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॥ બકગીતા॥

॥ બકગીતા॥
॥ અથ બકગીતા॥

વૈશ પાયન ઉવાચ -
માકર્ ડયે ષયાે બ્રાહ્મણા યુિધ ષ્ઠરશ્ચ પયર્ ચ્છ ષઃ ।
કેન દ ઘાર્યુરાસીદ્બકાે માકર્ ડયે તુ તા સવાર્નવુાચ॥ ૧॥
મહાતપા દ ઘાર્યુશ્ચ બકાે રાજ ષનાર્ત્રકાયાર્ િવચારણા॥ ૨॥
અેતચ્છૃ વા તુ કાૈ તેયાે ભ્રા ભઃ સહ ભારત ।
માકર્ ડયંે પયર્ ચ્છદ્ધમર્રા ે યુિધ ષ્ઠરઃ॥ ૩॥
બકદા યાૈ મહાત્માનાૈ શ્રૂયેતે ચર િવનાૈ ।
સખાયાૈ દેવરાજસ્ય તા ષી લાેકસં મતાૈ॥ ૪॥
અેતિદચ્છા મ ભગવન્ બકશક્રસમાગમમ્ ।
સખુદુઃખસમાયુક્તં ત વને કથય વ મે॥ ૫॥
માકર્ ડયે ઉવાચ -
ત્તે દેવાસરેુ રાજ સગં્રામે લાેમહષર્ણે ।
ત્રયાણામિપ લાેકાના મ દ્રાે લાેકાિધપાે ભવત્॥ ૬॥
સ યગ્વષર્ ત પજર્ યે સખુસ પદ ઉત્તમાઃ ।
િનરામયા તુ ધ મષ્ઠાઃ પ્ર ધમર્પરાયણાઃ॥ ૭॥
મુિદતશ્ચ જનઃ સવર્ઃ વધમ સવુ્યવ સ્થતઃ ।
તાઃ પ્ર મુિદતાઃ સવાર્ દષૃ્ટાબલિનષૂદનઃ॥ ૮॥
તત તુ મુિદતાે રાજન્ દેવરાજઃ શતક્રતુઃ ।
અૈરાવતં સમાસ્થાય તાઃ પ યન્મુિદતાઃ પ્ર ઃ॥ ૯॥
આશ્રમાંશ્ચ િવ ચત્રાંશ્ચ નદ શ્ચ િવિવધાઃ શભુાઃ ।
નગરા ણ સ દ્ધાિન ખેટા જનપદાં તથા॥ ૧૦॥
પ્ર પાલનદક્ષાંશ્ચ નરે દ્રા ધમર્ચાિરણઃ ।
ઉદપાનપ્રપાવાપીતડાગાિનસરાં સચ॥ ૧૧॥
નાનાબ્રહ્મસમાચારૈઃ સિેવતાિન દ્વ ેત્તમૈઃ ।
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॥ બકગીતા॥

