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അധ്യായം 51

1 [സ്]
തതഃ പുനർ അേമയാത്മാ േകശേവാ ഽർജുനം അ വീത്
കൃതസങ്കൽപം ആയസ്തം വേധ കർണസ്യ സർവശഃ
2 അദ്യ സപ്ത ദശാഹാനി വർതമാനസ്യ ഭാരത
വിനാശസ്യാതിേഘാരസ്യ നരവാരണവാജിനാം
3 ഭൂത്വാ ഹി വിപുലാ േസനാ താവകാനാം പൈരഃ സഹ
അേന്യാന്യം സമേര ാപ്യ കിം ചിച് േഛഷാ വിശാം പേത
4 ഭൂത്വാ ഹി കൗരവ്യാഃ പാർഥ ഭൂതഗജവാജിനഃ
ത്വാം ൈവ ശ ം സമാസാദ്യ വിനഷ്ടാ രണമൂർധനി
5 ഏേത ച സർേവ പാഞ്ചാലാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച സഹാന്വയാഃ
ത്വാം സമാസാദ്യ ദുർധർഷം പാണ്ഡവാശ് ച വ്യവസ്ഥിതാഃ
6 പാഞ്ചാൈലഃ പാണ്ഡൈവർ മൈത്സ്യഃ കാരൂൈഷശ് േചദിേകകൈയഃ
ത്വയാ ഗുൈപ്തർ അമി ഘ്ന കൃതഃ ശ ഗണക്ഷയഃ
7 േകാ ഹി ശേക്താ രേണ േജതും കൗരവാംസ് താത സംഗതാൻ
അന്യ പാണ്ഡവാൻ യുേദ്ധ ത്വയാ ഗുപ്താൻ മഹാരഥാൻ
8 ത്വം ഹി ശേക്താ രേണ േജതും സ സുരാസുരമാനുഷാൻ

ീംൽ േലാകാൻ സമം ഉദ ക്താൻ കിം പുനഃ കൗരവം ബലം
9 ഭഗദത്തം ഹി രാജാനം േകാ ഽന്യഃ ശക്തസ് ത്വയാ വിനാ
േജതും പുരുഷശാർദൂല േയാ ഽപി സ്യാദ് വാസേവാപമഃ
10 തേഥമാം വിപുലാം േസനാം ഗുപ്താം പാർഥ ത്വയാനഘ
ന േശകുഃ പാർഥിവാഃ സർേവ ച ർഭിർ അഭിവീക്ഷിതും
11 തൈഥവ സതതം പാർഥ രക്ഷിതാഭ്യാം ത്വയാ രേണ
ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിഭ്യാം ഭീഷ്മേ ാണൗ നിപാതിതൗ
12 േകാ ഹി ശേക്താ രേണ പാർഥ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥൗ
ഭീഷ്മേ ാണൗ യുധാ േജതും ശ തുല്യപരാ മൗ
13 േകാ ഹി ശാന്തനവം സംേഖ്യ േ ാണം ൈവകർതനം കൃപം

ൗണിം ച സൗമദത്തിം ച കൃതവർമാണം ഏവ ച
സൗന്ധവം മ രാജം ച രാജാനം ച സുേയാധനം
14 വീരാൻ കൃതാ ാൻ സമേര സർവാൻ ഏവാനുവർതിനഃ
അക്ഷൗഹിണീപതീൻ ഉ ാൻ സംരബ്ധാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
15 േ ണ്യശ് ച ബഹുലാഃ ക്ഷീണാഃ ദീർണാശ്വരഥദ്വിപാഃ
നാനാജനപദാശ് േചാ ാഃ ക്ഷ ിയാണാം അമർഷിണാം
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16 േഗാവാസ ദാസം ഈയാനാം വസാതീനാം ച ഭാരത
ാത്യാനാം വാടധാനാനാം േഭാജാനാം ചാപി മാനിനാം

17 ഉദീർണാശ് ച മഹാേസനാ ഹ്മക്ഷ സ്യ ഭാരത
ത്വാം സമാസാദ്യ നിധനം ഗതാഃ സാശ്വരഥദ്വിപാഃ
18 ഉ ാശ് ച രകർമാണസ് തുഖാരാ യവനാഃ ഖശാഃ
ദാർവാഭിസാരാ ദരദാഃ ശകാ രമഠ തംഗണാഃ
19 അ കാശ് ച പുലിന്ദാശ് ച കിരാതാശ് േചാ വി മാഃ
േ ച്ഛാശ് ച പാർവതീയാശ് ച സാഗരാനൂപവാസിനഃ
സംരംഭിേണാ യുദ്ധശൗണ്ഡാ ബലിേനാ ദൃബ്ധ പാണയഃ
20 ഏേത സുേയാധനസ്യാർേഥ സംരബ്ധാഃ കുരുഭിഃ സഹ
ന ശക്യാ യുധി നിർേജതും ത്വദേന്യന പരന്തപ
21 ധാർതരാ ം ഉദ ം ഹി വ ഢം ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലം
യസ്യ ത്വം ന ഭേവസ് ാതാ തീയാത് േകാ നു മാനവഃ
22 തത് സാഗരം ഇേവാ തം രജസാ സംവൃതം ബലം
വിദാര്യ പാണ്ഡൈവഃ ൈദ്ധസ് ത്വയാ ഗുൈപ്തർ ഹതം വിേഭാ
23 മാഗധാനാം അധിപതിർ ജയേത്സേനാ മഹാബലഃ
അദ്യ സൈപ്തവ ചാഹാനി ഹതഃ സംേഖ്യ ഽഭിമന നാ
24 തേദാ ദശസഹ ാണി ഗജാനാം ഭീമകർമണാം
ജഘാന ഗദയാ ഭീമസ് തസ്യ രാജ്ഞഃ പരിച്ഛദം
തേതാ ഽേന്യ ഽപി ഹതാ നാഗാ രഥാശ് ച ശതേശാ ബലാത്
25 തദ് ഏവം സമേര താത വർതമാേന മഹാഭേയ
ഭീമേസനം സമാസാദ്യ ത്വാം ച പാണ്ഡവ കൗരവാഃ
സവാജിരഥനാഗാശ് ച മൃത േലാകം ഇേതാ ഗതാഃ
26 തഥാ േസനാമുേഖ ത നിഹേത പാർഥ പാഡൈവഃ
ഭീഷ്മഃ ാസൃജദ് ഉ ാണി ശരവർഷാണി മാരിഷ
27 സ േചദികാശിപാഞ്ചാലാൻ കരൂഷാൻ മത്സ്യേകകയാൻ
ശൈരഃ ച്ഛാദ്യ നിധനം അനയത് പരുഷാ വിത്
28 തസ്യ ചാപച ൈതർ ബാൈണഃ പരേദഹവിദാരൈണഃ
പൂർണം ആകാശം അഭവദ് രുക്മപുംഖരജിഹ്മൈഗഃ
29 ഗത്യാ ദശമ്യാ േത ഗത്വാ ജ ർ വാജിരഥദ്വിപാൻ
ഹിത്വാ നവ ഗതീർ ദുഷ്ടാഃ സ ബാണാൻ വ്യായേതാ ഽമുചത്
30 ദിനാനി ദശ ഭീേഷ്മണ നിഘ്നതാ താവകം ബലം
ശൂന്യാഃ കൃതാ രേഥാപസ്ഥാ ഹതാശ് ച ഗജവാജിനഃ
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31 ദർശയിത്വാത്മേനാ രൂപം രുേ ാേപ സമം യുധി
പാണ്ഡവാനാം അനീകാനി വിഗാഹ്യ വ്യശാതയത്
32 വിനിഘ്നൻ പൃഥിവീപാലാംശ് േചദിപാഞ്ചാലേകകയാൻ
വ്യദഹത് പാണ്ഡവീം മന്ദം ഉജ്ജിഹീർഷുഃ സുേയാധനം
33 തഥാ ചരന്തം സമേര തപന്തം ഇവ ഭാ രം
ന േശകുഃ സൃഞ്ജയാ ം തൈഥവാേന്യ മഹീക്ഷിതഃ
34 വിചരന്തം തഥാ തം തു സം ാേമ ജിതകാശിനം
സവാദ് േയാേഗന സഹസാ പാണ്ഡവാ സമുപാ വൻ
35 സ തു വി ാവ്യ സമേര പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാൻ അപി
ഏക ഏവ രേണ ഭീഷ്മ ഏക വീരത്വം ആഗതഃ
36 തം ശിഖണ്ഡീ സമാസാദ്യ ത്വയാ ഗുേപ്താ മഹാരഥം
ജഘാന പുരുഷവ്യാ ം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
37 സ ഏഷ പതിതഃ േശേത ശരതൽേപ പിതാമഹഃ
ത്വാം ാപ്യ പുരുഷവ്യാ ഗൃ ഃ ാേപ്യവ വായസം
38 േ ാണഃ പഞ്ച ദിനാന്യ് ഉേ ാ വിധമ്യ രിപുവാഹിനീഃ
കൃത്വാ വ ഹം മഹായുേദ്ധ പാതയിത്വാ മഹാരഥാൻ
39 ജയ ഥസ്യ സമേര കൃത്വാ രക്ഷാം മഹാരഥഃ
അന്തക തിമശ് േചാ ാം രാ ിം യുദ്ധ്വാദഹത് ജാഃ
40 അേദ്യതി േദ്വ ദിേന വീേരാ ഭാരദ്വാജഃ താപവാൻ
ധൃഷ്ടദ മ്നം സമാസാദ്യ സ ഗതഃ പരമാം ഗതിം
41 യദി ൈചവ പരാന്യ് യുേദ്ധ സൂതപു മുഖാൻ രഥാൻ
നാവാരയിഷ്യഃ സം ാേമ ന സ്മ േ ാേണാ വ്യനങ്ക്ഷ്യത
42 ഭവതാ തു ബലം സർവം ധാർതരാ സ്യ വാരിതം
തേതാ േ ാേണാ ഹേതാ യുേദ്ധ പാർഷേതന ധനഞ്ജയ
43 ക ഇവാേന്യാ രേണ കുര്യാത് ത്വദന്യഃ ക്ഷ ിേയാ യുധി
യാദൃശം േത കൃതം പാർഥ ജയ ഥവധം തി
44 നിവാര്യ േസനാം മഹതീം ഹത്വാ ശൂരാംശ് ച പാർഥിവാൻ
നിഹതഃ ൈസന്ധേവാ രാജാ ത്വയാ ബലേതജസാ
45 ആശ്ചര്യം സി രാജസ്യ വധം ജാനന്തി പാർഥിവാഃ
അനാശ്ചര്യം ഹി തത് ത്വത്തസ് ത്വം ഹി പാർഥ മഹാരഥഃ
46 ത്വാം ഹി ാപ്യ രേണ ക്ഷ ം ഏകാഹാദ് ഇതി ഭാരത
തപ്യമാനം അസംയുക്തം ന ഭേവദ് ഇതി േമ മതിഃ
47 േസയം പാർഥ ചമൂർ േഘാരാ ധാർതരാ സ്യ സംയുേഗ
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ഹതാ സസർവ വീരാ ഹി ഭീഷ്മേ ാണൗ യദാ ഹതൗ
48 ശീർണ വര േയാധാ അദ്യ ഹതവാജി നരദ്വിപാ
ഹീനാ സൂേര്യ നക്ഷൈ ർ ദ്യൗർ ഇവാഭാതി ഭാരതീ
49 വിധ്വസ്താ ഹി രേണ പാർഥ േസേനയം ഭീമവി മാത്
ആസുരീവ പുരാ േസനാ ശ േസ്യവ പരാ ൈമഃ
50 േതഷാം ഹതാവശിഷ്ടാസ് തു പഞ്ച സന്തി മഹാരഥാഃ
അശ്വത്ഥാമാ കൃതവർമാ കർേണാ മ ാധിപഃ കൃപഃ
51 താംസ് ത്വം അദ്യ നരവ്യാ ഹത്വാ പഞ്ച മഹാരഥാൻ
ഹതാമി ഃ യേച്ഛാർവീം രാജ്ഞഃ സദ്വീപ പത്തനാം
52 സാകാശ ജലപാതാലാം സപർവതമഹാവനാം

ാേപ്നാത്വ് അമിതവീര്യ ീർ അദ്യ പാർേഥാ വസുന്ധരാം
53 ഏതാം പുരാ വി ർ ഇവ ഹത്വാ ൈദേതയ ദാനവാൻ

യച്ഛ േമദിനീം രാേജ്ഞ ശ ാേയവ യഥാ ഹരിഃ
54 അദ്യ േമാദ പാഞ്ചാലാ നിഹേതഷ്വ് അരിഷു ത്വയാ
വി നാ നിഹേതഷ്വ് ഏവ ദാനേവേയഷു േദവതാഃ
55 യദി വാ ദ്വിപദാം േ ഷ്ഠ േ ാണം മാനയേതാ ഗുരും
അശ്വത്ഥാമ്നി കൃപാ േത ഽസ്തി കൃേപ ചാചാര്യ ഗൗരവാത്
56 അത്യേന്താപചിതാൻ വാ ത്വം മാനയൻ ാതൃബാന്ധവാൻ
കൃതവർമാണം ആസാദ്യ ന േനഷ്യാമി യമക്ഷയം
57 ാതരം മാതുർ ആസാദ്യ ശല്യം മ ജനാധിപം
യദി ത്വം അരവിന്ദാക്ഷ ദയാവാൻ ന ജിഘാംസസി
58 ഇമം പാപമതിം ം അത്യന്തം പാണ്ഡവാൻ തി
കർണം അദ്യ നരേ ഷ്ഠ ജഹ്യ് ആശു നിശിൈതഃ ശൈരഃ
59 ഏതത് േത സുകൃതം കർമ നാ കിം ചിൻ ന യുജ്യേത
വയം അപ്യ് അ ജാനീേമാ നാ േദാേഷാ ഽസ്തി കശ് ചന
60 ദഹേന യത് സപു ായാ നിശി മാതുസ് തവാനഘ
ദ താർേഥ യച് ച യുഷ്മാസു ാവർതത സുേയാധനഃ
ത സർവ ദുഷ്ടാത്മാ കർേണാ മൂലം ഇഹാർജുന
61 കർണാദ് ധി മന്യേത ാണം നിത്യം ഏവ സുേയാധനഃ
തേതാ മാം അപി സംരേബ്ധാ നി ഹീതും ച േമ
62 സ്ഥിരാ ബുദ്ധിർ നേര സ്യ ധാർതരാ സ്യ മാനദ
കർണഃ പാർഥാൻ രേണ സർവാൻ വിേജഷ്യതി ന സംശയഃ
63 കർണം ആ ിത്യ കൗേന്തയ ധാർതരാേ ണ വി ഹഃ
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േരാചിേതാ ഭവതാ സാർധം ജാനതാപി ബലം തവ
64 കർേണാ ഹി ഭാഷേത നിത്യം അഹം പാർഥാൻ സമാഗതാൻ
വാസുേദവം സരാജാനം വിേജഷ്യാമി മഹാരേണ
65 േ ാത്സാഹയൻ ദുരാത്മാനം ധാർതരാ ം സുദുർമതിഃ
സമതൗ ഗർജേത കർണസ് തം അദ്യ ജഹി ഭാരത
66 യച് ച യുഷ്മാസു പാപം ൈവ ധാർതരാ ഃ യുക്തവാൻ
ത സർവ ദുഷ്ടാത്മാ കർണഃ പാപമതിർ മുഖം
67 യച് ച തദ് ധാർതരാ ാണാം ൈരഃ ഷഡ്ഭിർ മഹാരൈഥഃ
അപശ്യം നിഹതം വീരം സൗഭ ം ഋഷേഭക്ഷണം
68 േ ാണ ൗണികൃപാൻ വീരാൻ കമ്പയേന്താ മഹാരഥാൻ
നിർമനുഷ്യാംശ് ച മാതംഗാന്വിരഥാംശ് ച മഹാരഥാൻ
69 വ്യശ്വാേരാഹാംശ് ച തുരഗാൻ പത്തീൻ വ്യായുധ ജീവിതാൻ
കുർവന്തം ഋഷഭ ന്ധം കുരു വൃഷ്ണിയശഃ കരം
70 വിധമന്തം അനീകാനി വ്യഥയന്തം മഹാരഥാൻ
മനുഷ്യവാജി മാതംഗാൻ ഹിണ്വന്തം യമക്ഷയം
71 ശൈരഃ സൗഭ ം ആയസ്തം ദഹന്തം ഇവ വാഹിനീം
തൻ േമ ദഹതി ഗാ ാണി സേഖ സേത്യന േത ശേപ
72 യത് ത ാപി ച ദുഷ്ടാത്മാ കർേണാ ഽഭ്യ ഹ്യത േഭാ
അശ വംശ് ചാഭിമേന്യാഃ കർണഃ സ്ഥാതും രേണ ഽ തഃ
73 സൗഭ ശരനിർഭിേന്നാ വിസഞ്ജ്ഞഃ േശാണിേതാക്ഷിതഃ
നിഃശ്വസൻ േ ാധസന്ദീേപ്താ വിമുഖഃ സായകാർദിതഃ
74 അപയാന കൃേതാത്സാേഹാ നിരാശശ് ചാപി ജീവിേത
തസ്ഥൗ സുവിഹ്വലഃ സംേഖ്യ ഹാര ജനിത മഃ
75 അഥ േ ാണസ്യ സമേര തത് കാലസദൃശം തദാ

ത്വാ കർേണാ വചഃ രം തതശ് ചിേച്ഛദ കാർമുകം
76 തതശ് ഛിന്നായുധം േതന രേണ പഞ്ച മഹാരഥാഃ
സ ൈചവ നികൃതി ജ്ഞഃ ാവധീച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
77 യച് ച കർേണാ ഽ വീത് കൃഷ്ണാം സഭായാം പരുഷം വചഃ

മുേഖ പാണ്ഡേവയാനാം കുരൂണാം ച നൃശംസവത്
78 വിനഷ്ടാഃ പാണ്ഡവാഃ കൃേഷ്ണ ശാശ്വതം നരകം ഗതാഃ
പതിം അന്യം പൃഥുേ ാണിവൃണീഷ്വ മിത ഭാഷിണി
79 േലഖാ ധൃതരാ സ്യ ദാസീ ഭൂത്വാ നിേവശനം

വിശാരാല പക്ഷ്മാക്ഷി ന സന്തി പതയസ് തവ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 43 9

80 ഇത്യ് ഉക്തവാൻ അധർമജ്ഞസ് തദാ പരമദുർമതിഃ
പാപഃ പാപം വചഃ കർണഃ ശൃണ്വതസ് തവ ഭാരത
81 തസ്യ പാപസ്യ തദ് വാക്യം സുവർണവികൃതാഃ ശരാഃ
ശമയ ശിലാ ധൗതാസ് ത്വയാസ്താ ജീവിതച് ഛിദഃ
82 യാനി ചാന്യാനി ദുഷ്ടാത്മാ പാപാനി കൃതവാംസ് ത്വയി
താന്യ് അദ്യ ജീവിതം ചാസ്യ ശമയ ശരാസ് തവ
83 ഗാണ്ഡീവ ഹിതാൻ േഘാരാൻ അദ്യ ഗാൈ ഃ ശഞ് ശരാൻ
കർണഃ സ്മരതു ദുഷ്ടാത്മാ വചനം േ ാണ ഭീഷ്മേയാഃ
84 സുവർണപുംഖാ നാരാചാഃ ശ ഘ്നാ ൈവദ ത ഭാഃ
ത്വയാസ്താസ് തസ്യ മർമാണി ഭിത്ത്വാ പാസ്യന്തി േശാണിതം
85 ഉ ാസ് ത്വദ് ഭുജനിർമുക്താ മർമ ഭിത്ത്വാ ശിതാഃ ശരാഃ
അദ്യ കർണം മഹാേവഗാഃ േ ഷയ യമക്ഷയം
86 അദ്യ ഹാഹാകൃതാ ദീനാ വിഷണ്ണാസ് ത്വച് ഛരാർദിതാഃ

പതന്തം രഥാ കർണം പശ്യ വസുധാധിപാഃ
87 അദ്യ സ്വേശാണിേത മഗ്നം ശയാനം പതിതം ഭുവി
അപവിദ്ധായുധം കർണം പശ്യ സുഹൃേദാ നിജാഃ
88 ഹസ്തികേക്ഷ്യാ മഹാൻ അസ്യ ഭേല്ലേനാന്മഥിതസ് ത്വയാ

കമ്പമാനഃ പതതു ഭൂമാവ് ആധിരേഥർ ധ്വജഃ
89 ത്വയാ ശരശൈതശ് ഛിന്നം രഥം േഹമവിഭൂഷിതം
ഹതേയാധം സമു ജ്യ ഭീതഃ ശല്യഃ പലായതാം
90 തതഃ സുേയാധേനാ ദൃഷ്ട്വാ ഹതം ആധിരഥിം ത്വയാ
നിരാേശാ ജീവിേത ത്വ് അദ്യ രാേജ്യ ൈചവ ധനഞ്ജയ
91 ഏേത വന്തി പാഞ്ചാലാ വധ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
കർേണന ഭരതേ ഷ്ഠ പാണ്ഡവാൻ ഉജ്ജിഹീർഷവഃ
92 പാഞ്ചാലാൻ ൗപേദയാംശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ
ധൃഷ്ടദ മ്ന തനൂജാംശ് ച ശതാനീകം ച നാകുലിം
93 നകുലം സഹേദവം ച ദുർമുഖം ജനേമജയം
സുവർമാണം സാത്യകിം ച വിദ്ധി കർണ വശംഗതാൻ
94 അഭ്യാഹതാനാം കർേണന പാഞ്ചാലാനാം മഹാരേണ

യേത നിനേദാ േഘാരസ് തദ് ബ നാം പരന്തപ
95 ന ത്വ് ഏവ ഭീതാഃ പാഞ്ചാലാഃ കഥം ചിത് സ ഃ പരാങ്മുഖാഃ
ന ഹി മൃത ം മേഹഷ്വാസാ ഗണയന്തി മഹാരഥാഃ
96 യ ഏകഃ പാണ്ഡവീം േസനാം ശരൗൈഘഃ സമേവഷ്ടയത്
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തം സമാസാദ്യ പാഞ്ചാലാ ഭീഷ്മം നാസാൻ പരാങ്മുഖാഃ
97 തഥാ ജ്വലന്തം അ ാഗ്നിം ഗുരും സർവധനുഷ്മതാം
നിർദഹന്തം സമാേരാഹൻ ദുർധർഷം േ ാണം ഓജസാ
98 േത നിത്യം ഉദിതാ േജതും യുേദ്ധ ശ ൻ അരിന്ദമാഃ
ന ജാത്വ് ആധിരേഥർ ഭീതാഃ പാഞ്ചാലാഃ സ ഃ പരാങ്മുഖാഃ
99 േതഷാം ആപതതാം ശൂരഃ പാഞ്ചാലാനാം തരസ്വിനാം
ആദേത്ത ഽസൂഞ് ശൈരഃ കർണഃ പതംഗാനാം ഇവാനലഃ
100 താംസ് തഥാഭിമുഖാൻ വീരാൻ മി ാർേഥ ത്യക്തജീവിതാൻ
ക്ഷയം നയതി രാേധയഃ പാഞ്ചാലാഞ് ശതേശാ രേണ
101 അ ം ഹി രാമാത് കർേണന ഭാർഗവാദ് ഋഷിസത്തമാത്
യദ് ഉപാത്തം പുരാ േഘാരം തസ്യ രൂപം ഉദീര്യേത
102 താപനം സർവൈസന്യാനാം േഘാരരൂപം സുദാരുണം
സമാവൃത്യ മഹാേസനാം ജ്വലതി േസ്വന േതജസാ
103 ഏേത ചരന്തി സം ാേമ കർണ ചാപച താഃ ശരാഃ

മരാണാം ഇവ ാതാസ് താപയന്തഃ സ്മ താവകാൻ
104 ഏേത ചരന്തി പാഞ്ചാലാ ദി സർവാസു ഭാരത
കർണാ ം സമേര ാപ്യ ദുർനിവാരം അനാത്മഭിഃ
105 ഏഷ ഭീേമാ ദൃഢേ ാേധാ വൃതഃ പാർഥ സമന്തതഃ
സൃഞ്ജൈയർ േയാധയൻ കർണം പീഡ്യേത സ്മ ശിൈതഃ ശൈരഃ
106 പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ൈചവ പാഞ്ചാലാംശ് ൈചവ ഭാരത
ഹന്യാദ് ഉേപക്ഷിതഃ കർേണാ േരാേഗാ േദഹം ഇവാതതഃ
107 നാന്യം ത്വേത്താ ഽഭിപശ്യാമി േയാധം യൗധിഷ്ഠിേര ബേല
യഃ സമാസാദ്യ രാേധയം സ്വസ്തിമാൻ ആ േജദ് ഗൃഹം
108 തം അദ്യ നിശിൈതർ ബാൈണർ നിഹത്യ ഭരതർഷഭ
യഥാ തിജ്ഞം പാർഥ ത്വം കൃത്വാ കീർതിം അവാ ഹി
109 ത്വം ഹി ശേക്താ രേണ േജതും സകർണാൻ അപി കൗരവാൻ
നാേന്യാ യുധി യുധാം േ ഷ്ഠ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
110 ഏത കൃത്വാ മഹത് കർമഹത്വാ കർണം മഹാരഥം
കൃതാർഥഃ സഫലഃ പാർഥ സുഖീ ഭവ നേരാത്തമ
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അധ്യായം 52

1 [സ്]
സ േകശവസ്യാ ബീഭ ഃ ത്വാ ഭാരത ഭാഷിതം
വിേശാകഃ സ ഹൃഷ്ടശ് ച ക്ഷേണന സമപദ്യത
2 തേതാ ജ്യാം അനുമൃജ്യാശു വ്യാക്ഷിപദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
ദേ കർണ വിനാശായ േകശവം ചാഭ്യഭാഷത
3 ത്വയാ നാേഥന േഗാവിന്ദ വ ഏഷ ജേയാ മമ

സേന്നാ യസ്യ േമ ഽദ്യ ത്വം ഭൂതഭവ്യ ഭവത് ഭുഃ
4 ത്വത്സഹാേയാ ഹ്യ് അഹം കൃഷ്ണ ീംൽ േലാകാൻ ൈവ സമാഗതാൻ

ാപേയയം പരം േലാകം കിം ഉ കർണം മഹാരേണ
5 പശ്യാമി വതീം േസനാം പാഞ്ചാലാനാം ജനാർദന
പശ്യാമി കർണം സമേര വിചരന്തം അഭീതവത്
6 ഭാർഗവാ ം ച പശ്യാമി വിചരന്തം സമന്തതഃ
സൃഷ്ടം കർേണന വാർേഷ്ണയ ശേ േണവ മഹാശനിം
7 അയം ഖലു സ സം ാേമാ യ കൃഷ്ണ മയാ കൃതം
കഥയിഷ്യന്തി ഭൂതാനി യാവദ് ഭൂമിർ ധരിഷ്യതി
8 അദ്യ കൃഷ്ണ വികർണാ േമ കർണം േനഷ്യന്തി മൃത്യേവ
ഗാണ്ഡീവമുക്താഃ ക്ഷിണ്വേന്താ മമ ഹസ്ത േചാദിതാഃ
9 അദ്യ രാജാ ധൃതരാ ഃ സ്വാം ബുദ്ധിം അവമംസ്യേത
ദുേര്യാധനം അരാജ്യാർഹം യയാ രാേജ്യ ഽഭിേഷചയത്
10 അദ്യ രാജ്യാത് സുഖാച് ൈചവ ിേയാ രാ ാത് തഥാ പുരാത്
പുേ ഭ്യശ് ച മഹാബാേഹാ ധൃതരാേ ാ വിേയാക്ഷ്യേത
11 അദ്യ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ജീവിതാച് ച നിരാശകഃ
ഭവിഷ്യതി ഹേത കർേണ കൃഷ്ണ സത്യം വീമി േത
12 അദ്യ ദൃഷ്ട്വാ മയാ കർണം ശൈരർ വിശകലീകൃതം
സ്മരതാം തവ വാക്യാനി ശമം തി ജേനശ്വരഃ
13 അദ്യാസൗ സൗബലഃ കൃഷ്ണ ഹം ജാനാതു ൈവ ശരാൻ
ദുേരാദരം ച ഗാണ്ഡീവം മണ്ഡലം ച രഥം മമ
14 േയാ ഽസൗ രേണ നരം നാന്യം പൃഥിവ്യാം അഭിമന്യേത
തസ്യാദ്യ സൂതപു സ്യ ഭൂമിഃ പാസ്യതി േശാണിതം
ഗാണ്ഡീവസൃഷ്ടാ ദാസ്യന്തി കർണസ്യ പരമാം ഗതിം
15 അദ്യ തപ്സ്യതി രാേധയഃ പാഞ്ചാലീം യത് തദാ വീത്
സഭാമേധ്യ വചഃ രം കുത്സയൻ പാണ്ഡവാൻ തി
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16 േയ ൈവ ഷണ്ഢതിലാസ് ത ഭവിതാേരാ ഽദ്യ േത തിലാഃ
ഹേത ൈവകർതേന കർേണ സൂതപുേ ദുരാത്മനി
17 അഹം വഃ പാ പുേ ഭ്യസ് ാസ്യാമീതി യദ് അ വീത്
അനൃതം തത് കരിഷ്യന്തി മാമകാ നിശിതാഃ ശരാഃ
18 ഹന്താഹം പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ സപു ാൻ ഇതി േയാ ഽ വീത്
തം അദ്യ കർണം ഹന്താസ്മി മിഷതാം സർവധന്വിനാം
19 യസ്യ വീേര്യ സമാശ്വസ്യ ധാർതരാേ ാ ബൃഹൻ മനാഃ
അവാമന്യത ദുർബുദ്ധിർ നിത്യം അസ്മാൻ ദുരാത്മവാൻ
തം അദ്യ കർണം രാേധയം ഹന്താസ്മി മധുസൂദന
20 അദ്യ കർേണ ഹേത കൃഷ്ണ ധാർതരാ ാഃ സരാജകാഃ
വി വ ദിേശാ ഭീതാഃ സിംഹ സ്താ മൃഗാ ഇവ
21 അദ്യ ദുേര്യാധേനാ രാജാ പൃഥിവീം അന്വേവക്ഷതാം
ഹേത കർേണ മയാ സംേഖ്യ സപുേ സസുഹൃജ്ജേന
22 അദ്യ കർണം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാേ ാ ഽത്യമർഷണഃ
ജാനാതു മാം രേണ കൃഷ്ണ വരം സർവധന്വിനാം
23 അദ്യാഹം അനൃണഃ കൃഷ്ണ ഭവിഷ്യാമിധനുർ ഭൃതാം
േ ാധസ്യ ച കുരൂണാം ച ശരാണാം ഗാണ്ഡിവസ്യ ച
24 അദ്യ ദുഃഖം അഹം േമാേക്ഷ്യ േയാദശ സമാർജിതം
ഹത്വാ കർണം രേണ കൃഷ്ണ ശംബരം മഘവാൻ ഇവ
25 അദ്യ കർേണ ഹേത യുേദ്ധ േസാമകാനാം മഹാരഥാഃ
കൃതം കാര്യം ച മന്യന്താം മി കാേര്യപ്സേവാ യുധി
26 ന ജാേന ച കഥം ീതിഃ ൈശേനയസ്യാദ്യ മാധവ
ഭവിഷ്യാന്തി ഹേത കർേണ മയി ചാപി ജയാധിേക
27 അഹം ഹത്വാ രേണ കർണം പു ം ചാസ്യ മഹാരഥം

