


മഹാഭാരതം 46 2

മഹാഭാരതം 46

വ്യാസമഹർഷി

അധ്യായം 51 - 64

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: മഹാഭാരതം 46

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: മഹാകാവ്യം

രചന: വ്യാസമഹർഷി

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



അധ്യായം 51

1 [ജ്]
കഥം കുമാരീ ഭഗവംസ് തേപാ യുക്താ ഹ്യ് അഭൂത് പുരാ
കിം അർതഹ്ം ച തപസ് േതേപ േകാ വാസ്യാ നിയേമാ ഽഭവത്
2 സുദുഷ്കരം ഇദം ഹ്മംസ് ത്വത്തഃ തം അനുത്തമം
ആഖ്യാഹി തത്ത്വം അഖിലം യഥാ തപസി സാ സ്ഥിതാ
3 [ൈവ]
ഋഷിർ ആസീൻ മഹാവീര്യഃ കുണിർ ഗാർേഗ്യാ മഹായശാഃ
സ തപ്ത്വാ വിപുലം രാജംസ് തേപാ ൈവ തപതാം വരഃ
മാനസീം സ സുതാം സു ം സമുത്പാദിതവാൻ വിഭുഃ
4 താം ച ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ീതഃ കുണിർ ഗാർേഗ്യാ മഹായശാഃ
ജഗാമ ിദിവം രാജൻ സന്ത്യേജ്യഹ കേലവരം
5 സു ഃ സാ ഹ്യ് അഥ കല്യാണീ പുണ്ഡരീകനിേഭക്ഷണാ
മഹതാ തപേസാേ ണ കൃത്വാ മം അനിന്ദിതാ
6 ഉപവാൈസഃ പൂജയന്തീ പിതൄൻ േദവംശ് ച സാ പുരാ
തസ്യാസ് തു തപേസാേ ണ മഹാൻ കാേതാ ഽത്യഗാൻ നൃപ
7 സാ പി ാ ദീയമാനാപി ഭർേ ൈനച്ഛദ് അനിന്ദിതാ
ആത്മനഃ സദൃശം സാ തു ഭർതാരം നാന്വപശ്യത
8 തതഃ സാ തപേസാേ ണ പീഡയിത്വാത്മനസ് തനും
പിതൃേദവാർചന പരാ ബഭൂവ വിജേന വേന
9 സാത്മാനം മന്യമാനാപി കൃതകൃത്യം മാന്വിതാ
വാർധേകന ച രാേജ തപസാ ൈചവ കർശിതാ
10 സാ നാശകദ് യദാ ഗ ം പദാത് പദം അപി സ്വയം
ചകാര ഗമേന ബുദ്ധിം പരേലാകായ ൈവ തദാ
11 േമാ കാമാം തു താം ദൃഷ്ട്വാ ശരീരം നാരേദാ ഽ വീത്
അസം തായാഃ കന്യായാഃ കുേതാ േലാകാസ് തവാനേഘ
12 ഏവം ഹി തം അസ്മാഭിർ േദവേലാേക മഹാ േത
തപഃ പരമകം ാപ്തം ന തു േലാകാസ് ത്വയാ ജിതാഃ
13 തൻ നാരദ വചഃ ത്വാ സാ വീദ് ഋഷിസംസദി
തപേസാ ഽർധം യച്ഛാമി പാണി ാഹസ്യ സത്തമാഃ
14 ഇത്യ് ഉേക്ത ചാസ്യാ ജ ാഹ പാണിം ഗാലവ സംഭവഃ
ഋഷിഃ ാക് ശൃംഗവാൻ നാമ സമയം േചദം അ വീത്
15 സമേയന തവാദ്യാഹം പാണിം സ് ക്ഷ്യാമി േശാഭേന
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യദ്യ് ഏകരാ ം വസ്തവ്യം ത്വയാ സഹ മേയതി ഹ
16 തേഥതി സാ തി ത്യ തൈസ്മ പാണിം ദദൗ തദാ
ചേ ച പാണി ഹണം തേസ്യാദ്വാഹം ച ഗാലവിഃ
17 സാ രാ ാവ് അഭവദ് രാജംസ് തരുണീ േദവവർണിനീ
ദിവ്യാഭരണവ ാ ച ദിവ്യ ഗ് അനുേലപനാ
18 താം ദൃഷ്ട്വാ ഗാലവിഃ ീേതാ ദീപയന്തീം ഇവാത്മനാ
ഉവാസ ച ക്ഷപാം ഏകാം ബ്ഭാേത സാ വീച് ച തം
19 യസ് ത്വയാ സമേയാ വി കൃേതാ േമ തപതാം വര
േതേനാഷിതാസ്മി ഭ ം േത സ്വസ്തി േത ഽ ജാമ്യ് അഹം
20 സാനുജ്ഞാതാ വീദ് ഭൂേയാ േയാ ഽസ്മിംസ് തീർേഥ സമാഹിതഃ
വത്സ്യേത രജനീം ഏകാം തർപയിത്വാ ദിവൗകസഃ
21 ചത്വാരിംശതം അഷ്ടൗ ച േദ്വ ചാഷ്ടൗ സമ്യഗ് ആചേരത്
േയാ ഹ്മചര്യം വർഷാണി ഫലം തസ്യ ലേഭത സഃ
ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ സാധ്വീ േദഹം ത്യക്ത്വാ ദിവം ഗതാ
22 ഋഷിർ അപ്യ് അഭവദ് ദീനസ് തസ്യാ രൂപം വിചിന്തയൻ
സമേയന തേപാ ഽർധം ച കൃ ാത് തിഗൃഹീതവാൻ
23 സാധയിത്വാ തദാത്മാനം തസ്യാഃ സ ഗതിം അന്വയാത്
ദുഃഖിേതാ ഭരതേ ഷ്ഠ തസ്യാ രൂപബലാത് കൃതഃ
ഏതത് േത വൃദ്ധകന്യായാ വ്യാഖ്യാതം ചരിതം മഹത്
24 ത സ്ഥശ് ചാപി ശു ാവ ഹതം ശല്യം ഹലായുധഃ
ത ാപി ദത്ത്വാ ദാനാനി ദ്വിജാതിഭ്യഃ പരന്തപ
ശുേശാച ശല്യം സം ാേമ നിഹതം പാണ്ഡൈവസ് തദാ
25 സമന്തപഞ്ചക ദ്വാരാത് തേതാ നി മ്യ മാധവഃ
പ ച്ഛർഷിഗണാൻ രാമഃ കുരുേക്ഷ സ്യ യത് ഫലം
26 േത പൃഷ്ടാ യദുസിംേഹന കുരുേക്ഷ ഫലം വിേഭാ
സമാചഖ ർ മഹാത്മാനസ് തൈസ്മ സർവം യഥാതഥം
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അധ്യായം 52

1 [ർസയഹ്]
ജാപേതർ ഉത്തമേവദിർ ഉച്യേത; സനാതനാ രാമ സമന്തപഞ്ചകം

സമിജിേര യ പുരാ ദിവൗകേസാ; വേരണ സേ ണ മഹാവര ദാഃ
2 പുരാ ച രാജർഷിവേരണ ധീമതാ; ബഹൂനി വർഷാണ്യ് അമിേതന േതജസാ

കൃഷ്ടം ഏതത് കുരുണാ മഹാത്മനാ; തതഃ കുരുേക്ഷ ം ഇതീഹ പ േഥ
3 [രാമ]
കിമർഥം കുരുണാ കൃഷ്ടം േക്ഷ ം ഏതൻ മഹാത്മനാ
ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം േ ാതും കഥ്യമാനം തേപാധനാഃ
4 [ർസയഹ്]
പുരാ കില കുരും നാമ കൃഷന്തം സതേതാത്ഥിതം
അേഭ്യത്യ ശ സ് ിദിവാത് പര്യപൃച്ഛത കാരണം
5 കിം ഇദം വർതേത രാജൻ യേത്നന പേരണ ച
രാജർേഷ കിം അഭിേ തം േയേനയം കൃഷ്യേത ക്ഷിതിഃ
6 [കുരു]
ഇഹ േയ പുരുഷാഃ േക്ഷേ മരിഷ്യന്തി ശത േതാ
േത ഗമിഷ്യന്തി സുകൃതാംൽ േലാകാൻ പാപവിവർജിതാൻ
7 അവഹസ്യ തതഃ ശേ ാ ജഗാമ ിദിവം ഭുഃ
രാജർഷിർ അപ്യ് അനിർവിണ്ണഃ കർഷത്യ് ഏവ വസുന്ധരാം
8 ആഗമ്യാഗമ്യ ൈചൈവനം ഭൂേയാ ഭൂേയാ ഽവഹസ്യ ച
ശത തുർ അനിർവിണ്ണം പൃഷ്ട്വാ പൃഷ്ട്വാ ജഗാമ ഹ
9 യദാ തു തപേസാേ ണ ചകർഷ വസുധാം നൃപ
തതഃ ശേ ാ ഽ വീദ് േദവാൻ രാജർേഷർ യച് ചികീർഷിതം
10 തച് ത്വാ ചാ വൻ േദവാഃ സഹ ാക്ഷം ഇദം വചഃ
വേരണ ച്ഛന്ദ്യതാം ശ രാജർഷിർ യദി ശക്യേത
11 യദി ഹ്യ് അ മീതാ ൈവ സ്വർഗം ഗച്ഛന്തി മാനവാഃ
അസാൻ അനിഷ്ട്വാ തുഭിർ ഭാേഗാ േനാ ന ഭവിഷ്യതി
12 ആഗമ്യ ച തതഃ ശ സ് തദാ രാജർഷിം അ വീത്
അലം േഖേദന ഭവതഃ ിയതാം വചനം മമ
13 മാനവാ േയ നിരാഹാരാ േദഹം ത്യക്ഷ്യന്ത്യ് അത ിതാഃ
യുധി വാ നിഹതാഃ സമ്യഗ് അപി തിര്യഗ്ഗതാ നൃപ
14 േത സ്വർഗഭാേജാ രാേജ ഭവന്ത്വ് അതി മഹാമേത
തഥാസ്ത്വ് ഇതി തേതാ രാജാ കുരുഃ ശ ം ഉവാച ഹ
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15 തതസ് തം അഭ്യനുജ്ഞാപ്യ ഹൃേഷ്ടനാന്തരാത്മനാ
ജഗാമ ിദിവം ഭൂയഃ ക്ഷി ം ബലനിഷൂദനഃ
16 ഏവം ഏതദ് യദുേ ഷ്ഠ കൃഷ്ടം രാജർഷിണാ പുരാ
ശേ ണ ചാപ്യ് അനുജ്ഞാതം പുണ്യം ാണാൻ വിമുഞ്ചതാം
17 അപി ചാ സ്വയം ശേ ാ ജഗൗ ഗാഥാം സുരാധിപഃ
കുരുേക്ഷ ം നിബദ്ധാം ൈവ താം ശൃണുഷ്വ ഹലായുധ
18 പാംസേവാ ഽപി കുരുേക്ഷ ാദ് വായുനാ സമുദീരിതാഃ
അപി ദു തകർമാണം നയന്തി പരമാം ഗതിം
19 സുരർഷാഭാ ാഹ്മണസത്തമാശ് ച; തഥാ നൃഗാദ്യാ നരേദവമുഖ്യാഃ
ഇഷ്ട്വാ മഹാർൈഹഃ തുഭിർ നൃസിംഹ; സംന്യസ്യ േദഹാൻ സുഗതിം പന്നാഃ
20 തര കാര കേയാർ യദ് അന്തരം; രാമ ദാനാം ച മച കസ്യ
ഏതത് കുരുേക്ഷ സമന്തപഞ്ചകം; ജാപേതർ ഉത്തരേവദിർ ഉച്യേത
21 ശിവം മഹത് പുണ്യം ഇദം ദിവൗകസാം; സുസംമതം സ്വർഗഗുൈണഃ
സമന്വിതം
അതശ് ച സർേവ ഽപി വസുന്ധരാധിപാ; ഹതാ ഗമിഷ്യന്തി മഹത്മനാം ഗതിം
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അധ്യായം 53

1 [ൈവ]
കുരുേക്ഷ ം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ ദത്ത്വാ ദായാംശ് ച സാത്വതഃ
ആ മം സുമഹദ് ദിവ്യം അഗമജ് ജനേമജയ
2 മധുകാ വേനാേപതം ക്ഷന്യേ ാധ സ ലം
ചിരിബില്വയുതം പുണ്യം പനസാർജുന സ ലം
3 തം ദൃഷ്ട്വാ യാദവ േ ഷ്ഠഃ വരം പുണ്യലക്ഷണം
പ ച്ഛ താൻ ഋഷീൻ സർവാൻ കസ്യാ മവരസ് ത്വ് അയം
4 േത തു സർേവ മഹാത്മാനം ഊചൂ രാജൻ ഹലായുധം
ശൃണു വിസ്തരേതാ രാമ യസ്യായം പൂർവം ആ മഃ
5 അ വി ഃ പുരാ േദവസ് തപ്തവാംസ് തപ ഉത്തമം
അ ാസ്യ വിധിവദ് യജ്ഞാഃ സർേവ വൃത്താഃ സനാതനാഃ
6 അൈ വ ാഹ്മണീ സിദ്ധാ കൗമാര ഹ്മചാരിണീ
േയാഗയുക്താ ദിവം യാതാ തപഃസിദ്ധാ തപസ്വിനീ
7 ബഭൂവ ീമതീ രാജഞ് ശാണ്ഡില്യസ്യ മഹാത്മനഃ
സുതാ ധൃത താ സാധ്വീ നിയതാ ഹ്മചാരിണീ
8 സാ തു ാപ്യ പരം േയാഗം ഗതാ സ്വർഗം അനുത്തമം
ഭുക്ത്വാ േമ ഽശ്വേമധസ്യ ഫലം ഫലവതാം ശുഭാ
ഗതാ സ്വർഗം മഹാഭാഗാ പൂജിതാ നിയതാത്മഭിഃ
9 അഭിഗമ്യാ മം പുണ്യം ദൃഷ്ട്വാ ച യദുപുംഗവഃ
ഋഷീംസ് താൻ അഭിവാദ്യാഥ പാർേശ്വ ഹിമവേതാ ഽച തഃ

ന്ധാവാരാണി സർവാണി നിവർത്യാരുരുേഹ ഽചലം
10 നാതിദൂരം തേതാ ഗത്വാ നഗം താലധ്വേജാ ബലീ
പുണ്യം തീർഥവരം ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മയം പരമം ഗതഃ
11 ഭവം ച സരസ്വത്യാഃ ക്ഷ വണം ബലഃ
സ ാപ്തഃ കാരപചനം തീർഥ വരം ഉത്തമം
12 ഹലായുധസ് ത ചാപി ദത്ത്വാ ദാനം മഹാബലഃ
ആ തഃ സലിേല ശീേത തസ്മാച് ചാപി ജഗാമ ഹ
ആ മം പരമ ീേതാ മി സ്യ വരുണസ്യ ച
13 ഇേ ാ ഽഗ്നിർ അര്യമാ ൈചവ യ ാക് ീതിം ആ വൻ
തം േദശം കാരപചനാദ് യമുനായാം ജഗാമ ഹ
14 സ്നാത്വാ ത ാപി ധർമാത്മാ പരാം തുഷ്ടിം അവാപ്യ ച
ഋഷിഭിശ് ൈചവ സിൈദ്ധശ് ച സഹിേതാ ൈവ മഹാബലഃ
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ഉപവിഷ്ടഃ കഥാഃ ശു ാഃ ശു ാവ യദുപുംഗവഃ
15 തഥാ തു തിഷ്ഠതാം േതഷാം നാരേദാ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
ആജഗാമാഥ തം േദശം യ രാേമാ വ്യവസ്ത്ഥിതഃ
16 ജടാമണ്ഡലസംവീതഃ സ്വർണചീരീ മഹാതപാഃ
േഹമദണ്ഡധേരാ രാജൻ കമണ്ഡാലു ധരസ് തഥാ
17 കച്ഛപീം സുഖശബ്ദാം താം ഗൃഹ്യ വീണാം മേനാരമാം
നൃേത്യ ഗീേത ച കുശേലാ േദവ ാഹ്മണ പൂജിതഃ
18 കർതാ കലഹാനാം ച നിത്യം ച കലഹ ിയഃ
തം േദശം ആഗമദ് യ ീമാൻ രാേമാ വ്യവസ്ഥിതഃ
19 ത ത്ഥായ തു േത സർേവ പൂജയിത്വാ യത തം
േദവർഷിർ പര്യപൃച്ഛന്ത യഥാവൃത്തം കുരൂൻ തി
20 തേതാ ഽസ്യാകഥയദ് രാജൻ നാരദഃ സർവധർമവിത്
സർവം ഏവ യഥാവൃത്തം അതീതം കുരു സങ്ക്ഷയം
21 തേതാ ഽ വീദ് രൗഹിേണേയാ നാരദം ദീനയാ ഗിരാ
കിം അവസ്ഥ തു തത് ക്ഷ ം േയ ച ത ാഭവൻ നൃപാഃ
22 തം ഏതൻ മയാ പൂർവം സർവം ഏവ തേപാധന
വിസ്തര വേണ ജാതം കൗതൂഹലം അതീവ േമ
23 [നാരദ]
പൂർവം ഏവ ഹേതാ ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ സി പതിസ് തഥാ
ഹേതാ ൈവകർതനഃ കർണഃ പു ാശ് ചാസ്യ മഹാരഥാഃ
24 ഭൂരി വാ രൗഹിേണയ മ രാജശ് ച വീര്യവാൻ
ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവസ് ത ത മഹാബലാഃ
25 ിയാൻ ാണാൻ പരിത്യജ്യ ിയാർഥം കൗരവസ്യ ൈവ
രാജാേനാ രാജപു ാശ് ച സമേരഷ്വ് അനിവർതിനഃ
26 അഹതാംസ് തു മഹാബാേഹാ ശൃണു േമ ത മാധവ
ധാർതരാ ബേല േശഷാഃ കൃേപാ േഭാജശ് ച വീര്യവാൻ
അശ്വത്ഥാമാ ച വി ാേന്താ ഭഗ്നൈസന്യാ ദിേശാ ഗതാഃ
27 ദുേര്യാധേനാ ഹേത ൈസേന്യ േതഷു കൃപാദിഷു

