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Pitrugitam

િપ ગીતમ્

માકર્ ડયે ઉવાચ
અિપ ધ યઃ કુલે યાદ માકં મ તમાન્નરઃ ।
અકુવર્ન્ િવત્તશાઢ ં યઃ િપ ડાન્નાે િનવર્િપ ય ત॥ ૧॥ ૫૦
રત્નવસ્ત્રમહાયાનં સવર્તાેયાિદકં વસુ ।
િવભવે સ ત િવપ્રે યઃ અ માનુિદ્દ ય દાસ્ય ત॥ ૨॥ ૫૧
અન્નને વા યથાશ યા કાલેઽ મન્ ભ ક્તનમ્રધીઃ ।
ભાજેિય ય ત િવપ્રા યાં તન્માત્રિવભવાે નરઃ॥ ૩॥ ૫૨
અસમથાઽન્નદાનસ્ય વ યશાકં વશ ક્તતઃ ।
પ્રદાસ્ય ત દ્વ યે યઃ વ પાં યાે વાિપ દ ક્ષણામ્॥ ૪॥ ૫૩
તત્રા યસામ યર્યુતઃ કરૈગ્ ર્હ્યા સતાં તલાન્ ।
પ્રણ ય દ્વજમખુ્યાય ક મૈ ચદિપ દાસ્ય ત॥ ૫॥ ૫૪
તલૈ સપ્તાષ્ટ ભવાર્િપ સમવેતં જલા જ લમ્ ।
ભ ક્તનમ્રઃ સમુિદ્દ ય યાેઽ માકં સ પ્રદાસ્ય ત॥ ૬॥ ૫૫
યતઃ કુત શ્ચ સ પ્રા ય ગાે યાે વાિપ ગવાિહ્નકમ્ ।
અભાવે પ્રીણયેત્ત માદ્ભ યા યુક્તઃ પ્રદાસ્ય ત॥ ૭॥ ૫૬
સવાર્ભાવે વનં ગ વા કક્ષમૂલપ્રદશર્કઃ ।
સયૂાર્િદલાેકપાલાના મદમુચ્ચૈઃ પિઠ ય ત॥ ૮॥ ૫૭
ન મેઽ ત િવત્તં ન ધનં ન ચા યચ્છ્ર ાદ્ધસ્ય યાેગ્યં વિપ ન્નતાેઽ મ ।
ય તુ ભ યા િપતરાૈ મયૈતાૈ ભુ ૈ તતાૈ વત્મર્િન મા તસ્ય॥ ૯॥ ૫૮

ઇત્યેવં િપ ભગ તં ભાવાભાવપ્રયાજેનમ્ ।
કૃતં તને ભવેચ્છ્ર ાદં્ધ ય અેવં કુ તે દ્વજઃ॥ ૧૦॥ ૫૯
ઇ ત વરાહપુરાણે આિદકૃત ત્ત તે શ્રાદ્ધક પાે નામ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ
િપ ગીતમ્ સમાપ્તમ્ ।
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