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Anugita

अनगुीता

महाभारत े आमिेधकाायाग ता

अायः १६
जनमजेय उवाच

सभायां वसतोां िनहारीहानोः ।
केशवाज ुनयोः का न ु कथा समभविज ॥ १॥

वशैायन उवाच
कृने सिहतः पाथ ः रां ूा केवलम ।्
तां सभायां रायां िवजहार मदुा यतुः ॥ २॥
ततः किभोशें गशेसमं नपृ ।
यया तौ मिुदतौ जमतःु जनावतृौ ॥ ३॥
ततः ूतीतः कृने सिहतः पाडवोऽज ुनः ।
िनरी तां सभां रािमदं वचनमॄवीत ॥् ४॥
िविदतं त े महाबाहो सामे समपुिते ।
माहां दवेकीमात ते पमैरम ॥् ५॥
य ु तवता ूों तदा केशव सौदात ।्
तव पुषाय नं म े नचतेसः ॥ ६॥
मम कौतहूलं ि तेथष ु पनुः ूभो ।
भवां ारकां गा निचरािदव माधव ॥ ७॥

वशैायन उवाच
एवमुतः कृः फनुं ूभाषत ।
पिर महातजेा वचनं वदतां वरः ॥ ८॥
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अनगुीता

वासदुवे उवाच
ौािवतं मया गुं ािपत सनातनम ।्
धम िपणं पाथ  सव लोकां शातान ॥् ९॥
अबुा य गृीथाे समुहदिूयम ।्
ननूमौधानोऽिस मधाािस पाडव ॥ १०॥
स िह धम ः सपुया ो ॄणः पदवदेन े ।
न शं तया भयूथा वुमशषेतः ॥ ११॥
परं िह ॄ किथतं योगयेुन तया ।
इितहासं त ु वािम तिथ परुातनम ॥् १२॥
यथा तां बिुमााय गितमां गिमिस ।
श ृण ु धम भतृां ौे गदतः सवमवे मे ॥ १३॥
आगाणः किगलोकादिरम ।
ॄलोका ध ष ः सोऽािभः पिूजतोऽभवत ॥् १४॥
अािभः पिरपृ यदाह भरतष भ ।
िदने िविधना पाथ  तणुािवचारयन ॥् १५॥

ॄाण उवाच
मोधम समािौ कृ यानपुृिस ।
भतूानामनकुाथ योहदेनं ूभो ॥ १६॥
तऽेहं सवािम यथावधसुदून ।
श ृणुाविहतो भूा गदतो मम माधव ॥ १७॥
कििूपो युः काँयपो धम िवमः ।
आससाद िजं किमा णामागतागमम ॥् १८॥
गतागते सबुशो ानिवानपारगम ।्
लोकताथ कुशलं ातारं सखुःखयोः ॥ १९॥
जाितरणतं कोिवदं पुयपापयोः ।
िारमुनीचानां कम िभदिहनां गितम ॥् २०॥
चरं मुविं ूशां सयंतिेयम ।्
दीमान ं िौया ॄाा बममाणं च सवशः ॥ २१॥
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अनगुीता

अधा नगितं च ौुा तने काँयपः ।
तथवैािहतःै िसयैा ं चबधरःै सह ॥ २२॥
साषमाणमकेाे समासीन ं च तःै सह ।
यया च गमसं पवनं यथा ॥ २३॥
तं समासा मधेावी स तदा िजसमः ।
चरणौ धम कामो व ै तपी ससुमािहतः ।
ूितपदे े यथाायं भा परमया यतुः ॥ २४॥
िवितातुं ा काँयपं िजोमम ।्
पिरचारणे महता गंु वैमतोषयत ॥् २५॥
ूीताा चोपप ौतुचािरऽसयंतुम ।्
भावने तोषयनै ं गुवृा परपः ॥ २६॥
तै तुः स िशाय ूसोऽथाॄवीुः ।
िसिं परामिभूे श ृण ु ते जनाद न ॥ २७॥

