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॥ िवदर नीित ॥ु  

(Vidur Niti is part of Udyog Parva of Mahabharat) 
 

अध्यायः ३३ 
 

वशंैपायन उवाच । 
 

ाःस्थं ाह महा ाज्ञो धतृरा ो महीपितः । 
िवदरं ु िमच्छािम तिमहानय मािचरम ॥ु ् १॥ 

 
िहतो धतृरा ेण दतः क्ष ारम वीत ।ू ्  

ई रस्त्वां महाराजो महा ाज्ञ िददृक्षित ॥२॥ 
 

एवमु स्त ुिवदरः ाप्य राजिनवेशनम ।ु ्  
अ वी तरा ाृ य ाःस्थ मां ितवेदय ॥३॥ 

 
ाःस्थ उवाच । 

 
िवदरोऽयमनु ा ो राजेन्  तव शासनात ।ु ्  

ु िमच्छित ते पादौ िकं करोत ु शािध माम ॥् ४॥ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

वेशय महा ाज्ञं िवदरं दीघर्दिशर्नम ।ु ्  
अहं िह िवदरुस्यास्य नाकाल्यो जातु दशर्ने ॥५॥ 
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ाःस्थ उवाच । 
 

िवशान्तः परंु क्ष मर्हाराजस्य धीमतः । 
न िह ते दशर्नेऽकाल्यो जात ुराजा वीित माम ॥् ६॥ 

 
वशंैपायन उवाच । 

 
ततः िवश्य िवदरो धतृरा  िनवेशनम ।ु ्  

अ वीत् ाञ्जिलवार्क्यं िचन्तयानं नरािधपम ॥् ७॥ 
 

िवदरोऽहं महा ाज्ञ सम् ा स्तव शासनात ।ु ्  
यिद िकं चन कतर्व्यमयमिस्म शािध माम ॥् ८॥ 

 
धतृरा  उवाच । 

 
सञ्जयो िवदर ा ो गहर्ियत्वा च मां गतः ।ु  

अजातश ोः ो वाक्यं सभामध्ये स व यित ॥९॥ 
 

तस्या  कुरुवीरस्य न िवज्ञातं वचो मया । 
तन्मे दहित गा ािण तदकाष त् जागरम ॥् १०॥ 

 
जा तो द मानस्य येो यिदह पश्यिस । 

तद् िूह त्वं िह नस्तात धमार्थर्कुशलो िस ॥११॥ 
 

यतः ा ः सञ्जयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः शािन्तः । 
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सवेिन् याण्य कृितं गतािन 
िकं व यतीत्येव िह मेऽ  िचन्ता ॥१२॥ 

 
तन्मे िूह िवदर त्वं यथावनु  ्
मनीिषत ंसवर्मजातश ोः । 
यथा च नस्तात िहतं भवेच्च 
जा  सवार्ः सिुखता भवेयःु ॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
अिभयु ं  बलवता दबर्लं हीनसाधनु म ।्  

हृतस्वं कािमनं चोरमािवशिन्त जागराः ॥१३॥ 
 

किच्चदेतमैर्हादोषनैर् स्पृ ोऽिस नरािधप । 
किच्चन्न परिव ेष ुगधृ्यिन्वपिरतप्यसे ॥१४॥ 

 
धतृरा  उवाच । 

 
ोतिुमच्छािम ते धम्य परं नःै येसं वचः । 

अिस्म ाजिषर्वंशे िह त्वमेकः ाज्ञसंमतः ॥१५॥ 
 

िवदरु उवाच । 
 

िनषेवते शस्तािन िनिन्दतािन न सेवते । 
अनािस्तकः धान एतत्पिण्डत लक्षणम ॥् १६॥ 
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ोधो हषर्  दपर्  ीस्तम्भो मान्यमािनता । 
यमथार्न्नापकषर्िन्त स व ैपिण्डत उच्यते ॥१७॥ 

 
यस्य कृत्य ंन जानिन्त मन् ं वा मिन् तं परे । 
कृतमेवास्य जानिन्त स व ैपिण्डत उच्यते ॥१८॥ 

 
यस्य कृत्य ंन िवघ्निन्त शीतमषु्णं भय ंरितः । 
समिृ रसमिृ वार् स व ैपिण्डत उच्यते ॥१९॥ 

 
यस्य संसािरणी ज्ञा धमार्थार्वनवुतर्ते । 

कामादथ वणृीते यः स व ैपिण्डत उच्यते ॥२०॥ 
 

यथाशि  िचकीषर्िन्त यथाशि  च कुवर्ते । 
न िकं िचदवमन्यन्ते पिण्डता भरतषर्भ ॥२१॥ 

 
िक्ष ं िवजानाित िचरं शणृोित 

िवज्ञाय चाथ भजते न कामात ।्  
नासम्पृ ो व्यौपयङु् े  पराथ 

तत् ज्ञान ं थम ंपिण्डतस्य ॥२२॥ 
 

ना ाप्यमिभवाञ्छिन्त न ं नेच्छिन्त शोिचतमु ।्  
आपत्स ुच न मु िन्त नराः पिण्डत बु यः ॥२३॥ 

 
िनि त्य यः मते नान्तवर्सित कमर्णः । 

अवन्ध्य कालो वश्यात्मा स व ैपिण्डत उच्यते ॥२४॥ 
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आयर् कमर्िण राज्यन्ते भूितकमार्िण कुवर्ते । 
िहतं च नाभ्यसयूिन्त पिण्डता भरतषर्भ ॥२५॥ 

 
न हृष्यत्यात्मसमंाने नावमानेन तप्यते । 

गाङ्गो द इवाक्षोभ्यो यः स पिण्डत उच्यते ॥२६॥ 
 

त वज्ञः सवर्भतूानां योगज्ञः सवर्कमर्णाम ।्  
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पिण्डत उच्यते ॥२७॥ 

 
वृ  वािक्च कथ ऊहवान् ितभानवान ।्  

आशु न्थस्य व ा च स व ैपिण्डत उच्यते ॥२८॥ 
 

तुं ज्ञानगंु यस्य ज्ञा चैव तुानगुा । 
असिम्भन्नायर् मयार्दः पिण्डताख्यां लभेत सः ॥२९॥ 

 
अ तु  समुन्न ो दिर  महामनाः । 

अथा ाकमर्णा ेप्समुूर्ढ इत्यचु्यते बधुैः ॥३०॥ 
 

स्वमथ यः पिरत्यज्य पराथर्मनिुत ित । 
िमथ्या चरित िम ाथ य  मढूः स उच्यते ॥३१॥ 

 
अकामान्कामयित यः कामयानान्पिरि षन ।्  
बलवन्तं च यो े ि  तमाहमूर्ढचेतसम ु ् ॥३२॥ 

 
अिम ं कुरुते िम ं िम ं े ि  िहनिस्त च । 
कमर् चारभते द ं तमाहमूर्ढचेतसम ॥ु ु ् ३३॥ 



-7- 

Mahabharat                      www.swargarohan.org                     Vidur Niti 

 
संसारयित कृत्यािन सवर्  िविचिकत्सते । 
िचरं करोित िक्ष ाथ स मढूो भरतषर्भ ॥३४॥ 

 
अनाहतः िवशित अपृ ो बह भाषतेू ु  । 

िव सत्य म ेष ुमढू चेता नराधमः ॥३५॥ 
 

परं िक्षपित दोषेण वतर्मानः स्वय ंतथा । 
य  ु ध्यत्यनीशः सन्स च मढूतमो नरः ॥३६॥ 

 
आत्मनो बलमाज्ञाय धमार्थर्पिरविजर्तम ।्  

अलभ्यिमच्छन्नषै्कम्यार्न्मढू बिु िरहोच्यते ॥३७॥ 
 

अिशष्यं शािस्त यो राजन्य  शून्यमपुासते । 
कदय भजते य  तमाहमूर्ढचेतसम ॥ु ् ३८॥ 

 
अथ महान्तमासा  िव ामै यर्मेव वा । 

िवचरत्यसमनु्न ो यः स पिण्डत उच्यते ॥३९॥ 
 

एकः सम्पन्नम ाित वस्ते वास  शोभनम ।्  
योऽसंिवभज्य भतृ्येभ्यः को नशंृसतरस्ततः ॥४०॥ 

 
एकः पापािन कुरुते फलं भङु् े  महाजनः । 

भो ारो िव मचु्यन्ते कतार् दोषेण िलप्यते ॥४१॥ 
 

एकं हन्यान्न वाहन्यािदषमुुर् ो धनषु्मता । 
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बिु बुर्ि मतोत्सृ ा हन्या ा ं सराजकम ॥् ४२॥ 
 

एकया े िविनि त्य ीं तिुभर्वर्शे कुरु । 
पञ्च िजत्वा िविदत्वा षट्स  िहत्वा सखुी भव ॥४३॥ 

 
एकं िवषरसो हिन्त श ेणकै  वध्यते । 

सरा ं स जं हिन्त राजानं मन् िव वः ॥४४॥ 
 

एकः स्वाद न भञु्जीत एक ाथार्न्न िचन्तयेत ।ु ्  
एको न गच्छेदध्वान ंनैकः सु ेष ुजागयृात ॥् ४५॥ 

 
एकमेवाि तीयं त ाजन्नावबधु्यसे । 

सत्यं स्वगर्स्य सोपान ंपारावारस्य नौिरव ॥४६॥ 
 

एकः क्षमावतां दोषो ि तीयो नोपलभ्यते । 
यदेन ंक्षमया यु मश ं  मन्यते जनः ॥४७॥ 

 
एको धमर्ः परं येः क्षमकैा शािन्तरु मा । 
िव कैा परमा दृि रिहंसकैा सखुावहा ॥४८॥ 

 
ािवमौ सते भिूमः सप  िबलशयािनव । 

राजान ंचािवरो ारं ा णं चा वािसनम ॥् ४९॥ 
 

े कमर्णी नरः कुवर्न्निस्मँल्लोके िवरोचते । 
अ वुन्परुषं िकं िचदसतो नाथर्यंस्तथा ॥५०॥ 

 



-9- 

Mahabharat                      www.swargarohan.org                     Vidur Niti 

ािवमौ परुुषव्या  पर त्यय कािरणौ । 
ि यः कािमत कािमन्यो लोकः पिूजत पजूकः ॥५१॥ 

 
ािवमौ कण्टकौ ती णौ शरीरपिरशोषणौ । 

य ाधनः कामयते य  कुप्यत्यनी रः ॥५२॥ 
 

ािवमौ परुुषौ राजन्स्वगर्स्य पिर ित तः । 
भु  क्षमया यु ो दिर  दानवान ॥् ५३॥ 

 
न्यायागतस्य व्यस्य बो व्यौ ावित मौ । 
अपा े ितपि  पा े चा ितपादनम ॥् ५४॥ 

 
यो न्याया मनषु्याणां यून्ते भरतषर्भ । 

कनीयान्मध्यमः े  इित वेदिवदो िवदः ॥ु ५५॥ 
 

ि िवधाः परुुषा राजन्नु माधममध्यमाः । 
िनयोजये थाव ांि िवधेष्वेव कमर्स ु॥५६॥ 

 
य एवाधना राजन्भायार् दासस्तथा सतुः । 

य े समिधगच्छिन्त यस्य ते तस्य त नम ॥् ५७॥ 
 

चत्वािर राज्ञा त ुमहाबलेन 
वज्यार्न्याहःु  पिण्डतस्तािन िव ात ।्  
अल्प ज्ञःै सह मन् ं न कुयार्न ्
न दीघर्सू ैरलसै ारणै  ॥५८॥ 
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चत्वािर ते तात गहेृ वसन्त ु
ि यािभजु स्य गहृस्थ धम । 
वृ ो ज्ञाितरवसन्नः कुलीनः 

सखा दिर ो भिगनी चानपत्या ॥५९॥ 
 

चत्वायार्ह महाराज स स्कािन बहृस्पितः । 
पचृ्छते ि दशेन् ाय तानीमािन िनबोध मे ॥६०॥ 

 
देवतानां च सङ्कल्पमनुभावं च धीमताम ।्  
िवनयं कृतिव ानां िवनाशं पापकमर्णाम ॥् ६१॥ 

 
पञ्चाग्नयो मनषु्येण पिरचयार्ः य तः । 

िपता मातािग्नरात्मा च गुरु  भरतषर्भ ॥६२॥ 
 

पञ्चैव पजूयँल्लोके यशः ाप्नोित केवलम ।्  
देवािन्पतॄन्मनषु्यां  िभक्षूनितिथपञ्चमान ॥् ६३॥ 

 
पञ्च त्वानगुिमष्यिन्त य  य  गिमष्यिस । 

िम ाण्यिम ा मध्यस्था उपजीव्योपजीिवनः ॥६४॥ 
 

पञ्चेिन् यस्य मत्यर्स्य िछ ं चेदेकिमिन् यम ।्  
ततोऽस्य वित ज्ञा दृतेः पादािदवोदकम ॥् ६५॥ 

 
षड्दोषाः परुुषेणेह हातव्या भिूतिमच्छता । 

िन ा तन् ी भयं ोध आलस्यं दीघर्सू ता ॥६६॥ 
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षिडमान्परुुषो ज ाि न्नां नाविमवाणर्वे । 
अ व ारमाचायर्मनधीयानमिृत्वजम ॥् ६७॥ 

 
अरिक्षतारं राजान ंभाया चाि य वािदनीम ।्  
ामकारं च गोपालं वनकामं च नािपतम ॥् ६८॥ 

 
षडेव त ुगुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन । 
सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा धिृतः ॥६९॥ 