ദം ൈദ്വപായനം നാമ വിേവശ ഭൃശദുഃഖിതഃ
28 ശയാനം ധാർതരാ ം തു സ്തംഭിേത സലിേല തദാ
പാണ്ഡവാഃ സഹ കൃേഷ്ണന വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിർ ആർദയൻ
29 സ തുദ്യമാേനാ ബലവാൻ വാഗ്ഭീ രാമ സമന്തതഃ
ഉത്തിതഃ ാഗ് ദാദ് വീരഃ ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
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30 സ ചാപ്യ് ഉപഗേതാ യുദ്ധം ഭീേമന സഹ സാ തം
ഭവിഷ്യതി ച തത് സദ്യസ് തേയാ രാമ സുദാരുണം
31 യദി കൗതൂഹലം േത ഽസ്തി ജ മാധവ മാചിരം
പശ്യ യുദ്ധം മഹാേഘാരം ശിഷ്യേയാർ യദി മന്യേസ
32 [ൈവ]
നാരദസ്യ വചഃ ത്വാ താൻ അബ്ഭ്യർച്യ ദ്വിജർഷഭാൻ
സർവാൻ വിസർജയാം ആസ േയ േതനാഭ്യാഗതാഃ സഹ
ഗമ്യതാം ദ്വാരകാം േചതി േസാ ഽന്വശാദ് അനുയായിനഃ
33 േസാ ഽവതീര്യാചലേ ഷ്ഠാത് ക്ഷ സ്വരണാച് ഛുഭാത്
തതഃ ീതമനാ രാമഃ ത്വാ തീർഥഫലം മഹത്
വി ാണാം സംനിധൗ േ ാകം അഗായദ് ഇദം അച തഃ
34 സരസ്വതീ വാസസമാ കുേതാ രതിഃ; സരസ്വതീ വാസസമാഃ കുേതാ ഗുണാഃ
സരസ്വതീം ാപ്യ ദിവം ഗതാ ജനാഃ; സദാ സ്മരിഷ്യന്തി നദീം സരസ്വതീം
35 സരസ്വതീ സർവനദീഷു പുണ്യാ; സരസ്വതീ േലാകസുഖാവഹാ സദാ
സരസ്വതീം ാപ്യ ജനാഃ സുദു താഃ; സദാ ന േശാചന്തി പര േചഹ ച
36 തേതാ മുഹുർ മുഹുഃ ീത്യാ േ ക്ഷമാണഃ സരസ്വതീം
ഹൈയർ യുക്തം രഥം ശു ം ആതിഷ്ഠത പരന്തപഃ
37 സ ശീ ഗാമിനാ േതന രേഥന യദുപുംഗവഃ
ദിദൃ ർ അഭിസ ാപ്തഃ ശിഷ്യയുദ്ധം ഉപസ്ഥിതം
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അധ്യായം 54

1 [ൈവ]
ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം തുമുലം ജനേമജയ
യ ദുഃഖാന്വിേതാ രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
2 രാമം സംനിഹിതം ദൃഷ്ട്വാ ഗദായുദ്ധ ഉപസ്ഥിേത
മമ പു ഃ കഥം ഭീമാം ത്യയുധ്യത സഞ്ജയ
3 [സ്]
രാമ സാംനിധ്യം ആസാദ്യ പുേ ാ ദുേര്യാധനസ് തവ
യുദ്ധകാേമാ മഹാബാഹുഃ സമഹൃഷ്യത വീര്യവാൻ
4 ദൃഷ്ട്വാ ലാംഗലിനം രാജാ ത ത്ഥായ ച ഭാരത

ീത്യാ പരമയാ യുേക്താ യുധിഷ്ഠിരം അഥാ വീത്
5 സമന്ത പഞ്ചകം ക്ഷി ം ഇേതാ യാമവിശാം പേത

ഥിേതാത്തര േവദീ സാ േദവേലാേക ജാപേതഃ
6 തസ്മിൻ മഹാപുണ്യതേമ ൈ േലാക്യസ്യ സനാതേന
സം ാേമ നിധനം ാപ്യ വം സ്വർേഗാ ഭവിഷ്യതി
7 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ മഹാരാജ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
സമന്തപഞ്ചകം വീരഃ ായാദ് അഭിമുഖഃ ഭുഃ
8 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഗൃഹ്യ മഹതീം ഗദാം
പദ്ഭ്യാം അമർഷാദ് ദ തിമാൻ അഗച്ഛത് പാണ്ഡൈവഃ സഹ
9 തഥാ യാന്തം ഗദാഹസ്തം വർമണാ ചാപി ദംശിതം
അന്തരിക്ഷഗതാ േദവാഃ സാധു സാധ്വ് ഇത്യ് അപൂജയൻ
വാതികാശ് ച നരാ േയ ഽ ദൃഷ്ട്വാ േത ഹർഷം ആഗതാഃ
10 സ പാണ്ഡൈവഃ പരിവൃതഃ കുരുരാജസ് തവാത്മജഃ
മത്തേസ്യവ ഗേജ സ്യ ഗതിം ആസ്ഥായ േസാ ഽ ജത്
11 തതഃ ശംഖനിനാേദന േഭരീണാം ച മഹാസ്വൈനഃ
സിംഹനാൈദശ് ച ശൂരാണാം ദിശഃ സർവാഃ പൂരിതാഃ
12 തീച്യ് അഭിമുഖം േദശം യേഥാദ്ദിഷ്ടം സുേതന േത
ഗത്വാ ച ൈതഃ പരിക്ഷിപ്തം സമന്താത് സർവേതാദിശം
13 ദക്ഷിേണന സരസ്വത്യാഃ സ്വയനം തീർഥം ഉത്തമം
തസ്മിൻ േദേശ ത്വ് അനിരിേണ ത യുദ്ധം അേരാചയൻ
14 തേതാ ഭീേമാ മഹാേകാടിം ഗദാം ഗൃഹ്യാഥ വർമ ഭൃത്
ബി ദ് രൂപം മഹാരാജ സദൃശം ഹി ഗരുത്മതഃ
15 അവബദ്ധ ശിരസ് ാണാഃ സംേഖ്യ കാഞ്ചനവർമ ഭൃത്
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രരാജ രാജൻ പു സ് േത കാഞ്ചനഃ ൈശലരാഡ് ഇവ
16 വർമഭ്യാം സംവൃതൗ വീരൗ ഭീമ ദുേര്യാധനാവ് ഉഭൗ
സംയുേഗ ച കാേശേത സംരബ്ധാവ് ഇവ കുഞ്ജരൗ
17 രണമണ്ഡലമധ്യസ്ഥൗ തരൗ തൗ നരർഷഭൗ
അേശാേഭതാം മഹാരാജ ച സൂര്യാവ് ഇേവാദിതൗ
18 താവ് അേന്യാന്യം നിരീേക്ഷതാം ദ്ധാവ് ഇവ മഹാദ്വിപൗ
ദഹന്തൗ േലാചൈന രാജൻ പര രവൈധഷിണൗ
19 സ ഹൃഷ്ടമനാ രാജൻ ഗദാം ആദായ കൗരവഃ
സൃക്കിണീ സംലിഹൻ രാജൻ േ ാധരേക്തക്ഷണഃ ശ്വസൻ
20 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഗദാം ആദായ വീര്യവാൻ
ഭീമേസനം അഭിേ ക്ഷ്യ ഗേജാ ഗജം ഇവാഹ്വയത്
21 അ ിസാരമയീം ഭീമസ് തൈഥവാദായ വീര്യവാൻ
ആഹ്വയാം ആസ നൃപതിം സിംഹഃ സിംഹം യഥാ വേന
22 താവ് ഉദ്യതഗദാപാണീ ദുേര്യാധന വൃേകാദരൗ
സംയുേഗ സ്മ കാേശേത ഗിരീ സശിഖരാവ് ഇവ
23 താവ് ഉഭാവ് അഭിസ്ര ദ്ധാവ് ഉഭൗ ഭീമപരാ മൗ
ഉഭൗ ശിഷ്യൗ ഗദായുേദ്ധ രൗഹിേണയസ്യ ധീമതഃ
24 ഉഭൗ സദൃശകർമാണൗ യമ വാസവേയാർ ഇവ
തഥാ സദൃശകർമാണൗ വരുണസ്യ മഹാബലൗ
25 വാസുേദവസ്യ രാമസ്യ തഥാ ൈവ വണസ്യ ച
സദൃശൗ തൗ മഹാരാജ മധുൈകടഭേയാർ യുധി
26 ഉഭൗ സദൃശകർമാണൗ രേണ സുേന്ദാപസുന്ദേയാഃ
തൈഥവ കാലസ്യ സമൗ മൃേത്യാശ് ൈചവ പരന്തപൗ
27 അേന്യാന്യം അഭിധാവന്തൗ മത്താവ് ഇവ മഹാദ്വിപൗ
വാശിതാ സംഗേമ ദൃപ്തൗ ശരദീവ മേദാത്കടൗ
28 മത്താവ് ഇവ ജിഗീഷന്തൗ മാതംഗൗ ഭരതർഷഭൗ
ഉഭൗ േ ാധവിഷം ദീപ്തം വമന്താവ് ഉരഗാവ് ഇവ
29 അേന്യാന്യം അഭിസംരബ്ധൗ േ ക്ഷമാണാവ് അരിന്ദമൗ
ഉഭൗ ഭരതശാർദൂലൗ വി േമണ സമന്വിതൗ
30 സിംഹാവ് ഇവ ദുരാധർഷൗ ഗദായുേദ്ധ പരന്തപൗ
നഖദം ായുധൗ വീരൗ വ്യാ ാവ് ഇവ ദുരുത്സഹൗ
31 ജാസംഹരേണ ബ്ധൗ സമു ാവ് ഇവ ദുസ്തരൗ
േലാഹിതാംഗാവ് ഇവ ദ്ധൗ തപന്തൗ മഹാരഥൗ
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32 രശ്മിമന്തൗ മഹാത്മാനൗ ദീപ്തിമന്തൗ മഹാബലൗ
ദദൃശാേത കുരുേ ഷ്ഠൗ കാലസൂര്യാവ് ഇേവാദ്ദിതൗ
33 വ്യാ ാവ് ഇവ സുസംരബ്ധൗ ഗർജന്താവ് ഇവ േതായദൗ
ജഹൃഷാേത മഹാബാഹൂ സിംഹൗ േകസരിണാവ് ഇവ
34 ഗജാവ് ഇവ സുസംരബ്ധൗ ജ്വലിതാവ് ഇവ പാവകൗ
ദദൃശുസ് തൗ മഹാത്മാനൗ സശൃംഗാവ് ഇവ പർവതൗ
35 േരാഷാത് രമാണൗഷ്ഠൗ നിരീക്ഷന്തൗ പര രം
തൗ സേമതൗ മഹാത്മാനൗ ഗദാഹസ്തൗ നേരാത്തമൗ
36 ഉഭൗ പരമസംഹൃഷ്ടാവ് ഉഭൗ പരമസംമതൗ
സദശ്വാവ് ഇവ േഹഷന്തൗ ബൃംഹന്താവ് ഇവ കുഞ്ജരൗ
37 വൃഷഭാവ് ഇവ ഗർജന്തൗ ദുേര്യാധന വൃേകാദരൗ
ൈദത്യാവ് ഇവ ബേലാന്മത്തൗ േരജതുസ് തൗ നേരാത്തമൗ
38 തേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജന്ന് ഇദം ആഹ യുധിഷ്ഠിരം
സൃഞ്ജൈയഃ സഹ തിഷ്ഠന്തം തപന്തം ഇവ ഭാ രം
39 ഇദം വ്യവസിതം യുദ്ധം മമ ഭീമസ്യ േചാഭേയാഃ
ഉേപാപവിഷ്ടാഃ പശ്യധ്വം വിമർദം നൃപസത്തമാഃ
40 തതഃ സമുപവിഷ്ടം തത് സുമഹദ് രാജമണ്ഡലം
വിരാജമാനം ദദൃേശ ദിവീവാദിത്യമണ്ഡലം
41 േതഷാം മേധ്യ മഹാബാഹുഃ ീമാൻ േകശവ പൂർവജഃ
ഉപവിേഷ്ടാ മഹാരാജ പൂജ്യമാനഃ സമന്തതഃ
42 ശുശുേഭ രാജമധ്യേസ്ഥാ നീലവാസാഃ സിത ഭഃ
നക്ഷൈ ർ ഇവ സ ർേണാ വൃേതാ നിശി നിശാകരഃ
43 തൗ തഥാ തു മഹാരാജ ഗദാഹസ്തൗ ദുരാസദൗ
അേന്യാന്യം വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിസ് തക്ഷമാണൗ വ്യവസ്ഥിതൗ
44 അ ിയാണി തേതാ ഽേന്യാന്യം ഉക്ത്വാ തൗ കുരുപുംഗവൗ
ഉദീക്ഷന്തൗ സ്ഥിതൗ വീരൗ വൃ ശ ാവ് ഇവാഹേവ
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അധ്യായം 55

1 [ൈവ]
തേതാ വാഗ് യുദ്ധം അഭവത് തുമുലം ജനേമജയ
യ ദുഃഖാന്വിേതാ രാജാ ധൃതരാേ ാ ഽ വീദ് ഇദം
2 ധിഗ് അ ഖലു മാനുഷ്യം യസ്യ നിേഷ്ഠയം ഈദൃശീ
ഏകാദശ ചമൂ ഭർതാ യ പുേ ാ മമാഭിഭൂഃ
3 ആജ്ഞാപ്യ സർവാൻ നൃപതീൻ ഭുക്ത്വാ േചമാം വസുന്ധരാം
ഗദാം ആദായ േവേഗന പദാതിഃ ഥിേതാ രണം
4 ഭൂത്വാ ഹി ജഗേതാ നാേഥാ ഹ്യ് അനാഥ ഇവ േമ സുതഃ
ഗദാം ഉദ്യമ്യ േയാ യാതി കിം അന്യദ് ഭാഗേധയതഃ
5 അേഹാ ദുഃഖം മഹത് ാപ്തം പുേ ണ മമ സഞ്ജയ
ഏവം ഉക്ത്വാ സ ദുഃഖാർേതാ വിരരാമ ജനാധിപഃ
6 [സ്]
സ േമഘനിനേദാ ഹർഷാദ് വിനദന്ന് ഇവ േഗാവൃഷഃ
ആജുഹാവ തതഃ പാർഥം യുദ്ധായ യുധി വീര്യവാൻ
7 ഭീമം ആഹ്വയമാേന തു കുരുരാേജ മഹാത്മനി

ാദുരാസൻ സുേഘാരാണി രൂപാണി വിവിധാന്യ് ഉത
8 വവുർ വാതാഃ സനിർഘാതാഃ പാംസുവർഷം പപാത ച
ബഭൂവുശ് ച ദിശഃ സർവാസ് തിമിേരണ സമാവൃതാഃ
9 മഹാസ്വനാഃ സനിർഘാതാസ് തുമുലാ േലാമഹർഷണാഃ
േപതുസ് തേഥാൽകാഃ ശതശഃ േസ്ഫാടയേന്ത്യാ നഭസ്തലം
10 രാഹുശ് ചാ സദ് ആദിത്യം അപർവണി വിശാം പേത
ചകേമ്പ ച മഹാകമ്പം പൃഥിവീ സവന മാ
11 രൂക്ഷാശ് ച വാതാഃ വവുർ നീൈചഃ ശർകര വർഷിണഃ
ഗിരീണാം ശിഖരാണ്യ് ഏവ ന്യപതന്ത മഹീതേല
12 മൃഗാ ബഹുവിധാകാരാഃ സമ്പതന്തി ദിേശാ ദശ
ദീപ്താഃ ശിവാശ് ചാപ്യ് അനദൻ േഘാരരൂപാഃ സുദാരുണാഃ
13 നിർഘാതാശ് ച മഹാേഘാരാ ബഭൂവുർ േലാമഹർഷണാഃ
ദീപ്തായാം ദിശി രാേജ മൃഗാശ് ചാശുഭ വാദിനഃ
14 ഉദപാനഗതാശ് ചാേപാ വ്യവർധന്ത സമന്തതഃ
അശരീരാ മഹാനാദാഃ യേന്ത സ്മ തദാ നൃപ
15 ഏവമാദീനി ദൃഷ്ട്വാഥ നിമിത്താനി വൃേകാദരഃ
ഉവാച ാതരം േജ്യഷ്ഠം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 46 15

16 ൈനഷ ശേക്താ രേണ േജതും മന്ദാത്മാ മാം സുേയാധനഃ
അദ്യ േ ാധം വിേമാക്ഷ്യാമി നിഗൂഢം ഹൃദേയ ചിരം
സുേയാധേന കൗരേവേ ഖാണ്ഡേവ പാവേകാ യഥാ
17 ശല്യം അേദ്യാദ്ധരിഷ്യാമി തവ പാണ്ഡവ ഹൃച്ഛയം
നിഹത്യ ഗദയാ പാപം ഇമം കുരു കുലാധമം
18 അദ്യ കീർതിമയീം മാലാം തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ത്വയി
ഹേത്വമം പാപകർമാണം ഗദയാ രണമൂർധനി
19 അദ്യാസ്യ ശതധാ േദഹം ഭിനദ്മി ഗദയാനയാ
നായം േവഷ്ടാ നഗരം പുനർ വാരണസാഹ്വയം
20 സർേപാത്സർഗസ്യ ശയേന വിഷദാനസ്യ േഭാജേന

മാണ േകാട്യാം പാതസ്യാ ദാഹസ്യ ജതു േവശ്മനി
21 സഭായാം അവഹാസസ്യ സർവസ്വഹരണസ്യ ച
വർഷം അജ്ഞാതവാസസ്യ വനവാസസ്യ ചാനഘ
22 അദ്യാന്തം ഏഷാം ദുഃഖാനാം ഗന്താ ഭരതസത്തമ
ഏകാഹ്നാ വിനിഹേത്യമം ഭവിഷ്യാമ്യ് ആത്മേനാ ഽനൃണഃ
23 അദ്യായുർ ധാർതരാ സ്യ ദുർമേതർ അകൃതാത്മനഃ
സമാപ്തം ഭരതേ ഷ്ഠ മാതാപിേ ാശ് ച ദർശനം
24 അദ്യായം കുരുരാജസ്യ ശന്തേനാഃ കുലപാംസനഃ

