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Ajagara Gita

அஜக³ரகீ³தா

மஹாபா⁴ரேத ஶாnhதிபrhவாnhதrhக³தா

பீ⁴Shேமண தி⁴Sh²ரmhphரதி phரபசshயாநிthயthவாதி³jhஞாநrhவகவிரkhேத:
ஸுக²ேஹதாயாmh phரமாணதயா phரலாதா³ஜக³ரiµநிஸmhவாதா³iνவாத:³॥ 1॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ேகந vh’thேதந vh’thதjhஞ வீதேஶாகசேரnhமmh ।
கிச rhவnhநேரா ேலாேக phராphேநாதி க³திiµthதமாmh ॥ 1॥
பீ⁴Shம உவாச ।
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
phரலாத³shய ச ஸmhவாத³mh iµேநராஜக³ரshய ச ॥ 2॥
சரnhதmh ph³ராமணmh கசிthகlhயசிthதமநாமயmh ।
பphரchச² ராஜா phரலாேதா³ ³th³தி⁴மாnhphராjhஞஸthதம:॥ 3॥
phரலாத³ உவாச ।
shவshத:² ஶkhேதா mh’³rhதா³nhேதா நிrhவிதி⁴thேஸாऽநஸூயக: ।
ஸுவாkh³ப³ஹுமேதா ேலாேக phராjhஞசர பா³லவth ॥ 4॥
ைநவ phராrhத²யேஸ லாப⁴mh நாலாேப⁴Shவiνேஶாச ।
நிthயth’phத இவ ph³ரமnhந கிசிதி³வ மnhயேஸ ॥ 5॥
shேராதஸா யமாஸு phரஜாஸு விமநா இவ ।
த⁴rhமகாமாrhத²காrhேயஷு டshத²இவ லயேஸ ॥ 6॥
நாiνதிShட² த⁴rhமாrhெதௗ² ந காேம சாபி வrhதேஸ ।
இnhth³யாrhதா²நநாth³’thய iµkhதசர ஸாவth ॥ 7॥
கா iν phரjhஞா தmh வா கிmh vh’thதிrhவா கா iν ேத iµேந ।
phரமாசவ ேம ph³ரமேரேயா யதி³ஹ மnhயேஸ ॥ 8॥
பீ⁴Shம உவாச ।
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அஜக³ரகீ³தா

