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10 സൗപ്തികപർവം
അധ്യായം 1

1 [സമ്ജയ]
തതസ് േത സഹിതാ വീരാഃ യാതാ ദക്ഷിണാമുഖാഃ
ഉപാസ്തമയ േവലായാം ശിബിരാഭ്യാശം ആഗതാഃ
2 വിമുച്യ വാഹാംസ് ത്വരിതാ ഭീതാഃ സമഭവംസ് തദാ
ഗഹനം േദശം ആസാദ്യ ച്ഛന്നാ ന്യവിശന്ത േത
3 േസനാനിേവശം അഭിേതാ നാതിദൂരം അവസ്ഥിതാഃ
നിവൃത്താ നിശിൈതഃ ശൈ ഃ സമന്താത് ക്ഷതവിക്ഷതാഃ
4 ദീർഘം ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ പാണ്ഡവാൻ അന്വചിന്തയൻ

ത്വാ ച നിനദം േഘാരം പാണ്ഡവാനാം ജൈയഷിണാം
5 അനുസാര ഭരാദ് ഭീതാഃ ാങ്മുഖാ ാ വൻ പുനഃ
േത മുഹൂർതം തേതാ ഗത്വാ ാന്തവാഹാഃ പിപാസിതാഃ
6 നാമൃഷ്യന്ത മേഹഷ്വാസാഃ േ ാധാമർഷവശം ഗതാഃ
രാേജ്ഞാ വേധന സന്തപ്താ മുഹൂർതം സമവസ്ഥിതാഃ
7 [ധൃ]
അ േദ്ധയം ഇദം കർമകൃതം ഭീേമന സഞ്ജയ
യത് സ നാഗായുത ാണഃ പുേ ാ മമ നിപാതിതഃ
8 അവധ്യഃ സർവഭൂതാനാം വ സംഹനേനാ യുവാ
പാണ്ഡൈവഃ സമേര പുേ ാ നിഹേതാ മമ സഞ്ജയ
9 ന ദിഷ്ടം അഭ്യതി ാ ം ശക്യം ഗാവൽഗേണ നൈരഃ
യത് സേമത്യ രേണ പാർൈഥഃ പുേ ാ മമ നിപാതിതഃ
10 അ ിസാരമയം നൂനം ഹൃദയം മമ സഞ്ജയ
ഹതം പു ശതം ത്വാ യൻ ന ദീർണം സഹ ധാ
11 കഥം ഹി വൃദ്ധമിഥുനം ഹതപു ം ഭവിഷ്യതി
ന ഹ്യ് അഹം പാണ്ഡേവയസ്യ വിഷേയ വ ം ഉത്സേഹ
12 കഥം രാജ്ഞഃ പിതാ ഭൂത്വാ സ്വയം രാജാ ച സഞ്ജയ
േ ഷ്യഭൂതഃ വർേതയം പാണ്ഡേവയസ്യ ശാസനാത്
13 ആജ്ഞാപ്യ പൃഥിവീം സർവാം സ്ഥിത്വാ മൂർധ്നി ച സഞ്ജയ
കഥം അദ്യ ഭവിഷ്യാമി േ ഷ്യഭൂേതാ ദുരന്ത കൃത്
14 കഥം ഭീമസ്യ വാക്യാനി േ ാതും ശക്ഷ്യാമി സഞ്ജയ
േയന പു ശതം പൂർണം ഏേകന നിഹതം മമ
15 കൃതം സത്യം വചസ് തസ്യ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
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അകുർവതാ വചസ് േതന മമ പുേ ണ സഞ്ജയ
16 അധർേമണ ഹേത താത പുേ ദുേര്യാധേന മമ
കൃതവർമാ കൃേപാ ൗണിഃ കിം അകുർവത സഞ്ജയ
17 [സ്]
ഗത്വാ തു താവകാ രാജൻ നാതിദൂരം അവസ്ഥിതാഃ
അപശ്യന്ത വനം േഘാരം നാനാ മലതാകുലം
18 േത മുഹൂർതം തു വി മ്യ ലബ്ധേതാൈയർ ഹേയാത്തൈമഃ
സൂര്യാസ്തമയ േവലായാം ആേസദുഃ സുമഹദ് വനം
19 നാനാമൃഗഗൈണർ ജുഷ്ടം നാനാപക്ഷിസമാകുലം
നാനാ മലതാച്ഛന്നം നാനാവ്യാലനിേഷവിതം
20 നാനാ േതായസമാകീർണം തഡാൈഗർ ഉപേശാഭിതം
പദ്മിനീ ശതസഞ്ഛന്നം നീേലാത്പലസമായുതം
21 വിശ്യ തദ് വനം േഘാരം വീക്ഷമാണാഃ സമന്തതഃ
ശാഖാ സഹ സഞ്ഛന്നം ന്യേ ാധം ദദൃശുസ് തതഃ
22 ഉേപത്യ തു തദാ രാജൻ ന്യേ ാധം േത മഹാരഥാഃ
ദദൃശുർ ദ്വിപദാം േ ഷ്ഠാഃ േ ഷ്ഠം തം ൈവ വന തിം
23 േത ഽവതീര്യ രേഥഭ്യസ് തു വി മുച്യ ച വാജിനഃ
ഉപ ശ്യ യഥാന്യായം സന്ധ്യാം അന്വാസത േഭാ
24 തേതാ ഽസ്തം പർവതേ ഷ്ഠം അനു ാേപ്ത ദിവാകേര
സർവസ്യ ജഗേതാ ധാ ീ ശർവരീ സമപദ്യത
25 ഹനക്ഷ താരാഭിഃ കീർണാഭിർ അല തം
നേഭാഽംശുകം ഇവാഭാതി േ ക്ഷണീയം സമന്തതഃ
26 ഈഷച് ചാപി വൽഗന്തി േയ സത്ത്വാ രാ ിചാരിണഃ
ദിവാ ചരാശ് ച േയ സത്ത്വാസ് േത നി ാവശം ആഗതാഃ
27 രാ ിഞ്ചരാണാം സത്ത്വാനാം നിനാേദാ ഽഭൂത് സുദാരുണഃ

വ്യാദാശ് ച മുദിതാ േഘാരാ ാപ്താ ച ശർവരീ
28 തസ്മിൻ രാ ിമുേഖ േഘാേര ദുഃഖേശാകസമന്വിതാഃ
കൃതവർമാ കൃേപാ ൗണിർ ഉേപാപവിവിശുഃ സമം
29 തേ ാപവിഷ്ടാഃ േശാചേന്താ ന്യേ ാധസ്യ സമന്തതഃ
തം ഏവാർഥം അതി ാന്തം കുരുപാണ്ഡവേയാഃ ക്ഷയം
30 നി യാ ച പരീതാംഗാ നിേഷദുർ ധരണീതേല

േമണ സുദൃഢം യുക്താ വിക്ഷതാ വിവിൈധഃ ശൈരഃ
31 തേതാ നി ാവശം ാപ്തൗ കൃപ േഭാജൗ മഹാരഥൗ
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സുേഖാചിതാവ് അദുഃഖാർഹൗ നിഷണ്ണൗ ധരണീതേല
തൗ തു സുപ്തൗ മഹാരാജ മേശാകസമന്വിതൗ
32 േ ാധാമർഷവശം ാേപ്താ േ ാണപു സ് തു ഭാരത
ൈനവ സ്മ സ ജഗാമാഥ നി ാം സർപ ഇവ ശ്വസൻ
33 ന േലേഭ സ തു നി ാം ൈവ ദഹ്യമാേനാ ഽതിമന നാ
വീക്ഷാം ചേ മഹാബാഹുസ് തദ് വനം േഘാരദർശനം
34 വീക്ഷമാേണാ വേനാേദ്ദശം നാനാ സൈത്ത്വർ നിേഷവിതം
അപശ്യത മഹാബാഹുർ ന്യേ ാധം വായസായുതം
35 ത കാകസഹ ാണി താം നിശാം പര്യണാമയൻ
സുഖം സ്വപന്തഃ കൗരവ്യ പൃഥക്പൃഥഗ് അപാ യാഃ
36 സുേപ്തഷു േതഷു കാേകഷു വി േബ്ധഷു സമന്തതഃ
േസാ ഽപശ്യത് സഹസായാന്തം ഉലൂകം േഘാരദർശനം
37 മഹാസ്വനം മഹാകായം ഹര്യക്ഷം ബ പിംഗലം
സുദീർഘേഘാണാ നഖരം സുപർണം ഇവ േവഗിനം
38 േസാ ഽഥ ശബ്ദം മൃദും കൃത്വാ ലീയമാന ഇവാണ്ഡജഃ
ന്യേ ാധസ്യ തതഃ ശാഖാം ാർഥയാം ആസ ഭാരത
39 സംനിപത്യ തു ശാഖായാം ന്യേ ാധസ്യ വിഹംഗമഃ
സുപ്താഞ് ജഘാന സുബഹൂൻ വായസാൻ വായസാന്തകഃ
40 േകഷാം ചിദ് അച്ഛിനത് പക്ഷാഞ് ശിരാംസി ച ചകർത ഹ
ചരണാംശ് ൈചവ േകഷാം ചിദ് ബഭഞ്ജ ചരണായുധഃ
41 ക്ഷേണനാഹൻ സബലവാൻ േയ ഽസ്യ ദൃഷ്ടിപേഥ സ്ഥിതാഃ
േതഷാം ശരീരാവയൈവഃ ശരീൈരശ് ച വിശാം പേത
ന്യേ ാധമണ്ഡലം സർവം സഞ്ഛന്നം സർവേതാ ഽഭവത്
42 താംസ് തു ഹത്വാ തതഃ കാകാൻ കൗശിേകാ മുദിേതാ ഽഭവത്

തികൃത്യ യഥാകാമം ശ ണാം ശ സൂദനഃ
43 തദ് ദൃഷ്ട്വാ േസാപധം കർമ കൗശിേകന കൃതം നിശി
തദ്ഭാവകൃതസങ്കൽേപാ ൗണിർ ഏേകാ വ്യചിന്തയത്
44 ഉപേദശഃ കൃേതാ ഽേനന പക്ഷിണാ മമ സംയുേഗ
ശ ണാം ക്ഷപേണ യുക്തഃ ാപ്തകാലശ് ച േമ മതഃ
45 നാദ്യ ശക്യാ മയാ ഹ ം പാണ്ഡവാ ജിതകാശിനഃ
ബലവന്തഃ കൃേതാത്സാഹാ ലബ്ധലക്ഷാഃ ഹാരിണഃ
രാജ്ഞഃ സകാേശ േതഷാം ച തിജ്ഞാേതാ വേധാ മയാ
46 പതംഗാഗ്നിസമാം വൃത്തിം ആസ്ഥായാത്മ വിനാശിനീം
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ന്യായേതാ യുധ്യമാനസ്യ ാണത്യാേഗാ ന സംശയഃ
ഛദ്മനാ തു ഭേവത് സിദ്ധിഃ ശ ണാം ച ക്ഷേയാ മഹാൻ
47 ത സംശയിതാദ് അർഥാദ് േയാ ഽർേഥാ നിഃസംശേയാ ഭേവത്
തം ജനാ ബഹു മന്യേന്ത േയ ഽർഥശാ വിശാരദാഃ
48 യച് ചാപ്യ് അ ഭേവദ് വാച്യം ഗർഹിതം േലാകനിന്ദിതം
കർതവ്യം തൻ മനുേഷ്യണ ക്ഷ ധർേമണ വർതതാ
49 നിന്ദിതാനി ച സർവാണി കുത്സിതാനി പേദ പേദ
േസാപധാനി കൃതാന്യ് ഏവ പാണ്ഡൈവർ അകൃതാത്മഭിഃ
50 അസ്മിന്ന് അർേഥ പുരാ ഗീതൗ േയേത ധർമചിന്തൈകഃ
േ ാകൗ ന്യായം അേവക്ഷദ്ഭിസ് തത്ത്വാർഥം തത്ത്വദർശിഭിഃ
51 പരി ാേന്ത വിദീർേണ ച ഭുഞ്ജാേന ചാപി ശ ഭിഃ

സ്ഥാേന ച േവേശ ച ഹർതവ്യം രിേപാർ ബലം
52 നി ാർതം അർധരാേ ച തഥാ നഷ്ട ണായകം
ഭിന്നേയാധം ബലം യച് ച ദ്വിധാ യുക്തം ച യദ് ഭേവത്
53 ഇത്യ് ഏവം നിശ്ചയം ചേ സുപ്താനാം യുധി മാരേണ
പാ നാം സഹ പാഞ്ചാൈലർ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
54 സ രാം മതിം ആസ്ഥായ വിനിശ്ചിത്യ മുഹുർ മുഹുഃ
സുപ്തൗ ാേബാധയത് തൗ തു മാതുലം േഭാജം ഏവ ച
55 േനാത്തരം തിേപേദ ച ത യുക്തം ിയാ വൃതഃ
സ മുഹൂർതം ഇവ ധ്യാത്വാ ബാഷ്പവിഹ്വലം അ വീത്
56 ഹേതാ ദുേര്യാധേനാ രാജാ ഏകവീേരാ മഹാബലഃ
യസ്യാർേഥ ൈവരം അസ്മാഭിർ ആസക്തം പാണ്ഡൈവഃ സഹ
57 ഏകാകീ ബഹുഭിഃ ൈ ർ ആഹേവ ശുദ്ധവി മഃ
പാതിേതാ ഭീമേസേനന ഏകാദശ ചമൂപതിഃ
58 വൃേകാദേരണ േ ണ സുനൃശംസം ഇദം കൃതം
മൂർധാഭിഷിക്തസ്യ ശിരഃ പാേദന പരിമൃദ്നതാ
59 വിനർദന്തി സ്മ പാഞ്ചാലാഃ േക്ഷ്വഡന്തി ച ഹസന്തി ച
ധമന്തി ശംഖാഞ് ശതേശാ ഹൃഷ്ടാ ഘ്നന്തി ച ദു ഭീൻ
60 വാദി േഘാഷസ് തുമുേലാ വിമി ഃ ശംഖനിസ്വൈനഃ
അനിേലേനരിേതാ േഘാേരാ ദിശഃ പൂരയതീവ ഹി
61 അശ്വാനാം േഹഷമാണാനാം ഗജാനാം ൈചവ ബൃംഹതാം
സിംഹനാദശ് ച ശൂരാണാം യേത സുമഹാൻ അയം
62 ദിശം ാചീം സമാ ിത്യ ഹൃഷ്ടാനാം ഗർജതാം ഭൃശം
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രഥേനമി സ്വനാശ് ൈചവ യേന്ത േലാമഹർഷണാഃ
63 പാണ്ഡൈവർ ധാർതരാ ാണാം യദ് ഇദം കദനം കൃതം
വയം ഏവ യഃ ശിഷ്ടാസ് തസ്മിൻ മഹതി ൈവശേസ
64 േക ചിൻ നാഗശത ാണാഃ േക ചിത് സർവാ േകാവിദാഃ
നിഹതാഃ പാണ്ഡേവൈയഃ സ്മ മേന്യ കാലസ്യ പര്യയം
65 ഏവം ഏേതന ഭാവ്യം ഹി നൂനം കാേര്യണ തത്ത്വതഃ
യഥാ ഹ്യ് അേസ്യദൃശീ നിഷ്ഠാ കൃേത കാേര്യ ഽപി ദുഷ്കേര
66 ഭവേതാസ് തു യദി ജ്ഞാ ന േമാഹാദ് അപചീയേത
വ്യാപേന്ന ഽസ്മിൻ മഹത്യ് അർേഥ യൻ നഃ േ യസ് തദ് ഉച്യതാം
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അധ്യായം 2

1 [കൃപ]
തം േത വചനം സർവം േഹതുയുക്തം മയാ വിേഭാ

മമാപി തു വചഃ കിം ചിച് ഛൃണുഷ്വാദ്യ മഹാഭുജ
2 ആബദ്ധാ മാനുഷാഃ സർേവ നിർബന്ധാഃ കർമേണാർ ദ്വേയാഃ
ൈദേവ പുരുഷകാേര ച പരം താഭ്യാം ന വിദ്യേത
3 ന ഹി ൈദേവന സിധ്യന്തി കർമാണ്യ് ഏേകന സത്തമ
ന ചാപി കർമൈണേകന ദ്വാഭ്യാം സിദ്ധിസ് തു േയാഗതഃ
4 താഭ്യാം ഉഭാഭ്യാം സർവാർഥാ നിബദ്ധാ ഹ്യ് അധേമാത്തമാഃ

വൃത്താശ് ൈചവ ദൃശ്യേന്ത നിവൃത്താശ് ൈചവ സർവശഃ
5 പർജന്യഃ പർവേത വർഷൻ കിം നു സാധയേത ഫലം
കൃേഷ്ട ക്ഷേ തഥാവർഷൻ കിം നു സാധയേത ഫലം
6 ഉത്ഥാനം ചാപ്യ് അൈദവസ്യ ഹ്യ് അനുത്ഥാനസ്യ ൈദവതം
വ്യർഥം ഭവതി സർവ പൂർവം കസ് ത നിശ്ചയഃ
7 വൃേഷ്ട ച യഥാ േദേവ സമ്യക് േക്ഷേ ച കർഷിേത
ബീജം മഹാഗുണം ഭൂയാത് തഥാ സിദ്ധിർ ഹി മാനുഷീ
8 തേയാർ ൈദവം വിനിശ്ചിത്യ സ്വവേശൈനവ വർതേത

ാജ്ഞാഃ പുരുഷകാരം തു ഘടേന്ത ദാക്ഷ്യം ആസ്ഥിതാഃ
9 താഭ്യാം സർേവ ഹി കാര്യാർഥാ മനുഷ്യാണാം നരർഷഭ
വിേചഷ്ടന്തശ് ച ദൃശ്യേന്ത നിവൃത്താശ് ച തൈഥവ ഹി
10 കൃതഃ പുരുഷകാരഃ സൻ േസാ ഽപി ൈദേവന സിധ്യതി
തഥാസ്യ കർമണഃ കർതുർ അഭിനിർവർതേത ഫലം
11 ഉത്ഥാനം തു മനുഷ്യാണാം ദക്ഷാണാം ൈദവവർജിതം
അഫലം ദൃശ്യേത േലാേക സമ്യഗ് അപ്യ് ഉപപാദിതം
12 ത ാലസാ മനുഷ്യാണാം േയ ഭവന്ത്യ് അമനസ്വിനഃ
ഉത്ഥാനം േത വിഗർഹന്തി ാജ്ഞാനാം തൻ ന േരാചേത
13 ായേശാ ഹി കൃതം കർമ അഫലം ദൃശ്യേത ഭുവി
അകൃത്വാ ച പുനർ ദുഃഖം കർമ ദൃേശ്യൻ മഹാഫലം
14 േചഷ്ടാം അകുർവംൽ ലഭേത യദി കിം ചിദ് യദൃച്ഛയാ
േയാ വാ ന ലഭേത കൃത്വാ ദുർദശൗ താവ് ഉഭാവ് അപി
15 ശേക്നാതി ജീവിതും ദേക്ഷാ നാലസഃ സുഖം ഏധേത
ദൃശ്യേന്ത ജീവേലാേക ഽസ്മിൻ ദക്ഷാഃ ാേയാ ഹിൈതഷിണഃ
16 യദി ദക്ഷഃ സമാരംഭാത് കർമണാം നാ േത ഫലം
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നാസ്യ വാച്യം ഭേവത് കിം ചിത് തത്ത്വം ചാപ്യ് അധിഗച്ഛതി
17 അകൃത്വാ കർമ േയാ േലാേക ഫലം വിന്ദതി വിഷ്ഠിതഃ
സ തു വക്തവ്യതാം യാതി േദ്വേഷ്യാ ഭവതി ായശഃ
18 ഏവം ഏതദ് അനാദൃത്യ വർതേത യസ് ത്വ് അേതാ ഽന്യഥാ
സ കേരാത്യ് ആത്മേനാ ഽനർഥാൻ ൈനഷ ബുദ്ധിമതാം നയഃ
19 ഹീനം പുരുഷകാേരണ യദാ ൈദേവന വാ പുനഃ
കാരണാഭ്യാം അൈഥതാഭ്യാം ഉത്ഥാനം അഫലം ഭേവത്
ഹീനം പുരുഷകാേരണ കർമ ത്വ് ഇഹ ന സിധ്യതി
20 ൈദവേതേഭ്യാ നമ ത്യ യസ് ത്വ് അർഥാൻ സമ്യഗ് ഈഹേത
ദേക്ഷാ ദാക്ഷിണ്യസമ്പേന്നാ ന സ േമാഘം വിഹന്യേത
21 സമ്യഗ് ഈഹാ പുനർ ഇയം േയാ വൃദ്ധാൻ ഉപേസവേത
ആപൃച്ഛതി ച യച് േ യഃ കേരാതി ച ഹിതം വചഃ
22 ഉത്ഥാേയാത്ഥായ ഹി സദാ ഷ്ടവ്യാ വൃദ്ധസംമതാഃ
േത ഽസ്യ േയാേഗ പരം മൂലം തൻ മൂലാ സിദ്ധിർ ഉച്യേത
23 വൃദ്ധാനാം വചനം ത്വാ േയാ ഹ്യ് ഉത്ഥാനം േയാജേയത്
ഉത്ഥാനസ്യ ഫലം സമ്യക് തദാ സ ലഭേത ഽചിരാത്
24 രാഗാത് േ ാധാദ് ഭയാൽ േലാഭാദ് േയാ ഽർഥാൻ ഈേഹത മാനവഃ
അനീശശ് ചാവമാനീച സ ശീ ം ശ്യേത ിയഃ
25 േസാ ഽയം ദുേര്യാധേനനാർേഥാ ലുേബ്ധനാദീർഘ ദർശിനാ
അസമർഥ്യ സമാരേബ്ധാ മൂഢത്വാദ് അവിചിന്തിതഃ
26 ഹിതബുദ്ധീൻ അനാദൃത്യ സംമ ്യാസാധുഭിഃ സഹ
വാര്യമാേണാ ഽകേരാദ് ൈവരം പാണ്ഡൈവർ ഗുണവത്തൈരഃ
27 പൂർവം അപ്യ് അതിദുഃശീേലാ ന ൈദന്യം കർതും അർഹതി
തപത്യ് അർേഥ വിപേന്ന ഹി മി ാണാം അകൃതം വചഃ
28 അന്വാവർതാമഹി വയം യത് തു തം പാപപൂരുഷം
അസ്മാൻ അപ്യ് അനയസ് തസ്മാത് ാേപ്താ ഽയം ദാരുേണാ മഹാൻ
29 അേനന തു മമാദ്യാപി വ്യസേനേനാപതാപിതാ
ബുദ്ധിശ് ചിന്തയതഃ കിം ചിത് സ്വം േ േയാ നാവബുധ്യേത
30 മുഹ്യതാ തു മനുേഷ്യണ ഷ്ടവ്യാഃ സുഹൃേദാ ബുധാഃ
േത ച പൃഷ്ടാ യഥാ യുസ് തത് കർതവ്യം തഥാ ഭേവത്
31 േത വയം ധൃതരാ ം ച ഗാന്ധാരീം ച സേമത്യ ഹ
ഉപപൃച്ഛാമേഹ ഗത്വാ വിദുരം ച മഹാമതിം
32 േത പൃഷ്ടാശ് ച വേദയുർ യച് േ േയാ നഃ സമനന്തരം
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തദ് അസ്മാഭിഃ പുനഃ കാര്യം ഇതി േമ ൈനഷ്ഠികീ മതിഃ
33 അനാരംഭാത് തു കാര്യാണാം നാർഥസമ്പദ്യേത ക്വ ചിത്
കൃേത പുരുഷകാേര ച േയഷാം കാര്യം ന സിധ്യതി
ൈദേവേനാപഹതാസ് േത തു നാ കാര്യാ വിചാരണാ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 47 12

