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അധ്യായം 101

1 [സ്]
ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മം രേണ ദ്ധം പാണ്ഡൈവർ അഭിസംവൃതം
യഥാ േമൈഘർ മഹാരാജ തപാേന്ത ദിവി ഭാ രം
2 ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ദുഃശാസനം അഭാഷത
ഏഷ ശൂേരാ മേഹഷ്വാേസാ ഭീഷ്മഃ ശ നിഷൂദനഃ
3 ഛാദിതഃ പാണ്ഡൈവഃ ശൂൈരഃ സമന്താദ് ഭരതർഷഭ
തസ്യ കാര്യം ത്വയാ വീര രക്ഷണം സുമഹാത്മനഃ
4 രക്ഷ്യമാേണാ ഹി സമേര ഭീേഷ്മാ ഽസ്മാകം പിതാമഹഃ
നിഹന്യാത് സമേര യത്താൻ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
5 ത കാര്യം അഹം മേന്യ ഭീഷ്മൈസ്യവാഭിരക്ഷണം
േഗാപ്താ ഹ്യ് ഏഷ മേഹഷ്വാേസാ ഭീേഷ്മാ ഽസ്മാകം പിതാമഹഃ
6 സ ഭവാൻ സർവൈസേന്യന പരിവാര്യ പിതാമഹം
സമേര ദുഷ്കരം കർമ കുർവാണം പരിരക്ഷതു
7 ഏവം ഉക്തസ് തു സമേര പുേ ാ ദുഃശാസനസ് തവ
പരിവാര്യ സ്ഥിേതാ ഭീഷ്മം ൈസേന്യന മഹതാ വൃതഃ
8 തതഃ ശതസഹേ ണ ഹയാനാം സുബലാത്മജഃ
വിമല ാസഹസ്താനാം ഋഷ്ടിേതാമരധാരിണാം
9 ദർപിതാനാം സുേവഗാനാം ബലസ്ഥാനാം പതാകിനാം
ശിക്ഷിൈതർ യുദ്ധകുശൈലർ ഉേപതാനാം നേരാത്തൈമഃ
10 നകുലം സഹേദവം ച ധർമരാജം ച പാണ്ഡവം
ന്യവാരയൻ നരേ ഷ്ഠം പരിവാര്യ സമന്തതഃ
11 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശൂരാണാം ഹയസാദിനാം
അയുതം േ ഷയാം ആസ പാണ്ഡവാനാം നിവാരേണ
12 ൈതഃ വിൈഷ്ടർ മഹാേവൈഗർ ഗരുത്മദ്ഭിർ ഇവാഹേവ
ഖുരാഹതാ ധരാ രാജംശ് ചകേമ്പ ച നനാദ ച
13 ഖുരശബ്ദശ് ച സുമഹാൻ വാജിനാം ശു േവ തദാ
മഹാവംശവനേസ്യവ ദഹ്യമാനസ്യ പർവേത
14 ഉത്പതദ്ഭിശ് ച ൈതസ് ത സമു തം മഹദ് രജഃ
ദിവാകരപഥം ാപ്യ ഛാദയാം ആസ ഭാ രം
15 േവഗവദ്ഭിർ ഹൈയസ് ൈതസ് തു േക്ഷാഭിതം പാണ്ഡവം ബലം
നിപതദ്ഭിർ മഹാേവൈഗർ ഹംൈസർ ഇവ മഹത് സരഃ
േഹഷതാം ൈചവ ശേബ്ദന ന ാജ്ഞായത കിം ചന
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16 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ത്യഘ്നംസ് തരസാ േവഗം സമേര ഹയസാദിനാം

17 ഉദ്വൃത്തസ്യ മഹാരാജ ാവൃട്കാേലന പൂര്യതഃ
പൗർണമാസ്യാം അംബുേവഗം യഥാ േവലാ മേഹാദേധഃ
18 തതസ് േത രഥിേനാ രാജഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ന്യകൃന്തന്ന് ഉത്തമാംഗാനി കാേയേഭ്യാ ഹയസാദിനാം
19 േത നിേപതുർ മഹാരാജ നിഹതാ ദൃഢധന്വിഭിഃ
നാൈഗർ ഇവ മഹാനാഗാ യഥാ സ ർ ഗിരിഗഹ്വേര
20 േത ഽപി ാൈസഃ സുനിശിൈതഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ന്യകൃന്തന്ന് ഉത്തമാംഗാനി വിചരേന്താ ദിേശാ ദശ
21 അത്യാസന്നാ ഹയാേരാഹാ ഋഷ്ടിഭിർ ഭരതർഷഭ
അച്ഛിനന്ന് ഉത്തമാംഗാനി ഫലാനീവ മഹാ മാത്
22 സ സാദിേനാ ഹയാ രാജംസ് ത ത നിഷൂദിതാഃ
പതിതാഃ പാത്യമാനാശ് ച ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
23 വധ്യമാനാ ഹയാസ് േത തു ാ വന്ത ഭയാർദിതാഃ
യഥാ സിംഹാൻ സമാസാദ്യ മൃഗാഃ ാണപരായണാഃ
24 പാണ്ഡവാസ് തു മഹാരാജ ജിത്വാ ശ ൻ മഹാഹേവ
ദ ഃ ശംഖാംശ് ച േഭരീശ് ച താഡയാം ആസുർ ആഹേവ
25 തേതാ ദുേര്യാധേനാ ദൃഷ്ട്വാ ദീനം ൈസന്യം അവസ്ഥിതം
അ വീദ് ഭരതേ ഷ്ഠ മ രാജം ഇദം വചഃ
26 ഏഷ പാ സുേതാ േജ്യേഷ്ഠാ ജിത്വാ മാതുലമാമകാൻ
പശ്യതാം േനാ മഹാബാേഹാ േസനാം ാവയേത ബലീ
27 തം വാരയ മഹാബാേഹാ േവേലവ മകരാലയം
ത്വം ഹി സം യേസ ഽത്യർഥം അസഹ്യ ബലവി മഃ
28 പു സ്യ തവ തദ് വാക്യം ത്വാ ശല്യഃ താപവാൻ

യയൗ രഥവംേശന യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
29 തദ് ആപതദ് ൈവ സഹസാ ശല്യസ്യ സുമഹദ് ബലം
മഹൗഘേവഗം സമേര വാരയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
30 മ രാജം ച സമേര ധർമരാേജാ മഹാരഥഃ
ദശഭിഃ സായൈകസ് തൂർണം ആജഘാന സ്തനാന്തേര
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ിഭിസ് ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
31 മ രാേജാ ഽപി താൻ സർവാൻ ആജഘാന ിഭിസ് ിഭിഃ
യുധിഷ്ഠിരം പുനഃ ഷഷ്ട്യാ വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
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മാ ീപു ൗ ച സംരബ്ധൗ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം അതാഡയത്
32 തേതാ ഭീേമാ മഹാബാഹുർ ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം ആഹേവ
മ രാജവശം ാപ്തം മൃേത്യാർ ആസ്യ ഗതം യഥാ
അഭ്യ വത സം ാേമ യുധിഷ്ഠിരം അമി ജിത്
33 തേതാ യുദ്ധം മഹാേഘാരം ാവർതത സുദാരുണം
അപരാം ദിശം ആസ്ഥായ േദ്യാതമാേന ദിവാകേര
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അധ്യായം 102

1 സഞ്ജയ ഉവാച
തതഃ പിതാ തവ േദ്ധാ നിശിൈതഃ സായേകാത്തൈമഃ
ആജഘാന രേണ പാർഥാൻ സഹേസനാൻ സമന്തതഃ
2 ഭീമം ദ്വാദശഭിർ വിദ്ധ്വാ സാത്യകിം നവഭിഃ ശൈരഃ
നകുലം ച ിഭിർ ബാൈണഃ സഹേദവം ച സപ്തഭിഃ
3 യുധിഷ്ഠിരം ദ്വാദശഭിർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
ധൃഷ്ടദ മ്നം തേതാ വിദ്ധ്വാ വിനനാദ മഹാബലഃ
4 തം ദ്വാദശാർൈധർ നകുേലാ മാധവശ് ച ിഭിഃ ശൈരഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച സപ്തത്യാ ഭീമേസനശ് ച പഞ്ചഭിഃ
യുധിഷ്ഠിേരാ ദ്വാദശഭിഃ ത്യവിധ്യത് പിതാമഹം
5 േ ാണസ് തു സാത്യകിം വിദ്ധ്വാ ഭീമേസനം അവിധ്യത
ഏൈകകം പഞ്ചഭിർ ബാൈണർ യമദേണ്ഡാപൈമഃ ശിൈതഃ
6 തൗ ച തം ത്യവിേധ്യതാം ിഭിസ് ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
േതാൈ ർ ഇവ മഹാനാഗം േ ാണം ാഹ്മണപുംഗവം
7 സൗവീരാഃ കിതവാഃ ാച്യാഃ തീേച്യാദീച്യമാലവാഃ
അഭീഷാഹാഃ ശൂരേസനാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
സം ാേമ നാജഹുർ ഭീഷ്മം വധ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
8 തൈഥവാേന്യ വധ്യമാനാഃ പാണ്ഡേവൈയർ മഹാത്മഭിഃ
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത വിവിധായുധപാണയഃ
തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ പരിവ ഃ പിതാമഹം
9 സ സമന്താത് പരിവൃേതാ രഥൗൈഘർ അപരാജിതഃ
ഗഹേന ഽഗ്നിർ ഇേവാ ഷ്ടഃ ജജ്വാല ദഹൻ പരാൻ
10 രഥാഗ്ന്യഗാരശ് ചാപാർചിർ അസിശക്തിഗേദന്ധനഃ
ശര ലിംേഗാ ഭീഷ്മാഗ്നിർ ദദാഹ ക്ഷ ിയർഷഭാൻ
11 സുവർണപുംൈഖർ ഇഷുഭിർ ഗാർ പൈക്ഷഃ സുേതജൈനഃ
കർണിനാലീകനാരാൈചശ് ഛാദയാം ആസ തദ് ബലം
12 അപാതയദ് ധ്വജാംശ് ൈചവ രഥിനശ് ച ശിൈതഃ ശൈരഃ
മുണ്ഡതാലവനാനീവ ചകാര സ രഥ ജാൻ
13 നിർമനുഷ്യാൻ രഥാൻ രാജൻ ഗജാൻ അശ്വാംശ് ച സംയുേഗ
അകേരാത് സ മഹാബാഹുഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
14 തസ്യ ജ്യാതലനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
നിശമ്യ സർവഭൂതാനി സമകമ്പന്ത ഭാരത
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15 അേമാഘാ ഹ്യ് അപതൻ ബാണാഃ പിതുസ് േത ഭരതർഷഭ
നാസജ്ജന്ത തനുേ ഷു ഭീഷ്മചാപച താഃ ശരാഃ
16 ഹതവീരാൻ രഥാൻ രാജൻ സംയുക്താഞ് ജവൈനർ ഹൈയഃ
അപശ്യാമ മഹാരാജ ിയമാണാൻ രണാജിേര
17 േചദികാശികരൂഷാണാം സഹ ാണി ചതുർദശ
മഹാരഥാഃ സമാഖ്യാതാഃ കുലപു ാസ് തനുത്യജഃ
അപരാവർതിനഃ സർേവ സുവർണവികൃതധ്വജാഃ
18 സം ാേമ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ വ്യാദിതാസ്യം ഇവാന്തകം
നിമഗ്നാഃ പരേലാകായ സ വാജിരഥകുഞ്ജരാഃ
19 ഭഗ്നാേക്ഷാപ രാൻ കാംശ് ചിദ് ഭഗ്നച ാംശ് ച സർവശഃ
അപശ്യാമ രഥാൻ രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
20 സവരൂൈഥ രൈഥർ ഭൈഗ്ന രഥിഭിശ് ച നിപാതിൈതഃ
ശൈരഃ സുകവൈചശ് ഛിൈന്നഃ പട്ടിൈശശ് ച വിശാം പേത
21 ഗദാഭിർ മുസൈലശ് ൈചവ നി ിംൈശശ് ച ശിലീമുൈഖഃ
അനുകർൈഷർ ഉപാസംൈഗശ് ചൈ ർ ഭൈഗ്നശ് ച മാരിഷ
22 ബാഹുഭിഃ കാർമുൈകഃ ഖഡ്ൈഗഃ ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
തലൈ ർ അംഗുലിൈ ശ് ച ധ്വൈജശ് ച വിനിപാതിൈതഃ
ചാൈപശ് ച ബഹുധാ ഛിൈന്നഃ സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
23 ഹതാേരാഹാ ഗജാ രാജൻ ഹയാശ് ച ഹതസാദിനഃ
പരിേപതുർ തം ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
24 യതമാനാശ് ച േത വീരാ വമാണാൻ മഹാരഥാൻ
നാശ വൻ വാരയിതും ഭീഷ്മബാണ പീഡിതാൻ
25 മേഹ സമവീേര്യണ വധ്യമാനാ മഹാചമൂഃ
അഭജ്യത മഹാരാജ ന ച ദ്വൗ സഹ ധാവതഃ
26 ആവിദ്ധരഥനാഗാശ്വം പതിതധ്വജകൂബരം
അനീകം പാ പു ാണാം ഹാഹാഭൂതം അേചതനം
27 ജഘാനാ പിതാ പു ം പു ശ് ച പിതരം തഥാ

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

കീര്യ േകശാൻ ധാവന്തഃ ത്യദൃശ്യന്ത ഭാരത
29 തദ് േഗാകുലം ഇേവാദ് ാന്തം ഉദ് ാന്തരഥകുഞ്ജരം
ദദൃേശ പാ പു സ്യ ൈസന്യം ആർതസ്വരം തദാ
30 ഭജ്യമാനം ൈസന്യം തു ദൃഷ്ട്വാ യാദവനന്ദനഃ
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ഉവാച പാർഥം ബീഭ ം നിഗൃഹ്യ രഥം ഉത്തമം
31 അയം സ കാലഃ സ ാപ്തഃ പാർഥ യഃ കാങ്ക്ഷിതസ് തവ

ഹരാൈസ്മ നരവ്യാ ന േചൻ േമാഹാത് മുഹ്യേസ
32 യത് പുരാ കഥിതം വീര ത്വയാ രാജ്ഞാം സമാഗേമ
വിരാടനഗേര പാർഥ സഞ്ജയസ്യ സമീപതഃ
33 ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ സർവാൻ ധാർതരാ സ്യ ൈസനികാൻ
സാനുബന്ധാൻ ഹനിഷ്യാമി േയ മാം േയാത്സ്യന്തി സംയുേഗ
34 ഇതി തത് കുരു കൗേന്തയ സത്യം വാക്യം അരിന്ദമ
ക്ഷ ധർമം അനു ത്യ യുധ്യസ്വ ഭരതർഷഭ
35 ഇത്യ് ഉേക്താ വാസുേദേവന തിര്യ ഷ്ടിർ അേധാമുഖഃ
അകാമ ഇവ ബീഭ ർ ഇദം വചനം അ വീത്
36 അവധ്യാനാം വധം കൃത്വാ രാജ്യം വാ നരേകാത്തരം
ദുഃഖാനി വനവാേസ വാ കിം നു േമ സുകൃതം ഭേവത്
37 േചാദയാശ്വാൻ യേതാ ഭീഷ്മഃ കരിേഷ്യ വചനം തവ
പാതയിഷ്യാമി ദുർധർഷം വൃദ്ധം കുരുപിതാമഹം
38 തേതാ ഽശ്വാൻ രജത ഖ്യാംശ് േചാദയാം ആസ മാധവഃ
യേതാ ഭീഷ്മസ് തേതാ രാജൻ ദുേ േക്ഷ്യാ രശ്മിവാൻ ഇവ
39 തതസ് തത് പുനർ ആവൃത്തം യുധിഷ്ഠിരബലം മഹത്
ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം മഹാബാഹും ഭീഷ്മാേയാദ്യന്തം ആഹേവ
40 തേതാ ഭീഷ്മഃ കുരുേ ഷ്ഠഃ സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
ധനഞ്ജയരഥം ശീ ം ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
41 ക്ഷേണന സ രഥസ് തസ്യ സഹയഃ സഹസാരഥിഃ
ശരവർേഷണ മഹതാ ന ജ്ഞായത കിം ചന
42 വാസുേദവസ് ത്വ് അസം ാേന്താ ൈധര്യം ആസ്ഥായ സാത്വതഃ
േചാദയാം ആസ താൻ അശ്വാൻ വിതുന്നാൻ ഭീഷ്മസായൈകഃ
43 തതഃ പാർേഥാ ധനുർ ഗൃഹ്യ ദിവ്യം ജലദനിസ്വനം
പാതയാം ആസ ഭീഷ്മസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ശിൈതഃ ശൈരഃ
44 സ ച്ഛിന്നധന്വാ കൗരവ്യഃ പുനർ അന്യൻ മഹദ് ധനുഃ
നിേമഷാന്തരമാേ ണ സജ്യം ചേ പിതാ തവ
45 വിചകർഷ തേതാ േദാർഭ്യാം ധനുർ ജലദനിസ്വനം
അഥാസ്യ തദ് അപി ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ ധനുർ അർജുനഃ
46 തസ്യ തത് പൂജയാം ആസ ലാഘവം ശന്തേനാഃ സുതഃ
സാധു പാർഥ മഹാബാേഹാ സാധു കുന്തീസുേതതി ച
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47 സമാഭാൈഷ്യനം അപരം ഗൃഹ്യ രുചിരം ധനുഃ
മുേമാച സമേര ഭീഷ്മഃ ശരാൻ പാർഥരഥം തി
48 അദർശയദ് വാസുേദേവാ ഹയയാേന പരം ബലം
േമാഘാൻ കുർവഞ് ശരാംസ് തസ്യ മണ്ഡലാനി വിദർശയൻ
49 ശുശുഭാേത നരവ്യാ ൗ ഭീഷ്മപാർഥൗ ശരക്ഷതൗ
േഗാവൃഷാവ് ഇവ സംരബ്ധൗ വിഷാേണാല്ലിഖിതാങ്കിതൗ
50 വാസുേദവസ് തു സേ ക്ഷ്യ പാർഥസ്യ മൃദുയുദ്ധതാം
ഭീഷ്മം ച ശരവർഷാണി സൃജന്തം അനിശം യുധി
51 തപന്തം ഇവാദിത്യം മധ്യം ആസാദ്യ േസനേയാഃ
വരാൻ വരാൻ വിനിഘ്നന്തം പാ പു സ്യ ൈസനികാൻ
52 യുഗാന്തം ഇവ കുർവാണം ഭീഷ്മം യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
നാമൃഷ്യത മഹാബാഹുർ മാധവഃ പരവീരഹാ
53 ഉ ജ്യ രജത ഖ്യാൻ ഹയാൻ പാർഥസ്യ മാരിഷ

േദ്ധാ നാമ മഹാേയാഗീ ച ന്ദ മഹാരഥാത്
അഭിദു ാവ ഭീഷ്മം സ ഭുജ ഹരേണാ ബലീ
54 േതാദപാണിസ് േതജസ്വീ സിംഹവദ് വിനദൻ മുഹുഃ
ദാരയന്ന് ഇവ പദ്ഭ്യാം സ ജഗതീം ജഗതീശ്വരഃ
55 േ ാധതാേ ക്ഷണഃ കൃേഷ്ണാ ജിഘാംസുർ അമിതദ തിഃ

സന്ന് ഇവ ച േചതാംസി താവകാനാം മഹാഹേവ
56 ദൃഷ്ട്വാ മാധവം ആ േന്ദ ഭീഷ്മാേയാദ്യന്തം ആഹേവ
ഹേതാ ഭീേഷ്മാ ഹേതാ ഭീഷ്മ ഇതി ത സ്മ ൈസനികാഃ
േ ാശന്തഃ ാ വൻ സർേവ വാസുേദവഭയാൻ നരാഃ
57 പീതകൗേശയസംവീേതാ മണിശ്യാേമാ ജനാർദനഃ
ശുശുേഭ വി വൻ ഭീഷ്മം വിദ ന്മാലീ യഥാംബുദഃ
58 സ സിംഹ ഇവ മാതംഗം യൂഥർഷഭ ഇവർഷഭം
അഭിദു ാവ േതജസ്വീ വിനദൻ യാദവർഷഭഃ
59 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ പുണ്ഡരീകാക്ഷം ആഹേവ
അസം മം രേണ ഭീേഷ്മാ വിചകർഷ മഹദ് ധനുഃ
ഉവാച ൈചനം േഗാവിന്ദം അസം ാേന്തന േചതസാ
60 ഏഹ്യ് ഏഹി പുണ്ഡരീകാക്ഷ േദവേദവ നേമാ ഽ േത
മാം അദ്യ സാത്വതേ ഷ്ഠ പാതയസ്വ മഹാഹേവ
61 ത്വയാ ഹി േദവ സം ാേമ ഹതസ്യാപി മമാനഘ
േ യ ഏവ പരം കൃഷ്ണ േലാേക ഽമുഷ്മിന്ന് ഇൈഹവ ച
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സംഭാവിേതാ ഽസ്മി േഗാവിന്ദ ൈ േലാേക്യനാദ്യ സംയുേഗ
62 അന്വഗ് ഏവ തതഃ പാർഥസ് തം അനു ത്യ േകശവം
നിജ ാഹ മഹാബാഹുർ ബാഹുഭ്യാം പരിഗൃഹ്യ ൈവ
63 നിഗൃഹ്യമാണഃ പാർേഥന കൃേഷ്ണാ രാജീവേലാചനഃ
ജഗാമ ൈചനം ആദായ േവേഗന പുരുേഷാത്തമഃ
64 പാർഥസ് തു വിഷ്ടഭ്യ ബലാച് ചരണൗ പരവീരഹാ
നിജ ാഹ ഹൃഷീേകശം കഥം ചിദ് ദശേമ പേദ
65 തത ഏനം ഉവാചാർതഃ േ ാധപര്യാകുേലക്ഷണം
നിഃശ്വസന്തം യഥാ നാഗം അർജുനഃ പരവീരഹാ
66 നിവർതസ്വ മഹാബാേഹാ നാനൃതം കർതും അർഹസി
യത് ത്വയാ കഥിതം പൂർവം ന േയാത്സ്യാമീതി േകശവ
67 മിഥ്യാവാദീതി േലാകസ് ത്വാം കഥയിഷ്യതി മാധവ
മൈമഷ ഭാരഃ സർേവാ ഹി ഹനിഷ്യാമി യത തം
68 ശേപ മാധവ സേഖ്യന സേത്യന സുകൃേതന ച
അന്തം യഥാ ഗമിഷ്യാമി ശ ണാം ശ കർശന
69 അൈദ്യവ പശ്യ ദുർധർഷം പാത്യമാനം മഹാ തം
താരാപതിം ഇവാപൂർണം അന്തകാേല യദൃച്ഛയാ
70 മാധവസ് തു വചഃ ത്വാ ഫൽഗുനസ്യ മഹാത്മനഃ
ന കിം ചിദ് ഉക്ത്വാ സേ ാധ ആരുേരാഹ രഥം പുനഃ
71 തൗ രഥസ്ഥൗ നരവ്യാ ൗ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ പുനഃ
വവർഷ ശരവർേഷണ േമേഘാ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലൗ
72 ാണാംശ് ചാദത്ത േയാധാനാം പിതാ േദവ തസ് തവ
ഗഭസ്തിഭിർ ഇവാദിത്യസ് േതജാംസി ശിശിരാത്യേയ
73 യഥാ കുരൂണാം ൈസന്യാനി ബഭഞ്ജ യുധി പാണ്ഡവഃ
തഥാ പാണ്ഡവൈസന്യാനി ബഭഞ്ജ യുധി േത പിതാ
74 ഹതവി തൈസന്യാസ് തു നിരുത്സാഹാ വിേചതസഃ
നിരീക്ഷിതും ന േശകുസ് േത ഭീഷ്മം അ തിമം രേണ
മധ്യം ഗതം ഇവാദിത്യം തപന്തം സ്വേതജസാ
75 േത വധ്യമാനാ ഭീേഷ്മണ കാേലേനവ യുഗക്ഷേയ
വീക്ഷാം ച ർ മഹാരാജ പാണ്ഡവാ ഭയപീഡിതാഃ
76 ാതാരം നാധ്യഗച്ഛന്ത ഗാവഃ പങ്കഗതാ ഇവ
പിപീലികാ ഇവ ണ്ണാ ദുർബലാ ബലിനാ രേണ
77 മഹാരഥം ഭാരത ദു ധർഷം; ശരൗഘിണം തപന്തം നേര ാൻ
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ഭീഷ്മം ന േശകുഃ തിവീക്ഷിതും േത; ശരാർചിഷം സൂര്യം ഇവാതപന്തം
78 വിമൃദ്നതസ് തസ്യ തു പാ േസനാം; അസ്തം ജഗാമാഥ സഹ രശ്മിഃ
തേതാ ബലാനാം മകർശിതാനാം; മേനാ ഽവഹാരം തി സംബഭൂവ
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അധ്യായം 103

1 സഞ്ജയ ഉവാച
യുധ്യതാം ഏവ േതഷാം തു ഭാ േര ഽസ്തം ഉപാഗേത
സന്ധ്യാ സമഭവദ് േഘാരാ നാപശ്യാമ തേതാ രണം
2 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ സന്ധ്യാം സ ശ്യ ഭാരത
വധ്യമാനം ബലം ചാപി ഭീേഷ്മണാമി ഘാതിനാ
3 മുക്തശ ം പരാവൃത്തം പലായനപരായണം
ഭീഷ്മം ച യുധി സംരബ്ധം അനുയാന്തം മഹാരഥാൻ
4 േസാമകാംശ് ച ജിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ നിരുത്സാഹാൻ മഹാരഥാൻ
ചിന്തയിത്വാ ചിരം ധ്യാത്വാ അവഹാരം അേരാചയത്
5 തേതാ ഽവഹാരം ൈസന്യാനാം ചേ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തൈഥവ തവ ൈസന്യാനാം അവഹാേരാ ഹ്യ് അഭൂത് തദാ
6 തേതാ ഽവഹാരം ൈസന്യാനാം കൃത്വാ ത മഹാരഥാഃ
ന്യവിശന്ത കുരുേ ഷ്ഠ സം ാേമ ക്ഷതവിക്ഷതാഃ
7 ഭീഷ്മസ്യ സമേര കർമ ചിന്തയാനാസ് തു പാണ്ഡവാഃ
നാലഭന്ത തദാ ശാന്തിം ഭൃശം ഭീേഷ്മണ പീഡിതാഃ
8 ഭീേഷ്മാ ഽപി സമേര ജിത്വാ പാണ്ഡവാൻ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
പൂജ്യമാനസ് തവ സുൈതർ വന്ദ്യമാനശ് ച ഭാരത
9 ന്യവിശത് കുരുഭിഃ സാർധം ഹൃഷ്ടരൂൈപഃ സമന്തതഃ
തേതാ രാ ിഃ സമഭവത് സർവഭൂത േമാഹിനീ
10 തസ്മിൻ രാ ിമുേഖ േഘാേര പാണ്ഡവാ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹ
സൃഞ്ജയാശ് ച ദുരാധർഷാ മ ായ സമുപാവിശൻ
11 ആത്മനിഃേ യസം സർേവ ാപ്തകാലം മഹാബലാഃ
മ യാം ആസുർ അവ്യ ാ മ നിശ്ചയേകാവിദാഃ
12 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ മ യിത്വാ ചിരം നൃപ
വാസുേദവം സമുദ്വീക്ഷ്യ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
13 പശ്യ കൃഷ്ണ മഹാത്മാനം ഭീഷ്മം ഭീമപരാ മം
ഗജം നലവനാനീവ വിമൃദ്നന്തം ബലം മമ
14 ന ൈചൈവനം മഹാത്മാനം ഉത്സഹാേമാ നിരീക്ഷിതും
േലലിഹ്യമാനം ൈസേന്യഷു വൃദ്ധം ഇവ പാവകം
15 യഥാ േഘാേരാ മഹാനാഗസ് തക്ഷേകാ ൈവ വിേഷാൽബണഃ
തഥാ ഭീേഷ്മാ രേണ കൃഷ്ണ തീഷ്ക്ണശ ഃ താപവാൻ
16 ഗൃഹീതചാപഃ സമേര വിമുഞ്ചംശ് ച ശിതാഞ് ശരാൻ
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ശേക്യാ േജതും യമഃ േദ്ധാ വ പാണിശ് ച േദവരാട്
17 വരുണഃ പാശഭൃദ് വാപി സഗേദാ വാ ധേനശ്വരഃ
ന തു ഭീഷ്മഃ സുസ്ര ദ്ധഃ ശേക്യാ േജതും മഹാഹേവ
18 േസാ ഽഹം ഏവം ഗേത കൃഷ്ണ നിമഗ്നഃ േശാകസാഗേര
ആത്മേനാ ബുദ്ധിദൗർബല്യാദ് ഭീഷ്മം ആസാദ്യ സംയുേഗ
19 വനം യാസ്യാമി ദുർധർഷ േ േയാ േമ ത ൈവ ഗതം
ന യുദ്ധം േരാചേയ കൃഷ്ണ ഹന്തി ഭീേഷ്മാ ഹി നഃ സദാ
20 യഥാ ജ്വലിതം വഹ്നിം പതംഗഃ സമഭി വൻ
ഏകേതാ മൃത ം അേഭ്യതി തഥാഹം ഭീഷ്മം ഈയിവാൻ
21 ക്ഷയം നീേതാ ഽസ്മി വാർേഷ്ണയ രാജ്യേഹേതാഃ പരാ മീ

