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1 [ദുർ]
അയം േത കർണ സാരഥ്യം മ രാജഃ കരിഷ്യതി
കൃഷ്ണാദ് അഭ്യധിേകാ യന്താ േദേവ േസ്യവ മാതലിഃ
2 യഥാ ഹരിഹൈയർ യുക്തം സംഗൃഹ്ണാതി സ മാതലിഃ
ശല്യസ് തവ തഥാദ്യായം സംയന്താ രഥവാജിനാം
3 േയാേധ ത്വയി രഥേസ്ഥ ച മ രാേജ ച സാരഥൗ
രഥേ േഷ്ഠാ വം സംേഖ്യ പാർേഥാ നാഭിഭവിഷ്യതി
4 [സ്]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ ഭൂേയാ മ രാജം തരസ്വിനം
ഉവാച രാജൻ സം ാേമ സംയച്ഛന്തം ഹേയാത്തമാൻ
5 ത്വയാഭിഗുേപ്താ രാേധേയാ വിേജഷ്യതി ധനഞ്ജയം
ഇത്യ് ഉേക്താ രഥം ആസ്ഥായ തേഥതി ാഹ ഭാരത
6 ശേല്യ ഽഭ പഗേത കർണഃ സാരഥിം സുമേനാഽ വീത്
സ്വം സൂത സ്യന്ദനം മഹ്യം കൽപേയത്യ് അസകൃത് ത്വരൻ
7 തേതാ ൈജ ം രഥവരം ഗന്ധർവനഗേരാപമം
വിധിവത് കൽപിതം ഭർേ ജേയത്യ് ഉക്ത്വാ ന്യേവദയത്
8 തം രഥം രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ കർേണാ ഽഭ്യർച്യ യഥാവിധി
സമ്പാദിതം ഹ്മവിദാ പൂർവം ഏവ പുേരാധസാ
9 കൃത്വാ ദക്ഷിണം യത്നാദ് ഉപസ്ഥായ ച ഭാ രം
സമീപസ്ഥം മ രാജം സമാേരാപയദ് അ തഃ
10 തതഃ കർണസ്യ ദുർധർഷം സ്യന്ദന വരം മഹത്
ആരുേരാഹ മഹാേതജാഃ ശല്യഃ സിംഹ ഇവാചലം
11 തതഃ ശല്യാസ്ഥിതം രാജൻ കർണഃ സ്വരഥം ഉത്തമം
അധ്യതിഷ്ഠദ് യഥാംേഭാദം വിദ ത്വന്തം ദിവാകരഃ
12 താവ് ഏകരഥം ആരൂഢാവ് ആദിത്യാഗ്നിസമത്വിഷൗ
വ്യ ാേജതാം യഥാ േമഘം സൂര്യാഗ്നീ സഹിതൗ ദിവി
13 സം യമാനൗ തൗ വീരൗ തദാസ്താം ദ തിമത്തരൗ
ഋത്വിക് സദൈസ്യർ ഇ ാഗ്നീ ഹൂയമാനാവ് ഇവാധ്വേര
14 സ ശല്യ സംഗൃഹീതാേശ്വ രേഥ കർണഃ സ്ഥിേതാ ഽഭവത്
ധനുർ വിസ്ഫാരയൻ േഘാരം പരിേവഷീവ ഭാ രഃ
15 ആസ്ഥിതഃ സ രഥേ ഷ്ഠം കർണഃ ശരഗഭസ്തിമാൻ

ബഭൗ പുരുഷവ്യാേ ാ മന്ദരസ്ഥ ഇവാംശുമാൻ
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16 തം രഥസ്ഥം മഹാവീരം യാന്തം ചാമിതേതജസം
ദുേര്യാധനഃ സ്മ രാേധയം ഇദം വചനം അ വീത്
17 അകൃതം േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം ദുഷ്കരം കർമ സംയുേഗ
കുരുഷ്വാധിരേഥ വീര മിഷതാം സർവധന്വിനാം
18 മേനാഗതം മമ ഹ്യ് ആസീദ് ഭീഷ്മേ ാണൗ മഹാരഥൗ
അർജുനം ഭീമേസനം ച നിഹന്താരാവ് ഇതി വം
19 താഭ്യാം യദ് അകൃതം വീര വീരകർമ മഹാമൃേധ
തത് കർമ കുരു രാേധയ വ പാണിർ ഇവാപരഃ
20 ഗൃഹാണ ധർമരാജം വാ ജഹി വാ ത്വം ധനഞ്ജയം
ഭീമേസനം ച രാേധയ മാ ീപു ൗ യമാവ് അപി
21 ജയശ് ച േത ഽ ഭ ം ച യാഹി പുരുഷർഷഭ
പാ പു സ്യ ൈസന്യാനി കുരു സർവാണി ഭസ്മസാത്
22 തതസ് തൂര്യസഹ ാണി േഭരീണാം അയുതാനി ച
വാദ്യമാനാന്യ് അേരാചന്ത േമഘശബ്ദാ യഥാ ദിവി
23 തിഗൃഹ്യ തു തദ് വാക്യം രഥേസ്ഥാ രഥസത്തമഃ
അഭ്യഭാഷത രാേധയഃ ശല്യം യുദ്ധവിശാദരം
24 േചാദയാശ്വാൻ മഹാബാേഹാ യാവദ് ധന്മി ധനഞ്ജയം
ഭീമേസനം യമൗ േചാഭൗ രാജാനം ച യുധിഷ്ഠിരം
25 അദ്യ പശ്യതു േമ ശല്യ ബാഹുവീര്യം ധനഞ്ജയഃ
അസ്യതഃ കങ്കപ ാണാം സഹ ാണി ശതാനി ച
26 അദ്യ േക്ഷപ്സ്യാമ്യ് അഹം ശല്യ ശരാൻ പരമേതജനാൻ
പാണ്ഡവാനാം വിനാശായ ദുേര്യാധന ജയായ ച
27 [ഷല്യ]
സൂതപു കഥം നു ത്വം പാണ്ഡവാൻ അവമന്യേസ
സർവാ ജ്ഞാൻ മേഹഷ്വാസാൻ സർവാൻ ഏവ മഹാരഥാൻ
28 അനിവർതിേനാ മഹാഭാഗാൻ അേജയാൻ സത്യവി മാൻ
അപി സഞ്ജനേയയുർ േയ ഭയം സാക്ഷാച് ഛത േതാഃ
29 യദാ േ ാഷ്യസി നിർേഘാഷം വി ർജിതം ഇവാശേനഃ
രാേധയ ഗാണ്ഡിവസ്യാജൗ തദാ ൈനവം വദിഷ്യസി
30 [സ്]
അനാദൃത്യ തു തദ് വാക്യം മ രാേജന ഭാഷിതം

ക്ഷ്യസ്യ് അേദ്യത്യ് അേവാചദ് ൈവ ശക്യം കർേണാ നേരശ്വര
31 ദൃഷ്ട്വാ കർണം മേഹഷ്വാസം യുയു ം സമവസ്ഥിതം
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ചു ശുഃ കുരവഃ സർേവ ഹൃഷ്ടരൂപാഃ പരന്തപ
32 തേതാ ദു ഭിേഘാേഷണ േഭരീണാം നിനേദന ച
ബാണശൈബ്ദശ് ച വിവിൈധർ ഗർജിൈതശ് ച തരസ്വിനാം
നിര്യയുസ് താവകാ യുേദ്ധ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
33 യാേത തു തതഃ കർേണ േയാേധഷു മുദിേതഷു ച
ചചാല പൃഥിവീ രാജൻ രരാസ ച സുവിസ്വരം
34 നിശ്ചരേന്താ വ്യദൃശ്യന്ത സൂര്യാത് സപ്ത മഹാ ഹാഃ
ഉൽകാ പാതശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ ദിശാം ദാഹസ് തൈഥവ ച
തഥാശന്യശ് ച സേമ്പതുർ വവുർ വാതാശ് ച ദാരുണാഃ
35 മൃഗപക്ഷിഗണാശ് ൈചവ ബഹുശഃ പൃതനാം തവ
അപസവ്യം തദാ ച ർ േവദയേന്താ മഹദ് ഭയം
36 സ്ഥിതസ്യ ച കർണസ്യ നിേപതുസ് തുരഗാ ഭുവി
അസ്ഥി വർഷം ച പതിതം അന്തരിക്ഷാദ് ഭയാനകം
37 ജജ്വലുശ് ൈചവ ശ ാണി ധ്വജാശ് ൈചവ ചകമ്പിേര
അ ണി ച വ്യമുഞ്ചന്ത വാഹനാനി വിശാം പേത
38 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവ ഉത്പാതാസ് ത മാരിഷ
സമുത്േപതുർ വിനാശായ കൗരവാണാം സുദാരുണാഃ
39 ന ച താൻ ഗണയാം ആസുഃ സർേവ േത ൈദവേമാഹിതാഃ

സ്ഥിതം സൂതപു ം ച ജേയത്യ് ഊചുർ നരാ ഭുവി
നിർജിതാൻ പാണ്ഡവാംശ് ൈചവ േമനിേര തവ കൗരവാഃ
40 തേതാ രഥസ്ഥഃ പരവീര ഹന്താ; ഭീഷ്മേ ാണാവ് ആത്തവീര്യൗ നിരീക്ഷ്യ
സമജ്വലദ് ഭാരത പാവകാേഭാ; ൈവകർതേനാ ഽസൗ രഥകുഞ്ജേരാ വൃഷഃ
41 സ ശല്യം ആഭാഷ്യ ജഗാദ വാക്യം; പാർഥസ്യ കർമാ തിമം ച ദൃഷ്ട്വാ
മാേനന ദർേപണ ച ദഹ്യമാനഃ; േ ാേധന ദീപ്യന്ന് ഇവ നിഃശ്വസിത്വാ
42 നാഹം മേഹ ാദ് അപി വ വാേണഃ; ദ്ധാദ് ബിേഭമ്യ് ആത്തധനൂ
രഥസ്ഥഃ
ദൃഷ്ട്വാ തു ഭീഷ്മ മുഖാഞ് ശയാനാൻ; ന ത്വ് ഏവ മാം സ്ഥിരതാ സഞ്ജഹാതി
43 മേഹ വി തിമാവ് അനിന്ദിതൗ; രഥാശ്വനാഗ വര മാഥിനൗ
അവധ്യകൽപൗ നിഹതൗ യദാ പൈരസ്; തേതാ മമാദ്യാപി രേണ ഽസ്തി
സാധ്വസം
44 സമീക്ഷ്യ സംേഖ്യ ഽതിബാലാൻ നരാധിൈപർ; നരാശ്വമാതംഗരഥാഞ്
ശൈരർ ഹതാൻ
കഥം ന സർവാൻ അഹിതാൻ രേണ ഽവധീൻ; മഹാ വിദ് ാഹ്മണപുംഗേവാ
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ഗുരുഃ
45 സ സംസ്മരൻ േ ാണ ഹവം മഹാഹേവ; വീമി സത്യം കുരേവാ നിേബാ 
ധത
ന േവാ മദ് അന്യഃ സേഹദ് രേണ ഽർജുനം; മാഗതം മൃത ം ഇേവാ രൂപി 
ണം
46 ശിക്ഷാ സാദശ് ച ബലം ധൃതിശ് ച; േ ാേണ മഹാ ാണി ച സംനതിശ്
ച
സ േചദ് അഗാൻ മൃത വശം മഹാത്മാ; സർവാൻ അന്യാൻ ആതുരാൻ അദ്യ
മേന്യ
47 േനഹ വം കിം ചിദ് അപി ചിന്ത്യം; വിദുർ േലാേക കർമേണാ ഽനിത്യ
േയാഗാത്
സൂേര്യാദേയ േകാ ഹി വിമുക്തസംശേയാ; ഗർവം കുർവീതാദ്യ ഗുരൗ നിപാതിേത
48 ന നൂനം അ ാണി ബലം പരാ മഃ; ിയാ സുനീതം പരമായുധാനി വാ
അലം മനുഷ്യസ്യ സുഖായ വർതിതും; തഥാ ഹി യുേദ്ധ നിഹതഃ പൈരർ ഗുരുഃ
49 ഹുതാശനാദിത്യ സമാനേതജസം; പരാ േമ വി പുരന്ദേരാപമം
നേയ ബൃഹ ത ശനഃ സമം സദാ; ന ൈചനം അ ം തദ് അപാത് സുദുഃസഹം
50 സ േഷ്ട രുദിത ീ കുമാേര; പരാഭൂേത പൗരുേഷ ധാർതരാേ
മയാ കൃത്യം ഇതി ജാനാമി ശല്യ; യാഹി തസ്മാദ് ദ്വിഷതാം അനീകം
51 യ രാജാ പാണ്ഡവാഃ സത്യസേന്ധാ; വ്യവസ്ഥിേതാ ഭീമേസനാർജുനൗ ച
വാസുേദവഃ സൃഞ്ജയാഃ സാത്യകിശ് ച; യമൗ ച കസ് തൗ വിഷേഹൻ മദ്
അന്യഃ
52 തസ്മാത് ക്ഷി ം മ പേത യാഹി; രേണ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡവാൻ
സൃഞ്ജയാംശ് ച
താൻ വാ ഹനിഷ്യാമി സേമത്യ സംേഖ്യ; യാസ്യാമി വാ േ ാണ മുഖായ മേന്യ
53 ന ത്വ് ഏവാഹം ന ഗമിഷ്യാമി മധ്യം; േതഷാം ശൂരാണാം ഇതി മാ
ശല്യവിദ്ധി
മി േ ാേഹാ മർഷണീേയാ ന േമ ഽയം; ത്യക്ത്വാ ാണാൻ അനുയാസ്യാമി
േ ാണം
54 ാജ്ഞസ്യ മൂഢസ്യ ച ജീവിതാേന്ത; ാണ േമാേക്ഷാ ഽന്തകവ ഗസ്യ
അേതാ വിദ്വന്ന് അഭിയാസ്യാമി പാർഥം; ദിഷ്ടം ന ശക്യം വ്യതിവർതിതും ൈവ
55 കല്യാണ വൃത്തഃ സതതം ഹി രാജൻ; ൈവചി വീര്യസ്യ സുേതാ മമാസീത്
തസ്യാർഥസിദ്ധ്യർഥം അഹം ത്യജാമി; ിയാൻ േഭാഗാൻ ദുസ്ത്യജം ജീവിതം ച
56 ൈവയാ ചർമാണം അകൂജനാക്ഷം; ൈഹമ ിേകാശം രജത ിേവണും
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രഥ ബർഹം തുരഗ ബർൈഹർ; യുക്തം ാദാൻ മഹ്യം ഇദം ഹി രാമഃ
57 ധനൂംഷി ചി ാണി നിരീക്ഷ്യ ശല്യ; ധ്വജം ഗദാം സായകാംശ് േചാ രൂ 
പാൻ
അസിം ച ദീപ്തം പരമായുധം ച; ശംഖം ച ശു ം സ്വനവന്തം ഉ ം
58 പതാകിനം വ നിപാത നിസ്വനം; സിതാശ്വയുക്തം ശുഭതൂണ േശാഭിതം
ഇമം സമാസ്ഥായ രഥം രഥർഷഭം; രേണ ഹനിഷ്യാമ്യ് അഹം അർജുനം
ബലാത്
59 തം േചൻ മൃത ഃ സർവഹേരാ ഽഭിരക്ഷേത; സദാ മത്തഃ സമേര പാ പു 

ം
തം വാ ഹനിഷ്യാമി സേമത്യ യുേദ്ധ; യാസ്യാമി വാ ഭീഷ്മ മുേഖാ യമായ
60 യമ വരുണ കുേബര വാസവാ വാ; യദി യുഗപത് സഗണാ മഹാഹേവ
ജുഗുപിഷവ ഇൈഹത്യ പാണ്ഡവം; കിം ഉ ബഹുനാ സഹ ൈതർ ജയാമി തം
61 ഇതി രണരഭസസ്യ കത്ഥതസ്; തദ് ഉപനിശമ്യ വചഃ സ മ രാട്
അവഹസദ് അവമന്യ വീര്യവാൻ; തിഷിഷിേധ ച ജാഗാദ േചാത്തരം
62 വിരമ വിരമ കർണ കത്ഥനാദ്; അതിരഭേസാ ഽസ്യതി ചാപ്യ് അയുക്തവാക്
ക്വ ച ഹി നരവേരാ ധനഞ്ജയഃ; ക്വ പുനർ ഇഹ ത്വം ഉപാരമാബുധ
63 യദുസദനം ഉേപ പാലിതം; ിദിവം ഇവാമര രാജരക്ഷിതം

സഭം ഇഹ വിേലാക്യ േകാ ഹേരത്; പുരുഷവരാവരജാം ഋേത ഽർജുനാത്
64 ിഭുവന സൃജം ഈശ്വേരശ്വരം; ക ഇഹ പുമാൻ ഭവം ആഹ്വേയദ് യുധി
മൃഗവധ കലേഹ ഋേത ഽർജുനാത്; സുരപതിവീര്യസമ ഭാവതഃ
65 അസുരസുരമേഹാരഗാൻ നരാൻ; ഗരുഡ പിശാച സയക്ഷരാക്ഷസാൻ
ഇഷുഭിർ അജയദ് അഗ്നിഗൗരവാത്; സ്വഭിലഷിതം ച ഹവിർ ദദൗ ജയഃ
66 സ്മരസി നനു യദാ പൈരർ ഹൃതഃ; സ ച ധൃതരാ സുേതാ വിേമാക്ഷിതഃ
ദിനകരജ നേരാത്തൈമർ യദാ; മരുഷു ബഹൂൻ വിനിഹത്യ താൻ അരീൻ
67 ഥമം അപി പലായിേത ത്വയി; ിയ കലഹാ ധൃതരാ സൂനവഃ
സ്മരസി നനു യദാ േമാചിതാഃ; ഖചര ഗണാൻ അവജിത്യ പാണ്ഡൈവഃ
68 സമുദിത ബലവാഹനാഃ പുനഃ; പുരുഷവേരണ ജിതാഃ സ്ഥ േഗാ േഹ
സഗുരു ഗുരു സുതാഃ സഭീഷ്മകാഃ; കിം ഉ ന ജിതഃ സ തദാ ത്വയാർജുനഃ
69 ഇദം അപരം ഉപസ്ഥിതം പുനസ്; തവ നിധനായ സുയുദ്ധം അദ്യ ൈവ
യദി ന രിപുഭയാത് പലായേസ; സമരഗേതാ ഽദ്യ ഹേതാ ഽസി സൂതജ
70 [സ്]
ഇതി ബഹു പരുഷം ഭാഷതി; മനസി മ പതൗ രിപുസ്തവം
ഭൃശം അതിരുഷിതഃ പരം വൃഷഃ; കുരു പൃതനാ പതിർ ആഹ മ പം
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71 ഭവതു ഭവതു കിം വികത്ഥേസ; നനു മമ തസ്യ ച യുദ്ധം ഉദ്യതം
യദി സ ജയതി മാം മഹാഹേവ; തത ഇദം അ സുകത്ഥിതം തവ
72 ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി മേ ശ ഉക്ത്വാ േനാത്തരം ഉക്തവാൻ
യാഹി മേ ശ ചാപ്യ് ഏനം കർണഃ ാഹ യുയുത്സയാ
73 സ രഥഃ യയൗ ശ ഞ് േശ്വതാശ്വഃ ശല്യ സാരഥിഃ
നിഘ്നന്ന് അമി ാൻ സമേര തേമാ ഘ്നൻ സവിതാ യഥാ
74 തതഃ ായാത് ീതിമാൻ ൈവ രേഥന; ൈവയാേ ണ േശ്വതയുജാഥ
കർണഃ
സ ചാേലാക്യ ധ്വജിനീം പാണ്ഡവാനാം; ധനഞ്ജയം ത്വരയാ പര്യപൃച്ഛത്
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അധ്യായം 27

1 [സ്]
യാൻ ഏവ തദാ കർേണാ ഹർഷയൻ വാഹിനീം തവ

ഏൈകകം സമേര ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവം പര്യപൃച്ഛത
2 േയാ മമാദ്യ മഹാത്മാനം ദർശേയച് േഛ്വത വാഹനം
തൈസ്മ ദദ്യാം അഭിേ തം വരം യം മനേസച്ഛതി
3 സ േചത് തദ് അഭിമേന്യത തൈസ്മ ദദ്യാം അഹം പുനഃ
ശക്തടം രത്നസ ർണം േയാ േമ യാദ് ധനഞ്ജയം
4 സ േചത് തദ് അഭിമേന്യത പുരുേഷാ ഽർജുന ദർശിവാൻ
അന്യം തൈസ്മ പുനർ ദദ്യാം സൗവർണം ഹസ്തിഷഡ്ഗവം
5 തഥാ തൈസ്മ പുനർ ദദ്യാം ീണാം ശതം അല തം
ശ്യാമാനാം നിഷ്കകണ്ഠീനാം ഗീതവാദ്യ വിപശ്ചിതാം
6 സ േചത് തദ് അഭിമേന്യത പുരുേഷാ ഽർജുന ദർശിവാൻ
അന്യം തൈസ്മ വരം ദദ്യാം േശ്വതാൻ പഞ്ച ശതാൻ ഹയാൻ
7 േഹമഭാണ്ഡ പരിച്ഛന്നാൻ സുമൃഷ്ടമണികുണ്ഡലാൻ
സുദാന്താൻ അപി ൈചവാഹം ദദ്യാം അഷ്ട ശതാൻ പരാൻ
8 രഥം ച ശു ം സൗവർണം ദദ്യാം തൈസ്മ സ്വല തം
യുക്തം പരമകാംേബാൈജർ േയാ േമ യാദ് ധനഞ്ജയം
9 അന്യം തൈസ്മ വരം ദദ്യാം കുഞ്ജരാണാം ശതാനി ഷട്
കാഞ്ചൈനർ വിവിൈധർ ഭാൈണ്ഡർ ആച്ഛന്നാൻ േഹമമാലിനഃ
ഉത്പന്നാൻ അപരാേന്തഷു വിനീതാൻ ഹസ്തിശിക്ഷൈകഃ
10 സ േചത് തദ് അഭിമേന്യത പുരുേഷാ ഽർജുന ദർശിവാൻ
അന്യം തൈസ്മ വരം ദദ്യാം യം അസൗ കാമേയത് സ്വയം
11 പു ദാരാൻ വിഹാരാംശ് ച യദ് അന്യദ് വിത്തം അസ്തി േമ
തച് ച തൈസ്മ പുനർ ദദ്യാം യദ് യത് സ മനേസച്ഛതി
12 ഹത്വാ ച സഹിതൗ കൃഷ്ണൗ തേയാർ വിത്താനി സർവശഃ
തൈസ്മ ദദ്യാം അഹം േയാ േമ യാത് േകശവാർജുനൗ
13 ഏതാ വാചഃ സുബഹുശഃ കർണ ഉച്ചാരയൻ യുധി
ദധ്മൗ സാഗരസംഭൂതം സുസ്വനം ശംഖം ഉത്തമം
14 താ വാചഃ സൂതപു സ്യ തഥായുക്താ നിശമ്യ തു
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ഹൃഷ്ടഃ സാനുേഗാ ഽഭവത്
15 തേതാ ദു ഭിനിർേഘാേഷാ മൃദംഗാനാം ച സർവശഃ
സിംഹനാദഃ സവാദി ഃ കുഞ്ജരാണാം അനിസ്വനഃ
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16 ാദുരാസീത് തദാ രാജംസ് ത്വത് ൈസേന്യ ഭരതർഷഭ
േയാധാനാം സ ഹൃഷ്ടാനാം തഥാ സമഭവത് സ്വനഃ
17 തഥാ ഹൃേഷ്ട ൈസേന്യ തു വമാനം മഹാരഥം
വികത്ഥമാനം സമേര രാേധയം അരികർശനം
മ രാജഃ ഹേസ്യവം വചനം ഥ്യഭാഷത
18 മാ സൂതപു മാേനന സൗവർണം ഹസ്തിഷഡ്ഗവം

യച്ഛ പുരുഷായാദ്യ ക്ഷ്യസി ത്വം ധനഞ്ജയം
19 ബാല്യാദ് ഇവ ത്വം ത്യജസി വസു ൈവ വേണാ യഥാ
അയേത്നൈനവ രാേധയ ഷ്ടാസ്യ് അദ്യ ധനഞ്ജയം
20 പരാസൃജസി മിഥ്യാ കിം കിം ച ത്വം ബഹു മൂഢവത്
അപാ ദാേന േയ േദാഷാസ് താൻ േമാഹാൻ നാവബുധ്യേസ
21 യത് േവദയേസ വിത്തം ബഹുേത്വന ഖലു ത്വയാ
ശക്യം ബഹുവിൈധർ യൈജ്ഞർ യ ം സൂത യജസ്വ ൈതഃ
22 യച് ച ാർഥയേസ ഹ ം കൃഷ്ണൗ േമാഹാൻ മൃൈഷവ തത്
ന ഹി ശു മ സംമർേദ േ ാ ാ സിംഹൗ നിപാതിതൗ
23 അ ാർഥിതം ാർഥയേസ സുഹൃേദാ ന ഹി സന്തി േത
േയ ത്വാം ന വാരയന്ത്യ് ആശു പതന്തം ഹുതാശേന
24 കാലകാര്യം ന ജാനീേഷ കാലപേക്വാ ഽസ്യ് അസംശയം
ബഹ്വബദ്ധം അകർണീയം േകാ ഹി യാജ് ജിജീവിഷുഃ
25 സമു തരണം േദാർഭ്യാം കേണ്ഠ ബദ്ധ്വാ യഥാ ശിലാം
ഗിര്യ ാദ് വാ നിപതനം താദൃക് തവ ചികീർഷിതം
26 സഹിതഃ സർവേയാൈധസ് ത്വം വ ഢാനീൈകഃ സുരക്ഷിതഃ
ധനഞ്ജേയന യുധ്യസ്വ േ യശ് േചത് ാ ം ഇച്ഛസി
27 ഹിതാർഥം ധാർതരാ സ്യ വീമി ത്വാ ന ഹിംസയാ

ദ്ധൈത്സ്വതൻ മയാ േ ാക്തം യദി േത ഽസ്തി ജിജീവിഷാ
28 [കർണ]
സ്വവീേര്യ ഽഹം പരാശ്വസ്യ ാർഥയാമ്യ് അർജുനം രേണ
ത്വം തു മി മുഖഃ ശ ർ മാം ഭീഷയിതും ഇച്ഛസി
29 ന മാം അസ്മാദ് അഭി ായാത് കശ് ചിദ് അദ്യ നിവർതേയത്
അപീേ ാ വ ം ഉദ്യമ്യ കിം നു മർത്യഃ കരിഷ്യതി
30 [സ്]
ഇതി കർണസ്യ വാക്യാേന്ത ശല്യഃ ാേഹാത്തരം വചഃ
ചുേകാപയിഷുർ അത്യർഥം കർണം മേ ശ്വരഃ പുനഃ
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31 യദാ ൈവ ത്വാം ഫൽഗുന േവഗനുന്നാ; ജ്യാ േചാദിതാ ഹസ്തവതാ വിസൃഷ്ടാഃ
അേന്വതാരഃ കങ്കപ ാഃ ശിതാ ാസ്; തദാ തപ്സ്യസ്യ് അർജുനസ്യാഭിേയാഗാത്
32 യദാ ദിവ്യം ധനുർ ആദായ പാർഥഃ; ഭാസയൻ പൃതനാം സവ്യസാചീ
ത്വാം അർദേയത നിശിൈതഃ പൃഷത്ൈകസ്; തദാ പശ്ചാത് തപ്സ്യേസ സൂതപു 

33 ബാലശ് ച ം മാതുർ അേങ്ക ശയാേനാ; യഥാ കശ് ചിത് ാർഥയേത
ഽപഹർതും
തദ്വൻ േമാഹാദ് യതമാേനാ രഥസ്ഥസ്; ത്വം ാർഥയസ്യ് അർജുനം അദ്യ
േജതും
34 ിശൂലം ആ ിഷ്യ സുതീക്ഷ്ണധാരം; സർവാണി ഗാ ാണി നിഘർഷസി
ത്വം
സുതീക്ഷ്ണധാേരാപമ കർമണാ ത്വം; യുയുത്സേസ േയാ ഽർജുേനനാദ്യ കർണ
35 സിദ്ധം സിംഹം േകസരിണം ബൃഹന്തം; ബാേലാ മൂഢഃ മൃഗസ് തരസ്വീ
സമാഹ്വേയത് തദ്വദ് ഏതത് തവാദ്യ; സമാഹ്വാനം സൂതപു ാർജുനസ്യ
36 മാ സൂതപു ാഹ്വയ രാജപു ം; മഹാവീര്യം േകസരിണം യൈഥവ
വേന സൃഗാലഃ പിശിതസ്യ തൃേപ്താ; മാ മാർഥം ആസാദ്യ വിനങ്ക്ഷ്യസി ത്വം
37 ഈഷാദന്തം മഹാനാഗം ഭിന്നകരടാ മുഖം
ശശക ആഹ്വയേസ യുേദ്ധ കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
38 ബിലസ്ഥം കൃഷ്ണസർപം ത്വം ബാല്യാത് കാേഷ്ഠന വിധ്യസി
മഹാവിഷം പൂർണേകാശം യത് പാർഥം േയാ ം ഇച്ഛസി
39 സിംഹം േകസരിണം ദ്ധം അതി മ്യാഭിനർദസി
സൃഗാല ഇവ മൂഢത്വാൻ നൃസിംഹം കർണ പാണ്ഡവം
40 സുപർണം പതഗേ ഷ്ഠം ൈവനേതയം തരസ്വിനം
ലട്വ് ഏവാഹ്വയേസ പാേത കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
41 സർവാംേഭാ നിലയം ഭീമം ഊർമിമന്തം ഝഷായുതം
ചേ ാദേയ വിവർതന്തം അ വഃ സന്തിതീർഷസി
42 ഋഷഭം ദു ഭി ീവം തീക്ഷ്ണശൃംഗം ഹാരിണം
വത്സ ആഹ്വയേസ യുേദ്ധ കർണ പാർഥം ധനഞ്ജയം
43 മഹാേഘാഷം മഹാേമഘം ദർദുരഃ തിനർദസി
കാമേതായ ദം േലാേക നരപർജന്യം അർജുനം
44 യഥാ ച സ്വഗൃഹസ്ഥഃ ശ്വാ വ്യാ ം വനഗതം ഭേഷത്
തഥാ ത്വം ഭഷേസ കർണ നരവ്യാ ം ധനഞ്ജയം
45 സൃഗാേലാ ഽപി വേന കർണ ശൈശഃ പരിവൃേതാ വസൻ
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മന്യേത സിംഹം ആത്മാനം യാവത് സിംഹം ന പശ്യതി
46 തഥാ ത്വം അപി രാേധയ സിംഹം ആത്മാനം ഇച്ഛസി
അപശ്യഞ് ശ ദമനം നരവ്യാ ം ധനഞ്ജയം
47 വ്യാ ം ത്വം മന്യേസ ഽഽത്മാനം യാവത് കൃഷ്ണൗ ന പശ്യസി
സമാസ്ഥിതാവ് ഏകരേഥ സൂര്യച മസാവ് ഇവ
48 യാവദ് ഗാണ്ഡീവനിർേഘാഷം ന ശൃേണാഷി മഹാഹേവ
താവദ് ഏവ ത്വയാ കർണ ശക്യം വ ം യേഥച്ഛസി
49 രഥശബ്ദധനുഃ ശൈബ്ദർ നാദയന്തം ദിേശാ ദശ
നർദന്തം ഇവ ശാർദൂലം ദൃഷ്ട്വാ േ ാഷ്ടാ ഭവിഷ്യസി
50 നിത്യം ഏവ സൃഗാജസ് ത്വം നിത്യം സിംേഹാ ധനഞ്ജയഃ
വീര േദ്വഷണാൻ മൂഢ നിത്യം േ ാേഷ്ടവ ലക്ഷ്യേസ
51 യഥാഖുഃ സ്യാദ് ബിഡാലശ് ച ശ്വാ വ്യാ ശ് ച ബലാബേല
യഥാ സൃഗാലഃ സിംഹശ് ച യഥാ ച ശശകുഞ്ജരൗ
52 യഥാനൃതം ച സത്യം ച യഥാ ചാപി വൃഷാമൃേത
തഥാ ത്വം അപി പാർഥശ് ച ഖ്യാതാവ് ആത്മകർമഭിഃ
53 [സ്]
അധിക്ഷിപ്തസ് തു രാേധയഃ ശേല്യനാമിത േതജസാ
ശല്യം ആഹ സുസ്ര േദ്ധാ വാക്ശല്യം അവധാരയൻ
54 ഗുണാൻ ഗുണവതഃ ശല്യ ഗുണവാൻ േവത്തി നാഗുണഃ
ത്വം തു നിത്യം ഗുൈണർ ഹീനഃ കിം ജ്ഞാസ്യസ്യ് അഗുേണാ ഗുണാൻ
55 അർജുനസ്യ മഹാ ാണി േ ാധം വീര്യം ധനുഃ ശരാൻ
അഹം ശല്യാഭിജാനാമി ന ത്വം ജാനാസി തത് തഥാ
56 ഏവം ഏവാത്മേനാ വീര്യം അഹം വീര്യം ച പാണ്ഡേവ
ജാനന്ന് ഏവാഹ്വേയ യുേദ്ധ ശല്യ നാഗ്നിം പതംഗവത്
57 അസ്തി ചായം ഇഷുഃ ശല്യ സുപുംേഖാ രഥേഭാജനഃ
ഏകതൂണീ ശയഃ പ ീ സുധൗതഃ സമല തഃ
58 േശേത ചന്ദനപൂർേണന പൂജിേതാ ബഹുലാഃ സമാഃ
ആേഹേയാ വിഷവാൻ ഉേ ാ നരാശ്വദ്വിപസംഘഹാ
59 ഏകവീേരാ മഹാരൗ സ് തനു ാസ്ഥി വിദാരണഃ
നിർഭിന്ദ്യാം േയന രുേഷ്ടാ ഽഹം അപി േമരും മഹാഗിരിം
60 തം അഹം ജാതു നാേസ്യയം അന്യസ്മിൻ ഫൽഗുനാദ് ഋേത
കൃഷ്ണാദ് വാ േദവകീപു ാത് സത്യം ചാ ശൃണുഷ്വ േമ
61 േതനാഹം ഇഷുണാ ശല്യ വാസുേദവധനഞ്ജയൗ
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േയാേത്സ്യ പരമസ്ര ദ്ധസ് തത് കർമ സദൃശം മമ
62 സർേവഷാം വാസുേദവാനാം കൃേഷ്ണ ലക്ഷ്മീഃ തിഷ്ഠിതാ
സർേവഷാം പാ പു ാണാം ജയഃ പാർേഥ തിഷ്ഠിതഃ
ഉഭയം തത് സമാസാദ്യ േകാ ഽതിവർതിതും അർഹതി
63 താവ് ഏതൗ പുരുഷവ്യാ ൗ സേമതൗ സ്യന്ദേന സ്ഥിതൗ
മാം ഏകം അഭിസംയാതൗ സുജാതം ശല്യ പശ്യ േമ
64 പിതൃഷ്വസാ മാതുലജൗ ാതരാവ് അപരാജിതൗ
മണീ സൂ ഇവ േ ാക്തൗ ഷ്ടാസി നിഹതൗ മയാ
65 അർജുേന ഗാണ്ഡിവം കൃേഷ്ണ ച ം താർക്ഷ്യ കപിധ്വജൗ
ഭീരൂണാം ാസജനനൗ ശല്യ ഹർഷകരൗ മമ
66 ത്വം തു ദു കൃതിർ മൂേഢാ മഹായുേദ്ധഷ്വ് അേകാവിദഃ
ഭയാവതീർണഃ സ ാസാദ് അബദ്ധം ബഹു ഭാഷേസ
67 സംസ്തൗഷി ത്വം തു േകനാപി േഹതുനാ തൗ കുേദശജ
തൗ ഹത്വാ സമേര ഹന്താ ത്വാം അദ്ധാ സഹബാന്ധവം
68 പാപേദശജ ദുർബുേദ്ധ ക്ഷ ിയപാംസന
സുഹൃദ് ഭൂത്വാ രിപുഃ കിം മാം കൃഷ്ണാഭ്യാം ഭീഷയന്ന് അസി
69 തൗ വാ മമാദ്യ ഹന്താരൗ ഹന്താസ്മി സമേര സ്ഥിതൗ
നാഹം ബിേഭമി കൃഷ്ണാഭ്യാം വിജാനന്ന് ആത്മേനാ ബലം
70 വാസുേദവ സഹ ം വാ ഫൽഗുനാനാം ശതാനി ച
അഹം ഏേകാ ഹനിഷ്യാമി േജാഷം ആസ്സ്വ കുേദശജ
71 ിേയാ ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച ായഃ ീഡാ ഗതാ ജനാഃ
യാ ഗാഥാഃ സ ഗായന്തി കുർവേന്താ ഽധ്യയനം യഥാ
താ ഗാഥാഃ ശൃണു േമ ശല്യ മ േകഷു ദുരാത്മസു
72 ാഹ്മൈണഃ കഥിതാഃ പൂർവം യഥാവദ് രാജസംനിധൗ

ത്വാ ൈചകമനാ മൂഢ ക്ഷമ വാ ഹി േവാത്തമം
73 മി ൻ മ േകാ നിത്യം േയാ േനാ േദ്വഷ്ടി സ മ കഃ
മ േക സംഗതം നാസ്തി വാേക്യ നരാധേമ
74 ദുരാത്മാ മ േകാ നിത്യം നിത്യം ചാനൃതിേകാ ഽനൃജുഃ
യാവദന്തം ഹി ദൗരാത്മ്യം മ േകഷ്വ് ഇതി നഃ തം
75 പിതാ മാതാ ച പു ശ് ച ശ്വ ശ്വശുര മാതുലാഃ
ജാമാതാ ദുഹിതാ ാതാ നപ്താ േത േത ച ബാന്ധവാഃ
76 വയസ്യാഭ്യാഗതാശ് ചാേന്യ ദാസീദാസം ച സംഗതം
പുംഭിർ വിമി ാ നാര്യശ് ച ജ്ഞാതാജ്ഞാതാഃ സ്വേയച്ഛയാ
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77 േയഷാം ഗൃേഹഷു ശിഷ്ടാനാം സ മന്ഥാശിനാം സദാ
പീത്വാ സീധും സേഗാ മാംസം നർദന്തി ച ഹസന്തി ച
78 യാനി ൈചവാപ്യ് അബദ്ധാനി വർതേന്ത ച കാമതഃ
കാമ ലാപിേനാ ഽേന്യാന്യം േതഷു ധർമഃ കഥം ഭേവത്
79 മ േകഷു വിലുേപ്തഷു ഖ്യാതാശുഭ കർമസു
നാപി ൈവരം ന സൗഹാർദം മ േകഷു സമാചേരത്
80 മ േക സംഗതം നാസ്തി മ േകാ ഹി സചാപലഃ
മ േകഷു ച ദുഃ ർശം ശൗചം ഗാന്ധാരേകഷു ച
81 രാജയാജക യാേജ്യന നഷ്ടം ദത്തം ഹവിർ ഭേവത്
82 ശൂ സം ാരേകാ വിേ ാ യഥാ യാതി പരാഭവം
തഥാ ഹ്മ ദ്വിേഷാ നിത്യം ഗച്ഛന്തീഹ പരാഭവം
83 മ േക സംഗതം നാസ്തി ഹതം വൃശ്ചികേതാ വിഷം
ആഥർവേണന മേ ണ സർവാ ശാന്തിഃ കൃതാ ഭേവത്
84 ഇതി വൃശ്ചിക ദഷ്ടസ്യ നാനാ വിഷഹതസ്യ ച
കുർവന്തി േഭഷജം ാജ്ഞാഃ സത്യം തച് ചാപി ദൃശ്യേത
ഏവം വിദ്വഞ് േജാഷം ആസ്സ്വ ശൃണു ചാേ ാത്തരം വചഃ
85 വാസാംസ്യ് ഉ ജ്യ നൃത്യന്തി ിേയാ യാ മദ്യ േമാഹിതാഃ
മിഥുേന ഽസംയതാശ് ചാപി യഥാ കാമചരാശ് ച താഃ
താസാം പു ഃ കഥം ധർമം മ േകാ വ ം അർഹതി
86 യാസ് തിഷ്ഠന്ത്യഃ േമഹന്തി യൈഥേവാ ീ ദേശരേക
താസാം വി ഷ്ടലജ്ജാനാം നിർലജ്ജാനാം തതസ് തതഃ
ത്വം പു സ് താദൃശീനാം ഹി ധർമം വ ം ഇേഹച്ഛസി
87 സുവീരകം യാച്യമാനാ മ കാ കഷതി സ്ഫിജൗ
അദാതു കാമാ വചനം ഇദം വദതി ദാരുണം
88 മാ മാ സുവീരകം കശ് ചിദ് യാചതാം ദയിേതാ മമ
പു ം ദദ്യാം തിപദം ന തു ദദ്യാം സുവീരകം
89 നാേര്യാ ബൃഹേത്യാ നിർ ീകാ മ കാഃ കംബലാവൃതാഃ
ഘസ്മരാ നഷ്ടശൗചാശ് ച ായ ഇത്യ് അനുശു മ
90 ഏവമാദി മയാൈന്യർ വാ ശക്യം വ ം ഭേവദ് ബഹു
ആ േകശാ ാൻ നഖാ ാച് ച വക്തേവ്യഷു കുവർത്മസു
91 മ കാഃ സി സൗവീരാ ധർമം വിദ ഃ കഥം ത്വ് ഇഹ
പാപേദേശാദ്ഭവാ േ ച്ഛാ ധർമാണം അവിചക്ഷണാഃ
92 ഏഷ മുഖ്യതേമാ ധർമഃ ക്ഷ ിയേസ്യതി നഃ തം
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യദ് ആജൗ നിഹതഃ േശേത സദ്ഭിഃ സമഭിപൂജിതഃ
93 ആയുധാനാം സമ്പരാേയ യൻ മുേച്യയം അഹം തതഃ
ന േമ സ ഥമഃ കൽേപാ നിധേന സ്വർഗം ഇച്ഛതഃ
94 േസാ ഽഹം ിയഃ സഖാ ചാസ്മി ധാർതരാ സ്യ ധീമതഃ
തദർേഥ ഹി മമ ാണാ യച് ച േമ വിദ്യേത വസു
95 വ്യക്തം ത്വം അപ്യ് ഉപഹിതഃ പാണ്ഡൈവഃ പാപേദശജ
യഥാ ഹ്യ് അമി വത് സർവം ത്വം അസ്മാസു വർതേസ
96 കാമം ന ഖലു ശേക്യാ ഽഹം ത്വദ്വിധാനാം ശൈതർ അപി
സം ാമാദ് വിമുഖഃ കർതും ധർമജ്ഞ ഇവ നാസ്തിൈകഃ
97 സാരംഗ ഇവ ഘർമാർതഃ കാമം വിലപ ശുഷ്യ ച
നാഹം ഭീഷയിതും ശക്യഃ ക്ഷ വൃേത്ത വ്യവസ്ഥിതഃ
98 തനു ത്യജാം നൃസിംഹാനാം ആഹേവഷ്വ് അനിവർതിനാം
യാ ഗതിർ ഗുരുണാ ാങ് േമ േ ാക്താ രാേമണ താം സ്മര
99 േസ്വഷാം ാണാർഥം ഉദ ക്തം വധായ ദ്വിഷതാം അപി
വിദ്ധി മാം ആസ്ഥിതം വൃത്തം പൗരൂരവ സമുത്തമം
100 ന തദ് ഭൂതം പശ്യാമി ിഷു േലാേകഷു മ ക
േയാ മാം അസ്മാദ് അഭി ായാദ് വാരേയദ് ഇതി േമ മതിഃ
101 ഏവം വിദ്വഞ് േജാഷം ആസ്സ്വ ാസാത് കിം ബഹു ഭാഷേസ
മാ ത്വാ ഹത്വാ ദാസ്യാമി വ്യാദ്േഭ്യാ മ കാധമ
102 മി തീക്ഷയാ ശല്യ ധാർതരാ സ്യ േചാഭേയാഃ
അപവാദതിതിക്ഷാഭിസ് ിഭിർ ഏൈതർ ഹി ജീവസി
103 പുനശ് േചദ് ഈ ശം വാക്യം മ രാജവദിഷ്യസി
ശിരസ് േത പാതയിഷ്യാമി ഗദയാ വ കൽപയാ
104 േ ാതാരസ് ത്വ് ഇദം അേദ്യഹ ഷ്ടാേരാ വാ കുേദശജ
കർണം വാ ജഘ്നതുഃ കൃഷ്ണൗ കർേണാ വാപി ജഘാന തൗ
105 ഏവം ഉക്ത്വാ തു രാേധയഃ പുനർ ഏവ വിശാം പേത
അ വീൻ മ രാജാനം യാഹി യാഹീത്യ് അസം മം
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അധ്യായം 28

1 [സ്]
മാരിഷാധിരേഥഃ ത്വാ വേചാ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
ശേല്യാ ഽ വീത് പുനഃ കർണം നിദർശനം ഉദാഹരൻ
2 യൈഥവ മേത്താ മേദ്യന ത്വം തഥാ ന ച വാ തഥാ
തഥാഹം ത്വാം മാദ്യന്തം ചികിത്സാമി സുഹൃത്തയാ
3 ഇമാം കാേകാപമാം കർണ േ ാച്യമാനാം നിേബാധ േമ