അധ്യായം 3

1 [സ്]
കൃപസ്യ വചനം ത്വാ ധർമാർഥസഹിതം ശുഭം
അശ്വത്ഥാമാ മഹാരാജ ദുഃഖേശാകസമന്വിതഃ
2 ദഹ്യമാനസ് തു േശാേകന ദീേപ്തനാഗ്നിനാ യഥാ

രം മനസ് തതഃ കൃത്വാ താവ് ഉഭൗ ത്യഭാഷത
3 പുരുേഷ പുരുേഷ ബുദ്ധിഃ സാ സാ ഭവതി േശാഭനാ
തുഷ്യന്തി ച പൃഥക് സർേവ ജ്ഞയാ േത സ്വയാ സ്വയാ
4 സർേവാ ഹി മന്യേത േലാക ആത്മാനം ബുദ്ധിമത്തരം
സർവസ്യാത്മാ ബഹുമതഃ സർവാത്മാനം ശംസതി
5 സർവസ്യ ഹി സ്വകാ ജ്ഞാ സാധുവാേദ തിഷ്ഠിതാ
പരബുദ്ധിം ച നിന്ദന്തി സ്വാം ശംസന്തി ചാസകൃത്
6 കാരണാന്തര േയാേഗന േയാേഗ േയഷാം സമാ മതിഃ
േത ഽേന്യാേന്യന ച തുഷ്യന്തി ബഹു മന്യന്തി ചാസകൃത്
7 തൈസ്യവ തു മനുഷ്യസ്യ സാ സാ ബുദ്ധിസ് തദാ തദാ
കാലേയാഗവിപര്യാസം ാപ്യാേന്യാന്യം വിപദ്യേത
8 അചിന്ത്യത്വാദ് ധി ചിത്താനാം മനുഷ്യാണാം വിേശഷതഃ
ചിത്തൈവകല്യം ആസാദ്യ സാ സാ ബുദ്ധിഃ ജായേത
9 യഥാ ഹി ൈവദ്യഃ കുശേലാ ജ്ഞാത്വാ വ്യാധിം യഥാവിധി
േഭഷജം കുരുേത േയാഗാത് ശമാർഥം ഇഹാഭിേഭാ
10 ഏവം കാര്യസ്യ േയാഗാർഥം ബുദ്ധിം കുർവന്തി മാനവാഃ

ജ്ഞയാ ഹി സ്വയാ യുക്താസ് താം ച നിന്ദതി മാനവാഃ
11 അന്യയാ യൗവേന മർേത്യാ ബുദ്ധ്യാ ഭവതി േമാഹിതഃ
മേധ്യ ഽന്യയാ ജരായാം തു േസാ ഽന്യാം േരാചയേത മതിം
12 വ്യസനം വാ പുനർ േഘാരം സമൃദ്ധിം വാപി താദൃശീം
അവാപ്യ പുരുേഷാ േഭാജ കുരുേത ബുദ്ധിൈവകൃതം
13 ഏകസ്മിന്ന് ഏവ പുരുേഷ സാ സാ ബുദ്ധിസ് തദാ തദാ
ഭവത്യ് അനിത്യ ജ്ഞത്വാത് സാ തൈസ്യവ ന േരാചേത
14 നിശ്ചിത്യ തു യഥാ ജ്ഞം യാം മതിം സാധു പശ്യതി
തസ്യാം കുരുേത ഭാവം സാ തേസ്യാേദ്യാഗ കാരികാ
15 സർേവാ ഹി പുരുേഷാ േഭാജ സാധ്വ് ഏതദ് ഇതി നിശ്ചിതഃ
കർതും ആരഭേത ീേതാ മരണാദിഷു കർമസു
16 സർേവ ഹി യുക്തിം വിജ്ഞായ ജ്ഞാം ചാപി സ്വകാം നരാഃ
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േചഷ്ടേന്ത വിവിധാശ് േചഷ്ടാ ഹിതം ഇത്യ് ഏവ ജാനേത
17 ഉപജാതാ വ്യസനജാ േയയം അദ്യ മതിർ മമ
യുവേയാസ് താം വക്ഷ്യാമി മമ േശാകവിനാശിനീം
18 ജാപതിഃ ജാഃ സൃഷ്ട്വാ കർമ താസു വിധായ ച
വർേണ വർേണ സമാദ്ധത്ത ഏൈകകം ഗുണവത്തരം
19 ാഹ്മേണ ദമം അവ്യ ം ക്ഷ ിേയ േതജ ഉത്തമം
ദാക്ഷ്യം ൈവേശ്യ ച ശൂേ ച സർവവർണാനുകൂലതാം
20 അദാേന്താ ാഹ്മേണാ ഽസാധുർ നിേസ്തജാഃ ക്ഷ ിേയാ ഽധമഃ
അദേക്ഷാ നിന്ദ്യേത ൈവശ്യഃ ശൂ ശ് ച തികൂലവാൻ
21 േസാ ഽസ്മി ജാതഃ കുേല േ േഷ്ഠ ാഹ്മണാനാം സുപൂജിേത
മന്ദഭാഗ്യതയാസ്മ്യ് ഏതം ക്ഷ ധർമം അനു ഷ്ഠിതഃ
22 ക്ഷ ധർമം വിദിത്വാഹം യദി ാഹ്മണ്യ് അസം ിതം

കുര്യാം സുമഹത് കർമ ന േമ തത് സാധു സംമതം
23 ധാരയിത്വാ ധനുർ വിദ്യം ദിവ്യാന്യ് അ ാണി ചാഹേവ
പിതരം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ കിം നു വക്ഷ്യാമി സംസദി
24 േസാ ഽഹം അദ്യ യഥാകാമം ക്ഷ ധർമം ഉപാസ്യ തം
ഗന്താസ്മി പദവീം രാജ്ഞഃ പിതുശ് ചാപി മഹാദ േതഃ
25 അദ്യ സ്വപ്സ്യന്തി പാഞ്ചാലാ വിശ്വസ്താ ജിതകാശിനഃ
വിമുക്തയുഗ്യ കവചാ ഹർേഷണ ച സമന്വിതാഃ
വയം ജിതാ മതാശ് ൈചഷാം ാന്താ വ്യായം അേനന ച
26 േതഷാം നിശി സുപ്താനാം സ്വസ്ഥാനാം ശിബിേര സ്വേക
അവ ന്ദം കരിഷ്യാമി ശിബിരസ്യാദ്യ ദുഷ്കരം
27 താൻ അവ ന്ദ്യ ശിബിേര േ തഭൂതാൻ വിേചതസഃ
സൂദയിഷ്യാമി വി മ്യ മഘവാൻ ഇവ ദാനവാൻ
28 അദ്യ താൻ സഹിതാൻ സർവാൻ ധൃഷ്ടദ മ്നപുേരാഗമാൻ
സൂദയിഷ്യാമി വി മ്യ കക്ഷം ദീപ്ത ഇവാനലഃ
നിഹത്യ ൈചവ പാഞ്ചാലാഞ് ശാന്തിം ലബ്ധാസ്മി സത്തമ
29 പാഞ്ചാേലഷു ചരിഷ്യാമി സൂദയന്ന് അദ്യ സംയുേഗ
പിനാക പാണിഃ സ്ര ദ്ധഃ സ്വയം രു ഃ പശുഷ്വ് ഇവ
30 അദ്യാഹം സർവപാഞ്ചാലാൻ നിഹത്യ ച നികൃത്യ ച
അർദയിഷ്യാമി സ്ര േദ്ധാ രേണ പാ സുതാംസ് തഥാ
31 അദ്യാഹം സർവപാഞ്ചാൈലഃ കൃത്വാ ഭൂമിം ശരീരിണീം

ഹൃൈത്യൈകകശസ് േതേഭ്യാ ഭവിഷ്യാമ്യ് അനൃണഃ പിതുഃ
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32 ദുേര്യാധനസ്യ കർണസ്യ ഭീഷ്മ ൈസന്ധവേയാർ അപി
ഗമയിഷ്യാമി പാഞ്ചാലാൻ പദവീം അദ്യ ദുർഗമാം
33 അദ്യ പാഞ്ചാലരാജസ്യ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ൈവ നിശി
വിരാേ മഥിഷ്യാമി പേശാർ ഇവ ശിേരാ ബലാത്
34 അദ്യ പാഞ്ചാല പാ നാം ശയിതാൻ ആത്മജാൻ നിശി
ഖഡ്േഗന നിശിേതനാജൗ മഥിഷ്യാമി ഗൗതമ
35 അദ്യ പാഞ്ചാല േസനാം താം നിഹത്യ നിശി സൗപ്തിേക
കൃതകൃത്യഃ സുഖീ ൈചവ ഭവിഷ്യാമി മഹാമേത
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അധ്യായം 4

1 [കൃപ]
ദിഷ്ട്യാ േത തികർതേവ്യ മതിർ ജാേതയം അച ത
ന ത്വാ വാരയിതും ശേക്താ വ പാണിർ അപി സ്വയം
2 അനുയാസ്യാവേഹ ത്വാം തു ഭാേത സഹിതാവ് ഉഭൗ
അദ്യ രാ ൗ വി മസ്വ വിമുക്തകവചധ്വജഃ
3 അഹം ത്വാം അനുയാസ്മ്യാമി കൃതവർമാ ച സാത്വതഹ്
പരാൻ അഭിമുഖം യാന്തം രഥാവ് ആസ്ഥായ ദംശിതൗ
4 ആവാഭ്യാം സഹിതഃ ശ ഞ് േശ്വാ ഽസി ഹന്താ സമാഗേമ
വി മ്യ രഥിനാം േ ഷ്ഠ പാഞ്ചാലാൻ സപദാനുഗാൻ
5 ശക്തസ് ത്വം അസി വി ാ ം വി മസ്വ നിശാം ഇമാം
ചിരം േത ജാ തസ് താത സ്വപ താവൻ നിശാം ഇമാം
6 വി ാന്തശ് ച വിനി ശ് ച സ്വസ്ഥചിത്തശ് ച മാനദ
സേമത്യ സമേര ശ ൻ വധിഷ്യസി ന സംശയഃ
7 ന ഹി ത്വാ രഥിനാം േ ഷ്ഠ ഗൃഹീതവയായുധം
േജതും ഉത്സഹേത കശ് ചിദ് അപി േദേവഷു പാവകിഃ
8 കൃേപണ സഹിതം യാന്തം യുക്തം ച കൃതവർമണാ
േകാ ൗണിം യുധി സംരബ്ധം േയാധേയദ് അപി േദവരാട്
9 േത വയം പരിവി ാന്താ വിനി ാ വിഗതജ്വരാഃ

ഭാതായാം രജന്യാം ൈവ നിഹനിഷ്യാമ ശാ വാൻ
10 തവ ഹ്യ് അ ാണി ദിവ്യാനി മമ ൈചവ ന സംശയഃ
സാത്വേതാ ഽപി മേഹഷ്വാേസാ നിത്യം യുേദ്ധഷു േകാവിദഃ
11 േത വയം സഹിതാസ് താത സർവാഞ് ശ ൻ സമാഗതാൻ

സഹ്യ സമേര ഹത്വാ ീതിം ാപ്സ്യാമ പുഷ്കലാം
വി മസ്വ ത്വം അവ്യ ഃ സ്വപ േചമാം നിശാം സുഖം
12 അഹം ച കൃതവർമാ ച യാന്തം ത്വാം നേരാത്തമ
അനുയാസ്യാവ സഹിതൗ ധന്വിനൗ പരതാപിനൗ
രഥിനം ത്വരയാ യാന്തം രഥാവ് ആസ്ഥായ ദംശിതൗ
13 സ ഗത്വാ ശിബിരം േതഷാം നാമ വി ാവ്യ ചാഹേവ
തതഃ കർതാസി ശ ണാം യുധ്യതാം കദനം മഹത്
14 കൃത്വാ ച കദനം േതഷാം ഭാേത വിമേല ഽഹനി
വിഹരസ്വ യഥാ ശ ഃ സൂദയിത്വാ മഹാസുരാൻ
15 ത്വം ഹി ശേക്താ രേണ േജതും പാഞ്ചാലാനാം വരൂഥിനീം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 47 16

ൈദത്യ േസനാം ഇവ ദ്ധഃ സർവദാനവ സൂദനഃ
16 മയാ ത്വാം സഹിതം സംേഖ്യ ഗുപ്തം ച കൃതവർത്മണാ
ന സേഹത വിഭുഃ സാക്ഷാദ് വ പാണിർ അപി സ്വയം
17 ന ചാഹം സമേര താത കൃതവർമാ തൈഥവ ച
അനിർജിത്യ രേണ പാണ്ഡ്ദൂൻ വ്യപയാസ്യാവ കർഹി ചിത്
18 ഹത്വാ ച സമേര ാൻ പാഞ്ചാലാൻ പാ ഭിഃ സഹ
നിവർതിഷ്യാമേഹ സർേവ ഹതാ വാ സ്വർഗഗാ വയം
19 സർേവാപാൈയഃ സഹായാസ് േത ഭാേത വയം ഏവ ഹി
സത്യം ഏതൻ മഹാബാേഹാ വീമി തവാനഘ
20 ഏവം ഉക്തസ് തേതാ ൗണിർ മാതുേലന ഹിതം വചഃ
അ വീൻ മാതുലം രാജൻ േ ാധാദ് ഉദ്വൃത്യ േലാചേന
21 ആതുരസ്യ കുേതാ നി ാ നരസ്യാമർഷിതസ്യ ച
അർഥാംശ് ചിന്തയതശ് ചാപി കാമയാനസ്യ വാ പുനഃ
22 തദ് ഇദം സമനു ാപ്തം പശ്യ േമ ഽദ്യ ചതുഷ്ടയം
യസ്യ ഭാഗശ് ചതുർേഥാ േമ സ്വപ്നം അഹ്നായ നാശേയത്
23 കിംനാമ ദുഃഖം േലാേക ഽസ്മിൻ പിതുർ വധം അനുസ്മരൻ
ഹൃദയം നിർദഹൻ േമ ഽദ്യ രാ ്യഹാനി ന ശാമ്യതി
24 യഥാ ച നിഹതഃ പാൈപഃ പിതാ മമ വിേശഷതഃ

ത്യക്ഷം അപി േത സർവം തൻ േമ മർമാണി കൃന്തതി
25 കഥം ഹി മാദൃേശാ േലാേക മുഹൂർതം അപി ജീവതി
േ ാേണാ ഹേതതി യദ് വാചഃ പാഞ്ചാലാനാം ശൃേണാമ്യ് അഹം
26 ദൃഷ്ടദ മ്നം അഹത്വാജൗ നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ
സ േമ പിതൃവധാദ് വധ്യഃ പാഞ്ചാലാ േയ ച സംഗതാഃ
27 വിലാേപാ ഭഗ്നസക്ഥസ്യ യസ് തു രാേജ്ഞാ മയാ തഃ
സ പുനർ ഹൃദയം കസ്യ രസ്യാപി ന നിർദേഹത്
28 കസ്യ ഹ്യ് അകരുണസ്യാപി േന ാഭ്യാം അ നാ േജത്
നൃപേതർ ഭഗ്നസക്ഥസ്യ ത്വാ താദൃഗ് വചഃ പുനഃ
29 യശ് ചായം മി പേക്ഷാ േമ മയി ജീവതി നിർജിതഃ
േശാകം േമ വർധയത്യ് ഏഷ വാരിേവഗ ഇവാർണവം
ഏകാ മനേസാ േമ ഽദ്യ കുേതാ നി ാ കുതഃ സുഖം
30 വാസുേദവാർജുനാഭ്യാം ഹി താൻ അഹം പരിരക്ഷിതാൻ
അവിഷഹ്യതമാൻ മേന്യ മേഹേ ണാപി മാതുല
31 ന ചാസ്മി ശക്യഃ സംയ ം അസ്മാത് കാര്യാത് കഥം ചന
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ന തം പശ്യാമി േലാേക ഽസ്മിൻ േയാ മാം കാര്യാൻ നിവർതേയത്
ഇതി േമ നിശ്ചിതാ ബുദ്ധിർ ഏഷാ സാധുമതാ ച േമ
32 വാർത്തിൈകഃ കഥ്യമാനസ് തു മി ാണാം േമ പരാഭവഃ
പാണ്ഡവാനാം ച വിജേയാ ഹൃദയം ദഹതീവ േമ
33 അഹം തു കദനം കൃത്വാ ശ ണാം അദ്യ സൗപ്തിേക
തേതാ വി മിതാ ൈചവ സ്വപ്താ ച വിഗതജ്വരഃ
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അധ്യായം 5

1 [ക്]
ശു ഷുർ അപി ദുർേമധാഃ പുരുേഷാ ഽനിയേത ിയഃ
നാലം േവദയിതും കൃത്സ്നൗ ധർമാർഥാവ് ഇതി േമ മതിഃ
2 തൈഥവ താവൻ േമധാവീ വിനയം േയാ ന ശിക്ഷതി
ന ച കിം ചന ജാനാതി േസാ ഽപി ധർമാർഥനിശ്ചയം
3 ശു ഷുസ് ത്വ് ഏവ േമധാവീ പുരുേഷാ നിയേത ിയഃ
ജാനീയാദ് ആഗമാൻ സർവാൻ ാഹ്യം ച ന വിേരാധേയത്
4 അേനയസ് ത്വ് അവമാനീ േയാ ദുരാത്മാ പാപപൂരുഷഃ
ദിഷ്ടം ഉ ജ്യ കല്യാണം കേരാതി ബഹു പാപകം
5 നാഥവന്തം തു സുഹൃദഃ തിേഷധന്തി പാതകാത്
നിവർതേത തു ലക്ഷ്മീവാൻ നാലക്ഷ്മീവാൻ നിവർതേത
6 യഥാ ഹ്യ് ഉച്ചാവൈചർ വാൈക്യഃ ക്ഷിപ്തചിേത്താ നിയമ്യേത
തൈഥവ സുഹൃദാ ശേക്യാ ന ശക്യസ് ത്വ് അവസീദതി
7 തൈഥവ സുഹൃദം ാജ്ഞം കുർവാണം കർമ പാപകം

ാജ്ഞാഃ സ തിേഷധേന്ത യഥാശക്തി പുനഃ പുനഃ
8 സ കല്യാേണ മതിം കൃത്വാ നിയമ്യാത്മാനം ആത്മനാ
കുരു േമ വചനം താത േയന പശ്ചാൻ ന തപ്യേസ
9 ന വധഃ പൂജ്യേത േലാേക സുപ്താനാം ഇഹ ധർമതഃ
തൈഥവ ന്യസ്തശ ാണാം വിമുക്തരഥവാജിനാം
10 േയ ച യുസ് തവാസ്മീതി േയ ച സ ഃ ശരണാഗതാഃ
വിമുക്തമൂർധജാ േയ ച േയ ചാപി ഹതവാഹനാഃ
11 അദ്യ സ്വപ്സ്യന്തി പാഞ്ചാലാ വിമുക്തകവചാ വിേഭാ
വിശ്വസ്താ രജനീം സർേവ േ താ ഇവ വിേചതസഃ
12 യസ് േതഷാം തദവസ്ഥാനാം േഹ്യത പുരുേഷാ ഽനൃജുഃ
വ്യക്തം സ നരേക മേജ്ജദ് അഗാേധ വിപുേല ഽ േവ
13 സർവാ വിദുഷാം േലാേക േ ഷ്ഠസ് ത്വം അസി വി തഃ
ന ച േത ജാതു േലാേക ഽസ്മിൻ സുസൂക്ഷ്മം അപി കിൽബിഷം
14 ത്വം പുനഃ സൂര്യസങ്കാശഃ േശ്വാഭൂത ഉദിേത രവൗ

