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અ યાયઃ ૯૩
કથં ધમ સ્થાતુ મચ્છન્રા વતત ધા મકઃ ।
ચ્છા મ વા કુ શ્રેષ્ઠ તન્મે બ્રૂિહ િપતા મહ॥ ૧॥

અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
ગીતં દષૃ્ટાથર્ત વને વામદેવને ધીમતા॥ ૨॥
રા વસુ મના નામ કાૈસલ્યાે બલવા શુ ચઃ ।
મહ ષ પિરપપ્રચ્છ વામદેવં યશાે િવનમ્॥ ૩॥
ધમાર્થર્સિહતં વાક્યં ભગવન્નનુશાિધ મામ્ ।
યને ત્તને વૈ તષ્ઠન્ન ચ્યવેયં વધમર્તઃ॥ ૪॥
તમબ્રવીદ્વામદેવ તપ વી જપતાં વરઃ ।
હેમવણર્મપુાસીનં યયા ત મવ નાહુષમ્॥ ૫॥
ધમર્મવેાનવુતર્ વ ન ધમાર્ દ્વદ્યતે પરમ્ ।
ધમ સ્થતા િહ રા નાે જય ત થવી મમામ્॥ ૬॥
અથર્ સદ્ધઃે પરં ધમ મ યતે યાે મહીપ તઃ ।
ઋતાં ચ કુ તે બુ દ્ધ સ ધમણ િવરાેચતે॥ ૭॥
અધમર્દશ યાે રા બલાદેવ પ્રવતર્તે ।
ક્ષપ્રમવેાપયાતાેઽ માદુભાૈ પ્રથમમ યમાૈ॥ ૮॥
અસ પાિપષ્ઠ સ ચવાે વ યાે લાેકસ્ય ધમર્હા ।
સહૈવ પિરવારેણ ક્ષપ્રમવેાવસીદ ત॥ ૯॥
અથાર્નામનનુષ્ઠાતા કામચાર િવક થનઃ ।
અિપ સવા મહી ં લ વા ક્ષપ્રમવે િવન ય ત॥ ૧૦॥
અથાદદાનઃ કલ્યાણમનસયૂુ જતે દ્રયઃ ।
વધર્તે મ તમાન્રા સ્રાેતાે ભિરવ સાગરઃ॥ ૧૧॥
ન પૂણાઽ મી ત મ યેત ધમર્તઃ કામતાેઽથર્તઃ ।
બુ દ્ધતાે મત્ર તશ્ચાિપ સતતં વસધુાિધપઃ॥ ૧૨॥
અેતે વવે િહ સવષુ લાેકયાત્રા પ્ર ત ષ્ઠતા ।
અેતાિન વઁ લભતે યશઃ ક ત શ્રયઃ પ્ર ઃ॥ ૧૩॥

vaamadevagiitaa.pdf 1



॥ વામદેવગીતા॥

અેવં યાે ધમર્સરં ભી ધમાર્થર્પિર ચ તકઃ ।
અથાર્ સમીક્ષ્યારભતે સ ધ્રવું મહદશ્નુતે॥ ૧૪॥
અદાતા હ્યન ત નેહાે દ ડનેાવતર્ય પ્ર ઃ ।
સાહસ પ્રકૃતીરા ક્ષપ્રમવે િવન ય ત॥ ૧૫॥
અથ પાપં કૃતં બુદ્ યા ન ચ પ યત્યબુ દ્ધ માન્ ।
અક ત્યાર્િપ સમાયુક્તાે તાે નરકમશ્નુતે॥ ૧૬॥
અથ માનિયતુદાર્તુઃ શકુ્લસ્ય રસવેિદનઃ ।
વ્યસનં વ મવાે પનં્ન િવ જઘાંસ ત માનવાઃ॥ ૧૭॥
યસ્ય ના ત ગુ ધર્મ ન ચા યાનનુ ચ્છ ત ।
સખુત ત્રાેઽથર્લાભષેુ ન ચરં મહદશ્નુતે॥ ૧૮॥
ગુ પ્રધાનાે ધમષુ વયમથાર્ વવે ક્ષતા ।
ધમર્પ્રધાનાે લાેકેષુ સુ ચરં મહદશ્નુતે॥ ૧૯॥

