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shaunakagItA

ெஶௗநககீ³தா

॥ அத² ெஶௗநககீ³தா॥
ேஶாகshதா²நஸஹshராணி ப⁴யshதா²நஶதாநி ச ।
தி³வேஸ தி³வேஸ ட⁴மாவிஶnhதி ந பNh³தmh ॥ 1॥
ந  jhஞாநவிth³ேத⁴ஷு ப³ஹுேதா³ேஷஷு கrhமஸு ।
ேரேயாகா⁴திஷு ஸjhஜnhேத ³th³தி⁴மnhேதா ப⁴வth³விதா: ◌⁴ ॥ 2॥
அShடாŋhகா³mh ³th³தி⁴மாஹுrhயா ஸrhவாேரேயாவிகா⁴திநீmh ।
திshmh’திஸமாkhதாmh ராஜnhஸா thவyhயவshதி²தா ॥ 3॥
அrhத²kh’chch²ேரஷு ³rhேக³ஷு vhயாபthஸு shவஜநshய ச ।
ஶார மாநைஸrh:³ைக²rhநத³nhதி ப⁴வth³விதா:◌⁴ ॥ 4॥
யதாmh சாபி⁴தா⁴shயா ஜநேகந யதா² ரா ।
ஆthமvhயவshதா²நகரா கீ³தா: ேலாகா மஹாthமநா ॥ 5॥
மேநாேத³ஹஸiµthதா²ph◌⁴யாmh :³கா²ph◌⁴யாmh மrhதி³தmh ஜக³th ।
தேயாrhvhயாஸஸமாஸாph◌⁴யாmh ஶேமாபாயமmh iΝ ॥ 6॥
vhயாேத⁴ரநிShடஸmhshபrhஶாchch²ரமாதி³Shடவிவrhஜநாth ।
:³க²mh சrhபி: ◌⁴ ஶாரmh காரண:ஸmhphரவrhதேத ॥ 7॥
ததா³தthphரதிகாராchச ஸததmh சாவிசிnhதநாth ।
ஆதி⁴vhயாதி⁴phரஶமநmh khயாேயாக³th³வேயந  ॥ 8॥
மதிமnhேதா யேதா ைவth³யா: ஶமmh phராேக³வ rhவேத ।
மாநஸshய phயாkh²யாைந:ஸmhேபா⁴ேகா³பநையrhnh’mh ॥ 9॥
மாநேஸந :³ேக²ந ஶரiµபதphயேத ।
அயshதphேதந பிNhேட³ந mhப⁴ஸmhshத²ேவாத³கmh ॥ 10॥
மாநஸmh ஶமேயthதshமாjhjhஞாேநநாkh³நிவாmh³நா ।
phரஶாnhேத மாநேஸ யshய ஶாரiµபஶாmhயதி ॥ 11॥
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மநேஸா :³க²லmh  shேநஹ இthபலph◌⁴யேத ।
shேநஹாth ஸjhஜேத ஜnhrh:³க²ேயாக³iµைபதி ச ॥ 12॥
shேநஹலாநி :³கா²நி shேநஹஜாநி ப⁴யாநி ச ।
ேஶாகஹrhெஷௗ ததா²யாஸ:ஸrhவshேநஹாthphரவrhதேத ॥ 13॥
shேநஹாth³பா⁴ேவாऽiνராக³ச phரஜjhேஞ விஷேய ததா² ।
அேரயshகாபா⁴ேவெதௗ rhவshதthர ³:shmh’த:॥ 14॥
ேகாடராkh³நிrhயதா²ேஶஷmh ஸலmh பாத³பmh த³ேஹth ।
த⁴rhமாrhெதௗ²  ததா²ऽlhேபாऽபி ராக³ேதா³ேஷா விநாஶேயth ॥ 15॥
விphரேயாேக³ந  thயாகீ³ ேதா³ஷத³rhஶீ ஸமாக³ேம ।
விராக³mh ப⁴ஜேத ஜnhrhநிrhைவேரா நிரவkh³ரஹ:॥ 16॥
தshமாthshேநஹmh ந phேஸத thேரph◌⁴ேயா த⁴நஸசயாth ।
shவஶரஸiµthத²mh ச jhஞாேநந விநிவrhதேயth ॥ 17॥
jhஞாநாnhவிேதஷு khேதஷு ஶாshthரjhேஞஷு kh’தாthமஸு ।
ந ேதஷு ஸjhஜேத shேநஹ: பth³மபthேரShவிேவாத³கmh ॥ 18॥
