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8 കർണപർവം
അധ്യായം 1

1 [വ്]
തേതാ േ ാേണ ഹേത രാജൻ ദുേര്യാധനമുഖാ നൃപാഃ
ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നമനേസാ േ ാണപു ം ഉപാഗമൻ
2 േത േ ാണം ഉപേശാചന്തഃ കശ്മലാഭിഹതൗജസഃ
പര പാസന്ത േശാകാർതാസ് തതഃ ശാരദ്വതീ സുതം
3 മുഹൂർതം േത സമാശ്വാസ്യ േഹതുഭിഃ ശാ സംമിൈതഃ
രാ ്യാഗേമ മഹീപാലാഃ സ്വാനി േവശ്മാനി േഭജിേര
4 വിേശഷതഃ സൂതപുേ ാ രാജാ ൈചവ സുേയാധനഃ
ദുഃശാസേനാ ഽഥ ശകുനിർ ന നി ാം ഉപേലഭിേര
5 േത േവശ്മസ്വ് അപി കൗരവ്യ പൃഥ്വീശാ നാ വൻ സുഖം
ചിന്തയന്തഃ ക്ഷയം തീ ം നി ാം ൈനേവാപേലഭിേര
6 സഹിതാസ് േത നിശായാം തു ദുേര്യാധന നിേവശേന
അതി ചണ്ഡാദ് വിേദ്വഷാത് പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
7 യത് തദ് ദ തപരി ിഷ്ടാം കൃഷ്ണാം ആനിന്യിേര സഭാം
തത് സ്മരേന്താ ഽന്വതപ്യന്ത ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നേചതസഃ
8 ചിന്തയന്തശ് ച പാർഥാനാം താൻ േ ശാൻ ദ തകാരിതാൻ
കൃേ ണ ക്ഷണദാം രാജൻ നിന ർ അബ്ദ ശേതാപമാം
9 തതഃ ഭാേത വിമേല സ്ഥിതാ ദിഷ്ടസ്യ ശാസേന
ച ർ ആവശ്യകം സർേവ വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
10 േത കൃത്വാവശ്യ കാര്യാണി സമാശ്വസ്യ ച ഭാരത
േയാഗം ആജ്ഞാപയാം ആസുർ യുദ്ധായ ച വിനിര്യയുഃ
11 കർണം േസനാപതിം കൃത്വാ കൃതകൗതുക മംഗലാഃ
വാചയിത്വാ ദ്വിജേ ഷ്ഠാൻ ദധി പാ ഘൃതാക്ഷൈതഃ
12 നിൈഷ്കർ േഗാഭിർ ഹിരേണ്യന വാേസാഭിശ് ച മഹാധൈനഃ
വർധ്യമാനാ ജയാശീർഭിഃ സൂതമാഗധബന്ദിഭിഃ
13 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ കൃതസർവാഹ്ണിക ിയാഃ
ശിബിരാൻ നിര്യയൂ രാജൻ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയാഃ
14 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം തുമുലം േരാമഹർഷണം
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച പര രവൈധഷിണാം
15 തേയാർ േദ്വ ദിവേസ യുദ്ധം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
കർേണ േസനാപതൗ രാജന്ന് അഭൂദ് അദ്ഭുതദർശനം
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16 തതഃ ശ ക്ഷയം കൃത്വാ സുമഹാന്തം രേണ വൃഷഃ
പശ്യതാം ധാർതരാ ാണാം ഫൽഗുേനന നിപാതിതഃ
17 തതസ് തത് സഞ്ജയഃ സർവം ഗത്വാ നാഗാഹ്വയം പുരം
ആചഖ്യൗ ധൃതരാ ായ യദ്വൃത്തം കുരുജാംഗേല
18 [ജ്]
ആപേഗയം ഹതം ത്വാ േ ാണം ച സമേര പൈരഃ
േയാ ജഗാമ പരാം ആർതിം വൃേദ്ധാ രാജാംബികാ സുതഃ
19 സ ത്വാ നിഹതം കർണം ദുേര്യാധനഹിൈതഷിണം
കഥം ദ്വിജ വര ാണാൻ അധാരയത ദുഃഖിതഃ
20 യസ്മിഞ് ജയാശാം പു ാണാം അമന്യത സ പാർഥിവഃ
തസ്മിൻ ഹേത സ കൗരവ്യഃ കഥം ാണാൻ അധാരയത്
21 ദുർമരം ബത മേന്യ ഽഹം നൃഷാം കൃേ ഽപി വർതതാം
യ കർണം ഹതം ത്വാ നാത്യജജ് ജീവിതം നൃപഃ
22 തഥാ ശാന്തനവം വൃദ്ധം ഹ്മൻ ബാ ികം ഏവ ച
േ ാണം ച േസാമദത്തം ച ഭൂരി വസം ഏവ ച
23 തൈഥവ ചാന്യാൻ സുഹൃദഃ പു പൗ ാംശ് ച പാതിതാൻ

ത്വാ യൻ നാജഹാത് ാണാംസ് തൻ മേന്യ ദുഷ്കരം ദ്വിജ
24 ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ വിസ്തേരണ തേപാധന
ന ഹി തൃപ്യാമി പൂർേവഷാം ശൃണ്വാനശ് ചരിതം മഹത്
25 [വ്]
ഹേത കർേണ മഹാരാജ നിശി ഗാവൽഗണിസ് തദാ
ദീേനാ യയൗ നാഗപുരം അൈശ്വർ വാതസൈമർ ജേവ
26 സ ഹാസ്തിനപുരം ഗത്വാ ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നമാനസഃ
ജഗാമ ധൃതരാ സ്യ ക്ഷയം ക്ഷീണബാന്ധവം
27 സ സമുദ്വീക്ഷ്യ രാജാനം കശ്മലാഭിഹതൗജസം
വവേന്ദ ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ മൂർധ്നാ പാദൗ നൃപസ്യ ഹ
28 സ ജ്യ ച യഥാന്യായം ധൃതരാ ം മഹീപതിം
ഹാ കഷ്ടം ഇതി േചാക്ത്വാ സ തേതാ വചനം ആദേദ
29 സഞ്ജേയാ ഽഹം ക്ഷിതിപേത കച് ചിദ് ആേസ്ത സുഖം ഭവാൻ
സ്വേദാേഷണാപദം ാപ്യ കച് ചിൻ നാദ്യ വിമുഹ്യസി
30 ഹിതാന്യ് ഉക്താനി വിദുര േ ാണ ഗാംേഗയ േകശൈവഃ
അഗൃഹീതാന്യ് അനു ത്യ കച് ചിൻ ന കുരുേഷ വ്യഥാം
31 രാമ നാരദ കൈണ്വശ് ച ഹിതം ഉക്തം സഭാ തേല
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ന ഗൃഹീതം അനു ത്യ കച് ചിൻ ന കുരുേഷ വ്യഥാം
32 സുഹൃദസ് ത്വദ്ധിേത യുക്താൻ ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ പൈരഃ
നിഹതാൻ യുധി സം ത്യ കച് ചിൻ ന കുരുേഷ വ്യഥാം
33 തം ഏവം വാദിനം രാജാ സൂതപു ം കൃതാഞ്ജലിം
സുദീർഘം അഭിനിഃശ്വസ്യ ദുഃഖാർത ഇദം അ വീത്
34 ഗാംേഗേയ നിഹേത ശൂേര ദിവ്യാ വതി സഞ്ജയ
േ ാേണ ച പരേമഷ്വാേസ ഭൃശം േമ വ്യഥിതം മനഃ
35 േയാ രഥാനാം സഹ ാണി ദംശിതാനാം ദൈശവ ഹി
അഹന്യ് അഹനി േതജസ്വീ നിജേഘ്ന വസു സംഭവഃ
36 സ ഹേതാ യജ്ഞേസനസ്യ പുേ േണഹ ശിഖണ്ഡിനാ
പാണ്ഡേവയാഭിഗുേപ്തന ഭൃശം േമ വ്യഥിതം മനഃ
37 ഭാർഗവഃ ദദൗ യൈസ്മ പരമാ ം മഹാത്മേന
സാക്ഷാദ് രാേമണ േയാ ബാേല്യ ധനുർേവദ ഉപാകൃതഃ
38 യസ്യ സാദാത് കൗേന്തയാ രാജപു ാ മഹാബലാഃ
മഹാരഥത്വം സ ാപ്താസ് തഥാേന്യ വസുധാധിപാഃ
39 തം േ ാണം നിഹതം ത്വാ ധൃഷ്ടദ േമ്നന സംയുേഗ
സത്യസന്ധം മേഹഷ്വാസം ഭൃശം േമ വ്യഥിതം മനഃ
40 ൈ േലാേക്യ യസ്യ ശാേ ഷു ന പുമാൻ വിദ്യേത സമഃ
തം േ ാണം നിഹതം ത്വാ കിം അകുർവത മാമകാഃ
41 സംശപ്തകാനാം ച ബേല പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
ധനഞ്ജേയന വി മ്യ ഗമിേത യമസാദനം
42 നാരായണാേ നിഹേത േ ാണപു സ്യ ധീമതഃ
ഹതേശേഷഷ്വ് അനീേകഷു കിം അകുർവത മാമകാഃ
43 വി താൻ അഹം മേന്യ നിമഗ്നഃ േശാകസാഗേര

വമാനാൻ ഹേത േ ാേണ സന്നനൗകാൻ ഇവാർണേവ
44 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ േഭാജസ്യ കൃതവർമണഃ
മ രാജസ്യ ശല്യസ്യ ൗേണശ് ൈചവ കൃപസ്യ ച
45 മത് പു േശഷസ്യ തഥാ തഥാേന്യഷാം ച സഞ്ജയ
വി കീർേണഷ്വ് അനീേകഷു മുഖവർേണാ ഽഭവത് കഥം
46 ഏതത് സർവം യഥാവൃത്തം തത്ത്വം ഗാവൽഗേണ രേണ
ആചക്ഷ്വ പാണ്ഡേവയാനാം മാമകാനാം ച സർവശഃ
47 [സ്]
പാണ്ഡേവൈയർ ഹി യദ്വൃത്തം കൗരേവേയഷു മാരിഷ
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തച് ത്വാ മാ വ്യഥാം കാർഷീദ് ഇേഷ്ട ന വ്യഥേത മനഃ
48 യസ്മാദ് അഭാവീ ഭാവീ വാ ഭേവദ് അർേഥാ നരം തി
അ ാപ്തൗ തസ്യ വാ ാപ്തൗ ന കശ് ചിദ് വ്യഥേത ബുധഃ
49 [ധൃ]
ന വ്യഥാ ശൃണ്വതഃ കാ ചിദ് വിദ്യേത മമ സഞ്ജയ
ദിഷ്ടം ഏതത് പുരാ മേന്യ കഥയസ്വ യേഥച്ഛകം
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അധ്യായം 2

1 [സ്]
ഹേത േ ാേണ മേഹഷ്വാേസ തവ പു ാ മഹാരഥാഃ
ബഭൂവുർ ആശ്വസ്ത മുഖാ വിഷണ്ണാ ഗതേചതസഃ
2 അവാങ്മുഖാഃ ശ ഭൃതഃ സർവ ഏവ വിശാം പേത
അേ ക്ഷമാണാഃ േശാകാർതാ നാഭ്യഭാഷൻ പര രം
3 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതാകാരാൻ ൈസന്യാനി തവ ഭാരത
ഊർധ്വം ഏവാഭ്യേവക്ഷന്ത ദുഃഖ സ്താന്യ് അേനകശഃ
4 ശ ാണ്യ് ഏഷാം ച രാേജ േശാണിതാക്താന്യ് അേശഷതഃ

ാ ശ്യന്ത കരാേ േഭ്യാ ദൃഷ്ട്വാ േ ാണം നിപാതിതം
5 താനി ബദ്ധാന്യ് അനിഷ്ടാനി ലംബമാനാനി ഭാരത
അദൃശ്യന്ത മഹാരാജ നക്ഷ ാണി യഥാ ദിവി
6 തഥാർതം സ്തിമിതം ദൃഷ്ട്വാ ഗതസത്ത്വം ഇവ സ്ഥിതം
സ്വം ബലം തൻ മഹാരാജ രാജാ ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്
7 ഭവതാം ബാഹുവീര്യം ഹി സമാ ിത്യ മയാ യുധി
പാണ്ഡേവയാഃ സമാഹൂതാ യുദ്ധം േചദം വർതിതം
8 തദ് ഇദം നിഹേത േ ാേണ വിഷണ്ണം ഇവ ലക്ഷ്യേത
യുധ്യമാനാശ് ച സമേര േയാധാ വധ്യന്തി സർവതഃ
9 ജേയാ വാപി വേധാ വാപി യുധ്യമാനസ്യ സംയുേഗ
ഭേവത് കിം അ ചി ം ൈവ യുധ്യധ്വം സർവേതാ മുഖാഃ
10 പശ്യധ്വം ച മഹാത്മാനം കർണം ൈവകർതനം യുധി

ചരന്തം മേഹഷ്വാസം ദിൈവ്യർ അൈ ർ മഹാബലം
11 യസ്യ ൈവ യുധി സ ാസാത് കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
നിവർതേത സദാമർഷാത് സിംഹാത് മൃേഗാ യഥാ
12 േയന നാഗായുത ാേണാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
മാനുേഷൈണവ യുേദ്ധന താം അവസ്ഥാം േവശിതഃ
13 േയന ദിവ്യാ വിച് ഛൂേരാ മായാവീ സ ഘേടാത്കചഃ
അേമാഘയാ രേണ ശക്ത്യാ നിഹേതാ ൈഭരവം നദൻ
14 തസ്യ ദുഷ്പാര വീര്യസ്യ സത്യസന്ധസ്യ ധീമതഃ
ബാേഹ്വാർ വിണം അക്ഷയ്യം അദ്യ ക്ഷ്യഥ സംയുേഗ
15 േ ാണപു സ്യ വി ാന്തം രാേധയൈസ്യവ േചാഭേയാഃ
പാ പാഞ്ചാല ൈസേന്യഷു ക്ഷ്യഥാപി മഹാത്മേനാഃ
16 സർവ ഏവ ഭവന്തശ് ച ശൂരാഃ ാജ്ഞാഃ കുേലാദ്ഗതാഃ
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ശീലവന്തഃ കൃതാ ാശ് ച ക്ഷ്യഥാദ്യ പര രം
17 ഏവം ഉേക്ത മഹാരാജ കർേണാ ൈവകർതേനാ നൃപഃ
സിംഹനാദം വിനേദ്യാൈച്ചഃ ായുധ്യത മഹാബലഃ
18 സ സൃഞ്ജയാനാം സർേവഷാം പാഞ്ചാലാനാം ച പശ്യതാം
േകകയാനാം വിേദഹാനാം അകേരാത് കദനം മഹത്
19 തേസ്യഷു ധാരാഃ ശതശഃ ാദുരാസഞ് ശരാസനാത്
അേ പുംേഖ ച സംസക്താ യഥാ മരപങ്ക്തയഃ
20 സ പീഡയിത്വാ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡവാംശ് ച തരസ്വിനഃ
ഹത്വാ സഹ േശാ േയാധാൻ അർജുേനന നിപാതിതഃ
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അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
േശാകസ്യാന്തം അപശ്യൻ ൈവ ഹതം മത്വാ സുേയാധനം
വിഹ്വലഃ പതിേതാ ഭൂമൗ നഷ്ടേചതാ ഇവ ദ്വിപഃ
2 തസ്മിൻ നിപതിേത ഭൂമൗ വിഹ്വേല രാജസത്തേമ
ആർതനാേദാ മഹാൻ ആസീത് ീണാം ഭരതസത്തമ
3 സ ശബ്ദഃ പൃഥിവീം സർവാം പൂരയാം ആസ സർവശഃ
േശാകാർണേവ മഹാേഘാേര നിമഗ്നാ ഭരത ിയഃ
4 രാജാനം ച സമാസാദ്യ ഗാന്ധാരീ ഭരതർഷഭ
നിഃസഞ്ജ്ഞാ പതിതാ ഭൂമൗ സർവാണ്യ് അന്തഃപുരാണി ച
5 തതസ് താഃ സഞ്ജേയാ രാജൻ സമാശ്വാസയദ് ആതുരാഃ
മുഹ്യമാനാഃ സുബഹുേശാ മുഞ്ചേന്ത്യാ വാരി േന ജം
6 സമാശ്വസ്താഃ ിയസ് താസ് തു േവപമാനാ മുഹുർ മുഹുഃ
കദല്യ ഇവ വാേതന ധൂയമാനാഃ സമന്തതഃ
7 രാജാനം വിദുരശ് ചാപി ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
ആശ്വാസയാം ആസ തദാ സിഞ്ചംസ് േതാേയന കൗരവം
8 സ ലബ്ധ്വാ ശനൈകഃ സഞ്ജ്ഞാം താശ് ച ദൃഷ്ട്വാ ിേയാ നൃപ
ഉന്മത്ത ഇവ രാജാ സ സ്ഥിതസ് തൂഷ്ണീം വിശാം പേത
9 തേതാ ധ്യാത്വാ ചിരം കാലം നിഃശ്വസംശ് ച പുനഃ പുനഃ
സ്വാൻ പു ാൻ ഗർഹയാം ആസ ബഹു േമേന ച പാണ്ഡവാൻ
10 ഗർഹയിത്വാത്മേനാ ബുദ്ധിം ശകുേനഃ സൗബലസ്യ ച
ധ്യാത്വാ ച സുചിരം കാലം േവപമാേനാ മുഹുർ മുഹുഃ
11 സംസ്തഭ്യ ച മേനാ ഭൂേയാ രാജാ ൈധര്യസമന്വിതഃ
പുനർ ഗാവൽഗണിം സൂതം പര്യപൃച്ഛത സഞ്ജയം
12 യത് ത്വയാ കഥിതം വാക്യം തം സഞ്ജയ തൻ മയാ
കച് ചിദ് ദുേര്യാധനഃ സൂത ന ഗേതാ ൈവ യമക്ഷയം

ഹി സഞ്ജയ തേത്ത്വന പുനർ ഉക്താം കഥാം ഇമാം
13 ഏവം ഉേക്താ ഽ വീത് സൂേതാ രാജാനം ജനേമജയ
ഹേതാ ൈവകർതേനാ രാജൻ സഹ പുൈ ർ മഹാരൈഥഃ

ാതൃഭിശ് ച മേഹഷ്വാൈസഃ സൂതപുൈ സ് തനുത്യൈജഃ
14 ദുഃശാസനശ് ച നിഹതഃ പാണ്ഡേവന യശസ്വിനാ
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പീതം ച രുധിരം േകാപാദ് ഭീമേസേനന സംയുേഗ
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അധ്യായം 4

1 [ൈവ]
ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
അ വീത് സഞ്ജയം സൂതം േശാകവ്യാകുല േചതനഃ
2 ദു ണീേതന േമ താത മനസാഭി താത്മനഃ
ഹതം ൈവകർതനം ത്വാ േശാേകാ മർമാണി കൃന്തതി
3 കൃതാ പരമാഃ ശേല്യ ദുഃഖപാരം തിതീർഷവഃ
കുരൂണാം സൃഞ്ജയാനാം ച േക നു ജീവന്തി േക മൃതാഃ
4 [സ്]
ഹതഃ ശാന്തനേവാ രാജൻ ദുരാധർഷഃ താപവാൻ
ഹത്വാ പാണ്ഡവ േയാധാനാം അർബുദം ദശഭിർ ദിൈനഃ
5 തേതാ േ ാേണാ മേഹഷ്വാസഃ പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാൻ
നിഹത്യ യുധി ദുർധർഷഃ പശ്ചാദ് രുക്മരേഥാ ഹതഃ
6 ഹതശിഷ്ടസ്യ ഭീേഷ്മണ േ ാേണന ച മഹാത്മനാ
അർധം നിഹത്യ ൈസന്യസ്യ കർേണാ ൈവകർതേനാ ഹതഃ
7 വിവിംശതിർ മഹാരാജ രാജപുേ ാ മഹാബലഃ
ആനർതേയാധാഞ് ശതേശാ നിഹത്യ നിഹേതാ രേണ
8 അഥ പുേ ാ വികർണസ് േത ക്ഷ തം അനുസ്മരൻ
ക്ഷീണവാഹായുധഃ ശൂരഃ സ്ഥിേതാ ഽഭിമുഖതഃ പരാൻ
9 േഘാരരൂപാൻ പരിേ ശാൻ ദുേര്യാധനകൃതാൻ ബഹൂൻ

തിജ്ഞാം സ്മരതാ ൈചവ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
10 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ രാജപു ൗ മഹാബലൗ
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതൗ ൈവവസ്വതക്ഷയം
11 സി രാ മുഖാനീഹ ദശ രാ ാണി യസ്യ ൈവ
വേശ തിഷ്ഠന്തി വീരസ്യ യഃ സ്ഥിതസ് തവ ശാസേന
12 അക്ഷൗഹിണീർ ദൈശകാം ച നിർജിത്യ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അർജുേനന ഹേതാ രാജൻ മഹാവീേര്യാ ജയ ഥഃ
13 തഥാ ദുേര്യാധന സുതസ് തരസ്വീ യുദ്ധദുർമദഃ
വർതമാനഃ പിതുഃ ശാേ സൗഭേ ണ നിപാതിതഃ
14 തഥാ ദൗഃശാസനിർ വീേരാ ബാഹുശാലീ രേണാത്കടഃ

ൗപേദേയന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
15 കിരാതാനാം അധിപതിഃ സാഗരാനൂപവാസിനാം
േദവരാജസ്യ ധർമാത്മാ ിേയാ ബഹുമതഃ സഖാ
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16 ഭഗദേത്താ മഹീപാലഃ ക്ഷ ധർമരതഃ സദാ
ധനഞ്ജേയന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
17 തഥാ കൗരവ ദായാദഃ സൗമദത്തിർ മഹായശാഃ
ഹേതാ ഭൂരി വാ രാജഞ് ശൂരഃ സാത്യകിനാ യുധി
18 തായുർ അപി ചാംബഷ്ഠഃ ക്ഷ ിയാണാം ധനുർധരഃ
ചരന്ന് അഭീതവത് സംേഖ്യ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
19 തവ പു ഃ സദാ സംേഖ്യ കൃതാേ ാ യുദ്ധദുർമദഃ
ദുഃശാസേനാ മഹാരാജ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
20 യസ്യ രാജൻ ഗജാനീകം ബഹുസാഹ ം അദ്ഭുതം
സുദക്ഷിണഃ സ സം ാേമ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
21 േകാസലാനാം അധിപതിർ ഹത്വാ ബഹുശതാൻ പരാൻ
സൗഭേ ണ ഹി വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
22 ബഹുേശാ േയാധയിത്വാ ച ഭീമേസനം മഹാരഥഃ
ചി േസനസ് തവ സുേതാ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
23 മ രാജാത്മജഃ ശൂരഃ പേരഷാം ഭയവർധനഃ
അസി ചർമ ധരഃ ീമാൻ സൗഭേ ണ നിപാതിതഃ
24 സമഃ കർണസ്യ സമേര യഃ സ കർണസ്യ പശ്യതഃ
വൃഷേസേനാ മഹാേതജാഃ ശീ ാ ഃ കൃതനിശ്ചയഃ
25 അഭിമേന്യാർ വധം ത്വാ തിജ്ഞാം അപി ചാത്മനഃ
ധനഞ്ജേയന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
26 നിത്യ സക്തൈവേരാ യഃ പാണ്ഡൈവഃ പൃഥിവീപതിഃ
വി ാവ്യ ൈവരം പാർേഥന തായുഃ സ നിപാതിതഃ
27 ശല്യ പു സ് തു വി ാന്തഃ സഹേദേവന മാരിഷ
ഹേതാ രുക്മരേഥാ രാജൻ ാതാ മാതുലേജാ യുധി
28 രാജാ ഭഗീരേഥാ വൃേദ്ധാ ബൃഹത് ക്ഷ ശ് ച േകകയഃ
പരാ മന്തൗ വി ാന്തൗ നിഹതൗ വീര്യവത്തരൗ
29 ഭഗദത്തസുേതാ രാജൻ കൃത േജ്ഞാ മഹാബലഃ
േശ്യനവച് ചരതാ സംേഖ്യ നകുേലന നിപാതിതഃ
30 പിതാമഹസ് തവ തഥാ ബാ ികഃ സഹ ബാ ിൈകഃ
ഭീമേസേനന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
31 ജയേത്സനസ് തഥാ രാജഞ് ജാരാസന്ധിർ മഹാബലഃ
മാഗേധാ നിഹതഃ സംേഖ്യ സൗഭേ ണ മഹാത്മനാ
32 പു സ് േത ദുർമുേഖാ രാജൻ ദുഃസഹശ് ച മഹാരഥഃ
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ഗദയാ ഭീമേസേനന നിഹതൗ ശൂരമാനിനൗ
33 ദുർമർഷേണാ ദുർവിഷേഹാ ദുർജയശ് ച മഹാരഥഃ
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
34 സചിേവാ വൃഷവർമാ േത സൂതഃ പരമവീര്യവാൻ
ഭീമേസേനന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
35 നാഗായുത ബേലാ രാജാ നാഗായുത ബേലാ മഹാൻ
സഗണഃ പാ പുേ ണ നിഹതഃ സവ്യസാചിനാ
36 വസാതേയാ മഹാരാജ ദ്വിസാഹ ാഃ ഹാരിണഃ
ശൂരേസനാശ് ച വി ാന്താഃ സർേവ യുധി നിപാതിതാഃ
37 അഭീഷാഹാഃ കവചിനഃ ഹരേന്താ മേഹാത്കടാഃ
ശിബയശ് ച രേഥാദാരാഃ കലിംഗ സഹിതാ ഹതാഃ
38 േഗാകുേല നിത്യസംവൃദ്ധാ യുേദ്ധ പരമേകാവിദാഃ
േ ണേയാ ബഹുസാഹ ാഃ സംശപ്തക ഗണാശ് ച േയ
േത സർേവ പാർഥം ആസാദ്യ ഗതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
39 സ്യാലൗ തവ മഹാരാജ രാജാനൗ വൃഷകാചലൗ
ത്വദർേഥ സമ്പരാ ാന്തൗ നിഹതൗ സവ്യസാചിനാ
40 ഉ കർമാ മേഹഷ്വാേസാ നാമതഃ കർമതസ് തഥാ
ശാല്വരാേജാ മഹാരാജ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
41 ഓഘവാംശ് ച മഹാരാജ ബൃഹന്തഃ സഹിേതാ രേണ
പരാ മന്തൗ മി ാർേഥ ഗതൗ ൈവവസ്വതക്ഷയം
42 തൈഥവ രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ േക്ഷമധൂർതിർ വിശാം പേത
നിഹേതാ ഗദയാ രാജൻ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
43 തഥാ രാജാ മേഹഷ്വാേസാ ജലസേന്ധാ മഹാബലഃ
സുമഹത് കദനം കൃത്ത്വാ ഹതഃ സാത്യകിനാ രേണ
44 അലായുേധാ രാക്ഷേസ ഃ ഖരബ ര യാനഗഃ
ഘേടാത്കേചന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
45 രാേധയാഃ സൂതപു ാശ് ച ാതരശ് ച മഹാരഥാഃ
േകകയാഃ സർവശശ് ചാപി നിഹതാഃ സവ്യസാചിനാ
46 മാലവാ മ കാശ് ൈചവ വിഡാശ് േചാ വി മാഃ
യൗേധയാശ് ച ലലിത്ഥാശ് ച കാശ് ചാപ്യ് ഉശീനരാഃ
47 മാേവല്ലകാസ് തുണ്ഡിേകരാഃ സാവി ീ പു കാഞ്ചലാഹ്

ാേച്യാദീച്യാഃ തീച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച മാരിഷ
48 പത്തീനാം നിഹതാഃ സംഘാ ഹയാനാം അയുതാനി ച
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രഥ ജാശ് ച നിഹതാ ഹതാശ് ച വരവാരണാഃ
49 സ ധ്വജാഃ സായുധാഃ ശൂരാഃ സ വർമാംബര ഭൂഷണാഃ
കാേലന മഹതാ യത്താഃ കുേല േയ ച വിവർധിതാഃ
50 േത ഹതാഃ സമേര രാജൻ പാർേഥനാ ിഷ്ട കർമണാ
അേന്യ തഥാമിത ബലാഃ പര രവൈധഷിണഃ
51 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ രാജാനഃ സഗണാ രേണ
ഹതാഃ സഹ േശാ രാജൻ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തഃ കർണാർജുന സമാഗേമ
52 മേഹേ ണ യഥാ വൃേ ാ യഥാ രാേമണ രാവണഃ
യഥാ കൃേഷ്ണന നിഹേതാ മുേരാ രണനിപാതിതഃ
കാർതവീര്യശ് ച രാേമണ ഭാർഗേവണ ഹേതാ യഥാ
53 സ ജ്ഞാതിബാന്ധവഃ ശൂരഃ സമേര യുദ്ധദുർമദഃ
രേണ കൃത്വാ മഹായുദ്ധം േഘാരം ൈ േലാക്യവി തം
54 തഥാർജുേനന നിഹേതാ ൈദ്വരേഥ യുദ്ധദുർമദഃ
സാമാത്യബാന്ധേവാ രാജൻ കർണഃ ഹരതാം വരഃ
55 ജയാശാ ധാർതരാ ാണാം ൈവരസ്യ ച മുഖം യതഃ
തീർണം തത് പാണ്ഡൈവ രാജൻ യത് പുരാ നാവബുധ്യേസ
56 ഉച്യമാേനാ മഹാരാജ ബ ഭിർ ഹിതകാങ്ക്ഷിഭിഃ
തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം വ്യസനം ത്വാം മഹാത്യയം
57 പു ാണാം രാജ്യകാമാനാം ത്വയാ രാജൻ ഹിൈതഷിണാ
അഹിതാനീവ ചീർണാനി േതഷാം േത ഫലം ആഗതം
58 [ധൃ]
ആഖ്യാതാ മാമകാസ് താത നിഹതാ യുധി പാണ്ഡൈവഃ
നിഹതാൻ പാണ്ഡേവയാനാം മാമൈകർ ഹി സഞ്ജയ
59 [സ്]
കുന്തേയാ യുധി വി ാന്താ മഹാസത്ത്വാ മഹാബലാഃ
സാനുബന്ധാഃ സഹാമാത്യാ ഭീേഷ്മണ യുധി പാതിതാഃ
60 സമഃ കിരീടിനാ സംേഖ്യ വീേര്യണ ച ബേലന ച
സത്യജിത് സത്യസേന്ധന േ ാേണന നിഹേതാ രേണ
61 തഥാ വിരാട പദൗ വൃദ്ധൗ സഹ സുതൗ നൃപൗ
പരാ മന്തൗ മി ാർേഥ േ ാേണന നിഹതൗ രേണ
62 േയാ ബാല ഏവ സമേര സംമിതഃ സവ്യസാചിനാ
േകശേവന ച ദുർധർേഷാ ബലേദേവന ചാഭിഭൂഃ
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63 സ ഏഷ കദനം കൃത്വാ മഹദ് രണവിശാരദഃ
പരിവാര്യ മഹാമാൈ ഃ ഷഡ്ഭിഃ പരമൈക രൈഥഃ
അശ വദ്ഭിർ ബീഭ ം അഭിമന ർ നിപാതിതഃ
64 തം കൃതം വിരഥം വീരം ക്ഷ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതം
ദൗഃശാസനിർ മഹാരാജ സൗഭ ം ഹതവാൻ രേണ
65 ബൃഹന്തസ് തു മേഹഷ്വാസഃ കൃതാേ ാ യുദ്ധദുർമദഃ
ദുഃശാസേനന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
66 മണിമാൻ ദണ്ഡധാരശ് ച രാജാനൗ യുദ്ധദുർമദൗ
പരാ മന്തൗ മി ാർേഥ േ ാേണന വിനിപാതിതൗ
67 അംശുമാൻ േഭാജരാജസ് തു സഹ ൈസേന്യാ മഹാരഥഃ
ഭാരദ്വാേജന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
68 ചി ായുധശ് ചി േയാധീ കൃത്വാ തൗ കദനം മഹത്
ചി മാർേഗണ വി മ്യ കർേണന നിഹതൗ യുധി
69 വൃേകാദര സേമാ യുേദ്ധ ദൃഢഃ േകകയേജാ യുധി
േകകേയൈനവ വി മ്യ ാ ാ ാതാ നിപാതിതഃ
70 ജനേമജേയാ ഗദായുധീ പാർവതീയഃ താപവാൻ
ദുർമുേഖന മഹാരാജ തവ പുേ ണ പാതിതഃ
71 േരാചമാനൗ നരവ്യാ ൗ േരാചമാനൗ ഹാവ് ഇവ
േ ാേണന യുഗപദ് രാജൻ ദിവം സേ ഷിതൗ ശൈരഃ
72 നൃപാശ് ച തിയുധ്യന്തഃ പരാ ാന്താ വിശാം പേത
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
73 പുരുജിത് കുന്തിേഭാജശ് ച മാതുലഃ സവ്യസാചിനഃ
സം ാമനിർജിതാംൽ േലാകാൻ ഗമിേതാ േ ാണ സായൈകഃ
74 അഭിഭൂഃ കാശിരാജശ് ച കാശിൈകർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
വസു ദാനസ്യ പുേ ണ ന്യാസിേതാ േദഹം ആഹേവ
75 അമിതൗജാ യുധാമന ർ ഉത്തമൗജാശ് ച വീര്യവാൻ
നിഹത്യ ശതശഃ ശൂരാൻ പൈരർ വിനിഹതൗ രേണ
76 ക്ഷ ധർമാ ച പാഞ്ചാല്യഃ ക്ഷ വർമാ ച മാരിഷ
േ ാേണന പരേമഷ്വാസൗ ഗമിതൗ യമസാദനം
77 ശിഖണ്ഡിതനേയാ യുേദ്ധ ക്ഷ േദേവാ യുധാം പതിഃ
ലക്ഷ്മേണന ഹേതാ രാജംസ് തവ പൗേ ണ ഭാരത
78 സുചി ശ് ചി ധർമാ ച പിതാ പു ൗ മഹാരഥൗ

ചരന്തൗ മഹാവീര്യൗ േ ാേണന നിഹതൗ രേണ
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79 വാർധേക്ഷമിർ മഹാരാജ കൃത്വാ കദനം ആഹേവ
ബാ ിേകന മഹാരാജ കൗരേവണ നിപാതിതഃ
80 ധൃഷ്ടേകതുർ മഹാരാജ േചദീനാം വേരാ രഥഃ
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗേതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
81 തഥാ സത്യധൃതിസ് താത കൃത്വാ കദനം ആഹേവ
പാണ്ഡവാർേഥ പരാ ാേന്താ ഗമിേതാ യമസാദനം
82 പു സ് തു ശിശുപാലസ്യ സുേകതുഃ പൃഥിവീപേത
നിഹത്യ ശാ വാൻ സംേഖ്യ േ ാേണന നിഹേതാ യുധി
83 തഥാ സത്യധൃതിർ വീേരാ മദിരാശ്വശ് ച വീര്യവാൻ
സൂര്യദത്തശ് ച വി ാേന്താ നിഹേതാ േ ാണ സായൈകഃ
84 േ ണിമാംശ് ച മഹാരാജ യുധ്യമാനഃ പരാ മീ
കൃത്വാ ന സുകരം കർമ ഗേതാ ൈവവസ്വതക്ഷയം
85 തൈഥവ യുധി വി ാേന്താ മാഗധഃ പരവീരഹാ
ഭീേഷ്മണ നിഹേതാ രാജന ധ്യമാനഃ പരാ മീ
86 വസു ദാനശ് ച കദനം കുർവാേണാ ഽതീവ സംയുേഗ
ഭാരദ്വാേജന വി മ്യ ഗമിേതാ യമസാദനം
87 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
ഹതാ േ ാേണന വി മ്യ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
88 [ധൃ]
ഹത വീേര ൈസേന്യ ഽസ്മിൻ മാമേക വദതാം വര
അഹതാഞ് ശംസ േമ സൂത േയ ഽ ജീവന്തി േക ചന
89 ഏേതഷു നിഹേതഷ്വ് അദ്യ േയ ത്വയാ പരികീർതിതാഃ
അഹതാൻ മന്യേസ യാംസ് ത്വം േത ഽപി സ്വർഗജിേതാ മതാഃ
90 [സ്]
യസ്മിൻ മഹാ ാണി സമർപിതാനി; ചി ാണി ശു ാണി ചതുർവിധാനി
ദിവ്യാനി രാജൻ നിഹിതാനി ൈചവ; േ ാേണന വീര ദ്വിജസത്തേമന
91 മഹാരഥഃ കൃതിമാൻ ക്ഷി ഹേസ്താ; ദൃഢായുേധാ ദൃഢമുഷ്ടിർ ദൃേഢഷുഃ
സ വീര്യവാൻ േ ാണപു സ് തരസ്വീ; വ്യവസ്ഥിേതാ േയാ കാമസ് ത്വദർേഥ
92 ആനർതവാസീ ഹൃദികാത്മേജാ ഽസൗ; മഹാരഥഃ സാത്വതാനാം വരിഷ്ഠഃ
സ്വയം േഭാജഃ കൃതവർമാ കൃതാേ ാ; വ്യവസ്ഥിേതാ േയാ കാമസ് ത്വദർേഥ
93 ശാരദ്വേതാ ഗൗതമശ് ചാപി രാജൻ; മഹാബേലാ ബഹു ചി ാ േയാധീ
ധനുശ് ചി ം സുമഹദ് ഭാരസാഹം; വ്യവസ്ഥിേതാ േയാത്സ്യമാനഃ ഗൃഹ്യ
94 ആർതായനിഃ സമേര ദു കമ്പ്യഃ; േസനാ ണീഃ ഥമസ് താവകാനാം
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സ്വേ യാംസ് താൻ പാണ്ഡേവയാൻ വിസൃജ്യ; സത്യാം വാചം താം ചികീർഷു 
സ് തരസ്വീ
95 േതേജാവധം സൂതപു സ്യ സംേഖ്യ; തി ത്വാജാത ശേ ാഃ പുരസ്താത്
ദുരാധർഷഃ ശ സമാനവീര്യഃ; ശല്യഃ സ്ഥിേതാ യു കാമസ് ത്വദർേഥ
96 ആജാേനൈയഃ ൈസന്ധൈവഃ പാർവതീൈയർ; നദീജ കാംേബാജവനായു
ബാ ിൈകഃ
ഗാന്ധാരരാജഃ സ്വബേലന യുേക്താ; വ്യവസ്ഥിേതാ േയാ കാമസ് ത്വദർേഥ
97 തഥാ സുതസ് േത ജ്വലനാർകവർണം; രഥം സമാസ്ഥായ കുരു വീര
വ്യവസ്ഥിതഃ കുരു മിേ ാ നേര ; വ്യേ സൂേര്യാ ാജമാേനാ യഥാ ൈവ
98 ദുേര്യാധേനാ നാഗകുലസ്യ മേധ്യ; മഹാവീര്യഃ സഹ ൈസന്യ വീൈരഃ
രേഥന ജാംബൂനദഭൂഷേണന; വ്യവസ്ഥിതഃ സമേര േയാ കാമഃ
99 സ രാജമേധ്യ പുരുഷ വീേരാ; രരാജ ജാംബൂനദചി വർമാ
പദ്മ േഭാ വഹ്നിർ ഇവാൽപധൂേമാ; േമഘാന്തേര സൂര്യ ഇവ കാശഃ
100 തഥാ സുേഷേണാ ഽപ്യ് അസി ചർമ പാണിസ്; തവാത്മജഃ സത്യേസനശ്
ച വീരഃ
വ്യവസ്ഥിതൗ ചി േസേനന സാർധം; ഹൃഷ്ടാത്മാനൗ സമേര േയാ കാമൗ
101 ീനിേഷധാ ഭരതാ രാജപു ാശ്; ചി ായുധഃ തകർമാ ജയശ് ച
ശലശ് ച സത്യ തദുഃശലൗ ച; വ്യവസ്ഥിതാ ബലിേനാ േയാ കാമാഃ
102 ൈകതവ്യാനാം അധിപഃ ശൂരമാനീ; രേണ രേണ ശ ഹാ രാജപു ഃ
പ ീ ഹയീ നാഗരഥ യായീ; വ്യവസ്ഥിേതാ േയാ കാമസ് ത്വദർേഥ
103 വീരഃ തായുശ് ച തായുധശ് ച; ചി ാംഗദശ് ചി വർമാ സ വീരഃ
വ്യവസ്ഥിതാ േയ തു ൈസേന്യ നരാ ്യാഃ; ഹാരിേണാ മാനിനഃ സത്യസന്ധാഃ
104 കർണാത്മജഃ സത്യേസേനാ മഹാത്മാ; വ്യവസ്ഥിതഃ സമേര േയാ കാമഃ
അഥാപരൗ കർണസുതൗ വരാർഹൗ; വ്യവസ്ഥിതൗ ലഘുഹസ്തൗ നേര
ബലം മഹദ് ദുർഭിദം അൽപൈധൈര്യഃ; സമാ ിതൗ േയാത്സ്യമാനൗ ത്വദർേഥ
105 ഏൈതശ് ച മുൈഖ്യർ അപൈരശ് ച രാജൻ; േയാധ വീൈരർ അമിത  
ഭാൈവഃ
വ്യവസ്ഥിേതാ നാഗകുലസ്യ മേധ്യ; യഥാ മേഹ ഃ കുരുരാേജാ ജയായ
106 [ധൃ]
ആഖ്യാതാ ജീവമാനാ േയ പേരേഭ്യാ ഽേന്യ യഥാതഥം
ഇതീദം അഭിഗച്ഛാമി വ്യക്തം അർഥാഭിപത്തിതഃ
107 [ൈവ]
ഏവം വന്ന് ഏവ തദാ ധൃതരാേ ാ ഽബ്മികാ സുതഃ
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ഹത വീരം വിധ്വസ്തം കിം ചിച് േഛഷം സ്വകം ബലം
ത്വാ വ്യാേമാഹം അഗമച് േഛാകവ്യാകുലിേത ിയഃ