તતાવેતીયર્ ર યાયાં વ્યાં રાજ છતક્રતુઃ॥ ૧૨॥
તત્ર ર યે શવે દેશે બહુ ક્ષસમાકુલે ।
પવૂર્સ્યાં િદ શ ર યાયાં સમુદ્રા યાશતાે પ॥ ૧૩॥
તત્રાશ્રમપદં ર યં ગ દ્વજિનષેિવતમ્ ।
તત્રાશ્રમપદે ર યે બકં પ ય ત દેવરાટ્॥ ૧૪॥
બક તુ દૃ ટ્વા દેવે દં્ર દૃઢં પ્રીતમનાભવત્ ।
પાદ્યાસનાઘર્દાનને ફલમૂલૈરથાચર્યત્ ॥ ૧૫॥
સખુાપેિવષ્ટાે વરદ તત તુ બલસદૂનઃ ।
તતઃ પ્રશં્ન બકં દેવ ઉવાચ-િત્રદશશે્વરઃ॥ ૧૬॥
શતં વષર્સહસ્રા ણ મનુે તસ્ય તનેઘ ।
સમાખ્યાિહ મમ બ્રહ્મન્ િક દુઃખં ચર િવનામ્॥ ૧૭॥
બક ઉવાચ -
અ પ્રયૈઃ સહ સવંાસઃ પ્રયૈશ્ચાિપ િવનાભવઃ ।
અસદ્ ભઃ સ પ્રયાેગશ્ચ તદ્દઃુખં ચ ર્ િવનામ્॥ ૧૮॥
પતુ્રદારિવનાશાતે્ર જ્ઞાતીનાં સહૃુદામિપ ।
પરે વાપતતે કૃછ્રં િકનુ દુઃખતરં તતઃ॥ ૧૯॥
ના યદ્દઃુખતરં િક ચ લાેકેષુ પ્ર તભા ત મે ।
અથિવહીનઃ પુ ષઃ પરૈઃ સ પિરભૂયતે॥ ૨૦॥
અકુલાનાં કુલે ભાવં કુલીનાનાં કુલક્ષયમ્ ।
સયંાેગં િવપ્રયાેગં ચ પ ય ત ચર િવનઃ॥ ૨૧॥
અિપ પ્રત્યક્ષમવેૈતદે્દવદેવ શતક્રતાે ।
અકુલાનાં સ દ્ધાનાં કથં કુલિવપયર્યઃ॥ ૨૨॥
દેવદાનવગ ધવર્મનુ યાેરગરાક્ષસાઃ ।
પ્રા ુવ ત િવપયાર્સં િકનુ દુઃખતરં તતઃ॥ ૨૩॥
કુલે તાશ્ચ ક્લ ય તે દાૈ કુલે યવશાનુગાઃ ।
આઢ ૈદર્િરદ્રાવમતાઃ િકનુ દુઃખતરં તતઃ॥ ૨૪॥
લાેકે વૈધ યર્મેતત્તુ દૃ યતે બહુિવ તરમ્ ।
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હીનજ્ઞાનાશ્ચ દૃ ય તે ક્લ ય તે પ્રાજ્ઞકાેિવદાઃ॥ ૨૫॥
બહુદુઃખપિરક્લેશં માનુ ય મહ દૃ યતે ।
ઇ દ્ર ઉવાચ -
પનુરેવ મહાભાગ દેવ ષગણસિેવત॥ ૨૬॥
સમાખ્યાિહ મમ બ્રહ્મન્ િક સખંુ ચર િવનામ્ ।
બક ઉવાચ -
અષ્ટમે દ્વાદશે વાિપ શાકં યઃ પચતે ગ્ હે॥ ૨૭॥
કુ મત્રા યનપા શ્રત્ય િક વૈ સખુતરં તતઃ ।
યત્રાહાિન ન ગ ય તે નનૈમાહુમર્હાશનમ્॥ ૨૮॥
અિપ શાકંપચાનસ્ય સખંુ વૈ મઘવન્ ગ્ હે ।
અ જતં વને વીયણ ના યપા શ્રત્ય ક ચન॥ ૨૯॥
ફલશાકમિપ શ્રેયાે ભાેક્તું હ્યકૃપણે ગ્ હે ।
પરસ્ય તુ ગ્ હે ભાેક્તુઃ પિરભૂતસ્ય િનત્યશઃ॥ ૩૦॥
સુ ષ્ટમિપ ને શ્રેયાે િવક પાેયમતઃ સતામ્ ।
શ્વવ ક લાલપાે ય તુ પરાનં્ન ભાેક્તુ મચ્છ ત॥ ૩૧॥
િધગ તુ તસ્યતદ્ભુકં્ત કૃપણસ્ય દુરાત્મનઃ ।
યાે દ વા ત થભૂતે યઃ િપ યશ્ચ દ્વ ેત્તમઃ॥ ૩૨॥
શષ્ટા યનાિન યાે ભુઙ્ક્તે િકવૈ સખુતરં તતઃ ।
અતાે ષ્ટતરં ના ય પૂતં િક ચચ્છ્તક્રતાે॥ ૩૩॥
દ વા ય વ ત થ યાે વૈ ભુઙ્ક્તે તનેવૈ િનત્યશઃ ।
યાવતાેહ્યંધસઃ િપ ડાનશ્ના ત સતતં દ્વજઃ॥ ૩૪॥
તાવતાં ગાેસહસ્રાણાં ફલં પ્રા ાે ત દાયકઃ ।
યદેનાે યાવૈનકૃતં ત સવર્ ન યતે ધ્રવુમ્॥ ૩૫॥
સદ ક્ષણસ્ય ભુક્તસ્ય દ્વજસ્ય તુ કરે ગતમ્ ।
યદ્વાિર વાિરણા સચેત્તદ્ યને તરતે ક્ષણાત્॥ ૩૬॥
અેતશ્ચા યાશ્ચવૈ બહ્વ ઃ કથિય વા કથાઃ શભુાઃ ।
બકેન સહ દેવે દ્ર આ ચ્છ િત્રિદવં ગતઃ॥ ૩૭॥
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॥ બકગીતા॥

॥ ઇ ત બક શક્ર સવંાદ અેવં બકગીતા સમાપ્તા॥

Ch. 193 of Vana Parva, Mahabharata, in Kinjavadekar edition.
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