ത്വാ യേഥഷ്ടം കുര്യാസ് ത്വം വിഹീനകുലപാംസന
4 നാഹം ആത്മനി കിം ചിദ് ൈവ കിൽബിഷം കർണ സംസ്മേര
േയന ത്വം മാം മഹാബാേഹാ ഹ ം ഇച്ഛസ്യ് അനാഗസം
5 അവശ്യം തു മയാ വാച്യം ബുധ്യതാം യദി േത ഹിതം
വിേശഷേതാ രഥേസ്ഥന രാജ്ഞശ് ൈചവ ഹിൈതഷിണാ
6 സമം ച വിഷമം ൈചവ രഥിനശ് ച ബലാബലം

മഃ േഖദശ് ച സതതം ഹയാനാം രഥിനാ സഹ
7 ആയുധസ്യ പരിജ്ഞാനം രുതം ച മൃഗപക്ഷിണാം
ഭാരശ് ചാപ്യ് അതിഭാരശ് ച ശല്യാനാം ച തി ിയാ
8 അ േയാഗശ് ച യുദ്ധം ച നിമിത്താനി തൈഥവ ച
സർവം ഏതൻ മയാ േജ്ഞയം രഥസ്യാസ്യ കുടുംബിനാ
അതസ് ത്വാം കഥേയ കർണ നിദർശനം ഇദം പുനഃ
9 ൈവശ്യഃ കില സമു ാേന്ത ഭൂതധനധാന്യവാൻ
യജ്വാ ദാനപതിഃ ക്ഷാന്തഃ സ്വകർമേസ്ഥാ ഽഭവച് ഛുചിഃ
10 ബഹുപു ഃ ിയാപത്യഃ സർവഭൂതാനുകമ്പകഃ
രാേജ്ഞാ ധർമ ധാനസ്യ രാേ വസതി നിർഭയഃ
11 പു ാണാം തസ്യ ബാലാനാം കുമാരാണാം യശസ്വിനാം
കാേകാ ബഹൂനാം അഭവദ് ഉച്ചിഷ്ട കൃതേഭാജനഃ
12 തൈസ്മ സദാ യച്ഛന്തി ൈവശ്യ പു ാഃ കുമാരകാഃ
മാംസൗദനം ദധി ക്ഷീരം പായസം മധുസർപിഷീ
13 സ േചാച്ഛിഷ്ട ഭൃതഃ കാേകാ ൈവശ്യ പുൈ ഃ കുമാരൈകഃ
സദൃശാൻ പക്ഷിേണാ ദൃപ്തഃ േ യസശ് ചാവമന്യേത
14 അഥ ഹംസാഃ സമു ാേന്ത കദാ ചിദ് അഭിപാതിതഃ
ഗരുഡസ്യ ഗതൗ തുല്യാശ് ച ാംഗാ ഹൃഷ്ടേചതസഃ
15 കുമാരകാസ് തേതാ ഹംസാൻ ദൃഷ്ട്വാ കാകം അഥാ വൻ
ഭവാൻ ഏവ വിശിേഷ്ടാ ഹി പത ിേഭ്യാ വിഹംഗമ
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16 താര്യമാണസ് തു സ ൈതർ അൽപബുദ്ധിഭിർ അണ്ഡജഃ
തദ് വചഃ സത്യം ഇത്യ് ഏവ മൗർഖ്യാദ് ദർപാച് ച മന്യേത
17 താൻ േസാ ഽഭിപത്യ ജിജ്ഞാസുഃ ക ഏഷാം േ ഷ്ഠ ഭാഗ് ഇതി
ഉച്ഛിഷ്ട ദർപിതഃ കാേകാ ബഹൂനാം ദൂരപാതിനാം
18 േതഷാം യം വരം േമേന ഹംസാനാം ദൂരപാതിനാം
തം ആഹ്വയത ദുർബുദ്ധിഃ പതാമ ഇതി പക്ഷിണം
19 തച് ത്വാ ാഹസൻ ഹംസാ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
ഭാഷേതാ ബഹു കാകസ്യ ബലിനഃ പതതാം വരാഃ
ഇദം ഊചുശ് ച ച ാംഗാ വചഃ കാകം വിഹംഗമാഃ
20 വയം ഹംസാശ് ചരാേമമാം പൃഥിവീം മാനസൗകസഃ
പക്ഷിണാം ച വയം നിത്യം ദൂരപാേതന പൂജിതാഃ
21 കഥം നു ഹംസം ബലിനം വ ാംഗം ദൂരപാതിനം
കാേകാ ഭൂത്വാ നിപതേന സമാഹ്വായസി ദുർമേത
കഥം ത്വം പതനം കാക സഹാസ്മാഭിർ വീഷി തത്
22 അഥ ഹംസവേചാ മൂഢഃ കുത്സയിത്വാ പുനഃ പുനഃ

ജഗാേദാത്തരം കാകഃ കത്ഥേനാ ജാതിലാഘവാത്
23 ശതം ഏകം ച പാതാനാം പതിതാസ്മി ന സംശയഃ
ശതേയാജനം ഏൈകകം വിചി ം വിവിധം തഥാ
24 ഉഡ്ഡീനം അവഡീനം ച ഡീനം ഡീനം ഏവ ച
നിഡീനം അഥ സണ്ഡീനം തിര്യക് ചാതിഗതാനി ച
25 വിഡീനം പരിഡീനം ച പരാഡീനം സുഡീനകം
അതിഡീനം മഹാഡീനം നിഡീനം പരിഡീനകം
26 ഗതാഗത തിഗതാ ബഹ്വീശ് ച നികുഡീനികാഃ
കർതാസ്മി മിഷതാം േവാ ഽദ്യ തേതാ ക്ഷ്യഥ േമ ബലം
27 ഏവം ഉേക്ത തു കാേകന ഹൈസ്യേകാ വിഹംഗമഃ
ഉവാച ഹംസസ് തം കാകം വചനം തൻ നിേബാധ േമ
28 ശതം ഏകം ച പാതാനാം ത്വം കാകപതിതാ വം
ഏകം ഏവ തു േയ പാതം വിദുഃ സർേവ വിഹംഗമാഃ
29 തം അഹം പതിതാ കാകനാന്യം ജാനാമി കം ചന
പത ത്വം അപി രക്താക്ഷ േയന വാ േതന മന്യേസ
30 അഥ കാകാഃ ജഹസുർ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
കഥം ഏേകന പാേതന ഹംസഃ പാതശതം ജേയത്
31 ഏേകൈനവ ശതൈസ്യകം പാേതനാഭിഭവിഷ്യതി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 19

ഹംസസ്യ പതിതം കാേകാ ബലവാൻ ആശു വി മഃ
32 േപതതുഃ ർധയാഥ തതസ് തൗ ഹംസവായസൗ
ഏകപാതീ ച ച ാംഗഃ കാകഃ പാതശേതന ച
33 േപതിവാൻ അഥ ച ാങ്കഃ േപതിവാന ഥ വായസഃ
വിസിസ്മാപയിഷുഃ പാൈതർ ആചക്ഷാേണാ ഽഽത്മനഃ ിയാം
34 അഥ കാകസ്യ ചി ാണി പതിതാനീതരാണി ച
ദൃഷ്ട്വാ മുദിതാഃ കാകാ വിേനദുർ അഥ ൈതഃ സ്വൈരഃ
35 ഹംസാംശ് ചാവഹസന്തി സ്മ ാവദന്ന് അ ിയാണി ച
ഉത്പേത്യാത്പത്യ ച ാഹുർ മുഹൂർതം ഇതി േചതി ച
36 വൃക്ഷാേ ഭ്യഃ സ്ഥേലഭ്യശ് ച നിപതന്ത്യ് ഉത്പതന്തി ച
കുർവാണാ വിവിധാൻ രാവാൻ ആശംസന്തസ് തദാ ജയം
37 ഹംസസ് തു മൃദുേകൈനവ വി ാ ം ഉപച േമ

ത്യഹീയത കാകാച് ച മുഹൂർതം ഇവ മാരിഷ
38 അവമന്യ രയം ഹംസാൻ ഇദം വചനം അ വീത്
േയാ ഽസാവ് ഉത്പതിേതാ ഹംസഃ േസാ ഽസാവ് ഏവ ഹീയേത
39 അഥ ഹംസഃ സ തച് ത്വാ ാപതത് പശ്ചിമാം ദിശം
ഉപര്യ് ഉപരി േവേഗന സാഗരം വരുണാലയം
40 തേതാ ഭീഃ ാവിശത് കാകം തദാ ത വിേചതസം
ദ്വീപ മാൻ അപശ്യന്തം നിപതന്തം മാന്വിതം
നിപേതയം ക്വ നു ാന്ത ഇതി തസ്മിഞ് ജലാർണേവ
41 അവിഷഹ്യഃ സമുേ ാ ഹി ബഹു സത്ത്വഗണാലയഃ
മഹാഭൂതശേതാദ്ഭാസീ നഭേസാ ഽപി വിശിഷ്യേത
42 ഗാംഭീര്യാദ് ധി സമു സ്യ ന വിേശഷഃ കുലാധമ
ദിഗ് അംബരാംഭസാം കർണ സമു സ്ഥാ ഹി ദുർജയാഃ
വിദൂര പാതാത് േതായസ്യ കിം പുനഃ കർണ വായസഃ
43 അഥ ഹംേസാ ഽഭ്യതി മ്യ മുഹൂർതം ഇതി േചതി ച
അേവക്ഷമാണസ് തം കാകം നാശേക്നാദ് വ്യപസർപിതും
അതി മ്യ ച ച ാംഗഃ കാകം തം സമുൈദക്ഷത
44 തം തഥാ ഹീയമാനം ച ഹംേസാ ദൃഷ്ട്വാ വീദ് ഇദം
ഉജ്ജിഹീർഷുർ നിമജ്ജന്തം സ്മരൻ സത്പുരുഷ തം
45 ബഹൂനി പതനാനി ത്വം ആചക്ഷാേണാ മുഹുർ മുഹുഃ
പതസ്യ് അവ്യാഹരംശ് േചദം ന േനാ ഗുഹ്യം ഭാഷേസ
46 കിംനാമ പതനം കാകയത് ത്വം പതസി സാ തം
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ജലം ശസി പക്ഷാഭ്യാം തുേണ്ഡന ച പുനഃ പുനഃ
47 സ പക്ഷാഭ്യാം ശന്ന് ആർതസ് തുേണ്ഡന ജലം അർണേവ
കാേകാ ദൃഢം പരി ാന്തഃ സഹസാ നിപപാത ഹ
48 [ഹമ്സ]
ശതം ഏകം ച പാതാനാം യത് ഭാഷസി വായസ
നാനാവിധാനീഹ പുരാ തച് ചാനൃതം ഇഹാദ്യ േത
49 [കാക]
ഉച്ഛിഷ്ട ദർപിേതാ ഹംസ മേന്യ ഽഽത്മാനം സുപർണവത്
അവമന്യ ബഹൂംശ് ചാഹം കാകാൻ അന്യാംശ് ച പക്ഷിണഃ

ാൈണർ ഹംസ പേദ്യ ത്വം ദ്വീപാത്നം ാപയസ്വ മാം
50 യദ്യ് അഹം സ്വസ്തിമാൻ ഹംസസ്വേദശം ാ യാം പുനഃ
ന കം ചിദ് അവമേന്യയം ആപേദാ മാം സമുദ്ധര
51 തം ഏവം വാദിനം ദീനം വിലപന്തം അേചതനം
കാകകാേകതി വാശന്തം നിമജ്ജന്തം മഹാർണേവ
52 തൈഥത്യ വായസം ഹംേസാ ജല ിന്നം സുദുർദശം
പദ്ഭ്യാം ഉത്ക്ഷിപ്യ േവപന്തം പൃഷ്ഠം ആേരാപയച് ഛൈനഃ
53 ആേരാപ്യ പൃഷ്ഠം കാകം തം ഹംസഃ കർണ വിേചതസം
ആജഗാമ പുനർ ദ്വീപം ർധയാ േപതതുർ യതഃ
54 സംസ്ഥാപ്യ തം ചാപി പുനഃ സമാശ്വാസ്യ ച േഖചരം
ഗേതാ യേഥപ്സിതം േദശം ഹംേസാ മന ഇവാശുഗഃ
55 ഉച്ഛിഷ്ട േഭാജനാത് കാേകാ യഥാ ൈവശ്യ കുേല തു സഃ
ഏവം ത്വം ഉച്ഛിഷ്ട ഭൃേതാ ധാർതരാൈ ർ ന സംശയഃ
സദൃശാഞ് േ യസശ് ചാപി സർവാൻ കർണാതിമന്യേസ
56 േ ാണ ൗണികൃൈപർ ഗുേപ്താ ഭീേഷ്മണാൈന്യശ് ച കൗരൈവഃ
വിരാടനഗേര പാർഥം ഏകം കിം നാവധീസ് തദാ
57 യ വ്യസ്താഃ സമസ്താശ് ച നിർജിതാഃ സ്ഥ കിരീടിനാ
സൃഗാലാ ഇവ സിംേഹന ക്വ േത വീര്യം അഭൂത് തദാ
58 ാതരം ച ഹതം ദൃഷ്ട്വാ നിർജിതഃ സവ്യസാചിനാ
പശ്യതാം കുരുവീരാണാം ഥമം ത്വം പലായഥാഃ
59 തഥാ ൈദ്വതവേന കർണ ഗന്ധർൈവഃ സമഭി തഃ
കുരൂൻ സമ ാൻ ഉ ജ്യ ഥമം ത്വം പലായഥാഃ
60 ഹത്വാ ജിത്വാ ച ഗന്ധർവാംശ് ചി േസനമുഖാൻ രേണ
കർണദുേര്യാധനം പാർഥഃ സഭാര്യം സമേമാചയത്
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61 പുനഃ ഭാവഃ പാർഥസ്യ പുരാണഃ േകശവസ്യ ച
കഥിതഃ കർണ രാേമണ സഭായാം രാജസംസദി
62 സതതം ച തദ് അ ൗഷീർ വചനം േ ാണ ഭീഷ്മേയാഃ
അവധ്യൗ വദേതാഃ കൃഷ്ണൗ സംനിധൗ ൈവ മഹീക്ഷിതാം
63 കിയന്തം ത വക്ഷ്യാമി േയന േയന ധനഞ്ജയഃ
ത്വേത്താ ഽതിരിക്തഃ സർേവേഭ്യാ ഭൂേതേഭ്യാ ാഹ്മേണാ യഥാ
64 ഇദാനീം ഏവ ഷ്ടാസി ധേന സ്യന്ദേന സ്ഥിതൗ
പു ം ച വസുേദവസ്യ പാണ്ഡവം ച ധനഞ്ജയം
65 േദവാസുരമനുേഷ്യഷു ഖ്യാതൗ യൗ നരർഷഭൗ

കാേശനാഭിവിഖ്യാതൗ ത്വം തു ഖേദ്യാതവൻ നൃഷു
66 ഏവം വിദ്വാൻ മാവമംസ്ഥാഃ സൂതപു ാച താർജുനൗ
നൃസിംഹൗ തൗ നരശ്വാ ത്വം േജാഷം ആസ്സ്വ വികത്ഥന
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അധ്യായം 29

1 [സ്]
മ ാധിപസ്യാധിരഥിസ് തൈദവം; വേചാ നിശമ്യാ ിയം അ തീതഃ
ഉവാച ശല്യം വിദിതം മൈമതദ്; യഥാവിധാവ് അർജുന വാസുേദവൗ
2 ശൗേര രഥം വാഹയേതാ ഽർജുനസ്യ; ബലം മഹാ ാണി ച പാണ്ഡവസ്യ
അഹം വിജാനാമി യഥാവദ് അദ്യ; പേരാക്ഷഭൂതം തവ തത് തു ശല്യൽ
3 തൗ ചാ ധൃഷ്യൗ ശ ഭൃതാം വരിഷ്ഠൗ; വ്യേപതഭീർ േയാധയിഷ്യാമി കൃഷ്ണൗ
സന്താപയത്യ് അഭ്യധികം തു രാമാച്; ഛാേപാ ഽദ്യ മാം ാഹ്മണസത്തമാച്
ച
4 അവാത്സം ൈവ ാഹ്മണച് ഛദ്മനാഹം; രാേമ പുരാ ദിവ്യം അ ം
ചികീർഷുഃ
ത ാപി േമ േദവരാേജന വിേഘ്നാ; ഹിതാർഥിനാ ഫൽഗുനൈസ്യവ ശല്യ
5 കൃേതാ ഽവേഭേദന മേമാരും ഏത്യ; വിശ്യ കീടസ്യ തനും വിരൂപാം
ഗുേരാർ ഭയാച് ചാപി ന േചലിവാൻ അഹം; തച് ചാവബുേദ്ധാ ദദൃേശ സ വി ഃ
6 പൃഷ്ഠശ് ചാഹം തം അേവാചം മഹർഷിം; സൂേതാ ഽഹം അസ്മീതി സ മാം
ശശാപ
സൂേതാപധാവ് ആപ്തം ഇദം ത്വയാ ം; ന കർമകാേല തിഭാസ്യതി ത്വാം
7 അന്യ യസ്മാത് തവ മൃത കാലാദ്; അ ാഹ്മേണ ഹ്മ ന ഹി വം
സ്യാത്
തദ് അദ്യ പര്യാപ്തം അതീവ ശ ം; അസ്മിൻ സം ാേമ തുമുേല താത ഭീേമ
8 അപാം പതിർ േവഗവാൻ അ േമേയാ; നിമജ്ജയിഷ്യൻ നിവഹാൻ ജാ 
നാം
മഹാനഗം യഃ കുരുേത സമു ം; േവൈലവ തം വാരയത്യ് അ േമയം
9 മുഞ്ചന്തം ബാണസംഘാൻ അേമാഘാൻ; മർമച് ഛിേദാ വീര ഹണഃ
സപ ാൻ
കുന്തീപു ം തിേയാത്സ്യാമി യുേദ്ധ; ജ്യാ കർഷിണാം ഉത്തമം അദ്യ േലാേക
10 ഏവം ബേലനാതിബലം മഹാ ം; സമു കൽപം സുദുരാപം ഉ ം
ശരൗഘിണം പാർഥിവാൻ മജ്ജയന്തം; േവേലവ പാർഥം ഇഷുഭിഃ സംസഹി 
േഷ്യ
11 അദ്യാഹേവ യസ്യ ന തുല്യം അന്യം; മേന്യ മനുഷ്യം ധനുർ ആദദാനം
സുരാസുരാൻ ൈവ യുധി േയാ ജേയത; േതനാദ്യ േമ പശ്യ യുദ്ധം സുേഘാരം
12 അതിമാനീ പാണ്ഡേവാ യുദ്ധകാേമാ; അമാനുൈഷർ ഏഷ്യതി േമ മഹാൈ ഃ
തസ്യാ ം അൈ ർ അഭിഹത്യ സംേഖ്യ; ശേരാത്തൈമഃ പാതയിഷ്യാമി
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പാർഥം
13 ദിവാകേരണാപി സമം തപന്തം; സമാപ്തരശ്മിം യശസാ ജ്വലന്തം
തേമാനുദം േമഘ ഇവാതിമാേ ാ; ധനഞ്ജയം ഛാദയിഷ്യാമി ബാൈണഃ
14 ൈവശ്വാനരം ധൂമശിഖം ജ്വലന്തം; േതജസ്വിനം േലാകം ഇമം ദഹന്തം
േമേഘാ ഭൂത്വാ ശരവർൈഷർ യഥാഗ്നിം; തഥാ പാർഥം ശമയിഷ്യാമി യുേദ്ധ
15 മാഥിനം ബലവന്തം ഹാരിണം; ഭഞ്ജനം മാതരിശ്വാനം ഉ ം
യുേദ്ധ സഹിേഷ്യ ഹിമവാൻ ഇവാചേലാ; ധനഞ്ജയം ദ്ധം അമൃഷ്യമാണം
16 വിശാരദം രഥമാർേഗഷ്വ് അസക്തം; ധുര്യം നിത്യം സമേരഷു വീരം
േലാേക വരം സർവധനുർധരാണാം; ധനഞ്ജയം സംയുേഗ സംസഹിേഷ്യ
17 അദ്യാഹേവ യസ്യ ന തുല്യം അന്യം; മേധ്യ മനുഷ്യം ധനുർ ആദദാനം
സർവാം ഇമാം യഃ പൃഥിവീം സേഹത; തഥാ വിദ്വാൻ േയാത്സ്യമാേനാ ഽസ്മി
േതന
18 യഃ സർവഭൂതാനി സേദവകാനി; േസ്ഥ ഽജയത് ഖാണ്ഡേവ സവ്യസാചീ
േകാ ജീവിതം രക്ഷമാേണാ ഹി േതന; യുയുത്സേത മാം ഋേത മാനുേഷാ ഽന്യഃ
19 അഹം തസ്യ പൗരുഷം പാണ്ഡവസ്യ; യാം ഹൃഷ്ടഃ സമിതൗ ക്ഷ ിയാ 
ണാം
കിം ത്വം മൂർഖഃ ഭഷൻ മൂഢ േചതാ; മാം അേവാചഃ പൗരുഷം അർജുനസ്യ
20 അ ിേയാ യഃ പരുേഷാ നി േരാ ഹി; ഃ േക്ഷപ്താ ക്ഷമിണശ് ചാക്ഷമാ 
വാൻ
ഹന്യാം അഹം താദൃശാനാം ശതാനി; ക്ഷമാമി ത്വാം ക്ഷമയാ കാലേയാഗാത്
21 അേവാചസ് ത്വം പാണ്ഡവാർേഥ ഽ ിയാണി; ധർഷയൻ മാം മൂഢവത്
പാപകർമൻ
മയ്യ് ആർജേവ ജിഹ്മഗതിർ ഹതസ് ത്വം; മി േ ാഹീ സപ്ത പദം ഹി മി ം
22 കാലസ് ത്വ് അയം മൃത മേയാ ഽതിദാരുേണാ; ദുേര്യാധേനാ യുദ്ധം ഉപാഗമദ്
യത്
തസ്യാർഥസിദ്ധിം അഭികാങ്ക്ഷമാണസ്; തം അേഭ്യേഷ്യ യ ൈനകാന്ത്യം
അസ്തി
23 മി ം മിേദർ നന്ദേതഃ ീയേതർ വാ; സ ായേതർ മാനദ േമാദേതർ വാ

വീതി തച് ചാമുത വി പൂർവാത്; തച് ചാപി സർവം മമ ദുേര്യാധേന ഽസ്തി
24 ശ ഃ ശേദഃ ശാസേതഃ ശായേതർ വാ; ശൃണാേതർ വാ ശ്വയേതർ വാപി
സർേഗ
ഉപസർഗാദ് ബഹുധാ സൂദേതശ് ച; ാേയണ സർവം ത്വയി തച് ച മഹ്യം
25 ദുേര്യാധനാർഥം തവ ചാ ിയാർഥം; യേശാഽർഥം ആത്മാർഥം അപീശ്വരാർ 
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ഥം
തസ്മാദ് അഹം പാണ്ഡവ വാസുേദവൗ; േയാേത്സ്യ യത്നാത് കർമ തത് പശ്യ േമ
ഽദ്യ
26 അ ാണി പശ്യാദ്യ മേമാത്തമാനി; ാഹ്മാണി ദിവ്യാന്യ് അഥ മാനുഷാണി
ആസാദയിഷ്യാമ്യ് അഹം ഉ വീര്യം; ദ്വിേപാത്തമം മത്തം ഇവാഭിമത്തഃ
27 അ ം ാഹ്മം മനസാ തദ് ധ്യജയ്യം; േക്ഷേപ്സ്യ പാർഥായാ തിമം ജയായ
േതനാപി േമ ൈനവ മുേച്യത യുേദ്ധ; ന േചത് പേതദ് വിഷേമ േമ ഽദ്യ ച ം
28 ൈവവസ്വതാദ് ദണ്ഡഹസ്താദ് വരുണാദ് വാപി പാശിനഃ
സഗദാദ് വാ ധനപേതഃ സവർജാദ് വാപി വാസവാത്
29 നാന്യസ്മാദ് അപി കസ്മാച് ചിദ് ബിഭിേമാ ഹ്യ് ആതതായിനഃ
ഇതി ശല്യ വിജാനീഹി യഥാ നാഹം ബിേഭമ്യ് അഭീഃ
30 തസ്മാദ് ഭയം ന േമ പാർഥാൻ നാപി ൈചവ ജനാർദനാത്
അദ്യ യുദ്ധം ഹി താഭ്യാം േമ സമ്പരാേയ ഭവിഷ്യതി
31 ശ്വേ േത പതതാം ച ം ഇതി േമ ാഹ്മേണാ ഽവദത്
യുധ്യമാനസ്യ സം ാേമ ാപ്തൈസ്യകായേന ഭയം
32 തസ്മാദ് ബിേഭമി ബലവദ് ാഹ്മണ വ്യാഹൃതാദ് അഹം
ഏേത ഹി േസാമരാജാന ഈശ്വരാഃ സുഖദുഃഖേയാഃ
33 േഹാമേധന്വാ വത്സം അസ്യ മത്ത ഇഷുണാഹനം
ചരന്തം അജേന ശല്യ ാഹ്മണാത് തപേസാ നിേധഃ
34 ഈഷാദന്താൻ സപ്തശതാൻ ദാസീദാസ ശതാനി ച
ദദേതാ ദ്വിജമുഖ്യായ സാദം ന ചകാര േമ
35 കൃഷ്ണാനാം േശ്വതവത്സാനാം സഹ ാണി ചതുർദശ
ആഹരൻ ന ലേഭ തസ്മാത് സാദം ദ്വിജസത്തമാത്
36 ഋദ്ധം േഗഹം സർവകാൈമർ യച് ച േമ വസു കിം ചന
തത് സർവം അൈസ്മ സത്കൃത്യ യച്ഛാമി ന േചച്ഛതി
37 തേതാ ഽ വീൻ മാം യാചന്തം അപരാദ്ധം യത്നതഃ
വ്യാഹൃതം യൻ മയാ സൂത തത് തഥാ ന തദ് അന്യഥാ
38 അനൃേതാക്തം ജാ ഹന്യാത് തതഃ പാപം അവാ യാത്
തസ്മാദ് ധർമാഭിരക്ഷാർഥം നാനൃതം വക്ക്തും ഉത്സേഹ
39 മാ ത്വം ഹ്മ ഗതിം ഹിംസ്യാഃ ായശ്ചിത്തം കൃതം ത്വയാ
മദ്വാക്യം നാനൃതം േലാേക കശ് ചിത് കുര്യാത് സമാ ഹി
40 ഇത്യ് ഏതത് േത മയാ േ ാക്തം ക്ഷിേപ്തനാപി സുഹൃത്തയാ
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ജാനാമി ത്വാധിക്ഷിപന്തം േജാഷം ആേസ്സ്വാത്തരം ശൃണു
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അധ്യായം 30

1 [സ്]
തതഃ പുനർ മഹാരാജ മ രാജം അരിന്ദമം
അഭ്യഭാഷത രാേധയഃ സംനിവാേര്യാത്തരം വചഃ
2 യത് ത്വം നിദർശനാർഥം മാം ശല്യ ജൽപിതവാൻ അസി
നാഹം ശക്യസ് ത്വയാ വാചാ വിഭീഷയിതും ആഹേവ
3 യദി മാം േദവതാഃ സർവാ േയാധേയയുഃ സവാസവാഃ
തഥാപി േമ ഭയം ന സ്യാത് കിം ഉ പാർഥാത് സേകശവാത്
4 നാഹം ഭീഷയിതും ശേക്യാ വാൻ മാേ ണ കഥം ചന
അന്യം ജാനീഹി യഃ ശക്യസ് ത്വയാ ഭീഷയിതും രേണ
5 നീചസ്യ ബലം ഏതാവത് പാരുഷ്യം യത് ത്വം ആത്ഥ മാം
അശേക്താ ഽസ്മദ് ഗുണാൻ ാ ം വൽഗേസ ബഹു ദുർമേത
6 ന ഹി കർണഃ സമുദ്ഭൂേതാ ഭയാർഥം ഇഹ മാരിഷ
വി മാർഥം അഹം ജാേതാ യേശാഽർഥം ച തൈഥവ ച
7 ഇദം തു േമ ത്വം ഏകാ ഃ ശൃണു മ ജനാധിപ
സംനിധൗ ധൃതരാ സ്യ േ ാച്യമാനം മയാ തം
8 േദശാംശ് ച വിവിധാംശ് ചി ാൻ പൂർവവൃത്താംശ് ച പാർഥിവാൻ

ാഹ്മണാഃ കഥയന്തഃ സ്മ ധൃതരാഷ്ഠം ഉപാസേത
9 ത വൃദ്ധഃ പുരാവൃത്താഃ കഥാഃ കാശ് ചിദ് ദ്വിേജാത്തമഃ
ബാ ീക േദശം മ ാംശ് ച കുത്സയൻ വാക്യം അ വീത്
10 ബഹി താ ഹിമവതാ ഗംഗയാ ച തിര താഃ
സരസ്വത്യാ യമുനയാ കുരുേക്ഷേ ണ ചാപി േയ
11 പഞ്ചാനാം സി ഷഷ്ഠാനാം നദീനാം േയ ഽന്തർ ആ ിതാഃ
താൻ ധർമബാഹ്യാൻ അശുചീൻ ബാ ീകാൻ പരിവർജേയത്
12 േഗാവർധേനാ നാമ വടഃ സുഭാണ്ഡം നാമ ചത്വരം
ഏതദ് രാജകുലദ്വാരം ആകുമാരഃ സ്മരാമ്യ് അഹം
13 കാേര്യണാത്യർഥ ഗാേഢന ബാ ീേകഷൂഷിതം മയാ
തത ഏഷാം സമാചാരഃ സംവാസാദ് വിദിേതാ മമ
14 ശാകലം നാമ നഗരം ആപഗാ നാമ നിമ്നഗാ
ജർതികാ നാമ ബാ ീകാസ് േതഷാം വൃത്തം സുനിന്ദിതം
15 ധാനാ ഗൗഡാസേവ പീത്വാ േഗാമാംസം ലശുൈനഃ സഹ
അപൂപ മാംസവാട്യാനാം ആശിനഃ ശീലവർജിതാഃ
16 ഹസന്തി ഗാന്തി നൃത്യന്തി ീഭിർ മത്താ വിവാസസഃ
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നഗരാഗാര വേ ഷു ബഹിർ മാല്യാനുേലപനാഃ
17 മത്താവഗീൈതർ വിവിൈധഃ ഖേരാ നിനേദാപൈമഃ
ആഹുർ അേന്യാന്യം ഉക്താനി വാണാ മേദാത്കടാഃ
18 ഹാഹേത ഹാഹേതത്യ് ഏവ സ്വാമിഭർതൃഹേതതി ച
ആേ ാശന്ത്യഃ നൃത്യന്തി മന്ദാഃ പർവസ്വ് അസംയതാഃ
19 േതഷാം കിലാവലിപ്താനാം നിവസൻ കുരുജാംഗേല
കശ് ചിദ് ബാ ീക മുഖ്യാനാം നാതിഹൃഷ്ടമനാ ജഗൗ
20 സാ നൂനം ബൃഹതീ ഗൗരീ സൂക്ഷ്മകംബലവാസിനീ
മാം അനുസ്മരതീ േശേത ബാ ീകം കുരു വാസിനം
21 ശത ക നദീം തീർത്വാ താം ച രമ്യാം ഇരാവതീം
ഗത്വാ സ്വേദശം ക്ഷ്യാമി ലശംഖാഃ ശുഭാഃ ിയഃ
22 മനഃശിേലാജ്ജ്വലാപാംഗാ ഗൗര്യസ് ികകുദാഞ്ജനാഃ
േകവലാജിനസംവീതാഃ കൂർദന്ത്യഃ ിയദർശനാഃ
23 മൃദംഗാനക ശംഖാനാം മർദലാനാം ച നിസ്വൈനഃ
ഖേരാ ാശ്വതൈരശ് ൈചവ മത്താ യാസ്യാമേഹ സുഖം
24 ശമീ പീലു കരീരാണാം വേനഷു സുഖവർത്മസു
അപൂപാൻ സ പിണ്ഡീശ് ച ഖാദേന്താ മഥിതാന്വിതാഃ
25 പഥിഷു ബലാ ഭൂത്വാ കദാസ മൃദിേത ഽധ്വനി
ഖേലാപഹാരം കുർവാണാസ് താഡയിഷ്യാമ ഭൂയസഃ
26 ഏവം ഹീേനഷു ാേത്യഷു ബാ ീേകഷു ദുരാത്മസു
കശ് േചതയാേനാ നിവേസൻ മുഹൂർതം അപി മാനവഃ
27 ഈദൃശാ ാഹ്മേണേനാക്താ ബാ ീകാ േമാഘചാരിണഃ
േയഷാം ഷഡ്ഭാഗഹർതാ ത്വം ഉഭേയാഃ ശുഭപാപേയാഃ
28 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാഹ്മണഃ സാധുർ ഉത്തരം പുനർ ഉക്തവാൻ
ബാ ീേകഷ്വ് അവിനീേതഷു േ ാച്യമാനം നിേബാധത
29 ത സ്മ രാക്ഷസീ ഗാതി സദാ കൃഷ്ണ ചതുർദശീം
നഗേര ശാകേല സ്ഫീേത ആഹത്യ നിശി ദു ഭിം
30 കദാ വാ േഘാഷികാ ഗാഥാഃ പുനർ ഗാസ്യന്തി ശാകേല
ഗവ്യസ്യ തൃപ്താ മാംസസ്യ പീത്വാ ഗൗഡം മഹാസവം
31 ഗൗരീഭിഃ സഹ നാരീഭിർ ബൃഹതീഭിഃ സ്വല താഃ
പലാ ഗാ ഷ യുതാൻ ഖാദേന്ത ൈചഡകാൻ ബഹൂൻ
32 വാരാഹം കൗ ടം മാംസം ഗവ്യം ഗാർദഭം ഔ കം
ഐഡം ച േയ ന ഖാദന്തി േതഷാം ജന്മ നിരർഥകം
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33 ഇതി ഗായന്തി േയ മത്താഃ ശീധുനാ ശാകലാവതഃ
സബാലവൃദ്ധാഃ കൂർദന്തസ് േതഷു വൃത്തം കഥം ഭേവത്
34 ഇതി ശല്യ വിജാനീഹി ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി േത
യദ് അേന്യാ ഽപ്യ് ഉക്തവാൻ അസ്മാൻ ാഹ്മണഃ കുരുസംസദി
35 പഞ്ച നേദ്യാ വഹന്ത്യ് ഏതാ യ പീലു വനാന്യ് അപി
ശത ശ് ച വിപാശാ ച തൃതീേയരാവതീ തഥാ
ച ഭാഗാ വിതസ്താ ച സി ഷഷ്ഠാ ബഹിർ ഗതാഃ
36 ആരട്ടാ നാമ േത േദശാ നഷ്ടധർമാൻ ന താൻ േജത്

ാത്യാനാം ദാസമീയാനാം വിേദഹാനാം അയജ്വനാം
37 ന േദവാഃ തിഗൃഹ്ണന്തി പിതേരാ ാഹ്മണാസ് തഥാ
േതഷാം നഷ്ടധർമാണാം ബാ ീകാനാം ഇതി തിഃ
38 ാഹ്മേണന തഥാ േ ാക്തം വിദുഷാ സാധു സംസദി
കാഷ്ഠകുേണ്ഡഷു ബാ ീകാ മൃണ്മേയഷു ച ഭുഞ്ജേത
സ വാട്യാവലിേപ്തഷു ശ്വാദി ലീേഢഷു നിർഘൃണാഃ
39 ആവികം ചൗ ികം ൈചവ ക്ഷീരം ഗാർദഭം ഏവ ച
തദ് വികാരാംശ് ച ബാ ീകാഃ ഖാദന്തി ച പിബന്തി ച
40 പു സങ്കരിേണാ ജാൽമാഃ സർവാൻ നക്ഷീര േഭാജനാഃ
ആരട്ടാ നാമ ബാ ീകാ വർജനീയാ വിപശ്ചിതാ
41 ഉത ശല്യ വിജാനീഹി ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി േത
യദ് അേന്യാ ഽപ്യ് ഉക്തവാൻ സേഭ്യാ ാഹ്മണഃ കുരുസംസദി
42 യുഗം ധേര പയഃ പീത്വാ േ ാഷ്യ ചാപ്യ് അച തസ്ഥേല
തദ്വദ് ഭൂതിലേയ സ്നാത്വാ കഥം സ്വർഗം ഗമിഷ്യതി
43 പഞ്ച നേദ്യാ വഹന്ത്യ് ഏതാ യ നിഃസൃത്യ പർവതാത്
ആരട്ടാ നാമ ബാ ീകാ ന േതഷ്വ് ആേര്യാ ദ്വ്യഹം വേസത്
44 ബഹിശ് ച നാമ ീകശ് ച വിപാശായാം പിശാചകൗ
തേയാർ അപത്യം ബാ ീകാ ൈനഷാ സൃഷ്ടിഃ ജാപേതഃ
45 കാരഃ കരാൻ മഹിഷകാൻ കലിംഗാൻ കീകടാടവീൻ
കർേകാടകാൻ വീരകാംശ് ച ദുർധർമാംശ് ച വിവർജേയത്
46 ഇതി തീർഥാനുസർതാരം രാക്ഷസീ കാ ചിദ് അ വീത്
ഏകരാ ാ ശമീ േഗേഹ മേഹാലൂഖല േമഖലാ
47 ആരട്ടാ നാമ േത േദശാ ബാ ീകാ നാമ േത ജനാഃ
വസാതി സി സൗവീരാ ഇതി ാേയാ വികുത്സിതാഃ
48 ഉത ശല്യ വിജാനീഹി ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി േത
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ഉച്യമാനം മയാ സമ്യക് തദ് ഏകാ മനാഃ ശൃണു
49 ാഹ്മണഃ ശിൽപിേനാ േഗഹം അഭ്യഗച്ഛത് പുരാതിഥിഃ
ആചാരം ത സേ ക്ഷ്യ ീതഃ ശിൽപിനം അ വീത്
50 മയാ ഹിമവതഃ ശൃംഗം ഏേകനാധ ഷിതം ചിരം
ദൃഷ്ടാശ് ച ബഹേവാ േദശാ നാനാധർമസമാകുലാഃ
51 ന ച േകന ച ധർേമണ വിരുധ്യേന്ത ജാ ഇമാഃ
സർേവ ഹി േത ഽ വൻ ധർമം യേഥാക്തം േവദപാരൈഗഃ
52 അടതാ തു സദാ േദശാൻ നാനാധർമസമാകുലാൻ
ആഗച്ഛതാ മഹാരാജ ബാ ീേകഷു നിശാമിതം
53 തൈ വ ാഹ്മേണാ ഭൂത്വാ തേതാ ഭവതി ക്ഷ ിയഃ
ൈവശ്യഃ ശൂ ശ് ച ബാ ീകസ് തേതാ ഭവതി നാപിതഃ
54 നാപിതശ് ച തേതാ ഭൂത്വാ പുനർ ഭവതി ാഹ്മണഃ
ദ്വിേജാ ഭൂത്വാ ച തൈ വ പുനർ ദാേസാ ഽപി ജായേത
55 ഭവത്യ് ഏകഃ കുേല വി ഃ ശിഷ്ടാേന്യ കാമചാരിണഃ
ഗാന്ധാരാ മ കാശ് ൈചവ ബാ ീകാഃ േക ഽപ്യ് അേചതസഃ
56 ഏതൻ മയാ തം ത ധർമസങ്കരകാരകം
കൃത്സ്നാം അടിത്വാ പൃഥിവീം ബാ ീേകഷു വിപര്യയഃ
57 ഉത ശല്യ വിജാനീഹി ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി േത
യദ് അപ്യ് അേന്യാ ഽ വീദ് വാക്യം ബാ ീകാനാം വികുത്സിതം
58 സതീ പുരാ ഹൃതാ കാ ചിദ് ആരട്ടാ കില ദസ ഭിഃ
അധർമതശ് േചാപയാതാ സാ താൻ അഭ്യശപത് തതഃ
59 ബാലാം ബ മതീം യൻ മാം അധർേമേണാപഗച്ഛഥ
തസ്മാൻ നാേര്യാ ഭവിഷ്യന്തി ബന്ധേക്യാ ൈവ കുേലഷു വഃ
ന ൈചവാസ്മാത് േമാക്ഷ്യധ്വം േഘാരാത് പാപാൻ നരാധമാഃ
60 കുരവഃ സഹപാഞ്ചാലാഃ ശാല്വാ മത്സ്യാഃ സൈനമിഷാഃ
േകാസലാഃ കാശേയാ ഽംഗാശ് ച കലിംഗാ മഗധാസ് തഥാ
61 േചദയശ് ച മഹാഭാഗാ ധർമം ജാനന്തി ശാശ്വതം
നാനാേദേശഷു സന്തശ് ച ാേയാ ബാഹ്യാ ലയാദ് ഋേത
62 ആ മേത്സ്യഭ്യഃ കുരുപാഞ്ചാലേദശ്യാ; ആ ൈനമിഷാച് േചദേയാ േയ
വിശിഷ്ടാഃ
ധർമം പുരാണം ഉപജീവന്തി സേന്താ; മ ാൻ ഋേത പഞ്ച നദാംശ് ച ജിഹ്മാൻ
63 ഏവം വിദ്വൻ ധർമകഥാംശ് ച രാജംസ്; തൂഷ്ണീംഭൂേതാ ജഡവച് ഛല്യ
ഭൂയാഹ്
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ത്വം തസ്യ േഗാപ്താ ച ജനസ്യ രാജാ; ഷഡ്ഭാഗഹർതാ ശുഭദു തസ്യ
64 അഥ വാ ദു തസ്യ ത്വം ഹർതാ േതഷാം അരക്ഷിതാ
രക്ഷിതാ പുണ്യഭാഗ് രാജാ ജാനാം ത്വം ത്വ് അപുണ്യ ഭാക്
65 പൂജ്യമാേന പുരാ ധർേമ സർവേദേശഷു ശാശ്വേത
ധർമം പാഞ്ചനദം ദൃഷ്ട്വാ ധിഗ് ഇത്യ് ആഹ പിതാമഹഃ
66 ാത്യാനാം ദാശമീയാനാം കൃേത ഽപ്യ് അശുഭ കർമണാം
ഇതി പാഞ്ചനദം ധർമം അവേമേന പിതാമഹഃ
സ്വധർമേസ്ഥഷു വർേണഷു േസാ ഽപ്യ് ഏതം നാഭിപൂജേയത്
67 ഉത ശല്യ വിജാനീഹി ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി േത
കൽമാഷപാദഃ സരസി നിമജ്ജൻ രാക്ഷേസാ ഽ വീത്
68 ക്ഷ ിയസ്യ മലം ൈഭക്ഷം ാഹ്മണസ്യാനൃതം മലം
മലം പൃഥിവ്യാ ബാ ീകാഃ ീണാം മ ിേയാ മലം
69 നിമജ്ജമാനം ഉ ത്യ കശ് ചിദ് രാജാ നിശാചരം
അപൃച്ഛത് േതന ചാഖ്യാത്മ േ ാക്തവാൻ യൻ നിേബാധ തത്
70 മാനുഷാണാം മലം േമച്ഛാ േമച്ഛാനാം മൗഷ്ടികാ മലം
മൗഷ്ടികാനാം മലം ശണ്ഡാഃ ശണ്ഡാനാം രാജയാജകാഃ
71 രാജയാജക യാജ്യാനാം മ കാണാം ച യൻ മലം
തദ് ഭേവദ് ൈവ തവ മലം യദ്യ് അസ്മാൻ ന വിമുഞ്ചസി
72 ഇതി രേക്ഷാപസൃേഷ്ടഷു വിഷവീര്യഹേതഷു ച
രാക്ഷസം േഭഷജം േ ാക്തം സംസിദ്ധം വചേനാത്തരം
73 ാഹ്മം പാഞ്ചാലാ കൗരേവയാഃ സ്വധർമഃ; സത്യം മത്സ്യാഃ ശൂരേസനാശ് ച
യജ്ഞഃ

ാച്യാ ദാസാ വൃഷലാ ദാക്ഷിണാത്യാഃ; േസ്തനാ ബാ ീകാഃ സങ്കരാ ൈവ
സുരാ ാഃ
74 കൃതഘ്നതാ പരവിത്താപഹാരഃ; സുരാ പാനം ഗുരു ദാരാവമർശഃ
േയഷാം ധർമസ് താൻ തി നാസ്ത്യ് അധർമ; ആരട്ടകാൻ പാഞ്ചനദാൻ ധിഗ്
അ
75 ആ പാഞ്ചാേലഭ്യഃ കുരേവാ ൈനമിഷാശ് ച; മത്സ്യാശ് ൈചവാപ്യ് അഥ
ജാനന്തി ധർമം
കലിംഗകാശ് ചാംഗകാ മാഗധാശ് ച; ശിഷ്ടാൻ ധർമാൻ ഉപജീവന്തി വൃദ്ധാഃ
76 ാചീം ദിശം ിതാ േദവാ ജാതേവദഃ പുേരാഗമാഃ
ദക്ഷിണാം പിതേരാ ഗുപ്താം യേമന ശുഭകർമണാ
77 തീചീം വരുണഃ പാതി പാലയന്ന് അസുരാൻ ബലീ
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ഉദീചീം ഭഗവാം േസാേമാ ഹ്മേണ്യാ ാഹ്മൈണഃ സഹ
78 രക്ഷഃപിശാചാൻ ഹിമവാൻ ഗുഹ്യകാൻ ഗന്ധമാദനഃ