108 മുഹ്യമാേനാ ഽ വീച് ചാപി മുഹൂർതം തിഷ്ഠ സഞ്ജയ
വ്യാകുലം േമ മനസ് താത ത്വാ സുമഹദ് അ ിയം
നഷ്ടചിത്തസ് തതഃ േസാ ഽഥ ബഭൂവ ജഗതീപതിഃ
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അധ്യായം 5

1 [ജ്]
ത്വാ കർണം ഹതം യുേദ്ധ പു ാംശ് ൈചവാപലായിനഃ

നേര ഃ കിം ചിദ് ആശ്വേസ്താ ദ്വിജേ ഷ്ഠ കിം അ വീത്
2 ാപ്തവാൻ പരമം ദുഃഖം പു വ്യസനജം മഹത്
തസ്മിൻ യദ് ഉക്തവാൻ കാേല തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
3 [ൈവ]

ത്വാ കർണസ്യ നിധനം അ േദ്ധയം ഇവാദ്ഭുതം
ഭൂതസംേമാഹനം ഭീമം േമേരാഃ പര്യസനം യഥാ
4 ചിത്തേമാഹം ഇവായുക്തം ഭാർഗവസ്യ മഹാമേതഃ
പരാജയം ഇേവ സ്യ ദ്വിഷദ്േഭ്യാ ഭീമകർമണഃ
5 ദിവഃ പതനം ഭാേനാർ ഉർവ്യാം ഇവ മഹാദ േതഃ
സംേശാഷണം ഇവാചിന്ത്യം സമു സ്യാക്ഷയാംഭസഃ
6 മഹീ വിയദ് ദിഗ് ഈശാനാം സർവനാശം ഇവാദ്ഭുതം
കർമേണാർ ഇവ ൈവഫല്യം ഉഭേയാഃ പുണ്യപാപേയാഃ
7 സഞ്ചിന്ത്യ നിപുണം ബുദ്ധ്യാ ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
േനദം അസ്തീതി സഞ്ചിന്ത്യ കർണസ്യ നിധനം തി
8 ാണിനാം ഏതദ് ആത്മത്വാത് സ്യാദ് അപീതി വിനാശനം
േശാകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാേനാ ധമ്യമാന ഇവാശയഃ
9 വിധ്വസ്താത്മാ ശ്വസൻ ദീേനാ ഹാേഹത്യ് ഉക്ത്വാ സുദുഃഖിതഃ
വിലലാപ മഹാരാജ ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
10 [ധൃ]
സഞ്ജയാധിരേഥാ വീരഃ സിംഹദ്വിരദവി മഃ
വൃഷം അ തിമ േന്ധാ വൃഷഭാക്ഷ ഗതിസ്വനഃ
11 വൃഷേഭാ വൃഷഭേസ്യവ േയാ യുേദ്ധ ന നിവർതേത
ശേ ാർ അപി മേഹ സ്യ വ സംഹനേനാ യുവാ
12 യസ്യ ജ്യാതലശേബ്ദന ശരവൃഷ്ടിരേവണ ച
രഥാശ്വനരമാതംഗാ നാവതിഷ്ഠന്തി സംയുേഗ
13 യം ആ ിത്യ മഹാബാഹും ദ്വിഷത് സംഘഘ്നം അച തം
ദുേര്യാധേനാ ഽകേരാദ് ൈവരം പാ പുൈ ർ മഹാബൈലഃ
14 സ കഥം രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ കർണഃ പാർേഥന സംയുേഗ
നിഹതഃ പുരുഷവ്യാ ഃ സഹ്യാസഹ്യ വി മഃ
15 േയാ നാമന്യത ൈവ നിത്യം അച തം ന ധനഞ്ജയം
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ന വൃഷ്ണീൻ അപി താൻ അന്യാൻ സ്വബാഹുബലം ആ ിതഃ
16 ശാർമ്ഗഗാണ്ഡീവധന്വാനൗ സഹിതാവ് അപരാജിതൗ
അഹം ദിവ്യാദ് രഥാദ് ഏകഃ പാതയിഷ്യാമി സംയുേഗ
17 ഇതി യഃ സതതം മന്ദം അേവാചൽ േലാഭേമാഹിതം
ദുേര്യാധനം അപാദീനം രാജ്യകാമുകം ആതുലം
18 യശ് ചാൈജഷീദ് അതിബലാൻ അമി ാൻ അപി ദുർജയാൻ
ഗാന്ധാരാൻ മ കാൻ മത്സ്യാംസ് ിഗർതാംസ് തംഗണാഞ് ശകാൻ
19 പാഞ്ചാലാംശ് ച വിേദഹാംശ് ച കുണിന്ദാൻ കാശിേകാസലാൻ
സുഹ്യാൻ അംഗാംശ് ച പു ാംശ് ച നിഷാദാൻ വംഗ കീചകാൻ
20 വത്സാൻ കലിംഗാംസ് തരലാൻ അശ്മകാൻ ഋഷികാംസ് തഥാ
േയാ ജിത്വാ സമേര വീരശ് ചേ ബലിഭൃതഃ പുരാ
21 ഉൈച്ചഃ വാ വേരാ ഽശ്വാനാം രാജ്ഞാം ൈവ വേണാ വരഃ
വേരാ മേഹേ ാ േദവാനാം കർണഃ ഹരതാം വരഃ
22 യം ലബ്ധ്വാ മാഗേധാ രാജാ സാന്ത്വമാനാർഥ ഗൗരൈവഃ
അരൗത്സീത് പാർഥിവം ക്ഷ ം ഋേത കൗരവ യാദവാൻ
23 തം ത്വാ നിഹതം കർണം ൈദ്വരേഥ സവ്യസാചിനാ
േശാകാർണേവ നിമേഗ്നാ ഽഹം അ വഃ സാഗേര യഥാ
24 ഈദൃൈശർ യദ്യ് അഹം ദുഃൈഖർ ന വിനശ്യാമി സഞ്ജയ
വ ാദ് ദൃഢതരം മേന്യ ഹൃദയം മമ ദുർഭിദം
25 ജ്ഞാതിസംബന്ധിമി ാണാം ഇമം ത്വാ പരാജയം
േകാ മദ് അന്യഃ പുമാംൽ േലാേക ന ജഹ്യാത് സൂത ജീവിതം
26 വിഷം അഗ്നിം പാതം വാ പർവതാ ാദ് അഹം വൃേണ
ന ഹി ശക്ഷ്യാമി ദുഃഖാനി േസാഢും കഷ്ടാനി സഞ്ജയ
27 [സ്]

ിയാ കുേലന യശസാ തപസാ ച േതന ച
ത്വാം അദ്യ സേന്താ മന്യേന്ത യയാതിം ഇവ നാഹുഷം
28 േത മഹർഷി തിമഃ കൃതകൃേത്യാ ഽസി പാർഥിവ
പര്യവസ്ഥാപയാത്മാനം മാ വിഷാേദ മനഃ കൃഥാഃ
29 [ധൃ]
ൈദവം ഏവ പരം മേന്യ ധിക് പൗരുഷം അനർഥകം
യ രാമ തീകാശഃ കർേണാ ഽഹന്യത സംയുേഗ
30 ഹത്വാ യുധിഷ്ഠിരാനീകം പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാൻ

താപ്യ ശരവർേഷണ ദിശഃ സർവാ മഹാരഥഃ
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31 േമാഹയിത്വാ രേണ പാർഥാൻ വ ഹസ്ത ഇവാസുരാൻ
സ കഥം നിഹതഃ േശേത വാതരുഗ്ണ ഇവ മഃ
32 േശാകസ്യാന്തം ന പശ്യാമി സമു േസ്യവ വി കാഃ
ചിന്താ േമ വർധേത തീ ാ മുമൂർഷാ ചാപി ജായേത
33 കർണസ്യ നിധനം ത്വാ വിജയം ഫൽഗുനസ്യ ച
അ േദ്ധയം അഹം മേന്യ വധം കർണസ്യ സഞ്ജയ
34 വ സാര മയം നൂനം ഹൃദയം സുദൃഢം മമ
യച് ത്വാ പുരുഷവ്യാ ം ഹതം കർണം ന ദീര്യേത
35 ആയുർ നൂനം സുദീർഘം േമ വിഹിതം ൈദവൈതഃ പുരാ
യ കർണം ഹതം ത്വാ ജീവാമീഹ സുദുഃഖിതഃ
36 ധിഗ് ജീവിതം ഇദം േമ ഽദ്യ സുഹൃദ് ധീനസ്യ സഞ്ജയ
അദ്യ ചാഹം ദശാം ഏതാം ഗതഃ സഞ്ജയ ഗർഹിതാം
കൃപണം വർതയിഷ്യാമി േശാച്യഃ സർവസ്യ മന്ദധീഃ
37 അഹം ഏവ പുരാ ഭൂത്വാ സർവേലാകസ്യ സത്കൃതഃ
പരിഭൂതഃ കഥം സൂത പുനഃ ശക്ഷ്യാമി ജീവിതും
ദുഃഖാത് സുദുഃഖം വ്യസനം ാപ്തവാൻ അസ്മി സഞ്ജയ
38 തസ്മാദ് ഭീഷ്മ വേധ ൈചവ േ ാണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
നാ േശഷം പശ്യാമി സൂതപുേ ഹേത യുധി
39 സ ഹി പാരം മഹാൻ ആസീത് പു ാണാം മമ സഞ്ജയ
യുേദ്ധ വിനിഹതഃ ശൂേരാ വിസൃജൻ സായകാൻ ബഹൂൻ
40 േകാ ഹി േമ ജീവിേതനാർഥസ് തം ഋേത പുരുഷർഷഭം
രഥാദ് അതിരേഥാ നൂനം അപതത് സായകാർദിതഃ
41 പർവതേസ്യവ ശിഖരം വ പാത വിദാരിതം
ശയീത പൃഥിവീം നൂനം േശാഭയൻ രുധിേരാക്ഷിതഃ
മാതംഗ ഇവ മേത്തന മാതംേഗന നിപാതിതഃ
42 യദ് ബലം ധാർതരാ ാണാം പാണ്ഡവാനാം യേതാ ഭയം
േസാ ഽർജുേനന ഹതഃ കർണഃ തിമാനം ധനുഷ്മതാം
43 സ ഹി വീേരാ മേഹഷ്വാസഃ പു ാണാം അഭയങ്കരഃ
േശേത വിനിഹേതാ വീരഃ ശേ േണവ യഥാബലഃ
44 പംേഗാർ ഇവാധ്വ ഗമനം ദരി േസ്യവ കാമിതം
ദുേര്യാധനസ്യ ചാകൂതം തൃഷിതേസ്യവ പി കാഃ
45 അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം അന്യഥാ തത് തു ജായേത
അേഹാ നു ബലവദ് ൈദവം കാലശ് ച ദുരതി മഃ
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46 പലായമാനഃ കൃപണം ദീനാത്മാ ദീനപൗരുഷഃ
കച് ചിൻ ന നിഹതഃ സൂതപുേ ാ ദുഃശാസേനാ മമ
47 കച് ചിൻ ന നീചാചരിതം കൃതവാംസ് താത സംയുേഗ
കച് ചിൻ ന നിഹതഃ ശൂേരാ യഥാ ന ക്ഷ ിയാ ഹതാഃ
48 യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനം മാ യുദ്ധം ഇതി സർവദാ
ദുേര്യാധേനാ നാഭ്യഗൃഹ്ണാൻ മൂഢഃ പഥ്യം ഇവൗഷധം
49 ശരതൽേപ ശയാേനന ഭീേഷ്മണ സുമഹാത്മനാ
പാനീയം യാചിതഃ പാർഥഃ േസാ ഽവിധ്യൻ േമദിനീ തലം
50 ജലസ്യ ധാരാം വിഹിതാം ദൃഷ്ട്വാ താം പാണ്ഡേവന ഹ
അ വീത് സ മഹാബാഹുസ് താത സംശാമ്യ പാണ്ഡൈവഃ
51 ശമാദ് ധി ഭേവച് ഛാന്തിർ മദന്തം യുദ്ധം അ ച

ാതൃഭാേവന പൃഥിവീം ഭുങ്ക്ഷ്വ പാ സുൈതഃ സഹ
52 അകുർവൻ വചനം തസ്യ നൂനം േശാചതി േമ സുതഃ
തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം വചനം ദീർഘദർശിനഃ
53 അഹം തു നിഹതാമാേത്യാ ഹതപു ശ് ച സഞ്ജയ
ദ തതഃ കൃ ം ആപേന്നാ ലൂനപക്ഷ ഇവ ദ്വിജഃ
54 യഥാ ഹി ശകുനിം ഗൃഹ്യ ഛിത്വാ പക്ഷൗ ച സഞ്ജയ
വിസർജയന്തി സംഹൃഷ്ടാഃ ീഡമാനാഃ കുമാരകാഃ
55 ഛിന്നപക്ഷതയാ തസ്യ ഗമനം േനാപപദ്യേത
തഥാഹം അപി സ ാേപ്താ ലൂനപക്ഷ ഇവ ദ്വിജഃ
56 ക്ഷീണഃ സർവാർഥഹീനശ് ച നിർബ ർ ജ്ഞാതിവർജിതഃ
കാം ദിശം തിപത്സ്യാമി ദീനഃ ശ വശം ഗതഃ
57 ദുേര്യാധനസ്യ വൃദ്ധ്യർഥം പൃഥിവീം േയാ ഽജയത് ഭുഃ
സ ജിതഃ പാണ്ഡൈവഃ ശൂൈരഃ സമർൈഥർ വീര്യശാലിഭിഃ
58 തസ്മിൻ ഹേത മേഹഷ്വാേസ കർേണ യുധി കിരീടിനാ
േക വീരാഃ പര്യവർതന്ത തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
59 കച് ചിൻ ൈനകഃ പരിത്യക്തഃ പാണ്ഡൈവർ നിഹേതാ രേണ
ഉക്തം ത്വയാ പുരാ വീര യഥാ വീരാ നിപാതിതാഃ
60 ഭീഷ്മം അ തിയുധ്യന്തം ശിഖണ്ഡീ സായേകാത്തൈമഃ
പാതയാം ആസ സമേര സർവശ ഭൃതാം വരം
61 തഥാ ൗപദിനാ േ ാേണാ ന്യസ്തസർവായുേധാ യുധി
യുക്തേയാേഗാ മേഹഷ്വാസഃ ശൈരർ ബഹുഭിർ ആചിതഃ
നിഹതഃ ഖഡ്ഗം ഉദ്യമ്യ ധൃഷ്ടദ േമ്നന സഞ്ജയ
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62 അന്തേരണ ഹതാവ് ഏതൗ ഛേലന ച വിേശഷതഃ
അ ൗഷം അഹം ഏതദ് ൈവ ഭീഷ്മേ ാണൗ നിപാതിതൗ
63 ഭീഷ്മേ ാണൗ ഹി സമേര ന ഹന്യാദ് വ ഭൃത് സ്വയം
ന്യാേയന യുധ്യമാനൗ ഹി തദ് ൈവ സത്യം വീമി േത
64 കർണം ത്വ് അസ്യന്തം അ ാണി ദിവ്യാനി ച ബഹൂനി ച
കഥം ഇേ ാപമം വീരം മൃത ർ യുേദ്ധ സമ ശത്
65 യസ്യ വിദ ത് ഭാം ശക്തിം ദിവ്യാം കനകഭൂഷണാം

ായച്ഛദ് ദ്വിഷതാം ഹ ീം കുണ്ഡലാഭ്യാം പുരന്ദരഃ
66 യസ്യ സർപമുേഖാ ദിവ്യഃ ശരഃ കനകഭൂഷണഃ
അേശത നിഹതഃ പ ീ ചന്ദേനഷ്വ് അരിസൂദനഃ
67 ഭീഷ്മേ ാണമുഖാൻ വീരാൻ േയാ ഽവമന്യ മഹാരഥാൻ
ജാമദഗ്ന്യാൻ മഹാേഘാരം ാഹ്മം അ ം അശിക്ഷത
68 യശ് ച േ ാണ മുഖാൻ ദൃഷ്ട്വാ വിമുഖാൻ അർദിതാഞ് ശൈരഃ
സൗഭ സ്യ മഹാബാഹുർ വ്യധമത് കാർമുകം ശൈരഃ
69 യശ് ച നാഗായുത ാണം വാതരംഹസം അച തം
വിരഥം ാതരം കൃത്വാ ഭീമേസനം ഉപാഹസത്
70 സഹേദവം ച നിർജിത്യ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
കൃപയാ വിരഥം കൃത്വാ നാഹനദ് ധർമവിത്തയാ
71 യശ് ച മായാ സഹ ാണി ധ്വംസയിത്വാ രേണാത്കടം
ഘേടാത്കചം രാക്ഷേസ ം ശ ശക്ത്യാഭിജഘ്നിവാൻ
72 ഏതാനി ദിവസാന്യ് അസ്യ യുേദ്ധ ഭീേതാ ധനഞ്ജയഃ
നാഗമദ് ൈദ്വരഥം വീരഃ സ കഥം നിഹേതാ രേണ
73 രഥസംേഗാ ന േചത് തസ്യ ധനുർ വാ ന വ്യശീര്യത
ന േചദ് അ ാണി നിർേണശുഃ സ കഥം നിഹതഃ പൈരഃ
74 േകാ ഹി ശേക്താ രേണ കർണം വിധുന്വാനം മഹദ് ധനുഃ
വിമുഞ്ചന്തം ശരാൻ േഘാരാൻ ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ചാഹേവ
േജതും പുരുഷശാർദൂലം ശാർദൂലം ഇവ േവഗിതം
75 വം തസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം രേഥാ വാപി ഗേതാ മഹീം
അ ാണി വാ നഷ്ടാനി യഥാ ശംസസി േമ ഹതം
ന ഹ്യ് അന്യദ് അനുപശ്യാമി കാരണം തസ്യ നാശേന
76 ന ഹന്യാം അർജുനം യാവത് താവത് പാദൗ ന ധാവേയ
ഇതി യസ്യ മഹാേഘാരം തം ആസീൻ മഹാത്മനഃ
77 യസ്യ ഭീേതാ വേന നിത്യം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
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േയാദശ സമാ നി ാം ന േലേഭ പുരുഷർഷഭഃ
78 യസ്യ വീര്യവേതാ വീര്യം സമാ ിത്യ മഹാത്മനഃ
മമ പു ഃ സഭാം ഭാര്യാം പാ നാം നീതവാൻ ബലാത്
79 ത ചാപി സഭാമേധ്യ പാണ്ഡവാനാം ച പശ്യതാം
ദാസഭാേര്യതി പാഞ്ചാലീം അ വീത് കുരുസംസദി
80 യശ് ച ഗാണ്ഡീവമുക്താനാം ർശം ഉ ം അചിന്തയൻ
അപതിർ ഹ്യ് അസി കൃേഷ്ണതി വൻ പാർഥാൻ അൈവക്ഷത
81 യസ്യ നാസീദ് ഭയം പാർൈഥഃ സപുൈ ഃ സജനാർദൈനഃ
സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ മുഹൂർതം അപി സഞ്ജയ
82 തസ്യ നാഹം വധം മേന്യ േദൈവർ അപി സ വാസൈവഃ

തീപം ഉപധാവദ്ഭിഃ കിം പുനസ് താത പാണ്ഡൈവഃ
83 ന ഹി ജ്യാം ശമാനസ്യ തലേ ചാപി ഗൃഹ്ണതഃ
പുമാൻ ആധിരേഥഃ കശ് ചിത് മുേഖ സ്ഥാതും അർഹതി
84 അപി സ്യാൻ േമദിനീ ഹീനാ േസാമസൂര്യ ഭാംശുഭിഃ
ന വധഃ പുരുേഷ സ്യ സമേരഷ്വ് അപലായിനഃ
85 യദി മന്ദഃ സഹാേയന ാ ാ ദുഃശാസേനന ച
വാസുേദവസ്യ ദുർബുദ്ധിഃ ത്യാഖ്യാനം അേരാചയത്
86 സ നൂനം ഋഷഭ ന്ധം ദൃഷ്ട്വാ കർണം നിപാതിതം
ദുഃശാസനം ച നിഹതം മേന്യ േശാചതി പു കഃ
87 ഹതം ൈവകർതനം ത്വാ ൈദ്വരേഥ സവ്യസാചിനാ
ജയതഃ പാണ്ഡവാൻ ദൃഷ്ട്വാ കിംസ്വിദ് ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്
88 ദുർമർഷണം ഹതം ത്വാ വൃഷേസനം ച സംയുേഗ

ഭഗ്നം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ വധ്യമാനം മഹാരൈഥഃ
89 പരാങ്മുഖാംസ് തഥാ രാജ്ഞഃ പലായനപരായണാൻ
വി താൻ രഥിേനാ ദൃഷ്ട്വാ മേന്യ േശാചതി പു കഃ
90 അേനയശ് ചാഭിമാേനന ബാല ബുദ്ധിർ അമർഷണഃ
ഹേതാത്സാഹം ബലം ദൃഷ്ട്വാ കിംസ്വിദ് ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്
91 ാതരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
രുധിരം പീയമാേനന കിംസ്വിദ് ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത്
92 സഹ ഗാന്ധാരരാേജന സഭായാം യദ് അഭാഷത
കർേണാ ഽർജുനം രേണ ഹന്താ ഹേത തസ്മിൻ കിം അ വീത്
93 ദ തം കൃത്വാ പുരാ ഹൃേഷ്ടാ വഞ്ചയിത്വാ ച പാണ്ഡവാൻ
ശകുനിഃ സൗബലസ് താത ഹേത കർേണ കിം അ വീത്
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94 കൃതവർമാ മേഹഷ്വാസഃ സാത്വതാനാം മഹാരഥഃ
കർണം വിനിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഹാർദിക്യഃ കിം അഭാഷത
95 ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാ യസ്യ ശിക്ഷാം ഉപാസേത
ധനുർേവദം ചികീർഷേന്താ േ ാണപു സ്യ ധീമതഃ
96 യുവാ രൂേപണ സമ്പേന്നാ ദർശനീേയാ മഹായശാഃ
അശ്വത്ഥാമാ ഹേത കർേണ കിം അഭാഷത സഞ്ജയ
97 ആചാര്യത്വം ധനുർേവേദ ഗതഃ പരമതത്ത്വവിത്
കൃപഃ ശാരദ്വതസ് താത ഹേത കർേണ കിം അ വീത്
98 മ രാേജാ മേഹഷ്വാസഃ ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ
ദിഷ്ടം േതന ഹി തത് സർവം യഥാ കർേണാ നിപാതിതഃ
99 േയ ച േക ചന രാജാനഃ പൃഥിവ്യാം േയാ ം ആഗതാഃ
ൈവകർതനം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ കിം അഭാഷന്ത സഞ്ജയ
100 കർേണ തു നിഹേത വീേര രഥവ്യാേ നരർഷേഭ
കിം േവാ മുഖം അനീകാനാം ആസീത് സഞ്ജയ ഭാഗശഃ
101 മ രാജഃ കഥം ശേല്യാ നിയുേക്താ രഥിനാം വരഃ
ൈവകർതനസ്യ സാരേഥ്യ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
102 േക ഽരക്ഷൻ ദക്ഷിണം ച ം സൂതപു സ്യ സംയുേഗ
വാമം ച ം രര ർ വാ േക വാ വീരസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
103 േക കർണം വാജഹുഃ ശൂരാഃ േക ാഃ ാ വൻ ഭയാത്
കഥം ച വഃ സേമതാനാം ഹതഃ കർേണാ മഹാരഥഃ
104 പാണ്ഡവാശ് ച കഥം ശൂരാഃ ത ദീയുർ മഹാരഥം
സൃജന്തം ശരവർഷാണി വാരിധാരാ ഇവാംബുദം
105 സ ച സർപമുേഖാ ദിേവ്യാ മേഹഷു വരസ് തദാ
വ്യർഥഃ കഥം സമഭവത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
106 മാമകസ്യാസ്യ ൈസന്യസ്യ ഹൃേതാേത്സധസ്യ സഞ്ജയ
അവേശഷം ന പശ്യാമി കകുേദ മൃദിേത സതി
107 തൗ ഹി വീരൗ മേഹഷ്വാസൗ മദർേഥ കുരുസത്തമൗ
ഭീഷ്മേ ാണൗ ഹതൗ ത്വാ േകാ ന്വ് അർേഥാ ജീവിേതന േമ
108 ന മൃഷ്യാമി ച രാേധയം ഹതം ആഹവേശാഭിനം
യസ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം തുല്യം കുഞ്ജരാണാം ശതം ശതം
109 േ ാേണ ഹേത ച യദ്വൃത്തം കൗരവാണാം പൈരഃ സഹ
സം ാേമ നരവീരാണാം തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
110 യഥാ ച കർണഃ കൗേന്തൈയഃ സഹ യുദ്ധം അേയാജയത്
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യഥാ ച ദ്വിഷതാം ഹന്താ രേണ ശാന്തസ് തദ് ഉച്യതാം
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അധ്യായം 6

1 [സ്]
ഹേത േ ാേണ മേഹഷ്വാേസ തസ്മിന്ന് അഹനി ഭാരത
കൃേത ച േമാഘസങ്കൽേപ േ ാണപുേ മഹാരേഥ
2 വമാേണ മഹാരാജ കൗരവാണാം ബേല തഥാ
വ ഹ്യ പാർഥഃ സ്വകം ൈസന്യം അതിഷ്ഠദ് ാതൃഭിഃ സഹ
3 തം അവസ്ഥിതം ആജ്ഞായ പു സ് േത ഭരതർഷഭ

വച് ച സ്വബലം ദൃഷ്ട്വാ പൗരുേഷണ ന്യവാരയത്
4 സ്വം അനീകം അവസ്ഥാപ്യ ബാഹുവീേര്യ വ്യവസ്ഥിതഃ
യുദ്ധ്വാ ച സുചിരം കാലം പാണ്ഡൈവഃ സഹ ഭാരത
5 ലബ്ധലൈക്ഷഃ പൈരർ ഹൃൈഷ്ടർ വ്യായച്ഛദ്ഭിശ് ചിരം തദാ
സന്ധ്യാകാലം സമാസാദ്യ ത്യാഹാരം അകാരയത്
6 കൃത്വാവഹാരം ൈസന്യാനാം വിശ്യ ശിബിരം സ്വകം
കുരേവാ ഽഽത്മഹിതം മ ം മ യാം ച ിേര തദാ
7 പര്യേങ്കഷു പരാർേധ്യഷു ർധ്യാസ്തരണവ ച
വരാസേനഷൂപവിഷ്ടാഃ സുഖശയ്യാസ്വ് ഇവാമരാഃ
8 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
താൻ ആഭാഷ്യ മേഹഷ്വാസാൻ ാപ്തകാലം അഭാഷത
9 മതിം മതിമതാം േ ഷ്ഠാഃ സർേവ ത മാചിരം
ഏവംഗേത തു യത് കാര്യം ഭേവത് കാര്യകരം നൃപാഃ
10 ഏവം ഉേക്ത നേരേ ണ നരസിംഹാ യുയുത്സവഃ
ച ർ നാനാവിധാശ് േചഷ്ടാഃ സിംഹാസനഗതാസ് തദാ
11 േതഷാം നിശേമ്യംഗിതാനി യുേദ്ധ ാണാഞ് ജുഹൂഷതാം
സമുദ്വീക്ഷ്യ മുഖം രാേജ്ഞാ ബാലാർകസമവർചസഃ
ആചാര്യ പുേ ാ േമധാവീ വാക്യേജ്ഞാ വാക്യം ആദേദ
12 രാേഗാ േയാഗസ് തഥാ ദാക്ഷ്യം നയശ് േചത്യ് അർഥസാധകാഃ
ഉപായാഃ പണ്ഡിൈതഃ േ ാക്താഃ സർേവ ൈദവസമാ ിതാഃ
13 േലാക വീരാ േയ ഽസ്മാകം േദവകൽപാ മഹാരഥാഃ
നീതിമന്തസ് തഥായുക്താ ദക്ഷാ രക്താശ് ച േത ഹതാഃ
14 ന ത്വ് ഏവ കാര്യം ൈനരാശ്യം അസ്മാഭിർ വിജയം തി
സുനീൈതർ ഇഹ സർവാർൈഥർ ൈദവം അപ്യ് അനുേലാമ്യേത
15 േത വയം വരം നൄണാം സർൈവർ ഗുണഗുൈണർ യുതം
കർണം േസനാപതിം കൃത്വാ മഥിഷ്യാമേഹ രിപൂൻ
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16 തേതാ ദുേര്യാധനഃ ീതഃ ിയം ത്വാ വചസ് തദാ
ീതിസം ാര സംയുക്തം തഥ്യം ആത്മഹിതം ശുഭം

17 സ്വം മനഃ സമവസ്ഥാപ്യ ബാഹുവീര്യം ഉപാ ിതഃ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ രാേധയം ഇദം അ്രബ്ബവീത്
18 കർണ ജാനാമി േത വീര്യം സൗഹൃദം ച പരം മയി
തഥാപി ത്വാം മഹാബാേഹാ വക്ഷ്യാമി ഹിതം വചഃ
19 ത്വാ യേഥഷ്ടം ച കുരുവീര യത് തവ േരാചേത
ഭവാൻ ാജ്ഞതേമാ നിത്യം മമ ൈചവ പരാ ഗതിഃ
20 ഭീഷ്മേ ാണാവ് അതിരഥൗ ഹതൗ േസനാപതീ മമ
േസനാപതിർ ഭവാൻ അ താഭ്യാം വിണവത്തരഃ
21 േവദ്ധൗ ച തൗ മേഹഷ്വാസൗ സാേപക്ഷൗ ച ധനഞ്ജേയ
മാനിതൗ ച മയാ വീരൗ രാേധയ വചനാത് തവ
22 പിതാമഹത്വം സേ ക്ഷ്യ പാ പു ാ മഹാരേണ
രക്ഷിതാസ് താത ഭീേഷ്മണ ദിവസാനി ദൈശവ ഹ
23 ന്യസ്തശേ ച ഭവതി ഹേതാ ഭീഷ്മഃ പിതാമഹഃ
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ഫൽഗുേനന മഹാഹേവ
24 ഹേത തസ്മിൻ മഹാഭാേഗ ശരതൽപഗേത തദാ
ത്വേയാേക്ത പുരുഷവ്യാ േ ാേണാ ഹ്യ് ആസീത് പുരഃസരഃ
25 േതനാപി രക്ഷിതാഃ പാർഥാഃ ശിഷ്യത്വാദ് ഇഹ സംയുേഗ
സ ചാപി നിഹേതാ വൃേദ്ധാ ധൃഷ്ടദ േമ്നന സ ത്വരം
26 നിഹതാഭ്യാം ധാനാഭ്യാം താഭ്യാം അമിതവി മ
ത്വത്സമം സമേര േയാദ്ധം നാന്യം പശ്യാമി ചിന്തയൻ
27 ഭവാൻ ഏവ തു നഃ ശേക്താ വിജയായ ന സംശയഃ
പൂർവം മേധ്യ ച പശ്ച്ചാച് ച തൈവവ വിദിതം ഹി തത്
28 സ ഭവാൻ ധുര്യവത് സംേഖ്യ ദുരം ഉേദ്വാഢും അർഹസി
അഭിേഷചയ േസനാേന്യ സ്വയം ആത്മാനം ആത്മനാ
29 േദവതാനാം യഥാ ന്ദഃ േസനാനീഃ ഭുർ അവ്യയഃ
തഥാ ഭവാൻ ഇമാം േസനാം ധാർതരാ ീം ബിഭർതു േമ
ജഹി ശ ഗണാൻ സർവാൻ മേഹ ഇവ ദാനവാൻ
30 അവസ്ഥിതം രേണ ജ്ഞാത്വാ പാണ്ഡവാസ് ത്വാം മഹാരഥം

വിഷ്യന്തി സ പാഞ്ചാലാ വി ം ദൃേഷ്ട്വവ ദാനവാഃ
തസ്മാത് ത്വം പുരുഷവ്യാ കർേഷഥാ മഹാചമൂം
31 ഭവത്യ് അവസ്ഥിേത യത് േത പാണ്ഡവാ ഗതേചതസഃ
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ഭവിഷ്യന്തി സഹാമാത്യാഃ പാഞ്ചാൈലഃ സൃഞ്ജൈയഃ സഹ
32 യഥാ ഹ്യ് അഭ ദിതഃ സൂര്യഃ തപൻ േസ്വന േതജസാ
വ്യേപാഹതി തമസ് തീ ം തഥാ ശ ൻ വ്യേപാഹ നഃ
33 [കർണ]
ഉക്തം ഏതൻ മയാ പൂർവം ഗാന്ധേര തവ സംനിധൗ
േജഷ്യാമി പാണ്ഡവാൻ രാജൻ സപു ാൻ സജനാർദനാൻ
34 േസനാപതിർ ഭവിഷ്യാമി തവാഹം നാ സംശയഃ
സ്ഥിേരാ ഭവ മഹാരാജ ജിതാൻ വിദ്ധി ച പാണ്ഡവാൻ
35 [സ്]
ഏവം ഉേക്താ മഹാേതജാസ് തേതാ ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
ഉത്തസ്ഥൗ രാജഭിഃ സാർധം േദൈവർ ഇവ ശത തുഃ
േസനാപേത്യന സത്കർതും കർണം ന്ദം ഇവാമരാഃ
36 തേതാ ഽഭിഷിഷിചുസ് തൂർണം വിധിദൃേഷ്ടന കർമണാ
ദുേര്യാധനമുഖാ രാജൻ രാജാേനാ വിജൈയഷിണഃ
ശാതകൗംഭ മൈയഃ കുംൈഭർ മാേഹൈയശ് ചാഭിമ ിൈതഃ
37 േതായപൂർൈണർ വിഷാൈണശ് ച ദ്വീപിഖഡ്ഗമഹർഷൈഭഃ
മണിമുക്താ മൈയശ് ചാൈന്യഃ പുണ്യഗൈന്ധസ് തഥൗഷൈധഃ
38 ഔദുംബേര സമാസീനം ആസേന ക്ഷൗമസംവൃതം
ശാ ദൃേഷ്ടന വിധിനാ സംഭാൈരശ് ച സുസംഭൃൈതഃ
39 ജയ പാർഥാൻ സ േഗാവിന്ദാൻ സാനുഗാംസ് ത്വം മഹാഹേവ
ഇതി തം ബന്ദിനഃ ാഹുർ ദ്വിജാശ് ച ഭരതർഷഭ
40 ജഹി പാർഥാൻ സപാഞ്ചാലാൻ രാേധയ വിജയായ നഃ
ഉദ്യന്ന് ഇവ സദാ ഭാനുസ് തമാംസ്യ് ഉൈ ർ ഗഭസ്തിഭിഃ
41 ന ഹ്യ് അലം ത്വദ് വിസൃഷ്ടാനാം ശരാണാം േത സ േകശവാഃ
കൃതഘ്നാഃ സൂര്യരശ്മീനാം ജ്വലതാം ഇവ ദർശേന
42 ന ഹി പാർഥാഃ സപാഞ്ചാലാഃ സ്ഥാതും ശക്താസ് തവാ തഃ
ആത്തശ സ്യ സമേര മേഹ േസ്യവ ദാനവാഃ
43 അഭിഷിക്തസ് തു രാേധയഃ ഭയാ േസാ ഽമിത ഭഃ
വ്യത്യരിച്യത രൂേപണ ദിവാകര ഇവാപരഃ
44 േസനാപേത്യന രാേധയം അഭിഷിച്യ സുതസ് തവ
അമന്യത തദാത്മാനം കൃതാർഥം കാലേചാദിതഃ
45 കർേണാ ഽപി രാജൻ സ ാപ്യ േസനാപത്യം അരിന്ദമഃ
േയാഗം ആജ്ഞാപയാം ആസ സൂര്യേസ്യാദയനം തി
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46 തവ പുൈ ർ വൃതഃ കർണഃ ശുശുേഭ ത ഭാരത
േദൈവർ ഇവ യഥാ ന്ദഃ സം ാേമ താരകാ മേയ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 32

അധ്യായം 7

1 [ധൃ]
േസനാപത്യം തു സ ാപ്യ കർേണാ ൈവകർതനസ് തദാ
തേഥാക്തശ് ച സ്വയം രാജ്ഞാ സ്നിഗ്ധം ാതൃസമം വചഃ
2 േയാഗം ആജ്ഞാപ്യ േസനായാ ആദിേത്യ ഽഭ ദിേത തദാ
അകേരാത് കിം മഹാ ാജ്ഞസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
3 [സ്]
കർണസ്യ മതം ആജ്ഞായ പു സ് േത ഭരതർഷഭ
േയാഗം ആജ്ഞാപയാം ആസ നാന്ദീ തൂര്യപുരഃസരം
4 മഹത്യ് അപരരാേ തു തവ പു സ്യ മാരിഷ
േയാേഗാ േഗാേഗതി സഹസാ ാദുരാസീൻ മഹാസ്വനഃ
5 നാഗാനാം കൽപമാനാനാം രഥാനാം ച വരൂഥിനാം
സംനഹ്യതാം പദാതീനാം വാജിനാം ച വിശാം പേത
6 േ ാശതാം ചാപി േയാധാനാം ത്വരിതാനാം പര രം
ബഭൂവ തുമുലഃ ശേബ്ദാ ദിവ ക് സുമഹാംസ് തദാ
7 തതഃ േശ്വതപതാേകന ബാലാർകാകാര വാജിനാ
േഹമപൃേഷ്ഠന ധനുഷാ ഹസ്തികേക്ഷ്യണ േകതുനാ
8 തൂേണന ശരപൂർേണന സാംഗേദന വരൂഥിനാ
ശതഘ്നീ കിങ്കിണീ ശക്തിശൂലേതാമര ധാരിണാ
9 കാർമുേകേണാപപേന്നന വിമലാദിത്യ വർചസാ
രേഥനാതിപതാേകന സൂതപുേ ാ വ്യദൃശ്യത
10 ധമന്തം വാരിജം താത േഹമജാലവിഭൂഷിതം
വിധുന്വാനം മഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
11 ദൃഷ്ട്വാ കർണം മേഹഷ്വാസം രഥസ്ഥം രഥിനാം വരം
ഭാനുമന്തം ഇേവാദ്യന്തം തേമാ ഘ്നന്തം സഹ ശഃ
12 ന ഭീഷ്മ വ്യസനം േക ചിൻ നാപി േ ാണസ്യ മാരിഷ
നാേന്യഷാം പുരുഷവ്യാ േമനിേര ത കൗരവാഃ
13 തതസ് തു ത്വരയൻ േയാധാഞ് ശംഖശേബ്ദന മാരിഷ
കർേണാ നിഷ്കാസയാം ആസ കൗരവാണാം വരൂഥിനീം
14 വ ഹം വ ഹ്യ മേഹഷ്വാേസാ മാകരം ശ താപനഃ

ത ദ്യയൗ തദാ കർണഃ പാണ്ഡവാൻ വിജിഗീഷയാ
15 മകരസ്യ തു തുേണ്ഡ ൈവ കർേണാ രാജൻ വ്യവസ്ഥിതഃ
േന ാഭ്യാം ശകുനിഃ ശൂര ഉലൂകശ് ച മഹാരഥഃ
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16 േ ാണപു സ് തു ശിരസി ീവായാം സർവേസാദരാഃ
മേധ്യ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ബേലന മഹതാ വൃതഃ
17 വാേമ പാേദ തു രാേജ കൃതവർമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
നാരായണ ബൈലർ യുേക്താ േഗാപാൈലർ യുദ്ധദുർമദഃ
18 പാേദ തു ദക്ഷിേണ രാജൻ ഗൗതമഃ സത്യവി മഃ

