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16 മൗസലപർവം അധ്യായം 1

1 [ൈവ]
ഷട് ിംേശ ത്വ് അഥ സ ാേപ്ത വർേഷ കൗരവനന്ദന
ദദർശ വിപരീതാനി നിമിത്താനി യുധിഷ്ഠിരഃ
2 വവുർ വാതാഃ സനിർഘാതാ രൂക്ഷാഃ ശർകര വർഷിണഃ
അപസവ്യാനി ശകുനാ മണ്ഡലാനി ച ിേര
3 ത്യഗൂഹുർ മഹാനേദ്യാ ദിേശാ നീഹാരസംവൃതാഃ
ഉൽകാശ് ചാംഗാര വർഷിണ്യഃ േപതുർ ഗഗനാദ് ഭുവി
4 ആദിേത്യാ രജസാ രാജൻ സമവച്ഛന്ന മണ്ഡലഃ
വിരശ്മിർ ഉദേയ നിത്യം കബൈന്ധഃ സമദൃശ്യത
5 പരിേവഷാശ് ച ദൃശ്യേന്ത ദാരുണാശ് ച സൂര്യേയാഃ

ിവർണാഃ ശ്യാമ രൂക്ഷാന്താസ് തഥാ ഭസ്മാരുണ ഭാഃ
6 ഏേത ചാേന്യ ച ബഹവ ഉത്പാതാ ഭയസംസിനഃ
േദശ്യേന്ത ഽഹർ അേഹാ രാജൻ ഹൃദേയാേദ്വഗ കാരകാഃ
7 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ കുരുരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
ശു ാവ വൃഷ്ണിച സ്യ മൗസേല കദനം കൃതം
8 വിമുക്തം വാസുേദവം ച ത്വാ രാമം ച പാണ്ഡവഃ
സമാനീയാ വീദ് ാതൄൻ കിം കരിഷ്യാമ ഇത്യ് ഉത
9 പര രം സമാസാദ്യ ഹ്മദണ്ഡബലത് കൃതാൻ
വൃഷ്ണീൻ വിനഷ്ടാംസ് േത ത്വാ വ്യഥിതാഃ പാണ്ഡവാഭവൻ
10 നിധനം വാസുേദവസ്യ സമു േസ്യവ േശാഷണം
വീരാ ന ദ്ദധുസ് തസ്യ വിനാശം ശാർമ്ഗധന്വനഃ
11 മൗസലം േത പരി ത്യ ദുഃഖേശാകസമന്വിതാഃ
വിഷണ്ണാ ഹതസങ്കൽപാഃ പാണ്ഡവാഃ സമുപാവിശൻ
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അധ്യായം 2

1 [ജ്]
കഥം വിനഷ്ടാ ഭഗവന്ന് അന്ധകാ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹ
പശ്യേതാ വാസുേദവസ്യ േഭാജാശ് ൈചവ മഹാരഥാഃ
2 [ൈവ]
ഷട് ിംേശ ഽഥ തേതാ വർേഷ വൃഷ്ണീനാം അനേയാ മഹാൻ
അേന്യാന്യം മുസൈലസ് േത തു നിജ ഃ കാലേചാദിതാഃ
3 [ജ്]
േകനാനുശപ്താസ് േത വീരാഃ ക്ഷയം വൃഷ്ണ്യന്ധകാ യയുഃ
േഭാജാശ് ച ദ്വിജവര്യത്വം വിസ്തേരണ വദസ്വ േമ
4 [ൈവ]
വിശ്വാമി ം ച കണ്വം ച നാരദം ച തേപാധനം
സാരണ മുഖാ വീരാ ദദൃശുർ ദ്വാരകാഗതാൻ
5 േത ൈവ സാംബം പുര ത്യ ഭൂഷയിത്വാ ിയം യഥാ
അ വന്ന് ഉപസംഗമ്യ ൈദവദണ്ഡനിപീഡിതാഃ
6 ഇയം ീ പു കാമസ്യ ബേ ാർ അമിതേതജസഃ
ഋഷയഃ സാധു ജാനീത കിം ഇയം ജനയിഷ്യതി
7 ഇത്യ് ഉക്താസ് േത തദാ രാജൻ വി ലംഭ ധർഷിതാഃ

ത്യ വംസ് താൻ മുനേയാ യത് തച് ഛൃണു നരാധിപ
8 വൃഷ്ണ്യന്ധകവിനാശായ മുസലം േഘാരം ആയസം
വാസുേദവസ്യ ദായാദാഃ സാംേബാ ഽയം ജനയിഷ്യതി
9 േയന യൂയം സുദുർവൃത്താ നൃശംസാ ജാതമന്യവഃ
ഉേച്ഛതാരഃ കുലം കൃത്സ്നം ഋേത രാമ ജനാർദനൗ
10 സമു ം യാസ്യതി ീമാംസ് ത്യക്ത്വാ േദഹം ഹലായുധഃ
ജരാ കൃഷ്ണം മഹാത്മാനം ശയാനം ഭുവി േഭത്സ്യതി
11 ഇത്യ് അ വന്ത േത രാജൻ ലബ്ധാസ് ൈതർ ദുരാത്മഭിഃ
മുനയഃ േ ാധരക്താക്ഷാഃ സമീക്ഷ്യാഥ പര രം
12 തേഥാക്താ മുനയസ് േത തു തതഃ േകശവം അഭ്യയുഃ
13 അഥാ വീത് തദാ വൃഷ്ണീഞ് ൈത്വവം മധുസൂദനഃ
അന്തേജ്ഞാ മതിമാംസ് തസ്യ ഭവിതവ്യം തേഥതി താൻ
14 ഏവം ഉക്ത്വാ ഹൃഷീേകശഃ വിേവശ പുനർ ഗൃഹാൻ
കൃതാന്തം അന്യഥാ ൈനച്ഛത് കർതും സ ജഗതഃ ഭുഃ
15 േശ്വാഭൂേത ഽഥ തതഃ സാംേബാ മുസാലം തദ് അസൂത ൈവ
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വൃഷ്ണ്യന്ധാക വിനാശായ കിങ്കര തിമം മഹത്
16 സൂതം ശാപജം േഘാരം തച് ച രാേജ്ഞ ന്യേവദയൻ
വിഷണ്ണരൂപസ് തദ് രാജാ സൂക്ഷ്മം ചൂർണം അകാരയത്
17 ാക്ഷിപൻ സാഗേര തച് ച പുരുഷാ രാജശാസനാത്
അേഘാഷയംശ് ച നഗേര വചനാദ് ആഹുകസ്യ ച
18 അദ്യ ഭൃതി സർേവഷു വൃഷ്ണ്യന്ധകഗൃേഹഷ്വ് ഇഹ
സുരാസേവാ ന കർതവ്യഃ സർൈവർ നഗരവാസിഭിഃ
19 യശ് ച േനാ ഽവിദിതം കുര്യാത് േപയം കശ് ചിൻ നരഃ ക്വ ചിത്
ജീവൻ സ ശൂലം ആേരാേഹത് സ്വയം കൃത്വാ സബാന്ധവഃ
20 തേതാ രാജഭയാത് സർേവ നിയമം ച ിേര തദാ
നരാഃ ശാസനം ആജ്ഞായ തസ്യ രാേജ്ഞാ മഹാത്മനഃ

https://thalilakkam.in/



മഹാഭാരതം 55 7

അധ്യായം 3

1 [ൈവ]
ഏവം യതമാനാനാം വൃഷ്ണീനാം അന്ധൈകഃ സഹ
കാേലാ ഗൃഹാണി സാർേവണാം പരിച ാമ നിത്യശഃ
2 കരാേലാ വികേടാ മുണ്ഡഃ പുരുഷഃ കൃഷ്ണപിംഗലഃ
ഗൃഹാണ്യ് അേവക്ഷ്യ വൃഷ്ണീനാം നാദൃശ്യത പുനഃ ക്വ ചിത്
3 ഉത്േപദിേര മഹാവാതാ ദാരുണാശ് ചാ ദിേന ദിേന
വൃഷ്ണ്യന്ധകവിനാശായ ബഹേവാ േരാമഹർഷണാഃ
4 വിവൃദ്ധമൂഷകാ രഥ്യാ വിഭിന്നമണികാസ് തഥാ
ചീചീ കൂചീതി വാശ്യന്ത്യഃ സാരികാ വൃഷ്ണിേവശ്മസു
േനാപശാമ്യതി ശബ്ദശ് ച സ ദിവാരാ ം ഏവ ഹി
5 അനുകുർവന്ന് ഉലൂകാനാം സാരസാ വിരുതം തഥാ
അജാഃ ശിവാനാം ച രുതം അന്വകുർവത ഭാരത
6 പാ രാ രക്തപാദാശ് ച വിഹഗാഃ കാലേചാദിതാഃ
വൃഷ്ണ്യന്ധകാനാം േഗേഹഷു കേപാതാ വ്യചരംസ് തദാ
7 വ്യജായന്ത ഖരാ േഗാഷു കരഭാശ്വതരീഷു ച
ശുനീഷ്വ് അപി ബിഡാലാശ് ച മൂഷകാ നകുലീഷു ച
8 നാപ പന്ത പാപാനി കുർവേന്താ വൃഷ്ണയസ് തദാ

