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shaunakagItA

શાનૈકગીતા

॥ અથ શાનૈકગીતા॥
શાેકસ્થાનસહસ્રા ણ ભયસ્થાનશતાિન ચ ।
િદવસે િદવસે મૂઢમાિવશ ત ન પ ડતમ્॥ ૧॥
ન િહ જ્ઞાનિવ દ્ધષેુ બહુદાષેષેુ કમર્સુ ।
શ્રેયાેઘા તષુ સ જ તે બુ દ્ધમ તાે ભવ દ્વધાઃ॥ ૨॥
અષ્ટાઙ્ગાં બુ દ્ધમાહુયાર્ સવાર્શ્રેયાેિવઘા તનીમ્ ।
શ્રુ ત તસમાયુક્તાં રાજ સા વ યવ સ્થતા॥ ૩॥
અથર્કૃચ્છ્ર ેષુ દુગષુ વ્યાપ સુ વજનસ્ય ચ ।
શાર ર માનસદુૈર્ઃખનૈર્સીદ ત ભવ દ્વધાઃ॥ ૪॥
શ્રૂયતાં ચા ભધાસ્યા મ જનકેન યથા પુરા ।
આત્મવ્યવસ્થાનકરા ગીતાઃ શ્લાેકા મહાત્મના॥ ૫॥
મનાેદેહસમુ થા યાં દુઃખા યાં મિદતં જગત્ ।
તયાવે્યાર્સસમાસા યાં શમાપેાય મમં શ્રુ ॥ ૬॥
વ્યાધેરિનષ્ટસં પશાર્ચ્છ્ર માિદષ્ટિવવજર્નાત્ ।
દુઃખં ચતુ ભઃ શાર રં કારણૈઃ સ પ્રવતર્તે॥ ૭॥
તદાત પ્ર તકારાચ્ચ સતતં ચાિવ ચ તનાત્ ।
આિધવ્યાિધપ્રશમનં િક્રયાયાેગદ્વયને તુ॥ ૮॥
મ તમ તાે હ્યતાે વૈદ્યાઃ શમં પ્રાગવે કુવર્તે ।
માનસસ્ય પ્રયાખ્યાનૈઃ સભંાેગાપેનયૈ ર્ણામ્॥ ૯॥
માનસનેિહ દુઃખને શર રમપુત યતે ।
અય તપ્તને િપ ડને કુ ભસસં્થ મવાેદકમ્॥ ૧૦॥
માનસં શમયેત્ત માજ્જ્ઞાનનેા ગ્ મવા બુના ।
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પ્રશા તે માનસે હ્યસ્ય શાર રમપુશા ય ત॥ ૧૧॥
મનસાે દુઃખમૂલં તુ નેહ ઇત્યુપલ યતે ।
નેહાત્તુ સ જતે જ તુદુર્ઃખયાેગમપૈુ ત ચ॥ ૧૨॥
નેહમૂલાિન દુઃખાિન નેહ િન ભયાિન ચ ।
શાેકહષા તથાયાસઃ સવર્ નેહા પ્રવતર્તે॥ ૧૩॥
નેહાદ્ભાવાેઽનુરાગશ્ચ પ્રજજ્ઞે િવષયે તથા ।
અશ્રેયસ્કાવુભાવેતાૈ પવૂર્ તત્ર ગુ ઃ તઃ॥ ૧૪॥
કાેટરા ગ્ યર્થાશષેં સમૂલં પાદપં દહેત્ ।
ધમાર્થા તુ તથાઽ પાેઽિપ રાગદાષેાે િવનાશયેત્॥ ૧૫॥
િવપ્રયાેગને તુ ત્યાગી દાષેદશ સમાગમે ।
િવરાગં ભજતે જ તુિનવરાે િનરવગ્રહઃ॥ ૧૬॥
ત મા નેહં ન લ સતે મત્રે યાે ધનસચંયાત્ ।
વશર રસમુ થં ચ જ્ઞાનને િવિનવતર્યેત્॥ ૧૭॥
જ્ઞાના વતષેુ યુક્તષેુ શાસ્ત્રજ્ઞષેુ કૃતાત્મસુ ।
ન તષેુ સ જતે નેહઃ પદ્મપત્રે વવાેદકમ્॥ ૧૮॥
રાગા ભભૂતઃ પુ ષઃ કામને પિરકૃ યતે ।
ઇચ્છા સં યતે તસ્ય તત ણા િવવધર્તે॥ ૧૯॥
ણાિહ સવર્પાિપષ્ઠા િનત્યાેદ્વગેકર તા ।

