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Shrimad Bhagavata Purana

શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
૦૧૦૧૦૦૧૧ જન્માદ્યસ્ય યતાેઽ વયાિદતરતશ્ચાથ વ ભજ્ઞઃ વરાટ્
૦૧૦૧૦૦૧૨ તનેે બ્રહ્મ હૃદા ય આિદકવયે મુહ્ય ત ય સરૂયઃ
૦૧૦૧૦૦૧૩ તે વેાિર દાં યથા િવિનમયાે યત્ર િત્રસગાઽ ષા
૦૧૦૧૦૦૧૪ ધા ા વને સદા િનર તકુહકં સતં્ય પરં ધીમિહ
૦૧૦૧૦૦૨૧ ધમર્ઃ પ્રાે જ્ઝતકૈતવાેઽત્ર પરમાે િનમર્ સરાણાં સતાં
૦૧૦૧૦૦૨૨ વેદં્ય વા તવમત્ર વ તુ શવદં તાપત્રયાને્મૂલનમ્
૦૧૦૧૦૦૨૩ શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુિનકૃતે િક વા પરૈર શ્વરઃ
૦૧૦૧૦૦૨૪ સદ્યાે હૃદ્યવ યતેઽત્ર કૃ ત ભઃ શશુ્રષૂુ ભ ત ક્ષણાત્
૦૧૦૧૦૦૩૧ િનગમક પતરાેગર્ લતં ફલં
૦૧૦૧૦૦૩૨ શકુમખુાદ તદ્રવસયંુતમ્
૦૧૦૧૦૦૩૩ િપબત ભાગવતં રસમાલયં
૦૧૦૧૦૦૩૪ મુહુરહાે ર સકા ભુિવ ભાવુકાઃ
૦૧૦૧૦૦૪૧ નૈ મષેઽિન મષકે્ષત્રે ઈશયઃ શાનૈકાદયઃ
૦૧૦૧૦૦૪૩ સતં્ર વગાર્ય લાેકાય સહસ્રસમમાસત
૦૧૦૧૦૦૫૧ ત અેકદા તુ મનુયઃ પ્રાતહુર્તહુતાગ્ યઃ
૦૧૦૧૦૦૫૩ સ કૃતં સતૂમાસીનં પપ્રચ્છુિરદમાદરાત્
૦૧૦૧૦૦૬૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૧૦૧૦૦૬૧ વયા ખલુ પુરાણાિન સે તહાસાિન ચાનઘ
૦૧૦૧૦૦૬૩ આખ્યાતા ય યધીતાિન ધમર્શાસ્ત્રા ણ યા યુત
૦૧૦૧૦૦૭૧ યાિન વેદિવદાં શ્રેષ્ઠાે ભગવા બાદરાયણઃ
૦૧૦૧૦૦૭૩ અ યે ચ મનુયઃ સતૂ પરાવરિવદાે િવદુઃ
૦૧૦૧૦૦૮૧ વે થ વં સાૈ ય ત સવ ત વત તદનુગ્રહાત્
૦૧૦૧૦૦૮૩ બ્રૂયુઃ નગ્ધસ્ય શ યસ્ય ગુરવાે ગુહ્યમ યુત
૦૧૦૧૦૦૯૧ તત્ર તત્રા જસાયુ મ ભવતા ય દ્વિન શ્ચતમ્

1



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૧૦૧૦૦૯૩ પુંસામેકા તતઃ શ્રેય તન્નઃ શં સતુમહર્ સ
૦૧૦૧૦૧૦૧ પ્રાયેણા પાયષુઃ સ ય કલાવ મ યુગે જનાઃ
૦૧૦૧૦૧૦૩ મ દાઃ સમુ દમતયાે મ દભાગ્યા હ્યપુદુ્રતાઃ
૦૧૦૧૦૧૧૧ ભૂર ણ ભૂિરકમાર્ ણ શ્રાેતવ્યાિન િવભાગશઃ
૦૧૦૧૦૧૧૩ અતઃ સાધાેઽત્ર ય સારં સમુદૃ્ધત્ય મનીષયા
૦૧૦૧૦૧૧૫ બ્રૂિહ ભદ્રાય ભૂતાનાં યનેાત્મા સપુ્રસીદ ત
૦૧૦૧૦૧૨૧ સતૂ ના સ ભદં્ર તે ભગવા સા વતાં પ તઃ
૦૧૦૧૦૧૨૩ દેવક્યાં વસદેુવસ્ય તાે યસ્ય ચક ષર્યા
૦૧૦૧૦૧૩૧ તન્નઃ શષુ્રષૂમાણાનામહર્સ્યઙ્ગાનવુ ણતુમ્
૦૧૦૧૦૧૩૩ યસ્યાવતારાે ભૂતાનાં ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ
૦૧૦૧૦૧૪૧ આપન્નઃ સં ત ઘાેરાં યન્નામ િવવશાે ગ્ ણન્
૦૧૦૧૦૧૪૩ તતઃ સદ્યાે િવમુચ્યેત ય દ્બભે ત વયં ભયમ્
૦૧૦૧૦૧૫૧ ય પાદસશં્રયાઃ સતૂ મનુયઃ પ્રશમાયનાઃ
૦૧૦૧૦૧૫૩ સદ્યઃ પનુ ત્યુપ ષ્ટાઃ વધુર્ યાપાેઽનુસવેયા
૦૧૦૧૦૧૬૧ કાે વા ભગવત તસ્ય પુ યશ્લાેકેડ્યકમર્ણઃ
૦૧૦૧૦૧૬૩ શુ દ્ધકામાે ન શ ◌ૃ યાદ્યશઃ ક લમલાપહમ્
૦૧૦૧૦૧૭૧ તસ્ય કમાર્ યુદારા ણ પિરગીતાિન સિૂર ભઃ
૦૧૦૧૦૧૭૩ બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં લીલયા દધતઃ કલાઃ
૦૧૦૧૦૧૮૧ અથાખ્યાિહ હરેધ મન્નવતારકથાઃ શભુાઃ
૦૧૦૧૦૧૮૩ ઈલા િવદધતઃ વૈરમીશ્વરસ્યાત્મમાયયા
૦૧૦૧૦૧૯૧ વયં તુ ન િવ યામ ઉત્તમશ્લાેકિવક્રમે
૦૧૦૧૦૧૯૩ યચ્છૃ વતાં રસજ્ઞાનાં વાદુ વાદુ પદે પદે
૦૧૦૧૦૨૦૧ કૃતવા કલ કમાર્ ણ સહ રામેણ કેશવઃ
૦૧૦૧૦૨૦૩ અ તમત્યાર્િન ભગવા ગૂઢઃ કપટમાનષુઃ
૦૧૦૧૦૨૧૧ ક લમાગતમાજ્ઞાય ક્ષતે્રેઽ મ વૈ ણવે વયમ્
૦૧૦૧૦૨૧૩ આસીના દ ઘર્સત્રેણ કથાયાં સક્ષણા હરેઃ
૦૧૦૧૦૨૨૧ વં નઃ સ દ શતાે ધાત્રા દુ તરં િન તતીષર્તામ્
૦૧૦૧૦૨૨૩ ક લ સ વહરં પુંસાં કણર્ધાર ઇવાણર્વમ્
૦૧૦૧૦૨૩૧ બ્રૂિહ યાેગેશ્વરે કૃ ણે બ્રહ્મ યે ધમર્વમર્ ણ
૦૧૦૧૦૨૩૩ વાં કાષ્ઠામધનુાપેેતે ધમર્ઃ કં શરણં ગતઃ
૦૧૦૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૧૦૨૦૦૧૧ ઇ ત સ પ્રશ્નસહૃંષ્ટાે િવપ્રાણાં રાૈમહશર્ ણઃ
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૦૧૦૨૦૦૧૩ પ્ર તપજૂ્ય વચ તેશાં પ્રવક્તુમપુચક્રમે
૦૧૦૨૦૦૨૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૨૦૦૨૧ યં પ્રવ્રજ તમનપુેતમપેતકૃતં્ય દ્વપૈાયનાે િવરહકાતર આજુહાવ
૦૧૦૨૦૦૨૩ પતુ્રે ત તન્મયતયા તરવાેઽ ભનેદુ તં સવર્ભૂતહૃદયં મુિનમાનતાેઽ મ
૦૧૦૨૦૦૩૧ યઃ વાનુભાવમ ખલશ્રુ તસારમેકમ યાત્મદ પમ ત તતીષર્તાં તમાેઽ ધમ્
૦૧૦૨૦૦૩૩ સસંાિરણાં ક ણયાહ પુરાણગુહ્યં તં વ્યાસસનૂુમપુયા મ ગુ ં મનુીનામ્
૦૧૦૨૦૦૪૧ નારાયણં નમસૃ્કત્ય નરં ચવૈ નરાેત્તમમ્
૦૧૦૨૦૦૪૩ દેવી ં સર વતી ં વ્યાસં તતાે જયમુદ રયેત્
૦૧૦૨૦૦૫૧ મનુયઃ સાધુ ષ્ટાેઽહં ભવદ્ ભલાકમઙ્ગલમ્
૦૧૦૨૦૦૫૩ ય કૃતઃ કૃ ણસ પ્રશ્નાે યનેાત્મા સપુ્રસીદ ત
૦૧૦૨૦૦૬૨ સ વૈ પુંસાં પરાે ધમા યતાે ભ ક્તરધાેક્ષજે
૦૧૦૨૦૦૬૩ અહૈતુક્યપ્ર તહતા યયાત્મા સપુ્રસીદ ત
૦૧૦૨૦૦૭૧ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગઃ પ્રયાે જતઃ
૦૧૦૨૦૦૭૩ જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ યદહૈતુકમ્
૦૧૦૨૦૦૮૧ ધમર્ઃ વનુ ષ્ઠતઃ પુંસાં િવ વક્સનેકથાસુ યઃ
૦૧૦૨૦૦૮૩ નાે પાદયેદ્યિદ ર ત શ્રમ અેવ િહ કેવલમ્
૦૧૦૨૦૦૯૧ ધમર્સ્યહ્યાપવગ્યર્સ્ય નાથાઽથાર્યાપેક પતે
૦૧૦૨૦૦૯૩ નાથર્સ્ય ધમકા તસ્ય કામાે લાભાય િહ તઃ
૦૧૦૨૦૧૦૧ કામસ્ય ને દ્રયપ્રી તલાર્ભાે વેત યાવતા
૦૧૦૨૦૧૦૩ વસ્ય ત વ જજ્ઞાસા નાથા યશ્ચેહ કમર્ ભઃ
૦૧૦૨૦૧૧૧ વદ ત તત્ત વિવદ ત વં યજ્જ્ઞાનમદ્વયમ્
૦૧૦૨૦૧૧૩ બ્રહ્મે ત પરમાત્મે ત ભગવાિન ત શ દ્યતે
૦૧૦૨૦૧૨૧ તચ્છ્ર દ્દધાના મનુયાે જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તયા
૦૧૦૨૦૧૨૩ પ ય ત્યાત્મિન ચાત્માનં ભ યા શ્રુતગ્ હીતયા
૦૧૦૨૦૧૩૧ અતઃ પુ ભ દ્વજશ્રેષ્ઠા વણાર્શ્રમિવભાગશઃ
૦૧૦૨૦૧૩૩ વનુ ષ્ઠતસ્ય ધમર્સ્ય સં સ દ્ધહર્િરતાષેણમ્
૦૧૦૨૦૧૪૧ ત માદેકેન મનસા ભગવા સા વતાં પ તઃ
૦૧૦૨૦૧૪૩ શ્રાેતવ્યઃ ક તતવ્યશ્ચ યેયઃ પજૂ્યશ્ચ િનત્યદા
૦૧૦૨૦૧૫૧ યદનુ યા સના યુક્તાઃ કમર્ગ્ર થિનબ ધનમ્
૦૧૦૨૦૧૫૩ છ દ ત કાેિવદા તસ્ય કાે ન કુયાર્ કથાર તમ્
૦૧૦૨૦૧૬૧ શશુ્રષૂાેઃ શ્રદ્દધાનસ્ય વાસદેુવકથા ચઃ
૦૧૦૨૦૧૬૩ સ્યાન્મહ સવેયા િવપ્રાઃ પુ યતીથર્િનષવેણાત્
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૦૧૦૨૦૧૭૧ શ ◌ૃ વતાં વકથાઃ કૃ ણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ
૦૧૦૨૦૧૭૩ હૃદ્ય તઃસ્થાે હ્યભદ્રા ણ િવધનુાે ત સહૃુ સતામ્
૦૧૦૨૦૧૮૧ નષ્ટપ્રાયે વભદ્રષેુ િનતં્ય ભાગવતસવેયા
૦૧૦૨૦૧૮૩ ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે ભ ક્તભર્વ ત નૈ ષ્ઠક
૦૧૦૨૦૧૯૧ તદા રજ તમાેભાવાઃ કામલાેભાદયશ્ચ યે
૦૧૦૨૦૧૯૩ ચેત અેતૈરનાિવદં્ધ સ્થતં સ વે પ્રસીદ ત
૦૧૦૨૦૨૦૧ અેવં પ્રસન્નમનસાે ભગવદ્ભ ક્તયાેગતઃ
૦૧૦૨૦૨૦૩ ભગવત્ત વિવજ્ઞાનં મુક્તસઙ્ગસ્ય યતે
૦૧૦૨૦૨૧૧ ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ
૦૧૦૨૦૨૧૩ ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ દષૃ્ટ અેવાત્મનીશ્વરે
૦૧૦૨૦૨૨૧ અતાે વૈ કવયાે િનતં્ય ભ ક્ત પરમયા મુદા
૦૧૦૨૦૨૨૩ વાસદેુવે ભગવ ત કુવર્ ત્યાત્મપ્રસાદનીમ્
૦૧૦૨૦૨૩૧ સ વં રજ તમ ઇ ત પ્રકૃતેગુર્ણા તૈયુર્ક્તઃ પરમપુ ષ અેક ઇહાસ્ય ધત્તે
૦૧૦૨૦૨૩૩ સ્થત્યાદયે હિરિવિર ચહરે ત સજં્ઞાઃ શ્રેયાં સ તત્ર ખલુ સ વતનાે ર્ણાં સ્યુઃ
૦૧૦૨૦૨૪૧ પા થવાદ્દા ણાે ધૂમ ત માદ ગ્ સ્ત્રયીમયઃ
૦૧૦૨૦૨૪૩ તમસ તુ રજ ત મા સ વં યદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૧૦૨૦૨૫૧ ભે જરે મનુયાેઽથાગ્રે ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૦૧૦૨૦૨૫૩ સ વં િવશદંુ્ધ ક્ષેમાય ક પ તે યેઽનુ તાિનહ
૦૧૦૨૦૨૬૧ મુમુક્ષવાે ઘાેર પા હ વા ભૂતપતીનથ
૦૧૦૨૦૨૬૩ નારાયણકલાઃ શા તા ભજ તહ્યનસયૂવઃ
૦૧૦૨૦૨૭૧ રજ તમઃપ્રકૃતયઃ સમશીલા ભજ ત વૈ
૦૧૦૨૦૨૭૩ િપ ભૂતપ્રજેશાદ િ શ્રયૈશ્વયર્પ્રજે સવઃ
૦૧૦૨૦૨૮૧ વાસદેુવપરા વેદા વાસદેુવપરા મખાઃ
૦૧૦૨૦૨૮૩ વાસદેુવપરા યાેગ વાસદેુવપરાઃ િક્રયાઃ
૦૧૦૨૦૨૯૧ વાસદેુવપરં જ્ઞાનં વાસદેુવપરં તપઃ
૦૧૦૨૦૨૯૩ વાસદેુવપરાે ધમા વાસદેુવપરા ગ તઃ
૦૧૦૨૦૩૦૧ સ અેવેદં સસ ર્ગ્રે ભગવાનાત્મમાયયા
૦૧૦૨૦૩૦૩ સદસદૂ્રપયા ચાસાૈ ગુણમયાગુણાે િવભુઃ
૦૧૦૨૦૩૧૧ તયા િવલ સતે વષેુ ગુણષેુ ગુણવાિનવ
૦૧૦૨૦૩૧૩ અ તઃપ્રિવષ્ટઆભા ત િવજ્ઞાનને િવજૃ ભતઃ
૦૧૦૨૦૩૨૧ યથા હ્યવિહતાે વિહ્નદાર્ વેકઃ વયાેિનષુ
૦૧૦૨૦૩૨૩ નાનવે ભા ત િવશ્વાત્મા ભૂતષેુ ચ તથા પુમાન્
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૦૧૦૨૦૩૩૧ અસાૈ ગુણમયૈભાર્વૈભૂર્તસૂ મે દ્રયાત્મ ભઃ
૦૧૦૨૦૩૩૩ વિન મતષેુ િનિવષ્ટાે ભુઙ્ક્તે ભૂતષેુ તદુ્ગણાન્
૦૧૦૨૦૩૪૧ ભાવયત્યેષ સ વને લાેકા વૈ લાેકભાવનઃ
૦૧૦૨૦૩૪૩ લીલાવતારાનુરતાે દેવ તયર્ઙ્નરાિદષુ
૦૧૦૩૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૩૦૦૧૧ જગ્ હે પાૈ ષં પં ભગવાન્મહદાિદ ભઃ
૦૧૦૩૦૦૧૩ સ ભૂતં ષાેડશકલમાદાૈ લાેક સ ક્ષયા
૦૧૦૩૦૦૨૧ યસ્યા ભ સ શયાનસ્ય યાેગિનદ્રાં િવત વતઃ
૦૧૦૩૦૦૨૩ ના ભહ્ર દા બુ દાસીદ્બ્રહ્મા િવશ્વ ં પ તઃ
૦૧૦૩૦૦૩૧ યસ્યાવયવસસં્થાનૈઃ ક પતાે લાેકિવ તરઃ
૦૧૦૩૦૦૩૩ તદ્વૈ ભગવતાે પં િવશદંુ્ધ સ વમૂ જતમ્
૦૧૦૩૦૦૪૧ પ ય ત્યદાે પમદભ્રચ ષા સહસ્રપાદાે ભુ નનાદ્ભુતમ્
૦૧૦૩૦૦૪૩ સહસ્રમૂધર્શ્રવણા ક્ષના સકં સહસ્રમાૈલ્ય બરકુ ડલાે લસત્
૦૧૦૩૦૦૫૧ અેતન્નાનાવતારાણાં િનધાનં બીજમવ્યયમ્
૦૧૦૩૦૦૫૩ યસ્યાંશાંશને જ્ય તે દેવ તયર્ઙ્નરાદયઃ
૦૧૦૩૦૦૬૧ સ અેવ પ્રથમં દેવઃ કાૈમારં સગર્મા શ્રતઃ
૦૧૦૩૦૦૬૩ ચચાર દુશ્ચરં બ્રહ્મા બ્રહ્મચયર્મખ ડતમ્
૦૧૦૩૦૦૭૧ દ્વતીયં તુ ભવાયાસ્ય રસાતલગતાં મહીમ્
૦૧૦૩૦૦૭૩ ઉદ્ધિર યન્નપુાદત્ત યજ્ઞેશઃ સાૈકરં વપુઃ
૦૧૦૩૦૦૮૧ તીય ષસગ વૈ દેવ ષ વમપુેત્ય સઃ
૦૧૦૩૦૦૮૩ ત તં્ર સા વતમાચષ્ટ નૈ ક ય કમર્ણાં યતઃ
૦૧૦૩૦૦૯૧ તુય ધમર્કલાસગ નરનારાયણા ષી
૦૧૦૩૦૦૯૩ ભૂ વાત્માપેશમાપેેતમકરાેદ્દશુ્ચરં તપઃ
૦૧૦૩૦૧૦૧ પ ચમઃ કિપલાે નામ સદ્ધશેઃ કાલિવ લુતમ્
૦૧૦૩૦૧૦૩ પ્રાવેાચાસરુયે સાઙ્ખ્યં ત વગ્રામિવિનણર્યમ્
૦૧૦૩૦૧૧૧ ષષ્ઠમત્રેરપત્ય વં તઃ પ્રાપ્તાેઽનસયૂયા
૦૧૦૩૦૧૧૩ આ વી ક્ષક મલકાર્ય પ્રહ્લાદાિદ ય ઊ ચવાન્
૦૧૦૩૦૧૨૧ તતઃ સપ્તમઆકૂત્યાં ચેયર્જ્ઞાેઽ ય યત
૦૧૦૩૦૧૨૩ સ યામાદ્યૈઃ સરુગણૈરપા વાય ભવુા તરમ્
૦૧૦૩૦૧૩૧ અષ્ટમે મે દેવ્યાં તુ નાભે ર્ત ઉ ક્રમઃ
૦૧૦૩૦૧૩૩ દશર્ય વત્મર્ ધીરાણાં સવાર્શ્રમનમસૃ્કતમ્
૦૧૦૩૦૧૪૧ ઋ ષ ભયાર્ ચતાે ભજેે નવમં પા થવં વપુઃ
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૦૧૦૩૦૧૪૩ દુગ્ધેમામાષેધીિવપ્રા તનેાયં સ ઉશત્તમઃ
૦૧૦૩૦૧૫૧ પં સ જગ્ હે મા સ્યં ચા ષાેદિધસ લવે
૦૧૦૩૦૧૫૩ નાવ્યારાે ય મહીમ યામપાદ્વવૈ વતં મનુમ્
૦૧૦૩૦૧૬૧ સરુાસરુાણામુદિધ મ તાં મ દરાચલમ્
૦૧૦૩૦૧૬૩ દધ્રે કમઠ પેણ ષ્ઠ અેકાદશે િવભુઃ
૦૧૦૩૦૧૭૧ ધા વ તરં દ્વાદશમં ત્રયાેદશમમવે ચ
૦૧૦૩૦૧૭૩ અપાયય સરુાન યાન્માેિહ યા માેહયિ સ્ત્રયા
૦૧૦૩૦૧૮૧ ચતુદર્શં નાર સહં બભ્રદૈ્દત્યે દ્રમૂ જતમ્
૦૧૦૩૦૧૮૩ દદાર કરજૈ રાવેરકાં કટકૃદ્યથા
૦૧૦૩૦૧૯૧ પ ચદશં વામનકં કૃ વાગાદ વરં બલેઃ
૦૧૦૩૦૧૯૩ પદત્રયં યાચમાનઃ પ્રત્યાિદ સુ સ્ત્રિપષ્ટપમ્
૦૧૦૩૦૨૦૧ અવતારે ષાેડશમે પ ય બ્રહ્મદુ્રહાે પાન્
૦૧૦૩૦૨૦૩ િત્રઃસપ્તકૃ વઃ કુિપતાે િનઃક્ષત્રામકરાને્મહીમ્
૦૧૦૩૦૨૧૧ તતઃ સપ્તદશે તઃ સત્યવત્યાં પરાશરાત્
૦૧૦૩૦૨૧૩ ચકે્ર વેદતરાેઃ શાખા દૃ ટ્વા પુંસાેઽ પમેધસઃ
૦૧૦૩૦૨૨૧ નરદેવ વમાપન્નઃ સરુકાયર્ ચક ષર્યા
૦૧૦૩૦૨૨૩ સમુદ્રિનગ્રહાદ િન ચકે્ર વીયાર્ યતઃ પરમ્
૦૧૦૩૦૨૩૧ અેકાનેિવશે િવશ તમે ણષુ પ્રા ય જન્મની
૦૧૦૩૦૨૩૩ રામકૃ ણાિવ ત ભવુાે ભગવાનહરદ્ભરમ્
૦૧૦૩૦૨૪૧ તતઃ કલાૈ સ પ્ર ત્તે સ માેહાય સરુ દ્વષામ્
૦૧૦૩૦૨૪૩ બુદ્ધાે ના ા જનસતુઃ ક કટેષુ ભિવ ય ત
૦૧૦૩૦૨૫૧ અથાસાૈ યુગસ યાયાં દસ્યપુ્રાયષેુ રાજસુ
૦૧૦૩૦૨૫૩ જિનતા િવ યશસાે ના ા ક લ્કજર્ગ પ તઃ
૦૧૦૩૦૨૬૧ અવતારા હ્યસઙ્ખ્યયેા હરેઃ સ વિનધે દ્વ ઃ
૦૧૦૩૦૨૬૩ યથાિવદા સનઃ કુલ્યાઃ સરસઃ સ્યુઃ સહસ્રશઃ
૦૧૦૩૦૨૭૧ ઋષયાે મનવાે દેવા મનપુતુ્રા મહાજૈસઃ
૦૧૦૩૦૨૭૩ કલાઃ સવ હરેરેવ સપ્ર પતયઃ તાઃ
૦૧૦૩૦૨૮૧ અેતે ચાંશકલાઃ પુંસઃ કૃ ણ તુ ભગવા વયમ્
૦૧૦૩૦૨૮૩ ઇ દ્રાિરવ્યાકુલં લાેકં ડય ત યુગે યુગે
૦૧૦૩૦૨૯૧ જન્મ ગુહ્યં ભગવતાે ય અેત પ્રયતાે નરઃ
૦૧૦૩૦૨૯૩ સાયં પ્રાતગ્ ર્ણ ભ યા દુઃખગ્રામા દ્વમુચ્યતે
૦૧૦૩૦૩૦૧ અેતદૂ્રપં ભગવતાે હ્ય પસ્ય ચદાત્મનઃ
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૦૧૦૩૦૩૦૩ માયાગુણૈિવર ચતં મહદાિદ ભરાત્મિન
૦૧૦૩૦૩૧૧ યથા નભ સ મેઘાૈઘાે રે વાર્ પા થવાેઽિનલે
૦૧૦૩૦૩૧૩ અેવં દ્રષ્ટિર દૃ ય વમારાેિપતમબુ દ્ધ ભઃ
૦૧૦૩૦૩૨૧ અતઃ પરં યદવ્યક્તમવ્યૂઢગુણ િંહતમ્
૦૧૦૩૦૩૨૩ અદષૃ્ટાશ્રુતવ તુ વા સ વાે ય પુનભર્વઃ
૦૧૦૩૦૩૩૧ યત્રેમે સદસદૂ્રપે પ્ર ત ષદ્ધે વસિંવદા
૦૧૦૩૦૩૩૩ અિવદ્યયાત્મિન કૃતે ઇ ત તદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૧૦૩૦૩૪૧ યદે્યષાપેરતા દેવી માયા વૈશારદ મ તઃ
૦૧૦૩૦૩૪૩ સ પન્ન અેવે ત િવદુમર્િહ વે મહીયતે
૦૧૦૩૦૩૫૧ અેવં ચ જન્માિન કમાર્ ણ હ્યકતુર્રજનસ્ય ચ
૦૧૦૩૦૩૫૩ વણર્ય ત મ કવયાે વેદગુહ્યાિન હૃ પતેઃ
૦૧૦૩૦૩૬૧ સ વા ઇદં િવશ્વમમાેઘલીલઃ જત્યવત્ય ત્ત ન સ જતેઽ મન્
૦૧૦૩૦૩૬૩ ભૂતષેુ ચા તિહત આત્મત ત્રઃ ષાડ્વ ગકં જઘ્ર ત ષડ્ગુણેશઃ
૦૧૦૩૦૩૭૧ ન ચાસ્ય ક શ્ચિન્નપુણને ધાતુરવૈ ત જ તુઃ કુમનીષ ઊતીઃ
૦૧૦૩૦૩૭૩ નામાિન પા ણ મનાવેચાે ભઃ સ ત વતાે નટચયાર્ મવાજ્ઞઃ
૦૧૦૩૦૩૮૧ સ વેદ ધાતુઃ પદવી ં પરસ્ય દુર તવીયર્સ્ય રથાઙ્ગપાણેઃ
૦૧૦૩૦૩૮૩ યાેઽમાયયા સ તતયાનુ ત્ત્યા ભજેત ત પાદસરાજેગ ધમ્
૦૧૦૩૦૩૯૧ અથેહ ધ યા ભગવ ત ઇ થં યદ્વાસદેુવેઽ ખલલાેકનાથે
૦૧૦૩૦૩૯૩ કુવર્ ત સવાર્ત્મકમાત્મભાવં ન યત્ર ભૂયઃ પિરવતર્ ઉગ્રઃ
૦૧૦૩૦૪૦૧ ઇદં ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મસ મતમ્
૦૧૦૩૦૪૦૩ ઉત્તમશ્લાેકચિરતં ચકાર ભગવા ષઃ
૦૧૦૩૦૪૧૧ િનઃશ્રેયસાય લાેકસ્ય ધ યં વ ત્યયનં મહત્
૦૧૦૩૦૪૧૩ તિદદં ગ્રાહયામાસસતુમાત્મવતાં વરમ્
૦૧૦૩૦૪૨૧ સવર્વેદે તહાસાનાં સારં સારં સમુદૃ્ધતમ્
૦૧૦૩૦૪૨૩ સ તુ સશં્રાવયામાસમહારાજં પર ક્ષતમ્
૦૧૦૩૦૪૩૧ પ્રાયાપેિવષં્ટ ગઙ્ગાયાં પર તં પરમ ષ ભઃ
૦૧૦૩૦૪૩૩ કૃ ણે વધામાપેગતે ધમર્જ્ઞાનાિદ ભઃ સહ
૦૧૦૩૦૪૪૧ કલાૈ નષ્ટદશૃામષે પુરાણાકાઽધનુાેિદતઃ
૦૧૦૩૦૪૪૩ તત્ર ક તર્યતાે િવપ્રા િવપ્રષભૂર્િરતજેસઃ
૦૧૦૩૦૪૫૧ અહં ચા યગમં તત્ર િનિવષ્ટ તદનુગ્રહાત્
૦૧૦૩૦૪૫૩ સાેઽહં વઃ શ્રાવિય યા મ યથાધીતં યથામ ત
૦૧૦૪૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૦૧૦૪૦૦૧૧ ઇ ત બ્રવુાણં સં તૂય મનુીનાં દ ઘર્સિત્રણામ્
૦૧૦૪૦૦૧૩ દ્ધઃ કુલપ તઃ સતંૂ બહ્વચૃઃ શાનૈકાેઽબ્રવીત્
૦૧૦૪૦૦૨૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૦૪૦૦૨૧ સતૂ સતૂ મહાભાગ વદ નાે વદતાં વર
૦૧૦૪૦૦૨૩ કથાં ભાગવતી ં પુ યાં યદાહ ભગવા છુકઃ
૦૧૦૪૦૦૩૧ ક મ યુગે પ્ર ત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતનુા
૦૧૦૪૦૦૩૩ કુતઃ સ ચાેિદતઃ કૃ ણઃ કૃતવા સિંહતાં મુિનઃ
૦૧૦૪૦૦૪૧ તસ્ય પતુ્રાે મહાયાેગી સમદઙ્ૃિનિવક પકઃ
૦૧૦૪૦૦૪૩ અેકા તમ ત િન્નદ્રાે ગૂઢાે મૂઢ ઇવેયતે
૦૧૦૪૦૦૫૧ દૃ ટ્વાનુયા ત ષમાત્મજમ યનગ્ ં દેવ્યાે િહ્રયા પિરદધનુર્ સતુસ્ય ચત્રમ્
૦૧૦૪૦૦૫૩ તદ્વ ક્ષ્ય ચ્છ ત મનુાૈ જગદુ તવા ત સ્ત્રીપુ ભદા ન તુ સતુસ્ય િવિવક્તદષૃ્ટેઃ
૦૧૦૪૦૦૬૧ કથમાલ ક્ષતઃ પાૈરૈઃ સ પ્રાપ્તઃ કુ ઙ્ગલાન્
૦૧૦૪૦૦૬૩ ઉન્મત્તમૂકજડવ દ્વચર ગજસાહ્વયે
૦૧૦૪૦૦૭૧ કથં વા પા ડવેયસ્ય રાજષમુર્િનના સહ
૦૧૦૪૦૦૭૩ સવંાદઃ સમભૂત્તાત યત્રષૈા સા વતી શ્રુ તઃ
૦૧૦૪૦૦૮૧ સ ગાેદાેહનમાત્રં િહ ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્
૦૧૦૪૦૦૮૩ અવેક્ષતે મહાભાગ તીથ કુવ તદાશ્રમમ્
૦૧૦૪૦૦૯૧ અ ભમ યુસતંુ સતૂ પ્રાહુભાર્ગવતાેત્તમમ્
૦૧૦૪૦૦૯૩ તસ્ય જન્મ મહાશ્ચય કમાર્ ણ ચ ગ્ ણીિહ નઃ
૦૧૦૪૦૧૦૧ સ સમ્રાટ્કસ્ય વા હેતાેઃ પા ડૂનાં માનવધર્નઃ
૦૧૦૪૦૧૦૩ પ્રાયાપેિવષ્ટાે ગઙ્ગાયામનાદતૃ્યાિધરાટ્ શ્રયમ્
૦૧૦૪૦૧૧૧ નમ ત ય પાદિનકેતમાત્મનઃ શવાય હાનીય ધનાિન શત્રવઃ
૦૧૦૪૦૧૧૩ કથં સ વીરઃ શ્રયમઙ્ગ દુ ત્ય ં યવુષૈતાે સ્રષુ્ટમહાે સહાસુ ભઃ
૦૧૦૪૦૧૨૧ શવાય લાેકસ્ય ભવાય ભૂતયે ય ઉત્તમશ્લાેકપરાયણા જનાઃ
૦૧૦૪૦૧૨૩ વ ત નાત્માથર્મસાૈ પરાશ્રયં મુમાેચ િનિવદ્ય કુતઃ કલવેરમ્
૦૧૦૪૦૧૩૧ ત સવ નઃ સમાચ વ ષ્ટાે યિદહ િક ચન
૦૧૦૪૦૧૩૩ મ યે વાં િવષયે વાચાં નાતમ યત્ર છા દસાત્
૦૧૦૪૦૧૪૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૪૦૧૪૧ દ્વાપરે સમનપુ્રાપ્તે તીયે યુગપયર્યે
૦૧૦૪૦૧૪૩ તઃ પરાશરાદ્યાેગી વાસવ્યાં કલયા હરેઃ
૦૧૦૪૦૧૫૧ સ કદા ચ સર વત્યા ઉપ ય જલં શુ ચઃ
૦૧૦૪૦૧૫૩ િવિવક્ત અેક આસીન ઉિદતે રિવમ ડલે
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૦૧૦૪૦૧૬૧ પરાવરજ્ઞઃ સ ઋ ષઃ કાલનેાવ્યક્તરંહસા
૦૧૦૪૦૧૬૩ યુગધમર્વ્ય તકરં પ્રાપં્ત ભુિવ યુગે યુગે
૦૧૦૪૦૧૭૧ ભાૈ તકાનાં ચ ભાવાનાં શ ક્તહ્ર ાસં ચ ત કૃતમ્
૦૧૦૪૦૧૭૩ અશ્રદ્દધાનાિન્નઃસ વા દુમધા હ્ર સતાયષુઃ
૦૧૦૪૦૧૮૧ દુભર્ગાંશ્ચ જના વીક્ષ્ય મુિનિદવ્યને ચ ષા
૦૧૦૪૦૧૮૩ સવર્વણાર્શ્રમાણાં યદ્દ યાૈ િહતમમાેઘદક્ૃ
૦૧૦૪૦૧૯૧ ચાતુહાત્રં કમર્ શદંુ્ધ પ્ર નાં વીક્ષ્ય વૈિદકમ્
૦૧૦૪૦૧૯૩ વ્યદધાદ્યજ્ઞસ તત્યૈ વેદમેકં ચતુિવધમ્
૦૧૦૪૦૨૦૧ ઋગ્યજુઃસામાથવાર્ખ્યા વેદાશ્ચ વાર ઉદૃ્ધતાઃ
૦૧૦૪૦૨૦૩ ઇ તહાસપુરાણં ચ પ ચમાે વેદ ઉચ્યતે
૦૧૦૪૦૨૧૧ તત્રગ્વદધરઃ પૈલઃ સામગાે જૈ મિનઃ કિવઃ
૦૧૦૪૦૨૧૩ વૈશ પાયન અેવૈકાે િન ણાતાે યજુષામુત
૦૧૦૪૦૨૨૧ અથવાર્ઙ્ ગરસામાસી સમુ તુદાર્ ણાે મુિનઃ
૦૧૦૪૦૨૨૩ ઇ તહાસપુરાણાનાં િપતા મે રાેમહષર્ણઃ
૦૧૦૪૦૨૩૧ ત અેત ઋષયાે વેદં વં વં વ્યસ્યન્નનેકધા
૦૧૦૪૦૨૩૩ શ યૈઃ પ્ર શ યૈ ત ચ્છ યવૈદા તે શા ખનાેઽભવન્
૦૧૦૪૦૨૪૧ ત અેવ વેદા દુમધૈધાર્યર્ તે પુ ષૈયર્થા
૦૧૦૪૦૨૪૩ અેવં ચકાર ભગવા વ્યાસઃ કૃપણવ સલઃ
૦૧૦૪૦૨૫૧ સ્ત્રીશદૂ્ર દ્વજબ ધનૂાં ત્રયી ન શ્રુ તગાેચરા
૦૧૦૪૦૨૫૩ કમર્શ્રેય સ મૂઢાનાં શ્રેય અેવં ભવેિદહ
૦૧૦૪૦૨૫૫ ઇ ત ભારતમાખ્યાનં કૃપયા મુિનના કૃતમ્
૦૧૦૪૦૨૬૧ અેવં પ્ર ત્તસ્ય સદા ભૂતાનાં શ્રેય સ દ્વ ઃ
૦૧૦૪૦૨૬૩ સવાર્ત્મકેનાિપ યદા નાતુ યદૃ્ધદયં તતઃ
૦૧૦૪૦૨૭૧ ના તપ્રસીદદૃ્ધદયઃ સર વત્યા તટે શચુાૈ
૦૧૦૪૦૨૭૩ િવતકર્ય વિવક્તસ્થ ઇદં ચાવેાચ ધમર્િવત્
૦૧૦૪૦૨૮૧ તવ્રતને િહ મયા છ દાં સ ગુરવાેઽગ્ યઃ
૦૧૦૪૦૨૮૩ માિનતા િનવ્યર્લીકેન ગ્ હીતં ચાનુશાસનમ્
૦૧૦૪૦૨૯૧ ભારતવ્યપદેશને હ્યા ાયાથર્શ્ચ પ્રદ શતઃ
૦૧૦૪૦૨૯૩ દૃ યતે યત્ર ધમાર્િદ સ્ત્રીશદૂ્રાિદ ભર યુત
૦૧૦૪૦૩૦૧ તથાિપ બત મે દૈહ્યાે હ્યાત્મા ચવૈાત્મના િવભુઃ
૦૧૦૪૦૩૦૩ અસ પન્ન ઇવાભા ત બ્રહ્મવચર્સ્ય સત્તમઃ
૦૧૦૪૦૩૧૧ િક વા ભાગવતા ધમાર્ ન પ્રાયેણ િન િપતાઃ
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૦૧૦૪૦૩૧૩ પ્રયાઃ પરમહંસાનાં ત અેવ હ્યચ્યુત પ્રયાઃ
૦૧૦૪૦૩૨૧ તસ્યવૈં ખલમાત્માનં મ યમાનસ્ય ખદ્યતઃ
૦૧૦૪૦૩૨૩ કૃ ણસ્ય નારદાેઽ યાગાદાશ્રમં પ્રાગુદાહૃતમ્
૦૧૦૪૦૩૩૧ તમ ભજ્ઞાય સહસા પ્રત્યુ થાયાગતં મુિનઃ
૦૧૦૪૦૩૩૩ પજૂયામાસ િવિધવન્નારદં સરુપૂ જતમ્
૦૧૦૫૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૫૦૦૧૧ અથ તં સખુમાસીન ઉપાસીનં હચ્છ્ર વાઃ
૦૧૦૫૦૦૧૩ દેવ ષઃ પ્રાહ િવપ્ર ષ વીણાપા ણઃ મયિન્નવ
૦૧૦૫૦૦૨૦ નારદ ઉવાચ
૦૧૦૫૦૦૨૧ પારાશયર્ મહાભાગ ભવતઃ ક ચ્ચદાત્મના
૦૧૦૫૦૦૨૩ પિરતુ ય ત શાર ર આત્મા માનસ અેવ વા
૦૧૦૫૦૦૩૧ જજ્ઞા સતં સસુ પન્નમિપ તે મહદદ્ભુતમ્
૦૧૦૫૦૦૩૩ કૃતવા ભારતં ય વં સવાર્થર્પિર િંહતમ્
૦૧૦૫૦૦૪૧ જજ્ઞા સતમધીતં ચ બ્રહ્મ યત્ત સનાતનમ્
૦૧૦૫૦૦૪૩ તથાિપ શાેચસ્યાત્માનમકૃતાથર્ ઇવ પ્રભાે
૦૧૦૫૦૦૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૧૦૫૦૦૫૧ અ ત્યેવ મે સવર્ મદં વયાેક્તં તથાિપ નાત્મા પિરતુ યતે મે
૦૧૦૫૦૦૫૩ તન્મૂલમવ્યક્તમગાધબાેધં ચ્છામહે વાત્મભવાત્મભૂતમ્