ാദ്വിഷൻ ാഹ്മണാംശ് ചാപി പിതൄൻ േദവാംസ് തൈഥവ ച
9 ഗുരൂംശ് ചാപ്യ് അവമന്യന്ത ന തു രാമ ജനാർദനൗ
പത്ന്യഃ പതീൻ വ ച്ചരന്ത പത്നീശ് ച പതയസ് തഥാ
10 വിഭാവസുഃ ജ്വലിേതാ വാമം വിപരിവർതേത
നീലേലാഹിത മാഞ്ജിഷ്ഠാ വിസൃജന്ന് അർചിഷഃ പൃഥക്
11 ഉദയാസ്ത മേന നിത്യം പുര്യാം തസ്യാം ദിവാകരഃ
വ്യദൃശ്യതാസകൃത് പുംഭിഃ കബൈന്ധഃ പരിവാരിതഃ
12 മഹാനേസഷു സിേദ്ധ ഽേന്ന സം േത ഽതീവ ഭാരത
ആഹാര്യമാേണ കൃമേയാ വ്യദൃശ്യന്ത നരാധിപ
13 പുണ്യാേഹ വാച്യമാേന ച ജപ ച മഹാത്മസു
അഭിധാവന്തഃ യേന്ത ന ചാദൃശ്യത കശ് ചന
14 പര രം ച നാക്ഷ ം ഹന്യമാനം പുനഃ പുനഃ

ൈഹർ അപശ്യൻ സാർേവ േത നാത്മാനസ് തു കഥം ചന
15 നദന്തം പാഞ്ചജന്യം ച വൃഷ്ണ്യന്ധകനിേവശേന
സമന്തത് ത്യവാശ്യന്ത രാസഭാ ദാരുണസ്വരാഃ
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16 ഏവം പശ്യൻ ഹൃഷീേകശഃ സ ാപ്തം കാലപര്യയം
േയാദശ്യാം അമാവാസ്യാം താൻ ദൃഷ്ട്വാ ാ വീദ് ഇദം

17 ചതുർദശീ പഞ്ചദശീ കൃേതയം രാഹുണാ പുനഃ
തദാ ച ഭരേത യുേദ്ധ ാപ്താ ചാദ്യ ക്ഷയായ നഃ
18 വിമൃശന്ന് ഏവ കാലം തം പരിചിന്ത്യ ജനാർദനഃ
േമേന ാപ്തം സ ഷട് ിംശം വർവം ൈവ േകശി സൂദനഃ
19 പു േശാകാഭിസന്തപ്താ ഗാന്ധാരീ ഹതബാന്ധവാ
യദ് അനുവ്യാജഹാരാർതാ തദ് ഇദം സമുപാഗതം
20 ഇദം ച തദ് അനു ാപ്തം അ വീദ് യദ് യുധിഷ്ഠിരഃ
പുരാ വ േഠഷ്വ് അനീേകഷു ദൃേഷ്ട്വാത്പാതാൻ സുദാരുണാൻ
21 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ വാസുേദവസ് തു ചികീർഷൻ സത്യം ഏവ തത്
ആജ്ഞാപയാം ആസ തദാ തീർഥയാ ം അരിന്ദമ
22 അേഘാഷയന്ത പുരുഷാസ് ത േകശവ ശാസനാത്
തീർഥയാ ാ സമുേ വഃ കാേര്യതി പുരുഷർഷഭാഃ
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അധ്യായം 4

1 [ൈവ]
കാലീ ീ പാ ൈരർ ദൈന്തഃ വിശ്യ ഹസതീ നിശി

ിയഃ സ്വേപ്നഷു മുഷ്ണന്തീ ദ്വാരകാം പരിധാവതി
2 അലങ്കാരാശ് ച ഛ ം ച ധ്വജാശ് ച കവചാനി ച

ിയമാണാന്യ് അദൃശ്യന്ത രേക്ഷാഭിഃ സുഭയാനൈകഃ
3 തച് ചാഗ്ഗ്നി ദത്തം കൃഷ്ണസ്യ വ നാഭം അേയാ മയം
ദിവം ആച േമ ച ം വൃഷ്ണീനാം പശ്യതാം തദാ
4 യുക്തം രഥം ദിവ്യം ആദിത്യവർണം; ഹയാഹരൻ പശ്യേതാ ദാരുകസ്യ
േത സാഗരേസ്യാപരിഷ്ഠാദ് അവർതൻ; മേനാജവാശ് ചതുേരാ വാജിമുഖ്യാഃ
5 താലഃ സുപർണശ് ച മഹാധ്വജൗ തൗ; സുപൂജിതൗ രാമ ജനാർദനാഭ്യാം
ഉൈച്ചർ ജ ർ അപ്സരേസാ ദിവാനിശം; വാചശ് േചാചുർ ഗമ്യതാം തീർഥയാ 

ാ
6 തേതാ ജിഗമിഷന്തസ് േത വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
സാന്തഃപുരാസ് തദാ തീർഥയാ ാം ഐച്ഛൻ നരർഷഭാഃ
7 തേതാ േഭാജ്യം ച ഭക്ഷ്യാം ച േപയം ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
ബഹു നാനാവിധം ച ർ മദ്യം മാംസം അേനകശഃ
8 തതഃ സീധുഷു സക്താശ് ച നിര്യായുർ നഗരാദ് ബഹിഃ
യാൈനർ അൈശ്വർ ഗൈജശ് ൈചവ ീമന്തസ് തിഗ്മേതജസഃ
9 തതഃ ഭാേസ ന്യവസൻ യേഥാേദ്ദശം യഥാ ഗൃഹം

ഭൂതഭക്ഷ്യേപയസ് േത സദാരാ യാദവാസ് തദാ
10 നിവിഷ്ടാംസ് താൻ നിശമ്യാഥ സാ രാേന്ത സ േയാഗവിത്
ജഗാമാമ ്യ താൻ വീരാൻ ഉദ്ധേവാ ഽർഥവിശാരദഃ
11 തം സ്ഥിതം മഹാത്മാനം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിം
ജാനൻ വിനാശം വൃഷ്ണീനാം ൈനച്ഛദ് വാരയിതും ഹരിഃ
12 തതഃ കാലപരീതാസ് േത വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
അപശ്യന്ന് ഉദ്ധവം യാന്തം േതജസാവൃത്യ േരാദസീ
13 ാഹ്മണാർേഥഷു യത് സിദ്ധം അന്നം േതഷാം മഹാത്മനാം
തദ് വാനേരഭ്യഃ ദദുഃ സുരാ ഗന്ധസമന്വിതം
14 തതസ് തൂര്യശതാകീർണം നടനർതക സ ലം

ാവർതത മഹാപാനം ഭാേസ തിഗ്മേതജസാം
15 കൃഷ്ണസ്യ സംനിധൗ രാമഃ സഹിതഃ കൃതവർമണാ
അപിബദ് യുയുധാനശ് ച ഗേദാ ബ സ് തൈഥവ ച
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16 തതഃ പരിഷേദാ മേധ്യ യുയുധാേനാ മേദാത്കടഃ
അ വീത് കൃതവർമാണം അവഹസ്യാവമന്യ ച
17 കഃ ക്ഷ ിേയാ മന്യമാനഃ സുപ്താൻ ഹന്യാൻ മൃതാൻ ഇവ
ന തൻ മൃഷ്യന്തി ഹാർദിക്യ യാദവാ യത് ത്വയാ കൃതം
18 ഇത്യ് ഉേക്ത യുയുധാേനന പൂജയാം ആസ തദ് വചഃ

