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9 ശല്യപർവം
അധ്യായം 1

1 [ജ്]
ഏവം നിപതിേത കർേണ സമേര സവ്യസാചിനാ
അൽപാവശിഷ്ടാഃ കുരവഃ കിമകുർവത ൈവ ദ്വിജ
2 ഉദീര്യമാണം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ രാജാ സുേയാധനഃ
പാണ്ഡൈവഃ ാപ്തകാലം ച കിം ാപദ്യത കൗരവഃ
3 ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും തദ് ആചക്ഷ്വ ദ്വിേജാത്തമ
ന ഹി തൃപ്യാമി പൂർേവഷാം ശൃണ്വാനശ് ചരിതം മഹത്
4 [ൈവ]
തതഃ കർേണ ഹേത രാജൻ ധാർതരാ ഃ സുേയാധനഃ
ഭൃശം േശാകാർണേവ മേഗ്നാ നിരാശഃ സർവേതാ ഽഭവത്
5 ഹാ കർണ ഹാ കർണ ഇതി േശാചമാനഃ പുനഃ പുനഃ
കൃ ാത് സ്വശിബിരം ായാദ് ധതേശൈഷർ നൃൈപഃ സഹ
6 സ സമാശ്വാസ്യമാേനാ ഽപി േഹതുഭിഃ ശാ നിശ്ചിൈതഃ
രാജഭിർ നാലഭച് ഛർമ സൂതപു വധം സ്മരൻ
7 സ ദിവം ബലവൻ മത്വാ ഭവിതവ്യം ച പാർഥിവഃ
സം ാേമ നിശ്ചയം കൃത്വാ പുനർ യുദ്ധായ നിര്യയൗ
8 ശല്യം േസനാപതിം കൃത്വാ വിധിവദ് രാജപുംഗവഃ
രണായനിര്യയൗ രാജാ ഹതേശൈഷർ നൃൈപഃ സഹ
9 തതഃ സുതുമുലം യുദ്ധം കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
ബഭൂവ ഭരതേ ഷ്ഠ േദവാസുരരേണാപമം
10 തതഃ ശേല്യാ മഹാരാജ കൃത്വാ കദനം ആഹേവ
പാ ൈസന്യസ്യ മധ്യാേഹ്ന ധർമരാേജന പാതിതഃ
11 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഹതബ രണാജിരാത്
അപസൃത്യ ദം േഘാരം വിേവശ രിപുജാദ് ഭയാത്
12 അഥാപരാഹ്േണ തസ്യാഹ്നഃ പരിവാര്യ മഹാരൈഥഃ

ദാദ് ആഹൂയ േയാേഗന ഭീമേസേനന പാതിതഃ
13 തസ്മിൻ ഹേത മേഹഷ്വാേസ ഹതശിഷ്ടാസ് േയാ രഥാഃ
സംരഭാൻ നിശി രാേജ ജ ഃ പാഞ്ചാല ൈസനികാൻ
14 തതഃ പൂർവാഹ്ണസമേയ ശിബിരാദ് ഏത്യ സഞ്ജയഃ

വിേവശ പുരീം ദീേനാ ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
15 വിശ്യ ച പുരം തൂർണം ഭുജാവ് ഉ ിത്യ ദുഃഖിതഃ
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േവപമാനസ് തേതാ രാജ്ഞഃ വിേവശ നിേവശനം
16 രുേരാദ ച നരവ്യാ ഹാ രാജന്ന് ഇതി ദുഃഖിതഃ
അേഹാ ബത വിവിഗ്നാഃ സ്മ നിധേനന മഹാത്മനഃ
17 അേഹാ സുബലവാൻ കാേലാ ഗതിശ് ച പരമാ തഥാ
ശ തുല്യബലാഃ സർേവ യ ാവധ്യന്ത പാർഥിവാഃ
18 ദൃൈഷ്ട്വവ ച പുേരാ രാജഞ് ജനഃ സാർവഃ സ സഞ്ജയം

രുേരാദ ഭൃേശാദ്വിേഗ്നാ ഹാ രാജന്ന് ഇതി സസ്വരം
19 ആകുമാരം നരവ്യാ തത് പുരം ൈവ സമന്തതഃ
ആർതനാദം മഹച് ചേ ത്വാ വിനിഹതം നൃപം
20 ധാവതശ് ചാപ്യ് അപശ്യച് ച ത ീൻ പുരുഷർഷഭാൻ
നഷ്ടചിത്താൻ ഇേവാന്മത്താഞ് േശാേകന ഭൃശപീഡിതാൻ
21 തഥാ സ വിഹ്വലഃ സൂതഃ വിശ്യ നൃപതിക്ഷയം
ദദർശ നൃപതിേ ഷ്ഠം ജ്ഞാ ച ഷം ഈശ്വരം
22 ദൃഷ്ട്വാ ചാസീനം അനഘം സമന്താത് പരിവാരിതം

ഷാഭിർ ഭരതേ ഷ്ഠ ഗാന്ധാര്യാ വിദുേരണ ച
23 തഥാൈന്യശ് ച സുഹൃദ്ഭിശ് ച ജ്ഞാതിഭിശ് ച ഹിൈതഷിഭിഃ
തം ഏവ ചാർഥം ധ്യായന്തം കർണസ്യ നിധനം തി
24 രുദന്ന് ഏവാ വീദ് വാക്യം രാജാനം ജനേമജയ
നാതിഹൃഷ്ടമനാഃ സൂേതാ ബാഷ്പസന്ദിഗ്ധയാ ഗിരാ
25 സഞ്ജേയാ ഽയം നരവ്യാ നമസ് േത ഭരതർഷഭ
അ ാധിേപാ ഹതഃ ശല്യഃ ശകുനിഃ സൗബലസ് തഥാ
ഉലൂകഃ പുരുഷവ്യാ ൈകതേവ്യാ ദൃഢവി മഃ
26 സംശപ്തകാ ഹതാഃ സർേവ കാംേബാജാശ് ച ശൈകഃ സഹ
േ ച്ഛാശ് ച പാർവതീയാശ് ച യവനാശ് ച നിപാതിതാഃ
27 ാച്യാ ഹതാ മഹാരാജ ദാക്ഷിണാത്യാശ് ച സർവശഃ
ഉദീച്യാ നിഹതാഃ സർേവ തീച്യാശ് ച നരാധിപ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച സർവേതാ നിഹതാ നൃപ
28 ദുേര്യാധേനാ ഹേതാ രാജൻ യേഥാക്തം പാണ്ഡേവന ച
ഭഗ്നസക്േഥാ മഹാരാജ േശേത പാംസുഷു രൂഷിതഃ
29 ധൃഷ്ടദ്ദ േമ്നാ ഹേതാ രാജഞ് ശിഖാണ്ഡീ ചാപരാജിതഃ
ഉത്തമൗജാ യുധാമന സ് തഥാ രാജൻ ഭ കാഃ
30 പാഞ്ചാലാശ് ച നരവ്യാ ാശ് േചദയശ് ച നിഷൂദിതാഃ
തവ പു ാ ഹതാഃ സർേവ ൗപേദയാശ് ച ഭാരത
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കർണ പുേ ാ ഹതഃ ശൂേരാ വൃഷാ േസേനാ മഹാബലഃ
31 നരാ വിനിഹതാഃ സർേവ ഗജാശ് ച വിനിപാതിതാഃ
രഥിനശ് ച നരവ്യാ ഹയാശ് ച നിഹതാ യുധി
32 കിം ചിച് േഛഷം ച ശിബിരം താവകാനാം കൃതം വിേഭാ
പാണ്ഡവാനാം ച ശൂരാണാം സമാസാദ്യ പര രം
33 ായഃ ീ േശഷം അഭവജ് ജഗത് കാേലന േമാഹിതം
സാപ്ത പാണ്ഡവതഃ േശഷാ ധാർതരാ ാസ് തഥാ യഃ
34 േത ൈചവ ാതരഃ പഞ്ച വാസുേദേവാ ഽഥ സാത്യകിഃ
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ൗണിശ് ച ജയതാം വരഃ
35 തവാപ്യ് ഏേത മഹാരാജ രഥിേനാ നൃപസത്തമ
അക്ഷൗഹിണീനാം സർവാസാം സേമതാനാം ജേനശ്വര
ഏേത േശഷാ മഹാരാജ സർേവ ഽേന്യ നിധനം ഗതാഃ
36 കാേലന നിഹതം സർവം ജഗദ് ൈവ ഭരതർഷഭ
ദുേര്യാധനം ൈവ പുരതഃ കൃത്വാ ൈവരസ്യ ഭാരത
37 ഏതച് ത്വാ വചഃ രം ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
നിപപാത മഹാരാജ ഗതസേത്ത്വാ മഹീതേല
38 തസ്മിൻ നിപതിേത ഭൂമൗ വിദുേരാ ഽപി മഹായശാഃ
നിപപാത മഹാരാജ രാജവ്യസനകർശിതഃ
39 ഗാന്ധാരീ ച നൃപേ ഷ്ഠ സർവാശ് ച കുരു േയാഷിതഃ
പതിതാഃ സഹസാ ഭൂമൗ ത്വാ രം വചശ് ച താഃ
40 നിഃസഞ്ജ്ഞം പതിതം ഭൂമൗ തദാസീദ് രാജമണ്ഡലം

ലാപ യുക്താ മഹതീ കഥാ ന്യസ്താ പേട യഥാ
41 കൃേ ണ തു തേതാ രാജാ ധൃതരാേ ാ മഹീപതിഃ
ശൈനർ അലഭത ാണാൻ പു വ്യസനകർശിതഃ
42 ലബ്ധ്വാ തു സ നൃപഃ സഞ്ജ്ഞാം േവപമാനഃ സുദുഃഖിതഃ
ഉദീക്ഷ്യ ച ദിശഃ സർവാഃ ക്ഷത്താരം വാക്യം അ വീത്
43 വിദ്വൻ ക്ഷത്തർ മഹാ ാജ്ഞ ത്വം ഗതിർ ഭരതർഷഭ
മമാനാഥസ്യ സുഭൃശം പുൈ ർ ഹീനസ്യ സർവശഃ
ഏവം ഉക്ത്വാ തേതാ ഭൂേയാ വിസഞ്ജ്േഞാ നിപപാത ഹ
44 തം തഥാ പതിതം ദൃഷ്ട്വാ ബാന്ധവാ േയ ഽസ്യ േക ചന
ശീൈതസ് തു സിഷിചുസ് േതാൈയർ വിവ്യജുർ വ്യജൈനർ അപി
45 സ തു ദീർേഘണ കാേലന ത്യാശ്വേസ്താ മഹീപതിഃ
തൂഷ്ണീം ദധ്യൗ മഹീപാലഃ പു വ്യസനകർശിതഃ
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നിഃശ്വസഞ് ജിഹ്മഗ ഇവ കുംഭക്ഷിേപ്താ വിശാം പേത
46 സഞ്ജേയാ ഽപ്യ് അരുദത് ത ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം ആതുരം
തഥാ സർവാഃ ിയശ് ൈചവ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
47 തേതാ ദീർേഘണ കാേലന വിദുരം വാക്യം അ വീത്
ധൃതരാേ ാ നരവ്യാേ ാ മുഹ്യമാേനാ മുഹുർ മുഹുഃ
48 ഗച്ഛ േയാഷിതഃ സർവാ ഗാന്ധാരീ ച യശസ്വിനീ
തേഥേമ സുഹൃദഃ സർേവ ശ്യേത േമ മേനാ ഭൃശം
49 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ ക്ഷത്താ താഃ ിേയാ ഭരതർഷഭ
വിസർജയാം ആസ ശൈനർ േവപമാനഃ പുനഃ പുനഃ
50 നിശ്ച മുസ് തതഃ സർവാസ് താഃ ിേയാ ഭരതർഷഭ
സുഹൃദശ് ച തതഃ സർേവ ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം ആതുരം
51 തേതാ നരപതിം ത ലബ്ധസഞ്ജ്ഞം പരന്തപ
അേവക്ഷ്യ സഞ്ജേയാ ദീേനാ േരാദമാനം ഭൃശാതുരം
52 ാഞ്ജലിർ നിഃശ്വസന്തം ച തം നേര ം മുഹുർ മുഹുഃ
സമാശ്വാസയത ക്ഷത്താ വചസാ മധുേരണ ഹ
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അധ്യായം 2

1 [ൈവ]
വിസൃഷ്ടാസ്വ് അഥ നാരീഷു ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
വിലലാപ മഹാരാജ ദുഃഖാദ് ദുഃഖതരം ഗതഃ
2 സധൂമം ഇവ നിഃശ്വസ്യ കരൗ ധുന്വൻ പുനഃ പുനഃ
വിചിന്ത്യ ച മഹാരാജ തേതാ വചനം അ വീത്
3 അേഹാ ബത മഹദ് ദുഃഖം യദ് അഹം പാണ്ഡവാൻ രേണ
േക്ഷമിണശ് ചാവ്യയാംശ് ൈചവ ത്വത്തഃ സൂത ശൃേണാമി ൈവ
4 വ സാര മയം നൂനം ഹൃദയം സുദൃഢം മമ
യച് ത്വാ നിഹതാൻ പു ാൻ ദീര്യേത ന സഹ ധാ
5 ഇന്തയിത്വാ വചസ് േതഷാം ബാല ീഡാം ച സഞ്ജയ
അദ്യ ത്വാ ഹതാൻ പു ാൻ ഭൃശം േമ ദീര്യേത മനഃ
6 അന്ധത്വാദ് യദി േതഷാം തു ന േമ രൂപനിദർശനം
പു േസ്നഹ കൃതാ ീതിർ നിത്യം ഏേതഷു ധാരിതാ
7 ബാലഭാവം അതി ാന്താൻ യൗവനസ്ഥാംശ് ച താൻ അഹം
മധ്യ ാപ്താംസ് തഥാ ത്വാ ഹൃഷ്ട ആസം തഥാനഘ
8 താൻ അദ്യ് നിഹതന ത്വാ ഹൃൈതശ്വര്യാൻ ഹൃതൗജസഃ
ന ലേഭ ൈവ ക്വ ചിച് ഛാന്തിം പു ാധിഭിർ അഭി തഃ
9 ഏഹ്യ് ഏഹി പു രാേജ മമാനാഥസ്യ സാ തം
ത്വയാ ഹീേനാ മഹാബാേഹാ കാം നു യാസ്യാമ്യ് അഹം ഗതിം
10 ഗതിർ ഭൂത്വാ മഹാരാജ ജ്ഞാതീനാം സുഹൃദാം തഥാ
അന്ധം വൃദ്ധം ച മാം വീര വിഹായ ക്വ നു ഗച്ഛസി
11 സാ കൃപാ സാ ച േത ീതിഃ സാ ച രാജൻ സുമാനിതാ
കഥം വിനിഹതഃ പാർൈഥഃ സംയുേഗഷ്വ് അപരാജിതഃ
12 കഥം ത്വം പൃഥിവീപാലാൻ ഭുക്ത്വാ താഥ സമാഗതാൻ
േശേഷ വിനിഹേതാ ഭൂമൗ ാകൃതഃ കുനൃേപാ യഥാ
13 േകാ നു മാം ഉത്ഥിതം കാേല്യ താത താേതതി വക്ഷ്യതി
മഹാരാേജതി സതതം േലാകനാേഥതി ചാസകൃത്
14 പരിഷ്വജ്യ ച മാം കേണ്ഠ േസ്നേഹനാ ിന്ന േലാചനഃ
അനുശാധീതി കൗരവ്യ തത് സാധു വദ േമ വചഃ
15 നനു നാമാഹം അ ൗഷം വചനം തവ പു ക
ഭൂയസീ മമ പൃഥ്വീയം യഥാ പാർഥസ്യ േനാ തഥാ
16 ഭഗദത്തഃ കൃപഃ ശല്യ ആവേന്ത്യാ ഽഥ ജയ ഥഃ
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ഭൂരി വാഃ േസാമദേത്താ മഹാരാേജാ ഽഥ ബാ ികഃ
17 അശ്വത്ഥാമാ ച േഭാജശ് ച മാഗധശ് ച മഹാബലഃ
ബൃഹദ്ബലശ് ച കാശീശഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
18 േ ച്ഛാശ് ച ബഹുസാഹ ാഃ ശകാശ് ച യവൈനഃ സഹ
സുദക്ഷിണശ് ച കാംേബാജസ് ിഗർതാധിപതിസ് തഥാ
19 ഭീഷ്മഃ പിതാമഹശ് ൈചവ ഭാരദ്വാേജാ ഽഥ ഗൗതമഃ

തായുശ് ചാച തായുശ് ച ശതായുശ് ചാപി വീര്യവാൻ
20 ജലസേന്ധാ ഽഥാർശ്യശൃംഗീ രാക്ഷസശ് ചാപ്യ് അലായുധഃ
അലംബുേസാ മഹാബാഹുഃ സുബാഹുശ് ച മഹാരഥഃ
21 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ രാജാേനാ രാജസത്തമ
മദർഥം ഉദ്യതാഃ സർേവ ാണാംസ് ത്യക്ത്വാ രേണ േഭാ
22 േയഷാം മേധ്യ സ്ഥിേതാ യുേദ്ധ ാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
േയാധയിഷ്യാമ്യ് അഹം പാർഥാൻ പാഞ്ചാലാംശ് ൈചവ സർവശഃ
23 േചദീംശ് ച നൃപശാർദൂല ൗപേദയാംശ് ച സംയുേഗ
സാത്യകിം കുന്തിേഭാജം ച രാക്ഷസം ച ഘേടാത്കചം
24 ഏേകാ ഽപ്യ് ഏഷാം മഹാരാജ സമർഥഃ സംനിവാരേണ
സമേര പാണ്ഡേവയാനാം സ്ര േദ്ധാ ഹ്യ് അഭിധാവതാം
കിം പുനഃ സഹിതാ വീരാഃ കൃതൈവരാശ് ച പാണ്ഡൈവഃ
25 അഥ വാ സർവ ഏൈവേത പാണ്ഡവസ്യാനുയായിഭിഃ
േയാത്സ്യന്തി സഹ രാൈജ ഹനിഷ്യന്തി ച താൻ മൃേധ
26 കർണസ് ത്വ് ഏേകാ മയാ സാർധം നിഹനിഷ്യതി പാണ്ഡവാൻ
തേതാ നൃപതേയാ വീരാഃ സ്ഥാസ്യന്തി മമ ശാസേന
27 യശ് ച േതഷാം േണതാ ൈവ വാസുേദേവാ മഹാബലഃ
ന സ സംനഹ്യേത രാജന്ന് ഇതി മാം അ വീദ് വചഃ
28 തസ്യാഹം വദതഃ സൂത ബഹുേശാ മമ സംനിധൗ
യുക്തിേതാ ഹ്യ് അനുപശ്യാമി നിഹതാൻ പാണ്ഡവാൻ മൃേധ
29 േതഷാം മേധ്യ സ്ഥിതാ യ ഹന്യേന്ത മമ പു കാഃ
വ്യായച്ഛമാനാഃ സമേര കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
30 ഭീഷ്മശ് ച നിഹേതാ യ േലാകനാഥഃ താപവാൻ
ശിഖണ്ഡിനം സമാസാദ്യ മൃേഗ ഇവ ജംബുകം
31 േ ാണശ് ച ാഹ്മേണാ യ സാർവ ശ ാ പാരഗഃ
നിഹതഃ പാണ്ഡൈവഃ സംേഖ്യ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
32 ഭൂരി ശ്വരാ ഹേതാ യ േസാമദത്തശ് ച സാമ േഗ
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ബാ ീകശ് ച മഹാരാജ കിം അന്യാദ് ഭഗ േധയതഃ
33 സുദക്ഷിേണാ ഹേതാ യ ജലസന്ധശ് ച കൗരവഃ

തായുശ് ചാച തായുശ് ച കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
34 ബൃഹദ്ബേലാ ഹേതാ യ മഗധശ് ച മഹാബലഃ
ആവേന്ത്യാ നിഹേതാ യ ിഗർതശ് ച ജനാധിപഃ
സംശപ്തകാശ് ച ബഹവഃ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
35 അലംബുസസ് തഥാ രാജൻ രാക്ഷാസശ് ചാപ്യ് അലായുധഃ
ആർശ്യശൃംഗശ് ച നിഹതഃ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
36 നാരായണാ ഹതാ യ േഗാപാലാ യുദ്ധദുർമദാഃ
േ ച്ഛാശ് ച ബഹുസാഹ ാഃ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
37 ശകുനിഃ സൗബേലാ യ ൈകതവ്യശ് ച മഹാബലഃ
നിഹതഃ സബേലാ വീരഃ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
38 രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
നിഹതാ ബഹേവാ യ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
39 നാനാേദശസമാവൃത്താഃ ക്ഷ ിയാ യ സഞ്ജയ
നിഹതാഃ സമേര സർേവ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
40 പു ാശ് ച േമ വിനിഹതാഃ പൗ ാശ് ൈചവ മഹാബലാഃ
വയസ്യാ ാതരശ് ൈചവ കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
41 ഭാഗേധയ സമായുേക്താ വം ഉത്പദ്യേത നരഃ
യശ് ച ഭാഗ്യസമായുക്തഃ സ ശുഭം ാ യാൻ നരഃ
42 അഹം വിയുക്തഃ ൈസ്വർ ഭാൈഗ്യഃ പുൈ ശ് ൈചേവഹ സഞ്ജയ
കഥം അദ്യ ഭവിഷ്യാമി വൃദ്ധഃ ശ വശം ഗതഃ
43 നാന്യദ് അ പരം മേന്യ വനവാസാദ് ഋേത േഭാ
േസാ ഽഹം വനം ഗമിഷ്യാമി നിർബ ർ ജ്ഞാതിസങ്ക്ഷേയ
44 ന ഹി േമ ഽന്യദ് ഭേവച് േ േയാ വനാഭ പഗമാദ് ഋേത
ഇമാം അവസ്ഥാം ാപ്തസ്യ ലൂനപക്ഷസ്യ സഞ്ജയ
45 ദുേര്യാധേനാ ഹേതാ യ ശല്യശ് ച നിഹേതാ യുധി
ദുഃശാസേനാ വിശസ്തശ് ച വികർണശ് ച മഹാബലഃ
46 കഥം ഹി ഭീമേസനസ്യ േ ാേഷ്യ ഽഹം ശബ്ദം ഉത്തമം
ഏേകന സമേര േയന ഹതം പു ശതം മമ
47 അസകൃദ് വദതസ് തസ്യ ദുേര്യാധന വേധന ച
ദുഃഖേശാകാഭിസന്തേപ്താ ന േ ാേഷ്യ പരുഷാ ഗിരഃ
48 ഏവം സ േശാകസന്തപ്തഃ പാർഥിേവാ ഹതബാന്ധവഃ
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മുഹുർ മുഹുർ മുഹ്യമാനഃ പു ാധിഭിർ അഭി തഃ
49 വിലപ്യ സുചിരം കാലം ധൃതരാേ ാ ഽംബികാ സുതഃ
ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ ചിന്തയിത്വാ പരാഭവം
50 ദുഃേഖന മഹതാ രാജാ സന്തേപ്താ ഭരതർഷഭ
പുനർഗാവൽഗണിം സൂതം പര്യപൃച്ഛദ് യഥാതഥം
51 ഭീഷ്മേ ാണൗ ഹതൗ ത്വാ സൂതപു ം ച പാതിതം
േസനാപതിം േണതാരം കിം അകുർവത മാമകാഃ
52 യം യം േസനാ േണതാരം യുധി കുർവന്തി മാമകാഃ
അചിേരൈണവ കാേലന തം തം നിഘ്നന്തി പാണ്ഡവാഃ
53 രണമൂർധ്നി ഹേതാ ഭീഷ്മഃ പശ്യതാം വഃ കിരീടിനാ
ഏവം ഏവ ഹേതാ േ ാണഃ സർേവഷാം ഏവ പശ്യതാം
54 ഏവം ഏവ ഹതഃ കർണഃ സൂതപു ഃ താപവാൻ
സാ രാജകാനാം സർേവഷാം പശ്യതാം വഃ കിരീടിനാ
55 പൂർവം ഏവാഹം ഉേക്താ ൈവ വിദുേരണ മഹാത്മനാ
ദുേര്യാധനാപരാേധന േജയം വിനശിഷ്യതി
56 േക ചിൻ ന സമ്യക് പശ്യന്തി മൂഢാഃ സമ്യക് തഥാപേര
തദ് ഇദം മമ മൂഢസ്യാ തഥാ ഭൂതം വചഃ സ്മ ഹ
57 യദ് അ വീൻ േമ ധർമാത്മാ വിദുേരാ ദീർഘദർശിവാൻ
തത് തഥാ സമനു ാപ്തം വചനം സത്യവാദിനഃ
58 ൈദേവാപഹതചിേത്തന യൻ മയാപകൃതം പുരാ
അനയസ്യ ഫലം തസ്യ ഹി ഗാവൽഗേണ പുനഃ
59 േകാ വാ മുഖം അനീകാനാം ആസീത് കർേണ നിപാതിേത
അർജുനം വാസുേദവം ച േകാ വാ ത ദ്യയൗ രഥീ
60 േക ഽരക്ഷൻ ദക്ഷിണം ച ം മ രാജസ്യ സംയുേഗ
വാമം ച േയാ കാമസ്യ േക വാ വീരസ്യ പൃഷ്ഠതഃ
61 കഥം ച വഃ സേമതാനാം മ രാേജാ മഹാബലഃ
നിഹതഃ പാണ്ഡൈവഃ സംേഖ്യ പുേ ാ വാ മമ സഞ്ജയ
62 ഹി സർവം യഥാതത്ത്വം ഭരതാനാം മഹാക്ഷയം
യഥാ ച നിഹതഃ സംേഖ്യ പുേ ാ ദുേര്യാധേനാ മമ
63 പാഞ്ചാലാശ് ച യഥാ സർേവ നിഹതാഃ സപദാനുഗാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖാണ്ഡീ ച ൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
64 പാണ്ഡവാശ് ച യഥാ മുക്താസ് തേഥാഭൗ സാത്വതൗ യുധി
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ഭാരദ്വാജസ്യ ചാത്മജഃ
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65 യദ് യഥാ യാദൃശം ൈചവ യുദ്ധം വൃത്തം ച സാ തം
അഹിലം േ ാതും ഇച്ഛാമി കുശേലാ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
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അധ്യായം 3

1 [സ്]
ശൃണു രാജന്ന് അവഹിേതാ യഥാവൃേത്താ മഹാൻ ക്ഷയഃ
കുരൂണാം പാണ്ഡവാനാം ച സമാസാദ്യ പര രം
2 നിഹേത സൂതപുേ തു പാണ്ഡേവന മഹാത്മനാ
വി േതഷു ച ൈസേന്യഷു സമാനീേതഷു ചാസകൃത്
3 വിമുേഖ തവ പുേ തു േശാേകാപഹതേചതസി
ഭൃേശാദ്വിേഗ്നഷു ൈസേന്യഷു ദൃഷ്ട്വാ പാർഥസ്യ വി മം
4 ധ്യായമാേനഷു ൈസേന്യഷു ദുഃഖം ാേപ്തഷു ഭാരത
ബലാനാം മധ്യമാനാനാം ത്വാ നിനദം ഉത്തമം
5 അഭിജ്ഞാനം നേര ാണാം വികൃതം േ ക്ഷ്യ സംയുേഗ
പതിതാൻ രഥനീഡാംശ് ച രഥാംശ് ചാപി മഹാത്മനാം
6 രേണ വിനിഹതാൻ നാഗാൻ ദൃഷ്ട്വാ പത്തീംശ് ച മാരിഷ
ആേയാധനം ചാതിേഘാരം രു സ്യാ ീഡ സംനിഭം
7 അ ഖ്യാതിം ഗതാനാം തു രാജ്ഞാം ശതസഹ ശഃ
കൃപാവിഷ്ടഃ കൃേപാ രാജൻ വയഃ ശീലസമന്വിതഃ
8 അ വീത് ത േതജസ്വീ േസാ ഽഭിസൃത്യ ജനാധിപം
ദുേര്യാധനം മന വശാദ് വചനം വചനക്ഷമഃ
9 ദുേര്യാധന നിേബാേധദം യത് ത്വാ വക്ഷ്യാമി കൗരവ

ത്വാ കുരു മഹാരാജ യദി േത േരാചേത ഽനഘ
10 ന യുദ്ധധർമാച് േ യാൻ ൈവ പന്ഥാ രാേജ വിദ്യേത
യം സമാ ിത്യ യുധ്യേന്ത ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷ ിയർഷഭ
11 പുേ ാ ാതാ പിതാ ൈചവ സ്വേ േയാ മാതുലസ് തഥാ
സംബന്ധിബന്ധവാശ് ൈചവ േയാധ്യാ ൈവ ക്ഷ ജീവിനാ
12 വേധ ൈചവ പേരാ ധർമസ് തഥാധർമഃ പലായേന
േത സ്മ േഘാരാം സമാപന്നാ ജീവികാം ജീവിതാർഥിനഃ
13 ത ത്വാം തിവക്ഷ്യാമി കിം ചിദ് ഏവ ഹിതം വചഃ
ഹേത ഭീേഷ്മ ച േ ാേണ ച കർേണ ൈചവ മഹാരേഥ
14 ജയ േഥ ച നിഹേത തവ ാതൃഷു ചാനഘ
ലക്ഷ്മേണ തവ പുേ ച കിം േശഷം പര പാസ്മേഹ
15 േയഷു ഭാരം സമാസജ്യ രാേജ്യ മതിം അകുർമഹി
േത സന്ത്യജ്യ തനൂർ യാതാഃ ശൂരാ ഹ്മ വിദാം ഗതിം
16 വയം ത്വ് ഇഹ വിനാ ഭൂതാ ഗുണവദ്ഭിർ മഹാരൈഥഃ
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കൃപണം വർതയിഷ്യാമ പാതയിത്വാ നൃപാൻ ബഹൂൻ
17 സർൈവർ അപി ച ജീവദ്ഭിർ ബീഭ ർ അപരാജിതഃ
കൃഷ്ണ േനേ ാ മഹാബാഹുർ േദൈവർ അപി ദുരാസദഃ
18 ഇ കാർമുകവ ാഭം ഇ േകതും ഇേവാ ിതം
വാനരം േകതും ആസാദ്യ സഞ്ചചാല മഹാചമൂഃ
19 സിംഹനാേദന ഭീമസ്യ പാഞ്ചജന്യ സ്വേനന ച
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച നിർേഘാഷാത് സംഹൃഷ്യന്തി മനാംസി നഃ
20 ചരന്തീവ മഹാവിദ ൻ മുഷ്ണന്തി നയന ഭാം
അലാതം ഇവ ചാവിദ്ധം ഗാണ്ഡീവം സമദൃശ്യത
21 ജാംബൂനദവിചി ം ച ധൂയമാനം മഹദ് ധനുഃ
ദൃശ്യേത ദി സർവാസു വിദ ദ് അ ഘേനഷ്വ് ഇവ
22 ഉദ്യമാനശ് ച കൃേഷ്ണന വായുേനവ ബലാഹകഃ
താവകം തദ് ബലം രാജന്ന് അർജുേനാ ഽ വിദാം വരഃ
ഗഹനം ശിശിേര കക്ഷം ദദാഹാഗ്നിർ ഇേവാത്ഥിതഃ
23 ഗാഹമാനം അനീകാനി മേഹ സദൃശ ഭം
ധനഞ്ജയം അപശ്യാമ ചതുർദന്തം ഇവ ദ്വിപം
24 വിേക്ഷാഭയന്തം േസനാം േത ാസയന്തം ച പാർഥിവാൻ
ധനഞ്ജയം അപശ്യാമ നലിനീം ഇവ കുഞ്ജരം
25 ാസയന്തം തഥാ േയാധാൻ ധനുർ േഘാേഷണ പാണ്ഡവം
ഭൂയ ഏനം അപശ്യാമ സിംഹം മൃഗഗണാ ഇവ
26 സർവേലാകമേഹഷ്വാസൗ വൃഷഭൗ സർവധന്വിനാം
ആമുക്തകവചൗ കൃഷ്ണൗ േലാകമേധ്യ വിേരജതുഃ
27 അദ്യ സപ്ത ദശാഹാനി വർതമാനസ്യ ഭാരത
സം ാമസ്യാതിേഘാരസ്യ വധ്യതാം ചാഭിേതാ യുധി
28 വായുേനവ വിധൂതാനി തവാനീകാനി സർവശഃ
ശരദ് അംേഭാദ ജാലാനി വ്യശീര്യന്ത സമന്തതഃ
29 താം നാവം ഇവ പര്യസ്താം ാന്തവാതാം മഹാർണേവ
തവ േസനാം മഹാരാജ സവ്യസാചീ വ്യകമ്പയത്
30 ക്വ നു േത സൂതപുേ ാ ഽഭൂത് ക്വ നു േ ാണഃ സഹാനുഗഃ
അഹം ക്വ ച ക്വ ചാത്മാ േത ഹാർദിക്യശ് ച തഥാ ക്വ നു
ദുഃശാസനശ് ച ാതാ േത ാതൃഭിഃ സഹിതഃ ക്വ നു
31 ബാണേഗാചര സമ്പാപ്തം േ ക്ഷ്യ ൈചവ ജയ ഥം
സംബന്ധിനസ് േത ാതൄംശ് ച സഹായാൻ മാതുലാംസ് തഥാ
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32 സർവാൻ വി മ്യ മിഷേതാ േലാകാംശ് ചാ മ്യ മൂർധനി
ജയ േഥാ ഹേതാ രാജൻ കിം നു േശഷം ഉപാസ്മേഹ
33 േകാ േവഹ സ പുമാൻ അസ്തി േയാ വിേജഷ്യതി പാണ്ഡവം
തസ്യ ചാ ാണി ദിവ്യാനി വിവിധാനി മഹാത്മനഃ
ഗാണ്ഡീവസ്യ ച നിർേഘാേഷാ വീര്യാണി ഹരേത ഹി നഃ
34 നഷ്ടച ാ യഥാ രാ ിഃ േസേനയം ഹതനായകാ
നാഗഭഗ്ന മാ ശുഷ്കാ നദീവാകുലതാം ഗതാ
35 ധ്വജിന്യാം ഹതേന ായാം യേഥഷ്ടം േശ്വതവാഹനഃ
ചരിഷ്യതി മഹാബാഹുഃ കേക്ഷ ഽഗ്നിർ ഇവ സഞ്ജ്വലൻ
36 സാത്യേകശ് ൈചവ േയാ േവേഗാ ഭീമേസനസ്യ േചാഭേയാഃ
ദരേയത ഗിരീൻ സർവാഞ് േശാഷേയത ച സാഗരാൻ
37 ഉവാച വാക്യം യദ് ഭീമഃ സഭാമേധ്യ വിശാം പേത
കൃതം ത സകലം േതന ഭൂയശ് ൈചവ കരിഷ്യതി
38 മുഖേസ്ഥ തദാ കർേണ ബലം പാണ്ഡവ രക്ഷിതം
ദുരാസദം തഥാ ഗുപ്തം ഗൂഢം ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
39 യുഷ്മാഭിസ് താനി ചീർണാനി യാന്യ് അസാഹൂനി സാധുഷു
അകാരണകൃതാന്യ് ഏവ േതഷാം വഃ ഫലം ആഗതം
40 ആത്മേനാ ഽർേഥ ത്വയാ േലാേകാ യത്നതഃ സർവ ആഹൃതഃ
സ േത സംശയിതസ് താത ആത്മാ ച ഭരതർഷഭ
41 രക്ഷ ദുേര്യാധനാത്മാനം ആത്മാ സർവസ്യ ഭാജനം
ഭിേന്ന ഹി ഭാജേന താത ദിേശാ ഗച്ഛതി തദ്ഗതം
42 ഹീയമാേനന ൈവ സന്ധിഃ പേര്യഷ്ടവ്യഃ സേമന ച
വി േഹാ വർധമാേനന നീതിർ ഏഷാ ബൃഹ േതഃ
43 േത വയം പാ പുേ േഭ്യാ ഹീനാഃ സ്വബലശക്തിതഃ
അ േത പാണ്ഡൈവഃ സാർധം സന്ധിം മേന്യ ക്ഷമം േഭാ
44 ന ജാനീേത ഹി യഃ േ യഃ േ യസശ് ചാവമന്യേത
സ ക്ഷി ം ശ്യേത രാജ്യാൻ ന ച േ േയാ ഽനുവിന്ദതി
45 ണിപത്യ ഹി രാജാനം രാജ്യം യദി ലേഭമഹി
േ യഃ സ്യാൻ ന തു മൗേഢ്യന രാജൻ ഗ ം പരാഭവം
46 ൈവചി വീര്യ വചനാത് കൃപാ ശീേല്ലാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വിനിയുഞ്ജീത രാേജ്യ ത്വാം േഗാവിന്ദ വചേനന ച
47 യദ് യാദ് ധി ഹൃഷീേകേശാ രാജാനം അപരാജിതം
അർജുനം ഭീമേസനം ച സർവം കുര ർ അസംശയം
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48 നാതി മിഷ്യേത കൃേഷ്ണാ വചനം കൗരവസ്യ ഹ
ധൃതരാ സ്യ മേന്യ ഽഹം നാപി കൃഷ്ണസ്യ പാണ്ഡവഃ
49 ഏതത് ക്ഷമം അഹം മേന്യ തവ പാർൈഥർ അവി ഹം
ന ത്വ വീമി കാർപണ്യാൻ ന ാണപരിരക്ഷണാത്
പഥ്യം രാജൻ വീമി ത്വാം തത്പരാസുഃ സ്മരിഷ്യസി
50 ഇതി വൃേദ്ധാ വിലൈപ്യതത് കൃപഃ ശാരദ്വേതാ വചഃ
ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ ശുേശാച ച മുേമാഹ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 44 17