ാണാഞ് ിയം ച രാജ്യം ച ത്യക്ത്വാ േശഷ്യതി ഭൂതേല
25 രാജാ ച ധൃതരാേ ാ ഽദ്യ ത്വാ പു ം മയാ ഹതം
സ്മരിഷ്യത്യ് അശുഭം കർമ യത് തച് ഛകുനി ബുദ്ധിജം
26 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാജശാർദൂല ഗദാം ആദായ വീര്യവാൻ
അവാതിഷ്ഠത യുദ്ധായ ശേ ാ വൃ ം ഇവാഹ്വയൻ
27 തം ഉദ്യതഗദാം ദൃഷ്ട്വാ ൈകലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
ഭീമേസനഃ പുനഃ േദ്ധാ ദുേര്യാധനം ഉവാച ഹ
28 രാജ്ഞശ് ച ധൃതരാ സ്യ തഥാ ത്വം അപി ചാത്മനഃ
സ്മര തദ് ദു തം കർമ യദ്വൃത്തം വാരണാവേത
29 ൗപദീ ച പരി ിഷ്ടാ സഭായാം യദ് രജസ്വലാ
ദ േത ച വഞ്ചിേതാ രാജാ യത് ത്വയാ സൗബേലന ച
30 വേന ദുഃഖം ച യത് ാപ്തം അസ്മാഭിസ് ത്വത്കൃതം മഹത്
വിരാടനഗേര ൈചവ േയാന്യന്തരഗൈതർ ഇവ
തത് സർവം യാതയാമ്യ് അദ്യ ദിഷ്ട്യാ ദൃേഷ്ടാ ഽസി ദുർമേത
31 ത്വത്കൃേത ഽസൗ ഹതഃ േശേത ശരതൽേപ താപവാൻ
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ഗാംേഗേയാ രഥിനാം േ േഷ്ഠാ നിഹേതാ യാജ്ഞേസനിനാ
32 ഹേതാ േ ാണശ് ച കർണശ് ച തഥാ ശല്യഃ താപവാൻ
ൈവരാേഗ്നർ ആദികർതാ ച ശകുനിഃ സൗബേലാ ഹതഃ
33 ാതികാമീ തഥാ പാേപാ ൗപദ്യാഃ േ ശകൃദ് ധതഃ

ാതരസ് േത ഹതാഃ സർേവ ശൂരാ വി ാന്തേയാധിനഃ
34 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹേവാ നിഹതാസ് ത്വത്കൃേത നൃപാഃ
ത്വാം അദ്യ നിഹനിഷ്യാമി ഗദയാ നാ സംശയഃ
35 ഇത്യ് ഏവം ഉൈച്ച രാേജ ഭാഷമാണം വൃേകാദരം
ഉവാച വീതഭീ രാജൻ പു സ് േത സത്യവി മഃ
36 കിം കത്ഥിേതന ബഹുധാ യുധ്യസ്വ ത്വം വൃേകാദര
അദ്യ േത ഽഹം വിേനഷ്യാമി യുദ്ധ ദ്ധാം കുലാധമ
37 ൈനവ ദുേര്യാധനഃ േകന ചിത് ത്വദ്വിേധന ൈവ
ശക്ത്യസ് ാസയിതും വാചാ യഥാന്യഃ ാകൃേതാ നരഃ
38 ചിരകാേലപ്സിതം ദിഷ്ട്യാ ഹൃദയസ്ഥം ഇദം മമ
ത്വയാ സഹ ഗദായുദ്ധം ിദൈശർ ഉപപാദിതം
39 കിം വാചാ ബഹുേനാേക്തന കത്ഥിേതന ച ദുർമേത
വാണീ സമ്പദ്യതാം ഏഷാ കർമണാ മാചിരം കൃഥാഃ
40 തസ്യാ തദ് വചനം ത്വാ സർവ ഏവാഭ്യപൂജയൻ
രാജാനഃ േസാമകാശ് ൈചവ േയ ത ാസൻ സമാഗതാഃ
41 തതഃ സ ജിതഃ സർൈവഃ സ ഹൃഷ്ടതനൂ രുഹഃ
ഭൂേയാ ധീരം മനശ് ചേ യുദ്ധായ കുരുനന്ദനഃ
42 തം മത്തം ഇവ മാതംഗം തലതാൈലർ നരാധിപാഃ
ഭൂയഃ സംഹർഷയാം ച ർ ദുേര്യാധനം അമർഷണം
43 തം മഹാത്മാ മഹാത്മാനം ഗദാം ഉദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ
അഭിദു ാവ േവേഗന ധാർതരാ ം വൃേകാദരഃ
44 ബൃംഹന്തി കുഞ്ജരാസ് ത ഹയാ േഹഷന്തി ചാസകൃത്
ശ ാണി ചാപ്യ് അദീപ്യന്ത പാണ്ഡവാനാം ജൈയഷിണാം
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അധ്യായം 56

1 [സ്]
തേതാ ദുേര്യാധേനാ ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനം തഥാഗതം

ത ദ്യയാവ് അദീനാത്മാ േവേഗന മഹതാ നദൻ
2 സമാേപതതുർ ആനദ്യ ശൃംഗിണൗ വൃഷഭാവ് ഇവ
മഹാനിർഘാത േഘാഷശ് ച സ ഹാരസ് തേയാർ അഭൂത്
3 അഭവച് ച തേയാർ യുദ്ധം തുമുലം േലാമ ഹാർഷണം
ജിഗീഷേതാർ യുധാ അേന്യാന്യം ഇ ാദേയാർ ഇവ
4 രുധിേരാക്ഷിതസർവാംഗൗ ഗദാഹസ്തൗ മനസ്വിനൗ
ദദൃശാേത മഹാത്മാനൗ പുഷ്പിതാവ് ഇവ കുംശുകൗ
5 തഥാ തസ്മിൻ മഹായുേദ്ധ വർതമാേന സുദാരുേണ
ഖേദ്യാതസംൈഘർ ഇവ ഖം ദർശനീയം വ്യേരാചത
6 തഥാ തസ്മിൻ വർതമാേന സ േല തുമുേല ഭൃശം
ഉഭാവ് ആപി പരി ാന്തൗ യുധ്യമാനാവ് അരിന്ദമൗ
7 തൗ മുഹൂർതം സമാശ്വസ്യ പുനർ ഏവ പരന്തപൗ
അഭ്യഹാരയതാം ത സ ഗൃഹ്യ ഗേദ ശുേഭ
8 തൗ തു ദൃഷ്ട്വാ മഹാവീര്യൗ സമാശ്വസ്തൗ നരർഷഭൗ
ബലിനൗ വാരണൗ യദ്വദ് വാശിതാർേഥ മേദാത്കടൗ
9 അപാരവീര്യൗ സേ ക്ഷ്യ ഗൃഹീതഗദാവ് ഉഭൗ
വിസ്മയം പരമം ജ ർ േദവഗന്ധർവദാനവാഃ
10 ഗൃഹീതഗദൗ ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധന വൃേകാദരൗ
സാംശയഃ സർവഭൂതാനാം വിജേയ സമപദ്യത
11 സമാഗമ്യ തേതാ ഭൂേയാ ാതരൗ ബലിനാം വരൗ
അേന്യാന്യസ്യാന്തര േ ച ാേത ഽന്തരം തി
12 യമദേണ്ഡാപമാം ഗുർവീം ഇ ാശനിം ഇേവാദ്യതാം
ദദൃശുഃ േ ക്ഷകാ രാജൻ രൗ ീം വിശസനീം ഗദാം
13 ആവിധ്യേതാ ഗദാം തസ്യ ഭീമേസനസ്യ സംയുേഗ
ശബ്ദഃ സുതുമുേലാ േഘാേരാ മുഹൂർതം സമപദ്യത
14 ആവിധ്യന്തം അഭിേ ക്ഷ്യ ധാർതരാേ ാ ഽഥ പാണ്ഡവം
ഗദാം അലഘു േവഗാം താം വിസ്മിതഃ സംബഭൂവ ഹ
15 ചരംശ് ച വിവിധാൻ മാർഗാൻ മണ്ഡലാനി ച ഭാരത
അേശാഭത തദാ വീേരാ ഭൂയ ഏവ വൃേകാദരഃ
16 തൗ പര രം ആസാദ്യ യത് താവ് അേന്യാന്യരക്ഷേണ
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മാർജാരാവ് ഇവ ഭക്ഷാർേഥ തതക്ഷാേത മുഹുർ മുഹുഃ
17 അചരദ് ഭീമേസനസ് തു മാർഗാൻ ബഹുവിധാംസ് തഥാ
മണ്ഡലാനി വിചി ാണി സ്ഥാനാനി വിവിധാനി ച
18 േഗാമൂ ികാണി ചി ാണി ഗത ത്യാഗതാനി ച
പരിേമാക്ഷം ഹാരാണാം വർജനം പരിധാവനം
19 അഭി വണം ആേക്ഷപം അവസ്ഥാനം സവി ഹം
പരാവർതന സംവർതം അവ തം അഥാ തം
ഉപന്യസ്തം അപന്യസ്തം ഗദായുദ്ധവിശാരദൗ
20 ഏവം തൗ വിചരന്തൗ തു ന്യഘ്നതാം ൈവ പര രം
വഞ്ചയന്തൗ പുനശ് ൈചവ േചരതുഃ കുരുസത്തമൗ
21 വി ീഡന്തൗ സുബലിനൗ മണ്ഡലാനി േചരതുഃ
ഗദാഹസ്തൗ തതസ് തൗ തു മണ്ഡലാവസ്ഥിതൗ ബലീ
22 ദക്ഷിണം മണ്ഡലം രാജൻ ധാർതരാേ ാ ഽഭ്യവർതത
സവ്യം തു മണ്ഡലം ത ഭീമേസേനാ ഽഭ്യവർതത
23 തഥാ തു ചരതസ് തസ്യ ഭീമസ്യ രണമൂർധനി
ദുേര്യാധേനാ മഹാരാജ പാർശ്വേദേശ ഽഭ്യതാഡയത്
24 ആഹതസ് തു തദാ ഭീമസ് തവ പുേ ണ ഭാരത
ആവിധ്യത ഗദാം ഗുർവീം ഹാരം തം അചിന്തയൻ
25 ഇ ാശനിസമാം േഘാരാം യമദണ്ഡം ഇേവാദ്യതാം
ദദൃശുസ് േത മഹാരാജ ഭീമേസനസ്യ താം ഗദാം
26 ആവിധ്യന്തം ഗദാം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസനം തവാത്മജഃ
സമുദ്യമ്യാ ഗദാം േഘാരാം ത്യവിധ്യദ് അരിന്ദമഃ
27 ഗദാ മാരുതേവേഗന തവ പു സ്യ ഭാരത
ശബ്ദ ആസീത് സുതുമുലസ് േതജശ് ച സമജായത
28 സ ചരൻ വിവിധാൻ മാർഗാൻ മണ്ഡലാനി ച ഭാഗശഃ
സമേശാഭത േതജസ്വീ ഭൂേയാ ഭീമാത് സുേയാധനഃ
29 ആവിദ്ധാ സർവേവേഗന ഭീേമന മഹതീ ഗദാ
സധൂമം സാർചിഷം ചാഗ്നിം മുേമാേചാ ാ മഹാസ്വനാ
30 ആധൂതാം ഭീമേസേനന ഗദാം ദൃഷ്ട്വാ സുേയാധനഃ
അ ിസാരമയീം ഗുർവീം ആവിധ്യൻ ബഹ്വ് അേശാഭത
31 ഗദാ മാരുതേവഗം ഹി ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ മഹാത്മനഃ
ഭയം വിേവശ പാ ൻ ൈവ സർവാൻ ഏവ സേസാമകാൻ
32 തൗ ദർശയന്തൗ സമേര യുദ്ധ ീഡാം സമന്തതഃ
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ഗദാഭ്യാം സഹസാേന്യാന്യം ആജഘ്നതുർ അരിന്ദമൗ
33 തൗ പര രം ആസാദ്യ ദം ാഭ്യാം ദ്വിരദൗ യഥാ
അേശാേഭതാം മഹാരാജ േശാണിേതന പരി തൗ
34 ഏവം തദ് അഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം അസംവൃതം
പരിവൃേത്ത ഽഹനി രം വൃ വാസവേയാർ ഇവ
35 ദൃഷ്ട്വാ വ്യവസ്ഥിതം ഭീമം തവ പുേ ാ മഹാബലഃ
ചരംശ് ചി തരാൻ മാർഗാൻ കൗേന്തയം അഭിദു േവ
36 തസ്യ ഭീേമാ മഹാേവഗാം ജാംബൂനദപരി താം
അഭി ദ്ധസ്യ ദ്ധസ് തു താഡയാം ആസ താം ഗദാം
37 സവി ലിംേഗാ നിർ ാദസ് തേയാസ് ത ാഭിഘാതജഃ

ാദുരാസീൻ മഹാരാജ സൃഷ്ടേയാർ വ േയാർ ഇവ
38 േവഗവത്യാ തയാ ത ഭീമേസന മുക്തയാ
നിപതന്ത്യാ മഹാരാജ പൃഥിവീസമകമ്പത
39 താം നാമൃഷ്യത കൗരേവ്യാ ഗദാം തിഹതാം രേണ
മേത്താ ദ്വിപ ഇവ ദ്ധഃ തിജുഞ്ജര ദർശനാത്
40 സ സവ്യം മണ്ഡലം രാജന്ന് ഉദ് ാമ്യ കൃതനിശ്ചയഃ
ആജേഘ്ന മൂർധ്നി കൗേന്തയം ഗദയാ ഭീമേവഗയാ
41 തയാ ത്വ് അഭിഹേതാ ഭീമഃ പുേ ണ തവ പാണ്ഡവഃ
നാകമ്പത മഹാരാജ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
42 ആശ്ചര്യം ചാപി തദ് രാജൻ സർവൈസന്യാന്യ് അപൂജയൻ
യദ് ഗദാഭിഹേതാ ഭീേമാ നാകമ്പത പദാത് പദം
43 തേതാ ഗുരുതരാം ദീപ്താം ഗദാം േഹമപരി താം
ദുേര്യാധനായ വ്യസൃജദ് ഭീേമാ ഭീമപരാ മഃ
44 തം ഹാരം അസം ാേന്താ ലാഘേവന മഹാബലഃ
േമാഘം ദുേര്യാധനശ് ചേ ത ാഭൂദ് വിസ്മേയാ മഹാൻ
45 സാ തു േമാഘാ ഗദാ രാജൻ പതന്തീ ഭീമ േചാദിതാ
ചാലയാം ആസ പൃഥിവീം മഹാനിർഘാത നിസ്വനാ
46 ആസ്ഥായ കൗശികാൻ മാർഗാൻ ഉത്പതൻ സ പുനഃ പുനഃ
ഗദാ നിപാതം ജ്ഞായ ഭീമേസനം അവഞ്ചയത്
47 വഞ്ചയിത്വാ തഥാ ഭീമം ഗദയാ കുരുസത്തമഃ
താഡയാം ആസ സ്ര േദ്ധാ വേക്ഷാ േദേശ മഹാബലഃ
48 ഗദയാഭിഹേതാ ഭീേമാ മുഹ്യമാേനാ മഹാരേണ
നാഭ്യമന്യത കർതവ്യം പുേ ണാഭ്യാഹതസ് തവ
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49 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന രാജൻ േസാമക പാണ്ഡവാഃ
ഭൃേശാപഹത സങ്കൽപാ നഹൃഷ്ട മനേസാ ഽഭവൻ
50 സ തു േതന ഹാേരണ മാതംഗ ഇവ േരാഷിതഃ
ഹസ്തിവദ് ധസ്തി സങ്കാശം അഭിദു ാവ േത സുതം
51 തതസ് തു രഭേസാ ഭീേമാ ഗദയാ തനയം തവ
അഭിദു ാവ േവേഗന സിംേഹാ വനഗജം യഥാ
52 ഉപസൃത്യ തു രാജാനം ഗദാ േമാക്ഷവിശാരദഃ
ആവിധ്യത ഗദാം രാജൻ സമുദ്ദിശ്യ സുതം തവ
53 അതാഡയദ് ഭീമേസനഃ പാർേശ്വ ദുേര്യാധനം തദാ
സ വിഹ്വലഃ ഹാേരണ ജാനുഭ്യാം അഗമൻ മഹീം
54 തസ്മിംസ് തു ഭരതേ േഷ്ഠ ജാനുഭ്യാം അവനീം ഗേത
ഉദതിഷ്ഠത് തേതാ നാദഃ സൃഞ്ജയാനാം ജഗത്പേത
55 േതഷാം തു നിനദം ത്വാ സൃഞ്ജയാനാം നരർഷഭഃ
അമർഷാദ് ഭരതേ ഷ്ഠ പു സ് േത സമകുപ്യത
56 ഉത്ഥായ തു മഹാബാഹുഃ േദ്ധാ നാഗ ഇവ ശ്വസൻ
ദിധക്ഷന്ന് ഇവ േന ാഭ്യാം ഭീമേസനം അൈവക്ഷത
57 തതഃ സ ഭരതേ േഷ്ഠാ ഗദാപാണിർ അഭി വത്

മഥിഷ്യന്ന് ഇവ ശിേരാ ഭീമേസനസ്യ സംയുേഗ
58 സ മഹാത്മാ മഹാത്മാനം ഭീമം ഭീമപരാ മഃ
അതാഡയച് ഛംഖേദേശ സ ചചാലാചേലാപമഃ
59 സ ഭൂയഃ ശുശുേഭ പാർഥസ് താഡിേതാ ഗദയാ രേണ
ഉദ്ഭിന്ന രുധിേരാ രാജൻ ഭിന്ന ഇവ കുഞ്ജരഃ
60 തേതാ ഗദാം വീര ഹണീം അേയാ മയീം; ഗൃഹ്യ വ ാശനിതുല്യനിസ്വ 
നാം
അതാഡയച് ഛ ം അമി കർശേനാ; ബേലന വി മ്യ ധനഞ്ജയാ ജഃ
61 സ ഭീമേസനാഭിഹതസ് തവാത്മജഃ; പപാത സങ്കമ്പിത േദഹബന്ധനഃ
സുപുഷ്പിേതാ മാരുതേവഗതാഡിേതാ; മഹാവേന സാല ഇവാവഘൂർണിതഃ
62 തതഃ േണദുർ ജഹൃഷുശ് ച പാണ്ഡവാഃ; സമീക്ഷ്യ പു ം പതിതം ക്ഷിതൗ
തവ
തഥ സുതസ് േത തിലഭ്യ േചതനാം; സമുത്പപാത ദ്വിരേദാ യഥാ ദാത്
63 സ പാർഥിേവാ നിത്യം അമർഷിതസ് തദാ; മഹാരഥഃ ശിക്ഷിതവത്
പരി മൻ
അതാഡയത് പാണ്ഡവം അ തഃ സ്ഥിതം; സ വിഹ്വലാംേഗാ ജഗതീം ഉപാ  
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ശത്
64 സ സ്മിഹ നാദാൻ വിനനാദ കൗരേവാ; നിപാത്യ ഭൂമൗ യുധി ഭീമം ഓജസാ
ബിേഭദ ൈചവാശനി തുല്യേതജസാ; ഗദാ നിപാേതന ശരീരരക്ഷണം
65 തേതാ ഽന്തരിേക്ഷ നിനേദാ മഹാൻ അഭൂദ്; ദിവൗകസാം അപ്സരസാം ച
േനദുഷാം
പപാത േചാച്ചര മര േവരിതം; വിചി പുേഷ്പാത്കര വർഷം ഉത്തമം
66 തതഃ പരാൻ ആവിശദ് ഉത്തമം ഭയം; സമീക്ഷ്യ ഭൂമൗ പതിതം നേരാത്തമം
അഹീയമാനം ച ബേലന കൗരവം; നിശമ്യ േഭദം ച ദൃഢസ്യ വർമണഃ
67 തേതാ മുഹൂർതാദ് ഉപലഭ്യ േചതനാം; മൃജ്യ വ ം രുധിരാർധം ആത്മനഃ
ധൃതിം സമാലംബ്യ വിവൃത്തേലാചേനാ; ബേലന സംസ്തഭ്യ വൃേകാദരഃ സ്ഥിതഃ
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അധ്യായം 57