અ યાયઃ ૯૪
યત્રાધમ પ્રણયતે દુબર્લે બલવત્તરઃ ।
તાં ત્તમપુ વ ત યે ભવ ત તદ વયાઃ॥ ૧॥
રા નમનવુતર્ તે તં પાપા ભપ્રવતર્કમ્ ।
અિવનીત મનુ યં તિ ક્ષપં્ર રાષ્ટ્રં િવન ય ત॥ ૨॥
યદ્વ ૃ ત્તમપુ વ ત પ્રકૃ તસ્થસ્ય માનવાઃ ।
તદેવ િવષમસ્થસ્ય વજનાેઽિપ ન યતે॥ ૩॥
સાહસ પ્રકૃ તયર્ત્ર કુ તે િક ચદુ બણમ્ ।
અશાસ્ત્રલક્ષણાે રા ક્ષપ્રમવે િવન ય ત॥ ૪॥
યાેઽત્ય તાચિરતાં ત્ત ક્ષિત્રયાે નાનવુતર્તે ।
જતાનામ જતાનાં ચ ક્ષત્રધમાર્દપૈ ત સઃ॥ ૫॥
દ્વષ તં કૃતકમાર્ણં ગ્ હી વા પતી રણે ।
યાે ન માનયતે દ્વષેા ક્ષત્રધમાર્દપૈ ત સઃ॥ ૬॥
શક્તઃ સ્યા સમુખુાે રા કુયાર્ કા યમાપિદ ।
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પ્રયાે ભવ ત ભૂતાનાં ન ચ િવભ્ર યતે શ્રયઃ॥ ૭॥
અ પ્રયં યસ્ય કુવ ત ભૂય તસ્ય પ્રયં ચરેત્ ।
ન ચરેણ પ્રયઃ સ સ્યાદ્યાેઽ પ્રયઃ પ્રયમાચરેત્॥ ૮॥
ષાવાદં પિરહરે કુયાર્િ પ્રયમયા ચતઃ ।

ન ચ કામાન્ન સરં ભાન્ન દ્વષેાદ્ધમર્મુ જેત્॥ ૯॥
નાપત્રપેત પ્રશ્નષેુ ના ભભવ્યાં ગરં જેત્ ।
ન વરેત ન ચાસયૂેત્તથા સઙ્ગ્ હ્યતે પરઃ॥ ૧૦॥
પ્રયે ના ત શં હૃ યેદ પ્રયે ન ચ સ વરેત્ ।
ન મુહ્યેદથર્કૃચ્છ્ર ેષુ પ્ર િહતમનુ મરન્॥ ૧૧॥
યઃ પ્રયં કુ તે િનતં્ય ગુણતાે વસધુાિધપઃ ।
તસ્ય કમાર્ ણ સ ય ત ન ચ સ ત્યજ્યતે શ્રયા॥ ૧૨॥
િન ત્તં પ્ર તકૂલે યાે વતર્માનમનુ પ્રયે ।
ભક્તં ભજેત પ ત તદ્વૈ તં્ત સતામ્ ઇહ॥ ૧૩॥
અપ્રક ણ દ્રયં પ્રાજ્ઞમત્ય તાનુગતં શુ ચમ્ ।
શક્તં ચવૈાનુરક્તં ચ યુ જ્યાન્મહ ત કમર્ ણ॥ ૧૪॥
અેવમવે ગુણૈયુર્ક્તાે યાે ન રજ્ય ત ભૂ મપમ્ ।
ભતુર્રથ વસયૂ તં ન તં યુ ત કમર્ ણ॥ ૧૫॥
મૂઢમૈ દ્રયકં લુ ધમનાયર્ ચિરતં શઠમ્ ।
અનતીતાપેધં િહસ્રં દુબુર્ દ્ધમબહુશ્રુતમ્॥ ૧૬॥
ત્યક્તાપેાત્તં મદ્ય રતં દ્યૂતસ્ત્રી ગયા પરમ્ ।
કાય મહ ત યાે યુ જ્યાદ્ધ યતે સ પઃ શ્રયઃ॥ ૧૭॥
ર ક્ષતાત્મા તુ યાે રા રક્ષ્યા યશ્ચાનુરક્ષ ત ।
પ્ર શ્ચ તસ્ય વધર્ તે ધ્રવું ચ મહદશ્નુતે॥ ૧૮॥
યે કે ચદ્ભૂ મપતય તા સવાર્ન વવેક્ષયેત્ ।
સહૃુદ્ ભરન ભખ્યાતૈ તને રા ન િર યતે॥ ૧૯॥
અપકૃત્ય બલસ્થસ્ય દૂરસ્થાેઽ મી ત નાશ્વસતે્ ।
યનેાનુચિરતૈહ્યતે િનપત ત પ્રમાદ્યતઃ॥ ૨૦॥
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॥ વામદેવગીતા॥

