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॥ અથ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

અ યાય ૨૯૫

જનમજેય ઉવાચ ।
અેવં હૃતાયાં કૃ ણાયાં પ્રા ય ક્લેશમનુત્તમમ્ ।
પ્ર તલ ય તતઃ કૃ ણાં િકમકુવર્ ત પા ડવાઃ॥ ૧॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
અેવં હૃતાયાં કૃ ણાયાં પ્રા ય ક્લેશમનુત્તમમ્ ।
િવહાય કા યકં રા સહ ભ્રા ભરચ્યુતઃ॥ ૨॥
પનુદ્વતવનં ર યમાજગામ યુિધ ષ્ઠરઃ ।
વાદુમૂલફલં ર યં માકર્ ડયેાશ્રમં પ્ર ત॥ ૩॥

અનુગુપ્ત ફલાહારાઃ સવર્ અેવ મતાશનાઃ ।
યવસ પા ડવા તત્ર કૃ ણયા સહ ભારત॥ ૪॥
વસ દ્વતૈવને રા કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ભીમસનેાેઽજુર્નશ્ચવૈ માદ્ર પતુ્રાૈ ચ પા ડવાૈ॥ ૫॥
બ્રાહ્મણાથ પરાક્રા તા ધમાર્ત્માનાે યતવ્રતાઃ ।
ક્લેશમાછર્ ત િવપુલં સખુાેદક પર તપાઃ॥ ૬॥
અ તશત્રુમાસીનં ભ્ર ભઃ સિહતં વને ।
આગ ય બ્રાહ્મણ તૂણ સ તપ્ત ઇદમબ્રવીત્॥ ૭॥
અરણી સિહતં મહં્ય સમાસક્તં વન પતાૈ ।
ગસ્ય ઘષર્માણસ્ય િવષાણે સમસ જત॥ ૮॥

તદાદાય ગતાે રાજં વરમાણાે મહા ગઃ ।
આશ્રમા વિરતઃ શીઘં્ર લવમાનાે મહાજવઃ॥ ૯॥
તસ્ય ગ વા પદં શીઘ્રમાસાદ્ય ચ મહા ગમ્ ।
અ ગ્ હાતે્રં ન લુ યેત તદાનયત પા ડવાઃ॥ ૧૦॥
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

બ્રાહ્મણસ્ય વચાે શ્રુ વા સ તપ્તાેઽથ યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ધનુરાદાય કાૈ તેયઃ પ્રાદ્રવદ્ભ્રા ભઃ સહ॥ ૧૧॥
સન્નદ્ધા ધ વનઃ સવ પ્રાદ્રવન્નરપુઙ્ગવાઃ ।
બ્રાહ્મણાથ યત ત તે શીઘ્રમ વગમ ગમ્॥ ૧૨॥
ક ણનાલીકનારાચાનુ જ તાે મહારથાઃ ।
નાિવ ય પા ડવા તત્ર પ ય તાે ગમ તકાત્॥ ૧૩॥
તષેાં પ્રયતમાનાનાં નાદૃ યત મહા ગઃ ।
અપ ય તાે ગં શ્રા તા દુઃખં પ્રાપ્તા મન વનઃ॥ ૧૪॥
શીતલછાયમાસાદ્ય યગ્રાેધં ગહને વને ।

પપાસાપર તાઙ્ગાઃ પા ડવાઃ સમપુાિવશન્॥ ૧૫॥
તષેાં સમપુિવષ્ટાનાં નકુલાે દુઃ ખત તદા ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં જ્યેષ્ઠમમષાર્ કુ સત્તમ॥ ૧૬॥
ના મ કુલે તુ મમ જ ધમા
ન ચાલસ્યાદથર્લાપેાે બભવૂ ।
અનુત્તરાઃ સવર્ભૂતષેુ ભૂયઃ
સ પ્રાપ્તાઃ મઃ સશંયં કેન રાજન્॥ ૧૭॥

૨૯૬

યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
નાપદામ ત મયાર્દા ન િન મતં્ત ન કારણમ્ ।
ધમર્ તુ િવભજત્યત્ર ઉભયાેઃ પુ યપાપયાેઃ॥ ૧॥
ભીમ ઉવાચ ।
પ્રા તકા યનય કૃ ણાં સભાયાં પ્રે યવત્તદા ।
ન મયા િનહત તત્ર તને પ્રાપ્તાઃ મ સશંયમ્॥ ૨॥
અજુર્ન ઉવાચ ।
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વાચ તી ણા સ્થ ભેિદ યઃ સતૂપતુ્રેણ ભા ષતાઃ ।
અ તતી ણા મયા ક્ષા તા તને પ્રાપ્તઃ મ સશંયમ્॥ ૩॥
સહદેવ ઉવાચ ।
શકુિન વાં યદાજૈષીદક્ષદ્યૂતને ભારત ।
સ મયા ન હત તત્ર તને પ્રાપ્તાઃ મ સશંયમ્॥ ૪॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તતાે યુિધ ષ્ઠરાે રા નકુલં વાક્યમબ્રવીત્ ।
આ હ્ય કં્ષ માદ્રયે િનર ક્ષ વ િદશાે દશ॥ ૫॥
પાનીયમ તકે પ ય ક્ષા વા યુદકાશ્રયાન્ ।
ઇમે િહ ભ્રાતરઃ શ્રા તા તવ તાત િપપા સતાઃ॥ ૬॥
નકુલ તુ તથેત્યુ વા શીઘ્રમા હ્ય પાદમમ્ ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં જ્યેષ્ઠમ ભવીક્ષ્ય સમ તતઃ॥ ૭॥
પ યા મ બહુલાન્રાજ ક્ષાનુદકસશં્રયાન્ ।
સારસાનાં ચ િનહ્ર ાર્દમત્રાેદકમસશંયમ્॥ ૮॥
તતાેઽબ્રવી સત્ય તઃ કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ગચ્છ સાૈ ય તતઃ શીઘં્ર તૂણ પાનીયમાનય॥ ૯॥
નકુલ તુ તથેત્યુ વા ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય શાસનાત્ ।
પ્રાદ્રવદ્યત્ર પાનીયં શીઘં્ર ચવૈા વપદ્યત॥ ૧૦॥
સ દૃ ટ્વા િવમલં તાેયં સારસઃૈ પિરવાિરતમ્ ।
પાતુ કાક તતાે વાચમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે॥ ૧૧॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ માદ્રયે તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૨॥
અનાદતૃ્ય તુ તદ્વાક્યં નકુલઃ સિુપપા સતઃ ।
અિપબચ્છ તલં તાેયં પી વા ચ િનપપાત હ॥ ૧૩॥
ચરાયમાણે નકુલે કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં વીરં સહદેવમિર દમમ્॥ ૧૪॥
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