 
षण्णामात्मिन िनत्यानामै य योऽिधगच्छित । 
न स पापःै कुतोऽनथयुर्ज्यते िविजतेिन् यः ॥७०॥ 

 
षिडमे षट्स ुजीविन्त स मो नोपलभ्यते । 

चोराः म े जीविन्त व्यािधतेष ुिचिकत्सकाः ॥७१॥ 
 

मदाः कामयानेष ुयजमानेष ुयाजकाः । 
राजा िववदमानेष ुिनत्यं मखूष ुपिण्डताः ॥७२॥ 

 
स  दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
ायशो यिैवर्नश्यिन्त कृतमलूा  पािथर्वाः ॥७३॥ 

 
ि योऽक्षा मगृया पानं वाक्पारुष्य ंच पञ्चमम ।्  
महच्च दण्डपारुष्यमथर्दषणमेवू  च ॥७४॥ 

 
अ ौ पवूर्िनिम ािन नरस्य िवनिशष्यतः । 
ा णान् थम ं े ि  ा णै  िवरुध्यते ॥७५॥ 
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ा ण स्वािन चाद े ा णां  िजघांसित । 

रमते िनन्दया चैषां शंसां नािभनन्दित ॥७६॥ 
 

नतैान्स्मरित कृत्येष ुयािचत ाभ्यसयूित । 
एतान्दोषान्नरः ाज्ञो बदु्ध्या बदु्ध्वा िववजर्येत ॥् ७७॥ 

 
अ ािवमािन हषर्स्य नव नीतािन भारत । 

वतर्मानािन दृश्यन्ते तान्येव ससुखुान्यिप ॥७८॥ 
 

समागम  सिखिभमर्हां वै धनागमः । 
पु ेण च पिरष्वङ्गः संिनपात  मथैुने ॥७९॥ 

 
समये च ि यालापः स्वयथेूष ुच सनंितः । 
अिभ ेतस्य लाभ  पजूा च जनसंसिद ॥८०॥ 

 
नव ारिमदं वेश्म ि स्थणूं पञ्च सािक्षकम ।्  
के्ष ज्ञािधि त ंिव ान्यो वेद स परः किवः ॥८१॥ 

 
दश धम न जानिन्त धतृरा  िनबोध तान ।्  

म ः म  उन्म ः ान्तः ु ो बभुुिक्षतः ॥८२॥ 
 

त्वरमाण  भीरु  लबु्धः कामी च ते दश । 
तस्मादेतेष ुभावेष ुन सज्जेत पिण्डतः ॥८३॥ 

 
अ ैवोदाहरन्तीमिमितहासं परुातनम ।्  
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पु ाथर्मसरेुन् ेण गीतं चवै सधुन्वना ॥८४॥ 
 

यः काममन्य ू जहाित राजा 
पा े ित ापयते धनं च । 
िवशेषिवच् तवािन्क्ष कारी 

तं सवर्लोकः कुरुते माणम ्॥८५॥ 
 

जानाित िव ासियतुं मनषु्यान ्
िवज्ञात दोषेष ुदधाित दण्डम ।्  
जानाित मा ां च तथा क्षमां च 
तं तादृशं ीजुर्षते सम ा ॥८६॥ 

 
सदुबर्लं नावजानाित कंिचद्ु - 
यु ो िरपुं सेवते बिु पवूर्म ।्  
न िव हं रोचयते बलस्थःै 

काले च यो िव मते स धीरः ॥८७॥ 
 

ाप्यापदं न व्यथते कदा िचद् 
उ ोगमिन्वच्छित चा म ः । 
दःखं च काले सहते िजतात्माु  

धुरन्धरस्तस्य िजताः सप ाः ॥८८॥ 
 

अनथर्कं िव  वास ंगहेृभ्यः 
पापःै सिन्धं परदारािभमशर्म ।्  
दम्भं स्तनै्य ंपशैनंु म  पानं 
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न सेवते यः स सखुी सदैव ॥८९॥ 
 

न संरम्भेणारभतेऽथर्वगर्म ्
आकािरतः शंसित तथ्यमेव । 
न मा ाथ रोचयते िववादं 

नापिूजतः कुप्यित चाप्यमढूः ॥९०॥ 
 

न योऽभ्यसूयत्यनुकम्पते च 
न दबर्लः ाितभाव्य ंकरोित ।ु  
नात्याह िकं िचत्क्षमते िववादं 
सवर्  तादृग्लभते शंसाम ॥् ९१॥ 

 
यो नो तं कुरुते जात ुवेषं 

न पौरुषेणािप िवकत्थतेऽन्यान ।्  
न मिूच्छर्तः कटकान्याह िकं िचतु  ्
ि य ंसदा तं कुरुते जनोऽिप ॥९२॥ 

 
न वरैमु ीपयित शान्तं 

न दमर्मारोहित नास्तमेित । 
न दगर्तोऽस्मीित करोित मन्युंु  
तमायर् शील ंपरमाहर यम ॥ु ् ९३॥ 

 
न स्वे सखेु व ैकुरुते हष 

नान्यस्य दःखे भवित तीतः ।ु  
द वा न प ात्कुरुतेऽनतुापं 
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न कत्थते सत्परुुषायर् शीलः ॥९४॥ 
 

देशाचारान्समयाञ्जाितधमार्न ्
बभुषूते यस्त ुपरावरज्ञः । 
स त  त ािधगतः सदैव 

महाजनस्यािधपत्य ंकरोित ॥९५॥ 
 

दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं 
राजि ं पशैनंु पगूवरैम ।्  
म ोन्म दैर्जर्नै ािप ु वादं 

यः ज्ञावान्वजर्येत्स धानः ॥९६॥ 
 

दमं शौचं दैवतं मङ्गलािन 
ायि ं िविवधाँल्लोकवादान ।्  
एतािन यः कुरुते नतै्यकािन 

तस्योत्थान ंदेवता राधयिन्त ॥९७॥ 
 

समिैवर्वाहं कुरुते न हीनःै 
समःै सख्यं व्यवहारं कथा  । 
गुणिैवर्िश ां  परुो दधाित 

िवपि तस्तस्य नयाः सनुीताः ॥९८॥ 
 

िमतं भङु् े  सिंवभज्याि तेभ्यो 
िमतं स्विपत्यिमतं कमर्कृत्वा । 
ददात्यिम ेष्विप यािचतः सं- 
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स्तमात्मवन्तं जहात्यनथार्ः ॥९९॥ 
 

िचकीिषर्तं िव कृतं च यस्य 
नान्ये जनाः कमर् जानिन्त िकं िचत ।्  

मन् े गु े सम्यगनिु ते च 
स्वल्पो नास्य व्यथते कि दथर्ः ॥१००॥ 

 
यः सवर्भतू शमे िनिव ः 

सत्यो मदृदार्नकृच्छ  भावः ।ु ु  
अतीव सञ्ज्ञायते ज्ञाितमध्ये 

महामिणजार्त्य इव सन्नः ॥१०१॥ 
 

य आत्मनाप पते भशंृ नरः 
स सवर्लोकस्य गुरुभर्वत्यतु । 
अनन्त तेजाः समुनाः समािहतः 
स्वतेजसा सूयर् इवावभासते ॥१०२॥ 

 
वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः 

पाण्डोः पु ाः पञ्च पञ्चेन्  कल्पाः । 
त्वयवै बाला विधर्ताः िशिक्षता  
तवादेशं पालयन्त्यािम्बकेय ॥१०३॥ 

 
दायषैामिुचतं तात राज्यं 

सखुी पु ैः सिहतो मोदमानः । 
न देवानां नािप च मानषुाणां 
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भिवष्यिस त्वं तकर् णीयो नरेन्  ॥१०४॥ 
 

॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण  
िवदरनीितवाक्ये य ंशोऽध्यायः ॥ ु ३३॥ 
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अध्यायः ३४ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

जा तो द मानस्य यत्कायर्मनपुश्यिस । 
तद् िूह त्वं िह नस्तात धमार्थर्कुशलः शुिचः ॥१॥ 

 
त्वं मां यथावि दर शािधु  
ज्ञा पवू सवर्मजातश ोः । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनस व 

येः करं िूह त ै कुरूणाम ॥् २॥ 
 

पापाशङ्गी पापमेव नौपश्यन ्
पचृ्छािम त्वां व्याकुलेनात्मनाहम ।्  
कवे तन्मे ूिह सव यथावन ्
मनीिषत ंसवर्मजातश ोः ॥३॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
शुभं वा यिद वा पापं ेष्यं वा यिद वा ि यम ।्  
अपृ स्तस्य तद् यूा स्य नेच्छेत्पराभवम ॥् ४॥ 

 
तस्मा यािम ते राजन्भविमच्छन्कुरून् ित । 
वचः येः करं धम्य वुतस्तिन्नबोध मे ॥५॥ 

 
िमथ्योपेतािन कमार्िण िसध्येययुार्िन भारत । 
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अनपुाय यु ािन मा स्म तेष ुमनः कृथाः ॥६॥ 
 

तथैव योगिविहतं न िसध्येत्कमर् यन्नपृ । 
उपाययु ं  मेधावी न त  ग्लपयेन्मनः ॥७॥ 

 
अनबुन्धानवेके्षत सानबुन्धेष ुकमर्स ु। 

सम् धायर् च कुव त न वेगेन समाचरेत ॥् ८॥ 
 

अनबुन्धं च सम् े य िवपाकां वै कमर्णाम ।्  
उत्थानमात्मन वै धीरः कुव त वा न वा ॥९॥ 

 
यः माणं न जानाित स्थाने वृ ौ तथा क्षये । 
कोशे जनपदे दण्डे न स राज्यावित ते ॥१०॥ 

 
यस्त्वेतािन माणािन यथो ान्यनपुश्यित । 
यु ो धमार्थर्योज्ञार्ने स राज्यमिधगच्छित ॥११॥ 

 
न राज्य ं ा िमत्येव वितर्तव्यमसाम् तम ।्  
ि य ं िवनयो हिन्त जरा रूपिमवो मम ॥् १२॥ 

 
भ यो म ितच्छन्नं मत्स्यो बिडशमायसम ।्  
रूपािभपाती सते नानबुन्धमवेक्षते ॥१३॥ 

 
यच्छक्यं िसतुं स्यं स्तं पिरणमेच्च यत ।्  
िहतं च पिरणामे य द ं भिूतिमच्छता ॥१४॥ 
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वनस्पतेरपक्वािन फलािन िचनोित यः । 
स नाप्नोित रसं तेभ्यो बीज ंचास्य िवनश्यित ॥१५॥ 

 
यस्त ुपक्वमपुाद े काले पिरणतं फलम ।्  

फला सं स लभते बीजाच्चैव फलं पनुः ॥१६॥ 
 

यथा मधु समाद े रक्षन्पषु्पािण षट्पदः । 
त दथार्न्मनुष्येभ्य आद ादिविहंसया ॥१७॥ 

 
पषु्पं पषु्पं िविचन्वीत मलूच्छेदं न कारयेत ।्  
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥१८॥ 

 
िकं न ुमे स्यािददं कृत्वा िकं न ुमे स्यादकुवर्तः । 
इित कमार्िण सिञ्चन्त्य कुयार् ा परुुषो न वा ॥१९॥ 

 
अनारभ्या भवन्त्यथार्ः के िचिन्नत्य ंतथागताः । 
कृतः परुुषकारोऽिप भवे ेष ुिनरथर्कः ॥२०॥ 

 
कांि दथार्न्नरः ाज्ञो लभ ुमलूान्महाफलान ।्  
िक्ष मारभते कत ुन िवघ्नयित तादृशान ॥् २१॥ 

 
ऋज ुपश्यित यः सव चक्षषुानिुपबिन्नव । 

आसीनमिप तषू्णीकमनरुज्यिन्त त ं जाः ॥२२॥ 
 

चक्षषुा मनसा वाचा कमर्णा च चतिुवर्धम ।्  
सादयित लोकं यस्तं लोकोऽनु सीदित ॥२३॥ 
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यस्मात् स्यिन्त भतूािन मगृव्याधान्मगृा इव । 
सागरान्तामिप महीं लब्ध्वा स पिरहीयते ॥२४॥ 

 
िपतपृतैामहं राज्यं ा वान्स्वेन तेजसा । 

वायरु िमवासा  ंशयत्यनये िस्थतः ॥२५॥ 
 

धमर्माचरतो राज्ञः सि िरतमािदतः । 
वसधुा वससुम्पणूार् वधर्ते भिूतवधर्नी ॥२६॥ 

 
अथ सन्त्यजतो धमर्मधम चानिुत तः । 
ितसवें ते भिूमरग्नौ चमार्िहतं यथा ॥२७॥ 

 
य एव य ः ि यते र रा ावमदर्ने । 

स एव य ः कतर्व्यः स्वरा  पिरपालने ॥२८॥ 
 

धमण राज्यं िवन्देत धमण पिरपालयेत ।्  
धमर्मलूां ि य ं ाप्य न जहाित न हीयते ॥२९॥ 

 
अप्यनु्म ात् लपतो बालाच्च पिरसपर्तः । 

सवर्तः सारमाद ादश्मभ्य इव काञ्चनम ॥् ३०॥ 
 

सवु्याहृतािन सिुधयां सकृुतािन ततस्ततः । 
सिञ्चन्वन्धीर आसीत िशला हारी िशलं यथा ॥३१॥ 

 
गन्धेन गावः पश्यिन्त वेदैः पश्यिन्त ा णाः । 



-22- 

Mahabharat                      www.swargarohan.org                     Vidur Niti 