ിഗർൈതശ് ച മേഹഷ്വാൈസർ ദാക്ഷിണാൈത്യശ് ച സംവൃതഃ
19 അനുപാദസ് തു േയാ വാമസ് ത ശേല്യാ വ്യവസ്ഥിതഃ
മഹത്യാ േസനയാ സാർധം മ േദശസമുത്ഥയാ
20 ദക്ഷിേണ തു മഹാരാജ സുേഷണഃ സത്യസംഗരഃ
വൃേതാ രഥസഹൈ ശ് ച ദന്തിനാം ച ശൈതസ് തഥാ
21 പുേച്ഛ ആസ്താം മഹാവീരൗ ാതരൗ പാർഥിവൗ തദാ
ചി േസനശ് ച ചി ശ് ച മഹത്യാ േസനയാ വൃതൗ
22 തതഃ യാേത രാേജ കർേണ നരവേരാത്തേമ
ധനഞ്ജയം അഭിേ ക്ഷ്യ ധർമരാേജാ ഽ വീദ് ഇദം
23 പശ്യ പാർഥ മഹാേസനാം ധാർതരാ സ്യ സംയുേഗ
കർേണന നിർമിതാം വീര ഗുപ്താം വീൈരർ മഹാരൈഥഃ
24 ഹതവീരതമാ ഹ്യ് ഏഷാ ധാർതരാ ീ മഹാചമൂഃ
ഫൽഗു േശഷാ മഹാബാേഹാ തൃൈണസ് തുല്യാ മതാ മമ
25 ഏേകാ ഹ്യ് അ മേഹഷ്വാസഃ സൂതപുേ ാ വ്യവസ്ഥിതഃ
സ േദവാസുരഗന്ധർൈവഃ സ കിംനരമേഹാരൈഗഃ
ചരാചൈരസ് ിഭിർ േലാൈകർ േയാ ഽജേയ്യാ രഥിനാം വരഃ
26 തം ഹത്വാദ്യ മഹാബാേഹാ വിജയസ് തവ ഫൽഗുനാ
ഉ തശ് ച ഭേവച് ഛേല്യാ മമ ദ്വാദശ വാർഷികഃ
ഏവം ജ്ഞാത്വാ മഹാബാേഹാ വ ഹം വ ഹ യേഥച്ഛസി
27 ാതുസ് തദ് വചനം ത്വാ പാണ്ഡവഃ േശ്വതവാഹനഃ
അർധചേ ണ വ േഹന ത്യവ ഹത താം ചമൂം
28 വാമപാർേശ്വ ഽഭവദ് രാജൻ ഭീമേസേനാ വ്യവസ്ഥിതഃ
ദക്ഷിേണ ച മേഹഷ്വാേസാ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാബലഃ
29 മേധ്യ വ ഹസ്യ സാക്ഷാത് തു പാണ്ഡവഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച ധർമരാജശ് ച പൃഷ്ഠതഃ
30 ച രക്ഷൗ തു പാഞ്ചാല്യൗ യുധാമന ത്തമൗജസൗ
നാർജുനം ജഹതുർ യുേദ്ധ പാല്യമാനൗ കിരീടിനാ
31 േശഷാ നൃപതേയാ വീരാഃ സ്ഥിതാ വ ഹസ്യ ദംശിതാഃ
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യഥാ ഭാവം യേഥാത്സാഹം യഥാ സത്ത്വം ച ഭാരത
32 ഏവം ഏതൻ മഹാവ ഹം വ ഹ്യ ഭാരത പാണ്ഡവാഃ
താവകാശ് ച മേഹഷ്വാസാ യുദ്ധാൈയവ മേനാ ദധുഃ
33 ദൃഷ്ട്വാ വ ഢാം തവ ചമൂം സൂതപുേ ണ സംയുേഗ
നിഹതാൻ പാണ്ഡവാൻ േമേന തവ പു ഃ സഹാന്വയഃ
34 തൈഥവ പാണ്ഡവീം േസനാം വ ഢാം ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധാർതരാ ാൻ ഹതാൻ േമേന സ കർണാൻ ൈവ ജനാധിപ
35 തതഃ ശംഖാശ് ച േഭര്യശ് ച പണവാനകേഗാമുഖാഃ
സഹൈസവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദാശ് ച സമന്തതഃ
36 േസനേയാർ ഉഭേയാ രാജൻ ാവാദ്യന്ത മഹാസ്വനാഃ
സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ ശൂരാണാം ജയ ഗൃദ്ധിനാം
37 ഹയേഹഷിത ശബ്ദാശ് ച വാരണാനാം ച ബൃംഹിതം
രഥേനമി സ്വനാശ് േചാ ാഃ സംബഭൂവുർ ജനാധിപ
38 ന േ ാണ വ്യസനം കശ് ചിജ് ജാനീേത ഭരതർഷഭ
ദൃഷ്ട്വാ കർണം മേഹഷ്വാസം മുേഖ വ ഹസ്യ ദംശിതം
39 ഉേഭ േസേന മഹാസേത്ത്വ ഹൃഷ്ടനരകുഞ്ജേര
േയാ കാേമ സ്ഥിേത രാജൻ ഹ ം അേന്യാന്യം അഞ്ജസാ
40 ത യത്തൗ സുസംരബ്ധൗ ദൃഷ്ട്വാേന്യാന്യം വ്യവസ്ഥിതൗ
അനീകമേധ്യ രാേജ േരജതുഃ കർണപാണ്ഡവൗ
41 നൃത്യമാേന തു േത േസേന സേമയാതാം പര രം
തേയാഃ പൈക്ഷഃ പൈക്ഷശ് ച നിർജ ർ ൈവ യുയുത്സവഃ
42 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം നരവാരണവാജിനാം
രഥിനാം ച മഹാരാജ അേന്യാന്യം നിഘ്നതാം ദൃഢം
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അധ്യായം 8

1 [സ്]
േത േസേന ഽേന്യാന്യം ആസാദ്യ ഹൃഷ്ടാശ്വനരദ്വിേപ
ബൃഹത്യൗ സ ജ ാേത േദവാസുരചമൂപേമ
2 തേതാ ഗജാ രഥാശ് ചാശ്വാഃ പത്തയശ് ച മഹാഹേവ
സ ഹാരം പരം ച ർ േദവ പാപ്മ ണാശനം
3 പൂർണച ാർക പദ്മാനാം കാന്തി ത്വിഡ് ഗന്ധതഃ സൈമഃ
ഉത്തമാംൈഗർ നൃസിംഹാനാം നൃസിംഹാസ് തസ്തരുർ മഹീം
4 അർധചൈ സ് തഥാ ഭൈല്ലഃ രൈ ർ അസി പട്ടിൈശഃ
പരശ്വൈധശ് ചാപ്യ് അകൃന്തന്ന് ഉത്തമാംഗാനി യുധ്യതാം
5 വ്യായതായത ബാഹൂനാം വ്യായതായത ബാഹുഭിഃ
വ്യായതാ ബാഹവഃ േപതുശ് ഛിന്നമുഷ്ട്യ് ആയുധാംഗദാഃ
6 ൈതഃ രദ്ഭിർ മഹീ ഭാതി രക്താംഗുലി തൈലസ് തദാ
ഗരുഡ ഹൈതർ ഉൈ ഃ പഞ്ചാൈസ്യർ ഇവ പന്നൈഗഃ
7 ഹയസ്യന്ദന നാേഗഭ്യഃ േപതുർ വീരാ ദ്വിഷദ് ധതാഃ
വിമാേനേഭ്യാ യഥാ ക്ഷീേണ പുേണ്യ സ്വർഗസദസ് തഥാ
8 ഗദാഭിർ അൈന്യർ ഗുർവീഭിഃ പരിൈഘർ മുസൈലർ അപി
േപാഥിതാഃ ശതശഃ േപതുർ വീരാ വീരതൈര രേണ
9 രഥാ രൈഥർ വിനിഹതാ മത്താ മൈത്തർ ദ്വിൈപർ ദ്വിപാഃ
സാദിനഃ സാദിഭിശ് ൈചവ തസ്മിൻ പരമസ േല
10 രഥാ വരരൈഥർ നാൈഗർ അശ്വാേരാഹാശ് ച പത്തിഭിഃ
അശ്വാേരാൈഹഃ പദാതാശ് ച നിഹതാ യുധി േശരേത
11 രഥാശ്വപത്തേയാ നാൈഗ രൈഥർ നാഗാശ് ച പത്തയഃ
രഥപത്തിദ്വിപാശ് ചാൈശ്വർ നൃഭിശ് ചാശ്വരഥദ്വിപാഃ
12 രഥാേശ്വഭ നരാണാം ച നരാേശ്വഭ രൈഥഃ കൃതം
പാണിപാൈദശ് ച ശൈ ശ് ച രൈഥശ് ച കദനം മഹത്
13 തഥാ തസ്മിൻ ബേല ശൂൈരർ വധ്യമാേന ഹേത ഽപി ച
അസ്മാൻ അഭ്യാഗമൻ പാർഥാ വൃേകാദര പുേരാഗമാഃ
14 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച ൗപേദയാഃ ഭ കാഃ
സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച വിൈഡഃ ൈസനിൈകഃ സഹ
15 ഭൃതാ വിേത്തന മഹതാ പാണ്ഡ്യാശ് ചൗ ാഃ സ േകരലാഃ
വ േഢാര ാ ദീർഘഭുജാഃ ാംശവഃ ിയദർശനാഃ
16 ആപീഡിേനാ രക്തദന്താ മത്തമാതംഗവി മാഃ
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നാനാ വിരാഗ വസനാ ഗന്ധചൂർണാവചൂർണിതാഃ
17 ബദ്ധാസയഃ പാശഹസ്താ വാരണ തിവാരണാഃ
സമാനമൃത്യേവാ രാജന്ന് അനീകസ്ഥാഃ പര രം
18 കലാപിനശ് ചാപഹസ്താ ദീർഘേകശാഃ ിയാഹവാഃ
പത്തയഃ സാത്യേകർ അ ാ േഘാരരൂപപരാ മാഃ
19 അഥാപേര പുനഃ ശൂരാശ് േചദിപാഞ്ചാലേകകയാഃ
കരൂഷാഃ േകാസലാഃ കാശ്യാ മാഗധാശ് ചാപി ദു വുഃ
20 േതഷാം രഥാശ് ച നാഗാശ് ച വരാശ് ചാപി പത്തയഃ
നാനാവിധ രൈവർ ഹൃഷ്ടാ നൃത്യന്തി ച ഹസന്തി ച
21 തസ്യ ൈസന്യസ്യ മഹേതാ മഹാമാ വൈരർ വൃതഃ
മധ്യം വൃേകാദേരാ ഽഭ്യാഗാത് ത്വദീയം നാഗധൂർ ഗതഃ
22 സ നാഗ വേരാ ഽത േ ാ വിധിവത് കൽപിേതാ ബഭൗ
ഉദയാ ്യ് അ ്യഭവനം യഥാഭ ദിത ഭാ രം
23 തസ്യായസം വർമ വരം വരരത്നവിഭൂഷിതം
താേരാദ്ഭാസസ്യ നഭസഃ ശാരദസ്യ സമത്വിഷം
24 സ േതാമര ാസകരശ് ചാരു മൗലിഃ സ്വല തഃ
ചരൻ മധ്യന്ദിനാർകാഭസ് േതജസാ വ്യദഹദ് രിപൂൻ
25 തം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിരദം ദൂരാത് േക്ഷമധൂർതിർ ദ്വിപസ്ഥിതഃ
ആഹ്വയാേനാ ഽഭിദു ാവ മനാഃ മനസ്തരം
26 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം ദ്വിപേയാർ ഉ രൂപേയാഃ
യദൃച്ഛയാ മവേതാർ മഹാപർവതേയാർ ഇവ
27 സംസക്തനാഗൗ തൗ വീരൗ േതാമൈരർ ഇതേരതരം
ബലവത് സൂര്യരശ്മ്യ് ആൈഭർ ഭിത്ത്വാ ഭിത്ത്വാ വിേനദതുഃ
28 വ്യപസൃത്യ തു നാഗാഭ്യാം മഡലാനി വിേചരതുഃ

ഗൃഹ്യ ൈചവ ധനുഷീ ജഘ്നതുർ ൈവ പര രം
29 േക്ഷ്വഡിതാേസ്ഫാടിത രൈവർ ബാണശൈബ്ദശ് ച സർവശഃ
തൗ ജനാൻ ഹർഷയിത്വാ ച സിംഹനാദാൻ ച തുഃ
30 സമുദ്യതകരാഭ്യാം തൗ ദ്വിപാഭ്യാം കൃതിനാവ് ഉഭൗ
വാേതാ ത പതാകാഭ്യാം യുയുധാേത മഹാബലൗ
31 താവ് അേന്യാന്യസ്യ ധനുഷീ ഛിത്ത്വാേന്യാന്യം വിേനദതുഃ
ശക്തിേതാമര വർേഷണ ാവൃൺ േമഘാവ് ഇവാംബുഭിഃ
32 േക്ഷമധൂർതിസ് തദാ ഭീമം േതാമേരണ സ്തനാന്തേര
നിർബിേഭദ തു േവേഗന ഷഡ്ഭിശ് ചാപ്യ് അപൈരർ നദൻ
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33 സ ഭീമേസനഃ ശുശുേഭ േതാമൈരർ അംഗമാ ിൈതഃ
േ ാധദീപ്തവപുർ േമൈഘഃ സപ്ത സപ്തിർ ഇവാംശുമാൻ
34 തേതാ ഭാ രവർണാഭം അേഞ്ജാ ഗതിമയ സ്മയം
സസർജ േതാമരം ഭീമഃ ത്യമി ായ യത്നവാൻ
35 തതഃ കുലൂതാധിപതിശ് ചാപം ആയമ്യ സായൈകഃ
ദശഭിസ് േതാമരം ഛിത്ത്വാ ശക്ത്യാ വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
36 അഥ കാർമുകം ആദായ മഹാജലദ നിസ്വനം
രിേപാർ അഭ്യർദയൻ നാഗം ഉന്മദഃ പാണ്ഡവഃ ശൈരഃ
37 സ ശരൗഘാർദിേതാ നാേഗാ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
നിഗൃഹ്യമാേണാ നാതിഷ്ഠദ് വാതധ്വസ്ത ഇവാംബുദഃ
38 താം അഭ്യധാവദ് ദ്വിരദം ഭീമേസനസ്യ നാഗരാട്
മഹാവാേതരിതം േമഘം വാേതാ ത ഇവാംബുദഃ
39 സംനിവർത്യാത്മേനാ നാഗം േക്ഷമധൂർതിഃ യത്നതഃ
വിവ്യാധാഭി തം ബാൈണർ ഭീമേസനം സ കുഞ്ജരം
40 തതഃ സാധു വിസൃേഷ്ടന േരണ പുരുഷർഷഭഃ
ഛിത്ത്വാ ശരാസനം ശേ ാർ നാഗം ആമി ം ആർദയത്
41 തതഃ ഖജാ കയാ ഭീമം േക്ഷമധൂർതിഃ പരാഭിനത്
ജഘാന ചാസ്യ ദ്വിരദം നാരാൈചഃ സർവമർമസു
42 പുരാ നാഗസ്യ പതനാദ് അവ ത്യ സ്ഥിേതാ മഹീം
ഭീമേസേനാ രിേപാർ നാഗം ഗദയാ സമേപാഥയത്
43 തസ്മാത് മഥിതാൻ നാഗാത് േക്ഷമധൂർതിം അവ തം
ഉദ്യതാസിം ഉപായാന്തം ഗദയാഹൻ വൃേകാദരഃ
44 സ പപാത ഹതഃ സാസിർ വ്യസുഃ സ്വം അഭിേതാ ദ്വിപം
വ രുഗ്ണം അചലം സിംേഹാ വ ഹേതാ യഥാ
45 നിഹതം നൃപതിം ദൃഷ്ട്വാ കുലൂതാനാം യശ രം

ാ വദ് വ്യഥിതാ േസനാ ത്വദീയാ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 9

1 [സ്]
തതഃ കർേണാ മേഹഷ്വാസഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
ജഘാന സമേര ശൂരഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
2 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജംസ് തവ പു സ്യ വാഹിനീം
കർണസ്യ മുേഖ ദ്ധാ വിനിജ ർ മഹാരഥാഃ
3 കർേണാ രാജൻ മഹാബാഹുർ ന്യവധീത് പാണ്ഡവീം ചമൂം
നാരാൈചർ അർകരശ്മ്യ് ആൈഭഃ കർമാര പരിമാർജിൈതഃ
4 ത ഭാരത കർേണന നാരാൈചസ് താഡിതാ ഗജാഃ
േനദുഃ േസദുശ് ച മ ശ് ച ബ മുശ് ച ദിേശാ ദശ
5 വധ്യമാേന ബേല തസ്മിൻ സൂതപുേ ണ മാരിഷ
നകുേലാ ഽഭ്യ വത് തൂർണം സൂതപു ം മഹാരേണ
6 ഭീമേസനസ് തഥാ ൗണിം കുർവാണം കർമ ദുഷ്കരം
വിന്ദാനുവിന്ദൗ ൈകേകയൗ സാത്യകിഃ സമവാരയത്
7 തകർമാണം ആയാന്തം ചി േസേനാ മഹീപതിഃ

തിവിന്ധ്യം തഥാ ചി ശ് ചി േകതന കാർമുകഃ
8 ദുേര്യാധനസ് തു രാജാനം ധർമപു ം യുധിഷ്ഠിരം
സംശപ്തക ഗണാൻ േദ്ധാ അഭ്യധാവദ് ധനഞ്ജയഃ
9 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ കൃപം ചാഥ തസ്മിൻ വീരവരക്ഷേയ
ശിഖണ്ഡീ കൃതവർമാണം സമാസാദയദ് അച തം
10 തകീർതിസ് തഥാ ശല്യം മാ ീപു ഃ സുതം തവ
ദുഃശാസനം മഹാരാജ സഹേദവഃ താപവാൻ
11 േകകയൗ സാത്യകിം യുേദ്ധ ശരവർേഷണ ഭാസ്വതാ
സാത്യകിഃ േകകയൗ ൈചവ ഛാദയാം ആസ ഭാരത
12 താവ് ഏനം ഭാരതൗ വീരം ജഘ്നതുർ ഹൃദേയ ഭൃശം
വിഷാണാഭ്യാം യഥാ നാഗൗ തിനാഗം മഹാഹേവ
13 ശരസംഭിന്ന വർമാണൗ താവ് ഉഭൗ ാതരൗ രേണ
സാത്യകിം സത്യകർമാണം രാജൻ വിവ്യധതുഃ ശൈരഃ
14 തൗ സാത്യകിർ മഹാരാജ ഹസൻ സർവേതാദിശം
ഛാദയഞ് ശരവർേഷണ വാരയാം ആസ ഭാരത
15 വാര്യമാേണാ തതസ് തൗ തു ൈശേനയ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
ൈശേനയസ്യ രഥം തൂർണം ഛാദയാം ആസതുഃ ശൈരഃ
16 തേയാസ് തു ധനുഷീ ചിേ ഛിത്ത്വാ ശൗരിർ മഹാഹേവ
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അഥ തൗ സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണശ് ഛാദയാം ആസ ദുഃസൈഹഃ
17 അഥാേന്യ ധനുഷീ മൃേഷ്ട ഗൃഹ്യ ച മഹാശരാൻ
സാത്യകിം പൂരയന്തൗ തൗ േചരതുർ ലഘു സു ച
18 താഭ്യാം മുക്താ മഹാബാണാഃ കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
േദ്യാതയേന്താ ദിശഃ സർവാഃ സേമ്പതുഃ സ്വർണഭൂഷണാഃ
19 ബാണാന്ധ കാരം അഭവത് തേയാ രാജൻ മഹാഹേവ
അേന്യാന്യസ്യ ധനുശ് ൈചവ ചിച്ഛിദുസ് േത മഹാരഥാഃ
20 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ സാത്വേതാ യുദ്ധദുർമദഃ
ധനുർ അന്യത് സമാദായ സ ജ്യം കൃത്വാ ച സംയുേഗ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന അനുവിന്ദ ശിേരാ ഽഹരത്
21 തച്ഛിേരാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ കുണ്ഡേലാത്പീഡിതം മഹത്
ശംബരസ്യ ശിേരാ യദ്വൻ നിഹതസ്യ മഹാരേണ
േശാഷയൻ േകകയാൻ സർവാഞ് ജഗാമാശു വസുന്ധരാം
22 തം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം ശൂരം ാതാ തസ്യ മഹാരഥഃ
സ ജ്യം അന്യദ് ധനുഃ കൃത്വാ ൈശേനയം ത്യവാരയത്
23 സ ശക്ത്യാ സാത്യകിം വിദ്ധ്വാ സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
24 സ സാത്യകിം പുനഃ ദ്ധഃ േകകയാനാം മഹാരഥഃ
ശൈരർ അഗ്നിശിഖാകാൈരർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
25 സ ശൈരഃ ക്ഷതസർവാംഗഃ സാത്വതഃ സത്ത്വേകാവിദഃ
രരാജ സമേര രാജൻ സ പ ഇവ കിംശുകഃ
26 സാത്യകിഃ സമേര വിദ്ധഃ േകകേയന മഹാത്മനാ
േകകയം പഞ്ചവിംശത്യാ വിവ്യാധ ഹസന്ന് ഇവ
27 ശതച ചിേത ഗൃഹ്യ ചർമണീ സുഭുജൗ തു തൗ
വ്യേരാേചതാം മഹാരംേഗ നി ിംശവരധാരിണൗ
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ ജംഭ ശ ൗ മഹാബലൗ
28 മണ്ഡലാനി തതസ് തൗ ച വിചരന്തൗ മഹാരേണ
അേന്യാന്യം അസിഭിസ് തൂർണം സമാജഘ്നതുർ ആഹേവ
29 േകകയസ്യ തതശ് ചർമ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സാത്വതഃ
സാത്യേകശ് ച തൈഥവാസൗ ചർമ ചിേച്ഛദ പാർഥിവഃ
30 ചർമ ഛിത്ത്വാ തു ൈകേകയസ് താരാഗണശൈതർ വൃതം
ചചാര മണ്ഡലാന്യ് ഏവ ഗത ത്യാഗതാനി ച
31 തം ചരന്തം മഹാരംേഗ നി ിംശവരധാരിണം
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അപഹേസ്തന ചിേച്ഛദ ൈശേനയസ് ത്വരയാന്വിതഃ
32 സ വർമാ േകകേയാ രാജൻ ദ്വിധാ ഛിേന്നാ മഹാഹേവ
നിപപാത മേഹഷ്വാേസാ വ നുന്ന ഇവാചലഃ
33 തം നിഹത്യ രേണ ശൂരഃ ൈശേനേയാ രഥസത്തമഃ
യുധാമേന്യാ രഥം തൂർണം ആരുേരാഹ പരന്തപഃ
34 തേതാ ഽന്യം രഥം ആസ്ഥായ വിധിവത് കൽപിതം പുനഃ
േകകയാനാം മഹത് ൈസന്യം വ്യധമത് സാത്യകിഃ ശൈരഃ
35 സാ വധ്യമാനാ സമേര േകകയസ്യ മഹാചമൂഃ
തം ഉ ജ്യ രഥം ശ ം ദു ാവ ദിേശാ ദശ
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അധ്യായം 10

1 [സ്]
തകർമാ മഹാരാജ ചി േസനം മഹീപതിം

ആജേഘ്ന സമേര ദ്ധഃ പഞ്ചാശദ്ഭിഃ ശിലീമുൈഖഃ
2 അഭിസാരസ് തു തം രാജാ നവഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ

തകർമാണം ആഹത്യ സൂതം വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
3 തകർമാ തതഃ ദ്ധശ് ചി േസനം ചമൂമുേഖ
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന മർമ േദേശ സമർദയത്
4 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര ൈചനം തകീർതിർ മഹായശാഃ
നവത്യാ ജഗതീ പാലം ഛാദയാം ആസ പ ിഭിഃ
5 തിലബ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം ചി േസേനാ മഹാരഥഃ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന തം ച വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
6 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ േവഗഘ്നം രുക്മഭൂഷണം
ചി രൂപതരം ചേ ചി േസനം ശേരാർമിഭിഃ
7 സ ശൈരശ് ചി ിേതാ രാജംശ് ചി മാല്യധേരാ യുവാ
യുേവവ സമേശാഭത് സ േഗാഷ്ഠീമേധ്യ സ്വല തഃ
8 തകർമാണം അഥ ൈവ നാരാേചന സ്തനാന്തേര
ബിേഭദ സമേര ദ്ധസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
9 തകർമാപി സമേര നാരാേചന സമർദിതഃ
സു ാവ രുധിരം ഭൂരി ഗൗരികാംഭ ഇവാചലഃ
10 തതഃ സ രുധിരാക്താംേഗാ രുധിേരണ കൃതച്ഛവിഃ
രരാജ സമേര രാജൻ സ പുഷ്പ ഇവ കിംശുകഃ
11 തകർമാ തേതാ രാജഞ് ശ ണാം സമഭി തഃ
ശ സംവരണം കൃത്വാ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ കാർമുകം
12 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം നാരാചാനാം ിഭിഃ ശൈതഃ
വിവ്യാധ ഭരതേ ഷ്ഠ തകർമാ മഹായശാഃ
13 തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന ഭൃശം തീഷ്ക്േണന സ ത്വരഃ
ജഹാര സ ശിരസ് ാണം ശിരസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
14 തച്ഛിേരാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ സുമഹച് ചി വർമണഃ
യദൃച്ഛയാ യഥാ ച ശ് ച തഃ സ്വർഗാൻ മഹീതേല
15 രാജാനം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ അഭിസാരം ച മാരിഷ
അഭ്യ വന്ത േവേഗന ചി േസനസ്യ ൈസനികാഃ
16 തതഃ േദ്ധാ മേഹഷ്വാസസ് തത് ൈസന്യം ാ വച് ഛൈരഃ
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അന്തകാേല യഥാ ദ്ധഃ സർവഭൂതാനി േ തരാട്
ാവയന്ന് ഇഷുഭിസ് തൂർണം തകർമാ വ്യേരാചത

17 തിവിന്ധ്യസ് തതശ് ചി ം ഭിത്ത്വാ പഞ്ചഭിർ ആശുൈഗഃ
സാരഥിം ിഭിർ ആനർച്ഛദ് ധ്വജം ഏേകഷുണാ തതഃ
18 തം ചിേ ാ നവഭിർ ഭൈല്ലർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാ ധൗൈതഃ കങ്കബർഹിണ വാജിൈതഃ
19 തിവിേന്ധ്യാ ധനുസ് തസ്യ ഛിത്ത്വാ ഭാരത സായൈകഃ
പഞ്ചഭിർ നിശിൈതർ ബാൈണർ അൈഥനം സ ജഘ്നിവാൻ
20 തതഃ ശക്തിം മഹാരാജ േഹമദണ്ഡാം ദുരാസദാം

ാഹിേണാത് തവ പു ായ േഘാരാം അഗ്നിശിഖാം ഇവ
21 താം ആപതന്തീം സഹസാ ശക്തിം ഉൽകാം ഇവാംബരാത്
ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സമേര തിവിേന്ധ്യാ ഹസന്ന് ഇവ
22 സാ പപാത തദാ ഛിന്നാ തിവിന്ധ്യ ശൈരഃ ശിൈതഃ
യുഗാേന്ത സർവഭൂതാനി ാസയന്തീ യഥാശനിഃ
23 ശക്തിം താം ഹതാം ദൃഷ്ട്വാ ചിേ ാ ഗൃഹ്യ മഹാഗദാം

തിവിന്ധ്യായ ചിേക്ഷപ രുക്മജാലവിഭൂഷിതാം
24 സാ ജഘാന ഹയാംസ് തസ്യ സാരഥിം ച മഹാരേണ
രഥം മൃദ്യ േവേഗന ധരണീം അന്വപദ്യത
25 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു രഥാദ് ആ ത്യ ഭാരത
ശക്തിം ചിേക്ഷപ ചി ായ സ്വർണഘണ്ടാം അല താം
26 താം ആപതന്തീം ജ ാഹ ചിേ ാ രാജൻ മഹാമനാഃ
തതസ് താം ഏവ ചിേക്ഷപ തിവിന്ധ്യായ ഭാരത
27 സമാസാദ്യ രേണ ശൂരം തിവിന്ധ്യം മഹാ ഭാ
നിർഭിദ്യ ദക്ഷിണം ബാഹും നിപപാത മഹീതേല
പതിതാഭാസയച് ൈചവ തം േദശം അശനിർ യഥാ
28 തിവിന്ധ്യസ് തേതാ രാജംസ് േതാമരം േഹമഭൂഷിതം
േ ഷയാം ആസ സ്ര ദ്ധശ് ചി സ്യ വധകാമ്യയാ
29 സ തസ്യ േദവാവരണം ഭിത്ത്വാ ഹൃദയം ഏവ ച
ജഗാമ ധരണീം തൂർണം മേഹാരഗ ഇവാശയം
30 സ പപാത തദാ രാജംസ് േതാമേരണ സമാഹതഃ

സാര്യ വിപുലൗ ബാഹൂ പീനൗ പരിഘസംനിഭൗ
31 ചിത്ര്മ സേ ക്ഷ്യ നിഹതം താവകാ രണേശാഭിനഃ
അഭ്യ വന്ത േവേഗന തിവിന്ധ്യം സമന്തതഃ
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32 സൃജേന്താ വിവിധാൻ ബാണാഞ് ശതഘ്നീശ് ച സ കിങ്കിണീഃ
ത ഏനം ഛാദയാം ആസുഃ സൂര്യം അ ഗണാ ഇവ
33 താൻ അപാസ്യ മഹാബാഹുഃ ശരജാേലന സംയുേഗ
വ്യ ാവയത് തവ ചമൂം വ ഹസ്ത ഇവാസുരീം
34 േത വധ്യമാനാഃ സമേര താവകാഃ പാണ്ഡൈവർ നൃപ
വി കീര്യന്ത സഹസാ വാതനുന്നാ ഘനാ ഇവ
35 വി േത ബേല തസ്മിൻ വധ്യമാേന സമന്തതഃ

ൗണിർ ഏേകാ ഽഭ്യയാത് തൂർണം ഭീമേസനം മഹാബലം
36 തതഃ സമാഗേമാ േഘാേരാ ബഭൂവ സഹസാ തേയാഃ
യഥാ േദവാസുേര യുേദ്ധ വൃ വാസവേയാർ അഭൂത്
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അധ്യായം 11

1 [സ്]
ഭീമേസനം തേതാ ൗണീ രാജൻ വിവ്യാധ പ ിണാ
ത്വരയാ പരയാ യുേക്താ ദർശയന്ന് അ ലാഘവം
2 അൈഥനം പുനർ ആജേഘ്ന നവത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
സർവമർമാണി സേ ക്ഷ്യ മർമേജ്ഞാ ലഘുഹസ്തവത്
3 ഭീമേസനഃ സമാകീർേണാ ൗണിനാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
രരാജ സമേര രാജൻ രശ്മിവാൻ ഇവ ഭാ രഃ
4 തതഃ ശരസഹേ ണ സു യുേക്തന പാണ്ഡവഃ
േ ാണപു ം അവച്ഛാദ്യ സിംഹനാദം അമുഞ്ചത
5 ശൈരഃ ശരാംസ് തേതാ ൗണിഃ സംവാര്യ യുധി പാണ്ഡവം
ലലാേട ഽഭ്യഹനദ് രാജൻ നാരാേചന സ്മയന്ന് ഇവ
6 ലലാടസ്ഥം തേതാ ബാണം ധാരയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
യഥാ ശൃംഗം വേന ദൃപ്തഃ ഖഡ്േഗാ ധാരയേത നൃപ
7 തേതാ ൗണിം രേണ ഭീേമാ യതമാനം പരാ മീ

ിഭിർ വിവ്യാധ നാരാൈചർ ലലാേട വിസ്മയന്ന് ഇവ
8 ലലാടൈസ്ഥസ് തേതാ ബാൈണർ ാഹ്മണഃ സ വ്യേരാചത

ാവൃഷീവ യഥാ സിക്തസ് ിശൃംഗഃ പർവേതാത്തമഃ
9 തതഃ ശരശൈതർ ൗണിർ മദയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
ന ൈചനം കമ്പയാം ആസ മാതരിേശ്വവ പർവതം
10 തൈഥവ പാണ്ഡവം യുേദ്ധ ൗണിഃ ശരശൈതഃ ശിൈതഃ
നാകമ്പയത സംഹൃേഷ്ടാ വാേര്യാഘ ഇവ പർവതം
11 താവ് അേന്യാന്യം ശൈരർ േഘാൈരശ് ഛാദയാനൗ മഹാരഥൗ
രഥചര്യാ ഗതൗ ശൂരൗ ശുശുഭാേത രേണാത്കടൗ
12 ആദിത്യാവ് ഇവ സന്ദീപ്തൗ േലാകക്ഷയകരാവ് ഉഭൗ
സ്വരശ്മിഭിർ ഇവാേന്യാന്യം താപയന്തൗ ശേരാത്തൈമഃ
13 കൃത തികൃേത യത്നം കുർവാണൗ ച മഹാരേണ
കൃത തികൃേത യത്നം ച ാേത താവ് അഭീതവത്
14 വ്യാ ാവ് ഇവ ച സം ാേമ േചരതുസ് തൗ മഹാരഥൗ
ശരദം ൗ ദുരാധർഷൗ ചാപവ്യാത്തൗ ഭയാനകൗ
15 അഭൂതാം താവ് അദൃശ്യൗ ച ശരജാൈലഃ സമന്തതഃ
േമഘജാൈലർ ഇവ ച്ഛന്നൗ ഗഗേന ച ഭാ രൗ
16 കാശൗ ച മുഹൂർേതന തൈ വാസ്താം അരിന്ദമൗ
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വിമുക്തൗ േമഘജാേലന ശശിസൂര്യൗ യഥാ ദിവി
17 അപസവ്യം തതശ് ചേ ൗണിസ് ത വൃേകാദരം
കിരഞ് ശരശൈതർ ഉൈ ർ ധാരാഭിർ ഇവ പർവതം
18 ന തു തൻ മമൃേഷ ഭീമഃ ശേ ാർ വിജയലക്ഷണം

തിചേ ച തം രാജൻ പാണ്ഡേവാ ഽപ്യ് അപസവ്യതഃ
19 മണ്ഡലാനാം വിഭാേഗഷു ഗത ത്യാഗേതഷു ച
ബഭൂവ തുമുലം യുദ്ധം തേയാസ് ത മഹാമൃേധ
20 ചരിത്വാ വിവിധാൻ മാർഗാൻ മണ്ഡലം സ്ഥാനം ഏവ ച
ശൈരഃ പൂർണായേതാ ൈഷ്ടർ അേന്യാന്യം അഭിജഘ്നതുഃ
21 അേന്യാന്യസ്യ വേധ യത്നം ച തുസ് തൗ മഹാരഥൗ
ഈഷതുർ വിരഥം ൈചവ കർതും അേന്യാന്യം ആഹേവ
22 തേതാ ൗണിർ മഹാ ാണി ാദുശ്ചേ മഹാരഥഃ
താന്യ് അൈ ർ ഏവ സമേര തിജേഘ്ന ഽസ്യ പാണ്ഡവഃ
23 തേതാ േഘാരം മഹാരാജ അ യുദ്ധം അവർതത

ഹയുദ്ധം യഥാ േഘാരം ജാസംഹരേണ അഭൂത്
24 േത ബാണാഃ സമസജ്ജന്ത ക്ഷിപ്താസ് താഭ്യാം തു ഭാരത
േദ്യാതയേന്താ ദിശഃ സർവാസ് തച് ച ൈസന്യം സമന്തതഃ
25 ബാണസംഘാവൃതം േഘാരം ആകാശം സമപദ്യത
ഉ ാ പാതകൃതം യദ്വത് ജാനാം സങ്ക്ഷേയ നൃപ
26 ബാണാഭിഘാതാത് സഞ്ജേജ്ഞ ത ഭാരത പാവകഃ
സ വി ലിംേഗാ ദീപ്താർചിഃ േസാ ഽദഹദ് വാഹിനീ ദ്വയം
27 ത സിദ്ധാ മഹാരാജ സമ്പതേന്താ ഽ വൻ വചഃ
അതി യുദ്ധാനി സർവാണി യുദ്ധം ഏതത് തേതാ ഽധികം
28 സർവയുദ്ധാനി ൈചതസ്യ കലാം നാർഹന്തി േഷാഡശീം
ൈനതാദൃശം പുനർ യുദ്ധം ന ഭൂതം ന ഭവിഷ്യതി
29 അേഹാ ജ്ഞാേനന സംയുക്താവ് ഉഭൗ േചാ പരാ മൗ
അേഹാ ഭീേമ ബലം ഭീമം ഏതേയാശ് ച കൃതാ താ
30 അേഹാ വീര്യസ്യ സാരത്വം അേഹാ സൗഷ്ഠവം ഏതേയാഃ
സ്ഥിതാവ് ഏതൗ ഹി സമേര കാലാന്തകയേമാപമൗ
31 രു ൗ ദ്വാവ് ഇവ സംഭൂതൗ യഥാ ദ്വാവ് ഇവ ഭാ രൗ
യമൗ വാ പുരുഷവ്യാ ൗ േഘാരരൂപാവ് ഇമൗ രേണ
32 യേന്ത സ്മ തദാ വാചഃ സിദ്ധാനാം ൈവ മുഹുർ മുഹുഃ
സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ സേമതാനാം ദിവൗകസാം
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അദ്ഭുതം ചാപ്യ് അചിന്ത്യം ച ദൃഷ്ട്വാ കർമ തേയാർ മൃേധ
33 തൗ ശൂരൗ സമേര രാജൻ പര രകൃതാഗസൗ
പര രം ഉൈദേക്ഷതാം േ ാധാദ് ഉദ്വൃത്യ ചാ ഷീ
34 േ ാധരേക്തക്ഷണൗ തൗ തു േ ാധാത് രിതാധരൗ
േ ാധാത് സന്ദഷ്ട ദശനൗ സന്ദഷ്ട ദശനച് ഛദൗ
35 അേന്യാന്യം ഛാദയന്തൗ സ്മ ശരവൃഷ്ട്യാ മഹാരഥൗ
ശരാംബുധാരൗ സമേര ശ വിദ ത് കാശിനൗ
36 താവ് അേന്യാന്യം ധ്വജൗ വിദ്ധ്വാ സാരഥീ ച മഹാരഥൗ
അേന്യാന്യസ്യ ഹയാൻ വിദ്ധ്വാ ബിഭിദാേത പര രം
37 തതഃ ദ്ധൗ മഹാരാജ ബാണൗ ഗൃഹ്യ മഹാഹേവ
ഉഭൗ ചിക്ഷിപതുസ് തൂർണം അേന്യാന്യസ്യ വൈധഷിണൗ
38 തൗ സായകൗ മഹാരാജ േദ്യാതമാനൗ ചമൂമുേഖ
ആജ ാേത സമാസാദ്യ വ േവഗൗ ദുരാസദൗ
39 തൗ പര രേവഗാച് ച ശരാഭ്യാം ച ഭൃശാഹതൗ
നിേപതതുർ മഹാവീരൗ സ്വരേഥാപസ്ഥേയാസ് തദാ
40 തതസ് തു സാരഥിർ ജ്ഞാത്വാ േ ാണപു ം അേചതനം
അേപാവാഹ രണാദ് രാജൻ സർവക്ഷ സ്യ പശ്യതഃ
41 തൈഥവ പാണ്ഡവം രാജൻ വിഹ്വലന്തം മുഹുർ മുഹുഃ
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ സാരഥിഃ ശ താപനം
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അധ്യായം 12