ભ્રાતા ચરાયતે તાત સહદેવ તવાગ્રજઃ ।
તં ચવૈાનય સાેદય પાનીયં ચ વમાનય॥ ૧૫॥
સહદેવ તથેત્યુ વા તાં િદશં પ્રત્યપદ્યત ।
દદશર્ ચ હતં ભૂમાૈ ભ્રાતરં નકુલં તદા॥ ૧૬॥
ભ્રા શાેકા ભસ તપ્ત ષયા ચ પ્રપીિડતઃ ।
અ ભદુદ્રાવ પાનીયં તતાે વાગ યભાષત॥ ૧૭॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા યથાકામં તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૮॥
અનાદતૃ્ય તુ તદ્વાક્યં સહદેવઃ િપપા સતઃ ।
અિપબચ્છ તલં તાેયં પી વા ચ િનપપાત હ॥ ૧૯॥
અથાબ્રવી સ િવજયં કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ભ્રાતરાૈ તે ચરગતાૈ બીભ સાે શત્રુકશર્ન ।
તાૈ ચવૈાનય ભદં્ર તે પાનીયં ચ વમાનય॥ ૨૦॥
અેવમુક્તાે ગુડાકેશઃ પ્રગ્ હ્ય સશરં ધનુઃ ।
આમુક્તખડ્ગાે મેધાવી ત સરાે પ્રત્યપદ્યત॥ ૨૧॥
યતઃ પુ ષશાદૂર્લાૈ પાનીય હરણે ગતુ ।
તાૈ દદશર્ હતાૈ તત્ર ભ્રાતરાૈ શ્વેતવાહનઃ॥ ૨૨॥
પ્રસપુ્તાિવવ તાૈ દૃ ટ્વા નર સહઃ સદુુઃ ખતઃ ।
ધનુ દ્ય ય કાૈ તેયાે વ્યલાેકયત તદ્વનમ્॥ ૨૩॥
નાપ યત્તત્ર િક ચ સ ભૂતં ત મન્મહાવને ।
સવ્યસાચી તતઃ શ્રા તઃ પાનીયં સાેઽ યધાવત॥ ૨૪॥
અ ભધાવં તતાે વાચમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે ।
િકમાસીદ સ પાનીયં નૈતચ્છકં્ય બલા વયા॥ ૨૫॥
કાૈ તેય યિદ વૈશ પાયન ઉવાચ । પ્રશ્નાન્મયાેક્તા પ્ર તપ સ્યસે ।
તતઃ પાસ્ય સ પાનીયં હિર ય સ ચ ભારત॥ ૨૬॥
વાિરત વબ્રવી પાથા દૃ યમાનાે િનવારય ।
યાવદ્બાણૈિવિન ભન્નઃ પનુનવં વિદ ય સ॥ ૨૭॥
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અેવમુ વા તતઃ પાથર્ઃ શરૈરસ્ત્રાનુમિ ત્રતૈઃ ।
વવષર્ તાં િદશં કૃ નાં શ દવેધં ચ દશર્યન્॥ ૨૮॥
ક ણનાલીકનારાચાનુ જ ભરતષર્ભ ।
અનેકૈિરષુસઙ્ઘાતૈર તિરક્ષં વવષર્ હ॥ ૨૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક િવઘાતને તે પાથર્ પ્રશ્નાનુ વા તતઃ િપબ ।
અનુ વા તુ તતઃ પ્રશ્ના પી વવૈ ન ભિવ ય સ॥ ૩૦॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
સ વમાેઘાિનષનૂ્મુ વા ણયા ભપ્રપીિડતઃ ।
અિવજ્ઞાયવૈ તા પ્રશ્ના પી વવૈ િનપપાત હ॥ ૩૧॥
અથાબ્રવીદ્ભીમસનેં કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
નકુલઃ સહદેવશ્ચ બીભ સશુ્ચાપરા જતઃ॥ ૩૨॥
ચરં ગતા તાેયહેતાનેર્ ચાગચ્છ ત ભારત ।
તાંશ્ચવૈાનય ભદં્ર તે પાનીયં ચ વમાનય॥ ૩૩॥
ભીમસને તથેત્યુ વા તાં િદશં પત્યપદ્યત ।
યત્ર તે પુ ષવ્યાઘ્રા ભ્રાતરાેઽસ્ય િનપા તતાઃ॥ ૩૪॥
તા દૃ ટ્વા દુઃ ખતાે ભીમ ષયા ચ પ્રપીિડતઃ ।
અમ યત મહાબાહુઃ કમર્ તદ્યક્ષરક્ષસામ્ ।
સ ચ તયામાસ તદા યાેદ્ધવ્યં ધ્રવુમદ્ય મે॥ ૩૫॥
પાસ્યા મ તાવ પાનીય મ ત પાથા કાેદરઃ ।
તતાેઽ યધાવ પાનીયં િપપાસઃુ પુ ષષર્ભઃ॥ ૩૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૩૭॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
અેવમુક્ત તતાે ભીમાે યક્ષેણા મત તજેસા ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

અિવજ્ઞાયવૈ તા પ્રશ્ના પી વવૈ િનપપાત હ॥ ૩૮॥
તતઃ કુ તીસતુાે રા િવ ચ ત્ય પુ ષષર્ભઃ ।
સમુ થાય મહાબાહુદર્હ્યમાનને ચેતસા॥ ૩૯॥
અપેતજનિનઘાષં પ્રિવવેશ મહાવનમ્ ।

ભશ્ચ વરાહૈશ્ચ પ ક્ષ ભશ્ચ િનષેિવતમ્॥ ૪૦॥
નીલભા વરવણશ્ચ પાદપૈ પશાે ભતમ્ ।
ભ્રમરૈ પગીતં ચ પ ક્ષ ભશ્ચ મહાયશઃ॥ ૪૧॥
સ ગચ્છ કાનને ત મ હેમ લપિર કૃતમ્ ।
દદશર્ ત સરાે શ્રીમા વશ્વકમર્ કૃતં યથા॥ ૪૨॥
ઉપેતં ન લની લૈઃ સ ધવુારૈશ્ચ વેતસઃૈ ।
કેતકૈઃ કરવીરૈશ્ચ િપ પલૈશ્ચવૈ સં તમ્ ।
શ્રમાતર્ તદુપાગ ય સરાે દૃ ટ્વાથ િવ મતઃ॥ ૪૩॥

૨૯૭

વૈશ પાયન ઉવાચ ।
સ દદશર્ હતા ભ્રા ઁ લાેકપાલાિનવ ચ્યુતાન્ ।
યુગા તે સમનપુ્રાપ્તે શક્ર પ્ર તમગાૈરવાન્॥ ૧॥
િવપ્રક ણર્ધનુબાર્ણં દૃ ટ્વા િનહતમજુર્નમ્ ।
ભીમસનંે યમાૈ ચાેભાૈ િનિવચેષ્ટા ગતાયુરઃ॥ ૨॥
સ દ ઘર્મુ ણં િનઃશ્વસ્ય શાેકબા પપિર લુતઃ ।
બુદ્ યા િવ ચ તયામાસ વીરાઃ કેન િનપા તતાઃ॥ ૩॥
નષૈાં શસ્ત્રપ્રહારાેઽ ત પદં નેહા ત કસ્ય ચત્ ।
ભૂતં મહિદદં મ યે ભ્રાતરાે યને મે હતાઃ ।
અેકાગ્રં ચ તિય યા મ પી વા વે સ્યા મ વા જલમ્॥ ૪॥
સ્યાત્તુ દુયાધનનેેદમપુાંશુ િવિહતં કૃતમ્ ।
ગ ધાર રાજર ચતં સતતં જહ્મબુ દ્ધના॥ ૫॥
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યસ્ય કાયર્મકાય વા સમમવે ભવત્યુત ।
ક તસ્ય િવશ્વસદે્વ રાે દુમર્તેરકૃતાત્મનઃ॥ ૬॥
અથ વા પુ ષૈગૂર્ઢૈઃ પ્રયાેગાેઽયં દુરાત્મનઃ ।
ભવેિદ ત મહાબાહુબર્હુધા સમ ચ તયત્॥ ૭॥
તસ્યાસીન્ન િવષેણેદમુદકં દૂ ષતં યથા ।
મખુવણાર્ઃ પ્રસન્ના મે ભ્રા ણાં ઇત્ય ચ તયત્॥ ૮॥
અેકૈકશશ્ચાૈઘબલાિનમા પુ ષસત્તમાન્ ।
કાેઽ યઃ પ્ર તસમાસતે કાલા તકયમાદતૃે॥ ૯॥
અેતનેા યવસાયને તત્તાેયમવગાઢવાન્ ।
ગાહમાનશ્ચ તત્તાેયમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે॥ ૧૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
અહં બકઃ શવૈલમ સ્યભક્ષાે
મયા નીતાઃ પ્રેતવશં તવાનુ ઃ ।
વં પ ચમાે ભિવતા રાજપતુ્ર
ન ચે પ્રશ્ના ચ્છતાે વ્યાકરાે ષ॥ ૧૧॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દ્રાણાં વા વસનૂાં વા મ તાં વા પ્રધાનભાક્ ।
ચ્છા મ કાે ભવા દેવાે નૈતચ્છકુિનના કૃતમ્॥ ૧૩॥

િહમવા પાિરયાત્રશ્ ચ િવ યાે મલય અેવ ચ ।
ચ વારઃ પવર્તાઃ કેન પા તતા ભુિવ તજેસા॥ ૧૪॥
અતીવ તે મહ કમર્કૃતં બલવતાં વર ।
યન્ન દેવા ન ગ ધવાર્ નાસરુા ન ચ રાક્ષસાઃ ।
િવષહેરન્મહાયુદ્ધે કૃતં તે તન્મહાદ્ભુતમ્॥ ૧૫॥
ન તે ના મ ય કાય ના ભ ના મ કાિઙ્ક્ષતમ્ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

કાૈતૂહલં મહ તં સા વસં ચાગતં મમ॥ ૧૬॥
યનેા યુ દ્વગ્ હૃદયઃ સમુ પન્ન શરાે વરઃ ।
ચ્છા મ ભગવં ત મા કાે ભવાિનહ તષ્ઠ ત॥ ૧૭॥

યક્ષ ઉવાચ ।
યક્ષાેઽહમ મ ભદં્ર તે ના મ પક્ષી જલે ચરઃ ।
મયૈતે િનહતાઃ સવ ભ્રાતર તે મહાજૈસઃ॥ ૧૮॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તત તામ શવાં શ્રુ વા વાચં સ પ ષાક્ષરામ્ ।
યક્ષસ્ય બ્રવુતાે રાજન્નપુક્ર ય તદા સ્થતઃ॥ ૧૯॥
િવ પાક્ષં મહાકાયં યકં્ષ તાલસમુચ્છ્ર યમ્ ।
વલનાકર્પ્રતીકાશમ યં પવર્તાપેમમ્॥ ૨૦॥

