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RiShabhagItA

ऋषभगीता

महाभारत े शािपवा ग ता ।

अायः १२४
यिुधिर उवाच ।

इमे जना नरौे ूशसंि सदा भिुव ।
धम  शीलमवेादौ ततो मे सशंयो महान ॥् १॥
यिद तमािभा त ुं धम भतृां वर ।
ौोतिुमािम तव यथतैपलते ॥ २॥
कथं न ु ूाते शीलं ौोतिुमािम भारत ।
िकं लणं च तों ॄिूह मे वदतां वर ॥ ३॥
भी उवाच ।

परुा यधननेहे धतृरााय मानद ।
आातं तमानने िौयं ा तथागताम ॥् ४॥
इूे महाराज तव स ॅातकृ ह ।
सभायां चावहसनं तव श ृण ु भारत ॥ ५॥
भवतां सभां ा समिृं चानुमाम ।्
यधनदासीनः सव िपऽ े वदेयत ॥् ६॥
ौुा च धतृराोऽिप यधनवचदा ।
अॄवीणसिहतं यधनिमदं वचः ॥ ७॥
िकमथ तसे पऽु ौोतिुमािम ततः ।
ौुा ामननुेािम यिद सिविस ॥ ८॥
यथा ं महदैय ूाः परपरुय ।
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ऋषभगीता

िकरा ॅातरः सव िमऽाः सिनथा ॥ ९॥
आादयिस ूावारानािस िपिशतौदनम ।्
आजानयेा वहि ां काोचिस पऽुक ॥ १०॥
यधन उवाच ।

दश तािन सहॐािण ातकानां महानाम ।्
भुत े पाऽीष ु यिुधिर िनवशेन े ॥ ११॥
ा च तां सभां िदां िदपुफलािताम ।्
अािंिरकाषाुािन िविवधािन च ॥ १२॥
ा तां पाडवयेानामिृिमोपमां शभुाम ।्
अिमऽाणां समुहतीमनशुोचािम मानद ॥ १३॥
धतृरा उवाच ।

यदीिस िौयं तात याश तां यिुधिरे ।
िविशां वा नराय शीलवाव पऽुक ॥ १४॥
शीलेन िह ऽयो लोकाः शा जते ुं न सशंयः ।
न िह िकिदसां व ै लोके शीलवतां भवते ॥् १५॥
एकराऽणे मााता हणे जनमजेयः ।
सराऽणे नाभागः पिृथव ूितपिेदवान ॥् १६॥
एते िह पािथ वाः सव शीलवो दमािताः ।
अतषेां गणुबीता वसधुा यमागमत ॥् १७॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
नारदने परुा ूों शीलमािौ भारत ॥ १८॥
ूादने तं रां महे महानः ।
शीलमािौ दैने ऽलैों च वशीकृतम ॥् १९॥
ततो बहृितं शबः ूािलः समपुितः ।
उवाच च महाूाः ौये इािम विेदतमु ॥् २०॥
ततो बहृितै ान ं नःैौयेसं परम ।्
कथयामास भगवावेेाय कुह ॥ २१॥
एतावेय इवे बहृितरभाषत ।
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इु भयूः पू  िवशषेो भविेदित ॥ २२॥
बहृितवाच ।