1 [ധൃ]
യഥാ സംശപ്തൈകഃ സാർധം അർജുനസ്യാഭവദ് രണഃ
അേന്യഷാം ച മദീയാനാം പാണ്ഡൈവസ് തദ് വീഹി േമ
2 [സ്]
ശൃണു രാജൻ യഥാവൃത്തം സം ാമം വേതാ മമ
വീരാണാം ശ ഭിഃ സാർധം േദഹപാപ്മ ണാശനം
3 പാർഥഃ സംശപ്തക ഗണം വിശ്യാർണവ സംനിഭം
വ്യേക്ഷാഭയദ് അമി േഘ്നാ മഹാവാത ഇവാർണവം
4 ശിരാംസ്യ് ഉന്മഥ്യ വീരാണാം ശിൈതർ ഭൈല്ലർ ധനഞ്ജയഃ
പൂർണച ാഭവ ാണി സ്വക്ഷി ദശനാനി ച
സന്തസ്താര ക്ഷിതിം ക്ഷി ം വിനാൈലർ നലിൈനർ ഇവ
5 സുവൃത്താൻ ആയതാൻ പുഷ്ടാംശ് ചന്ദനാഗുരുഭൂഷിതാൻ
സായുധാൻ സ തനു ാണാൻ പഞ്ചാേസ്യാരഗ സംനിഭാൻ
ബാഹൂൻ ൈരർ അമി ാണാം വിചകർതാർജുേനാ രേണ
6 ധുര്യാൻ ധുര്യതരാൻ സൂതാൻ ധ്വജാംശ് ചാപാനി സായകാൻ
പാണീൻ അരത്നാൻ അസകൃദ് ഭൈല്ലശ് ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ
7 ദ്വിപാൻ ഹയാൻ രഥാംശ് ൈചവ സാേരാഹാൻ അർജുേനാ രേണ
ശൈരർ അേനകസാഹൈ രാജൻ നിേന്യ യമക്ഷയം
8 തം വീരം തീയാതാ നർദമാനാ ഇവർഷഭാഃ
വാശിതാർഥം അഭി ദ്ധാ ഹു ത്വാ ചാഭിദു വുഃ
നിഘ്നന്തം അഭിജ സ് േത ശൈരഃ ശൃംൈഗർ ഇവർഷഭാഃ
9 തസ്യ േതഷാം ച തദ് യുദ്ധം അഭവൽ േലാമഹർഷണം
ൈ േലാക്യവിജേയ യാദൃഗ് ൈദത്യാനാം സഹ വ ിണാ
10 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ ദ്വിഷതാം സർവേതാ ഽർജുനഃ
ഇഷുഭിർ ബഹുഭിസ് തൂർണം വിദ്ധ്വാ ാണാൻ രരാസ സഃ
11 ഛിന്ന ിേവണുച ാക്ഷാൻ ഹതേയാധാശ്വസാരഥീൻ
വിധ്വസ്തായുധ തൂണീരാൻ സമുന്മഥിത േകതനാൻ
12 സഞ്ഛിന്നേയാ രശ്മീകാൻ വി ിേവണൂൻ വി കൂബരാൻ
വിധ്വസ്തബ ർ അയുഗാൻ വിശസ്തായുധ മണ്ഡലാൻ
രഥാൻ വിശകലീകുർവൻ മഹാ ാണീവ മാരുതഃ
13 വിസ്മാപയൻ േ ക്ഷണീയം ദ്വിഷാതാം ഭയവർധനം
മഹാരഥസഹ സ്യ സമം കർമാർജുേനാ ഽകേരാത്
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14 സിദ്ധേദവർഷിസംഘാശ് ച ചാരണാശ് ൈചവ തു വുഃ
േദവദു ഭേയാ േനദുഃ പുഷ്പവർഷാണി ചാപതൻ
േകശവാർജുനേയാർ മൂർധ്നി ാഹ വാക് ചാശരീരിണീ
15 ച ാർകാനില വഹ്നീനാം കാന്തി ദീപ്തിബലദ തീഃ
യൗ സദാ ബി തുർ വീരൗ താവ് ഇമൗ േകശവാർജുനൗ
16 േഹ്മശാനാവ് ഇവാജയ്യൗ വീരാവ് ഏകരേഥ സ്ഥിതൗ
സർവഭൂതവരൗ വീരൗ നരനാരായണാവ് ഉഭൗ
17 ഇത്യ് ഏതൻ മഹദ് ആശ്ചര്യം ദൃഷ്ട്വാ ത്വാ ച ഭാരത
അശ്വത്ഥാമാ സുസംയത്തഃ കൃഷ്ണാവ് അഭ്യ വദ് രേണ
18 അഥ പാണ്ഡവം അസ്യന്തം യമ കാലാന്തകാഞ് ശരാൻ
േസഷുണാ പാണിനാഹൂയ ഹസൻ ൗണിർ അഥാ വീത്
19 യദി മാം മന്യേസ വീര ാപ്തം അർഹം ഇവാതിഥിം
തതഃ സർവാത്മനാദ്യ ത്വം യുദ്ധാതിഥ്യം യച്ഛ േമ
20 ഏവം ആചാര്യ പുേ ണ സമാഹൂേതാ യുയുത്സയാ
ബഹു േമേന ഽർജുേനാ ഽഽത്മാനം ഇദം ചാഹ ജനാർദനം
21 സംശപ്തകാശ് ച േമ വധ്യാ ൗണിർ ആഹ്വയേത ച മാം
യദ് അ ാനന്തരം ാപ്തം ശാധി ത്വം മഹാഭുജ
22 ഏവം ഉേക്താ ഽവഹത് പാർഥം കൃേഷ്ണാ േ ാണാത്മജാന്തികം
ൈജേ ണ വിധിനാഹൂതം വായുർ ഇ ം ഇവാധ്വേര
23 തം ആമൈ ്യക മനസാ േകശേവാ ൗണിം അ വീത്
അശ്വത്ഥാമൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ ഹരാശു സഹസ്വ ച
24 നിർേവ ം ഭർതൃപിണ്ഡം ഹി കാേലാ ഽയം ഉപജീവിനാം
സൂേക്ഷ്മാ വിവാേദാ വി ാണാം ലൗ ക്ഷാ ൗ ജയാജയൗ
25 യാം ന സങ്ക്ഷമേസ േമാഹാദ് ദിവ്യാം പാർഥസ്യ സത് ിയാം
താം ആ ം ഇച്ഛൻ യുധ്യസ്വ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാദ്യ പാണ്ഡവം
26 ഇത്യ് ഉേക്താ വാസുേദേവന തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ദ്വിേജാത്തമഃ
വിവ്യാധ േകശവം ഷഷ്ട്യാ നാരാൈചർ അർജുനം ിഭിഃ
27 തസ്യാർജുനഃ സുസ്ര ദ്ധസ് ിഭിർ ഭൈല്ലഃ ശരാസനം
ചിേച്ഛദാഥാന്യദ് ആദത്ത ൗണിർ േഘാരതരം ധനുഃ
28 സ ജ്യം കൃത്വാ നിേമഷാത് തദ് വിവ്യാധാർജുന േകശവൗ

ിഭിഃ ശൈരർ വാസുേദവം സഹേ ണ ച പാണ്ഡവം
29 തതഃ ശരസഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
സസൃേജ ൗണിർ ആയസ്തഃ സംസ്തഭ്യ ച രേണ ഽർജുനം
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30 ഇഷുേധർ ധനുേഷാ ജ്യായാ അംഗുലീഭ്യശ് ച മാരിഷ
ബാേഹ്വാഃ കരാഭ്യാം ഉരേസാ വദന ാണേന തഃ
31 കർണാഭ്യാം ശിരേസാ ഽംേഗേഭ്യാ േലാമ വർത്മഭ്യ ഏവ ച
രഥധ്വേജഭ്യശ് ച ശരാ നിേഷ്പതുർ ഹ്മവാദിനഃ
32 ശരജാേലന മഹതാ വിദ്ധ്വാ േകശവ പാണ്ഡവൗ
നനാദ മുദിേതാ ൗണിർ മഹാേമഘൗഘനിസ്വനഃ
33 തസ്യ നാനദതഃ ത്വാ പാണ്ഡേവാ ഽച തം അ വീത്
പശ്യ മാധവ ദൗരാത്മ്യം േ ാണപു സ്യ മാം തി
34 വധ ാപ്തൗ മന്യേത നൗ േവശ്യ ശരേവശ്മനി
ഏേഷാ ഽസ്യ ഹന്മി സങ്കൽപം ശിക്ഷയാ ച ബേലന ച
35 അശ്വത്ഥാമ്നഃ ശരാൻ അസ്താംശ് ഛിൈത്ത്വൈകകം ിധാ ിധാ
വ്യധമദ് ഭരതേ േഷ്ഠാ നീഹാരം ഇവ മാരുതഃ
36 തതഃ സംശപ്തകാൻ ഭൂയഃ സാശ്വസൂത രഥദ്വിപാൻ
ധ്വജപത്തിഗണാൻ ഉൈ ർ ബാൈണർ വിവ്യാധ പാണ്ഡവഃ
37 േയ േയ ദദൃശിേര ത യദ് യദ് രൂപം യഥാ യഥാ
േത േത തത് തച് ഛൈരർ വ്യാപ്തം േമനിേര ഽഽത്മാനം ഏവ ച
38 േത ഗാണ്ഡീവ ണുദിതാ നാനാരൂപാഃ പത ിണഃ
േ ാേശ സാേ സ്ഥിതാൻ ഘ്നന്തി ദ്വിപാംശ് ച പുരുഷാൻ രേണ
39 ഭൈല്ലശ് ഛിന്നാഃ കരാഃ േപതുഃ കരിണാം മദകർഷിണാം
ഛിന്നാ യഥാ പരശുഭിഃ വൃദ്ധാഃ ശരദി മാഃ
40 പശ്ചാത് തു ൈശലവത് േപതുസ് േത ഗജാഃ സഹ സാദിഭിഃ
വ ിവ മഥിതാ യൈഥവാ ിചയാസ് തഥാ
41 ഗന്ധർവനഗരാകാരാൻ വിധിവത് കൽപിതാൻ രഥാൻ
വിനീതജവനാന്യ് ഉക്താൻ ആസ്ഥിതാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
42 ശൈരർ വിശകലീകുർവന്ന് അമി ാൻ അഭ്യവീവൃഷത്
അല താൻ അശ്വസാദീൻ പതിംശ് ചാഹന്ധനഞ്ജയഃ
43 ധനഞ്ജയ യുഗാന്താർകഃ സംശപ്തക മഹാർണവം
വ്യേശാഷയത ദുഃേശാഷം തീൈ ഃ ശരഗഭസ്തിഭിഃ
44 പുനർ ൗണിമഹാൈശലം നാരാൈചഃ സൂര്യസംനിൈഭഃ
നിർബിേഭദ മഹാേവൈഗസ് ത്വരൻ വ ീവ പർവതം
45 തം ആചാര്യ സുതഃ ദ്ധഃ സാശ്വയന്താരം ആശുൈഗഃ
യുയു ർ നാശകദ് േയാ ം പാർഥസ് താൻ അന്തരാച്ഛിനത്
46 തതഃ പരമസ്ര ദ്ധഃ കാണ്ഡേകാശാൻ അവാസൃജത്
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അശ്വത്ഥാമാഭിരൂപായ ഗൃഹാൻ അതിഥേയ യഥാ
47 അഥ സംശപ്തകാംസ് ത്യക്ത്വാ പാണ്ഡേവാ ൗണിം അഭ്യയാത്
അപാങ്ക്േതയം ഇവ ത്യക്ത്വാ ദാതാ പാങ്ക്േതയം അർഥിനം
48 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം ശു ാംഗിരസ വർചേസാഃ
നക്ഷ ം അഭിേതാ േവ്യാമ്നി ശു ാംഗിരസേയാർ ഇവ
49 സന്താപയന്താവ് അേന്യാന്യം ദീൈപ്തഃ ശരഗഭസ്തിഭിഃ
േലാക ാസ കരാവ് ആസ്താം വിമാർഗസ്ഥൗ ഹാവ് ഇവ
50 തേതാ ഽവിധ്യദ് േവാർ മേധ്യ നാരാേചനാർജുേനാ ഭൃശം
സ േതന വിബഭൗ ൗണിർ ഊർധ്വരശ്മിർ യഥാ രവിഃ
51 അഥ കൃഷ്ണൗ ശരശൈതർ അശ്വത്ഥാമ്നാർദിതൗ ഭൃശം
സരശ്മി ജാലനികരൗ യുഗാന്താർകാവ് ഇവാസതുഃ
52 തേതാ ഽർജുനഃ സർവേതാ ധാരം അ ം; അവാസൃജദ് വാസുേദവാഭിഗുപ്തഃ

ൗണായനിം ചാഭ്യഹനത് പൃഷത്ൈകർ; വ ാഗ്നിൈവവസ്വതദണ്ഡകൽ 
ൈപഃ
53 സ േകശവം ചാർജുനം ചാതിേതജാ; വിവ്യാധ മർമസ്വ് അതിരൗ കർമാ
ബാൈണഃ സുമുൈക്തർ അതിതീ േവൈഗർ; ൈയർ ആഹേതാ മൃത ർ അപി
വ്യേഥത
54 ൗേണർ ഇഷൂൻ അർജുനഃ സംനിവാര്യ; വ്യായച്ഛതസ് തദ് ദ്വിഗുൈണഃ
സുപുംൈഖഃ
തം സാശ്വസൂത ധ്വജം ഏകവീരം; ആവൃത്യ സംശപ്തക ൈസന്യം ആർഛത്
55 ധനൂംഷി ബാണാൻ ഇഷുധീർ ധനുർജ്യാഃ; പാണീൻ ഭുജാൻ പാണിഗതം ച
ശ ം
ഛ ാണി േകതൂംസ് തുരഗാൻ അൈഥഷാം; വ ാണി മാല്യാന്യ് അഥ ഭൂഷണാ 
നി
56 ചർമാണി വർമാണി മേനാരഥാംശ് ച; ിയാണി സർവാണി ശിരാംസി
ൈചവ
ചിേച്ഛദ പാർേഥാ ദ്വിഷതാം മുൈക്തർ; ബാൈണഃ സ്ഥിതാനാം അപരാങ്മു 
ഖാനാം
57 സുകൽപിതാഃ സ്യന്ദനവാജിനാഗാഃ; സമാസ്ഥിതാഃ കൃതയൈത്നർ നൃവീൈരഃ
പാർേഥരിൈതർ ബാണഗൈണർ നിരസ്താസ്; ൈതർ ഏവ സാർധം നൃവൈരർ
നിേപതുഃ
58 പദ്മാർക പൂർേണ സമാനനാനി; കിരീടമാലാ മുകുേടാത്കടാനി
ഭല്ലാർധ ച ര ഹിംസിതാനി; േപതുർ ഉർവ്യാം നൃശിരാംസ്യ് അജ ം
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59 അഥ വിൈപർ േദവപതിദ്വിപാൈഭർ; േദവാരി ദർേപാൽബണ മന ദർൈപഃ
കലിംഗ വംഗാംഗനിഷാദവീരാ; ജിഘാംസവഃ പാണ്ഡവം അഭ്യധാവൻ
60 േതഷാം ദ്വിപാനാം വിചകർത പാർേഥാ; വർമാണി മർമാണി കരാൻ
നിയ ൻ
ധ്വജാഃ പതാകാശ് ച തതഃ േപതുർ; വ ാഹതാനീവ ഗിേരഃ ശിരാംസി
61 േതഷു രുഗ്േണഷു ഗുേരാസ് തനൂജം; ബാൈണഃ കിരീടീ നവ സൂര്യവർ 
ൈണഃ

ച്ഛാദയാം ആസ മഹാ ജാൈലർ; വായുഃ സമുദ ക്തം ഇവാംശുമന്തം
62 തേതാ ഽർജുേനഷൂൻ ഇഷുഭിർ നിരസ്യ; ൗണിഃ ശൈരർ അർജുന വാസുേദ 
വൗ

ച്ഛാദയിത്വ ദിവി ച സൂര്യൗ; നനാദ േസാ ഽംേഭാദ ഇവാതപാേന്ത
63 തം അർജുനസ് താംശ് ച പുനസ് ത്വദീയാൻ; അഭ്യർദിതസ് ൈതർ
അവികൃത്ത ശൈ ഃ
ബാണാന്ധ കാരം സഹൈസവ കൃത്വാ; വിവ്യാധ സർവാൻ ഇഷുഭിഃ സുപുംൈഖഃ
64 നാപ്യ് ആദദത് സന്ദധൻ ൈനവ മുഞ്ചൻ; ബാണാൻ രേണ ഽദൃശ്യത
സവ്യസാചീ
ഹതാംശ് ച നാഗാംസ് തുരഗാൻ പദാതീൻ; സംസ ത േദഹാൻ ദദൃശൂ രഥാംശ്
ച
65 സന്ധായ നാരാചവരാൻ ദശാശു; ൗണിസ് ത്വരന്ന് ഏകം ഇേവാത്സസർജ
േതഷാം ച പഞ്ചാർജുനം അഭ്യവിധ്യൻ; പഞ്ചാച തം നിർബിഭിദുഃ സുമുക്താഃ
66 ൈതർ ആഹതൗ സർവമനുഷ്യമുഖ്യാവ്; അസൃക് ക്ഷരന്തൗ ധനേദ
കൽപൗ
സമാപ്തവിേദ്യന യഥാഭിഭൂതൗ; ഹതൗ സ്വിദ് ഏതൗ കിം ഉ േമനിേര ഽേന്യ
67 അഥാർജുനം ാഹ ദശാർഹ നാഥഃ; മാദ്യേസ കിം ജഹി േയാധം ഏതം
കുര്യാദ് ധി േദാഷം സമുേപക്ഷിേതാ ഽസൗ; കേഷ്ടാ ഭേവദ് വ്യാധിർ ഇവാ ിയാ 
വാൻ
68 തേഥതി േചാക്ത്വാച തം അ മാദീ; ൗണിം യത്നാദ് ഇഷുഭിസ് തതക്ഷ
ഛിത്ത്വാശ്വരശ്മീംസ് തുരഗാൻ അവിധ്യത്; േത തം രണാദ് ഊഹുർ അതീവ
ദൂരം
69 ആവൃത്യ േനേയഷ പുനസ് തു യുദ്ധം; പാർേഥന സാർധം മതിമാൻ വിമൃശ്യ
ജാനഞ് ജയം നിയതം വൃഷ്ണിവീേര; ധനഞ്ജേയ ചാംഗിരസാം വരിഷ്ഠഃ
70 തീപ കാേയ തു രണാദ് അശ്വത്ഥാമ്നി ഹൃേത ഹൈയഃ
മ ൗഷധി ിയാ ദാൈനർ വ്യാധൗ േദഹാദ് ഇവാഹൃേത
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71 സംശപ്തകാൻ അഭിമുഖൗ യാതൗ േകശവാർജുനൗ
വാേതാ ത പതാേകന സ്യന്ദേനനൗഘനാദിനാ
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അധ്യായം 13

1 [സ്]
അേഥാത്തേരണ പാ നാം േസനായാം ധ്വനിർ ഉത്ഥിതഃ
രഥനാഗാശ്വപത്തീനാം ദണ്ഡധാേരണ വധ്യതാം
2 നിവർതയിത്വാ തു രഥം േകശേവാ ഽർജുനം അ വീത്
വാഹയന്ന് ഏവ തുരഗാൻ ഗരുഡാനിലരംഹസഃ
3 മാഗേധാ ഽഥാപ്യ് അതി ാേന്താ ദ്വിരേദന മാഥിനാ
ഭഗദത്താദ് അനവരഃ ശിക്ഷയാ ച ബേലന ച
4 ഏനം ഹത്വാ നിഹന്താസി പുനഃ സംശപ്തകാൻ ഇതി
വാക്യാേന്ത ാപയത് പാർഥം ദണ്ഡധാരാന്തികം തി
5 സ മാഗധാനാം വേരാ ഽ ശ േഹാ; േഹഷ്വ് അസേഹ്യാ വികേചാ
യഥാ ഹഃ
സപത്നേസനാം മമാഥ ദാരുേണാ; മഹീം സമ ാം വികേചാ യഥാ ഹഃ
6 സുകൽപിതം ദാനവ നാഗസംനിഭം; മഹാ സം ാദം അമി മർദനം
രഥാശ്വമാതംഗഗണാൻ സഹ ശഃ; സമാസ്ഥിേതാ ഹന്തി ശൈരർ ദ്വിപാൻ
അപി
7 രഥാൻ അധിഷ്ഠായ സ വാജിസാരഥീൻ; രഥാംശ് ച പദ്ഭിസ് ത്വരിേതാ
വ്യേപാഥയത്
ദ്വിപാംശ് ച പദ്ഭ്യാം ചരൈണഃ കേരണ ച; ദ്വിപാസ്ഥിേതാ ഹന്തി സ
കാലച വത്
8 നരാംശ് ച കാർഷ്ണായസ വർമ ഭൂഷണാൻ; നിപാത്യ സാശ്വാൻ അപി
പത്തിഭിഃ സഹ
വ്യേപാഥയദ് ദന്തി വേരണ ശുഷ്മിണാ; സ ശബ്ദവത് ലനഡാൻ യഥാതഥാ
9 അഥാർജുേനാ ജ്യാതലേനമി നിസ്വേന; മൃദംഗേഭരീബഹു ശംഖനാദിേത
നരാശ്വമാതംഗസഹ നാദിൈത; രേഥാത്തേമനാഭ്യപതദ് ദ്വിേപാത്തമം
10 തേതാ ഽർജുനം ദ്വാദശഭിഃ ശേരാത്തൈമർ; ജനാർദനം േഷാഡശഭിഃ സമാർദ 
യത്
സ ദണ്ഡധാരസ് തുരഗാംസ് ിഭിസ് ിഭിസ്; തേതാ നനാദ ജഹാസ
ചാസകൃത്
11 തേതാ ഽസ്യ പാർഥഃ സ ഗുേണഷു കാർമുകം; ചകർത ഭൈല്ലർ ധ്വജം അപ്യ്
അല തം
പുനർ നിയ ൻ സഹ പാദേഗാ ഭിസ്; തതസ് തു ചുേ ാധ ഗിരി േജശ്വരഃ
12 തേതാ ഽർജുനം ഭിന്നകേടന ദന്തിനാ; ഘനാഘേനന അനിലതുല്യരംഹസാ
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അതീവ ചുേക്ഷാഭയിഷുർ ജനാർദനം; ധനഞ്ജയം ചാഭിജഘാന േതാമൈരഃ
13 അഥാസ്യ ബാഹൂ ദ്വിപഹസ്തസംനിഭൗ; ശിരശ് ച പൂർേണ നിഭാനനം ിഭിഃ

ൈരഃ ചിേച്ഛദ സൈഹവ പാണ്ഡവസ്; തേതാ ദ്വിപം ബാണശൈതഃ
സമാർദയത്
14 സ പാർഥ ബാൈണസ് തപനീയഭൂഷൈണഃ; സമാരുചത് കാഞ്ചനവർമ ഭൃദ്
ദ്വിപഃ
തഥാ ചകാേശ നിശി പർവേതാ യഥാ; ദവാഗ്നിനാ ജ്വലിതൗഷധി മഃ
15 സ േവദനാർേതാ ഽംബുദനിസ്വേനാ നദംശ്; ചലൻ മൻ സ്ഖലിേതാ
ഽഽതുേരാ വൻ
പപാത രുഗ്ണഃ സനിയ കസ് തഥാ; യഥാ ഗിരിർ വ നിപാത ചൂർണിതഃ
16 ഹിമാവദാേതന സുവർണമാലിനാ; ഹിമാ ികൂട തിേമന ദന്തിനാ
ഹേത രേണ ാതരി ദണ്ഡ ആ ജജ്; ജിഘാംസുർ ഇ ാവരജം ധനഞ്ജയം
17 സ േതാമൈരർ അർകകര ൈഭസ് ിഭിർ; ജനാർദനം പഞ്ചഭിർ ഏവ
ചാർജുനം
സമർപയിത്വാ വിനനാദ ചാർദര്യസ്; തേതാ ഽസ്യ ബാഹൂ വിചകർത പാണ്ഡവഃ
18 ര കൃത്തൗ സുഭൃശം സ േതാമരൗ; ച താംഗദൗ ചന്ദനരൂഷിതൗ ഭുജൗ
ഗജാത് പതന്തൗ യുഗപദ് വിേരജതുർ; യഥാ ിശൃംഗാത് പതിതൗ മേഹാരഗൗ
19 അഥാർധചേ ണ ഹൃതം കിരീടിനാ; പപാത ദണ്ഡസ്യ ശിരഃ ക്ഷിതിം
ദ്വിപാത്
തച് േഛാണിതാഭം നിപതദ് വിേരേജ; ദിവാകേരാ ഽസ്താദ് ഇവ പശ്ചിമാം ദിശം
20 അഥ ദ്വിപം േശ്വതനഗാ സംനിഭം; ദിവാകരാംശു തിൈമഃ ശേരാത്ത 
ൈമഃ
ബിേഭദ പാർതഃ സ പപാത നാനദൻ; ഹിമാ ികൂടഃ കുലിശാഹേതാ യഥാ
21 തേതാ ഽപേര തത്പ് തിമാ ജേഗാത്തമാ; ജിഗീഷവഃ സംയതി സവ്യസാ 
ചിനം
തഥാ കൃതാസ് േതന യൈഥവ തൗ ദ്വിപൗ; തതഃ ഭഗ്നം സുമഹദ് രിേപാർ
ബലം
22 ഗജാ രഥാശ്വാഃ പുരുഷാശ് ച സംഘശഃ; പര രഘ്നാഃ പരിേപതുർ ആഹേവ
പര ര സ്ഖലിതാഃ സമാഹതാ; ഭൃശം ച തത് തത് കുലഭാഷിേണാ ഹതാഃ
23 അഥാർജുനം േസ്വ പരിവാര്യ ൈസനികാഃ; പുരന്ദരം േദവഗണാ ഇവാ വൻ
അൈഭഷ്മ യസ്മാൻ മരണാദ് ഇവ ജാഃ; സ വീര ദിഷ്ട്യാ നിഹതസ് ത്വയാ രിപുഃ
24 ന േചത് പരി ാസ്യ ഇമാഞ് ജനാൻ ഭയാദ്; ദ്വിഷദ്ഭിർ ഏവം ബലിഭിഃ

പീഡിതാൻ
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തഥാഭവിഷ്യദ് ദ്വിഷതാം േമാദനം; യഥാ ഹേതഷ്വ് ഏഷ്വ് ഇഹ േനാ ഽരിഷു
ത്വയാ
25 ഇതീവ ഭൂയശ് ച സുഹൃദ്ഭിർ ഈരിതാ; നിശമ്യ വാചഃ സുമനാസ് തേതാ
ഽർജുനഃ
യഥാനുരൂപം തിപൂജ്യ തം ജനം; ജഗാമ സംശപ്തക സംഘഹാ പുനഃ
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അധ്യായം 14

1 [സ്]
ത്യാഗത്യ പുനർ ജി ർ അഹൻ സംശപ്തകാൻ ബഹൂൻ

വ ാനുവ ഗമനാദ് അംഗാരക ഇവ ഹഃ
2 പാർഥ ബാണഹതാ രാജൻ നരാശ്വരഥകുഞ്ജരാഃ
വിേചലുർ ബ മുർ േനദുഃ േപതുർ മ ശ് ച മാരിഷ
3 ധുര്യം ധുര്യതരാൻ സൂതാൻ രഥാംശ് ച പരിസങ്ക്ഷിപൻ
പാണീൻ പാണിഗതം ശ ം ബാഹൂൻ അപി ശിരാംസി ച
4 ഭൈല്ലഃ ൈരർ അർധചൈ ർ വത്സദൈന്തശ് ച പാണ്ഡവഃ
ചിേച്ഛദാമി വീരാണാം സമേര തിയുധ്യതാം
5 വാശിതാർേഥ യുയുത്സേന്താ വൃഷഭാ വൃഷഭം യഥാ
ആപതന്ത്യ് അർജുനം ശൂരാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
6 േതഷാം തസ്യ ച തദ് യുദ്ധം അഭവൽ േലാമഹർഷണം
ൈ േലാക്യവിജേയ യാദൃഗ് ൈദത്യാനാം സഹ വ ിണാ
7 തം അവിധ്യത് ിഭിർ ബാൈണർ ദന്ദ ശൂൈകർ ഇവാഹിഭിഃ
ഉ ായുധസ് തതസ് തസ്യ ശിരഃ കായാദ് അപാഹരത്
8 േത ഽർജുനം സർവതഃ ദ്ധാ നാനാശൈ ർ അവീവൃഷൻ
മരുദ്ഭിഃ േ ഷിതാ േമഘാ ഹിമവന്തം ഇേവാഷ്ണേഗ
9 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ ദ്വിഷതാം സർവേതാ ഽർജുനഃ
സമ്യഗ് അൈസ്തഃ ശൈരഃ സർവാൻ സഹിതാൻ അഹനദ് ബഹൂൻ
10 ഛിന്ന ിേവണുജംേഘഷാൻ നിഹതപാർഷ്ണി സാരഥീൻ
സഞ്ഛിന്നരശ്മി േയാ ാക്ഷാൻ വ്യനുകർഷ യുഗാൻ രഥാൻ
വിധ്വസ്തസർവസംനാഹാൻ ബാൈണശ് ചേ ഽർജുനസ് ത്വരൻ
11 േത രഥാസ് ത വിധ്വസ്താഃ പരാർധ്യാ ഭാന്ത്യ് അേനകശഃ
ധനിനാം ഇവ േവശ്മാനി ഹതാന്യ് അഗ്ന്യനിലാംബുഭിഃ
12 ദ്വിപാഃ സംഭിന്നമർമാേണാ വ ാശനിസൈമഃ ശൈരഃ
േപതുർ ഗിര്യ േവശ്മാനി വ വാതാഗ്നിഭിർ യഥാ
13 സാേരാഹാസ് തുരഗാഃ േപതുർ ബഹേവാ ഽർജുന താഡിതാഃ
നിർജിഹ്വാ ാഃ ക്ഷിതൗ ക്ഷീണാ രുധിരാർ ാഃ സുദുർദൃശഃ
14 നരാശ്വനാഗാ നാരാൈചഃ സംസ താഃ സവ്യസാചിനാ
ബ മുശ് ചസ്ഖലുഃ േപതുർ േനദുർ മ ശ് ച മാരിഷ
15 അണൈകശ് ച ശിലാ ധാൈതർ വ ാശനിവിേഷാപൈമഃ
ശൈരർ നിജഘ്നിവാൻ പാർേഥാ മേഹ ഇവ ദാനവാൻ
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16 മഹാർഹവർമാഭരണാ നാനാരൂപാംബരായുധാഃ
സ രഥാഃ സ ധ്വജാ വീരാ ഹതാഃ പാർേഥന േശരേത
17 വിജിതാഃ പുണ്യകർമാേണാ വിശിഷ്ടാഭിജന താഃ
ഗതാഃ ശരീൈരർ വസുധാം ഊർജിൈതഃ കർമഭിർ ദിവം
18 അഥാർജുന രഥം വീരാസ് ത്വദീയാഃ സമുപാ വൻ
നാനാജനപദാധ്യക്ഷാഃ സഗണാ ജാതമന്യവഃ
19 ഉഹ്യമാനാ രഥാൈശ്വസ് േത പത്തയശ് ച ജിഘാംസവഃ
സമഭ്യധാവന്ന് അസ്യേന്താ വിവിധം ക്ഷി ം ആയുധം
20 തദായുധ മഹാവർഷം ക്ഷിപ്തം േയാധമഹാംബുൈദഃ
വ്യധമൻ നിശിൈതർ ബാൈണഃ ക്ഷി ം അർജുന മാരുതഃ
21 സാശ്വപത്തിദ്വിപരഥം മഹാശ ൗഘം അ വം
സഹസാ സന്തിതീർഷന്തം പാർഥം ശ ാ േസതുനാ
22 അഥാ വീദ് വാസുേദവഃ പാർഥം കിം ീഡേസ ഽനഘ
സംശപ്തകാൻ മൈഥ്യതാംസ് തതഃ കർണവേധ ത്വര
23 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാർജുനഃ ക്ഷി ം ശിഷ്ടാൻ സംശപ്തകാംസ് തദാ
ആക്ഷിപ്യ ശേ ണ ബലാദ് ൈദത്യാൻ ഇ ഇവാവധീത്
24 ആദധത് സന്ദധൻ നാഷൂൻ ദൃഷ്ടഃ ൈകശ് ചിദ് രേണ ഽർജുനഃ
വിമുഞ്ചൻ വാ ശരാഞ് ശീ ം ദൃശ്യേത സ്മ ഹി ൈകർ അപി
25 ആശ്ചര്യം ഇതി േഗാവിേന്ദാ വന്ന് അശ്വാൻ അേചാദയത്
ഹംസാംസ ഗൗരാസ് േത േസനാം ഹംസാഃ സര ഇവാവിശൻ
26 തതഃ സം ാമഭൂമിം താം വർതമാേന ജനക്ഷേയ
അേവക്ഷമാേണാ േഗാവിന്ദഃ സവ്യസാചിനം അ വീത്
27 ഏഷ പാർഥ മഹാരൗേ ാ വർതേത ഭരതക്ഷയഃ
പൃഥിവ്യാം പാർഥിവാനാം ൈവ ദുേര്യാധനകൃേത മഹാൻ
28 പശ്യ ഭാരത ചാപാനി രുക്മപൃഷ്ഠാനി ധന്വിനാം
മഹതാം അപവിദ്ധാനി കലാപാൻ ഇഷുധീസ് തഥാ
29 ജാതരൂപമൈയഃ പുംൈഖഃ ശരാംശ് ച നതപർവണഃ
ൈതലധൗതാംശ് ച നാരാചാൻ നിർമുക്താൻ ഇവ പന്നഗാൻ
30 ഹസ്തിദന്ത ത്സരൂൻ ഖഡ്ഗാഞ് ജാതരൂപപരി താൻ
ആകീർണാംസ് േതാമരാംശ് ചാപാംശ് ചി ാൻ േഹമവിഭൂഷിതാൻ
31 വർമാണി ചാപവിദ്ധാനി രുക്മപൃഷ്ഠാനി ഭാരത
സുവർണവികൃതാൻ ാസാഞ് ശക്തീഃ കനകഭൂഷിതാഃ
32 ജാംബൂനദമൈയഃ പൈട്ടർ ബദ്ധാശ് ച വിപുലാ ഗദാഃ
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ജാതരൂപമയീശ് ചർഷ്ടീഃ പട്ടിശാൻ േഹമഭൂഷിതാൻ
33 ദൈണ്ഡഃ കനകചിൈ ശ് ച വി വിദ്ധാൻ പരശ്വധാൻ
അയഃ കുശാന്താൻ പതിതാൻ മുസലാനി ഗുരൂണി ച
34 ശതഘ്നീഃ പശ്യ ചി ാശ് ച വിപുലാൻ പരിഘാംസ് തഥാ
ച ാണി ചാപവിദ്ധാനി മുദ്ഗരാംശ് ച ബഹൂൻ രേണ
35 നാനാവിധാനി ശ ാണി ഗൃഹ്യ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
ജീവന്ത ഇവ ലക്ഷ്യേന്ത ഗതസത്ത്വാസ് തരസ്വിനഃ
36 ഗദാ വിമഥിൈതർ ഗാൈ ർ മുസൈലർ ഭിന്നമസ്തകാൻ
ഗജവാജിരഥ ണ്ണാൻ പശ്യ േയാധാൻ സഹ ശഃ
37 മനുഷ്യഗജവാജീനാം ശരശക്ത്യൃഷ്ടിേതാമൈരഃ
നി ിംൈശഃ പട്ടിൈശഃ ാൈസർ നഖൈരർ ലഗുൈഡർ അപി
38 ശരീൈരർ ബഹുധാ ഭിൈന്നഃ േശാണിതൗഘപരി ൈതഃ
ഗതാസുഭിർ അമി ഘ്ന സംവൃതാ രണഭൂമയഃ
39 ബാഹുഭിശ് ചന്ദനാദിഗ്ൈധഃ സാംഗൈദഃ ശുഭഭൂഷൈണഃ
സ തലൈ ഃ സ േകയൂൈരർ ഭാതി ഭാരത േമദിനീ
40 സാംഗുലിൈ ർ ഭുജാൈ ശ് ച വി വിൈദ്ധർ അല ൈതഃ
ഹസ്തിഹേസ്താപൈമശ് ഛിൈന്നർ ഊരുഭിശ് ച തരസ്വിനാം
41 ബദ്ധചൂഡാ മണിവൈരഃ ശിേരാഭിശ് ച സകുണ്ഡൈലഃ
നികൃൈത്തർ വൃഷഭാക്ഷാണാം വിരാജതി വസുന്ധരാ
42 കബൈന്ധഃ േശാണിതാദിഗ്ൈധശ് ഛിന്നഗാ ശിേരാ ധൈരഃ
ഭൂർ ഭാതി ഭരതേ ഷ്ഠ ശാന്താർചിർഭിർ ഇവാഗ്നിഭിഃ
43 രഥാൻ ബഹുവിധാൻ ഭഗ്നാൻ േഹമകിങ്കിണിനഃ ശുഭാൻ
അശ്വാംശ് ച ബഹുധാ പശ്യ േശാണിേതന പരി താൻ
44 േയാധാനാം ച മഹാശംഖാൻ പാ രാംശ് ച കീർണകാൻ
നിരസ്തജിഹ്വാൻ മാതംഗാഞ് ശയാനാൻ പർവേതാപമാൻ
45 ൈവജയന്തീ വിചി ാംശ് ച ഹതാംശ് ച ഗജേയാധിനഃ
വാരണാനാം പരിേസ്താമാൻ സുയുക്താംബര കംബലാൻ
46 വിപാടിനാ വിചി ാശ് ച രൂപചി ാഃ കുഥാസ് തഥാ
ഭിന്നാശ് ച ബഹുധാ ഘണ്ടാഃ പതദ്ഭിശ് ചൂർണിതാ ഗൈജഃ
47 ൈവഡൂര്യ മണിദണ്ഡാംശ് ച പതിതാൻ അ ശാൻ ഭുവി
ബദ്ധാഃ സാദിധ്വജാേ ഷു സുവർണവികൃതാഃ കശാഃ
48 വിചി ാൻ മണിചി ാംശ് ച ജാതരൂപപരി താൻ
അശ്വാസ്തര പരിേസ്താമാൻ രാങ്കവാൻപതിതാൻ ഭുവി
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49 ചൂഡാമണീൻ നേര ാണാം വിചി ാഃ കാഞ്ചന ജഃ
ഛ ാണി ചാപവിദ്ധാനി ചാമാര വ്യജനാനി ച
50 ച നക്ഷ ഭാൈസശ് ച വദൈനശ് ചാരുകുണ്ഡൈലഃ
കൢപ്ത ശ്മ ഭിർ അത്യർഥം വീരാണാം സമല ൈതഃ
വദൈനഃ പശ്യ സഞ്ഛന്നാം മഹീം േശാണിതകർദമാം
51 സ ജീവാംശ് ച നരാൻ പശ്യ കൂജമാനാൻ സമന്തതഃ
ഉപാസ്യമാനാൻ ബഹുഭിർ ന്യസ്തശൈ ർ വിശാം പേത
52 ജ്ഞാതിഭിഃ സഹിൈതസ് ത േരാദമാൈനർ മുഹുർ മുഹുഃ
വ ത് ാന്താൻ അപരാൻ േയാധാംശ് ഛാദയിത്വാ തരസ്വിനഃ
പുനർ യുദ്ധായ ഗച്ഛന്തി ജയ ഗൃദ്ധാഃ മന്യവഃ
53 അപേര ത തൈ വ പരിധാവന്തി മാനിനഃ
ജ്ഞാതിഭിഃ പതിൈതഃ ശൂൈരർ യാച്യമാനാസ് തേഥാദകം
54 ജലാർഥം ച ഗതാഃ േക ചിൻ നി ാണാ ബഹേവാ ഽർജുന
സംനിവൃത്താശ് ച േത ശൂരാസ് താൻ ദൃൈഷ്ട്വവ വിേചതസഃ
55 ജലം ദൃഷ്ട്വാ ധാവന്തി േ ാശമാനാഃ പര രം
ജലം പീത്വാ മൃതാൻ പശ്യ പിബേതാ ഽന്യാംശ് ച ഭാരത
56 പരിത്യജ്യ ിയാൻ അേന്യ ബാന്ധവാൻ ബാന്ധവ ിയ
വ ത് ാന്താഃ സമദൃശ്യന്ത ത ത മഹാരേണ
57 പശ്യാപരാൻ നരേ ഷ്ഠ സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠ പുടാൻ പുനഃ

കുടീ കുടിൈലർ വൈ ഃ േ ക്ഷമാണാൻ സമന്തതഃ
58 ഏതത് തൈവവാനുരൂപം കർമാർജുന മഹാഹേവ
ദിവി വാ േദവരാജസ്യ ത്വയാ യത്കൃതം ആഹേവ
59 ഏവം താം ദർശയൻ കൃേഷ്ണാ യുദ്ധഭൂമിം കിരീടിേന
ഗച്ഛന്ന് ഏവാശൃേണാച് ഛബ്ദം ദുേര്യാധന ബേല മഹത്
60 ശംഖദു ഭിനിർേഘാഷാൻ േഭരീ പണവമി ിതാൻ
രഥാശ്വഗജനാദാംശ് ച ശസ്ത് ശബ്ദാംശ് ച ദാരുണാൻ
61 വിശ്യ തദ് ബലം കൃഷ്ണസ് തുരൈഗർ വാതേവഗിഭിഃ
പാേണ്ഡ്യനാഭ്യർദിതാം േസനാം ത്വദീയാം വീക്ഷ്യ ധിഷ്ഠിതഃ
62 സഹി നാനാവിൈധർ ബാൈണർ ഇഷ്വാസ വേരാ യുധി
ന്യഹനദ് ദ്വിഷതാം ാതാൻ ഗതാസൂൻ അന്തേകാ യഥാ
63 ഗജവാജിമനുഷ്യാണാം ശരീരാണി ശിൈതഃ ശൈരഃ
ഭിത്ത്വാ ഹരതാം േ േഷ്ഠാ വിേദഹാസൂംശ് ചകാര സഃ
64 ശ വീൈരർ അസ്താനി നാനാശ ാണി സായൈകഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 60

ഭിത്ത്വാ താൻ അഹനത് പാണ്ഡ്യഃ ശ ഞ് ശ ഇവാസുരാൻ
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അധ്യായം 15