અધમર્બહુલા ચવૈ ઘાેરા પાપાનુબ ધની॥ ૨૦॥
યા દુ ત્ય દુમર્ ત ભયાર્ ન યર્ ત યર્તઃ ।
યાેસાૈ પ્રાણા તકાે રાેગ તાં ણાં ત્યજતઃ સખુમ્॥ ૨૧॥
અનાદ્ય તા િહ સા ણા અ તદહગતા ણામ્ ।
િવનાશય ત ભૂતાિન અયાેિનજ ઇવાનલઃ॥ ૨૨॥
યથૈધઃ વસમુ થને વિહ્નના નાશ ચ્છ ત ।
તથાઽકૃતાત્મા લાેભને સહજેન િવન ય ત॥ ૨૩॥
રાજતઃ સ લલાદગ્ ેશ્ચાેરતઃ વજનાદિપ ।
ભયમથર્વતાં િનતં્ય ત્યાેઃ પ્રાણ તા મવ॥ ૨૪॥
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યથા હ્યા મષમાકાશે પ ક્ષ ભઃ શ્વાપદૈભુર્િવ ।
ભક્ષ્ય તે સ લલે મ સ્યૈ તથા સવર્ત્ર િવત્તવાન્॥ ૨૫॥
અથર્ અેવ િહ કેષાં ચદનથર્ ભજતે ણામ્ ।
અથર્ શ્રેય સ ચાસક્તાે ન શ્રેયાે િવ દતે નરઃ॥ ૨૬॥
ત માદથાર્ગમાઃ સવ મનાેમાેહિવવધર્નાઃ ।
કાપર્ યં દપર્માનાૈ ચ ભયમુદ્વગે અેવ ચ॥ ૨૭॥
અથર્ િન િવદુઃ પ્રાજ્ઞા દુઃખ યેતાિન દેિહનામ્ ।
અથર્સ્યાે પાદને ચવૈ પાલને ચ તથાક્ષયે॥ ૨૮॥
સહ ત ચ મહદ્દઃુખં ઘ્ન ત ચવૈાથર્કારણાત્ ।
અથાર્દ્દઃુખં પિરત્યક્તં પા લતાશ્ચવૈ શત્રવઃ॥ ૨૯॥
દુઃખને ચાિધગ ય તે ત માન્નાશં ન ચ તયેત્ ।
અસ તાષેપરા મૂઢાઃ સ તાષંે યા ત પ ડતાઃ॥ ૩૦॥
અ તાે ના ત િપપાસાયાઃ સ તાષેઃ પરમં સખુમ્ ।
ત મા સ તાષેમવેેહ પરં પ ય ત પ ડતાઃ॥ ૩૧॥
અિનતં્ય યાવૈનં પં િવતં રત્નસચંયઃ ।
અૈશ્વય પ્રયસવંાસાે ગ્ દ્ યેત્તત્ર ન પ ડતઃ॥ ૩૨॥
ત્યજેત સ ચયાં ત માત્ત ક્લેશાન્ સહેત ચ ।
ન િહ સ ચયવા ક શ્ચદ્દ ૃ યતે િન પદ્રવઃ ।
અતશ્ચ ધા મકૈઃ પું ભરનીહાથર્ઃ પ્રશસ્યતે॥ ૩૩॥
ધમાર્થર્ યસ્ય િવત્તેહા વરં તસ્ય િનર હતા ।
પ્રક્ષાલના દ્ધ પઙ્કસ્ય શ્રેયાે ન પશર્નં ણામ્॥ ૩૪॥
યુિધ ષ્ઠરૈવં સવષુ ન હાં કતુર્મહર્ સ ।
ધમણ યિદતે કાયર્ િવમુક્તેચ્છાે ભવાથર્તઃ॥ ૩૫॥

॥ ઇ ત શાનૈકગીતા સમાપ્તા॥

From Mahabharata Vanaparva Adhyaya 2, shloka 15-48.
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