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મદાલસાપેાખ્યાન - બાલાે લાપનગીતમ્
Queen Madalasa’s lullaby to her 1st born, Vikranta;
Markandeya Purana, Ch. 25

સા વૈ મદાલસા પતંુ્ર બાલમુત્તનશાિયનમ્ ।
ઉ લાપનચ્છલનેાહ દમનમિવ વરમ્॥ ૧૦॥
શદુ્ધાેઽ સ રે તાત ન તેઽ ત નામ

કૃતં િહ તે ક પનયાધનુવૈ ।
પ ચાત્મકં દેહ મદં તવૈત-

ન્નવૈાસ્ય વં રાેિદ ષ કસ્ય હેતાેઃ॥ ૧૧॥
ન વા ભવાન્રાેિદ ત વૈ વજન્મા

શ દાેઽયમાસાદ્ય મહીશસનૂુમ્ ।
િવક યમાના િવિવધા ગુણા તે

ઽગુણાશ્ચ ભાૈતાઃ સકલે દ્રયષેુ॥ ૧૨॥
ભૂતાિન ભૂતૈઃ પિરદુબર્લાિન

દ્ધ સમાયા ત યથેહ પુંસઃ ।
અન્ના બુદાનાિદ ભરેવ કસ્ય

ન તેઽ ત દ્ધનર્ ચ તેઽ ત હાિનઃ॥ ૧૩॥
વં ક ચુકે શીયર્માણે િનજેઽ મ-

ત મશ્ચ દેહે મૂઢતાં મા વ્રજેથાઃ ।
શભુાશભુૈઃ કમાર્ ભદહમેત-

નાદાિદમૂઢૈઃ ક ચુક તેિપ નદ્ધઃ॥ ૧૪॥
તાતે ત િક ચત્તનયે ત િક ચ-

દ વે ત િક ચદ્દિયતે ત િક ચત્ ।
મમે ત િક ચન્ન મમે ત િક ચત્

વં ભૂતસઙ્ઘં બહુ માનયેથાઃ॥ ૧૫॥
દુઃખાિન દુઃખાપેશમાય ભાેગાન્

સખુાય ના ત િવમૂઢચેતાઃ ।
તા યવે દુઃખાિન પનુઃ સખુાિન

નાત્યિવદ્વાન્ સિુવમૂઢચેતાઃ॥ ૧૬॥
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॥ ઉ લાપનગીતમ્॥

હાસાેઽ સ્થસ દશર્નમ ક્ષયુગ્મ-
મત્યુ વલં તજર્નમઙ્ગનાયાઃ ।

કુચાિદ પીનં િપ શતં ઘનં તત્
સ્થાનં રતેઃ િક નરકં ન યાે ષત્॥ ૧૭॥

યાનં ક્ષતાૈ યાનગત ચ દેહં
દેહેઽિપ ચા યઃ પુ ષાે િનિવષ્ટઃ ।

મમ વબુ દ્ધનર્ તથા યથા વે
દેહેઽ તમાતં્ર બત મૂઢતષૈા॥ ૧૮॥

ત્યજ ધમર્મધમર્ ચ ઉભે સત્યા તે ત્યજ ।
ઉભે સત્યા તે ત્ય વા યને ત્યજ સ તત્ત્યજ॥
ઇ ત શ્રીમાકર્ ડયેપુરાણા તગર્તં મદાલસાપેાખ્યાને બાલાે લાપનગીતમ્ સમાપ્તા॥
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