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putragItA

thரகீ³தா

பீ⁴Shேமண தி⁴Sh²ரmhphரதி காலshய th³ததரபாதிதய ஸth³ய:ஸாத⁴நshய
ஸmhபாத³நீயthேவ phரமாணதயா பிth’thரஸmhவாதா³iνவாத:³॥ 1॥
தி⁴Sh²ர உவாச । 0

அதிkhராமதி காேலऽshnhஸrhவ⁴தயாவேஹ ।
கிmh ேரய: phரதிபth³ேயத தnhேம ph³ பிதாமஹ ॥ 1

பீ⁴Shம உவாச । 2

அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
பி: thேரண ஸmhவாத³mh தmh நிேபா³த⁴ தி⁴Sh²ர ॥ 2

th³விஜாேத: கshயசிthபாrhத²shவாth◌⁴யாயநிரதshய ைவ ।
ப³⁴வ thேரா ேமதா⁴வீ ேமதா⁴வீநாம நாமத:॥ 3

ேஸாऽph³ரவீthபிதரmh thர:shவாth◌⁴யாயகரேண ரதmh ।
ேமாத⁴rhமாrhத²ஶேலா ேலாகதnhthரவிசண:॥ 4

thர உவாச । 5

தீ⁴ர: கிmhshவிthதாத rhயாthphரஜாநnh
phரmh யாrhph◌⁴ரயேத மாநவாநாmh ।
பிதshததா³சவ யதா²rhத²ேயாக³mh
மமாiνrhvhயா ேயந த⁴rhமmh சேரயmh ॥ 5

பிேதாவாச। 6

ேவதா³நதீ⁴thய ph³ரமசrhேயண thர
thராநிchேச²thபாவநாrhத²mh பிth’mh ।
அkh³நீநாதா⁴ய விதி⁴வchேசShடயjhேஞா
வநmh phரவியாத²iµநிrh³⁴ேஷth ॥ 6

thர உவாச । 7

ஏவமph◌⁴யாஹேத ேலாேக ஸமnhதாthபவாேத ।
அேமாகா⁴ஸு பதnhதீஷு கிmh தீ⁴ர இவ பா⁴ஷேஸ ॥ 7

பிேதாவாச। 8
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கத²மph◌⁴யாஹேதா ேலாக: ேகந வா பவாத: ।
அேமாகா: ◌⁴ கா: பதnhதீஹ கிnhiν பீ⁴ஷயவ மாmh ॥ 8

thர உவாச । 9

mh’thநாph◌⁴யாஹேதா ேலாேகா ஜரயா பவாத: ।
அேஹாராthரா: பதnhthேயேத நiν கshமாnhந ³th◌⁴யேஸ ।
அேமாகா⁴ ராthரயசாபி நிthயமாயாnhதி யாnhதி ச ॥ 9

பிேதாவாச। 10

யதா²ऽஹேமதjhஜாநா ந mh’thshதிShட²தீதி ஹ ।
ேஸாऽஹmh கத²mh phரதீShேய ஜாேலேநவாvh’தசரnh ॥ 10

thர உவாச । 11

ராthrhயாmhராthrhயாmh vhயதீதாயாமாரlhபதரmh யதா³ ।
தைத³வ ப³nhth◌⁴யmh தி³வஸதி விnhth³யாth³விசண:॥ 11

கா³ேதா⁴த³ேக மthshய இவ ஸுக²mh விnhேத³த கshததா³ ।
அநவாphேதஷு காேமஷு mh’thரph◌⁴ேயாதி மாநவmh ॥ 12

Shபாணீவ விசிnhவnhதமnhயthர க³தமாநஸmh ।
vh’கீேவாரணமாஸாth³ய mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 13

அth³ையவ  யchch²ேரேயா மா thவாmh காேலாऽthயகா³த³யmh ।
அkh’ேதShேவவ காrhேயஷு mh’thrhைவ ஸmhphரகrhஷதி ॥ 14

வ: காrhயமth³ய rhவீத rhவாேண சாபராணிகmh ।
ந phரதீேத mh’th: kh’தமshய ந வா kh’தmh ॥ 15

ேகா  ஜாநாதி கshயாth³ய mh’thகாேலா ப⁴விShயதி ।
ைவவ த⁴rhமஶீல:shயாத³நிthயmh க² விதmh ।
kh’ேத த⁴rhேம ப⁴ேவthகீrhதிஹ phேரthய ச ைவ ஸுக²mh ॥ 16

ேமாேஹந  ஸமாவிShட: thரதா³ராrhத²iµth³யத: ।
kh’thவா காrhயமகாrhயmh வா Shேமஷாmh phரயchச²தி ॥ 17

தmh thரபஶுஸmhபnhநmh vhயாஸkhதமநஸmh நரmh ।
ஸுphதmh vhயாkh◌⁴ேரா mh’க³வ mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 18