ീതിം ദാസ്യാമി ഭീമസ്യ യമേയാഃ സാത്യേകർ അപി
28 ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിഭ്യാം പാഞ്ചാലാനാം ച മാധവ
അധ്യാനൃണ്യം ഗമിഷ്യാമി ഹത്വാ കർണം മഹാരേണ
29 അദ്യ പശ്യ സം ാേമ ധനഞ്ജയം അമർഷണം
യുധ്യന്തം കൗരവാൻ സംേഖ്യ പാതയന്തം ച സൂതജം
ഭവത് സകാേശ വേക്ഷ്യ ച പുനർ ഏവാത്മ സംസ്തവം
30 ധനുർേവേദ മത്സേമാ നാസ്തി േലാേക; പരാ േമ വാ മമ േകാ ഽസ്തി തുല്യഃ
േകാ വാപ്യ് അേന്യാ മത്സേമാ ഽസ്തി ക്ഷമായാം; തഥാ േ ാേധ സദൃേശാ ഽേന്യാ
ന േമ ഽസ്തി

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 43 13

31 അഹം ധനുഷ്മാൻ അസുരാൻ സുരാംശ് ച; സർവാണി ഭൂതാനി ച സംഗതാനി
സ്വബാഹുവീര്യാദ് ഗമേയ പരാഭവം; മത്പൗരുഷം വിദ്ധി പരഃ പേരഭ്യഃ
32 ശരാർചിഷാ ഗാണ്ഡിേവനാഹം ഏകഃ; സർവാൻ കുരൂൻ ബാ ികാംശ്
ചാഭിപത്യ
ഹിമാത്യേയ കക്ഷഗേതാ യഥാഗ്നിസ്; തഹാ ദേഹയം സഗണാൻ സഹ്യ
33 പാണൗ പൃഷത്കാ ലിഖിതാ മൈമേത; ധനുശ് ച സേവ്യ നിഹിതം
സബാണം
പാദൗ ച േമ സരഥൗ സധ്വജൗ ച; ന മാദൃശം യുദ്ധഗതം ജയന്തി
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അധ്യായം 53

1 [സ്]
േതഷാം അനീകാനി ബൃഹദ് ധ്വജാനി; രേണ സമൃദ്ധാനി സമാഗതാനി
ഗർജന്തി േഭരീ നിനേദാ ഖാനി; േമൈഘർ യഥാ േമഘഗണാസ് തപാേന്ത
2 മഹാഗജാ ാകുലം അ േതായം; വാദി േനമീ തലശബ്ദവച് ച
ഹിരണ്യചി ായുധ ൈവദ തം ച; മഹാരൈഥർ ആവൃതശബ്ദവച് ച
3 തദ് ഭീമേവഗം രുധിരൗഘവാഹി; ഖഡ്ഗാകുലം ക്ഷ ിയ ജീവ വാഹി
അനാർതവം രം അനിഷ്ട വർഷം; ബഭൂവ തത് സംഹരണം ജാനാം
4 രഥാൻ സസൂതാൻ സഹയാൻ ഗജാംശ് ച; സർവാൻ അരീൻ മൃത വശം
ശരൗൈഘഃ
നിേന്യ ഹയാംശ് ൈചവ തഥാ സസാദീൻ; പദാതിസംഘാംശ് ച തൈഥവ
പാർഥഃ
5 കൃപഃ ശിഖണ്ഡീ ച രേണ സേമതൗ; ദുേര്യാധനം സാത്യകിർ അഭ്യഗച്ഛത

ത വാ േ ാണസുേതന സാർധം; യുധാമന ശ് ചി േസേനന ചാപി
6 കർണസ്യ പു സ് തു രഥീ സുേഷണം; സമാഗതഃ സൃഞ്ജയാംശ് േചാത്തമൗ 
ജാഃ
ഗാന്ധാരരാജം സഹേദവഃ ധാർേതാ; മഹർഷഭം സിംഹ ഇവാഭ്യധാവത്
7 ശതാനീേകാ നാകുലിഃ കർണ പു ം; യുവാ യുവാനം വൃഷേസനം ശരൗൈഘഃ
സമാർദയത് കർണസുതശ് ച വീരഃ; പാഞ്ചാേലയം ശരവർൈഷർ അേനൈകഃ
8 രഥർഷഭഃ കൃതവർമാണം ആർച്ഛൻ; മാ ീപുേ ാ നകുലശ് ചി േയാധീ
പാഞ്ചാലാനാം അധിേപാ യാജ്ഞേസനിഃ; േസനാപതിം കർണം ആർച്ഛത്
സൈസന്യം
9 ദുഃശാസേനാ ഭാരത ഭാരതീ ച; സംശപ്തകാനാം പൃതനാ സമൃദ്ധാ
ഭീമം രേണ ശ ഭൃതാം വരിഷ്ഠം; തദാ സമാർച്ഛത് തം അസഹ്യ േവഗം
10 കർണാത്മജം ത ജഘാന ശൂരസ്; തഥാഛിന്നച് േചാത്തമൗജാഃ സഹ്യ
തേസ്യാത്തമാംഗം നിപപാത ഭൂമൗ; ജ്ഞിനാദയദ് ഗാം നിനേദന ഖം ച
11 സുേഷണ ശീർഷം പതിതം പൃഥിവ്യാം; വിേലാക്യ കർേണാ ഽഥ തദാർതരൂപഃ
േ ാധാദ് ധയാംസ് തസ്യ രഥം ധ്വജം ച; ബാൈണഃ സുധാൈരർ നിശിൈതർ
ന്യകൃന്തത്
12 സ തൂത്തമൗജാ നിശിൈതഃ പൃഷത്ൈകർ; വിവ്യാധ ഖഡ്േഗന ച ഭാസ്വ 
േരണ
പാർഷ്ണിം ഹയാംശ് ൈചവ കൃപസ്യ ഹത്വാ; ശിഖണ്ഡിവാഹം സ തേതാ
ഽഭ്യേരാഹത്
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13 കൃപം തു ദൃഷ്ട്വാ വിരഥം രഥേസ്ഥാ; ൈനച്ഛച് ഛൈരസ് താഡയിതും ശിഖ 
ണ്ഡീ
തം ൗണിർ ആവാര്യ രഥം കൃപം സ്മ; സമുജ്ജേ പങ്കഗതാം യഥാ ഗാം
14 ഹിരണ്യവർമാ നിശിൈതഃ പൃഷത്ൈകസ്; തവാത്മജാനാം അനിലാത്മേജാ
ൈവ
അതാപയത് ൈസന്യം അതീവ ഭീമഃ; കാേല ശുചൗ മധ്യഗേതാ യഥാർകഃ
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അധ്യായം 54

1 [സ്]
അഥ ത്വ് ഇദാനീം തുമുേല വിമർേദ; ദ്വിഷദ്ഭിർ ഏേകാ ബഹുഭിഃ സമാവൃതഃ
മഹാഭേയ സാരഥിം ഇത്യ് ഉവാച; ഭീമശ് ചമൂം വാരയൻ ധാർതരാ ീം
ത്വം സാരേഥ യാഹി ജേവന വാൈഹർ; നയാമ്യ് ഏതാൻ ധാർതരാ ാൻ
യമായ
2 സേഞ്ചാദിേതാ ഭീമേസേനന ൈചവം; സ സാരഥിഃ പു ബലം ത്വദീയം

ായാത് തതഃ സാരഥിർ ഉ േവേഗാ; യേതാ ഭീമസ് തദ് ബലം ഗ ം ഐച്ഛത്
3 തേതാ ഽപേര നാഗരഥാശ്വപത്തിഭിഃ; ത ദ്യയുഃ കുരവസ് തം സമന്താത്
ഭീമസ്യ വാഹാ ്യം ഉദാരേവഗം; സമന്തേതാ ബാണഗൈണർ നിജ ഃ
4 തതഃ ശരാൻ ആപതേതാ മഹാത്മാ; ചിേച്ഛദ ബാൈണർ തപനീയപുംൈഖഃ
േത ൈവ നിേപതുസ് തപനീയപുംഖാ; ദ്വിധാ ിധാ ഭീമ ശൈരർ നികൃത്താഃ
5 തേതാ രാജൻ നാര രഥാശ്വയൂനാം; ഭീമാഹതാനാം തവ രാജമേധ്യ
േഘാേരാ നിനാദഃ ബഭൗ നേര ; വ ാഹതാനാം ഇവ പർവതാനാം
6 േത വധ്യമാനാശ് ച നേര മുഖ്യാ; നിർഭിന്നാ ൈവ ഭീമേസന േവൈകഃ
ഭീമം സമന്താത് സമേര ഽധ്യേരാഹൻ; വൃക്ഷം ശകുന്താ ഇവ പുഷ്പേഹേതാഃ
7 തേതാ ഽഭിപാതം തവ ൈസന്യമേധ്യ; ാദുശ്ചേ േവഗം ഇവാത്ത േവഗഃ
യഥാന്ത കാേല ക്ഷപയൻ ദിധ ർ; ഭൂതാന്ത കൃത് കാല ഇവാത്ത ദണ്ഡഃ
8 തസ്യാതിേവഗസ്യ രേണ ഽതിേവഗം; നാശ വൻ ധാരയിതും ത്വദീയാഃ
വ്യാത്താനനസ്യാപതേതാ യൈഥവ; കാലസ്യ കാേല ഹരതഃ ജാ ൈവ
9 തേതാ ബലം ഭാരത ഭാരതാനാം; ദഹ്യമാനം സമേര മഹാത്മൻ
ഭീതം ദിേശാ ഽകീര്യത ഭീമ നുന്നം; മഹാനിേലനാ ഗേണാ യൈഥവ
10 തേതാ ധീമാൻ സാരഥിം അ വീദ് ബലീ; സ ഭീമേസനഃ പുനർ ഏവ ഹൃഷ്ടഃ
സൂതാഭിജാനീഹി പരാൻ സ്വകാൻ വാ; രഥാൻ ധ്വജാംശ് ചാപതതഃ സേമതാൻ
യുധ്യന്ന് അഹം നാഭിജാനാമി കിം ചിൻ; മാ ൈസന്യം സ്വം ഛാദയിേഷ്യ
പൃഷത്ൈകഃ
11 അരീൻ വിേശാകാഭിനിരീക്ഷ്യ സർവേതാ; മനസ് തു ചിന്താ ദുേനാതി േമ
ഭൃശം
രാജാതുേരാ നാഗം അദ്യത് കിരീടീ; ബഹൂൻ ദുഃഖാന്യ് അഭിജാേതാ ഽസ്മി സൂത
12 ഏതദ് ദുഃഖം സാരേഥ ധർമരാേജാ; യൻ മാം ഹിത്വാ യാതവാഞ് ശ മേധ്യ
ൈനനം ജീവൻ നാപി ജാനാമ്യ് അജീവൻ; ബീഭ ം വാ തൻ മമാദ്യാതിദുഃഖം
13 േസാ ഽഹം ദ്വിഷത് ൈസന്യം ഉദ കൽപം; വിനാശയിേഷ്യ പരമ തീതഃ
ഏതാൻ നിഹത്യാജിമേധ്യ സേമതാൻ; ീേതാ ഭവിഷ്യാമി സഹ ത്വയാദ്യ
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14 സർവാംസ് തൂണീരാൻ മാർഗണാൻ വാന്വേവക്ഷ്യ; കിം ശിഷ്ടം സ്യാത്
സായകാനാം രേഥ േമ
കാ വാജാതിഃ കി മാണം ച േതഷാം; ജ്ഞാത്വാ വ്യക്തം തൻ മമാചക്ഷ്വ സൂത
15 [വിേഷാക]
ഷൺ മാർഗണാനാം അയുതാനി വീര; രാശ് ച ഭല്ലാശ് ച തഥായുതാഖ്യാഃ
നാരാചാനാം േദ്വ സഹേ തു വീര; ീണ്യ് ഏവ ച ദരാണാം ച പാർഥ
16 അസ്ത്യ് ആയുധം പാണ്ഡേവയാവശിഷ്ടം; ന യദ് വേഹച് ഛകടം ഷഡ്
ഗവീയം
ഏതദ് വിദ്വൻ മുഞ്ച സഹ േശാ ഽപി; ഗദാസിബാഹു വിണം ച േത ഽസ്തി
17 [ഭ്സ്]
സൂതാേദ്യമം പശ്യ ഭീമ മുൈക്തഃ; സംഭിന്ദദ്ഭിഃ പാർഥിവാൻ ആശു േവൈഗഃ
ഉൈ ർ ബാൈണർ ആഹവം േഘാരരൂപം; നഷ്ടാദിത്യം മൃത േലാേകന തുല്യം
18 അൈദ്യവ തദ് വിദിതം പാർഥിവാനാം; ഭവിഷ്യതിയ് ആകുമാരം ച സൂത
നിമേഗ്നാ വാ സമേര ഭീമേസന; ഏകഃ കുരൂൻ വാ സമേര വിേജതാ
19 സർേവ സംേഖ്യ കുരേവാ നിഷ്പത ; മാം വാ േലാകാഃ കീർതയന്ത്വ് ആകുമാ 
രം
സവാൻ ഏകസ് താൻ അഹം പാതയിേഷ്യ; േത വാ സർേവ ഭീമേസനം തുദ
20 ആശാസ്താരഃ കർമ ചാപ്യ് ഉത്തമം വാ; തൻ േമ േദവാഃ േകവലം സാധയ
ആയാത്വ് ഇഹാദ്യാർജുനഃ ശ ഘാതീ; ശ സ് തൂർണം യജ്ഞ ഇേവാപഹൂതഃ
21 ഈക്ഷ്വൈസ്വതാം ഭാരതീം ദീര്യമാണാം; ഏേത കസ്മാദ് വി വേന്ത നേര 

ാഃ
വ്യക്തം ധീമാൻ സവ്യസാചീ നരാ ്യഃ; ൈസന്യം ഹ്യ് ഏതച് ഛാദയത്യ് ആശു
ബാൈണഃ
22 പശ്യ ധ്വജാംശ് ച വേതാ വിേശാക; നാഗാൻ ഹയാൻ പത്തിസംഘാംശ്
ച സംേഖ്യ
രാഥാൻ വിശീർണാഞ് ശരശക്തിതാഡിതാൻ; പശ്യൈസ്വതാൻ രഥിനശ്
ൈചവ സൂത
23 ആപൂര്യേത കൗരവീ ചാപ്യ് അഭീക്ഷ്ണം; േസനാ ഹ്യ് അസൗ സുഭൃശം
ഹന്യമാനാ
ധനഞ്ജയസ്യാശനി തുല്യേവൈഗർ; സ്താ ശൈരർ ബർഹി സുവർണവാൈജഃ
24 ഏേത വന്തി സ്മ രഥാശ്വനാഗാഃ; പദാതിസംഘാൻ അവമർദയന്തഃ
സംമുഹ്യമാനാഃ കൗരവാഃ സർവ ഏവ; വന്തി നാഗാ ഇവ ദാവഭീതാഃ
ഹാഹാകൃതാശ് ൈചവ രേണ വിേശാക; മുഞ്ചന്തി നാദാൻ വിപുലാൻ ഗേജ ാഃ
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25 [വിേഷാക]
സർേവ കാമാഃ പാണ്ഡവ േത സമൃദ്ധാഃ; കപിധ്വേജാ ദൃശ്യേത ഹസ്തിൈസേന്യ
നീലാദ് ധനാദ് വിദ തം ഉച്ചരന്തീം; തഥാപശ്യം വി രദ് ൈവ ധനുസ് തത്
26 കപിർ ഹ്യ് അസൗ വീക്ഷ്യേത സർവേതാ ൈവ; ധ്വജാ ം ആരുഹ്യ
ധനഞ്ജയസ്യ
ദിവാകരാേബ്ഭാ മണിർ ഏഷ ദിേവ്യാ; വി ാജേത ൈചവ കിരീടസംസ്ഥഃ
27 പാർേശ്വ ഭീമം പാ രാ കാശം; പേശ്യമം ത്വം േദവദത്തം സുേഘാഷം
അഭീശു ഹസ്തസ്യ ജനാർദനസ്യ; വിഗാഹമാനസ്യ ചമൂം പേരഷാം
28 രവി ഭം വ നാഭം രാന്തം; പാർേശ്വ സ്ഥിതം പശ്യ ജനാർദനസ്യ
ച ം യേശാ വർധയത് േകശവസ്യ; സദാർചിതം യദുഭിഃ പശ്യ വീര
29 [ഭ്മ്]
ദദാമി േത ാമവരാംശ് ചതുർദശ; ിയാഖ്യാേന സാരേഥ സു സന്നഃ
ദസീ ശതം ചാപി രഥാംശ് ച വിംശതിം; യദ് അർജുനം േവദയേസ വിേശാക
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അധ്യായം 55

1 [സ്]
ത്വാ ച രഥി നിർേഘാഷം സിംഹനാദം ച സംയുേഗ

അർജുനഃ ാഹ േഗാവിന്ദം ശീ ം േചാദയ വാജിനഃ
2 അർജുനസ്യ വചഃ ത്വാ േഗാവിേന്ദാ ഽർജുനം അ വീത്
ഏഷ ഗച്ഛാമി സുക്ഷി ം യ ഭീേമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
3 ആയാന്തം അൈശ്വർ ഹിമശംഖവർൈണഃ; സുവർണമുക്താ മണിജാലനൈദ്ധഃ
ജംഭം ജിഘാംസും ഗൃഹീതവ ം; ജയായ േദേവ ം ഇേവാ മന ം
4 രഥാശ്വമാതംഗപദാതിസംഘാ; ബാണസ്വൈനർ േനമിഖുര സ്വൈനശ് ച
സംനാദയേന്താ വസുധാം ദിശശ് ച; ദ്ധാ നൃസിംഹാ ജയം അഭ ദീയുഃ
5 േതഷാം ച പാർഥസ്യ മഹത് തദാസീദ്; േദഹാസു പാപ്മ ക്ഷപണം സുയുദ്ധം
ൈ േലാക്യേഹേതാർ അസുൈരർ യഥാസീദ്; േദവസ്യ വിേഷ്ണാർ ജയതാം
വരസ്യ
6 ൈതർ അസ്തം ഉച്ചാവചം ആയുധൗഘം; ഏകഃ തിേച്ഛേദ കിരീടമാലീ

രാർധചൈ ർ നിശിൈതശ് ച ബാൈണഃ; ശിരാംസി േതഷാം ബഹുധാ ച
ബാഹൂൻ
7 ഛ ാണി വാലവ്യജനാനി േകതൂൻ; അശ്വാൻ രഥാൻ പത്തിഗണാൻ ദ്വിപാം 
ശ് ച
േത േപതുർ ഉർവ്യാം ബഹുധാ വിരൂപാ; വാത ഭഗ്നാനി യഥാ വനാനി
8 സുവർണജാലാവതതാ മഹാഗജാഃ; സൈവജയന്തീ ധ്വജേയാധകൽപിതാഃ
സുവർണപുംൈഖർ ഇഷുഭിഃ സമാചിതാശ്; ചകാശിേര ജ്വലിതാ യഥാചലാഃ
9 വിദാര്യ നാഗാംശ് ച രഥാംശ് ച വാജിനഃ; ശേരാത്തൈമർ വാസവ വ സം 
നിൈഭഃ

തം യയൗ കർണ ജിഘാംസയാ തഥാ; യഥാ മരുത്വാൻ ബലേഭദേന പുരാ
10 തതഃ സ പുരുഷവ്യാ ഃ സൂത ൈസന്യം അരിന്ദമ

വിേവശ മഹാബാഹുർ മകരഃ സാഗരം യഥാ
11 തം ദൃഷ്ട്വാ താവകാ രാജൻ രഥപത്തിസമന്വിതാഃ
ഗജാശ്വസാദി ബഹുലാഃ പാണ്ഡവം സമുപാ വൻ
12 ത ാഭി വതാം പാർഥം ആരാവഃ സുമഹാൻ അഭൂത്
സാഗരേസ്യവ മത്തസ്യ യഥാ സ്യാത് സലിലസ്വനഃ
13 േത തു തം പുരുഷവ്യാ ം വ്യാ ാ ഇവ മഹാരഥാഃ
അഭ്യ വന്ത സം ാേമ ത്യക്ത്വാ ാണകൃതം ഭയം
14 േതഷാം ആപതതാം ത ശരവർഷാണി മുഞ്ചതാം
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അർജുേനാ വ്യധമത് ൈസന്യം മഹാവാേതാ ഘനാൻ ഇവ
15 േത ഽർജുനം സഹിതാ ഭൂത്വാ രഥവംൈശഃ ഹാരിണഃ
അഭിയായ മേഹഷ്വാസാ വിവ്യധുർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
16 തേതാ ഽർജുനഃ സഹ ാണി രഥവാരണവാജിനാം
േ ഷയാം ആസ വിശിൈഖർ യമസ്യ സദനം തി
17 േത വധ്യമാനാഃ സമേര പാർഥ ചാപച ൈതഃ ശൈരഃ
ത ത സ്മ ലീയേന്ത ഭേയ ജാേത മഹാരഥാഃ
18 േതഷാം ചതുഃശതാൻ വീരാൻ യതമാനാൻ മഹാരഥാൻ
അർജുേനാ നിശിൈതർ ബാൈണർ അനയദ് യമസാദനം
19 േത വധ്യമാനാഃ സമേര നാനാ ലിംൈഗഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
അർജുനം സമഭിത്യജ്യ ദു വുർ ൈവ ദിേശാ ഭയാത്
20 േതഷാം ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീദ് വതാം വാഹിനീമുേഖ
മഹൗഘേസ്യവ ഭ ം േത ഗിരിം ആസാദ്യ ദീര്യതഃ
21 താം തു േസനാം ഭൃശം വിദ്ധ്വാ ാവയിത്വാർജുനഃ ശൈരഃ

ായാദ് അഭിമുഖഃ പാർഥഃ സൂതാനീകാനി മാരിഷ
22 തസ്യ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീത് പരാൻ അഭിമുഖസ്യ ൈവ
ഗരുഡേസ്യവ പതതഃ പന്നഗാർേഥ യഥാ പുരാ
23 തം തു ശബ്ദം അഭി ത്യ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
ബഭൂവ പരമ ീതഃ പാർഥ ദർശനലാലസഃ
24 ൈത്വവ പാർഥം ആയാന്തം ഭീമേസനഃ താപവാൻ
ത്യക്ത്വാ ാണാൻ മഹാരാജ േസനാം തവ മമർദ ഹ
25 സ വായുേവഗ തിേമാ വായുേവഗസേമാ ജേവ
വായുവദ് വ്യചരദ് ഭീേമാ വായുപു ഃ താപവാൻ
26 േതനാർദ്യമാനാ രാേജ േസനാ തവ വിശാം പേത
വ്യ ാമ്യത മഹാരാജ ഭിന്നാ നൗർ ഇവ സാഗേര
27 താം തു േസനാം തദാ ഭീേമാ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
ശൈരർ അവചകർേതാൈ ഃ േ ഷയിഷ്യൻ യമക്ഷയം
28 ത ഭാരത ഭീമസ്യ ബലം ദൃഷ്ട്വാതിമാനുഷം
വ്യ സ്യന്ത രേണ േയാധാഃ കാലേസ്യവ യുഗക്ഷേയ
29 തഥാർദിതാൻ ഭീമബലാൻ ഭീമേസേനന ഭാരത
ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഇദം വചനം അ വീത്
30 ൈസനികാൻ സ മേഹഷ്വാേസാ േയാധാശ് ച ഭരതർഷഭ
സമാദിശദ് രേണ സർവാൻ ഹതഭീമം ഇതി സ്മ ഹ
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തസ്മിൻ ഹേത ഹതം മേന്യ സർവൈസന്യം അേശഷതഃ
31 തിഗൃഹ്യ ച താം ആജ്ഞാം തവ പു സ്യ പാർഥിവാഃ
ഭീമം ച്ഛാദയാം ആസുഃ ശരവർൈഷഃ സമന്തതഃ
32 ഗജാശ് ച ബഹുലാ രാജൻ നരാശ് ച ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
രഥാ ഹയാശ് ച രാേജ പരിവ ർ വൃേകാദരം
33 സ ൈതഃ പരിവൃതഃ ശൂൈരഃ ശൂേരാ രാജൻ സമന്തതഃ
ശുശുേഭ ഭരതേ ഷ്ഠ നക്ഷൈ ർ ഇവ ച മാഃ
34 സ രരാജ തഥാ സംേഖ്യ ദർശനീേയാ നേരാത്തമഃ
നിർവിേശഷം മഹാരാജ യഥാ ഹി വിജയസ് തഥാ
35 ത േത പാർഥിവാഃ സർേവ ശരവൃഷ്ടീ സമാസൃജൻ
േ ാധരേക്തക്ഷണാഃ രാ ഹ കാമാ വൃേകാദരം
36 സ വിദാര്യ മഹാേസനാം ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
നിശ്ച ാമ രണാദ് ഭീേമാ മേത്സ്യാ ജാലാദ് ഇവാംഭസി
37 ഹത്വാ ദശസഹ ാണി ഗജാനാം അനിവർതിനാം
നൃഷാം ശതസഹേ േദ്വ േദ്വ ശേത ൈചവ ഭാരത
38 പഞ്ച ചാശ്വസഹ ാണി രഥാനാം ശതം ഏവ ച
ഹത്വാ ാസ്യന്ദയദ് ഭീേമാ നദീം േശാണിതകർദമാ
39 േശാണിേതാദാം രഥാവർതാം ഹസ്തി ാഹസമാകുലാം
നരമീനാം അശ്വന ാം േകശൈശവലശാദ്വലാം
40 സഞ്ഛിന്നഭുജ നാേഗ ാം ബഹുരത്നാപഹാരിണീം
ഊരു ാഹാം മജ്ജ പങ്കാം ശീർേഷാപല സമാകുലാം
41 ധനുഷ്കാശാം ശരാവാപാം ഗദാപരിഘേകതനാം
േയാധ ാതവതീം സംേഖ്യ വഹന്തീം യമസാദനം
42 ക്ഷേണന പുരുഷവ്യാ ഃ ാവർതയത നിമ്നഗാം
യഥാ ൈവതരണീം ഉ ാം ദുസ്തരാം അകൃതാത്മഭിഃ
43 യേതാ യതഃ പാണ്ഡേവയഃ വൃേത്താ രഥസത്തമഃ
തതസ് തേതാ ഽപാതയത േയാധാഞ് ശതസഹ ശഃ
44 ഏവം ദൃഷ്ട്വാ കൃതം കർമ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ശകുനിം വാക്യം അ വീത്
45 ജയ മാതുലസം ാേമ ഭീമേസനം മഹാബലം
അസ്മിഞ് ജിേത ജിതം മേന്യ പാണ്ഡേവയം മഹാബലം
46 തതഃ ായാൻ മഹാരാജ സൗബേലയഃ താപവാൻ
രണായ മഹേത യുേക്താ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
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രണായ മഹേത യുേക്താ ാതൃഭിഃ പാരിവാരിതഃ
47 സ സമാസാദ്യ സം ാേമ ഭീമം ഭീമപരാ മം
വാരയാം ആസ തം വീേരാ േവേലവ മകരാലയം
സ ന്യവർതത തം ഭീേമാ വാര്യമാണഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
48 ശകുനിസ് തസ്യ രാേജ വാേമ പാർേശ്വ സ്തനാന്തേര
േ ഷയാം ആസ നാരാചാൻ രുക്മപുംഖാഞ് ശിലാശിതാൻ
49 വർമ ഭിത്ത്വാ തു സൗവർണം ബാണാസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
ന്യമജ്ജന്ത മഹാരാജ കങ്കബർഹിണ വാസസഃ
50 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ രേണ ഭീമഃ ശരം േഹമവിഭൂഷിതം
േ ഷയാം ആസ സഹസാ സൗബലം തി ഭാരത
51 തം ആയാന്തം ശരം േഘാരം ശകുനിഃ ശ താപനഃ
ചിേച്ഛദ ശതധാ രാജൻ കൃതഹേസ്താ മഹാബലഃ
52 തസ്മിൻ നിപതിേത ഭൂമൗ ഭീമഃ േദ്ധാ വിശാം പേത
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന സൗബലസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
53 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം സൗബേലയഃ താപവാൻ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന ധനുർ ഭല്ലാംശ് ച േഷാഡശ
54 ൈതസ് തസ്യ തു മഹാരാജ ഭൈല്ലഃ സംനതപർവഭിഃ
ചതുർഭിഃ സാരഥിം ഹ്യ് ആർച്ഛദ് ഭീമം പഞ്ചഭിർ ഏവ ച
55 ധ്വജം ഏേകന ചിേച്ഛദ ഛ ം ദ്വാഭ്യാം വിശാം പേത
ചതുർഭിശ് ചതുേരാ വാഹാൻ വിവ്യാധ സുബലാത്മജഃ
56 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
ശക്തിം ചിേക്ഷപ സമേര രുക്മദണ്ഡാം അേയാ മയീം
57 സാ ഭീമ ഭുജനിർമുക്താ നാഗജിേഹ്വവ ചഞ്ചലാ
നിപപാത രേഥ തൂർണം സൗബലസ്യ മഹാത്മനഃ
58 തതസ് താം ഏവ സംഗൃഹ്യ ശക്തിം കനകഭൂഷണാം
ഭീമേസനായ ചിേക്ഷപ ദ്ധ രൂേപാ വിശാം പേത
59 സാ നിർഭിദ്യ ഭുജം സവ്യം പാണ്ഡവസ്യ മഹാത്മനഃ
പപാത ച തേതാ ഭൂമൗ യഥാ വിദ ൻ നഭശ് ച താ
60 അേഥാത് ഷ്ടം മഹാരാജ ധാർതരാൈ ഃ സമന്തതഃ
ന തു തം മമൃേഷ ഭീമഃ സിംഹനാദം തരസ്വിനാം
61 സ സംഗൃഹ്യ ധനുഃ സജ്യം ത്വരമാേണാ മഹാരഥഃ
മുഹൂർതാദ് ഇവ രാേജ ഛാദയാം ആസ സായൈകഃ
സൗബലസ്യ ബലം സംേഖ്യ ത്യക്ത്വാത്മാനം മഹാബലഃ
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62 തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ സൂതം ൈചവ വിശാം പേത
ധ്വജം ചിേച്ഛദ മേല്ലന ത്വരമാണഃ പരാ മീ
63 ഹതാശ്വം രഥം ഉ ജ്യ ത്വരമാേണാ നേരാത്തമഃ
തസ്ഥൗ വിസ്ഫാരയംശ് ചാപം േ ാധരേക്തക്ഷണഃ ശ്വസൻ
ശൈരശ് ച ബഹുധാ രാജൻ ഭീമം ആർച്ഛത് സമന്തതഃ
64 തിഹത്യ തു േവേഗന ഭീമേസനഃ താപവാൻ
ധനുശ് ചിേച്ഛദ സ്ര േദ്ധാ വിവ്യാധ ച ശിൈതഃ ശൈരഃ
65 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാ ശ ണാ ശ കർശനഃ
നിപപാത തേതാ ഭൂമൗ കിം ചിത് ാേണാ നരാധിപ
66 തതസ് തം വിഹ്വലം ജ്ഞാത്വാ പു സ് തവ വിശാം പേത
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ ഭീമേസനസ്യ പശ്യതഃ
67 രഥേസ്ഥ തു നരവ്യാേ ധാർതരാ ാഃ പരാങ്മുഖാഃ

ദു വുർ ദിേശാ ഭീതാ ഭീമാഞ് ജാേത മഹാഭേയ
68 സൗബേല നിർജിേത രാജൻ ഭീമേസേനന ധന്വിനാ
ഭേയന മഹതാ ഭഗ്നഃ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
അപായാജ് ജവൈനർ അൈശ്വഃ സാേപേക്ഷാ മാതുലം തി
69 പരാങ്മുഖം തു രാജാനം ദൃഷ്ട്വാ ൈസന്യാനി ഭാരത
വി ജ ഃ സമു ജ്യ ൈദ്വരഥാനി സമന്തതഃ
70 താൻ ദൃഷ്ട്വാതിരഥാൻ സർവാൻ ധാർതരാ ാൻ പരാങ്മുഖാൻ
ജേവനാഭ്യപതദ് ഭീമഃ കിരഞ് ശരശതാൻ ബഹൂൻ
71 േത വധ്യമാനാ ഭീേമന ധാർതരാ ാഃ പരാങ്മുഖാഃ
കർണം ആസാദ്യ സമേര സ്ഥിതാ രാജൻ സമന്തതഃ
സ ഹി േതഷാം മഹാവീേര്യാ ദ്വീേപാ ഽഭൂത് സുമഹാബലഃ
72 ഭിന്നനൗകാ യഥാ രാജൻ ദ്വീപം ആസാദ്യ നിർവൃതാഃ
ഭവന്തി പുരുഷവ്യാ നാവികാഃ കാലപര്യേയ
73 തഥാ കർണം സമാസാദ്യ താവകാ ഭരതർഷഭ
സമാശ്വസ്താഃ സ്ഥിതാ രാജൻ സ ഹൃഷ്ടാഃ പര രം
സമാജ ശ് ച യുദ്ധായ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
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അധ്യായം 56