കാേശ സർവഭൂതാനാം വിേജതാ യുധി ശാ വാൻ
15 അസംഭാവിത രൂപം ഹി ത്വയി കർമ വിഗർഹിതം
ശുേ രക്തം ഇവ ന്യസ്തം ഭേവദ് ഇതി മതിർ മമ
16 [അഷ്വ്]
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ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം അനുശാസ്മീഹ മാതുല
ൈതസ് തു പൂർവമയം േസതുഃ ശതധാ വിദലീ കൃതഃ
17 ത്യക്ഷം ഭൂമിപാലാനാം ഭവതാം ചാപി സംനിധൗ
ന്യസ്തശേ ാ മമ പിതാ ധൃഷ്ടദ േമ്നന പാതിതഃ
18 കർണശ് ച പതിേത ചേ രഥസ്യ രഥിനാം വരഃ
ഉത്തേമ വ്യസേന സേന്നാ ഹേതാ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
19 തഥാ ശാന്തനേവാ ഭീേഷ്മാ ന്യസ്തശേ ാ നിരായുധഃ
ശിഖണ്ഡിനം പുര ത്യ ഹേതാ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
20 ഭൂരി വാ മേഹഷ്വാസസ് തഥാ ായ ഗേതാ രേണ
േ ാശതാം ഭൂമിപാലാനാം യുയുധാേനന പാതിതഃ
21 ദുേര്യാധനശ് ച ഭീേമന സേമത്യ ഗദയാ മൃേധ
പശ്യതാം ഭൂമിപാലാനാം അധർേമണ നിപാതിതഃ
22 ഏകാകീ ബഹുഭിസ് ത പരിവാര്യ മഹാരൈഥഃ
അധർേമണ നരവ്യാേ ാ ഭീമേസേനന പാതിതഃ
23 വിലാേപാ ഭഗ്നസക്ഥസ്യ േയാ േമ രാജ്ഞഃ പരി തഃ
വാർത്തികാനാം കഥയതാം സ േമ മർമാണി കൃന്തതി
24 ഏവം അധാർമികാഃ പാപാഃ പാഞ്ചാലാ ഭിന്നേസതവഃ
താൻ ഏവം ഭിന്നമര്യാദാൻ കിം ഭവാൻ ന വിഗർഹതി
25 പിതൃഹ ൻ അഹം ഹത്വാ പാഞ്ചാലാൻ നിശി സൗപ്തിേക
കാമം കീടഃ പതംേഗാ വാ ജന്മ ാപ്യ ഭവാമി ൈവ
26 ത്വേര ചാഹം അേനനാദ്യ യദ് ഇദം േമ ചികീർഷിതം
തസ്യ േമ ത്വരമാണസ്യ കുേതാ നി ാ കുതഃ സുഖം
27 ന സ ജാതഃ പുമാംൽ േലാേക കശ് ചിൻ ന ച ഭവിഷ്യതി
േയാ േമ വ്യാവർതേയദ് ഏതാം വേധ േതഷാം കൃതാം മതിം
28 [സ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ഏകാേന്ത േയാജയിത്വാശ്വാൻ ായാദ് അഭിമുഖഃ പരാൻ
29 തം അ താം മഹാത്മാനൗ േഭാജശാരദ്വതാവ് ഉഭൗ
കിം അയം സ്യന്ദേനാ യുക്തഃ കിം ച കാര്യം ചികീർഷിതം
30 ഏകസാർഥം യാതൗ സ്വസ് ത്വയാ സഹ നരർഷഭ
സമദുഃഖസുഖൗ ൈചവ നാവാം ശങ്കിതും അർഹസി
31 അശ്വത്ഥാമാ തു സ്ര ദ്ധഃ പിതുർ വധം അനുസ്മരൻ
താഭ്യാം തഥ്യം തദാചഖ്യൗ യദ് അസ്യാത്മ ചികീർഷിതം
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32 ഹത്വാ ശതസഹ ാണി േയാധാനാം നിശിൈതഃ ശൈരഃ
ന്യസ്തശേ ാ മമ പിതാ ധൃഷ്ടദ േമ്നന പാതിതഃ
33 തം തൈഥവ ഹനിഷ്യാമി ന്യസ്തവർമാണം അദ്യ ൈവ
പു ം പാഞ്ചാലരാജസ്യ പാപം പാേപന കർമണാ
34 കഥം ച നിഹതഃ പാപഃ പാഞ്ചാലഃ പശുവൻ മയാ
ശ ാഹവ ജിതാം േലാകാൻ ാ യാദ് ഇതി േമ മതിഃ
35 ക്ഷി ം സംനദ്ധ കവചൗ സഖഡ്ഗാവ് ആത്തകാർമുകൗ
സമാസ്ഥായ തീേക്ഷതാം രഥവര്യൗ പരന്തപൗ
36 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രഥം ആസ്ഥായ ായാദ് അഭിമുഖഃ പരാൻ
തം അന്വഗാത് കൃേപാ രാജൻ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
37 േത യാതാ വ്യേരാചന്ത പരാൻ അഭിമുഖാസ് യഃ
ഹൂയമാനാ യഥാ യേജ്ഞ സമിദ്ധാ ഹവ്യവാഹനാഃ
38 യയുശ് ച ശിബിരം േതഷാം സ സുപ്ത ജനം വിേഭാ
ദ്വാരേദശം തു സ ാപ്യ ൗണിസ് തസ്ഥൗ രേഥാത്തേമ
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അധ്യായം 6

1 [ധൃ]
ദ്വാരേദേശ തേതാ ൗണിം അവസ്ഥിതം അേവക്ഷ്യ തൗ
അകുർവതാം േഭാജകൃപൗ കിം സഞ്ജയ വദസ്വ േമ
2 [സ്]
കൃതവർമാണം ആമ ്യ കൃപം ച സ മഹാരഥം

ൗണിർ മന പരീതാത്മാ ശിബിര ദ്വാരം ആസദത്
3 ത ഭൂതം മഹാകായം ച ാർകസദൃശദ തിം
േസാ ഽപശ്യദ് ദ്വാരം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം േലാമഹർഷണം
4 വസാനം ചർമൈവയാ ം മഹാരുധിരവി വം
കൃഷ്ണാജിേനാത്തരാസംഗം നാഗയേജ്ഞാപവീതിനം
5 ബാഹുഭിഃ സ്വായൈതഃ പീൈനർ നാനാ ഹരേണാദ്യൈതഃ
ബദ്ധാംഗദ മഹാസർപം ജ്വാലാമാലാ കുലാനനം
6 ദം ാകരാല വദനം വ്യാദിതാസ്യം ഭയാവഹം
നയനാനാം സഹൈ ശ് ച വിചിൈ ർ അഭിഭൂഷിതം
7 ൈനവ തസ്യ വപുഃ ശക്യം വ ം േവഷ ഏവ വാ
സർവഥാ തു തദ് ആലക്ഷ്യ േടയുർ അപി പർവതാഃ
8 തസ്യാസ്യാൻ നാസികാഭ്യാം ച വണാഭ്യാം ച സർവശഃ
േതഭ്യശ് ചാക്ഷി സഹേ ഭ്യഃ ാദുരാസൻ മഹാർചിഷഃ
9 തഥാ േതേജാ മരീചിഭ്യഃ ശംഖച ഗദാധരാഃ

ാദുരാസൻ ഹൃഷീേകശാഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
10 തദ് അത്യദ്ഭുതം ആേലാക്യ ഭൂതം േലാകഭയങ്കരം

ൗണിർ അവ്യഥിേതാ ദിൈവ്യർ അ വർൈഷർ അവാകിരത്
11 ൗണിമുക്താഞ് ശരാംസ് താംസ് തു തദ് ഭൂതം മഹദ് അ സത്
ഉദേധർ ഇവ വാേര്യാഘാൻ പാവേകാ വഡവാമുഖഃ
12 അശ്വത്ഥാമാ തു സേ ക്ഷ്യ താഞ് ശരൗഘാൻ നിരർഥകാൻ
രഥശക്തിം മുേമാചാൈസ്മ ദീപ്താം അഗ്നിശിഖാം ഇവ
13 സാ തദാഹത്യ ദീപ്താ ാ രഥശക്തിർ അശീര്യത
യുഗാേന്ത സൂര്യം ആഹത്യ മേഹാേ വ ദിവശ് ച താ
14 അഥ േഹമത്സരും ദിവ്യം ഖഡ്ഗം ആകാശവർചസം
േകാശാത് സമുദ്ബബർഹാശു ബിലാദ് ദീപ്തം ഇേവാരഗം
15 തതഃ ഖഡ്ഗവരം ധീമാൻ ഭൂതായ ാഹിേണാത് തദാ
സ തദാസാദ്യ ഭൂതം ൈവ വിലയം തൂലവദ് യയൗ
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16 തതഃ സ കുപിേതാ ൗണിർ ഇ േകതുനിഭാം ഗദാം
ജ്വലന്തീം ാഹിേണാത് തൈസ്മ ഭൂതം താം അപി ചാ സത്
17 തതഃ സർവായുധാഭാേവ വീക്ഷമാണസ് തതസ് തതഃ
അപശ്യത് കൃതം ആകാശം അനാകാശം ജനാർദൈനഃ
18 തദ് അദ്ഭുതതമം ദൃഷ്ട്വാ േ ാണപുേ ാ നിരായുധഃ
അ വീദ് അഭിസന്തപ്തഃ കൃപ വാക്യം അനുസ്മരൻ
19 വതാം അ ിയം പഥ്യം സുഹൃദാം ന ശൃേണാതി യഃ
സ േശാചത്യ് ആപദം ാപ്യ യഥാഹം അതിവർത്യ തൗ
20 ശാ ദൃഷ്ടാൻ അവധ്യാൻ യഃ സമതീത്യ ജിഘാംസതി
സ പഥഃ ച േതാ ധർമ്യാത് കുപഥം തിപദ്യേത
21 േഗാ ാഹ്മണ നൃപ ീഷു സഖ ർ മാതുർ ഗുേരാസ് തഥാ
വൃദ്ധബാല ജഡാേന്ധഷു സുപ്ത ഭീേതാത്ഥിേതഷു ച
22 മേത്താന്മത്ത മേത്തഷു ന ശ ാണ്യ് ഉപധാരേയത്
ഇത്യ് ഏവം ഗുരുഭിഃ പൂർവം ഉപദിഷ്ടം നൃണാം സദാ
23 േസാ ഽഹം ഉത് മ്യ പന്ഥാനം ശാ ദൃഷ്ടം സനാതനം
അമാർേഗൈണവം ആരഭ്യ േഘാരാം ആപദം ആഗതഃ
24 താം ചാപദം േഘാരതരാം വദന്തി മനീഷിണഃ
യദ് ഉദ്യമ്യ മഹത് കൃത്യം ഭയാദ് അപി നിവർതേത
25 അശക്യം ൈചവ കഃ കർതും ശക്തഃ ശക്തിബലാദ് ഇഹ
ന ഹി ൈദവാദ് ഗരീേയാ ൈവ മാനുഷം കർമ കഥ്യേത
26 മാനുഷം കുർവതഃ കർമ യദി ൈദവാൻ ന സിധ്യതി
സ പഥഃ ച േതാ ധർമ്യാദ് വിപദം തിപദ്യേത
27 തിഘാതം ഹ്യ് അവിജ്ഞാതം വദന്തി മനീഷിണഃ
യദ് ആരഭ്യ ിയാം കാം ചിദ് ഭയാദ് ഇഹ നിവർതേത
28 തദ് ഇദം ദു ണീേതന ഭയം മാം സമുപസ്ഥിതം
ന ഹി േ ാണ സുതഃ സംേഖ്യ നിവർേതത കഥം ചന
29 ഇദം ച സുമഹദ് ഭൂതം ൈദവദണ്ഡം ഇേവാദ്യതം
ന ൈചതദ് അഭിജാനാമി ചിന്തയന്ന് അപി സർവഥാ
30 വം േയയം അധർേമ േമ വൃത്താ കലുഷാ മതിഃ
തസ്യാഃ ഫലം ഇദം േഘാരം തിഘാതായ ദൃശ്യേത
31 തദ് ഇദം ൈദവവിഹിതം മമ സംേഖ്യ നിവർതനം
നാന്യ ൈദവാദ് ഉദ്യ ം ഇഹ ശക്യം കഥം ചന
32 േസാ ഽഹം അദ്യ മഹാേദവം പേദ്യ ശരണം ഭും

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 47 23

ൈദവദണ്ഡം ഇമം േഘാരം സ ഹി േമ നാശയിഷ്യതി
33 കപർദിനം പദ്യാഥ േദവേദവം ഉമാപതിം
കപാലമാലിനം രു ം ഭഗ േന ഹരം ഹരം
34 സ ഹി േദേവാ ഽത്യഗാദ് േദവാംസ് തപസാ വി േമണ ച
തസ്മാച് ഛരണം അേഭ്യേഷ്യ ഗിരിശം ശൂലപാണിനം
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അധ്യായം 7

1 [സ്]
സ ഏവം ചിന്തയിത്വാ തു േ ാണപുേ ാ വിശാം പേത
അവതീര്യ രേഥാപസ്ഥാദ് ദധ്യൗ സ യതഃ സ്ഥിതഃ
2 [ദ്]
ഉ ം സ്ഥാണും ശിവം രു ം ശർവം ഈശാനം ഈശ്വരം
ഗിരിശം വരദം േദവം ഭവം ഭാവനം അവ്യയം
3 ശിതികണ്ഠം അജം ശ ം ഥം തുഹരം ഹരം
വിശ്വരൂപം വിരൂപാക്ഷം ബഹുരൂപം ഉമാപതിം
4 ശ്മശാനവാസിനം ദൃപ്തം മഹാഗണപതിം ഭും
ഖട്വാംഗധാരിണം മുണ്ഡം ജടിലം ഹ്മചാരിണം
5 മനസാപ്യ് അസുചിേന്ത്യന ദുഷ്കേരണാൽപ േചതസാ
േസാ ഽഹം ആേത്മാപഹാേരണ യേക്ഷ്യ ിപുരഘാതിനം
6 തം ത്യം യമാനം അേമാഘം ചർമ വാസസം
വിേലാഹിതം നീലകണ്ഠം അപൃക്ഥം ദുർനിവാരണം
7 ശു ം വിശ്വസൃജം ഹ്മ ഹ്മചാരിണം ഏവ ച

തവന്തം തേപാനിത്യം അനന്തം തപതാം ഗതിം
8 ബഹുരൂപം ഗണാധ്യക്ഷം ത്യക്ഷം പാരിഷദ ിയം
ഗണാധ്യേക്ഷക്ഷിത മുഖം ഗൗരീ ഹൃദയബല്ലഭം
9 കുമാര പിതരം പിംഗം േഗാവൃേഷാത്തമ വാഹനം
തനു വാസസം അത ം ഉമാ ഭൂഷണതത്പരം
10 പരം പേരഭ്യഃ പരമം പരം യസ്മാൻ ന വിദ്യേത
ഇഷ്വേ ാത്തമഭർതാരം ദിഗ് അന്തം ൈചവ ദക്ഷിണം
11 ഹിരണ്യകവചം േദവം ച മൗലിവിഭൂഷിതം

പേദ്യ ശരണം േദവം പരേമണ സമാധിനാ
12 ഇമാം ചാപ്യ് ആപദം േഘാരാം തരാമ്യ് അദ്യ സുദുസ്തരാം
സർവഭൂേതാപഹാേരണ യേക്ഷ്യ ഽഹം ശുചിനാ ശുചിം
13 ഇതി തസ്യ വ്യവസിതം ജ്ഞാത്വാ ത്യാഗാത്മകം മനഃ
പുരസ്താത് കാഞ്ചനീ േവദിഃ ാദുരാസീൻ മഹാത്മനഃ
14 തസ്യാം േവദ്യാം തദാ രാജംശ് ചി ഭാനുർ അജായത
ദ്യാം ദിേശാ വിദിശഃ ഖം ച ജ്വാലാഭിർ അഭിപൂരയൻ
15 ദീപ്താസ്യ നയനാശ് ചാ ൈനകപാദശിേരാ ഭുജാഃ
ദ്വിപൈശല തീകാശാഃ ാദുരാസൻ മഹാനനാഃ
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16 ശ്വവരാേഹാ രൂപാശ് ച ഹയേഗാമായു േഗാമുഖാഃ
ഋക്ഷമാർജാര വദനാ വ്യാ ദ്വീപിമുഖാസ് തഥാ
17 കാകവ ാഃ വ മുഖാഃ ശുകവ ാസ് തൈഥവ ച
മഹാജഗര വ ാശ് ച ഹംസവ ാഃ സിത ഭാഃ
18 ദാർവാഘാട മുഖാശ് ൈചവ ചാഷ വ ാശ് ച ഭാരത
കൂർമന മുഖാശ് ൈചവ ശിശുമാര മുഖാസ് തഥാ
19 മഹാമകര വ ാശ് ച തിമിവ ാസ് തൈഥവ ച
ഹരി വ ാഃ ൗഞ്ചമുഖാഃ കേപാേതഭ മുഖാസ് തഥാ
20 പാരാവത മുഖാശ് ൈചവ മദ്ഗുവ ാസ് തൈഥവ ച
പാണികർണാഃ സഹ ാക്ഷാസ് തൈഥവ ച ശേതാദരാഃ
21 നിർമാംസാഃ േകാക വ ാശ് ച േശ്യനവ ാശ് ച ഭാരത
തൈഥവാശിരേസാ രാജന്ന് ഋക്ഷവ ാശ് ച ഭീഷണാഃ
22 ദീപ്തേന ജിഹ്വാശ് ച ജ്വാലാ വ ാസ് തൈഥവ ച
േമഷവ ാസ് തൈഥവാേന്യ തഹാ ഛാഗ മുഖാ നൃപ
23 ശംഖാഭാഃ ശംഖവ ാശ് ച ശംഖകർണാസ് തൈഥവ ച
ശംഖമാലാ പരികരാഃ ശംഖധ്വനി സമസ്വനാഃ
24 ജടാധരാഃ പഞ്ച ശിഖാസ് തഥാ മുണ്ഡാഃ കൃേശാദരാഃ
ചതുർദം ാശ് ചതുർജിഹ്വാഃ ശ കർണാഃ കിരീടിനഃ
25 മൗലീ ധരാശ് ച രാേജ തഥാകുഞ്ചിത മൂർധജാഃ
ഉഷ്ണീഷിേണാ മുകുടിനശ് ചാരു വ ാഃ സ്വല താഃ
26 പദ്േമാത്പലാപീഡ ധരാസ് തഥാ കുമുദധാരിണഃ
മാഹാേത്മ്യന ച സംയുക്താഃ ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
27 ശതഘ്നീ ച ഹസ്താശ് ച തഥാ മുസലപാണയഃ
ഭുശുണ്ഡീ പാശഹസ്താശ് ച ഗദാഹസ്താശ് ച ഭാരത
28 പൃേഷ്ഠഷു ബേദ്ധാഷുധയശ് ചി ബാണാ രേണാത്കടാഃ
സധ്വജാഃ സപതാകാശ് ച സഘണ്ടാഃ സപരശ്വധാഃ
29 മഹാപാേശാദ്യത കരാസ് തഥാ ലഗുഡ പാണയഃ

ണാ ഹസ്താഃ ഖഡ്ഗഹസ്താഃ സർേപാ ിതകിരീടിനഃ
മഹാസർപാംഗദ ധരാശ് ചി ാഭരണ ധാരിണഃ
30 രേജാധ്വസ്താഃ പങ്കദിഗ്ധാഃ സർേവ ശു ാംബര ജഃ
നീലാംഗാഃ കമലാംഗാശ് ച മുണ്ഡവ ാസ് തൈഥവ ച
31 േഭരീശംഖമൃദംഗാംസ് േത ഝർഝരാനക േഗാമുഖാൻ
അവാദയൻ പാരിഷദാഃ ഹൃഷ്ടാഃ കനക ഭാഃ
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32 ഗായമാനാസ് തൈഥവാേന്യ നൃത്യമാനാസ് തഥാപേര
ലംഘയന്തഃ വന്തശ് ച വൽഗന്തശ് ച മഹാബലാഃ
33 ധാവേന്താ ജവനാശ് ചണ്ഡാഃ പവേനാ ത മൂർധജാഃ
മത്താ ഇവ മഹാനാഗാ വിനദേന്താ മുഹുർ മുഹുഃ
34 സുഭീമാ േഘാരരൂപാശ് ച ശൂലപട്ടിശപാണയഃ
നാനാ വിരാഗ വസനാശ് ചി മാല്യാനുേലപനാഃ
35 രത്നചി ാംഗദ ധരാഃ സമുദ്യതകരാസ് തഥാ
ഹന്താേരാ ദ്വിഷതാം ശൂരാഃ സഹ്യാസഹ്യ വി മാഃ
36 പാതാേരാ ഽസൃഗ് വസാദ്യാനാം മാംസാ കൃതേഭാജനാഃ
ചൂഡാലാഃ കർണികാലാശ് ച കൃശാഃ പിഠേരാദരാഃ
37 അതി സ്വാതിദീർഘാശ് ച ബലാശ് ചാതിൈഭരവാഃ
വികടാഃ കാലലംബൗഷ്ഠാ ബൃഹച് േഛഫാസ്ഥി പിണ്ഡികാഃ
38 മഹാർഹനാനാ മുകുടാ മുണ്ഡാശ് ച ജടിലാഃ പേര
സാർേക ഹനക്ഷ ാം ദ്യാം കുര ർ േയ മഹീതേല
39 ഉത്സേഹരംശ് ച േയ ഹ ം ഭൂത ാമം ചതുർവിധം
േയ ച വീതഭയാ നിത്യം ഹരസ്യ കുടീ ഭടാഃ
40 കാമകാര കരാഃ സിദ്ധാസ് ൈ േലാക്യേസ്യശ്വേരശ്വരാഃ
നിത്യാനന്ദ മുദിതാ വാഗ് ഈശാ വീതമത്സരാഃ
41 ാപ്യാഷ്ട ഗുണം ഐശ്വര്യം േയ ന യാന്തി ച വിസ്മയം
േയഷാം വിസ്മയേത നിത്യം ഭഗവാൻ കർമഭിർ ഹരഃ
42 മേനാവാക് കർമഭിർ ഭൈക്തർ നിത്യം ആരാധിതശ് ച ൈയഃ
മേനാവാക് കർമഭിർ ഭക്താൻ പാതി പു ാൻ ഇവൗരസാൻ
43 പിബേന്താ ഽസൃഗ് വസാസ് ത്വ് അേന്യ ദ്ധാ ഹ്മ ദ്വിഷാം സദാ
ചതുവിംശാത്മകം േസാമം േയ പിബന്തി ച നിത്യദാ
44 േതന ഹ്മചേര്യണ തപസാ ച ദേമന ച
േയ സമാരാധ്യ ശൂലാങ്കം ഭവ സായുജ്യം ആഗതാഃ
45 ൈയർ ആത്മഭൂൈതർ ഭഗവാൻ പാർവത്യാ ച മേഹശ്വരഃ
സഹ ഭൂതഗണാൻ ഭുങ്ക്േത ഭൂതഭവ്യ ഭവത് ഭുഃ
46 നാനാ വിചി ഹസിത േക്ഷ്വഡിേതാത് ഷ്ട ഗർജിൈതഃ
സംനാദയന്തസ് േത വിശ്വം അശ്വത്ഥാമാനം അഭ്യയുഃ
47 സം വേന്താ മഹാേദവം ഭാഃ കുർവാണാഃ സുവർചസഃ
വിവർധയിഷേവാ ൗേണർ മഹിമാനം മഹാത്മനഃ
48 ജിജ്ഞാസമാനാസ് തത് േതജഃ സൗപ്തികം ച ദിദൃക്ഷവഃ
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ഭീേമാ പരിഘാലാതശൂലപട്ടിശപാണയഃ
േഘാരരൂപാഃ സമാജ ർ ഭൂതസംഘാഃ സമന്തതഃ
49 ജനേയയുർ ഭയം േയ സ്മ ൈ േലാക്യസ്യാപി ദർശനാത്
താൻ േ ക്ഷമാേണാ ഽപി വ്യഥാം ന ചകാര മഹാബലഃ
50 അഥ ൗണിർ ധനുഷ്പാണിർ ബദ്ധേഗാധാംഗുലി വാൻ
സ്വയം ഏവാത്മനാത്മാനം ഉപഹാരം ഉപാഹരത്
51 ധനൂംഷി സമിധസ് ത പവി ാണി ശിതാഃ ശരാഃ
ഹവിർ ആത്മവതശ് ചാത്മാ തസ്മിൻ ഭാരത കർമണി
52 തതഃ സൗേമ്യന മേ ണ േ ാണപു ഃ താപവാൻ
ഉപഹാരം മഹാമന ർ അഥാത്മാനം ഉപാഹരത്
53 തം രു ം രൗ കർമാണം രൗൈ ഃ കർമഭിർ അച തം
അഭി ത്യ മഹാത്മാനം ഇത്യ് ഉവാച കൃതാജ്ഞ്ജലിഃ
54 ഇമം ആത്മാനം അദ്യാഹം ജാതം ആംഗിരേസ കുേല
അഗ്നൗ ജുേഹാമി ഭഗവൻ തിഗൃഹ്ണീഷ്വ മാം ബലിം
55 ഭവദ്ഭക്ത്യാ മഹാേദവ പരേമണ സമാധിനാ
അസ്യാം ആപദി വിശ്വാത്നന്ന് ഉപാകുർമി തവാ തഃ
56 ത്വയി സർവാണി ഭൂതാനി സർവഭൂേതഷു ചാസി ൈവ
ഗുണാനാം ഹി ധാനാനാം ഏകത്വം ത്വയി തിഷ്ഠതി
57 സർവഭൂതാശയവിേഭാ ഹവിർ ഭൂതം ഉപസ്ഥിതം