चारैः पश्यिन्त राजान क्षभु्यार्िमतरे जनाः ॥३२॥ 
 

भयूांसं लभते क्लेशं या गौभर्वित ददर्हा ।ु ु  
अथ या सदुहा राजन्नवै तां िवनयन्त्यिप ॥ु ३३॥ 

 
यदत  ं णमित न तत्सन्तापयन्त्यिप । 

यच्च स्वयं नतं दारु न तत्संनामयन्त्यिप ॥३४॥ 
 

एतयोपमया धीरः संनमेत बलीयसे । 
इन् ाय स णमते नमते यो बलीयसे ॥३५॥ 

 
पजर्न्यनाथाः पशवो राजानो िम  बान्धवाः । 

पतयो बान्धवाः ीणां ा णा वेद बान्धवाः ॥३६॥ 
 

सत्येन र यते धम  िव ा योगेन र यते । 
मजृया र यते रूपं कुलं वृ ेन र यते ॥३७॥ 

 
मानेन र यते धान्यम ा यत्यनु मः । 

अभी णदशर्ना ावः ि यो र याः कुचेलतः ॥३८॥ 
 

न कुल ंविृ  हीनस्य माणिमित मे मितः । 
अन्त्येष्विप िह जातानां वृ मेव िविशष्यते ॥३९॥ 

 
य ईष्युर्ः परिव ेष ुरूपे वीय कुलान्वये । 

सखेु सौभाग्यसत्कारे तस्य व्यािधरनन्तकः ॥४०॥ 
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अकायर् करणा ीतः कायार्णां च िववजर्नात ।्  
अकाले मन् भेदाच्च येन मा ेन्न तित्पबेत ्॥४१॥ 

 
िव ामदो धनमदस्ततृीयोऽिभजनो मदः । 
एते मदाविल ानामेत एव सतां दमाः ॥४२॥ 

 
असन्तोऽभ्यिथर्ताः सि ः िकं िचत्काय कदा चन । 
मन्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमिप िव तुम ॥् ४३॥ 

 
गितरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गितः । 

असतां च गितः सन्तो न त्वसन्तः सतां गितः ॥४४॥ 
 

िजता सभा व वता समाशा गोमता िजता । 
अध्वा िजतो यानवता सव शीलवता िजतम ॥् ४५॥ 

 
शीलं धानं परुुषे त स्येह णश्यित । 

न तस्य जीिवतेनाथ  न धनेन न बन्धुिभः ॥४६॥ 
 

आढ्यानां मांसपरम ंमध्यानां गोरसो रम ।्  
लवणो रं दिर ाणां भोजनं भरतषर्भ ॥४७॥ 

 
सम्पन्नतरमेवान्नं दिर ा भञु्जते सदा । 

क्षतु्स्वादतां जनयित सा चाढ्येष ुसदुलर्भा ॥ु ु ४८॥ 
 

ायेण ीमतां लोके भो ुं  शि नर् िव ते । 
दिर ाणां त ुराजेन्  अिप का ं िह जीयर्ते ॥४९॥ 
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अविृ भर्यमन्त्यानां मध्यानां मरणा यम ।्  

उ मानां त ुमत्यार्नामवमानात्परं भयम ॥् ५०॥ 
 

ऐ यर्मदपािप ा मदाः पानमदादयः । 
ऐ यर्मदम ो िह नापितत्वा िवबधु्यते ॥५१॥ 

 
इिन् यौिरिन् याथष ुवतर्मानरैिन हैः । 

तरैयं ताप्यते लोको नक्ष ािण हैिरव ॥५२॥ 
 

यो िजतः पञ्चवगण सहजेनात्म किशर्ना । 
आपदस्तस्य वधर्न्ते शुक्लपक्ष इवोडराड् ॥ु ५३॥ 

 
अिविजत्य य आत्मानममात्यािन्विजगीषते । 

अिम ान्वािजतामात्यः सोऽवशः पिरहीयते ॥५४॥ 
 

आत्मानमेव थम ंदेशरूपेण यो जयेत ।्  
ततोऽमात्यानिम ां  न मोघं िविजगीषते ॥५५॥ 

 
वश्येिन् य ंिजतामात्य ंधतृदण्डं िवकािरष ु। 
परी य कािरणं धीरमत्यन्त ं ीिनर्षेवते ॥५६॥ 

 
रथः शरीरं परुुषस्य राजन ्

नात्मा िनयन्तेिन् याण्यस्य चा ाः । 
तरै म ः कुशलः सद रै ्

दान्तःै सखंु याित रथीव धीरः ॥५७॥ 
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एतान्यिनगहृीतािन व्यापादियतमुप्यलम ।्  

अिवधेया इवादान्ता हयाः पिथ कुसारिथम ॥् ५८॥ 
 

अनथर्मथर्तः पश्यन्नत चैवाप्यनथर्तः । 
इिन् यःै सतृो बालः सदुःखं मन्यते सखुम ॥ु ् ५९॥ 

 
धमार्थ  यः पिरत्यज्य स्यािदिन् यवशानगुः । 
ी ाणधनदारेभ्य िक्ष ं स पिरहीयते ॥६०॥ 

 
अथार्नामी रो यः स्यािदिन् याणामनी रः । 
इिन् याणामनै यार्दै यार्द् श्यते िह सः ॥६१॥ 

 
आत्मनात्मानमिन्वच्छेन्मनो बु ीिन् ययैर्तःै । 
आत्मवै ात्मनो बन्धुरात्मवै िरपरुात्मनः ॥६२॥ 

 
क्षु ाके्षणेव जालेन झषाविपिहतावभुौ । 

काम  राजन् ोध  तौ ाज्ञान ंिवलमु्पतः ॥६३॥ 
 

समवे येह धमार्थ  सम्भारान्योऽिधगच्छित । 
स व ैसम्भतृ सम्भारः सततं सखुमेधते ॥६४॥ 

 
यः पञ्चाभ्यन्तराञ्श ूनिविजत्य मितक्षयान ।्  
िजगीषित िरपनून्याि पवोऽिभभविन्त तम ॥् ६५॥ 

 
दृश्यन्ते िह दरात्मानो वध्यमानाः स्वकमर् िभः ।ु  
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इिन् याणामनीशत्वा ाजानो राज्यिव मःै ॥६६॥ 
 

असन्त्यागात्पापकृतामपापांस ्
तलु्यो दण्डः स्पशृते िम भावात ्। 
शुष्केणा  द ते िम भावात ्

तस्मात्पापःै सह सिन्धं न कुयार्त ॥् ६७॥ 
 

िनजानतु्पततः श ून्पञ्च पञ्च योजनान ।्  
यो मोहान्न िनघृ ाित तमापद् सते नरम ॥् ६८॥ 

 
अनसूयाजर्वं शौचं सन्तोषः ि यवािदता । 

दमः सत्यमनायासो न भविन्त दरात्मनाम ॥ु ् ६९॥ 
 

आत्मज्ञानमनायासिस्तितक्षा धमर्िनत्यता । 
वाक्चैव गु ा दान ंच नतैान्यन्त्येष ुभारत ॥७०॥ 

 
आ ोश पिरवादाभ्यां िविहंसन्त्यबधुा बधुान ।्  
व ा पापमपुाद े क्षममाणो िवमचु्यते ॥७१॥ 

 
िहंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डिविधबर्लम ।्  

शु षूा त ुबलं ीणां क्षमागुणवतां बलम ॥् ७२॥ 
 

वाक्संयमो िह नपृते सदुष्करतमो मतः ।ु  
अथर्वच्च िविच ं च न शक्यं बहभािषतमु ॥ु ् ७३॥ 

 
अभ्यावहित कल्याणं िविवधा वाक्सभुािषता । 
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सवै दभुार्िषता राजन्ननथार्योपप ते ॥७४॥ 
 

संरोहित शरैिवर् ं वन ंपरशुना हतम ।्  
वाचा दरु ं  बीभत्सं न संरोहित वाक्क्षतम ॥ु ् ७५॥ 

 
किणर्नालीकनाराचा िनहर्रिन्त शरीरतः । 

वाक्षल्यस्त ुन िनहर्त ुशक्यो हृिद शयो िह सः ॥७६॥ 
 

वाक्सायका वदनािन्नष्पतिन्त 
यरैाहतः शोचित र यहािन । 
परस्य नाममर्स ुते पतिन्त 

तान्पिण्डतो नावसजेृत्परेष ु॥७७॥ 
 

यस्म ैदेवाः यच्छिन्त परुुषाय पराभवम ।्  
बिु ं तस्यापकषर्िन्त सोऽपाचीनािन पश्यित ॥७८॥ 

 
बु ौ कलषु भतूायां िवनाशे त्यपुिस्थते । 
अनयो नयसङ्काशो हृदयान्नापसपर्ित ॥७९॥ 

 
सेय ंबिु ः परीता ते पु ाणां तव भारत । 

पाण्डवानां िवरोधेन न चैनाम अवबधु्यसे ॥् ८०॥ 
 

राजा लक्षणसम्पन्न ैलोक्यस्यािप यो भवेत ।्  
िशष्यस्ते शािसता सोऽस्त ुधतृरा  यिुधि रः ॥८१॥ 

 
अतीव सवार्न्पु ांस्ते भागधेय परुस्कृतः । 
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तेजसा ज्ञया चैव यु ो धमार्थर्त विवत ॥् ८२॥ 
 

आनशंृस्यादनु ोशा ोऽसौ धमर्भतृां वरः । 
गौरवा व राजेन्  बहन्क्लेशांिस्तितक्षित ॥ू ८३॥ 

 
 

॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 
िवदरनीितवाु क्ये चतिु ंशोऽध्यायः ॥३४॥ 
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अध्यायः ३५ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

िूह भयूो महाबु े धमार्थर्सिहतं वचः । 
शणृ्वतो नािस्त मे तिृ िवर्िच ाणीह भाषसे ॥१॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
सवर्तीथष ुवा स्नान ंसवर्भतेूष ुचाजर्वम ।्  

उभे एते समे स्यातामाजर्वं वा िविशष्यते ॥२॥ 
 

आजर्वं ितप स्व पु ेष ुसततं िवभो । 
इह कीित परां ाप्य ेत्य स्वगर्मवाप्स्यिस ॥३॥ 

 
यावत्कीितर्मर्नषु्यस्य पणु्या लोकेष ुगीयते । 
तावत्स परुुषव्या  स्वगर्लोके महीयते ॥४॥ 

 
अ ाप्यदुाहरन्तीमिमितहासं परुातनम ्। 

िवरोचनस्य संवादं केिशन्यथ सधुन्वना ॥५॥ 
 

केिशन्यवुाच । 
 

िकं ा णाः िस्वच् ेयांसो िदितजाः िस्वि रोचन । 
अथ केन स्म पयर्ङ्कं सुधन्वा नािधरोहित ॥६॥ 
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िवरोचन उवाच । 
 

ाजापत्या िह व ै े ा वयं केिशिन स माः । 
अस्माकं खिल्वमे लोकाः के देवाः के ि जातयः ॥७॥ 

 
केिशन्यवुाच । 

 
इहैवास्स्व तीक्षाव उपस्थाने िवरोचन । 

सधुन्वा ातरागन्ता पश्येयं वां समागतौ ॥८॥ 
 

िवरोचन उवाच । 
 

तथा भ े किरष्यािम यथा त्वं भीरु भाषसे । 
सधुन्वानं च मां चैव ात र् ािस सङ्गतौ ॥९॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
अन्वालभे िहरण्मयं ा ादेऽहं तवासनम ।्  

एकत्वमपुसम्पन्नो न त्वासेय ंत्वया सह ॥१०॥ 
 

िवरोचन उवाच । 
 

अन्वाहरन्त ुफलकं कूच वाप्यथ वा बसृीम ।्  
सधुन्वन्न त्वमह ऽिस मया सह समासनम ॥् ११॥ 

 
सधुन्वोवाच । 
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िपतािप ते समासीनमपुासीतवै मामधः । 
बालः सखैुिधतो गेहे न त्वं िकं चन बधु्यसे ॥१२॥ 

 
िवरोचन उवाच । 

 
िहरण्यं च गवा  ंच यि मसरेुष ुनः । 

सधुन्विन्वपणे तेन ं पचृ्छाव ये िवदः ॥ु १३॥ 
 

सधुन्वोवाच । 
िहरण्यं च गवा  ंच तववैास्त ुिवरोचन । 

ाणयोस्त ुपणं कृत्वा ं पचृ्छाव ये िवदः ॥ु १४॥ 
 

िवरोचन उवाच । 
 

आवां कु  गिमष्यावः ाणयोिवर्पणे कृते । 
न िह देवेष्वहं स्थाता न मनषु्येष ुकिहर् िचत ॥् १५॥ 

 
सधुन्वोवाच । 

िपतरं ते गिमष्यावः ाणयोिवर्पणे कृते । 
पु स्यािप स हेतोिहर् ादो नानतृं वदेत ॥् १६॥ 

 
ाद उवाच । 

 
इमौ तौ सम् दृश्येते याभ्यां न चिरतं सह । 
आशीिवषािवव ु ावेकमागर्िमहागतौ ॥१७॥ 
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िकं व ैसहैव चरतो न परुा चरतः सह । 
िवरोचनतैत्पचृ्छािम िकं ते सख्य ंसुधन्वना ॥१८॥ 