દૃઢમૂલ વદુષ્ટાત્મા િવિદ વા બલમાત્મનઃ ।
અબલાન ભયુ ત ન તુ યે બલવત્તરાઃ॥ ૨૧॥
િવક્રમેણ મહી ં લ વા પ્ર ધમણ પાલયન્ ।
આહવે િનધનં કુયાર્દ્રા ધમર્પરાયણઃ॥ ૨૨॥
મરણા ત મદં સવ નેહ િક ચદનામયમ્ ।
ત માદ્ધમ સ્થતાે રા પ્ર ધમણ પાલયેત્॥ ૨૩॥
રક્ષાિધકરણં યુદં્ધ તથા ધમાર્નુશાસનમ્ ।
મ ત્ર ચ તં્ય સખંુ કાલે પ ચ ભવર્ધર્તે મહી॥ ૨૪॥
અેતાિન યસ્ય ગુપ્તાિન સ રા રાજસત્તમ ।
સતતં વતર્માનાેઽત્ર રા ભુઙ્ક્તે મહી મમામ્॥ ૨૫॥
નૈતા યેકેન શક્યાિન સાતત્યેના વવે ક્ષતુમ્ ।
અેતે વાપ્તા પ્ર તષ્ઠા ય રા ભુઙ્ક્તે મહી ં ચરમ્॥ ૨૬॥
દાતારં સિંવભક્તારં માદર્વાપેગતં શુ ચમ્ ।
અસ ત્યક્ત મનુ યં ચ તં જનાઃ કુવર્તે પ્રયમ્॥ ૨૭॥
ય તુ િનઃશ્રેયસં જ્ઞા વા જ્ઞાનં ત પ્ર તપદ્યતે ।
આત્મનાે મતમુ જ્ય તં લાેકાેઽનુિવધીયતે॥ ૨૮॥
યાેઽથર્કામસ્ય વચનં પ્રા તકૂલ્યાન્ન યતે ।
ણાે ત પ્ર તકૂલાિન િવ મના ન ચરાિદવ॥ ૨૯॥

અગ્રા યચિરતાં બુ દ્ધમત્ય તં યાે ન બુ યતે ।
જતાનામ જતાનાં ચ ક્ષત્રધમાર્દપૈ ત સઃ॥ ૩૦॥
મખુ્યાનમાત્યા યાે િહ વા િનહીના કુ તે પ્રયાન્ ।
સ વૈ વ્યસનમાસાદ્ય ગાધ માતા ન િવ દ ત॥ ૩૧॥
યઃ કલ્યાણ ગુણા જ્ઞાતી દ્વષેાન્નવૈા ભમ યતે ।
અદૃઢાત્મા દૃઢક્રાેધાે નાસ્યાથા રમતેઽ તકે॥ ૩૨॥
અથ યાે ગુણસ પન્ના હૃદયસ્યા પ્રયાનિપ ।
પ્રયેણ કુ તે વ યાં શ્ચરં યશ સ તષ્ઠ ત॥ ૩૩॥
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નાકાલે પ્રણયેદથાર્ન્ના પ્રયે તુ સ વરેત્ ।
પ્રયે ના ત શં હૃ યેદ્યજુ્યેતારાેગ્ય કમર્ ણ॥ ૩૪॥
કે માનુરક્તા રા નઃ કે ભયા સમપુા શ્રતાઃ ।
મ યસ્થ દાષેાઃ કે ચષૈા મ ત િનતં્ય િવ ચ તયેત્॥ ૩૫॥
ન તુ બલવા ભૂ વા દુબર્લે િવશ્વસે ક્વ ચત્ ।
ભા ડ સદશૃા હ્યેતે િનપત ત પ્રમાદ્યતઃ॥ ૩૬॥
અિપ સવગુર્ણૈયુર્ક્તં ભતાર્રં પ્રયવાિદનમ્ ।
અ ભદુ્રહ્ય ત પાપાત્મા ત મા દ્ધ િવ ભષે જનાત્॥ ૩૭॥
અેતાં રા પેિનષદં યયા તઃ માહ નાહુષઃ ।
મનુ યિવજયે યુક્તાે હ ત શત્રનૂનુત્તમાન્॥ ૩૮॥