അധ്യായം 4

1 [സ്]
ഏവം ഉേക്താ ഽേതാ രാജാ ഗൗതേമന യശസ്വിനാ
നിഃശ്വസ്യ ദീർഘം ഉഷ്ണം ച തൂഷ്ണീം ആസീദ് വിശാം പേത
2 തേതാ മുഹൂർതം സ ധ്യാത്വാ ധാർതരാേ ാ മഹാമനാഃ
കൃപം ശാരദ്വതം വാക്യം ഇത്യ് ഉവാച പരന്തപഃ
3 യത് കിം ചിത് സുഹൃദാ വാച്യം തത് സർവം ാവിേതാ ഹ്യ് അഹം
കൃതം ച ഭവതാ സർവം ാണാൻ സന്ത്യജ്യ യുധ്യതാ
4 ഗാഹമാനം അനീകാനി യുധ്യമാനം മഹാരൈഥഃ
പാണ്ഡൈവർ അതിേതേജാഭിർ േലാകസ് ത്വാം അനുദൃഷ്ടവാൻ
5 സുഹൃദാ യദ് ഇദം വാച്യം ഭവതാ ാവിേതാ ഹ്യ് അഹം
ന മാം ീണാതി തത് സർവം മുമൂർേഷാർ ഇവ േഭഷജം
6 േഹതുകാരണ സംയുക്തം ഹിതം വചനം ഉത്തമം
ഉച്യമാനം മഹാബാേഹാ ന േമ വി ാ ്യ േരാച്ചേത
7 രാജ്യാദ് വിനികൃേതാ ഽസ്മാഭിഃ കഥം േസാ ഽസ്മാസു വിശ്വേസത്
അക്ഷദ േത ച നൃപതിർ ജിേതാ ഽസ്മാഭിർ മഹാധനഃ
സ കഥം മമ വാക്യാനി ദ്ദധ്യാദ് ഭൂയ ഏവ തു
8 തഥാ ദൗേത്യന സ ാപ്തഃ കൃഷ്ണഃ പാർഥ ഹിേത രതഃ

ലബ്ധശ് ച ഹൃഷീേകശസ് തച് ച കർമ വിേരാധിതം
സ ച േമ വചനം ഹ്മൻ കഥം ഏവാഭിമംസ്യേത
9 വിലലാപ ഹി യത് കൃഷ്ണാ സഭാമേധ്യ സേമയുഷീ
ന തൻ മർഷയേത കൃേഷ്ണാ ന രാജ്യഹരണം തഥാ
10 ഏക ാണാവ് ഉഭൗ കൃഷ്ണാവ് അേന്യാന്യം തി സംഹതൗ
പുരാ യച് തം ഏവാസീദ് അദ്യ പശ്യാമിതത് േഭാ
11 സ്വ ീയം ച ഹതം ത്വാ ദുഃഖസ്വപിതി േകശവഃ
കൃതാഗേസാ വയം തസ്യ സ മദർഥം കഥം ക്ഷേമത്
12 അഭിമേന്യാർ വിനാേശന ന ശർമ ലഭേത ഽർജുനഃ
സ കഥം മദ് ധിേത യത്നം കരിഷ്യതി യാചിതഃ
13 മധ്യമഃ പാണ്ഡവസ് തീേക്ഷ്ണാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ

തിജ്ഞാത്മ ച േതേനാ ം സ ഭാേജ്യത ന സംനേമത്
14 ഉഭൗ തൗ ബദ്ധനി ിംശാവ് ഉഭൗ ചാബദ്ധ കങ്കടൗ
കൃതൈവരാവ് ഉഭൗ വീരൗ യമാവ് അപി യേമാപമൗ
15 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച കൃതൈവരൗ മയാ സഹ
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തൗ കഥം മദ് ധിേത യത്നം കുര്യാതാം ദ്വിേജാത്തമ
16 ദുഃശാസേനന യത് കൃഷ്ണാ ഏകവ ാ രജസ്വലാ
പരി ിഷ്ടാ സഭാമേധ്യ സർവേലാകസ്യ പശ്യതഃ
17 തഥാ വിവസനാം ദീനാം സ്മരന്ത്യ് അദ്യാപി പാണ്ഡവാഃ
ന നിവാരയിതും ശക്യാഃ സം ാമാത് േത പരന്തപാഃ
18 യദാ ച ൗപദീ കൃഷ്ണാ മദ് വിനാശായ ദുഃഖിതാ
ഉ ം േതേപ തപഃ കൃഷ്ണാ ഭർതൄണാം അർഥസിദ്ധേയ
സ്ഥണ്ഡിേല നിത്യദാ േശേത യാവദ് ൈവരസ്യ യാതനാ
19 നിക്ഷിപ്യ മാനം ദർപം ച വാസുേദവ സേഹാദരാ
കൃഷ്ണായാഃ േ ക്ഷ്യവദ് ഭൂത്വാ ശു ഷാം കുരുേത സദാ
20 ഇതി സർവം സമുന്നദ്ധം ന നിർവാതി കഥം ചന
അഭിമേന്യാർ വിനാേശന സ സേന്ധയഃ കഥം മയാ
21 കഥം ച നാമ ഭുേക്ത്വമാം പൃഥിവീം സാഗരാംബരാം
പാണ്ഡവാനാം സാേദന ഭുഞ്ജീയാം രാജ്യം അൽപകം
22 ഉപര്യ് ഉപരി രാജ്ഞാം ൈവ ജ്വലിേതാ ഭാ േരാ യഥാ
യുധിഷ്ഠിരം കഥം പശ്ചാദ് അനുയാസ്യാമി ദാസവത്
23 കഥം ഭുക്ത്വാ സ്വയം േഭാഗാൻ ദത്ത്വാ ദായാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
കൃപണം വർതയിഷ്യാമി കൃപൈണഃ സഹ ജീവികാം
24 നാഭ്യസൂയാമി േത വാക്യം ഉക്തം സ്നിഗ്ധം ഹിതം ത്വയാ
ന തു സന്ധിം അഹം മേന്യ ാപ്തകാലം കഥം ചന
25 സുനീതം അനുപശ്യാമി സുയുേദ്ധന പരന്തപ
നായം ീബയിതും കാലഃ സംേയാ ം കാല ഏവ നഃ
26 ഇഷ്ടം േമ ബഹുഭിർ യൈജ്ഞർ ദത്താ വിേ ഷു ദക്ഷ്ണിണാഃ

ാപ്താഃ മ താ േവദാഃ ശ ണാം മൂർധ്നി ച സ്ഥിതം
27 ഭൃത്യേമ സുഭൃതാസ് താത ദീനശ് ചാഭ േതാ ജനഃ
യാതാനി പരരാ ാണി സ്വരാ ം അനുപാലിതം
28 ഭുക്താശ് ച വിവിധാ േഭാഗാസ് ിവർഗഃ േസവിേതാ മയാ
പിതൄണാം ഗതം ആനൃണ്യം ക്ഷ ധർമസ്യ േചാഭേയാഃ
29 ന വം സുഖം അസ്തീഹ കുേതാ രാജ്യം കുേതാ യശഃ
ഇഹ കീർതിർ വിധാതവ്യാ സാ ച യുേദ്ധന നാന്യഥാ
30 ഗൃേഹ യത് ക്ഷ ിയസ്യാപി നിധനം തദ് വിഗർഹിതം
അധർമഃ സുമഹാൻ ഏഷ യച് ഛയ്യാ മരണം ഗൃേഹ
31 അരേണ്യ േയാ വിമുേഞ്ചത സം ാേമ വാ തനും നരഃ
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തൂൻ ആഹൃത്യ മഹേതാ മഹിമാനം സ ഗച്ഛതി
32 കൃപണം വിപലന്ന് ആർേതാ ജരയാഭിപരി തഃ

ിയേത രുദതാം മേധ്യ ജ്ഞാതീനാം ന സ പൂരുഷഃ
33 ത്യക്ത്വാ തു വിവിധാൻ േഭാഗാൻ ാപ്താനാം മരമാം ഗതിം
അപീദാനീം സുയുേദ്ധന ഗേച്ഛയം സത് സേലാകതാം
34 ശൂരാണാം ആര്യ വൃത്താനാം സം േമഷ്വ് അനിവർതിനാം
ധീമതാം സത്യസന്ധാനാം സർേവഷാം തുയാജിനാം
35 ശ ാവഭൃഥം ആപ്താനാം വം വാസസ് ിവിഷ്ടേപ
മുദാ നൂനം പശ്യന്തി ശു ാ ഹ്യ് അപ്സരസാം ഗണാഃ
36 പശ്യന്തി നൂനം പിതരഃ പൂജിതാഞ് ശ സംസദി
അപ്സേരാഭിഃ പരിവൃതാൻ േമാദമാനാംസ് ിവിഷ്ടേപ
37 പന്ഥാനം അമൈരർ യാതം ശൂൈരശ് ൈചവാനിവർതിഭിഃ
അപി ൈതഃ സംഗതം മാർഗം വയം അപ്യ് ആരുേഹമഹി
38 പിതാമേഹന വൃേദ്ധന തഥാചേര്യണ ധീമതാ
ജയ േഥന കർേണന തഥാ ദുഃശാസേനന ച
39 ഘടമാനാ മദർേഥ ഽസ്മിൻ ഹതാഃ ശൂരാ ജനാധിപാഃ
േശരേത േലാഹിതാക്താംഗാഃ പൃഥിവ്യാം ശരവിക്ഷതാഃ
40 ഉത്തമാ വിദഃ ശൂരാ യേഥാക്ത തുയാജിനഃ
ത്യക്ത്വാ ാണാൻ യഥാന്യായം ഇ സദ്മസു ധിഷ്ഠിതാഃ
41 ൈതസ് ത്വ് അയം രചിതഃ പന്ഥാ ദുർഗേമാ ഹി പുനർ ഭേവത്
സമ്പതദ്ഭിർ മഹാേവൈഗർ ഇേതാ യാദ്ഭിശ് ച സദ് ഗതിം
42 േയ മദർേഥ ഹതാഃ ശൂരാസ് േതഷാം കൃതം അനുസ്മരൻ
ഋണം തത് തിമുഞ്ചാേനാ ന രാേജ്യ മന ആദേധ
43 പാതയിത്വാ വയസ്യാംശ് ച ാതൄൻ അഥ പിതാമഹാൻ
ജീവിതം യദി രേക്ഷയം േലാേകാ മാം ഗർഹേയദ് വം
44 കീദൃശം ച ഭേവദ് രാജ്യം മമ ഹീനസ്യ ബ ഭിഃ
സഖിഭിശ് ച സുഹൃദ്ഭിശ് ച ണിപത്യ ച പാണ്ഡവം
45 േസാ ഽഹം ഏതാദൃശം കൃത്വാ ജഗേതാ ഽസ്യ പരാഭവം
സുയുേദ്ധന തതഃ സ്വർഗം ാപ്സ്യാമി ന തദ് അന്യഥാ
46 ഏവം ദുേര്യാധേനേനാക്തം സർേവ സ ജ്യ തദ് വചഃ
സാധു സാധ്വ് ഇതി രാജാനം ക്ഷ ിയാഃ സംബഭാഷിേര
47 പരാജയം അേശാചന്തഃ കൃതചിത്താശ് ച വി േമ
സർേവ സുനിശ്ചിതാ േയാ ം ഉദ മനേസാ ഽഭവൻ
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48 തേതാ വാഹാൻ സമാശ്വാസ്യ സർേവ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
ഊേന ദ്വിേയാജേന ഗത്വാ ത്യതിഷ്ഠന്ത കൗരവാഃ
49 ആകാേശ വി േമ പുേണ്യ േസ്ഥ ഹിമവതഃ ശുേഭ
അരുണാം സരസ്വതീം ാപ്യ പപുഃ സ ശ് ച തജ് ജലം
50 തവ പു ാഃ കൃേതാത്സാഹാഃ പര്യവർതന്ത േത തതഃ
പര്യവസ്ഥാപ്യ ചാത്മാനം അേന്യാേന്യന പുനസ് തദാ
സർേവ രാജൻ ന്യവർതന്ത ക്ഷ ിയാഃ കാലേചാദിതാഃ
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അധ്യായം 5

1 [സ്]
അഥ ൈഹമവേത േസ്ഥ സ്ഥിത്വാ യുദ്ധാഭിനന്ദിനഃ
സർവ ഏവ മഹാരാജ േയാധാസ് ത സമാഗതാഃ
2 ശല്യശ് ച ചി േസനശ് ച ശകുനിശ് ച മഹാരഥഃ
അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
3 സുേഷേണാ ഽരിഷ്ടേസനശ് ച ധൃതേസനശ് ച വീര്യവാൻ
ജയേത്സനശ് ച രാജാനസ് േത രാ ിം ഉഷിതാസ് തതഃ
4 രേണ കർേണ ഹേത വീേര ാസിതാ ജിതകാശിഭിഃ
നാലഭഞ് ശർമ േത പു ാ ഹിമവന്തം ഋേത ഗിരിം
5 േത ഽ വൻ സഹിതാസ് ത രാജാനം ൈസന്യസംനിധൗ
കൃതയത്നാ രേണ രാജൻ സാ ജ്യ വിധിവത് തദാ
6 കൃത്വാ േസനാ േണതാരം പരാംസ് ത്വം േയാ ം അർഹസി
േയനാഭിഗുപ്താഃ സം ാേമ ജേയമാസു ഹൃേദാ വയം
7 തേതാ ദുേര്യാധനഃ സ്ഥിത്വാ രേണ രഥവേരാത്തമം
സർവയുദ്ധവിഭാഗജ്ഞം അന്തക തിമം യുധി
8 സ്വംഗം ച്ഛന്നശിരസം കംബു ീവം ിയംവദം
വ്യാേകാശപദ്മാഭിമുഖം വ്യാ ാസ്യം േമരുഗൗരവം
9 സ്ഥാേണാർ വൃഷസ്യ സദൃശം ന്ധേന ഗതിസ്വൈരഃ
പുഷ്ട ിഷ്ടായത ഭുജം സുവിസ്തീർണ ഘേനാരസം
10 ജേവ ബേല ച സദൃശം അരുണാനുജ വാതേയാഃ
ആദിത്യസ്യ ത്വിഷാ തുല്യം ബുദ്ധ്യാ േചാശനസാ സമം
11 കാന്തി രൂപമുൈഖശ്വൈര്യസ് ിഭിശ് ച മേസാപമം
കാഞ്ചേനാപല സംഘാൈതഃ സദൃശം ിഷ്ടസന്ധികം
12 സുവൃേത്താരു കടീ ജംഘം സുപാദം സ്വംഗുലീനഖം

ത്വാ ൈത്വവ ച ഗുണാൻ ധാ ാ യത്നാദ് വിനിർമിതം
13 സർവലക്ഷണസമ്പന്നം നിപുണം തിസാഗരം
േജതാരം തരസാരീണാം അേജയം ശ ഭിർ ബലാത്
14 ദശാംഗം യശ് ചതുഷ്പാദം ഇഷ്വ ം േവദ തത്ത്വതഃ
സാംഗംശ് ച ചതുേരാ േവദാൻ സമ്യഗ് ആഖ്യാന പഞ്ചമാൻ
15 ആരാധ്യ ്യംബലം യത്നാദ് ൈതർ ഉൈ ർ മഹാതപാഃ
അേയാനിജായാം ഉത്പേന്നാ േ ാേണനാേയാനിേജന യഃ
16 തം അ തിമകർമാണം രൂേപണാസദൃശം ഭുവി
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പാരഗം സർവവിദ്യാനാം ഗുണാർണവം അനിന്ദിതം
തം അേഭ്യത്യാത്മജസ് തുഭ്യം അശ്വത്ഥാമാനം അ വീത്
17 യം പുരസ്ഃ കൃത്യസഹിതാ യുധി േജഷ്യാമ പാണ്ഡവാൻ
ഗുരുപുേ ാ ഽദ്യ സർേവഷാം അസ്മാകം പരമാ ഗതിഃ
ഭവാംസ് തസ്മാൻ നിേയാഗാത് േത േകാ ഽ േസനാപതിർ മമ
18 [ അണി]
അയം കുേലന വീേര്യണ േതജസാ യശസാ ിയാ
സർൈവർ ഗുൈണഃ സമുദിതഃ ശേല്യാ േനാ ഽ ചമൂപതിഃ
19 ഭാഗിേനയാൻ നിജാംസ് ത്യക്ത്വാ കൃതേജ്ഞാ ഽസ്മാൻ ഉപാഗതഃ
മഹാേസേനാ മഹാബാഹുർ മഹാേസന ഇവാപരഃ
20 ഏനം േസനാപതിം കൃത്വാ നൃപതിം നൃപസത്തമ
ശക്യഃ ാ ം ജേയാ ഽസ്മാഭിർ േദൈവഃ ന്ദം ഇവാജിതം
21 തേഥാേക്ത േ ാണപുേ ണ സർവ ഏവ നരാധിപാഃ
പരിവാര്യ സ്ഥിതാഃ ശല്യം ജയശബ്ദാംശ് ച ച ിേര
യുദ്ധായ ച മതിം ച ർ ആേവശം ച പരം യയുഃ
22 തേതാ ദുേര്യാധനഃ ശല്യം ഭൂമൗ സ്ഥിത്വാ രേഥ സ്ഥിതം
ഉവാച ാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ രാമ ഭീഷ്മ സമം രേണ
23 അയം സ കാലഃ സ ാേപ്താ മി ാണാം മി വത്സല
യ മി ം അമി ം വാ പരീക്ഷേന്ത ബുധാ ജനാഃ
24 സ ഭവാൻ അ നഃ ശൂരഃ േണതാ വാഹിനീമുേഖ
രണം ച യാേത ഭവതി പാണ്ഡവാ മന്ദേചതസഃ
ഭവിഷ്യന്തി സഹാമാത്യാഃ പാഞ്ചാലാശ് ച നിരുദ്യമാഃ
25 [ഷല്യ]
യത് തു മാം മന്യേസ രാജൻ കുരുരാജ കേരാമി തത്
ത്വത് ിയാർഥം ഹി േമ സർവം ാണാ രാജ്യം ധനാനി ച
26 [ദുർ]
േസനാപേത്യന വരേയ ത്വാം അഹം മാതുലാതുലം
േസാ ഽസ്മാൻ പാഹി യുധാം േ ഷ്ഠ ാേന്ദാ േദവാൻ ഇവാഹേവ
27 അഭിഷിച്യസ്വ രാേജ േദവാനാം ഇവ പാവകിഃ
ജഹി ശ ൻ രേണ വീര മേഹേ ാ ദാനവാൻ ഇവ
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അധ്യായം 6

1 [സ്]
ഏതച് ത്വാ വേചാ രാേജ്ഞാ മ രാജഃ താപവാൻ
ദുേര്യാധനം തദാ രാജൻ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
2 ദുേര്യാധന മഹാബാേഹാ ശൃണു വാക്യവിദാം വര
യാവ് ഏതൗ മന്യേസ കൃഷ്ണൗ രഥസ്ഥൗ രഥിനാം വരൗ
ന േമ തുല്യാവ് ഉഭാവ് ഏതൗ ബാഹുവീേര്യ കഥം ചന
3 ഉദ്യതാം പൃഥിവീം സർവാം സസുരാസുരമാനവാം
േയാധേയയം രണമുേഖ സ്ര ദ്ധഃ കിം ഉ പാണ്ഡവാൻ
വിേജേഷ്യ ച രേണ പാർഥാൻ േസാമകാംശ് ച സമാഗതാൻ
4 അഹം േസനാ േണതാ േത ഭവിഷ്യാമി ന സംശയഃ
തം ച വ ഹം വിധാസ്യാമി ന തരിഷ്യന്തി യം പേര
ഇതി സത്യം വീമ്യ് ഏഷ ദുേര്യാധന ന സംശയഃ
5 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജാ മ ാധിപതിം അഞ്ജസാ
അഭ്യഷിഞ്ചത േസനായാ മേധ്യ ഭരതസത്തമ
വിധിനാ ശ ദൃേഷ്ടന ഹൃഷ്ടരൂേപാ വിശാം പേത
6 അഭിഷിേക്ത തതസ് തസ്മിൻ സിംഹനാേദാ മഹാൻ അഭൂത്
തവ ൈസേന്യഷ്വ് അവാദ്യന്ത വാദി ാണി ച ഭാരത
7 ഹൃഷ്ടാശ് ചാസംസ് തദാ േയാധാ മ കാശ് ച മഹാരഥാഃ
തു വുശ് ൈചവ രാജാനം ശല്യം ആഹവേശാഭിനം
8 ജയ രാജംശ് ചിരം ജീവ ജഹി ശ ൻ സമാഗതാൻ
തവ ബാഹുബലം ാപ്യ ധാർതരാ ാമഹാ ബലാഃ
നിഖിലാം പൃഥിവീം സർവാം ശാസ ഹതദ്വിഷഃ
9 ത്വം ഹി ശേക്താ രേണ േജതും സസുരാസുരമാനവാൻ
മർത്യധർമാണ ഇഹ തു കിം ഉ േസാമക സൃഞ്ജയാൻ
10 ഏവം സം യമാനസ് തു മ ാണാം അധിേപാ ബലീ
ഹർഷം ാപ തദാ വീേരാ ദുരാപം അകൃതാത്മഭിഃ
11 [ഷല്യ]
അൈദ്യവാഹം രേണ സർവാൻ പാഞ്ചാലാൻ സഹ പാണ്ഡൈവഃ
നിഹനിഷ്യാമി രാേജ സ്വർഗം യാസ്യാമി വാ ഹതഃ
12 അദ്യ പശ്യ മാം േലാകാ വിചരന്തം അഭീതവത്
അദ്യ പാ സുതാഃ സർേവ വാസുേദവഃ സസാത്യകിഃ
13 പാഞ്ചാലാശ് േചദയശ് ൈചവ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
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ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച സർേവ ചാപി ഭ കാഃ
14 വി മം മമ പശ്യ ധനുഷശ് ച മഹദ് ബലം
ലാഘവം ചാ വീര്യം ച ഭുജേയാശ് ച ബലം യുധി
15 അദ്യ പശ്യ േമ പാർഥാഃ സിദ്ധാശ് ച സഹചാരൈണഃ
യാദൃശം േമ ബലം ബാേഹ്വാഃ സാമ്പദ് അേ ഷു യാ ച േമ
16 അദ്യ േമ വി മം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ

തീകാര പരാ ഭൂത്വാ േചഷ്ടന്താം വിവിധാഃ ിയാഃ
17 അദ്യ ൈസന്യാനി പാ നാം ാവയിേഷ്യ സമന്തതഃ
േ ാണ ഭീഷ്മാവ് അതി വിേഭാ സൂതപു ം ച സംയുേഗ
വിചരിേഷ്യ രേണ യുധ്യൻ ിയാർഥം തവ കൗരവ
18 [സ്]
അഭിഷിേക്ത തദാ ശേല്യ തവ ൈസേന്യഷു മാനദ
ന കർണ വ്യസനം കിം ചിൻ േമനിേര ത ഭാരത
19 ഹൃഷ്ടാഃ സുമനസശ് ൈചവ ബഭൂവുസ് ത ൈസനികാഃ
േമനിേര നിഹതാൻ പാർഥാൻ മ രാജവശം ഗതാൻ
20 ഹർഷം ാപ്യ േസനാ തു താവകീ ഭരതർഷഭ
താം രാ ിം സുഖിനീ സുപ്താ സ്വസ്ഥചിേത്തവ സാഭവത്
21 ൈസന്യസ്യ തവ തം ശബ്ദം ത്വാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വാർേഷ്ണയം അ വീദ് വാക്യം സർവ ക്ഷ സ്യ ശൃണ്വതഃ
22 മ രാജഃ കൃതഃ ശേല്യാ ധാർതരാേ ണ മാധവ
േസനാപതിർ മേഹഷ്വാസഃ സർവൈസേന്യഷു പൂജിതഃ
23 ഏതച് ത്വാ യഥാ ഭൂതം കുരു മാധവ യത് ക്ഷമം
ഭവാൻ േനതാച േഗാപ്താ ച വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
24 തം അ വീൻ മഹാരാജ വാസുേദേവാ ജനാധിപം
ആർതായനിം അഹം ജാേന യഥാതേത്ത്വന ഭാരത
25 വീര്യവാംശ് ച മഹാേതജാ മഹാത്മാ ച വിേശഷതഃ
കൃതീ ച ചി േയാധീ ച സ്മയുേക്താ ലാഘേവന ച
26 യാദൃഗ് ഭീഷ്മസ് തഥാ േ ാേണാ യാദൃക് കർണശ് ച സംയുേഗ
താദൃശസ് തദ് വിശിേഷ്ടാ വാ മ രാേജാ മേതാ മമ
27 യുധ്യമാനസ്യ തസ്യാജൗ ചിന്തയന്ന് ഏവ ഭാരത
േയാദ്ധാരം നാധിഗച്ഛാമി തുല്യരൂപം ജനാധിപ
28 ശിഖണ്ഡ്യർജുന ഭീമാനാം സാത്വതസ്യ ച ഭാരത
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ച തഥാ ബേലനാഭ്യധിേകാ രേണ
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29 മ രാേജാ മഹാരാജ സിംഹദ്വിരദവി മഃ
വിചരിഷ്യത്യ് അഭീഃ കാേല കാലഃ ദ്ധഃ ജാസ്വ് ഇവ
30 തസ്യാദ്യ ന പശ്യാമി തിേയാദ്ധാരം ആഹേവ
ത്വാം ഋേത പുരുഷവ്യാ ശാർദൂലസമവി മം
31 സേദവേലാേക കൃേത്സ്ന ഽസ്മിൻ നാന്യസ് ത്വത്തഃ പുമാൻ ഭേവത്
മ രാജം രേണ ദ്ധം േയാ ഹന്യാത് കുരുനന്ദന
അഹന്യ് അഹനി യുധ്യന്തം േക്ഷാഭയന്തം ബലം തവ
32 തസ്മാജ് ജഹി രേണ ശല്യം മഘവാൻ ഇവ ശംബരം
അതിപശ്ചാദ് അസൗ വീേരാ ധാർതരാേ ണ സത്കൃതഃ
33 തൈവവ ഹി ജേയാ നൂനം ഹേത മേ ശ്വേര യുധി
തസ്മിൻ ഹേത ഹതം സർവം ധാർതരാ ബലം മഹത്
34 ഏതച് ത്വാ മഹാരാജ വചനം മമ സാ തം

ത ദ്യാഹി രേണ പാർഥ മ രാജം മഹാബലം
ജഹി ൈചനം മഹാബാേഹാ വാസേവാ നമുചിം യഥാ
35 ന ൈചവ് അ ദയാ കാര്യാ മാതുേലാ ഽയം മേമതി ൈവ
ക്ഷ ധർമം പുര ത്യ ജഹി മ ജേനശ്വരം
36 ഭീഷ്മേ ാണാർണവം തീർത്വാ കർണ പാതാലസംഭവം
മാ നിമജ്ജസ്വ സഗണഃ ശല്യം ആസാദ്യ േഗാഷ്പദം
37 യച് ച േത തപേസാ വീര്യം യച് ച ക്ഷാ ം ബലം തവ
തദ് ദർശയ രേണ സർവം ജഹി ൈചനം മഹാരഥം
38 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം േകശവഃ പരവീരഹാ
ജഗാമ ശിബിരം സായം പൂജ്യമാേനാ ഽഥ പാണ്ഡൈവഃ
39 േകശേവ തു തദാ യാേത ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
വിസൃജ്യ സർവാൻ ാതൄംശ് ച പാഞ്ചാലാൻ അഥ േസാമകാൻ
സുഷ്വാപ രജനീം താം തു വിശല്യ ഇവ കുഞ്ജരഃ
40 േത ച സർേവ മേഹഷ്വാസാഃ പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡവാസ് തഥാ
കർണസ്യ നിധേന ഹൃഷ്ടാഃ സുഷുപുസ് താം നിശാം തദാ
41 ഗതജ്വരം മേഹഷ്വാസം തീർണപാരം മഹാരഥം
ബഭൂവ പാണ്ഡേവയാനാം ൈസന്യം മുദിതം നിശി
സൂതപു സ്യ നിധേന ജയം ലബ്ധ്വാ ച മാരിഷ
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അധ്യായം 7

1 [സ്]
വ്യതീതായാം രജന്യാം തു രാജാ ദുേര്യാധനസ് തദാ
അ വീത് താവകാൻ സർവാൻ സംനഹ്യന്താം മഹാരഥാഃ
2 രാജ്ഞസ് തു മതം ആജ്ഞായ സാമനഹ്യത സാ ചമൂഃ
അേയാജയൻ രഥാംസ് തൂർണം പര്യധാവംസ് തഥാപേര
3 അകൽപ്യന്ത ച മാതംഗാഃ സമനഹ്യന്ത പത്തയഃ
ഹയാൻ ആസ്തരേണാേപതാംശ് ച ർ അേന്യ സഹാ ശഃ
4 വാദി ാണാം ച നിനദഃ ാദുരാസീദ് വിശാം പേത
േബാധനാർഥം ഹി േയാധാനാം ൈസന്യാനാം ചാപ്യ് ഉദീര്യതാം
5 തേതാ ബലാനി സർവാണി േസനാ ശിഷ്ടാനി ഭാരത
സംനദ്ധാന്യ് ഏവ ദദൃശുർ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
6 ശല്യം േസനാപതിം കൃത്വാ മ രാജം മഹാരഥാഃ

വിഭജ്യ ബലം സർവം അനീേകഷു വ്യവസ്ഥിതാഃ
7 തതഃ സർേവ സമാഗമ്യ പുേ ണ തവ ൈസനികാഃ
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ൗണിഃ ശേല്യാ ഽഥ സൗബലഃ
8 അേന്യ ച പാർഥിവാഃ േശഷാഃ സമയം ച ിേര തദാ
ന ന ഏേകന േയാദ്ധവ്യം കഥം ചിദ് അപി പാണ്ഡൈവഃ
9 േയാ ഹ്യ് ഏകഃ പാണ്ഡൈവർ യുേധ്യദ് േയാ വാ യുധ്യന്തം ഉ േജത്
സ പഞ്ചഭിർ ഭേവദ് യുക്തഃ പാതൈകഃ േസാപപാതൈകഃ
അേന്യാന്യം പരിരക്ഷദ്ഭിർ േയാദ്ധവ്യം സഹിൈതശ് ച നഃ
10 ഏവം േത സമയം കൃത്വാ സർേവ ത മഹാരഥാഃ
മ രാജം പുര ത്യ തൂർണം അഭ്യ വൻ പരാൻ
11 തൈഥവ പാണ്ഡവാ രാജൻ വ ഹ്യ ൈസന്യം മഹാരേണ
അഭ്യയുഃ കൗരവാൻ സർവാൻ േയാത്സ്യമാനാഃ സമന്തതഃ
12 തദ് ബലം ഭരതേ ഷ്ഠ ബ്ബ്ധാർണവ സമസ്വനം
സമു താർണവാകാരം ഉ ത രഥകുഞ്ജരം
13 [ധൃ]
േ ാണസ്യ ഭീഷ്മസ്യ ച ൈവ രാേധയസ്യ ച േമ തം
പാതനം ശംസ േമ ഭൂയഃ ശല്യസ്യാഥ സുതസ്യ േമ
14 കഥം രേണ ഹതഃ ശേല്യാ ധർമരാേജന സഞ്ജയ
ഭീേമന ച മഹാബാഹുഃ പുേ ാ ദുേര്യാധേനാ മമ
15 [സ്]
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ക്ഷയം മനുഷ്യേദഹാനാം രഥനാഗാശ്വസങ്ക്ഷയം
ശൃണു രാജൻ സ്ഥിേരാ ഭൂത്വാ സം ാമം ശംസേതാ മമ
16 ആശാ ബലവതീ രാജൻ പു ാണാം േത ഽഭവത് തദാ
ഹേത ഭീേഷ്മ ച േ ാേണ ച സൂതപുേ ച പാതിേത
ശല്യഃ പാർഥാൻ രേണ സർവാൻ നിഹനിഷ്യതി മാരിഷ
17 താം ആശാം ഹൃദേയ കൃത്വാ സമാശ്വാസ്യ ച ഭാരത
മ രാജം ച സമേര സമാ ിത്യ മഹാരഥം
നാഥവന്തം അഥാത്മാനം അമന്യത സുതസ് തവ
18 യദാ കർേണ ഹേത പാർഥാഃ സിംഹനാദം ച ിേര
തദാ രാജൻ ധാർതരാ ാൻ ആവിേവശ മഹദ് ഭയം
19 താൻ സമാശ്വാസ്യതു തദാ മ രാജഃ താപവാൻ
വ ഹ്യ വ ഹം മഹാരാജ സർവേതാഭ ം ഋദ്ധിമത്
20 ത ദ്യാേതാ രേണ പാർഥാൻ മ രാജഃ താപവാൻ
വിധുന്വൻ കാർമുകം ചി ം ഭാരഘ്നം േവഗവത്തരം
21 രഥ വരം ആസ്ഥായ ൈസന്ധവാശ്വം മഹാരഥഃ
തസ്യ സീതാ മഹാരാജ രഥസ്ഥാേശാഭയദ് രഥം
22 സ േതന സംവൃേതാ വീേരാ രേഥനാമി കർശനഃ
തസ്ഥൗ ശൂേരാ മഹാരാജ പു ാണാം േത ഭയ ണുത്
23 യാേണ മ രാേജാ ഽഭൂൻ മുഖം വ ഹസ്യ ദംശിതഃ
മ ൈകഃ സഹിേതാ വീൈരഃ കർണ പുൈ ശ് ച ദുർജൈയഃ
24 സേവ്യ ഽഭൂത് കൃതവർമാ ച ിഗർൈതഃ പരിവാരിതഃ
ഗൗതേമാ ദക്ഷിേണ പാർേശ്വ ശൈകശ് ച യവൈനഃ സഹ
25 അശ്വത്ഥാമാ പൃഷ്ഠേതാ ഽഭൂത് കാംേബാൈജഃ പരിവാരിതഃ
ദുേര്യാധേനാ ഽഭവൻ മേധ്യ രക്ഷിതഃ കുരുപുംഗൈവഃ
26 ഹയാനീേകന മഹതാ സൗബലശ് ചാപി സംവൃതഃ

യയൗ സർവൈസേന്യന ൈകതവ്യശ് ച മഹാരഥഃ
27 പാണ്ഡവാശ് ച മേഹഷ്വാസാ വ ഹ്യ ൈസന്യം അരിന്ദമാഃ

ിധാ ഭൂത്വാ മഹാരാജ തവ ൈസന്യം ഉപാ വൻ
28 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച സത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ

യസ്യ വാഹിനീം തൂർണം അഭിദു വുർ ആഹേവ
29 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ േസ്വനാനീേകന സംവൃതഃ
ശല്യം ഏവാഭിദു ാവ ജിഘാംസുർ ഭരതർഷഭ
30 ഹാർദിക്യം തു മേഹഷ്വാസം അർജുനഃ ശ പൂഗഹാ
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സംശപ്തക ഗണാംശ് ൈചവ േവഗേതാ ഽഭിവിദു േവ
31 ഗൗതമം ഭീമേസേനാ ൈവ േസാമകാശ് ച മഹാരഥാഃ
അഭ്യ വന്ത രാേജ ജിഘാംസന്തഃ പരാൻ യുധി
32 മാ ീപു ൗ തു ശകുനിം ഉലൂകം ച മഹാരഥൗ
സൈസന്യൗ സഹേസനൗ താവ് ഉപതസ്ഥതുർ ആഹേവ
33 തൈഥവായുതേശാ േയാധാസ് താവകാഃ പാണ്ഡവാൻ രേണ
അഭ്യ വന്ത സ്ര ദ്ധാ വിവിധായുധപാണയഃ
34 [ധൃ]
ഹേത ഭീേഷ്മ മേഹഷ്വാേസ േ ാേണ കർേണ മഹാരേഥ
കുരു ഷ്വൽപാവശിേഷ്ടഷു പാണ്ഡേവഷു ച സംയുേഗ
35 സുസംരേബ്ധഷു പാർേഥഷു പരാ ാേന്തഷു സഞ്ജയ
മാമകാനാം പേരഷാം ച കിം ശിഷ്ടം അഭവദ് ബലം
36 [സ്]
യഥാ വയം പേര രാജൻ യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതാഃ
യാവച് ചാസീദ് ബലം ശിഷ്ടം സം ാേമ തൻ നിേബാധ േമ
37 ഏകാദശ സഹ ാണി രഥാനാം ഭരതർഷഭ
ദശ ദന്തി സഹ ാണി സപ്ത ൈചവ ശതാനി ച
38 പൂർേണ ശതസഹേ േദ്വ ഹയാനാം ഭരതർഷഭ
നരേകാട്യസ് തഥാ തിേ ാ ബലം ഏതത് തവാഭവത്
39 രഥാനാം ഷട് സഹ ാണി ഷട് സഹ ാശ് ച കുഞ്ജരാഃ
ദശ ചാശ്വസഹ ാണി പത്തിേകാടീ ച ഭാരത
40 ഏതദ് ബലം പാണ്ഡവാനാം അഭവച് േഛഷം ആഹേവ
ഏത ഏവ സമാജ ർ യുദ്ധായ ഭരതർഷഭ
41 ഏവം വിഭജ്യ രാേജ മ രാജമേത സ്ഥിതാഃ
പാണ്ഡവാൻ ത ദീയാമ ജയ ഗൃദ്ധാഃ മന്യവഃ
42 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ ശൂരാഃ സമേര ജിതകാശിനഃ
ഉപയാതാ നരവ്യാ ാഃ പാഞ്ചാലാശ് ച യശസ്വിനഃ
43 ഏവം ഏേത ബലൗേഘന പര രവൈധഷിണഃ
ഉപയാതാ നരവ്യാ ാഃ പൂർവാം സന്ധ്യാം തി േഭാ
44 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം േഘാരരൂപം ഭയാനകം
താവകാനാം പേരഷാം ച നിഘ്നതാം ഇതേരതരം
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അധ്യായം 8