૦૧૦૫૦૦૬૧ સ વૈ ભવા વેદ સમ તગુહ્યમપુા સતાે ય પુ ષઃ પુરાણઃ
૦૧૦૫૦૦૬૩ પરાવરેશાે મનસવૈ િવશ્વં જત્યવત્ય ત્ત ગુણૈરસઙ્ગઃ
૦૧૦૫૦૦૭૧ વં પયર્ટન્નકર્ ઇવ િત્રલાેક મ તશ્ચરાે વાયુિરવાત્મસાક્ષી
૦૧૦૫૦૦૭૩ પરાવરે બ્રહ્મ ણ ધમર્તાે વ્રતૈઃ નાતસ્ય મે યનૂમલં િવચ વ
૦૧૦૫૦૦૮૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૧૦૫૦૦૮૧ ભવતાનુિદતપ્રાયં યશાે ભગવતાેઽમલમ્
૦૧૦૫૦૦૮૩ યનેવૈાસાૈ ન તુ યેત મ યે તદ્દશર્નં ખલમ્
૦૧૦૫૦૦૯૧ યથા ધમાર્દયશ્ચાથાર્ મુિનવયાર્નુક તતાઃ
૦૧૦૫૦૦૯૩ ન તથા વાસદેુવસ્ય મિહમા હ્યનવુ ણતઃ
૦૧૦૫૦૧૦૧ ન યદ્વચ શ્ચત્રપદં હરેયર્શાે જગ પિવતં્ર પ્રગ્ ણીત કિહ ચત્
૦૧૦૫૦૧૦૩ તદ્વાયસં તીથર્મુશ ત માનસા ન યત્ર હંસા િનરમ ત્યુ શક્ક્ષયાઃ
૦૧૦૫૦૧૧૧ તદ્વા ગ્વસગા જનતાઘિવ લવાે ય મ પ્ર તશ્લાેકમબદ્ધવત્યિપ
૦૧૦૫૦૧૧૩ નામા યન તસ્ય યશાેઽિઙ્કતાિન ય શ ◌ૃ વ ત ગાય ત ગ્ ણ ત સાધવઃ
૦૧૦૫૦૧૨૧ નૈ ક યર્મ યચ્યુતભાવવ જતં ન શાેભતે જ્ઞાનમલં િનર જનમ્
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૦૧૦૫૦૧૨૩ કુતઃ પનુઃ શશ્વદભદ્રમીશ્વરે ન ચાિપતં કમર્ યદ યકારણમ્
૦૧૦૫૦૧૩૧ અથાે મહાભાગ ભવાનમાેઘદૃ ચશ્રવાઃ સત્યરતાે તવ્રતઃ
૦૧૦૫૦૧૩૩ ઉ ક્રમસ્યા ખલબ ધમુક્તયે સમાિધનાનુ મર ત દ્વચે ષ્ટતમ્
૦૧૦૫૦૧૪૧ તતાેઽ યથા િક ચન ય દ્વવક્ષતઃ થગ્દશૃ ત કૃત પનામ ભઃ
૦૧૦૫૦૧૪૩ ન કિહ ચ ક્વાિપ ચ દુઃ સ્થતા મ તલર્ભેત વાતાહતનાૈિરવા પદમ્
૦૧૦૫૦૧૫૧ જુગુ સતં ધમર્કૃતેઽનુશાસતઃ વભાવરક્તસ્ય મહા વ્ય તક્રમઃ
૦૧૦૫૦૧૫૩ યદ્વાક્યતાે ધમર્ ઇતીતરઃ સ્થતાે ન મ યતે તસ્ય િનવારણં જનઃ
૦૧૦૫૦૧૬૧ િવચક્ષણાેઽસ્યાહર્ ત વેિદતું િવભાેરન તપારસ્ય િન ત્તતઃ સખુમ્
૦૧૦૫૦૧૬૩ પ્રવતર્માનસ્ય ગુણૈરનાત્મન તતાે ભવા દશર્ય ચે ષ્ટતં િવભાેઃ
૦૧૦૫૦૧૭૧ ત્ય વા વધમ ચરણા બુજં હરેભર્જન્નપક્વાેઽથ પતેત્તતાે યિદ
૦૧૦૫૦૧૭૩ યત્ર ક્વ વાભદ્રમભૂદમુ ય િક કાે વાથર્ આપ્તાેઽભજતાં વધમર્તઃ
૦૧૦૫૦૧૮૧ તસ્યવૈ હેતાેઃ પ્રયતેત કાેિવદાે ન લ યતે યદ્ભ્રમતામપુયર્ધઃ
૦૧૦૫૦૧૮૩ ત લ યતે દુઃખવદ યતઃ સખંુ કાલને સવર્ત્ર ગભીરરંહસા
૦૧૦૫૦૧૯૧ ન વૈ જનાે તુ કથ ચનાવ્રજેન્મુકુ દસવે્ય યવદઙ્ગ સં તમ્
૦૧૦૫૦૧૯૩ મરન્મુકુ દાઙ્ યપુગૂહનં પનુિવહાતુ મચ્છેન્ન રસગ્રહાે જનઃ
૦૧૦૫૦૨૦૧ ઇદં િહ િવશ્વં ભગવાિનવેતરાે યતાે જગ સ્થાનિનરાેધસ ભવાઃ
૦૧૦૫૦૨૦૩ ત દ્ધ વયં વેદ ભવાં તથાિપ તે પ્રાદેશમાતં્ર ભવતઃ પ્રદ શતમ્
૦૧૦૫૦૨૧૧ વમાત્મનાત્માનમવેહ્યમાેઘદકૃ્પરસ્ય પુંસઃ પરમાત્મનઃ કલામ્
૦૧૦૫૦૨૧૩ અજં પ્ર તં જગતઃ શવાય તન્મહાનુભાવા યુદયાેઽિધગ યતામ્
૦૧૦૫૦૨૨૧ ઇદં િહ પુંસ તપસઃ શ્રુતસ્ય વા વષ્ટસ્ય સકૂ્તસ્ય ચ બુ દ્ધદત્તયાેઃ
૦૧૦૫૦૨૨૩ અિવચ્યુતાેઽથર્ઃ કિવ ભિન િપતાે યદુત્તમશ્લાેકગુણાનવુણર્નમ્
૦૧૦૫૦૨૩૧ અહં પુરાતીતભવેઽભવં મનુે દાસ્યા તુ કસ્યાશ્ચન વેદવાિદનામ્
૦૧૦૫૦૨૩૩ િન િપતાે બાલક અેવ યાે ગનાં શશુ્રષૂણે પ્રા ષ િનિવિવક્ષતામ્
૦૧૦૫૦૨૪૧ તે મ યપેતા ખલચાપલેઽભર્કે દા તેઽ તક્ર ડનકેઽનવુ તિન
૦૧૦૫૦૨૪૩ ચકુ્રઃ કૃપાં યદ્યિપ તુલ્યદશર્નાઃ શશુ્રષૂમાણે મનુયાેઽ પભા ષ ણ
૦૧૦૫૦૨૫૧ ઉ ચ્છષ્ટલપેાનનુમાેિદતાે દ્વજૈઃ સકૃ મ ભુ જે તદપા તિક બષઃ
૦૧૦૫૦૨૫૩ અેવં પ્ર ત્તસ્ય િવશદુ્ધચેતસ તદ્ધમર્ અેવાત્મ ચઃ પ્ર યતે
૦૧૦૫૦૨૬૧ તત્રા વહં કૃ ણકથાઃ પ્રગાયતામનુગ્રહેણાશ ◌ૃણવં મનાેહરાઃ
૦૧૦૫૦૨૬૩ તાઃ શ્રદ્ધયા મેઽનપુદં િવશ ◌ૃ વતઃ પ્રયશ્રવસ્યઙ્ગ મમાભવદુ્ર ચઃ
૦૧૦૫૦૨૭૧ ત મ તદા લ ધ ચેમર્હામતે પ્રયશ્રવસ્ય ખ લતા મ તમર્મ
૦૧૦૫૦૨૭૩ યયાહમેત સદસ વમાયયા પ યે મિય બ્રહ્મ ણ ક પતં પરે
૦૧૦૫૦૨૮૧ ઇ થં શર પ્રા ષકા તૂ હરેિવશ ◌ૃ વતાે મેઽનુસવં યશાેઽમલમ્
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૦૧૦૫૦૨૮૩ સઙ્ક ત્યર્માનં મુિન ભમર્હાત્મ ભભર્ ક્તઃ પ્ર ત્તાત્મરજ તમાપેહા
૦૧૦૫૦૨૯૧ તસ્યવૈં મેઽનુરક્તસ્ય પ્ર શ્રતસ્ય હતનૈસઃ
૦૧૦૫૦૨૯૩ શ્રદ્દધાનસ્ય બાલસ્ય દા તસ્યાનુચરસ્ય ચ
૦૧૦૫૦૩૦૧ જ્ઞાનં ગુહ્યતમં યત્ત સાક્ષાદ્ભગવતાેિદતમ્
૦૧૦૫૦૩૦૩ અ વવાેચ ગ મ ય તઃ કૃપયા દ નવ સલાઃ
૦૧૦૫૦૩૧૧ યનેવૈાહં ભગવતાે વાસદેુવસ્ય વેધસઃ
૦૧૦૫૦૩૧૩ માયાનુભાવમિવદં યને ગચ્છ ત ત પદમ્
૦૧૦૫૦૩૨૧ અેત સસંૂ ચતં બ્રહ્મં તાપત્રય ચિક સતમ્
૦૧૦૫૦૩૨૩ યદ શ્વરે ભગવ ત કમર્ બ્રહ્મ ણ ભાિવતમ્
૦૧૦૫૦૩૩૧ આમયાે યશ્ચ ભૂતાનાં યતે યને સવુ્રત
૦૧૦૫૦૩૩૩ તદેવ હ્યામયં દ્રવં્ય ન પનુા ત ચિક સતમ્
૦૧૦૫૦૩૪૧ અેવં ણાં િક્રયાયાેગાઃ સવ સં તહેતવઃ
૦૧૦૫૦૩૪૩ ત અેવાત્મિવનાશાય ક પ તે ક પતાઃ પરે
૦૧૦૫૦૩૫૧ યદત્ર િક્રયતે કમર્ ભગવ પિરતાષેણમ્
૦૧૦૫૦૩૫૩ જ્ઞાનં યત્તદધીનં િહ ભ ક્તયાેગસમ વતમ્
૦૧૦૫૦૩૬૧ કુવાર્ણા યત્ર કમાર્ ણ ભગવ ચ્છક્ષયાસકૃત્
૦૧૦૫૦૩૬૩ ગ્ ણ ત ગુણનામાિન કૃ ણસ્યાનુ મર ત ચ
૦૧૦૫૦૩૭૧ આ નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય ધીમિહ
૦૧૦૫૦૩૭૩ પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ
૦૧૦૫૦૩૮૧ ઇ ત મૂત્યર્ ભધાનને મ ત્રમૂ તમમૂ તકમ્
૦૧૦૫૦૩૮૩ યજતે યજ્ઞપુ ષં સ સ યગ્દશર્નઃ પુમાન્
૦૧૦૫૦૩૯૧ ઇમં વિનગમં બ્રહ્મન્નવેત્ય મદનુ ષ્ઠતમ્
૦૧૦૫૦૩૯૩ અદાન્મે જ્ઞાનમૈશ્વય વ મ ભાવં ચ કેશવઃ
૦૧૦૫૦૪૦૧ વમ યદભ્રશ્રુત િવશ્રુતં િવભાેઃ સમા યતે યને િવદાં બુભુ સતમ્
૦૧૦૫૦૪૦૩ પ્રાખ્યાિહ દુઃખૈમુર્હુરિદતાત્મનાં સઙ્ક્લેશિનવાર્ણમુશ ત ના યથા
૦૧૦૬૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૬૦૦૧૧ અેવં િનશ ય ભગવા દેવષજર્ન્મ કમર્ ચ
૦૧૦૬૦૦૧૩ ભૂયઃ પપ્રચ્છ તં બ્રહ્મ વ્યાસઃ સત્યવતીસતુઃ
૦૧૦૬૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૧૦૬૦૦૨૧ ભ ભિવપ્રવ સતે િવજ્ઞાનાદેષૃ્ટ ભ તવ
૦૧૦૬૦૦૨૩ વતર્માનાે વયસ્યાદ્યે તતઃ િકમકરાેદ્ભવાન્
૦૧૦૬૦૦૩૧ વાય ભવુ કયા ત્ત્યા વ તતં તે પરં વયઃ
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૦૧૦૬૦૦૩૩ કથં ચેદમુદસ્રાક્ષીઃ કાલે પ્રાપ્તે કલવેરમ્
૦૧૦૬૦૦૪૧ પ્રાક્ક પિવષયામેતાં ત તે મુિનસત્તમ
૦૧૦૬૦૦૪૩ ન હ્યષે વ્યવધા કાલ અેષ સવર્િનરાકૃ તઃ
૦૧૦૬૦૦૫૦ નારદ ઉવાચ
૦૧૦૬૦૦૫૧ ભ ભિવપ્રવ સતે િવજ્ઞાનાદેષૃ્ટ ભમર્મ
૦૧૦૬૦૦૫૩ વતર્માનાે વયસ્યાદ્યે તત અેતદકારષમ્
૦૧૦૬૦૦૬૧ અેકાત્મ મે જનની યાે ષન્મૂઢા ચ િકઙ્કર
૦૧૦૬૦૦૬૩ મ યાત્મજેઽન યગતાૈ ચકે્ર નેહાનુબ ધનમ્
૦૧૦૬૦૦૭૧ સા વત ત્રા ન ક પાસીદ્યાેગક્ષેમં મમેચ્છતી
૦૧૦૬૦૦૭૩ ઈશસ્ય િહ વશે લાેકાે યાષેા દા મયી યથા
૦૧૦૬૦૦૮૧ અહં ચ તદ્બ્રહ્મકુલે ઊ ષવાં તદુપેક્ષયા
૦૧૦૬૦૦૮૩ િદગ્દેશકાલાવ્યુ પન્નાે બાલકઃ પ ચહાયનઃ
૦૧૦૬૦૦૯૧ અેકદા િનગર્તાં ગેહાદ્દહુ તી ં િન શ ગાં પ થ
૦૧૦૬૦૦૯૩ સપાઽદશ પદા ષ્ટઃ કૃપણાં કાલચાેિદતઃ
૦૧૦૬૦૧૦૧ તદા તદહમીશસ્ય ભક્તાનાં શમભી સતઃ
૦૧૦૬૦૧૦૩ અનુગ્રહં મ યમાનઃ પ્રા તષં્ઠ િદશમુત્તરામ્
૦૧૦૬૦૧૧૧ સ્ફ તા જનપદાં તત્ર પુરગ્રામવ્ર કરાન્
૦૧૦૬૦૧૧૩ ખેટખવર્ટવાટ શ્ચ વના યપુવનાિન ચ
૦૧૦૬૦૧૨૧ ચત્રધાતુિવ ચત્રાદ્ર િનભભગ્ ભજુદુ્રમાન્
૦૧૦૬૦૧૨૩ જલાશયા છવજલાન્ન લનીઃ સરુસિેવતાઃ
૦૧૦૬૦૧૩૧ ચત્ર વનૈઃ પત્રરથૈિવભ્રમદ્ભ્રમર શ્રયઃ
૦૧૦૬૦૧૩૩ નલવે શર ત બ કુશક ચકગહ્વરમ્
૦૧૦૬૦૧૪૧ અેક અેવા તયાતાેઽહમદ્રાક્ષં િવિપનં મહત્
૦૧૦૬૦૧૪૩ ઘાેરં પ્ર તભયાકારં વ્યાલાેલૂક શવા જરમ્
૦૧૦૬૦૧૫૧ પિરશ્રા તે દ્રયાત્માહં ટ્પર તાે બુભુ ક્ષતઃ
૦૧૦૬૦૧૫૩ ના વા પી વા હ્ર દે નદ્યા ઉપ ષ્ટાે ગતશ્રમઃ
૦૧૦૬૦૧૬૧ ત મિન્નમર્નજેુઽર યે િપ પલાપેસ્થઆ શ્રતઃ
૦૧૦૬૦૧૬૩ આત્મનાત્માનમાત્મસં્થ યથાશ્રુતમ ચ તયમ્
૦૧૦૬૦૧૭૧ યાયતશ્ચરણા ભાજંે ભાવિન જતચેતસા
૦૧૦૬૦૧૭૩આૈ ક ઠ્યાશ્રુકલાક્ષસ્ય હૃદ્યાસીન્મે શનૈહર્િરઃ
૦૧૦૬૦૧૮૧ પ્રેમા તભરિન ભન્ન પુલકાઙ્ગાેઽ તિન ર્તઃ
૦૧૦૬૦૧૮૩ આન દસ લવે લીનાે નાપ યમુભયં મનુે
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૦૧૦૬૦૧૯૧ પં ભગવતાે યત્તન્મનઃકા તં શચુાપહમ્
૦૧૦૬૦૧૯૩ અપ ય સહસાેત્તસ્થે વૈક્લવ્યાદ્દમુર્ના ઇવ
૦૧૦૬૦૨૦૧ િદદૃ તદહં ભૂયઃ પ્ર ણધાય મનાે હૃિદ
૦૧૦૬૦૨૦૩ વીક્ષમાણાેઽિપ નાપ યમિવ પ્ત ઇવાતુરઃ
૦૧૦૬૦૨૧૧ અેવં યત તં િવજને મામાહાગાેચરાે ગરામ્
૦૧૦૬૦૨૧૩ ગ ભીરશ્લ ણયા વાચા શચુઃ પ્રશમયિન્નવ
૦૧૦૬૦૨૨૧ હ તા મ જન્મિન ભવાન્મા માં દ્રષુ્ટ મહાહર્ ત
૦૧૦૬૦૨૨૩ અિવપક્વકષાયાણાં દુદર્શાઽહં કુયાે ગનામ્
૦૧૦૬૦૨૩૧ સકૃદ્યદ્દ શતં પમેત કામાય તેઽનઘ
૦૧૦૬૦૨૩૩ મ કામઃ શનકૈઃ સાધુ સવાર્ન્મુ ચ ત હૃચ્છયાન્
૦૧૦૬૦૨૪૧ સ સવેયાદ ઘર્યાિપ તા મિય દૃઢા મ તઃ
૦૧૦૬૦૨૪૩ િહ વાવદ્ય મમં લાેકં ગ તા મ જનતામ સ
૦૧૦૬૦૨૫૧ મ તમર્િય િનબદ્ધયેં ન િવપદે્યત કિહ ચત્
૦૧૦૬૦૨૫૩ પ્ર સગર્િનરાેધેઽિપ તશ્ચ મદનુગ્રહાત્
૦૧૦૬૦૨૬૧ અેતાવદુ વાપેરરામ તન્મહદ્ભૂતં નભાે લઙ્ગમ લઙ્ગમીશ્વરમ્
૦૧૦૬૦૨૬૩ અહં ચ ત મૈ મહતાં મહીયસે શી ણાર્વનામં િવદધેઽનુક પતઃ
૦૧૦૬૦૨૭૧ નામા યન તસ્ય હતત્રપઃ પઠ ગુહ્યાિન ભદ્રા ણ કૃતાિન ચ મરન્
૦૧૦૬૦૨૭૩ ગાં પયર્ટં તુષ્ટમના ગત હઃ કાલં પ્રતીક્ષ વમદાે િવમ સરઃ
૦૧૦૬૦૨૮૧ અેવં કૃ ણમતેબ્રર્હ્મન્નાસક્તસ્યામલાત્મનઃ
૦૧૦૬૦૨૮૩ કાલઃ પ્રાદુરભૂ કાલે તિડ સાૈદામની યથા
૦૧૦૬૦૨૯૧ પ્રયજુ્યમાને મિય તાં શદુ્ધાં ભાગવતી ં તનુમ્
૦૧૦૬૦૨૯૩ આર ધકમર્િનવાર્ણાે યપત પા ચભાૈ તકઃ
૦૧૦૬૦૩૦૧ ક પા ત ઇદમાદાય શયાનેઽ ભસ્યુદ વતઃ
૦૧૦૬૦૩૦૩ શશિયષાેરનપુ્રાણં િવિવશઽે તરહં િવભાેઃ
૦૧૦૬૦૩૧૧ સહસ્રયુગપયર્ તે ઉ થાયેદં સ ક્ષતઃ
૦૧૦૬૦૩૧૩ મર ચ મશ્રા ઋષયઃ પ્રાણે યાેઽહં ચ જ જ્ઞરે
૦૧૦૬૦૩૨૧ અ તબર્િહશ્ચ લાેકાંસ્ત્રી પય યસ્ક દતવ્રતઃ
૦૧૦૬૦૩૨૩ અનુગ્રહાન્મહાિવ ણાેરિવઘાતગ તઃ ક્વ ચત્
૦૧૦૬૦૩૩૧ દેવદત્તા મમાં વીણાં વરબ્રહ્મિવભૂ ષતામ્
૦૧૦૬૦૩૩૩ મૂચ્છર્િય વા હિરકથાં ગાયમાનશ્ચરા યહમ્
૦૧૦૬૦૩૪૧ પ્રગાયતઃ વવીયાર્ ણ તીથર્પાદઃ પ્રયશ્રવાઃ
૦૧૦૬૦૩૪૩ આહૂત ઇવ મે શીઘં્ર દશર્નં યા ત ચેત સ
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૦૧૦૬૦૩૫૧ અેતદ્ યાતુર ચત્તાનાં માત્રા પશચ્છયા મુહુઃ
૦૧૦૬૦૩૫૩ ભવ સ ધુ લવાે દષૃ્ટાે હિરચયાર્નવુણર્નમ્
૦૧૦૬૦૩૬૧ યમાિદ ભયાગપથૈઃ કામલાેભહતાે મુહુઃ
૦૧૦૬૦૩૬૩ મુકુ દસવેયા યદ્વત્તથાત્માદ્ધા ન શા ય ત
૦૧૦૬૦૩૭૧ સવ તિદદમાખ્યાતં ય ષ્ટાેઽહં વયાનઘ
૦૧૦૬૦૩૭૩ જન્મકમર્રહસ્યં મે ભવતશ્ચાત્મતાષેણમ્
૦૧૦૬૦૩૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૬૦૩૮૧ અેવં સ ભા ય ભગવાન્નારદાે વાસવીસતુમ્
૦૧૦૬૦૩૮૩ આમ ય વીણાં રણય યયાૈ યાદૃ ચ્છકાે મુિનઃ
૦૧૦૬૦૩૯૧ અહાે દેવ ષધર્ યાેઽયં ય ક ત શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૦૧૦૬૦૩૯૩ ગાયન્માદ્યિન્નદં ત યા રમયત્યાતુરં જગત્
૦૧૦૭૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૦૭૦૦૧૧ િનગર્તે નારદે સતૂ ભગવા બાદરાયણઃ
૦૧૦૭૦૦૧૧ શ્રુતવાં તદ ભપે્રતં તતઃ િકમકરાે દ્વભુઃ
૦૧૦૭૦૦૨૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૦૨૧ બ્રહ્મનદ્યાં સર વત્યામાશ્રમઃ પ શ્ચમે તટે
૦૧૦૭૦૦૨૩ શ યાપ્રાસ ઇ ત પ્રાેક્ત ઋષીણાં સત્રવધર્નઃ
૦૧૦૭૦૦૩૧ ત મ વઆશ્રમે વ્યાસાે બદર ષ ડમ ડતે
૦૧૦૭૦૦૩૩આસીનાેઽપ ઉપ ય પ્ર ણદ યાૈ મનઃ વયમ્
૦૧૦૭૦૦૪૧ ભ ક્તયાેગને મન સ સ યક્પ્ર ણિહતેઽમલે
૦૧૦૭૦૦૪૩ અપ ય પુ ષં પૂણ માયાં ચ તદપાશ્રયમ્
૦૧૦૭૦૦૫૧ યયા સ માેિહતાે વ આત્માનં િત્રગુણાત્મકમ્
૦૧૦૭૦૦૫૩ પરાેઽિપ મનુતેઽનથ ત કૃતં ચા ભપદ્યતે
૦૧૦૭૦૦૬૧ અનથાપશમં સાક્ષાદ્ભ ક્તયાેગમધાેક્ષજે
૦૧૦૭૦૦૬૩ લાેકસ્યા નતાે િવદ્વાંશ્ચકે્ર સા વતસિંહતામ્
૦૧૦૭૦૦૭૧ યસ્યાં વૈ શ્રૂયમાણાયાં કૃ ણે પરમપૂ ષે
૦૧૦૭૦૦૭૩ ભ ક્ત પદ્યતે પુંસઃ શાેકમાેહભયાપહા
૦૧૦૭૦૦૮૧ સ સિંહતાં ભાગવતી ં કૃ વાનુક્ર ય ચાત્મજમ્
૦૧૦૭૦૦૮૩ શકુમ યાપયામાસ િન ત્તિનરતં મુિનઃ
૦૧૦૭૦૦૯૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૦૭૦૦૯૧ સ વૈ િન ત્તિનરતઃ સવર્ત્રાપેેક્ષકાે મુિનઃ
૦૧૦૭૦૦૯૩ કસ્ય વા હતીમેતામાત્મારામઃ સમ યસત્
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૦૧૦૭૦૧૦૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૧૦૧ આત્મારામાશ્ચ મનુયાે િનગ્રર્ થા અ યુ ક્રમે
૦૧૦૭૦૧૦૩ કુવર્ ત્યહૈતુક ં ભ ક્ત મ થ ભૂતગુણાે હિરઃ
૦૧૦૭૦૧૧૧ હરેગુર્ણા ક્ષપ્તમ તભર્ગવા બાદરાય ણઃ
૦૧૦૭૦૧૧૩ અ યગાન્મહદાખ્યાનં િનતં્ય િવ જન પ્રયઃ
૦૧૦૭૦૧૨૧ પર ક્ષતાેઽથ રાજષજર્ન્મકમર્િવલાપનમ્
૦૧૦૭૦૧૨૩ સસં્થાં ચ પા ડુપતુ્રાણાં વકે્ષ્ય કૃ ણકથાેદયમ્
૦૧૦૭૦૧૩૧ યદા ધે કાૈરવ જયાનાં વીરે વથાે વીરગ ત ગતષેુ
૦૧૦૭૦૧૩૩ કાેદરાિવદ્ધગદા ભમશર્ ભગ્ ાે દ ડે તરાષ્ટ્રપતુ્રે
૦૧૦૭૦૧૪૧ ભતુર્ઃ પ્રયં દ્રાૈ ણિર ત મ પ ય કૃ ણાસતુાનાં વપતાં શરાં સ
૦૧૦૭૦૧૪૩ ઉપાહર દ્વ પ્રયમવે તસ્ય જુગુ સતં કમર્ િવગહર્ય ત
૦૧૦૭૦૧૫૧ માતા શશનૂાં િનધનં સતુાનાં િનશ ય ઘાેરં પિરત યમાના
૦૧૦૭૦૧૫૩ તદા દદ્વા પકલાકુલાક્ષી તાં સા વયન્નાહ િકર ટમાલી
૦૧૦૭૦૧૬૧ તદા શચુ તે પ્ર મ ભદ્રે યદ્બ્રહ્મબ ધાેઃ શર આતતાિયનઃ
૦૧૦૭૦૧૬૩ ગા ડીવમુક્તૈિવ શખૈ પાહરે વાક્ર ય ય નાસ્ય સ દગ્ધપતુ્રા
૦૧૦૭૦૧૭૧ ઇ ત પ્રયાં વ ગુિવ ચત્રજ પૈઃ સ સા વિય વાચ્યુત મત્રસતૂઃ
૦૧૦૭૦૧૭૩ અ વાદ્રવદં્દ શત ઉગ્રધ વા કિપ વ ે ગુ પતંુ્ર રથને
૦૧૦૭૦૧૮૧ તમાપત તં સ િવલક્ષ્ય દૂરા કુમારહાે દ્વગ્ મના રથને
૦૧૦૭૦૧૮૩ પરાદ્રવ પ્રાણપર સુ વ્યા યાવદ્ગમં દ્રભયાદ્યથા કઃ
૦૧૦૭૦૧૯૧ યદાશરણમાત્માનમૈક્ષત શ્રા તવા જનમ્
૦૧૦૭૦૧૯૩ અસં્ત્ર બ્રહ્મ શરાે મનેે આત્મત્રાણં દ્વ ત્મજઃ
૦૧૦૭૦૨૦૧ અથાપે ય સ લલં સ દધે ત સમાિહતઃ
૦૧૦૭૦૨૦૩ અ નન્નિપ સહંારં પ્રાણકૃચ્છ્ર ઉપ સ્થતે
૦૧૦૭૦૨૧૧ તતઃ પ્રાદુ કૃતં તજેઃ પ્રચ ડં સવર્તાે િદશમ્
૦૧૦૭૦૨૧૩ પ્રાણાપદમ ભપ્રેક્ષ્ય િવ ં જ વાચ હ
૦૧૦૭૦૨૨૦ અજુર્ન ઉવાચ
૦૧૦૭૦૨૨૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાબાહાે ભક્તાનામભયઙ્કર
૦૧૦૭૦૨૨૩ વમેકાે દહ્યમાનાનામપવગાઽ સ સં તેઃ
૦૧૦૭૦૨૩૧ વમાદ્યઃ પુ ષઃ સાક્ષાદ શ્વરઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૦૧૦૭૦૨૩૩ માયાં વ્યુદસ્ય ચચ્છ યા કૈવલ્યે સ્થતઆત્મિન
૦૧૦૭૦૨૪૧ સ અેવ વલાેકસ્ય માયામાેિહતચેતસઃ
૦૧૦૭૦૨૪૩ િવધ સે વને વીયણ શ્રેયાે ધમાર્િદલક્ષણમ્
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૦૧૦૭૦૨૫૧ તથાયં ચાવતાર તે ભવુાે ભાર જહીષર્યા
૦૧૦૭૦૨૫૩ વાનાં ચાન યભાવાનામનુ યાનાય ચાસકૃત્
૦૧૦૭૦૨૬૧ િક મદં વ કુતાે વે ત દેવદેવ ન વેદ્ યહમ્
૦૧૦૭૦૨૬૩ સવર્તાે મખુમાયા ત તજેઃ પરમદા ણમ્
૦૧૦૭૦૨૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૧૦૭૦૨૭૧ વે થેદં દ્રાેણપતુ્રસ્ય બ્રાહ્મમસં્ત્ર પ્રદ શતમ્
૦૧૦૭૦૨૭૩ નવૈાસાૈ વેદ સહંારં પ્રાણબાધ ઉપ સ્થતે
૦૧૦૭૦૨૮૧ ન હ્યસ્યા યતમં િક ચદસં્ત્ર પ્રત્યવકશર્નમ્
૦૧૦૭૦૨૮૩ જહ્યસ્ત્રતજે ઉન્નદ્ધમસ્ત્રજ્ઞાે હ્યસ્ત્રતજેસા
૦૧૦૭૦૨૯૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૨૯૧ શ્રુ વા ભગવતા પ્રાેક્તં ફા ગનુઃ પરવીરહા
૦૧૦૭૦૨૯૩ ટ્વાપ તં પિરક્ર ય બ્રાહ્મં બ્રાહ્માસં્ત્ર સ દધે
૦૧૦૭૦૩૦૧ સહંત્યા યાે યમુભયાે તજેસી શરસં તે
૦૧૦૭૦૩૦૩આ ત્ય રાેદસી ખં ચ વ ધાતેઽકર્વિહ્નવત્
૦૧૦૭૦૩૧૧ દૃ ટ્વાસ્ત્રતજે તુ તયાેસ્ત્રી લાેકા પ્રદહન્મહત્
૦૧૦૭૦૩૧૩ દહ્યમાનાઃ પ્ર ઃ સવાર્ઃ સાવંતર્કમમંસત
૦૧૦૭૦૩૨૧ પ્ર પેદ્રવમાલક્ષ્ય લાેકવ્ય તકરં ચ તમ્
૦૧૦૭૦૩૨૩ મતં ચ વાસદેુવસ્ય સ જહારાજુર્નાે દ્વયમ્
૦૧૦૭૦૩૩૧ તતઆસાદ્ય તરસા દા ણં ગાૈતમીસતુમ્
૦૧૦૭૦૩૩૩ બબ ધામષર્તામ્રાક્ષઃ પશું રશનયા યથા
૦૧૦૭૦૩૪૧ શ બરાય િનનીષ તં ર વા બદ્ વા િરપું બલાત્
૦૧૦૭૦૩૪૩ પ્રાહાજુર્નં પ્રકુિપતાે ભગવાન બુજેક્ષણઃ
૦૧૦૭૦૩૫૧ મનંૈ પાથાર્હર્ સ ત્રાતું બ્રહ્મબ ધુ મમં જિહ
૦૧૦૭૦૩૫૩ યાેઽસાવનાગસઃ સપુ્તાનવધીિન્ન શ બાલકાન્
૦૧૦૭૦૩૬૧ મતં્ત પ્રમત્તમનુ્મતં્ત સપંુ્ત બાલં સ્ત્રયં જડમ્
૦૧૦૭૦૩૬૩ પ્રપનં્ન િવરથં ભીતં ન િરપું હ ત ધમર્િવત્
૦૧૦૭૦૩૭૧ વપ્રાણા યઃ પરપ્રાણૈઃ પ્રપુ ણાત્યઘ્ ણઃ ખલઃ
૦૧૦૭૦૩૭૩ તદ્વધ તસ્ય િહ શ્રેયાે યદ્દાષેાદ્યાત્યધઃ પુમાન્
૦૧૦૭૦૩૮૧ પ્ર તશ્રુતં ચ ભવતા પા ચાલ્યૈ શ ◌ૃ વતાે મમ
૦૧૦૭૦૩૮૩ આહિર યે શર તસ્ય ય તે માિનિન પતુ્રહા
૦૧૦૭૦૩૯૧ તદસાૈ વ યતાં પાપ આતતા યાત્મબ ધુહા
૦૧૦૭૦૩૯૩ ભતુર્શ્ચ િવ પ્રયં વીર કૃતવા કુલપાંસનઃ
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૦૧૦૭૦૪૦૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૪૦૧ અેવં પર ક્ષતા ધમ પાથર્ઃ કૃ ણને ચાેિદતઃ
૦૧૦૭૦૪૦૩ નૈચ્છદ્ધ તું ગુ સતંુ યદ્ય યાત્મહનં મહાન્
૦૧૦૭૦૪૧૧ અથાપેેત્ય વ શ બરં ગાેિવ દ પ્રયસાર થઃ
૦૧૦૭૦૪૧૩ યવેદયતં્ત પ્રયાયૈ શાેચ ત્યા આત્મ હતાન્
૦૧૦૭૦૪૨૧ તથાહૃતં પશવુ પાશબદ્ધમવાઙ્મખું કમર્જુગુ સતને
૦૧૦૭૦૪૨૩ િનર ક્ષ્ય કૃ ણાપકૃતં ગુરાેઃ સતંુ વામ વભાવા કૃપયા નનામ ચ
૦૧૦૭૦૪૩૧ ઉવાચ ચાસહ ત્યસ્ય બ ધનાનયનં સતી
૦૧૦૭૦૪૩૩ મુચ્યતાં મુચ્યતામષે બ્રાહ્મણાે િનતરાં ગુ ઃ
૦૧૦૭૦૪૪૧ સરહસ્યાે ધનવુદઃ સિવસગાપસયંમઃ
૦૧૦૭૦૪૪૩ અસ્ત્રગ્રામશ્ચ ભવતા શ ક્ષતાે યદનુગ્રહાત્
૦૧૦૭૦૪૫૧ સ અેષ ભગવા દ્રાેણઃ પ્ર પેણ વતર્તે
૦૧૦૭૦૪૫૩ તસ્યાત્મનાેઽધ પ યા તે ના વગાદ્વ રસઃૂ કૃપી
૦૧૦૭૦૪૬૧ તદ્ધમર્જ્ઞ મહાભાગ ભવદ્ ભગારવં કુલમ્
૦૧૦૭૦૪૬૩ જનં નાહર્ ત પ્રાપ્તું પજંૂ્ય વ દ્યમભી ણશઃ
૦૧૦૭૦૪૭૧ મા રાેદ દસ્ય જનની ગાૈતમી પ તદેવતા
૦૧૦૭૦૪૭૩ યથાહં તવ સાતાર્ રાેિદ યશ્રુમખુી મુહુઃ
૦૧૦૭૦૪૮૧ યૈઃ કાેિપતં બ્રહ્મકુલં રાજ યૈર જતાત્મ ભઃ
૦૧૦૭૦૪૮૩ ત કુલં પ્રદહત્યાશુ સાનુબ ધં શચુાિપતમ્
૦૧૦૭૦૪૯૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૪૯૧ ધ ય યા યં સક ણં િનવ્યર્લીકં સમં મહત્
૦૧૦૭૦૪૯૩ રા ધમર્સતુાે રાજ્ઞ્યાઃપ્રત્યન દદ્વચાે દ્વ ઃ
૦૧૦૭૦૫૦૧ નકુલઃ સહદેવશ્ચ યુયુધાનાે ધન જયઃ
૦૧૦૭૦૫૦૩ ભગવા દેવક પતુ્રાે યે ચા યે યાશ્ચ યાે ષતઃ
૦૧૦૭૦૫૧૧ તત્રાહામ ષતાે ભીમ તસ્ય શ્રેયા વધઃ તઃ
૦૧૦૭૦૫૧૩ ન ભતુર્નાર્ત્મનશ્ચાથ યાેઽહ સપુ્તા શશૂ થા
૦૧૦૭૦૫૨૧ િનશ ય ભીમગિદતં દ્રાપૈદ્યાશ્ચ ચતુભુર્જઃ
૦૧૦૭૦૫૨૩ આલાેક્ય વદનં સખ્યિુરદમાહ હસિન્નવ
૦૧૦૭૦૫૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૧૦૭૦૫૩૧ બ્રહ્મબ ધનુર્ હ તવ્યઆતતાયી વધાહર્ણઃ
૦૧૦૭૦૫૩૩ મયવૈાેભયમા ાતં પિરપાહ્યનુશાસનમ્
૦૧૦૭૦૫૪૧ કુ પ્ર તશ્રુતં સતં્ય યત્ત સા વયતા પ્રયામ્
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૦૧૦૭૦૫૪૩ પ્રયં ચ ભીમસનેસ્ય પા ચાલ્યા મહ્યમવે ચ
૦૧૦૭૦૫૫૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૭૦૫૫૧ અજુર્નઃ સહસાજ્ઞાય હરેહાર્દર્મથા સના
૦૧૦૭૦૫૫૩ મ ણ જહાર મૂધર્ યં દ્વજસ્ય સહમૂધર્જમ્
૦૧૦૭૦૫૬૧ િવમુચ્ય રશનાબદં્ધ બાલહત્યાહતપ્રભમ્
૦૧૦૭૦૫૬૩ તજેસા મ ણના હીનં શ બરાિન્નરયાપયત્
૦૧૦૭૦૫૭૧ વપનં દ્રિવણાદાનં સ્થાનાિન્નયાર્પણં તથા
૦૧૦૭૦૫૭૩ અેષ િહ બ્રહ્મબ ધનૂાં વધાે ના યાેઽ ત દૈિહકઃ
૦૧૦૭૦૫૮૧ પતુ્રશાેકાતુરાઃ સવ પા ડવાઃ સહ કૃ ણયા
૦૧૦૭૦૫૮૩ વાનાં તાનાં ય કૃત્યં ચકુ્રિનહર્રણાિદકમ્
૦૧૦૮૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૮૦૦૧૧ અથ તે સ પરેતાનાં વાનામુદક મચ્છતામ્
૦૧૦૮૦૦૧૩ દાતું સકૃ ણા ગઙ્ગાયાં પુરસૃ્કત્ય યયુઃ સ્ત્રયઃ
૦૧૦૮૦૦૨૧ તે િનનીયાેદકં સવ િવલ ય ચ શં પનુઃ
૦૧૦૮૦૦૨૩ આ લુતા હિરપાદા જરજઃપૂતસિર જલે
૦૧૦૮૦૦૩૧ તત્રાસીનં કુ પ ત તરાષ્ટ્રં સહાનજુમ્
૦૧૦૮૦૦૩૩ ગા ધાર ં પતુ્રશાેકાતા થાં કૃ ણાં ચ માધવઃ
૦૧૦૮૦૦૪૧ સા વયામાસ મુિન ભહર્તબ ધૂ શચુાિપતાન્
૦૧૦૮૦૦૪૩ ભૂતષેુ કાલસ્ય ગ ત દશર્યન્ન પ્ર તિક્રયામ્
૦૧૦૮૦૦૫૧ સાધિય વા તશત્રાેઃ વં રાજં્ય િકતવૈહૃર્તમ્
૦૧૦૮૦૦૫૩ ઘાતિય વાસતાે રાજ્ઞઃ કચ પશર્ક્ષતાયષુઃ
૦૧૦૮૦૦૬૧ યાજિય વાશ્વમેધૈ તં િત્ર ભ ત્તમક પકૈઃ
૦૧૦૮૦૦૬૩ તદ્યશઃ પાવનં િદ શતમ યાેિરવાતનાેત્
૦૧૦૮૦૦૭૧ આમ ય પા ડુપતુ્રાંશ્ચ શનૈેયાેદ્ધવસયંુતઃ
૦૧૦૮૦૦૭૩ દ્વપૈાયનાિદ ભિવપ્રૈઃ પૂ જતૈઃ પ્ર તપૂ જતઃ
