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Mankigita

મિઙ્કગીતા

અ યાયઃ ૧૭૧
યુિધ ષ્ઠર
ઈહમાનઃ સમાર ભા યિદ નાસાદયેદ્ધનમ્ ।
ધન ણા ભભૂતશ્ચ િક કુવર્ સખુમા ુયાત્॥ ૧॥
ભી મ
સવર્સા યમનાયાસઃ સત્યવાક્યં ચ ભારત ।
િનવદશ્ચાિવિવ સા ચ યસ્યસ્યા સ સખુી નરઃ॥ ૨॥
અેતા યવે પદા યાહુઃ પ ચ દ્ધાઃ પ્રશા તયે ।
અેષ વગર્શ્ચ ધમર્શ્ચ સખંુ ચાનુત્તમં સતામ્॥ ૩॥
અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
િનવદાન્મિઙ્કના ગીતં તિન્નબાેધ યુિધ ષ્ઠર॥ ૪॥
ઈહમાનાે ધનં મિઙ્કભર્ગ્ ેહશ્ચ પનુઃ પનુઃ ।
કેન ચદ્ધનશષેેણ ક્ર તવા દ ય ગાેયુગમ્॥ ૫॥
સસુ બદ્ધાૈ તુ તાૈ દ યાૈ દમનાયા ભિનઃ તાૈ ।
આસીનમુષ્ટ્રં મ યને સહસવૈા યધાવતામ્॥ ૬॥
તયાેઃ સ પ્રાપ્તયાે ષ્ટ્ર ઃ સ્ક ધદેશમમષર્ણઃ ।
ઉ થાયાેિ ક્ષ ય તાૈ દ યાૈ પ્રસસાર મહાજવઃ॥ ૭॥
િહ્રયમાણાૈ તુ તાૈ દ યાૈ તનેાેષ્ટ્ર ેણ પ્રમા થના ।
મ્રયમાણાૈ ચ સ પ્રેક્ષ્ય મિઙ્ક તત્રાબ્રવીિદદમ્॥ ૮॥
ન ચવૈાિવિહતં શકં્ય દક્ષેણાપીિહતું ધનમ્ ।
યુક્તને શ્રદ્ધયા સ યગીહાં સમનુ તષ્ઠતા॥ ૯॥
કૃતસ્ય પવૂ ચાનથયુર્ક્તસ્યા યનુ તષ્ઠતઃ ।
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ઇમં પ યત સઙ્ગત્યા મમ દૈવમપુ લવમ્॥ ૧૦॥
ઉદ્ય યાેદ્ય ય મે દ યાૈ િવષમનેવે ગચ્છ ત ।
ઉિ ક્ષ ય કાકતાલીયમનુ્માથનેવે જ બુકઃ॥ ૧૧॥
મની વાેષ્ટ્રસ્ય લ બેતે પ્રયાૈ વ સતરાૈ મમ ।
શદંુ્ધ િહ દૈવમવેેદમતાે નવૈા ત પાૈ ષમ્॥ ૧૨॥
યિદ વા યપુપદે્યત પાૈ ષં નામ કિહ ચત્ ।
અ વ યમાણં તદિપ દૈવમવેાવ તષ્ઠતે॥ ૧૩॥
ત માિન્નવદ અેવેહ ગ તવ્યઃ સખુમી સતા ।
સખંુ વિપ ત િનિવ ણાે િનરાશશ્ચાથર્સાધને॥ ૧૪॥
અહાે સ ય કેનાેક્તં સવર્તઃ પિરમુચ્યતા ।
પ્ર તષ્ઠતા મહાર યં જનકસ્ય િનવેશનાત્॥ ૧૫॥
યઃ કામા પ્રા ુયા સવાર્ યશ્ચનૈા કેવલાં ત્યજેત્ ।