വഃ സർവാണി ഭൂതാനി വി ർ േലാകാഞ് ജനാർദനഃ
79 ഇംഗിതജ്ഞാശ് ച മഗധാഃ േ ക്ഷിതജ്ഞാശ് ച േകാസലാഃ
അർേധാക്താഃ കുരുപാഞ്ചാലാഃ ശാല്വാഃ കൃത്സ്നാനുശാസനാഃ
പാർവതീയാശ് ച വിഷമാ യൈഥവ ഗിരയസ് തഥാ
80 സർവജ്ഞാ യവനാ രാജഞ് ശൂരാശ് ൈചവ വിേശഷതഃ
േ ച്ഛാഃ സ്വസഞ്ജ്ഞാ നിയതാ നാനുക്ത ഇതേരാ ജനഃ
81 തിരബ്ധാസ് തു ബാ ീകാ ന ച േക ചന മ കാഃ
സ ത്വം ഏതാദൃശഃ ശല്യ േനാത്തരം വ ം അർഹസി
82 ഏതജ് ജ്ഞാത്വാ േജാഷം ആസ്സ്വ തീപം മാ സ്മ ൈവ കൃഥാഃ
സ ത്വാം പൂർവം അഹം ഹത്വാ ഹനിേഷ്യ േകശവാർജുനൗ
83 [ഷല്യ]
ആതുരാണാം പരിത്യാഗഃ സ്വദാരസുത വി യഃ
അംേഗഷു വർതേത കർണ േയഷാം അധിപതിർ ഭവാൻ
84 രഥാതിരഥ സംഖ്യായാം യത് ത്വാ ഭീഷ്മസ് തദാ വീത്
താൻ വിദിത്വാത്മേനാ േദാഷാൻ നിർമന ർ ഭവ മാ ധഃ
85 സർവ ാഹ്മണാഃ സന്തി സന്തി സർവ ക്ഷ ിയാഃ
ൈവശ്യാഃ ശൂ ാസ് തഥാ കർണ ിയഃ സാധ്വ്യശ് ച സു താഃ
86 രമേന്ത േചാപഹാേസന പുരുഷാഃ പുരുൈഷഃ സഹ
അേന്യാന്യം അവതക്ഷേന്താ േദേശ േദേശ സൈമഥുനാഃ
87 പരവാേച്യഷു നിപുണഃ സർേവാ ഭവതി സർവദാ
ആത്മവാച്യം ന ജാനീേത ജാനന്ന് അപി വിമുഹ്യതി
88 [സ്]
കർേണാ ഽപി േനാത്തരം ാഹ ശേല്യാ ഽപ്യ് അഭിമുഖഃ പരാൻ
പുനഃ ഹസ്യ രാേധയഃ പുനർ യാഹീത്യ് അേചാദയത്
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അധ്യായം 31

1 [സ്]
തതഃ പരാനീക ഭിദം വ ഹം അ തിമം പൈരഃ
സമീക്ഷ്യ കർണഃ പാർഥാനാം ധൃഷ്ടദ മ്നാഭിരക്ഷിതം
2 യയൗ രഥേഘാേഷണ സിംഹനാദ രേവണ ച
വാദി ാണാം ച നിനൈദഃ കമ്പയന്ന് ഇവ േമദിനീം
3 േവപമാന ഇവ േ ാധാദ് യുദ്ധശൗണ്ഡഃ പരന്തപഃ
പതിവ ഹ്യ മഹാേതജാ യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
4 വ്യധമത് പാണ്ഡവീം േസനാം ആസുരീം മഘവാൻ ഇവ
യുധിഷ്ഠിരം ചാഭിഭവന്ന് അസപവ്യം ചകാര ഹ
5 [ധൃ]
കഥം സഞ്ജയ രാേധയഃ ത്യവ ഹത പാണ്ഡവാൻ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാൻ വീരാൻ ഭീമേസനാഭിരക്ഷിതാൻ
6 േക ച പക്ഷൗ പക്ഷൗ വാ മമ ൈസന്യസ്യ സഞ്ജയ

വിഭജ്യ യഥാന്യായം കഥം വാ സമവസ്ഥിതാഃ
7 കഥം പാ സുതശ് ചാപി ത്യവ ഹന്ത മാമകാൻ
കഥം ൈചതാൻ മഹായുദ്ധം ാവർതത സുദാരുണം
8 ക്വ ച ബീഭ ർ അഭവദ് യത് കർേണാ ഽയാദ് യുധിഷ്ഠിരം
േകാ ഹ്യ് അർജുനസ്യ സാംനിേധ്യ ശേക്താ ഽേഭ്യതും യുധിഷ്ഠിരം
9 സർവഭൂതാനി േയാ ഹ്യ് ഏകഃ ഖാണ്ഡേവ ജിതവാൻ പുരാ
കസ് തം അന്യ രാേധയാത് തിയുേധ്യജ് ജിജീവിഷുഃ
10 [സ്]
ശൃണു വ ഹസ്യ രചനാം അർജുനശ് ച യഥാഗതഃ
പരിദായ നൃപം േതഭ്യഃ സം ാമശ് ചാഭവദ് യഥാ
11 കൃപഃ ശാരദ്വേതാ രാജൻ മാഗധശ് ച തരസ്വിനഃ
സാത്വതഃ കൃതവർമാ ച ദക്ഷിണം പക്ഷം ആ ിതാഃ
12 േതഷാം പേക്ഷ ശകുനിർ ഉലൂകശ് ച മഹാരഥഃ
സാദിഭിർ വിമല ാൈസസ് തവാനീകം അരക്ഷതാം
13 ഗാന്ധാരിഭിർ അസം ാൈന്തഃ പാർവതീൈയശ് ച ദുർജൈയഃ
ശലഭാനാം ഇവ ാൈതഃ പിശാൈചർ ഇവ ദുർദൃൈശഃ
14 ചതു ിംശത് സഹ ാണി രഥാനാം അനിവർതിനാം
സംശപ്തകാ യുദ്ധശൗണ്ഡാ വാമം പാർശ്വം അപാലയൻ
15 സമുച്ചിതാസ് തവ സുൈതഃ കൃഷ്ണാർജുന ജിഘാംസവഃ
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േതഷാം പക്ഷഃ കാംേബാജാഃ ശകാശ് ച യവൈനഃ സഹ
16 നിേദശാത് സൂതപു സ്യ സരഥാഃ സാശ്വപത്തയഃ
ആഹ്വയേന്താ ഽർജുനം ത ഃ േകശവം ച മഹാബലം
17 മേധ്യ േസനാമുഖം കർേണാ വ്യവാതിഷ്ഠത ദംശിതഃ
ചി വർമാംഗദഃ ഗ്വീ പാലയൻ ധ്വജ്ജിനീ മുഖം
18 രക്ഷ്യമാണഃ സുസംരൈബ്ധഃ പുൈ ഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
വാഹിനീ മുഖം വീരഃ സ കർഷന്ന് അേശാഭത
19 അേയാ ഽരത്നിർ മഹാബാഹുഃ സൂര്യൈവശ്വാനര ദ തിഃ
മഹാദ്വിപ ന്ധഗതഃ പിംഗലഃ ിയദർശനഃ
ദുഃശാസേനാ വൃതഃ ൈസൈന്യഃ സ്ഥിേതാ വ ഹസ്യ പൃഷ്ഠ്യതഃ
20 തം അന്വയാൻ മഹാരാജ സ്വയം ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
ചി ാൈശ്വശ് ചി സംനാൈഹഃ േസാദൈര്യർ അഭിരക്ഷിതഃ
21 രക്ഷ്യമാേണാ മഹാവീൈര്യഃ സഹിൈതർ മ േകകൈയഃ
അേശാഭത മഹാരാജ േദൈവർ ഇവ ശത തുഃ
22 അശ്വത്ഥാമാ കുരൂണാം ച േയ വീരാ മഹാരഥാഃ
നിത്യമത്താശ് ച മാതംഗാഃ ശൂൈരർ േ ൈച്ഛർ അധിഷ്ഠിതാഃ
അന്വയുസ് ത ഥാനീകം ക്ഷരന്ത ഇവ േതായദാഃ
23 േത ധ്വൈജർ ൈവജയന്തീഭിർ ജ്വലദ്ഭിഃ പരമായുൈധഃ
സാദിഭിശ് ചാസ്ഥിതാ േരജുർ മവന്ത ഇവാചലാഃ
24 േതഷാം പദാതിനാഗാനാം പാദരക്ഷാഃ സഹ ശഃ
പട്ടിശാസി ധരാഃ ശൂരാ ബഭൂവുർ അനിവർതിനഃ
25 സാദിഭിഃ സ്യന്ദൈനർ നാൈഗർ അധികം സമല ൈതഃ
സ വ ഹ രാേജാ വിബഭൗ േദവാസുരചമൂപമഃ
26 ബാർഹ ത്യഃ സുവിഹിേതാ നായേകന വിപശ്ചിതാ
നൃത്യതീവ മഹാവ ഹഃ പേരഷാം ആദധദ് ഭയം
27 തസ്യ പക്ഷ പേക്ഷേഭ്യാ നിഷ്പതന്തി യുയുത്സവഃ
പത്ത്യശ്വരഥമാതംഗാഃ ാവൃഷീവ ബലാഹകാഃ
28 തതഃ േസനാമുേഖ കർണം ദൃഷ്ട്വാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധനഞ്ജയം അമി ഘ്നം ഏകവീരം ഉവാച ഹ
29 പശ്യാർജുന മഹാവ ഹം കർേണന വിഹിതം രേണ
യുക്തം പൈക്ഷഃ പൈക്ഷശ് ച േസനാനീകം കാശേത
30 തദ് ഏതദ് ൈവ സമാേലാക്യ ത്യമി ം മഹദ് ബലം
യഥാ നാഭിഭവത്യ് അസ്മാംസ് തഥാ നീതിർ വിധീയതാം
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31 ഏവം ഉേക്താ ഽർജുേനാ രാജ്ഞാ ാഞ്ജലിർ നൃപം അ വീത്
യഥാ ഭവാൻ ആഹ തഥാ തത് സർവം ന തദ് അന്യഥാ
32 യസ് ത്വ് അസ്യ വിഹിേതാ ഘാതസ് തം കരിഷ്യാമി ഭാരത

ധാനവധ ഏവാസ്യ വിനാശസ് തം കേരാമ്യ് അഹം
33 [യ്]
യസ്മാത് ത്വം ഏവ രാേധയം ഭീമേസനഃ സുേയാധനം
വൃഷേസനം ച നകുലഃ സഹേദേവാ ഽപി സൗബലം
34 ദുഃശാസനം ശതാനീേകാ ഹാർദിക്യം ശിനിപുംഗവഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തഥാ ൗണിം സ്വയം യാസ്യാമ്യ് അഹം കൃപം
35 ൗപേദയാ ധാർതരാ ാഞ് ശിഷ്ടാൻ സഹ ശിഖണ്ഡിനാ
േത േത ച താംസ് താൻ അഹിതാൻ അസ്മാകം ഘ്ന മാമകാഃ
36 [സ്]
ഇത്യ് ഉേക്താ ധർമരാേജന തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ധനഞ്ജയഃ
വ്യാദിേദശ സ്വൈസന്യാനി സ്വയം ചാഗാച് ചമൂമുഖം
37 അഥ തം രഥം ആയാന്തം ദൃഷ്ട്വാത്യദ്ഭുത ദർശനം
ഉവാചാധിരഥിം ശല്യഃ പുനസ് തം യുദ്ധദുർമദം
38 അയം സ രഥ ആയാതി േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
നിഘ്നന്ന് അമി ാൻ കൗേന്തേയാ യം യം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
39 യേത തുമുലഃ ശേബ്ദാ രഥേനമി സ്വേനാ മഹാൻ
ഏഷ േരണുഃ സമുദ്ഭൂേതാ ദിവം ആവൃത്യ തിഷ്ഠതി
40 ച േനമി ണുന്നാ ച കമ്പേത കർണ േമദിനീ

വാത്യ് ഏഷ മഹാവായുർ അഭിതസ് തവ വാഹിനീം
വ്യാദാ വ്യാഹരന്ത്യ് ഏേത മൃഗാഃ കുർവന്തി ൈഭരവം

41 പശ്യ കർണ മഹാേഘാരം ഭയദം േലാമഹർഷണം
കബന്ധം േമഘസങ്കാശം ഭാനും ആവൃത്യ സംസ്ഥിതം
42 പശ്യ യൂൈഥർ ബഹുവിൈധർ മൃഗാണാം സർവേതാദിശം
ബലിഭിർ ദൃപ്തശാർദൂൈലർ ആദിേത്യാ ഽഭിനിരീക്ഷ്യേത
43 പശ്യ കങ്കാംശ് ച ഗൃ ാംശ് ച സമേവതാൻ സഹ ശഃ
സ്ഥിതാൻ അഭിമുഖാൻ േഘാരാൻ അേന്യാന്യം അഭിഭാഷതഃ
44 സിതാശ് ചാശ്വാഃ സമായുക്താസ് തവ കർണ മഹാരേഥ

ദരാഃ ജ്വലന്ത്യ് ഏേത ധ്വജശ് ൈചവ കമ്പേത
45 ഉദീര്യേതാ ഹയാൻ പശ്യ മഹാകായാൻ മഹാജവാൻ

വമാനാൻ ദർശനീയാൻ ആകാേശ ഗരുഡാൻ ഇവ
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46 വം ഏഷു നിമിേത്തഷു ഭീമിം ആവൃത്യ പാർഥിവാഃ
സ്വപ്സ്യന്തി നിഹതാഃ കർണ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
47 ശംഖാനാം തുമുലഃ ശബ്ദഃ യേത േലാമഹർഷണഃ
ആനകാനാം ച രാേധയ മൃദംഗാനാം ച സർവശഃ
48 ബാണശബ്ദാൻ ബഹുവിധാൻ നരാശ്വരഥനിസ്വനാ
ജ്യാതലേ ഷു ശബ്ദാംശ് ച ശൃണു കർണ മഹാത്മനാം
49 േഹമരൂപ്യ മൃഷ്ടാനാം വാസസാം ശിൽപിനിർമിതാഃ
നാനാവർണാ രേഥ ഭാന്തി ശ്വസേനന കമ്പിതാഃ
50 സേഹമ ച താരാർകാഃ പതാകാഃ കിങ്കിണീ യുതാഃ
പശ്യ കർണാർജുനൈസ്യതാഃ സൗദാമിന്യ ഇവാംബുേദ
51 ധ്വജാഃ കണകണായേന്ത വാേതനാഭിസമീരിതാഃ
സപതാകാ രഥാശ് ചാപി പാഞ്ചാലാനാം മഹാത്മനാം
52 നാഗാശ്വരഥപത്ത്യൗഘാംസ് താവകാൻ സമഭിഘ്നതഃ
ധ്വജാ ം ദൃശ്യേത ത്വ് അസ്യ ജ്യാശബ്ദശ് ചാപി യേത
53 അദ്യ ഷ്ടാസി തം വീരം േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം
നിഘ്നന്തം ശാ വാൻ സംേഖ്യ യം കർണ പരിപൃച്ഛസി
54 അദ്യ തൗ പുരുഷവ്യാ ൗ േലാഹിതാക്ഷൗ പരന്തപൗ
വാസുേദവാർജുനൗ കർണ ഷ്ടാസ്യ് ഏകരഥസ്ഥിതൗ
55 സാരഥിർ യസ്യ വാർേഷ്ണേയാ ഗാണ്ഡീവം യസ്യ കാർമുകം
തം േചദ് ധന്താസി രാേധയ ത്വം േനാ രാജാ ഭവിഷ്യസി
56 ഏഷ സംശപ്തകാഹൂതസ് താൻ ഏവാഭിമുേഖാ ഗതഃ
കേരാതി കദനം ൈചഷാം സം ാേമ ദ്വിഷതാം ബലീ
ഇതി വാണം മേ ശം കർണഃ ാഹാതിമന മാൻ
57 പശ്യ സംശപ്തൈകഃ ൈദ്ധഃ സർവതഃ സമഭി തഃ
ഏഷ സൂര്യ ഇവാംേഭാൈദർശ് ഛന്നഃ പാർേഥാ ന ദൃശ്യേത
ഏതദ് അേന്താ ഽർജുനഃ ശല്യ നിമഗ്നഃ േശാകസാഗേര
58 [ഷല്യ]
വരുണം േകാ ഽംഭസാ ഹന്യാദ് ഇന്ധേനന ച പാവകം
േകാ വാനിലം നിഗൃഹ്ണീയാത് പിേബദ് വാ േകാ മഹാർണവം
59 ഈദൃഗ് രൂപം അഹം മേന്യ പാർഥസ്യ യുധി നി ഹം
ന ഹി ശേക്യാ ഽർജുേനാ േജതും േസൈ ഃ സർൈവഃ സുരാസുൈരഃ
60 അൈഥവം പരിേതാഷസ് േത വാേചാക്ത്വാ സുമനാ ഭവ
ന സ ശേക്യാ യുധാ േജതും അന്യം കുരു മേനാരഥം
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61 ബാഹുഭ്യാം ഉദ്ധേരദ് ഭൂമിം ദേഹത് ദ്ധ ഇമാഃ ജാഃ
പാതേയത് ിദിവാദ് േദവാൻ േയാ ഽർജുനം സമേര ജേയത്
62 പശ്യ കുന്തീസുതം വീരം ഭീമം അ ിഷ്ടകാരിണം

ഭാസന്തം മഹാബാഹും സ്ഥിതം േമരും ഇവാചലം
63 അമർഷീ നിത്യസംരബ്ധശ് ചിരം ൈവരം അനുസ്മരൻ
ഏഷ ഭീേമാ ജയ േ ർ യുധി തിഷ്ഠതി വീര്യവാൻ
64 ഏഷ ധർമഭൃതാം േ േഷ്ഠാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തിഷ്ഠത്യ് അസുകരഃ സംേഖ്യ പൈരഃ പരപുരഞ്ജയഃ
65 ഏതൗ ച പുരുഷവ്യാ ാവ് അശ്വിനാവ് ഇവ േസാദരൗ
നകുലഃ സഹേദവശ് ച തിഷ്ഠേതാ യുധി ദുർജയൗ
66 ദൃശ്യന്ത ഏേത കാർേഷ്ണയാഃ പഞ്ച പഞ്ചാചലാ ഇവ
വ്യവസ്ഥിതാ േയാത്സ്യമാനാഃ സർേവ ഽർജുന സമാ യുധി
67 ഏേത പദപു ാശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
ഹീനാഃ സത്യജിതാ വീരാസ് തിഷ്ഠന്തി പരമൗജസഃ
68 ഇതി സംവദേതാർ ഏവ തേയാഃ പുരുഷസിംഹേയാഃ
േത േസേന സമസേജ്ജതാം ഗംഗാ യമുനവദ് ഭൃഷം
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അധ്യായം 32

1 [ധൃ]
തഥാ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു സംസേക്തഷു ച സഞ്ജയ
സംശപ്തകാൻ കഥം പാർേഥാ ഗതഃ കർണശ് ച പാണ്ഡവാൻ
2 ഏതദ് വിസ്തരേതാ യുദ്ധം ഹി കുശേലാ ഹ്യ് അസി
ന ഹി തൃപ്യാമി വീരാണാം ശൃണ്വാേനാ വി മാൻ രേണ
3 [സ്]
തത് സ്ഥാേന സമവസ്ഥാപ്യ ത്യമി ം മഹാബലം
അവ ഹതാർജുേനാ വ ഹം പു സ്യ തവ ദുർനേയ
4 തത് സാദിനാഗകലിലം പദാതിരഥസ ലം
ധൃഷ്ടദ മ്നമുൈഖർ വ ഢം അേശാഭത മഹദ് ബലം
5 പാരാവത സവർണാശ്വശ് ച ാദിത്യ സമദ തിഃ
പാർഷതഃ ബഭൗ ധന്വീ കാേലാ വി ഹവാൻ ഇവ
6 പാർഷതം ത്വ് അഭി സന്ത ർ ൗപേദയാ യുയുത്സവഃ
സാനുഗാ ഭീമവപുശശ് ച ം താരാഗണാ ഇവ
7 അഥ വ േഢഷ്വ് അനീേകഷു േ ക്ഷ്യ സംശപ്തകാൻ രേണ

േദ്ധാ ഽർജുേനാ ഽഭിദു ാവ വ്യാക്ഷിപൻ ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
8 അഥ സംശപ്തകാഃ പാർഥം അഭ്യധാവൻ വൈധഷിണഃ
വിജേയ കൃതസങ്കൽപാ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
9 തദ് അശ്വസംഘ ബഹുലം മത്തനാഗരഥാകുലം
പത്തിമച് ഛൂര വീരൗൈഘർ തം അർജുനം ആ വത്
10 സ സ ഹാരസ് തുമുലസ് േതഷാം ആസീത് കിരീടിനാ
തൈസ്യവ നഃ േതാ യാദൃങ് നിവാതകവൈചഃ സഹ
11 രഥാൻ അശ്വാൻ ധ്വജാൻ നാഗാൻ പത്തീൻ രഥപതീൻ അപി
ഇഷൂൻ ധനൂംഷി ഖഡ്ഗാംശ് ച ച ാണി ച പരശ്വധാൻ
12 സായുധാൻ ഉദ്യതാൻ ബാഹൂൻ ഉദ്യതാന്യ് ആയുധാനി ച
ചിേച്ഛദ ദ്വിഷതാം പാർഥഃ ശിരാംസി ച സഹ ശഃ
13 തസ്മിൻ ൈസേന്യ മഹാവർേത പാതാലാവർത സംനിേഭ
നിമഗ്നം തം രഥം മത്വാ േനദുഃ സംശപ്തകാ മുദാ
14 സ പുരസ്താദ് അരീൻ ഹത്വാ പശ്ചാർേധേനാത്തേരണ ച
ദക്ഷിേണന ച ബീഭ ഃ േദ്ധാ രു ഃ പശൂൻ ഇവ
15 അഥ പാഞ്ചാല േചദീനാം സൃഞ്ജയാനാം ച മാരിഷ
ത്വദീൈയഃ സഹ സം ാമ ആസീത് പരമദാരുണഃ
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16 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ഹൃഷ്ടേസനാഃ സുസംരബ്ധാ രഥാനീൈകഃ ഹാരിണഃ
17 േകാസൈലഃ കാശിമൈത്സ്യശ് ച കാരൂൈഷഃ േകകൈയർ അപി
ശൂരേസൈനഃ ശൂര വീൈരർ യുയുധുർ യുദ്ധദുർമദാഃ
18 േതഷാം അന്തകരം യുദ്ധം േദഹപാപ്മ ണാശനം
ശൂ വിട് ക്ഷ വീരാണാം ധർമ്യം സ്വർഗ്യം യശഃ കരം
19 ദുേര്യാധേനാ ഽപി സഹിേതാ ാതൃഭിർ ഭരതർഷഭ
ഗുപ്തഃ കുരു വീൈരശ് ച മ ാണാം ച മഹാരൈഥഃ
20 പാണ്ഡൈവഃ സഹപാഞ്ചാൈലശ് േചദിഭിഃ സാത്യേകന ച
യുധ്യമാനം രേണ കർണം കുരുവീേരാ ഽഭ്യപാലയത്
21 കർേണാ ഽപി നിശിൈതർ ബാൈണർ വിനിഹത്യ മഹാചമൂം

മൃദ്യ ച രഥേ ഷ്ഠാൻ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
22 വിപ ായുധ േദഹാസൂൻ കൃത്വാ ശ ൻ സഹ ശഃ
യുക്ത്വാ സ്വർഗയേശാഭ്യാം ച േസ്വേഭ്യാ മുദം ഉദാവഹത്
23 [ധൃ]
യത് തത് വിശ്യ പാർഥാനാം േസനാം കുർവഞ് ജനക്ഷയം
കർേണാ രാജാനം അഭ്യർച്ഛത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
24 േക ച വീരാഃ പാർഥാനാം യുധി കർണം അവാരയൻ
കാംശ് ച മഥ്യാധിരഥിർ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
25 [സ്]
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാൻ പാർഥാൻ ദൃഷ്ട്വാ കർേണാ വ്യവസ്ഥിതാൻ
സമഭ്യധാവത് ത്വരിതഃ പാഞ്ചാലാഞ് ശ കർശനഃ
26 തം തൂർണം അഭിധാവന്തം പാഞ്ചാലാ ജിതകാശിനഃ

ത ദ്യയുർ മഹാരാജ ഹംസാ ഇവ മഹാർണവം
27 തതഃ ശംഖസഹ ാണാം നിസ്വേനാ ഹൃദയംഗമഃ

ാദുരാസീദ് ഉഭയേതാ േഭരീശബ്ദശ് ച ദാരുണഃ
28 നാനാ വാദി നാദശ് ച ദ്വിപാശ്വരഥനിസ്വനഃ
സിംഹനാദശ് ച വീരാണാം അഭവദ് ദാരുണസ് തദാ
29 സാ ി മാർണവാ ഭൂമിഃ സവാതാംബുദം അംബരം
സാർേക ഹനക്ഷ ാ ദ്യൗശ് ച വ്യക്തം വ്യഘൂർണത
30 അതി ഭൂതാനി തം ശബ്ദം േമനിേര ഽതി ച വിവ്യഥുഃ
യാനി ചാ വ സത്ത്വാനി ായസ് താനി മൃതാനി ച
31 അഥ കർേണാ ഭൃശം ദ്ധഃ ശീ ം അ ം ഉദീരയൻ
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ജഘാന പാണ്ഡവീം േസനാം ആസുരീം മഘവാൻ ഇവ
32 സ പാണ്ഡവരഥാംസ് തൂർണം വിശ്യ വിസൃജഞ് ശരാൻ

ഭ കാണാം വരാൻ അഹനത് സപ്ത സപ്തതിം
33 തതഃ സുപുംൈഖർ നിശിൈത രഥേ േഷ്ഠാ രേഥഷുഭിഃ
അവധീത് പഞ്ചവിംശത്യാ പാഞ്ചാലാൻ പഞ്ചവിംശതിം
34 സുവർണപുംൈഖർ നാരാൈചഃ പരകായവിദാരൈണഃ
േചദികാൻ അവധീദ് വീരഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
35 തം തഥാ സമേര കർമ കുർവാണം അതിമാനുഷം
പരിവ ർ മഹാരാജ പാഞ്ചാലാനാം രഥ ജാഃ
36 തതഃ സന്ധായ വിശിഖാൻ പഞ്ച ഭാരത ദുഃസഹാൻ
പാഞ്ചാലാൻ അവധീത് പഞ്ച കർേണാ ൈവകർതേനാ വൃഷഃ
37 ഭാനുേദവം ചി േസനം േസനാ ബി ം ച ഭാരത
തപനം ശൂരേസനം ച പാഞ്ചാലാൻ അവധീദ് രേണ
38 പാഞ്ചാേലഷു ച ശൂേരഷു വധ്യമാേനഷു സായൈകഃ
ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം മഹാഹേവ
39 േതഷാം സങ്കീര്യമാണാനാം ഹാഹാകാരകൃതാ ദിശഃ
പുനർ ഏവ ച താൻ കർേണാ ജഘാനാശു പത ിഭിഃ
40 ച രക്ഷൗ തു കർണസ്യ പു ൗ മാരിഷ ദുർജയൗ
സുേഷണഃ സത്യേസനശ് ച ത്യക്ത്വാ ാണാൻ അയുധ്യതാം
41 പൃഷ്ഠേഗാപസ് തു കർണസ്യ േജ്യഷ്ഠഃ പുേ ാ മഹാരഥഃ
വൃഷേസനഃ സ്വയം കർണം പൃഷ്ഠതഃ പര്യപാലയത്
42 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ സാത്യകിശ് ച ൗപേദയാ വൃേകാദരഃ
ജനേമജയഃ ശിഖണ്ഡീ ച വീരാശ് ച ഭ കാഃ
43 േചദിേകകയപാഞ്ചാലാ യമൗ മത്സ്യാശ് ച ദംശിതാഃ
സമഭ്യധാവൻ രാേധയം ജിഘാംസന്തഃ ഹാരിണഃ
44 ത ഏനം വിവിൈധഃ ശൈ ഃ ശരധാരാഭിർ ഏവ ച
അഭ്യവർഷൻ വിമൃദ്നന്തഃ ാവൃഷീവാംബുദാ ഗിരിം
45 പിതരം തു പരീപ്സന്തഃ കർണ പു ാഃ ഹാരിണഃ
ത്വദീയാശ് ചാപേര രാജൻ വീരാ വീരാൻ അവാരയൻ
46 സുേഷേണാ ഭീമേസനസ്യ ഛിത്ത്വാ ഭേല്ലന കാർമുകം
നാരാൈചഃ സപ്തഭിർ വിദ്ധ്വാ ഹൃദി ഭീമം നനാദ ഹ
47 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സുദൃഢം ഭീമവി മഃ
സജ്യം വൃേകാദരഃ കൃത്വാ സുേഷണസ്യാച്ഛിനദ് ധനുഃ
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48 വിവ്യാധ ൈചനം നവഭിഃ േദ്ധാ നൃത്യന്ന് ഇേവഷുഭിഃ
കർണം ച തൂർണം വിവ്യാധ ിസപ്തത്യാ ശിൈതഃ ശൈരഃ
49 സത്യേസനം ച ദശഭിഃ സാശ്വസൂതധ്വജായുധം
പശ്യതാം സുഹൃദാം മേധ്യ കർണ പു ം അപാതയത്
50 ര ണുന്നം തത് തസ്യ ശിരശ് ച നിഭാനനം
ശുഭദർശനം ഏവാസീൻ നാല ഷ്ടം ഇവാംബുജം
51 ഹത്വാ കർണസുതം ഭീമസ് താവകാൻ പുനർ ആർദയത്
കൃപ ഹാർദിക്യേയാശ് ഛിത്ത്വാ ചാേപ താവ് അപ്യ് അഥാർദയത്
52 ദുഃശാസനം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ ശകുനിം ഷഡ്ഭിർ ആയൈസഃ
ഉലൂകം ച പത ിം ച ചകാര വിരഥാവ് ഉഭൗ
53 േഹ സുേഷണ ഹേതാ ഽസീതി വന്ന് ആദത്ത സായകം
തം അസ്യ കർണശ് ചിേച്ഛദ ിഭിശ് ൈചനം അതാഡയത്
54 അഥാന്യം അപി ജ ാഹ സുപർവാണം സുേതജനം
സുേഷണായാസൃജദ് ഭീമസ് തം അപ്യ് അസ്യാച്ഛിനദ് വൃഷഃ
55 പുനഃ കർണസ് ിസപ്തത്യാ ഭീമേസനം രേഥഷുഭിഃ
പു ം പരീപ്സൻ വിവ്യാധ രം ൈരർ ജിഘാംസയാ
56 സുേഷണസ് തു ധനുർ ഗൃഹ്യ ഭാരസാധനം ഉത്തമം
നകുലം പഞ്ചഭിർ ബാൈണർ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
57 നകുലസ് തം തു വിംശത്യാ വിദ്ധ്വാ ഭാരസൈഹർ ദൃൈഢഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം കർണസ്യ ഭയം ആദധത്
58 തം സുേഷേണാ മഹാരാജ വിദ്ധ്വാ ദശഭിർ ആശുൈഗഃ
ചിേച്ഛദ ച ധനുഃ ശീ ം രേ ണ മഹാരഥഃ
59 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ നകുലഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
സുേഷണം ബഹുഭിർ ബാൈണർ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
60 സ തു ബാൈണർ ദിേശാ രാജന്ന് ആച്ഛാദ്യ പരവീരഹാ
ആജേഘ്ന സാരഥിം ചാസ്യ സുേഷണം ച തതസ് ിഭിഃ
ചിേച്ഛദ ചാസ്യ സുദൃഢം ധനുർ ഭൈല്ലസ് ിഭിസ് ിധാ
61 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സുേഷണഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
അവിധ്യൻ നകുലം ഷഷ്ട്യാ സഹേദവം ച സപ്തഭിഃ
62 തദ് യുദ്ധം സുമഹദ് േഘാരം ആസീദ് േദവാസുേരാപമം
നിഘ്നതാം സായൈകസ് തൂർണം അേന്യാന്യസ്യ വധം തി
63 സാത്യകിർ വൃഷേസനസ്യ ഹത്വാ സൂതം ിഭിഃ ശൈരഃ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന ജഘാനാശ്വാംശ് ച സപ്തഭിഃ
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ധ്വജം ഏേകഷുേണാന്മഥ്യ ിഭിസ് തം ഹൃദ്യ് അതാഡയത്
64 അഥാവസന്നഃ സ്വരേഥ മുഹൂർതാത് പുനർ ഉത്ഥിതഃ
അേഥാ ജിഘാംസുഃ ൈശേനയം ഖഡ്ഗചർമ ഭൃദ് അഭ്യയാത്
65 തസ്യ ചാ വതഃ ശീ ം വൃഷേസനസ്യ സാത്യകിഃ
വരാഹകർൈണർ ദശഭിർ അവിധ്യദ് അസി ചർമണീ
66 ദുഃശാസനസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ വിരഥം വ്യായുധം കൃതം
ആേരാപ്യ സ്വരേഥ തൂർണം അേപാവാഹ രഥാന്തരം
67 അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ വൃഷേസേനാ മഹാരഥഃ
കർണസ്യ യുധി ദുർധർഷഃ പുനഃ പൃഷ്ഠം അപാലയത്
68 ദുഃശാസനം തു ൈശേനേയാ നൈവർ നവഭിർ ആശുൈഗഃ
വിസൂതാശ്വരഥം കൃത്വാ ലലാേഡ ിഭിർ ആർപയത്
69 സ ത്വ് അന്യം രഥം ആസ്ഥായ വിധിവത് കൽപിതം പുനഃ
യുയുേധ പാ ഭിഃ സാർധം കർണസ്യാപ്യായയൻ ബലം
70 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തതഃ കർണം അവിധ്യദ് ദശഭിഃ ശൈരഃ

ൗപേദയാസ് ിസപ്തത്യാ യുയുധാനസ് തു സപ്തഭിഃ
71 ഭീമേസനശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സഹേദവശ് ച പഞ്ചഭിഃ
നകുലസ് ിംശതാ ബാൈണഃ ശതാനീകശ് ച സപ്തഭിഃ
ശിഖണ്ഡീ ദശഭിർ വീേരാ ധർമരാജഃ ശേതന തു
72 ഏേത ചാേന്യ ച രാേജ വീരാ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
അഭ്യർദയൻ മേഹഷ്വാസം സൂതപു ം മഹാമൃേധ
73 താൻ സൂതപുേ ാ വിശിൈഖർ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശിൈതഃ
രേഥ ചാരു ചരൻ വീരഃ പത്യവിധ്യദ് അരിന്ദമഃ
74 ത ാ വീര്യം കർണസ്യ ലാഘവം ച മഹാത്മനഃ
അപശ്യാമ മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
75 ന ഹ്യ് ആദദാനം ദദൃശുഃ സന്ദധാനം ച സായകാൻ
വിമുഞ്ചന്തം ച സംരംഭാദ് ദദൃശുസ് േത മഹാരഥം
76 ദ്യൗർ വിയദ് ഭൂർ ദിശശ് ചാശു ണുന്നാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അരുണാ ാവൃതാകാരം തസ്മിൻ േദേശ ബഭൗ വിയത്
77 നൃത്യന്ന് ഇവ ഹി രാേധയശ് ചാപഹസ്തഃ താപവാൻ
ൈയർ വിദ്ധഃ ത്യവിധ്യത് താൻ ഏൈകകം ിഗുൈണഃ ശൈരഃ
78 ദശഭിർ ദശഭിശ് ൈചനാൻ പുനർ വിദ്ധ്വാ നനാദ ഹ
സാശ്വസൂത ധ്വജച് ഛ ാസ് തതസ് േത വിവരം ദദുഃ
79 താൻ മൃദ്നൻ മേഹഷ്വാസാൻ രാേധയഃ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
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രാജാനീകം അസംബാധം ാവിശച് ഛ കർശനഃ
80 സ രഥാംസ് ിശതാൻ ഹത്വാ േചദീനാം അനിവർതിനാം
രാേധേയാ നിശിൈതർ ബാൈണർ തേതാ ഽഭ്യാർച്ഛദ് യുധിഷ്ഠിരം
81 തതസ് േത പാണ്ഡവാ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ ച സസാത്യകിഃ
രാേധയാത് പരിരക്ഷേന്താ രാജാനം പര്യവാരയൻ
82 തൈഥവ താവകാഃ സർേവ കർണം ദുർവാരണം രേണ
യത്താഃ േസനാ മേഹഷ്വാസാഃ പര്യരക്ഷന്ത സർവശഃ
83 നാനാ വാദി േഘാഷാശ് ച ാദുരാസൻ വിശാം പേത
സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ ശൂരാണാം അനിവർതിനാം
84 തതഃ പുനഃ സമാജ ർ അഭീതാഃ കുരുപാണ്ഡവാഃ
യുധിഷ്ഠിര മുഖാഃ പാർഥാഃ സൂതപു മുഖാ വയം
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അധ്യായം 33

1 [സ്]
വിദാര്യ കർണസ് താം േസനാം ധർമരാജം ഉപാ വത്
രഥഹസ്ത്യശ്വപത്തീനാം സഹൈ ഃ പരിവാരിതഃ
2 നാനായുധ സഹ ാണി േ ഷിതാന്യ് അരിഭിർ വൃഷഃ
ഛിത്ത്വാ ബാണശൈതർ ഉൈ സ് താന വിധ്യദ് അസം മഃ
3 നിചകർത ശിരാംസ്യ് ഏഷാം ബാഹൂൻ ഊരൂംശ് ച സർവശഃ
േത ഹതാ വസുധാം േപതുർ ഭഗ്നാശ് ചാേന്യ വിദു വുഃ
4 വിഡാ നിഷാദാസ് തു പുനഃ സാത്യകിേചാദിതാഃ
അഭ്യർദയഞ് ജിഘാംസന്തഃ പത്തയഃ കർണം ആഹേവ
5 േത വിബാഹു ശിരസ് ാണാഃ ഹതാഃ കർണ സായൈകഃ
േപതുഃ പൃഥിവ്യാം യുഗപച് ഛിന്നം ശാലവനം യഥാ
6 ഏവം േയാധശതാന്യ് ആജൗ സഹ ാണ്യ് അയുതാനി ച
ഹതാനീയുർ മഹീം േദൈഹർ യശസാപൂരയൻ ദിശഃ
7 അഥ ൈവകർതനം കർണം രേണ ദ്ധം ഇവാന്തകം
രുരുധുഃ പാ പാഞ്ചാലാ വ്യാധിം മ ൗഷൈധർ ഇവ
8 സ താൻ മൃദ്യാഭ്യപതത് പുനർ ഏവ യുധിഷ്ഠിരം
മ ൗഷധി ിയാതീേതാ വ്യാധിർ ഇത്യ് ഉൽബേണാ യഥാ
9 സ രാജഗൃദ്ധിഭീ രുദ്ധഃ പാ പാഞ്ചാല േകകൈയഃ
നാശകത് താൻ അതി ാ ം മൃത ർ ഹ്മവിേദാ യഥാ
10 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ കർണം അദൂരസ്ഥം നിവാരിതം
അ വീത് പരവീരഘ്നഃ േ ാധസംരക്തേലാചനഃ
11 കർണ കർണ വൃഥാ ദൃേഷ്ട സൂതപു വചഃ ശൃണു
സദാ ർധസി സം ാേമ ഫൽഗുേനന യശസ്വിനാ
തഥാസ്മാൻ ബാധേസ നിത്യം ധാർതരാ മേത സ്ഥിതഃ
12 യദ് ബലം യച് ച േത വീര്യം േദ്വേഷാ യശ് ച പാ ഷു
തത് സർവം ദർശയസ്വാദ്യ പൗരുഷം മഹദ് ആസ്ഥിതഃ
യുദ്ധ ദ്ധാം സ േത ഽദ്യാഹം വിേനഷ്യാമി മഹാഹേവ
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ കർണം പാ സുതസ് തദാ
സുവർണപുംൈഖർ ദശഭിർ വിവ്യാധാേയാ മൈയഃ ശിൈതഃ
14 തം സൂതപുേ ാ നവഭിഃ ത്യവിധ്യദ് അരിന്ദമഃ
വത്സദൈന്തർ മേഹഷ്വാസഃ ഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
15 തതഃ രാഭ്യാം പാഞ്ചാല്യൗ ച രക്ഷൗ മഹാത്മനഃ
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ജഘാന സമേര ശൂരഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
16 താവ് ഉഭൗ ധർമരാജസ്യ വീരൗ പരിപാർശ്വതഃ
രഥാഭ്യാേശ ചകാേശേത ച േസ്യവ പുനർ വസൂ
17 യുധിഷ്ഠിരഃ പുനഃ കർണം അവിധ്യത് ിംശതാ ശൈരഃ
സുേഷണം സത്യേസനം ച ിഭിസ് ിഭിർ അതാഡയത്
18 ശല്യം നവത്യാ വിവ്യാധ ിസപ്തത്യാ ച സൂതജം
താംശ് ചാസ്യ േഗാ ൻ വിവ്യാധ ിഭിസ് ിഭിർ അജിഹ്മൈഗഃ
19 തതഃ ഹസ്യാധിരഥിർ വിധുന്വാനഃ സ കാർമുകം
ഭിത്ത്വാ ഭേല്ലന രാജാനം വിദ്ധ്വാ ഷഷ്ട്യാനദൻ മുദാ
20 തതഃ വീരാഃ പാ നാം അഭ്യധാവൻ യുധിഷ്ഠിരം
സൂതപു ാത് പരീപ്സന്തഃ കർണം അഭ്യർദയഞ് ശൈരഃ
21 സാത്യകിശ് േചകിതാനശ് ച യുയു ഃ പാണ്ഡ്യ ഏവ ച
ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച ൗപേദയാഃ ഭ കാഃ
22 യമൗ ച ഭീമേസനശ് ച ശിശുപാലസ്യ ചാത്മജഃ
കാരൂഷാ മത്സ്യേശഷാശ് ച േകകയാഃ കാശിേകാസലാഃ
ഏേത ച ത്വരിതാ വീരാ വസുേഷണം അവാരയൻ
23 ജനേമജയശ് ച പാഞ്ചാല്യഃ കർണം വിവ്യാധ സായൈകഃ
വരാഹകർൈണർ നാരാൈചർ നാലീൈകർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വത്സദൈന്തർ വിപാൈഠശ് ച രൈ ശ് ചടകാ മുൈഖഃ
24 നാനാ ഹരൈണശ് േചാൈ രഥഹസ്ത്യശ്വസാദിനഃ
സർവേതാ ഽഭ്യാ വൻ കർണം പരിവാര്യ ജിഘാംസയാ
25 സ പാണ്ഡവാനാം വൈരഃ സർവതഃ സമഭി തഃ
ഉൈദരയദ് ാഹ്മം അ ം ശൈരഃ സ രയൻ ദിശഃ
26 തഥാ ശരമഹാജ്വാേലാ വീേര്യാഷ്മാ കർണ പാവകഃ
നിർദഹൻ പാണ്ഡവ വനം ചാരു പര്യചരദ് രേണ
27 സ സംവാര്യ മഹാ ാണി മേഹഷ്വാേസാ മഹാത്മനാം

ഹസ്യ പുരുേഷ സ്യ ശൈരശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
28 തഥ സന്ധായ നവതിം നിേമഷാൻ നതപർവണാം
ബിേഭദ കവചം രാേജ്ഞാ രേണ കർണഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
29 തദ് വർമ േഹമവികൃതം രരാജ നിപതത് തദാ
സവിദ ദ ം സവിതുഃ ശിഷ്ടം വാതഹതം യഥാ
30 തദ് അംഗം പുരുേഷ സ്യ ഷ്ടവർമ വ്യേരാചത
രൈത്നർ അല തം ദിൈവ്യർ വ്യ ം നിശി യഥാ നഭഃ
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31 സ വിവർമാ ശൈരഃ പാർേഥാ രുധിേരണ സമുക്ഷിതഃ
ദ്ധഃ സർവായസീം ശക്തിം ചിേക്ഷപാധിരഥിം തി

32 താം ജ്വലന്തീം ഇവാകാേശ ശൈരശ് ചിേച്ഛദ സപ്തഭിഃ
സാ ഛിന്നാ ഭൂമിം അപതൻ മേഹഷ്വാസസ്യ സായൈകഃ
33 തേതാ ബാേഹ്വാർ ലലാേട ച ഹൃദി ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
ചതുർഭിസ് േതാമൈരഃ കർണം താഡയിത്വാ മുദാനദത്
34 ഉദ്ഭിന്ന രുധിരഃ കർണഃ ദ്ധഃ സർപ ഇവ ശ്വസൻ
ധ്വജം ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന ിഭിർ വിവ്യാധ പാണ്ഡവം
ഇഷുധീ ചാസ്യ ചിേച്ഛദ രഥം ച തിലേശാ ഽച്ഛിനത്
35 ഏവം പാർേഥാ വ്യപായാത് സ നിഹത ാർഷ്ടി സാരഥിഃ
അശ വൻ മുഖതഃ സ്ഥാതും കർണസ്യ ദുർമനാഃ
36 തം അഭി ത്യ രാേധയഃ ന്ധം സം ശ്യ പാണിനാ
അ വീത് ഹസൻ രാജൻ കുത്സയന്ന് ഇവ പാണ്ഡവം
37 കഥം നാമ കുേല ജാതഃ ക്ഷ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതഃ

ജഹ്യാത് സമേര ശ ൻ ാണാൻ രക്ഷൻ മഹാഹേവ
38 ന ഭവാൻ ക്ഷ ധർേമഷു കുശേലാ ഽസീതി േമ മതിഃ

ാേഹ്മ ബേല ഭവാൻ യുക്തഃ സ്വാധ്യാേയ യജ്ഞകർമണി
39 മാം സ്മ യുധ്യസ്വ കൗേന്തയ മാ ച വീരാൻ സമാസദഃ
മാ ൈചനാൻ അ ിയം ഹി മാ ച ജ മഹാരണം
40 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ പാർഥം വിസൃജ്യ ച മഹാബലഃ
ന്യഹനത് പാണ്ഡവീം േസനാം വ ഹസ്ത ഇവാസുരീം
തതഃ ായാദ് തം രാജൻ ീഡന്ന് ഇവ ജേനശ്വരഃ
41 അഥ യാന്തം രാജാനം അന്വയുസ് േത തദാച തം
േചദിപാണ്ഡവ പാഞ്ചാലാഃ സാത്യകിശ് ച മഹാരഥ

ൗപേദയാസ് തഥാ ശൂരാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
42 തേതാ യുധിഷ്ഠിരാനീകം ദൃഷ്ട്വാ കർണഃ പരാങ്മുഖം
കുരുഭിഃ സഹിേതാ വീൈരഃ പൃഷ്ഠൈഗഃ പൃഷ്ഠം അന്വയാത്
43 ശംഖേഭരീ നിനാൈദശ് ച കാർമുകാണാം ച നിസ്വൈനഃ
ബഭൂവ ധാർതരാ ാണാം സിംഹനാദ രവസ് തദാ
44 യുധിഷ്ഠിരസ് തു കൗരവ്യ രഥം ആരുഹ്യ സത്വരഃ

തകീർേതർ മഹാരാജ ദൃഷ്ടവാൻ കർണ വി മം
45 കാല്യമാനം ബലം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
താൻ േയാധാൻ അ വീത് േദ്ധാ ഹൈതനം ൈവ സഹ ശഃ
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46 തേതാ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
ഭീമേസനമുഖാഃ സർേവ പു ാംസ് േത ത പാ വൻ
47 അഭവത് തുമുലഃ ശേബ്ദാ േയാധാനാം ത ഭാരത
ഹസ്ത്യശ്വരഥപത്തീനാം ശ ാണാം ച തതസ് തതഃ
48 ഉത്തിഷ്ഠത ഹരത ൈ താഭിപതേതതി ച
ഇതി വാണാ അേന്യാന്യം ജ ർ േയാധാ രണാജിേര
49 അ ച് ഛാേയവ ത ാസീച് ഛരവൃഷ്ടിഭിർ അംബേര
സമാവൃൈത്തർ നരവൈരർ നിഘ്നദ്ഭിർ ഇതേരതരം
50 വിപതാകാ ധ്വജച് ഛ ാ വ്യശ്വ സൂതായുധാ രേണ
വ്യംഗാംഗാവയവാഃ േപതുഃ ക്ഷിതൗ ക്ഷീണാ ഹേതശ്വരാഃ
51 വരാണീവ ൈശലാനാം ശിഖരാണി ദ്വിേപാത്തമാഃ
സാേരാഹാ നിഹതാഃ േപതുർ വ ഭിന്നാ ഇവാ യഃ
52 ഛിന്നഭിന്ന വിപര്യൈസ്തർ വർമാലങ്കാര വി ൈഹഃ
സാേരാഹാസ് തുരഗാഃ േപതുർ ഹതവീരാഃ സഹ ശഃ
53 വി വിദ്ധായുധാംഗാശ് ച ദ്വിരദാശ്വരൈഥർ ഹതാഃ

തിവീൈരശ് ച സംമർേദ പത്തിസംഘാഃ സഹ ശഃ
54 വിശാലായതതാ ാൈക്ഷഃ പദ്േമ സദൃശാനൈനഃ
ശിേരാഭിർ യുദ്ധശൗണ്ഡാനാം സർവതഃ സം താ മഹീ
55 തഥാ തു വിതേത േവ്യാമ്നി നിസ്വനം ശു വുർ ജനാഃ
വിമാൈനർ അപ്സരഃ സംൈഘർ ഗീതവാദി നിസ്വൈനഃ
56 ഹതാൻ കൃത്താൻ അഭിമുഖാൻ വീരാൻ വീൈരഃ സഹ ശഃ
ആേരാപ്യാേരാപ്യ ഗച്ഛന്തി വിമാേനഷ്വ് അപ്സേരാഗണാഃ
57 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം ത്യക്ഷം സ്വർഗലിപ്സയാ

ഹൃഷ്ടമനസഃ ശൂരാഃ ക്ഷി ം ജ ഃ പര രം
58 രഥിേനാ രഥിഭിഃ സാർധം ചി ം യുയുധുർ ആഹേവ
പത്തയഃ പത്തിഭിർ നാഗാ നാൈഗഃ സഹ ഹൈയർ ഹയാഃ
59 ഏവം വൃേത്ത സം ാേമ ഗജവാജിജനക്ഷേയ
ൈസേന്യ ച രജസാ വ്യാേപ്ത േസ്വ സ്വാഞ് ജ ഃ പേര പരാൻ
60 കചാകചി ബഭൗ യുദ്ധം ദന്താ ദന്തി നഖാ നഖി
മുഷ്ടിയുദ്ധം നിയുദ്ധം ച േദഹപാപ്മ വിനാശനം
61 തഥാ വർതതി സം ാേമ ഗജവാജിജനക്ഷേയ
നരാശ്വഗജേദേഹഭ്യഃ സൃതാ േലാഹിതാപഗാ
നരാശ്വഗജേദഹാൻ സാ വ വാഹ പതിതാൻ ബഹൂൻ
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62 നരാശ്വഗജസംബാേധ നരാശ്വഗജസാദിനാം
േലാഹിേതാദാ മഹാേഘാരാ നദീ േലാഹിതകർദമാ
നരാശ്വഗജേദഹാൻ സാ വഹന്തീ ഭീരു ഭീഷണീ
63 തസ്യാഃ പരമപാരം ച ജന്തി വിജൈയഷിണഃ
ഗാേധന ച വന്തശ് ച നിമേജ്ജ്യാന്മജ്ജ്യ ചാപേര
64 േത തു േലാഹിതദിഗ്ധാംഗാ രക്തവർമായുധാംബരാഃ
സ സ് തസ്യാം പപുശ് ചാസൃൻ മ ശ് ച ഭരതർഷഭ
65 രഥാൻ അശ്വാൻ നരാൻ നാഗാൻ ആയുധാഭരണാനി ച
വസനാന്യ് അഥ വർമാണി ഹന്യമാനാൻ ഹതാൻ അപി
ഭൂമിം ഖം ദ്യാം ദിശശ് ൈചവ ായഃ പശ്യാമ േലാഹിതം
66 േലാഹിതസ്യ തു ഗേന്ധന ർേശന ച രേസന ച
രൂേപണ ചാതിരിേക്തന ശേബ്ദന ച വിസർപതാ
വിഷാദഃ സുമഹാൻ ആസീത് ായഃ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
67 തത് തു വി ഹതം ൈസന്യം ഭീമേസനമുൈഖസ് തവ
ഭൂയഃ സമാ വൻ വീരാഃ സാത്യകി മുഖാ രഥാഃ
68 േതഷാം ആപതതാം േവഗം അവിഷഹ്യ മഹാത്മനാം
പു ാണാം േത മഹത് ൈസന്യം ആസീദ് രാജൻ പരാങ്മുഖം
69 തത് കീർണരഥാേശ്വഭം നരവാജി സമാകുലം
വിധ്വസ്തചർമ കവചം വിദ്ധായുധ കാർമുകം
70 വ്യ വത് താവകം ൈസന്യം േലാഡ്യമാനം സമന്തതഃ
സിംഹാർദിതം മഹാരേണ്യ യഥാ ഗജകുലം തഥാ
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അധ്യായം 34

1 [സ്]
താൻ അഭി വേതാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാംസ് താവകം ബലം
േ ാശതസ് തവ പു സ്യ ന സ്മ രാജൻ ന്യവർതത
2 തതഃ പക്ഷാത് പക്ഷാച് ച പൈക്ഷശ് ചാപി ദക്ഷിണാത്
ഉദസ്ത ശ ാഃ കുരേവാ ഭീമം അഭ്യ വൻ രേണ
3 കർേണാ ഽപി ദൃഷ്ട്വാ വേതാ ധാർതരാ ാൻ പരാങ്മുഖാൻ
ഹംസവർണാൻ ഹയാ ്യാംസ് താൻ ൈ ഷീദ് യ വൃേകാദരഃ
4 േത േ ഷിതാ മഹാരാജ ശേല്യനാഹവ േശാഭിനാ
ഭീമേസനരഥം ാപ്യ സമസജ്ജന്ത വാജിനഃ
5 ദൃഷ്ട്വാ കർണം സമായാന്തം ഭീമഃ േ ാധസമന്വിതഃ
മതിം ദേ വിനാശായ കർണസ്യ ഭരതർഷഭ
6 േസാ ഽ വീത് സാത്യകിം വീരം ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
ഏനം രക്ഷത രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
സംശയാൻ മഹേതാ മുക്തം കഥം ചിത് േ ക്ഷിേതാ മമ
7 അ േതാ േമ കൃേതാ രാജാ ഛിന്നസർവപരിച്ഛദഃ
ദുേര്യാധനസ്യ ീത്യർഥം രാേധേയന ദുരാത്മനാ
8 അന്തം അദ്യ കരിഷ്യാമി തസ്യ ദുഃഖസ്യ പാർഷത
ഹന്താ വാസ്മി രേണ കർണം സ വാ മാം നിഹനിഷ്യതി
സം ാേമണ സുേഘാേരണ സത്യം ഏതദ് വീമി വഃ
9 രാജാനം അദ്യ ഭവതാം ന്യാസഭൂതം ദദാമി ൈവ
അസ്യ സംരക്ഷേണ സർേവ യതധ്വം വിഗതജ്വരാഃ
10 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹുഃ ായാദ് ആധിരഥിം തി
സിംഹനാേദന മഹതാ സർവാഃ സംനാദയൻ ദിശഃ
11 ദൃഷ്ട്വാ ത്വരിതം ആയാന്തം ഭീമം യുദ്ധാഭിനന്ദിനം
സൂതപു ം അേഥാവാച മ ാണാം ഈശ്വേരാ വിഭുഃ
12 പശ്യ കർണ മഹാബാഹും ദ്ധം പാണ്ഡവനന്ദനം
ദീർഘകാലാർജിതം േ ാധം േമാ കാമം ത്വയി വം
13 ഈദൃശം നാസ്യ രൂപം േമ ദൃഷ്ടപൂർവം കദാ ചന
അഭിമന്യൗ ഹേത കർേണ രാക്ഷേസ വാ ഘേടാത്കേച
14 ൈ േലാക്യസ്യ സമസ്തസ്യ ശക്തഃ േദ്ധാ നിവാരേണ
ബിഭർതി യാദൃശം രൂപം കാലാഗ്നിസദൃശം ശുഭം
15 ഇതി വതി രാേധയം മ ാണാം ഈശ്വേര നൃപ
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അഭ്യവർതത ൈവ കർണം േ ാധദീേപ്താ വൃേകാദരഃ
16 തഥാഗതം തു സേ ക്ഷ്യ ഭീമം യുദ്ധാഭിനന്ദിനം
അ വീദ് വചനം ശല്യം രാേധയഃ ഹസന്ന് ഇവ
17 യദ് ഉക്തം വചനം േമ ഽദ്യ ത്വയാ മ ജേനശ്വര
ഭീമേസനം തി വിേഭാ തത് സത്യം നാ സംശയഃ
18 ഏഷ ശൂരശ് ച വീരശ് ച േ ാധനശ് ച വൃേകാദരഃ
നിരേപക്ഷഃ ശരീേര ച ാണതശ് ച ബലാധികഃ
19 അജ്ഞാതവാസം വസതാ വിരാടനഗേര തദാ

ൗപദ്യാഃ ിയകാേമന േകവലം ബാഹുസം യാത്
ഗൂഢഭാവം സമാ ിത്യ കീചകഃ സഗേണാ ഹതഃ
20 േസാ ഽദ്യ സം ാമശിരസി സന്നദ്ധഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
കിങ്കേരാദ്യത ദേണ്ഡന മൃത നാപി േജദ് രണം
21 ചിരകാലാഭിലഷിേതാ മമായം തു മേനാരഥഃ
അർജുനം സമേര ഹന്യാം മാം വാ ഹന്യാദ് ധനഞ്ജയഃ
സ േമ കദാ ചിദ് അൈദ്യവ ഭേവദ് ഭീമ സമാഗമാത്
22 നിഹേത ഭീമ േസേത തു യദി വാ വിരഥീ കൃേത
അഭിയാസ്യതി മാം പാർഥസ് തൻ േമ സാധു ഭവിഷ്യതി
അ യൻ മന്യേസ ാപ്തം തച് ഛീ ം സ ധാരയ
23 ഏതച് ത്വാ തു വചനം രാേധയസ്യ മഹാത്മനഃ
ഉവാച വചനം ശല്യഃ സൂതപു ം തഥാഗതം
24 അഭിയാസി മഹാബാേഹാ ഭീമേസനം മഹാബലം
നിരസ്യ ഭീമേസനം തു തതഃ ാപ്സ്യസി ഫൽഗുനം
25 യസ് േത കാേമാ ഽഭിലഷിതശ് ചിരാത് ഭൃതി ഹൃദ്ഗതഃ
സ ൈവ സമ്പത്സ്യേത കർണ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
26 ഏവം ഉേക്ത തതഃ കർണഃ ശല്യം പുനർ അഭാഷത
ഹന്താഹം അർജുനം സംേഖ്യ മാം വാ ഹന്താ ധനഞ്ജയഃ
യുേദ്ധ മനഃ സമാധായ യാഹി യാഹീത്യ് അേചാദയത്
27 തതഃ ായാദ് രേഥനാശു ശല്യസ് ത വിശാം പേത
യ ഭീേമാ മേഹഷ്വാേസാ വ്യ ാവയത വാഹിനീം
28 തതസ് തൂര്യനിനാദശ് ച േഭരീണാം ച മഹാസ്വനഃ
ഉദതിഷ്ഠത രാേജ കർണ ഭീമ സമാഗേമ
29 ഭീമേസേനാ ഽഥ സ്ര ദ്ധസ് തവ ൈസന്യം ദുരാസദം
നാരാൈചർ വിമൈലസ് തീൈക്ഷ്ണർ ദിശഃ ാ ാവയദ് ബലീ
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30 സ സംനിപാതസ് തുമുേലാ ഭീമരൂേപാ വിശാം പേത
ആസീദ് രൗേ ാ മഹാരാജ കർണ പാണ്ഡവേയാർ മൃേധ
തേതാ മുഹൂർതാദ് രാേജ പാണ്ഡവഃ കർണം ആ വത്
31 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ കർേണാ ൈവകർതേനാ വൃഷഃ
ആജഘാേനാരസി േദ്ധാ നാരാേചന സ്തനാന്തേര
പുനശ് ൈചനം അേമയാത്മാ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
32 സ വിദ്ധഃ സൂതപുേ ണ ഛാദയാം ആസ പ ിഭിഃ
വിവ്യാധ നിശിൈതഃ കർണ നവഭിർ നതപർവഭിഃ
33 തസ്യ കർേണാ ധനുർമേധ്യ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ പ ിണാ
അഥ തം ഛിന്നധന്വാനം അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന സർവാവരണേഭദിനാ
34 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സൂതപു ം വൃേകാദരഃ
രാജൻ മർമസു മർമേജ്ഞാ വിദ്ധ്വാ സുനിശിൈതഃ ശൈരഃ
നനാദ ബലവൻ നാദം കമ്പയന്ന് ഇവ േരാദസീ
35 തം കർണഃ പഞ്ചവിംശത്യാ നാരാചാനാം സമാർദയത്
മേദാത്കടം വേന ദൃപ്തം ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
36 തതഃ സായകഭിന്നാംഗഃ പാണ്ഡവഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
സംരംഭാമർഷ താ ാക്ഷഃ സൂതപു വേധച്ഛയാ
37 സ കാർമുേക മഹാേവഗം ഭാരസാധനം ഉത്തമം
ഗിരീണാം അപി േഭത്താരം സായകം സമേയാജയത്
38 വീകൃഷ്യ ബലവച് ചാപം ആ കർണാദ് അതിമാരുതിഃ
തം മുേമാച മേഹഷ്വാസഃ ദ്ധഃ കർണ ജിഘാംസയാ
39 സ വിസൃേഷ്ടാ ബലവതാ ബാേണാ വ ാശനിസ്വനഃ
അദാരയദ് രേണ കർണം വ േവഗ ഇവാചലം
40 സ ഭീമേസനാഭിഹേതാ സൂതപു ഃ കുരൂദ്വഹാ
നിഷസാദ രേഥാപേസ്ഥ വിസഞ്ജ്ഞഃ പൃതനാ പതിഃ
41 തേതാ മ ാധിേപാ ദൃഷ്ട്വാ വിസഞ്ജ്ഞം സൂതനന്ദനം
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ കർണം ആഹവേശാഭിനം
42 തതഃ പരാജിേത കർേണ ധാർതരാ ീം മഹാചമൂം
വ്യ ാവയദ് ഭീമേസേനാ യേഥേ ാ ദാനവീം ചമൂം
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അധ്യായം 35

1 [ധൃ]
സുദുഷ്കരം ഇദം കർമകൃതം ഭീേമന സഞ്ജയ
േയന കർേണാ മഹാബാഹൂ രേഥാപേസ്ഥ നിപാതിതഃ
2 കർേണാ ഹ്യ് ഏേകാ രേണ ഹന്താ സൃഞ്ജയാൻ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ഇതി ദുേര്യാധനഃ സൂത ാ വീൻ മാം മുഹുർ മുഹുഃ
3 പരാജിതം തു രാേധയം ദൃഷ്ട്വാ ഭീേമന സംയുേഗ
തതഃ പരം കിം അകേരാത് പുേ ാ ദുേര്യാധേനാ മമ
4 [സ്]
വി ാന്തം േ ക്ഷ്യ രാേധയം സൂതപു ം മഹാഹേവ
മഹത്യാ േസനയാ രാജൻ േസാദര്യാൻ സമഭാഷത
5 ശീ ം ഗച്ഛത ഭ ം േവാ രാേധയം പരിരക്ഷത
ഭീമേസനഭയാഗാേധ മജ്ജന്തം വ്യസനാർണേവ
6 േത തു രാജ്ഞഃ സമാദിഷ്ടാ ഭീമേസനജിഘാംസവഃ
അഭ്യവർതന്ത സ്ര ദ്ധാഃ പതംഗാ ഇവ പാവകം
7 തായുർ ദുർധരഃ ാേഥാ വിവി ർ വികടഃ സമഃ
നിഷംഗീ കവചീ പാശീ തഥാ നേന്ദാപനന്ദകൗ
8 ദു ധർഷഃ സുബാഹുശ് ച വാതേവഗസുവർചസൗ
ധനുർ ാേഹാ ദുർമദശ് ച തഥാ സത്ത്വസമഃ സഹഃ
9 ഏേത രൈഥഃ പരിവൃതാ വീര്യവേന്താ മഹാബലാഃ
ഭീമേസനം സമാസാദ്യ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
േത വ്യമുഞ്ചഞ് ശര ാതാൻ നാനാ ലിംഗാൻ സമന്തതഃ
10 സ ൈതർ അഭ്യർദ്യമാനസ് തു ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
േതഷാം ആപതതാം ക്ഷി ം സുതാനാം േത നരാധിപ
രൈഥഃ പഞ്ചാശതാ സാർധം പഞ്ചാശൻ ന്യഹനദ് രഥാൻ
11 വിവിേത്സാസ് തു തതഃ േദ്ധാ ഭേല്ലനാപാഹരച് ഛിരഃ
സകുണ്ഡല ശിരസ് ാണം പൂർണചേ ാപമം തദാ
ഭീേമന ച മഹാരാജ സ പപാത ഹേതാ ഭുവി
12 തം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം ശൂരം ാതരഃ സർവതഃ േഭാ
അബ്ഭ്യ വന്ത സമേര ഭീമം ഭീമപരാ മം
13 തേതാ ഽപരാഭ്യാം ഭല്ലാഭ്യാം പു േയാസ് േത മഹാഹേവ
ജഹാര സമേര ാണാൻ ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
14 തൗ ധരാം അന്വപേദ്യതാം വാതരുഗ്ണാവ് ഇവ മൗ
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വികടശ് ച സമശ് േചാഭൗ േദവഗർഭസമൗ നൃപ
15 തതസ് തു ത്വരിേതാ ഭീമഃ ാഥം നിേന്യ യമക്ഷയം
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന സ ഹേതാ ന്യപതദ് ഭുവി
16 ഹാഹാകാരസ് തതസ് തീ ഃ സംബഭൂവ ജേനശ്വര
വധ്യമാേനഷു േത രാജംസ് തദാ പുേ ഷു ധന്വിഷു
17 േതഷാം സംലുലിേത ൈസേന്യ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
നേന്ദാപനന്ദൗ സമേര ാപയദ് യമസാദനം
18 തതസ് േത ാ വൻ ഭീതാഃ പു ാസ് േത വിഹ്വലീ കൃതാഃ
ഭീമേസനം രേണ ദൃഷ്ട്വാ കാലാന്തകയേമാപമം
19 പു ാംസ് േത നിഹതാൻ ദൃഷ്ട്വാ സൂതപുേ ാ മഹാമനാഃ
ഹംസവർണാൻ ഹയാൻ ഭൂയഃ ാഹിേണാദ് യ പാണ്ഡവഃ
20 േത േ ഷിതാ മഹാരാജ മ രാേജന വാജിനഃ
ഭീമേസനരഥം ാപ്യ സമസജ്ജന്ത േവഗിതാഃ
21 സ സംനിപാതസ് തുമുേലാ േഘാരരൂേപാ വിശാം പേത
ആസീദ് രൗേ ാ മഹാരാജ കർണ പാണ്ഡവേയാർ മൃേധ
22 ദൃഷ്ട്വാ മമ മഹാരാജ തൗ സേമതൗ മഹാരഥൗ
ആസീദ് ബുദ്ധിഃ കഥം നൂനം ഏതദ് അദ്യ ഭവിഷ്യതി
23 തേതാ മുഹൂർതാദ് രാേജ നാതികൃ ാദ് ധസന്ന് ഇവ
വിരഥം ഭീമകർമാണം ഭീമം കർണശ് ചകാര ഹ
24 വിരേഥാ ഭരതേ ഷ്ഠഃ ഹസന്ന് അനിേലാപമഃ
ഗദാഹേസ്താ മഹാബാഹുർ അപതത് സ്യന്ദേനാത്തമാത്
25 നാഗാൻ സപ്തശതാൻ രാജാന്ന് ഈഷ ദന്താൻ ഹാരിണഃ
വ്യധമത് സഹസാ ഭീമഃ ദ്ധ രൂപാഃ പരന്തപഃ
26 ദന്തേവേഷ്ടഷു േനേ ഷു കംേഭഷു സ കേടഷു ച
മർമസ്വ് അപി ച മർമേജ്ഞാ നിനദൻ വ്യധമദ് ഭൃശം
27 തതസ് േത ാ വൻ ഭീതാഃ തീപം ഹിതാഃ പുനഃ
മഹാമാൈ സ് തം ആവ ർ േമഘാ ഇവ ദിവാകരം
28 താൻ സ സപ്തശതാൻ നാഗാൻ സാേരാഹായുധ േകതനാൻ
ഭൂമിേഷ്ഠാ ഗദയാ ജേഘ്ന ശരൻ േമഘാൻ ഇവാനിലഃ
29 തതഃ സുബല പു സ്യ നാഗാൻ അതിബലാൻ പുനഃ
േപാഥയാം ആസ കൗേന്തേയാ ദ്വാപഞ്ചാശതം ആഹേവ
30 തഥാ രഥശതം സാ ം പത്തീംശ് ച ശതേശാ ഽപരാൻ
ന്യഹനത് പാണ്ഡേവാ യുേദ്ധ താപയംസ് തവ വാഹിനീം
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31 താപ്യമാനം സൂേര്യണ ഭീേമന ച മഹാത്മനാ
തവ ൈസന്യം സഞ്ച്ചുേകാച ചർമ വഹ്നി ഗതം യഥാ
32 േത ഭീമ ഭയസ സ്താസ് താവകാ ഭരതർഷഭ
വിഹായ സമേര ഭീമം ദു വുർ ൈവ ദിേശാ ദശ
33 രഥാഃ പഞ്ചശതാശ് ചാേന്യ ാദിനശ് ചർമ വർമിണഃ
ഭീമം അഭ്യ വംസ് തൂർണം ശരപൂൈഗഃ സമന്തതഃ
34 താൻ സസൂത രഥാൻ സർവാൻ സപതാകാ ധ്വജായുധാൻ
േപാഥയാം ആസ ഗദയാ ഭീേമാ വി ർ ഇവാസുരാൻ
35 തതഃ ശകുനിനിർദിഷ്ടാഃ സാദിനഃ ശൂര സംമതാഃ

ിസാഹ ാ യയുർ ഭീമം ശക്ത്യൃഷ്ടി ാസപാണയഃ
36 താൻ ത ദ്ഗമ്യ യവനാൻ അശ്വാേരാഹാൻ വരാരിഹാ
വിചരൻ വിവിധാൻ മാർഗാൻ ഘാതയാം ആസ േപാഥയൻ
37 േതഷാം ആസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദസ് താഡിതാനാം ച സാർവശഃ
അസിഭിശ് ഛിദ്യമാനാനാം നഡാനാം ഇവ ഭാരത
38 ഏവം സുബല പു സ്യ ിസാഹ ാൻ ഹേയാത്തമാൻ
ഹത്വാന്യം രഥം ആസ്ഥായ േദ്ധാ രാേധയം അഭ്യയാത്
39 കർേണാ ഽപി സമേര രാജൻ ധർമപു ം അരിന്ദമം
ശൈരഃ ച്ഛാദയാം ആസ സാരഥിം ചാപ്യ് അപാതയത്
40 തതഃ സം തം സംേഖ്യ രഥം ദൃഷ്ട്വാ മഹാരഥഃ
അന്വധാവത് കിരൻ ബാൈണഃ കങ്കപൈ ർ അജിഹ്മൈഗഃ
41 രാജാനം അഭി ധാവന്തം ശൈരർ ആവൃത്യ േരാദസീ

ദ്ധഃ ച്ഛാദയാം ആസ ശരജാേലന മാരുതിഃ
42 സംനിവൃത്തസ് തതസ് തൂർണം രാേധയഃ ശ കർശനഃ
ഭീമം ച്ഛാദയാം ആസ സമന്താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
43 ഭീമേസനരഥവ്യ ം കർണം ഭാരത സാത്യകിഃ
അഭ്യർദയദ് അേമയാത്മാ പാർഷ്ണി ഹണകാരണാത്
അഭ്യവർതത കർണസ് തം അർദിേതാ ഽപി ശൈരർ ഭൃശം
44 താവ് അേന്യാന്യം സമാസാദ്യ വൃഷാഭൗ സർവധന്വിനാം
വിസൃജന്തൗ ശരാംശ് ചി ാൻ വി ാേജതാം മനസ്വിനൗ
45 താഭ്യാം വിയതി രാേജ വിതതം ഭീമദർശനം

ൗഞ്ചപൃഷ്ഠാരുണം രൗ ം ബാണജാലം വ്യദൃശ്യത
46 ൈനവ സൂര്യ ഭാം ഖം വാ ന ദിശഃ ദിശഃ കുതഃ

ാജ്ഞാസിഷ്മ വയം താഭ്യാം ശൈരർ മുൈക്തഃ സഹ ശഃ
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47 മധ്യാേഹ്ന തപേതാ രാജൻ ഭാ രസ്യ മഹാ ഭാഃ
ഹൃതാഃ സർവാഃ ശരൗൈഘസ് ൈതഃ കർണം ആധവേയാസ് തദാ
48 സൗബലം കൃതവർമാണം ൗണിം ആധിരഥിം കൃപം
സംസക്താൻ പാണ്ഡൈവർ ദൃഷ്ട്വാ നിവൃത്താഃ കുരവഃ പുനഃ
49 േതഷാം ആപതതാം ശബ്ദസ് തീ ആസീദ് വിശാം പേത
ഉ താനാം യഥാ വൃഷ്ട്യാ സാഗരാണാം ഭയാവഹഃ
50 േത േസേന ഭൃശസംവിേഗ്ന ദൃഷ്ട്വാേന്യാന്യം മഹാരേണ
ഹർേഷണ മഹതാ യുേക്ത പരിഗൃഹ്യ പര രം
51 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം മധ്യം ാേപ്ത ദിവാകേര
യാദൃശം ന കദാചിദ് ധി ദൃഷ്ടപൂർവം ന ച തം
52 ബലൗഘസ് തു സമാസാദ്യ ബലൗഘം സഹസാ രേണ
ഉപാസർപത േവേഗന ജലൗഘ ഇവ സാഗരം
53 ആസീൻ നിനാദഃ സുമഹാൻ ബലൗഘാനാം പര രം
ഗർജതാം സാഗരൗഘാണാം യഥാ സ്യാൻ നിസ്വേനാ മഹാൻ
54 േത തു േസേന സമാസാദ്യ േവഗവത്യൗ പര രം
ഏകീഭാവം അനു ാേപ്ത നദ്യാവ് ഇവ സമാഗേമ
55 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േഘാരരൂപം വിശാം പേത
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച ലിപ്സതാം സുമഹദ് യശഃ
56 കുരൂണാം ഗർജതാം ത അവിേച്ഛദ കൃതാ ഗിരഃ

യേന്ത വിവിധാ രാജൻ നാമാന്യ് ഉദ്ദിശ്യ ഭാരത
57 യസ്യ യദ് ധി രേണ ന്യംഗം പിതൃേതാ മാതൃേതാ ഽപി വാ
കർമതഃ ശീലേതാ വാപി സ തച് ാവയേത യുധി
58 താൻ ദൃഷ്ട്വാ സമേര ശൂരാംസ് തർജയാനാൻ പര രം
അബ്ഭവൻ േമ മതീ രാജന്ന് ഏഷാം അസ്തീതി ജീവിതം
59 േതഷാം ദൃഷ്ട്വാ തു ദ്ധാനാം വപൂംഷ്യ് അമിതേതജസാം
അഭവൻ േമ ഭയം തീ ം കഥം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
60 തതസ് േത പാണ്ഡവാ രാജൻ കൗരവാശ് ച മഹാരഥാഃ
തത ഃ സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണർ നിഘ്നേന്താ ഹി പര രം
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അധ്യായം 36

1 []
ക്ഷ ിയാസ് േത മഹാരാജ പര രവൈധഷിണഃ
അേന്യാന്യം സമേര ജ ഃ കൃതൈവരാഃ പര രം
2 രഥൗഘാശ് ച ഹയൗഘാശ് ച നരൗഘാശ് ച സമന്തതഃ
ഗജൗഘാശ് ച മഹാരാജ സംസക്താഃ സ്മ പര രം
3 ഗദാനാം പരിഘാണാം ച കണപാനാം ച സർപതാം

ാസാനാം ഭിണ്ഡിപാലാനാം ഭുശുണ്ഡീനാം ച സർവശഃ
4 സമ്പാതം ചാന്വപശ്യാമ സം ാേമ ഭൃശദാരുേണ
ശലഭാ ഇവ സേമ്പതുഃ സമന്താച് ഛരവൃഷ്ടയഃ
5 നാഗാ നാഗാൻ സമാസാദ്യ വ്യധമന്ത പര രം
ഹയാ ഹയാംശ് ച സമേര രഥിേനാ രഥിനസ് തഥാ
പത്തയഃ പത്തിസംൈഘശ് ച ഹയസംൈഘർ ഹയാസ് തഥാ
6 പത്തേയാ രഥമാതംഗാൻ രഥാ ഹസ്ത്യശ്വം ഏവ ച
നാഗാശ് ച സമേര ്യംഗം മമൃദുഃ ശീ ഗാ നൃപ
7 പതതാം ത ശൂരാണാം േ ാശതാം ച പര രം
േഘാരം ആേയാധനം ജേജ്ഞ പശൂനാം ൈവശസം യഥാ
8 രുധിേരണ സമാസ്തീർണാ ഭാതി ഭാരത േമദിനീ
ശ േഗാപ ഗണാകീർണാ ാവൃഷീവ യഥാ ധരാ
9 യഥാ വാ വാസസീ ശുേ മഹാരജന രഞ്ജിേത
ബിഭൃത്യാദ് യുവതിഃ ശ്യാമാ തദ്വദ് ആസീദ് വസുന്ധരാ
മാംസേശാണിതചിേ വ ശാതകൗംഭമയീവ ച
10 ഛിന്നാനാം േചാത്തമാംഗാനാം ബാഹൂനാം േചാരുഭിഃ സഹ
കുണ്ഡലാനാം വിദ്ധാനാം ഭൂഷണാനാം ച ഭാരത
11 നിഷ്കാണാം അധിസൂ ാണാം ശരീരാണാം ച ധന്വിനാം
വർമണാം സപതാകാനാം സംഘാസ് ത ാപതൻ ഭുവി
12 ഗജാൻ ഗജാഃ സമാസാദ്യ വിഷാണാൈ ർ അദാരയൻ
വിഷാണാഭിഹതാസ് േത ച ാജേന്ത ദ്വിരദാ യഥാ
13 രുധിേരണാവസിക്താംഗാ ൈഗരിക വാ ഇവ
യഥാ ാജന്തി സ്യന്ദന്തഃ പർവതാ ധാതുമണ്ഡിതാഃ
14 േതാമരാൻ ഗജിഭിർ മുക്താൻ തീപാൻ ആസ്ഥിതാൻ ബഹൂൻ
ഹൈസ്തർ വിേചരുസ് േത നാഗാ ബഭ ശ് ചാപേര തഥാ
15 നാരാൈചശ് ഛിന്നവർമാേണാ ാജേന്ത സ്മ ഗേജാത്തമാഃ
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ഹിമാഗേമ മഹാരാജ വ്യ ാ ഇവ മഹീധരാഃ
16 ശൈരഃ കനകപുംൈഖസ് തു ചിതാ േരജുർ ഗേജാത്തമാഃ
ഉൽകാഭിഃ സ ദീപ്താ ാഃ പർവതാ ഇവ മാരിഷ
17 േകച് ചിദ് അഭ്യാഹതാ നാഗാ നാൈഗർ നഗനിഭാ ഭുവി
നിേപതുഃ സമേര തസ്മിൻ പക്ഷവന്ത ഇവാ യഃ
18 അപേര ാ വൻ നാഗാഃ ശല്യാർതാ ണപീഡിതാഃ

തിമാൈനശ് ച കുംൈഭശ് ച േപതുർ ഉർവ്യാം മഹാഹേവ
19 നിേഷദുഃ സിംഹവച് ചാേന്യ നദേന്താ ൈഭരവാൻ രവാൻ
മ ശ് ച ബഹേവാ രാജംശ് ചുകൂജുശ് ചാപേര തഥാ
20 ഹയാശ് ച നിഹതാ ബാൈകഃ സ്വർണഭാണ്ഡ പരിച്ഛദാഃ
നിേഷദുശ് ൈചവ മ ശ് ച ബ മുശ് ച ദിേശാ ദശ
21 അപേര കൃഷ്യമാണാശ് ച വിേവഷ്ടേന്താ മഹീതേല
ഭാവാൻ ബഹുവിധാംശ് ച സ് താഡിതാഃ ശരേതാമൈരഃ
22 നരാസ് തു നിഹതാ ഭൂമൗ കൂജന്തസ് ത മാരിഷ
ദൃഷ്ട്വാ ച ബാന്ധവാൻ അേന്യ പിതൄൻ അേന്യ പിതാമഹാൻ
23 ധാവമാനാൻ പരാംശ് ൈചവ ദൃഷ്ട്വാേന്യ ത ഭാരത
േഗാ നാമാനി ഖ്യാതാനി ശശംസുർ ഇതേരതരം
24 േതഷാം ഛിന്നാ മഹാരാജ ഭുജാഃ കനകഭൂഷണാഃ
ഉേദ്വഷ്ടേന്ത വിേവഷ്ടേന്ത പതേന്ത േചാത്പതന്തി ച
25 നിപതന്തി തഥാ ഭൂമൗ രന്തി ച സഹ ശഃ
േവഗാംശ് ചാേന്യ രേണ ച ഃ രന്ത ഇവ പന്നഗാഃ
26 േത ഭുജാ േഭാഗി േഭാഗാഭാശ് ചന്ദനാക്താ വിശാം പേത
േലാഹിതാർ ാ ഭൃശം േരജുസ് തപനീയധ്വജാ ഇവ
27 വർതമാേന തഥാ േഘാേര സ േല സർവേതാദിശം
അവിജ്ഞാതാഃ സ്മ യുധ്യേന്ത വിനിഘ്നന്തഃ പര രം
28 ഭൗേമന രജസാ കീർേണ ശ സമ്പാത സ േല
ൈനവ േസ്വ ന പേര രാജൻ വ്യജ്ഞായന്ത തേമാവൃേത
29 തഥാ തദ് അഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാനകം
േശാണിേതാദാ മഹാനദ്യഃ സ സ് ത ചാസകൃത്
30 ശീർഷ പാഷാണ സഞ്ഛന്നാഃ േകശൈശവലശാദ്വലാഃ
അസ്ഥി സംഘാതസങ്കീർണാ ധനുഃ ശരവേരാത്തമാഃ
31 മാംസകർദമ പങ്കാശ് ച േശാണിതൗഘാഃ സുദാരുണാഃ
നദീഃ വർതയാം ആസുർ യമ രാ വിവർധനീഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 57

32 താ നേദ്യാ േഘാരരൂപാശ് ച നയേന്ത്യാ യമസാദനം
അവഗാഢാ മജ്ജയന്ത്യഃ ക്ഷ സ്യാജനയൻ ഭയം
33 വ്യാദാനാം നരവ്യാ നർദതാം ത ത ഹ
േഘാരം ആേയാധനം ജേജ്ഞ േ തരാജപുേരാപമം
34 ഉത്ഥിതാന്യ് അഗേണയാനി കബന്ധാനി സമന്തതഃ
നൃത്യന്തി ൈവ ഭൂതഗണാഃ സ പ്താ മാംസേശാണിൈതഃ
35 പീത്വാ ച േശാണിതം ത വസാം പീത്വാ ച ഭാരത
േമേദാ മജ്ജാ വസാ തൃപ്താസ് തൃപ്താ മാംസസ്യ ൈചവ ഹി
ധാവമാനാശ് ച ദൃശ്യേന്ത കാകഗൃ ബലാസ് തഥാ
36 ശൂരാസ് േത സമേര രാജൻ ഭയം ത്യക്ത്വാ സുദുസ്ത്യജം
േയാധ തസമാഖ്യാതാശ് ച ഃ കർമാണ്യ് അഭീതവത്
37 ശരശക്തിസമാകീർേണ വ്യാദഗണസ േല
വ്യചരന്ത ഗൈണഃ ശൂരാഃ ഖ്യാപയന്തഃ സ്വപൗരുഷം
38 അേന്യാന്യം ാവയന്തി സ്മ നാമേഗാ ാണി ഭാരത
പിതൃനാമാനി ച രേണ േഗാ നാമാനി ചാഭിതഃ
39 ാവയേന്താ ഹി ബഹവസ് ത േയാധാ വിശാം പേത
അേന്യാന്യം അവമൃദ്നന്തഃ ശക്തിേതാമരപട്ടിൈശഃ
40 വർതമാേന തദാ യുേദ്ധ േഘാരരൂേപ സുദാരുേണ
വ്യഷീദത് കൗരവീ േസനാ ഭിന്നാ നൗർ ഇവ സാഗേര
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അധ്യായം 37

1 [സ്]
വർതമാേന തദാ യുേദ്ധ ക്ഷ ിയാണാം നിമജ്ജേന
ഗാണ്ഡീവസ്യ മഹാൻ േഘാഷഃ ശു േവ യുധി മാരിഷ
2 സംശപ്തകാനാം കദനം അകേരാദ് യ പാണ്ഡവഃ
േകാസലാനാം തഥാ രാജൻ നാരായണ ബലസ്യ ച
3 സംശപ്തകാസ് തു സമേര ശരവൃഷ്ടിം സമന്തതഃ
അപാതയൻ പാർഥ മൂർധ്നി ജയ ഗൃദ്ധാഃ മന്യവഃ
4 താം വൃഷ്ടിം സഹസാ രാജംസ് തരസാ ധാരയൻ ഭുഃ
വ്യഗാഹത രേണ പാർേഥാ വിനിഘ്നൻ രഥിനാം വരഃ
5 നിഗൃഹ്യ തു രഥാനീകം കങ്കപൈ ഃ ശിലാശിൈതഃ
ആസസാദ രേണ പാർഥഃ സുശർമാണം മഹാരഥം
6 സ തസ്യ ശരവർഷാണി വവർഷ രഥിനാം വരഃ
തഥാ സംശപ്തകാശ് ൈചവ പാർഥസ്യ സമേര സ്ഥിതാഃ
7 സുശർമാ തു തതഃ പാർഥാം വിദ്ധ്വാ നവഭിർ ആശുൈഗഃ
ജനാർദനം ിഭിർ ബാൈണർ അഭ്യഹൻ ദക്ഷിേണ ഭുേജ
തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന േകതും വിവ്യാധ മാരിഷ
8 സ വാനരവേരാ രാജൻ വിശ്വകർമ കൃേതാ മഹാൻ
നനാദ സുമഹാൻ നാദം ഭീഷയൻ ൈവ നനർദ ച
9 കേപസ് തു നിനദം ത്വാ സ സ്താ തവ വാഹിനീ
ഭയം വിപുലം ആദായ നിേശ്ചഷ്ടാ സമപദ്യത
10 തതഃ സാ ശുശുേഭ േസനാ നിേശ്ചഷ്ടാവസ്ഥിതാ നൃപ
നാനാപുഷ്പസമാകീർണം യഥാ ൈച രഥം വനം
11 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം േയാധാസ് േത കുരുസത്തമ
അർജുനം സിഷിചുർ ബാൈണഃ പർവതം ജലദാ ഇവ
പരിവ സ് തദാ സർേവ പാണ്ഡവസ്യ മഹാരഥം
12 േത ഹയാൻ രഥചേ ച രേഥഷാശ് ചാപി ഭാരത
നിഗൃഹ്യ ബലവത് തൂർണം സിംഹനാദം അഥാനദൻ
13 അപേര ജഗൃഹുശ് ൈചവ േകശവസ്യ മഹാഭുജൗ
പാർഥം അേന്യ മഹാരാജ രഥസ്ഥം ജഗൃഹുർ മുദാ
14 േകശവസ് തു തദാ ബാഹൂ വിധുന്വൻ രണമൂർധനി
പാതയാം ആസ താൻ സർവാൻ ദുഷ്ടഹസ്തീവ ഹസ്തിനഃ
15 തതഃ േദ്ധാ രേണ പാർഥഃ സംവൃതസ് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
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നിഗൃഹീതം രഥം ദൃഷ്ട്വാ േകശവം ചാപ്യ് അഭി തം
രഥാരൂഢാംശ് ച സുബഹൂൻ പദാതീംശ് ചാപ്യ് അപാതയത്
16 ആസന്നാംശ് ച തേതാ േയാധാഞ് ശൈരർ ആസന്ന േയാധിഭിഃ
ച്യാവയാം ആസ സമേര േകശവം േചദം അ വീത്
17 പശ്യ കൃഷ്ണ മഹാബാേഹാ സംശപ്തക ഗണാൻ മയാ
കുർവാണാൻ ദാരുണം കർമ വധ്യമാനാൻ സഹ ശഃ
18 രഥബന്ധം ഇദം േഘാരം പൃഥിവ്യാം നാസ്തി കശ് ചന
യഃ സേഹത പുമാംൽ േലാേക മദ് അേന്യാ യദുപുംഗവ
19 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ബീഭ ർ േദവദത്തം അഥാധമത്
പാഞ്ചജന്യം ച കൃേഷ്ണാ ഽപി പൂരയന്ന് ഇവ േരാദസീ
20 തം തു ശംഖസ്വനം ത്വാ സംശപ്തക വരൂഥിനീ
സഞ്ചചാല മഹാരാജ വി സ്താ ചാഭവദ് ഭൃഷം
21 പദബന്ധം തതശ് ചേ പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
നാഗം അ ം മഹാരാജ സേ ാദീര്യ മുഹുർ മുഹുഃ
22 യാൻ ഉദ്ദിശ്യ രേണ പാർഥഃ പദബന്ധം ചകാര ഹ
േത ബദ്ധാഃ പദബേന്ധന പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
നിേശ്ചഷ്ടാ അഭവൻ രാജന്ന് അശ്മസാരമയാ ഇവ
23 നിേശ്ചഷ്ടാംസ് തു തേതാ േയാധാൻ അവധീത് പാ നന്ദനഃ
യേഥ ഃ സമേര ൈദത്യാംസ് താരകസ്യ വേധ പുരാ
24 േത വധ്യമാനാഃ സമേര മുമുചുസ് തം രേഥാത്തമം
ആയുധാനി ച സർവാണി വി ം ഉപച മുഃ
25 തതഃ സുശർമാ രാേജ ഗൃഹീതാം വീക്ഷ്യ വാഹിനീം
സൗപർണം അ ം ത്വരിതഃ ാദുശ്ചേ മഹാരഥഃ
26 തതഃ സുപർണാഃ സേമ്പതുർ ഭക്ഷയേന്താ ഭുജംഗമാൻ
േത ൈവ വിദു വുർ നാഗാ ദൃഷ്ട്വാ താൻ ഖചരാൻ നൃപ
27 ബഭൗ ബലം തദ് വിമുക്തം പദബന്ധാദ് വിശാം പേത
േമഘവൃന്ദാദ് യഥാ മുേക്താ ഭാ രസ് താപയൻ ജാഃ
28 വി മുക്താസ് തു േത േയാധാഃ ഫൽഗുനസ്യ രഥം തി
സസൃജുർ ബാണസംഘാംശ് ച ശ സംഘാംശ് ച മാരിഷ
29 താം മഹാ മയീം വൃഷ്ടിം സഞ്ഛിദ്യ ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
വ്യവാതിഷ്ഠത് തേതാ േയാധാൻ വാസവിഃ പരവീരഹാ
30 സുശർമാ തു തേതാ രാജൻ ബാേണനാനത പർവണാ
അർജുനം ഹൃദേയ വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധാൈന്യസ് ിഭിഃ ശൈരഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 60

