ ഏവ സമീപതഃ
23 ഹതം സ്വം ആത്മജം ദൃഷ്ട്വാ വിരാടഃ ാ വദ് ഭയാത്
ഉ ജ്യ സമേര േ ാണം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
24 ഭാരദ്വാജസ് തതസ് തൂർണം പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂം
ദാരയാം ആസ സമേര ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
25 ശിഖണ്ഡ്യ് അപി മഹാരാജ ൗണിം ആസാദ്യ സംയുേഗ
ആജഘാന േവാർ മേധ്യ നാരാൈചസ് ിഭിർ ആശുൈഗഃ
26 സ ബഭൗ നരശാർദൂേലാ ലലാേട സംസ്ഥിൈതസ് ിഭിഃ
ശിഖൈരഃ കാഞ്ചനമൈയർ േമരുസ് ിഭിർ ഇേവാ ിൈതഃ
27 അശ്വത്ഥാമാ തതഃ േദ്ധാ നിേമഷാർധാച് ഛിഖണ്ഡിനഃ
സൂതം ധ്വജം അേഥാ രാജംസ് തുരഗാൻ ആയുധം തഥാ
ശൈരർ ബഹുഭിർ ഉദ്ദിശ്യ പാതയാം ആസ സംയുേഗ
28 സ ഹതാശ്വാദ് അവ ത്യ രഥാദ് ൈവ രഥിനാം വരഃ
ഖഡ്ഗം ആദായ നിശിതം വിമലം ച ശരാവരം
േശ്യനവദ് വ്യചരത് ദ്ധഃ ശിഖണ്ഡീ ശ താപനഃ
29 സ ഖഡ്ഗസ്യ മഹാരാജ ചരതസ് തസ്യ സംയുേഗ
നാന്തരം ദദൃേശ ൗണിസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
30 തതഃ ശരസഹ ാണി ബഹൂനി ഭരതർഷഭ
േ ഷയാം ആസ സമേര ൗണിഃ പരമേകാപനഃ
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31 താം ആപതന്തീം സമേര ശരവൃഷ്ടിം സുദാരുണാം
അസിനാ തീക്ഷ്ണധാേരണ ചിേച്ഛദ ബലിനാം വരഃ
32 തേതാ ഽസ്യ വിമലം ൗണിഃ ശതച ം മേനാരമം
ചർമാച്ഛിനദ് അസിം ചാസ്യ ഖണ്ഡയാം ആസ സംയുേഗ
ശിൈതഃ സുബഹുേശാ രാജംസ് തം ച വിവ്യാധ പ ിഭിഃ
33 ശിഖണ്ഡീ തു തതഃ ഖഡ്ഗം ഖണ്ഡിതം േതന സായൈകഃ
ആവിധ്യ വ്യസൃജത് തൂർണം ജ്വലന്തം ഇവ പന്നഗം
34 തം ആപതന്തം സഹസാ കാലാനലസമ ഭം
ചിേച്ഛദ സമേര ൗണിർ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
ശിഖണ്ഡിനം ച വിവ്യാധ ശൈരർ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
35 ശിഖണ്ഡീ തു ഭൃശം രാജംസ് താഡ്യമാനഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം മാധവസ്യ മഹാത്മനഃ
36 സാത്യകിസ് തു തതഃ േദ്ധാ രാക്ഷസം രം ആഹേവ
അലംബുസം ശൈരർ േഘാൈരർ വിവ്യാധ ബലിനാം ബലീ
37 രാക്ഷേസ സ് തതസ് തസ്യ ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭാരത
അർധചേ ണ സമേര തം ച വിവ്യാധ സായൈകഃ
മായാം ച രാക്ഷസീം കൃത്വാ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
38 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ൈശേനയസ്യ പരാ മം
നാസം മദ് യത് സമേര വധ്യമാനഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
39 ഐ ം അ ം ച വാർേഷ്ണേയാ േയാജയാം ആസ ഭാരത
വിജയാദ് യദ് അനു ാപ്തം മാധേവന യശസ്വിനാ
40 തദ് അ ം ഭസ്മസാത് കൃത്വാ മായാം താം രാക്ഷസീം തദാ
അലംബുസം ശൈരർ േഘാൈരർ അഭ്യാകിരത സർവശഃ
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ ാവൃഷീവ ബലാഹകഃ
41 തത് തഥാ പീഡിതം േതന മാധേവന മഹാത്മനാ

ദു ാവ ഭയാദ് രേക്ഷാ ഹിത്വാ സാത്യകിം ആഹേവ
42 തം അേജയം രാക്ഷേസ ം സംേഖ്യ മഘവതാ അപി
ൈശേനയഃ ാണദജ് ജിത്വാ േയാധാനാം തവ പശ്യതാം
43 ന്യഹനത് താവകാംശ് ചാപി സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
നിശിൈതർ ബഹുഭിർ ബാൈണസ് േത ഽ വന്ത ഭയാർദിതാഃ
44 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു പദസ്യാത്മേജാ ബലീ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ തവ പു ം ജേനശ്വരം
ഛാദയാം ആസ സമേര ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
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45 സഞ്ഛാദ്യമാേനാ വിശിൈഖർ ധൃഷ്ടദ േമ്നന ഭാരത
വിവ്യേഥ ന ച രാേജ തവ പുേ ാ ജേനശ്വരഃ
46 ധൃഷ്ടദ മ്നം ച സമേര തൂർണം വിവ്യാധ സായൈകഃ
ഷഷ്ട്യാ ച ിംശതാ ൈചവ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
47 തസ്യ േസനാപതിഃ േദ്ധാ ധനുശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ
ഹയാംശ് ച ചതുരഃ ശീ ം നിജഘാന മഹാരഥഃ
ശൈരശ് ൈചനം സുനിശിൈതഃ ക്ഷി ം വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
48 സ ഹതാശ്വാൻ മഹാബാഹുർ അവ ത്യ രഥാദ് ബലീ
പദാതിർ അസിം ഉദ്യമ്യ ാ വത് പാർഷതം തി
49 ശകുനിസ് തം സമേഭ്യത്യ രാജഗൃദ്ധീ മഹാബലഃ
രാജാനം സർവേലാകസ്യ രഥം ആേരാപയത് സ്വകം
50 തേതാ നൃപം പരാജിത്യ പാർഷതഃ പരവീരഹാ
ന്യഹനത് താവകം ൈസന്യം വ പാണിർ ഇവാസുരം
51 കൃതവർമാ രേണ ഭീമം ശൈരർ ആർച്ഛൻ മഹാരഥം

ച്ഛാദയാം ആസ ച തം മഹാേമേഘാ രവിം യഥാ
52 തതഃ ഹസ്യ സമേര ഭീമേസനഃ പരന്തപഃ
േ ഷയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ സായകാൻ കൃതവർമേണ
53 ൈതർ അർദ്യമാേനാ ഽതിരഥഃ സാത്വതഃ ശ േകാവിദഃ
നാകമ്പത മഹാരാജ ഭീമം ചാർഛച് ഛിൈതഃ ശൈരഃ
54 തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
സാരഥിം പാതയാം ആസ ധ്വജം ച സുപരി തം
55 ശൈരർ ബഹുവിൈധശ് ൈചനം ആചിേനാത് പരവീഹരാ
ശകലീകൃതസർവാംഗഃ ശ്വാവിദ്വത് സമദൃശ്യത
56 ഹതാശ്വാത് തു രഥാത് തൂർണം വൃഷകസ്യ രഥം യയൗ
സ്യാലസ്യ േത മഹാരാജ തവ പു സ്യ പശ്യതഃ
57 ഭീമേസേനാ ഽപി സ്ര ദ്ധസ് തവ ൈസന്യം ഉപാ വത്
നിജഘാന ച സ്ര േദ്ധാ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
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അധ്യായം 79

1 [ധൃ]
ബഹൂനീഹ വിചി ാണി ൈദ്വരഥാനി സ്മ സഞ്ജയ
പാ നാം മാമൈകഃ സാർധം അ ൗഷം തവ ജൽപതഃ
2 ന ൈചവ മാമകം കം ചിദ് ധൃഷ്ടം ശംസസി സഞ്ജയ
നിത്യം പാ സുതാൻ ഹൃഷ്ടാൻ അഭഗ്നാംശ് ൈചവ ശംസസി
3 ജീയമാനാൻ വിമനേസാ മാമകാൻ വിഗതൗജസഃ
വദേസ സംയുേഗ സൂത ദിഷ്ടം ഏതദ് അസംശയം
4 [സ്]
യഥാശക്തി യേഥാത്സാഹം യുേദ്ധ േചഷ്ടന്തി താവകാഃ
ദർശയാനാഃ പരം ശക്ത്യാ പൗരുഷം പുരുഷർഷഭ
5 ഗംഗായാഃ സുരനദ്യാ ൈവ സ്വാദു ഭൂതം യേഥാദകം
മേഹാദധി ഗുണാഭ്യാസാൽ ലവണത്വം നിഗച്ഛതി
6 തഥാ തത് പൗരുഷം രാജംസ് താവകാനാം മഹാത്മനാം

ാപ്യ പാ സുതാൻ വീരാൻ വ്യർഥം ഭവതി സംയുേഗ
7 ഘടമാനാൻ യഥാശക്തി കുർവാണാൻ കർമ ദുഷ്കരം
ന േദാേഷണ കുരുേ ഷ്ഠ കൗരവാൻ ഗ ം അർഹസി
8 തവാപരാധാത് സുമഹാൻ സപു സ്യ വിശാം പേത
പൃഥിവ്യാഃ ക്ഷേയാ േഘാേരാ യമ രാ വിവർധനഃ
9 ആത്മേദാഷാത് സമുത്പന്നം േശാചിതും നാർഹേസ നൃപ
ന ഹി രക്ഷന്തി രാജാനഃ സർവാർഥാൻ നാപി ജീവിതം
10 യുേദ്ധ സുകൃതിനാം േലാകാൻ ഇച്ഛേന്താ വസുധാധിപാഃ
ചമൂം വിഗാഹ്യ യുധ്യേന്ത നിത്യം സ്വർഗപരായണാഃ
11 പൂർവാഹ്േണ തു മഹാരാജ ാവർതത ജനക്ഷയഃ
തൻ മൈമകമനാ ഭൂത്വാ ശൃണു േദവാസുേരാപമം
12 ആവന്ത്യൗ തു മേഹഷ്വാസൗ മഹാത്മാനൗ മഹാബലൗ
ഇരാവന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ സേമയാതാം രേണാത്കടൗ
േതഷാം വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
13 ഇരാവാംസ് തു സുസ്ര േദ്ധാ ാതരൗ േദവരൂപിണൗ
വിവ്യാധ നിശിൈതസ് തൂർണം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
താവ് ഏനം ത്യവിേധ്യതാം സമേര ചി േയാധിനൗ
14 യുധ്യതാം ഹി തഥാ രാജൻ വിേശേഷാ ന വ്യദൃശ്യത
യതതാം ശ നാശായ കൃത തികൃൈതഷിണാം
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15 ഇരാവാംസ് തു തേതാ രാജന്ന് അനുവിന്ദസ്യ സായൈകഃ
ചതുർഭിശ് ചതുേരാ വാഹാൻ അനയദ് യമസാദനം
16 ഭല്ലാഭ്യാം ച സുതീക്ഷ്ണാഭ്യാം ധനുഃ േകതും ച മാരിഷ
ചിേച്ഛദ സമേര രാജംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
17 ത്യക്ത്വാനുവിേന്ദാ ഽഥ രഥം വിന്ദസ്യ രഥം ആസ്ഥിതഃ
ധനുർ ഗൃഹീത്വാ നവമം ഭാരസാധനം ഉത്തമം
18 താവ് ഏകസ്ഥൗ രേണ വീരാവ് ആവന്ത്യൗ രഥിനാം വരൗ
ശരാൻ മുമുചതുസ് തൂർണം ഇരാവതി മഹാത്മനി
19 താഭ്യാം മുക്താ മഹാേവഗാഃ ശരാഃ കാഞ്ചനഭൂഷണാഃ
ദിവാകരപഥം ാപ്യ ഛാദയാം ആസുർ അംബരം
20 ഇരാവാംസ് തു തതഃ േദ്ധാ ാതരൗ തൗ മഹാരഥൗ
വവർഷ ശരവർേഷണ സാരഥിം ചാപ്യ് അപാതയത്
21 തസ്മിൻ നിപതിേത ഭൂമൗ ഗതസേത്ത്വ ഽഥ സാരഥൗ
രഥഃ ദു ാവ ദിശഃ സമുദ് ാന്ത ഹയസ് തതഃ
22 തൗ സ ജിത്വാ മഹാരാജ നാഗരാജസുതാ സുതഃ
പൗരുഷം ഖ്യാപയംസ് തൂർണം വ്യധമത് തവ വാഹിനീം
23 സാ വധ്യമാനാ സമേര ധാർതരാ ീ മഹാചമൂഃ
േവഗാൻ ബഹുവിധാംശ് ചേ വിഷം പീേത്വവ മാനവഃ
24 ൈഹഡിംേബാ രാക്ഷേസ സ് തു ഭഗദത്തം സമാ വത്
രേഥനാദിത്യവർേണന സ ധ്വേജന മഹാബലഃ
25 തതഃ ാഗ്േജ്യാതിേഷാ രാജാ നാഗരാജം സമാസ്ഥിതഃ
യഥാ വ ധരഃ പൂർവം സം േമ താരകാമേയ
26 തതർ േദവാഃ സ ഗന്ധർവാ ഋഷയശ് ച സമാഗതാഃ
വിേശഷം ന സ്മ വിവിദുർ ൈഹഡിംബ ഭഗദത്തേയാഃ
27 യഥാ സുരപതിഃ ശ സ് ാസയാം ആസ ദാനവാൻ
തൈഥവ സമേര രാജംസ് ാസയാം ആസ പാണ്ഡവാൻ
28 േതന വി ാവ്യമാണാസ് േത പാണ്ഡവാഃ സർവേതാദിശം

ാതാരം നാഭ്യവിന്ദന്ത േസ്വഷ്വ് അനീേകഷു ഭാരത
29 ൈഭമേസനിം രഥസ്ഥം തു ത ാപശ്യാമ ഭാരത
േശഷാ വിമനേസാ ഭൂത്വാ ാ വന്ത മഹാരഥാഃ
30 നിവൃേത്തഷു തു പാ നാം പുനഃ ൈസേന്യഷു ഭാരത
ആസീൻ നിഷ്ടാനേകാ േഘാരസ് തവ ൈസേന്യഷു സംയുേഗ
31 ഘേടാത്കചസ് തേതാ രാജൻ ഭഗദത്തം മഹാരേണ
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ശൈരഃ ച്ഛാദയാം ആസ േമരും ഗിരിം ഇവാംബുദഃ
32 നിഹത്യ താഞ് ശരാൻ രാജാ രാക്ഷസസ്യ ധനുശ്ച താൻ
ൈഭമേസനിം രേണ തൂർണം സർവമർമസ്വ് അതാഡയത്
33 സ താഡ്യമാേനാ ബഹുഭിഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ന വിവ്യേഥ രാക്ഷേസേ ാ ഭിദ്യമാന ഇവാചലഃ
34 തസ്യ ാഗ്േജ്യാതിഷഃ ദ്ധസ് േതാമരാൻ സ ചതുർദശ
േ ഷയാം ആസ സമേര താംശ് ച ചിേച്ഛദ രാക്ഷസഃ
35 സ താംശ് ഛിത്ത്വാ മഹാബാഹുസ് േതാമരാൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ഭഗദത്തം ച വിവ്യാധ സപ്തത്യാ കങ്കപ ിഭിഃ
36 തതഃ ാഗ്േജ്യാതിേഷാ രാജൻ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
തസ്യാശ്വാംശ് ചതുരഃ സംേഖ്യ പാതയാം ആസ സായൈകഃ
37 സ ഹതാേശ്വ രേഥ തിഷ്ഠൻ രാക്ഷേസ ഃ താപവാൻ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ േവേഗന ാഗ്േജ്യാതിഷ ഗജം തി
38 താം ആപതന്തീം സഹസാ േഹമദണ്ഡാം സുേവഗിനാം

ിധാ ചിേച്ഛദ നൃപതിഃ സാ വ്യകീര്യത േമദിനീം
39 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ ൈഹഡിംബഃ ാ വദ് ഭയാത്
യേഥ സ്യ രണാത് പൂർവം നമുചിർ ൈദത്യ സത്തമഃ
40 തം വിജിത്യ രേണ ശൂരം വി ാന്തം ഖ്യാതപൗരുഷം
അേജയം സമേര രാജൻ യേമന വരുേണന ച
41 പാണ്ഡവീം സമേര േസനാം സംമമർദ സ കുഞ്ജരഃ
യഥാ വനഗേജാ രാജൻ മൃദ്ഗംശ് ചരതി പദ്മിനീം
42 മേ ശ്വരസ് തു സമേര യമാഭ്യാം സഹ സംഗതഃ
സ്വ ീയൗ ഛാദയാം ചേ ശരൗൈഘഃ പാ നന്ദനൗ
43 സഹേദവസ് തു സമേര മാതുലം വീക്ഷ്യ സംഗതം
അവാരയച് ഛരൗേഘണ േമേഘാ യദ്വദ് ദിവാകരം
44 ഛാദ്യമാനഃ ശരൗേഘണ ഹൃഷ്ടരൂപതേരാ ഽഭവത്
തേയാശ് ചാപ്യ് അഭവത് ീതിർ അതുലാ മാതൃകാരണാത്
45 തതഃ ഹസ്യ സമേര നകുലസ്യ മഹാരഥഃ
അശ്വാൻ ൈവ ചതുേരാ രാജംശ് ചതുർഭിഃ സായേകാത്തൈമഃ
േ ഷയാം ആസ സമേര യമസ്യ സദനം തി
46 ഹയാശ്വാത് തു രഥാത് തൂർണം അവ ത്യ മഹാരഥഃ
ആരുേരാഹ തേതാ ഹാനം ാതുർ ഏവ യശസ്വിനഃ
47 ഏകസ്ഥൗ തു രേണ ശൂരൗ ദൃേഢ വിക്ഷിപ്യ കാർമുേക
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മ രാജരഥം ദ്ധൗ ഛാദയാം ആസതുഃ ക്ഷണാത്
48 സ ച്ഛാദ്യമാേനാ ബഹുഭിഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
സ്വ ീയാഭ്യാം നരവ്യാേ ാ നാകമ്പത യഥാചലഃ

ഹസന്ന് ഇവ താം ചാപി ശരവൃഷ്ടിം ജഘാന ഹ
49 സഹേദവസ് തതഃ ദ്ധഃ ശരം ഉദ്യമ്യ വീര്യവാൻ
മ രാജം അഭിേ ക്ഷ്യ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
50 സ ശരഃ േ ഷിതസ് േതന ഗരുത്മാൻ ഇവ േവഗവാൻ
മ രാജം വിനിർഭിദ്യ നിപപാത മഹീതേല
51 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ രേഥാപേസ്ഥ മഹാരഥഃ
നിഷസാദ മഹാരാജ കശ്മലം ച ജഗാമ ഹ
52 തം വിസഞ്ജ്ഞം നിപതിതം സൂതഃ സേ ക്ഷ്യ സംയുേഗ
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ യമാഭ്യാം അഭിപീഡിതം
53 ദൃട്ഷ്വാ മേ ശ്വര രഥം ധാർതരാ ാഃ പരാങ്മുഖം
സർേവ വിമനേസാ ഭൂത്വാ േനദം അസ്തീത്യ് അചിന്തയൻ
54 നിർജിത്യ മാതുലം സംേഖ്യ മാ ീപു ൗ മഹാരഥൗ
ദധ്മതുർ മുദിതൗ ശംഖൗ സിംഹനാദം വിേനദതുഃ
55 അഭിദു വതുർ ഹൃഷ്ടൗ തവ ൈസന്യം വിശാം പേത
യഥാ ൈദത്യ ചമൂം രാജന്ന് ഇേ ാേപ ാവ് ഇവാമരൗ
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അധ്യായം 80

1 [സ്]
തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മധ്യം ാേപ്ത ദിവാകേര

തായുഷം അഭിേ ക്ഷ്യ േചാദയാം ആസ വാജിനഃ
2 അഭ്യധാവത് തേതാ രാജാ തായുഷം അരിന്ദമം
വിനിഘ്നൻ സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണർ നവഭിർ നതപർവഭിഃ
3 സ സംവാര്യ രേണ രാജാ േ ഷിതാൻ ധർമസൂനുനാ
ശരാൻ സപ്ത മേഹഷ്വാസഃ കൗേന്തയായ സമർപയത്
4 േത തസ്യ കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ േശാണിതം ആഹേവ
അസൂൻ ഇവ വിചിന്വേന്താ േദേഹ തസ്യ മഹാത്മനഃ
5 പാണ്ഡവസ് തുഭൃശം വിദ്ധസ് േതന രാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
രേണ വരാഹകർേണന രാജാനം ഹൃദി വിവ്യേധ
6 അഥാപേരണ ഭേല്ലന േകതും തസ്യ മഹാത്മനഃ
രഥേ േഷ്ഠാ രഥാത് തൂർണം ഭൂമൗ പാർേഥാ ന്യപാതയത്
7 േകതും നിപതിതം ദൃഷ്ട്വാ തായുഃ സ തു പാർഥിവഃ
പാണ്ഡവം വിശിൈഖസ് തീൈക്ഷ്ണ രാജൻ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
8 തതഃ േ ാധാത് ജജ്വാല ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
യഥാ യുഗാേന്ത ഭൂതാനി ധക്ഷ്യന്ന് ഇവ ഹുതാശനഃ
9 ദ്ധം തു പാണ്ഡവം ദൃഷ്ട്വാ േദവഗന്ധർവരാക്ഷസഃ

വിവ്യഥുർ മഹാരാജ വ്യാകുലം ചാപ്യ് അഭൂജ് ജഗത്
10 സർേവഷാം ൈചവ ഭൂതാനാം ഇദം ആസീൻ മേനാഗതം

ീംൽ േലാകാൻ അദ്യ സ്ര േദ്ധാ നൃേപാ ഽയം ധക്ഷ്യതീതി ൈവ
11 ഋഷയശ് ൈചവ േദവാശ് ച ച ഃ സ്വസ്ത്യയനം മഹത്
േലാകാനാം നൃപ ശാന്ത്യ് അർഥം േ ാധിേത പാണ്ഡേവ തദാ
12 സ ച േ ാധസമാവിഷ്ടഃ സൃക്കിണീ പരിേലലിഹൻ
ദധാരാത്മ വപുർ േഘാരം യുഗാന്താദിത്യസംനിഭം
13 തതഃ സർവാണി ൈസന്യാനി താവകാനി വിശാം പേത
നിരാശാന്യ് അഭവംസ് ത ജീവിതം തി ഭാരത
14 സ തു ൈധേര്യണ തം േകാപം സംനിവാര്യ മഹായശാഃ

തായുഷഃ ചിേച്ഛദ മുഷ്ടിേദേശ മഹദ് ധനുഃ
15 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം നാരാേചന സ്തനാന്തേര
നിർബിേഭദ രേണ രാജാ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
16 സ ത്വരം ചരേണ രാജംസ് തസ്യ വാഹാൻ മഹാത്മനഃ
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നിജഘാന ശൈരഃ ക്ഷി ം സൂതം ച സുമഹാബലഃ
17 ഹതാശ്വം തു രഥം ത്യക്ത്വാ ദൃഷ്ട്വാ രാജ്ഞസ് തു പൗരുഷം
വി ദു ാവ േവേഗന തായുഃ സമേര തദാ
18 തസ്മിഞ് ജിേത മേഹഷ്വാേസ ധർമപുേ ണ സംയുേഗ
ദുേര്യാധന ബലം രാജൻ സർവം ആസീത് പരാങ്മുഖം
19 ഏതത് കൃത്വാ മഹാരാജ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വ്യാത്താനേനാ യഥാകാലസ് തവ ൈസന്യം ജഘാന ഹ
20 േചകിതാനസ് തു വാർേഷ്ണേയാ ഗൗതമം രഥിനാം വരം
േ ക്ഷതാം സർവൈസന്യാനാം ഛാദയാം ആസ സായൈകഃ
21 സംനിവാര്യ ശരാംസ് താംസ് തു കൃപഃ ശാരദ്വേതാ യുധി
േചകിതാനം രേണ യത്തം രാജൻ വിവ്യാധ പ ിഭിഃ
22 അഥാപേരണ ഭേല്ലന ധനുശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ
സാരഥിം ചാസ്യ സമേര ക്ഷി ഹേസ്താ ന്യപാതയത്
ഹയാംശ് ചാസ്യാവധീദ് രാജന്ന് ഉഭൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
23 േസാ ഽവ ത്യ രഥാത് തൂർണം ഗദാം ജ ാഹ സാത്വതഃ
സ തയാ വീര ഘാതിന്യാ ഗദയാ ഗദിനാം വരഃ
ഗൗതമസ്യ ഹയാൻ ഹത്വാ സാരഥിം ച ന്യപാതയത്
24 ഭൂമിേഷ്ഠാ ഗൗതമസ് തസ്യ ശരാംശ് ചിേക്ഷപ േഷാഡശ
േത ശരാഃ സാത്വതം ഭിത്ത്വാ ാവിശന്ത ധരാതലം
25 േചകിതാനസ് തതഃ ദ്ധഃ പുനശ് ചിേക്ഷപ താം ഗദാം
ഗൗതമസ്യ വധാകാങ്ക്ഷീ വൃ േസ്യവ പുരന്ദരഃ
26 താം ആപതന്തീം വിമലാം അശ്മഗർഭാം മഹാഗദാം
ശൈരർ അേനകസാഹൈ ർ വാരയാം ആസ ഗൗതമഃ
27 േചകിതാനസ് തതഃ ഖഡ്ഗം േകാശാദ് ഉ ത്യ ഭാരത
ലാഘവം പരം ആസ്ഥായ ഗൗതമം സമുപാ വത്
28 ഗൗതേമാ ഽപി ധനുസ് ത്യക്ത്വാ ഗൃഹ്യാസിം സുസംശിതം
േവേഗന മഹതാ രാജംശ് േചകിതാനം ഉപാ വത്
29 താവ് ഉഭൗ ബലസമ്പന്നൗ നി ിംശവരധാരിണൗ
നി ിംശാഭ്യാം സുതീക്ഷ്ണാഭ്യാം അേന്യാന്യം സന്തതക്ഷതുഃ
30 നി ിംശേവഗാഭിഹതൗ തതസ് തൗ പുരുഷർഷഭൗ
ധരണീം സമനു ാപ്തൗ സർവഭൂതനിേഷവിതാം
മൂർഛയാഭിപരീതാംഗൗ വ്യായാേമന ച േമാഹിതൗ
31 തേതാ ഽഭ്യധാവദ് േവേഗന കരകർഷഃ സുഹൃത് തയാ
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േചകിതാനം തഥാ ഭൂതം ദൃഷ്ട്വാ സമരദുർമദം
രഥം ആേരാപയച് ൈചനം സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
32 തൈഥവ ശകുനിഃ ശൂരഃ സ്യാലസ് തവ വിശാം പേത
ആേരാപയദ് രഥം തൂർണം ഗൗതമം രഥിനാം വരം
33 സൗമദത്തിം തഥാ േദ്ധാ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാബലഃ
നവത്യാ സായൈകഃ ക്ഷി ം രാജൻ വിവ്യാധ വക്ഷസി
34 സൗമദത്തിർ ഉരഃൈസ്ഥർ ൈതർ ഭൃശം ബാൈണർ അേശാഭത
മധ്യം ദിേന മഹാരാജ രശ്മിഭിസ് തപേനാ യഥാ
35 ഭൂരി വാസ് തു സമേര ധൃഷ്ടേകതും മഹാരഥം
ഹതസൂത ഹയം ചേ വിരഥം സായേകാത്തൈമഃ
36 വിരഥം ൈചനം ആേലാക്യ ഹതാശ്വം ഹതസാരഥിം
മഹതാ ശരവർേഷണ ഛാദയാം ആസ സംയുേഗ
37 സ ച തം രഥം ഉ ജ്യ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാമനാഃ
ആരുേരാഹ തേതാ യാനം ശതാനീകസ്യ മാരിഷ
38 ചി േസേനാ വികർണശ് ച രാജൻ ദുർമർഷണസ് തഥാ
രഥിേനാ േഹമസംനാഹാഃ സൗഭ ം അഭിദു വുഃ
39 അഭിമേന്യാസ് തതസ് ൈതസ് തു േഘാരം യുദ്ധം അവർതത
ശരീരസ്യ യഥാ രാജൻ വാതപിത്ത കൈഫസ് ിഭിഃ
40 വിരഥാംസ് തവ പു ാംസ് തു കൃത്വാ രാജൻ മഹാഹേവ
ന ജഘാന നരവ്യാ ഃ സ്മരൻ ഭീമ വചസ് തദാ
41 തേതാ രാജ്ഞാം ബഹുശൈതർ ഗജാശ്വരഥയായിഭിഃ
സംവൃതം സമേര ഭീഷ്മം േദൈവർ അപി ദുരാസദം
42 യാന്തം ശീ ം ഉദ്വീക്ഷ്യ പരി ാതും സുതാംസ് തവ
അഭിമന ം സമുദ്ദിശ്യ ബാലം ഏകം മഹാരഥം
വാസുേദവം ഉവാേചദം കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
43 േചാദയാശ്വാൻ ഹൃഷീേകശ യൈ േത ബഹുലാ രഥാഃ
ഏേത ഹി ബഹവഃ ശൂരാ കൃതാ ാ യുദ്ധദുർമദാഃ
യഥാ ന ഹന ർ നഃ േസനാം തഥാ മാധവ േചാദയ
44 ഏവം ഉക്തഃ സ വാർേഷ്ണയഃ കൗേന്തേയനാമിതൗജസാ
രഥം േശ്വതഹൈയർ യുക്തം േ ഷയാം ആസ സംയുേഗ
45 നിഷ്ടാനേകാ മഹാൻ ആസീത് തവ ൈസന്യസ്യ മാരിഷ
യദ് അർജുന രേണ ദ്ധഃ സംയാതസ് താവകാൻ തി
46 സമാസാദ്യ തു കൗേന്തേയാ രാജ്ഞസ് താൻ ഭീഷ്മരക്ഷിണഃ
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സുശർമാണം അേഥാ രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
47 ജാനാമി ത്വാം യുധി േ ഷ്ഠം അത്യന്തം പൂർവൈവരിണം
പര്യായസ്യാദ്യ സ ാപ്തം ഫലം പശ്യ സുദാരുണം
അദ്യ േത ദർശയിഷ്യാമി പൂർവേ താൻ പിതാമഹാൻ
48 ഏവം സഞ്ജൽപതസ് തസ്യ ബീഭേത്സാഃ ശ ഘാതിനഃ