 
िवरोचन उवाच । 

 
न मे सधुन्वना सख्यं ाणयोिवर्पणावहे । 
ाद त वामपृ्च्छािम मा मनतृं वदीः ॥१९॥ 

 
ाद उवाच । 

 
उदकं मधुपक चाप्यानयन्त ुसधुन्वने । 

न्नभ्यचर्नीयोऽिस ेता गौः पीवरी कृता ॥२०॥ 
 

सधुन्वोवाच । 
उदकं मधुपक च पथ एवािपर्तं मम । 

ाद त्वं त ुनौ ं तथ्यं िूह पचृ्छतोः ॥२१॥ 
 

ाद उवाच । 
 

पतु  वान्यो भवान् न्सा ये चैव भवेित्स्थतः । 
तयोिवर्वदतोः ं कथमस्मि भो वदेत ्॥२२॥ 

 
अथ यो नवै यूात्सत्यं वा यिद वानतृम ।्  

एतत्सधुन्वन्पचृ्छािम दिवर्व ा स्म िकं वसेत ॥ु ् २३॥ 
 

सधुन्वोवाच । 
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यां राि मिधिवन्ना ी यां चैवाक्ष परािजतः । 
यां च भारािभत ाङ्गो दिवर्व ा स्म तां वसेत ॥ु ् २४॥ 

 
नगरे ितरु ः सन्बिह ार्रे बभुिुक्षतः । 

अिम ान्भयूसः पश्यन्दिवर्व ा स्म तां वसेत ॥ु ् २५॥ 
 

पञ्च प नतेृ हिन्त दश हिन्त गवानतेृ । 
शतम ानतेृ हिन्त सह ं परुुषानतेृ ॥२६॥ 

 
हिन्त जातानजातां  िहरण्याथ ऽनतृं वदन ।्  

सव भमू्यनतेृ हिन्त मा स्म भमू्यनतंृ वदीः ॥२७॥ 
 

ाद उवाच । 
 

म ः येानिङ्गरा व ैसधुन्वा त्वि रोचन । 
मातास्य येसी मातसु्तस्मा वं तेन व ैिजतः ॥२८॥ 

 
िवरोचन सधुन्वाय ं ाणानामी रस्तव । 

सधुन्वन्पनुिरच्छािम त्वया द ं िवरोचनम ॥् २९॥ 
 

सधुन्वोवाच । 
य मर्मवणृीथास्त्वं न कामादनतृं वदीः । 

पनुदर्दािम ते तस्मात्पु ं ाद दलर्भम ॥ु ् ३०॥ 
 

एष ाद पु स्ते मया द ो िवरोचनः । 
पाद क्षालनं कुयार्त्कुमायार्ः संिनधौ मम ॥३१॥ 
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िवदर उवाच ।ु  

 
तस्मा ाजेन्  भमू्यथ नानतंृ व ु महर्िस । 

मा गमः स सतुामात्योऽत्ययं पु ाननु मन ॥् ३२॥ 
 

न देवा यि मादाय रक्षिन्त पशुपालवत ।्  
यं त ुरिक्षतिुमच्छिन्त बदु्ध्या सिंवभजिन्त तम ॥् ३३॥ 

 
यथा यथा िह परुुषः कल्याणे कुरुते मनः । 

तथा तथास्य सवार्थार्ः िसध्यन्ते ना  संशयः ॥३४॥ 
 

न छन्दांिस विृजना ारयिन्त 
आयािवनं मायया वतर्मानम ।्  
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाश ्

छन्दांस्येनं जहत्यन्तकाले ॥३५॥ 
 

म ापान ंकलहं पगूवरंै 
भायार्पत्योरन्तरं ज्ञाितभेदम ।्  
राजि ं ीपमुांसोिवर्वादं 

वज्यार्न्याहयर्  पन्थाः द ः ॥ु ु ३६॥ 
 

सामिु कं विणजं चोरपवू 
शलाक धूत च िचिकत्सकं च । 
अिरं च िम ं च कुशीलवं च 
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नतैान्साख्येष्विधकुव त स  ॥३७॥ 
 

मानािग्नहो मतु मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयज्ञः । 
एतािन चत्वायर्भयङ्करािण 

भय ं यच्छन्त्ययथा कृतािन ॥३८॥ 
 

अगार दाही गरदः कुण्डाशी सोमिव यी । 
पवर् कार  सचूी च िम  ुक्पारदािरकः ॥३९॥ 

 
णूहा गुरु तल्पी च य  स्यात्पानपो ि जः । 

अितती ण  काक  नािस्तको वेद िनन्दकः ॥४०॥ 
 

वु हणो ात्यः कीनाश ाथर्वानिप । 
रके्षत्यु  यो िहंस्यात्सव ण्हणःै समाः ॥४१॥ 

 
तणृोक्लया ज्ञायते जातरूपं 
यगेु भ ो व्यवहारेण साधुः । 
शूरो भयेष्वथर्कृच् ेष ुधीरः 

कृच् ास्वापत्स ुसहुृद ारयश च ॥् ४२॥ 
 

जरा रूपं हरित िह धैयर्माशा 
मतृ्यःु ाणान्धमर्चयार्मसूया । 
ोधः ि य ंशीलमनायर् सेवा 

ि य ंकामः सवर्मेवािभमानः ॥४३॥ 
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ीमर्ङ्गलात् भवित ागल्भ्यात्सम् वधर्ते । 

दा या  ुकुरुते मलंू संयमात् ितित ित ॥४४॥ 
 

अ ौ गुणाः परुुषं दीपयिन्त 
ज्ञा च कौल्य ंच दमः तुं च । 
परा म ाबह भािषता चु  

दान ंयथाशि  कृतज्ञता च ॥४५॥ 
 

एतान्गुणांस्तात महानभुावान ्
एको गुणः सं यते स  । 
राजा यदा सत्कुरुते मनषु्यं 

सवार्न्गुणानेष गुणोऽितभाित ॥४६॥ 
 

अ ौ नपेृमािन मनषु्यलोके 
स्वगर्स्य लोकस्य िनदशर्नािन । 
चत्वायषामन्ववेतािन सि श ्

चत्वायषामन्ववयिन्त सन्तः ॥४७॥ 
 

यज्ञो दानमध्ययनं तपश च्  
चत्वायतान्यन्ववेतािन सि ः । 
दमः सत्यमाजर्वमानशंृस्यं 

चत्वायतान्यन्ववयिन्त सन्तः ॥४८॥ 
 

न सा सभा य  न सिन्त वृ ा 
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न ते वृ ा ये न वदिन्त धमर्म ।्  
नासौ हम  यतन सत्यमिस्त 

न तत्सत्यं यच्छलेनानिुव म ॥् ४९॥ 
 

सत्यं रूपं तुं िव ा कौल्यं शीलं बलं धनम ।्  
शौय च िचरभाष्यं च दशः ससंगर्योनयः ॥५०॥ 

 
पापं कुवर्न्पापकीितर्ः पापमेवा ुते फलम ।्  

पणु्यं कुवर्न्पुण्यकीितर्ः पणु्यमेवा तेु फलम ॥् ५१॥ 
 

पापं ज्ञां नाशयित ि यमाणं पनुः पनुः । 
न ज्ञः पापमेव िनत्यमारभते नरः ॥५२॥ 

 
पणु्यं ज्ञां वधर्यित ि यमाणं पनुः पनुः । 
वृ ज्ञः पणु्यमेव िनत्यमारभते नरः ॥५३॥ 

 
असयूको दन्द शूको िन ुरो वरैकृन्नरः । 

स कृच् ं महदाप्नोतो निचरात्पापमाचरन ्॥५४॥ 
 

अनसूयः कृत टः शोभनान्याचरन्सदा । 
अकृच् ात्सुखमाप्नोित सवर्  च िवराजते ॥५५॥ 

 
ज्ञामेवागमयित यः ाजे्ञभ्यः स पिण्डतः । 

ाज्ञो वाप्य धमार्थ  शक्नोित सखुमेिधतमु ॥् ५६॥ 
 

िदवसेनवै तत्कुयार् ेन रातौ सखंु वसेत ।्  
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अ  मासेन तत्कुयार् ेन वषार्ः सखंु वसेत ॥् ५७॥ 
 

पवू वयिस तत्कुयार् ेन वृ सखुं वसेत ।्  
यावज्जीवेन तत्कुयार् ेन ेत्य सखुं वसेत ॥् ५८॥ 

 
जीणर्मन्न ं शंसिन्त भाय च गतयौवनाम ।्  
शूरं िवगतसङ् ामं गतपारं तपिस्वनम ॥् ५९॥ 

 
धनेनाधमर्लब्धेन यिच्छ मिपधीयते । 

असवंतंृ त वित ततोऽन्यदवदीयर्ते ॥६०॥ 
 

गुरुरात्मवतां शास्ता शासा राजा दरात्मनाम ।ु ्  
अथ च्छन्नपापानां शास्ता ववैस्वतो यमः ॥६१॥ 

 
ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महामनाम ।्  
भवो नािधगन्तव्यः ीणां द िरतस्य च ॥ु ६२॥ 

 
ि जाितपजूािभरतो दाता ज्ञाितष ुचाजर्वी । 

क्षि यः स्वगर्भा ाजिं रं पालयते महीम ॥् ६३॥ 
 

सवुणर्पषु्पां पिृथवीं िचन्विन्त परुुषा यः । 
शूर  कृतिव  य  जानाित सेिवतमु ॥् ६४॥ 

 
बिु े ािन कमार्िण बाहमध्यािन भारत ।ु  

तािन जङ्घा जघन्यािन भार त्यवरािण च ॥६५॥ 
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दय धने च शकुनौ मढेू दःशासने तु ु था । 
कण चै यर्माधाय कथं त्वं भिूतिमच्छिस ॥६६॥ 

 
सवगुर्णरैुपेता  पाण्डवा भरतषर्भ । 

िपतवृ विय वतर्न्ते तेष ुवतर्स्व पु वत ॥् ६७॥ 
 
 

॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 
िवदरुिहतवाक्ये पञ्चि ंशोऽध्यायः ॥३५॥ 
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अध्यायः ३६ 
 

िवदर उवाच ।ु  
 

अ ैवोदाहरन्तीमिमितहासं परुातनम ।्  
आ ेयस्य च संवादं साध्यानां चेित नः तुम ॥् १॥ 

 
चरन्तं हंसरूपेण महिष संिशत तम ।्  

साध्या देवा महा ाज्ञं पयर्पचृ्छन्त व ैपरुा ॥२॥ 
 

साध्या ऊचुः । 
साध्या देवा वय्मस्मो महष 

दृष्ट्वा भवन्तं न शक्नमुोऽनमुातमु ।्  
तेुन धीरो बिु मांस्त्वं मतो नः 

काव्यां वाचं व ु महर्स्यदुाराम ॥् ३॥ 
 

हंस उवाच । 
 

एतत्कायर्ममराः सं तुं मे 
धिृतः शमः सत्यधमार्नवुिृ ः । 
िन्थं िवनीय हृदयस्य सव 

ि याि ये चात्मवशं नयीत ॥४॥ 
 

आ ु श्यमानो ना ोशेन्मन्यरेुव ितितिक्षतः । 
आ ो ारं िनदर्हित सकृुत ंचास्य िवन्दित ॥५॥ 
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ना ोशी स्यान्नावमानी परस्य 
िम ोही नोत नीचोपसेवी । 
न चाितमानी न च हीनवृ ो 
रूक्षां वाचं रुशतीं वजर्यीत ॥६॥ 

 
ममार्ण्यस्थीिन हृदयं तथासनू ्
घोरा वाचो िनदर्हन्तीह पुंसाम ।्  
तस्मा ाचं रुशतीं रूक्षरूपां 

धमार्रामो िनत्यशो वजर्यीत ॥७॥ 
 

अरंु तरंु परुषं रूक्षवाचं 
वाक्कण्टकैिवर्तदुन्तं मनषु्यान ।्  
िव ादल मीकतमं जनानां 

मखेु िनब ां िनरितं वहन्तम ॥ृ ् ८॥ 
 

पर ेदेनमिधिवध्येत बाणरै ्
भशंृ सतुी णरैनलाकर्  दी ैः । 
िविरच्यमानोऽप्यितिरच्यमानो 

िव ात्किवः सकृुतं मे दधाित ॥९॥ 
 

यिद सन्तं सेवते य सन्तं 
तपिस्वन ंयिद वा स्तेनमेव । 
वासो यथा रङ्ग वशं याित 

तथा स तेषां वशमभ्यपुिैत ॥१०॥ 
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वादं त ुयो न वदेन्न वादयेद् 
यो नाहतः ितहन्यान्न घातयेत ।्  
यो हन्तकुामस्य न पापिमच्छेत ्

तस्म ैदेवाः स्पहृयन्त्यागताय ॥११॥ 
 

अव्याहृतं व्याहृताच् ेय आहःु  
सत्यं वदेद्व्याहृतं तिद् तीयम ।्  

ि यवंदेद्व्याहृतं त तृीयं 
धम्य वदेद्व्याहृतं तच्चतथुर्म ॥् १२॥ 

 
यादृशैः संिववदते यादृशांश चोपसेवते ।्  

यादृिगच्छेच्च भिवतुं तादृग्भवित परूुषः ॥१३॥ 
 

यतो यतो िनवतर्ते ततस्ततो िवमचु्यते । 
िनवतर्नाि  सवर्तो न वेि  दःखमण्विप ॥ु १४॥ 

 
न जीयते नोत िजगीषतेऽन्यान ्
न वरैक्कृच्चा ितघातकश च ।्  
िनन्दा शंसास ुसमस्वभावो 

न शोचते हृष्यित नवै चायम ॥् १५॥ 
 

भाविमच्छित सवर्स्य नाभावे कुरुते मितम ।्  
सत्यवादी मदृदार्न्तो यः स उ मपरूुषः ॥ु १६॥ 