1 [സ്]
തഥ വവൃേത യുദ്ധം കുരൂണാം ഭയവർധനം
സൃഞ്ജൈയഃ സഹ രാേജ േഘാരം േദവാസുേരാപമം
2 നരാ രഥാ ഗജൗഘാശ് ച സാദിനശ് ച സഹ ശഃ
വാജിനശ് ച പരാ ാന്താഃ സമാജ ഃ പര രം
3 നാഗാനാം ഭീമരൂപാണാം വതാം നിസ്വേനാ മഹാൻ
അ യത യഥാകാേല ജലദാനാം നഭസ്തേല
4 നാൈഗർ അഭ്യാഹതാഃ േക ചിത് സരഥാ രഥിേനാ ഽപതൻ
വ്യ വന്ത രേണ വീരാ ാവ്യമാണാ മേദാത്കൈടഃ
5 ഹയൗഘാൻ പാദരക്ഷാംശ് ച രഥിനസ് ത ശിക്ഷിതാഃ
ശൈരഃ സേ ഷയാം ആസുഃ പരേലാകായ ഭാരത
6 സാദിനഃ ശിക്ഷിതാ രാജൻ പരിവാര്യ മഹാരഥാൻ
വിചരേന്താ രേണ ഽഭ്യഘ്നൻ ാസശക്ത്യൃഷ്ടിഭിസ് തഥാ
7 ധന്വിനഃ പുരുഷാഃ േക ചിത് സംനിവാര്യ മഹാരഥാൻ
ഏകം ബഹവ ആസാദ്യ േ ഷേയയുർ യമക്ഷയം
8 നാഗം രഥവരാംശ് ചാേന്യ പരിവാര്യ മഹാരഥാഃ
േസാത്തരായുധിനം ജ ർ വമാണാ മഹാരവം
9 തഥാ ച രഥിനം ദ്ധം വികിരന്തം ശരാൻ ബഹൂൻ
നാഗാ ജ ർ മഹാരാജ പരിവാര്യ സമന്തതഃ
10 നാേഗാ നാഗം അഭി ത്യ രഥീ ച രഥിനം രേണ
ശേക്താ േതാമരനാരാൈചർ നിജ സ് ത ത ഹ
11 പാദാതാൻ അവമൃദ്നേന്താ രഥവാരണവാജിനഃ
രണമേധ്യ വ്യദൃശ്യന്ത കുർവേന്താ മഹദ് ആകുലം
12 ഹയാശ് ച പര്യധാവന്ത ചാമൈരർ ഉപേശാഭിതാഃ
ഹംസാ ഹിമവതഃ േസ്ഥ പിബന്ത ഇവ േമദിനീം
13 േതഷാം തു വാജിനാം ഭൂമിഃ ഖുൈരശ് ചി ാ വിശാം പേത
അേശാഭത യഥാ നാരീ കരജ ക്ഷതവിക്ഷതാ
14 വാജിനാം ഖുരശേബ്ദന രേഥ േനമിസ്വേനന ച
പത്തീനാം ചാപി ശേബ്ദന നാഗാനാം ബൃഹ്മിേതന ച
15 വാദി ാണാം ച േഘാേഷണ ശംഖാനാം നിസ്വേനന ച
അഭവൻ നാദിതാ ഭൂമിർ നിർഘാതിർ ഇവ ഭാരത
16 ധനുഷാം കൂജമാനാനാം നി ിംശാനാം ച ദീപ്യതാം
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കവചാനാം ഭാഭിശ് ച ന ാജ്ഞായത കിം ചന
17 ബഹേവാ ബാഹവശ് ഛിന്നാ നാഗരാജകേരാപമാഃ
ഉേദ്വഷ്ടേന്ത വിേവഷ്ടേന്ത േവഗം കുർവന്തി ദാരുണം
18 ശിരസാം ച മഹാരാജ പതതാം വസുധാതേല
ച താനാം ഇവ താേലഭ്യഃ ഫലാനാം യേത സ്വനഃ
19 ശിേരാഭിഃ പതിൈതർ ഭാതി രുധിരാർൈ ർ വസുന്ധരാ
തപനീയനിൈഭഃ കാേല നലിൈനർ ഇവ ഭാരത
20 ഉദ്വൃത്തനയൈനസ് ൈതസ് തു ഗതസൈത്ത്വഃ സുവിക്ഷൈതഃ
വ്യ ാജത മഹാരാജ പുണ്ഡരീൈകർ ഇവാവൃതാ
21 ബാഹുഭിശ് ചന്ദനാദിഗ്ൈധഃ സേകയൂൈരർ മഹാധൈനഃ
പതിൈതർ ഭാതി രാേജ മഹീ ശ ധ്വൈജർ ഇവ
22 ഊരുഭിശ് ച നേര ാണാം വിനികൃൈത്തർ മഹാഹേവ
ഹസ്തിഹേസ്താപൈമർ അൈന്യഃ സംവൃതം തദ് രണാംഗണം
23 കബന്ധ ശതസങ്കീർണം ഛ ചാമരേശാഭിതം
േസനാ വനം തച് ഛുശുേഭ വനം പുഷ്പാചിതം യഥാ
24 ത േയാധാ മഹാരാജ വിചരേന്താ ഹ്യ് അഭീതവത്
ദൃശ്യേന്ത രുധിരാക്താംഗാഃ പുഷ്പിതാ ഇവ കിംശുകാഃ
25 മാതംഗാശ് ചാപ്യ് അദൃശ്യന്ത ശരേതാമര പീഡിതാഃ
പതന്തസ് ത തൈ വ ഛിന്നാ സദൃശാ രേണ
26 ഗജാനീകം മഹാരാജ വധ്യമാനം മഹാത്മഭിഃ
വ്യദീര്യത ദിശഃ സർവാ വാതനുന്നാ ഘനാ ഇവ
27 േത ഗജാ ഘനസങ്കാശാഃ േപതുർ ഉവ്യാം സമന്തതഃ
വ രുഗ്ണാ ഇവ ബഭുഃ പർവതാ യുഗസങ്ക്ഷേയ
28 ഹയാനാം സാദിഭിഃ സാർധം പതിതാനാം മഹീതേല
രാശയഃ സ ദൃശ്യേന്ത ഗിരിമാ ാസ് തതസ് തതഃ
29 സഞ്ജേജ്ഞ രണഭൂമൗ തു പരേലാകവഹാ നദീ
േശാണിേതാദാ രഥാവർതാ ധ്വജവൃക്ഷാസ്ഥി ശർകരാ
30 ഭുജന ാ ധനുഃ േ ാതാ ഹസ്തിൈശലാ ഹേയാപലാ
േമേദാ മജ്ജാ കർദമിനീ ഛ ഹംസാ ഗേദാഡുപാ
31 കവേചാഷ്ണീഷ സഞ്ഛന്നാ പതാകാ രുചിര മാ
ച ച ാവലീ ജുഷ്ടാ ിേവണൂ ദണ്ഡകാവൃതാ
32 ശൂരാണാം ഹർഷജനനീ ഭീരൂണാം ഭയവർധിനീ

ാവർതത നദീ രൗരാ കുരുസൃഞ്ജയസ ലാ
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33 താം നദീം പിതൃേലാകായ വഹന്തീം അതിൈഭരവാം
േതരുർ വാഹന നൗഭിസ് േത ശൂരാഃ പരിഘബാഹവഃ
34 വർതമാേന തഥാ യുേദ്ധ നിർമര്യാേദ വിശാം പേത
ചതുരംഗക്ഷേയ േഘാേര പൂർവം േദവാസുേരാപേമ
35 അേ ാശൻ ബാന്ധവാൻ അേന്യ ത ത പരന്തപ
േ ാശദ്ഭിർ ബാന്ധൈവശ് ചാേന്യ ഭയാർതാ ന നിവർതിേര
36 നിർമര്യാേദ തഥാ യുേദ്ധ വർതമാേന ഭയാനേക
അർജുേനാ ഭീമേസനശ് ച േമാഹയാം ച തുഃ പരാൻ
37 സാ വധ്യമാനാ മഹതീ േസനാ തവ ജനാധിപ
അമുഹ്യത് ത തൈ വ േയാഷിൻ മദവശാദ് ഇവ
38 േമാഹയിത്വാച താം േസനാം ഭിമ േസനധനഞ്ജയൗ
ദധ്മതുർ വാരിജൗ ത സിംഹനാദം ച േനദതുഃ
39 ൈത്വവ തു മഹാശബ്ദം ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ
ധർമരാജം പുര ത്യ മ രാജം അഭി തൗ
40 ത ാശ്ചര്യം അപശ്യാമ േഘാരരൂപം വിശാം പേത
ശേല്യന സംഗതാഃ ശൂരാ യദ് അയുധ്യന്ത ഭാഗശഃ
41 മാ ീപു ൗ സരഭസൗ കൃതാ ൗ യുദ്ധദുർമദൗ
അഭ്യയാതാം ത്വരായുക്തൗ ജിഗീഷന്തൗ ബലം തവ
42 തേതാ ന്യവർതത ബലം താവകം ഭരതർഷഭ
ശൈരഃ ണുന്നം ബഹുധാ പാണ്ഡൈവർ ജിതകാശിഭിഃ
43 വദ്യമാനാ ചമൂഃ സാ തു പു ാണാം േ ക്ഷതാം തവ
േഭേജ ദിേശാ മഹാരാജ ണുന്നാ ദൃഢധന്വിഭിഃ
ഹാഹാകാേരാ മഹാഞ് ജേജ്ഞ േയാധാനാം തവ ഭാരത
44 തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി വാഗ് ആസീദ് ാവിതാനാം മഹാത്മനാം
ക്ഷ ിയാണാം തദാേന്യാന്യം സംയുേഗ ജയം ഇച്ഛതാം
ആ വന്ന് ഏവ ഭഗ്നാസ് േത പാണ്ഡവസ് തവ ൈസനികാഃ
45 ത്യക്ത്വാ യുദ്ധി ിയാൻ പു ാൻ ാതൄൻ അഥ പിതാമഹാൻ
മാതുലാൻ ഭാഗിേനയാംശ് ച തഥാ സംബന്ധിബാന്ധവാൻ
46 ഹയാൻ ദ്വിപാംസ് ത്വരയേന്താ േയാധാ ജ ഃ സമന്തതഃ
ആത്മ ാണ കൃേതാത്സാഹാസ് താവകാ ഭരതർഷഭ
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അധ്യായം 9

1 [സ്]
തത് ാഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ മ രാജഃ താപവാൻ
ഉവാച സാരഥിം തൂർണം േചാദയാശ്വാൻ മഹാജവാൻ
2 ഏഷ തിഷ്ഠതി ൈവ രാജാ പാ പുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഛേ ണ ിയമാേണന പാ േരണ വിരാജതാ
3 അ മാം ാപയ ക്ഷി ം പശ്യാ േമ സാരേഥ ബലം
ന സമർഥാ ഹി േമ ക്ഷി ം പശ്യ േമ സാരേഥ ബലം
ന സമർഥാ ഹി േമ പാർഥാഃ സ്ഥാതും അദ്യ പുേരാ യുധി
4 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ ായാൻ മ രാജസ്യ സാരഥിഃ
യ രാജാ സത്യസേന്ധാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
5 ആപതന്തം ച സഹസാ പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
ദധാൈരേകാ രേണ ശേല്യാ േവേലേവാ തം അർണവം
6 പാണ്ഡവാനാം ബലൗഘസ് തു ശല്യം ആസാദ്യ മാരിഷ
വ്യതിഷ്ഠത തദാ യുേദ്ധ സിേന്ധാർ േവഗ ഇവാചലം
7 മ രാജം തു സമേര ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ വിഷ്ഠിതം
കുരവഃ സംന്യവർതന്ത മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനാം
8 േതഷു രാജൻ നിവൃേത്തഷു വ ഢാനീേകഷു ഭാഗശഃ

ാവർതത മഹാരൗ ഃ സം ാമഃ േശാണിേതാദകഃ
സമാർച്ഛച്ച് ചി േസേനന നകുേലാ യുദ്ധദുർമദഃ
9 തൗ പര രം ആസാദ്യ ചി കാർമുകധാരിണൗ
േമഘാവ് ഇവ യേഥാദ്വൃത്തൗ ദക്ഷിേണാത്തര വർഷിണൗ
10 ശരേതാൈയഃ സിഷിചതുസ് തൗ പര രം ആഹേവ
നാന്തരം ത പശ്യാമി പാണ്ഡവേസ്യതരസ്യ വാ
11 ഉഭൗ കൃതാ ൗ ബലിനൗ രഥചര്യാ വിശാരദൗ
പര രവേധ യത്തൗ ഛി ാൻ േവഷണതത്പരൗ
12 ചി േസനസ് തു ഭേല്ലന പീേതനാ നിശിേതന ച
നകുലസ്യ മഹാരാജ മുഷ്ടിേദേശ ഽച്ഛിനദ് ധനുഃ
13 അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം രുക്മപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ

ിഭിഃ ശൈരർ അസം ാേന്താ ലലാേട ൈവ സമർപയത്
14 ഹയാംശ് ചാസ്യ ശൈരസ് തീൈക്ഷ്ണഃ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
തഥാ ധ്വജം സാരഥിം ച ിഭിസ് ിഭിർ അപാതയത്
15 സ ശ ഭുജ നിർമുൈക്തർ ലലാടസ്ഥസ് ിഭിഃ ശൈരഃ
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നകുലഃ ശുശുേഭ രാജംസ് ിശൃംഗ ഇവ പർവതഃ
16 സ ഛിന്നധന്വാ വിരഥഃ ഖഡ്ഗം ആദായ ചർമ ച
രഥാദ് അവതരദ് വീരഃ ൈശലാ ാദ് ഇവ േകസരീ
17 പദ്ഭ്യാം ആപതതസ് തസ്യ ശരവൃഷ്ടിം അവാസൃജത്
നകുേലാ ഽപ്യ് അ സത്താം ൈവ ചർമാണാ ലഘുവി മഃ
18 ചി േസനരഥം ാപ്യ ചി േയാധീ ജിത മഃ
ആരുേരാഹ മഹാബാഹുഃ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
19 സകുണ്ഡലം സമുകുടം സുനസം സ്വായേതക്ഷണം
ചി േസനശിരഃ കായാദ് അപാഹരത പാണ്ഡവഃ
സ പപാത രേഥാപസ്ഥാദ് ദിവാകരസമ ഭഃ
20 ചി േസനം വിശസ്തം തു ദൃഷ്ട്വാ ത മഹാരഥാഃ
സാ വാദസ്വനാംശ് ച ഃ സിംഹനാദാംശ് ച പുഷ്കലാൻ
21 വിശസ്തം ാതരം ദൃഷ്ട്വാ കർണ പു ൗ മഹാരഥൗ
സുേഷണഃ സത്യേസനശ് ച മുഞ്ചന്തൗ നിശിതാഞ് ശരാൻ
22 തേതാ ഽഭ്യധാവതാം തൂർണം പാണ്ഡവം രഥിനാം വരം
ജിഘാംസന്തൗ യഥാ നാഗം വ്യാ ൗ രാജൻ മഹാവേന
23 താവ് അഭ്യധാവതാം തീക്ഷ്ണൗ ദ്വാവ് അപ്യ് ഏനം മഹാരഥം
ശരൗഘാൻ സമ്യഗ് അസ്യന്തൗ ജീമൂതൗ സലിലം യഥാ
24 സ ശൈരഃ സർവേതാ വിദ്ധഃ ഹൃഷ്ട ഇവ പാണ്ഡവഃ
അന്യത് കാർമുകം ആദായ രഥം ആരുഹ്യ വീര്യവാൻ
അതിഷ്ഠത രേണ വീരഃ ദ്ധ രൂപ ഇവാന്തകഃ
25 തസ്യ തൗ ാതരൗ രാജഞ് ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
രഥം വിശകലീകർതും സമാരബ്ധൗ വിശാം പേത
26 തതഃ ഹസ്യ നകുലശ് ചതുർഭിശ് ചതുേരാ രേണ
ജഘാന നിശിൈതസ് തീൈക്ഷ്ണഃ സത്യേസനസ്യ വാജിനഃ
27 തതഃ സന്ധായ നാരാചം രുക്മപുംഖം ശിലാശിതം
ധനുശ് ചിേച്ഛദ രാേജ സത്യേസനസ്യ പാണ്ഡവഃ
28 അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ധനുർ ആദായ ചാപരം
സത്യേസനഃ സുേഷണശ് ച പാണ്ഡവം പര്യധാവതാം
29 അവിധ്യത് താവ് അസം ാന്തൗ മാ ീപു ഃ താപവാൻ
ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം മഹാരാജ ശരാഭ്യാം രണമൂർധനി
30 സുേഷണസ് തു തതഃ ദ്ധഃ പാണ്ഡവസ്യ മഹദ് ധനുഃ
ചിേച്ഛദ ഹസൻ യുേദ്ധ രേ ണ മഹാരഥഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 44 34

31 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ നകുലഃ േ ാധമൂർച്ഛിതഃ
സുേഷണം പഞ്ചഭിർ വിദ്ധ്വാ ധ്വജം ഏേകന ചിച്ഛിേദ
32 സത്യേസനസ്യ ച ധനുർ ഹസ്താവാപം ച മാരിഷ
ചിേച്ഛദ തരസാ യുേദ്ധ തത ഉ ശുർ ജനാഃ
33 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ േവഗഘ്നം ഭാരസാധനം
ശൈരഃ സഞ്ഛാദയാം ആസ സമന്താത് പാ നന്ദനം
34 സംനിവാര്യ തു താൻ ബാണാൻ നകുലഃ പരവീരഹാ
സത്യേസനം സുേഷണം ച ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം അവിധ്യത
35 താവ് ഏനം ത്യവിേധ്യതാം പൃഥക്പൃഥഗ് അജിഹ്മൈഗഃ
സാരഥിം ചാസ്യ രാേജ ശൈരർ വിവ്യധതുഃ ശിൈതഃ
36 സത്യേസേനാ രേഥഷാം തു നകുലസ്യാ ധനുസ് തഥാ
പൃഥക് ശരാഭ്യാം ചിേച്ഛദ കൃതഹസ്തഃ താപവാൻ
37 സ രേഥ ഽതിരഥസ് തിഷ്ഠൻ രഥശക്തിം പരാമൃശത്
സ്വർണദണ്ഡാം അകുണ്ഠാ ാം ൈതലധൗതാം സുനിർമലാം
38 േലലിഹാനാം ഇവ വിേഭാ നാഗകന്യാം മഹാവിഷാം
സമുദ്യമ്യ ച ചിേക്ഷപ സത്യേസനസ്യ സംയുേഗ
39 സാ തസ്യ ഹൃദയം സംേഖ്യ ബിേഭദ ശതധാ നൃപ
സ പപാത രഥാദ് ഭൂമൗ ഗതസേത്ത്വാ ഽൽപേചതനഃ
40 ാതരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ സുേഷണഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
അഭ്യവർഷച് ഛൈരസ് തൂർണം പദാതിം പാ നന്ദനം
41 നകുലം വിരഥം ദൃഷ്ട്വാ ൗപേദേയാ മഹാബലഃ
സുത േസാേമാ ഽഭിദു ാവ പരീപ്സൻ പിതരം രേണ
42 തേതാ ഽധിരുഹ്യ നകുലഃ സുത േസാമസ്യ തം രഥം
ശുശുേഭ ഭരതേ േഷ്ഠാ ഗിരിസ്ഥ ഇവ േകസരീ
േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ സുേഷണം സമേയാധയത്
43 താവ് ഉഭൗ ശരവർഷാഭ്യാം സമാസാദ്യ പര രം
പര രവേധ യത്നം ച തുഃ സുമഹാരഥൗ
44 സുേഷണസ് തു തതഃ ദ്ധഃ പാണ്ഡവം വിശിൈഖസ് ിഭിഃ
സുത േസാമം ച വിംശത്യാ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
45 തതഃ േദ്ധാ മഹാരാജ നകുലഃ പരവീരഹാ
ശൈരസ് തസ്യ ദിശഃ സർവാശ് ഛാദയാം ആസ വീര്യവാൻ
46 തേതാ ഗൃഹീത്വാ തീക്ഷ്ണാ ം അർധച ം സുേതജനം
സ േവഗയുക്തം ചിേക്ഷപ കർണ പു സ്യ സംയുേഗ
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47 തസ്യ േതനാ ശിരഃ കായാജ് ജഹാര നൃപസത്തമ
പശ്യതാം സർവൈസന്യാനാം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
48 സ ഹതഃ ാപതദ് രാജൻ നകുേലന മഹാത്മനാ
നദീേവഗാദ് ഇവാരുഗ്ണസ് തീരജഃ പാദേപാ മഹാൻ
49 കർണ പു വധം ദൃഷ്ട്വാ നകുലസ്യ ച വി മം

ദു ാവ ഭയാത് േസനാ താവകീ ഭരതർഷഭ
50 താം തു േസനാം മഹാരാജ മ രാജഃ താപവാൻ
അപാലയദ് രേണ ശൂരഃ േസനാപതിർ അരിന്ദമഃ
51 വിഭീസ് തസ്ഥൗ മഹാരാജ വ്യവസ്ഥാപ്യ ച വാഹിനീം
സിംഹനാദം ഭൃശം കൃത്വാ ധനുഃ ശബ്ദം ച ദാരുണം
52 താവകാഃ സമേര രാജൻ രക്ഷിതാദൃഢ ധന്വനാ

ത ദ്യയുർ അരാതീംസ് േത സമന്താദ് വിഗതവ്യഥാഃ
53 മ രാജം മേഹഷ്വാസം പരിവാര്യ സമന്തതഃ
സ്ഥിതാ രാജൻ മഹാേസനാ േയാ കാമാഃ സമന്തതഃ
54 സാത്യകിർ ഭിമ േസനശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
യുധിഷ്ഠിരം പുര ത്യ ീേനേഷധം അരിന്ദമം
55 പരിവാര്യ രേണ വീരാഃ സിംഹനാദം ച ിേര
ബാണശബ്ദരവാംശ് േചാ ാൻ േക്ഷ്വഡാം ച വിവിധാൻ ദധുഃ
56 തൈഥവ താവകാഃ സർേവ മ ാധിപതിം അഞ്ജസാ
പരിവാര്യ സുസംരബ്ധാഃ പുനർ യുദ്ധാം അേരാച്ചയൻ
57 തതഃ വവൃേത യുദ്ധം ഭീരൂണാം ഭയവർധനം
താവകാനാം പേരഷാം ച മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
58 യഥാ േദവാസുരം യുദ്ധം പൂർവം ആസീദ് വിശാം പേത
അഭീതാനാം തഥാ രാജൻ യമ രാ വിവർധനം
59 തതഃ കപിധ്വേജാ രാജൻ ഹത്വാ സംശപ്തകാൻ രേണ
അഭ്യ വത താം േസനാം കൗരവീം പാ നന്ദനഃ
60 തൈഥവ പാണ്ഡവാഃ േശഷാ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
അഭ്യധാവന്ത താം േസനാം വിസൃജന്തഃ ശിതാഞ് ശരാൻ
61 പാണ്ഡൈവർ അവകീർണാനാം സാംേമാഹഃ സമജായത
ന ച ജാ ർ അനീകാനി ദിേശാ വാ ദിശസ് തഥാ
62 ആപൂര്യമാണാ നിശിൈതഃ ശൈരഃ പാണ്ഡവ േചാദിൈതഃ
ഹത വീരാ വിധ്വസ്താ കീര്യമാണാ സമന്തതഃ
കൗരവ്യ് അവധ്യത ചമൂഃ പാ പുൈ ർ മഹാരൈഥഃ
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63 തൈഥവ പാണ്ഡവീ േസനാ ശൈര രാജൻ സമന്തതഃ
രേണ ഽഹന്യത പുൈ സ് േത ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
64 േത േസേന ഭൃശസന്തേപ്ത വധ്യമാേന പര രം
വ്യാകുേല സമപേദ്യതാം വർഷാസു സരിതാവ് ഇവ
65 ആവിേവശ തതസ് തീ ം താവകാനാം മഹദ് ഭയം
പാണ്ഡവാനാം ച രാേജ തഥാ ഭൂേത മഹാഹേവ
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അധ്യായം 10

1 [സ്]
തസ്മിൻ വിലുലിേത ൈസേന്യ വധ്യമാേന പര രം

വമാേണഷു േയാേധഷു നിനദ ച ദന്തിഷു
2 കൂജതാം സ്തനതാം ൈചവ പദാതീനാം മഹാഹേവ
വി േതഷു മഹാരാജ ഹേയഷു ബഹുധാ തദാ
3 ക്ഷേയ ദാരുേണ ജാേത സംഹാേര സർവേദഹിനാം
നാനാശ സമാവാേപ വ്യതിഷക്ത രഥദ്വിേപ
4 ഹർഷേണ യുദ്ധശൗണ്ഡാനാം ഭീരൂണാം ഭയവർധേന
ഗാഹമാേനഷു േയാേധഷു പര രവൈധഷിഷു
5 ാണാദാേന മഹാേഘാേര വർതമാേന ദുേരാദേര
സം ാേമ േഘാരരൂേപ തു യമ രാ വിവർധേന
6 പാണ്ഡവാസ് താവകം ൈസന്യം വ്യധമൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
തൈഥവ താവകാ േയാധാ ജ ഃ പാണ്ഡവൈസനികാൻ
7 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന യുേദ്ധ ഭീരു ഭയാവേഹ
പൂർവാഹ്േണ ൈചവ സ ാേപ്ത ഭാ േരാദയനം തി
8 ലബ്ധലക്ഷാഃ പേര രാജൻ രക്ഷിതാശ് ച മഹാത്മനാ
അേയാധയംസ് തവ ബലം മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
9 ബലിഭിഃ പാണ്ഡൈവർ ദൃൈപ്തർ ലബ്ധലൈക്ഷഃ ഹാരിഭിഃ
കൗരവ്യ് അസീദത് പൃതനാ മൃഗീവാഗ്നിസമാകുലാ
10 താം ദൃഷ്ട്വാ സീദതീം േസനാം പേങ്ക ഗാം ഇവ ദുർബലാം
ഉജ്ജിഹീർഷുസ് തദാ ശല്യഃ ായത് പാ ചമൂം തി
11 മ രാജസ് തു സ്ര േദ്ധാ ഗൃഹീത്വാ ധനുർ ഉത്തമം
അഭ്യ വത സം ാേമ പാണ്ഡവാൻ ആതതായിനഃ
12 പാണ്ഡവാശ് ച മഹാരാജ സമേര ജിതകാശിനഃ
മ രാജം സമാസാദ്യ വിവ്യധുർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
13 തതഃ ശരശൈതസ് തീൈക്ഷ്ണർ മ രാേജാ മഹാബലഃ
അർദയാം ആസ താം േസനാം ധർമരാജസ്യ പശ്യതഃ
14 ാദുരാസംസ് തേതാ രാജൻ നാനാരൂപണ്യ് അേനകശഃ
ചചാല ശബ്ദം കുർവാണാ മഹീ ചാപി സപർവതാ
15 സദണ്ഡ ശൂലാ ദീപ്താ ാഃ ശീര്യമാണാഃ സമന്തതഃ
ഉൽകാ ഭൂമിം ദിവഃ േപതുർ ആഹത്യ രവിമണ്ഡലം
16 മൃഗശ് ച മാഹിഷാശ് ചാപി പക്ഷിണശ് ച വിശാം പേത
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അപസവ്യം തദാ ച ഃ േസനാം േത ബഹുേശാ നൃപ
17 തതസ് തദ് യുദ്ധം അത ം അഭവത് സംഘചാരിണാം
തഥ സർവാണ്യ് അനീകാനി സംനിപത്യ ജനാധിപ
അഭ്യയുഃ കൗരവാ രാജൻ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
18 ശല്യസ് തു ശരവർേഷണ വർഷന്ന് ഇവ സഹ ദൃക്
അഭ്യവർഷദ് അദീനാത്മാ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
19 ഭീമേസനം ശൈരശ് ചാപി രുക്മപുംൈഖഃ ശിലാശിതഃ

ൗപേദയാംസ് തഥാ സർവാൻ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
20 ധൃഷ്ടദ മ്നം ച ൈശേനയം ശിഖണ്ഡിനം അഥാപി ച
ഏൈകകം ദശഭിർ ബാൈണർ വിവ്യാധ ച മഹാബലഃ
തേതാ ഽസൃജദ് ബാണവർഷം ഘർമാേന്ത മഘവാൻ ഇവ
21 തതഃ ഭ കാ രാജൻ േസാമകാശ് ച സഹ ശഃ
പതിതാഃ പാത്യമാനാശ് ച ദൃശ്യേന്ത ശല്യ സായൈകഃ
22 മരാണാം ഇവ ാതാഃ ശലഭാനാം ഇവ ജാഃ

ാദിന്യ ഇവ േമേഘഭ്യഃ ശല്യസ്യ ന്യപതഞ് ശരാഃ
23 ദ്വിരദാസ് തുരഗാശ് ചാർതാഃ പത്തേയാ രഥിനസ് തഥാ
ശല്യസ്യ ബാൈണർ ന്യപതൻ ബ മുർ വ്യനദംസ് തഥാ
24 ആവിഷ്ട ഇവ മേ േശാ മന നാ പൗരുേഷണ ച

ാച്ഛാദയദ് അരീൻ സംേഖ്യ കാലസൃഷ്ട ഇവാന്തകഃ
വിനർദമാേനാ മേ േശാ േമഘ ാേദാ മഹാബലഃ
25 സ വധ്യമാനാ ശേല്യന പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീ
അജാതശ ം കൗേന്തയം അഭ്യധാവദ് യുധിഷ്ഠിരം
26 താം സമർപ്യ തതഃ സംേഖ്യ ലഘുഹസ്തഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
ശരവർേഷണ മഹതാ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
27 തം ആപതന്തം പത്ത്യൈശ്വഃ േദ്ധാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അവാരയച് ഛൈരസ് തീൈക്ഷ്ണർ മത്തം ദ്വിപം ഇവാ ൈശഃ
28 തസ്യ ശല്യഃ ശരം േഘാരം മുേമാചാശീവിേഷാപമം
േസാ ഽഭ്യവിധ്യൻ മഹാത്മാനം േവേഗനാഭ്യപതച് ച ഗാം
29 തേതാ വൃേകാദരഃ ദ്ധഃ ശല്യം വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
പഞ്ചഭിഃ സഹേദവസ് തു നകുേലാ ദശഭിഃ ശൈരഃ
30 ൗപേദയാശ് ച ശ ഘ്നം ശൂരം ആർതായനിം ശൈരഃ
അഭ്യവർഷൻ മഹാഭാഗം േമഘാ ഇവ മഹീധരം
31 തേതാ ദൃഷ്ട്വാ തുദ്യമാനം ശല്യം പാർൈഥഃ സമന്തതഃ
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കൃതവർമാ കൃപശ് ൈചവ സ്ര ദ്ധാവ് അഭ്യധാവതാം
32 ഉലൂകശ് ച പത ീ ച ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
സ്മയമാനശ് ച ശനൈകർ അശ്വത്ഥാമാ മഹാരഥഃ
തവ പു ാശ് ച കാർേത്സ്ന്യന ജുഗുപുഃ ശല്യം ആഹേവ
33 ഭീമേസനം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ കൃതവർമാ ശിലീമുൈഖഃ
ബാണവർേണണ മഹതാ ദ്ധ രൂപം അവാരയത്
34 ധൃഷ്ടദ മ്നം കൃപഃ േദ്ധാ ബാണവർൈണർ അപീഡയത്

ൗപേദയാംശ് ച ശകുനിർ യമൗ ച ൗണിർ അഭ്യയാത്
35 ദുേര്യാധേനാ യുധാം േ ഷ്ഠാവ് ആഹേവ േകശവാർജുനൗ
സമഭ്യയാദ് ഉ േതജാഃ ശൈരശ് ചാഭ്യഹനദ് ബലീ
36 ഏവം ദ്വന്ദ്വ ശതാന്യ് ആസംസ് ത്വദീയാനാം പരിഃ സഹ
േഘാരരൂപാണി ചി ാണി ത ത വിശാം പേത
37 ഋശ്യ വർണാഞ് ജഘാനാശ്വാൻ േഭാേജാ ഭീമസ്യ സംയുേഗ
േസാ ഽവതീര്യ രേഥാപസ്ഥാദ് ധതാശ്വഃ പാ നന്ദനഃ
കാേലാ ദണ്ഡം ഇേവാദ്യമ്യ ഗദാപാണിർ അയുധ്യത
38 മുേഖ സഹേദവസ്യ ജഘാനാശ്വാംശ് ച മ രാട്
തതഃ ശല്യസ്യ തനയം സഹേദേവാ ഽസിനാവധീത്
39 ഗൗതമഃ പുനർ ആചാേര്യാ ധൃഷ്ടദ മ്നം അേയാധയത്
അസം ാന്തം അസം ാേന്താ യത്നവാൻ യത്നവത്തരം
40 ൗപേദയാംസ് തഥാ വീരാൻ ഏൈകകം ദശഭിഃ ശൈരഃ
അവിധ്യദ് ആചാര്യ സുേതാ നാതി ദ്ധഃ സ്മയന്ന് ഇവ
41 ശേല്യാ ഽപി രാജൻ സ്ര േദ്ധാ നിഘ്നൻ േസാമക പാണ്ഡവാൻ
പുനർ ഏവ ശിൈതർ ബാൈണർ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
42 തസ്യ ഭീേമാ രേണ ദ്ധഃ സന്ദഷ്ട ദശനച് ഛദഃ
വിനാശായാഭിസന്ധായ ഗദാം ആദത്ത വീര്യവാൻ
43 യമദണ്ഡ തീകാശാം കലരാ ിം ഇേവാദ്യതാം
ഗജവാജിമനുഷ്യാണാം ാണാന്ത കരണീം അപി
44 േഹമപട്ട പരിക്ഷിപ്താം ഉൽകാം ജ്വലിതാം ഇവ
ൈശക്യാം വ്യാലീം ഇവാത ാം വ കൽപാം അേയാ മയീം
45 ചന്ദനാഗുരുപങ്കാക്താം മദാം ഈപ്സിതാം ഇവ
വസാ േമേദാ മൃഗാദിഗ്ധാം ജിഹ്വാം ൈവവസ്വതീം ഇവ
46 പടു ഘണ്ടാ രവ ശതാം വാസവീം അശനീം ഇവ
നിർമുക്താശീവിഷാകാരാം പൃക്താം ഗജമൈദർ അപി
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47 ാസനീം രിപുൈസന്യാനാം സ്വൈസന്യപരിഹർഷിണീം
മനുഷ്യേലാേക വിഖ്യാതാം ഗിരിശൃംഗവിദാരിണീം
48 യയാ കൗലാസ ഭവേന മേഹശ്വര സഖം ബലീ
ആഹ്വയാം ആസ കൗേന്തയഃ സ്ര ദ്ധം അലകാധിപം
49 യയാ മായാവിേനാ ദൃപ്താൻ സുബഹൂൻ ധനദാലേയ
ജഘാന ഗുഹ്യകാൻ േദ്ധാ മന്ദാരാർേഥ മഹാബലഃ
നിവാര്യമാേണാ ബഹുഭിർ ൗപദ്യാഃ ിയം ആസ്ഥിതഃ
50 താം വ ം മണിരത്നൗഘാം അഷ്ടാ ിം വ ഗൗരവാം
സമുദ്യമ്യ മഹാബാഹുഃ ശല്യം അഭ്യ്രദ്ദവദ് രേണ
51 ഗദയാ യുദ്ധകുശലസ് തയാ ദാരുണനാദയാ
േപാഠയാം ആസ ശല്യസ്യ ചതുേരാ ഽശ്വാൻ മഹാജവാൻ
52 തതഃ ശേല്യാ രേണ ദ്ധഃ പീേന വക്ഷസി േതാമരം
നിചഖാന നദൻ വീേരാ വർമ ഭിത്ത്വാ ച േസാ ഽഭ്യഗാത്
53 വൃേകാദരസ് ത്വ് അസ്മ ാതസ് തം ഏേവാ ത്യ േതാമരം
യന്താരം മ രാജസ്യ നിർബിേഭദ തേതാ ഹൃദി
54 സ ഭിന്നവർമാ രുധിരം വമൻ വി സ്തമാനസഃ
പപാതാഭിമുേഹാ ദീേനാ മ രാജസ് ത്വ് അപാ മത്
55 കൃത തികൃതം ദൃഷ്ട്വാ ശേല്യാ വിസ്മിതമാനസഃ
ഗദാം ആ ിത്യ ധീരാത്മാ ത്യമി ം അൈവക്ഷത
56 തതഃ സുമനസഃ പാർഥാ ഭീമേസനം അപൂജയൻ
തദ് ദൃഷ്ട്വാ കർമസം ാേമ േഘാരം അ ിഷ്ടകർമണഃ
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അധ്യായം 11