1 [സ്]
സമുദീർണം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ സാം ാമം കുരുമുഖ്യേയാഃ
അഥാ വീദ് അർജുനസ് തു വാസുേദവം യശസ്വിനം
2 അനേയാർ വീരേയാർ യുേദ്ധ േകാ ജ്യായാൻ ഭവേതാ മതഃ
കസ്യ വാ േകാ ഗുേണാ ഭൂയാൻ ഏതദ് വദ ജനാർദന
3 [വാ]
ഉപേദേശാ ഽനേയാസ് തുേല്യാ ഭീമസ് തു ബലവത്തരഃ
കൃതയത്നതരസ് ത്വ് ഏഷ ധാർതരാേ ാ വൃേകാദരാത്
4 ഭീമേസനസ് തു ധർേമണ യുധ്യമാേനാ ന േജഷ്യതി
അന്യാേയന തു യുധ്യൻ ൈവ ഹന്യാദ് ഏഷ സുേയാധനം
5 മായയാ നിർജിതാ േദൈവർ അസുരാ ഇതി നഃ തം
വിേരാചനശ് ച ശേ ണ മായയാ നിർജിതഃ സേഖ
മായയാ ചാക്ഷിപത് േതേജാ വൃ സ്യ ബലസൂദനഃ
6 തിജ്ഞാതം തു ഭീേമന ദ തകാേല ധനഞ്ജയ
ഊരൂ േഭത്സ്യാമി േത സംേഖ്യ ഗദേയതി സുേയാധനം
7 േസാ ഽയം തിജ്ഞാം താം ചാപി പാരയിത്വാരി കർശനഃ
മായാവിനം ച രാജാനം മായൈയവ നികൃന്തതു
8 യദ്യ് ഏഷ ബലം ആസ്ഥായ ന്യാേയന ഹരിഷ്യതി
വിഷാമസ്ഥസ് തേതാ രാജാ ഭവിഷ്യതി യുധിഷ്ഠിരഃ
9 പുനർ ഏവ ച വക്ഷ്യാമി പാണ്ഡേവദം നിേബാധ േമ
ധർമരാജാപരാേധന ഭയം നഃ പുനരാഗതം
10 കൃത്വാ ഹി സുമഹത് കർമഹത്വാ ഭീഷ്മ മുഖാൻ കുരൂൻ
ജയഃ ാേപ്താ യശശ് ചാ ്യം ൈവരം ച തിയാതിതം
തദ് ഏവം വിജയഃ ാപ്തഃ പുനഃ സംശയിതഃ കൃതഃ
11 അബുദ്ധിർ ഏഷാ മഹതീ ധർമരാജസ്യ പാണ്ഡവ
യദ് ഏകവിജേയ യുേദ്ധ പണിതം കൃതം ഈദൃശം
സുേയാധനഃ കൃതീ വീര ഏകായനഗതസ് തഥാ
12 അപി േചാശനസാ ഗീതഃ യേത ഽയം പുരാതനഃ
േ ാകസ് തത്ത്വാർഥ സഹിതസ് തൻ േമ നിഗദതഃ ശൃണു
13 പുനരാവർതമാനാനാം ഭഗ്നാനാം ജീവിൈതഷിണാം
ഭതവ്യം അരിേശഷാണാം ഏകായനഗതാ ഹി േത
14 സുേയാധനം ഇമം ഭഗ്നം ഹതൈസന്യം ദം ഗതം
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പരാജിതം വനേ ം നിരാശം രാജ്യലംഭേന
15 േകാ ന്വ് ഏഷ സ്മയുേഗ ാജ്ഞഃ പുനർ ദ്വേന്ദ്വ സമാഹ്വേയത്
അപി േവാ നിർജിതം രാജ്യം ന ഹേരത സുേയാധനഃ
16 യസ് േയാദശ വർഷാണി ഗദയാ കൃതനി മഃ
ചരത്യ് ഊർധ്വം ച തിര്യക് ച ഭീമേസനജിഘാംസയാ
17 ഏവം േചൻ ന മഹാബാഹുർ അന്യാേയന ഹനിഷ്യതി
ഏഷ വഃ കൗരേവാ രാജാ ധാർതരാേ ാ ഭവിഷ്യതി
18 ധനഞ്ജയസ് തു ൈത്വതത് േകശവസ്യ മഹാത്മനഃ
േ ക്ഷേതാ ഭീമേസനസ്യ ഹേസ്തേനാരും അതാഡയത്
19 ഗൃഹ്യ സഞ്ജ്ഞാം തേതാ ഭീേമാ ഗദയാ വ്യചരദ് രേണ
മണ്ഡലാനി വിചി ാണി യമകാനീതരാണി ച
20 ദക്ഷിണം മണ്ഡലം സവ്യം േഗാമൂ കം അഥാപി ച
വ്യചരത് പാണ്ഡേവാ രാജന്ന് അരിം സംേമാഹയന്ന് ഇവ
21 തൈഥവ തവ പുേ ാ ഽപി ഗദാ മാർഗവിശാരദഃ
വ്യചരൽ ലഘുചി ം ച ഭീമേസനജിഘാംസയാ
22 ആധുന്വന്തൗ ഗേദ േഘാേര ചന്ദനാഗരുരൂഷിേത
ൈവരസ്യാന്തം പരീപ്സന്തൗ രേണ ദ്ധാവ് ഇവാന്തകൗ
23 അേന്യാന്യം തൗ ജിഘാംസന്തൗ വീരൗ പുരുഷർഷഭൗ
യുയുധാേത ഗരുത്മന്തൗ യഥാ നാഗാമിൈഷഷിണൗ
24 മണ്ഡലാനി വിചി ാണി ചരേതാർ നൃപ ഭീമേയാഃ
ഗദാ സമ്പാതജാസ് ത ജ ഃ പാവകാർചിഷഃ
25 സമം ഹരേതാസ് ത ശൂരേയാർ ബലിേനാർ മൃേധ

ബ്ധേയാർ വായുനാ രാജൻ ദ്വേയാർ ഇവ സമൗ േയാഃ
26 തേയാഃ ഹരേതാസ് തുല്യം മത്തകുഞ്ജരേയാർ ഇവ
ഗദാ നിർഘാതസം ാദഃ ഹാരാണാം അജായത
27 തസ്മിംസ് തദാ സ ഹാേര ദാരുേണ സ േല ഭൃശം
ഉഭാവ് അപി പരി ാന്തൗ യുധ്യമാനാവ് അരിന്ദമൗ
28 തൗ മുഹൂർതം സമാശ്വസ്യ പുനർ ഏവ പരന്തപൗ
അഭ്യഹാരയതാം ദ്ധൗ ഗൃഹ്യ മഹതീ ഗേദ
29 തേയാഃ സമഭവദ് യുദ്ധം േഘാരരൂപം അസംവൃതം
ഗദാ നിപാൈത രാേജ തക്ഷേതാർ ൈവ പര രം
30 വ്യായാമ തൗ തൗ തു വൃഷഭാക്ഷൗ തരസ്വിനൗ
അേന്യാന്യം ജഘ്നതുർ വീരൗ പങ്കസ്ഥൗ മഹിഷാവ് ഇവ
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31 ജർജരീകൃതസർവാംഗൗ രുധിേരണാഭിസമ്പ്ലുതൗ
ദദൃശാേത ഹിമവതി പുഷ്പിതാവ് ഇവ കിംശുകൗ
32 ദുേര്യാധേനന പാർഥസ് തു വിവേര സ ദർശിേത
ഈഷദ് ഉത്സ്മയമാനസ് തു സഹസാ സസാഹ ഹ
33 തം അഭ്യാശഗതം ാേജ്ഞാ രേണ േ ക്ഷ്യ വൃേകാദരഃ
അവാക്ഷിപദ് ഗദാം തൈസ്മ േവേഗന മഹതാ ബലീ
34 അവേക്ഷപം തു തം ദൃഷ്ട്വാ പു സ് തവ വിശാം പേത
അപാസർപത് തതഃ സ്ഥാനാത് സാ േമാഘാ ന്യപതദ് ഭുവി
35 േമാക്ഷയിത്വാ ഹാരം തം സുതസ് തവ സ സം മാത്
ഭീമേസനം ച ഗദയാ ാഹരത് കുരുസത്തമഃ
36 തസ്യ വിഷ്യന്ദമാേനന രുധിേരണാമിതൗജസഃ

ഹാര ഗുരു പാതാച് ച മൂർേഛവ സമജായത
37 ദുേര്യാധനസ് തം ച േവദ പീഡിതം പാണ്ഡവം രേണ
ധാരയാം ആസ ഭീേമാ ഽപി ശരീരം അതിപീഡിതം
38 അമന്യത സ്ഥിതം ഹ്യ് ഏനം ഹരിഷ്യന്തം ആഹേവ
അേതാ ന ാഹരത് തൈസ്മ പുനർ ഏവ തവാത്മജഃ
39 തേതാ മുഹൂർതം ആശ്വസ്യ ദുേര്യാധനം അവസ്ഥിതം
േവേഗനാഭ്യ വദ് രാജൻ ഭീമേസനഃ താപവാൻ
40 തം ആപതന്തം സേ ക്ഷ്യ സംരബ്ധം അമിതൗജസം
േമാഘം അസ്യ ഹാരം തം ചികീർഷുർ ഭരതർഷഭ
41 അവസ്ഥാേന മതിം കൃത്വാ പു സ് തവ മഹാമനാഃ
ഇേയേഷാത്പതിതും രാജംശ് ഛലയിഷ്യൻ വൃേകാദരം
42 അബുധ്യദ് ഭീമേസനസ് തദ് രാജ്ഞസ് തസ്യ ചികീർഷിതം
അഥാസ്യ സമഭി ത്യ സമുത് മ്യ ച സിംഹവത്
43 സൃത്യാ വഞ്ചയേതാ രാജൻ പുനർ ഏേവാത്പതിഷ്യതഃ
ഊരുഭ്യാം ാഹിേണാദ് രാജംഗദാം േവേഗന പാണ്ഡവഃ
44 സാ വ നിേഷ്പഷ സമാ ഹിതാ ഭീമകർമണാ
ഊരൂ ദുേര്യാധനസ്യാഥ ബഭേഞ്ജ ിയദർശനൗ
45 സ പപാത നരവ്യാേ ാ വസുധാം അനുനാദയൻ
ഭേഗ്നാരുർ ഭീമേസേനന പു സ് തവ മഹീപേത
46 വവുർ വാതാഃ സനിർഘാതാഃ പാംസുവർഷം പപാത ച
ചചാല പൃഥിവീ ചാപി സവൃക്ഷ പ പർവതാ
47 തസ്മിൻ നിപതിേത വീേര പത്യൗ സർവമഹീക്ഷിതാം
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മഹാസ്വനാ പുനർ ദീപ്താ സനിർഘാതാ ഭയങ്കരീ
പപാത േചാൽകാ മഹതീ പതിേത പൃഥിവീപതൗ
48 തഥാ േശാണിതവർഷം ച പാംസുവർഷം ച ഭാരത
വവർഷ മഘവാംസ് ത തവ പുേ നിപാതിേത
49 യക്ഷാണാം രാക്ഷസാനാം ച പിശാചാനാം തൈഥവ ച
അന്തരിേക്ഷ മഹാനാദഃ യേത ഭരതർഷഭ
50 േതന ശേബ്ദന േഘാേരണ മൃഗാണാം അഥ പക്ഷിണാം
ജേജ്ഞ േഘാരതമഃ ശേബ്ദാ ബഹൂനാം സർവേതാദിശം
51 േയ ത വാജിനഃ േശഷാ ഗജാശ് ച മനുൈജഃ സഹ
മുമുചുസ് േത മഹാനാദം തവ പുേ നിപാതിേത
52 േഭരീശംഖമൃദംഗാനാം അഭവച് ച സ്വേനാ മഹാൻ
അന്തർഭൂമി ഗതശ് ൈചവ തവ പുേ നിപാതിേത
53 ബഹു പാൈദർ ബഹു ഭുൈജഃ കബൈന്ധർ േഘാരദർശൈനഃ
നൃത്യദ്ഭിർ ഭയൈദർ വ്യാപ്താ ദിശസ് ത ാഭവൻ നൃപ
54 ധ്വജവേന്താ ഽ വന്തശ് ച ശ വന്തസ് തൈഥവ ച

ാകമ്പന്ത തേതാ രാജംസ് തവ പുേ നിപാതിേത
55 ദാഃ കൂപാശ് ച രുധിരം ഉേദ്വമുർ നൃപസത്തമ
നദ്യശ് ച സുമഹാേവഗാഃ തിേ ാേതാ വഹാഭവൻ
56 പുല്ലിംഗാ ഇവ നാര്യസ് തു ീലിംഗാഃ പുരുഷാഭവൻ
ദുേര്യാധേന തദാ രാജൻ പതിേത തനേയ തവ
57 ദൃഷ്ട്വാ താൻ അദ്ഭുേതാത്പാതാൻ പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡൈവഃ സഹ
ആവിഗ്നമനസഃ സർേവ ബഭൂവുർ ഭരതർഷഭ
58 യയുർ േദവാ യഥാകാമം ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
കഥയേന്താ ഽദ്ഭുതം യുദ്ധം സുതേയാസ് തവ ഭാരത
59 തൈഥവ സിദ്ധാ രാേജ തഥാ വാതിക ചാരണാഃ
നരസിംഹൗ ശംസന്തൗ വി ജ ർ യഥാഗതം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 46 26

അധ്യായം 58

1 [സ്]
തം പാതിതം തേതാ ദൃഷ്ട്വാ മഹാശാലം ഇേവാദ്ഗതം

ഹൃഷ്ടമനസഃ സർേവ ബഭൂവുസ് ത പാണ്ഡവാഃ
2 ഉന്മത്തം ഇവ മാതംഗം സിംേഹന വിനിപാതിതം
ദദൃശുർ ഹൃഷ്ടേരാമാണഃ സർേവ േത ചാപി േസാമകാഃ
3 തേതാ ദുേര്യാധനം ഹത്വാം ഭീമേസനഃ താപവാൻ
പതിതം കൗരേവ ം തം ഉപഗേമ്യദം അ വീത്
4 ഗൗർ ഗൗർ ഇതി പുരാ മന്ദ ൗപദീം ഏകവാസസാം
യത് സഭായാം ഹസന്ന് അസ്മാംസ് തദാ വദസി ദുർമേത
തസ്യാവഹാസസ്യ ഫലം അദ്യ ത്വം സമവാ ഹി
5 ഏവം ഉക്ത്വാ സ വാേമന പദാ മൗലിം ഉപാ ശത്
ശിരശ് ച രാജസിംഹസ്യ പാേദന സമേലാഡയത്
6 തൈഥവ േ ാധസംരേക്താ ഭീമഃ പരബലാർദനഃ
പുനർ ഏവാ വീദ് വാക്യം യത് തച് ഛൃണു നരാധിപ
7 േയ ഽസ്മാൻ പുേരാ ഽപനൃത്യന്ത പുനർ ഗൗർ ഇതി ഗൗർ ഇതി
താൻ വയം തിനൃത്യാമഃ പുനർ ഗൗർ ഇതി ഗൗർ ഇതി
8 നാസ്മാകം നികൃതിർ വഹ്നിർ നാക്ഷ ദ തം ന വഞ്ചനാ
സ്വബാഹുബലം ആ ിത്യ ബാധാേമാ വയം രിപൂൻ
9 േസാ ഽവാപ്യ ൈവരസ്യ പരസ്യ പാരം; വൃേകാദരഃ ാഹ ശൈനഃ ഹസ്യ
യുധിഷ്ഠിരം േകശവ സൃഞ്ജയാംശ് ച; ധനഞ്ജയം മാ വതീസുതൗ ച
10 രജസ്വലാം ൗപദീം ആനയൻ േയ; േയ ചാപ്യ് അകുർവന്ത സദസ്യ വ ാം
താൻ പശ്യധ്വം പാണ്ഡൈവർ ധാർതരാ ാൻ; രേണ ഹതാംസ് തപസാ
യാജ്ഞേസന്യാഃ
11 േയ നഃ പുരാ ഷണ്ഢതിലാൻ അേവാചൻ; രാ രാേജ്ഞാ ധൃതരാ സ്യ പു ാഃ
േത േനാ ഹതാഃ സഗണാഃ സാനുബന്ധാഃ; കാമം സ്വർഗം നരകം വാ ജാമഃ
12 പുനശ് ച രാജ്ഞഃ പതിതസ്ത്യ ഭൂമൗ; സ താം ഗദാം ന്ധഗതാം നിരീക്ഷ്യ
വാേമന പാേദന ശിരഃ മൃദ്യ; ദുേര്യാധനം ൈനകൃതിേകത്യ് അേവാചത്
13 ഹൃേഷ്ടന രാജൻ കുരു പാർഥിവസ്യ; ാത്മനാ ഭീമേസേനന പാദം
ദൃഷ്ട്വാ കൃതം മൂർധനി നാഭ്യനന്ദൻ; ധർമാത്മാനഃ േസാമകാനാം ബർഹാഃ
14 തവ പു ം തഥാ ഹത്വാ കത്ഥമാനം വൃേകാദരം
നൃത്യമാനം ച ബഹുേശാ ധർമരാേജാ ഽ വീദ് ഇദം
15 മാ ശിേരാ ഽസ്യ പദാ മർദീർ മാ ധർമസ് േത ഽത്യഗാൻ മഹാൻ
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രാജാ ജ്ഞാതിർ ഹതശ് ചായം ൈനതൻ ന്യായ്യം തവാനഘ
16 വിധ്വേസ്താ ഽയം ഹതാമാേത്യാ ഹത ാതാ ഹത ജഃ
ഉത്സന്നപിേണ്ഡാ ാതാ ച ൈനതൻ ന്യായ്യം കൃതം ത്വയാ
17 ധാർമിേകാ ഭീമേസേനാ ഽസാവ് ഇത്യ് ആഹുസ് ത്വാം പുരാ ജനാഃ
സ കസ്മാദ് ഭീമേസന ത്വം രാജാനം അധിതിഷ്ഠസി
18 ദൃഷ്ട്വാ ദുേര്യാധനം രാജാ കുന്തീപു സ് തഥാഗതം
േന ാഭ്യാം അ പൂർണാഭ്യാം ഇദം വചനം അ വീത്
19 നൂനം ഏതദ് ബലവതാ ധാ ാദിഷ്ടം മഹാത്മനാ
യദ് വയം ത്വാം ജിഘാംസാമസ് ത്വം ചാസ്മാൻ കുരുസത്തമ
20 ആത്മേനാ ഹ്യ് അപരാേധന മഹദ് വ്യസനം ഈദൃശം