સતેુમા શ્રત્ય તષ્ઠ તં દદશર્ ભરતષર્ભઃ ।
મેઘગન્મીરયા વાચા તજર્ય તં મહાબલમ્॥ ૨૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ઇમે તે ભ્રાતરાે રાજ વાયર્માણા મયાસકૃત્ ।
બલાત્તાેયં જહીષર્ ત તતાે વૈશ પાયન ઉવાચ । સિૂદતા મયા॥ ૨૨॥
ન પેયમુદકં રાજ પ્રાણાિનહ પર સતા ।
પાથર્ મા સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૨૩॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
નવૈાહં કામયે યક્ષ તવ પવૂર્પિરગ્રહમ્ ।
કામનૈત પ્રશસં ત સ તાે િહ પુ ષાઃ સદા॥ ૨૪॥
યદાત્મના વમાત્માનં પ્રશસંે પુ ષઃ પ્રભાે ।
યથા પ્રજ્ઞં તુ તે પ્રશ્ના પ્ર તવક્ષ્યા મ ચ્છ મામ્॥ ૨૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાિદત્યમુન્નય ત કેચ તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
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કશ્ચનૈમ તં નય ત ક મશ્ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૨૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
બ્રહ્માિદત્યમુન્નય ત દેવા તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
ધમર્શ્ચા તં નય ત ચ સત્યે ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૨૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કેન વચ્છ્ર ાેિત્રયાે ભવ ત કેન વ દ્વ દતે મહત્ ।
કેન દ્વતીયવા ભવ ત રાજ કેન ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
શ્રુતને શ્રાેિત્રયાે ભવ ત તપસા િવ દતે મહત્ ।
ત્યા દ્વતીયવા ભવ ત બુ દ્ધમા દ્ધસવેયા॥ ૨૯॥

યક્ષ ઉવાચ ।
િક બ્રાહ્મણાનાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતાં ઇવ ।
કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતાં ઇવ॥ ૩૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વા યાય અેષાં દેવ વં તપ અેષાં સતાં ઇવ ।

મરણં માનષુાે ભાવઃ પિરવાદાેઽસતાં ઇવ॥ ૩૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક ક્ષિત્રયાણાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતાં ઇવ ।
કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતાં ઇવ॥ ૩૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ઇ વસ્ત્રમષેાં દેવ વં યજ્ઞ અેષાં સતાં ઇવ ।
ભયં વૈશ પાયન ઉવાચ । માનષુાે ભાવઃ પિરત્યાગાેઽસતાં ઇવ॥ ૩૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િકમેકં ય જ્ઞયં સામ િકમેકં ય જ્ઞયં યજુઃ ।
કા ચૈકા શ્ચતે યજ્ઞં કાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૩૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

પ્રાણાે વૈશ પાયન ઉવાચ । ય જ્ઞયં સામ મનાે વૈ ય જ્ઞયં યજુઃ ।
વાગેકા શ્ચતે યજ્ઞં તાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૩૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાપતતાં શ્રેષં્ઠ બીજં િનપતતાં વરમ્ ।
િક વ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં િક વ પ્રવદતાં વરમ્॥ ૩૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વષર્માપતતાં શ્રેષં્ઠ બીજં િનપતતાં વરમ્ ।
ગાવઃ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં પતુ્રઃ પ્રવદતાં વરઃ॥ ૩૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ઇ દ્રયાથાર્નનુભવ બુ દ્ધમાઁ લાેકપૂ જતઃ ।
સમંતઃ સવર્ભૂતાનામુચ્છ્વસ કાે ન વ ત॥ ૩૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દેવતા ત થ ત્યાનાં િપ ણામાત્મનશ્ચ યઃ ।
ન િનવર્પ ત પ ચાનામુચ્છ્વસન્ન સ વ ત॥ ૩૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદુ્ગ તરં ભૂમેઃ િક વદુચ્ચતરં ચ ખાત્ ।
િક વચ્છ ઘ્રતરં વાયાેઃ િક વદ્બહુતરં ણામ્॥ ૪૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માતા ગુ તરા ભૂમેઃ િપતા ઉચ્ચરતશ્ચ ખાત્ ।
મનાે શીઘ્રતરં વાયાે શ્ચ તા બહુતર ણામ્॥ ૪૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ સપંુ્ત ન િન મષ ત િક વ તં ન ચાપે ત ।
કસ્ય વદૃ્ધદયં ના ત િક વદ્વગેેન વઘર્તે॥ ૪૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
મ સ્યઃ સપુ્તાે ન િન મષત્ય ડં તં ન ચાપે ત ।
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અ મનાે હૃદયં ના ત નદ વેગને વધર્તે॥ ૪૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ પ્રવસતાે મતં્ર િક વ ન્મત્રં ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ચ િક મતં્ર િક વ ન્મત્રં મિર યતઃ॥ ૪૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સાથર્ઃ પ્રવસતાે મતં્ર ભાયાર્ મતં્ર ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ભષ ન્મત્રં દાનં મતં્ર મિર યતઃ॥ ૪૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકાે િવચર ત તઃ કાે યતે પનુઃ ।
િક વ દ્ધમસ્ય ભષૈજં્ય િક વદાવપનં મહત્॥ ૪૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સયૂર્ અેકાે િવચર ત ચ દ્રમા યતે પનુઃ ।
અ ગ્ િહમસ્ય ભષૈજં્ય ભૂ મરાપવનં મહત્॥ ૪૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકપદં ધ ય િક વદેકપદં યશઃ ।
િક વદેકપદં વગ્ય િક વદેકપદં સખુમ્॥ ૪૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દાક્ષ્યમેકપદં ધ ય દાનમેકપદં યશઃ ।
સત્યમેકપદં વગ્ય શીલમેકપદં સખુમ્॥ ૪૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાત્મા મનુ યસ્ય િક વદૈ્દવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં િક વદસ્ય િક વદસ્ય પરાયણમ્॥ ૫૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પતુ્ર આત્મા મનુ યસ્ય ભાયાર્ દૈવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં ચ પજર્ યાે દાનમસ્ય પરાયણમ્॥ ૫૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

ધ યાનામુત્તમં િક વદ્ધનાનાં િક વદુત્તમમ્ ।
લાભાનામુત્તમં િક વ ક સખુાનાં તથાેત્તમમ્॥ ૫૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધ યાનામુત્તમં દાકં્ષ્ય ધનાનામુત્તમં શ્રુતમ્ ।
લાભાનાં શ્રેષ્ઠમારાેગ્યં સખુાનાં તુ ષ્ટ ત્તમા॥ ૫૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કશ્ચ ધમર્ઃ પરાે લાેકે કશ્ચ ધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
િક િનય ય ન શાેચ ત કૈશ્ચ સ ધનર્ યર્તે॥ ૫૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
આ શસં્યં પરાે ધમર્સ્ત્રયીધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
અનાે ય ય ન શાેચ ત સદ્ ભઃ સ ધનર્ યર્તે॥ ૫૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક નુ િહ વા પ્રયાે ભવ ત િક નુ િહ વા ન શાેચ ત ।
િક નુ િહ વાથર્વા ભવ ત િક નુ િહ વા સખુી ભવેત્॥ ૫૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માનં િહ વા પ્રયાે ભવ ત ક્રાેધં િહ વા ન શાેચ ત ।
કામં િહ વાથર્વા ભવ ત લાેભં િહ વા સખુૂ ભવેત્॥ ૫૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
તં કથં સ્યા પુ ષઃ કથં રાષ્ટ્રં તં ભવેત્ ।

શ્રાધં તં કથં ચ સ્યા કથં યજ્ઞાે તાે ભવેત્॥ ૫૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
તાે દિરદ્રઃ પુ ષાે તં રાષ્ટ્રમરાજકમ્ ।
તમશ્રાેિત્રયં શ્રાદં્ધ તાે યજ્ઞાે વદ ક્ષણઃ॥ ૫૯॥

યક્ષ ઉવાચ ।
કા િદ ક્કમુદકં પ્રાેક્તં િકમન્નં પાથર્ િક િવષમ્ ।
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શ્રાદ્ધસ્ય કાલમાખ્યાિહ તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૬૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સ તાે િદગ્જલમાકાશં ગાૈરન્નં પ્રાથર્ના િવષમ્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય બ્રાહ્મણઃ કાલઃ કથં વા યક્ષ મ યસે॥ ૬૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતા મે વયા પ્રશ્ના યાથાત યં પર તપ ।
પુ ષં વદાનીમાખ્યાિહ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ॥ ૬૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
િદવં શ ત ભૂ મ ચ શ દઃ પુ યસ્ય કમર્ણઃ ।
યાવ સ શ દાે ભવ ત તાવ પુ ષ ઉચ્યતે॥ ૬૩॥
તુલ્યે પ્રયા પ્રયે યસ્ય સખુદુઃખે તથવૈ ચ ।
અતીતાનાગતે ચાેભે સ વૈશ પાયન ઉવાચ । સવર્ધની નરઃ॥ ૬૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતઃ પુ ષાે રાજ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ ।
ત માત્તવૈકાે ભ્રા ણાં ય મચ્છ સ સ વતુ॥ ૬૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
યામાે ય અેષ રક્તાક્ષાે હચ્છાલ ઇવાેદ્ગતઃ ।