സ ഗാഢവിേദ്ധാ വ്യഥിേതാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
31 തിലഭ്യ തതഃ സഞ്ജ്ഞാം േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
ഐ ം അ ം അേമയാത്മാ ാദുശ്ചേ ത്വരാന്വിതഃ
തേതാ ബാണസഹ ാണി സമുത്പന്നാനി മാരിഷ
32 സർവദി വ്യദൃശ്യന്ത സൂദയേന്താ നൃപ ദ്വിപാൻ
ഹയാൻ രഥാംശ് ച സമേര ശൈ ഃ ശതസഹ ശഃ
33 വധ്യമാേന തതഃ ൈസേന്യ വിപുലാ ഭീഃ സമാവിശത്
സംശപ്തക ഗണാനാം ച േഗാപാലാനാം ച ഭാരത
ന ഹി കശ് ചിത് പുമാംസ് ത േയാ ഽർജുനം ത്യയുധ്യത
34 പശ്യതാം ത വീരാണാം അഹന്യത മഹദ് ബലം
ഹന്യമാനം അപശ്യംശ് ച നിേശ്ചഷ്ടാഃ സ്മ പരാ േമ
35 അയുതം ത േയാധാനാം ഹത്വാ പാ സുേതാ രേണ
വ്യ ാജത രേണ രാജൻ വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
36 ചതുർദശസഹ ാണി യാനി ശിഷ്ടാനി ഭാരത
രഥാനാം അയുതം ൈചവ ിസാഹ ാശ് ച ദന്തിനഃ
37 തതഃ സംശപ്തകാ ഭൂയഃ പരിവ ർ ധനഞ്ജയം
മർതവ്യം ഇതി നിശ്ചിത്യ ജയം വാപി നിവർതനം
38 ത യുദ്ധം മഹദ് ധ്യാസീത് താവകാനാം വിശാം പേത
ശൂേരണ ബലിനാ സാർധം പാണ്ഡേവന കിരീടിനാ
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അധ്യായം 38

1 [സ്]
കൃതവർമാ കൃേപാ ൗണിഃ സൂതപു ശ് ച മാരിഷ
ഉലൂകഃ സൗബലശ് ൈചവ രാജാ ച സഹ േസാദൈരഃ
2 സീദമാനാം ചമൂം ദൃഷ്ട്വാ പാ പു ഭയാർദിതാം
സമുജ്ജിഹീർഷുർ േവേഗന ഭിന്നാം നാവം ഇവാർണേവ
3 തേതാ യുദ്ധം അതീവാസീൻ മുഹൂർതം ഇവ ഭാരത
ഭീരൂണാം ാസജനനം ശൂരാണാം ഹർഷവർധനം
4 കൃേപണ ശരവർഷാണി വി മുക്താനി സംയുേഗ
സൃഞ്ജയാഃ ശാതയാം ആസുഃ ശലഭാനാം ജാ ഇവ
5 ശിഖണ്ഡീ തു തതഃ േദ്ധാ ഗൗതമം ത്വരിേതാ യയൗ
വവർഷ ശരവർഷാണി സമന്താദ് ഏവ ാഹ്മേണ
6 കൃപസ് തു ശരവർഷം തദ് വിനിഹത്യ മഹാ വിത്
ശിഖണ്ഡിനം രേണ േദ്ധാ വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
7 തതഃ ശിഖണ്ഡീ കുപീതഃ ശൈരഃ സപ്തഭിർ ആഹേവ
കൃപം വിവ്യാധ സുഭൃശം കങ്കപൈ ർ അജിഹ്മൈഗഃ
8 തതഃ കൃപഃ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മഹാരഥഃ
വ്യശ്വ സൂത രഥം ചേ പാർഷതം തു ദ്വിേജാത്തമഃ
9 ഹതാശ്വാത് തു തേതാ യാനാദ് അവ ത്യ മഹാരഥഃ
ചർമഖഡ്േഗ ച സംഗൃഹ്യ സത്വരം ാഹ്മണം യയൗ
10 തം ആപതന്തം സഹസാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ഛാദയാം ആസ സമേര തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
11 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ശിലാനാം വനം യഥാ
നിേശ്ചേഷ്ടാ യദ് രേണ രാജഞ് ശിഖണ്ഡീ സമതിഷ്ഠത
12 കൃേപണ ഛാദിതം ദൃഷ്ട്വാ നൃേപാത്തമ ശിഖണ്ഡിനം

ത ദ്യയൗ കൃപം തൂർണം ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥ
13 ധൃഷ്ടദ മ്നം തേതാ യാന്തം ശാരദ്വത രഥം തി

തിജ ാഹ േവേഗന കൃതവർമാ മഹാരഥഃ
14 യുധിഷ്ഠിരം അഥായാന്തം ശാരദ്വത രഥം തി
സപു ം സഹേസനം ച േ ാണപുേ ാ ന്യവാരയത്
15 നകുലം സഹേദവം ച ത്വരമാണൗ മഹാരഥൗ

തിജ ാഹ േത പു ഃ ശരവർേഷണ വാരയൻ
16 ഭീമേസനം കരൂഷാംശ് ച േകകയാൻ സഹസൃഞ്ജയാൻ
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കർേണാ ൈവകർതേനാ യുേദ്ധ വാരയാം ആസ ഭാരത
17 ശിഖണ്ഡിനസ് തേതാ ബാണാൻ കൃപഃ ശാരദ്വേതാ യുധി

ാഹിേണാത് ത്വരയാ യുേക്താ ദിധ ർ ഇവ മാരിഷ
18 താഞ് ശരാൻ േ ഷിതാംസ് േതന സമന്താദ് േധമഭൂഷണാൻ
ചിേച്ഛദ ഖഡ്ഗം ആവിധ്യ ാമയംശ് ച പുനഃ പുനഃ
19 ശതച ം തതശ് ചർമ ഗൗതമഃ പാർഷതസ്യ ഹ
വ്യധമത് സായൈകസ് തൂർണം തത ഉ ശുർ ജനാഃ
20 സ വിചർമാ മഹാരാജ ഖഡ്ഗപാണിർ ഉപാ വത്
കൃപസ്യ വശം ആപേന്നാ മൃേത്യാർ ആസ്യം ഇവാതുരഃ
21 ശാരദ്വത ശൈരർ സ്തം ിശ്യമാനം മഹാബലം
ചി േകതുസുേതാ രാജൻ സുേകതുസ് ത്വരിേതാ യയൗ
22 വികിരൻ ാഹ്മണം യുേദ്ധ ബഹുഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അഭ്യാപതദ് അേമയാത്മാ ഗൗതമസ്യ രഥം തി
23 ദൃഷ്ട്വാവിഷഹ്യം തം യുേദ്ധ ാഹ്മണം ചരിത തം
അപയാതസ് തതസ് തൂർണം ശിഖണ്ഡീ രാജസത്തമ
24 സുേകതുസ് തു തേതാ രാജൻ ഗൗതമം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധ സപ്തത്യാ പുനശ് ൈചനം ിഭിഃ ശൈരഃ
25 അഥാസ്യ സശരം ചാപം പുനശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ
സാരഥിം ച ശേരണാസ്യ ഭൃശം മർമണ്യ് അതാഡയത്
26 ഗൗതമസ് തു തതഃ േദ്ധാ ധനുർ ഗൃഹ്യ നവം ദൃഢം
സുേകതും ിംശതാ ബാൈണഃ സർവമർമസ്വ് അതാഡയത്
27 സ വിഹ്വലിതസർവാംഗഃ ചചാല രേഥാത്തേമ
ഭൂമിചാേല യഥാ വൃക്ഷശ് ചലത്യ് ആകമ്പിേതാ ഭൃശം
28 ചലതസ് തസ്യ കായാത് തു ശിേരാ ജ്വലിതകുണ്ഡലം
േസാഷ്ണീഷം സശിര ാണം രേ ണാന്വപാതയത്
29 തച്ഛിരഃ ാപതദ് ഭൂമൗ േശ്യനാഹൃതം ഇവാമിഷം
തേതാ ഽസ്യ കാേയാ വസുധാം പശ്ചാത് ാപ തദാ ച തഃ
30 തസ്മിൻ ഹേത മഹാരാജ സ്താസ് തസ്യ പദാനുഗാഃ
ഗൗതമം സമേര ത്യക്ത്വാ ദു വുസ് േത ദിേശാ ദശ
31 ധൃഷ്ടദ മ്നം തു സമേര സംനിവാര്യ മഹാബലഃ
കൃതവർമാ വീദ് ധൃഷ്ടസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി പാർഷതം
32 തദ് അഭൂത് തുമുലം യുദ്ധം വൃഷ്ണിപാർഷതേയാ രേണ
ആമിഷാർേഥ യഥാ യുദ്ധം േശ്യനേയാർ ഗൃദ്ധേയാർ നൃപ
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33 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു സമേര ഹാർദിക്യം നവഭിഃ ശൈരഃ
ആജഘാേനാരസി ദ്ധഃ പീഡയൻ ഹൃദികാത്മജം
34 കൃതവർമാ തു സമേര പാർഷേതന ദൃഢാഹതഃ
പാർഷതം സരഥം സാശ്വം ഛാദയാം ആസ സായൈകഃ
35 സരഥശ് ഛാദിേതാ രാജൻ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ന ദൃശ്യേത
േമൈഘർ ഇവ പരിച്ഛേന്നാ ഭാ േരാ ജലദാഗേമ
36 വിധൂയ തം ബാണഗണം ശൈരഃ കനകഭൂഷൈണഃ
വ്യേരാചത രേണ രാജൻ ധൃഷ്ടദ മ്നഃ കൃത ണഃ
37 തതസ് തു പാർഷതഃ ദ്ധഃ ശ വൃഷ്ടിം സുദാരുണാം
കൃതവർമാണം ആസാദ്യ വ്യസൃജത് പൃതനാ പതിഃ
38 താം ആപതന്തീം സഹസാ ശ വൃഷ്ടിം നിരന്തരാം
ശൈരർ അേനകസാഹൈ ർ ഹാർദിേക്യാ വ്യധമദ് യുധി
39 ദൃഷ്ട്വാ തു ദാരിതാം യുേദ്ധ ശ വൃഷ്ടിം ദുരുത്തരാം
കൃതവർമാണം അേഭ്യത്യ വാരയാം ആസ പാർഷതഃ
40 സാരഥിം ചാസ്യ തരസാ ാഹിേണാദ് യമസാദനം
ഭേല്ലന ശിതധാേരണ സ ഹതഃ ാപതദ് രഥാത്
41 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു ബലവാഞ് ജിത്വാ ശ ം മഹാരഥം
കൗരവാൻ സമേര തൂർണം വാരയാം ആസ സായൈകഃ
42 തതസ് േത താവകാ േയാധാ ധൃഷ്ടദ മ്നം ഉപാ വൻ
സിംഹനാദ രവം കൃത്വാ തേതാ യുദ്ധം അവർതത
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അധ്യായം 39

1 [സ്]
ൗണിർ യുധിഷ്ഠിരം ദൃഷ്ട്വാ ൈശേനേയനാഭിരക്ഷിതം
ൗപേദൈയസ് തഥാ ശൂൈരർ അഭ്യവർതത ഹൃഷ്ടവത്

2 കിരന്ന് ഇഷുഗണാൻ േഘാരാൻ സ്വർണപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
ദർശയൻ വിവിധാൻ മാർഗാഞ് ശിക്ഷാർഥം ലഘുഹസ്തവത്
3 തതഃ ഖം പൂരയാം ആസ ശൈരർ ദിവ്യാ മ ിൈതഃ
യുധിഷ്ഠിരം ച സമേര പര്യവാരയദ് അ വിത്
4 ൗണായനി ശരച് ഛന്നം ന ാജ്ഞായത കിം ചന
ബാണഭൂതം അഭൂത് സർവം ആേയാധന ശിേരാ ഹി തത്
5 ബാണജാലം ദിവിഷ്ഠം തത് സ്വർണജാലവിഭൂഷിതം
ശുശുേഭ ഭരതേ ഷ്ഠ വിതാനം ഇവ വിഷ്ഠിതം
6 േതന ഛേന്ന രേണ രാജൻ ബാണജാേലന ഭാസ്വതാ
അ ച് ഛാേയവ സഞ്ജേജ്ഞ ബാണരുേദ്ധ നഭസ്തേല
7 ത ാശ്ചര്യം അപശ്യാമ ബാണഭൂേത തഥാവിേധ
ന സ്മ സമ്പതേത ഭൂമൗ ദൃഷ്ട്വാ ൗേണഃ പരാ മം
8 ലാഘവം േ ാണപു സ്യ ദൃഷ്ട്വാ ത മഹാരഥാഃ
വ്യസ്മയന്ത മഹാരാജ ന ൈചനം തിവീക്ഷിതും
േശകുസ് േത സർവരാജാനസ് തപന്തം ഇവ ഭാ രം
9 സാത്യകിർ യതമാനസ് തു ധർമരാജശ് ച പാണ്ഡവഃ
തേഥതരാണി ൈസന്യാനി ന സ്മ ച ഃ പരാ മം
10 വധ്യമാേന തതഃ ൈസേന്യ ൗപേദയാ മഹാരഥാഃ
സാത്യകിർ ധർമരാജശ് ച പാഞ്ചാലാശ് ചാപി സംഗതാഃ
ത്യക്ത്വാ മൃത ഭയം േഘാരം ൗണായനിം ഉപാ വൻ
11 സാത്യകിഃ പഞ്ചവിംശത്യാ ൗണിം വിദ്ധ്വാ ശിലാ മുൈഖഃ
പുനർ വിവ്യാധ നാരാൈചഃ സപ്തഭിഃ സ്വർണഭൂഷിൈതഃ
12 യുധിഷ്ഠിരസ് ിസപ്തത്യാ തിവിന്ധ്യശ് ച സപ്തഭിഃ

തകർമാ ിഭിർ ബാൈണഃ തകീർതിസ് തു സപ്തഭിഃ
13 സുത േസാമശ് ച നവഭിഃ ശതാനീകശ് ച സപ്തഭിഃ
അേന്യ ച ബഹവഃ ശൂരാ വിവ്യധുസ് തം സമന്തതഃ
14 േസാ ഽതി ദ്ധസ് തേതാ രാജന്ന് ആശീവിഷ ഇവ ശ്വസൻ
സാത്യകിം പഞ്ചവിംശത്യാ ാവിധ്യത ശിലാശിൈതഃ
15 തകീർതിം ച നവഭിഃ സുത േസാമം ച പഞ്ചഭിഃ
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അഷ്ടഭിഃ തകർമാണം തിവിന്ധ്യം ിഭിഃ ശൈരഃ
ശതാനീകം ച നവഭിർ ധർമപു ം ച സപ്തഭിഃ
16 അേഥതരാംസ് തതഃ ശൂരാൻ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം അതാഡയത്

തകീർേതസ് തഥാ ചാപം ചിേച്ഛദ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
17 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ തകീർതിർ മഹാരഥഃ

ൗണായനിം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ വിവ്യാധാൈന്യഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
18 തേതാ ൗണിർ മഹാരാജ ശരവർേഷണ ഭാരത
ഛാദയാം ആസ തത് ൈസന്യം സമന്താച് ച ശൈരർ നൃപാൻ
19 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ ധർമരാജസ്യ കാർമുകം

ൗണിശ് ചിേച്ഛദ വിഹസൻ വിവ്യാധ ച ശൈരസ് ിഭിഃ
20 തേതാ ധർമസുേതാ രാജൻ ഗൃഹ്യാന്യൻ മഹദ് ധനുഃ

ൗണിം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
21 സാത്യകിസ് തു തതഃ േദ്ധാ ൗേണഃ ഹരേതാ രേണ
അർധചേ ണ തീേക്ഷ്ണന ധനുശ് ഛിത്ത്വാനദദ് ഭൃശം
22 ഛിന്നധന്വാ തേതാ ൗണിഃ ശക്ത്യാ ശക്തിമതാം വരഃ
സാരഥിം പാതയാം ആസ ൈശേനയസ്യ രഥാദ് തം
23 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ൈശേനയം ശരവർേഷണ ഛാദയാം ആസ ഭാരത
24 തസ്യാശ്വാഃ താഃ സംേഖ്യ പതിേത രഥസാരഥൗ
ത തൈ വ ധാവന്തഃ സമദൃശ്യന്ത ഭാരത
25 യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗാസ് േത ൗണിം ശ ഭൃതാം വരം
അഭ്യവർഷന്ത േവേഗന വിസൃജന്തഃ ശിതാഞ് ശരാൻ
26 ആഗച്ഛമാനാംസ് താൻ ദൃഷ്ട്വാ രൗ രൂപാൻ പരന്തപഃ

ഹസൻ തിജ ാഹ േ ാണപുേ ാ മഹാരേണ
27 തതഃ ശരശതജ്വാലഃ േസനാ കക്ഷംമഹാ രഥഃ

ൗണിർ ദദാഹ സമേര കക്ഷം അഗ്നിർ യഥാ വേന
28 തദ് ബലം പാ പു സ്യ േ ാണപു താപിതം
ചു േഭ ഭരതേ ഷ്ഠ തിമിേനവ നദീ മുഖം
29 ദൃഷ്ട്വാ േത ച മഹാരാജ േ ാണപു പരാ മം
നിഹതാൻ േമനിേര സർവാൻ പാ ൻ േ ാണസുേതന ൈവ
30 യുധിഷ്ഠിരസ് തു ത്വരിേതാ ൗണിം ിഷ്യ മഹാരഥം
അ വീദ് േ ാണപു ം തു േരാഷാമർഷസമന്വിതഃ
31 ൈനവ നാമ തവ ീതിർ ൈനവ നാമ കൃതജ്ഞതാ
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യതസ് ത്വം പുരുഷവ്യാ മാം ഏവാദ്യ ജിഘാംസസി
32 ാഹ്മേണന തപഃ കാര്യം ദാനം അധ്യയനം തഥാ
ക്ഷ ിേയണ ധനുർ നാമ്യം സ ഭവാൻ ാഹ്മണ വഃ
33 മിഷതസ് േത മഹാബാേഹാ േജഷ്യാമി യുധി കൗരവാൻ
കുരുഷ്വ സമേര കർമ ഹ്മ ബ ർ അസി വം
34 ഏവം ഉേക്താ മഹാരാജ േ ാണപു ഃ സ്മയന്ന് ഇവ
യുക്തത്വം തച് ച സഞ്ചിന്ത്യ േനാത്തരം കിം ചിദ് അ വീത്
35 അനുക്ത്വാ ച തതഃ കിം ചിച് ഛരവർേഷണ പാണ്ഡവം
ഛാദയാം ആസ സമേര േദ്ധാ ഽന്തക ഇവ ജാഃ
36 സഞ്ഛാദ്യമാനസ് തു തദാ േ ാണപുേ ണ മാരിഷ
പാർേഥാ ഽപയാതഃ ശീ ം ൈവ വിഹായ മഹതീം ചമൂം
37 അപയാേത തതസ് തസ്മിൻ ധർമപുേ യുധിഷ്ഠിേര
േ ാണപു ഃ സ്ഥിേതാ രാജൻ ത്യാേദശാൻ മഹാത്മനഃ
38 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ത്യക്ത്വാ ൗണിം മഹാഹേവ

യയൗ താവകം ൈസന്യം യുക്തഃ രായ കർമേണ
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അധ്യായം 40

1 [സ്]
ഭീമേസനം സപാഞ്ചാല്യം േചദിേകകയസംവൃതം
ൈവകർതനഃ സ്വയം രുദ്ധ്വാ വരയാം ആസ സായൈകഃ
2 തതസ് തു േചദികാരൂഷാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച മഹാരഥാൻ
കർേണാ ജഘാന സ്ര േദ്ധാ ഭീമേസനസ്യ പശ്യതഃ
3 ഭീമേസനസ് തതഃ കർണം വിഹായ രഥസത്തമം

യയൗ കൗരവം ൈസന്യം കക്ഷം അഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
4 സൂതപുേ ാ ഽപി സമേര പാഞ്ചാലാൻ േകകയാംസ് തഥാ
സൃഞ്ജയാംശ് ച മേഹഷ്വാസാൻ നിജഘാന സഹ ശഃ
5 സംശപ്തേകഷു പാർഥാശ് ച കൗരേവഷു വൃേകാദരഃ
പാഞ്ചാേലഷു തഥാ കർണഃ ക്ഷയം ച ർ മഹാരഥാഃ
6 േത ക്ഷ ിയാ ദഹ്യമാനാസ് ിഭിസ് ൈതഃ പാവേകാപൈമഃ
ജ ർ വിനാശം സമേര രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
7 തേതാ ദുേര്യാധനഃ േദ്ധാ നകുലം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ ഭരതേ ഷ്ഠ ചതുരശ് ചാസ്യ വാജിനഃ
8 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ തവ പുേ ാ ജനാധിപഃ

േരണ സഹേദവസ്യ ധ്വജം ചിേച്ഛദ കാഞ്ചനം
9 നകുലസ് തു തതഃ ദ്ധസ് തവ പു ം ിസപ്തഭിഃ
ജഘാന സമേര രാജൻ സഹേദവശ് ച പഞ്ചഭിഃ
10 താവ് ഉഭൗ ഭരതേ ഷ്ഠൗ േ ഷ്ഠൗ സർവധനുഷ്മതാം
വിവ്യാേധാരസി സ്ര ദ്ധഃ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
11 തേതാ ഽപരാഭ്യാം ഭല്ലാഭ്യാം ധനുഷീ സമകൃന്തത
യമേയാഃ ഹസൻ രാജൻ വിവ്യാൈധവ ച സപ്തഭിഃ
12 താവ് അേന്യ ധനുഷീ േ േഷ്ഠ ശ ചാപനിേഭ ശുേഭ

ഗൃഹ്യ േരജതുഃ ശൂരൗ േദവപു സമൗ യുധി
13 തതസ് തൗ രഭസൗ യുേദ്ധ ാതരൗ ാതരം നൃപ
ശൈരർ വവർഷതുർ േഘാൈരർ മഹാേമഘൗ യഥാചലം
14 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ തവ പുേ ാ മഹാരഥഃ
പാ പു ൗ മേഹഷ്വാസൗ വാരയാം ആസ പ ിഭിഃ
15 ധനുർമണ്ഡലം ഏവാസ്യ ദൃശ്യേത യുധി ഭാരത
സായകാശ് ൈചവ ദൃശ്യേന്ത നിശ്ചരന്തഃ സമന്തതഃ
16 തസ്യ സായകസഞ്ഛന്നൗ ചകാേശതാം ച പാണ്ഡവൗ
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േമഘച് ഛന്നൗ യഥാ േവ്യാമ്നി ച സൂര്യൗ ഹത ഭൗ
17 േത തു ബാണാ മഹാരാജ േഹമപുംഖാഃ ശിലാശിതാഃ
ആഛാദയൻ ദിശഃ സർവാഃ സൂര്യേസ്യവാംശവസ് തദാ
18 ബാണഭൂേത തതസ് തസ്മിൻ സഞ്ഛേന്ന ച നഭസ്തേല
യമാഭ്യാം ദദൃേശ രൂപം കാലാന്തകയേമാപമം
19 പരാ മം തു തം ദൃഷ്ട്വാ തവ സൂേനാർ മഹാരഥാഃ
മൃേത്യാർ ഉപാന്തികം ാപ്തൗ മാ ീപു ൗ സ്മ േമനിേര
20 തതഃ േസനാപതീ രാജൻ പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
പാർഷതഃ യയൗ ത യ രാജാ സുേയാധനഃ
21 മാ ീപു ൗ തതഃ ശൂരൗ വ്യതി മ്യ മഹാരഥൗ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തവ സുതം താഡയാം ആസ സായൈകഃ
22 തം അവിധ്യദ് അേമയാത്മാ തവ പുേ ാ ഽത്യമർഷണഃ
പാഞ്ചാല്യം പഞ്ചവിംശത്യാ ഹസ്യ പുരുഷർഷഭ
23 തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ പു സ് േത പൃഥിവീപേത
വിദ്ധ്വാ നനാദ പാഞ്ചാല്യം ഷഷ്ട്യാ പഞ്ചഭിർ ഏവ ച
24 അഥാസ്യ സശരം ചാപം ഹസ്താവാപം ച മാരിഷ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന രാജാ ചിേച്ഛദ സംയുേഗ
25 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം പാഞ്ചാല്യഃ ശ കർശനഃ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന ധനുർ ഭാരസഹം നവം
26 ജ്വലന്ന് ഇവ േവേഗന സംരംഭാദ് രുധിേരക്ഷണഃ
അേശാഭത മേഹഷ്വാേസാ ധൃഷ്ടദ മ്നഃ കൃത ണഃ
27 സ പഞ്ചദശ നാരാചാഞ് ശ്വസതഃ പന്നഗാൻ ഇവ
ജിഘാംസുർ ഭരതേ ഷ്ഠം ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വ്യവാസൃജത്
28 േത വർമ േഹമവികൃതം ഭിത്ത്വാ രാജ്ഞഃ ശിലാശിതാഃ
വിവിശുർ വസുധാം േവഗാത് കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
29 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മഹാരാജ പു സ് േത ഽതിവ്യരാജത
വസേന്ത പുഷ്പശബലഃ സപുഷ്പ ഇവ കിംശുകഃ
30 സ ഛിന്നവർമാ നാരാൈചഃ ഹാൈരർ ജർജരച്ഛവിഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭേല്ലന ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
31 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം ത്വരമാേണാ മഹീപതിഃ
സായൈകർ ദശഭീ രാജൻ േവാർ മേധ്യ സമാർദയത്
32 തസ്യ േത ഽേശാഭയൻ വ ം കർമാര പരിമാർജിതാഃ

ഫുല്ലം ചമ്പകം യദ്വദ് മരാ മധു ലിപ്സവഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 69

33 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാമനാഃ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന ധനുർ ഭല്ലാംശ് ച േഷാഡശ
34 തേതാ ദുേര്യാധനസ്യാശ്വാൻ ഹത്വാ സൂതം ച പഞ്ചഭിഃ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന ജാതരൂപപരി തം
35 രഥം േസാപ രം ഛ ം ശക്തിം ഖഡ്ഗം ഗദാം ധ്വജം
ഭൈല്ലശ് ചിേച്ഛദ നവഭിഃ പു സ്യ തവ പാർഷതഃ
36 തപനീയാംഗദം ചി ം നാഗം മണിമയം ശുഭം
ധ്വജം കുരുപേതശ് ഛിന്നം ദദൃശുഃ സർവപാർഥിവാഃ
37 ദുേര്യാധനം തു വിരഥം ഛിന്നസർവായുധം രേണ

ാതരഃ പര്യരക്ഷന്ത േസാദര്യാ ഭരതർഷഭ
38 തം ആേരാപ്യ രേഥ രാജൻ ദണ്ഡധാേരാ ജനാധിപം
അേപാവാഹ ച സം ാേന്താ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ പശ്യതഃ
39 കർണസ് തു സാത്യകിം ജിത്വാ രാജഗൃദ്ധീ മഹാബലഃ
േ ാണ ഹന്താരം ഉേ ഷും സസാരാഭിമുഖം രേണ
40 തം പൃഷ്ഠേതാ ഽഭ്യയാത് തൂർണം ൈശേനേയാ വിതുദഞ് ശൈരഃ
വാരണം ജഘേനാപാേന്ത വിഷാണാഭ്യാം ഇവ ദ്വിപഃ
41 സ ഭാരത മഹാൻ ആസീദ് േയാധാനാം സുമഹാത്മനാം
കർണ പാർഷതേയാർ മേധ്യ ത്വദീയാനാം മഹാരണഃ
42 ന പാണ്ഡവാനാം നാസ്മാകം േയാധഃ കശ്ച് ചിത് പരാങ്മുഖഃ

ത്യദൃശ്യത യത് കർണഃ പാഞ്ചാലാംസ് ത്വരിേതാ യയൗ
43 തസ്മിൻ ക്ഷേണ നരേ ഷ്ഠ ഗജവാജിന രക്ഷയഃ

ാദുരാസീദ് ഉഭയേതാ രാജൻ മധ്യം ഗേത ഽഹനി
44 പാഞ്ചാലാസ് തു മഹാരാജ ത്വരിതാ വിജിഗീഷവഃ
സർവേതാ ഽഭ്യ വൻ കർണം പത ിണ ഇവ മം
45 േതഷാം ആധിരഥിഃ േദ്ധാ യതമാനാൻ മനസ്വിനഃ
വിചിന്വന്ന് ഏവ ബാണാൈ ഃ സമാസാദയദ് അ തഃ
46 വ്യാ േകതും സുശർമാണം ശ ം േചാ ം ധനഞ്ജയം
ശു ം ച േരാചമാനം ച സിംഹേസനം ച ദുർജയം
47 േത വീരാ രഥേവേഗന പരിവ ർ നേരാത്തരം
സൃജന്തം സായകാൻ ദ്ധം കർണം ആഹവേശാഭിനം
48 യുധ്യമാനാംസ് തു താഞ് ശൂരാൻ മനുേജ ഃ താപവാൻ
അഷ്ടാഭിർ അഷ്ടൗ രാേധേയാ ന്യഹനൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
49 അഥാപരാൻ മഹാരാജ സൂതപു ഃ താപവാൻ
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ജഘാന ബഹുസാഹ ാൻ േയാധാൻ യുദ്ധവിശാരദഃ
50 വി ം ച വി കർമാണം േദവാപിം ഭ ം ഏവ ച
ദണ്ഡം ച സമേര രാജംശ് ചി ം ചി ായുധം ഹരിം
51 സിംഹേകതും േരാചമാനം ശലഭം ച മഹാരഥം
നിജഘാന സുസ്ര ദ്ധശ് േചദീനാം ച മഹാരഥാൻ
52 േതഷാം ആദദതഃ ാണാൻ ആസീദ് ആധിരേഥർ വപുഃ
േശാണിതാഭ ക്ഷിതാംഗസ്യ രു േസ്യേവാർജിതം മഹത്
53 ത ഭാരത കർേണന മാതംഗാസ് താഡിതാഃ ശൈരഃ
സർവേതാ ഽഭ്യ വൻ ഭീതാഃ കുർവേന്താ മഹദ് ആകുലം
54 നിേപതുർ ഉർവ്യാം സമേര കർണ സായകപീഡിതാഃ
കുർവേന്താ വിവിധാൻ നാദാൻ വ നുന്നാ ഇവാചലാഃ
55 ഗജവാജിമനുൈഷ്യശ് ച നിപതദ്ഭിഃ സമന്തതഃ
രൈഥശ് ചാവഗൈതർ മാർേഗ പര്യസ്തീര്യത േമദിനീ
56 ൈനവ ഭീേഷ്മാ ന ച േ ാേണാ നാപ്യ് അേന്യ യുധി താവകാഃ
ച ഃ സ്മ താദൃശം കർമ യാദൃശം ൈവ കൃതം രേണ
57 സൂതപുേ ണ നാേഗഷു രേഥഷു ച ഹേയഷു ച
നേരഷു ച നരവ്യാ കൃതം സ്മ കദനം മഹത്
58 മൃഗമേധ്യ യഥാ സിംേഹാ ദൃശ്യേത നിർഭയശ് ചരൻ
പാഞ്ചാലാനാം തഥാ മേധ്യ കർേണാ ഽചരദ് അഭീതവത്
59 യഥാ മൃഗഗണാംസ് സ്താൻ സിംേഹാ ാവയേത ദിശഃ
പാഞ്ചാലാനാം രഥ ാതാൻ കർേണാ ാവയേത തഥാ
60 സിംഹാസ്യം ച യഥാ ാപ്യ ന ജീവന്തി മൃഗാഃ ക്വ ചിത്
തഥാ കർണം അനു ാപ്യ ന ജീവന്തി മഹാരഥാഃ
61 ൈവശ്വാനരം യഥാ ദീപ്തം ദഹ്യേന്ത ാപ്യ ൈവ ജനാഃ
കർണാഗ്നിനാ രേണ തദ്വദ് ദഗ്ധാ ഭാരത സൃഞ്ജയാഃ
62 കർേണന േചദിഷ്വ് ഏേകന പാഞ്ചാേലഷു ച ഭാരത
വി ാവ്യ നാമ നിഹതാ ബഹവഃ ശൂര സംമതാഃ
63 മമ ചാസീൻ മനുേഷ്യ ദൃഷ്ട്വാ കർണസ്യ വി മം
ൈനേകാ ഽപ്യ് ആധിരേഥർ ജീവൻ പാഞ്ചാേല്യാ േമാക്ഷ്യേത യുധി
64 പാഞ്ചാലാൻ വിധമൻ സംേഖ്യ സൂതപു ഃ താപവാൻ
അഭ്യധാവത സ്ര േദ്ധാ ധർമപു ം യുധിഷ്ഠിരം
65 ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച രാജാനം ൗപേദയാശ് ച മാരിഷ
പരിവ ർ അമി ഘ്നം ശതശശ് ചാപേര ജനാഃ
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66 ശിഖണ്ഡീ സഹേദവശ് ച നകുേലാ നാകുലിസ് തഥാ
ജനേമജയഃ ശിേനർ നപ്താ ബഹവശ് ച ഭ കാഃ
67 ഏേത പുേരാഗമാ ഭൂത്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ സംയുേഗ
കർണം അസ്യന്തം ഇഷ്വൈ ർ വിേചരുർ അമിതൗജസഃ
68 താംസ് ത ാധിരഥിഃ സംേഖ്യ േചദിപാഞ്ചാലപാണ്ഡവാൻ
ഏേകാ ബഹൂൻ അഭ്യപതദ് ഗരുത്മൻ പാന്നഗാൻ ഇവ
69 ഭീമേസനസ് തു സ്ര ദ്ധഃ കുരൂൻ മ ാൻ സേകകയാൻ
ഏകഃ സംേഖ്യ മേഹഷ്വാേസാ േയാധയൻ ബഹ്വ് അേശാഭത
70 ത മർമസു ഭീേമന നാരാൈചസ് താഡിതാ ഗജാഃ

പതേന്താ ഹതാേരാഹാഃ കമ്പയന്തി സ്മ േമദിനീം
71 വാജിനശ് ച ഹതാേരാഹാഃ പത്തയശ് ച ഗതാസവഃ
േശരേത യുധി നിർഭിന്നാ വമേന്താ രുധിരം ബഹു
72 സഹ ശശ് ച രഥിനഃ പതിതാഃ പതിതായുധാഃ
അക്ഷതാഃ സമദൃശ്യന്ത ഭീമാദ് ഭീതാ ഗതാസവഃ
73 രഥിഭിർ വാജിഭിഃ സൂൈതഃ പത്തിഭിശ് ച തഥാ ഗൈജഃ
ഭീമേസനശരച് ഛിൈന്നർ ആസ്തീർണാ വസുധാഭവത്
74 തത് സ്തംഭിതം ഇവാതിഷ്ഠദ് ഭീമേസനബലാർദിതം
ദുേര്യാധന ബലം രാജൻ നിരുത്സാഹം കൃത ണം
75 നിേശ്ചഷ്ടം തുമുേല ദീനം ബഭൗ തസ്മിൻ മഹാരേണ

സന്നസലിലഃ കാേല യഥാ സ്യാത് സാഗേരാ നൃപ
76 മന വീര്യബേലാേപതം ബലാത് പര്യവേരാപിതം
അഭവത് തവ പു സ്യ തത് ൈസന്യം ഇഷുഭിസ് തദാ
രുധിരൗഘപരി ിന്നം രുധിരാർ ം ബഭൂവ ഹ
77 സൂതപുേ ാ രേണ ദ്ധഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
ഭീമേസനഃ കുരൂംശ് ചാപി ാവയൻ ബഹ്വ് അേശാഭത
78 വർതമാേന തഥാ രൗേ സം ാേമ ഽദ്ഭുതദർശേന
നിഹത്യ പൃതനാ മേധ്യ സംശപ്തക ഗണാൻ ബഹൂൻ
79 അർജുേനാ ജയതാം േ േഷ്ഠാ വാസുേദവം അഥാ വീത്

ഭഗ്നം ബലം ഏതദ് ധി േയാത്സ്യമാനം ജനാർദന
80 ഏേത ധാവന്തി സഗണാഃ സംശപ്തക മഹാരഥാഃ
അപാരയേന്താ മദ്ബാണാൻ സിംഹശബ്ദാൻ മൃഗാ ഇവ
81 ദീര്യേത ച മഹത് ൈസന്യം സൃഞ്ജയാനാം മഹാരേണ
ഹസ്തികേക്ഷ്യാ ഹ്യ് അസൗ കൃഷ്ണ േകതുഃ കർണസ്യ ധീമതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 72

ദൃശ്യേത രാജൈസന്യസ്യ മേധ്യ വിചരേതാ മുഹുഃ
82 ന ച കർണം രേണ ശക്താ േജതും അേന്യ മഹാരഥാഃ
ജാനീേത ഹി ഭവാൻ കർണം വീര്യവന്തം പരാ േമ
83 ത യാഹി യതഃ കർേണാ ാവയത്യ് ഏഷ േനാ ബലം
84 വർജയിത്വാ രേണ യാഹി സൂതപു ം മഹാരഥം

േമാ മാ ബാധേത കൃഷ്ണ യഥാ വാ തവ േരാചേത
85 ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ േഗാവിന്ദഃ ഹസന്ന് ഇവ
അ വീദ് അർജുനം തൂർണം കൗരവാഞ് ജഹി പാണ്ഡവ
86 തതസ് തവ മഹത് ൈസന്യം േഗാവിന്ദ േ രിതാ ഹയാഃ
ഹംസവർണാഃ വിവിശുർ വഹന്തഃ കൃഷ്ണ പാണ്ഡവൗ
87 േകശവ ഹിൈതർ അൈശ്വഃ േശ്വൈതഃ കാഞ്ചനഭൂഷൈണഃ

വിശദ്ഭിസ് തവ ബലം ചതുർദിശം അഭിദ്യത
88 തൗ വിദാര്യ മഹാേസനാ വിഷ്ടൗ േകശവാർജുനൗ

ദ്ധൗ സംരംഭരക്താക്ഷൗ വ്യ ാേജതാം മഹാദ തീ
89 യുദ്ധശൗണ്ഡൗ സമാഹൂതാവ് അരിഭിസ് തൗ രണാധ്വരം
യജ്വഭിർ വിധിനാഹൂതൗ മേഖ േദവാവ് ഇവാശ്വിനൗ
90 ദ്ധൗ തൗ തു നരവ്യാ ൗ േവഗവന്തൗൽ ബഭൂവതുഃ
തലശേബ്ദന രുഷിതൗ യഥാ നാഗൗ മഹാഹേവ
91 വിഗാഹൻ സ രഥാനീകം അശ്വസംഘാംശ് ച ഫൽഗുനഃ
വ്യചരത് പൃതനാ മേധ്യ പാശഹസ്ത ഇവാന്തകഃ
92 തം ദൃഷ്ട്വാ യുധി വി ാന്തം േസനായാം തവ ഭാരത
സംശപ്തക ഗണാൻ ഭൂയഃ പു സ് േത സമേചാദയത്
93 തേതാ രഥസഹേ ണ ദ്വിരദാനാം ിഭിഃ ശൈതഃ
ചതുർദശസഹൈ ശ് ച തുരഗാണാം മഹാഹേവ
94 ദ്വാഭ്യാം ശതസഹ ാഭ്യാം പദാതീനാം ച ധന്വിനാം
ശൂരാണാം നാമ ലബ്ധാനാം വിദിതാനാം സമന്തതഃ
അഭ്യവർതന്ത തൗ വീരൗ ഛാദയേന്താ മഹാരഥാഃ
95 സ ഛാദ്യമാനഃ സമേര ശൈരഃ പരബലാർദനഃ
ദർശയൻ രൗ ം ആത്മാനം പാശഹസ്ത ഇവാന്തകഃ
നിഘ്നൻ സംശപ്തകാൻ പാർഥഃ േ ക്ഷണീയതേരാ ഽഭവത്
96 തേതാ വിദ ത് ൈഭർ ബാൈണഃ കാർതസ്വരവിഭൂഷിൈതഃ
നിരന്തരം ഇവാകാശം ആസീൻ നുൈന്നഃ കിരീടിനാ
97 കിരീടിഭുജനിർമുൈക്തഃ സമ്പതദ്ഭിർ മഹാശൈരഃ
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സമാച്ഛന്നം ബഭൗ സർവം കാ േവൈയർ ഇവ േഭാ
98 രുക്മപുംഖാൻ സന്നാ ാഞ് ശരാൻ സംനതപർവണഃ
അദർശയദ് അേമയാത്മാ ദി സർവാസു പാണ്ഡവഃ
99 ഹത്വാ ദശസഹ ാണി പാർഥിവാനാം മഹാരഥ
സംശപ്തകാനാം കൗേന്തയഃ പക്ഷം ത്വരിേതാ ഽഭ്യയാത്
100 പക്ഷം സ സമാസാദ്യ പാർഥഃ കാംേബാജരക്ഷിതം

മമാഥ ബലാദ് ബാൈണർ ദാനവാൻ ഇവ വാസവഃ
101 ചിേച്ഛദാശു ഭൈല്ലശ് ച ദ്വിഷതാം ആതതായിനാം
ശ പാണീംസ് തഥാ ബാഹൂംസ് തഥാപി ച ശിരാംസ്യ് ഉത
102 അംഗാംഗാവയൈവശ് ഛിൈന്നർ വ്യായുധാസ് േത ഽപതൻ ക്ഷിതൗ
വിഷ്വഗ് വാതാഭിസംഭഗ്നാ ബഹുശാഖാ ഇവ മാഃ
103 ഹസ്ത്യശ്വരഥപത്തീനാം ാതാൻ നിഘ്നന്തം അർജുനം
സുദക്ഷിണാദ് അവരജഃ ശരവൃഷ്ട്യാഭ്യവീവൃഷത്
104 അസ്യാസ്യേതാ ഽർധച ാഭ്യാം സ ബാഹൂ പരിേഘാപമൗ
പൂർണച ാഭവ ം ച േരണാഭ്യഹനച് ഛിരഃ
105 സ പപാത തേതാ വാഹാത് സ്വേലാഹിത പരി വഃ
മനഃശിലാ ഗിേരഃ ശൃംഗം വേ േണവാവദാരിതം
106 സുദക്ഷിണാദ് അവരജം കാംേബാജം ദദൃശുർ ഹതം

ാംശും കമലപ ാക്ഷം അത്യർഥം ിയദർശനം
കാഞ്ചനസ്തംഭസങ്കാശം ഭിന്നം േഹമഗിരിം യഥാ
107 തേതാ ഽഭവത് പുനർ യുദ്ധം േഘാരം അദ്ഭുതദർശനം
നാനാവസ്ഥാശ് ച േയാധാനാം ബഭൂവുസ് ത യുധ്യതാം
108 ഏേതഷ്വ് ആവർജിൈതർ അൈശ്വഃ കാംേബാൈജർ യവൈനഃ ശൈകഃ
േശാണിതാൈക്തസ് തദാ രക്തം സർവം ആസീദ് വിശാം പേത
109 രൈഥ രഥാശ്വസൂൈതശ് ച ഹതാേരാൈഹശ് ച വാജിഭിഃ
ദ്വിരൈദശ് ച ഹതാേരാൈഹർ മഹാമാൈ ർ ഹതദ്വിൈപഃ
അേന്യാേന്യന മഹാരാജ കൃേതാ േഘാേരാ ജനക്ഷയഃ
110 തസ്മിൻ പേക്ഷ പേക്ഷ ച വധ്യമാേന മഹാത്മനാ
അർജുനം ജയതാം േ ഷ്ഠം ത്വരിേതാ ൗണിർ ആയയൗ
111 വിധുന്വാേനാ മഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
ആദദാനഃ ശരാൻ േഘാരാൻ സ്വാ രശ്മീൻ ഇവ ഭാ രഃ
112 ൈതഃ പതദ്ഭിർ മഹാരാജ ൗണിമുൈക്തഃ സമന്തതഃ
സഞ്ഛാദിതൗ രഥസ്ഥൗ താവ് ഉഭൗ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയൗ
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113 തതഃ ശരശൈതസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഭാരദ്വാജഃ താവപാൻ
നിേശ്ചഷ്ടൗ താവ് ഉഭൗ ചേ യുേദ്ധ മാധവ പാണ്ഡവൗ
114 ഹാഹാകൃതം അഭൂത് സർവം ജംഗമം സ്ഥാവരം തഥാ
ചരാചരസ്യ േഗാപ്താരൗ ദൃഷ്ട്വാ സഞ്ഛാദിതൗ ശൈരഃ
115 സിദ്ധചാരണസംഘാശ് ച സേമ്പതുർ ൈവ സമന്തതഃ
ചിന്തയേന്താ ഭേവദ് അദ്യ േലാകാനാം സ്വസ്ത്യ് അപീത്യ് അഹ
116 ന മയാ താദൃേശാ രാജൻ ദൃഷ്ടപൂർവഃ പരാ മഃ
സഞ്ജേജ്ഞ യാദൃേശാ ൗേണഃ കൃഷ്ണൗ സഞ്ഛാദയിഷ്യതഃ
117 ൗേണസ് തു ധനുഷഃ ശബ്ദം അഹിത ാസനം രേണ
അ ൗഷം ബഹുേശാ രാജൻ സിംഹസ്യ നദേതാ യഥാ
118 ജ്യാ ചാസ്യ ചരേതാ യുേദ്ധ സവ്യദക്ഷിണം അസ്യതഃ
വിദ ദ് അംബുദമധ്യസ്ഥാ ാജമാേനവ സാഭവത്
119 സ തഥാ ക്ഷി കാരീ ച ദൃഢഹസ്തശ് ച പാണ്ഡവഃ
സംേമാഹം പരമം ഗത്വാ ൈ ക്ഷത േ ാണജം തതഃ
120 സ വി മം ഹൃതം േമേന ആത്മാനഃ സുമഹാത്മനാ
തഥാസ്യ സമേര രാജൻ വപുർ ആസീത് സുദുർദൃശം
121 ൗണിപാണ്ഡവേയാർ ഏവം വതമാേന മഹാരേണ
വർധമാേന ച രാേജ േ ാണപുേ മഹാബേല
ഹീയമാേന ച കൗേന്തേയ കൃഷ്ണം േരാഷഃ സമഭ്യയാത്
122 സേരാഷാൻ നിഃശ്വസൻ രാജൻ നിർദഹന്ന് ഇവ ച ഷാ