िवशषेोऽि महांात भाग व महानः ।
तऽागमय भिं त े भयू एव परुर ॥ २३॥
धतृरा उवाच ।

आनु ततः ौयेो भाग वामुहायशाः ।
ानमागमयीा पनुः स परमिुतः ॥ २४॥
तनेािप समनुातो भाग वणे महाना ।
ौयेोऽीित पनुभू यः शबुमाह शतबतःु ॥ २५॥
भाग वाह धमः ूाद महानः ।
ानमि िवशषेणे ततो  सोऽभवत ॥् २६॥
स ततो ॄाणो भूा ूादं पाकशासनः ।
सृा ूोवाच मधेावी ौये इािम विेदतमु ॥् २७॥
ूादॄवीिूं णो नाि िजष भ ।
ऽलैोराे स ततो नोपिदशािम त े ॥ २८॥
ॄाणॄवीां किाले णो भवते ।्
ततोपिदिमािम याया रं भवते ॥् २९॥
ततः ूीतोऽभविाजा ूादो ॄवािदन े ।
तथेुा शभु े काले ानतं ददौ तदा ॥ ३०॥
ॄाणोऽिप यथाायं गुविृमनुमाम ।्
चकार सव भावने य मनसेित ॥ ३१॥
पृ तने बशः ूां कथमिरम ।
ऽलैोरां धम  कारणं तवीिह मे ॥ ३२॥
ूाद उवाच ।

नासयूािम िजौे राजाीित कदाचन ।
कािन वदतां तात सयंािम वहािम च ॥ ३३॥
ते िवॐाः ूभाषे सयंि च मां सदा ।
त े मा कपदे सं शौुषूमुनसयूकम ॥् ३४॥
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धमा ान ं िजतबोधं सयंतं सयंतिेयम ।्
समािचि शाारः ौिं मिव मिकाः ॥ ३५॥
सोऽहं वागमिवानां रसानामवलेिहता ।
जाानिधितािम नऽाणीव चमाः ॥ ३६॥
एतिृथाममतृमतेरुनुमम ।्
याण मखु े कमतेुा ूवत त े ॥ ३७॥
धतृरा उवाच ।

एतावेय इाह ूादो ॄवािदनम ।्
शौुिूषतने तदा दैेो वामॄवीत ॥् ३८॥
यथावुवृा त े ूीतोऽि िजसम ।
वरं वणृी भिं त े ूदाताि न सशंयः ॥ ३९॥
कृतिमवे दैेमवुाच स च व ै िजः ।
ूादॄवीीतो गृतां वर इतु ॥ ४०॥
ॄाण उवाच ।

यिद राजसं मम चेिस चिेतम ।्
भवतः शीलिमािम ूामुषे वरो मम ॥ ४१॥
धतृरा उवाच ।

ततः ूीत दैेो भयं चााभवहत ।्
वरे ूिद े िवूणे नाचतेायिमतु ॥ ४२॥
एवमिित तं ूाह ूादो िवितदा ।
उपाकृ त ु िवूाय वरं ःखाितोऽभवत ॥् ४३॥
दे वरे गत े िवू े िचासीहती ततः ।
ूाद महाराज िनयं न च जिमवान ॥् ४४॥
त िचयतात छाया भतूं महातु े ।
तजेो िवमहवात शरीरमजहादा ॥ ४५॥
तमपृहाकायं ूादः को भवािनित ।
ूाह नन ु शीलोऽि ो गाहं या ॥ ४६॥
तििजवरे राजाहमिनितम ।्
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योऽसौ िशमाग िय िनं समािहतः ।
इुािहतं तै शबं चािवशभो ॥ ४७॥
तिंजेिस यात े त ु तामपूतोऽपरः ।
शरीरािःसतृ को भवािनित चाॄवीत ॥् ४८॥
धम ूाद मां िवि यऽासौ िजसमः ।
तऽ याािम दैे यतः शीलं ततो हम ॥् ४९॥
ततोऽपरो महाराज ूलिव तजेसा ।
शरीरािःसतृ ूाद महानः ॥ ५०॥
को भवािनित पृ तमाह स महािुतः ।
समसरुेा याऽेहं धम मिह ॥ ५१॥
तिनगुत े धम पुष े पुषोऽपरः ।
िनबाम तताृाह महाना ।
वृं ूाद मां िवि यतः सं ततो हम ॥् ५२॥
तिते महातेः शरीरा िनय यौ ।
पृाह बलं िवि यतो वृमहं ततः ।
इुा च ययौ तऽ यतो वृं नरािधप ॥ ५३॥
ततः ूभामयी दवेी शरीरा िनय यौ ।
तामपृ दैेः सा ौीिरवेमॄवीत ॥् ५४॥
उिषताि सखुं वीर िय सपराबमे ।
या ा गिमािम बलं यऽ ततो हम ॥् ५५॥
ततो भयं ूारासीाद महानः ।
अपृत च तां भयूः  यािस कमलालये ॥ ५६॥
ं िह सोता दवेी लोक परमेरी ।
कासौ ॄाणौेिमािम विेदतमु ॥् ५७॥
ौीवाच ।