1 [ധൃ]
തേതാ ഭേഗ്നഷു ൈസേന്യഷു ഭീമേസേനന സംയുേഗ
ദുേര്യാധേനാ ഽ വീത് കിം നു സൗബേലാ വാപി സഞ്ജയ
2 കർേണാ വാ ജയതാം േ േഷ്ഠാ േയാധാ വാ മാമകാ യുധി
കൃേപാ വാ കൃതവർമാ ച ൗണിർ ദുഃശാസേനാ ഽപി വാ
3 അത്യദ്ഭുതം ഇദം മേന്യ പാണ്ഡേവയസ്യ വി മം
യഥാ തിജ്ഞം േയാധാനാം രാേധയഃ കൃതവാൻ അപി
4 കുരൂണാം അപി സർേവഷാം കർണഃ ശ നിഷൂദനഃ
ശർമ വർമ തിഷ്ഠാ ച ജീവിതാശാ ച സഞ്ജയ
5 തത് ഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ കൗേന്തേയനാമിതൗജസാ
രാേധയാനാം അധിരഥഃ കർണഃ കിം അകേരാദ് യുധി
6 പു ാ വാ മമ ദുർധർഷാ രാജാേനാ വാ മഹാരഥാഃ
ഏതൻ േമ സർവം ആചക്ഷ്വ കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
7 [സ്]
അപരാഹ്േണ മഹാരാജ സൂതപു ഃ താപവാൻ
ജഘാന േസാമകാൻ സർവാൻ ഭീമേസനസ്യ പശ്യതഃ
ഭീേമാ ഽപ്യ് അതിബലഃ ൈസന്യം ധാർതരാ ം വ്യേപാഥയത്
8 ാവ്യമാണം ബലം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന ധീമതാ
യന്താരം അ വീത് കർണഃ പാഞ്ചാലാൻ ഏവ മാ വഹ
9 മ രാജസ് തതഃ ശല്യഃ േശ്വതാൻ അശ്വാൻ മഹാജവാൻ

ാഹിേണാച് േചദിപാഞ്ചാലാൻ കരൂഷാംശ് ച മഹാബലഃ
10 വിശ്യ ച സ താം േസനാം ശല്യഃ പരബലാർദനഃ
ന്യയച്ഛത് തുരഗാൻ ഹൃേഷ്ടാ യ യൈ ച്ഛദ് അ ണീഃ
11 തം രതഹ്ം േമഘസങ്കാശം ൈവയാ പരിവാരണം
സ ശ്യ പാ പാഞ്ചാലാസ് സ്താ ആസൻ വിശാം പേത
12 തേതാ രഥസ്യ നിനദഃ ാദുരാസീൻ മഹാരേണ
പർജന്യസമനിർേഘാഷഃ പർവതേസ്യവ ദീര്യതഃ
13 തതഃ ശരശൈതസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കർേണാ ഽപ്യ് ആകർണനിഃസൃൈതഃ
ജഘാന പാണ്ഡവ ബലം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
14 തം തഥാ സമേര കർമ കുർവാണം അതിമാനുഷം
പരിവ ർ മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
15 തം ശിഖണ്ഡീ ച ഭീമശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
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നകുലഃ സഹേദവശ് ച ൗപേദയാഃ സസാത്യകാഃ
പരിവ ർ ജിഘാംസേന്താ രാേധയം ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
16 സാത്യകിസ് തു തതഃ കർണം വിംശത്യാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
അതാഡയദ് രേണ ശൂേരാ ജ േദേശ നേരാത്തമഃ
17 ശിഖണ്ഡീ പഞ്ചവിംശത്യാ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പഞ്ചഭിഃ

ൗപേദയാശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സഹേദവശ് ച സപ്തഭിഃ
നകുലശ് ച ശേതനാജൗ കർണം വിവ്യാധ സായൈകഃ
18 ഭീമേസനസ് തു രാേധയം നവത്യാ നതപർവണാം
വിവ്യാധ സമേര േദ്ധാ ജ േദേശ മഹാബലഃ
19 തതഃ ഹസ്യാധിരഥിർ വിക്ഷിപൻ ധനുർ ഉത്തമം
മുേമാച നിശിതാൻ ബാണാൻ പീഡയൻ സുമഹാബലഃ
താൻ ത്യവിധ്യദ് രാേധയഃ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
20 സാത്യേകസ് തു ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധ്വജം ച പുരുഷർഷഭഃ
അൈഥനം നവഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന സ്തനാന്തേര
21 ഭീമേസനസ് തു തം േദ്ധാ വിവ്യാധ ിംശതാ ശൈരഃ
സാരഥിം ച ിഭിർ ബാൈണർ ആജഘാന പരന്തപഃ
22 വിരഥാൻ ൗപേദയാംശ് ച ചകാര പുരുഷർഷഭഃ
അേക്ഷ്ണാർ നിേമഷ മാേ ണ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
23 വിമുഖീകൃത്യ താൻ സർവാഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
പാഞ്ചാലാൻ അഹനച് ഛൂരശ് േചദീനാം ച മഹാരഥാൻ
24 േത വധ്യമാനാഃ സമേര േചദിമത്സ്യാ വിശാം പേത
കർണം ഏകം അഭി ത്യ ശരസംൈഘഃ സമാർദയൻ
താഞ് ജഘാന ശിൈതർ ബാൈണഃ സൂതപുേ ാ മഹാരഥഃ
25 ഏതദ് അത്യദ്ഭുതം കർേണ ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി ഭാരത
യദ് ഏകഃ സമേര ശൂരാൻ സൂതപു ഃ താപവാൻ
26 യാതമാനാൻ പരം ശക്ത്യാേയാധയത് താംശ് ച ധന്വിനഃ
പാണ്ഡേവയാൻ മഹാരാജ ശൈരർ വാരിതവാൻ രേണ
27 ത ഭാരത കർണസ്യ ല്ലാഘേവന മഹാത്മനഃ
തുതുഷുർ േദവതാഃ സർവാഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
28 അപൂജയൻ മേഹഷ്വാസാ ധാർതരാ ാ നേരാത്തമം
കർണം രഥവരേ ഷ്ഠം േ ഷ്ഠം സർവധനുഷ്മതാം
29 തതഃ കർേണാ മഹാരാജ ദദാഹ രിപുവാഹിനീം
കക്ഷം ഇേദ്ധാ യഥാ വഹ്നിർ നിദാേഘ ജ്വലിേതാ മഹാൻ
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30 േത വധ്യമാനാഃ കർേണന പാണ്ഡേവയാസ് തതസ് തതഃ
ാ വന്ത രേണ ഭീതാഃ കർണം ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലം

31 ത ാ േന്ദാ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം മഹാരേണ
വധ്യതാം സായൈകസ് തീൈക്ഷ്ണഃ കർണ ചാപവരച ൈതഃ
32 േതന ശേബ്ദന വി സ്താ പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂഃ
കർണം ഏകം രേണ േയാധം േമനിേര ത ശാ വാഃ
33 ത ാദ്ഭുതം പരം ചേ രാേധയഃ ശ കർശനഃ
യദ് ഏകം പാണ്ഡവാഃ സർേവ ന േശകുർ അഭിവീക്ഷിതും
34 യഥൗഘഃ പർവതേ ഷ്ഠം ആസാദ്യാഭി ദീര്യേതൽ
തഥാ തത് പാണ്ഡവം ൈസന്യം കർണം ആസ്സാദ്യ ദീര്യേത
35 കർേണാ ഽപി സമേര രാജൻ വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
ദഹംസ് തസ്ഥൗ മഹാബാഹുഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂം
36 ശിരാംസി ച മഹാരാജ കർണാംശ് ചഞ്ചല കുണ്ഡലാൻ
ബാഹൂംശ് ച വീേരാ വീരാണാം ചിേച്ഛദ ലഘു േചഷുഭിഃ
37 ഹസ്തിദന്താൻ ത്സരൂൻ ഖഡ്ഗാൻ ധ്വജാഞ് ശക്തീർ ഹയാൻ ഗജാൻ
രഥാംശ് ച വിവിധാൻ രാജൻ പതാകാവ്യജനാനി ച
38 അേക്ഷഷാ യുഗേയാ ാണി ച ാണി വിവിധാനി ച
ചിേച്ഛദ ശതധാ കർേണാ േയാധ തം അനുഷ്ഠിതഃ
39 ത ഭാരത കർേണന നിഹൈതർ ഗജവാജിഭിഃ
അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
40 വിഷമം ച സമം ൈചവ ഹൈതർ അശ്വപദാതിഭിഃ
രൈഥശ് ച കുഞ്ജൈരശ് ൈചവ ന ജ്ഞായത കിം ചന
41 നാപി േസ്വ ന പേര േയാധാഃ ജ്ഞായന്ത പര രം
േഘാേര ശരാന്ധകാേര തു കർണാേ ച വിജൃംഭിേത
42 രാേധയ ചാപനിർമുൈക്തഃ ശൈരഃ കാഞ്ചനഭൂഷിൈതഃ
സഞ്ഛാദിതാ മഹാരാജ യതമാനാ മഹാരഥാഃ
43 േത പാണ്ഡേവയാഃ സമേര കർേണന സ്മ പുനഃ പുനഃ
അഭജ്യന്ത മഹാരാജ യതമാനാ മഹാരഥാഃ
44 മൃഗസംഘാൻ യഥാ ദ്ധഃ സിംേഹാ ാവയേത വേന
കർണസ് തു സമേര േയാധാംസ് ത ത മഹായശാഃ
കാലയാം ആസ തത് ൈസന്യം യഥാ പശുഗണാൻ വൃകഃ
45 ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവീം േസനാം ധാർതരാ ാഃ പരാങ്മുഖീം
അഭിജ ർ മേഹഷ്വാസാ രുവേന്താ ൈഭരവാൻ രവാൻ
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46 ദുേര്യാധേനാ ഹി രാേജ മുദാ പരമയാ യുതഃ
വാദയാം ആസ സംഹൃേഷ്ടാ നാനാവാദ്യാനി സർവശഃ
47 പാഞ്ചാലാപി മേഹഷ്വാസാ ഭഗ്നഭഗ്നാ നേരാത്തമാഃ
ന്യവർതന്ത യഥാ ശൂരാ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
48 താൻ നിവൃത്താൻ രേണ ശൂരാൻ രാേധയഃ ശ താപനഃ
അേനകേശാ മഹാരാജ ബഭഞ്ജ പുരുഷർഷഭഃ
49 ത ഭാരത കർേണന പാഞ്ചാലാ വിംശതീ രഥാഃ
നിഹതാഃ സാദയഃ േ ാധാച് േചദയശ് ച പരഃശതാഃ
50 കൃത്വാ ശൂന്യാൻ രേഥാപസ്ഥാൻ വാജിപൃഷ്ഠാംശ് ച ഭാരത
നിർമനുഷ്യാൻ ഗജ ന്ധാൻ പാദാതാംശ് ൈചവ വി താൻ
51 ആദിത്യ ഇവ മധ്യാേഹ്ന ദുർനിരീക്ഷ്യഃ പരന്തഹ
കാലാന്തകവപുഃ ദഃ സൂതപു ശ് ചചാല ഹ
52 ഏവം ഏതാൻ മഹാരാജ നരവാജി രഥാ ദ്വിപാൻ
ഹത്വാ തസ്ഥൗ മേഹഷ്വാസഃ കർേണാ ഽരിഗണസൂദനഃ
53 യഥാ ഭൂതഗണാൻ ഹത്വാ കാലസ് തിേഷ്ഠൻ മഹാബലഃ
തഥാ സ േസാമകാൻ ഹത്വാ തസ്ഥാവ് ഏേകാ മഹാരഥഃ
54 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ പാഞ്ചാലാനാം പരാ മം
വധ്യമാനാപി കർേണന നാജഹൂ രണമൂർധനി
55 രാജാ ദുഃശാസനശ് ൈചവ കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
അശ്വത്ഥാമാ കൃതവർമാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
ന്യഹനൻ പാണ്ഡവീം േസനാം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
56 കർണ പു ൗ ച രാേജ ാതരൗ സത്യവി മൗ
അനാശേയതാം ബലിനഃ പാഞ്ചാലാൻ ൈവ തതസ് തതഃ
ത യുദ്ധം തദാ ഹ്യ് ആസീത് രം വിശസനം മഹത്
57 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ ശൂരാ ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ

ൗപേദയാശ് ച സ്ര ദ്ധാ അഭ്യഘ്നംസ് താവകം ബലം
58 ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തഃ പാണ്ഡവാനാം തതസ് തതഃ
താവകാനാം അപി രേണ ഭീമം ാപ്യ മഹാബലം
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അധ്യായം 57

1 [സ്]
അർജുനസ് തു മഹാരാജ കൃത്വാ ൈസന്യം പൃഥഗ്വിധാം
സൂതപു ം സുസംരബ്ധം ദൃഷ്ട്വാ ൈചവ മഹാരേണ
2 േശാണിേതാദാം മഹീം കൃത്വാ മാംസമജ്ജാസ്ഥി വാഹിനീം
വാസുേദവം ഇദം വാക്യം അ വീത് പുരുഷർഷഭ
3 ഏഷ േകതൂ രേണ കൃഷ്ണ സൂതപു സ്യ ദൃശ്യേത
ഭീമേസനാദയശ് ൈചേത േയാധയന്തി മഹാരഥാൻ
ഏേത വന്തി പാഞ്ചാലാഃ കർണാസ് സ്താ ജനാർദന
4 ഏഷ ദുേര്യാധേനാ രാജാ േശ്വതച് ഛേ ണ ഭാസ്വതാ
കർേണന ഭഗ്നാൻ പാഞ്ചാലാൻ ാവയൻ ബഹു േശാഭേത
5 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ൗണിശ് ൈചവ മഹാബലഃ
ഏേത രക്ഷന്തി രാജാനം സൂതപുേ ണ രക്ഷിതാഃ
അവധ്യമാനാസ് േത ഽസ്മാഭിർ ഘാതയിഷ്യന്തി േസാമകാൻ
6 ഏഷ ശേല്യാ രേഥാപേസ്ഥ രശ്മിസഞ്ചാര േകാവിദഃ
സൂതപു രഥം കൃഷ്ണ വാഹയൻ ബഹു േശാഭേത
7 ത േമ ബുദ്ധിർ ഉത്പന്നാ വാഹയാ മഹാരഥം
നാഹത്വാ സമേര കർണം നിവർതിേഷ്യ കഥം ചന
8 രാേധേയാ ഽപ്യ് അന്യഥാ പർഥാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ച മഹാരഥാൻ
നിഃേശഷാൻ സമേര കുര്യാത് പശ്യാേതാർ നൗ ജനാർദന
9 തതഃ ായാദ് രേഥനാശു േകശവസ് തവ വാഹിനീം
കർണം തി മേഹഷ്വാസം ൈദ്വരേഥ സവ്യസാചിനാ
10 യാതശ് ച മഹാബാഹുഃ പാണ്ഡവാനുജ്ഞയാ ഹരിഃ
ആശ്വാസയൻ രേഥൈനവ പാ ൈസന്യാനി സർവശഃ
11 രഥേഘാഷഃ സ സം ാേമ പാണ്ഡേവയസ്യ സംബഭൗ
വാസവാശനി തുല്യസ്യ മഹൗഘേസ്യവ മാരിഷ
12 മഹതാ രഥേഘാേഷണ പാണ്ഡവഃ സത്യവി മഃ
അഭ്യയാദ് അ േമയാത്മാ വിജയസ് തവ വാഹിനീം
13 തം ആയാന്തം സമീൈക്ഷ്യവ േശ്വതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിം
മ രാേജാ ഽ വീത് കൃഷ്ണം േകതും ദൃഷ്ട്വാ മഹാത്മനഃ
14 അയം സ രഥ ആയാതി േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
നിഘ്നന്ന് അമി ാൻ സമേര യം കർണ പരിപൃച്ഛസി
15 ഏഷ തിഷ്ഠതി കൗേന്തയഃ സം ശൻ ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
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തം ഹനിഷ്യസി േചദ് അദ്യ തൻ നഃ േ േയാ ഭവിഷ്യതി
16 ഏഷാ വിദീര്യേത േസനാ ധാർതരാ ീ സമന്തതഃ
അർജുനസ്യ ഭയാത് തൂർണം നിഘ്നതഃ ശാ വാൻ ബഹൂൻ
17 വർജയൻ സർവൈസന്യാനി ത്വരേത ഹി ധനഞ്ജയഃ
ത്വദർഥം ഇതി മേന്യ ഽഹം യഥാേസ്യാദീര്യേത വപുഃ
18 ന ഹ്യ് അവസ്ഥാപ്യേത പാർേഥാ യുയു ഃ േകന ചിത് സഹ
ത്വാം ഋേത േ ാധദീേപ്താ ഹി പീഡ്യമാേന വൃേകാദേര
19 വിരഥം ധർമരാജം ച ദൃഷ്ട്വാ സുദൃഢ വിക്ഷതം
ശിഖണ്ഡിനം സാത്യകിം ച ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
20 ൗപേദയാൻ യുധാമന ം ഉത്തമൗജസം ഏവ ച
നകുലം സഹേദവം ച ാതരൗ ദ്വൗ സമീക്ഷ്യ ച
21 സഹൈസക രഥഃ പാർഥസ് ത്വാം അേഭ്യതി പരന്തപ
േ ാധരേക്തക്ഷണഃ േദ്ധാ ജിഘാംസുഃ സർവധന്വിനാം
22 ത്വരിേതാ ഽഭിപതത്യ് അസ്മാംസ് ത്യക്ത്വാ ൈസന്യാന്യ് അസംശയം
ത്വം കർണ തിയാഹ്യ് ഏനം നാസ്ത്യ് അേന്യാ ഹി ധനുർധരഃ
23 ന തം പശ്യാമി േലാേക ഽസ്മിംസ് ത്വേത്താ ഽപ്യ് അന്യം ധനുർധരം
അർജുനം സമേര ദ്ധാം േയാ േവലാം ഇവ ധാരേയത്
24 ന ചാസ്യ രക്ഷാം പശ്യാമി പൃഷ്ഠേതാ ന ച പാർശ്വതഃ
ഏക ഏവാഭിയാതി ത്വാം പശ്യ സാഫല്യം ആത്മനഃ
25 ത്വം ഹി കൃഷ്ണൗ രേണ ശക്തഃ സംസാധയിതും ആഹേവ
തൈവഷ ഭാേരാ രാേധയ ത ദ്യാഹി ധനഞ്ജയം
26 ത്വം കൃേതാ ഹ്യ് ഏവ ഭീേഷ്മണ േ ാണ ൗണികൃൈപർ അപി
സവ്യസാചി തിരഥസ് തം നിവർതത പാണ്ഡവം
27 േലലിഹാനം യഥാ സർപം ഗർജന്തം ഋഷഭം യഥാ
ലയസ്ഥിതം യഥാ വ്യാ ം ജഹി കർണ ധനഞ്ജയം
28 ഏേത വന്തി സമേര ധാർതരാ ാ മഹാരഥാഃ
അർജുനസ്യാ ഭയാത് തൂർണം നിരേപക്ഷാ ജനാധിപാഃ
29 വതാം അഥ േതഷാം തു യുധി നാേന്യാ ഽസ്തി മാനവഃ
ഭയഹാ േയാ ഭേവദ് വീര ത്വാം ഋേത സൂതനന്ദന
30 ഏേത ത്വാം കുരവഃ സർേവ ദീപം ആസാദ്യ സംയുേഗ
വിഷ്ഠിതാഃ പുരുഷവ്യാ ത്വാത്തഃ ശരണ കാങ്ക്ഷിണഃ
31 ൈവേദഹാംബഷ്ഠ കാംേബാജാസ് തഥാ നഗ്ന ജിതസ് ത്വയാ
ഗാന്ധാരാശ് ച യയാ ധൃത്യാ ജിതാഃ സംേഖ്യ സുദുർജയാഃ
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32 താം ധൃതിം കുരു രാേധയ തതഃ േത്യഹി പാണ്ഡവം
വാസുേദവം ച വാർേഷ്ണയം ീയമാണം കിരീടിനാ
33 [കർണ]

കൃതിേസ്ഥാ ഹി േമ ശല്യ ഇദാനീം സംമതസ് തഥാ
തിഭാസി മഹാബാേഹാ വിഭീശ് ൈചവ ധനഞ്ജയാത്

34 പശ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം േമ ഽദ്യ ശിക്ഷിതസ്യ ച പശ്യ േമ
ഏേകാ ഽദ്യ നിഹനിഷ്യാമി പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂം
35 കൃഷ്ണൗ ച പുരുഷവ്യാ ൗ തച് ച സത്യം വീമി േത
നാഹത്വാ യുധി തൗ വീരാവ് അപയാേസ്യ കഥം ചന
36 സ്വേപ്സ്യ വാ നിഹ്യതസ് താഭ്യാം അസേത്യാ ഹി രേണ ജയഃ
കൃതാർേഥാ വാ ഭവിഷ്യാമി ഹത്വാ താവ് അഥ വാ ഹതഃ
37 ൈനതാദൃേശാ ജാതു ബഭൂവ േലാേക; രേഥാത്തേമാ യാവദ് അനു തം നഃ
തം ഈദൃശം തിേയാത്സ്യാമി പാർഥം; മഹാഹേവ പശ്യ ച പൗരുഷം േമ
38 രേഥ ചരത്യ് ഏഷ രഥ വീരഃ; ശീൈ ർ ഹൈയഃ കൗരവ രാജപു ഃ
സ വാദ്യ മാം േനഷ്യതി കൃ ം ഏതത്; കർണസ്യാന്താദ് ഏതദ് അന്താഃ സ്ഥ
സർേവ
39 അേസ്വദിനൗ രാജപു സ്യ ഹസ്താവ്; അേവപിനൗ ജാതകിണൗ ബൃഹന്തൗ
ദൃഢായുധഃ കൃതിമാൻ ക്ഷി ഹേസ്താ; ന പാണ്ഡേവേയന സേമാ ഽസ്തി േയാധഃ
40 ഗൃഹ്ണാത്യ് അേനകാൻ അപി കങ്കപ ാൻ; ഏകം യഥാ താൻ ക്ഷിതിപാൻ

മഥ്യ
േത േ ാശമാ ം നിപതന്ത്യ് അേമാഘാഃ; കസ് േതന േയാേധാ ഽസ്തി സമഃ
പൃഥിവ്യാം
41 അേതാഷയത് പാണ്ഡേവേയാ ഹുതാശം; കൃഷ്ണ ദ്വിതീേയാ ഽതിരഥസ്
തരസ്വീ
േലേഭ ച ം യ കൃേഷ്ണാ മഹാത്മാ; ധനുർ ഗാണ്ഡീവം പാണ്ഡവഃ സ്വ്യ സാചീ
42 േശ്വതാശ്വയുക്തം ച സുേഘാഷം അ ്യം; രഥം മഹാബാഹുർ അദീനസത്ത്വഃ
മേഹഷുധീ ചാക്ഷയൗ ദിവ്യരൂപൗ; ശ ാണി ദിവ്യാനി ച ഹവ്യവാഹാത്
43 തേഥ േലാേക നിജഘാന ൈദത്യാൻ; അസംേഖ്യയാൻ കാലേകയാംശ്
ച സർവാൻ
േലേഭ ശംഖം േദവദത്തം സ്മ ത ; േകാ നാമ േതനാഭ്യധികഃ പൃഥിവ്യാം
44 മഹാേദവം േതാഷയാം ആസ ൈചവ; സാക്ഷാത് സുയുേദ്ധന മഹാനുഭാവഃ
േലേഭ തതഃ പാശുപതം സുേഘാരം; ൈ േലാക്യസംഹാര കരം മഹാ ം
45 പൃഥക്പൃഥഗ് േലാകപാലാഃ സേമതാ; ദദുർ ഹ്യ് അ ാണ്യ് അ േമയാണി
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യസ്യ
ൈയസ് താഞ് ജഘാനാശു രേണ നൃസിംഹാൻ; സ കാലഖഞ്ജാൻ അസുരാൻ
സേമതാൻ
46 തഥാ വിരാടസ്യ പുേര സേമതാൻ; സർവാൻ അസ്മാൻ ഏകരേഥന ജിത്വാ
ജഹാര തദ് േഗാധനം ആജിമേധ്യ; വ ാണി ചാദത്ത മഹാരേഥഭ്യഃ
47 തം ഈദൃശ്മ വീര്യഗുേണാപപന്നം; കൃഷ്ണ ദ്വിതീയം വരേയ രണായ
അനന്തവീേര്യണ ച േകശേവന; നാരായേണനാ തിേമന ഗുപ്തം
48 വർഷായുൈതർ യസ്യ ഗുണാ ന ശക്യാ; വ ം സേമൈതർ അപി സർവ 
േലാൈകഃ
മഹാത്മനഃ ശംഖച ാസി പാേണർ; വിേഷ്ണാർ ജിേഷ്ണാർ വസുേദവാത്മജസ്യ
ഭയം േമ ൈവ ജായേത സാധ്വസം ച; ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണാവ് ഏകരേഥ സേമതൗ
49 ഉഭൗ ഹി ശൂരൗ കൃതിനൗ ദൃഢാ ൗ; മഹാരഥൗ സംഹനേനാപപന്നൗ
ഏതാദൃശൗ ഫൽഗുന വാസുേദവൗ; േകാ ഽന്യഃ തീയാൻ മദ് ഋേത നു ശല്യ
50 ഏതാവ് അഹം യുധി വാ പാതയിേഷ്യ; മാം വാ കൃഷ്ണൗ നിഹനിഷ്യേതാ
ഽദ്യ
ഇതി വഞ് ശക്യം അമി ഹന്താ; കർേണാ രേണ േമഘ ഇേവാന്നനാദ
51 അേഭ്യത്യ പുേ ണ തവാഭിനന്ദിതഃ; സേമത്യ േചാവാച കുരു വീരാൻ
കൃപം ച േഭാജം ച മഹാഭുജാവ് ഉഭൗ; തൈഥവ ഗാന്ധാര നൃപം സഹാനുജം
ഗുേരാഃ സുതം ചാവരജം തഥാത്മനഃ; പദാതിേനാ ഽഥ ദ്വിപസാദിേനാ ഽന്യാൻ
52 നിരുന്ധതാഭി വതാച താർജുനൗ; േമണ സംേയാജയതാശു സർവതഃ
യഥാ ഭവദ്ഭിർ ഭൃശവിക്ഷതാവ് ഉഭൗ; സുേഖന ഹന്യാം അഹം അദ്യ ഭൂമിപാഃ
53 തേഥതി േചാക്ത്വാ ത്വരിതാഃ സ്മ േത ഽർജുനം; ജിഘാംസേവാ വീരതമാഃ
സമഭ്യയുഃ
നദീനദാൻ ഭൂരി ജേലാ മഹാർണേവാ; യഥാതഥാ താൻ സമേര ഽർജുേനാ
ഽ സത്
54 ന സന്ദധാേനാ ന തഥാ ശേരാത്തമാൻ; മുഞ്ചമാേനാ രിപുഭിഃ ദൃശ്യേത
ധനഞ്ജയസ് തസ്യ ശൈരശ് ച ദാരിതാ; ഹതാശ് ച േപതുർ നരവാജി കുഞ്ജരാഃ
55 ശരാർചിഷം ഗാണ്ഡിവചാരു മണ്ഡലം; യുഗാന്തസൂര്യ തിമാന േതജസം
ന കൗരവാഃ േശകുർ ഉദീക്ഷിതും ജയം; യഥാ രവിം വ്യാധിത ച േഷാ ജനാഃ
56 തം അഭ്യധാവദ് വിസൃജഞ് ശരാൻ കൃപസ്; തൈഥവ േഭാജസ് തവ ചാത്മജഃ
സ്വയം
ജിഘാംസുഭിസ് താൻ കുശൈലഃ ശേരാത്തമാൻ; മഹാഹേവ സഞ്ജവിതാൻ

യത്നതഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 43 32

ശൈരഃ ചിേച്ഛദ ച പാണ്ഡവസ് ത്വരൻ; പരാഭിനദ് വക്ഷസി ച ിഭിസ്
ിഭിഃ

57 സ ഗാണ്ഡിവാഭ്യായത പൂർണമണ്ഡലസ്; തപൻ രിപൂൻ അർജുന ഭാ േരാ
ബഭൗ
ശേരാ രശ്മിഃ ശുചി ശു മധ്യേഗാ; യൈഥവ സൂര്യഃ പരിേവഷഗസ് തഥാ
58 അഥാ ്യ ബാൈണർ ദശഭിർ ധനഞ്ജയം; പരാഭിനദ് േ ാണസുേതാ ഽച തം

ിഭിഃ
ചതുർഭിർ അശ്വാംശ് ചതുരഃ കപിം തഥാ; ശൈരഃ സ നാരാചവൈരർ അവാകിര 
ത്
59 തഥാ തു തത് തത് രദ് ആത്തകാർമുകം; ിഭിഃ ശൈരർ യ ശിരഃ

േരണ
ഹയാംശ് ചതുർഭിശ് ചതുരസ് ിഭിർ ധ്വജം; ധനഞ്ജേയാ ൗണിരഥാൻ
ന്യപാതയത്
60 സ േരാഷപൂർേണാ ഽശനിവ ഹാടൈകർ; അല തം തക്ഷക േഭാഗവർച 
സം
സുബന്ധനം കാർമുകം അന്യദ് ആദേദ; യഥാ മഹാഹി വരം ഗിേരസ് തഥാ
61 സ്വം ആയുധം േചാപവികീര്യ ഭൂതേല; ധനുശ് ച കൃത്വാ സഗുണം ഗുണാധികഃ
സമാനയാനാവ് അജിതൗ നേരാത്തമൗ; ശേരാത്തൈമർ ൗണിർ അവിധ്യദ്
അന്തികാത്
62 കൃപശ് ച േഭാജശ് ച തഥാത്മജശ് ച േത; തേമാനുദം വാരിധരാ ഇവാപതൻ
കൃപസ്യ പാർഥഃ സശരം ശരാസനം; ഹയാൻ ധ്വജം സാരഥിം ഏവ പ ിഭിഃ
63 ശൈരഃ ചിേച്ഛദ തവാത്മജസ്യ; ധ്വജം ധനുശ് ച ചകർത നർദതഃ
ജഘാന ചാശ്വാൻ കൃതവർമണഃ ശുഭാൻ; ധ്വജം ച ചിേച്ഛദ തതഃ താപവാൻ
64 സവാജിസൂേതഷ്വ് അസനാൻ സേകതനാഞ്; ജഘാന നാഗാശ്വരഥാംസ്
ത്വരംശ് ച സഃ
തതഃ കീർണം സുമഹദ് ബലം തവ; ദാരിതം േസതുർ ഇവാംഭസാ യഥാ
തേതാ ഽർജുനസ്യാശു രേഥന േകശവശ്; ചകാര ശ ൻ അപസവ്യ മാതുരാൻ
65 തഥ യാന്തം ത്വരിതം ധനഞ്ജയം; ശത തും വൃ നിജ ഷം യഥാ
സമന്വധാവൻ പുനർ ഉ ിൈതർ ധ്വൈജ; രൈഥഃ സുയുൈക്തർ അപേര യുയുത്സ 
വഃ
66 അഥാഭിസൃത്യ തിവാര്യ താൻ അരീൻ; ധനഞ്ജയസ്യാഭി രഥം മഹാരഥാഃ
ശിഖണ്ഡിൈശേനയ യമാഃ ശിൈതഃ ശൈരർ; വിദാരയേന്താ വ്യനദൻ സുഭൗര 
വം
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67 തേതാ ഽഭിജ ഃ കുപിതാഃ പര രം; ശൈരസ് തദാേഞ്ജാ ഗതിഭിഃ സുേതജ 
ൈനഃ
കുരു വീരാഃ സഹ സൃഞ്ജൈയർ യഥാ; അസുരാഃ പുരാ േദവവൈരർ അേയാധ 
യൻ
68 ജേയപ്സവഃ സ്വർഗമനായ േചാ കാഃ; പതന്തി നാഗാശ്വരഥാഃ പരന്തപ
ജഗർജുർ ഉൈച്ചർ ബലവച് ച വിവ്യധുഃ; ശൈരഃ സുമുൈക്തർ ഇതേരതരം പൃഥക്
69 ശരാന്ധകാേര തു മഹാത്മഭിഃ കൃേത; മഹാമൃേധ േയാധവൈരഃ പര രം
ബഭുർ ദശാശാ ന ദിവം ച പാർഥിവ; ഭാ ച സൂര്യസ്യ തേമാവൃതാഭവത്
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അധ്യായം 58