1 [സ്]
പീഡിേത ധർമരാേജ തു മ രാേജന മാരിഷ
സാത്യകിർ ഭീമേസനശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
പരിവാര്യ രൈഥഃ ശല്യാം പീഡയാം ആസുർ ആഹേവ
2 തം ഏകം ബഹുഭിർ ദൃഷ്ട്വ പീഡ്യമാനം മഹാരൈഥഃ
സാധുവാേദാ മഹാഞ് ജേജ്ഞ സിദ്ധാശ് ചാസൻ ഹർഷിതാഃ
ആശര്യം ഇത്യ് അഭാഷാന്ത മുനയശ് ചാപി സംഗതാഃ
3 ഭീമേസേനാ രേണ ശല്യം ശല്യ ഭൂതം പരാ്രങ്കേമ
ഏേകന വിദ്ധ്വാ ബാേണന പുനർ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
4 സാത്യകിശ് ച ശേതൈനനം ധർമപു പരീപ്സയാ
മേ ശ്വരം അവാകീര്യ സിംഹനാദം അഥാനദത്
5 നകുലഃ പഞ്ചഭിശ് ൈചനാം സഹേദവശ് ച സപ്തഭിഃ
വിദ്ധ്വാ തം തു തതസ് തൂർണം പുനർ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
6 സ തു ശൂേരാ രേണ യത്തഃ പീഡിതസ് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
വികൃഷ്യ കാർമുകം േഘാരം േവഗഘ്നാം ഭാരസാധനം
7 സാത്യകിം പഞ്ചവിംശത്യാ ശേല്യാ വിവ്യാധ മാരിഷാ
ഭീമേസനം ിസാപ്തത്യാ നകുലം സപ്തഭിസ് തഥാ
8 തതഃ സവിശിഖം ചാപം സഹേദവസ്യ ധന്വിനഃ
ഛിത്ത്വാ ഭേല്ലന സമേര വിവ്യാൈധനം ിസപ്തഭിഃ
9 സഹേദവസ് തു സമേര മതുലം ഭൂരി വർചസം
സജ്യം അന്യദ് ധനുഃ കൃത്വാ പഞ്ചഭിഃ സമതാഡയത്
ശൈരർ ആശീവിഷാകാൈരർ ജ്വലജ് ജ്വലനസംനിൈഭഃ
10 സാരഥിം ചാസ്യ സമേര ശേരണാനതപർവണാ
വീവ്യാധ ഭൃശസ്ര ദ്ധസ് തം ച ഭൂയസ് ിഭിഃ ശൈരഃ
11 ഭീമേസനസ് ിസപ്തത്യാ സാത്യകിർ നവഭിഃ ശൈരഃ
ധർമരാജസ് തഥാ ഷഷ്ട്യാ ഗേത ശല്യം സമർപയത്
12 തതഃ ശേല്യാ മഹാരാജ നിർവിദ്ധസ് ൈതർ മഹാരൈഥഃ
സു ാവ രുധിരം ഗാൈ ർ ൈഗരികം പർവേതാ യഥാ
13 താംശ് ച സർവാൻ മേഹഷ്വാസാൻ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ തരസാ രാജംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
14 തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന ധർമപു സ്യ മാരിഷ
ധാനുശ് ചിേച്ഛദ സമേര സാജ്യാം സ സുമഹാരഥഃ
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15 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ധർമപുേ ാ മഹാരഥഃ
സാശ്വസൂത ധ്വജരഥം ശല്യം ാച്ഛാദയച് ഛൈരഃ
16 സച് ഛാദ്യമാനഃ സമേര ധർമപു സ്യ സായൈകഃ
യുധിഷ്ഠിരം അഥാവിധ്യദ് ദശഭിർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
17 സാത്യകിസ് തു തതഃ േദ്ധാ ധർമാ പുേ ശരാർദിേത
മ ാണാം അധിപം ശൂരം ശരൗൈഘഃ സമവാരയത്
18 സ സാത്യേകഃ ചിേച്ഛദ രേ ണ മഹദ് ധനുഃ
ഭീമേസനമുഖാംസ് താംശ് ച ിഭിസ് ിഭിർ അതാഡയത്
19 തസ്യ േദ്ധാ മഹാരാജ സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
േതാമരം േ ഷയാം ആസ സ്വർണാ ദണ്ഡം മഹാധനം
20 ഭീമേസേനാ ഽഥ നാരാചം ജ്വലന്തം ഇവ പന്നഗം
നകുലഃ സമേര ശക്തിം സഹേദേവാ ഗദാം ശുഭാം
ധർമരാജഃ ശതഘ്നീം തു ജിഗ്ഘാംസുഃ ശല്യം ആഹേവ
21 താൻ ആപതത ഏവാശു പഞ്ചാനാം ൈവ ഭുജച താൻ
സാത്യകി ഹിതം ശേല്യാ ഭൈല്ലശ് ചിേച്ഛദ േതാമരം
22 ഭീേമന ഹിതം ചാപി ശരം കനകഭൂഷണം
ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ സമേര കൃതഹസ്തഃ താപവാൻ
23 നകുല േ ഷിതാം ശക്തിം േഹമദണ്ഡാം ഭയാവഹാം
ഗദാം ച സഹേദേവന ശരൗൈഘഃ സമവാരയത്
24 ശരാഹ്യാം ച ശതഘ്നീം താം രാജ്ഞശ് ചിേച്ഛദ ഭാരത
പശ്യതാം പാ പു ാണാം സിംഹനാദം നനാദ ച
നാമൃഷ്യത് തം തു ൈശേനയഃ ശേ ാർ വിജയം ആഹേവ
25 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ സാത്യകിഃ േ ാധമൂർഛിതഃ
ദ്വാഭ്യാം മേ ശ്വരം വിദ്ധ്വാ സാരഥിം ച ിഭിഃ ശൈരഃ
26 തതഃ ശേല്യാ മഹാരാജ സർവാംസ് താൻ ദശഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ സുഭൃശം ദ്ധസ് േതാൈ ർ ഇവ മഹാദ്വിപാൻ
27 േത വാര്യമാണാഃ സമേര മ രാജ്ഞാ മഹാരഥാഃ
ന േശകുഃ മുേഖ സ്ഥാതും തസ്യ ശ നിഷൂദനാഃ
28 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ദൃഷ്ട്വാ ശല്യസ്യ വി മം
നിഹതാൻ പാണ്ഡവാൻ േമേന പാഞ്ചാലാൻ അഥ സൃഞ്ജയാൻ
29 തേതാ രാജൻ മഹാബാഹുർ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
സന്ത്യജ്യ മനസാ ാണാൻ മ ാധിപം അേയാധയത്
30 നകുലഃ സഹേദവശ് ച സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
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പരിവാര്യ തദാ ശല്യം സമന്താദ് വ്യകിരഞ് ശൈരഃ
31 സ ചതുർഭിർ മേഹഷ്വാൈസഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരൈഥഃ
വൃതസ് താൻ േയാധയാം ആസാ മ രാജഃ താപവാൻ
32 തസ്യ ധർമസുേതാ രാജൻ രേ ണ മഹാഹേവ
ച രക്ഷം ജഘാനാശു മ രാജസ്യ പാർഥിവ
33 തസ്മിംസ് തു നിഹേത ശൂേര ച രേക്ഷ മഹാരേഥ
മ രാേജാ ഽതിബലവാൻ ൈസനികാൻ ആ േണാച് ഛൈരഃ
34 സമാച്ഛന്നാംസ് തതസ് താംസ് തു രാജൻ വീക്ഷ്യ സ ൈസനികാൻ
ചിന്തയാം ആസ സമേര ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 കഥം നു ന ഭേവത് സത്യം തൻ മാധവ വേചാ മഹത്
ന ഹി േദ്ധാ രേണ രാജാ ക്ഷപേയത ബലം മമ
36 തതഃ സരഥ നാഗാശ്വാഃ പാണ്ഡവാഃ പ പൂർവജ
മേ ശ്വരം സമാേസദുഃ പീഡയന്തഃ സമന്തതഃ
37 നാനാശ ൗഘബഹുലാം ശ വൃഷ്ടിം സമുത്ഥിതാം
വ്യധമത് സമേര രാജൻ മഹാ ാണീവ മാരുതഃ
38 തതഃ കനകപുംഖാം താം ശല്യ ക്ഷിപ്താം വിയദ് ഗതാം
ശരവൃഷ്ടിം അപശ്യാമ ശലഭാനാം ഇവാതതിം
39 േത ശരാ മ രാേജന േ ഷിതാ രണമൂർധനി
സമ്പതന്തഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത ശലഭാനാം ജാ ഇവ
40 മ രാജധനുർ മുൈക്തഃ ശൈരഃ കനകഭൂഷൈണഃ
നിരന്തരം ഇവാകാശം സംബഭൂവ ജനാധിപ
41 ന പാണ്ഡവാനാം നാസ്മാകം ത കശ് ചിദ് വ്യദൃശ്യത
ബാണാന്ധ കാേര മഹതി കൃേത ത മഹാഭേയ
42 മ രാേജന ബലിനാ ലാഘവാച് ഛരവൃഷ്ടിഭിഃ
േലാഡ്യമാനം തഥാ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം ബലാർണവം
വിസ്മയം പരമം ജ ർ േദവഗന്ധർവദാനവാഃ
43 സ തു താൻ സർവേതാ യത്താഞ് ശൈരഃ സമ്പീഡ്യ മാരിഷ
ധർമരാജം അവച്ഛാദ്യ സിംഹവദ് വ്യനദൻ മുഹുഃ
44 േത ഛന്നാഃ സമേര േതന പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
ന േശകുസ് തം തദാ യുേദ്ധ ത ദ്യാതം മഹാരഥം
45 ധർമരാജ പുേരാഗാസ് തു ഭീമേസനമുഖാ രഥാഃ
ന ജഹുഃ സമേര ശൂരം ശല്യം ആഹവേശാഭിനം
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അധ്യായം 12

1 [സ്]
അർജുേനാ ൗണിനാ വിേദ്ധാ യുേദ്ധ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
തസ്യ ചാനുചൈരഃ ശൂൈരസ് ിഗർതാനാം മഹാരൈഥഃ

ൗണിം വിവ്യാധ സമേര ിഭിർ ഏവ ശിലാ മുൈഖഃ
2 തേഥതരാൻ മേഹഷ്വാസാൻ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ധനഞ്ജയഃ
ഭൂയശ് ൈചവ മഹാബാഹുഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
3 ശരകണ്ടകിതാസ് േത തു താവകാ ഭരതർഷഭ
ന ജാഹുഃ സാമേര പാർഥം വധ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
4 േത ഽർജുനം രഥവംേശന േ ാണപു പുേരാഗമാഃ
അേയാധയന്ത സമേര പരിവാര്യ മഹാരഥാഃ
5 ൈതസ് തു ക്ഷിപ്താഃ ശരാ രാജൻ കാർതസ്വരവിഭൂഷിതാഃ
അർജുനസ്യ രേഥാപസ്ഥം പൂരയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
6 തഥാ കൃഷ്ണൗ മേഹഷ്വാസൗ വൃഷഭൗ സർവധന്വിനാം
ശൈരർ വീക്ഷ്യ വിതുന്നാംഗൗ ഹൃഷ്ടൗ യുദ്ധദുർമദൗ
7 കൂബരം രഥച ാണി ഈഷാ േയാ ാണി ചാഭിേഭാ
യുഗം ൈചവാനുകർഷം ച ശരഭൂതം അഭൂത് തദാ
8 ൈനതാദൃശം ദൃഷ്ടപൂർവം രാജൻ ൈനവ ച നഃ തം
യാദൃശം ത പാർഥസ്യ താവകാഃ സ ച ിേര
9 സ രഥഃ സർവേതാ ഭാതി ചി പുംൈഖഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
ഉൽകാ ശൈതഃ സ ദീപ്തം വിമാനം ഇവ ഭൂതേല
10 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാരാജ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അവാകിരത് താം പൃതനാം േമേഘാ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലം
11 േത വധ്യമാനാഃ സമേര പാർഥാ നാമാങ്കിൈതഃ ശൈരഃ
പാർഥ ഭൂതം അമന്യന്ത േ ക്ഷാമാണാസ് തഥാവിധം
12 തേതാ ഽദ്ഭുതശരജ്വാേലാ ധനുഃ ശബ്ദാനിേലാ മഹാൻ
േസേനന്ധനം ദദാഹാശു താവകം പാർഥ പാവകഃ
13 ച ാണാം പാതതാം ൈചവ യുഗാനാം ച ധരാതേല
തൂണീരാണാം പതാകാനാം ധ്വജാനാം ച രൈഥഃ സഹ
14 ഈഷാണാം അനുകർഷാണാം ിേവണൂനാം ച ഭാരത
അക്ഷാണാം അഥ േയാ ാണാം േതാദാനാം ച സർവശഃ
15 ശിരസാം പതതാം ൈചവ കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷ ധാരിണാം
ഭുജാനാം ച മഹാരാജ ന്ധാനാം ച സമന്തതഃ
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16 ഛ ാണാം വ്യജൈനഃ സാർധം മുകുടാനാം ച രാശയഃ
സമദൃശ്യന്ത പാർഥസ്യ രഥമാർേഗഷു ഭാരത
17 അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
ബഭൂവ ഭരതേ ഷ്ഠ രു സ്യാ ീഡനം യഥാ
ഭീരൂണാം ാസജനനീ ശൂരാണാം ഹർഷവർധനീ
18 ഹത്വാ തു സമേര പാർഥഃ സഹേ േദ്വ പരന്തപ
രഥാനാം സവരൂഥാനാം വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
19 യഥാ ഹി ഭഗവാൻ അഗ്നിർ ജഗദ് ദഗ്ധ്വാ ചരാചരം
വിധൂേമാ ദൃശ്യേത രാജംസ് തഥാ പാർേഥാ മഹാരഥഃ
20 ൗണിസ് തു സമേര ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവസ്യ പരാ മം
രേഥനാതിപതാേകന പാണ്ഡവം ത്യവാരയത്
21 താവ് ഉഭൗ പുരുഷവ്യാ ൗ േശ്വതാശ്വൗ ധന്വിനാം വരൗ
സമീയതുസ് തദാ തൂർണം പര രവൈധഷിണൗ
22 തേയാർ ആസീൻ മഹാരാജ ബാണവർഷം സുദാരുണം
ജീമൂതാനാം യഥാ വൃഷ്ടിർ തപാേന്ത ഭരതർഷഭ
23 അേന്യാന്യ ർധിനൗ തൗ തു ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
തതക്ഷതുർ മൃേധ ഽേന്യാന്യം ശൃംഗാഭ്യാം വൃഷഭാവ് ഇവ
24 തേയാർ യുദ്ധം മഹാരാജ ചിരം സമം ഇവാഭവത്
അ ാണാം സംഗമശ് ൈചവ േഘാരസ് ത ാഭവൻ മഹാൻ
25 തേതാ ഽർജുനം ദ്വാദശഭീ രുക്മപുംൈഖഃ സുേതജൈനഃ
വാസുേദവം ച ദശഭിർ ൗണിർ വിവ്യാധ ഭാരത
26 തതഃ ഹസ്യ ബീഭ ർ വ്യാക്ഷിപദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
മാനയിത്വാ മുഹൂർതം ച ഗുരുപു ം മഹാഹേവ
27 വ്യശ്വ സൂത രഥം ചേ സവ്യസാചീ മഹാരഥഃ
മൃദുപൂർവം തതശ് ൈചനം ിഭിർ വിവ്യാധ സായൈകഃ
28 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തിഷ്ഠൻ േ ാണപു സ് ത്വ് അേയാ മയം
മുസലം പാ പു ായ ചിേക്ഷപ പരിേഘാപമം
29 തം ആപതന്തം സഹസാ േഹമപട്ട വിഭൂഷിതം
ചിേച്ഛദ സപ്തധാ വീരഃ പാർതഃ ശ നിബർഹണഃ
30 സ ച്ഛിന്നം മുസലം ദൃഷ്ട്വാ ൗണിഃ പരമേകാപനഃ
ആദേദ പരിഘം േഘാരം നേഗ ശിഖേരാപമം
ചിേക്ഷപ ൈചവ പാർഥായ ൗണിർ യുദ്ധവിശാരദഃ
31 തം അന്തകം ഇവ ദ്ധം പരിഘം േ ക്ഷ്യ പാണ്ഡവഃ
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അർജുനസ് ത്വരിേതാ ജേഘ്ന പഞ്ചഭിഃ സായേകാത്തൈമഃ
32 സ ച്ഛിന്നഃ പതിേതാ ഭൂമൗ പാർഥ ബാൈണർ മഹാഹേവ
ദാരയൻ പൃഥിവീ ാണാം മനഃ ശേബ്ദന ഭാരത
33 തേതാ ഽപൈരസ് ിഭിർ ബാൈണർ ൗണിം വിവ്യാധ പാണ്ഡവഃ
േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാ പാർേഥന സുമഹാബലഃ
ന സം ാന്തസ് തദാ ൗണിഃ പൗരുേഷ േസ്വ വ്യവസ്ഥിതഃ
34 സുധർമാ തു തേതാ രാജൻ ഭാരദ്വാജം മഹാരഥം
അവാകിരച് ഛര ാൈതഃ സർവക്ഷ സ്യ പശ്യതഃ
35 തതസ് തു സുരേഥാ ഽപ്യ് ആജൗ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥഃ
രേഥന േമഘേഘാേഷണ ൗണിം ഏവാഭ്യധാവത
36 വികർഷൻ ൈവ ധനുഃേ ഷ്ഠം സർവഭാര സഹം ദൃഢം
ജ്വലനാശീവിഷനിൈഭഃ ശൈരശ് ൈചനം അവാകിരത്
37 സുരഥം തു തതഃ ദ്ധം ആപതന്തം മഹാരഥം
ചുേകാപ സമേര ൗണിർ ദണ്ഡാഹത ഇേവാരഗഃ
38 ിശിഖാം കുടീം കൃത്വാ സൃക്കിണീ പരിേലലിഹൻ
ഉദ്വീക്ഷ്യ സുരഥം േരാഷാദ് ധനുർജ്യാം അവമൃജ്യ ച
മുേമാച തീഷ്ണം നാരാചം യമദണ്ഡസമദ തിം
39 സ തസ്യ ഹൃദയം ഭിത്ത്വാ വിേവശാതിേവഗതഃ
ശ ാശനിർ ഇേവാ ഷ്ടാ വിദാര്യ ധരണീതലം
40 തതസ് തം പതിതം ഭൂമൗ നാരാേചന സമാഹതം
വേ േണവ യഥാ ശൃംഗം പർവതസ്യ മഹാധനം
41 തസ്മിംസ് തു നിഹേത വീേര േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം തം ഏവ രഥിനാം വരഃ
42 തതഃ സേജ്ജാ മഹാരാജ ൗണിർ ആഹവദുർമദഃ
അർജുനം േയാധയാം ആസ സംശപ്തക വൃേതാ രേണ
43 ത യുദ്ധം മഹച് ചാസീദ് അർജുനസ്യ പൈരഃ സഹ
മധ്യന്ദിനഗേത സൂേര്യ യമ രാ വിവർധനം
44 ത ാശ്ചര്യം അപശ്യാമ ദൃഷ്ട്വാ േതഷാം പരാ മം
യദ് ഏേകാ യുഗപദ് വീരാൻ സമേയാധയദ് അർജുനഃ
45 വിമർദസ് തു മഹാൻ ആസീദ് അർജുനസ്യ പൈരഃ സഹ
ശത േതാർ യഥാപൂർവം മഹത്യാ ൈദത്യ േസനയാ
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അധ്യായം 13

1 [സ്]
അർജുേനാ ൗണിനാ വിേദ്ധാ യുേദ്ധ ബഹുഭിർ ആയൈസഃ
തസ്യ ചാനുചൈരഃ ശൂൈരസ് ിഗർതാനാം മഹാരൈഥഃ

ൗണിം വിവ്യാധ സമേര ിഭിർ ഏവ ശിലാ മുൈഖഃ
2 തേഥതരാൻ മേഹഷ്വാസാൻ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ധനഞ്ജയഃ
ഭൂയശ് ൈചവ മഹാബാഹുഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
3 ശരകണ്ടകിതാസ് േത തു താവകാ ഭരതർഷഭ
ന ജാഹുഃ സാമേര പാർഥം വധ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
4 േത ഽർജുനം രഥവംേശന േ ാണപു പുേരാഗമാഃ
അേയാധയന്ത സമേര പരിവാര്യ മഹാരഥാഃ
5 ൈതസ് തു ക്ഷിപ്താഃ ശരാ രാജൻ കാർതസ്വരവിഭൂഷിതാഃ
അർജുനസ്യ രേഥാപസ്ഥം പൂരയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
6 തഥാ കൃഷ്ണൗ മേഹഷ്വാസൗ വൃഷഭൗ സർവധന്വിനാം
ശൈരർ വീക്ഷ്യ വിതുന്നാംഗൗ ഹൃഷ്ടൗ യുദ്ധദുർമദൗ
7 കൂബരം രഥച ാണി ഈഷാ േയാ ാണി ചാഭിേഭാ
യുഗം ൈചവാനുകർഷം ച ശരഭൂതം അഭൂത് തദാ
8 ൈനതാദൃശം ദൃഷ്ടപൂർവം രാജൻ ൈനവ ച നഃ തം
യാദൃശം ത പാർഥസ്യ താവകാഃ സ ച ിേര
9 സ രഥഃ സർവേതാ ഭാതി ചി പുംൈഖഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
ഉൽകാ ശൈതഃ സ ദീപ്തം വിമാനം ഇവ ഭൂതേല
10 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാരാജ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
അവാകിരത് താം പൃതനാം േമേഘാ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലം
11 േത വധ്യമാനാഃ സമേര പാർഥാ നാമാങ്കിൈതഃ ശൈരഃ
പാർഥ ഭൂതം അമന്യന്ത േ ക്ഷാമാണാസ് തഥാവിധം
12 തേതാ ഽദ്ഭുതശരജ്വാേലാ ധനുഃ ശബ്ദാനിേലാ മഹാൻ
േസേനന്ധനം ദദാഹാശു താവകം പാർഥ പാവകഃ
13 ച ാണാം പാതതാം ൈചവ യുഗാനാം ച ധരാതേല
തൂണീരാണാം പതാകാനാം ധ്വജാനാം ച രൈഥഃ സഹ
14 ഈഷാണാം അനുകർഷാണാം ിേവണൂനാം ച ഭാരത
അക്ഷാണാം അഥ േയാ ാണാം േതാദാനാം ച സർവശഃ
15 ശിരസാം പതതാം ൈചവ കുണ്ഡേലാഷ്ണീഷ ധാരിണാം
ഭുജാനാം ച മഹാരാജ ന്ധാനാം ച സമന്തതഃ
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16 ഛ ാണാം വ്യജൈനഃ സാർധം മുകുടാനാം ച രാശയഃ
സമദൃശ്യന്ത പാർഥസ്യ രഥമാർേഗഷു ഭാരത
17 അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസേശാണിതകർദമാ
ബഭൂവ ഭരതേ ഷ്ഠ രു സ്യാ ീഡനം യഥാ
ഭീരൂണാം ാസജനനീ ശൂരാണാം ഹർഷവർധനീ
18 ഹത്വാ തു സമേര പാർഥഃ സഹേ േദ്വ പരന്തപ
രഥാനാം സവരൂഥാനാം വിധൂേമാ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
19 യഥാ ഹി ഭഗവാൻ അഗ്നിർ ജഗദ് ദഗ്ധ്വാ ചരാചരം
വിധൂേമാ ദൃശ്യേത രാജംസ് തഥാ പാർേഥാ മഹാരഥഃ
20 ൗണിസ് തു സമേര ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവസ്യ പരാ മം
രേഥനാതിപതാേകന പാണ്ഡവം ത്യവാരയത്
21 താവ് ഉഭൗ പുരുഷവ്യാ ൗ േശ്വതാശ്വൗ ധന്വിനാം വരൗ
സമീയതുസ് തദാ തൂർണം പര രവൈധഷിണൗ
22 തേയാർ ആസീൻ മഹാരാജ ബാണവർഷം സുദാരുണം
ജീമൂതാനാം യഥാ വൃഷ്ടിർ തപാേന്ത ഭരതർഷഭ
23 അേന്യാന്യ ർധിനൗ തൗ തു ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
തതക്ഷതുർ മൃേധ ഽേന്യാന്യം ശൃംഗാഭ്യാം വൃഷഭാവ് ഇവ
24 തേയാർ യുദ്ധം മഹാരാജ ചിരം സമം ഇവാഭവത്
അ ാണാം സംഗമശ് ൈചവ േഘാരസ് ത ാഭവൻ മഹാൻ
25 തേതാ ഽർജുനം ദ്വാദശഭീ രുക്മപുംൈഖഃ സുേതജൈനഃ
വാസുേദവം ച ദശഭിർ ൗണിർ വിവ്യാധ ഭാരത
26 തതഃ ഹസ്യ ബീഭ ർ വ്യാക്ഷിപദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
മാനയിത്വാ മുഹൂർതം ച ഗുരുപു ം മഹാഹേവ
27 വ്യശ്വ സൂത രഥം ചേ സവ്യസാചീ മഹാരഥഃ
മൃദുപൂർവം തതശ് ൈചനം ിഭിർ വിവ്യാധ സായൈകഃ
28 ഹതാേശ്വ തു രേഥ തിഷ്ഠൻ േ ാണപു സ് ത്വ് അേയാ മയം
മുസലം പാ പു ായ ചിേക്ഷപ പരിേഘാപമം
29 തം ആപതന്തം സഹസാ േഹമപട്ട വിഭൂഷിതം
ചിേച്ഛദ സപ്തധാ വീരഃ പാർതഃ ശ നിബർഹണഃ
30 സ ച്ഛിന്നം മുസലം ദൃഷ്ട്വാ ൗണിഃ പരമേകാപനഃ
ആദേദ പരിഘം േഘാരം നേഗ ശിഖേരാപമം
ചിേക്ഷപ ൈചവ പാർഥായ ൗണിർ യുദ്ധവിശാരദഃ
31 തം അന്തകം ഇവ ദ്ധം പരിഘം േ ക്ഷ്യ പാണ്ഡവഃ
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അർജുനസ് ത്വരിേതാ ജേഘ്ന പഞ്ചഭിഃ സായേകാത്തൈമഃ
32 സ ച്ഛിന്നഃ പതിേതാ ഭൂമൗ പാർഥ ബാൈണർ മഹാഹേവ
ദാരയൻ പൃഥിവീ ാണാം മനഃ ശേബ്ദന ഭാരത
33 തേതാ ഽപൈരസ് ിഭിർ ബാൈണർ ൗണിം വിവ്യാധ പാണ്ഡവഃ
േസാ ഽതിവിേദ്ധാ ബലവതാ പാർേഥന സുമഹാബലഃ
ന സം ാന്തസ് തദാ ൗണിഃ പൗരുേഷ േസ്വ വ്യവസ്ഥിതഃ
34 സുധർമാ തു തേതാ രാജൻ ഭാരദ്വാജം മഹാരഥം
അവാകിരച് ഛര ാൈതഃ സർവക്ഷ സ്യ പശ്യതഃ
35 തതസ് തു സുരേഥാ ഽപ്യ് ആജൗ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥഃ
രേഥന േമഘേഘാേഷണ ൗണിം ഏവാഭ്യധാവത
36 വികർഷൻ ൈവ ധനുഃേ ഷ്ഠം സർവഭാര സഹം ദൃഢം
ജ്വലനാശീവിഷനിൈഭഃ ശൈരശ് ൈചനം അവാകിരത്
37 സുരഥം തു തതഃ ദ്ധം ആപതന്തം മഹാരഥം
ചുേകാപ സമേര ൗണിർ ദണ്ഡാഹത ഇേവാരഗഃ
38 ിശിഖാം കുടീം കൃത്വാ സൃക്കിണീ പരിേലലിഹൻ
ഉദ്വീക്ഷ്യ സുരഥം േരാഷാദ് ധനുർജ്യാം അവമൃജ്യ ച
മുേമാച തീഷ്ണം നാരാചം യമദണ്ഡസമദ തിം
39 സ തസ്യ ഹൃദയം ഭിത്ത്വാ വിേവശാതിേവഗതഃ
ശ ാശനിർ ഇേവാ ഷ്ടാ വിദാര്യ ധരണീതലം
40 തതസ് തം പതിതം ഭൂമൗ നാരാേചന സമാഹതം
വേ േണവ യഥാ ശൃംഗം പർവതസ്യ മഹാധനം
41 തസ്മിംസ് തു നിഹേത വീേര േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ആരുേരാഹ രഥം തൂർണം തം ഏവ രഥിനാം വരഃ
42 തതഃ സേജ്ജാ മഹാരാജ ൗണിർ ആഹവദുർമദഃ
അർജുനം േയാധയാം ആസ സംശപ്തക വൃേതാ രേണ
43 ത യുദ്ധം മഹച് ചാസീദ് അർജുനസ്യ പൈരഃ സഹ
മധ്യന്ദിനഗേത സൂേര്യ യമ രാ വിവർധനം
44 ത ാശ്ചര്യം അപശ്യാമ ദൃഷ്ട്വാ േതഷാം പരാ മം
യദ് ഏേകാ യുഗപദ് വീരാൻ സമേയാധയദ് അർജുനഃ
45 വിമർദസ് തു മഹാൻ ആസീദ് അർജുനസ്യ പൈരഃ സഹ
ശത േതാർ യഥാപൂർവം മഹത്യാ ൈദത്യ േസനയാ
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അധ്യായം 14

1 [സ്]
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പർഷതഃ
ച തുഃ സുമഹദ് യുദ്ധാം ശരശക്തിസമാകുലം
2 തേയാർ ആസൻ മഹാരാജ ശരധാരാഃ സഹ ശഃ
അംബുദാനാം യഥാകാേല ജലധാരാഃ സമന്തതഃ
3 രാജാ തു പാർഷതം വിദ്ധ്വാ ശൈരഃ പഞ്ചഭിർ ആയൈസഃ
േ ാണ ഹന്താരം ഉേ ഷുഃ പുനർ വിവ്യാധ സപ്തഭിഃ
4 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു സമേര ബലവാൻ ദൃഢവി മഃ
സപ്തത്യാ വിശിഖാനാം ൈവ ദുേര്യാധനം അപീഡയത്
5 പീഡിതം േ ക്ഷ്യ രാജാനം േസാദര്യാ ഭരതർഷഭ
മഹത്യാ േസനയാ സാർധം പരിവ ഃ സ്മ പാർഷതം
6 സ ൈതഃ പരിവൃേതാ ശൂൈരഃ സർവേതാ ഽതിരൈഥർ ഭൃശം
വ്യചരത് സമേര രാജൻ ദർശയൻ ഹസ്തലാഘവം
7 ശിഖണ്ഡീ കൃതവർമാണം ഗൗതമം ച മഹാരഥം

ഭ ൈകഃ സമായുേക്താ േയാധയാം ആസ ധന്വിനൗ
8 ത ാപി സുമഹദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം വിശാം പേത

ാണാൻ സന്ത്യജതാം യുേദ്ധ ാണദ താഭിേദവേന
9 ശല്യസ് തു ശരവർഷാണി വിമുഞ്ചൻ സർവേതാദിശം
പാണ്ഡവാൻ പീഡയാം ആസ സസാത്യകി വൃേകാദരാൻ
10 തേഥാഭൗ ച യമൗ യുേദ്ധ യമ തുല്യപരാ മൗ
േയാധയാം ആസ രാേജ വീേര്യണ ച ബേലന ച
11 ശല്യ സായകനുന്നാനാം പാണ്ഡവാനാം മഹാമൃേധ

ാതാരം നാധ്യഗച്ഛന്ത േകച് ചിത് ത മഹാരഥാഃ
12 തതസ് തു നകുലഃ ശൂേരാ ധർമരാേജ പീഡിേത
അഭിദു ാവ േവേഗന മാതുലം മാ ിനന്ദനഃ
13 സഞ്ഛാദ്യ സമേര ശല്യം നകുലഃ പരവീരഹാ
വിവ്യാധ ൈചനം ദശഭിഃ സ്മയമാനഃ സ്തനാന്തേര
14 സർവപാരശൈവർ ബാൈണഃ കർമാര പരിമാർജിൈതഃ
സ്വർണപുംൈഖഃ ശിലാ ധൗൈതർ ധനുർ യ േചാദിൈതഃ
15 ശല്യസ് തു പീഡിതസ് േതന സ്വ ീേയണ മഹാത്മനാ
നകുലം പീഡയാം ആസ സ്വ ീേയണ മഹാത്മനാ
16 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ഭീമേസേനാ ഽഥ സാത്യകിഃ
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സഹേദവശ് ച മാേ േയാ മ രാജം ഉപാ വൻ
17 താൻ ആപതത ഏവാശു പൂരയാനാൻ രതഃ സ്വൈനഃ
ദിശശ് ച ദിശശ് ൈചവ കമ്പയാനാംശ് ച േമദിനീം

തിജ ാഹ സമേര േസനാപതിർ അമി ജിത്
18 യുധിഷ്ഠിരം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ ഭീമേസനം ച സപ്തഭിഃ
സാത്യകിം ച ശേതനാജൗ സഹേദവം ിഭിഃ ശൈരഃ
19 തതസ് തു സശരം ചാപം നകുലസ്യ മഹാത്മനഃ
മേ ശ്വരഃ രേ ണ തദാ ചിേച്ഛദ മാരിഷ
തദ് അശീര്യത വിച്ഛിന്നം ധനുഃ ശല്യസ്യ സായൈകഃ
20 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ മാ ീപുേ ാ മഹാരഥഃ
മ രാജരഥം തൂർണം പൂരയാം ആസ പ ിഭിഃ
21 യുധിഷ്ഠിരസ് തു മേ ശം സഹേദവശ് ച മാരിഷ
ദശഭിർ ദശഭിർ ബാൈണർ ഉരസ്യ് ഏനം അവിധ്യതാം
22 ഭീമേസനസ് തതഃ ഷഷ്ട്യാ സാത്യകിർ നവഭിഃ ശൈരഃ
മ രാജം അഭി ത്യ ജഘ്നതുഃ കങ്കപ ിഭിഃ
23 മ രാജസ് തതഃ ദ്ധഃ സാത്യകിം നവഭിഃ ശൈരഃ
വിവ്യാധ ഭൂയഃ സപ്തത്യാ ശരാണാം നതപർവണാം
24 അഥാസ്യ സശരം ചാപം മുഷ്ടൗ ചിേച്ഛദ മാരിഷ
ഹയാംശ് ച ചതുരഃ സംേഖ്യ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
25 വിരഥം സാത്യകിം കൃത്വാ മ രാേജാ മഹാബലഃ
വിശിഖാനാം ശേതൈനനം ആജഘാന സമന്തതഃ
26 മാ ീപു ൗ തു സംരബ്ധൗ ഭീമേസനം ച പാണ്ഡവം
യുധിഷ്ഠിരം ച കൗരവ്യ വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
27 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ മ രാജസ്യ പൗരുഷം
യദ് ഏനം സഹിതാഃ പാർഥാ നാഭ്യവർതന്ത സംയുേഗ
28 അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ സാത്യകിഃ സത്യവി മഃ
പീഡിതാൻ പാണ്ഡവാൻ ദൃഷ്ട്വാ മ രാജവശം ഗതാൻ
അഭിദു ാവ േവേഗന മ ാണാം അധിപം ബലീ
29 ആപതന്തം രഥം തസ്യ ശല്യഃ സമിതിേശാഭനഃ