स शबो ॄचारी च यया चोपिशितः ।
ऽलैोे त े यदैय तनेापतं ूभो ॥ ५८॥
शीलेन िह या लोकाः सव धम  िनिज ताः ।
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तिाय महेणे तव शीलं तं ूभो ॥ ५९॥
धमः सं तथा वृं बलं चवै तथा हम ।्
शीलमलूा महाूा सदा नाऽ सशंयः ॥ ६०॥
भी उवाच ।

एवमुा गता त ु ौीे च सव यिुधिर ।
यधनु िपतरं भयू एवाॄवीिददम ॥् ६१॥
शील तिमािम वे ुं कौरवनन ।
ूाते च यथा शीलं तमपुायं वद मे ॥ ६२॥
धतृरा उवाच ।

सोपायं पवू मिुं ूादने महाना ।
सेपतु शील श ृण ु ूािं नरािधप ॥ ६३॥
अिोहः सव भतूषे ु कम णा मनसा िगरा ।
अनमुह दान ं च शीलमतेशते ॥ ६४॥
यदषेां िहतं न ादानः कम पौषम ।्
अपऽपते वा यने न तुया थन ॥ ६५॥
त ु कम  तथा कुया ने ाघते ससंिद ।
एतीलं समासने किथतं कुसम ॥ ६६॥
यशीला नपृत े ूावुि िचियम ।्
न भुत े िचरं तात समलूा पति ते ॥ ६७॥
एतििदा तने शीलवाव पऽुक ।
यदीिस िौयं तात सिुविशां यिुधिरात ॥् ६८॥
भी उवाच ।

एतिथतवाऽु े धतृराो नरािधप ।
एतु कौये ततः ूािस तलम ॥् ६९॥
इित ौीमहाभरत े शािपविण राजधमा नशुासनपव िण
शीलवण न ं नाम चतिुवशिधकशततमोऽायः । १२४
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अायः १२५
यिुधिर उवाच ।

शीलं ूधान ं पुष े किथतं त े िपतामह ।
कथमाशा समुा या च सा तद मे ॥ १॥
सशंयो मे महानषे समुः िपतामह ।
छेा च त नाोऽि ः परपरुय ॥ २॥
िपतामहाशा महती ममासीि सयुोधन े ।
ूा े युे त ु यंु तता यिमित ूभो ॥ ३॥
सवाशा समुहती पुषोपजायते ।
तां िवहमानायां ःखो मृरुसशंयम ॥् ४॥
सोऽहं हताशो ब ुिः कृतने राना ।
धात राणे राजे पँय मातां मम ॥ ५॥
आशां महरां मे पव तादिप सिुमात ।्
आकाशादिप वा राजूमयेवै वा पनुः ॥ ६॥
एषा चवै कुौे िव िचा सुलभा ।
लभा पँयािम िकमलुभं ततः ॥ ७॥
भी उवाच ।