1 [സ്]
രാജൻ കുരൂണാം വൈരർ ബൈലർ ഭീമം അഭി തം
മജ്ജന്തം ഇവ കൗേന്തയം ഉജ്ജിഹീർഷുർ ധനഞ്ജയഃ
2 വിമൃദ്യ സൂതപു സ്യ േസനാം ഭാരത സായൈകഃ

ാഹിേണാൻ മൃത േലാകായ പരവീരാൻ ധനഞ്ജയഃ
3 തേതാ ഽസ്യാംബരം ആവൃത്യ ശരജാലാനി ഭാഗശഃ
അദൃശ്യന്ത തഥാേന്യ ച നിഘ്നന്തസ് തവ വാഹിനീം
4 സ പക്ഷിസംഘാചരിതം ആകാശം പൂരയഞ് ശൈരഃ
ധനഞ്ജേയാ മഹാരാജ കുരൂണാം അന്തേകാ ഽഭവത്
5 തേതാ ഭൈല്ലഃ രൈ ശ് ച നാരാൈചർ നിർമൈലർ അപി
ഗാ ാണി ാക്ഷിേണാത് പാർഥഃ ൈശരാംസി ച ചകർത ഹ
6 ഛിന്നഗാൈ ർ വികവൈചർ വിശിരൈ ഃ സമന്തതഃ
പതിൈതശ് ചപതദ്ഭിശ് ച േയാൈധർ ആസീത് സമാവൃതം
7 ധനഞ്ജയ ശരാഭ്യൈസ്തഃ സ്യന്ദനാശ്വനരദ്വിൈപഃ
രണഭൂമിർ അഭൂദ് രാജൻ മഹാൈവതരണീ യഥാ
8 ഇഷാ ച ാക്ഷഭംൈഗശ് ച വ്യൈശ്വഃ സാൈശ്വശ് ച യുധ്യതാം
സസൂൈതർ ഹതസൂൈതശ് ച രൈഥഃ സ്തീർണാഭവൻ മഹീ
9 സുവർണവർമ സംനാൈഹർ േയാൈധഃ കനകഭൂഷൈണഃ
ആസ്ഥിതാഃ കൃതവർമാേണാ ഭ ാ നിത്യമദാ ദ്വിപാഃ

ദ്ധാഃ ൈദ്ധർ മഹാമാൈ ഃ േ ഷിതാർജുനം അഭ്യയുഃ
10 ചതുഃശതാഃ ശരവർൈഷർ ഹതാഃ േപതുഃ കിരീടിനാ
പര്യസ്താനീവ ശൃംഗാണി സസത്ത്വാനി മഹാഗിേരഃ
11 ധനഞ്ജയ ശരാഭ്യൈസ്തഃ സ്തീർണാ ഭൂർ വരവാരൈണഃ
അഭിേപേദ ഽർജുന രേഥാ ഘനാൻ ഭിന്ദന്നിവാംശുമാൻ
12 ഹൈതർ ഗജമനുഷ്യാൈശ്വർ ഭൈഗ്നശ് ച ബഹുധാ രൈഥഃ
വിശ പ കവൈചർ യുദ്ധശൗൈണ്ഡർ ഗതാസുഭിഃ
അപവിദ്ധായുൈധർ മാർഗഃ സ്തീർേണാ ഽഭൂത് ഫൽഗുേനന ൈവ
13 വ്യ ർജയച് ച ഗാണ്ഡീവം സുമഹദ് ൈഭരവസ്വനം
േഘാേരാ വ വിനിേഷ്പഷഃ സ്തനയിേത്നാർ ഇവാംബേര
14 തതഃ ദീര്യത ചമൂർ ധനഞ്ജയ ശരാഹതാ
മഹാവാതസമാവിദ്ധാ മഹാനൗർ ഇവ സാഗേര
15 നാനാരൂപാഃ ഹരണാഃ ശരാ ഗാണ്ഡീവേചാദിതാഃ
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അലാേതാൽകാശനി ഖ്യാസ് തവ ൈസന്യം വിനിർദഹൻ
16 മഹാഗിരൗ േവണുവനം നിശി ജ്വലിതം യഥാ
തഥാ തവ മഹത് ൈസന്യം ാ രച് ഛരപീഡിതം
17 സമ്പിഷ്ട ദഗ്ധവിധ്വസ്തം തവ ൈസന്യം കിരീടിനാ
ഹത വിഹതം ബാൈണഃ സർവതഃ തം ദിശഃ
18 മഹാവേന മൃഗഗണാ ദാവാഗ്നി സിതാ യഥാ
കുരവഃ പര്യവർതന്ത നിർദഗ്ധാഃ സവ്യസാചിനാ
19 ഉ ജ്യ ഹി മഹാബാഹും ഭീമേസനം തദാ രേണ
ബലം കുരൂണാം ഉദ്വിഗ്നം സർവം ആസീത് പരാങ്മുഖം
20 തതഃ കുരുഷു ഭേഗ്നഷു ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
ഭീമേസനം സമാസാദ്യ മുഹൂർതം േസാ ഽഭ്യവർതത
21 സമാഗമ്യ സ ഭീേമന മ യിത്വാ ച ഫൽഗുനഃ
വിശല്യം അരുജം ചാൈസ്മ കഥയിത്വാ യുധിഷ്ഠിരം
22 ഭീമേസനാഭ്യനുജ്ഞാതസ് തതഃ ായാദ് ധനഞ്ജയഃ
നാദയൻ രഥേഘാേഷണ പൃഥിവീം ദ്യാം ച ഭാരത
23 തതഃ പരിവൃേതാ ഭീൈമർ ദശഭിഃ ശ പുംഗൈവഃ
ദുഃശാസനാദ് അവരൈജസ് തവ പുൈ ർ ധനഞ്ജയഃ
24 േത തം അഭ്യർദയൻ ബാൈണർ ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
ആതേതഷ്വ് അസനാഃ രാ നൃത്യന്ത ഇവ ഭാരത
25 അപസവ്യാംസ് തു താംശ് ചേ രേഥന മധുസൂദനഃ
തതസ് േത ാ വഞ് ശൂരാഃ പരാങ്മുഖ രേഥ ഽർജുേന
26 േതഷാം ആപതതാം േകതൂൻ രഥാംശ് ചാപാനി സായകാൻ
നാരാൈചർ അർധചൈ ശ് ച ക്ഷി ം പാർേഥാ ന്യപാതയത്
27 അഥാൈന്യർ ദശഭിർ ഭൈല്ലഃ ശിരാംസ്യ് ഏഷാം ന്യപാതയത്
േരാഷസംരക്ത േന ാണി സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠാനി ഭൂതേല
താനി വ ാണി വിബഭുർ േവ്യാമ്നി താരാഗണാ ഇവ
28 താംസ് തു ഭൈല്ലർ മഹാേവൈഗർ ദശഭിർ ദശ കൗരവാൻ
രുക്മാംഗദാൻ രുക്മപുംൈഖർ വിദ്ധ്വാ ായാദ് അമി ഹാ
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അധ്യായം 59

1 [സ്]
തം തു യാന്തം മഹാേവൈഗർ അൈശ്വഃ കപിവരധ്വജം
യുദ്ധായാഭ്യ വൻ വീരാഃ കുരൂണാം നവതീ രഥാഃ
പരിവ ർ നരവ്യാ ാ നരവ്യാ ം രേണ ഽർജുനം
2 കൃഷ്ണഃ േശ്വതാൻ മഹാേവഗാൻ അശ്വാൻ കനകഭൂഷണാൻ
മുക്താജാല തിച്ഛന്നാൻ ൈ ഷീത് കർണ രഥം തി
3 തതഃ കർണ രഥം യാന്തം അരീൻ ഘ്നന്തം ധനഞ്ജയം
ബാണവർൈഷർ അഭിഘ്നന്തഃ സംശപ്തക രഥാ യയുഃ
4 ത്വരമാണാംസ് തു താൻ സർവാൻ സസൂേതഷ്വ് അസന ധ്വജാൻ
ജഘാന നവതിം വീരാൻ അർജുേനാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
5 േത ഽപതന്ത ഹതാ ബാൈണർ നാനാരൂൈപഃ കിരീടിനാ
സവിമാനാ യഥാ സിദ്ധാഃ സ്വർഗാത് പുണ്യക്ഷേയ തഥാ
6 തതഃ സരഥ നാഗാശ്വാഃ കുരവഃ കുരുസത്തമ
നിർഭയാ ഭരതേ ഷ്ഠം അഭ്യവർതന്ത ഫൽഗുനം
7 തദ് ആയസ്തം അമുക്താ ം ഉദീർണവരവാരണം
പു ാണാം േത മഹത് ൈസന്യം സമരൗത്സീദ് ധനഞ്ജയഃ
8 ശക്ത്യൃഷ്ടി േതാമര ാൈസർ ഗദാ നി ിംശസായൈകഃ

ാച്ഛാദയൻ മേഹഷ്വാസാഃ കുരവഃ കുരുനന്ദനം
9 താം കുരൂണാം വിതതാം ശ വൃഷ്ടിം സമുദ്യതാം
വ്യധമത് പാണ്ഡേവാ ബാൈണസ് തമഃ സൂര്യ ഇവാംശുഭിഃ
10 തേതാ േ ച്ഛാഃ സ്ഥിൈതർ മൈത്തസ് േയാദശ ശൈതർ ഗൈജഃ
പാർശ്വേതാ ഽഭ്യഹനൻ പാർഥം തവ പു സ്യ ശാസനാത്
11 കർണിനാലീകനാരാൈചസ് േതാമൈരഃ ാസശക്തിഭിഃ
കമ്പൈനർ ഭിണ്ഡിപാൈലശ് ച രഥസ്ഥം പാർഥം ആർദയൻ
12 താം അ വൃഷ്ടിം ഹിതാം ദ്വിപൈസ്ഥർ യവൈനഃ സ്മയൻ
ചിേച്ഛദ നിശിൈതർ ഭൈല്ലർ അർധചൈ ശ് ച ഫൽഗുനഃ
13 അഥ താൻ ദ്വിരദാൻ സർവാൻ നാനാ ലിംൈഗർ മഹാശൈരഃ
സപതാകാൻ സഹാേരാഹാൻ ഗിരീൻ വൈ ർ ഇവാഭിനത്
14 േത േഹമപുംൈഖർ ഇഷുഭിർ ആചിതാ േഹമമാലിനഃ
ഹതാഃ േപതുർ മഹാനാഗാഃ സാഗ്നിജ്വാലാ ഇവാ യഃ
15 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർേഘാേഷാ മഹാൻ ആസീദ് വിശാം പേത
സ്തനതാം കൂജതാം ൈചവ മനുഷ്യഗജവാജിനാം
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16 കുഞ്ജരാശ് ച ഹതാ രാജൻ ാ വംസ് േത സമന്തതഃ
അശ്വാംശ് ച പര്യധാവന്ത ഹതാേരാഹാ ദിേശാ ദശ
17 രഥാ ഹീനാ മഹാരാജ രഥിഭിർ വാജിഭിസ് തഥാ
ഗന്ധർവനഗരാകാരാ ദൃശ്യേന്ത സ്മ സഹ ശഃ
18 അശ്വാേരാഹാ മഹാരാജ ധാവമാനാസ് തതസ് തതഃ
ത തൈ വ ദൃശ്യേന്ത പതിതാഃ പാർഥ സായൈകഃ
19 തസ്മിൻ ക്ഷേണ പാണ്ഡവസ്യ ബാേഹ്വാർ ബലം അദൃശ്യത
യത് സാദിേനാ വാരണാംശ് ച രഥാംശ് ൈചേകാ ഽജയദ് യുധി
20 തതസ് ്യംേഗണ മഹതാ ബേലന ഭരതർഷഭ
ദൃഷ്ട്വാ പരിവൃതം രാജൻ ഭീമേസനഃ കിരീടിനം
21 ഹതാവേശഷാൻ ഉ ജ്യ ത്വദീയാൻ കതി ചിദ് രഥാൻ
ജേവനാഭ്യ വദ് രാജൻ ധനഞ്ജയരഥം തി
22 തതസ് തത് ാ വത് ൈസന്യം ഹതഭൂയിഷ്ഠം ആതുരം
ദൃഷ്ട്വാ യദ് അർജുനം ഭീേമാ ജഗാമ ാതരം തി
23 ഹതാവശിഷ്ടാംസ് തുരഗാൻ അർജുേനന മഹാജവാൻ
ഭീേമാ വ്യധമദ് അ ാേന്താ ഗദാപാണിർ മഹാഹേവ
24 കാലരാ ിം ഇവാത ാം നരനാഗാശ്വേഭാജനാം

ാകാരാട്ട പുരദ്വാര ദാരണീം അതിദാരുണാം
25 തേതാ ഗദാം നൃനാഗാേശ്വഷ്വ് ആശു ഭീേമാ വ്യവാസൃജത്
സാ ജഘാന ബഹൂൻ അശ്വാൻ അശ്വാേരാഹാംശ് ച മാരിഷ
26 കാംസ്യായസ തനു ാംസ് താൻ നരാൻ അശ്വാംശ് ച പാണ്ഡവഃ
േപാഥയാം ആസ ഗദയാ സശബ്ദഹ്ം േത ഽപതൻ ഹതാഃ
27 ഹത്വാ തു തദ് ഗജാനീകം ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
പുനഃ സ്വരഥം ആസ്ഥായ പൃഷ്ഠേതാ ഽർജുനം അന്വഗാത്
28 ഹതം പരാങ്മുഖ ായം നിരുത്സാഹം പരം ബലം
വ്യാലംബത മഹാരാജ ായശഃ ശ േവഷ്ടിതം
29 വിലംബമാനം തത് ൈസന്യം അ ഗൽഭം അവസ്ഥിതം
ദൃഷ്ട്വാ ാച്ഛാദയദ് ബാൈണർ അർജുനഃ ാണതാപൈനഃ
30 തതഃ കുരൂണാം അഭവദ് ആർതനാേദാ മഹാമൃേധ
രഥാശ്വനാഗാസു ഹൈരർ വധ്യതാം അർജുേനഷുഭിഃ
31 ഹാഹാകൃതം ഭൃശം തസ്ഥൗ ലീയമാനം പര രം
അലാതച വത് ൈസന്യം തദാ്രബ്ഭമത താവകം
32 ആദീപ്തം തവ തത് ൈസന്യം ശൈരശ് ഛിന്നതനുച് ഛദം
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ആസീത് സ്വേശാണിത ിന്നം ഫുല്ലാേശാക വനം യഥാ
33 തദ് ദൃഷ്ട്വാ കുരവസ് ത വി ാന്തം സവ്യസാചിനഃ
നിരാശാഃ സമപദ്യന്ത സർേവ കർണസ്യ ജീവിേത
34 അവിഷഹ്യം തു പാർഥസ്യ ശരസമ്പാതം ആഹേവ
മത്വാ ന്യവർതൻ കുരേവാ ജിതാ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
35 േത ഹിത്വാ സമേര പാർഥം വധ്യമാനാശ് ച സായൈകഃ

ദു വുർ ദിേശാ ഭീതാശ് ചു ശുശ് ചാപി സൂതജം
36 അഭ്യ വത താൻ പാർഥഃ കിരഞ് ശരശതാൻ ബഹൂൻ
ഹർഷയൻ പാണ്ഡവാൻ േയാധാൻ ഭീമേസനപുേരാഗമാൻ
37 പു ാസ് തു േത മഹാരാജ ജ ഃ കർണ രഥം ഥി
അഗാേധ മജ്ജതാം േതഷാം ദ്വീപഃ കർേണാ ഽഭവത് തദാ
38 കുരേവാ ഹി മഹാരാജ നിർവിഷാഃ പന്നഗാ ഇവ
കർണം ഏേവാപലീയന്ത ഭയാദ് ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
39 യഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മൃേത്യാർ ഭീതാനി ഭാരത
ധർമം ഏേവാപലീയേന്ത കർമവന്തി ഹി യാനി ച
40 തഥാ കർണം മേഹഷ്വാസം പു ാസ് തവ നരാധിപ
ഉപാലീയന്ത സ ാസാത് പാണ്ഡവസ്യമഹാത്മനഃ
41 താഞ് േശാണിതപരി ിന്നാൻ വിഷമസ്ഥാഞ് ശരാതുരാൻ
മാ ൈഭേഷ്ടത്യ് അ വീത് കർേണാ ഹ്യ് അഭിേതാ മാം ഇേതതി ച
42 സംഭഗ്നം ഹി ബലം ദൃഷ്ട്വാ ബലാത് പാർേഥന താവകം
ധനുർ വിസ്ഫാരയൻ കർണസ് തസ്ഥൗ ശ ജിഘാംസയാ
പാഞ്ചാലാൻ പുനർ ആധാവത് പശ്യതഃ സവ്യസാചിനഃ
43 തതഃ ക്ഷേണന ക്ഷിതിപാഃ ക്ഷതജ തിേമക്ഷണാഃ
കർണം വവർഷുർ ബാണൗൈഘർ യഥാ േമഘാ മഹീധരം
44 തതഃ ശരസഹ ാണി കർണ മുക്താനി മാരിഷ
വ്യേയാജയന്ത പാഞ്ചാലാൻ ാൈണഃ ാണഭൃതാം വര
45 തേതാ രേണാ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം വിശാം പേത
വധ്യതാം സൂതപുേ ണ മി ാർേഥ ഽമി ഘാതിനാം
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അധ്യായം 60

1 [സ്]
തതഃ കർണഃ കുരുഷു േതഷു; വരൂഥിനാ േശ്വതഹേയന രാജൻ
പാഞ്ചാല പു ാൻ വ്യധമത് സൂതപുേ ാ; മേഹഷുഭിർ വാത ഇവാ സംഘാൻ
2 സൂതം രഥാദ് അജ്ഞലിേകന പാത്യ; ജഘാന ചാശ്വാഞ് ജനേമജയസ്യ
ശതാനീകം സുത േസാമം ച ഭൈല്ലർ; അവാകിരദ് ധനുഷീ ചാപ്യ് അകൃന്തത്
3 ധൃഷ്ടദ മ്നം നിർബിേഭദാഥ ഷഡ്ഭിർ; ജഘാന ചാശ്വം ദക്ഷിണം തസ്യ
സംേഖ്യ
ഹത്വാ ചാശ്വാൻ സാത്യേകഃ സൂതപു ഃ; ൈകേകയ പു ം ന്യവധീദ് വിേശാകം
4 തം അഭ്യധാവൻ നിഹേത കുമാേര; ൈകേകയ േസനാപതിർ ഉ ധന്വാ
ശൈരർ വിഭിന്നം ഭൃശം ഉ േവൈഗഃ; കർണാത്മജം േസാ ഽഭ്യഹനത് സുേഷണം
5 തസ്യാർധ ചൈ സ് ിഭിർ ഉച്ചകർത; സഹ്യ ബാഹൂ ച ശിരശ് ച കർണഃ
സ സ്യന്ദനാദ് ഗാം അപതദ് ഗതാസുഃ; പരശ്വൈധഃ ശാല ഇവാവരുഗ്ണഃ
6 ഹതാശ്വം അേഞ്ജാ ഗതിഭിഃ സുേഷണഃ; ശിനി വീരം നിശിൈതഃ പൃഷ 
ത്ൈകഃ

ച്ഛാദ്യ നൃത്യന്ന് ഇവ സൗതി പു ഃ; ൈശേനയ ബാണാഭിഹതഃ പപാത
7 പുേ ഹേത േ ാധപരീത േചതാഃ; കർണഃ ശിനീനാം ഋഷഭം ജിഘാംസുഃ
ഹേതാ ഽസി ൈശേനയ ഇതി വൻ സ; വ്യവാസൃജദ് ബാണം അമി സാഹം
8 സ തസ്യ ചിേച്ഛദ ശരം ശിഖണ്ഡീ; ിഭിസ് ിഭിശ് ച തുേതാദ കർണം
ശിഖണ്ഡിനഃ കർമുകം സ ധ്വജം ച; ഛിത്ത്വാ ശരാഭ്യാം അഹനത് സുജാതം
9 ശിഖണ്ഡിനം ഷഡ്ഭിർ അവിധ്യദ് ഉേ ാ; ദാേന്താ ധർഷ്ടദ മ്ന ശിരശ് ചകർത
അഥാഭിനത് സുത േസാമം ശേരണ; സ സംശിേതനാധിരഥിർ മഹാത്മാ
10 അഥാ േന്ദ തുമുേല വർതമാേന; ധാർഷ്ടദ േമ്ന നിഹേത ത കൃഷ്ണഃ
അപാഞ്ചാല്യം ിയേത യാഹി പാർഥ; കർണം ജഹീത്യ് അ വീദ് രാജ 
സിംഹ
11 തതഃ ഹസ്യാശു നര വീേരാ; രഥം രേഥനാധിരേഥർ ജഗാമ
ഭേയ േതഷാം ാണം ഇച്ഛൻ സുബാഹുർ; അഭ്യാഹതാനാം രഥരൂഥേപന
12 വിസ്ഫാര്യ ഗാണ്ഡീവം അേഥാ േഘാഷം; ജ്യയാ സമാഹത്യ തേല ഭൃശം ച
ബാണാന്ധ കാരം സഹൈസവ കൃത്വാ; ജഘാന നാഗാശ്വരഥാൻ നരാംശ് ച
13 തം ഭീമേസേനാ ഽനു യയൗ രേഥന; പൃേഷ്ഠ രക്ഷൻ പാണ്ഡവം ഏകവീരം
തൗ രാജപു ൗ ത്വരിതൗ രഥാഭ്യാം; കർണായ യാതാവ് അരിഭിർ വിമുക്തൗ
14 അ ാന്തേര സുമഹത് സൂതപു ശ്; ചേ യുദ്ധം േസാമകാൻ സ മൃദ്നൻ
രഥാശ്വമാതംഗഗണാഞ് ജഘാന; ച്ഛാദയാം ആസ ദിശഃ ശൈരശ് ച
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15 തം ഉത്തമൗജാ ജനേമജയശ് ച; ദ്ധൗ യുധാമന ശിഖണ്ഡിനൗ ച
കർണം വിേനദുഃ സഹിതാഃ പൃഷത്ൈകഃ; സംമർദമാനാഃ സഹ പാർഷേതന
16 േത പഞ്ച പാഞ്ചാല രഥാഃ സുരൂൈപർ; ൈവകർതനം കർണം അഭി വന്തഃ
തസ്മാദ് രഥാച് ച്യാവയിതും ന േശകുർ; ൈധര്യാത് കൃതാത്മാനം ഇേവ ിയാ 
ണി
17 േതഷാം ധനൂംഷി ധ്വജവാജി സൂതാംസ്; തൂണം പതാകാശ് ച നികൃത്യ
ബാൈണഃ
താൻ പഞ്ചഭിഃ സ ത്വ് അഹനത് പൃഷത്ൈകഃ; കർണസ് തതഃ സിംഹ ഇേവാ 
ന്നനാദ
18 തസ്യാസ്യതസ് താൻ അഭിനിഘ്നതശ് ച; ജ്യാ ബാണഹസ്തസ്യ ധനുഃ
സ്വേനന
സാ ി മാ സ്യാത് പൃഥിവീ വിശീർണാ; ഇത്യ് ഏവ മത്വാ ജനതാ വ്യഷീദത്
19 സ ശ ചാപ തിേമന ധന്വനാ; ഭൃശാതേതനാധിരഥിഃ ശരാൻ സൃജൻ
ബഭൗ രേണ ദീപ്തമരീചി മണ്ഡേലാ; യഥാംശു മാലീ പരിവൃഷവാംസ് തഥാ
20 ശിഖണ്ഡിനം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനച്; ഛിൈതഃ ശൈരഃ ഷഡ്ഭിർ അേഥാത്ത 
മൗജസം

ിഹിർ യുധാമന ം അവിധ്യദ് ആശുൈഗസ്; ിഭിസ് ിഭിഃ േസാമക
പാർഷതാത്മജൗ
21 പരാജിതാഃ പഞ്ച മഹാരഥാസ് തു േത; മഹാഹേവ സൂത സൂേതന മാരിഷ
നിരുദ്യമാസ് ത ർ അമി മർദനാ; യേഥ ിയാർഥാത്മവതാ പരാജിതാഃ
22 നിമജ്ജതസ് താൻ അഥ കർണ സാഗേര; വിപന്നനാേവാ വണിേജാ
യഥാർണേവ
ഉദ്ദ ിേര നൗഭിർ ഇവാർണവാദ് രൈഥഃ; സുകൽപിൈതർ ൗപദിജാഃ സ്വമാതു 
ലാൻ
23 തതഃ ശിനീനാം ഋഷബഃ ശിൈതഃ ശൈരർ; നികൃത്യ കർണ ഹിതാൻ
ഇഷൂൻ ബഹൂൻ
വിദാര്യ കർണം നിശിൈതർ അേയാ മൈയസ്; തവാത്മജം േജ്യഷ്ഠം അവിധ്യദ്
അഷ്ടഭിഃ
24 കൃേപാ ഽഥ േഭാജശ് ച തവാത്മജസ് തഥാ; സ്വയം ച കർേണാ നിശിൈതർ
അതാഡയത്
സ ൈതശ് ചതുർഭിർ യുയുേധ യദൂത്തേമാ; ദിഗ് ഈശ്വൈരർ ൈദത്യ പതിർ
യഥാതഥാ
25 സമാനേതേനഷ്വ് അസേനന കൂജതാ; ഭൃശാതേതനാമിത ബാണവർഷിണാ
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ബഭൂവ ദുർധർഷതരഃ സ സാത്യകിഃ; ശരൻ നേഭാ മധ്യഗേതാ യഥാ രവിഃ
26 പുനഃ സമാസാദ്യ രഥാൻ സുദംശിതാഃ; ശിനി വീരം ജുഗുപുഃ പരന്തപഃ
സേമത്യ പാഞ്ചാല രഥാ മഹാരേണ; മരുദ്ഗണാഃ ശ ം ഇവാരി നി േഹ
27 തേതാ ഽഭവദ് യുദ്ധം അതീവ ദാരുണം; തവാഹിതാനാം തവ ൈസനിൈകഃ
സഹ
രഥാശ്വമാതംഗവിനാശനം തഥാ; യഥാ സുരാണാം അസുൈരഃ പുരാഭവത്
28 രഥദ്വിപാ വാജിപദാതേയാ ഽപി വാ; മന്തി നാനാവിധ ശ വൃഷ്ടിതാഃ
പര േരണാഭിഹതാശ് ച ചസ്ഖലുർ; വിേനദുർ ആർതാ വ്യസേവാ ഽപതന്ത ച
29 തഥാഗേത ഭീമ ഭീസ് തവാത്മജഃ; സസാര രാജാവരജഃ കിരഞ് ശൈരഃ
തം അഭ്യധാവത് ത്വരിേതാ വൃേകാദേരാ; മഹാരുരും സിംഹ ഇവാഭിേപതിവാൻ
30 തതസ് തേയാർ യുദ്ധം അതീതമാനുഷം; ദീവ്യേതാഃ ാണദുേരാദേര
ഽഭവത്
പര േരണാഭിനിവിഷ്ട േരാഷേയാർ; ഉദ േയാഃ ശംബര ശ േയാർ യഥാ
31 ശൈരഃ ശരീരാന്തകൈരഃ സുേതജൈനർ; നിജഘ്നതുസ് താവ് ഇതേരതരം
ഭൃശം
സകൃത് ഭിന്നാവ് ഇവ വാശിതാന്തേര; മഹാഗജൗ മന്മഥ സക്തേചതസൗ
32 തവാത്മജസ്യാഥ വൃേകാദരസ് ത്വരൻ; ധനുഃ രാഭ്യാം ധ്വജം ഏവ ചാച്ഛിന 
ത്
ലലാടം അപ്യ് അസ്യ ബിേഭദ പ ിണാ; ശിരശ് ച കായാത് ജഹാര
സാരേഥഃ
33 സ രാജപുേ ാ ഽന്യദ് അവാപ്യ കാർമുകം; വൃേകാദരം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനത്
സ്വയം നിയച്ഛംസ് തുരഗാൻ അജിഹ്മൈഗഃ; ശൈരശ് ച ഭീമം പുനർ അഭ്യവീവൃ 
ഷത്
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അധ്യായം 61

1 [സ്]
ത ാകേരാദ് ദുഷ്കരം രാജപുേ ാ; ദുഃശാസനസ് തുമുേല യുധ്യമാനഃ
ചിേച്ഛദ ഭീമസ്യ ധനുഃ േരണ; ഷഡ്ഭിഃ ശൈരഃ സാരഥിം അപ്യ് അവിധ്യത്
2 തേതാ ഽഭിനദ് ബഹുഭിഃ ക്ഷി ം ഏവ; വേരഷുഭിർ ഭീമേസനം മഹാത്മാ
സ വിക്ഷരൻ നാഗ ഇവ ഭിേന്നാ; ഗദാം അൈസ്മ തുമുേല ാഹിേണാദ് ൈവ
3 തയാഹരദ് ദശ ധന്വന്തരാണി; ദുഃശാസനം ഭീമേസനഃ സഹ്യ
തയാ ഹതഃ പതിേതാ േവപമാേനാ; ദുഃശാസേനാ ഗദയാ േവഗവത്യാ
4 ഹയാഃ സസൂതാശ് ച ഹതാ നേര ; ചൂർണീകൃതശ് ചാസ്യ രതഃ പതന്ത്യാ
വിധ്വസ്തവർമാഭരണാംബര ഗ്; വിേചഷ്ടമാേനാ ഭൃശേവദനാർതഃ
5 തതഃ ത്വാ ഭീമേസനസ് തരസ്വീ; സാപത്നകം യത് യുക്തം സുൈതസ്
േത
രഥാദ് അവ ത്യ ഗതഃ സ ഭൂമൗ; യേത്നന തസ്മിൻ ണിധായ ച ഃ
6 അസിം സമു ത്യ ശിതം സുധാരം; കേണ്ഠ സമാ മ്യ ച േവപമാനം
ഉത്കൃത്യ വക്ഷഃ പതിതസ്യ ഭൂമാവ്; അഥാപിബച് േഛാണിതം അസ്യ േകാഷ്ണം
ആസ്വാദ്യ ചാസ്വാദ്യ ച വീക്ഷമാണഃ; േദ്ധാ ഽതിേവലം ജഗാദ വാക്യം
7 സ്തന്യസ്യ മാതുർ മധുസർപിേഷാ വാ; മാധ്വീക പാനസ്യ ച സത്കൃതസ്യ
ദിവ്യസ്യ വാ േതായരസസ്യ പാനാത്; പേയാ ദധിഭ്യാം മഥിതാച് ച മുഖ്യാത്
സർേവഭ്യ ഏവാഭ്യധിേകാ രേസാ ഽയം; മേതാ മമാദ്യാഹിത േലാഹിതസ്യ
8 ഏവം വാണം പുനർ ആ വന്തം; ആസ്വാദ്യ വൽഗന്തം അതി ഹൃഷ്ടം
േയ ഭീമേസനം ദദൃശുസ് തദാനീം; ഭേയന േത ഽപി വ്യഥിതാ നിേപതുഃ
9 േയ ചാപി ത ാപതിതാ മനുഷ്യാസ്; േതഷാം കേരഭ്യഃ പതിതം ച ശ ം
ഭയാച് ച സ ശുർ ഉച്ചൈകസ് േത; നിമീലിതാക്ഷാ ദദൃശുശ് ച തൻ ന
10 േയ ത ഭീമം ദദൃശുഃ സമന്താദ്; ദൗഃശാസനം ത ധിരം പിബന്തം
സർേവ പലായന്ത ഭയാഭിപന്നാ; നായം മനുഷ്യ ഇതി ഭാഷമാണാഃ
11 ശൃണ്വതാം േലാകവീരാണാം ഇദം വചനം അ വീത്
ഏഷ േത രുധിരം കണ്ഠാത് പിബാമി പുരുഷാധമ