ദ േമ്നാ രഥിനാം േ േഷ്ഠാ ഹാർദിക്യം അവമന്യ ച
19 തതഃ പരമസ്ര ദ്ധഃ കൃതവർമാ തം അ വീത്
നിർദിശന്ന് ഇവ സാവജ്ഞം തദാ സേവ്യന പാണിനാ
20 ഭൂരി വാശ് ഛിന്നബാഹുർ യുേദ്ധ ായഗതസ് ത്വയാ
വേധന സുനൃശംേസന കഥം വീേരണ പാതിതഃ
21 ഇതി തസ്യാ വചഃ ത്വാ േകശവഃ പരവീരഹാ
തിര്യക് സേരാഷയാ ദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷാം ചേ സ മന മാൻ
22 മണിഃ സ്യമന്തകശ് ൈചവ യഃ സ സ ാജിേതാ ഽഭവത്
താം കഥാം സ്മാരയാം ആസ സാത്യകിർ മധുസൂദനം
23 തച് ത്വാ േകശവസ്യാംഗം അഗമദ് രുദതീ തദാ
സത്യഭാമാ കുപിതാ േകാപയന്തീ ജനാർദനം
24 തത ഉത്ഥായ സേ ാധഃ സാത്യകിർ വാക്യം അ വീത്
പഞ്ചാനാം ൗപേദയാനാം ധൃഷ്ടദ മ്ന ശിഖണ്ഡിേനാഃ
25 ഏഷ ഗച്ഛാമി പദവീം സേത്യന ച തഥാ ശേപ
സൗപ്തിേക േയ ച നിഹതാഃ സുപ്താേനന ദുരാത്മനാ
26 േ ാണപു സഹാേയന പാേപന കൃതവർമണാ
സമാപ്തം ആയുർ അസ്യാദ്യ യശശ് ചാപി സുമധ്യേമ
27 ഇതീദം ഉക്ത്വാ ഖഡ്േഗന േകശവസ്യ സമീപതഃ
അഭി ത്യ ശിരഃ ദ്ധശ് ചിേച്ഛദ കൃതവർമണഃ
28 തഥാന്യാൻ അപി നിഘ്നന്തം യുയുധാനം സമന്തതഃ
അഭ്യധാവദ് ധൃഷീേകേശാ വിനിവാരയിഷുസ് തദാ
29 ഏകീഭൂതാസ് തതഃ സർേവ കാലപര്യായ േചാദിതാഃ
േഭാജാന്ധകാ മഹാരാജ ൈശേനയം പര്യവാരയൻ
30 താൻ ദൃഷ്ട്വാ പതതസ് തൂർണം അഭി ദ്ധാഞ് ജനാർദനഃ
ന ചുേ ാധ മഹാേതജാ ജാനൻ കാലസ്യ പര്യയം
31 േത തു പാനമദാവിഷ്ടാശ് േചാദിതാശ് ൈചവ മന നാ
യുയുധാനം അഥാഭ്യഘ്നന്ന് ഉച്ചിൈഷ്ടർ ഭാജൈനസ് തദാ
32 ഹന്യമാേന തു ൈശേനേയ േദ്ധാ രുക്മിണിനന്ദനഃ
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തദന്തരം ഉപാധാവൻ േമാക്ഷയിഷ്യഞ് ശിേനഃ സുതം
33 സ േഭാൈജഃ സഹ സംയുക്തഃ സാത്യകിശ് ചാന്ധൈകഃ സഹ
ബഹുത്വാൻ നിഹതൗ ത ഉഭൗ കൃഷ്ണസ്യ പശ്യതഃ
34 ഹതം ദൃഷ്ട്വാ തു ൈശേനയം പു ം ച യദുനന്ദനഃ
ഏരകാണാം തദാ മുഷ്ടിം േകാപാജ് ജ ാഹ േകശവഃ
35 തദ് അഭൂൻ മുസലം േഘാരം വ കൽപം അേയാ മയം
ജഘാന േതന കൃഷ്ണസ് താൻ േയ ഽസ്യ മുഖേതാ ഽഭവൻ
36 തേതാ ഽന്ധകാശ് ച േഭാജാശ് ച ൈശേനയാ വൃഷ്ണയസ് തഥാ
ജ ർ അേന്യാന്യം ആ േന്ദ മുസൈലഃ കാലേചാദിതാഃ
37 യസ് േതഷാം ഏരകാം കശ് ചിജ് ജ ാഹ രുഷിേതാ നൃപ
വ ഭൂേതവ സാ രാജന്ന് അദൃശ്യത തദാ വിേഭാ
38 തൃണം ച മുസലീ ഭൂതം അപി ത വ്യദൃശ്യത

ഹ്മാ ദണ്ഡകൃതം സർവം ഇതി തദ് വിദ്ധി പാർഥിവ
39 ആവിധ്യാവിധ്യ േത രാജൻ ക്ഷിപന്തി സ്മ യത് തൃണം
തദ് വ ഭൂതം മുസലം വ്യദൃശ്യന്ത തദാ ദൃഢം
40 അവധീത് പിതരം പു ഃ പിതാ പു ം ച ഭാരത
മത്താഃ പരിപതന്തി സ്മ േപാഥയന്തഃ പര രം
41 പതംഗാ ഇവ ചാഗ്നൗ േത ന്യപതൻ കുകുരാന്ധകാഃ
നാസീത് പലായേന ബുദ്ധിർ വധ്യമാനസ്യ കസ്യ ചിത്
42 തം തു പശ്യൻ മഹാബാഹുർ ജാനൻ കാലസ്യ പര്യയം
മുസലം സാമവഷ്ടഭ്യ തസ്ഥൗ സ മധുസൂദനഃ
43 സാംബം ച നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ചാരുേദഷ്ണം ച മാധവഃ

ദ മ്നം ചാനിരുദ്ധം ച തതശ് ചുേ ാധ ഭാരത
44 ഗദം വീക്ഷ്യ ശയാനം ച ഭൃശം േകാപസമന്വിതഃ
സ നിഃേശഷം തദാ ചേ ശാർമ്ഗച ഗദാധരഃ
45 തം നിഘ്നന്തം മഹാേതജാ ബ ഃ പരപുരഞ്ജയഃ
ദാരുകശ് ൈചവ ദാശാർഹം ഊചതുർ യൻ നിേബാധ തത്
46 ഭഗവൻ സംഹൃതം സർവം ത്വയാ ഭൂയിഷ്ഠം അച ത
രാമസ്യ പദം അന്വിച്ഛ ത ഗച്ഛാമ യ സഃ
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അധ്യായം 5

1 [ൈവ]
തേതാ യയുർ ദാരുകഃ േകശവശ് ച; ബ ശ് ച രാമസ്യ പദം പതന്തഃ
അഥാപശ്യൻ രാമം അനന്തവീര്യം; വൃേക്ഷ സ്ഥിതം ചിന്തയാനം വിവിേക്ത
2 തതഃ സമാസാദ്യ മഹാനുഭാവഃ; കൃഷ്ണസ് തദാ ദാരുകം അന്വശാസത്
ഗത്വാ കുരൂഞ് ശീ ം ഇമം മഹാന്തം; പാർഥായ ശംസസ്വ വധം യദൂനാം
3 തേതാ ഽർജുനഃ ക്ഷി ം ഇേഹാപയാതു; ത്വാ മൃതാൻ യാദവാൻ ഹ്മശാ 
പാത്
ഇത്യ് ഏവം ഉക്തഃ സാ യയൗ രേഥന; കുരൂംസ് തദാ ദാരുേകാ നഷ്ടേചതാഃ
4 തേതാ ഗേത ദാരുേക േകശേവാ ഽഥ; ദൃഷ്ട്വാന്തിേക ബ ം ഉവാച വാക്യം

ിേയാ ഭവാൻ രക്ഷതു യാതു ശീ ം; ൈനതാ ഹിംസ ർ ദസ്യേവാ വിത്തേലാ 
ഭാത്
5 സാ സ്ഥിതഃ േകശേവനാനുശിേഷ്ടാ; മദാതുേരാ ജ്ഞാതിവധാർദിതശ് ച
തം ൈവ യാന്തം സംനിധൗ േകശവസ്യ; ത്വരന്തം ഏകം സഹൈസവ ബ ം