िस उवाच
िविवधःै कम िभात पुययोगै केवलःै ।
गीह गितं मा  दवेलोकेऽिप च िितम ॥् २८॥
न िचखुमं न िचाती िितः ।
ाना महतो ॅशंो ःखलानुः पनुः ॥ २९॥
अशभुा गतयः ूााः का मे पापसवेनात ।्
काममपुरीतने तृया मोिहतने च ॥ ३०॥
पनुः पनु मरणं ज चवै पनुः पनुः ।
आहारा िविवधा भुाः पीता नानािवधाः नाः ॥ ३१॥
मातरो िविवधा ाः िपतर पथृिवधाः ।
सखुािन च िविचऽािण ःखािन च मयानघ ॥ ३२॥
िूयिैव वासो बशः सवंासािूयःै सह ।
धननाश साो ला ःखने तनम ॥् ३३॥
अवमानाः सकुा परतः जनाथा ।
शारीरा मानसाािप वदेना भशृदाणाः ॥ ३४॥
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ूाा िवमाननाोमा वधबा दाणाः ।
पतनं िनरय े चवै यातना यमये ॥ ३५॥
जरा रोगा सततं वासनािन च भिूरशः ।
लोकेऽिनभुतूािन जािन भशृं मया ॥ ३६॥
ततः कदािचिवदािकारािकृतने च ।
लोकतं पिरं ःखातन भशृं मया ।
ततः िसििरयं ूाा ूसादादानो मया ॥ ३७॥
नाहं पनुिरहागा लोकानालोकयाहम ।्
आ िसरेा ूजासगा दानो मे गितः शभुा ॥ ३८॥
उपला िजौे तथयें िसिमा ।
इतः परं गिमािम ततः परतरं पनुः ।
ॄणः पदममं मा तऽेभदूऽ सशंयः ॥ ३९॥
नाहं पनुिरहागा मलोके परप ।
ूीतोऽि ते महाूा ॄिूह िकं करवािण ते ॥ ४०॥
यदीुपपं त कालोऽयमागतः ।
अिभजान े च तदहं यदथ मामपुागतः ।
अिचरा ु गिमािम यनेाहं ामचचूदुम ॥् ४१॥
भशृं ूीतोऽि भवतािरऽणे िवचण ।
पिरपृ याववते भाष े यविेतम ॥् ४२॥
ब मे च ते बिुं भशृं सजूयािम च ।
यनेाहं भवता बुो मधेावी िस काँयप ॥ ४३॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण सदशोऽायः ॥

अायः १७
वासदुवे उवाच

ततोपसृ पादौ ूाुव चान ।्
पू तां सवा  ूाह धम भतृां वरः ॥ १॥

काँयप उवाच
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कथं शरीरं वते कथं चवैोपपते ।
कथं का ससंारासंरिरमुते ॥ २॥
आानं वा कथं युा तरीरं िवमुित ।
शरीरत िनम ुः कथमपते ॥ ३॥
कथं शभुाशभु े चायं कम णी कृते नरः ।
उपभेु  वा कम  िवदहेोपितित ॥ ४॥