அiνkhத:ஸ ேமதா⁴வீ ேலாகத⁴rhமவிதா⁴நவிth ।
உவாச லணயா வாசா phரலாத³மநபாrhத²யா ॥ 9॥
பய phரலாத³ ⁴தாநாiµthபthதிமநிthதத: ।
ராஸmh vh’th³தி⁴mh விநாஶmh ச ந phர’Shேய ந ச vhயேத²॥ 10॥
shவபா⁴வாேத³வ ஸnhth³’யா வrhதமாநா: phரvh’thதய: ।
shவபா⁴வநிரதா:ஸrhவா: phரதிபாth³யா ந ேகநசிth ॥ 11॥
பய phரலாத³ஸmhேயாகா³nhவிphரேயாக³பராயnh ।
ஸசயாmhச விநாஶாnhதாnhந khவசிth³வித³ேத⁴ மந:॥ 12॥
அnhதவnhதி ச ⁴தாநி ³ணkhதாநி பயத: ।
உthபthதிநித⁴நjhஞshய கிmh பrhயாேயேபலேய। 13॥
ஜலஜாநாமபி யnhதmh பrhயாேயேபலேய ।
மஹதாமபி காயாநாmh ஸூமாmh ச மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 14॥
ஜŋhக³மshதா²வராmh ச ⁴தாநாமஸுராதி⁴ப ।
பாrhதி²வாநாமபி vhயkhதmh mh’thmh பயா ஸrhவஶ:॥ 15॥
அnhதசராmh ச தா³நேவாthதம பmh ।
உthதிShட²ேத யதா²காலmh mh’thrhப³லவதாமபி ॥ 16॥
தி³வி ஸசரமாநி ரshவாநி ச மஹாnhதி ச ।
jhேயாதீmhShயபி யதா²காலmh பதமாநாநி லேய ॥ 17॥
இதி ⁴தாநி ஸmhபயnhநiνஷkhதாநி mh’thநா ।
ஸrhவmh ஸாமாnhயேதா விth³வாnhkh’தkh’thய:ஸுக²mh shவேப ॥ 18॥
ஸுமஹாnhதமபி kh³ராஸmh kh³ரேஸ லph³த⁴mh யth³’chச²யா ।
ஶேய நர⁴ஜாேநா தி³வஸாநி ப³ஹூnhயபி ॥ 19॥
ஆshரவthயபி மாமnhநmh நrhப³ஹு³ணmh ப³ஹு ।
நரlhபmh நshேதாகmh நrhைநேவாபபth³யேத ॥ 20॥
கணmh கதா³சிthகா²தா³ பிNhயாகமபி ச kh³ரேஸ ।
ப⁴ேய ஶாமாmhஸாநி ப⁴ாmhேசாchசாவசாnhந:॥ 21॥
ஶேய கதா³சிthபrhயŋhேக ⁴மாவபி ந: ஶேய ।
phராஸாேத³ சாபி ேம ஶyhயா கதா³சி³பபth³யேத ॥ 22॥
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தா⁴ரயா ச சீராணி ஶாணௌமாநாநி ச ।
மஹாrhஹாணி ச வாஸாmh தா⁴ரயாmhயஹேமகதா³॥ 23॥
ந ஸnhநிபதிதmh த⁴rhmhயiµபேபா⁴க³mh யth³’chச²யா ।
phரthயாசே ந சாphேயநமiνth◌⁴ேய ஸு³rhலப⁴mh ॥ 24॥
அசலமநித⁴நmh ஶிவmh விேஶாகmh
ஶுசிமலmh வி³ஷாmh மேத phரவிShடmh ।
அநபி⁴மதமேஸவிதmh விைட⁴-
rhvhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 25॥
அசதமதிரchத:shவத⁴rhமா-
thபதஸmhஸரண: பராவரjhஞ: ।
விக³தப⁴யகஷாயேலாப⁴ேமாேஹா
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 26॥
அநியதப²லப⁴யேபா⁴jhயேபயmh
விதி⁴பமவிப⁴khதேத³ஶகாலmh ।
’த³யஸுக²மேஸவிதmh கத³rhைய-
rhvhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 27॥
இத³த³தி th’Shணயாऽபி⁴⁴தmh
ஜநமநவாphதத⁴நmh வித³மாநmh ।
நிணமiνநிஶாmhய தththவ³th³th◌⁴யா
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 28॥
ப³ஹுவித⁴மiνth³’ய சாrhத²ேஹேதா:
kh’பணஹாrhயமநாrhயமாரயmh தmh ।
உபஶமசிராthமவாnhphரஶாnhேதா
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 29॥
ஸுக²மஸுக²மலாப⁴மrhத²லாப⁴mh
ரதிமரதிmh மரணmh ச விதmh ச ।
விதி⁴நியதமேவய தththவேதாऽஹmh
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 30॥
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அபக³தப⁴யராக³ேமாஹத³rhேபா
th◌⁴’திமதி³th³தி⁴ஸமnhவித: phரஶாnhத: ।
உபக³தப²லேபா⁴கி³ேநா நிஶாmhய
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 31॥
அநியதஶயநாஸந: phரkh’thயா
த³மநியமvhரதஸthயெஶௗசkhத: ।
அபக³தப²லஸசய: phர’Shேடா
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 32॥
அபக³தமஸுகா²rhத²ஹநாrhைத²-
பக³த³th³தி⁴ரேவய சாthமஸmhshத²mh ।
th’பிதமநியதmh மேநா நியnhmh
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 33॥
ந ’த³யமiνth◌⁴யேத மேநா வா
phயஸுக²³rhலப⁴தாமநிthயதாmh ச ।
த³ப⁴யiµபலயnhநிவாஹmh
vhரதத³மாஜக³ரmh ஶுசிசரா ॥ 34॥
ப³ஹு கதி²தத³mh  ³th³தி⁴மth³பி: ◌⁴
கவிபி⁴ரபி phரத²யth³பி⁴ராthமகீrhதிmh ।
இத³த³தி தthர தthர ஹnhத
shவபரமைதrhக³ஹநmh phரதrhகயth³பி: ◌⁴ ॥ 35॥
ததி³த³மiνநிஶாmhய விphரபாதmh
ph’த²க³பி⁴பnhநஹா³ைத⁴rhமiνShைய: ।
அநவதமநnhதேதா³ஷபாரmh
nh’ஷு விஹரா விநீதேதா³ஷth’Shண:॥ 36॥
பீ⁴Shம உவாச ।
அஜக³ரசதmh vhரதmh மஹாthமா
ய இஹ நேராऽiνசேரth³விநீதராக:³ ।
அபக³தப⁴யேலாப⁴ேமாஹமnh:
ஸ க² ஸுகீ² விசேரதி³மmh விஹாரmh ॥ 37॥
இதி மnhமஹாபா⁴ரேத ஶாnhதிபrhவணி ேமாத⁴rhமபrhவணி
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ஸphதஸphதthயதி⁴கஶததேமாऽth◌⁴யாய:॥ 177॥
Mahabharata - Shanti Parva - Chapter Footnotes phபணீ

