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Mankigita

மŋhகிகீ³தா

அth◌⁴யாய: 171
தி⁴Sh²ர
ஈஹமாந:ஸமாரmhபா⁴nhயதி³ நாஸாத³ேயth³த⁴நmh ।
த⁴நth’Shபி⁴⁴தச கிmh rhவnhஸுக²மாphiνயாth ॥ 1॥
பீ⁴Shம
ஸrhவஸாmhயமநாயாஸ:ஸthயவாkhயmh ச பா⁴ரத ।
நிrhேவத³சாவிவிthஸா ச யshய shயாthஸ ஸுகீ² நர:॥ 2॥
ஏதாnhேயவ பதா³nhயாஹு: பச vh’th³தா: ◌⁴ phரஶாnhதேய ।
ஏஷ shவrhக³ச த⁴rhமச ஸுக²mh சாiνthதமmh ஸதாmh ॥ 3॥
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
நிrhேவதா³nhமŋhகிநா கீ³தmh தnhநிேபா³த⁴ தி⁴Sh²ர ॥ 4॥
ஈஹமாேநா த⁴நmh மŋhகிrhப⁴kh³ேநஹச ந: ந: ।
ேகந சிth³த⁴நேஶேஷண khதவாnhத³mhய ேகா³க³mh ॥ 5॥
ஸுஸmhப³th³ெதௗ⁴  ெதௗ த³mhெயௗ த³மநாயாபி⁴நி:sh’ெதௗ ।
ஆநiµShThரmh மth◌⁴ேயந ஸஹைஸவாph◌⁴யதா⁴வதாmh ॥ 6॥
தேயா:ஸmhphராphதேயாShThர:shகnhத⁴ேத³ஶமமrhஷண: ।
உthதா²ேயாthphய ெதௗ த³mhெயௗ phரஸஸார மஹாஜவ:॥ 7॥
யமாெணௗ  ெதௗ த³mhெயௗ ேதேநாShThேரண phரமாதி²நா ।
mhயமாெணௗ ச ஸmhphேரய மŋhகிshதthராph³ரவீதி³த³mh ॥ 8॥
ந ைசவாவிதmh ஶkhயmh த³ேபீmh த⁴நmh ।
khேதந ரth³த⁴யா ஸmhயகீ³ஹாmh ஸமiνதிShட²தா ॥ 9॥
kh’தshய rhவmh சாநrhைத²rhkhதshயாphயiνதிShட²த: ।
இமmh பயத ஸŋhக³thயா மம ைத³வiµபphலவmh ॥ 10॥
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மŋhகிகீ³தா