વ્યૂઢાેરસ્કાે મહાબાહુરઙુ્કલાે યક્ષ વતુ॥ ૬૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
પ્રય તે ભીમસનેાેઽયમજુર્નાે વઃ પરાયણમ્ ।
સ ક માન્નકુલં રાજ સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૬૭॥
યસ્ય નાગસહસ્રેણ દશ સઙ્ખ્યને વૈશ પાયન ઉવાચ । બલમ્ ।
તુલ્યં તં ભીમમુ જ્ય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૬૮॥
તથનંૈ મનુ ઃ પ્રાહુભ મસનંે પ્રયં તવ ।
અથ કેનાનુભાવને સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૬૯॥
યસ્ય બાહુબલં સવ પા ડવાઃ સમપુા શ્રતાઃ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

અજુર્નં તમપાહાય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૭૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
આ શસં્ય પરાે ધમર્ઃ પરમાથાર્ચ્ચ મે મતમ્ ।
આ શસં્યં ચક ષાર્ મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૧॥
ધમર્શીલઃ સદા રા ઇ ત માં માનવા િવદુઃ ।
વધમાર્ન્ન ચ લ યા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૨॥

યથા કુ તી તથા માદ્ર િવશષેાે ના ત મે તયાેઃ ।
મા યાં સમ મચ્છા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
યસ્ય તેઽથાર્ચ્ચ કામાચ્ચ આ શસં્યં પરં મતમ્ ।
અ માત્તે ભ્રાતરઃ સવ વ તુ ભરતષર્ભ॥ ૭૪॥

૨૯૮

વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તત તે યક્ષવચનાદુદ તષ્ઠ ત પા ડવાઃ ।

પપાસે ચ સવષાં ક્ષણે ત મ વ્યગચ્છતામ્॥ ૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
રસસ્યેકેન પાદેન તષ્ઠ તમપરા જતમ્ ।
ચ્છા મ કાે ભવા દેવાે ન મે યક્ષાે મતાે ભવાન્॥ ૨॥

વસનૂાં વા ભવાનેકાે દ્રાણામથ વા ભવાન્ ।
અથ વા મ તાં શ્રેષ્ઠાે વ ર્ વા િત્રદશશે્વરઃ॥ ૩॥
મમ િહ ભ્રાતર ઇમે સહસ્રશતયાેિધનઃ ।
ન તં યાેગં પ્રપ યા મ યને સ્યુિવિનપા તતાઃ॥ ૪॥
સખંુ પ્ર તિવબુદ્ધાના મ દ્રયા યપુલક્ષયે ।
સ ભવા સહૃુદ માકમથ વા નઃ િપતા ભવાન્॥ ૫॥
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યક્ષ ઉવાચ ।
અહં તે જનક તાત ધમા દુ પરાક્રમ ।
વાં િદદૃ રનપુ્રાપ્તાે િવ દ્ધ માં ભરતષર્ભ॥ ૬॥
યશાે સતં્ય દમઃ શાૈચમાજર્વં હ્ર ીરચાપલમ્ ।
દાનં તપાે બ્રહ્મચયર્ મત્યેતા તનવાે મમ॥ ૭॥
અિહસા સમતા શા ત તપાે શાૈચમમ સરઃ ।
દ્વારા યેતાિન મે િવ દ્ધ પ્રયાે હ્ય સ સદા મમ॥ ૮॥
િદષ્ટ ા પ ચસુ રક્તાેઽ સ િદષ્ટ ા તે ષટ્પદ જતા ।
દ્વે પવૂ મ યમે દ્વે ચ દ્વે ચા તે સા પરાિયકે॥ ૯॥
ધમાઽહમ મ ભદં્ર તે જજ્ઞાસુ વ મહાગતઃ ।
આ શસં્યને તુષ્ટાેઽ મ વરં દાસ્યા મ તેઽનઘ॥ ૧૦॥
વરં ણી વ રાજે દ્ર દાતા હ્ય મ તવાનઘ ।
યે િહ મે પુ ષા ભક્તા ન તષેામ ત દુગર્ તઃ॥ ૧૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
અરણી સિહતં યસ્ય ગ આદાય ગચ્છ ત ।
તસ્યાગ્ યાે ન લુ યેર પ્રથમાેઽ તુ વરાે મમ॥ ૧૨॥
ધમર્ ઉવાચ ।
અરણી સિહતં તસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય હૃતં મયા ।
ગવષેેણ કાૈ તેય જજ્ઞાસાથ તવ પ્રભાે॥ ૧૩॥

વૈશ પાયન ઉવાચ ।
દદાનીત્યેવ ભવગાનુત્તરં પ્રત્યપદ્યત ।
અ યં વરય ભદં્ર તે વરં વમમરાપેમ॥ ૧૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વષાર્ ણ દ્વાદશાર યે ત્રયાેદશમપુ સ્થતમ્ ।
તત્ર નાે ના ભ નીયવુર્સતાે મનુ ઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

દદાનીત્યેવ ભગવાનુત્તરં પ્રત્યપદ્યત ।
ભૂયાે ચાશ્વાસયામાસ કાૈ તેયં સત્યિવક્રમમ્॥ ૧૬॥
યદ્યિપ વને પેણ ચિર યથ મહી મમામ્ ।
ન વાે િવજ્ઞાસ્યતે ક શ્ચિ ત્રષુ લાેકેષુ ભારત॥ ૧૭॥
વષ ત્રયાેદશં ચેદં મ પ્રસાદા કુ વર્હાઃ ।
િવરાટનગરે ગૂઢા અિવજ્ઞાતાશ્ચિર યથ॥ ૧૮॥
યદ્વઃ સઙ્ક પતં પં મનસા યસ્ય યાદશૃમ્ ।
તાદશૃં તાદશૃં સવ છ દતાે ધારિય યથ॥ ૧૯॥
અિરણી સિહતં ચેદં બ્રાહ્મણાય પ્રયચ્છત ।
જજ્ઞાસાથ મયા હ્યેતદાહૃતં ગ િપણા॥ ૨૦॥
તીયં ગ્ હ્યતાં પતુ્ર વરમપ્ર તમં મહત્ ।
વં િહ મ પ્રભવાે રાજ વદુરશ્ચ મમાંશ ભાક્॥ ૨૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દેવદેવાે મયા દષૃ્ટાે ભવા સાક્ષા સનાતનઃ ।
યં દદા સ વરં તુષ્ટ તં ગ્રહી યા યહં િપતઃ॥ ૨૨॥
જયેયં લાેભમાેહાૈ ચ ક્રાેધં ચાહં સદા િવભાે ।
દાને તપ સ સત્યે ચ મનાે મે સતતં ભવેત્॥ ૨૩॥
ધમર્ ઉવાચ ।
ઉપપન્નાે ગુણૈઃ સવઃ વભાવનેા સ પા ડવ ।
ભવા ધમર્ઃ પનુશ્ચવૈ યથાેક્તં તે ભિવ ય ત॥ ૨૪॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા તદર્ધે ધમા ભગવાઁ લાેકભાવનઃ ।
સમેતાઃ પા ડવાશ્ચવૈ સખુસપુ્તા મન વનઃ॥ ૨૫॥
અ યેત્ય ચાશ્રમં વીરાઃ સવર્ અેવ ગતક્લમાઃ ।
આરણેયં દદુ ત મૈ બ્રાહ્મણાય તપ વને॥ ૨૬॥
ઇદં સમુ થાન સમાગમં મહત્
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િપતુશ્ચ પતુ્રસ્ય ચ ક તવધર્નમ્ ।
પઠન્નરઃ સ્યા દ્વ તે દ્રયાે વશી
સપતુ્રપાતૈ્રઃ શતવષર્ ભાગ્ભવેત્॥ ૨૭॥
ન ચા યધમ ન સહૃુ દ્વભેદને
પર વહારે પરદારમશર્ને ।
કદયર્ ભાવે ન રમને્મનાે સદા
ણાં સદાખ્યાન મદં િવ નતામ્॥ ૨૮॥

૨૯૯

૨૯૫

જનમજેય ઉવાચ ।
અેવં હૃતાયાં કૃ ણાયાં પ્રા ય ક્લેશમનુત્તમમ્ ।
પ્ર તલ ય તતઃ કૃ ણાં િકમકુવર્ ત પા ડવાઃ॥ ૧॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
અેવં હૃતાયાં કૃ ણાયાં પ્રા ય ક્લેશમનુત્તમમ્ ।
િવહાય કા યકં રા સહ ભ્રા ભરચ્યુતઃ॥ ૨॥
પનુદ્વતવનં ર યમાજગામ યુિધ ષ્ઠરઃ ।
વાદુમૂલફલં ર યં માકર્ ડયેાશ્રમં પ્ર ત॥ ૩॥