ॄाण उवाच
एवं सोिदतः िसः ूांाभाषत ।
आनपुूण वाय यथा ते वचः श ृण ु ॥ ५॥

िस उवाच
आयःु कीित कराणीह यािन कमा िण सवेत े ।
शरीरमहणऽेिंषे ु ीणषे ु सव शः ॥ ६॥
आयःु यपरीताा िवपरीतािन सवेत े ।
बिुा वत त े चा िवनाशे ूपुिते ॥ ७॥
सं बलं च कालं चािविदानथा ।
अितवलेमपुााित तिैव ानावान ॥् ८॥
यदायमितकािन सवा यपुिनषवेत े ।
अथ मिप वा भेु न वा भेु कदाचन ॥ ९॥
ां िवषमां च सोऽोने िवरोिध च ।
गु वािप समं भेु नाितजीणऽिप वा पनुः ॥ १०॥
ायाममितमाऽं वा वायं चोपसवेत े ।
सततं कम  लोभाा ूां वगेिवधारणम ॥् ११॥
रसाितयुमं वा िदवां िनषवेत े ।
अपानागते काले यं दोषाकोपयन ॥् १२॥
दोषकोपनािोगं लभते मरणािकम ।्
अथ चोनादीिन परीतािन वित ॥ १३॥
त तःै कारणजै ोः शरीरावते यथा ।
जीिवतं ूोमानं तथावपधारय ॥ १४॥
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ऊा ूकुिपतः काय े तीोवायसुमीिरतः ।
शरीरमनपुयित सवा ाणान ्णि व ै ॥ १५॥
अथ बलवानूा शरीरे पिरकोिपतः ।
िभनि जीवानािन तािन ममा िण िवि च ॥ १६॥
ततः सवदेनः सो जीवः ूवते रन ।्
शरीरं जते जिुँछमानषे ु मम स ु ।
वदेनािभः परीताा तिि िजसम ॥ १७॥
जनीमरणसिंवाः सततं सव जवः ।
ँये सज शरीरािण िजष भ ॥ १८॥
गभ समणे चािप मम णामितसप ण े ।
ताशीमवे लभते वदेनां मानवः पनुः ॥ १९॥
िभसिरथ ेदमिः स लभते नरः ।
यथा पस ु भतूषे ु सिंौतं िनगित ।
शैाकुिपतः काय े तीोवायसुमीिरतः ॥ २०॥
यः स पस ु भतूषे ु ूाणापान े वितः ।
स गूगो वायःु कृाुा शरीिरणम ॥् २१॥
शरीरं च जहावे िनास ँयते ।
िना स िनासो िनःौीको गतचतेनः ॥ २२॥
ॄणा सिरो मतृ इुते नरः ।
ॐोतोिभयिव जानाित इियाथा रीरभतृ ।्
तरैवे न िवजानाित ूाणमाहारसवम ॥् २३॥
तऽवै कुत े काय े यः स जीवः सनातनः ।
तषेां यवेंु सिपात े िचिचत ।्
तम िवजानीिह शां िह तथा ॥ २४॥
तषे ु मम स ु िभषे ु ततः स समदुीरयन ।्
आिवँय दयं जोः सं चाश ु णि व ै ।
ततः स चतेनो जनुा िभजानाित िकन ॥ २५॥
तमसा सवंतृानः सवंतृेथ मम स ु ।
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स जीवो िनरिधानाते मातिरना ॥ २६॥
ततः स तं महोासं भशृमु दाणम ।्
िनामयाश ु तरीरमचतेनम ॥् २७॥
स जीवः ूतुः कायामिभः ःै समावतृः ।
अितः ःै शभुःै पुयःै पापवैा पुपते ॥ २८॥
ॄाणा ानसा यथावतुिनयाः ।
इतरं कृतपुयं वा तं िवजानि लणःै ॥ २९॥
यथाकारे खोतं लीयमान ं तततः ।
चुः ूपँयि तथा तं ानचषुः ॥ ३०॥
पँयवेिंवधाः िसा जीवं िदने चषुा ।
वं जायमान ं च योिन ं चान ुू विेशतम ॥् ३१॥
त ानािन ािन िऽिवधानीह शातः ।
कमभिूमिरयं भिूमय ऽ िति जवः ॥ ३२॥
ततः शभुाशभुं कृा लभे सव दिेहनः ।
इहवैोावचाोगाावुि कमिभः ॥ ३३॥
इहवैाशभुकमा  त ु कम िभिन रयं गतः ।
अवा िनरये पापो मानवः पते भशृम ।्
ताुलभो मो आा रो भशृं ततः ॥ ३४॥
ऊ त ु जवो गा यषे ु ानेविताः ।
की मानािन तानीह ततः सिबोध मे ।
तुा निैक बिुं बुथेाः कम िनयात ॥् ३५॥
तारा पािण सवा िण यतैमडलम ।्
य िवॅाजते लोके भासा सयू मडलम ।्
ानातेािन जानीिह नराणां पुयकम णाम ॥् ३६॥
कमया ते सव वे व ै पनुः पनुः ।
तऽािप च िवशषेोऽि िदिव नीचोममः ॥ ३७॥
न तऽाि सोषो ा दीतरां िौयम ।्
इतेा गतयः सवा ः पथृे समदुीिरताः ॥ ३८॥
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उपपिं त ु गभ  वाहमतःपरम ।्
यथावां िनगदतः श ृणुाविहतो िज ॥ ३९॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण अादशोऽायः ॥