ഹ്മാനുശപ്തം അവധീൻ മഹദ് ൈവ; കൂേടാ ക്തം മുസലം ലുബ്ധകസ്യ
6 തേതാ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതം ബ ം ആഹ; കൃേഷ്ണാ വാക്യം ാതരം അ ജം തു
ഇൈഹവ ത്വം മാം തീക്ഷസ്വ രാമ; യാവത് ിേയാ ജ്ഞാതിവശാഃ കേരാമി
7 തതഃ പുരീം ദ്വാരവതീം വിശ്യ; ജനാർദനഃ പിതരം ാഹ വാക്യം

ിേയാ ഭവാൻ രക്ഷതു നഃ സമ ാ; ധനഞ്ജയസ്യാഗമനം തീക്ഷൻ
രാേമാ വനാേന്ത തിപാലയൻ മാം; ആേസ്ത ഽദ്യാഹം േതന സമാഗമിേഷ്യ
8 ദൃഷ്ടം മേയദം നിധനം യദൂനാം; രാജ്ഞാം ച പൂർവം കുരുപുംഗവാനാം
നാഹം വിനാ യദുഭിർ യാദവാനാം; പുരീം ഇമാം ം ഇഹാദ്യ ശക്തഃ
9 തപശ് ചരിഷ്യാമി നിേബാധ തൻ േമ; രാേമണ സാർധം വനം അഭ േപത്യ
ഇതീദം ഉക്ത്വാ ശിരസാസ്യ പാദൗ; സം ശ്യ കൃഷ്ണസ് ത്വരിേതാ ജഗാമ
10 തേതാ മഹാൻ നിനദഃ ാദുരാസീത്; സ ീ കുമാരസ്യ പുരസ്യ തസ്യ
അഥാ വീത് േകശവഃ സംനിവർത്യ; ശബ്ദാം ത്വാ േയാഷിതാം േ ാശതീ 
നാം
11 പുരീം ഇമാം ഏഷ്യതി സാവ്യ സാചീ; സ േവാ ദുഃഖാൻ േമാചയിതാ നരാ ്യഃ
തേതാ ഗത്വാ േകശവസ് തം ദദർശ; രാമം വേന സ്ഥിതം ഏകം വിവിേക്ത
12 അഥാപശ്യദ് േയാഗയുക്തസ്യ തസ്യ; നാഗം മുഖാൻ നിഃസാരന്തം മഹാന്തം
േശ്വതം യയൗ സ തതഃ േ ക്ഷ്യമാേണാ; മഹാർണേവാ േയന മഹാനുഭാവഃ
13 സഹ ശീർഷഃ പർവതാേഭാഗവർഷ്മാ; രക്താനനഃ സ്വാം തനും താം വിമുച്യ
സമ്യക് ച തം സാഗരഃ ത്യഗൃഹ്ണാൻ; നാഗദിവ്യാഃ സരിതശ് ൈചവ പുണ്യാഃ
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14 കർേകാടേകാ വസുകിസ് തക്ഷകശ് ച; പൃഥു വാ വരുണഃ കുഞ്ജരശ് ച
മി ീ ശംഖഃ കുമുദഃ പുണ്ഡരീകസ്; തഥാ നാേഗാ ധൃതരാേ ാ മഹാത്മാ
15 ാദഃ ാഥഃ ശിതികേണ്ഠാ ഽ േതജാസ്; തഥാ നാഗൗ ച മന്ദാതിഷാണ്ഡൗ
നാഗേ േഷ്ഠാ ദുർമുഖശ് ചാംബരീഷഃ; സ്വയം രാജാ വരുണശ് ചാപി രാജൻ

ത ദ്ഗമ്യ സ്വാഗേതനാഭ്യനന്ദംസ്; േത ഽപൂജയംശ് ചാർഘ്യ പാദ്യ ിയാഭിഃ
16 തേതാ ഗേത ാതരി വാസുേദേവാ; ജാനൻ സർവാ ഗതേയാ ദിവ്യദൃഷ്ടിഃ
വേന ശൂേന്യ വിചരംശ് ചിന്തയാേനാ; ഭൂമൗ തതഃ സംവിേവശാ ്യ േതജാഃ
17 സർവം ഹി േതന ാക് തദാ വിത്തം ആസീദ്; ഗാന്ധാര്യാ യദ് വാക്യം
ഉക്തഃ സ പൂർവം
ദുർവാസസാ പായേസാച്ഛിഷ്ട ലിേപ്ത; യച് ചാപ്യ് ഉക തച് ച സസ്മാര കൃഷ്ണഃ
18 സ ചിന്തയാേനാ ഽന്ധകവൃഷ്ണിനാശം; കുരു ക്ഷയം ൈചവ മഹാനുഭാവഃ
േമേന തതഃ സ്രങ്കമണസ്യ കാലം; തതശ് ചകാേര ിയ സംനിേരാധം
19 സ സംനിരുേദ്ധ ിയ വാൻ മനാസ് തു; ശിേശ്യ മഹാേയാഗം ഉേപത്യ കൃഷ്ണഃ
ജരാഥ തം േദശം ഉപാജഗാമ; ലുബ്ധസ് തദാനീം മൃഗലി ർ ഉ ഃ
20 സ േകശവം േയാഗയുക്തം ശയാനം; മൃഗാശങ്കീ ലുബ്ധകഃ സായേകന
ജരാവിധ്യത് പാദതേല ത്വരാവാംസ്; തം ചാഭിതസ് തജ് ജിഘൃ ർ ജഗാമ
അഥാപശ്യത് പുരുഷം േയാഗയുക്തം; പീതാംബരം ലുബ്ധേകാ ഽേനകബാഹും
21 മത്വാത്മാനം അപരാധം സ തസ്യ; ജ ാഹ പാദൗ ശിരസാ ചാർതരൂപഃ
ആശ്വാസയത് തം മഹാത്മാ തദാനീം; ഗച്ഛന്ന് ഊർധ്വം േരാദസീ വ്യാപ്യ
ലക്ഷ്മ്യാ
22 ദിവം ാപ്തം വാസേവാ ഽഥാശ്വിനൗ ച; രു ാദിത്യാ വസവശ് ചാഥ വിേശ്വ

ത ദ്യയുർ മുനയശ് ചാപി സിദ്ധാ; ഗന്ധർവമുഖ്യാശ് ച സഹാപ്സേരാഭിഃ
23 തേതാ രാജൻ ഭഗവാൻ ഉ േതജാ; നാരായണഃ ഭവശ് ചാവ്യയശ് ച
േയാഗാചാേര്യാ േരാദസീ വ്യാപ്യ ലക്ഷ്മ്യാ; സ്ഥാനം ാപ സ്വം മഹാത്മാ േമ 
യം
24 തേതാ േദൈവർ ഋഷിഭിശ് ചാപി കൃഷ്ണഃ; സമഗതശ് ചാരൈണശ് ൈചവ
രാജൻ
ഗന്ധർവാൈ ്യർ അപ്സേരാഭിർ വരാഭിഃ; സിൈദ്ധഃ സാൈധ്യശ് ചാനൈതഃ
പൂജ്യമാനഃ
25 േത ൈവ േദവാഃ ത്യനന്ദന്ത രാജൻ; മുനിേ ഷ്ഠാ വാഗ്ഭിർ ആനർചുർ
ഈശം
ഗന്ധർവാശ് ചാപ്യ് ഉപത ഃ വന്തഃ; ീത്യാ ൈചനം പുരുഹൂേതാ ഽഭ്യനന്ദ 
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അധ്യായം 6

1 [ൈവ]
ദാരുേകാ ഽപി കുരൂൻ ഗത്വാ ദൃഷ്ട്വാ പാർഥാൻ മഹാരഥാൻ
ആചഷ്ട മൗസാേല വൃഷ്ണീൻ അേന്യാേന്യേനാപസംഹൃതാൻ
2 ത്വാ വിനഷ്ടാൻ വാർേഷ്ണയാൻ സേഭാജകുകുരാന്ധകാൻ
പാണ്ഡവാഃ േശാകസന്തപ്താ വി സ്തമനേസാ ഽഭവൻ
3 തേതാ ഽർജുനസ് താൻ ആമ ്യ േകശവസ്യ ിയഃ സഖാ