1 [ധൃ]
േ ാക്തസ് ത്വയാ പൂർവം ഏവ വീേരാ േലാകവി തഃ
ന ത്വ് അസ്യ കർമസം ാേമ ത്വയാ സഞ്ജയ കീർതിതം
2 തസ്യ വിസ്തരേതാ ഹി വീരസ്യാദ്യ വി മം
ശിക്ഷാം ഭാവം വീര്യം ച മാണം ദർപം ഏവ ച
3 [സ്]
േ ാണ ഭീഷ്മ കൃപ ൗണികർണാർജുന ജനാർദനാൻ
സമാപ്തവിദ്യാൻ ധനുഷി േ ഷ്ഠാൻ യാൻ മന്യേസ യുധി
4 തുല്യതാ കർണ ഭീഷ്മാഭ്യാം ആത്മേനാ േയന ദൃശ്യേത
വാസുേദവാർജുനാഭ്യാം ച ന നതാം നാത്മനീച്ഛതി
5 സ പാേണ്ഡ്യാ നൃപതിേ ഷ്ഠഃ സർവശ ഭൃതാം വരഃ
കർണസ്യാനീകം അവധീത് പരിഭൂത ഇവാന്തകഃ
6 തദ് ഉദീർണരഥാശ്വം ച പത്തി വര കുഞ്ജരം
കുലാല ച വദ് ാന്തം പാേണ്ഡ്യനാധിഷ്ഠിതം ബലം
7 വ്യശ്വ സൂത ധ്വജരഥാൻ വി വിദ്ധായുധാൻ രിപൂൻ
സമ്യഗ് അൈസ്തഃ ശൈരഃ പാേണ്ഡ്യാ വായുർ േമഘാൻ ഇവാക്ഷിപത്
8 ദ്വിരദാൻ ഹത േ ാഥാൻ വിപതാക ധ്വജായുധാൻ
സ പാദരക്ഷാൻ അവധീദ് വേ ണാരീൻ ഇവാരിഹാ
9 സ ശക്തി ാസ തൂണീരാൻ അശ്വാേരാഹാൻ ഹയാൻ അപി
പുലിന്ദ ഖശ ബാ ീകാൻ നിഷാദാൻ ക തംഗണാൻ
10 ദാക്ഷിണാത്യാംശ് ച േഭാജാംശ് ച രാൻ സം ാമകർകശാൻ
വിശ കവചാൻ ബാൈണഃ കൃത്വാ പാേണ്ഡ്യാ ഽകേരാദ് വ്യസൂൻ
11 ചതുരംഗം ബലം ബാൈണർ നിഘ്നന്തം പാണ്ഡ്യം ആഹേവ
ദൃഷ്ട്വാ ൗണിർ അസം ാന്തം അസം ാന്തതേരാ ഽഭ്യയാത്
12 ആഭാഷ്യ ൈചനം മധുരം അഭി നൃത്യന്ന് അഭീതവത്

ാഹ ഹരതാം േ ഷ്ഠഃ സ്മിതപൂർവം സമാഹ്വയൻ
13 രാജൻ കമലപ ാക്ഷ ധാനായുധ വാഹന
വ സംഹനന ഖ്യ ധാനബലപൗരുഷ
14 മുഷ്ടി ിഷ്ടായുധാഭ്യാം ച വ്യായതാഭ്യാം മഹദ് ധനുഃ
േദാർഭ്യാം വിസ്ഫാരയൻ ഭാസി മഹാജലദവദ് ഭൃശം
15 ശരവർൈഷർ മഹാേവൈഗർ അമി ാൻ അഭിവർഷതഃ
മദ് അന്യം നാനുപശ്യാമി തിവീരം തവാഹേവ
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16 രഥദ്വിരദപത്ത്യശ്വാൻ ഏകഃ മഥേസ ബഹൂൻ
മൃഗസംഘാൻ ഇവാരേണ്യ വിഭീർ ഭീമബേലാ ഹരിഃ
17 മഹതാ രഥേഘാേഷണ ദിവം ഭൂമിം ച നാദയൻ
വർഷാേന്ത സസ്യഹാ പീേഥാ ഭാഭിർ ആപൂരയന്ന് ഇവ
18 സം ശാനഃ ശരാംസ് തീക്ഷ്ണാംസ് തൂണാദ് ആശീവിേഷാപമാൻ
മൈയൈവേകന യുധ്യസ്വ ്യംബേകണാന്ധേകാ യഥാ
19 ഏവം ഉക്തസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ഹേരതി ച താഡിതഃ
കർണിനാ േ ാണ തനയം വിവ്യാധ മലയധ്വജഃ
20 മർമേഭദിഭിർ അത ൈ ർ ബാൈണർ അഗ്നിശിേഖാപൈമഃ
സ്മയന്ന് അഭ്യഹനദ് ൗണിഃ പാണ്ഡ്യം ആചാര്യ സത്തമഃ
21 തേതാ നവാപരാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ നാരാചാൻ കങ്കവാസസഃ
ഗത്യാ ദശമ്യാ സംയുക്താൻ അശ്വത്ഥാമാ വ്യവാസൃജത്
22 േതഷാം പഞ്ചാച്ഛിനത് പാണ്ഡ്യഃ പഞ്ചഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ചത്വാേരാ ഽഭ്യാഹനൻ വാഹാൻ ആശു േത വ്യസേവാ ഽഭവൻ
23 അഥ േ ാണസുതേസ്യഷൂംസ് താംശ് ഛിത്ത്വാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ധനുർജ്യാം വിതതാം പാണ്ഡ്യശ് ചിേച്ഛദാദിത്യ വർചസഃ
24 വിജ്യം ധനുർ അഥാധിജ്യം കൃത്വാ ൗണിർ അമി ഹാ
തതഃ ശരസഹ ാണി േ ഷയാം ആസ പാണ്ഡ്യതഃ
ഇഷുസംബാധം ആകാശം അകേരാദ് ദിശ ഏവ ച
25 തതസ് താൻ അസ്യതഃ സർവാൻ ൗേണർ ബാണാൻ മഹാത്മനഃ
ജാനാേനാ ഽപ്യ് അക്ഷയാൻ പാേണ്ഡ്യാ ഽശാതയത് പുരുഷർഷഭഃ
26 ഹിതാംസ് താൻ യേത്നന ഛിത്ത്വാ ൗേണർ ഇഷൂൻ അരിഃ
ച രക്ഷൗ തതസ് തസ്യ ാണുദൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
27 അഥാേരർ ലാഘവം ദൃഷ്ട്വാ മണ്ഡലീകൃതകാർമുകഃ

ാസ്യദ് േ ാണസുേതാ ബാണാൻ വൃഷ്ടിം പൂഷാനുേജാ യഥാ
28 അഷ്ടാവ് അഷ്ട ഗവാന്യ് ഊഹുഃ ശകടാനി യദ് ആയുധം
അഹ്നസ് തദ് അഷ്ട ഭാേഗന ൗണിശ് ചിേക്ഷപ മാരിഷ
29 തം അന്തകം ഇവ ദ്ധം അന്തകാലാന്തേകാപമം
േയ േയ ദാദൃശിേര ത വിസഞ്ജ്ഞാഃ ായേശാ ഽഭവൻ
30 പർജന്യ ഇവ ഘർമാേന്ത വൃഷ്ട്യാ സാ ി മാം മഹീം
ആചാര്യ പു സ് താം േസനാം ബാണവൃഷ്ട്യാഭ്യവീവൃഷത്
31 ൗണിപർജന്യമുക്താം താം ബാണവൃഷ്ടിം സുദുഃസഹാം
വായവ്യാേ ണ സ ക്ഷി ം രുദ്ധ്വാ പാണ്ഡ്യാനിേലാ ഽനദത്
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32 തസ്യ നാനദതഃ േകതും ചന്ദനാഗുരുഭൂഷിതം
മലയ തിമ ൗണിശ് ഛിത്ത്വാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഽഹനത്
33 സൂതം ഏേകഷുണാ ഹത്വാ മഹാജലദ നിസ്വനം
ധനുശ് ഛിത്ത്വാർധ ചേ ണ വ്യധമത് തിലേശാ രഥം
34 അൈ ർ അ ാണി സംവാര്യ ഛിത്ത്വാ സർവായുധാനി ച

ാപ്തം അപ്യ് അഹിതം ൗണിർ ന ജഘാന രേണപ്സയാ
35 ഹേതശ്വേരാ ദന്തി വരഃ സുകൽപിതസ്; ത്വരാഭിസൃഷ്ടഃ തിശർമേഗാ ബലീ
തം അധ്യതിഷ്ഠൻ മലേയശ്വേരാ മഹാൻ; യഥാ ിശൃംഗം ഹരിർ ഉന്നദംസ് തഥാ
36 സ േതാമരം ഭാ രരശ്മിസംനിഭം; ബലാ സർേഗാത്തമ യത്നമന ഭിഃ
സസർജ ശീ ം തിപീഡയൻ ഗജം; ഗുേരാഃ സുതായാ ിപതീശ്വേരാ നദൻ
37 മണി താേനാത്തമ വ ഹാടൈകർ; അല തം ചാംശുക മാല്യമൗക്തി 
ൈകഃ
ഹേതാ ഽസ്യ് അസാവ് ഇത്യ് അസകൃൻ മുദാ നദൻ; പരാഭിനദ് ൗണിവരാംഗ 
ഭൂഷണം
38 തദ് അർകച ഹപാവകത്വിഷം; ഭൃശാഭിഘാതാത് പതിതം വിചൂർണിതം
മേഹ വ ാഭിഹതം മഹാവനം; യഥാ ിശൃംഗം ധരണീതേല തഥാ
39 തതഃ ജജ്വാല പേരണ മന നാ; പദാഹേതാ നാഗപതിർ യഥാതഥാ
സമാദേധ ചാന്തക ദണ്ഡസംനിഭാൻ; ഇഷൂൻ അമി ാന്ത കരാംശ് ചതുർദശ
40 ദ്വിപസ്യ പാദാ കരാൻ സ പഞ്ചഭിർ; നൃപസ്യ ബാഹൂ ച ശിേരാ ഽഥ ച

ിഭിഃ
ജഘാന ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ് ഋതൂത്തമ ത്വിഷഃ; സ പാണ്ഡ്യ രാജാനുചരാൻ മഹാര 
ഥാൻ
41 സുദീർഘ വൃത്തൗ വരചന്ദേനാക്ഷിതൗ; സുവർണമുക്താ മണിവ ഭൂഷിതൗ
ഭുജൗ ധരായാം പതിതൗ നൃപസ്യ തൗ; വിേവഷ്ടതുർ താർക്ഷ്യ ഹതാവ് ഇേവാര 
ഗൗ
42 ശിരശ് ച തത് പൂർണശശി ഭാനനം; സേരാഷതാ ായത േന ം ഉന്നസം
ക്ഷിതൗ വിബ ാജ പതത് സകുണ്ഡലം; വിശാഖേയാർ മധ്യഗതഃ ശശീ യഥാ
43 സമാപ്തവിദ്യം തു ഗുേരാഃ സുതം നൃപഃ; സമാപ്തകർമാണം ഉേപത്യ േത സുതഃ
സുഹൃദ്വൃേതാ ഽത്യർഥം അപൂജയൻ മുദാ; ജിേത ബലൗ വി ം ഇവാമേരശ്വരഃ
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അധ്യായം 16

1 [ധൃ]
പാേണ്ഡ്യ ഹേത കിം അകേരാദ് അർജുേനാ യുധി സഞ്ജയ
ഏകവീേരണ കർേണന ാവിേതഷു പേരഷു ച
2 സമാപ്തവിേദ്യാ ബലവാൻ യുേക്താ വീരശ് ച പാണ്ഡവഃ
സർവഭൂേതഷ്വ് അനുജ്ഞാതഃ ശങ്കേരണ മഹാത്മനാ
3 തസ്മാൻ മഹദ് ഭയം തീ ം അമി ഘ്നാദ് ധനഞ്ജയാത്
സ യത് ത ാകേരാത് പാർഥസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
4 [സ്]
ഹേത പാേണ്ഡ്യ ഽർജുനം കൃഷ്ണസ് ത്വരന്ന് ആഹ വേചാ ഹിതം
പശ്യാതിമാന്യം രാജാനം അപയാതാംശ് ച പാണ്ഡവാൻ
5 അശ്വത്ഥാമ്നശ് ച സങ്കൽപാദ് ധതാഃ കർേണന സൃഞ്ജയാഃ
തഥാശ്വനരനാഗാനാം കൃതം ച കദനം മഹത്
ഇത്യ് ആചഷ്ട സുദുർധർേഷാ വാസുേദവഃ കിരീടിേന
6 ഏതച് ത്വാ ച ദൃഷ്ട്വാ ച ാതുർ േഘാേര മഹദ് ഭയം
വാഹയാശ്വാൻ ഹൃഷീേകശ ക്ഷി ം ഇത്യ് ആഹ പാണ്ഡവഃ
7 തതഃ ായാദ് ധൃഷീേകേശാ രേഥനാ തിേയാധിനാ
ദാരുണശ് ച പുനസ് ത ാദുരാസീത് സമാഗമഃ
8 തതഃ വവൃേത ഭൂയഃ സം ാേമാ രാജസത്തമ
കർണസ്യ പാണ്ഡവാനാം ച യമ രാ വിവർധനഃ
9 ധനൂംഷി ബാണാൻ പരിഘാൻ അസി േതാമരപട്ടിശാൻ
മുസലാനി ഭുശുണ്ഡീശ് ച ശക്തിഋഷ്ടി പരശ്വധാൻ
10 ഗദാഃ ാസാൻ അസീൻ കുന്താൻ ഭിണ്ഡിപാലാൻ മഹാ ശാൻ

ഗൃഹ്യ ക്ഷി ം ആേപതുഃ പര രജിഗീഷയാ
11 ബാണജ്യാ തലശേബ്ദന ദ്യാം ദിശഃ ദിേശാ വിയത്
പൃഥിവീം േനമിേഘാേഷണ നാദയേന്താ ഽഭ്യയുഃ പരാൻ
12 േതന ശേബ്ദന മഹതാ സംഹൃഷ്ടാശ് ച ർ ആഹവം
വീരാ വീൈരർ മഹാേഘാരം കലഹാന്തം തിതീർഷവഃ
13 ജ്യാതല ധനുഃ ശബ്ദാഃ കുഞ്ജരാണാം ച ബൃംഹിതം
താഡിതാനാം ച പതതാം നിനാദഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
14 ബാണശബ്ദാംശ് ച വിവിധാഞ് ശൂരാണാം അഭിഗർജതാം

ത്വാ ശബ്ദം ഭൃശം േ സുർ ജ ർ മ ശ് ച ഭാരത
15 േതഷാം നാനദ്യതാം ൈചവ ശ വൃഷ്ടിം ച മുഞ്ചതാം
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ബഹൂൻ ആധിരഥിഃ കർണഃ മമാഥ രേണഷുഭിഃ
16 പഞ്ച പാഞ്ചാല വീരാണാം രഥാൻ ദശ ച പഞ്ച ച
സാശ്വസൂത ധ്വജാൻ കർണഃ ശൈരർ നിേന്യ യമക്ഷയം
17 േയാധമുഖ്യാ മഹാവീര്യാഃ പാ നാം കർണം ആഹേവ
ശീ ാ ാ ദിവം ആവൃത്യ പരിവ ഃ സമന്തതഃ
18 തതഃ കർേണാ ദ്വിഷത് േസനാം ശരവർൈഷർ വിേലാഡയൻ
വിജഗാേഹ ഽണ്ഡജാപൂർണാം പദ്മിനീം ഇവ യൂഥപഃ
19 ദ്വിഷൻ മധ്യം അവ ന്ദ്യ രാേധേയാ ധനുർ ഉത്തമം
വിധുന്വാനഃ ശിൈതർ ബാൈണഃ ശിരാംസ്യ് ഉന്മഥ്യ പാതയത്
20 ചർമ വർമാണി സഞ്ഛിന്ദ്യ നിർവാപം ഇവ േദഹിനാം
വിേഷഹുർ നാസ്യ സമ്പർകം ദ്വിതീയസ്യ പത ിണഃ
21 വർമ േദഹാസു മഥൈനർ ധനുഷഃ ച ൈതഃ ശൈരഃ
മൗർവ്യാ തലൈ ർ ന്യവധീത് കശയാ വാജിേനാ യഥാ
22 പാ സൃഞ്ജയ പാഞ്ചാലാഞ് ശരേഗാചരം ആനയത്
മമർദ കർണസ് തരസാ സിംേഹാ മൃഗഗണാൻ ഇവ
23 തതഃ പാഞ്ചാല പു ാശ് ച ൗപേദയാശ് ച മാരിഷ
യമൗ ച യുയുധാനശ് ച സഹിതാഃ കർണം അഭ്യയുഃ
24 വ്യായച്ഛമാനാഃ സുഭൃശം കുരുപാണ്ഡവസൃഞ്ജയാഃ

ിയാൻ അസൂൻ രേണ ത്യക്ത്വാ േയാധാ ജ ഃ പര രം
25 സുസംനദ്ധാഃ കവചിനഃ സ ശിരസ് ാണഭൂഷണാഃ
ഗദാഭിർ മുസൈലർ ചാേന്യ പരിൈഘർശ് ച മഹാരഥാഃ
26 സമഭ്യധാവന്ത ഭൃശം േദവാ ദൈണ്ഡർ ഇേവാദ്യൈതഃ
നദന്തശ് ചാഹ്വയന്തശ് ച വൽഗന്തശ് ച മാരിഷ
27 തേതാ നിജ ർ അേന്യാന്യം േപതുശ് ചാഹവതാഡിതാഃ
വമേന്താ രുധിരം ഗാൈ ർ വിമസ്തിേഷ്കക്ഷണാ യുധി
28 ദന്തപൂർൈണഃ സ രുധിൈരർ വൈ ർ ദാഡിമ സംനിൈഭഃ
ജീവന്ത ഇവ ചാപ്യ് ഏേത ത ഃ ശേ ാപബൃംഹിതാഃ
29 പര രം ചാപ്യ് അപേര പട്ടിൈശർ അസിഭിസ് തഥാ
ശക്തിഭിർ ഭിണ്ഡിപാൈലശ് ച നഖര ാസേതാമൈരഃ
30 തത ശ് ചിച്ഛിദുശ് ചാേന്യ ബിഭിദുശ് ചിക്ഷിപുസ് തഥാ
സഞ്ചകർതുശ് ച ജ ശ് ച ദ്ധാ നിർബിഭിദുശ് ച ഹ
31 േപതുർ അേന്യാന്യനിഹതാ വ്യസേവാ രുധിേരാക്ഷിതാഃ
ക്ഷരന്തഃ സ്വരസം രക്തം കൃതാശ് ചന്ദനാ ഇവ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 66

32 രൈഥ രഥാ വിനിഹതാ ഹസ്തിനശ് ചാപി ഹസ്തിഭിഃ
നരാ നരവൈരഃ േപതുർ അശ്വാശ് ചാൈശ്വഃ സഹ ശഃ
33 ധ്വജാഃ ശിരാംസി ച്ഛ ാണി ദ്വിപഹസ്താ നൃണാം ഭുജാഃ

ൈരർ ഭല്ലാർധ ചൈ ശ് ച ഛിന്നാഃ ശ ാണി തത്യജുഃ
34 നരാംശ് ച നാഗാംശ് ച രഥാൻ ഹയാൻ മമൃദുർ ആഹേവ
അശ്വാേരാൈഹർ ഹതാഃ ശൂരാശ് ഛിന്നഹസ്താശ് ച ദന്തിനഃ
35 സ പതാകാധ്വജാഃ േപതുർ വിശീർണാ ഇവ പർവതാഃ
പത്തിഭിശ് ച സമാ ത്യ ദ്വിരദാഃ സ്യന്ദനാസ് തഥാ
36 ഹതാ ഹന്യമാനാശ് ച പതിതാശ് ൈചവ സർവശഃ
അശ്വാേരാഹാഃ സമാസാദ്യ ത്വരിതാഃപത്തിഭിർ ഹതാഃ
സാദിഭിഃ പത്തിസംഘാശ് ച നിഹതാ യുധി േശരേത
37 മൃദിതാനീവ പദ്മാനി ാനാ ഇവ ച ജഃ
ഹതാനാം വദനാന്യ് ആസൻ ഗാ ാണി ച മഹാമേത
38 രൂപാണ്യ് അത്യർഥ കാമ്യാനി ദ്വിരദാശ്വനൃണാം നൃപ
സമുന്നാനീവ വ ാണി ാപുർ ദുർദർശതാം പരം
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അധ്യായം 17

1 [സ്]
ഹസ്തിഭിസ് തു മഹാമാ ാസ് തവ പുേ ണ േചാദിതാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നം ജിഘാംസന്തഃ ദ്ധാഃ പാർഷതം അഭ്യയുഃ
2 ാച്യാശ് ച ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച വീരാ ഗജേയാധിനഃ
അംഗാ വംഗാശ് ച പു ാശ് ച മാഗധാസ് താ ലിപ്തകാഃ
3 േമകലാഃ േകാശലാ മ ാ ദശാർണാ നിഷധാസ് തഥാ
ഗജയുേദ്ധഷു കുശലാഃ കലിംൈഗഃ സഹ ഭാരത
4 ശരേതാമര നാരാൈചർ വൃഷ്ടിമന്ത ഇവാംബുദാഃ
സിഷിചുസ് േത തതഃ സർേവ പാഞ്ചാലാചലം ആഹേവ
5 താൻ സംമിമർദിഷുർ നാഗാൻ പാർഷ്ണ്യംഗുഷ്ഠാ ൈശർ ഭൃശം
േപാഥിതാൻ പാർഷേതാ ബാൈണർ നാരാൈചശ് ചാഭ്യവീവൃഷത്
6 ഏൈകകം ദശഭിഃ ഷഡ്ഭിർ അഷ്ടാഭിർ അപി ഭാരത
ദ്വിരദാൻ അഭിവിവ്യാധ ക്ഷിൈപ്തർ ഗിരിനിഭാഞ് ശൈരഃ

ച്ഛാദ്യമാേനാ ദ്വിരൈദർ േമൈഘർ ഇവ ദിവാകരഃ
7 പര്യാസുഃ പാ പാഞ്ചാലാ നദേന്താ നിശിതായുധാഃ
താൻ നാഗാൻ അഭിവർഷേന്താ ജ്യാത ീ ശരനാദിൈതഃ
8 നകുലഃ സഹേദവശ് ച ൗപേദയാഃ ഭ കാഃ
സാത്യകിശ് ച ശിഖണ്ഡീ ച േചകിതാനശ് ച വീര്യവാൻ
9 േത േ ൈച്ഛഃ േ ഷിതാ നാഗാ നരാൻ അശ്വാൻ രഥാൻ അപി
ഹൈസ്തർ ആക്ഷിപ്യ മമൃദുഃ പദ്ഭിശ് ചാപ്യ് അതിമന്യവഃ
10 ബിഭിദുശ് ച വിഷാണാൈ ഃ സമാക്ഷിപ്യ ച വിക്ഷിപുഃ
വിഷാണ ലൈഗ്നശ് ചാപ്യ് അേന്യ പരിേപതുർ വിഭീഷണാഃ
11 മുേഖ വർതമാനം തു ദ്വിപം വംഗസ്യ സാത്യകിഃ
നാരാേചേനാ േവേഗന ഭിത്ത്വാ മർമണ്യ് അപാതയത്
12 തസ്യാവർജിതനാഗസ്യ ദ്വിരദാദ് ഉത്പതിഷ്യതഃ
നാരാേചനാഭിനദ് വക്ഷഃ േസാ ഽപതദ് ഭുവി സാത്യേകഃ
13 പു സ്യാപതേതാ നാഗം ചലന്തം ഇവ പർവതം
സഹേദവഃ യത്നാത് ൈതർ നാരാൈചർ വ്യഹനത് ിഭിഃ
14 വിപതാകം വിയന്താരം വിവർമ ധ്വജജീവിതം
തം കൃത്വാ ദ്വിരദം ഭൂയഃ സഹേദേവാ ഽംഗം അഭ്യഗാത്
15 സഹേദവം തു നകുേലാ വാരയിത്വാംഗം ആർദയത്
നാരാൈചർ യമദണ്ഡാൈഭസ് ിഭിർ നാഗം ശേതന ച
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16 ദിവാകരകര ഖ്യാൻ അംഗശ് ചിേക്ഷപ േതാമരാൻ
നകുലായ ശതാന്യ് അഷ്ടൗ ിൈധൈകകം തു േസാ ഽച്ഛിനത്
17 തഥാർധ ചേ ണ ശിരസ് തസ്യ ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ
സ പപാത ഹേതാ േ ച്ഛസ് േതൈനവ സഹ ദന്തിനാ
18 ആചാര്യ പുേ നിഹേത ഹസ്തിശിക്ഷാ വിശാരേദ
അംഗാഃ ദ്ധാ മഹാമാ ാ നാൈഗർ നകുലം അഭ്യയുഃ
19 ചലത് പതാൈകഃ മുൈഖർ േഹമകക്ഷ്യാ തനുച് ഛൈദഃ
മിമർദിശന്തസ് ത്വരിതാഃ ദീൈപ്തർ ഇവ പർവൈതഃ
20 േമകേലാത്കല കാലിംഗാ നിഷാദാസ് താ ലിപ്തകാഃ
ശരേതാമര വർഷാണി വിമുഞ്ചേന്താ ജിഘാംസവഃ
21 ൈതശ് ഛാദ്യമാനം നകുലം ദിവാകരം ഇവാംബുൈദഃ
പരി േപതുഃ സുസംരബ്ധാഃ പാ പാഞ്ചാല േസാമകാഃ
22 തതസ് തദ് അഭവദ് യുദ്ധം രഥിനാം ഹസ്തിഭിഃ സഹ
സൃജതാം ശരവർഷാണി േതാമരാംശ് ച സഹ ശഃ
23 നാഗാനാം ടുഃ കുംഭാ മർമാണി വിവിധാനി ച
ദന്താശ് ൈചവാതിവിദ്ധാനാം നാരാൈചർ ഭൂഷണാനി ച
24 േതഷാം അഷ്ടൗ മഹാനാഗാംശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സുേതജൈനഃ
സഹേദേവാ ജഘാനാശു േത േപതുഃ സഹ സാദിഭിഃ
25 അേഞ്ജാ ഗതിഭിർ ആയമ്യ യത്നാദ് ധനുർ ഉത്തമം
നാരാൈചർ അഹനൻ നാഗാൻ നകുലഃ കുരനന്ദന
26 തതഃ ൈശേനയ പാഞ്ചാല്യൗ ൗപേദയാഃ ഭ കാഃ
ശിഖണ്ഡീ ച മഹാനാഗാൻ സിഷിചുഃ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
27 േത പാ േയാധാംബുധൈരഃ ശ ദ്വിരദപർവതാഃ
ബാണവർൈഷർ ഹതാഃ േപതുർ വ വർൈഷർ ഇവാചലാഃ
28 ഏവം ഹത്വാ തവ ഗജാംസ് േത പാ നരകുഞ്ജരാഃ

തം േസനാം അൈവക്ഷന്ത ഭിന്നകൂലാം ഇവാപഗാം
29 േത താം േസനാം അവാേലാക്യ പാ പു സ്യ ൈസനികാഃ
വിേക്ഷാഭയിത്വാ ച പുനഃ കർണം ഏവാഭിദു വുഃ
30 സഹേദവം തതഃ ദ്ധം ദഹന്തം തവ വാഹിനീം
ദുഃശാസേനാ മഹാരാജ ാതാ ാതരം അഭ്യയാത്
31 തൗ സേമതൗ മഹായുേദ്ധ ദൃഷ്ട്വാ ത നരാധിപാഃ
സിംഹനാദ രവാംശ് ച ർ വാസാംസ്യ് ആദുധുവുശ് ച ഹ
32 തേതാ ഭാരത േദ്ധന തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
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പാ പു സ് ിഭിർ ബാൈണർ വക്ഷസ്യ് അഭിഹേതാ ബലീ
33 സഹേദവസ് തേതാ രാജൻ നാരാേചന തവാത്മജം
വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ സാരഥിം ച ിഭിസ് ിഭിഃ
34 ദുഃശാസനസ് തദാ രാജംശ് ഛിത്ത്വാ ചാപം മഹാഹേവ
സഹേദവം ിസപ്തത്യാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
35 സഹേദവസ് തതഃ ദ്ധഃ ഖഡ്ഗം ഗൃഹ്യ മഹാഹേവ
വ്യാവിധ്യത യുധാം േ ഷ്ഠഃ ീമാംസ് തവ സുതം തി
36 സ മാർഗണഗണം ചാപം ഛിത്ത്വാ തസ്യ മഹാൻ അസിഃ
നിപപാത തേതാ ഭൂമൗ ച തഃ സർപ ഇവാംബരാത്
37 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സഹേദവഃ താപവാൻ
ദുഃശാസനായ ചിേക്ഷപ ബാണം അന്തകരം തതഃ
38 തം ആപതന്തം വിശിഖം യമദേണ്ഡാപമത്വിഷം
ഖഡ്േഗന ശിതധാേരണ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ കൗരവഃ
39 തം ആപതന്തം സഹസാ നി ിംശം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
പാതയാം ആസ സമേര സഹേദേവാ ഹസന്ന് ഇവ
40 തേതാ ബാണാംശ് ചതുഃഷഷ്ടിം തവ പുേ ാ മഹാരേണ
സഹേദവ രേഥ തൂർണം പാതയാം ആസ ഭാരത
41 താഞ് ശരാൻ സമേര രാജൻ േവേഗനാപതേതാ ബഹൂൻ
ഏൈകകം പഞ്ചഭിർ ബാൈണഃ സഹേദേവാ ന്യകൃന്തത
42 സ നിവാര്യ മഹാബാണാംസ് തവ പുേ ണ േ ഷിതാൻ
അഥാൈസ്മ സുബഹൂൻ ബ്ബാണാംർ മാ ീപു ഃ സമാചിേനാത്
43 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ സഹേദവഃ താവനാ
സമാധത്ത ശരം േഘാരം മൃത കാലാന്തേകാപമം
വികൃഷ്യ ബലവച് ചാപം തവ പു ായ േസാ ഽസൃജത്
44 സ തം നിർഭിദ്യ േവേഗന ഭിത്ത്വാ ച കവചം മഹത്

ാവിശദ് ധരണീം രാജൻ വൽമീകം ഇവ പന്നഗഃ
തതഃ സ മുമുേഹ രാജംസ് തവ പുേ ാ മഹാരഥഃ
45 മൂഢം ൈചനം സമാലക്ഷ്യ സാരഥിസ് ത്വരിേതാ രഥം
അേപാവാഹ ഭൃശം േസ്താ വധ്യമാനം ശിൈതഃ ശൈരഃ
46 പരാജിത്യ രേണ തം തു പാണ്ഡവഃ പാ പൂർവജ
ദുേര്യാധന ബലം ഹൃഷ്ടഃ ാമഥദ് ൈവ സമന്തതഃ
47 പിപീലികാ പുടം രാജൻ യഥാമൃദ്നാൻ നേരാ രുഷാ
തഥാ സാ കൗരവീ േസനാ മൃദിതാ േതന ഭാരത

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 70

48 നകുലം രഭസം യുേദ്ധ ദാരയന്തം വരൂഥിനീം
കർേണാ ൈവകർതേനാ രാജൻ വാരയാം ആസ ൈവ തദാ
49 നകുലശ് ച തദാ കർണം ഹസന്ന് ഇദം അ വീത്
ചിരസ്യ ബത ദൃേഷ്ടാ ഽഹം ൈദവൈതഃ സൗമ്യ ച ഷാ
50 യസ്യ േമ ത്വം രേണ പാപച ർ വിഷയം ആഗതഃ
ത്വം ഹി മൂലം അനർഥാനാം ൈവരസ്യ കലഹസ്യ ച
51 ത്വദ് േദാഷാത് കുരവഃ ക്ഷീണാഃ സമാസാദ്യ പര രം
ത്വാം അദ്യ സമേര ഹത്വാ കൃതകൃേത്യാ ഽസ്മി വിജ്വരഃ
52 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച നകുലം സൂതനന്ദനഃ
സദൃശം രാജപു സ്യ ധന്വിനശ് ച വിേശഷതഃ
53 ഹരസ്വ രേണ ബാല പശ്യാമസ് തവ പൗരുഷം
കർമകൃത്വാ രേണ ശൂര തതഃ കത്ഥിതും അർഹസി
54 അനുക്ത്വാ സമേര താത ശൂരാ യുധ്യന്തി ശക്തിതഃ
സ യുധ്യസ്വ മയാ ശക്ത്യാ വിേനേഷ്യ ദർപം അദ്യ േത
55 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാഹരത് തൂർണം പാ പു ായ സൂതജഃ
വിവ്യാധ ൈചനം സമേര ിസപ്തത്യാ ശിലീമുൈഖഃ
56 നകുലസ് തു തേതാ വിദ്ധഃ സൂതപുേ ണ ഭാരത
അശീത്യ് ആശീവിഷ ൈഖ്യഃ സൂതപു ം അവിധ്യത
57 തസ്യ കർേണാ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ

ിംശതാ പരേമഷ്വാസഃ ശൈരഃ പാണ്ഡവം ആർദയത്
58 േത തസ്യ കവചം ഭിത്ത്വാ പപുഃ േശാണിതം ആഹേവ
ആശീവിഷാ യഥാ നാഗാ ഭിത്ത്വാ ഗാം സലിലം പപുഃ
59 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ േഹമപൃഷ്ഠം ദുരാസദം
കർണം വിവ്യാധ വിംശത്യാ സാരഥിം ച ിഭിഃ ശൈരഃ
60 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ നകുലഃ പരവീരഹാ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന കർണസ്യ ധനുർ അച്ഛിനത്
61 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം സായകാനാം ശൈതസ് ിഭിഃ
ആജേഘ്ന ഹസൻ വീരഃ സർവേലാകമഹാരഥം
62 കർണം അഭ്യർദിതം ദൃഷ്ട്വാ പാ പുേ ണ മാരിഷ
വിസ്മയം പരമം ജ രഥിനഃ സഹ ൈദവൈതഃ
63 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ കർേണാ ൈവകർതനസ് തദാ
നകുലം പഞ്ചഭിർ ബാൈണർ ജ േദേശ സമാർദയത്
64 ഉരഃൈസ്ഥർ അഥ ൈതർ ബാൈണർ മാ ീപുേ ാ വ്യേരാചത
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സ്വരശ്മിഭിർ ഇവാദിേത്യാ ഭുവേന വിസൃജൻ ഭാം
65 നകുകസ് തു തതഃ കർണം വിദ്ധ്വാ സപ്തഭിർ ആയൈസഃ
അഥാസ്യ ധനുഷഃ േകാടിം പുനശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ
66 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സമേര േവഗവത്തരം
നകുലസ്യ തേതാ ബാൈണഃ സർവേതാ ഽവാരയദ് ദിശഃ
67 സഞ്ഛാദ്യമാനഃ സഹസാ കർണ ചാപച ൈതഃ ശൈരഃ
ചിേച്ഛദ സ ശരാംസ് തൂർണം ശൈരർ ഏവ മഹാരഥഃ
68 തേതാ ബാണമയം ജാലം വിതതം േവ്യാമ്ന്യ് അദൃശ്യത
ഖേദ്യാതാനാം ഗൈണർ ഏവം സമ്പതദ്ഭിർ യഥാ നഭഃ
69 ൈതർ വിമുൈക്തഃ ശരശൈതശ് ഛാദിതം ഗഗനം തദാ
ശലഭാനാം യഥാ ാൈതസ് തദ്വദ് ആസീത് സമാകുലം
70 േത ശരാ േഹമവികൃതാഃ സമ്പതേന്താ മുഹുർ മുഹുഃ
േ ണീ കൃതാ അഭാസന്ത ഹംസാഃ േ ണീ ഗതാ ഇവ
71 ബാണജാലാവൃേത േവ്യാമ്നി ഛാദിേത ച ദിവാകേര
സമസർപത് തേതാ ഭൂതം കിം ചിദ് ഏവ വിശാം പേത
72 നിരുേദ്ധ ത മാർേഗ തു ശരസംൈഘഃ സമന്തതഃ
വ്യേരാചതാം മഹാഭാഗൗ ബാലസൂര്യാവ് ഇേവാദിതൗ
73 കർണ ചാപച ൈതർ ബാൈണർ വധ്യമാനാസ് തു േസാമകാഃ
അവാലീയന്ത രാേജ േവദനാർതാഃ ശരാർദിതാഃ
74 നകുലസ്യ തഥാ ബാൈണർ വധ്യമാനാ ചമൂസ് തവ
വ്യശീര്യത ദിേശാ രാജൻ വാതനുന്നാ ഇവാംബുദാഃ
75 േത േസേന വധ്യമാേന തു താഭ്യാം ദിൈവ്യർ മഹാശൈരഃ
ശരപാതം അപ മ്യ തതഃ േ ക്ഷകവത് സ്ഥിേത
76 േ ാത്സാരിേത ജേന തസ്മിൻ കർണ പാണ്ഡവേയാഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധാേത മഹാത്മാനാവ് അേന്യാന്യം ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
77 നിദർശയന്തൗ ത്വ് അ ാണി ദിവ്യാനി രണമൂർധനി
ഛാദയന്തൗ ച സഹസാ പര രവൈധഷിണൗ
78 നകുേലന ശരാ മുക്താഃ കങ്കബർണിണ വാസസഃ
േത തു കർണം അവച്ഛാദ്യ വ്യതിഷ്ഠന്ത യഥാ പുേര
79 ശരേവശ്മ വിഷ്ടൗ തൗ ദദൃശാേത ന ൈകശ് ചന
ച സൂര്യൗ യഥാ രാജംശ് ഛാദ്യമാനൗ ജലാഗേമ
80 തതഃ േദ്ധാ രേണ കർണഃ കൃത്വാ േഘാരതരം വപുഃ
പാണ്ഡവം ഛാദ്ദയാം ആസ സമന്താച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
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81 സച്ഛാദ്യമാനഃ സമേര സൂതപുേ ണ പാണ്ഡവഃ
ന ചകാര വ്യഥാം രാജൻ ഭാ േരാ ജലൈദർ യഥാ
82 തതഃ ഹസ്യാധിരഥിഃ ശരജാലാനി മാരിഷ
േ ഷയാം ആസ സമേര ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
83 ഏകച് ഛായം അഭൂത് സർവം തസ്യ ബാൈണർ മഹാത്മനഃ
അ ച് ഛാേയവ സഞ്ജേജ്ഞ സമ്പതദ്ഭിഃ ശേരാത്തൈമഃ
84 തതഃ കർേണാ മഹാരാജ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ മഹാത്മനഃ
സാരഥിം പാതയാം ആസ രഥനീഡാദ് ധസന്ന് ഇവ
85 തഥാശ്വാംശ് ചതുരശ് ചാസ്യ ചതുർഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
യമസ്യ സദനം തൂർണം േ ഷയാം ആസ ഭാരത
86 അഥാസ്യ തം രഥം തൂർണം തിലേശാ വ്യധമച് ഛൈരഃ
പതാകാം ച രക്ഷൗ ച ധ്വജം ഖഡ്ഗം ച മാരിഷ
ശതച ം തതശ് ചർമ സർേവാപകരണാനി ച
87 ഹതാേശ്വാ വിരഥശ് ൈചവ വിവർമാ ച വിശാം പേത
അവതീര്യ രഥാത് തൂർണം പരിഘം ഗൃഹ്യ വിഷ്ഠിതഃ
88 തം ഉദ്യതം മഹാേഘാരം പരിഘം തസ്യ സൂതജഃ
വ്യഹനത് സായൈക രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
89 വ്യായുധം ൈചനം ആലക്ഷ്യ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ആർദയദ് ബഹുശഃ കർേണാ ന ൈചനം സമപീഡയത്
90 സ വധ്യമാനഃ സമേര കൃതാേ ണ ബലീയസാ

ാ വത് സഹസാ രാജൻ നകുേലാ വ്യാകുേല ിയഃ
91 തം അഭി ത്യ രാേധയഃ ഹസൻ ൈവ പുനഃ പുനഃ
സ ജ്യം അസ്യ ധനുഃ കേണ്ഠ േസാ ഽവാസൃജത ഭാരത
92 തതഃ സ ശുശുേഭ രാജൻ കണ്ഠാസക്തമഹാധനുഃ
പരിേവഷം അനു ാേപ്താ യഥാ സ്യാദ് േവ്യാമ്നി ച മാഃ
യൈഥവ ച സിേതാ േമഘഃ ശ ചാേപന േശാഭിതഃ
93 തം അ വീത് തദാ കർേണാ വ്യർഥം വ്യാഹൃതവാൻ അസി
വേദദാനീം പുനർ ഹൃേഷ്ടാ വധ്യം മാം ത്വം പുനഃ പുനഃ
94 മാ േയാത്സീർ ഗുരുഭിഃ സാർധം ബലവദ്ഭിശ് ച പാണ്ഡവ
സദൃൈശസ് താത യുധ്യസ്വ ീഡാം മാ കുരു പാണ്ഡവ
ഗൃഹം വാ ഗച്ഛ മാേ യ യ വാ കൃഷ്ണ ഫൽഗുനൗ
95 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ വ്യസർജയത തം തതഃ
വധ ാപ്തം തു തം രാജൻ നാവധീത് സൂതനന്ദനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 73

ത്വാ കുന്ത്യാ വേചാ രാജംസ് തത ഏനം വ്യസർജയത്
96 വിസൃഷ്ടഃ പാണ്ഡേവാ രാജൻ സൂതപുേ ണ ധന്വിനാ