உth³யmhேயாth³யmhய ேம த³mhெயௗ விஷேமேநவ க³chச²தி ।
உthphய காகதாயiµnhமாேத²ேநவ ஜmh³க:॥ 11॥
மநீ ேவாShThரshய லmhேப³ேத phெயௗ வthஸதெரௗ மம ।
ஶுth³த⁴mh  ைத³வேமேவத³மேதா ைநவாshதி ெபௗஷmh ॥ 12॥
யதி³ வாphபபth³ேயத ெபௗஷmh நாம கrh சிth ।
அnhவிShயமாணmh தத³பி ைத³வேமவாவதிShட²ேத ॥ 13॥
தshமாnhநிrhேவத³ ஏேவஹ க³nhதvhய:ஸுக²phஸதா ।
ஸுக²mh shவபிதி நிrhவிNhே நிராஶசாrhத²ஸாத⁴ேந ॥ 14॥
அேஹா ஸmhயுேகேநாkhதmh ஸrhவத: பiµchயதா ।
phரதிShட²தா மஹாரNhயmh ஜநகshய நிேவஶநாth ॥ 15॥
ய: காமாnhphராphiνயாthஸrhவாnhயைசநாnhேகவலாmhshthயேஜth ।
phராபநாthஸrhவகாமாநாmh பthயாேகா³ விஶிShயேத ॥ 16॥
நாnhதmh ஸrhவவிவிthஸாநாmh க³தrhேவாऽshதி க சந ।
ஶேர விேத ைசவ th’Sh மnhத³shய வrhத⁴ேத ॥ 17॥
நிவrhதshவ விவிthஸாph◌⁴ய: ஶாmhய நிrhவிth³ய மாமக ।
அஸkh’chசா நிkh’ேதா ந ச நிrhவிth³யேஸ தேநா ॥ 18॥
யதி³ நாஹmh விநாயshேத யth³ேயவmh ரமேஸ மயா ।
மா மாmh ேயாஜய ேலாேப⁴ந vh’தா² thவmh விthதகாiµக ॥ 19॥
ஸசிதmh ஸசிதmh th³ரvhயmh நShடmh தவ ந: ந: ।
கதா³ விேமாயேஸ ட⁴ த⁴ேநஹாmh த⁴நகாiµக ॥ 20॥
அேஹா iν மம பா³யmh ேயாऽஹmh khத³நகshதவ ।
கிmh ைநவ ஜா ஷ: பேரஷாmh phேரShயதாயாth ॥ 21॥
ந rhேவ நாபேர ஜா காமாநாமnhதமாphiνவnh ।
thயkhthவா ஸrhவஸமாரmhபா⁴nhphரதி³th³ேதா⁴ऽsh ஜாkh³’ ॥ 22॥
நmh ேத ’த³யmh காமவjhர ஸாரமயmh th³’த⁴mh ।
யத³நrhத²ஶதாவிShடmh ஶததா⁴ ந விதீ³rhயேத ॥ 23॥
thயஜா காமthவாmh ைசவ யchச கிmh சிthphயmh தவ ।
தவாஹmh ஸுக²மnhவிchச²nhநாthமnhபலேப⁴ ஸுக²mh ॥ 24॥
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காமஜாநா ேத லmh ஸŋhகlhபாthகில ஜாயேஸ ।
ந thவாmh ஸŋhகlhபயிShயா ஸேலா ந ப⁴விShயதி ॥ 25॥
ஈஹா த⁴நshய ந ஸுகா²லph³th◌⁴வா சிnhதா ச ⁴ய ।
லph³தா⁴நாேஶா யதா² mh’thrhலph³த⁴mh ப⁴வதி வா ந வா ॥ 26॥
பேரthய ேயா ந லப⁴ேத தேதா :³க²தரmh iν கிmh ।
ந ச Shயதி லph³ேத⁴ந ⁴ய ஏவ ச மாrhக³தி ॥ 27॥
அiνதrhஷுல ஏவாrhத:²shவா³ கா³ŋhக³ேவாத³கmh ।
மth³விலாபநேமதth phரதி³th³ேதா⁴ऽsh ஸnhthயஜ ॥ 28॥
ய இமmh மாமகmh ேத³ஹmh ⁴தkh³ராம:ஸமாத: ।
ஸ யாthவிேதா யதா²காமmh வஸதாmh வா யதா²ஸுக²mh ॥ 29॥
ந Shமாshவிஹ ேம phதி: காமேலாபா⁴iνஸாஷு ।
தshமா³thsh’jhய ஸrhவாnhவ:ஸthயேமவாரயாmhயஹmh ॥ 30॥
ஸrhவ⁴தாnhயஹmh ேத³ேஹ பயnhமந சாthமந: ।
ேயாேக³ ³th³தி⁴mh ேத ஸththவmh மேநா ph³ரமணி தா⁴ரயnh ॥ 31॥
விஹShயாmhயநாஸkhத:ஸுகீ² ேலாகாnhநிராமய: ।
யதா² மா thவmh நrhைநவmh :³ேக²ஷு phரநிதா⁴shய ॥ 32॥
thவயா  ேம phரiνnhநshய க³திரnhயா ந விth³யேத ।
th’Sh ேஶாகரமாmh  thவmh காமphரப⁴வ:ஸதா³॥ 33॥
த⁴நநாேஶாऽதி⁴கmh :³க²mh மnhேய ஸrhவமஹthதரmh ।
jhஞாதேயா யவமnhயnhேத thராணி ச த⁴நchதmh ॥ 34॥