અનુગુપ્ત ફલાહારાઃ સવર્ અેવ મતાશનાઃ ।
યવસ પા ડવા તત્ર કૃ ણયા સહ ભારત॥ ૪॥
વસ દ્વતૈવને રા કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ભીમસનેાેઽજુર્નશ્ચવૈ માદ્ર પતુ્રાૈ ચ પા ડવાૈ॥ ૫॥
બ્રાહ્મણાથ પરાક્રા તા ધમાર્ત્માનાે યતવ્રતાઃ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

ક્લેશમાછર્ ત િવપુલં સખુાેદક પર તપાઃ॥ ૬॥
અ તશત્રુમાસીનં ભ્ર ભઃ સિહતં વને ।
આગ ય બ્રાહ્મણ તૂણ સ તપ્ત ઇદમબ્રવીત્॥ ૭॥
અરણી સિહતં મહં્ય સમાસક્તં વન પતાૈ ।
ગસ્ય ઘષર્માણસ્ય િવષાણે સમસ જત॥ ૮॥

તદાદાય ગતાે રાજં વરમાણાે મહા ગઃ ।
આશ્રમા વિરતઃ શીઘં્ર લવમાનાે મહાજવઃ॥ ૯॥
તસ્ય ગ વા પદં શીઘ્રમાસાદ્ય ચ મહા ગમ્ ।
અ ગ્ હાતે્રં ન લુ યેત તદાનયત પા ડવાઃ॥ ૧૦॥
બ્રાહ્મણસ્ય વચાે શ્રુ વા સ તપ્તાેઽથ યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ધનુરાદાય કાૈ તેયઃ પ્રાદ્રવદ્ભ્રા ભઃ સહ॥ ૧૧॥
સન્નદ્ધા ધ વનઃ સવ પ્રાદ્રવન્નરપુઙ્ગવાઃ ।
બ્રાહ્મણાથ યત ત તે શીઘ્રમ વગમ ગમ્॥ ૧૨॥
ક ણનાલીકનારાચાનુ જ તાે મહારથાઃ ।
નાિવ ય પા ડવા તત્ર પ ય તાે ગમ તકાત્॥ ૧૩॥
તષેાં પ્રયતમાનાનાં નાદૃ યત મહા ગઃ ।
અપ ય તાે ગં શ્રા તા દુઃખં પ્રાપ્તા મન વનઃ॥ ૧૪॥
શીતલછાયમાસાદ્ય યગ્રાેધં ગહને વને ।

પપાસાપર તાઙ્ગાઃ પા ડવાઃ સમપુાિવશન્॥ ૧૫॥
તષેાં સમપુિવષ્ટાનાં નકુલાે દુઃ ખત તદા ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં જ્યેષ્ઠમમષાર્ કુ સત્તમ॥ ૧૬॥
ના મ કુલે તુ મમ જ ધમા
ન ચાલસ્યાદથર્લાપેાે બભવૂ ।
અનુત્તરાઃ સવર્ભૂતષેુ ભૂયઃ
સ પ્રાપ્તાઃ મઃ સશંયં કેન રાજન્॥ ૧૭॥
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૨૯૬

યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
નાપદામ ત મયાર્દા ન િન મતં્ત ન કારણમ્ ।
ધમર્ તુ િવભજત્યત્ર ઉભયાેઃ પુ યપાપયાેઃ॥ ૧॥
ભીમ ઉવાચ ।
પ્રા તકા યનય કૃ ણાં સભાયાં પ્રે યવત્તદા ।
ન મયા િનહત તત્ર તને પ્રાપ્તાઃ મ સશંયમ્॥ ૨॥
અજુર્ન ઉવાચ ।
વાચ તી ણા સ્થ ભેિદ યઃ સતૂપતુ્રેણ ભા ષતાઃ ।
અ તતી ણા મયા ક્ષા તા તને પ્રાપ્તઃ મ સશંયમ્॥ ૩॥
સહદેવ ઉવાચા ।
શકુિન વાં યદાજૈષીદક્ષદ્યૂતને ભારત ।
સ મયા ન હત તત્ર તને પ્રાપ્તાઃ મ સશંયમ્॥ ૪॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તતાે યુિધ ષ્ઠરાે રા નકુલં વાક્યમબ્રવીત્ ।
આ હ્ય કં્ષ માદ્રયે િનર ક્ષ વ િદશાે દશ॥ ૫॥
પાનીયમ તકે પ ય ક્ષા વા યુદકાશ્રયાન્ ।
ઇમે િહ ભ્રાતરઃ શ્રા તા તવ તાત િપપા સતાઃ॥ ૬॥
નકુલ તુ તથેત્યુ વા શીઘ્રમા હ્ય પાદમમ્ ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં જ્યેષ્ઠમ ભવીક્ષ્ય સમ તતઃ॥ ૭॥
પ યા મ બહુલાન્રાજ ક્ષાનુદકસશં્રયાન્ ।
સારસાનાં ચ િનહ્ર ાર્દમત્રાેદકમસશંયમ્॥ ૮॥
તતાેઽબ્રવી સત્ય તઃ કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ગચ્છ સાૈ ય તતઃ શીઘં્ર તૂણ પાનીયમાનય॥ ૯॥
નકુલ તુ તથેત્યુ વા ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય શાસનાત્ ।
પ્રાદ્રવદ્યત્ર પાનીયં શીઘં્ર ચવૈા વપદ્યત॥ ૧૦॥
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

સ દૃ ટ્વા િવમલં તાેયં સારસઃૈ પિરવાિરતમ્ ।
પાતુ કાક તતાે વાચમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે॥ ૧૧॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ માદ્રયે તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૨॥
અનાદતૃ્ય તુ તદ્વાક્યં નકુલઃ સિુપપા સતઃ ।
અિપબચ્છ તલં તાેયં પી વા ચ િનપપાત હ॥ ૧૩॥
ચરાયમાણે નકુલે કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
અબ્રવીદ્ભ્રાતરં વીરં સહદેવમિર દમમ્॥ ૧૪॥
ભ્રાતા ચરાયતે તાત સહદેવ તવાગ્રજઃ ।
તં ચવૈાનય સાેદય પાનીયં ચ વમાનય॥ ૧૫॥
સહદેવ તથેત્યુ વા તાં િદશં પ્રત્યપદ્યત ।
દદશર્ ચ હતં ભૂમાૈ ભ્રાતરં નકુલં તદા॥ ૧૬॥
ભ્રા શાેકા ભસ તપ્ત ષયા ચ પ્રપીિડતઃ ।
અ ભદુદ્રાવ પાનીયં તતાે વાગ યભાષત॥ ૧૭॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા યથાકામં તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૮॥
અનાદતૃ્ય તુ તદ્વાક્યં સહદેવઃ િપપા સતઃ ।
અિપબચ્છ તલં તાેયં પી વા ચ િનપપાત હ॥ ૧૯॥
અથાબ્રવી સ િવજયં કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ભ્રાતરાૈ તે ચરગતાૈ બીભ સાે શત્રુકશર્ન ।
તાૈ ચવૈાનય ભદં્ર તે પાનીયં ચ વમાનય॥ ૨૦॥
અેવમુક્તાે ગુડાકેશઃ પ્રગ્ હ્ય સશરં ધનુઃ ।
આમુક્તખડ્ગાે મેધાવી ત સરાે પ્રત્યપદ્યત॥ ૨૧॥
યતઃ પુ ષશાદૂર્લાૈ પાનીય હરણે ગતુ ।
તાૈ દદશર્ હતાૈ તત્ર ભ્રાતરાૈ શ્વેતવાહનઃ॥ ૨૨॥
પ્રસપુ્તાિવવ તાૈ દૃ ટ્વા નર સહઃ સદુુઃ ખતઃ ।
ધનુ દ્ય ય કાૈ તેયાે વ્યલાેકયત તદ્વનમ્॥ ૨૩॥
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નાપ યત્તત્ર િક ચ સ ભૂતં ત મન્મહાવને ।
સવ્યસાચી તતઃ શ્રા તઃ પાનીયં સાેઽ યધાવત॥ ૨૪॥
અ ભધાવં તતાે વાચમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે ।
િકમાસીદ સ પાનીયં નૈતચ્છકં્ય બલા વયા॥ ૨૫॥
કાૈ તેય યિદ વૈશ પાયન ઉવાચ । પ્રશ્નાન્મયાેક્તા પ્ર તપ સ્યસે ।
તતઃ પાસ્ય સ પાનીયં હિર ય સ ચ ભારત॥ ૨૬॥
વાિરત વબ્રવી પાથા દૃ યમાનાે િનવારય ।
યાવદ્બાણૈિવિન ભન્નઃ પનુનવં વિદ ય સ॥ ૨૭॥
અેવમુ વા તતઃ પાથર્ઃ શરૈરસ્ત્રાનુમિ ત્રતૈઃ ।
વવષર્ તાં િદશં કૃ નાં શ દવેધં ચ દશર્યન્॥ ૨૮॥
ક ણનાલીકનારાચાનુ જ ભરતષર્ભ ।
અનેકૈિરષુસઙ્ઘાતૈર તિરક્ષં વવષર્ હ॥ ૨૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક િવઘાતને તે પાથર્ પ્રશ્નાનુ વા તતઃ િપબ ।
અનુ વા તુ તતઃ પ્રશ્ના પી વવૈ ન ભિવ ય સ॥ ૩૦॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
સ વમાેઘાિનષનૂ્મુ વા ણયા ભપ્રપીિડતઃ ।
અિવજ્ઞાયવૈ તા પ્રશ્ના પી વવૈ િનપપાત હ॥ ૩૧॥
અથાબ્રવીદ્ભીમસનેં કુ તીપતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
નકુલઃ સહદેવશ્ચ બીભ સશુ્ચાપરા જતઃ॥ ૩૨॥
ચરં ગતા તાેયહેતાનેર્ ચાગચ્છ ત ભારત ।
તાંશ્ચવૈાનય ભદં્ર તે પાનીયં ચ વમાનય॥ ૩૩॥
ભીમસને તથેત્યુ વા તાં િદશં પત્યપદ્યત ।
યત્ર તે પુ ષવ્યાઘ્રા ભ્રાતરાેઽસ્ય િનપા તતાઃ॥ ૩૪॥
તા દૃ ટ્વા દુઃ ખતાે ભીમ ષયા ચ પ્રપીિડતઃ ।
અમ યત મહાબાહુઃ કમર્ તદ્યક્ષરક્ષસામ્ ।
સ ચ તયામાસ તદા યાેદ્ધવ્યં ધ્રવુમદ્ય મે॥ ૩૫॥
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