ാതരശ് ൈചവ േമ ശൂരാഃ സായൈകർ ഭൃശപീഡിതാഃ
22 മത്കൃേത ാതൃസൗഹാർദാദ് രാജ്യാത് ംശനം ഗതാഃ
പരി ിഷ്ടാ യഥാ കൃഷ്ണാ മത്കൃേത മധുസൂദന
23 ജീവിതം ബഹു മേന്യ ഽഹം ജീവിതം ഹ്യ് അദ്യ ദുർലഭം
ജീവിതസ്യാദ്യ േശേഷണ ചരിേഷ്യ ധർമം ഉത്തമം
24 യദി േത ഽഹം അനു ാേഹ്യാ ാതൃഭിഃ സഹ േകശവ
സ്വധർമസ്യാവിേരാേധന തദ് ഉദാഹര േകശവ
25 ഏതച് ത്വാ വചസ് തസ്യ കാരുണ്യാദ് ബഹുവിസ്തരം

ത വാച തതഃ കൃഷ്ണഃ സാന്ത്വയാേനാ യുധിഷ്ഠിരം
26 ധർമപു വിഷാദം ത്വം മാ കൃഥാഃ സത്യസംഗര
യസ്യ േത ാതരഃ ശൂരാ ദുർജയാഃ ശ സൂദനാഃ
27 അർജുേനാ ഭീമേസനശ് ച വായ്വഗ്നിസമേതജസൗ
മാ ീപു ൗ ച വി ാന്തൗ ിദശാനാം ഇേവശ്വരൗ
28 മാം വാ നിയുങ്ക്ഷ്വ സൗഹാർദാദ് േയാേത്സ്യ ഭീേഷ്മണ പാണ്ഡവ
ത്വത് യുേക്താ ഹ്യ് അഹം രാജൻ കിം ന കുര്യാം മഹാഹേവ
29 ഹനിഷ്യാമി രേണ ഭീഷ്മം ആഹൂയ പുരുഷർഷഭം
പശ്യതാം ധാർതരാ ാണാം യദി േനച്ഛതി ഫൽഗുനഃ
30 യദി ഭീേഷ്മ ഹേത രാജഞ് ജയം പശ്യസി പാണ്ഡവ
ഹന്താസ്മ്യ് ഏകരേഥനാദ്യ കുരുവൃദ്ധം പിതാമഹം
31 പശ്യ േമ വി മം രാജൻ മേഹ േസ്യവ സംയുേഗ
വിമുഞ്ചന്തം മഹാ ാണി പാതയിഷ്യാമി തം രഥാത്
32 യഃ ശ ഃ പാ പു ാണാം മച്ഛ ഃ സ ന സംശയഃ
മദർഥാ ഭവദർഥാ േയ േയ മദീയാസ് തൈവവ േത
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33 തവ ാതാ മമ സഖാ സംബന്ധീ ശിഷ്യ ഏവ ച
മാംസാന്യ് ഉത്കൃത്യ ൈവ ദദ്യാം അർജുനാർേഥ മഹീപേത
34 ഏഷ ചാപി നരവ്യാേ ാ മത്കൃേത ജീവിതം ത്യേജത്
ഏഷ നഃ സമയസ് താത താരേയമ പര രം
സ മാം നിയുങ്ക്ഷ്വ രാേജ യാവദ് ദ്വീേപാ ഭവാമ്യ് അഹം
35 തിജ്ഞാതം ഉപ േവ്യ യത് തത് പാർേഥന പൂർവതഃ
ഘാതയിഷ്യാമി ഗാംേഗയം ഇത്യ് ഉലൂകസ്യ സംനിധൗ
36 പരിരക്ഷ്യം ച മമ തദ് വചഃ പാർഥസ്യ ധീമതഃ
അനുജ്ഞാതം തു പാർേഥന മയാ കാര്യം ന സംശയഃ
37 അഥ വാ ഫൽഗുനൈസ്യഷ ഭാരഃ പരിമിേതാ രേണ
നിഹനിഷ്യതി സം ാേമ ഭീഷ്മം പരപുരഞ്ജയം
38 അശക്യം അപി കുര്യാദ് ധി രേണ പാർഥഃ സമുദ്യതഃ

ിദശാൻ വാ സമുദ ക്താൻ സഹിതാൻ ൈദത്യദാനൈവഃ
നിഹന്യാദ് അർജുനഃ സംേഖ്യ കിം ഉ ഭീഷ്മം നരാധിപ
39 വിപരീേതാ മഹാവീേര്യാ ഗതസേത്ത്വാ ഽൽപജീവിതഃ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ നൂനം കർതവ്യം നാവബുധ്യേത
40 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി മാധവ
സർേവ ഹ്യ് ഏേത ന പര്യാപ്താസ് തവ േവഗനിവാരേണ
41 നിയതം സമവാപ്സ്യാമി സർവം ഏവ യേഥപ്സിതം
യസ്യ േമ പുരുഷവ്യാ ഭവാൻ നാേഥാ മഹാബലഃ
42 േസ ാൻ അപി രേണ േദവാഞ് ജേയയം ജയതാം വര
ത്വയാ നാേഥന േഗാവിന്ദ കിം ഉ ഭീഷ്മം മഹാഹേവ
43 ന തു ത്വാം അനൃതം കർതും ഉത്സേഹ സ്വാർഥഗൗരവാത്
അയുധ്യമാനഃ സാഹായ്യം യേഥാക്തം കുരു മാധവ
44 സമയസ് തു കൃതഃ കശ് ചിദ് ഭീേഷ്മണ മമ മാധവ
മ യിേഷ്യ തവാർഥായ ന തു േയാേത്സ്യ കഥം ചന
ദുേര്യാധനാർേഥ േയാത്സ്യാമി സത്യം ഏതദ് ഇതി േഭാ
45 സ ഹി രാജ്യസ്യ േമ ദാതാ മ ൈസ്യവ ച മാധവ
തസ്മാദ് േദവ തം ഭൂേയാ വേധാപായാർഥം ആത്മനഃ
ഭവതാ സഹിതാഃ സർേവ പൃച്ഛാേമാ മധുസൂദന
46 തദ് വയം സഹിതാ ഗത്വാ ഭീഷ്മം ആശു നേരാത്തമം
രുചിേത തവ വാർേഷ്ണയ മ ം പൃച്ഛാമ കൗരവം
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47 സ വക്ഷ്യതി ഹിതം വാക്യം തഥ്യം ൈചവ ജനാർദന
യഥാ സ വക്ഷ്യേത കൃഷ്ണ തഥാ കർതാസ്മി സംയുേഗ
48 സ േനാ ജയസ്യ ദാതാ ച മ സ്യ ച ധൃത തഃ
ബാലാഃ പി ാ വിഹീനാശ് ച േതന സംവർധിതാ വയം
49 തം േചത് പിതാമഹം വൃദ്ധം ഹ ം ഇച്ഛാമി മാധവ
പിതുഃ പിതരം ഇഷ്ടം ൈവ ധിഗ് അ ക്ഷ ജീവികാം
50 സഞ്ജയ ഉവാച
തേതാ ഽ വീൻ മഹാരാജ വാർേഷ്ണയഃ കുരുനന്ദനം
േരാചേത േമ മഹാബാേഹാ സതതം തവ ഭാഷിതം
51 േദവ തഃ കൃതീ ഭീഷ്മഃ േ ക്ഷിേതനാപി നിർദേഹത്
ഗമ്യതാം സ വേധാപായം ം സാഗരഗാസുതഃ
വ ം അർഹതി സത്യം സ ത്വയാ പൃേഷ്ടാ വിേശഷതഃ
52 േത വയം ത ഗച്ഛാമഃ ം കുരുപിതാമഹം

ണമ്യ ശിരസാ ൈചനം മ ം പൃച്ഛാമ മാധവ
സ േനാ ദാസ്യതി യം മ ം േതന േയാത്സ്യാമേഹ പരാൻ
53 ഏവം സംമ ്യ ൈവ വീരാഃ പാണ്ഡവാഃ പാ പൂർവജ
ജ സ് േത സഹിതാഃ സർേവ വാസുേദവശ് ച വീര്യവാൻ
വിമുക്തശ കവചാ ഭീഷ്മസ്യ സദനം തി
54 വിശ്യ ച തദാ ഭീഷ്മം ശിേരാഭിഃ തിേപദിേര
പൂജയേന്താ മഹാരാജ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ

ണമ്യ ശിരസാ ൈചനം ഭീഷ്മം ശരണം അന്വയുഃ
55 താൻ ഉവാച മഹാബാഹുർ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
സ്വാഗതം തവ വാർേഷ്ണയ സ്വാഗതം േത ധനഞ്ജയ
സ്വാഗതം ധർമപു ായ ഭീമായ യമേയാസ് തഥാ
56 കിം കാര്യം വഃ കേരാമ്യ് അദ്യ യുഷ്മത് ീതിവിവർധനം
സർവാത്മനാ ച കർതാസ്മി യദ്യ് അപി സ്യാത് സുദുഷ്കരം
57 തഥാ വാണം ഗാംേഗയം ീതിയുക്തം പുനഃ പുനഃ
ഉവാച വാക്യം ദീനാത്മാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
58 കഥം ജേയമ ധർമജ്ഞ കഥം രാജ്യം ലേഭമഹി

ജാനാം സങ്ക്ഷേയാ ന സ്യാത് കഥം തൻ േമ വദാഭിേഭാ
59 ഭവാൻ ഹി േനാ വേധാപായം വീതു സ്വയം ആത്മനഃ
ഭവന്തം സമേര രാജൻ വിഷേഹമ കഥം വയം
60 ന ഹി േത സൂക്ഷ്മം അപ്യ് അസ്തി ര ം കുരുപിതാമഹ
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മണ്ഡേലൈനവ ധനുഷാ സദാ ദൃേശ്യാ ഽസി സംയുേഗ
61 നാദദാനം സന്ദധാനം വികർഷന്തം ധനുർ ന ച
പശ്യാമസ് ത്വാ മഹാബാേഹാ രേഥ സൂര്യം ഇവ സ്ഥിതം
62 നരാശ്വരഥനാഗാനാം ഹന്താരം പരവീരഹൻ
ക ഇേവാത്സഹേത ഹ ം ത്വാം പുമാൻ ഭരതർഷഭ
63 വർഷതാ ശരവർഷാണി മഹാന്തി പുരുേഷാത്തമ
ക്ഷയം നീതാ ഹി പൃതനാ ഭവതാ മഹതീ മമ
64 യഥാ യുധി ജേയയം ത്വാം യഥാ രാജ്യം ഭേവൻ മമ
ഭേവത് ൈസന്യസ്യ വാ ശാന്തിസ് തൻ േമ ഹി പിതാമഹ
65 തേതാ ഽ വീച് ഛാന്തനവഃ പാണ്ഡവാൻ പാ പൂർവജ
ന കഥം ചന കൗേന്തയ മയി ജീവതി സംയുേഗ
യുഷ്മാസു ദൃശ്യേത വൃദ്ധിഃ സത്യം ഏതദ് വീമി വഃ
66 നിർജിേത മയി യുേദ്ധ തു വം േജഷ്യഥ കൗരവാൻ
ക്ഷി ം മയി ഹരത യദീച്ഛഥ രേണ ജയം
അനുജാനാമി വഃ പാർഥാഃ ഹരധ്വം യഥാസുഖം
67 ഏവം ഹി സുകൃതം മേന്യ ഭവതാം വിദിേതാ ഹ്യ് അഹം
ഹേത മയി ഹതം സർവം തസ്മാദ് ഏവം വിധീയതാം
68 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച

ഹി തസ്മാദ് ഉപായം േനാ യഥാ യുേദ്ധ ജേയമഹി
ഭവന്തം സമേര ദ്ധം ദണ്ഡപാണിം ഇവാന്തകം
69 ശേക്യാ വ ധേരാ േജതും വരുേണാ ഽഥ യമസ് തഥാ
ന ഭവാൻ സമേര ശക്യഃ േസൈ ർ അപി സുരാസുൈരഃ
70 ഭീഷ്മ ഉവാച
സത്യം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി പാണ്ഡവ
നാഹം ശേക്യാ രേണ േജതും േസൈ ർ അപി സുരാസുൈരഃ
71 ആത്തശേ ാ രേണ യേത്താ ഗൃഹീതവരകാർമുകഃ
ന്യസ്തശ ം തു മാം രാജൻ ഹന ർ യുധി മഹാരഥാഃ
72 നിഷ്കിപ്തശേ പതിേത വിമുക്തകവചധ്വേജ

വമാേണ ച ഭീേത ച തവാസ്മീതി ച വാദിനി
73 ിയാം ീനാമേധേയ ച വികേല ൈചകപു േക
അ സൂേത ച ദുേ േക്ഷ്യ ന യുദ്ധം േരാചേത മമ
74 ഇമം ച ശൃണു േമ പാർഥ സങ്കൽപം പൂർവചിന്തിതം
അമംഗല്യധ്വജം ദൃഷ്ട്വാ ന യുേധ്യയം കഥം ചന
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75 യ ഏഷ ൗപേദാ രാജംസ് തവ ൈസേന്യ മഹാരഥഃ
ശിഖണ്ഡീ സമരാകാങ്ക്ഷീ ശൂരശ് ച സമിതിഞ്ജയഃ
76 യഥാഭവച് ച ീ പൂർവം പശ്ചാത് പുംസ്ത്വം ഉപാഗതഃ
ജാനന്തി ച ഭവേന്താ ഽപി സർവം ഏതദ് യഥാതഥം
77 അർജുനഃ സമേര ശൂരഃ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
മാം ഏവ വിശിൈഖസ് തൂർണം അഭി വതു ദംശിതഃ
78 അമംഗല്യധ്വേജ തസ്മിൻ ീപൂർേവ ച വിേശഷതഃ
ന ഹർതും അഭീപ്സാമി ഗൃഹീേതഷും കഥം ചന
79 തദ് അന്തരം സമാസാദ്യ പാണ്ഡേവാ മാം ധനഞ്ജയഃ
ശൈരർ ഘാതയതു ക്ഷി ം സമന്താദ് ഭരതർഷഭ
80 ന തം പശ്യാമി േലാേകഷു േയാ മാം ഹന്യാത് സമുദ്യതം
ഋേത കൃഷ്ണാൻ മഹാഭാഗാത് പാണ്ഡവാദ് വാ ധനഞ്ജയാത്
81 ഏഷ തസ്മാത് പുേരാധായ കം ചിദ് അന്യം മമാ തഃ
മാം പാതയതു ബീഭ ർ ഏവം േത വിജേയാ ഭേവത്
82 ഏതത് കുരുഷ്വ കൗേന്തയ യേഥാക്തം വചനം മമ
തേതാ േജഷ്യസി സം ാേമ ധാർതരാ ാൻ സമാഗതാൻ
83 സഞ്ജയ ഉവാച
േത ഽനുജ്ഞാതാസ് തതഃ പാർഥാ ജ ഃ സ്വശിബിരം തി
അഭിവാദ്യ മഹാത്മാനം ഭീഷ്മം കുരുപിതാമഹം
84 തേഥാക്തവതി ഗാംേഗേയ പരേലാകായ ദീക്ഷിേത
അർജുേനാ ദുഃഖസന്തപ്തഃ സ ീഡം ഇദം അ വീത്
85 ഗുരുണാ കുലവൃേദ്ധന കൃത േജ്ഞന ധീമതാ
പിതാമേഹന സം ാേമ കഥം േയാത്സ്യാമി മാധവ
86 ീഡതാ ഹി മയാ ബാേല്യ വാസുേദവ മഹാമനാഃ
പാംസുരൂഷിതഗാേ ണ മഹാത്മാ പരുഷീകൃതഃ
87 യസ്യാഹം അധിരുഹ്യാങ്കം ബാലഃ കില ഗദാ ജ
താേതത്യ് അേവാചം പിതരം പിതുഃ പാേണ്ഡാർ മഹാത്മനഃ
88 നാഹം താതസ് തവ പിതുസ് താേതാ ഽസ്മി തവ ഭാരത
ഇതി മാം അ വീദ് ബാേല്യ യഃ സ വധ്യഃ കഥം മയാ
89 കാമം വധ്യതു േമ ൈസന്യം നാഹം േയാേത്സ്യ മഹാത്മനാ
ജേയാ വാ വേധാ വാ േമ കഥം വാ കൃഷ്ണ മന്യേസ
90 ീകൃഷ്ണ ഉവാച

തിജ്ഞായ വധം ജിേഷ്ണാ പുരാ ഭീഷ്മസ്യ സംയുേഗ
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ക്ഷ ധർേമ സ്ഥിതഃ പാർഥ കഥം ൈനനം ഹനിഷ്യസി
91 പാതൈയനം രഥാത് പാർഥ വ ാഹതം ഇവ മം
നാഹത്വാ യുധി ഗാംേഗയം വിജയസ് േത ഭവിഷ്യതി
92 ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ േദൈവർ ഭവിഷ്യത്യ് അവശസ്യ േത
ഹന്താ ഭീഷ്മസ്യ പൂർേവ ഇതി തൻ ന തദ് അന്യഥാ
93 ന ഹി ഭീഷ്മം ദുരാധർഷം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
ത്വദന്യഃ ശ യാദ് ധ ം അപി വ ധരഃ സ്വയം
94 ജഹി ഭീഷ്മം മഹാബാേഹാ ശൃണു േചദം വേചാ മമ
യേഥാവാച പുരാ ശ ം മഹാബുദ്ധിർ ബൃഹ തിഃ
95 ജ്യായാംസം അപി േചച് ഛ ഗുൈണർ അപി സമന്വിതം
ആതതായിനം ആമ ്യ ഹന്യാദ് ഘാതകം ആഗതം
96 ശാശ്വേതാ ഽയം സ്ഥിേതാ ധർമഃ ക്ഷ ിയാണാം ധനഞ്ജയ
േയാദ്ധവ്യം രക്ഷിതവ്യം ച യഷ്ടവ്യം ചാനസൂയുഭിഃ
97 അർജുന ഉവാച
ശിഖണ്ഡീ നിധനം കൃഷ്ണ ഭീഷ്മസ്യ ഭവിതാ വം
ദൃൈഷ്ട്വവ ഹി സദാ ഭീഷ്മഃ പാഞ്ചാല്യം വിനിവർതേത
98 േത വയം മുേഖ തസ്യ സ്ഥാപയിത്വാ ശിഖണ്ഡിനം
ഗാംേഗയം പാതയിഷ്യാമ ഉപാേയേനതി േമ മതിഃ
99 അഹം അന്യാൻ മേഹഷ്വാസാൻ വാരയിഷ്യാമി സായൈകഃ
ശിഖണ്ഡ്യ് അപി യുധാം േ േഷ്ഠാ ഭീഷ്മം ഏവാഭിയാസ്യതു
100 തം േത കുരുമുഖ്യസ്യ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം
കന്യാ ഹ്യ് ഏഷാ പുരാ ജാതാ പുരുഷഃ സമപദ്യത
101 സഞ്ജയ ഉവാച
ഇത്യ് ഏവം നിശ്ചയം കൃത്വാ പാണ്ഡവാഃ സഹമാധവാഃ
ശയനാനി യഥാസ്വാനി േഭജിേര പുരുഷർഷഭാഃ
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അധ്യായം 104

1 [ധൃ]
കഥം ശിഖണ്ഡീ ഗാംേഗയം അഭ്യവർതത സംയുേഗ
പാണ്ഡവാശ് ച തഥാ ഭീഷ്മം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
2 [സ്]
തതഃ ഭാേത വിമേല സൂര്യേസ്യാദയനം തി
വാദ്യമാനാസു േഭരീഷു മൃദംേഗഷ്വ് ആനേകഷു ച
3 ധ്മായ ദധി വർേണഷു ജലേജഷു സമന്തതഃ
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ നിര്യാതാഃ പാണ്ഡവാ യുധി
4 കൃത്വാ വ ഹം മഹാരാജ സർവശ നിബർഹണം
ശിഖണ്ഡീ സർവൈസന്യാനാം അ ആസീദ് വിശാം പേത
5 ച രക്ഷൗ തതസ് തസ്യ ഭിമേസന ധനഞ്ജയൗ
പൃഷ്ഠേതാ ൗപേദയാശ് ച സൗഭ ശ് ൈചവ വീര്യവാൻ
6 സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച േതഷാം േഗാപ്താ മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തതഃ പശ്ചാത് പാഞ്ചാൈലർ അഭിരക്ഷിതഃ
7 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ യമാഭ്യാം സഹിതഃ ഭുഃ

യയൗ സിംഹനാേദന നാദയൻ ഭരതർഷഭ
8 വിരാടസ് തു തതഃ പശ്ചാത് േസ്വന ൈസേന്യന സംവൃതഃ

പദശ് ച മഹാരാജ തതഃ പശ്ചാദ് ഉപാ വത്
9 േകകയാ ാതരഃ പഞ്ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച വീര്യവാൻ
ജഘനം പാലയാം ആസ പാ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
10 ഏവം വ ഹ്യ മഹത് ൈസന്യം പാണ്ഡവാസ് തവ വാഹിനീം
അഭ്യ വന്ത സം ാേമ ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
11 തൈഥവ കുരേവാ രാജൻ ഭീഷ്മം കൃത്വാ മഹാബലം
അ തഃ സർവൈസന്യാനാം യയുഃ പാണ്ഡവാൻ തി
12 പുൈ സ് തവ ദുരാധർൈഷ രക്ഷിതഃ സുമഹാബൈലഃ
തേതാ േ ാേണാ മേഹഷ്വാസഃ പു ശ് ചാസ്യ മഹാരഥഃ
13 ഭഗദത്തസ് തതഃ പശ്ചാദ് ഗജാനീേകന സംവൃതഃ
കൃപശ് ച കൃപ വർമാ ച ഭഗദത്തം അനു തൗ
14 കാംേബാജരാേജാ ബലവാംസ് തതഃ പശ്ചാത് സുദക്ഷിണഃ
മാഗധശ് ച ജയേത്സനഃ സൗബലശ് ച ബൃഹദ്ബലഃ
15 തേഥേതേര മേഹഷ്വാസാഃ സുശർമ മുഖാ നൃപാഃ
ജഘനം പാലയാം ആസുസ് തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
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16 ദിവേസ ദിവേസ ാേപ്ത ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ യുധി
ആസുരാൻ അകേരാദ് വ ഹാൻ ൈപശാചാൻ അഥ രാക്ഷസാൻ
17 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തവ േതഷാം ച ഭാരത
അേന്യാന്യം നിഘ്നതാം രാജന്യം അരാ വിവർധനം
18 അർജുന മുഖാഃ പാർഥാഃ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
ഭീഷ്മം യുേദ്ധ ഽഭ്യവർതന്ത കിരേന്താ വിവിധാഞ് ശരാൻ
19 ത ഭാരത ഭീേമന പീഡിതാസ് താവകാഃ ശൈരഃ
രുധിരൗഘപരി ിന്നാഃ പരേലാകം യയുസ് തദാ
20 നകുലഃ സഹേദവശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
തവ ൈസന്യം സമാസാദ്യ പീഡയാം ആസുർ ഓജസാ
21 േത വധ്യമാനാഃ സമേര താവകാ ഭരതർഷഭ
നാശ വൻ വാരയിതും പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
22 തതസ് തു താവകം ൈസന്യം വധ്യമാനം സമന്തതഃ
സ ാ വദ് ദിേശാ രാജൻ കാല്യമാനം മഹാരൈഥഃ
23 ാതാരം നാധ്യഗച്ഛന്ത താവകാ ഭരതർഷഭ
വധ്യമാനാഃ ശിൈതർ ആൈണഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
24 [ധൃ]
പീഡ്യമാനം ബലം പാർൈഥർ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മഃ പരാ മീ
യദ് അകാർഷീദ് രേണ ദ്ധസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
25 കഥം വാ പാണ്ഡവാൻ യുേദ്ധ ത ദ്യാതഃ പരന്തപഃ
വിനിഘ്നൻ േസാമകാൻ വീരാംസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
26 [സ്]
ആചേക്ഷ േത മഹാരാജ യദ് അകാർഷീത് പിതാമഹഃ
പീഡിേത തവ പു സ്യ ൈസേന്യ പാണ്ഡവ സൃഞ്ജൈയഃ
27 ഹൃഷ്ടമനസഃ ശൂരാഃ പാണ്ഡവാഃ പാ പൂർവജ
അഭ്യവർതന്ത നിഘ്നന്തസ് തവ പു സ്യ വാഹിനീം
28 തം വിനാശം മനുേഷ്യ നരവാരണവാജിനാം
നാമൃഷ്യത തദാ ഭീഷ്മഃ ൈസന്യഘാതം രേണ പൈരഃ
29 സ പാണ്ഡവാൻ മേഹഷ്വാസഃ പാഞ്ചാലാംശ് ച സ സൃഞ്ജയാൻ
അഭ്യ വത ദുർധർഷസ് ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
30 സ പാണ്ഡവാനാം വരാൻ പഞ്ച രാജൻ മഹാരഥാൻ
ആത്തശ ാൻ രേണ യത്താൻ വാരയാം ആസ സായൈകഃ
നാരാൈചർ വത്സദൈന്തശ് ച ശിൈതർ അഞ്ജലിൈകസ് തഥാ
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31 നിജേഘ്ന സമേര േദ്ധാ ഹസ്ത്യശ്വം അമിതം ബഹു
രഥിേനാ ഽപാതയദ് രാജൻ രേഥഭ്യഃ പുരുഷർഷഭഃ
32 സാദിനശ് ചാശ്വപൃേഷ്ഠഭ്യഃ പദാതീംശ് ച സമാഗതാൻ
ഗജാേരാഹാൻ ഗേജഭ്യശ് ച പേരഷാം വിദധദ് ഭയം
33 തം ഏകം സമേര ഭീഷ്മം ത്വരമാണം മഹാരഥം
പാണ്ഡവാഃ സമവർതന്ത വ പാണിം ഇവാസുരാഃ
34 ശ ാശനിസമ ർശാൻ വിമുഞ്ചൻ നിശികാഞ് ശരാൻ
ദിക്ഷ്വ് അദൃശ്യത സർവാസു േഘാരം സന്ധരയൻ വപുഃ
35 മണ്ഡലീകൃതം ഏവാസ്യ നിത്യം ധനുർ അദൃശ്യത
സം ാേമ യുധ്യമാനസ്യ ശ ചാപനിഭം മഹത്
36 തദ് ദൃഷ്ട്വാ സമേര കർമ തവ പു ാ വിശാം പേത
വിസ്മയം പരമം ാപ്താഃ പിതാമഹം അപൂജയൻ
37 പാർഥാ വിമനേസാ ഭൂത്വാ ൈ ക്ഷന്ത പിതരം തവ
യുധ്യമാനം രേണ ശൂരം വി ചീതിം ഇവാമരാഃ
ന ൈചനം വാരയാം ആസുർ വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
38 ദശേമ ഽഹനി സ ാേപ്ത രഥാനീകം ശിഖണ്ഡിനഃ
അദഹൻ നിശിൈതർ ബാൈണഃ കൃഷ്ണ വർേത്മവ കാനനം
39 തം ശിഖണ്ഡീ ിഭിർ ബാൈണർ അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
ആശീവിഷം ഇവ ദ്ധം കാലസൃഷ്ടം ഇവാന്തകം
40 സ േതനാതിഭൃശം വിദ്ധഃ േ ക്ഷ്യ ഭീഷ്മഃ ശിഖണ്ഡിനം
അനിച്ഛന്ന് അപി സ്ര ദ്ധഃ ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
41 കാമം അഭ്യാസവാ മാ വാ ന ത്വാം േയാേത്സ്യ കഥം ചന
ൈയവ ഹി ത്വം കൃതാ ധാ ാ ൈസവ ഹി ത്വം ശിഖണ്ഡിനീ
42 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ശിഖണ്ഡീ േ ാധമൂർഛിതഃ
ഉവാച ഭീഷ്മം സമേര സൃക്കിണീ പരിേലഹിഹൻ
43 ജാനാമി ത്വാം മഹാബാേഹാ ക്ഷ ിയാണാം ക്ഷയം കരം
മയാ തം ച േത യുദ്ധം ജാമദേഗ്ന്യന ൈവ സഹ
44 ദിവ്യശ് ച േത ഭാേവാ ഽയം സ മയാ ബഹുശഃ തഃ
ജാനന്ന് അപി ഭാവം േത േയാേത്സ്യ ഽദ്യാഹം ത്വയാ സഹ
45 പാണ്ഡവാനാം ിയം കുർവന്ന് ആത്മനശ് ച നേരാത്തമ
അദ്യ ത്വാ േയാധയിഷ്യാമി രേണ പുരുഷസത്തമ
46 വം ച ത്വാ ഹനിഷ്യാമി ശേപ സേത്യന േത ഽ തഃ
ഏതച് ത്വാ വേചാ മഹ്യം യത് ക്ഷമം തത് സമാചര
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47 കാമം അഭ്യാസവാ മാ വാ ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
സുദൃഷ്ടഃ ിയതാം ഭീഷ്മ േലാേകാ ഽയം സമിതിഞ്ജയ
48 ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഭീഷ്മം പഞ്ചഭിർ നതപർവഭിഃ
അവിധ്യത രേണ രാജൻ ണുന്നം വാക്യസായൈകഃ
49 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
കാേലാ ഽയം ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ശിഖണ്ഡിനം അേചാദയത്
50 അഹം ത്വാം അനുയാസ്യാമി പരാൻ വി ാവയഞ് ശൈരഃ
അഭി വ സുസംരേബ്ധാ ഭീഷ്മം ഭീമപരാ മം
51 ന ഹി േത സംയുേഗ പീഡാം ശക്തഃ കർതും മഹാബലഃ
തസ്മാദ് അദ്യ മഹാബാേഹാ വീര ഭീഷ്മം അഭി വ
52 അഹത്വാ സമേര ഭീഷ്മം യദി യാസ്യസി മാരിഷ
അവഹാേസ്യാ ഽസ്യ േലാകസ്യ ഭവിഷ്യസി മയാ സഹ
53 നാവഹാസ്യാ യഥാ വീര ഭേവമ പരമാഹേവ
തഥാ കുരു രേണ യത്നം സാധയസ്വ പിതാമഹം
54 അഹം േത രക്ഷണം യുേദ്ധ കരിഷ്യാമി പരന്തപ
വാരയൻ രഥിനഃ സർവാൻ സാധയസ്വ പിതാമഹം
55 േ ാണം ച േ ാണപു ം ച കൃപം ചാഥ സുേയാധനം
ചി േസനം വികർണം ച ൈസന്ധവം ച ജയ ഥം
56 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കാംേബാജം ച സുദക്ഷിണം
ഭഗദത്തം തഥാ ശൂരം മാഗധം ച മഹാരഥം
57 സൗമദത്തിം രേണ ശൂരം ആർശ്യശൃംഗിം ച രാക്ഷസം