ത്വാപി പരുഷം വാക്യം സുശർമാ രഥയൂഥപഃ
ന ൈചവം അ വീത് കിം ചിച് ഛുഭം വാ യദി വാശുഭം
49 അഭി ഗത്വാർജുനം വീരം രാജഭിർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
പുരസ്താത് പൃഷ്ഠതശ് ൈചവ പാർശ്വതശ് ൈചവ സർവതഃ
50 പരിവാര്യാർജുനം സംേഖ്യ തവ പുൈ ഃ സഹാനഘ
ശൈരഃ സഞ്ഛാദയാം ആസ േമൈഘർ ഇവ ദിവാകരം
51 തതഃ വൃത്തഃ സുമഹാൻ സം ാമഃ േശാണിേതാദകഃ
താവകാനാം ച സമേര പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 39 21

അധ്യായം 81

1 [സ്]
സ തുദ്യമാനസ് തു ശൈരർ ധനഞ്ജയഃ; പദാ ഹേതാ നാഗ ഇവ ശ്വസൻ ബലീ
ബാേണന ബാേണന മഹാരഥാനാം; ചിേച്ഛദ ചാപാനി രേണ സഹ്യ
2 സഞ്ഛിദ്യ ചാപാനി ച താനി രാജ്ഞാം; േതഷാം രേണ വീര്യവതാം ക്ഷേണന
വിവ്യാധ ബാൈണർ യുഗപൻ മഹാത്മാ; നിഃേശഷതാം േതഷ്വ് അഥ മന്യമാനഃ
3 നിേപതുർ ആജൗ രുധിര ദിഗ്ധാസ്; േത താഡിതാഃ ശ സുേതന രാജൻ
വിഭിന്നഗാ ാഃ പതിേതാത്തമാംഗാ; ഗതാസവശ് ഛിന്നതനു കായാഃ
4 മഹീം ഗതാഃ പാർഥ ബലാഭിഭൂതാ; വിചി രൂപാ യുഗപദ് വിേനശുഃ
ദൃഷ്ട്വാ ഹതാംസ് താൻ യുധി രാജപു ാംസ്; ിഗർതരാജഃ യയൗ ക്ഷേണന
5 േതഷാം രഥാനാം അഥ പൃഷ്ഠേഗാപാ; ദ്വാ ിംശദ് അേന്യ ഽബ്യപതന്ത
പാർഥം
തൈഥവ േത സമ്പരിവാര്യ വാർഥം; വികൃഷ്യ ചാപാനി മഹാരവാണി
അവീവൃഷൻ ബാണമഹൗഘവൃഷ്ട്യാ; യഥാ ഗിരിം േതായധരാ ജലൗൈഘഃ
6 സമ്പീഡ്യ മാനസ് തു ശരൗഘവൃഷ്ട്യാ; ധനഞ്ജയസ് താൻ യുധി ജാതേരാഷഃ
ഷഷ്ട്യാ ശൈരഃ സംയതി ൈതലധൗൈതർ; ജഘാന താൻ അപ്യ് അഥ
പൃഷ്ഠേഗാപാൻ
7 ഷഷ്ടിം രഥാംസ് താൻ അവജിത്യ സംേഖ്യ; ധനഞ്ജയഃ ീതമനാ യശസ്വീ
അഥാത്വരദ് ഭീഷ്മ വധായ ജി ർ; ബലാനി രാജ്ഞാം സമേര നിഹത്യ
8 ിഗർതരാേജാ നിഹതാൻ സമീക്ഷ്യ; മഹാരഥാംസ് താൻ അഥ ബ വർ 
ഗാൻ
രേണ പുര ത്യ നരാധിപാംസ് താഞ്; ജഗാമ പാർഥം ത്വരിേതാ വധായ
9 അഭി തം ചാ ഭൃതാം വരിഷ്ഠം; ധനഞ്ജയം വീക്ഷ്യ ശിഖണ്ഡിമുഖ്യാഃ
അഭ ദ്യയുസ് േത ശിതശ ഹസ്താ; രിരക്ഷിഷേന്താ രഥം അർജുനസ്യ
10 പാർേഥാ ഽപി താൻ ആപതതഃ സമീക്ഷ്യ; ിഗർതരാജ്ഞാ സഹിതാൻ
നൃവീരാൻ
വിധ്വംസയിത്വാ സമേര ധനുഷ്മാൻ; ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ നിശിൈതഃ പൃഷ 
ത്ൈകഃ
ഭീഷ്മം യിയാസുർ യുധി സന്ദദർശ; ദുേര്യാധനം ൈസന്ധവാദീംശ് ച രാജ്ഞഃ
11 ആവാരയി ൻ അഭിസ യായ; മുഹൂർതം ആേയാധ്യ ബേലന വീരഃ
ഉ ജ്യ രാജാനം അനന്തവീേര്യാ; ജയ ഥാദീംശ് ച നൃപാൻ മഹൗജാഃ
യയൗ തേതാ ഭീമബേലാ മനസ്വീ; ഗാംേഗയം ആജൗ ശരചാപ പാണിഃ
12 യുധിഷ്ഠിരശ് േചാ ബേലാ മഹാത്മാ; സമായയൗ ത്വരിേതാ ജാതേകാപഃ
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മ ാധിപം സമഭിത്യജ്യ സംേഖ്യ; സ്വഭാഗം ആപ്തം തം അനന്ത കീർതിഃ
സാർധം സ മാ ീ സുത ഭീമേസൈനർ; ഭീഷ്മം യയൗ ശാന്തനവം രണായ
13 ൈതഃ സ യുക്തഃ സ മഹാരഥാൈ ്യർ; ഗംഗാസുതഃ സമേര ചി േയാധീ
ന വിവ്യേഥ ശാന്തനേവാ മഹാത്മാ; സമാഗൈതഃ പാ സുൈതഃ സമൈസ്തഃ
14 അൈഥത്യ രാജാ യുധി സത്യസേന്ധാ; ജയ േഥാ ഽത ബേലാ മനസ്വീ
ചിേച്ഛദ ചാപാനി മഹാരഥാനാം; സഹ്യ േതഷാം ധനുഷാ വേരണ
15 യുധിഷ്ഠിരം ഭീമേസനം യമൗ ച; പാർഥം തഥാ യുധി സഞ്ജാതേകാപഃ
ദുേര്യാധനഃ േ ാധവിേഷാ മഹാത്മാ; ജഘാന ബാൈണർ അനല കാൈശഃ
16 കൃേപണ ശേല്യന ശേലന ൈചവ; തഥാ വിേഭാ ചി േസേനന ചാജൗ
വിദ്ധാഃ ശൈരസ് േത ഽതിവിവൃദ്ധേകാൈപർ; േദവാ യഥാ ൈദത്യ ഗൈണഃ
സേമൈതഃ
17 ഛിന്നായുധം ശാന്തനേവന രാജാ; ശിഖണ്ഡിനം േ ക്ഷ്യ ച ജാതേകാപഃ
അജാതശ ഃ സമേര മഹാത്മാ; ശിഖണ്ഡിനം ദ്ധ ഉവാച വാക്യം
18 ഉക്ത്വാ തഥാ ത്വം പിതുർ അ േതാ മാം; അഹം ഹനിഷ്യാമി മഹാ തം തം
ഭീഷ്മം ശരൗൈഘർ വിമലാർക വർൈണഃ; സത്യം വദാമീതി കൃതാ തിജ്ഞാ
19 ത്വയാ ന ൈചനാം സഫലാം കേരാഷി; േദവ തം യൻ ന നിഹംസി യുേദ്ധ
മിഥ്യാ തിേജ്ഞാ ഭവ മാ നൃവീര; രക്ഷസ്വ ധർമം ച കുലം യശശ് ച
20 േ ക്ഷസ്വ ഭീഷ്മം യുധി ഭീമേവഗം; സർവാംസ് തപന്തം മമ ൈസന്യസം 
ഘാൻ
ശരൗഘജാൈലർ അതിതിഗ്മ േതൈജഃ; കാലം യഥാ മൃത കൃതം ക്ഷേണന
21 നികൃത്തചാപഃ സമരാനേപക്ഷഃ; പരാജിതഃ ശാന്തനേവന രാജ്ഞാ
വിഹായ ബ ൻ അഥ േസാദരാംശ് ച; ക്വ യാസ്യേസ നാനുരൂപം തേവദം
22 ദൃഷ്ട്വാ ഹി ഭീഷ്മം തം അനന്തവീര്യം; ഭഗ്നം ച ൈസന്യം വമാണം ഏവം
ഭീേതാ ഽസി നൂനം പദസ്യ പു ; തഥാ ഹി േത മുഖവർേണാ ഽ ഹൃഷ്ടഃ
23 ആജ്ഞായമാേന ഽപി ധനഞ്ജേയന; മഹാഹേവ സ സേക്ത നൃവീര
കഥം ഹി ഭീഷ്മാത് ഥിതഃ പൃഥിവ്യാം; ഭയം ത്വം അദ്യ കേരാഷി വീര
24 സ ധർമരാജസ്യ വേചാ നിശമ്യ; രൂക്ഷാക്ഷരം വി ലാപാനുബദ്ധം

ത്യാേദശം മന്യമാേനാ മഹാത്മാ; തത്വേര ഭീഷ്മ വധായ രാജൻ
25 തം ആപതന്തം മഹതാ ജേവന; ശിഖണ്ഡിനം ഭീഷ്മം അഭി വന്തം
ആവാരയാം ആസ ഹി ശല്യ ഏനം; ശേ ണ േഘാേരണ സുദുർജേയന
26 സ ചാപി ദൃഷ്ട്വാ സമുദീര്യമാണം; അ ം യുഗാന്താഗ്നിസമ ഭാവം
നാസൗ വ്യമുഹ്യദ് പദസ്യ പുേ ാ; രാജൻ മേഹ തിമ ഭാവഃ
27 തസ്ഥൗ ച തൈ വ മഹാധനുഷ്മാഞ്; ശൈരസ് തദ് അ ം തിബാധമാ 
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നഃ
അഥാദേദ വാരുണം അന്യദ് അ ം; ശിഖണ്ഡ്യ് അേഥാ ം തിഘാതായ
തസ്യ
തദ് അ ം അേ ണ വിദാര്യമാണം; സ്വസ്ഥാഃ സുരാ ദദൃശുഃ പാർഥിവാശ് ച
28 ഭീഷ്മം തു രാജൻ സമേര മഹാത്മാ; ധനുഃ സുചി ം ധ്വജം ഏവ ചാപി
ഛിത്ത്വാനദത് പാ സുതസ്യ വീേരാ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാജമീഢസ്യ രാജ്ഞഃ
29 തതഃ സമു ജ്യ ധനുഃ സ ബാണം; യുധിഷ്ഠിരം വീക്ഷ്യ ഭയാഭിഭൂതം
ഗദാം ഗൃഹ്യാഭിപപാത സംേഖ്യ; ജയ ഥം ഭീമേസനഃ പദാതിഃ
30 തം ആപതന്തം മഹതാ ജേവന; ജയ ഥഃ സഗദം ഭീമേസനം
വിവ്യാധ േഘാൈരർ യമദണ്ഡകൽൈപഃ; ശിൈതഃ ശൈരഃ പഞ്ചശൈതഃ
സമന്താത്
31 അചിന്തയിത്വാ സ ശരാംസ് തരസ്വീ; വൃേകാദരഃ േ ാധപരീത േചതാഃ
ജഘാന വാഹാൻ സമേര സമസ്താൻ; ആരട്ടജാൻ സി രാജസ്യ സംേഖ്യ
32 തേതാ ഽഭിവീക്ഷ്യാ തിമ ഭാവസ്; തവാത്മജസ് ത്വരമാേണാ രേഥന
അഭ്യായയൗ ഭീമേസനം നിഹ ം; സമുദ്യതാ ഃ സുരരാജകൽപഃ
33 ഭീേമാ ഽപ്യ് അൈഥനം സഹസാ വിനദ്യ; ത്യൗദ്യയൗ ഗദയാ തർജമാനഃ
സമുദ്യതാം താം യമദണ്ഡകൽപാം; ദൃഷ്ട്വാ ഗദാം േത കുരവഃ സമന്താത്
34 വിഹായ സർേവ തവ പു ം ഉ ം പാതം; ഗദായാഃ പരിഹർതു കാമാഃ
അപ ാന്താസ് തുമുേല സംവിമർേദ; സുദാരുേണ ഭാരത േമാഹനീേയ
35 അമൂഢ േചതാസ് ത്വ് അഥ ചി േസേനാ; മഹാഗദാം ആപതന്തീം നിരീക്ഷ്യ
രഥം സമു ജ്യ പദാതിർ ആജൗ; ഗൃഹ്യ ഖഡ്ഗം വിമലം ച ചർമ
അവ തഃ സിംഹ ഇവാചലാ ാഞ്; ജഗാമ ചാന്യം ഭുവി ഭൂമിേദശം
36 ഗദാപി സാ ാപ്യ രഥം സുചി ം; സാശ്വം സസൂതം വിനിഹത്യ സംേഖ്യ
ജഗാമ ഭൂമിം ജ്വലിതാ മേഹാൽകാ; ഷ്ടാംബരാദ് ഗാം ഇവ സമ്പതന്തീ
37 ആശ്ചര്യഭൂതം സുമഹത് ത്വദീയാ; ദൃൈഷ്ട്വവ തദ് ഭാരത സ ഹൃഷ്ടാഃ
സർേവ വിേനദുഃ സഹിതാഃ സമന്താത്; പുപൂജിേര തവ പു ം സ ൈസന്യാഃ
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അധ്യായം 82

1 [സ്]
വിരഥം തം സമാസാദ്യ ചി േസനം മനസ്വിനം
രഥം ആേരാപയാം ആസ വികർണസ് തനയസ് തവ
2 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന തുമുേല സ േല ഭൃശം
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തൂർണം യുധിഷ്ഠിരം ഉപാ വത്
3 തതഃ സരഥനാഗാശ്വാഃ സമകമ്പന്ത സൃഞ്ജയാഃ
മൃേത്യാർ ആസ്യം അനു ാപ്തം േമനിേര ച യുധിഷ്ഠിരം
4 യിധിഷ്ഠിേരാ ഽപി കൗരവ്യ യമാഭ്യാം സഹിതഃ ഭുഃ
മേഹഷ്വാസം നരവ്യാ ം ഭീഷ്മം ശാന്തനവം യയൗ
5 തതഃ ശരസഹ ാണി മുഞ്ചൻ പാണ്ഡേവാ യുധി
ഭീഷ്മം സഞ്ഛാദയാം ആസ യഥാ േമേഘാ ദിവാകരം
6 േതന സമ്യക് ണീതാനി ശരജാലാനി ഭാരത
പതിജ ാഹ ഗാംേഗയഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
7 തൈഥവ ശരജാലാനി ഭീേഷ്മണാസ്താനി മാരിഷ
ആകാേശ സമദൃശ്യന്ത ഖഗമാനാം ജാ ഇവ
8 നിേമഷാർധാച് ച കൗേനയം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ യുധി
അദൃശ്യം സമേര ചേ ശരജാേലന ഭാഗശഃ
9 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ കൗരവ്യസ്യ മഹാത്മനഃ
നാരാചം േ ഷയാം ആസ ദ്ധ ആശീവിേഷാപമം
10 അസ ാപ്തം തതസ് തം തു രേ ണ മഹാരഥഃ
ചിേച്ഛദ സമേര രാജൻ ഭീഷ്മസ് തസ്യ ധനുശ്ച തം
11 തം തു ഛിത്ത്വാ രേണ ഭീേഷ്മാ നാരാചം കാലസംമിതം
നിജേഘ്ന കൗരേവ സ്യ ഹയാൻ കാഞ്ചനഭൂഷണാൻ
12 ഹതാശ്വം തു രഥം ത്യക്ത്വാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം നകുലസ്യ മഹാത്മനഃ
13 യമാവ് അപി സുസ്ര ദ്ധഃ സമാസാദ്യ രേണ തദാ
ശൈരഃ സഞ്ഛാദയാം ആസ ഭീഷ്മഃ പരപുരഞ്ജയഃ
14 തൗ തു ദൃഷ്ട്വാ മഹാരാജ ഭീഷ്മബാണ പീഡിതൗ
ജഗാമാഥ പരാം ചിന്താം ഭീഷ്മസ്യ വധകാങ്ക്ഷയാ
15 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ വശ്യാൻ രാജ്ഞസ് താൻ സമേചാദയത്
ഭീഷ്മം ശാന്തനവം സർേവ നിഹേതതി സുഹൃദ്ഗണാൻ
16 തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ ത്വാ പാർഥസ്യ ഭാഷിതം
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മഹതാ രഥവംേശന പരിവ ഃ പിതാമഹം
17 സ സമന്താത് പരിവൃതഃ പിതാ േദവ തസ് തവ
ചി ീദ ധനുഷാ രാജൻ പാതയാേനാ മഹാരഥാൻ
18 തം ചരന്തം രേണ പാർഥാ ദദൃശുഃ കൗരവം യുധി
മൃഗമധ്യം വിേശ്യവ യഥാ സിംഹശിശും വേന
19 തർജയാനം രേണ ശൂരാംസ് ാസയാനം ച സായൈകഃ
ദൃഷ്ട്വാ േ സുർ മഹാരാജ സിംഹം മൃഗഗണാ ഇവ
20 രേണ ഭരത സിംഹസ്യ ദദൃശുഃ ക്ഷ ിയാ ഗതിം
അേഗ്നർ വായുസഹായസ്യ യഥാ കക്ഷം ദിധക്ഷതഃ
21 ശിരാംസി രഥിനാം ഭീഷ്മഃ പാതയാം ആസ സംയുേഗ
താേലഭ്യ ഇവ പക്വാനി ഫലാനി കുശേലാ നരഃ
22 പതദ്ഭിശ് ച മഹാരാജ ശിേരാഭിർ ധരണീതേല
ബഭൂവ തുമുലഃ ശബ്ദഃ പതതാം അശ്മനാം ഇവ
23 തസ്മിംസ് തു തുമുേല യുേദ്ധ വർതമാേന സുദാരുേണ
സർേവഷാം ഏവ ൈസന്യാനാം ആസീദ് വ്യതികേരാ മഹാൻ
24 ഭിേന്നഷു േതഷു വ േഹഷു ക്ഷ ിയാ ഇതേരതരം
ഏകം ഏകം സമാഹൂയ യുദ്ധാൈയേവാപതസ്ഥിേര
25 ശിഖണ്ഡീ തു സമാസാദ്യ ഭരതാനാം പിതാമഹം
അഭിദു ാവ േവേഗന തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
26 അനാദൃത്യ തേതാ ഭീഷ്മസ് തം ശിഖണ്ഡിനം ആഹേവ

യയൗ സൃഞ്ജയാൻ ദ്ധഃ ീത്വം ചിന്ത്യ ശിഖണ്ഡിനഃ
27 സൃഞ്ജയാസ് തു തേതാ ഹൃഷ്ടാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മം മഹാരഥം
സിംഹനാദാൻ ബഹുവിധാംശ് ച ഃ ശംഖവിമി ിതാൻ
28 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം വ്യതിഷക്ത രഥദ്വിപം
അപരാം ദിശം ആസ്ഥായ സ്ഥിേത സവിതരി േഭാ
29 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽഥ പാഞ്ചാല്യഃ സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
പീഡയന്തൗ ഭൃശം ൈസന്യം ശക്തിേതാമരവൃഷ്ടിഭിഃ
ശൈ ശ് ച ബഹുഭീ രാജഞ് ജഘ്നതുസ് താവകാൻ രേണ
30 േത ഹന്യമാനാഃ സമേര താവകാഃ പുരുഷർഷഭ
ആര്യാം യുേദ്ധ മതിം കൃത്വാ ന ത്യജന്തി സ്മ സംയുഗം
യേഥാത്സാഹം ച സമേര ജ ർ േലാകം മഹാരഥാഃ
31 ത ാ േന്ദാ മഹാൻ ആസീത് താവകാനാം മഹാത്മനാം
വധ്യതാം സമേര രാജൻ പാർഷേതന മഹാത്മനാ
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32 തം ത്വാ നിനദം േഘാരം താവകാനാം മഹാരഥൗ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ പാർഷതം പത പസ്ഥിതൗ
33 തൗ തസ്യ തുരഗാൻ ഹത്വാ ത്വരമാണൗ മഹാരഥൗ
ഛാദയാം ആസതുർ ഉഭൗ ശരവർേഷണ പാർഷതം
34 അവ ത്യാഥ പാഞ്ചാേല്യാ രഥാത് തൂർണം മഹാബലഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം സാത്യേകഃ സുമഹാത്മനഃ
35 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മഹത്യാ േസനയാ വൃതഃ
ആവന്ത്യൗ സമേര ദ്ധാവ് അഭ്യയാത് സ പരന്തപൗ
36 തൈഥവ തവ പുേ ാ ഽപി സർേവാേദ്യാേഗന മാരിഷ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിവാൻ
37 അർജുനശ് ചാപി സ്ര ദ്ധഃ ക്ഷ ിയാൻ ക്ഷ ിയർഷഭ
അേയാധയത സം ാേമ വർജ പാണിർ ഇവാസുരാൻ
38 േ ാണശ് ച സമേര ദ്ധഃ പു സ്യ ിയകൃത് തവ
വ്യധമത് സർവപാഞ്ചാലാംസ് തൂലരാശിം ഇവാനലഃ
39 ദുേര്യാധന പുേരാഗാസ് തു പു ാസ് തവ വിശാം പേത
പരിവാര്യ രേണ ഭീഷ്മം യുയുധുഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
40 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േലാഹിതായതി ഭാ േര
അ വീത് താവകാൻ സർവാംസ് ത്വരധ്വം ഇതി ഭാരത
41 യുധ്യതാം തു തഥാ േതഷാം കുർവതാം കർമ ദുഷ്കരം
അസ്തം ഗിരിം അഥാരൂേഢ ന കാശതി ഭാ േര
42 ാവർതത നദീ േഘാരാ േശാണിതൗഘതരംഗിണീ
േഗാമായുഗണസങ്കീർണാ ക്ഷേണന രജനീ മുേഖ
43 ശിവാഭിർ അശിവാഭിശ് ച രുവദ്ഭിർ ൈഭരവം രവം
േഘാരം ആേയാധനം ജേജ്ഞ ഭൂതസംഘ സമാകുലം
44 രാക്ഷസാശ് ച പിശാചാശ് ച തഥാേന്യ പിശിതാശനാഃ
സമന്തേതാ വ്യദൃശ്യന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
45 അർജുേനാ ഽഥ സുശർമാദീൻ രാജ്ഞസ് താൻ സപദാനുഗാൻ
വിജിത്യ പൃതനാ മേധ്യ യയൗ സ്വശിബിരം തി
46 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി കൗരേവ്യാ ാതൃഭ്യാം സഹിതസ് തദാ
യയൗ സ്വശിബിരം രാജാ നിശായാം േസനയാ വൃതഃ
47 ഭീമേസേനാ ഽപി രാേജ ദുേര്യാധനമുഖാൻ രഥാൻ
അവജിത്യ തതഃ സംേഖ്യ യയൗ സ്വശിബിരം തി
48 ദുേര്യാധേനാ ഽപി നൃപതിഃ പരിവാര്യ മഹാരേണ
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ഭീഷ്മം ശാന്തനവം തൂർണം യാതഃ ശിബിരം തി
49 േ ാേണാ ൗണിഃ കൃപഃ ശല്യഃ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
പരിവാര്യ ചമൂം സർവാം യയുഃ ശിബിരം തി
50 തൈഥവ സാത്യകീ രാജൻ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
പരിവാര്യ രേണ േയാധാൻ യയതുഃ ശിബിരം തി
51 ഏവം ഏേത മഹാരാജ താവകാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
പര്യവർതന്ത സഹിതാ നിശാകാേല പരന്തപാഃ
52 തതഃ സ്വശിബിരം ഗത്വാ പാണ്ഡവാഃ കുരവസ് തഥാ
ന്യവിശന്ത മഹാരാജ പൂജയന്തഃ പര രം
53 രക്ഷാം കൃത്വാത്മനഃ ശൂരാ ന്യസ്യ ഗുൽമാൻ യഥാവിധി
അപനീയ ച ശല്യാംസ് േത സ്നാത്വാ ച വിവിൈധർ ജൈലഃ
54 കൃതസ്വസ്ത്യയനാഃ സർേവ സം യന്തശ് ച ബന്ദിഭിഃ
ഗീതവാദി ശേബ്ദന വ്യ ീഡന്ത യശസ്വിനഃ
55 മുഹൂർതം ഇവ തത് സർവം അഭവത് സ്വർഗസംനിഭം
ന ഹി യുദ്ധകഥാം കാം ചിത് ത ച ർ മഹാരഥാഃ
56 േത സുേപ്ത ബേല ത പരി ാന്ത ജേന നൃപ
ഹസ്ത്യശ്വബഹുേല രാജൻ േ ക്ഷണീേയ ബഭൂവതുഃ
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അധ്യായം 83

1 [സ്]
പരിണാമ്യ നിശാം താം തു സുഖസുപ്താ ജേനശ്വരാഃ
കുരവഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ പുനർ യുദ്ധായ നിര്യയുഃ
2 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
നിർഗച്ഛമാനേയാർ സംേഖ്യ സാഗര തിേമാ മഹാൻ
3 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ചി േസേനാ വിവിംശതിഃ
ഭീഷ്മശ് ച രഥിനാം േ േഷ്ഠാ ഭാരദ്വാജശ് ച ൈവ ദ്വിജഃ
4 ഏകീഭൂതാഃ സുസംയത്താഃ കൗരവാണാം മഹാചമൂഃ
വ ഹായ വിദധൂ രാജൻ പാണ്ഡവാൻ തി ദംശിതാഃ
5 ഭീഷ്മഃ കൃത്വാ മഹാവ ഹം പിതാ തവ വിശാം പേത
സാഗര തിമം േഘാരം വാഹേനാർമിതരംഗിണം
6 അ തഃ സർവൈസന്യാനാം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ യയൗ
മാലൈവർ ദാക്ഷിണാൈത്യശ് ച ആവൈന്ത്യശ് ച സമന്വിതഃ
7 തേതാ ഽനന്തരം ഏവാസീദ് ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
പുലിൈന്ദഃ പാരൈദശ് ൈചവ തഥാ കമാലൈവഃ
8 േ ാണാദ് അനന്തരം യേത്താ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
മാഗൈധശ് ച കലിംൈഗശ് ച പിശാൈചശ് ച വിശാം പേത
9 ാഗ്േജ്യാതിഷാദ് അനു നൃപഃ കൗസേല്യാ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
േമകൈലസ് ൈ പുൈരശ് ൈചവ ചിച്ഛിൈലശ് ച സമന്വിതഃ
10 ബൃഹദ്ബലാത് തതഃ ശൂരസ് ിഗർതഃ സ്ഥലാധിപഃ
കാംേബാൈജർ ബഹുഭിഃ സാർധം യവൈനശ് ച സഹ ശഃ
11 ൗണിസ് തു രഭസഃ ശൂരസ് ിഗർതാദ് അനു ഭാരത

യയൗ സിംഹനാേദന നാദയാേനാ ധരാതലം
12 തഥാ സർേവണ ൈസേന്യന രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ

ൗേണർ അനന്തരം ായാത് േസാദൈര്യഃ പരിവാരിതഃ
13 ദുേര്യാധനാദ് അനു കൃപസ് തതഃ ശാരദ്വേതാ യയൗ
ഏവം ഏഷ മഹാവ ഹഃ യയൗ സാഗേരാപമഃ
14 േരജുസ് ത പതാകാശ് ച േശ്വതച് ഛ ാണി ചാഭിേഭാ
അംഗദാന്യ് അഥ ചി ാണി മഹാർഹാണി ധനൂംഷി ച
15 തം തു ദൃഷ്ട്വാ മഹാവ ഹം താവകാനാം മഹാരഥഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ ഽ വീത് തൂർണം പാർഷതം പൃതനാ പതിം
16 പശ്യ വ ഹം മേഹഷ്വാസ നിർമിതം സാഗേരാപമം
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തിവ ഹം ത്വം അപി ഹി കുരു പാർഷത മാചിരം
17 തതഃ സ പാർഷതഃ ശൂേരാ വ ഹം ചേ സുദാരുണം
ശൃംഗാടലം മഹാരാജ പരവ ഹവിനാശനം
18 ശൃംേഗേഭ്യാ ഭീമേസനശ് ച സാത്യക്തിശ് ച മഹാരഥഃ
രൈഥർ അേനകസാഹൈ സ് തഥാ ഹയപദാതിഭിഃ
19 നാഭ്യാം അഭൂൻ നരേ ഷ്ഠഃ േശ്വതാേശ്വാ വാനരധ്വജഃ
മേധ്യ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
20 അേഥതേര മേഹഷ്വാസാഃ സഹ ൈസന്യാ നരാധിപാഃ
വ ഹം തം പൂരയാം ആസുർ വ ഹ ശാ വിശാരദാഃ
21 അഭിമന സ് തതഃ പശ്ചാദ് വിരാടശ് ച മഹാരഥഃ