પાસ્યા મ તાવ પાનીય મ ત પાથા કાેદરઃ ।
તતાેઽ યધાવ પાનીયં િપપાસઃુ પુ ષષર્ભઃ॥ ૩૬॥
યક્ષ ઉવાચ ।
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૩૭॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
અેવમુક્ત તતાે ભીમાે યક્ષેણા મત તજેસા ।
અિવજ્ઞાયવૈ તા પ્રશ્ના પી વવૈ િનપપાત હ॥ ૩૮॥
તતઃ કુ તીસતુાે રા િવ ચ ત્ય પુ ષષર્ભઃ ।
સમુ થાય મહાબાહુદર્હ્યમાનને ચેતસા॥ ૩૯॥
અપેતજનિનઘાષં પ્રિવવેશ મહાવનમ્ ।

ભશ્ચ વરાહૈશ્ચ પ ક્ષ ભશ્ચ િનષેિવતમ્॥ ૪૦॥
નીલભા વરવણશ્ચ પાદપૈ પશાે ભતમ્ ।
ભ્રમરૈ પગીતં ચ પ ક્ષ ભશ્ચ મહાયશઃ॥ ૪૧॥
સ ગચ્છ કાનને ત મ હેમ લપિર કૃતમ્ ।
દદશર્ ત સરાે શ્રીમા વશ્વકમર્ કૃતં યથા॥ ૪૨॥
ઉપેતં ન લની લૈઃ સ ધવુારૈશ્ચ વેતસઃૈ ।
કેતકૈઃ કરવીરૈશ્ચ િપ પલૈશ્ચવૈ સં તમ્ ।
શ્રમાતર્ તદુપાગ ય સરાે દૃ ટ્વાથ િવ મતઃ॥ ૪૩॥

૨૯૭

વૈશ પાયન ઉવાચ ।
સ દદશર્ હતા ભ્રા ઁ લાેકપાલાિનવ ચ્યુતાન્ ।
યુગા તે સમનપુ્રાપ્તે શક્ર પ્ર તમગાૈરવાન્॥ ૧॥
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િવપ્રક ણર્ધનુબાર્ણં દૃ ટ્વા િનહતમજુર્નમ્ ।
ભીમસનંે યમાૈ ચાેભાૈ િનિવચેષ્ટા ગતાયુરઃ॥ ૨॥
સ દ ઘર્મુ ણં િનઃશ્વસ્ય શાેકબા પપિર લુતઃ ।
બુદ્ યા િવ ચ તયામાસ વીરાઃ કેન િનપા તતાઃ॥ ૩॥
નષૈાં શસ્ત્રપ્રહારાેઽ ત પદં નેહા ત કસ્ય ચત્ ।
ભૂતં મહિદદં મ યે ભ્રાતરાે યને મે હતાઃ ।
અેકાગ્રં ચ તિય યા મ પી વા વે સ્યા મ વા જલમ્॥ ૪॥
સ્યાત્તુ દુયાધનનેેદમપુાંશુ િવિહતં કૃતમ્ ।
ગ ધાર રાજર ચતં સતતં જહ્મબુ દ્ધના॥ ૫॥
યસ્ય કાયર્મકાય વા સમમવે ભવત્યુત ।
ક તસ્ય િવશ્વસદે્વ રાે દુમર્તેરકૃતાત્મનઃ॥ ૬॥
અથ વા પુ ષૈગૂર્ઢૈઃ પ્રયાેગાેઽયં દુરાત્મનઃ ।
ભવેિદ ત મહાબાહુબર્હુધા સમ ચ તયત્॥ ૭॥
તસ્યાસીન્ન િવષેણેદમુદકં દૂ ષતં યથા ।
મખુવણાર્ઃ પ્રસન્ના મે ભ્રા ણાં ઇત્ય ચ તયત્॥ ૮॥
અેકૈકશશ્ચાૈઘબલાિનમા પુ ષસત્તમાન્ ।
કાેઽ યઃ પ્ર તસમાસતે કાલા તકયમાદતૃે॥ ૯॥
અેતનેા યવસાયને તત્તાેયમવગાઢવાન્ ।
ગાહમાનશ્ચ તત્તાેયમ તિરક્ષા સ શશુ્રવુે॥ ૧૦॥
યક્ષ ઉવાચ ।
અહં બકઃ શવૈલમ સ્યભક્ષાે
મયા નીતાઃ પ્રેતવશં તવાનુ ઃ ।
વં પ ચમાે ભિવતા રાજપતુ્ર
ન ચે પ્રશ્ના ચ્છતાે વ્યાકરાે ષ॥ ૧૧॥
મા તાત સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૧૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

દ્રાણાં વા વસનૂાં વા મ તાં વા પ્રધાનભાક્ ।
ચ્છા મ કાે ભવા દેવાે નૈતચ્છકુિનના કૃતમ્॥ ૧૩॥

િહમવા પાિરયાત્રશ્ ચ િવ યાે મલય અેવ ચ ।
ચ વારઃ પવર્તાઃ કેન પા તતા ભુિવ તજેસા॥ ૧૪॥
અતીવ તે મહ કમર્કૃતં બલવતાં વર ।
યન્ન દેવા ન ગ ધવાર્ નાસરુા ન ચ રાક્ષસાઃ ।
િવષહેરન્મહાયુદ્ધે કૃતં તે તન્મહાદ્ભુતમ્॥ ૧૫॥
ન તે ના મ ય કાય ના ભ ના મ કાિઙ્ક્ષતમ્ ।
કાૈતૂહલં મહ તં સા વસં ચાગતં મમ॥ ૧૬॥
યનેા યુ દ્વગ્ હૃદયઃ સમુ પન્ન શરાે વરઃ ।
ચ્છા મ ભગવં ત મા કાે ભવાિનહ તષ્ઠ ત॥ ૧૭॥

યક્ષ ઉવાચ ।
યક્ષાેઽહમ મ ભદં્ર તે ના મ પક્ષી જલે ચરઃ ।
મયૈતે િનહતાઃ સવ ભ્રાતર તે મહાજૈસઃ॥ ૧૮॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તત તામ શવાં શ્રુ વા વાચં સ પ ષાક્ષરામ્ ।
યક્ષસ્ય બ્રવુતાે રાજન્નપુક્ર ય તદા સ્થતઃ॥ ૧૯॥
િવ પાક્ષં મહાકાયં યકં્ષ તાલસમુચ્છ્ર યમ્ ।
વલનાકર્પ્રતીકાશમ યં પવર્તાપેમમ્॥ ૨૦॥