ാപ്തവാൻ അസി യൽ േലാഭാൻ മദാദ് ബാല്യാച് ച ഭാരത
21 ഘാതയിത്വാ വയസ്യാംശ് ച ാതൄൻ അഥ പിതൄംസ് തഥാ
പു ാൻ പൗ ാംസ് തഥാചാര്യാംസ് തേതാ ഽസി നിധനം ഗതഃ
22 തവാപരാധാദ് അസ്മാഭിർ ാതരസ് േത മഹാരഥാഃ
നിഹതാ ജ്ഞാതയശ് ചാേന്യ ദിഷ്ടം മേന്യ ദുരത്യയം
23 ഷാശ് ച ഷാശ് ൈചവ ധൃതരാ സ്യ വിഹ്വലാഃ
ഗർഹയിഷ്യന്തി േനാ നൂനം വിധവാഃ േശാകകർശിതാഃ
24 ഏവം ഉക്ത്വാ സുദുഃഖാർേതാ നിശശ്വാസ സ പാർഥിവഃ
വിലലാപ ചിരം ചാപി ധർമപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
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അധ്യായം 59

1 [ധൃ]
അധർേമണ ഹതം ദൃഷ്ടാ രാജാനം മാധേവാത്തമഃ
കിം അ വീത് തദാ സൂത ബലേദേവാ മഹാബലഃ
2 ഗദായുദ്ധവിേശഷേജ്ഞാ ഗദായുദ്ധവിശാരദഃ
കൃതവാൻ രൗഹിേണേയാ യത് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
3 [സ്]
ശിരസ്യ് അഭിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന േത സുതം
രാമഃ ഹരതാം േ ഷ്ഠശ് ചുേ ാധ ബലവദ് ബലീ
4 തേതാ മേധ്യ നേര ാണാം ഊർധ്വബാഹുർ ഹലായുധഃ
കുർവൻ ആർതസ്വരം േഘാരം ധിഗ് ധിഗ് ഭീേമത്യ് ഉവാച ഹ
5 അേഹാ േധാഗ് യദ് അേധാ നാേഭഃ ഹൃതം ശുദ്ധവി േമ
ൈനതദ് ദൃഷ്ട്വം ഗദായുേദ്ധ കൃതവാൻ യദ് വൃേകാദരഃ
6 അേധാ നാഭ്യാ ന ഹന്തവ്യം ഇതി ശാ സ്യ നിശ്ചയഃ
അയം ത്വ് അശാ വിൻ മൂഢഃ സ്വച്ഛന്ദാത് സ വർതേത
7 തസ്യ തത് തദ് വാണസ്യ േരാഷഃ സമഭവൻ മഹാൻ
തേതാ ലാംഗലം ഉദ്യമ്യ ഭീമം അഭ്യ വദ് ബലീ
8 തേസ്യാർധ്വ ബാേഹാഃ സദൃശം രൂപം ആസീൻ മഹാത്മനഃ
ബഹുധാതുവിചി സ്യ േശ്വതേസ്യവ മഹാഗിേരഃ
9 തം ഉത്പതന്തം ജ ാഹ േകശേവാ വിനയാനതഃ
ബാഹുഭ്യാം പീനവൃത്താഭ്യാം യത്നാദ് ബലവദ് ബലീ
10 സിതാസിതൗ യദുവരൗ ശുശുഭാേത ഽധികം തതഃ
നേഭാഗതൗ യഥാ രാജംശ് ച സൂര്യൗ ദിനക്ഷേയ
11 ഉവാച ൈചനം സംരബ്ധം ശമയന്ന് ഇവ േകശവഃ
ആത്മവൃദ്ധിർ മി വൃദ്ധിർ മി മിേ ാദയസ് തഥാ
വിപരീതം ദ്വിഷത്സ്വ് ഏതത് ഷഡ് വിധാ വൃദ്ധിർ ആത്മനഃ
12 ആത്മന്യ് അപി ച മിേ ഷു വിപരീതം യദാ ഭേവത്
തദാ വിദ്യാൻ മേനാ ജ്യാനിം ആശു ശാന്തി കേരാ ഭേവത്
13 അസ്മാകം സഹജം മി ം പാണ്ഡവാഃ ശുദ്ധപൗരുഷാഃ
സ്വകാഃ പിതൃഷ്വസുഃ പു ാസ് േത പൈരർ നികൃതാ ഭൃശം
14 തിജ്ഞാ പാരണം ധർമഃ ക്ഷ ിയേസ്യതി േവത്ഥ ഹ
സുേയാധനസ്യ ഗദയാ ഭങ്ക്താസ്മ്യ് ഊരൂ മഹാഹേവ
ഇതി പൂർവം തിജ്ഞാതം ഭീേമന ഹി സഭാ തേല

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 46 29

15 ൈമേ േയണാഭിശപ്തശ് ച പൂർവം ഏവ മഹർഷിണാ
ഊരൂ േഭത്സ്യതി േത ഭീേമാ ഗദേയതി പരന്തപ
അേതാ േദാഷം ന പശ്യാമി മാ ധസ് ത്വം ലംബഹൻ
16 യൗൈനർ ഹാർൈദർശ് ച സംബൈന്ധഃ സംബദ്ധാ േസ്മഹ പാണ്ഡൈവഃ
േതഷാം വൃദ്ധ്യാഭിവൃദ്ധിർ േനാ മാ ധഃ പുരുഷർഷഭ
17 [രാമ]
ധർമഃ സുചരിതഃ സദ്ഭിഃ സഹ ദ്വാഭ്യാം നിയച്ഛതി
അർഥശ് ചാത്യർഥ ലുബ്ധസ്യ കാമശ് ചാതി സംഗിനഃ
18 ധർമാർഥൗ ധർമകാമൗ ച കാമാർഥൗ ചാപ്യ് അപീഡയൻ
ധർമാർഥകാമാൻ േയാ ഽേഭ്യതി േസാ ഽത്യന്തം സുഖം അ േത
19 തദ് ഇദം വ്യാകുലം സർവം കൃതം ധർമസ്യ പീഡനാത്
ഭീമേസേനന േഗാവിന്ദ കാമം ത്വം തു യഥാത്ഥ മാം
20 [വാ]
അേരാഷേണാ ഹി ധർമാത്മാ സതതം ധർമവത്സലഃ
ഭവാൻ ഖ്യായേത േലാേക തസ്മാത് സംശാമ്യ മാ ധഃ
21 ാപ്തം കലിയുഗം വിദ്ധി തിജ്ഞാം ാണ്ഡവസ്യ ച
ആനൃണ്യം യാതു ൈവരസ്യ തിജ്ഞായാശ് ച പാണ്ഡവഃ
22 [സ്]
ധർമച് ഛലം അപി ത്വാ േകശവാത് സാ വിശാം പേത
ൈനവ ീതമനാ രാേമാ വചനം ാഹ സംസദി
23 ഹത്വാധർേമണ രാജാനം ധർമാത്മാനം സുേയാധനം
ജിഹ്മേയാധീതി േലാേക ഽസ്മിൻ ഖ്യാതിം യാസ്യതി പാണ്ഡവഃ
24 ദുേര്യാധേനാ ഽപി ധർമാത്മാ ഗതിം യാസ്യതി ശാശ്വതീം
ഋജു േയാധീ ഹേതാ രാജാ ധാർതരാേ ാ നരാധിപഃ
25 യുദ്ധദീക്ഷാം വിശ്യാജൗ രണയജ്ഞം വിതത്യ ച
ഹുത്വാത്മാനം അമി ാഗ്നൗ ാപ ചാവഭൃഥം യശഃ
26 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രഥം ആസ്ഥായ രൗഹിേണയഃ താപവാൻ
േശ്വതാ ശിഖരാകാരഃ യയൗ ദ്വാരകാം തി
27 പാഞ്ചാലാശ് ച സവാർേഷ്ണയാഃ പാണ്ഡവാശ് ച വിശാം പേത
രാേമ ദ്വാരവതീം യാേത നാതി മനേസാ ഽഭവൻ
28 തേതാ യുധിഷ്ഠിരം ദീനം ചിന്താപരം അേധാമുഖം
േശാേകാപഹതസങ്കൽപം വാസുേദേവാ ഽ വീദ് ഇദം
29 ധർമരാജ കിമർഥം ത്വം അധർമം അനുമന്യേസ
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ഹതബേന്ധാർ യദ് ഏതസ്യ പതിതസ്യ വിേചതസഃ
30 ദുേര്യാധനസ്യ ഭീേമന മൃദ്യമാനം ശിരഃ പദാ
ഉപേ ക്ഷസി കസ്മാത് ത്വം ധർമജ്ഞഃ സൻ നരാധിപ
31 [യ്]
ന മൈമത ിയം കൃഷ്ണ യദ് രാജാനം വൃേകാദരഃ
പദാ മൂർധ്ന്യ് അ ശത് േ ാധാൻ ന ച ഹൃേഷ്യ കുലക്ഷേയ
32 നികൃത്യാ നികൃതാ നിത്യം ധൃതരാ സുൈതർ വയം
ബഹൂനി പരുഷാണ്യ് ഉക്ത്വാ വനം സ്ഥാപിതാഃ സ്മ ഹ
33 ഭീമേസനസ്യ ത ഃഖം അതീവ ഹൃദി വർതേത
ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ വാർേഷ്ണയ മൈയതത് സമുേപക്ഷിതം
34 തസ്മാദ് ധത്വാകൃത ജ്ഞം ലുബ്ധം കാമവശാനുഗം
ലഭതാം പാണ്ഡവഃ കാമം ധർേമ ഽധർേമ ഽപി വാ കൃേത
35 [സ്]
ഇത്യ് ഉേക്ത ധർമരാേജന വാസുേദേവാ ഽ വീദ് ഇദം
കാമം അസ്ത്വ് ഏവം ഇതി ൈവ കൃ ാദ് യദുകുേലാദ്വഹഃ
36 ഇത്യ് ഉേക്താ വാസുേദേവന ഭീമ ിയഹിൈതഷിണാ
അന്വേമാദത തത് സർവം യദ് ഭീേമന കൃതം യുധി
37 ഭീമേസേനാ ഽപി ഹത്വാജൗ തവ പു ം അമർഷണഃ
അഭിവാദ്യാ തഃ സ്ഥിത്വാ സ ഹൃഷ്ടഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
38 േ ാവാച സുമഹാേതജാ ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
ഹർഷാദ് ഉത്ഫുല്ലനയേനാ ജിതകാശീ വിശാം പേത
39 തവാദ്യ പൃഥിവീ രാജൻ േക്ഷമാ നിഹതകണ്ടകാ
താം ശാധി മഹാരാജ സ്വധർമം അനുപാലയൻ
40 യസ് തു കർതാസ്യ ൈവരസ്യ നികൃത്യാ നികൃതി ിയഃ
േസാ ഽയം വിനിഹതഃ േശേത പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപേത
41 ദുഃശാസന ഭൃതയഃ സർേവ േത േചാ വാദിനഃ
രാേധയഃ ശകുനിശ് ചാപി നിഹതാസ് തവ ശ വഃ
42 േസയം രത്നസമാകീർണാ മഹീ സവനപർവതാ
ഉപാവൃത്താ മഹാരാജ ത്വാം അദ്യ നിഹതദ്വിഷം
43 [യ്]
ഗതം ൈവരസ്യ നിധനം ഹേതാ രാജാ സുേയാധനഃ
കൃഷ്ണസ്യ മതം ആസ്ഥായ വിജിേതയം വസുന്ധരാ
44 ദിഷ്ട്യാ ഗതസ് ത്വം ആനൃണ്യം മാതുഃ േകാപസ്യ േചാഭേയാഃ
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ദിഷ്ട്യാ ജയസി ദുർധർഷം ദിഷ്ട്യാ ശ ർ നിപാതിതഃ
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അധ്യായം 60

1 [ധൃ]
ഹതം ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
പാണ്ഡവാഃ സൃഞ്ജയാശ് ൈചവ കിം അകുർവത സഞ്ജയ
2 [സ്]
ഹാതം ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
സിംേഹേനവ മഹാരാജ മത്തം വനഗജം വേന
3 ഹൃഷ്ടമനസസ് ത കൃേഷ്ണന സഹ പാണ്ഡവാഃ
പാഞ്ചാലാഃ സൃഞ്ജയാശ് ൈചവ നിഹേത കുരുനന്ദേന
4 ആവിധ്യന്ന് ഉത്തരീയാണി സിംഹനാദാംശ് ച േനദിേര
ൈനതാൻ ഹർഷസമാവിഷ്ടാൻ ഇയം േസേഹ വസുന്ധരാ
5 ധനൂംഷ്യ് അേന്യ വ്യാക്ഷിപന്ത ജ്യാശ് ചാപ്യ് അേന്യ തഥാക്ഷിപൻ
ദ ർ അേന്യ മഹാശംഖാൻ അേന്യ ജ ശ് ച ദു ഭീഃ
6 ചി ീഡുശ് ച തൈഥവാേന്യ ജഹസുശ് ച തവാഹിതാഃ
അ വംശ് ചാസകൃദ് വീരാ ഭീമേസനം ഇദം വചഃ
7 ദുഷ്കരം ഭവതാ കർമ രേണ ഽദ്യ സുമഹത് കൃതം
കൗരേവ ം രേണ ഹത്വാ ഗദയാതികൃത മം
8 ഇേ േണവ ഹി വൃ സ്യ വധം പരമസംയുേഗ
ത്വയാ കൃതം അമന്യന്ത ശേ ാർ വധം ഇമം ജനാഃ
9 ചരന്തം വിവിധാൻ മാർഗാൻ മണ്ഡലാനി ച സർവശഃ
ദുേര്യാധനം ഇമം ശൂരം േകാ ഽേന്യാ ഹന്യാദ് വൃേകാദരാത്
10 ൈവരസ്യ ച ഗതഃ പാരം ത്വം ഇഹാൈന്യഃ സുദുർഗമം
അശക്യം ഏതദ് അേന്യന സമ്പാദയിതും ഈദൃശം
11 കുഞ്ജേരേണവ മേത്തന വീര സം ാമമൂർധനി
ദുേര്യാധന ശിേരാ ദിഷ്ട്യാ പാേദന മൃദിതം ത്വയാ
12 സിംേഹന മഹിഷേസ്യവ കൃത്വാ സംഗരം അദ്ഭുതം
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം ദിഷ്ട്യാ പീതം ത്വയാനഘ
13 േയ വി കുർവൻ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
മൂർധ്നി േതഷാം കൃതഃ പാേദാ ദിഷ്ട്യാ േത േസ്വന കർമണാ
14 അമി ാണാം അധിഷ്ഠാനാദ് വധാദ് ദുേര്യാധനസ്യ ച
ഭീമ ദിഷ്ട്യാ പൃഥിവ്യാം േത ഥിതം സുമഹദ് യശഃ
15 ഏവം നൂനം ഹേത വൃേ ശ ം നന്ദന്തി ബന്ദിനഃ
തഥാ ത്വാം നിഹതാമി ം വയം നന്ദാമ ഭാരത
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16 ദുേര്യാധന വേധ യാനി േരാമാണി ഹൃഷിതാനി നഃ
അദ്യാപി ന വിഹൃഷ്യന്തി താനി തദ് വിദ്ധി ഭാരത
ഇത്യ് അ വൻ ഭീമേസനം വാതികാസ് ത സാംഗതാഃ
17 താൻ ഹൃഷ്ടാൻ പുരുഷവ്യാ ാൻ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡൈവഃ സഹ

വതഃ സദൃശം ത േ ാവാച മധുസൂദനഃ
18 ന ന്യായ്യം നിഹതഃ ശ ർ ഭൂേയാ ഹ ം ജനാധിപാഃ
അസകൃദ് വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിർ നിഹേതാ ഹ്യ് ഏഷ മന്ദധീഃ
19 തൈദൈവഷ ഹതഃ പാേപാ യൈദവ നിരപ പഃ
ലുബ്ധഃ പാപസഹായശ് ച സുഹൃദാം ശാസനാതിഗഃ
20 ബഹുേശാ വിദുര േ ാണ കൃപ ഗാംേഗയ സൃഞ്ജൈയഃ
പാ ഭ്യഃ േ ാച്യമാേനാ ഽപി പി ്യം അംശം ന ദത്തവാൻ
21 ൈനഷ േയാേഗ്യാ ഽദ്യ മി ം വാ ശ ർ വാ പുരുഷാധമഃ
കിം അേനനാതിനുേന്നന വാഗ്ഭിഃ കാഷ്ഠസധർമണാ
22 രേഥഷ്വ് ആേരാഹത ക്ഷി ം ഗച്ഛാേമാ വസുധാധിപാഃ
ദിഷ്ട്യാ ഹേതാ ഽയം പാപാത്മാ സാമാത്യജ്ഞാതി ബാന്ധവഃ
23 ഇതി ത്വാ ത്വ് അധിേക്ഷപം കൃഷ്ണാദ് ദുേര്യാധേനാ നൃപഃ
അമർഷവശം ആപന്ന ഉദതിഷ്ഠദ് വിശാം പേത
24 സ്ഫിഗ് േദേശേനാപവിഷ്ടഃ സ േദാർഭ്യാം വിഷ്ടഭ്യ േമദിനീം
ദൃഷ്ടിം സങ്കടാം കൃത്വാ വാസുേദേവ ന്യപാതയത്
25 അർേധാന്നത ശരീരസ്യ രൂപം ആസീൻ നൃപസ്യ തത്