യയൗ മാതുലം ം േനദം അസ്തീതി ചാ വീത്
4 സാ വൃഷ്ണിനിലയം ഗത്വാ ദാരുേകണ സഹ േഭാ
ദദർശ ദ്വാരകാം വീേരാ മൃതനാഥാം ഇവ ിയം
5 യാഃ സ്മ താ േലാകനാേഥന നാഥവത്യഃ പുരാഭവൻ
താസ് ത്വ് അനാഥാസ് തദാ നാഥം പാർഥം ദൃഷ്ട്വാ വിചു ശുഃ
6 േഷാഡശ ീസഹ ാണി വാസുേദവ പരി ഹഃ
താസാം ആസീൻ മഹാൻ നാേദാ ദൃൈഷ്ട്വവാർജുനം ആഗതം
7 താസ് തു ദൃൈഷ്ട്വവ കൗരേവ്യാ ബാേഷ്പണ പിഹിേതാ ഽർജുനഃ
ഹീനാഃ കൃേഷ്ണന പുൈ ശ് ച നാശകാത് േസാ ഽഭിവീക്ഷിതും
8 താം സ വൃഷ്ണ്യന്ധകജലാം ഹയമീനാം രേഥാഡുപാം
വാദി രഥേഘാഷൗഘാം േവശ്മ തീർഥമഹാ ഹാം
9 രത്നൈശവല സംഘാടാം വ ാകാരമാലിനീം
രഥ്യാ േ ാേതാ ജലാവർതാം ചത്വരസ്തിമിത ദാം
10 രാമ കൃഷ്ണ മഹാ ാഹാം ദ്വാരകാ സരിതം തദാ
കാലപാശ ഹാം േഘാരാം നദീം ൈവതരണീം ഇവ
11 താം ദദർശാർജുേനാ ധീമാൻ വിഹീനാം വൃഷ്ണിപുംഗൈവഃ
ഗത ിയം നിരാനന്ദാം പദ്മിനീം ശിശിേര യഥാ
12 താം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വാരകാം പാർഥസ് താശ് ച കൃഷ്ണസ്യ േയാഷിതഃ
സസ്വനം ബാഷ്പം ഉ ജ്യ നിപപാത മഹീതേല
13 സ ാജിതീ തതഃ സത്യാ രുക്മിണീ ച വിശാം പേത
അഭിപത്യ രുരുദുഃ പരിവാര്യ ധനഞ്ജയം
14 തതസ് താഃ കാഞ്ചേന പീേഠ സമുത്ഥാേയാപേവശ്യ ച
അ വേന്ത്യാ മഹാത്മാനം പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
15 തതഃ സം യ േഗാവിന്ദം കഥയിത്വാ ച പാണ്ഡവഃ
ആശ്വാസ്യ താഃ ിയശ് ചാപി മാതുലം ം അഭ്യഗാത്
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അധ്യായം 7

1 [ൈവ]
തം ശയാനം മഹാത്മാനം വീരം ആനക ദു ഭിം
പു േശാകാഭിസന്തപ്തം ദദർശ കുരുപുംഗവഃ
2 തസ്യാ പരിപൂർണാേക്ഷാ വ േഢാരേ ാ മഹാഭുജഃ
ആർതസ്യാർതതരഃ പാർഥഃ പാദൗ ജ ാഹ ഭാരത
3 സമാലിംഗ്യാർജുനം വൃദ്ധഃ സ ഭുജാഭ്യാം മഹാഭുജഃ
രുദൻ പു ാൻ സ്മരൻ സാർവാൻ വിലലാപ സുവിഹ്വലഃ

ാതൄൻ പു ാംശ് ച പൗ ാംശ് ച ദൗഹി ാംശ് ച സഖീൻ അപി
4 [വാസു]
ൈയർ ജിതാ ഭൂമിപാലാശ് ച ൈദത്യാശ് ച ശതേശാ ഽർജുന
താൻ ദൃഷ്ട്വാ േനഹ പശ്യാമി ജീവാമ്യ് അർജുന ദുർമരഃ
5 യൗ താവ് അർജുന ശിഷ്യൗ േത ിയൗ ബഹുമതൗ സദാ
തേയാർ അപനയാത് പാർഥ വൃഷ്ണേയാ നിധനം ഗതാഃ
6 യൗ തൗ വൃഷ്ണി വീരാണാം ദ്വാവ് ഏവാതിരഥൗ മതൗ

ദ േമ്നാ യുയുധാനശ് ച കഥയൻ കത്ഥേസ ച യൗ
7 നിത്യം ത്വം കുരുശാർദൂല കൃഷ്ണശ് ച മമ പു കഃ
താവ് ഉഭൗ വൃഷ്ണിനാശസ്യ മുഖം ആസ്താം ധനഞ്ജയ
8 ന തു ഗർഹാമി ൈശേനയം ഹാർദിക്യാം ചാഹം അർജുന
അ രം രൗക്മിേണയം ച ശാേപാ ഹ്യ് ഏവാ കാരണം
9 േകശിനം യസ് തു കംസം ച വി മ്യ ജഗതഃ ഭുഃ
വിേദഹാവ് അകേരാത് പാർഥ ൈചദ്യം ച ബല ഗർവിതം
10 ൈനഷാദിം ഏകലവ്യം ച ചേ കാലിംഗമാഗധാൻ
ഗാന്ധാരാൻ കാശിരാജം ച മരു ഭൂമൗ ച പാർഥിവാൻ
11 ാച്യാംശ് ച ദാക്ഷിണാത്യംശ് ച പാർവതീയാംസ് തഥാ നൃപാൻ
േസാ ഽഭ േപക്ഷിതവാൻ ഏതം അനയം മധുസൂദനഃ
12 തതഃ പു ാംശ് ച പൗ ാംശ് ച ാതൄൻ അഥ സഖീൻ അപി
ശയാനാൻ നിഹതാൻ ദൃഷ്ട്വാ തേതാ മാം അ വീദ് ഇദം
13 സ ാേപ്താ ഽദ്യായം അസ്യന്തഃ കുലസ്യ പുരുഷർഷഭ
ആഗമിഷ്യതി ബീഭ ർ ഇമാം ദ്വരവതീം പുരീം
14 ആേഖ്യയം തസ്യ യദ്വൃത്തം വൃഷ്ണീനാം ൈവശസം മഹത്
സ തു ത്വാ മഹാേതജാ യദൂനാം അനയം േഭാ
ആഗന്താ ക്ഷി ം ഏേവഹ ന േമ ഽ ാസ്തി വിചാരണാ
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15 േയാ ഽഹം തം അർജുനം വിദ്ധി േയാ ഽർജുനഃ േസാ ഽഹം ഏവ തു
യദ് യാത് തത് തഥാ കാര്യം ഇതി ബുധ്യസ്വ മാധവ
16 സ ീഷു ാപ്തകാലം വഃ പാണ്ഡേവാ ബാലേകഷു ച

തിപത്സ്യതി ബീഭ ർ ഭവതശ് ചൗർധ്വ േദഹികം
17 ഇമാം ച നഗരീം സദ്യഃ തിയാേത ധനഞ്ജേയ

ാകാരാട്ടാകേലാേപതാം സമു ഃ ാവയിഷ്യതി
18 അഹം ഹി േദേശ കസ്മിംശ് ചിത് പുേണ്യ നിയമം ആസ്ഥിതഃ
കാലം കർതാ സദ്യ ഏവ രാേമണ സഹ ധീമതാ
19 ഏവം ഉക്ത്വാ ഹൃഷീേകേശാ മാം അചിന്ത്യപരാ മഃ
ഹിത്വാ മാം ബാലൈകഃ സാർധം ദിശം കാം അപ്യ് അഗാത് ഭുഃ
20 േസാ ഽഹം തൗ ച മഹാത്മാനൗ ചിന്തയൻ ാതരൗ തവ
േഘാരം ജ്ഞാതിവധം ൈചവ ന ഭുേഞ്ജ േശാകകർശിതഃ
21 ന ച േഭാേക്ഷ്യ ന ജീവിേഷ്യ ദിഷ്ട്യാ ാേപ്താ ഽസി പാണ്ഡവ
യദ് ഉക്തം പാർഥ കൃേഷ്ണന തത് സർവം അഖിലം കുരു
22 ഏതത് േത പാർഥ രാജ്യം ച ിേയാ രത്നാനി ൈചവ ഹ
ഇഷ്ടാൻ ാണാൻ അഹം ഹീമാംസ് ത്യക്ഷ്യാമി രിപുസൂദന
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അധ്യായം 8