ൗപേദയാശ് ച സംഹൃഷ്ടാ രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
22 ഏവം ഏതം മഹാവ ഹം വ ഹ്യ ഭാരത പാണ്ഡവാഃ
അതിഷ്ഠൻ സമേര ശൂരാ േയാ കാമാ ജൈയഷിണഃ
23 േഭരീശബ്ദാശ് ച തുമുലാ വിമി ാഃ ശംഖനിസ്വൈനഃ
േക്ഷ്വഡിതാേസ്ഫാടിേതാത് ൈഷ്ടഃ സുഭീമാഃ സർവേതാദിശം
24 തതഃ ശൂരാഃ സമാസാദ്യ സമേര േത പര രം
േനൈ ർ അനിമിൈശ രാജന്ന് അൈവക്ഷന്ത േകാപിതാഃ
25 മേനാഭിസ് േത മനുേഷ്യ പൂർവം േയാധാഃ പര രം
യുദ്ധായ സമവർതന്ത സമാഹൂേയതേരതരം
26 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാവഹം
താവകാനാം പേരഷാം ച നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
27 നാരാചാ നിശിതാഃ സംേഖ്യ സമ്പതന്തി സ്മ ഭാരത
വ്യാത്താനനാ ഭയകരാ ഉരഗാ ഇവ സംഘശഃ
28 നിേഷ്പതുർ വിമലാഃ ശക്ത്യസ് ൈതലധൗതാഃ സുേതജനാഃ
അംബുേദേഭ്യാ യഥാ രാജൻ ാജമാനാഃ ശത ദാഹ്
29 ഗദാശ് ച വിമൈലഃ പൈട്ടഃ പിനദ്ധാഃ സ്വർണഭൂഷിതാഃ
പതന്ത്യസ് ത ദൃശ്യേന്ത ഗിരിശൃംേഗാപമാഃ ശുഭാഃ
നി ിംശാശ് ച വ്യരാജന്ത വിമലാംബരസംനിഭാഃ
30 ആർഷഭാണി ച ചർമാണി ശതച ാണി ഭാരത
അേശാഭന്ത രേണ രാജൻ പതമാനാനി സർവശഃ
31 േത ഽേന്യാന്യം സമേര േസേന യുധ്യമാേന നരാധിപ
അേശാേഭതാം യഥാ ൈദത്യ േദവ േസേന സമുദ്യേത
അഭ്യ വന്ത സമേര േത ഽേന്യാന്യം ൈവ സമന്തതഃ
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32 രഥാസ് തു രഥിഭിസ് തൂർണം േ ഷിതാഃ പരമാഹേവ
യുൈഗർ യുഗാനി സം ിഷ്യ യുയുധുഃ പാർഥിവർഷഭാഃ
33 ദന്തിനാം യുധ്യമാനാനാം സംഘർഷാത് പാവേകാ ഽഭവത്
ദേന്തഷു ഭരതേ ഷ്ഠ സ ധൂമഃ സർവേതാദിശം
34 ാൈസർ അഭിഹതാഃ േക ചിദ് ഗജേയാധാഃ സമന്തതഃ
പതമാനാഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ഗിരിശൃംഗാൻ നഗാ ഇവ
35 പാദാതാശ് ചാപ്യ് അദൃശ്യന്ത നിഘ്നേന്താ ഹി പര രം
ചി രൂപധരാഃ ശൂരാ നഖര ാസേയാധിനഃ
36 അേന്യാന്യം േത സമാസാദ്യ കുരുപാണ്ഡവൈസനികാഃ
ശൈ ർ നാനാവിൈധർ േഘാൈര രേണ നിന ർ യമക്ഷയം
37 തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ രഥേഘാേഷണ നാദയൻ
അഭ്യാഗമദ് രേണ പാ ൻ ധനുഃ ശേബ്ദന േമാഹയൻ
38 പാണ്ഡവാനാം രഥാശ് ചാപി നദേന്താ ൈഭരവസ്വനം
അഭ്യ വന്ത സംയത്താ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
39 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തവ േതഷാം ച ഭാരത
നരാശ്വരഥനാഗാനാം വ്യതിഷക്തം പര രം
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അധ്യായം 84

1 [സ്]
ഭീഷ്മം തു സമേര ദ്ധം തപന്തം സമന്തതഃ
ന േശകുഃ പാണ്ഡവാ ം തപന്തം ഇവ ഭാ രം
2 തതഃ സർവാണി ൈസന്യാനി ധർമപു സ്യ ശാസനാത്
അഭ്യ വന്ത ഗാംേഗയം മർദയന്തം ശിൈതഃ ശൈരഃ
3 സ തു ഭീേഷ്മാ രണ ാഘീ േസാമകാൻ സഹ സൃഞ്ജയാൻ
പാഞ്ചാലാംശ് ച മേഹഷ്വാസാൻ പാതയാം ആസ സായൈകഃ
4 േത വധ്യമാനാ ഭീേഷ്മണ പാഞ്ചാലാഃ േസാമൈകഃ സഹ
ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യയുസ് തൂർണം ത്യക്ത്വാ മൃത കൃതം ഭയം
5 സ േതഷാം രഥിനാം വീേരാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ യുധി
ചിേച്ഛദ സഹസാ രാജൻ ബാഹൂൻ അഥ ശിരാംസി ച
6 വിരഥാൻ രഥിനശ് ചേ പിതാ േദവ തസ് തവ
പതിതാന്യ് ഉത്തമാംഗാനി ഹേയേഭ്യാ ഹയസാദിനാം
7 നിർമനുഷ്യാംശ് ച മാതംഗാഞ് ശയാനാൻ പർവേതാപമാൻ
അപശ്യാമ മഹാരാജ ഭീഷ്മാേ ണ േമാഹിതാൻ
8 ന ത ാസീത് പുമാൻ കശ് ചിത് പാണ്ഡവാനാം വിശാം പേത
അന്യ രഥിനാം േ ഷ്ഠാദ് ഭീമേസനാൻ മഹാബലാത്
9 സ ഹി ഭീഷ്മം സമാസാദ്യ താഡയാം ആസ സംയുേഗ
തേതാ നിഷ്ടാനേകാ േഘാേരാ ഭീഷ്മ ഭീമം സമാഗേമ
10 ബഭൂവ സർവൈസന്യാനാം േഘാരരൂേപാ ഭയാനകഃ
തൈഥവ പാണ്ഡവാ ഹൃഷ്ടാഃ സിംഹനാദം അഥാനദൻ
11 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േസാദൈര്യഃ പരിവാരിതഃ
ഭീഷ്മം ജുേഗാപ സമേര വർതമാേന ജനക്ഷേയ
12 ഭീമസ് തു സാരഥിം ഹത്വാ ഭീഷ്മസ്യ രഥിനാം വരഃ
വി താേശ്വ രേഥ തസ്മിൻ വമാേണ സമന്തതഃ
സുനാഭസ്യ ശേരണാശു ശിരശ് ചിേച്ഛദ ചാരിഹാ
13 രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന സ ഹേതാ ന്യപതദ് ഭുവി
ഹേത തസ്മിൻ മഹാരാജ തവ പുേ മഹാരേഥ
നാമൃഷ്യന്ത രേണ ശൂരാഃ േസാദര്യാഃ സപ്ത സംയുേഗ
14 ആദിത്യേകതുർ ബഹ്വ് ആശീകുണ്ഡ ധാേരാ മേഹാദരഃ
അപരാജിതഃ പണ്ഡിതേകാ വിശാലാക്ഷഃ സുദുർജയഃ
15 പാണ്ഡവം ചി സംനാഹാ വിചി കവച ധ്വജാഃ
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അഭ്യ വന്ത സം ാേമ േയാ കാമാരിമർദനാഃ
16 മേഹാദരസ് തു സമേര ഭീമം വിവ്യാധ പ ിഭിഃ
നവഭിർ വ സങ്കാൈശർ നമുചിം വൃ ഹാ യഥാ
17 ആദിത്യേകതുഃ സപ്തത്യാ ബഹ്വ് ആശീചാപി പഞ്ചഭിഃ
നവത്യാ കുണ്ഡ ധാരസ് തു വിശാലാക്ഷശ് ച സപ്തഭിഃ
18 അപരാജിേതാ മഹാരാജ പരാജി ർ മഹാരഥഃ
ശൈരർ ബഹുഭിർ ആനർഛദ് ഭീമേസനം മഹാബലം
19 രേണ പണ്ഡിതകശ് ൈചനം ിഭിർ ബാൈണഃ സമർദയത്
സ തൻ ന മമൃേഷ ഭീമഃ ശ ഭിർ വധം ആഹേവ
20 ധനുഃ പീഡ്യ വാേമന കേരണാമി കർശനഃ
ശിരശ് ചിേച്ഛദ സമേര ശേരണ നതപർവണാ
21 അപരാജിതസ്യ സുനസം തവ പു സ്യ സംയുേഗ
പരാജിതസ്യ ഭീേമന നിപപാത ശിേരാമഹീം
22 അഥാപേരണ ഭേല്ലന കുണ്ഡ ധാരം മഹാരഥം

ാഹിേണാൻ മൃത േലാകായ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
23 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ സന്ധായ ശിലീമുഖം
േ ഷയാം ആസ സമേര പണ്ഡിതം തി ഭാരത
24 സ ശരഃ പണ്ഡിതം ഹത്വാ വിേവശ ധരണീതലം
യഥാ നരം നിഹത്യാശു ഭുജഗഃ കാലേചാദിതഃ
25 വിശാലാക്ഷ ശിരശ് ഛിത്ത്വാ പാതയാം ആസ ഭൂതേല

ിഭിഃ ശൈരർ അദീനാത്മാ സ്മരൻ േ ശം പുരാതനം
26 മേഹാദരം മേഹഷ്വാസം നാരാേചന സ്തനാന്തേര
വിവ്യാധ സമേര രാജൻ സ ഹേതാ ന്യപതദ് ഭുവി
27 ആദിത്യേകേതാഃ േകതും ച ഛിത്ത്വാ ബാേണന സംയുേഗ
ഭേല്ലന ഭൃശതീേക്ഷ്ണന ശിരശ് ചിേച്ഛദ ചാരിഹാ
28 ബഹ്വ് ആശിനം തേതാ ഭീമഃ ശേരണ നതപർവണാ
േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ യമസ്യ സദനം തി
29 ദു വുസ് തതസ് േത ഽേന്യ പു ാസ് തവ വിശാം പേത
മന്യമാനാ ഹി തത് സത്യം സഭായാം തസ്യ ഭാഷിതം
30 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ാതൃവ്യസനകർശിതഃ
അ വീത് താവകാൻ േയാധാൻ ഭീേമാ ഽയം യുധി വധ്യതാം
31 ഏവം ഏത മേഹഷ്വാസാഃ പു ാസ് തവ വിശാം പേത

ാതൄൻ സ ശ്യ നിഹതാൻ ാസ്മരംസ് േത ഹി തദ് വചഃ
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32 യദ് ഉക്തവാൻ മഹാ ാജ്ഞഃ ക്ഷത്താ ഹിതം അനാമയം
തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം വചനം ദിവ്യദർശിനഃ
33 േലാഭേമാഹസമാവിഷ്ടഃ പു ീത്യാ ജനാധിപ
ന ബുധ്യേസ പുരാ യത് തത് തഥ്യം ഉക്തം വേചാ മഹത്
34 തൈഥവ ഹി വധാർഥായ പു ാണാം പാണ്ഡേവാ ബലീ
നൂനം ജാേതാ മഹാബാഹുർ യഥാ ഹന്തി സ്മ കൗരവാൻ
35 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ മാരിഷ
ദുഃേഖന മഹതാവിേഷ്ടാ വിലലാപാതികർശിതഃ
36 നിഹതാ ാതരഃ ശൂരാ ഭീമേസേനന േമ യുധി
യതമാനാസ് തഥാേന്യ ഽപി ഹന്യേന്ത സർവൈസനികാഃ
37 ഭവാംശ് ച മധ്യസ്ഥതയാ നിത്യം അസ്മാൻ ഉേപക്ഷേത
േസാ ഽഹം കാപഥം ആരൂഢഃ പശ്യ ൈദവം ഇദം മമ
38 ഏതച് ത്വാ വചഃ രം പിതാ േദവ തസ് തവ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം അ വീത് സാ േലാചനം
39 ഉക്തം ഏതൻ മയാ പൂർവം േ ാേണന വിദുേരണ ച
ഗാന്ധാര്യാ ച യശസ്വിന്യാ തത്ത്വം താത ന ബുദ്ധവാൻ
40 സമയശ് ച മയാ പൂർവം കൃേതാ വഃ ശ കർശന
നാഹം യുധി വിേമാക്തേവ്യാ നാപ്യ് ആചാര്യഃ കഥം ചന
41 യം യം ഹി ധാർതരാ ാണാം ഭീേമാ ക്ഷ്യതി സംയുേഗ
ഹനിഷ്യതി രേണ തം തം സത്യം ഏതദ് വീമി േത
42 സ ത്വം രാജൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ ദൃഢാം കൃത്വാ രേണ മതിം
േയാധയസ്വ രേണ പാർഥാൻ സ്വർഗം കൃത്വാ പരായണം
43 ന ശക്യാഃ പാണ്ഡവാ േജതും േസൈ ർ അപി സുരാസുൈരഃ
തസ്മാദ് യുേദ്ധ മതിം കൃത്വാ സ്ഥിരാം യുധ്യസ്വ ഭാരത
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അധ്യായം 85

1 [ധൃ]
ദൃഷ്ട്വാ മമ ഹതാൻ പു ാൻ ബഹൂൻ ഏേകന സംശയ
ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപശ് ൈചവ കിം അകുർവത സംയുേഗ
2 അഹന്യ് അഹനി േമ പു ാഃ ക്ഷയം ഗച്ഛന്തി സഞ്ജയ
മേന്യ ഽഹം സർവഥാ സൂത ൈദേവനൗപഹതാ ഭൃശം
3 യ േമ തനയാഃ സർേവ ജീയേന്ത ന ജയന്ത്യ് ഉത
യ ഭീഷ്മസ്യ േ ാണസ്യ കൃപസ്യ ച മഹാത്മനഃ
4 സൗമദേത്തശ് ച വീരസ്യ ഭഗദത്തസ്യ േചാഭേയാഃ
അശ്വത്ഥാമ്നസ് തഥാ താത ശൂരാണാം സുമഹാത്മനാം
5 അേന്യഷാം ൈചവ വീരാണാം മധ്യഗാസ് തനയാ മമ
യദ് അഹന്യന്ത സം ാേമ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
6 ന ഹി ദുേര്യാധേനാ മന്ദഃ പുരാ േ ാക്തം അബുധ്യത
വാര്യമാേണാ മയാ താത ഭീേഷ്മണ വിദുേരണ ച
7 ഗാന്ധാര്യാ ൈചവ ദുർേമധാഃ സതതം ഹിതകാമ്യയാ
നാവബുധ്യത് പുരാ േമാഹാത് തസ്യ ാപ്തം ഇദം ഫലം
8 യദ് ഭീമേസനഃ സമേര പു ാൻ മമ വിേചതസഃ
അഹന്യ് അഹനി സ്ര േദ്ധാ നയേത യമസാദനം
9 [സ്]
ഇദം തത് സമനു ാപ്തം ക്ഷ ർ വചനം ഉത്തമം
ന ബുദ്ധവാൻ അസി വിേഭാ േ ാച്യമാനം ഹിതം തദാ
10 നിവാരയ സുതാൻ ദ താത് പാണ്ഡവാൻ മാ േഹതി ച
സുഹൃദാം ഹിതകാമാനാം വതാം തത് തദ് ഏവ ച
11 ന ശു ഷസി യദ് വാക്യം മർത്യഃ പഥ്യം ഇവൗഷധം
തദ് ഏവ ത്വാം അനു ാപ്തം വചനം സാധു ഭാഷിതം
12 വിദുര േ ാണ ഭീഷ്മാണാം തഥാേന്യഷാം ഹിൈതഷിണാം
അകൃത്വാ വചനം പഥ്യം ക്ഷയം ഗച്ഛന്തി കൗരവാഃ
13 തദ് ഏതത് സമതി ാന്തം പൂർവം ഏവ വിശാം പേത
തസ്മാൻ േമ ശൃണു തേത്ത്വന യഥാ യുദ്ധം അവർതത
14 മധ്യാേഹ്ന സുമഹാരൗ ഃ സം ാമഃ സമപദ്യത
േലാകക്ഷയകേരാ രാജംസ് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
15 തതഃ സർവാണി ൈസന്യാനി ധർമപു സ്യ ശാസനാത്
സംരബ്ധാന്യ് അഭ്യധാവന്ത ഭീഷ്മം ഏവ ജിഘാംസയാ
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16 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
യുക്താനീകാ മഹാരാജ ഭീഷ്മം ഏവ സമഭ്യയുഃ
17 അർജുേനാ ൗപേദയാശ് ച േചകിതാനശ് ച സംയുേഗ

േയാധന സമാദിഷ്ടാൻ രാജ്ഞഃ സർവാൻ സമഭ്യയുഃ
18 അഭിമന സ് തഥാ വീേരാ ൈഹഡിംബശ് ച മഹാരഥഃ
ഭീമേസനശ് ച സ്ര ദ്ധസ് േത ഽഭ്യധാവന്ത കൗരവാൻ
19 ിധാ ഭൂൈതർ അവധ്യന്ത പാണ്ഡൈവഃ കൗരവാ യുധി
തൈഥവ കൗരേവ രാജന്ന് അവധ്യന്ത പേര രേണ
20 േ ാണസ് തു രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ േസാമകാൻ സൃഞ്ജൈയഃ സഹ
അഭ്യ വത സ്ര ദ്ധഃ േ ഷയിഷ്യൻ യമക്ഷയം
21 ത ാ േന്ദാ മഹാൻ ആസീത് സൃഞ്ജയാനാം മഹാത്മനാം
വധ്യതാം സമേര രാജൻ ഭാരദ്വാേജന ധന്വിനാ
22 േ ാേണന നിഹതാസ് ത ക്ഷ ിയാ ബഹേവാ രേണ
വിേവഷ്ടന്തഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത വ്യാധി ിഷ്ടാ നരാ ഇവ
23 കൂജതാം ന്ദതാം ൈചവ സ്തനതാം ൈചവ സംയുേഗ
അനിശം യേത ശബ്ദഃ ത് കൃശാനാം നൃണാം ഇവ
24 തൈഥവ കൗരേവയാണാം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ചകാര കദനം േഘാരം ദ്ധഃ കാല ഇവാപരഃ
25 വധ്യതാം ത ൈസന്യാനാം അേന്യാേന്യന മഹാരേണ

ാവർതത നദീ േഘാരാ രുധിരൗഘ വാഹിനീ
26 സ സം ാേമാ മഹാരാജ േഘാരരൂേപാ ഽഭവൻ മഹാൻ
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച യമ രാ വിവർധനഃ
27 തേതാ ഭീേമാ രേണ േദ്ധാ രഭസശ് ച വിേശഷതഃ
ഗജാനീകം സമാസാദ്യ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
28 ത ഭാരത ഭീേമന നാരാചാഭിഹതാ ഗജാഃ
േപതുഃ േസദുശ് ച േനദുശ് ച ദിശശ് ച പരിബ മുഃ
29 ഛിന്നഹസ്താ മഹാനാഗാശ് ഛിന്നപാദാശ് ച മാരിഷ

ൗഞ്ചവദ് വ്യനദൻ ഭീതാഃ പൃഥിവീം അധിശിശ്യിേര
30 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഹയാനീകം അഭി തൗ
േത ഹയാഃ കാഞ്ചനാപീഡാ രുക്മഭാണ്ഡ പരിച്ഛദാഃ
വധ്യമാനാ വ്യദൃശ്യന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
31 പതദ്ഭിശ് ച ഹൈയ രാജൻ സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
നിർജിൈഹ്വർശ് ച ശ്വസദ്ഭിശ് ച കൂജദ്ഭിശ് ച ഗതാസുഭിഃ
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ഹൈയർ ബഭൗ നരേ ഷ്ഠ നാനാരൂപധൈരർ ധരാ
32 അർജുേനന ഹൈതഃ സംേഖ്യ തഥാ ഭാരത വാജിഭിഃ

ബഭൗ വസുധാ േഘാരാ ത ത വിശാം പേത
33 രൈഥർ ഭൈഗ്നർ ധ്വൈജശ് ഛിൈന്നശ് ഛൈ ശ് ച സുമഹാ ൈഭഃ
ഹാൈരർ നിൈഷ്കഃ സ േകയൂൈരഃ ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
34 ഉഷ്ണീൈഷർ അപവിൈദ്ധശ് ച പതാകാഭിശ് ച സർവഷഃ
അനുകർൈഷഃ ശുഭൗ രാജൻ േയാൈ ശ് ചവ്യസുരശ്മിഭിഹ്
സഞ്ഛന്നാ വസുധാ ഭാതി വസേന്ത കുസുൈമർ ഇവ
35 ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തഃ പാ നാം അപി ഭാരത

േദ്ധ ശാന്തനേവ ഭീേഷ്മ േ ാേണ ച രഥസത്തേമ
36 അശ്വത്ഥാമ്നി കൃേപ ൈചവ തൈഥവ കൃതവർമണി
തേഥതേരഷു േദ്ധഷു താവകാനാം അപി ക്ഷയഃ
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അധ്യായം 86

1 സഞ്ജയ ഉവാച
വർതമാേന തഥാ രൗേ രാജൻ വീരവരക്ഷേയ
ശകുനിഃ സൗബലഃ ീമാൻ പാണ്ഡവാൻ സമുപാ വത്
2 തൈഥവ സാത്വേതാ രാജൻ ഹാർദിക്യഃ പരവീരഹാ
അഭ്യ വത സം ാേമ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
3 തതഃ കാംേബാജമുഖ്യാനാം നദീജാനാം ച വാജിനാം
ആരട്ടാനാം മഹീജാനാം സി ജാനാം ച സർവശഃ
4 വനായുജാനാം ശു ാണാം തഥാ പർവതവാസിനാം
േയ ചാപേര തിത്തിരജാ ജവനാ വാതരംഹസഃ
5 സുവർണാല ൈതർ ഏൈതർ വർമവദ്ഭിഃ സുകൽപിൈതഃ
ഹൈയർ വാതജൈവർ മുൈഖ്യഃ പാണ്ഡവസ്യ സുേതാ ബലീ
അഭ്യവർതത തത് ൈസന്യം ഹൃഷ്ടരൂപഃ പരന്തപഃ
6 അർജുനസ്യാഥ ദായാദ ഇരാവാൻ നാമ വീര്യവാൻ
സുതായാം നാഗരാജസ്യ ജാതഃ പാർേഥന ധീമതാ
7 ഐരാവേതന സാ ദത്താ അനപത്യാ മഹാത്മനാ
പത്യൗ ഹേത സുപർേണന കൃപണാ ദീനേചതനാ
8 ഭാര്യാർഥം താം ച ജ ാഹ പാർഥഃ കാമവശാനുഗാം
ഏവം ഏഷ സമുത്പന്നഃ പരേക്ഷേ ഽർജുനാത്മജഃ
9 സ നാഗേലാേക സംവൃേദ്ധാ മാ ാ ച പരിരക്ഷിതഃ
പിതൃേവ്യണ പരിത്യക്തഃ പാർഥേദ്വഷാദ് ദുരാത്മനാ
10 രൂപവാൻ വീര്യസമ്പേന്നാ ഗുണവാൻ സത്യവി മഃ
ഇ േലാകം ജഗാമാശു ത്വാ ത ാർജുനം ഗതം
11 േസാ ഽഭിഗമ്യ മഹാത്മാനം പിതരം സത്യവി മം
അഭ്യവാദയദ് അവ്യേ ാ വിനേയന കൃതാഞ്ജലിഃ
ഇരാവാൻ അസ്മി ഭ ം േത പു ശ് ചാഹം തവാഭിേഭാ
12 മാതുഃ സമാഗേമാ യശ് ച തത് സർവം ത്യേവദയത്
തച് ച സർവം യഥാവൃത്തം അനുസസ്മാര പാണ്ഡവഃ
13 പരിഷ്വജ്യ സുതം ചാപി േസാ ഽഽത്മനഃ സദൃശം ഗുൈണഃ

ീതിമാൻ അഭവത് പാർേഥാ േദവരാജനിേവശേന
14 േസാ ഽർജുേനന സമാജ്ഞേപ്താ േദവേലാേക തദാ നൃപ

ീതിപൂർവം മഹാബാഹുഃ സ്വകാര്യം തി ഭാരത
യുദ്ധകാേല ത്വയാസ്മാകം സാഹ്യം േദയം ഇതി േഭാ
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15 ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ച യുദ്ധകാല ഉപാഗതഃ
കാമവർണജൈവർ അൈശ്വഃ സംവൃേതാ ബഹുഭിർ നൃപ
16 േത ഹയാഃ കാഞ്ചനാപീഡാ നാനാവർണാ മേനാജവാഃ
ഉത്േപതുഃ സഹസാ രാജൻ ഹംസാ ഇവ മേഹാദധൗ
17 േത ത്വദീയാൻ സമാസാദ്യ ഹയസംഘാൻ മഹാജവാൻ
േ ാൈഡഃ േ ാഡാൻ അഭിഘ്നേന്താ േഘാണാഭിശ് ച പര രം
നിേപതുഃ സഹസാ രാജൻ സുേവഗാഭിഹതാ ഭുവി
18 നിപതദ്ഭിസ് തഥാ ൈതശ് ച ഹയസംൈഘഃ പര രം
ശു േവ ദാരുണഃ ശബ്ദഃ സുപർണപതേന യഥാ
19 തൈഥവ ച മഹാരാജ സേമത്യാേന്യാന്യം ആഹേവ
പര രവധം േഘാരം ച സ് േത ഹയസാദിനഃ
20 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന സ േല തുമുേല ഭൃശം
ഉഭേയാർ അപി സംശാന്താ ഹയസംഘാഃ സമന്തതഃ
21 ക്ഷീണസായകാഃ ശൂരാ നിഹതാശ്വാഃ മാതുരാഃ
വിലയം സമനു ാപ്താസ് തക്ഷമാണാഃ പര രം
22 തതഃ ക്ഷീേണ ഹയാനീേക കിം ചിച് േഛേഷ ച ഭാരത
സൗബലസ്യാത്മജാഃ ശൂരാ നിർഗതാ രണമൂർധനി
23 വായുേവഗസമ ർശാ ജേവ വായുസമാംസ് തഥാ
ആരുഹ്യ ശീലസമ്പന്നാൻ വയഃസ്ഥാംസ് തുരേഗാത്തമാൻ
24 ഗേജാ ഗവാേക്ഷാ വൃഷകശ് ചർമവാൻ ആർജവഃ ശുകഃ
ഷഡ് ഏേത ബലസമ്പന്നാ നിര്യയുർ മഹേതാ ബലാത്
25 വാര്യമാണാഃ ശകുനിനാ ൈസ്വശ് ച േയാൈധർ മഹാബൈലഃ
സംനദ്ധാ യുദ്ധകുശലാ രൗ രൂപാ മഹാബലാഃ
26 തദ് അനീകം മഹാബാേഹാ ഭിത്ത്വാ പരമദുർജയം
ബേലന മഹതാ യുക്താഃ സ്വർഗായ വിജൈയഷിണഃ
വിവിശുസ് േത തദാ ഹൃഷ്ടാ ഗാന്ധാരാ യുദ്ധദുർമദാഃ
27 താൻ വിഷ്ടാംസ് തദാ ദൃഷ്ട്വാ ഇരാവാൻ അപി വീര്യവാൻ
അ വീത് സമേര േയാധാൻ വിചി ാഭരണായുധാൻ
28 യൈഥേത ധാർതരാ സ്യ േയാധാഃ സാനുഗവാഹനാഃ
ഹന്യേന്ത സമേര സർേവ തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
29 ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ േത സർേവ േയാധാ ഇരാവതഃ
ജ സ് േത ൈവ പരാനീകം ദുർജയം സമേര പൈരഃ
30 തദ് അനീകം അനീേകന സമേര വീക്ഷ്യ പാതിതം
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അമൃഷ്യമാണാസ് േത സർേവ സുബലസ്യാത്മജാ രേണ
ഇരാവന്തം അഭി ത്യ സർവതഃ പര്യവാരയൻ
31 താഡയന്തഃ ശിൈതഃ ാൈസശ് േചാദയന്തഃ പര രം
േത ശൂരാഃ പര്യധാവന്ത കുർവേന്താ മഹദ് ആകുലം
32 ഇരാവാൻ അഥ നിർഭിന്നഃ ാൈസസ് തീൈക്ഷ്ണർ മഹാത്മഭിഃ

വതാ രുധിേരണാക്തസ് േതാൈ ർ വിദ്ധ ഇവ ദ്വിപഃ
33 ഉരസ്യ് അപി ച പൃേഷ്ഠ ച പാർശ്വേയാശ് ച ഭൃശാഹതഃ
ഏേകാ ബഹുഭിർ ഇത്യ് അർഥം ൈധര്യാദ് രാജൻ ന വിവ്യേഥ
34 ഇരാവാൻ അഥ സ്ര ദ്ധഃ സർവാംസ് താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
േമാഹയാം ആസ സമേര വിദ്ധ്വാ പരപുരഞ്ജയഃ
35 ാസാൻ ഉ ത്യ സർവാംശ് ച സ്വശരീരാദ് അരിന്ദമഃ
ൈതർ ഏവ താഡയാം ആസ സുബലസ്യാത്മജാൻ രേണ
36 നിവൃഷ്യ നിശിതം ഖഡ്ഗം ഗൃഹീത്വാ ച ശരാവരം
പദാതിസ് തൂർണം ആഗച്ഛജ് ജിഘാംസുഃ സൗബലാൻ യുധി
37 തതഃ ത്യാഗത ാണാഃ സർേവ േത സുബലാത്മജാഃ
ഭൂയഃ േ ാധസമാവിഷ്ടാ ഇരാവന്തം അഥാ വൻ
38 ഇരാവാൻ അപി ഖഡ്േഗന ദർശയൻ പാണിലാഘവം
അഭ്യവർതത താൻ സർവാൻ സൗബലാൻ ബലദർപിതഃ
39 ലാഘേവനാഥ ചരതഃ സർേവ േത സുബലാത്മജാഃ
അന്തരം നാധ്യഗച്ഛന്ത ചരന്തഃ ശീ ഗാമിനഃ
40 ഭൂമിഷ്ഠം അഥ തം സംേഖ്യ സ ദൃശ്യ തതഃ പുനഃ
പരിവാര്യ ഭൃശം സർേവ ഹീതും ഉപച മുഃ
41 അഥാഭ്യാശഗതാനാം സ ഖഡ്േഗനാമി കർശനഃ
ഉപഹസ്താവഹസ്താഭ്യാം േതഷാം ഗാ ാണ്യ് അകൃന്തത
42 ആയുധാനി ച സർേവഷാം ബാഹൂൻ അപി ച ഭൂഷിതാൻ
അപതന്ത നികൃത്താംഗാ ഗതാ ഭൂമിം ഗതാസവഃ
43 വൃഷകസ് തു മഹാരാജ ബഹുധാ പരിവിക്ഷതഃ
അമുച്യത മഹാരൗ ാത് തസ്മാദ് വീരാവകർതനാത്
44 താൻ സർവാൻ പതിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീേതാ ദുേര്യാധനസ് തതഃ
അഭ്യഭാഷത സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസം േഘാരദർശനം
45 ആർശ്യശൃംഗിം മേഹഷ്വാസം മായാവിനം അരിന്ദമം
ൈവരിണം ഭീമേസനസ്യ പൂർവം ബകവേധന ൈവ
46 പശ്യ വീര യഥാ ഹ്യ് ഏഷ ഫൽഗുനസ്യ സുേതാ ബലീ
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മായാവീ വി ിയം േഘാരം അകാർഷീൻ േമ ബലക്ഷയം
47 ത്വം ച കാമഗമസ് താത മായാേ ച വിശാരദഃ
കൃതൈവരശ് ച പാർേഥന തസ്മാദ് ഏനം രേണ ജഹി
48 ബാഢം ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ തു രാക്ഷേസാ േഘാരദർശനഃ