ീഡന്ന് ഇവ ജഗാമാഥ യുധിഷ്ഠിര രഥം തി
97 ആരുേരാഹ രഥം ചാപി സൂതപു താപിനഃ
നിഃശ്വസൻ ദുഃഖസന്തപ്തഃ കുംേഭ ക്ഷിപ്ത ഇേവാരഗഃ
98 തം വിസൃജ്യ രേണ കർണഃ പാഞ്ചാലാംസ് ത്വരിേതാ യയൗ
രേഥനാതിപതാേകന ച വർണഹേയന ച
99 ത ാ േന്ദാ മഹാൻ ആസീത് പാണ്ഡവാനാം വിശാം പേത
ദൃഷ്ട്വാ േസനാപതിം യാന്തം പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാൻ
100 ത ാകേരാൻ മഹാരാജ കദനം സൂതനന്ദനഃ
മധ്യം ഗേത ദിനകേര ച വത് ചരൻ ഭുഃ
101 ഭഗ്നചൈ രൈഥഃ േകച് ചിച് ഛന്നധ്വജപതാകിഭിഃ
സസൂൈതർ ഹതസൂൈതശ് ച ഭഗ്നാൈക്ഷശ് ൈചവ മാരിഷ

ിയമാണാൻ അപശ്യാമ പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാൻ
102 ത ത ച സം ാന്താ വിേച്ചരുർ മത്തകുഞ്ജരാഃ
ദവാഗ്നിനാ പരീതാംഗാ യൈഥവ സ ർ മഹാവേന
103 ഭിന്നകുംഭാ വിരുധിരാശ് ഛിന്നഹസ്താശ് ച വാരണാഃ
ഭിന്നഗാ വരാശ് ൈചവ ഛിന്നവാലാശ് ച മാരിഷ
ഛിന്നാ്രബ്ഭാണീവ സേമ്പതുർ വധ്യമാനാ മഹാത്മനാ
104 അപേര ാസിതാ നാഗാ നാരാചശതേതാമൈരഃ
തം ഏവാഭിമുഖാ യാന്തി ശലഭാ ഇവ പാവകം
105 അപേര നിഷ്ടനന്തഃ സ്മ വ്യദൃശ്യന്ത മഹാദ്വിപാഃ
ക്ഷരന്തഃ േശാണിതം ഗാൈ ർ നഗാ ഇവ ജല വം
106 ഉരശ് ഛൈദർ വിമുക്താശ് ച വാലബൈന്ധശ് ച വാജിനഃ
രാജൈതശ് ച തഥാ കാംൈസ്യഃ സൗവർൈണശ് ൈചവ ഭൂഷൈണഃ
107 ഹീനാ ആസ്തരൈണശ് ൈചവ ഖലീൈനശ് ച വിവർജിതാഃ
ചാമൈരശ് ച കുഥാഭിശ് ച തൂണീൈരഃ പതിൈതർ അപി
108 നിഹൈതഃ സാദിഭിശ് ൈചവ ശൂൈരർ ആഹവേശാഭിഭിഃ
അപശ്യാമ രേണ ത ാമ്യമാണാൻ ഹേയാത്തമാൻ
109 ാൈസഃ ഖഡ്ൈഗശ് ച സംസ താൻ ഋഷ്ടിബ്ഭിശ് ച നരാധിപ
ഹയേയാധാൻ അപശ്യാമ ക േകാഷ്ണീഷ ധാരിണഃ
110 രഥാൻ േഹമപരിഷ്കാരാൻ സുയുക്താഞ് ജവൈനർ ഹൈയഃ

മമാണാൻ അപശ്യാമ ഹേതഷു രഥിഷു തം
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111 ഭഗ്നാക്ഷകൂബരാൻ കാംശ് ചിച് ഛിന്നച ാംശ് ച മാരിഷ
വിപതാകാധ്വജാംശ് ചാന്യാഞ് ഛിേന്നഷായുഗ ബ രാൻ
112 വിഹീനാൻ രഥിനസ് ത ധാവമാനാൻ സമന്തതഃ
സൂര്യപു ശൈരസ് സ്താൻ അപശ്യാമ വിശാം പേത
113 വിശ ാംശ് ച തൈഥവാന്യാൻ സശ ാംശ് ച ബഹൂൻ ഹതാൻ
താവകാഞ് ജാലസഞ്ഛന്നാൻ ഉേരാ ഘണ്ടാ വിഭൂഷിതാൻ
114 നാനാവർണവിചി ാഭിഃ പതാകാഭിർ അല താൻ
പദാതീൻ അന്വപശ്യാമ ധാവമാനാൻ സമന്തതഃ
115 ശിരാംസി ബാഹൂൻ ഊരൂംശ് ച ഛിന്നാൻ അന്യാംസ് തഥാ യുധി
കർണ ചാപ ച ൈതർ ബാൈണർ അപശ്യാമ വിനാകൃതാൻ
116 മഹാൻ വ്യതികേരാ രൗേ ാ േയാധാനാം അന്വദൃശ്യത
കർണ സായകനുന്നാനാം ഹതാനാം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
117 േത വധ്യമാനാഃ സമേര സൂതപുേ ണ സൃഞ്ജയാഃ
തം ഏവാഭിമുഖാ യാന്തി പതംഗാ ഇവ പാവകം
118 തം ദഹന്തം അനീകാനി ത ത മഹാരഥം
ക്ഷ ിയാ വർജയാം ആസുർ യുഗാന്താഗ്നിം ഇേവാൽബണം
119 ഹതേശഷാസ് തു േയ വീരാഃ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥാഃ
താൻ ഭഗ്നാൻ താൻ കർണഃ പൃഷ്ഠേതാ വികിരഞ് ശൈരഃ
അഭ്യധാവത േതജസ്വീ വിശീർണകവചധ്വജാൻ
120 താപയാം ആസ താൻ ബാൈണഃ സൂതപുേ ാ മഹാരഥഃ
മധ്യന്ദിനം അനു ാേപ്താ ഭൂതാനീവ തേമാനുദഃ
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അധ്യായം 18

1 [സ്]
യുയു ം തവ പു ം തു ാ വന്തം മഹദ് ബലം
ഉലൂേകാ ഽഭ്യപതത് തൂർണം തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
2 യുയു സ് തു തേതാ രാജഞ് ശിതധാേരണ പ ിണാ
ഉലൂകം താഡയാം ആസ വേ േണ ഇവാചലം
3 ഉലൂകസ് തു തതഃ ദ്ധസ് തവ പു സ്യ സംയുേഗ

രേ ണ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ താഡയാം ആസ കർണിനാ
4 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം യുയു ർ േവഗവത്തരം
അന്യദ് ആദത്ത സുമഹച് ചാപം സംരക്തേലാചനഃ
5 ശാകുനിം ച തതഃ ഷഷ്ട്യാ വിവ്യാധ ഭരതർഷഭ
സാരഥിം ിഭിർ ആനർഛത് തം ച ഭൂേയാ വ്യവിധ്യത
6 ഉലൂകസ് തം തു വിംശത്യാ വിദ്ധ്വാ േഹമവിഭൂഷിൈതഃ
അഥാസ്യ സമേര േദ്ധാ ധ്വജം ചിേച്ഛദ കാഞ്ചനം
7 സച്ഛിന്നയഷ്ടിഃ സുമഹാഞ് ശീര്യമാേണാ മഹാധ്വജഃ
പപാത മുേഖ രാജൻ യുയുേത്സാഃ കാഞ്ചേനാജ്ജ്വലഃ
8 ധ്വജം ഉന്മഥിതം ദൃഷ്ട്വാ യുയു ഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
ഉലൂകം പഞ്ചഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന സ്തനാന്തേര
9 ഉലൂകസ് തസ്യ ഭേല്ലന ൈതലധൗേതന മാരിഷ
ശിരശ് ചിേച്ഛദ സഹസാ യ ർ ഭരതസത്തമ
10 ജഘാന ചതുേരാ ഽശ്വാംശ് ച തം ച വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാ ത്യപായാദ് രഥാന്തരം
11 തം നിർജിത്യ രേണ രാജന്ന് ഉലൂകസ് ത്വരിേതാ യയൗ
പാഞ്ചാലാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ൈചവ വിനിഘ്നൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
12 ശതാനീകം മഹാരാജ തകർമാ സുതസ് തവ
വ്യശ്വ സൂത രഥം ചേ നിേമഷാർധാദ് അസം മം
13 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തിഷ്ഠഞ് ശതാനീേകാ മഹാബലഃ
ഗദാം ചിേക്ഷപ സ്ര ദ്ധസ് തവ പു സ്യ മാരിഷ
14 സാ കൃത്വാ സ്യന്ദനം ഭസ്മ ഹയാംശ് ൈചവ സസാരഥീൻ
പപാത ധരണീം തൂർണം ദാരയന്തീവ ഭാരത
15 താവ് ഉഭൗ വിരേഥാ വീരൗ കുരൂണാം കീർതിവർധനൗ
അപാ േമതാം യുദ്ധാർതൗ േ ക്ഷമാണൗ പര രം
16 പു സ് തു തവ സം ാേന്താ വിവിേത്സാ രഥം ആവിശത്
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ശതാനീേകാ ഽപി ത്വരിതഃ തിവിന്ധ്യ രഥം ഗതഃ
17 സുത േസാമസ് തു ശകുനിം വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
നാകമ്പയത സംരേബ്ധാ വാേര്യാഘ ഇവ പർവതം
18 സുത േസാമസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ പിതുർ അത്യന്തൈവരിണം
ശൈരർ അേനകസാഹൈ ശ് ഛാദയാം ആസ ഭാരത
19 താഞ് ശരാഞ് ശകുനിസ് തൂർണം ചിേച്ഛദാൈന്യഃ പത ിഭിഃ
ലധ്വ് അ ശ് ചി േയാധീ ച ജിതകാശീ ച സംയുേഗ
20 നിവാര്യ സമേര ചാപി ശരാംസ് താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ആജഘാന സുസ്ര ദ്ധഃ സുത േസാമം ിഭിഃ ശൈരഃ
21 തസ്യാശ്വാൻ േകതനം സൂതം തിലേശാ വ്യധമച് ഛൈരഃ
സ്യാലസ് തവ മഹാവീര്യസ് തതസ് േത ചു ശുർ ജനാഃ
22 ഹതാേശ്വാ വിരഥശ് ൈചവ ഛിന്നധന്വാ ച മാരിഷ
ധന്വീ ധനുർവരം ഗൃഹ്യ രഥാദ് ഭൂമാവ് അതിഷ്ഠത
വ്യസൃജത് സായകാംശ് ൈചവ സ്വർണപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
23 ഛാദയാം ആസുർ അഥ േത തവ സ്യാലസ്യ തം രഥം
പതംഗാനാം ഇവ ാതാഃ ശര ാതാ മഹാരഥം
24 രേഥാപസ്ഥാൻ സമീക്ഷ്യാപി വിവ്യേഥ ൈനവ സൗബലഃ

മൃദ്നംശ് ച ശരാംസ് താംസ് താഞ് ശര ാൈതർ മഹായശാഃ
25 ത ാതുഷ്യന്ത േയാധാശ് ച സിദ്ധാശ് ചാപി ദിവി സ്ഥിതാഃ
സുത േസാമസ്യ തത് കർമ ദൃഷ്ട്വാ േദ്ധയം അദ്ഭുതം
രഥസ്ഥം നൃപതിം തം തു പദാതിഃ സന്ന് അേയാധയത്
26 തസ്യ തീൈക്ഷ്ണർ മഹാേവൈഗർ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
വ്യഹനത് കാർമുകം രാജാ തൂണീരം ൈചവ സർവശഃ
27 സച്ഛിന്നധന്വാ സമേര ഖഡ്ഗം ഉദ്യമ്യ നാനദൻ
ൈവഡൂേര്യാത്പല വർണാഭം ഹസ്തിദന്ത മയ ത്സരും
28 ാമ്യമാണം തതസ് തം തു വിമലാംബ്ബര വർചസം
കാേലാപമ തേതാ േമേന സുത േസാമസ്യ ധീമതഃ
29 േസാ ഽചരത് സഹസാ ഖഡ്ഗീ മണ്ഡലാനി സഹ ശഃ
ചതുർവിംശൻ മഹാരാജ ശിക്ഷാ ബലസമന്വിതഃ
30 സൗബലസ് തു തതസ് തസ്യ ശരാംശ് ചിേക്ഷപ വീര്യവാൻ
താൻ ആപതത ഏവാശു ചിേച്ഛദ പരമാസിനാ
31 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ സൗബലഃ പരവീരഹാ

ാഹിേണാത് സുത േസാമസ്യ ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
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32 ചിേച്ഛദ താംശ് ച ഖഡ്േഗന ശിക്ഷയാ ച ബേലന ച
ദർശയംൽ ലാഘവം യുേദ്ധ താർക്ഷ്യ വീര്യസമദ തിഃ
33 തസ്യ സഞ്ചരേതാ രാജൻ മണ്ഡലാവർതേന തദാ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന ഖഡ്ഗം ചിേച്ഛദ സു ഭം
34 സച്ഛിന്നഃ സഹസാ ഭൂമൗ നിപപാത മഹാൻ അസിഃ
അവശസ്യ സ്ഥിതം ഹേസ്ത തം ഖഡ്ഗം സത്സരും തദാ
35 ഛിന്നം ആജ്ഞായ നി ിംശം അവ ത്യ പദാനി ഷട്

ാവിധ്യത തതഃ േശഷം സുത േസാേമാ മഹാരഥഃ
36 സച് ഛിത്ത്വാ സഗുണം ചാപം രേണ തസ്യ മഹാത്മനഃ
പപാത ധരണീം തൂർണം സ്വർണവ വിഭൂഷിതഃ
സുത േസാമസ് തേതാ ഽഗച്ഛച് ത കീർേതർ മഹാരഥം
37 സൗബേലാ ഽപി ധനുർ ഗൃഹ്യ േഘാരം അന്യത് സുദുഃസഹം
അഭ്യയാത് പാണ്ഡവാനീകം നിഘ്നഞ് ശ ഗണാൻ ബഹൂൻ
38 ത നാേദാ മഹാൻ ആസീത് പാണ്ഡവാനാം വിശാം പേത
സൗബലം സമേര ദൃഷ്ട്വാ വിചരന്തം അഭീതവത്
39 താന്യ് അനീകാനി ദൃപ്താനി ശ വന്തി മഹാന്തി ച

ാവ്യമാണാന്യ് അദൃശ്യന്ത സൗബേലന മഹാത്മനാ
40 യഥാ ൈദത്യ ചമൂം രാജൻ േദവരാേജാ മമർദ ഹ
തൈഥവ പാണ്ഡവീം േസനാം സൗബേലേയാ വ്യനാശയത്
41 ധൃഷ്ടദ മ്നം കൃേപാ രാജൻ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
യഥാ ദൃപ്തം വേന നാഗം ശരേഭാ വാരേയദ് യുധി
42 നിരുദ്ധഃ പാർഷതസ് േതന ഗൗതേമന ബലീയസാ
പദാത് പദം വിചലിതും നാശേക്നാത് ത ഭാരത
43 ഗൗതമസ്യ വപുർ ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ മ്ന രഥം തി
വിേ സുഃ സർവഭൂതാനി ക്ഷയം ാപ്തം ച േമനിേര
44 ത ാേവാചൻ വിമനേസാ രഥിനഃ സാദിനസ് തഥാ
േ ാണസ്യ നിധേന നൂനം സ്ര േദ്ധാ ദ്വിപദാം വരഃ
45 ശാരദ്വേതാ മഹാേതജാ ദിവ്യാ വിദ് ഉദാരധീഃ
അപി സ്വസ്തി ഭേവദ് അദ്യ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഗൗതമാത്
46 അപീയം വാഹിനീ കൃത്സ്നാ മുേച്യത മഹേതാ ഭയാത്
അപ്യ് അയം ാഹ്മണഃ സർവാൻ ന േനാ ഹന്യാത് സമാഗതാൻ
47 യാദൃശം ദൃശ്യേത രൂപം അന്തക തിമം ഭൃശം
ഗമിഷ്യത്യ് അദ്യ പദവീം ഭാരദ്വാജസ്യ സംയുേഗ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 78

48 ആചാര്യഃ ക്ഷി ഹസ്തശ് ച വിജയീ ച സദാ യുധി
അ വാൻ വീര്യസമ്പന്നഃ േ ാേധന ച സമന്വിതഃ
49 പാർഷതശ് ച ഭൃശം യുേദ്ധ വിമുേഖാ ഽദ്യാപി ലക്ഷ്യേത
ഇത്യ് ഏവം വിവിധാ വാചസ് താവകാനാം പൈരഃ സഹ
50 വിനിഃശ്വസ്യ തതഃ ദ്ധഃ കൃപഃ ശാരദ്വേതാ നൃപ
പാർഷതം ഛാദയാം ആസ നിേശ്ചഷ്ടം സർവമർമസു
51 സ വധ്യമാനഃ സമേര ഗൗതേമന മഹാത്മനാ
കർതവ്യം ന ജാനാതി േമാഹിതഃ പരമാഹേവ
52 തം അ വീത് തേതാ യന്താ കച് ചിത് േക്ഷമം നു പാർഷത
ഈദൃശം വ്യസനം യുേദ്ധ ന േത ദൃഷ്ടം കദാ ചന
53 ൈദവേയാഗാത് തു േത ബാണാ നാതരൻ മർമേഭദിനഃ
േ ഷിതാ ദ്വിജമുേഖ്യന മർമാണ്യ് ഉദ്ദിശ്യ സർവശഃ
54 വ്യാവർതേയ ത രഥം നദീേവഗം ഇവാർണവാത്
അവധ്യം ാഹ്മണം മേന്യ േയന േത വി േമാ ഹതഃ
55 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേതാ രാജഞ് ശനൈകർ അ വീദ് വചഃ
മുഹ്യേത േമ മനസ് താത ഗാേ േസ്വദശ് ച ജായേത
56 േവപഥും ച ശരീേര േമ േരാമഹർഷം ച പശ്യ ൈവ
വർജയൻ ാഹ്മണം യുേദ്ധ ശൈനർ യാഹി യേതാ ഽച തഃ
57 അർജുനം ഭീമേസനം വാ സമേര ാപ്യ സാരേഥ
േക്ഷമം അദ്യ ഭേവദ് യന്തർ ഇതി േമ ൈനഷ്ഠികീ മതിഃ
58 തതഃ ായാൻ മഹാരാജ സാരഥിസ് ത്വരയൻ ഹയാൻ
യേതാ ഭീേമാ മേഹഷ്വാേസാ യുയുേധ തവ ൈസനിൈകഃ
59 തം തു രഥം ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ മാരിഷ
കിരഞ് ശരശതാന്യ് ഏവ ഗൗതേമാ ഽനുയയൗ തദാ
60 ശംഖം ച പൂരയാം ആസ മുഹുർ മുഹുർ അരിന്ദമഃ
പാർഷതം ാ വദ് യന്തം മേഹ ഇവ ശംബരം
61 ശിഖണ്ഡിനം തു സമേര ഭീഷ്മമൃത ം ദുരാസദം
ഹാർദിേക്യാ വാരയാം ആസ സ്മയന്ന് ഇവ മുഹുർ മുഹുഃ
62 ശിഖണ്ഡീ ച സമാസാദ്യ ഹൃദികാനാം മഹാരഥം
പഞ്ചഭിർ നിശിൈതർ ഭൈല്ലർ ജ േദേശ സമാർദയത്
63 കൃതവർമാ തു സ്ര േദ്ധാ ഭിത്ത്വാ ഷഷ്ടിഭിർ ആശുൈഗഃ
ധനുർ ഏേകന ചിേച്ഛദ ഹസൻ രാജൻ മഹാരഥഃ
64 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ പദസ്യാത്മേജാ ബലീ
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തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി സ്ര േദ്ധാ ഹാർദിക്യം ത്യഭാഷത
65 തേതാ ഽസ്യ നവതിം ബാണാൻ രുക്മപുംഖാൻ സുേതജനാൻ
േ ഷയാം ആസ രാേജ േത ഽസ്യാ ശ്യന്ത വർമണഃ
66 വിതഥാംസ് താൻ സമാലക്ഷ്യ പതിതാംശ് ച മഹീതേല

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന കാർമുകം ചിച്ഛിേദ ബലീ
67 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം ഭഗ്നശൃംഗം ഇവർഷഭം
അശീത്യാ മാർഗൈണഃ േദ്ധാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
68 കൃതവർമാ തു സ്ര േദ്ധാ മാർഗൈണഃ കൃതവിക്ഷതഃ
ധനുർ അന്യത് സമാദായ സമാർഗണ ഗണം േഭാ
ശിഖണ്ഡിനം ബാണവൈരഃ ന്ധേദേശ ഽഭ്യതാഡയത്
69 ന്ധേദേശ സ്ഥിൈതർ ബാൈണഃ ശിഖണ്ഡീ ച രരാജ ഹ
ശാഖാ താൈനർ വിമൈലഃ സുമഹാൻ സ യഥാ മഃ
70 താവ് അേന്യാന്യം ഭൃശം വിദ്ധ്വാ രുധിേരണ സമുക്ഷിതൗ
അേന്യാന്യശൃംഗാഭിഹതൗ േരജതുർ വൃഷഭാവ് ഇവ
71 അേന്യാന്യസ്യ വേധ യത്നം കുർവാണൗ തൗ മഹാരഥൗ
രഥാഭ്യാം േചരതുസ് ത മണ്ഡലാനി സഹ ശഃ
72 കൃതവർമാ മഹാരാജ പാർഷതം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
രേണ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
73 തേതാ ഽസ്യ സമേര ബാണം േഭാജഃ ഹരതാം വരഃ
ജീവിതാന്തകരം േഘാരം വ്യസൃജത് ത്വരയാന്വിതഃ
74 സ േതനാഭിഹേതാ രാജൻ മൂർഛാം ആശു സമാവിശത്
ധ്വജയഷ്ടിം ച സഹസാ ശി ിേയ കശ്മലാവൃതഃ
75 അേപാവാഹ രണാത് തം തു സാരഥീ രഥിനാം വരം
ഹാർദിക്യ ശരസന്തപ്തം നിഃശ്വസന്തം പുനഃ പുനഃ
76 പരാജിേത തതഃ ശൂേര പദസ്യ സുേത േഭാ

ാ വത് പാണ്ഡവീ േസനാ വധ്യമാനാ സമന്തതഃ
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അധ്യായം 19

1 [സ്]
േശ്വതാേശ്വാ ഽപി മഹാരാജ വ്യധമത് താവകം ബലം
യഥാ വായുഃ സമാസാദ്യ തൂലാ രാശിം സമന്തതഃ
2 ത ദ്യയുസ് ിഗർതാസ് തം ശിബയഃ കൗരൈവഃ സഹ
ശാല്വാഃ സംശപ്തകാശ് ൈചവ നാരായണ ബലം ച യത്
3 സത്യേസനഃ സത്യകീർതിർ മി േദവഃ തം ജയഃ
സൗ തിശ് ചി േസനശ് ച മി വർമാ ച ഭാരത
4 ിഗർതരാജഃ സമേര ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
പുൈ ശ് ൈചവ മേഹഷ്വാൈസർ നാനാശ ധൈരർ യുധി
5 േത സൃജന്തഃ ശര ാതാൻ കിരേന്താ ഽർജുനം ആഹേവ
അഭ്യ വന്ത സമേര വാേര്യാഘാ ഇവ സാഗരം
6 േത ത്വ് അർജുനം സമാസാദ്യ േയാധാഃ ശതസഹ ശഃ
അഗച്ഛൻ വിലയം സർേവ താർക്ഷ്യം ദൃേഷ്ട്വവ പന്നഗാഃ
7 േത വധ്യമാനാഃ സമേര നാജഹുഃ പാണ്ഡവം തദാ
ദഹ്യമാനാ യഥാ രാജഞ് ശലഭാ ഇവ പാവകം
8 സത്യേസനസ് ിഭിർ ബാൈണർ വിവ്യാധ യുധി പാണ്ഡവം
മി േദവസ് ിഷഷ്ട്യാ ച ച േദവശ് ച സപ്തഭിഃ
9 മി വർമാ ിസപ്തത്യാ സൗ തിശ് ചാപി പഞ്ചഭിഃ
ശ ഞ്ജയശ് ച വിംശത്യാ സുശർമാ നവഭിഃ ശൈരഃ
10 ശ ഞ്ജയം ച രാജാനം ഹത്വാ ത ശിലാശിൈതഃ
സൗ േതഃ സശിര ാണം ശിരഃ കായാദ് അപാഹരത്
ത്വരിതശ് ച േദവം ച ശൈരർ നിേന്യ യമക്ഷയം
11 അേഥതരാൻ മഹാരാജ യതമാനാൻ മഹാരഥാൻ
പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിർ ബാൈണർ ഏൈകകം ത്യവാരയത്
12 സത്യേസനസ് തു സ്ര ദ്ധസ് േതാമരം വ്യസൃജൻ മഹത്
സമുദ്ദിശ്യ രേണ കൃഷ്ണം സിംഹനാദം നനാദ ച
13 സ നിർഭിദ്യ ഭുജം സവ്യം മാധവസ്യ മഹാത്മനഃ
അേയാ മേയാ മഹാചേണ്ഡാ ജഗാമ ധരണീം തദാ
14 മാധവസ്യ തു വിദ്ധസ്യ േതാമേരണ മഹാരേണ

േതാദഃ ാപതദ് ധസ്താദ് രശ്മയശ് ച വിശാം പേത
15 സ േതാദം പുനർ ഗൃഹ്യ രശ്മീംശ് ൈചവ മഹായശാഃ
വാഹയാം ആസ താൻ അശ്വാൻ സത്യേസനരഥം തി
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16 വിഷ്വേക്സനം തു നിർഭിന്നം േ ക്ഷ്യ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
സത്യേസനം ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ ദാരയിത്വാ മഹാബലഃ
17 തതഃ സുനിശിൈതർ ബാൈണ രാജ്ഞസ് തസ്യ മഹച് ഛിരഃ
കുണ്ഡേലാപചിതം കായാച് ചകർത പൃതനാന്തേര
18 തം നിഹത്യ ശിൈതർ ബാൈണർ മി വർമാണം ആക്ഷിപത്
വത്സദേന്തന തീേക്ഷ്ണന സാരഥിം ചാസ്യ മാരിഷ
19 തതഃ ശരശൈതർ ഭൂയഃ സംശപ്തക ഗണാൻ വശീ
പാതയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
20 തേതാ രജതപുംേഖന രാജ്ഞഃ ശീർഷം മഹാത്മനഃ
മി േദവസ്യ ചിേച്ഛദ രേ ണ മഹായശാഃ
സുശർമാണം ച സ്ര േദ്ധാ ജ േദേശ സമാർദയത്
21 തതഃ സംശപ്തകാഃ സർേവ പരിവാര്യ ധനഞ്ജയം
ശ ൗൈഘർ മമൃദുഃ ദ്ധാ നാദയേന്താ ദിേശാ ദശ
22 അഭ്യർദിതസ് തു ൈതർ ജി ഃ ശ തുല്യപരാ മഃ
ഐ ം അ ം അേമയാത്മാ ാദുശ്ചേ മഹാരഥഃ
തതഃ ശരസഹ ാണി ാദുരാസൻ വിശാം പേത
23 ധ്വജാനാം ഛിദ്യമാനാനാം കാർമുകാണാം ച സംയുേഗ
രഥാനാം സപതാകാനാം തൂണീരാണാം ശൈരഃ സഹ
24 അക്ഷാണാം അഥ േയാ ാണാം ച ാണാം രശ്മിഭിഃ സഹ
കൂബരാണാം വരൂഥാനാം പൃഷത്കാനാം ച സംയുേഗ
25 അശ്മനാം പതതാം ൈചവ ാസാനാം ഋഷ്ടിഭിഃ സഹ
ഗദാനാം പരിഘാണാം ച ശക്തീനാം േതാമൈരഃ സഹ
26 ശതഘ്നീനാം സച ാണാം ഭുജാനാം ഊരുഭിഃ സഹ
കണ്ഠസൂ ാംഗദാനാം ച േകയൂരാണാം ച മാരിഷ
27 ഹരാണാം അഥ നിഷ്കാണാം തനു ാണാം ച ഭാരത
ഛ ാണാം വ്യജനാനാം ച ശിരസാം മുകുൈടഃ സഹ
അ യത മഹാഞ് ശബ്ദസ് ത ത വിശാം പേത
28 സകുണ്ഡലാനി സ്വക്ഷീണി പൂർണച നിഭാനി ച
ശിരാംസ്യ് ഉർവ്യാം അദൃശ്യന്ത താരാഗണ ഇവാംബേര
29 സു ഗ്വീണി സുവാസാംസി ചന്ദേനേനാക്ഷിതാനി ച
ശരീരാണി വ്യദൃശ്യന്ത ഹതാനാം ച മഹീതേല
ഗന്ധർവനഗരാകാരം േഘാരം ആേയാധനം തദാ
30 നിഹൈത രാജപുൈ ശ് ച ക്ഷ ിൈയശ് ച മഹാബൈലഃ
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ഹസ്തിഭിഃ പതിൈതശ് ൈചവ തുരൈഗശ് ചാഭവൻ മഹീ
അഗമ്യമാർഗാ സമേര വിശീർൈണർ ഇവ പർവൈതഃ
31 നാസീച് ച പഥശ് ൈചവ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
നിഘ്നതഃ ശാ വാൻ ഭൈല്ലർ ഹസ്ത്യശ്വം ചാമിതം മഹത്
32 ആ തുംബാദ് അവസീദന്തി രഥച ാണി മാരിഷ
രേണ വിചരതസ് തസ്യ തസ്മിംൽ േലാഹിതകർദേമ
33 സീദമാനാനി ച ാണി സമൂഹുസ് തുരഗാ ഭൃശം

േമണ മഹതാ യുക്താ മേനാമാരുതരംഹസഃ
34 വധ്യമാനം തു തത് ൈസന്യം പാ പുേ ണ ധന്വിനാ

ായേശാ വിമുഖം സർവം നാവതിഷ്ഠത സംയുേഗ
35 താഞ് ജിത്വാ സമേര ജി ഃ സംശപ്തക ഗണാൻ ബഹൂൻ
രരാജ സ മഹാരാജ വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
36 യുധിഷ്ഠിരം മഹാരാജ വിസൃജന്തം ശരാൻ ബഹൂൻ
സ്വയം ദുേര്യാധേനാ രാജാ ത്യഗൃഹ്ണാദ് അഭീതവത്
37 തം ആപതന്തം സഹസാ തവ പു ം മഹാബലം
ധർമരാേജാ തം വിദ്ധ്വാ തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
38 സാ ച തം തിവിവ്യാധ നവഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന ഭൃശം േദ്ധാ ഽഭ്യതാഡയത്
39 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ േഹമപുംഖാഞ് ശിലീമുഖാൻ
ദുേര്യാധനായ ചിേക്ഷപ േയാദശ ശിലാശിതാൻ
40 ചതുർഭിശ് ചതുേരാ വാഹാംസ് തസ്യ ഹത്വാ മഹാരഥഃ
പഞ്ചേമന ശിരഃ കായാത് സാരേഥസ് തു സമാക്ഷിപത്
41 ഷേഷ്ഠന ച ധ്വജം രാജ്ഞഃ സപ്തേമന ച കാർമുകം
അഷ്ടേമന തഥാ ഖഡ്ഗം പാതയാം ആസ ഭൂതേല
പഞ്ചഭിർ നൃപതിം ചാപി ധർമരാേജാ ഽർദയദ് ഭൃശം
42 ഹതാശ്വാത് തു രഥാത് തസ്മാദ് അവ ത്യ സുതസ് തവ
ഉത്തമം വ്യസനം ാേപ്താ ഭൂമാവ് ഏവ വ്യതിഷ്ഠത
43 തം തു കൃ ഗതം ദൃഷ്ട്വാ കർണ ൗണികൃപാദയഃ
അഭ്യവർതന്ത സഹിതാഃ പരീപ്സേന്താ നരാധിപം
44 അഥ പാ സുതാഃ സർേവ പരിവാര്യ യുധിഷ്ഠിരം
അഭ്യയുഃ സമേര രാജംസ് തേതാ യുദ്ധം അവർതത
45 അഥ തൂര്യസഹ ാണി ാവാദ്യന്ത മഹാമൃേധ
േക്ഷ്വഡാഃ കിലലിലാ ശബ്ദാഃ ാദുരാസൻ മഹീപേത
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യദ് അഭ്യഗച്ഛൻ സമേര പാഞ്ചാലാഃ കൗരൈവഃ സഹ
46 നരാ നൈരഃ സമാജ ർ വാരണാ വരവാരൈണഃ
രഥാശ് ച രഥിഭിഃ സാർധം ഹയാശ് ച ഹയസാദിഭിഃ
47 ദ്വന്ദ്വാന്യ് ആസൻ മഹാരാജ േ ക്ഷണീയാനി സംയുേഗ
വിസ്മാപനാന്യ് അചിന്ത്യാനി ശ വന്ത്യ് ഉത്തമാനി ച
48 അയുധ്യന്ത മഹാേവഗാഃ പര രവൈധഷിണഃ
അേന്യാന്യം സമേര ജ ർ േയാധ തം അനുഷ്ഠിതാഃ
ന ഹി േത സമരം ച ഃ പൃഷ്ഠേതാ ൈവ കഥം ചന
49 മുഹൂർതം ഏവ തദ് യുദ്ധം ആസീൻ മധുരദർശനം
തത ഉന്മത്തവദ് രാജൻ നിർമര്യാദം അവർതത
50 രഥീ നാഗം സമാസാദ്യ വിചരൻ രണമൂർധനി
േ ഷയാം ആസ കാലായ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
51 നാഗാ ഹയാൻ സമാസാദ്യ വിക്ഷിപേന്താ ബഹൂൻ അഥ

ാവയാം ആസുർ അത ാസ് ത ത തദാ തദാ
52 വി ാവ്യ ച ബഹൂൻ അശ്വാൻ നാഗാ രാജൻ ബേലാത്കടാഃ
വിഷാൈണശ് ചാപേര ജ ർ മമൃദുശ് ചാപേര ഭൃശം
53 സാശ്വാേരാഹാംശ് ച തുരഗാൻ വിഷാൈണർ ബിഭിദൂ രേണ
അപരാംശ് ചിക്ഷിപുർ േവഗാത് ഗൃഹ്യാതിബലാസ് തഥാ
54 പാദാൈതർ ആഹതാ നാഗാ വിവേരഷു സമന്തതഃ
ച ർ ആർതസ്വരം േഘാരം വ്യ വന്ത ദിേശാ ദശ
55 പദാതീനാം തു സഹസാ താനാം മഹാമൃേധ
ഉ ജ്യാഭരണം തൂർണം അവ ത്യ രണാജിേര
56 നിമിത്തം മന്യമാനാസ് തു പരിണമ്യ മഹാഗജാഃ
ജഗൃഹുർ ബിഭിദുശ് ൈചവ ചി ാണ്യ് ആഭരണാനി ച
57 തിമാേനഷു കുംേഭഷു ദന്തേവേഷ്ടഷു ചാപേര
നിഗൃഹീതാ ഭൃശം നാഗാഃ ാസേതാമര ശക്തിഭിഃ
58 നിഗൃഹ്യ ച ഗദാഃ േക ചിത് പാർശ്വൈസ്ഥർ ഭൃശദാരുൈണഃ
രഥാശ്വസാദിഭിസ് ത സംഭിന്നാ ന്യപതൻ ഭുവി
59 സരഥം സാദിനം ത അപേര തു മഹാഗജാഃ
ഭൂമാവ് അമൃദ്നൻ േവേഗന സവർമാണം പതാകിനം
60 രഥം നാഗാഃ സമാസാദ്യ ധുരി ഗൃഹ്യ ച മാരിഷ
വ്യാക്ഷിപൻ സഹസാ ത േഘാരരൂേപ മഹാമൃേധ
61 നാരാൈചർ നിഹതശ് ചാപി നിപപാത മഹാഗജഃ
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പർവതേസ്യവ ശിഖരം വ ഭഗ്നം മഹീതേല
62 േയാധാ േയാധാൻ സമാസാദ്യ മുഷ്ടിഭിർ വ്യഹനൻ യുധി
േകേശഷ്വ് അേന്യാന്യം ആക്ഷിപ്യ ചിച്ഛിദുർ ബിഭിദുഃ സഹ
63 ഉദ്യമ്യ ച ഭുജാവ് അേന്യാ നിക്ഷിപ്യ ച മഹീതേല
പദാ േചാരഃ സമാ മ്യ രേതാ വ്യഹനച് ഛിരഃ
64 മൃതം അേന്യാ മഹാരാജ പദ്ഭ്യാം താഡിതവാംസ് തദാ
ജീവതശ് ച തൈഥവാന്യഃ ശ ം കാേയ ന്യമജ്ജയത്
65 മുഷ്ടിയുദ്ധം മഹച് ചാസീദ് േയാധാനാം ത ഭാരത
തഥാ േകശ ഹശ് േചാേ ാ ബാഹുയുദ്ധം ച േകവലം
66 സമാസക്തസ്യ ചാേന്യന അവിജ്ഞാതസ് തഥാപരഃ
ജഹാര സമേര ാണാൻ നാനാശൈ ർ അേനകധാ
67 സംസേക്തഷു ച േയാേധഷു വർതമാേന ച സ േല
കബന്ധാന്യ് ഉത്ഥിതാനി സ്മ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
68 േലാഹിൈതഃ സിച്യമാനാനി ശ ാണി കവചാനി ച
മഹാരംഗാനുരക്താനി വ ാണീവ ചകാശിേര
69 ഏവം ഏതൻ മഹായുദ്ധം ദാരുണം ഭൃശസ ലം
ഉന്മത്തരംഗ തിമം ശേബ്ദനാപൂരയജ് ജഗത്
70 ൈനവ േസ്വ ന പേര രാജൻ വിജ്ഞായേന്ത ശരാതുരാഃ
േയാദ്ധവ്യം ഇതി യുധ്യേന്ത രാജാേനാ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
71 സ്വാൻ േസ്വ ജ ർ മഹാരാജ പരാംശ് ൈചവ സമാഗതാൻ
ഉഭേയാഃ േസനേയാർ വീൈരർ വ്യാകുലം സമപദ്യത
72 രൈഥർ ഭൈഗ്നർ മഹാരാജ വാരൈണശ് ച നിപാതിൈതഃ
ഹൈയശ് ച പതിൈതസ് ത നൈരശ് ച വിനിപാതിൈതഃ
73 അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
ക്ഷേണനാസീൻ മഹാരാജ ക്ഷതജൗഘ വർതിനീ
74 പാഞ്ചാലാൻ അവധീത് കർണസ് ിഗർതാംശ് ച ധനഞ്ജയഃ
ഭീമേസനഃ കുരൂൻ രാജൻ ഹസ്ത്യനീകം ച സർവശഃ
75 ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തഃ കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
അപരാഹ്േണ മഹാരാജ കാങ്ക്ഷേന്ത്യാർ വിപുലം ജയം
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അധ്യായം 20

1 [ധൃ]
അതിതീ ാണി ദുഃഖാനി ദുഃസഹാനി ബഹൂനി ച
തവാഹം സഞ്ജയാ ൗഷം പു ാണാം മമ സങ്ക്ഷയം
2 തഥാ തു േമ കഥയേസ യഥാ യുദ്ധം തു വർതേത
ന സന്തി സൂത കൗരവ്യാ ഇതി േമ ൈനഷ്ഠികീ മതിഃ
3 ദുേര്യാധനസ് തു വിരഥഃ കൃതസ് ത മഹാരേണ
ധർമപു ഃ കഥം ചേ തസ്മിൻ വാ നൃപതിഃ കഥം
4 അപരാഹ്േണ കഥം യുദ്ധം അഭവൽ േലാമ ഹാർഷണം
തൻ മമാചക്ഷ്വ തേത്ത്വന കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
5 [സ്]
സംസേക്തഷു ച ൈസേന്യഷു യുധ്യമാേനഷു ഭാഗശഃ
രഥം അന്യം സമാസ്ഥായ പു സ് തവ വിശാം പേത
6 േ ാേധന മഹതാവിഷ്ടഃ സവിേഷാ ഭുജേഗാ യഥാ
ദുേര്യാധനസ് തു ദൃഷ്ട്വാ ൈവ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
ഉവാച സൂത ത്വരിതം യാഹി യാഹീതി ഭാരത
7 അ മാം ാപയ ക്ഷി ം സാരേഥ യ പാണ്ഡവഃ