૦૧૦૮૦૦૮૧ ગ તું કૃતમ તબ્રર્હ્મ દ્વારકાં રથમા સ્થતઃ
૦૧૦૮૦૦૮૩ ઉપલેભેઽ ભધાવ તીમુત્તરાં ભયિવહ્વલામ્
૦૧૦૮૦૦૯૦ ઉત્તરાવેાચ
૦૧૦૮૦૦૯૧ પાિહ પાિહ મહાયાે ગ દેવદેવ જગ પતે
૦૧૦૮૦૦૯૩ ના યં વદભયં પ યે યત્ર ત્યુઃ પર પરમ્
૦૧૦૮૦૧૦૧ અ ભદ્રવ ત મામીશ શર તપ્તાયસાે િવભાે
૦૧૦૮૦૧૦૩ કામં દહતુ માં નાથ મા મે ગભા િનપાત્યતામ્
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૦૧૦૮૦૧૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૮૦૧૧૧ ઉપધાયર્ વચ તસ્યા ભગવા ભક્તવ સલઃ
૦૧૦૮૦૧૧૩ અપા ડવ મદં કતુ દ્રાૈણેરસ્ત્રમબુ યત
૦૧૦૮૦૧૨૧ તહ્યવાથ મુિનશ્રેષ્ઠ પા ડવાઃ પ ચ સાયકાન્
૦૧૦૮૦૧૨૩ આત્મનાેઽ ભમખુા દ પ્તાનાલક્ષ્યાસ્ત્રા યપુાદદુઃ
૦૧૦૮૦૧૩૧ વ્યસનં વીક્ષ્ય તત્તષેામન યિવષયાત્મનામ્
૦૧૦૮૦૧૩૩ સદુશર્નને વાસે્ત્રણ વાનાં રક્ષાં વ્યધા દ્વભુઃ
૦૧૦૮૦૧૪૧ અ તઃસ્થઃ સવર્ભૂતાનામાત્મા યાેગેશ્વરાે હિરઃ
૦૧૦૮૦૧૪૩ વમાયયા ણાેદ્ગભ વૈરાટ ાઃ કુ ત તવે
૦૧૦૮૦૧૫૧ યદ્ય યસં્ત્ર બ્રહ્મ શર વમાેઘં ચાપ્ર તિક્રયમ્
૦૧૦૮૦૧૫૩ વૈ ણવં તજે આસાદ્ય સમશા યદ્ ગૂદ્વહ
૦૧૦૮૦૧૬૧ મા મંસ્થા હ્યેતદાશ્ચય સવાર્શ્ચયર્મયે ચ્યુતે
૦૧૦૮૦૧૬૩ ય ઇદં માયયા દેવ્યા જત્યવ ત હ ત્યજઃ
૦૧૦૮૦૧૭૧ બ્રહ્મતે ેિવિનમુર્ક્તૈરાત્મજૈઃ સહ કૃ ણયા
૦૧૦૮૦૧૭૩ પ્રયાણા ભમખું કૃ ણ મદમાહ થા સતી
૦૧૦૮૦૧૮૦ કુ ત્યુવાચ
૦૧૦૮૦૧૮૧ નમસ્યે પુ ષં વાદ્યમીશ્વરં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૧૦૮૦૧૮૩ અલકં્ષ્ય સવર્ભૂતાનામ તબર્િહરવ સ્થતમ્
૦૧૦૮૦૧૯૧ માયાજવિનકાચ્છન્નમજ્ઞાધાેક્ષજમવ્યયમ્
૦૧૦૮૦૧૯૩ ન લક્ષ્યસે મૂઢદશૃા નટાે નાટ ધરાે યથા
૦૧૦૮૦૨૦૧ તથા પરમહંસાનાં મનુીનામમલાત્મનામ્
૦૧૦૮૦૨૦૩ ભ ક્તયાેગિવધાનાથ કથં પ યેમ િહ સ્ત્રયઃ
૦૧૦૮૦૨૧૧ કૃ ણાય વાસદેુવાય દેવક ન દનાય ચ
૦૧૦૮૦૨૧૩ ન દગાપેકુમારાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ
૦૧૦૮૦૨૨૧ નમઃ પઙ્કજનાભાય નમઃ પઙ્કજમા લને
૦૧૦૮૦૨૨૩ નમઃ પઙ્કજનતે્રાય નમ તે પઙ્ક ઙ્ઘ્રયે
૦૧૦૮૦૨૩૧ યથા હૃષીકેશ ખલને દેવક કંસને દ્ધા ત ચરં શચુાિપતા
૦૧૦૮૦૨૩૩ િવમાે ચતાહં ચ સહાત્મ િવભાે વયવૈ નાથને મુહુિવપદ્ગણાત્
૦૧૦૮૦૨૪૧ િવષાન્મહાગ્ ેઃ પુ ષાદદશર્નાદસ સભાયા વનવાસકૃચ્છ્ર તઃ
૦૧૦૮૦૨૪૩ ધે ધેઽનેકમહારથાસ્ત્રતાે દ્રાૈ યસ્ત્રતશ્ચા મ હરેઽ ભર ક્ષતાઃ
૦૧૦૮૦૨૫૧ િવપદઃ સ તુ તાઃ શશ્વત્તત્ર તત્ર જગદુ્ગરાે
૦૧૦૮૦૨૫૩ ભવતાે દશર્નં ય સ્યાદપનુભર્વદશર્નમ્
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૦૧૦૮૦૨૬૧ જન્મૈશ્વયર્શ્રુતશ્રી ભરેધમાનમદઃ પુમાન્
૦૧૦૮૦૨૬૩ નવૈાહર્ત્ય ભધાતું વૈ વામિક ચનગાેચરમ્
૦૧૦૮૦૨૭૧ નમાેઽિક ચનિવત્તાય િન ત્તગુણ ત્તયે
૦૧૦૮૦૨૭૩ આત્મારામાય શા તાય કૈવલ્યપતયે નમઃ
૦૧૦૮૦૨૮૧ મ યે વાં કાલમીશાનમનાિદિનધનં િવભુમ્
૦૧૦૮૦૨૮૩ સમં ચર તં સવર્ત્ર ભૂતાનાં ય ન્મથઃ ક લઃ
૦૧૦૮૦૨૯૧ ન વેદ ક શ્ચદ્ભગવં શ્ચક ષતં તવેહમાનસ્ય ણાં િવડ બનમ્
૦૧૦૮૦૨૯૩ ન યસ્ય ક શ્ચદ્દિયતાેઽ ત કિહ ચદ્દવ્ે યશ્ચ ય મ વષમા મ ત ર્ણામ્
૦૧૦૮૦૩૦૧ જન્મ કમર્ ચ િવશ્વાત્મન્નજસ્યાકતુર્રાત્મનઃ
૦૧૦૮૦૩૦૩ તયર્ઙ્ ષષુ યાદઃસુ તદત્ય તિવડ બનમ્
૦૧૦૮૦૩૧૧ ગાે યાદદે વિય કૃતાગ સ દામ તાવદ્યા તે દશાશ્રુક લલા જનસ ભ્રમાક્ષમ્
૦૧૦૮૦૩૧૩ વક્ત્રં િનનીય ભયભાવનયા સ્થતસ્ય સા માં િવમાેહય ત ભીરિપ ય દ્બભે ત
૦૧૦૮૦૩૨૧ કે ચદાહુરજં તં પુ યશ્લાેકસ્ય ક તર્યે
૦૧૦૮૦૩૨૩ યદાેઃ પ્રયસ્યા વવાયે મલયસ્યવે ચ દનમ્
૦૧૦૮૦૩૩૧ અપરે વસદેુવસ્ય દેવક્યાં યા ચતાેઽ યગાત્
૦૧૦૮૦૩૩૩ અજ વમસ્ય ક્ષેમાય વધાય ચ સરુ દ્વષામ્
૦૧૦૮૦૩૪૧ ભારાવતારણાયા યે ભવુાે નાવ ઇવાેદધાૈ
૦૧૦૮૦૩૪૩ સીદ ત્યા ભૂિરભારેણ તાે હ્યાત્મભવુા થતઃ
૦૧૦૮૦૩૫૧ ભવેઽ મિ ક્લ યમાનાનામિવદ્યાકામકમર્ ભઃ
૦૧૦૮૦૩૫૩ શ્રવણ મરણાહાર્ ણ કિર યિન્ન ત કેચન
૦૧૦૮૦૩૬૧ શ ◌ૃ વ ત ગાય ત ગ્ ણ ત્યભી ણશઃ મર ત ન દ ત તવેિહતં જનાઃ
૦૧૦૮૦૩૬૩ ત અેવ પ ય ત્ય ચરેણ તાવકં ભવપ્રવાહાપેરમં પદા બુજમ્
૦૧૦૮૦૩૭૧ અ યદ્ય ન વં વકૃતેિહત પ્રભાે જહાસ સ વ સહૃુદાેઽનુ િવનઃ
૦૧૦૮૦૩૭૩ યષેાં ન ચા યદ્ભવતઃ પદા બુ પરાયણં રાજસુ યાે જતાંહસામ્
૦૧૦૮૦૩૮૧ કે વયં નામ પા યાં યદુ ભઃ સહ પા ડવાઃ
૦૧૦૮૦૩૮૩ ભવતાેઽદશર્નં યિહ હૃષીકાણા મવે શતુઃ
૦૧૦૮૦૩૯૧ નેયં શાે ભ યતે તત્ર યથેદાની ં ગદાધર
૦૧૦૮૦૩૯૩ વ પદૈરિઙ્કતા ભા ત વલક્ષણિવલ ક્ષતૈઃ
૦૧૦૮૦૪૦૧ ઇમે જનપદાઃ દ્ધાઃ સપુક્વાષૈિધવી ધઃ
૦૧૦૮૦૪૦૩ વનાિદ્રનદુ્યદ વ તાે હ્યેધ તે તવ વી ક્ષતૈઃ
૦૧૦૮૦૪૧૧ અથ િવશ્વેશ િવશ્વાત્મ વશ્વમૂત વકેષુ મે
૦૧૦૮૦૪૧૩ નેહપાશ મમં છ ધ દૃઢં પા ડુષુ ણષુ
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૦૧૦૮૦૪૨૧ વિય મેઽન યિવષયા મ તમર્ધપુતેઽસકૃત્
૦૧૦૮૦૪૨૩ ર તમુદ્વહતાદદ્ધા ગઙ્ગવેાૈઘમુદ વ ત
૦૧૦૮૦૪૩૧ શ્રીકૃ ણ કૃ ણસખ ષભાવિનધ્રુગ્રાજ યવંશદહનાનપવગર્વીયર્
૦૧૦૮૦૪૩૩ ગાેિવ દ ગાે દ્વજસરુા તહરાવતાર યાેગેશ્વરા ખલગુરાે ભગવન્નમ તે
૦૧૦૮૦૪૪૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૮૦૪૪૧ થયે થં કલપદૈઃ પિરણૂતા ખલાેદયઃ
૦૧૦૮૦૪૪૩ મ દં જહાસ વૈકુ ઠાે માેહયિન્નવ માયયા
૦૧૦૮૦૪૫૧ તાં બાઢ મત્યુપામ ય પ્રિવ ય ગજસાહ્વયમ્
૦૧૦૮૦૪૫૩ સ્ત્રયશ્ચ વપુરં યાસ્ય પ્રે ણા રાજ્ઞા િનવાિરતઃ
૦૧૦૮૦૪૬૧ વ્યાસાદૈ્યર શ્વરેહાજ્ઞૈઃ કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા
૦૧૦૮૦૪૬૩ પ્રબાેિધતાેઽપી તહાસનૈાર્બુ યત શચુાિપતઃ
૦૧૦૮૦૪૭૧ આહ રા ધમર્સતુ શ્ચ તય સહૃુદાં વધમ્
૦૧૦૮૦૪૭૩ પ્રાકૃતનેાત્મના િવપ્રાઃ નેહમાેહવશં ગતઃ
૦૧૦૮૦૪૮૧ અહાે મે પ યતાજ્ઞાનં હૃિદ ઢં દુરાત્મનઃ
૦૧૦૮૦૪૮૩ પારક્યસ્યવૈ દેહસ્ય બહ્વ્યાે મેઽક્ષાૈિહણીહર્તાઃ
૦૧૦૮૦૪૯૧ બાલ દ્વજસહૃુ ન્મત્ર િપ ભ્રા ગુ દુ્રહઃ
૦૧૦૮૦૪૯૩ ન મે સ્યાિન્નરયાન્માેક્ષાે હ્યિપ વષાર્યુતાયુતૈઃ
૦૧૦૮૦૫૦૧ નનૈાે રાજ્ઞઃ પ્ર ભતુર્ધર્મર્યુદ્ધે વધાે દ્વષામ્
૦૧૦૮૦૫૦૩ ઇ ત મે ન તુ બાેધાય ક પતે શાસનં વચઃ
૦૧૦૮૦૫૧૧ સ્ત્રીણાં મદ્ધતબ ધનૂાં દ્રાેહાે યાેઽસાિવહાે થતઃ
૦૧૦૮૦૫૧૩ કમર્ ભગ્ ર્હમેધીયનૈાર્હં ક પાે વ્યપાેિહતુમ્
૦૧૦૮૦૫૨૧ યથા પઙે્કન પઙ્કા ભઃ સરુયા વા સરુાકૃતમ્
૦૧૦૮૦૫૨૩ ભૂતહત્યાં તથવૈૈકાં ન યજ્ઞૈમાર્ષુ્ટર્મહર્ ત
૦૧૦૯૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૯૦૦૧૧ ઇ ત ભીતઃ પ્ર દ્રાેહા સવર્ધમર્િવિવ સયા
૦૧૦૯૦૦૧૩ તતાે િવનશનં પ્રાગાદ્યત્ર દેવવ્રતાેઽપતત્
૦૧૦૯૦૦૨૧ તદા તે ભ્રાતરઃ સવ સદશ્વૈઃ વણર્ભૂ ષતૈઃ
૦૧૦૯૦૦૨૩ અ વગચ્છન્રથૈિવપ્રા વ્યાસધાૈ યાદય તથા
૦૧૦૯૦૦૩૧ ભગવાનિપ િવપ્રષ રથને સધન જયઃ
૦૧૦૯૦૦૩૩ સ તવૈ્યર્રાેચત પઃ કુવેર ઇવ ગુહ્યકૈઃ
૦૧૦૯૦૦૪૧ દૃ ટ્વા િનપ તતં ભૂમાૈ િદવ યુત મવામરમ્
૦૧૦૯૦૦૪૩ પ્રણેમુઃ પા ડવા ભી મં સાનુગાઃ સહ ચિક્રણા
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૦૧૦૯૦૦૫૧ તત્ર બ્રહ્મષર્યઃ સવ દેવષર્યશ્ચ સત્તમ
૦૧૦૯૦૦૫૩ રાજષર્યશ્ચ તત્રાસ દ્રષંુ્ટ ભરતપુઙ્ગવમ્
૦૧૦૯૦૦૬૧ પવર્તાે નારદાે ધાૈ યાે ભગવા બાદરાયણઃ
૦૧૦૯૦૦૬૩ હદશ્વાે ભરદ્વાજઃ સ શ યાે રે કાસતુઃ
૦૧૦૯૦૦૭૧ વ સષ્ઠ ઇ દ્રપ્રમદ સ્ત્રતાે ગ્ સમદાેઽ સતઃ
૦૧૦૯૦૦૭૩ કક્ષીવા ગાૈતમાેઽિત્રશ્ચ કાૈ શકાેઽથ સદુશર્નઃ
૦૧૦૯૦૦૮૧ અ યે ચ મનુયાે બ્રહ્મ બ્રહ્મરાતાદયાેઽમલાઃ
૦૧૦૯૦૦૮૩ શ યૈ પેતા આજગ્મુઃ ક યપાઙ્ ગરસાદયઃ
૦૧૦૯૦૦૯૧ તા સમેતાન્મહાભાગાનપુલ ય વસતૂ્તમઃ
૦૧૦૯૦૦૯૩ પજૂયામાસ ધમર્જ્ઞાે દેશકાલિવભાગિવત્
૦૧૦૯૦૧૦૧ કૃ ણં ચ ત પ્રભાવજ્ઞઆસીનં જગદ શ્વરમ્
૦૧૦૯૦૧૦૩ હૃિદસ્થં પજૂયામાસ માયયાપેાત્તિવગ્રહમ્
૦૧૦૯૦૧૧૧ પા ડુપતુ્રાનપુાસીના પ્રશ્રયપે્રમસઙ્ગતાન્
૦૧૦૯૦૧૧૩ અ યાચષ્ટાનુરાગાશ્રૈર ધીભૂતને ચ ષા
૦૧૦૯૦૧૨૧ અહાે કષ્ટમહાેઽ યા યં યદ્યૂયં ધમર્ન દનાઃ
૦૧૦૯૦૧૨૩ િવતું નાહર્થ ક્લષં્ટ િવપ્રધમાર્ચ્યુતાશ્રયાઃ
૦૧૦૯૦૧૩૧ સં સ્થતેઽ તરથે પા ડાૈ થા બાલપ્ર વધૂઃ
૦૧૦૯૦૧૩૩ યુ મ કૃતે બહૂ ક્લેશા પ્રાપ્તા તાેકવતી મુહુઃ
૦૧૦૯૦૧૪૧ સવ કાલકૃતં મ યે ભવતાં ચ યદ પ્રયમ્
૦૧૦૯૦૧૪૩ સપાલાે યદ્વશે લાેકાે વાયાેિરવ ઘનાવ લઃ
૦૧૦૯૦૧૫૧ યત્ર ધમર્સતુાે રા ગદાપા ણ ર્કાેદરઃ
૦૧૦૯૦૧૫૩ કૃ ણાેઽસ્ત્રી ગા ડવં ચાપં સહૃુ કૃ ણ તતાે િવપત્
૦૧૦૯૦૧૬૧ ન હ્યસ્ય કિહ ચદ્રાજ પુમા વેદ િવિધ સતમ્
૦૧૦૯૦૧૬૩ ય દ્વ જજ્ઞાસયા યુક્તા મુહ્ય ત કવયાેઽિપ િહ
૦૧૦૯૦૧૭૧ ત માિદદં દૈવત તં્ર વ્યવસ્ય ભરતષર્ભ
૦૧૦૯૦૧૭૩ તસ્યાનુિવિહતાેઽનાથા નાથ પાિહ પ્ર ઃ પ્રભાે
૦૧૦૯૦૧૮૧ અેષ વૈ ભગવા સાક્ષાદાદ્યાે નારાયણઃ પુમાન્
૦૧૦૯૦૧૮૩ માેહયન્માયયા લાેકં ગૂઢશ્ચર ત ણષુ
૦૧૦૯૦૧૯૧ અસ્યાનુભાવં ભગવા વેદ ગુહ્યતમં શવઃ
૦૧૦૯૦૧૯૩ દેવ ષનાર્રદઃ સાક્ષાદ્ભગવા કિપલાે પ
૦૧૦૯૦૨૦૧ યં મ યસે માતુલેયં પ્રયં મતં્ર સહૃુત્તમમ્
૦૧૦૯૦૨૦૩ અકરાેઃ સ ચવં દૂતં સાૈહૃદાદથ સાર થમ્
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૦૧૦૯૦૨૧૧ સવાર્ત્મનઃ સમદશૃાે હ્યદ્વયસ્યાનહઙૃ્કતેઃ
૦૧૦૯૦૨૧૩ ત કૃતં મ તવષૈ યં િનરવદ્યસ્ય ન ક્વ ચત્
૦૧૦૯૦૨૨૧ તથા યેકા તભક્તષેુ પ ય ભપૂાનુક પતમ્
૦૧૦૯૦૨૨૩ યન્મેઽસૂં ત્યજતઃ સાક્ષા કૃ ણાે દશર્નમાગતઃ
૦૧૦૯૦૨૩૧ ભ યાવે ય મનાે ય મ વાચા યન્નામ ક તર્યન્
૦૧૦૯૦૨૩૩ ત્યજકલવેરં યાેગી મુચ્યતે કામકમર્ ભઃ
૦૧૦૯૦૨૪૧ સ દેવદેવાે ભગવા પ્રતીક્ષતાં કલવેરં યાવિદદં િહનાે યહમ્
૦૧૦૯૦૨૪૩ પ્રસન્નહાસા ણલાેચનાે લસન્મખુા બુ ે યાનપથશ્ચતુભુર્જઃ
૦૧૦૯૦૨૫૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૯૦૨૫૧ યુિધ ષ્ઠર તદાક યર્ શયાનં શરપ જરે
૦૧૦૯૦૨૫૩ અ ચ્છ દ્વિવધા ધમાર્ ષીણાં ચાનુશ ◌ૃ વતામ્
૦૧૦૯૦૨૬૧ પુ ષ વભાવિવિહતા યથાવણ યથાશ્રમમ્
૦૧૦૯૦૨૬૩ વૈરાગ્યરાગાપેાિધ યામા ાતાેભયલક્ષણાન્
૦૧૦૯૦૨૭૧ દાનધમાર્ન્રાજધમાર્ન્માેક્ષધમાર્ વભાગશઃ
૦૧૦૯૦૨૭૩ સ્ત્રીધમાર્ ભગવદ્ધમાર્ સમાસવ્યાસયાેગતઃ
૦૧૦૯૦૨૮૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાંશ્ચ સહાપેાયા યથા મનુે
૦૧૦૯૦૨૮૩ નાનાખ્યાને તહાસષેુ વણર્યામાસ ત વિવત્
૦૧૦૯૦૨૯૧ ધમ પ્રવદત તસ્ય સ કાલઃ પ્રત્યુપ સ્થતઃ
૦૧૦૯૦૨૯૩ યાે યાે ગન છ દ ત્યાવેાર્ છત તૂત્તરાયણઃ
૦૧૦૯૦૩૦૧ તદાપેસહૃંત્ય ગરઃ સહસ્રણીિવમુક્તસઙ્ગં મન આિદપૂ ષે
૦૧૦૯૦૩૦૩ કૃ ણે લસ પીતપટે ચતુભુર્જે પુરઃ સ્થતેઽમી લતદગૃ્વ્યધારયત્
૦૧૦૯૦૩૧૧ િવશદુ્ધયા ધારણયા હતાશભુ તદ ક્ષયવૈાશુ ગતાયુધશ્રમઃ
૦૧૦૯૦૩૧૩ િન ત્તસવ દ્રય ત્તિવભ્રમ તુષ્ટાવ જ યં િવ જ જનાદર્નમ્
૦૧૦૯૦૩૨૦ શ્રીભી મ ઉવાચ
૦૧૦૯૦૩૨૧ ઇ ત મ ત પક પતા િવ ણા ભગવ ત સા વતપુઙ્ગવે િવભૂ
૦૧૦૯૦૩૨૩ વસખુમપુગતે ક્વ ચ દ્વહતુ પ્રકૃ તમપુેયુ ષ યદ્ભવપ્રવાહઃ
૦૧૦૯૦૩૩૧ િત્રભવુનકમનં તમાલવણ રિવકરગાૈરવરા બરં દધાને
૦૧૦૯૦૩૩૩ વપુરલકકુલા તાનના જં િવજયસખે ર તર તુ મેઽનવદ્યા
૦૧૦૯૦૩૪૧ યુિધ તુરગર ેિવધૂમ્રિવ વક્કચલુ લતશ્રમવાયર્લઙૃ્કતાસ્યે
૦૧૦૯૦૩૪૩ મમ િન શતશરૈિવ ભદ્યમાન વ ચ િવલસ કવચેઽ તુ કૃ ણઆત્મા
૦૧૦૯૦૩૫૧ સપિદ સ ખવચાે િનશ ય મ યે િનજપરયાેબર્લયાે રથં િનવે ય
૦૧૦૯૦૩૫૩ સ્થતવ ત પરસિૈનકાયુર ણા હૃતવ ત પાથર્સખે ર તમર્મા તુ
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૦૧૦૯૦૩૬૧ વ્યવિહત તનામખંુ િનર ક્ષ્ય વજનવધા દ્વમખુસ્ય દાષેબુદ્ યા
૦૧૦૯૦૩૬૩ કુમ તમહરદાત્મિવદ્યયા યશ્ચરણર તઃ પરમસ્ય તસ્ય મેઽ તુ
૦૧૦૯૦૩૭૧ વિનગમમપહાય મ પ્ર તજ્ઞા તમિધકતુર્મવ લુતાે રથસ્થઃ
૦૧૦૯૦૩૭૩ તરથચરણાેઽ યયાચ્ચલદુ્ગહર્િરિરવ હ તુ મભં ગતાેત્તર યઃ
૦૧૦૯૦૩૮૧ શતિવ શખહતાે િવશીણર્દંશઃ ક્ષતજપિર લુત આતતાિયનાે મે
૦૧૦૯૦૩૮૩ પ્રસભમ ભસસાર મદ્વધાથ સ ભવતુ મે ભગવા ગ તમુર્કુ દઃ
૦૧૦૯૦૩૯૧ િવજયરથકુટુ બ આત્તતાતે્રે તહયર મિન ત ચ્છ્ર યેક્ષણીયે
૦૧૦૯૦૩૯૩ ભગવ ત ર તર તુ મે મુમષૂાયર્ મહ િનર ક્ષ્ય હતા ગતાઃ વ પમ્
૦૧૦૯૦૪૦૧ લ લતગ તિવલાસવ ગુહાસ પ્રણયિનર ક્ષણક પતાે માનાઃ
૦૧૦૯૦૪૦૩ કૃતમનુકૃતવત્ય ઉન્મદા ધાઃ પ્રકૃ તમગ કલ યસ્ય ગાપેવ વઃ
૦૧૦૯૦૪૧૧ મુિનગણ પવયર્સઙુ્કલેઽ તઃ સદ સ યુિધ ષ્ઠરરાજસયૂ અેષામ્
૦૧૦૯૦૪૧૩ અહર્ણમપુપેદ ઈક્ષણીયાે મમ દૃ શગાેચર અેષ આિવરાત્મા
૦૧૦૯૦૪૨૧ ત મમમહમજં શર રભા ં હૃિદ હૃિદ િધ ષ્ઠતમાત્મક પતાનામ્
૦૧૦૯૦૪૨૩ પ્ર તદશૃ મવ નૈકધાકર્મેકં સમિધગતાેઽ મ િવધૂતભેદમાેહઃ
૦૧૦૯૦૪૩૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૦૯૦૪૩૧ કૃ ણ અેવં ભગવ ત મનાવેાગ્દૃ ષ્ટ ત્ત ભઃ
૦૧૦૯૦૪૩૩ આત્મ યાત્માનમાવે ય સાેઽ તઃશ્વાસ ઉપારમત્
૦૧૦૯૦૪૪૧ સ પદ્યમાનમાજ્ઞાય ભી મં બ્રહ્મ ણ િન કલે
૦૧૦૯૦૪૪૩ સવ બભવૂુ તે તૂ ણી ં વયાંસીવ િદનાત્યયે
૦૧૦૯૦૪૫૧ તત્ર દુ દુભયાે નેદુદવમાનવવાિદતાઃ
૦૧૦૯૦૪૫૩ શશસંઃુ સાધવાે રાજ્ઞાં ખા પેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ
૦૧૦૯૦૪૬૧ તસ્ય િનહર્રણાદ િન સ પરેતસ્ય ભાગર્વ
૦૧૦૯૦૪૬૩ યુિધ ષ્ઠરઃ કારિય વા મુહૂત દુઃ ખતાેઽભવત્
૦૧૦૯૦૪૭૧ તુષુ્ટવુમુર્નયાે હૃષ્ટાઃ કૃ ણં તદુ્ગહ્યનામ ભઃ
૦૧૦૯૦૪૭૩ તત તે કૃ ણહૃદયાઃ વાશ્રમા પ્રયયુઃ પનુઃ
૦૧૦૯૦૪૮૧ તતાે યુિધ ષ્ઠરાે ગ વા સહકૃ ણાે ગ હ્વયમ્
૦૧૦૯૦૪૮૩ િપતરં સા વયામાસ ગા ધાર ં ચ તપ વનીમ્
૦૧૦૯૦૪૯૧ િપત્રા ચાનુમતાે રા વાસદેુવાનુમાેિદતઃ
૦૧૦૯૦૪૯૩ ચકાર રાજં્ય ધમણ િપ પૈતામહં િવભુઃ
૦૧૧૦૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૧૦૦૦૧૧ હ વા વિરક્થ ધઆતતાિયનાે યુિધ ષ્ઠરાે ધમર્ તાં વિરષ્ઠઃ
૦૧૧૦૦૦૧૩ સહાનજૈુઃ પ્રત્યવ દ્ધભાજેનઃ કથં પ્ર ત્તઃ િકમકારષીત્તતઃ
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૦૧૧૦૦૦૨૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૦૦૦૨૧ વંશં કુરાવેશદવા ગ્ િનહૃર્તં સરંાેહિય વા ભવભાવનાે હિરઃ
૦૧૧૦૦૦૨૩ િનવેશિય વા િનજરાજ્ય ઈશ્વરાે યુિધ ષ્ઠરં પ્રીતમના બભવૂ હ
૦૧૧૦૦૦૩૧ િનશ ય ભી માેક્તમથાચ્યુતાેક્તં પ્ર ત્તિવજ્ઞાનિવધૂતિવભ્રમઃ
૦૧૧૦૦૦૩૩ શશાસ ગા મ દ્ર ઇવા જતાશ્રયઃ પિર યપુા તામનુ નવુ તતઃ
૦૧૧૦૦૦૪૧ કામં વવષર્ પજર્ યઃ સવર્કામદુઘા મહી
૦૧૧૦૦૦૪૩ સ ષચુઃ મ વ્ર ગાવઃ પયસાેધ વતીમુર્દા
૦૧૧૦૦૦૫૧ નદ્યઃ સમુદ્રા ગરયઃ સવન પ તવી ધઃ
૦૧૧૦૦૦૫૩ ફલ ત્યાષેધયઃ સવાર્ઃ કામમ તુ તસ્ય વૈ
૦૧૧૦૦૦૬૧ નાધયાે વ્યાધયઃ ક્લેશા દૈવભૂતાત્મહેતવઃ
૦૧૧૦૦૦૬૩ અ તશત્રાવભવ જ તનૂાં રા જ્ઞ કિહ ચત્
૦૧૧૦૦૦૭૧ ઉ ષ વા હા તનપુરે માસા ક તપયા હિરઃ
૦૧૧૦૦૦૭૩ સહૃુદાં ચ િવશાેકાય વસશુ્ચ પ્રયકા યયા
૦૧૧૦૦૦૮૧ આમ ય ચા યનુજ્ઞાતઃ પિર વજ્યા ભવાદ્ય તમ્
૦૧૧૦૦૦૮૩ આ રાેહ રથં કૈ શ્ચ પિર વક્તાેઽ ભવાિદતઃ
૦૧૧૦૦૦૯૧ સભુદ્રા દ્રાપૈદ કુ તી િવરાટતનયા તથા
૦૧૧૦૦૦૯૩ ગા ધાર તરાષ્ટ્રશ્ચ યુયુ સગુાતમાે યમાૈ
૦૧૧૦૦૧૦૧ કાેદરશ્ચ ધાૈ યશ્ચ સ્ત્રયાે મ સ્યસતુાદયઃ
૦૧૧૦૦૧૦૩ ન સિેહરે િવમુહ્ય તાે િવરહં શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૦૧૧૦૦૧૧૧ સ સઙ્ગાન્મુક્તદુઃસઙ્ગાે હાતું નાે સહતે બુધઃ
૦૧૧૦૦૧૧૩ ક ત્યર્માનં યશાે યસ્ય સકૃદાક યર્ રાેચનમ્
૦૧૧૦૦૧૨૧ ત મ ય તિધયઃ પાથાર્ઃ સહેર વરહં કથમ્
૦૧૧૦૦૧૨૩ દશર્ન પશર્સલંાપ શયનાસનભાજેનૈઃ
૦૧૧૦૦૧૩૧ સવ તેઽિન મષૈરક્ષૈ તમનુ દુ્રતચેતસઃ
૦૧૧૦૦૧૩૩ વીક્ષ તઃ નેહસ બદ્ધા િવચેલુ તત્ર તત્ર હ
૦૧૧૦૦૧૪૧ ય ધન્નુદ્ગલદ્બા પમાૈ ક ઠ્યાદે્દવક સતુે
૦૧૧૦૦૧૪૩ િનયાર્ત્યગારાન્નાેઽભદ્ર મ ત સ્યાદ્બા ધવ સ્ત્રયઃ
૦૧૧૦૦૧૫૧ દઙ્ગશઙ્ખભેયર્શ્ચ વીણાપણવગાેમખુાઃ
૦૧૧૦૦૧૫૩ ધુ ધુયાર્નકઘ ટાદ્યા નેદુદુર્ દુભય તથા
૦૧૧૦૦૧૬૧ પ્રાસાદ શખરા ઢાઃ કુ નાયા િદદકૃ્ષયા
૦૧૧૦૦૧૬૩ વ ષુઃ કુસમુૈઃ કૃ ણં પ્રેમવ્રીડા મતેક્ષણાઃ
૦૧૧૦૦૧૭૧ સતાતપતં્ર જગ્રાહ મુક્તાદામિવભૂ ષતમ્
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૦૧૧૦૦૧૭૩ રત્નદ ડં ગુડાકેશઃ પ્રયઃ પ્રયતમસ્ય હ
૦૧૧૦૦૧૮૧ ઉદ્ધવઃ સાત્યિકશ્ચવૈ વ્યજને પરમાદ્ભુતે
૦૧૧૦૦૧૮૩ િવક યર્માણઃ કુસમુૈ રેજે મધપુ તઃ પ થ
૦૧૧૦૦૧૯૧ અશ્રૂય તા શષઃ સત્યા તત્ર તત્ર દ્વજેિરતાઃ
૦૧૧૦૦૧૯૩ નાનુ પાનુ પાશ્ચ િનગુર્ણસ્ય ગુણાત્મનઃ
૦૧૧૦૦૨૦૧ અ યાે યમાસી સ જ પ ઉત્તમશ્લાેકચેતસામ્
૦૧૧૦૦૨૦૩ કાૈરવે દ્રપુરસ્ત્રીણાં સવર્શ્રુ તમનાેહરઃ
૦૧૧૦૦૨૧૧ સ વૈ િકલાયં પુ ષઃ પુરાતનાે ય અેક આસીદિવશષે આત્મિન
૦૧૧૦૦૨૧૩ અગ્રે ગુણે યાે જગદાત્મનીશ્વરે િનમી લતાત્મિન્ન શ સપુ્તશ ક્તષુ
૦૧૧૦૦૨૨૧ સ અેવ ભૂયાે િનજવીયર્ચાેિદતાં વ વમાયાં પ્રકૃ ત સ ક્ષતીમ્
૦૧૧૦૦૨૨૩ અનામ પાત્મિન પનામની િવિધ સમાનાેઽનુસસાર શાસ્ત્રકૃત્
૦૧૧૦૦૨૩૧ સ વા અયં ય પદમત્ર સરૂયાે જતે દ્રયા િન જતમાતિરશ્વનઃ
૦૧૧૦૦૨૩૩ પ ય ત ભ યુ ક લતામલાત્મના ન વષે સ વં પિરમાષુ્ટર્મહર્ ત
૦૧૧૦૦૨૪૧ સ વા અયં સખ્યનુગીતસ કથાે વેદેષુ ગુહ્યષેુ ચ ગુહ્યવાિદ ભઃ
૦૧૧૦૦૨૪૩ ય અેક ઈશાે જગદાત્મલીલયા જત્યવત્ય ત્ત ન તત્ર સ જતે
૦૧૧૦૦૨૫૧ યદા હ્યધમણ તમાેિધયાે પા વ ત તત્રષૈ િહ સ વતઃ િકલ
૦૧૧૦૦૨૫૩ ધત્તે ભગં સત્ય તં દયાં યશાે ભવાય પા ણ દધદુ્યગે યુગે
૦૧૧૦૦૨૬૧ અહાે અલં શ્લાઘ્યતમં યદાેઃ કુલમહાે અલં પુ યતમં મધાવેર્નમ્
૦૧૧૦૦૨૬૩ યદેષ પુંસા ષભઃ શ્રયઃ પ તઃ વજન્મના ચઙ્ક્રમણને ચા ચ ત
૦૧૧૦૦૨૭૧ અહાે બત વયર્શસ તરસ્કર કુશસ્થલી પુ યયશસ્કર ભવુઃ
૦૧૧૦૦૨૭૩ પ ય ત િનતં્ય યદનુગ્રહે ષતં મતાવલાેકં વપ ત મ ય પ્ર ઃ
૦૧૧૦૦૨૮૧ નનંૂ વ્રત નાનહુતાિદનેશ્વરઃ સમ ચતાે હ્યસ્ય ગ્ હીતપા ણ ભઃ
૦૧૧૦૦૨૮૩ િપબ ત યાઃ સખ્યધરા તં મુહુવ્રર્જ સ્ત્રયઃ સ મુમુહુયર્દાશયાઃ
૦૧૧૦૦૨૯૧ યા વીયર્શલેુ્કન હૃતાઃ વયવંરે પ્રમ ય ચૈદ્યપ્રમખુા હ શુ મણઃ
૦૧૧૦૦૨૯૩ પ્રદ્યુ સા બા બસતુાદયાેઽપરા યાશ્ચાહૃતા ભાૈમવધે સહસ્રશઃ
૦૧૧૦૦૩૦૧ અેતાઃ પરં સ્ત્રી વમપા તપેશલં િનર તશાૈચં બત સાધુ કુવર્તે
૦૧૧૦૦૩૦૩ યાસાં ગ્ હા પુ કરલાેચનઃ પ તનર્ વપૈત્યાહૃ ત ભહૃર્િદ શન્
૦૧૧૦૦૩૧૧ અેવંિવધા ગદ તીનાં સ ગરઃ પુરયાે ષતામ્
૦૧૧૦૦૩૧૩ િનર ક્ષણનેા ભન દ સ મતને યયાૈ હિરઃ
૦૧૧૦૦૩૨૧ અ તશત્રુઃ તનાં ગાપેીથાય મધુ દ્વષઃ
૦૧૧૦૦૩૨૩ પરે યઃ શિઙ્કતઃ નેહા પ્રાયુઙ્ક્ત ચતુરઙ્ ગણીમ્
૦૧૧૦૦૩૩૧ અથ દૂરાગતા શાૈિરઃ કાૈરવા વરહાતુરાન્
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૦૧૧૦૦૩૩૩ સિન્નવત્યર્ દૃઢં નગ્ધા પ્રાયા વનગર ં પ્રયૈઃ
૦૧૧૦૦૩૪૧ કુ ઙ્ગલપા ચાલા શરૂસનેા સયામનુાન્
૦૧૧૦૦૩૪૩ બ્રહ્માવત કુ ક્ષતંે્ર મ સ્યા સાર વતાનથ
૦૧૧૦૦૩૫૧ મ ધ વમ તક્ર ય સાવૈીરાભીરયાેઃ પરાન્
૦૧૧૦૦૩૫૩ આનતાર્ ભાગર્વાપેાગાચ્છ્ર ા તવાહાે મના ગ્વભુઃ
૦૧૧૦૦૩૬૧ તત્ર તત્ર હ તત્રત્યૈહર્િરઃ પ્રત્યુદ્યતાહર્ણઃ
૦૧૧૦૦૩૬૩ સાયં ભજેે િદશં પશ્ચાદ્ગિવષ્ઠાે ગાં ગત તદા
૦૧૧૧૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૧૦૦૧૧ આનતાર્ સ ઉપવ્રજ્ય દ્ધા જનપદા વકાન્
૦૧૧૧૦૦૧૩ દ માૈ દરવરં તષેાં િવષાદં શમયિન્નવ
૦૧૧૧૦૦૨૧ સ ઉચ્ચકાશે ધવલાેદરાે દરાેઽ યુ ક્રમસ્યાધરશાેણશાે ણમા
૦૧૧૧૦૦૨૩ દા માયમાનઃ કરક જસ પુટે યથા જખ ડે કલહંસ ઉ વનઃ
૦૧૧૧૦૦૩૧ તમપુશ્રુત્ય િનનદં જગદ્ભયભયાવહમ્
૦૧૧૧૦૦૩૩ પ્રત્યુદ્યયુઃ પ્ર ઃ સવાર્ ભ ર્દશર્નલાલસાઃ
૦૧૧૧૦૦૪૧ તત્રાપેનીતબલયાે રવેદ પ મવાદતૃાઃ
૦૧૧૧૦૦૪૩ આત્મારામં પૂણર્કામં િનજલાભને િનત્યદા
૦૧૧૧૦૦૫૧ પ્રીત્યુ ફુ લમખુાઃ પ્રાેચુહર્ષર્ગદ્ગદયા ગરા
૦૧૧૧૦૦૫૩ િપતરં સવર્સહૃુદમિવતાર મવાભર્કાઃ
૦૧૧૧૦૦૬૧ નતાઃ મ તે નાથ સદાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં િવિર ચવૈિર ચ્યસરેુ દ્રવ દતમ્
૦૧૧૧૦૦૬૩ પરાયણં ક્ષેમ મહેચ્છતાં પરં ન યત્ર કાલઃ પ્રભવે પરઃ પ્રભુઃ
૦૧૧૧૦૦૭૧ ભવાય ન વં ભવ િવશ્વભાવન વમવે માતાથ સહૃુ પ તઃ િપતા
૦૧૧૧૦૦૭૩ વં સદુ્ગ નર્ઃ પરમં ચ દૈવતં યસ્યાનુ ત્ત્યા કૃ તનાે બભૂિવમ
૦૧૧૧૦૦૮૧ અહાે સનાથા ભવતા મ યદ્વયં ત્રૈિવષ્ટપાનામિપ દૂરદશર્નમ્
૦૧૧૧૦૦૮૩ પ્રેમ મત નગ્ધિનર ક્ષણાનનં પ યેમ પં તવ સવર્સાૈભગમ્
૦૧૧૧૦૦૯૧ યહ્યર્ બુ ક્ષાપસસાર ભાે ભવા કુ ન્મધૂ વાથ સહૃુિદ્દદકૃ્ષયા
૦૧૧૧૦૦૯૩ તત્રા દકાેિટપ્ર તમઃ ક્ષણાે ભવેદ્રિવ િવના ણાેિરવ ન તવાચ્યુત