ராகா³பி⁴⁴த: ஷ: காேமந பkh’Shயேத ।
இchசா²ஸஜாயேத தshய ததshth’Sh விவrhத⁴ேத ॥ 19॥
th’ShஸrhவபாபிShடா² நிthேயாth³ேவக³க shmh’தா ।
அத⁴rhமப³ஹுலா ைசவ ேகா⁴ரா பாபாiνப³nhதி⁴நீ ॥ 20॥
யா ³shthயஜா ³rhமதிபி⁴rhயா ந rhயதி rhயத: ।
ேயாெஸௗ phராnhதிேகா ேராக³shதாmh th’Shmh thயஜத:ஸுக²mh ॥ 21॥
அநாth³யnhதா  ஸா th’Sh அnhதrhேத³ஹக³தா nh’mh ।
விநாஶயதி ⁴தாநி அேயாநிஜ இவாநல:॥ 22॥
யைத²த:◌⁴ shவஸiµthேத²ந வநிநா நாஶmh’chச²தி ।
ததா²ऽkh’தாthமா ேலாேப⁴ந ஸஹேஜந விநயதி ॥ 23॥
ராஜத:ஸலாத³kh³ேநேசாரத:shவஜநாத³பி ।
ப⁴யமrhத²வதாmh நிthயmh mh’thேயா: phராணph◌⁴’தாவ ॥ 24॥
யதா²யாஷமாகாேஶ பபி: ◌⁴ வாபைத³rh⁴வி ।
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ப⁴யnhேத ஸேல மthshையshததா²ஸrhவthர விthதவாnh ॥ 25॥
அrhத² ஏவ  ேகஷாசித³நrhத² ப⁴ஜேத nh’mh ।
அrhத² ேரய சாஸkhேதா ந ேரேயா விnhத³ேத நர:॥ 26॥
தshமாத³rhதா²க³மா:ஸrhேவ மேநாேமாஹவிவrhத⁴நா: ।
காrhபNhயmh த³rhபமாெநௗ ச ப⁴யiµth³ேவக³ ஏவ ச ॥ 27॥
அrhத²ஜாநிmh வி:³ phராjhஞா :³க²nhேயதாநி ேத³நாmh ।
அrhத²shேயாthபாத³ேந ைசவ பாலேந ச ததா²ேய ॥ 28॥
ஸஹnhதி ச மஹth³:³க²mh kh◌⁴நnhதி ைசவாrhத²காரth ।
அrhதா²th³:³க²mh பthயkhதmh பாதாைசவ ஶthரவ:॥ 29॥
:³ேக²ந சாதி⁴க³mhயnhேத தshமாnhநாஶmh ந சிnhதேயth ।
அஸnhேதாஷபரா டா: ◌⁴ ஸnhேதாஷmh யாnhதி பNh³தா:॥ 30॥
அnhேதா நாshதி பிபாஸாயா:ஸnhேதாஷ: பரமmh ஸுக²mh ।
தshமாthஸnhேதாஷேமேவஹ பரmh பயnhதி பNh³தா:॥ 31॥
அநிthயmh ெயௗவநmh பmh விதmh ரthநஸசய: ।
ஐவrhயmh phயஸmhவாேஸா kh³’th³th◌⁴ேயthதthர ந பNh³த:॥ 32॥
thயேஜத ஸசயாmhshதshமாthதjhஜாnhkhேலஶாnh ஸேஹத ச ।
ந  ஸசயவாnhகசிth³th³’யேத நிபth³ரவ: ।
அதச தா⁴rhைக: mhபி⁴ரநீஹாrhத:² phரஶshயேத ॥ 33॥
த⁴rhமாrhத² யshய விthேதஹா வரmh தshய நிஹதா ।
phராலநாth³தி⁴ பŋhகshய ேரேயா ந shபrhஶநmh nh’mh ॥ 34॥
தி⁴Sh²ைரவmh ஸrhேவஷு ந shph’ஹாmh கrhமrhஹ ।
த⁴rhேமண யதி³ேத காrhய விiµkhேதchேசா² ப⁴வாrhத²த:॥ 35॥

॥ இதி ெஶௗநககீ³தா ஸமாphதா ॥

From Mahabharata Vanaparva Adhyaya 2, shloka 15-48.
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