 
नानथर्कं सान्त्वयित ितज्ञाय ददाित च । 
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रा ापरा े जानाित यः स मध्यमपरूुषः ॥१७॥ 
 

दःशासनस्तपूहन्ता न शास्ताु  
नावतर्ते मन्यवुशात्कृतघ्नः । 
न कस्य िचिन्म मथो दरात्माु  
कला तैा अधमस्येह पुंसः ॥१८॥ 

 
न धाित कल्याणं परेभ्योऽप्यात्मशिङ्कतः । 
िनराकरोित िम ािण यो व ैसोऽधम परूुषः ॥१९॥ 

 
उ मानेव सेवेत ा े काले त ुमध्यमान ।्  

अधमांस्त ुन सेवेत य इच्छेच् ेय आत्मनः ॥२०॥ 
 

ाप्नोित व ैिव मस लेन 
िनत्योत्थानात् ज्ञया पौरुषेण । 
न त्वेव सम्यग्लभते शंसां 

न वृ माप्नोित महाकुलानाम ॥् २१॥ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

महाकुलानां स्पहृयिन्त देवा 
धमार्थर्वृ ा  बह तुाश च ।ु ्  
पचृ्छािम त्वां िवदर मेतंु  

भविन्त व ैकािन महाकुलािन ॥२२॥ 
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िवदर उवाच ।ु  
 

तमो दमो िव वं िवतानाः 
पणु्या िववाहाः सततान्न दानम ।्  

येष्वेवतेै स गुणा भविन्त 
सम्यग्वृ ास्तािन महाकुलािन ॥२३॥ 

 
येषां न वृ ं व्यथते न योिनर ्
वृ सादेन चरिन्त धमर्म ।्  

ये कीितर्िमच्छिन्त कुले िविश ां 
त्य ानतृास्तािन महाकुलािन ॥२४॥ 

 
अिनज्ययािववाहै र् वेदस्योत्सादनेन च । 

कुलान्यकुलतां यािन्त धमर्स्याित मेण च ॥२५॥ 
 

देव व्यिवनाशेन  स्वहरणेन च । 
कुलान्यकुलतां यािन्त ा णाित मेण च ॥२६॥ 

 
ा णानां पिरभवात्पिरवादाच्च भारत । 

कुलान्यकुलतां यािन्त न्यासापहरणेन च ॥२७॥ 
 

कुलािन समुपेतािन गोिभः परुुषतोऽ तः । 
कुलसङ्ख्यां न गच्छिन्त यािन हीनािन वृ तः ॥२८॥ 

 
वृ तस्त्विवहीनािन कुलान्यल्पधनान्यिप । 
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कुलसङ्ख्यां त ुगच्छिन्त कषर्िन्त च मय शः ॥२९॥ 
 

मा नः कुले वरैकृत्कश िचदस्तु्  
राजामात्यो मा परस्वापहारी । 
िम ोही नकृैितकोऽनतृी वा 

पवूार्शी वा िपतदेृवाितिथभ्यः ॥३०॥ 
 

य  नो ा णं हन्या  नो ा णािन् षेत ।्  
न नः स सिमितं गच्छे  नो िनवर्पेत्कृिषम ॥् ३१॥ 

 
तणृािन भिूमरुदकं वाक्चतथु  च सनूतृा । 

सतामेतािन गेहेष ुनोिच्छ न्ते कदा चन ॥३२॥ 
 

या परया राजन्नपुनीतािन सत्कृितम ।्  
वृ ािन महा ाज्ञ धिमर्णां पणु्यकमर्णाम ॥् ३३॥ 

 
सू मोऽिप भारं नपृते स्यन्दनो वै 
श ो वोढं न तथान्ये महीजाः ।ु  
एवं यु ा भारसहा भविन्त 

महाकुलीना न तथान्ये मनषु्याः ॥३४॥ 
 

न तिन्म ं यस्य कोपाि भेित 
य ा िम ं शिङ्कतेनोपचयर्म ।्  
यिस्मिन्म े िपतरीवा सीत 

त ै िम ं सङ्गतानीतरािण ॥३५॥ 
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यिद चेदप्यसम्बन्धो िम भावेन वतर्ते । 

स एव बन्धुस्तिन्म ं सा गितस्तत्परायणम ॥् ३६॥ 
 

चलिच स्य व ैपुंसो वृ ाननपुसेवतः । 
पािरप्लवमतेिनर्त्यम ुवो िम  सङ् हः ॥३७॥ 

 
चलिच मनात्मानिमिन् याणां वशानुगम ।्  

अथार्ः समितवतर्न्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥३८॥ 
 

अकस्मादेव कुप्यिन्त सीदन्त्यिनिम तः । 
शीलमेतदसाधूनाम ं पािरप्लवं यथा ॥३९॥ 

 
सत्कृता  कृताथार्  िम ाणां न भविन्त ये । 

तान्मतृानिप व्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते ॥४०॥ 
 

अथर्येदेव िम ािण सित वासित वा धने । 
नानथर्यिन्वजानाित िम ाणां सारफल्गुताम ॥् ४१॥ 

 
सन्तापाद् श्यते रूपं सन्तापाद् श्यते बलम ।्  

सन्तापाद् श्यते ज्ञानं सन्तापाद्व्यािधमचृ्छित ॥४२॥ 
 

अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अिम ा  हृष्यिन्त मा स्म शोके मनः कृथाः ॥४३॥ 

 
पनुनर्रो ि यते जायते च 
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पनुनर्रो हीयते वधर्ते पनुः । 
पनुनर्रो याचित याच्यते च 

पनुनर्रः शोचित शोच्यते पनुः ॥४४॥ 
 

सखंु च दःखं च भवाभवौ चु  
लाभालाभौ मरणं जीिवतं च । 
पयार्यशः सवर्िमह स्पशृिन्त 

तस्मा ीरो नैव हृष्येन्न शोचेत ॥् ४५॥ 
 

चलािन हीमािन षिडिन् यािण 
तेषां य तर्ते य  य  । 
ततस्ततः वते बिु रस्य 

िछ ोद कुम्भािदव िनत्यमम्भः ॥४६॥ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

तनरुुच्छः िशखी राजा िमथ्योपचिरतो मया । 
मन्दानां मम पु ाणां यु ेनान्तं किरष्यित ॥४७॥ 

 
िनत्योि ग्निमदं सव िनत्योि ग्निमदं मनः । 
य त्पदमनिु ग्नं तन्मे वद महामते ॥४८॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
नान्य  िव ा तपसोनार्न्य ेिन् य िन हात ।्  
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नान्य  लोभसन्त्यागाच्छािन्तं पश्याम तेऽनघ ॥४९॥ 
 

बदु्ध्या भय ं णदुित तपसा िवन्दते महत ।्  
गुरुशु षूया ज्ञानं शािन्तं त्यागेन िवन्दित ॥५०॥ 

 
अनाि ता दानपणु्यं वेद पणु्यमनाि ताः । 
राग ेषिविनमुर् ा िवचरन्तीह मोिक्षणः ॥५१॥ 

 
स्वधीतस्य सयुु स्य सुकृतस्य च कमर्णः । 
तपस  सतु स्य तस्यान्ते सखुमेधते ॥५२॥ 

 
स्वास्तीणार्िन शयनािन पन्ना 
न व ैिभन्ना जात ुिन ां लभन्ते । 
न ीष ुराज ितमाप्नवुिन्त 

न मागधैः स्तयूमाना न सतूःै ॥५३॥ 
 

न व ैिभन्ना जात ुचरिन्त धम 
न व ैसखंु ाप्नवुन्तीह िभन्नाः । 
न व ैिभन्ना गौरवं मानयिन्त 

न व ैिभन्नाः शमं रोचयिन्त ॥५४॥ 
 

न व ैतेषां स्वदते पथ्यमु ं  
योगके्षमं कल्पते नोत तेषाम ।्  
िभन्नानां व ैमनजेुन्  परायणं 

न िव ते िकं िचदन्यि नाशात ॥् ५५॥ 
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सम्भाव्य ंगोष ुसम्पन्नं सम्भाव्य ं ा णे तपः । 

सम्भाव्य ं ीष ुचापल्य ंसम्भाव्यं ज्ञािततो भयम ॥् ५६॥ 
 

तन्तवोऽप्यायता िनत्य ंतन्तवो बहलाः समाः ।ु  
बहन्बहत्वाू ु दायासान्सहन्तीत्यपुमा सताम ॥् ५७॥ 

 
धूमायन्ते व्यपेतािन ज्वलिन्त सिहतािन च । 
धतृरा ोल्मकुानीव ज्ञातयो भरतषर्भ ॥५८॥ 

 
ा णेष ुच ये शूराः ीष ुज्ञाितष ुगोष ुच । 

वनृ्तािदव फलं पक्वं धतृरा  पतिन्त ते ॥५९॥ 
 

महानप्येकजो वकृ्षो बलवान्सु िति तः । 
स  एव वातेन शाखा स्कन्धं िवमिदर्तमु ॥् ६०॥ 

 
अथ ये सिहता वकृ्षाः सङ्घशः सु िति ताः । 

ते िह शी तमान्वातान्सहन्तेऽन्योन्यसं यात ॥् ६१॥ 
 

एवं मनषु्यमप्येकं गुणरैिप समिन्वतम ।्  
शक्य ंि षन्तो मन्यन्ते वायु र्मिमवौकजम ॥ु ् ६२॥ 

 
अन्योन्यसमुप म्भादन्योन्यापा येण च । 

ज्ञातयः सम् वधर्न्ते सरसीवोत्पलान्यतु ॥६३॥ 
 

अवध्या ा णा गावो ि यो बाला  ज्ञातयः । 
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येषां चान्नािन भञु्जीत ये च स्यःु शरणागताः ॥६४॥ 
 

न मनषु्ये गुणः कि दन्यो धनवताम अिप ।्  
अनातरुत्वा ं ते मतृकल्पा िह रोिगणः ॥६५॥ 

 
अव्यािधज ंकटकं शीषर् रोगंु  

पापानबुन्धं परुषं ती णमु म ।्  
सतां पेय ंयन्न िपबन्त्यसन्तो 

मन्यु ंमहाराज िपब शाम्य ॥६६॥ 
 

रोगािदर्ता न फलान्याि यन्ते 
न व ैलभन्ते िवषयेष ुत वम ।्  
दःखोपेता रोिगणो िनत्यमेवु  

न बधु्यन्ते धनभोगान्न सौख्यम ॥् ६७॥ 
 

परुा ु ो नाकरोस्त्वं वचो मे 
ूते िजतां ौपदीं े य राजन ।्  
दय धनं वारयेत्यक्षवत्यांु  

िकतवत्वं पिण्डता वजर्यिन्त ॥६८॥ 
 

न त लं यन्मदृना िवरुध्यतेु  
िम ो धमर्स्तरसा सेिवतव्यः । 
ध्वंिसनी ू रसमािहता ीर ्

मदृ ौढा गच्छित पु पौ ान ॥ु ् ६९॥ 
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धातर्रा ाः पाण्डवान्पालयन्त ु
पाण्डोः सतुास्तव पु ां  पान्त ु। 
एकािरिम ाः कुरवो ेकमन् ा 

जीवन्त ुराजन्सिुखनः समृ ाः ॥७०॥ 
 

मेढीभतूः कौरवाणां त्वम  
त्वय्याधीन ंकुरु कुलमाजमीढ । 
पाथार्न्बालान्वनवास त ान ्

गोपायस्व स्वं यशस्तात रक्षन ॥् ७१॥ 
 

सन्धत्स्व त्वं कौरवान्पाण्डपु ैरु  ्
मा तेऽन्तरं िरपवः ाथर्यन्त ु। 
सत्ये िस्थतास्ते नरदेव सव 

दयु धनं स्थापय त्वं नरेन्  ॥७२॥ 
 

॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 
िवदरिहतवाक्ये षिट् ंशोऽध्यायः ॥ ु ३६॥ 
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अध्यायः ३७ 
 

िवदर उवाच ।ु  
 

स दशेमा ाजेन्  मनःु स्वायम्भवुोऽ वीत ।्  
विैच वीयर् परुुषानाकाशं मिु िभघ्नर्तः ॥१॥ 

 
तानेिवन् स्य िह धनरुनाम्यं नमतोऽ वीत ।्  
अथो मरीिचनः पादाननाम्यान्नमतस्तथा ॥२॥ 

 
य ािशष्यं शासित यश च कुप्यते्  
य ाितवेलं भजते ि षन्तम ।्  
ि य  योऽरक्षित भ मस्त ुते 

य ायाच्यं याचित यश च कत्थते ॥् ३॥ 
 

य ािभजातः करोत्यकाय 
य ाबलो बिलना िनत्यवैरी । 
अ धानाय च यो वीित 

य ाकाम्य ंकामयते नरेन्  ॥४॥ 
 

वध्वा हासं शुरो यश च मन्यते्  
वध्वा वसन्नतु यो मानकामः । 
परके्ष े िनवर्पित य  बीज ं

ि यं च यः पिरवदतेऽितवेलम ॥् ५॥ 
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य वै लब्ध्वा न स्मरामीत्यवुाच 
द वा च यः कत्थित याच्यमानः । 

य ासतः सान्त्वमपुासतीह 
एतेऽनयुान्त्यिनलं पाशहस्ताः ॥६॥ 

 
यिस्मन्यथा वतर्ते यो मनषु्यस ्
तिस्मसं्तथा वितर्तव्यं स धमर्ः । 
मायाचारो मायया वितर्तव्यः 

साध्वाचारः साधुना त्युदेयः ॥७॥ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