अायः १८
ॄाण उवाच

शभुानामशभुानां च नहे नाशोऽि कमणाम ।्
ूा ूा त ु पे ऽें ऽें तथा तथा ॥ १॥
यथा ूसयूमानु फली दालं ब ।
तथा ािपलंु पुयं शुने मनसा कृतम ॥् २॥
पापं चािप तथवै ाापने मनसा कृतम ।्
परुोधाय मनो हीह कम याा ूवत त े ॥ ३॥
यथा कम समािवः काममसुमावतृः ।
नरो गभ ूिवशित तािप श ृण ु चोरम ॥् ४॥
शबंु शोिणतससंृं िया गभा शयं गतम ।्
ऽें कम जमाोित शभुं वा यिद वाशभुम ॥् ५॥
सौादभावा न स चन सते ।
सा ॄणः कायं ता शातम ।्
तीजं सव भतूानां तने जीवि जवः ॥ ६॥
स जीवः सव गाऽािण गभ मािवँय भागशः ।
दधाित चतेसा सः ूाणानेवितः ।
ततः यतऽेािन स गभ तेनाितः ॥ ७॥
यथा िह लोहिनो िनिषो िबिवमहम ।्
उपिैत तानीिह गभ जीवूवशेनम ॥् ८॥
लोहिपडं यथा विः ूिवशिभतापयन ।्
तथा मिप जानीिह गभ जीवोपपादनम ॥् ९॥
यथा च दीपः शरणं दीमानः ूकाशयते ।्
एवमवे शरीरािण ूकाशयित चतेना ॥ १०॥
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य कुते कम  शभुं वा यिद वाशभुम ।्
पवू दहेकृतं सव मवँयमपुभुते ॥ ११॥
ततीयते चवै पनुाचीयते ।
यावोयोगं धम नवैावबुत े ॥ १२॥
तऽ धम ूवािम सखुी भवित यने व ै ।
आवत मानो जातीष ु तथाोास ु सम ॥ १३॥
दान ं ोतं ॄचय यथोोतधारणम ।्
दमः ूशाता चवै भतूानां चानकुनम ॥् १४॥
सयंमानशृंं च परादानवज नम ।्
लीकानामकरणं भतूानां यऽ सा भिुव ॥ १५॥
मातािपऽो शौुषूा दवेताितिथपजूनम ।्
गु पजूा घणृा शौचं िनिमियसयंमः ॥ १६॥
ूवत न ं शभुानां च ततां वृमुते ।
ततो धम ः ूभवित यः ूजाः पाित शातीः ॥ १७॥
एवं सु सदा पँयेऽ षेा ीवुा िितः ।
आचारो धम माच े यिो विताः ॥ १८॥
तषे ु तम िनिं यः स धम ः सनातनः ।
यं समिभपते न स ग ितमायुात ॥् १९॥
अतो िनयते लोकः ूमु धम वस ु ।
यु योगी च मु स एतेो िविशते ॥ २०॥
वत मान धमण पुष यथातथा ।
ससंारतारणं  कालेन महता भवते ॥् २१॥
एवं पवू कृतं कम  सव जिुन षवेत े ।
सव तारणं यने िनकृतोऽयिमहागतः ॥ २२॥
शरीरमहणं चा केन पवू ूकितम ।्
इवें सशंयो लोके त वातः परम ॥् २३॥
शरीरमानः कृा सवभतूिपतामहः ।
ऽलैोमसजृा कृं ावरजमम ॥् २४॥
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ततः ूधानमसजृतेना सा शरीिरणाम ।्
यया सव िमदं ां यां लोके परमां िवः ॥ २५॥
इह तरिमंु परं मतृमरम ।्
ऽयाणां िमथनु ं सव मकैेक पथृथृक ् ॥ २६॥
असजृवभतूािन पवू सृः ूजापितः ।
ावरािण च भतूािन इषेा पौिव की ौिुतः ॥ २७॥
त कालपरीमाणमकरो िपतामहः ।
भतूषे ु पिरविृं च पनुराविृमवे च ॥ २८॥
यथाऽ किधेावी ाा पवू जिन ।
यवािम तव यथावपपते ॥ २९॥
सखुःखे सदा सगिने यः ूपँयित ।
कायं चामेसातं िवनाशं कम  सिंहतम ॥् ३०॥
य िकिखुं त सव ःखिमित रन ।्
ससंारसागरं घोरं तिरित सुरम ॥् ३१॥
जनीमरणरोगै समािवः ूधानिवत ।्
चतेनावु चतैं समं भतूषे ु पँयित ॥ ३२॥
िनिव त े ततः कृं माग माणः परं पदम ।्
तोपदशें वािम याथातने सम ॥ ३३॥
शातायाथ पद ानमुमम ।्
ूोमानं मया िवू िनबोधदेमशषेतः ॥ ३४॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण एकोनिवशंोऽायः ॥