ിയമാേണന ഛേ ണ രാജാ രാജതി ദംശിതഃ
8 സസൂതശ് േചാദിേതാ രാജ്ഞാ രാജ്ഞഃ സ്യന്ദനം ഉത്തമം
യുധിഷ്ഠിരസ്യാഭിമുഖം േ ഷയാം ആസ സംയുേഗ
9 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ ദ്ധഃ മത്ത ഇവ സദ് ഗവഃ
സാരഥിം േചാദയാം ആസ യാഹി യ സുേയാധനഃ
10 തൗ സമാജഗ്മതുർ വീരൗ ാതരൗ രഥസാത്തമൗ
സേമത്യ ച മഹാവീര്യൗ സംനദ്ധൗ യുദ്ധദുർമദൗ
തതക്ഷതുർ മേഹഷ്വാസൗ ശൈരർ അേന്യാന്യം ആഹേവ
11 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ധർമശീലസ്യ മാരിഷ
ശിലാശിേതന ഭേല്ലന ധനുശ് ചിേച്ഛദ സംയുേഗ
തം നാമൃഷ്യത സ്ര േദ്ധാ വ്യവസായം യുധിഷ്ഠിരഃ
12 അപവിധ്യ ധനുശ് ഛിന്നം േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
അന്യത് കാർമുകം ആദായ ധർമപു ശ് ചമൂമുേഖ
13 ദുേര്യാധനസ്യ ചിേച്ഛദ ധ്വജം കാർമുകം ഏവ ച
അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ത്യവിധ്യത പാണ്ഡവം
14 താവ് അേന്യാന്യം സുസംരബ്ധൗ ശരവർഷാണ്യ് അമുഞ്ചതാം
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സിംഹാവ് ഇവ സുസ്ര ദ്ധൗ പര രജിഗീഷയാ
15 അേന്യാന്യം ജഘ്നതുശ് ൈചവ നർദമാനൗ വൃഷാവ് ഇവ
അേന്യാന്യം േ ക്ഷമാണൗ ച േചരതുസ് തൗ മഹാരഥൗ
16 തതഃ പൂർണായേതാ ൈഷ്ടർ അേന്യാന്യം സുകൃത ണൗ
വിേരജതുർ മഹാരാജ പുഷ്ടിതാവ് ഇവ കിംശുകൗ
17 തേതാ രാജൻ തിഭയാൻ സിംഹനാദാൻ മുഹുർ മുഹുഃ
തലേയാശ് ച തഥാ ശബ്ദാൻ ധനുേഷാശ് ച മഹാഹേവ
18 ശംഖശബ്ദരവാംശ് ൈചവ ച തുസ് തൗ രേഥാത്തമൗ
അേന്യാന്യം ച മഹാരാജ പീഡയാം ച തുർ ഭൃശം
19 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ തവ പു ം ിഭിഃ ശൈരഃ
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ വ േവേഗാ ദുരാസദഃ
20 തിവിവ്യാധ തം തൂർണം തവ പുേ ാ മഹീപതിം
പഞ്ചഭിർ നിശിൈതർ ബാൈണർ േഹമപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
21 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ശക്തിം ചിേക്ഷപ ഭാരത
സർവപാരശവീം തീക്ഷ്ണാം മേഹാൽകാ തിമാം തദാ
22 താം ആപതന്തീം സഹസാ ധർമരാജഃ ശിലാശിൈതഃ

ിഭിശ് ചിേച്ഛദ സഹസാ തം ച വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
23 നിപപാത തതഃ സാഥ േഹമദണ്ഡാ മഹാഘനാ
നിപതന്തീ മേഹാൽേകവ വ്യരാജച് ഛിഖി സംനിഭാ
24 ശക്തിം വിനിഹതാം ദൃഷ്ട്വാ പു സ് തവ വിശാം പേത
നവഭിർ നിശിൈതർ ഭൈല്ലർ നിജഘാന യുധിഷ്ഠിരം
25 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാം അ ണീഃ ശ താപനഃ
ദുേര്യാധനം സമുദ്ദിശ്യ ബാണം ജ ാഹ സത്വരഃ
26 സമാധത്ത ച തം ബാണം ധനുഷ്യ് ഉ ം മഹാബലഃ
ചിേക്ഷപ ച തേതാ രാജാ രാജ്ഞഃ ദ്ധഃ പരാ മീ
27 സ തു ബാണഃ സമാസാദ്യ തവ പു ം മഹാരഥം
വ്യേമാഹയത രാജാനം ധരണീം ച ജഗാമ ഹ
28 തേതാ ദുേര്യാധനഃ േദ്ധാ ഗദാം ഉദ്യമ്യ േവഗിതഃ
വിധി ഃ കലഹസ്യാന്തം അഭിദു ാവ പാണ്ഡവം
29 തം ആലേക്ഷ്യാദ്യത ഗദം ദണ്ഡഹസ്തം ഇവാന്തകം
ധർമരാേജാ മഹാശക്തിം ാഹിേണാത് തവ സൂനേവ
ദീപ്യമാനാം മഹാേവഗാം മേഹാൽകാം ജ്വലിതാം ഇവ
30 രഥസ്ഥഃ സ തയാ വിേദ്ധാ വർമ ഭിത്ത്വാ മഹാഹേവ
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ഭൃശം സംവിഗ്നഹൃദയഃ പപാത ച മുേമാഹ ച
31 തതസ് ത്വരിതം ആഗത്യ കൃതവർമാ തവാത്മജം

ത്യപദ്യത രാജാനം മഗ്നം ൈവ വ്യസനാർണേവ
32 ഭീേമാ ഽപി മഹതീം ഗൃഹ്യ ഗദാം േഹമപരി താം
അഭിദു ാവ േവേഗന കൃതവർമാണം ആഹേവ
ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം ത്വദീയാനാം പൈരഃ സഹ
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അധ്യായം 21

1 [സ്]
തതഃ കർണം പുര ത്യ ത്വദീയാ യുദ്ധദുർമദാഃ
പുനർ ആവൃത്യ സം ാമം ച ർ േദവാസുേരാപമം
2 ദ്വിരദരഥനരാശ്വശംഖശൈബ്ദഃ; പരിഹൃഷിതാ വിവിൈധശ് ച ശ പാൈതഃ
ദ്വിരദരഥപദാതിസാർഥവാഹാഃ; പരിപതിതാഭിമുഖാഃ ജ ിേര േത
3 ശരപരശു വരാസി പട്ടിൈശർ; ഇഷുഭിർ അേനകവിൈധശ് ച സാദിതാഃ
ദ്വിരദരഥഹയാ മഹാഹേവ; വരപുരുൈഷഃ പുരുഷാശ് ച വാഹൈനഃ
4 കമലദിനകേര സംനിൈഭഃ; സിതദശൈനഃ സുമുഖാക്ഷി നാസിൈകഃ
രുചിരമുകുട കുണ്ഡൈലർ മഹീ; പുരുഷശിേരാഭിർ അവ താ ബഭൗ
5 പരിഘമുസല ശക്തിേതാമൈരർ; നഖരഭുശുണ്ഡി ഗദാ ശൈതർ താഃ
ദ്വിരദനരഹയാഃ സഹ േശാ; രുധിരനദീ വഹാസ് തദാബ്ഭവൻ
6 ഹത നരരഥാശ്വകുഞ്ജരം; തിഭയ ദർശനം ഉൽബണം തദാ
തദ് അഹിതനിഹതം ബഭൗ ബലം; പിതൃപരിരാ ം ഇവ ജാ ക്ഷേയ
7 അഥ തവ നരേദവ ൈസനികാസ്; തവ ച സുതാഃ സുരസൂനു സംനിഭാഃ
അമിതബലപുരഃസരാ രേണ; കുരു വൃഷഭാഃ ശിനിപു ം അഭ്യയുഃ
8 തദ് അതിരുചിര ഭീമം ആബഭൗ; പുരുഷവരാശ്വരഥദ്വിപാകുലം
ലവണജലസമുദ്ധത സ്വനം; ബലം അമരാസുരൈസന്യസംനിഭം
9 സുരപതിസമവി മസ് തതസ്; ിദശവരാവരേജാപമം യുധി
ദിനകരകിരണ ൈഭഃ പൃഷത്ൈകർ; അവിതനേയാ ഽഭ്യഹനച് ഛിനി

വീരം
10 തം അപി സരഥ വാജിസാരഥിം; ശിനിവൃഷേഭാ വിവിൈധഃ ശൈരസ് ത്വരൻ
ഭുജഗ വിഷസമ ൈഭ രേണ; പുരുഷവരം സമവാ േണാത് തദാ
11 ശിനിവൃഷഭ ശര പീഡിത്തം; തവ സുഹൃേദാ വസുേഷണം അഭ്യയുഃ
ത്വരിതം അതിരഥാ രഥർഷഭം; ദ്വിരദരഥാശ്വപദാതിഭിഃ സഹ
12 തം ഉദധി നിഭം ആ വദ് ബലീ; ത്വരിതതൈരഃ സമഭി തം പൈരഃ

പദ സുത സഖസ് തദാകേരാത്; പുരുഷരഥാശ്വഗജക്ഷയം മഹത്
13 അഥ പുരുഷവരൗ കൃതാഹ്നികൗ; ഭവം അഭിപൂജ്യ യഥാവിധി ഭും
അരിവധ കൃതനിശ്ചയൗ തം; തവ ബലം അർജുന േകശവൗ സൃതൗ
14 ജലദനിനദനിസ്വനം രഥം; പവനവിധൂതപതാക േകതനം
സിതഹയം ഉപയാന്തം അന്തികം; ഹൃതമനേസാ ദദൃശുസ് തദാരയഃ
15 അഥ വിസ്ഫാര്യ ഗാണ്ഡീവം രേണ നൃത്യന്ന് ഇവാർജുനഃ
ശരസംബാധം അകേരാത് ഖം ദിശഃ ദിശസ് തഥാ
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16 രഥാൻ വിമാന തിമാൻ സജ്ജയ ായുധ ധ്വജാൻ
സസാരഥീംസ് തദാ ബാൈണർ അ ാണീവാനിേലാ ഽവധീത്
17 ഗജാൻ ഗജ യ ംശ് ച ൈവജയന്ത്യ് അയുധ ധ്വജാൻ
സാദിേനാ ഽശ്വാംശ് ച പത്തീംശ് ച ശൈരർ നിേന്യ യമക്ഷയം
18 തം അന്തകം ഇവ ദ്ധം അനിവാര്യം മഹാരഥം
ദുേര്യാധേനാ ഽഭ്യയാദ് ഏേകാ നിഘ്നൻ ബാൈണഃ പൃഥഗ്വിൈധഃ
19 തസ്യാർജുേനാ ധനുഃ സൂതം േകതും അശ്വാംശ് ച സായൈകഃ
ഹത്വാ സപ്തഭിർ ഏൈകകം ഛ ം ചിേച്ഛദ പ ിണാ
20 നവമം ച സമാസാദ്യ വ്യജൃജത് തിഘാതിനം
ദുേര്യാധനാേയഷു വരം തം ൗണിഃ സപ്തധാച്ഛിനത്
21 തേതാ ൗേണർ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ഹത്വാ ചാശ്വവരാഞ് ശൈരഃ
കൃപസ്യാപി തഥാത ം ധനുശ് ചിേച്ഛദ പാണ്ഡവഃ
22 ഹാർദിക്യസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധ്വജം ചാശ്വം തഥാവധീത്
ദുഃശാസനേസ്യഷു വരം ഛിത്ത്വാ രാേധയം അഭ്യയാത്
23 അഥ സാത്യകിം ഉ ജ്യ ത്വരൻ കർേണാ ഽർജുനം ിഭിഃ
വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ വിംശത്യാ കൃഷ്ണം പാർഥം പുനസ് ിഭിഃ
24 അഥ സാത്യകിർ ആഗത്യ കർണം വിദ്ധ്വാ ശിൈതഃ ശൈരഃ
നവത്യാ നവഭിശ് േചാൈ ഃ ശേതന പുനർ ആർദയത്
25 തതഃ വീരാഃ പാ നാം സർേവ കർണം അപീഡയൻ
യുധാമന ഃ ശിഖണ്ഡീ ച ൗപേദയാഃ ഭ കാഃ
26 ഉത്തമൗജാ യുയു ശ് ച യമൗ പാർഷത ഏവ ച
േചദികാരൂഷ മത്സ്യാനാം േകകയാനാം ച യദ് ബലം
േചകിതാനശ് ച ബലവാൻ ധർമരാജശ് ച സു തഃ
27 ഏേത രഥാശ്വദ്വിരൈദഃ പത്തിഭിശ് േചാ വി ൈമഃ
പരിവാര്യ രേണ കർണം നാനാശൈ ർ അവാകിരൻ
ഭാഷേന്താ വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിഃ സർേവ കർണവേധ വൃതാഃ
28 താം ശ വൃഷ്ടിം ബഹുധാ ഛിത്ത്വാ കർണഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
അേപാവാഹ സ്മ താൻ സർവാൻ മാൻ ഭങ്ക്േത്വവ മാരുതഃ
29 രഥിനഃ സമഹാ മാ ാൻ ഗജാൻ അശ്വാൻ സസാദിനഃ
ശര ാതാംശ് ച സ്ര േദ്ധാ നിഘ്നൻ കർേണാ വ്യദൃശ്യത
30 തദ് വധ്യമാനം പാ നാം ബലം കർണാ േതജസാ
വിശ ക്ഷതേദഹം ച ായ ആസീത് പരാങ്മുഖം
31 അഥ കർണാ ം അേ ണ തിഹത്യാർജുനഃ സ്വയം
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ദിശഃ ഖം ൈചവ ഭൂമിം ച ാവൃേണാച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
32 മുസലാനീവ നിേഷ്പതുഃ പരിഘാ ഇവ േചഷവഃ
ശതഘ്ന്യ ഇവ ചാപ്യ് അേന്യ വ ാണ്യ് ഉ ാണി വാപേര
33 ൈതർ വധ്യമാനം തത് ൈസന്യം സപത്ത്യശ്വരഥദ്വിപം
നിമീലിതാക്ഷം അത്യർഥം ഉദ ാമ്യത് സമന്തതഃ
34 നിൈഷ്കവല്യം തദാ യുദ്ധം ാപുർ അശ്വനരദ്വിപാഃ
വധ്യമാനാഃ ശൈരർ അേന്യ തദാ ഭീതാഃ ദു വുഃ
35 ഏവം േതഷാം തദാ യുേദ്ധ സംസക്താനാം ജൈയഷിണാം
ഗിരിമസ്തം സമാസാദ്യ ത്യപദ്യത ഭാനുമാൻ
36 തമസാ ച മഹാരാജ രജസാ ച വിേശഷതഃ
ന കിം ചിത് ത്യപശ്യാമ ശുഭം വാ യദി വാശുഭം
37 േത സേന്താ മേഹഷ്വാസാ രാ ിയുദ്ധസ്യ ഭാരത
അപയാനം തതശ് ച ഃ സഹിതാഃ സർവവാജിഭിഃ
38 കൗരേവഷു ച യാേതഷു തദാ രാജൻ ദിനക്ഷേയ
ജയം സുമനസഃ ാപ്യ പാർഥാഃ സ്വശിബിരം യയുഃ
39 വാദി ശൈബ്ദർ വിവിൈധഃ സിംഹനാൈദശ് ച നർതിൈതഃ
പരാൻ അവഹസന്തശ് ച വന്തശ് ചാച താർജുനൗ
40 കൃേത ഽവഹാേര ൈതർ വീൈരഃ ൈസനികാഃ സർവ ഏവ േത
ആശിഷഃ പാണ്ഡേവേയഷു ായുജ്യന്ത നേരശ്വരാഃ
41 തതഃ കൃേത ഽവഹാേര ച ഹൃഷ്ടാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
നിശായാം ശിബിരം ഗത്വാ ന്യവിശന്ത നേരശ്വരാഃ
42 യക്ഷരക്ഷഃപിശാചാശ് ച ശ്വാപദാനി ച സംഘശഃ
ജ ർ ആേയാധനം േഘാരം രു സ്യാനർതേനാപമം
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അധ്യായം 22

1 [ധൃ]
േസ്വനച് ഛേന്ദന നഃ സർവാൻ നാവധീദ് വ്യക്തം അർജുനഃ
ന ഹ്യ് അസ്യാ സമേര മുേച്യതാന്തേകാ ഽപ്യ് ആതതായിനഃ
2 പാർേഥാ ഹ്യ് ഏേകാ ഽഹരദ് ഭ ാം ഏകശ് ചാഗ്നിം അതർപയത്
ഏകശ് േചമാം മഹീം ജിത്വാ ചേ ബലിഭൃേതാ നൃപാൻ
3 ഏേകാ നിവാതകവചാൻ അവധീദ് ദിവ്യകാർമുകഃ
ഏകഃ കിരാത രൂേപണ സ്ഥിതം ശർവം അേയാധയത്
4 ഏേകാ ഽഭ്യരക്ഷദ് ഭരതാൻ ഏേകാ ഭവം അേതാഷയത്
േതൈനേകന ജിതാഃ സർേവ മദീയാ ഉ േതജസഃ
േത ന നിന്ദ്യാഃ ശസ്യാശ് ച യത് േത ച ർ വീഹി തത്
5 [സ്]
ഹത ഹത വിധ്വസ്താ വിവർമായുധ വാഹനാഃ
ദീനസ്വരാ ദൂയമാനാ മാനിനഃ ശ ഭിർ ജിതാഃ
6 ശിബിരസ്ഥാഃ പുനർ മ ം മ യന്തി സ്മ കൗരവാഃ
ഭഗ്നദം ാ ഹതവിഷാഃ പദാ ാന്താ ഇേവാരഗാഃ
7 താൻ അ വീത് തതഃ കർണഃ ദ്ധഃ സർപ ഇവ ശ്വസൻ
കരം കേരണാഭിപീഡ്യ േ ക്ഷമാണസ് തവാത്മജം
8 യേത്താ ദൃഢശ് ച ദക്ഷശ് ച ധൃതിമാൻ അർജുനഃ സദാ
സ േബാധയതി ചാപ്യ് ഏനം ാപ്തകാലം അേധാക്ഷജഃ
9 സഹ ാ വിസർേഗണ വയം േതനാദ്യ വഞ്ജിതാഃ
ശ്വസ് ത്വ് അഹം തസ്യ സങ്കൽപം സർവം ഹന്താ മഹീപേത
10 ഏവം ഉക്തസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ േസാ ഽനുജേജ്ഞ നൃേപാത്തമാൻ
സുേഖാഷിതാസ് േത രജനീം ഹൃഷ്ടാ യുദ്ധായ നിര്യയുഃ
11 േത ഽപശ്യൻ വിഹിതം വ ഹം ധർമരാേജന ദുർജയം

യത്നാത് കുരുമുേഖ്യന ബൃഹ ത ശേനാ മതാത്
12 അഥ തീപ കർതാരം സതതം വിജിതാത്മനാം
സസ്മാര വൃഷഭ ന്ധം കർണം ദുേര്യാധനസ് തദാ
13 പുരന്ദരസമം യുേദ്ധ മരുദ്ഗണസമം ബേല
കാർതവീര്യ സമം വീേര്യ കർണം രാേജ്ഞാ ഽഗമൻ മനഃ
സൂതപു ം മേഹഷ്വാസം ബ ം ആത്യയിേകഷ്വ് ഇവ
14 [ധൃ]
യദ് േവാ ഽഗമൻ മേനാ മന്ദാഃ കർണം ൈവകർതനം തദാ
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അപ്യ് അ ാക്ഷത തം യൂയം ശീതാർതാ ഇവ ഭാ രം
15 കൃേത ഽവഹാേര ൈസന്യാനാം വൃേത്ത ച രേണ പുനഃ
കഥം ൈവകർതനഃ കർണസ് ത ായുധ്യത സഞ്ജയ
കഥം ച പാണ്ഡവാഃ സർേവ യുയുധുസ് ത സൂതജം
16 കർേണാ ഹ്യ് ഏേകാ മഹാബാഹുർ ഹന്യാത് പാർഥാൻ സേസാമകാൻ
കർണസ്യ ഭുജേയാർ വീര്യം ശ വി സമം മതം
തഥാ ാണി സുേഘാരാണി വി മശ് ച മഹാത്മനഃ
17 ദുേര്യാധനം തദാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡേവന ഭൃശാർദിതം
പരാ ാന്താൻ പാ സുതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ചാപി മഹാഹേവ
18 കർണം ആ ിത്യ സം ാേമ ദർേപാ ദുേര്യാധേന പുനഃ
േജതും ഉത്സഹേത പാർഥാൻ സപു ാൻ സഹ േകശവാൻ
19 അേഹാ ബത മഹദ് ദുഃഖം യ പാ സുതാൻ രേണ
നാതരദ് രഭസഃ കർേണാ ൈദവം നൂനം പരായണം
അേഹാ ദ തസ്യ നിേഷ്ഠയം േഘാരാ സ തി വർതേത
20 അേഹാ ദുഃഖാനി തീ ാണി ദുേര്യാധനകൃതാന്യ് അഹം
സഹിഷ്യാമി സുേഘാരാണി ശല്യ ഭൂതാനി സഞ്ജയ
21 സൗബലം ച തഥാ താത നീതിമാൻ ഇതി മന്യേത
22 യുേദ്ധഷു നാമ ദിേവ്യഷു വർതമാേനഷു സഞ്ജയ
അ ൗഷം നിഹതാൻ പു ാൻ നിത്യം ഏവ ച നിർജിതാൻ
23 ന പാണ്ഡവാനാം സമേര കശ് ചിദ് അസ്തി നിവാരകഃ

ീമധ്യം ഇവ ഗാഹന്തി ൈദവം ഹി ബലവത്തരം
24 [സ്]
അതി ാന്തം ഹി യത് കാര്യം പശ്ചാച് ചിന്തയതീതി ച
തച് ചാസ്യ ന ഭേവത് കാര്യം ചിന്തയാ ച വിനശ്യതി
25 തദ് ഇദം തവ കാര്യം തു ദൂര ാപ്തം വിജാനതാ
ന കൃതം യത് ത്വയാ പൂർവം ാപ്താ ാപ്ത വിചാരേണ
26 ഉേക്താ ഽസി ബഹുധാ രാജൻ മാ യുധ്യേസ്വതി പാണ്ഡൈവഃ
ഗൃഹ്ണീേഷ ന ച തൻ േമാഹാത് പാണ്ഡേവഷു വിശാം പേത
27 ത്വയാ പാപാനി േഘാരാണി സമാചീർണാനി പാ ഷു
ത്വത്കൃേത വർതേത േഘാരഃ പാർഥിവാനാം ജനക്ഷയഃ
28 തത് ത്വ് ഇദാനീം അതി മ്യ മാ ശുേചാ ഭരതർഷഭ
ശൃണു സർവം യഥാവൃത്തം േഘാരം ൈവശസം അച ത
29 ഭാതായാം രജന്യാം തു കർേണാ രാജാനം അഭ്യയാത്
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സേമത്യ ച മഹാബാഹുർ ദുേര്യാധനം അഭാഷത
30 അദ്യ രാജൻ സേമഷ്യാമി പാണ്ഡേവന യശസ്വിനാ
ഹനിഷ്യാമി ച തം വീരം സ വാ മാം നിഹനിഷ്യതി
31 ബഹുത്വാൻ മമ കാര്യാണാം തഥാ പാർഥസ്യ പാർഥിവ
നാഭൂത് സമാഗേമാ രാജൻ മമ ൈചവാർജുനസ്യ ച
32 ഇദം തു േമ യഥാ ജ്ഞം ശൃണു വാക്യം വിശാം പേത
അനിഹത്യ രേണ പാർഥം നാഹം ഏഷ്യാമി ഭാരത
33 ഹത വീേര ൈസേന്യ ഽസ്മിൻ മയി ൈചവ സ്ഥിേത യുധി
അഭിയാസ്യതി മാം പാർഥഃ ശ ശക്ത്യാ വിനാകൃതം
34 തതഃ േ യഃ കരം യത് േത തൻ നിേബാധ ജേനശ്വര
ആയുധാനാം ച യദ് വീര്യം വ്യാണാം അർജുനസ്യ ച
35 കായസ്യ മഹേതാ േഭേദ ലാഘേവ ദൂരപാതേന
സൗഷ്ഠേവ ചാ േയാേഗ ച സവ്യസാചീ ന മത്സമഃ
36 സർവായുധമഹാമാ ം വിജയം നാമ തദ് ധനുഃ
ഇ ാർഥം അഭികാേമന നിർമിതം വിശ്വകർമണാ
37 േയന ൈദത്യ ഗണാൻ രാജഞ് ജിതവാൻ ൈവ ശത തുഃ
യസ്യ േഘാേഷണ ൈദത്യാനാം വിമുഹ്യന്തി ദിേശാ ദശ
തദ് ഭാർഗവായ ായച്ഛച് ഛ ഃ പരമസംമതം
38 തദ് ദിവ്യം ഭാർഗേവാ മഹ്യം അദദാദ് ധനുർ ഉത്തമം
േയന േയാേത്സ്യ മഹാബാഹും അർജുനം ജയതാം വരം
യേഥ ഃ സമേര സർവാൻ ൈദേതയാൻ ൈവ സമാഗതാൻ
39 ധനുർ േഘാരം രാമദത്തം ഗാണ്ഡീവാത് തദ് വിശിഷ്യേത

ിഃ സപ്തകൃത്വഃ പൃഥിവീ ധനുഷാ േതന നിർജിതാ
40 ധനുേഷാ യസ്യ കർമാണി ദിവ്യാനി ാഹ ഭാർഗവഃ
തദ് രാേമാ ഹ്യ് അദദാൻ മഹ്യം േയന േയാത്സ്യാമി പാണ്ഡവം
41 അദ്യ ദുേര്യാധനാഹം ത്വാം നന്ദയിേഷ്യ സബാന്ധവം
നിഹത്യ സമേര വീരം അർജുനം ജയതാം വരം
42 സപർവതവനദ്വീപാ ഹതദ്വിഡ്ഭിഃ സസാഗരാ
പു പൗ തിഷ്ഠാ േത ഭവിഷ്യത്യ് അദ്യ പാർഥിവ
43 നാസാധ്യം വിദ്യേത േമ ഽദ്യ ത്വത് ിയാർഥം വിേശഷതഃ
സമ്യഗ് ധർമാനുരക്തസ്യ സിദ്ധിർ ആത്മവേതാ യഥാ
44 ന ഹി മാം സമേര േസാഢും സ ശേക്താ ഽഗ്നിം തരുർ യഥാ
അവശ്യം തു മയാ വാച്യം േയന ഹീേനാ ഽസ്മി ഫൽഗുനാത്
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45 ജ്യാ തസ്യ ധനുേഷാ ദിവ്യാ തഥാക്ഷയ്യൗ മേഹഷുധീ
തസ്യ ദിവ്യം ധനുഃേ ഷ്ഠം ഗാണ്ഡീവം അജരം യുധി
46 വിജയം ച മഹദ് ദിവ്യം മമാപി ധനുർ ഉത്തമം
ത ാഹം അധികഃ പാർഥാദ് ധനുഷാ േതന പാർഥിവ
47 മയാ ചാഭ്യധിേകാ വീരഃ പാണ്ഡവസ് തൻ നിേബാധ േമ
രശ്മി ാഹശ് ച ദാശാർഹഃ സർവേലാകനമ തഃ
48 അഗ്നിദത്തശ് ച ൈവ ദിേവ്യാ രഥഃ കാഞ്ചനഭൂഷണഃ
അേച്ഛദ്യഃ സർവേതാ വീര വാജിനശ് ച മേനാജവാഃ
ധ്വജശ് ച ദിേവ്യാ ദ തിമാൻ വാനേരാ വിസ്മയം കരഃ
49 കൃഷ്ണശ് ച ഷ്ടാ ജഗേതാ രഥം തം അഭിരക്ഷതി
ഏഭിർ ൈവ്യർ അഹം ഹീേനാ േയാ ം ഇച്ഛാമി പാണ്ഡവം
50 അയം തു സദൃേശാ വീരഃ ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ
സാരഥ്യം യദി േമ കുര്യാദ് വസ് േത വിജേയാ ഭേവത്
51 തസ്യ േമ സാരഥിഃ ശേല്യാ ഭവത്വ് അസു കരഃ പൈരഃ
നാരാചാൻ ഗാർ പ ാംശ് ച ശകടാനി വഹ േമ
52 രഥാശ് ച മുഖ്യാ രാേജ യുക്താ വാജിഭിർ ഉത്തൈമഃ
ആയാ പശ്ചാത് സതതം മാം ഏവ ഭരതർഷഭ
53 ഏവം അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് ഭവിഷ്യാമി ഗുൈണർ അഹം
ശേല്യാ ഹ്യ് അഭ്യധികഃ കൃഷ്ണാദ് അർജുനാദ് അധിേകാ ഹ്യ് അഹം
54 യഥാശ്വഹൃദയം േവദ ദാശാർഹഃ പരവീരഹാ
തഥാ ശേല്യാ ഽപി ജാനീേത ഹയാനാം ൈവ മഹാരഥഃ
55 ബാഹുവീേര്യ സേമാ നാസ്തി മ രാജസ്യ കശ് ചന
തഥാൈ ർ മത്സേമാ നാസ്തി കശ് ചിദ് ഏവ ധനുർധരഃ
56 തഥാ ശല്യ സേമാ നാസ്തി ഹയയാേന ഹ കശ് ചന
േസാ ഽയം അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് ഭവിഷ്യതി രേഥാ മമ
57 ഏതത് കൃതം മഹാരാജ ത്വേയച്ഛാമി പരന്തപ
ഏവം കൃേത കൃതം മഹ്യം സർവകാൈമർ ഭവിഷ്യതി
58 തേതാ ഷ്ടാസി സമേര യത് കരിഷ്യാമി ഭാരത
സർവഥാ പാണ്ഡവാൻ സർവാഞ് േജഷ്യാമ്യ് അദ്യ സമാഗതാൻ
59 [ദുർ]
സർവം ഏതത് കരിഷ്യാമി യഥാ ത്വം കർണ മന്യേസ
േസാപാസംഗാ രഥാഃ സാശ്വാ അനുയാസ്യന്തി സൂതജ
60 നാരാചാൻ ഗാർ പക്ഷാംശ് ച ശകടാനി വഹ േത
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അനുയാസ്യാമ കർണ ത്വാം വയം സർേവ ച പാർഥിവാഃ
61 [സ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ തവ പു ാഃ താപവാൻ
അഭിഗമ്യാ വീദ് രാജാ മ രാജം ഇദം വചഃ
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അധ്യായം 23

1 [സ്]
പു സ് തവ മഹാരാജ മ രാജം ഇദം വചഃ
വിനേയേനാപസംഗമ്യ ണയാദ് വാക്യം അ വീത്
2 സത്യ ത മഹാഭാഗ ദ്വിഷതാം അഘവർധന
മേ ശ്വര രേണ ശൂര പരൈസന്യഭയങ്കര
3 തവാൻ അസി കർണസ്യ വേതാ വദതാം വര
യഥാ നൃപതിസിംഹാനാം മേധ്യ ത്വാം വരയത്യ് അയം
4 തസ്മാത് പാർഥ വിനാശാർഥം ഹിതാർഥം മമ ൈചവ ഹി
സാരഥ്യം രഥിനാം േ ഷ്ഠ സുമനാഃ കർതും അർഹസി
5 അസ്യാഭീശു േഹാ േലാേക നാേന്യാ ഽസ്തി ഭവതാ സമഃ
സ പാതു സർവതഃ കർണം ഭവാൻ േഹ്മവ ശങ്കരം
6 പാർഥസ്യ സചിവഃ കൃേഷ്ണാ യഥാഭീശു േഹാ വരഃ
തഥാ ത്വം അപി രാേധയം സർവതഃ പരിപാലയ
7 ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ കൃപഃ കർേണാ ഭവാൻ േഭാജശ് ച വീര്യവാൻ
ശകുനിഃ സൗബേലാ ൗണിർ അഹം ഏവ ച േനാ ബലം
ഏഷാം ഏവ കൃേതാ ഭാേഗാ നവധാ പൃതനാ പേത
8 ൈനവ ഭാേഗാ ഽ ഭീഷ്മസ്യ േ ാണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
താഭ്യാം അതീത്യ തൗ ഭാഗൗ നിഹതാ മമ ശ വഃ
9 വൃദ്ധൗ ഹി തൗ നരവ്യാ ൗ ഛേലന നിഹതൗ ച തൗ
കൃത്വാ നസുകരം കർമ ഗതൗ സ്വർഗം ഇേതാ ഽനഘ
10 തഥാേന്യ പുരുഷവ്യാ ാഃ പൈരർ വിനിഹതാ യുധി
അസ്മദീയാശ് ച ബഹവഃ സ്വർഗാേയാപഗതാ രേണ
ത്യക്ത്വാ ാണാൻ യഥാശക്തി േചഷ്ടാഃ കൃത്വാ ച പുഷ്കലാഃ
11 കർേണാ ഹ്യ് ഏേകാ മഹാബാഹുർ അസ്മത് ിയഹിേത രതഃ
ഭവാംശ് ച പുരുഷവ്യാ സർവേലാകമഹാരഥഃ
തസ്മിഞ് ജയാശാ വിപുലാ മമ മ ജനാധിപ
12 പാർഥസ്യ സമേര കൃേഷ്ണാ യഥാഭീശു വര ഹഃ
േതന യുേക്താ രേണ പാർേഥാ രക്ഷ്യമാണശ് ച പാർഥിവ
യാനി കർമാണി കുരുേത ത്യക്ഷാണി തൈഥവ േത
13 പൂർവം ന സമേര ഹ്യ് ഏവം അവധീദ് അർജുേനാ രിപൂൻ
അഹന്യ് അഹനി മേ ശ ാവയൻ ദൃശ്യേത യുധി
14 ഭാേഗാ ഽവശിഷ്ടഃ കർണസ്യ തവ ൈചവ മഹാദ േത
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തം ഭാഗം സഹ കർേണന യുഗപൻ നാശയാഹേവ
15 സൂര്യാരുണൗ യഥാദൃഷ്ട്വാ തേമാ നശ്യതി മാരിഷ
തഥാ നശ്യ കൗേന്തയാഃ സപാഞ്ചാലാഃ സസൃഞ്ജയാഃ
16 രഥാനാം വരഃ കർേണാ യ ണാം വേരാ ഭവാൻ
സംനിപാതഃ സേമാ േലാേക ഭവേതാർ നാസ്തി കശ് ചന
17 യഥാ സർവാസ്വ് അവസ്ഥാസു വാർേഷ്ണയഃ പാതി പാണ്ഡവം
തഥാ ഭവാൻ പരി ാതു കർണം ൈവകർതനം രേണ
18 ത്വയാ സാരഥിനാ ഹ്യ് ഏഷ അ ധൃേഷ്യാ ഭവിഷ്യതി
േദവതാനാം അപി രേണ സശ ാണാം മഹീപേത
കിം പുനഃ പാണ്ഡേവയാനാം മാതിശങ്കീർ വേചാ മമ
19 ദുേര്യാധന വചഃ ത്വാ ശല്യഃ േ ാധസമന്വിതഃ

ിശിഖാം കുടീം കൃത്വാ ധുന്വൻ ഹസ്തൗ പുനഃ പുനഃ
20 േ ാധരേക്ത മഹാേനേ പരിവർത്യ മഹാഭുജഃ
കുൈലശ്വര്യ തിബൈലർ ദൃപ്തഃ ശേല്യാ ഽ വീദ് ഇദം
21 അവമന്യേസ മാം ഗാന്ധാേര വം മാം പരിശങ്കേസ
യൻ മാം വീഷി വി ബ്ധം സാരഥ്യം ിയതാം ഇതി
22 അസ്മേത്താ ഽഭ്യധികം കർണം മന്യമാനഃ ശംസസി
ന ചാഹം യുധി രാേധയം ഗണേയ തുല്യം ആത്മനാ
23 ആദിശ്യതാം അഭ്യധിേകാ മമാംശഃ പൃഥിവീപേത
തം അഹം സമേര ഹത്വാ ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
24 അഥ വാപ്യ് ഏക ഏവാഹം േയാത്സ്യാമി കുരുനന്ദന
പശ്യ വീര്യം മമാദ്യ ത്വം സം ാേമ ദഹേതാ രിപൂൻ
25 ന ചാഭികാമാൻ കൗരവ്യ വിധായ ഹൃദേയ പുമാൻ
അസ്മദ്വിധഃ വർേതത മാ മാ ത്വം അതിശങ്കിഥാഃ
26 യുധി ചാപ്യ് അവമാേനാ േമ ന കർതവ്യഃ കഥം ചന
പശ്യ ഹീമൗ മമ ഭുജൗ വ സംഹനേനാപമൗ
27 ധനുഃ പശ്യ ച േമ ചി ം ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
രഥം പശ്യ ച േമ കൢപ്തം സദൈശ്വർ വാതേവഗിൈതഃ
ഗദാം ച പശ്യ ഗാന്ധാേര േഹമപട്ട വിഭൂഷിതാം
28 ദാരേയയം മഹീം േദ്ധാ വികിേരയം ച പർവതാൻ
േശാഷേയയം സമു ാംശ് ച േതജസാ േസ്വന പാർഥിവ
29 തൻ മാം ഏവംവിധം ജാനൻ സമർഥം അരിനി േഹ
കസ്മാദ് യുനക്ഷി സാരേഥ്യ ന നസ്യാധിരേഥർ നൃപ
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30 ന നാമ ധുരി രാേജ േയാ ം ത്വം ഇഹാർഹസി
ന ഹി പാപീയസഃ േ യാൻ ഭൂത്വാ േ ഷ്യത്വം ഉത്സേഹ
31 േയാ ഹ്യ് അഭ പഗതം ീത്യാ ഗരീയാംസം വേശ സ്ഥിതം
വേശ പാപീയേസാ ധേത്ത തത് പാപം അധേരാത്തരം
32 ാഹ്മണാ ഹ്മണാ സൃഷ്ടാ മുഖാത് ക്ഷ ം അേഥാരസഃ
ഊരുഭ്യാം അസൃജദ് ൈവശ്യാഞ് ശൂ ാൻ പദ്ഭ്യാം ഇതി തിഃ
േതേഭ്യാ വർണവിേശഷാശ് ച തിേലാമാനുേലാമജാഃ
33 അഥാേന്യാന്യസ്യ സംേയാഗാച് ചാതുർവർണ്യസ്യ ഭാരത
േഗാപ്താരഃ സം ഹീതാരൗ ദാതാരഃ ക്ഷ ിയാഃ താഃ
34 യാജനാധ്യാപൈനർ വി ാ വിശുൈദ്ധശ് ച തി ൈഹഃ
േലാകസ്യാനു ഹാർഥായ സ്ഥാപിതാ ഹ്മണാ ഭുവി
35 കൃഷിശ് ച പാശുപാല്യം ച വിശാം ദാനം ച സർവശഃ

ഹ്മക്ഷ വിശാം ശൂ ാ വിഹിതാഃ പരിചാരകാഃ
36 ഹ്മക്ഷ സ്യ വിഹിതഃ സൂതാ ൈവ പരിചാരകാഃ
ന വിട് ശൂ സ്യ തൈ വ ശൃണു വാക്യം മമാനഘ
37 േസാ ഽഹം മൂർധാവസിക്തഃ സൻ രാജർഷികുലസംഭവഃ
മഹാരഥഃ സമാഖ്യാതഃ േസവ്യഃ സ്തവ്യശ് ച ബന്ദിനാം
38 േസാ ഽഹം ഏതാദൃേശാ ഭൂത്വാ േനഹാരി കുലമർദന
സൂതപു സ്യ സം ാേമ സാരഥ്യം കർതും ഉത്സേഹ
39 അവമാനം അഹം ാപ്യ ന േയാത്സ്യാമി കഥം ചന
ആപൃച്ഛ്യ ത്വാദ്യ ഗാന്ധാേര ഗമിഷ്യാമി യഥാഗതം
40 ഏവം ഉക്ത്വാ നരവ്യാ ഃ ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ
ഉത്ഥായ യയൗ തൂർണം രാജമധ്യാദ് അമർഷിതഃ
41 ണയാദ് ബഹുമാനാച് ച തം നിഗൃഹ്യ സുതസ് തവ
അ വീൻ മധുരം വാക്യം സാമ സർവാർഥസാധകം
42 യഥാ ശല്യ ത്വം ആേത്ഥദം ഏവം ഏതദ് അസംശയം
അഭി ായസ് തു േമ കശ് ചിത് തം നിേബാധ ജേനശ്വര
43 ന കർേണാ ഽഭ്യധികസ് ത്വത്തഃ ശേങ്ക ൈനവ കഥം ചന
ന ഹി മേ ശ്വേരാ രാജാ കുര്യാദ് യദ് അനൃതം ഭേവത്
44 ഋതം ഏവ ഹി പൂർവാസ് േത വഹന്തി പുരുേഷാത്തമാഃ
തസ്മാദ് ആർതായനിഃ േ ാേക്താ ഭവാൻ ഇതി മതിർ മമ
45 ശല്യ ഭൂതശ് ച ശ ണാം യസ്മാത് ത്വം ഭുവി മാനദ
തസ്മാച് ഛേല്യതി േത നാമ കഥ്യേത പൃഥിവീപേത
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46 യദ് ഏവ വ്യാഹൃതം പൂർവം ഭവതാ ഭൂരിദക്ഷിണ
തദ് ഏവ കുരു ധർമജ്ഞ മദർഥം യദ് യദ് ഉച്യേസ
47 ന ച ത്വേത്താ ഹി രാേധേയാ ന ചാഹം അപി വീര്യവാൻ
വൃണീമസ് ത്വാം ഹയാ ്യാണാം യന്താരം ഇതി സംയുേഗ
48 യഥാ ഹ്യ് അഭ്യധികം കർണം ഗുൈണസ് താത ധനഞ്ജയാത്
വാസുേദവാദ് അപി ത്വാം ച േലാേകാ ഽയം ഇതി മന്യേത
49 കർേണാ ഹ്യ് അഭ്യധികഃ പാർഥാദ് അൈ ർ ഏവ നരർഷഭ
ഭവാൻ അപ്യ് അധികഃ കൃഷ്ണാദ് അശ്വയാേന ബേല തഥാ
50 യഥാശ്വഹൃദയം േവദ വാസുേദേവാ മഹാമനാഃ
ദ്വിഗുണം ത്വം തഥാ േവത്ഥ മ രാജ ന സംശയഃ
51 [ഷ്]
യൻ മാ വീഷി ഗാന്ധാേര മേധ്യ ൈസന്യസ്യ കൗരവ
വിശിഷ്ടം േദവകീപു ാത് ീതിമാൻ അസ്മ്യ് അഹം ത്വയി
52 ഏഷ സാരഥ്യം ആതിേഷ്ഠ രാേധയസ്യ യശസ്വിനഃ
യുധ്യതഃ പാണ്ഡവാേ ്യണ യഥാ ത്വം വീര മന്യേസ
53 സമയശ് ച ഹി േമ വീര കശ് ചിദ് ൈവകർതനം തി
ഉ േജയം യഥാ ദ്ധം അഹം വാേചാ ഽസ്യ സംനിധൗ
54 [സ്]
തേഥതി രാജൻ പു സ് േത സഹ കർേണന ഭാരത
അ വീൻ മ രാജസ്യ സുതം ഭരതസത്തമ
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അധ്യായം 24