യയൗ സിംഹനാേദന യ ാർജുനസുേതാ യുവാ
49 സ്വാരൂൈഢർ യുദ്ധകുശൈലർ വിമല ാസേയാധിഭിഃ
വീൈരഃ ഹാരിഭിർ യുക്തഃ ൈസ്വർ അനീൈകഃ സമാവൃതഃ
നിഹ കാമഃ സമേര ഇരാവന്തം മഹാബലം
50 ഇരാവാൻ അപി സ്ര ദ്ധസ് ത്വരമാണഃ പരാ മീ
ഹ കാമം അമി േഘ്നാ രാക്ഷസം ത്യവാരയത്
51 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ രാക്ഷസഃ സുമഹാബലഃ
ത്വരമാണസ് തേതാ മായാം േയാ ം ഉപച േമ
52 േതന മായാമയാഃ കൢപ്താ ഹയാസ് താവന്ത ഏവ ഹി
സ്വാരൂഢാ രാക്ഷൈസർ േഘാൈരഃ ശൂലപട്ടിശപാണിഭിഃ
53 േത സംരബ്ധാഃ സമാഗമ്യ ദ്വിസാഹ ാഃ ഹാരിണഃ
അചിരാദ് ഗമയാം ആസുഃ േ തേലാകം പര രം
54 തസ്മിംസ് തു നിഹേത ൈസേന്യ താവ് ഉഭൗ യുദ്ധദുർമദൗ
സം ാേമ വ്യവതിേഷ്ഠതാം യഥാ ൈവ വൃ വാസവൗ
55 ആ വന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ രാക്ഷസം യുദ്ധദുർമദം
ഇരാവാൻ േ ാധസംരബ്ധഃ ത്യധാവൻ മഹാബലഃ
56 സമഭ്യാശഗതസ്യാജൗ തസ്യ ഖഡ്േഗന ദുർമേതഃ
ചിേച്ഛദ കാർമുകം ദീപ്തം ശരാവാപം ച പഞ്ചകം
57 സ നികൃത്തം ധനുർ ദൃഷ്ട്വാ ഖം ജേവന സമാവിശത്
ഇരാവന്തം അഭി ദ്ധം േമാഹയന്ന് ഇവ മായയാ
58 തേതാ ഽന്തരിക്ഷം ഉത്പത്യ ഇരാവാൻ അപി രാക്ഷസം
വിേമാഹയിത്വാ മായാഭിസ് തസ്യ ഗാ ാണി സായൈകഃ
ചിേച്ഛദ സർവമർമജ്ഞഃ കാമരൂേപാ ദുരാസദഃ
59 തഥാ സ രാക്ഷസേ ഷ്ഠഃ ശൈരഃ കൃത്തഃ പുനഃ പുനഃ
സംബഭൂവ മഹാരാജ സമവാപ ച യൗവനം
60 മായാ ഹി സഹജാ േതഷാം വേയാ രൂപം ച കാമജം
ഏവം തദ് രാക്ഷസസ്യാംഗം ഛിന്നം ഛിന്നം വ്യേരാഹത
61 ഇരാവാൻ അപി സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസം തം മഹാബലം
പരശ്വേധന തീേക്ഷ്ണന ചിേച്ഛദ ച പുനഃ പുനഃ
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62 സ േതന ബലിനാ വീരശ് ഛിദ്യമാന ഇവ മഃ
രാക്ഷേസാ വ്യനദദ് േഘാരം സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
63 പരശ്വധക്ഷതം രക്ഷഃ സു ാവ രുധിരം ബഹു
തതശ് ചുേ ാധ ബലവാംശ് ചേ േവഗം ച സംയുേഗ
64 ആർശ്യശൃംഗിസ് തേതാ ദൃഷ്ട്വാ സമേര ശ ം ഊർജിതം
കൃത്വാ േഘാരം മഹദ് രൂപം ഹീതും ഉപച േമ
സം ാമശിരേസാ മേധ്യ സർേവഷാം ത പശ്യതാം
65 താം ദൃഷ്ട്വാ താദൃശീം മായാം രാക്ഷസസ്യ മഹാത്മനഃ
ഇരാവാൻ അപി സ്ര േദ്ധാ മായാം ം ച േമ
66 തസ്യ േ ാധാഭിഭൂതസ്യ സംയുേഗഷ്വ് അനിവർതിനഃ
േയാ ഽന്വേയാ മാതൃകസ് തസ്യ സ ഏനം അഭിേപദിവാൻ
67 സ നാൈഗർ ബഹുേശാ രാജൻ സർവതഃ സംവൃേതാ രേണ
ദധാര സുമഹദ് രൂപം അനന്ത ഇവ േഭാഗവാൻ
തേതാ ബഹുവിൈധർ നാൈഗശ് ഛാദയാം ആസ രാക്ഷസം
68 ഛാദ്യമാനസ് തു നാൈഗഃ സ ധ്യാത്വാ രാക്ഷസപുംഗവഃ
സൗപർണം രൂപം ആസ്ഥായ ഭക്ഷയാം ആസ പന്നഗാൻ
69 മായയാ ഭക്ഷിേത തസ്മിന്ന് അന്വേയ തസ്യ മാതൃേക
വിേമാഹിതം ഇരാവന്തം അസിനാ രാക്ഷേസാ ഽവധീത്
70 സകുണ്ഡലം സമുകുടം പദ്േമ സദൃശ ഭം
ഇരാവതഃ ശിേരാ രക്ഷഃ പാതയാം ആസ ഭൂതേല
71 തസ്മിംസ് തു നിഹേത വീേര രാക്ഷേസനാർജുനാത്മേജ
വിേശാകാഃ സമപദ്യന്ത ധാർതരാ ാഃ സരാജകാഃ
72 തസ്മിൻ മഹതി സം ാേമ താദൃേശ ൈഭരേവ പുനഃ
മഹാൻ വ്യതികേരാ േഘാരഃ േസനേയാഃ സമപദ്യത
73 ഹയാ ഗജാഃ പദാതാശ് ച വിമി ാ ദന്തിഭിർ ഹതാഃ
രഥാശ് ച ദന്തിനശ് ൈചവ പത്തിഭിസ് ത സൂദിതാഃ
74 തഥാ പത്തിരഥൗഘാശ് ച ഹയാശ് ച ബഹേവാ രേണ
രഥിഭിർ നിഹതാ രാജംസ് തവ േതഷാം ച സ േല
75 അജാനന്ന് അർജുനശ് ചാപി നിഹതം പു ം ഔരസം
ജഘാന സമേര ശൂരാൻ രാജ്ഞസ് താൻ ഭീഷ്മരക്ഷിണഃ
76 തൈഥവ താവകാ രാജൻ സൃഞ്ജയാശ് ച മഹാബലാഃ
ജുഹ്വതഃ സമേര ാണാൻ നിജ ർ ഇതേരതരം
77 മുക്തേകശാ വികവചാ വിരഥാശ് ഛിന്നകാർമുകാഃ
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ബാഹുഭിഃ സമയുധ്യന്ത സമേവതാഃ പര രം
78 തഥാ മർമാതിൈഗർ ഭീേഷ്മാ നിജഘാന മഹാരഥാൻ
കമ്പയൻ സമേര േസനാം പാണ്ഡവാനാം മഹാബലഃ
79 േതന യൗധിഷ്ഠിേര ൈസേന്യ ബഹേവാ മാനവാ ഹതാഃ
ദന്തിനഃ സാദിനശ് ൈചവ രഥിേനാ ഽഥ ഹയാസ് തഥാ
80 ത ഭാരത ഭീഷ്മസ്യ രേണ ദൃഷ്ട്വാ പരാ മം
അത്യദ്ഭുതം അപശ്യാമ ശ േസ്യവ പരാ മം
81 തൈഥവ ഭീമേസനസ്യ പാർഷതസ്യ ച ഭാരത
രൗ ം ആസീത് തദാ യുദ്ധം സാത്വതസ്യ ച ധന്വിനഃ
82 ദൃഷ്ട്വാ േ ാണസ്യ വി ാന്തം പാണ്ഡവാൻ ഭയം ആവിശത്
ഏക ഏവ രേണ ശേക്താ ഹ ം അസ്മാൻ സ ൈസനികാൻ
83 കിം പുനഃ പൃഥിവീ ശൂൈരർ േയാധ ാൈതഃ സമാവൃതഃ
ഇത്യ് അ വൻ മഹാരാജ രേണ േ ാേണന പീഡിതാഃ
84 വർതമാേന തഥാ രൗേ സം ാേമ ഭരതർഷഭ
ഉഭേയാഃ േസനേയാഃ ശൂരാ നാമൃഷ്യന്ത പര രം
85 ആവിഷ്ടാ ഇവ യുധ്യേന്ത രേക്ഷാഭൂതാ മഹാബലാഃ
താവകാഃ പാണ്ഡേവയാശ് ച സംരബ്ധാസ് താത ധന്വിനഃ
86 ന സ്മ പശ്യാമേഹ കം ചിദ് യഃ ാണാൻ പരിരക്ഷതി
സം ാേമ ൈദത്യസങ്കാേശ തസ്മിൻ േയാദ്ധാ നരാധിപ
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അധ്യായം 87

1 [ധൃ]
ഇരാവന്തം തു നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാ മഹാരഥാഃ
സം ാേമ കിം അകുർവന്ത തൻ മമാചക്ഷ സഞ്ജയ
2 [സ്]
ഇരാവന്തം തു നിഹതം സം ാേമ വീക്ഷ്യ രാക്ഷസഃ
വ്യനദത് സുമഹാനാദം ൈഭമേസനിർ ഘേടാത്കചഃ
3 നദതസ് തസ്യ ശേബ്ദന പൃഥിവീ സാഗരാംബരാ
സ പർവത വനാ രാജംശ് ചചാല സുഭൃശം തദാ
അന്തരിക്ഷം ദിശശ് ൈചവ സർവാശ് ച ദിശസ് തഥാ
4 തം ത്വാ സുമഹാനാദം തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
ഊരുസ്തംഭഃ സമഭവദ് േവപഥുഃ േസ്വദ ഏവ ച
5 സർവ ഏവ ച രാേജ താവകാ ദീനേചതസഃ
സർപവത്സം അേവഷ്ടന്ത സിംഹഭീതാ ഗജാ ഇവ
6 നിനദത് സുമഹാനാദം നിർഘാതം ഇവ രാക്ഷസഃ
ജ്വലിതം ശൂലം ഉദ്യമ്യ രൂപം കൃത്വാ വിഭീഷണം
7 നാനാ ഹരൈണർ േഘാൈരർ വൃേതാ രാക്ഷസപുംഗൈവഃ
ആജഗാമ സുസ്ര ദ്ധഃ കാലാന്തകയേമാപമഃ
8 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ സ്ര ദ്ധം ഭീമദർശനം
സ്വബലം ച ഭയാത് തസ്യ ായേശാ വിമുഖീകൃതം
9 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഘേടാത്ചകം ഉപാ വത്

ഗൃഹ്യ വിപുലം ചാപം സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
10 പൃഷ്ഠേതാ ഽനുയയൗ ൈചനം വദ്ഭിഃ പർവേതാപൈമഃ
കുഞ്ജൈരർ ദശസാഹൈ ർ വംഗാനാം അധിപഃ സ്വയം
11 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ഗജാനീേകന സംവൃതം
പു ം തവ മഹാരാജ ചുേകാപ സ നിശാചരഃ
12 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
രാക്ഷസാനാം ച രാേജ ദുേര്യാധന ബലസ്യ ച
13 ഗജാനീകം ച സേ ക്ഷ്യ േമഘവൃന്ദം ഇേവാദ്യതം
അഭ്യധാവന്ത സ്ര ദ്ധാ രാക്ഷസാഃ ശ പാണയഃ
14 നദേന്താ വിവിധാൻ നാദാൻ േമഘാ ഇവ സ വിദ തഃ
ശരശക്ത്യൃഷ്ടിനാരാൈചർ നിഘ്നേന്താ ഗജേയാധിനഃ
15 ഭിണ്ഡിപാൈലസ് തഥാ ശൂൈലർ മുദ്ഗൈരഃ സപരശ്വൈധഃ
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പർവതാൈ ശ് ച വൃൈക്ഷശ് ച നിജ സ് േത മഹാഗജാൻ
16 ഭിന്നകുംഭാൻ വിരുധിരാൻ ഭിന്നഗാ ാംശ് ച വാരണാൻ
അപശ്യാമ മഹാരാജ വധ്യമാനാൻ നിശാചൈരഃ
17 േതഷു ക്ഷീയമാേണഷു ഭേഗ്നഷു ഗജേയാധിഷു
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ രാക്ഷസാൻ സമുപാ വത്
18 അമർഷവശം ആപന്നസ് ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
മുേമാച നിശിതാൻ ബാണാൻ രാക്ഷേസഷു മഹാബലഃ
19 ജഘാന ച മേഹഷ്വാസഃ ധാനാംസ് ത രാക്ഷസാൻ
സ്ര േദ്ധാ ഭരതേ ഷ്ഠ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
20 േവഗവന്തം മഹാരൗ ം വിദ ജ്ജിഹ്വം മാഥിനം
ശൈരശ് ചതുർഭിശ് ചതുേരാ നിജഘാന മഹാരഥഃ
21 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ ശരവർഷം ദുരാസദം
മുേമാച ഭരതേ ഷ്ഠ നിശാചരബലം തി
22 തത് തു ദൃഷ്ട്വാ മഹത് കർമ പു സ്യ തവ മാരിഷ
േ ാേധനാഭി ജജ്വാല ൈഭമേസനിർ മഹാബലഃ
23 വിസ്ഫാര്യ ച മഹച് ചാപം ഇ ാശനിസമസ്വനം
അഭിദു ാവ േവേഗന ദുേര്യാധനം അരിന്ദമം
24 തം ആപതന്തം ഉദ്വീക്ഷ്യ കാലസൃഷ്ടം ഇവാന്തകം
ന വിവ്യേഥ മഹാരാജ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
25 അൈഥനം അ വീത് ദ്ധഃ രഃ സംരക്തേലാചനഃ
േയ ത്വയാ സുനൃശംേസന ദീർഘകാലം വാസിതാഃ
യച് ച േത പാണ്ഡവാ രാജംശ് ഛല ദ േത പരാജിതാഃ
26 യച് ൈചവ ൗപദീ കൃഷ്ണാ ഏകവ ാ രജസ്വലാ
സഭാം ആനീയ ദുർബുേദ്ധ ബഹുധാ േ ശിതാ ത്വയാ
27 തവ ച ിയകാേമന ആ മസ്ഥാ ദുരാത്മനാ
ൈസന്ധേവന പരി ിഷ്ടാ പരിഭൂയ പിതൄൻ മമ
28 ഏേതഷാം അവമാനാനാം അേന്യഷാം ച കുലാധമ
അന്തം അദ്യ ഗമിഷ്യാമി യദി േനാ ജേസ രണം
29 ഏവം ഉക്ത്വാ തു ൈഹഡിംേബാ മഹദ് വിസ്ഫാര്യ കാർമുകം
സന്ദശ്യ ദശൈനർ ഓഷ്ഠം സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
30 ശരവർേഷണ മഹതാ ദുേര്യാധനം അവാകിരത്
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ ാവൃഷീവ ബലാഹകഃ
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അധ്യായം 88

1 [സ്]
തതസ് തദ് ബാണവർഷം തു ദുഃസഹം ദാനൈവർ അപി
ദധാര യുധി രാേജേ ാ യഥാ വർഷം മഹാദ്വിപഃ
2 തതഃ േ ാധസമാവിേഷ്ടാ നിഃശ്വസന്ന് ഇവ പന്നഗഃ
സംശയം പരമം ാപ്തഃ പു സ് േത ഭരതർഷഭ
3 മുേമാച നിശിതാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ നാരാചാൻ പഞ്ചവിംശതിം
േത ഽപതൻ സഹസാ രാജംസ് തസ്മിൻ രാക്ഷസപുംഗേവ
ആശീവിഷാ ഇവ ദ്ധാഃ പർവേത ഗന്ധമാദേന
4 സ ൈതർ വിദ്ധഃ വൻ രക്തം ഭിന്ന ഇവ കുഞ്ജരഃ
ദേ മതിം വിനാശായ രാജ്ഞഃ സ പിശിതാശനഃ
ജ ാഹ ച മഹാശക്തിം ഗിരീണാം അപി ദാരണീം
5 സ ദീപ്താം മേഹാൽകാഭാം അശനീം മഘവാൻ ഇവ
സമുദ്യച്ഛൻ മഹാബാഹുർ ജിഘാംസുസ് തനയം തവ
6 താം ഉദ്യതാം അഭിേ ക്ഷ്യ വംഗാനാം അധിപസ് ത്വരൻ
കുഞ്ജരം ഗിരിസങ്കാശം രാക്ഷസം ത്യേചാദയത്
7 സ നാഗ വേരണാജൗ ബലിനാ ശീ ഗാമിനാ
യേതാ ദുേര്യാധന രഥസ് തം മാർഗം ത്യപദ്യത
രഥം ച വാരയാം ആസ കുഞ്ജേരണ സുതസ്യ േത
8 മാർഗം ആവാരിതം ദൃഷ്ട്വാ രാജ്ഞാ വംേഗന ധീമതാ
ഘേടാത്കേചാ മഹാരാജ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
ഉദ്യതാം താം മഹാശക്തിം തസ്മിംശ് ചിേക്ഷപ വാരേണ
9 സ തയാഭിഹേതാ രാജംസ് േതന ബാഹുവിമുക്തയാ
സഞ്ജാതരുധിേരാത്പീഡഃ പപാത ച മമാര ച
10 പതത്യ് അഥ ഗേജ ചാപി വംഗാനാം ഈശ്വേരാ ബലീ
ജേവന സമഭി ത്യ ജഗാമ ധരണീതലം
11 ദുേര്യാധേനാ ഽപി സേ ക്ഷ്യ പാതിതം വരവാരണം

ഭഗ്നം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ ജഗാമ പരമാം വ്യഥാം
12 ക്ഷ ധർമം പുര ത്യ ആത്മനശ് ചാഭിമാനിതാം

ാേപ്ത ഽപ മേണ രാജാ തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
13 സന്ധായ ച ശിതം ബാണം കാലാഗ്നിസമേതജസം
മുേമാച പരമ ദ്ധസ് തസ്മിൻ േഘാേര നിശാചേര
14 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ ബാണം ഇ ാശനി ഭം
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ലാഘവാദ് വഞ്ചയാം ആസ മഹാകാേയാ ഘേടാത്കചഃ
15 ഭൂയ ഏവ നനാേദാ ഃ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ

ാസയൻ സർവഭൂതാനി യുഗാേന്ത ജലേദാ യഥാ
16 തം ത്വാ നിനദം േഘാരം തസ്യ ഭീഷ്മസ്യ രക്ഷസഃ
ആചാര്യം ഉപസംഗമ്യ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
17 യൈഥഷ നിനേദാ േഘാരഃ യേത രാക്ഷേസരിതഃ
ൈഹഡിംേബാ യുധ്യേത നൂനം രാജ്ഞാ ദുേര്യാധേനന ഹ
18 ൈനഷ ശേക്യാ ഹി സം ാേമ േജതും ഭൂേതന േകന ചിത്
ത ഗച്ഛത ഭ ം േവാ രാജാനം പരിരക്ഷത
19 അഭി തം മഹാഭാഗം രാക്ഷേഷന ദുരാത്മനാ
ഏതദ് ധി പരമം കൃത്യം സർേവഷാം നഃ പരന്തപഃ
20 പിതാമഹവചഃ ത്വാ ത്വരമാണാ മഹാരഥാഃ
ഉത്തമം ജവം ആസ്ഥായ യയുർ യ കൗരവഃ
21 േ ാണശ് ച േസാമദത്തശ് ച ബാ ികശ് ച ജയ ഥഃ
കൃേപാ ഭൂരീ വാഃ ശല്യശ് ചി േസേനാ വിവിംശതിഃ
22 അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ് ച ആവന്ത്യശ് ച ബൃഹദ്ബലഃ
രഥാശ് ചാേനക സാഹ ാ േയ േതഷാം അനുയായിനഃ
അഭി തം പരീപ്സന്തഃ പു ം ദുേര്യാധനം തവ
23 തദ് അനീകം അനാധൃഷ്യം പാലിതം േലാകസത്തൈമഃ
ആതതായിനം ആയാന്തം േ ക്ഷ്യ രാക്ഷസസത്തമഃ
നാകമ്പത മഹാബാഹുർ ൈമനാക ഇവ പർവതഃ
24 ഗൃഹ്യ വിപുലം ചാപം ജ്ഞാതിഭിഃ പരിവാരിതഃ
ശൂലം ഉദ്ഗര ഹൈസ്തശ് ച നാനാ ഹരൈണർ അപി
25 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
രാക്ഷസാനാം ച മുഖ്യസ്യ ദുേര്യാധന ബലസ്യ ച
26 ധനുഷാം കൂജതാം ശബ്ദഃ സർവതസ് തുമുേലാ ഽഭവത്
അ യത മഹാരാജ വംശാനാം ദഹ്യതാം ഇവ
27 ശ ാണാം പാത്യമാനാനാം കവേചഷു ശരീരിണാം
ശബ്ദഃ സമഭവദ് രാജന്ന് അ ീണാം ഇവ ദീര്യതാം
28 വീരബാഹുവിസൃഷ്ടാനാം േതാമരാണാം വിശാം പേത
രൂപം ആസീദ് വിയത് സ്ഥാനാം സർപാണാം സർപതാം ഇവ
29 തതഃ പരമസ്ര േദ്ധാ വിസ്ഫാര്യ സുമഹദ് ധനുഃ
രാക്ഷേസേ ാ മഹാബാഹുർ വിനദൻ ൈഭരവം രവം
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30 ആചാര്യസ്യാർധ ചേ ണ ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
േസാമദത്തസ്യ ഭേല്ലന ധ്വജം ഉന്മഥ്യ ചാനദത്
31 ബാ ികം ച ിഭിർ ബാൈണർ അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
കൃപം ഏേകന വിവ്യാധ ചി േസനം ിഭിഃ ശൈരഃ
32 പൂർണായതവിസൃേഷ്ടന സമ്യക് ണിഹിേതന ച
ജ േദേശ സമാസാദ്യ വികർണം സമതാഡയത്
ന്യഷീദത് സ രേഥാപേസ്ഥ േശാണിേതന പരി തഃ
33 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ നാരാചാൻ ദശ പഞ്ച ച
ഭൂരി വസി സ്ര ദ്ധഃ ാഹിേണാദ് ഭരതർഷഭ
േത വർമ ഭിത്ത്വാ തസ്യാശു ാവിശൻ േമദിനീ തലം
34 വിവിംശേതശ് ച ൗേണശ് ച യന്താരൗ സമതാഡയത്
തൗ േപതതൂ രേഥാപേസ്ഥ രശ്മീൻ ഉ ജ്യ വാജിനാം
35 സി രാേജ്ഞാ ഽർധചേ ണ വാരാഹം സ്വർണഭൂഷിതം
ഉന്മമാഥ മഹാരാജ ദ്വിതീേയനാഛിനദ് ധനുഃ
36 ചതുർഭിർ അഥ നാരാൈചർ ആവന്ത്യസ്യ മഹാത്മനഃ
ജഘാന ചതുേരാ വാഹാൻ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
37 പൂർണായതവിസൃേഷ്ടന പീേതന നിശിേതന ച
നിർബിേഭദ മഹാരാജ രാജപു ം ബൃഹദ്ബലം
സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
38 ഭൃശം േ ാേധന ചാവിേഷ്ടാ രഥേസ്ഥാ രാക്ഷസാധിപഃ
ചിേക്ഷപ നിശിതാംസ് തീക്ഷ്ണാഞ് ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
വിഭിദുസ് േത മഹാരാജ ശല്യം യുദ്ധവിശാരദം
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അധ്യായം 89

1 [സ്]
വിമുഖീകൃത്യ താൻ സർവാംസ് താവകാൻ യുധി രാക്ഷസഃ
ജിഘാംസുർ ഭരതേ ഷ്ഠ ദുേര്യാധനം ഉപാ വത്
2 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ രാജാനം തി േവഗിതം
അഭ്യധാവജ് ജിഘാംസന്തസ് താവകാ യുദ്ധദുർമദാഃ
3 താലമാ ാണി ചാപാനി വികർഷേന്താ മഹാബലാഃ
തം ഏകം അഭ്യധാവന്ത നദന്തഃ സിംഹസംഘവത്
4 അൈഥനം ശരവർേഷണ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ ശരദീവ ബലാഹകാഃ
5 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിതസ് േതാ ാർദിത ഇവ ദ്വിപഃ
ഉത്പപാത തദാകാശം സമന്താദ് ൈവനേതയവത്
6 വ്യനദത് സുമഹാനാദം ജീമൂത ഇവ ശാരദഃ
ദിശഃ ഖം ദിശശ് ൈചവ നാദയൻ ൈഭരവസ്വനഃ
7 രാക്ഷസസ്യ തു തം ശബ്ദം ത്വാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഉവാച ഭരതേ േഷ്ഠാ ഭീമേസനം ഇദം വചഃ
8 യുധ്യേത രാക്ഷേസാ നൂനം ധാർതരാൈ ർ മഹാരൈഥഃ
യഥാസ്യ യേത ശേബ്ദാ നദേതാ ൈഭരവം സ്വനം
അതിഭാരം ച പശ്യാമി ത താത സമാഹിതം
9 പിതാമഹശ് ച സ്ര ദ്ധഃ പാഞ്ചാലാൻ ഹ ം ഉദ്യതഃ
േതഷാം ച രക്ഷണാർഥായ യുധ്യേത ഫൽഗുനഃ പൈരഃ
10 ഏതച് ത്വാ മഹാബാേഹാ കാര്യദ്വയം ഉപസ്ഥിതം
ഗച്ഛ രക്ഷസ്വ ൈഹഡിംബം സംശയം പരമം ഗതം
11 ാതുർ വചനം ആജ്ഞായ ത്വരമാേണാ വൃേകാദരഃ

യയൗ സിംഹനാേദന ാസയൻ സർവപാർഥിവാൻ
േവേഗന മഹതാ രാജൻ പർവകാേല യേഥാദധിഃ
12 തം അന്വയാത് സത്യഘൃതിഃ സൗചിത്തിർ യുദ്ധദുർമദഃ
േ ണിമാൻ വസു ദാനശ് ച പു ഃ കാശ്യസ്യ ചാഭിഭൂഃ
13 അഭിമന മുഖാശ് ൈചവ ൗപേദയാ മഹാരഥാഃ
ക്ഷ േദവശ് ച വി ാന്തഃ ക്ഷ ധർമാ തൈഥവ ച
14 അനൂപാധിപതിശ് ൈചവ നീലഃ സ്വബലം ആസ്ഥിതഃ
മഹതാ രഥവംേശന ൈഹഡിംബം പര്യവാരയൻ
15 കുഞ്ജൈരശ് ച സദാമൈത്തഃ ഷട് സഹൈ ഃ ഹാരിഭിഃ
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അഭ്യരക്ഷന്ത സഹിതാ രാക്ഷേസ ം ഘേടാത്കചം
16 സിംഹനാേദന മഹതാ േനമിേഘാേഷണ ൈചവ ഹി
ഖുരശബ്ദനിനാൈദശ് ച കമ്പയേന്താ വസുന്ധരാം
17 േതമാം ആപതതാം ത്വാ ശബ്ദം തം താവകം ബലം
ഭീമേസന ഭേയാദ്വിഗ്നം വിവർണവദനം തഥാ
പരിവൃത്തം മഹാരാജ പരിത്യജ്യ ഘേടാത്കചം
18 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം ത ത മഹാത്മനാം
താവകാനാം പേരഷാം ച സം ാേമഷ്വ് അനിവർതിനാം
19 നാനാരൂപാണി ശ ാണി വിസൃജേന്താ മഹാരഥാഃ
അേന്യാന്യം അഭിധാവന്തഃ സ ഹാരം ച ിേര
വ്യതിഷക്തം മഹാരൗ ം യുദ്ധം ഭീരു ഭയാവഹം
20 ഹയാ ഗൈജഃ സമാജ ഃ പാദാതാ രഥിഭിഃ സഹ
അേന്യാന്യം സമേര രാജൻ ാർഥയാനാ മഹദ് യശഃ
21 സഹസാ ചാഭവത് തീ ം സംനിപാതാൻ മഹദ് രജഃ
രഥാശ്വജഗ പത്തീനാം പദേനമി സമുദ്ധതം
22 ധൂ ാരുണം രജസ് തീ ം രണഭൂമിം സമാവൃേണാത്
ൈനവ േസ്വ ന പേര രാജൻ സമജാനൻ പര രം
23 പിതാ പു ം ന ജാനീേത പുേ ാ വാ പിതരം തഥാ
നിർമര്യാേദ തഥാ ഭൂേത ൈവശേസ േലാമഹർഷേണ
24 ശ ാണാം ഭരതേ ഷ്ഠ മനുഷ്യാണാം ച ഗർജതാം
സുമഹാൻ അഭവച് ഛേബ്ദാ വംശാനാം ഇവ ദഹ്യതാം
25 ഗജവാജിമനുഷ്യാണാം േശാണിതാ തരംഗിണീ

ാവർതത നദീ ത േകശൈശവലശാദ്വലാ
26 നരാണാം ൈചവ കാേയഭ്യഃ ശിരസാം പതതാം രേണ
ശു േവ സുമഹാഞ് ശബ്ദഃ പതതാം അശ്മനാം ഇവ
27 വിശിരൈ ർ മനുൈഷ്യശ് ച ഛിന്നഗാൈ ശ് ച വാരൈണഃ
അൈശ്വഃ സംഭിന്നേദൈഹശ് ച സങ്കീർണാഭൂദ് വസുന്ധരാ
28 നാനാവിധാനി ശ ാണി വിസൃജേന്താ മഹാരഥാഃ
അേന്യാന്യം അഭിധാവന്തഃ സ ഹാരം ച ിേര
29 ഹയാ ഹയാൻ സമാസാദ്യ േ ഷിതാ ഹയസാദിഭിഃ
സമാഹത്യ രേണ ഽേന്യാന്യം നിേപതുർ ഗതജീവിതാഃ
30 നരാ നരാൻ സമാസാദ്യ േ ാധരേക്തക്ഷണാ ഭൃശം
ഉരാംസ്യ് ഉേരാഭിർ അേന്യാന്യം സമാ ിഷ്യ നിജഘ്നിേര