തിഗൃഹാണ മാം േദവയദ്യ് അശക്യാഃ പേര മയാ
58 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ൗണിർ ആസ്ഥായ താം േവദീം ദീപ്തപാവകാം
സന്ത്യക്താത്മാ സമാരുഹ്യ കൃഷ്ണവർത്മന്യ് ഉപാവിശത്
59 തം ഊർധ്വബാഹും നിേശ്ചഷ്ടം ദൃഷ്ട്വാ ഹവിർ ഉപസ്ഥിതം
അ വീദ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാൻ മഹാേദേവാ ഹസന്ന് ഇവ
60 സത്യശൗചാർജവ ത്യാൈഗസ് തപസാ നിയേമന ച
ക്ഷാന്ത്യാ ഭക്ത്യാ ച ധൃത്യാ ച ബുദ്ധ്യാ ച വചസാ തഥാ
61 യഥാവദ് അഹം ആരാദ്ധഃ കൃേഷ്ണനാ ിഷ്ടകർമണാ
തസ്മാദ് ഇഷ്ടതമഃ കൃഷ്ണാദ് അേന്യാ മമ ന വിദ്യേത
62 കുർവതാ തസ്യ സംമാനം ത്വാം ച ജിജ്ഞാസതാ മയാ
പാഞ്ചാലാഃ സഹസാ ഗുപ്താ മായാശ് ച ബഹുശഃ കൃതാഃ
63 കൃതസ് തൈസ്യഷ സംമാനഃ പാഞ്ചാലാൻ രക്ഷതാ മയാ
അഭിഭൂതാസ് തു കാേലന ൈനഷാം അദ്യാസ്തി ജീവിതം
64 ഏവം ഉക്ത്വാ മേഹഷ്വാസം ഭഗവാൻ ആത്മനസ് തനും
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ആവിേവശ ദദൗ ചാൈസ്മ വിമലം ഖഡ്ഗം ഉത്തമം
65 അഥാവിേഷ്ടാ ഭഗവതാ ഭൂേയാ ജജ്വാല േതജസാ
വർഷ്മവാംശ് ചാഭവദ് യുേദ്ധ േദവ സൃേഷ്ടന േതജസാ
66 തം അദൃശ്യാനി ഭൂതാനി രക്ഷാംസി ച സമാ വൻ
അഭിതഃ ശ ശിബിരം യാന്തം സാക്ഷാദ് ഇേവശ്വരം
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അധ്യായം 8

1 [ധൃ]
തഥാ യാേത ശിബിരം േ ാണപുേ മഹാരേഥ
കച് ചിത് കൃപശ് ച േഭാജശ് ച ഭയാർതൗ ന ന്യവർതതാം
2 കച് ചിൻ ന വാരിതൗ ൈ രക്ഷിഭിർ േനാപലക്ഷിതൗ
അസഹ്യം ഇതി വാ മത്വാ ന നിവൃത്തൗ മഹാരഥൗ
3 കച് ചിത് മഥ്യ ശിബിരം ഹത്വാ േസാമക പാണ്ഡവാൻ
ദുേര്യാധനസ്യ പദവീം ഗതൗ പരമികാം രേണ
4 പാഞ്ചാൈലർ വാ വിനിഹതൗ കച് ചിൻ നാസ്വപതാം ക്ഷിതൗ
കച് ചിത് താഭ്യാം കൃതം കർമ തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
5 [സ്]
തസ്മിൻ യാേത ശിബിരം േ ാണപുേ മഹാത്മനി
കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ശിബിര ദ്വാര്യ് അതിഷ്ഠതാം
6 അശ്വത്ഥാമാ തു തൗ ദൃഷ്ട്വാ യത്നവന്തൗ മഹാരഥൗ

ഹൃഷ്ടഃ ശനൈക രാജന്ന് ഇദം വചനം അ വീത്
7 യത്തൗ ഭവന്തൗ പര്യാപ്തൗ സർവക്ഷ സ്യ നാശേന
കിം പുനർ േയാധേശഷസ്യ സുപ്തസ്യ വിേശഷതഃ
8 അഹം േവേക്ഷ്യ ശിബിരം ചരിഷ്യാമി ച കാലവത്
യഥാ ന കശ് ചിദ് അപി േമ ജീവൻ മുേച്യത മാനവഃ
9 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ാവിശദ് ൗണിഃ പാർഥാനാം ശിബിരം മഹത്
അദ്വാേരണാഭ്യവ ന്ദ്യ വിഹായ ഭയം ആത്മനഃ
10 സ വിശ്യ മഹാബാഹുർ ഉേദ്ദശജ്ഞശ് ച തസ്യ ഹ
ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ നിലയം ശനൈകർ അഭ പാഗമത്
11 േത തു കൃത്വാ മഹത് കർമ ാന്താശ് ച ബലവദ് രേണ

സുപ്താ ൈവ സുവിശ്വസ്താഃ സ്വൈസന്യപരിവാരിതാഃ
12 അഥ വിശ്യ തദ് േവശ്മ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭാരത
പാഞ്ചാല്യം ശയേന ൗണിർ അപശ്യത് സുപ്തം അന്തികാത്
13 ക്ഷൗമാവദാേത മഹതി ർധ്യാസ്തരണ സംവൃേത
മാല്യ വര സംയുേക്ത ധൂൈപശ് ചൂർൈണശ് ച വാസിേത
14 തം ശയാനം മഹാത്മാനം വി ബ്ധം അകുേതാഭയം

ാേബാധയത പാേദന ശയനസ്ഥം മഹീപേത
15 സ ബുദ്ധ്വാ ചരണ ർശം ഉത്ഥായ രണദുർമദഃ
അഭ്യജാനദ് അേമയാത്മാ േ ാണപു ം മഹാരഥം
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16 തം ഉത്പതന്തം ശയനാദ് അശ്വത്ഥാമാ മഹാബലഃ
േകേശഷ്വ് ആലംബ്യ പാണിഭ്യാം നിഷ്പിേപഷ മഹീ തേക
17 സബലാത് േതന നിഷ്പിഷ്ടഃ സാധ്വേസന ച ഭാരത
നി യാ ൈചവ പാഞ്ചാേല്യാ നാശകച് േചഷ്ടിതും തദാ
18 തം ആ മ്യ തദാ രാജൻ കേണ്ഠ േചാരസി േചാഭേയാഃ
നദന്തം വി രന്തം ച പശുമാരം അമാരയത്
19 തുദൻ നൈഖസ് തു സ ൗണിം നാതിവ്യക്തം ഉദാഹരത്
ആചാര്യ പു ശേ ണ ജഹി മാ മാം ചിരം കൃഥാഃ
ത്വത്കൃേത സുകൃതാംൽ േലാകാൻ ഗേച്ഛയം ദ്വിപദാം വര
20 തസ്യാവ്യക്താം തു താം വാചം സം ത്യ ൗണിർ അ വീത്
ആചാര്യ ഘാതിനാം േലാകാ ന സന്തി കുലപാംസന
തസ്മാച് ഛേ ണ നിധനം ന ത്വം അർഹസി ദുർമേത
21 ഏവം വാണസ് തം വീരം സിംേഹാ മത്തം ഇവ ദ്വിപം
മർമസ്വ് അഭ്യവധീത് ദ്ധഃ പാദാഷ്ഠീൈലഃ സുദാരുൈണഃ
22 തസ്യ വീരസ്യ ശേബ്ദന മാര്യമാണസ്യ േവശ്മനി
അബുധ്യന്ത മഹാരാജ ിേയാ േയ ചാസ്യ രക്ഷിണഃ
23 േത ദൃഷ്ട്വാ വർഷ്മവന്തം തം അതിമാനുഷ വി മം
ഭൂതം ഏവ വ്യവസ്യേന്താ ന സ്മ വ്യാഹരൻ ഭയാത്
24 തം തു േതന ഭ പാേയന ഗമയിത്വാ യമക്ഷയം
അധ്യതിഷ്ഠത് സ േതജസ്വീ രഥം ാപ്യ സുദർശനം
25 സ തസ്യ ഭവനാദ് രാജൻ നി മ്യാനാദയൻ ദിശഃ
രേഥന ശിബിരം ായാജ് ജിഘാംസുർ ദ്വിഷേതാ ബലീ
26 അപ ാേന്ത തതസ് തസ്മിൻ േ ാണപുേ മഹാരേഥ
സഹ ൈത രക്ഷിഭിഃ സർൈവഃ േണദുർ േയാഷിതസ് തദാ
27 രാജാനം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം േശാകപരായണാഃ
വ്യാേ ാശൻ ക്ഷ ിയാഃ സർേവ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ഭാരത
28 താസാം തു േതന ശേബ്ദന സമീേപ ക്ഷ ിയർഷഭാഃ
ക്ഷി ം ച സമനഹ്യന്ത കിം ഏതദ് ഇതി ചാ വൻ
29 ിയസ് തു രാജൻ വി സ്താ ഭരദ്വാജം നിരീക്ഷ്യ തം
അ വൻ ദീനകേണ്ഠന ക്ഷി ം ആ വേതതി ൈവ
30 രാക്ഷേസാ വാ മനുേഷ്യാ വാ ൈനനം ജാനീമേഹ വയം
ഹത്വാ പാഞ്ചാലരാജം േയാ രഥം ആരുഹ്യ തിഷ്ഠതി
31 തതസ് േത േയാധമുഖ്യാസ് തം സഹസാ പര്യവാരയൻ
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സ താൻ ആപതതഃ സർവാൻ രു ാേ ണ വ്യേപാഥയത്
32 ധൃഷ്ടദ മ്നം ച ഹത്വാ സ താംശ് ൈചവാസ്യ പദാനുഗാൻ
അപശ്യച് ഛയേന സുപ്തം ഉത്തമൗജസം അന്തിേക
33 തം അപ്യ് ആ മ്യ പാേദന കേണ്ഠ േചാരസി ചൗജസാ
തൈഥവ മാരയാം ആസ വിനർദന്തം അരിന്ദമം
34 യുധാമന സ് തു സ ാേപ്താ മത്ത്വാ തം രക്ഷസാ ഹതം
ഗദാം ഉദ്യമ്യ േവേഗന ഹൃദി ൗണിം അതാഡയത്
35 തം അഭി ത്യ ജ ാഹ ക്ഷിതൗ ൈചനം അപാതയത്
വി രന്തം ച പശുവത് തൈഥൈവനം അമാരയത്
36 തഥാ സ വീേരാ ഹത്വാ തം തേതാ ഽന്യാൻ സമുപാ വത്
സംസുപ്താൻ ഏവ രാേജ ത ത മഹാരഥാൻ

രേതാ േവപമാനാംശ് ച ശമിേതവ പശൂൻ മേഖ
37 തേതാ നി ിംശം ആദായ ജഘാനാന്യാൻ പൃഥഗ്ജനാൻ
ഭാഗേശാ വിചരൻ മാർഗാൻ അസിയുദ്ധവിശാരദഃ
38 തൈഥവ ഗുൽേമ സേ ക്ഷ്യ ശയാനാൻ മധ്യഗൗൽമികാൻ

ാന്താൻ ന്യസ്തായുധാൻ സർവാൻ ക്ഷേണൈനവ വ്യേപാഥയത്
39 േയാധാൻ അശ്വാൻ ദ്വിപാംശ് ൈചവ ാച്ഛിനത് സ വരാസിനാ
രുധിേരാക്ഷിതസർവാംഗഃ കാലസൃഷ്ട ഇവാന്തകഃ
40 വി രദ്ഭിശ് ച ൈതർ ൈ ണിർ നി ിംശേസ്യാദ്യേമന ച
ആേക്ഷേപണ തൈഥവാേസസ് ിധാ രേക്താക്ഷിേതാ ഽഭവത്
41 തസ്യ േലാഹിതസിക്തസ്യ ദീപ്തഖഡ്ഗസ്യ യുധ്യതഃ
അമാനുഷ ഇവാകാേരാ ബഭൗ പരമഭീഷണഃ
42 േയ ത്വ് അജാ ത കൗരവ്യ േത ഽപി ശേബ്ദന േമാഹിതാഃ
നിരീക്ഷ്യമാണാ അേന്യാന്യം ൗണിം ദൃഷ്ട്വാ വിവ്യഥുഃ
43 തദ് രൂപം തസ്യ േത ദൃഷ്ട്വാ ക്ഷ ിയാഃ ശ കർശനാഃ
രാക്ഷസം മന്യമാനാസ് തം നയനാനി ന്യമീലയൻ
44 സ േഘാരരൂേപാ വ്യചരത് കാലവച് ഛിബിേര തതഃ
അപശ്യദ് ൗപദീപു ാൻ അവശിഷ്ടാംശ് ച േസാമകാൻ
45 േതന ശേബ്ദന വി സ്താ ധനുർ ഹസ്താ മഹാരഥാഃ
ധൃഷ്ടദ മ്നം ഹതം ത്വാ ൗപേദയാ വിപാം പേത
അവാകിരഞ് ശര ാൈതർ ഭാരദ്വാജം അഭീതവത്
46 തതസ് േതന നിനാേദന സ ബുദ്ധാഃ ഭ കാഃ
ശിലീ മിൈഖഃ ശിഖണ്ഡീ ച േ ാണപു ം സമാർദയൻ
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47 ഭരദ്വാജസ് തു താൻ ദൃഷ്ട്വാ ശരവർഷാണി വർഷതഃ
നനാദ ബലവാൻ നാദം ജിഘാംസുസ് താൻ സുദുർജയാൻ
48 തതഃ പരമസ്ര ദ്ധഃ പിതുർ വധം അനുസ്മരൻ
അവരുഹ്യ രേഥാപസ്ഥാത് ത്വരമാേണാ ഽഭിദു േവ
49 സഹ ച ം വിപുലം ഗൃഹീത്വാ ചർമ സംയുേഗ
ഖഡ്ഗം ച വിപുലം ദിവ്യം ജാതരൂപപരി തം

ൗപേദയാൻ അഭി ത്യ ഖഡ്േഗന വ്യചരദ് ബലീ
50 തതഃ സ നരശാർദൂലഃ തിബിന്ധ്യം തം ആഹേവ
കുക്ഷി േദേശ ഽവധീദ് രാജൻ സ ഹേതാ ന്യപതദ് ഭുവി
51 ാേസന വിദ്ധ്വാ ൗണിം തു സുത േസാമഃ താപവാൻ
പുനശ് ചാസിം സമുദ്യമ്യ േ ാണപു ം ഉപാ വത്
52 സുത േസാമസ്യ സാസിം തു ബാഹും ഛിത്ത്വാ നരർഷഭഃ
പുനർ അഭ്യഹനത് പാർേശ്വ സ ഭിന്നഹൃദേയാ ഽപതത്
53 നാകുലിസ് തു ശതാനീേകാ രഥചേ ണ വീര്യവാൻ
േദാർഭ്യാം ഉത്ക്ഷിപ്യ േവേഗന വക്ഷസ്യ് ഏനം അതാഡയത്
54 അതാഡയച് ഛതാനീകം മുക്തച ം ദ്വിജസ് തു സഃ
സ വിഹ്വേലാ യയൗ ഭൂമിം തേതാ ഽസ്യാപാഹരച് ഛിരഃ
55 തകർമാ തു പരിഘം ഗൃഹീത്വാ സമതാഡയത്
അഭി ത്യ തേതാ ൗണിം സേവ്യ സഫലേക ഭൃശം
56 സ തു തം തകർമാണം ആേസ്യ ജേഘ്ന വരാസിനാ
സ ഹേതാ ന്യപതദ് ഭൂമൗ വിമൂേഢാ വികൃതാനനഃ
57 േതന ശേബ്ദന വീരസ് തു തകീർതിർ മഹാധനുഃ
അശ്വത്ഥാമാനം ആസാദ്യ ശരവർൈഷർ അവാകിരത്
58 തസ്യാപി ശരവർഷാണി ചർമണാ തിവാര്യ സഃ
സകുണ്ഡലം ശിരഃ കായാദ് ാജമാനം അപാഹരത്
59 തേതാ ഭീഷ്മ നിഹന്താ തം സഹ സർൈവഃ ഭ ൈകഃ
അഹനത് സർവേതാ വീരം നാനാ ഹരൈണർ ബലീ
ശിലീമുേഖന ചാപ്യ് ഏനം േവാർ മേധ്യ സമാർദയത്
60 സ തു േ ാധസമാവിേഷ്ടാ േ ാണപുേ ാ മഹാബലഃ
ശിഖണ്ഡിനം സമാസാദ്യ ദ്വിധാ ചിേച്ഛദ േസാ ഽസിനാ
61 ശിഖണ്ഡിനം തേതാ ഹത്വാ േ ാധാവിഷ്ടഃ പരന്തപഃ

ഭ ക ഗഡാൻ സർവാൻ അഭിദു ാവ േവഗവാൻ
യച് ച ശിഷ്ടം വിരാടസ്യ ബലം തച് ച സമാ വത്
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62 പദസ്യ ച പു ാണാം പൗ ാണാം സുഹൃദാം അപി
ചകാര കദനം േഘാരം ദൃഷ്ട്വാ ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലഃ
63 അന്യാൻ അന്യാംശ് ച പുരുഷാൻ അഭിസൃത്യാഭിസൃത്യ ച
ന്യകൃന്തദ് അസിനാ ൗണിർ അസി മാർഗവിശാരദഃ
64 കാലീം രക്താസ്യനയനാം രക്തമാല്യാനുേലപനാം
രക്താംബരധരാം ഏകാം പാശഹസ്താം ശിഖണ്ഡിനീം
65 ദദൃശുഃ കാലരാ ിം േത സ്മയമാനാം അവസ്ഥിതാം
നരാശ്വകുഞ്ജരാൻ പാൈശർ ബദ്ധ്വാ േഘാൈരഃ ത ഷീം
ഹരന്തീം വിവിധാൻ േ താൻ പാശബദ്ധാൻ വിമൂർധജാൻ
66 സ്വേപ്ന സുപ്താൻ നയന്തീം താം രാ ിഷ്വ് അന്യാസു മാരിഷ
ദദൃശുർ േയാധമുഖ്യാസ് േത ഘ്നന്തം ൗണിം ച നിത്യദാ
67 യതഃ വൃത്തഃ സം ാമഃ കുരുപാണ്ഡവേസനേയാഃ
തതഃ ഭൃതി താം കൃത്യാം അപശ്യൻ ൗണിം ഏവ ച
68 താംസ് തു ൈദവഹതാൻ പൂർവം പശ്ചാദ് ൗണിർ ന്യപാതയത്

ാസയൻ സർവഭൂതാനി വിനദൻ ൈഭരവാൻ രവാൻ
69 തദ് അനു ത്യ േത വീരാ ദർശനം പൗർവകാലികം
ഇദം തദ് ഇത്യ് അമന്യന്ത ൈദേവേനാപനിപീഡിതാഃ
70 തതസ് േതന നിനാേദന ത്യബുധ്യന്ത ധന്വിനഃ
ശിബിേര പാണ്ഡേവയാനാം ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
71 േസാ ഽച്ഛിനത് കസ്യ ചിത് പാദൗ ജഘനം ൈചവ കസ്യ ചിത്
കാംശ് ചിദ് ബിേഭദ പാർേശ്വഷു കാലസൃഷ്ട ഇവാന്തകഃ
72 അത തിപിൈഷ്ടശ് ച നദദ്ഭിശ് ച ഭൃശാതുൈരഃ
ഗജാശ്വമഥിൈതശ് ചാൈന്യർ മഹീ കീർണാഭവത് േഭാ
73 േ ാശതാം കിം ഇദം േകാ ഽയം കിം ശബ്ദഃ കിം നു കിം കൃതം
ഏവം േതഷാം തദാ ൗണിർ അന്തകഃ സമപദ്യത
74 അേപതശ സംനാഹാൻ സംരബ്ധാൻ പാ സൃഞ്ജയാൻ

