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અ યાયઃ ૨૫૭
ભી
અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
પ્ર નામનુક પાથ ગીતં રાજ્ઞા િવચખ્ ુના॥ ૧॥
છન્નસ્થનંૂ ષં દૃ ટ્વા િવરાવં ચ ગવાં શમ્ ।
ગાેગ્રહે યજ્ઞવાતસ્ય પ્રેક્ષમાણઃ સ પા થવઃ॥ ૨॥
વ ત ગાે યાેઽ તુ લાેકેષુ તતાે િનવર્ચનં કૃતમ્ ।
િહસાયાં િહ પ્ર ત્તાયામાશીરેષાનુક પતા॥ ૩॥
અવ્યવ સ્થત મયાર્દૈિવમૂઢૈનાર્ તકૈનર્રૈઃ ।
સશંયાત્મ ભરવ્યક્તૈિહસા સમનુક તતા॥ ૪॥
સવર્કમર્ વિહસા િહ ધમાર્ત્મા મનુરબ્રવીત્ ।
કામરાગા દ્વિહસ ત બિહવદ્યાં પશનૂ્નરાઃ॥ ૫॥
ત મા પ્રમાનતઃ કાયા ધમર્ઃ સૂ માે િવ નતા ।
અિહસવૈ િહ સવ યાે ધમ યાે જ્યાયસી મતા॥ ૬॥
ઉપાે ય સં શતાે ભૂ વા િહ વા વેદ કૃતાઃ શ્રુતીઃ ।
આચાર ઇત્યનાચારાઃ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ॥ ૭॥
યિદ યજ્ઞાંશ્ચ ક્ષાંશ્ચ યપૂાંશ્ચાે દ્ધ ય માનવાઃ ।
થા માંસાિન ખાદ ત નષૈ ધમર્ઃ પ્રશસ્યતે॥ ૮॥
માંસં મધુ સરુા મ સ્યા આસવં કૃસરાૈદનમ્ ।
ધૂતઃ પ્રવ તતં હ્યેતન્નૈતદ્વદેેષુ ક પતમ્॥ ૯॥
કામાન્માેહાચ્ચ લાેભાચ્ચ લાૈલ્યમેત પ્રવ તતમ્ ।
િવ મવેા ભ ન ત સવર્યજ્ઞષેુ બ્રાહ્મણાઃ ।
પાયસઃૈ સમુનાે ભશ્ચ તસ્યાિપ યજનં તમ્॥ ૧૦॥
ય જ્ઞયાશ્ચવૈ યે ક્ષા વેદેષુ પિરક પતાઃ ।
યચ્ચાિપ િક ચ કતર્વ્યમ યચ્ચાેક્ષૈઃ સસુસૃં્કતમ્ ।
મહાસ વૈઃ શદુ્ધભાવૈઃ સવ દેવાહર્મવે તત્॥ ૧૧॥
ય્
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શર રમાપદશ્ચાિપ િવવદ ત્યિવિહસતઃ ।
કથં યાત્રા શર રસ્ય િનરાર ભસ્ય સે સ્ય ત॥ ૧૨॥
ભી
યથા શર રં ન ગ્લાયેન્નેયા ત્યુવશં યથા ।
તથા કમર્સુ વતત સમથા ધમર્માચરેત્॥ ૧૩॥
॥ ઇ ત િવચખ્ ુગીતા સમાપ્તા॥

Adhyaya number 257 in shAntiparva, Mahabharata critical edition
(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).
In Kinjavadekar’s edition it is 265.
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