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Rishabha Gita from Bhagavata Purana

ઋષભગીતા ભાગવતમહાપુરાણા તગર્તા

પ ચમાેઽ યાયઃ ૫.૫
ઋષભ ઉવાચ
નાયં દેહાે દેહભા ં લાેકે કષ્ટાન્ કામાનહર્તે િવડ્ભુ ં યે ।
તપાે િદવં્ય પતુ્રકા યને સ વંશદ્ુ યેદ્ય માદ્બ્રહ્મસાખૈ્યં વન તમ્ ॥ ૧॥
મહ સવેાં દ્વારમાહુિવમુક્તે તમાેદ્વારં યાે ષતાં સઙ્ ગસઙ્ગમ્ ।
મહા ત તે સમ ચત્તાઃ પ્રશા તા િવમ યવઃ સહૃુદઃ સાધવાે યે ॥ ૨॥
યે વા મયીશે કૃતસાૈહૃદાથાર્જનષેુ દેહ ભરવા તકેષુ ।
ગ્ હેષુ યાઽઽત્મજરા તમ સનુ પ્રી તયુક્તા યાવદથાર્શ્ચ લાેકે ॥ ૩॥
નનંૂ પ્રમત્તઃ કુ તે િવકમર્ યિદ દ્રયપ્રીતય આ ણાે ત ।
ન સાધુ મ યે યત આત્મનાેઽયમસન્નિપ ક્લેશદ આસ દેહઃ ॥ ૪॥
પરાભવ તાવદબાેધ તાે યાવન્ન જજ્ઞાસત આત્મત વમ્ ।
યાવ ક્રયા તાવિદદં મનાે વૈકમાર્ત્મકં યને શર રબ ધઃ ॥ ૫॥
અેવં મનઃ કમર્વશં પ્રયુઙ્ક્તે અિવદ્યયાઽઽત્મ યપુધીયમાને ।
પ્રી તનર્ યાવન્મિય વાસદેુવને મુચ્યતે દેહયાેગને તાવત્ ॥ ૬॥
યદા ન પ યત્યયથા ગુણેહાં વાથ પ્રમત્તઃ સહસા િવપ શ્ચત્ ।
ગત તિવ દ ત તત્ર તાપાનાસાદ્ય મૈથુ યમગારમજ્ઞઃ ॥ ૭॥
પુંસઃ સ્ત્રયા મથનુીભાવમેત તયાે મથાે હૃદયગ્ર થમાહુઃ ।
અતાે ગ્ હક્ષતે્રસતુાપ્તિવત્તજૈર્નસ્યમાેહાેઽયમહં મમે ત ॥ ૮॥
યદા મનાે હૃદયગ્ર થરસ્ય કમાર્નુબદ્ધાે દૃઢ આશ્લથેત ।
તદા જનઃ સ પિરવતર્તેઽ માન્મુક્તઃ પરં યાત્ય તહાય હેતુમ્ ॥ ૯॥
હંસે ગુરાૈ મિય ભ યાનુ ત્યા િવ ણયા દ્વ દ્વ ત તક્ષયા ચ ।
સવર્ત્ર જ તાવે્યર્સનાવગત્યા જજ્ઞાસયા તપસહેા િન ત્ત્યા ॥ ૧૦॥
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મ કમર્ ભમર્ કથયા ચ િનત્ય મદે્દવસઙ્ગાદુ્ગણક તર્નાન્મે ।
િનવરસા યાપેશમને પતુ્રા જહાસયા દેહગેહાત્મબુદ્ધઃે ॥ ૧૧॥
અ યાત્મયાેગને િવિવક્તસવેયાપ્રાણે દ્રયાત્મા ભજયને સ યક્ ।
સચ્છ્ર દ્ધયા બ્રહ્મચયણ શશ્વદસ પ્રમાદેન યમને વાચામ્ ॥ ૧૨॥
સવર્ત્ર મદ્ભાવિવચક્ષણને જ્ઞાનને િવજ્ઞાનિવરા જતને ।
યાેગને ત્યુદ્યમસ વયુક્તાે લઙ્ગં વ્યપાેહે કુશલાેઽહમાખ્યમ્ ॥ ૧૩॥
કમાર્શયં હૃદયગ્ર થબ ધમિવદ્યયાઽઽસાિદતમપ્રમત્તઃ ।
અનને યાેગને યથાપેદેશં સ યગ્વ્યપાેહ્યાપેરમેત યાેગાત્ ॥ ૧૪॥
પતુ્રાંશ્ચ શ યાંશ્ચ પાે ગુ વાર્ મ લાેકકામાે મદનુગ્રહાથર્ઃ ।
ઇ થં િવમ યુરનુ શ યાદતજ્જ્ઞાન્ન યાજેયે કમર્સુ કમર્મૂઢાન્ ।
કં યાજેયન્ મનુ ેઽથ લભેત િનપાતયન્ નષ્ટદશૃં િહ ગત ॥ ૧૫॥
લાેકઃ વયં શ્રેય સ નષ્ટદૃ ષ્ટયાઽથાર્ન્ સમીહેત િનકામકામઃ ।
અ યાે યવૈરઃ સખુલેશહેતાેરન તદુઃખં ચ ન વેદ મૂઢઃ ॥ ૧૬॥
ક તં વયં તદ ભજ્ઞાે િવપ શ્ચદિવદ્યાયામ તરે વતર્માનમ્ ।
દૃ ટ્વા પનુ તં સઘ્ ણઃ કુબુ દ્ધ પ્રયાજેયેદુ પથગં યથા ધમ્ ॥ ૧૭॥
ગુ નર્ સ સ્યા વજનાે ન સ સ્યાત્