ാഹിേണാൻ മൃത േലാകായ ൗണിഃ ഹരതാം വരഃ
75 തതസ് തച് ഛ വി സ്താ ഉത്പതേന്താ ഭയാതുരാഃ
നി ാന്ധാ നഷ്ടസഞ്ജ്ഞാശ് ച ത ത നിലില്യിേര
76 ഊരുസ്തംഭഗൃഹീതാശ് ച കശ്മലാഭിഹതൗജസഃ
വിനദേന്താ ഭൃശം സ്താഃ സംന്യേപഷൻ പര രം
77 തേതാ രഥം പുനർ ൗണിർ ആസ്ഥിേതാ ഭീമനിസ്വനം
ധനുഷ്പാണിഃ ശൈരർ അന്യാൻ േ ഷയദ് ൈവ യമക്ഷയം
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78 പുനർ ഉത്പതതഃ കാംശ് ചിദ് ദൂരാദ് അപി നേരാത്തമാൻ
ശൂരാൻ സമ്പതതശ് ചാന്യാൻ കാലരാൈ ്യ ന്യേവദയത്
79 തൈഥവ സ്യന്ദനാേ ണ മഥൻ സ വിധാവതി
ശരവർൈഷശ് ച വിവിൈധർ അവർഷച് ഛാ വാംസ് തതഃ
80 പുനശ് ച സുവിചിേ ണ ശതചേ ണ ചർമണാ
േതന ചാകാശവർേണന തദാചരത േസാ ഽസിനാ
81 തഥാ സ ശിബിരം േതഷാം ൗണിർ ആഹവദുർമദഃ
വ്യേക്ഷാഭയത രാേജ മഹാ ദം ഇവ ദ്വിപഃ
82 ഉത്േപതുസ് േതന ശേബ്ദന േയാധാ രാജൻ വിേചതസഃ
നി ാർതാശ് ച ഭയാർതാശ് ച വ്യധാവന്ത തതസ് തതഃ
83 വിസ്വരം ചു ശുശ് ചാേന്യ ബഹ്വബദ്ധം തഥാവദൻ
ന ച സ്മ തിപദ്യേന്ത ശ ാണി വസനാനി ച
84 വിമുക്തേകശാശ് ചാപ്യ് അേന്യ നാഭ്യജാനൻ പര രം
ഉത്പതന്തഃ പേര ഭീതാഃ േക ചിത് ത തഥാ മൻ
പുരീഷം അസൃജൻ േക ചിത് േക ചിൻ മൂ ം സു വുഃ
85 ബന്ധനാനി ച രാേജ സഞ്ഛിദ്യ തുരഗാ ദ്വിപാഃ
സമം പര്യപതംശ് ചാേന്യ കുർവേന്താ മഹദ് ആകുലം
86 ത േക ചിൻ നരാ ഭീതാ വ്യലീയന്ത മഹീതേല
തൈഥവ താൻ നിപതിതാൻ അപിംഷൻ ഗജവാജിനഃ
87 തസ്മിംസ് തഥാ വർതമാേന രക്ഷാംസി പുരുഷർഷഭ
തൃപ്താനി വ്യനദന്ന് ഉൈച്ചർ മുദാ ഭരതസത്തമ
88 സ ശബ്ദഃ േ രിേതാ രാജൻ ഭൂതസംൈഘർ മുദാ യുൈതഃ
അപൂരയദ് ദിശഃ സർവാ ദിവം ചാപി മഹാസ്വനഃ
89 േതഷാം ആർതസ്വരം ത്വാ വി സ്താ ഗജവാജിനഃ
മുക്താഃ പര്യപതൻ രാജൻ മൃദ്നന്തഃ ശിബിേര ജനം
90 ൈതസ് ത പരിധാവദ്ഭിശ് ചരേണാദീരിതം രജഃ
അകേരാച് ഛിബിേര േതഷാം രജന്യാം ദ്വിഗുണം തമഃ
91 തസ്മിംസ് തമസി സഞ്ജാേത മൂഢാഃ സർവേതാ ജനാഃ
നാജാനൻ പിതരഃ പു ാൻ ാതൄൻ ാതര ഏവ ച
92 ഗജാ ഗജാൻ അതി മ്യ നിർമനുഷ്യാ ഹയാ ഹയാൻ
അതാഡയംസ് തഥാഭഞ്ജംസ് തഥാമൃദ്നംശ് ച ഭാരത
93 േത ഭഗ്നാഃ പതന്തശ് ച നിഘ്നന്തശ് ച പര രം
ന്യപാതയന്ത ച പരാൻ പാതയിത്വാ തഥാപിഷൻ
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94 വിേചതസഃ സനി ാശ് ച തമസാ ചാവൃതാ നരാഃ
ജ ഃ സ്വാൻ ഏവ ത ാഥ കാേലനാഭി േചാദിതാഃ
95 ത്യക്ത്വാ ദ്വാരാണി ച ദ്വാഃസ്ഥാസ് തഥാ ഗുൽമാംശ് ച ഗൗൽമികാഃ

ാ വന്ത യഥാശക്തി കാന്ദിശീകാ വിേചതസഃ
96 വി നഷ്ടാശ് ച േത ഽേന്യാന്യം നാജാനന്ത തദാ വിേഭാ
േ ാശന്തസ് താത പുേ തി ൈദേവാപഹതേചതസഃ
97 പലായതാം ദിശസ് േതഷാം സ്വാൻ അപ്യ് ഉ ജ്യ ബാന്ധവാൻ
േഗാ നാമഭിർ അേന്യാന്യം ആ ന്ദന്ത തേതാ ജനാഃ
98 ഹാഹാകാരം ച കുർവാണാഃ പൃഥിവ്യാം േശരേത പേര
താൻ ബുദ്ധ്വാ രണമേത്താ ഽസൗ േ ാണപുേ ാ വ്യേപാഥയത്
99 ത ാപേര വധ്യമാനാ മുഹുർ മുഹുർ അേചതസഃ
ശിബിരാൻ നിഷ്പതന്തി സ്മ ക്ഷ ിയാ ഭയപീഡിതാഃ
100 താംസ് തു നിഷ്പതതസ് സ്താഞ് ശിബിരാഞ് ജീവിൈതഷിണഃ
കൃതവർമാ കൃപശ് ൈചവ ദ്വാരേദേശ നിജഘ്നതുഃ
101 വിശ യ കവചാൻ മുക്തേകശാൻ കൃതാഞ്ജലീൻ
േവപമാനാൻ ക്ഷിതൗ ഭീതാൻ ൈനവ കാംശ് ചിദ് അമുഞ്ചതാം
102 നാമുച്യത തേയാഃ കശ് ചിൻ നി ാന്തഃ ശിബിരാദ് ബഹിഃ
കൃപസ്യ ച മഹാരാജ ഹാർദിക്യസ്യ ച ദുർമേതഃ
103 ഭൂയശ് ൈചവ ചികീർഷന്തൗ േ ാണപു സ്യ തൗ ിയം

ിഷു േദേശഷു ദദതുഃ ശിബിരസ്യ ഹുതാശനം
104 തതഃ കാേശ ശിബിേര ഖഡ്േഗന പിതൃനന്ദനഃ
അശ്വത്ഥാമാ മഹാരാജ വ്യചരത് കൃതഹസ്തവത്
105 കാംശ് ചിദ് ആപതേതാ വീരാൻ അപരാംശ് ച ധാവതഃ
വ്യേയാജയത ഖഡ്േഗന ാൈണർ ദ്വിജ വേരാ നരാൻ
106 കാംശ് ചിദ് േയാധാൻ സ ഖഡ്േഗന മേധ്യ സഞ്ഛിദ്യ വീര്യവാൻ
അപാതയദ് േ ാണസുതഃ സംരബ്ധസ് തിലകാണ്ഡവത്
107 വിനദദ്ഭിർ ഭൃശായാസ് ൈതർ നരാശ്വദ്വിരേദാത്തൈമഃ
പതിൈതർ അഭവത് കീർണാ േമദിനീ ഭരതർഷഭ
108 മാനുഷാണാം സഹേ ഷു ഹേതഷു പതിേതഷു ച
ഉദതിഷ്ഠൻ കബന്ധാനി ബഹൂന്യ് ഉത്ഥായ ചാപതൻ
109 സായുധാൻ സാംഗദാൻ ബാഹൂൻ നിചകർത ശിരാംസി ച
ഹസ്തിഹേസ്താപമാൻ ഊരൂൻ ഹസ്താൻ പാദാംശ് ച ഭാരത
110 പൃഷ്ഠച് ഛിന്നാഞ് ശിരശ് ഛിന്നാൻ പാർശ്വച് ഛിന്നാംസ് തഥാപരാൻ
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സമാസാദ്യാകേരാദ് ൗണിഃ കാംശ് ചിച് ചാപി പരാങ്മുഖാൻ
111 മധ്യകായാൻ നരാൻ അന്യാംശ് ചിേഛദാന്യാംശ് ച കർണതഃ
അംസേദേശ നിഹത്യാന്യാൻ കാേയ ാേവശയച് ഛിരഃ
112 ഏവം വിചരതസ് തസ്യ നിഘ്നതഃ സുബഹൂൻ നരാൻ
തമസാ രജനീ േഘാരാ ബഭൗ ദാരുണദർശനാ
113 കിം ചിത് ാൈണശ് ച പുരുൈഷർ ഹൈതശ് ചാൈന്യഃ സഹ ശഃ
ബഹുനാ ച ഗജാേശ്വന ഭൂർ അഭൂദ് ഭീമദർശനാ
114 യക്ഷരക്ഷഃസമാകീർേണ രഥാശ്വദ്വിപദാരുേണ

േദ്ധന േ ാണപുേ ണ സഞ്ഛിന്നാഃ ാപതൻ ഭുവി
115 മാതൄർ അേന്യ പിതൄൻ അേന്യ ാതൄൻ അേന്യ വിചു ശുഃ
േക ചിദ് ഊചുർ ന തത് ൈദ്ധർ ധാർതരാൈ ഃ കൃതം രേണ
116 യത്കൃതം നഃ സുപ്താനാം രേക്ഷാഭിഃ രകർമഭിഃ
അസാംനിധ്യാദ് ധി പാർഥാനാം ഇദം നഃ കദനം കൃതം
117 ന േദവാസുരഗന്ധർൈവർ ന യൈക്ഷർ ന ച രാക്ഷൈസഃ
ശേക്യാ വിേജതും കൗേന്തേയാ േഗാപ്താ യസ്യ ജനാർദനഃ
118 ഹ്മണ്യഃ സത്യവാഗ് ദാന്തഃ സർവഭൂതാനുകമ്പകഃ
ന ച സുപ്തം മത്തം വാ ന്യസ്തശ ം കൃതാഞ്ജലിം
ധാവന്തം മുക്തേകശം വാ ഹന്തി പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
119 തദ് ഇദം നഃ കൃതം േഘാരം രേക്ഷാഭിഃ രകർമഭിഃ
ഇതി ലാലപ്യമാനാഃ സ്മ േശരേത ബഹേവാ ജനാഃ
120 സ്തനതാം ച മനുഷ്യാണാം അപേരഷാം ച കൂജതാം
തേതാ മുഹൂർതാത് ാശാമ്യത് സ ശബ്ദസ് തുമുേലാ മഹാൻ
121 േശാണിതവ്യതിഷിക്തായാം വസുധായാം ച ഭൂമിപ
തദ് രജസ് തുമുലം േഘാരം ക്ഷേണനാന്തർ അധീയത
122 സംേവഷ്ടമാനാൻ ഉദ്വിഗ്നാൻ നിരുത്സാഹാൻ സഹ ശഃ
ന്യപാതയൻ നരാൻ ദ്ധഃ പശൂൻ പശുപതിർ യഥാ
123 അേന്യാന്യം സമ്പരിഷ്വജ്യ ശയാനാൻ വേതാ ഽപരാൻ
സംലീനാൻ യുധ്യമാനാംശ് ച സർവാൻ ൗണിർ അേപാഥയത്
124 ദഹ്യമാനാ ഹുതാേശന വധ്യമാനാശ് ച േതന േത
പര രം തദാ േയാധാ അനയൻ യമസാദനം
125 തസ്യാ രജന്യാസ് ത്വ് അർേധന പാണ്ഡവാനാം മഹദ് ബലം
ഗമയാം ആസ രാേജ ൗണിർ യമ നിേവശനം
126 നിശാചരാണാം സത്ത്വാനാം സ രാ ിർ ഹർഷവർധിനീ
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ആസീൻ നരഗജാശ്വാനാം രൗ ീ ക്ഷയകരീ ഭൃശം
127 ത ാദൃശ്യന്ത രക്ഷാംസി പിശാചാശ് ച പൃഥഗ്വിധാഃ
ഖാദേന്താ നരമാംസാനി പിബന്തഃ േശാണിതാനി ച
128 കരാലാഃ പിംഗലാ രൗ ാഃ ൈശലദന്താ രജസ്വലാഃ
ജടിലാ ദീർഘസക്ഥാശ് ച പഞ്ച പാദാ മേഹാദരാഃ
129 പശ്ചാദ് അംഗുലേയാ രൂക്ഷാ വിരൂപാ ൈഭരവസ്വനാഃ
ഘടജാനേവാ ഽതി സ്വാശ് ച നീലകണ്ഠാ വിഭീഷണാഃ
130 സപു ദാരാഃ സു രാ ദുർദർശന സുനിർഘൃണാഃ
വിവിധാനി ച രൂപാണി ത ാദൃശ്യന്ത രക്ഷസാം
131 പീത്വാ ച േശാണിതം ഹൃഷ്ടാഃ ാനൃത്യൻ ഗണേശാ ഽപേര
ഇദം വരം ഇദം േമധ്യം ഇദം സ്വാദ്വ് ഇതി ചാ വൻ
132 േമേദാ മജ്ജാസ്ഥി രക്താനാം വസാനാം ച ഭൃശാസിതാഃ
പരമാംസാനി ഖാദന്തഃ വ്യാദാ മാംസജീവിനഃ
133 വസാം ചാപ്യ് അപേര പീത്വാ പര്യധാവൻ വികുക്ഷിലാഃ
നാനാ വ ാസ് തഥാ രൗ ാഃ വ്യാദാഃ പിശിതാശിനഃ
134 അയുതാനി ച ത ാസൻ യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
രക്ഷസാം േഘാരരൂപാണാം മഹതാം രകർമണാം
135 മുദിതാനാം വിതൃപ്താനാം തസ്മിൻ മഹതി ൈവശേസ
സേമതാനി ബഹൂന്യ് ആസൻ ഭൂതാനി ച ജനാധിപ
136 ത ഷകാേല ശിബിരാത് തിഗ ം ഇേയഷ സഃ
നൃേശാണിതാവസിക്തസ്യ ൗേണർ ആസീദ് അസി ത്സരുഃ
പാണിനാ സഹ സം ിഷ്ട ഏകീഭൂത ഇവ േഭാ
137 സ നിഃേശഷാൻ അരീൻ കൃത്വാ വിരരാജ ജനക്ഷേയ
യുഗാേന്ത സർവഭൂതാനി ഭസ്മകൃേത്വവ പാവകഃ
138 യഥാ തിജ്ഞം തത് കർമകൃത്വാ ൗണായനിഃ േഭാ
ദുർഗമാം പദവീം കൃത്വാ പിതുർ ആസീദ് ഗതജ്വരഃ
139 യൈഥവ സംസുപ്ത ജേന ശിബിേര ാവിശൻ നിശി
തൈഥവ ഹത്വാ നിഃശേബ്ദ നിശ്ച ാമ നരർഷഭഃ
140 നി മ്യ ശിബിരാത് തസ്മാത് താഭ്യാം സംഗമ്യ വീര്യവാൻ
ആചഖ്യൗ കർമ തത് സർവം ഹൃഷ്ടഃ സംഹർഷയൻ വിേഭാ
141 താവ് അപ്യ് ആചഖ്യതുസ് തൈസ്മ ിയം ിയകരൗ തദാ
പാഞ്ചാലാൻ സൃഞ്ജയാംശ് ൈചവ വിനികൃത്താൻ സഹ ശഃ

ീത്യാ േചാൈച്ചർ ഉദേ ാശംസ് തൈഥവാേസ്ഫാടയംസ് തലാൻ
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142 ഏവംവിധാ ഹി സാ രാ ിഃ േസാമകാനാം ജനക്ഷേയ
സുപ്താനാം മത്താനാം ആസീത് സുഭൃശദാരുണാ

143 അസംശയം ഹി കാലസ്യ പര്യാേയാ ദുരതി മഃ
താദൃശാ നിഹതാ യ കൃത്വാസ്മാകം ജനക്ഷയം
144 [ധൃ]

ാഗ് ഏവ സുമഹത് കർമ ൗണിർ ഏതൻ മഹാരഥഃ
നാകേരാദ് ഈദൃശം കസ്മാൻ മത് പു വിജേയ ധൃതഃ
145 അഥ കസ്മാദ് ധേത ക്ഷേ കർേമദം കൃതവാൻ അസൗ
േ ാണപുേ ാ മേഹഷ്വാസസ് തൻ േമ ശംസിതും അർഹസി
146 [സ്]
േതഷാം നൂനം ഭയാൻ നാസൗ കൃതവാൻ കുരുനന്ദന
അസാംനിധ്യാദ് ധി പാർഥാനാം േകശവസ്യ ച ധീമതഃ
147 സാത്യേകശ് ചാപി കർേമദം േ ാണപുേ ണ സാധിതം
ന ഹി േതഷാം സമക്ഷം താൻ ഹന്യാദ് അപി മരുത്പതിഃ
148 ഏതദ് ഈദൃശകം വൃത്തം രാജൻ സുപ്ത ജേന വിേഭാ
തേതാ ജനക്ഷയം കൃത്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്യയം
ദിഷ്ട്യാ ദിേഷ്ട്യതി ചാേന്യാന്യം സേമേത്യാചുർ മഹാരഥാഃ
149 പര്യഷ്വജത് തേതാ ൗണിസ് താഭ്യാം ച തിനന്ദിതഃ
ഇദം ഹർഷാച് ച സുമഹദ് ആദേദ വാക്യം ഉത്തമം
150 പാഞ്ചാലാ നിഹതാഃ സർേവ ൗപേദയാശ് ച സർവശഃ
േസാമകാ മത്സ്യേശഷാശ് ച സർേവ വിനിഹതാ മയാ
151 ഇദാനീം കൃതകൃത്യാഃ സ്മ യാമതൈ വ മാചിരം
യദി ജീവതി േനാ രാജാ തൈസ്മ ശംസാമേഹ ിയം
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അധ്യായം 9

1 [സ്]
േത ഹത്വാ സർവപാഞ്ചാലാൻ ൗപേദയാംശ് ച സർവശഃ
അഗച്ഛൻ സഹിതാസ് ത യ ദുേര്യാധേനാ ഹതഃ
2 ഗത്വാ ൈചനം അപശ്യംസ് േത കിം ചിത് ാണം നരാധിപം
തേതാ രേഥഭ്യഃ ന്ദ്യ പരിവ സ് തവാത്മജം
3 തം ഭഗ്നസക്ഥം രാേജ കൃ ാണം അേചതസം
വമന്തം രുധിരം വ ാദ് അപശ്യൻ വസുധാതേല
4 വൃതം സമന്താദ് ബഹുഭിഃ ശ്വാപൈദർ േഘാരദർശൈനഃ
ശാലാ വൃകഗൈഡശ് ൈചവ ഭക്ഷയിഷ്യദ്ഭിർ അന്തികാത്
5 നിവാരയന്തം കൃ ാത് താഞ് ശ്വാപദാൻ സഞ്ചിഖാദിഷൂൻ
വിേവഷ്ടമാനം മഹ്യാം ച സുഭൃശം ഗാഢേവദനം
6 തം ശയാനം മഹാത്മാനം ഭൂമൗ സ്വരുധിേരാക്ഷിതം
ഹതശിഷ്ടാസ് േയാ വീരാഃ േശാകാർതാഃ പര്യവാരയൻ
അശ്വത്ഥാമാ കൃപശ് ൈചവ കൃതവർമാ ച സാത്വതഃ
7 ൈതസ് ിഭിഃ േശാണിതാദിഗ്ൈധർ നിഃശ്വസദ്ഭിർ മഹാരൈഥഃ
ശുശുേഭ സംവൃേതാ രാജാ േവദീ ിഭിർ ഇവാഗ്നിഭിഃ
8 േത തം ശയാനം സേ ക്ഷ്യ രാജാനം അതേഥാചിതം
അവിഷേഹ്യന ദുഃേഖന തതസ് േത രുരുദുസ് യഃ
9 തതസ് േത രുധിരം ഹൈസ്തർ മുഖാൻ നിർമൃജ്യ തസ്യ ഹ
രേണ രാജ്ഞഃ ശയാനസ്യ കൃപണം പര്യേദവയൻ
10 [കൃപ]
ന ൈദവസ്യാതിഭാേരാ ഽസ്തി യദ് അയം രുധിേരാക്ഷിതഃ
ഏകാദശ ചമൂ ഭർതാ േശേത ദുേര്യാധേനാ ഹതഃ
11 പശ്യ ചാമീകരാഭസ്യ ചാമീകരവിഭൂഷിതാം
ഗദാം ഗദാ ിയേസ്യമാം സമീേപ പതിതാം ഭുവി
12 ഇയം ഏനം ഗദാ ശൂരം ന ജഹാതി രേണ രേണ
സ്വർഗായാപി ജന്തം ഹി ന ജഹാതി യശസ്വിനം
13 പേശ്യമാം സഹ വീേരണ ജാംബൂനദവിഭൂഷിതാം
ശയാനാം ശയേന ധർേമ ഭാര്യാം ീതിമതീം ഇവ
14 േയാ ൈവ മൂർധാവസിക്താനാം അേ യാതഃ പരന്തപഃ
സ ഹേതാ സേത പാംസൂൻ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
15 േയനാജൗ നിഹതാ ഭൂമാവ് അേശരത പുരാ ദ്വിഷഃ
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സ ഭൂമൗ നിഹതഃ േശേത കുരുരാജഃ പൈരർ അയം
16 ഭയാൻ നമന്തി രാജാേനാ യസ്യ സ്മ ശതസംഘശഃ
സ വീരശയേന േശേത വ്യാദ്ഭിഃ പരിവാരിതഃ
17 ഉപാസത നൃപാഃ പൂർവം അർഥേഹേതാർ യം ഈശ്വരം
ധിക് സേദ്യാ നിഹതഃ േശേത പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
18 [സ്]
തം ശയാനം നൃപേ ഷ്ഠം തേതാ ഭരതസത്തമ
അശ്വത്ഥാമാ സമാേലാക്യ കരുണം പര്യേദവയത്
19 ആഹുസ് ത്വാം രാജശാർദൂല മുഖ്യം സർവധനുഷ്മതാം
ധനാധ്യേക്ഷാപമം യുേദ്ധ ശിഷ്യം സങ്കർഷണസ്യ ഹ
20 കഥം വിവരം അ ാക്ഷീദ് ഭീമേസനസ് തവാനഘ
ബലിനഃ കൃതിേനാ നിത്യം സ ച പാപാത്മവാൻ നൃപ
21 കാേലാ നൂനം മഹാരാജ േലാേക ഽസ്മിൻ ബലവത്തരഃ
പശ്യാേമാ നിഹതം ത്വാം േചദ് ഭീമേസേനന സംയുേഗ
22 കഥം ത്വാം സർവധർമജ്ഞം ഃ പാേപാ വൃേകാദരഃ
നികൃത്യാ ഹതവാൻ മേന്ദാ നൂനം കാേലാ ദുരത്യയഃ
23 ധർമയുേദ്ധ ഹ്യ് അധർേമണ സമാഹൂയൗജസാ മൃേധ
ഗദയാ ഭീമേസേനന നിർഭിേന്ന സക്ഥിനീ തവ
24 അധർേമണ ഹതസ്യാജൗ മൃദ്യമാനം പദാ ശിരഃ
യദ് ഉേപക്ഷിതവാൻ േ ാ ധിക് തം അ യുധിഷ്ഠിരം
25 യുേദ്ധഷ്വ് അപവദിഷ്യന്തി േയാധാ നൂനം വൃേകാദരം
യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഭൂതാനി നികൃത്യാ ഹ്യ് അസി പാതിതഃ
26 നനു രാേമാ ഽ വീദ് രാജംസ് ത്വാം സദാ യദുനന്ദനഃ
ദുേര്യാധന സേമാ നാസ്തി ഗദയാ ഇതി വീര്യവാൻ
27 ാഘേത ത്വാം ഹി വാർേഷ്ണേയാ രാജൻ സംസ ഭാരത
സുശിേഷ്യാ മമ കൗരേവ്യാ ഗദായുദ്ധ ഇതി േഭാ
28 യാം ഗതിം ക്ഷ ിയസ്യാഹുഃ ശസ്താം പരമർഷയഃ
ഹതസ്യാഭിമുഖസ്യാജൗ ാപ്തസ് ത്വം അസി താം ഗതിം
29 ദുേര്യാധന ന േശാചാമി ത്വാം അഹം പുരുഷർഷഭ
ഹതപു ാം തു േശാചാമി ഗാന്ധാരീം പിതരം ച േത
ഭി കൗ വിചരിേഷ്യേത േശാചന്തൗ പൃഥിവീം ഇമാം
30 ധിഗ് അ കൃഷ്ണം വാർേഷ്ണയം അർജുനം ചാപി ദുർമതിം
ധർമജ്ഞ മാനിനൗ യൗ ത്വാം വധ്യമാനം ഉേപക്ഷതാം
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31 പാണ്ഡവാശ് ചാപി േത സർേവ കിം വക്ഷ്യന്തി നരാധിപാൻ
കഥം ദുേര്യാധേനാ ഽസ്മാഭിർ ഹത ഇത്യ് അനപ പാഃ
32 ധന്യസ് ത്വം അസി ഗാന്ധാേര യസ് ത്വം ആേയാധേന ഹതഃ