૦૧૧૧૦૧૦૧ કથં વયં નાથ ચરાે ષતે વિય પ્રસન્નદષૃ્ટ ા ખલતાપશાષેણમ્
૦૧૧૧૦૧૦૩ વેમ તે સુ દરહાસશાે ભતમપ યમાના વદનં મનાેહરમ્
૦૧૧૧૦૧૧૧ ઇ ત ચાેદ િરતા વાચઃ પ્ર નાં ભક્તવ સલઃ
૦૧૧૧૦૧૧૩ શ ◌ૃ વાનાેઽનુગ્રહં દષૃ્ટ ા િવત વ પ્રાિવશ પુરમ્
૦૧૧૧૦૧૨૧ મધુભાજેદશાહાર્હર્કુકુરા ધક ણ ભઃ
૦૧૧૧૦૧૨૩ આત્મતુલ્યબલૈગુર્પ્તાં નાગૈભાગવતી મવ
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૦૧૧૧૦૧૩૧ સવર્તુર્સવર્િવભવપુ ય ક્ષલતાશ્રમૈઃ
૦૧૧૧૦૧૩૩ ઉદ્યાનાપેવનારામૈ ર્તપદ્માકર શ્રયમ્
૦૧૧૧૦૧૪૧ ગાપેુરદ્વારમાગષુ કૃતકાૈતુકતાેરણામ્
૦૧૧૧૦૧૪૩ ચત્ર વજપતાકાગ્રૈર તઃ પ્ર તહતાતપામ્
૦૧૧૧૦૧૫૧ સ મા જતમહામાગર્ ર યાપણકચ વરામ્
૦૧૧૧૦૧૫૩ સક્તાં ગ ધજલૈ પ્તાં ફલપુ પાક્ષતાઙુ્કરૈઃ
૦૧૧૧૦૧૬૧ દ્વાિર દ્વાિર ગ્ હાણાં ચ દ યક્ષતફલે ભઃ
૦૧૧૧૦૧૬૩ અલઙૃ્કતાં પૂણર્કુ ભૈબર્ લ ભધૂર્પદ પકૈઃ
૦૧૧૧૦૧૭૧ િનશ ય પ્રેષ્ઠમાયા તં વસદેુવાે મહામનાઃ
૦૧૧૧૦૧૭૩ અકૂ્રરશ્ચાેગ્રસનેશ્ચ રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ
૦૧૧૧૦૧૮૧ પ્રદ્યુ શ્ચા દે ણશ્ચ સા બાે બવતીસતુઃ
૦૧૧૧૦૧૮૩ પ્રહષર્વેગાેચ્છ શતશયનાસનભાજેનાઃ
૦૧૧૧૦૧૯૧ વારણે દં્ર પુરસૃ્કત્ય બ્રાહ્મણૈઃ સસમુઙ્ગલૈઃ
૦૧૧૧૦૧૯૩ શઙ્ખતૂયર્િનનાદેન બ્રહ્મઘાષેેણ ચાદતૃાઃ
૦૧૧૧૦૧૯૫ પ્રત્યુ જગ્મૂ રથૈહૃર્ષ્ટાઃ પ્રણયાગતસા વસાઃ
૦૧૧૧૦૨૦૧ વારમખુ્યાશ્ચ શતશાે યાનૈ તદ્દશર્નાે સકુાઃ
૦૧૧૧૦૨૦૩ લસ કુ ડલિનભાર્તકપાેલવદન શ્રયઃ
૦૧૧૧૦૨૧૧ નટનતર્કગ ધવાર્ઃ સતૂમાગધવ દનઃ
૦૧૧૧૦૨૧૩ ગાય ત ચાેત્તમશ્લાેકચિરતા યદ્ભુતાિન ચ
૦૧૧૧૦૨૨૧ ભગવાં તત્ર બ ધનૂાં પાૈરાણામનવુ તનામ્
૦૧૧૧૦૨૨૩ યથાિવ યપુસઙ્ગ ય સવષાં માનમાદધે
૦૧૧૧૦૨૩૧ પ્રહ્વા ભવાદનાશ્લષેકર પશર્ મતેક્ષણૈઃ
૦૧૧૧૦૨૩૩ આશ્વાસ્ય ચાશ્વપાકે યાે વરૈશ્ચા ભમતૈિવભુઃ
૦૧૧૧૦૨૪૧ વયં ચ ગુ ભિવપ્રૈઃ સદારૈઃ સ્થિવરૈરિપ
૦૧૧૧૦૨૪૩ આશી ભયુર્જ્યમાનાેઽ યવૈર્ દ ભશ્ચાિવશ પુરમ્
૦૧૧૧૦૨૫૧ રાજમાગ ગતે કૃ ણે દ્વારકાયાઃ કુલ સ્ત્રયઃ
૦૧૧૧૦૨૫૩ હ યાર્ યા હુિવપ્ર તદ ક્ષણમહાે સવાઃ
૦૧૧૧૦૨૬૧ િનતં્ય િનર ક્ષમાણાનાં યદિપ દ્વારકાૈકસામ્
૦૧૧૧૦૨૬૩ ન િવ ય ત િહ દશૃઃ શ્રયાે ધામાઙ્ગમચ્યુતમ્
૦૧૧૧૦૨૭૧ શ્રયાે િનવાસાે યસ્યાેરઃ પાનપાતં્ર મખંુ દશૃામ્
૦૧૧૧૦૨૭૩ બાહવાે લાેકપાલાનાં સારઙ્ગાણાં પદા બુજમ્
૦૧૧૧૦૨૮૧ સતાતપત્રવ્યજનૈ પસૃ્કતઃ પ્રસનૂવષર ભવ ષતઃ પ થ
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૦૧૧૧૦૨૮૩ િપશઙ્ગવાસા વનમાલયા બભાૈ ઘનાે યથાકાડુપચાપવૈદ્યુતૈઃ
૦૧૧૧૦૨૯૧ પ્રિવષ્ટ તુ ગ્ હં િપત્રાેઃ પિર વક્તઃ વમા ભઃ
૦૧૧૧૦૨૯૩ વવ દે શરસા સપ્ત દેવક પ્રમખુા મુદા
૦૧૧૧૦૩૦૧ તાઃ પતુ્રમઙ્કમારાે ય નેહ નુતપયાેધરાઃ
૦૧૧૧૦૩૦૩ હષર્િવહ્વ લતાત્માનઃ સ ષચનુત્રજૈજર્લૈઃ
૦૧૧૧૦૩૧૧ અથાિવશ વભવનં સવર્કામમનુત્તમમ્
૦૧૧૧૦૩૧૩ પ્રાસાદા યત્ર પત્નીનાં સહસ્રા ણ ચ ષાેડશ
૦૧૧૧૦૩૨૧ પ યઃ પ ત પ્રાે ય ગ્ હાનપુાગતં િવલાેક્ય સ તમનાેમહાે સવાઃ
૦૧૧૧૦૩૨૩ ઉત્તસ્થુરારા સહસાસનાશયા સાકં વ્રતવૈ્ર િડતલાેચનાનનાઃ
૦૧૧૧૦૩૩૧ તમાત્મજૈદૃર્ ષ્ટ ભર તરાત્મના દુર તભાવાઃ પિરરે ભરે પ તમ્
૦૧૧૧૦૩૩૩ િન દ્ધમ યાસ્રવદ બુ નતે્રયાેિવલ જતીનાં ગવુયર્ વૈક્લવાત્
૦૧૧૧૦૩૪૧ યદ્ય યસાૈ પાશ્વર્ગતાે રહાેગત તથાિપ તસ્યાઙ્ ઘ્રયુગં નવં નવમ્
૦૧૧૧૦૩૪૩ પદે પદે કા િવરમેત ત પદાચ્ચલાિપ યચ્છ્ર નર્ જહા ત કિહ ચત્
૦૧૧૧૦૩૫૧ અેવં પાણાં ક્ષ તભારજન્મનામક્ષાૈિહણી ભઃ પિર ત્તતજેસામ્
૦૧૧૧૦૩૫૩ િવધાય વૈરં શ્વસનાે યથાનલં મથાે વધનેાપેરતાે િનરાયુધઃ
૦૧૧૧૦૩૬૧ સ અેષ નરલાેકેઽ મન્નવતીણર્ઃ વમાયયા
૦૧૧૧૦૩૬૩ રેમે સ્ત્રીરત્નકૂટસ્થાે ભગવા પ્રાકૃતાે યથા
૦૧૧૧૦૩૭૧ ઉદ્દામભાવિપશનુામલવ ગુહાસ
૦૧૧૧૦૩૭૨ વ્રીડાવલાેકિનહતાે મદનાેઽિપ યાસામ્
૦૧૧૧૦૩૭૩ સ મુહ્ય ચાપમજહા પ્રમદાેત્તમા તા
૦૧૧૧૦૩૭૪ યસ્યે દ્રયં િવમ થતું કુહકૈનર્ શકુેઃ
૦૧૧૧૦૩૮૧ તમયં મ યતે લાેકાે હ્યસઙ્ગમિપ સઙ્ ગનમ્
૦૧૧૧૦૩૮૩ આત્માપૈ યને મનજંુ વ્યા વાનં યતાેઽબુધઃ
૦૧૧૧૦૩૯૧ અેતદ શનમીશસ્ય પ્રકૃ તસ્થાેઽિપ તદુ્ગણૈઃ
૦૧૧૧૦૩૯૩ ન યજુ્યતે સદાત્મસ્થૈયર્થા બુ દ્ધ તદાશ્રયા
૦૧૧૧૦૪૦૧ તં મેિનરેઽબલા મૂઢાઃ સૈ્ત્રણં ચાનવુ્રતં રહઃ
૦૧૧૧૦૪૦૩ અપ્રમાણિવદાે ભતુર્ર શ્વરં મતયાે યથા
૦૧૧૨૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૧૨૦૦૧૧ અશ્વ થા ાપે ષ્ટેન બ્રહ્મશી ણા તજેસા
૦૧૧૨૦૦૧૩ ઉત્તરાયા હતાે ગભર્ ઈશનેા િવતઃ પનુઃ
૦૧૧૨૦૦૨૧ તસ્ય જન્મ મહાબુદ્ધઃે કમાર્ ણ ચ મહાત્મનઃ
૦૧૧૨૦૦૨૩ િનધનં ચ યથવૈાસી સ પ્રેત્ય ગતવા યથા
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૦૧૧૨૦૦૩૧ તિદદં શ્રાેતુ મચ્છામાે ગિદતું યિદ મ યસે
૦૧૧૨૦૦૩૩ બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં યસ્ય જ્ઞાનમદાચ્છુકઃ
૦૧૧૨૦૦૪૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૨૦૦૪૧ અપીપલદ્ધમર્રાજઃ િપ વદ્ર જય પ્ર ઃ
૦૧૧૨૦૦૪૩ િનઃ હઃ સવર્કામે યઃ કૃ ણપાદાનુસવેયા
૦૧૧૨૦૦૫૧ સ પદઃ ક્રતવાે લાેકા મિહષી ભ્રાતરાે મહી
૦૧૧૨૦૦૫૩ જ બૂદ્વ પાિધપત્યં ચ યશશ્ચ િત્રિદવં ગતમ્
૦૧૧૨૦૦૬૧ િક તે કામાઃ સરુ પાહાર્ મુકુ દમનસાે દ્વ ઃ
૦૧૧૨૦૦૬૩ અિધજહમુર્દં રાજ્ઞઃ િધતસ્ય યથેતરે
૦૧૧૨૦૦૭૧ માતુગર્ભર્ગતાે વીરઃ સ તદા ગનુ દન
૦૧૧૨૦૦૭૩ દદશર્ પુ ષં ક ચદ્દહ્યમાનાેઽસ્ત્રતજેસા
૦૧૧૨૦૦૮૧ અઙ્ગુષ્ઠમાત્રમમલં સુ્ફર પુરટમાૈ લનમ્
૦૧૧૨૦૦૮૩ અપીવ્યદશર્નં યામં તિડદ્વાસસમચ્યુતમ્
૦૧૧૨૦૦૯૧ શ્રીમદ્દ ઘર્ચતુબાર્હંુ તપ્તકા ચનકુ ડલમ્
૦૧૧૨૦૦૯૩ ક્ષત કં્ષ ગદાપા ણમાત્મનઃ સવર્તાે િદશમ્
૦૧૧૨૦૦૯૫ પિરભ્રમ તમુલ્કાભાં ભ્રામય તં ગદાં મુહુઃ
૦૧૧૨૦૧૦૧ અસ્ત્રતજેઃ વગદયા નીહાર મવ ગાપે તઃ
૦૧૧૨૦૧૦૩ િવધમ તં સિન્નકષ પયક્ષત ક ઇત્યસાૈ
૦૧૧૨૦૧૧૧ િવધૂય તદમેયાત્મા ભગવા ધમર્ગુ વભુઃ
૦૧૧૨૦૧૧૩ મષતાે દશમાસસ્ય તત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ
૦૧૧૨૦૧૨૧ તતઃ સવર્ગુણાેદક સાનુકૂલગ્રહાેદયે
૦૧૧૨૦૧૨૩ જજ્ઞે વંશધરઃ પા ડાેભૂર્યઃ પા ડુિરવાજૈસા
૦૧૧૨૦૧૩૧ તસ્ય પ્રીતમના રા િવપ્રૈધા યકૃપાિદ ભઃ
૦૧૧૨૦૧૩૩ તકં કારયામાસ વાચિય વા ચ મઙ્ગલમ્
૦૧૧૨૦૧૪૧ િહર યં ગાં મહી ં ગ્રામા હ ત્યશ્વા પ તવર્રાન્
૦૧૧૨૦૧૪૩ પ્રાદા વન્નં ચ િવપ્રે યઃ પ્ર તીથ સ તીથર્િવત્
૦૧૧૨૦૧૫૧ તમૂચુબ્રાર્હ્મણા તુષ્ટા રા નં પ્રશ્રયા વતમ્
૦૧૧૨૦૧૫૩ અેષ હ્ય મ પ્ર ત તાૈ પુ ણાં પાૈરવષર્ભ
૦૧૧૨૦૧૬૧ દૈવનેાપ્ર તઘાતને શકુ્લે સસં્થામપુેયુ ષ
૦૧૧૨૦૧૬૩ રાતાે વાેઽનુગ્રહાથાર્ય િવ ના પ્રભિવ ના
૦૧૧૨૦૧૭૧ ત માન્ના ા િવ રાત ઇ ત લાેકે ભિવ ય ત
૦૧૧૨૦૧૭૩ ન સ દેહાે મહાભાગ મહાભાગવતાે મહાન્
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૦૧૧૨૦૧૮૦ શ્રીરા વેાચ
૦૧૧૨૦૧૮૧ અ યષે વં યાન્રાજષ પુ યશ્લાેકાન્મહાત્મનઃ
૦૧૧૨૦૧૮૩ અનવુ તતા વદ્યશસા સાધવુાદેન સત્તમાઃ
૦૧૧૨૦૧૯૦ બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
૦૧૧૨૦૧૯૧ પાથર્ પ્ર િવતા સાક્ષાિદ વાકુિરવ માનવઃ
૦૧૧૨૦૧૯૩ બ્રહ્મ યઃ સત્યસ ધશ્ચ રામાે દાશર થયર્થા
૦૧૧૨૦૨૦૧ અેષ દાતા શર યશ્ચ યથા હ્યાૈશીનરઃ શ બઃ
૦૧૧૨૦૨૦૩ યશાે િવતિનતા વાનાં દાૈ ય તિરવ ય વનામ્
૦૧૧૨૦૨૧૧ ધ વનામગ્રણીરેષ તુલ્યશ્ચાજુર્નયાેદ્વર્યાેઃ
૦૧૧૨૦૨૧૩ હુતાશ ઇવ દુધર્ષર્ઃ સમુદ્ર ઇવ દુ તરઃ
૦૧૧૨૦૨૨૧ ગે દ્ર ઇવ િવક્રા તાે િનષવે્યાે િહમવાિનવ
૦૧૧૨૦૨૨૩ ત ત વર્સધુવેાસાૈ સિહ ઃ િપતરાિવવ
૦૧૧૨૦૨૩૧ િપતામહસમઃ સા યે પ્રસાદે ગિરશાપેમઃ
૦૧૧૨૦૨૩૩ આશ્રયઃ સવર્ભૂતાનાં યથા દેવાે રમાશ્રયઃ
૦૧૧૨૦૨૪૧ સવર્સદુ્ગણમાહા યે અેષ કૃ ણમનવુ્રતઃ
૦૧૧૨૦૨૪૩ ર તદેવ ઇવાેદારાે યયા તિરવ ધા મકઃ
૦૧૧૨૦૨૫૧ હૃત્યા બ લસમઃ કૃ ણે પ્રહ્ર ાદ ઇવ સદ્ગ્રહઃ
૦૧૧૨૦૨૫૩ આહતષાેઽશ્વમેધાનાં દ્ધાનાં પયુર્પાસકઃ
૦૧૧૨૦૨૬૧ રાજષ ણાં જનિયતા શા તા ચાે પથગા મનામ્
૦૧૧૨૦૨૬૩ િનગ્રહીતા કલેરેષ ભવુાે ધમર્સ્ય કારણાત્
૦૧૧૨૦૨૭૧ તક્ષકાદાત્મનાે ત્યું દ્વજપતુ્રાપેસ જતાત્
૦૧૧૨૦૨૭૩ પ્રપ સ્યત ઉપશ્રુત્ય મુક્તસઙ્ગઃ પદં હરેઃ
૦૧૧૨૦૨૮૧ જજ્ઞા સતાત્મયાથા યા મનુવે્યાર્સસતુાદસાૈ
૦૧૧૨૦૨૮૩ િહ વેદં પ ગઙ્ગાયાં યાસ્યત્યદ્ધાકુતાેભયમ્
૦૧૧૨૦૨૯૧ ઇ ત રાજ્ઞ ઉપાિદ ય િવપ્રા તકકાેિવદાઃ
૦૧૧૨૦૨૯૩ લ ધાપ ચતયઃ સવ પ્ર તજગ્મુઃ વકા ગ્ હાન્
૦૧૧૨૦૩૦૧ સ અેષ લાેકે િવખ્યાતઃ પર ક્ષિદ ત ય પ્રભુઃ
૦૧૧૨૦૩૦૩ પવૂ દષૃ્ટમનુ યાય પર ક્ષેત નરે વહ
૦૧૧૨૦૩૧૧ સ રાજપતુ્રાે વ ધે આશુ શકુ્લ ઇવાેડુપઃ
૦૧૧૨૦૩૧૩ આપૂયર્માણઃ િપ ભઃ કાષ્ઠા ભિરવ સાેઽ વહમ્
૦૧૧૨૦૩૨૧ યક્ષ્યમાણાેઽશ્વમેધને જ્ઞા તદ્રાેહ જહાસયા
૦૧૧૨૦૩૨૩ રા લ ધધનાે દ યાૈ ના યત્ર કરદ ડયાેઃ
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૦૧૧૨૦૩૩૧ તદ ભપ્રેતમાલક્ષ્ય ભ્રાતરાે ચ્યુતચાેિદતાઃ
૦૧૧૨૦૩૩૩ ધનં પ્રહીણમાજહ દ ચ્યાં િદ શ ભૂિરશઃ
૦૧૧૨૦૩૪૧ તને સ તસ ભારાે ધમર્પતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ
૦૧૧૨૦૩૪૩ વા જમેધૈ સ્ત્ર ભભ તાે યજ્ઞૈઃ સમયજદ્ધિરમ્
૦૧૧૨૦૩૫૧ આહૂતાે ભગવાન્રાજ્ઞા યાજિય વા દ્વજૈ ર્પમ્
૦૧૧૨૦૩૫૩ ઉવાસ ક ત ચન્માસા સહૃુદાં પ્રયકા યયા
૦૧૧૨૦૩૬૧ તતાે રાજ્ઞા યનુજ્ઞાતઃ કૃ ણયા સહબ ધુ ભઃ
૦૧૧૨૦૩૬૩ યયાૈ દ્વારવતી ં બ્રહ્મ સાજુર્નાે યદુ ભ ર્તઃ
૦૧૧૩૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૩૦૦૧૧ િવદુર તીથર્યાત્રાયાં મતૈ્રેયાદાત્મનાે ગ તમ્
૦૧૧૩૦૦૧૩ જ્ઞા વાગાદ્ધા તનપુરં તયાવાપ્તિવિવ સતઃ
૦૧૧૩૦૦૨૧ યાવતઃ કૃતવા પ્રશ્ના ક્ષત્તા કાષૈારવાગ્રતઃ
૦૧૧૩૦૦૨૩ તૈકભ ક્તગાિવ દે તે યશ્ચાપેરરામ હ
૦૧૧૩૦૦૩૧ તં બ ધુમાગતં દૃ ટ્વા ધમર્પતુ્રઃ સહાનજુઃ
૦૧૧૩૦૦૩૩ તરાષ્ટ્ર ાે યુયુ સશુ્ચ સતૂઃ શારદ્વતઃ થા
૦૧૧૩૦૦૪૧ ગા ધાર દ્રાપૈદ બ્રહ્મ સભુદ્રા ચાેત્તરા કૃપી
૦૧૧૩૦૦૪૩ અ યાશ્ચ મયઃ પા ડાેજ્ઞાર્તયઃ સસતુાઃ સ્ત્રયઃ
૦૧૧૩૦૦૫૧ પ્રત્યુ જગ્મુઃ પ્રહષણ પ્રાણં ત વ ઇવાગતમ્
૦૧૧૩૦૦૫૩ અ ભસઙ્ગ ય િવિધવ પિર વઙ્ગા ભવાદનૈઃ
૦૧૧૩૦૦૬૧ મુમુચુઃ પ્રેમબા પાૈઘં િવરહાૈ ક ઠ્યકાતરાઃ
૦૧૧૩૦૦૬૩ રા તમહર્યાં ચકે્ર કૃતાસનપિરગ્રહમ્
૦૧૧૩૦૦૭૧ તં ભુક્તવ તં િવશ્રા તમાસીનં સખુમાસને
૦૧૧૩૦૦૭૩ પ્રશ્રયાવનતાે રા પ્રાહ તષેાં ચ શ ◌ૃ વતામ્
૦૧૧૩૦૦૮૦ યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૧૧૩૦૦૮૧ અિપ મરથ નાે યુ મ પક્ષચ્છાયાસમેિધતાન્
૦૧૧૩૦૦૮૩ િવપદ્ગણા દ્વષાગ્ યાદેમા ચતા ય સમા કાઃ
૦૧૧૩૦૦૯૧ કયા ત્ત્યા વ તતં વશ્ચરદ્ ભઃ ક્ષ તમ ડલમ્
૦૧૧૩૦૦૯૩ તીથાર્િન ક્ષતે્રમખુ્યાિન સિેવતાનીહ ભૂતલે
૦૧૧૩૦૧૦૧ ભવ દ્વધા ભાગવતા તીથર્ભૂતાઃ વયં િવભાે
૦૧૧૩૦૧૦૩ તીથ કુવર્ ત તીથાર્િન વા તઃસ્થને ગદા તા
૦૧૧૩૦૧૧૧ અિપ નઃ સહૃુદ તાત બા ધવાઃ કૃ ણદેવતાઃ
૦૧૧૩૦૧૧૩ દષૃ્ટાઃ શ્રુતા વા યદવઃ વપુયા સખુમાસતે
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૦૧૧૩૦૧૨૧ ઇત્યુક્તાે ધમર્રાજેન સવ ત સમવણર્યત્
૦૧૧૩૦૧૨૩ યથાનુભૂતં ક્રમશાે િવના યદુકુલક્ષયમ્
૦૧૧૩૦૧૩૧ ન વ પ્રયં દુિવષહં ણાં વયમપુ સ્થતમ્
૦૧૧૩૦૧૩૩ નાવેદય સક ણાે દુઃ ખતા દ્રષુ્ટમક્ષમઃ
૦૧૧૩૦૧૪૧ ક ચ કાલમથાવા સી સ કૃતાે દેવવ સખુમ્
૦૧૧૩૦૧૪૩ ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય શ્રેયસૃ્ક સવષાં સખુમાવહન્
૦૧૧૩૦૧૫૧ અ બભ્રદયર્મા દ ડં યથાવદઘકાિરષુ
૦૧૧૩૦૧૫૩ યાવદ્દધાર શદૂ્ર વં શાપાદ્વષર્શતં યમઃ
૦૧૧૩૦૧૬૧ યુિધ ષ્ઠરાે લ ધરાજ્યાે દૃ ટ્વા પાતંૈ્ર કુલ ધરમ્
૦૧૧૩૦૧૬૩ ભ્રા ભલાકપાલાભૈમુર્મુદે પરયા શ્રયા
૦૧૧૩૦૧૭૧ અેવં ગ્ હેષુ સક્તાનાં પ્રમત્તાનાં તદ હયા
૦૧૧૩૦૧૭૩ અત્યક્રામદિવજ્ઞાતઃ કાલઃ પરમદુ તરઃ
૦૧૧૩૦૧૮૧ િવદુર તદ ભપે્રત્ય તરાષ્ટ્રમભાષત
૦૧૧૩૦૧૮૩ રાજિન્નગર્ યતાં શીઘં્ર પ યેદં ભયમાગતમ્
૦૧૧૩૦૧૯૧ પ્ર તિક્રયા ન યસ્યેહ કુત શ્ચ કિહ ચ પ્રભાે
૦૧૧૩૦૧૯૩ સ અેષ ભગવા કાલઃ સવષાં નઃ સમાગતઃ
૦૧૧૩૦૨૦૧ યને ચવૈા ભપન્નાેઽયં પ્રાણૈઃ પ્રયતમૈરિપ
૦૧૧૩૦૨૦૩ જનઃ સદ્યાે િવયજુ્યેત િકમુતા યૈધર્નાિદ ભઃ
૦૧૧૩૦૨૧૧ િપ ભ્રા સહૃુ પતુ્રા હતા તે િવગતં વયમ્
૦૧૧૩૦૨૧૩ આત્મા ચ જરયા ગ્ર તઃ પરગેહમપુાસસે
૦૧૧૩૦૨૨૧ અ ધઃ પુરૈવ વિધરાે મ દપ્રજ્ઞાશ્ચ સા પ્રતમ્
૦૧૧૩૦૨૨૩ િવશીણર્દ તાે મ દા ગ્ ઃ સરાગઃ કફમુદ્વહન્
૦૧૧૩૦૨૩૧ અહાે મહીયસી જ તાે ર્ િવતાશા યથા ભવાન્
૦૧૧૩૦૨૩૩ ભીમાપવ જતં િપ ડમાદત્તે ગ્ હપાલવત્
૦૧૧૩૦૨૪૧ અ ગ્ િન ષ્ટાે દત્તશ્ચ ગરાે દારાશ્ચ દૂ ષતાઃ
૦૧૧૩૦૨૪૩ હૃતં ક્ષતંે્ર ધનં યષેાં તદ્દત્તૈરસુ ભઃ િકયત્
૦૧૧૩૦૨૫૧ તસ્યાિપ તવ દેહાેઽયં કૃપણસ્ય જ િવષાેઃ
૦૧૧૩૦૨૫૩ પરૈત્યિનચ્છતાે ણા જરયા વાસસી ઇવ
૦૧૧૩૦૨૬૧ ગત વાથર્ મમં દેહં િવરક્તાે મુક્તબ ધનઃ
૦૧૧૩૦૨૬૩ અિવજ્ઞાતગ તજર્હ્યા સ વૈ ધીર ઉદાહૃતઃ
૦૧૧૩૦૨૭૧ યઃ વકા પરતાે વેહ તિનવદ આત્મવાન્
૦૧૧૩૦૨૭૩ હૃિદ કૃ વા હિર ગેહા પ્રવ્રજે સ નરાેત્તમઃ
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૦૧૧૩૦૨૮૧ અથાેદ ચી ં િદશં યાતુ વૈરજ્ઞાતગ તભર્વાન્
૦૧૧૩૦૨૮૩ ઇતાેઽવાર્ક્પ્રાયશઃ કાલઃ પુંસાં ગુણિવકષર્ણઃ
૦૧૧૩૦૨૯૧ અેવં રા િવદુરેણાનજેુન પ્રજ્ઞાચ બાિધત આજમીઢઃ
૦૧૧૩૦૨૯૩ છ વા વષેુ નેહપાશા દ્રિઢ ાે િનશ્ચક્રામ ભ્રા સ દ શતા વા
૦૧૧૩૦૩૦૧ પ ત પ્રયા તં સબુલસ્ય પતુ્રી પ તવ્રતા ચાનજુગામ સા વી
૦૧૧૩૦૩૦૩ િહમાલયં ય તદ ડપ્રહષ મન વના મવ સ સ પ્રહારઃ
૦૧૧૩૦૩૧૧ અ તશત્રુઃ કૃતમતૈ્રાે હુતા ગ્ િવપ્રાન્ન વા તલગાેભૂ મ ક્મૈઃ
૦૧૧૩૦૩૧૩ ગ્ હં પ્રિવષ્ટાે ગુ વ દનાય ન ચાપ ય પતરાૈ સાૈબલી ં ચ
૦૧૧૩૦૩૨૧ તત્ર સ જયમાસીનં પપ્રચ્છાે દ્વગ્ માનસઃ
૦૧૧૩૦૩૨૩ ગાવ ગણે ક્વ ન તાતાે દ્ધાે હીનશ્ચ નતે્રયાેઃ
૦૧૧૩૦૩૩૧ અ બા ચ હતપતુ્રાતાર્ િપ વ્યઃ ક્વ ગતઃ સહૃુત્
૦૧૧૩૦૩૩૩ અિપ મ યકૃતપ્રજ્ઞે હતબ ધુઃ સ ભાયર્યા
૦૧૧૩૦૩૩૫આશસંમાનઃ શમલં ગઙ્ગાયાં દુઃ ખતાેઽપતત્
૦૧૧૩૦૩૪૧ િપતયુર્પરતે પા ડાૈ સવાર્ન્નઃ સહૃુદઃ શશનૂ્
૦૧૧૩૦૩૪૩ અરક્ષતાં વ્યસનતઃ િપ વ્યાૈ ક્વ ગતાિવતઃ
૦૧૧૩૦૩૫૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૩૦૩૫૧ કૃપયા નેહવૈક્લવ્યા સતૂાે િવરહક શતઃ
૦૧૧૩૦૩૫૩ આત્મેશ્વરમચક્ષાણાે ન પ્રત્યાહા તપીિડતઃ
૦૧૧૩૦૩૬૧ િવ જ્યાશ્રૂ ણ પા ણ યાં િવષ્ટ યાત્માનમાત્મના
૦૧૧૩૦૩૬૩ અ તશત્રું પ્રત્યૂચે પ્રભાેઃ પાદાવનુ મરન્
૦૧૧૩૦૩૭૦ સ જય ઉવાચ
૦૧૧૩૦૩૭૧ નાહં વેદ વ્યવ સતં િપત્રાવેર્ઃ કુલન દન
૦૧૧૩૦૩૭૩ ગા ધાયાર્ વા મહાબાહાે મુ ષતાેઽ મ મહાત્મ ભઃ
૦૧૧૩૦૩૮૧ અથાજગામ ભગવાન્નારદઃ સહતુ બુ ઃ
૦૧૧૩૦૩૮૩ પ્રત્યુ થાયા ભવાદ્યાહ સાનુ ેઽ યચર્યન્મુિનમ્
૦૧૧૩૦૩૯૦ યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૧૧૩૦૩૯૧ નાહં વેદ ગ ત િપત્રાેભર્ગવ ક્વ ગતાિવતઃ
૦૧૧૩૦૩૯૩ અ બા વા હતપતુ્રાતાર્ ક્વ ગતા ચ તપ વની
૦૧૧૩૦૪૦૧ કણર્ધાર ઇવાપારે ભગવા પારદશર્કઃ
૦૧૧૩૦૪૦૩ અથાબભાષે ભગવાન્નારદાે મુિનસત્તમઃ
૦૧૧૩૦૪૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૧૧૩૦૪૧૧ મા ક ચન શચુાે રાજ યદ શ્વરવશં જગત્
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૦૧૧૩૦૪૧૩ લાેકાઃ સપાલા યસ્યેમે વહ ત બ લમી શતુઃ
૦૧૧૩૦૪૧૫ સ સયંનુ ક્ત ભૂતાિન સ અેવ િવયનુ ક્ત ચ
૦૧૧૩૦૪૨૧ યથા ગાવાે ન સ પ્રાેતા ત ત્યાં બદ્ધાશ્ચ દામ ભઃ
૦૧૧૩૦૪૨૩ વાક્ત ત્યાં નામ ભબર્દ્ધા વહ ત બ લમી શતુઃ
૦૧૧૩૦૪૩૧ યથા ક્ર ડાપેસ્કરાણાં સયંાેગિવગમાિવહ
૦૧૧૩૦૪૩૩ ઇચ્છયા ક્ર િડતુઃ સ્યાતાં તથવૈેશચે્છયા ણામ્
૦૧૧૩૦૪૪૧ યન્મ યસે ધ્રવું લાેકમધ્રવું વા ન ચાેભયમ્
૦૧૧૩૦૪૪૩ સવર્થા ન િહ શાેચ્યા તે નેહાદ યત્ર માેહ ત્
૦૧૧૩૦૪૫૧ ત મા જહ્યઙ્ગ વૈક્લવ્યમજ્ઞાનકૃતમાત્મનઃ
૦૧૧૩૦૪૫૩ કથં વનાથાઃ કૃપણા વતરં તે ચ માં િવના
૦૧૧૩૦૪૬૧ કાલકમર્ગુણાધીનાે દેહાેઽયં પા ચભાૈ તકઃ
૦૧૧૩૦૪૬૩ કથમ યાં તુ ગાપેાયે સપર્ગ્ર તાે યથા પરમ્
૦૧૧૩૦૪૭૧ અહ તાિન સહ તાનામપદાિન ચતુ પદામ્
૦૧૧૩૦૪૭૩ ફ ગૂિન તત્ર મહતાં વાે વસ્ય વનમ્
૦૧૧૩૦૪૮૧ તિદદં ભગવાન્રાજન્નેક આત્માત્મનાં વદક્ૃ
૦૧૧૩૦૪૮૩ અ તરાેઽન તરાે ભા ત પ ય તં માયયાે ધા
૦૧૧૩૦૪૯૧ સાેઽયમદ્ય મહારાજ ભગવા ભૂતભાવનઃ
૦૧૧૩૦૪૯૩ કાલ પાેઽવતીણાઽસ્યામભાવાય સરુ દ્વષામ્
૦૧૧૩૦૫૦૧ િન પાિદતં દેવકૃત્યમવશષેં પ્રતીક્ષતે
૦૧૧૩૦૫૦૩ તાવદ્યૂયમવેક્ષ વં ભવેદ્યાવિદહેશ્વરઃ
૦૧૧૩૦૫૧૧ તરાષ્ટ્ર ઃ સહ ભ્રાત્રા ગા ધાયાર્ ચ વભાયર્યા
૦૧૧૩૦૫૧૩ દ ક્ષણને િહમવત ઋષીણામાશ્રમં ગતઃ
૦૧૧૩૦૫૨૧ સ્રાેતાે ભઃ સપ્ત ભયાર્ વૈ વધુર્ની સપ્તધા વ્યધાત્
૦૧૧૩૦૫૨૩ સપ્તાનાં પ્રીતયે નાના સપ્તસ્રાેતઃ પ્રચક્ષતે
૦૧૧૩૦૫૩૧ ના વાનુસવનં ત મ હુ વા ચાગ્ ી યથાિવિધ
૦૧૧૩૦૫૩૩ અ ભક્ષ ઉપશા તાત્મા સઆ તે િવગતષૈણઃ
૦૧૧૩૦૫૪૧ જતાસનાે જતશ્વાસઃ પ્રત્યાહૃતષિડ દ્રયઃ
૦૧૧૩૦૫૪૩ હિરભાવનયા વ તરજઃસ વતમાેમલઃ
૦૧૧૩૦૫૫૧ િવજ્ઞાનાત્મિન સયંાજે્ય ક્ષતે્રજ્ઞે પ્રિવલા ય તમ્
૦૧૧૩૦૫૫૩ બ્રહ્મ યાત્માનમાધારે ઘટા બર મવા બરે
૦૧૧૩૦૫૬૧ વ તમાયાગુણાેદકા િન દ્ધકરણાશયઃ
૦૧૧૩૦૫૬૩ િનવ તતા ખલાહાર આ તે સ્થા િરવાચલઃ
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૦૧૧૩૦૫૬૫ તસ્યા તરાયાે મવૈાભૂઃ સ ય તા ખલકમર્ણઃ
૦૧૧૩૦૫૭૧ સ વા અદ્યતનાદ્રાજ પરતઃ પ ચમેઽહિન
૦૧૧૩૦૫૭૩ કલવેરં હાસ્ય ત વં તચ્ચ ભ મીભિવ ય ત
૦૧૧૩૦૫૮૧ દહ્યમાનેઽ ગ્ ભદહે પત્યુઃ પત્ની સહાેટજે
૦૧૧૩૦૫૮૩ બિહઃ સ્થતા પ ત સા વી તમ ગ્ મનુ વેક્ષ્ય ત
૦૧૧૩૦૫૯૧ િવદુર તુ તદાશ્ચય િનશા ય કુ ન દન
૦૧૧૩૦૫૯૩ હષર્શાેકયુત ત માદ્ગ તા તીથર્િનષવેકઃ
૦૧૧૩૦૬૦૧ ઇત્યુ વાથા હ વગ નારદઃ સહતુ બુ ઃ
૦૧૧૩૦૬૦૩ યુિધ ષ્ઠરાે વચ તસ્ય હૃિદ કૃ વાજહાચ્છુચઃ
૦૧૧૪૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૪૦૦૧૧ સ પ્ર સ્થતે દ્વારકાયાં જ ણાૈ બ ધુિદદકૃ્ષયા
૦૧૧૪૦૦૧૩ જ્ઞાતું ચ પુ યશ્લાેકસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવચે ષ્ટતમ્
૦૧૧૪૦૦૨૧ વ્યતીતાઃ ક ત ચન્માસા તદા નાયાત્તતાેઽજુર્નઃ
૦૧૧૪૦૦૨૩ દદશર્ ઘાેર પા ણ િન મત્તાિન કુ દ્વહઃ
૦૧૧૪૦૦૩૧ કાલસ્ય ચ ગ ત રાૈદ્રાં િવપયર્ તતુર્ધ મણઃ
૦૧૧૪૦૦૩૩ પાપીયસી ં ણાં વાતા ક્રાેધલાેભા તાત્મનામ્
૦૧૧૪૦૦૪૧ જહ્મપ્રાયં વ્યવહૃતં શાઠ્ય મશ્રં ચ સાૈહૃદમ્
૦૧૧૪૦૦૪૩ િપ મા સહૃુદ્ભ્રા દ પતીનાં ચ કલ્કનમ્
૦૧૧૪૦૦૫૧ િન મત્તા યત્યિરષ્ટાિન કાલે વનુગતે ણામ્
૦૧૧૪૦૦૫૩ લાેભાદ્યધમર્પ્રકૃ ત દૃ ટ્વાવેાચાનજંુ પઃ
૦૧૧૪૦૦૬૦ યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૧૧૪૦૦૬૧ સ પ્રે ષતાે દ્વારકાયાં જ બર્ ધુિદદકૃ્ષયાજ્
૦૧૧૪૦૦૬૩ ઞાતું ચ પુ યશ્લાેકસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવચે ષ્ટતમ્
૦૧૧૪૦૦૭૧ ગતાઃ સપ્તાધનુા માસા ભીમસને તવાનજુઃ
૦૧૧૪૦૦૭૩ નાયા ત કસ્ય વા હેતાનેાર્હં વેદેદમ જસા
૦૧૧૪૦૦૮૧ અિપ દેવ ષણાિદષ્ટઃ સ કાલાેઽયમપુ સ્થતઃ
૦૧૧૪૦૦૮૩ યદાત્મનાેઽઙ્ગમાક્ર ડં ભગવાનુ સ ક્ષ ત
૦૧૧૪૦૦૯૧ ય માન્નઃ સ પદાે રાજં્ય દારાઃ પ્રાણાઃ કુલં પ્ર ઃ
૦૧૧૪૦૦૯૩ આસ સપત્નિવજયાે લાેકાશ્ચ યદનુગ્રહાત્
૦૧૧૪૦૧૦૧ પ યાે પાતાન્નરવ્યાઘ્ર િદવ્યા ભાૈમા સદૈિહકાન્
૦૧૧૪૦૧૦૩ દા ણા શસંતાેઽદૂરાદ્ભયં નાે બુ દ્ધમાેહનમ્
૦૧૧૪૦૧૧૧ ઊવર્ ક્ષબાહવાે મહં્ય સુ્ફર ત્યઙ્ગ પનુઃ પનુઃ
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૦૧૧૪૦૧૧૩ વપેથુશ્ચાિપ હૃદયે આરાદ્દાસ્ય ત િવ પ્રયમ્
૦૧૧૪૦૧૨૧ શવષૈાેદ્ય તમાિદત્યમ ભરાૈત્યનલાનના
૦૧૧૪૦૧૨૩ મામઙ્ગ સારમેયાેઽયમ ભરેભત્યભી વત્
૦૧૧૪૦૧૩૧ શ તાઃ કુવર્ ત માં સવં્ય દ ક્ષણં પશવાેઽપરે
૦૧૧૪૦૧૩૩ વાહાંશ્ચ પુ ષવ્યાઘ્ર લક્ષયે દતાે મમ
૦૧૧૪૦૧૪૧ ત્યુદૂતઃ કપાેતાેઽયમુલૂકઃ ક પયન્મનઃ
૦૧૧૪૦૧૪૩ પ્રત્યુલૂકશ્ચ કુહ્વાનૈિવશ્વં વૈ શૂ ય મચ્છતઃ
૦૧૧૪૦૧૫૧ ધૂમ્રા િદશઃ પિરધયઃ ક પતે ભૂઃ સહાિદ્ર ભઃ
૦૧૧૪૦૧૫૩ િનઘાર્તશ્ચ મહાં તાત સાકં ચ તનિયત્નુ ભઃ
૦૧૧૪૦૧૬૧ વાયવુાર્ ત ખર પશા રજસા િવ જં તમઃ
૦૧૧૪૦૧૬૩ અ ગ્વષર્ ત જલદા બીભ સ મવ સવર્તઃ
૦૧૧૪૦૧૭૧ સયૂ હતપ્રભં પ ય ગ્રહમદ મથાે િદિવ