પ્રાપના સવર્કામાનાં પિરત્યાગાે િવ શ યતે॥ ૧૬॥
ના તં સવર્િવિવ સાનાં ગતપવૂાઽ ત કશ્ ચન ।
શર રે િવતે ચવૈ ણા મ દસ્ય વધર્તે॥ ૧૭॥
િનવતર્ વ િવિવ સા યઃ શા ય િનિવદ્ય મામક ।
અસકૃચ્ચા સ િનકૃતાે ન ચ િનિવદ્યસે તનાે॥ ૧૮॥
યિદ નાહં િવના ય તે યદે્યવં રમસે મયા ।
મા માં યાજેય લાેભને થા વં િવત્તકામુક॥ ૧૯॥
સ ચતં સ ચતં દ્રવં્ય નષં્ટ તવ પનુઃ પનુઃ ।
કદા િવમાેક્ષ્યસે મૂઢ ધનેહાં ધનકામુક॥ ૨૦॥
અહાે નુ મમ બા લ યં યાેઽહં ક્ર દનક તવ ।
િક નવૈ તુ પુ ષઃ પરેષાં પ્રે યતા મયાત્॥ ૨૧॥
ન પવૂ નાપરે તુ કામાનામ તમા ુવન્ ।
ત્ય વા સવર્સમાર ભા પ્ર તબુદ્ધાેઽ મ ગ્ મ॥ ૨૨॥
નનંૂ તે હૃદયં કામવજ્ર સારમયં દધૃમ્ ।
યદનથર્શતાિવષં્ટ શતધા ન િવદ યર્તે॥ ૨૩॥
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ત્ય મ કામ વાં ચવૈ યચ્ચ િક ચિ પ્રયં તવ ।
તવાહં સખુમ વચ્છન્નાત્મ યપુલભે સખુમ્॥ ૨૪॥
કામ ના મ તે મૂલં સઙ્ક પા કલ યસે ।
ન વાં સઙ્ક પિય યા મ સમૂલાે ન ભિવ ય ત॥ ૨૫॥
ઈહા ધનસ્ય ન સખુા લ વા ચ તા ચ ભૂયસી ।
લ ધાનાશાે યથા ત્યુલર્ ધં ભવ ત વા ન વા॥ ૨૬॥
પરેત્ય યાે ન લભતે તતાે દુઃખતરં નુ િકમ્ ।
ન ચ તુ ય ત લ ધને ભૂય અેવ ચ માગર્ ત॥ ૨૭॥
અનુતષુર્લ અેવાથર્ઃ વાદુ ગાઙ્ગ મવાેદકમ્ ।
મ દ્વલાપનમેતત્તુ પ્ર તબુદ્ધાેઽ મ સ ત્યજ॥ ૨૮॥
ય ઇમં મામકં દેહં ભૂતગ્રામઃ સમા શ્રતઃ ।
સ યા વતાે યથાકામં વસતાં વા યથાસખુમ્॥ ૨૯॥
ન યુ મા વહ મે પ્રી તઃ કામલાેભાનુસાિરષુ ।
ત માદુ જ્ય સવાર્ વઃ સત્યમવેાશ્રયા યહમ્॥ ૩૦॥
સવર્ભૂતા યહં દેહે પ યન્મન સ ચાત્મનઃ ।
યાેગે બુ દ્ધ શ્રુતે સ વં મનાે બ્રહ્મ ણ ધારયન્॥ ૩૧॥
િવહિર યા યનાસક્તઃ સખુી લાેકાિન્નરામયઃ ।
યથા મા વં પનુનવં દુઃખષેુ પ્રિનધાસ્ય સ॥ ૩૨॥
વયા િહ મે પ્રનુન્નસ્ય ગ તર યા ન િવદ્યતે ।
ણા શાેકશ્રમાણાં િહ વં કામપ્રભવઃ સદા॥ ૩૩॥