യാേതാ ഽഭിമുഖഃ ശ ൻ ധർേമണ പുരുഷർഷഭ
33 ഹതപു ാ ഹി ഗാന്ധാരീ നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവാ

ജ്ഞാ ച ശ് ച ദുർധർഷഃ കാം ഗതിം തിപത്സ്യേത
34 ധിഗ് അ കൃതവർമാണം മാം കൃപം ച മഹാരഥം
േയ വയം ന ഗതാഃ സ്വർഗം ത്വാം പുര ത്യ പാർഥിവം
35 ദാതാരം സർവകാമാനാം രക്ഷിതാരം ജാഹിതം
യദ് വയം നാനുഗച്ഛാമസ് ത്വാം ധിഗ് അസ്മാൻ നരാധമാൻ
36 കൃപസ്യ തവ വീേര്യണ മമ ൈചവ പിതുശ് ച േമ
സഭൃത്യാനാം നരവ്യാ രത്നവന്തി ഗൃഹാണി ച
37 ഭവത് സാദാദ് അസ്മാഭിഃ സമിൈ ഃ സഹ ബാന്ധൈവഃ
അവാപ്താഃ തേവാ മുഖ്യാ ബഹേവാ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
38 കുതശ് ചാപീദൃശം സാർഥം ഉപലപ്സ്യാമേഹ വയം
യാദൃേശന പുര ത്യ ത്വം ഗതഃ സർവപാർഥിവാൻ
39 വയം ഏവ േയാ രാജൻ ഗച്ഛന്തം പരമാം ഗതിം
യദ് ൈവ ത്വാം നാനുഗച്ഛാമസ് േതന തപ്സ്യാമേഹ വയം
40 ത്വത് സ്വർഗഹീനാ ഹീനാർഥാഃ സ്മരന്തഃ സുകൃതസ്യ േത
കിംനാമ തദ് ഭേവത് കർമ യന ത്വാനു േജമ ൈവ
41 ദുഃഖം നൂനം കുരുേ ഷ്ഠ ചരിഷ്യാേമാ മഹീം ഇമാം
ഹീനാനാം നസ് ത്വയാ രാജൻ കുതഃ ശാന്തിഃ കുതഃ സുഖം
42 ഗൈത്വതാംസ് തു മഹാരാജ സേമത്യ ത്വം മഹാരഥാൻ
യഥാ േ ഷ്ഠം യഥാ േജ്യഷ്ഠം പൂജേയർ വചനാൻ മമ
43 ആചാര്യം പൂജയിത്വാ ച േകതും സർവധനുഷ്മതാം
ഹതം മയാദ്യ ശംേസഥാ ധൃഷ്ടദ മ്നം നരാധിപ
44 പരിഷ്വേജഥാ രാജാനം ബാ ികം സുമഹാരഥം
ൈസന്ധവം േസാമദത്തം ച ഭൂരി വസം ഏവ ച
45 തഥാ പൂർവഗതാൻ അന്യാൻ സ്വർഗം പാർഥിവ സത്തമാൻ
അസ്മദ് വാക്യാത് പരിഷ്വജ്യ പൃേച്ഛഥാസ് ത്വം അനാമയം
46 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ രാജാനം ഭഗ്നസക്ഥം അേചതസം
അശ്വത്ഥാമാ സമുദ്വീക്ഷ്യ പുനർ വചനം അ വീത്
47 ദുേര്യാധന ജീവസി േചദ് വാചം േ ാ സുഖാം ശൃണു
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സപ്ത പാണ്ഡവതഃ േശഷാ ധാർതരാ ാസ് േയാ വയം
48 േത ൈചവ ാതരഃ പഞ്ച വാസുേദേവാ ഽഥ സാത്യകിഃ
അഹം ച കൃതവർമാ ച കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
49 ൗപേദയാ ഹതാഃ സർേവ ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ ചാത്മജാഃ
പാഞ്ചാലാ നിഹതാഃ സർേവ മത്സ്യേശഷം ച ഭാരത
50 കൃേത തികൃതം പശ്യ ഹതപു ാ ഹി പാണ്ഡവാഃ
സൗപ്തിേക ശിബിരം േതഷാം ഹതം സനര വാഹനം
51 മയാ ച പാപകർമാസൗ ധൃഷ്ടദ േമ്നാ മഹീപേത

വിശ്യ ശിബിരം രാ ൗ പശുമാേരണ മാരിതഃ
52 ദുേര്യാധനസ് തു താം വാചം നിശമ്യ മനസഃ ിയാം

തിലഭ്യ പുനശ് േചത ഇദം വചനം അ വീത്
53 ന േമ ഽകേരാത് തദ് ഗാേനേയാ ന കർേണാ ന ച േത പിതാ
യത് ത്വയാ കൃപ േഭാജാഭ്യാം സഹിേതനാദ്യ േമ കൃതം
54 സ േചത് േസനാപതിഃ േ ാ ഹതഃ സാർധം ശിഖണ്ഡിനാ
േതന മേന്യ മഘവതാ സമം ആത്മാനം അദ്യ ൈവ
55 സ്വസ്തി ാ ത ഭ ം വഃ സ്വർേഗ നഃ സംഗമഃ പുനഃ
ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ തൂഷ്ണീം സ കുരുരാേജാ മഹാമനാഃ

ാണാൻ ഉദസൃജദ് വീരഃ സുഹൃദാം േശാകം ആദധത്
56 തേഥതി േത പരിഷ്വക്താഃ പരിഷ്വജ്യ ച തം നൃപം
പുനഃ പുനഃ േ ക്ഷമാണാഃ സ്വകാൻ ആരുരുഹൂ രഥാൻ
57 ഇത്യ് ഏവം തവ പു സ്യ നിശമ്യ കരുണാം ഗിരം

ത ഷകാേല േശാകാർതഃ ാധാവം നഗരം തി
58 തവ പുേ ഗേത സ്വർേഗ േശാകാർതസ്യ മമാനഘ
ഋഷിദത്തം നഷ്ടം തദ് ദിവ്യദർശിത്വം അദ്യ ൈവ
59 [വ്]
ഇതി ത്വാ സ നൃപതിഃ പു ജ്ഞാതിവധം തദാ
നിഃശ്വസ്യ ദീർഘം ഉഷ്ണം ച തതശ് ചിന്താപേരാ ഽഭവത്
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അധ്യായം 10

1 [വ്]
തസ്യാം രാ ്യാം വ്യതീതായാം ധൃഷ്ടദ മ്നസ്യ സാരഥിഃ
ശശംസ ധർമരാജായ സൗപ്തിേക കദനം കൃതം
2 ൗപേദയാ മഹാരാജ പദസ്യാത്മൈജഃ സഹ

മത്താ നിശി വിശ്വസ്താഃ സ്വപന്തഃ ശിബിേര സ്വേക
3 കൃതവർമണാ നൃശംേസന ഗൗതേമന കൃേപണ ച
അശ്വത്ഥാമ്നാ ച പാേപന ഹതം വഃ ശിബിരം നിശി
4 ഏൈതർ നരഗജാശ്വാനാം ാസശക്തിപരശ്വൈധഃ
സഹ ാണി നികൃന്തദ്ഭിർ നിഃേശഷം േത ബലം കൃതം
5 ഛിദ്യമാനസ്യ മഹേതാ വനേസ്യവ പരശ്വൈധഃ
ശു േവ സുമഹാഞ് ശേബ്ദാ ബലസ്യ തവ ഭാരത
6 അഹം ഏേകാ ഽവശിഷ്ടസ് തു തസ്മാത് ൈസന്യാൻ മഹീപേത
മുക്തഃ കഥം ചിദ് ധർമാത്മൻ വ്യ സ്യ കൃതവർമണഃ
7 തച് ത്വാ വാക്യം അശിവം കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
പപാത മഹ്യാം ദുർധർഷഃ പു േശാകസമന്വിതഃ
8 തം പതന്തം അഭി മ്യ പരിജ ാഹ സാത്യകിഃ
ഭീമേസേനാ ഽർജുനശ് ൈചവ മാ ീപു ൗ ച പാണ്ഡവൗ
9 ലബ്ധേചതാസ് തു കൗേന്തയഃ േശാകവിഹ്വലയാ ഗിരാ
ജിത്വാ ശ ഞ് ജിതഃ പശ്യാത് പര്യേദവയദ് ആതുരഃ
10 ദുർവിദാ ഗതിർ അർഥാനാം അപി േയ ദിവ്യച ഷഃ
ജീയമാനാ ജയന്ത്യ് അേന്യ ജയമാനാ വയം ജിതാഃ
11 ഹത്വാ ാതൄൻ വയസ്യാംശ് ച പിതൄൻ പു ാൻ സുഹൃദ്ഗണാൻ
ബ ൻ അമാത്യാൻ പൗ ാംശ് ച ജിത്വാ സർവാഞ് ജിതാ വയം
12 അനർേഥാ ഹ്യ് അർഥസങ്കാശസ് തഥാർേഥാ ഽനർഥദർശനഃ
ജേയാ ഽയം അജയാകാേരാ ജയസ് തസ്മാത് പരാജയഃ
13 യം ഹിത്വാ തപ്യേത പശ്ചാദ് ആപന്ന ഇവ ദുർമതിഃ
അക്ഥം മേന്യത വിജയം തേതാ ജിതതരഃ പൈരഃ
14 േയഷാം അർഥായ പാപസ്യ ധിഗ് ജയസ്യ സുഹൃദ് വേധ
നിർജിൈതർ അ മൈത്തർ ഹി വിജിതാ ജിതകാശിനഃ
15 കർണിനാലീകദം സ്യ ഖഡ്ഗജിഹ്വസ്യ സംയുേഗ
ചാപവ്യാത്തസ്യ രൗ സ്യ ജ്യാതലസ്വനനാദിനഃ
16 ദ്ധസ്യ നരസിംഹസ്യ സം ാേമഷ്വ് അപലായിനഃ
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േയ വ്യമുച്യന്ത കർണസ്യ മാദാത് ത ഇേമ ഹതാഃ
17 രഥ ദം ശരവർേഷാർമി മന്തം; രത്നാചിതം വാഹന രാജിയുക്തം
ശക്ത്യൃഷ്ടി മീനധ്വജനാഗന ം; ശരാസനാവർത മേഹഷു േഫനം
18 സം ാമചേ ാദയ േവഗേവലം; േ ാണാർണവം ജ്യാതലേനമി േഘാഷം
േയ േതരുർ ഉച്ചാവചശ നൗഭിസ്; േത രാജപു ാ നിഹതാഃ മാദാത്
19 ന ഹി മാദാത് പരേമാ ഽസ്തി കശ് ചിദ്; വേധാ നരാണാം ഇഹ ജീവേലാേക

മത്തം അർഥാ ഹി നരം സമന്താത്; ത്യജന്ത്യ് അനർഥാശ് ച സമാവിശന്തി
20 ധ്വേജാത്തമ േ ാ ിതധൂമേകതും; ശരാർചിഷം േകാപമഹാസമീരം
മഹാധനുർ ജ്യാതലേനമി േഘാഷം; തനു നാനാവിധ ശ േഹാമം
21 മഹാചമൂ കക്ഷവരാഭിപന്നം; മഹാഹേവ ഭീഷ്മ മഹാദവാഗ്നിം
േയ േസഹുർ ആത്തായത ശ േവഗം; േത രാജപു ാ നിഹതാഃ മാദാത്
22 ന ഹി മേത്തന നേരണ ലഭ്യാ; വിദ്യാ തപഃ ീർ വിപുലം യേശാ വാ
പശ്യാ മാേദന നിഹത്യ ശ ൻ; സർവാൻ മേഹ ം സുഖം ഏധമാനം
23 ഇേ ാപമാൻ പാർഥിവ പു പൗ ാൻ; പശ്യാവിേശേഷണ ഹതാൻ

മാദാത്
തീർത്വാ സമു ം വണിജഃ സമൃദ്ധാഃ; സന്നാഃ കു നദ്യാം ഇവ േഹലമാനാഃ
അമർഷിൈതർ േയ നിഹതാഃ ശയാനാ; നിഃസംശയം േത ിദിവം പന്നാഃ
24 കൃഷ്ണാം നു േശാചാമി കഥം ന സാധ്വീം; േശാകാർണേവ സാദ്യ വിനങ്ക്ഷ്യ 
തീതി

ാതൄംശ് ച പു ാംശ് ച ഹതാൻ നിശമ്യ; പാഞ്ചാലരാജം പിതരം ച വൃദ്ധം
വം വിസഞ്ജ്ഞാ പതിതാ പൃഥിവ്യാം; സാ േശഷ്യേത േശാകകൃശാംഗയഷ്ടിഃ

25 തച് േഛാകജം ദുഃഖം അപാരയന്തീ; കഥം ഭവിഷ്യത്യ് ഉചിതാ സുഖാനാം
പു ക്ഷയ ാതൃവധ ണുന്നാ; ദഹ്യമാേനവ ഹുതാശേനന
26 ഇത്യ് ഏവം ആർതഃ പരിേദവയൻ സ; രാജാ കുരൂണാം നകുലം ബഭാേഷ
ഗച്ഛാനൈയനാം ഇഹ മന്ദഭാഗ്യാം; സമാതൃപക്ഷാം ഇതി രാജപു ീം
27 മാ ീർ ഉതസ് തത്പരിഗൃഹ്യ വാക്യം; ധർേമണ ധർമ തിമസ്യ രാജ്ഞഃ
യയൗ രേഥനാലയം ആശു േദവ്യാഃ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ ച യ ദാരാഃ
28 സ്ഥാപ്യ മാ ീസുതം ആജമീഢഃ; േശാകാർദിതസ് ൈതഃ സഹിതഃ
സുഹൃദ്ഭിഃ
േരാരൂയമാണഃ യയൗ സുതാനാം; ആേയാധനം ഭൂതഗണാനുകീർണം
29 സ തത് വിശാശിവം ഉ രൂപം; ദദർശ പു ാൻ സുഹൃദഃ സഖീംശ് ച
ഭൂമൗ ശയാനാൻ രുധിരാർ ഗാ ാൻ; വിഭിന്നഭഗ്നാപഹൃേതാത്തമാംഗാൻ
30 സ താംസ് തു ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ആർതരൂേപാ; യുധിഷ്ഠിേരാ ധർമഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ
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ഉൈച്ചഃ പചുേ ാശ ച കൗരവാ ്യഃ; പപാത േചാർവ്യാം സഗേണാ വിസഞ്ജ്ഞഃ
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അധ്യായം 11

1 [വ്]
സ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതാൻ സംേഖ്യ പു ാൻ ാതൄൻ സഖീംസ് തഥാ
മഹാദുഃഖപരീതാത്മാ ബഭൂവ ജനേമജയ
2 തതസ് തസ്യ മഹാഞ് േശാകഃ ാദുരാസീൻ മഹാത്മനഃ
സ്മരതഃ പു പൗ ാണാം ാതൄണാം സ്വജനസ്യ ഹ
3 തം അ പരിപൂർണാക്ഷം േവപമാനം അേചതസം
സുഹൃേദാ ഭൃശസംവിഗ്നാഃ സാന്ത്വയാം ച ിേര തദാ
4 തതസ് തസ്മിൻ ക്ഷേണ കാേല്യ രേഥനാദിത്യവർചസാ
നകുലഃ കൃഷ്ണയാ സാർധം ഉപായാത് പരമാർതയാ
5 ഉപ വ്യ ഗതാ സാ തു ത്വാ സുമഹദ് അ ിയം
തദാ വിനാശം പു ാണാം സർേവഷാം വ്യഥിതാഭവത്
6 കമ്പമാേനവ കദലീ വാേതനാഭിസമീരിതാ
കൃഷ്ണാ രാജാനം ആസാദ്യ േശാകാർതാ ന്യപതദ് ഭുവി
7 ബഭൂവ വദനം തസ്യാഃ സഹസാ േശാകകർശിതം
ഫുല്ലപദ്മപലാശാക്ഷ്യാസ് തേമാ ധ്വസ്ത ഇവാംശുമാൻ
8 തതസ് താം പതിതാം ദൃഷ്ട്വാ സംരംഭീ സത്യവി മഃ
ബാഹുഭ്യാം പരിജ ാഹ സമുേപത്യ വൃേകാദരഃ
9 സാ സമാശ്വാസിതാ േതന ഭീമേസേനന ഭാമിനീ
രുദതീ പാണ്ഡവം കൃഷ്ണാ സഹ ാതരം അ വീത്
10 ദിഷ്ട്യാ രാജംസ് ത്വം അേദ്യമാം അഖിലാം േഭാക്ഷ്യേസ മഹീം
ആത്മജാൻ ക്ഷ ധർേമണ സ ദായ യമായ ൈവ
11 ദിഷ്ട്യാ ത്വം പാർഥ കുശലീ മത്തമാതംഗഗാമിനം
അവാപ്യ പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം സൗഭ ം ന സ്മരിഷ്യസി
12 ആത്മജാംസ് േതന ധർേമണ ത്വാ ശൂരാൻ നിപാതിതാൻ
ഉപ േവ്യ മയാ സാർധം ദിഷ്ട്യാ ത്വം ന സ്മരിഷ്യസി
13 സുപ്താനാം വധം ത്വാ ൗണിനാ പാപകർമണാ
േശാകസ് തപതി മാം പാർഥ ഹുതാശന ഇവാശയം
14 തസ്യ പാപകൃേതാ ൗേണർ ന േചദ് അദ്യ ത്വയാ മൃേധ

ിയേത സാനുബന്ധസ്യ യുധി വി മ്യ ജീവിതം
15 ഇൈഹവ ായം ആസിേഷ്യ തൻ നിേബാധത പാണ്ഡവാഃ
ന േചത് ഫലം അവാേപ്നാതി ൗണിഃ പാപസ്യ കർമണഃ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ കൃഷ്ണാ പാണ്ഡവം ത പാവിശത്
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യുധിഷ്ഠിരം യാജ്ഞേസനീ ധർമരാജം യശസ്വിനീ
17 ദൃേഷ്ട്വാപവിഷ്ടാം രാജർഷിഃ പാണ്ഡേവാ മഹിഷീം ിയാം

ത വാച സ ധർമാത്മാ ൗപദീം ചാരുദർശനാം
18 ധർമ്യം ധർേമണ ധർമേജ്ഞ ാപ്താസ് േത നിധനം ശുേഭ
പു ാസ് േത ാതരശ് ൈചവ താൻ ന േശാചിതും അർഹസി
19 േ ാണപു ഃ സ കല്യാണി വനം ദൂരം ഇേതാ ഗതഃ
തസ്യ ത്വം പാതനം സംേഖ്യ കഥം ജ്ഞാസ്യസി േശാഭേന
20 [ ൗ]
േ ാണപു സ്യ സഹേജാ മണിഃ ശിരസി േമ തഃ
നിഹത്യ സംേഖ്യ തം പാപം പേശ്യയം മണിം ആഹൃതം
രാജഞ് ശിരസി തം കൃത്വാ ജീേവയം ഇതി േമ മതിഃ
21 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവം കൃഷ്ണാ രാജാനം ചാരുദർശനാ
ഭീമേസനം അഥാേഭ്യത്യ കുപിതാ വാക്യം അ വീത്
22 ാതും അർഹസി മാം ഭീമക്ഷ ധർമം അനുസ്മരൻ
ജഹി തം പാപകർമാണം ശംബരം മഘവാൻ ഇവ
ന ഹി േത വി േമ തുല്യഃ പുമാൻ അസ്തീഹ കശ് ചന
23 തം തത് സർവേലാേകഷു പരമവ്യസേന യഥാ
ദ്വീേപാ ഽഭൂസ് ത്വം ഹി പാർഥാനാം നഗേര വാരണാവേത
ഹിഡിംബദർശേന ൈചവ തഥാ ത്വം അഭേവാ ഗതിഃ
24 തഥാ വിരാടനഗേര കീചേകന ഭൃശാർദിതാം
മാം അപ്യ് ഉ തവാൻ കൃ ാത് പൗേലാമീം മഘവാൻ ഇവ
25 യൈഥതാന്യ് അകൃഥാഃ പാർഥ മഹാകർമാണി ൈവ പുരാ
തഥാ ൗണിം അമി ഘ്ന വിനിഹത്യ സുഖീ ഭവ
26 തസ്യാ ബഹുവിധം ദുഃഖാൻ നിശമ്യ പരിേദവിതം
നാമർഷയത കൗേന്തേയാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ
27 സ കാഞ്ചനവിചി ാംഗം ആരുേരാഹ മഹാരഥം
ആദായ രുചിരം ചി ം സമാർഗണ ഗുണം ധനുഃ
28 നകുലം സാരഥിം കൃത്വാ േ ാണപു വേധ വൃതഃ
വിസ്ഫാര്യ സശരം ചാപം തൂർണം അശ്വാൻ അേചാദയത്
29 േത ഹയാഃ പുരുഷവ്യാ േചാദിതാ വാതരംഹസഃ
േവേഗന ത്വരിതാ ജ ർ ഹരയഃ ശീ ഗാമിനഃ
30 ശിബിരാത് സ്വാദ് ഗൃഹീത്വാ സ രഥസ്യ പദം അച തഃ
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േ ാണപു രഥസ്യാശു യയൗ മാർേഗണ വീര്യവാൻ
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അധ്യായം 12