अऽ ते वत ियािम यिुधिर िनबोध तत ।्
इितहासं सिुमऽ िनवृ मषृभ च ॥ ८॥
सिुमऽो नाम राजिष हहयो मगृयां गतः ।
ससार स मगृं िवा बाणने नतपव णा ॥ ९॥
स मगृो बाणमादाय ययाविमतिवबमः ।
स च राजा बली तणू ससार मगृमिकात ॥् १०॥
ततो िनं लं चवै स मगृोऽिवदाशगुः ।
मुत मवे राजे समने स पथागमत ॥् ११॥
ततः स राजा तायादौरसने बलेन च ।
ससार बाणासनभृखो हंसवदा ॥ १२॥
तीा  नदादवै पलािन वनािन च ।
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अितबाितब ससारवै वनचेरन ॥् १३॥
स त ु कामागृो राजासाासा तं नपृम ।्
पनुरिेत जवनो जवने महता ततः ॥ १४॥
स त बाणबै िभः समो वनचेरः ।
ूबीडिव राजे पनुरिेत चािकम ॥् १५॥
पनु जवमााय जवनो मगृयथूपः ।
अतीाती राजे पनुरिेत चािकम ॥् १६॥
त ममिदं घोरं सिुमऽोऽिमऽकशनः ।
समादाय शरौें काम ुकािरवासजृत ॥् १७॥
ततो गिूतमाऽणे मगृयथूपयथूपः ।
त बाणपथं ा तिवाहसिव ॥ १८॥
तििपितत े बाण े भमूौ ूजिलते ततः ।
ूिववशे महारयं मगृो राजाथािवत ॥् १९॥
इित ौीमहाभरत े शािपविण राजधमा नशुासनपव िण
ऋषभगीतास ु पिवशंिधकशततमोऽायः । १२५

अायः १२६
भी उवाच ।
ूिवँय त ु महारयं तापसानामथाौमम ।्
आससाद ततो राजा ौाोपािवशनुः ॥ २०॥
तं काम ुकधरं ा ौमात िुधतं तदा ।
समे ऋषयिजूां चबुय थािविध ॥ २१॥
ऋषयो राजशा लमपृं ूयोजनम ।्
केन भि मखुाथन साोऽिस तपोवनम ॥् २२॥
पदाितब िनिशंो धी बाणी नरेर ।
एतिदाम िवात ुं कुतः ूाोऽिस मानद ।
किुले िह जातं िकामािस ॄवीिह नः ॥ २३॥
ततः स राजा सवो िजेः पुषष भ ।
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आचौ तथाायं पिरचया च भारत ॥ २४॥
हहैयानां कुले जातः सिुमऽो िमऽननः ।
चरािम मगृयथूािन िनाणःै सहॐशः ।
बलेन महता गुः सामाः सावरोधनः ॥ २५॥
मगृु िवो बाणने मया सरित शवान ।्
तं िवमन ु ूाो वनमतेया ।
भवकाशे नौीहताशः ौमकिशतः ॥ २६॥
िक ु ःखमतोऽै यदहं ौमकिशतः ।
भवतामाौमं ूाो हताशो नलणः ॥ २७॥
न रालणागो न परु तपोधनाः ।
ःखं करोित तीों यथाशा िवहता मम ॥ २८॥
िहमवाा महाशलैः समिुो वा महोदिधः ।
महाापतेां रोदोररं यथा ।
आशायापिस ौेाथा नामहं गतः ॥ २९॥
भवतां िविदतं सव सव ा िह तपोधनाः ।
भवः समुहाभागााािम सशंयम ॥् ३०॥
आशावाुषो यः ादिरमथािप वा ।
िकं न ु ायरं लोके महाितभाित वः ।
एतिदािम तने ौोत ुं िकिमह लभम ॥् ३१॥
यिद गुं तपोिना न वो ॄतूहे मािचरम ।्
न िह गुमतः ौोतिुमािम िजपुवाः ॥ ३२॥
भवपो िवघातो वा यने ािरमे ततः ।
यिद वाि कथायोगो योऽयं ूो मयिेरतः ॥ ३३॥
एतारणसामं ौोतिुमािम ततः ।
भवोऽिप तपोिना ॄयूरुतेमािहताः ॥ ३४॥
इित ौीमहाभरत े शािपविण राजधमा नशुासनपव िण
ऋषभगीतास ु षिशंिधकशततमोऽायः । १२६
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ऋषभगीता