૦૧૧૪૦૧૭૩ સસઙુ્કલૈભૂર્તગણૈ વર્ લતે ઇવ રાેદસી
૦૧૧૪૦૧૮૧ નદ્યાે નદાશ્ચ ભતાઃ સરાં સ ચ મનાં સ ચ
૦૧૧૪૦૧૮૩ ન વલત્ય ગ્ રાજે્યન કાલાેઽયં િક િવધાસ્ય ત
૦૧૧૪૦૧૯૧ ન િપબ ત તનં વ સા ન દુહ્ય ત ચ માતરઃ
૦૧૧૪૦૧૯૩ દ ત્યશ્રુમખુા ગાવાે ન હૃ ય ષભા વ્રજે
૦૧૧૪૦૨૦૧ દૈવતાિન દ તીવ વદ્ય ત હ્યુચ્ચલ ત ચ
૦૧૧૪૦૨૦૩ ઇમે જનપદા ગ્રામાઃ પુરાેદ્યાનાકરાશ્રમાઃ
૦૧૧૪૦૨૦૫ ભ્રષ્ટ શ્રયાે િનરાન દાઃ િકમઘં દશર્ય ત નઃ
૦૧૧૪૦૨૧૧ મ ય અેતૈમર્હાે પાતનૈૂર્નં ભગવતઃ પદૈઃ
૦૧૧૪૦૨૧૩ અન યપુ ષશ્રી ભહ ના ભૂહર્તસાૈભગા
૦૧૧૪૦૨૨૧ ઇ ત ચ તયત તસ્ય દષૃ્ટાિરષ્ટેન ચેતસા
૦૧૧૪૦૨૨૩ રાજ્ઞઃ પ્રત્યાગમદ્બ્રહ્મ યદુપુયાર્ઃ કિપ વજઃ
૦૧૧૪૦૨૩૧ તં પાદયાેિનપ તતમયથાપૂવર્માતુરમ્
૦૧૧૪૦૨૩૩ અધાવેદનમ બ દૂ જ તં નયના જયાેઃ
૦૧૧૪૦૨૪૧ િવલાેક્યાે દ્વગ્ હૃદયાે િવચ્છાયમનજંુ પઃ
૦૧૧૪૦૨૪૩ ચ્છ ત મ સહૃુન્મ યે સં મરન્નારદેિરતમ્
૦૧૧૪૦૨૫૦ યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૧૧૪૦૨૫૧ ક ચ્ચદાનતર્પુયા નઃ વજનાઃ સખુમાસતે
૦૧૧૪૦૨૫૩ મધુભાજેદશાહાર્હર્ સા વતા ધક ણયઃ
૦૧૧૪૦૨૬૧ શરૂાે માતામહઃ ક ચ્ચ વ ત્યા તે વાથ માિરષઃ
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૦૧૧૪૦૨૬૩ માતુલઃ સાનજુઃ ક ચ્ચ કુશલ્યાનકદુ દુ ભઃ
૦૧૧૪૦૨૭૧ સપ્ત વસાર ત પ યાે માતુલા યઃ સહાત્મ ઃ
૦૧૧૪૦૨૭૩ આસતે સ નષુાઃ ક્ષેમંદેવક પ્રમખુાઃ વયમ્
૦૧૧૪૦૨૮૧ ક ચ્ચદ્રા હુકાે વત્યસ પુત્રાેઽસ્ય ચાનજુઃ
૦૧૧૪૦૨૮૩ હૃદ કઃ સસતુાેઽકૂ્રરાે જય તગદસારણાઃ
૦૧૧૪૦૨૯૧ આસતે કુશલં ક ચ્ચદ્યે ચ શત્રુ જદાદયઃ
૦૧૧૪૦૨૯૩ ક ચ્ચદા તે સખંુ રામાે ભગવા સા વતાં પ્રભુઃ
૦૧૧૪૦૩૦૧ પ્રદ્યુ ઃ સવર્ ણીનાં સખુમા તે મહારથઃ
૦૧૧૪૦૩૦૩ ગ ભીરરયાેઽિન દ્ધાે વધર્તે ભગવાનુત
૦૧૧૪૦૩૧૧ સષુેણશ્ચા દે ણશ્ચ સા બાે બવતીસતુઃ
૦૧૧૪૦૩૧૩ અ યે ચ કા ણર્પ્રવરાઃ સપતુ્રા ઋષભાદયઃ
૦૧૧૪૦૩૨૧ તથવૈાનુચરાઃ શાૈરેઃ શ્રુતદેવાેદ્ધવાદયઃ
૦૧૧૪૦૩૨૩ સનુ દન દશીષર્ યા યે ચા યે સા વતષર્ભાઃ
૦૧૧૪૦૩૩૧ અિપ વ ત્યાસતે સવ રામકૃ ણભુ શ્રયાઃ
૦૧૧૪૦૩૩૩ અિપ મર ત કુશલમ માકં બદ્ધસાૈહૃદાઃ
૦૧૧૪૦૩૪૧ ભગવાનિપ ગાેિવ દાે બ્રહ્મ યાે ભક્તવ સલઃ
૦૧૧૪૦૩૪૩ ક ચ્ચ પુરે સધુમાર્યાં સખુમા તે સહૃુદ્વતૃઃ
૦૧૧૪૦૩૫૧ મઙ્ગલાય ચ લાેકાનાં ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ
૦૧૧૪૦૩૫૩ આ તે યદુકુલા ભાેધાવાદ્યાેઽન તસખઃ પુમાન્
૦૧૧૪૦૩૬૧ યદ્બાહુદ ડગુપ્તાયાં વપુયા યદવાેઽ ચતાઃ
૦૧૧૪૦૩૬૩ ક્ર ડ ત પરમાન દં મહાપાૈ ષકા ઇવ
૦૧૧૪૦૩૭૧ ય પાદશશુ્રષૂણમખુ્યકમર્ણા સત્યાદયાે દ્વ્યષ્ટસહસ્રયાે ષતઃ
૦૧૧૪૦૩૭૩ િન જત્ય સઙ્ખ્યે િત્રદશાં તદા શષાે હર ત વ યુધવ લભાે ચતાઃ
૦૧૧૪૦૩૮૧ યદ્બાહુદ ડા યુદયાનુ િવનાે યદુપ્રવીરા હ્યકુતાેભયા મુહુઃ
૦૧૧૪૦૩૮૩ અિધક્રમ ત્યઙ્ ઘ્ર ભરાહૃતાં બલા સભાં સધુમા સરુસત્તમાે ચતામ્
૦૧૧૪૦૩૯૧ ક ચ્ચત્તેઽનામયં તાત ભ્રષ્ટતે િવભા સ મે
૦૧૧૪૦૩૯૩ અલ ધમાનાેઽવજ્ઞાતઃ િક વા તાત ચરાે ષતઃ
૦૧૧૪૦૪૦૧ ક ચ્ચન્ના ભહતાેઽભાવૈઃ શ દાિદ ભરમઙ્ગલૈઃ
૦૧૧૪૦૪૦૩ ન દત્તમુક્તમ થ યઆશયા ય પ્ર તશ્રુતમ્
૦૧૧૪૦૪૧૧ ક ચ્ચ વં બ્રાહ્મણં બાલં ગાં દં્ધ રાે ગણં સ્ત્રયમ્
૦૧૧૪૦૪૧૩ શરણાપે તં સ વં નાત્યાક્ષીઃ શરણપ્રદઃ
૦૧૧૪૦૪૨૧ ક ચ્ચ વં નાગમાેઽગ યાં ગ યાં વાસ કૃતાં સ્ત્રયમ્

bhagpur.pdf 39



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૧૧૪૦૪૨૩ પરા જતાે વાથ ભવાન્નાેત્તમનૈાર્સમૈઃ પ થ
૦૧૧૪૦૪૩૧ અિપ વ પયર્ભુઙ્ક્થા વં સ ભાજે્યા દ્ધબાલકાન્
૦૧૧૪૦૪૩૩ જુગુ સતં કમર્ િક ચ કૃતવાન્ન યદક્ષમમ્
૦૧૧૪૦૪૪૧ ક ચ્ચ પ્રેષ્ઠતમનેાથ હૃદયનેાત્મબ ધનુા
૦૧૧૪૦૪૪૩ શૂ યાેઽ મ રિહતાે િનતં્ય મ યસે તેઽ યથા ન ક્
૦૧૧૫૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૫૦૦૧૧ અેવં કૃ ણસખઃ કૃ ણાે ભ્રાત્રા રાજ્ઞા િવક પતઃ
૦૧૧૫૦૦૧૩ નાનાશઙ્કા પદં પં કૃ ણિવશ્લષેક શતઃ
૦૧૧૫૦૦૨૧ શાેકેન શુ યદ્વદન હૃ સરાે ે હતપ્રભઃ
૦૧૧૫૦૦૨૩ િવભું તમવેાનુ મરન્નાશક્નાે પ્ર તભા ષતુમ્
૦૧૧૫૦૦૩૧ કૃચ્છ્ર ેણ સં ત ય શચુઃ પા ણના જ્ય નતે્રયાેઃ
૦૧૧૫૦૦૩૩ પરાેક્ષેણ સમુન્નદ્ધ પ્રણયાૈ ક ઠ્યકાતરઃ
૦૧૧૫૦૦૪૧ સખ્યં મતૈ્રી ં સાૈહૃદં ચ સાર યાિદષુ સં મરન્
૦૧૧૫૦૦૪૩ પમગ્રજ મત્યાહ બા પગદ્ગદયા ગરા
૦૧૧૫૦૦૫૦ અજુર્ન ઉવાચ
૦૧૧૫૦૦૫૧ વ ચતાેઽહં મહારાજ હિરણા બ ધુ િપણા
૦૧૧૫૦૦૫૩ યને મેઽપહૃતં તે ે દેવિવ માપનં મહત્
૦૧૧૫૦૦૬૧ યસ્ય ક્ષણિવયાેગને લાેકાે હ્ય પ્રયદશર્નઃ
૦૧૧૫૦૦૬૩ ઉક્થને રિહતાે હ્યષે તકઃ પ્રાેચ્યતે યથા
૦૧૧૫૦૦૭૧ ય સશં્રયાદ્દુ્રપદગેહમપુાગતાનાં રાજ્ઞાં વયવંરમખુે મરદુમર્દાનામ્
૦૧૧૫૦૦૭૩ તે ે હૃતં ખલુ મયા ભહતશ્ચ મ સ્યઃ સ કૃતને ધનષુાિધગતા ચ કૃ ણા
૦૧૧૫૦૦૮૧ ય સિન્નધાવહમુ ખા ડવમગ્ યેઽદા મ દં્ર ચ સામરગણં તરસા િવ જત્ય
૦૧૧૫૦૦૮૩ લ ધા સભા મયકૃતાદ્ભુત શ પમાયા િદગ્ યાેઽહર પતયાે બ લમ વરે તે
૦૧૧૫૦૦૯૧ યત્તજેસા પ શરાેઽઙ્ ઘ્રમહન્મખાથર્માયાઽનજુ તવ ગ યુતસ વવીયર્ઃ
૦૧૧૫૦૦૯૩ તનેાહૃતાઃ પ્રમથનાથમખાય ભપૂા યન્માે ચતા તદનય બ લમ વરે તે
૦૧૧૫૦૧૦૧ પ યા તવાિધમખકૢપ્તમહા ભષેક શ્લા ઘષ્ઠચા કબરં િકતવૈઃ સભાયામ્
૦૧૧૫૦૧૦૩ ષં્ટ િવક યર્ પદયાેઃ પ તતાશ્રુમખુ્યા ય તિ સ્ત્રયાેઽકૃતહતેશિવમુક્તકેશાઃ
૦૧૧૫૦૧૧૧ યાે નાે જુગાપે વન અેત્ય દુર તકૃચ્છ્ર ાદ્દવુાર્સસાેઽિરર ચતાદયુતાગ્રભુગ્યઃ
૦૧૧૫૦૧૧૩ શાકાન્ન શષ્ટમપુયજુ્ય યત સ્ત્રલાેક ં પ્તામમં ત સ લલે િવિનમગ્ સઙ્ઘઃ
૦૧૧૫૦૧૨૧ યત્તજેસાથ ભગવા યુિધ શલૂપા ણિવ માિપતઃ સ ગિર ેઽસ્ત્રમદાિન્નજં મે
૦૧૧૫૦૧૨૩ અ યેઽિપ ચાહમમનુવૈ કલવેરેણ પ્રાપ્તાે મહે દ્રભવને મહદાસનાધર્મ્
૦૧૧૫૦૧૩૧ તત્રવૈ મે િવહરતાે ભજુદ ડયુગ્મં ગા ડીવલક્ષણમરા તવધાય દેવાઃ
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૦૧૧૫૦૧૩૩ સે દ્રાઃ શ્રતા યદનુભાિવતમાજમીઢ તનેાહમદ્ય મુ ષતઃ પુ ષેણ ભૂ ા
૦૧૧૫૦૧૪૧ યદ્બા ધવઃ કુ બલા ધમન તપારમેકાે રથને તતરેઽહમતીયર્સ વમ્
૦૧૧૫૦૧૪૩ પ્રત્યાહૃતં બહુ ધનં ચ મયા પરેષાં તે પદં મ ણમયં ચ હૃતં શરાે યઃ
૦૧૧૫૦૧૫૧ યાે ભી મકણર્ગુ શલ્યચમૂ વદભ્ર રાજ યવયર્રથમ ડલમ ડતાસુ
૦૧૧૫૦૧૫૩ અગ્રેચરાે મમ િવભાે રથયૂથપાનામાયુમર્નાં સ ચ દશૃા સહઆેજઆચ્છર્ત્
૦૧૧૫૦૧૬૧ યદ્દાઃેષુ મા પ્ર ણિહતં ગુ ભી મકણર્ ન િત્રગતર્શલ્યસૈ ધવબાિહ્લકાદ્યૈઃ
૦૧૧૫૦૧૬૩ અસ્ત્રા યમાેઘમિહમાિન િન િપતાિન નાપે શુ ર્હિરદાસ મવાસરુા ણ
૦૧૧૫૦૧૭૧ સાૈત્યે તઃ કુમ તનાત્મદ ઈશ્વરાે મે ય પાદપદ્મમભવાય ભજ ત ભવ્યાઃ
૦૧૧૫૦૧૭૩ માં શ્રા તવાહમરયાે ર થનાે ભુિવષં્ઠ ન પ્રાહર યદનુભાવિનર ત ચત્તાઃ
૦૧૧૫૦૧૮૧ નમાર્ યુદાર ચર મતશાે ભતાિન હે પાથર્ હેઽજુર્ન સખે કુ ન દને ત
૦૧૧૫૦૧૮૩ સ જ પતાિન નરદેવ હૃિદ શાિન મતુર્લુર્ઠ ત હૃદયં મમ માધવસ્ય
૦૧૧૫૦૧૯૧ શ યાસનાટનિવક થનભાજેનાિદ વૈક્યાદ્વયસ્ય ઋતવાિન ત િવપ્રલ ધઃ
૦૧૧૫૦૧૯૩ સખ્યઃુ સખવે િપ વત્તનયસ્ય સવ સહેે મહાન્મિહતયા કુમતેરઘં મે
૦૧૧૫૦૨૦૧ સાેઽહં પે દ્ર રિહતઃ પુ ષાેત્તમને સખ્યા પ્રયેણ સહૃુદા હૃદયને શૂ યઃ
૦૧૧૫૦૨૦૩ અ વ યુ ક્રમપિરગ્રહમઙ્ગ રક્ષ ગાપેૈરસદ્ ભરબલવે િવિન જતાેઽ મ
૦૧૧૫૦૨૧૧ તદ્વૈ ધનુ ત ઇષવઃ સ રથાે હયા તે સાેઽહં રથી પતયાે યત આનમ ત
૦૧૧૫૦૨૧૩ સવ ક્ષણને તદભૂદસદ શિરક્તં ભ મ હુતં કુહકરાદ્ધ મવાેપ્તમૂ યામ્
૦૧૧૫૦૨૨૧ રાજં વયાનુ ષ્ટાનાં સહૃુદાં નઃ સહૃુ પુરે
૦૧૧૫૦૨૨૩ િવપ્રશાપિવમૂઢાનાં િનઘ્નતાં મુ ષ્ટ ભ મથઃ
૦૧૧૫૦૨૩૧ વા ણી ં મિદરાં પી વા મદાને્મ થતચેતસામ્
૦૧૧૫૦૨૩૩ અ નતા મવા યાે યં ચતઃુપ ચાવશે ષતાઃ
૦૧૧૫૦૨૪૧ પ્રાયેણૈતદ્ભગવત ઈશ્વરસ્ય િવચે ષ્ટતમ્
૦૧૧૫૦૨૪૩ મથાે િનઘ્ન ત ભૂતાિન ભાવય ત ચ ય ન્મથઃ
૦૧૧૫૦૨૫૧ જલાૈકસાં જલે યદ્વન્મહા તાેઽદ ત્યણીયસઃ
૦૧૧૫૦૨૫૩ દુબર્લા બ લનાે રાજન્મહા તાે બ લનાે મથઃ
૦૧૧૫૦૨૬૧ અેવં બ લષૈ્ઠયર્દુ ભમર્હદ્ ભિરતરા વભુઃ
૦૧૧૫૦૨૬૩ યદૂ યદુ ભર યાે યં ભૂભારા સ જહાર હ
૦૧૧૫૦૨૭૧ દેશકાલાથર્યુક્તાિન હૃત્તાપાપેશમાિન ચ
૦૧૧૫૦૨૭૩ હર ત મરત શ્ચતં્ત ગાેિવ દા ભિહતાિન મે
૦૧૧૫૦૨૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૫૦૨૮૧ અેવં ચ તયતાે જ ણાેઃ કૃ ણપાદસરાે હમ્
૦૧૧૫૦૨૮૩ સાૈહાદના તગાઢેન શા તાસી દ્વમલા મ તઃ
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૦૧૧૫૦૨૯૧ વાસદેુવાઙ્ યનુ યાન પિર િંહતરંહસા
૦૧૧૫૦૨૯૩ ભ યા િનમર્ થતાશષે કષાયિધષણાેઽજુર્નઃ
૦૧૧૫૦૩૦૧ ગીતં ભગવતા જ્ઞાનં યત્ત સઙ્ગ્રામમૂધર્િન
૦૧૧૫૦૩૦૩ કાલકમર્તમાે દં્ધ પનુર યગમ પ્રભુઃ
૦૧૧૫૦૩૧૧ િવશાેકાે બ્રહ્મસ પત્ત્યા સ છન્નદ્વતૈસશંયઃ
૦૧૧૫૦૩૧૩ લીનપ્રકૃ તનૈગુર્ યાદ લઙ્ગ વાદસ ભવઃ
૦૧૧૫૦૩૨૧ િનશ ય ભગવન્માગ સસં્થાં યદુકુલસ્ય ચ
૦૧૧૫૦૩૨૩ વઃપથાય મ ત ચકે્ર િન તાત્મા યુિધ ષ્ઠરઃ
૦૧૧૫૦૩૩૧ થા યનુશ્રુત્ય ધન જયાેિદતં નાશં યદૂનાં ભગવદ્ગ ત ચ તામ્
૦૧૧૫૦૩૩૩ અેકા તભ યા ભગવત્યધાેક્ષજે િનવે શતાત્માપેરરામ સં તેઃ
૦૧૧૫૦૩૪૧ યયાહરદ્ભવુાે ભારં તાં તનું િવજહાવજઃ
૦૧૧૫૦૩૪૩ ક ટકં ક ટકેનવે દ્વયં ચાપી શતુઃ સમમ્
૦૧૧૫૦૩૫૧ યથા મ સ્યાિદ પા ણ ધત્તે જહ્યાદ્યથા નટઃ
૦૧૧૫૦૩૫૩ ભૂભારઃ ક્ષિપતાે યનેજહાૈ તચ્ચ કલવેરમ્
૦૧૧૫૦૩૬૧ યદા મુકુ દાે ભગવાિનમાં મહી ં જહાૈ વત વા શ્રવણીયસ કથઃ
૦૧૧૫૦૩૬૩ તદાહરેવાપ્ર તબુદ્ધચેતસામભદ્રહેતુઃ ક લર વવતર્ત
૦૧૧૫૦૩૭૧ યુિધ ષ્ઠર ત પિરસપર્ણં બુધઃ પુરે ચ રાષ્ટ્ર ે ચ ગ્ હે તથાત્મિન
૦૧૧૫૦૩૭૩ િવભાવ્ય લાેભા ત જહ્મિહસનાદ્યધમર્ચકં્ર ગમનાય પયર્ધાત્
૦૧૧૫૦૩૮૧ વરાટ્પાતંૈ્ર િવનિયનમાત્મનઃ સસુમં ગુણૈઃ
૦૧૧૫૦૩૮૩ તાેયનીવ્યાઃ પ ત ભૂમેર ય ષ ચદ્ગ હ્વયે
૦૧૧૫૦૩૯૧ મથુરાયાં તથા વજં્ર શરૂસનેપ ત તતઃ
૦૧૧૫૦૩૯૩ પ્રા પત્યાં િન યે ષ્ટમગ્ ીનિપબદ શ્વરઃ
૦૧૧૫૦૪૦૧ િવ જ્ય તત્ર ત સવ દુકૂલવલયાિદકમ્
૦૧૧૫૦૪૦૩ િનમર્માે િનરહઙ્કારઃ સ છન્નાશષેબ ધનઃ
૦૧૧૫૦૪૧૧ વાચં જુહાવ મન સ ત પ્રાણ ઇતરે ચ તમ્
૦૧૧૫૦૪૧૩ ત્યાવપાનં સાે સગ તં પ ચ વે હ્ય ેહવીત્
૦૧૧૫૦૪૨૧ િત્ર વે હુ વા ચ પ ચ વં તચ્ચૈક વે જુહાને્મુિનઃ
૦૧૧૫૦૪૨૩ સવર્માત્મ યજુહવીદ્બ્રહ્મ યાત્માનમવ્યયે
૦૧૧૫૦૪૩૧ ચીરવાસા િનરાહારાે બદ્ધવાઙ્મુક્તમૂધર્જઃ
૦૧૧૫૦૪૩૩ દશર્યન્નાત્મનાે પં જડાને્મત્તિપશાચવત્
૦૧૧૫૦૪૪૧ અનવેક્ષમાણાે િનરગાદશ ◌ૃ વ બિધરાે યથા
૦૧૧૫૦૪૪૩ ઉદ ચી ં પ્રિવવેશાશાં ગતપવૂા મહાત્મ ભઃ
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૦૧૧૫૦૪૪૫ હૃિદ બ્રહ્મ પરં યાયન્નાવતત યતાે ગતઃ
૦૧૧૫૦૪૫૧ સવ તમનુિનજર્ગ્મુભ્રાર્તરઃ કૃતિનશ્ચયાઃ
૦૧૧૫૦૪૫૩ ક લનાધમર્ મત્રેણ દૃ ટ્વા ષ્ટાઃ પ્ર ભુિવ
૦૧૧૫૦૪૬૧ તે સાધુકૃતસવાર્થાર્ જ્ઞા વાત્ય તકમાત્મનઃ
૦૧૧૫૦૪૬૩ મનસા ધારયામાસવુકુ ઠચરણા બુજમ્
૦૧૧૫૦૪૭૧ તદ્ યાનાેિદ્રક્તયા ભ યા િવશદુ્ધિધષણાઃ પરે
૦૧૧૫૦૪૭૩ ત મન્નારાયણપદે અેકા તમતયાે ગ તમ્
૦૧૧૫૦૪૮૧ અવાપુદુર્રવાપાં તે અસદ્ ભિવષયાત્મ ભઃ
૦૧૧૫૦૪૮૩ િવધૂતક મષા સ્થાનં િવરજેનાત્મનવૈ િહ
૦૧૧૫૦૪૯૧ િવદુરાેઽિપ પિરત્યજ્ય પ્રભાસે દેહમાત્મનઃ
૦૧૧૫૦૪૯૩ કૃ ણાવેશને ત ચ્ચત્તઃ િપ ભઃ વક્ષયં યયાૈ
૦૧૧૫૦૫૦૧ દ્રાપૈદ ચ તદાજ્ઞાય પતીનામનપેક્ષતામ્
૦૧૧૫૦૫૦૩ વાસદેુવે ભગવ ત હ્યેકા તમ તરાપ તમ્
૦૧૧૫૦૫૧૧ યઃ શ્રદ્ધયૈતદ્ભગવિ પ્રયાણાં પા ડાેઃ સતુાના મ ત સ પ્રયાણમ્
૦૧૧૫૦૫૧૩ શ ◌ૃણાેત્યલં વ ત્યયનં પિવતં્ર લ વા હરાૈ ભ ક્તમપુૈ ત સ દ્ધમ્
૦૧૧૬૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૬૦૦૧૧ તતઃ પર ક્ષદ્દિ્વજવયર્ શક્ષયા મહી ં મહાભાગવતઃ શશાસ હ
૦૧૧૬૦૦૧૩ યથા િહ સતૂ્યામ ભ તકાેિવદાઃ સમાિદશ વપ્ર મહદુ્ગણ તથા
૦૧૧૬૦૦૨૧ સ ઉત્તરસ્ય તનયામપુયેમ ઇરાવતીમ્
૦૧૧૬૦૦૨૩ જનમજેયાદ શં્ચતુર તસ્યામુ પાદય સતુાન્
૦૧૧૬૦૦૩૧ આજહારાશ્વમેધાંસ્ત્રી ગઙ્ગાયાં ભૂિરદ ક્ષણાન્
૦૧૧૬૦૦૩૩ શારદ્વતં ગુ ં કૃ વા દેવા યત્રા ક્ષગાેચરાઃ
૦૧૧૬૦૦૪૧ િનજગ્રાહાજૈસા વીરઃ ક લ િદ ગ્વજયે ક્વ ચત્
૦૧૧૬૦૦૪૩ પ લઙ્ગધરં શદંૂ્ર ઘ્ન તં ગાે મથનંુ પદા
૦૧૧૬૦૦૫૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૧૧૬૦૦૫૧ કસ્ય હેતાેિનજગ્રાહ ક લ િદ ગ્વજયે પઃ
૦૧૧૬૦૦૫૩ દેવ ચહ્ન ક્ષદૂ્ર કાેઽસાૈ ગાં યઃ પદાહનત્
૦૧૧૬૦૦૫૫ ત ક યતાં મહાભાગ યિદ કૃ ણકથાશ્રયમ્
૦૧૧૬૦૦૬૧ અથવાસ્ય પદા ભાજે મકર દ લહાં સતામ્
૦૧૧૬૦૦૬૩ િકમ યૈરસદાલાપૈરાયષુાે યદસદ્વ્યયઃ
૦૧૧૬૦૦૭૧ દ્રાયષુાં ણામઙ્ગ મત્યાર્ના ત મચ્છતામ્
૦૧૧૬૦૦૭૩ ઇહાપેહૂતાે ભગવા ત્યુઃ શા મત્રકમર્ ણ
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૦૧૧૬૦૦૮૧ ન ક શ્ચિ મ્રયતે તાવદ્યાવદા ત ઇહા તકઃ
૦૧૧૬૦૦૮૩ અેતદથ િહ ભગવાનાહૂતઃ પરમ ષ ભઃ
૦૧૧૬૦૦૮૫ અહાે લાેકે પીયેત હિરલીલા તં વચઃ
૦૧૧૬૦૦૯૧ મ દસ્ય મ દપ્રજ્ઞસ્ય વયાે મ દાયષુશ્ચ વૈ
૦૧૧૬૦૦૯૩ િનદ્રયા િહ્રયતે નક્તં િદવા ચ વ્યથર્કમર્ ભઃ
૦૧૧૬૦૧૦૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૬૦૧૦૧ યદા પર ક્ષ કુ ઙ્ગલેઽવસ ક લ પ્રિવષં્ટ િનજચક્રવ તતે
૦૧૧૬૦૧૦૩ િનશ ય વાતાર્મન ત પ્રયાં તતઃ શરાસનં સયંુગશાૈ ડરાદદે
૦૧૧૬૦૧૧૧ વલઙૃ્કતં યામતુરઙ્ગયાે જતં રથં ગે દ્ર વજમા શ્રતઃ પુરાત્
૦૧૧૬૦૧૧૩ તાે રથાશ્વ દ્વપપ ત્તયુક્તયા વસનેયા િદ ગ્વજયાય િનગર્તઃ
૦૧૧૬૦૧૨૧ ભદ્રાશ્વં કેતુમાલં ચ ભારતં ચાેત્તરા કુ ન્
૦૧૧૬૦૧૨૩ િક પુ ષાદ િન વષાર્ ણ િવ જત્ય જગ્ હે બ લમ્
૦૧૧૬૦૧૩૧ નગરાંશ્ચ વનાંશ્ચવૈ નદ શ્ચ િવમલાેદકાઃ
૦૧૧૬૦૧૩૩ પુ ષા દેવક પાંશ્ચ નાર શ્ચ પ્રયદશર્નાઃ
૦૧૧૬૦૧૪૧ અદષૃ્ટપવૂાર્ સભુગા સ દદશર્ ધન જયઃ
૦૧૧૬૦૧૪૩ સદનાિન ચ શભુ્રા ણ નાર શ્ચા સરસાં િનભાઃ
૦૧૧૬૦૧૫૧ તત્ર તત્રાપેશ ◌ૃ વાનઃ વપવૂષાં મહાત્મનામ્
૦૧૧૬૦૧૫૩ પ્રગીયમાણં ચ યશઃ કૃ ણમાહા યસચૂકમ્
૦૧૧૬૦૧૬૧ આત્માનં ચ પિરત્રાતમશ્વ થા ાેઽસ્ત્રતજેસઃ
૦૧૧૬૦૧૬૩ નેહં ચ ણપાથાર્નાં તષેાં ભ ક્ત ચ કેશવે
૦૧૧૬૦૧૭૧ તે યઃ પરમસ તુષ્ટઃ પ્રીત્યુ જૃ ભતલાેચનઃ
૦૧૧૬૦૧૭૩ મહાધનાિન વાસાં સ દદાૈ હારાન્મહામનાઃ
૦૧૧૬૦૧૮૧ સાર યપારષદસવેનસખ્યદાૈત્ય
૦૧૧૬૦૧૮૨ વીરાસનાનુગમન તવનપ્રણામાન્
૦૧૧૬૦૧૮૩ નગ્ધષેુ પા ડુષુ જગ પ્રણ ત ચ િવ ણાેર્
૦૧૧૬૦૧૮૪ ભ ક્ત કરાે ત પ તશ્ચરણારિવ દે
૦૧૧૬૦૧૯૧ તસ્યવૈં વતર્માનસ્ય પવૂષાં ત્તમ વહમ્
૦૧૧૬૦૧૯૩ ના તદૂરે િકલાશ્ચય યદાસીત્તિન્નબાેધ મે
૦૧૧૬૦૨૦૧ ધમર્ઃ પદૈકેન ચર વચ્છાયામપુલ ય ગામ્
૦૧૧૬૦૨૦૩ ચ્છ ત માશ્રવુદનાં િવવ સા મવ માતરમ્
૦૧૧૬૦૨૧૦ ધમર્ ઉવાચ
૦૧૧૬૦૨૧૧ ક ચ્ચદ્ભદ્રઽેનામયમાત્મન તે િવચ્છાયા સ લાયતષેન્મખુને
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૦૧૧૬૦૨૧૩ આલક્ષયે ભવતીમ તરાિધ દૂરે બ ધું શાેચ સ ક ચના બ
૦૧૧૬૦૨૨૧ પાદૈ યૂર્નં શાેચ સ મૈકપાદમાત્માનં વા ષલૈભાક્ષ્યમાણમ્
૦૧૧૬૦૨૨૩ આહાે સરુાદ હૃતયજ્ઞભાગા પ્ર ઉત વન્મઘવત્યવષર્ ત
૦૧૧૬૦૨૩૧ અરક્ષ્યમાણાઃ સ્ત્રય ઉિવ બાલા શાેચસ્યથાે પુ ષાદૈિરવાતાર્ન્
૦૧૧૬૦૨૩૩ વાચં દેવી ં બ્રહ્મકુલે કુકમર્ યબ્રહ્મ યે રાજકુલે કુલા યાન્
૦૧૧૬૦૨૪૧ િક ક્ષત્રબ ધૂ ક લનાપે ષ્ટાન્રાષ્ટ્ર ા ણ વા તૈરવરાેિપતાિન
૦૧૧૬૦૨૪૩ ઇત તતાે વાશનપાનવાસઃ નાનવ્યવાયાને્મખુ વલાેકમ્
૦૧૧૬૦૨૫૧ યદ્વા બ તે ભૂિરભરાવતાર કૃતાવતારસ્ય હરેધર્િરિત્ર
૦૧૧૬૦૨૫૩ અ તિહતસ્ય મરતી િવ ષ્ટા કમાર્ ણ િનવાર્ણિવલ બતાિન
૦૧૧૬૦૨૬૧ ઇદં મમાચ વ તવાિધમૂલં વસુ ધરે યને િવક શતા સ
૦૧૧૬૦૨૬૩ કાલને વા તે બ લનાં બલીયસા સરુા ચતં િક હૃતમ બ સાૈભગમ્
૦૧૧૬૦૨૭૦ ધર યવુાચ
૦૧૧૬૦૨૭૧ ભવા હ વેદ ત સવ યન્માં ધમાર્નુ ચ્છ સ
૦૧૧૬૦૨૭૩ ચતુ ભવર્તર્સે યને પાદૈલાકસખુાવહૈઃ
૦૧૧૬૦૨૮૧ સતં્ય શાૈચં દયા ક્ષા ત ત્યાગઃ સ તાષે આજર્વમ્
૦૧૧૬૦૨૮૩ શમાે દમ તપઃ સા યં ત તક્ષાપેર તઃ શ્રુતમ્
૦૧૧૬૦૨૯૧ જ્ઞાનં િવર ક્તરૈશ્વય શાૈય તે ે બલં તઃ
૦૧૧૬૦૨૯૩ વાત યં કાૈશલં કા તધય માદર્વમવે ચ
૦૧૧૬૦૩૦૧ પ્રાગ યં પ્રશ્રયઃ શીલં સહઆે ે બલં ભગઃ
૦૧૧૬૦૩૦૩ ગા ભીય સ્થૈયર્મા તક્યં ક તમાર્નાેઽનહઙૃ્ક તઃ
૦૧૧૬૦૩૧૧ અેતે ચા યે ચ ભગવિન્નત્યા યત્ર મહાગુણાઃ
૦૧૧૬૦૩૧૩ પ્રા યાર્ મહ વ મચ્છદ્ ભનર્ િવય ત મ કિહ ચત્
૦૧૧૬૦૩૨૧ તનેાહં ગુણપાત્રેણ શ્રીિનવાસને સા પ્રતમ્
૦૧૧૬૦૩૨૩ શાેચા મ રિહતં લાેકં પા મના ક લને ક્ષતમ્
૦૧૧૬૦૩૩૧ આત્માનં ચાનુશાેચા મ ભવ તં ચામરાેત્તમમ્
૦૧૧૬૦૩૩૩ દેવા પ ષી સાધૂ સવાર્ વણા તથાશ્રમાન્
૦૧૧૬૦૩૪૧ બ્રહ્માદયાે બહુ તથં યદપાઙ્ગમાેક્ષ
૦૧૧૬૦૩૪૨ કામા તપઃ સમચર ભગવ પ્રપન્નાઃ
૦૧૧૬૦૩૪૩ સા શ્રીઃ વવાસમરિવ દવનં િવહાય
૦૧૧૬૦૩૪૪ ય પાદસાૈભગમલં ભજતેઽનુરક્તા
૦૧૧૬૦૩૫૧ તસ્યાહમ જકુ લશાઙુ્કશકેતુકેતૈઃ
૦૧૧૬૦૩૫૨ શ્રીમ પદૈભર્ગવતઃ સમલઙૃ્કતાઙ્ગી
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૦૧૧૬૦૩૫૩ ત્રીનત્યરાેચ ઉપલ ય તતાે િવભૂ ત
૦૧૧૬૦૩૫૪ લાેકા સ માં વ્ય જદુ મયતી ં તદ તે
૦૧૧૬૦૩૬૧ યાે વૈ મમા તભરમાસરુવંશરાજ્ઞામ્
૦૧૧૬૦૩૬૨ અક્ષાૈિહણીશતમપાનુદદાત્મત ત્રઃ
૦૧૧૬૦૩૬૩ વાં દુઃસ્થમનૂપદમાત્મિન પાૈ ષેણ
૦૧૧૬૦૩૬૪ સ પાદય યદુષુ ર યમ બભ્રદઙ્ગમ્
૦૧૧૬૦૩૭૧ કા વા સહેત િવરહં પુ ષાેત્તમસ્ય
૦૧૧૬૦૩૭૨ પ્રેમાવલાેક ચર મતવ ગજુ પૈઃ
૦૧૧૬૦૩૭૩ સ્થૈય સમાનમહરન્મધુમાિનનીનાં
૦૧૧૬૦૩૭૪ રાેમાે સવાે મમ યદઙ્ ઘ્રિવટિઙ્કતાયાઃ
૦૧૧૬૦૩૮૧ તયાેરેવં કથયતાેઃ થવીધમર્યાે તદા
૦૧૧૬૦૩૮૩ પર ક્ષન્નામ રાજ ષઃ પ્રાપ્તઃ પ્રાચી ં સર વતીમ્
૦૧૧૭૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૭૦૦૧૧ તત્ર ગાે મથનંુ રા હ યમાનમનાથવત્
૦૧૧૭૦૦૧૩ દ ડહ તં ચ ષલં દદશૃે પલા છનમ્
૦૧૧૭૦૦૨૧ ષં ણાલધવલં મેહ ત મવ બ યતમ્
૦૧૧૭૦૦૨૩ વપેમાનં પદૈકેન સીદ તં શદૂ્રતાિડતમ્
૦૧૧૭૦૦૩૧ ગાં ચ ધમર્દુઘાં દ નાં શં શદૂ્રપદાહતામ્
૦૧૧૭૦૦૩૩ િવવ સામાશ્રવુદનાં ક્ષામાં યવસ મચ્છતીમ્
૦૧૧૭૦૦૪૧ પપ્રચ્છ રથમા ઢઃ કાતર્ વરપિરચ્છદમ્
૦૧૧૭૦૦૪૩ મેઘગ ભીરયા વાચા સમારાેિપતકામુર્કઃ
૦૧૧૭૦૦૫૧ ક વં મચ્છરણે લાેકે બલાદં્ધસ્યબલા બલી
૦૧૧૭૦૦૫૩ નરદેવાેઽ સ વષેેણ નટવ કમર્ણા દ્વજઃ
૦૧૧૭૦૦૬૧ ય વં કૃ ણે ગતે દૂરં સહગા ડીવધ વના
૦૧૧૭૦૦૬૩ શાેચ્યાેઽસ્યશાેચ્યાન્રહ સ પ્રહર વધમહર્ સ
૦૧૧૭૦૦૭૧ વં વા ણાલધવલઃ પાદૈ યૂર્નઃ પદા ચરન્
૦૧૧૭૦૦૭૩ ષ પેણ િક ક શ્ચદે્દવાે નઃ પિરખેદયન્
૦૧૧૭૦૦૮૧ ન તુ કાૈરવે દ્રાણાં દાેદર્ ડપિરર ભતે
૦૧૧૭૦૦૮૩ ભૂતલેઽનપુત ત્ય મ વના તે પ્રા ણનાં શચુઃ
૦૧૧૭૦૦૯૧ મા સાૈરભેયાત્ર શચુાે વ્યેતુ તે ષલાદ્ભયમ્
૦૧૧૭૦૦૯૩ મા રાેદ ર બ ભદં્ર તે ખલાનાં મિય શા તિર
૦૧૧૭૦૧૦૧ યસ્ય રાષ્ટ્ર ે પ્ર ઃ સવાર્સ્ત્રસ્ય તે સા વ્યસાધુ ભઃ
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૦૧૧૭૦૧૦૩ તસ્ય મત્તસ્ય ન ય ત ક તરાયુભર્ગાે ગ તઃ
૦૧૧૭૦૧૧૧ અેષ રાજ્ઞાં પરાે ધમા હ્યાતાર્નામા તિનગ્રહઃ
૦૧૧૭૦૧૧૩ અત અેનં વિધ યા મ ભૂતદુ્રહમસત્તમમ્
૦૧૧૭૦૧૨૧ કાેઽ શ્ચત્તવ પાદાંસ્ત્રી સાૈરભેય ચતુ પદ
૦૧૧૭૦૧૨૩ મા ભવૂં વાદશૃા રાષ્ટ્ર ે રાજ્ઞાં કૃ ણાનવુ તનામ્
૦૧૧૭૦૧૩૧ આખ્યાિહ ષ ભદં્ર વઃ સાધનૂામકૃતાગસામ્
૦૧૧૭૦૧૩૩ આત્મવૈ યકતાર્રં પાથાર્નાં ક તદૂષણમ્
૦૧૧૭૦૧૪૧ જનેઽનાગસ્યઘં યુ જ સવર્તાેઽસ્ય ચ મદ્ભયમ્
૦૧૧૭૦૧૪૩ સાધનૂાં ભદ્રમવે સ્યાદસાધુદમને કૃતે
૦૧૧૭૦૧૫૧ અનાગઃ વહ ભૂતષેુ ય આગસૃ્કિન્નરઙુ્કશઃ
૦૧૧૭૦૧૫૩ આહતાર્ મ ભજંુ સાક્ષાદમત્યર્સ્યાિપ સાઙ્ગદમ્
૦૧૧૭૦૧૬૧ રાજ્ઞાે િહ પરમાે ધમર્ઃ વધમર્સ્થાનપુાલનમ્
૦૧૧૭૦૧૬૩ શાસતાેઽ યા યથાશાસ્ત્રમનાપદ્યુ પથાિનહ
૦૧૧૭૦૧૭૦ ધમર્ ઉવાચ
૦૧૧૭૦૧૭૧ અેતદ્વઃ પા ડવેયાનાં યુક્તમાતાર્ભયં વચઃ
૦૧૧૭૦૧૭૩ યષેાં ગુણગણૈઃ કૃ ણાે દાૈત્યાદાૈ ભગવા કૃતઃ
૦૧૧૭૦૧૮૧ ન વયં ક્લેશબી િન યતઃ સ્યુઃ પુ ષષર્ભ
૦૧૧૭૦૧૮૩ પુ ષં તં િવ નીમાે વાક્યભેદિવમાેિહતાઃ
૦૧૧૭૦૧૯૧ કે ચ દ્વક પવસના આહુરાત્માનમાત્મનઃ
૦૧૧૭૦૧૯૩ દૈવમ યેઽપરે કમર્ વભાવમપરે પ્રભુમ્
૦૧૧૭૦૨૦૧ અપ્રતક્યાર્દિનદ યાિદ ત કે વિપ િનશ્ચયઃ
૦૧૧૭૦૨૦૩ અત્રાનુ પં રાજષ િવ શ વમનીષયા
૦૧૧૭૦૨૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૭૦૨૧૧ અેવં ધમ પ્રવદ ત સ સમ્રાડ્ દ્વજસત્તમાઃ