ൗണിം ഹ്യ് അപശ്യത് സം ാേമ ഫൽഗുനം ച മുഹുർ മുഹുഃ
123 തതഃ േദ്ധാ ഽ വീത് കൃഷ്ണഃ പാർഥം സ ണയം തദാ
അത്യദ്ഭുതം ഇദം പാർഥ തവ പശ്യാമി സംയുേഗ
അതിേശേത ഹി യ ത്വാ േ ാണപുേ ാ ഽദ്യ ഭാരത
124 കച് ചിത് േത ഗാണ്ഡിവം ഹേസ്ത രേഥ തിഷ്ഠസി ചാർജുന
കച് ചിത് കുശലിനൗ ബാഹൂ കച് ചിദ് വീര്യം തദ് ഏവ േത
125 ഏവം ഉക്തസ് തു കൃേഷ്ണന ക്ഷിപ്ത്വാ ഭല്ലാംശ് ചതുർദശ
ത്വരമാണസ് ത്വരാ കാേല ൗേണർ ധനുർ അഥാച്ഛിനത്
ധ്വജം ഛ ം പതാകാം ച രഥാം ശക്തിം ഗദാം തഥാ
126 ജ േദേശ ച സുഭൃശം വത്സദൈന്തർ അതാഡയത്
സ പൂർച്ഛാം പരമാം ഗത്വാ ധ്വജയഷ്ടിം സമാ ിതഃ
127 തം വിസഞ്ജ്ഞം മഹാരാജ കിരീടിഭയപീഡിതം
അേപാവാഹ രണാത് സൂേതാ രക്ഷമാേണാ ധനഞ്ജയാത്
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128 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു വിജയഃ ശ താപനഃ
ന്യവധീത് താവകം ൈസന്യം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
പശ്യതസ് തവ പു സ്യ തസ്യ വീരസ്യ ഭാരത
129 ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തസ് താവകാനാം പൈരഃ സഹ

േരാ വിശസേനാ േഘാേരാ രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
130 സംശപ്തകാംശ് ച കൗേന്തയഃ കുരൂംശ് ചാപി വൃേകാദരഃ
വസുേഷണം ച പാഞ്ചാലഃ കൃേത്സ്നന വ്യധമദ് രേണ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 76

അധ്യായം 41

1 [സ്]
തരമാണഃ പുനഃ കൃഷ്ണഃ പാർഥം അഭ്യവദച് ഛൈനഃ
പശ്യ കൗരവ്യ രാജാനം അപയാതാംശ് ച പാണ്ഡവാൻ
2 കർണം പശ്യ മഹാരംേഗ ജ്വലന്തം ഇവ പാവകം
അസൗ ഭീേമാ മേഹഷ്വാസഃ സംനിവൃേത്താ രണം തി
3 തം ഏേത ഽനു നിവർതേന്ത ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
പാഞ്ചാലാനാം സൃഞ്ജയാനാം പാണ്ഡവാനാം ച യൻ മുഖം
നിവൃൈത്തശ് ച തഥാ പാർൈഥർ ഭഗ്നം ശ ബലം മഹത്
4 കൗരവാൻ വേതാ ഹ്യ് ഏഷ കർേണാ ധാരയേത ഽർജുന
അന്തക തിേമാ േവേഗ ശ തുല്യപരാ മഃ
5 അസൗ ഗച്ഛതി കൗരവ്യ ൗണിർ അ ഭൃതാം വരഃ
തം ഏഷ തഃ സംേഖ്യ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥഃ
6 സർവം വ്യാചഷ്ട ദുർധർേഷാ വാസുേദവഃ കിരീടിേന
തേതാ രാജൻ ാദുരാസീൻ മഹാേഘാേരാ മഹാരണഃ
7 സിംഹനാദ രവാശ് ചാ ാദുരാസൻ സമാഗേമ
ഉഭേയാഃ േസനേയാ രാജൻ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
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അധ്യായം 42

1 [സ്]
തതഃ പുനഃ സമാജ ർ അഭീതാഃ കുരുസൃഞ്ജയാഃ
യുധിഷ്ഠിര മുഖാഃ പാർഥാ ൈവകർതന മുഖാ വയം
2 തതഃ വവൃേത ഭീമഃ സം ാേമാ േലാമഹർഷണഃ
കർണസ്യ പാണ്ഡവാനാം ച യമ രാ വിവർധനഃ
3 തസ്മിൻ വൃേത്ത സം ാേമ തുമുേല േശാണിേതാദേക
സംശപ്തേകഷു ശൂേരഷു കിം ചിച് ഛിേഷ്ടഷു ഭാരത
4 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ സഹിതഃ സർവരാജഭിഃ
കർണം ഏവാഭിദു ാവ പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരഥാഃ
5 ആഗച്ഛമാനാംസ് താൻ സംേഖ്യ ഹൃഷ്ടാൻ വിജൈയഷിണഃ
ദധാൈരേകാ രേണ കർേണാ ജലൗഘാൻ ഇവ പർവതഃ
6 തം ആസാദ്യ തു േത കർണം വ്യശീര്യന്ത മഹാരഥഃ
യഥാചലം സമാസാദ്യ ജലൗഘാഃ സർവേതാദിശം
തേയാർ ആസീൻ മഹാരാജ സം ാേമാ േലാമഹർഷണഃ
7 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു രാേധയം ശേരണ നതപർവണാ
താഡയാം ആസ സ്ര ദ്ധസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
8 വിജയം തു ധനുഃേ ഷ്ഠം വിധുന്വാേനാ മഹാരഥഃ
പാർഷതസ്യ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ശരാൻ ആശീവിേഷാപമാൻ
താഡയാം ആസ സ്ര ദ്ധഃ പാർഷതം നവഭിഃ ശൈരഃ
9 േത വർമ േഹമവികൃതം ഭിത്ത്വാ തസ്യ മഹാത്മനഃ
േശാണിതാക്താ വ്യരാജന്ത ശ േഗാപാ ഇവാനഘ
10 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥഃ
അന്യദ് ധനുർ ഉപാദായ ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
കർണം വിവ്യാധ സപ്തത്യാ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
11 തൈഥവ രാജൻ കർേണാ ഽപി പാർഷതം ശ താപനം
േ ാണ ശ ം മേഹഷ്വാേസാ വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
12 തസ്യ കർേണാ മഹാരാജ ശരം കനകഭൂഷണം
േ ഷയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ മൃത ദണ്ഡം ഇവാപരം
13 തം ആപതന്തം സഹസാ േഘാരരൂപം വിശാം പേത
ചിേച്ഛദ സപ്തധാ രാജഞ് ൈശേനയഃ കൃതഹസ്തവത്
14 ദൃഷ്ട്വാ വിനിഹിതം ബാണം ശൈരഃ കർേണാ വിശാം പേത
സാത്യകിം ശരവർേഷണ സമന്താത് പര്യവാരയത്
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15 വിവ്യാധ ൈചനം സമേര നാരാൈചസ് ത സപ്തഭിഃ
തം ത്യവിധ്യച് ൈഛേനയഃ ശൈരർ േഹമവിഭൂഷിൈതഃ
16 തേതാ യുദ്ധം അതീവാസീച് ച ഃ േ ാ ഭയാവഹം
രാജൻ േഘാരം ച ചി ം ച േ ക്ഷണീയം സമന്തതഃ
17 സർേവഷാം ത ഭൂതാനാം േലാമ ഹർേഷാ വ്യജായത
തദ് ദൃഷ്ട്വാ സമേര കർമ കർണ ൈശേനയേയാർ നൃപ
18 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര ൗണിർ അഭ്യയാത് സുമഹാബലം
പാർഷതം ശ ദമനം ശ വീര്യാസു നാശനം
19 അഭ്യഭാഷത സ്ര േദ്ധാ ൗണിർ ദൂേര ധനഞ്ജേയ
തിഷ്ഠ തിഷ്ഠാദ്യ ഹ്മഘ്ന ന േമ ജീവൻ വിേമാക്ഷ്യേസ
20 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സുഭൃശം വീരഃ ശീ കൃൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
പാർഷതം ഛാദയാം ആസ േഘാരരൂൈപഃ സുേതജൈനഃ
യതമാനം പരം ശക്ത്യാ യതമാേനാ മഹാരഥഃ
21 യഥാ ഹി സമേര ൗണിഃ പാർഷതം വീക്ഷ്യ മാരിഷ
തഥാ ൗണിം രേണ ദൃഷ്ട്വാ പാർഷതഃ പരവീരഹാ
നാതിഹൃഷ്ടമനാ ഭൂത്വാ മന്യേത മൃത ം ആത്മനഃ
22 ൗണിസ് തു ദൃഷ്ട്വാ രാേജ ധൃഷ്ടദ മ്നം രേണ സ്ഥിതം
േ ാേധന നിഃശ്വസൻ വീരഃ പാർഷതം സമുപാ വത്
താവ് അേന്യാന്യം തു ദൃൈഷ്ട്വവ സംരംഭം ജഗ്മതുഃ പരം
23 അഥാ വീൻ മഹാരാജ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ധൃഷ്ടദ മ്നം സമീപസ്ഥം ത്വരമാേണാ വിശാം പേത
പാഞ്ചാലാപസദാദ്യ ത്വാം േ ഷയിഷ്യാമി മൃത്യേവ
24 പാപം ഹി യത് ത്വയാ കർമ ഘ്നതാ േ ാണം പുരാ കൃതം
അദ്യ ത്വാ പത്സ്യേത തദ് ൈവ യഥാ ഹ്യ് അകുശലം തഥാ
25 അരക്ഷ്യമാണഃ പാർേഥന യദി തിഷ്ഠസി സംയുേഗ
നാപ മസി വാ മൂഢ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
26 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച ധൃഷ്ടദ മ്നഃ താപവാൻ

തിവാക്യം സ ഏവാസിർ മാമേകാ ദാസ്യേത തവ
േയൈനവ േത പിതുർ ദത്തം യതമാനസ്യ സംയുേഗ
27 യദി താവൻ മയാ േ ാേണാ നിഹേതാ ാഹ്മണ വഃ
ത്വാം ഇദാനീം കഥം യുേദ്ധ ന ഹനിഷ്യാമി വി മാത്
28 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ േസനാപതിർ അമർഷണഃ
നിശിേതനാഥ ബാേണന ൗണിം വിവ്യാധ പാർഷത
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29 തേതാ േ ാണിഃ സുസ്ര ദ്ധഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
ാച്ഛാദയദ് ദിേശാ രാജൻ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ സംയുേഗ

30 ൈനവാന്തരിക്ഷം ന ദിേശാ ൈനവ േയാധാഃ സമന്തതഃ
ദൃശ്യേന്ത ൈവ മഹാരാജ ശൈരശ് ഛന്നാഃ സഹ ശഃ
31 തൈഥവ പാർഷേതാ രാജൻ ൗണിം ആഹവേശാഭിനം
ശൈരഃ സഞ്ഛാദയാം ആസ സൂതപു സ്യ പശ്യതഃ
32 രാേധേയാ ഽപി മഹാരാജ പാഞ്ചാലാൻ സഹ പാണ്ഡൈവഃ

ൗപേദയാൻ യുധാമന ം സാത്യകിം ച മഹാരഥം
ഏകഃ സ വാരയാം ആസ േ ക്ഷണീയഃ സമന്തതഃ
33 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി സമേര ൗേണശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം അന്യദ് ആദത്ത കാർമുകം
േവഗവത് സമേര േഘാരം ശരാംശ് ചാശീവിേഷാപമാൻ
34 സ പാർഷതസ്യ രാേജ ധനുഃ ശക്തിം ഗദാം ധ്വജം
ഹയാൻ സൂതം രഥം ൈചവ നിേമഷാദ് വ്യധമച് ഛൈരഃ
35 സ ഛിന്നധന്വാ വിരേഥാ ഹതാേശ്വാ ഹതസാരഥിഃ
ഖഡ്ഗം ആദത്ത വിപുലം ശതച ം ച ഭാനുമത്
36 ൗണിസ് തദ് അപി രാേജ ഭൈല്ലഃ ക്ഷി ം മഹാരഥഃ
ചിേച്ഛദ സമേര വീരഃ ക്ഷി ഹേസ്താ ദൃഢായുധഃ
രഥാദ് അനവരൂഢസ്യ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
37 ധൃഷ്ടദ മ്നം തു വിരഥം ഹതാശ്വം ഛിന്നകാർമുകം
ശൈരശ് ച ബഹുധാ വിദ്ധം അൈ ശ് ച ശകലീകൃതം
നാതരദ് ഭരതേ ഷ്ഠ യതമാേനാ മഹാരഥഃ
38 തസ്യാന്തം ഇഷുഭീ രാജൻ യദാ ൗണിർ ന ജഗ്മിവാൻ
അഥ ത്യക്ത്വാ ധനുർ വീരഃ പാർഷതം ത്വരിേതാ ഽന്വഗാത്
39 ആസീദ് ആ വേതാ രാജൻ േവഗസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
ഗരുഡേസ്യവ പതേതാ ജിഘൃേക്ഷാഃ പന്നേഗാത്തമം
40 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാേല തു മാധേവാ ഽർജുനം അ വീത്
പശ്യ പാർഥ യഥാ ൗണിഃ പാർഷതസ്യ വധം തി
യത്നം കേരാതി വിപുലം ഹന്യാച് ൈചനം അസംശയം
41 തം േമാചയ മഹാബാേഹാ പാർഷതം ശ താപനം

ൗേണർ ആസ്യം അനു ാപ്തം മൃേത്യാർ ആസ്യ ഗതം യഥാ
42 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ വാസുേദവഃ താപവാൻ
ൈ ഷയത് ത തുരഗാൻ യ ൗണിർ വ്യവസ്ഥിതഃ
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43 േത ഹയാശ് ച സങ്കാശാഃ േകശേവന േചാദിതാഃ
പിബന്ത ഇവ തദ് േവ്യാമ ജ ർ ൗണി രഥം ഥി
44 ദൃഷ്ട്വായാന്തൗ മഹാവീര്യാവ് ഉഭൗ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയൗ
ധൃഷ്ടദ മ്ന വേധ രാജംശ് ചേ യത്നം മഹാബലഃ
45 വികൃഷ്യമാണം ദൃൈഷ്ട്വവ ധൃഷ്ടദ മ്നം ജേനശ്വര
ശരാംശ് ചിേക്ഷപ ൈവ പാർേഥാ ൗണിം തി മഹാബലഃ
46 േത ശരാ േഹമവികൃതാ ഗാണ്ഡീവേ ഷിതാ ഭൃശം

ൗണിം ആസാദ്യ വിവിശുർ വൽമീകം ഇവ പന്നഗാഃ
47 സ വിദ്ധസ് ൈതഃ ശൈരർ േഘാൈരർ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
രഥം ആരുരുേഹ വീേരാ ധനഞ്ജയ ശരാർദിതഃ

ഗൃഹ്യ ച ധനുഃേ ഷ്ഠം പാർഥം വിവ്യാധ സായൈകഃ
48 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര വീരഃ സഹേദേവാ ജനാധിപ
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ പാർഷതം ശ താപനം
49 അർജുേനാ ഽപി മഹാരാജ ൗണിം വിവ്യാധ പ ിഭിഃ
തം േ ാണപു ഃ സ്ര േദ്ധാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
50 േ ാധിതസ് തു രേണ പാർേഥാ നാരാചം കാലസംമിതം
േ ാണപു ായ ചിേക്ഷപ കാലദണ്ഡം ഇവാപരം
സ ാഹ്മണസ്യാംസ േദേശ കാലദണ്ഡം ഇവാപരം
51 സ വിഹ്വേലാ മഹാരാജ ശരേവേഗന സംയുേഗ
നിഷസാദ രേഥാപേസ്ഥ വ്യാക്ഷിപദ് വിജയം ധനുഃ
52 അർജുനം സമേര ദ്ധഃ േ ക്ഷമാേണാ മുഹുർ മുഹുഃ
ൈദ്വരഥം ചാപി പാർേഥന കാമയാേനാ മഹാരേണ
53 തം തു ഹിത്വാ ഹതം വീരം സാരഥിഃ ശ കർശനം
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ ത്വരമാേണാ രണാജിരാത്
54 അേഥാത് ഷ്ടം മഹാ രാജപാഞ്ചാൈലർ ജിതകാശിഭിഃ
േമാക്ഷിതം പാർഷതം ദൃഷ്ട്വാ േ ാണപു ം ച പീഡിതം
55 വാദി ാണി ച ദിവ്യാനി ാവാദ്യന്ത സഹ ശഃ
സിംഹനാദശ് ച സഞ്ജേജ്ഞ ദൃഷ്ട്വാ േഘാരം മഹാദ്ഭുതം
56 ഏവം കൃത്വാ വീത് പാർേഥാ വാസുേദവം ധനഞ്ജയഃ
യാഹി സംശപ്തകാൻ കൃഷ്ണ കാര്യം ഏതത് പരം മമ
57 തതഃ യാേതാ ദാശാർഹഃ ത്വാ പാണ്ഡവ ഭാഷിതം
രേഥനാതിപതാേകന മേനാമാരുതരംഹസാ
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അധ്യായം 43

1 [സ്]
ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര കൃഷ്ണഃ പാർഥം വചനം അ വീത്
ദർശയന്ന് ഇവ കൗേന്തയം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
2 ഏഷ പാണ്ഡവ േത ാതാ ധാർതരാൈ ർ മഹാബൈലഃ
ജിഘാംസുഭിർ മേഹഷ്വാൈസർ തം പാർഥാനുസര്യേത
3 തഥാനുയാന്തി സംരബ്ധാഃ പാഞ്ചാലാ യുദ്ധദുർമദാഃ
യുധിഷ്ഠിരം മഹാത്മാനം പരീപ്സേന്താ മഹാജവാഃ
4 ഏഷ ദുേര്യാധനഃ പാർഥരഥാനീേകന ദംശിതഃ
രാജാ സർവസ്യ േലാകസ്യ രാജാനം അനുധാവതി
5 ജിഘാംസുഃ പുരുഷവ്യാ ം ാതൃഭിഃ സഹിേതാ ബലീ
ആശീവിഷാ സമ ർൈശഃ സർവയുദ്ധവിശാരൈദഃ
6 ഏേത ജിഘൃക്ഷേവാ യാന്തി ദ്വിപാശ്വരഥപത്തയഃ
യുധിഷ്ഠിരം ധാർതരാ ാ രേത്നാത്തമം ഇവാർഥിനഃ
7 പശ്യ സാത്വത ഭീമാഭ്യാം നിരുദ്ധാധിഷ്ഠിതഃ ഭുഃ
ജിഹീർഷേവാ ഽമൃതം ൈദത്യാഃ ശ ാഗ്നിഭ്യാം ഇവാവശാഃ
8 ഏേത ബഹുത്വാത് ത്വരിതാഃ പുനർ ഗച്ഛന്തി പാണ്ഡവം
സമു ം ഇവ വാേര്യാഘാഃ ാവൃട്കാേല മഹാരഥഃ
9 നദന്തഃ സിംഹനാദാംശ് ച ധമന്തശ് ചാപി വാരിജാൻ
ബലവേന്താ മേഹഷ്വാസാ വിധുന്വേന്താ ധനൂംഷി ച
10 മൃേത്യാർ മുഖഗതം മേന്യ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ട്ഷ്ഹിരം
ഹുതം അഗ്നൗ ച ഭ ം േത ദുേര്യാധന വശംഗതം
11 യഥാ യുക്തം അനീകം ഹി ധാർതരാ സ്യ പാണ്ഡവ
നാസ്യ ശേ ാ ഽപി മുേച്യത സ ാേപ്താ ബാണേഗാച്ചരം
12 ദുേര്യാധനസ്യ ശൂരസ്യ ൗേണഃ ശാരദ്വതസ്യ ച
കർണസ്യ േചഷു േവേഗാ ൈവ പർവതാൻ അപി ദാരേയത്
13 ദുേര്യാധനസ്യ ശൂരസ്യ ശരൗഘാഞ് ശീ ം അസ്യതഃ
സ്ര ദ്ധസ്യാന്തകേസ്യവ േകാ േവഗം സംസേഹദ് രേണ
14 കർേണന ച കൃേതാ രാജാ വിമുഖഃ ശ താപനഃ
ബലവാംൽ ലഘു തസ്തശ് ച കൃതീ യുദ്ധവിശാരദഃ
15 രാേധയഃ പാണ്ഡവേ ഷ്ഠം ശക്തഃ പീഡയിതും രേണ
സഹിേതാ ധൃതരാ സ്യ പുൈ ഃ ശൂേരാ മഹാത്മഭിഃ
16 തൈസ്യവം യുധ്യമാനസ്യ സം ാേമ സംയതാത്മനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 82

അൈന്യർ അപി ച പാർഥസ്യ ഹൃതം വർമ മഹാരൈഥഃ
17 ഉപവാസകൃേശാ രാജാ ഭൃശം ഭരതസത്തമ

ാേഹ്മ ബേല സ്ഥിേതാ ഹ്യ് ഏഷ ന ക്ഷേ ഽതിബേല വിേഭാ
18 ന ജീവതി മഹാരാേജാ മേന്യ പാർഥ യുധിഷ്ഠിരഃ
യദ് ഭീമേസനഃ സഹേത സിംഹനാദം അമർഷണഃ
19 നർദതാം ധാർതരാ ാണാം പുനഃ പുനർ അരിന്ദമ
ധമതാം ച മഹാശംഖാൻ സം ാേമ ജിതകർശിനാം
20 യുധിഷ്ഠിരം പാണ്ഡേവയം ഹേതതി ഭരതർഷഭ
സേഞ്ചാദയത്യ് അസൗ കർേണാ ധാർതരാ ാൻ മഹാബലാൻ
21 ണാകർേണ ജാേലന പാർഥ പാശുപേതന ച

ച്ഛാദയേന്താ രാജാനം അനുയാന്തി മഹാരഥാഃ
ആതുേരാ േമ മേതാ രാജാ സംനിേഷവ്യശ് ച ഭാരത
22 യൈഥനം അനുവർതേന്ത പാഞ്ചാലാഃ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
ത്വരമാണാസ് ത്വരാ കാേല സർവശ ഭൃതാം വരാഃ
മജ്ജന്തം ഇവ പാതാേല ബലിേനാ ഽപ്യ് ഉജ്ജിഹീർഷവഃ
23 ന േകതുർ ദൃശ്യേത രാജ്ഞഃ കർേണന നിഹതഃ ശൈരഃ
പശ്യേതാർ യമേയാഃ പാർഥ സാത്യേകശ് ച ശിഖണ്ഡിനഃ
24 ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭീമസ്യ ശതാനീകസ്യ വാ വിേഭാ
പാഞ്ചാലാനാം ച സർേവഷാം േചദീനാം ൈചവ ഭാരത
25 ഏഷ കർേണാ രേണ പാർഥ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
ശൈരർ വിധ്വംസയതി ൈവ നലിനീം ഇവ കുഞ്ജരഃ
26 ഏേത വന്തി രഥിനസ് ത്വദീയാഃ പാ നന്ദന
പശ്യ പശ്യ യഥാ പാർഥ ഗച്ഛന്ത്യ് ഏേത മഹാരഥാഃ
27 ഏേത ഭാരത മാതംഗാഃ കർേണനാഭിഹതാ രേണ
ആർതനാദാൻ വികുർവാണാ വി വന്തി ദിേശാ ദശ
28 രഥാനാം വതാം വൃന്ദം പശ്യ പാർഥ സമന്തതഃ

ാവ്യമാണം രേണ ൈചവ കർേണനാമി കർശിനാ
29 ഹസ്തികക്ഷ്യാം രേണ പശ്യ ചരന്തീം ത ത ഹ
രഥസ്ഥം സൂതപു സ്യ േകതും േകതുമതാം വര
30 അസൗ ധാവതി രാേധേയാ ഭീമേസനരഥം തി
കിരഞ് ശരശതാനീവ വിനിഘ്നംസ് തവ വാഹിനീം
31 ഏതാൻ പശ്യ ച പാഞ്ചാലാൻ ാവ്യമാണാൻ മഹാത്മനാ
ശേ േണവ യഥാ ൈദത്യാൻ ഹന്യമാനാൻ മഹാഹേവ
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32 ഏഷ കർേണാ രേണ ജിത്വാ പാഞ്ചാലാൻ പാ സൃഞ്ജയാൻ
ദിേശാ വിേ ക്ഷേത സർവാസ് ത്വദർഥം ഇതി േമ മതിഃ
33 പശ്യ പാർഥധനുഃേ ഷ്ഠം വികർഷൻ സാധു േശാഭേത
ശ ഞ് ജിത്വാ യഥാ ശേ ാ േദവസംൈഘഃ സമാവൃതഃ
34 ഏേത നദന്തി കൗരവ്യാ ദൃഷ്ട്വാ കർണസ്യ വി മം

ാസയേന്താ രേണ പാർഥാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച സഹ ശഃ
35 ഏഷ സർവാത്മനാ പാ ംസ് ാസയിത്വാ മഹാരേണ
അഭിഭാഷതി രാേധയഃ സർവൈസന്യാനി മാനദ
36 അഭി വത ഗച്ഛധ്വം തം വത കൗരവാഃ
യഥാ ജീവൻ ന വഃ കശ് ചിൻ മുച്യേത യുധി സൃഞ്ജയഃ
37 തഥാ കുരുത സംയത്താ വയം യാസ്യാമ പൃഷ്ഠതഃ
ഏവം ഉക്ത്വാ യയാവ് ഏഷ പൃഷ്ഠേതാ വികിരഞ് ശൈരഃ
38 പശ്യ കർണം രേണ പാർഥ േശ്വതച്ഛവി വിരാജിതം
ഉദയം പർവതം യദ്വച് േഛാഭയൻ ൈവ ദിവാകരഃ
39 പൂർണച നികാേശന മൂർധ്നി ഛേ ണ ഭാരത

ിയമാേണന സമേര തഥാ ശതശലാകിനാ
40 ഏഷ ത്വാം േ ക്ഷേത കർണഃ സകതാേക്ഷാ വിശാം പേത
ഉത്തമം യത്നം ആസ്ഥായ വാം ഏഷ്യതി സംയുേഗ
41 പശ്യ ഹ്യ് ഏനം മഹാബാേഹാ വിധുന്വാനം മഹദ് ധനുഃ
ശരാംശ് ചാശീവിഷാകാരാൻ വിസൃജന്തം മഹാബലം
42 അസൗ നിവൃേത്താ രാേധേയാ ദൃശ്യേത വാനരധ്വജ
വധായ ചാത്മേനാ ഽേഭ്യതി ദീപസ്യ ശലേഭാ യഥാ
43 കർണം ഏകാകിനം ദൃഷ്ട്വാ രഥാനീേകന ഭാരത
രിരക്ഷിഷുഃ സുസംയേത്താ ധാർതരാേ ാ ഽഭിവർതേത
44 സാർൈവഃ സൈഹഭിർ ദുഷ്ടാത്മാ വധ്യ ഏഷ യത്നതഃ
ത്വയാ യശശ് ച രാജ്യം ച സുഖം േചാത്തമം ഇച്ഛതാ
45 ആത്മാനം ച കൃതാത്മാനം സമീക്ഷ്യ ഭരതർഷഭ
കൃതാഗസം ച രാേധയം ധർമാത്മനി യുധിഷ്ഠിേര
46 തിപദ്യസ്വ രാേധയം ാപ്തകാലം അനന്തരം
ആര്യാം യുേദ്ധ മതിം കൃത്വാ േത്യഹി രഥയൂഥപം
47 പഞ്ച ഹ്യ് ഏതാനി മിഖ്യാനാം രഥാനാം രഥസത്തമ
ശതാന്യ് ആയാന്തി േവേഗന ബലിനാം ഭീമ േതജസാം
48 പഞ്ച നാഗസഹ ാണി ദ്വിഗുണാ വാജിനസ് തഥാ
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അഭിസംഹത്യ കൗേന്തയ പദാതി യുതാനി ച
അേന്യാന്യരക്ഷിതം വീര ബലം ത്വാം അഭിവർതേത
49 സൂതപുേ മേഹഷ്വാേസ ദർശയാത്മാനം ആത്മനാ
ഉത്തമം യത്നം ആസ്ഥായ േത്യഹി ഭരതർഷഭ
50 അസൗ കർണഃ സുസംരബ്ധഃ പാഞ്ചാലാൻ അഭിധാവതി
േകതും അസ്യ ഹി പശ്യാമി ധൃഷ്ടദ മ്ന രഥം തി
സമുേച്ഛത്സ്യതി പാഞ്ചാലാൻ ഇതി മേന്യ പരന്തപ
51 ആചേക്ഷ േത ിയം പാർഥ തദ് ഏവം ഭരതർഷഭ
രാജാ ജീവതി കൗരേവ്യാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
52 അസൗ ഭിേമാ മഹാബാഹു ് സംനിവൃത്തശ് ചമൂമുേഖ
വൃതഃ സൃഞ്ജയ ൈസേന്യന സാത്യേകന ച ഭാതത
53 വധ്യന്ത ഏേത സമേര കൗരവാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ഭീമേസേനന കൗേന്തയ പാഞ്ചാൈലശ് ച മഹാത്മഭിഃ
54 േസനാ ഹി ധാർതരാ സ്യ വിമുഖാ ചാഭവദ് രണാത്
വി ധാവതി േവേഗന ഭീമസ്യ നിഹതാ ശൈരഃ
55 വിപന്നസേസ്യവ മഹീ രുധിേരണ സമുക്ഷിതാ
ഭാരതീ ഭരതേ ഷ്ഠ േസനാ കൃപണ ദർശനാ
56 നിവൃത്തം പശ്യ കൗേന്തയ ഭീമേസനം യുധാം പതിം
ആശീവിഷം ഇവ ദ്ധം തസ്മാദ് വതി വാഹിനീ
57 പീതരക്താസിത സിതാസ് താരാ ച ാർക മണ്ഡിതാഃ
പതാകാവി കീര്യേന്ത ഛ ാണ്യ് ഏതാനി ചാർജുന
58 സൗവർണാ രാജതാശ് ൈചവ ൈതജസാശ് ച പൃഥഗ്വിധാഃ
േകതേവാ വിനിപാത്യേന്ത ഹസ്ത്യശ്വം വി കീര്യേത
59 രേഥഭ്യഃ പതന്ത്യ് ഏേത രഥിേനാ വിഗതാസവഃ
നാനാവർൈണർ ഹതാ ബാൈണഃ പാഞ്ചാൈലർ അപലായിഭിഃ
60 നിർമനുഷ്യാൻ ഗജാൻ അശ്വാൻ രഥാംശ് ൈചവ ധനഞ്ജയ
സമാ വന്തി പാഞ്ചാലാ ധാർതരാ ാംസ് തരസ്വിനഃ
61 മൃദ്നന്തി ച നരവ്യാ ാ ഭീമേസനവ്യപാ യാത്
ബലം പേരഷാം ദുർധർഷം ത്യക്ത്വാ ാണാൻ അരിന്ദമ
62 ഏേത നദന്തി പാഞ്ചാലാ ധമന്ത്യ് അപി ച വാരിജാൻ
അഭി വന്തി ച രേണ നിഘ്നന്തഃ സായൈകഃ പരാൻ
63 പശ്യ സ്വർഗസ്യ മാഹാത്മ്യം പാഞ്ചാലാ ഹി പരന്തപ
ധാർതരാ ാൻ വിനിഘ്നന്തി ദ്ധാഃ സിംഹാ ഇവ ദ്വിപാൻ
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64 സർവതശ് ചാഭിപൈന്നഷാ ധാർതരാ ീ മഹാചമൂഃ
പാഞ്ചാൈലർ മാനസാദ് ഏത്യ ഹംൈസർ ഗംേഗവ േവഗിൈതഃ
65 സുഭൃശം ച പരാ ാന്താഃ പാഞ്ചാലാനാം നിവാരേണ
കൃപ കർണാദേയാ വീരാ ഋഷഭാണാം ഇവർഷഭാഃ
66 സുനിമഗ്നാംശ് ച ഭീമാൈ ർ ധാർതരാ ാൻ മഹാരഥാൻ
ധൃഷ്ടദ മ്നമുഖാ വീരാ ഘ്നന്തി ശ ൻ സഹ ശഃ
വിഷണ്ണഭൂയിഷ്ഠ രഥാ ധാർതരാ ീ മഹാചമൂഃ
67 പശ്യ ഭീേമന നാരാൈചശ് ഛിന്നാ നാഗാഃപതന്ത്യ് അമീ
വ ിവ ാഹതാനീവ ശിഖരാണി മഹീഭൃതാം
68 ഭീമേസനസ്യ നിർവിദ്ധാ ബാൈണഃ സംനതപർവഭിഃ
സ്വാന്യ് അനീകാനി മൃദ്നേന്താ വത്യ് ഏേത മഹാഗജാഃ
69 നാഭിജാനാസി ഭീമസ്യ സിംഹനാദം ദുരുത്സഹം
നദേതാ ഽർജുന സം ാേമ വീരസ്യ ജിതകാശിനഃ
70 ഏഷ ൈനഷാദിർ അേബ്ഭ്യതി ദ്വിപമുേഖ്യന പാണ്ഡവം
ജിഘാംസുസ് േതാമൈരഃ േദ്ധാ ദണ്ഡാ പാണിർ ഇവാന്തകഃ
71 സേതാമരാവ് അസ്യ ഭുജൗ ഛിന്നൗ ഭീേമന ഗർജതഃ
തീൈക്ഷ്ണർ അഗ്നിശിഖാ ൈഖ്യർ നാരാൈചർ ദശഭിർ ഹതഃ
72 ഹൈത്വനം പുനർ ആയാതി നാഗാൻ അന്യാൻ ഹാരിണഃ
പശ്യ നീലാംബുദനിഭാൻ മഹാമാൈ ർ അധിഷ്ഠിതാൻ
ശക്തിേതാമരസങ്കാൈശർ വിനിഘ്നന്തം വൃേകാദരം
73 സപ്ത സപ്ത ച നാഗംസ് താൻ ൈവജയന്തീശ് ച സധ്വജാഃ
നിഹത്യ നിശിൈതർ ബാൈണശ് ഛിന്നാഃ പാർഥാ േജന േത
ദശഭിർ ദശഭിശ് ൈചേകാ നാരാൈചർ നിഹേതാ ഗജഃ
74 ന ചാസൗ ധാർതരാ ാണാം യേത നിനദസ് തഥാ
പുരന്ദരസേമ േദ്ധ നിവൃേത്ത ഭരതർഷേഭ
75 അക്ഷൗഹിണ്യസ് തഥാ തിേ ാ ധാർതരാ സ്യ സംഹതാഃ

േദ്ധന നരസിംേഹന ഭീമേസേനന വാരിതാഃ
76 [സ്]
ഭീമേസേനന തത് കർമകൃതം ദൃഷ്ട്വാ സുദുഷ്കരം
അർജുേനാ വ്യധമച് ഛിഷ്ടാൻ അഹിതാൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
77 േത വധ്യമാനാഃ സമേര സംശപ്തക ഗണാഃ േഭാ
ശ സ്യാതിഥിതാം ഗത്വാ വിേശാകാ ഹ്യ് അഭവൻ മുദാ
78 പാർഥശ് ച പുരുഷവ്യാ ഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
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ജഘാന ധാർതരാ സ്യ ചതുർവിധ ബലാം ചമൂം
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അധ്യായം 44

1 [ധൃ]
നിവൃേത്ത ഭീമേസേന ച പാണ്ഡേവ ച യുധിഷ്ഠിേര
വധ്യമാേന ബേല ചാപി മാമേക പാ സൃഞ്ജൈയഃ
2 വമാേണ ബലൗേഘ ച നിരാ േന്ദ മുഹുർ മുഹുഃ
കിം അകുർവന്ത കുരവസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
3 [സ്]
ദൃഷ്ട്വാ ഭീമം മഹാബാഹും സൂതപു ഃ താപവാൻ
േ ാധരേക്തക്ഷേണാ രാജൻ ഭീമേസനം ഉപാ വത്
4 താവകം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനാത് പരാങ്മുഖം
യേത്നന മഹതാ രാജൻ പര്യവസ്ഥാപയദ് ബലീ
5 വ്യവസ്ഥാപ്യ മഹാബാഹുസ് തവ പു സ്യ വാഹിനീം

ത ദ്യയൗ തദാ കർണഃ പാണ്ഡവാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
6 ത ദ്യയുസ് തു രാേധയം പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
ധുന്വാനാഃ കാർമുകാണ്യ് ആജൗ വിക്ഷിപന്തശ് ച സായകാൻ
7 ഭീമേസനഃ സിേനർ നപ്താ ശിഖണ്ഡീ ജനേമജയഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച ബലവാൻ സർേവ ചാപി ഭ കാഃ
8 പാഞ്ചാലാശ് ച നരവ്യാ ാഃ സമന്താത് തവ വാഹിനീം
അഭ്യ വന്ത സ്ര ദ്ധാഃ സമേര ജിതകാശിനഃ
9 തൈഥവ താവകാ രാജൻ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
അഭ്യ വന്ത ത്വരിതാ ജിഘാംസേന്താ മഹാരഥാഃ
10 രഥനാഗാശ്വകലിലം പത്തിധ്വജസമാകുലം
ബഭൂവ പുരുഷവ്യാ ൈസന്യം അദ്ഭുതദർശനം
11 ശിഖണ്ഡീ ച യയൗ കർണം ധൃഷ്ടദ മ്നഃ സുതം തവ
ദുഃശാസനം മഹാരാജ മഹത്യാ േസനയാ വൃതം
12 നകുേലാ വൃഷേസനം ച ചി േസനം സമഭ്യയാത്
ഉലൂകം സമേര രാജൻ സഹേദവഃ സമഭ്യയാത്
13 സാത്യകിഃ ശകുനിം ചാപി ഭീമേസനശ് ച കൗരവാൻ
അർജുനം ച രേണ യത്തം േ ാണപുേ ാ മഹാരഥഃ
14 യുധാമന ം മേഹഷ്വാസം ഗൗതേമാ ഽഭ്യപതദ് രേണ
കൃതവർമാ ച ബലവാൻ ഉത്തമൗജസം ആ വത്
15 ഭീമേസനഃ കുരൂൻ സർവാൻ പു ാംശ് ച തവ മാരിഷ
സഹാനീകാൻ മഹാബാഹുർ ഏക ഏവാഭ്യവാരയത്
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16 ശിഖണ്ഡീ ച തതഃ കർണം വിചരന്തം അഭീതവത്
ഭീഷ്മ ഹന്താ മഹാരാജ വാരയാം ആസ പ ിഭിഃ
17 തിരബ്ധസ് തതഃ കർേണാ േരാഷാത് രിതാധരഃ
ശിഖണ്ഡിനം ിഭിർ ബാൈണർ േവാർ മേധ്യ വ്യതാഡയത്
18 ധാരയംസ് തു സ താൻ ബാണാഞ് ശിഖണ്ഡീ ബഹ്വ് അേശാഭത
രാജതഃ പർവേതാ യദ്വത് ിഭിഃ ശൃംൈഗഃ സമന്വിതഃ
19 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസഃ സൂതപുേ ണ സംയുേഗ
കർണം വിവ്യാധ സമേര നവത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
20 തസ്യ കർേണാ ഹയാൻ ഹത്വാ സാരഥിം ച ിഭിഃ ശൈരഃ
ഉന്മമാഥ ധ്വജം ചാസ്യ േ ണ മഹാരഥഃ
21 ഹതാശ്വാത് തു തേതാ യാനാദ് അവ ത്യ മഹാരഥഃ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ കർണായ സ്ര ദ്ധഃ ശ താപനഃ
22 താം ഛിത്ത്വാ സമേര കർണസ് ിഭിർ ഭാരത സായൈകഃ
ശിഖണ്ഡിനം അഥാവിധ്യൻ നവഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
23 കർണ ചാപച താൻ ബാണാൻ വർജയംസ് തു നേരാത്തമഃ
അപയാതസ് തതസ് തൂർണം ശിഖണ്ഡീ ജയതാം വരഃ
24 തതഃ കർേണാ മഹാരാജ പാ ൈസന്യാന്യ് അശാതയത്
തൂലരാശിം സമാസാദ്യ യഥാ വായുർ മഹാജവഃ
25 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ തവ പുേ ണ പീഡിതഃ
ദുഃശാസനം ിഭിർ ബാൈണർ അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
26 തസ്യ ദുഃശാസേനാ ബാഹും സവ്യം വിവ്യാധ മാരിഷ
ശിേതന രുക്മപുംേഖന ഭേല്ലന നതപർവണാ
27 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു നിർവിദ്ധഃ ശരം േഘാരം അമർഷണഃ
ദുഃശാസനായ സ്ര ദ്ധഃ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
28 ആപതന്തം മഹാേവഗം ധൃഷ്ടദ മ്ന സമീരിതം
ശൈരശ് ചിേച്ഛദ പു സ് േത ിഭിർ ഏവ വിശാം പേത
29 അഥാപൈരഃ സപ്ത ദൈശർ ഭൈല്ലഃ കനകഭൂഷൈണഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നം സമാസാദ്യ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർദയത്
30 തതഃ സ പാർഷതഃ േദ്ധാ ധനുശ് ചിേച്ഛദ മാരിഷ

രേ ണ സുതീേക്ഷ്ണന തത ഉ ശുർ ജനാഃ
31 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ പു സ് േത ഭരതർഷഭ
ധൃഷ്ടദ മ്നം ശര ാൈതഃ സമന്താത് പര്യവാരയത്
32 തവ പു സ്യ േത ദൃഷ്ട്വാ വി മം തം മഹാത്മനഃ
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വ്യഹസന്ത രേണ േയാധാഃ സിദ്ധാശ് ചാപ്സരസാം ഗണാഃ
33 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം താവകാനാം പൈരഃ സഹ
േഘാരം ാണഭൃതാം കാേല േഘാരരൂപം പരന്തപ
34 നകുലം വൃഷേസനസ് തു വിദ്ധ്വാ പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
പിതുഃ സമീേപ തിഷ്ഠന്തം ിഭിർ അൈന്യർ അവിധ്യത
35 നകുലസ് തു തതഃ േദ്ധാ വൃഷേസനം സ്മയന്ന് ഇവ
നാരാേചന സുതീേക്ഷ്ണന വിവ്യാധ ഹൃദേയ ദൃഢം
36 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാ ശ ണാ ശ കർശനഃ
ശ ം വിവ്യാധ വിംശത്യാ സ ച തം പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
37 തതഃ ശരസഹേ ണ താവ് ഉഭൗ പുരുഷർഷഭൗ
അേന്യാന്യം ആച്ഛാദയതാം അഥാഭജ്യത വാഹിനീ
38 ദൃഷ്ട്വാ തു താം േസനാം ധാർതരാ സ്യ സൂതജഃ
നിവാരയാം ആസ ബലാദ് അനുപത്യ വിശാം പേത
നിവൃേത്ത തു തതഃ കർേണ നകുലഃ കൗരവാൻ യയൗ
39 കർണപു സ് തു സമേര ഹിത്വാ നകുലം ഏവ തു
ജുേഗാപ ച ം ത്വരിതം രാേധയൈസ്യവ മാരിഷ
40 ഉലൂകസ് തു രേണ ദ്ധഃ സഹേദേവന വാരിതഃ
തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ സഹേദവഃ താപവാൻ
സാരഥിം േ ഷയാം ആസ യമസ്യ സദനം തി
41 ഉലൂകസ് തു തേതാ യാനാദ് അവ ത്യ വിശാം പേത