ഹീദാനീം സുസംരബ്ധഃ പുനർ ഗൗർ ഇതി ഗൗർ ഇതി
12 മാണ േകാട്യാം ശയനം കാലകൂടസ്യ േഭാജനം
ദശനം ചാഹിഭിഃ കഷ്ടം ദാഹം ച ജതു േവശ്മനി
13 ദ േതന രാജ്യഹരണം അരേണ്യ വസതിശ് ച യാ
ഇഷ്വ ാണി ച സം ാേമഷ്വ് അസുഖാനി ച േവശ്മനി
14 ദുഃഖാന്യ് ഏതാനി ജാനീേമാ ന സുഖാനി കദാ ചന
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ധൃതരാ സ്യ ദൗരാത്മ്യാത് സപു സ്യാ സദാ വയം
15 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വചനം രാജഞ് ജയം ാപ്യ വൃേകാദരഃ
പുനർ ആഹ മഹാരാജ സ്മയംസ് തൗ േകശവാർജുനൗ
16 ദുഃശാസേന യദ് രേണ സം തം േമ; തദ് ൈവ സർവം കൃതം അേദ്യഹ
വീരൗ
അൈദ്യവ ദാസ്യാമ്യ് അപരം ദ്വിതീയം; ദുേര്യാധനം യജ്ഞപശും വിശസ്യാ
ശിേരാമൃദിത്വാ ച പദാ ദുരാത്മനഃ; ശാന്തിം ലേപ്സ്യ കൗരവാണാം സമക്ഷം
17 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം ഹൃേഷ്ടാ; നനാദ് അേചാൈച്ച രുധിരാർ ഗാ ഃ
നനർത ൈചവാതിബേലാ മഹാത്മാ; വൃ ം നിഹേത്യവ സഹ േന ഃ
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അധ്യായം 62

1 [സ്]
ദുഃശാസേന തു നിഹേത പു ാസ് തവ മഹാരഥാഃ
മഹാേ ാധവിഷാ വീരാഃ സമേരഷ്വ് അപലായിനഃ
ദശ രാജൻ മഹാവീേര്യാ ഭീമം ാച്ഛാദയഞ് ശൈരഃ
2 കവചീ നിഷംഗീ പാശീ ദണ്ഡധാേരാ ധനുർധരഃ
അേലാലുപഃ ശലഃ സേന്ധാ വാതേവഗസുവർചസൗ
3 ഏേത സേമത്യ സഹിതാ ാതൃവ്യസനകർശിതാഃ
ഭീമേസനം മഹാബാഹും മാർഗൈണഃ സമവാരയൻ
4 സ വാര്യമാേണാ വിശിൈഖഃ സമന്താത് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
ഭീമഃ േ ാധാഭിരക്താക്ഷഃ ദ്ധഃ കാല ഇവാബഭൗ
5 താംസ് തു ഭൈല്ലർ മഹാേവൈഗർ ദശഭിർ ദശഭിഃ ശിൈതഃ
രുക്മാംഗേദാ രുക്മപുംൈഖഃ പാർേഥാ നിേന്യ യമക്ഷയം
6 ഹേതഷു േതഷു വീേരഷു ദു ാവ ബലം തവ
പശ്യതഃ സൂതപു സ്യ പാണ്ഡവസ്യ ഭയാർദിതം
7 തതഃ കർേണാ മഹാരാജ വിേവശ മഹാരണം
ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസ്യ വി ാന്തം അന്തകസ്യ ജാസ്വ് ഇവ
8 തസ്യ ത്വ് ആകാര ഭാവജ്ഞഃ ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ
ഉവാച വചനം കർണാം പ്ത കാലം അരിന്ദമ
മാ വ്യഥാം കുരു രാേധയ ൈനതത് ത്വയ്യ് ഉപപദ്യേത
9 ഏേത വന്തി രാജാേനാ ഭീമേസനഭയാർദിതാഃ
ദുേര്യാധനശ് ച സംമൂേഢാ ാതൃവ്യസനദുഃഖിതഃ
10 ദുഃശാസനസ്യ രുധിേര പീയമാേന മഹാത്മനാ
വ്യാപന്ന േചതസശ് ൈചവ േശാേകാപഹതമന്യവഃ
11 ദുേര്യാധനം ഉപാസേന്ത പരിവാര്യ സമന്തതഃ
കൃപ ഭൃതയഃ കർണഹതേശഷാശ് ച േസാദരാഃ
12 പാണ്ഡവാ ലബ്ധലക്ഷാശ് ച ധനഞ്ജയ പുേരാഗമാഃ
ത്വാം ഏവാഭിമുഖാഃ ശൂരാ യുദ്ധായ സമുപാസ്ഥിതാഃ
13 സ തം പുരുഷശാർദൂല പൗരുേഷ മഹതി സ്ഥിതഃ
ക്ഷ ധർമം പുര ത്യ ത ദ്യാഹി ധനഞ്ജയം
14 ഭാേരാ ഹി ധാർതരാേ ണ ത്വയി സർവഃ സമർപിതഃ
തം ഉദ്വഹ മഹാബാേഹാ യഥാശക്തി യഥാബലം
ജേയ സ്യാദ് വിപുലാ കീർതിർ വഃ സ്വർഗഃ പരാജേയ
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15 വൃഷേസനശ് ച രാേധയ സ്ര ദ്ധസ് തനയസ് തവ
ത്വയി േമാഹസമാപേന്ന പാണ്ഡവാൻ അഭിധാവതി
16 ഏതച് ത്വാ തു വചനം ശല്യസ്യാമിത േതജസഃ
ഹൃദി മാനുഷ്യകം ഭാവം ചേ യുദ്ധായ സുസ്ഥിരം
17 തതഃ േദ്ധാ വൃഷേസേനാ ഽഭ്യധാവദ്; ആതസ്ഥിവാംസം സ്വരഥം ഹതാരിം
വൃേകാദരം കാലം ഇവാത്ത ദണ്ഡം; ഗദാഹസ്തം േപാഥമാനം ത്വദീയാൻ
18 തം അഭ്യധാവൻ നകുലഃ വീേരാ; േരാഷാദ് അമി ം തുദൻ പൃഷത്ൈകഃ
കർണസ്യ പു ം സമേര ഹൃഷ്ടം; ജി ർ ജിഘാംസുർ മഘേവവ ജംഭം
19 തേതാ ധ്വജം സ്ഫാടികചി കംബും; ചിേച്ഛദ വീേരാ നകുലഃ േരണ
കർണാത്മജേസ്യഷ്വ് അസനം ച ചി ം; ഭേല്ലന ജാംബൂനദപട്ട നദ്ധം
20 അഥാന്യദ് ആദായ ധനുഃ സുശീ ം; കർണാത്മജഃ പാണ്ഡവം അഭ്യവിധ്യത്
ദിൈവ്യർ മഹാൈ ർ നകുലം മഹാേ ാ; ദുഃശാസനസ്യാപചിതിം യിയാസുഃ
21 തതഃ േദ്ധാ നകുലസ് തം മഹാത്മാ; ശൈരർ മേഹാൽകാ തിൈമർ
അവിധ്യത്
ദിൈവ്യരൈ ർ അഭ്യവിധ്യച് ച േസാ ഽപി; കർണസ്യാ പുേ ാ നകുലം
കൃതാ ഃ
22 കർണസ്യാ പുേ ാ നകുലസ്യ രാജൻ; സർവാൻ അശ്വാൻ അക്ഷിേണാദ്
ഉത്തമാൈ ഃ
വനായുജാൻ സുകുമാരസ്യ ശു ാൻ; അല താഞ് ജാതരൂേപണ ശീ ാൻ
23 തേതാ ഹതാശ്വാദ് അവരുഹ്യ യാനാദ്; ആദായ ചർമ രുചിരം ചാഷ്ട ച ം
ആകാശസങ്കാശം അസിം ഗൃഹീത്വാ; േപാ യമാനഃ ഖഗവച് ചചാര
24 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ നൃവരാശ്വനാഗംശ്; ചിേച്ഛദ മാർഗാൻ വിചരൻ വിചി ാൻ
േത ാപതന്ന് അസിനാ ഗാം വിശസ്താ; യഥാശ്വേമേധ പശവഃ ശമി ാ
25 ദ്വിസാഹ ാ വിദിതാ യുദ്ധശൗണ്ഡാ; നാനാേദശ്യാഃ സുഭൃതാഃ സത്യസന്ധാഃ
ഏേകന ശീ ം നകുേലന കൃത്താഃ; സാേര നാ ഇേവാത്തമ ചന്ദനാസ് േത
26 തം ആപതന്തം നകുലം േസാ ഽഭിപത്യ; സമന്തതഃ സായൈകർ അഭ്യവിധ്യ 
ത്
സ തുദ്യമാേനാ നകുലഃ പൃഷത്ൈകർ; വിവ്യാധ വീരം സ ചുേകാപ വിദ്ധഃ
27 തം കർണ പുേ ാ വിധമന്തം ഏകം; നരാശ്വമാതംഗരഥ േവകാൻ

ീഡന്തം അഷ്ടാദശഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; വിവ്യാധ വീരം സ ചുേകാപ വിദ്ധഃ
28 തേതാ ഽഭ്യധാവത് സമേര ജിഘാംസുഃ; കർണാത്മജം പാ സുേതാ നൃവീരഃ
തേസ്യഷുഭിർ വ്യധമത് കർണ പുേ ാ; മഹാരേണ ചർമ സഹ താരം
29 തസ്യായസം നിശിതം തീക്ഷ്ണധാരം; അസിം വിേകാശം ഗുരുഭാരസാഹം
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ദ്വിഷച് ഛരീരാപഹരം സുേഘാരം; ആധുന്വതഃ സർപം ഇേവാ രൂപം
30 ക്ഷി ം ശൈരഃ ഷഡ്ഭിർ അമി സാഹശ്; ചകർത ഖഡ്ഗം നിശിൈതഃ
സുേഘാൈരഃ
പുനശ് ച പീൈതർ നിശിൈതഃ പൃഷത്ൈകഃ; സ്തനാന്തേര ഗാഢം അഥാഭ്യവി 
ധ്യത്
31 സ ഭീമേസനസ്യ രതഹ്ം ഹതാേശ്വാ; മാ ീ സുതഃ കർണസുതാഭിതപ്തഃ
ആപു േവ സിംഹ ഇവാചലാ ം; സേ ക്ഷമാണസ്യ ധനഞ്ജയസ്യ
32 നകുലം അഥ വിദിത്വാ ഛിന്നബാണാസനാസിം; വിരഥം അരിശരാർതം
കർണ പു ാ ഭഗ്നം
പവനധുത പതാകാ ാദിേനാ വൽഗിതാശ്വാ; വരപുരുഷനിയത്താസ് േത
രഥാഃ ശീ ം ഈയുഃ
33 പദ സുത വരിഷ്ഠാഃ പഞ്ച ൈശേനയ ഷഷ്ഠാ; പദ ദുഹിതൃപു ാഃ പഞ്ച
ചാമി സാഹാഃ
ദ്വിരദരഥനരാശ്വാൻ സൂദയന്തസ് ത്വദീയാൻ; ഭുജഗ പതിനികാൈശർ മാർഗ 
ൈണർ ആത്തശ ാഃ
34 അഥ തവ രഥമുഖ്യാസ് താൻ തീയുസ് ത്വരേന്താ; ഹൃദിക സുത കൃപൗ ച

ൗണിദുേര്യാധനൗ ച
ശകുനിശുകവൃകാശ് ച ാഥ േദവാവൃധൗ ച; ദ്വിരദജലദേഘാൈഷഃ സ്യന്ദൈനഃ
കാർമുൈകശ് ച
35 തവ നരവരവര്യാസ് താൻ ദൈശകം ച വീരാൻ; വര ശരവരാൈ ്യസ്
താഡയേന്താ ഽഭ്യരുന്ധൻ
നവ ജലദസവർൈണർ ഹസ്തിഭിർ താൻ ഉദീയുർ; ഗിരിശിഖരനികാൈശർ
ഭീമേവൈഗഃ കുണിന്ദാഃ
36 സുകൽപിതാ ൈഹമവതാ മേദാത്കടാ; രണാഭികാൈമഃ കൃതിഭിഃ സമാസ്ഥി 
താഃ
സുവർണജാലാവതതാ ബഭുർ ഗജാസ്; തഥാ യഥാ ൈവ ജലദാഃ സവിദ തഃ
37 കുണിന്ദ പുേ ാ ദശഭിർ മഹായൈസഃ; കൃപം സസൂതാശ്വം അപീഡയദ് ഭൃശം
തതഃ ശരദ്വത് സുത സായൈകർ ഹതഃ; സൈഹവ നാേഗന പപാത ഭൂതേല
38 കുണിന്ദ പു ാവരജസ് തു േതാമൈരർ; ദിവാകരാംശു തിൈമർ അേയാ
മൈയഃ
രഥം ച വിേക്ഷാഭ്യ നനാദ നർദതസ്; തേതാ ഽസ്യ ഗാന്ധാരപതിഃ ശിേരാ
ഽഹരത്
39 തതഃ കുണിേന്ദഷു ഹേതഷു േതഷ്വ് അഥ; ഹൃഷ്ടരൂപാസ് തവ േത മഹാര 
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ഥാഃ
ഭൃശം ദ ർ ലവനാംബുസംഭവാൻ; പരാംശ് ച ബാണാസനപാണേയാ ഽഭ്യയുഃ
40 അഥാഭവദ് യുദ്ധം അതീവ ദാരുണം; പുനഃ കുരൂണാം സഹ പാണു സൃഞ്ജ 
ൈയഃ
ശരാസി ശക്ത്യൃഷ്ടി ഗദാ പരശ്വൈധർ; നരാശ്വനാഗാസു ഹരം ഭൃശാകുലം
41 രഥാശ്വമാതംഗപദാതിഭിസ് തതഃ; പര രം വി ഹതാപതൻ ക്ഷിതൗ
യഥാ സവിദ ത്സ്തനിതാ ബലാഹകാഃ; സമാസ്ഥിതാ ദിഗ്ഭ്യ ഇേവാ മാരു 
ൈതഃ
42 തതഃ ശതാനീക ഹതാൻ മഹാഗജാംസ്; തഥാ രഥാൻ പത്തിഗണാംശ് ച
താവകാൻ
ജഘാന േഭാജശ് ച ഹയാൻ അഥാപതൻ; വിശ കൃത്താഃ കൃതവർമണാ ദ്വിപാഃ
43 അഥാപേര ൗണിശരാഹതാ ദ്വിപാസ്; യഃ സസർവായുധ േയാധേകതവഃ
നിേപതുർ ഉർവ്യാം വ്യസവഃ പാതിതാസ്; തഥാ യഥാ വ ഹതാ മഹാചലാഃ
44 കുണിന്ദ രാജാവരജാദ് അനന്തരഃ; സ്തനാന്തേര പ ിവൈരർ അതാഡയത്
തവാത്മജം തസ്യ തവാത്മജഃ ശൈരഃ; ശിൈതഃ ശരീരം ബിഭിേദ ദ്വിപം ച തം
45 സ നാഗരാജഃ സഹ രാജസൂനുനാ; പപാത രക്തം ബഹു സർവതഃ ക്ഷരൻ
ശചീശ വ ഹേതാ ഽമുദാഗേമ; യഥാ ജലം ൈഗരികപർവതസ് തഥാ
46 കുണിന്ദ പു ഹിേതാ ഽപരദ്വിപഃ; ശുകം സസൂതാശ്വരഥം വ്യേപാഥയത്
തേതാ ഽപതത് ാഥ ശരാഭിദാരിതഃ; സേഹശ്വേരാ വ ഹേതാ യഥാ ഗിരിഃ
47 രഥീ ദ്വിപേസ്ഥന ഹേതാ ഽപതച് ഛൈരഃ; ാഥാധിപഃ പർവതേജന
ദുർജയഃ
സ വാജിസൂേതഷ്വ് അസനസ് തഥാപതദ്; യഥാ മഹാവാതഹേതാ മഹാ മഃ
48 വൃേകാ ദ്വിപസ്ഥം ഗിരിരാജവാസിനം; ഭൃശം ശൈരർ ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനത്
തേതാ വൃകം സാശ്വരഥം മഹാജവം; ത്വരംശ് ചതുർഭിശ് ചരേണ വ്യേപാഥയത്
49 സ നാഗരാജഃ സനിയ േകാ ഽപതത്; പരാഹേതാ ബ സുേതഷു ഭിർ ഭൃശം
സ ചാപി േദവാവൃധ സൂനുർ അർദിതഃ; പപാത നുന്നഃ സഹേദവ സൂനുനാ
50 വിഷാണ േപാ ാപരഗാ ഘാതിനാ; ഗേജന ഹ ം ശകുേനഃ കുണിന്ദജഃ
ജഗാമ േവേഗന ഭൃശാർദയംശ് ച തം; തേതാ ഽസ്യ ഗാന്ധാരപതിഃ ശിേരാ
ഽഹരത്
51 തതഃ ശതാനീക ഹതാ മഹാഗജാ; ഹയാ രഥാഃ പത്തിഗണാശ് ച താവകാഃ
സുപർണവാത ഹതാ യഥാ നഗാസ്; തഥാഗതാ ഗാം അവശാ വിചൂർണിതാഃ
52 തേതാ ഽഭ്യവിധ്യദ് ബഹുഭിഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ; കുണിന്ദ പുേ ാ നകുലാത്മജം
സ്മയൻ
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തേതാ ഽസ്യ കായാൻ നിചകർത നാകുലിഃ; ശിരഃ േഷണാംബുജ സംനിഭാന 
നം
53 തതഃ ശതാനീകം അവിധ്യദ് ആശുൈഗസ്; ിഭിഃ ശിൈതഃ കർണസുേതാ
ഽർജുനം ിഭിഃ

ിഭിശ് ച ഭീമം നകുലം ച സപ്തഭിർ; ജനാർദനം ദ്വാദശഭിശ് ച സായൈകഃ
54 തദ് അസ്യ കർമാതിമനുഷ്യ കർമണഃ; സമീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാഃ കുരേവാ ഽഭ്യപൂജ 
യൻ
പരാ മജ്ഞാസ് തു ധനഞ്ജയസ്യ േത; ഹുേതാ ഽയം അഗ്നാവ് ഇതി തം തു
േമനിേര
55 തതഃ കിരീടീ പരവീര ഘാതീ; ഹതാശ്വം ആേലാക്യ നര വീരം
തം അഭ്യധാവദ് വൃഷേസനം ആഹേവ; സസൂതജസ്യ മുേഖ സ്ഥിതം തദാ
56 തം ആപതന്തം നരവീരം ഉ ം; മഹാഹേവ ബാണസഹ ധാരിണം
അഭ്യാപതത് കർണസുേതാ മഹാരേഥാ; യൈഥവ േച ം നമുചിഃ പുരാതേന
57 തേതാ ഽദ്ഭുേതൈനക ശേതന പാർഥം; ശൈരർ വിദ്ധ്വാ സൂതപു സ്യ പു ഃ
നനാദ നാദം സുമഹാനുഭാേവാ; വിേദ്ധ്വവ ശ ം നമുചിഃ പുരാ ൈവ
58 പുനഃ സ പാർഥം വൃഷേസന ഉൈ ർ; ബാൈണർ അവിധ്യദ് ഭുജമൂലമേധ്യ
തൈഥവ കൃഷ്ണം നവഭിഃ സമാർദയത്; പുനശ് ച പാർഥം ദശഭിഃ ശിതാൈ ഃ
59 തതഃ കിരീടീ രണമൂർധ്നി േകാപാത്; കൃത്വാ ിശാഖാം കുടിം ലലാേട
മുേമാച ബാണാൻ വിശിഖാൻ മഹാത്മാ; വധായ രാജൻ സൂതപു സ്യ സംേഖ്യ
60 വിവ്യാധ ൈചനം ദശഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; മർമസ്വ് അസക്തം സഭം കിരീടീ
ചിേച്ഛദ ചാേസ്യഷ്വ് അസനം ഭുജൗ ച; ൈരർ ചതുർഭിഃ ശിര ഏവ േചാൈ ഃ
61 സ പാർഥ ബാണാഭിഹതഃ പപാത; രഥാദ് വിബാഹുർ വിശിരാ ധരായാം
സുപുഷ്പിതഃ പർണധേരാ ഽതികാേയാ; വാേതരിതഃ ശാല ഇവാ ിശൃംഗാത്
62 തം േ ക്ഷ്യ ബാണാഭിഹതം പതന്തം; രഥാത് സുതം സൂതജഃ ക്ഷി കാരീ
രഥം രേഥനാശു ജഗാമ േവഗാത്; കിരീടിനഃ പു ബധാഭിതപ്തഃ
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അധ്യായം 63

1 [സ്]
വൃഷേസനം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ േശാകാമർഷ സമന്വിതഃ
മുക്ത്വാ േശാേകാദ്ഭവം വാരി േന ാഭ്യാം സഹസാ വൃഷഃ
2 രേഥന കർണസ് േതജസ്വീ ജഗാമാഭിമുേഖാ രിപൂൻ
യുദ്ധായാമർഷ താ ാക്ഷഃ സമാഹൂയ ധനഞ്ജയം
3 തൗ രഥൗ സൂര്യസങ്കാശൗ ൈവയാ പരിവാരണൗ
സേമതൗ ദദൃശുസ് ത ദ്വാവ് ഇവാർകൗ സമാഗതൗ
4 േശ്വതാശ്വൗ പുരുഷാദിത്യാവ് ആസ്ഥിതാവ് അരിമർദനൗ
ശുശുഭാേത മഹാത്മാനൗ ച ാദിത്യൗ യഥാ ദിവി
5 തൗ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം ജ ഃ സർവഭൂതാനി മാരിഷ
ൈ േലാക്യവിജേയ യത്താവ് ഇ ൈവേരാചനാവ് ഇവ
6 രഥജ്യാ തലനിർ ാൈദർ ബാണശംഖരൈവർ അപി
തൗ രഥാവ് അഭിധാവന്തൗ സമാേലാക്യ മഹീക്ഷിതാം
7 ധ്വജൗ ച ദൃഷ്ട്വാ സംസക്തൗ വിസ്മയഃ സമപദ്യത
ഹസ്തികക്ഷ്യാം ച കർണസ്യ വാനരം ച കിരീടിനഃ
8 തൗ രഥൗ സ സക്തൗ ച ദൃഷ്ട്വാ ഭാരത പാർഥിവാഃ
സിംഹനാദ രവാംശ് ച ഃ സാധുവാദാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
9 ത്വാ തു ൈദ്വരഥം താഭ്യാം ത േയാധാഃ സമന്തതഃ
ച ർ ബാഹുവലം ൈചവ തഥാ േചലാ വലം മഹത്
10 ആജ ഃ കുരവസ് ത വാദി ാനുഗതാസ് തദാ
കർണം ഹർഷയന്തശ് ച ശംഖാൻ ദ ശ് ച പുഷ്കലാൻ
11 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ സർേവ ഹർഷയേന്താ ധനഞ്ജയം
തൂര്യശംഖനിനാേദന ദിശഃ സർവാ വ്യനാദയൻ
12 േക്ഷ്വഡിതാേസ്ഫാടിേതാത് ൈഷ്ടസ് തുമുലം സർവേതാ ഽഭവത്
ബാഹുേഘാഷാശ് ച വീരാണാം കർണാർജുന സമാഗേമ
13 തൗ ദൃഷ്ട്വാ പുരുഷവ്യാ ൗ രഥസ്ഥൗ രഥിനാം വരൗ

ഗൃഹീതമഹാചാപൗ ശരശക്തിഗദായുധൗ
14 വർമിണൗ ബദ്ധനി ിംേശാ േശതാശ്വൗ ശംഖേശാഭിനൗ
തൂണീരവരസമ്പന്നൗ ദ്വാവ് അപി സ്മ സുദർശനൗ
15 രക്തചന്ദന ദിഗ്ധാംഗൗ സമദൗ വൃഷഭാവ് ഇവ
ആശീവിഷസമ ഖ്യൗ യമ കാലാന്തേകാപമൗ
16 ഇ വൃ ാവ് ഇവ ദ്ധൗ സൂര്യാ ചാ മസ ഭൗ
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മഹാ ഹാവ് ഇവ രൗ യുഗാേന്ത സമുപസ്ഥിതൗ
17 േദവഗർഭൗ േദവസമൗ േദവതുല്യൗ ച രൂപതഃ
സേമതൗ പുരുഷവ്യാ ൗ േ ക്ഷ്യ കർണ ധനഞ്ജയൗ
18 ഉഭൗ വരായുധധരാവ് ഉഭൗ രണകൃത മൗ
ഉഭൗ ച ബാഹുശേബ്ദന നാദയന്തൗ നഭസ്തലം
19 ഉഭൗ വി ത കർമാണൗ പൗരുേഷണാ ബേലന ച
ഉഭൗ ച സദൃശൗ യുേദ്ധ ശംബരാമര രാജേയാഃ
20 കാതവീര്യ സമൗ യുേദ്ധ തഥാ ദാശരേഭഃ സമൗ
വി വീര്യസമൗ വീേര്യ തഥാ ബവ സമൗ യുധി
21 ഉഭൗ േശ്വതഹയൗ രാജൻ രഥ വര വാഹിനൗ
സാരഥീ വരൗ ൈചവ തേയാർ ആസ്താം മഹാബലൗ
22 തൗ തു ദൃഷ്ട്വാ മഹാരാജ രാജമാനൗ മഹാരഥൗ
സിദ്ധചാരണസംഘാനാം വിസ്മയഃ സമപദ്യത
23 ധാർതരാ ാസ് തതഃ കർണം സബലാ ഭരതർഷഭ
പരിവാ ർ മഹാത്മാനം ക്ഷി ം ആഹവേശാഭിനം
24 തൈഥവ പാണ്ഡവാ ഹൃഷ്ടാ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
പരിവ ർ മഹാത്മാനം പാർഥം അ തിമാം യുധി
25 താവകാനാം രേണ കർേണാ ഹ ആസീദ് വിശാം പേത
തൈഥവ പാണ്ഡേവയാനാം ഹഃ പാർേഥാ ഽഭവദ് യുധി
26 ത ഏവ സഭ്യാസ് ത ാസാൻ േ ക്ഷകാശ് ചാഭവൻ സ്മ േത
തൈ ഷാം ഹമാനാനാം വൗ ജയപരാജയൗ
27 താഭ്യാം ദ തം സമായത്തം വിജയാേയതരായ വാ
അസ്മാകം പണ്ഡവാനാം ച സ്ഥിതാനാം രണമൂർധനി
28 തൗ തു സ്ഥിതൗ മഹാരാജ സമേര യുദ്ധശാലിനൗ
അേന്യാന്യം തിസംരബ്ധാവ് അേന്യാന്യസ്യാ ജൈയഷിണൗ
അേന്യാന്യം തിസംരബ്ധാവ് അേന്യാന്യസ്യ ജൈയഷിണൗ
29 താവ് ഉഭൗ തിഹീർേഷതാം ഇ വൃ ാവ് ഇവാഭിതഃ
ഭീമരൂപാ ധരാവ് ആസ്തം മഹാധൂമാവ് ഇവ ഹൗ
30 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ സാേക്ഷപാ വിവാദാ ഭരതർഷഭ
മിേഥാ േഭദാശ് ച ഭൂതാനാം ആസൻ കർണാജുനാന്തേര
വ്യാ യന്ത ദിേശാ ഭിന്നാഃ സർവേലാകാശ് ച മാരിഷ
31 േദവദാനവഗന്ധർവാഃ പിശാേച്ചാരഗ രാക്ഷസാഃ

തിപക്ഷ ഹം ച ഃ കർണാർജുന സമാഗേമ
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32 ദ്യൗർ ആസീത്ക് കർണേതാ വ്യ ാ സനക്ഷ ാ വിശാം പേത
ഭൂമിർ വിശാലാ പാർഥസ്യ മാതാപു സ്യ ഭാരത
33 സരിതഃ സാഗരാശ് ൈചവ ഗിരയശ് ച നേരാത്തമ
വൃക്ഷാശ് ചൗഷധയസ് ത വ്യാ യന്തി കിരീടിനം
34 അസുരാ യാതുധാനാശ് ച ഹ്യകാശ് ച പരന്തപ
കർണതഃ സമപദ്യന്ത േഖ ചരാണി വയാംസി ച
35 രത്നാനി നിധയഃ സർേവ േവദാശ് ചാഖ്യാനപാഞ്ചമാഃ
േസാപേവേദാപനിഷദഃ സരഹസ്യാഃ സസം ഹാഃ
36 വാസുകിശ് ചി േസനശ് ച തക്ഷാകശ് േചാപതക്ഷകഃ
പർവതാശ് ച തഥാ സർേവ കാ േവയാശ് ച സാന്വയാഃ
വിഷവേന്താ മഹാേരാഷാ നാഗാശ് ചാർജുനേതാ ഽഭവൻ
37 ഐരാവതാഃ സൗരേഭയാ ൈവശാേലയാശ് ച േഭാഗിനഃ
ഏേത ഽഭവന്ന് അർജുനതഃ സർപാസ് തു കർണതഃ
38 ഈഹാമൃഗാ വ്യാഡ മൃഗാ മംഗല്യാശ് ച മൃഗദ്വിജാഃ
പാർഥസ്യ വിജയം രാജൻ സർവ ഏവാഭിസം ിതാഃ
39 വസേവാ മരുതഃ സാധ്യാ രു ാ വിേശ്വ ഽശ്വിനൗ തഥാ
അഗ്നിർ ഇ ശ് ച േസാമശ് ച പവനശ് ച ദിേശാ ദശ
ധനഞ്ജയം ഉപാജ ർ ആദിത്യാഃ കർണേതാ ഽഭവൻ
40 േദവാസ് തു പിതൃഭിഃ സാർധാം സഗണാർജുനേതാ ഽഭവൻ
യേമാ ൈവ വണശ് ൈചവ വരുണശ് ച യേതാ ഽർജുനഃ
41 േദവ ഹ്മ നൃപർഷീണാം ഗണാഃ പാണ്ഡവേതാ ഽഭവൻ
തുംബുരു മുഖാ രാജൻ ഗന്ധർവാശ് ച യേതാ ഽർജുനഃ
42 ാേവയാഃ സാഹ മൗേനൈയർ ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
ഈഹാമൃഗവ്യാഡ മൃൈഗർ ദ്വിപാശ് ച രഥപത്തിഭിഃ
43 ഉഹ്യമാനാസ് തഥാ േമൈഘർ വായുനാ ച മനീഷിണഃ
ദിദൃക്ഷവഃ സമാജ ഃ കർണാർജുന സമാഗമം
44 േദവദാനവഗന്ധർവാ നാഗാ യക്ഷാഃ പത ിണഃ
മഹർഷേയാ േവദ വിദഃ പിതരശ് ച സ്വധാ ഭുജഃ
45 തേപാ വിദ്യാസ് തഥൗഷേധ്യാ നാനാരൂപാംബര ത്വിഷഃ
അന്തരിേക്ഷ മഹാരാജ വിനദേന്താ ഽവതസ്ഥിേര
46 ഹ്മാ ഹ്മർഷിഭിഃ സാർധം ജാപതിഭിർ ഏവ ച
ഭേവനാവസ്ഥിേതാ യാനം ദിവ്യം തം േദശം ആഭ്യയാത്
47 ദൃഷ്ട്വാ ജാപതിം േദവാഃ സ്വയം ഭുവം ഉപാഗമൻ
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സേമാ ഽ േദവ വിജയ ഏതേയാർ നരസിംഹേയാഃ
48 തദ് ഉപ ത്യ മഘവാ ണിപത്യ പിതാമഹം
കർണാജുന വിനാേശന മാ നശ്യത്വ് അഖിലം ജഗത്
49 സ്വയംേഭാ ഹി തദ് വാക്യം സേമാ ഽ വിജേയാ ഽനേയാഃ
തത് തഥാ നമസ് േത ഽ സീദ ഭഗവൻ മമ
50 േഹ്മശാനാവ് അേഥാ വാക്യം ഊചതുസ് ിദേശശ്വരം
വിജേയാ വ ഏവാ വിജയസ്യ മഹാത്മനഃ
51 മനസ്വീ ബലവാഞ് ശൂരഃ കൃതാ ശ് ച തേപാധനഃ
ബിഭർതി ച മഹാേതജാ ധനുർേവദം അേശഷതഃ
52 അതി േമച് ച മാഹാത്മ്യാദ് ദിഷ്ടം ഏതസ്യ പര്യയാത്
അതി ാേന്ത ച േലാകാനാം അഭാേവാ നിയേതാ ഭേവത്
53 ന വിദ്യേത വ്യവസ്ഥാനം കൃഷ്ണേയാഃ ദ്ധേയാഃ ക്വ ചിത്