அவjhஞாந ஸஹshைரsh ேதா³ஷா: கshததராத⁴ேந ।
த⁴ேந ஸுக²கலா யா ச ஸாபி :³ைக²rhவிதீ⁴யேத ॥ 35॥
த⁴நமshேயதி ஷmh ரா நிkh◌⁴நnhதி த³shயவ: ।
khயnhதி விவிைத⁴rhத³nhைத³rhநிthயiµth³ேவஜயnhதி ச ॥ 36॥
மnhத³ேலாபதா :³க²தி ³th³தி⁴mh சிராnhமயா ।
யth³யதா³லmhப³ேஸ காமதthதேத³வாiνth◌⁴யேஸ ॥ 37॥
அதththவjhேஞாऽ பா³லச ³shேதாேஷாऽரேऽநல: ।
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ைநவ thவmh ேவthத²ஸுலப⁴mh ைநவ thவmh ேவthத² ³rhலப⁴mh ॥ 38॥
பாதாலவ ³Shேரா மாmh :³ைக²rhேயாkhchச² ।
நாஹமth³ய ஸமாேவShmh ஶkhய: காமநshthவயா ॥ 39॥
நிrhேவத³மஹமாஸாth³ய th³ரvhயநாஶாth³யth³’chச²யா ।
நிrhvh’திmh பரமாmh phராphய நாth³ய காமாnhவிசிnhதேய ॥ 40॥
அதிkhேலஶாnhஸஹாஹ நாஹmh ³th◌⁴யாmhய³th³தி⁴மாnh ।
நிkh’ேதா த⁴நநாேஶந ஶேய ஸrhவாŋhக³விjhவர:॥ 41॥
பthயஜா காமthவாmh thவா ஸrhவமேநாக³தீ: ।
ந thவmh மயா ந: காமநshேயாேதேநவ ரmhshயேஸ ॥ 42॥
Shேயऽமமாநாmh ந mhShேய ச mhத: ।
th³ேவShய iµkhத: phயmh வயாmhயநாth³’thய தத³phயmh ॥ 43॥
th’phத:shவshேத²nhth³ேயா நிthயmh யதா²லph³ேத⁴ந வrhதயnh ।
ந ஸகாமmh கShயா thவாமஹmh ஶthமாthமந:॥ 44॥
நிrhேவத³mh நிrhvh’திmh th’phதிmh ஶாnhதிmh ஸthயmh த³மmh மாmh ।
ஸrhவ⁴தத³யாmh ைசவ விth³தி⁴ மாmh ஶரக³தmh ॥ 45॥
தshமாthகாமச ேலாப⁴ச th’Sh காrhபNhயேமவ ச ।
thயஜnh மாmh phரதிShட²nhதmh ஸththவshேதா²யsh ஸாmhphரதmh ॥ 46॥
phரஹாய காமmh ேலாப⁴mh ச khேராத⁴mh பாShயேமவ ச ।
நாth³ய ேலாப⁴வஶmh phராphேதா :³க²mh phராphshயாmhயநாthமவாnh ॥ 47॥
யth³யththயஜதி காமாநாmh தthஸுக²shயாபி⁴rhயேத ।
காமshய வஶேகா³ நிthயmh :³க²ேமவ phரபth³யேத ॥ 48॥
காமாnhvhத³shய ⁴iνேத யthகிmh சிthேஷா ரஜ: ।
காமkhேராேதா⁴th³ப⁴வmh :³க²மரரதிேரவ ச ॥ 49॥
ஏஷ ph³ரம phரவிShேடாऽஹmh kh³shேம ஶீதவ ரத³mh ।
ஶாmhயா பநிrhவா ஸுக²மாேஸ ச ேகவலmh ॥ 50॥
யchச காமஸுக²mh ேலாேக யchச தி³vhயmh மஹthஸுக²mh ।
th’Shயஸுக²shையேத நாrhஹத: ேஸாத³ஶீmh கலாmh ॥ 51॥
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ஆthமநா ஸphதமmh காமmh ஹthவா ஶthேவாthதமmh ।
phராphயாவth◌⁴யmh ph³ரம ரmh ராேஜவ shயாமஹmh ஸுகீ²॥ 52॥
ஏதாmh ³th³தி⁴mh ஸமாshதா²ய மŋhகிrhநிrhேவத³மாக³த: ।
ஸrhவாnhகாமாnhபthயjhய phராphய ph³ரம மஹthஸுக²mh ॥ 53॥
த³mhய நாஶ kh’ேத மŋhகிரமரthவmh கிலாக³மth ।
அசி²நthகாமலmh ஸ ேதந phராப மஹthஸுக²mh ॥ 54॥
॥ இதி மŋhகிகீ³தா ஸமாphதா ॥

Adhyaya number 177 in shAntiparva, Mahabharata critical edition

(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).
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