1 [വ്]
തസ്മിൻ യാേത ദുർധർേഷ യദൂനാം ഋഷഭസ് തതഃ
അ വീത് പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ കുന്തീപു ം യുധിഷ്ഠിരം
2 ഏഷ പാണ്ഡവ േത ാതാ പു േശാകം അപാരയൻ
ജിഘാംസുർ ൗണിം ആ േന്ദ യാതി ഭാരത ഭാരതഃ
3 ഭീമഃ ിയസ് േത സർേവേഭ്യാ ാതൃേഭ്യാ ഭരതർഷഭ
തം കൃ ഗതം അദ്യ ത്വം കസ്മാൻ നാഭ്യവപദ്യേസ
4 യത് തദ് ആചഷ്ട പു ായ േ ാണഃ പരപുരഞ്ജയഃ
അ ം ഹ്മശിേരാ നാമ ദേഹദ് യത് പൃഥിവീം അപി
5 തൻ മഹാത്മാ മഹാഭാഗഃ േകതുഃ സർവധനുഷ്മതാം

ത്യപാദയദ് ആചാര്യഃ ീയമാേണാ ധനഞ്ജയം
6 തത് പുേ ാ ഽൈസ്യവം ഏൈവനം അന്വയാചദ് അമർഷണഃ
തതഃ േ ാവാച പു ായ നാതിഹൃഷ്ടമനാ ഇവ
7 വിദിതം ചാപലം ഹ്യ് ആസീദ് ആത്മജസ്യ മഹാത്മനഃ
സർവധർമവിദ് ആചാേര്യാ നാന്വിഷത് സതതം സുതം
8 പരമാപദ് ഗേതനാപി ന സ്മ താത ത്വയാ രേണ
ഇദം അ ം േയാക്തവ്യം മാനുേഷഷു വിേശഷതഃ
9 ഇത്യ് ഉക്തവാൻ ഗുരുഃ പു ം േ ാണഃ പശ്ചാദ് അേഥാക്തവാൻ
ന ത്വം ജാതു സതാം മാർേഗ സ്ഥാേതതി പുരുഷർഷഭ
10 സ തദ് ആജ്ഞായ ദുഷ്ടാത്മാ പിതുർ വചനം അ ിയം
നിരാശഃ സർവകല്യാൈണഃ േശാചൻ പര്യപതൻ മഹീം
11 തതസ് തദാ കുരുേ ഷ്ഠ വനേസ്ഥ ത്വയി ഭാരത
അവസദ് ദ്വാരകാം ഏത്യ വൃഷ്ണിഭിഃ പരമാർചിതഃ
12 സ കദാ ചിത് സമു ാേന്ത വസൻ ാരവതീം അനു
ഏക ഏകം സമാഗമ്യ മാം ഉവാച ഹസന്ന് ഇവ
13 യത് തദ് ഉ ം തപഃ കൃഷ്ണ ചരൻ സത്യപരാ മഃ
അഗസ്യാദ് ഭാരതാചാര്യഃ ത്യപദ്യത േമ പിതാ
14 അ ം ഹ്മശിേരാ നാമ േദവഗന്ധർവപൂജിതം
തദ് അദ്യ മയി ദാശാർഹ യഥാ പിതരി േമ തഥാ
15 അസ്മത്തസ് തദ് ഉപാദായ വിദ്യം അ ം യദൂത്തമ
മമാപ്യ് അ ം യച്ഛ ത്വം ച ം രിപുഹരം രേണ
16 സ രാജൻ ീയമാേണന മയാപ്യ് ഉക്തഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
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യാചമാനഃ യേത്നന മേത്താ ഽ ം ഭരതർഷഭ
17 േദവദാനവഗന്ധർവമനുഷ്യപതേഗാരഗാഃ
ന സമാ മമ വീര്യസ്യ ശതാംേശനാപി പിണ്ഡിതാഃ
18 ഇദം ധനുർ ഇയം ശക്തിർ ഇദം ച ം ഇയം ഗദാ
യദ് യദ് ഇച്ഛസി േചദ് അ ം മത്തസ് തത് തദ് ദദാനി േത
19 യച് ഛേക്നാഷി സമുദ്യ ം േയാ ം അപി വാ രേണ
തദ്ഗൃഹാണ വിനാേ ണ യൻ േമ ദാതും അഭീപ്സസി
20 സ സുനാഭം സഹ ാരം വ നാഭം അയസ്മയം
വേ ച ം മഹാബാേഹാ ർധമാേനാ മയാ സഹ
21 ഗൃഹാണ ച ം ഇത്യ് ഉേക്താ മയാ തു തദനന്തരം
ജ ാേഹാേപത്യ സഹസാ ച ം സേവ്യന പാണിനാ
ന ൈചതദ് അശകത് സ്ഥാനാത് സഞ്ചാലയിതും അച ത
22 അഥ തദ് ദക്ഷിേണനാപി ഹീതും ഉപച േമ
സർവയേത്നന േതനാപി ഗൃഹ്ണന്ന് ഏതദ് അകൽപയത്
23 തതഃ സർവബേലനാപി യച് ൈചതൻ ന ശശാക സഃ
ഉദ്ധർതും വാ ചാലയിതും ൗണിഃ പരമദുർമനാഃ
കൃത്വാ യത്നം പരം ാന്തഃ സ ന്യവർതത ഭാരത
24 നിവൃത്തം അഥ തം തസ്മാദ് അഭി ായാദ് വിേചതസം
അഹം ആമ ്യ സുസ്നിഗ്ധം അശ്വത്ഥാമാനം അ വം
25 യഃ സ േദവമനുേഷ്യഷു മാണം പരമം ഗതഃ
ഗാണ്ഡീവധന്വാ േശ്വതാശ്വഃ കപി വര േകതനഃ
26 യഃ സാക്ഷാദ് േദവേദേവശം ശിതികണ്ഠം ഉമാപതിം
ദ്വന്ദ്വ യുേദ്ധ പരാജി സ് േതാഷയാം ആസ ശങ്കരം
27 യസ്മാത് ിയതേരാ നാസ്തി മമാന്യഃ പുരുേഷാ ഭുവി
നാേദയം യസ്യ േമ കിം ചിദ് അപി ദാരാഃ സുതാസ് തഥാ
28 േതനാപി സുഹൃദാ ഹ്മൻ പാർേഥനാ ിഷ്ട കർമണാ
േനാക്തപുർവം ഇദം വാക്യം യത് ത്വം മാം അഭിഭാഷേസ
29 ഹ്മചര്യം മഹദ് േഘാരം ചീർത്വാ ദ്വാദശ വാർഷികം
ഹിമവത്പാർശ്വം അേഭ്യത്യ േയാ മയാ തപസാർചിതഃ
30 സമാന തചാരിണ്യാം രുക്മിണ്യാം േയാ ഽന്വജായത
സനത്കുമാരസ് േതജസ്വീ ദ േമ്നാ നാമ േമ സുതഃ
31 േതനാപ്യ് ഏതൻ മഹദ് ദിവ്യം ച ം അ തിമം മമ
ന ാർഥിതം അഭൂൻ മൂഢ യദ് ഇദം ാർഥിതം ത്വയാ
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32 രാേമണാതിബേലൈനതൻ േനാക്തപൂർവം കദാ ചന
ന ഗേദന ന സാംേബന യദ് ഇദം ാർഥിതം ത്വയാ
33 ദ്വാരകാവാസിഭിശ് ചാൈന്യർ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരൈഥഃ
േനാക്തപൂർവം ഇദം ജാതു യദ് ഇദം ാർഥിതം ത്വയാ
34 ഭാരതാചാര്യ പു ഃ സൻ മാനിതഃ സർവയാദൈവഃ
ചേ ണ രഥിനാം േ ഷ്ഠ കിം നു താത യുയുത്സേസ
35 ഏവം ഉേക്താ മയാ ൗണിർ മാം ഇദം ത വാച ഹ

യുജ്യ ഭവേത പൂജാം േയാേത്സ്യ കൃഷ്ണ ത്വേയത്യ് ഉത
36 തതസ് േത ാർഥിതം ച ം േദവദാനവ പൂജിതം
അേജയഃ സ്യാം ഇതി വിേഭാ സത്യം ഏതദ് വീമി േത
37 ത്വേത്താ ഽയം ദുർലഭം കാമം അനവാൈപ്യവ േകശവ

തിയാസ്യാമി േഗാവിന്ദ ശിേവനാഭിവദസ്വ മാം
38 ഏതത് സുനാഭം വൃഷ്ണീനാം ഋഷേഭണ ത്വയാ ധൃതം
ച ം അ തിചേ ണ ഭുവി നാേന്യാ ഽഭിപദ്യേത
39 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ ൗണിർ മാം യുഗ്മം അശ്വാൻ ധനാനി ച
ആദാേയാപയയൗ ബാേലാ രത്നാനി വിവിധാനി ച
40 സ സംരംഭീ ദുരാത്മാ ച ചപലഃ ര ഏവ ച
േവദ ചാ ം ഹ്മശിരസ് തസ്മാദ് രേക്ഷ്യാ വൃേകാദരഃ
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അധ്യായം 13

1 [വ്]
ഏവം ഉക്ത്വാ യുധാം േ ഷ്ഠഃ സർവയാദവനന്ദനഃ
സർവായുധവേരാേപതം ആരുേരാഹ മഹാരഥം
യുക്തം പരമകാംേബാൈജസ് തുരൈഗർ േഹമമാലിഭിഃ
2 ആദിേത്യാദയവർണസ്യ ദുരം രഥവരസ്യ തു
ദക്ഷിണാം അവഹത് ൈസന്യഃ സു ീവഃ സവ്യേതാ ഽവഹത്
പാർഷ്ണിവാഹൗ തു തസ്യാസ്താം േമഘപുഷ്പബലാഹകൗ
3 വിശ്വകർമ കൃതാ ദിവ്യാ നാനാരത്നവിഭൂഷിതാ
ഉ ിേതവ രേഥ മായാ ധ്വജയഷ്ടിർ അദൃശ്യത
4 ൈവനേതയഃ സ്ഥിതസ് തസ്യാം ഭാ മണ്ഡലരശ്മിവാൻ
തസ്യ സത്യവതഃ േകതുർ ഭുജഗാരിർ അദൃശ്യത
5 അന്വാേരാഹദ് ദ് ധൃഷീേകശഃ േകതുഃ സർവധനുഷ്മതാം
അർജുനഃ സത്യകർമാ ച കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
6 അേശാേഭതാം മഹാത്മാനൗ ദാശാർഹം അഭിതഃ സ്ഥിതൗ
രഥസ്ഥം ശാർമ്ഗധന്വാനം അശ്വിനാവ് ഇവ വാസവം
7 താവ് ഉപാേരാപ്യ ദാശാർഹഃ സ്യന്ദനം േലാകപൂജിതം

േതാേദന ജേവാേപതാൻ പരമാശ്വാൻ അേചാദയത്
8 േത ഹയാഃ സഹേസാത്േപതുർ ഗൃഹീത്വാ സ്യന്ദേനാത്തമം
ആസ്ഥിതം പാണ്ഡേവയാഭ്യാം യദൂനാം ഋഷേഭണ ച
9 വഹതാം ശാർമ്ഗധന്വാനം അശ്വാനാം ശീ ഗാമിനാം

ാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദഃ പക്ഷിണാം പതതാം ഇവ
10 േത സമാർഛൻ നരവ്യാ ാഃ ക്ഷേണന ഭരതർഷഭ
ഭീമേസനം മേഹഷ്വാസം സമനു ത്യ േവഗിതാഃ
11 േ ാധദീപ്തം തു കൗേന്തയം ദ്വിഷദ് അർേഥ സമുദ്യതം
നാശ വൻ വാരയിതും സേമത്യാപി മഹാരഥാഃ
12 സ േതഷാം േ ക്ഷതാം ഏവ ീമതാം ദൃഢധന്വിനാം
യയൗ ഭാഗിരഥീ കച്ഛം ഹരിഭിർ ഭൃശേവഗിൈതഃ
യ സ്മ യേത ൗണിഃ പു ഹന്താ മഹാത്മനാം
13 സ ദദർശ മഹാത്മാനം ഉദകാേന്ത യശസ്വിനം
കൃഷ്ണൈദ്വപായനം വ്യാസം ആസീനം ഋഷിഭിഃ സഹ
14 തം ൈചവ രകർമാണം ഘൃതാക്തം കുശചീരിണം
രജസാ ധ്വസ്തേകശാന്തം ദദർശ ൗണിം അന്തിേക
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15 തം അഭ്യധാവത് കൗേന്തയഃ ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
ഭീമേസേനാ മഹാബാഹുസ് തിഷ്ഠ തിേഷ്ഠതി ചാ വീത്
16 സ ദൃഷ്ട്വാ ഭീമധന്വാനം ഗൃഹീതശരാസനം

ാതരൗ പൃഷ്ഠതശ് ചാസ്യ ജനാർദന രേഥ സ്ഥിതൗ
വ്യഥിതാത്മാഭവദ് ൗണിഃ ാപ്തം േചദം അമന്യത
17 സ തദ് ദിവ്യം അദീനാത്മാ പരമാ ം അചിന്തയത്
ജ ാഹ ച സ ൈചഷീകാം ൗണിഃ സേവ്യന പാണിനാ
സ താം ആപദം ആസാദ്യ വിദ്യം അ ം ഉദീരയത്
18 അമൃഷ്യമാണസ് താഞ് ശൂരാൻ ദിവ്യായുധ ധരാൻ സ്ഥിതാൻ
അപാണ്ഡ്ദവാേയതി രുഷാ വ്യസൃജദ് ദാരുണം വചഃ
19 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാജശാർദൂല േ ാണപു ഃ താപവാൻ
സർവേലാക േമാഹാർഥം തദ് അ ം മുേമാച ഹ
20 തതസ് തസ്യാം ഇഷീകായാം പാവകഃ സമജായത

ധക്ഷ്യന്ന് ഇവ േലാകാംസ് ീൻ കാലാന്തകയേമാപമഃ
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അധ്യായം 14

1 [വ്]
ഇംഗിേതൈനവ ദാശാർഹസ് തം അഭി ായം ആദിതഃ

ൗേണർ ബുദ്ധ്വാ മഹാബാഹുർ അർജുനം ത്യഭാഷത
2 അർജുനാർജുന യദ് ദിവ്യം അ ം േത ഹൃദി വർതേത
േ ാേപാപദിഷ്ടം തസ്യായം കാലഃ സ തി പാണ്ഡവ
3 ാതൄണാം ആത്മനശ് ൈചവ പരി ാണായ ഭാരത
വിസൃൈജതത് ത്വം അപ്യ് ആജാവ് അ ം അ നിവാരണം
4 േകശേവൈനവം ഉക്തസ് തു പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
അവാതരദ് രഥാത് തൂർണം ഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
5 പൂർവം ആചാര്യ പു ായ തേതാ ഽനന്തരം ആത്മേന

ാതൃഭ്യശ് ൈചവ സർേവഭ്യഃ സ്വസ്തീത്യ് ഉക്ത്വാ പരന്തപഃ
6 േദവതാേഭ്യാ നമ ത്യ ഗുരുഭ്യശ് േചവ സർവശഃ
ഉത്സസർജ ശിവം ധ്യായന്ന് അ ം അേ ണ ശാമ്യതാം
7 തതസ് തദ് അ ം സഹസാ സൃഷ്ടം ഗാണ്ഡീവധന്വനാ

ജജ്വാല മഹാർചിഷ്മദ് യുഗാന്താനല സംനിഭം
8 തൈഥവ േ ാണപു സ്യ തദ് അ ം തിഗ്മേതജസഃ

ജജ്വാല മഹാജ്വാലം േതേജാ മണ്ഡലസംവൃതം
9 നിർഘാതാ ബഹവശ് ചാസൻ േപതുർ ഉൽകാഃ സഹ ശഃ
മഹദ് ഭയം ച ഭൂതാനാം സർേവഷാം സമജായത
10 സശബ്ദം അഭവദ് േവ്യാമ ജ്വാലാമാലാ കുലം ഭൃശം
ചചാല ച മഹീകൃത്സ്നാ സപർവതവന മാ
11 േത അേ േതജസാ േലാകാംസ് താപയന്തീ വ്യവസ്ഥിേത
മഹർഷീ സഹിതൗ ത ദർശയാം ആസതുസ് തദാ
12 നാരദഃ സ ച ധർമാത്മാ ഭരതാനാം പിതാമഹഃ
ഉഭൗ ശമയിതും വീരൗ ഭാരദ്വാജ ധനഞ്ജയൗ
13 തൗ മുനീ സർവധർമജ്ഞൗ സർവഭൂതഹിൈതഷിണൗ
ദീപ്തേയാർ അ േയാർ മേധ്യ സ്ഥിതൗ പരമേതജസൗ
14 തദന്തരം അനാധൃഷ്യാവ് ഉപഗമ്യ യശസ്വിനൗ
ആസ്താം ഋഷിവരൗ ത ജ്വലിതാവ് ഇവ പാവകൗ
15 ാണഭൃദ്ഭിർ അനാധൃഷ്യൗ േദവദാനവ സംമതൗ
അ േതജഃ ശമയിതും േലാകാനാം ഹിതകാമ്യയാ
16 [ർസീ]
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നാനാശ വിദഃ പൂർേവ േയ ഽപ്യ് അതീതാ മഹാരഥാഃ
ൈനതദ് അ ം മനുേഷ്യഷു ൈതഃ യുക്തം കഥം ചന
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അധ്യായം 15

1 [വ്]
ദൃൈഷ്ട്വവ നരശാർദൂലസ് താവ് അഗ്നിസമേതജസൗ
സഞ്ജഹാര ശരം ദിവ്യം ത്വരമാേണാ ധനഞ്ജയഃ
2 ഉവാച വദതാം േ ഷ്ഠസ് താവ് ഋഷീ ാഞ്ജലിസ് തദാ

യുക്തം അ ം അേ ണ ശാമ്യതാം ഇതി ൈവ മയാ
3 സംഹൃേത പരമാേ ഽസ്മിൻ സർവാൻ അസ്മാൻ അേശഷതഃ
പാപകർമാ വം ൗണിഃ ധക്ഷ്യത്യ് അ േതജസാ
4 അ യദ് ധിതം അസ്മാകം േലാകാനാം ൈചവ സർവഥാ
ഭവന്തൗ േദവസങ്കാശൗ തഥാ സംഹർതും അർഹതഃ
5 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജഹാരാ ം പുനർ ഏവ ധനഞ്ജയഃ
സംഹാേരാ ദുഷ്കരസ് തസ്യ േദൈവർ അപി ഹി സംയുേഗ
6 വിസൃഷ്ടസ്യ രേണ തസ്യ പരമാ സ്യ സം േഹ
ന ശക്തഃ പാണ്ഡവാദ് അന്യഃ സാക്ഷാദ് അപി ശത തുഃ
7 ഹ്മേതേജാ ഭവം തദ് ധി വിസൃഷ്ടം അകൃതാത്മനാ
ന ശക്യം ആവർതയിതും ഹ്മ ചാരി താദ് ഋേത
8 അചീർണ ഹ്മചേര്യാ യഃ സൃഷ്ട്വാവർതയേത പുനഃ
തദ് അ ം സാനുബന്ധസ്യ മൂർധാനം തസ്യ കൃന്തതി
9 ഹ്മ ചാരീ തീ ചാപി ദുരവാപം അവാപ്യ തത്
പരമവ്യസനാർേതാ ഽപി നാർജുേനാ ഽ ം വ്യമുഞ്ചത
10 സത്യ തധരഃ ശൂേരാ ഹ്മ ചാരീ ച പാണ്ഡവഃ
ഗുരുവർതീ ച േതനാ ം സഞ്ജഹാരാർജുനഃ പുനഃ
11 ൗണിർ അപ്യ് അഥ സേ ക്ഷ്യ താവ് ഋഷീ പുരതഃ സ്ഥിതൗ
ന ശശാക പുനർ േഘാരം അ ം സംഹർതും ആഹേവ
12 അശക്തഃ തിസംഹാേര പരമാ സ്യ സംയുേഗ

ൗണിർ ദീനമനാ രാജൻ ൈദ്വപായനം അഭാഷത
13 ഉക്തം അവ്യസനാർേതന ാണ ാണം അഭീ നാ
മൈയതദ് അ ം ഉ ഷ്ടം ഭീമേസന ഭയാൻ മുേന
14 അധർമശ് ച കൃേതാ ഽേനന ധാർതരാ ം ജിഘാംസതാ
മിഥ്യാചാേരണ ഭഗവൻ ഭീമേസേനന സംയുേഗ
15 അതഃ സൃഷ്ടം ഇദം ഹ്മൻ മയാ ം അകൃതാത്മനാ
തസ്യ ഭൂേയാ ഽദ്യ സംഹാരം കർതും നാഹം ഇേഹാത്സേഹ
16 വിസൃഷ്ടം ഹി മയാ ദിവ്യം ഏതദ് അ ം ദുരാസദം
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അപാണ്ഡവാേയതി മുേന വഹ്നി േതേജാ ഽനുമ ്യ ൈവ
17 തദ് ഇദം പാണ്ഡേവയാനാം അന്തകായാഭിസംഹിതം
അദ്യ പാ സുതാൻ സർവാഞ് ജീവിതാദ് ംശയിഷ്യതി
18 കൃതം പാപം ഇദം ഹ്മൻ േരാഷാവിേഷ്ടന േചതസാ
വധം ആശാസ്യ പാർഥാനാം മയാ ം സൃജതാ രേണ
19 [വ്]
അ ം ഹ്മശിരസ് താത വിദ്വാൻ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
ഉ ഷ്ടവാൻ ന േരാേഷണ ന വധായ തവാഹേവ
20 അ ം അേ ണ തു രേണ തവ സംശമയിഷ്യതാ
വിസൃഷ്ടം അർജുേനേനദം പുനശ് ച തിസംഹൃതം
21 ഹ്മാ ം അപ്യ് അവാൈപ്യതദ് ഉപേദശാത് പിതുസ് തവ
ക്ഷ ധർമാൻ മഹാബാഹുർ നാകമ്പത ധനഞ്ജയഃ
22 ഏവം ധൃതിമതഃ സാേധാഃ സർവാ വിദുഷഃ സതഃ
സ ാതൃബേന്ധാഃ കസ്മാത് ത്വം വധം അസ്യ ചികീർഷസി
23 അ ം ഹ്മശിേരാ യ പരമാേ ണ വധ്യേത
സമാ ദ്വാദശ പർജന്യസ് തദ് രാ ം നാഭിവർഷതി
24 ഏതദർഥം മഹാബാഹുഃ ശക്തിമാൻ അപി പാണ്ഡവഃ
ന വിഹന്ത്യ് ഏതദ് അ ം േത ജാഹിതചികീർഷയാ
25 പാണ്ഡവാസ് ത്വം ച രാ ം ച സദാ സംരക്ഷ്യം ഏവ നഃ
തസ്മാത് സംഹര ദിവ്യം ത്വം അ ം ഏതൻ മഹാഭുജ
26 അേരാഷസ് തവ ൈചവാ പാർഥാഃ സ നിരാമയാഃ
ന ഹ്യ് അധർേമണ രാജർഷിഃ പാണ്ഡേവാ േജതും ഇച്ഛതി
27 മണിം ൈചതം യൈച്ഛേഭ്യാ യസ് േത ശിരസി തിഷ്ഠതി
ഏതദ് ആദായ േത ാണാൻ തിദാസ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
28 [ ൗഡി]
പാണ്ഡൈവർ യാനി രത്നാനി യച് ചാന്യത് കൗരൈവർ ധനം
അവാപ്താനീഹ േതേഭ്യാ ഽയം മണിർ മമ വിശിഷ്യേത
29 യം ആബധ്യ ഭയം നാസ്തി ശ വ്യാധി ധാ യം
േദേവേഭ്യാ ദാനേവേഭ്യാ വാ നാേഗേഭ്യാ വാ കഥം ചന
30 ന ച രേക്ഷാഗണഭയം ന ത ര ഭയം തഥാ
ഏവം വീേര്യാ മണിർ അയം ന േമ ത്യാജ്യഃ കഥം ചന
31 യത് തു േമ ഭഗവാൻ ആഹ തൻ േമ കാര്യം അനന്തരം
അയം മണിർ അയം ചാഹം ഇഷീകാ നിപതിഷ്യതി
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ഗർേഭഷു പാണ്ഡേവയാനാം അേമാഘം ൈചതദ് ഉദ്യതം
32 [വ്]
ഏവം കുരു ന ചാന്യാ േത ബുദ്ധിഃ കാര്യാ കദാ ചന
ഗർേഭഷു പാണ്ഡേവയാനാം വിസൃൈജ്യതദ് ഉപാരമ
33 [വ്]
തതഃ പരമം അ ം തദ് അശ്വത്ഥാമാ ഭൃശാതുരഃ
ൈദ്വപായന വചഃ ത്വാ ഗർേഭഷു മുേമാച ഹ
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അധ്യായം 16