ത ദ്യതൗ രേഥൈനവ മേത്താ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
30 സ സംനിപാതസ് തുമുേലാ ബഭൂവാദ്ഭുതദർശനഃ
സാത്യേകശ് ൈചവ ശൂരസ്യ മ ാണാം അധിപസ്യ ച
യാദൃേശാ ൈവ പുരാവൃത്തഃ ശംബരാമര രാജേയാഃ
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31 സാത്യകിഃ േ ക്ഷ്യ സമേര മ രാജം വ്യവസ്ഥിതം
വിവ്യാധ ദശഭിർ ബാൈണസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
32 മ രാജസ് തു സുഭൃശം വിദ്ധസ് േതന മഹാത്മനാ
സാത്യകിമ്ം തിവിവ്യാധ ചി പുംൈഖഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
33 തതഃ പാർഥാ മേഹഷ്വാസാഃ സാത്വതാഭിസൃതം നൃപം
അഭ്യ വൻ രൈഥസ് തൂർണം മാതുലം വധകാമ്യയാ
34 തത ആസീത് പരാമർദസ് തുമുലഃ േശാണിേതാദകഃ
ശൂരാണാം യുധ്യമാനാനാം സിംഹാനാം ഇവ നർദതാം
35 േതഷാം ആസീൻ മഹാരാജ വ്യതിേക്ഷപഃ പര രം
സിംഹാനാം ആമിേഷ നാം കൂജതാം ഇവ സംയുേഗ
36 േതഷാം ബാണസഹ ൗൈഘർ ആകീർണാ വസുധാഭവത്
അന്തരിക്ഷം ച സഹസാ ബാണഭൂതം അഭൂത് തദാ
37 ശരാന്ധകാരം ബഹുധാ കൃതം ത സമന്തതഃ
അ്രബ്ഭച് ഛാേയവ സഞ്ജേജ്ഞ ശൈരർ മുൈക്തർ മഹാത്മഭിഃ
38 ത രാജഞ് ശൈരർ മുൈക്തർ നിർമുൈക്തർ ഇവ പന്നൈഗഃ
സ്വർണപുംൈഖഃ കാശദ്ഭിർ വ്യേരാചന്ത ദിശസ് തഥാ
39 ത ാദ്ഭുതം പരം ചേ ശല്യഃ ശ നിബർഹണഃ
യദ് ഏകഃ സമേര ശൂേരാ േയാധയാം ആസ ൈവ ബഹൂൻ
40 മ രാജഭുേജാ ൈഷ്ടഃ കങ്കബർഹിണ വാജിൈതഃ
സമ്പതദ്ഭിഃ ശൈരർ േഘാൈരർ അവാകീര്യത േമദിനീ
41 ത ശല്യ രഥം രാജൻ വിചരന്തം മഹാഹേവ
അപശ്യാമ യഥാപൂർവം ശ സ്യാസുരസങ്ക്ഷേയ
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അധ്യായം 15

1 [സ്]
തഥ ൈസന്യാസ് തവ വിേഭാ മ രാജപുര താഃ
പുനർ അഭ്യ വൻ പാർഥാൻ േവേഗന മഹതാ രേണ
2 പീഡിതാസ് താവകാഃ സർേവ ധാവേന്താ രേണാത്കടാഃ
ക്ഷേണൈനവ ച പാർഥാംസ് േത ബഹുത്വാത് സമേലാഡയൻ
3 േത വധ്യമാനാഃ കുരുഭിഃ പാണ്ഡവാ നാവതസ്ഥിേര
നിവാര്യമാണാ ഭീേമന പശ്യേതാഃ കൃഷ്ണ പാർഥേയാഃ
4 തേതാ ധനഞ്ജയഃ ദ്ധാഃ കൃപം സഹ പദാനുൈഗഃ
അവാകിരച് ഛരൗേഘണ കൃതവർമാണം ഏവ ച
5 ശകുനിം സഹേദവസ് തു സഹ ൈസന്യം അവാരയത്
നകുലഃ പാർശ്വതഃ സ്ഥിത്വാ മ രാജം അൈവക്ഷത
6 ൗപേദയാ നേര ാംശ് ച ഭൂയിഷ്ഠം സമവാരയൻ
േ ാണപു ം ച പാഞ്ചാല്യഃ ശിഖാണ്ഡീ സമവാരയത്
7 ഭീമേസനസ് തു രാജാനം ഗദാപാണിർ അവാരയത്
ശല്യം തു സഹ ൈസേന്യന കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
8 തതഃ സമഭവദ് യുദ്ധം സംസക്തം ത ത ഹ
താവകാനാം പേരഷാം ച സം ാേമഷ്വ് അനിവർതിനാം
9 ത പശ്യാമേഹ കർമ ശല്യസ്യാതിമഹദ് രേണ
യദ് ഏകഃ സർവൈസന്യാനി പാണ്ഡവാനാം അയുധ്യത
10 വ്യദൃശ്യത തദാ ശേല്യാ യുധിഷ്ഠിര സമീപതഃ
രേണ ച സേമാ ഽഭ്യാേശ ശൈരശ് ചര ഇവ ഹഃ
11 പീഡയിത്വാ തു രാജാനം ശൈരർ ആശീവിേഷാപൈമഃ
അഭ്യധാവത് പുനർ ഭീമം ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
12 തസ്യ തൽ ലാഘവം ദൃഷ്ട്വാ തൈഥവ ച കൃതാ താം
അപൂജയന്ന് അനീകാനി പേരഷാം താവകാനി ച
13 പീഡ്യമാനാസ് തു ശേല്യന പാണ്ഡവാ ഭൃശവിക്ഷതാഃ

ാ വന്ത രണം ഹിത്വാ േ ാശമാേന യുധിഷ്ഠിേര
14 വധ്യമാേനഷ്വ് അനീേകഷു മ രാേജന പാണ്ഡവഃ
അമർഷവശം ആപേന്നാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
തതഃ പൗരുഷം ആസ്ഥായ മ രാജം അപീഡയത്
15 ജേയാ വാ വേധാ േവതി കൃതബുദ്ധിർ മഹാരഥഃ
സമാഹൂയാ വീത് സർവാൻ ാതൄൻ കൃഷ്ണം ച മാധവം
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16 ഭീേഷ്മാ േ ാണശ് ച കർണശ് ച േയ ചാേന്യ പൃഥിവീക്ഷിതഃ
കൗരവാർേഥ പരാ ാന്താഃ സം ാേമ നിധനം ഗതാഃ
17 യഥാഭാഗം യേഥാത്സാഹം ഭവന്തഃ കൃതപൗരുഷാഃ
ഭാേഗാ ഽവശിഷ്ട ഏേകാ ഽയം മമ ശേല്യാ മഹാരഥഃ
18 േസാ ഽഹം അദ്യ യുധാ േജതും ആശംേസ മ േകശ്വരം
ത യൻ മാനസം മഹ്യം തത് സാർവം നിഗദാമി വഃ
19 ച രക്ഷാവ് ഇമൗ ശൂരൗ മമ മാ വതീസുതൗ
അേജയൗ വാസേവനാപി സമേര വീര സംമതൗ
20 സാധ്വ് ഇമൗ മാതുലം യുേദ്ധ ക്ഷ ധർമപുര തൗ
മദർഥം തിയുേധ്യതാം മാനാർഹൗ സത്യസംഗരൗ
21 മാം വാ ശേല്യാ രേണ ഹന്താ തം വാഹം ഭ ം അ വഃ
ഇതി സത്യാം ഇമാം വാണീം േലാകവീരാ നിേബാധത
22 േയാേത്സ്യ ഽഹം മാതുേലനാദ്യ ക്ഷ ധർേമണ പാർഥിവാഃ
സ്വയം സമഭിസന്ധായ വിജയാേയതരായ വാ
23 തസ്യ േമ ഽഭ്യധികം ശ ം സർേവാപകരണാനി ച
സംയുഞ്ജ രേണ ക്ഷി ം ശാ വദ് രഥേയാജകാഃ
24 ൈശേനേയാ ദക്ഷിണം ച ം ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേഥാത്തരം
പൃഷ്ഠേഗാേപാ ഭവത്വ് അദ്യ മമ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
25 പുരഃസേരാ മമാദ്യാ ഭീമഃ ശ ഭൃതാം വരഃ
ഏവം അഭ്യധികഃ ശല്യാദ് ഭവിഷ്യാമി മഹാമൃേധ
26 ഏവം ഉക്താസ് തഥാ ച ഃ സർേവ രാജ്ഞഃ ിൈയഷിണഃ
തഥ ഹർഷഃ ൈസന്യാനാം പുനർ ആസീത് തദാ നൃപ
27 പാഞ്ചാലാനാം േസാമകാനാം മത്സ്യാനാം ച വിേശഷതഃ

തിജ്ഞാം താം ച സം ാേമ ധർമരാജസ്യ പൂരയൻ
28 തതഃ ശംഖാംശ് ച േഭരീശ് ച ശതശശ് ൈചവ പുഷ്കരാൻ
അവാദയന്ത പാഞ്ചാലാഃ സിംഹനാദാംശ് ച േനദിേര
29 േത ഽഭ്യധാവന്ത സംരബ്ധാ മ രാജം തരസ്വിനഃ
മഹതാ ഹർഷേജനാഥ നാേദന കുരുപുംഗവാഃ
30 ാേദന ഗജഘണ്ടാനാം ശംഖാനാം നിനേദന ച
തൂര്യശേബ്ദന മഹതാ നാദയന്തശ് ച േമദിനീം
31 താൻ ത്യഗൃഹ്ണാത് പു സ് േത മ രാജശ് ച വീര്യവാൻ
മഹാേമഘാൻ ഇവ ബഹൂഞ് ൈശലാവ് അേസ്താദയാവ് ഉഭൗ
32 ശല്യസ് തു സമര ാഘീ ധർമരാജം അരിന്ദമം
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വവർഷ ശരവർേഷണ വർേഷണ മഘവാൻ ഇവ
33 തൈഥവ കുരുരാേജാ ഽപി ഗൃഹ്യ രുചിരം ധനുഃ
േ ാേണാപേദശാൻ വിവിധാൻ ദർശയാേനാ മഹാമനാഃ
34 വവർഷാ ശരവർഷാണി ചി ം ലഘു ച സു ച
ന ചാസ്യ വിവരം കശ് ചിദ് ദദർശ ചരേതാ രേണ
35 താവ് ഉഭൗ വിവിൈധർ ബാൈണസ് തതക്ഷാേത പര രം
ശാർദൂലാവ് ആമിഷ േ പ്ഷൂ പരാ ാന്താവ് ഇവാഹേവ
36 ഭീമസ് തു തവ പുേ ണ രണശൗേണ്ഡന സംഗതഃ
പാഞ്ചാല്യഃ സാത്യകിശ് ൈചവ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ശകുനി മുഖാൻ വീരാൻ ത്യഗൃഹ്ണൻ സമന്തതഃ
37 തദ് ആസീത് തുമുലം യുദ്ധം പുനർ ഏവ ജൈയഷിണാം
താവകാതാം പേരഷാം ച രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
38 ദുേര്യാധനസ് തു ഭീമസ്യ ശേരണാനതപർവണാ
ചിേച്ഛദാദിശ്യ സം ാേമ ധ്വജം േഹമവിഭൂഷിതം
39 സകിങ്കിണിക ജാേലന മഹതാ ചാരുദർശനഃ
പപാത രുചിരഃ സിംേഹാ ഭീമേസനസ്യ നാനദൻ
40 പുനശ് ചാസ്യ ധനുശ് ചി ം ഗജരാജകേരാപമം

േരണ ശിതധാേരണ ചകർത നരാധിപഃ
41 സച്ഛിന്നധന്വാ േതജസ്വീ രഥശക്ത്യാ സുതം തവ
ബിേഭേദാരസി വി മ്യ സ രേഥാപസ്ഥ ആവിശത്
42 തസ്മിൻ േമാഹം അനു ാേപ്ത പുനർ ഏവ വൃേകാദരഃ
യ ർ ഏവ ശിരഃ കായാത് രേ ണാഹരത് തദാ
43 ഹതസൂതാ ഹയാസ് തസ്യ രഥം ആദായ ഭാരത
വ്യ വന്ത ദിേശാ രാജൻ ഹാഹാകാരസ് തദാഭവത്
44 തം അഭ്യധാവത് ാണാർഥം േ ാണപുേ ാ മഹാരഥഃ
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച പു ം േത ഽഭിപരീപ്സവഃ
45 തസ്മിൻ വിലുലിേത ൈസേന്യ സ്താസ് തസ്യ പദാനുഗാഃ
ഗാണ്ഡീവധന്വാ വിസ്ഫാര്യ ധനുസ് താൻ അഹനച് ഛൈരഃ
46 യുധിഷ്ഠിരസ് തു മേ ശം അഭ്യധാവദ് അമർഷിതഃ
സ്വയം സേഞ്ചാദയന്ന് അശ്വാൻ ദന്തവർണാൻ മേനാജവാൻ
47 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ കുന്തീപുേ യുധിഷ്ഠിേര
പുരാ ഭൂത്വാ മൃദുർ ദാേന്താ യത് തദാ ദാരുേണാ ഽഭവത്
48 വിവൃതാക്ഷശ് ച കൗേന്തേയാ േവപമാനശ് ച മന നാ
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ചിേച്ഛദ േയാധാൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ ശതസഹ ശഃ
49 യാം യാം ത ദ്യയൗ േസനാം താം താം േജ്യഷ്ഠഃ സ പാണ്ഡവഃ
ശൈരർ അപാതയദ് രാജൻ ഗിരീൻ വൈ ർ ഇേവാത്തൈമഃ
50 സാശ്വസൂത ധ്വജരഥാൻ രഥിനഃ പാതയൻ ബഹൂൻ
ആ ീഡദ് ഏേകാ ബലവാൻ പവനസ് േതായദാൻ ഇവ
51 സാശ്വാേരാഹാംശ് ച തുരഗാൻ പത്തീംശ് ൈചവ സഹ ശഃ
വ്യേപാഥയത സം ാേമ േദ്ധാ രു ഃ പശൂൻ ഇവ
52 ശൂന്യം ആേയാധനം കൃത്വാ ശരവർൈഷഃ സമന്തതഃ
അഭ്യ വത മേ ശം തിഷ്ഠ ശേല്യതി ചാ വീത്
53 തസ്യ തച് ചരിതം ദൃഷ്ട്വാ സം ാേമ ഭീമകർമണഃ
വിേ സുസ് താവകാഃ സർേവ ശല്യസ് ത്വ് ഏനം സമഭ്യയാത്
54 തതസ് തൗ തു സുസംരബ്ധൗ ധ്മാപ്യ സലിേലാദ്ഭവൗ
സാമാഹൂയ തദാേന്യാന്യം ഭർത്സയന്തൗ സമീയതുഃ
55 ശല്യസ് തു ശരവർേഷണ യുധിഷ്ഠിരം അവാകിരത്
മ രാജം ച കൗേന്തയഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
56 വ്യദൃേശ്യതാം തദാ രാജൻ കങ്കപ ിഭിർ ആഹേവ
ഉദ്ഭിന്ന രുധിരൗ ശൂരൗ മ രാജയുധിഷ്ഠിരൗ
57 പുഷ്പിതാവ് ഇവ േരജാേത വേന ശൽമലി കിംശുകാ
ദീപ്യാമാനൗ മഹാത്മാനൗ ാണേയാർ യുദ്ധദുർമദൗ
58 ദൃഷ്ട്വാ സർവാണി ൈസന്യാനി നാധ്യവസ്യംസ് തേയാർ ജയം
ഹത്വാ മ ാധിപം പാർേഥാ േഭാക്ഷ്യേത ഽദ്യ വസുന്ധരാം
59 ശേല്യാ വാ പാണ്ഡവം ഹത്വാ ദദ്യാദ് ദുേര്യാധനായ ഗാം
ഇതീവ നിശ്ചേയാ നാഭൂദ് േയാധാനാം ത ഭാരത
60 ദക്ഷിണം അഭൂത് സർവം ധർമരാജസ്യ യുധ്യതഃ
61 തതഃ ശരശതം ശേല്യാ മുേമാചാശു യുധിഷ്ഠിേര
ധനുശ് ചാസ്യ ശിതാേ ണ ബാേണന നിരകൃന്തത
62 േസാ ഽന്യത് കാർമുകം ആദായ ശല്യം ശരശൈതസ് ിഭിഃ
അവിധ്യത് കാർമുകം ചാസ്യ േരണ നിരകൃന്തത
63 അഥാസ്യ നിജഘാനാശ്വാംശ് ചതുേരാ നതപർവഭിഃ
ദ്വാഭ്യാം അഥ ശിതാ ാഭ്യാം ഉഭൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
64 തേതാ ഽസ്യ ദീപ്യമാേനന പീേതന നിശിേതന ച

മുേഖ വർതമാനസ്യ ഭേല്ലനാപാഹരദ് ധ്വജം
തതഃ ഭഗ്നം തത് ൈസന്യം ദൗേര്യാധനം അരിന്ദമ
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65 തേതാ മ ാധിപം ൗണിർ അഭ്യധാവത് തഥാ കൃതം
ആേരാപ്യ ൈചനം സ്വരഥം ത്വരമാണഃ ദു േവ
66 മുഹൂർതം ഇവ തൗ ഗത്വാ നർദമാേന യുധിഷ്ഠിേര
സ്ഥിത്വാ തേതാ മ പതിർ അന്യം സ്യന്ദനം ആസ്ഥിതഃ
67 വിധിവത് കൽപിതം ശു ം മഹാംബുദ നിനാദിനം
സജ്ജയേ ാപകരണം ദ്വിഷതാം േലാമഹർഷണം
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അധ്യായം 16

1 [സ്]
അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ബലവദ് േവഗവത്തരം
യുധിഷ്ഠിരം മ പതിർ വിദ്ധ്വാ സിംഹ ഇവാനദത്
2 തതഃ സ ശരവർേഷണ പർജന്യ ഇവ വൃഷ്ടിമാൻ
അഭ്യവർഷദ് അേമയാത്മാ ക്ഷ ിയാൻ ക്ഷ ിയർഷഭഃ
3 സാത്യകിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ഭീമേസനം ിഭിഃ ശൈരഃ
സഹേദവം ിഭിർ വിദ്ധ്വാ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
4 താംസ് താൻ അന്യാൻ മേഹഷ്വാസാൻ സാശ്വാൻ സരഥ കുഞ്ജരാൻ
കുഞ്ജരാൻ കുഞ്ജരാേരാഹാൻ അശ്വാൻ അശ്വ യായിനഃ
രഥാംശ് ച രഥിഭിഃ സാർധം ജഘാന രഥിനാം വരഃ
5 ബാഹൂംശ് ചിേച്ഛദ ച തഥാ സായുധാൻ േകതനാനി ച
ചകാര ച മഹീം േയാൈധസ് തീർണാം േവദീം കുൈശർ ഇവ
6 തഥാ തം അരിൈസന്യാനി ഘ്നന്തം മൃത ം ഇവാന്തകം
പരിവ ർ ഭൃശം ദ്ധാഃ പാ പാഞ്ചാല േസാമകാഃ
7 തം ഭീമേസനശ് ച ശിേനശ് ച നപ്താ; മാ ്യാശ് ച പു ൗ പുരുഷ വീരൗ
സമാഗതം ഭീമബേലന രാജ്ഞാ; പര്യാപുർ അേന്യാന്യം അഥാഹ്വയന്തഃ
8 തതസ് തു ശൂരാഃ സമേര നേര ം; മേ ശ്വരം ാപ്യ യുധാം വരിഷ്ഠം
ആവാര്യാ ൈചനം സമേര നൃവീരാ; ജ ഃ ശൈരഃ പ ിഭിർ ഉ േവൈഗഃ
9 സംരക്ഷിേതാ ഭീമേസേനന രാജാ; മാ ീ സുതാഭ്യാം അഥ മാധേവന
മ ാധിപം പ ിഭിർ ഉ േവൈഗഃ; സ്തനാന്തേര ധാർമ സുേതാ നിജേഘ്ന
10 തേതാ രേണ താവകനാം രഥൗഘാഃ; സാമീക്ഷ്യ മ ാധിപതിം ശരാർതം
പര്യാവ ഃ വരാഃ സർവശശ് ച; ദുേര്യാധനസ്യാനുമേത സമന്താത്
11 തേതാ തം മ ജനാധിേപാ രേണ; യുധിഷ്ഠിരം സപ്തഭിർ അഭ്യവിധ്യത്
തം ചാപി പാർേഥാ നവഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; വിവ്യാധ രാജംസ് തുമുേല മഹാത്മാ
12 ആകർണപൂർണായത സ യുൈക്തഃ; ശൈരസ് തദാ സംയതി ൈതലധൗ 
ൈതഃ
അേന്യാന്യം ആച്ഛാദയതാം മഹാരഥൗ; മ ാധിപശ് ചാപി യുധിഷ്ഠിരശ് ച
13 തതസ് തു തൂർണം സമേര മഹാരഥൗ; പര രസ്യാന്തരം ഈക്ഷമാണൗ
ശൈരർ ഭൃശം വിവ്യധതുർ നൃേപാത്തമൗ; മഹാബലൗ ശ ഭിർ അ ധൃഷ്യൗ
14 തേയാർ ധനുർജ്യാതലനിസ്വേനാ മഹാൻ; മേഹ വ ാശനിതുല്യനിസ്വനഃ
പര രം ബാണഗൈണർ മഹാത്മേനാഃ; വർഷേതാർ മ പ പാ വീരേയാഃ
15 തൗ േചരതുർ വ്യാ ശിശു കാശൗ; മഹാവേനഷ്വ് ആമിഷ ഗൃദ്ധിനാവ്

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 44 59

ഇവ
വിഷാണിനൗ നാഗവരാവ് ഇേവാഭൗ; തതക്ഷതുഃ സംയുഗജാതദർപൗ
16 തതസ് തു മ ാധിപതിർ മഹാത്മാ; യുധിഷ്ഠിരം ഭീമബലം സഹ്യ
വിവ്യാധ വീരം ഹൃദേയ ഽതിേവഗം; ശേരണ സൂര്യാഗ്നിസമ േഭണ
17 തേതാ ഽതിവിേദ്ധാ ഽഥ യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി; സുസ യുേക്തന ശേരണ രാജൻ
ജഘാന മ ാധിപതിം മഹാത്മാ; മുദം ച േലേഭ ഋഷഭഃ കുരൂണാം
18 തേതാ മുഹൂർതാദ് ഇവ പാർഥിേവേ ാ; ലബ്ധ്വാ സഞ്ജ്ഞാം േ ാധാ
സംരക്തേന ഃ
ശേതന പാർഥം ത്വരിേതാ ജഘാന; സഹ േന തിമ ഭാവഃ
19 ത്വരംസ് തേതാ ധർമസുേതാ മഹാത്മാ; ശല്യസ്യ േദ്ധാ നവഭിഃ പൃഷ 
ത്ൈകഃ
ഭിത്ത്വാ ഹ്യ് ഉരസ് തപനീയം ച വർമ; ജഘാന ഷഡ്ഭിസ് ത്വ് അപൈരഃ
പൃഷാത്ൈകഃ
20 തതസ് തു മ ാധിപതിഃ ഹൃേഷ്ടാ; ധനുർ വികൃഷ്യ വ്യസൃജത് പൃഷത്കാൻ
ദ്വാഭ്യാം രാഭ്യാം ച തൈഥവ രാജ്ഞശ്; ചിേച്ഛദ ചാപം കുരുപുംഗവസ്യ
21 നവം തേതാ ഽന്യത് സാമേര ഗൃഹ്യ; രാജാ ധനുർ േഘാരതരം മഹാത്മാ
ശല്യം തു വിദ്ധ്വാ നിശിൈതഃ സമന്തദ്; യഥാ മേഹേ ാ നമുചിം ശിതാൈ ഃ
22 തതസ് തു ശേല്യാ നവഭിഃ പൃഷത്ൈകർ; ഭീമസ്യ രാജ്ഞശ് ച യുധിഷ്ഠിരസ്യ
നികൃത്യ രൗേക്മ പടു വർമണീ തേയാർ; വിദാരയാം ആസ ഭുജൗ മഹാത്മാ
23 തേതാ ഽപേരണ ജ്വലിതാർക േതജസാ; േരണ രാേജ്ഞാ ധനുർ ഉന്മമാഥ
കൃപശ് ച തൈസ്യവ ജഘാന സൂതം; ഷഡ്ഭിഃ ശൈരഃ േസാ ഽഭിമുഖം പപാത
24 മ ാധിപശ് ചാപി യുധിഷ്ഠിരസ്യ; ശൈരശ് ചതുർഭിർ നിജഘാന വാഹാൻ
വാഹാംശ് ച ഹത്വാ വ്യകേരാൻ മഹാത്മാ; േയാധക്ഷയം ധർമസുതസ്യ രാജ്ഞഃ
25 തഥാ കൃേത രാജനി ഭീമേസേനാ; മ ാധിപസ്യാശു തേതാ മഹാത്മാ
ഛിത്ത്വാ ധനുർ േവഗവതാ ശേരണ; ദ്വാഭ്യാം അവിധ്യത് സുഭൃശം നേര ം
26 അഥാപേരണാസ്യ ജഹാര യ ഃ; കായാച് ഛിരഃ സംനഹനീയമധ്യാത്
ജഘാന ചാശ്വാംശ് ചതുരഃ സ ശീ ം; തഥാ ഭൃശം കുപിേതാ ഭീമേസനഃ
27 തം അ ണീഃ സർവധനുർധരാണാം; ഏകം ചരന്തം സാമേര ഽതിേവഗം
ഭീമഃ ശേതന വ്യകിരച് ഛരാണാം; മാ ീപു ഃ സഹേദവസ് തൈഥവ
28 ൈതഃ സായൈകർ േമാഹിതം വീക്ഷ്യ ശല്യം; ഭീമഃ ശൈരർ അസ്യ ചകർത
വർമ
സ ഭീമേസേനന നികൃത്തവർമാ; മ ാധിപശ് ചർമ സഹ താരം
29 ഗൃഹ്യ ഖഡ്ഗം ച രഥാൻ മഹാത്മാ; ന്ദ്യ കുന്തീസുതം അഭ്യധാവത്
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ഛിത്ത്വ രേഥഷാം നകുലസ്യ േസാ ഽഥ; യുധിഷ്ഠിരം ഭീമബേലാ ഽബ്ഭ്യധാവത്
30 തം ചാപി രാജാനം അേഥാത്പതന്തം; ദ്ധാം യൈഥവാന്തകം ആപതന്തം
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ൗപേദയാഃ ശിഖണ്ഡീ; ശിേനശ് ച നപ്താ സഹസാ പരീയുഃ
31 അഥാസ്യ ചർമാ തിമം ന്യകൃന്തദ്; ഭീേമാ മഹാത്മാ ദശഭിഃ പൃഷത്കഃ
ഖഡ്ഗം ച ഭൈല്ലർ നിചകർത മുഷ്ടൗ; നദൻ ഹൃഷ്ടസ് തവ സിന്യമേധ്യ
32 തത് കർമ ഭീമസ്യ സമീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാസ്; േത പാണ്ഡവാനാം വരാ രഥൗഘാഃ
നാദം ച ച ർ ഭൃശം ഉത്സ്മയന്തഃ; ശംഖാംശ് ച ദ ഃ ശശിസംനികാശാൻ
33 േതനാഥ ശേബ്ദന വിഭീഷേണന; തവാഭിതപ്തം ബലം അ ഹൃഷ്ടം
േസ്വദാഭിഭൂതം രുധിേരാക്ഷിതാംഗം; വിസഞ്ജ്ഞകൽപം ച തഥാ വിഷാണ്ണം
34 സ മ രാജഃ സഹസാവകീർേണാ; ഭീമാ ൈഗഃ പാണ്ഡവ േയാധമുൈഖ്യഃ
യുധിഷ്ഠിരസ്യാഭിമുഖം ജേവന; സിംേഹാ യഥാ മൃഗേഹേതാഃ യാതഃ
35 സ ധർമരാേജാ നിഹതാശ്വസൂതം; േ ാേധന ദീപ്തജ്വലന കാശം
ദൃഷ്ട്വാ തു മ ാധിപതിം സ തൂർണം; സമഭ്യധാവത് തം അരിം ബേലന
36 േഗാവിന്ദ വാക്യം ത്വരിതം വിചിന്ത്യ; ദേ മതിം ശല്യ വിനാശനായ
സ ധർമരാേജാ നിഹതാശ്വസൂേത; രേഥ തിഷ്ഠഞ് ശക്തിം ഏവാഭികാങ്ക്ഷൻ
37 തച് ചാപി ശല്യസ്യാ നിശമ്യ കർമ; മഹാത്മേനാ ഭഗം അഥാവശിഷ്ടം

ത്വാ മാനഃ ശല്യ വേധ യതാത്മാ; യേഥാക്തം ഇ ാവരജസ്യ ചേ
38 സ ധർമരാേജാ മണിേഹമദണ്ഡാം; ജ ാഹ ശക്തിം കനക കാശാം
േനേ ച ദീേപ്ത സഹസാ വിവൃത്യ; മ ാധിപം ദ്ധാ മനാ നിൈരക്ഷത്
39 നിരീക്ഷിേതാ ൈവ നരേദവ രാജ്ഞാ; പൂതാത്മനാ നിർഹൃത കൽമേഷണ
അഭൂൻ ന യദ് ഭസ്മസാൻ മ രാജസ്; തദ് അദ്ഭുതം േമ തിഭാതി രാജൻ
40 തതസ് തു ശക്തിം രുചിേരാ ദണ്ഡാം; മണി വേലാജ്ജ്വലിതാം ദീപ്താം
ചിേക്ഷപ േവഗാത് സുഭൃശം മഹാത്മാ; മ ാധിപായ വരഃ കുരൂണാം
41 ദീപ്താം അൈഥനാം മഹതാ ബേലന; സവി ലിംഗാം സഹസാ പതന്തീം
ൈ ക്ഷന്ത സർേവ കുരവഃ സേമതാ; യഥാ യുഗാേന്ത മഹതീം ഇേവാൽകാം
42 താം കാലരാ ീം ഇവ പാശഹസ്താം; യമസ്യ ധ ീം ഇവ േചാ രൂപാം
സ ഹ്മ ദണ്ഡ തിമാം അേമാഘാം; സസർജ യേത്താ യുധി ധർമരാജഃ
43 ഗന്ധ ഗ് അ ്യാസന പാനേഭാജൈനർ; അഭ്യർചിതാം പാ സുൈതഃ

യത്നാത്
സംവർതകാഗ്നി തിമാം ജ്വലന്തീം; കൃത്യാം അഥർവാംഗിരസീം ഇേവാ ാം
44 ഈശാന േഹേതാഃ തിനിർമിതാം താം; ത്വഷ്ടാ രിപൂണാം അസുേദഹ
ഭക്ഷാം
ഭൂമ്യന്തരിക്ഷാദി ജലാശയാനി; സഹ്യ ഭൂതാനി നിഹ ം ഈശാം
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45 ഘണ്ടാ പതാകാ മണിവ ഭാജം; ൈവഡൂര്യ ചി ാം തപനീയദണ്ഡാം
ത്വ ാ യത്നാൻ നിയേമന കൢപ്താം; ഹ്മ ദ്വിഷാം അന്തകരീം അേമാഘാം
46 ബല യത്നാദ് അധിരൂഢ േവഗാം; മൈ ശ് ച േഘാൈരർ അഭിമ യി 
ത്വാ
സസർജ മാർേഗണ ച താം പേരണ; വധായ മ ാധിപേതർ തദാനീം
47 ഹേതാ ഽസ്യ് അസാവ് ഇത്യ് അഭിഗർജമാേനാ; രുേ ാ ഽന്തകായാന്ത കരം
യേഥഷും

സാര്യ ബാഹും സുദൃഢം സുപാണിം; േ ാേധന നൃത്യന്ന് ഇവാ ധാർമ രാജഃ
48 താം സർവശക്ത്യാ ഹിതാം സ ശക്തിം; യുധിഷ്ഠിേരണാ തി വാര്യ
വീര്യാം

തി ഹായാഭിനനർദ ശല്യഃ; സമ്യഗ് ഘുതാം അഗ്നിർ ഇവാജ്യ ധാരാം
49 സാ തസ്യ മർമാണി വിദാര്യ ശു ം; ഉേരാ വിശാലം ച തൈഥവ വർമ
വിേവശ ഗാം േതായം ഇവാ സക്താ; യേശാ വിശാലം നൃപേതർ ദഹന്തീ
50 നാസാക്ഷി കർണാസ്യ വിനിഃസൃേതന; സ്യന്ദതാ ച ണസംഭേവന
സംസിക്ത ഗാേ ാ രുധിേരണ േസാ ഽഭൂത്; ൗേഞ്ചാ യഥാ ന്ദ ഹേതാ
മഹാ ിഃ
51 സാര്യ ബാഹൂ സ രഥാദ് ഗേതാ ഗാം; സഞ്ഛിന്നവർമാ കുരുനന്ദേനന
മേഹ വാഹ തിേമാ മഹാത്മാ; വ ാഹതം ശൃംഗം ഇവാചലസ്യ
52 ബാഹൂ സാര്യാഭിമുേഖാ ധർമരാജസ്യ മ രാട്
തേതാ നിപതിേതാ ഭൂമാവ് ഇ ധ്വജ ഇേവാ ിതഃ
53 സ തഥാ ഭിന്നസർവാംേഗാ രുധിേരണ സമുക്ഷിതഃ

ത ദ്ഗത ഇവ േ മ്ണാ ഭൂമ്യാ സാ നരപുംഗവഃ
54 ിയയാ കാന്തയാ കാന്തഃ പതമാന ഇേവാരസി
ചിരം ഭുക്ത്വാ വസുമതീം ിയാം കാന്താം ഇവ ഭുഃ
സർൈവർ അംൈഗഃ സമാ ിഷ്യ സുപ്ത ഇവ േസാ ഽഭവത്
55 ധർേമ്യ ധർമാത്മനാ യുേദ്ധ നിഹേതാ ധർമസൂനുനാ
സമ്യഗ് ഘുത ഇവ സ്വിഷ്ടഃ ശാേന്താ ഽഗ്നിർ ഇവാധ്വേര
56 ശക്ത്യാ വിഭിന്നഹൃദയം വി വിദ്ധായുധ ധ്വജം
സംശാന്തം അപി മേ ശം ലക്ഷ്മീർ ൈനവ വ്യമുഞ്ചത
57 തേതാ യുധിഷ്ഠിരശ് ചാപം ആദാേയ ധനു ഭം
വ്യധമദ് ദ്വിഷതഃ സംേഖ്യ ഖഗ രാഡ് ഇവ പന്നഗാൻ
േദഹാസൂൻ നിശിൈതർ ഭൈല്ല രിപൂണാം നാശയൻ ക്ഷണാത്
58 തതഃ ാർഥസ്യ ബാണൗൈഘർ ആവൃതാഃ ൈസനികാസ് തവ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 44 62

നിമീലിതാക്ഷാഃ ക്ഷിണ്വേന്താ ഭൃശം അേന്യാന്യം അർദിതാഃ
സംന്യസ്തകവചാ േദൈഹർ വിപ ായുധ ജീവിതാഃ
59 തതഃ ശേല്യ നിപതിേത മ രാജാനുേജാ യുവാ

ാതുഃ സർൈവർ ഗുൈണസ് തുേല്യാ രഥീ പാണ്ഡവം അഭ്യയാത്
60 വിവ്യാധ ച നരേ േഷ്ഠാ നാരാൈചർ ബഹുഭിസ് ത്വരൻ
ഹതസ്യാപചിതിം ാതുശ് ചികീർഷുർ യുദ്ധദുർമദഃ
61 തം വിവ്യാധാശുൈഗഃ ഷഡ്ഭിർ ധർമരാജസ് ത്വരന്ന് ഇവ
കാർമുകം ചാസ്യ ചിേച്ഛദ രാഭ്യാം ധ്വജം ഏവ ച
62 തേതാ ഽസ്യ ദീപ്യമാേനന സുദൃേഢന ശിേതന ച