1 [ദുർ]
ഭൂയ ഏവ തു മേ ശ യത് േത വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു
യഥാ പുരാവൃത്തം ഇദം യുേദ്ധ േദവാസുേര വിേഭാ
2 യദ് ഉക്തവാൻ പിതുർ മഹ്യം മാർകേണ്ഡേയാ മഹാൻ ഋഷിഃ
തദ് അേശേഷണ വേതാ മമ രാജർഷിസത്തമ
ത്വം നിേബാധ ന ചാപ്യ് അ കർതവ്യാ േത വിചാരണാ
3 േദവാനാം അസുരാണാം ച മഹാൻ ആസീത് സമാഗമഃ
ബഭൂവ ഥേമാ രാജൻ സം ാമസ് താരകാ മയഃ
നിർജിതാശ് ച തദാ ൈദത്യാ ൈദവൈതർ ഇതി നഃ തം
4 നിർജിേതഷു ച ൈദേത്യഷു താരകസ്യ സുതാസ് യഃ
താരാക്ഷഃ കമലാക്ഷശ് ച വിദ ന്മാലീ ച പാർഥിവ
5 തപ ഉ ം സമാസ്ഥായ നിയേമ പരേമ സ്ഥിതാഃ
തപസാ കർശയാം ആസുർ േദഹാൻ സ്വാഞ് ശ താപന
6 ദേമന തപസാ ൈചവ നിയേമന ച പാർഥിവ
േതഷാം പിതാമഹഃ ീേതാ വരദഃ ദദൗ വരാൻ
7 അവധ്യത്വം ച േത രാജൻ സർവഭൂേതഷു സർവദാ
സഹിതാ വരയാം ആസുഃ സർവേലാകപിതാമഹം
8 താന വീത് തദാ േദേവാ േലാകാനാം ഭുർ ഈശ്വരഃ
നാസ്തി സർവാമരത്വം ഹി നിവർതധ്വം അേതാ ഽസുരാഃ
വരം അന്യം വൃണീധ്വം ൈവ യാദൃശം സ േരാചേത
9 തതസ് േത സഹിതാ രാജൻ സ ധാര്യാസകൃദ് ബഹു
സർവേലാേകശ്വരം വാക്യം ണൈമ്യനം അഥാ വൻ
10 അസ്മാകം ത്വം വരം േദവ യേച്ഛമം പിതാമഹ
വയം പുരാണി ീണ്യ് ഏവ സമാസ്ഥായ മഹീം ഇമാം
വിചരിഷ്യാമ േലാേക ഽസ്മിംസ് ത്വത് സാദ പുര താഃ
11 തേതാ വർഷസഹേ തു സേമഷ്യാമഃ പര രം
ഏകീഭാവം ഗമിഷ്യന്തി പുരാണ്യ് ഏതാനി ചാനഘ
12 സമാഗതാനി ൈചതാനി േയാ ഹന്യാദ് ഭഗവംസ് തദാ
ഏേകഷുണാ േദവവരഃ സ േനാ മൃത ർ ഭവിഷ്യതി
ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി താൻ േദവഃ ത ക്ത്വാ ാവിശദ് ദിവം
13 േത തു ലബ്ധവരാഃ ീതാഃ സ ധാര്യ പര രം
പുര യ വിസൃഷ്ട്യ് അർഥം മയം വ ർ മഹാസുരം
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വിശ്വകർമാണം അജരം ൈദത്യദാനവ പൂജിതം
14 തേതാ മയഃ സ്വതപസാ ചേ ധീമാൻ പുരാണി ഹ

ീണി കാഞ്ചനം ഏകം തു രൗപ്യം കാർഷ്ണായസം തഥാ
15 കാഞ്ചനം ദിവി ത ാസീദ് അന്തരിേക്ഷ ച രാജതം
ആയസം ചാഭവദ് ഭൂമൗ ച സ്ഥം പൃഥിവീപേത
16 ഏൈകകം േയാജനശതം വിസ്താരായാമ സംമിതം
ഗൃഹാട്ടാട്ടാലക യുതം ബൃഹത് ാകാരേതാരണം
17 ഗുണ സവ സംബാധം അസംബാധം അനാമയം

ാസാൈദർ വിവിൈധശ് ൈചവ ദ്വാൈരശ് ചാപ്യ് ഉപേശാഭിതം
18 പുേരഷു ചാഭവൻ രാജൻ രാജാേനാ ൈവ പൃഥക് പൃഥക്
കാഞ്ചനം താരകാക്ഷസ്യ ചി ം ആസീൻ മഹാത്മനഃ
രാജതം കമലാക്ഷസ്യ വിദ ന്മാലിന ആയസം
19 യസ് േത ൈദത്യ രാജാനസ് ീംൽ േലാകാൻ ആശു േതജസാ
ആ മ്യ ത ർ വർഷാണാം പൂഗാൻ നാമ ജാപതിഃ
20 േതഷാം ദാനവമുഖ്യാനാം യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
േകാട്യശ് ചാ തിവീരാണാം സമാജ സ് തതസ് തതഃ
മഹദ് ഐശ്വര്യം ഇച്ഛന്തസ് ിപുരം ദുർഗം ആ ിതാഃ
21 സർേവഷാം ച പുനസ് േതഷാം സർവേയാഗവേഹാ മയഃ
തം ആ ിത്യ ഹി േത സർേവ അവർതന്താകുേതാ ഭയാഃ
22 േയാ ഹി യം മനസാ കാമം ദധ്യൗ ിപുരസം യഃ
തൈസ്മ കാമം മയസ് തം തം വിദേധ മായയാ തദാ
23 താരകാക്ഷ സുതശ് ചാസീദ് ധരിർ നാമ മഹാബലഃ
തപസ് േതേപ പരമകം േയനാതുഷ്യത് പിതാമഹഃ
24 സ തുഷ്ടം അവൃേണാദ് േദവം വാപീ ഭവതു നഃ പുേര
ശൈ ർ വിനിഹതാ യ ക്ഷിപ്താഃ സ ർ ബലവത്തരാഃ
25 സ തു ലബ്ധ്വാ വരം വീരസ് താരകാക്ഷ സുേതാ ഹരിഃ
സസൃേജ ത വാപീം താം മൃതാനാം ജീവനീം േഭാ
26 േയന രൂേപണ ൈദത്യസ് തു േയന േവേഷണ ൈചവ ഹ
മൃതസ് തസ്യാം പരിക്ഷിപ്തസ് താദൃേശൈനവ ജജ്ഞിവാൻ
27 താം ാപ്യ ൈ പുരസ്ഥാസ് തു സർവാംൽ േലാകാൻ ബബാധിേര
മഹതാ തപസാ സിദ്ധാഃ സുരാണാം ഭയവർധനാഃ
ന േതഷാം അഭവദ് രാജൻ ക്ഷേയാ യുേദ്ധ കഥം ചന
28 തതസ് േത േലാഭേമാഹാഭ്യാം അഭിഭൂതാ വിേചതസഃ
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നിർ ീകാഃ സംസ്ഥിതിം സർേവ സ്ഥാപിതാം സമലൂലുപൻ
29 വി ാവ്യ സഗണാൻ േദവാംസ് ത ത തദാ തദാ
വിേചരുഃ േസ്വന കാേമന വരദാേനന ദർപിതാഃ
30 േദവാരണ്യാനി സർവാണി ിയാണി ച ദിവൗകസാം
ഋഷീണാം ആ മാൻപുണ്യാൻ യൂപാഞ്ജന പദാംസ് തഥാ
വ്യനാശയന്ത മര്യാദാ ദാനവാ ദുഷ്ടചാരിണഃ
31 േത േദവാഃ സഹിതാഃ സർേവ പിതാമഹം അരിന്ദമ
അഭിജ സ് തദാഖ്യാതും വി കാരം സുേരതൈരഃ
32 േത തത്ത്വം സർവം ആഖ്യായ ശിരസാഭി ണമ്യ ച
വേധാപായമപൃച്ഛന്ത ഭഗവന്തം പിതാമഹം
33 ത്വാ തദ് ഭഗവാൻ േദേവാ േദവാൻ ഇദം ഉവാച ഹ
അസുരാശ് ച ദുരാത്മാനസ് േത ചാപി വിഭുധ ദ്വിഷഃ
അപരാധ്യന്തി സതതം േയ യുഷ്മാൻ പീഡയന്ത്യ് ഉത
34 അഹം ഹി തുല്യഃ സർേവഷാം ഭൂതാനാം നാ സംശയഃ
അധാർമികാസ് തു ഹന്തവ്യാ ഇത്യ് അഹം വീമി വഃ
35 േത യൂയം സ്ഥാണും ഈശാനം ജി ം അ ിഷ്ടകാരിണം
േയാദ്ധാരം വൃണുതാദിത്യാഃ സ താൻ ഹന്താ സുേരതരാൻ
36 ഇതി തസ്യ വചഃ ത്വാ േദവാഃ ശ പുേരാഗമാഃ

ഹ്മാണം അ തഃ കൃത്വാ വൃഷാങ്കം ശരണം യയുഃ
37 തപഃ പരം സമാത ർ ഗൃണേന്താ ഹ്മ ശാശ്വതം
ഋഷിഭിഃ സഹധർമജ്ഞാ ഭവം സർവാത്മനാ ഗതാഃ
38 തു വുർ വാഗ്ഭിർ അർഥ്യാഭിർ ഭേയഷ്വ് അഭയകൃത്തമം
സർവാത്മാനം മഹാത്മാനം േയനാപ്തം സർവം ആത്മനാ
39 തേപാ വിേശൈഷർ ബഹുഭിർ േയാഗം േയാ േവദ ചാത്മനഃ
യഃ സാംഖ്യം ആത്മേനാ േവദ യസ്യ ചാത്മാ വേശ സദാ
40 േത തം ദദൃശുർ ഈശാനം േതേജാരാശിം ഉമാപതിം
അനന്യസദൃശം േലാേക തവന്തം അകൽമഷം
41 ഏകം ച ഭഗവന്തം േത നാനാരൂപം അകൽപയൻ
ആത്മനഃ തിരൂപാണി രൂപാണ്യ് അഥ മഹാത്മനി
പര രസ്യ ചാപശ്യൻ സർേവ പരമവിസ്മിതാഃ
42 സർവഭൂതമയം േചശം തം അജം ജഗതഃ പതിം
േദവാ ഹ്മർഷയശ് ൈചവ ശിേരാഭിർ ധരണീം ഗതാഃ
43 താൻ സ്വസ്തി വാേക്യനാഭ്യർച്യ സമുത്ഥാപ്യ ച ശങ്കരഃ
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ത േതതി ഭഗവാൻ സ്മയമാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
44 ്യംബേകണാഭ്യനുജ്ഞാതാസ് തതസ് േത ഽസ്വസ്ഥേചതസഃ
നേമാ നമസ് േത ഽ വിേഭാ തത ഇത്യ് അ വൻ ഭവം
45 നേമാ േദവാതിേദവായ ധന്വിേന ചാതിമന്യേവ

ജാപതിമഖഘ്നായ ജാപതിഭിർ ഈഡ്യേസ
46 നമഃ തായ ത്യായ യമാനായ മൃത്യേവ
വിേലാഹിതായ രു ായ നീല ീവായ ശൂലിേന
47 അേമാഘായ മൃഗാക്ഷായ വരായുധ േയാധിേന
ദുർവാരണായ ശു ായ ഹ്മേണ ഹ്മചാരിേണ
48 ഈശാനായാ േമയായ നിയേ ചർമ വാസേസ
തേപാനിത്യായ പിംഗായ തിേന കൃത്തി വാസേസ
49 കുമാര പിേ ്യക്ഷായ വരായുധ ധാരിേണ

പന്നാർതി വിനാശായ ഹ്മ ദ്വിട് സംഘഘാതിേന
50 വന തീനാം പതേയ നരാണാം പതേയ നമഃ
ഗവാം ച പതേയ നിത്യം യജ്ഞാനാം പതേയ നമഃ
51 നേമാ ഽ േത സൈസന്യായ ്യംബകാേയാ േതജേസ
മേനാവാക് കർമഭിർ േദവ ത്വാം പന്നാൻ ഭജസ്വ നഃ
52 തതഃ സേന്നാ ഭഗവാൻ സ്വാഗേതനാഭിനന്ദ്യ താൻ
േ ാവാച േവ്യതു വ ാേസാ ത കിം കരവാണി വഃ
53 പിതൃേദവർഷിസംേഘേഭ്യാ വേര ദേത്ത മഹാത്മനാ
സത്കൃത്യ ശങ്കരം ാഹ ഹ്മാ േലാകഹിതം വചഃ
54 തവാതിസർഗാദ് േദേവശ ാജാപത്യം ഇദം പദം
മയാധിതിഷ്ഠതാ ദേത്താ ദാനേവേഭ്യാ മഹാൻ വരഃ
55 താൻ അതി ാന്ത മര്യാദാൻ നാന്യഃ സംഹർതും അർഹതി
ത്വാം ഋേത ഭൂതഭേവ്യശ ത്വം ഹ്യ് ഏഷാം ത്യ് അരിർ വേധ
56 സ ത്വം േദവ പന്നാനാം യാചതാം ച ദിവൗകസാം
കുരു സാദം േദേവശ ദാനവാഞ് ജഹി ശൂലഭൃത്
57 [ഭഗ്]
ഹന്തവ്യാഃ ശ വഃ സർേവ യുഷ്മാകം ഇതി േമ മതിഃ
ന ത്വ് ഏേകാ ഽഹം വേധ േതഷാം സമർേഥാ ൈവ സുരദ്വിഷാം
58 േത യൂയം സഹിതാഃ സർേവ മദീേയനാ േതജസാ
ജയധ്വം യുധി താഞ് ശ ൻ സംഘാേതാ ഹി മഹാബലഃ
59 [േദവാഹ്]
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അസ്മത് േതേജാബലം യാവത് താവദ് ദ്വിഗുണം ഏവ ച
േതഷാം ഇതി ഹ മന്യാേമാ ദൃഷ്ടേതേജാബലാ ഹി േത
60 [ഭഗ്]
വധ്യാസ് േത സർവതഃ പാപാ േയ യുഷ്മാസ്വ് അപരാധിനഃ
മമ േതേജാബലാർേധന സർവാംസ് താൻ ഘ്നത ശാ വാൻ
61 [േദവാഹ്]
ബിഭർതും േതജേസാ ഽർധം േത ന ശക്ഷ്യാേമാ മേഹശ്വര
സർേവഷാം േനാ ബലാർേധന ത്വം ഏവ ജഹി ശാ വാൻ
62 [ദുർ]
തതസ് തേഥതി േദേവശസ് ൈതർ ഉേക്താ രാജസത്തമ
അർധം ആദായ സർേവഭ്യസ് േതജസാഭ്യധിേകാ ഽഭവത്
63 സ തു േദേവാ ബേലനാസീത് സർേവേഭ്യാ ബലവത്തരഃ
മഹാേദവ ഇതി ഖ്യാതസ് തദാ ഭൃതി ശങ്കരഃ
64 തേതാ ഽ വീൻ മഹാേദേവാ ധനുർ ബാണധരസ് ത്വ് അഹം
ഹനിഷ്യാമി രേഥനാജൗ താൻ രിപൂൻ ൈവ ദിവൗകസഃ
65 േത യൂയം േമ രഥം ൈചവ ധനുർ ബാണം തൈഥവ ച
പശ്യധ്വം യാവദ് അൈദ്യതാൻ പാതയാമി മഹീതേല
66 [േദവാഹ്]
മൂർതി സർവസ്വം ആദായ ൈ േലാക്യസ്യ തതസ് തതഃ
രഥം േത കൽപയിഷ്യാമ േദേവശ്വര മഹൗജസം
67 തൈഥവ ബുദ്ധ്യാ വിഹിതം വിശ്വകർമ കൃതം ശുഭം
തേതാ വിബുധശാർദൂലാസ് തം രഥം സമകൽപയൻ
68 വ രം പൃഥിവീം േദവീം വിശാലപുരമാലിനീം
സപർവതവനദ്വീപാം ച ർ ഭൂതധരാം തദാ
69 മന്ദരം പർവതം ചാക്ഷം ജംഘാസ് തസ്യ മഹാനദീഃ
ദിശശ് ച ദിശശ് ൈചവ പരിവാരം രഥസ്യ ഹി
70 അനുകർഷാൻ ഹാൻ ദീപ്താൻ വരൂഥം ചാപി താരകാഃ
ധർമാർഥകാമസംയുക്തം ിേവണും ചാപി ബ രം
ഓഷധീർ വിവിധാസ് ത നാനാപുഷ്പഫേലാദ്ഗമാഃ
71 സൂര്യാ ച മസൗ കൃത്വാ ചേ രഥവേരാത്തേമ
പക്ഷൗ പൂർവാപരൗ ത കൃേത രാ ്യഹനീ ശുേഭ
72 ദശനാഗപതീനീഷാം ധൃതരാ മുഖാൻ ദൃഢാം
ദ്യാം യുഗം യുഗചർമാണി സംവർതക ബലാഹകാൻ
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73 ശമ്യാം ധൃതിം ച േമഘാം ച സ്ഥിതിം സംനതിം ഏവ ച
ഹനക്ഷ താരാഭിശ് ചർമ ചി ം നഭസ്തലം

74 സുരാംബുേ തവിത്താനാം പതീംൽ േലാേകശ്വരാൻ ഹയാൻ
സിനീവാലീം അനുമതിം കുഹൂം രാകാം ച സു താം
േയാ ാണി ച ർ വാഹാനാം േരാഹകാംശ് ചാപി കണ്ഠകം
75 കർമ സത്യം തേപാ ഽർഥശ് ച വിഹിതാസ് ത രശ്മയഃ
അധിഷ്ഠാനം മനസ് ത്വ് ആസീത് പരിരഥ്യം സരസ്വതീ
76 നാനാവർണാശ് ച ചി ാശ് ച പതാകാഃ പവേനരിതാഃ
വിദ ദ് ഇ ധനുർ നദ്ധം രഥം ദീപ്തം വ്യദീപയത്
77 ഏവം തസ്മിൻ മഹാരാജ കൽപിേത രഥസത്തേമ
േദൈവർ മനുജശാർദൂല ദ്വിഷതാം അഭിമർദേന
78 സ്വാന്യ് ആയുധാനി മുഖ്യാനി ന്യദധാച് ഛങ്കേരാ രേഥ
രഥയഷ്ടിം വിയത് കൃഷ്ടാം സ്ഥാപയാം ആസ േഗാവൃഷം
79 ഹ്മദണ്ഡഃ കാലദേണ്ഡാ രു ദണ്ഡസ് തഥാ ജ്വരഃ
പരി ന്ദാ രഥസ്യാസ്യ സർവേതാദിശം ഉദ്യതാഃ
80 അഥർവാംഗിരസാവ് ആസ്താം ച രക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
ഋേഗ്വദഃ സാമേവദശ് ച പുരാണം ച പുരഃസരാഃ
81 ഇതിഹാസ യജുർേവദൗ പൃഷ്ഠരക്ഷൗ ബഭൂവതുഃ
ദിവ്യാ വാചശ് ച വിദ്യാശ് ച പരിപാർശ്വ ചരാഃ കൃതാഃ
82 േതാ ാദയശ് ച രാേജ വഷട്കാരസ് തൈഥവ ച
ഓങ്കാരശ് ച മുേഖ രാജന്ന് അതിേശാഭാ കേരാ ഽഭവത്
83 വിചി ം ഋതുഭിഃ ഷഡ്ഭിഃ കൃത്വാ സംവത്സരം ധനുഃ
തസ്മാൻ നൄണാം കാലരാ ിർ ജ്യാ കൃതാ ധനുേഷാ ഽജരാ
84 ഇഷുശ് ചാപ്യ് അഭവദ് വി ർ ജ്വലനഃ േസാമ ഏവ ച
അഗ്നീ േഷാമൗ ജഗത് കൃത്സ്നം ൈവഷ്ണവം േചാച്യേത ജഗത്
85 വി ശ് ചാത്മാ ഭഗവേതാ ഭവസ്യാമിത േതജസഃ
തസ്മാദ് ധനുർജ്യാ സം ർശം ന വിേഷഹുർ ഹരസ്യ േത
86 തസ്മിഞ് ശേര തിഗ്മമന ർ മുേമാചാവിഷഹം ഭുഃ
ഭൃഗ്വംഗിേരാ മന ഭവം േ ാധാഗ്നിം അതിദുഃസഹം
87 സ നീലേലാഹിേതാ ധൂ ഃ കൃത്തിവാസാ ഭയങ്കരഃ
ആദിത്യായുത സങ്കാശസ് േതേജാ ജ്വാലാവൃേതാ ജ്വലൻ
88 ദുശ്ച്യാവശ് ച്യാവേനാ േജതാ ഹന്താ ഹ്മ ദ്വിഷാം ഹരഃ
നിത്യം ാതാ ച ഹന്താ ച ധർമാധർമാ ിതാഞ് ജനാൻ
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89 മാഥിഭിർ േഘാരരൂൈപർ ഭീേമാദൈ ർ ഗൈണർ വൃതഃ
വിഭാതി ഭഗവാൻ സ്ഥാണുസ് ൈതർ ഏവാത്മ ഗുൈണർ വൃതഃ
90 തസ്യാംഗാനി സമാ ിത്യ സ്ഥിതം വിശ്വം ഇദം ജഗത്
ജംഗമാജംഗമം രാജഞ് ശുശുേഭ ഽദ്ഭുതദർശനം
91 ദൃഷ്ട്വാ തു തം രഥം ദിവ്യം കവചീ സ ശരാസനീ
ബാണം ആദത്ത തം ദിവ്യം േസാമവിഷ്ണ്വ് അഗ്നിസംഭവം
92 തസ്യ വാജാംസ് തേതാ േദവാഃ കൽപയാം ച ിേര വിേഭാഃ
പുണ്യഗന്ധവഹം രാജഞ് ശ്വസനം രാജസത്തമ
93 തം ആസ്ഥായ മഹാേദവസ് ാസയൻ ൈദവതാന്യ് അപി
ആരുേരാഹ തദാ യത്തഃ കമ്പയന്ന് ഇവ േരാദസീ
94 സ േശാഭമാേനാ വരദഃ ഖഡ്ഗീ ബാണീ ശരാസനീ
ഹസന്ന് ഇവാരവീദ് േദേവാ സാരഥിഃ േകാ ഭവിഷ്യതി
95 തം അ വൻ േദവഗണാ യം ഭവാൻ സംനിേയാക്ഷ്യേത
സ ഭവിഷ്യതി േദേവശ സാരഥിസ് േത ന സംശയഃ
96 താൻ അ വീത് പുനർ േദേവാ മത്തഃ േ ഷ്ഠതേരാ ഹി യഃ
തം സാരഥിം കുരുധ്വം േമ സ്വയം സഞ്ചിന്ത്യ മാചിരം
97 ഏതച് ത്വാ തേതാ േദവാ വാക്യം ഉക്തം മഹാത്മനാ
ഗത്വാ പിതാമഹം േദവം സാൈദ്യവം വേചാ ഽ വൻ
98 േദവ ത്വേയദം കഥിതം ിദശാരിനിബർഹണം
തഥാ ച കൃതം അസ്മാഭിഃ സേന്നാ വൃഷഭധ്വജഃ
99 രഥശ് ച വിഹിേതാ ഽസ്മാഭിർ വിചി ായുധ സംവൃതഃ
സാരഥിം തു ന ജാനീമഃ കഃ സ്യാത് തസ്മിൻ രേഥാത്തേമ
100 തസ്മാദ് വിധീയതാം കശ് ചിത് സാരഥിർ േദവ സത്തമ
സഫലാം താം ഗിരം േദവകർതും അർഹസി േനാ വിേഭാ
101 ഏവം അസ്മാസു ഹി പുരാ ഭഗവന്ന് ഉക്തവാൻ അസി
ഹിതങ്കർതാസ്മി ഭവതാം ഇതി തത് കർതും അർഹസി
102 സ േദവ യുേക്താ രഥസത്തേമാ േനാ; ദുരാവേരാ ാവണഃ ശാ വാണാം
പിനാക പാണിർ വിഹിേതാ ഽ േയാദ്ധാ; വിഭീഷയൻ ദാനവാൻ ഉദ്യേതാ
ഽസൗ
103 തൈഥവ േവദാശ് ചതുേരാ ഹയാ ്യാ; ധരാ സൈശലാ ച രേഥാ മഹാത്മൻ
നക്ഷ വംേശാ ഽനുഗേതാ വരൂേഥ; യസ്മിൻ േയാദ്ധാ സാരഥിനാഭിരക്ഷ്യഃ
104 ത സാരഥിർ ഏഷ്ടവ്യഃ സർൈവർ ഏൈതർ വിേശഷവാൻ
തത് തിേഷ്ഠാ രേഥാ േദവ ഹയാ േയാദ്ധാ തൈഥവ ച
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കവചാനി ച ശ ാണി കാർമുകം ച പിതാമഹ
105 ത്വാം ഋേത സാരഥിം ത നാന്യം പശ്യാമേഹ വയം
ത്വം ഹി സർൈവർ ഗുൈണർ യുേക്താ േദവതാേഭ്യാ ഽധികഃ േഭാ
സാരേഥ്യ തൂർണം ആേരാഹ സംയച്ഛ പരമാൻ ഹയാൻ
106 ഇതി േത ശിരസാ നത്വാ ിേലാേകശം പിതാമഹം
േദവാഃ സാദയാം ആസുഃ സാരഥ്യാേയതി നഃ തം
107 [ ഹ്മാ]
നാ കിം ചിൻ മൃഷാ വാക്യം യദ് ഉക്തം േവാ ദിവൗകസഃ
സംയച്ഛാമി ഹയാൻ ഏഷ യുധ്യേതാ ൈവ കപർദിനഃ
108 തതഃ സ ഭഗവാൻ േദേവാ േലാക ഷ്ടാ പിതാമഹഃ
സാരേഥ്യ കൽപിേതാ േദൈവർ ഈശാനസ്യ മഹാത്മനഃ
109 തസ്മിന്ന് ആേരാഹതി ക്ഷി ം സ്യന്ദനം േലാകപൂജിേത
ശിേരാഭിർ അഗമംസ് തൂർണം േത ഹയാ വാതരംഹസഃ
110 മേഹശ്വേര ത്വാരുഹതി ജാനുഭ്യാം അഗമൻ മഹീം
111 അഭീശൂൻ ഹി ിേലാേകശഃ സംഗൃഹ്യ പിതാമഹഃ
താൻ അശ്വാംശ് േചാദയാം ആസ മേനാമാരുതരംഹസഃ
112 തേതാ ഽധിരൂേഢ വരേദ യാേത ചാസുരാൻ തി
സാധു സാധ്വ് ഇതി വിേശ്വശഃ സ്മയമാേനാ ഽഭ്യഭാഷത
113 യാഹി േദവ യേതാ ൈദത്യാശ് േചാദയാശ്വാൻ അത ിതഃ
പശ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം േമ ഽദ്യ നിഘ്നതഃ ശാ വാൻ രേണ
114 തതസ് താംശ് േചാദയാം ആസ വായുേവഗസമാഞ്ജേവ
േയന ത ിപുരം രാജൻ ൈദത്യദാനവരക്ഷിതം
115 അഥാധിജ്യം ധനുഃ കൃത്വാ ശർവഃ സന്ധായ തം ശരം
യുക്ത്വാ പാശുപതാേ ണ ിപുരം സമചിന്തയത്
116 തസ്മിൻ സ്ഥിേത തദാ രാജൻ േദ്ധ വിധൃത കാർമുേക
പുരാണി താനി കാേലന ജ ർ ഏകത്വതാം തദാ
117 ഏകീഭാവം ഗേത ൈചവ ിപുേര സമുപാഗേത
ബഭൂവ തുമുേലാ ഹർേഷാ ൈദവതാനാം മഹാത്മനാം
118 തേതാ േദവഗണാഃ സർേവ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
ജേയതി വാേചാ മുമുചുഃ സം വേന്താ മുദാന്വിതാഃ
119 തേതാ ഽ േതാ ാദുരഭൂത് ിപുരം ജ േഷാ ഽസുരാൻ
അനിർേദേശ്യാ വപുേഷാ േദവസ്യാസഹ്യ േതജസഃ
120 സ തദ് വികൃഷ്യ ഭഗവാൻ ദിവ്യം േലാേകശ്വേരാ ധനുഃ
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ൈ േലാക്യസാരം തം ഇഷും മുേമാച ിപുരം തി
തത് സാസുരഗണം ദഗ്ധ്വാ ാക്ഷിപത് പശ്ചിമാർണേവ
121 ഏവം തത് ിപുരം ദഗ്ധം ദാനവാശ് ചാപ്യ് അേശഷതഃ
മേഹശ്വേരണ േദ്ധന ൈ േലാക്യസ്യ ഹിൈതഷിണാ
122 സ ചാത്മേ ാധേജാ വഹ്നിർ ഹാേഹത്യ് ഉക്ത്വാ നിവാരിതഃ
മാ കാർഷീർ ഭസ്മസാൽ േലാകാൻ ഇതി ്യേക്ഷാ ഽ വീച് ച തം
123 തതഃ കൃതിം ആപന്നാ േദവാ േലാകാസ് തഥർഷയഃ
തു വുർ വാഗ്ഭിർ അർഥ്യാഭിഃ സ്ഥാണും അ തിമൗജസം
124 േത ഽനുജ്ഞാതാ ഭഗവതാ ജ ഃ സർേവ യഥാഗതം
കൃതകാമാഃ സേന്നന ജാപതിമുഖാഃ സുരാഃ
125 യൈഥവ ഭഗവാൻ ഹ്മാ േലാകധാതാ പിതാ മഹഃ
സംയച്ഛ ത്വം ഹയാൻ അസ്യ രാേധയസ്യ മഹാത്മനഃ
126 ത്വം ഹി കൃഷ്ണാച് ച കർണാച് ച ഫൽഗുനാച് ച വിേശഷതഃ
വിശിേഷ്ടാ രാജശാർദൂല നാസ്തി ത വിചാരണാ
127 യുേദ്ധ ഹ്യ് അയം രു കൽപസ് ത്വം ച ഹ്മ സേമാ ഽനഘ
തസ്മാച് ഛക്തൗ യുവാം േജതും മച്ഛ ംസ് താവ് ഇവാസുരാൻ
128 യഥാ ശല്യാദ്യ കർേണാ ഽയം േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം

മഥ്യ ഹന്യാത് കൗേന്തയം തഥാ ശീ ം വിധീയതാം
ത്വയി കർണശ് ച രാജ്യം ച വയം ൈചവ തിഷ്ഠിതാഃ
129 ഇംമം ചാപ്യ് അപരം ഭൂയ ഇതിഹാസം നിേബാധ േമ
പിതുർ മമ സകാേശ യം ാഹ്മണഃ ാഹ ധർമവിത്
130 ത്വാ ൈചതദ് വചശ് ചി ം േഹതുകാര്യാർഥ സംഹിതം
കുരു ശല്യ വിനിശ്ചിത്യ മാ ഭൂദ് അ വിചാരണാ
131 ഭാർഗവാണാം കുേല ജാേതാ ജമദ് അഗ്നിർ മഹാതപാഃ
തസ്യ രാേമതി വിഖ്യാതഃ പു സ് േതേജാ ഗുണാന്വിതഃ
132 സ തീ ം തപ ആസ്ഥായ സാദയിതവാൻ ഭവം
അ േഹേതാഃ സന്നാത്മാ നിയതഃ സംയേത ിയഃ
133 തസ്യ തുേഷ്ടാ മഹാേദേവാ ഭക്ത്യാ ച ശേമന ച
ഹൃദ്ഗതം ചാസ്യ വിജ്ഞായ ദർശയാം ആസ ശങ്കരഃ
134 [ഇഷ്വര]
രാമ തുേഷ്ടാ ഽസ്മി ഭ ം േത വിദിതം േമ തേവപ്സിതം
കുരുഷ്വ പൂതം ആത്മാനം സർവം ഏതദ് അവാപ്സ്യസി
135 ദാസ്യാമി േത തദാ ാണി യദാ പൂേതാ ഭവിഷ്യസി
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അപാ ം അസമർഥം ച ദഹന്ത്യ് അ ാണി ഭാർഗവ
136 ഇത്യ് ഉേക്താ ജാമദഗ്ന്യസ് തു േദവേദേവന ശൂലിനാ

ത വാച മഹാത്മാനം ശിരസാവനതഃ ഭും
137 യദാ ജാനാസി േദേവശ പാ ം മാം അ ധാരേണ
തദാ ശു ഷേത ഽ ാണി ഭവാൻ േമ ദാതും അർഹതി
138 [ദുർ]
തതഃ സ തപസാ ൈചവ ദേമന നിയേമന ച
പൂേജാപഹാര ബലിഭിർ േഹാമമ പുര ൈതഃ
139 ആരാധയിതവാഞ് ശർവം ബഹൂൻ വർഷഗണാംസ് തദാ

സന്നശ് ച മഹാേദേവാ ഭാർഗവസ്യ മഹാത്മനഃ
140 അ വീത് തസ്യ ബഹുേശാ ഗുണാൻ േദവ്യാഃ സമീപതഃ
ഭക്തിമാൻ ഏഷ സതതം മയി രാേമാ ദൃഢ തഃ
141 ഏവം തസ്യ ഗുണാൻ ീേതാ ബഹുേശാ ഽകഥയത് ഭുഃ
േദവതാനാം പിതൄണാം ച സമക്ഷം അരിസൂദനഃ
142 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു ൈദത്യാ ആസൻ മഹാബലാഃ
ൈതസ് തദാ ദർപേമാഹാൈന്ധർ അബാധ്യന്ത ദിവൗകസഃ
143 തതഃ സംഭൂയ വിബുധാസ് താൻ ഹ ം കൃതനിശ്ചയാഃ
ച ഃ ശ വേധ യത്നം ന േശകുർ േജതും ഏവ േത
144 അഭിഗമ്യ തേതാ േദവാ മേഹശ്വരം അഥാ വൻ

സാദയന്തസ് തം ഭക്ത്യാ ജഹി ശ ഗണാൻ ഇതി
145 തിജ്ഞായ തേതാ േദേവാ േദവതാനാം രിപുക്ഷയം
രാമം ഭാർഗവം ആഹൂയ േസാ ഽഭ്യഭാഷത ശങ്കരഃ
146 രിപൂൻ ഭാർഗവ േദവാനാം ജഹി സർവാൻ സമാഗതാൻ
േലാകാനാം ഹിതകാമാർഥം മത് ീത്യർഥം തൈഥവ ച
147 [രാമ]
അകൃതാ സ്യ േദേവശ കാ ശക്തിർ േമ മേഹശ്വര
നിഹ ം ദാനവാൻ സർവാൻ കൃതാ ാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
148 [ഇഷ്വര]
ഗച്ഛ ത്വം മദ് അനുധ്യാനാൻ നിഹനിഷ്യസി ദാനവാൻ
വിജിത്യ ച രിപൂൻ സർവാൻ ഗുണാൻ ാപ്സ്യസി പുഷ്കലാൻ
149 [ദുർ]
ഏതച് ത്വാ ച വചനം തിഗൃഹ്യ ച സർവശഃ
രാമഃ കൃതസ്വസ്ത്യയനഃ യയൗ ദാനവാൻ തി
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150 അവധീദ് േദവശ ംസ് താൻ മദദർപ ബലാന്വിതാൻ
വ ാശനിസമ ർൈശഃ ഹാൈരർ ഏവ ഭാർഗവഃ
151 സ ദാനൈവഃ ക്ഷതതനുർ ജാമദ് അേഗ്ന്യാ ദ്വിേജാത്തമഃ
സം ഷ്ടഃ സ്ഥാണുനാ സേദ്യാ നിർ ണഃ സമജായത
152 ീതശ് ച ഭഗവാൻ േദവഃ കർമണാ േതന തസ്യ ൈവ
വരാൻ ാദാദ് ഹ്മ വിേദ ഭാർഗവായ മഹാത്മേന
153 ഉക്തശ് ച േദവേദേവന ീതിയുേക്തന ശൂലിനാ
നിപാതാത് തവ ശ ാണാം ശരീേര യാഭവദ് രുജാ
154 തയാ േത മാനുഷം കർമ വ്യേപാഢം ഭൃഗുനന്ദന
ഗൃഹാണാ ാണി ദിവ്യാനി മത്സകാശാദ് യേഥപ്സിതം
155 തേതാ ഽ ാണി സമസ്താനി വരാംശ് ച മനേസപ്സിതാൻ
ലബ്ധ്വാ ബഹുവിധാൻ രാമഃ ണമ്യാ ശിരസാ ശിവം
156 അനുജ്ഞാം ാപ്യ േദേവശാഞ് ജഗാമ സ മഹാതപാഃ
ഏവം ഏതത് പുരാവൃത്തം തദാ കഥിതവാൻ ഋഷിഃ
157 ഭാർഗേവാ ഽപ്യ് അദദാത് സർവം ധനുർേവദം മഹാത്മേന
കർണായ പുരുഷവ്യാ സു ീേതനാന്തരാത്മനാ
158 വൃജിനം ഹി ഭേവത് കിം ചിദ് യദി കർണസ്യ പാർഥിവ
നാൈസ്മ ഹ്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി ാദാസ്യദ് ഭൃഗുനന്ദനഃ
159 നാപി സൂത കുേല ജാത്മ കർണം മേന്യ കഥം ചന
േദവപു ം അഹം മേന്യ ക്ഷ ിയാണാം കുേലാദ്ഭവം
160 സകുണ്ഡലം സകവചം ദീർഘബാഹും മഹാരഥം
കഥം ആദിത്യസദൃശം മൃഗീ വ്യാ ം ജനിഷ്യതി
161 പശ്യ ഹ്യ് അസ്യ ഭുജൗ പീനൗ നാഗരാജകേരാപമൗ
വക്ഷഃ പശ്യ വിശാലം ച സർവശ നിബർഹണം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 41 111

അധ്യായം 25

1 [ദുർ]
ഏവം സ ഭഗവാൻ േദവഃ സർവേലാകപിതാമഹഃ
സാരഥ്യം അകേരാത് ത യ രുേ ാ ഽഭവദ് രഥീ
2 രഥിനാഭ്യധിേകാ വീരഃ കർതേവ്യാ രഥസാരഥിഃ
തസ്മാത് ത്വം പുരുഷവ്യാ നിയച്ഛ തുരഗാൻ യുധി
3 [സ്]
തതഃ ശല്യഃ പരിഷ്വജ്യ സുതം േത വാക്യം അ വീത്
ദുേര്യാധനം അമി ഘ്നഃ ീേതാ മ ാധിപസ് തദാ
4 ഏവം േചൻ മന്യേസ രാജൻ ഗാന്ധാേര ിയദർശന
തസ്മാത് േത യത് ിയം കിം ചിത് തത് സർവം കരവാണ്യ് അഹം
5 യ ാസ്മി ഭരതേ ഷ്ഠ േയാഗ്യഃ കർമണി കർഹി ചിത്
ത സർവാത്മനാ യുേക്താ വേക്ഷ്യ കാര്യധുരം തവ
6 യത് തു കർണം അഹം യാം ഹിതകാമഃ ിയാ ിയം
മമ തത്ക്ഷമതാം സർവം ഭവാൻ കർണശ് ച സർവശഃ
7 [കർണ]
ഈശാനസ്യ യഥാ ഹ്മാ യഥാ പാർഥസ്യ േകശവഃ
തഥാ നിത്യം ഹിേത യുേക്താ മ രാജഭജസ്വ നഃ
8 [ഷല്യ]
ആത്മനിന്ദാത്മപൂജാ ച പരനിന്ദാ പരസ്തവഃ
അനാചരിതം ആര്യാണാം വൃത്തം ഏതച് ചതുർവിധം
9 യത് തു വിദ്വാൻ വക്ഷ്യാമി ത്യയാർഥം അഹം തവ
ആത്മനഃ സ്തവസംയുക്തം തൻ നിേബാധ യഥാതഥം
10 അഹം ശ സ്യ സാരേഥ്യ േയാേഗ്യാ മാതലിവത് േഭാ
അ മാദ േയാഗാച് ച ജ്ഞാനവിദ്യാ ചികിത്സിൈതഃ
11 തതഃ പാർേഥന സം ാേമ യുധ്യമാനസ്യ േത ഽനഘ
വാഹയിഷ്യാമി തുരഗാൻ വിജ്വേരാ ഭവ സൂതജ
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