િપતા ન સ સ્યા જનની ન સા સ્યાત્ ।
દૈવં ન ત સ્યાન્ન પ તશ્ચ સ સ્યા-

ન્ન માેચયેદ્યઃ સમપુેત ત્યુમ્ ॥ ૧૮॥
ઇદં શર રં મમ દુિવભાવ્યં સ વં િહ મે હૃદયં યત્ર ધમર્ઃ ।
ષે્ઠ કૃતાે મે યદધમર્ આરાદતાે િહ મા ષભં પ્રાહુરાયાર્ઃ ॥ ૧૯॥

ત માદ્ભવ તાે હૃદયને તાઃસવ મહીયાંસમમું સનાભમ્ ।
અ ક્લષ્ટબુદ્ યા ભરતં ભજ વં શશુ્રષૂણં તદ્ભરણં પ્ર નામ્ ॥ ૨૦॥
ભૂતષેુ વી દ્ ય ઉદુત્તમા યે સર પા તષેુ સબાેધિનષ્ઠાઃ ।
તતાે મનુ યાઃ પ્રમથા તતાેઽિપ ગ ધવર્ સદ્ધા િવબુધાનુગા યે ॥ ૨૧॥
દેવાસરેુ યાે મઘવ પ્રધાના દક્ષાદયાે બ્રહ્મસતુા તુ તષેામ્ ।
ભવઃ પરઃ સાેઽથ િવિર ચવીયર્ઃ સ મ પરાેઽહં દ્વજદેવદેવઃ ॥ ૨૨॥
ન બ્રાહ્મણૈ તુલયે ભૂતમ ય પ યા મ િવપ્રાઃ િકમતઃ પરં તુ ।
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ય મન્ ભઃ પ્રહુતં શ્રદ્ધયાહમશ્ના મ કામં ન તથા ગ્ હાતે્રે ॥ ૨૩॥
તા તનૂ શતી મે પુરાણી યનેેહ સ વં પરમં પિવત્રમ્ ।