ിഗർതരാജം ച രേണ സഹ സർൈവർ മഹാരൈഥഃ
അഹം ആവാരയിഷ്യാമി േവേലവ മകരാകയം
58 കുരൂംശ് ച സഹിതാൻ സർവാൻ േയ ൈചഷാം ൈസനികാഃ സ്ഥിതാഃ
നിവാരയിഷ്യാമി രേണ സാധയസ്വ പിതാമഹം
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അധ്യായം 105

1 [ധൃ]
കഥം ശിഖണ്ഡീ ഗാംേഗയം അഭ്യധാവത് പിതാമഹം
പാഞ്ചാല്യഃ സമേര േദ്ധാ ധർമാത്മാനം യത തം
2 േക ഽരക്ഷൻ പാണ്ഡവാനീേക ശിഖണ്ഡിനം ഉദായുധം
ത്വരമാണാസ് ത്വരാ കാേല ജിഗീഷേന്താ മഹാരഥാഃ
3 കഥം ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ സ തസ്മിൻ ദമേശ ഽഹനി
അയുധ്യത മഹാവീര്യഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
4 ന മൃഷ്യാമി രേണ ഭീഷ്മം ത ദ്യാതം ശിഖണ്ഡിനം
കച് ചിൻ ന രഥഭംേഗാ ഽസ്യ ധനുർ വാശീര്യതാസ്യതഃ
5 [സ്]
നാശീര്യത ധനുസ് തസ്യ രഥഭംേഗാ നചാപ്യ് അഭൂത്
യുധ്യമാനസ്യ സം ാേമ ഭീഷ്മസ്യ ഭരതർഷഭ
നിഘ്നതഃ സമേര ശ ഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
6 അേനകശതസാഹ ാസ് താവകാനാം മഹാരഥാഃ
രഥദന്തി ഗണാ രാജൻ ഹയാശ് ൈചവ സുസജ്ജിതാഃ
അഭ്യവർതന്ത യുദ്ധായ പുര ത്യ പിതാമഹം
7 യഥാ തിജ്ഞം കൗരവ്യ സ ചാപി സമിതിഞ്ജയഃ
പാർഥാനാം അകേരാദ് ഭീഷ്മഃ സതതം സമിതിക്ഷയം
8 യുധ്യമാനം മേഹഷ്വാസം വിനിഘ്നന്തം പരാഞ് ശൈരഃ
പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം സർവ ഏവാഭ്യവാരയൻ
9 ദശേമ ഽഹനി സ ാേപ്ത തതാപ രിപുവാഹിനീം
കീര്യമാണാം ശിൈതർ ബാൈണഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
10 ന ഹി ഭീഷ്മം മേഹഷ്വാസം പാണ്ഡവാഃ പാ പൂർവജ
അശ വൻ രേണ േജതും പാശഹസ്തം ഇവാന്തകം
11 അേഥാപായാൻ മഹാരാജ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ

ാസയൻ രഥിനഃ സർവാൻ ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
12 സിൻഹവദ് വിനദന്ന് ഉൈച്ചർ ധനുർജ്യാം വിക്ഷിപൻ മുഹുഃ
ശരൗഘാൻ വിസൃജൻ പാർേഥാ വ്യചരത് കാലവദ് രേണ
13 തസ്യ ശേബ്ദന വി സ്താസ് താവകാ ഭരതർഷഭ
സിംഹേസ്യവ മൃഗാ രാജൻ വ്യ വന്ത മഹാഭയാത്
14 ജയന്തം പാണ്ഡവം ദൃഷ്ട്വാ ത്വത് ൈസന്യം ചാഭിപീഡിതം
ദുേര്യാധനസ് തേതാ ഭീഷ്മം അ വീദ് ഭൃശപീഡിതഃ
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15 ഏഷ പാ ർ ഉതസ് താത േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
ദഹേത മാമകാൻ സർവാൻ കൃഷ്ണ വർേത്മവ കാനനം
16 പശ്യ ൈസന്യാനി ഗാംേഗയ വമാണാനി സർവശഃ
പാണ്ഡേവന യുധാം േ ഷ്ഠ കാല്യമാനാനി സംയുേഗ
17 യഥാ പശുഗണാൻ ആലഃ സങ്കാലയതി കാനേന
തേഥദം മാമകം ൈസന്യം കാല്യേത ശ താപന
18 ധനഞ്ജയ ശൈരർ ഭഗ്നം വമാണം ഇതസ് തതഃ
ഭീേമാ ഹ്യ് ഏഷ ദുരാധർേഷാ വി ാവയതി േമ ബലം
19 സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
അഭിമന ശ് ച വി ാേന്താ വാഹിനീം ദഹേത മമ
20 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തഥാ ശൂേരാ രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
വ്യ ാവേയതാം സഹസാ ൈസന്യം മമ മഹാബലൗ
21 വധ്യമാനസ്യ ൈസന്യസ്യ സർൈവർ ഏൈതർ മഹാബൈലഃ
നാന്യാം ഗതിം പശ്യാമി സ്ഥാേന യുേദ്ധ ച ഭാരത
22 ഋേത ത്വാം പുരുഷവ്യാ േദവതുല്യപരാ മ
പര്യാപ്തശ് ച ഭവാൻ ക്ഷി ം പീഡിതാനാം ഗതിർ ഭവ
23 ഏവം ഉേക്താ മഹാരാജ പിതാ േദവ തസ് തവ
ചിന്തയിത്വാ മുഹൂർതം തു കൃത്വാ നിശ്ചയം ആത്മനഃ
തവ സന്ധരയൻ പു ം അ വീച് ഛന്തേനാഃ സുതഃ
24 ദുേര്യാധന വിജാനീഹി സ്ഥിേരാ ഭവ വിശാം പേത
പൂർവകാലം തവ മയാ തിജ്ഞാതം മഹാബല
25 ഹത്വാ ദശസഹ ാണി ക്ഷ ിയാണാം മഹാത്മനാം
സം ാമാദ് വ്യപയാതവ്യം ഏതത് കർമ മമാഹ്നികം
ഇതി തത് കൃതവാംശ് ചാഹം യേഥാക്തം ഭരതർഷഭ
26 അദ്യ ചാപി മഹത് കർമ കരിേഷ്യ മഹാഹേവ
അഹം വാ നിഹതഃ ശിേഷ്യ ഹനിേഷ്യ വാദ്യ പാണ്ഡവാൻ
27 അദ്യ േത പുരുഷവ്യാ തിേമാേക്ഷ്യ ഋണം മഹത്
ഭർതൃപിണ്ഡ കൃതം രാജൻ നിഹതഃ പൃതനാ മുേഖ
28 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭരതേ ഷ്ഠഃ ക്ഷ ിയാൻ തപഞ് ശൈരഃ
ആസസാദ ദുരാധർഷഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
29 അനീകമേധ്യ തിഷ്ഠന്തം ഗാംേഗയം ഭരതർഷഭ
ആശീവിഷം ഇവ ദ്ധം പാണ്ഡവാഃ പര്യവാരയൻ
30 ദശേമ ഽഹനി തസ്മിംസ് തു ദർശയഞ് ശക്തിം ആത്മനഃ
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രാജഞ് ശതസഹ ാണി േസാ ഽവധീത് കുരുനന്ദന
31 പഞ്ചാലാനാം ച േയ േ ഷ്ഠാ രാജപു ാ മഹാബലാഃ
േതഷാം ആദത്ത േതജാംസി ജലം സൂര്യ ഇവാംശുഭിഃ
32 ഹത്വാ ദശസഹ ാണി കുഞ്ജരാണാം തരസ്വിനാം
സാേരാഹണാം മഹാരാജ ഹയാനാം ചായുതം പുനഃ
33 പൂർേണ ശതസഹേ േദ്വ പദാതീനാം നേരാത്തമഃ

ജജ്വാല രേണ ഭീേഷ്മാ വിധൂമ ഇവ പാവകഃ
34 ന ൈചനം പാണ്ഡേവയാനാം േക ചിച് േഛകുർ നിരീക്ഷിതും
ഉത്തരം മാർഗം ആസ്ഥായ തപന്തം ഇവ ഭാ രം
35 േത പാണ്ഡേവയാഃ സംരബ്ധാ മേഹഷ്വാേസന പീഡിതാഃ
വധായാഭ്യ വൻ ഭീഷ്മം സൃഞ്ജയാശ് ച മഹാരഥാഃ
36 സ യുധ്യമാേനാ ബഹുഭിർ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തദാ
അവകീർേണാ മഹാബാഹുഃ ൈശേലാ േമൈഘർ ഇവാസിൈതഃ
37 പു ാസ് തു തവ ഗാംേഗയം സമന്താത് പര്യവാരയൻ
മഹത്യാ േസനയാ സാർധം തേതാ യുദ്ധം അവർതത
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അധ്യായം 106

1 [സ്]
അർജുനസ് തു രേണ രാജൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യ വി മം
ശിഖണ്ഡിനം അേഥാവാച സമേഭ്യഹി പിതാമഹം
2 ന ചാപി ഭീസ് ത്വയാ കാര്യാ ഭീഷ്മാദ് അദ്യ കഥം ചന
അഹം ഏനം ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ പാതയിേഷ്യ രേഥാത്തമാത്
3 ഏവം ഉക്തസ് തു പാർേഥന ശിഖണ്ഡീ ഭരതർഷഭ
അഭ്യ വത ഗാംേഗയം ത്വാ പാർഥസ്യ ഭാഷിതം
4 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തഥാ രാജൻ സൗഭ ശ് ച മഹാരഥഃ
ഹൃഷ്ടാവ് ആ വതാം ഭീഷ്മം ത്വാ പാർഥസ്യ ഭാഷിതം
5 വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ കുന്തിേഭാജശ് ച ദംശിതഃ
അഭ്യ വത ഗാംേഗയം പു സ്യ തവ പശ്യതഃ
6 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധർമരാജശ് ച വീര്യവാൻ
തേഥതരാണി ൈസന്യാനി സർവാണ്യ് ഏവ വിശാം പേത
സമാ വന്ത ഗാംേഗയം ത്വാ പാർഥസ്യ ഭാഷിതം
7 ത ദ്യയുസ് താവകാശ് ച സേമതാസ് താൻ മഹാരഥാൻ
യഥാശക്തി യേഥാത്സാഹം തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
8 ചി േസേനാ മഹാരാജ േചകിതാനം സമഭ്യയാത്
ഭീഷ്മ േ ം രേണ യാന്തം വൃഷം വ്യാ ശിശുർ യഥാ
9 ധൃഷ്ടദ മ്നം മഹാരാജ ഭീഷ്മാന്തികം ഉപാഗമം
ത്വരമാേണാ രേണ യത്തം കൃതവർമാ ന്യവാരയത്
10 ഭീമേസനം സുസ്ര ദ്ധം ഗാംേഗയസ്യ വൈധഷിണം
ത്വരമാേണാ മഹാരാജ സൗമദത്തിർ ന്യവാരയത്
11 തൈഥവ നകുലം വീരം കിരന്തം സായകാൻ ബഹൂൻ
വികർേണാ വാരയാം ആസ ഇച്ഛൻ ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതം
12 സഹേദവം തഥാ യാന്തം യത്തം ഭീഷ്മരഥം തി
വാരയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ കൃപഃ ശാരദ്വേതാ യുധി
13 രാക്ഷസം രകർമാണം ൈഭമേസനിം മഹാബലം
ഭീഷ്മസ്യ നിധനം േ ം ദുർമുേഖാ ഽഭ്യ വദ് ബലീ
14 സാത്യകിം സമേര ദ്ധം ആർശ്യശൃംഗിർ അവാരയത്
അഭിമന ം മഹാരാജ യാന്തം ഭീഷ്മരഥം തി
സുദക്ഷിേണാ മഹാരാജ കാംേബാജഃ ത്യവാരയത്
15 വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ സേമതാവ് അരിമർദനൗ
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അശ്വത്ഥാമാ തതഃ േദ്ധാ വാരയാം ആസ ഭാരത
16 തഥാ പാ സുതം േജ്യഷ്ഠം ഭീഷ്മസ്യ വധകാങ്ക്ഷിണം
ഭാരദ്വാേജാ രേണ യേത്താ ധർമപു ം അവാരയത്
17 അർജുനം രഭസം യുേദ്ധ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
ഭീഷ്മ േ ം മഹാരാജ താപയന്തം ദിേശാ ദശ
ദുഃശാസേനാ മേഹഷ്വാേസാ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
18 അേന്യ ച താവകാ േയാധാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാൻ
ഭീഷ്മായാഭിമുഖം യാതാൻ വാരയാം ആസുർ ആഹേവ
19 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു ൈസന്യാനി ാേ ാശത പുനഃ പുനഃ
അഭി വത സംരബ്ധാ ഭീഷ്മം ഏകം മഹാബലം
20 ഏേഷാ ഽർജുേനാ രേണ ഭീഷ്മം യാതി കുരുനന്ദനഃ
അഭി വത മാ ൈഭഷ്ട ഭീേഷ്മാ ന ാപ്സ്യേത ഹി വഃ
21 അർജുനം സമേര േയാ ം േനാത്സേഹതാപി വാസവഃ
കിം ഉ ഭീേഷ്മാ രേണ വീരാ ഗതസേത്ത്വാ ഽൽപജീവിതഃ
22 ഇതി േസനാപേതഃ ത്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
അഭ്യ വന്ത സംഹൃഷ്ടാ ഗാംേഗയസ്യ രഥം തി
23 ആഗച്ഛതസ് താൻ സമേര വാേര്യാഘാൻ ബലാൻ ഇവ
ന്യവാരയന്ത സംഹൃഷ്ടാസ് താവകാഃ പുരുഷർഷഭാഃ
24 ദുഃശാസേനാ മഹാരാജ ഭയം ത്യക്ത്വാ മഹാരഥഃ
ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതാകാങ്ക്ഷീ ധനഞ്ജയം ഉപാ വത്
25 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ ശൂരാ ഗാംേഗയസ്യ രഥം തി
അഭ്യ വന്ത സം ാേമ തവ പു ാൻ മഹാരഥാൻ
26 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ചി രൂപം വിശാം പേത
ദുഃശാസന രഥം ാേപ്താ യത് പാർേഥാ നാത്യവർതത
27 യഥാ വാരയേത േവലാ ഭിതം ൈവ മഹാർണവം
തൈഥവ പാണ്ഡവം ദ്ധം തവ പുേ ാ ന്യവാരയത്
28 ഉഭൗ ഹി രഥിനാം േ ഷ്ഠാവ് ഉഭൗ ഭാരത ദുർജയൗ
ഉഭൗ ച ാർകസദൃശൗ കാന്ത്യാ ദീപ്ത്യാ ച ഭാരത
29 തൗ തഥാ ജാതസംരംഭാവ് അേന്യാന്യവധകാങ്ക്ഷിണൗ
സമീയതുർ മഹാസംേഖ്യ മയ ശ ൗ യഥാ പുരാ
30 ദുഃശാസേനാ മഹാരാജ പാണ്ഡവം വിശിൈഖസ് ിഭിഃ
വാസുേദവം ച വിംശത്യാ താഡയാം ആസ സംയുേഗ
31 തേതാ ഽർജുേനാ ശേതനാജൗ നാരാചാനാം സമാർപയത്
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േത തസ്യ കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ േശാണിതം ആഹേവ
32 ദുഃശാസനസ് തതഃ ദ്ധഃ പാർഥം വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
ലലാേട ഭരതേ ഷ്ഠ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
33 ലലടൈസ്ഥസ് തു ൈതർ ബാൈണഃ ശുശുേഭ പാണ്ഡേവാത്തമഃ
യഥാ േമരുർ മഹാരാജ ശൃംൈഗർ അത്യർഥം ഉ ിൈതഃ
34 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ പുേ ണ തവ ധന്വിനാ
വ്യരാജത രേണ പാർഥഃ കിംശുകഃ പുഷ്പവാൻ ഇവ
35 ദുഃശാസനം തതഃ ദ്ധഃ പീഡയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
പർവണീവ സുസ്ര േദ്ധാ രാഹുർ ഉേ ാ നിശാകരം
36 പീഡ്യമാേനാ ബലവതാ പു സ് തവ വിശാം പേത
വിവ്യാധ സമേര പാർഥം കങ്കപൈ ഃ ശിലാശിൈതഃ
37 തസ്യ പാർേഥാ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ത്വരമാണഃ പരാ മീ
ആജഘാന തതഃ പശ്ചാത് പു ം േത നവഭിഃ ശൈരഃ
38 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ ഭീഷ്മസ്യ മുേഖ സ്ഥിതഃ
അർജുനം പഞ്ചവിംശത്യാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
39 തസ്യ േദ്ധാ മഹാരാജ പാണ്ഡവഃ ശ കർശനഃ
അൈ ഷീദ് വിശിഖാൻ േഘാരാൻ യമദേണ്ഡാപമാൻ ബഹൂൻ
40 അ ാപ്താൻ ഏവ താൻ ബാണാംശ് ചിേച്ഛദ തനയസ് തവ
യതമാനസ്യ പാർഥസ്യ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
പാർഥം ച നിശിൈതർ ബാൈണർ അവിധ്യത് തനയസ് തവ
41 തതഃ േദ്ധാ രേണ പാർഥഃ ശരാൻ സന്ധായ കാർമുേക
േ ഷയാം ആസ സമേര സ്വർണപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
42 ന്യമജ്ജംസ് േത മഹാരാജ തസ്യ കാേയ മഹാത്മനഃ
യഥാ ഹംസാ മഹാരാജ തഡാഗം ാപ്യ ഭാരത
43 പീഡിതശ് ൈചവ പു സ് േത പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
ഹിത്വാ പാർഥം രേണ തൂർണം ഭീഷ്മസ്യ രഥം ആ യത്
അഗാേധ മജ്ജതസ് തസ്യ ദ്വീേപാ ഭീേഷ്മാ ഽഭവത് തദാ
44 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം പു സ് തവ വിശാം പേത
അവാരയത് തതഃ ശൂേരാ ഭൂയ ഏവ പരാ മീ
45 ശൈരഃ സുനിശിൈതഃ പാർഥം യഥാ വൃ ഃ പുരന്ദരം
നിർബിേഭദ മഹാവീേര്യാ വിവ്യേഥ ൈനവ ചാർജുനാത്
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അധ്യായം 107

1 [സ്]
സാത്യകിം ദംശിതം യുേദ്ധ ഭീഷ്മായാഭ ദ്യതം തദാ
ആർശ്യശൃംഗിർ മേഹഷ്വാേസാ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
2 മാധവസ് തു സുസ്ര േദ്ധാ രാക്ഷസം നവഭിഃ ശൈരഃ
ആജഘാന രേണ രാജൻ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
3 തൈഥവ രാക്ഷേസാ രാജൻ മാധവം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അർദയാം ആസ രാേജ സ്ര ദ്ധഃ ശിനിപുംഗവം
4 ൈശേനയഃ ശരസംഘം തു േ ഷയാം ആസ സംയുേഗ
രാക്ഷസായ സുസ്ര േദ്ധാ മാധവഃ പരി വീരഹാ
5 തേതാ രേക്ഷാ മഹാബാഹും സാത്യക്തിം സത്യവി മം
വിവ്യാധ വിശിൈഖർ തീൈക്ഷ്ണഃ സിംഹനാദം നനാദ ച
6 മാധവസ് തു ഭൃശം വിേദ്ധാ രാക്ഷേസന രേണ തദാ
ൈധര്യം ആലംബ്യ േതജസ്വീ ജഹാസ ച നനാദ ച
7 ഭഗദത്തസ് തതഃ േദ്ധാ മാധവം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
താഡയാം ആസ സമേര േതാൈ ർ ഇവ മഹാഗജം
8 വിഹായ രാക്ഷസം യുേദ്ധ ൈശേനേയാ രഥിനാം വരഃ

ാഗ്േജ്യാതിഷായ ചിേക്ഷപ ശരാൻ സംനതപർവണഃ
9 തസ്യ ാഗ്േജ്യാതിേഷാ രാജാ മാധവസ്യ മഹദ് ധനുഃ
ചിേച്ഛദ ശിതധാേരണ ഭേല്ലന ഹൃതഹസ്തവത്
10 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ േവഗവത് പരവീരഹാ
ഭഗദത്തം രേണ േദ്ധാ വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
11 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ സൃക്കിണീ സംലിഹൻ മുഹുഃ
ശക്തിം കനകൈവഡൂര്യ ഭൂഷിതാം ആയസീ ദൃഢാം
യമദേണ്ഡാപമാം േഘാരാം ാഹിേണാത് സാത്യകായ ൈവ
12 താം ആപതന്താം സഹസാ തസ്യ ബാേഹാർ ബേലരിതാം
സാത്യകിഃ സമേര രാജംസ് ിധാ ചിേച്ഛദ സായൈകഃ
സാ പപാത തദാ ഭൂമൗ മേഹാൽേകവ ഹത ഭാ
13 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ പു സ് തവ വിശാം പേത
മഹതാ രഥവംേശന വാരയാം ആസ മാധവം
14 തഥാ പരിവൃതം ദൃഷ്ട്വാ വാർേഷ്ണയാനാം മഹാരഥം
ദുേര്യാധേനാ ഭൃശം ഹൃേഷ്ടാ ാതൄൻ സർവാൻ ഉവാച ഹ
15 തഥാ കുരുത കൗരവ്യാ യഥാ വഃ സാത്യേകാ യുധി
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ന ജീവൻ തിനിര്യാതി മഹേതാ ഽസ്മാദ് രഥ ജാത്
അസ്മിൻ ഹേത ഹതം മേന്യ പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
16 തത് തേഥതി വചസ് തസ്യ പരിഗൃഹ്യ മഹാരഥാഃ
ൈശേനയം േയാധയാം ആസുർ ഭീഷ്മസ്യ മുേഖ തദാ
17 അഭിമന ം തദായാന്തം ഭീഷ്മായാഭ ദ്യതം മൃേധ
കാംേബാജരാേജാ ബലവാൻ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
18 ആർജുനിർ നൃപതിം വിദ്ധ്വാ ൈശരഃ സംനതപർവഭിഃ
പുനർ ഏവ ചതുഃഷഷ്ട്യാ രാജൻ വിവ്യാധ തം നൃപം
19 സുദക്ഷിണസ് തു സമേര കാർഷ്ണിം വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
സാരഥിം ചാസ്യ നവഭിർ ഇച്ഛൻ ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതം
20 തദ് യുദ്ധം ആസീത് സുമഹത് തേയാസ് ത പരാ േമ
യദ് അഭ്യധാവദ് ഗാംേഗയം ശിഖണ്ഡീ ശ താപനഃ
21 വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ വാരയന്തൗ മഹാചമൂം
ഭീഷ്മം ച യുധി സംരബ്ധാവ് ആ വന്തൗ മഹാരഥൗ
22 അശ്വത്ഥാമാ തതഃ ദ്ധഃ സമായാദ് രഥസത്തമഃ
തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തവ േതഷാം ച ഭാരത
23 വിരാേടാ ദശഭിർ ഭൈല്ലർ ആജഘാന പരന്തപ
യതമാനം മേഹഷ്വാസം ൗണിം ആഹവേശാഭിനം
24 പദശ് ച ിഭിർ ബാൈണർ വിവ്യാധ നിശിൈതസ് തഥാ
ഗുരുപു ം സമാസാദ്യ ഭീഷ്മസ്യ പുരതഃ സ്ഥിതം
25 അശ്വത്ഥാമാ തതസ് തൗ തു വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ ഭീഷ്മം തി സമുദ്യതൗ
26 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ വൃദ്ധേയാശ് ചരിതം മഹത്
യദ് ൗേണഃ സായകാൻ േഘാരാൻ ത്യവാരയതാം യുധി
27 സഹേദവം തഥാ യാന്തം കൃപഃ ശാരദ്വേതാ ഽഭ്യയാത്
യഥാ നാേഗാ വേന നാഗം മേത്താ മത്തം ഉപാ വത്
28 കൃപശ് ച സമേര രാജൻ മാ ീപു ം മഹാരഥം
ആജഘാന ശൈരസ് തൂർണം സപ്തത്യാ രുക്മഭൂഷൈണഃ
29 തസ്യ മാ ീ സുതശ് ചാപം ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സായൈകഃ
അൈഥനം ചിന്ന ധന്വാനം വിവ്യാധ നവഭിഃ ശൈരഃ
30 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സമേര ഭാരസാധനം
മാ ീപു ം സുസംഹൃേഷ്ടാ ദശഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ആജഘാേനാരസി ദ്ധ ഇച്ഛൻ ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതം
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31 തൈഥവ പാണ്ഡേവാ രാജഞ് ശാരദ്വതം അമർഷണം
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ ഭീഷ്മസ്യ വധകാങ്ക്ഷയാ
തേയാർ യുദ്ധം സമഭവദ് േഘാരരൂപം ഭയാവഹം
32 നകുലം തു രേണ ദ്ധം വികർണഃ ശ താപനഃ
വിവ്യാധ സായൈകഃ ഷഷ്ട്യാ രക്ഷൻ ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതം
33 നകുേലാ ഽപി ഭൃശം വിദ്ധസ് തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
വികർണം സപ്ത സപ്തത്യാ നിർബിേഭദ ശിലീമുൈഖഃ
34 ത തൗ നരശാർദൂലൗ േഗാേഷ്ഠ േഗാവൃഷഭാവ് ഇവ
അേന്യാന്യം ജഘ്നതുർ വീരൗ േഗാേഷ്ഠ േഗാവൃഷഭാവ് ഇവ
35 ഘേടാത്കചം രേണ യത്തം നിഘ്നന്തം തവ വാഹിനീം
ദുർമുഖഃ സമേര ായാദ് ഭീഷ്മേഹേതാഃ പരാ മീ
36 ൈഹഡിംബസ് തു തേതാ രാജൻ ദുർമുഖം ശ താപനം
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ നവത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
37 ഭീമേസന സുതം ചാപി ദുർമുഖഃ സുമുൈഖഃ ശൈരഃ
ഷഷ്ട്യാ വീേരാ നദൻ ഹൃേഷ്ടാ വിവ്യാധ രണമൂർധനി
38 ധൃഷ്ടദ മ്നം രേണ യാന്തം ഭീഷ്മസ്യ വധകാങ്ക്ഷിണം
ഹാർദിേക്യാ വാരയാം ആസ രക്ഷൻ ഭീഷ്മസ്യ ജീവിതം
39 വാർേഷ്ണയഃ പാർഷതം ശൂരം വിദ്ധ്വാ പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
പുനഃ പഞ്ചാശതാ തൂർണം ആജഘാന സ്തനാന്തേര
40 തൈഥവ പാർഷേതാ രാജൻ ഹാർദിക്യം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ നിശിൈതസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കങ്കപ പരിച്ഛൈദഃ
41 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം ഭീഷ്മേഹേതാർ മഹാരേണ
അേന്യാന്യാതിശൈയർ യുക്തം യഥാ വൃ മേഹ േയാഃ
42 ഭീമേസനം അഥായാന്തം ഭീഷ്മം തി മഹാബലം
ഭൂരി വാഭ്യയാത് തൂർണം തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
43 സൗമദത്തിർ അേഥാ ഭീമം ആജഘാന സ്തനാന്തേര
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന രുക്മപുംേഖന സംയുേഗ
44 ഉരഃേസ്ഥന ബഭൗ േതന ഭീമേസനഃ താപവാൻ