ദ്ധസ്യാശീവിഷേസ്യവച് ഛിന്നപുച്ഛസ്യ ഭാരത
26 ാണാന്ത കരണീം േഘാരാം േവദനാം അവിചിന്തയൻ
ദുേര്യാധേനാ വാസുേദവം വാഗ്ഭിർ ഉ ാഭിർ ആർദയത്
27 കംസ ദാസസ്യ ദായാദ ന േത ലജ്ജാസ്ത്യ് അേനന ൈവ
അധർേമണ ഗദായുേദ്ധ യദ് അഹം വിനിപാതിതഃ
28 ഊരൂ ഭിന്ധീതി ഭീമസ്യ തിം മിഥ്യാ യച്ഛതാ
കിം ന വിജ്ഞാതം ഏതൻ േമ യദ് അർജുനം അേവാചഥാഃ
29 ഘാതയിത്വാ മഹീപാലാൻ ഋജു യുദ്ധാൻ സഹ ശഃ
ജിൈഹ്മർ ഉപാൈയർ ബഹുഭിർ ന േത ലജ്ജാ ന േത ഘൃണാ
30 അഹന്യ് അഹനി ശൂരാണാം കുർവാണഃ കദനം മഹത്
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ഘാതിതസ് േത പിതാമഹഃ
31 അശ്വത്ഥാമ്നഃ സനാമാനം ഹത്വാ നാഗം സുദുർമേത
ആചാേര്യാ ന്യാസിതഃ ശ ം കിം തൻ ന വിദിതം മമ
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32 സ ചാേനന നൃശംേസന ധൃഷ്ടദ േമ്നന വീര്യവാൻ
പാത്യമാനസ് ത്വയാ ദൃേഷ്ടാ ന ൈചനം ത്വം അവാരയഃ
33 വധാർഥം പാ പു സ്യ യാചിതാം ശക്തിം ഏവ ച
ഘേടാത്കേച വ്യംസയഥാഃ കസ് ത്വത്തഃ പാപകൃത്തമഃ
34 ഛിന്നബാഹുഃ ായഗതസ് തഥാ ഭൂരി വാ ബലീ
ത്വയാ നിസൃേഷ്ടന ഹതഃ ൈശേനേയന ദുരാത്മനാ
35 കുർവാണശ് േചാത്തമം കർമ കർണഃ പാർഥ ജിഗീഷയാ
വ്യംസേനനാശ്വേസനസ്യ പന്നേഗ സുതസ്യ ൈവ
36 പുനശ് ച പതിേത ചേ വ്യസനാർതഃ പരാജിതഃ
പാതിതഃ സമേര കർണശ് ച വ്യേ ാ ഽ ണീർ നൃണാം
37 യദി മാം ചാപി കർണം ച ഭീഷ്മേ ാണൗ ച സംയുേഗ
ഋജുനാ തിയുേധ്യഥാ ന േത സ്യാദ് വിജേയാ വം
38 ത്വയാ പുനർ അനാേര്യണ ജിഹ്മമാർേഗണ പാർഥിവാഃ
സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠേന്താ വയം ചാേന്യ ച ഘാതിതാഃ
39 [വാ]
ഹതസ് ത്വം അസി ഗാന്ധാേര സ ാതൃസുതബാന്ധവഃ
സഗണഃ സസുഹൃച് ൈചവ പാപമാർഗം അനുഷ്ഠിതഃ
40 തൈവവ ദു ൈതർ വീരൗ ഭീഷ്മേ ാണൗ നിപാതിതൗ
കർണശ് ച നിഹതഃ സംേഖ്യ തവ ശീലാനുവർതകഃ
41 യാച്യമാേനാ മയാ മൂഢ പി ്യം അംശം ന ദിത്സസി
പാണ്ഡേവഭ്യഃ സ്വരാജ്യാർധം േലാഭാച് ഛകുനി നിശ്ചയാത്
42 വിഷം േത ഭീമേസനായ ദത്തം സർേവ ച പാണ്ഡവാഃ

ദീപിതാ ജതു ഗൃേഹ മാ ാ സഹ സുദുർമേത
43 സഭായാം യാജ്ഞേസനീ ച കൃഷ്ടാ ദ േത രജസ്വലാ
തൈദവ താവദ് ദുഷ്ടാത്മൻ വധ്യസ് ത്വം നിരപ പഃ
44 അനക്ഷജ്ഞം ച ധർമജ്ഞം സൗബേലനാക്ഷ േവദിനാ
നികൃത്യാ യത് പരാൈജഷീസ് തസ്സ്മാദ് അസി ഹേതാ രേണ
45 ജയ േഥന പാേപന യത് കൃഷ്ണാ േ ശിതാ വേന
യാേതഷു മൃഗയാം േതഷു തൃണബിേന്ദാർ അഥാ േമ
46 അഭിമന ശ് ച യദ് ബാല ഏേകാ ബഹുഭിർ ആഹേവ
ത്വദ് േദാൈഷർ നിഹതഃ പാപതസ്മാദ് അസി ഹേതാ രേണ
47 [ദുർ]
അധീതം വിധിവദ് ദത്തം ഭൂഃ ശാസ്താ സസാഗരാ
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മൂർധ്നി സ്ഥിതം അമി ാണാം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
48 യദ് ഇഷ്ടം ക്ഷ ബ നാം സ്വധർമം അനുപശ്യതാം
തദ് ഇദം നിധനം ാപ്തം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
49 േദവാർഹാ മാനുഷാ േഭാഗാഃ ാപ്താ അസുലഭാ നൃൈപഃ
ഐശ്വര്യം േചാത്തമം ാപ്തം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
50 സസുഹൃത് സാനുബന്ധശ് ച സ്വർഗം ഗന്താഹം അച ത
യൂയം വിഹതസങ്കൽപാഃ േശാചേന്താ വർതയിഷ്യഥ
51 [സ്]
അസ്യ വാക്യസ്യ നിധേന കുരുരാജസ്യ ഭാരത
അപതത് സുമഹദ് വർഷം പുഷ്പാണാം പുണ്യഗന്ധിനാം
52 അവാദയന്ത ഗന്ധർവാ ജഗുശ് ചാപ്സരസാം ഗണാഃ
സിദ്ധാശ് ച മുമുചുർ വാചഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി ഭാരത
53 വവൗ ച സുരഭിർ വായുഃ പുണ്യഗേന്ധാ മൃദുഃ സുഖഃ
വ്യരാജതാമലം ൈചവ നേഭാ ൈവഡൂര്യ സംനിഭം
54 അത്യദ്ഭുതാനി േത ദൃഷ്ട്വാ വാസുേദവ പുേരാഗമാഃ
ദുേര്യാധനസ്യ പൂജാം ച ദൃഷ്ട്വാ ീഡാം ഉപാഗമൻ
55 ഹതാംശ് ചാധർമതഃ ത്വാ േശാകാർതാഃ ശുശുചുർ ഹി േത
ഭീഷ്മം േ ാണം തഥാ കർണം ഭൂരി വസം ഏവ ച
56 താംസ് തു ചിന്താപരാൻ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാൻ ദീനേചതസഃ
േ ാവാേചദം വചഃ കൃേഷ്ണാ േമഘദു ഭിനിസ്വനഃ
57 ൈനഷ ശേക്യാ ഽതിശീ ാ സ് േത ച സർേവ മഹാരഥാഃ
ഋജു യുേദ്ധന വി ാന്താ ഹ ം യുഷ്മാഭിർ ആഹേവ
58 ഉപായാ വിഹിതാ ഹ്യ് ഏേത മയാ തസ്മാൻ നരാധിപാഃ
അന്യഥാ പാണ്ഡേവയാനാം നാഭവിഷ്യജ് ജയഃ ക്വ ചിത്
59 േത ഹി സർേവ മഹാത്മാനശ് ചത്വാേരാ ഽതിരഥാ ഭുവി
ന ശക്യാ ധർമേതാ ഹ ം േലാകപാൈലർ അപി സ്വയം
60 തൈഥവായം ഗദാപാണിർ ധാർതരാേ ാ ഗത മഃ
ന ശേക്യാ ധർമേതാ ഹ ം കാേലനാപീഹ ദണ്ഡിനാ
61 ന ച േവാ ഹൃദി കർതവ്യം യദ് അയം ഘാതിേതാ നൃപഃ
മിഥ്യാ വധ്യാസ് തേഥാപാൈയർ ബഹവഃ ശ േവാ ഽധികാഃ
62 പൂർൈവർ അനുഗേതാ മാർേഗാ േദൈവർ അസുരഘാതിഭിഃ
സദ്ഭിശ് ചാനുഗതഃ പന്ഥാഃ സ സർൈവർ അനുഗമ്യേത
63 കൃതകൃത്യാഃ സ്മ സായാേഹ്ന നിവാസം േരാചയാമേഹ
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സാശ്വനാഗരഥാഃ സർേവ വി മാേമാ നരാധിപാഃ
64 വാസുേദവ വചഃ ത്വാ തദാനീം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
പാഞ്ചാലാ ഭൃശസംഹൃഷ്ടാ വിേനദുഃ സ്മിഹ സംഘവത്
65 തതഃ ാധ്മാപയഞ് ശംഖാൻ പാഞ്ചജന്യം ച മാധവഃ
ഹൃഷ്ടാ ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം പുരുഷർഷഭാഃ
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അധ്യായം 61

1 [സ്]
തതസ് േത യയുഃ സർേവ നിവാസായ മഹീക്ഷിതഃ
ശംഖാൻ ധ്മാപയേന്താ ൈവ ഹൃഷ്ടാഃ പരിഘബാഹവഃ
2 പാണ്ഡവാൻ ഗച്ഛതശ് ചാപി ശിബിരം േനാ വിശാം പേത
മേഹഷ്വാേസാ ഽന്വഗാത് പശ്ചാദ് യുയു ഃ സാത്യകിസ് തഥാ
3 ധൃഷ്ടദ മ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
സർേവ ചാേന്യ മേഹഷ്വാസാ യയുഃ സ്വശിബിരാണ്യ് ഉത
4 തതസ് േത ാവിശൻ പാർഥാ ഹാത ത്വിട്കം ഹേതശ്വരം
ദുേര്യാധനസ്യ ശിബിരം രംഗവദ് വിസൃേത ജേന
5 ഗദ് ഉത്സവം പുരം ഇവ ഹൃതനാഗം ഇവ ദം

ീവർഷവരഭൂയിഷ്ഠം വൃദ്ധാമാൈത്യർ അധിഷ്ഠിരം
6 തൈ താൻ പര പാതിഷ്ഠൻ ദുേര്യാധന പുരഃസരാഃ
കൃതാഞ്ജലിപുടാ രാജൻ കാഷായമലിനാംബരാഃ
7 ശിബിരം സമനു ാപ്യ കുരുരാജസ്യ പാണ്ഡവാഃ
അവേതരുർ മഹാരാജ രേഥേഭ്യാ രഥസത്തമാഃ
8 തേതാ ഗാണ്ഡീവധന്വാനം അഭ്യഭാഷത േകശവഃ
സ്ഥിതഃ ിഹ ഹിേത നിത്യം അതീവ ഭരതർഷഭ
9 അവേരാപയ ഗാണ്ഡീവം അക്ഷയ്യൗ ച മേഹഷുധീ
അഥാഹം അവേരാക്ഷ്യാമി പശ്ചാദ് ഭരതസത്തമ
10 സ്വയം ൈചവാവേരാഹ ത്വം ഏത േ യസ് തവാനഘ
തച് ചാകേരാത് തഥാ വീരഃ പാ പുേ ാ ധനഞ്ജയഃ
11 അഥ പശ്ചാത് തതഃ കൃേഷ്ണാ രശ്മീൻ ഉ ജ്യ വാജിനാം
അവാേരാഹത േമധാവീ രഥാദ് ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
12 അഥാവതീർേണ ഭൂതാനാം ഈശ്വേര സുമഹാത്മനി
കപിർ അന്തർദേധ ദിേവ്യാ ധ്വേജാ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
13 സ ദഗ്േധാ േ ാണകർണാഭ്യാം ദിൈവ്യർ അൈ ർ മഹാരഥഃ
അഥ ദീേപ്താ ഽഗ്നിനാ ഹ്യ് ആശു ജജ്വാല മഹീപേത
14 േസാപാസംഗഃ സരശ്മിശ് ച സാശ്വഃ സയുഗ ബ രഃ
ഭസ്മീഭൂേത ഽപതദ് ഭൂമൗ രേഥ ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
15 തം തഥാ ഭസ്മഭൂതം തു ദൃഷ്ട്വാ പാ സുതാഃ േഭാ
അഭവൻ വിസ്മിതാ രാജന്ന് അർജുനശ് േചദം അ വീത്
16 കൃതാഞ്ജലിഃ സ ണയം ണിപത്യാഭിവാദ്യ ച

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 46 38

േഗാവിന്ദ കസ്മാദ് ഭഗവൻ രേഥാ ദഗ്േധാ ഽയം അഗ്നിനാ
17 കിം ഏതൻ മഹദ് ആശ്ചര്യം അഭവദ് യദുനന്ദന
തൻ േമ ഹി മഹാബാേഹാ േ ാതവ്യം യദി മന്യേസ
18 [വാ]
അൈ ർ ബഹുവിൈധർ ദഗ്ധഃ പൂർവം ഏവായം അർജുന
മദ് അധിഷ്ഠിതത്വാത് സമേര ന വിശീർണഃ പരന്തപ
19 ഇദാനീം തു വിശീർേണാ ഽയം ദഗ്േധാ ഹ്മാ േതജസാ
മയാ വിമുക്തഃ കൗേന്തയ ത്വയ്യ് അദ്യ കൃതകർമണി
20 [സ്]
ഈഷദ് ഉത്സ്മയമാനശ് ച ഭഗവാൻ േകശേവാ ഽരിഹാ
പരിഷ്വജ്യ ച രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
21 ദിഷ്ട്യാ ജയസി കൗേന്തയ ദിഷ്ട്യാ േത ശ േവാ ജിതാഃ
ദിഷ്ട്യാ ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച ഭീമേസനശ് ച പാണ്ഡവൗ
22 മുക്താ വീര ക്ഷയാദ് അസ്മാത് സം ാമാൻ നിഹതദ്വിഷഃ
ക്ഷി ം ഉത്തരകാലാനി കുരു കാര്യാണി ഭാരത
23 ഉപയാതം ഉപ വ്യം സഹ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
ആനീയ മധുപർകം മാം യത് പുരാ ത്വം അേവാചഥാഃ
24 ഏഷ ാതാ സഖാ ൈചവ തവ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയഃ
രക്ഷിതേവ്യാ മഹാബാേഹാ സർവാസ്വ് ആപത്സ്വ് ഇതി േഭാ
തവ ൈചവം വാണസ്യ തേഥത്യ് ഏവാഹം അ വം
25 സ സവ്യസാചീ ഗുപ്തസ് േത വിജയീ ച നേരശ്വര

ാതൃഭിഃ സഹ രാേജ ശൂരഃ സത്യപരാ മഃ
മുേക്താ വീര ക്ഷയാദ് അസ്മാത് സം ാമാൽ േലാമഹർഷണാത്
26 ഏവം ഉക്തസ് തു കൃേഷ്ണന ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഹൃഷ്ടേരാമാ മഹാരാജ ത വാച ജനാർദനം
27 മുക്തം േ ാണകർണാഭ്യാം ഹ്മാ ം അരിമർദന
28 കസ് ത്വദന്യഃ സേഹത് സാക്ഷാദ് അപി വ ീ പുരന്ദരഃ
29 ഭവതസ് തു സാേദന സം ാേമ ബഹേവാ ജിതാഃ
മഹാരണഗതഃ പാർേഥാ യച് ച നാസീത് പരാങ്മുഖഃ
തൈഥവ ച മഹാബാേഹാ പര്യാൈയർ ബഹുഭിർ മയാ
കർമണാം അനുസന്താനം േതജസശ് ച ഗതിഃ ശുഭാ
30 ഉപ േവ്യ മഹർഷിർ േമ കൃഷ്ണൈദ്വപായേനാ ഽ വീത്
യേതാ ധർമസ് തതഃ കൃേഷ്ണാ യഥ കൃഷ്ണസ് തേതാ ജയഃ
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31 ഇത്യ് ഏവം ഉേക്ത േത വീരാഃ ശിബിരം തവ ഭാരത
വിശ്യ ത്യപദ്യന്ത േകാശരത്നർദ്ധി സഞ്ചയാൻ

32 രജതം ജാതരൂപം ച മണീൻ അഥ ച മൗക്തികാൻ
ഭൂഷണാന്യ് അഥ മുഖ്യാനി കംബലാന്യ് അജിനാനി ച
ദാസീദാസം അസംേഖ്യയം രാേജ്യാപകരണാനി ച
33 േത ാപ്യ ധനം അക്ഷയ്യം ത്വദീയം ഭരതർഷഭ
ഉദേ ാശൻ മേഹഷ്വാസാ നേര വിജിതാരയഃ
34 േത തു വീരാഃ സമാശ്വസ്യ വാഹനാന്യ് അവമുച്യ ച
അതിഷ്ഠന്ത മുഹുഃ സർേവ പാണ്ഡവാഃ സാത്യകിസ് തഥാ
35 അഥാ വീൻ മഹാരാജ വാസുേദേവാ മഹായശാഃ
അസ്മാഭിർ മംഗലാർഥായ വസ്തവ്യം ശിബിരാദ് ബഹിഃ
36 തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ച േത സർേവ പാണ്ഡവാഃ സാത്യകിസ് തഥാ
വാസുേദേവന സഹിതാ മംഗലാർഥം യയുർ ബഹിഃ
37 േത സമാസാദ്യ സരിതം പുണ്യാേമാഘവതീം നൃപ
ന്യവസന്ന് അഥ താം രാ ിം പാണ്ഡവാ ഹതശ വഃ
38 തതഃ സേ ഷയാം ആസുർ യാദവം നാഗസാഹ്വയം
സ ച ായാജ് ജേവനാശു വാസുേദവഃ താപവാൻ
ദാരുകം രഥം ആേരാപ്യ േയന രാജാംബികാ സുതഃ
39 തം ഊചുഃ സ യാസ്യന്തം ൈസന്യസു ീവ വാഹനം

ത്യാശ്വാസയ ഗാന്ധാരീം ഹതപു ാം യശസ്വിനീം
40 സ ായാത് പാണ്ഡൈവർ ഉക്തസ് തത് പുരം സാത്വതാം വരഃ
ആസസാദയിഷുഃ ക്ഷി ം ഗാന്ധാരീം നിഹതാത്മജാം
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അധ്യായം 62