શમાે દમઃ સત્યમનુગ્રહશ્ચ તપ ત તક્ષાનુભવશ્ચ યત્ર ॥ ૨૪॥
મત્તાેઽ યન તા પરતઃ પર મા વગાર્પવગાર્િધપતનેર્ િક ચત્ ।
યષેાં િકમુ સ્યાિદતરેણ તષેામિક ચનાનાં મિય ભ ક્તભા મ્ ॥ ૨૫॥
સવાર્ ણ મ દ્ધ યતયા ભવદ્ ભશ્ચરા ણ ભૂતાિન સતુાધ્રવુા ણ ।
સ ભાિવતવ્યાિન પદે પદે વાે િવિવક્તદૃ ગ્ભ તદુ હાહર્ણં મે ॥ ૨૬॥
મનાે વચાે દકૃ્કરણેિહતસ્ય સાક્ષા કૃતં મે પિરબહર્ણં િહ ।
િવના પુમાન્ યને મહાિવમાેહા કૃતા તપાશાન્ન િવમાેક્તુમીશતે્ ॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમનુશાસ્યાત્મ ન્ વયમનુ શષ્ટાનિપ
લાેકાનુશાસનાથ મહાનુભાવઃપરમસહૃુ-
દ્ભગવાન્ ઋષભાપદેશ ઉપશમશીલાના-
મપુરતકમર્ણાં મહામનુીનાં ભ ક્તજ્ઞાન-
વૈરાગ્યલક્ષણં પારમહંસ્યધમર્મપુ શક્ષમાણઃ
વતનયશતજે્યષં્ઠ પરમભાગવતં

ભગવ જનપરાયણં ભરતં ધર ણપાલનાયા-
ભ ષચ્ય વયં ભવન અેવાવેર્િરતશર રમાત્ર-
પિરગ્રહ ઉન્મત્ત ઇવ ગગનપિરધાનઃ
પ્રક ણર્કેશ આત્મ યારાેિપતાહવનીયાે
બ્રહ્માવતાર્ પ્રવવ્રાજ ॥ ૨૮॥
જડા ધમૂકબિધરિપશાચાને્માદકવદવધૂતવષેાે-
ઽ ભભા યમાણાેઽિપ જનાનાં ગ્ હીતમાનૈવ્રત તૂ ણી ં બભવૂ ॥ ૨૯॥
તત્ર તત્ર પુરગ્રામાકરખેટવાટખવર્ટ શ બરવ્રજઘાષે-
સાથર્ ગિરવનાશ્રમાિદ વનપુથમવિનચરાપસદૈઃ
પિરભૂયમાનાે મ ક્ષકા ભિરવ વનગજ તજર્નતાડના-
વમેહનષ્ઠ વનગ્રાવશકૃદ્રજઃપ્રક્ષપેપૂ તવાતદુ ક્તૈ-
તદિવગણયન્નવેાસ સસં્થાન અેત મન્ દેહાપેલક્ષણે

સદપદેશ ઉભયાનુભવ વ પેણ વમિહમાવસ્થાનનેા-
સમારાેિપતાહ મમા ભમાન વાદિવખ ડતમનાઃ
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થવીમેકચરઃ પિરબભ્રામ ॥ ૩૦॥
અ તસકુુમારકરચરણાેરઃસ્થલિવપુલબાહં્વસગલવદના-
દ્યવયવિવ યાસઃ પ્રકૃ તસુ દર વભાવહાસસમુખુાે
નવન લનદલાયમાન શ શરતારા ણાયતનયન ચરઃ
સદશૃસભુગકપાેલકણર્ક ઠનાસાે િવગૂઢ મતવદન-
મહાે સવને પુરવિનતાનાં મન સ કુસમુશરાસનમપુદધાનઃ
પરાગવલ બમાનકુિટલજિટલકિપશકેશભૂિરભારાે-
ઽવધૂતમ લનિનજશર રેણ ગ્રહગ્ હીત ઇવાદૃ યત ॥ ૩૧॥
યિહ વાવ સ ભગવાન્ લાેક મમં યાેગસ્યાદ્ધા
પ્રતીપ મવાચક્ષાણ ત પ્ર તિક્રયાકમર્ બીભ સત મ ત
વ્રતમાજગરમા સ્થતઃ શયાન અેવાશ્ના ત િપબ ત
ખાદત્યવમેહ ત હદ ત મ ચેષ્ટમાન ઉચ્ચિરત
આિદગ્ધાેદે્દશઃ ॥ ૩૨॥
તસ્ય હ યઃ પુર ષસરુ ભસાૈગ યવાયુ તં દેશં
દશયાજેનં સમ તા સરુ ભ ચકાર ॥ ૩૩॥
અેવં ગાે ગકાકચયર્યા વ્રજં તષ્ઠન્નાસીનઃ શયાનઃ
કાક ગગાેચિરતઃ િપબ ત ખાદત્યવમેહ ત મ ॥ ૩૪॥
ઇ ત નાનાયાેગચયાર્ચરણાે ભગવાન્ કૈવલ્યપ તરષૃભાે-
ઽિવરતપરમમહાન દાનુભવ આત્મિન સવષાં ભૂતાના-
માત્મભૂતે ભગવ ત વાસદેુવ આત્મનાેઽવ્યવધાના-
ન તરાેદરભાવને સદ્ધસમ તાથર્પિરપૂણા યાેગૈશ્વયાર્ ણ
વૈહાયસમનાજેવા તધાર્નપરકાયપ્રવેશદૂરગ્રહણાદ િન
યદચૃ્છયાપેગતાિન ના જસા પહૃદયનેા યન દત્ ॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ ચમસ્ક ધે ઋષભદેવાનુચિરતે પ ચમાેઽ યાયઃ ॥ ૫॥
ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય ।

ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ૫.૬
રા વેાચ
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ન નનંૂ ભગવ આત્મારામાણાં યાેગસમીિરતજ્ઞાનાવભ જત-
કમર્બી નાં અૈશ્વયાર્ ણ પનુઃ ક્લેશદાિન ભિવતુમહર્ ત
યદચૃ્છયાપેગતાિન ॥ ૧॥
ઋ ષ વાચ
સત્યમુકં્ત િકિ વહ વા અેકે ન મનસાેઽદ્ધા િવશ્ર ભ-
મનવસ્થાનસ્ય શઠિકરાત ઇવ સઙ્ગચ્છ તે ॥ ૨॥
તથા ચાેક્તં -
ન કુયાર્ કિહ ચ સખ્યં મન સ હ્યનવ સ્થતે ।
ય દ્વશ્ર ભા ચ્ચરાચ્ચીણ ચસ્ક દ તપ અૈશ્વરમ્ ॥ ૩॥
િનતં્ય દદા ત કામસ્ય ચ્છદં્ર તમનુ યેઽરયઃ ।
યાે ગનઃ કૃતમતૈ્રસ્ય પત્યુ ર્યવે પુંશ્ચલી ॥ ૪॥
કામાે મ યુમર્દાે લાેભઃ શાેકમાેહભયાદયઃ ।
કમર્બ ધશ્ચ યન્મૂલઃ વીકુયાર્ કાે નુ તદુ્બધઃ ॥ ૫॥
અથવૈમ ખલલાેકપાલલલામાેઽિપ
િવલક્ષણજૈર્ડવદવધૂતવષેભાષાચિરતૈ-
રિવલ ક્ષતભગવ પ્રભાવાે યાે ગનાં
સા પરાયિવિધમનુ શક્ષયન્ વકલવેરં
જહાસરુાત્મ યાત્માનમસવં્યવિહત-
મનથાર્ તરભાવનેા વીક્ષમાણ
ઉપરતાનુ ત્ત પરરામ ॥ ૬॥
તસ્ય હ વા અેવં મુક્ત લઙ્ગસ્ય ભગવત
ઋષભસ્ય યાેગમાયાવાસનયા દેહ ઇમાં
જગતીમ ભમાનાભાસને સઙ્ક્રમમાણઃ
કાેઙ્કવેઙ્કકુટકાન્ દ ક્ષણકણાર્ટકાન્
દેશાન્ યદચૃ્છયાપેગતઃ કુટકાચલાપેવન
આસ્યકૃતા મકવલ ઉન્માદ ઇવ
મુક્તમૂધર્ ેઽસવંીત અેવ િવચચાર ॥ ૭॥
અથ સમીરવેગિવધૂતવે િવકષર્ણ તાેગ્ર-
દાવાનલ તદ્વનમાલે લહાનઃ સહ તને દદાહ ॥ ૮॥