ഷ്ടാരൗ ഹ്യ് അസതശ് േചാഭൗ സതശ് ച പുരുഷർഷഭൗ
54 നരനാരായണാവ് ഏതൗ പുരാണാവ് ഋഷിസത്തമൗ
അനിയത്തൗ നിയന്താരാവ് അഭീതൗ സ്മ പരന്തപൗ
55 കർേണാ േലാകാൻ അയം മുഖ്യാൻ ാപ്ത്േനാതു പുരുഷർഷഭഃ
വീേരാ ൈവകർതനഃ ശൂേരാ വിജയസ് ത്വ് അ കൃഷ്ണേയാഃ
56 വസൂനാം ച സേലാകത്വം മരുതാം വാ സമാ യാത്
സഹിേതാ േ ാണ ഭീഷ്മാഭ്യാം നാകേലാേക മഹീയതാം
57 ഇത്യ് ഉേക്താ േദവേദവാഭ്യാം സഹ ാേക്ഷാ ഽ വീദ് വചഃ
ആമ ്യ സർവഭൂതാനി േഹ്മശാനാനുശാസനാത്
58 തം ഭവദ്ഭിർ യാത് േ ാക്തം ഭഗവാദ്ഭ്യാം ജഗദ് ധിതം
തത് തഥാ നാന്യഥാ തദ് ധി തിഷ്ഠധ്വം ഗതമന്യവഃ
59 ഇതി േത്വ വചനാം സർവഭൂതാനി മാരിഷ
വിസ്മിതാന്യ് അഭവൻ രാജൻ പൂജയാം ച ിേര ച തത്
60 വ്യസൃജാംശ് ച സുഗന്ധീനി നാനാരൂപാണി ഖാത് തഥാ
പുഷ്പവർഷാണി ബിബുധാ േദവ തൂര്യാണ്യ് അവാദയൻ
61 ദിദൃക്ഷവശ് ചാ തിമം ൈദ്വരഥം നരസിംഹേയാഃ
േദവദാനവഗന്ധർവാഃ സർവ ഏവാവതസ്ഥിേര
രഥൗ ച തൗ േശ്വതഹയൗ യുക്തേകതൂ മഹാസ്വനൗ
62 സമാഗതാ േലാകവീരാഃ ശംഖാൻ ദ ഃ പൃഥക് പൃഥക്
വാസുേദവാർജുനൗ വീരൗ കർണ ശല്യൗ ച ഭാരത
63 തദ് ഭീരു സ ാസ കരം യുദ്ധം സമഭവത് തദാ
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അേന്യാന്യ ർധിേനാർ വീേര്യ ശ ശംബരേയാർ ഇവ
64 തേയാർ ധ്വജൗ വീതമാലൗ ശുശുഭാേത രഥസ്ഥിതൗ
പൃഥഗ് രൂപൗ സമാർഛന്തൗ േ ാധം യുേദ്ധ പര രം
65 കർണസ്യാശീവിഷനിഭാ രത്നസാരവതീ ദൃഢാ
പുരന്ദര ധനുഃ ഖ്യാ ഹസ്തികക്ഷ്യാ വ്യരാജത
66 കപിേ ഷ്ഠസ് തു പാർഥസ്യ വ്യാദിതാേസ്യാ ഭയങ്കരഃ
ഭീഷയന്ന് ഏവ ദം ാഭിർ ദുർനിരീേക്ഷ്യാ രവിർ യഥാ
67 യുദ്ദ്ധാഭിലാഷുേകാ ഭൂത്വാ ധ്വേജാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
കർണ ധ്വജം ഉപാതിഷ്ഠത് േസാ ഽവദീദ് അഭിനർദയൻ
68 ഉത്പത്യ ച മഹാേവഗഃ കക്ഷ്യാം അഭ്യഹനത് കപി
നൈഖശ് ച ദശൈനർശ് ൈചവ ഗരുഡഃ പന്നഗം യഥാ
69 സുകിങ്കിണീകാഭരണാ കാലപാേശാപമായസീ
അഭ്യ വത് സുസ്ര ദ്ധാ നാഗകക്ഷ്യാ മഹാകപിം
70 ഉഭേയാർ ഉത്തേമ യുേദ്ധ ൈദ്വരേഥ ദ ത ആഹൃേത

കുർവാേത ധ്വജൗ യുദ്ധം ത്യേഹഷൻ ഹയാൻ ഹയാഃ
71 അവിധ്യത് പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ ശല്യം നയനസായൈകഃ
സ ചാപി പുണ്ഡരീകാക്ഷം തൈഥവാഭിസൈമക്ഷത
72 ത ാജയദ് വാസുേദവഃ ശല്യം നയനസായൈകഃ
കർണം ചാപ്യ് അജയദ് ദൃഷ്ട്യാ കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
73 അഥാ വീത് സൂതപു ഃ ശല്യം ആഭാഷ്യ സസ്മിതം
യദി പാർേഥാ രേണ ഹന്യാദ് അദ്യ മാം ഇഹ കർഹി ചിത്
കിം ഉത്തരം തദാ േത സ്യാത് സേഖ സത്യം വീഹി േമ
74 [ഷല്യ]
യദി കർണ രേണ ഹന്യാദ് അദ്യ ത്വാം േശ്വതവാഹനഃ
ഉഭാവ് ഏകരേഥനാഹം ഹന്യാം മാധവ പാണ്ഡവൗ
75 [സ്]
ഏവം ഏവ തു േഗാവിന്ദം അർജുനഃ ത്യഭാഷത
തം ഹസ്യാ വീത് കൃഷ്ണഃ പാർഥം പരം ഇദം വചഃ
76 പേതദ് ദിവാകരഃ സ്ഥാനാച് ഛീേര്യതാേനകധാ ക്ഷിതിഃ
ൈശത്യം ആഗ്നിർ ഇയാൻ ന ത്വാ കർേണാ ഹന്യാദ് ധനഞ്ജയം
77 യദി ത്വ് ഏവം കഥം ചിത് സ്യാൽ േലാകപര്യസനം യഥാ
ഹന്യാം കർണം തഥാ ശല്യം ബാഹുഭ്യാം ഏവ സംയുേഗ
78 ഇതി കൃഷ്ണ വചഃ ത്വാ ഹസൻ കപിേകതനഃ
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അർജുനഃ ത വാേചദം കൃഷ്ണം അ ിഷ്ടകാരിണം
മമാപ്യ് ഏതാവ് അപര്യാപ്തൗ കർണ ശല്യൗ ജനാർദന
79 സപതാകാ ധ്വജം കർണം സശല്യ രഥവാജിനം
സച്ഛ കവചം ൈചവ സശക്തി ശരകാർമുകം
80 ഷ്ടാസ്യ് അദ്യ ശൈരഃ കർണം രേണ കൃത്തം അേനകധാ
അൈദ്യനം സരഥം സാശ്വം സശക്തി കവചായുധം
ന ഹി േമ ശാമ്യേത ൈവരം കൃഷ്ണാം യത് ാഹസത് പുരാ
81 അദ്യ ഷ്ടാസി േഗാവിന്ദകർണം ഉന്മഥിതം മയാ
വാരേണേനവ മേത്തന പുഷ്പിതം ജഗതീ രുഹം
82 അദ്യ താ മധുരാ വാചഃ േ ാതാസി മധുസൂദന
അദ്യാഭിമന ജനനീം അനൃണഃ സാന്ത്വയിഷ്യസി
കുന്തീം പിതൃഷ്വസാരം ച സ ഹൃേഷ്ടാ ജനാർദന
83 അദ്യ ബാഷ്പമുഖീം കൃഷ്ണാം സാന്ത്വയിഷ്യസി മാധവ
വാഗ്ഭിശ് ചാമൃതകൽപാഭിർ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
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അധ്യായം 64

1 [സ്]
തദ് േദവ നാഗാസുരസിദ്ധസംൈഘർ; ഗന്ധർവയക്ഷാപ്സരസാം ച സംൈഘഃ

ഹ്മർഷിരാജർഷിസുപർണജുഷ്ടം; ബഭൗ വിയദ് വിസ്മയനീയ രൂപം
2 നാനദ്യമാനം നിനൈദർ മേനാൈജ്ഞർ; വാദി ഗീത തിഭിശ് ച നൃൈത്തഃ
സർേവ ഽന്തരിേക്ഷ ദദൃശുർ മനുഷ്യാഃ; ഖസ്ഥാംശ് ച താൻ വിസ്മയനീയ രൂപാൻ
3 തതഃ ഹൃഷ്ടാഃ കുരു പാ േയാധാ; വാദി പ ായുധ സിംഹനാൈദഃ
നിനാദയേന്താ വസുധാം ദിശശ് ച; സ്വേനന സർേവ ദ്വിഷേതാ നിജ ഃ
4 നാനാശ്വമാതംഗരഥായുതാകുലം; വരാസി ശക്ത്യൃഷ്ടി നിപാതദുഃസഹം
അഭീരുജുഷ്ടം ഹതേദഹസ ലം; രണാജിരം േലാഹിതരക്തം ആബഭൗ
5 തഥാ വൃേത്ത ഽ ഭൃതാം പരാഭേവ; ധനഞ്ജയശ് ചാധിരഥിശ് ച സായൈകഃ
ദിശശ് ച ൈസന്യം ച ശിൈതർ അജിഹ്മൈഗഃ; പര രം േ ാർണുവതുഃ സ്മ
ദംശിതൗ
6 തതസ് ത്വദീയാശ് ച പേര ച സായൈകഃ; കൃേത ഽന്ധകാേര വിവിദുർ ന കിം
ചന
ഭയാത് തു താവ് ഏവ രഥൗ സമാ യംസ്; തേമാനുദൗ േഖ സൃതാ ഇവാംശവഃ
7 തേതാ ഽ ം അേ ണ പര രസ്യ തൗ; വിധൂയ വാതാവ് ഇവ പൂർവപശ്ചിമൗ
ഘനാന്ധകാേര വിതേത തേമാനുദൗ; യേഥാദിതൗ തദ്വദ് അതീവ േരജതുഃ
8 ന ചാഭിമന്തവ്യം ഇതി േചാദിതാഃ; പേര ത്വദീയാശ് ച തദാവതസ്ഥിേര
മഹാരഥൗ തൗ പരിവാര്യ സർവതഃ; സുരാസുരാ വാസവ ശംബരാവ് ഇവ
9 മൃദംഗേഭരീപണവാനകസ്വൈനർ; നിനാദിേത ഭാരത ശംഖനിസ്വൈനഃ
സസിംഹ നാദൗ ബഭതുർ നേരാത്തമൗ; ശശാങ്കസൂര്യാവ് ഇവ േമഘസമ്പ്ലേവ
10 മഹാധനുർ മണ്ഡലാ മധ്യഗാവ് ഉഭൗ; സുവർചസൗ ബാണസഹ രശ്മിനൗ
ദിധക്ഷമാണൗ സചരാചരം ജഗദ്; യുഗാസ്ത സൂര്യാവ് ഇവ ദുഃസഹൗ രേണ
11 ഉഭാവ് അേജയാവ് അഹിതാന്തകാവ് ഉഭൗ; ജിഘാംസതുസ് തൗ കൃതിനൗ
പര രം
മഹാഹേവ വീര വരൗ സമീയതുർ; യേഥ ജംഭാവ് ഇവ കർണ പാണ്ഡവൗ
12 തേതാ മഹാ ാണി മഹാധനുർധരൗ; വിമുഞ്ചമാനാവ് ഇഷുഭിർ ഭയാനൈകഃ
നരാശ്വനാഗാനമിതൗ നിജഘ്നതുഃ; പര രം ജഘ്നതുർ ഉത്തേമഷുഭിഃ
13 തേതാ വിസ ഃ പുനർ അർദിതാഃ ശൈരർ; നേരാത്തമാഭ്യാം കുരുപാണ്ഡവാ 

യാഃ
സനാഗപത്ത്യശ്വരഥാ ദിേശാ ഗതാസ്; തഥാ യഥാ സിംഹഭയാദ് വനൗകസഃ
14 തതസ് തു ദുേര്യാധന േഭാജസൗബലാഃ; കൃപശ് ച ശാരദ്വത സൂനുനാ സഹ
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മഹാരഥാഃ പഞ്ച ധനഞ്ജയാച തൗ; ശൈരഃ ശരീരാന്തകൈരർ അതാഡയൻ
15 ധനൂംഷി േതഷാം ഇഷുധീൻ ഹയാൻ ധ്വജാൻ; രഥാംശ് ച സൂതാംശ് ച
ധനഞ്ജയഃ ശൈരഃ
സമം ച ചിേച്ഛദ പരാഭിനച് ച താഞ്; ശേരാത്തൈമർ ദ്വാദശഭിശ് ച സൂതജം
16 അഥാഭ്യധാവംസ് ത്വരിതാഃ ശതം രഥാഃ; ശതം ച നാഗാർജുനം ആതതായിനഃ
ശകാസ് തുഖാരാ യവനാശ് ച സാദിനഃ; സൈഹവ കാംേബാജവൈരർ ജിഘാം 
സവഃ
17 വരായുധാൻ പാണിഗതാൻ കൈരഃ സഹ; ൈരർ ന്യകൃന്തംസ് ത്വരിതാഃ
ശിരാംസി ച
ഹയാംശ് ച നാഗാംശ് ച രഥാംശ് ച യുധ്യതാം; ധനഞ്ജയഃ ശ ഗണം തം
അക്ഷിേണാത്
18 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ സുരതൂര്യ നിസ്വനാഃ; സസാധു വാദാ ഹൃഷിൈതഃ സമീരി 
താഃ
നിേപതുർ അപ്യ് ഉത്തമപുഷ്പപൃഷ്ടയഃ; സുരൂപ ഗന്ധാഃ പവേനരിതാഃ ശിവാഃ
19 തദ് അദ്ഭുതം േദവമനുഷ്യസാക്ഷികം; സമീക്ഷ്യ ഭൂതാനി വിസിഷ്മിയുർ നൃപ
തവാത്മജഃ സൂത സൂതശ് ച ന വ്യഥാം; ന വിസ്മയം ജഗ്മതുർ ഏകനിശ്ചയൗ
20 അഥാ വീദ് േ ാണസുതസ് തവാത്മജം; കരം കേരണ തിപീഡ്യ
സാന്ത്വയൻ

സീദ ദുേര്യാധന ശാമ്യ പാണ്ഡൈവർ; അലം വിേരാേധന ധിഗ് അ
വി ഹം
21 ഹേതാ ഗുരുർ ഹ്മ സേമാ മഹാ വിത്; തൈഥവ ഭീഷ്മ മുഖാ നരർഷഭാഃ
അഹം ത്വ് അവേധ്യാ മമ ചാപി മാതുലഃ; ശാധി രാജ്യം സാഹ പാണ്ഡൈവർ
ചിരം
22 ധനഞ്ജയഃ സ്ഥാസ്യതി വാരിേതാ മയാ; ജനാർദേനാ ൈനവ വിേരാധം
ഇച്ഛതി
യുധിഷ്ഠിേരാ ഭൂതഹിേത സദാ രേതാ; വൃേകാദരസ് തദ്വശഗസ് തഥാ യമൗ
23 ത്വയാ ച പാർൈഥശ് ച പര േരണ; ജാഃ ശിവം ാ യുർ ഇച്ഛതി ത്വയി

ജ േശഷാഃ സ്വപുരാണി പാർഥിവാ; നിവൃത്തൈവരാശ് ച ഭവ ൈസനി 
കാഃ
24 ന േചദ് വചഃ േ ാഷ്യസി േമ നരാധിപ; വം തപ്താസി ഹേതാ ഽരിഭിർ
യുധി
ഇദം ച ദൃഷ്ടം ജഗതാ സഹ ത്വയാ; കൃതം യദ് ഏേകന കിരീടിമാലിനാ
യഥാ ന കുര്യാദ് ബലഭിന്ന ചാന്തേകാ; ന ച േചതാ ഭഗവാൻ ന യക്ഷരാട്
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25 അേതാ ഽപി ഭൂയാംശ് ച ഗുൈണർ ധനഞ്ജയഃ; സ ചാഭിപത്സ്യത്യ് അഖിലം
വേചാ മമ
തവാനുയാ ാം ച തഥാ കരിഷ്യതി; സീദ രാജഞ് ജഗതഃ ശമായ ൈവ
26 മമാപി മാനഃ പരമഃ സദാ ത്വയി; വീമ്യ് അതസ് ത്വാം പരമാച് ച
സൗഹൃദാത്
നിവാരയിഷ്യാമി ഹി കർണം അപ്യ് അഹം; യദാ ഭവാൻ സ ണേയാ
ഭവിഷ്യതി
27 വദന്തി മി ം സഹജം വിചക്ഷണാസ്; തൈഥവ സാമ്നാ ച ധേനന ചാർജി 
തം

താപതശ് േചാപനതം ചതുർവിധം; തദ് അസ്തി സർവം ത്വയി പാണ്ഡേവഷു
ച
28 നിസർഗതസ് േത തവ വീര ബാന്ധവാഃ; പുനശ് ച സാമ്നാ ച സമാ ഹി
സ്ഥിരം
ത്വയി സേന്ന യദി മി താം ഇയുർ; വം നേരേ തഥാ ത്വം ആചര
29 സ ഏവം ഉക്തഃ സുഹൃദാ വേചാ ഹിതം; വിചിന്ത്യ നിഃശ്വസ്യ ച ദുർമനാ  
വീത്
യഥാ ഭവാൻ ആഹ സേഖ തൈഥവ തൻ; മമാപി ച ജ്ഞാപയേതാ വചഃ ശൃണു
30 നിഹത്യ ദുഃശാസനം ഉക്തവാൻ ബഹു; സഹ്യ ശാർദൂലവദ് ഏഷ ദുർമതിഃ
വൃേകാദരസ് തദ് ധൃദേയ മമ സ്ഥിതം; ന തത്പേരാക്ഷം ഭവതഃ കുതഃ ശമഃ
31 ന ചാപി കർണം ഗുരുപു സംസ്തവാദ്; ഉപാരേമത്യ് അർഹസി വ ം
അച ത

േമണ യുേക്താ മഹതാദ്യ ഫൽഗുനസ്; തം ഏഷ കർണഃ സാഭം ഹനിഷ്യ 
തി
32 തം ഏവം ഉക്ത്വാഭ്യനുനീയ ചാസകൃത്; തവാത്മജഃ സ്വാൻ അനുശാസ്തി
ൈസനികാൻ
സമാഘ്നതാഭി വതാഹിതാൻ ഇമാൻ; സബാണശബ്ദാൻ കിം ഉ േജാഷം
ആസ്യേത
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അധ്യായം 65

1 [സ്]
തൗ ശംഖേഭരീ നിനേദ സമൃേദ്ധ; സമീയതുഃ േശ്വതഹയൗ നരാ ്യൗ
ൈവകർതനഃ സൂതപുേ ാ ഽർജുനശ് ച; ദുർമ ിേത തവ പു സ്യ രാജൻ
2 യഥാ ഗജൗ ൈഹമവതൗ ഭിന്നൗ; ഗൃഹ്യ ദന്താവ് ഇവ വാശിതാർേഥ
തഥാ സമാജഗ്മതുർ ഉ േവഗൗ; ധനഞ്ജയശ് ചാധിരഥിശ് ച വീരൗ
3 ബലാഹേകേനവ യഥാബലാഹേകാ; യദൃച്ഛയാ വാ ഗിരിണാ ഗിരിർ യഥാ
തഥാ ധനുർജ്യാതലേനമി നിസ്വനൗ; സമീയതുസ് താവ് ഇഷുവർഷവർഷിണൗ
4 വൃദ്ധശൃംഗ മ വീരുദ് ഓഷധീ; വൃദ്ധനാനാവിധ പർവതൗകസൗ
യഥാചലൗ വാ ഗലിതൗ മഹാബലൗ; തഥാ മഹാൈ ർ ഇതേരതരം ഘ്നതഃ
5 സ സംനിപാതസ് തു തേയാർ മഹാൻ അഭൂത്; സുേരശ ൈവേരാച്ചനേയാർ
യഥാ പുരാ
ശൈരർ വിഭുഗ്നാംഗനിയ വാഹനഃ; സുദുഃസേഹാ ഽൈന്യഃ പടു േശാണിേതാദ 
കഃ
6 ഭൂതപദ്േമാത്പല മത്സ്യകച്ഛപൗ; മഹാ ദൗ പൺഷി ഗണാനുനാദിതൗ
സുസംനികൃഷ്ടാവ് അനിേലാദ്ധതൗ യഥാ; തഥാ രഥൗ തൗ ധ്വജിനൗ സമീയതുഃ
7 ഉഭൗ മേഹ സ്യ സാമാന വി മാവ്; ഉഭൗ മേഹ തിമൗ മഹാരഥൗ
മേഹ വ തിൈമശ് ച സായൈകർ; മേഹ വൃ ാവ് ഇവ സ ജ തുഃ
8 സനാഗപത്ത്യശ്വരേഥ ഉേഭ ബേല; വിചി വർണാഭരണാംബര േജ
ചകമ്പതുശ് േചാന്നമതഃ സ്മ വിസ്മയാദ്; വിയദ് ഗതാശ് ചാർജുന കർണ സംയു 
േഗ
9 ഭുജാഃ സവ ാംഗുലയഃ സമു ിതാഃ; സസിംഹ നാദാ ഹൃഷിൈതർ ദിദൃ ഭിഃ
യദാർജുനം മത്തം ഇവ ദ്വിേപാ ദ്വിപം; സമഭ്യയാദ് ആധിരഥിർ ജിഘാംസയാ
10 അഭ്യേ ാശൻ േസാമകാസ് ത പാർഥം; വരസ്വ യാഹ്യ് അർജുന വിധ്യ
കർണം
ഛിന്ധ്യ് അസ്യ മൂർധാനം അലം ചിേരണ; ദ്ധാം ച രാജ്യാദ് ധൃതരാ
സൂേനാഃ
11 തഥാസ്മാകം ബഹവസ് ത േയാധാഃ; കർണം തദാ യാഹി യാഹീത്യ്
അേവാചൻ
ജഹ്യ് അർജുനം കർണ തതഃ സചീരാഃ; പുനർ വനം യാ ചിരായ പാർഥാഃ
12 തതഃ കർണഃ ഥമം ത പാർഥം; മേഹഷുഭിർ ദശഭിഃ പര്യവിധ്യത്
തം അർജുനഃ ത്യവിധ്യച് ഛിതാൈ ഃ; കക്ഷാന്തേര ദശഭിർ അതീവ ദ്ധഃ
13 പര രം തൗ വിശിൈഖഃ സുതീൈക്ഷ്ണസ്; തതക്ഷതുഃ സൂതപുേ ാ ഽർജുനശ്
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ച
പര രസ്യാന്തേര വിമർേദ; സുഭീമം അഭ്യായയതുഃ ഹൃഷ്ടൗ
14 അമൃഷ്യമാണശ് ച മഹാവിമർേദ; ത ാ ധ്യദ് ഭീമേസേനാ മഹാത്മാ
അഥാ വീത് പാണിനാ പാണിം ആഘ്നൻ; സന്ദഷ്ടൗഷ്ഠ നൃത്യതി വാദയന്ന്
ഇവ
കഥം നു ത്വാം സൂതപു ഃ കിരീടിൻ; മേഹഷുഭിർ ദശഭിർ അവിധ്യദ് അേ
15 യയാ ധൃത്യാ സർവഭൂതാന്യ് അൈജഷീർ; ാസം ദദദ് വഹ്നേയ ഖാണ്ഡേവ
ത്വം
തയാ ധൃത്യാ സൂതപു ം ജഹി ത്വം; അഹം ൈവനം ഗദയാ േപാഥയിേഷ്യ
16 അഥാ വീദ് വാസുേദേവാഽപി പാർഥം; ദൃഷ്ട്വാ രേഥഷൂൻ തിഹന്യമാനാൻ
അമീമൃദത് സർവഥാ േത ഽദ്യ കർേണാ; ഹ്യ് അൈ ർ അ ാണി കിം ഇദം
കിരീടിൻ
17 സ വീര കിം മുഹ്യസി നാവധീയേസ; നദന്ത്യ് ഏേത കുരവഃ സ ഹൃഷ്ടാഃ
കർണം പുര ത്യ വിദുർ ഹി സർേവ; ത്വദ് അ ം അൈ ർ വിനിപാത്യമാനം
18 യയാ ധൃത്യാ നിഹതം താമസാ ം; യുേഗ യുേഗ രാക്ഷസാശ് ചാപി േഘാരാഃ
ദംേഭാദ്ഭവാശ് ചാസുരാശ് ചാഹേവഷു; തയാ ധൃത്യാ ത്വം ജഹി സൂതപു ം
19 അേനനാ വാസ്യ ര േനമിനാദ്യ; സഞ്ഛിന്ദ്ധി മൂർധാനം അേരഃ സഹ്യ
മയാ നിസൃേഷ്ടന സുദർശേനന; വേ ണ ശേ ാ നമുേചർ ഇവാേരഃ
20 കിരാത രൂപീ ഭഗവാൻ യയാ ച; ത്വയാ മഹത്യാ പരിേതാഷിേതാ ഽഭൂത്
താം ത്വം ധൃതിം വീര പുനർ ഗൃഹീത്വാ; സഹാനുബന്ധം ജഹി സൂതപു ം
21 തേതാ മഹീം സാഗരേമഖലാം തം; സപത്തനാം ാമവതീം സമൃദ്ധാം

യച്ഛ രാേജ്ഞ നിഹതാരി സാംഘാം; യശശ് ച പാർഥാതുലം ആ ഹി ത്വം
22 സേഞ്ചാദിേതാ ഭീമ ജനാർദനഭ്യം; ത്വാ തദാത്മാനം അേവക്ഷ്യ സത്ത്വം
മഹാത്മനശ് ചാഗമേന വിദിത്വാ; േയാജനം േകശവം ഇത്യ് ഉവാച
23 ാദുഷ്കേരാമ്യ് ഏഷ മഹാ ം ഉ ം; ശിവായ േലാകസ്യ വധായ സൗേതഃ
തൻ േമ ഽനുജനാതു ഭവാൻ സുരാശ് ച; ഹ്മാ ഭുേവാ ഹ്മ വിദശ് ച സർേവ
24 ഇത്യ് ഊചിവാൻ ാഹ്മം അസഹ്യം അ ം; ാദുശ്ചേ മനസാ സംവി 
േധയം
തേതാ ദിശശ് ച ദിശശ് ച സർവാഃ; സമാവൃേണാത് സായൈകർ ഭൂരി േതജാഃ
സ സർജബാണാൻ ഭരതർഷേഭാ ഽപി; ശതം ശതാേനകവദ് ആശു േവഗാൻ
25 ൈവകർതേനനാപി തഥാജിമേധ്യ; സഹ േശാ ബാണഗണാ വിസൃഷ്ടാഃ
േത േഘാഷിണഃ പാണ്ഡവം അഭ േപയുഃ; പജന്യ മുക്താ ഇവ വാരിധാരാഃ
26 സ ഭീമാേസനം ച ജനാർദനം ച; കിരീടിനം ചാപ്യ് അമനുഷ്യകർമാ
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ിഭിസ് ിഭിർ ഭീമബേലാ നിഹത്യാ; നനാദ േഘാരം മഹതാ സ്വേരണ
27 സ കർണ ബാണാഭിഹതഃ കിരീടീ; ഭീമം തഥാ േ ക്ഷ്യ ജനാർദനം ച
അമൃഷ്യമാണഃ പുനാർ ഏവ പാർഥഃ; ശരാൻ ദശാഷ്ടൗ ച സമുദ്ബബർഹ
28 സുേഷണം ഏേകന ശേരണ വിദ്ധ്വാ ശല്യാം; ചതുർഭിസ് ിഭിർ ഏവ
കർണം
തതഃ സുമുൈക്തർ ദശഭിർ ജഘാന; സഭാ പതിം കാഞ്ചനവർമ നാദ്ധം
29 സാ രാജപുേ ാ വിശിരാ വിബാഹുർ; വിവാജി സൂേതാ വിധനുർ വിേകതുഃ
തേതാ രഥാ ാദ് അപതത് ഭഗ്നഃ; പരശ്വൈധഃ ശാല ഇവാഭികൃത്തഃ
30 പുനശ് ച കർണം ിഭിർ അഷ്ടഭിശ് ച; ദ്വാഭ്യാം ചതുർഭിർ ദശഭിശ് ച
വിദ്ധ്വാ
ചാതുഃ ശതൻ ദ്വിരദാൻ സായുധീയാൻ; ഹത്വാ രഥാൻ അഷ്ട ശതം ജഘാന
സഹ ം അശ്വാംശ് ച പുനശ് ച സാദീൻ; അഷ്ടൗ സഹ ാണി ച പാത്തി
വീരാൻ
31 ദൃഷ്ട്വാജി മുഖ്യാവ് അഥ യുധ്യമാനൗ; ദിദൃക്ഷവഃ ശൂര വരാവ് അരിഘ്നൗ
കർണം ച പാർഥം ച നിയാമ്യ വാഹാൻ; ഖസ്ഥാ മഹീസ്ഥാശ് ച ജനാവത ഃ
32 തേതാ ധനുർജ്യാ സഹസാതികൃഷ്ടാ; സുേഘാഷം ആച്ഛിദ്യത പാണ്ഡവസ്യ
തസ്മിൻ ക്ഷേണ സൂതപു സ് തു പാർഥം; സമാച്ചിേനാത് കാണാം ശേതന
33 നിർമുക്തസർപ തിൈമശ് ച തീൈക്ഷ്ണസ്; ൈതല ധൗൈതഃ ഖഗ
പാ വാൈജഃ
ഷഷ്ട്യാ നാരാൈചർ വാസുേദവം ബിേഭദ; തദന്തരം േസാമകാഃ ാ വന്ത
34 തേതാ ധനുർജ്യാം അവധമ്യ ശീ ം; ശരാൻ അസ്താൻ ആധിരേഥർ വിധമ്യ
സുസംരബ്ധഃ കർണ ശരക്ഷതാംേഗാ; രേണ പാർഥഃ േസാമകാൻ ത്യഗൃഹ്ണാ 
ത്
ന പക്ഷിണഃ സാമ്പതന്ത്യ് അന്തരിേക്ഷ; േക്ഷപീയസാേ ണ കൃേത ഽന്ധകാേര
35 ശല്യം ച പാർേഥാ ദശഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; ഭൃശം തനുേ ഹസന്ന് അവി 
ധ്യത്
തതഃ കാർണം ദ്വാദശഭിഃ സുമുൈക്തർ; വിദ്ധ്വാ പുനഃ സപ്തഭിർ അഭ്യവിധ്യത്
36 സ പാർഥ ബാണാസനേവഗനുൈന്നർ; ദൃഢാഹതഃ പ ിഭിർ ഉ േവൈഗഃ
വിഭിന്നഗാ ഃ ക്ഷതേജാക്ഷിതാംഗഃ; കർേണാ ബഭൗ രു ഇവാതേതഷുഃ
37 തതസ് ിഭിശ് ച ിദാശാധിേപാപമം; ശൈരർ ബിേഭദാധിരഥിർ ധനഞ്ജ 
യം
ശരാംസ് തു പഞ്ച ജ്വലിതാൻ ഇേവാരഗാൻ; വീരയാം ആസ ജിഘാംസുർ
അച്ച േത
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38 േത വർമ ഭിത്ത്വാ പുരുേഷാത്തമസ്യ; സുവർണചി ം ന്യപതൻ സുമുക്താഃ
േവേഗന ഗാം ആവിവിശുഃ സുേവഗാഃ; സ്നാത്വാ ച കർണാഭിമുഖാഃ തീയുഃ
39 താൻ പഞ്ച ഭൈല്ലസ് ത്വരിൈതഃ സുമുൈക്തസ്; ിധാ ിൈധൈകകം
അേഥാച്ചകർത
ധനഞ്ജയസ് േത ന്യപതൻ പൃഥിവ്യാം; മഹാഹയസ് തക്ഷക പു പക്ഷാഃ
40 തതഃ ജജ്വാല കിരീടമാലീ; േ ാേധന കക്ഷം ദഹന്ന് ഇവാഗ്നിഃ
സ കർണം ആകർണവികൃഷ്ടസൃൈഷ്ടഃ; ശൈരഃ ശരീരാന്തകൈരർ ജ്വലദ്ഭിഃ
മർമസ്വ് അവിധ്യത് സ ചചാല ദുഃഖാദ്; ൈധര്യാത് തു തസ്ഥാവ് അതിമാ  
ൈധര്യഃ
41 തതഃ ശരൗൈഘഃ ദിേശാ ദിശശ് ച; രവി ഭാ കർണ രഥശ് ച രാജൻ
അദൃശ്യ ആസീത് കുപിേത ധനഞ്ജേയ; തുഷാരനീഹാരവൃതം യഥാ നഭഃ
42 സച രക്ഷാൻ അഥ പാദരക്ഷാൻ; പുരഃസരാൻ പൃഷ്ഠേഗാപാംശ് ച സർവാൻ
ദുേര്യാധേനനാനുമതാൻ അരിഘ്നാൻ; സമുച്ചിതാൻ സുരഥാൻ സാരഭൂതാൻ
43 ദ്വിസാഹ ാൻ സമേര സവ്യസാചീ; കുരു വീരാൻ ഋഷഭഃ കുരൂണാം
ക്ഷേണന സർവാൻ സരഥാശ്വസൂതാൻ; നിനായ രാജൻ ക്ഷായം ഏകവീരഃ
44 അഥാപലായന്ത വിഹായ കർണം; തവാത്മജാഃ കുരവശ് ചാവശിഷ്ടാഃ
ഹതാൻ അവകീര്യ ശരക്ഷതാംശ് ച; ലാലപ്യമാനാംസ് തനയാൻ പിതൄംശ് ച
45 സാ സർവതഃ േ ക്ഷ്യ ദിേശാ വിശൂന്യാ; ഭയാവദീർൈണഃ കുരുഭിർ വിഹീനഃ
ന വിവ്യേഥ ഭാരത ത കർണഃ; തീപം ഏവാർജുനം അഭ്യധാവത്
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അധ്യായം 66