ന്ദ ശക്ത്യാ യഥാ ൗഞ്ചഃ പുരാ നൃപതിസത്തമ
45 തൗ ശരാൻ സൂര്യസങ്കാശാൻ കർമാര പരിമാർജിതാൻ
അേന്യാന്യസ്യ രേണ ദ്ധൗ ചിക്ഷിപാേത മുഹുർ മുഹുഃ
46 ഭീേമാ ഭീഷ്മ വധാകാൻഷ്കീ സൗമദത്തിം മഹാരഥം
തഥാ ഭീഷ്മ ജേയ ഗൃ ഃ സൗമദത്തിശ് ച പാണ്ഡവം
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കൃത തികൃേത യത്തൗ േയാധയാം ആസതൂ രേണ
47 യുധിഷ്ഠിരം മഹാരാജ മഹത്യാ േസനയാ വൃതം
ഭീഷ്മായാഭിമുഖം യാന്തം ഭാരദ്വാേജാ ന്യവാരയത്
48 േ ാണസ്യ രഥനിർേഘാഷം പർജന്യനിനേദാപമം

ത്വാ ഭ കാ രാജൻ സമകമ്പന്ത മാരിഷ
49 സാ േസനാ മഹതീ രാജൻ പാ പു സ്യ സംയുേഗ
േ ാേണന വാരിതാ യത്താ ന ചചാല പദാത് പദം
50 േചകിതാനം രേണ ദ്ധം ഭീഷ്മം തി ജേനശ്വര
ചി േസനസ് തവ സുതഃ ദ്ധ രൂപം അവാരയത്
51 ഭീഷ്മേഹേതാഃ പരാ ാന്തശ് ചി േസേനാ മഹാരഥഃ
േചകിതാനം പരം ശക്ത്യാ േയാധയാം ആസ ഭാരത
52 തൈഥവ േചകിതാേനാ ഽപി ചി േസനം അേയാധയത്
തദ് യുദ്ധം ആസീത് സുമഹത് തേയാസ് ത പരാ േമ
53 അർജുേനാ വാര്യമാണസ് തു ബഹുശസ് തനേയന േത
വിമുഖീകൃത്യ പു ം േത തവ േസനാം മമർദ ഹ
54 ദുഃശാസേനാ ഽപി പരയാ ശക്ത്യാ പാർഥം അവാരയത്
കഥം ഭീഷ്മം പേരാ ഹന്യാദ് ഇതി നിശ്ചിത്യ ഭാരത
55 സാ വധ്യമാനാ സമേര പു സ്യ തവ വാഹിനീ
േലാഡ്യേത രഥിഭിഃ േ ൈഷ്ഠസ് ത തൈ വ ഭാരത
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അധ്യായം 108

1 [സ്]
അഥ വീേരാ മേഹഷ്വാേസാ മത്തവാരണവി മഃ
സമാദായ മഹച് ചാപം മത്തവാരണവാരണം
2 വിധുന്വാേനാ ധനുഃേ ഷ്ഠം ാവയാേണാ മഹാരഥാൻ
പൃതനാം പാണ്ഡേവയാനാം പാതയാേനാ മഹാരഥഃ
3 നിമിത്താനി നിമിത്തജ്ഞഃ സർവേതാ വീക്ഷ്യ വീര്യവാൻ

തപന്തം അനീകാനി േ ാണഃ പു ം അഭാഷത
4 അയം സ ദിവസസ് താത യ പാർേഥാ മഹാരഥഃ
ജിഘാംസുഃ സമേര ഭീഷ്മം പരം യത്നം കരിഷ്യതി
5 ഉത്പതന്തി ഹി േമ ബാണാ ധനുഃ രതീവ േമ
േയാഗം അസ്താണി ഗച്ഛന്തി േര േമ വർതേത മതിഃ
6 ദി ശാന്താസു േഘാരാണി വ്യാഹരന്തി മൃഗദ്വിജാഃ
നീൈചർ ഗൃ ാ നിലീയേന്ത ഭാരതാനാം ചമൂം തി
7 നഷ്ട ഭ ഇവാദിത്യഃ സർവേതാ േലാഹിതാ ദിശഃ
രസേത വ്യഥേത ഭൂമിർ അനുഷ്ടനതി വാഹനം
8 കങ്കാ ഗൃ ാ ബലാകാശ് ച വ്യാഹരന്തി മുഹുർ മുഹുഃ
ശിവാശ് ചാശിവ നിർേഘാഷാ േവദയേന്ത്യാ മഹദ് ഭയം
9 പപാത മഹതീ േചാ ാ മേധ്യനാദിത്യ മണ്ഡലാത്
സ കബന്ധശ് ച പരിേഘാ ഭാനും ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
10 പരിേവഷസ് തഥാ േഘാരശ് ച ഭാ രേയാർ അഭൂത്
േവദയാേനാ ഭയം േഘാരം രാജ്ഞാം േദഹാവകർതനം
11 േദവതായതനസ്ഥാശ് ച കൗരേവ സ്യ േദവതാഃ
കമ്പേന്ത ച ഹസേന്ത ച നൃത്യന്തി ച രുദന്തി ച
12 അപസവ്യം ഹാശ് ച ർ അലക്ഷ്മാണം നിശാകരം
അവാക്ശിരാശ് ച ഭഗവാൻ ഉദതിഷ്ഠത ച മാഃ
13 വപൂംഷി ച നേര ാണാം വിഗതാനീവ ലക്ഷേയ
ധാർതരാ സ്യ ൈസേന്യഷു ന ച ാജന്തി ദംശിതഃ
14 േസനേയാർ ഉഭേയാശ് ൈചവ സമന്താച് യേത മഹാൻ
പാഞ്ചജന്യസ്യ നിർേഘാേഷാ ഗാണ്ഡീവസ്യ ച നിസ്വനഃ
15 വം ആസ്ഥായ ബീഭ ർ ഉത്തമാ ാണി സംയുേഗ
അപാസ്യാന്യാൻ രേണ േയാധാൻ അഭ്യസ്യതി പിതാമഹം
16 ഹൃഷ്യന്തി േരാമകൂപാനി സീദതീവ ച േമ മനഃ
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ചിന്തയിത്വാ മഹാബാേഹാ ഭീഷ്മാർജുനസമാഗമം
17 തം ൈചവ നികൃതി ജ്ഞം പാഞ്ചാല്യം പാപേചതസം
പുര ത്യ രേണ പാർേഥാ ഭീഷ്മസ്യാേയാധനം ഗതഃ
18 അ വീച് ച പുരാ ഭീേഷ്മാ നാഹം ഹന്യാം ശിഖണ്ഡിനം

ീ ഹ്യ് ഏഷാ വിഹിതാ ധാ ാ ൈദവാച് ച സ പുനഃ പുമാൻ
19 അമംഗല്യധ്വജശ് ൈചവ യാജ്ഞേസനിർ മഹാരഥഃ
ന ചാമംഗല േകേതാഃ സ ഹേരദ് ആപഗാ സുതഃ
20 ഏതദ് വിചിന്തയാനസ്യ ജ്ഞാ സീദതി േമ ഭൃശം
അൈദ്യവ തു രേണ പാർഥഃ കുരുവൃദ്ധം ഉപാ വത്
21 യുധിഷ്ഠിരസ്യ ച േ ാേധാ ഭീഷ്മാർജുനസമാഗമഃ
മമ ചാ ാഭിസംരംഭഃ ജാനാം അശുഭം വം
22 മനസ്വീ ബലവാഞ് ശൂരഃ കൃതാേ ാ ദൃഢവി മഃ
ദൂരപാതീ ദൃേഢഷുശ് ച നിമിത്തജ്ഞശ് ച പാണ്ഡവഃ
23 അേജയഃ സമേര ൈചവ േദൈവർ അപി സ വാസൈവഃ
ബലവാൻ ബുദ്ധിമാംശ് ൈചവ ജിതേ േശാ യുധാം വരഃ
24 വിജയീ ച രേണ നിത്യം ൈഭരവാ ശ് ച പാണ്ഡവഃ
തസ്യ മാർഗം പരിഹരൻ തം ഗച്ഛ യത തം
25 പശ്യ ൈചതൻ മഹാബാേഹാ ൈവശസം സമുപസ്ഥിതം
േഹമചി ാണി ശൂരാണാം മഹാന്തി ച ശുഭാനി ച
26 കവചാന്യ് അവദീര്യേന്ത ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ഛിദ്യേന്ത ച ധ്വജാ ാണി േതാമരാണി ധനൂംഷി ച
27 ാസാശ് ച വിമലാസ് തീക്ഷ്ണാഃ ശക്ത്യശ് ച കനേകാജ്ജ്വലാഃ
ൈവജയന്ത്യശ് ച നാഗാനാം സ്ര േദ്ധന കിരീടിനാ
28 നായം സംരക്ഷിതും കാലഃ ാണാൻ പുേ ാപജീവിഭിഃ
യാഹി സ്വർഗം പുര ത്യ യശേസ വിജയായ ച
29 ഹയനാഗരഥാവർതാം മഹാേഘാരാം സുദുസ്തരാം
രേഥന സം ാമനദീം തരത്യ് ഏഷ കപിധ്വജഃ
30 ഹ്മണ്യതാ ദേമാ ദാനം തപശ് ച ചരിതം മഹത്
ഇൈഹവ ദൃശ്യേത രാേജ്ഞാ ാതാ യസ്യ ധനഞ്ജയഃ
31 ഭീമേസനശ് ച ബലവാൻ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
വാസുേദവശ് ച വാർേഷ്ണേയാ യസ്യ നാേഥാ വ്യവസ്ഥിതഃ
32 തൈസ്യഷ മന ഭേവാ ധാർതരാ സ്യ ദുർമേതഃ
തേപാ ദഗ്ധശരീരസ്യ േകാേപാ ദഹതി ഭാരതാൻ
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33 ഏഷ സ ശ്യേത പാർേഥാ വാസുേദവ വ്യപാ യഃ
ദാരയൻ സർവൈസന്യാനി ധാർതരാ ാണി സർവശഃ
34 ഏതദ് ആേലാക്യേത ൈസന്യം േക്ഷാഭ്യമാണം കിരീടിനാ
മേഹാർമിനദ്ധം സുമഹത് തിമിേനവ നദീ മുഖം
35 ഹാഹാ കില കിലാ ശബ്ദാഃ യേന്ത ച ചമൂമുേഖ
യാഹി പാഞ്ചാല ദായാദം അഹം യാേസ്യ യുധിഷ്ഠിരം
36 ദുർലഭം ഹ്യ് അന്തരം രാേജ്ഞാ വ ഹസ്യാമിത േതജസഃ
സമു കുക്ഷിപതിമം സർവേതാ ഽതിരൈഥഃ സ്ഥിൈതഃ
37 സാത്യകിശ് ചാഭിമന ശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നവൃേകാദരൗ
പരിരക്ഷന്തി രാജാനം യമൗ ച മനുേജശ്വരം
38 ഉേപ സദൃശഃ ശ്യാേമാ മഹാശാല ഇേവാദ്ഗതഃ
ഏഷ ഗച്ഛത്യ് അനീകാനി ദ്വിതീയ ഇവ ഫൽഗുനഃ
39 ഉത്തമാ ാണി ചാദത്സ്വ ഗൃഹീത്വാന്യൻ മഹദ് ധനുഃ
പാർശ്വേതാ യാഹി രാജാനം യുധ്യസ്വ ച വൃേകാദരം
40 േകാ ഹി േനേച്ഛത് ിയം പു ം ജീവന്തം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
ക്ഷ ധർമം പുര ത്യ തതസ് ത്വാ വിനിയുജ്മേഹ
41 ഏഷ ചാപി രേണ ഭീേഷ്മാ ദഹേത ൈവ മഹാചമൂം
യുേദ്ധ സുസദൃശസ് താത യമസ്യ വരുണസ്യ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 40 37

അധ്യായം 109

1 [സ്]
ഭഗദത്തഃ കൃപഃ ശല്യഃ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
2 ചി േസേനാ വികർണശ് ച തഥാ ദുർമർഷേണാ യുവാ
ദൈശേത താവകാ േയാധാ ഭീമേസനം അേയാധയൻ
3 മഹത്യാ േസനയാ യുക്താ നാനാേദശസമുത്ഥയാ
ഭീഷ്മസ്യ സമേര രാജൻ ാർഥയാനാ മഹദ് യശഃ
4 ശല്യസ് തു നവഭിർ ബാൈണർ ഭീമേസനം അതാഡയത്
കൃതവർമാ ിഭിർ ബാൈണഃ കൃപശ് ച നവഭിഃ ശൈരഃ
5 ചി േസേനാ വികർണശ് ച ഭഗദത്തശ് ച മാരിഷ
ദശഭിർ ദശഭിർ ഭൈല്ലർ ഭീമേസനം അതാഡയൻ
6 ൈസന്ധവശ് ച ിഭിർ ബാൈണർ ജ േദേശ ഽഭ്യതാദയത്
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
ദുർമർഷണശ് ച വിംശത്യാ പാണ്ഡവം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
7 സ താൻ സർവാൻ മഹാരാജ ാജമാനാൻ പൃഥക് പൃഥക്

വീരാൻ സർവേലാകസ്യ ധാർതരാ ാൻ മഹാരഥാൻ
വിവ്യാധ ബഹുഭിർ ബാൈണർ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
8 ശല്യം പഞ്ചാശതാ വിദ്ധ്വാ കൃതവർമാണം അഷ്ടഭിഃ
കൃപസ്യ സ ശരം ചാപം മേധ്യ ചിേച്ഛദ ഭാരത
അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം പുനർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
9 വിന്ദാനുവിന്ദൗ ച തഥാ ിഭിസ് ിഭിർ അതാടയത്
ദുർമർഷണം ച വിംശത്യാ ചി േസനം ച പഞ്ചഭിഃ
10 വികർണം ദശഭിർ ബാൈണഃ പഞ്ചഭിശ് ച ജയ ഥം
വിദ്ധ്വാ ഭീേമാ ഽനദദ് ധൃഷ്ടഃ ൈസന്ധവം ച പുനസ് ിഭിഃ
11 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ഗൗതേമാ രഥിനാം വരഃ
ഭീമം വിവ്യാധ സംരേബ്ധാ ദശഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
12 സ വിേദ്ധാ ബഹുഭിർ ബാൈണസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപഃ
തതഃ േദ്ധാ മഹാബാഹുർ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
ഗൗതമം താഡയാം ആസ ശൈരർ ബഹുഭിർ ആഹേവ
13 ൈസന്ധവസ്യ തഥാശ്വാംശ് ച സാരഥിം ച ിഭിഃ ശൈരഃ

ാഹിേണാൻ മൃത േലാകായ കാലാന്തകസമദ തിഃ
14 ഹതാശ്വാത് തു രഥാത് തൂർണം അവ ത്യ മഹാരഥഃ
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ശരാംശ് ചിേക്ഷപ നിശിതാൻ ഭീമേസനസ്യ സംയുേഗ
15 തസ്യ ഭീേമാ ധനുർമേധ്യ ദ്വാഭ്യാം ചിേച്ഛദ ഭാരത
ഭല്ലാഭ്യാം ഭരതേ ഷ്ഠ ൈസന്ധവസ്യ മഹാത്മനഃ
16 സ ഛിന്നധന്വാ വിരേഥാ ഹതാേശ്വാ ഹതസാരഥിഃ
ചി േസനരഥം രാജന്ന് ആരുേരാഹ ത്വരാന്വിതഃ
17 അത്യദ്ഭുതം രേണ കർമകൃതവാംസ് ത പാണ്ഡവഃ
മഹാരഥാഞ് ശൈരർ വിദ്ധ്വാ വാരയിത്വാ മഹാരഥഃ
വിരഥം ൈസന്ധവം ചേ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
18 നാതീവ മമൃേഷ ശേല്യാ ഭീമേസനസ്യ വി മം
സ സന്ധായ ശരാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ കർമാര പരിമാർജിതാൻ
ഭീമം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
19 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ഭഗദത്തശ് ച മാരിഷ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ ചി േസനശ് ച സംയുേഗ
20 ദുർമർഷേണാ വികർണശ് ച സി രാജശ് ച വീര്യവാൻ
ഭീമം േത വിവ്യധുസ് തൂർണം ശല്യ േഹേതാർ അരിന്ദമാഃ
21 സ തു താൻ തിവിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
ശല്യം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ പുനശ് ച ദശഭിഃ ശൈരഃ
22 തം ശേല്യാ നവഭിർ വിദ്ധ്വാ പുനർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന ഗാഢം വിവ്യാധ മർമണി
23 വിേശാകം വീക്ഷ്യ നിർഭിന്നം ഭീമേസനഃ താപവാൻ
മ രാജം ിഭിർ ബാൈണർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
24 തേഥതരാൻ മേഹഷ്വാസാംസ് ിഭിർ ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
താഡയാം ആസ സമേര സിംഹവച് ച നനാദ ച
25 േത ഹി യത്താ മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവം യുദ്ധദുർമദം

ിഭിസ് ിഭിർ അകുണ്ഠാൈ ർ ഭൃശം മർമസ്വ് അതാഡയൻ
26 േതാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാേസാ ഭീമേസേനാ ന വിവ്യേഥ
പർവേതാ വാരിധാരാഭിർ വർഷമാൈണർ ഇവാംബുൈദഃ
27 ശല്യം ച നവഭിർ ബാൈണർ ഭൃശം വിദ്ധ്വാ മഹായശാഃ

ാഗ്േജ്യാതിഷം ശേതനാജൗ രാജൻ വിവ്യാധ ൈവ ദൃഢം
28 തതസ് തു സ ശരം ചാപം സാത്വതസ്യ മഹാത്മനഃ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന ചിേച്ഛദ ഹൃതഹസ്തവത്
29 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ കൃതവർമാ വൃേകാദരം
ആജഘാന േവാർ മേധ്യ നാരാേചന പരന്തപ
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30 ഭീമസ് തു സമേര വിദ്ധ്വാ ശല്യം നവഭിർ ആയൈസഃ
ഭഗദത്തം ിഭിശ് ൈചവ കൃതവർമാണം അഷ്ടഭിഃ
31 ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ച വിവ്യാധ ഗൗതമ ഭൃതീൻ രഥാൻ
േത തു തം സമേര രാജൻ വിവ്യധുർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
32 സ തഥാ പീഡ്യമാേനാ ഽപി സർവതസ് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
മത്വാ തൃേണന താംസ് തുല്യാൻ വിചചാര ഗതവ്യഥഃ
33 േത ചാപി രഥിനാം േ ഷ്ഠാ ഭീമായ നിശിതാഞ് ശരാൻ
േ ഷയാം ആസുർ അവ്യ ാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
34 തസ്യ ശക്തിം മഹാേവഗം ഭഗദേത്താ മഹാരഥഃ
ചിേക്ഷപ സമേര വീരഃ സ്വർണദണ്ഡാം മഹാധനാം
35 േതാമരം ൈസന്ധേവാ രാജാ പട്ടിഷം ച മഹാഭുവഃ
ശതഘ്നീം ച കൃേപാ രാജഞ് ശരം ശല്യശ് ച സംയുേഗ
36 അേഥതേര മേഹഷ്വാസാഃ പഞ്ച പഞ്ച ശിലീമുഖാൻ
ഭീമേസനം സമുദ്ദിശ്യ േ ഷയാം ആസുർ ഓജസാ
37 േതാമരം സ ദ്വിധാ ചേ രേ ണാനിലാത്മജഃ
പട്ടിശം ച ിഭിർ ബാൈണശ് ചിേച്ഛദ തിലകാണ്ഡവത്
38 സ ബിേഭദ ശതഘ്നീം ച നവഭിഃ കങ്കപ ിഭിഃ
മ രാജ യുക്തം ച ശരം ഛിത്ത്വാ മഹാബലഃ
39 ശക്തിം ചിേച്ഛദ സഹസാ ഭഗദേത്തരിതാം രേണ
തേഥതരാഞ് ശരാൻ േഘാരാഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
40 ഭീമേസേനാ രണ ാഘീ ിൈധൈകകം സമാച്ഛിനത്
താംശ് ച സർവാൻ മേഹഷ്വാസാംസ് ിഭിസ് ിഭിർ അതാഡയത്
41 തേതാ ധനഞ്ജയസ് ത വർതമാേന മഹാരേണ
ജഗാമ സ രേഥനാജൗ ഭീമം ദൃഷ്ട്വാ മഹാരഥം
നിഘ്നന്തം സമേര ശ ൻ േയാധയാനം ച സായൈകഃ
42 തൗ തു ത മഹാത്മാനൗ സേമതൗ വീക്ഷ്യ പാണ്ഡവൗ
നാശശംസുർ ജയം ത താവകാഃ പുരുഷർഷഭ
43 അഥാർജുേനാ രേണ ഭീഷ്മം േയാധയൻ ൈവ മഹാരഥം
ഭീഷ്മസ്യ നിധനാകാങ്ക്ഷീ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
44 ആസസാദ രേണ േയാധാംസ് താവകാൻ ദശ ഭാരത
േയ സ്മ ഭീമം രേണ രാജൻ േയാധയേന്താ വ്യവസ്ഥിതാഃ
ബീഭ സ് താൻ അഥാവിധ്യദ് ഭീമസ്യ ിയകാമ്യയാ
45 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സുശർമാണം അേചാദയത്
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അർജുനസ്യ വധാർഥായ ഭീമേസനസ്യ േചാഭേയാഃ
46 സുശർമൻ ഗച്ഛ ശീ ം ത്വം ബലൗൈഘഃ പരിവാരിതഃ
ജഹി പാ സുതാവ് ഏതൗ ധനഞ്ജയ വൃേകാദരൗ
47 തച് ത്വാ ശാസനം തസ്യ ിഗർതഃ സ്ഥലാധിപഃ
അഭി ത്യ രേണ ഭീമം അർജുനം ൈചവ ധന്വിനൗ
48 രൈഥർ അേനകസാഹൈ ഃ പരിവേ സമന്തതഃ
തതഃ വവൃേത യുദ്ധം അർജുനസ്യ പൈരഃ സഹ
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അധ്യായം 110

1 [സ്]
അർജുനസ് തു രേണ ശല്യം യതമാനം മഹാരഥം
ഛാദയാം ആസ സമേര ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
2 സുശർമാണം കൃപം ൈചവ ിഭിസ് ിഭിർ അവിധ്യത

ാഗ്േജ്യാതിഷം ച സമേര ൈസന്ധവം ച ജയ ഥം
3 ചി േസനം വികർണം ച കൃതവർമാണം ഏവ ച
ദുർമർഷണം ച രാേജ ആവന്ത്യൗ ച മഹാരഥൗ
4 ഏൈകകം ിഭിർ ആനർഛത് കങ്കബർഹിണ വാജിൈതഃ
ശൈരർ അതിരേഥാ യുേദ്ധ പീഡയൻ വാഹിനീം തവ
5 ജയ േഥാ രേണ പാർഥം ഭിത്ത്വാ ഭാരത സായൈകഃ
ഭീമം വിവ്യാധ തരസാ ചി േസന രേഥ സ്ഥിതഃ
6 ശല്യശ് ച സമേര ജി ം കൃപശ് ച രഥിനാം വരഃ
വിവ്യധാേത മഹാബാഹും ബഹുധാ മർമേഭദിഭിഃ
7 ചി േസനാദയശ് ൈചവ പു ാസ് തവ വിശാം പേത
പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിസ് തൂർണം സംയുേഗ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ആജ ർ അർജുനം സംേഖ്യ ഭീമേസനം ച മാരിഷ
8 തൗ ത രഥിനാം േ ഷ്ഠൗ കൗേന്തയൗ ഭരതർഷഭൗ
അപീഡേയതാം സമേര ിഗർതാനാം മഹദ് ബലം
9 സുശർമാപി രേണ പാർഥം വിദ്ധ്വാ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം നാദയൻ ൈവ നഭസ്തലം
10 അേന്യ ച രഥിനഃ ശൂരാ ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
വിവ്യധുർ നിശിൈതർ ബാൈണ രുക്മപുംൈഖർ അജിഹ്മൈഗഃ
11 േതഷാം തു രഥിനാം മേധ്യ കൗേന്തയൗ രഥിനാം വരൗ