અ યાયઃ ૯૫
અયુદ્ધનેવૈ િવજયં વધર્યેદ્વસધુાિધપઃ ।
જઘ યમાહુિવજયં યાે યુદ્ધને નરાિધપ॥ ૧॥
ન ચા યલ ધં લ સતે મૂલે ના તદૃઢે સ ત ।
ન િહ દુબર્લમૂલસ્ય રાજ્ઞાે લાભાે િવધીયતે॥ ૨॥
યસ્ય સ્ફ તાે જનપદઃ સ પન્નઃ પ્રય રાજકઃ ।
સ તુષ્ટપુષ્ટસ ચવાે દૃઢમૂલઃ સ પા થવઃ॥ ૩॥
યસ્ય યાેધાઃ સસુ તુષ્ટાઃ સાિ વતાઃ સપૂધા સ્થતાઃ ।
અ પનેાિપ સ દ ડને મહી ં જય ત ભૂ મપઃ॥ ૪॥
પાૈર નપદા યસ્ય વનુરક્તાઃ સપુૂ જતાઃ ।
સધના ધા યવ તશ્ચ દૃઢમૂલઃ સ પા થવઃ॥ ૫॥
પ્રભાવકાલાવિધકાૈ યદા મ યેત ચાત્મનઃ ।
તદા લ સતે મેધા વી પરભૂ મ ધના યુત॥ ૬॥
ભાેગે વદયમાનસ્ય ભૂતષેુ ચ દયા વતઃ ।
વધર્તે વરમાણસ્ય િવષયાે ર ક્ષતાત્મનઃ॥ ૭॥
તક્ષત્યાત્માનમવેષૈ વનં પરશનુા યથા ।
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॥ વામદેવગીતા॥

યઃ સ યગ્વતર્માનષેુ વષેુ મ યા પ્રવતર્તે॥ ૮॥
ન વૈ દ્વષ તઃ ક્ષીય તે રાજ્ઞાે િનત્યમિપ ઘ્નતઃ ।
ક્રાેધં િનય તું યાે વેદ તસ્ય દ્વષે્ટા ન િવદ્યતે॥ ૯॥
યદાયર્ જનિવ દ્વષં્ટ કમર્ તન્નાચરેદુ્બધઃ ।
ય કલ્યાણમ ભ યાયેત્તત્રાત્માનં િનયાજેયેત્॥ ૧૦॥
નનૈમ યેઽવ ન ત નાત્મના પિરત યતે ।
કૃત્યશષેેણ યાે રા સખુા યનુબુભષૂ ત॥ ૧૧॥
ઇદં તં્ત મનુ યષેુ વતર્તે યાે મહીપ તઃ ।
ઉભાૈ લાેકાૈ િવિન જત્ય િવજયે સ પ્ર તષ્ઠતે॥ ૧૨॥
ઇત્યુક્તાે વામદેવને સવ ત કૃતવા પઃ ।
તથા કુવ વમ યેતાૈ લાેકાૈ જેતા ન સશંયઃ॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત વામદેવગીતા સમાપ્તા॥

Adhyaya numbers 93-95 in shAntiparva, Mahabharata critical edition
(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).
In Kinjavadekar’s edition they are 92-94.
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