RiShabhagItAbhAgavatam.pdf 5



ઋષભગીતા ભાગવતમહાપુરાણા તગર્તા

યસ્ય િકલાનુચિરતમપુાક યર્ કાેઙ્કવેઙ્કકુટકાનાં
રા હર્ન્નામાપે શક્ષ્ય કલાવધમર્ ઉ કૃ યમાણે
ભિવતવ્યને િવમાેિહતઃ વધમર્પથમકુતાેભયમપહાય
કુપથપાખ ડમસમ જસં િનજમનીષયા મ દઃ
સ પ્રવતર્િય યતે ॥ ૯॥
યને હ વાવ કલાૈ મનુ પસદા દેવમાયામાેિહતાઃ
વિવિધિનયાેગશાૈચચાિરત્રિવહીનાદેવહેલના-
યપવ્રતાિન િનજિનજેચ્છયા ગ્ હ્ણાના અ નાના-
નાચમનાશાૈચકેશાે લુ ચનાદ િન ક લનાધમર્બહુલનેાે-
પહતિધયાે બ્રહ્મબ્રાહ્મણયજ્ઞપુ ષલાેકિવદૂષકાઃ
પ્રાયેણ ભિવ ય ત ॥ ૧૦॥
તે ચ હ્યવાર્ક્તનયા િનજલાેકયાત્રયા ધપર પરયા-
ઽઽશ્વ તા તમસ્ય ધે વયમવે પ્રપ ત ય ત ॥ ૧૧॥
અયમવતારાે રજસાપે લુતકૈવલ્યાપે શક્ષણાથર્ઃ ॥ ૧૨॥
તસ્યાનુગુણાન્ શ્લાેકાન્ ગાય ત -

અહાે ભવુઃ સપ્તસમુદ્રવત્યા દ્વ પષેુ વષ વિધપુ યમેતત્ ।
ગાય ત યત્રત્યજના મુરારેઃકમાર્ ણ ભદ્રા યવતારવ ત ॥ ૧૩॥
અહાે નુ વંશાે યશસાવદાતઃ પ્રૈયવ્રતાે યત્ર પુમાન્ પુરાણઃ ।
કૃતાવતારઃ પુ ષઃ સ આદ્યશ્ચચાર ધમ યદકમર્હેતુમ્ ॥ ૧૪॥
કાે વસ્ય કાષ્ઠામપરાેઽનુગચ્છેન્મનાેરથનેા યભવસ્ય યાેગી ।
યાે યાેગમાયાઃ હયત્યુદ તાહ્યસત્તયા યને કૃતપ્રયત્નાઃ ॥ ૧૫॥
ઇ ત હ મ સકલવેદલાેકદેવબ્રાહ્મણગવાં
પરમગુરાેભર્ગવત ઋષભાખ્યસ્ય િવશદુ્ધાચિરતમીિરતં
પુંસાં સમ તદુશ્ચિરતા ભહરણં પરમમહામઙ્ગલાયન-
મદમનુશ્રદ્ધયાપે ચતયાનુશ ◌ૃણાેત્યાશ્રાવય ત વાવિહતાે
ભગવ ત ત મન્ વાસદેુવ અેકા તતાે ભ ક્તરનયાેરિપ
સમનવુતર્તે ॥ ૧૬॥
યસ્યામવે કવય આત્માનમિવરતં િવિવધ જનસસંાર-
પિરતાપાપેત યમાનમનુસવનં નાપય ત તયવૈ પરયા
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િન ર્ત્યા હ્યપવગર્માત્ય તકં પરમપુ ષાથર્મિપ
વયમાસાિદતન્નાે અેવાિદ્રય તે ભગવદ ય વનેવૈ

પિરસમાપ્તસવાર્થાર્ઃ ॥ ૧૭॥
રાજન્ પ તગુર્ રલં ભવતાં યદૂનાં
દૈવં પ્રયઃ કુલપ તઃ ક્વ ચ િકઙ્કરાે વઃ ।
અ વવેમઙ્ગ ભગવાન્ ભજતાં મુકુ દાે
મુ ક્ત દદા ત કિહ ચ મ ન ભ ક્તયાેગમ્ ॥ ૧૮॥
િનત્યાનુભૂતિનજલાભિન ત્ત ણઃ
શ્રેયસ્યતદ્રચનયા ચરસપુ્તબુદ્ધઃે ।
લાેકસ્ય યઃ ક ણયાભયમાત્મલાેક-
માખ્યાન્નમાે ભગવતે ઋષભાય ત મૈ ॥ ૧૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ ચમસ્ક ધે ઋષભદેવાનુચિરતે ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ॥ ૬॥
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