ീഡമാനൗ രേഥാദാരൗ ചി രൂപൗ വ്യേരാചതാം
ആമിേഷ ഗവാം മേധ്യ സിംഹാവ് ഇവ ബേലാത്കടൗ
12 ഛിത്ത്വാ ധനൂംഷി വീരാണാം ശരാംശ് ച ബഹുധാ രേണ
പാതയാം ആസതുർ വീരൗ ശിരാംസി ശതേശാ നൃണാം
13 രഥാശ് ച ബഹേവാ ഭഗ്നാ ഹയാശ് ച ശതേശാ ഹതാഃ
ഗജാശ് ച സ ഗജാേരാഹാഃ േപതുർ ഉർവ്യാം മഹാമൃേധ
14 രഥിനഃ സാദിനശ് ൈചവ ത ത നിസൂദിതാഃ
ദൃശ്യേന്ത ബഹുധാ രാജൻ േവഷ്ടമാനാഃ സമന്തതഃ
15 ഹൈതർ ഗജപദാത്യ് ഓൈഘർ വാജിഭിശ് ച നിസൂദിൈതഃ
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രൈഥശ് ച ബഹുധാ ഭൈഗ്നഃ സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
16 ഛൈ ശ് ച ബഹുധാ ഛിൈന്നർ ധ്വൈജശ് ച വിനിപാതിൈതഃ
അ ൈശർ അപവിൈദ്ധശ് ച പരിേസ്താൈമശ് ച ഭാരത
17 േകയൂൈരർ അംഗൈദർ ഹാൈര രാങ്കൈവർ മൃദിൈതസ് തഥാ
ഉഷ്ണീൈഷർ അപവിൈദ്ധശ് ച ചാമരവ്യജൈനർ അപി
18 ത ത ാപവിൈദ്ധശ് ച ബാഹുഭിശ് ചന്ദേനാക്ഷിൈതഃ
ഊരുഭിശ് ച നേര ാണാം സമാസ്തീര്യത േമദിനീ
19 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ രേണ പാർഥസ്യ വി മം
ശൈരഃ സംവാര്യ താൻ വീരാൻ നിജഘാന ബലം തവ
20 പു സ് തു തവ തം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമാർജുനസമാഗമം
ഗാംേഗയസ്യ രഥാഭ്യാശം ഉപജേഗ്മ മഹാഭേയ
21 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യാവ് ആജ ഃ സംയുഗം തദാ
22 തേതാ ഭീേമാ മേഹഷ്വാസഃ ഫൽഗുനശ് ച മഹാരഥഃ
കൗരവാണാം ചമൂം േഘാരാം ഭൃശം ദു വതൂ രേണ
23 തേതാ ബർഹിണവാജാനാം അയുതാന്യ് അർബുദാനി ച
ധനഞ്ജയരേഥ തൂർണം പാതയന്തി സ്മ സംയുേഗ
24 തതസ് താഞ് ശരജാേലന സംനിവാര്യ മഹാരഥാൻ
പാർഥഃ സമന്താത് സമേര േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
25 ശല്യസ് തു സമേര ജി ം ീഡന്ന് ഇവ മഹാരഥഃ
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
26 തസ്യ പാർേഥാ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ഹസ്താവാപം ച പഞ്ചഭിഃ
അൈഥനം സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഭൃശം വിവ്യാധ മർമണി
27 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സമേര ഭര സാധനം
മേ ശ്വേരാ രേണ ജി ം താഡയാം ആസ േരാഷിതഃ
28 ിഭിഃ ശൈരർ മഹാരാജ വാസുേദവം ച പഞ്ചഭിഃ
ഭീമേസനം ച നവഭിർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
29 തേതാ േ ാേണാ മഹാരാജ മാഗധശ് ച മഹാരഥഃ
ദുേര്യാധന സമാദിഷ്ടൗ തം േദശം ഉപജഗ്മതുഃ
30 യ പാർേഥാ മഹാരാജ ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
കൗരവ്യസ്യ മഹാേസനാം ജഘ്നതുസ് തൗ മഹാരഥൗ
31 ജയേത്സനസ് തു സമേര ഭീമം ഭീമായുധം യുവാ
വിവ്യാധ നിശിൈതർ ബാൈണർ അഷ്ടഭിർ ഭരതർഷഭ
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32 തം ഭീേമാ ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ പുനർ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന രഥനീഡാദ് അപാഹരത്
33 ഉദ് ാൈന്തസ് തുരൈഗഃ േസാ ഽത വമാൈണഃ സമന്തതഃ
മാഗേധാ ഽപഹൃേതാ രാജാ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
34 േ ാണസ് തു വിവരം ലബ്ധ്വാ ഭീമേസനം ശിലീമുൈഖഃ
വിവ്യാധ ബാൈണഃ സുശിൈതഃ പഞ്ചഷഷ്ട്യാ തം ആയൈസഃ
35 തം ഭീമഃ സമര ാഘീ ഗുരും പിതൃസമം രേണ
വിവ്യാധ നവഭിർ ഭൈല്ലസ് തഥാ ഷഷ്ട്യാ ച ഭാരത
36 അർജുനസ് തു സുശർമാണം വിദ്ധ്വാ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
വ്യധമത് തസ്യ തത് ൈസന്യം മഹാ ാണി യഥാനിലഃ
37 തേതാ ഭീഷ്മശ് ച രാജാ ച സൗബലശ് ച ബൃഹദ്ബലഃ
അഭ്യ വന്ത സ്ര ദ്ധാ ഭീമേസനധനഞ്ജയൗ
38 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ ശൂരാ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
അഭ്യ വൻ രേണ ഭീഷ്മം വ്യാദിതാസ്യം ഇവാന്തകം
39 ശിഖണ്ഡീ തു സമാസാദ്യ ഭാരതാനാം പിതാമഹം
അഭ്യ വത സംഹൃേഷ്ടാ ഭയം ത്യക്ത്വാ യത തം
40 യുധിഷ്ഠിര മുഖാഃ പാർഥാഃ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
അേയാധയൻ രേണ ഭീഷ്മം സംഹതാ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
41 തൈഥവ താവകാഃ സർേവ പുര ത്യ യത തം
ശിഖണ്ഡി മുഖാൻ പാർഥാൻ േയാധയന്തി സ്മ സംയുേഗ
42 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം കൗരവാണാം ഭയാവഹം
ത പാ സുൈതഃ സാർധം ഭീഷ്മസ്യ വിജയം തി
43 താവകാനാം രേണ ഭീേഷ്മാ ഹ ആസീദ് വിശാം പേത
ത ഹി ദ തം ആയാതം വിജയാേയതരായ വാ
44 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ സർവൈസന്യാന്യ് അേചാദയത്
അഭി വത ഗാംേഗയം മാ ൈഭഷ്ട നരസത്തമാഃ
45 േസനാപതിവചഃ ത്വാ പാണ്ഡവാനാം വരൂഥിനീ
ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യയാത് തൂർണം ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ മഹാഹേവ
46 ഭീേഷ്മാ ഽപി രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ തിജ ാഹ താം ചമൂം
ആപതന്തീം മഹാരാജ േവലാം ഇവ മേഹാദധിഃ
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അധ്യായം 111

1 ധൃതരാ ഉവാച
കഥം ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ദശേമ ഽഹനി സഞ്ജയ
അയുധ്യത മഹാവീൈര്യഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹസൃഞ്ജൈയഃ
2 കുരവശ് ച കഥം യുേദ്ധ പാണ്ഡവാൻ ത്യവാരയൻ
ആചക്ഷ്വ േമ മഹായുദ്ധം ഭീഷ്മസ്യാഹവേശാഭിനഃ
3 സഞ്ജയ ഉവാച
കുരവഃ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം യഥായുധ്യന്ത ഭാരത
യഥാ ച തദ് അഭൂദ് യുദ്ധം തത് േത വക്ഷ്യാമി ശൃണ്വതഃ
4 േ ഷിതാഃ പരേലാകായ പരമാൈ ഃ കിരീടിനാ
അഹന്യ് അഹനി സ ാപ്താസ് താവകാനാം രഥ ജാഃ
5 യഥാ തിജ്ഞം കൗരവ്യഃ സ ചാപി സമിതിഞ്ജയഃ
പാർഥാനാം അകേരാദ് ഭീഷ്മഃ സതതം സമിതിക്ഷയം
6 കുരുഭിഃ സഹിതം ഭീഷ്മം യുധ്യമാനം മഹാരഥം
അർജുനം ച സപാഞ്ചാല്യം ദൃഷ്ട്വാ സംശയിതാ ജനാഃ
7 ദശേമ ഽഹനി തസ്മിംസ് തു ഭീഷ്മാർജുനസമാഗേമ
അവർതത മഹാരൗ ഃ സതതം സമിതിക്ഷയഃ
8 തസ്മിന്ന് അയുതേശാ രാജൻ ഭൂയശ് ച സ പരന്തപഃ
ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ േയാധാഞ് ജഘാന പരമാ വിത്
9 േയഷാം അജ്ഞാതകൽപാനി നാമേഗാ ാണി പാർഥിവ
േത ഹതാസ് ത ഭീേഷ്മണ ശൂരാഃ സർേവ ഽനിവർതിനഃ
10 ദശാഹാനി തതസ് തപ്ത്വാ ഭീഷ്മഃ പാണ്ഡവവാഹിനീം
നിരവിദ്യത ധർമാത്മാ ജീവിേതന പരന്തപഃ
11 സ ക്ഷി ം വധം അന്വിച്ഛന്ന് ആത്മേനാ ഽഭിമുഖം രേണ
ന ഹന്യാം മാനവേ ഷ്ഠാൻ സം ാേമ ഽഭിമുഖാൻ ഇതി
12 ചിന്തയിത്വാ മഹാബാഹുഃ പിതാ േദവ തസ് തവ
അഭ്യാശസ്ഥം മഹാരാജ പാണ്ഡവം വാക്യം അ വീത്
13 യുധിഷ്ഠിര മഹാ ാജ്ഞ സർവശാ വിശാരദ
ശൃണു േമ വചനം താത ധർമ്യം സ്വർഗ്യം ച ജൽപതഃ
14 നിർവിേണ്ണാ ഽസ്മി ഭൃശം താത േദേഹനാേനന ഭാരത
ഘ്നതശ് ച േമ ഗതഃ കാലഃ സുബഹൂൻ ാണിേനാ രേണ
15 തസ്മാത് പാർഥം പുേരാധായ പാഞ്ചാലാൻ സൃഞ്ജയാംസ് തഥാ
മദ്വേധ ിയതാം യേത്നാ മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
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16 തസ്യ തൻ മതം ആജ്ഞായ പാണ്ഡവഃ സത്യദർശനഃ
ഭീഷ്മം തിയയൗ യത്തഃ സം ാേമ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
17 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേതാ രാജൻ പാണ്ഡവശ് ച യുധിഷ്ഠിരഃ

ത്വാ ഭീഷ്മസ്യ താം വാചം േചാദയാം ആസതുർ ബലം
18 അഭി വത യുധ്യധ്വം ഭീഷ്മം ജയത സംയുേഗ
രക്ഷിതാഃ സത്യസേന്ധന ജി നാ രിപുജി നാ
19 അയം ചാപി മേഹഷ്വാസഃ പാർഷേതാ വാഹിനീപതിഃ
ഭീമേസനശ് ച സമേര പാലയിഷ്യതി േവാ വം
20 ന ൈവ ഭീഷ്മാദ് ഭയം കിം ചിത് കർതവ്യം യുധി സൃഞ്ജയാഃ

വം ഭീഷ്മം വിേജഷ്യാമഃ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
21 തഥാ തു സമയം കൃത്വാ ദശേമ ഽഹനി പാണ്ഡവാഃ

ഹ്മേലാകപരാ ഭൂത്വാ സഞ്ജ ഃ േ ാധമൂർഛിതാഃ
22 ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം
ഭീഷ്മസ്യ പാതേന യത്നം പരമം േത സമാസ്ഥിതാഃ
23 തതസ് തവ സുതാദിഷ്ടാ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
േ ാേണന സഹപുേ ണ സഹേസനാ മഹാബലാഃ
24 ദുഃശാസനശ് ച ബലവാൻ സഹ സർൈവഃ സേഹാദൈരഃ
ഭീഷ്മം സമരമധ്യസ്ഥം പാലയാം ച ിേര തദാ
25 തതസ് തു താവകാഃ ശൂരാഃ പുര ത്യ യത തം
ശിഖണ്ഡി മുഖാൻ പാർഥാൻ േയാധയന്തി സ്മ സംയുേഗ
26 േചദിഭിശ് ച സപാഞ്ചാൈലഃ സഹിേതാ വാനരധ്വജഃ
യയൗ ശാന്തനവം ഭീഷ്മം പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
27 േ ാണപു ം ശിേനർ നപ്താ ധൃഷ്ടേകതുസ് തു പൗരവം
യുധാമന ഃ സഹാമാത്യം ദുേര്യാധനം അേയാധയത്
28 വിരാടസ് തു സഹാനീകഃ സഹേസനം ജയ ഥം
വൃദ്ധക്ഷ സ്യ ദായാദം ആസസാദ പരന്തപഃ
29 മ രാജം മേഹഷ്വാസം സഹൈസന്യം യുധിഷ്ഠിരഃ
ഭീമേസനാഭിഗുപ്തശ് ച നാഗാനീകം ഉപാ വത്
30 അ ധൃഷ്യം അനാവാര്യം സർവശ ഭൃതാം വരം
േ ാണം തി യയൗ യത്തഃ പാഞ്ചാല്യഃ സഹ േസാമൈകഃ
31 കർണികാരധ്വജം ചാപി സിംഹേകതുർ അരിന്ദമഃ

ത ജ്ജഗാമ സൗഭ ം രാജപുേ ാ ബൃഹദ്ബലഃ
32 ശിഖണ്ഡിനം ച പു ാസ് േത പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം
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രാജഭിഃ സമേര സാർധം അഭിേപതുർ ജിഘാംസവഃ
33 തസ്മിന്ന് അതിമഹാഭീേമ േസനേയാർ ൈവ പരാ േമ
സ ധാവത്സ്വ് അനീേകഷു േമദിനീ സമകമ്പത
34 താന്യ് അനീകാന്യ് അനീേകഷു സമസജ്ജന്ത ഭാരത
താവകാനാം പേരഷാം ച ദൃഷ്ട്വാ ശാന്തനവം രേണ
35 തതസ് േതഷാം യതതാം അേന്യാന്യം അഭിധാവതാം

ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശേബ്ദാ ദി സർവാസു ഭാരത
36 ശംഖദു ഭിേഘാൈഷശ് ച വാരണാനാം ച ബൃംഹിൈതഃ
സിംഹനാൈദശ് ച ൈസന്യാനാം ദാരുണഃ സമപദ്യത
37 സാ ച സർവനേര ാണാം ച ാർകസദൃശീ ഭാ
വീരാംഗദകിരീേടഷു നി ഭാ സമപദ്യത
38 രേജാേമഘാശ് ച സഞ്ജ ഃ ശ വിദ ദ്ഭിർ ആവൃതാഃ
ധനുഷാം ൈചവ നിർേഘാേഷാ ദാരുണഃ സമപദ്യത
39 ബാണശംഖ ണാദാശ് ച േഭരീണാം ച മഹാസ്വനാഃ
രഥേഗാഷശ് ച സഞ്ജ ഃ േസനേയാർ ഉഭേയാർ അപി
40 ാസശക്ത്യൃഷ്ടിസംൈഘശ് ച ബാണൗൈഘശ് ച സമാകുലം
നി കാശം ഇവാകാശം േസനേയാഃ സമപദ്യത
41 അേന്യാന്യം രഥിനഃ േപതുർ വാജിനശ് ച മഹാഹേവ
കുഞ്ജരാഃ കുഞ്ജരാഞ് ജ ഃ പദാതീംശ് ച പദാതയഃ
42 തദ് ആസീത് സുമഹദ് യുദ്ധം കുരൂണാം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ഭീഷ്മേഹേതാർ നരവ്യാ േശ്യനേയാർ ആമിേഷ യഥാ
43 തേയാഃ സമാഗേമാ േഘാേരാ ബഭൂവ യുധി ഭാരത
അേന്യാന്യസ്യ വധാർഥായ ജിഗീഷൂണാം രണാജിേര
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അധ്യായം 112

1 [സ്]
അഭിമന ർ മഹാരാജ തവ പു ം അേയാധയത്
മഹത്യാ േസനയാ യുേക്താ ഭീഷ്മേഹേതാഃ പരാ മീ
2 ദുേര്യാധേനാ രേണ കാർഷ്ണിം നവഭിർ നവ പർവഭിഃ
ആജഘാന രേണ ദ്ധഃ പുനശ് ൈചനം ിഭിഃ ശൈരഃ
3 തസ്യ ശക്തിം രേണ കാർഷ്ണിർ മൃേത്യാർ േഘാരാം ഇവ സ്വസാം
േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ ദുേര്യാധന രഥം തി
4 താം ആപതന്തീം സഹസാ േഘാരരൂപാം വിശാം പേത
ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ േത പു ഃ രേ ണ മഹാരഥഃ
5 താം ശക്തിം പതിതാം ദൃഷ്ട്വാ കാർഷ്ണിഃ പരമേകാപനഃ
ദുേര്യാധനം ിഭിർ ബാൈണർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
6 പുനശ് ൈചനം ശൈരർ േഘാൈരർ ആജഘാന സ്തനാന്തേര
ദശഭിർ ഭരതേ ഷ്ഠ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
7 തദ് യുദ്ധം അഭവദ് േഘാരം ചി രൂപം ച ഭാരത
ഈക്ഷിതൃ ീതിജനനം സർവപാർഥിവപൂജിതം
8 ഭീഷ്മസ്യ നിധനാർഥായ പാർഥസ്യ വിജയായ ച
യുയുധാേത രേണ വീരൗ സൗഭ കുരുപുംഗവൗ
9 സാത്യകിം രഭസം യുേദ്ധ ൗണിർ ാഹ്മണപുംഗവഃ
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ നാരാേചന പരന്തപഃ
10 ൈശേനേയാ ഽപി ഗുേരാഃ പു ം സർവമർമസു ഭാരത
അതാഡയദ് അേമയാത്മാ നവഭിഃ കങ്കപ ിഭിഃ
11 അശ്വത്ഥാമാ തു സമേര സാത്യകിം നവഭിഃ ശൈരഃ

ിംശതാ ച പുനസ് തൂർണം ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
12 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാേസാ േ ാണപുേ ണ സാത്വതഃ
േ ാണപു ം ിഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന മഹായശാഃ
13 പൗരേവാ ധൃഷ്ടേകതും ച ശൈരർ ആസാദ്യ സംയുേഗ
ബഹുധാ ദാരയാം ചേ മേഹഷ്വാസം മഹാരഥം
14 തൈഥവ പൗരവം യുേദ്ധ ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാരഥഃ

ിംശതാ നിശിൈതർ ബാൈണർ വിവ്യാധ സുമഹാബലഃ
15 പൗരവസ് തു ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധൃഷ്ടേകേതാർ മഹാരഥഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
16 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ പൗരവം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
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ആജഘാന മഹാരാജ ിസപ്തത്യാ ശിലീമുൈഖഃ
17 തൗ തു ത മേഹഷ്വാസൗ മഹാമാ ൗ മഹാരഥൗ
മഹതാ ശരവർേഷണ പര രം അവർഷതാം
18 അേന്യാന്യസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ഹയാൻ ഹത്വാ ച ഭാരത
വിരഥാവ് അസിയുദ്ധായ സംഗതൗ തൗ മഹാരഥൗ
19 ആർഷേഭ ചർമണീ ചിേ ശതച പരി േത
താരകാ ശതചി ൗ ച നി ിംശൗ സുമഹാ ഭൗ
20 ഗൃഹ്യ വിമലൗ രാജംസ് താവ് അേന്യാന്യം അഭി തൗ
വാശിതാ സംഗേമ യത്തൗ സിംഹാവ് ഇവ മഹാവേന
21 മണ്ഡലാനി വിചി ാണി ഗത ത്യാഗതാനി ച
േചരതുർ ദർശയന്തൗ ച ാർഥയന്തൗ പര രം
22 പൗരേവാ ധൃഷ്ടേകതും തു ശംഖേദേശ മഹാസിനാ
താഡയാം ആസ സ്ര ദ്ധസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
23 േചദിരാേജാ ഽപി സമേര പൗരവം പുരുഷർഷഭം
ആജഘാന ശിതാേ ണ ജ േദേശ മഹാസിനാ
24 താവ് അേന്യാന്യം മഹാരാജ സമാസാദ്യ മഹാഹേവ
അേന്യാന്യേവഗാഭിഹതൗ നിേപതതുർ അരിന്ദമൗ
25 തതഃ സ്വരഥം ആേരാപ്യ പൗരവം തനയസ് തവ
ജയേത്സേനാ രേഥ രാജന്ന് അേപാവാഹ രണാജിരാത്
26 ധൃഷ്ടേകതും ച സമേര മാ ീപു ഃ പരന്തപഃ
അേപാവാഹ രേണ രാജൻ സഹേദവഃ താപവാൻ
27 ചി േസനഃ സുശർമാണം വിദ്ധ്വാ നവഭിർ ആശുൈഗഃ
പുനർ വിവ്യാധ തം ഷഷ്ട്യാ പുനശ് ച നവഭിഃ ശൈരഃ
28 സുശർമാ തു രേണ ദ്ധസ് തവ പു ം വിശാം പേത
ദശഭിർ ദശഭിശ് ൈചവ വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
29 ചി േസനശ് ച തം രാജംസ് ിംശതാ നതപർവണാം
ആജഘാന രേണ ദ്ധഃ സ ച തം ത്യവിധ്യത
ഭീഷ്മസ്യ സമേര രാജൻ യേശാ മാനം ച വർധയൻ
30 സൗഭേ ാ രാജപു ം തു ബൃഹദ്ബലം അേയാധയത്
ആർജുനിം േകാസേല സ് തു വിദ്ധ്വാ പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
പുനർ വിവ്യാധ വിംശത്യാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
31 ബൃഹദ്ബലം ച സൗഭേ ാ വിദ്ധ്വാ നവഭിർ ആയൈസഃ
നാകമ്പയത സം ാേമ വിവ്യാധ ച പുനഃ പുനഃ
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32 കൗസല്യസ്യ പുനശ് ചാപി ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഫാൽഗുണിഃ
ആജഘാന ശൈരശ് ൈചവ ിംശതാ കങ്കപ ിഭിഃ
33 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ രാജപുേ ാ ബൃഹദ്ബലഃ
ഫാൽഗുണിം സമേര േദ്ധാ വിവ്യാധബഹുഭിഃ ശൈരഃ
34 തേയാർ യുദ്ധം സമഭവദ് ഭീഷ്മേഹേതാഃ പരന്തപ
സംരബ്ധേയാർ മഹാരാജ സമേര ചി േയാധിേനാഃ
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ മയ വാസവേയാർ അഭൂത്
35 ഭീമേസേനാ ഗജാനീകം േയാധയൻ ബഹ്വ് അേശാഭത
യഥാ ശേ ാ വ പാണിർ ദാരയൻ പർവേതാത്തമാൻ
36 േത വധ്യമാനാ ഭീേമന മാതംഗാ ഗിരിസംനിഭാഃ
നിേപതുർ ഉർവ്യാം സഹിതാ നാദയേന്താ വസുന്ധരാം
37 ഗിരിമാ ാ ഹി േത നാഗാ ഭിന്നാഞ്ജനചേയാപമാഃ
വിേരജുർ വസുധാം ാപ്യ വികീർണാ ഇവ പർവതഃ
38 യുധിഷ്ഠിേരാ മേഹഷ്വാേസാ മ രാജാനം ആഹേവ
മഹത്യാ േസനയാ ഗുപ്തം പീഡയാം ആസ സംഗതഃ
39 മേ ശ്വരശ് ച സമേര ധർമപു ം മഹാരഥം
പീഡയാം ആസ സംരേബ്ധാ ഭീഷ്മേഹേതാഃ പരാ മീ
40 വിരാടം ൈസന്ധേവാ രാജാ വിദ്ധ്വാ സംനതപർവഭിഃ
നവഭിഃ സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണസ് ിംശതാ പുനർ അർദയത്
41 വിരാടശ് ച മഹാരാജ ൈസന്ധവം വാഹിനീമുേഖ

ിംശതാ നിശിൈതർ ബാൈണർ ആജഘാന സ്തനാന്തേര
42 ചി കാർമുകനി ിംശൗ ചി വർമായുധ ധ്വജൗ
േരജതുശ് ചി രൂപൗ തൗ സം ാേമ മത്സ്യൈസന്ധവൗ
43 േ ാണഃ പാഞ്ചാല പുേ ണ സമാഗമ്യ മഹാരേണ
മഹാസമുദയം ചേ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
44 തേതാ േ ാേണാ മഹാരാജ പാർഷതസ്യ മഹദ് ധനുഃ
ഛിത്ത്വാ പഞ്ചാശേതഷൂണാം പാർഷതം സമവിധ്യത
45 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ പാർഷതഃ പരവീരഹാ
േ ാണസ്യ മിഷേതാ യുേദ്ധ േ ഷയാം ആസ സായകാൻ
46 താഞ് ശരാഞ് ശരസംൈഘസ് തു സംനിവാര്യ മഹാരഥഃ
േ ാേണാ പദപു ായ ാഹിേണാത് പഞ്ച സായകാൻ
47 തസ്യ േദ്ധാ മഹാരാജ പാർഷതഃ പരവീരഹാ
േ ാണായ ചിേക്ഷപ ഗദാം യമദേണ്ഡാപമം രേണ
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48 താം ആപതന്തീം സഹസാ േഹമപട്ട വിഭൂഷിതാം
ശൈരഃ പഞ്ചാശതാ േ ാേണാ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
49 സാ ഛിന്നാ ബഹുധാ രാജൻ േ ാണ ചാപച ൈതഃ ശൈരഃ
ചൂർണീകൃതാ വിശീര്യന്തീ പപാത വസുധാതേല
50 ഗദാം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ പാർഷതഃ ശ സൂദനഃ
േ ാണായ ശക്തിം ചിേക്ഷപ സർവപാരശവീം ശുഭാം
51 താം േ ാേണാ നവഭിർ ബാൈണശ് ചിേച്ഛദ യുധി ഭാരത
പാർഷതം ച മേഹഷ്വാസം പീഡയാം ആസ സംയുേഗ
52 ഏവം ഏതൻ മഹദ് യുദ്ധം േ ാണ പാർഷതേയാർ അഭൂത്
ഭീഷ്മം തി മഹാരാജ േഘാരരൂപാം ഭയാനകം
53 അർജുനഃ ാപ്യ ഗാംേഗയം പീഡയൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അഭ്യ വത സംയത്തം വേന മത്തം ഇവ ദ്വിപം
54 ത ദ്യയൗ ച തം പാർഥം ഭഗദത്തഃ താപവാൻ

ിധാ ഭിേന്നന നാേഗന മദാേന്ധന മഹാബലഃ
55 തം ആപതന്തം സഹസാ മേഹ ഗജസംനിഭം
പരം യത്നം സമാസ്ഥായ ബീഭ ഃ ത്യപദ്യത
56 തേതാ ഗജഗേതാ രാജാ ഭഗദത്തഃ താപവാൻ
അർജുനം ശരവർേഷണ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
57 അർജുനസ് തു രേണ നാഗം ആയാന്തം രജേതാപമം
വിമൈലർ ആയൈസസ് തീൈക്ഷ്ണർ അവിധ്യത മഹാരേണ
58 ശിഖണ്ഡിനം ച കൗേന്തേയാ യാഹി യാഹീത്യ് അേചാദയത്
ഭീഷ്മം തി മഹാരാജ ജഹ്യ് ഏനം ഇതി ചാ വീത്
59 ാഗ്േജ്യാതിഷസ് തേതാ ഹിത്വാ പാണ്ഡവം പാ പൂർവജ