शतायरुु ः परुुषः सवर्वेदेष ुव ैयदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्सवर्मायःु केनेह हेतनुा ॥८॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
अितवादोऽितमान  तथात्यागो नरािधपः । 
ोध ाितिविवत्सा च िम ोह  तािन षट् ॥९॥ 

 
एत एवासयस्ती णाः कृन्तन्त्यायूंिष देिहनाम ।्  
एतािन मानवान्घ्निन्त न मतृ्यभुर् मस्त ुते ॥१०॥ 

 
िव स्तस्यिैत यो दारान्य ािप गुरु तक्पगः । 
वषृली पिति र्जो य  पानप वै भारत ॥११॥ 
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शरणागतहा चैव सव हणःै समाः । 
एतःै समेत्य कतर्व्य ं ायि िमित िुतः ॥१२॥ 

 
गहृी वदान्योऽनपिव  वाक्यः 
शेषान्न भोकाप्यिविहंसकश च ।्  
नानथर्कृ य किलः कृतज्ञः 

सत्यो मदृः स्वगर्मपुिैत िव ान ॥ु ् १३॥ 
 

सलुभाः परुुषा राजन्सततं ि यवािदनः । 
अि यस्य तु पथ्यस्य व ा ोता च दलर्भः ॥ु १४॥ 

 
यो िह धम व्यपाि त्य िहत्वा भतुर्ः ि याि ये । 
अि याण्याह पथ्यािन तेन राजा सहायवान ॥् १५॥ 

 
त्यजेत्कुलाथ परुुषं ामस्याथ कुलं त्यजेत ।्  
ामं जनपदस्याथ आत्माथ पिृथवीं त्यजेत ॥् १६॥ 

 
आपदथ धनं रके्ष ारा के्ष नरैिप । 

आत्मानं सततं रके्ष ारैरिप धनरैिप ॥१७॥ 
 

उ ं  मया ूतकालेऽिप राजन ्
नवैं यु ं  वचन ं ाितपीय । 
तदौषधं पथ्यिमवातरुस्य 

न रोचते तव विैच  वीयर् ॥१८॥ 
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काकैिरमांि बहार्न्मयरूान ्
पराजै ाः पाण्डवान्धातर्रा ःै । 
िहत्वा िसंहान् ो ु कान्गूहमानः 
ा े काले शोिचता त्वं नरेन्  ॥१९॥ 

 
यस्तात न ु ध्यित सवर्कालं 
भतृ्यस्य भ स्य िहते रतस्य । 
तिस्मन्भतृ्या भतर्िर िव सिन्त 

न चैनमापत्स ुपिरत्यजिन्त ॥२०॥ 
 

न भतृ्यानां विृ  संरोधनेन 
बा  ंजनं सिञ्जघकेृ्षदपवूर्म ।्  
त्यजिन्त ेनमिुचतावरु ाः 

िस्नग्धा मात्याः पिरहीनभोगाः ॥२१॥ 
 

कृत्यािन पवू पिरसङ्ख्याय सवार्ण्य ्
आयव्ययावनुरूपां च विृ म ।्  
सङ्गृ ीयादनुरूपान्सहायान ्

सहायसाध्यािन िह दष्करािण ॥ु २२॥ 
 

अिभ ायं यो िविदत्वा त ुभतुर्ः 
सवार्िण कायार्िण करोत्यतन् ीः । 
व ा िहतानामनरु  आयर्ः 

शि ज्ञ आत्मेव िह सोऽनकुम्प्यः ॥२३॥ 
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वाक्यं त ुयो नाि यतेऽनुिश ः 
त्याह य ािप िनयजु्यमानः । 
ज्ञािभमानी ितकूलवादी 

त्याज्यः स तादृक्त्वरयवै भतृ्यः ॥२४॥ 
 

अस्तब्धमक्लीबमदीघर्सू ं 
सानु ोशं णमहायर्मन्यःै । 
अरोग जातीयमदुारवाक्यं 

दतं वदन्त्य  गुणोपपन्नम ॥ू ् २५॥ 
 

न िव ासाज्जात ुपरस्य गेहं 
गच्छेन्नर ेतयानो िवकाले । 
न चत्वरे िनिश ित ेिन्नगूढो 

न राजन्यां योिषतं ाथर्यीत ॥२६॥ 
 

न िन वं स  गतस्य गच्छेत ्
संसृ  मन् स्य कुसङ्गतस्य । 
न च यूान्ना सािम त्वयीित 

स कारणं व्यपदेशं त ुकुयार्त ॥् २७॥ 
 

घणृी राजा पुं ली राजभतृ्यः 
पु ो ाता िवधवा बाल पु ा । 
सेना जीवी चो त भ  एवृ  

व्यवहारे व ैवजर्नीयाः स्यरेुते ॥२८॥ 
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गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते 
बलं रूपं स्वरवणर् शुि ः । 
स्पशर्  गन्ध  िवशु ता च 
ीः सौकुमाय वरा  नायर्ः ॥२९॥ 

 
गुणा  षिण्मतभु ं  भजन्ते 
आरोग्यमायु  सखुं बलं च । 
अनािवलं चास्य भवेदपत्यं 

न चैनमा ून इित िक्षपिन्त ॥३०॥ 
 

अकमर् शील ंच महाशनं च 
लोकि ं बह मायं नशंृसम ।ु ्  
अदेशकालज्ञमिन  वेषम ्

एतान्गहेृ न ितवासयीत ॥३१॥ 
 

कदयर्मा ोशकम तुं च 
वराक सम्भतूममान्य मािननम ।्  

िन ूिरणं कृतवरंै कृतघ्नम ्
एतान्भतृात ऽिप न जात ुयाचेत ॥् ३२॥ 

 
सिङ्क्ल कमार्णमित वादं 

िनत्यानतृं चादृढ भि कं च । 
िवकृ रागं बहमािनन ंचाप्यु  ्

एतान्न सेवेत नराधमान्षट् ॥३३॥ 
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सहायबन्धना थार्ः सहाया ाथर्बन्धनाः । 
अन्योन्यबन्धनावेतौ िवनान्योन्यं न िसध्यतः ॥३४॥ 

 
उत्पा  पु ाननणृां  कृत्वा 

विृ ं च तेभ्योऽनिुवधाय कां िचत ।्  
स्थाने कुमारीः ितपा  सवार् 

अरण्यसंस्थो मिुनव भषेूत ॥ु ् ३५॥ 
 

िहतं यत्सवर्भतूानामात्मन  सखुावहम ।्  
तत्कुयार्दी रो ेतन्मलू ंधमार्थर्िस ये ॥३६॥ 

 
बिु ः भावस्तेज  स वमतु्थानमेव च । 

व्यवसाय  यस्य स्या स्याविृ  भयं कुतः ॥३७॥ 
 

पश्य दोषान्पाण्डविैवर् हे त्वं 
य  व्यथेरन्निप देवाः स श ाः । 

पु ैवरं िनत्यमिु ग्नवासो 
यशः णाशो ि षतां च हषर्ः ॥३८॥ 

 
भीष्मस्य कोपस्तव चेन्  कल्प 
ोणस्य राज्ञ  यिुधि रस्य । 
उत्सादयेल्लोकिमम ं वृ ः 
ेतो हिस्तयर्िगवापतन्खे ॥३९॥ 

 
तव पु शतं चैव कणर्ः पञ्च च पाण्डवाः । 
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पिृथवीमनशुासेयरुिखलां सागराम्बराम ॥् ४०॥ 
 

धातर्रा ा वनं राजन्व्या ाः पाण्डसतुा मताः ।ु  
मा वन ंिछिन्ध स व्या ं मा व्या ान्नीनशो वनात ॥् ४१॥ 

 
न स्या नमतेृ व्या ान्व्या ा न स्युरते वनम ।ृ ्  
वनं िह र यते व्या वै्यार् ा क्षित काननम ॥् ४२॥ 

 
न तथेच्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेिदतुं गुणान ।्  
यथैषां ज्ञातिुमच्छिन्त नगैुर्ण्यं पापचेतसः ॥४३॥ 

 
अथर्िसि ं परािमच्छन्धमर्मेवािदतश चरेत ।् ्  

न िह धमार्दपतै्यथर्ः स्वगर्लोकािदवामतृम ॥् ४४॥ 
 

यस्यात्मा िवरतः पापात्कल्याणे च िनवेिशतः । 
तेन सवर्िमदं बु ं कृितिवर्कृित र् या ॥४५॥ 

 
यो धमर्मथ कामं च यथाकालं िनषेवते । 

धमार्थर्कामसंयोगं योऽमु ेह च िवन्दित ॥४६॥ 
 

संिनयच्छित यो वेगमिुत्थतं ोधहषर्योः । 
स ि यो भाजनं राजन्य ापत्स ुन मु ित ॥४७॥ 

 
बलं पञ्च िवधं िनत्यं परुुषाणां िनबोध मे । 
य  ुबाहबलं नाम किन ं बलमचु्यते ॥ु ४८॥ 
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अमात्यलाभो भ ं ते ि तीय ंबलमचु्यते । 
धनलाभस्ततृीयं त ुबलमाहिजर्गीषवः ॥ु ४९॥ 

 
य वस्य सहजं राजिन्पतपृतैामहं बलम ।्  

अिभजात बलं नाम तच्चतथु बलं स्मतृम ॥् ५०॥ 
 

येन त्वेतािन सवार्िण सङ्गहृीतािन भारत । 
य लानां बलं े ं तत् ज्ञा बलमचु्यते ॥५१॥ 

 
महते योऽपकाराय नरस्य भवेन्नरः । 

तेन वरंै समासज्य दरस्थोऽस्मीित ना सेत ॥ू ् ५२॥ 
 

ीष ुराजस ुसपष ुस्वाध्याये श ुसेिवष ु। 
भोगे चायिुष िव ासं कः ाज्ञः कतुर्महर्ित ॥५३॥ 

 
ज्ञा शरेणािभहतस्य जन्तोश ्

िचिकत्सकाः सिन्त न चौषधािन । 
न होममन् ा न च मङ्गलािन 

नाथवर्णा नाप्यगदाः सिुस ाः ॥५४॥ 
 

सपर् ािग्न  िसंह  कुलपु  भारत । 
नावजे्ञया मनषु्येण सव ते िततेजसः ॥५५॥ 

 
अिग्नस्तेजो महल्लोके गूढिस्त ित दारुष ु। 

न चोपयङु् े  त ारु यावन्नो दीप्यते परैः ॥५६॥ 
 



-61- 

Mahabharat                      www.swargarohan.org                     Vidur Niti 

स एव खल ुदारुभ्यो यदा िनमर्थ्य दीप्यते । 
तदा तच्च वन ंचान्यिन्नदर्हत्याश ुतेजसा ॥५७॥ 

 
एवमेव कुले जाताः पावकोपम तेजसः । 

क्षमावन्तो िनराकाराः का ेऽिग्निरव शेरते ॥५८॥ 
 

लता धमार् त्वं सपु ः शालाः पाण्डसतुा मताः ।ु  
न लता वधर्ते जात ुमहा ममनाि ता ॥ु ५९॥ 

 
वनं राजसं्त्वं सपु ोऽिम्बकेय 
िसहंान्वने पाण्डवांस्तात िवि  । 
िसहैंिवर्हीनं िह वन ंिवनश्येत ्
िसहंा िवनश्येयरुतेृ  वनेन ॥६०॥ 

 
॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 

िवदरवाक्ये स ि ंशोऽध्यायः ॥ु ३७॥ 
 



-62- 

Mahabharat                      www.swargarohan.org                     Vidur Niti 

अध्यायः ३८ 
 

िवदर उवाच ।ु  
 

ऊध्व ाणा तु् ामिन्त यनूः स्थिवर आयित । 
त्यतु्थानािभवादाभ्यां पुनस्तान्पितप ते ॥१॥ 

 
पीठं द वा साधवेऽभ्यागताय 
आनीयापः पिरिनिणर्ज्य पादौ । 
सखुं पषृ्ट्वा ितवे ात्म संस्थं 
ततो द ादन्नमवे य धीरः ॥२॥ 

 
यस्योदकं मधुपक च गां च 
न मन् िवत् ितगृ ाित गेहे । 
लोभा यादथर्कापर्ण्यतो वा 

तस्यानथ जीिवतमाहरायार्ः ॥ु ३॥ 
 

िचिकत्सकः शक्य कतार्वकीण  
स्तेनः ू रो म पो णूहा च । 
सेनाजीवी िुतिव ायकश च्  

भशंृ ि योऽप्यितिथन दकाहर्ः ॥४॥ 
 

अिव े य ंलवणं पक्वमन्नं दिध 
क्षीरं मधु तलै ंघतृं च । 

ितला मांस ंमलूफलािन शाकं 
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र ं  वासः सवर्गन्धा गुडश च ॥् ५॥ 
 

अरोषणो यः समलो  काञ्चनः 
हीण शोको गतसिन्ध िव हः । 
िनन्दा शंसोपरतः ि याि ये 
चरन्नदुासीनवदेष िभक्षुकः ॥६॥ 

 
नीवार मलेूङ्गुद शाकविृ ः 
ससंुयतात्मािग्नकायष्वचो ः । 
वने वसन्नितिथष्व म ो 

धुरन्धरः पणु्यकृदेष तापसः ॥७॥ 
 

अपकृत्वा बिु मतो दरस्थोऽस्मीित ना सेत ।ू ्  
दीघ  बिु मतो बाह याभ्यां िहंसित िहंिसू तः ॥८॥ 

 
न िव सेदिव स्ते िव स्ते नाितिव सेत ।्  
िव ासा यमुत्पन्न ंमलूान्यिप िनकृन्तित ॥९॥ 