अायः १२७
भी उवाच ।
ततषेां समानामषृीणामिृषसमः ।
ऋषभो नाम िवूिष ः यिव ततोऽॄवीत ॥् १॥
परुाहं राजशा ल तीथा नचुरभो ।
समासािदतवािं नरनारायणाौमम ॥् २॥
यऽ सा बदरी रा ॑दो वहैायसथा ।
यऽ चािशरा राजदेाठित शातान ॥् ३॥
तिरिस कृाहं िविधवप णं परुा ।
िपतणॄां दवेतानां च तत आौमिमयां तदा ॥ ४॥
रमेात े यऽ तौ िनं नरनारायणावषृी ।
अरादाौमं किासाथ मगमं ततः ॥ ५॥
ततीरािजनधरं कृशमुमतीव च ।
अिामिृषमायां तन ुं नाम तपोिनिधम ॥् ६॥
अनै रमै हाबाहो वपषुागणुाितम ।्
कृशता चािप राजष न ा ताशी िचत ॥् ७॥
शरीरमिप राजे त कािनिका समम ।्
मीवा बा तथा पादौ केशाातुदशनाः ॥ ८॥
िशरः कायानुपं च कण नऽे े तथवै च ।
त वाैव चेा च सामाे राजसम ॥ ९॥
ाहं तं कृशं िवूं भीतः परमम नाः ।
पादौ तािभवााथ ितः ूािलरमतः ॥ १०॥
िनवे नामगोऽं च िपतरं च नरष भ ।
ूिद े चासन े तने शनरैहमपुािवशम ॥् ११॥
ततः स कथयामास कथा धमा थ सिंहताः ।
ऋिषमे महाराज तऽ धमभतृां वरः ॥ १२॥
तिं ु कथयवे राजा राजीवलोचनः ।
उपायावनरैःै सबलः सावरोधनः ॥ १३॥
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ऋषभगीता

रऽुमरय े व ै नं परमम नाः ।
भिूरु िपता धीमाुघौुेो महायशाः ॥ १४॥
इह िािम तं पऽुं िामीहिेत पािथ वः ।
एवमाशाकृतो राजंरनिमदं परुा ॥ १५॥
लभः स मया िु ं ननू ं परमधािम कः ।
एकः पऽुो महारय े न इसकृदा ॥ १६॥
लभः स मया िमुाशा च महती मम ।
तया परीतगाऽोऽहं ममुषू ुना ऽ सशंयः ॥ १७॥
एतुा स भगवांनमु ुिनवरोमः ।
अवािरा ानपरो मुत िमव तिवान ॥् १८॥
तमनुामाल राजा परमम नाः ।
उवाच वां दीनाा मं मिमवासकृत ॥् १९॥
लभं िकं न ु िवूष आशायावै िकं भवते ।्
ॄवीत ु भगवानतेिद गुं न तिय ॥ २०॥
महिष भ गवांने पवू मासीिमािनतः ।
बािलशां बिुमााय मभायतयाऽऽनः ॥ २१॥
अथ यलशं राजानं वलािन च ।
िनिव णः स त ु िवूिष िन राशः समपत ॥ २२॥
एवमुािभवााथ तमिृषं लोकपिूजतम ।्
ौाो षीदमा ा यथा ं नरसम ॥ २३॥
अ ततः समानीय पां चवै महानिृषः ।
आरयकेन िविधना रा े सव वदेयत ॥् २४॥
तते मनुयः सव पिरवाय  नरष भम ।्
उपािवशरुृ सष य इव ीवुम ॥् २५॥
अपंृवै त े तऽ राजानमपरािजतम ।्
ूयोजनिमदं सव माौम ूवशेनम ॥् २६॥
इित ौीमहाभरत े शािपविण राजधमा नशुासनपव िण
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ऋषभगीता

ऋषभगीतास ु सिवशंिधकशततमोऽायः । १२७

अायः १२८
राजोवाच ।

वीरु इित ातो राजाहं िद ु िवौतुः ।
भिूरुं सतुं नमेु ं वनमागतः ॥ २७॥
एकपऽुः स िवूा बाल एव च सोऽनघ ।
न ँयते वन े चािंमेु ं चराहम ॥् २८॥
ऋषभ उवाच ।