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 39 50

31 േ ഷിതാശ് ച മഹാമാൈ ർ വാരണാഃ പരവാരണാഃ
അഭിഘ്നന്തി വിഷാണാൈ ർ വാരണാൻ ഏവ സംയുേഗ
32 േത ജാതരുധിരാപീഡാഃ പതാകാഭിർ അല താഃ
സംസക്താഃ ത്യദൃശ്യന്ത േമഘാ ഇവ സ വിദ തഃ
33 േക ചിദ് ഭിന്നാ വിഷാണാൈ ർ ഭിന്നകുംഭാശ് ച േതാമൈരഃ
വിനദേന്താ ഽഭ്യധാവന്ത ഗർജേന്താ ജലദാ ഇവ
34 േകചിദ് ധൈസ്തർ ദ്വിധാ ഛിൈന്നശ് ഛിന്നഗാ ാസ് തഥാപേര
നിേപതുസ് തുമുേല തസ്മിംശ് ഛിന്നപക്ഷാ ഇവാ യഃ
35 പാർൈശ്വസ് തു ദാരിൈതർ അേന്യ വാരൈണർ വരവാരണാഃ
മുമുചുഃ േശാണിതം ഭൂരി ധാതൂൻ ഇവ മഹീധരാഃ
36 നാരാചാഭിഹതാസ് ത്വ് അേന്യ തഥാ വിദ്ധാശ് ച േതാമൈരഃ
ഹതാേരാഹാ വ്യദൃശ്യന്ത വിശൃംഗാ ഇവ പർവതാഃ
37 േക ചിത് േ ാധസമാവിഷ്ടാ മദാന്ധാ നിരവ ഹാഃ
രഥാൻ ഹയാൻ പദാതാംശ് ച മമൃദുഃ ശതേശാ രേണ
38 തഥാ ഹയാ ഹയാേരാൈഹസ് താഡിതാഃ ാസേതാമൈരഃ
േതന േതനാഭ്യവർതന്ത കുർവേന്താ വ്യാകുലാ ദിശഃ
39 രഥിേനാ രഥിഭിഃ സാർധം കുലപു ാസ് തനുത്യജഃ
പരാം ശക്തിം സമാസ്ഥായ ച ഃ കർമാണ്യ് അഭീതവത്
40 സ്വയംവര ഇവാമർേദ ജ ർ ഇതേരതരം

ാർഥയാനാം യേശാ രാജൻ സ്വർഗം വാ യുദ്ധശാലിനഃ
41 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന സം ാേമ േലാമഹർഷേണ
ധാർതരാ ം മഹത് ൈസന്യം ായേശാ വിമുഖീകൃതം
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അധ്യായം 90

1 [സ്]
സ്വൈസന്യം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ രാജാ ദുേര്യാധനഃ സ്വയം
അഭ്യധാവത സ്ര േദ്ധാ ഭീമേസനം അരിന്ദമം
2 ഗൃഹ്യ സുമഹച് ചാപം ഇ ാശനിസമസ്വനം
മഹതാ ശരവർേഷണ പാണ്ഡവം സമവാകിരത്
3 അർധച ം ച സന്ധായ സുതീക്ഷ്ണം േലാമവാഹിനം
ഭീമേസനസ്യ ചിേച്ഛദ ചാപം േ ാധസമന്വിതഃ
4 തദന്തരം ച സേ ക്ഷ്യ ത്വരമാേണാ മഹാരഥഃ
സന്ദേധ നിശിതം ബാണം ഗിരീണാം അപി ദാരണം
േതേനാരസി മഹാബാഹുർ ഭീമേസനം അതാഡയത്
5 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിതഃ സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
സമാലലംേബ േതജസ്വീ ധ്വജം േഹമപരി തം
6 തഥാ വിമനസം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനം ഘേടാത്കചഃ
േ ാേധനാഭി ജജ്വാല ദിധക്ഷന്ന് ഇവ പാവകഃ
7 അഭിമന മുഖാശ് ൈചവ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
സമഭ്യധാവൻ േ ാശേന്താ രാജാനം ജാതസം മാഃ
8 സേ ക്ഷ്യ താൻ ആപതതഃ സ്ര ദ്ധാഞ് ജാതസം മാൻ
ഭാരദ്വാേജാ ഽ വീദ് വാക്യം താവകാനാം മഹാരഥാൻ
9 ക്ഷി ം ഗച്ഛത ഭ ം േവാ രാജാനം പരിരക്ഷത
സംശയം പരമം ാപ്തം മജ്ജന്തം വ്യസനാർണേവ
10 ഏേത ദ്ധാ മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
ഭീമേസനം പുര ത്യ ദുേര്യാധനം ഉപ താഃ
11 നാനാവിധാനി ശ ാണി വിസൃജേന്താ ജേയ രതാഃ
നദേന്താ ൈഭരവാൻ നാദാംസ് ാസയന്തശ് ച ഭൂം ഇമാം
12 തദ് ആചാര്യ വചഃ ത്വാ േസാമദത്ത പുേരാഗമാഃ
താവകാഃ സമവർതന്ത പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
13 കൃേപാ ഭൂരി ശ്വരാഃ ശേല്യാ േ ാണപുേ ാ വിവിംശതിഃ
ചി േസേനാ വികർണശ് ച ൈസന്ധേവാ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
ആവന്ത്യൗ ച മേഹഷ്വാസൗ കൗരവം പര്യവാരയൻ
14 േത വിംശതിപദം ഗത്വാ സ ഹാരം ച ിേര
പാണ്ഡവാ ധാർതരാ ാശ് ച പര രജിഘാംസവഃ
15 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുർ മഹദ് വിസ്ഫാര്യ കാർമുകം
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ഭാരദ്ബാജസ് തേതാ ഭീമം ഷഡ്വിംശത്യാ സമാർപയത്
16 ഭൂയശ് ൈചനം മഹാബാഹുഃ ശൈരഃ ശീ ം അവാകിരത്
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ ശരദീവ ബലാഹകഃ
17 തം പത്യവിധ്യദ് ദശഭിർ ഭീമേസനഃ ശിലീമുൈഖഃ
ത്വരമാേണാ മേഹഷ്വാസഃ സേവ്യ പാർേശ്വ മഹാബലഃ
18 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ വേയാവൃദ്ധശ് ച ഭാരത

നഷ്ടസഞ്ജ്ഞഃ സഹസാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
19 ഗുരും വ്യഥിതം ദൃഷ്ട്വാ രാജാ ദുേര്യാധനഃ സ്വയം

ൗണായനിശ് ച സ്ര ദ്ധൗ ഭീമേസനം അഭി തൗ
20 താവ് ആപതന്തൗ സേ ക്ഷ്യ കാലാന്തകയേമാപമൗ
ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുർ ഗദാം ആദായ സ ത്വരഃ
21 അവ ത്യ രഥാത് തൂർണം തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
സമുദ്യമ്യ ഗദാം ഗുർവീം യമദേണ്ഡാപമാം രേണ
22 തദ് ഉദ്യതഗദം ദൃഷ്ട്വാ ൈകലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
കൗരേവാ േ ാണപു ശ് ച സഹിതാവ് അഭ്യധാവതാം
23 താവ് ആപതന്തൗ സഹിതൗ ത്വരിതൗ ബലിനാം വരൗ
അഭ്യധാവത േവേഗന ത്വരമാേണാ വൃേകാദരഃ
24 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ സ്ര ദ്ധം ഭീമദർശനം
സമഭ്യധാവംസ് ത്വരിതാഃ കൗരവാണാം മഹാരഥാഃ
25 ഭാരദ്വാജ മുഖാഃ സർേവ ഭീമേസനജിഘാംസയാ
നാനാവിധാനി ശ ാണി ഭീമേസ്യാരസ്യ് അപാതയൻ
സഹിതാഃ പാണ്ഡവം സർേവ പീഡയന്തഃ സമന്തതഃ
26 തം ദൃഷ്ട്വാ സംശയം ാപ്തം പീഡ്യമാനം മഹാരഥം
അഭിമന ഭൃതയഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
അഭ്യധാവൻ പരീപ്സന്തഃ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ സുദുസ്ത്യജാൻ
27 അനൂപാധിപതിഃ ശൂേരാ ഭീമസ്യ ദയിതഃ സഖാ
നീേലാ നീലാംബുദ ഖ്യഃ സ്ര േദ്ധാ ൗണിം അഭ്യയാത്

ർധേത ഹി മേഹഷ്വാേസാ നിത്യം േ ാണസുേതന യഃ
28 സ വിസ്ഫാര്യ മഹച് ചാപം ൗണിം വിവ്യാധ പ ിണാ
യഥാ ശേ ാ മഹാരാജ പുരാ വിവ്യാധ ദാനവം
29 വി ചിത്തിം ദുരാധർഷം േദവതാനാം ഭയം കകം
േയന േലാക യം േ ാധാത് ാസിതം േസ്വന േതജസാ
30 തഥാ നീേലന നിർഭിന്നഃ സുമുേഖന പത ിണാ
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സഞ്ജാതരുധിേരാത്പീേഡാ ൗണിഃ േ ാധസമന്വിതഃ
31 സ വിസ്ഫാര്യ ധനുശ് ചി ം ഇ ാശനിസമസ്വനം
ദേ നീലവിനാശായ മതിം മതിമതാം വരഃ
32 തതഃ സന്ധായ വിമലാൻ ഭല്ലാൻ കർമാരപായിതാൻ
ജഘാന ചതുേരാ വാഹാൻ പാതയാം ആസ ച ധ്വജം
33 സപ്തേമന ച ഭേല്ലന നീലം വിവ്യാധ വക്ഷസി
സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
34 േമാഹിതം വീക്ഷ്യ രാജാനം നീലം അ ചേയാപമം
ഘേടാത്കേചാ ഽപി സ്ര േദ്ധാ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
35 അഭിദു ാവ േവേഗന ൗണിം ആഹവേശാഭിനം
തേഥതേര അഭ്യധാവൻ രാക്ഷേസാ യുദ്ധദുർമദാഃ
36 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ രാക്ഷസം േഘാരദർശനം
അഭ്യധാവത േതജസ്വീ ഭാരദ്വാജാത്മജസ് ത്വരൻ
37 നിജഘാന ച സ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസാൻ ഭീമദർശനാൻ
േയാ ഽഭവന്ന് അ തഃ ദ്ധാ രാക്ഷസസ്യ പുരഃസരാഃ
38 വിമുഖാംശ് ൈചവ താൻ ദൃഷ്ട്വാ ൗണിചാപച ൈതഃ ശൈരഃ
അ ധ്യത മഹാകാേയാ ൈഭമേസനിർ ഘേടാത്കചഃ
39 ാദുശ്ചേ മഹാമായാം േഘാരരൂപാം സുദാരുണാം
േമാഹയൻ സമേര ൗണിം മായാവീ രാക്ഷസാധിപഃ
40 തതസ് േത താവകാഃ സർേവ മായയാ വിമുഖീകൃതാഃ
അേന്യാന്യം സമപശ്യന്ത നികൃത്താൻ േമദിനീ തേല
വിേചഷ്ടമാനാൻ കൃപണാഞ് േശാണിേതന സമുക്ഷിതാൻ
41 േ ാണം ദുേര്യാധനം ശല്യം അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച

ായശശ് ച മേഹഷ്വാസാ േയ ധാനാശ് ച കൗരവാഃ
42 വിധ്വസ്താ രഥിനഃ സർേവ ഗജാശ് ച വിനിപാതിതാഃ
ഹയാശ് ച സഹയാേരാഹാ വിനികൃത്താഃ സഹ ശഃ
43 തദ് ദൃഷ്ട്വാ താവകം ൈസന്യം വി തം ശിബിരം തി
മമ ാേ ാശേതാ രാജംസ് തഥാ േദവ തസ്യ ച
44 യുധ്യധ്വം മാ പലായധ്വം മാൈയഷാ രാക്ഷസീ രേണ
ഘേടാത്കച യുേക്തതി നാതിഷ്ഠന്ത വിേമാഹിതാഃ
ൈനവ േത ദ്ദധുർ ഭീതാ വദേതാർ ആവേയാർ വചഃ
45 താംശ് ച വേതാ ദൃഷ്ട്വാ ജയം ാപ്താംശ് ച പാണ്ഡവാഃ
ഘേടാത്കേചന സഹിതാഃ സിംഹനാദാൻ ച ിേര
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ശംഖദു ഭിേഘാഷാശ് ച സമന്താത് സസ്വനുർ ഭൃശം
46 ഏവം തവ ബലം സർവം ൈഹഡിംേബന ദുരാത്മനാ
സൂര്യാസ്തമയ േവലായാം ഭഗ്നം വി തം ദിശഃ
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അധ്യായം 91

1 [സ്]
തസ്മിൻ മഹതി സ്രങ്കേന്ദ രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
ഗാംേഗയം ഉപസംഗമ്യ വിനേയനാഭിവാദ്യ ച
2 തസ്യ സർവം യഥാവൃത്തം ആഖ്യാതും ഉപച േമ
ഘേടാത്കചസ്യ വിജയം ആത്മനശ് ച പരാജയം
3 അക്ഥയാം ആസ ദുർധർേഷാ വിനിഃശ്വസ്യ പുനഃ പുനഃ
അ വീച് ച തദാ രാജൻ ഭീഷ്മം കുരുപിതാമഹം
4 ഭവന്തം സമുപാ ിത്യ വാസുേദവം യഥാ പൈരഃ
പാണ്ഡൈവർ വി േഹാ േഘാരഃ സമാരേബ്ധാ മയാ േഭാ
5 ഏകാദശ സമാഖ്യാതാ അക്ഷൗഹിണ്യശ് ച യാ മമ
നിേദേശ തവ തിഷ്ഠന്തി മയാ സാർധം പരന്തപ
6 േസാ ഽഹം ഭരതശാർദൂല ഭീമേസനപുേരാഗൈമഃ
ഘേടാത്കചം സമാ ിത്യ പാണ്ഡൈവർ യുധി നിർജിതഃ
7 തൻ േമ ദഹതി ഗാ ാണി ശുഷ്കവൃക്ഷം ഇവാനലഃ
തദ് ഇച്ഛാമി മഹാഭാഗ ത്വത് സാദാത് പരന്തപ
8 രാക്ഷസാപസദം ഹ ം സ്വയം ഏവ പിതാമഹ
ത്വാം സമാ ിത്യ ദുർധർഷം തൻ േമ കർതും ത്വം അർഹസി
9 ഏതച് ത്വാ തു വചനം രാേജ്ഞാ ഭരതസത്തമ
ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
10 ശൃണു രാജൻ മമ വേചാ യത് ത്വാ വക്ഷ്യാമി കൗരവ
യഥാ ത്വയാ മഹാരാജ വർതിതവ്യം പരന്തപ
11 ആത്മാ രേക്ഷ്യാ രേണ താതഃ സർവാവസ്ഥാസ്വ് അരിന്ദമം
ധർമരാേജന സം ാമസ് ത്വയാ കാര്യഃ സദാനഘ
12 അർജുേനന യമാഭ്യാം വാ ഭീമേസേനന വാ പുനഃ
രാജധർമം പുര ത്യ രാജാ രാജാനം ഋച്ഛതി
13 അഹം േ ാണഃ കൃേപാ ൗണിഃ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
ശല്യശ് ച സൗമദത്തിശ് ച വികർണശ് ച മഹാരഥഃ
14 തവ ച ാതരഃ ശൂരാ ദുഃശാസന പുേരാഗമാഃ
ത്വദർഥം തിേയാത്സ്യാേമാ രാക്ഷസം തം മഹാബലം
15 തസ്മിൻ രൗേ രാക്ഷേസേ യദി േത ഹൃച്ഛേയാ മഹാൻ
അയം വാ ഗച്ഛതു രേണ തസ്യ യുദ്ധായ ദുർമേതഃ
ഭഗദേത്താ മഹീപാലഃ പുരന്ദരസേമാ യുധി
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16 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ രാജാനം ഭഗദത്തം അഥാ വീത്
സമക്ഷം പാർഥിേവ സ്യ വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
17 ഗച്ഛ ശീ ം മഹാരാജ ൈഹഡിംബം യുദ്ധദുർമദം
വാരയസ്വ രേണ യേത്താ മിഷതാം സർവധന്വിനാം
രാക്ഷസം രകർമാണം യേഥ സ് താരകം പുരാ
18 തവ ദിവ്യാനി ചാ ാണി വി മശ് ച പരന്തപ
സമാഗമശ് ച ബഹുഭിഃ പുരാഭൂദ് അസുൈരഃ സഹ
19 ത്വം തസ്യ രാജശാർദൂല തിേയാദ്ധാ മഹാഹേവ
സ്വബേലന വൃേതാ രാജഞ് ജഹി രാക്ഷസപുംഗവം
20 ഏതച് ത്വാ തു വചനം ഭീഷ്മസ്യ പൃതനാ പേതഃ

യയൗ സിംഹനാേദന പരാൻ അഭിമുേഖാ തം
21 തം ആ വന്തം സേ ക്ഷ്യ ഗർജന്തം ഇവ േതായദം
അഭ്യവർതന്ത സ്ര ദ്ധാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
22 ഭിമേസേനാ ഽഭിമന ശ് ച രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ

ൗപേദയാഃ സത്യധൃതിഃ ക്ഷ േദവശ് ച മാരിഷ
23 േചദിേപാ വസു ദാനശ് ച ദശാർണാധിപതിസ് തഥാ
സു തീേകന താംശ് ചാപി ഭഗദേത്താ ഽപ്യ് ഉപാ വത്
24 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാനകം
പാ നാം ഭഗദേത്തന യമ രാ വിവർധനം
25 മുക്താ രഥിഭിർ ബാണാ ഭീമേവഗാഃ സുേതജനാഃ
േത നിേപതുർ മഹാരാജ നാേഗഷു ച രേഥഷു ച
26 ഭിന്നാശ് ച മഹാനാഗാ വിനീതാ ഹസ്തിസാദിഭിഃ
പര രം സമാസാദ്യ സംനിേപതുർ അഭീതവത്
27 മദാന്ധാ േരാഷസംരബ്ധാ വിഷാണാൈ ർ മഹാഹേവ
വിഭിദുർ ദന്തമുസൈലഃ സമാസാദ്യ പര രം
28 ഹയാശ് ച ചാമരാപീഡാഃ ാസപാണിഭിർ ആസ്ഥിതാഃ
േചാദിതാഃ സാദിഭിഃ ക്ഷി ം നിേപതുർ ഇതേരതരം
29 പാദാതാശ് ച പദാേത്യാൈഘസ് താഡിതാഃ ശക്തിേതാമൈരഃ
ന്യപതന്ത തദാ ഭൂമൗ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
30 രഥിനശ് ച തഥാ രാജൻ കർണിനാലീകസായൈകഃ
നിഹത്യ സമേര വീരാൻ സിംഹനാദാൻ വിേനദിേര
31 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന സം ാേമ േലാമഹർഷേണ
ഭഗദേത്താ മേഹഷ്വാേസാ ഭീമേസനം അഥാ വത്
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32 കുഞ്ജേരണ ഭിേന്നന സപ്തധാ വതാ മദം
പർവേതന യഥാ േതായം വമാേണന സർവതഃ
33 കിരഞ് ശരസഹ ാണി സു തീക ശിേരാ ഗതഃ
ഐരാവതേസ്ഥാ മഘവാൻ വാരിധാരാ ഇവാനഘ
34 സ ഭീമം ശരധാരാഭിസ് താഡയാം ആസ പാർഥിവഃ
പർവതം വാരിധാരാഭിഃ ാവൃഷീവ ബലാഹകഃ
35 ഭീമേസനസ് തു സ്ര ദ്ധഃ പാദരക്ഷാൻ പരഃശതാൻ
നിജഘാന മേഹഷ്വാസഃ സ്ര ദ്ധഃ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
36 താൻ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതാൻ േദ്ധാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
േചാദയാം ആസ നാേഗ ം ഭീമേസനരഥം തി
37 സ നാഗഃ േ ഷിതസ് േതന ബാേണാ ജ്യാ േചാദിേതാ യഥാ
അഭ്യധാവത േവേഗന ഭീമേസനം അരിന്ദമം
38 തം ആപതന്തം സേ്രങ്കപ്ഷ്യ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
അഭ്യവർതന്ത േവേഗന ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
39 േകകയാശ് ചാഭിമന ശ് ച ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
ദശാർണാധിപതിഃ ശൂരഃ ക്ഷ േദവശ് ച മാരിഷ
േചദിപശ് ചി േകതുശ് ച സ്ര ദ്ധാഃ സർവ ഏവ േത
40 ഉത്തമാ ാണി ദിവ്യാനി ദർശയേന്താ മഹാബലാഃ
തം ഏകം കുഞ്ജരം ദ്ധാഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
41 സ വിേദ്ധാ ബഹുഭിർ ബാൈണർ വ്യേരാചത മഹാദ്വിപഃ
സഞ്ജാതരുധിേരാത്പീേഡാ ധാതുചി ഇവാ ിരാട്
42 ദശാർണാധിപതിശ് ചാപി ഗജം ഭൂമിധേരാപമം
സമാസ്ഥിേതാ ഽഭിദു ാവ ഭഗദത്തസ്യ വാരണം
43 തം ആപതന്തം സമേര ഗജം ഗജപതിഃ സ ച
ദധാര സു തീേകാ ഽപി േവേലവ മകരാലയം
44 വാരിതം േ ക്ഷ്യ നാേഗ ം ദശാർണസ്യ മഹാത്മനഃ
സാധു സാധ്വ് ഇതി ൈസന്യാനി പാണ്ഡേവയാന്യ് അപൂജയൻ
45 തതഃ ാഗ് േയാതിഷഃ ദ്ധസ് േതാമരാൻ ൈവ ചതുർദശ

ാഹിേണാത് തസ്യ നാഗസ്യ മുേഖ നൃപസത്തമ
46 തസ്യ വർമ മുഖ ാണം ശാതകുംഭപരി തം
വിദാര്യ ാവിശൻ ക്ഷി ം വൽമീകം ഇവ പന്നഗാഃ
47 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ നാേഗാ ഭരതസത്തമ
ഉപാവൃത്ത മദഃ ക്ഷി ം സ ന്യവർതത േവഗതഃ
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48 ദു ാവ ച േവേഗന ണദൻ ൈഭരവം സ്വനം
സ മർദമാനഃ സ്വബലം വായുർ വൃക്ഷാൻ ഇവൗജസാ
49 തസ്മിൻ പരാജിേത നാേഗ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
സിംഹനാദം വിനേദ്യാൈച്ചർ യുദ്ധാൈയേവാപതസ്ഥിേര
50 തേതാ ഭീമം പുര ത്യ ഭഗദത്തം ഉപാ വൻ
കിരേന്താ വിവിധാൻ ബാണാഞ് ശ ാണി വിവിധാനി ച
51 േതഷാം ആപതതാം രാജൻ സ്ര ദ്ധാനാം അമർഷിണാം

ത്വാ സ നിനദം േഘാരം അമർഷാദ് ഗതസാധ്വസഃ
ഭഗദേത്താ മേഹഷ്വാസഃ സ്വനാഗം ത്യേചാദയത്
52 അ ശാംഗുഷ്ഠ നുദിതഃ സ ഗജ വേരാ യുധി
തസ്മിൻ ക്ഷേണ സമഭവത് സംവർതക ഇവാനലഃ
53 രഥസംഘാംസ് തഥാ നാഗാൻ ഹയാംശ് ച സഹ സാദിഭിഃ
പാദാതാംശ് ച സുസ്ര ദ്ധഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
അമൃദ്നാത് സമേര രാജൻ സ ധാവംസ് തതസ് തതഃ
54 േതന സംേലാഡ്യമാനം തു പാ നാം തദ് വലം മഹത്
സ േകാപ മഹാരാജ ചർേമവാഗ്നൗ സമാഹിതം
55 ഭഗ്നം തു സ്വബലം ദൃഷ്ട്വാ ഭഗദേത്തന ധീമതാ
ഘേടാത്കേചാ ഽഥ സ്ര േദ്ധാ ഭഗദത്തം ഉപാ വത്
56 വികടഃ പുരുേഷാ രാജൻ ദീപ്താേസ്യാ ദീപ്തേലാചനഃ
രൂപം വിഭീഷണം കൃത്വാ േരാേഷണ ജ്വലന്ന് ഇവ
57 ജ ാഹ വിപുലം ശൂലം ഗിരീണാം അപി ദാരുണം
നാഗം ജിഘാംസുഃ സഹസാ ചിേക്ഷപ ച മഹാബലഃ
സവി ലിംഗ ജ്വാലാഭിഃ സമന്താത് പരിേവഷ്ടിതം
58 തം ആപതന്തം സഹസാ ദൃഷ്ട്വാ ജ്വാലാകുലം രേണ
ചിേക്ഷപ രുചിരം തീക്ഷ്ണം അർധച ം സ പാർഥിവഃ
ചിേച്ഛദ സുമഹച് ഛൂലം േതന ബാേണന േവഗവത്
59 നിപപാത ദ്വിധാ ഛിന്നം ശൂലം േഹമപരി തം
മഹാശനിർ യഥാ ഷ്ടാ ശ മുക്താ നേഭാഗതാ
60 ശൂലം നിപതിതം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിധാകൃത്തം സ പാർഥിവഃ
രുക്മദണ്ഡാം മഹാശക്തിം ജ ാഹാഗ്നിശിേഖാപമാം
ചിേക്ഷപ താം രാക്ഷസസ്യ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
61 താം ആപതന്തീം സേ ക്ഷ്യ വിയത്സ്ഥാം അശനീം ഇവ
ഉത്പത്യ രാക്ഷസത് തൂർണം ജ ാഹ ച നനാദ ച
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62 ബഭഞ്ജ ൈചനാം ത്വരിേതാ ജാനുന്യ് ആേരാപ്യ ഭാരത
പശ്യതഃ പാർഥിേവ സ്യ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
63 തദ് അേവക്ഷ്യ കൃതം കർമ രാക്ഷേസന ബലീയസാ
ദിവി േദവാഃ സ ഗന്ധർവാ മുനയശ് ചാപി വിസ്മിതാഃ
64 പാണ്ഡവാശ് ച മേഹഷ്വാസാ ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
സാധു സാധ്വ് ഇതി നാേദന പൃഥിവീം അനുനാദയൻ
65 തം തു ത്വാ മഹാനാദം ഹൃഷ്ടാനാം മഹാത്മനാം
നാമൃഷ്യത മേഹഷ്വാേസാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
66 സ വിസ്ഫാര്യ മഹച് ചാപം ഇ ാശനിസമസ്വനം
അഭിദു ാവ േവേഗന പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാൻ
വിസൃജൻ വിമലാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ നാരാചാഞ് ജ്വലന ഭാൻ
67 ഭീമം ഏേകന വിവ്യാധ രാക്ഷസം നവഭിഃ ശൈരഃ
അഭിമന ം ിഭിശ് ൈചവ േകകയാൻ പഞ്ചഭിസ് തഥാ
68 പൂർണായതവിസൃേഷ്ടന സ്വർണപുംേഖന പ ിണാ
ബിേഭദ ദക്ഷിണം ബാഹും ക്ഷ േദവസ്യ ചാഹേവ
പപാത സഹസാ തസ്യ സ ശരം ധനുർ ഉത്തമം
69 ൗപേദയാംസ് തതഃ പഞ്ച പഞ്ചഭിഃ സമതാഡയത്
ഭീമേസനസ്യ ച േ ാധാൻ നിജഘാന തുരംഗമാൻ
70 ധ്വജം േകസരിണം ചാസ്യ ചിേച്ഛദ വിശിൈഖസ് ിഭിഃ
നിർബിേഭദ ിഭിശ് ചാൈന്യഃ സാൈരഥിം ചാസ്യ പ ിഭിഃ
71 സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
വിേശാേകാ ഭരതേ ഷ്ഠ ഭഗദേത്തന സംയുേഗ
72 തേതാ ഭീേമാ മഹാരാജ വിരേഥാ രഥിനാം വരഃ
ഗദാം ഗൃഹ്യ േവേഗന ച ന്ദ മഹാരഥാത്
73 തം ഉദ്യതഗദം ദൃഷ്ട്വാ സ ശൃംഗം ഇവ പർവതം
താവകാനാം ഭയം േഘാരം സമപദ്യത ഭാരത
74 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു പാണ്ഡവഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
ആജഗാമ മഹാരാജ നിഘ്നഞ് ശ ൻ സഹ ശഃ
75 യ തൗ പുരുഷവ്യാ ൗ പിതാ പു ൗ പരന്തപൗ

ാഗ്േജ്യാതിേഷണ സംസക്തൗ ഭീമേസന ഘേടാത്കചൗ
76 ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡേവാ രാജൻ യുധ്യമാനാൻ മഹാരഥാൻ
ത്വരിേതാ ഭരതേ ഷ്ഠ ത ായാദ് വികിരഞ് ശരാൻ
77 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ത്വരമാേണാ മഹാരഥഃ
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േസനാം അേചാദയത് ക്ഷി ം രഥനാഗാശ്വസ ലാം
78 താം ആപതന്തീം സഹസാ കൗരവാണാം മഹാചമൂം
അഭിദു ാവ േവേഗന പാണ്ഡവഃ േശ്വതവാഹനഃ
79 ഭഗദേത്താ ഽപി സമേര േതന നാേഗന ഭാരത
വിമൃദ്ന പാണ്ഡവ ബലം യുധിഷ്ഠിരം ഉപാ വത്
80 തദാസീത് തുമുലം യുദ്ധം ഭഗദത്തസ്യ മാരിഷ
പാഞ്ചാൈലഃ സൃഞ്ജൈയശ് ൈചവ േകകൈയശ് േചാദ്യതായുൈധഃ
81 ഭീമേസേനാ ഽപി സമേര താവ് ഉഭൗ േകശവാർജുനൗ
ആ ാവയദ് യഥാവൃത്തം ഇരാവദ് വധം ഉത്തമം
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അധ്യായം 92