ஸசிnhவாநகேமைவநmh காமாநாமவிth’phதகmh ।
vhயாkh◌⁴ர: பஶுவாதா³ய mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 19

இத³mh kh’தத³mh காrhயத³மnhயthkh’தாkh’தmh ।
ஏவஹாஸுகா²ஸkhதmh kh’தாnhத:ேத வேஶ ॥ 20

kh’தாநாmh ப²லமphராphதmh கrhமmh கrhமஸmhjhஞிதmh ।
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ேthராபணkh³’ஹாஸkhதmh mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 21

³rhப³லmh ப³லவnhதmh ச ஶூரmh பீ⁴mh ஜட³mh கவிmh ।
அphராphதmh ஸrhவகாமாrhதா²nhmh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 22

nh’thrhஜரா ச vhயாதி⁴ச :³க²mh சாேநககாரணmh ।
அiνஷkhதmh யதா³ ேத³ேஹ கிmh shவshத²இவ திShட² ॥ 23

ஜாதேமவாnhதேகாऽnhதாய ஜரா சாnhேவதி ேத³நmh ।
அiνஷkhதா th³வேயைநேத பா⁴வா:shதா²வரஜŋhக³மா:॥ 24

அthேயாrhவா iµக²ேமதth³ைவ யா kh³ராேம வஸேதா ரதி: ।
வாநாேமஷ ைவ ேகா³Shேடா² யத³ரNhயதி தி:॥ 25

ேதப³nhத⁴நீ ரjhஜுேரஷா யா kh³ராேம வஸேதா ரவி ।
ேச²ththேவதா ஸுkh’ேதா யாnhதி ைநநாmh சி²nhத³nhதி ³Shkh’த:॥ 26

mhஸயதி ேயா ஜnhnhமேநாவாkhகாயேஹபி:◌⁴ ।
விதாrhதா²பநயைந: phராணிபி⁴rhந ஸ mhshயேத ॥ 27

ந mh’thேஸநாமாயாnhதீmh ஜா கசிthphரபா³த⁴ேத ।
’ேத ஸthயமஸththயாjhயmh ஸthேய யmh’தமாதmh ॥ 28

தshமாthஸthயvhரதாசார:ஸthயேயாக³பராயண: ।
ஸthயாக³ம:ஸதா³ தா³nhத:ஸthேயைநவாnhதகmh ஜேயth ॥ 29

அmh’தmh ைசவ mh’thச th³வயmh ேத³ேஹ phரதிSh²தmh ।
mh’thராபth³யேத ேமாஹாthஸthேயநாபth³யேதऽmh’தmh ॥ 30

ேஸாऽஹmh யmhshர:ஸthயாrhதீ² காமkhேராத⁴ப³Shkh’த: ।
ஸம:³க²ஸுக:² ே mh’thmhஹாshயாmhயமrhthயவth ॥ 31

ஶாnhதியjhஞரேதா தா³nhேதா ph³ரமயjhேஞ shதி²ேதா iµநி: ।
வாŋhப⁴ந: கrhமயjhஞச ப⁴விShயாmhத³கா³யேந ॥ 32

பஶுயjhைஞ: கத²mh mhshைரrhமாth³’ேஶா சShமrhஹதி ।
அnhதவth³பி⁴வ phராjhஞ: ேthரயjhைஞ: பிஶாசவth ॥ 33

யshய வாŋhப⁴ந shயாதாmh ஸmhயkhphரணிேத ஸதா³ ।
தபshthயாக³ச ஸthயmh ச ஸ ைவ ஸrhவமவாphiνயாth ॥ 34

நாshதி விth³யாஸமmh சுrhநாshதி ஸthயஸமmh தப: ।
நாshதி ராக³ஸமnh:³க²mh நாshதி thயாக³ஸமmh ஸுக²mh ॥ 35

ஆthமnhேயவாthமநா ஜாத ஆthமநிShேடா²ऽphரேஜாऽபி வா ।
ஆthமnhேயவ ப⁴விShயா ந மாmh தாரயதி phரஜா ॥ 36

ைநதாth³’ஶmh ph³ராமணshயாshதி விthதmh
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யைத²கதா ஸமதா ஸthயதா ச ।
ஶீலmh shதி²திrhத³Nhட³நிதா⁴நமாrhஜவmh
ததshததேசாபரப: ◌⁴ khயாph◌⁴ய:॥ 37

கிmh ேத த⁴ைநrhபா³nhத⁴ைவrhவாபி கிmh ேத
கிmh ேத தா³ைரrhph³ராமண ேயா மShய ।
ஆthமாநமnhவிchச²³ஹாmh phரவிShடmh
பிதாமஹாshேத khவ க³தா: பிதா ச ॥ 38