മുേഖ വർതമാനസ്യ ഭേല്ലനാപാഹരച് ഛിരഃ
63 സുകുണ്ഡലം തദ് ദദൃേശ പതമാനം ശിേരാ രഥാത്
പുണ്യക്ഷയം ഇവ ാപ്യ പതന്തം സ്വർഗവാസിനം
64 തസ്യാപകൃഷ്ട ശീർഷം തച് ഛരീരം പതിതം രഥാത്
രുധിേരണാവസിക്താംഗം ദൃഷ്ട്വാ ൈസന്യം അഭജ്യത
65 വിചി കവേച തസ്മിൻ ഹേത മ നൃപാനുേജ
ഹാഹാകാരം വികുർവാണാഃ കുരേവാ വി ദു വുഃ
66 ശല്യാനുജം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ താവകാസ് ത്യക്തജീവിതാഃ
വിേ സുഃ പാണ്ഡവ ഭയാദ് രേജാധ്വസ്താസ്സ് തഥാ ഭൃഷം
67 താംസ് തഥാ ഭജ്യതസ് സ്താൻ കൗരവാൻ ഭരതർഷഭ
ശിേനർ നപ്താ കിരൻ ബാൈണർ അഭ്യവർതത സാത്യകിഃ
68 തം ആയാന്തം മേഹഷ്വാസം അ സഹ്യം ദുരാസദം
ഹാർദിക്യസ് ത്വരിേതാ രാജൻ ത്യഗൃഹ്ണാദ് അഭീതവത്
69 തൗ സേമതൗ മഹാത്മാനൗ വാർേഷ്ണയാവ് അപരാജിതൗ
ഹാർദിക്യഃ സാത്യകിശ് ൈചവ സിംഹാവ് ഇവ മേദാത്കടൗ
70 ഇഷുഭിർ വിമലാഭാൈസശ് ഛാദയന്തൗ പര രം
അർചിർഹിർ ഇവ സൂര്യസ്യ ദിവാകരസമ ഭൗ
71 ചാപമാർഗബേലാ താൻ മാർഗണാൻ വൃഷ്ണിസിംഹേയാഃ
ആകാേശ സമപശ്യാമ പതംഗാൻ ഇവ ശീ ഗാൻ
72 സാത്യകിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ഹയാംശ് ചാസ്യ ിഭിഃ ശൈരഃ
ചാപം ഏേകന ചിേച്ഛദ ഹാർദിേക്യാ നതപർവണാ
73 തൻ നികൃത്തം ധനുഃേ ഷ്ഠം അപാസ്യ ശിനിപുംഗവഃ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന േവഗവത്തരം ആയുധം
74 തദ് ആദായ ധനുഃേ ഷ്ഠം വരിഷ്ഠഃ സർവധന്വിനാം
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ഹാർദിക്യം ദശഭിർ ബാൈണഃ ത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തേര
75 തേതാ രഥം യുേഗഷാം ച ഛിത്ത്വാ ഭൈല്ലഃ സുസംയൈതഃ
അശ്വാംസ് തസ്യാവധീത് തൂർണം ഉഭൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
76 മ രാേജ ഹേത രാജന്വിരേഥ കൃതവർമണി
ദുേര്യാധന ബലം സർവം പുനർ ആസീത് പരാങ്മുഖം
77 തത്പേര നാവബുധ്യന്ത ൈസേന്യന രജസാ വൃേത
ബലം തു ഹതഭൂയിഷ്ഠം തത് തദാസീത് പരാങ്മുഖം
78 തേതാ മുഹൂർതാത് േത ഽപശ്യൻ രേജാ ഭൗമം സമുത്ഥിതം
വിവിൈധഃ േശാണിത ാൈവഃ ശാന്തം പുരുഷർഷഭ
79 തേതാ ദുേര്യാധേനാ ദൃഷ്ട്വാ ഭഗ്നം സ്വബലം അന്തികാത്
ജേവനാപതതഃ പാർഥാൻ ഏകഃ സർവാൻ അവാരയത്
80 പാണ്ഡവാൻ സരഥാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
ആനർതം ച ദുരാധർഷം ശിൈതർ ബാൈണർ അവാകിരത്
81 തം പേര നാഭ്യവർതന്ത മർത്യാ മൃത ം ഇവ് ആഗതം
അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ഹാർദിേക്യാ ഽപി ന്യവർതത
82 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ത്വരമാേണാ മഹാരഥഃ
ചതുർഭിർ നിജഘാനാശ്വാൻ പ ിഭിഃ കൃതവർമണഃ
വിവ്യാധ ഗൗതമം ചാപി ഷഡ്ഭിർ ഭൈല്ലഃ സുേതജൈനഃ
83 അശ്വത്ഥാമാ തേതാ രാജ്ഞാ ഹതാശ്വം വിരഥീ കൃതം
സമേപാവാഹ ഹാർദിക്യം സ്വരേഥന യുധിഷ്ഠിരാത്
84 തതഃ ശാരദ്വേതാ ഽഷ്ടാഭിഃ ത്യവിധ്യദ് യുധിഷ്ഠിരം
വിവ്യാധ ചാശ്വാൻ നിശിൈതസ് തസ്യാഷ്ടാഭിഃ ശിലീമുൈഖഃ
85 ഏവം ഏതൻ മഹാരാജ യുദ്ധേശഷം അവർതത
തവ ദുർമ ിേത രാജൻ സഹപു സ്യ ഭാരത
86 തസ്മിൻ മേഹഷ്വാസ വേര വിശേസ്ത; സം ാമമേധ്യ കുരുപുംഗേവന
പർഥാഃ സേമതാഃ പരമ ഹൃഷ്ടാഃ; ശംഖാൻ ദ ർ ഹതം ഈക്ഷ്യ ശല്യം
87 യുധിഷ്ഠിരം ച ശശംസുർ ആജൗ; പുരാ സുരാ വൃ വേധ യേഥ ം
ച ശ് ച നാനാവിധ വാദ്യ ശബ്ദാൻ; നിനാദയേന്താ വസുധാം സമന്താത്
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അധ്യായം 17

1 [സ്]
ശേല്യ തു നിഹേത രാജൻ മ രാജപദാനുഗാഃ
രഥാഃ സപ്തശതാ വീരാ നിര്യയുർ മഹേതാ ബലാത്
2 ദുേര്യാധനസ് തു ദ്വിരദം ആരുഹ്യാചലസംനിഭം
ഛേ ണ ിയമാേണന വീജ്യമാനശ് ച ചാമൈരഃ
ന ഗന്തവ്യം ന ഗന്തവ്യം ഇതി മ ാൻ അവാരയത്
3 ദുേര്യാധേനന േത വീരാ വാര്യമാണാഃ പുനഃ പുനഃ
യുധിഷ്ഠിരം ജിഘാംസന്തഃ പാ നാം ാവിശൻ ബലം
4 േത തു ശൂരാ മഹാരാജ കൃതചിത്താഃ സ്മ േയാധേന
ധനുഃ ശബ്ദം മഹത് കൃത്വാ സഹായുധ്യന്ത പാണ്ഡൈവഃ
5 ത്വാ തു നിഹതം ശല്യം ധർമപു ം ച പീഡിതം
മ രാജ ിേയ യുൈക്തർ മ കാണാം മഹാരൈഥഃ
6 ആജഗാമ തതഃ പാർേഥാ ഗാണ്ഡീവം വിക്ഷിപൻ ധനുഃ
പൂരയൻ രഥേഘാേഷണ ദിശഃ സർവാ മഹാരഥഃ
7 തേതാ ഽർജുനശ് ച ഭീമശ് ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
സാത്യകിശ് ച നരവ്യാേ ാ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
8 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച പാഞ്ചാലാഃ സഹ േസാമൈകഃ
യുധിഷ്ഠിരം പരീപ്സന്തഃ സമന്താത് പര്യവാരയൻ
9 േത സമന്താത് പരിവൃതാഃ പാണ്ഡൈവഃ പുരുഷർഷഭാഃ
േക്ഷാഭയന്തി സ്മ താം േസനാം മകരാഃ സാഗരം യഥാ
10 പുേരാ വാേതന ഗംേഗവ േക്ഷാഭ്യമാനാ മഹാനദീ
അേക്ഷാഭ്യത തദാ രാജൻ പാ നാം ധ്വജിനീ പുനഃ
11 ന്ദ്യ േസനാം മഹതീം ത്യക്താത്മാേനാ മഹാരഥാഃ
വൃക്ഷാൻ ഇവ മഹാവാതാഃ കമ്പയന്തി സ്മ താവകാഃ
12 ബഹവശ് ചു ശുസ് ത ക്വ സ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ

ാതേരാ വാസ്യ േത ശൂരാ ദൃശ്യേന്ത ന ഹ േക ചന
13 പാഞ്ചാലാനാം മഹാവീര്യാഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽഥ ൈശേനേയാ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
14 ഏവം താൻ വാദിനഃ ശൂരാൻ ൗപേദയാ മഹാരഥാഃ
അഹ്യഘ്നൻ യുയുധാനശ് ച മ രാജപദാനുഗാൻ
15 ചൈ ർ വിമഥിൈതഃ േക ചിത് േക ചിച് ഛിൈന്നർ മഹ ധ്വൈജഃ

ത്യദൃശ്യന്ത സമേര താവകാ നിഹതാഃ പൈരഃ
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16 ആേലാക്യ പാണ്ഡവാൻ യുേദ്ധ േയാധാ രാജൻ സമന്തതഃ
വാര്യമാണാ യയുർ േവഗാത് തവ പുേ ണ ഭാരത
17 ദുേര്യാധനസ് തു താൻ വീരാൻ വാരയാം ആസ സാന്ത്വയൻ
ന ചാസ്യ ശാസനം കശ് ചിത് ത ചേ മഹാരഥഃ
18 തേതാ ഗാന്ധാരരാജസ്യ പു ഃ ശകുനിർ അ വീത്
ദുേര്യാധനം മഹാരാജ വചനം വചനക്ഷമഃ
19 കിം നഃ സേ ക്ഷമാണാനാം മ ാണാം ഹന്യേത ബലം
ന യുക്തം ഏതത് സമേര ത്വയി തിഷ്ഠതി ഭാരത
20 സഹിൈതർ നാമ േയാദ്ധവ്യം ഇത്യ് ഏഷാ സമയഃ കൃതഃ
അഥ കസ്മാത് പരാൻ ഏവ ഘ്നേതാ മർഷയേസ നൃപ
21 [ദുർ]
വാര്യമാണാ മയാ പൂർവം ൈനേത ച ർ വേചാ മമ
ഏേത ഹി നിഹതാഃ സർേവ ന്നാഃ പാ വാഹിനീം
22 [ഷകുനി]
ന ഭർതുഃ ശാസനം വീരാ രേണ കുർവന്ത്യ് അമർഷിതാഃ
അലം േ ാ ം തൈഥേതഷാം നായം കാല ഉേപക്ഷിതും
23 യാമഃ സർേവ ഽ സംഭൂയ സവാജിരഥകുഞ്ജരാഃ
പരി ാതും മേഹഷ്വാസാൻ മ രാജപദാനുഗാൻ
24 അേന്യാന്യം പരിരക്ഷാേമാ യേത്നന മഹതാ നൃപ
ഏവം സർേവ ഽനുസഞ്ചിന്ത്യ യയുർ യ ൈസനികാഃ
25 [സ്]
ഏവം ഉക്തസ് തേതാ രാജാ ബേലനാ മഹതാ വൃതഃ

യയൗ സിംഹനാേദന കമ്പയൻ ൈവ വസുന്ധരാം
26 ഹതവിധ്യത ഗൃഹ്ണീത ഹരധ്വം നികൃന്തത
ഇത്യ് ആസീത് തുമുലഃ ശബ്ദസ് തവ ൈസന്യസ്യ ഭാരത
27 പാണ്ഡവാസ് തു രേണ ദൃഷ്ട്വാ മ രാജപദാനുഗാൻ
സഹിതാൻ അഭ്യവർതന്ത ഗുൽമം ആസ്ഥായ മധ്യമം
28 േത മുഹൂർതാദ് രേണ വീരാ ഹസ്താഹസ്തം വിശാം പേത
നിഹതാഃ ത്യദൃശ്യന്ത മ രാജപദാനുഗാഃ
29 തേതാ നഃ സ യാതാനാം ഹതാമി ാസ് തരസ്വിനഃ
ഹൃഷ്ടാഃ കിലകിലാ ശബ്ദം അകുർവൻ സഹിതാഃ പേര
30 അേഥാത്ഥിതാനി രുണ്ഡാനി സമദൃശ്യന്ത സർവശഃ
പപാത മഹതീ േചാൽകാ മേധ്യനാധിത്യ മണ്ഡലം
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31 രൈഥർ ഭൈഗ്നർ യുഗാൈക്ഷശ് ച നിഹൈതശ് ച മഹാരൈഥഃ
അൈശ്വർ നിപതിൈതശ് ൈചവ സഞ്ഛന്നാഭൂദ് വസുന്ധരാ
32 വാതായമാൈനസ് തുരൈഗർ യുഗാസൈക്തസ് തുരംഗൈമഃ
അദൃശ്യന്ത മഹാരാജ േയാധാസ് ത രണാജിേര
33 ഭഗ്നച ാൻ രഥാൻ േക ചിദ് അവഹംസ് തുരഗാ രേണ
രഥാർഥം േക ചിദ് ആദായ ദിേശാ ദശവിബ മുഃ
ത ത ച ദൃശ്യേന്ത േയാൈ ഃ ിഷ്ടാഃ സ്മ വാജിനഃ
34 രഥിനഃ പതമാനാശ് ച വ്യദൃശ്യന്ത നേരാത്തമ
ഗഗനാത് ച താഃ സിദ്ധാഃ പുണ്യാനാം ഇവ സങ്ക്ഷേയ
35 നിഹേതഷു ച ശൂേരഷു മ രാജാനുേഗഷു ച
അസ്മാൻ ആപതതശ് ചാപി ദൃഷ്ട്വാ പാർഥ മഹാരഥാഃ
36 അഭ്യവർതന്ത േവേഗന ജയ ഗൃ ാഃ ഹാരിണഃ
ബാണശബ്ദരവാൻ കൃത്വാ വിമി ാഞ് ശംഖനിസ്വൈനഃ
37 അസ്മാംസ് തു പുനർ ആസാദ്യ ലബ്ധലക്ഷാഃ ഹാരിണഃ
ശരാസനാനി ധുന്വാനാഃ സിംഹനാദാൻ ചു ശുഃ
38 തേതാ ഹതം അഭിേ ക്ഷ്യ മ രാജബലം മഹത്
മ രാജം ച സമേര ദൃഷ്ട്വാ ശൂരം നിപാതിതം
ദുേര്യാധന ബലം സർവം പുനർ ആസീത് പരാങ്മുഖം
39 വധ്യമാനം മഹാരാജ പാണ്ഡൈവർ ജിതകാശിഭിഃ
ദിേശാ േഭേദ ഽഥ സം ാന്തം ാസിതം ദൃഢധന്വിഭിഃ
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അധ്യായം 18

1 [സ്]
പാതിേത യുധി ദുർധർേഷാ മ രാേജ മഹാരേഥ
താവകാസ് തവ പു ാശ് ച ായേശാ വിമുഖാഭവൻ
2 വണിേജാ നാവി ഭിന്നായാം യഥാഗാേധ ഽ േവ ഽർണേവ
അപാേര പാരം ഇച്ഛേന്താ ഹേത ശൂേര മഹാത്മനി
3 മ രാേജ മഹാരാജ വി സ്താഃ ശരവിക്ഷതാഃ
അനാഥാ നാഥം ഇച്ഛേന്താ മൃഗാഃ സിംഹാർദിതാ ഇവ
4 വൃഷാ യഥാ ഭഗ്നശൃംഗാഃ ശീർണദന്താ ഗജാ ഇവ
മധ്യാേഹ്ന ത്യപായാമ നിർജിതാ ധർമസൂനുനാ
5 ന സന്ധാതും അനീകാനി ന ച രാജൻ പരാ േമ
ആസീദ് ബുദ്ധിർ ഹേത ശേല്യ തവ േയാധസ്യ കസ്യ ചിത്
6 ഭീേഷ്മ േ ാേണ ച നിഹേത സൂതപുേ ച ഭാരത
യദ് ദുഃഖം തവ േയാധാനാം ഭയം ചാസീദ് വിശാം പേത
തദ്ഭയം സ ച നഃ േശാേകാ ഭൂയ ഏവാഭ്യവർതത
7 നിരശാശ് ച ജേയ തസ്മിൻ ഹേത ശേല്യ മഹാരേഥ
ഹത വീരാ വിധ്വസ്താ വികൃത്താശ് ച ശിൈതഃ ശൈരഃ
മ രാേജ ഹേത രാജൻ േയാധാസ് േത ാ വൻ ഭയാത്
8 അശ്വാൻ അേന്യ ഗജാൻ അേന്യ രഥാൻ അേന്യ മഹാരഥാഃ
ആരുഹ്യ ജവസമ്പന്നാഃ പാദാതാഃ ാ വൻ ഭയാത്
9 ദ്വിസാഹ ാശ് ച മാതംഗാ ഗിരിരൂപാഃ ഹാരിണഃ
സ ാ വൻ ഹേത ശേല്യ അ ശാംഗുഷ്ഠ േചാദിതാഃ
10 േത രണാദ് ഭരതേ ഷ്ഠ താവകാഃ ാ വൻ ദിശഃ
ധാവന്തശ് ചാപ്യ് അദൃശ്യന്ത ശ്വസമാനാഃ ശരാതുലാഃ
11 താൻ ഭഗ്നാൻ താൻ ദൃഷ്ട്വാ ഹേതാത്സാഹാൻ പരാജിതാൻ
അഭ്യ വന്ത പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡവാശ് ച ജൈയഷിണഃ
12 ബാണശബ്ദരവശ് ചാപി സിംഹനാദശ് ച പുഷ്കലഃ
ശംഖശബ്ദശ് ച ശൂരാണാം ദാരുണഃ സമപദ്യത
13 ദൃഷ്ട്വാ തു കൗരവം ൈസന്യം ഭയ സ്തം വി തം
അേന്യാന്യം സമഭാഷന്ത പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
14 അദ്യ രാജാ സത്യധൃതിർ ജിതാമിേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
അദ്യ ദുേര്യാധേനാ ഹീനാ ദീപ്തയാ നൃപതി ിയാ
15 അദ്യ ത്വാ ഹതം പു ം ധൃതരാേ ാ ജേനശ്വരഃ
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നിഃസഞ്ജ്ഞഃ പതിേതാ ഭൂമൗ കിൽബിഷം തിപദ്യതാം
16 അദ്യ ജാനാതു കൗേന്തയം സമർഥം സർവധന്വിനാം
അദ്യാത്മാനം ച ദുർേമധാ ഗർഹയിഷ്യതി പാപകൃത്
അദ്യ ക്ഷ ർ വചഃ സത്യം സ്മരതാം വേതാ ഹിതം
17 അദ്യ ഭൃതി പാർഥാംശ് ച േ ഷ്യഭൂത ഉപാചരൻ
വിജാനാതു നൃേപാ ദുഃഖം യത് ാപ്തം പാ നന്ദൈനഃ
18 അദ്യ കൃഷ്ണസ്യ മാഹാത്മ്യം ജാനാതു സ മഹീപതിഃ
അദ്യാർജുന ധനുർ േഘാഷം േഘാരം ജാനാതു സംയുേഗ
19 അ ാണാം ച ബലം സർവം ബാേഹ്വാശ് ച ബലം ആഹേവ
അദ്യ ജ്ഞാസ്യതി ഭീമസ്യ ബലം േഘാരം മഹാത്മനഃ
20 ഹേത ദുേര്യാധേന യുേദ്ധ ശേ േണവാസുേര മേയ
യത്കൃതം ഭീമേസേനന ദുഃഖാസന വേധ തദാ
നാന്യഃ കർതാസ്തി േലാേക തദ് ഋേത ഭീമം മഹാബലം
21 ജാനീതാം അദ്യ േജ്യഷ്ഠസ്യ പാണ്ഡവസ്യ പരാ മം
മ രാജം ഹതം ത്വാ േദൈവർ അപി സുദുഃസഹം
22 അദ്യ ജ്ഞാസ്യതി സം ാേമ മാ ീപു ൗ മഹാബലൗ
നിഹേത സൗബേല ശൂേര ഗാന്ധാേരഷു ച സർവശഃ
23 കഥം േതഷാം ജേയാ ന സ്യാദ് േയഷാം േയാദ്ധാ ധനഞ്ജയഃ
സാത്യകിർ ഭീമേസനശ് ച ധൃഷ്ടദ മ്നശ് ച പാർഷതഃ
24 ൗപദ്യാസ് തനയാഃ പഞ്ച മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ശിഖണ്ഡീ ച മേഹഷ്വാേസാ രാജാ ൈചവ യുധിഷ്ഠിരഃ
25 േയഷാം ച ജഗതാം നാേഥാ നാഥഃ കൃേഷ്ണാ ജനാർദനഃ
കഥം േതഷാം ജേയാ ന സ്യാദ് േയഷാം ധർേമാ വ്യപാ യഃ
26 ഭീഷ്മം േ ാണം ച കർണം ച മ രാജാനം ഏവ ച
തഹാന്യൻ നൃപതീൻ വീരാഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
27 േകാ ഽന്യഃ ശേക്താ രേണ േജതും ഋേത പാർഥം യുധിഷ്ഠിരം
യസ്യ നാേഥാ ഹൃഷീേകശഃ സദാ ധർമയേശാ നിധിഃ
28 ഇത്യ് ഏവം വദമാനാസ് േത ഹർേഷണ മഹതാ യുതാഃ

ഭഗ്നാംസ് താവകാൻ രാജൻ സൃഞ്ജയാഃ പൃഷ്ഠേതാ ഽന്വയുഃ
29 ധനഞ്ജേയാ രഥാനീകം അഭ്യവർതത വീര്യവാൻ
മാ ീപു ൗ ച ശകുനിം സാത്യകിശ് ച മഹാരഥഃ
30 താൻ േ ക്ഷ്യ വതഃ സർവാൻ ഭീമേസനഭയാർദിതാൻ
ദുേര്യാധനസ് തദാ സൂതം അ വീദ് ഉത്സ്മയന്ന് ഇവ
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31 ന മാതി മേത പാർേഥാ ധനുഷ്പാണിം അവസ്ഥിതം
ജഘേന സർവൈസന്യാനാം മമാശ്വാൻ തിപാദയ
32 ജഘേന യുധ്യമാനം ഹി കൗേന്തേയാ മാം ധനഞ്ജയഃ
േനാത്സേഹതാഭ്യതി ാ ം േവലാം ഇവ മേഹാദധിഃ
33 പശ്യ ൈസന്യം മഹത് സൂത പാണ്ഡൈവഃ സമഭി തം
ൈസന്യേരണും സമു തം പശ്യൈസ്വനം സമന്തതഃ
34 സിംഹനാദാംശ് ച ബഹുശഃ ശൃണു േഘാരാൻ ഭയാനകാൻ
തസ്മാദ് യാഹി ശൈനഃ സൂത ജഘനം പരിപാലയ
35 മയി സ്ഥിേത ച സമേര നിരുേദ്ധഷു ച പാ ഷു
പുനരാവർതേത തൂർണം മാമകം ബലം ഓജസാ
36 തച് ത്വാ തവ പു സ്യ ശൂരാ ്യ സദൃശം വചഃ
സാരഥിർ േഹമസഞ്ഛന്നാഞ് ശൈനർ അശ്വാൻ അേചാദയത്
37 ഗജാശ്വരഥിഭിർ ഹീനാസ് ത്യക്താത്മാനഃ പദാതയഃ
ഏകവിംശതിസാഹ ാഃ സംയുഗായാവതസ്ഥിേര
38 നാനാേദശസമുദ്ഭൂതാ നാന രഞ്ജിത വാസസഃ
അവസ്ഥിതാസ് തദാ േയാധാഃ ാർഥയേന്താ മഹദ് യശഃ
39 േതഷാം ആപതതാം ത സംഹൃഷ്ടാനാം പര രം
സംമർദഃ സുമഹാഞ് ജേജ്ഞ േഘാരരൂേപാ ഭയാനകഃ
40 ഭീമേസനം തദാ രാജൻ ഘൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
ബേലന ചതുരംേഗണ നാനാേദശ്യാ ന്യവാരയൻ
41 ഭീമം ഏവാഭ്യവർതന്ത രേണ ഽേന്യ തു പദാതയഃ

േക്ഷ്വഡ്യാേസ്ഫാട്യ സംഹൃഷ്ടാ വീരേലാകം യിയാസവഃ
42 ആസാദ്യ ഭീമേസനം തു സംരബ്ധാ യുദ്ധദുർമദാഃ
ധാർതരാ ാ വിേനദുർ ഹി നാന്യാം ചാകഥയൻ കഥാം
പരിവാര്യ രേണ ഭീമം നിജ ർ േത സമന്തതഃ
43 സ വധ്യമാനഃ സമേര പദാതിഗണസംവൃതഃ
ന ചചാല രേഥാപേസ്ഥ ൈമനാക ഇവ പർവതഃ
44 േത തു ദ്ധാ മഹാരാജ പാണ്ഡവസ്യ മഹാരഥം
നി ഹീതും ച ർ ഹി േയാധാംശ് ചാന്യാൻ അവാരയൻ
45 അ ധ്യത രേണ ഭീമസ് ൈതസ് തദാ പര്യവസ്ഥിൈതഃ
േസാ ഽവതീര്യ രഥാത് തൂർണം പദാതിഃ സമവസ്ഥിതഃ
46 ജാതരൂപപരിച്ഛന്നാം ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
അവധീത് താവകാൻ േയാധാൻ ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
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47 രഥാശ്വദ്വിപഹീനാംസ് തു താൻ ഭീേമാ ഗദയാ ബലീ
ഏകവിംശതിസാഹ ാൻ പദാതീൻ അവേപാഥയത്
48 ഹത്വാ തത് പുരുഷാനീകം ഭീമഃ സത്യപരാ മഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നം പുര ത്യ നചിരാത് ത്യദൃശ്യത
49 പാദാതാ നിഹതാ ഭൂമൗ ശിശ്യിേര രുധിേരാക്ഷിതാഃ
സംഭഗ്നാ ഇവ വാേതന കർണികാരാഃ സുപുഷ്പിതാഃ
50 നാനാപുഷ്പ േജാേപതാ നാനാ കുണ്ഡലധാരിണഃ
നാനാ ജാത്യാ ഹതാസ് ത നാദാ േദശസമാഗതാഃ
51 പതാകാധ്വജസഞ്ഛന്നം പദാതീനാം മഹദ് ബലം
നികൃത്തം വിബഭൗ ത േഘാരരൂപം ഭയാനകം
52 യുധിഷ്ഠിരപുേരാഗാസ് തു സർവൈസന്യമഹാരഥാഃ
അഭ്യധാവൻ മഹാത്മാനം പു ം ദുേര്യാധനം തവ
53 േത സർേവ താവകാൻ ദൃഷ്ട്വാ മേഹഷ്വാസാൻ പരാങ്മുഖാൻ
നാഭ്യവർതന്ത േത പു ം േവേലവ മകലാലയം
54 തദ് അദ്ഭുതം അപശ്യാമ തവ പു സ്യ പൗരുഷം
യദ് ഏകം സഹിതാഃ പാർഥാ ന േശകുർ അതിവർതിതും
55 നാതിദൂരാപയാതം തു കൃതബുദ്ധിം പലായേന
ദുേര്യാധനഃ സ്വകം ൈസന്യം അ വീദ് ഭൃശവിക്ഷതം
56 ന തം േദശം പശ്യാമി പൃഥിവ്യാം പർവേതഷു വാ
യ യാതാൻ ന േവാ ഹന ഃ പാണ്ഡവാഃ കിം സൃേതന വഃ
57 അൽപം ച ബലം ഏേതഷാം കൃഷ്ണൗ ച ഭൃശവിക്ഷതൗ
യദി സർേവ ഽ തിഷ്ഠാേമാ േവാ േനാ വിജേയാ ഭേവത്
58 വി യാതാംസ് തു േവാ ഭിന്നാൻ പാണ്ഡവാഃ കൃതകിൽബിഷാൻ
അനുസൃത്യ ഹനിഷ്യന്തി േ േയാ നഃ സമേര സ്ഥിതം
59 ശൃണുധ്വം ക്ഷ ിയാഃ സർേവ യാവന്തഃ സ്ഥ സമാഗതാഃ
യദാ ശൂരം ച ഭീരും ച മാരയത്യ് അന്തകഃ സദാ
േകാ നു മൂേഢാ ന യുേധ്യത പുരുഷഃ ക്ഷ ിയ വഃ
60 േ േയാ േനാ ഭീമേസനസ്യ ദ്ധസ്യ മുേഖ സ്ഥിതം
സുഖഃ സാം ാമിേകാ മൃത ഃ ക്ഷ ധർേമണ യുധ്യതാം
ജിേത്വഹ സുഖം ആേപ്നാതി ഹതഃ േ ത്യ മഹത് ഫലം
61 ന യുദ്ധധർമാച് േ യാൻ ൈവ പന്ഥാഃ സ്വർഗസ്യ കൗരവാഃ
അചിേരണ ജിതാംൽ േലാകാൻ ഹേതാ യുേദ്ധ സമ േത
62 ത്വാ തു വചനം തസ്യ പൂജയിത്വാ ച പാർഥിവാഃ
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പുനർ ഏവാന്വവർതന്ത പാണ്ഡവാൻ ആതതായിനഃ
63 താൻ ആപതത ഏവാശു വ ഢാനീകാഃ ഹാരിണഃ

ത ദ്യയുസ് തദാ പാർഥാ ജയ ഗൃ ാഃ ഹാരിണഃ
64 ധനഞ്ജേയാ രേഥനാജാവ് അഭ്യവർതത വീര്യവാൻ
വി തം ിഷു േലാേകഷു ഗാണ്ഡീവം വിക്ഷിപൻ ധനുഃ
65 മാ ീപു ൗ ച ശകുനിം സാത്യകിശ് ച മഹാബലഃ
ജേവനാഭ്യപതൻ ഹൃഷ്ടാ യേതാ ൈവ താവകം ബലം
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അധ്യായം 19

1 [സ്]
സംനിവൃേത്ത ബലൗേഘ തു ശാേല്വാ േ ച്ഛ ഗണാധിപഃ
അഭ്യവർതത സ്ര ദ്ധഃ പാ നാം സുമഹദ് ബലം
2 ആസ്ഥായ സുമഹാനാഗം ഭിന്നം പർവേതാപമം
ദൃപ്തം ഐരാവത ഖ്യം അമി ഗണമർദനം
3 േയാ ഽസൗ മഹാഭ കുല സൂതഃ; സുപൂജിേതാ ധാർതരാേ ണ നിത്യം
സുകൽപിതഃ ശാ വിനിശ്ചയൈജ്ഞഃ; സേദാപവാഹ്യഃ സമേരഷു രാജൻ
4 തം ആസ്ഥിേതാ രാജവേരാ ബഭൂവ; യേഥാദയസ്ഥഃ സവിതാ ക്ഷപാേന്ത
സ േതന നാഗ വേരണ രാജന്ന്; അഭ ദ്യയൗ പാ സുതാൻ സമന്താത്
ശിൈതഃ പൃഷാത്ൈകർ വിദദാര ചാപി; മേഹ വ തിൈമഃ സുേഘാൈരഃ
5 തതഃ ശരാൻ ൈവ സൃജേതാ മഹാരേണ; േയാധാംശ് ച രാജൻ നയേതാ
യമായ
നാസ്യാന്തരം ദദൃശുഃ േസ്വ പേര വാ; യഥാ പുരാ വ ധരസ്യ ൈദത്യാഃ
6 േത പാണ്ഡവാഃ േസാമകാഃ സൃഞ്ജയാശ് ച; തം ഏവ നാഗം ദദൃശുഃ സമന്താത്
സഹ േശാ ൈവ വിചരന്തം ഏകം; യഥാ മേഹ സ്യ ഗജം സമീേപ
7 സ ാവ്യമാണം തു ബലം പേരഷാം; പരീതകൽപം വിബഭൗ സമന്താത്
ൈനവാവതേസ്ഥ സമേര ഭൃശം ഭയാദ്; വിമർദമാനം തു പര രം തദാ
8 തതഃ ഭഗ്നാ സഹസാ മഹാചമൂഃ; സാ പാണ്ഡവീ േതന നരാധിേപന
ദിശശ് ചത ഃ സഹസാ ധാവിതാ; ഗേജ േവഗം തം അപാരയന്തീ
9 ദൃഷ്ട്വാ ച താം േവഗവതാ ഭഗ്നാം; സർേവ ത്വദീയാ യുധി േയാധമുഖ്യാഃ
അപൂജയംസ് ത നരാധിപം തം; ദ ശ് ച ശംഖാഞ് ശശിസംനികാശാൻ
10 ത്വാ നിനാദം ത്വ് അഥ കൗരവാണാം; ഹർഷാദ് വിമുക്തം സഹ ശംഖശ 
ൈബ്ദഃ
േസനാപതിഃ പാണ്ഡവ സൃഞ്ജയാനാം; പാഞ്ചാല പുേ ാ ന മമർഷ േരാഷാത്
11 തതസ് തു തം ൈവ ദ്വിരദം മഹാത്മാ; ത ദ്യയൗ ത്വരമാണൗ ജയായ
ജംേഭാ യഥാ ശ സമാഗേമ ൈവ; നാേഗ ം ഐരാവണം ഇ വാഹ്യം
12 തം ആപതന്തം സഹസാ തു ദൃഷ്ട്വാ; പാഞ്ചാലരാജം യുധി രാജസിംഹഃ
തം ൈവ ദ്വിപം േ ഷയാം ആസ തൂർണം; വധായ രാജൻ പദാത്മജസ്യ
13 സ തം ദ്വിപം സഹസാഭ്യാപതന്തം; അവിധ്യദ് അർക തിൈമഃ പൃഷ 
ത്ൈകഃ
കർമാര ധൗൈതർ നിശിൈതർ ജ്വലദ്ഭിർ; നാരാചമുൈഖ്യസ് ിഭിർ ഉ േവ 
ൈഗഃ
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14 തേതാ ഽപരാൻ പഞ്ച ശിതാൻ മഹാത്മാ; നാരാചമുഖ്യാൻ വിസസർജ കുംേഭ
സ ൈതസ് തു വിദ്ധഃ പരമദ്വിേപാ രേണ; തദാ പരാവൃത്യ ഭൃശം ദു േവ
15 തം നാഗരാജം സഹസാ ണുന്നം; വി ാവ്യമാണം ച നിഗൃഹ്യ ശാല്വഃ
േതാ ാ ൈശഃ േ ഷയാം ആസ തൂർണം; പാഞ്ചാലരാജസ്യ രഥം ദിശ്യ
16 ദൃഷ്ട്വാപതന്തം സഹസാ തു നാഗം; ധൃഷ്ടദ മ്നഃ സ്വരഥാച് ഛീ ം ഏവ
ഗദാം ഗൃഹ്യാശു ജേവന വീേരാ; ഭൂമിം പേന്നാ ഭയവിഹ്വലാംഗഃ
17 സ തം രഥം േഹമവിഭൂഷിതാംഗം; സാശ്വം സസൂതം സഹസാ വിമൃദ്യ
ഉത്ക്ഷിപ്യ ഹേസ്തന തദാ മഹാദ്വിേപാ; വിേപാഥയാം ആസ വസുന്ധരാ തേല
18 പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതം സ ദൃഷ്ട്വാ; തദാർദിതം നാഗവേരണ േതന
തം അഭ്യധാവത് സഹസാ ജേവന; ഭീമഃ ശിഖണ്ഡീ ച ശിേനശ് ച നപ്താ
19 ശൈരശ് ച േവഗം സഹസാ നിഗൃഹ്യ; തസ്യാഭിേതാ ഽഭ്യാപതേതാ ഗജസ്യ
സ സംഗൃഹീേതാ രഥിഭിർ ഗേജാ ൈവ; ചചാല ൈതർ വാര്യമാണശ് ച സംേഖ്യ
20 തതഃ പൃഷത്കാൻ വവർഷ രാജാ; സൂേര്യാ യഥാ രശ്മിജാലം സമന്താത്
േതനാശുൈഗർ വധ്യമാനാ രഥൗഘാഃ; ദു വുസ് ത തതസ് തു സർേവ
21 തത് കർമശാല്വസ്യ സമീക്ഷ്യ സർേവ; പാഞ്ചാല മത്സ്യാ നൃപ സൃഞ്ജയാശ് ച
ഹാഹാകാൈരർ നാദയന്തഃ സ്മ യുേദ്ധ; ദ്വിപം സമന്താദ് രുരുധുർ നരാ ്യാഃ
22 പാഞ്ചാലരാജസ് ത്വരിതസ് തു ശൂേരാ; ഗദാം ഗൃഹ്യാചലശൃംഗകൽപാം
അസം മം ഭാരത ശ ഘാതീ; ജേവന വിേരാ ഽനുസസാര നാഗം
23 തേതാ ഽഥ നാഗം ധരണീധരാഭം; മദം വന്തം ജലദ കാശം
ഗദാം സമാവിധ്യ ഭൃശം ജഘാന; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതസ് തരസ്വീ
24 സ ഭിന്നകുൻഭഃ സഹസാ വിനദ്യ; മുഖാത് ഭൂതം ക്ഷതജം വിമുഞ്ചൻ
പപാത നാേഗാ ധരണീധരാഭഃ; ക്ഷിതി കമ്പാച് ചലിേതാ യഥാ ിഃ
25 നിപാത്യമാേന തു തദാ ഗേജേ ; ഹാഹാകൃേത തവ പു സ്യ ൈസേന്യ
സ ശാല്വരാജസ്യ ശിനി വീേരാ; ജഹാര ഭേല്ലന ശിരഃ ശിേതന
26 ഹൃേതാത്തമാംേഗാ യുധി സാത്വേതന; പപാത ഭൂമൗ സഹ നാഗരജ്ഞാ
യഥാ ിശൃംഗം സുമഹത് ണുന്നം; വേ ണ േദവാധിപ േചാദിേതന
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അധ്യായം 20