1 [വ്]
തദ് ആജ്ഞായ ഹൃഷീേകേശാ വിസൃഷ്ടം പാപകർമണാ
ഹൃഷ്യമാണ ഇദം വാക്യം ൗണിം ത്യ വീത് തദാ
2 വിരാടസ്യ സുതാം പൂർവം ഷാം ഗാണ്ഡീവധന്വനഃ
ഉപ വ്യ ഗതാം ദൃഷ്ട്വാ തവാൻ ാഹ്മേണാ ഽ വീത്
3 പരിക്ഷീേണഷു കുരുഷു പു സ് തവ ജനിഷ്യതി
ഏതദ് അസ്യ പരിക്ഷിത് ത്വം ഗർഭസ്ഥസ്യ ഭവിഷ്യതി
4 തസ്യ തദ് വചനം സാേധാഃ സത്യം ഏവ ഭവിഷ്യതി
പരിക്ഷിദ് ഭവിതാ ഹ്യ് ഏഷാം പുനർ വംശകരഃ സുതഃ
5 ഏവം വാണം േഗാവിന്ദം സാത്വത വരം തദാ

ൗണിഃ പരമസംരബ്ധഃ ത വാേചദം ഉത്തരം
6 ൈനതദ് ഏവം യഥാത്ഥ ത്വം പക്ഷപാേതന േകശവ
വചനം പുണ്ഡരീകാക്ഷ ന ച മദ്വാക്യം അന്യഥാ
7 പതിഷ്യത്യ് ഏതദ് അ ം ഹി ഗർേഭ തസ്യാ മേയാദ്യതം
വിരാട ദുഹിതുഃ കൃഷ്ടയാം ത്വം രക്ഷിതും ഇച്ഛസി
8 [വാസുേദവ]
അേമാഘഃ പരമാ സ്യ പാതസ് തസ്യ ഭവിഷ്യതി
സ തു ഗർേഭാ മൃേതാ ജാേതാ ദീർഘം ആയുർ അവാപ്സ്യതി
9 ത്വാം തു കാപുരുഷം പാപം വിദുഃ സർേവ മനീഷിണഃ
അസകൃത് പാപകർമാണം ബാല ജീവിതഘാതകം
10 തസ്മാത് ത്വം അസ്യ പാപസ്യ കർമണഃ ഫലം ആ ഹി

ീണി വർഷസഹ ാണി ചരിഷ്യസി മഹീം ഇമാം
അ ാ വൻ ക്വ ചിത് കാം ചിത് സംവിദം ജാതു േകന ചിത്
11 നിർജനാൻ അസഹായസ് ത്വം േദശാൻ വിചരിഷ്യസി
ഭവി ീ നഹി േത ജനമേധ്യഷു സംസ്ഥിതിഃ
12 പൂയ േശാണിതഗന്ധീ ച ദുർഗ കാന്താരസം യഃ
വിചരിഷ്യസി പാപാത്മൻ സർവവ്യാധിസമന്വിതഃ
13 വയഃ ാപ്യ പരിക്ഷിത് തു േവദ തം അവാപ്യ ച
കൃപാച് ഛാരദ്വതാദ് വീരഃ സർവാ ാണ്യ് ഉപലപ്സ്യേത
14 വിദിത്വാ പരമാ ാണി ക്ഷ ധർമ േത സ്ഥിതഃ
ഷഷ്ടിം വർഷാണി ധർമാത്മാ വസുധാം പാലയിഷ്യതി
15 ഇതശ് േചാർധ്വം മഹാബാഹുഃ കുരുരാേജാ ഭവിഷ്യതി
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പരിക്ഷിൻ നാമ നൃപതിർ മിഷതസ് േത സുദുർമേത
പശ്യ േമ തപേസാ വീര്യം സത്യസ്യ ച നരാധമ
16 [വ്യാസ]
യസ്മാദ് അനാദൃത്യ കൃതം ത്വയാസ്മാൻ കർമ ദാരുണം

ാഹ്മണസ്യ സതശ് ൈചവ യസ്മാത് േത വൃത്തം ഈദൃശം
17 തസ്മാദ് യദ് േദവകീപു ഉക്തവാൻ ഉത്തമം വചഃ
അസംശയം േത തദ്ഭാവി കർമൻ ജാശ്വ് ഇതഃ
18 [അഷ്വത്താമൻ]
സൈഹവ ഭവതാ ഹ്മൻ സ്ഥാസ്യാമി പുരുേഷഷ്വ് അഹം
സത്യവാഗ് അ ഭഗവാൻ അയം ച പുരുേഷാത്തമഃ
19 [വ്]

ദായാഥ മണിം ൗണിഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
ജഗാമ വിമനാസ് േതഷാം സർേവഷാം പശ്യതാം വനം
20 പാണ്ഡവാശ് ചാപി േഗാവിന്ദം പുര ത്യ ഹതദ്വിഷഃ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനം ൈചവ നാരദം ച മഹാമുനിം
21 േ ാണപു സ്യ സഹജം മണിം ആദായ സത്വരാഃ

ൗപദീം അഭ്യധാവന്ത ാേയാേപതാം മനസ്വിനീം
22 തതസ് േത പുരുഷവ്യാ ാഃ സദൈശ്വർ അനിേലാപൈമഃ
അഭ്യയുഃ സഹ ദാശാർഹാഃ ശിബിരം പുനർ ഏവ ഹ
23 അവതീര്യ രഥാഭ്യാം തു ത്വരമാണാ മഹാരഥാഃ
ദദൃശുർ ൗപദീം കൃഷ്ണാം ആർതാം ആർതതരാഃ സ്വയം
24 താം ഉേപത്യ നിർ ആനന്ദാം ദുഃഖേശാകസമന്വിതാം
പരിവാര്യ വ്യതിഷ്ഠന്ത പാണ്ഡവാഃ സഹ േകശവാഃ
25 തേതാ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാേതാ ഭീമേസേനാ മഹാബലഃ

ദദൗ തു മണിം ദിവ്യം വചനം േചദം അ വീത്
26 അയം ഭേ തവ മണിഃ പു ഹന്താ ജിതഃ സ േത
ഉത്തിഷ്ഠ േശാകം ഉ ജ്യ ക്ഷ ധർമം അനുസ്മര
27 യാേണ വാസുേദവസ്യ ശമാർഥം അസിേതക്ഷേണ
യാന്യ് ഉക്താനി ത്വയാ ഭീരു വാക്യാനി മധു ഘാതിനഃ
28 ൈനവ േമ പതയഃ സന്തി ന പു ാ ാതേരാ ന ച
ൈനവ ത്വം അപി േഗാവിന്ദ ശമം ഇച്ഛതി രാജനി
29 ഉക്തവത്യ് അസി േഘാരാണി വാക്യാനി പുരുേഷാത്തമം
ക്ഷ ധർമാനുരൂപാണി താനി സംസ്മർതും അർഹസി
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30 ഹേതാ ദുേര്യാധനഃ പാേപാ രാജ്യസ്യ പരിപന്ഥകഃ
ദുഃശാസനസ്യ രുധിരം പീതം വി രേതാ മയാ
31 ൈവരസ്യ ഗതം ആനൃണ്യം ന സ്മ വാച്യാ വിവക്ഷതാം
ജിത്വാ മുേക്താ േ ാണപുേ ാ ാഹ്മണ്യാദ് ഗൗരേവണ ച
32 യേശാ ഽസ്യ പാതിതം േദവി ശരീരം ത്വ് അവേശഷിതം
വിേയാജിതശ് ച മണിനാ ന്യാസിതശ് ചായുധം ഭുവി
33 [ ൗപദീ]
േകവലാനൃണ്യം ആപ്താസ്മി ഗുരുപുേ ാ ഗുരുർ മമ
ശിരസ്യ് ഏതം മണിം രാജാ തിബധ്നാതു ഭാരത
34 [വ്]
തം ഗൃഹീത്വാ തേതാ രാജാ ശിരസ്യ് ഏവാകേരാത് തദാ
ഗുരുർ ഉച്ഛിഷ്ടം ഇത്യ് ഏവ ൗപദ്യാ വചനാദ് അപി
35 തേതാ ദിവ്യം മണിവരം ശിരസാ ധാരയൻ ഭുഃ
ശുശുേഭ സ മഹാരാജഃ സച ഇവ പർവതഃ
36 ഉത്തസ്ഥൗ പു േശാകാർതാ തതഃ കൃഷ്ണാ മനസ്വിനീ
കൃഷ്ണം ചാപി മഹാബാഹും പര്യപൃച്ഛത ധർമരാട്
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അധ്യായം 17

1 [വ്]
ഹേതഷു സർവൈസേന്യഷു സൗപ്തിേക ൈത രൈഥസ് ിഭിഃ
േശാചൻ യുധിഷ്ഠിേരാ രാജാ ദാശാർഹം ഇദം അ വീത്
2 കഥം നു കൃഷ്ണ പാേപന േ ണാ ിഷ്ട കർമണാ

ൗണിനാ നിഹതാഃ സർേവ മമ പു ാ മഹാരഥാഃ
3 തഥാ കൃതാ ാ വി ാന്താഃ സഹ ശതേയാധിനഃ

പദസ്യാത്മജാശ് ൈചവ േ ാണപുേ ണ പാതിതാഃ
4 യസ്യ േ ാേണാ മേഹഷ്വാേസാ ന ാദാദ് ആഹേവ മുഖം
തം ജേഘ്ന രഥിനാം േ ഷ്ഠം ധൃഷ്ടദ മ്നം കഥം നു സഃ
5 കിം നു േതന കൃതം കർമ തഥായുക്തം നരർഷഭ
യദ് ഏകഃ ശിബിരം സർവം അവധീൻ േനാ ഗുേരാഃ സുതഃ
6 [വാസുേദവ]
നൂനം സ േദവ േദനാനാം ഈശ്വേരശ്വരം അവ്യയം
ജഗാമ ശരണം ൗണിർ ഏകസ് േതനാവധീദ് ബഹൂൻ
7 സേന്നാ ഹി മഹാേദേവാ ദദ്യാദ് അമരതാം അപി
വീര്യം ച ഗിരിേശാ ദദ്യാദ് േയേന ം അപി ശാതേയത്
8 േവദാഹം ഹി മഹാേദവം തേത്ത്വന ഭരതർഷഭ
യാനി ചാസ്യ പുരാണാനി കർമാണി വിവിധാന്യ് ഉത
9 ആദിർ ഏഷ ഹി ഭൂതാനാം മധ്യം അന്തശ് ച ഭാരത
വിേചഷ്ടേത ജഗച് േചദം സർവം അൈസ്യവ കർമണാ
10 ഏവം സിസൃ ർ ഭൂതാനി ദദർശ ഥമം വിഭുഃ
പിതാ മേഹാ ഽ വീച് ൈചനം ഭൂതാനി സൃജ മാചിരം
11 ഹരി േകശസ് തേഥത്യ് ഉക്ത്വാ ഭൂതാനാം േദാഷദർശിവാൻ
ദീർഘകാലം തപസ് േതേപ മേഗ്നാ ഽംഭസി മഹാതപാഃ
12 സുമഹാന്തം തതഃ കാലം തീൈക്ഷ്യനം പിതാമഹഃ

ഷ്ടാരം സർവഭൂതാനാം സസർജ മനസാപരം
13 േസാ ഽ വീത് പിതരം ദൃഷ്ട്വാ ഗിരിശം ഭഗ്നം അംഭസി
യദി േമ നാ ജസ് ത്വ് അന്യസ് തതഃ ക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ജാഃ
14 തം അ വീത് പിതാ നാസ്തി ത്വദന്യഃ പുരുേഷാ ഽ ജഃ
സ്ഥാണുർ ഏഷ ജേല മേഗ്നാ വി ബ്ധഃ കുരു ൈവ കൃതിം
15 സ ഭൂതാന്യ് അസൃജത് സപ്ത ദക്ഷാദീംസ് തു ജാപതീൻ
ൈയർ ഇമം വ്യകേരാത് സർവം ഭൂത ാമം ചതുർവിധം

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 47 63

16 താഃ സൃഷ്ട മാ ാഃ ധിതാഃ ജാഃ സർവാഃ ജാപതിം
ബിഭക്ഷയിഷേവാ രാജൻ സഹസാ ാ വംസ് തദാ
17 സ ഭക്ഷ്യമാണസ് ാണാർഥീ പിതാമഹം ഉപാ വത്
ആേഭ്യാ മാം ഭഗവാൻ പാതു വൃത്തിർ ആസാം വിധീയതാം
18 തതസ് താേഭ്യാ ദദാവ് അന്നം ഓഷധീഃ സ്ഥാവരാണി ച
ജംഗമാനി ച ഭൂതാനി ദുർബലാനി ബലീയസാം
19 വിഹിതാന്നാഃ ജാസ് താസ് തു ജ സ് തുഷ്ടാ യഥാഗതം
തേതാ വവൃധിേര രാജൻ ീതിമത്യഃ സ്വേയാനിഷു
20 ഭൂത ാേമ വിവൃേദ്ധ തു തുേഷ്ട േലാകഗുരാവ് അപി
ഉദതിഷ്ഠജ് ജലാജ് േജ്യഷ്ഠഃ ജാശ് േചമാ ദദർശ സഃ
21 ബഹുരൂപാഃ ജാ ദൃഷ്ട്വാ വിവൃദ്ധാഃ േസ്വന േതജസാ
ചുേ ാധ ഭഗവാൻ രുേ ാ ലിംഗം സ്വം ചാപ്യ് അവിധ്യത
22 തത് വിദ്ധം തദാ ഭൂമൗ തൈഥവ ത്യതിഷ്ഠത
തം ഉവാചാവ്യേയാ ഹ്മാ വേചാഭിഃ ശമയന്ന് ഇവ
23 കിം കൃതം സലിേല ശർവ ചിരകാലം സ്ഥിേതന േത
കിമർഥം ൈചതദ് ഉത്പാട്യ ഭൂമൗ ലിംഗം േവരിതം
24 േസാ ഽ വീജ് ജാതസംരംഭസ് തദാ േലാകഗുരുർ ഗുരും

ജാഃ സൃഷ്ടാഃ പേരേണമാഃ കിം കരിഷ്യാമ്യ് അേനന ൈവ
25 തപസാധിഗതം ചാന്നം ജാർഥം േമ പിതാമഹ
ഓഷധ്യഃ പരിവർേതരൻ യൈഥവ സതതം ജാഃ
26 ഏവം ഉക്ത്വാ തു സ്ര േദ്ധാ ജഗാമ വിമനാ ഭവഃ
ഗിേരർ മുഞ്ജവതഃ പാദം തപസ് ത ം മഹാതപാഃ
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അധ്യായം 18

1 [വാസുേദവ]
തേതാ േദവയുേഗ ഽതീേത േദവാ ൈവ സമകൽപയൻ
യജ്ഞം േവദ മാേണന വിധിവദ് യ ം ഈപ്സവഃ
2 കൽപയാം ആസുർ അവ്യ ാ േദശാൻ യേജ്ഞാചിതാംസ് തതഃ
ഭാഗാർഹാ േദവതാശ് ൈചവ യജ്ഞിയം വ്യം ഏവ ച
3 താ ൈവ രു ം അജാനേന്ത്യാ യാഥാ തേഥ്യന േദവതാഃ
നാകൽപയന്ത േദവസ്യ സ്ഥാേണാർ ഭാഗം നരാധിപ
4 േസാ ഽകൽപ്യമാേന ഭാേഗ തു കൃത്തി വാസാ മേഖ ഽമൈരഃ
തരസാ ഭാഗം അന്വിച്ഛൻ ധനുർ ആദൗ സസർജ ഹ
5 േലാകയജ്ഞഃ ിയാ യേജ്ഞാ ഗൃഹയജ്ഞഃ സനാതനഃ
പഞ്ച ഭൂതമേയാ യേജ്ഞാ നൃയജ്ഞശ് ൈചവ പഞ്ചമഃ
6 േലാകയേജ്ഞന യൈജ്ഞഷീ കപർദീ വിദേധ ധനുഃ
ധനുഃ സൃഷ്ടം അഭൂത് തസ്യ പഞ്ച കി മാണതഃ
7 വഷട്കാേരാ ഽഭവജ് ജ്യാ തു ധനുഷസ് തസ്യ ഭാരത
യജ്ഞാംഗാനി ച ചത്വാരി തസ്യ സംഹനേന ഽഭവൻ
8 തതഃ േദ്ധാ മഹാേദവസ് തദ് ഉപാദായ കാർമുകം
ആജഗാമാഥ തൈ വ യ േദവാഃ സമീജിേര
9 തം ആത്തകാർമുകം ദൃഷ്ട്വാ ഹ്മചാരിണം അവ്യയം
വിവ്യേഥ പൃഥിവീ േദവീ പർവതാശ് ച ചകമ്പിേര
10 ന വവൗ പവനശ് ൈചവ നാഗ്നിർ ജജ്വാല ൈചധിതഃ
വ്യ മച് ചാപി സംവിഗ്നം ദിവി നക്ഷ മണ്ഡലം
11 ന ബഭൗ ഭാ രശ് ചാപി േസാമഃ ീമുക്തമണ്ഡലഃ
തിമിേരണാകുലം സർവം ആകാശം ചാഭവദ് വൃതം
12 അഭിഭൂതാസ് തേതാ േദവാ വിഷയാൻ ന ജജ്ഞിേര
ന ത്യഭാച് ച യജ്ഞസ് താൻ േവദാ ബ ംശിേര തദാ
13 തതഃ സ യജ്ഞം രൗേ ണ വിവ്യാധ ഹൃദി പ ിണാ
അപ ാന്തസ് തേതാ യേജ്ഞാ മൃേഗാ ഭൂത്വാ സപാവകഃ
14 സ തു േതൈനവ രൂേപണ ദിവം ാപ്യ വ്യേരാചത
അന്വീയമാേനാ രുേ ണ യുധിഷ്ഠിര നഭസ്തേല
15 അപ ാേന്ത തേതാ യേജ്ഞ സഞ്ജ്ഞാ ന ത്യഭാത് സുരാൻ
നഷ്ടസഞ്ജ്േഞഷു േദേവഷു ന ജ്ഞായത കിം ചന
16 ്യംബകഃ സവിതുർ ബാഹൂ ഭഗസ്യ നയേന തഥാ
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പൂഷ്ണശ് ച ദശനാൻ േദ്ധാ ധനുേഷ്കാട്യാ വ്യശാതയത്
17 ാ വന്ത തേതാ േദവാ യജ്ഞാംഗാനി ച സർവശഃ
േക ചിത് തൈ വ ഘൂർണേന്താ ഗതാസവ ഇവാഭവൻ
18 സ തു വി ാവ്യ തത് സർവം ശിതികേണ്ഠാ ഽവഹസ്യ ച
അവഷ്ടഭ്യ ധനുേഷ്കാടിം രുേരാധ വിബുധാംസ് തതഃ
19 തേതാ വാഗ് അമൈരർ ഉക്താ ജ്യാം തസ്യ ധനുേഷാ ഽച്ഛിനത്
അഥ തത് സഹസാ രാജംശ് ഛിന്നജ്യം വി രദ് ധനുഃ
20 തേതാ വിധനുഷം േദവാ േദവ േ ഷ്ഠം ഉപാഗമൻ
ശരണം സഹയേജ്ഞന സാദം ചാകേരാത് ഭുഃ
21 തതഃ സേന്നാ ഭഗവാൻ ാസ്യത് േകാപം ജലാശേയ
സ ജലം പാവേകാ ഭൂത്വാ േശാഷയത്യ് അനിശം േഭാ
22 ഭഗസ്യ നയേന ൈചവ ബാഹൂ ച സവിതുസ് തഥാ

ാദാത് പൂഷ്ണശ് ച ദശനാൻ പുനർ യജ്ഞം ച പാണ്ഡവ
23 തതഃ സർവം ഇദം സ്വസ്ഥം ബഭൂവ പുനർ ഏവ ഹ
സർവാണി ച ഹവീംഷ്യ് അസ്യ േദവാ ഭാഗം അകൽപയൻ
24 തസ്മിൻ േദ്ധ ഽഭവത് സർവം അസ്വസ്ഥം ഭുവനം വിേഭാ

സേന്ന ച പുനഃ സ്വസ്ഥം സ സേന്നാ ഽസ്യ വീര്യവാൻ
25 തതസ് േത നിഹതാഃ സർേവ തവ പു ാ മഹാരഥാഃ
അേന്യ ച ബഹവഃ ശൂരാഃ പാഞ്ചാലാശ് ച സഹാനുഗാഃ
26 ന തൻ മനസി കർതവ്യം ന ഹി തദ് ൗണിനാ കൃതം
മഹാേദവ സാദഃ സ കുരു കാര്യം അനന്തരം
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