 
अनीष्युर्गुर् दारः स्यात्संिवभागी ि यंवदः । 
णो मधुरवाक् ीणां न चासां वशगो भवेत ॥् १०॥ 

 
पजूनीया महाभागाः पणु्या  गहृदी यः । 

ि यः ि यो गहृस्यो ास्तस्मा या िवशेषतः ॥११॥ 
 

िपतरुन्तःपरंु द ान्मातदुर् ान्महानसम ।्  
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गोष ुचात्मसम ंद ात्स्वयमेव कृिषं जेत ।्  
भतृ्यवैर्िणज्याचारं च पु ैः सेवेत ा णान ॥् १२॥ 

 
अद्भ्योऽिग्न र् तः क्ष मश्मनो लोहमिुत्थतम ।्  
तेषां सवर् गं तेजः स्वास ुयोिनष ुशाम्यित ॥१३॥ 

 
िनत्य ंसन्तः कुले जाताः पावकोपम तेजसः । 
क्षमावन्तो िनराकाराः का ेऽिग्निरव शेरते ॥१४॥ 

 
यस्य मन् ं न जानिन्त बा ा ाभ्यन्तराश च ये ।्  

स राजा सवर्त क्षिु रमै यर्म तेु ॥१५॥ 
 

किरष्यन्न भाषेत कृतान्येव च दशर्येत ्। 
धमर्कामाथर् कायार्िण तथा मन् ो न िभ ते ॥१६॥ 

 
िगिरपृ मपुारु  ासादं वा रहोगतः । 

अरण्ये िनःशलाके वा त  मन् ो िवधीयते ॥१७॥ 
 

नासहुृत्परम ंमन् ं भारताहर्ित वेिदतमु ।्  
अपिण्डतो वािप सहुृत्पिण्डतो वाप्यनात्मवान ।्  
अमात्ये थर्िलप्सा च मन् रक्षणमेव च ॥१८॥ 

 
कृतािन सवर्कायार्िण यस्य वा पाषर्दा िवदः ।ु  
गूढमन् स्य नपृतेस्तस्य िसि रसंशयम ॥् १९॥ 

 
अ शस्तािन कमार्िण यो मोहादनिुत ित । 
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स तेषां िवपिर शें श्यते जीिवतादिप ॥२०॥ 
 

कमर्णां त ु शस्तानामनु ानं सखुावहम ।्  
तेषामेवाननु ानं प ा ापकरं महत ॥् २१॥ 

 
स्थानवृ  क्षयज्ञस्य षाड्गुण्य िविदतात्मनः । 
अनवज्ञात शीलस्य स्वाधीना पिृथवी नपृ ॥२२॥ 

 
अमोघ ोधहषर्स्य स्वयं कृत्यान्ववेिक्षणः । 

आत्म त्यय कोशस्य वसधेुयं वसनु्धरा ॥२३॥ 
 

नाममा ेण तषु्येत छ ेण च महीपितः । 
भतृ्येभ्यो िवसजेृदथार्न्नैकः सवर्हरो भवेत ॥् २४॥ 

 
ा णो ा णं वेद भतार् वेद ि यं तथा । 

अमात्यं नपृितवद राजा राजानमेव च ॥२५॥ 
 

न श ुरङ्कमापन्नो मो व्यो वध्यतां गतः । 
अहताि  भय ंतस्माज्जायते निचरािदव ॥२६॥ 

 
दैवतेष ुच य ेन राजस ु ा णेष ुच । 

िनयन्तव्यः सदा ोधो वृ बालातरेुष ुच ॥२७॥ 
 

िनरथ कलहं ाज्ञो वजर्येन्मढू सेिवतम ।्  
कीित च लभते लोके न चानथन युज्यते ॥२८॥ 
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सादो िनष्फलो यस्य ोध ािप िनरथर्कः । 
न तं भतार्रिमच्छिन्त षण्ढं पितिमव ि यः ॥२९॥ 

 
न बिु धर्नलाभाय न जाड्यमसमृ ये । 

लोकपयार्य वृ ान्तं ाज्ञो जानाित नेतरः ॥३०॥ 
 

िव ा शीलवयोवृ ान्बिु वृ ां  भारत । 
धनािभजन वृ ां  िनत्यं मढूोऽवमन्यते ॥३१॥ 

 
अनायर् वृ म ाज्ञमसयूकमधािमर्कम ।्  

अनथार्ः िक्ष मायािन्त वाग्द ं ोधनं तथा ॥ु ३२॥ 
 

अिवसंवादन ंदानं समयस्याव्यित मः । 
आवतर्यिन्त भतूािन सम्यक् िणिहता च वाक ॥् ३३॥ 

 
अिवसंवादको दक्षः कृतज्ञो मितमानजृुः । 

अिप सङ्क्षीण कोशोऽिप लभते पिरवारणम ॥् ३४॥ 
 

धिृतः शमो दमः शौचं कारुण्य ंवागिन ुरा । 
िम ाणां चानिभ ोहः सततैाः सिमधः ि यः ॥३५॥ 

 
असिंवभागी द ात्मा कृतघ्नो िनरप पः ।ु  
तादृङ्नराधमो लोके वजर्नीयो नरािधप ॥३६॥ 

 
न स रा ौ सखंु शेते स सपर् इव वेश्मिन । 

यः कोपयित िनद षं स दोषोऽभ्यन्तरं जनम ॥् ३७॥ 
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येष ुद ेष ुदोषः स्या ोगके्षमस्य भारत ।ु  
सदा सादनं तेषां देवतानािमवाचरेत ॥् ३८॥ 

 
येऽथार्ः ीष ुसमास ाः थमोत्पिततेष ुच । 

ये चानायर् समास ाः सव ते संशय ंगताः ॥३९॥ 
 

य  ी य  िकतवो य  बालोऽनशुािस्त च । 
मज्जिन्त तेऽवशा देशा न ामश्मप्लवा इव ॥४०॥ 

 
योजनेष ुये स ा न िवशेषेष ुभारत । 

तानहं पिण्डतान्मन्ये िवशेषा िह सिङ्गनः ॥४१॥ 
 

यं शंसिन्त िकतवा य ं शंसिन्त चारणाः । 
यं शंसिन्त बन्धक्यो न स जीवित मानवः ॥४२॥ 

 
िहत्वा तान्परमेष्वासान्पाण्डवानिमतौजसः । 
आिहतं भारतै य त्वया दय धने महत ॥ु ् ४३॥ 

 
तं यिस पिर ं तस्मा वं निचरािदव । 
ऐ यर्मदसंमूढं बिलं लोक यािदव ॥४४॥ 

 
॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 

िवदरवाक्ये अ ि ंशोऽध्यायःु   ॥३८॥ 
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अध्यायः ३९ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

अनी रोऽयं परुुषो भवाभवे 
सू ोता दारुमयीव योषा । 
धा ा िह िद स्य वशे िकलायं 

तस्मा द त्व ं वणे घतृोऽहम ॥् १॥ 
 

िवदर उवाच ।ु  
 

अ ा कालं वचनं बहृस्पितरिप वुन ।्  
लभते बदु्ध्यवज्ञानमवमानं च भारत ॥२॥ 

 
ि यो भवित दानेन ि यवादेन चापरः । 

मन् ं मलूबलेनान्यो यः ि यः ि य एव सः ॥३॥ 
 

ेष्यो न साधभुर्वित न मेधावी न पिण्डतः । 
ि ये शुभािन कमार्िण ेष्ये पापािन भारत ॥४॥ 

 
न स क्षयो महाराज यः क्षयो विृ मावहेत ।्  

क्षयः स ित्वह मन्तव्यो य ंलब्ध्वा बह नाशयेत ॥ु ् ५॥ 
 

समृ ा गुणतः के िच विन्त धनतोऽपरे । 
धनवृ ान्गुणैह नान्धतृरा  िववजर्येत ॥् ६॥ 
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धतृरा  उवाच । 
 

सव त्वमायती यु ं  भाषसे ाज्ञसंमतम ।्  
न चोत्सहे सतुं त्य ुं  यतो धमर्स्ततो जयः ॥७॥ 

 
िवदर उवाच ।ु  

 
स्वभावगुणसम्पन्नो न जात ुिवनयािन्वतः । 
ससुू ममिप भतूानामपुमद यो यते ॥८॥ 

 
परापवाद िनरताः परदःखोदयेष ुच ।ु  

परस्परिवरोधे च यतन्ते सततोिथताः ॥९॥ 
 

स दोषं दशर्नं येषां संवासे समुह यम ।्  
अथार्दाने महान्दोषः दाने च मह यम ॥् १०॥ 

 
ये पापा इित िवख्याताः संवासे पिरगिहर्ताः । 
यु ा ान्यमैर्हादोषयै नरास्तािन्ववजर्येत ॥् ११॥ 

 
िनवतर्माने सौहाद ीितन चे णश्यित । 

या चैव फलिनवृर्ि ः सौहृदे चैव यत्सखुम ॥् १२॥ 
 

यतते चापवादाय य मारभते क्षये । 
अल्पेऽप्यपकृते मोहान्न शािन्तमपुगच्छित ॥१३॥ 

 
तादृशःै सङ्गतं नीचैनृर्शंसैरकृतात्मिभः । 
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िनशाम्य िनपणुं बदु्ध्या िव ान्दराि वजर्येत ॥ू ् १४॥ 
 

यो ज्ञाितमनुगृ ाित दिर ं दीनमातरुम ।्  
सपु पशुिभवृर्ि ं यश ाव्ययम तेु ॥१५॥ 

 
ज्ञातयो वधर्नीयास्तैयर् इच्छन्त्यात्मनः शुभम ।्  
कुलविृ ं च राजेन्  तस्मात्साधु समाचर ॥१६॥ 

 
येसा यो यसे राजन्कुवार्णो ज्ञाितसित् याम ।्  
िवगुणा िप संर या ज्ञातयो भरतषर्भ ॥१७॥ 

 
िकं पनुगुर्णवन्तस्ते त्वत् सादािभकािङ्क्षणः । 
सादं कुरु दीनानां पाण्डवानां िवशां पते ॥१८॥ 

 
दीयन्तां ामकाः के िच ेषां वृ यथर्मी र । 

एवं लोके यशः ा ो भिवष्यित्स नरािधप ॥१९॥ 
 

वृ ेन िह त्वया काय पु ाणां तात रक्षणम ।्  
मया चािप िहतं वाच्यं िवि  मां त्वि तिैषणम ॥् २०॥ 

 
ज्ञाितिभिवर् हस्तात न कतर्व्यो भवािथर्ना । 
सखुािन सह भोज्यािन ज्ञाितिभभर्रतषर्भ ॥२१॥ 

 
सम्भोजन ंसङ्कथनं सम् ीितश च परस्परम ।् ्  

ज्ञाितिभः सह कायार्िण न िवरोधः कथं चन ॥२२॥ 
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ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मज्जयिन्त च । 
सवुृ ास्तारयन्तीह दवृर् ा मज्जयिन्त च ॥ु २३॥ 

 
सवुृ ो भव राजेन्  पाण्डवान् ित मानद । 

अधषर्णीयः श ूणां तवैृर्तस्त्वं भिवष्यिस ॥२४॥ 
 

ीमन्तं ज्ञाितमासा  यो ज्ञाितरवसीदित । 
िदग्धहस्तं मगृ इव स एनस्तस्य िवन्दित ॥२५॥ 

 
प ादिप नर े  तव तापो भिवष्यित । 

तान्वा हतान्सतुान्वािप तु्वा तदनिुचन्तय ॥२६॥ 
 

येन खट्वां समारूढः पिरतप्येत कमर्णा । 
आदावेव न तत्कुयार्द वेु जीिवते सित ॥२७॥ 

 
न कि न्नापनयते पमुानन्य  भागर्वात ।्  

शेषसम् ितपि स्त ुबिु मत्स्वेव ित ित ॥२८॥ 
 

दय धनेन य ेतत्पापं तेष ुपरुा कृतम ।ु ्  
त्वया तत्कुलवृ ेन त्यानेयं नरे र ॥२९॥ 

 
तांस्त्वं पदे ित ाप्य लोके िवगतकल्मषः । 
भिवष्यिस नर े  पजूनीयो मनीिषणाम ॥् ३०॥ 

 
सवु्याहृतािन धीराणां फलतः िविचन्त्य यः । 
अध्यवस्यित कायष ुिचरं यशिस ित ित ॥३१॥ 
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अविृ ं िवनयो हिन्त हन्त्यनथ परा मः । 

हिन्त िनत्य ंक्षमा ोधमाचारो हन्त्यलक्षणम ॥् ३२॥ 
 

पिरच्छदेन क्ष ेण वेश्मना पिरचयर्या । 
परीके्षत कुलं राजन्भोजनाच्छादनेन च ॥३३॥ 

 
ययोि ेन वा िच ं नभैतृं नभैतेृन वा । 

समेित ज्ञया ज्ञा तयोम ी न जीयर्ते ॥३४॥ 
 

दबुर्ि मकृत ज्ञं छन्न ंकूपं तणृिैरव ।ु  
िववजर्यीत मेधावी तिस्मन्मै ी णश्यित ॥३५॥ 

 
अविल ेष ुमखूष ुरौ साहिसकेष ुच । 

तथैवापेत धमष ुन मै ीमाचरे धः ॥ु ३६॥ 
 

कृतज्ञं धािमर्कं सत्यमक्षु ं दृढभि कम ।्  
िजतेिन् य ंिस्थत ंिस्थत्यां िम मत्यािग चेष्यते ॥३७॥ 