1 [ജ്]
കിമർഥം രാജശാർദൂേലാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ഗാന്ധാര്യാഃ േ ഷയാം ആസ വാസുേദവം പരന്തപം
2 യദാ പൂർവം ഗതഃ കൃഷ്ണഃ ശമാർഥം കൗരവാൻ തി
ന ച തം ലബ്ധവാൻ കാമം തേതാ യുദ്ധം അഭൂദ് ഇദം
3 നിഹേതഷു തു േയാേധഷു ഹേത ദുേര്യാധേന തഥാ
പൃഥിവ്യാം പാണ്ഡേവയസ്യ നിഃസപേത്ന കൃേത യുധി
4 വി േത ശിബിേര ശൂേന്യ ാേപ്ത യശസി േചാത്തേമ
കിം നു തത് കാരണം ഹ്മൻ േയന കൃേഷ്ണാ ഗതഃ പുനഃ
5 ന ച തത് കാരണം ഹ്മന്ന് അൽപം ൈവ തിഭാതി േമ
യ ാഗമദ് അേമയാത്മാ സ്വയം ഏവ ജനാർദനഃ
6 തത്ത്വേതാ ൈവ സമാചക്ഷ്വ സർവം അധ്വര സത്തമ
യച് ചാ കാരണം ഹ്മൻ കാര്യസ്യാസ്യ വിനിശ്ചേയ
7 [ൈവ]
ത്വദ് യുേക്താ ഽയം അനു േശ്നാ യൻ മാം പൃച്ഛസി പാർഥിവ
തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി യഥാവദ് ഭരതർഷഭ
8 ഹതം ദുേര്യാധനം ദൃഷ്ട്വാ ഭിമ േസേനന സംയുേഗ
വ ത് മ്യ സമയം രാജൻ ധാർതരാ ം മഹാബലം
9 അന്യാേയന ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഗദായുേദ്ധന ഭാരത
യുധിഷ്ഠിരം മഹാരാജ മഹദ് ഭയം അഥാവിശത്
10 ചിന്തയാേനാ മഹാഭാഗാം ഗാന്ധാരീം തപസാന്വിതാം
േഘാേരണ തപസാ യുക്താം ൈ േലാക്യം അപി സാ ദേഹത്
11 തസ്യ ചിന്തയമാനസ്യ ബുദ്ധിഃ സമഭവത് തദാ
ഗാന്ധാര്യാഃ േ ാധദീപ്തായാഃ പൂർവം ശമനം ഭേവത്
12 സാ ഹി പു വധം ത്വാ കൃതം അസ്മാഭിർ ഈദൃശം
മാനേസനാഗ്നിനാ ദ്ധാ ഭസ്മസാൻ നഃ കരിഷ്യതി
13 കഥം ദുഃഖം ഇദം തീ ം ഗാന്ധാരീ രപ്സഹിഷ്യതി

ത്വാ വിനിഹതം പു ം ഛേലനാജിഹ്മ േയാദ്നിനം
14 ഏവം വിചിന്ത്യ ബഹുധാ ഭയേശാകസമന്വിതഃ
വാസുേദവം ഇദം വാക്യം ധർമരാേജാ ഽഭ്യഭാഷത
15 തവ സാദാദ് േഗാവിന്ദ രാജ്യം നിഹതകണ്ടകം
അ ാപ്യം മനസാപീഹ ാപ്തം അസ്മാഭിർ അച ത
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16 ത്യക്ഷം േമ മഹാബാേഹാ സം ാേമ േലാമഹർഷേണ
വിമർദഃ സുമഹാൻ ാപ്തസ് ത്വയാ യാദവനന്ദന
17 ത്വയാ േദവാസുേര യുേദ്ധ വധാർഥം അമര ദ്വിഷാം
യഥാ സാഹ്യം പുരാ ദത്തം ഹതാശ് ച വിബുധദ്വിഷഃ
18 സാഹ്യം തഥാ മഹാബാേഹാ ദത്തം അസ്മാകം അച ത
സാരേഥ്യന ച വാർേഷ്ണയ ഭവതാ യദ് ധൃതാ വയം
19 യദി ന ത്വം ഭേവൻ നാഥഃ ഫൽഗുനസ്യ മഹാരേണ
കഥം ശേക്യാ രേണ േജതും ഭേവദ് ഏഷ ബലാർണവഃ
20 ഗദാ ഹാരാ വിപുലാഃ പരിൈഘശ് ചാപി താഡനം
ശക്തിഭിർ ഭിണ്ഡിപാൈലശ് ച േതാമൈരഃ സപരശ്വൈധഃ
21 വാചശ് ച പരുഷാഃ ാപ്താസ് ത്വയാ ഹ്യ് അസ്മദ്ധിൈതഷിണാ
താശ് ച േത സഫലാഃ സർവാ ഹേത ദുേര്യാധേന ഽച ത
22 ഗാന്ധാര്യാ ഹി മഹാബാേഹാ േ ാധം ബുധ്യസ്വ മാധവ
സാ ഹി നിത്യം മഹാഭാഗാ തപേസാേ ണ കർശിതാ
23 പു പൗ വധം ത്വാ വം നഃ സ ധക്ഷ്യതി
തസ്യാഃ സാദനം വീര ാപ്തകാലം മതം മമ
24 കശ് ച താം േ ാധദീപ്താക്ഷീം പു വ്യസനകർശിതാം
വീക്ഷിതും പുരുഷഃ ശക്തസ് ത്വാം ഋേത പുരുേഷാത്തമ
25 ത േമ ഗമനം ാപ്തം േരാചേത തവ മാധവ
ഗാന്ധാര്യാഃ േ ാധദീപ്തായാഃ ശമാർഥം അരിന്ദമ
26 ത്വം ഹി കർതാ വികർതാ ച േലാകാനാം ഭവാപ്യയഃ
േഹതുകാരണ സംയുൈക്തർ വാൈക്യഃ കാലസമീരിൈതഃ
27 ക്ഷി ം ഏവ മഹാ ാജ്ഞ ഗാന്ധാരീം ശമയിഷ്യസി
പിതാമഹശ് ച ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ് ത ഭവിഷ്യതി
28 സർവഥാ േത മഹാബാേഹാ ഗാന്ധാര്യാഃ േ ാധനാശനം
കർതവ്യം സാത്വതേ ഷ്ഠ പാണ്ഡവാനാം ഹിൈതഷിണാ
29 ധർമരാജസ്യ വചനം ത്വാ യദുകുേലാദ്വഹഃ
ആമ ്യ ദാരുകം ാഹ രഥഃ സേജ്ജാ വിധീയതാം
30 േകശവസ്യ വചഃ ത്വാ ത്വരമാേണാ ഽഥ ദാരുകഃ
ന്യേവദയദ് രഥം സജ്ജം േകശവായ മഹാത്മേന
31 തം രഥം യാദവ േ ഷ്ഠഃ സമാരുഹ്യ പരന്തപഃ
ജഗാമ ഹാസ്തിനപുരം ത്വരിതഃ േകശേവാ വിഭുഃ
32 തഥ ായാൻ മഹാരാജ മാധേവാ ഭഗവാൻ രഥീ
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നാഗസാഹ്വയം ആസാദ്യ വിേവശ ച വീര്യവാൻ
33 വിശ്യ നഗരം വീേരാ രഥേഘാേഷണ നാദയൻ
വിദിേതാ ധൃതരാ സ്യ േസാ ഽവതീര്യ രേഥാത്തമാത്
34 അഭ്യഗച്ഛദ് അദീനാത്മാ ധൃതരാ നിേവശനം
പൂർവം ചാഭിഗതം ത േസാ ഽപശ്യദ് ഋഷിസത്തമം
35 പാദൗ പീഡ്യ കൃഷ്ണസ്യ രാജ്ഞശ് ചാപി ജനാർദനഃ
അഭ്യവാദയദ് അവ്യേ ാ ഗാന്ധാരീം ചാപി േകശവഃ
36 തതസ് തു യാദവ േ േഷ്ഠാ ധൃതരാ ം അേധാക്ഷജഃ
പാണിം ആലംബ്യ രാജ്ഞഃ സ സസ്വനം രുേരാദ ഹ
37 സ മുഹൂർതം ഇേവാ ജ്യ ബാഷ്പം േശാകസമുദ്ഭവം

ക്ഷാല്യ വാരിണാ േനേ ആചമ്യ ച യഥാവിധി
ഉവാച ിതം വാക്യം ധൃതരാ ം അരിന്ദമഃ
38 ന േത ഽസ്ത്യ് അവിദിതം കിം ചിദ് ഭൂതഭവ്യസ്യ ഭാരത
കാലസ്യ ച യഥാവൃത്തം തത് േത സുവിദിതം േഭാ
39 യദ് ഇദം പാണ്ഡൈവഃ സർൈവസ് തവ ചിത്താനുേരാധിഭിഃ
കഥം കുലക്ഷേയാ ന സ്യാത് തഥാ ക്ഷ സ്യ ഭാരത
40 ാതൃഭിഃ സമയം കൃത്വാ ക്ഷാന്തവാൻ ധർമവത്സലഃ
ദ തച് ഛല ജിൈതഃ ശൈക്തർ വനവാേസാ ഽഭ പാഗതഃ
41 അജ്ഞാതവാസ ചര്യാ ച നാനാ േവശ സമാവൃൈതഃ
അേന്യ ച ബഹവഃ േ ശാസ് ത്വ് അശൈക്തർ ഇവ നിത്യദാ
42 മയാ ച സ്വയം ആഗമ്യ യുദ്ധകാല ഉപസ്ഥിേത
സർവേലാകസ്യ സാംനിേധ്യ ാമാംസ് ത്വം പഞ്ച യാചിതഃ
43 ത്വയാ കാേലാപസൃേഷ്ടന േലാഭേതാ നാപവർജിതാഃ
തവാപരാധാൻ നൃപേത സർവം ക്ഷ ം ക്ഷയം ഗതം
44 ഭീേഷ്മണ േസാമദേത്തന ബാ ിേകന കൃേപണ ച
േ ാേണന ച സപുേ ണ വിദുേരണ ച ധീമതാ
യാചിതസ് ത്വം ശമം നിത്യം ന ച തത് കൃതവാൻ അസി
45 കാേലാപഹതചിേത്താ ഹി സർേവാ മുഹ്യതി ഭാരത
യഥാ മൂേഢാ ഭവാൻ പൂർവം അസ്മിന്ന് അർേഥ സമുദ്യേത
46 കിം അന്യത് കാലേയാഗാദ് ധി ദിഷ്ടം ഏവ പരായണം
മാ ച േദാഷം മഹാരാജ പാണ്ഡേവഷു നിേവശയ
47 അൽേപാ ഽപ്യ് അതി േമാ നാസ്തി പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ധർമേതാ ന്യായതശ് ൈചവ േസ്നഹതശ് ച പരന്തപ
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48 ഏതത് സർവം തു വിജ്ഞായ ആത്മേദാഷകൃതം ഫലം
അസൂയാം പാ പുേ ഷു ന ഭവാൻ കർതും അർഹതി
49 കുലം വംശശ് ച പിണ്ഡശ് ച യച് ച പു കൃതം ഫലം
ഗാന്ധാര്യാസ് തവ ൈചവാദ്യ പാണ്ഡേവഷു തിഷ്ഠിതം
50 ഏതത് സർവം അനുധ്യാത്വാ ആത്മനശ് ച വ്യതി മം
ശിേവന പാണ്ഡവാൻ ധ്യാഹി നമസ് േത ഭരതർഷഭ
51 ജാനാസി ച മഹാബാേഹാ ധർമരാജസ്യ യാ ത്വയി
ഭക്തിർ ഭരതശാർദൂല േസ്നഹശ് ചാപി സ്വഭാവതഃ
52 ഏതച് ച കദനം കൃത്വാ ശ ണാം അപകാരിണാം
ദഹ്യേത സ്മ ദിവാരാ ം ന ച ശർമാധിഗച്ഛതി
53 ത്വാം ൈചവ നരശാർദൂല ഗാന്ധാരീം ച യശസ്വിനീം
സ േശാചൻ ഭരതേ ഷ്ഠ ന ശാന്തിം അധിഗച്ഛതി
54 ിയാ ച പരയാവിേഷ്ടാ ഭവന്തം നാധിഗച്ഛതി
പു േശാകാഭിസന്തപ്തം ബുദ്ധിവ്യാകുലിേത ിയം
55 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ ധൃതരാ ം യദൂത്തമഃ
ഉവാച പരമം വാക്യം ഗാന്ധാരീം േശാകകർശിതാം
56 സൗബേലയി നിേബാധ ത്വം യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി സു േത
ത്വത്സമാ നാസ്തി േലാേക ഽസ്മിന്ന് അദ്യ സീമന്തിനീ ശുേഭ
57 ജാനാമി ച യഥാ രാജ്ഞി സഭായ്യാം മമ സംനിധൗ
ധർമാർഥസഹിതം വാക്യം ഉഭേയാഃ പക്ഷേയാർ ഹിതം
ഉക്തവത്യ് അസി കല്യാണി ന ച േത തനൈയഃ തം
58 ദുേര്യാധനസ് ത്വയാ േചാേക്താ ജയാർഥീ പരുഷം വചഃ
ശൃണു മൂഢ വേചാ മഹ്യം യേതാ ധർമസ് തേതാ ജയഃ
59 തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം തവ വാക്യം നൃപാത്മേജ
ഏവം വിദിത്വാ കല്യാണി മാ സ്മ േശാേക മനഃ കൃഥാഃ
പാണ്ഡവാനാം വിനാശായ മാ േത ബുദ്ധിഃ കദാ ചന
60 ശക്താ ചാസി മഹാഭാേഗ പൃഥിവീം സചരാചരാം
ച ഷാ േ ാധദീേപ്തന നിർദഗ്ധും തപേസാ ബലാത്
61 വാസുേദവ വചഃ ത്വാ ഗാന്ധാരീ വാക്യം അ വീത്
ഏവം ഏതൻ മഹാബാേഹാ യഥാ വദസി േകശവ
62 ആധിഭിർ ദഹ്യമാനായാ മതിഃ സഞ്ചലിതാ മമ
സാ േമ വ്യവസ്ഥിതാ ത്വാ തവ വ്യാക്യം ജനാർദന
63 രാജ്ഞസ് ത്വ് അന്ധസ്യ വൃദ്ധസ്യ ഹതപു സ്യ േകശവ
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ത്വം ഗതിഃ സഹ ൈതർ വീൈരഃ പാണ്ഡൈവർ ദ്വിപദാം വര
64 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം മുഖം ച്ഛാദ്യ വാസസാ
പു േശാകാഭിസന്തപ്താ ഗാന്ധാരീ രുേരാദ ഹ
65 തത ഏനാം മഹാബാഹുഃ േകശവഃ േശാകകർശിതാം
േഹതുകാരണ സംയുൈക്തർ വാൈക്യർ ആശ്വാസയത് ഭുഃ
66 സമാശ്വാസ്യ ച ഗാന്ധാരീം ധൃതരാ ം ച മാധവഃ

ൗേണഃ സങ്കൽപിതം ഭാവം അന്വബുധ്യത േകശവഃ
67 തതസ് ത്വരിത ഉത്ഥായ പാദൗ മൂർധ്നാ ണമ്യ ച
ൈദ്വപായനസ്യ രാേജ തഥ കൗരവം അ വീത്
68 ആപൃേച്ഛ ത്വാം കുരുേ ഷ്ഠ മാ ച േശാേക മനഃ കൃഥാഃ

ൗേണഃ പാേപാ ഽസ്ത്യ് അഭി ായസ് േതനാസ്മി സഹേസാത്ഥിതഃ
പാണ്ഡവാനാം വേധ രാ ൗ ബുദ്ധിസ് േതന ദർശിതാ
69 ഏതച് ത്വാ തു വചനം ഗാന്ധാര്യാ സഹിേതാ ഽ വീത്
ധൃതരാേ ാ മഹാബാഹുഃ േകശവം േകശി സൂദനം
70 ശീ ം ഗച്ഛ മഹാബാേഹാ പാണ്ഡവാൻ പരിപാലയ
ഭൂയസ് ത്വയാ സേമഷ്യാമി ക്ഷി ം ഏവ ജനാർദന

ായാത് തതസ് തു ത്വരിേതാ ദാരുേകണ സഹാച തഃ
71 വാസുേദേവ ഗേത രാജൻ ഘൃതരാ ം ജേനശ്വരം
ആശ്വാസയദ് അേമയാത്മാ വ്യാേസാ േലാകനമ തഃ
72 വാസുേദേവാ ഽപി ധർമാത്മാ കൃതകൃേത്യാ ജഗാമ ഹ
ശിബിരം ഹാസ്തിനപുരാദ് ദിദൃ ഃ പാണ്ഡവാൻ നൃപ
73 ആഗമ്യ ശിബിരം ര ൗ േസാ ഽഭ്യഗച്ഛത പാണ്ഡവാൻ
തച് ച േതഭ്യഃ സമാഖ്യായ സഹിതസ് ൈതഃ സമാവിശത്
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അധ്യായം 63

1 [ധൃ]
അധിഷ്ഠിതഃ പദാ മൂർധ്നി ഭഗ്നസക്േഥാ മഹീം ഗതഃ
ശൗടീരമാനീ പുേ ാ േമ കാന്യ് അഭാഷത സഞ്ജയ
2 അത്യർഥം േകാപേനാ രാജാ ജാതൈവരശ് ച പാ ഷു
വ്യസനം പരമം ാപ്തഃ കിം ആഹ പരമാഹേവ
3 [സ്]
ശൃണു രാജൻ വക്ഷ്യാമി യഥാവൃത്തം നരാധിപ
രാജ്ഞാ യദ് ഉക്തം ഭേഗ്നന തസ്മിൻ വ്യസന ആഗേത
4 ഭഗ്നസക്േഥാ നൃേപാ രാജൻ പാംസുനാ േസാ ഽവഗുണ്ഠിതഃ
യമയൻ പൂർധജാംസ് ത വീക്ഷ്യ ൈചവ ദിേശാ ദശ
5 േകശാൻ നിയമ്യ യേത്നന നിഃശ്വസന്ന് ഉരേഗാ യഥാ
സംരംഭാ പരീതാഭ്യാം േന ാഭ്യാം അഭിവീക്ഷ്യ മാം
6 ബാഹൂ ധരണ്യാം നിഷ്പിഷ്യ മുഹുർ മത്ത ഇവ ദ്വിപഃ