ിഗർതാനാം ബലം പൂർണം ജഗാമ പിതൃനന്ദനഃ
42 സാത്യകിഃ ശകുനിം വിദ്ധ്വാ വിംശത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ധ്വജം ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന സൗബലസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
43 സൗബലസ് തസ്യ സമേര േദ്ധാ രാജൻ താപവാൻ
വിദാര്യ കവചം ഭൂേയാ ധ്വജം ചിേച്ഛദ കാഞ്ചനം
44 അൈഥനം നിശിൈതർ ബാൈണഃ സാത്യകിഃ ത്യവിധ്യത
സാരഥിം ച മഹാരാജ ിഭിർ ഏവ സമാർദയത്
അഥാസ്യ വാഹാംസ് ത്വരിതഃ ശൈരർ നിേന്യ യമക്ഷയം
45 തേതാ ഽവ ത്യ സഹസാ ശകുനിർ ഭരതർഷഭ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം ഉലൂകസ്യ മഹാരഥഃ
അേപാവാഹാഥ ശീ ം സ ൈശേനയാദ് യുദ്ധശാലിനഃ
46 സാത്യകിസ് തു രേണ രാജംസ് താവകാനാം അനീകിനീം
അഭിദു ാവ േവേഗന തേതാ ഽനീകം അഭിദ്യത
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47 ൈശേനയ ശരനുന്നം തു തതഃ ൈസന്യം വിശാം പേത
േഭേജ ദശ ദിശസ് തൂർണം ന്യപതച് ച ഗതാസുവത്
48 ഭീമേസനം തവ സുേതാ വാരയാം ആസ സംയുേഗ
തം തു ഭീേമാ മുഹൂർേതന വ്യശ്വ സൂത രഥധ്വജം
ചേ േലാേകശ്വരം ത േതനാതുഷ്യന്ത ചാരണാഃ
49 തേതാ ഽപായാൻ നൃപസ് ത ഭീമേസനസ്യ േഗാചരാത്
കുരുൈസന്യം തതഃ സർവം ഭീമേസനം ഉപാ വത്
ത രാേവാ മഹാൻ ആസീദ് ഭീമം ഏകം ജിഘാംസതാം
50 യുധാമന ഃ കൃപം വിദ്ധ്വാ ധനുർ അസ്യാശു ചിച്ഛിേദ
അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ കൃപഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
51 യുധാമേന്യാർ ധ്വജം സൂതം ഛ ം ചാപാതയത് ക്ഷിതൗ
തേതാ ഽപായാദ് രേഥൈനവ യുധാമന ർ മഹാരഥഃ
52 ഉത്തമൗജാസ് തു ഹാർദിക്യം ശൈരർ ഭീമപരാ മം
ഛാദയാം ആസ സഹസാ േമേഘാ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലം
53 തദ് യുദ്ധം സുമഹച് ചാസീദ് േഘാരരൂപം പരന്തപ
യാദൃശം ന മയാ യുദ്ധം ദൃഷ്ടപൂർവം വിശാം പേത
54 കൃതവർമാ തേതാ രാജന്ന് ഉത്തമൗജസം ആഹേവ
ഹൃദി വിവ്യാധ സ തദാ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
55 സാരഥിസ് തം അേപാവാഹ രേഥന രഥിനാം വരം
തതസ് തു സത്വരം രാജൻ പാ ൈസന്യം ഉപാ വത്
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അധ്യായം 45

1 [സ്]
ൗണിസ് തു രഥവംേശന മഹതാ പരിവാരിതഃ

ആപതത് സഹസാ രാജൻ യ രാജാ വ്യവസ്ഥിഥ
2 തം ആപതന്തം സഹസാ ശൂരഃ ശൗരി സഹായവാൻ
ദധാര സഹസാ പാർേഥാ േവേലവ മകലാലയം
3 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ േ ാണപു ഃ താവവാൻ
അർജുനം വാസുേദവം ച ഛാദയാം ആസ പ ിഭിഃ
4 അവച്ഛന്നൗ തതഃ കൃഷ്ണൗ ദൃഷ്ട്വാ ത മഹാരഥാഃ
വിസ്മയം പരമം ഗത്വാ ൈ ക്ഷാന്ത കുരവസ് തദാ
5 അർജുനസ് തു തേതാ ദിവ്യം അ ം ചേ ഹസന്ന് ഇവ
തദ് അ ം ാഹ്മേണാ യുേദ്ധ വാരയാം ആസ ഭാരത
6 യദ് യദ് ധി വ്യാക്ഷിപദ് യുേദ്ധ പാണ്ഡേവാ ഽ ം ജിഘാംസയാ
തത് തദ് അ ം മേഹഷ്വാേസാ േ ാണപുേ ാ വ്യശാതയത്
7 അ യുേദ്ധ തേതാ രാജൻ അർതമാേന ഭയാവേഹ
അപശ്യാമ രേണ ൗണിം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
8 സ ദിേശാ വിദിശശ് ൈചവ ഛാദയിത്വാ വിജിഹ്മൈഗഃ
വാസുേദവം ിഭിർ ബാൈണർ അവിധ്യദ് ദക്ഷിേണ ഭുേജ
9 തേതാ ഽർജുേനാ ഹയാൻ ഹത്വാ സർവാംസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
ചകാര സമേര ഭൂമിം േശാണിതൗഘതരംഗിണീം
10 നിഹതാ രഥിനഃ േപതുഃ പാർഥ ചാപച ൈതഃ ശൈരഃ
ഹയാശ് ച പര്യധാവന്ത മുക്തേയാ ാസ് തതസ് തതഃ
11 തദ് ദൃഷ്ട്വാ കർമ പാർഥസ്യ ൗണിർ ആഹവേശാഭിനഃ
അവാകിരദ് രേണ കൃഷ്ണം സമന്താൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
12 തേതാ ഽർജുനം മഹാരാജ ൗണിർ ആയമ്യ പ ിണാ
വേക്ഷാ േദേശ സമാസാദ്യ താഡയാം ആസ സംയുേഗ
13 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ രേണ േതന േ ാണപുേ ണ ഭാരത
ആദത്ത പരിഘം േഘാരം ൗേണശ് ൈചനം അവാക്ഷിപത്
14 തം ആപതന്തം പരിഘം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം

ൗണിശ് ചിേച്ഛദ സഹസാ തത ഉ ശുർ ജനാഃ
15 േസാ ഽേനകധാപതദ് ഭൂമൗ ഭാരദ്വാജസ്യ സായൈകഃ
വിശീർണഃ പർവേതാ രാജൻ യഥാ സ്യാൻ മാതരിശ്വനാ
16 തേതാ ഽർജുേനാ രേണ ൗണിം വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
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സാരഥിം ചാസ്യ ഭേല്ലന രഥനീഡാദ് അപാഹരത്
17 സ സംഗൃഹ്യ സ്വയം വാഹാൻ കൃണൗ ാച്ഛാദയച് ഛൈരഃ
ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ ൗേണർ ആശു പരാ മം
18 അയച്ഛത് തുരഗാൻ യച് ച ഫൽഗുനം ചാപ്യ് അേയാധയത്
തദ് അസ്യ സമേര രാജൻ സർേവ േയാധാ അപൂജയൻ
19 യദാ ത്വ് അ സ്യത രേണ േ ാണ പുേ ണ ഫൽഗുനഃ
തേതാ രശ്മീൻ രഥാശ്വാനാം രൈ ശ് ചിച്ഛിേദ ജയഃ
20 ാ വംസ് തുരഗാസ് േത തു ശരേവഗ ബാധിതാഃ
തേതാ ഽഭൂൻ നിനേദാ ഭൂയസ് തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
21 പാണ്ഡവാസ് തു ജയം ലബ്ധ്വാ തവ ൈസന്യം ഉപാ വൻ
സമന്താൻ നിശിതാൻ ബാണാൻ വിമുഞ്ചേന്താ ജൈയഷിണഃ
22 പാണ്ഡൈവസ് തു മഹാരാജ ധാർതരാ ീ മഹാചമൂഃ
പുനഃ പുനർ അേഥാ വീൈരർ അഭജ്യത ജേയാദ്ധൈതഃ
23 പശ്യതാം േത മഹാരാജ പു ാണാം ചി േയാധിനാം
ശകുേനഃ സൗബേലയസ്യ കർണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
24 വാര്യമാണാ മഹാേസനാ പുൈ സ് തവ ജേനശ്വര
നാവതിഷ്ഠത സം ാേമ താഡ്യമാനാ സമന്തതഃ
25 തേതാ േയാൈധർ മഹാരാജ പലായദ്ഭിസ് തതസ് തതഃ
അഭവദ് വ്യാകുലം ഭീൈതഃ പു ാണാം േത മഹദ് ബലം
26 തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി സതതം സൂതപു സ്യ ജൽപതഃ
നാവതിഷ്ഠത സാ േസനാ വധ്യമാനാ മഹാത്മഭിഃ
27 അേഥാത് ഷ്ടം മഹാരാജ പാണ്ഡൈവർ ജിതകാശിഭിഃ
ധാർതരാ ബലം ദൃഷ്ട്വാ വമാണം സമന്തതഃ
28 തേതാ ദുേര്യാധനഃ കർണം അ വീത് ണയാദ് ഇവ
പശ്യ കർണ യഥാ േസനാ പാണ്ഡൈവർ അർദിതാ ഭൃശം
29 ത്വയി തിഷ്ഠതി സ ാസാത് പലായതി സമന്തതഃ
ഏതജ് ജ്ഞാത്വാ മഹാബാേഹാ കുരു ാപ്തം അരിന്ദമ
30 സഹ ാണി ച േയാധാനാം ത്വാം ഏവ പുരുഷർഷഭ
േ ാശന്തി സമേര വീര ാവ്യമാണാനി പാണ്ഡൈവഃ
31 ഏതച് ത്വാ തു രാേധേയാ ദുേര്യാധന വേചാ മഹത്
മ രാജം ഇദം വാക്യം അ വീത് സൂതനന്ദനഃ
32 പശ്യ േമ ഭുജേയാർ വീര്യം അ ാണാം ച ജേനശ്വര
അദ്യ ഹന്മി രേണ സർവാൻ പാഞ്ചാലാൻ പാ ഭിഃ സഹ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 42 93

വാഹയാശ്വാൻ നരവ്യാ ഭേ ൈണവ ജേനശ്വര
33 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ സൂതപു ഃ താപവാൻ

ഗൃഹ്യ വിജയം വീേരാ ധനുഃ േ ഷ്ഠം പുരാതനം
സജ്യം കൃത്വാ മഹാരാജ സംമൃജ്യ ച പുനഃ പുനഃ
34 സംനിവാര്യ ച േയാധാൻ സ്വാൻ സാേത്യന ശപേഥന ച

ാേയാജയദ് അേമയാത്മാ ഭാർഗവാ ം മഹാബലഃ
35 തേതാ രാജൻ സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
േകാടിശശ് ച ശരാസ് തീക്ഷ്ണാ നിരഗഛൻ മഹാമൃേധ
36 ജ്വലിൈതസ് ൈതർ മഹാേഘാൈരഃ കങ്കബർഹിണ വാജിൈതഃ
സഞ്ഛന്നാ പാണ്ഡവീ േസനാ ന ാജ്ഞായത കിഞ്ച് ചന
37 ഹാഹാകാേരാ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം വിശാം പേത
പീഡിതാനാം ബലവതാ ഭാർഗവാേ ണ സംയുേഗ
38 നിപതദ്ഭിർ ഗൈജ രാജൻ നൈരശ് ചാപി സഹ ശഃ
രൈഥശ് ചാപി നരവ്യാ ഹൈയശ് ചാപി സമന്തതഃ
39 ാകമ്പത മഹീ രാജൻ നിഹൈതസ് ൈതസ് തതസ് തതഃ
വ്യാകുലം സർവം അഭവത് പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
40 കർണസ് ത്വ് ഏേകാ യുധാം േ േഷ്ഠാ വിധൂമ ഇവ പാവകഃ
ദഹഞ് ശ ൻ നരവ്യാ ശുശുേഭ സാ പരന്തപഃ
41 േത വധ്യമാനാഃ കർേണന പാഞ്ചാലാശ് േചദിഭിഃ സഹ
ത ത വ്യമുഹ്യന്ത വനദാേഹ യഥാ ദ്വിപാഃ
ചു ശുസ് േത നരവ്യാ യഥാ ാഗ് വാ നേരാത്തമാഃ
42 േതഷാം തു േ ാശതാം ത്വാ ഭീതാനാം രണമൂർധനി
ധാവതാം ച ദിേശാ രാജൻ വി സ്താനം സമന്തതഃ
ആർതനാേദാ മഹാംസ് ത േ താനാം ഇവ സമ്പ്ലേവ
43 വധ്യമാനാംസ് തു താൻ ദൃഷ്ട്വാ സൂതപുേ ണ മാരിഷ
വിേ സുഃ സർവഭൂതാനി തിര്യേഗ്യാനിഗതാന്യ് അപി
44 േത വധ്യമാനാഃ സമേര സൂതപുേ ണ സൃഞ്ജയാഃ
അർജുനം വാസുേദവം ച വ്യാേ ാശന്ത മുഹുർ മുഹുഃ
േ തരാജപുേര യദ്വത് േ തരാജം വിേചതസഃ
45 അഥാ വീദ് വാസുേദവം കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
ഭാർഗവാ ം മഹാേഘാരം ദൃഷ്ട്വാ ത സഭീരിതം
46 പശ്യ കൃഷ്ണ മഹാബാേഹാ ഭാർഗവാ സ്യ വീ മം
ൈനതദ് അ ം ഹി സമേര ശക്യം ഹ ം കഥം ചന
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47 സൂതപു ം ച സംരബ്ധം പശ്യ കൃഷ്ണ മഹാരേണ
അന്തക തിമം വീരം കുർവാണം കർമ ദാരുണം
48 സുതീക്ഷ്ണാം േചാദയന്ന് അശ്വാൻ േ കേത മാം മുഹുർ മുഹുഃ
ന ച പശ്യാമി സമേര കർണസ്യ പലായിതം
49 ജീവൻ ാേപ്നാതി പുരുഷഃ സംേഖ്യ ജയപരാജയൗ
ജിതസ്യ തു ഹൃഷീേകശ ബധ ഏവ കുേതാ ജയഃ
50 തേതാ ജനാർദനഃ ായാദ് ം ഇച്ഛൻ യുധിഷ്ഠിരം

േമണ ാഹയിഷ്യംശ് ച കർണം യുേദ്ധന മാരിഷ
51 അർജുനം ചാ വീത് കൃേഷ്ണാ ഭൃശം രാജാ പരിക്ഷതഃ
തം ആശ്വാസ്യ കുരു േ ഷ്ഠ തതാഃ കർണം ഹനിഷ്യസി
52 തേതാ ധനഞ്ജേയാ ം രാജാനം ബാണപീഡിതം
രേഥന യയൗ ക്ഷി ം സം ാേമ േകശവാജ്ഞയാ
53 ഗച്ഛന്ന് ഏവ തു കൗേന്തേയാ ധർമരാജ ദിദൃക്ഷയാ
ൈസന്യം ആേലാകയാം ആസ നാപശ്യത് ത ചാ ജം
54 യുദ്ധം കൃത്വാ തു കൗേന്തേയാ േ ാണപുേ ണ ഭാരത
ദുഃസഹം വാജിണാ സംേഖ്യ പരാജിേഗ്യ ഭൃേഗാഃ സുതം
55 ൗണിം പരാജിത്യ തേതാ ഽ ധന്വാ; കൃത്വാ മഹദ് ദുഷ്കരം ആര്യ കർമ
ആേലാകയാം ആസ തതഃ സ്വൈസന്യം; ധനഞ്ജയഃ ശ ഭിർ അ ധൃഷ്യഃ
56 സ യുധ്യമാനഃ പൃതനാ മുഖസ്ഥാഞ്; ശൂരാഞ് ശൂേരാ ഹർഷയൻ സവ്യസാചീ
പൂർവാപദാൈനഃ ഥിൈതഃ ശംസൻ; സ്ഥിരാംശ് ചകാരാത്മ രഥാൻ അനീ 
േക
57 അപശ്യമാനസ് തു കിരീടമാലീ; യുധി േജ്യഷ്ഠം ാതരം ആജമീഢം
ഉവാച ഭീമം തരസാഭ േപത്യ; രാജ്ഞഃ വൃത്തിസ് ത്വ് ഇഹ േകതി രാജൻ
58 [ഭ്മ്]
അപയാത ഇേതാ രാജാ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
കർണ ബാണവിഭുഗ്നാംേഗാ യദി ജീേവത് കഥം ചന
59 [അർജ്]
തസ്മാദ് ഭവാഞ് ശീ ം ഇതഃ യാതു; രാജ്ഞഃ വൃൈത്ത്യ കുരുസത്തമസ്യ
നൂനം ഹി വിേദ്ധാ ഽതിഭൃശം പൃഷത്ൈകഃ; കർേണന രാജാ ശിബിരം ഗേതാ
ഽസൗ
60 യഃ സ ഹാേര നിശി സ വൃേത്ത; േ ാേണന വിേദ്ധാ ഽതിഭൃശം തരസ്വീ
തസ്ഥൗ ച ത ാപി ജയ തീേക്ഷാ; േ ാേണന യാവൻ ന ഹതഃ കിലാസീത്
61 സ സംശയം ഗമിതഃ പാണ്ഡവാ ്യഃ; സംേഖ്യ ഽദ്യ കർേണന മഹാനുഭാവഃ
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ജ്ഞാതും യാഹ്യ് ആശു തം അദ്യ ഭീമ; സ്ഥാസ്യാമ്യ് അഹം ശ ഗണാൻ
നിരുധ്യ
62 [ഭ്മ്]
ത്വാം ഏവ ജാനീഹി മഹാനുഭാവ; രാജ്ഞഃ വൃത്തിം ഭരതർഷഭസ്യ
അഹം ഹി യദ്യ് അർജുന യാമി ത ; വക്ഷ്യന്തി മാം ഭീത ഇതി വീരാഃ
63 തേതാ ഽ വീദ് അർജുേനാ ഭീമേസനം; സംശപ്തകാഃ ത്യനീകം സ്ഥിതാ
േമ
ഏതാൻ അഹത്വാ ന മയാ തു ശക്യം; ഇേതാ ഽപയാതും രിപുസംഘ േഗാഷ്ഠാത്
64 അഥാ വീദ് അർജുനം ഭീമേസനഃ; സ്വവീര്യം ആ ിത്യ കുരു വീര
സംശപ്തകാൻ തിേയാത്സ്യാമി സംേഖ്യ; സർവാൻ അഹം യാഹി ധനഞ്ജേയ 
തി
65 തദ് ഭീമേസനസ്യ വേചാ നിശമ്യ; സുദുർവചം ാതുർ അമി മേധ്യ

ം കുരുേ ഷ്ഠം അഭി യാതും; േ ാവാച വൃഷ്ണി വരം തദാനീം
66 േചാദയാശ്വാൻ ഹൃഷീേകശ വിഗാൈഹ്യതം രഥാർണവം
അജാതശ ം രാജാനം ം ഇച്ഛാമി േകശവ
67 തേതാ ഹയാൻ സർവദാശാർഹ മുഖ്യഃ; ാേചാദയദ് ഭീമം ഉവാച േചദം
ൈനതച് ചി ം തവ കർമാദ്യ വീര; യാസ്യാമേഹ ജഹി ഭീമാരി സംഘാൻ
68 തേതാ യയൗ ഹൃഷീേകേശാ യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ശീ ാച് ഛീ തരം രാജൻ വാജിഭിർ ഗരുേഡാപൈമഃ
69 ത്യനീേക വ്യവസ്ഥാപ്യ ഭീമേസനം അരിന്ദമം
സന്ദിശ്യ ൈചവ രാേജ യുദ്ധം തി വൃേകാദരം
70 തതസ് തു ഗത്വാ പുരുഷ വീരൗ; രാജാനം ആസാദ്യ ശയാനം ഏകം
രഥാദ് ഉഭൗ ത്യവരുഹ്യ തസ്മാദ്; വവന്ദതുർ ധർമരാജസ്യ പാദൗ
71 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാ ൗ േക്ഷമിണൗ പുരുഷർഷഭ
മുദാഭ പഗതൗ കൃഷ്ണാവ് അശ്വിനാവ് ഇവ വാസവം
72 താവ് അഭ്യനന്ദദ് രാജാ ഹി വിവസ്വാൻ അശ്വിനാവ് ഇവ
ഹേത മഹാസുേര ജംേഭ ശ വി യഥാ ഗുരുഃ
73 മന്യമാേനാ ഹതം കർണം ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഹർഷഗദ്ഗദയാ വാചാ ീതഃ ാഹ പരന്തപൗ
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അധ്യായം 46

1 [സ്]
മഹാസത്ത്വൗ തു തൗ ദൃഷ്ട്വാ സഹിതൗ േകശവാർജുനൗ
ഹതം ആധിരഥിം േമേന സംേഖ്യ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
2 താവ് അഭ്യനന്ദത് കൗേന്തയഃ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
സ്മിതപൂർവം അമി ഘ്നഃ പൂജയൻ ഭരതർഷഭ
3 [യ്]
സ്വാഗത്വം േദവകീപു സ്വാഗതം േത ധനഞ്ജയ

ിയം േമ ദർശനം ബാഢം യുവേയാർ അച താർജുനൗ
4 അക്ഷതാബ്ഭ്യാം അരിഷ്ടാഭ്യാം കഥം യുധ്യ മഹാരഥ
ആശീവിഷസമം യുേദ്ധ സർവശ വിശാരദം
5 അ ഗം ധാർതരാ ാണാം സേവഷാം ശർമ വർമ ച
രക്ഷിതം വൃഷേസേനന സുേഷേണന ച ധന്വിനാ
6 അനുജ്ഞാതം മഹാവീര്യം രേമണാേ ഷു ദുർജയം

ാതാരം ധാർതരാ ാണാം ഗന്താരം വാഹിനീമുേഖ
7 ഹന്താരം അരിൈസന്യാനാം അമി ഗണമർദനം
ദുേര്യാധന ഹിേത യുക്തം അസ്മദ് യുദ്ധായ േചാദ്യതം
8 അ ധൃഷ്യം മഹായുേദ്ധ േദൈവർ അപി സവാസൈവഃ
അനലാനിലേയാസ് തുല്യം േതജസാ ച ബേലന ച
9 പാതാലം ഇവ ഗംഭീരം സുഹൃദ് ആനന്ദവർധനം
അന്തകാഭം അമി ാണാം കർണം ഹത്വാ മഹാഹേവ
ദിഷ്ട്യാ യുവാം അനു ാപ്തൗ ജിത്വാസുരം ഇവാമരൗ
10 േതന യുദ്ധം അദീേനന മയാ ഹ്യ് അദ്യാച താർജുനൗ
കുപിേതനാന്തേകേനവ ജാഃ സർവാ ജിഘാംസതാ
11 േതന േകതുശ് ച േമ ഛിേന്നാ ഹതൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
ഹതവാഹഃ കൃതശ് ചാസ്മി യുയുധാനസ്യ പശ്യതഃ
12 ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ യമേയാർ വീരസ്യ ച ശിഖണ്ഡിനഃ
പശ്യതാം ൗപേദയാനാം പാഞ്ചാലാനാം ച സർവശഃ
13 ഏതാഞ് ജിത്വാ മഹാവീര്യാൻ കർണഃ ശ ഗണാൻ ബഹൂൻ
ജിതവാൻ മാം മഹാബാേഹാ യതമാനം മഹാരേണ
14 അനുസൃജ്യ ച മാം യുേദ്ധ പരുഷാണ്യ് ഉക്തവാൻ ബഹു
ത ത യുധാം േ ഷ്ഠഃ പരിഭൂയ ന സംശയഃ
15 ഭീമേസന ഭാവാത് തു യജ് ജീവാമി ധനഞ്ജയ
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ബഹുനാ കിം ഉേക്തന നാഹം തത് േസാഢും ഉത്സേഹ
16 േയാദശാഹം വർഷാണി യസ്മാദ് ഭീേതാ ധനഞ്ജയ
ന സ്മ നി ാം ലേഭ രാ ൗ ന ചാഹനി സുഖം ക്വ ചിത്
17 തസ്യ േദ്വേഷണ സംയുക്തഃ പരിദേഹ്യ ധനഞ്ജയ
ആത്മേനാ മരണാം ജാനൻ വാ ീണസ ഇവ ദ്വിപഃ
18 യസ്യായം അഗമത് കാലശ് ചിന്തയാനസ്യ േമ വിേഭാ
കഥം ശേക്യാ മയാ കർേണാ യുേദ്ധ ക്ഷപയിതും ഭേവത്
19 ജാ ത് സ്വപംശ് ച കൗേന്തയ കർണം ഏവ സദാ ഹ്യ് അഹം
പശ്യാമി ത തൈ വ കർണ ഭൂതം ഇദം ജഗത്
20 യ യ ഹി ഗച്ഛാമി കർണാദ് ഭീേതാ ധനഞ്ജയ
ത ത ഹി പശ്യാമി കർണം ഏവാ തഃ സ്ഥിതം
21 േസാ ഽഹം േതൈനവ വീേരണ സമേരഷ്വ് അപലായിനാ
സഹയഃ സരഥഃ പാർഥ ജിത്വാ ജീവൻ വിസാർജിതഃ
22 േകാ നു േമ ജീവിേതനാർേഥാ രാേജ്യനാർേഥാ ഽഥ വാ പുനഃ
മൈമവം ധി തേസ്യഹ കർേണനാഹവ േശാഭിനാ
23 ന ാപ്തപൂർവം യദ് ഭീഷ്മാത് കൃപാദ് േ ാണാച് ച സംയുേഗ
തത് ാപ്തം അദ്യ േമ യുേദ്ധ സൂതപു ാൻ മഹാരഥാത്
24 തത് ത്വാ പൃച്ഛാമി കൗേന്തയ യഥാ ഹ്യ് അകുശലസ് തഥാ
തൻ മമാചക്ഷ്വ കാർേത്സ്ന്യന യഥാ കർണസ് ത്വയാ ഹതഃ
25 ശ വീര്യസേമാ യുേദ്ധ യമ തുല്യപരാ മഃ
രാമ തുല്യസ് തഥാേ യഃ സ കഥം ൈവ നിഷൂദിതഃ
26 മഹാരഥഃ സമാഖ്യാതഃ സർവയുദ്ധവിശാരദഃ
ധനുർധരാണാം വരഃ സർേവഷാം ഏകപൂരുഷഃ
27 പൂജിേതാ ധൃതരാേ ണ സപുേ ണ വിശാം പേത
സദാ ത്വദർഥം രാേധയഃ സ കഥം നിഹതസ് ത്വയാ
28 ധൃതരാേ ാ ഹി േയാേധഷു സർേവഷ്വ് ഏവ സദാർജുന
തവ മൃത ം രേണ കർണം മന്യേത പുരുഷർഷഭഃ
29 സ ത്വയാ പുരുഷവ്യാ കഥം യുേദ്ധ നിഷൂദിതഃ
തം മമാചക്ഷ്വ ബീഭേത്സാ യഥാ കർേണാ ഹതസ് ത്വയാ
30 േസാേത്സധം അസ്യ ച ശിരഃ പശ്യതാം സുഹൃദാം ഹൃതം
ത്വയാ പുരുഷശാർദൂല ശാർദൂേലന യഥാ രുേരാഃ
31 യഃ പര പാസീത് ദിേശാ ദിശശ് ച; ത്വാം സൂതപു ഃ സമേര പരീപ്സൻ
ദി ഃ കർണഃ സമേര ഹസ്തിപൂഗം; സ ഹീദാനീം കങ്കപൈ ഃ സുതീൈക്ഷ്ണഃ
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32 ത്വയാ രേണ നിഹതഃ സൂതപു ഃ; കച് ചിച് േഛേത ഭൂമിതേല ദുരാത്മാ
കച് ചിത് ിയം േമ പരമം ത്വയാദ്യ; കൃതം രേണ സൂതപു ം നിഹത്യ
33 യഃ സർവതഃ പര്യപതത് ത്വദർേഥ; മഹാന്വിേതാ ഗർവിതഃ സൂതപു ഃ
സാ ശൂരമാനീ സമേര സേമത്യ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതഃ സംയുേഗ ഽദ്യ
34 രൗക്മം രഥം ഹസ്തിവൈരശ് ച യുക്തം; രഥം ദി ർ യഃപേരഭ്യസ് ത്വദർേഥ
സാദാ രേണ ർധേത യഃ സ പാപഃ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതസ് താത യുേദ്ധ
35 േയാ ഽസൗ നിത്യം ശൂര മേദന മേത്താ; വികത്ഥേത സംസദി കൗരവാണാം

ിേയാ ഽത്യർഥം തസ്യ സുേയാധനസ്യ; കച് ചിത് സ പാേപാ നിഹതസ്
ത്വയാദ്യ
36 കച് ചിത് സമാഗമ്യ ധനുഃ മുൈക്തസ്; ത്വത് േ ഷിൈതർ േലാഹിതാർ 
ൈഥർ വിഹംൈഗഃ
േശേത ഽദ്യ പാപഃ സ വിഭിന്നഗാ ഃ; കച് ചിദ് ഭേഗ്നാ ധാർതരാ സ്യ ബാഹുഃ
37 േയാ ഽസൗ സദാ ാഘേത രാജമേധ്യ; ദുേര്യാധനം ഹർഷയൻ ദർപപൂർണഃ
അഹം ഹന്താ ഫൽഗുനേസ്യതി േമാഹാത്; കച്ചിദ് ധതസ് തസ്യ ന ൈവ തഥാ
രഥഃ
38 നാഹം പാദൗ ധാവയിേഷ്യ കദാ ചിദ്; യാവത് സ്ഥിതഃ പാർഥ ഇത്യ്
അൽപബുദ്ധിഃ

തം തൈസ്യതത് സർവദാ ശ സൂേനാ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതഃ േസാ ഽദ്യ
കർണഃ
39 േയാ ഽസൗ കൃഷ്ണാം അ വീദ് ദുഷ്ടബുദ്ധിഃ; കർണഃ സഭായാം കുരുവീരമേധ്യ
കിം പാണ്ഡവാംസ് ത്വം ന ജഹാസി കൃേഷ്ണ; സുദുർബലാൻ പതിതാൻ ഹീനസ 
ത്ത്വാൻ
40 യത് തത് കർണഃ ത്യജാനാത് ത്വദർേഥ; നാഹത്വാഹം സഹ കൃേഷ്ണന
പാർഥം
ഇേഹാപയാേതതി സ പാപബുദ്ധിഃ; കച് ചിച് േഛേത ശരസംഭിന്ന ഗാ ഃ
41 കച് ചിത് സം ാേമ വിദിേതാ വാ തദായം; സമാഗമഃ സൃഞ്ജയ കൗരവാണാം
യ ാവസ്ഥാം ഈദൃശീം ാപിേതാ ഽഹം; കച് ചിത് ത്വയാ േസാ ഽദ്യ ഹതഃ
സേമത്യ
42 കച് ചിത് ത്വയാ തസ്യ സുമന്ദബുേദ്ധർ; ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ വിശിൈഖർ
ജ്വലദ്ഭിഃ
സകുണ്ഡലം ഭാനുമദ് ഉത്തമാംഗം; കായാത് കൃത്തം യുധി സവ്യസാചിൻ
43 യത് തൻ മയാ ബാണസമർപിേതന; ധ്യാേതാ ഽസി കർണസ്യ വധായ വീര
തൻ േമ ത്വയാ കച് ചിദ് അേമാഘം അദ്യ; ധ്യാതം കൃതം കർണ നിപാതേനന
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44 യദ് ദർപപൂർണഃ സ സുേയാധേനാ ഽസ്മാൻ; അേവക്ഷേത കർണ സമാ  
േയണ
കച് ചിത് ത്വയാ േസാ ഽദ്യ സമാ േയാ ഽസ്യ; ഭഗ്നഃ പരാ മ്യ സുേയാധനസ്യ
45 േയാ നഃ പുരാ ഷണ്ഢതിലാൻ അേവാചത്; സഭാമേധ്യ പാർഥിവാനാം
സമക്ഷം
സ ദുർമതിഃ കച്ച് ചിദ് ഉേപത്യ സംേഖ്യ; ത്വയാ ഹതഃ സൂതപുേ ാ ഽത്യമർഷീ
46 യഃ സൂതപു ഃ ഹസൻ ദുരാത്മാ; പുരാ വീൻ നിജിതാം സൗബേലന
സ്വയം സഹ്യാനയ യാജ്ഞേസനീം; അപീഹ കച്ച് ചിത് സ ഹതസ്
ത്വയാദ്യ
47 യഃ ശ ഭൃച് േ ഷ്ഠതമം പൃഥിവ്യാം; പിതാമഹം വ്യാക്ഷിപദ് അൽപേചതാഃ
സംഖ്യായമാേനാ ഽർധരഥഃ സ കച് ചിത്; ത്വയാ ഹേതാ ഽദ്യാധിരഥിർ ദുരാത്മാ
48 അമർഷണം നികൃതിസമീരേണരിതം; ഹൃദി ിതം ജ്വലനം ഇമം സദാ മമ
ഹേതാ മയാ േസാ ഽദ്യ സേമത്യ പാപധീർ; ഇതി വൻ ശമയ േമ ഽദ്യ
ഫൽഗുന
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അധ്യായം 47

1 [സ്]
തദ് ധർമശീലസ്യ വേചാ നിശമ്യ; രാജ്ഞഃ ദ്ധസ്യാധിരഥൗ മഹാത്മാ
ഉവാച ദുർധർഷം അദീനസത്ത്വം; യുധിഷ്ഠിരം ജി ർ അനന്തവീര്യഃ
2 സംശപ്തൈകർ യുധ്യമാനസ്യ േമ ഽദ്യ; േസനാ യായീ കുരുൈസന്യസ്യ
രാജൻ
ആശീവിഷാഭാൻ ഖഗമാൻ മുഞ്ചൻ; ൗണിഃ പുരസ്താത് സഹസാ വ്യതിഷ്ഠത്
3 ദൃഷ്ട്വാ രഥം േമഘനിഭം മേമമം; അംബഷ്ഠ േസനാ മരേണ വ്യതിഷ്ഠത്
േതഷാം അഹം പഞ്ച ശതാനി ഹത്വാ; തേതാ ൗണിം അഗമം പാർഥിവാ ്യ
4 തേതാ ഽപരാൻ ബാണസംഘാൻ അേനകാൻ; ആകർണപൂർണായത വി മു 
ക്താൻ
സസർജ ശിക്ഷാ ബല യൈത്നർ; തഥാ യഥാ ാവൃഷി കാമേമഘഃ
5 ൈനവാദദാനം ന ച സന്ദധാനം; ജാനീമേഹ കതേരണാസ്യതി ഇതി
വാേമന വാ യദി വാ ദക്ഷിേണന; സ േ ാണപു ഃ സമേര പര്യവർതത്
6 അവിധ്യൻ മാം പഞ്ചഭിർ േ ാണപു ഃ; ശിൈതഃ ശൈരഃ പഞ്ചഭിർ വാസുേദവം
അഹം തു തം ിംശതാ വ കൽൈപഃ; സമാർദയം നിമിഷസ്യാന്തേരണ
7 സ വിക്ഷരൻ രുധിരം സർവഗാൈ ; രഥാനീകം സൂത സൂേനാർ വിേവശ
മയാഭിഭൂതഃ ൈസനികാനാം ബർഹാൻ; അസാവ് അപശ്യൻ രുധിേരണ

ദിഗ്ധാൻ
8 തേതാ ഽഭിഭൂതം യുധി വീക്ഷ്യ ൈസന്യം; വിധ്വസ്തേയാധം തവാജിനാഗം
പഞ്ചാശതാ രഥമുൈഖഃ സേമതഃ; കർണസ് ത്വരൻ മാം ഉപായാത് മാഥീ
9 താൻ സൂദയിത്വാഹം അപാസ്യ കർണം; ം ഭവന്തം ത്വരയാഭിയാതഃ
സർേവ പാഞ്ചാലാ ഹ്യ് ഉദ്വിജേന്ത സ്മ കർണാദ്; ഗന്ധാദ് ഗാവഃ േകസരിേണാ
യൈഥവ
10 മഹാഝഷേസ്യവ മുഖം പന്നാഃ; ഭ കാഃ കർണം അഭി വന്തി
മൃേത്യാർ ആസ്യം വ്യാത്തം ഇവാന്വപദ്യൻ; ഭ കാഃ കർണം ആസാദ്യ രാജൻ
11 ആയാഹി പശ്യാദ്യ യുയുത്സമാനം; മാം സൂതപു ം ച വൃതൗ ജയായ
ഷട് സാഹ ാ ഭാരത രാജപു ാഃ; സ്വർഗായ േലാകായ രഥാ നിമഗ്നാഃ
12 സേമത്യാഹം സൂതപുേ ണ സംേഖ്യ; വൃേ ണ വ ീവ നേര മുഖ്യ
േയാേത്സ്യ ഭൃശം ഭാരത സൂതപു ം; അസ്മിൻ സം ാേമ യദി ൈവ ദൃശ്യേത ഽദ്യ
13 കർണം ന േചദ് അദ്യ നിഹന്മി രാജൻ; സബാന്ധവം യുധ്യമാനം സഹ്യ

തി ത്യാകുർവതാം ൈവ ഗതിർ യാ; കഷ്ടാം ഗേച്ഛയം താം അഹം രാജ 
സിംഹ
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14 ആമ േയ ത്വാം ഹി ജയം രേണ േമ; പുരാ ഭീമം ധാർതരാ ാ സേന്ത
സൗതിം ഹനിഷ്യാമി നേര സിംഹ; ൈസന്യം തഥാ ശ ഗണാംശ് ച
സർവാൻ
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അധ്യായം 48

1 [സ്]
ത്വാ കർണം കല്യം ഉദാരവീര്യം; ദ്ധഃ പാർഥഃ ഫൽഗുനസ്യാമിതൗജാഃ

ധനഞ്ജയം വാക്യം ഉവാച േചദം; യുധിഷ്ഠിരഃ കർണ ശരാഭിതപ്തഃ
2 ഇദം യദി ൈദ്വതവേന ഹ്യ് അവക്ഷ്യഃ; കർണം േയാ ം ന സേഹ നൃേപതി
വയം തദാ ാപ്തകാലാനി സർേവ; വൃത്താന്യ് ഉൈപഷ്യാമ തൈദവ പാർഥ
3 മയി തി ത്യ വധം ഹി തസ്യ; ബലസ്യ ചാപ്തസ്യ തൈഥവ വീര
ആനീയ നഃ ശ മധ്യം സ കസ്മാത്; സമുത്ക്ഷിപ്യ സ്ഥണ്ഡിേല ത്യപിംഷ്ഠാഹ്
4 അന്വാശിഷ്മ വയം അർജുന ത്വയി; യിയാസേവാ ബഹുകല്യാണം ഇഷ്ടം
തൻ നഃ സർവം വിഫലം രാജപു ; ഫലാർഥിനാം നിചുേലവാതിപുഷ്പഃ
5 ച്ഛാദിതം ബഡിശം ഇവാമിേഷണ; ച്ഛാദിേതാ ഗവയ ഇവാപവാചാ
അനർഥകം േമ ദർശിതവാൻ അസി ത്വം; രാജ്യാർഥിേനാ രാജ്യരൂപം വിനാശം
6 യത് തത് പൃഥാം വാഗ് ഉവാചാന്തരിേക്ഷ; സപ്താഹ ജാേത ത്വയി മന്ദബുദ്ധൗ
ജാതഃ പുേ ാ വാസവ വി േമാ ഽയം; സർവാഞ് ശൂരാഞ് ശാ വാഞ്
േജഷ്യതീതി
7 അയം േജതാ ഖാണ്ഡേവ േദവസംഘാൻ; സർവാണി ഭൂതാന്യ് അപി േചാത്ത 
മൗജാഃ
അയം േജതാ മ കലിംഗേകകയാൻ; അയം കുരൂൻ ഹന്തി ച രാജമേധ്യ
8 അസ്മാത് പേരാ ന ഭവിതാ ധനുർധേരാ; ന ൈവ ഭൂതഃ കശ് ചന ജാതു േജതാ
ഇച്ഛന്ന് ആര്യഃ സർവഭൂതാനി കുര്യാദ്; വേശ വശീസർവസമാപ്ത വിദ്യഃ
9 കാന്ത്യാ ശശാങ്കസ്യ ജേവന വാേയാഃ; ൈസ്ഥേര്യണ േമേരാഃ ക്ഷമയാ
പൃഥിവ്യാഃ
സൂര്യസ്യ ഭാസാ ധനദസ്യ ലക്ഷ്മ്യാ; ശൗേര്യണ ശ സ്യ ബ്ബേലന വിേഷ്ണാഃ
10 തുേല്യാ മഹാത്മാ തവ കുന്തി പുേ ാ; ജാേതാ ഽദിേതർ വി ർ ഇവാരി
ഹന്താ
േസ്വഷാം ജയായ ദ്വിഷതാം വധായ; ഖ്യാേതാ ഽമിതൗജാഃ കുലത കർതാ
11 ഇത്യ് അന്തരിേക്ഷ ശതശൃംഗമൂർധ്നി; തപസ്വിനാം ശൃണ്വതാം വാഗ് ഉവാച
ഏവംവിധം ത്വാം തച് ച നാഭൂത് തവാദ്യ; േദവാ ഹി നൂനം അനൃതം വദന്തി
12 തഥാപേരഷാം ഋഷിസത്തമാനാം; ത്വാ ഗിരം പൂജയതാം സൈദവ
ന സംനതിം ൈ തി സുേയാധനസ്യ; ന ത്വാ ജാനാമ്യ് ആധിരേഥർ ഭയാർതം
13 ത്വഷ്ടാ കൃതം വാഹം അകൂജനാക്ഷം; ശുഭം സമാസ്ഥായ കപിധ്വജം ത്വം
ഖഡ്ഗം ഗൃഹീത്വാ േഹമചി ം സമിദ്ധം; ധനുശ് േചദം ഗാണ്ഡിവം താലമാ ം
സ േകശേവേനാഹ്യമാനഃ കഥം നു; കർണാദ് ഭീേതാ വ്യപയാേതാ ഽസി പാർഥ
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14 ധനുശ് ൈചതത് േകശവായ ദായ; യന്താ ഭവിഷ്യസ് ത്വം രേണ േചദ്
ദുരാത്മൻ
തേതാ ഽഹനിഷ്യത് േകശവഃ കർണം ഉ ം; മരുത്പതിർ വൃ ം ഇവാത്ത വ ഃ
15 മാേസ ഽപതിഷ്യഃ പഞ്ചേമ ത്വം കൃേ ; ന വാ ഗർേഭാ ഽപ്യ് അഭവിഷ്യഃ
പൃഥായാഃ
തത് േത േമാ രാജപു ാഭവിഷ്യൻ; ന സം ാമാദ് അപയാതും ദുരാത്മൻ
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അധ്യായം 49

1 [സ്]
യുധിഷ്ഠിേരൈണവം ഉക്തഃ കൗേന്തയഃ േശ്വതവാഹനഃ
അസിം ജ ാഹ സ്ര േദ്ധാ ജിഘാംസുർ ഭരതർഷഭം
2 തസ്യ േകാപം സമുദ്വീക്ഷ്യ ചിത്തജ്ഞഃ േകശവസ് തദാ
ഉവാച കിം ഇദം പാർഥ ഗൃഹീതഃ ഖഡ്ഗ ഇത്യ് ഉത
3 േനഹ പശ്യാമി േയാദ്ധവ്യം തവ കിം ചിദ് ധനഞ്ജയ
േത ധ്വസ്താ ധാർതരാ ാ ഹി സർേവ ഭീേമന ധീമതാ
4 അപയാേതാ ഽസി കൗേന്തയ രാജാ ഷ്ടവ്യ ഇത്യ് അപി
സ രാജാ ഭവതാ ദൃഷ്ടഃ കുശലീ ച യുധിഷ്ഠിരഃ
5 തം ദൃഷ്ട്വാ നൃപശാർദൂല ശാർദൂല സമവി മം
ഹർഷകാേല തു സ ാേപ്ത കസ്മാത് ത്വാ മന ർ ആവിശത്
6 ന തം പശ്യാമി കൗേന്തയ യസ് േത വേധ്യാ ഭേവദ് ഇഹ
കസ്മാദ് ഭവാൻ മഹാഖഡ്ഗം പരിഗൃഹ്ണാതി സത്വരം
7 തത് ത്വാ പൃച്ഛാമി കൗേന്തയ കിം ഇദം േത ചികീർഷിതം
പരാമൃശസി യത് ദ്ധഃ ഖഡ്ഗം അദ്ഭുതവി മ
8 ഏവം ഉക്തസ് തു കൃേഷ്ണന േ ക്ഷമാേണാ യുധിഷ്ഠിരം
അർജുനഃ ാഹ േഗാവിന്ദം ദ്ധഃ സർപ ഇവ ശ്വസൻ
9 ദദ ഗാണ്ഡീവം അന്യസ്മാ ഇതി മാം േയാ ഽഭിേചാദേയത്
ഛിന്ദ്യാം അഹം ശിരസ് തസ്യ ഇത്യ് ഉപാംശു തം മമ
10 തദ് ഉേക്താ ഽഹം അദീനാത്മൻ രാജ്ഞാമിത പരാ മ
സമക്ഷം തവ േഗാവിന്ദ ന തത് ക്ഷ ം ഇേഹാത്സേഹ
11 തസ്മാദ് ഏനം വധിഷ്യാമി രാജാനം ധർമഭീരുകം