2ஆஜக³ரshயாऽஜக³ரvh’ththயா வத:॥
4 நிrhவிதி⁴thேஸா நிராரmhப: ◌⁴ ॥
6shேராதஸா காமாதி³ேவேக³ந ।டshேதா² நிrhvhயாபார:॥
7இnhth³யாrhதா²nh க³nhத⁴ரஸாதீ³நநாth³’thய சர
தnhநிrhவாஹமாthராrhதீ²அநா ॥
8 phரjhஞா தththவத³rhஶநmh । தmh தnhல⁴தmh
ஶாshthரmh। vh’thதிshதத³rhதா²iνShடா²நmh। ேரேயா மேமதி ேஶஷ:॥
9அiνkhத: ph’Shட: । ேலாகshய த⁴rhேமா ஜnhமஜராதி³shதshய விதா⁴நmh
காரணmh தத³பி⁴jhஞ: ேலாகத⁴rhமவிதா⁴நவிth ॥
10அநிthதத: காரணநாth³ph³ரமண: । பய ஆேலாசய ॥
12 தshமாத³ஹmh மேநா ந khவசிth³விஷேய வித³ேத⁴ தா⁴ரயா தth³விநாேஶ
ேஶாேகாthபthதிmh ஜாநnh ॥
15 பாrhதி²வாநாmh ph’தி²வீshதா²நாmh ॥
19ஆஜக³mh vh’thதிmh phரபசயதி ஸுமஹாnhதthயாதி³நா ॥
20ஆஶயnhதி ேபா⁴ஜயnhதி ॥
26 கஷாய: ராக³th³ேவஷாதி:³॥
28 த⁴நphராphெதௗ கrhைமவ காரணmh ந ெபௗஷதி தி⁴யா
நிஶாmhயாேலாchய ॥
29அrhத²ேஹேதாரநாrhயmh நீசmh ।ஆrhயmh shவாநமாரயதி ய:
kh’பே தீ³நஜநshதமiνth³’ேயாபஶமசி:।ஆthமவாnh தசிthத:॥
30 விதி⁴நியதmh ைத³வாதீ⁴நmh ॥
31 மதிராேலாசநmh । ³th³தி⁴rhநிசய:। உபக³தmh ஸபாக³தmh
ப²லmh phயmh ேயஷாmh தாnh ேபா⁴கி³ந:ஸrhபாnh அஜக³ராnh நிஶாmhய
th³’ShThவா। ப²லேபா⁴கி³ந இதி மth◌⁴யமபத³ேலாப:॥
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32 phரkh’thயா த³மாதி³khத:
அபக³தப²லஸசயshthயkhதேயாக³ப²லஸஹ:॥
33 ஏஷவிஷைய: thரவிthதாதி³பி⁴rhேஹபி:◌⁴ । அஸுகா²rhத²mh
பேம :³கா²rhத²mh। அபக³தமாthமந: பராŋhiµக²mh th’தமநியதmh
ச மேநாऽேவய। உபக³த³th³தி⁴rhலvhதா⁴ேலாக:। ஆthமஸmhshத²மாthமநி
ஸmhshதா²
ஸமாphதிrhயshய தthததா² mh vhரதmh சரா ॥

shAntiparva (12), adhyAya 177 (adhyAya number defers in the scanned file.)
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