1 [ൈവ]
ഏവം ഉക്തഃ സ ബീഭ ർ മാതുേലന പരന്തപഃ
ദുർമനാ ദീനമനസം വസുേദവം ഉവാച ഹ
2 നാഹം വൃഷ്ണി വീേരണ മധുഭിശ് ൈചവ മാതുല
വിഹീനാം പൃഥിവീം ം ശക്തശ് ചിരം ഇഹ േഭാ
3 രാജാ ച ഭീമേസനശ് ച സഹേദവശ് ച പാണ്ഡവഃ
നകുേലാ യാജ്ഞേസനീ ച ഷഡ് ഏകമനേസാ വയം
4 രാജ്ഞഃ സ്രങ്കമേണ ചാപി കാേലാ ഽയം വർതേത വം
തം ഇമം വിദ്ധി സ ാപ്തം കാലം കാലവിദാം വര
5 സർവഥാ വൃഷ്ണിദാരാംസ് തു ബാലവൃദ്ധാംസ് തൈഥവ ച
നയിേഷ്യ പരിഗൃഹ്യാഹം ഇ സ്ഥം അരിന്ദമ
6 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ദാരുകം ഇദം വാക്യം ആഹ ധനഞ്ജയഃ
അമാത്യാൻ വൃഷ്ണിവീരാണാം ം ഇച്ഛാമി മാചിരം
7 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ വചനം സുധർമാം യാദവീം സഭാം

വിേവശാർജുനഃ ശൂരഃ േശാചമാേനാ മഹാരഥാൻ
8 തം ആസനഗതം ത സർവാഃ കൃതയസ് തഥാ

ാഹ്മണാ ൈനഗമാശ് ൈചവ പരിവാേര്യാപതസ്ഥിേര
9 താൻ ദീനമനസഃ സർവാൻ നിഭൃതാൻ ഗതേചതസഃ
ഉവാേചദം വചഃ പാർഥഃ സ്വയം ദീനതരസ് തദാ
10 ശ സ്ഥം അഹം േനേഷ്യ വൃഷ്ണ്യന്ധകജനം സ്വയം
ഇദം തു നഗരം സർവം സമു ഃ ാവയിഷ്യതി
11 സജ്ജീകുരുത യാനാനി രത്നാനി വിവിധാനി ച
വേ ാ ഽയം ഭവതാം രാജാ ശ േസ്ഥ ഭവിഷ്യതി
12 സപ്തേമ ദിവേസ ൈചവ രവൗ വിമല ഉദ്ഗേത
ബഹിർ വത്സ്യാമേഹ സർേവ സജ്ജീഭവത മാചിരം
13 ഇത്യ് ഉക്താസ് േതന േത പൗരാഃ പാർേഥനാ ിഷ്ട കർമണാ
സജ്ജം ആശു തതശ് ച ഃ സ്വസിദ്ധ്യർഥസമു കാഃ
14 താം രാ ിം അവസത് പാർഥഃ േകശവസ്യ നിേവശേന
മഹതാ േശാകേമാേഹന സഹസാഭിപരി തഃ
15 േശ്വാഭൂേത ഽഥ തതഃ ശൗരിർ വസുേദവഃ താപവാൻ
യുക്ത്വാത്മാനം മഹാേതജാ ജഗാമ ഗതിം ഉത്തമാം
16 തതഃ ശേബ്ദാ മഹാൻ ആസീദ് വസുേദവസ്യ േവശ്മനി
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ദാരുണഃ േ ാശതീനാം ച രുദാതീനാം ച േയാഷിതാം
17 കീർണമൂർധജാഃ സർവാ വിമുക്താഭരണ ജഃ
ഉരാംസി പാണിഭിർ ഘ്നേന്ത്യാ വ്യലപൻ കരുണം ിയഃ
18 തം േദവകീ ച ഭ ാ ച േരാഹിണീ മദിരാ തഥാ
അന്വേരാഢും വ്യവസിതാ ഭർതാരം േയാഷിതാം വരാഃ
19 തതഃ ശൗരിം നൃയുേക്തന ബഹു മാേല്യന ഭാരത
യാേനന മഹതാ പാർേഥാ ബഹിർ നി ാമയത് തദാ
20 തം അന്വയുസ് ത ത ദുഃഖേശാകസമാഹിതാഃ
ദ്വാരകാവാസിനഃ പൗരാഃ സർവ ഏവ നരർഷഭ
21 തസ്യാശ്വേമധികം ഛ ം ദീപ്യമാനാശ് ച പാവകാഃ
പുരസ്താത് തസ്യ യാനസ്യ യാജകാശ് ച തേതാ യയുഃ
22 അനുജ ശ് ച തം വീരം േദവ്യസ് താ ൈവ സ്വല താഃ

ീസഹൈ ഃ പരിവൃതാ വധൂഭിശ് ച സഹ ശഃ
23 യസ് തു േദശഃ ിയസ് തസ്യ ജീവേതാ ഽഭൂൻ മഹാത്മനഃ
തൈ നം ഉപസങ്കല്യ പിതൃേമധം ച ിേര
24 തം ചിതാഗ്നിഗതം വീരം ശൂര പു ം വരാംഗനാഃ
തേതാ ഽന്വാരുരുഹുഃ പത്ന്യശ് ചത ഃ പതിേലാകഗാഃ
25 തം ൈവ ചതസൃഭിഃ ീഭിർ അന്വിതം പാ നന്ദനഃ
അദാഹയച് ചന്ദാൈനശ് ച ഗൈന്ധർ ഉച്ചാവൈചർ അപി
26 തതഃ ാദുരഭൂച് ഛബ്ദഃ സമിദ്ധസ്യ വിഭാവേസാഃ
സമഗാനാം ച നിർേഘാേഷാ നരാണാം രുദതാം അപി
27 തേതാ വ ധാനാസ് േത വൃഷ്ണിവീര കുമാരകാഃ
സർവ ഏേവാദകം ച ഃ ിയശ് ൈചവ മഹാത്മനഃ
28 അലുപ്ത ധർമസ് തം ധർമം കാരയിത്വാ സഫൽഗുനഃ
ജഗാമ വൃഷ്ണേയാ യ വിനഷ്ടാ ഭരതർഷഭ
29 സ താൻ ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതാൻ കദേന ഭൃശദുഃഖിതഃ
ബബ്ഭൂവാതീവ കൗരവ്യഃ ാപ്തകാലം ചകാര ച
30 യഥാ ധാനതശ് ൈചവ ചേ സാർവാഃ ിയാസ് തദാ
േയ ഹതാ ഹ്മശാേപന മുസൈലർ ഏരേകാദ്ഭൈവഃ
31 തതഃ ശരീേര രാമസ്യ വാസുേദവസ്യ േചാഭേയാഃ
അന്വിഷ്യ ദാഹയാം ആസ പുരുൈഷർ ആപ്തകാരിഭിഃ
32 സ േതഷാം വിധിവത് കൃത്വാ േ തകാര്യാണി പാണ്ഡവഃ
സപ്തേമ ദിവേസ ായാദ് രഥം ആരുഹ്യ സത്വരഃ
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അശ്വയുൈക്ത രൈഥശ് ചാപി േഗാഖേരാ യുൈതർ അപി
33 ിയസ് താ വൃഷ്ണിവീരാണാം രുദത്യഃ േശാകകർശിതാഃ
അനുജ ർ മഹാത്മാനം പാ പു ം ധനഞ്ജയം
34 ഭൃത്യാസ് ത്വ് അന്ധകവൃഷ്ണീനാം സദിേനാ രഥിനശ് ച േയ
വീര ഹീനം വൃദ്ധബാലം പൗരജാനപദാസ് തഥാ
യയുസ് േത പരിവര്യാഥ കല ം പാർഥ ശാസനാത്
35 കുഞ്ജൈരശ് ച ഗജാേരാഹാ യയുഃ ൈശലനിൈഭസ് തഥാ
സപാദ രൈക്ഷഃ സംയുക്താഃ േസാത്തരായുധികാ യയുഃ
36 പു ാശ് ചാന്ധകവൃഷ്ണീനാം സേവ പാർഥം അനു താഃ

ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ് ൈചവ മഹാധനാഃ
37 ദശ ഷട് ച സഹ ാണി വാസുേദവാവേരാധനം
പുര ത്യ യയുർ വ ം പൗ ം കൃഷ്ണസ്യ ധീമതഃ
38 ബഹൂനി ച സഹ ാണി യുതാന്യ് അർബുദാനി ച
േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധക ീണാം ഹതനാഥാനി നിർ യയുഃ
39 തത് സാഗരസമ ഖ്യം വൃഷ്ണിച ം മഹർദ്ധിമത്
ഉവാഹ രഥിനാം േ ഷ്ഠഃ പാർഥഃ പരപുരഞ്ജയഃ
40 നിര്യാേത തു ജേന തസ്മിൻ സാഗേരാ മകരാലയഃ
ദ്വാരകാം രത്നസ ർണാം ജേലനാ ാവയത് തദാ
41 തദ് അദ്ഭുതം അഭിേ ക്ഷ്യ ദ്വാരകാവാസിേനാ ജനാഃ
തൂർണാത് തൂർണതരം ജ ർ അേഹാ ൈദവം ഇതി വൻ
42 കാനേനഷു ച രേമ്യഷു പർവേതഷു നദീഷു ച
നിവസന്ന് ആനയാം ആസ വൃഷ്ണിദാരാൻ ധനഞ്ജയഃ
43 സ പഞ്ചനദം ആസാദ്യ ധീമാൻ അതിസമൃദ്ധിമത്
േദേശ േഗാപശുധാന്യാേഢ്യ നിവാസം അകേരാത് ഭുഃ
44 തേതാ േലാഭഃ സമഭവദ് ദസ നാം നിഹേതശ്വരാഃ
ദൃഷ്ട്വാ ിേയാ നീയമാനാഃ പാർേഥൈനേകന ഭാരത
45 തതസ് േത പാപകർമാേണാ േലാേഭാപഹതേചതസഃ
ആഭീരാ മ യാം ആസുഃ സേമത്യാശുഭദർശനാഃ
46 അയം ഏേകാ ഽർജുേനാ േയാദ്ധാ വൃദ്ധബാലം ഹേതശ്വരം
നയത്യ് അസ്മാൻ അതി മ്യ േയാധാശ് േചേമ ഹതൗജസഃ
47 തേതാ യഷ്ടി ഹരണാ ദസ്യവസ് േത സഹ ശഃ
അഭ്യധാവന്ത വൃഷ്ണീനാം തം ജനം േലാ്രപ്ത ഹാരിണഃ
48 മഹതാ സിംഹനാേദന ാവയന്തഃ പൃഥഗ്ജനം
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അഭിേപതുർ ധനാർഥം േത കാലപര്യായ േചാദിതാഃ
49 തേതാ നിവൃത്തഃ കൗേന്തയഃ സഹസാ സപദാനുഗഃ
ഉവാച താൻ മഹാബാഹുർ അർജുനഃ ഹസന്ന് ഇവ
50 നിവർതധ്വം അധർമജ്ഞാ യദി സ്ഥ ന മുമൂർഷവഃ
േനദാനീം ശരനിർഭിന്നാഃ േശാചധ്വം നിഹതാ മയാ
51 തേഥാക്താസ് േതന വീേരണ കദർഥീ കൃത്യതദ് വചഃ
അഭിേപതുർ ജനം മൂഢാ വാര്യമാണാഃ പുനഃ പുനഃ
52 തേതാ ഽർജുേനാ ധനുർ ദിവ്യം ഗാണ്ഡീവം അജരം മഹത്
ആേരാപയിതും ആേരേഭ യത്നാദ് ഇവ കഥം ചന
53 ചകാര സജ്യം കൃേ ണ സം േമ തുമുേല സതി
ചിന്തയാം ആസ ചാ ാണി ന ച സസ്മാര താന്യ് അപി
54 ൈവകൃത്യം തൻ മഹദ് ദൃഷ്ട്വാ ഭുജവീേര്യ തഥാ യുധി
ദിവ്യാനാം ച മഹാ ാണാം വിനാശാദ് ീഡിേതാ ഽഭവത്
55 വൃഷ്ണിേയാധാശ് ച േത സർേവ ഗജാശ്വരഥയായിനഃ
ന േശകുർ ആവർതയിതും ിയമാണം ച തം ജനം
56 കല സ്യ ബഹുത്വാത് തു സമ്പത തതസ് തതഃ

യത്നം അകേരാത് പാർേഥാ ജനസ്യ പരിരക്ഷേണ
57 മിഷതാം സർവേയാധാനാം തതസ് താഃ മേദാത്തമാഃ
സമന്തേതാ ഽവകൃഷ്യന്ത കാമാച്ച് ചാന്യാഃ വ ജുഃ
58 തേതാ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തഃ ശൈരർ പാർേഥാ ധനഞ്ജയഃ
ജഘാന ദസ ൻ േസാേദ്വേഗാ വൃഷ്ണിഭൃൈത്യഃ സഹ ഭുഃ
59 ക്ഷേണന തസ്യ േത രാജൻ ക്ഷയം ജ ർ അജിഹ്മഗാഃ
അക്ഷയാ ഹി പുരാ ഭൂത്വാ ക്ഷീണാഃ ക്ഷതജേഭാജനാഃ
60 സ ശരക്ഷയം ആസാദ്യ ദുഃഖേശാകസമാഹതഃ
ധനുഷ് േകാട്യാ തദാ ദസ ൻ അവധിത് പാകശാസനിഃ
61 േ ക്ഷതസ് ത്വ് ഏവ പാർഥസ്യ വൃഷ്ണ്യന്ധകവര ിയഃ
ജ ർ ആദായ േത േ ച്ഛാഃ സമന്താജ് ജനേമജയ
62 ധനഞ്ജയസ് തു ൈദവം തൻ മനസ്സാചിന്തയത് ഭുഃ
ദുഃഖേശാകസമാവിേഷ്ടാ നിഃശ്വാസപരേമാ ഽഭവത്
63 അ ാണാം ച ണാേശന ബാഹുവീര്യസ്യ സങ്ക്ഷയാത്
ധനുഷശ് ചാവിേധയത്വാച് ഛരാണാം സങ്ക്ഷേയണ ച
64 ബഭൂവ വിമനാഃ പാർേഥാ ൈദവം ഇത്യ് അനുചിന്തയൻ
ന്യവർതത തേതാ രാജൻ േനദം അസ്തീതി ചാ വീത്
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65 തതഃ സ േശഷം ആദായ കല സ്യ മഹാമതിഃ
ഹൃതഭൂയിഷ്ഠ രത്നസ്യ കുരുേക്ഷ ം അവാതരത്
66 ഏവം കല ം ആനീയ വൃഷ്ണീനാം ഹൃതേശഷിതം
ന്യേവശയത കൗരവ്യസ് ത ത ധനഞ്ജയഃ
67 ഹാർദിക്യ തനയം പാർേഥാ നഗരം മാർതികാവതം
േഭാജരാജകല ം ച ഹൃതേശഷം നേരാത്തമഃ
68 തേതാ വൃദ്ധാംശ് ച ബാലാംശ് ച ിയശ് ചാദായ പാണ്ഡവഃ
വീൈരർ വിഹീനാൻ സർവാംസ് താഞ് ശ േസ്ഥ ന്യേവശയത്
69 യൗയുധാനിം സരസ്വത്യാം പു ം സാത്യകിനഃ ിയം
ന്യേവശയത ധർമാത്മാ വൃദ്ധാ ബാല പുര തം
70 ഇ േസ്ഥ ദദൗ രാജ്യം വ ായ പരവീരഹാ
വേ ണാ ര ദാരാസ് തു വാര്യമാണാഃ വ ജുഃ
71 രുക്മിണീ ത്വ് അഥ ഗാന്ധാരീ ൈശബ്യാ ൈഹമവതീത്യ് അപി
േദവീ ജാംബവതീ ൈചവ വിവിശുർ ജാതേവദസം
72 സത്യഭാമാ തൈഥവാന്യാ േദവ്യാഃ കൃഷ്ണസ്യ സംമതാഃ
വനം വിവിശൂ രാജംസ് താപേസ്യ കൃതനിശ്ചയാഃ
73 ദ്വാരകാവാസിേനാ േയ തു പുരുഷാഃ പാർഥം അന്വയുഃ
യഥാർഹം സംവിഭൈജ്യനാൻ വേ പര്യദദജ് ജയഃ
74 സ തത് കൃത്വാ ാപ്തകാലം ബാേഷ്പണാപിഹിേതാ ഽർജുനഃ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനം രാജൻ ദദർശാസീനം ആ േമ
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അധ്യായം 9