യയൗ ത്വരിേതാ രാജൻ പദസ്യ രഥം തി
60 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാരാജ ഭീഷ്മം അഭ്യ വദ് തം
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ തേതാ യുദ്ധം അവർതത
61 തതസ് േത താവകാഃ ശൂരാഃ പാണ്ഡവം രഭസം രേണ
സർേവ ഽഭ്യധാവൻ േ ാശന്തസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
62 നാനാവിധാന്യ് അനീകാനി പു ാണാം േത ജനാധിപ
അർജുേനാ വ്യധമത് കാേല ദിവീവാ ാണി മാരുതഃ
63 ശിഖണ്ഡീ തു സമാസാദ്യ ഭരതാനാം പിതാമഹം
ഇഷുഭിസ് തൂർണം അവ്യേ ാ ബഹുഭിഃ സ സമാചിേനാത്
64 േസാമകാംശ് ച രേണ ഭീേഷ്മാ ജേഘ്ന പാർഥ പദാനുഗാൻ
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ന്യവാരയത ൈസന്യം ച പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
65 രഥാഗ്ന്യഗാരശ് ചാപാർചിർ അസിശക്തിഗേദന്ധനഃ
ശരസംഘ മഹാജ്വാലഃ ക്ഷ ിയാൻ സമേര ഽദഹത്
66 യഥാ ഹി സുമഹാൻ അഗ്നിഃ കേക്ഷ ചരതി സാനിലഃ
തഥാ ജജ്വാല ഭീേഷ്മാ ഽപി ദിവ്യാന്യ് അ ാണ്യ് ഉദീരയൻ
67 സുവർണപുംൈഖർ ഇഷുഭിഃ ശിൈതഃ സംനതപർവഭിഃ
നാദയൻ സ ദിേശാ ഭീഷ്മഃ ദിശശ് ച മഹായശാഃ
68 പാതയൻ രഥിേനാ രാജൻ ഗജാംശ് ച സഹ സാദിഭിഃ
മുണ്ഡതാലവനാനീവ ചകാര സ രഥ ജാൻ
69 നിർമനുഷ്യാൻ രഥാൻ രാജൻ ഗജാൻ അശ്വാംശ് ച സംയുേഗ
ചകാര സ തദാ ഭീഷ്മഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
70 തസ്യ ജ്യാതലനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
നിശമ്യ സർവേതാ രാജൻ സമകമ്പന്ത ൈസനികാഃ
71 അേമാഘാ ഹ്യ് അപതൻ ബാണാഃ പിതുസ് േത മനുേജശ്വര
നാസജ്ജന്ത ശരീേരഷു ഭീഷ്മചാപച താഃ ശരാഃ
72 നിർമനുഷ്യാൻ രഥാൻ രാജൻ സുയുക്താഞ് ജവൈനർ ഹൈയഃ
വാതായമാനാൻ പശ്യാമ ിയമാണാൻ വിശാം പേത
73 േചദികാശികരൂഷാണാം സഹ ാണി ചതുർദശ
മഹാരഥാഃ സമാഖ്യാതാഃ കുലു പു ാസ് തനുത്യജഃ
74 അപരാവർതിനഃ ശൂരാഃ സുവർണവികൃതധ്വജാഃ
സം ാേമ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ സ വാജിരഥകുഞ്ജരാഃ
ജ സ് േത പരേലാകായ വ്യാദിതാസ്യം ഇവാന്തകം
75 ന ത ാസീൻ മഹാരാജ േസാമകാനാം മഹാരഥഃ
യഃ സ ാപ്യ രേണ ഭീഷ്മം ജീവിേത സ്മ മേനാ ദേധ
76 താംശ് ച സർവാൻ രേണ േയാധാൻ േ തരാജപുരം തി
നീതാൻ അമന്യന്ത ജനാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യ വി മം
77 ന കശ് ചിദ് ഏനം സമേര ത ദ്യാതി മഹാരഥഃ
ഋേത പാ സുതം വീരം േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം
ശിഖണ്ഡിനം ച സമേര പാഞ്ചാല്യം അമിതൗജസം
78 ശിഖണ്ഡീ തു രേണ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ ഭരതർഷഭ
ദശഭിർ ദശഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന മഹാഹേവ
79 ശിഖണ്ഡിനം തു ഗാംേഗയഃ േ ാധദീേപ്തന ച ഷാ
അൈവക്ഷത കടാേക്ഷണ നിർദഹന്ന് ഇവ ഭാരത
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80 ീത്വം തത് സംസ്മരൻ രാജൻ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
ന ജഘാന രേണ ഭീഷ്മഃ സ ച തം നാവബുദ്ധവാൻ
81 അർജുനസ് തു മഹാരാജ ശിഖണ്ഡിനം അഭാഷത
അഭിത്വരസ്വ ത്വരിേതാ ജഹി ൈചനം പിതാമഹം
82 കിം േത വിവക്ഷയാ വീര ജഹി ഭീഷ്മം മഹാരഥം
ന ഹ്യ് അന്യം അനുപശ്യാമി കം ചിദ് യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
83 യഃ ശക്തഃ സമേര ഭീഷ്മം േയാധേയത പിതാമഹം
ഋേത ത്വാം പുരുഷവ്യാ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
84 ഏവം ഉക്തസ് തു പാർേഥന ശിഖണ്ഡീ ഭരതർഷഭ
ശൈനർ നാനാവിൈധസ് തൂർണം പിതാമഹം ഉപാ വത്
85 അചിന്തയിത്വാ താൻ ബാണാൻ പിതാ േദവ തസ് തവ
അർജുനം സമേര ദ്ധം വാരയാം ആസ സായൈകഃ
86 തൈഥവ ച ചമൂം സർവാം പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
അൈ ഷീത് സമേര തീൈക്ഷ്ണഃ പരേലാകായ മാരിഷ
87 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ ൈസേന്യന മഹതാ വൃതാഃ
ഭീഷ്മം ച്ഛാദയാം ആസുർ േമഘാ ഇവ ദിവാകരം
88 സ സമന്താത് പരിവൃേതാ ഭാരേതാ ഭരതർഷഭ
നിർദദാഹ രേണ ശൂരാൻ വനം വഹ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
89 തതാദ്ഭുതം അപശ്യാമ തവ പു സ്യ പൗരുഷം
അേയാധയത യത് പാർഥം ജുേഗാപ ച യത തം
90 കർമണാ േതന സമേര തവ പു സ്യ ധന്വിനഃ
ദുഃശാസനസ്യ തുതുഷുഃ സർേവ േലാകാ മഹാത്മനഃ
91 യദ് ഏകഃ സമേര പാർഥാൻ സാനുഗാൻ സമേയാധയത്
ന ൈചനം പാണ്ഡവാ യുേദ്ധ വായരാം ആസുർ ഉൽബണം
92 ദുഃശാസേനന സമേര രഥിേനാ വിരഥീ കൃതാഃ
സാദിനശ് ച മഹാരാജ ദന്തിനശ് ച മഹാബലാഃ
93 വിനിർഭിന്നാഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ നിേപതുർ ധരണീതേല
ശരാതുരാസ് തൈഥവാേന്യ ദന്തിേനാ വി താ ദിശഃ
94 യഥാഗ്നിർ ഇന്ധനം ാപ്യ ജ്വേലദ് ദീപ്താർചിർ ഉൽബണഃ
തഥാ ജജ്വാല പു സ് േത പാണ്ഡവാൻ ൈവ വിനിർദഹൻ
95 തം ഭാരത മഹാമാ ം പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
േജതും േനാത്സഹേത കശ് ചിൻ നാപ്യ് ഉദ്യാതും കഥം ചന
ഋേത മേഹ തനയം േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം
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96 സ ഹി തം സമേര രാജൻ വിജിത്യ വിജേയാ ഽർജുനഃ
ഭീഷ്മം ഏവാഭിദു ാവ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
97 വിജിതസ് തവ പുേ ാ ഽപി ഭീഷ്മ ബാഹുവ്യപാ യഃ
പുനഃ പുനഃ സമാശ്വസ്യ ായുധ്യത രേണാത്കടഃ
അർജുനം ച രേണ രാജൻ േയാധയൻ സ വ്യരാജത
98 ശിഖണ്ഡീ തു രേണ രാജൻ വിവ്യാൈധവ പിതാമഹം
ശൈരർ അശനിസം ർൈശസ് തഥാ സർപവിേഷാപൈമഃ
99 ന ച േത ഽസ്യ രുജം ച ഃ പിതുസ് തവ ജേനശ്വര
സ്മയമാനശ് ച ഗാംേഗയസ് താൻ ബാണാഞ് ജഗൃേഹ തദാ
100 ഉഷ്ണാർേഥാ ഹി നേരാ യദ്വജ് ജലധാരാഃ പതീച്ഛതി
തഥാ ജ ാഹ ഗാംേഗയഃ ശരധാരാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
101 തം ക്ഷ ിയാ മഹാരാജ ദദൃശുർ േഘാരം ആഹേവ
ഭീഷ്മം ദഹന്തം ൈസന്യാനി പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
102 തേതാ ഽ വീത് തവ സുതഃ സർവൈസന്യാനി മാരിഷ
അഭി വത സം ാേമ ഫൽഗുനം സർവേതാ രൈഥഃ
103 ഭീേഷ്മാ വഃ സമേര സർവാൻ പലയിഷ്യതി ധർമവിത്
േത ഭയം സുമഹത് ത്വക്ത്വാ പാണ്ഡവാൻ തിയുധ്യത
104 ഏഷ താേലന ദീേപ്തന ഭീഷ്മസ് തിഷ്ഠതി പാലയൻ
സർേവഷാം ധാർതരാ ാണാം രേണ ശർമ ച വർമ ച
105 ിദശാപി സമുദ ക്താ നാലം ഭീഷ്മം സമാസിതും
കിം ഉ പാർഥാ മഹാത്മാനം മർത്യഭൂതാസ് തഥാബലാഃ
തസ്മാദ് വത േഹ േയാധാഃ ഫൽഗുനം ാപ്യ സംയുേഗ
106 അഹം അദ്യ രേണ യേത്താ േയാധയിഷ്യാമി ഫൽഗുനം
സഹിതഃ സർവേതാ യൈത്തർ ഭവദ്ഭിർ വസുധാധിപാഃ
107 തച് ത്വാ തു വേചാ രാജംസ് തവ പു സ്യ ധന്വിനഃ
അർജുനം തി സംയത്താ ബലവന്തി മഹാരഥാഃ
108 േത വിേദഹാഃ കലിംഗാശ് ച ദാേശരക ഗൈണഃ സഹ
അഭിേപതുർ നിഷാദാശ് ച സൗവീരാശ് ച മഹാരേണ
109 ബാ ികാ ദരദാശ് ൈചവ ാേച്യാദീച്യാശ് ച മാലവാഃ
അഭീഷാഹാഃ ശൂരേസനാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
110 ശാല്വാ യാസ് ിഗർതാശ് ച അംബഷ്ഠാഃ േകകൈയഃ സഹ
അഭിേപതൂ രേണ പാർഥം പതംഗാ ഇവ പാവകം
111 സ താൻ സർവാൻ സഹാനീകാൻ മഹാരാജ മഹാരഥാൻ
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ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സഞ്ചിന്ത്യ സന്ധായ ധനഞ്ജയഃ
112 സ ൈതർ അൈ ർ മഹാേവൈഗർ ദദാഹാശു മഹാബലഃ
ശര താൈപർ ബീഭ ഃ പതംഗാൻ ഇവ പാവകഃ
113 തസ്യ ബാണസഹ ാണി സൃജേതാ ദൃഢധന്വിനഃ
ദീപ്യമാനം ഇവാകാേശ ഗാണ്ഡീവം സമദൃശ്യത
114 േത ശരാർതാ മഹാരാജ വി കീർണരഥധ്വജാഃ
നാബ്യവർതന്ത രാജാനഃ സഹിതാ വാനരധ്വജം
115 സ ധ്വജാ രഥിനഃ േപതുർ ഹയാേരാഹാ ഹൈയഃ സഹ
ഗജാഃ സഹ ഗജാേരാൈഹഃ കിരീടിശരതാഡിതാഃ
116 തേതാ ഽർജുന ഭുേജാ ൈഷ്ടർ ആവൃതാസീദ് വസുന്ധരാ
വി വദ്ഭിശ് ച ബഹുധാ ബൈല രാജ്ഞാം സമന്തതഃ
117 അഥ പാർേഥാ മഹാബാഹുർ ാവയിത്വാ വരൂഥിനീം
ദുഃശാസനായ സമേര േ ഷയാം ആസ സായകാൻ
118 േത തു ഭിത്ത്വാ തവ സുതം ദുഃഷാസനം അേയാമുഖാഃ
ധരണീം വിവിശുഃ സർേവ വൽമീകം ഇവ പന്നഗാഃ
ഹയാംശ് ചാസ്യ തേതാ ജേഘ്ന സാരഥിം ചന്യപാതയത്
119 വിവിംശതിം ച വിംശത്യാ വിരഥം കൃതവാൻ േഭാ
ആജഘാന ഭൃശം ൈചവ പഞ്ചഭിർ നതപർവഭിഃ
120 കൃപം ശല്യം വികർണം ച വിദ്ധ്വാ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
ചകാര വിരഥാംശ് ൈചവ കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
121 ഏവം േത വിരഥാഃ പഞ്ച കൃപഃ ശല്യശ് ച മാരിഷ
ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ച തൈഥവ ച വിവിംശതിഃ
സ ാ വന്ത സമേര നിർജിതാഃ സവ്യസാചിനാ
122 പൂർവാഹ്േണ തു തഥാ രാജൻ പരാജിത്യ മഹാരഥാൻ

ജജ്വാല രേണ പാർേഥാ വിധൂമ ഇവ പാവകഃ
123 തൈഥവ ശരവർേഷണ ഭാ േരാ രശ്മിവാൻ ഇവ
അന്യാൻ അപി മഹാരാജ പാതയാം ആസ പാർഥിവാൻ
124 പരാങ്മുഖീ കൃത്യതദാ ശരവർൈഷർ മഹാരഥാൻ

ാവർതയത സം ാേമ േശാണിേതാദാം മഹാനദീം
മേധ്യന കുരുൈസന്യാനാം പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
125 ഗജാശ് ച രഥസംഘാശ് ച ബഹുധാ രഥിഭിർ ഹതാഃ
രഥാശ് ച നിഹതാ നാൈഗർ നാഗാ ഹയപദാതിഭിഃ
126 അന്തരാ ഛിധ്യമാനാനി ശരീരാണി ശിരാംസി ച
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നിേപതുർ ദി സർവാസു ഗജാശ്വരഥേയാധിനാം
127 ഛന്നം ആേയാധനം േരേജ കുണ്ഡലാംഗദ ധാരിഭിഃ
പതിൈതഃ പാത്യമാൈനശ് ച രാജപുൈ ർ മഹാരൈഥഃ
128 രഥേനമി നികൃത്താശ് ച ഗൈജശ് ൈചവാവേപാഥിതാഃ
പാദാതാശ് ചാപ്യ് അദൃശ്യന്ത സാശ്വാഃ സഹയസാദിനഃ
129 ഗജാശ്വരഥസംഘാശ് ച പരിേപതുഃ സമന്തതഃ
വിശീർണാശ് ച രഥാ ഭൂമൗ ഭഗ്നച യുഗധ്വജാഃ
130 തദ് ഗജാശ്വരഥൗഘാനാം രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
ഛന്നം ആേയാധനം േരേജ രക്താ ം ഇവ ശാരദം
131 ശ്വാനഃ കാകാശ് ച ഗൃ ാശ് ച വൃകാ േഗാമായുഭിഃ സഹ

േണദുർ ഭക്ഷ്യം ആസാദ്യ വികൃതാശ് ച മൃഗദ്വിജാഃ
132 വവുർ ബഹുവിധാശ് ൈചവ ദി സർവാസു മാരുതാഃ
ദൃശ്യമാേനഷു രക്ഷഃസു ഭൂേതഷു വിനദ ച
133 കാഞ്ചനാനി ച ദാമാനി പതാകാശ് ച മഹാധനാഃ
ധൂമായമാനാ ദൃശ്യേന്ത സഹസാ മാരുേതരിതാഃ
134 േശ്വതച് ഛ സഹ ാണി സ ധ്വജാശ് ച മഹാരഥാഃ
വിനികീർണാഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
സ പതാകാശ് ച മാതംഗാ ദിേശാ ജ ഃ ശരാതുരാഃ
135 ക്ഷ ിയാശ് ച മനുേഷ്യ ഗദാ ശക്തിധനുർധരാഃ
സമന്തേതാ വ്യദൃശ്യന്ത പതിതാ ധരണീതേല
136 തേതാ ഭീേഷ്മാ മഹാരാജ ദിവ്യം അ ം ഉദീരയൻ
അഭ്യധാവത കൗേന്തയം മിഷതാം സർവധന്വിനാം
137 തം ശിഖണ്ഡീ രേണ യത്തം അഭ്യധാവത ദംശിതഃ
സഞ്ജഹാര തേതാ ഭീഷ്മസ് തദ് അ ം പാവേകാപമം
138 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
നിജേഘ്ന താവകം ൈസന്യം േമാഹയിത്വാ പിതാമഹം
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അധ്യായം 113

1 [സ്]
ഏവം വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു ഭൂയിഷ്ഠം അനുവർതിഷു

ഹ്മേലാകപരാഃ സർേവ സമപദ്യന്ത ഭാരത
2 ന ഹ്യ് അനീകം അനീേകന സമസജ്ജത സ േല
ന രഥാ രഥിഭിഃ സാർധം ന പദാതാഃ പദാതിഭിഃ
3 അശ്വാ നാൈശ്വർ അയുധ്യന്ത ന ഗജാ ഗജേയാധിഭിഃ
മഹാൻ വ്യതികേരാ രൗ ഃ േസനേയാഃ സമപദ്യത
4 നരനാഗരേഥഷ്വ് ഏവം വ്യവകീർേണഷു സർവശഃ
ക്ഷേയ തസ്മിൻ മഹാരൗേ നിർവിേശഷം അജായത
5 തതഃ ശല്യഃ കൃപശ് ൈചവ ചി േസനശ് ച ഭാരത
ദുഃശാസേനാ വികർണശ് ച രഥാൻ ആസ്ഥായ സ ത്വരാഃ
പാണ്ഡവാനാം രേണ ശൂരാ ധ്വജിനീം സമകമ്പയൻ
6 സാ വധ്യമാനാ സമേര പാ േസനാ മഹാത്മഭിഃ

ാതാരം നാധ്യഗച്ഛദ് ൈവ മജ്ജമാേനവ ൈനർ ജേല
7 യഥാ ഹി ൈശശിരഃ കാേലാ ഗവാം മർമാണി കൃന്തതി
തഥാ പാ സുതാനാം ൈവ ഭീേഷ്മാ മർമാണ്യ് അകൃന്തത
8 അതീവ തവ ൈസന്യസ്യ പാർേഥന ച മഹാത്മനാ
നഗേമഘ തീകാശാഃ പതിതാ ബഹുധാ ഗജാഃ
9 മൃദ്യമാനാശ് ച ദൃശ്യേന്ത പാർേഥന നരയൂഥപാഃ
ഇഷുഭിസ് താഡ്യമാനാശ് ച നാരാൈചശ് ച സഹ ശഃ
10 േപതുർ ആർതസ്വരം കൃത്വാ ത ത മഹാഗജാഃ
ആബദ്ധാഭരൈണഃ കാൈയർ നിഹതാനാം മഹാത്മനാം
11 ഛന്നം ആേയാധനം േരേജ ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
തസ്മിന്ന് അതിമഹാഭീേമ രാജൻ വീരവരക്ഷേയ
ഭീേഷ്മ ച യുധി വി ാേന്ത പാണ്ഡേവ ച ധനഞ്ജേയ
12 േത പരാ ാന്തം ആേലാക്യ രാജൻ യുധി പിതാമഹം
ന ന്യവർതന്ത കൗരവ്യാ ഹ്മേലാകപുര താഃ
13 ഇച്ഛേന്താ നിധനം യുേദ്ധ സ്വർഗം കൃത്വാ പരായണം
പാണ്ഡവാൻ അഭ്യവർതന്ത തസ്മിൻ വീരവരക്ഷേയ
14 പാണ്ഡവാപി മഹാരാജ സ്മരേന്താ വിവിധാൻ ബഹൂൻ
േ ശാൻ കൃതാൻ സപുേ ണ ത്വയാ പൂർവം നരാധിപ
15 ഭയം ത്യക്ത്വാ രേണ ശൂരാ ഹ്മേലാകപുര താഃ
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താവകാംസ് തവ പു ാംശ് ച േയാധയന്തി സ്മ ഹൃഷ്ടവത്
16 േസനാപതിസ് തു സമേര ാഹ േസനാം മഹാരഥഃ
അഭി വത ഗാംേഗയം േസാമകാഃ സൃഞ്ജൈയഃ സഹ
17 േസനാപതിവചഃ ത്വാ േസാമകാഃ സഹ സൃഞ്ജൈയഃ
അഭ്യ വന്ത ഗാംേഗയം ശ വൃഷ്ട്യാ സമന്തതഃ
18 വധ്യമാനസ് തേതാ രാജൻ പിതാ ശാന്തനവസ് തവ
അമർഷവശം ആപേന്നാ േയാധയാം ആസ സൃഞ്ജയാൻ
19 തസ്യ കീർതിമതസ് താത പുരാ രാേണമ ധീമതാ
സ ദത്താ ശിക്ഷാ ൈവ പരാനീക വിനാശിനീ
20 സ താം ശിക്ഷാം അധിഷ്ഠായ കൃത്വാ പരബലക്ഷയം
അഹന്യ് അഹനി പാർഥാനാം വൃദ്ധഃ കുരുപിതാമഹഃ
ഭീേഷ്മാ ദശസഹ ാണി ജഘാന പരവീരഹാ
21 തസ്മിംസ് തു ദിവേസ ാേപ്ത ദശേമ ഭരതർഷഭ
ഭീേഷ്മൈണേകന മേത്സ്യഷു പാഞ്ചാേലഷു ച സംയുേഗ
ഗജാശ്വം അമിതം ഹത്വാ ഹതാഃ സപ്ത മഹാരഥാഃ
22 ഹത്വാ പഞ്ച സഹ ാണി രഥിനാം പിതാമഹഃ
നരാണാം ച മഹായുേദ്ധ സഹ ാണി ചതുർദശ
23 തഥാ ദന്തി സഹ ം ച ഹയാനാം അയുതം പുനഃ
ശിക്ഷാ ബേലന നിഹതം പി ാ തവ വിശാം പേത
24 തതഃ സർവമഹീപാനാം േക്ഷാഭയിത്വാ വരൂഥിനീം
വിരാടസ്യ ിേയാ ാതാ ശതാനീേകാ നിപാതിതഃ
25 ശതാനീകം ച സമേര ഹത്വാ ഭീഷ്മഃ താപവാൻ
സഹ ാണി മഹാരാജ രാജ്ഞാം ഭൈല്ലർ ന്യപാതയത്
26 േയ ച േക ചന പാർഥാനാം അഭിയാതാ ധനഞ്ജയം
രാജാേനാ ഭീഷ്മം ആസാദ്യ ഗതാസ് േത യമസാദനം
27 ഏവം ദശ ദിേശാ ഭീഷ്മഃ ശരജാൈലഃ സമന്തതഃ
അതീത്യ േസനാം പാർഥാനാം അവതേസ്ഥ ചമൂമുേഖ
28 സ കൃതാ സുമഹത് കർമ തസ്മിൻ ൈവ ദശേമ ഽഹനി
േസനേയാർ അന്തേര തിഷ്ഠൻ ഗൃഹീതശരാസനഃ
29 ന ൈചനം പാഥിവാ രാജഞ് േശകുഃ േക ചിൻ നിരീക്ഷിതും
മധ്യം ാപ്തം യഥാ ീേഷ്മ തപന്തം ഭാ രം ദിവി
30 യഥാ ൈദത്യ ചമൂം ശ സ് താപയാം ആസ സംയുേഗ
തഥാ ഭീഷ്മഃ പാണ്ഡേവയാംസ് താപയാം ആസ ഭാരത
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31 തഥാ ച തം പരാ ാന്തം ആേലാക്യ മധുസൂദനഃ
ഉവാച േദവകീപു ഃ ീയമാേണാ ധനഞ്ജയം
32 ഏഷ ശാന്തനേവാ ഭീഷ്മഃ േസനേയാർ അന്തേര സ്ഥിതഃ
നാനിഹത്യ ബലാദ് ഏനം വിജയസ് േത ഭവിഷ്യതി
33 യത്തഃ സംസ്തംഭയൈസ്വനം യൈ ഷാ ഭിദ്യേത ചമൂഃ
ന ഹി ഭീഷ്മ ശരാൻ അന്യഃ േസാഢും ഉത്സഹേത വിേഭാ
34 തതസ് തസ്മിൻ ക്ഷേണ രാജംശ് േചാദിേതാ വാനരധ്വജഃ
സ ധ്വജം സ രഥം സാശ്വം ഭീഷ്മം അന്തർദേധ ശൈരഃ
35 സ ചാപി കുരുമുഖ്യാനാം ഋഷഭഃ പാണ്ഡേവരിതാൻ
ശര ാൈതഃ ശര ാതാൻ ബഹുധാ വിദുധാവ താൻ
36 േതന പാഞ്ചാലരാജശ് ച ധൃഷ്ടേകതുശ് ച വീര്യവാൻ
പാണ്ഡേവാ ഭീമേസനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
37 യമൗ ച േചകിതാനശ് ച േകകയാഃ പഞ്ച ൈചവ ഹ
സാത്യകിശ് ച മഹാരാജ സൗഭേ ാ ഽഥ ഘേടാത്കചഃ
38 ൗപേദയാഃ ശിഖണ്ഡീ ച കുന്തിേഭാജശ് ച വീര്യവാൻ
സുശർമാ ച വിരാടശ് ച പാണ്ഡേവയാ മഹാബലാഃ
39 ഏത ചാേന്യ ച ബഹവഃ പീഡിതാ ഭീഷ്മസായൈകഃ
സമു താഃ ഫൽഗുേനന നിമഗ്നാഃ േശാകസാഗേര
40 തതഃ ശിഖണ്ഡീ േവേഗന ഗൃഹ്യ പരമായുധം
ഭീഷ്മം ഏവാഭിദു ാവ രക്ഷ്യമാണഃ കിരീടിനാ
41 തേതാ ഽസ്യാനുചരാൻ ഹത്വ സർവാൻ രണവിഭാഗവിത്
ഭീഷ്മം ഏവാഭിദു ാവ ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
42 സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
വിരാേടാ പദശ് ൈചവ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ദു വുർ ഭീഷ്മം ഏവാജൗ രക്ഷിതാ ദൃഢധന്വനാ
43 അഭിമന ശ് ച സമേര ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
ദു വുഃ സമേര ഭീഷ്മം സമുദ്യതമഹായുധാഃ
44 േത സർേവ ദൃഢധന്വാനഃ സംയുേഗഷ്വ് അപലായിനഃ
ബഹുധാ ഭീഷ്മം ആനർഛൻ മാർഗൈണഃ കൃതമാർഗണാഃ
45 വിധൂയ താൻ ബാണഗണാൻ േയ മുക്താഃ പാർഥിേവാത്തൈമഃ
പാണ്ഡവാനാം അദീനാത്മാ വ്യഗാഹത വരൂഥിനീം
കൃത്വാ ശരവിഘാതം ച ീഡന്ന് ഇവ പിതാമഹഃ
46 നാഭിസന്ധത്ത പാഞ്ചാല്യം സ്മയമാേനാ മുഹുർ മുഹുഃ
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ീത്വം തസ്യാനുസം ത്യ ഭീേഷ്മാ ബാണാഞ് ശിഖണ്ഡിനഃ
ജഘാന പദാനീേക രഥാൻ സപ്ത മഹാരഥഃ
47 തതഃ കില കിലാ ശബ്ദഃ ക്ഷേണന സമപദ്യത
മത്സ്യപാഞ്ചാല േചദീനാം തം ഏകം അഭിധാവതാം
48 േത വരാശ്വരഥ ാൈതർ വാരൈണഃ സ പദാതിഭിഃ
തം ഏകം ഛാദയാം ആസുർ േമഘാ ഇവ ദിവാകരം
ഭീഷ്മം ഭാഗിരഥീ പു ം തപന്തം രേണ രിപൂൻ
49 തതസ് തസ്യ ച േതഷാം ച യുേദ്ധ േദവാസുേരാപേമ
കിരീടീ ഭീഷ്മം ആനർഛത് പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
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അധ്യായം 114

1 സഞ്ജയ ഉവാച
ഏവം േത പണ്ഡവാഃ സർേവ പുര ത്യ ശിഖണ്ഡിനം
വിവ്യധുഃ സമേര ഭീഷ്മം പരിവാര്യ സമന്തതഃ
2 ശതഘ്നീഭിഃ സുേഘാരാഭിഃ പട്ടിൈശഃ സപരശ്വൈധഃ
മുദ്ഗൈരർ മുസൈലഃ ാൈസഃ േക്ഷപണീഭിശ് ച സർവശഃ
3 ശൈരഃ കനകപുംൈഖശ് ച ശക്തിേതാമരകമ്പൈനഃ
നാരാൈചർ വത്സദൈന്തശ് ച ഭുശുണ്ഡീഭിശ് ച ഭാരത
അതാഡയൻ രേണ ഭീേഷ്മ സഹിതാഃ സർവസൃഞ്ജയാഃ
4 സ വിശീർണാതനു ാണഃ പീഡിേതാ ബഹുഭിസ് തദാ
വിവ്യേഥ ൈനവ ഗാംേഗേയാ ഭിദ്യമാേനഷു മർമസു
5 സ ദീപ്തശരചാപാർചിർ അ സൃതമാരുതഃ
േനമിനിർ ാദസംനാേദാ മഹാേ ാദയപാവകഃ
6 ചി ചാപമഹാജ്വാേലാ വീരക്ഷയമേഹന്ധനഃ
യുഗാന്താഗ്നിസേമാ ഭീഷ്മഃ പേരഷാം സമപദ്യത
7 നിപത്യ രഥസംഘാനാം അന്തേരണ വിനിഃസൃതഃ
ദൃശ്യേത സ്മ നേര ാണാം പുനർ മധ്യഗതശ് ചരൻ
8 തതഃ പാഞ്ചാലരാജം ച ധൃഷ്ടേകതും അതീത്യ ച
പാണ്ഡവാനീകിനീമധ്യം ആസസാദ സ േവഗിതഃ
9 തതഃ സാത്യകിഭീമൗ ച പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം

പദം ച വിരാടം ച ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
10 ഭീമേഘാൈഷർ മഹാേവൈഗർ ൈവരിവാരണേഭദിഭിഃ
ഷഡ് ഏതാൻ ഷഡ്ഭിർ ആനർഛദ് ഭാ ര തിൈമഃ ശൈരഃ
11 തസ്യ േത നിശിതാൻ ബാണാൻ സംനിവാര്യ മഹാരഥാഃ
ദശഭിർ ദശഭിർ ഭീഷ്മം അർദയാം ആസുർ ഓജസാ
12 ശിഖണ്ഡീ തു രേണ ബാണാൻ യാൻ മുേമാച മഹാ േത
േത ഭീഷ്മം വിവിശുസ് തൂർണം സ്വർണപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
13 തതഃ കിരീടീ സംരേബ്ധാ ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യവർതത
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ധനുശ് ചാസ്യ സമാച്ഛിനത്
14 ഭീഷ്മസ്യ ധനുഷശ് േഛദം നാമൃഷ്യന്ത മഹാരഥാഃ
േ ാണശ് ച കൃതവർമാ ച ൈസന്ധവശ് ച ജയ ഥഃ
15 ഭൂരി വാഃ ശലഃ ശേല്യാ ഭഗദത്തസ് തൈഥവ ച
സൈപ്തേത പരമ ദ്ധാഃ കിരീടിനം അഭി താഃ
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16 ഉത്തമാ ാണി ദിവ്യാനി ദർശയേന്താ മഹാരഥാഃ
അഭിേപതുർ ഭൃശം ദ്ധാശ് ഛാദയന്ത സ്മ പാണ്ഡവാൻ
17 േതഷാം ആപതതാം ശബ്ദഃ ശു േവ ഫൽഗുനം തി
ഉദ്വൃത്താനാം യഥാ ശബ്ദഃ സമു ാണാം യുഗക്ഷേയ
18 ഹതാനയത ഗൃഹ്ണീത യുധ്യതാപി ച കൃന്തത
ഇത്യ് ആസീത് തുമുലഃ ശബ്ദഃ ഫൽഗുനസ്യ രഥം തി
19 തം ശബ്ദം തുമുലം ത്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
അഭ്യധാവൻ പരീപ്സന്തഃ ഫൽഗുനം ഭരതർഷഭ
20 സാത്യകിർ ഭീമേസനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
വിരാട പദൗ േചാഭൗ രാക്ഷസശ് ച ഘേടാത്കചഃ
21 അഭിമന ശ് ച സ്ര ദ്ധഃ സൈപ്തേത േ ാധമൂർഛിതാഃ
സമഭ്യധാവംസ് ത്വരിതാശ് ചി കാർമുകധാരിണഃ
22 േതഷാം സമഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം േലാമഹർഷണം
സം ാേമ ഭരതേ ഷ്ഠ േദവാനാം ദാനൈവർ ഇവ
23 ശിഖണ്ഡീ തു രഥേ േഷ്ഠാ രക്ഷ്യമാണഃ കിരീടിനാ
അവിധ്യദ് ദശഭിർ ഭീഷ്മം ഛിന്നധന്വാനം ആഹേവ
സാരഥിം ദശഭിശ് ചാസ്യ ധ്വജം ൈചേകന ചിച്ഛിേദ
24 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ ഗാംേഗേയാ േവഗവത്തരം
തദ് അപ്യ് അസ്യ ശിൈതർ ഭൈല്ലസ് ിഭിശ് ചിേച്ഛദ ഫൽഗുനഃ
25 ഏവം സ പാണ്ഡവഃ ദ്ധ ആത്തം ആത്തം പുനഃ പുനഃ
ധനുർ ഭീഷ്മസ്യ ചിേച്ഛദ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
26 സ ച്ഛിന്നധന്വാ സ്ര ദ്ധഃ സൃക്കിണീ പരിസംലിഹൻ
ശക്തിം ജ ാഹ സ്ര േദ്ധാ ഗിരീണാം അപി ദാരണീം
താം ച ചിേക്ഷപ സ്ര ദ്ധഃ ഫൽഗുനസ്യ രഥം തി
27 താം ആപതന്തീം സേ ക്ഷ്യ ജ്വലന്തീം അശനീം ഇവ
സമാദത്ത ശിതാൻ ഭല്ലാൻ പഞ്ച പാണ്ഡവനന്ദനഃ
28 തസ്യ ചിേച്ഛദ താം ശക്തിം പഞ്ചധാ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
സ്ര േദ്ധാ ഭരതേ ഷ്ഠ ഭീഷ്മബാഹുബേലരിതാം
29 സാ പപാത പരിച്ഛിന്നാ സ്ര േദ്ധന കിരീടിനാ
േമഘവൃന്ദപരി ഷ്ടാ വിച്ഛിേന്നവ ശത ദാ
30 ഛിന്നാം താം ശക്തിം ആേലാക്യ ഭീഷ്മഃ േ ാധസമന്വിതഃ
അചിന്തയദ് രേണ വീേരാ ബുദ്ധ്യാ പരപുരഞ്ജയഃ
31 ശേക്താ ഽഹം ധനുൈഷേകന നിഹ ം സർവപാണ്ഡവാൻ
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യദ്യ് ഏഷാം ന ഭേവദ് േഗാപ്താ വിഷ്വേക്സേനാ മഹാബലഃ
32 കാരണദ്വയം ആസ്ഥായ നാഹം േയാത്സ്യാമി പാണ്ഡൈവഃ
അവധ്യത്വാച് ച പാ നാം ീഭാവാച് ച ശിഖണ്ഡിനഃ
33 പി ാ തുേഷ്ടന േമ പൂർവം യദാ കാലീം ഉദാവഹത്
സ്വച്ഛന്ദമരണം ദത്തം അവധ്യത്വം രേണ തഥാ
തസ്മാൻ മൃത ം അഹം മേന്യ ാപ്തകാലം ഇവാത്മനഃ
34 ഏവം ജ്ഞാത്വാ വ്യവസിതം ഭീഷ്മസ്യാമിതേതജസഃ
ഋഷേയാ വസവശ് ൈചവ വിയത്സ്ഥാ ഭീഷ്മം അ വൻ
35 യത് േത വ്യവസിതം വീര അസ്മാകം സുമഹത് ിയം
തത് കുരുഷ്വ മേഹഷ്വാസ യുദ്ധാദ് ബുദ്ധിം നിവർതയ
36 തസ്യ വാക്യസ്യ നിധേന ാദുർ ആസീച് ഛിേവാ ഽനിലഃ
അനുേലാമഃ സുഗന്ധീ ച പൃഷൈതശ് ച സമന്വിതഃ
37 േദവദു ഭയശ് ൈചവ സ േണദുർ മഹാസ്വനാഃ
പപാത പുഷ്പവൃഷ്ടിശ് ച ഭീഷ്മേസ്യാപരി പാർഥിവ
38 ന ച തച് ഛു േവ കശ് ചിത് േതഷാം സംവദതാം നൃപ
ഋേത ഭീഷ്മം മഹാബാഹും മാം ചാപി മുനിേതജസാ
39 സം മശ് ച മഹാൻ ആസീത് ിദശാനാം വിശാം പേത
പതിഷ്യതി രഥാദ് ഭീേഷ്മ സർവേലാക ിേയ തദാ
40 ഇതി േദവഗണാനാം ച ത്വാ വാക്യം മഹാമനാഃ
തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ബീഭ ം നാഭ്യവർതത
ഭിദ്യമാനഃ ശിൈതർ ബാൈണഃ സർവാവരണേഭദിഭിഃ
41 ശിഖണ്ഡീ തു മഹാരാജ ഭരതാനാം പിതാമഹം
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ നവഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
42 സ േതനാഭിഹതഃ സംേഖ്യ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
നാകമ്പത മഹാരാജ ക്ഷിതികേമ്പ യഥാചലഃ
43 തതഃ ഹസ്യ ബീഭ ർ വ്യാക്ഷിപൻ ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
ഗാംേഗയം പഞ്ചവിംശത്യാ കാണാം സമർപയത്
44 പുനഃ ശരശേതൈനവം ത്വരമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
സർവഗാേ ഷു സ്ര ദ്ധഃ സർവമർമസ്വ് അതാഡയത്
45 ഏവം അൈന്യർ അപി ഭൃശം വധ്യമാേനാ മഹാരേണ
ന ച സ് േത രുജം തസ്യ രുക്മപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
46 തതഃ കിരീടീ സംരേബ്ധാ ഭീഷ്മം ഏവാഭ്യവർതത
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ധനുശ് ചാസ്യ സമാച്ഛിനത്
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47 അൈഥനം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ധ്വജം ഏേകന ചിച്ഛിേദ
സാരഥിം വിശിൈഖശ് ചാസ്യ ദശഭിഃ സമകമ്പയത്
48 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദത്ത ഗാംേഗേയാ ബലവത്തരം
തദ് അപ്യ് അസ്യ ശിൈതർ ഭൈല്ലസ് ിധാ ിഭിർ ഉപാനുദത്
നിേമഷാന്തരമാേ ണ ആത്തം ആത്തം മഹാരേണ
49 ഏവം അസ്യ ധനൂംഷ്യ് ആജൗ ചിേച്ഛദ സുബഹൂന്യ് അപി
തതഃ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ബീഭ ം നാഭ്യവർതത
50 അൈഥനം പഞ്ചവിംശത്യാ കാണാം സമർദയത്
േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാേസാ ദുഃശാസനം അഭാഷത
51 ഏഷ പാർേഥാ രേണ ദ്ധഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥഃ
ശൈരർ അേനകസാഹൈ ർ മാം ഏവാഭ്യസേത രേണ
52 ന ൈചഷ ശക്യഃ സമേര േജതും വ ഭൃതാ അപി
ന ചാപി സഹിതാ വീരാ േദവദാനവരാക്ഷസാഃ
മാം ൈചവ ശക്താ നിർേജതും കിം ഉ മർത്യാഃ സുദുർബലാഃ
53 ഏവം തേയാഃ സംവദേതാഃ ഫൽഗുേനാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ഭീഷ്മം വിവ്യാധ സംയുേഗ
54 തേതാ ദുഃശാസനം ഭൂയഃ സ്മയമാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
അതിവിദ്ധഃ ശിൈതർ ബാൈണർ ഭൃശം ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
55 വ ാശനിസമ ർശാഃ ശിതാ ാഃ സ േവശിതാഃ
വിമുക്താ അവ്യവച്ഛിന്നാ േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
56 നികൃന്തമാനാ മർമാണി ദൃഢാവരണേഭദിനഃ
മുസലാനീവ േമ ഘ്നന്തി േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
57 ഹ്മദണ്ഡസമ ർശാ വ േവഗാ ദുരാസദാഃ
മമ ാണാൻ ആരുജന്തി േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
58 ഭുജഗാ ഇവ സ്ര ദ്ധാ േലലിഹാനാ വിേഷാൽബണാഃ
മമാവിശന്തി മർമാണി േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
59 നാശയന്തീവ േമ ാണാൻ യമദൂതാ ഇവാഹിതാഃ
ഗദാപരിഘസം ർശാ േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
60 കൃന്തന്തി മമ ഗാ ാണി മാഘമാേസ ഗവാം ഇവ
അർജുനസ്യ ഇേമ ബാണാ േനേമ ബാണാഃ ശിഖണ്ഡിനഃ
61 സർേവ ഹ്യ് അപി ന േമ ദുഃഖം കുര ർ അേന്യ നരാധിപാഃ
വീരം ഗണ്ഡീവധന്വാനം ഋേത ജി ം കപിധ്വജം
62 ഇതി വഞ് ശാന്തനേവാ ദിധ ർ ഇവ പാണ്ഡവം
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സവി ലിംഗാം ദീപ്താ ാം ശക്തിം ചിേക്ഷപ ഭാരത
63 താം അസ്യ വിശിൈഖശ് ഛിത്ത്വാ ിധാ ിഭിർ അപാതയത്
പശ്യതാം കുരുവീരാണാം സർേവഷാം ത ഭാരത
64 ചർമാഥാദത്ത ഗാംേഗേയാ ജാതരൂപപരി തം
ഖഡ്ഗം ചാന്യതരം േ ർ മൃേത്യാർ അേ ജയായ വാ
65 തസ്യ തച് ഛതധാ ചർമ വ്യധമദ് ദംശിതാത്മനഃ
രഥാദ് അനവരൂഢസ്യ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
66 വിനേദ്യാൈച്ചഃ സിംഹ ഇവ സ്വാന്യ് അനീകാന്യ് അേചാദയത്
അഭി വത ഗാംേഗയം മാം േവാ ഽ ഭയം അണ്വ് അപി
67 അഥ േത േതാമൈരഃ ാൈസർ ബാണൗൈഘശ് ച സമന്തതഃ
പട്ടിൈശശ് ച സനി ിംൈശർ നാനാ ഹരൈണസ് തഥാ
68 വത്സദൈന്തശ് ച ഭൈല്ലശ് ച തം ഏകം അഭിദു വുഃ
സിംഹനാദസ് തേതാ േഘാരഃ പാണ്ഡവാനാം അജായത
69 തൈഥവ തവ പു ാശ് ച രാജൻ ഭീഷ്മജൈയഷിണഃ
തം ഏകം അഭ്യവർതന്ത സിംഹനാദാംശ് ച േനദിേര
70 ത ാസീത് തുമുലം യുദ്ധം താവകാനാം പൈരഃ സഹ
ദശേമ ഽഹനി രാേജ ഭീഷ്മാർജുനസമാഗേമ
71 ആസീദ് ഗാംഗ ഇവാവർേതാ മുഹൂർതം ഉദേധർ ഇവ
ൈസന്യാനാം യുധ്യമാനാനാം നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
72 അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ േശാണിതാക്താ തദാഭവത്
സമം ച വിഷമം ൈചവ ന ാജ്ഞായത കിം ചന
73 േയാധാനാം അയുതം ഹത്വാ തസ്മിൻ സ ദശേമ ഽഹനി
അതിഷ്ഠദ് ആഹേവ ഭീേഷ്മാ ഭിദ്യമാേനഷു മർമസു
74 തതഃ േസനാമുേഖ തസ്മിൻ സ്ഥിതഃ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
മേധ്യന കുരുൈസന്യാനാം ാവയാം ആസ വാഹിനീം
75 വയം േശ്വതഹയാദ് ഭീതാഃ കുന്തീപു ാദ് ധനഞ്ജയാത്
പീഡ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈ ഃ വാമ മഹാരണാത്
76 സൗവീരാഃ കിതവാഃ ാച്യാഃ തീേച്യാദീച്യമാലവാഃ
അഭീഷാഹാഃ ശൂരേസനാഃ ശിബേയാ ഽഥ വസാതയഃ
77 ശാല്വാ യാസ് ിഗർതാശ് ച അംബഷ്ഠാഃ േകകൈയഃ സഹ
ദ്വാദൈശേത ജനപദാഃ ശരാർതാ ണപീഡിതാഃ
സം ാേമ ന ജഹുർ ഭീഷ്മം യുധ്യമാനം കിരീടിനാ
78 തതസ് തം ഏകം ബഹവഃ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
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പരികാല്യ കുരൂൻ സർവാഞ് ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
79 നിപാതയത ഗൃഹ്ണീത വിധ്യതാഥ ച കർഷത
ഇത്യ് ആസീത് തുമുലഃ ശേബ്ദാ രാജൻ ഭീഷ്മരഥം തി
80 അഭിഹത്യ ശരൗൈഘസ് തം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
ന തസ്യാസീദ് അനിർഭിന്നം ഗാേ ഷ്വ് അംഗുലമാ കം
81 ഏവംവിേഭാ തവ പിതാ ശൈരർ വിശകലീ കൃതഃ
ശിതാൈ ഃ ഫൽഗുേനനാജൗ ാക്ശിരാഃ ാപതദ് രഥാത്
കിഞ്ചിേച്ഛേഷ ദിനകേര പു ാണാം തവ പശ്യതാം
82 ഹാേഹതി ദിവി േദവാനാം പാർഥിവാനാം ച സർവശഃ
പതമാേന രഥാദ് ഭീേഷ്മ ബഭൂവ സുമഹാൻ സ്വനഃ
83 തം പതന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ മഹാത്മാനം പിതാമഹം
സഹ ഭീേഷ്മണ സർേവഷാം ാപതൻ ഹൃദയാനി നഃ
84 സ പപാത മഹാബാഹുർ വസുധാം അനുനാദയൻ
ഇ ധ്വജ ഇേവാ ഷ്ടഃ േകതുഃ സർവധനുഷ്മതാം
ധരണീം നാ ശച് ചാപി ശരസംൈഘഃ സമാചിതഃ
85 ശരതൽേപ മേഹഷ്വാസം ശയാനം പുരുഷർഷഭം
രഥാത് പതിതം ൈചനം ദിേവ്യാ ഭാവഃ സമാവിശത്
86 അഭ്യവർഷത പർജന്യഃ ാകമ്പത ച േമദിനീ
പതൻ സ ദദൃേശ ചാപി ഖർവിതം ച ദിവാകരം
87 സഞ്ജ്ഞാം ൈചവാലഭദ് വീരഃ കാലം സഞ്ചിന്ത്യ ഭാരത
അന്തരിേക്ഷ ച ശു ാവ ദിവ്യാം വാചം സമന്തതഃ
88 കഥം മഹാത്മാ ഗാംേഗയഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
കാലം കർതാ നരവ്യാ ഃ സ ാേപ്ത ദക്ഷിണായേന
89 സ്ഥിേതാ ഽസ്മീതി ച ഗാംേഗയസ് തച് ത്വാ വാക്യം അ വീത്
ധാരയാം ആസ ച ാണാൻ പതിേതാ ഽപി ഹി ഭൂതേല
ഉത്തരായണം അന്വിച്ഛൻ ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
90 തസ്യ തൻ മതം ആജ്ഞായ ഗംഗാ ഹിമവതഃ സുതാ
മഹർഷീൻ ഹംസരൂേപണ േ ഷയാം ആസ ത ൈവ
91 തതഃ സമ്പാതിേനാ ഹംസാസ് ത്വരിതാ മാനസൗകസഃ
ആജ ഃ സഹിതാ ം ഭീഷ്മം കുരുപിതാമഹം
യ േശേത നരേ ഷ്ഠഃ ശരതൽേപ പിതാമഹഃ
92 േത തു ഭീഷ്മം സമാസാദ്യ മുനേയാ ഹംസരൂപിണഃ
അപശ്യഞ് ശരതൽപസ്ഥം ഭീഷ്മം കുരുപിതാമഹം
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93 േത തം ദൃഷ്ട്വാ മഹാത്മാനം കൃത്വാ ചാപി ദക്ഷിണം
ഗാംേഗയം ഭരതേ ഷ്ഠം ദക്ഷിേണന ച ഭാ രം
94 ഇതേരതരം ആമ ്യ ാഹുസ് ത മനീഷിണഃ
ഭീഷ്മ ഏവ മഹാത്മാ സൻ സംസ്ഥാതാ ദക്ഷിണായേന
95 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ്ഥിതാൻ ഹംസാൻ ദക്ഷിണാം അഭിേതാ ദിശം
സേ ക്ഷ്യ ൈവ മഹാബുദ്ധിശ് ചിന്തയിത്വാ ച ഭാരത
96 താൻ അ വീച് ഛാന്തനേവാ നാഹം ഗന്താ കഥം ചന
ദക്ഷിണാവൃത്ത ആദിത്യ ഏതൻ മമ മൈനഃ സ്ഥിതം
97 ഗമിഷ്യാമി സ്വകം സ്ഥാനം ആസീദ് യൻ േമ പുരാതനം
ഉദഗാവൃത്ത ആദിേത്യ ഹംസാഃ സത്യം വീമി വഃ
98 ധാരയിഷ്യാമ്യ് അഹം ാണാൻ ഉത്തരായണകാങ്ക്ഷയാ
ഐശ്വര്യഭൂതഃ ാണാനാം ഉത്സർേഗ നിയേതാ ഹ്യ് അഹം
തസ്മാത് ാണാൻ ധാരയിേഷ്യ മുമൂർഷുർ ഉദഗായേന
99 യശ് ച ദേത്താ വേരാ മഹ്യം പി ാ േതന മഹാത്മനാ
ഛന്ദേതാ മൃത ർ ഇത്യ് ഏവം തസ്യ ചാ വരസ് തഥാ
100 ധാരയിേഷ്യ തതഃ ാണാൻ ഉത്സർേഗ നിയേത സതി
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ താംസ് തദാ ഹംസാൻ അേശത ശരതൽപഗഃ
101 ഏവം കുരൂണാം പതിേത ശൃംേഗ ഭീേഷ്മ മഹൗജസി
പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാശ് ൈചവ സിംഹനാദം ച ിേര
102 തസ്മിൻ ഹേത മഹാസേത്ത്വ ഭരതാനാം അമധ്യേമ
ന കിം ചിത് ത്യപദ്യന്ത പു ാസ് േത ഭരതർഷഭ
സംേമാഹശ് ൈചവ തുമുലഃ കുരൂണാം അഭവത് തദാ
103 നൃപാ ദുേര്യാധനമുഖാ നിഃശ്വസ്യ രുരുദുസ് തതഃ
വിഷാദാച് ച ചിരം കാലം അതിഷ്ഠൻ വിഗേത ിയാഃ
104 ദധ ശ് ൈചവ മഹാരാജ ന യുേദ്ധ ദധിേര മനഃ
ഊരു ാഹഗൃഹീതാശ് ച നാഭ്യധാവന്ത പാണ്ഡവാൻ
105 അവേധ്യ ശന്തേനാഃ പുേ ഹേത ഭീേഷ്മ മഹൗജസി
അഭാവഃ സുമഹാൻ രാജൻ കുരൂൻ ആഗാദ് അത ിതഃ
106 ഹത വീരാശ് ച വയം നികൃത്താശ് ച ശിൈതഃ ശൈരഃ
കർതവ്യം നാഭിജാനീേമാ നിർജിതാഃ സവ്യസാചിനാ
107 പാണ്ഡവാസ് തു ജയം ലബ്ധ്വാ പര ച പരാം ഗതിം
സർേവ ദ ർ മഹാശംഖാഞ് ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
േസാമകാശ് ച സപഞ്ചാലാഃ ാഹൃഷ്യന്ത ജേനശ്വര
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108 തതസ് തൂര്യസഹേ ഷു നദ സുമഹാബലഃ
ആേസ്ഫാടയാം ആസ ഭൃശം ഭീമേസേനാ നനർത ച
109 േസനേയാർ ഉഭേയാശ് ചാപി ഗാംേഗേയ വിനിപാതിേത
സംന്യസ്യ വീരാഃ ശ ാണി ാധ്യായന്ത സമന്തതഃ
110 ാേ ാശൻ ാപതംശ് ചാേന്യ ജ ർ േമാഹം തഥാപേര
ക്ഷ ം ചാേന്യ ഽഭ്യനിന്ദന്ത ഭീഷ്മം ൈചേക ഽഭ്യപൂജയൻ
111 ഋഷയഃ പിതരശ് ൈചവ ശശംസുർ മഹാ തം
ഭരതാനാം ച േയ പൂർേവ േത ൈചനം ശശംസിേര
112 മേഹാപനിഷദം ൈചവ േയാഗം ആസ്ഥായ വീര്യവാൻ
ജപഞ് ശാന്തനേവാ ധീമാൻ കാലാകാങ്ക്ഷീ സ്ഥിേതാ ഽഭവത്
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അധ്യായം 115

1 ധൃതരാ ഉവാച
കഥം ആസംസ് തദാ േയാധാ ഹീനാ ഭീേഷ്മണ സഞ്ജയ
ബലിനാ േദവകൽേപന ഗുർവർേഥ ഹ്മചാരിണാ
2 തൈദവ നിഹതാൻ മേന്യ കുരൂൻ അന്യാംശ് ച പാർഥിവാൻ
ന ാഹരദ് യദാ ഭീേഷ്മാ ഘൃണിത്വാദ് പദാത്മേജ
3 തേതാ ദുഃഖതരം മേന്യ കിം അന്യത് ഭവിഷ്യതി
യദ് അദ്യ പിതരം ത്വാ നിഹതം മമ ദുർമേതഃ
4 അശ്മസാരമയം നൂനം ഹൃദയം മമ സഞ്ജയ

ത്വാ വിനിഹതം ഭീഷ്മം ശതധാ യൻ ന ദീര്യേത
5 പുനഃ പുനർ ന മൃഷ്യാമി ഹതം േദവ തം രേണ
ന ഹേതാ ജാമദേഗ്ന്യന ദിൈവ്യർ അൈ ഃ സ്മ യഃ പുരാ
6 യദ് അദ്യ നിഹേതനാജൗ ഭീേഷ്മണ ജയം ഇച്ഛതാ
േചഷ്ടിതം നരസിംേഹന തൻ േമ കഥയ സഞ്ജയ
7 സഞ്ജയ ഉവാച
സായാേഹ്ന ന്യപതദ് ഭൂമൗ ധാർതരാ ാൻ വിഷാദയൻ
പാഞ്ചാലാനാം ദദദ് ധർഷം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ
8 സ േശേത ശരതൽപേസ്ഥാ േമദിനീം അ ശംസ് തദാ
ഭീേഷ്മാ രഥാത് പതിതഃ ച േതാ ധരണീതേല
9 ഹാേഹതി തുമുലഃ ശേബ്ദാ ഭൂതാനാം സമപദ്യത
സീമാവൃേക്ഷ നിപതിേത കുരൂണാം സമിതിക്ഷേയ
10 ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജൻ ക്ഷ ിയാൻ ഭയം ആവിശത്
ഭീഷ്മം ശന്തനവം ദൃഷ്ട്വാ വിശീർണകവചധ്വജം
കുരവഃ പര്യവർതന്ത പാണ്ഡവാശ് ച വിശാം പേത
11 ഖം തേമാവൃതം ആസീച് ച നാസീദ് ഭാനുമതഃ ഭാ
രരാസ പൃഥിവീ ൈചവ ഭീേഷ്മ ശാന്തനേവ ഹേത
12 അയം ഹ്മവിദാം േ േഷ്ഠാ അയം ഹ്മവിദാം ഗതിഃ
ഇത്യ് അഭാഷന്ത ഭൂതാനി ശയാനം ഭരതർഷഭം
13 അയം പിതരം ആജ്ഞായ കാമാർതം ശന്തനും പുരാ
ഊർധ്വേരതസം ആത്മാനം ചകാര പുരുഷർഷഭഃ
14 ഇതി സ്മ ശരതൽപസ്ഥം ഭരതാനാം അമധ്യമം
ഋഷയഃ പര്യധാവന്ത സഹിതാഃ സിദ്ധചാരൈണഃ
15 ഹേത ശാന്തനേവ ഭീേഷ്മ ഭരതാനാം പിതാമേഹ
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ന കിം ചിത് ത്യപദ്യന്ത പു ാസ് തവ ച ഭാരത
16 വിവർണവദനാശ് ചാസൻ ഗത ീകാശ് ച ഭാരത
അതിഷ്ഠൻ ീഡിതാശ് ൈചവ ിയാ യുക്താ ഹ്യ് അേധാമുഖാഃ
17 പാണ്ഡവാശ് ച ജയം ലബ്ധ്വാ സം ാമശിരസി സ്ഥിതാഃ
സർേവ ദ ർ മഹാശംഖാൻ േഹമജാലപരി താൻ
18 ഭൃശം തൂര്യനിനാേദഷു വാദ്യമാേനഷു ചാനഘ
അപശ്യാമ രേണ രാജൻ ഭീമേസനം മഹാബലം
ആ ീഡമാനം കൗേന്തയം ഹർേഷണ മഹതാ യുതം
19 നിഹത്യ സമേര ശ ൻ മഹാബലസമന്വിതാൻ
സംേമാഹശ് ചാപി തുമുലഃ കുരൂണാം അഭവത് തദാ
20 കർണദുേര്യാധനൗ ചാപി നിഃശ്വേസതാം മുഹുർ മുഹുഃ
തഥാ നിപതിേത ഭീേഷ്മ കൗരവാണാം ധുരന്ധേര
ഹാഹാകാരം അഭൂത് സർവം നിർമര്യാദം അവർതത
21 ദൃഷ്ട്വാ ച പതിതം ഭീഷ്മം പുേ ാ ദുഃശാസനസ് തവ
ഉത്തമം ജവം ആസ്ഥായ േ ാണാനീകം സമാ വത്
22 ാ ാ സ്ഥാപിേതാ വീരഃ േസ്വനാനീേകന ദംശിതഃ

യയൗ പുരുഷവ്യാ ഃ സ്വൈസന്യം അഭിേചാദയൻ
23 തം ആയാന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ കുരവഃ പര്യവാരയൻ
ദുഃശാസനം മഹാരാജ കിം അയം വക്ഷ്യതീതി ൈവ
24 തേതാ േ ാണായ നിഹതം ഭീഷ്മം ആചഷ്ട കൗരവഃ
േ ാണസ് തദ് അ ിയം ത്വാ സഹസാ ന്യപതദ് രഥാത്
25 സ സഞ്ജ്ഞാം ഉപലഭ്യാഥ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
നിവാരയാം ആസ തദാ സ്വാന്യ് അനീകാനി മാരിഷ
26 വിനിവൃത്താൻ കുരൂൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാപി സ്വൈസനികാൻ
ദൂൈതഃ ശീ ാശ്വസംയുൈക്തർ അവഹാരം അകാരയൻ
27 വിനിവൃേത്തഷു ൈസേന്യഷു പാരമ്പേര്യണ സർവശഃ
വിമുക്തകവചാഃ സർേവ ഭീഷ്മം ഈയുർ നരാധിപാഃ
28 വ പാരമ്യ തേതാ യുദ്ധാദ് േയാധാഃ ശതസഹ ശഃ
ഉപത ർ മഹാത്മാനം ജാപതിം ഇവാമരാഃ
29 േത തു ഭീഷ്മം സമാസാദ്യ ശയാനം ഭരതർഷഭം
അഭിവാദ്യ വ്യതിഷ്ഠന്ത പാണ്ഡവാഃ കുരുഭിഃ സഹ
30 അഥ പാ ൻ കുരൂംശ് ൈചവ ണിപത്യാ തഃ സ്ഥിതാൻ
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവസ് തദാ
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31 സ്വാഗതം േവാ മഹാഭാഗാഃ സ്വാഗതം േവാ മഹാരഥാഃ
തുഷ്യാമി ദർശനാച് ചാഹം യുഷ്മാകം അമേരാപമാഃ
32 അഭിനന്ദ്യ സ താൻ ഏവം ശിരസാ ലംബതാ വീത്
ശിേരാ േമ ലംബേത ഽത്യർഥം ഉപധാനം ദീയതാം
33 തേതാ നൃപാഃ സമാജ സ് തനൂനി ച മൃദൂനി ച
ഉപധാനാനി മുഖ്യാനി ൈനച്ഛത് താനി പിതാമഹഃ
34 അ വീച് ച നരവ്യാ ഃ ഹസന്ന് ഇവ താൻ നൃപാൻ
ൈനതാനി വീരശയ്യാസു യുക്തരൂപാണി പാർഥിവാഃ
35 തേതാ വീക്ഷ്യ നരേ ഷ്ഠം അഭ്യഭാഷത പാണ്ഡവം
ധനഞ്ജയം ദീർഘബാഹും സർവേലാകമഹാരഥം
36 ധനഞ്ജയ മഹാബാേഹാ ശിരേസാ േമ ഽസ്യ ലംബതഃ
ദീയതാം ഉപധാനം ൈവ യദ് യുക്തം ഇഹ മന്യേസ
37 സ സംന്യസ്യ മഹച് ചാപം അഭിവാദ്യ പിതാമഹം
േന ാഭ്യാം അ പൂർണാഭ്യാം ഇദം വചനം അ വീത്
38 ആജ്ഞാപയ കുരുേ ഷ്ഠ സർവശ ഭൃതാം വര
േ േഷ്യാ ഽഹം തവ ദുർധർഷ ിയതാം കിം പിതാമഹ
39 തം അ വീച് ഛാന്തനവഃ ശിേരാ േമ താത ലംബേത
ഉപധാനം കുരുേ ഷ്ഠ ഫൽഗുേനാപനയസ്വ േമ
ശയനസ്യാനുരൂപം ഹി ശീ ം വീര യച്ഛ േമ
40 ത്വം ഹി പാർഥ മഹാബാേഹാ േ ഷ്ഠഃ സർവധനുഷ്മതാം
ക്ഷ ധർമസ്യ േവത്താ ച ബുദ്ധിസത്ത്വഗുണാന്വിതഃ
41 ഫൽഗുനസ് തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ വ്യവസായപുേരാജവഃ