૦૧૧૭૦૨૧૩ સમાિહતને મનસા િવખેદઃ પયર્ચષ્ટ તમ્
૦૧૧૭૦૨૨૦ રા વેાચ
૦૧૧૭૦૨૨૧ ધમ બ્રવી ષ ધમર્જ્ઞ ધમાઽ સ ષ પ ક્
૦૧૧૭૦૨૨૩ યદધમર્કૃતઃ સ્થાનં સચૂકસ્યાિપ તદ્ભવેત્
૦૧૧૭૦૨૩૧ અથવા દેવમાયાયા નનંૂ ગ તરગાેચરા
૦૧૧૭૦૨૩૩ ચેતસાે વચસશ્ચાિપ ભૂતાના મ ત િનશ્ચયઃ
૦૧૧૭૦૨૪૧ તપઃ શાૈચં દયા સત્ય મ ત પાદાઃ કૃતે કૃતાઃ
૦૧૧૭૦૨૪૩ અધમાશસૈ્ત્રયાે ભગ્ ાઃ મયસઙ્ગમદૈ તવ
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૦૧૧૭૦૨૫૧ ઇદાની ં ધમર્ પાદ તે સતં્ય િનવર્તર્યેદ્યતઃ
૦૧૧૭૦૨૫૩ તં જઘ્ ક્ષત્યધમાઽયમ તનેૈિધતઃ ક લઃ
૦૧૧૭૦૨૬૧ ઇયં ચ ભૂ મભર્ગવતા યા સતાે ભરા સતી
૦૧૧૭૦૨૬૩ શ્રીમદ્ ભ ત પદ યાસઃૈ સવર્તઃ કૃતકાૈતુકા
૦૧૧૭૦૨૭૧ શાેચત્યશ્રુકલા સા વી દુભર્ગેવાે જ્ઝતા સતી
૦૧૧૭૦૨૭૩ અબ્રહ્મ યા પવ્યા ઃ શદૂ્રા ભાેક્ષ્ય ત મા મ ત
૦૧૧૭૦૨૮૧ ઇ ત ધમ મહી ં ચવૈ સા વિય વા મહારથઃ
૦૧૧૭૦૨૮૩ િનશાતમાદદે ખડ્ગં કલયેઽધમર્હેતવે
૦૧૧૭૦૨૯૧ તં જઘાંસમુ ભપ્રેત્ય િવહાય પલા છનમ્
૦૧૧૭૦૨૯૩ ત પાદમૂલં શરસા સમગાદ્ભયિવહ્વલઃ
૦૧૧૭૦૩૦૧ પ તતં પાદયાવે રઃ કૃપયા દ નવ સલઃ
૦૧૧૭૦૩૦૩ શર યાે નાવધીચ્છ્લાેક્યઆહ ચેદં હસિન્નવ
૦૧૧૭૦૩૧૦ રા વેાચ
૦૧૧૭૦૩૧૧ ન તે ગુડાકેશયશાેધરાણાં બદ્ધા જલવે ભયમ ત િક ચત્
૦૧૧૭૦૩૧૩ ન વ તતવં્ય ભવતા કથ ચન ક્ષતે્રે મદ યે વમધમર્બ ધુઃ
૦૧૧૭૦૩૨૧ વાં વતર્માનં નરદેવદેહે વનપુ્ર ત્તાેઽયમધમર્પૂગઃ
૦૧૧૭૦૩૨૩ લાેભાેઽ તં ચાૈયર્મનાયર્મંહાે જ્યેષ્ઠા ચ માયા કલહશ્ચ દ ભઃ
૦૧૧૭૦૩૩૧ ન વ તતવં્ય તદધમર્બ ધાે ધમણ સત્યેન ચ વ તતવ્યે
૦૧૧૭૦૩૩૩ બ્રહ્માવત યત્ર યજ ત યજ્ઞૈયર્જ્ઞેશ્વરં યજ્ઞિવતાનિવજ્ઞાઃ
૦૧૧૭૦૩૪૧ ય મ હિરભર્ગવાિનજ્યમાન ઇજ્યાત્મમૂ તયર્જતાં શં તનાે ત
૦૧૧૭૦૩૪૩ કામાનમાેઘાિ સ્થરજઙ્ગમાનામ તબર્િહવાર્યુિરવષૈ આત્મા
૦૧૧૭૦૩૫૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૭૦૩૫૧ પર ક્ષતવૈમાિદષ્ટઃ સ ક લ ર્તવપેથુઃ
૦૧૧૭૦૩૫૩ તમુદ્યતા સમાહેદં દ ડપા ણ મવાેદ્યતમ્
૦૧૧૭૦૩૬૦ ક લ વાચ
૦૧૧૭૦૩૬૧ યત્ર ક્વ વાથ વ સ્યા મ સાવર્ભાૈમ તવાજ્ઞયા
૦૧૧૭૦૩૬૩ લક્ષયે તત્ર તત્રાિપ વામાત્તષેુશરાસનમ્
૦૧૧૭૦૩૭૧ તન્મે ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનં િનદષુ્ટમહર્ સ
૦૧૧૭૦૩૭૩ યત્રવૈ િનયતાે વ સ્યઆ તષં્ઠ તેઽનુશાસનમ્
૦૧૧૭૦૩૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૭૦૩૮૧ અ ય થત તદા ત મૈ સ્થાનાિન કલયે દદાૈ
૦૧૧૭૦૩૮૩ દ્યૂતં પાનં સ્ત્રયઃ સનૂા યત્રાધમર્શ્ચતુિવધઃ
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૦૧૧૭૦૩૯૧ પનુશ્ચ યાચમાનાય ત પમદા પ્રભુઃ
૦૧૧૭૦૩૯૩ તતાેઽ તં મદં કામં ર ે વૈરં ચ પ ચમમ્
૦૧૧૭૦૪૦૧ અમૂિન પ ચ સ્થાનાિન હ્યધમર્પ્રભવઃ ક લઃ
૦૧૧૭૦૪૦૩આૈત્તરેયેણ દત્તાિન યવસત્તિન્નદેશકૃત્
૦૧૧૭૦૪૧૧ અથૈતાિન ન સવેેત બુભષૂુઃ પુ ષઃ ક્વ ચત્
૦૧૧૭૦૪૧૩ િવશષેતાે ધમર્શીલાે રા લાેકપ તગુર્ ઃ
૦૧૧૭૦૪૨૧ ષસ્ય નષ્ટાંસ્ત્રી પાદા તપઃ શાૈચં દયા મ ત
૦૧૧૭૦૪૨૩ પ્ર તસ દધઆશ્વાસ્ય મહી ં ચ સમવધર્યત્
૦૧૧૭૦૪૩૧ સ અેષ અેતહ્યર્ યા ત આસનં પા થવાે ચતમ્
૦૧૧૭૦૪૩૩ િપતામહેનાપે ય તં રાજ્ઞાર યં િવિવક્ષતા
૦૧૧૭૦૪૪૧ આ તેઽધનુા સ રાજ ષઃ કાૈરવે દ્ર શ્રયાે લસન્
૦૧૧૭૦૪૪૩ ગ હ્વયે મહાભાગશ્ચક્રવત હચ્છ્ર વાઃ
૦૧૧૭૦૪૫૧ ઇ થ ભૂતાનુભાવાેઽયમ ભમ યુસતુાે પઃ
૦૧૧૭૦૪૫૩ યસ્ય પાલયતઃ ક્ષાૈણી ં યૂયં સત્રાય દ ક્ષતાઃ
૦૧૧૮૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૮૦૦૧૧ યાે વૈ દ્રાૈ યસ્ત્રિવ લુષ્ટાે ન માતુ દરે તઃ
૦૧૧૮૦૦૧૩ અનુગ્રહાદ્ભગવતઃ કૃ ણસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૧૧૮૦૦૨૧ બ્રહ્મકાપેાે થતાદ્ય તુ તક્ષકા પ્રાણિવ લવાત્
૦૧૧૮૦૦૨૩ ન સ મુમાેહાે ભયાદ્ભગવત્યિપતાશયઃ
૦૧૧૮૦૦૩૧ ઉ જ્ય સવર્તઃ સઙ્ગં િવજ્ઞાતા જતસં સ્થ તઃ
૦૧૧૮૦૦૩૩ વૈયાસકેજર્હાૈ શ યાે ગઙ્ગાયાં વં કલવેરમ્
૦૧૧૮૦૦૪૧ નાેત્તમશ્લાેકવાતાર્નાં જુષતાં ત કથા તમ્
૦૧૧૮૦૦૪૩ સ્યા સ ભ્રમાેઽ તકાલેઽિપ મરતાં ત પદા બુજમ્
૦૧૧૮૦૦૫૧ તાવ ક લનર્ પ્રભવે પ્રિવષ્ટાેઽપીહ સવર્તઃ
૦૧૧૮૦૦૫૩ યાવદ શાે મહાનવુ્યાર્મા ભમ યવ અેકરાટ્
૦૧૧૮૦૦૬૧ ય મન્નહિન યહ્યવ ભગવાનુ સસજર્ ગામ્
૦૧૧૮૦૦૬૩ તદૈવેહાનુ ત્તાેઽસાવધમર્પ્રભવઃ ક લઃ
૦૧૧૮૦૦૭૧ નાનુદ્વે ષ્ટ ક લ સમ્રાટ્સારઙ્ગ ઇવ સારભુક્
૦૧૧૮૦૦૭૩ કુશલા યાશુ સદ્ ય ત નેતરા ણ કૃતાિન યત્
૦૧૧૮૦૦૮૧ િક નુ બાલષેુ શરેૂણ ક લના ધીરભી ણા
૦૧૧૮૦૦૮૩ અપ્રમત્તઃ પ્રમત્તષેુ યાે કાે ષુ વતર્તે
૦૧૧૮૦૦૯૧ ઉપવ ણતમેતદ્વઃ પુ યં પાર ક્ષતં મયા
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૦૧૧૮૦૦૯૩ વાસદેુવકથાપેેતમાખ્યાનં યદ ચ્છત
૦૧૧૮૦૧૦૧ યા યાઃ કથા ભગવતઃ કથનીયાે કમર્ણઃ
૦૧૧૮૦૧૦૩ ગુણકમાર્શ્રયાઃ પુ ભઃ સસંવે્યા તા બુભષૂુ ભઃ
૦૧૧૮૦૧૧૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૧૧૮૦૧૧૧ સતૂ વ સમાઃ સાૈ ય શાશ્વતીિવશદં યશઃ
૦૧૧૮૦૧૧૩ ય વં શસં સ કૃ ણસ્ય મત્યાર્નામ તં િહ નઃ
૦૧૧૮૦૧૨૧ કમર્ ય મન્નનાશ્વાસે ધૂમધૂમ્રાત્મનાં ભવાન્
૦૧૧૮૦૧૨૩ આપાયય ત ગાેિવ દ પાદપદ્માસવં મધુ
૦૧૧૮૦૧૩૧ તુલયામ લવનેાિપ ન વગ નાપનુભર્વમ્
૦૧૧૮૦૧૩૩ ભગવ સઙ્ ગસઙ્ગસ્ય મત્યાર્નાં િકમુતા શષઃ
૦૧૧૮૦૧૪૧ કાે નામ યેદ્રસિવ કથાયાં મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય
૦૧૧૮૦૧૪૩ ના તં ગુણાનામગુણસ્ય જગ્મુયાગેશ્વરા યે ભવપાદ્મમખુ્યાઃ
૦૧૧૮૦૧૫૧ તન્નાે ભવા વૈ ભગવ પ્રધાનાે મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય
૦૧૧૮૦૧૫૩ હરે દારં ચિરતં િવશદંુ્ધ શશુ્રષૂતાં નાે િવતનાેતુ િવદ્વન્
૦૧૧૮૦૧૬૧ સ વૈ મહાભાગવતઃ પર ક્ષદ્યનેાપવગાર્ખ્યમદભ્રબુ દ્ધઃ
૦૧૧૮૦૧૬૩ જ્ઞાનને વૈયાસિકશ દતને ભજેે ખગે દ્ર વજપાદમૂલમ્
૦૧૧૮૦૧૭૧ તન્નઃ પરં પુ યમસં તાથર્માખ્યાનમત્યદ્ભુતયાેગિનષ્ઠમ્
૦૧૧૮૦૧૭૩ આખ્યાહ્યન તાચિરતાપેપનં્ન પાર ક્ષતં ભાગવતા ભરામમ્
૦૧૧૮૦૧૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૮૦૧૮૧ અહાે વયં જન્મ તાેઽદ્ય હા મ દ્ધાનુ ત્ત્યાિપ િવલાેમ તાઃ
૦૧૧૮૦૧૮૩ દાૈ કુલ્યમાિધ િવધનુાે ત શીઘં્ર મહત્તમાનામ ભધાનયાેગઃ
૦૧૧૮૦૧૯૧ કુતઃ પનુગ્ ર્ણતાે નામ તસ્ય મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય
૦૧૧૮૦૧૯૩ યાેઽન તશ ક્તભર્ગવાનન તાે મહદુ્ગણ વાદ્યમન તમાહુઃ
૦૧૧૮૦૨૦૧ અેતાવતાલં નનુ સૂ ચતને ગુણૈરસા યાન તશાયનસ્ય
૦૧૧૮૦૨૦૩ િહ વેતરા પ્રાથર્યતાે િવભૂ તયર્સ્યાઙ્ ઘ્રરે ં જુષતેઽનભી સાેઃ
૦૧૧૮૦૨૧૧ અથાિપ ય પાદનખાવ ષં્ટ જગ દ્વિર ચાપેહૃતાહર્ણા ભઃ
૦૧૧૮૦૨૧૩ સશેં પનુાત્ય યતમાે મુકુ દા કાે નામ લાેકે ભગવ પદાથર્ઃ
૦૧૧૮૦૨૨૧ યત્રાનુરક્તાઃ સહસવૈ ધીરા વ્યપાેહ્ય દેહાિદષુ સઙ્ગમૂઢમ્
૦૧૧૮૦૨૨૩ વ્રજ ત ત પારમહંસ્યમ ત્યં ય મન્નિહસાપેશમઃ વધમર્ઃ
૦૧૧૮૦૨૩૧ અહં િહ ષ્ટાેઽયર્મણાે ભવદ્ ભરાચક્ષઆત્માવગમાેઽત્ર યાવાન્
૦૧૧૮૦૨૩૩ નભઃ પત ત્યાત્મસમં પતિ ત્રણ તથા સમં િવ ગ ત િવપ શ્ચતઃ
૦૧૧૮૦૨૪૧ અેકદા ધનુ દ્ય ય િવચર ગયાં વને
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૦૧૧૮૦૨૪૩ ગાનનુગતઃ શ્રા તઃ િધત ષતાે શમ્
૦૧૧૮૦૨૫૧ જલાશયમચક્ષાણઃ પ્રિવવેશ તમાશ્રમમ્
૦૧૧૮૦૨૫૩ દદશર્ મુિનમાસીનં શા તં મી લતલાેચનમ્
૦૧૧૮૦૨૬૧ પ્ર ત દ્ધે દ્રયપ્રાણ મનાેબુ દ્ધમપુારતમ્
૦૧૧૮૦૨૬૩ સ્થાનત્રયા પરં પ્રાપં્ત બ્રહ્મભૂતમિવિક્રયમ્
૦૧૧૮૦૨૭૧ િવપ્રક ણર્જટાચ્છન્નં રાૈરવેણા જનને ચ
૦૧૧૮૦૨૭૩ િવશુ યત્તાલુ દકં તથાભૂતમયાચત
૦૧૧૮૦૨૮૧ અલ ધ ણભૂ યાિદરસ પ્રાપ્તાઘ્યર્સૂ તઃ
૦૧૧૮૦૨૮૩ અવજ્ઞાત મવાત્માનં મ યમાનશ્ચુકાપે હ
૦૧૧૮૦૨૯૧ અભૂતપવૂર્ઃ સહસા ડ્ યામિદતાત્મનઃ
૦૧૧૮૦૨૯૩ બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂદ્બ્રહ્મન્મ સરાે મ યુરેવ ચ
૦૧૧૮૦૩૦૧ સ તુ બ્રહ્મઋષેરંસે ગતાસમુુરગં ષા
૦૧૧૮૦૩૦૩ િવિનગર્ચ્છ ધનુ કાેટ ા િનધાય પુરમાગતઃ
૦૧૧૮૦૩૧૧ અેષ િક િન તાશષે કરણાે મી લતેક્ષણઃ
૦૧૧૮૦૩૧૩ ષાસમાિધરાહાે વ ક નુ સ્યા ક્ષત્રબ ધુ ભઃ
૦૧૧૮૦૩૨૧ તસ્ય પતુ્રાેઽ તતજે વી િવહર બાલકાેઽભર્કૈઃ
૦૧૧૮૦૩૨૩ રાજ્ઞાઘં પ્રાિપતં તાતં શ્રુ વા તત્રેદમબ્રવીત્
૦૧૧૮૦૩૩૧ અહાે અધમર્ઃ પાલાનાં પી ાં બ લભુ મવ
૦૧૧૮૦૩૩૩ વા મ યઘં યદ્દાસાનાં દ્વારપાનાં શનુા મવ
૦૧૧૮૦૩૪૧ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષત્રબ ધુિહ ગ્ હપાલાે િન િપતઃ
૦૧૧૮૦૩૪૩ સ કથં તદ્ગહેૃ દ્વાઃસ્થઃ સભા ડં ભાેક્તુમહર્ ત
૦૧૧૮૦૩૫૧ કૃ ણે ગતે ભગવ ત શા તયુર્ પથગા મનામ્
૦૧૧૮૦૩૫૩ તદ્ ભન્નસતેનૂદ્યાહં શા મ પ યત મે બલમ્
૦૧૧૮૦૩૬૧ ઇત્યુ વા રાષેતામ્રાક્ષાે વયસ્યા ષબાલકઃ
૦૧૧૮૦૩૬૩ કાૈ શક્યાપ ઉપ ય વાગ્વજં્ર િવસસજર્ હ
૦૧૧૮૦૩૭૧ ઇ ત લઙ્ ઘતમયાર્દં તક્ષકઃ સપ્તમેઽહિન
૦૧૧૮૦૩૭૩ દઙ્ક્ષ્ય ત મ કુલાઙ્ગારં ચાેિદતાે મે તતદુ્રહમ્
૦૧૧૮૦૩૮૧ તતાેઽ યેત્યાશ્રમં બાલાે ગલે સપર્કલવેરમ્
૦૧૧૮૦૩૮૩ િપતરં વીક્ષ્ય દુઃખાતા મુક્તક ઠાે રાેદ હ
૦૧૧૮૦૩૯૧ સ વા આઙ્ ગરસાે બ્રહ્મ શ્રુ વા સતુિવલાપનમ્
૦૧૧૮૦૩૯૩ ઉન્મીલ્ય શનકૈનત્રે દૃ ટ્વા ચાંસે તાેરગમ્
૦૧૧૮૦૪૦૧ િવ જ્ય તં ચ પપ્રચ્છ વ સ ક મા દ્ધ રાેિદ ષ
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૦૧૧૮૦૪૦૩ કેન વા તેઽપકૃત મત્યુક્તઃ સ યવેદયત્
૦૧૧૮૦૪૧૧ િનશ ય શપ્તમતદહ નરે દં્ર સ બ્રાહ્મણાે નાત્મજમ યન દત્
૦૧૧૮૦૪૧૩ અહાે બતાંહાે મહદદ્ય તે કૃતમ પીય સ દ્રાેહ ઉ દર્માે તઃ
૦૧૧૮૦૪૨૧ ન વૈ ભનર્રદેવં પરાખ્યં સ માતુમહર્સ્યિવપક્વબુદ્ધે
૦૧૧૮૦૪૨૩ યત્તજેસા દુિવષહેણ ગુપ્તા િવ દ ત ભદ્રા યકુતાેભયાઃ પ્ર ઃ
૦૧૧૮૦૪૩૧ અલક્ષ્યમાણે નરદેવના રથાઙ્ગપાણાવયમઙ્ગ લાેકઃ
૦૧૧૮૦૪૩૩ તદા િહ ચાૈરપ્રચુરાે િવનઙ્ક્ષ્યત્યરક્ષ્યમાણાેઽિવવ થવ ક્ષણાત્
૦૧૧૮૦૪૪૧ તદદ્ય નઃ પાપમપુૈત્યન વયં યન્નષ્ટનાથસ્ય વસાેિવલુ પકાત્
૦૧૧૮૦૪૪૩ પર પરં ઘ્ન ત શપ ત જતે પશિૂ સ્ત્રયાેઽથાર્ પુ દસ્યવાે જનાઃ
૦૧૧૮૦૪૫૧ તદાયર્ધમર્ઃ પ્રિવલીયતે ણાં વણાર્શ્રમાચારયુતસ્ત્રયીમયઃ
૦૧૧૮૦૪૫૩ તતાેઽથર્કામા ભિનવે શતાત્મનાં શનુાં કપીના મવ વણર્સઙ્કરઃ
૦૧૧૮૦૪૬૧ ધમર્પાલાે નરપ તઃ સ તુ સમ્રાડ્ હચ્છ્ર વાઃ
૦૧૧૮૦૪૬૩ સાક્ષાન્મહાભાગવતાે રાજ ષહર્યમેધયાટ્
૦૧૧૮૦૪૬૫ ટ્શ્રમયુતાે દ નાે નવૈા મચ્છાપમહર્ ત
૦૧૧૮૦૪૭૧ અપાપષેુ વ ત્યેષુ બાલનેાપક્વબુ દ્ધના
૦૧૧૮૦૪૭૩ પાપં કૃતં તદ્ભગવા સવાર્ત્મા ક્ષ તુમહર્ ત
૦૧૧૮૦૪૮૧ તરસૃ્કતા િવપ્રલ ધાઃ શપ્તાઃ ક્ષપ્તા હતા અિપ
૦૧૧૮૦૪૮૩ નાસ્ય ત પ્ર તકુવર્ ત તદ્ભક્તાઃ પ્રભવાેઽિપ િહ
૦૧૧૮૦૪૯૧ ઇ ત પતુ્રકૃતાઘને સાેઽનુતપ્તાે મહામુિનઃ
૦૧૧૮૦૪૯૩ વયં િવપ્રકૃતાે રાજ્ઞા નવૈાઘં તદ ચ તયત્
૦૧૧૮૦૫૦૧ પ્રાયશઃ સાધવાે લાેકે પરૈદ્વર્ દ્વષેુ યાે જતાઃ
૦૧૧૮૦૫૦૩ ન વ્યથ ત ન હૃ ય ત યતઆત્માગુણાશ્રયઃ
૦૧૧૯૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૯૦૦૧૧ મહીપ ત વથ ત કમર્ ગહ્ય િવ ચ તયન્નાત્મકૃતં સદુુમર્નાઃ
૦૧૧૯૦૦૧૩ અહાે મયા નીચમનાયર્વ કૃતં િનરાગ સ બ્રહ્મ ણ ગૂઢતજે સ
૦૧૧૯૦૦૨૧ ધ્રવું તતાે મે કૃતદેવહેલનાદ્દરુત્યયં વ્યસનં ના તદ ઘાર્ત્
૦૧૧૯૦૦૨૩ તદ તુ કામં હ્યઘિન કૃતાય મે યથા ન કુયા પનુરેવમદ્ધા
૦૧૧૯૦૦૩૧ અદૈ્યવ રાજં્ય બલ દ્ધકાેશં પ્રકાેિપતબ્રહ્મકુલાનલાે મે
૦૧૧૯૦૦૩૩ દહ વભદ્રસ્ય પનુનર્ મેઽભૂ પાપીયસી ધી દ્વજદેવગાે યઃ
૦૧૧૯૦૦૪૧ સ ચ તયિન્ન થમથાશ ◌ૃણાેદ્યથા મનુેઃ સતુાેક્તાે િનરૃ ત તક્ષકાખ્યઃ
૦૧૧૯૦૦૪૩ સ સાધુ મનેે ન ચરેણ તક્ષકા નલં પ્રસક્તસ્ય િવર ક્તકારણમ્
૦૧૧૯૦૦૫૧ અથાે િવહાયેમમમું ચ લાેકં િવમ શતાૈ હેયતયા પુર તાત્
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૦૧૧૯૦૦૫૩ કૃ ણાઙ્ ઘ્રસવેામિધમ યમાન ઉપાિવશ પ્રાયમમત્યર્નદ્યામ્
૦૧૧૯૦૦૬૧ યા વૈ લસચ્છ્ર તુલસીિવ મશ્ર કૃ ણાઙ્ ઘ્રરે વ યિધકા બુનતે્રી
૦૧૧૯૦૦૬૩ પનુા ત લાેકાનુભયત્ર સશેા ક તાં ન સવેેત મિર યમાણઃ
૦૧૧૯૦૦૭૧ ઇ ત વ્યવ ચ્છદ્ય સ પા ડવેયઃ પ્રાયાપેવેશં પ્ર ત િવ પદ્યામ્
૦૧૧૯૦૦૭૩ દધાૈ મુકુ દાઙ્ ઘ્રમન યભાવાે મુિનવ્રતાે મુક્તસમ તસઙ્ગઃ
૦૧૧૯૦૦૮૧ તત્રાપેજગ્મુભુર્વનં પનુાના મહાનુભાવા મનુયઃ સ શ યાઃ
૦૧૧૯૦૦૮૩ પ્રાયેણ તીથાર્ ભગમાપદેશઃૈ વયં િહ તીથાર્િન પનુ ત સ તઃ
૦૧૧૯૦૦૯૧ અિત્રવર્ સષ્ઠ યવનઃ શરદ્વાનિરષ્ટને મ ર્ગુરઙ્ ગરાશ્ચ
૦૧૧૯૦૦૯૩ પરાશરાે ગાિધસતુાેઽથ રામ ઉત ય ઇ દ્રપ્રમદે મવાહાૈ
૦૧૧૯૦૧૦૧ મેધા ત થદવલઆ ષ્ટષેણાે ભારદ્વા ે ગાૈતમઃ િપ પલાદઃ
૦૧૧૯૦૧૦૩ મતૈ્રેય આૈવર્ઃ કવષઃ કુ ભયાેિનદ્વપાયનાે ભગવાન્નારદશ્ચ
૦૧૧૯૦૧૧૧ અ યે ચ દેવ ષબ્રહ્મ ષવયાર્ રાજ ષવયાર્ અ ણાદયશ્ચ
૦૧૧૯૦૧૧૩ નાનાષયપ્રવરા સમેતાન યચ્યર્ રા શરસા વવ દે
૦૧૧૯૦૧૨૧ સખુાપેિવષે્ટ વથ તષેુ ભૂયઃ કૃતપ્રણામઃ વ ચક ષતં યત્
૦૧૧૯૦૧૨૩ િવજ્ઞાપયામાસ િવિવક્તચેતા ઉપ સ્થતાેઽગ્રેઽ ભગ્ હીતપા ણઃ
૦૧૧૯૦૧૩૦ રા વેાચ
૦૧૧૯૦૧૩૧ અહાે વયં ધ યતમા પાણાં મહત્તમાનુગ્રહણીયશીલાઃ
૦૧૧૯૦૧૩૩ રાજ્ઞાં કુલં બ્રાહ્મણપાદશાૈચાદ્દરૂા દ્વ ષં્ટ બત ગહ્યર્કમર્
૦૧૧૯૦૧૪૧ તસ્યવૈ મેઽઘસ્ય પરાવરેશાે વ્યાસક્ત ચત્તસ્ય ગ્ હે વભી ણમ્
૦૧૧૯૦૧૪૩ િનવદમૂલાે દ્વજશાપ પાે યત્ર પ્રસક્તાે ભયમાશુ ધત્તે
૦૧૧૯૦૧૫૧ તં માપેયાતં પ્ર તય તુ િવપ્રા ગઙ્ગા ચ દેવી ત ચત્તમીશે
૦૧૧૯૦૧૫૩ દ્વ પે ષ્ટઃ કુહક તક્ષકાે વા દશ વલં ગાયત િવ ગાથાઃ
૦૧૧૯૦૧૬૧ પનુશ્ચ ભૂયાદ્ભગવત્યન તે ર તઃ પ્રસઙ્ગશ્ચ તદાશ્રયષેુ
૦૧૧૯૦૧૬૩ મહ સુ યાં યામપુયા મ ષ્ટ મૈ ય તુ સવર્ત્ર નમાે દ્વજે યઃ
૦૧૧૯૦૧૭૧ ઇ ત મ રા યવસાયયુક્તઃ પ્રાચીનમૂલષેુ કુશષેુ ધીરઃ
૦૧૧૯૦૧૭૩ ઉદઙ્મખુાે દ ક્ષણકૂલઆ તે સમુદ્રપ યાઃ વસતુ ય તભારઃ
૦૧૧૯૦૧૮૧ અેવં ચ ત મન્નરદેવદેવે પ્રાયાપેિવષ્ટે િદિવ દેવસઙ્ઘાઃ
૦૧૧૯૦૧૮૩ પ્રશસ્ય ભૂમાૈ વ્યિકર પ્રસનૂૈમુર્દા મુહુદુર્ દુભયશ્ચ નેદુઃ
૦૧૧૯૦૧૯૧ મહષર્યાે વૈ સમપુાગતા યે પ્રશસ્ય સા વત્યનુમાેદમાનાઃ
૦૧૧૯૦૧૯૩ ઊચુઃ પ્ર નુગ્રહશીલસારા યદુત્તમશ્લાેકગુણા ભ પમ્
૦૧૧૯૦૨૦૧ ન વા ઇદં રાજ ષવયર્ ચતં્ર ભવ સુ કૃ ણં સમનવુ્રતષેુ
૦૧૧૯૦૨૦૩ યેઽ યાસનં રાજિકર ટજુષં્ટ સદ્યાે જહુભર્ગવ પાશ્વર્કામાઃ
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૦૧૧૯૦૨૧૧ સવ વયં તાવિદહા મહેઽથ કલવેરં યાવદસાૈ િવહાય
૦૧૧૯૦૨૧૩ લાેકં પરં િવરજસં્ક િવશાેકં યાસ્યત્યયં ભાગવતપ્રધાનઃ
૦૧૧૯૦૨૨૧ આશ્રુત્ય તદૃ ષગણવચઃ પર ક્ષ સમં મધુચ્યુદુ્ગ ચાવ્યલીકમ્
૦૧૧૯૦૨૨૩ આભાષતનૈાન ભન દ્ય યુક્તા શશુ્રષૂમાણશ્ચિરતાિન િવ ણાેઃ
૦૧૧૯૦૨૩૧ સમાગતાઃ સવર્ત અેવ સવ વેદા યથા મૂ તધરા સ્ત્ર ષે્ઠ
૦૧૧૯૦૨૩૩ નેહાથ નામતુ્ર ચ કશ્ચનાથર્ ઋતે પરાનુગ્રહમાત્મશીલમ્
૦૧૧૯૦૨૪૧ તતશ્ચ વઃ ચ્છ મમં િવ ચ્છે િવશ્ર ય િવપ્રા ઇ ત કૃત્યતાયામ્
૦૧૧૯૦૨૪૩ સવાર્ત્મના મ્રયમાણૈશ્ચ કૃતં્ય શદંુ્ધ ચ તત્રા શતા ભયુક્તાઃ
૦૧૧૯૦૨૫૧ તત્રાભવદ્ભગવા વ્યાસપતુ્રાે યદચૃ્છયા ગામટમાનાેઽનપેક્ષઃ
૦૧૧૯૦૨૫૩ અલક્ષ્ય લઙ્ગાે િનજલાભતુષ્ટાે તશ્ચ બાલૈરવધૂતવષેઃ
૦૧૧૯૦૨૬૧ તં દ્વ્યષ્ટવષ સકુુમારપાદ કરાે બાહં્વસકપાેલગાત્રમ્
૦૧૧૯૦૨૬૩ ચાવાર્યતાક્ષાેન્નસતુલ્યકણર્ સુ વાનનં ક બુસુ તક ઠમ્
૦૧૧૯૦૨૭૧ િનગૂઢજત્રું થુતુઙ્ગવક્ષસમાવતર્ના ભ વ લવ ગૂદરં ચ
૦૧૧૯૦૨૭૩ િદગ બરં વક્ત્રિવક ણર્કેશં પ્રલ બબાહંુ વમરાેત્તમાભમ્
૦૧૧૯૦૨૮૧ યામં સદાપીવ્યવયાેઽઙ્ગલ યા સ્ત્રીણાં મનાેજં્ઞ ચર મતને
૦૧૧૯૦૨૮૩ પ્રત્યુ થતા તે મનુયઃ વાસને ય ત લક્ષણજ્ઞા અિપ ગૂઢવચર્સમ્
૦૧૧૯૦૨૯૧ સ િવ રાતાેઽ તથયઆગતાય ત મૈ સપયા શરસાજહાર
૦૧૧૯૦૨૯૩ તતાે િન ત્તા હ્યબુધાઃ સ્ત્રયાેઽભર્કા મહાસને સાપેિવવેશ પૂ જતઃ
૦૧૧૯૦૩૦૧ સ સં ત તત્ર મહાન્મહીયસાં બ્રહ્મ ષરાજ ષદેવ ષસઙ્ઘૈઃ
૦૧૧૯૦૩૦૩ વ્યરાેચતાલં ભગવા યથે દુગ્રર્હક્ષર્તારાિનકરૈઃ પર તઃ
૦૧૧૯૦૩૧૧ પ્રશા તમાસીનમકુ ઠમેધસં મુિન પાે ભાગવતાેઽ યપુેત્ય
૦૧૧૯૦૩૧૩ પ્રણ ય મૂધ્નાર્વિહતઃ કૃતા જ લનર્ વા ગરા સૂ તયા વ ચ્છત્
૦૧૧૯૦૩૨૦ પર ક્ષદુવાચ
૦૧૧૯૦૩૨૧ અહાે અદ્ય વયં બ્રહ્મ સ સવે્યાઃ ક્ષત્રબ ધવઃ
૦૧૧૯૦૩૨૩ કૃપયા ત થ પેણ ભવદ્ ભ તીથર્કાઃ કૃતાઃ
૦૧૧૯૦૩૩૧ યષેાં સં મરણા પંુસાં સદ્યઃ શદ્ુ ય ત વૈ ગ્ હાઃ
૦૧૧૯૦૩૩૩ િક પનુદર્શર્ન પશર્ પાદશાૈચાસનાિદ ભઃ
૦૧૧૯૦૩૪૧ સાિન્ન યાત્તે મહાયાે ગ પાતકાિન મહા ત્યિપ
૦૧૧૯૦૩૪૩ સદ્યાે ન ય ત વૈ પુંસાં િવ ણાેિરવ સરેુતરાઃ
૦૧૧૯૦૩૫૧ અિપ મે ભગવા પ્રીતઃ કૃ ણઃ પા ડુસતુ પ્રયઃ
૦૧૧૯૦૩૫૩ પૈ વસયેપ્રીત્યથ તદ્ગાતે્રસ્યાત્તબા ધવઃ
૦૧૧૯૦૩૬૧ અ યથા તેઽવ્યક્તગતેદર્શર્નં નઃ કથં ણામ્
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૦૧૧૯૦૩૬૩ િનતરાં મ્રયમાણાનાં સં સદ્ધસ્ય વનીયસઃ
૦૧૧૯૦૩૭૧ અતઃ ચ્છા મ સં સ દ્ધ યાે ગનાં પરમં ગુ મ્
૦૧૧૯૦૩૭૩ પુ ષસ્યેહ ય કાય મ્રયમાણસ્ય સવર્થા
૦૧૧૯૦૩૮૧ યચ્છ્ર ાેતવ્યમથાે જ યં ય કતર્વ્યં ભઃ પ્રભાે
૦૧૧૯૦૩૮૩ મતર્વં્ય ભજનીયં વા બ્રૂિહ યદ્વા િવપયર્યમ્
૦૧૧૯૦૩૯૧ નનંૂ ભગવતાે બ્રહ્મ ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્
૦૧૧૯૦૩૯૩ ન લક્ષ્યતે હ્યવસ્થાનમિપ ગાેદાેહનં ક્વ ચત્
૦૧૧૯૦૪૦૦ સતૂ ઉવાચ
૦૧૧૯૦૪૦૧ અેવમાભા ષતઃ ષ્ટઃ સ રાજ્ઞા શ્લ ણયા ગરા
૦૧૧૯૦૪૦૩ પ્રત્યભાષત ધમર્જ્ઞાે ભગવા બાદરાય ણઃ
૦૨૦૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૧૦૦૧૧ વર યાનષે તે પ્રશ્નઃ કૃતાે લાેકિહતં પ
૦૨૦૧૦૦૧૩ આત્મિવ સ મતઃ પુંસાં શ્રાેતવ્યાિદષુ યઃ પરઃ
૦૨૦૧૦૦૨૧ શ્રાેતવ્યાદ િન રાજે દ્ર ણાં સ ત સહસ્રશઃ
૦૨૦૧૦૦૨૩ અપ યતામાત્મત વં ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્
૦૨૦૧૦૦૩૧ િનદ્રયા િહ્રયતે નક્તં વ્યવાયને ચ વા વયઃ
૦૨૦૧૦૦૩૩ િદવા ચાથહયા રાજ કુટુ બભરણને વા
૦૨૦૧૦૦૪૧ દેહાપત્યકલત્રાિદ વાત્મસૈ યે વસ વિપ
૦૨૦૧૦૦૪૩ તષેાં પ્રમત્તાે િનધનં પ યન્નિપ ન પ ય ત
૦૨૦૧૦૦૫૧ ત માદ્ભારત સવાર્ત્મા ભગવાનીશ્વરાે હિરઃ
૦૨૦૧૦૦૫૩ શ્રાેતવ્યઃ ક તતવ્યશ્ચ મતર્વ્યશ્ચેચ્છતાભયમ્
૦૨૦૧૦૦૬૧ અેતાવા સાઙ્ખ્યયાેગા યાં વધમર્પિરિનષ્ઠયા
૦૨૦૧૦૦૬૩ જન્મલાભઃ પરઃ પુંસામ તે નારાયણ તઃ
૦૨૦૧૦૦૭૧ પ્રાયેણ મનુયાે રાજિન્ન ત્તા િવિધષેધતઃ
૦૨૦૧૦૦૭૩ નૈગુર્ યસ્થા રમ તે મ ગુણાનુકથને હરેઃ
૦૨૦૧૦૦૮૧ ઇદં ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મસ મતમ્
૦૨૦૧૦૦૮૩ અધીતવા દ્વાપરાદાૈ િપતુદ્વપાયનાદહમ્
૦૨૦૧૦૦૯૧ પિરિન ષ્ઠતાેઽિપ નૈગુર્ ય ઉત્તમશ્લાેકલીલયા
૦૨૦૧૦૦૯૩ ગ્ હીતચેતા રાજષઆખ્યાનં યદધીતવાન્
૦૨૦૧૦૧૦૧ તદહં તેઽ ભધાસ્યા મ મહાપાૈ ષકાે ભવાન્
૦૨૦૧૦૧૦૩ યસ્ય શ્રદ્દધતામાશુ સ્યાન્મુકુ દે મ તઃ સતી
૦૨૦૧૦૧૧૧ અેતિન્નિવદ્યમાનાના મચ્છતામકુતાેભયમ્
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૦૨૦૧૦૧૧૩ યાે ગનાં પ િનણ તં હરેનાર્માનુક તર્નમ્
૦૨૦૧૦૧૨૧ િક પ્રમત્તસ્ય બહુ ભઃ પરાેક્ષૈહાર્યનૈિરહ
૦૨૦૧૦૧૨૩ વરં મુહૂત િવિદતં ઘટતે શ્રેયસે યતઃ
૦૨૦૧૦૧૩૧ ખટ્વાઙ્ગાે નામ રાજ ષજ્ઞાર્ વેયત્તા મહાયષુઃ
૦૨૦૧૦૧૩૩ મુહૂતાર્ સવર્મુ જ્ય ગતવાનભયં હિરમ્
૦૨૦૧૦૧૪૧ તવા યેતિહ કાૈરવ્ય સપ્તાહં િવતાવિધઃ
૦૨૦૧૦૧૪૩ ઉપક પય ત સવ તાવદ્ય સા પરાિયકમ્
૦૨૦૧૦૧૫૧ અ તકાલે તુ પુ ષ આગતે ગતસા વસઃ
૦૨૦૧૦૧૫૩ છ દ્યાદસઙ્ગશસે્ત્રણ હાં દેહેઽનુ યે ચ તમ્
૦૨૦૧૦૧૬૧ ગ્ હા પ્રવ્ર જતાે ધીરઃ પુ યતીથર્જલા લુતઃ
૦૨૦૧૦૧૬૩ શચુાૈ િવિવક્તઆસીનાે િવિધવ ક પતાસને
૦૨૦૧૦૧૭૧ અ યસને્મનસા શદંુ્ધ િત્ર દ્બ્રહ્માક્ષરં પરમ્
૦૨૦૧૦૧૭૩ મનાે યચ્છે જતશ્વાસાે બ્રહ્મબીજમિવ મરન્
૦૨૦૧૦૧૮૧ િનયચ્છે દ્વષયે યાેઽક્ષાન્મનસા બુ દ્ધસાર થઃ
૦૨૦૧૦૧૮૩ મનઃ કમર્ ભરા ક્ષપ્તં શભુાથ ધારયે દ્ધયા
૦૨૦૧૦૧૯૧ તત્રૈકાવયવં યાયેદવ્યુ ચ્છન્નને ચેતસા
૦૨૦૧૦૧૯૩ મનાે િનિવષયં યુ વા તતઃ િક ચન ન મરેત્
૦૨૦૧૦૧૯૫ પદં ત પરમં િવ ણાેમર્નાે યત્ર પ્રસીદ ત
૦૨૦૧૦૨૦૧ રજ તમાે યામા ક્ષપ્તં િવમૂઢં મન આત્મનઃ
૦૨૦૧૦૨૦૩ યચ્છેદ્ધારણયા ધીરાે હ ત યા ત કૃતં મલમ્
૦૨૦૧૦૨૧૧ યસ્યાં સ ધાયર્માણાયાં યાે ગનાે ભ ક્તલક્ષણઃ