अायः १९
ॄाण उवाच

यः ादकेायन े लीनू िकिदिचयन ।्
पवू पवू पिर स िनरारको भवते ॥् १॥
सविमऽः सवसहः समरो िजतिेयः ।
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पतेभयमु कामहा मुते नरः ॥ २॥
आववभतूषे ु यरिेयतः शिुचः ।
अमानी िनरभीमानः सव तो मु एव सः ॥ ३॥
जीिवतं मरणं चोभ े सखुःखे तथवै च ।
लाभालाभ े िूय े े यः समः स च मुते ॥ ४॥
न क िचहृयते नावजानाित िकन ।
िनो वीतरागाा सवतो मु एव सः ॥ ५॥
अनिमऽोऽथ िनब रुनप यः िचत ।्
धमा थ काम िनराकाी स मुते ॥ ६॥
नवै धम न चाधम पवूपिचतहा च यः ।
धातुयूशााा िनः स िवमुते ॥ ७॥
अकमा  चािवका पँयगदशातम ।्
अमवशं िनं ज ससंारमोिहतम ॥् ८॥
वरैायबिुः सततं तापदोषपेकः ।
आबिविनमं स करोिचरािदव ॥ ९॥
अगरसमशमशमपिरमहम ।्
अपमनिभयें ाऽऽानं िवमुते ॥ १०॥
प भतूगणुहैनममिूत मदलेपकम ।्
अगणुं गणुभोारं यः पँयित स मुते ॥ ११॥
िवहाय सवसाुा शारीरमानसान ।्
शनिैन वा णमाोित िनिरन इवानलः ॥ १२॥
िवमुः सव संारैतो ॄ सनातनम ।्
परमाोित सशंामचलं िदमरम ॥् १३॥
अतः परं ूवािम योगशामनुमम ।्
याा िसमाानं लोके पँयि योिगनः ॥ १४॥
तोपदशें पँयािम यथाविबोध मे ।
यैा रैारयिं पँयाानमािन ॥ १५॥
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इियािण त ु सं मन आिन धारयते ।्
तीों ता तपः पवू ततो योुमपुबमते ॥् १६॥
तपी सो दाहारविज तः ।
मनीषी मनसा िवूः पँयाानमािन ॥ १७॥
स चेोऽयं साधयुुमाानमािन ।
तत एकाशीलः स पँयाानमािन ॥ १८॥
सयंतः सततं यु आवाििजतिेयः ।
तथायमानाऽऽानं साध ु युः ूपँयित ॥ १९॥
यथा िह पुषः े ा पँयसािवित ।
तथापिमवाानं सयुः ूपँयित ॥ २०॥
इषीकां वा यथा मुािि दशयते ।्
योगी िनृमाानं यथा सँयते तनौ ॥ २१॥
मुं शरीरं तािरषीकामािन िौताम ।्
एतिदशन ं ूों योगिविरनुमम ॥् २२॥
यदा िह युमाानं सँयित दहेभतृ ।्
तदा नशेत े किलैोािप यः ूभःु ॥ २३॥
अोावै तनवो यथें ूितपते ।
िविनवृ जरामृू न ित न शोचित ॥ २४॥
दवेानामिप दवें युः कारयते वशी ।
ॄ चायमाोित िहा दहेमशातम ॥् २५॥
िवनँयिप लोकेष ु न भयं त जायते ।
िँयमानषे ु भतूषे ु न स िँयित केनिचत ॥् २६॥
ःखशोकमयघैरःै सहे समुवःै ।
न िवचाते युाा िनहृः शामानसः ॥ २७॥
ननै ं शािण िवे न मृुा िवते ।
नातः सखुतरं िकं िचोके चन िवते ॥ २८॥
सयुा यदाानमावे ूपँयित ।
तदवै न हृयते साादिप शतबतोः ॥ २९॥
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िनवद ु न गो युानने कथन ।
योगमकेाशीलु यथा युीत तणु ॥ ३०॥
पवूा  िदशं िच यििवसेरुे ।
परुारे त मनायं न बातः ॥ ३१॥
परुारे ितिावसथ े वसते ।्
तिावसथ े धाय स बाारं मनः ॥ ३२॥
ूिचावसथं कृं यिायऽेवितत े ।
तिाये मना न कथन बातः ॥ ३३॥
सियिेयमामं िनघष े िनज न े वन े ।
कायमरं कृमकेामः पिरिचयते ॥् ३४॥
दांा च िजां च गलं मीवां तथवै च ।
दयं िचयेािप तथा दयबनम ॥् ३५॥
इुः स मया िशो मधेावी मधसुदून ।
पू पनुरवेमें मोधम सुव चम ॥् ३६॥
भंु भंु कथिमदमं कोे िवपते ।
कथं रसं ोजित शोिणतं जायत े कथम ।्
तथा मासं ं च मदे ाीिन च पोषित ॥ ३७॥
कथमतेािन सवा िण शरीरािण शरीिरणाम ।्
वध े वध मान वध त े च कथं बलम ।्
िनरोजसां िनमणं मलानां च पथृथृक ् ॥ ३८॥
कुतो वायं ूिसित उिसिप वा पनुः ।
कं च दशेमिधाय िताायमािन ॥ ३९॥
जीवः कायं वहित चेेयानः कलेवरम ।्
िकं वण कीशं चवै िनवशेयित व ै मनः ।
याथातने भगवुमहिस मऽेनघ ॥ ४०॥
इित सिरपृोऽहं तने िवूणे माधव ।
ूॄवुं महाबाहो यथा ौतुमिरम ॥ ४१॥
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यथा कोे ूि कों भाडमना भवते ।्
तथा काय े ूि मनो ाररैिनलःै ।
आानं तऽ मागत ूमादं पिरवज यते ॥् ४२॥
एवं सततमुुः ूीताा निचरािदव ।
आसादयित त या ाधानिवत ॥् ४३॥
न सौ चषुा माो न च सवरपीियःै ।
मनसवै ूदीपने महानािन ँयते ॥ ४४॥
सवतः पािणपादं तं सव तोऽििशरोमखुम ।्
जीवो िनामाानं शरीरापँयित ॥ ४५॥
स तृ दहंे ं धारय केवलम ।्
आानमालोकयित मनसा ूहसिव ॥ ४६॥
इदं सव रहं त े मयों िजसम ।
आपृे साधियािम ग िश यथासखुम ॥् ४७॥
इुः स तदा कृ मया िशो महातपाः ।
अगत यथाकामं ॄाणिँछसशंयः ॥ ४८॥