1 [സ്]
പു ം തു നിഹതം ത്വാ ഇരാവന്തം ധനഞ്ജയഃ
ദുഃേഖന മഹതാവിേഷ്ടാ നിഃശ്വസൻ പന്നേഗാ യഥാ
2 അ വീത് സമേര രാജൻ വാസുേദവം ഇദം വചഃ
ഇദം നൂനം മഹാ ാേജ്ഞാ വിദുേരാ ദൃഷ്ടവാൻ പുരാ
3 കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച ക്ഷയം േഘാരം മഹാമതിഃ
തേതാ നിവാരയിതവാൻ ധൃതരാ ം ജേനശ്വരം
4 അവധ്യാ ബഹേവാ വീരാഃ സം ാേമ മധുസൂദന
നിഹതാഃ കൗരൈവഃ സംേഖ്യ തഥാസ്മാഭിശ് ച േത ഹതാഃ
5 അർഥേഹേതാർ നരേ ഷ്ഠ ിയേത കർമ കുത്സിതം
ധിഗ് അർഥാൻ യത്കൃേത ഹ്യ് ഏവം ിയേത ജ്ഞാതിസങ്ക്ഷയഃ
6 അധനസ്യ മൃതം േ േയാ ന ച ജ്ഞാതിവധാദ് ധനം
കിം നു ാപ്സ്യാമേഹ കൃഷ്ണ ഹത്വാ ജ്ഞാതീൻ സമാഗതാൻ
7 ദുേര്യാധനാപരാേധന ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
ക്ഷ ിയാ നിധനം യാന്തി കർണ ദുർമ ിേതന ച
8 ഇദാനീം ച വിജാനാമി സുകൃതം മധുസൂദന
കൃതം രാജ്ഞാ മഹാബാേഹാ യാചതാ സ്മ സുേയാധനം
രാജ്യാർധം പഞ്ച വാ ാമാൻ നാകാർഷീത് സ ച ദുർമതിഃ
9 ദൃഷ്ട്വാ ഹി ക്ഷ ിയാഞ് ശൂരാഞ് ശയാനാൻ ധരണീതേല
നിന്ദാമി ഭൃശം ആത്മാനം ധിഗ് അ ക്ഷ ജീവികാം
10 അശക്തം ഇതി മാം ഏേത ജ്ഞാസ്യന്തി ക്ഷ ിയാ രേണ
യുദ്ധം മമാഭിരുചിതം ജ്ഞാതിഭിർ മധുസൂദന
11 സേഞ്ചാദയ ഹയാൻ ക്ഷി ം ധാർതരാ ചമൂം തി

തരിഷ്യ മഹാപാരം ഭുജാഭ്യാം സമേരാദധിം
നായം ീബയിതും കാേലാ വിദ്യേത മാധവ ക്വ ചിത്
12 ഏവം ഉക്തസ് തു പാർേഥന േകശവഃ പരവീരഹാ
േചാദയാം ആസ താൻ അശ്വാൻ പാ രാൻ വാതരംഹസഃ
13 അഥ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
മാരുേതാ ത േവഗസ്യ സാഗരേസ്യവ പർവണി
14 അപരാഹ്േണ മഹാരാജ സം ാമഃ സമപദ്യത
പർജന്യസമനിർേഘാേഷാ ഭീഷ്മസ്യ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
15 തേതാ രാജംസ് തവ സുതാ ഭീമേസനം ഉപാ വൻ
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പരിവാര്യ രേണ േ ാണം വസേവാ വാസവം യഥാ
16 തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ കൃപശ് ച രഥിനാം വരഃ
ഭഗദത്തഃ സുശർമാ ച ധനഞ്ജയം ഉപാ വൻ
17 ഹാർദിേക്യാ ബാ ികശ് ൈചവ സാത്യകിം സമഭി തൗ
അംബഷ്ഠകസ് തു നൃപതിർ അഭിമന ം അവാരയത്
18 േശഷാസ് ത്വ് അേന്യ മഹാരാജ േശഷാൻ ഏവ മഹാരഥാൻ
തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാവഹം
19 ഭീമേസനസ് തു സേ ക്ഷ്യ പു ാംസ് തവ ജേനശ്വര

ജജ്വാല രേണ േദ്ധാ ഹവിഷാ ഹവ്യവാഡ് ഇവ
20 പു ാസ് തു തവ കൗേന്തയം ഛാദയാം ച ിേര ശൈരഃ

ാവൃഷീവ മഹാരാജ ജലദാഃ പർവതം യഥാ
21 സ ച്ഛാദ്യമാേനാ ബഹുധാ പുൈ സ് തവ വിശാം പേത
സൃക്കിണീ വിലിഹൻ വീരഃ ശാർദൂല ഇവ ദർപിതഃ
22 വ േഢാര ം തേതാ ഭീമഃ പാതയാം ആസ പാർഥിവ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന േസാ ഽഭവദ് ഗതജീവിതഃ
23 അപേരണ തു ഭേല്ലന പീേതന നിശിേതന ച
അപാതയത് കുണ്ഡലിനം സിംഹഃ മൃഗം യഥാ
24 തതഃ സുനിശിതാൻ പീതാൻ സമാദത്ത ശിലീമുഖാൻ
സ സപ്ത ത്വരയാ യുക്തഃ പു ാംസ് േത ാപ്യ മാരിഷ
25 േ ഷിതാ ഭീമേസേനന ശരാസ് േത ദൃഢധന്വനാ
അപാതയന്ത പു ാംസ് േത രേഥഭ്യഃ സുമഹാരഥാൻ
26 അനാധൃഷ്ടിം കുണ്ഡ േഭദം ൈവരാടം ദീർഘേലാചനം
ദീർഘബാഹും സുബാഹും ച തൈഥവ കനകധ്വജം
27 പതന്ത സ്മ േത വീരാ വിേരജുർ ഭരതർഷഭ
വസേന്ത പുഷ്പശബലാശ് ചൂതാഃ പതിതാ ഇവ
28 തതഃ ദു വുഃ േശഷാഃ പു ാസ് തവ വിശാം പേത
തം കാലം ഇവ മന്യേന്താ ഭീമേസനം മഹാബലം
29 േ ാണസ് തു സമേര വീരം നിർദഹന്തം സുതാംസ് തവ
യഥാ ിം വാരിധാരാഭിഃ സമന്താദ് വ്യകിരച് ഛൈരഃ
30 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ കുന്തീപു സ്യ പൗരുഷം
േ ാേണന വാര്യമാേണാ ഽപി നിജേഘ്ന യത് സുതാംസ് തവ
31 യഥാ ഹി േഗാവൃേഷാ വർഷം സന്ധാരയതി ഖാത് പതത്
ഭീമസ് തഥാ േ ാണ മുക്തം ശരവർഷം അദീധരത്
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32 അദ്ഭുതം ച മഹാരാജ ത ചേ വൃേകാദരഃ
യത് പു ാംസ് േത ഽവധീത് സംേഖ്യ േ ാണം ൈചവ ന്യേയാധയത്
33 പുേ ഷു തവ വീേരഷു ചി ീഡാർജുന പൂർവജഃ
മൃേഗഷ്വ് ഇവ മഹാരാജ ചരൻ വ്യാേ ാ മഹാബലഃ
34 യഥാ വാ പശുമധ്യേസ്ഥാ ാവേയത പശൂൻ വൃകഃ
വൃേകാദരസ് തവ സുതാംസ് തഥാ വ്യ ാവയദ് രേണ
35 ഗാംേഗേയാ ഭഗദത്തശ് ച ഗൗതമശ് ച മഹാരഥഃ
പാണ്ഡവം രഭസം യുേദ്ധ വാരയാം ആസുർ അർജുനം
36 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ േതഷാം േസാ ഽതിരേഥാ രേണ

വീരാംസ് തവ ൈസേന്യഷു േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
37 അഭിമന ശ് ച രാജാനം അംബഷ്ഠം േലാകവി തം
വിരഥം രഥിനാം േ ഷ്ഠം കാരയാം ആസ സായൈകഃ
38 വിരേഥാ വധ്യമാനഃ സ സൗഭേ ണ യശസ്വിനാ
അവ ത്യ രഥാത് തൂർണം സ ീേഡാ മനുജാധിപഃ
39 അസിം ചിേക്ഷപ സമേര സൗഭ സ്യ മഹാത്മനഃ
ആരുേരാഹ രഥം ൈചവ ഹാർദിക്യസ്യ മഹാത്മനഃ
40 ആപതന്തം തു നി ിംശം യുദ്ധമാർഗ വിശാരദഃ
ലാഘവാദ് വ്യംസയാം ആസ സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
41 വ്യംസിതം വീക്ഷ്യ നി ിംശം സൗഭേ ണ രേണ തദാ
സാധു സാധ്വ് ഇതി ൈസന്യാനാം ണാേദാ ഽഭൂദ് വിശാം പേത
42 ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാസ് ത്വ് അേന്യ തവ ൈസന്യം അേയാധയൻ
തൈഥവ താവകാഃ സർേവ പാ ൈസന്യം അേയാധയൻ
43 ത ാ േന്ദാ മഹാൻ ആസീത് തവ േതഷാം ച ഭാരത
നിഘ്നതാം ഭൃശം അേന്യാന്യം കുർവതാം കർമ ദുഷ്കരം
44 അേന്യാന്യം ഹി രേണ ശൂരാഃ േകേശഷ്വ് ആക്ഷിപ്യ മാരിഷ
നൈഖർ ദൈന്തർ അയുധ്യന്ത മുഷ്ടിഭിർ ജാനുഭിസ് തഥാ
45 ബാഹുഭിശ് ച തൈലശ് ൈചവ നി ിംൈശശ് ച സുസംശിൈതഃ
വിവരം ാപ്യ ചാേന്യാന്യം അനയൻ യമസാദനം
46 ന്യഹനച് ച പിതാ പു ം പു ശ് ച പിതരം രേണ
വ്യാകുലീകൃതസങ്കൽപാ യുയുധുസ് ത മാനവാഃ
47 രേണ ചാരൂണി ചാപാനി േഹമപൃഷ്ഠാനി ഭാരത
ഹതാനാം അപവിദ്ധാനി കലാപാശ് ച മഹാധനാഃ
48 ജാതരൂപമൈയഃ പുംൈഖ രാജൈതശ് ച ശിതാഃ ശരാഃ
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ൈതലധൗതാ വ്യരാജന്ത നിർമുക്തഭുജേഗാപമാഃ
49 ഹസ്തിദന്ത ത്സരൂൻ ഖഡ്ഗാഞ് ജാതരൂപപരി താൻ
ചർമാണി ചാപവിദ്ധാനി രുക്മപൃഷ്ഠാനി ധന്വിനാം
50 സുവർണവികൃത ാസാൻ പട്ടിശാൻ േഹമഭൂഷിതാൻ
ജാതരൂപമയാശ് ചർഷ്ടീഃ ശക്ത്യശ് ച കനേകാജ്ജ്വലാഃ
51 അപകൃത്താശ് ച പതിതാ മുസലാനി ഗുരൂണി ച
പരിഘാൻ പട്ടിശാംശ് ൈചവ ഭിണ്ഡിപാലാംശ് ച മാരിഷ
52 പതിതാംസ് േതാമരാംശ് ചാപി ചി ാ േഹമപരി താഃ
കുഥാശ് ച ബഹുധാകാരാശ് ചാമരവ്യജനാനി ച
53 നാനാവിധാനി ശ ാണി വിസൃജ്യ പതിതാ നരാഃ
ജീവന്ത ഇവ ദൃശ്യേന്ത ഗതസത്ത്വാ മഹാരഥാഃ
54 ഗദാ വിമഥിൈതർ ഗാൈ ർ മുസൈലർ ഭിന്നമസ്തകാഃ
ഗജവാജിരഥ ണ്ണാഃ േശരേത സ്മ നരാഃ ക്ഷിതൗ
55 തൈഥവാശ്വനൃനാഗാനാം ശരീൈരർ ആബഭൗ തദാ
സഞ്ഛന്നാ വസുധാ രാജൻ പർവൈതർ ഇവ സർവതഃ
56 സമേര പതിൈതശ് ൈചവ ശക്ത്യൃഷ്ടി ശരേതാമൈരഃ
നി ിംൈശഃ പട്ടിൈശഃ ാൈസർ അയഃ കുൈന്തഃ പരശ്വൈധഃ
57 പരിൈഘർ ഭിണ്ഡിപാൈലശ് ച ശതഘ്നീഭിസ് തൈഥവ ച
ശരീൈരഃ ശ ഭിൈന്നശ് ച സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
58 നിഃശൈബ്ദർ അൽപശൈബ്ദശ് ച േശാണിതൗഘപരി ൈതഃ
ഗതാസുഭിർ അമി ഘ്ന വിബഭൗ സംവൃതാ മഹീ
59 സ തലൈ ഃ സ േകയൂൈരർ ബാഹുഭിശ് ചന്ദേനാക്ഷിൈതഃ
ഹസ്തിഹേസ്താപൈമശ് ഛിൈന്നർ ഊരുഭിശ് ച തരസ്വിനാം
60 ബദ്ധചൂഡാ മണിധൈരഃ ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
പതിൈതർ വൃഷഭാക്ഷാണാം ബഭൗ ഭാരത േമദിനീ
61 കവൈചഃ േശാണിതാദിഗ്ൈധർ വി കീർൈണശ് ച കാഞ്ചൈനഃ
രരാജ സുഭൃശം ഭൂമിഃ ശാന്താർചിഭിർ ഇവാനൈലഃ
62 വി വിൈദ്ധഃ കലാൈപശ് ച പതിൈതശ് ച ശരാസൈനഃ
വി കീർൈണഃ ശൈരശ് ചാപി രുക്മപുംൈഖഃ സമന്തതഃ
63 രൈഥശ് ച ബഹുഭിർ ഭൈഗ്നഃ കിങ്കിണീജാലമാലിഭിഃ
വാജിഭിശ് ച ഹൈതഃ കീർൈണഃ സ്തജിൈഹ്വഃ സ േശാണിൈതഃ
64 അനുകർൈഷഃ പതാകാഭിർ ഉപാസംൈഗർ ധ്വൈജർ അപി

വീരാണാം മഹാശംൈഖർ വി കീർൈണശ് ച പാ ൈരഃ
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65 സ്തഹൈസ്തശ് ച മാതംൈഗഃ ശയാൈനർ വിബഭൗ മഹീ
നാനാരൂൈപർ അലങ്കാൈരഃ മേദവാഭ്യല താ
66 ദന്തിഭിശ് ചാപൈരസ് ത സ ാൈസർ ഗാഢേവദൈനഃ
കൈരഃ ശബ്ദം വിമുഞ്ചദ്ഭിഃ ശീകരം ച മുഹുർ മുഹുഃ
വിബഭൗ തദ് രണസ്ഥാനം ധമ്യമാൈനർ ഇവാചൈലഃ
67 നാനാ രാൈഗഃ കംബൈലശ് ച പരിേസ്താൈമശ് ച ദന്തിനാം
ൈവഡൂയ മണിദൈണ്ഡശ് ച പതിൈതർ അ ൈശഃ ശുൈഭഃ
68 ഘണ്ടാഭിശ് ച ഗേജ ാണാം പതിതാഭിഃ സമന്തതഃ
വിഘാടിത വിചി ാഭിഃ കുഥാഭീ രാങ്കൈവസ് തഥാ
69 ൈ േവൈയശ് ചി രൂൈപശ് ച രുക്മകക്ഷ്യാഭിർ ഏവ ച
യൈ ശ് ച ബഹുധാ ഛിൈന്നസ് േതാമൈരശ് ച സ കമ്പൈനഃ
70 അശ്വാനാം േരണുകപിൈല രുക്മച് ഛൈന്നർ ഉരശ് ഛൈദഃ
സാദിനാം ച ഭുൈജശ് ഛിൈന്നഃ പതിൈതഃ സാംഗൈദസ് തഥാ
71 ാൈസശ് ച വിമൈലസ് തീൈക്ഷ്ണർ വിമലാഭിസ് തഥർഷ്ടിഭിഃ
ഉഷ്ണീൈഷശ് ച തഥാ ഛിൈന്നഃ വിൈദ്ധശ് ച തതസ് തതഃ
72 വിചിൈ ർ അർധചൈ ശ് ച ജാതരൂപപരി ൈതഃ
അശ്വാസ്തര പരിേസ്താൈമ രാങ്കൈവർ മൃദിൈതസ് തഥാ
73 നേര ചൂഡാമണിഭിർ വിചിൈ ശ് ച മഹാധൈനഃ
ഛൈ സ് തഥാപവിൈദ്ധശ് ച ചാമരവ്യജൈനർ അപി
74 പദ്േമ ദ തിഭിശ് ൈചവ വദൈനശ് ചാരുകുണ്ഡൈലഃ
കൢപ്ത ശ്മ ഭിർ അത്യർഥം വീരാണാം സമല ൈതഃ
75 അപവിൈദ്ധർ മഹാരാജ സുവർേണാജ്ജ്വല കുണ്ഡൈലഃ

ഹനക്ഷ ശബലാ ദ്യൗർ ഇവാസീദ് വസുന്ധരാഃ
76 ഏവം ഏേത മഹാേസേന മൃദിേത ത ഭാരത
പര രം സമാസാദ്യ തവ േതഷാം ച സംയുേഗ
77 േതഷു ാേന്തഷു ഭേഗ്നഷു മൃദിേതഷു ച ഭാരത
രാ ിഃ സമഭവദ് േഘാരാ നാപശ്യാമ തേതാ രണം
78 തേതാ ഽവഹാരം ൈസന്യാനാം ച ഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
േഘാേര നിശാമുേഖ രൗേ വർതമാേന സുദാരുേണ
79 അവഹാരം തതഃ കൃത്വാ സഹിതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
ന്യവിശന്ത യഥാകാലം ഗത്വാ സ്വശിബിരം തദാ
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അധ്യായം 93

1 [സ്]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ദുഃശാസനശ് ച പു സ് േത സൂതപു ശ് ച ദുർജയഃ
2 സമാഗമ്യ മഹാരാജ മ ം ച ർ വിവക്ഷിതം
കഥം പാ സുതാ യുേദ്ധ േജതവ്യാഃ സഗണാ ഇതി
3 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സർവാംസ് താൻ ആഹ മ ിണഃ
സൂതപു ം സമാഭാഷ്യ സൗബലം ച മഹാബലം
4 േ ാേണാ ഭീഷ്മഃ കൃപഃ ശല്യഃ സൗമദത്തിശ് ച സംയുേഗ
ന പാർഥാൻ തിബാധേന്ത ന ജാേന ത കാരണം
5 അവധ്യമാനാസ് േത ചാപി ക്ഷപയന്തി ബലം മമ
േസാ ഽസ്മി ക്ഷീണബലഃ കർണ ക്ഷീണശ ശ് ച സംയുേഗ
6 നികൃതഃ പാണ്ഡൈവഃ ശൂൈരർ അവൈധ്യർ ൈദവൈതർ അപി
േസാ ഽഹം സംശയം ആപന്നഃ കരിേഷ്യ കഥം രണം
7 തമ വീൻ മഹാരാജ സൂതപുേ ാ നരാധിപം
മാ ശുേചാ ഭരതേ ഷ്ഠ കരിേഷ്യ ിയം തവ
8 ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തൂർണം അപയാതു മഹാരണാത്
നിവൃേത്ത യുധി ഗാംേഗേയ ന്യസ്തശേ ച ഭാരത
9 അഹം പാർഥാൻ ഹനിഷ്യാമി സനിതാൻ സർവേസാമൈകഃ
പശ്യേതാ യുധി ഭീഷ്മസ്യ ശേപ സേത്യന േത നൃപ
10 പാണ്ഡേവഷു ദയാം രാജൻ സദാ ഭീഷ്മഃ കേരാതി ൈവ
അശക്തശ് ച രേണ ഭീേഷ്മാ േജതും ഏതാൻ മഹാരഥാൻ
11 അഭിമാനീ രേണ ഭീേഷ്മാ നിത്യം ചാപി രണ ിയഃ
സ കഥം പാണ്ഡവാൻ യുേദ്ധ േജഷ്യേത താത സംഗതാൻ
12 സ ത്വം ശീ ം ഇേതാ ഗത്വാ ഭീഷ്മസ്യ ശിബിരം തി
അനുമാന്യ രേണ ഭീഷ്മം ശ ം ന്യാസയ ഭാരത
13 ന്യസ്തശേസ്ത തേതാ ഭീേഷ്മ നിഹതാൻ പശ്യ പാണ്ഡവാൻ
മൈയേകന രേണ രാജൻ സസുഹൃദ് ഗണബാന്ധവാൻ
14 ഏവം ഉക്തസ് തു കർേണന പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
അ വീദ് ാതരം ത ദുഃശാസനം ഇദം വചഃ
15 അനുയാ ം യഥാ സജ്ജം സർവം ഭവതി സർവതഃ
ദുഃശാസന തഥാ ക്ഷി ം സർവം ഏേവാപപാദയ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ രാജൻ കർണം ആഹ ജേനശ്വരഃ
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അനുമാന്യ രേണ ഭീഷ്മം ഇേതാ ഽഹം ദ്വിപദാം വരം
17 ആഗമിേഷ്യ തതഃ ക്ഷി ം ത്വത്സകാശം അരിന്ദമ
തതസ് ത്വം പുരുഷവ്യാ കരിഷ്യസി സംയുഗം
18 നിഷ്പപാത തതസ് തൂർണം പു സ് തവ വിശാം പേത
സഹിേതാ ാതൃഭിഃ സർൈവർ േദൈവർ ഇവ ശത തുഃ
19 തതസ് തം നൃപശാർദൂലം ശാർദൂലസമവി മം
ആേരാഹയദ് ധയം തൂർണം ാതാ ദുഃശാസനസ് തദാ
20 അംഗദീ ബദ്ധമുകുേടാ ഹസ്താഭരണവാൻ നൃപഃ
ധാർതരാേ ാ മഹാരാജ വിബഭൗ സ മേഹ വത്
21 ഭാണ്ഡീ പുഷ്പനികാേശന തപനീയനിേഭന ച
അനുലിപ്തഃ പരാർേഘ്യന ചന്ദേനന സുഗന്ധിനാ
22 അരേജാ ഽംബരസംവീതഃ സിംഹേഖല ഗതിർ നൃപഃ
ശുശുേഭ വിമലാർചിഷ്മഞ് ശരദീവ ദിവാകരഃ
23 തം യാന്തം നരവ്യാ ം ഭീഷ്മസ്യ ശിബിരം തി
അനുജ ർ മേഹഷ്വാസാഃ സർവേലാകസ്യ ധന്വിനഃ

ാതരശ് ച മേഹഷ്വാസാസ് ിദശാ ഇവ വാസവം
24 ഹയാൻ അേന്യ സമാരുഹ്യ ഗജാൻ അേന്യ ച ഭാരത
രൈഥർ അേന്യ നരേ ഷ്ഠാഃ പരിവ ഃ സമന്തതഃ
25 ആത്തശ ാശ് ച സുഹൃേദാ രക്ഷണാർഥം മഹീപേതഃ

ാദുർബഹൂവുഃ സഹിതാഃ ശ േസ്യവാമരാ ദിവി
26 സ ജ്യമാനഃ കുരുഭിഃ കൗരവാണാം മഹാരഥഃ

യയൗ സദനം രാജൻ ഗാംേഗയസ്യ യശസ്വിനഃ
അന്വീയമാനഃ സഹിതൗ േസാദൈരഃ സർവേതാ നൃപഃ
27 ദക്ഷിണം ദക്ഷിണഃ കാേല സംഭൃത്യ സ്വഭുജം തദാ
ഹസ്തിഹേസ്താപമം ൈശക്ഷം സർവശ നിബർഹണം
28 ഗൃഹ്ണന്ന് അഞ്ജലീൻ നൄണാം ഉദ്യതാൻ സർവേതാദിശം
ശു ാവ മധുരാ വാേചാ നാനാേദശനിവാസിനാം
29 സം യമാനഃ സൂൈതശ് ച മാഗൈധശ് ച മഹായശാഃ
പൂജയാനശ് ച താൻ സർവാൻ സർവേലാേകശ്വേരശ്വരഃ
30 ദീൈപഃ കാഞ്ചൈനസ് ത ഗന്ധൈതലാവേസചൈനഃ
പരിവ ർ മഹാത്മാനം ജ്വലദ്ഭിഃ സമന്തതഃ
31 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ രാജാ ദീൈപഃ കാഞ്ചൈനഃ ശുൈഭഃ
ശുശുേഭ ച മാ യുേക്താ ദീൈപ്തർ ഇവ മഹാ ൈഹഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 39 68

32 ക േകാഷ്ണീഷിണസ് ത േവ ഝർഝര പാണയഃ
േ ാത്സാരയന്തഃ ശനൈകസ് തം ജനം സർവേതാദിശം
33 സ ാപ്യ തു തേതാ രാജാ ഭീഷ്മസ്യ സദനം ശുഭം
അവതീര്യ ഹയാച് ചാപി ഭീഷ്മം ാപ്യ ജേനശ്വരഃ
34 അഭിവാദ്യ തേതാ ഭീഷ്മം നിഷണ്ണഃ പരമാസേന
കാഞ്ചേന സർവേതാഭേ ർധ്യാസ്തരണ സംവൃേത
ഉവാച ാഞ്ജലിർ ഭീഷ്മം ബാഷ്പകേണ്ഠാ ഽ േലാചനഃ
35 ത്വാം വയം സമുപാ ിത്യ സംയുേഗ ശ സൂദന
ഉത്സേഹമ രേണ േജതും േസ ാൻ അപി സുരാസുരാൻ
36 കിം ഉ പാ സുതാൻ വീരാൻ സസുഹൃദ് ഗണബാന്ധവാൻ
തസ്മാദ് അർഹസി ഗാംേഗയ കൃപാം കർതും മയി േഭാ
ജഹി പാ സുതാൻ വീരാൻ മേഹ ഇവ ദാനവാൻ
37 പൂർവം ഉക്തം മഹാബാേഹാ നിഹനിഷ്യാമി േസാമകാൻ
പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം കരൂഷാംശ് േചതി ഭാരത
38 തദ് വചഃ സത്യം ഏവാ ജഹി പാർഥാൻ സമാഗതാൻ
േസാമകാംശ് ച മേഹഷ്വാസാൻ സത്യവാഗ് ഭവ ഭാരത
39 ദയയാ യദി വാ രാജൻ േദ്വഷ്യഭാവാൻ മമ േഭാ
മന്ദഭാഗ്യതയാ വാപി മമ രക്ഷസി പാണ്ഡവാൻ
40 അനുജാനീഹി സമേര കർണം ആഹവേശാഭിനം
സ േജഷ്യതി രേണ പാർഥാൻ സസുഹൃദ് ഗണബാന്ധവാൻ
41 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ നൃപതിഃ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
േനാവാച വചനം കിം ചിദ് ഭീഷ്മം ഭീമപരാ മം
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അധ്യായം 94

1 [സ്]
വാക്ശൈല്യസ് തവ പുേ ണ േസാ ഽതിവിദ്ധഃ പിതാമഹഃ
ദുഃേഖന മഹതാവിേഷ്ടാ േനാവാചാ ിയം അണ്വ് അപി
2 സ ധ്യാത്വാ സുചിരം കാലം ദുഃഖേരാഷസമന്വിതഃ
ശ്വസമാേനാ യഥാ നാഗഃ ണുേന്നാ ൈവ ശലാകയാ
3 ഉദ്വൃത്യ ച ഷീ േകാപാൻ നിർദഹന്ന് ഇവ ഭാരത
സ േദവാസുരഗന്ധർവം േലാകം േലാകവിദാം വരഃ
അ വീത് തവ പു ം തു സാമപൂർവം ഇദം വചഃ
4 കിം നു ദുേര്യാധൈനവം മാം വാക്ശൈല്യർ ഉപവിധ്യസി
ഘടമാനം യഥാശക്തി കുർവാണം ച തവ ിയം
ജുഹ്വാനം സമേര ാണാംസ് തൈവവ ഹിതകാമ്യയാ
5 യദാ തു പാണ്ഡവഃ ശൂരഃ ഖാണ്ഡേവ ഽഗ്നിം അതർപയത്
പരാജിത്യ രേണ ശ ം പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
6 യദാ ച ത്വാം മഹാബാേഹാ ഗന്ധർൈവർ ഹൃതം ഓജസാ
അേമാചയത് പാ സുതഃ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
7 വമാേണഷു ശൂേരഷു േസാദേരഷു തഥാഭിേഭാ
സൂതപുേ ച രാേധേയ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
8 യച് ച നഃ സഹിതാൻ സർവാൻ വിരാടനഗേര തദാ
ഏക ഏവ സമുദ്യാതഃ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
9 േ ാണം ച യുധി സംരബ്ധം മാം ച നിർജിത്യ സംയുേഗ
കർണം ച ത്വാം ച ൗണിം ച കൃപം ച സുമഹാരഥം
വാസാംസി സ സമാദത്ത പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
10 നിവാതകവചാൻ യുേദ്ധ വാസേവനാപി ദുർജയാൻ
ജിതവാൻ സമേര പാർഥഃ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
11 േകാ ഹി ശേക്താ രേണ േജതും പാണ്ഡവം രഭസം രേണ
ത്വം തു േമാഹാൻ ന ജാനീേഷ വാച്യാവാച്യം സുേയാധന
12 മുമൂർഷുർ ഹി നരഃ സർവാൻ വൃക്ഷാൻ പശ്യതി കാഞ്ചനാൻ
തഥാ ത്വം അപി ഗാന്ധാേര വിപരീതാനി പശ്യസി
13 സ്വയം ൈവരം മഹത് കൃത്വാ പാണ്ഡൈവഃ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
യുധ്യസ്വ താൻ അദ്യ രേണ പശ്യാമഃ പുരുേഷാ ഭവ
14 അഹം തു േസാമകാൻ സർവാൻ സപാഞ്ചാലാൻ സമാഗതാൻ
നിഹനിേഷ്യ നരവ്യാ വർജയിത്വാ ശിഖണ്ഡിനം
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15 ൈതർ വാഹം നിഹതഃ സംേഖ്യ ഗമിേഷ്യ യമസാദനം
താൻ വാ നിഹത്യ സം ാേമ ീതിം ദാസ്യാമി ൈവ തവ
16 പൂർവം ഹി ീ സമുത്പന്നാ ശിഖണ്ഡീ രാജേവശ്മനി
വരദാനാത് പുമാഞ് ജാതഃ ൈസഷാ ൈവ ീ ശിഖണ്ഡിനീ
17 താം അഹം ന ഹനിഷ്യാമി ാണത്യാേഗ ഽപി ഭാരത
യാസൗ ാങ് നിർമിതാ ധാ ാ ൈസഷാ ൈവ ീ ശിഖണ്ഡിനീ
18 സുഖം സ്വപിഹി ഗാന്ധാേര േശ്വാ ഽസ്മി കർതാ മഹാരണം
യജ് ജനാഃ കഥയിഷ്യന്തി യാവത് സ്ഥാസ്യതി േമദിനീ
19 ഏവം ഉക്തസ് തവ സുേതാ നിർജഗാമ ജേനശ്വര
അഭിവാദ്യ ഗുരും മൂർധ്നാ യയൗ സ്വം നിേവശനം
20 ആഗമ്യ തു തേതാ രാജാ വിസൃജ്യ ച മഹാജനം