1 [സ്]
തേതാ ഽപയാതാഃ ശരപാത മാ ം; അവസ്ഥിതാഃ കുരേവാ ഭിന്നേസനാഃ
വിദ ത് കാശം ദദൃശുഃ സമന്താദ്; ധനഞ്ജയാ ം സമുദീര്യമാണം
2 തദ് അർജുനാ ം സേത സ്മ വീരാൻ; വിയത് തഥാകാശം അനന്ത േഘാഷം

േദ്ധന പാർേഥന തദാശു സൃഷ്ടം; വധായ കർണസ്യ മഹാവിമർേദ
3 രാമാദ് ഉപാേത്തന മഹാമഹിമ്നാ; ആഥർവേണനാരി വിനാശേനന
തദ് അർജുനാ ം വ്യധമദ് ദഹന്തം; പാർഥം ച ബാൈണർ നിശിൈതർ
നിജേഘ്ന
4 തേതാ വിമർദഃ സുമഹാൻ ബഭൂവ; തസ്യാർജുനസ്യാധിരേഥശ് ച രാജൻ
അേന്യാന്യം ആസാദയേതാഃ പൃഷത്ൈകർ; വിഷാണ ഘാൈതർ ദ്വിപേയാർ
ഇേവാൈ ഃ
5 തേതാ രിപുഘ്നം സമധത്ത കർണഃ; സുസംശിതം സർപമുഖം ജ്വലന്തം
രൗ ം ശരം സംയതി സു ധൗതം; പാർഥാർഥം അത്യർഥ ചിരായ ഗുപ്തം
6 സദാർചിതം ചന്ദനചൂർണശായിനം; സുവർണനാലീ ശയനം മഹാവിഷം

ദീപ്തം ഐരാവത വംശസംഭവം; ശിേരാ ജിഹീർഷുർ യുധി ഫൽഗുനസ്യ
7 തം അ വീൻ മ രാേജാ മഹാത്മാ; ൈവകർതനം േ ക്ഷ്യ ഹി സംഹിേത 
ഷും
ന കാർണ ീവാം ഇഷുർ ഏഷ ാപ്സ്യേത; സംലക്ഷ്യ സന്ധത്സ്വ ശരം
ശിേരാഘ്നം
8 അഥാ വീത് േ ാധസംരക്തേന ഃ; കർണഃ ശല്യം സന്ധിേതഷുഃ സഹ്യ
ന സന്ധേത്ത ദ്വിഃ ശരം ശല്യ കർേണാ; ന മാദൃശാഃ ശാഠ്യ യുക്താ ഭവന്തി
9 തൈഥവം ഉക്ത്വാ വിസസാർജ തം ശരം; ബലാഹകം വർഷഘനാഭിപൂജിതം
ഹേതാ ഽസി ൈവ ഫൽഗുന ഇത്യ് അേവാചത്; തതസ് ത്വരന്ന് ഊർജിതം
ഉത്സസർജ
10 സന്ധീയമാനം ഭുജഗം ദൃഷ്ട്വാ കർേണന മാധവഃ
ആ മ്യ സ്യന്ദനം പദ്ഭ്യാം ബേലന ബലിനാം വരഃ
11 അവഗാേഢ രേഥ ഭൂമൗ ജാനുഭ്യാം അഗമൻ ഹയാഃ
തതഃ ശരഃ േസാ ഭ്യഹനത് കിരീടം തസ്യ ധീമതഃ
12 അഥാർജുനേസ്യാത്തമഗാ ഭൂഷണം; ധരാവിയേദ്ദ്യാസലിേലഷു വി തം
ബലാസ്സ് സർേഗാത്തമ യത്നമന ഭിഃ; ശേരണ മൂർധ്നഃ സാ ജഹാര സൂതജഃ
13 ദിവാകേര ജ്വലന ഹത്വിഷാം; സുവർണമുക്താ മണിജാലഭൂഷിതം
പുരന്ദരാർഥം തപസാ യത്നതഃ; സ്വയം കൃതം യദ് ഭുവനസ്യ സൂനുനാ
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14 മഹാർഹരൂപം ദ്വിഷതാം ഭയങ്കരം; വിഭാതി ചാത്യർഥ സുഖം സുഗന്ധി തത്
നിജ േഷ േദവരിപൂൻ സുേരശ്വരഃ; സ്വയം ദദൗ യത് സുമനാഃ കിരീടിേന
15 ഹരാംബുപാഖണ്ഡല വിത്തേഗാ ഭിഃ; പിനാക പാശാശനി സായേകാത്ത 
ൈമഃ
സുേരാത്തൈമർ അപ്യ് അവിഷഹ്യം അർദിതും; സാഹ്യ നാേഗന ജഹാര
യദ് വൃഷഃ
16 തദ് ഉത്തേമഷൂൻ മഥിതം വിഷാഗ്നിനാ; ദീപ്തം അർചിഷ്മദ് അഭിക്ഷിതി

ിയം
പപാത പാർഥസ്യ കിരീടം ഉത്തമം; ദിവാകേരാ ഽസ്താദ് ഇവ പർവതാജ് ജ്വലൻ
17 തതഃ കിരീടം ബഹുരത്നമണ്ഡിതം; ജഹാര നാേഗാ ഽർജുന മൂർധേതാ ബലാത്
ഗിേരഃ സുജാതാ ര പുഷ്പിത മം; മേഹ വ ഃ ശിഖരം യേഥാത്തമം
18 മഹീ വിയദ് ദ്യൗഃ സലിലാനി വായുനാ; യഥാ വിഭിന്നാനി വിഭാന്തി ഭാരത
തൈഥവ ശേബ്ദാ ഭുവേനഷ്വ് അഭൂത് തദാ; ജനാ വ്യവസ്യൻ വ്യഥിതാശ് ച
ചസ്ഖലുഃ
19 തതഃ സാമുദ് ഥ്യ സിേതന വാസസാ; സ്വമൂർധ ജാനവ്യഥിതഃ സ്ഥിേതാ
ഽർജുനഃ
വിഭാതി സ ർണമരീച്ചി ഭാസ്വതാ; ശിേരാ ഗേതേനാദയ പർവേതാ യഥാ
20 ബലാഹകാഃ കർണ ഭുേജരിതസ് തേതാ; ഹുതാശനാർക തിമദ തിർ
മഹാൻ
മേഹാരഗഃ കൃതൈവേരാ ഽർജുേനന; കിരീടം ആസാദ്യ സമുത്പപാത
21 തം അ വീദ് വിദ്ധി കൃതാഗസം േമ; കൃഷ്ണാദ്യ മാതുർ വധജാതൈവരം
തതഃ കൃഷ്ണഃ പാർഥം ഉവാച സംേഖ്യ; മേഹാരഗം കൃതൈവരം ജഹി ത്വം
22 സ ഏവം ഉേക്താ മധുസൂദേനന; ഗാണ്ഡീവധന്വാ രിപുഷൂ ധന്വാ
ഉവാച േകാ ന്വ് ഏഷ മമാദ്യ നാഗഃ; സ്വയം യ ആഗാദ് ഗരുഡസ്യ വ ം
23 [കൃസ്ണ]
േയാ ഽസൗ ത്വയാ ഖാണ്ഡാേവ ചി ഭാനും; സന്തർപയാേനന ധനുർധേരണ
വിയദ് ഗേതാ ബാണനികൃത്ത േദേഹാ; ഹ്യ് അേനകരൂേപാ നിഹതാസ്യ മാതാ
24 തതസ് തു ജി ഃ പരിഹൃത്യ േശഷാംശ്; ചിേച്ഛദ ഷഡ്ഭിർ നിശിൈതഃ
സുധാൈരഃ
നാഗം വിയത് തിര്യഗ് ഇേവാത്പതന്തം; സ ഛിന്നഗാേ ാ നിപപാത ഭൂമൗ
25 തസ്മിൻ മുഹൂർേത ദശഭിഃ പൃഷാത്ൈകഃ; ശിലാശിൈതർ ബർഹിണവാജി 
ൈതശ് ച
വിവ്യാധ കർണഃ പുരുഷ വീരം; ധനഞ്ജയം തിര്യഗ് അേവക്ഷമാണാം
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26 തേതാ ഽർജുേനാ ദ്വാദശഭിർ വിമുൈക്തർ; ആകർണമുൈക്തർ നിശിൈതഃ
സമർപ്യ
നാരാചം ആശീവിഷതുല്യേവഗാം; ആകർണാ പൂർണായതം ഉത്സസർജ
27 സ ചി വർേമഷു വേരാ വിദാര്യ; ാണാൻ നിരസ്യന്ന് ഇവ സാധു മുക്തഃ
കർണസ്യ പീത്വാ രുധിരം വിേവശ; വസുന്ധരാം േശാണിതവാജ ദിഗ്ധഃ
28 തേതാ വൃേഷാ ബാണനിപാത േകാപിേതാ; മേഹാരേഗാ ദണ്ഡവിഘട്ടിേതാ
യഥാ
തഥാശു കാരീ വ്യസൃജച് ഛേരാത്തമാൻ; മഹാവിഷഃ സർപ ഇേവാത്തമം
വിഷം
29 ജനർദനം ദ്വാദശഭിഃ പരാഭിനൻ; നൈവർ നവത്യാ ച ശൈരസ് തഥാർജുനം
ശേരണ േഘാേരണ പുനശ് ച പാണ്ഡവം; വിഭിദ്യ കർേണാ ഽഭ്യനദജ് ജഹാസ
ച
30 തം അസ്യ ഹർഷം മമൃേഷ ന പാണ്ഡേവാ; ബിേഭദ മർമാണി തേതാ ഽസ്യ
മർമവിത്
പരം ശൈരഃ പ ിഭിർ ഇ വി മസ്; തഥാ യേഥേ ാ ബലം ഓജസാഹനത്
31 തതഃ ശരാണാം നവതീർ നവാർജുനഃ; സസർജ കർേണ ഽന്തകദണ്ഡസംനിഭാഃ
ശൈരർ ഭൃശായസ്ത തനുഃ വിവ്യേഥ; തഥാ യഥാ വ വിദാരിേതാ ഽചലഃ
32 മണി േവേകാത്തമ വ ഹാടൈകർ; അലം കൃതം ചാസ്യ വരാംഗഭൂഷണം

വിദ്ധമുർവ്യാം നിപപാത പ ിഭിർ; ധനഞ്ജേയേനാത്തമ കുണ്ഡേല ഽപി ച
33 മഹാധനം ശിൽപിവൈരഃ യത്നതഃ; കൃതം യദ് അേസ്യാത്തമ വർമ
ഭാസ്വരം
സുദീർഘ കാേലന തദ് അസ്യ പാണ്ഡവഃ; ക്ഷേണന ബാൈണർ ബഹുധാ
വ്യശാതയത്
34 സ തം വിവർമാണം അേഥാത്തേമഷുഭിഃ; ശൈരശ് ചതുർഭിഃ കുപിതഃ
പരാഭിനത്
സ വിവ്യേഥ ഽത്യർഥം അരി ഹാരിേതാ; യഥാതുരഃ പിത്ത കഫാനില  
ൈണഃ
35 മഹാധനുർ മണ്ഡലനിഃസൃൈതഃ ശിൈതഃ; ിയാ യത്ന ഹിൈതർ
ബേലന ച
തതക്ഷ കർണം ബഹുഭിഃ ശേരാത്തൈമർ; ബിേഭദ മർമസ്വ് അപി ചാർജുനസ്
ത്വരൻ
36 ദൃഢാഹതഃ പ ിഭിർ ഉ േവൈഗഃ; പാർേഥന കർേണാ വിവിൈധഃ ശിതാ 
ൈ ഃ
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ബഭൗ ഗിരിർ ൈഗരികധാതുരക്തഃ; ക്ഷരൻ പാൈതർ ഇവ രക്തം അംഭഃ
37 സാശ്വം തു കർണം സരഥം കിരീടീ; സാമാചിേനാദ് ഭാരത വത്സദൈന്തഃ

ച്ഛാദയാം ആസ ദിശശ് ച ബാൈണഃ; സർവ യത്നാത് തപനീയപുംൈഖഃ
38 സ വത്സദൈന്തഃ പൃഥു പീനവക്ഷാഃ; സമാച്ചിതഃ സ്മാധിരഥിർ വിഭാതി
സുപുഷ്പിതാേശാക പലാശശാൽമാലിർ; യഥാചലഃ ന്ദന ചന്ദനായുതഃ
39 ശൈരഃ ശരീേര ബഹുധാ സമർപിൈതർ; വിഭാതി കർണഃ സമേര വിശാം
പേത
മഹീരുൈഹർ ആചിതസാനു കന്ദേരാ; യഥാ മേഹ ഃ ശുഭകർണികാരവാൻ
40 സ ബാണസംഘാൻ ധനുഷാ വ്യവാസൃജൻ; വിഭാതി കർണഃ ശരജാലരശ്മി 
വാൻ
സേലാഹിേതാ രക്തഗഭസ്തി മണ്ഡേലാ; ദിവാകേരാ ഽസ്താഭിമുേഖാ യഥാതഥാ
41 ബാഹ്വന്തരാദ് ആധിരേഥർ വിമുക്താൻ; ബാണാൻ മഹാഹീൻ ഇവ ദീപ്യമാ 
നാൻ
വ്യധ്വംസയന്ന് അർജുന ബാഹുമുക്താഃ; ശരാഃ സമാസാദ്യ ദിശഃ ശിതാ ാഃ
42 തതശ് ച മപതത് തസ്യ ഭൂമൗ; സ വിഹ്വലഃ സാമേര സൂതപു ഃ
ഘൂർേണ രേഥ ാഹ്മണസ്യാഭിശാപാദ്; രമാദ് ഉപാേത്ത ഽ തിഭാതി ചാേ
43 അമൃഷ്യമാേണാ വ്യസനാനി താനി; ഹസ്തൗ വിധുന്വൻ സ വിഗർഹമാണഃ
ധർമ ധാനാൻ അഭിപാതി ധർമ; ഇത്യ് അ വൻ ധർമവിദഃ സൈദവ
മമാപി നിേമ്നാ ഽദ്യ ന പാതി ഭക്താൻ; മേന്യ ന നിത്യം പരിപാതി ധാർമഃ
44 ഏവം വൻ സ്ഖലിതാശ്വസൂേതാ; വിചാല്യമാേനാ ഽർജുന ശ പാൈതഃ
മർമാഭിഘാതാച് ചലിതഃ ിയാസു; പുനഃ പുനർ ധർമം അഗർഹദ് ആജൗ
45 തതഃ ശൈരർ ഭീമതൈരർ ആവിധ്യത് ിഭിർ ആഹേവ
ഹേസ്ത കർണസ് തദാ പാർഥം അഭ്യവിധ്യച് ച സാപ്തഭിഃ
46 തേതാ ഽർജുനഃ സാപ്ത ദശ തിഗ്മേതജാൻ അജിഹ്മഗാൻ
ഇ ാശനിസമാൻ േഘാരാൻ അസൃജത് പാവേകാപമാൻ
47 നിർഭിദ്യ േത ഭീമേവഗാ ന്യപതൻ പൃഥിവീതേല
കമ്പിതാത്മാ തഥാ കർണഃ ശക്ത്യാ േചഷ്ടാം അദർശയത്
48 ബേലനാഥ സ സംസ്തഭ്യ ഹ്മാ ം സമുൈദരയത്
ഐ ാ ം അർജുനശ് ചാപി തദ് ദൃഷ്ട്വാഭിന്യമ യത്
49 ഗാണ്ഡീവം ജ്യാം ച ബാണാംശ് ച അനുമ ്യ ധനഞ്ജയഃ
അസൃജച് ഛരവർഷാണി വർഷാണീവ പുരന്ദരഃ
50 തതസ് േതേജാമയാ ബാണാ രഥാത് പാർഥസ്യ നിഃസൃതാഃ

ാദുരാസൻ മഹാവീര്യാഃ കർണസ്യ രഥം അന്തികാത്
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51 താൻ കർണസ് ത്വ് അ േതാ ഽഭ്യസ്താൻ േമാഘാംശ് ചേ മഹാരഥഃ
തേതാ ഽ വീദ് വൃഷ്ണി വീരസ് തസ്മിന്ന് അേ വിനാശിേത
52 വിസൃജാ ം പരം പാർഥ രാേധേയാ സേത ശരാൻ

ഹ്മാ ം അർജുനശ് ചാപി സംമ ്യാഥ േയാജയത്
53 ഹാദയിത്വാ തേതാ ബാൈണഃ കർണാം ാമ്യ ചാർജുനഃ
തസ്യ കർണഃ ശൈരഃ ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ ജ്യാം സുേതജൈനഃ
54 തേതാ ജ്യാം അവധായാന്യാം അനുമൃജ്യാ ച പാണ്ഡവഃ
ശൈരർ അവാകിരത് കർണം ദീപ്യമാൈനഃ സഹ ശഃ
55 തസ്യ ജ്യാച് േഛദനം കർേണാ ജ്യാവധാനം ച സംയുേഗ
നാന്വബുധ്യത ശീ ത്വാത് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
56 അൈ ർ അ ാണി രാേധയഃ ത്യഹൻ സവ്യസാചിനഃ
ചേ ചാഭ്യദ്ധികം പാർഥാത് സ്വവീര്യം തിദാർശയൻ
57 തതഃ കൃേഷ്ണാ ഽർജുനം ദൃഷ്ട്വാ കർണാേ ണാഭിപീഡിതം
അഭ്യേസ്യത്യ് അ വീത് പാർഥം ആതിഷ്ഠാ ം അനുത്തമം
58 തേതാ ഽന്യം ആഗ്നിസദൃശം ശരം സർപവിേഷാപമം
അശ്മസാരമയം ദിവ്യം അനുമ ്യ ധനഞ്ജയഃ
59 രൗ ം അസ്സ് ം സമാദായ േക്ഷ കാമഃ കിരീടിവാൻ
തേതാ ഽ സൻ മഹീ ച ം രാേധയസ്യ മഹാമൃേധ
60 സ്ത ച സ് തു രാേധയഃ േകാപാദ് അ ണ്യ് അവർതയത്
േസാ ഽ വീദ് അർജുനം ചാപി മുഹൂർതം ക്ഷമ പാണ്ഡവ
61 മേധ്യ ച ം അവ സ്തം ദൃഷ്ട്വാ ൈദവാദ് ഇദം മമ
പാർഥ കാപുരുഷാചീർണം ആഭിസന്ധിം വിവർജയ
62 കീർണേകശം വിമുേഖ ാഹ്മാേണ ച കൃതാഞ്ജലൗ
ശരണാ ഗേത ന്യസ്തശേ തഥാ വ്യസനേഗ ഽർജുന
63 അബാേണ ഷ്ടകവേച ഷ്ട ഭഗ്നായുേധ തഥാ
ന ശൂരാഃ ഹരന്ത്യ് ആജൗ ന രാേജ്ഞ പാർഥിവാസ് തഥാ
ത്വം ച ശൂേരാ ഽസി കൗേന്തയ തസ്മാത് ക്ഷമ മുഹൂർതകം
64 യാവച് ച ം ഇദം ഭൂേമർ ഉദ്ധരാമി ധനഞ്ജയ
ന മാം രഥേസ്ഥാ ഭൂമിഷ്ഠം അസജ്ജം ഹ ം അർഹസി
ന വാസുേദവാത് ത്വേത്താ വാ പാണ്ഡേവയ വിേഭമ്യ് അഹം
65 ത്വം ഹി ക്ഷ ിയ ദായാേദാ മഹാകുലവിവർധനഃ

ത്വാ ധർേമാപേദശം ത്വം മുഹൂർതം ക്ഷമ പാണ്ഡവ
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അധ്യായം 67

1 [സ്]
അഥാ വീദ് വാസുേദേവാ രഥേസ്ഥാ; രാേധയ ദിഷ്ട്യാ സ്മരസീഹ ധർമം

ാേയണ നീചാ വ്യസേനഷു മഗ്നാ; നിന്ദന്തി ൈദവം കുകൃതം ന തത് തത്
2 യദ് ൗപദീം ഏകവ ാം സഭായാം; ആനായ്യ ത്വം ൈചവ സുേയാധനശ് ച
ദുഃശാസനഃ ശകുനിഃ സൗബലശ് ച; ന േത കർണ ത്യഭാത് ത ധർമഃ
3 യദാ സഭായാം കൗേന്തയം അനക്ഷജ്ഞം യുധിഷ്ഠിരം
അക്ഷജ്ഞഃ ശകുനിർ േജതാ തദാ ധർമഃ ക്വ േത ഗതഃ
4 യദാ രജസ്വലാം കൃഷ്ണാം ദുഃശാസന വേശ സ്ഥിതാം
സഭായാം ാഹസഃ കർണ ക്വ േത ധർമസ് തദാ ഗതഃ
5 രാജ്യലുബ്ധഃ പുനഃ കർണ സമാഹ്വയസി പാണ്ഡവം
ഗാന്ധാരരാജം ആ ിത്യ ക്വ േത ധർമസ് തദാ ഗതഃ
6 ഏവം ഉേക്ത തു രാേധേയ വാസുേദേവന പാണ്ഡവം
മന ർ അഭ്യാവിശത് തീ ഃ ത്വാ തത് തദ് ധനഞ്ജയം
7 തസ്യാ േ ാേധന സർേവഭ്യഃ േ ാേതാഭ്യസ് േതജേസാ ഽർചിഷഃ

ാദുരാസൻ മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
8 തം സമീക്ഷ്യ തതഃ കർേണാ ഹ്മാേ ണ ധനഞ്ജയം
അഭ്യവർഷത് പുനർ യത്നം അകേരാദ് രഥസർജേന
തദ് അ ം അേ ണാവാര്യ ജഹാരാസ്യ പാണ്ഡവഃ
9 തേതാ ഽന്യദ് അ ം കൗേന്തേയാ ദയിതം ജാതേവദസഃ
മുേമാച കർണം ഉദ്ദിശ്യ തത് ജജ്വാല ൈവ ഭൃശം
10 വാരുേണന തതഃ കർണഃ ശമയാം ആസ പാവകം
ജീമൂൈതശ് ച ദിശഃ സർവാശ് ചേ തിമിരദുർദിനാഃ
11 പാണ്ഡേവയസ് ത്വ് അസം ാേന്താ വായവ്യാേ ണ വീര്യവാൻ
അേപാവാഹ തദാ ാണി രാേധയസ്യ പശ്യതഃ
12 തം ഹസ്തികക്ഷ്യാ വരം ച ബാൈണഃ; സുവർണമുക്താ മണിവ മൃഷ്ടം
കാല യേത്നാത്തമ ശിൽപിയൈത്നഃ; കൃതം സുരൂപം വിതമ ം ഉൈച്ചഃ
13 ഊർജഃ കരം തവ ൈസന്യസ്യ നിത്യം; അമി വി ാസനം ഈഡ്യ രൂപം
വിഖ്യാതം ആദിത്യസമസ്യ േലാേക; ത്വിഷാ സമം പാവകഭാനു ചൈ ഃ
14 തതഃ േരണാധിരേഥഃ കിരീടീ; സുവർണപുംേഖന ശിേതന യത്തഃ

ിയാ ജ്വലന്തം ധ്വജം ഉന്മമാഥ; മഹാരഥസ്യാധിരേഥർ മഹാത്മാ
15 യശശ് ച ധർമശ് ച ജയശ് ച മാരിഷ; ിയാണി സർവാണി ച േതന
േകതുനാ
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തദാ കുരൂണാം ഹൃദയാനി ചാപതൻ; ബഭൂവ ഹാേഹതി ച നിസ്വേനാ മഹാൻ
16 അഥ ത്വരൻ കർണവധായ പാണ്ഡേവാ; മേഹ വ ാനല ദണ്ഡസംനിഭം
ആദത്ത പാർേഥാ ഽഞ്ജലികം നിഷംഗാത്; സഹ രേശ്മർ ഇവ രശ്മിം ഉത്തമം
17 മർമച് ഛിദം േശാണിതമാംസദിഗ്ധം; ൈവശ്വാനരാർക തിമം മഹാർഹം
നരാശ്വനാഗാസു ഹരം ്യരത്നിം; ഷഡ് വാജം അേജ്ഞാ ഗതിം ഉ േവഗം
18 സഹ േന ാശനി തുല്യേതജസം; സമാന വ്യാദം ഇവാതിദുഃസഹം
പിനാക നാരായണ ച സംനിഭം; ഭയങ്കരം ാണഭൃതാം വിനാശനം
19 യുക്ത്വാ മഹാേ ണ പേരണ മ വിദ്; വികൃഷ്യ ഗാണ്ഡീവം ഉവാച സസ്വനം
അയം മഹാേ ാ ഽ തിേമാ ധൃതഃ ശരഃ; ശരീരഭിച് ചാസു ഹരശ് ച ദുർഹൃദഃ
20 തേപാ ഽസ്തി തപ്തം ഗുരവശ് ച േതാഷിതാ; മയാ യദ് ഇഷ്ടം സുഹൃദാം തഥാ

തം
അേനന സേത്യന നിഹന്ത്വ് അയം ശരഃ; സുദംശിതഃ കർണം അരിം മമാജിതഹ്
21 ഇത്യ് ഊച്ചിവാംസ് തം സാ മുേമാച ബാണം; ധനഞ്ജയഃ കർണവധായ
േഘാരം
കൃത്യാം അഥർവാംഗിരസീം ഇേവാ ാം; ദീപ്താം അസഹ്യാം യുധി മൃത നാപി
22 വൻ കിരീടീ തം അതി ഹൃേഷ്ടാ; അയം ശേരാ േമ വിജയാവേഹാ ഽ
ജിഘാംസുർ അർേക സമ ഭാവഃ; കർണം സമാപ്തിം നയതാം യമായ
23 േതേനഷു വേര്യണ കിരീടമാലീ; ഹൃഷ്ടരൂേപാ വിജയാവേഹന
ജിഘാംസുർ അർേക ർ സമ േഭണ; ചേ വിഷക്തം രിപും ആതതായീ
24 തദ് ഉദ്യതാദിത്യ സമാനവർചസം; ശരൻ നേഭാ മധ്യഗ ഭാ േരാപമം
വരാംഗം ഉർവ്യാം അപതച് ചമൂപേതർ; ദിവാകേരാ ഽസ്താദ് ഇവ രക്തമണ്ഡലഃ
25 തദ് അസ്യ േദഹീ സതതം സുേഖാദിതം; സ്വരൂപം അത്യർഥം ഉദാരകർമണഃ
പേരണ കൃേ ണ ശരീരം അത്യജദ്; ഗൃഹം മഹർദ്ധീവ സസംഗം ഈശ്വരഃ
26 ശൈരർ വിഭുഗ്നം വ്യസു തദ് വിവർമണഃ; പപാത കർണസ്യ ശരീരം ഉ ിതം