பீ⁴Shம உவாச । 39

thரshையதth³வச: thவா யதா²ऽகாrhthபிதா nh’ப ।
ததா² thவமபி வrhதshவ ஸthயத⁴rhமபராயண:॥ ॥ 39

இதி மnhமஹாபா⁴ரேத ஶாnhதிபrhவணி ேமாத⁴rhமபrhவணி
ச:ஸphதthயதி⁴கஶததேமாऽth◌⁴யாய:॥ 174.।
Mahabharata - Shanti Parva - Chapter Footnotes

4 ேமாத⁴rhமாமrhேத²ஷு ஶல:॥
5 யதா²rhத²ேயாக³mh ப²லஸmhப³nhத⁴மநதிkhரmhய தாத
rhயாch²பா⁴rhதீ²இதி ட³।த²।பாட:² । தாத rhயாthphரஜாஸு இதி ட। பாட:²॥
7அேமாதா⁴shவாrhஹரேணந ஸப²லாஸு ராthஷு ॥
11 வnhth◌⁴யmh நிShப²லmh ॥
12 யதா³ mh’thரph◌⁴ேயதி ததா³ க:ஸுக²mh விnhேத³ேததி ஸmhப³nhத: ◌⁴ ॥
13 Shபாணி காmhயகrhமப²லாநி ேமமாrhதவாநி வா ।ஆrhதவmh விநா
பஶூநாmh shthஸŋhேக³ phரvh’ththயத³rhஶநாth। விசிnhவnhதmh ஶாshthரth³’ShThயா
ஆkh◌⁴ராேணந ச। உரணmh ேமஷmh ॥
17 ஏஷாmh thராதீ³நாmh ॥
19ஸசிnhவாநகmh thதmh ஸசிnhவாநmh ஸŋhkh³ரதாரmh ॥
20 காrhயmh கrhShடmh । kh’தாkh’தமrhத⁴kh’தmh ॥
ஈஹா th’Sh ॥
21 கrhமஸmhjhஞிதmh வணிகி³thயாதி³ கrhமாiνபஸmhjhஞாவnhதmh ॥
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24 th³வேயநாnhதகஜராkh²ேயந ॥
25 kh³ராேம kh²யாதி³ஸŋhேக⁴ ரதிராஸkhதிேரவ mh’thேயாrhiµக²mh
ந  வாஸமாthரmh । ேகா³Shட²வ ேகா³Shட²mh வாஸshதா²நாmh। அரNhயmh
விவிkhதேத³ஶ:। kh³’ஹmh thயkhthைவகாnhேத th◌⁴யாநபேரா ப⁴ேவதி³thயrhத:²॥
26 யாnhதி iµkhதிதி ேஶஷ:॥
27 ந mhஸயதி mhஸாmh ந காரயதி ந கேராதி ேசthயrhத:² । ேஹ:

ராth³தா⁴தி³நிthதmh ைத: விதமrhதா²mhசாபநயnhதி ைதrhshநshேதநாதி³பி: ◌⁴
॥
28 mh’thேஸநாmh ஜராvhயாதி⁴பாmh ஸthேய ph³ரமjhஞாேந அmh’தmh
ைகவlhயmh ॥
29ஸthயvhரதாசார:ஸthயmh ph³ரமjhஞாேந தத³rhத²mh vhரதmh
ேவதா³nhதரவதி³ ததா³சாரshதத³iνShடா²தா ।ஸthயேயாக³பராயண:

ph³ரமth◌⁴யாநபராயண:।ஸthய: phரமாண⁴த ஆக³ேமா ³ேவ த³வாkhயmh யshய
ஸ ஸthயாக³ம: ரth³தா⁴வாnh ॥
32 ஶாnhதியjhஞ இnhth³யநிkh³ரஹ: । ph³ரமயjhேஞா
நிthயiµபநிஷத³rhத²சிnhதநmh। வாkh³யjhஞ: ஜப:। மேநாயjhஞ:

th◌⁴யாநmh। கrhமயjhஞ:shராநெஶௗச³ஶுஷாth³யாவயக
த⁴rhமாiνShடா²நmh। உத³கா³யேந ேத³வயாநபத²நிthதmh। ைத³rhkh◌⁴யமாrhஷmh ॥
33அnhதவth³பி⁴ரநிthயப²ல: । ேthரயjhைஞ: ஶரநாஶைந:॥
36ஆthமநி பரமாthமநி phரலேய shதி²த இதி ேஶஷ: ।ஆthமநா
sh’Shகாேல ஜாத:॥
37 ஏகதா ஏகphரகாரதா ஶீலmh லாக⁴நீயmh vh’thதmh
। த³Nhட³நிதா⁴நmh வாŋhப⁴ந: காெயௗrhஸாthயாக:³॥

shAntiparva (12), adhyAya 174 (adhyAya number defers in the scanned file.)

httpsH//archive.org/details/in.ernet.dli.2015.345584
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