വിേവശ തതസ് തൂർണം ക്ഷയം ശ ക്ഷയം കരഃ
വിഷ്ടഃ സ നിശാം താം ച ഗമയാം ആസ പാർഥിവഃ
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അധ്യായം 95

1 [സ്]
ഭാതായാം തു ശർവര്യാം ാതർ ഉത്ഥായ ൈവ നൃപഃ

രാജ്ഞഃ സമാജ്ഞാപയത േസനാം േയാജയേതതി ഹ
അദ്യ ഭീേഷ്മാ രേണ േദ്ധാ നിഹനിഷ്യതി േസാമകാൻ
2 ദുേര്യാധനസ്യ തച് ത്വാ രാ ൗ വിലപിതം ബഹു
മന്യമാനഃ സ തം രാജൻ ത്യാേദശം ഇവാത്മനഃ
3 നിർേവദം പരമം ഗത്വാ വിനിന്ദ്യ പരവാച്യതാം
ദീർഘം ദധ്യൗ ശാന്തനേവാ േയാ കാേമാ ഽർജുനം രേണ
4 ഇംഗിേതന തു തജ് ജ്ഞാത്വാ ഗാംേഗേയന വിചിന്തിതം
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ദുഃശാസനം അേചാദയത്
5 ദുഃശാസന രഥാസ് തൂർണം യുജ്യന്താം ഭീഷ്മരക്ഷിണഃ
ദ്വാ ിംശത് ത്വം അനീകാനി സർവാണ്യ് ഏവാഭിേചാദയ
6 ഇദം ഹി സമനു ാപ്തം വർഷപൂഗാഭിചിന്തിതം
പാണ്ഡവാനാം സ ൈസന്യാനാം വേധാ രാജ്യസ്യ ചാഗമഃ
7 ത കാര്യം അഹം മേന്യ ഭീഷ്മൈസ്യവാഭിരക്ഷണം
സാ േനാ ഗുപ്തഃ സുഖായ സ്യാദ് ധന്യാത് പാർഥാംശ് ച സംയുേഗ
8 അ വീച് ച വിശുദ്ധാത്മാ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം

ീപൂർവേകാ ഹ്യ് അസൗ ജാതസ് തസ്മാദ് വർേജ്യാ രേണ മയാ
9 േലാകസ് തദ് േവദ യദ് അഹം പിതുഃ ിയചികീർഷയാ
രാജ്യം സ്ഫീതം മഹാബാേഹാ ിയശ് ച ത്യക്തവാൻ പുരാ
10 ൈനവ ചാഹം ിയം ജാതു ന ീപൂർവം കഥം ചന
ഹന്യാം യുധി നരേ ഷ്ഠ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
11 അയം ീപൂർവേകാ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ യദി േത തഃ
ഉേദ്യാേഗ കഥിതം യത് തത് തഥാ ജാതാ ശിഖണ്ഡിനീ
12 കന്യാ ഭൂത്വാ പുമാഞ് ജാതഃ സ ച േയാത്സ്യതി ഭാരത
തസ്യാഹം മുേഖ ബാണാൻ ന മുേഞ്ചയം കഥം ചന
13 യുേദ്ധ തു ക്ഷ ിയാംസ് താത പാണ്ഡവാനാം ജൈയഷിണഃ
സർവാൻ അന്യാൻ ഹനിഷ്യാമി സ ാപ്താൻ ബാണേഗാചരാൻ
14 ഏവം മാം ഭരതേ േഷ്ഠാ ഗാംേഗയഃ ാഹ ശാ വിത്
ത സർവാത്മനാ മേന്യ ഭീഷ്മൈസ്യവാഭിപാലനം
15 അരക്ഷ്യമാണം ഹി വൃേകാ ഹന്യാത് സിംഹം മഹാവേന
മാ വൃേകേണവ ശാർദൂലം ഘാതേയമ ശിഖണ്ഡിനാ
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16 മാതുലഃ ശകുനിഃ ശല്യഃ കൃേപാ േ ാേണാ വിവിംശതിഃ
യത്താ രക്ഷ ഗാംേഗയം തസ്മിൻ ഗുേപ്ത േവാ ജയഃ
17 ഏതച് ത്വാ തു രാജാേനാ ദുേര്യാധന വചസ് തദാ
സർവേതാ രഥവംേശന ഗാംേഗയം പര്യവാരയൻ
18 പു ാശ് ച ത ഗാംേഗയം പരിവാര്യ യയുർ മുദാ
കമ്പയേന്താ ഭുവം ദ്യാം ച േക്ഷാഭയന്തശ് ച പാണ്ഡവാൻ
19 ൈത രൈഥശ് ച സുസംയുൈക്തർ ദന്തിഭിശ് ച മഹാരഥാഃ
പരിവാര്യ രേണ ഭീഷ്മം ദംശിതാഃ സമവസ്ഥിതാഃ
20 യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ ിദശാ വ ധാരിണം
സർേവ േത സ്മ വ്യതിഷ്ഠന്ത രക്ഷന്തസ് തം മഹാരഥം
21 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ പുനർ ാതരം അ വീത്
സവ്യം ച ം യുധാമന ർ ഉത്തമൗജാശ് ച ദക്ഷിണം
േഗാപ്താരാവ് അർജുനൈസ്യതാവ് അർജുേനാ ഽപി ശിഖണ്ഡിനഃ
22 സ രക്ഷ്യമാണഃ പാർേഥന തഥാസ്മാഭിർ വിവർജിതഃ
യഥാ ഭീഷ്മം ന േനാ ഹന്യാദ് ദുഃശാസന തഥാ കുരു
23 ാതുസ് തദ് വചനം ത്വാ പുേ ാ ദുഃശാസനസ് തവ
ഭീഷ്മം മുഖതഃ കൃത്വാ യയൗ േസനയാ സഹ
24 ഭീഷ്മം തു രഥവംേശന ദൃഷ്ട്വാ തം അഭിസംവൃതം
അർജുേനാ രഥിനാം േ േഷ്ഠാ ധൃഷ്ടദ മ്നം ഉവാച ഹ
25 ശിഖണ്ഡിനം നരവ്യാ ഭീഷ്മസ്യ മുേഖ ഽനഘ
സ്ഥാപയസ്വാദ്യ പാഞ്ചാല്യ തസ്യ േഗാപ്താഹം അപ്യ് ഉത
26 തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ നിര്യയൗ േസനയാ സഹ
വ ഹം ചാവ ഹത മഹത് സർവേതാഭ ം ആഹേവ
27 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ൈശബ്യശ് ൈചവ മഹാരഥഃ
ശകുനിഃ ൈസന്ധവശ് ൈചവ കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
28 ഭീേഷ്മണ സഹിതാഃ സർേവ പുൈ ശ് ച തവ ഭാരത
അ തഃ സർവൈസന്യാനാം വ ഹസ്യ മുേഖ സ്ഥിതാഃ
29 േ ാേണാ ഭൂരി വാഃ ശേല്യാ ഭഗദത്തശ് ച മാരിഷ
ദക്ഷിണം പക്ഷം ആ ിത്യ സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ ദംശിതാഃ
30 അശ്വത്ഥാമാ േസാമദത്ത ആവന്ത്യൗ ച മഹാരഥൗ
മഹത്യാ േസനയാ യുക്താ വാമം പക്ഷം അപാലയൻ
31 ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ിഗർൈതഃ സർവേതാവൃതഃ
വ ഹമേധ്യ സ്ഥിേതാ രാജൻ പാണ്ഡവാൻ തി ഭാരത
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32 അലംബുേസാ രഥേ ഷ്ഠഃ തായുശ് ച മഹാരഥഃ
പൃഷ്ഠതഃ സർവൈസന്യാനാം സ്ഥിതൗ വ ഹസ്യ ദംശിതൗ
33 ഏവം ഏേത തദാ വ ഹം കൃത്വാ ഭാരത താവകാഃ
സംനദ്ധാഃ സമദൃശ്യന്ത തപന്ത ഇവാഗ്നയഃ
34 തഥാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച മാ ീപു ാവ് ഉഭാവ് അപി
അ തഃ സർവൈസന്യാനാം സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ ദംശിതാഃ
35 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വിരാടശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
സ്ഥിതാഃ ൈസേന്യന മഹതാ പരാനീക വിനാശനാഃ
36 ശിഖണ്ഡീ വിജയശ് ൈചവ രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
േചകിതാേനാ മഹാബാഹുഃ കുന്തിേഭാജശ് ച വീര്യവാൻ
സ്ഥിതാ രേണ മഹാരാജ മഹത്യാ േസനയാ വൃതാഃ
37 അഭിമന ർ മേഹഷ്വാേസാ പദശ് ച മഹാരഥഃ
േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച സ്ഥിതാ യുദ്ധായ ദംശിതാഃ
38 ഏവം േത ഽപി മഹാവ ഹം തിവ ഹ്യ സുദുർജയം
പാണ്ഡവാഃ സമേര ശൂരാഃ സ്ഥിതാ യുദ്ധായ മാരിഷ
39 താവകാസ് തു രേണ യത്താഃ സഹ േസനാ നരാധിപാഃ
അഭ ദ്യയൂ രേണ പാർഥാൻ ഭീഷ്മം കൃത്വാ േതാ നൃപ
40 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ ഭീമേസനപുേരാഗമാഃ
ഭീഷ്മം യുദ്ധപരിേ ം സം ാേമ വിജിഗീഷവഃ
41 േക്ഷ്വഡാഃ കില കിലാ ശബ്ദാൻ കചാൻ േഗാവിഷാണികാഃ
േഭരീമൃദംഗപണവാൻ നാദയന്തശ് ച പുഷ്കരാൻ
പാണ്ഡവാ അഭ്യധാവന്ത നദേന്താ ൈഭരവാൻ രവാൻ
42 േഭരീമൃദംഗശംഖാനാം ദു ഭീനാം ച നിസ്വൈനഃ
ഉത് ഷ്ട സിംഹനാൈദശ് ച വൽഗിൈതശ് ച പൃഥഗ്വിൈധഃ
43 വയം തിനദന്തസ് താൻ അഭ്യഗച്ഛാമ സ ത്വരാഃ
സഹൈസവാഭിസ്ര ദ്ധാസ് തദാസീത് തുമുലം മഹത്
44 തേതാ ഽേന്യാന്യം ധാവന്തഃ സ ഹാരം ച ിേര
തതഃ ശേബ്ദന മഹതാ ചകേമ്പ വസുന്ധരാ
45 പക്ഷിണശ് ച മഹാേഘാരം വ്യാഹരേന്താ വിബ മുഃ
സ ഭശ് േചാദിതഃ സൂേര്യാ നി ഭഃ സമപദ്യേത
46 വവുശ് ച തുമുലാ വാതാഃ ശംസന്തഃ സുമഹദ് ഭയം
േഘാരാശ് ച േഘാരനിർ ാദാഃ ശിവാസ് ത വവാശിേര
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േവദയേന്ത്യാ മഹാരാജ മഹദ് ൈവശസം ആഗതം
47 ദിശഃ ജ്വലിതാ രാജൻ പാംസുവർഷം പപാത ച
രുധിേരണ സമുന്മി ം അസ്ഥി വർഷം തൈഥവ ച
48 രുദതാം വാഹനാനാം ച േനേ ഭ്യഃ ാപതജ് ജലം
സു വുശ് ച ശകൃൻ മൂ ം ധ്യായേന്താ വിശാം പേത
49 അന്തർഹിതാ മഹാനാദാഃ യേന്ത ഭരതർഷഭ
രക്ഷസാം പുരുഷാദാനാം നദതാം ൈഭരവാൻ രവാൻ
50 സമ്പതന്തഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത േഗാമായുബകവായസാഃ
ശ്വാനശ് ച വിവിൈധർ നാൈദർ ഭഷന്തസ് ത തസ്ഥിേര
51 ജ്വലിതാശ് ച മേഹാൽകാ ൈവ സമാഹത്യ ദിവാകരം
നിേപതുഃ സഹസാ ഭൂമൗ േവദയാനാ മഹദ് ഭയം
52 മഹാന്ത്യ് അനീകാനി മഹാസമു േയ; സമാഗേമ പാണ്ഡവ ധാർതരാ േയാഃ

കാശിേര ശംഖമൃദംഗ നിസ്വൈനഃ; കമ്പിതാനീവ വനാനി വായുനാ
53 നേര നാഗാശ്വസമാകുലാനാം; അഭ്യായതീനാം അശിേവ മുഹൂർേത
ബഭൂവ േഘാഷസ് തുമുലശ് ചമൂനാം; വാേതാ താനാം ഇവ സാഗരാണാം
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അധ്യായം 96

1 [സ്]
അഭിമന രേഥാദാരഃ പിശംൈഗസ് തുരേഗാത്തൈമഃ
അഭിദു ാവ േതജസ്വീ ദുേര്യാധന ബലം മഹത്
വികിരഞ് ശരവർഷാണി വാരിധാരാ ഇവാംബുദഃ
2 ന േശകുഃ സമേര ദ്ധം സൗഭ ം അരിസൂദനം
ശ ൗഘിണം ഗാഹമാനം േസനാസാഗരം അക്ഷയം
നിവാരയിതും അപ്യ് ആജൗ ത്വദീയാഃ കുരുപുംഗവാഃ
3 േതന മുക്താ രേണ രാജഞ് ശരാഃ ശ നിവർഹണാഃ
ക്ഷ ിയാൻ അനയഞ് ശൂരാൻ േ തരാജനിേവശനം
4 യമദേണ്ഡാപമാൻ േഘാരാഞ് ജ്വലനാശീവിേഷാപമാൻ
സൗഭ ഃ സമേര ദ്ധഃ േ ഷയാം ആസ സായകാൻ
5 രഥിനം ച രഥാത് തൂർണം ഹയപൃഷ്ഠാ ച സാദിനം
ഗജാേരാഹാംശ് ച സ ഗജാൻ പാതയാം ആസ ഫാൽഗുനിഃ
6 തസ്യ തത് കുർവതഃ കർമ മഹത് സംേഖ്യ ഽദ്ഭുതം നൃപാഃ
പൂജയാം ച ിേര ഹൃഷ്ടാഃ ശശംസുശ് ച ഫാൽഗുനിം
7 താന്യ് അനീകാനി സൗഭേ ാ ാവയൻ ബഹ്വ് അേശാഭത
തൂലരാശിം ഇവാധൂയ മാരുതഃ സർവേതാദിശം
8 േതന വി ാവ്യമാണാനി തവ ൈസന്യാനി ഭാരത

ാതാരം നാധ്യഗച്ഛന്ത പേങ്ക മഗ്നാ ഇവ ദ്വിപാഃ
9 വി ാവ്യ സർവൈസന്യാനി താവകാനി നേരാത്തമഃ
അഭിമന ഃ സ്ഥിേതാ രാജൻ വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
10 ന ൈചനം താവകാഃ സർേവ വിേഷഹുർ അരിഘാതിനം

ദീപ്തം പാവകം യദ്വത് പതംഗാഃ കാലേചാദിതാഃ
11 ഹരൻ സർവശ ഭ്യഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
അദൃശ്യത മേഹഷ്വാസഃ സവ ഇവ വ ഭൃത്
12 േഹമപൃഷ്ഠം ധനുശ് ചാസ്യ ദദൃേശ ചരേതാ ദിശഃ
േതായേദഷു യഥാ രാജൻ ാജമാനാഃ ശതഹ്വദാഹ്
13 ശരാശ് ച നിശിതാഃ പീതാ നിശ്ചരന്തി സ്മ സംയുേഗ
വനാത് ഫുല്ല മാദ് രാജൻ മരാണാം ഇവ ജാഃ
14 തൈഥവ ചരതസ് തസ്യ സൗഭ സ്യ മഹാത്മനഃ
രേഥന േമഘേഘാേഷണ ദദൃശുർ നാന്തരം ജനാഃ
15 േമാഹയിത്വാ കൃപം േ ാണം ൗണിം ച സ ബൃഹദ്ബലം
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ൈസന്ധവം ച മേഹഷ്വാസം വ്യചരൽ ലഘു സു ച
16 മണ്ഡലീകൃതം ഏവാസ്യ ധനുഃ പശ്യാമ മാരിഷ
സൂര്യമണ്ഡല സങ്കാശം തപതസ് തവ വാഹിനീം
17 തം ദൃഷ്ട്വാ ക്ഷ ിയാഃ ശൂരാഃ തപന്തം ശരാർചിഭിഃ
ദ്വിഫൽഗുനം ഇമം േലാകം േമനിേര തസ്യ കർമഭിഃ
18 േതനാർദിതാ മഹാരാജ ഭാരതീ സാ മഹാചമൂഃ
ബ ാമ ത തൈ വ േയാഷിൻ മദവശാദ് ഇവ
19 ാവയിത്വാ ച തത് ൈസന്യം കമ്പയിത്വാ മഹാരഥാൻ
നന്ദയാം ആസ സുഹൃേദാ മയം ജിേത്വവ വാസവഃ
20 േതന വി ാവ്യമാണാനി തവ ൈസന്യാനി സംയുേഗ
ച ർ ആർതസ്വരം േഘാരം പർജന്യനിനേദാപമം
21 തം ത്വാ നിനദം േഘാരം തവ ൈസന്യസ്യ മാരിഷ
മാരുേതാ ത േവഗസ്യ സമു േസ്യവ പർവണി
ദുേര്യാധനസ് തദാ രാജാ ആർശ്യ ശൃംഗിം അഭാഷത
22 ഏഷ കാർഷ്ണിർ മേഹഷ്വാേസാ ദ്വിതീയ ഇവ ഫൽഗുനഃ
ചമൂം ാവയേത േ ാധാദ് വൃേ ാ േദവ ചമൂം ഇവ
23 തസ്യ നാന്യം പശ്യാമി സംയുേഗ േഭഷജം മഹത്
ഋേത ത്വാം രാക്ഷസേ ഷ്ഠ സർവവിദ്യാസു പാരഗം
24 സ ഗത്വാ ത്വരിതം വീരം ജഹി സൗഭ ം ആഹേവ
വയം പാർഥാൻ ഹനിഷ്യാേമാ ഭീഷ്മേ ാണപുരഃസരാഃ
25 സ ഏവം ഉേക്താ ബലവാൻ രാക്ഷേസ ഃ താപവാൻ

യയൗ സമേര തൂർണം തവ പു സ്യ ശാസനാത്
നർദമാേനാ മഹാനാദം ാവൃഷീവ ബലാഹകഃ
26 തസ്യ ശേബ്ദന മഹതാ പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം

ാചലത് സർവേതാ രാജൻ പൂര്യമാണ ഇവാർണവഃ
27 ബഹവശ് ച നരാ രാജംസ് തസ്യ നാേദന ഭീഷിതാഃ

ിയാൻ ാണാൻ പരിത്യജ്യ നിേപതുർ ധരണീതേല
28 കാർഷ്ണിശ് ചാപി മുദാ യുക്തഃ ഗൃഹീതശരാസനഃ
നൃത്യന്ന് ഇവ രേഥാപേസ്ഥ തദ് രക്ഷഃ സമുപാ വത്
29 തതഃ സ രാക്ഷസഃ ദ്ധഃ സ ാൈപ്യവാർജുനിം രേണ
നാതിദൂേര സ്ഥിതസ് തസ്യ ാവയാം ആസ ൈവ ചമൂം
30 സാ വധ്യമാനാ സമേര പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂഃ

ത ദ്യയൗ രേണ രേക്ഷാ േദവ േസനാ യഥാബലിം
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31 വിമർദഃ സുമഹാൻ ആസീത് തസ്യ ൈസന്യസ്യ മാരിഷ
രക്ഷസാ േഘാരരൂേപണ വധ്യമാനസ്യ സംയുേഗ
32 തതഃ ശരസഹൈ സ് താം പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂം
വ്യ ാവയദ് രേണ രേക്ഷാ ദർശയദ് ൈവ പരാ മം
33 സാ വാധ്യമാനാ ച തഥാ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീ
രക്ഷസാ േഘാരരൂേപണ ദു ാവ രേണ ഭയാത്
34 താം മൃദ്യ തതഃ േസനാം പദ്മിനീം വാരേണാ യഥാ
തേതാ ഽഭിദു ാവ രേണ ൗപേദയാൻ മഹാബലാൻ
35 േത തു ദ്ധാ മേഹഷ്വാസാ ൗപേദയാഃ ഹാരിണഃ
രാക്ഷസം ദു വുഃ സർേവ ഹാഃ പഞ്ച യഥാ രവിം
36 വീര്യവദ്ഭിസ് തതസ് ൈതസ് തു പീഡിേതാ രാക്ഷേസാത്തമഃ
യഥാ യുഗക്ഷേയ േഘാേര ച മാഃ പഞ്ചഭിർ ൈഹഃ
37 തിവിന്ധ്യസ് തേതാ രേക്ഷാ ബിേഭദ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
സർവപാരശൈവസ് തൂർണം അകുണ്ഠാൈ ർ മഹാബലഃ
38 സ ൈതർ ഭിന്നതനു ാണഃ ശുശുേഭ രാക്ഷേസാത്തമഃ
മരീചിഭിർ ഇവാർകസ്യ സംസ േതാ ജലേദാ മഹാൻ
39 വിഷൈക്തഃ സ ശൈരശ് ചാപി തപനീയപരിച്ഛൈദഃ
ആർശ്യശൃംഗിർ ബഭൗ രാജൻ ദീപ്തശൃംഗ ഇവാചലഃ
40 തതസ് േത ാതരഃ പഞ്ച രാക്ഷേസ ം മഹാഹേവ
വിവ്യധുർ നിശിൈതർ ബാൈണസ് തപനീയവിഭൂഷിൈതഃ
41 സ നിർഭിന്നഃ ശൈരർ േഘാൈരർ ഭുജൈഗഃ േകാപിൈതർ ഇവ
അലംബുേസാ ഭൃശം രാജൻ നാേഗ ഇവ ചു േധ
42 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മഹാരാജ മുഹൂർതം അഥ മാരിഷ

വിേവശ തേമാ ദീർഘം പീഡിതസ് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
43 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം േ ാേധന ദ്വിഗുണീകൃതഃ
ചിേച്ഛദ സായൈകസ് േതഷാം ധ്വജാംശ് ൈചവ ധനൂംഷി ച
44 ഏൈകകം ച ിഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന സ്മയന്ന് ഇവ
അലംബുേസാ രേഥാപേസ്ഥ നൃത്യന്ന് ഇവ മഹാരഥഃ
45 ത്വരമാണശ് ച സ്ര േദ്ധാ ഹയാംസ് േതഷാം മഹാത്മനാം
ജഘാന രാക്ഷസഃ ദ്ധഃ സാരഥീംശ് ച മഹാബലഃ
46 ബിേഭദ ച സുസംഹൃഷ്ടഃ പുനശ് ൈചനാൻ സുസംശിൈതഃ
ശൈരർ ബഹുവിധാകാൈരഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
47 വിരഥാംശ് ച മേഹഷ്വാസാൻ കൃത്വാ ത സ രാക്ഷസഃ
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അഭിദു ാവ േവേഗന ഹ കാേമാ നിശാചരഃ
48 താൻ അർദിതാൻ രേണ േതന രാക്ഷേസന ദുരാത്മനാ
ദൃഷ്ട്വാർജുന സുതഃ സംേഖ്യ രാക്ഷസം സമുപാ വത്
49 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
ദദൃശുസ് താവകാഃ സർേവ പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരഥാഃ
50 തൗ സേമതൗ മഹായുേദ്ധ േ ാധദീപ്തൗ പര രം
മഹാബലൗ മഹാരാജ േ ാധസംരക്തേലാചനൗ
പര രം അേവേക്ഷതാം കാലാനലസമൗ യുധി
51 തേയാഃ സമാഗേമാ േഘാേരാ ബഭൂവ കടുേകാദയഃ
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ ശ ശംബരേയാർ ഇവ
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അധ്യായം 97

1 [ധൃ]
ആർജുനിം സമേര ശൂരം വിനിഘ്നന്തം മഹാരഥം
അലംബുസഃ കഥം യുേദ്ധ ത്യയുധ്യത സഞ്ജയ
2 ആർശ്യശൃംഗിം കഥം ചാപി സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
തൻ മമാചക്ഷ്വ തേത്ത്വന യഥാവൃത്തം സ്മ സംയുേഗ
3 ധനഞ്ജയശ് ച കിം ചേ മമ ൈസേന്യഷു സഞ്ജയ
ഭീേമാ വാ ബലിനാം േ േഷ്ഠാ രാക്ഷേസാ വാ ഘേടാത്കചഃ
4 നകുലഃ സഹേദേവാ വാ സാത്യകിർ വാ മഹാരഥഃ
ഏതദ് ആചക്ഷ്വ േമ സർവം കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
5 [സ്]
ഹന്ത േത ഽഹം വക്ഷ്യാമി സം ാമം േലാമഹർഷണം
യഥാഭൂദ് രാക്ഷേസ സ്യ സൗഭ സ്യ ച മാരിഷ
6 അർജുനശ് ച യഥാ സംേഖ്യ ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച രേണ ച ഃ പരാ മം
7 തൈഥവ താവകാഃ സർേവ ഭീഷ്മേ ാണപുേരാഗമാഃ
അദ്ഭുതാനി വിചി ാണി ച ഃ കർമാണ്യ് അഭീതവത്
8 അലംബുസസ് തു സമേര അഭിമന ം മഹാരഥം
വിനദ്യ സുമഹാനാദം തർജയിത്വാ മുഹുർ മുഹുഃ
അഭിദു ാവ േവേഗന തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
9 സൗഭേ ാ ഽപി രേണ രാജൻ സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
ആർശ്യശൃംഗിം മേഹഷ്വാസം പിതുർ അത്യന്തൈവരിണം
10 തതഃ സേമയതുഃ സംേഖ്യ ത്വരിതൗ നരരാക്ഷസൗ
രഥാഭ്യാം രഥിനാം േ ഷ്ഠൗ യഥാ ൈവ േദവദാനവൗ
മായാവീ രാക്ഷസേ േഷ്ഠാ ദിവ്യാ ജ്ഞശ് ച ഫാൽഗുനിഃ
11 തതഃ കാർഷ്ണിർ മഹാരാജ നിശിൈതഃ സായൈകസ് ിഭിഃ
ആർശ്യശൃംഗിം രേണ വിദ്ധ്വാ പുനർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
12 അലംബുേസാ ഽപി സ്ര ദ്ധഃ കാർഷ്ണിം നവഭിർ ആശുൈഗഃ
ഹൃദി വിവ്യാധ േവേഗന േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപം
13 അതഃ ശരസഹേ ണ ക്ഷി കാരീ നിശാചരഃ
അർജുനസ്യ സുതം സംേഖ്യ പീഡയാം ആസ ഭാരത
14 അഭിമന സ് തതഃ േദ്ധാ നവതിം നതപർവണാം
ചിേക്ഷപ നിശിതാൻ ബാണാൻ രാക്ഷസസ്യ മേഹാരസി
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15 േത തസ്യ വിവിശുസ് തൂർണം കായം നിർഭിദ്യ മർമണി
സ ൈതർ വിഭിന്നസർവാംഗഃ ശുശുേഭ രാക്ഷേസാത്തമഃ
പുഷ്പിൈതഃ കിംശുൈക രാജൻ സംസ്തീർണ ഇവ പർവതഃ
16 സ ധാരയഞ് ശരാൻ േഹമപുംഖാൻ അപി മഹാബലഃ
വിബഭൗ രാക്ഷസേ ഷ്ഠഃ സ ജ്വാല ഇവ പർവതഃ
17 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ ആർശ്യശൃംഗിർ മഹാബലഃ
മേഹ തിമം കാർഷ്ണിം ഛാദയാം ആസ പ ിഭിഃ
18 േതന േത വിശിഖാ മുക്താ യമദേണ്ഡാപമാഃ ശിതാഃ
അഭിമന ം വിനിർഭിദ്യ ാവിശൻ ധരണീതലം
19 തൈഥവാർജുനിനിർമുക്താഃ ശരാഃ കാഞ്ചനഭൂഷണാഃ
അലംബുസം വിനിർഭിദ്യ ാവിശന്ത ധരാതലം
20 സൗഭ സ് തു രേണ രക്ഷഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ചേ വിമുഖം ആസാദ്യ മയം ശ ഇവാഹേവ
21 വിമുഖം ച തേതാ രേക്ഷാ വധ്യമാനം രേണ ഽരിണാ

ാദുശ്ചേ മഹാമായാം താമസീം പരതാപനഃ
22 അതസ് േത തമസാ സർേവ ഹൃതാ ഹ്യ് ആസൻ മഹീതേല
നാഭിമന ം അപശ്യന്ത ൈനവ സ്യാൻ ന പരാൻ രേണ
23 അഭിമന ശ് ച തദ് ദൃഷ്ട്വാ േഘാരരൂപം മഹത് തമഃ