വദ് ണം ൈഗരികേതായ വി വം; ഗിേരർ യഥാ വ ഹതം ശിരസ് തഥാ
27 േദഹാത് തു കർണസ്യ നിപാതിതസ്യ; േതേജാ ദീപ്തം ഖം വിഗാഹ്യാചി 
േരണ
തദ് അദ്ഭുതം സർവമനുഷ്യേയാധാഃ; പശ്യന്തി രാജൻ നിഹേത സ്മ കർേണ
28 തം േസാമകാഃ േ ക്ഷ്യ ഹതം ശയാനം; ീതാ നാദം സഹ ൈസൈന്യർ
അകുർവൻ
തൂര്യാണി ചാജ ർ അതീവ ഹൃഷ്ടാ; വാസാംസി ൈചവാദുധുവുർ ഭുജാംശ് ച
ബലാന്വിതാശ് ചാപ്യ് അപേര ഹ്യ് അനൃത്യന്ന്; അേന്യാന്യം ആ ിഷ്യ നദന്ത
ഊചുഃ
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29 ദൃഷ്ട്വാ തു കർണം ഭുവി നിഷ്ടനന്തം; ഹതം രഥാത് സായേകനാവഭിന്നം
മഹാനിേലനാഗ്നിം ഇവാപവിദ്ധം; യജ്ഞാവസാേന ശയേന നിശാേന്ത
30 ശൈരർ ആചിതസർവാംഗഃ േശാണിതൗഘപരി തഃ
വിഭാതി േദഹഃ കർണസ്യ സ്വരശ്മിഭിർ ഇവാംശുമാൻ
31 താപ്യ േസനാം ആമി ീം ദീൈപ്തഃ ശരഗഭസ്സ്തിഭിഃ
ബലിനാർജുന കാേലന നീേതാ ഽസ്തം കർണ ഭാ രഃ
32 അസ്തം ഗച്ഛന്ത്യ് അഥാദിത്യഃ ഭാം ആദായ ഗച്ഛതി
ഏവം ജീവിതം ആദായ കർണേസ്യഷുർ ജഗാമ ഹ
33 അപരാഹ്േണ പരാഹ്ണസ്യ സൂതപു സ്യ മാരിഷ
ഛിന്നം അഞ്ജലിേകനാജൗ േസാേത്സധം അപതച് ഛിരഃ
34 ഉപര്യ് ഉപരി ൈസന്യാനാം തസ്യ ശേ ാസ് തദ് അഞ്ജസാ
ശിരഃ കർണസ്യ േസാേത്സധം ഇഷുഃ േസാ ഽപാഹരദ് തം
35 [സ്]
കർണം തു ശൂരം പതിതം പൃഥിവ്യാം; ശരാചിതം േശാണിതദിഗ്ധ ഗാ ം
ദൃഷ്ട്വാ ശയാനം ഭുവി മ രാജശ്; ഛിന്നധ്വേജനാപയയൗ രേഥന
36 കർേണ ഹേത കുരവഃ ാ വന്ത; ഭയാർദിതാ ഗാഢവിദ്ധാശ് ച സംേഖ്യ
അേവക്ഷമാണാ മുഹുർ അർജുനസ്യ; ധ്വജം മഹാന്തം വപുഷാ ജ്വലന്തം
37 സഹ േന തിമാനകർമണഃ; സഹ പ തിമാനനം ശുഭം
സഹ രശ്മിർ ദിനസങ്ക്ഷേയ യഥാ; തഥാപതത് തസ്യ ശിേരാ വസുന്ധരാം
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അധ്യായം 68

1 [സ്]
ശല്യസ് തു കർണാർജുനേയാർ വിമർേദ; ബലാനി ദൃഷ്ട്വാ മൃദിതാനി ബാൈണഃ
ദുേര്യാധനം യാന്തം അേവക്ഷമാേണാ; സന്ദർശയദ് ഭാരത യുദ്ധഭൂമിം
2 നിപാതിതസ്യന്ദനവാജിനാഗം; ദൃഷ്ട്വാ ബലം തദ് ധതസൂതപു ം
ദുേര്യാധേനാ ഽ തി പൂർണേനേ ാ; മുഹുർ മുഹുർ ന്യശ്വസദ് ആർതരൂപഃ
3 കർമം തു ശൂരം പതിതം പൃഥിവ്യാം; ശരാചിതം േശാണിതദിഗ്ധ ഗാ ം
യദൃച്ഛയാ സൂര്യം ഇവാവനിസ്ഥം; ദിദൃക്ഷവഃ സമ്പരിവാര്യ ത ഃ
4 ഹൃഷ്ടവി സ്ത വിഷണ്ണവി താസ്; തഥാപേര േശാകഗതാ ഇവാഭവൻ
പേര ത്വദീയാശ് ച പര േരണ; യഥാ യൈഥഷാം കൃതിസ് തഥാഭവൻ
5 വിദ്ധ വർമാഭരണാംബരായുധം; ധനഞ്ജേയനാഭിഹതം ഹതൗജസം
നിശമ്യ കർണം കുരവഃ ദു വുർ; ഹതർഷഭാ ഗാവ ഇവാകുലാകുലാഃ
6 കൃത്വാ വിമർദം ഭൃശം അർജുേനന; കർണം ഹതം േകസരിേണവ നാഗം
ദൃഷ്ട്വാ ശയാനം ഭുവി മ രാേജാ; ഭീേതാ ഽപസർപത് സരഥഃ സുശീ ം
7 മ ാധിപശ് ചാപി വിമൂഢേചതാസ്; തൂർണം രേഥനാപഹൃത ധ്വേജന
ദുേര്യാധനസ്യാന്തികം ഏത്യ ശീ ം; സംഭാഷ്യ ദുഃഖാർതം ഉവാച വാക്യം
8 വിശീർണനാഗാശ്വരഥ വീരം; ബലം ത്വദിയം യമ രാ കൽപം
അേന്യാന്യം ആസാദ്യ ഹതം മഹദ്ഭിർ; നരാശ്വനാൈഗർ ഗിരികൂട കൽൈപഃ
9 ൈനതാദൃശം ഭാരത യുദ്ധം ആസീദ്; യഥാദ്യ കർണാർജുനേയാർ ബഭൂവ

സ്തൗ ഹി കർേണന സേമത്യ കൃഷ്ണാവ്; അേന്യ ച സർേവ തവ ശ േവാ േയ
10 ൈദവം തു യത് തത് സ്വവശം വൃത്തം; തത് പാണ്ഡവാൻ പാതി ഹിനസ്തി
ചാസ്മാൻ
തവാർഥ സിദ്ധ്യർഥകരാ ഹി സർേവ; സഹ്യ വീരാ നിഹതാ ദ്വിഷദ്ഭിഃ
11 കുേബര ൈവവസ്വതവാസവാനാം; തുല്യ ഭാവാംബുപേതശ് ച വീരാഃ
വീേര്യണ ശൗേര്യണ ബേലന ൈചവ; ൈതസ് ൈതശ് ച യുക്താ വിപുൈലർ
ഗുണൗൈഘഃ
12 അവധ്യകൽപാ നിഹതാ നേര ാസ്; തവാർഥ കാമാ യുധി പാണ്ഡേവൈയഃ
തൻ മാ ശുേചാ ഭാരത ദിഷ്ടം ഏതത്; പര്യായ സിദ്ധിർ ന സദാസ്തി സിദ്ധിഃ
13 ഏതദ് വേചാ മ പേതർ നിശമ്യ; സ്വം ചാപനീതം മനസാ നിരീക്ഷ്യ
ദുേര്യാധേനാ ദീനമനാ വിസഞ്ജ്ഞഃ; പുനഃ പുനർ ന്യശ്വസദ് ആർതരൂപഃ
14 തം ധ്യാനമൂകം കൃപണം ഭൃശാർതം; ആർതായനിർ ദീനം ഉവാച വാക്യം
പേശ്യദം ഉ ം നരവാജി നാൈഗർ; ആേയാധനം വീര ഹൈതഃ പന്നം
15 മഹീധരാൈഭഃ പതിൈതർ മഹാഗൈജഃ; സകൃത് വിൈദ്ധഃ ശരവിദ്ധ
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മർമഭിഃ
ൈതർ വിഹ്വലദ്ഭിശ് ച ഗതാസുഭിശ് ച; ധ്വസ്ത യ ായുധ വർമ േയാൈധഃ
16 വ ാപവിൈദ്ധർ ഇവ ചാചേലൈ ർ; വിഭിന്നപാഷാണ മൃഗ മൗഷൈധഃ

വിദ്ധ ഘണ്ടാ ശ േതാമരധ്വൈജഃ; സേഹമ മാൈല രുധിരൗഘസമ്പ്ലുൈതഃ
17 ശരാവഭിൈന്നഃ പതിൈതശ് ച വാജിഭിഃ; ശ്വസദ്ഭിർ അൈന്യഃ ക്ഷതജം
വമദ്ഭിഃ
ദീൈനഃ സ്തനദ്ഭിഃ പരിവൃത്തേനൈ ർ; മഹീം ദശദ്ഭിഃ കൃപണം നദദ്ഭിഃ
18 തഥാപവിൈദ്ധർ ഗജവാജിേയാൈധർ; മന്ദാസുഭിശ് ൈചവ ഗതാസുഭിശ് ച
നരാശ്വനാൈഗശ് ച രൈഥശ് ച മർദിൈതർ; മഹീ മഹാൈവതരണീവ ദുർദൃശാ
19 ഗൈജർ നികൃത്താപരഹസ്തഗാൈ ർ; ഉേദ്വപമാൈനഃ പതിൈതഃ പൃഥിവ്യാം
യശസ്വിഭിർ നാഗരഥാശ്വേയാധിഭിഃ; പദാതിഭിശ് ചാഭിമുൈഖർ ഹൈതഃ പൈരഃ
വിശീർണവർമാഭരണാംബരായുൈധർ; വൃതാ നിശാൈന്തർ ഇവ പാവൈകർ
മഹീ
20 ശര ഹാരാഭിഹൈതർ മഹാബൈലർ; അേവക്ഷ്യമാൈണഃ പതിൈതഃ
സഹ ശഃ

നഷ്ടസഞ്ജ്ൈഞഃ പുനർ ഉച്ഛ്വസദ്ഭിർ; മഹീ ബഭൂവാനുഗൈതർ ഇവാഗ്നിഭിഃ
ദിവശ് ച ൈതർ ഭൂർ അതിദീപ്തം അദ്ഭിർ; നക്തം ൈഹർ ദ്യൗർ അമേലവ
ദീൈപ്തഃ
21 ശരാസ് തു കർണാർജുന ബാഹുമുക്താ; വിദാര്യ നാഗാശ്വമനുഷ്യേദഹാൻ

ാണാൻ നിരസ്യാശു മഹീം അതീയുർ; മേഹാരഗാ വാസം ഇവാഭിേതാ ഽൈ ഃ
22 ഹൈതർ മനുഷ്യാശ്വഗൈജശ് ച സംേഖ്യ; ശരാവഭിൈന്നശ് ച രൈഥർ
ബഭൂവ
ധനഞ്ജയസ്യാധിരേഥശ് ച മാർേഗ; ഗൈജർ അഗമ്യാ വസുധാതിദുർഗാ
23 രൈഥർ വേരഷൂൻ മഥിൈതശ് ച േയാൈധഃ; സംസ ത സൂതാശ്വവരായുധധ്വ 
ൈജഃ
വിശീർണശൈ ർ വിനികൃത്തബ ൈരർ; നികൃത്തച ാക്ഷ യുഗ ിേവണു 
ഭിഃ
24 വിമുക്തയൈ ർ നിഹൈതർ അേയാമൈയർ; ഹതാനുഷംൈഗർ വിനി 
ഷംഗ ബ ൈരഃ

ഭഗ്നനീൈഡർ മണിേഹമമണ്ഡിൈതഃ; താ മഹീ ദ്യൗർ ഇവ ശാരൈദർ
ഘൈനഃ
25 വികൃഷ്യമൈണർ ജവൈനർ അല ൈതർ; ഹേതശ്വൈരർ ആജിരൈഥഃ
സുകൽപിൈതഃ
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മനുഷ്യമാതംഗരഥാശ്വരാശിഭിർ; തം ജേന്താ ബഹുധാ വിചൂർണിതാഃ
26 സേഹമ പട്ടാഃ പരിഘാഃ പരശ്വധാഃ; കഡംഗ രാേയാ മുസലാനി പട്ടിശാഃ
േപതുശ് ച ഖഡ്ഗാ വിമലാ വിേകാശാ; ഗദാശ് ച ജാംബൂനദപട്ട ബദ്ധാഃ
27 ചാപാനി രുക്മാംഗദ ഭൂഷണാനി; ശരാശ് ച കാർതസ്വരചി പുംഖാഃ
ഋഷ്ട്യശ് ച പീതാ വിമലാ വിേകാശാഃ; ാസാഃ സഖഡ്ഗാഃ കനകാവഭാസാഃ
28 ഛ ാണി വാലവ്യജനാനി ശംഖാഃ; ജശ് ച പുേഷ്പാത്തമ േഹമചി ാഃ
കുഥാഃ പതാകാംബര േവഷ്ടിതാശ് ച; കിരീടമാലാ മുകുടാശ് ച ശു ാഃ
29 കീർണകാ വി കീർണാഃ കുഥാശ് ച; ധാനമുക്താ തരലാശ് ച ഹാരാഃ
ആപീഡ േകയൂരവരാംഗദാനി; ൈ േവയ നിഷ്കാഃ സസുവർണ സൂ ാഃ
30 മണ ത്തമാ വ സുവർണമുക്താ; രത്നാനി േചാച്ചാവചമംഗലാനി
ഗാ ാണി ചാത്യന്ത സുേഖാചിതാനി; ശിരാംസി േച തിമാനനാനി
31 േദഹാംശ് ച േഭാഗാംശ് ച പരിച്ഛദാംശ് ച; ത്യക്ത്വാ മേനാജ്ഞാനി സുഖാനി
ചാപി
സ്വധർമനിഷ്ഠാം മഹതീം അവാപ്യ; വ്യാപ്താംശ് ച േലാകാൻ യശസാ സമീയുഃ
32 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ വിരരാമ ശേല്യാ; ദുേര്യാധനഃ േശാകപരീത േചതാഃ
ഹാ കർണ ഹാ കർണ ഇതി വാണ; ആർേതാ വിസഞ്ജ്േഞാ ഭൃശം അ  
േന ഃ
33 തം േ ാണപു മുഖാ നേര ാഃ; സർേവ സമാശ്വാസ്യ സഹ യാന്തി
നിരീക്ഷമാണാ മുഹുർ അർജുനസ്യ; ധ്വജം മഹാന്തം യശസാ ജ്വലന്തം
34 നരാശ്വമാതംഗശരീരേജന; രേക്തന സിക്താ രുധിേരണ ഭൂമിഃ
രക്താംബര ക് തപനീയേയാഗാൻ; നാരീ കാശാ ഇവ സർവഗമ്യാ
35 ച്ഛന്നരൂപാ രുധിേരണ രാജൻ; രൗേ മുഹൂർേത ഽതിവിരാജമാനാഃ
ൈനവാവത ഃ കുരവഃ സമീക്ഷ്യ; ാജിതാ േദവേലാകാശ് ച സർേവ
36 വേധന കർണസ്യ സുദുഃഖിതാസ് േത; ഹാ കർണ ഹാ കർണ ഇതി

വാണാഃ
തം യാതാഃ ശിബിരാണി രാജൻ; ദിവാകരം രക്തം അേവക്ഷമാണാഃ

37 ഗാണ്ഡീവമുൈക്തസ് തു സുവർണപുംൈഖഃ; ശിൈതഃ ശൈരഃ േശാണിതദി 
ഗ്ധ വാൈജഃ
ശൈരശ് ചിതാംേഗാ ഭുവി ഭാതി കർേണാ; ഹേതാ ഽപി സൻ സൂര്യ ഇവാംശുമാ 
ലീ
38 കർണസ്യ േദഹം രുധിരാവസിക്തം; ഭക്താനുകമ്പീ ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ

ഷ്ട്വാ കൈരർ േലാഹിതരക്തരൂപഃ; സിഷ്ണാസുർ അേഭ്യതി പരം സമു ം
39 ഇതീവ സഞ്ചിന്ത്യ സുരർഷിസംഘാഃ; സ ഥിതാ യാന്തി യഥാനിേകതം
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സഞ്ചിന്തയിത്വാ ച ജനാ വിസ ർ; യഥാസുഖം ഖം ച മഹീതലം ച
40 തദ് അദ്ഭുതം ാണഭൃതാം ഭയങ്കരം; നിശമ്യ യുദ്ധം കുരുവീരമുഖ്യേയാഃ
ധനഞ്ജയസ്യാധിരേഥശ് ച വിസ്മിതാഃ; ശംസമാനാഃ യയുസ് തദാ ജനാഃ
41 ശൈരഃ സ ത്തവർമാണം വീരം ശിവസേന ഹതം
ഗതാസും അപി രാേധയം ൈനവ ലക്ഷ്മീർ വ്യമുഞ്ചത
42 നാനാഭരണവാൻ രാജൻ മൃഷ്ടജാംബൂനദാംഗദഃ
ഹേതാ ൈവകർതനഃ േശേത പാദേപാ ഽ രവാൻ ഇവ
43 കനേകാത്തമ സങ്കാശഃ ദീപ്ത ഇവ പാവകഃ
സപു ഃ പുരുഷവ്യാ ഃ സംശാന്തഃ പാർഥ േതജസാ

താപ്യ പാണ്ഡവാൻ രാജൻ പാഞ്ചാലാംശ് ചാ േതജസാ
44 ദദാനീത്യ് ഏവ േയാ ഽേവാചൻ ന നാതീത്യ് അർഥിേതാ ഽർഥിഭിഃ
സദ്ഭിഃ സദാ സത്പുരുഷഃ സ ഹേതാ ൈദ്വരേഥ വൃഷഃ
45 യസ്യ ാഹ്മണസാത് സർവം ആത്മാർഥം ന മഹാത്മനഃ
നാേദയം ാഹ്മേണഷ്വ് ആസീദ് യസ്യ സ്വം അപി ജീവിതം
46 സദാ നൄണാം ിേയാ ദാതാ ിയ ദാേനാ ദിവം ഗതഃ
ആദായ തവ പു ാണാം ജയാശാം ശർമ വർമ ച
47 ഹേത സ്മ കർേണ സരിേതാ ന വന്തി; ജഗാമ ചാസ്തം കലുേഷാ ദിവാകരഃ

ഹശ് ച തിര്യഗ് ജ്വലിതാർകവർേണാ; യമസ്യ പുേ ാ ഽഭ ദിയായ രാജൻ
48 നഭഃ പഫാലാഥ നനാദേചാർവീ; വവുശ് ച വാതാഃ പരുഷാതിേവലം
ദിശഃ സധൂമാശ് ച ഭൃശം ജജ്വലുർ; മഹാർണവാശ് ചു ഭിേര ച സസ്വനാഃ
49 സകാനനാഃ സാ ി ചയാശ് ചക ഃ; വിവ്യഥുർ ഭൂതഗണാശ് ച മാരിഷ
ബൃഹ തീ േരാഹിണീം സ പീഡ്യ; ബഭൂവ ച ാർകസമാനവർണഃ
50 ഹേത കർേണ ന ദിേശാ വി ജ സ്; തേമാവൃതാ ദ്യൗർ വിചചാല ഭൂമിഃ
പപാത േചാൽകാ ജ്വലന കാശാ; നിശാചരാശ് ചാപ്യ് അഭവൻ ഹൃഷ്ടാഃ
51 ശശി കാശാനനം അർജുേനാ യദാ; േരണ കർണസ്യ ശിേരാ ന്യപാത 
യത്
അഥാന്തരിേക്ഷ ദിവി േചഹ ചാസകൃദ്; ബഭൂവ ഹാേഹതി ജനസ്യ നിസ്വനഃ
52 സ േദവഗന്ധർവമനുഷ്യപൂജിതം; നിഹത്യ കർണം രിപും ആഹേവ ഽർജുനഃ
രരാജ പാർഥഃ പരേമണ േതജസാ; വൃ ം നിഹേത്യവ സഹ േലാചനഃ
53 തേതാ രേഥനാംബുദവൃന്ദനാദിനാ; ശരൻ നേഭാ മധ്യഗ ഭാ രത്വിഷാ
പതാകിനാ ഭീമ നിനാദ േകതുനാ; ഹിേമ ശംഖസ്ഫടികാവഭാസിനാ
സുവർണമുക്താ മണിവ വി ൈമർ; അല േതനാ തിമാന രംഹസാ
54 നേരാത്തമൗ പാണ്ഡവ േകശി മർദനാവ്; ഉദാഹിതാവ് അഗ്നിദിവാകേരാപ 
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മൗ
രണാജിേര വീതഭയൗ വിേരജതുഃ; സമാനയാനാവ് ഇവ വി വാസവൗ
55 തേതാ ധനുർജ്യാതലേനമി നിസ്വൈനഃ; സഹ്യ കൃത്വാ ച രിപൂൻ ഹത  
ഭാൻ
സംസാധയിൈത്വവ കുരൂഞ് ശരൗൈഘഃ; കപിധ്വജഃ പക്ഷിവരധ്വജശ് ച

സഹ്യ ശംഖൗ ധമതുഃ സുേഘാഷൗ; മനാംസ്യ് അരിണാം അവസാദയന്തൗ
56 സുവർണജാലാവതതൗ മഹാസ്വനൗ; ഹിമാവദാതൗ പരിഗൃഹ്യ പാണിഭിഃ
ചുചുംബതുഃ ശംഖവരൗ നൃണാം വരൗ; വരാനനാഭ്യാം യുഗപച് ച ദധ്മതുഃ
57 പാഞ്ചജന്യസ്യ നിർേഘാേഷാ േദവദത്തസ്യ േചാഭേയാഃ
പൃഥിവീം അന്തരിക്ഷം ച ദ്യാം അപശ് ചാപ്യ് അപൂരയത്
58 തൗ ശംഖശേബ്ദന നിനാദയന്തൗ; വനൈന ൈശലാൻ സരിേതാ ദിശശ് ച
വി ാസയന്തൗ തവ പു േസനാം; യുധിഷ്ഠിരം നന്ദയതഃ സ്മ വീരൗ
59 തതഃ യാതാഃ കുരേവാ ജേവന; ൈത്വവ ശംഖസ്വനം ഈര്യമാണം
വിഹായ മ ാധിപതിം പതിം ച; ദുേര്യാധനം ഭാരത ഭാരതാനാം
60 മഹാഹേവ തം ബഹു േശാഭമാനം; ധനഞ്ജയം ഭൂതഗണാഃ സേമതാഃ
തദാന്വേമാദന്ത ജനാർദനം ച; ഭാകരാവ് അഭ ദിതൗ യൈഥവ
61 സമാചിതൗ കർണ ശൈരഃ പരന്തപാവ്; ഉഭൗ വ്യഭാതാം സമേര ഽച താർജു 
നൗ
തേമാ നിഹത്യാഭ ദിതൗ യഥാമലൗ; ശശാങ്കസൂര്യാവ് ഇവ രശ്മിമാലിനൗ
62 വിഹായ താൻ ബാണഗണാൻ അഥാഗതൗ; സുഹൃദ്വൃതാവ് അ തിമാന
വി മൗ
സുഖം വിഷ്ടൗ ശിബിരം സ്വം ഈശ്വരൗ; സദസ്യ ഹുതാവ് ഇവ വാസവാച  
തൗ
63 സേദവഗന്ധർവമനുഷ്യചാരൈണർ; മഹർഷിഭിർ യക്ഷമേഹാരൈഗർ അപി
ജയാഭിവൃദ്ധ്യാ പരയാഭിപൂജിതൗ; നിഹത്യ കർണം പരമാഹേവ തദാ
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അധ്യായം 69

1 [സ്]
തഥാ നിപാതിേത കർേണ തവ ൈസേന്യ ച വി േത
ആ ിഷ്യ പാർഥം ദാശാർേഹാ ഹർഷാദ് വചനം അ വീത്
2 ഹേതാ ബലഭിദാ വൃ സ് ത്വയാ കർേണാ ധനഞ്ജയ
വധം ൈവ കർണ വൃ ാഭ്യാം കഥയിഷ്യന്തി മാനവാഃ
3 വ ിണാ നിഹേതാ വൃ ഃ സ്മയുേഗ ഭൂരി േതജസാ
ത്വയാ തു നിഹതഃ കർേണാ ധനുഷാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
4 തം ഇമം വി മം േലാേക ഥിതം േത യേശാ വഹം
നിേവദയാവഃ കൗേന്തയ ധർമരാജായ ധീമേത
5 വധം കർണസ്യ സം ാേമ ദീർഘകാലചികീർഷിതം
നിേവദ്യ ധർമരാജസ്യ ത്വം ആനൃണ്യം ഗമിഷ്യസി
6 തേഥത്യ് ഉേക്ത േകശവസ് തു പാർേഥന യദുപുംഗവഃ
പര്യവർതയദ് അവ്യേ ാ രഥം രഥവരസ്യ തം
7 ധൃഷ്ടദ മ്നം യുധാമന ം മാ ീപു ൗ വൃേകാദരം
യുയുധാനം ച േഗാവിന്ദ ഇദം വചനം അ വീത്
8 പരാൻ അഭിമുഖാ യത്താസ് തിഷ്ഠധ്വം ഭ ം അ വഃ
യാവദ് ആേവദ്യേത രാേജ്ഞ ഹതഃ കർേണാ ഽർജുേനന ൈവ
9 സ ൈതഃ ശൂൈരർ അനുജ്ഞാേതാ യയൗ രാജനിേവശനം
പാർഥം ആദായ േഗാവിേന്ദാ ദദർശ ച യുധിഷ്ഠിരം
10 ശയാനം രാജശാർദൂലം കാഞ്ചേന ശയേനാത്തേമ
അഗൃഹ്ണീതാം ച ചരണൗ മുദിതൗ പാർഥിവസ്യ തൗ
11 തേയാഃ ഹർഷം ആലാക്ഷ്യ ഹാരാംശ് ചാതിമാനുഷാൻ
രാേധയം നിഹതംമത്വാ സമുത്തസ്ഥൗ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 തേതാ ഽൈസ്മ യാദ് യഥാവൃത്തം വാസുേദവഃ ിയംവദഃ
കഥയാം ആസ കർണസ്യ നിധനം യദുനന്ദനഃ
13 ഈഷദ് ഉത്സ്മയമാനസ് തു കൃേഷ്ണാ രാജാനം അ വീത്
യുധിഷ്ഠിരം ഹതാമി ം കൃതാഞ്ജാലിർ അഥാച തഃ
14 ദിഷ്ട്യാ ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച പാണ്ഡവശ് ച വൃേകാദരഃ
ത്വം ചാപി കുശലീ രാജൻ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
15 മുക്താ വീര ക്ഷയാദ് അസ്മാത് സം ാമാൽ േലാമഹർഷണാത്
ക്ഷി ം ഉത്തരകാലാനി കുരു കാര്യാണി പാർഥിവ
16 ഹേതാ ൈവകാർതനഃ രഃ സൂതപുേ ാ മഹാബലഃ
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ദിഷ്ട്യാ ജയസി രാേജ ദിഷ്ട്യാ വർധസി പാണ്ഡവ
17 യഃ സ ദ തജിതാം കൃഷ്ണാം ാഹ സത്പുരുഷാധമഃ
തസ്യാദ്യ സൂതപു സ്യ ഭൂമിഃ പിബതി േശാണിതം
18 േശേത ഽസൗ ശരദീർണാംഗഃ ശ സ് േത കുരുപുംഗവ
തം പാശ്യാ പുരുഷവ്യാ വിഭിന്നം ബഹുധാ ശൈരഃ
19 യുധിഷ്ഠിരസ് തു ദാശാർഹം ഹൃഷ്ടഃ ത്യപൂജയത്
ദിഷ്ട്യാ ദിേഷ്ട്യതി രാേജ ീത്യാ േചദം ഉവാച ഹ
20 ൈനതച് ചി ം മഹാബാേഹാ ത്വായി േദവകിനന്ദന
ത്വയാ സാരഥിനാ പാർേഥാ യത് കുര്യാദ് അദ്യ പൗരുഷം
21 ഗൃഹ്യ ച കുരു േ ഷ്ഠഃ സാംഗദം ദക്ഷിണം ഭുജം
ഉവാച ധർമഭൃത് പാർഥ ഉഭൗ തൗ േകശവാർജുനൗ
22 നരനാരായണൗ േദവൗ കഥിതൗ നാരേദന ഹ
ധർമസംസ്ഥാപേന യുക്തൗ പുരാണൗ പുരുേഷാത്തമൗ
23 അസകൃച് ചാപി േമധാവീ കൃഷ്ണാ ൈദ്വപായേനാ മമ
കഥാം ഏതാം മഹാബാേഹാ ദിവ്യാം അകഥയത് ഭുഃ
24 തവ കൃഷ്ണ ഭാേവണ ഗാണ്ഡീേവന ധനഞ്ജയഃ
ജയത്യ് അഭിമുഖാഞ് ശ ൻ ന ചാസീദ് വിമുഖഃ ക്വ ചിത്
25 ജയശ് ൈചവാ േവാ ഽസ്മാകം ന ത്വ് അസ്മാകം പരാജയഃ
യദാ ത്വം യുധി പാർഥസ്യ സാരഥ്യമുപജഗ്മിവാൻ
26 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ തം രഥം േഹമഭൂഷിതം
ദന്തവർൈണർ ഹൈയർ യുക്തം കാലവാൈലർ മഹാരഥഃ
27 ആസ്ഥായ പുരുഷവ്യാ ഃ സ്വബേലനാഭിസംവൃതഃ
കൃഷ്ണാർജുനാഭ്യാം വീരാഭ്യാം അനുമന്യ തതഃ ിയം
28 ആഗേതാ ബഹു വൃത്താന്തം ം ആേയാധനം തദാ
ആഭാഷമാണസ് തൗ വീരാവ് ഉഭൗ മാധവ ഫൽഗുനൗ
29 സ ദദർശ രേണ കർണം ശയാനം പുരുഷർഷഭം
ഗാണ്ഡീവമുൈക്തർ വിശിൈഖഃ സർവതഃ ശകലീകൃതം
30 സപു ം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ കർണം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ശശംസ നരവ്യാ ാവ് ഉഭൗ മാധവ പാണ്ഡവൗ
31 അദ്യ രാജാസ്മി േഗാവിന്ദ പൃഥിവ്യാം ാതൃഭിഃ സഹ
ത്വയാ നാേഥന വീേരണ വിദുഷാ പരിപാലിതഃ
32 ഹതം ദൃഷ്ട്വാ നരവ്യാ ം രാേധയം അഭിമാനിനം
നിരാേശാ ഽദ്യ ദുരാത്മാസൗ ധാർതരാേ ാ ഭവിഷ്യതി
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ജീവിതാച് ചാപി രാജ്യാച് ച ഹേത കർേണ മഹാരേഥ
33 ത്വത് സാദാദ് വയം ൈചവ കൃതാർഥാഃ പുരുഷർഷഭ
ത്വം ച ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച വിജയീ യദുനന്ദന
ദിഷ്ട്യാ ജയസി േഗാവിന്ദ ദിഷ്ട്യാ കർേണാ നിപാതിതഃ
34 ഏവം സ ബഹുേശാ ഹൃഷ്ടഃ ശശംസ ജനാർദനം
അർജുനം ചാപി രാേജ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 തേതാ ഭീമ ഭൃതിഭിഃ സാർൈവശ് ച ാതൃഭിർ വൃതം
വർധയന്തി സ്മ രാജാനം ഹർഷ യുക്താ മഹാരഥാഃ
36 നകുലഃ സാഹേദവശ് ച പാണ്ഡാവശ് ച വൃേകാദരഃ
സാത്യകിശ് ച മഹാരാജ വൃഷ്ണീനാം വേരാ രഥഃ
37 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച പാ പാഞ്ചാല സൃഞ്ജയാഃ
പൂജയന്തി സ്മ കൗേന്തയം നിഹേത സൂതനന്ദേന
38 േത വർധയിത്വാ നൃപതിം പാ പു ം യുധിഷ്ഠിരം
ജിതകാശിേനാ ലബ്ധലക്ഷാ യുദ്ധശൗണ്ഡാഃ ഹാരിണഃ
39 വന്തഃ സ്തവയുക്താഭിർ വാഗ്ഭിഃ കൃഷ്ണൗ പരന്തപൗ
ജ ഃ സ്വശിബിരാൈയവ മുദാ യുക്താ മഹാരഥാഃ
40 ഏവം ഏഷ ക്ഷേയാ വൃത്തഃ സുമഹാംൽ േലാമഹർഷണഃ
തവ ദുർമ ിേത രാജന്ന് അതീതം കിം നു േശാചസി
41 [ൈവ]

ത്വാ തദ് അ ിയം രാജൻ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
പപാത ഭൂമൗ നിേശ്ചഷ്ടഃ കൗരവ്യഃ പരമാർതിവാൻ
തഥാ സത്യ താ േദവീ ഗാന്ധാരീ ധർമദർശിനീ
42 തം ത്യഗൃഹ്ണാദ് വിദുേരാ നൃപതിം സഞ്ജയസ് തഥാ
പര്യാശ്വാസയതശ് ൈചവം താവ് ഉഭാവ് ഏവ ഭൂമിപം
43 തൈഥേവാത്ഥാപയാം ആസുർ ഗാന്ധാരീം രാജേയാഷിതഃ
താഭ്യാം ആശ്വസിേതാ രാജാ തൂഷ്ണീം ആസീദ് വിേചതനഃ
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