 
इिन् याणामनतु्सग  मतृ्यनुा न िविशष्यते । 
अत्यथ पनुरुत्सगर्ः सादये ैवतान्यिप ॥३८॥ 

 
मादर्वं सवर्भतूानामनसयूा क्षमा धिृतः । 

आयषु्यािण बधुाः ाहिमर् ाणां चािवमानना ॥ु ३९॥ 
 

अपनीतं सुनीतेन योऽथ त्यािननीषते । 
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मितमास्थाय सदुृढां तदकापरुुष तम ॥् ४०॥ 
 

आयत्यां ितकारज्ञस्तदात्वे दृढिन यः । 
अतीते कायर्शेषज्ञो नरोऽथनर् हीयते ॥४१॥ 

 
कमर्णा मनसा वाचा यदभी णं िनषेवते । 

तदेवापहरत्येनं तस्मात्कल्याणमाचरेत ॥् ४२॥ 
 

मङ्गलालम्भनं योगः तुमतु्थानमाजर्वम ।्  
भिूतमेतािन कुवर्िन्त सतां चाभी ण दशर्नम ॥् ४३॥ 

 
अिनवदः ि यो मलूं दःखनाशे सखुस्य च ।ु  

महान्भवत्यिनिवर्ण्णः सखंु चात्यन्तम तेु ॥४४॥ 
 

नातः ीम रं िकं िचदन्यत्पथ्यतमं तथा । 
भ िवष्णोयर्था तात क्षमा सवर्  सवर्दा ॥४५॥ 

 
क्षमेदश ः सवर्स्य शि मान्धमर्कारणात ।्  

अथार्नथ  समौ यस्य तस्य िनत्यं क्षमा िहता ॥४६॥ 
 

यत्सखंु सेवमानोऽिप धमार्थार्भ्यां न हीयते । 
कामं तदपसेवेत न मढू तमाचरेत ॥ु ् ४७॥ 

 
दःखातु ष ु म ेष ुनािस्तकेष्वलसेष ुच । 

न ीवर्सत्यदान्तेष ुये चोत्साह िवविजर्ताः ॥४८॥ 
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आजर्वेन नरं यु माजर्वात्सव्यप पम ।्  
अशि मन्तं मन्यन्तो धषर्यिन्त कुबु यः ॥४९॥ 

 
अत्यायर्मितदातारमितशरूमित तम ।्  

ज्ञािभमािननं चवै ीभर्यान्नोपसपर्ित ॥५०॥ 
 

अिग्नहो फला वेदाः शीलवृ फलं तुम ।्  
रितपु  फला दारा द भु  फल ंधनम ॥् ५१॥ 

 
अधम पािजर्तरैथयर्ः करोत्यौध्वर् देिहकम ।्  

न स तस्य फलं ेत्य भुङ् े ऽथर्स्य दरागमात ॥ु ् ५२॥ 
 

कानार वनदगष ुकृच् ास्वापत्स ुसम् मे ।ु  
उ तेष ुच श ेष ुनािस्त शेषवतां भयम ॥् ५३॥ 

 
उत्थान ंसंयमो दा यम मादो धिृतः स्मिृतः । 

समी य च समारम्भो िवि  मलंू भवस्य तत ॥् ५४॥ 
 

तपोबलं तापसानां  िवदां बलम ।्  
िहंसा बलमसाधूनां क्षमागुणवतां बलम ॥् ५५॥ 

 
अ ौ तान्य तघ्नािन आपो मलंू फलं पयः । 
हिव ार् ण काम्या च गुरोवर्चनमौषधम ॥् ५६॥ 

 
न तत्परस्य सन्दध्यात् ितकूलं यदात्मनः । 

सङ् हेणषै धमर्ः स्यात्कामादन्यः वतर्ते ॥५७॥ 
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अ ोधेन जयेत् ोधमसाधुं साधुना जयेत ।्  

जयेत्कदय दानेन जयेत्सत्येन चानतृम ॥् ५८॥ 
 

ी धूतर्केऽलसे भीरौ चण्डे परुुषमािनिन । 
चौरे कृतघ्ने िव ासो न काय  न च नािस्तके ॥५९॥ 

 
अिभवादनशीलस्य िनत्यं वृ ोपसेिवनः । 

चत्वािर सम् वधर्न्ते कीितर्राययुर्शोबलम ॥् ६०॥ 
 

अितक्लेशेन येऽथार्ः स्यधुर्मर्स्याित मेण च । 
अरेवार् िणपातेन मा स्म तेष ुमनः कृथाः ॥६१॥ 

 
अिव ः परुुषः शोच्यः शोच्यं िमथनुम जम ।्  

िनराहाराः जाः शोच्याः शोच्यं रा मराजकम ॥् ६२॥ 
 

अध्वा जरा देहवतां पवर्तानां जलं जरा । 
असम्भोगो जरा ीणां वाक्षल्यं मनसो जरा ॥६३॥ 

 
अनाम्नाय मला वेदा ा णस्या तं मलम ।्  

कौतहूलमला साध्वी िव वास मलाः ि यः ॥६४॥ 
 

सवुणर्स्य मलं रूप्यं रूप्यस्यािप मलं प ु। 
जे्ञयं प ुमल ंसीसं सीसस्यािप मलं मलम ॥् ६५॥ 

 
न स्वप्नेन जयेिन्न ां न कामेन ि यं जयेत ।्  
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नेन्धनेन जयेदिग्नं न पानेन सरुां जयेत ॥् ६६॥ 
 

यस्य दानिजतं िम मिम ा यिुध िनिजर्ताः । 
अन्नपानिजता दाराः सफलं तस्य जीिवतम ॥् ६७॥ 

 
सहि णोऽिप जीविन्त जीविन्त शितनस्तथा । 

धतृरा ं िवमञु्चेच्छां न कथं िचन्न जीव्यते ॥६८॥ 
 

यत्पिृथव्यां ीिह यवं िहरण्य ंपशवः ि यः । 
नालमेकस्य तत्सवर्िमित पश्यन्न मु ित ॥६९॥ 

 
राजन्भयूो वीिम त्वां पु ेष ुसममाचर । 

समता यिद ते राजन्स्वेष ुपाण्डसतेुु ष ुच ॥७०॥ 
 

॥ इित ीमहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 
िवदरुवाक्ये एकोनचत्वािरंशोऽध्यायः ॥३९॥ 
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अध्यायः ४० 
 

िवदर उवाच ।ु  
 

योऽभ्यिथर्तः सि रसज्जमानः 
करोत्यथ शि महापियत्वा । 
िक्ष ं यशस्तं समपुिैत सन्तमलं 
सन्ना िह सखुाय सन्तः ॥१॥ 

 
महान्तमप्यथर्मधमर्यु ं  

यः सन्त्यजत्यनपुा ु  एव । 
सखुं स दःखान्यवमचु्य शेतेु  

जीणा त्वचं सपर् इवावमचु्य ॥२॥ 
 

अनतंृ च समतु्कष राजगािम च पशैनुम ।्  
गुरो ालीक िनबर्न्धः समािन हत्यया ॥३॥ 

 
असयूैक पदं मतृ्यरुितवादः ि यो वधः । 

अशु षूा त्वरा ाघा िव ायाः श व यः ॥४॥ 
 

सखुािथर्नः कुतो िव ा नािस्त िव ािथर्नः सखुम ।्  
सखुाथ  वा त्यजेि ां िव ाथ  वा सखुं त्यजेत ॥् ५॥ 

 
नािग्नस्तपृ्यित का ानां नापगानां महोदिधः । 
नान्तकः सवर्भतूानां न पुंसां वामलोचना ॥६॥ 
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आशा धिृतं हिन्त समिृ मन्तकः 
ोधः ि य ंहिन्त यशः कदयर्ता । 
अपालन ंहिन्त पशूं  राजन्न ्

एकः ु ो ा णो हिन्त रा म ॥् ७॥ 
 

अज  कांस्यं च रथ  िनत्यं 
मध्वाकषर्ः शकुिनः ोि यश च ।्  
वृ ो ज्ञाितरवसन्नो वयस्य 

एतािन ते सन्त ुगहेृ सदैव ॥८॥ 
 

अजोक्षा चन्दन ंवीणा आदश  मधुसिपर्षी । 
िवषमौदम्बरं शङ्खः स्वण नािभ  रोचना ॥ु ९॥ 

 
गहेृ स्थापियतव्यािन धन्यािन मनरु वीत ।्  
देव ा ण पजूाथर्मितथीनां च भारत ॥१०॥ 

 
इदं च त्वां सवर्परं वीिम 

पणु्यं पदं तात महािविश म ।्  
न जात ुकामान्न भयान्न लोभाद् 
धम त्यजेज्जीिवतस्यािप हेतोः ॥११॥ 

 
िनत्यो धमर्ः सखुदःखे त्विनत्येु  
िनत्यो जीवो धातरुस्य त्विनत्यः । 
त्यक्त्वािनत्यं ितित स्व िनत्ये 

सन्तषु्य त्वं तोष परो िह लाभः ॥१२॥ 
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महाबलान्पश्य मनानभुावान ्
शास्य भिूमं धनधान्य पणूार्म ।्  
राज्यािन िहत्वा िवपलुां  भोगान ्
गतान्नरेन् ान्वशमन्तकस्य ॥१३॥ 

 
मतृं पु ं दःखपु ं मनषु्याु  

उित्क्षप्य राजन्स्वगहृािन्नहर्रिन्त । 
तं मु केशाः करुणं रुदन्तश ्

िचतामध्ये का िमव िक्षपिन्त ॥१४॥ 
 

अन्यो धनं ेतगतस्य भङु् े  
वयांिस चािग्न  शरीरधातनू ।्  
ाभ्यामय ंसह गच्छत्यमु  

पणु्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥१५॥ 
 

उत्सजृ्य िविनवतर्न्ते ज्ञातयः सहुृदः सतुाः । 
अग्नौ ास्तं त ुपरुुषं कमार्न्वेित स्वयं कृतम ॥् १६॥ 

 
अस्माल्लोकादध्वर्ममषु्य चाधोू  
मह मिस्त ित न्धकारम ।्  
त ै महामोहनिमिन् याणां 

बधु्यस्व मा त्वां लभेत राजन ॥् १७॥ 
 

इदं वचः श यिस चे थावन ्
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िनशम्य सव ितप मेुवम ।्  
यशः परं ाप्स्यिस जीवलोके 

भय ंन चामु  न चेह तेऽिस्त ॥१८॥ 
 

आत्मा नदी भारत पणु्यतीथार् 
सत्योदका धिृतकूला दमोिमर्ः । 
तस्यां स्नातः पयूते पणु्यकमार् 

पणु्यो ात्मा िनत्यमम्भोऽम्भ एव ॥१९॥ 
 

काम ोध ाहवतीं पञ्चेिन् य जलां नदीम ।्  
कृत्वा धिृतमयीं नावं जन्म दगार्िण सन्तर ॥ु २०॥ 

 
ज्ञा वृ ं धमर्वृ ं स्वबन्धुं 

िव ा वृ ं वयसा चािप वृ म ।्  
कायार्काय पूजियत्वा सा  

यः सम्पचृ्छेन्न स मु ेत्कदा िचत ॥् २१॥ 
 

धतृ्या िश ोदरं रके्षत्पािणपादं च चक्षषुा । 
चक्षःु ो े च मनसा मनो वाचं च कमर्णा ॥२२॥ 

 
िनत्योदकी िनत्ययज्ञोपवीती 

िनत्यस्वाध्यायी पिततान्न वज  । 
ऋतं वुन्गुरवे कमर् कुवर्न ्

न ा ण यवते लोकात ॥् २३॥ 
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अधीत्य वेदान्पिरसंस्तीयर् चाग्नीन ्
इष्ट्वा यज्ञःै पालियत्वा जाश च ।्  
गो ा णाथ श पतूान्तरात्मा 

हतः सङ् ामे क्षि यः स्वगर्मेित ॥२४॥ 
 

वशै्योऽधीत्य ा णान्क्षि यांश च्  
धनःै काले संिवभज्याि तांश च ।्  

ेता पतूं धूममा ाय पणु्यं 
ेत्य स्वग देव सखुािन भङु् े  ॥२५॥ 

 
क्ष ं वशै्य वण च शू ः 

मेणतैान्न्यायतः पजूयानः । 
तु ेष्वेतेष्वव्यथो दग्धपापस ्

त्यक्त्वा देहं स्वगर्सखुािन भङु् े  ॥२६॥ 
 

चातवुर्ण्यर्स्यैष धमर्स्तवो ो 
हेतुं चा  वुतो मे िनबोध । 
क्षा ा मार् ीयते पाण्डपु सु  ्

तं त्वं राज ाजधम िनयुङ् व ॥२७॥ 
 

धतृरा  उवाच । 
 

एवमेत था मां त्वमनशुासित िनत्यदा । 
ममािप च मितः सौम्य भवत्येवं यथात्थ माम ॥् २८॥ 
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सा त ुबिु ः कृताप्येवं पाण्डवा ि  मे सदा । 
दय धनं समाु सा  पनुिवर्पिरवतर्ते ॥२९॥ 

 
न िद मभ्यित ान्तुं शक्यं मत्यन केन िचत ।्  
िद मेव कृत ंमन्ये पौरुषं त ुिनरथर्कम ॥् ३०॥ 

 
॥ इित ीमाहाभारते उ ोगपवर्िण जागरपवर्िण 

िवदरवाक्ये चत्वािरंशोऽध्यायः ॥ु ४०॥ 
 

इित िवदर नीित समा ा ु ॥ 
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