एवमेु त ु वचन े राा मिुनरधोमखुः ।
तूीमवेाभवऽ न च ूुवापृम ॥् २९॥
स िह तने परुा िवूो राा नाथ मािनतः ।
आशा कृशं च राजे तपो दीघ समाितः ॥ ३०॥
ूितमहमहं राां न किरे कथन ।
अषेां चवै वणा नािमित कृा िधयं तदा ॥ ३१॥
आशा िह पुषं बालं लालापयित तषुी ।
तामहं पनेािम इित कृा वितः ॥ ३२॥
राजोवाच ।

आशायाः िकं कृशं च िकं चहे भिुव लभम ।्
ॄवीत ु भगवानतें िह धमा थ दिश वान ॥् ३३॥
ऋषभ उवाच ।

ततः संृ तव ारियिवाॄवीत ।्
राजान ं भगवािूतः कृशतनुनःु ॥ ३४॥
कृशने समं राजाशाया िवते नपृ ।
ता व ै लभा ु ूािथ ताः पािथ वा मया ॥ ३५॥
राजोवाच ।

कृशाकृशे मया ॄहृीत े वचनाव ।
लभं च तवै वदे वािमव िज ॥ ३६॥
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ऋषभगीता

सशंयु महाूा सातो दये मम ।
ते सम तने वुमहिस पृतः ॥ ३७॥
ः कृशतरं िकं न ु ॄवीत ु भगवािनदम ।्
यिद गुं न त े िवू लोकेऽििं न ु लभम ॥् ३८॥
कृशतनुवाच ।

लभोऽथ वा नाि योऽथ धिृतिमवायुात ।्
सुलभतरात योऽिथ न ं नावमते ॥ ३९॥
सौंु नोपिबयते परं शा यथाहतः ।
सा या सव भतूषे ु साशा कृशतरी मया ॥ ४०॥
एकपऽुः िपता पऽु े न े वा ूोिषत े तथा ।
ूविृं यो न जानाित साशा कृशतरी मया ॥ ४१॥
ूसवे चवै नारीणां वृानां पऽुकािरता ।
तथा नरे धिननामाशा कृशतरी मया ॥ ४२॥
ऋषभ उवाच ।

एतुा ततो राज राजा सावरोधनः ।
संृँ य पादौ िशरसा िनपपात िजष भ े ॥ ४३॥
राजोवाच ।

ूसादय े ा भगवऽुणेेािम सितम ।्
वणृी च वरं िवू यिमिस यथािविध ॥ ४४॥
ऋषभ उवाच ।

अॄवी िह तं वां राजा राजीवलोचनः ।
समतेथा िवू यों नातो मषृा ॥ ४५॥
ततः ूह भगवांनधु म भतृां वरः ।
पऽुमानयिूं तपसा च ौतुने च ॥ ४६॥
तं समाना पऽुं त ु तदोपाल पािथ वम ।्
आानं दश यामास धम धम भतृां वरः ॥ ४७॥
सशिया चाानं िदमतुदशनम ।्
िवपाा िवगतबोधचार वनमिकात ॥् ४८॥
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ऋषभगीता

एतं मया राजंत वचनं ौतुम ।्
आशामपनयाश ु ततः कृशतरीिममाम ॥् ४९॥
भी उवाच ।

स तऽोो महाराज ऋषभणे महाना ।
सिुमऽोऽपनयिूमाशां कृशतर तदा ॥ ५०॥
एवं मिप कौये ौुा वाणीिममां मम ।
िरो भव यथा राजिमवानचलोमः ॥ ५१॥
ं िह िा च ौोता च कृेथ कृतिेह ।
ौुा मम महाराज न सिुमहाहिस ॥ ५२॥
इित ौीमहाभरत े शािपविण राजधमा नशुासनपव िण
ऋषभगीतास ु अिवशंिधकशततमोऽायः । १२८
॥ इित ऋषभगीता समाा ॥

The adhyAyas are given as in Gita press edition.

Adhyaya numbers in shAntiparva of Mahabharata BORI

(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).

critical edition and in Kinjavadekar’s edition

differ. The verse numbers and line numbers
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