સતેુમા શ્રત્ય તષ્ઠ તં દદશર્ ભરતષર્ભઃ ।
મેઘગન્મીરયા વાચા તજર્ય તં મહાબલમ્॥ ૨૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ઇમે તે ભ્રાતરાે રાજ વાયર્માણા મયાસકૃત્ ।
બલાત્તાેયં જહીષર્ ત તતાે વૈશ પાયન ઉવાચ । સિૂદતા મયા॥ ૨૨॥
ન પેયમુદકં રાજ પ્રાણાિનહ પર સતા ।
પાથર્ મા સાહસં કાષ મર્મ પવૂર્પિરગ્રહઃ ।
પ્રશ્નાનુ વા તુ કાૈ તેય તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૨૩॥
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યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
નવૈાહં કામયે યક્ષ તવ પવૂર્પિરગ્રહમ્ ।
કામનૈત પ્રશસં ત સ તાે િહ પુ ષાઃ સદા॥ ૨૪॥
યદાત્મના વમાત્માનં પ્રશસંે પુ ષઃ પ્રભાે ।
યથા પ્રજ્ઞં તુ તે પ્રશ્ના પ્ર તવક્ષ્યા મ ચ્છ મામ્॥ ૨૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાિદત્યમુન્નય ત કેચ તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
કશ્ચનૈમ તં નય ત ક મશ્ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૨૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
બ્રહ્માિદત્યમુન્નય ત દેવા તસ્યા ભતશ્ચરાઃ ।
ધમર્શ્ચા તં નય ત ચ સત્યે ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત॥ ૨૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કેન વચ્છ્ર ાેિત્રયાે ભવ ત કેન વ દ્વ દતે મહત્ ।
કેન દ્વતીયવા ભવ ત રાજ કેન ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
શ્રુતને શ્રાેિત્રયાે ભવ ત તપસા િવ દતે મહત્ ।
ત્યા દ્વતીયવા ભવ ત બુ દ્ધમા દ્ધસવેયા॥ ૨૯॥

યક્ષ ઉવાચ ।
િક બ્રાહ્મણાનાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતાં ઇવ ।
કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતાં ઇવ॥ ૩૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વા યાય અેષાં દેવ વં તપ અેષાં સતાં ઇવ ।

મરણં માનષુાે ભાવઃ પિરવાદાેઽસતાં ઇવ॥ ૩૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક ક્ષિત્રયાણાં દેવ વં કશ્ચ ધમર્ઃ સતાં ઇવ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

કશ્ચષૈાં માનષુાે ભાવઃ િકમષેામસતાં ઇવ॥ ૩૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ઇ વસ્ત્રમષેાં દેવ વં યજ્ઞ અેષાં સતાં ઇવ ।
ભયં વૈશ પાયન ઉવાચ । માનષુાે ભાવઃ પિરત્યાગાેઽસતાં ઇવ॥ ૩૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િકમેકં ય જ્ઞયં સામ િકમેકં ય જ્ઞયં યજુઃ ।
કા ચૈકા શ્ચતે યજ્ઞં કાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૩૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પ્રાણાે વૈશ પાયન ઉવાચ । ય જ્ઞયં સામ મનાે વૈ ય જ્ઞયં યજુઃ ।
વાગેકા શ્ચતે યજ્ઞં તાં યજ્ઞાે ના તવતર્તે॥ ૩૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાપતતાં શ્રેષં્ઠ બીજં િનપતતાં વરમ્ ।
િક વ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં િક વ પ્રવદતાં વરમ્॥ ૩૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વષર્માપતતાં શ્રેષં્ઠ બીજં િનપતતાં વરમ્ ।
ગાવઃ પ્ર તષ્ઠમાનાનાં પતુ્રઃ પ્રવદતાં વરઃ॥ ૩૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ઇ દ્રયાથાર્નનુભવ બુ દ્ધમાઁ લાેકપૂ જતઃ ।
સમંતઃ સવર્ભૂતાનામુચ્છ્વસ કાે ન વ ત॥ ૩૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દેવતા ત થ ત્યાનાં િપ ણામાત્મનશ્ચ યઃ ।
ન િનવર્પ ત પ ચાનામુચ્છ્વસન્ન સ વ ત॥ ૩૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદુ્ગ તરં ભૂમેઃ િક વદુચ્ચતરં ચ ખાત્ ।
િક વચ્છ ઘ્રતરં વાયાેઃ િક વદ્બહુતરં ણામ્॥ ૪૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
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માતા ગુ તરા ભૂમેઃ િપતા ઉચ્ચરતશ્ચ ખાત્ ।
મનાે શીઘ્રતરં વાયાે શ્ચ તા બહુતર ણામ્॥ ૪૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ સપંુ્ત ન િન મષ ત િક વ તં ન ચાપે ત ।
કસ્ય વદૃ્ધદયં ના ત િક વદ્વગેેન વઘર્તે॥ ૪૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
મ સ્યઃ સપુ્તાે ન િન મષત્ય ડં તં ન ચાપે ત ।
અ મનાે હૃદયં ના ત નદ વેગને વધર્તે॥ ૪૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વ પ્રવસતાે મતં્ર િક વ ન્મત્રં ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ચ િક મતં્ર િક વ ન્મત્રં મિર યતઃ॥ ૪૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સાથર્ઃ પ્રવસતાે મતં્ર ભાયાર્ મતં્ર ગ્ હે સતઃ ।
આતુરસ્ય ભષ ન્મત્રં દાનં મતં્ર મિર યતઃ॥ ૪૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકાે િવચર ત તઃ કાે યતે પનુઃ ।
િક વ દ્ધમસ્ય ભષૈજં્ય િક વદાવપનં મહત્॥ ૪૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સયૂર્ અેકાે િવચર ત ચ દ્રમા યતે પનુઃ ।
અ ગ્ િહમસ્ય ભષૈજં્ય ભૂ મરાપવનં મહત્॥ ૪૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદેકપદં ધ ય િક વદેકપદં યશઃ ।
િક વદેકપદં વગ્ય િક વદેકપદં સખુમ્॥ ૪૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દાક્ષ્યમેકપદં ધ ય દાનમેકપદં યશઃ ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

સત્યમેકપદં વગ્ય શીલમેકપદં સખુમ્॥ ૪૯॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક વદાત્મા મનુ યસ્ય િક વદૈ્દવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં િક વદસ્ય િક વદસ્ય પરાયણમ્॥ ૫૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
પતુ્ર આત્મા મનુ યસ્ય ભાયાર્ દૈવકૃતઃ સખા ।
ઉપ વનં ચ પજર્ યાે દાનમસ્ય પરાયણમ્॥ ૫૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
ધ યાનામુત્તમં િક વદ્ધનાનાં િક વદુત્તમમ્ ।
લાભાનામુત્તમં િક વ ક સખુાનાં તથાેત્તમમ્॥ ૫૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
ધ યાનામુત્તમં દાકં્ષ્ય ધનાનામુત્તમં શ્રુતમ્ ।
લાભાનાં શ્રેષ્ઠમારાેગ્યં સખુાનાં તુ ષ્ટ ત્તમા॥ ૫૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
કશ્ચ ધમર્ઃ પરાે લાેકે કશ્ચ ધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
િક િનય ય ન શાેચ ત કૈશ્ચ સ ધનર્ યર્તે॥ ૫૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
આ શસં્યં પરાે ધમર્સ્ત્રયીધમર્ઃ સદા ફલઃ ।
અનાે ય ય ન શાેચ ત સદ્ ભઃ સ ધનર્ યર્તે॥ ૫૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
િક નુ િહ વા પ્રયાે ભવ ત િક નુ િહ વા ન શાેચ ત ।
િક નુ િહ વાથર્વા ભવ ત િક નુ િહ વા સખુી ભવેત્॥ ૫૬॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
માનં િહ વા પ્રયાે ભવ ત ક્રાેધં િહ વા ન શાેચ ત ।
કામં િહ વાથર્વા ભવ ત લાેભં િહ વા સખુૂ ભવેત્॥ ૫૭॥
યક્ષ ઉવાચ ।
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તં કથં સ્યા પુ ષઃ કથં રાષ્ટ્રં તં ભવેત્ ।
શ્રાધં તં કથં ચ સ્યા કથં યજ્ઞાે તાે ભવેત્॥ ૫૮॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
તાે દિરદ્રઃ પુ ષાે તં રાષ્ટ્રમરાજકમ્ ।
તમશ્રાેિત્રયં શ્રાદં્ધ તાે યજ્ઞાે વદ ક્ષણઃ॥ ૫૯॥

યક્ષ ઉવાચ ।
કા િદ ક્કમુદકં પ્રાેક્તં િકમન્નં પાથર્ િક િવષમ્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય કાલમાખ્યાિહ તતઃ િપબ હર વ ચ॥ ૬૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
સ તાે િદગ્જલમાકાશં ગાૈરન્નં પ્રાથર્ના િવષમ્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય બ્રાહ્મણઃ કાલઃ કથં વા યક્ષ મ યસે॥ ૬૧॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતા મે વયા પ્રશ્ના યાથાત યં પર તપ ।
પુ ષં વદાનીમાખ્યાિહ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ॥ ૬૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
િદવં શ ત ભૂ મ ચ શ દઃ પુ યસ્ય કમર્ણઃ ।
યાવ સ શ દાે ભવ ત તાવ પુ ષ ઉચ્યતે॥ ૬૩॥
તુલ્યે પ્રયા પ્રયે યસ્ય સખુદુઃખે તથવૈ ચ ।
અતીતાનાગતે ચાેભે સ વૈશ પાયન ઉવાચ । સવર્ધની નરઃ॥ ૬૪॥
યક્ષ ઉવાચ ।
વ્યાખ્યાતઃ પુ ષાે રાજ યશ્ચ સવર્ધની નરઃ ।
ત માત્તવૈકાે ભ્રા ણાં ય મચ્છ સ સ વતુ॥ ૬૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
યામાે ય અેષ રક્તાક્ષાે હચ્છાલ ઇવાેદ્ગતઃ ।