ാദുശ്ചേ ഽ ം അത ം ഭാ രം കുരുനന്ദനഃ
24 തതഃ കാശം അഭവജ് ജഗത് സർവം മഹീപേത
താം ചാപി ജഘ്നിവാൻ മായാം രാക്ഷസസ്യ ദുരാത്മനഃ
25 സ്ര ദ്ധശ് ച മഹാവീേര്യാ രാക്ഷേസ ം നേരാത്തമഃ
ഛാദയാം ആസ സമേര ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
26 ബഹ്വീസ് തഥാന്യാ മായാശ് ച യുക്താസ് േതന രക്ഷസാ
സർവാ വിദ് അേമയാത്മാ വാരയാം ആസ ഫാൽഗുനിഃ
27 ഹതമായം തേതാ രേക്ഷാ വധ്യമാനം ച സായൈകഃ
രഥം തൈ വ സന്ത്യജ്യ ാ വൻ മഹേതാ ഭയാത്
28 തസ്മിൻ വിനിർജിേത തൂർണം കൂടേയാധിനി രാക്ഷേസ
ആർജുനിഃ സമേര ൈസന്യം താവകം സംമമർദ ഹ
മദാേന്ധാ വന്യനാേഗ ഃ സ പദ്മാം പദ്മിനീം ഇവ
29 തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ ൈസന്യം ദൃഷ്ട്വാഭിവി തം
മഹതാ രഥവംേശന സൗഭ ം പര്യവാരയത്
30 േകാഷ്ഠകീ കൃത്യതം വീരം ധാർതരാ ാ മഹാരഥാഃ
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ഏകം സുബഹേവാ യുേദ്ധ തത ഃ സായൈകർ ദൃഢം
31 സ േതഷാം രഥിനാം വീരഃ പിതുസ് തുല്യപരാ മഃ
സദൃേശാ വാസുേദവസ്യ വി േമണ ബേലന ച
32 ഉഭേയാഃ സദൃശം കർമ സ പിതുർ മാതുലസ്യ ച
രേണ ബഹുവിധം ചേ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
33 തേതാ ധനഞ്ജേയാ രാജൻ വിനിഘ്നംസ് തവ ൈസനികാൻ
ആസസാദ രേണ ഭീഷ്മം പു േ ർ അമർഷണഃ
34 തൈഥവ സമേര രാജൻ പിതാ േദവ തസ് തവ
ആസസാദ രേണ പാർഥം സ്വർഭാനുർ ഇവ ഭാ രം
35 തതഃ സരഥനാഗാശ്വാഃ പു ാസ് തവ വിശാം പേത
പരിവ രേണ ഭീഷ്മം ജുഗുപുശ് ച സമന്തതഃ
36 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ പരിവാര്യ ധനഞ്ജയം
രണായ മഹേത യുക്താ ദംശിതാ ഭരതർഷഭ
37 ശാദദ്വതസ് തേതാ രാജൻ ഭീഷ്മസ്യ മുേഖ സ്ഥിതം
അർജുനം പഞ്ചവിംശത്യാ സായകാനാം സമാചിേനാത്
38 പത ദ്ഗമ്യാഥ വിവ്യാധ സാത്യകിസ് തം ശിൈതഃ ശൈരഃ
പാണ്ഡവ ിയകാമാർഥം ശാർദൂല ഇവ കുഞ്ജരം
39 ഗൗതേമാ ഽപി ത്വരായുേക്താ മാധവം നവഭിഃ ശൈരഃ
ഹൃദി വിവ്യാധ സ്ര ദ്ധഃ കങ്കപ പരിച്ഛൈദഃ
40 ൈശേനേയാ ഽപി തതഃ േദ്ധാ ഭൃശം വിേദ്ധാ മഹാരഥഃ
ഗൗതമാന്ത കരം േഘാരം സമാദത്ത ശിലീമുഖം
41 തം ആപതന്തം േവേഗന ശ ാശനിസമദ തിം
ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സ്ര േദ്ധാ ൗണിഃ പരമേകാപനഃ
42 സമു ജ്യാഥ ൈശേനേയാ ഗൗതമം രഥിനാം വരം
അഭ്യ വദ് രേണ ൗണിം രാഹുഃ േഖ ശശിനം യഥാ
43 തസ്യ േ ാണസുതശ് ചാപം ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ ഭാരത
അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം താഡയാം ആസ സായൈകഃ
44 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ ശ ഘ്നം ഭാരസാധനം

ൗണിം ഷഷ്ട്യാ മഹാരാജ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
45 സ വിേദ്ധാ വ്യഥിതശ് ൈചവ മുഹൂർതം കശ്മലായുതഃ
നിഷസാദ രേഥാപേസ്ഥ ധ്വജയഷ്ടിം ഉപാ ിതഃ
46 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം േ ാണപു ഃ താപവാൻ
വാർേഷ്ണയം സമേര േദ്ധാ നാരാേചന സമർദയത്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 39 82

47 ൈശേനയം സ തു നിർഭിദ്യ ാവിശദ് ധരണീതലം
വസന്ത കാേല ബലവാൻ ബിലം സർവശിശുർ യഥാ
48 തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന മാധവസ്യ ധ്വേജാത്തമം
ചിേച്ഛദ സമേര ൗണിഃ സിംഹനാദം നനാദ ച
49 പുനർ ൈചനം ശൈരർ േഘാൈരശ് ഛാദയാം ആസ ഭാരത
നിദാഘാേന്ത മഹാരാജ യഥാ േമേഘാ ദിവാകരം
50 സാത്യകിശ് ച മഹാരാജ ശരജാലം നിഹത്യ തത്

ൗണിം അഭ്യപതത് തൂർണം ശരജാൈലർ അേനകധാ
51 താപയാം ആസ ച ൗണിം ൈശേനയഃ പരവീരഹാ
വിമുേക്താ േമഘജാേലന യൈഥവ തപനസ് തഥാ
52 ശരാണാം ച സഹേ ണ പുനർ ഏനം സമുദ്യതം
സാത്യകിശ് ഛാദയാം ആസ നനാദ ച മഹാബലഃ
53 ദൃഷ്ട്വാ പു ം തഥാ സ്തം രാഹുേണവ നിശാകരം
അഭ്യ വത ൈശേനയം ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
54 വിവ്യാധ ച പൃഷത്േകന സുതീേക്ഷ്ണന മഹാമൃേധ
പരീപ്സൻ സ്വസുതം രാജൻ വാർേഷ്ണേയനാഭിതാപിതം
55 സാത്യകിസ് തു രേണ ജിത്വാ ഗുരുപു ം മഹാരഥം
േ ാണം വിവ്യാധ വിംശത്യാ സർവപാരശൈവഃ ശൈരഃ
56 തദന്തരം അേമയാത്മാ കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
അഭ്യ വദ് രേണ േദ്ധാ േ ാണം തി മഹാരഥഃ
57 തേതാ േ ാണശ് ച പാർഥശ് ച സേമയാതാം മഹാമൃേധ
യഥാ ബുധശ് ച ശു ശ് ച മഹാരാജ നഭസ്തേല
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അധ്യായം 98

1 [ധൃ]
കഥം േ ാേണാ മേഹഷ്വാസഃ പാണ്ഡവശ് ച ധനഞ്ജയഃ
സമീയതൂ രേണ ശൂരൗ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
2 ിേയാ ഹി പാണ്ഡേവാ നിത്യം ഭാരദ്വാജസ്യ ധീമതഃ
ആചാര്യഃശ് ച രേണ നിത്യം ിയഃ പാർഥസ്യ സഞ്ജയ
3 താവ് ഉഭൗ രഥിനൗ സംേഖ്യ ദൃപ്തൗ സിംഹാവ് ഇേവാത്കടൗ
കഥം സമീയതുർ യുേദ്ധ ഭാരദ്വാജ ധനഞ്ജയൗ
4 [സ്]
ന േ ാണഃ സമേര പാർഥം ജാനീേത ിയം ആത്മനഃ
ക്ഷ ധർമം പുര ത്യ പാർേഥാ വാ ഗുരും ആഹേവ
5 ന ക്ഷ ിയാ രേണ രാജൻ വർജയന്തി പര രം
നിർമര്യാദം ഹി യുധ്യേന്ത പിതൃഭിർ ാതൃഭിഃ സഹ
6 രേണ ഭാരത പാർേഥന േ ാേണാ വിദ്ധസ് ിഭിഃ ശൈരഃ
നാചിന്തയത താൻ ബാണാൻ പാർഥ ചാപച താൻ യുധി
7 ശരവൃഷ്ട്യ പുനഃ പാർഥശ് ഛാദയാം ആസ തം രേണ

ജജ്വാല ച േരാേഷണ ഗഹേന ഽഗ്നിർ ഇേവാത്ഥിതഃ
8 തേതാ ഽർജുനം രേണ േ ാണഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
വാരയാം ആസ രാേജ നചിരാദ് ഇവ ഭാരത
9 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സുശർമാണം അേചാദയത്
േ ാണസ്യ സമേര രാജൻ പാർഷ്ണി ഹണ കാരണാത്
10 ിഗർതരാഡ് അപി േദ്ധാ ഭൃശം ആയമ്യ കാർമുകം
ഛാദയാം ആസ സമേര പാർഥം ബാൈണർ അേയാമുൈഖഃ
11 താഭ്യാം മുക്താഃ ശരാ രാജന്ന് അന്തരിേക്ഷ വിേരജിേര
ഹംസാ ഇവ മഹാരാജ ശരത്കാേല നഭസ്തേല
12 േത ശരാഃ ാപ്യ കൗേന്തയം സമസ്താ വിവിശുഃ േഭാ
ഫലഭാര നതം യദ്വത് സ്വാദു വൃക്ഷം വിഹംഗമാഃ
13 അർജുനസ് തു രേണ നാദം വിനദ്യ രഥിനാം വരഃ

ിഗർതരാജം സമേര സപു ം വിവ്യേധ ശൈരഃ
14 േത വധ്യമാനാഃ പാർേഥന കാേലേനവ യുഗക്ഷേയ
പാർഥം ഏവാഭ്യവർതന്ത മരേണ കൃതനിശ്ചയാഃ
മുമുചുഃ ശരവൃഷ്ടിം ച പാണ്ഡവസ്യ രഥം തി
15 ശരവൃഷ്ടിം തതസ് താം തു ശരവർേഷണ പാണ്ഡവഃ
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തിജ ാഹ രാേജ േതായവൃഷ്ടിം ഇവാചലഃ
16 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ബീഭേത്സാർ ഹസ്തലാഘവം
വിമുക്താം ബഹുഭിഃ ശൂൈരഃ ശ വൃഷ്ടിം ദുരാസദം
17 യദ് ഏേകാ വാരയാം ആസ മാരുേതാ ഽ ഗണാൻ ഇവ
കർമണാ േതന പാർഥസ്യ തുതുഷുർ േദവദാനവാഃ
18 അഥ േദ്ധാ രേണ പാർഥസ് ിഗർതാൻ തി ഭാരത
മുേമാചാ ം മഹാരാജ വായവ്യം പൃതനാ മുേഖ
19 ാദുരാസീത് തേതാ വായുഃ േക്ഷാഭയാേണാ നഭസ്തലം
പാതയൻ ൈവ തരുഗണാൻ വിനിഘ്നംശ് ൈചവ ൈസനികാൻ
20 തേതാ േ ാേണാ ഽഭിവീൈക്ഷ്യവ വായവ്യാ ം സുദാരുണം
ൈശലം അന്യൻ മഹാരാജ േഘാരം അ ം മുേമാച ഹ
21 േ ാേണന യുധി നിർമുേക്ത തസ്മിന്ന് അേ മഹാമൃേധ

ശശാമ തേതാ വായുഃ സന്നാശ് ചാഭവൻ ദിശഃ
22 തതഃ പാ സുേതാ വീരസ് ിഗർതസ്യ രഥ ജാൻ
നിരുത്സാഹാൻ രേണ ചേ വിമുഖാൻ വിപരാ മാൻ
23 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ കൃപശ് ച രഥിനാം വരഃ
അശ്വത്ഥാമാ തതഃ ശല്യഃ കാംേബാജശ് ച സുദക്ഷിണഃ
24 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ബാ ികശ് ച സ ബാ ികഃ
മഹതാ രഥവംേശന പാർഥസ്യാവാരയൻ ദിശഃ
25 തൈഥവ ഭഗദത്തശ് ച തായുശ് ച മഹാബലഃ
ഗജാനീേകന ഭീമസ്യ താവ് അവാരയതാം ദിശഃ
26 ഭൂരി വാഃ ശലശ് ൈചവ സൗബലശ് ച വിശാം പേത
ശരൗൈഘർ വിവിൈധസ് തൂർണം മാ ീപു ാവ് അവാരയൻ
27 ഭീഷ്മസ് തു സഹിതഃ സർൈവർ ധാർതരാ സ്യ ൈസനിൈകഃ
യുധിഷ്ഠിരം സമാസാദ്യ സർവതഃ പര്യവാരയത്
28 ആപതന്തം ഗജാനീകം ദൃഷ്ട്വാ പാർേഥാ വൃേകാദരഃ
േലലിഹൻ സൃക്കിണീ വീേരാ മൃഗരാഡ് ഇവ കാനേന
29 തതസ് തു രഥിനാം േ േഷ്ഠാ ഗദാം ഗൃഹ്യ മഹാഹേവ
അവ ത്യ രഥാത് തൂർണം തവ ൈസന്യം അഭീഷയത്
30 തം ഉദീക്ഷ്യ ഗദാഹസ്തം തതസ് േത ഗജസാദിനഃ
പരിവ രേണ യത്താ ഭീമേസനം സമന്തതഃ
31 ഗമമധ്യം അനു ാപ്തഃ പാണ്ഡവശ് ച വ്യരാജത
േമഘജാലസ്യ മഹേതാ യഥാ മധ്യഗേതാ രവിഃ
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32 വ്യധമത് സ ഗജാനീകം ഗദയാ പാണ്ഡവർഷഭഃ
മഹാ ജാലം അതുലം മാതരിേശ്വവ സന്തതം
33 േത വധ്യമാനാ ബലിനാ ഭീമേസേനന ദന്തിനഃ
ആർതനാദം രേണ ച ർ ഗർജേന്താ ജലദാ ഇവ
34 ബഹുധാ ദാരിതശ് ൈചവ വിഷാൈണസ് ത ദന്തിഭിഃ
ഫുല്ലാേശാക നിഭഃ പാർഥഃ ശുശുേഭ രണമൂർധനി
35 വിഷാേണ ദന്തിനം ഗൃഹ്യ നിർവിഷാണം അഥാകേരാത്
വിഷാേണന ച േതൈനവ കുംേഭ ഽഭ്യാഹത്യ ദന്തിനം
പാതയാം ആസ സമേര ദണ്ഡഹസ്ത ഇവാന്തകഃ
36 േശാണിതാക്താം ഗദാം ബി ൻ േമേദാ മജ്ജാ കൃതച്ഛവിഃ
കൃതാംഗദഃ േശാണിേതന രു വത് ത്യദൃശ്യത
37 ഏവം േത വധ്യമാനാസ് തു ഹതേശഷാ മഹാഗജാഃ

ാ വന്ത ദിേശാ രാജൻ വിമൃദ്നന്തഃ സ്വകം ബലം
38 വദ്ഭിസ് ൈതർ മഹാനാൈഗഃ സമന്താദ് ഭരതർഷഭ
ദുേര്യാധന ബലം സർവം പുനർ ആസീത് പരാൻ ഉഖം
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അധ്യായം 99

1 [സ്]
മധ്യാേഹ്ന തു മഹാരാജ സം ാമഃ സമപദ്യത
േലാകക്ഷയകേരാ രൗേ ാ ഭീഷ്മസ്യ സഹ േസാമൈകഃ
2 ഗാംേഗേയാ രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
വ്യധമൻ നിശിൈതർ ബാൈണഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
3 സംമമർദ ച തത് ൈസന്യം പിതാ േദവ തസ് തവ
ധാന്യാനാം ഇവ ലൂനാനാം കരം േഗാഗണാ ഇവ
4 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച വിരാേടാ പദസ് തഥാ
ഭീഷ്മം ആസാദ്യ സമേര ശൈരർ ജ ർ മഹാരഥം
5 ധൃഷ്ടദ മ്നം തേതാ വിദ്ധ്വാ വിരാടം ച ിഭിഃ ശൈരഃ

പദസ്യ ച നാരാചം േ ഷയാം ആസ ഭാരത
6 േതന വിദ്ധാ മേഹഷ്വാസാ ഭീേഷ്മണാമി കർശിനാ
ചു ധുഃ സമേര രാജൻ പാദ ഷ്ടാ ഇേവാരഗാഃ
7 ശിഖണ്ഡീ തം ച വിവ്യാധ ഭരതാനാം പിതാമഹം

ീമയം മനസാ ധ്യാത്വാ നാൈസ്മ ാഹരദ് അച തഃ
8 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു സമേര േ ാധാദ് അഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
പിതാമഹം ിഭിർ ബാൈണർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
9 പദഃ പഞ്ചവിംശത്യാ വിരാേടാ ദശഭിഃ ശൈരഃ
ശിഖണ്ഡീ പഞ്ചവിംശത്യാ ഭീഷ്മം വിവ്യാധ സായൈകഃ
10 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മഹാരാജ ഭീഷ്മഃ സംേഖ്യ മഹാത്മഭിഃ
വസേന്ത പുഷ്പശബേലാ രക്താേശാക ഇവാബഭൗ
11 താൻ ത്യവിധ്യദ് ഗാംേഗയസ് ിഭിസ് ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ

പദസ്യ ച ഭേല്ലന ധനുശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ
12 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ ഭീഷ്മം വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
സാരഥിം ച ിഭിർ ബാൈണഃ സുശിൈത രണമൂർധനി
13 തേതാ ഭീേമാ മഹാരാജ ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച സാത്യകിശ് ൈചവ സാത്വതഃ
14 അഭ്യ വന്ത ഗാംേഗയം യുധിഷ്ഠിര ഹിേതപ്സയാ
രിരക്ഷിഷന്തഃ പാഞ്ചാല്യം ധൃട ദ മ്ന മുഖൻ രേണ
15 തൈഥവ താവകാഃ സർേവ ഭീഷ്മരക്ഷാർഥം ഉദ്യതാഃ

ത ദ്യയുഃ പാ േസനാം സഹ ൈസന്യാ നരാധിപ
16 ത ാസീത് സുമഹദ് യുദ്ധം തവ േതഷാം ച സ ലം
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നരാശ്വരഥനാഗാനാം യമ രാ വിവർധനം
17 രഥീ രഥിനം ആസാദ്യ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
തേഥതരാൻ സമാസാദ്യ നരനാഗാശ്വസാദിനഃ
18 അനയൻ പരേലാകായ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അൈ ശ് ച വിവിൈധർ േഘാൈരസ് ത ത വിശാം പേത
19 രഥാശ് ച രഥിഭിർ ഹീനാ ഹതസാരഥയസ് തഥാ
വി താശ്വാഃ സമേര ദിേശാ ജ ഃ സമന്തതഃ
20 മർദമാനാ നരാൻ രാജൻ ഹയാംശ് ച സുബഹൂൻ രേണ
വാതായമാനാ ദൃശ്യേന്ത ഗന്ധർവനഗേരാപമാഃ
21 രഥിനശ് ച രൈഥർ ഹീനാ വർമിണസ് േതജസാ യുതാഃ
കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷിണഃ സർേവ നിഷ്കാംഗദവിഭൂഷിതാഃ
22 േദവപു സമാ രൂേപാ ശൗേര്യ ശ സമാ യുധി
ഋദ്ധ്യാ ൈവ വണം ചാതി നേയന ച ബൃഹ തിം
23 സർവേലാേകശ്വരാഃ ശൂരാസ് ത ത വിശാം പേത
വി താ വ്യദൃശ്യന്ത ാകൃതാ ഇവ മാനവാഃ
24 ദന്തിനശ് ച നരേ ഷ്ഠ വിഹീനാ വരസാദിഭിഃ
മൃദ്നന്തഃ സ്വാന്യ് അനീകാനി സേമ്പതുഃ സർവശബ്ദഗാഃ
25 വർമഭിശ് ചാമൈരശ് ഛൈ ഃ പതാകാഭിശ് ച മാരിഷ
കക്ഷ്യാഭിർ അഥ േതാൈ ശ് ച ഘണ്ടാഭിസ് േതാമൈരസ് തഥാ
26 വിശീർൈണർ വി ധാവേന്താ ദൃശ്യേന്ത സ്മ ദിേശാ ദശ
നഗേമഘ തീകാൈശർ ജലേദാദയ നിസ്വൈനഃ
27 തൈഥവ ദന്തിഭിർ ഹീനാൻ ഗജാേരാഹാൻ വിശാം പേത

ധാവേന്താ ഽന്വപശ്യാമ തവ േതഷാം ച സ േല
28 നാനാേദശസമുത്ഥാംശ് ച തുരഗാൻ േഹമഭൂഷിതാൻ
വാതായമാനാൻ അ ാക്ഷം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
29 അശ്വാേരാഹാൻ ഹൈതർ അൈശ്വർ ഗൃഹീതാസീൻ സമന്തതഃ

വമാണാൻ അപശ്യാമ ാവ്യമാണാംശ് ച സംയുേഗ
30 ഗേജാ ഗജം സമാസാദ്യ വമാണം മഹാരേണ
യയൗ വിമൃദ്നംസ് തരസാ പദാതീൻ വാജിനസ് തഥാ
31 തൈഥവ ച രഥാൻ രാജൻ സംമമർദ രേണ ഗജഃ
രഥശ് ൈചവ സമാസാദ്യ പദാതിം തുരഗം തഥാ
32 വ്യമൃദ്നാത് സമേര രാജംസ് തുരഗാംശ് ച നരാൻ രേണ
ഏവം േത ബഹുധാ രാജൻ മൃദ്നന്തഃ പര രം
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33 തസ്മിൻ രൗേ തഥാ യുേദ്ധ വർതമാേന മഹാഭേയ
ാവർതത നദീ േഘാരാ േശാണിതാ തരംഗിണീ

34 അസ്ഥി സഞ്ചയസംഘാടാ േകശൈശവലശാദ്വലാ
രഥ ദാ ശരാവർതാ ഹയമീനാ ദുരാസദാ
35 ശീർേഷാപല സമാകീർണാ ഹസ്തി ാഹസമാകുലാ
കവേചാഷ്ണീഷ േഫനാഢ്യാ ധനുർ ദ്വീപാസി കച്ഛപാ
36 പതാകാധ്വജവൃക്ഷാഢ്യാ മർത്യകൂലാപഹാരിണീ

വ്യാദസംഘസങ്കീർണാ യമ രാ വിവർധിനീ
37 താം നദീം ക്ഷ ിയാഃ ശൂരാ ഹയനാഗരഥ ൈവഃ

േതരുർ ബഹേവാ രാജൻ ഭയം ത്യക്ത്വാ മഹാഹേവ
38 അേപാവാഹ രേണ ഭീരൂൻ കശ്മേലനാഭിസംവൃതാൻ
യഥാ ൈവതരണീ േ താൻ േ തരാജപുരം തി
39 ാേ ാശൻ ക്ഷ ിയാസ് ത ദൃഷ്ട്വാ തദ് ൈവശസം മഹത്
ദുേര്യാധനാപരാേധന ക്ഷയം ഗച്ഛന്തി കൗരവാഃ
40 ഗുണവ കഥം േദ്വഷം ധാർതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
കൃതവാൻ പാ പുേ ഷു പാപാത്മാ േലാഭേമാഹിതഃ
41 ഏവം ബഹുവിധാ വാചഃ യേന്ത സ്മാ ഭാരത
പാണ്ഡവ സ്വത സംയുക്താഃ പു ാണാം േത സുദാരുണാഃ
42 താ നിശമ്യ തദാ വാചഃ സർവേയാൈധർ ഉദാഹൃതാഃ
ആഗ ത് സർവേലാകസ്യ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
43 ഭീഷ്മം േ ാണം കൃപം ൈചവ ശല്യം േചാവാച ഭാരത
യുധ്യധ്വം അനഹങ്കാരാഃ കിം ചിരം കുരുേഥതി ച
44 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം കുരൂണാം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
അക്ഷദ തകൃതം രാജൻ സുേഘാരം ൈവശസം തദാ
45 യത് പുരാ ന നിഗൃഹ്ണീേഷ വാര്യമാേണാ മഹാത്മഭിഃ
ൈവചി വീര്യ തേസ്യദം ഫലം പശ്യ തഥാവിധം
46 ന ഹി പാ സുതാ രാജൻ സ ൈസന്യാഃ സപദാനുഗാഃ
രക്ഷന്തി സമേര ാണാൻ കൗരവാ വാ വിശാം പേത
47 ഏതസ്മാത് കാരണാദ് േഘാേരാ വർതേത സ്മ ജനക്ഷയഃ
ൈദവാദ് വാ പുരുഷവ്യാ തവ ചാപനയാൻ നൃപ
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അധ്യായം 100

1 [സ്]
അർജുനസ് തു നരവ്യാ സുശർമ മുഖാൻ നൃപാൻ
അനയത് േ തരാജസ്യ ഭവനം സായൈകഃ ശിൈതഃ
2 സുശർമാപി തേതാ ബാൈണഃ പാർഥം വിവ്യാധ സംയുേഗ
വാസുേദവം ച സപ്തത്യാ പാർഥം ച നവഭിഃ പുനഃ
3 താൻ നിവാര്യ ശരൗേഘണ ശ സൂനുർ മഹാരഥഃ
സുശർമേണാ രേണ േയാധാൻ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
4 േത വധ്യമാനാഃ പാർേഥന കാേലേനവ യുഗക്ഷേയ
വ്യ വന്ത രേണ രാജൻ ഭേയ ജാേത മഹാരഥാഃ
5 ഉ ജ്യ തുരഗാൻ േക ചിദ് രഥാൻ േക ചിച് ച മാരിഷ
ഗജാൻ അേന്യ സമു ജ്യ ാ വന്ത ദിേശാ ദശ
6 അപേര തുദ്യമാനാസ് തു വാജിനാര രഥാ രണാത്
ത്വരയാ പരയാ യുക്താഃ ാ വന്ത വിശാം പേത
7 പാദാതാശ് ചാപി ശ ാണി സമു ജ്യ മഹാരേണ
നിരേപക്ഷാ വ്യധാവന്ത േതന േതന സ്മ ഭാരത
8 വാര്യമാണാഃ സ്മ ബഹുശസ് ൈ ഗർേതന സുശർമണാ
തഥാൈന്യഃ പാർഥിവേ ൈഷ്ഠർ ന വ്യതിഷ്ഠന്ത സംയുേഗ
9 തദ് ബലം തം ദൃഷ്ട്വാ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
പുര ത്യ രേണ ഭീഷ്മം സർവൈസന്യപുര തം
10 സർേവാേദ്യാേഗന മഹതാ ധനഞ്ജയം ഉപാ വത്

ിഗർതാധിപേതർ അർേഥ ജീവിതസ്യ വിശാം പേത
11 സ ഏകഃ സമേര തസ്ഥൗ കിരൻ ബഹുവിധാഞ് ശരാൻ

ാതൃഭിഃ സഹിതഃ സർൈവഃ േശഷാ വി താ നരാഃ
12 തൈഥവ പണ്ഡവാ രാജൻ സർേവാേദ്യാേഗന ദംശിതാഃ

യയുഃ ഫൽഗുനാർഥായ യ ഭീേഷ്മാ വ്യവസ്ഥിതഃ
13 ജാനേന്താ ഽപി രേണ ശൗര്യം േഘാരം ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ഹാഹാകാരകൃേതാത്സാഹാ ഭീഷ്മം ജ ഃ സമന്തതഃ
14 തതസ് താലധ്വജഃ ശൂരഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
ഛാദയാം ആസ സമേര ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
15 ഏകീഭൂതാസ് തതഃ സർേവ കുരവഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
അയുധ്യന്ത മഹാരാജ മധ്യം ാേപ്ത ദിവാകേര
16 സാത്യകിഃ കൃതവർമാണം വിദ്ധ്വാ പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
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അതിഷ്ഠദ് ആഹേവ ശൂരഃ കിരൻ ബാണാൻ സഹ ശഃ
17 തൈഥവ പേദാ രാജാ േ ാണം വിദ്ധ്വാ ശിൈതഃ ശൈരഃ
പുനർ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ സാരഥിം ചാസ്യ സപ്തഭിഃ
18 ഭീമേസനസ് തു രാജാനം ബാ ികം പിതാമഹം
വിദ്ധ്വാനദൻ മഹാനാദം ശാർദൂല ഇവ കാനേന
19 ആർജുനിശ് ചി േസേനന വിേദ്ധാ ബഹുഭിർ ആശുൈഗഃ
ചി േസനം ിഭിർ ബാൈണർ വിവ്യാധ ഹൃദേയ ഭൃശം
20 സമാഗതൗ തൗ തു രേണ മഹാമാ ൗ വ്യേരാചതാം
യഥാ ദിവി മഹാേഘാരൗ രാജൻ ബുധ ശൈനശ്ചരൗ
21 തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ സൂതം ച നവഭിഃ ശൈരഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം സൗഭ ഃ പരവീരഹാ
22 ഹതാശ്വാത് തു രഥാത് തൂർണം അവ ത്യ മഹാരഥഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം ദുർമുഖസ്യ വിശാം പേത
23 േ ാണശ് ച പദം വിദ്ധ്വാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
സാരഥിം ചാസ്യ വിവ്യാധ ത്വരമാണഃ പരാ മീ
24 പീഡ്യമാനസ് തേതാ രാജാ പേദാ വാഹിനീമുേഖ
അപായാജ് ജവൈനർ അൈശ്വഃ പൂർവൈവരം അനുസ്മരൻ
25 ഭീമേസനസ് തു രാജാനം മുഹൂരാദ് ഇവ ബാ ികം
വ്യശ്വ സൂത രഥം ചേ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
26 സ സം േമാ മഹാരാജ സംശയം പരമം ഗതഃ
അവ ത്യ തേതാ വാഹാദ് ബാ ികഃ പുരുേഷാത്തമഃ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം ലക്ഷ്മണസ്യ മഹാരഥഃ
27 സാത്യകിഃ കൃതവർമാണം വാരയിത്വാ മഹാരഥഃ
ശാൈരർ ബഹുവിൈധ രാജന്ന് ആസസാദ പിതാമഹം
28 സ വിദ്ധ്വാ ഭാരതം ഷഷ്ട്യാ നിശിൈതർ േലാമവാഹിഭിഃ
നനർേതവ രേഥാപേസ്ഥ വിധുന്വാേനാ മഹദ് ധനുഃ
29 തസ്യായസീം മഹാശക്തിം ചിേക്ഷപാഥ പിതാമഹഃ
േഹമചി ാം മഹാേവഗാം നാഗകേന്യാപമാം ശുഭാം
30 താം ആപതന്തീം സഹസാ മൃത കൽപാം സുേതജനാം
ധ്വംസയാം ആസ വാർേഷ്ണേയാ ലാഘേവന മഹായശാഃ
31 അനാസാദ്യ തു വാർേഷ്ണയം ശക്തിഃ പരമദാരുണാ
ന്യപതദ് ധരണീ പൃേഷ്ഠ മേഹാൽേകവ ഗത ഭാ
32 വാർേഷ്ണയസ് തു തേതാ രാജൻ സ്വാം ശക്തിം േഘാരദർശനാം
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േവഗവദ് ഗൃഹ്യ ചിേക്ഷപ പിതാമഹ രഥം തി
33 വാർേഷ്ണയ ഭുജേവേഗന ണുന്നാ സാ മഹാഹേവ
അഭിദു ാവ േവേഗന കാലരാ ിർ യഥാ നരം
34 താം ആപതന്തീം സഹസാ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ ഭാരത

ര ാഭ്യാം സുതീക്ഷ്ണാഭ്യാം സാന്വകീര്യത ഭൂതേല
35 ഛിത്ത്വാ തു ശക്തിം ഗാംേഗയഃ സാത്യകിം നവഭിഃ ശൈരഃ
ആജഘാേനാരസി ദ്ധഃ ഹസഞ് ശ കർശനഃ
36 തതഃ സരഥനാഗാശ്വാഃ പാണ്ഡവാഃ പാ പൂർവജ
പരിവ രേണ ഭീഷ്മം മാധവ ാണകാരണാത്
37 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച സമേര വിജൈയഷിണാം
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