वासदुवे उवाच
इुा स तदा वां मां पाथ  िजपुवः ।
मोधमा िौतः सऽवैारधीयत ॥ ४९॥
किदतेया पाथ  ौतुमकेामचतेसा ।
तदािप िह रथं ौतुवानतेदवे िह ॥ ५०॥
नतैाथ  सिुवयें ािमौणेिेत मे मितः ।
नरणेाकृतसंने िवदधनेाकृताना ॥ ५१॥
सरुहिमदं ूों दवेानां भरतष भ ।
किदें ौतुं पाथ  मनाने केनिचत ॥् ५२॥
न तेोतमुहऽो मनुामतृऽेनघ ।
नतैद सिुवयें ािमौणेाराना ॥ ५३॥
िबयावििह कौये दवेलोकः समावतृः ।
न चतैिदं दवेानां मपिर वत नम ॥् ५४॥
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परा िह सा गितः पाथ  य सनातनम ।्
यऽामतृं ूाोित ा ःखं सदा सखुी ॥ ५५॥
एवं िह धम मााय यऽेिप ःु पापयोनयः ।
ियो व ैँ याथा शिूाऽेिप याि परां गितम ॥् ५६॥
िकं पनुॄा णाः पाथ  िऽया वा बौतुाः ।
धमरतयो िनं ॄलोकपरायणाः ॥ ५७॥
हतेमुतैिमपुायाा साधन े ।
िसःे फलं च मो ःख च िविनण यः ।
अतः परं सखुं िं न ु ारतष भ ॥ ५८॥
ौतुवाधान पराबा पाडव ।
यः पिरजते म लोकतमसारवत ।्
एतैपायःै स िूं परां गितमवायुात ॥् ५९॥
एतावदवे वं नातो भयूोऽि िकन ।
षमासाियु योगः पाथ  ूवत त े ॥ ६०॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण एकोनिवषंोऽायः ॥
॥ इित अनगुीता समाा ॥

Mahabharata Ashvamedhika parva.
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