1 [സ്]
തസ്മിംസ് തു നിഹേത ശൂേര ശാേല്വ സമിതിേശാഭേന
തവാഭജ്യദ് ബലം േവഗാദ് വാേതേനവ മഹാ മഃ
2 തത് ഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ കൃതവർമാ മഹാരഥഃ
ദധാര സമേര ശൂരഃ ശ ൈസന്യം മഹാബലഃ
3 സംനിവൃത്താസ് തു േത ശൂരാ ഋഷ്ട്വാ സാത്വതം ആഹേവ
ശൗേലാപമം സ്ഥിതം രാജൻ കീര്യമാണം ശൈരർ യുധി
4 തഥ വവൃേത യുദ്ധം കുരൂണാം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
നിവൃത്താനാം മഹാരാജ മൃത ം കൃത്വാ നിവർതനം
5 ത ാശ്ചര്യം അഭൂദ് യുദ്ധാം സാത്വതസ്യ പൈരഃ സഹ
യദ് ഏേകാ വാരയാം ആസ പാ േസനാം ദുരാസദാം
6 േതഷാം അേന്യാന്യസുഹൃദാം കൃേത കർമണി ദുഷ്കേര
സിംഹനാദഃ ഹൃഷ്ടാനാം ദിവഃ ക് സുമഹാൻ അഭൂത്
7 േതന ശേബ്ദന വി സ്താൻ പാഞ്ചാലാൻ ഭരതർഷഭ
ശിേനർ നപ്താ മഹാബാഹുർ അന്വപദ്യത സാത്യകിഃ
8 സ സമാസാദ്യ രാജാനം േക്ഷമധൂർതിം മഹാബലം
സപ്തഭിർ നിശിൈതർ ബാൈണർ അനയദ് യമസാദനം
9 തം ആയാന്തം മഹാബാഹും വപന്തം ശിതാഞ് ശരാൻ
ജേവനാഭ്യപതദ് ധീമാൻ ഹാർദിക്യഃ ശിനിപുംഗവം
10 തൗ സിംഹാവ് ഇവ നർദന്തൗ ധന്വിനൗ രഥിനാം വരൗ
അേന്യാന്യം അഭ്യധാേവതാം ശ വര ധാരിണൗ
11 പാണ്ഡവാഃ സഹ പാഞ്ചാൈലർ േയാധാശ് ചാേന്യ നൃേപാത്തമാഃ
േ ക്ഷകാഃ സമപദ്യന്ത തേയാഃ പുരുഷസിംഹേയാഃ
12 നാരാൈചർ വത്സദൈന്തശ് ച വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥൗ
അഭിജഘ്നതുർ അേന്യാന്യം ഹൃഷ്ടാവ് ഇവ കുഞ്ജരൗ
13 ചരന്തൗ വിവിധാൻ മാർഗാൻ ഹാർദിക്യ ശിനിപുംഗവൗ
മുഹുർ അന്തർദധാേത തൗ ബാണവൃഷ്ട്യാ പര രം
14 ചാപേവഗബേലാ താൻ മാർഗണാൻ വൃഷ്ണിസിംഹേയാഃ
ആകാേശ സമപശ്യാമ പതംഗാൻ ഇവ ശീ ഗാൻ
15 തം ഏകം സത്യകർമാണം ആസാദ്യ ഹൃദികാത്മജഃ
അവിധ്യൻ നിശിൈതർ ബാൈണശ് ചതുർഭിശ് അതുേരാ ഹയാൻ
16 സ ദീർഘബാഹുഃ സ്ര ദ്ധസ് േതാ ാർദിത ഇവ ദ്വിപഃ
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അഷ്ടാഭിഃ കൃതവർമാണം അവിധ്യത് പരേമഷുഭിഃ
17 തതഃ പൂർണായേതാ ൈഷ്ടഃ കൃതവർമാ ശിലാശിൈതഃ
സാത്യകിം ിഭിർ ആഹത്യ ധനുർ ഏകന ചിച്ഛിേദ
18 നികൃത്തം തദ് ധനുഃേ ഷ്ഠം അപാസ്യ ശിനിപുംഗവഃ
അന്യദ് ആദത്ത േവേഗന ൈശേനയഃ സശരം ധനുഃ
19 തദ് ആദായ ധനുഃേ ഷ്ഠം വരിഷ്ഠഃ സർവധന്വിനാം
ആേരാപ്യ ച മഹാവീേര്യാ മഹാബുദ്ധിർ മഹാബലഃ
20 അമൃഷ്യമാേണാ ധനുഷശ് േഛദനം കൃതവർമണാ
കുപിേതാ ഽതിരഥഃ ശീ ം കൃതവർമാണം അഭ്യയാത്
21 തതഃ സുനിശിൈതർ ബാൈണർ ദശഭിഃ ശിനിപുംഗവഃ
ജഘാന സൂതം അശ്വാംശ് ച ധ്വജം ച കൃതവർമണഃ
22 തേതാ രാജൻ മേഹഷ്വാസഃ കൃതവർമാ മഹാരഥഃ
ഹതാശ്വസൂതം സേ ക്ഷ്യ രഥം േഹമപരി തം
23 േരാേഷണ മഹതാവിഷ്ടഃ ശൂലം ഉദ്യമ്യ മാരിഷ
ചിേക്ഷപ ഭുജേവേഗന ജിഘാംസുഃ ശിനിപുംഗവം
24 തച് ഛൂലം സാത്വേതാ ഹ്യ് ആജൗ നിർഭിദ്യ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ചൂർണിതം പാതയാം ആസ േമാഹയന്ന് ഇവ മാധവം
തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന ഹൃദ്യ് ഏനം സമതാഡയത്
25 സ യുേദ്ധ യുയുധാേനന ഹതാേശ്വാ ഹതസാരഥിഃ
കൃതവർമാ കൃതാേ ണ ധരണീം അന്വപദ്യത
26 തസ്മിൻ സാത്യകിനാ വീേര ൈദ്വരേഥ വിരഥീ കൃേത
സമപദ്യത സർേവപ്ഷാം ൈസന്യാനാം സുമഹദ് ഭയം
27 പു സ്യ തവ ചാത്യർഥം വിഷാദഃ സമപദ്യത
ഹതസൂേത ഹതാേശ്വ ച വിരേഥ കൃതവർമണി
28 ഹതാശ്വം ച സമാലക്ഷ്യ ഹതസൂതം അരിന്ദമം
അഭ്യധാവത് കൃേപാ രാജഞ് ജിഘാംസുഃ ശിനിപുംഗവം
29 തം ആേരാപ്യ രേഥാപേസ്ഥ മിഷതാം സർവധന്വിനാം
അേപാവാഹ മഹാബാഹുസ് തൂർണം ആേയാധനാദ് അപി
30 ൈശേനേയ ഽധിഷ്ഠിേത രാജൻ വിരേഥ കൃതവർമണി
ദുേര്യാധന ബലം സർവം പുനർ ആസീത് പരാങ്മുഖം
31 തത്പേര നാവബുധ്യന്ത ൈസേന്യന രജസാവൃേത
താവകാഃ താ രാജൻ ദുേര്യാധനം ഋേത നൃപം
32 ദുേര്യാധനസ് തു സേ ക്ഷ്യ ഭഗ്നം സ്വബലം അന്തികാത്
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ജേവനാഭ്യപതത് തൂർണം സർവാംശ് ൈചേകാ ന്യവാരയത്
33 പാ ംശ് ച സർവാൻ സ്ര േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പാർഷതം
ശിഖണ്ഡിനം ൗപേദയാൻ പാഞ്ചാലാനാം ച േയ ഗണാഃ
34 േകകയാൻ േസാമകാംശ് ൈചവ പാഞ്ചാലാംശ് ൈചവ മാരിഷ
അസം മം ദുരാധർഷഃ ശിൈതർ അൈ ർ അവാരയത്
35 അതിഷ്ഠദ് ആഹേവ യത്തഃ പു സ് തവ മഹാബലഃ
യഥാ യേജ്ഞ മഹാൻ അഗ്നിർ മ പൂതഃ കാശയൻ
36 തം പേര നാഭ്യവർതന്ത മർത്യാ മൃത ം ഇവാഹേവ
അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ഹാർദിക്യഃ സമപദ്യത
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അധ്യായം 21

1 [സ്]
പു സ് തു േത മഹാരാജ രഥേസ്ഥാ രഥിനാം വരഃ
ദുരുത്സേഹാ ബഭൗ യുേദ്ധ യഥാ രു ഃ താപവാൻ
2 തസ്യ ബാണസഹൈ സ് തു ച്ഛന്നാ ഹ്യ് അഭവൻ മഹീ
പരാംശ് ച സിഷിേച ബാൈണർ ധാരാഭിർ ഇവ പർവതാൻ
3 ന ച േസാ ഽസ്തി പുമാൻ കശ്ച് ചിൻ പാണ്ഡവാനാം മഹാഹേവ
ഹേയാ ഗേജാ രേഥാ വാപി േയാ ഽസ്യ ബാൈണർ അവിക്ഷതഃ
4 യം യം ഹി സമേര േയാധം പശ്യാമി വിശാം പേത
സ സ ബാൈണശ് ചിേതാ ഽഭൂദ് ൈവ പുേ ണ തവ ഭാരത
5 യഥാ ൈസേന്യന രജസാ സമു േതന വാഹിനീ

ത്യദൃശ്യത സഞ്ഛന്നാ തഥാ ബാൈണർ മഹാത്മനഃ
6 ബാണഭൂതാം അപശ്യാമ പൃഥിവീം പൃഥിവീപേത
ദുേര്യാധേനന കൃതാം ക്ഷി ഹേസ്തന ധന്വിനാ
7 േതഷു േയാധസഹേ ഷു താവേകഷു പേരഷു ച
ഏേകാ ദുേര്യാധേനാ ഹ്യ് ആസീത് പുമാൻ ഇതി മതിർ മമ
8 ത ാദ്ഭുതം അപശ്യാമ തവ പു സ്യ വി മം
യദ് ഏകം സഹിതാഃ പാർഥാ നാത്യവർതന്ത ഭാരത
9 യുധിഷ്ഠിരം ശേതനാജൗ വിവ്യാധ ഭരതർഷഭ
ഭീമേസനം ച സപ്തത്യാ സഹേദവം ച സപ്തഭിഃ
10 നകുലം ച ചതുഃഷഷ്ട്യാ ധൃഷ്ടദ മ്നം ച പഞ്ചഭിഃ
സപ്തഭിർ ൗപേദയാംശ് ച ിഭിർ വിവ്യാധ സാത്യകിം
ധനുശ് ചിേച്ഛദ ഭേല്ലന സഹേദവസ്യ മാരിഷ
11 തദ് അപാസ്യ ധനുശ് ഛിന്നം മാ ീപു ഃ താപവാൻ
അഭ്യധാവത രാജാനം ഗൃഹ്യാന്യാൻ മഹദ് ധനുഃ
തേതാ ദുേര്യാധനം സംേഖ്യ വിവ്യാധ ദശഭിഃ ശൈരഃ
12 നകുലശ് ച തേതാ വീേരാ രാജാനം നവഭിഃ ശൈരഃ
േഘാരരൂൈപർ മേഹഷ്വാേസാ വിവ്യാധ ച നനാദ ച
13 സാത്യകിശ് ചാപി രാജാനം ശേരണാനതപർവണാ

ൗപേദയാസ് ിസപ്തത്യാ ധർമരാജശ് ച സപ്തഭിഃ
അശീത്യാ ഭീമേസനശ് ച ശൈര രാജാനം ആർദയത്
14 സമന്താത് കീര്യമാണസ് തു ബാണസംൈഘർ മഹാത്മഭിഃ
ന ചചാല മഹാരാജ സർവൈസന്യസ്യ പശ്യതഃ
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15 ലാഘവം സൗഷ്ഠവം ചാപി വീര്യം ൈചവ മഹാത്മനഃ
അതി സർവാണി ഭൂതാനി ദദൃശുഃ സർവമാനവാഃ
16 ധാർതരാ ാസ് തു രാേജ യാത്വാ തു സ്വൽപം അന്തരം
അപശ്യമാനാ രാജാനം പര്യവർതന്ത ദംശിതാഃ
17 േതഷാം ആപതതാം േഘാരസ് തുമുലഃ സമജായത

ബ്ധസ്യ ഹി സമു സ്യ ാവൃട്കാേല യഥാ നിശി
18 സമാസാദ്യ രേണ േത തു രാജാനം അപരാജിതം

ത ദ്യയുർ മേഹഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാൻ ആതതായിനഃ
19 ഭീമേസനം രേണ ദ്ധം േ ാണപുേ ാ ന്യവാരയത്
തേതാ ബാൈണർ മഹാരാജ മുൈക്തഃ സർവേതാദിശം
നാജ്ഞായന്ത രേണ വീരാ ന ദിശഃ ദിശസ് തഥാ
20 താവ് ഉഭൗ രകർമാണാവ് ഉഭൗ ഭാരത ദുഃസഹൗ
േഘാരരൂപം അയുേധ്യതാം കൃത തികൃൈതഷിണൗ

ാസയന്തൗ ജഗത് സർവം ജ്യാ േക്ഷപ വിഹതത്വചൗ
21 ശകുനിസ് തു രേണ വീേരാ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ഹത്വാ സുബലസ്യ സുേതാ വിഭുഃ
നാദം ചകാര ബലവാൻ സർവൈസന്യാനി കമ്പയൻ
22 ഏതസ്മിന്ന് അന്തേര വീരം രാജാനം അപരാജിതം
അേപാവാഹ രേഥനാജൗ സഹേദവഃ താപവാൻ
23 അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ശകുനിം നവഭിർ വിദ്ധ്വാ പുനർ വിവ്യാധ പഞ്ചഭിഃ
നനാദ ച മഹാനാദം വരഃ സർവധന്വിനാം
24 തദ് യുദ്ധം അഭവച് ചി ം േഘാരരൂപം ച മാരിഷ
ഈക്ഷിതൃ ീതിജനനം സിദ്ധചാരണേസവിതം
25 ഉലൂകസ് തു മേഹഷ്വാസം നകുലം യുദ്ധദുർമദം
അഭ്യ വദ് അേമയാത്മാ ശരവർൈഷഃ സമന്തതഃ
26 തൈഥവ നകുലഃ ശൂരഃ സൗബലസ്യ സുതം രേണ
ശരവർേഷണ മഹതാ സമന്താത് പര്യവാരയത്
27 തൗ ത സമേര വീരൗ കുലപു ൗ മഹാരഥൗ
േയാധയന്താവ് അപേശ്യതാം പര രകൃതാഗസൗ
28 തൈഥവ കൃതവർമാ തു ൈശേനയം ശ താപനം
േയാധയഞ് ശുശുേഭ രാജൻ ബലം ശ ഇവാഹേവ
29 ദുേര്യാധേനാ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ സംയുേഗ
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അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം വിവ്യാധ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
30 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി സമേര ഗൃഹ്യ പരമായുധം
രാജാനം േയാധയാം ആസ പശ്യതാം സർവധന്വിനാം
31 തേയാർ യുദ്ധം മഹച് ചാസീത് സം ാേമ ഭരതർഷഭ

ഭിന്നേയാർ യഥാ സക്തം മത്തേയാർ വരഹസ്തിേനാഃ
32 ഗൗതമസ് തു രേണ േദ്ധാ ൗപേദയാൻ മഹാബലാൻ
വിവ്യാധ ബഹുഭിഃ ശൂരഃ ശൈരഃ സംനതപർവഭിഃ
33 തസ്യ ൈതർ അഭവദ് യുദ്ധം ഇ ിൈയർ ഇവ േദഹിനഃ
േഘാര രൂപം അസംവാര്യം നിർമര്യാദം അതീവ ച
34 േത ച തം പീഡയാം ആസുർ ഇ ിയാണീവ ബാലിശം
സ ച താൻ തിസംരബ്ധഃ ത്യേയാധയദ് ആഹേവ
35 ഏവം ചി ം അഭൂദ് യുദ്ധം തസ്യ ൈതഃ സഹ ഭാരത
ഉത്ഥാേയാത്ഥായ ഹി യഥാ േദഹിനാം ഇ ിൈയർ വിേഭാ
36 നരാശ് ൈചവ നൈരഃ സാർധം ദന്തിേനാ ദന്തിഭിസ് തഥാ
ഹയാ ഹൈയഃ സമാസക്താ രഥിേനാ രഥിഭിസ് തഥാ
സ ലം ചാഭവദ് ഭൂേയാ േഘാരരൂപം വിശാം പേത
37 ഇദം ചി ം ഇദം േഘാരം ഇദം രൗ ം ഇതി േഭാ
യുദ്ധാന്യ് ആസ്ന മഹാരാജ േഘാരാണി ച ബഹൂനി ച
38 േത സമാസാദ്യ സമേര പര രം അരിന്ദമാഃ
വിവ്യധുശ് ൈചവ ജ ശ് ച സമാസാദ്യ മഹാഹേവ
39 േതഷാം ശ സമുദ്ഭൂതം രജസ് തീ ം അദൃശ്യത

വാേതേനാദ്ധതം രാജൻ ധാവദ്ഭിശ് ചാശ്വസാദിഭിഃ
40 രഥേനമി സമുദ്ഭൂതം നിഃശ്വാൈസശ് ചാപിദന്തിനാം
രജഃ സന്ധ്യാ കപിലം ദിവാകരപഥം യയൗ
41 രജസാ േതന സ േക്ത ഭാ േര നി ഭീ കൃേത
സഞ്ഛാദിതാഭവദ് ഭൂമിേസ്ത ച ശൂരാ മഹാരഥാഃ
42 മുഹൂർതാദ് ഇവ സംവൃത്തം നീരജ ം സമന്തഥ
വീര േശാണിതസിക്തായാം ഭൂമൗ ഭരതസത്തമ
ഉപാശാമ്യത് തതസ് തീ ം തദ് രേജാ േഘാരദർശനം
43 തേതാ ഽപശ്യം മഹാരാജ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധാനി ഭാരത
യഥാ ്യം യഥാ േജ്യഷ്ഠം മധ്യാേഹ്ന ൈവ സുദാരുേണ
വർമണാം ത രാേജ വ്യദൃശ്യേന്താജ്ജ്വലാഃ ഭാഃ
44 ശബ്ദഃ സുതുമുലഃ സംേഖ്യ ശരാണാം പതതാം അഭൂത്
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മഹാേവണുവനേസ്യവ ദഹ്യമാനസ്യ സർവതഃ
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അധ്യായം 22

1 [സ്]
വർതമാേന തഥാ യുേദ്ധ േഘാരരൂേപ ഭയാനേക
അഭജ്യത ബലം ത തവ പു സ്യ പാണ്ഡൈവഃ
2 താംസ് തു യേത്നന മഹതാ സംനിവാര്യ മഹാരഥാൻ
പു സ് േത േയാധയാം ആസ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
3 നിവൃത്താഃ സഹസാ േയാധാസ് തവ പു ിൈയഷിണഃ
സംനിവൃേത്തഷു േതഷ്വ് ഏവം യുദ്ധം ആസീത് സുദാരുണം
4 താവകാനാം പേരഷാം ച േദവാസുരരേണാപമം
പേരഷാം തവ ൈസേന്യ ച നാസീത് കശ് ചിത് പരാങ്മുഖഃ
5 അനുമാേനന യുധ്യേന്ത സഞ്ജ്ഞാഭിശ് ച പര രം
േതഷാം ക്ഷേയാ മഹാൻ ആസീദ് യുധ്യതാം ഇതേരതരം
6 തേതാ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ േ ാേധന മഹതാ യുതഃ
ജിഗീഷമാണഃ സം ാേമ ധാർതരാ ാൻ സരാജകാൻ
7 ിഭിഃ ശാരദ്വതം വിദ്ധ്വാ രുക്മപുംൈഖഃ ശിലാശിൈതഃ
ചതുർഭിർ നിജഘാനാശ്വാൻ കല്യാണാൻ കൃതവർമണഃ
8 അശ്വത്ഥാമാ തു ഹാർദിക്യം അേപാവാഹ യശസ്വിനം
അഥ ശാരദ്വേതാ ഽഷ്ടാഭിഃ ത്യവിധ്യദ് യുധിഷ്ഠിരം
9 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ രഥാൻ സപ്തശതാൻ രേണ
േ ഷയദ് യ രാജാസൗ ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
10 േത രഥാ രഥിഭിർ യുക്താ മേനാമാരുതരംഹസഃ
അഭ്യ വന്ത സം ാേമ കൗേന്തയസ്യ രഥം തി
11 േത സമന്താൻ മഹാരാജ പരിവാര്യ യുധിഷ്ഠിരം
അദൃശ്യം സായൈകശ് ച ർ േമഘാ ഇവ ദിവാകരം
12 നാമൃഷ്യന്ത സുസംരബ്ധാഃ ശിഖണ്ഡി മുഖാ രഥാഃ
രൈഥർ അ ്യജൈവർ യുൈക്തഃ കിങ്കിണീജാലസംവൃൈതഃ
ആജ ർ അഭിരക്ഷന്തഃ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
13 തഥാ വവൃേത രൗ ഃ സം ാമഃ േശാണിേതാദകഃ
പാണ്ഡവാനാം കുരൂണാം ച യമ രാ വിവർധനഃ
14 രഥാൻ സപ്തശതാൻ ഹത്വാ കുരൂണാം ആതതായിനാം
പാണ്ഡവാഃ സഹ പാഞ്ചാൈലഃ പുനർ ഏവാഭ്യവാരയൻ
15 ത യുദ്ധം മഹച് ചാസീത് തവ പു സ്യ പാണ്ഡൈവഃ
ന ച നസ് താദൃശം ദൃഷ്ടം ൈനവ ചാപി പരി തം
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16 വർതമാേന തഥാ യുേദ്ധ നിർമര്യാേദ സമന്തതഃ
വധ്യമാേനഷു േയാേധഷു താവേകഷ്വ് ഇതേരഷു ച
17 നിനദ ച േയാേധഷു ശംഖവൈര്യശ് ച പൂരിൈതഃ
ഉത്കൃൈഷ്ടഃ സിംഹനാൈദശ് ച ഗർജിേതന ച ധന്വിനാം
18 അതി വൃേദ്ധ യുേദ്ധ ച ഛിദ്യമാേനഷു മർമസു
ധാവമാേനഷു േയാേധഷു ജയ ഗൃദ്ധിഷു മാരിഷ
19 സംഹാേര സർവേതാ ജാേത പൃഥിവ്യാം േശാകസംഭേവ
ബഹ്വീനാം ഉത്തമ ീണാം സീമേന്താദ്ധരേണ തഥാ
20 നിർമര്യാേദ തഥാ യുേദ്ധ വർതമാേന സുദാരുേണ

ാദുരാസൻ വിനാശായ തേദാത്പാതാഃ സുദാരുണാഃ
ചചാല ശബ്ദം കുർവാണാ സപർവതവനാ മഹീ
21 സദണ്ഡാഃ േസാൽമുകാ രാജഞ് ശീര്യമാണാഃ സമന്തതഃ
ഉൽകാഃ േപതുർ ദിേവാ ഭൂമാവ് ആഹത്യ രവിമണ്ഡലം
22 വിഷ്വഗ് വാതാഃ ാദുരാസൻ നീൈചഃ ശർകര വർഷിണഃ
അ ണി മുമുചുർ നാഗാ േവപഥുശ് ചാ ശദ് ഭൃശം
23 ഏതാൻ േഘാരാൻ അനാദൃത്യ സമുത്പാതാൻ സുദാരുണാൻ
പുനർ യുദ്ധായ സംമ ്യ ക്ഷ ിയാസ് ത ർ അവ്യഥാഃ
രമണീേയ കുരുേക്ഷേ പുേണ്യ സ്വർഗം യിയാസവഃ
24 തേതാ ഗാന്ധാരരാജസ്യ പു ഃ ശകുനിർ അ വീത്
യുധ്യധ്വം അ േതാ യാവത് പൃഷ്ഠേതാ ഹന്മി പാണ്ഡവാൻ
25 തേതാ നഃ സ യാതാനാം മ േയാധാസ് തരസ്വിനഃ
ഹൃഷ്ടാഃ കിലകിലാ ശബ്ദം അകുർവന്താപേര തഥാ
26 അസ്മാംസ് തു പുനർ ആസാദ്യ ലബ്ധലക്ഷാ ദുരാസദാഃ
ശരാസനാനി ധുന്വന്തഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
27 തേതാ ഹതം പൈരസ് ത മ രാജബലം തദാ
ദുേര്യാധന ബലം ദൃഷ്ട്വാ പുനർ ആസീത് പരാങ്മുഖം
28 ഗാന്ധാരരാജസ് തു പുനർ വാക്യം ആഹ തേതാ ബലീ
നിവർതധ്വം അധർമജ്ഞാ യുധ്യധ്വം കിം സൃേതന വഃ
29 അനീകം ദശസാഹ ം അശ്വാനാം ഭരതർഷഭ
ആസീദ് ഗാന്ധാരരാജസ്യ വിമല ാസേയാധിനാം
30 ബേലന േതന വി മ്യ വർതമാേന ജനക്ഷേയ
പൃഷ്ഠതഃ പാണ്ഡവാനീകം അഭ്യഘ്നൻ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
31 തദ് അ ം ഇവ വാേതന ക്ഷിപ്യമാണം സമന്തതഃ
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അഭജ്യത മഹാരാജ പാ നാം സുമഹദ് ബലം
32 തേതാ യുധിഷ്ഠിരഃ േ ക്ഷ്യ ഭഗ്നം സ്വബലം അന്തികാത്
അഭ്യേചാദയദ് അവ്യ ഃ സഹേദവം മഹാബലം
33 അസൗ സുബല പുേ ാ േനാ ജഘനം പീഡ്യ ദംശിതഃ
േസനാം നിസൂദയന്ത്യ് ഏഷ പശ്യ പാണ്ഡവ ദുർമതിം
34 ഗച്ഛ ത്വം ൗപേദയാശ് ച ശകുനിം സൗബലം ജഹി
രഥാനീകം അഹം രേക്ഷ്യ പാഞ്ചാല സഹിേതാ ഽനഘ
35 ഗച്ഛ കുഞ്ജരാഃ സർേവ വാജിനശ് ച സഹ ത്വയാ
പാദാതാശ് ച ിസാഹ ാഃ ശകുനിം സൗബലം ജഹി
36 തേതാ ഗജാഃ സപ്തശതാശ് ചാപപാണിഭിർ ആസ്ഥിതാഃ
പഞ്ച ചാശ്വസഹ ാണി സഹേദവശ് ച വീര്യവാൻ
37 പാദാതാശ് ച ിസാഹ ാ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
രേണ ഹ്യ് അഭ്യ വംസ് േത തു ശകുനിം യുദ്ധദുർമദം
38 തതസ് തു സൗബേലാ രാജന്ന് അബ്ഭ്യതി മ്യ പാണ്ഡവാൻ
ജഘാന പൃഷ്ഠതഃ േസനാം ജയ ഘൃ ഃ താപവാൻ
39 അശ്വാേരാഹാസ് തു സംരബ്ധാഃ പാണ്ഡവാനാം തരസ്വിനാം

ാവിശൻ സൗബലാനീകം അഭ്യതി മ്യ താൻ രഥാൻ
40 േത ത സദിനഃ ശൂരാഃ സൗബലസ്യ മഹദ് ബലം
ഗമമേധ്യ ഽവതിഷ്ഠന്തഃ ശരവർൈഷർ അവാകിരൻ
41 തദ് ഉദ്യതഗദാ ാസം അകാപുരുഷ േസവിതം

ാവർതത മഹദ് യുദ്ധം രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
42 ഉപാരമന്ത ജ്യാശബ്ദാഃ േ ക്ഷകാ രഥിേനാ ഽഭവൻ
ന ഹി േസ്വഷാം പേരഷാം വാ വിേശഷഃ ത്യദൃശ്യത
43 ശൂര ബാഹുവിസൃഷ്ടാനാം ശക്തീനാം ഭരതർഷഭ
േജ്യാതിഷാം ഇവ സമ്പാതം അപശ്യൻ കുരുപാണ്ഡവാഃ
44 ഋഷ്ടിഭിർ വിമലാഹിശ് ച ത ത വിശാം പേത
സമ്പതന്തീഭിർ ആകാശം ആവൃതം ബഹ്വ് അേശാഭത
45 ാസാനാമ്പതതാം രാജൻ രൂപം ആസീത് സമന്തതഃ
ശലഭാനാം ഇവാകാേശ തദാ ഭരതസത്തമ
46 രുധിേരാക്ഷിതസർവാംഗാ വി വിൈദ്ധർ നിയ ഭിഃ
ഹയാഃ പരിപതന്തി സ്മ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
47 അേന്യാന്യപരിപിഷ്ടാശ് ച സമാസാദ്യ പര രം
അവിക്ഷതാഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത വമേന്താ രുധിരം മുൈഖഃ
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48 തേതാ ഽഭവത് തേമാ േഘാരം ൈസേന്യന രജസാ വൃേത
താൻ അപാ മേതാ ഽ ാക്ഷം തസ്മാദ് േദശാദ് അരിന്ദമാൻ
അശ്വാൻ രാജൻ മനുഷ്യാംശ് ച രജസാ സംവൃേത സതി
49 ഭൂമൗ നിപതിതാശ് ചാേന്യ വമേന്താ രുധിരം ബഹു
േകശാ േകശി സമാലഗ്നാ ന േശകുശ് േചഷ്ടിതും ജനാഃ
50 അേന്യാന്യം അശ്വപൃേഷ്ഠേഭ്യാ വികർഷേന്താ മഹാബലാഃ
മല്ലാ ഇവ സമാസാദ്യ നിജ ർ ഇതേരതരം
അൈശ്വശ് ച വ്യപകൃഷ്യന്ത വഹേവാ ഽ ഗതാസവഃ
51 ഭൂമൗ നിപതിതശ് ചാേന്യ ബഹേവാ വിജൈയഷിണഃ
ത ത വ്യദൃശ്യന്ത പുരുഷാഃ ശൂരമാനിനഃ
52 രേക്താക്ഷിൈതശ് ഛിന്നഭുൈജർ അപകൃഷ്ട ശിേരാരുൈഹഃ
വ്യദൃശ്യത മഹീ കീർണാ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
53 ദൂരം ന ശക്യം ത ാസീദ് ഗ ം അേശ്വന േകന ചിത്
സാശ്വാേരാൈഹർ ഹൈതർ അൈശ്വർ ആവൃേത വസുധാതേല
54 രുധിേരാക്ഷിത സംനാൈഹർ ആത്തശൈ ർ ഉദായുൈധഃ
നാനാ ഹരൈണർ േഘാൈരഃ പര രവൈധഷിഭിഃ
സുസംനികൃൈഷ്ടഃ സം ാേമ ഹതഭൂയിഷ്ഠ ൈസനിൈകഃ
55 സ മുഹൂർതം തേതാ യുദ്ധ്വാ സൗബേലാ ഽഥ വിശാം പേത
ഷട് സഹൈ ർ ഹൈയഃ ശിൈഷ്ടർ അപായാച് ഛകുനിസ് തതഃ
56 തൈഥവ പാണ്ഡവാനീകം രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
ഷട് സഹൈ ർ ഹൈയഃ ശിൈഷ്ടർ അപായാച് ാന്തവാഹനം
57 അശ്വാേരാഹാസ് തു പാ നാം അ വൻ രുധിേരാക്ഷിതാഃ
സുസംനികൃഷ്ടാഃ സം ാേമ ഭൂയിഷ്ഠം ത്യക്തജീവിതാഃ
58 േനഹ ശക്യം രൈഥർ േയാ ം കുത ഏവ മഹാഗൈജഃ
രഥൈനവ രഥാ യാ കുഞ്ജരാഃ കുഞ്ജരാൻ അപി
59 തിയാേതാ ഹി ശകുനിഃ സ്വം അനീകം അവസ്ഥിതഃ
ന പുനഃ സൗബേലാ രാജാ യുദ്ധം അഭ്യാഗമിഷ്യതി
60 തതസ് തു ൗപേദയാശ് ച േത ച മത്താ മഹാദ്വിപാഃ

യയുർ യ പാഞ്ചാേല്യാ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരഥഃ
61 സഹേദേവാ ഽപി കൗരവ്യ രേജാേമേഘ സമുത്ഥിേത
ഏകാകീ യയൗ ത യ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
62 തതസ് േതഷു യാേതഷു ശകുനിഃ സൗബലഃ പുനഃ
പാർശ്വേതാ ഽഭ്യഹനത് േദ്ധാ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ വാഹിനീം
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63 തത് പുനസ് തുമുലം യുദ്ധം ാണാംസ് ത്യക്ത്വാഭ്യവർതത
താവകാനാം പേരഷാം ച പര രവൈധഷിണാം
64 േത ഹ്യ് അേന്യാന്യം അേവക്ഷന്ത തസ്മിൻ വീര സമാഗേമ
േയാധാഃ പര്യപതൻ രാജഞ് ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
65 അസിഭിശ് ഛിദ്യമാനാനാം ശിരസാം േലാകസങ്ക്ഷേയ

ാദുരാസീൻ മഹാശബ്ദസ് താലാനാം പതതാം ഇവ
66 വിമുക്താനാം ശരീരാണാം ഭിന്നാനാം പതതാം ഭുവി
സായുധാനാം ച ബാഹൂനാം ഉരൂണാം ച വിശാം പേത
ആസീത് കടകടാ ശബ്ദഃ സുമഹാംൽ േലാമഹർഷണഃ
67 നിഘ്നേന്താ നിശിൈതഃ ശൈ ർ ാതൄൻ പു ാൻ സഖീൻ അപി
േയാധാഃ പരിപതന്തി സ്മ യഥാമിഷ കൃേത ഖഗാഃ
68 അേന്യാന്യം തിസംരബ്ധാഃ സമാസാദ്യ പര രം
അഹം പൂർവം അഹം പൂർവം ഇതി ന്യഘ്നൻ സഹ ശഃ
69 സംഘാൈതർ ആസന ൈഷ്ടർ അശ്വാേരാൈഹർ ഗതാസുഭിഃ
ഹയാഃ പരിപതന്തി സ്മ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
70 രതാം തിപിഷ്ടാനാം അശ്വാനാം ശീ സാരിണാം
സ്തനതാം ച മനുഷ്യാണാം സംനദ്ധാനാം വിശാം പേത
71 ശക്ത്യൃഷ്ടി ാസശബ്ദശ് ച തുമുലഃ സമജായത
ഭിന്ദതാം പരമർമാണി രാജൻ ദുർമ ിേത തവ
72 മാഭിഭൂതാഃ സംരബ്ധാഃ ാന്തവാഹാഃ പിപാസിതാഃ
വിക്ഷതാശ് ച ശിൈതഃ ശൈ ർ അഭ്യവർതന്ത താവകാഃ
73 മത്താ രുധിരഗേന്ധന ബഹേവാ ഽ വിേചതസഃ
ജ ഃ പരാൻ സ്വകാംശ് ൈചവ ാപ്താൻ ാപ്താൻ അനന്തരാൻ
74 ബഹവശ് ച ഗത ാണാഃ ക്ഷ ിയാ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
ഭൂമാവ് അഭ്യപതൻ രാജഞ് ശരവൃഷ്ടിഭിർ ആവൃതാഃ
75 വൃകഗൃ ശൃഗാലാനാം തുമുേല േമാദേന ഽഹനി
ആസീദ് ബലക്ഷേയാ േഘാരസ് തവ പു സ്യ പശ്യതഃ
76 നർ അശ്വകായസഞ്ഛന്നാ ഭൂമിർ ആസീദ് വിശാം പേത
രുധിരൗദക ചി ാ ച ഭീരൂണാം ഭയവർധിനീ
77 അസിഭിഃ പട്ടിൈശഃ ശൂൈരസ് തക്ഷമാണാഃ പുനഃ പുനഃ
താവകാഃ പാണ്ഡവാശ് ൈചവ നാഭ്യവർതന്ത ഭാരത
78 ഹരേന്താ യഥാശക്തി യാവത് ാണസ്യ ധാരണം
േയാധാഃ പരിപതന്തി സ്മ വമേന്താ രുധിരം ൈണഃ
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79 ശിേരാ ഗൃഹീത്വാ േകേശഷു കബന്ധഃ സമദൃശ്യത
ഉദ്യമ്യ നിശിതം ഖഡ്ഗം രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
80 അേഥാത്ഥിേതഷു ബഹുഷു കബേന്ധഷു ജനാധിപ
തഥാ രുധിരഗേന്ധന േയാധാഃ കശ്മലം ആവിശൻ
81 മന്ദീ ഭൂേത തതഃ ശേബ്ദ പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
അൽപാവശിൈഷ്ടസ് തുരൈഗർ അഭ്യവർതത സൗബലഃ
82 തേതാ ഽഭ്യധാവംസ് ത്വരിതാഃ പാണ്ഡവാ ജയ ഗൃദ്ധിനഃ
പദാതയശ് ച നാഗാശ് ച സാദിനശ് േചാദ്യതായുധാഃ
83 േകാഷ്ടകീ കൃത്യചാപ്യ് ഏനം പരിക്ഷിപ്യ ച സർവശഃ
ശൈ ർ നാനാവിൈധർ ജ ർ യുദ്ധപാരം തിതീർഷവഃ
84 ത്വദീയാസ് താംസ് തു സേ ക്ഷ്യ സർവതഃ സമഭി താൻ
സാശ്വപത്തിദ്വിപരഥാഃ പാണ്ഡവാൻ അഭിദു വുഃ
85 േക ചിത് പദാതയഃ പദ്ഭിർ മുഷ്ടിഭിശ് ച പര രം
നിജ ഃ സമേര ശൂരാഃ ക്ഷീണശ ാസ് തേതാ ഽപതൻ
86 രേഥേഭ്യാ രഥിനഃ േപതുർ ദ്വിേപേഭ്യാ ഹസ്തിസാദിനഃ
വിമാേനഭ്യ ഇവ ഷ്ടാഃ സിദ്ധാഃ പുണ്യക്ഷയാദ് യഥാ
87 ഏവം അേന്യാന്യം ആയസ്താ േയാധാ ജ ർ മഹാമൃേധ
പിതൄൻ ാതൄൻ വയസ്യാംശ് ച പു ാൻ അപി തഥാപേര
88 ഏവം ആസീദ് അമര്യാദം യുദ്ധം ഭരതസത്തമ