૦૨૦૧૦૨૧૩ આશુ સ પદ્યતે યાેગ આશ્રયં ભદ્રમીક્ષતઃ
૦૨૦૧૦૨૨૦ રા વેાચ
૦૨૦૧૦૨૨૧ યથા સ ધાયર્તે બ્રહ્મ ધારણા યત્ર સ મતા
૦૨૦૧૦૨૨૩ યાદશૃી વા હરેદાશુ પુ ષસ્ય મનાેમલમ્
૦૨૦૧૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૧૦૨૩૧ જતાસનાે જતશ્વાસાે જતસઙ્ગાે જતે દ્રયઃ
૦૨૦૧૦૨૩૩ સ્થૂલે ભગવતાે પે મનઃ સ ધારયે દ્ધયા
૦૨૦૧૦૨૪૧ િવશષે તસ્ય દેહાેઽયં સ્થિવષ્ઠશ્ચ સ્થવીયસામ્
૦૨૦૧૦૨૪૩ યત્રેદં વ્યજ્યતે િવશ્વં ભૂતં ભવં્ય ભવચ્ચ સત્
૦૨૦૧૦૨૫૧ અ ડકાેશે શર રેઽ મ સપ્તાવરણસયંુતે
૦૨૦૧૦૨૫૩ વૈરાજઃ પુ ષાે યાેઽસાૈ ભગવા ધારણાશ્રયઃ
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૦૨૦૧૦૨૬૧ પાતાલમેતસ્ય િહ પાદમૂલં પઠ ત પા ણર્પ્રપદે રસાતલમ્
૦૨૦૧૦૨૬૩ મહાતલં િવશ્વ ેઽથ ગુ ફાૈ તલાતલં વૈ પુ ષસ્ય જઙ્ઘે
૦૨૦૧૦૨૭૧ દ્વે નનુી સતુલં િવશ્વમૂત દ્વયં િવતલં ચાતલં ચ
૦૨૦૧૦૨૭૩ મહીતલં ત જઘનં મહીપતે નભ તલં ના ભસરાે ગ્ ણ ત
૦૨૦૧૦૨૮૧ ઉરઃસ્થલં જ્યાે તરનીકમસ્ય ગ્રીવા મહવર્દનં વૈ જનાેઽસ્ય
૦૨૦૧૦૨૮૩ તપાે વરાટ ં િવદુરાિદપુંસઃ સતં્ય તુ શીષાર્ ણ સહસ્રશી ણર્ઃ
૦૨૦૧૦૨૯૧ ઇ દ્રાદયાે બાહવ આહુ સ્રાઃ કણા િદશઃ શ્રાતે્રમમુ ય શ દઃ
૦૨૦૧૦૨૯૩ નાસત્યદસ્રાૈ પરમસ્ય નાસે ઘ્રાણાેઽસ્ય ગ ધાે મખુમ ગ્ િરદ્ધઃ
૦૨૦૧૦૩૦૧ દ્યાૈર ક્ષણી ચ રભૂ પતઙ્ગઃ પ મા ણ િવ ણાેરહની ઉભે ચ
૦૨૦૧૦૩૦૩ તદ્ભ્રૂિવજૃ ભઃ પરમે ષ્ઠિધ યમાપાેઽસ્ય તાલૂ રસ અેવ જહ્વા
૦૨૦૧૦૩૧૧ છ દાંસ્યન તસ્ય શરાે ગ્ ણ ત દંષ્ટ્ર ા યમઃ નેહકલા દ્વ િન
૦૨૦૧૦૩૧૩ હાસાે જનાને્માદકર ચ માયા દુર તસગા યદપાઙ્ગમાેક્ષઃ
૦૨૦૧૦૩૨૧ વ્રીડાેત્તરાૈષ્ઠાેઽધર અેવ લાેભાે ધમર્ઃ તનાેઽધમર્પથાેઽસ્ય ષ્ઠમ્
૦૨૦૧૦૩૨૩ ક તસ્ય મેઢ્રં ષણાૈ ચ મત્રાૈ કુ ક્ષઃ સમુદ્રા ગરયાેઽ સ્થસઙ્ઘાઃ
૦૨૦૧૦૩૩૧ નાડ્યાેઽસ્ય નદ્યાેઽથ તનૂ હા ણ મહી હા િવશ્વતનાે ર્પે દ્ર
૦૨૦૧૦૩૩૩ અન તવીયર્ઃ શ્વ સતં માતિરશ્વા ગ તવર્યઃ કમર્ ગુણપ્રવાહઃ
૦૨૦૧૦૩૪૧ ઈશસ્ય કેશા વદુર બુવાહા વાસ તુ સ યાં કુ વયર્ ભૂ ઃ
૦૨૦૧૦૩૪૩ અવ્યક્તમાહુહૃર્દયં મનશ્ચસ ચ દ્રમાઃ સવર્િવકારકાેશઃ
૦૨૦૧૦૩૫૧ િવજ્ઞાનશ ક્ત મિહમામન ત સવાર્ત્મનાેઽ તઃકરણં ગિરત્રમ્
૦૨૦૧૦૩૫૩ અશ્વાશ્વતયુર્ષ્ટ્રગ નખાિન સવ ગાઃ પશવઃ શ્રાે ણદેશે
૦૨૦૧૦૩૬૧ વયાં સ તદ્વ્યાકરણં િવ ચત્રં મનુમર્નીષા મનુ ે િનવાસઃ
૦૨૦૧૦૩૬૩ ગ ધવર્િવદ્યાધરચારણા સરઃ વર તીરસરુાનીકવીયર્ઃ
૦૨૦૧૦૩૭૧ બ્રહ્માનનં ક્ષત્રભુ ે મહાત્મા િવડૂ રઙ્ ઘ્ર શ્રતકૃ ણવણર્ઃ
૦૨૦૧૦૩૭૩ નાના ભધાભીજ્યગણાપેપન્નાે દ્રવ્યાત્મકઃ કમર્ િવતાનયાેગઃ
૦૨૦૧૦૩૮૧ ઇયાનસાવીશ્વરિવગ્રહસ્ય યઃ સિન્નવેશઃ ક થતાે મયા તે
૦૨૦૧૦૩૮૩ સ ધાયર્તેઽ મ વપુ ષ સ્થિવષે્ઠ મનઃ વબુદ્ યા ન યતાેઽ ત િક ચત્
૦૨૦૧૦૩૯૧ સ સવર્ધી ત્ત્યનુભૂતસવર્ આત્મા યથા વ જને ક્ષતૈકઃ
૦૨૦૧૦૩૯૩ તં સત્યમાન દિનિધ ભજેત ના યત્ર સ જેદ્યતઆત્મપાતઃ
૦૨૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૨૦૦૧૧ અેવં પુરા ધારણયાત્મયાેિનનર્ષ્ટાં ત પ્રત્યવ ય તુષ્ટાત્
૦૨૦૨૦૦૧૩ તથા સસજદમમાેઘદૃ ષ્ટયર્થા યયા પ્રાગ્વ્યવસાયબુ દ્ધઃ
૦૨૦૨૦૦૨૧ શા દસ્ય િહ બ્રહ્મણઅેષ પ થા યન્નામ ભ યાર્ય ત ધીરપાથઃ
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૦૨૦૨૦૦૨૩ પિરભ્રમં તત્ર ન િવ દતેઽથાર્ન્માયામયે વાસનયા શયાનઃ
૦૨૦૨૦૦૩૧ અતઃ કિવનાર્મસુ યાવદથર્ઃ સ્યાદપ્રમત્તાે વ્યવસાયબુ દ્ધઃ
૦૨૦૨૦૦૩૩ સદ્ધઽે યથાથ ન યતેત તત્ર પિરશ્રમં તત્ર સમીક્ષમાણઃ
૦૨૦૨૦૦૪૧ સત્યાં ક્ષતાૈ િક ક શપાેઃ પ્રયાસબૈાર્હાૈ વ સદ્ધે હ્યપુબહર્ણૈઃ િકમ્
૦૨૦૨૦૦૪૩ સત્ય જલાૈ િક પુ ધાન્નપા યા િદગ્વલ્કલાદાૈ સ ત િક દુકૂલૈઃ
૦૨૦૨૦૦૫૧ ચીરા ણ િક પ થ ન સ ત િદશ ત ભક્ષાં
૦૨૦૨૦૦૫૨ નવૈાઙ્ ઘ્રપાઃ પર તઃ સિરતાેઽ યશુ યન્
૦૨૦૨૦૦૫૩ દ્ધા ગુહાઃ િકમ જતાેઽવ ત નાપેસન્નાન્
૦૨૦૨૦૦૫૪ ક માદ્ભજ ત કવયાે ધનદુમર્દા ધાન્
૦૨૦૨૦૦૬૧ અેવં વ ચત્તે વત અેવ સદ્ધઆત્મા પ્રયાેઽથા ભગવાનન તઃ
૦૨૦૨૦૦૬૩ તં િન ર્તાે િનયતાથા ભજેત સસંારહેતપૂરમશ્ચ યત્ર
૦૨૦૨૦૦૭૧ ક તાં વનાદતૃ્ય પરાનુ ચ તા તે પશનૂસતી ં નામ કુયાર્ત્
૦૨૦૨૦૦૭૩ પ ય જનં પ તતં વૈતર યાં વકમર્ પિરતાપા જુષાણમ્
૦૨૦૨૦૦૮૧ કે ચ વદેહા તહૃર્દયાવકાશે પ્રાદેશમાતં્ર પુ ષં વસ તમ્
૦૨૦૨૦૦૮૩ ચતુભુર્જં ક જરથાઙ્ગશઙ્ખ ગદાધરં ધારણયા મર ત
૦૨૦૨૦૦૯૧ રસન્નવક્તં્ર ન લનાયતેક્ષણં કદ બિક જલ્કિપશઙ્ગવાસસમ્
૦૨૦૨૦૦૯૩ લસન્મહારત્નિહર મયાઙ્ગદં સુ્ફરન્મહારત્નિકર ટકુ ડલમ્
૦૨૦૨૦૧૦૧ ઉિન્નદ્રહૃ પઙ્કજક ણકાલયે યાેગેશ્વરાસ્થાિપતપાદપ લવમ્
૦૨૦૨૦૧૦૩ શ્રીલક્ષણં કાૈ તુભરત્નક ધરમ લાનલ યા વનમાલયા ચતમ્
૦૨૦૨૦૧૧૧ િવભૂ ષતં મખેલયાઙ્ગુલીયકૈમર્હાધનનૈૂર્પુરકઙ્કણાિદ ભઃ
૦૨૦૨૦૧૧૩ નગ્ધામલાકુ ચતનીલકુ તલૈિવરાેચમાનાનનહાસપેશલમ્
૦૨૦૨૦૧૨૧ અદ નલીલાહ સતેક્ષણાે લસદ્ભ્રૂભઙ્ગસસંૂ ચતભૂયર્નુગ્રહમ્
૦૨૦૨૦૧૨૩ ઈક્ષેત ચ તામયમનેમીશ્વરં યાવન્મનાે ધારણયાવ તષ્ઠતે
૦૨૦૨૦૧૩૧ અેકૈકશાેઽઙ્ગાિન િધયાનુભાવયે પાદાિદ યાવદ્ધ સતં ગદા તઃ
૦૨૦૨૦૧૩૩ જતં જતં સ્થાનમપાેહ્ય ધારયે પરં પરં શદ્ુ ય ત ધીયર્થા યથા
૦૨૦૨૦૧૪૧ યાવન્ન યેત પરાવરેઽ મ વશ્વેશ્વરે દ્રષ્ટિર ભ ક્તયાેગઃ
૦૨૦૨૦૧૪૩ તાવ સ્થવીયઃ પુ ષસ્ય પં િક્રયાવસાને પ્રયતઃ મરેત
૦૨૦૨૦૧૫૧ સ્થરં સખંુ ચાસનમા સ્થતાે ય તયર્દા જહાસિુરમમઙ્ગ લાેકમ્
૦૨૦૨૦૧૫૩ કાલે ચ દેશે ચ મનાે ન સ જયે પ્રાણાિન્નયચ્છેન્મનસા જતાસઃુ
૦૨૦૨૦૧૬૧ મનઃ વબુદ્ યામલયા િનય ય ક્ષતે્રજ્ઞ અેતાં િનનયેત્તમાત્મિન
૦૨૦૨૦૧૬૩ આત્માનમાત્મ યવ ય ધીરાે લ ધાપેશા તિવરમેત કૃત્યાત્
૦૨૦૨૦૧૭૧ ન યત્ર કાલાેઽિન મષાં પરઃ પ્રભુઃ કુતાે નુ દેવા જગતાં ય ઈ શરે
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૦૨૦૨૦૧૭૩ ન યત્ર સ વં ન રજ તમશ્ચ ન વૈ િવકારાે ન મહા પ્રધાનમ્
૦૨૦૨૦૧૮૧ પરં પદં વૈ ણવમામન ત તદ્યન્ને ત નેતીત્યતદુ સ ક્ષવઃ
૦૨૦૨૦૧૮૩ િવ જ્ય દાૈરા યમન યસાૈહૃદા હૃદાપેગુહ્યાહર્પદં પદે પદે
૦૨૦૨૦૧૯૧ ઇ થં મુિન તપૂરમેદ્વ્યવ સ્થતાે િવજ્ઞાનદગૃ્વીયર્સરુ ધતાશયઃ
૦૨૦૨૦૧૯૩ વપા ણર્નાપીડ્ય ગુદં તતાેઽિનલં સ્થાનષેુ ષટ્સનૂ્નમયે જતક્લમઃ
૦૨૦૨૦૨૦૧ ના યાં સ્થતં હૃદ્યિધરાે ય ત માદુદાનગત્યાેર સ તં નયને્મુિનઃ
૦૨૦૨૦૨૦૩ તતાેઽનુસ ધાય િધયા મન વી વતાલુમૂલં શનકૈનર્યેત
૦૨૦૨૦૨૧૧ ત માદ્ભ્રવુાેર તરમુન્નયેત િન દ્ધસપ્તાયતનાેઽનપેક્ષઃ
૦૨૦૨૦૨૧૩ સ્થ વા મુહૂતાર્ધર્મકુ ઠદૃ ષ્ટિન ભદ્ય મૂધર્ વ જે પરં ગતઃ
૦૨૦૨૦૨૨૧ યિદ પ્રયાસ્ય પ પારમે ઠં્ય વૈહાયસાનામુત ય દ્વહારમ્
૦૨૦૨૦૨૨૩ અષ્ટાિધપત્યં ગુણસિન્નવાયે સહૈવ ગચ્છેન્મનસે દ્રયૈશ્ચ
૦૨૦૨૦૨૩૧ યાેગેશ્વરાણાં ગ તમાહુર તબર્િહ સ્ત્રલાેક્યાઃ પવના તરાત્મનામ્
૦૨૦૨૦૨૩૩ ન કમર્ ભ તાં ગ તમા ુવ ત િવદ્યાતપાેયાેગસમાિધભા મ્
૦૨૦૨૦૨૪૧ વૈશ્વાનરં યા ત િવહાયસા ગતઃ સષુુ ણયા બ્રહ્મપથને શાે ચષા
૦૨૦૨૦૨૪૩ િવધૂતકલ્કાેઽથ હરે દ તા પ્રયા ત ચકં્ર પ શશૈમુારમ્
૦૨૦૨૦૨૫૧ ત દ્વશ્વના ભ વ તવત્યર્ િવ ણાેરણીયસા િવરજેનાત્મનૈકઃ
૦૨૦૨૦૨૫૩ નમસૃ્કતં બ્રહ્મિવદામપુૈ ત ક પાયષુાે ય દ્વબુધા રમ તે
૦૨૦૨૦૨૬૧ અથાે અન તસ્ય મખુાનલને દ દહ્યમાનં સ િનર ક્ષ્ય િવશ્વમ્
૦૨૦૨૦૨૬૩ િનયાર્ ત સદ્ધશે્વરયુષ્ટિધ યં યદ્દવ્પૈરા ય તદુ પારમે ઠ્યમ્
૦૨૦૨૦૨૭૧ ન યત્ર શાેકાે ન જરા ન ત્યુનાર્ તનર્ ચાેદ્વગે ઋતે કુત શ્ચત્
૦૨૦૨૦૨૭૩ ય ચ્ચત્તતાેઽદઃ કૃપયાિનદંિવદાં દુર તદુઃખપ્રભવાનુદશર્નાત્
૦૨૦૨૦૨૮૧ તતાે િવશષેં પ્ર તપદ્ય િનભર્ય તનેાત્મનાપાેઽનલમૂ તર વરન્
૦૨૦૨૦૨૮૩ જ્યાે તમર્યાે વાયુમપુેત્ય કાલે વા વાત્મના ખં હદાત્મ લઙ્ગમ્
૦૨૦૨૦૨૯૧ ઘ્રાણને ગ ધં રસનને વૈ રસં પં ચ દષૃ્ટ ા શ્વસનં વચવૈ
૦૨૦૨૦૨૯૩ શ્રાતે્રેણ ચાપેેત્ય નભાેગુણ વં પ્રાણને ચાકૂ તમપુૈ ત યાેગી
૦૨૦૨૦૩૦૧ સ ભૂતસૂ મે દ્રયસિન્નકષ મનાેમયં દેવમયં િવકાયર્મ્
૦૨૦૨૦૩૦૩ સસંાદ્ય ગત્યા સહ તને યા ત િવજ્ઞાનત વં ગુણસિન્નરાેધમ્
૦૨૦૨૦૩૧૧ તનેાત્મનાત્માનમપુૈ ત શા તમાન દમાન દમયાેઽવસાને
૦૨૦૨૦૩૧૩ અેતાં ગ ત ભાગવતી ં ગતાે યઃ સ વૈ પનુનહ િવષ જતેઽઙ્ગ
૦૨૦૨૦૩૨૧ અેતે તી તે પ વેદગીતે વયા ભ ષ્ટે ચ સનાતને ચ
૦૨૦૨૦૩૨૩ યે વૈ પુરા બ્રહ્મણઆહ તુષ્ટ આરાિધતાે ભગવા વાસદેુવઃ
૦૨૦૨૦૩૩૧ ન હ્યતાેઽ યઃ શવઃ પ થા િવશતઃ સં તાિવહ
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૦૨૦૨૦૩૩૩ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગાે યતાે ભવેત્
૦૨૦૨૦૩૪૧ ભગવા બ્રહ્મ કા યન િત્રર વીક્ષ્ય મનીષયા
૦૨૦૨૦૩૪૩ તદ યવસ્ય કૂટસ્થાે ર તરાત્મ યતાે ભવેત્
૦૨૦૨૦૩૫૧ ભગવા સવર્ભૂતષેુ લ ક્ષતઃ વાત્મના હિરઃ
૦૨૦૨૦૩૫૩ દૃ યૈબુર્દ્ યાિદ ભદ્રર્ષ્ટા લક્ષણૈરનુમાપકૈઃ
૦૨૦૨૦૩૬૧ ત મા સવાર્ત્મના રાજ હિરઃ સવર્ત્ર સવર્દા
૦૨૦૨૦૩૬૩ શ્રાેતવ્યઃ ક તતવ્યશ્ચ મતર્વ્યાે ભગવા ણામ્
૦૨૦૨૦૩૭૧ િપબ ત યે ભગવતઆત્મનઃ સતાં કથા તં શ્રવણપુટેષુ સ તમ્
૦૨૦૨૦૩૭૩ પનુ ત તે િવષયિવદૂ ષતાશયં વ્રજ ત તચ્ચરણસરાે હા તકમ્
૦૨૦૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૩૦૦૧૧ અેવમેતિન્નગિદતં ષ્ટવા યદ્ભવાન્મમ
૦૨૦૩૦૦૧૩ ણાં યિ મ્રયમાણાનાં મનુ યષેુ મની ષણામ્
૦૨૦૩૦૦૨૧ બ્રહ્મવચર્સકામ તુ યજેત બ્રહ્મણઃ પ તમ્
૦૨૦૩૦૦૨૩ ઇ દ્ર મ દ્રયકામ તુ પ્ર કામઃ પ્ર પતીન્
૦૨૦૩૦૦૩૧ દેવી ં માયાં તુ શ્રીકામ તજેસ્કામાે િવભાવસમુ્
૦૨૦૩૦૦૩૩ વસકુામાે વસનૂ્રુદ્રા વીયર્કામાેઽથ વીયર્વાન્
૦૨૦૩૦૦૪૧ અન્નાદ્યકામ વિદ ત વગર્કામાેઽિદતેઃ સતુાન્
૦૨૦૩૦૦૪૩ િવશ્વા દેવાન્રાજ્યકામઃ સા યા સસંાધકાે િવશામ્
૦૨૦૩૦૦૫૧ આયુ કામાેઽ શ્વનાૈ દેવાૈ પુ ષ્ટકામ ઇલાં યજેત્
૦૨૦૩૦૦૫૩ પ્ર તષ્ઠાકામઃ પુ ષાે રાેદસી લાેકમાતરાૈ
૦૨૦૩૦૦૬૧ પા ભકામાે ગ ધવાર્ સ્ત્રીકામાેઽ સર ઉવર્શીમ્
૦૨૦૩૦૦૬૩ આિધપત્યકામઃ સવષાં યજેત પરમે ષ્ઠનમ્
૦૨૦૩૦૦૭૧ યજ્ઞં યજેદ્યશસ્કામઃ કાેશકામઃ પ્રચેતસમ્
૦૨૦૩૦૦૭૩ િવદ્યાકામ તુ ગિરશં દા પત્યાથર્ ઉમાં સતીમ્
૦૨૦૩૦૦૮૧ ધમાર્થર્ ઉત્તમશ્લાેકં ત તુઃ ત વ પ યજેત્
૦૨૦૩૦૦૮૩ રક્ષાકામઃ પુ યજનાનાજેસ્કામાે મ દ્ગણાન્
૦૨૦૩૦૦૯૧ રાજ્યકામાે મનૂ દેવાિન્નરૃ ત વ ભચર યજેત્
૦૨૦૩૦૦૯૩ કામકામાે યજે સાેમમકામઃ પુ ષં પરમ્
૦૨૦૩૦૧૦૧ અકામઃ સવર્કામાે વા માેક્ષકામ ઉદારધીઃ
૦૨૦૩૦૧૦૩ તીવ્રેણ ભ ક્તયાેગને યજેત પુ ષં પરમ્
૦૨૦૩૦૧૧૧ અેતાવાનવે યજતા મહ િનઃશ્રેયસાેદયઃ
૦૨૦૩૦૧૧૩ ભગવત્યચલાે ભાવાે યદ્ભાગવતસઙ્ગતઃ
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૦૨૦૩૦૧૨૧ જ્ઞાનં યદાપ્ર તિન ત્તગુણાે મચક્રમ્
૦૨૦૩૦૧૨૨ આત્મપ્રસાદ ઉત યત્ર ગુણે વસઙ્ગઃ
૦૨૦૩૦૧૨૩ કૈવલ્યસ મતપથ વથ ભ ક્તયાેગઃ
૦૨૦૩૦૧૨૪ કાે િન ર્તાે હિરકથાસુ ર ત ન કુયાર્ત્
૦૨૦૩૦૧૩૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૨૦૩૦૧૩૧ ઇત્ય ભવ્યાહૃતં રા િનશ ય ભરતષર્ભઃ
૦૨૦૩૦૧૩૩ િકમ ય ષ્ટવા ભૂયાે વૈયાસિક ષ કિવમ્
૦૨૦૩૦૧૪૧ અેતચ્છુશ્રષૂતાં િવદ્વ સતૂ નાેઽહર્ સ ભા ષતુમ્
૦૨૦૩૦૧૪૩ કથા હિરકથાેદકાર્ઃ સતાં સ્યુઃ સદ સ ધ્રવુમ્
૦૨૦૩૦૧૫૧ સ વૈ ભાગવતાે રા પા ડવેયાે મહારથઃ
૦૨૦૩૦૧૫૩ બાલક્ર ડનકૈઃ ક્ર ડ કૃ ણક્ર ડાં ય આદદે
૦૨૦૩૦૧૬૧ વૈયાસિકશ્ચ ભગવા વાસદેુવપરાયણઃ
૦૨૦૩૦૧૬૩ ઉ ગાયગુણાેદારાઃ સતાં સ્યુિહ સમાગમે
૦૨૦૩૦૧૭૧ આયુહર્ર ત વૈ પુંસામુદ્યન્ન તં ચ યન્નસાૈ
૦૨૦૩૦૧૭૩ તસ્યત ય ક્ષણાે નીત ઉત્તમશ્લાેકવાતર્યા
૦૨૦૩૦૧૮૧ તરવઃ િક ન વ ત ભસ્ત્રાઃ િક ન શ્વસ ત્યુત
૦૨૦૩૦૧૮૩ ન ખાદ ત ન મેહ ત િક ગ્રામે પશવાેઽપરે
૦૨૦૩૦૧૯૧ શ્વિવડ્વરાહાેષ્ટ્રખરૈઃ સં તુતઃ પુ ષઃ પશઃુ
૦૨૦૩૦૧૯૩ ન ય કણર્પથાપેેતાે તુ નામ ગદાગ્રજઃ
૦૨૦૩૦૨૦૧ બલે બતાે ક્રમિવક્રમા યે ન શ ◌ૃ વતઃ કણર્પુટે નરસ્ય
૦૨૦૩૦૨૦૩ જહ્વાસતી દાદુર્િરકેવ સતૂ ન ચાપેગાયત્યુ ગાયગાથાઃ
૦૨૦૩૦૨૧૧ ભારઃ પરં પટ્ટિકર ટજુષ્ટમ યુત્તમાઙ્ગં ન નમને્મુકુ દમ્
૦૨૦૩૦૨૧૩ શાવાૈ કરાૈ નાે કુ તે સપયા હરેલર્સ કા ચનકઙ્કણાૈ વા
૦૨૦૩૦૨૨૧ બહાર્િયતે તે નયને નરાણાં લઙ્ગાિન િવ ણાનેર્ િનર ક્ષતાે યે
૦૨૦૩૦૨૨૩ પાદાૈ ણાં તાૈ દુ્રમજન્મભા ૈ ક્ષતે્રા ણ નાનવુ્રજતાે હરેયા
૦૨૦૩૦૨૩૧ વ છવાે ભાગવતાઙ્ ઘ્રરે ં ન તુ મત્યાઽ ભલભેત ય તુ
૦૨૦૩૦૨૩૩ શ્રીિવ પદ્યા મનજુ તુલસ્યાઃ શ્વસ છવાે ય તુ ન વેદ ગ ધમ્
૦૨૦૩૦૨૪૧ તદ મસારં હૃદયં બતેદં યદ્ગહૃ્યમાણૈહર્િરનામધેયૈઃ
૦૨૦૩૦૨૪૩ ન િવિક્રયેતાથ યદા િવકારાે નતે્રે જલં ગાત્ર હેષુ હષર્ઃ
૦૨૦૩૦૨૫૧ અથા ભધેહ્યઙ્ગ મનાેઽનુકૂલં પ્રભાષસે ભાગવતપ્રધાનઃ
૦૨૦૩૦૨૫૩ યદાહ વૈયાસિકરાત્મિવદ્યા િવશારદાે પ ત સાધુ ષ્ટઃ
૦૨૦૪૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
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૦૨૦૪૦૦૧૧ વૈયાસકેિર ત વચ ત વિનશ્ચયમાત્મનઃ
૦૨૦૪૦૦૧૩ ઉપધાયર્ મ ત કૃ ણે આૈત્તરેયઃ સતી ં વ્યધાત્
૦૨૦૪૦૦૨૧ આત્મ યાસતુાગાર પશદુ્રિવણબ ધષુુ
૦૨૦૪૦૦૨૩ રાજે્ય ચાિવકલે િનતં્ય િવ ઢાં મમતાં જહાૈ
૦૨૦૪૦૦૩૧ પપ્રચ્છ ચેમમવેાથ યન્માં ચ્છથ સત્તમાઃ
૦૨૦૪૦૦૩૩ કૃ ણાનુભાવશ્રવણે શ્રદ્દધાનાે મહામનાઃ
૦૨૦૪૦૦૪૧ સસં્થાં િવજ્ઞાય સ યસ્ય કમર્ ત્રવૈ ગકં ચ યત્
૦૨૦૪૦૦૪૩ વાસદેુવે ભગવ તઆત્મભાવં દૃઢં ગતઃ
૦૨૦૪૦૦૫૦ રા વેાચ
૦૨૦૪૦૦૫૧ સમીચીનં વચાે બ્રહ્મ સવર્જ્ઞસ્ય તવાનઘ
૦૨૦૪૦૦૫૩ તમાે િવશીયર્તે મહં્ય હરેઃ કથયતઃ કથામ્
૦૨૦૪૦૦૬૧ ભૂય અેવ િવિવ સા મ ભગવાનાત્મમાયયા
૦૨૦૪૦૦૬૩ યથેદં જતે િવશ્વં દુિવભાવ્યમધીશ્વરૈઃ
૦૨૦૪૦૦૭૧ યથા ગાપેાય ત િવભુયર્થા સયંચ્છતે પનુઃ
૦૨૦૪૦૦૭૩ યાં યાં શ ક્તમપુા શ્રત્ય પુ શ ક્તઃ પરઃ પુમાન્
૦૨૦૪૦૦૭૫આત્માનં ક્ર ડય ક્ર ડ કરાે ત િવકરાે ત ચ
૦૨૦૪૦૦૮૧ નનંૂ ભગવતાે બ્રહ્મ હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૨૦૪૦૦૮૩ દુિવભાવ્ય મવાભા ત કિવ ભશ્ચાિપ ચે ષ્ટતમ્
૦૨૦૪૦૦૯૧ યથા ગુણાં તુ પ્રકૃતેયુર્ગપ ક્રમશાેઽિપ વા
૦૨૦૪૦૦૯૩ બભ ત ભૂિરશ વેકઃ કુવર્ કમાર્ ણ જન્મ ભઃ
૦૨૦૪૦૧૦૧ િવ ચિક સતમેતન્મે બ્રવીતુ ભગવા યથા
૦૨૦૪૦૧૦૩ શા દે બ્રહ્મ ણ િન ણાતઃ પર મશ્ચ ભવા ખલુ
૦૨૦૪૦૧૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૨૦૪૦૧૧૧ ઇત્યુપામિ ત્રતાે રાજ્ઞા ગુણાનુકથને હરેઃ
૦૨૦૪૦૧૧૩ હૃષીકેશમનુ ત્ય પ્ર તવક્તું પ્રચક્રમે
૦૨૦૪૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૪૦૧૨૧ નમઃ પર મૈ પુ ષાય ભૂયસે સદુદ્ભવસ્થાનિનરાેધલીલયા
૦૨૦૪૦૧૨૩ ગ્ હીતશ ક્તિત્રતયાય દેિહનામ તભર્વાયાનપુલક્ષ્યવત્મર્ને
૦૨૦૪૦૧૩૧ ભૂયાે નમઃ સદ્વ ૃજન ચ્છદેઽસતામસ ભવાયા ખલસ વમૂતર્યે
૦૨૦૪૦૧૩૩ પુંસાં પનુઃ પારમહંસ્યઆશ્રમે વ્યવ સ્થતાનામનુ ગ્યદાશષુે
૦૨૦૪૦૧૪૧ નમાે નમ તેઽ ષભાય સા વતાં િવદૂરકાષ્ઠાય મુહુઃ કુયાે ગનામ્
૦૨૦૪૦૧૪૩ િનર તસા યા તશયને રાધસા વધામિન બ્રહ્મ ણ રંસ્યતે નમઃ
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૦૨૦૪૦૧૫૧ ય ક તર્નં ય મરણં યદ ક્ષણં યદ્વ દનં યચ્છ્ર વણં યદહર્ણમ્
૦૨૦૪૦૧૫૩ લાેકસ્ય સદ્યાે િવધનુાે ત ક મષં ત મૈ સભુદ્રશ્રવસે નમાે નમઃ
૦૨૦૪૦૧૬૧ િવચક્ષણા યચ્ચરણાપેસાદના સઙ્ગં વ્યુદસ્યાેભયતાેઽ તરાત્મનઃ
૦૨૦૪૦૧૬૩ િવ દ ત િહ બ્રહ્મગ ત ગતક્લમા ત મૈ સભુદ્રશ્રવસે નમાે નમઃ
૦૨૦૪૦૧૭૧ તપ વનાે દાનપરા યશ વનાે મન વનાે મ ત્રિવદઃ સમુઙ્ગલાઃ
૦૨૦૪૦૧૭૩ ક્ષેમં ન િવ દ ત િવના યદપર્ણં ત મૈ સભુદ્રશ્રવસે નમાે નમઃ
૦૨૦૪૦૧૮૧ િકરાતહૂણા ધ્રપુ લ દપુલ્કશા આભીરશુ ભા યવનાઃ ખસાદયઃ
૦૨૦૪૦૧૮૩ યેઽ યે ચ પાપા યદપાશ્રયાશ્રયાઃ શુ ય ત ત મૈ પ્રભિવ ણવે નમઃ
૦૨૦૪૦૧૯૧ સ અેષ આત્માત્મવતામધીશ્વરસ્ત્રયીમયાે ધમર્મય તપાેમયઃ
૦૨૦૪૦૧૯૩ ગતવ્યલીકૈરજશઙ્કરાિદ ભિવતક્યર્ લઙ્ગાે ભગવા પ્રસીદતામ્
૦૨૦૪૦૨૦૧ શ્રયઃ પ તયર્જ્ઞપ તઃ પ્ર પ તિધયાં પ તલાકપ તધર્રાપ તઃ
૦૨૦૪૦૨૦૩ પ તગર્ તશ્ચા ધક ણસા વતાં પ્રસીદતાં મે ભગવા સતાં પ તઃ
૦૨૦૪૦૨૧૧ યદઙ્ ય ભ યાનસમાિધધાૈતયા િધયાનપુ ય ત િહ ત વમાત્મનઃ
૦૨૦૪૦૨૧૩ વદ ત ચૈત કવયાે યથા ચં સ મે મુકુ દાે ભગવા પ્રસીદતામ્
૦૨૦૪૦૨૨૧ પ્રચાેિદતા યને પુરા સર વતી િવત વતાજસ્ય સતીં ત હૃિદ
૦૨૦૪૦૨૨૩ વલક્ષણા પ્રાદુરભૂ કલાસ્યતઃ સ મે ઋષીણા ષભઃ પ્રસીદતામ્
૦૨૦૪૦૨૩૧ ભૂતૈમર્હદ્ ભયર્ ઇમાઃ પુરાે િવભુિનમાર્ય શતેે યદમષૂુ પૂ ષઃ
૦૨૦૪૦૨૩૩ ભુઙ્ક્તે ગુણા ષાેડશ ષાેડશાત્મકઃ સાેઽલઙૃ્કષીષ્ટ ભગવા વચાં સ મે
૦૨૦૪૦૨૪૧ નમ ત મૈ ભગવતે વાસદેુવાય વેધસે
૦૨૦૪૦૨૪૩ પપુજ્ઞાર્નમયં સાૈ યા યન્મખુા બુ હાસવમ્
૦૨૦૪૦૨૫૧ અેતદેવાત્મભૂ રાજન્નારદાય િવ ચ્છતે
૦૨૦૪૦૨૫૩ વેદગભાઽ યધા સાક્ષાદ્યદાહ હિરરાત્મનઃ
૦૨૦૫૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૨૦૫૦૦૧૧ દેવદેવ નમ તેઽ તુ ભૂતભાવન પવૂર્જ
૦૨૦૫૦૦૧૩ ત દ્વ નીિહ યજ્જ્ઞાનમાત્મત વિનદશર્નમ્
૦૨૦૫૦૦૨૧ યદૂ્રપં યદિધષ્ઠાનં યતઃ ષ્ટ મદં પ્રભાે
૦૨૦૫૦૦૨૩ ય સસંં્થ ય પરં યચ્ચ તત્ત વં વદ ત વતઃ
૦૨૦૫૦૦૩૧ સવ હ્યેતદ્ભવા વેદ ભૂતભવ્યભવ પ્રભુઃ
૦૨૦૫૦૦૩૩ કરામલકવ દ્વશ્વં િવજ્ઞાનાવ સતં તવ
૦૨૦૫૦૦૪૧ ય દ્વજ્ઞાનાે યદાધારાે ય પર વં યદાત્મકઃ
૦૨૦૫૦૦૪૩ અેકઃ જ સ ભૂતાિન ભૂતૈરેવાત્મમાયયા
૦૨૦૫૦૦૫૧ આત્મ ભાવયસે તાિન ન પરાભાવય વયમ્
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૦૨૦૫૦૦૫૩ આત્મશ ક્તમવષ્ટ ય ઊણર્ના ભિરવાક્લમઃ
૦૨૦૫૦૦૬૧ નાહં વેદ પરં હ્ય મન્નાપરં ન સમં િવભાે
૦૨૦૫૦૦૬૩ નામ પગુણૈભાર્વ્યં સદસ ક ચદ યતઃ
૦૨૦૫૦૦૭૧ સ ભવાનચરદ્ઘાેરં યત્તપઃ સસુમાિહતઃ
૦૨૦૫૦૦૭૩ તને ખેદયસે ન વં પરાશઙ્કાં ચ યચ્છ સ
૦૨૦૫૦૦૮૧ અેતન્મે ચ્છતઃ સવ સવર્જ્ઞ સકલેશ્વર
૦૨૦૫૦૦૮૩ િવ નીિહ યથવૈેદમહં બુ યેઽનુશા સતઃ
૦૨૦૫૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૦૫૦૦૯૧ સ યક્કા ણકસ્યેદં વ સ તે િવ ચિક સતમ્
૦૨૦૫૦૦૯૩ યદહં ચાેિદતઃ સાૈ ય ભગવદ્વ યર્દશર્ને
૦૨૦૫૦૧૦૧ ના તં તવ તચ્ચાિપ યથા માં પ્રબ્રવી ષ ભાેઃ
૦૨૦૫૦૧૦૩ અિવજ્ઞાય પરં મત્ત અેતાવ વં યતાે િહ મે
૦૨૦૫૦૧૧૧ યને વરાે ચષા િવશ્વં રાે ચતં રાેચયા યહમ્
૦૨૦૫૦૧૧૩ યથાકાઽ ગ્ યર્થા સાેમાે યથક્ષર્ગ્રહતારકાઃ
૦૨૦૫૦૧૨૧ ત મૈ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય ધીમિહ
૦૨૦૫૦૧૨૩ યન્માયયા દુજર્યયા માં વદ ત જગદુ્ગ મ્
૦૨૦૫૦૧૩૧ િવલ જમાનયા યસ્યસ્થાતુમીક્ષાપથેઽમુયા
૦૨૦૫૦૧૩૩ િવમાેિહતા િવક થ તે મમાહ મ ત દુિધયઃ
૦૨૦૫૦૧૪૧ દ્રવં્ય કમર્ ચ કાલશ્ચ વભાવાે વ અેવ ચ
૦૨૦૫૦૧૪૩ વાસદેુવા પરાે બ્રહ્મન્ન ચા યાેઽથાઽ ત ત વતઃ
૦૨૦૫૦૧૫૧ નારાયણપરા વેદા દેવા નારાયણાઙ્ગ ઃ
૦૨૦૫૦૧૫૩ નારાયણપરા લાેકા નારાયણપરા મખાઃ
૦૨૦૫૦૧૬૧ નારાયણપરાે યાેગાે નારાયણપરં તપઃ
૦૨૦૫૦૧૬૩ નારાયણપરં જ્ઞાનં નારાયણપરા ગ તઃ
૦૨૦૫૦૧૭૧ તસ્યાિપ દ્રષુ્ટર શસ્ય કૂટસ્થસ્યા ખલાત્મનઃ
૦૨૦૫૦૧૭૩ જં્ય મ ષ્ટાેઽહમીક્ષયવૈા ભચાેિદતઃ
૦૨૦૫૦૧૮૧ સ વં રજ તમ ઇ ત િનગુર્ણસ્ય ગુણાસ્ત્રયઃ
૦૨૦૫૦૧૮૩ સ્થ તસગર્િનરાેધષેુ ગ્ હીતા માયયા િવભાેઃ
૦૨૦૫૦૧૯૧ કાયર્કારણક ર્ વે દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાશ્રયાઃ
૦૨૦૫૦૧૯૩ બધ્ન ત િનત્યદા મુક્તં માિયનં પુ ષં ગુણાઃ
૦૨૦૫૦૨૦૧ સ અેષ ભગવાં લઙ્ગૈ સ્ત્ર ભરેતૈરધાેક્ષજઃ
૦૨૦૫૦૨૦૩ વલ ક્ષતગ તબ્રર્હ્મ સવષાં મમ ચેશ્વરઃ

64 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૨૦૫૦૨૧૧ કાલં કમર્ વભાવં ચ માયેશાે માયયા વયા
૦૨૦૫૦૨૧૩ આત્મ યદચૃ્છયા પ્રાપં્ત િવબુભષૂુ પાદદે
૦૨૦૫૦૨૨૧ કાલાદુ્ગણવ્ય તકરઃ પિરણામઃ વભાવતઃ
૦૨૦૫૦૨૨૩ કમર્ણાે જન્મ મહતઃ પુ ષાિધ ષ્ઠતાદભૂત્
૦૨૦૫૦૨૩૧ મહત તુ િવકુવાર્ણાદ્રજઃસ વાપે િંહતાત્
૦૨૦૫૦૨૩૩ તમઃપ્રધાન વભવદ્દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાત્મકઃ
૦૨૦૫૦૨૪૧ સાેઽહઙ્કાર ઇ ત પ્રાેક્તાે િવકુવર્ સમભૂિ ત્રધા
૦૨૦૫૦૨૪૩ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચે ત યદ્ ભદા
૦૨૦૫૦૨૪૫ દ્રવ્યશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તજ્ઞાર્નશ ક્તિર ત પ્રભાે
૦૨૦૫૦૨૫૧ તામસાદિપ ભૂતાદેિવકુવાર્ણાદભૂન્નભઃ