1 [ൈവ]
വിശന്ന് അർജുേനാ രാജന്ന് ആ മം സത്യവാദിനഃ

ദദർശാസീനം ഏകാേന്ത മുനിം സത്യവതീ സുതം
2 സ തം ആസാദ്യ ധർമജ്ഞം ഉപതേസ്ഥ മഹാ തം
അർജുേനാ ഽസ്മീതി നാമാൈസ്മ നിേവദ്യാഭ്യവദത് തതഃ
3 സ്വാഗതം േത ഽസ്ത്വ് ഇതി ാഹ മുനിഃ സത്യവതീസുതഃ
ആസ്യതാം ഇതി േചാവാച സന്നാത്മാ മഹാമുനിഃ
4 തം അ തീത മനസം നിഃശ്വസന്തം പുനഃ പുനഃ
നിർവിണ്ണ മനസം ദൃഷ്ട്വാ പാർഥം വ്യാേസാ ഽ വീദ് ഇദം
5 അവീരേജാ ഽഭിഘാതസ് േത ാഹ്മേണാ വാ ഹതസ് ത്വയാ
യുേദ്ധ പരാജിേതാ വാസിഗത ീർ ഇവ ലക്ഷ്യേസ
6 ന ത്വാ ത്യഭിജാനാമി കിം ഇദം ഭരതർഷഭ
േ ാതവ്യം േചൻ മയാ പാർഥ ക്ഷി ം ആഖ്യാതും അർഹസി
7 [അർജ്]
യഃ സ േമധവപുഃ ീമാൻ ബൃഹത് പങ്കജ േലാചനഃ
സ കൃഷ്ണഃ സഹ രാേമണ ത്യക്ത്വാ േദഹം ദിവം ഗതഃ
8 മൗസേല വൃഷ്ണിവീരാണാം വിനാേശാ ഹ്മശാപജഃ
ബഭൂവ വീരാന്ത കരഃ ഭാേസ േരാമഹർഷണഃ
9 േയ േയ ശൂരാ മഹാത്മാനഃ സിംഹദർപാ മഹാബലാഃ
േഭാജവൃഷ്ണ്യന്ധകാ ഹ്മന്ന് അേന്യാന്യം ൈതർ ഹതം യുധി
10 ഗദാപരിഘശക്തീനാം സഹാഃ പരിഘബാഹവഃ
ത ഏരകാഭിർ നിഹതാഃ പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
11 ഹതം പഞ്ചശതം േതഷാം സഹ ം ബാഹുശാലിനം
നിധനം സമനു ാപ്തം സമാസാേദ്യതേരതരം
12 പുനഃ പുനർ ന മൃശ്യാമി വിനാശം അമിതൗജസാം
ചിന്തയാേനാ യദൂനാം ച കൃഷ്ണസ്യ ച യശസ്വിനഃ
13 േശാഷണം സാഗരേസ്യവ പർവതേസ്യവ ചാലനം
നഭസഃ പതനം ൈചവ ൈശത്യം അേഗ്നസ് തൈഥവ ച
14 അ േദ്ധയം അഹം മേന്യ വിനാശം ശാർമ്ഗധന്വനഃ
ന േചഹ സ്ഥാതും ഇച്ഛാമി േലാേക േകഷ്ണ വിനാകൃതഃ
15 ഇതഃ കഷ്ടതരം ചാന്യച് ഛൃണു തദ് ൈവ തേപാധന
മേനാ േമ ദീര്യേത േയന ചിന്തയാനസ്യ ൈവ മുഹുഃ
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16 പശ്യേതാ വൃഷ്ണിദാരാശ് ച മമ ഹ്മൻ സഹ ശഃ
ആഭീൈരർ അനുസൃത്യാജൗ ഹൃതാഃ പഞ്ചനദാലൈയഃ
17 ധനുർ ആദായ ത ാഹം നാശകം തസ്യ പൂരേണ
യഥാ പുരാ ച േമ വീര്യം ഭുജേയാർ ന തഥാഭവത്
18 അ ാണി േമ നഷ്ടാനി വിവിധാനി മഹാമുേന
ശരാശ് ച ക്ഷയം ആപന്നാഃ ക്ഷേണൈനവ സമന്തതഃ
19 പുരുഷശ് ചാ േമയാത്മാ ശംഖച ഗദാധരഃ
ചതുർഭുജഃ പീതവാസാ ശ്യാമഃ പദ്മായേതക്ഷണഃ
20 യഃ സ യാതീ പുരസ്താൻ േമ രഥസ്യ സുമഹാദ തിഃ

ദഹൻ രിപുൈസന്യാനി ന പശ്യാമ്യ് അഹം അദ്യ തം
21 േയന പൂർവം ദഗ്ധാനി ശ ൈസന്യാനി േതജസാ
ശൈരർ ഗാണ്ഡീവനിർമുൈക്തർ അഹം പശ്ചാദ് വ്യനാശയം
22 തം അപശ്യൻ വിഷീദാമി ഘൂർണാമീവ ച സത്തമ
പരിനിർവിണ്ണ േചതാശ് ച ശാന്തിം േനാപലേഭ ഽപി ച
23 വിനാ ജനാർദനം വീരം നാഹം ജീവിതും ഉത്സേഹ

ൈത്വവ ഹി ഗതം വി ം മമാപി മുമുഹുർ ദിശഃ
24 നഷ്ടജ്ഞാതിവീര്യസ്യ ശൂന്യസ്യ പരിധാവതഃ
ഉപേദ ം മമ േ േയാ ഭവാൻ അർഹതി സത്തമ
25 [വ്യാസ]

ഹ്മശാപവിനിർദഗ്ധാ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
വിനഷ്ടാഃ കുരുശാർദൂല ന താഞ് േശാചിതും അർഹസി
26 ഭവിതവ്യം തഥാ തദ് ധി ദിഷ്ടം ഏതൻ മഹാത്മനാം
ഉേപക്ഷിതം ച കൃേഷ്ണന ശേക്തനാപി വ്യേപാഹിതും
27 ൈ േലാക്യം അപി കൃേഷ്ണാ ഹി കൃത്സ്നം സ്ഥാവരജംഗമം

സേഹദ് അന്യഥാ കർതും കിം ഉ ശാപം മനീഷിണാം
28 രഥസ്യ പുരേതാ യാതി യഃ സച ഗദാധരഃ
തവ േസ്നഹാത് പുരാണർഷിർ വാസുേദവശ് ചതുർഭുജഃ
29 കൃത്വാ ഭാരാവതരണം പൃഥിവ്യാഃ പൃഥുേലാചനഃ
േമാക്ഷയിത്വാ ജഗത് സർവം ഗതഃ സ്വസ്ഥാനം ഉത്തമം
30 ത്വയാ ത്വ് ഇഹ മഹത് കർമ േദവാനാം പുരുഷർഷഭ
കൃതം ഭീമ സഹാേയന യമാഭ്യാം ച മഹാഭുജ
31 കൃതകൃത്യാംശ് ച േവാ മേന്യ സംസിദ്ധാൻ കുരു പുംഗ്ഗവ
ഗമനം ാപ്തകാലം ച തദ് ധി േ േയാ മതം മമ
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32 ബലം ബുദ്ധിശ് ച േതജശ് ച തിപത്തിശ് ച ഭാരത
ഭവന്തി ഭവ കാേലഷു വിപദ്യേന്ത വിപര്യേയ
33 കാലമൂലം ഇദം സർവം ജഗദ് ബീജം ധനഞ്ജയ
കാല ഏവ സമാദേത്ത പുനർ ഏവ യദൃച്ഛയാ
34 സ ഏവ ബലവാൻ ഭൂത്വാ പുനർ ഭവതി ദുർബലഃ
സ ഏേവശശ് ച ഭൂേത്വഹ പൈരർ ആജ്ഞാപ്യേത പുനഃ
35 കൃതകൃത്യാനി ചാ ാണി ഗതാന്യ് അദ്യ യഥാഗതം
പുനർ ഏഷ്യന്തി േത ഹസ്തം യദാ കാേലാ ഭവിഷ്യതി
36 കാേലാ ഗ ം ഗതിം മുഖ്യാം ഭവതാം അപി ഭാരത
ഏതച് േ േയാ ഹി േവാ മേന്യ പരമം ഭരതർഷഭ
37 ഏതദ് വചനം ആജ്ഞായ വ്യാസസ്യാമിത േതജസഃ
അനുജ്ഞാേതാ യയൗ പാർേഥാ നഗരം നാഗസാഹ്വയം
38 വിശ്യ ച പുരീം വീരഃ സമാസാദ്യ യുധിഷ്ഠിരം
ആചഷ്ട തദ് യഥാവൃത്തം വൃഷ്ണ്യന്ധകജനം തി
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