തിജ്ഞാം പാലയിഷ്യാമി ഹേത്വമം നരസത്തമം
ഏതദർഥം മയാ ഖഡ്േഗ്ഗാ ഗൃഹീേതാ യദുനന്ദന
12 േസാ ഽഹം യുധിഷ്ഠിരം ഹത്വാ സേത്യ ഽപ്യ് ആനൃണ്യതാം ഗതഃ
വിേശാേകാ വിജ്വരശ് ചാപി ഭവിഷ്യാമി ജനാർദന
13 കിം വാ ത്വം മന്യേസ ാപ്തം അസ്മിൻ കാേല സമുത്ഥിേത
ത്വം അസ്യ ജഗതസ് താത േവത്ഥ സർവം ഗതാഗതം
തത് തഥാ കരിഷ്യാമി യഥാ മാം വക്ഷ്യേത ഭവാൻ
14 [ക്]
ഇദാനീം പാഥ ജാനാമി ന വൃദ്ധാഃ േസവിതാസ് ത്വയാ
അകാേല പുരുഷവ്യാ സംരംഭ ിയയാനയാ
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ന ഹി ധർമവിഭാഗജ്ഞഃ കുര്യാദ് ഏവം ധനഞ്ജയ
15 അകാര്യാണാം ച കാര്യാണാം സംേയാഗം യഃ കേരാതി ൈവ
കാര്യാണാം അ ിയാണാം ച സ പാർഥ പുരുഷാധമഃ
16 അനുസൃത്യ തു േയ ധർമം കവയഃ സമുപസ്ഥിതാഃ
സമാസ വിസ്തരവിദാം ന േതഷാം േവത്ഥ നിശ്ചയം
17 അനിശ്ചയേജ്ഞാ ഹി നരഃ കാര്യാകാര്യവിനിശ്ചേയ
അവേശാ മുഹ്യേത പാർഥ യഥാ ത്വം മൂഢ ഏവ തു
18 ന ഹി കാര്യം അകാര്യം വാ സുഖം ജ്ഞാതും കഥം ചന

േതന ജ്ഞായേത സർവം തച് ച ത്വം നാവബുധ്യേസ
19 അവിജ്ഞാനാദ് ഭവാൻ യച് ച ധർമം രക്ഷതി ധർമവിത്

ാണിനാം ഹി വധം പാർഥ ധാർമിേകാ നാവബുധ്യേത
20 ാണിനാം അവധസ് താത സർവജ്യായാൻ മേതാ മമ
അനൃതം തു ഭേവദ് വാച്യം ന ച ഹിംസ്യാത് കഥം ചന
21 സ കഥം ാതരം േജ്യഷ്ഠം രാജാനം ധർമേകാവിദം
ഹന്യാദ് ഭവാൻ നരേ ഷ്ഠ ാകൃേതാ ഽന്യഃ പുമാൻ ഇവ
22 അയുധ്യമാനസ്യ വധസ് തഥാശ സ്യ ഭാരത
പരാങ്മുഖസ്യ വതഃ ശരണം വാഭിഗച്ഛതഃ
കൃതാഞ്ജേലഃ പന്നസ്യ ന വധഃ പുജ്യേത ബുൈധഃ
23 ത്വയാ ൈചവ തം പാർഥ ബാേലൈനവ കൃതം പുരാ
തസ്മാദ് അധർമസംയുക്തം മൗഢ്യാത് കർമ വ്യവസ്യസി
24 സ ഗുരും പാർഥ കസ്മാത് ത്വം ഹന്യാ ധർമം അനുസ്മരൻ
അസ ധാര്യ ധർമാണാം ഗതിം സൂക്ഷ്മാം ദുരന്വയാം
25 ഇദം ധർമരഹസ്യം ച വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ
യദ് യാത് തവ ഭീേഷ്മാ വാ ധർമേജ്ഞാ വാ യുധിഷ്ഠിരഃ
26 വിദുേരാ വാ തഥാ ക്ഷത്താ കുന്തീ വാപി യശസ്വിനീ
തത് േത വക്ഷ്യാമി തേത്ത്വന തൻ നിേബാധ ധനഞ്ജയ
27 സത്യസ്യ വചനം സാധു ന സത്യാദ് വിദ്യേത പരം
തേത്ത്വൈനതത് സുദുർേജ്ഞയം യസ്യ സത്യം അനുഷ്ഠിതം
28 ഭേവത് സത്യം അവക്തവ്യം വക്തവ്യം അനൃതം ഭേവത്
സർവസ്വസ്യാപഹാേര തു വക്തവ്യം അനൃതം ഭേവത്
29 ാണാത്യേയ വിവാേഹ ച വക്തവ്യം അനൃതം ഭേവത്
യ ാനൃതം ഭേവത് സത്യം സത്യം ചാപ്യ് അനൃതം ഭേവത്
30 താദൃശം പശ്യേത ബാേലാ യസ്യ സത്യം അനുഷ്ഠിതം
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സത്യാനൃേത വിനിശ്ചിത്യൽ തേതാ ഭവതി ധർമവിത്
31 കിം ആശ്ചര്യം കൃത ജ്ഞഃ പുരുേഷാ ഽപി സുദാരുണഃ
സുമഹത് ാ യാത് പുണ്യം ബലാേകാ ഽന്ധവധാദ് ഇവ
32 കിം ആശ്ചര്യം പുനർ മൂേഢാ ധർമകാേമാ ഽപ്യ് അപണ്ഡിതഃ
സുമഹത് ാ യാത് പാപം ആപഗാം ഇവ കൗശികഃ
33 [അർജ്]
ആചക്ഷ്വ ഭഗവന്ന് ഏതദ് യഥാ വിദ്യാം അഹം തഥാ
ബലാകാന്ധാഭിസംബദ്ധം നദീനാം കൗശികസ്യ ച
34 [ക്]
മൃഗവ്യാേധാ ഽഭവത് കശ് ചിദ് ബലാേകാ നാമ ഭാരത
യാ ാർഥം പു ദാരസ്യ മൃഗാൻ ഹന്തി ന കാമതഃ
35 േസാ ഽന്ധൗ ച മാതാ പിതരൗ ബിഭർത്യ് അന്യാംശ് ച സം ിതാൻ
സ്വധർമനിരേതാ നിത്യം സത്യവാഗ് അനസൂയകഃ
36 സ കദാ ചിൻ മൃഗാംൽ ലി ർ നാന്വവിന്ദത് യത്നവാൻ
അഥാപശ്യത് സ പീേതാദം ശ്വാപദം ാണച ഷം
37 അദൃഷ്ടപൂർവം അപി തത് സത്ത്വം േതന ഹതം തദാ
അന്വ് ഏവ ച തേതാ േവ്യാമ്നഃ പുഷ്പവർഷം അവാപതത്
38 അപ്സേരാഗീതവാദിൈ ർ നാദിതം ച മേനാരമം
വിമാനം ആഗമത് സ്വർഗാൻ മൃഗവ്യാധ നിനീഷയാ
39 തദ് ഭൂതം സര ഭൂതാനാം അഭാവായ കിലാർജുന
തപസ് തപ്ത്വാ വരം ാപ്തം കൃതം അന്ധം സ്വയം ഭുവാ
40 തദ് ധത്വാ സർവഭൂതാനാം അഭാവ കൃതനിശ്ചയം
തേതാ ബലാകഃ സ്വരഗാദ് ഏവം ധർമഃ സുദുർവിദഃ
41 കൗശിേകാ ഽപ്യ് അഭവദ് വി സ് തപസ്വീ ന ബഹു തഃ
നദീനാം സംഗേമ ാമാദ് അദൂേര സ കിലാവസത്
42 സത്യം മയാ സദാ വാച്യം ഇതി തസ്യാഭവദ് തം
സത്യവാദീതി വിഖ്യാതഃ സ തദാസീദ് ധനഞ്ജയ
43 അഥ ദസ ഭയാത് േകചിത്തദാ തദ് വനം ആവിശൻ
ദസ്യേവാ ഽപി ഗതാഃ രാ വ്യമാർഗന്ത യത്നതഃ
44 അഥ കൗശികം അേഭ്യത്യ ാഹുസ് തം സത്യവാദിനം
കതേമന പഥാ യാതാ ഭഗവൻ ബഹേവാ ജനാഃ
സേത്യന പൃഷ്ഠ ഹി യദി താൻ േവത്ഥ ശംസ നഃ
45 സ പൃഷ്ഠഃ കൗശികഃ സത്യം വചനം താൻ ഉവാച ഹ
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ബഹുവൃക്ഷ ലതാഗുൽമം ഏതദ് വനം ഉപാ ിതാഃ
തതസ് േത താൻ സമാസാദ്യ രാ ജ ർ ഇതി തിഃ
46 േതനാധർേമണ മഹതാ വാഗ് ദുരുേക്തന കൗശികഃ
ഗതഃ സുകഷ്ടം നരകം സൂക്ഷ്മധർേമഷ്വ് അേകാവിദഃ
അ ഭൂത േതാ മൂേഢാ ധർമാണാം അവിഭാഗവിത്
47 വൃദ്ധാൻ അപൃഷ്ട്വാ സേന്ദഹം മഹച് ഛ്വ ം ഇേതാ ഽർഹതി
ത േത ലക്ഷേണാേദ്ദശഃ കശ് ചിദ് ഏവ ഭവിഷ്യതി
48 ദുഷ്കരം പരമജ്ഞാനം കർേതണാ വ്യവസ്യതി

തിർ ധർമ ഇതി ഹ്യ് ഏേക വദന്തി ബഹേവാ ജനാഃ
49 ന ത്വ് ഏതത് തിസൂയാമി ന ഹി സർവം വിധീയേത

ഭവാർഥായ ഭൂതാനാം ധർമ വചനം കൃതം
50 ധാരണാദ് ധർമം ഇത്യ് ആഹുർ ധർേമാ ധാരയതി ജാഃ
യഃ സ്യാദ് ധാരണ സംയുക്തഃ സ ധർമ ഇതി നിശ്ചയഃ
51 േയ ഽന്യാേയന ജിഹീർഷേന്താ ജനാ ഇച്ഛന്തി കർഹി ചിത്
അകൂജേനന േചൻ േമാേക്ഷാ നാ കൂേജത് കഥം ചന
52 അവശ്യം കൂജിതവ്യം വാ ശേങ്കരൻ വാപ്യ് അകൂജതഃ
േ യസ് ത ാനൃതം വ ം സത്യാദ് ഇതി വിചാരിതം
53 ാണാത്യേയ വിവാേഹ വാ സർവജ്ഞാതി ധനക്ഷേയ
നർമണ്യ് അഭി വൃേത്ത വാ വക്തവ്യം മൃഷാ ഭേവത്
അധർമം നാ പശ്യന്തി ധർമതത്ത്വാർഥ ദർശിനഃ
54 യഃ േസ്തൈനഃ സഹ സംബന്ധാൻ മുച്യേത ശപൈഥർ അപി
േ യസ് ത ാനൃതം വ ം തത് സത്യം അവിചാരിതം
55 ന ച േതേഭ്യാ ധനം േദയം ശേക്യ സതി കഥം ചന
പാേപേഭ്യാ ഹി ധനം േദയം ശേക്യ സതി കഥം ചന
തസ്മാദ് ധർമാർഥം അനൃതം ഉക്ത്വാ നാനൃത വാഗ് ഭേവത്
56 ഏഷ േത ലക്ഷേണാേദ്ദശഃ സമുദ്ദിേഷ്ടാ യഥാവിധി
ഏതച് ത്വാ ഹി പാർഥ യദി വേധ്യാ യുധിഷ്ഠിരഃ
57 [അർജ്]
യഥാ യാൻ മഹാ ാേജ്ഞാ യഥാ യാൻ മഹാമതിഃ
ഹിതം ൈചവ യഥാസ്മാകം തൈഥതദ് വചനം തവ
58 ഭവാൻ മാതൃസേമാ ഽസ്മാകം തഥാ പിതൃസേമാ ഽപി ച
ഗതിശ് ച പരമാ കൃഷ്ണ േതന േത വാക്യം അദ്ഭുതം
59 ന ഹി േത ിഷു േലാേകഷു വിദ്യേത ഽവിദിതം ക്വ ചിത്
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തസ്മാദ് ഭവാൻ പരം ധർമം േവദ സർവം യഥാതഥം
60 അവധ്യം പാണ്ഡവം മേന്യ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
യസ്മിൻ സമയസംേയാേഗ ഹി കിം ചിദ് അനു ഹം
ഇദം ചാപരം അൈ വ ശൃണു ഹൃത്സ്ഥം വിവക്ഷിതം
61 ജാനാമി ദാശാർഹ മമ തം ത്വം; േയാ മാം യാത് കശ് ചന മാനുേഷഷു
അന്യൈസ്മ ത്വം ഗാണ്ഡിവം േദഹി പാർഥ; യസ് ത്വേത്താ ഽൈ ർ ഭവിതാ വാ
വിശിഷ്ടഃ
62 ഹന്യാം അഹം േകശവ തം സഹ്യ; ഭീേമാ ഹന്യാത് തൂബരേകതി
േചാക്തഃ
തൻ േമ രാജാ േ ാക്തവാംസ് േത സമക്ഷം; ധനുർ േദഹീത്യ് അസകൃദ്
വൃഷ്ണിസിംഹ
63 തം ഹത്വാ േചത് േകശവ ജീവേലാേക; സ്ഥാതാ കാലം നാഹം അപ്യ്
അൽപമാ ം
സാ ച തിജ്ഞാ മമ േലാക ബുദ്ധാ; ഭേവത് സത്യാ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠ
യഥാ ജീേവത് പാണ്ഡേവാ ഽഹം ച കൃഷ്ണ; തഥാ ബുദ്ധിം ദാതും അദ്യാർഹസി
ത്വം
64 [വാ]
രാജാ ാേന്താ ജഗേതാ വിക്ഷതശ് ച; കർേണന സംേഖ്യ നിശിൈതർ
ബാണസംൈഘഃ
തസ്മാത് പാർഥ ത്വാം പരുഷാണ്യ് അേവാചത്; കർേണ ദ തംഹ്യ് അദ്യ രേണ
നിബദ്ധം
65 തസ്മിൻ ഹേത കുരേവാ നിർജിതാഃ സ ർ; ഏവം ബുദ്ധിഃ പാർഥിേവാ
ധർമപു ഃ
യദാവമാനം ലഭേത മഹാന്തം; തദാ ജീവൻ മൃത ഇത്യ് ഉച്യേത സഃ
66 തൻ മാനിതഃ പാർഥിേവാ ഽയം സൈദവ; ത്വയാ സഭീേമന തഥാ യമാഭ്യാം
വൃൈദ്ധശ് ച േലാേക പുരുഷ വീൈരസ്; തസ്യാവമാനം കലയാ ത്വം യു 
ങ്ക്ഷ്വ
67 ത്വം ഇത്യ് അ ഭവന്തം ത്വം ഹി പാർഥ യുധിഷ്ഠിരം
ത്വം ഇത്യ് ഉേക്താ ഹി നിഹേതാ ഗുരുർ ഭവതി ഭാരത
68 ഏവം ആചര കൗേന്തയ ധർമരാേജ യുധിഷ്ഠിേര
അധർമയുക്തം സംേയാഗം കുരുൈഷ്വവം കുരൂദ്വഹ
69 അഥർവാംഗിരസീ ഹ്യ് ഏഷാ തീനാം ഉത്തമാ തിഃ
അവിചാൈര്യവ കാൈര്യഷാ േ യഃ കാൈമർ നൈരഃ സദാ
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70 വേധാ ഹ്യ് അയം പാണ്ഡവ ധർമരാജ്ഞസ്; ത്വേത്താ യുേക്താ േവത്സ്യേത
ൈചവം ഏഷഃ
തേതാ ഽസ്യ പാദാവ് അഭിവാദ്യ പശ്ചാച്; ഛമം യാഃ സാന്ത്വപൂർവം ച
പാർഥം
71 ാതാ ാജ്ഞസ് തവ േകാപം ന ജാതു; കുര്യാദ് രാജാ കം ചന പാണ്ഡേവയഃ
മുേക്താ ഽനൃതാദ് ാതൃവധാച് ച പാർഥ; ഹൃഷ്ടഃ കർണം ത്വം ജഹി സൂതപു ം
72 [സ്]
ഇത്യ് ഏവം ഉക്തസ് തു ജനാർദേനന; പാർഥഃ ശസ്യാഥ സുഹൃദ് വധം തം
തേതാ ഽ വീദ് അർജുേനാ ധർമരാജം; അനുക്തപൂർവം പരുഷം സഹ്യ
73 മാ ത്വം രാജൻ വ്യാഹര വ്യാഹര ; ന തിഷ്ഠേസ േ ാശമാേ രണാർേധ
ഭീമസ് തു മാം അർഹതി ഗർഹണായ; േയാ ദ ധ്യേത സർവേയാധ വീരഃ
74 കാേല ഹി ശ ൻ തിപീഡ്യ സംേഖ്യ; ഹത്വാ ച ശൂരാൻ പൃഥിവീപതീംസ്
താൻ
യഃ കുഞ്ജരാണാം അധികം സഹ ം; ഹത്വാനദത് തുമുലം സിംഹനാദം
75 സുദുഷ്കരം കർമ കേരാതി വീരഃ; കർതും യഥാ നാർഹസി ത്വം കദാ ചിത്
രഥാദ് അവ ത്യ ഗദാം പരാമൃശംസ്; തയാ നിഹന്ത്യ് അശ്വനരദ്വിപാൻ രേണ
76 വരാസിനാ വാജിരഥാശ്വകുഞ്ജരാംസ്; തഥാ രഥാംൈഗർ ധനുഷാ ച ഹന്ത്യ്
അരീൻ

മൃദ്യ പദ്ഭ്യാം അഹിതാൻ നിഹന്തി യഃ; പുനശ് ച േദാർഭ്യാം ശതമന വി മഃ
77 മഹാബേലാ ൈവ വണാന്തേകാപമഃ; സഹ്യ ഹന്താ ദ്വിഷതാം യഥാർ 
ഹം
സ ഭീമേസേനാ ഽർഹതി ഗർഹണാം േമ; ന ത്വം നിത്യം രക്ഷ്യേസ യഃ സുഹൃദ്ഭിഃ
78 മഹാരഥാൻ നാഗവരാൻ ഹയാംശ് ച; പദാതിമിഖ്യാൻ അപി ച മഥ്യ
ഏേകാ ഭീേമാ ധാർതരാേ ഷു മഗ്നഃ; സ മാം ഉപാല ം അരിന്ദേമാ ഽർഹതി
79 കലിംഗ വംഗ് അനംഗ നിഷാദമാഗധാൻ; സദാ മദാൻ നീലബലാഹേകാപ 
മാൻ
നിഹന്തി യഃ ശ ഗണാൻ അേനകശഃ; സ മാഭിവ ം ഭവത്യ് അനാഗസം
80 സുയുക്തം ആസ്ഥായ രഥം ഹി കാേല; ധനുർ വികർഷഞ് ശരപൂർണമുഷ്ടിഃ
സൃജത്യ് അസൗ ശരവർഷാണി വീേരാ; മഹാഹേവ േമഘ ഇവാംബുധാരാഃ
81 ബലം തു വാചി ദ്വിജസത്തമാനാം; ക്ഷാ ം ബുധാ ബാഹുബലം വദന്തി
ത്വം വാഗ്ബേലാ ഭാരത നി രശ് ച; ത്വം ഏവ മാം േവത്സി യഥാവിേധാ ഽഹം
82 യതാമി നിത്യം തവ കർതും ഇഷ്ടം; ദാൈരഃ സുൈതർ ജീവിേതനാത്മനാ ച
ഏവം ച മാം വാഗ് വിശിൈഖർ നിഹംസി; ത്വത്തഃ സുഖം ന വയം വിദ്മ കിം
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ചിത്
83 അവാമംസ്ഥാ മാം ൗപദീ തൽപ സംേസ്ഥാ; മഹാരഥാൻ തിഹന്മി
ത്വദർേഥ
േതനാതിശങ്കീ ഭാരത നി േരാ ഽസി; ത്വത്തഃ സുഖം നാഭിജാനാമി കിം ചിത്
84 േ ാക്തഃ സ്വയം സത്യസേന്ധന മൃത സ്; തവ ിയാർഥം നദേദവ യുേദ്ധ
വീരഃ ശിഖണ്ഡീ ൗപേദാ ഽസൗ മഹാത്മാ; മയാഭിഗുേപ്തന ഹതശ് ച േതന
85 ന ചാഭിനന്ദാമി തവാധിരാജ്യം; യതസ് തം അേക്ഷഷ്വ് അഹിതായ സക്തഃ
സ്വയം കൃത്വാ പാപം അനാര്യജുഷ്ടം; ഏഭിർ യുേദ്ധ തർതും ഇച്ഛസ്യ് അരീംസ് തു
86 അേക്ഷഷു േദാഷാ ബഹേവാ വിധർമാഃ; താസ് ത്വയാ സഹേദേവാ
ഽ വീദ് യാൻ
താൻ ൈനഷി സാന്തർതും അസാധു ജുഷ്ടാൻ; േയന സ്മ സർേവ നിരയം

പന്നാഃ
87 ത്വം േദവിതാ ത്വത്കൃേത രാജ്യനാശസ്; ത്വത് സംഭവം വ്യസനം േനാ
നേര
മാസ്മാൻ ൈരർ വാക് േതാൈദസ് തുദ ത്വം; ഭൂേയാ രാജൻ േകാപയന്ന്
അൽപഭാഗ്യാൻ
88 ഏതാ വാചഃ പരുഷാഃ സാവ്യ സാചീ; സ്ഥിര ജ്ഞം ാവയിത്വാ തതക്ഷ
തദാനുേതേപ സുരരാജപുേ ാ; വിനിഃശ്വസംശ് ചാപ്യ് അസിം ഉദ്ബബർഹ
89 തം ആഹ കൃഷ്ണാഃ കിം ഇദം പുനർ ഭവാൻ; വിേകാശം ആകാശനിഭം
കേരാത്യ് അസിം

ഹി സത്യം പുരർ ഉത്തരം വിേധർ; വചഃ വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം അർഥസിദ്ധ 
േയ
90 ഇത്യ് ഏവ പൃഷ്ഠഃ പുരുേഷാത്തേമന; സുദുഃഖിതഃ േകശവം ആഹ വാക്യം
അഹം ഹനിേഷ്യ സ്വശരീരം ഏവ; സഹ്യ േയനാഹിതം ആചരം ൈവ
91 നിശമ്യ തത് പാർഥ വേചാ ഽ വീദ് ഇദം; ധനഞ്ജയം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ

ഹി പാർഥ സ്വഗുണാൻ ഇഹാത്മനസ്; തഥാ സ്വഹാർദം ഭവതീഹ സദ്യഃ
92 തഥാ കൃേഷ്ണത്യ് അഭിനന്ദ്യ വാക്യം; ധനഞ്ജയഃ ാഹ ധനുർ വിനാമ്യ
യുധിഷ്ഠിരം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠം; ശൃണുഷ്വ രാജന്ന് ഇതി ശ സൂനുഃ
93 ന മാദൃേശാ ഽേന്യാ നരേദവ വിദ്യേത; ധനുർധേരാ േദവം ഋേത പിനാകിനം
അഹം ഹി േതനാനുമേതാ മഹാത്മനാ; ക്ഷേണന ഹന്യാം സചരാചരം ജഗത്
94 മയാ ഹി രാജൻ സദിഗ് ഈശ്വരാ ദിേശാ; വിജിത്യ സർവാ ഭവതഃ കൃതാ
വേശ
സ രാജസൂയശ് ച സമാപ്തദക്ഷിണഃ; സഭാ ച ദിവ്യാ ഭവേതാ മമൗജസാ
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95 പാപൗ പൃഷത്കാ ലിഖിതാ മേമേമ; ധനുശ് ച സംേഖ്യ വിതതം സബാണം
പാദൗ ച േമ സശരൗ സഹധ്വജൗ; ന മാദൃശം യുദ്ധഗതം ജയന്തി
96 ഹതാ ഉദീച്യാ നിഹതാഃ തീച്യാഃ; ാച്യാ നിരസ്താ ദാക്ഷിണാത്യാ
വിശസ്താഃ
സംശപ്തകാനാം കിം ചിദ് ഏവാവശിഷ്ടം; സർവസ്യ ൈസന്യസ്യ ഹതം
മയാർധം
97 േശേത മയാ നിഹതാ ഭാരതീ ച; ചമൂ രാജൻ േദവ ചമൂ കാശാ
േയ നാ ജ്ഞാസ് താൻ അഹം ഹന്മി ശൈ സ്; തസ്മാൽ േലാകം േനഹ
കേരാമി ഭസ്മസാത്
98 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ പുനർ ആഹ പാർേഥാ; യുധിഷ്ഠിരം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠം
അപ്യ് അപു ാ േതന രാധാ ഭവി ീ; കുന്തീ മയാ വാ തദ് ഋതം വിദ്ധി രാജൻ

സീദ രാജൻ ക്ഷമ യൻ മേയാക്തം; കാേല ഭവാൻ േവത്സ്യതി തൻ നമസ് േത
99 സാദ്യ രാജാനം അമി സാഹം; സ്ഥിേതാ ഽ വീച് ൈചനം അഭി പ 
ന്നഃ
യാമ്യ് ഏഷ ഭീമം സമരാത് േമാ ം; സർവാത്മനാ സൂതപു ം ച ഹ ം
100 തവ ിയാർഥം മമ ജീവിതം ഹി; വീമി സത്യം തദ് അേവഹി രാജൻ
ഇതി ായാദ് ഉപസംഗൃഹ്യ പാദൗ; സമുത്ഥിേതാ ദീപ്തേതജാഃ കിരീടീ
േനദം ചിരാത് ക്ഷി ം ഇദം ഭവിഷ്യത്യ്; ആവർതേത ഽസാവ് അഭിയാമി
ൈചനം
101 ഏതച് ത്വാ പാണ്ഡേവാ ധർമരാേജാ; ാതുർ വാക്യം പരുഷം ഫൽഗുന 
സ്യ
ഉത്ഥായ തസ്മാച് ഛയനാദ് ഉവാച; പാർഥം തേതാ ദുഃഖപരീത േചതാഃ
102 കൃതം മയാ പാർഥ യഥാ ന സാധു; േയന ാപ്തം വ്യസനം വഃ സുേഘാരം
തസ്മാച് ഛിരശ് ഛിന്ദ്ധി മേമദം അദ്യ; കുലാന്തകസ്യാധമ പുരുഷസ്യ
103 പാപസ്യ പാപവ്യസനാന്വിതസ്യ; വിമൂഢബുേദ്ധർ അലസസ്യ ഭീേരാഃ
വൃദ്ധാവമ ഃ പരുഷസ്യ ൈചവ; കിം േത ചിരം മാം അനുവൃത്യ രൂക്ഷം
104 ഗച്ഛാമ്യ് അഹം വനം ഏവാദ്യ പാപഃ; സുഖം ഭവാൻ വർതതാം മദ്വിഹീനഃ
േയാേഗ്യാ രാജാ ഭീമേസേനാ മഹാത്മാ; ീബസ്യ വാ മമ കിം രാജ്യകൃത്യം
105 ന ചാസ്മി ശക്തഃ പരുഷാണി േസാഢും; പുനസ് തേവമാനി രുഷാന്വിതസ്യ
ഭീേമാ ഽ രാജാ മമ ജീവിേതന; കിം കാര്യം അദ്യാവമതസ്യ വീര
106 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ സഹേസാത്പപാത; രാജാ തതസ് തച് ഛയനം
വിഹായ
ഇേയഷ നിർഗ ം അേഥാ വനായ; തം വാസുേദവഃ ണേതാ ഽഭ വാച
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107 രാജൻ വിദിതം ഏതത് േത യഥാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
തിജ്ഞാ സത്യസന്ധസ്യ ഗാണ്ഡീവം തി വി താ

108 യാദ് യ ഏവം ഗാണ്ഡീവം േദഹ്യ് അന്യൈസ്മ ത്വം ഇത്യ് ഉത
സ വേധ്യാ ഽസ്യ പുമാംൽ േലാേക ത്വയാ േചാേക്താ ഽയം ഈദൃശം
109 അതഃ സത്യാം തിജ്ഞാം താം പാർേഥന പരിരക്ഷതാ
മച്ഛന്ദാദ് അവമാേനാ ഽയം കൃതസ് തവ മഹീപേത
ഗുരൂണാം അവമാേനാ ഹി വധ ഇത്യ് അഭിധീയേത
110 തസ്മാത് ത്വം ൈവ മഹാബാേഹാ മമ പാർഥസ്യ േചാഭേയാഃ
വ്യതി മം ഇമം രാജൻ സങ്ക്ഷമസ്വാർജുനം തി
111 ശരണം ത്വാം മഹാരാജ പന്നൗ സ്വ ഉഭാവ് അപി
ക്ഷ ം അർഹസി േമ രാജൻ ണതസ്യാഭിയാചതഃ
112 രാേധയസ്യാദ്യ പാപസ്യ ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
സത്യം േത തിജാനാമി ഹതം വിദ്ധ്യ് അദ്യ സൂതജം
യേസ്യച്ഛസി വധം തസ്യ ഗതം ഏവാദ്യ ജീവിതം
113 ഇതി കൃഷ്ണ വചഃ ത്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സസം മം ഹൃഷീേകശം ഉത്ഥാപ്യ ണതം തദാ
കൃതാഞ്ജലിം ഇദം വാക്യം ഉവാചാനന്തരം വചഃ
114 ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം അസ്ത്യ് ഏേഷാ ഽതി േമാ മമ
അനുനീേതാ ഽസ്മി േഗാവിന്ദ താരിതശ് ചാദ്യ മാധവ
േമാക്ഷിതാ വ്യസനാദ് േഘാരാദ് വയം അദ്യ ത്വയാച ത
115 ഭവന്തം നാഥം ആസാദ്യ ആവാം വ്യസനസാഗരാത്
േഘാരാദ് അദ്യ സമുത്തീർണാവ് ഉഭാവ് അജ്ഞാനേമാഹിതൗ
116 ത്വദ് ബുദ്ധി വം ആസാദ്യ ദുഃഖേശാകാർണവാദ് വയം
സമുത്തീർണാഃ സഹാമാത്യാഃ സനാഥാഃ സ്മ ത്വയാച ത
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അധ്യായം 50

1 [സ്]
ഇതി സ്മ കൃഷ്ണ വചനാത് ത ച്ചാര്യ യുധിഷ്ഠിരം
ബഭൂവ വിമനാഃ പാർഥഃ കിം ചിത് കൃേത്വവ പാതകം
2 തേതാ ഽ വീദ് വാസുേദവഃ ഹസന്ന് ഇവ പാണ്ഡവം
കഥം നാമ ഭേവദ് ഏതദ് യദി ത്വം പാർഥ ധർമജം
അസിനാ തീക്ഷ്ണധാേരണ ഹന്യാ ധർേമ വ്യവസ്ഥിതം
3 ത്വം ഇത്യ് ഉൈക്ത്വവ രാജാനം ഏവം കശ്മലം ആവിശഃ
ഹത്വാ തു നൃപതിം പാർഥ അകരിഷ്യഃ കിം ഉത്തരം
ഏവം സുദുർവിേദാ ധർേമാ മന്ദ ൈജ്ഞർ വിേശഷതഃ
4 സ ഭവാൻ ധർമഭീരുത്വാദ് വം ഐഷ്യാൻ മഹത് തപഃ
നരകം േഘാരരൂപം ച ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ ൈവ വധാത്
5 സ ത്വം ധർമഭൃതാം േ ഷ്ഠം രാജാനം ധർമസംഹിതം

സാദയ കുരുേ ഷ്ഠം ഏതദ് അ മതം മമ
6 സാദ്യ ഭക്ത്യാ രാജാനം ീതം ൈചവ യുധിഷ്ഠിരം

യാമസ് ത്വരിതാ േയാ ം സൂതപു രഥം ഥി
7 ഹത്വാ സുദുർജയം കർണം ത്വം അദ്യ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
വിപുലാം ീതിം ആധത്സ്വ ധർമപു സ്യ മാനദ
8 ഏതദ് അ മഹാബാേഹാ ാപ്തകാലം മതം മമ
ഏവം കൃേത കൃതം ൈചവ തവ കാര്യഭവിഷ്യതി
9 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാരാജ ലജ്ജയാ ൈവ സമന്വിതഃ
ധർമരാജസ്യ ചരണൗ േപേദ ശിരസാനഘ
10 ഉവാച ഭരതേ ഷ്ഠ സീേദതി പുനഃ പുനഃ
ക്ഷമസ്വ രാജൻ യത് േ ാക്തം ധർമകാേമന ഭീരുണാ
11 പാദേയാഃ പതിതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ധനഞ്ജയം അമി ഘ്നം രുദന്തം ഭരതർഷഭ
12 ഉത്ഥാപ്യ ാതരം രാജാ ധർമരാേജാ ധനഞ്ജയം
സമാ ിഷ്യ ച സേസ്നഹം രുേരാദ മഹീപതിഃ
13 രുദിത്വാ തു ചിരം കാലം ാതരൗ സുമഹാദ തീ
കൃതശൗചൗ നരവ്യാ ൗ ീതിമന്തൗ ബഭൂവതുഃ
14 തത ആ ിഷ്യ സ േ മ്ണാ മൂർധ്നി ചാ ായ പാണ്ഡവം

ീത്യാ പരമയാ യുക്തഃ സ്മയംശ് ചാ വീജ് ജയം
15 കർേണന േമ മഹാബാേഹാ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
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കവചം ച ധ്വജശ് ൈചവ ധനുഃ ശക്തിർ ഹയാ ഗദാ
ശൈരഃ കൃത്താ മേഹഷ്വാസ യതമാനസ്യ സംയുേഗ
16 േസാ ഽഹം ജ്ഞാത്വാ രേണ തസ്യ കർമ ദൃഷ്ട്വാ ച ഫൽഗുന
വ്യവസീദാമി ദുഃേഖന ന ച േമ ജീവിതം ിയം
17 തം അദ്യ യദി ൈവ വീര ന ഹനിഷ്യസി സൂതജം

ാണാൻ ഏവ പരിത്യേക്ഷ്യ ജീവിതാർേഥാ ഹി േകാ മമ
18 ഏവം ഉക്തഃ ത വാച വിജേയാ ഭരതർഷഭ
സേത്യന േത ശേപ രാജൻ സാേദന തൈവവ ച
ഭീേമന ച നരേ ഷ്ഠ യമാഭ്യാം ച മഹീപേത
19 യഥാദ്യ സമേര കർണം ഹനിഷ്യാമി ഹേതാ ഽഥ വാ
മഹീതേല പതിഷ്യാമി സേത്യനായുധം ആലേഭ
20 ഏവം ആഭാഷ്യ രാജാനം അ വീൻ മാധവം വചഃ
അദ്യ കർണം രേണ കൃഷ്ണ സൂദയിേഷ്യ ന സംശയഃ
തദ് അനുധ്യാഹി ഭ ം േത വധം തസ്യ ദുരാത്മനഃ
21 ഏവം ഉേക്താ ഽ വീത് പാർഥം േകശേവാ രാജസത്തമ
ശേക്താ ഽസ്മി ഭരതേ ഷ്ഠ യത്നം കർതും യഥാബലം
22 ഏവം ചാപി ഹി േമ കാേമാ നിത്യം ഏവ മഹാരഥ
കഥം ഭവാൻ രേണ കർണം നിഹന്യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
23 ഭൂയശ് േചാവാച മതിമാൻ മാധേവാ ധർമനന്ദനം
യുധിഷ്ഠിേരമം ബീഭ ം ത്വം സാന്ത്വയിതും അർഹസി
അനുജ്ഞാതും ച കർണസ്യ വധായാദ്യ ദുരാത്മനഃ
24 ത്വാ ഹ്യ് അയം അഹം ൈചവ ത്വാം കർണ ശരപീഡിതം

വൃത്തിം ജ്ഞാതും ആയാതാവ് ഇഹ പാണ്ഡവനന്ദന
25 ദിഷ്ട്യാസി രാജൻ നിരുേജാ ദിഷ്ട്യാ ന ഹണം ഗതഃ
പരിസാന്ത്വയ ബീഭ ം ജയം ആശാധി ചാനഘ
26 [യ്]
ഏഹ്യ് ഏഹി പാർഥ ബീഭേത്സാ മാം പരിഷ്വജ പാണ്ഡവ
വക്തവ്യം ഉേക്താ ഽസ്മ്യ് അഹിതം ത്വയാ ക്ഷാന്തം ച തൻ മയാ
27 അഹം ത്വാം അനുജാനാമി ജഹി കർണം ധനഞ്ജയ
മന ം ച മാ കൃഥാഃ പാർഥ യൻ മേയാേക്താ ഽസി ദാരുണം
28 [സ്]
തേതാ ധനഞ്ജേയാ രാജഞ് ശിരസാ ണതസ് തദാ
പാദൗ ജ ാഹ പാണിഭ്യാം ാതുർ േജ്യഷ്ഠസ്യ മാരിഷ
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29 സമുത്ഥാപ്യ തേതാ രാജാ പരിഷ്വജ്യ ച പീഡിതം
മൂർധ്ന്യ് ഉപാ ായ ൈചൈവനം ഇദം പുനർ ഉവാച ഹ
30 ധനഞ്ജയ മഹാബാേഹാ മാനിേതാ ഽസ്മി ദൃഢം ത്വയാ
മാഹാത്മ്യം വിജയം ൈചവ ഭൂയഃ ാ ഹി ശാശ്വതം
31 [അർജ്]
അദ്യ തം പാപകർമാണം സാനുബന്ധം രേണ ശൈരഃ
നയാമ്യ് അന്തം സമാസാദ്യ രാേധയം ബലഗർവിതം
32 േയന ത്വം പീഡിേതാ ബാൈണർ ദൃഢം ആയമ്യ കാർമുകം
തസ്യാദ്യ കർമണഃ കർണഃ ഫലം ാപ്സ്യതി ദാരുണം
33 അദ്യ ത്വാം അഹം ഏഷ്യാമി കർണം ഹത്വാ മഹീപേത
സഭാജയിതും ആ ന്ദാദ് ഇതി സത്യം വീമി േത
34 നാഹത്വാ വിനിവർേത ഽഹം കർണം അദ്യ രണാജിരാത്
ഇതി സേത്യന േത പാദൗ ശാമി ജഗതീപേത
35 [സ്]

സാദ്യ ധർമരാജാനം ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
പാർഥഃ േ ാവാച േഗാവിന്ദം സൂതപു വേധാദ്യതഃ
36 കൽപ്യതാം ച രേഥാ ഭൂേയാ യുജ്യന്താം ച ഹേയാത്തമാഃ
ആയുധാനി ച സർവാണി സജ്ജ്യന്താം ൈവ മഹാരേഥ
37 ഉപാവൃത്താശ് ച തുരഗാഃ ശിക്ഷിതാശ് ചാശ്വസാദിനഃ
രേഥാപകരൈണഃ സർൈവർ ഉപായാ ത്വരാന്വിതാഃ
38 ഏവം ഉേക്ത മഹാരാജ ഫൽഗുേനന മഹാത്മനാ
ഉവാച ദാരുകം കൃഷ്ണഃ കുരു സർവം യഥാ വീത്
അർജുേനാ ഭരതേ ഷ്ഠഃ േ ഷ്ഠഃ സർവധനുഷ്മതാം
39 ആജ്ഞപ്തസ് ത്വ് അഥ കൃേഷ്ണന ദാരുേകാ രാജസത്തമ
േയാജയാം ആസ സ രഥം ൈവയാ ം ശ താപനം
40 യുക്തം തു രഥം ആസ്ഥായ ദാരുേകണ മഹാത്മനാ
ആപൃച്ഛ്യ ധർമരാജാനം ാഹ്മണാൻ സ്വസ്തി വാച്യ ച
സമംഗല സ്വസ്ത്യയനം ആരുേരാഹ രേഥാത്തമം
41 തസ്യ രാജാ മഹാ ാേജ്ഞാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ആശിേഷാ ഽയുങ്ക്ത പരമാ യുക്താഃ കർണവധം തി
42 തം യാന്തം മേഹഷ്വാസം ദൃഷ്ട്വാ ഭൂതാനി ഭാരത
നിഹതം േമനിേര കർണം പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
43 ബഭൂവുർ വിമലാഃ സർവാ ദിേശാ രാജൻ സമന്തതഃ
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ചാഷാശ് ച ശതപ ാശ് ച ൗഞ്ചാശ് ൈചവ ജേനശ്വര
ദക്ഷിണം അകുർവന്ത തദാ ൈവ പാ നന്ദനം

44 ബഹവഃ പക്ഷിേണാ രാജൻ പുംനാമാനഃ ശുഭാഃ ശിവാഃ
ത്വരയേന്താ ഽർജുനം യുേദ്ധ ഹൃഷ്ടരൂപാ വവാശിേര
45 കങ്കാ ഗൃ ാ വഡാശ് ൈചവ വായസാശ് ച വിശാം പേത
അ തസ് തസ്യ ഗച്ഛന്തി ഭക്ഷ്യേഹേതാർ ഭയാനകാഃ
46 നിമിത്താനി ച ധന്യാനി പാർഥസ്യ ശശംസിേര
വിനാശം അരിൈസന്യാനാം കർണസ്യ ച വധം തഥാ
47 യാതസ്യാഥ പാർഥസ്യ മഹാൻ േസ്വേദാ വ്യജായത
ചിന്താ ച വിപുലാ ജേജ്ഞ കഥം ന്വ് ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
48 തേതാ ഗാണ്ഡീവധന്വാനം അ വീൻ മധുസൂദനഃ
ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം തദായസ്തം ചിന്താപരിഗതം തദാ
49 ഗാണ്ഡീവധന്വൻ സം ാേമ േയ ത്വയാ ധനുഷാ ജിതാഃ
ന േതഷാം മാനുേഷാ േജതാ ത്വദന്യ ഇഹ വിദ്യേത
50 ദൃഷ്ടാ ഹി ബഹവഃ ശൂരാഃ ശ തുല്യപരാ മാഃ
ത്വാം ാപ്യ സമേര വീരം േയ ഗതാഃ പരമാം ഗതിം
51 േകാ ഹി േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച ഭഗദത്തം ച മാരിഷ
വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കാംേബാജം ച സുദക്ഷിണം
52 തായുഷം മഹാവീര്യം അച തായുഷം ഏവ ച

ത ദ്ഗമ്യ ഭേവത് േക്ഷമീ േയാ ന സ്യാത് ത്വം ഇവ ക്ഷമീ
53 തവ ഹ്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി ലാഘവം ബലം ഏവ ച
േവധഃ പാതശ് ച ലക്ഷശ് ച േയാഗശ് ൈചവ തവാർജുന
അസംേമാഹശ് ച യുേദ്ധഷു വിജ്ഞാനസ്യ ച സംനതിഃ
54 ഭവാൻ േദവാസുരാൻ സർവാൻ ഹന്യാത് സഹചരാചരാൻ
പൃഥിവ്യാം ഹി രേണ പാർഥ ന േയാദ്ധാ ത്വത്സമഃ പുമാൻ
55 ധനുർ ഹാ ഹി േയ േക ചിത് ക്ഷ ിയാ യുദ്ധദുർമദാഃ
ആ േദവാത് ത്വത്സമം േതഷാം ന പശ്യാമി ശൃേണാമി വാ
56 ാഹ്മണാ ച ജാഃ സൃഷ്ടാ ഗാണ്ഡീവം ച മഹാദ്ഭുതം
േയന ത്വം യുധ്യേസ പാർഥ തസ്മാൻ നാസ്തി ത്വയാ സമഃ
57 അവശ്യം തു മയാ വാച്യം യത് പഥ്യം തവ പാണ്ഡവ
മാവമംസ്ഥാ മഹാബാേഹാ കർണം ആഹവേശാഭിനം
58 കർേണാ ഹി ബലവാൻ ധൃഷ്ടഃ കൃതാ ശ് ച മഹാരഥഃ
കൃതീ ച ചി േയാധീ ച േദേശ കാേല ച േകാവിദഃ
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59 േതജസാ വഹ്നി സദൃേശാ വായുേവഗസേമാ ജേവ
അന്തക തിമഃ േ ാേധ സിംഹസംഹനേനാ ബലീ
60 അേയാ രത്നിർ മഹാബാഹുർ വ േഢാര ഃ സുദുർജയഃ
അതിമാനീ ച ശൂരശ് ച വീരഃ ിയദർശനഃ
61 സർൈവർ േയാധഗുൈണർ യുേക്താ മി ാണാം അഭയങ്കരഃ
സതതം പാണ്ഡവ േദ്വഷീ ധാർതരാ ഹിേത രതഃ
62 സർൈവർ അവേധ്യാ രാേധേയാ േദൈവർ അപി സവാസൈവഃ
ഋേത ത്വാം ഇതി േമ ബുദ്ധിസ് ത്വം അദ്യ ജഹി സൂതജം
63 േദൈവർ അപി ഹി സംയൈത്തർ ബി ദ്ഭിർ മാംസേശാണിതം
അശക്യഃ സമേര േജതും സർൈവർ അപി യുയു ഭിഃ
64 ദുരാത്മാനം പാപമതിം നൃശംസം; ദുഷ്ട ജ്ഞം പാണ്ഡേവേയഷു നിത്യം
ഹീനസ്വാർഥം പാണ്ഡേവൈയർ വിേരാേധ; ഹത്വാ കർണം ധിഷ്ഠിതാർേഥാ
ഭവാദ്യ
65 വീരം മന്യത ആത്മാനം േയന പാപഃ സുേയാധനഃ
തം അദ്യ മൂലം പാപാനാം ജയ സൗതിം ധനഞ്ജയ
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