ാസാസിബാണകലിേല വർതമാേന സുദാരുേണ
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അധ്യായം 23

1 [സ്]
തസ്മിഞ് ശേബ്ദ മൃദൗ ജാേത പാണ്ഡൈവർ നിഹേത ബേല
അൈശ്വഃ സപ്തശൈതഃ ശിൈഷ്ടർ ഉപാവർതത സൗബലഃ
2 സ യാത്വാ വാഹിനീം തൂർണം അ വീത് ത്വരയൻ യുധി
യുധ്യധ്വം ഇതി സംഹൃഷ്ടാഃ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമഃ
അപൃച്ഛത് ക്ഷ ിയാംസ് ത ക്വ നു രാജാ മഹാരഥഃ
3 ശകുേനസ് തു വചഃ ത്വാ ത ഊചുർ ഭരതർഷഭ
അസൗ തിഷ്ഠതി കൗരേവ്യാ രണമേധ്യ മഹാരഥഃ
4 യൈ തത് സുമഹച് ഛ ം പൂർണച സമ ഭം
യൈ േത സതല ാണാ രഥാസ് തിഷ്ഠന്തി ദംശിതാഃ
5 യൈ ഷ ശബ്ദസ് തുമുലഃ പർജന്യനിനേദാപമഃ
ത ഗച്ഛ തം രാജംസ് തേതാ ക്ഷ്യസി കൗരവം
6 ഏവം ഉക്തസ് തു ൈതഃ ശൂൈരഃ ശകുനിഃ സൗബലസ് തദാ

യയൗ ത യ ാസൗ പു സ് തവ നരാധിപ
സർവതഃ സംവൃേതാ വീൈരഃ സമേരഷ്വ് അനിവർതിഭിഃ
7 തേതാ ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ രഥാനീേക വ്യവസ്ഥിതം
സരഥാംസ് താവകാൻ സർവാൻ ഹർഷയഞ് ശകുനിസ് തതഃ
8 ദുേര്യാധനം ഇദം വാക്യം ഹൃഷ്ടരൂേപാ വിശാം പേത
കൃതകാര്യം ഇവാത്മാനം മന്യമാേനാ ഽ വീൻ നൃപം
9 ജഹി രാജൻ രഥാനീകം അശ്വാഃ സർേവ ജിതാ മയാ
നാത്യക്ത്വാ ജീവിതം സംേഖ്യ ശേക്യാ േജതും യുധിഷ്ഠിരഃ
10 ഹേത തസ്മിൻ രഥാനീേക പാണ്ഡേവനാഭിപാലിേത
ഗജാൻ ഏതാൻ ഹനിഷ്യാമഃ പദാതീംശ് േചതരാംസ് തഥാ
11 ത്വാ തു വചനം തസ്യ താവകാ ജയഗൃദ്ധിനഃ
ജേവനാഭ്യപതൻ ഹൃഷ്ടാഃ പാണഡ്വാനാം അനീകിനീം
12 സർേവ വിവൃതതൂണീരാഃ ഗൃഹീതശരാസനാഃ
ശരാസനാനി ധുന്വാനാഃ സിംഹനാദം ച ിേര
13 തേതാ ജ്യാതലനിർേഘാഷഃ പുനർ ആസീദ് വിശാം പേത

ാദുരാസീച് ഛരാണാം ച സുമുക്താനാം സുദാരുണഃ
14 താൻ സമീപഗതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ജേവേനാദ്യത കാർമുകാൻ
ഉവാച േദവകീപു ം കുന്തീപുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
15 േചാദയാശ്വാൻ അസം ാന്തഃ വിൈശതദ് ബലാർണവം
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അന്തം അദ്യ ഗമിഷ്യാമി ശ ണാം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
16 അഷ്ടാദശ ദിനാന്യ് അദ്യ യുദ്ധസ്യാസ്യ ജനാർദന
വർതമാനസ്യ മഹതഃ സമാസദ്യ പര രം
17 അനന്ത കൽപാ ധ്വജിനീ ഭൂത്വാ ഹ്യ് ഏഷാം മഹാത്മനാം
ക്ഷയം അദ്യ ഗതാ യുേദ്ധ പശ്യ ൈദവം യഥാവിധം
18 സമു കൽപം തു ബലം ധാർതരാ സ്യ മാധവ
അസ്മാൻ ആസാദ്യ സഞ്ജാത്മ േഗാഷ്പേദാപമം അച ത
19 ഹേത ഭീേഷ്മ ച സന്ദധ്യാച് ഛിവം സ്യാദ് ഇഹ മാധവ
ന ച തത് കൃതവാൻ മൂേഢാ ധാർതരാ ഃ സുബാലിശഃ
20 ഉക്തം ഭീേഷ്മണ യദ് വാക്യം ഹിതം പഥ്യം ച മാധവ
തച് ചാപി നാസൗ കൃതവാൻ വീതബുദ്ധിഃ സുേയാധനഃ
21 തസ്മിംസ് തു പതിേത ഭീേഷ്മ ച േത പൃഥിവീതേല
ന ജാേന കാരണം കിം നു േയന യുദ്ധം അവർതത
22 മൂഢാംസ് തു സർവഥാ മേന്യ ധാർതരാ ാൻ സുബാലിശാൻ
പതിേത ശന്തേനാഃ പുേ േയ ഽകാർഷുഃ സംയുഗം പുനഃ
23 അനന്തരം ച നിഹേത േ ാേണ ഹ്മ വിദാം വേര
രാേധേയ ച വികർേണ ച ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
24 അൽപാവശിേഷ്ട ൈസേന്യ ഽസ്മിൻ സൂതപുേ ച പാതിേത
സപുേ ൈവ നരവ്യാേ ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
25 തായുഷി ഹേത ശൂേര ജലസേന്ധ ച പൗരേവ

തായുേധ ച നൃപതൗ ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
26 ഭൂരി വസി ശേല്യ ച ശാേല്വ ൈചവ ജനാർദന
ആവേന്ത്യഷു ച വീേരഷു ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
27 ജയ േഥ ച നിഹേത രാക്ഷേസ ചാപ്യ് അലായുേധ
ബാ ിേക േസാമദേത്ത ച ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
28 ഭഗദേത്ത ഹേത ശൂേര കാംേബാേജ ച സുദക്ഷിേണ
ദുഃശാസേന ച നിഹേത ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
29 ദൃഷ്ട്വാ ച നിഹതാഞ് ശൂരാൻ പൃഥൻ മാണ്ഡലികാൻ നൃപാൻ
ബലിനശ് ച രേണ കൃഷ്ണ ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
30 അക്ഷൗഹിണീപതീൻ ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന പാതിതാൻ
േമാഹാദ് വാ യദി വാ േലാഭാൻ ൈനവാശാമ്യത ൈവശസം
31 േകാ നു രാജകുേല ജാതഃ കൗരേവേയാ വിേശഷതഃ
നിരർഥകം മഹദ് ൈവരം കുര്യാദ് അന്യഃ സുേയാധനാത്
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32 ഗുണേതാ ഽഭ്യധികം ജ്ഞത്വാ ബലതഃ ശൗര്യേതാ ഽപി വാ
അമൂഢഃ േകാ നു യുേധ്യത ജനാൻ ാേജ്ഞാ ഹിതാഹിതം
33 യൻ ന തസ്യ മേനാ ഹ്യ് ആസീത് ത്വേയാക്തസ്യ ഹിതം വചഃ

ശേമ പാണ്ഡൈവഃ സാർധം േസാ ഽന്യസ്യ ശൃണുയാത് കഥം
34 േയന ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ േ ാേണാ വിദുര ഏവ ച

ത്യാഖ്യാതാഃ ശമസ്യാർേഥ കിം നു തസ്യാദ്യ േഭഷജം
35 മൗർഖ്യാേദ്യന പിതാ വൃദ്ധഃ ത്യാഖ്യാേതാ ജനാർദന
തഥാ മാതാ ഹിതം വാക്യം ഭാഷമാണാ ഹിൈതഷിണീ

ത്യാഖ്യാതാ ഹ്യ് അസത്കൃത്യ സ കൈസ്മ േരാചേയദ് വചഃ
36 കുലാന്തക രേണാ വ്യക്തം ജാത ഏഷ ജനാർദന
തഥാസ്യ ദൃശ്യേത േചഷ്ടാ നീതിശ് ൈചവ വിശാം പേത
ൈനഷ ദാസ്യതി േനാ രാജ്യം ഇതി േമ മതിർ അച ത
37 ഉേക്താ ഽഹം ബഹുശസ് താത വിദുേരണ മഹാത്മനാ
ന ജീവൻ ദാസ്യേത ഭാഗം ധാർതരാ ഃ കഥം ചന
38 യാവത് ാണാ ധമിഷ്യന്തി ധാർതരാ സ്യ മാനദ
താവദ് യുഷ്മാസ്വ് അപാേപഷു ചരിഷ്യതി പാതകം
39 ന സ യുേക്താ ഽന്യഥാ േജതും ഋേത വൃേദ്ധന മാധവ
ഇത്യ് അ വീത് സദാ മാം ഹി വിദുരഃ സത്യദർശനഃ
40 തത് സർവം അദ്യ ജാനാമി വ്യവസായം ദുരാത്മനഃ
യദ് ഉക്തം വചനം േതന വിദുേരണ മഹാത്മനാ
41 േയാ ഹി ത്വാ വചഃ പഥ്യം ജാമദഗ്ന്യാദ് യഥാതഥം
അവാമന്യത ദുർബുദ്ധിർ വം നാശ മുേഖ സ്ഥിതഃ
42 ഉക്തം ഹി ബഹുഭിഃ സിൈദ്ധർ ജാതമാേ സുേയാധേന
ഏനം ാപ്യ ദുരാത്മാനം ക്ഷയം ക്ഷ ം ഗമിഷ്യതി
43 തദ് ഇദം വചനം േതഷാം നിരുക്തം ൈവ ജനാർദന
ക്ഷയം യാതാ ഹി രാജാേനാ ദുേര്യാധനകൃേത ഭൃശം
44 േസാ ഽദ്യ സർവാൻ രേണ േയാധാൻ നിഹനിഷ്യാമി മാധവ
ക്ഷ ിേയഷു ഹേതഷ്വ് ആശു ശൂേന്യ ച ശിബിേര കൃേത
45 വധായ ചാത്മേനാ ഽസ്മാഭിഃ സംയുഗം േരാചയിഷ്യതി
തദ് അന്തം ഹി ഭേവദ് ൈവരം അനുമാേനന മാധവ
46 ഏവം പശ്യാമി വാർേഷ്ണയ ചിന്തയൻ ജ്ഞയാ സ്വയാ
വിദുരസ്യ ച വാേക്യന േചഷ്ടയാ ച ദുരാത്മനഃ
47 സംയാഹി ഭരതീം വീര യാവദ്ധന്മി ശിൈതഃ ശൈരഃ
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ദുേര്യാധനം ദുരാത്മാനം വാഹിനീം ചാസ്യ സംയുേഗ
48 േക്ഷമം അദ്യ കരിഷ്യാമി ധർമരാജസ്യ മാധവ
ഹൈത്വതദ് ദുർബലം ൈസന്യം ധാർതരാ സ്യ പശ്യതഃ
49 [സ്]
അഭീശു ഹേസ്താ ദാശാർഹസ് തേഥാക്തഃ സവ്യസാചിനാ
തദ് ബലൗഘം അമി ാണാം അഭീതഃ ാവിശദ് രേണ
50 ശരാസനവരം േഘാരം ശക്തികണ്ടക സംവൃതം
ഗദാപരിഘപന്ഥാനം രഥനാഗമഹാ മം
51 ഹയപത്തിലതാകീർണം ഗാഹമാേനാ മഹായശാഃ
വ്യച്ചരത് ത േഗാവിേന്ദാ രേഥനാതിപതാകിനാ
52 േത ഹയാഃ പാ രാ രാജൻ വഹേന്താ ഽർജുനം ആഹേവ
ദി സർവാസ്വ് അദൃശ്യന്ത ദാശാർേഹണ േചാദിതാഃ
53 തതഃ ായാദ് രേഥനാജൗ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
കിരഞ് ശരശതാംസ് തീക്ഷ്ണാൻ വാരിധാരാ ഇവാംബുദഃ
54 ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദഃ ശരാണാം നതപർവണാം
ഇഷുഭിശ് ഛാദ്യമാനാനാം സമേര സവ്യസാചിനാ
55 അസജ്ജന്തസ് തനുേ ഷു ശരൗഘാഃ ാപതൻ ഭുവി
ഇ ാശനിസമ ർശാ ഗാണ്ഡീവേ ഷിതാഃ ശരാഃ
56 നരാൻ നാഗാൻ സമാഹത്യ ഹയാംശ് ചാപി വിശാം പേത
അപതന്ത രേണ ബാണാഃ പതംഗാ ഇവ േഘാഷിണഃ
57 ആസീത് സർവം അവച്ഛന്നം ഗാണ്ഡീവേ ഷിൈതഃ ശൈരഃ
ന ാജ്ഞായന്ത സമേര ദിേശാ വാ ദിേശാ ഽപി വാ
58 സർവം ആസീജ് ജഗത് പൂർണം പാർഥ നാമാങ്കിൈതഃ ശൈരഃ
രുക്മപുംൈഖസ് ൈതലധൗൈതഃ കർമാര പരിമാർജിൈതഃ
59 േത ദഹ്യമാനാഃ പാർേഥന പാവേകേനവ കുഞ്ജരാഃ
സമാസീദന്ത കൗരവ്യാ വധ്യമാനാഃ ശിൈതഃ ശൈരഃ
60 ശരചാപ ധരഃ പാർഥഃ ജ്വജന്ന് ഇവ ഭാരത
ദദാഹ സമേര േയാധാൻ കക്ഷം അഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
61 യഥാ വനാേന്ത വനൈപർ വിസൃഷ്ടഃ; കക്ഷം ദേഹത് കൃഷ്ണ ഗതിഃ സേഘാഷഃ
ഭൂരി മം ശുഷ്കലതാ വിതാനം; ഭൃശം സമൃേദ്ധാ ജ്വലനഃ താപീ
62 ഏവം സ നാരാചഗണ താപീ; ശരാർചിർ ഉച്ചാവചതിഗ്മേതജാഃ
ദദാഹ സർവാം തവ പു േസനാം; അമൃഷ്യമാണസ് തരസാ തരസ്വീ
63 തേസ്യഷവഃ ാണഹരാഃ സുമുക്താ; നാസജ്ജൻ ൈവ വർമസു രുക്മപുംഖാഃ
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ന ച ദ്വിതീയം മുേമാച ബാണം; നേര ഹേയ വാ പരമദ്വിേപ വാ
64 അേനകരൂപാകൃതിഭിർ ഹി ബാൈണർ; മഹാരഥാനീകം അനു വിശ്യ
സ ഏവ ഏകസ് തവ പു േസനാം; ജഘാന ൈദത്യാൻ ഇവ വ പാണിഃ
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അധ്യായം 24

1 [സ്]
അസ്യതാം യതമാനാനാം ശൂരാണാം അനിവർതിനാം
സങ്കൽപം അകേരാൻ േമാഘം ഗാണ്ഡീേവന ധനഞ്ജയഃ
2 ഇ ാശനിസമ ർശാൻ അവിഷഹ്യാൻ മഹൗജസഃ
വിസൃജൻ ദൃശ്യേത ബാണാൻ ധാരാ മുഞ്ചന്ന് ഇവാംബുദഃ
3 തത് ൈസന്യം ഭരതേ ഷ്ഠ വധ്യമാനം കിരീത്ടിനാ
സ ദു ാവ സം ാമാത് തവ പു സ്യ പശ്യതഃ
4 ഹതധുര്യാ രഥാഃ േകചിദ് ധതസൂതാസ് തഥാപേര
ഭഗ്നാക്ഷയുഗചേ ഷാഃ േക ചിദ് ആസൻ വിശാം പേത
5 അേന്യഷാം സായകാഃ ക്ഷീണാസ് തഥാേന്യ ശരപീഡിതാഃ
അക്ഷതാ യുഗപത് േക ചിത് ാ വൻ ഭയപീഡിതാഃ
6 േക ചിത് പു ാൻ ഉപാദായ ഹതഭൂയിഷ്ഠ വാഹനാഃ
വിചു ശുഃ പിതൄൻ അേന്യ സഹായാൻ അപേര പുനഃ
7 ബാന്ധവാംശ് ച നരവ്യാ ാതൄൻ സംബന്ധിനസ് തഥാ
ദു വുഃ േക ചിദ് ഉ ജ്യ ത ത വിശാം പേത
8 ബഹേവാ ഽ ഭൃശം വിദ്ധാ മുഹ്യമാനാ മഹാരഥാഃ
നിഷ്ടനന്തഃ സ്മ ദൃശ്യേന്ത പാർഥ ബാണഹതാ നരാഃ
9 താൻ അേന്യ രഥം ആേരാപ്യ സമാശ്വാസ്യ മുഹൂർതകം
വി ാന്താശ് ച വിതൃഷ്ണാശ് ച പുനർ യുദ്ധായ ജഗ്മിേര
10 താൻ അപാസ്യ ഗതാഃ േക ചിത് പുനർ ഏവ യുയുത്സവഃ
കുർവന്തസ് തവ പു സ്യ ശാസനം യുദ്ധദുർമദാഃ
11 പാനീയം അപേര പീത്വാ പര്യാശ്വാസ്യ ച വാഹനം
വർമാണി ച സമാേരാപ്യ േക ചിദ് ഭരതസത്തമ
12 സമാശ്വാസ്യാപേര ാതൄൻ നിക്ഷിപ്യ ശിബിേര ഽപി ച
പു ാൻ അേന്യ പിതൄൻ അേന്യ പുനർ യുദ്ധം അേരാചയൻ
13 സജ്ജയിത്വാ രഥാൻ േക ചിദ് യഥാമുഖ്യം വിശാം പേത
ആ ത്യ പാണ്ഡവാനീകം പുനർ യുദ്ധം അേരാചയൻ
14 േത ശൂരാഃ കിങ്കിണീജാൈലഃ സമാച്ഛന്നാ ബഭാസിേര
ൈ േലാക്യവിജേയ യുക്താ യഥാ ൈദേതയ ദാനവാഃ
15 ആഗമ്യ സഹസാ േക ചിദ് രൈഥഃ സ്വർണവിഭൂഷിൈതഃ
പാണ്ഡവാനാം അനീേകഷു ധൃഷ്ടദ മ്നം അേയാധയൻ
16 ധൃഷ്ടദ േമ്നാ ഽപി പാഞ്ചാല്യഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
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നാകുലിശ് ച ശതാനീേകാ രഥാനീകം അേയാധയൻ
17 പാഞ്ചാല്യസ് തു തതഃ ദ്ധഃ ൈസേന്യന മഹതാ വൃതഃ
അഭ്യ വത് സുസംരബ്ധസ് താവകാൻ ഹ ം ഉദ്യതഃ
18 തതസ് ത്വ് ആപതതസ് തസ്യ തവ പുേ ാ ജനാധിപ
ബാണസംഘാൻ അേനകാൻ ൈവ േ ഷയാം ആസ ഭാരത
19 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തേതാ രാജംസ് തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
നാരാൈചർ ബഹുഭിഃ ക്ഷി ം ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപിതഃ
20 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മേഹഷ്വാസസ് േതാ ാർദിത ഇവ ദ്വിപഃ
തസ്യാശ്വാംശ് ചതുേരാ ബാൈണഃ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
സാരേഥശ് ചാസ്യ ഭേല്ലന ശിരഃ കായാദ് അപാഹരത്
21 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ പൃഷ്ഠാം ആരുധ്യ വാജിനഃ
അപാ ാമദ് ധതരേഥാ നാതിദൂരം അരിന്ദമഃ
22 ദൃഷ്ട്വാ തു ഹതവി ാന്തം സ്വം അനീകം മഹാബലഃ
തവ പുേ ാ മഹാരാജ യയൗ യ സൗബലഃ
23 തേതാ രേഥഷു ഭേഗ്നഷു ിസാഹ ാ മഹാദ്വിപാഃ
പാണ്ഡവാൻ രഥിനഃ പഞ്ച സമന്തത് പര്യവാരയൻ
24 േത വൃതാഃ സമേര പഞ്ച ഗജാനീേകന ഭാരത
അേശാഭന്ത നരവ്യാ ാ ഹാ വ്യാപ്താ ഘൈനർ ഇവ
25 തേതാ ഽർജുേനാ മഹാരാജ ലബ്ധലേക്ഷാ മഹാഭുജഃ
വിനിർ യയൗ രേഥൈനവ േശ്വതാശ്വഃ കൃഷ്ണസാരഥിഃ
26 ൈതഃ സമന്താത് പരിവൃതഃ കുഞ്ജൈരഃ പർവേതാപൈമഃ
നാരാൈചർ വിമൈലസ് തീൈക്ഷ്ണർ ഗജാനീകം അേപാഥയത്
27 തൈ കബാണനിഹതാൻ അപശ്യാമ മഹാഗജാൻ
പതിതാൻ പാത്യമാനാംശ് ച വിഭിന്നാൻ സവ്യസാച്ചിനാ
28 ഭീമേസനസ് തു താൻ ദൃഷ്ട്വാ നാഗാൻ മത്തഗേജാപമഃ
കേരണ ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം അഭ്യപതദ് ബലീ
അവ ത്യ രഥാത് തൂർണം ദണ്ഡപാണിർ ഇവാന്തകഃ
29 തം ഉദ്യതഗദം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥം
വിേ സുസ് താവകാഃ ൈസന്യാഃ ശകൃൻ മൂ ം സു വുഃ
ആവിഗ്നം ച ബലം സർവം ഗദാഹേസ്ത വൃേകാദേര
30 ഗദയാ ഭീമേസേനന ഭിന്നകുംഭാൻ രജസ്വലാൻ
ധാവമാനാൻ അപശ്യാമ കു ജാൻ പർവേതാപമാൻ
31 ധാവ്യ കുഞ്ജരാസ് േത തു ഭീമേസനഗദാ ഹതാഃ
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േപതുർ ആർതസ്വരം കൃത്വാ ഛിന്നപക്ഷാ ഇവാ യഃ
32 താൻ ഭിന്നകുംഭാൻ സുബഹൂൻ വമാണാൻ ഇതസ് തതഃ
പതമാനാംശ് ച സേ ക്ഷ്യ വിേ സുസ് തവ ൈസനികാഃ
33 യുധിഷ്ഠിേരാ ഽപി സ്ര േദ്ധാ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
ഗൃ പൈക്ഷഃ ശിൈതർ ബാൈണർ ജ ർ ൈവ ഗജേയാധിനഃ
34 ധൃഷ്ടദ മ്നസ് തു സമേര പരാജിത്യ നരാധിപം
അപ ാേന്ത തവ സുേത ഹയപൃഷ്ഠം സമാ ിേത
35 ദൃഷ്ട്വാ ച പാണ്ഡവാൻ സർവാൻ കുഞ്ജൈരഃ പരിവാരിതാൻ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹാരാജ സഹ സർൈവഃ ഭ ൈകഃ
പു ഃ പാഞ്ചാലരാജസ്യ ജിഘാംസുഃ കുഞ്ജരാൻ യയൗ
36 അദൃഷ്ട്വാ തു രഥാനീേക ദുേര്യാധനം അരിന്ദമം
അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
അപൃച്ഛൻ ക്ഷ ിയാംസ് ത ക്വ നു ദുേര്യാധേനാ ഗതഃ
37 അപശ്യമാനാ രാജാനം വർതമാേന ജനക്ഷേയ
മന്വാനാ നിഹതം ത തവ പു ം മഹാരഥാഃ
വിഷണ്ണവദനാ ഭൂത്വാ പര്യപൃച്ഛന്ത േത സുതം
38 ആഹുഃ േകച്ചിദ് ധേത സൂേത യാേതാ യ സൗബലഃ
അപേര ത്വ് അ വംസ് ത ക്ഷ ിയാ ഭൃശവിക്ഷിതാഃ
39 ദുേര്യാധേനന കിം കാര്യം ക്ഷ്യധ്വം യദി ജീവതി
യുധ്യധ്വാം സഹിതാഃ സർേവ കിം േവാ രാജാ കരിഷ്യതി
40 േത ക്ഷ ിയാഃ ക്ഷൈതർ ഗാൈ ർ ഹതഭൂയുഷ്ഠ വാഹനാഃ
ശൈരഃ സമ്പീഡ്യമാനാശ് ച നാതിവ്യക്തം ഇവാ വൻ
41 ഇദം സർവം ബലം ഹേന്മാ േയന സ്മ പരിവാരിതാഃ
ഏേത സർേവ ഗജാൻ ഹത്വാ ഉപയാന്തി സ്മ പാണ്ഡവാഃ
42 ത്വാ തു വചനം േതഷാം അശ്വത്ഥാമാ മഹാബലഃ
ഹിത്വാ പാഞ്ചാലരാജസ്യ തദ് അനീകം ദുരുത്സഹം
43 കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച യയുർ യ സൗബലഃ
രഥാനീകം പരിത്യജ്യ ശൂരാഃ സുദൃഢ ധന്വിനഃ
44 തതസ് േതഷു യാേതഷു ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാഃ
ആയയുഃ പാണ്ഡവാ രാജൻ വിനിഘ്നാന്തഃ സ്മ താവകാൻ
45 ദൃഷ്ട്വാ തു താൻ ആപതതഃ സ ഹൃഷ്ടാൻ മഹാരഥാൻ
പരാ ാന്താംസ് തേതാ വീരാൻ നിരാശാഞ് ജീവിേത തദാ
വിവർണമുഖ ഭൂയിഷ്ഠം അഭവത് താവകം ബലം
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46 പരിക്ഷീണായുധാൻ ദൃഷ്ട്വാ താൻ അഹം പരിവാരിതാൻ
രാജൻ ബേലന ദ്വ്യംേഗന ത്യക്ത്വാ ജീവിതം ആത്മനഃ
47 ആത്മനാ പഞ്ചേമാ ഽയുധ്യം പാഞ്ചാലസ്യ ബേലന ഹ
തസ്മിൻ േദേശ വ്യവസ്ഥാപ്യ യ ശാരദ്വതഃ സ്ഥിതഃ
48 സ യുദ്ധാ വയം പഞ്ച കിരീടിശരപീഡിതാഃ
ധൃഷ്ടാദ മ്നം മഹാനീകം ത േനാ ഽഭൂദ് രേണാ മഹാൻ
ജിതാസ് േതന വയം സർേവ വ്യപയാമ രണാത് തതഃ
49 അഥാപശ്യാം സത്യകിം തം ഉപായാന്തം മഹാരഥം
രൈഥശ് ചതുഃശൈതർ വീേരാ മാം ചാഭ്യ വദ് ആഹേവ
50 ധൃഷ്ടദ മ്നാദ് അഹം മുക്തഃ കഥം ചിച് ഛാന്ത വാഹനഃ
പതിേതാ മാധവാനീകം ദു തീ നരകം യഥാ
ത യുദ്ധം അഭൂദ് േഘാരം മുഹൂർതം അതിദാരുണം
51 സാത്യകിസ് തു മഹാബാഹുർ മമ ഹത്വാ പരിച്ഛദം
ജീവ ാഹം അഗൃഹ്ണാൻ മാം മൂർഛിതം പതിതം ഭുവി
52 തേതാ മുഹൂർതാദ് ഇവ തദ് ഗജാനീകം അവധ്യത
ഗദയാ ഭീമേസേനന നാരാൈചർ അർജുേനന ച
53 തിപിൈഷ്ടർ മഹാനാൈഗഃ സമന്താത് പർവേതാപൈമഃ
നാതി സിേദ്ധവ ഗതിഃ പാണ്ഡവാനാം അജായത
54 രഥമാർഗാംസ് തതശ് ചേ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
പാണ്ഡവാനാം മഹാരാജ വ്യപകർഷൻ മഹാഗജാൻ
55 അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
അപശ്യേന്താ രഥാനീേക ദുേര്യാധനം അരിന്ദമം
രാജാനം മൃഗയാം ആസുസ് തവ പു ം മഹാരഥം
56 പരിത്യജ്യ ച പാഞ്ചാലം യാതാ യ സൗബലഃ
രാേജ്ഞാ ഽദർശന സംവിഗ്നാ വർതമാേന ജനക്ഷേയ
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അധ്യായം 25

1 [സ്]
ഗജാനീേക ഹേത തസ്മിൻ പാ പുേ ണ ഭാരത
വധ്യമാേന ബേല ൈചവ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
2 ചരന്തം ച തഥാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനം അരിന്ദമം
ദണ്ഡഹസ്തം യഥാ ദ്ദ്ധം അന്തകം ാണഹാരിണം
3 സേമത്യ സമേര രാജൻ ഹതേശഷാഃ സുതാസ് തവ
അദൃശ്യമാേന കൗരേവ്യ പുേ ദുേര്യാധേന തവ
േസാദര്യാഃ സഹിതാ ഭൂത്വാ ഭീമേസനം ഉപാ വൻ
4 ദുർമർഷേണാ മഹാരാജ ൈജേ ാ ഭൂരി ബേലാ രവിഃ
ഇത്യ് ഏേത സഹിതാ ഭൂത്വാ ത പു ാഃ സമന്തതഃ
ഭീമേസനം അഭി ത്യ രുരുധുഃ സവേതാ ദിശം
5 തേതാ ഭീേമാ മഹാരാജ സ്വരഥം പുനർ ആസ്ഥിതഃ
മുേമാച നിശിതാൻ ബാണാൻ പു ാണാം തവ മർമസു
6 േത കീര്യമാണാ ഭീേമന പു ാസ് തവ മഹാരേണ
ഭീമേസനം അപാേസധൻ വണാദ് ഇവ കുഞ്ജരം
7 തതഃ േദ്ധാ രേണ ഭീമഃ ശിേരാ ദുർമർഷണസ്യ ഹ

രേ ണ മഥ്യാശു പാതയാം ആസ ഭൂതേല
8 തേതാ ഽപേരണ ഭേല്ലന സർവാവരണേഭദിനാ

താന്തം അവധീദ് ഭീമസ് തവ പു ം മഹാരഥഃ
9 ജയേത്സനം തേതാ വിദ്ധ്വാ നാരാേചന ഹസന്ന് ഇവ
പാതയാം ആസ കൗരവ്യം രേഥാപസ്ഥാദ് അരിന്ദമഃ
സ പപാത രഥാദ് രാജൻ ഭൂമൗ തൂർണം മമാര ച
10 തർവാ തു തേതാ ഭീമം േദ്ധാ വിവ്യാധ മാരിഷ
ശേതന ഗൃ വാജാനാം ശരാണാം നതപർവണാം
11 തതഃ േദ്ധാ രേണ ഭീേമാ ൈജ ം ഭൂരി ബലം രവിം

ീൻ ഏതാംസ് ിഭിർ ആനർഛദ് ദ്വിഷാഗ്നി തിൈമഃ ശൈരഃ
12 േത ഹതാ ന്യപതൻ ഭൂമൗ സ്യന്ദേനേഭ്യാ മഹാരഥഃ
വസേന്ത പുഷ്പശബലാ നികൃത്താ ഇവ കിംശുകാഃ
13 തേതാ ഽപേരണ തീേക്ഷ്ണന നാരാേച്ചന പരന്തപഃ
ദുർവിേമാചനം ആഹത്യ േ ഷയാം ആസ മൃത്യേവ
14 സ ഹതഃ ാപതദ് ഭൂമൗ സ്വരഥാദ് രഥിനാം വരഃ
ഗിേരസ് തു കൂടേജാ ഭേഗ്നാ മാരുേതേനവ പാദപഃ
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15 ദു ധർഷം തതശ് ൈചവ സുജാതം ച സുതൗ തവ
ഏൈകകം ന്യവധീത് സംേഖ്യ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ചമൂമുേഖ
തൗ ശിലീമുഖവിദ്ധാംഗൗ േപതതൂ രഥസത്തമൗ
16 തേതാ യതന്തം അപരം അഭിവീക്ഷ്യ സുതം തവ
ഭേല്ലന യുധി വിവ്യാധ ഭീേമാ ദുർവിഷഹം രേണ
സ പപാത ഹേതാ വാഹാത് പശ്യതാം സർവധന്വിനാം
17 ദൃഷ്ട്വാ തു നിഹതാൻ ാതൄൻ ബഹൂൻ ഏേകന സംയുേഗ
അമർഷവശം ആപന്നഃ തർവാ ഭീമം അഭ്യയാത്
18 വിക്ഷിപൻ സുമഹച് ചാപം കാർതസ്വരവിഭൂഷിതം
വിസൃജൻ സായകാംശ് ൈചവ വിഷാഗ്നി തിമാൻ ബഹൂൻ
19 സ തു രാജൻ ധനുശ് ഛിത്ത്വാ പാണ്ഡവസ്യ മഹാമൃേധ
അൈഥനം ഛിന്നധന്വാനം വിംശത്യാ സമവാകിരത്
20 തേതാ ഽന്യദ് ധനുർ ആദായ ഭീമേസേനാ മഹാരഥഃ
അവാകിരത് തവ സുതം തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
21 മഹദ് ആസീത് തേയാർ യുദ്ധം ചി രൂപം ഭയാനകം
യാദൃശം സമേര പൂർവം ജംഭ വാസവേയാർ അഭൂത്
22 തേയാസ് ത ശൈരർ മുൈക്തർ യമദണ്ഡനിൈഭഃ ശുൈഭഃ
സമാച്ഛന്നാ ധരാ സർവാ ഖം ച സർവാ ദിശസ് തഥാ
23 തതഃ തർവാ സ്ര േദ്ധാ ധനുർ ആയമ്യ സായൈകഃ
ഭീമേസനം രേണ രാജൻ ബാേഹ്വാർ ഉരസി ചാർപയത്
24 േസാ ഽതിവിേദ്ധാ മഹാരാജ തവ പുേ ണ ധന്വിനാ
ഭീമഃ സ േഭ ദ്ധഃ പർവണീവ മേഹാദധിഃ
25 തേതാ ഭീേമാ രുഷാവിഷ്ടഃ പു സ്യ തവ മാരിഷ
സാരഥിം ചതുരശ് ചാശ്വാൻ ബാൈണർ നിേന്യ യമക്ഷയം
26 വിരഥം തം സമാലക്ഷ്യ വിശിൈഖർ േലാമവാഹിഭിഃ
അവാകിരദ് അേമയാത്മാ ദർശയൻ പാണിലാഘവം
27 തർവാ വിരേഥാ രാജന്ന് ആദേദ ഖഡ്ഗ ചർമണീ
അഥാസ്യാദദതഃ ഖഡ്ഗം ശതച ം ച ഭാനുമത്

രേ ണ ശിരഃ കായാത് പാതയാം ആസ പാണ്ഡവഃ
28 ഛിേന്നാത്തമാംഗസ്യ തതഃ രേ ണ മഹാത്മനഃ
പപാത കായഃ സ രഥാദ് വസുധാം അനുനാദയൻ
29 തസ്മിൻ നീപതിേത വീേര താവകാ ഭയേമാഹിതാഃ
അഭ്യ വന്ത സം ാേമ ഭീമേസനം യുയുത്സവഃ
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30 താൻ ആപതത ഏവാശു ഹതേശഷാദ് ബലാർണവാത്
ദംശിതഃ തിജ ാഹ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
േത തു തം ൈവ സമാസാദ്യ പരിവ ഃ സമന്തതഃ
31 തതസ് തു സംവൃേതാ ഭീമസ് താവാൈകർ നിശിൈതഃ ശൈരഃ
പീഡയാം ആസ താൻ സർവാൻ സഹ ാക്ഷ ഇവാസുരാൻ
32 തതഃ പഞ്ച ശതാൻ ഹത്വാ സവരൂഥാൻ മഹാരഥാൻ
ജഘാന കുഞ്ജരാനീകം പുനഃ സപ്തശതം യുധി
33 ഹത്വാ ദശസഹ ാണി പത്തീനാം പരേമഷുഭിഃ
വാജിനാം ച ശതാന്യ് അഷ്ടൗ പാണ്ഡവഃ സ്മ വിരാജേത
34 ഭീമേസനസ് തു കൗേന്തേയാ ഹത്വാ യുേദ്ധ സുതാംസ് തവ
േമേന കൃതാർതഹ്ം ആത്മാനം സഫലം ജന്മ ച േഭാ
35 തം തഥാ യുധ്യമാനം ച വിനിഘ്നന്തം ച താവകാൻ
ഈക്ഷിതും േനാത്സഹേന്ത സ്മ തവ ൈസന്യാനി ഭാരത
36 വി ാവ്യ തു കുരൂൻ സർവാംസ് താംശ് ച ഹത്വാ പദാനുഗാൻ
േദാർഭ്യാം ശബ്ദാം തതശ് ചേ ാസയാേനാ മഹാദ്വിപാൻ
37 ഹതഭൂയിഷ്ഠ േയാധാ തു തവ േസനാ വിശാം പേത
കിം ചിച് േഛഷാ മഹാരാജ കൃപണാ സമപദ്യത
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