ഗൃഹ്യാമ ്യ ഗാണ്ഡീവം ശരാംശ് ച നതപർവണഃ
42 അനുമാന്യ മഹാത്മാനം ഭരതാനാം അമധ്യമം

ിഭിസ് തീൈക്ഷ്ണർ മഹാേവൈഗർ ഉദഗൃഹ്ണാച് ഛിരഃ ശൈരഃ
43 അഭി ാേയ തു വിദിേത ധർമാത്മാ സവ്യസാചിനാ
അതുഷ്യദ് ഭരതേ േഷ്ഠാ ഭീേഷ്മാ ധർമാർഥതത്ത്വവിത്
44 ഉപധാേനന ദേത്തന ത്യനന്ദദ് ധനഞ്ജയം
കുന്തീപു ം യുധാം േ ഷ്ഠം സുഹൃദാം ീതിവർധനം
45 അനുരൂപം ശയാനസ്യ പാണ്ഡേവാപഹിതം ത്വയാ
യദ്യ് അന്യഥാ വർേതഥാഃ ശേപയം ത്വാം അഹം രുഷാ
46 ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ ധർേമഷു പരിനിഷ്ഠിതം
സ്വപ്തവ്യം ക്ഷ ിേയണാജൗ ശരതൽപഗേതന ൈവ
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47 ഏവം ഉക്ത്വാ തു ബീഭ ം സർവാംസ് താൻ അ വീദ് വചഃ
രാജ്ഞശ് ച രാജപു ാംശ് ച പാണ്ഡേവനാഭി സംസ്ഥിതാൻ
48 ശേയയം അസ്യാം ശയ്യായാം യാവദ് ആവർതനം രേവഃ
േയ തദാ പാരയിഷ്യന്തി േത മാം ക്ഷ്യന്തി ൈവ നൃപാഃ
49 ദിശം ൈവ വണാ ാന്താം യദാ ഗന്താ ദിവാകരഃ
അർചിഷ്മാൻ തപംൽ േലാകാൻ രേഥേനാത്തമേതജസാ
വിേമാേഷ്ക്യ ഽഹം തദാ ാണാൻ സുഹൃദഃ സു ിയാൻ അപി
50 പരിഖാ ഖന്യതാം അ മമാവസദേന നൃപാഃ
ഉപാസിേഷ്യ വിവസ്വന്തം ഏവം ശരശതാചിതഃ
ഉപാരമധ്വം സം ാമാദ് ൈവരാണ്യ് ഉ ജ്യ പാർഥിവാഃ
51 ഉപാതിഷ്ഠന്ന് അേഥാ ൈവദ്യാഃ ശേല്യാദ്ധരണേകാവിദാഃ
സർേവാപകരൈണർ യുക്താഃ കുശലാസ് േത സുശിക്ഷിതാഃ
52 താൻ ദൃഷ്ട്വാ ജാഹ്നവീപു ഃ േ ാവാച വചനം തദാ
ദത്തേദയാ വിസൃജ്യന്താം പൂജയിത്വാ ചികിത്സകാഃ
53 ഏവംഗേത ന ഹീദാനീം ൈവൈദ്യഃ കാര്യം ഇഹാസ്തി േമ
ക്ഷ ധർമ ശസ്താം ഹി ാേപ്താ ഽസ്മി പരമാം ഗതിം
54 ൈനഷ ധർേമാ മഹീപാലാഃ ശരതൽപഗതസ്യ േമ
ഏൈതർ ഏവ ശൈരശ് ചാഹം ദഗ്ധേവ്യാ ഽേന്ത നരാധിപാഃ
55 തച് ത്വാ വചനം തസ്യ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
ൈവദ്യാൻ വിസർജയാം ആസ പൂജയിത്വാ യഥാർഹതഃ
56 തതസ് േത വിസ്മയം ജ ർ നാനാജനപേദശ്വരാഃ
സ്ഥിതിം ധർേമ പരാം ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യാമിതേതജസഃ
57 ഉപധാനം തേതാ ദത്ത്വാ പിതുസ് തവ ജേനശ്വര
സഹിതാഃ പാണ്ഡവാഃ സർേവ കുരവശ് ച മഹാരഥാഃ
58 ഉപഗമ്യ മഹാത്മാനം ശയാനം ശയേന ശുേഭ
േത ഽഭിവാദ്യ തേതാ ഭീഷ്മം കൃത്വാ ചാഭി ദക്ഷിണം
59 വിധായ രക്ഷാം ഭീഷ്മസ്യ സർവ ഏവ സമന്തതഃ
വീരാഃ സ്വശിബിരാണ്യ് ഏവ ധ്യായന്തഃ പരമാതുരാഃ
നിേവശായാഭ പാഗച്ഛൻ സായാേഹ്ന രുധിേരാക്ഷിതാഃ
60 നിവിഷ്ടാൻ പാണ്ഡവാംശ് ചാപി ീയമാണാൻ മഹാരഥാൻ
ഭീഷ്മസ്യ പതനാദ് ധൃഷ്ടാൻ ഉപഗമ്യ മഹാരഥാൻ
ഉവാച യാദവഃ കാേല ധർമപു ം യുധിഷ്ഠിരം
61 ദിഷ്ട്യാ ജയസി കൗരവ്യ ദിഷ്ട്യാ ഭീേഷ്മാ നിപാതിതഃ
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അവേധ്യാ മാനുൈഷർ ഏഷ സത്യസേന്ധാ മഹാരഥഃ
62 അഥ വാ ൈദവൈതഃ പാർഥ സർവശ ാ പാരഗഃ
ത്വാം തു ച ർഹണം ാപ്യ ദഗ്േധാ േഘാേരണ ച ഷാ
63 ഏവം ഉേക്താ ധർമരാജഃ ത വാച ജനാർദനം
തവ സാദാദ് വിജയഃ േ ാധാത് തവ പരാജയഃ
ത്വം ഹി നഃ ശരണം കൃഷ്ണ ഭക്താനാം അഭയങ്കരഃ
64 അനാശ്ചേര്യാ ജയസ് േതഷാം േയഷാം ത്വം അസി േകശവ
രഷ്കിതാ സമേര നിത്യം നിത്യം ചാപി ഹിേത രതഃ
സർവഥാ ത്വാം സമാസാദ്യ നാശ്ചര്യം ഇതി േമ മതിഃ
65 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച സ്മയമാേനാ ജനാർദനഃ
ത്വയ്യ് ഏൈവതദ് യുക്തരൂപം വചനം പാർഥിേവാത്തമ
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അധ്യായം 116

1 സഞ്ജയ ഉവാച
വ ഷ്ടായാം തു മഹാരാജ രജന്യാം സർവപാർഥിവാഃ
പാണ്ഡവാ ധാർതരാ ാശ് ച അഭിജ ഃ പിതാമഹം
2 തം വീരശയേന വീരം ശയാനം കുരുസത്തമം
അഭിവാേദ്യാപത ർ ൈവ ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭം
3 കന്യാശ് ചന്ദനചൂർൈണശ് ച ലാൈജർ മാൈല്യശ് ച സർവശഃ

ിേയാ ബാലാസ് തഥാ വൃദ്ധാഃ േ ക്ഷകാശ് ച പൃഥഗ്ജനാഃ
സമഭ്യയുഃ ശാന്തനവം ഭൂതാനീവ തേമാനുദം
4 തൂര്യാണി ഗണികാ വാരാസ് തൈഥവ നടനർതകാഃ
ഉപാനൃത്യഞ് ജഗുശ് ൈചവ വൃദ്ധം കുരുപിതാമഹം
5 ഉപാരമ്യ ച യുേദ്ധഭ്യഃ സംനാഹാൻ വി മുച്യ ച
ആയുധാനി ച നിക്ഷിപ്യ സഹിതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
6 അന്വാസത ദുരാധർഷം േദവ തം അരിന്ദമം
അേന്യാന്യം ീതിമന്തസ് േത യഥാപൂർവം യഥാവയഃ
7 സാ പാർഥിവശതാകീർണാ സമിതിർ ഭീഷ്മേശാഭിതാ
ശുശുേഭ ഭാരതീ ദീപ്താ ദിവീവാദിത്യമണ്ഡലം
8 വിബഭൗ ച നൃപാണാം സാ പിതാമഹം ഉപാസതാം
േദവാനാം ഇവ േദേവശം പിതാമഹം ഉപാസതാം
9 ഭീഷ്മസ് തു േവദനാം ൈധര്യാൻ നിഗൃഹ്യ ഭരതർഷഭ
അഭിതപ്തഃ ശൈരശ് ൈചവ നാതിഹൃഷ്ടമനാ വീത്
10 ശരാഭിതപ്തകാേയാ ഽഹം ശരസന്താപമൂർഛിതഃ
പാനീയം അഭികാങ്ക്േഷ ഽഹം രാജ്ഞസ് താൻ ത്യഭാഷത
11 തതസ് േത ക്ഷ ിയാ രാജൻ സമാജ ഃ സമന്തതഃ
ഭക്ഷ്യാൻ ഉച്ചാവചാംസ് ത വാരികുംഭാംശ് ച ശീതലാൻ
12 ഉപനീതം ച തദ് ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനേവാ ഽ വീത്
നാദ്യ താത മയാ ശക്യം േഭാഗാൻ കാംശ് ചന മാനുഷാൻ
13 ഉപേഭാ ം മനുേഷ്യഭ്യഃ ശരശയ്യാഗേത ഹ്യ് അഹം

തീക്ഷമാണസ് തിഷ്ഠാമി നിവൃത്തിം ശശിസൂര്യേയാഃ
14 ഏവം ഉക്ത്വാ ശാന്തനേവാ ദീനവാക് സർവപാർഥിവാൻ
ധനഞ്ജയം മഹാബാഹും അഭ്യഭാഷത ഭാരത
15 അേഥാേപത്യ മഹാബാഹുർ അഭിവാദ്യ പിതാമഹം
അതിഷ്ഠത് ാഞ്ജലിഃ ഹ്വഃ കിം കേരാമീതി ചാ വീത്
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16 തം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവം രാജന്ന് അഭിവാദ്യാ തഃ സ്ഥിതം
അഭ്യഭാഷത ധർമാത്മാ ഭീഷ്മഃ ീേതാ ധനഞ്ജയം
17 ദഹ്യേത ഽദഃ ശരീരം േമ സംസ േതാ ഽസ്മി മേഹഷുഭിഃ
മർമാണി പരിദൂയേന്ത വദനം മമ ശുഷ്യതി
18 ാദനാർഥം ശരീരസ്യ യച്ഛാേപാ മമാർജുന
ത്വം ഹി ശേക്താ മേഹഷ്വാസ ദാതും അംേഭാ യഥാവിധി
19 അർജുനസ് തു തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ രഥം ആരുഹ്യ വീര്യവാൻ
അധിജ്യം ബലവത് കൃത്വാ ഗാണ്ഡീവം വ്യാക്ഷിപദ് ധനുഃ
20 തസ്യ ജ്യാതലനിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
വിേ സുഃ സർവഭൂതാനി ത്വാ സർേവ ച പാർഥിവാഃ
21 തതഃ ദക്ഷിണം കൃത്വാ രേഥന രഥിനാം വരഃ
ശയാനം ഭരതേ ഷ്ഠം സർവശ ഭൃതാം വരം
22 സന്ധായ ച ശരം ദീപ്തം അഭിമ ്യ മഹായശാഃ
പർജന്യാേ ണ സംേയാജ്യ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
അവിധ്യത് പൃഥിവീം പാർഥഃ പാർേശ്വ ഭീഷ്മസ്യ ദക്ഷിേണ
23 ഉത്പപാത തേതാ ധാരാ വിമലാ വാരിണഃ ശിവാ
ശീതസ്യാമൃതകൽപസ്യ ദിവ്യഗന്ധരസസ്യ ച
24 അതർപയത് തതഃ പാർഥഃ ശീതയാ വാരിധാരയാ
ഭീഷ്മം കുരൂണാം ഋഷഭം ദിവ്യകർമപരാ മഃ
25 കർമണാ േതന പാർഥസ്യ ശ േഷ്യവ വികുർവതഃ
വിസ്മയം പരമം ജ സ് തതസ് േത വസുധാധിപാഃ
26 തത് കർമ േ ക്ഷ്യ ബീഭേത്സാർ അതിമാനുഷം അദ്ഭുതം
സ ാേവപന്ത കുരേവാ ഗാവഃ ശീതാർദിതാ ഇവ
27 വിസ്മയാച് േചാത്തരീയാണി വ്യാവിധ്യൻ സർവേതാ നൃപാഃ
ശംഖദു ഭിനിർേഘാൈഷസ് തുമുലം സർവേതാ ഽഭവത്
28 തൃപ്തം ശാന്തനവശ് ചാപി രാജൻ ബീഭ ം അ വീത്
സർവപാർഥിവവീരാണാം സംനിധൗ പൂജയന്ന് ഇവ
29 ൈനതച് ചി ം മഹാബാേഹാ ത്വയി കൗരവനന്ദന
കഥിേതാ നാരേദനാസി പൂർവർഷിർ അമിതദ തിഃ
30 വാസുേദവസഹായസ് ത്വം മഹത് കർമ കരിഷ്യസി
യൻ േനാത്സഹതി േദേവ ഃ സഹ േദൈവർ അപി വം
31 വിദുസ് ത്വാം നിധനം പാർഥ സർവക്ഷ സ്യ തദ്വിദഃ
ധനുർധരാണാം ഏകസ് ത്വം പൃഥിവ്യാം വേരാ നൃഷു
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32 മനുഷ്യാ ജഗതി േ ഷ്ഠാഃ പക്ഷിണാം ഗരുേഡാ വരഃ
സരസാം സാഗരഃ േ േഷ്ഠാ ഗൗർ വരിഷ്ഠാ ചതുഷ്പദാം
33 ആദിത്യസ് േതജസാം േ േഷ്ഠാ ഗിരീണാം ഹിമവാൻ വരഃ
ജാതീനാം ാഹ്മണഃ േ ഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠസ് ത്വം അസി ധന്വിനാം
34 ന ൈവ തം ധാർതരാേ ണ വാക്യം; സംേബാധ്യമാനം വിദുേരണ
ൈചവ
േ ാേണന രാേമണ ജനാർദേനന; മുഹുർ മുഹുഃ സഞ്ജേയനാപി േചാക്തം
35 പരീതബുദ്ധിർ ഹി വിസഞ്ജ്ഞകൽേപാ; ദുേര്യാധേനാ നാഭ്യനന്ദദ് വേചാ
േമ
സ േശഷ്യേത ൈവ നിഹതശ് ചിരായ; ശാസ്താതിേഗാ ഭീമബലാഭിഭൂതഃ
36 തതഃ ത്വാ തദ് വചഃ കൗരേവേ ാ; ദുേര്യാധേനാ ദീനമനാ ബഭൂവ
തം അ വീച് ഛാന്തനേവാ ഽഭിവീക്ഷ്യ; നിേബാധ രാജൻ ഭവ വീതമന ഃ
37 ദൃഷ്ടം ദുേര്യാധേനദം േത യഥാ പാർേഥന ധീമതാ
ജലസ്യ ധാരാ ജനിതാ ശീതസ്യാമൃതഗന്ധിനഃ
ഏതസ്യ കർതാ േലാേക ഽസ്മിൻ നാന്യഃ കശ് ചന വിദ്യേത
38 ആേഗ്നയം വാരുണം സൗമ്യം വായവ്യം അഥ ൈവഷ്ണവം
ഐ ം പാശുപതം ാഹ്മം പാരേമഷ്ഠ്യം ജാപേതഃ
ധാതുസ് ത്വ ശ് ച സവിതുർ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി സർവശഃ
39 സർവസ്മിൻ മാനുേഷ േലാേക േവത്ത്യ് ഏേകാ ഹി ധനഞ്ജയഃ
കൃേഷ്ണാ വാ േദവകീപുേ ാ നാേന്യാ ൈവ േവദ കശ് ചന
ന ശക്യാഃ പാണ്ഡവാസ് താത യുേദ്ധ േജതും കഥം ചന
40 അമാനുഷാണി കർമാണി യൈസ്യതാനി മഹാത്മനഃ
േതന സത്ത്വവതാ സംേഖ്യ ശൂേരണാഹവേശാഭിനാ
കൃതിനാ സമേര രാജൻ സന്ധിസ് േത താത യുജ്യതാം
41 യാവത് കൃേഷ്ണാ മഹാബാഹുഃ സ്വാധീനഃ കുരുസംസദി
താവത് പാർേഥന ശൂേരണ സന്ധിസ് േത താത യുജ്യതാം
42 യാവച് ചമൂം ന േത േശഷാം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
നാശയത്യ് അർജുനസ് താവത് സന്ധിസ് േത താത യുജ്യതാം
43 യാവത് തിഷ്ഠന്തി സമേര ഹതേശഷാഃ സേഹാദരാഃ
നൃപാശ് ച ബഹേവാ രാജംസ് താവത് സന്ധിഃ യുജ്യതാം
44 ന നിർദഹതി േത യാവത് േ ാധദീേപ്തക്ഷണശ് ചമൂം
യുധിഷ്ഠിേരാ ഹി താവദ് ൈവ സന്ധിസ് േത താത യുജ്യതാം
45 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവഃ
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യാവച് ചമൂം മഹാരാജ നാശയന്തി ന സർവശഃ
താവത് േത പാണ്ഡൈവഃ സാർധം സൗ ാ ം താത േരാചതാം
46 യുദ്ധം മദന്തം ഏവാ താത സംശാമ്യ പാണ്ഡൈവഃ
ഏതത് േത േരാചതാം വാക്യം യദ് ഉേക്താ ഽസി മയാനഘ
ഏതത് േക്ഷമം അഹം മേന്യ തവ ൈചവ കുലസ്യ ച
47 ത്യക്ത്വാ മന ം ഉപശാമ്യസ്വ പാർൈഥഃ; പര്യാപ്തം ഏതദ് യത് കൃതം
ഫൽഗുേനന
ഭീഷ്മസ്യാന്താദ് അ വഃ സൗഹൃദം വാ; സ േ ഷഃ സാധു രാജൻ സീദ
48 രാജ്യസ്യാർധം ദീയതാം പാണ്ഡവാനാം; ഇ സ്ഥം ധർമരാേജാ ഽനുശാ
മാ മി ക് പാർഥിവാനാം ജഘന്യഃ; പാപാം കീർതിം ാപ്സ്യേസ കൗരേവ
49 മമാവസാനാച് ഛാന്തിർ അ ജാനാം; സംഗച്ഛന്താം പാർഥിവാഃ ീതി 
മന്തഃ
പിതാ പു ം മാതുലം ഭാഗിേനേയാ; ാതാ ൈചവ ാതരം ൈ തു രാജൻ
50 ന േചദ് ഏവം ാപ്തകാലം വേചാ േമ; േമാഹാവിഷ്ടഃ തിപത്സ്യസ്യ്
അബുദ്ധ്യാ
ഭീഷ്മസ്യാന്താദ് ഏതദന്താഃ സ്ഥ സർേവ; സത്യാം ഏതാം ഭാരതീം ഈരയാമി
51 ഏതദ് വാക്യം സൗഹൃദാദ് ആപേഗേയാ; മേധ്യ രാജ്ഞാം ഭാരതം ാവയി 
ത്വാ
തൂഷ്ണീം ആസീച് ഛല്യസന്തപ്തമർമാ; യത്വാത്മാനം േവദനാം സംനിഗൃഹ്യ
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അധ്യായം 117

1 [സ്]
തതസ് േത പാർഥിവാഃ സർേവ ജ ഃ സ്വാൻ ആലയാൻ പുനഃ
തൂഷ്ണീംഭൂേത മഹാരാേജ ഭീേഷ്മ ശന്തനുനന്ദേന
2 ത്വാ തു നിഹതം ഭീഷ്മം രാേധയഃ പുരുഷർഷഭഃ
ഈഷദ് ആഗതസ ാസസ് ത്വരേയാപജഗാമ ഹ
3 സ ദദർശ മഹാത്മാനം ശരതൽപഗതം തദാ
ജന്മ ശയ്യാ ഗതം േദവം കാർത്തിേകയം ഇവ ഭും
4 നിമീലിതാക്ഷം തം വീരം സാ കണ്ഠസ് തദാ വൃഷഃ
അേഭ്യത്യ പാദേയാസ് തസ്യ നിപപാത മഹാദ തിഃ
5 രാേധേയാ ഽഹം കുരുേ ഷ്ഠ നിത്യം ചാഷ്കി ഗതസ് തവ
േദ്വേഷ്യാ ഽത്യന്തം അനാഗാഃ സന്ന് ഇതി ൈചനം ഉവാച ഹ
6 തച് ത്വാ കുരുവൃദ്ധഃ സബലാത് സംവൃത്ത േലാചനഃ
ശൈനർ ഉദ്വീക്ഷ്യ സ േസ്നഹം ഇദം വചനം അ വീത്
7 രഹിതം ധിഷ്ണ്യം ആേലാക്യ സമുത്സാര്യ ച രക്ഷിണഃ
പിേതവ പു ം ഗാംേഗയഃ പരിഷ്വൈജ്യക ബാഹുനാ
8 ഏഹ്യ് ഏഹി േമ വി തീപ ർധേസ ത്വം മയാ സഹ
യദി മാം നാഭിഗേച്ഛഥാ ന േത േ േയാ ഭേവദ് വം
9 കൗേന്തയസ് ത്വം ന രാേധേയാ വിദിേതാ നാരദാൻ മമ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനാച് ൈചവ േകശവാച് ച ന സംശയഃ
10 ന ച േദ്വേഷാ ഽസ്തി േമ താത ത്വയി സത്യം വീമി േത
േതേജാവധനിമിത്തം തു പരുഷാണ്യ് അഹം ഉക്തവാൻ
11 അകസ്മാത് പാണ്ഡവാൻ ഹി ത്വം ദ്വിഷസീതി മതിർ മമ
േയനാസി ബഹുേഷാ രൂക്ഷം േചാദിതഃ സൂര്യനന്ദന
12 ജാനാമി സമേര വീര്യം ശ ഭിർ ദുഃസഹം തവ

ഹ്മണ്യതാം ച ശൗര്യം ച ദാേന ച പരമാം ഗതിം
13 ന ത്വയാ സദൃശഃ കശ് ചിത് പുരുേഷഷ്വ് അമേരാപമ
കുലേഭദം ച മത്വാഹം സദാ പരുഷം ഉക്തവാൻ
14 ഇഷ്വേസ്ത ഭാരസന്ധാേന ലാഘേവ ഽ ബേല തഥാ
സദൃശഃ ഫൽഗുേനനാസി കൃേഷ്ണന ച മഹാത്മനാ
15 കർണ രാജപുരം ഗത്വാ ത്വൈയേകന ധനുഷ്മതാ
തസ്യാർേഥ കുരുരാജസ്യ രാജാേനാ മൃദിതാ യുധി
16 തഥാ ച ബലവാൻ രാജാ ജലാ സേന്ധാ ദുരാസദഃ
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സമേര സമര ാഘീ ത്വയാ ന സദൃേശാ ഽഭവത്
17 ഹ്മണ്യഃ സത്യവാദീ ച േതജസാർക ഇവാപരഃ
േദവഗർേഭാ ഽജിതഃ സംേഖ്യ മനുൈഷ്യർ അധിേകാ ഭുവി
18 വ്യപനീേതാ ഽദ്യ മന ർ േമ യസ് ത്വാം തി പുരാ കൃതഃ
ൈദവം പുരുഷകാേരണ ന ശക്യം അതിവർതിതും
19 േസാദര്യാഃ പാണ്ഡവാ വീരാ ാതരസ് േത ഽരിസൂദന
സംഗച്ഛ ൈതർ മഹാബാേഹാ മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
20 മയാ ഭവതു നിർവൃത്തം ൈവരം ആദിത്യനന്ദന
പൃഥിവ്യാം സർവരാജാേനാ ഭവന്ത്വ് അദ്യ നിരാമയാഃ
21 [കർണ]
ജാനാമ്യ് അഹം മഹാ ാജ്ഞ സർവം ഏതൻ ന സംശയഃ
യഥാ വദസി ദുർധർഷ കൗേന്തേയാ ഽഹം ന സൂതജഃ
22 അവകീർണസ് ത്വ് അഹം കുന്ത്യാ സൂേതന ച വിവർധിതഃ
ഭുക്ത്വാ ദുേര്യാധൈനശ്വര്യം ന മിഥ്യാ കർതും ഉത്സേഹ
23 വസു ൈചവ ശരീരം ച യദ് ഉദാരം തഥാ യശഃ
സർവം ദുേര്യാധനസ്യാർേഥ ത്യക്തം േമ ഭൂരിദക്ഷിണ
േകാപിതാഃ പാണ്ഡവാ നിത്യം മയാ ിത്യ സുേയാധനം
24 അവശ്യ ഭാവീ ൈവ േയാ ഽർേഥാ ന സ ശേക്യാനിവർതിതും
ൈദവം പുരുഷകാേരണ േകാ നിവർതിതും ഉത്സേഹത്
25 പൃഥിവീ ക്ഷയശംസീനി നിമിത്താനി പിതാമഹ
ഭവദ്ഭിർ ഉപലബ്ധാനി കഥിതാനി ച സംസദി
26 പാണ്ഡവാ വാസുേദവശ് ച വിദിതാ മമ സർവശഃ
അേജയാഃ പുരുൈഷർ അൈന്യർ ഇതി താംശ് േചാത്സഹാമേഹ
27 അനുജാനീഷ്വ മാം താത യുേദ്ധ ീതമനാഃ സദാ
അനുജ്ഞാതസ് ത്വയാ വീര യുേധ്യയം ഇതി േമ മതിഃ
28 ദുരുക്തം വി തീപം വാ സംരംഭാച് ചാപലാത് തഥാ
യൻ മയാപകൃതം കിം ചിത് തദ് അനുക്ഷ ം അർഹസി
29 [ഭ്സ്]
ന േചച് ഛക്യം അേഥാ ം ൈവരം ഏതത് സുദാരുണം
അനുജാനാമി കർണ ത്വാം യുധ്യസ്വ സ്വർഗകാമ്യയാ
30 വിമന ർ ഗതസംരംഭഃ കുരു കർമ നൃപസ്യ ഹി
യഥാശക്തി യേഥാത്സാഹം സതാം വൃേത്തഷു വൃത്തവാൻ
31 അഹം ത്വാം അനുജാനാമി യദ് ഇച്ഛസി തദ് ആ ഹി
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ക്ഷ ധർമജിതാംൽ േലാകാൻ സ ാപ്സ്യസി ന സംശയഃ
32 യുധ്യസ്വ നിരഹങ്കാേരാ ബലവീര്യ വ്യപാ യഃ
ധർേമാ ഹി യുദ്ധാച് േ േയാ ഽന്യത് ക്ഷ ിയസ്യ ന വിദ്യേത
33 ശേമ ഹി കൃേതാ യത്നഃ സുചിരാത് സുചിരം മയാ
ന ൈചവ ശകിതഃ കർതും യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
34 [സ്]
ഏവം വന്തം ഗാംേഗയം അഭിവാദ്യ സാദ്യ ച
രാേധേയാ രഥം ആരുഹ്യ ായാത് തവ സുതം തി
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