കീർണാൻ മൂർധജാൻ ധുന്വൻ ദൈന്തർ ദന്താൻ ഉപ ശൻ
ഗർഹയൻ പാണ്ഡവം േജ്യഷ്ഠം നിഃശ്വേസ്യദം അഥാ വീത്
7 ഭീേഷ്മ ശാന്തനേവ നാേഥ കർേണ ചാ ഭൃതാം വേര
ഗൗതേമ ശകുനൗ ചാപി േ ാേണ ചാ ഭൃതാം വേര
8 അശ്വത്ഥാമ്നി തഥാ ശേല്യ ശൂേര ച കൃതവർമണി
ഇമാം അവസ്ഥാം ാേപ്താ ഽസ്മി കാേലാ ഹി ദുരിത മഃ
9 ഏകാദശ ചമൂ ഭർതാ േസാ ഽഹം ഏതാം ദശാം ഗതഃ
കാലം ാപ്യ മഹാബാേഹാ ന കശ് ചിദ് അതിവർതേത
10 ആഖ്യാതവ്യം മദീയാനാം േയ ഽസ്മിഞ് ജീവന്തി സംഗേര
യഥാഹം ഭീമേസേനന വ ത് മ്യ സമയം ഹതഃ
11 ബഹൂനി സുനൃശംസാനി കൃതാനി ഖലു പാണ്ഡൈവഃ
ഭൂരി വസി കർേണ ച ഭീേഷ്മ േ ാേണ ച ീമതി
12 ഇദം ചാകീർതിജം കർമ നൃശംൈസഃ പാണ്ഡൈവഃ കൃതം
േയന േത സ നിർേവദം ഗമിഷ്യന്തീതി േമ മതിഃ
13 കാ ീതിഃ സത്ത്വയുക്തസ്യ കൃേത്വാപധി കൃതം ജയം
േകാ വാ സമയേഭത്താരം ബുധഃ സംമ ം അർഹതി
14 അധർേമണ ജയം ലബ്ധ്വാ േകാ നു ഹൃേഷ്യത പണ്ഡിതഃ
യഥാ സംഹൃഷ്യേത പാപഃ പാ പുേ ാ വൃേകാദരഃ
15 കിം നു ചി ം അതസ് ത്വ് അദ്യ ഭഗ്നസക്ഥസ്യ യൻ മമ
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േദ്ധന ഭീമേസേനന പാേദന മൃദിതം ശിരഃ
16 തപന്തം ിയാ ജുഷ്ടം വർതമാനം ച ബ ഷു
ഏവം കുര്യാൻ നേരാ േയാ ഹി സ ൈവ സഞ്ജയ പൂജിതഃ
17 അഭിജ്ഞൗ ക്ഷ ധർമസ്യ മമ മാതാ പിതാ ച േമ
തൗ ഹി സഞ്ജയ ദുഃഖാർതൗ വിജ്ഞാപ്യൗ വചനാൻ മമ
18 ഇഷ്ടം ഭൃത്യാ ഭൃതാഃ സമ്യഗ് ഭൂഃ ശാസ്താ സസാഗരാ
മൂർധ്നി സ്ഥിതം അമി ാണാം ജീവതാം ഏവ സഞ്ജയ
19 ദത്താ ദായാ യഥാശക്തി മി ാണാം ച ിയം കൃതം
അമി ാ ബാധിതാഃ സർേവ േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
20 യാതാനി പരരാ ാണി നൃപാ ഭുക്താശ് ച ദാസവത്

ിേയഭ്യഃ കൃതം സാധു േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
21 മാനിതാ ബാന്ധവാഃ സർേവ മാന്യഃ സ ജിേതാ ജനഃ

ിതയം േസവിതം സർവം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
22 ആജ്ഞപ്തം നൃപ മുേഖ്യഷു മാനഃ ാപ്തഃ സുദുർലഭഃ
ആജാേനൈയസ് തഥാ യാതം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
23 അധീതം വിധിവദ് ദത്തം ാപ്തം ആയുർ നിരാമയം
സ്വധർേമണ ജിതാ േലാക്കാഃ േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
24 ദിഷ്ട്യാ നാഹം ജിതഃ സംേഖ്യ പരാൻ േ ഷ്യവദ് ആ ിതഃ
ദിഷ്ട്യാ േമ വിപുലാ ലക്ഷ്മീർ മൃേത ത്വ് അന്യം ഗതാ വിേഭാ
25 യദ് ഇഷ്ടം ക്ഷ ബ നാം സ്വധർമം അനുതിഷ്ഠതാം
നിധനം തൻ മയാ ാപ്തം േകാ നു സ്വന്തതേരാ മയാ
26 ദിഷ്ട്യാ നാഹം പരാവൃേത്താ ൈവരാത് ാകൃതവജ് ജിതഃ
ദിഷ്ട്യാ ന വിമതിം കാം ചിദ് ഭജിത്വാ തു പരാജിതഃ
27 സുപ്തം വാഥ മത്തം വാ യഥാ ഹന്യാദ് വിേഷണ വാ
ഏവം വ ത് ാന്ത ധർേമണ വ ത് മ്യ സമയം ഹതഃ
28 അശ്വത്ഥാമാ മഹാഭാഗഃ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
കൃപഃ ശാരദ്വതശ് ൈചവ വക്തവ്യാ വചനാൻ മമ
29 അധർേമണ വൃത്താനാം പാണ്ഡവാനാം അേനകശഃ
വിശ്വാസം സമയഘ്നാനാം ന യൂയം ഗ ം അർഹഥ
30 വാതികാംശ് ചാ വീദ് രാജാ പു സ് േത സത്യവി മഃ
അധർമാദ് ഭീമേസേനന നിഹേതാ ഽഹം യഥാ രേണ
31 േസാ ഽഹം േ ാണം സ്വർഗഗതം ശല്യ കർണാവ് ഉഭൗ തഥാ
വൃഷേസനം മഹാവീര്യം ശകുനിം ചാപി സൗബലം
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32 ജലസന്ധം മഹാവീര്യം ഭഗദത്തം ച പാർഥിവം
സൗമദത്തിം മേഹഷ്വാസം ൈസന്ധവം ച ജയ ഥം
33 ദുഃശാസന പുേരാഗാംശ് ച ാതൄൻ ആത്മസമാംസ് തഥാ
ദൗഃശാസനിം ച വി ാന്തം ലക്ഷ്മണം ചാത്മജാവ് ഉഭൗ
34 ഏതാംശ് ചാന്യാംശ് ച സുബഹൂൻ മദീയാംശ് ച സഹ ശഃ
പൃഷ്ഠേതാ ഽനുഗമിഷ്യാമി സാർഥഹീന ഇവാധ്വഗഃ
35 കഥം ാതൄൻ ഹതാഞ് ത്വാ ഭർതാരം ച സ്വസാ മമ
േരാരൂയമാണാ ദുഃഖാർതാ ദുഃശലാ സാ ഭവിഷ്യതി
36 ഷാഭിഃ സുണാഭിശ് ച വൃേദ്ധാ രാജാ പിതാ മമ
ഗാന്ധാരീ സഹിതഃ േ ാശൻ കാം ഗതിം തിപത്സ്യേത
37 നൂനം ലക്ഷ്മണ മാതാപി ഹതപു ാ ഹേതശ്വരാ
വിനാശം യാസ്യതി ക്ഷി ം കല്യാണീ പൃഥുേലാചനാ
38 യദി ജാനാതി ചാർവാകഃ പരി ാഡ് വാഗ് വിശാരദഃ
കരിഷ്യതി മഹാഭാേഗാ വം േസാ ഽപചിതിം മമ
39 സമന്തപഞ്ചേക പുേണ്യ ിഷു േലാേകഷു വി േത
അഹം നിധനം ആസാദ്യ േലാകാൻ ാപ്സ്യാമി ശാശ്വതാൻ
40 തേതാ ജനസഹ ാണി ബാഷ്പപൂർണാനി മാരിഷ

ലാപം നൃപേതഃ ത്വാ വി വന്തി ദിേശാ ദശ
41 സസാഗരവനാ േഘാരാ പൃഥിവീ സചരാചരാ
ചചാലാഥ സനിർ ാദാ ദിശശ് ൈചവാവിലാഭവൻ
42 േത േ ാണപു ം ആസാദ്യ യഥാവൃത്തം ന്യേവദയൻ
വ്യവഹാരം ഗദായുേദ്ധ പാർഥിവസ്യ ച ഘാതനം
43 തദ് ആഖ്യായ തതഃ സർേവ േ ാണപു സ്യ ഭാരത
ധ്യാത്വാ ച സുചിരം കാലം ജ ർ ആർതാ യഥാഗതം
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അധ്യായം 64

1 [സ്]
വാതികാനാം സകാശാത് തു ത്വാ ദുേര്യാധനം ഹതം
ഹതശിഷ്ടാസ് തേതാ രാജൻ കൗരവാണാം മഹാരഥാഃ
2 വിനിർഭിന്നാഃ ശിൈതർ ബാൈണർ ഗദാ േതാമരശക്തിഭിഃ
അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
ത്വരിതാ ജവൈനർ അൈശ്വർ ആേയാധനം ഉപാഗമൻ
3 ത ാപശ്യൻ മഹാത്മാനം ധാർതരാ ം നിപാതിതം

ഭഗ്നം വായുേവേഗന മഹാശാലം യഥാ വേന
4 ഭൂൈമ വിേവഷ്ടമാനം തം രുധിേരണ സമുക്ഷിതം
മഹാഗജം ഇവാരേണ്യ വ്യാേധന വിനിപാതിതം
5 വിവർതമാനം ബഹുേശാ രുധിരൗഘപരി തം
യദൃച്ഛയാ നിപതിതം ച ം ആദിത്യേഗാചരം
6 മഹാവാതസമുേത്ഥന സംശുഷ്കം ഇവ സാഗരം
പൂർണച ം ഇവ േവ്യാമ്നി തുഷാരാവൃത മണ്ഡലം
7 േരണുധ്വസ്തം ദീർഘഭുജം മാതംഗസമവി മം
വൃതം ഭൂതഗൈണർ േഘാൈരഃ വ്യാൈദശ് ച സമന്തതഃ
യഥാ ധനം ലിപ്സമാൈനർ ഭൃൈത്യർ നൃപതിസത്തമം
8 കുടീ കൃതവ ാന്തം േ ാധാദ് ഉദ്വൃത്തച ഷം
സാമർഷം തം നരവ്യാ ം വ്യാ ം നിപതിതം യഥാ
9 േത തു ദൃഷ്ട്വാ മേഹഷ്വാസാ ഭൂതേല പതിതം നൃപം
േമാഹം അഭ്യാഗമൻ സർേവ കൃപ ഭൃതേയാ രഥാഃ
10 അവതീര്യ രേഥഭ്യസ് തു രാ വൻ രാജസംനിധൗ
ദുേര്യാധനം ച സേ ക്ഷ്യ സർേവ ഭൂമാവ് ഉപാവിശൻ
11 തേതാ ൗണിർ മഹാരാജ ബാഷ്പപൂർേണക്ഷണഃ ശ്വസൻ
ഉവാച ഭരതേ ഷ്ഠം സർവേലാേകശ്വേരശ്വരം
12 ന നൂനം വിദ്യേത ഽസഹ്യം മാനുേഷ്യ കിം ചിദ് ഏവ ഹി
യ ത്വം പുരുഷവ്യാ േശേഷ പാംസുഷു രൂഷിതഃ
13 ഭൂത്വാ ഹി നൃപതിഃ പൂർവം സമാജ്ഞാപ്യ ച േമദിനീം
കഥം ഏേകാ ഽദ്യ രാേജ തിഷ്ഠേസ നിർജേന വേന
14 ദുഃശാസനം ന പശ്യാമി നാപി കർണം മഹാരഥം
നാപി താൻ സുഹൃദഃ സർവാൻ കിം ഇദം ഭരതർഷഭ
15 ദുഃഖം നൂനം കൃതാന്തസ്യ ഗതിം ജ്ഞാതും കഥം ചന
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േലാകാനാം ച ഭവാൻ യ േശേഷ പാംസുഷു രൂഷിതഃ
16 ഏഷ മൂർധാവസിക്താനാം അേ ഗത്വാ പരന്തപഃ
സതൃണം സേത പാംസും പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
17 ക്വ േത തദ് അമലം ഛ ം വ്യജനം ക്വ ച പാർഥിവ
സാ ച േത മഹതീ േസനാ ക്വ ഗതാ പാർഥിേവാത്തമ
18 ദുർവിേജ്ഞയാ ഗതിർ നൂനം കാര്യാണാം കാരണാന്തേര
യദ് ൈവ േലാകഗുരുർ ഭൂത്വാ ഭവാൻ ഏതാം ദശാം ഗതഃ
19 അ വാ സർവമർേത്യഷു വം ീരു പലക്ഷ്യേത
ഭവേതാ വ്യസനം ദൃഷ്ട്വാ ശ വി ർധിേനാ ഭൃശം
20 തസ്യ തദ് വചനം ത്വാ ദുഃഖിതസ്യ വിേശഷതഃ
ഉവാച രാജൻ പു സ് േത ാപ്തകാലം ഇദം വചഃ
21 വിമൃജ്യ േനേ പാണിഭ്യാം േശാകജം ബാഷ്പം ഉ ജൻ
കൃപാദീൻ സ തദാ വീരാൻ സർവാൻ ഏവ നരാധിപഃ
22 ഈദൃേശാ മർത്യധർേമാ ഽയം ധാ ാ നിർദിഷ്ട ഉച്യേത
വിനാശഃ സർവഭൂതാനാം കാലപര്യായ കാരിതഃ
23 േസാ ഽയം മാം സമനു ാപ്തഃ ത്യക്ഷം ഭവതാം ഹി യഃ
പൃഥിവീം പാലയിത്വാഹം ഏതാം നിഷ്ടാം ഉപാഗതഃ
24 ദിഷ്ട്യാ നാഹം പരാവൃേത്താ യുേദ്ധ കസ്യാം ചിദ് ആപദി
ദിഷ്ട്യാഹം നിഹതഃ പാൈപശ് ഛേലൈനവ വിേശഷതഃ
25 ഉത്സാഹശ് ച കൃേതാ നിത്യം മയാ ദിഷ്ട്യാ യുയുത്സതാ
ദിഷ്ട്യാ ചാസ്മി ഹേതാ യുേദ്ധ നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവഃ
26 ദിഷ്ട്യാ ച േവാ ഽഹം പശ്യാമി മുക്താൻ അസ്മാഞ് ജനക്ഷയാത്
സ്വസ്തി യുക്താംശ് ച കല്യാംശ് ച തൻ േമ ിയം അനുത്തമം
27 മാ ഭവേന്താ ഽനുതപ്യന്താം സൗഹൃദാൻ നിധേനന േമ
യദി േവദാഃ മാണം േവാ ജിതാ േലാകാ മയാക്ഷയാഃ
28 മന്യമാനഃ ഭാവം ച കൃഷ്ണസ്യാമിത േതജസഃ
േതന ന ച്യാവിതശ് ചാഹം ക്ഷ ധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത്
29 സ മയാ സമനു ാേപ്താ നാസ്മി േശാച്യഃ കഥം ചന
കൃതം ഭവദ്ഭിഃ സദൃശം അനുരൂപം ഇവാത്മനഃ
യതിതം വിജേയ നിത്യം ൈദവം തു ദുരതി മം
30 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം ബാഷ്പവ്യാകുലേലാചനഃ
തൂഷ്ണീം ബഭൂവ രാേജ രുജാസൗ വിഹ്വേലാ ഭൃശം
31 തഥാ തു ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം ബാഷ്പേശാകസമന്വിതം
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ൗണിഃ േ ാേധന ജജ്വാല യഥാ വഹ്നിർ ജഗത് ക്ഷേയ
32 സ തു േ ാധസമാവിഷ്ടഃ പാണൗ പാണിം നിപീഡ്യ ച
ബാഷ്പവിഹ്വലയാ വാചാ രാജാനം ഇദം അ വീത്
33 പിതാ േമ നിഹതഃ ൗഃ സുനൃശംേസന കർമണാ
ന തഥാ േതന തപ്യാമി യഥാ രാജംസ് ത്വയാദ്യ ൈവ
34 ശൃണു േചദം വേചാ മഹ്യം സേത്യന വദതഃ േഭാ
ഇഷ്ടാപൂർേതന ദാേനന ധർേമണ സുകൃേതന ച
35 അദ്യാഹം സർവപാഞ്ചാലാൻ വാസുേദവസ്യ പശ്യതഃ
സർേവാപാൈയർ ഹി േനഷ്യാമി േ തരാജനിേവശനം
അനുജ്ഞാം തു മഹാരാജ ഭവാൻ േമ ദാതും അർഹതി
36 ഇതി ത്വാ തു വചനം േ ാണപു സ്യ കൗരവഃ
മനസഃ ീതിജനനം കൃപം വചനം അ വീത്
ആചാര്യ ശീ ം കലശം ജലപൂർണം സമാനയ
37 സ തദ് വചനം ആജ്ഞായ രാേജ്ഞാ ാഹ്മണസത്തമഃ
കലശം പൂർണം ആദായ രാേജ്ഞാ ഽന്തികം ഉപാഗമത്
38 തം അ വീൻ മഹാരാജ പു സ് തവ വിശാം പേത
മമാജ്ഞയാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ േ ാണപുേ ാ ഽഭിഷിച്യതാം
േസനാപേത്യന ഭ ം േത മമ േചദ് ഇച്ഛസി ിയം
39 രാേജ്ഞാ നിേയാഗാദ് േയാദ്ധവ്യം ാഹ്മേണന വിേശഷതഃ
വർതതാ ക്ഷ ധർേമണ ഹ്യ് ഏവം ധർമവിേദാ വിദുഃ
40 രാജ്ഞസ് തു വചനം ത്വാ കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തതഃ

ൗണിം രാേജ്ഞാ നിേയാേഗന േസനാപേത്യ ഽഭ്യേഷചയത്
41 േസാ ഽഭിഷിേക്താ മഹാരാജ പരിഷ്വജ്യ നൃേപാത്തമം

യയൗ സിംഹനാേദന ദിശഃ സർവാ വിനാദയൻ
42 ദുേര്യാധേനാ ഽപി രാേജ േശാണിതൗഘപരി തഃ
താം നിശാം തിേപേദ ഽഥ സർവഭൂതഭയാവഹാം
43 അപ മ്യ തു േത തൂർണം തസ്മാദ് ആേയാധനാൻ നൃപ
േശാകസംവിഗ്നമനസശ് ചിന്താ ധ്യാനപരാഭവൻ
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