વ્યૂઢાેરસ્કાે મહાબાહુરઙુ્કલાે યક્ષ વતુ॥ ૬૬॥
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

યક્ષ ઉવાચ ।
પ્રય તે ભીમસનેાેઽયમજુર્નાે વઃ પરાયણમ્ ।
સ ક માન્નકુલં રાજ સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૬૭॥
યસ્ય નાગસહસ્રેણ દશ સઙ્ખ્યને વૈશ પાયન ઉવાચ । બલમ્ ।
તુલ્યં તં ભીમમુ જ્ય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૬૮॥
તથનંૈ મનુ ઃ પ્રાહુભ મસનંે પ્રયં તવ ।
અથ કેનાનુભાવને સાપતં્ન વ મચ્છ સ॥ ૬૯॥
યસ્ય બાહુબલં સવ પા ડવાઃ સમપુા શ્રતાઃ ।
અજુર્નં તમપાહાય નકુલં વ મચ્છ સ॥ ૭૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
આ શસં્ય પરાે ધમર્ઃ પરમાથાર્ચ્ચ મે મતમ્ ।
આ શસં્યં ચક ષાર્ મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૧॥
ધમર્શીલઃ સદા રા ઇ ત માં માનવા િવદુઃ ।
વધમાર્ન્ન ચ લ યા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૨॥

યથા કુ તી તથા માદ્ર િવશષેાે ના ત મે તયાેઃ ।
મા યાં સમ મચ્છા મ નકુલાે યક્ષ વતુ॥ ૭૩॥
યક્ષ ઉવાચ ।
યસ્ય તેઽથાર્ચ્ચ કામાચ્ચ આ શસં્યં પરં મતમ્ ।
અ માત્તે ભ્રાતરઃ સવ વ તુ ભરતષર્ભ॥ ૭૪॥

૨૯૮

વૈશ પાયન ઉવાચ ।
તત તે યક્ષવચનાદુદ તષ્ઠ ત પા ડવાઃ ।

પપાસે ચ સવષાં ક્ષણે ત મ વ્યગચ્છતામ્॥ ૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
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રસસ્યેકેન પાદેન તષ્ઠ તમપરા જતમ્ ।
ચ્છા મ કાે ભવા દેવાે ન મે યક્ષાે મતાે ભવાન્॥ ૨॥

વસનૂાં વા ભવાનેકાે દ્રાણામથ વા ભવાન્ ।
અથ વા મ તાં શ્રેષ્ઠાે વ ર્ વા િત્રદશશે્વરઃ॥ ૩॥
મમ િહ ભ્રાતર ઇમે સહસ્રશતયાેિધનઃ ।
ન તં યાેગં પ્રપ યા મ યને સ્યુિવિનપા તતાઃ॥ ૪॥
સખંુ પ્ર તિવબુદ્ધાના મ દ્રયા યપુલક્ષયે ।
સ ભવા સહૃુદ માકમથ વા નઃ િપતા ભવાન્॥ ૫॥
યક્ષ ઉવાચ ।
અહં તે જનક તાત ધમા દુ પરાક્રમ ।
વાં િદદૃ રનપુ્રાપ્તાે િવ દ્ધ માં ભરતષર્ભ॥ ૬॥
યશાે સતં્ય દમઃ શાૈચમાજર્વં હ્ર ીરચાપલમ્ ।
દાનં તપાે બ્રહ્મચયર્ મત્યેતા તનવાે મમ॥ ૭॥
અિહસા સમતા શા ત તપાે શાૈચમમ સરઃ ।
દ્વારા યેતાિન મે િવ દ્ધ પ્રયાે હ્ય સ સદા મમ॥ ૮॥
િદષ્ટ ા પ ચસુ રક્તાેઽ સ િદષ્ટ ા તે ષટ્પદ જતા ।
દ્વે પવૂ મ યમે દ્વે ચ દ્વે ચા તે સા પરાિયકે॥ ૯॥
ધમાઽહમ મ ભદં્ર તે જજ્ઞાસુ વ મહાગતઃ ।
આ શસં્યને તુષ્ટાેઽ મ વરં દાસ્યા મ તેઽનઘ॥ ૧૦॥
વરં ણી વ રાજે દ્ર દાતા હ્ય મ તવાનઘ ।
યે િહ મે પુ ષા ભક્તા ન તષેામ ત દુગર્ તઃ॥ ૧૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
અરણી સિહતં યસ્ય ગ આદાય ગચ્છ ત ।
તસ્યાગ્ યાે ન લુ યેર પ્રથમાેઽ તુ વરાે મમ॥ ૧૨॥
ધમર્ ઉવાચ ।
અરણી સિહતં તસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય હૃતં મયા ।
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॥ યુિધ ષ્ઠરગીતા॥

ગવષેેણ કાૈ તેય જજ્ઞાસાથ તવ પ્રભાે॥ ૧૩॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
દદાનીત્યેવ ભવગાનુત્તરં પ્રત્યપદ્યત ।
અ યં વરય ભદં્ર તે વરં વમમરાપેમ॥ ૧૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
વષાર્ ણ દ્વાદશાર યે ત્રયાેદશમપુ સ્થતમ્ ।
તત્ર નાે ના ભ નીયવુર્સતાે મનુ ઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
દદાનીત્યેવ ભગવાનુત્તરં પ્રત્યપદ્યત ।
ભૂયાે ચાશ્વાસયામાસ કાૈ તેયં સત્યિવક્રમમ્॥ ૧૬॥
યદ્યિપ વને પેણ ચિર યથ મહી મમામ્ ।
ન વાે િવજ્ઞાસ્યતે ક શ્ચિ ત્રષુ લાેકેષુ ભારત॥ ૧૭॥
વષ ત્રયાેદશં ચેદં મ પ્રસાદા કુ વર્હાઃ ।
િવરાટનગરે ગૂઢા અિવજ્ઞાતાશ્ચિર યથ॥ ૧૮॥
યદ્વઃ સઙ્ક પતં પં મનસા યસ્ય યાદશૃમ્ ।
તાદશૃં તાદશૃં સવ છ દતાે ધારિય યથ॥ ૧૯॥
અિરણી સિહતં ચેદં બ્રાહ્મણાય પ્રયચ્છત ।
જજ્ઞાસાથ મયા હ્યેતદાહૃતં ગ િપણા॥ ૨૦॥
તીયં ગ્ હ્યતાં પતુ્ર વરમપ્ર તમં મહત્ ।
વં િહ મ પ્રભવાે રાજ વદુરશ્ચ મમાંશ ભાક્॥ ૨૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ ।
દેવદેવાે મયા દષૃ્ટાે ભવા સાક્ષા સનાતનઃ ।
યં દદા સ વરં તુષ્ટ તં ગ્રહી યા યહં િપતઃ॥ ૨૨॥
જયેયં લાેભમાેહાૈ ચ ક્રાેધં ચાહં સદા િવભાે ।
દાને તપ સ સત્યે ચ મનાે મે સતતં ભવેત્॥ ૨૩॥
ધમર્ ઉવાચ ।
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ઉપપન્નાે ગુણૈઃ સવઃ વભાવનેા સ પા ડવ ।
ભવા ધમર્ઃ પનુશ્ચવૈ યથાેક્તં તે ભિવ ય ત॥ ૨૪॥
વૈશ પાયન ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા તદર્ધે ધમા ભગવાઁ લાેકભાવનઃ ।
સમેતાઃ પા ડવાશ્ચવૈ સખુસપુ્તા મન વનઃ॥ ૨૫॥
અ યેત્ય ચાશ્રમં વીરાઃ સવર્ અેવ ગતક્લમાઃ ।
આરણેયં દદુ ત મૈ બ્રાહ્મણાય તપ વને॥ ૨૬॥
ઇદં સમુ થાન સમાગમં મહત્
િપતુશ્ચ પતુ્રસ્ય ચ ક તવધર્નમ્ ।
પઠન્નરઃ સ્યા દ્વ તે દ્રયાે વશી
સપતુ્રપાતૈ્રઃ શતવષર્ ભાગ્ભવેત્॥ ૨૭॥
ન ચા યધમ ન સહૃુ દ્વભેદને
પર વહારે પરદારમશર્ને ।
કદયર્ ભાવે ન રમને્મનાે સદા
ણાં સદાખ્યાન મદં િવ નતામ્॥ ૨૮॥
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