ધનનાશાેઽિધકં દુઃખં મ યે સવર્મહત્તરમ્ ।
જ્ઞાતયાે હ્યવમ ય તે મત્રા ણ ચ ધનચ્યુતમ્॥ ૩૪॥
અવજ્ઞાન સહસ્રૈ તુ દાષેાઃ ક તતરાધને ।
ધને સખુકલા યા ચ સાિપ દુઃખૈિવધીયતે॥ ૩૫॥
ધનમસ્યે ત પુ ષં પુરા િનઘ્ન ત દસ્યવઃ ।
ક્લ ય ત િવિવધૈદર્ દૈિનત્યમુદ્વજેય ત ચ॥ ૩૬॥
મ દલાેલપુતા દુઃખ મ ત બુ દ્ધ ચરાન્મયા ।
યદ્યદાલ બસે કામતત્તદેવાનુ યસે॥ ૩૭॥
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અત વજ્ઞાેઽ સ બાલશ્ચ દુ તાષેાેઽપૂરણાેઽનલઃ ।
નવૈ વં વે થ સલુભં નવૈ વં વે થ દુલર્ભમ્॥ ૩૮॥
પાતાલ મવ દુ પૂરાે માં દુઃખૈયાક્તુ મચ્છ સ ।
નાહમદ્ય સમાવેષંુ્ટ શક્યઃ કામપનુ વયા॥ ૩૯॥
િનવદમહમાસાદ્ય દ્રવ્યનાશાદ્યદચૃ્છયા ।
િન ર્ ત પરમાં પ્રા ય નાદ્ય કામા વ ચ તયે॥ ૪૦॥
અ તક્લેશા સહામીહ નાહં બુ યા યબુ દ્ધમાન્ ।
િનકૃતાે ધનનાશને શયે સવાર્ઙ્ગિવ વરઃ॥ ૪૧॥
પિરત્ય મ કામ વાં િહ વા સવર્મનાેગતીઃ ।
ન વં મયા પનુઃ કામનસ્યાેતનેવે રંસ્યસે॥ ૪૨॥
ક્ષ મ યેઽક્ષમમાણાનાં ન િહ સ યે ચ િહ સતઃ ।
દ્વે ય મુક્તઃ પ્રયં વક્ષ્યા યનાદતૃ્ય તદ પ્રયમ્॥ ૪૩॥
પ્તઃ વસ્થે દ્રયાે િનતં્ય યથા લ ધને વતર્યન્ ।
ન સકામં કિર યા મ વામહં શત્રુમાત્મનઃ॥ ૪૪॥
િનવદં િન ર્ ત પ્ત શા ત સતં્ય દમં ક્ષમામ્ ।
સવર્ભૂતદયાં ચવૈ િવ દ્ધ માં શરણાગતમ્॥ ૪૫॥
ત મા કામશ્ચ લાેભશ્ચ ણા કાપર્ યમવે ચ ।
ત્યજ તુ માં પ્ર તષ્ઠ તં સ વસ્થાે હ્ય મ સા પ્રતમ્॥ ૪૬॥
પ્રહાય કામં લાેભં ચ ક્રાેધં પા યમવે ચ ।
નાદ્ય લાેભવશં પ્રાપ્તાે દુઃખં પ્રા સ્યા યનાત્મવાન્॥ ૪૭॥
યદ્યત્ત્યજ ત કામાનાં ત સખુસ્યા ભપૂયર્તે ।
કામસ્ય વશગાે િનતં્ય દુઃખમવે પ્રપદ્યતે॥ ૪૮॥
કામા વ્યુદસ્ય ધનુુતે ય ક ચ પુ ષાે રજઃ ।
કામક્રાેધાેદ્ભવં દુઃખમહ્ર ીરર તરેવ ચ॥ ૪૯॥
અેષ બ્રહ્મ પ્રિવષ્ટાેઽહં ગ્રી મે શીત મવ હ્ર દમ્ ।
શા યા મ પિરિનવાર્ મ સખુમાસે ચ કેવલમ્॥ ૫૦॥
યચ્ચ કામસખંુ લાેકે યચ્ચ િદવ્યં મહ સખુમ્ ।
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ણા ક્ષયસખુસ્યૈતે નાહર્તઃ સાેદશી ં કલામ્॥ ૫૧॥
આત્મના સપ્તમં કામં હ વા શત્રુ મવાેત્તમમ્ ।
પ્રા યાવ યં બ્રહ્મ પુરં રાજેવ સ્યામહં સખુી॥ ૫૨॥
અેતાં બુ દ્ધ સમાસ્થાય મિઙ્કિનવદમાગતઃ ।
સવાર્ કામા પિરત્યજ્ય પ્રા ય બ્રહ્મ મહ સખુમ્॥ ૫૩॥
દ ય નાશ કૃતે મિઙ્કરમર વં િકલાગમત્ ।
અ છન કામમૂલં સ તને પ્રાપ મહ સખુમ્॥ ૫૪॥
॥ ઇ ત મિઙ્કગીતા સમાપ્તા॥

Adhyaya number 177 in shAntiparva, Mahabharata critical edition

(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).

In Kinjavadekar’s edition it is 171.
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