૦૨૦૫૦૨૫૩ તસ્ય માત્રા ગુણઃ શ દાે લઙ્ગં યદ્દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ
૦૨૦૫૦૨૬૧ નભસાેઽથ િવકુવાર્ણાદભૂ પશર્ગુણાેઽિનલઃ
૦૨૦૫૦૨૬૩ પરા વયાચ્છ દવાંશ્ચ પ્રાણઆેજઃ સહાે બલમ્
૦૨૦૫૦૨૭૧ વાયાેરિપ િવકુવાર્ણા કાલકમર્ વભાવતઃ
૦૨૦૫૦૨૭૩ ઉદપદ્યત તે ે વૈ પવ પશર્શ દવત્
૦૨૦૫૦૨૮૧ તજેસ તુ િવકુવાર્ણાદાસીદ ભાે રસાત્મકમ્
૦૨૦૫૦૨૮૩ પવ પશર્વચ્ચા ભાે ઘાષેવચ્ચ પરા વયાત્
૦૨૦૫૦૨૯૧ િવશષે તુ િવકુવાર્ણાદ ભસાે ગ ધવાનભૂત્
૦૨૦૫૦૨૯૩ પરા વયાદ્રસ પશર્ શ દ પગુણા વતઃ
૦૨૦૫૦૩૦૧ વૈકાિરકાન્મનાે જજ્ઞે દેવા વૈકાિરકા દશ
૦૨૦૫૦૩૦૩ િદગ્વાતાકર્પ્રચેતાેઽ શ્વ વહ્ન દ્રાપેે દ્ર મત્રકાઃ
૦૨૦૫૦૩૧૧ તજૈસાત્તુ િવકુવાર્ણાિદ દ્રયા ણ દશાભવન્
૦૨૦૫૦૩૧૩ જ્ઞાનશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તબુર્ દ્ધઃ પ્રાણશ્ચ તજૈસાૈ
૦૨૦૫૦૩૧૫ શ્રાતંે્ર વગ્ઘ્રાણદૃ ગ્જહ્વા વાગ્દાેમઢ્ર ાઙ્ ઘ્રપાયવઃ
૦૨૦૫૦૩૨૧ યદૈતેઽસઙ્ગતા ભાવા ભૂતે દ્રયમનાેગુણાઃ
૦૨૦૫૦૩૨૩ યદાયતનિનમાર્ણે ન શકુેબ્રર્હ્મિવત્તમ
૦૨૦૫૦૩૩૧ તદા સહંત્ય ચા યાે યં ભગવચ્છ ક્તચાેિદતાઃ
૦૨૦૫૦૩૩૩ સદસ વમપુાદાય ચાેભયં સ જુહ્યર્દઃ
૦૨૦૫૦૩૪૧ વષર્પૂગસહસ્રા તે તદ ડમુદકે શયમ્
૦૨૦૫૦૩૪૩ કાલકમર્ વભાવસ્થાે વાે વમ વયત્
૦૨૦૫૦૩૫૧ સ અેવ પુ ષ ત માદ ડં િન ભદ્ય િનગર્તઃ
૦૨૦૫૦૩૫૩ સહસ્રાવેર્ઙ્ ઘ્રબાહ્વક્ષઃ સહસ્રાનનશીષર્વાન્
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૦૨૦૫૦૩૬૧ યસ્યેહાવયવૈલાકા ક પય ત મની ષણઃ
૦૨૦૫૦૩૬૩ કટ ાિદ ભરધઃ સપ્ત સપ્તાે વ જઘનાિદ ભઃ
૦૨૦૫૦૩૭૧ પુ ષસ્ય મખંુ બ્રહ્મ ક્ષત્રમેતસ્ય બાહવઃ
૦૨૦૫૦૩૭૩ ઊવાવ યાે ભગવતઃ પદ્ યાં શદૂ્રાે વ્ય યત
૦૨૦૫૦૩૮૧ ભૂલાકઃ ક પતઃ પદ્ યાં ભવુલાકાેઽસ્ય ના ભતઃ
૦૨૦૫૦૩૮૩ હૃદા વલાક ઉરસા મહલાકાે મહાત્મનઃ
૦૨૦૫૦૩૯૧ ગ્રીવાયાં જનલાેકાેઽસ્ય તપાેલાેકઃ તનદ્વયાત્
૦૨૦૫૦૩૯૩ મૂધર્ ભઃ સત્યલાેક તુ બ્રહ્મલાેકઃ સનાતનઃ
૦૨૦૫૦૪૦૧ ત કટ ાં ચાતલં કૢપ્તમૂ યાં િવતલં િવભાેઃ
૦૨૦૫૦૪૦૩ નુ યાં સતુલં શદંુ્ધ જઙ્ઘા યાં તુ તલાતલમ્
૦૨૦૫૦૪૧૧ મહાતલં તુ ગુ ફા યાં પ્રપદા યાં રસાતલમ્
૦૨૦૫૦૪૧૩ પાતાલં પાદતલત ઇ ત લાેકમયઃ પુમાન્
૦૨૦૫૦૪૨૧ ભૂલાકઃ ક પતઃ પદ્ યાં ભવુલાકાેઽસ્ય ના ભતઃ
૦૨૦૫૦૪૨૩ વલાકઃ ક પતાે મૂધ્નાર્ ઇ ત વા લાેકક પના
૦૨૦૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૦૬૦૦૧૧ વાચાં વહે્નમુર્ખં ક્ષતંે્ર છ દસાં સપ્ત ધાતવઃ
૦૨૦૬૦૦૧૩ હવ્યકવ્યા તાન્નાનાં જહ્વા સવર્રસસ્ય ચ
૦૨૦૬૦૦૨૧ સવાર્સનૂાં ચ વાયાેશ્ચ તન્નાસે પરમાયણે
૦૨૦૬૦૦૨૩ અ શ્વનાેરાષેધીનાં ચ ઘ્રાણાે માેદપ્રમાેદયાેઃ
૦૨૦૬૦૦૩૧ પાણાં તજેસાં ચ િદવઃ સયૂર્સ્ય ચા ક્ષણી
૦૨૦૬૦૦૩૩ કણા િદશાં ચ તીથાર્નાં શ્રાતે્રમાકાશશ દયાેઃ
૦૨૦૬૦૦૩૫ તદ્ગાતં્ર વ તુસારાણાં સાૈભગસ્ય ચ ભાજનમ્
૦૨૦૬૦૦૪૧ વગસ્ય પશર્વાયાેશ્ચ સવર્મેધસ્ય ચવૈ િહ
૦૨૦૬૦૦૪૩ રાેમા યુદ્ ભ જ તીનાં યવૈાર્ યજ્ઞ તુ સ તઃ
૦૨૦૬૦૦૫૧ કેશ મશ્રનુખા યસ્ય શલાલાેહાભ્રિવદ્યુતામ્
૦૨૦૬૦૦૫૩ બાહવાે લાેકપાલાનાં પ્રાયશઃ ક્ષેમકમર્ણામ્
૦૨૦૬૦૦૬૧ િવક્રમાે ભૂભુર્વઃ વશ્ચ ક્ષેમસ્ય શરણસ્ય ચ
૦૨૦૬૦૦૬૩ સવર્કામવરસ્યાિપ હરેશ્ચરણઆ પદમ્
૦૨૦૬૦૦૭૧ અપાં વીયર્સ્ય સગર્સ્ય પજર્ યસ્ય પ્ર પતેઃ
૦૨૦૬૦૦૭૩ પુંસઃ શશ્ન ઉપસ્થ તુ પ્ર ત્યાન દિન ર્તેઃ
૦૨૦૬૦૦૮૧ પાયુયર્મસ્ય મત્રસ્ય પિરમાેક્ષસ્ય નારદ
૦૨૦૬૦૦૮૩ િહસાયા િનરતૃે ર્ત્યાેિનરયસ્ય ગુદં તઃ
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૦૨૦૬૦૦૯૧ પરાભૂતેરધમર્સ્ય તમસશ્ચાિપ પ શ્ચમઃ
૦૨૦૬૦૦૯૩ નાડ્યાે નદનદ નાં ચ ગાતે્રાણામ સ્થસહં તઃ
૦૨૦૬૦૧૦૧ અવ્યક્તરસ સ ધનૂાં ભૂતાનાં િનધનસ્ય ચ
૦૨૦૬૦૧૦૩ ઉદરં િવિદતં પુંસાે હૃદયં મનસઃ પદમ્
૦૨૦૬૦૧૧૧ ધમર્સ્ય મમ તુ યં ચ કુમારાણાં ભવસ્ય ચ
૦૨૦૬૦૧૧૩ િવજ્ઞાનસ્ય ચ સ વસ્ય પરસ્યાત્મા પરાયણમ્
૦૨૦૬૦૧૨૧ અહં ભવા ભવશ્ચવૈ ત ઇમે મનુયાેઽગ્ર ઃ
૦૨૦૬૦૧૨૩ સરુાસરુનરા નાગાઃ ખગા ગસર પાઃ
૦૨૦૬૦૧૩૧ ગ ધવાર્ સરસાે યક્ષા રક્ષાેભૂતગણાેરગાઃ
૦૨૦૬૦૧૩૩ પશવઃ િપતરઃ સદ્ધા િવદ્યાધ્રાશ્ચારણા દુ્રમાઃ
૦૨૦૬૦૧૪૧ અ યે ચ િવિવધા વાજલસ્થલનભાૈકસઃ
૦૨૦૬૦૧૪૩ ગ્રહક્ષર્કેતવ તારા તિડતઃ તનિયત્નવઃ
૦૨૦૬૦૧૫૧ સવ પુ ષ અેવેદં ભૂતં ભવં્ય ભવચ્ચ યત્
૦૨૦૬૦૧૫૩ તનેેદમા તં િવશ્વં િવત તમિધ તષ્ઠ ત
૦૨૦૬૦૧૬૧ વિધ યં પ્રતપ પ્રાણાે બિહશ્ચ પ્રતપત્યસાૈ
૦૨૦૬૦૧૬૩ અેવં િવરાજં પ્રતપં તપત્ય તબર્િહઃ પુમાન્
૦૨૦૬૦૧૭૧ સાેઽ તસ્યાભયસ્યેશાે મત્યર્મનં્ન યદત્યગાત્
૦૨૦૬૦૧૭૩ મિહમષૈ તતાે બ્રહ્મ પુ ષસ્ય દુરત્યયઃ
૦૨૦૬૦૧૮૧ પાદેષુ સવર્ભૂતાિન પુંસઃ સ્થ તપદાે િવદુઃ
૦૨૦૬૦૧૮૩ અ તં ક્ષેમમભયં િત્રમૂધ્નાઽધાિય મૂધર્સુ
૦૨૦૬૦૧૯૧ પાદાસ્ત્રયાે બિહશ્ચાસન્નપ્ર નાં ય આશ્રમાઃ
૦૨૦૬૦૧૯૩ અ ત સ્ત્રલાેક્યા વપરાે ગ્ હમેધાેઽ હદ્વ્રતઃ
૦૨૦૬૦૨૦૧ તી િવચક્રમે િવશ્વ સાશનાનશને ઉભે
૦૨૦૬૦૨૦૩ યદિવદ્યા ચ િવદ્યા ચ પુ ષ તૂભયાશ્રયઃ
૦૨૦૬૦૨૧૧ ય માદ ડં િવરાડ્જજ્ઞે ભૂતે દ્રયગુણાત્મકઃ
૦૨૦૬૦૨૧૩ તદ્દ્રવ્યમત્યગા દ્વશ્વં ગાે ભઃ સયૂર્ ઇવાતપન્
૦૨૦૬૦૨૨૧ યદાસ્ય ના યાન્ન લનાદહમાસં મહાત્મનઃ
૦૨૦૬૦૨૨૩ નાિવદં યજ્ઞસ ભારા પુ ષાવયવા તે
૦૨૦૬૦૨૩૧ તષેુ યજ્ઞસ્ય પશવઃ સવન પતયઃ કુશાઃ
૦૨૦૬૦૨૩૩ ઇદં ચ દેવયજનં કાલશ્ચાે ગુણા વતઃ
૦૨૦૬૦૨૪૧ વ તૂ યાષેધયઃ નેહા રસલાેહ દાે જલમ્
૦૨૦૬૦૨૪૩ ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન ચાતુહાત્રં ચ સત્તમ
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૦૨૦૬૦૨૫૧ નામધેયાિન મ ત્રાશ્ચ દ ક્ષણાશ્ચ વ્રતાિન ચ
૦૨૦૬૦૨૫૩ દેવતાનુક્રમઃ ક પઃ સઙ્ક પ ત ત્રમવે ચ
૦૨૦૬૦૨૬૧ ગતયાે મતયશ્ચવૈ પ્રાય શ્ચતં્ત સમપર્ણમ્
૦૨૦૬૦૨૬૩ પુ ષાવયવૈરેતે સ ભારાઃ સ તા મયા
૦૨૦૬૦૨૭૧ ઇ ત સ તસ ભારઃ પુ ષાવયવૈરહમ્
૦૨૦૬૦૨૭૩ તમવે પુ ષં યજ્ઞં તનેવૈાયજમીશ્વરમ્
૦૨૦૬૦૨૮૧ તત તે ભ્રાતર ઇમે પ્ર નાં પતયાે નવ
૦૨૦૬૦૨૮૩ અયજ વ્યક્તમવ્યકં્ત પુ ષં સસુમાિહતાઃ
૦૨૦૬૦૨૯૧ તતશ્ચ મનવઃ કાલે ઈ જરે ઋષયાેઽપરે
૦૨૦૬૦૨૯૩ િપતરાે િવબુધા દૈત્યા મનુ યાઃ ક્રતુ ભિવભુમ્
૦૨૦૬૦૩૦૧ નારાયણે ભગવ ત તિદદં િવશ્વમાિહતમ્
૦૨૦૬૦૩૦૩ ગ્ હીતમાયાે ગુણઃ સગાર્દાવગુણઃ વતઃ
૦૨૦૬૦૩૧૧ મ તિન્નયુક્તાેઽહં હરાે હર ત તદ્વશઃ
૦૨૦૬૦૩૧૩ િવશ્વં પુ ષ પેણ પિરપા ત િત્રશ ક્ત ક્
૦૨૦૬૦૩૨૧ ઇ ત તેઽ ભિહતં તાત યથેદમનુ ચ્છ સ
૦૨૦૬૦૩૨૩ ના યદ્ભગવતઃ િક ચદ્ભાવ્યં સદસદાત્મકમ્
૦૨૦૬૦૩૩૧ ન ભારતી મેઽઙ્ગ ષાપેલક્ષ્યતે ન વૈ ક્વ ચન્મે મનસાે ષા ગ તઃ
૦૨૦૬૦૩૩૩ ન મે હૃષીકા ણ પત ત્યસ પથે યન્મે હૃદાૈ ક ઠ્યવતા તાે હિરઃ
૦૨૦૬૦૩૪૧ સાેઽહં સમા ાયમય તપાેમયઃ પ્ર પતીનામ ભવ દતઃ પ તઃ
૦૨૦૬૦૩૪૩ આસ્થાય યાેગં િનપુણં સમાિહત તં ના યગચ્છં યતઆત્મસ ભવઃ
૦૨૦૬૦૩૫૧ નતાેઽ યહં તચ્ચરણં સમીયષુાં ભવ ચ્છદં વ ત્યયનં સમુઙ્ગલમ્
૦૨૦૬૦૩૫૩ યાે હ્યાત્મમાયાિવભવં મ પયર્ગાદ્યથા નભઃ વા તમથાપરે કુતઃ
૦૨૦૬૦૩૬૧ નાહં ન યૂયં યદતૃાં ગ ત િવદુનર્ વામદેવઃ િકમુતાપરે સરુાઃ
૦૨૦૬૦૩૬૩ તન્માયયા માેિહતબુદ્ધયિ વદં િવિન મતં ચાત્મસમં િવચ મહે
૦૨૦૬૦૩૭૧ યસ્યાવતારકમાર્ ણ ગાય ત હ્ય મદાદયઃ
૦૨૦૬૦૩૭૩ ન યં િવદ ત ત વને ત મૈ ભગવતે નમઃ
૦૨૦૬૦૩૮૧ સ અેષ આદ્યઃ પુ ષઃ ક પે ક પે જત્યજઃ
૦૨૦૬૦૩૮૩ આત્માત્મ યાત્મનાત્માનં સ સયંચ્છ ત પા ત ચ
૦૨૦૬૦૩૯૧ િવશદંુ્ધ કેવલં જ્ઞાનં પ્રત્યક્સ યગવ સ્થતમ્
૦૨૦૬૦૩૯૩ સતં્ય પૂણર્મનાદ્ય તં િનગુર્ણં િનત્યમદ્વયમ્
૦૨૦૬૦૪૦૧ ઋષે િવદ ત મનુયઃ પ્રશા તાત્મે દ્રયાશયાઃ
૦૨૦૬૦૪૦૩ યદા તદેવાસત્તક તરાેધીયેત િવ લુતમ્
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૦૨૦૬૦૪૧૧ આદ્યાેઽવતારઃ પુ ષઃ પરસ્ય કાલઃ વભાવઃ સદસન્મનશ્ચ
૦૨૦૬૦૪૧૩ દ્રવં્ય િવકારાે ગુણ ઇ દ્રયા ણ િવરાટ્ વરાટ્સ્થા નુ ચિર ભૂ ઃ
૦૨૦૬૦૪૨૧ અહં ભવાે યજ્ઞ ઇમે પ્રજેશા દક્ષાદયાે યે ભવદાદયશ્ચ
૦૨૦૬૦૪૨૩ વલાકપાલાઃ ખગલાેકપાલા લાેકપાલા તલલાેકપાલાઃ
૦૨૦૬૦૪૩૧ ગ ધવર્િવદ્યાધરચારણેશા યે યક્ષરક્ષાેરગનાગનાથાઃ
૦૨૦૬૦૪૩૩ યે વા ઋષીણા ષભાઃ િપ ણાં દૈત્યે દ્ર સદ્ધશે્વરદાનવે દ્રાઃ
૦૨૦૬૦૪૩૫ અ યે ચ યે પ્રેતિપશાચભૂત કૂ મા ડયાદાે ગપક્ષ્યધીશાઃ
૦૨૦૬૦૪૪૧ ય ક ચ લાેકે ભગવન્મહ વદાજેઃસહ વદ્બલવ ક્ષમાવત્
૦૨૦૬૦૪૪૩ શ્રીહ્ર ીિવભૂત્યાત્મવદદ્ભુતાણ ત વં પરં પવદ વ પમ્
૦૨૦૬૦૪૫૧ પ્રાધા યતાે યા ષ આમન ત લીલાવતારા પુ ષસ્ય ભૂ ઃ
૦૨૦૬૦૪૫૩ આપીયતાં કણર્કષાયશાષેાનનુક્ર મ યે ત ઇમા સપુેશાન્
૦૨૦૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૦૭૦૦૧૧ યત્રાેદ્યતઃ ક્ષ તતલાેદ્ધરણાય બભ્રત્
૦૨૦૭૦૦૧૨ ક્રાૈડી ં તનું સકલયજ્ઞમયીમન તઃ
૦૨૦૭૦૦૧૩ અ તમર્હાણર્વ ઉપાગતમાિદદૈત્યં
૦૨૦૭૦૦૧૪ તં દંષ્ટ્રયાિદ્ર મવ વજ્રધરાે દદાર
૦૨૦૭૦૦૨૧ તાે ચેરજનય સયુમા સયુજ્ઞ
૦૨૦૭૦૦૨૨ આકૂ તસનૂુરમરાનથ દ ક્ષણાયામ્
૦૨૦૭૦૦૨૩ લાેકત્રયસ્ય મહતીમહરદ્યદા ત
૦૨૦૭૦૦૨૪ વાય ભવુને મનનુા હિરિરત્યનૂક્તઃ
૦૨૦૭૦૦૩૧ જજ્ઞે ચ કદર્મગ્ હે દ્વજ દેવહૂત્યાં
૦૨૦૭૦૦૩૨ સ્ત્રી ભઃ સમં નવ ભરાત્મગ ત વમાત્રે
૦૨૦૭૦૦૩૩ ઊચે યયાત્મશમલં ગુણસઙ્ગપઙ્કમ્
૦૨૦૭૦૦૩૪ અ મ વધૂય કિપલસ્ય ગ ત પ્રપેદે
૦૨૦૭૦૦૪૧ અત્રેરપત્યમ ભકાઙ્ક્ષતઆહ તુષ્ટાે
૦૨૦૭૦૦૪૨ દત્તાે મયાહ મ ત યદ્ભગવા સ દત્તઃ
૦૨૦૭૦૦૪૩ ય પાદપઙ્કજપરાગપિવત્રદેહા
૦૨૦૭૦૦૪૪ યાેગ દ્ધમાપુ ભયી ં યદુહૈહયાદ્યાઃ
૦૨૦૭૦૦૫૧ તપં્ત તપાે િવિવધલાેક સ ક્ષયા મે
૦૨૦૭૦૦૫૨ આદાૈ સના વતપસઃ સ ચતુઃસનાેઽભૂત્
૦૨૦૭૦૦૫૩ પ્રાક્ક પસ લવિવનષ્ટ મહાત્મત વં
૦૨૦૭૦૦૫૪ સ યગ્જગાદ મનુયાે યદચક્ષતાત્મન્
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૦૨૦૭૦૦૬૧ ધમર્સ્ય દક્ષદુિહતયર્જિનષ્ટ મૂત્યા
૦૨૦૭૦૦૬૨ નારાયણાે નર ઇ ત વતપઃપ્રભાવઃ
૦૨૦૭૦૦૬૩ દૃ ટ્વાત્મનાે ભગવતાે િનયમાવલાપેં
૦૨૦૭૦૦૬૪ દેવ્ય વનઙ્ગ તના ઘિટતું ન શકુેઃ
૦૨૦૭૦૦૭૧ કામં દહ ત કૃ તનાે નનુ રાષેદષૃ્ટ ા
૦૨૦૭૦૦૭૨ રાષેં દહ તમુત તે ન દહ ત્યસહ્યમ્
૦૨૦૭૦૦૭૩ સાેઽયં યદ તરમલં પ્રિવશ બભે ત
૦૨૦૭૦૦૭૪ કામઃ કથં નુ પનુરસ્ય મનઃ શ્રયેત
૦૨૦૭૦૦૮૧ િવદ્ધઃ સપ યુિદતપિત્ર ભર ત રાજ્ઞાે
૦૨૦૭૦૦૮૨ બાલાેઽિપ સન્નપુગત તપસે વનાિન
૦૨૦૭૦૦૮૩ ત મા અદાદ્ધ્રવુગ ત ગ્ ણતે પ્રસન્નાે
૦૨૦૭૦૦૮૪ િદવ્યાઃ તવુ ત મનુયાે યદુપયર્ધ તાત્
૦૨૦૭૦૦૯૧ યદ્વનેમુ પથગતં દ્વજવાક્યવજ્ર
૦૨૦૭૦૦૯૨ િન લુષ્ટપાૈ ષભગં િનરયે પત તમ્
૦૨૦૭૦૦૯૩ ત્રા વા થતાે જગ ત પતુ્રપદં ચ લેભે
૦૨૦૭૦૦૯૪ દુગ્ધા વસિૂન વસધુા સકલાિન યને
૦૨૦૭૦૧૦૧ નાભેરસા ષભઆસ સદેુિવસનૂુર્
૦૨૦૭૦૧૦૨ યાે વૈ ચચાર સમદગૃ્જડયાેગચયાર્મ્
૦૨૦૭૦૧૦૩ ય પારમહંસ્ય ષયઃ પદમામન ત
૦૨૦૭૦૧૦૪ વસ્થઃ પ્રશા તકરણઃ પિરમુક્તસઙ્ગઃ
૦૨૦૭૦૧૧૧ સત્રે મમાસ ભગવા હયશીરષાથાે
૦૨૦૭૦૧૧૨ સાક્ષા સ યજ્ઞપુ ષ તપનીયવણર્ઃ
૦૨૦૭૦૧૧૩ છ દાેમયાે મખમયાેઽ ખલદેવતાત્મા
૦૨૦૭૦૧૧૪ વાચાે બભવૂુ શતીઃ શ્વસતાેઽસ્ય ન તઃ
૦૨૦૭૦૧૨૧ મ સ્યાે યુગા તસમયે મનનુાપેલ ધઃ
૦૨૦૭૦૧૨૨ ક્ષાેણીમયાે િન ખલ વિનકાયકેતઃ
૦૨૦૭૦૧૨૩ િવસ્રં સતાનુ ભયે સ લલે મખુાન્મે
૦૨૦૭૦૧૨૪ આદાય તત્ર િવજહાર હ વેદમાગાર્ન્
૦૨૦૭૦૧૩૧ ક્ષીરાેદધાવમરદાનવયૂથપાનામ્
૦૨૦૭૦૧૩૨ ઉન્મ તામ તલ ધયઆિદદેવઃ
૦૨૦૭૦૧૩૩ ષે્ઠન કચ્છપવપુિવદધાર ગાતે્રં
૦૨૦૭૦૧૩૪ િનદ્રાક્ષણાેઽિદ્રપિરવતર્કષાણક ડૂઃ
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૦૨૦૭૦૧૪૧ ત્રૈિપષ્ટપાે ભયહા સ સહ પં
૦૨૦૭૦૧૪૨ કૃ વા ભ્રમદ્ભ્રુકુિટદંષ્ટ્રકરાલવક્ત્રમ્
૦૨૦૭૦૧૪૩ દૈત્યે દ્રમાશુ ગદયા ભપત તમારાદ્
૦૨૦૭૦૧૪૪ ઊરાૈ િનપાત્ય િવદદાર નખૈઃ સુ્ફર તમ્
૦૨૦૭૦૧૫૧ અ તઃસરસ્યુ બલને પદે ગ્ હીતાે
૦૨૦૭૦૧૫૨ ગ્રાહેણ યૂથપ તર બુજહ તઆતર્ઃ
૦૨૦૭૦૧૫૩ આહેદમાિદપુ ષા ખલલાેકનાથ
૦૨૦૭૦૧૫૪ તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલનામધેય
૦૨૦૭૦૧૬૧ શ્રુ વા હિર તમરણા થનમપ્રમેયશ્
૦૨૦૭૦૧૬૨ ચક્રાયુધઃ પતગરાજભુ િધ ઢઃ
૦૨૦૭૦૧૬૩ ચકે્રણ નક્રવદનં િવિનપાટ ત માદ્
૦૨૦૭૦૧૬૪ ધ તે પ્રગ્ હ્ય ભગવા કૃપયાે જહાર
૦૨૦૭૦૧૭૧ જ્યાયા ગુણૈરવર ેઽ યિદતેઃ સતુાનાં
૦૨૦૭૦૧૭૨ લાેકા વચક્રમ ઇમા યદથાિધયજ્ઞઃ
૦૨૦૭૦૧૭૩ માં વામનને જગ્ હે િત્રપદચ્છલને
૦૨૦૭૦૧૭૪ યાચ્ઞા તે પ થ ચર પ્રભુ ભનર્ ચાલ્યઃ
૦૨૦૭૦૧૮૧ નાથા બલેરયમુ ક્રમપાદશાૈચમ્
૦૨૦૭૦૧૮૨ આપઃ શખા તવતાે િવબુધાિધપત્યમ્
૦૨૦૭૦૧૮૩ યાે વૈ પ્ર તશ્રુત તે ન ચક ષર્દ યદ્
૦૨૦૭૦૧૮૪ આત્માનમઙ્ગ મનસા હરયેઽ ભમનેે
૦૨૦૭૦૧૯૧ તુ યં ચ નારદ શં ભગવા વ દ્ધ
૦૨૦૭૦૧૯૨ ભાવને સાધુ પિરતુષ્ટ ઉવાચ યાેગમ્
૦૨૦૭૦૧૯૩ જ્ઞાનં ચ ભાગવતમાત્મસત વદ પં
૦૨૦૭૦૧૯૪ યદ્વાસદેુવશરણા િવદુર જસવૈ
૦૨૦૭૦૨૦૧ ચકં્ર ચ િદ વિવહતં દશસુ વતે ે
૦૨૦૭૦૨૦૨ મ વ તરેષુ મનવુંશધરાે બભ ત
૦૨૦૭૦૨૦૩ દુષ્ટેષુ રાજસુ દમં વ્યદધા વક ત
૦૨૦૭૦૨૦૪ સત્યે િત્ર ષ્ઠ ઉશતી ં પ્રથયંશ્ચિરત્રૈઃ
૦૨૦૭૦૨૧૧ ધ વ તિરશ્ચ ભગવા વયમવે ક તર્
૦૨૦૭૦૨૧૨ ના ા ણાં પુ ં જ આશુ હ ત
૦૨૦૭૦૨૧૩ યજ્ઞે ચ ભાગમ તાયુરવાવ ધ
૦૨૦૭૦૨૧૪ આયુ યવેદમનુશા ત્યવતીયર્ લાેકે
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૦૨૦૭૦૨૨૧ ક્ષતં્ર ક્ષયાય િવિધનાપે તં મહાત્મા
૦૨૦૭૦૨૨૨ બ્રહ્મધ્રુગુ જ્ઝતપથં નરકા ત લ સુ
૦૨૦૭૦૨૨૩ ઉદ્ધ ત્યસાવવિનક ટકમુગ્રવીયર્સ્
૦૨૦૭૦૨૨૪ િત્રઃસપ્તકૃ વ ઉ ધારપરશ્વધને
૦૨૦૭૦૨૩૧ અ મ પ્રસાદસમુખુઃ કલયા કલેશ
૦૨૦૭૦૨૩૨ ઇ વાકુવંશ અવતીયર્ ગુરાેિનદેશે
૦૨૦૭૦૨૩૩ તષ્ઠ વનં સદિયતાનજુ આિવવેશ
૦૨૦૭૦૨૩૪ ય મ વ ય દશક ધર આ તમાચ્છર્ત્
૦૨૦૭૦૨૪૧ ય મા અદાદુદિધ ઢભયાઙ્ગવપેાે
૦૨૦૭૦૨૪૨ માગ સપદ્યિરપુરં હરવિદ્દધક્ષાેઃ
૦૨૦૭૦૨૪૩ દૂરે સહૃુન્મ થતરાષેસશુાેણદષૃ્ટ ા
૦૨૦૭૦૨૪૪ તાત યમાનમકરાેરગનક્રચક્રઃ
૦૨૦૭૦૨૫૧ વક્ષઃસ્થલ પશર્ ગ્ મહે દ્રવાહ
૦૨૦૭૦૨૫૨ દ તૈિવડ બતકકુ જુષ ઊઢહાસમ્
૦૨૦૭૦૨૫૩ સદ્યાેઽસુ ભઃ સહ િવને ય ત દારહતુર્ર્
૦૨૦૭૦૨૫૪ િવસૂ્ફ જતૈધર્નષુ ઉચ્ચરતાેઽિધસૈ યે
૦૨૦૭૦૨૬૧ ભૂમેઃ સરેુતરવ થિવમિદતાયાઃ
૦૨૦૭૦૨૬૨ ક્લેશવ્યયાય કલયા સતકૃ ણકેશઃ
૦૨૦૭૦૨૬૩ તઃ કિર ય ત જનાનપુલક્ષ્યમાગર્ઃ
૦૨૦૭૦૨૬૪ કમાર્ ણ ચાત્મમિહમાપેિનબ ધનાિન
૦૨૦૭૦૨૭૧ તાેકેન વહરણં યદુલૂિકકાયાસ્
૦૨૦૭૦૨૭૨ ત્રૈમા સકસ્ય ચ પદા શકટાેઽપ ત્તઃ
૦૨૦૭૦૨૭૩ યિદ્રઙ્ગતા તરગતને િદિવ શાવેાર્
૦૨૦૭૦૨૭૪ ઉન્મૂલનં વતરથાજુર્નયાનેર્ ભાવ્યમ્
૦૨૦૭૦૨૮૧ યદ્વૈ વ્રજે વ્રજપશૂ વષતાેયપીતાન્
૦૨૦૭૦૨૮૨ પાલાં વ વયદનુગ્રહદૃ ષ્ટ ષ્ટ ા
૦૨૦૭૦૨૮૩ તચ્છુદ્ધયેઽ તિવષવીયર્િવલાેલ જહ્વમ્
૦૨૦૭૦૨૮૪ ઉચ્ચાટિય યદુરગં િવહર હ્ર િદ યામ્
૦૨૦૭૦૨૯૧ ત કમર્ િદવ્ય મવ યિન્ન શ િનઃશયાનં
૦૨૦૭૦૨૯૨ દાવા ગ્ ના શુ ચવને પિરદહ્યમાને
૦૨૦૭૦૨૯૩ ઉન્ને ય ત વ્રજમતાેઽવ સતા તકાલં
૦૨૦૭૦૨૯૪ નતે્રે િપધા ય સબલાેઽનિધગ યવીયર્ઃ
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૦૨૦૭૦૩૦૧ ગ્ હ્ણ ત યદ્યદુપબ ધમમુ ય માતા
૦૨૦૭૦૩૦૨ શુ બં સતુસ્ય ન તુ તત્તદમુ ય મા ત
૦૨૦૭૦૩૦૩ ય જૃ ભતાેઽસ્ય વદને ભવુનાિન ગાપેી
૦૨૦૭૦૩૦૪ સવંીક્ષ્ય શિઙ્કતમનાઃ પ્ર તબાેિધતાસીત્
૦૨૦૭૦૩૧૧ ન દં ચ માેક્ષ્ય ત ભયાદ્વ ણસ્ય પાશાદ્
૦૨૦૭૦૩૧૨ ગાપેા બલષેુ િપિહતાન્મયસનૂનુા ચ
૦૨૦૭૦૩૧૩ અહ્ યા તં િન શ શયાનમ તશ્રમેણ
૦૨૦૭૦૩૧૪ લાેકં િવકુ ઠમપુને ય ત ગાેકુલં મ
૦૨૦૭૦૩૨૧ ગાપેૈમર્ખે પ્ર તહતે વ્રજિવ લવાય
૦૨૦૭૦૩૨૨ દેવેઽ ભવષર્ ત પશૂ કૃપયા િરર ઃ
૦૨૦૭૦૩૨૩ ધતા ચ્છલી ધ્ર મવ સપ્તિદનાિન સપ્ત
૦૨૦૭૦૩૨૪ વષા મહીધ્રમનઘૈકકરે સલીલમ્
૦૨૦૭૦૩૩૧ ક્ર ડ વને િન શ િનશાકરર મગાૈયા
૦૨૦૭૦૩૩૨ રાસાને્મખુઃ કલપદાયતમૂ ચ્છતને
૦૨૦૭૦૩૩૩ ઉદ્દ િપત મર ં વ્રજ દ્વધનૂાં
૦૨૦૭૦૩૩૪ હતુર્હર્િર ય ત શરાે ધનદાનુગસ્ય
૦૨૦૭૦૩૪૧ યે ચ પ્રલ બખરદદુર્રકે યિરષ્ટ
૦૨૦૭૦૩૪૨ મ લેભકંસયવનાઃ કિપપાૈ ડ્રકાદ્યાઃ
૦૨૦૭૦૩૪૩ અ યે ચ શા વકુજબ વલદ તવક્ર
૦૨૦૭૦૩૪૪ સપ્તાેક્ષશ બરિવદૂરથ ક્મમખુ્યાઃ
૦૨૦૭૦૩૫૧ યે વા ધે સ મ તશા લનઆત્તચાપાઃ
૦૨૦૭૦૩૫૨ કા બાજેમ સ્યકુ જયકૈકયાદ્યાઃ
૦૨૦૭૦૩૫૩ યાસ્ય ત્યદશર્નમલં બલપાથર્ભીમ
૦૨૦૭૦૩૫૪ વ્યા હ્વયને હિરણા િનલયં તદ યમ્
૦૨૦૭૦૩૬૧ કાલને મી લતિધયામવ ય ણાં
૦૨૦૭૦૩૬૨ તાેકાયષુાં વિનગમાે બત દૂરપારઃ
૦૨૦૭૦૩૬૩ આિવિહત વનુયુગં સ િહ સત્યવત્યાં
૦૨૦૭૦૩૬૪ વેદદુ્રમં િવટપશાે િવભ જ ય ત મ
૦૨૦૭૦૩૭૧ દેવ દ્વષાં િનગમવત્મર્િન િન ષ્ઠતાનાં
૦૨૦૭૦૩૭૨ પૂ ભમર્યને િવિહતા ભરદૃ યતૂ ભઃ
૦૨૦૭૦૩૭૩ લાેકા ઘ્નતાં મ તિવમાેહમ તપ્રલાેભં
૦૨૦૭૦૩૭૪ વષેં િવધાય બહુ ભા યતઆૈપધ યર્મ્
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૦૨૦૭૦૩૮૧ યહ્યાર્લયે વિપ સતાં ન હરેઃ કથાઃ સ્યુઃ
૦૨૦૭૦૩૮૨ પાષ ડનાે દ્વજજના ષલા દેવાઃ
૦૨૦૭૦૩૮૩ વાહા વધા વષિડ ત મ ગરાે ન યત્ર
૦૨૦૭૦૩૮૪ શા તા ભિવ ય ત કલેભર્ગવા યુગા તે
૦૨૦૭૦૩૯૧ સગ તપાેઽહ ષયાે નવ યે પ્રજેશાઃ
૦૨૦૭૦૩૯૨ સ્થાનેઽથ ધમર્મખમ વમરાવનીશાઃ
૦૨૦૭૦૩૯૩ અ તે વધમર્હરમ યવુશાસરુાદ્યા
૦૨૦૭૦૩૯૪ માયાિવભૂતય ઇમાઃ પુ શ ક્તભાજઃ
૦૨૦૭૦૪૦૧ િવ ણાનેુર્ વીયર્ગણનાં કતમાેઽહર્તીહ
૦૨૦૭૦૪૦૨ યઃ પા થવા યિપ કિવિવમમે ર ં સ
૦૨૦૭૦૪૦૩ ચસ્ક ભ યઃ વરહસા ખલતા િત્ર ષં્ઠ
૦૨૦૭૦૪૦૪ ય માિ ત્રસા યસદનાદુ ક પયાનમ્
૦૨૦૭૦૪૧૧ ના તં િવદા યહમમી મનુયાેઽગ્ર તે
૦૨૦૭૦૪૧૨ માયાબલસ્ય પુ ષસ્ય કુતાેઽવરા યે
૦૨૦૭૦૪૧૩ ગાય ગુણા દશશતાનન આિદદેવઃ
૦૨૦૭૦૪૧૪ શષેાેઽધનુાિપ સમવસ્ય ત નાસ્ય પારમ્
૦૨૦૭૦૪૨૧ યષેાં સ અેષ ભગવા દયયેદન તઃ
૦૨૦૭૦૪૨૨ સવાર્ત્મના શ્રતપદાે યિદ િનવ્યર્લીકમ્
૦૨૦૭૦૪૨૩ તે દુ તરામ તતર ત ચ દેવમાયાં
૦૨૦૭૦૪૨૪ નષૈાં મમાહ મ ત ધીઃ શ્વશ ◌ૃગાલભકે્ષ્ય
૦૨૦૭૦૪૩૧ વેદાહમઙ્ગ પરમસ્ય િહ યાેગમાયાં
૦૨૦૭૦૪૩૨ યૂયં ભવશ્ચ ભગવાનથ દૈત્યવયર્ઃ
૦૨૦૭૦૪૩૩ પત્ની મનાેઃ સ ચ મનુશ્ચ તદાત્મ શ્ચ
૦૨૦૭૦૪૩૪ પ્રાચીનબિહરભૃુરઙ્ગ ઉત ધ્રવુશ્ચ
૦૨૦૭૦૪૪૧ ઇ વાકુરૈલમુચુકુ દિવદેહગાિધ
૦૨૦૭૦૪૪૨ રઘ્વ બર ષસગરા ગયનાહુષાદ્યાઃ
૦૨૦૭૦૪૪૩ મા ધાત્રલકર્શતધ વનુર તદેવા
૦૨૦૭૦૪૪૪ દેવવ્રતાે બ લરમૂત્તર્રયાે િદલીપઃ
૦૨૦૭૦૪૫૧ સાૈભયુર્તઙ્ક શ બદેવલિપ પલાદ
૦૨૦૭૦૪૫૨ સાર વતાેદ્ધવપરાશરભૂિરષેણાઃ
૦૨૦૭૦૪૫૩ યેઽ યે િવભીષણહનૂમદુપે દ્રદત્ત
૦૨૦૭૦૪૫૪ પાથાર્ ષ્ટષેણિવદુરશ્રુતદેવવયાર્ઃ
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૦૨૦૭૦૪૬૧ તે વૈ િવદ ત્ય તતર ત ચ દેવમાયાં
૦૨૦૭૦૪૬૨ સ્ત્રીશદૂ્રહૂણશબરા અિપ પાપ વાઃ
૦૨૦૭૦૪૬૩ યદ્યદ્ભુતક્રમપરાયણશીલ શક્ષાસ્
૦૨૦૭૦૪૬૪ તયર્ગ્જના અિપ િકમુ શ્રુતધારણા યે
૦૨૦૭૦૪૭૧ શશ્વ પ્રશા તમભયં પ્ર તબાેધમાતં્ર
૦૨૦૭૦૪૭૨ શદંુ્ધ સમં સદસતઃ પરમાત્મત વમ્
૦૨૦૭૦૪૭૩ શ દાે ન યત્ર પુ કારકવા ક્રયાથા
૦૨૦૭૦૪૭૪ માયા પરૈત્ય ભમખુે ચ િવલ જમાના
૦૨૦૭૦૪૮૧ તદ્વૈ પદં ભગવતઃ પરમસ્ય પુંસાે
૦૨૦૭૦૪૮૨ બ્રહ્મે ત ય દ્વદુરજસ્રસખું િવશાેકમ્
૦૨૦૭૦૪૮૩ સ યઙ્િનય ય યતયાે યમકતર્હે ત
૦૨૦૭૦૪૮૪ જહ્યુઃ વરાિડવ િનપાનખિનત્ર મ દ્રઃ
૦૨૦૭૦૪૯૧ સ શ્રેયસામિપ િવભુભર્ગવા યતાેઽસ્ય
૦૨૦૭૦૪૯૨ ભાવ વભાવિવિહતસ્ય સતઃ પ્ર સ દ્ધઃ
૦૨૦૭૦૪૯૩ દેહે વધાતુિવગમેઽનુિવશીયર્માણે
૦૨૦૭૦૪૯૪ વ્યાેમવે તત્ર પુ ષાે ન િવશીયર્તે જઃ
૦૨૦૭૦૫૦૧ સાેઽયં તેઽ ભિહત તાત ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૨૦૭૦૫૦૩ સમાસને હરેનાર્ યદ ય મા સદસચ્ચ યત્
૦૨૦૭૦૫૧૧ ઇદં ભાગવતં નામ યન્મે ભગવતાેિદતમ્
૦૨૦૭૦૫૧૩ સઙ્ગ્રહાેઽયં િવભૂતીનાં વમેત દ્વપુલી કુ
૦૨૦૭૦૫૨૧ યથા હરાૈ ભગવ ત ણાં ભ ક્તભર્િવ ય ત
૦૨૦૭૦૫૨૩ સવાર્ત્મ ય ખલાધારે ઇ ત સઙ્ક ય વણર્ય
૦૨૦૭૦૫૩૧ માયાં વણર્યતાેઽમુ ય ઈશ્વરસ્યાનુમાેદતઃ
૦૨૦૭૦૫૩૩ શ ◌ૃ વતઃ શ્રદ્ધયા િનતં્ય માયયાત્મા ન મુહ્ય ત
૦૨૦૮૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૨૦૮૦૦૧૧ બ્રહ્મણા ચાેિદતાે બ્રહ્મ ગુણાખ્યાનેઽગુણસ્ય ચ
૦૨૦૮૦૦૧૩ ય મૈ ય મૈ યથા પ્રાહ નારદાે દેવદશર્નઃ
૦૨૦૮૦૦૨૧ અેતદ્વિેદતુ મચ્છા મ ત વં ત વિવદાં વર
૦૨૦૮૦૦૨૩ હરેરદ્ભુતવીયર્સ્ય કથા લાેકસમુઙ્ગલાઃ
૦૨૦૮૦૦૩૧ કથય વ મહાભાગ યથાહમ ખલાત્મિન
૦૨૦૮૦૦૩૩ કૃ ણે િનવે ય િનઃસઙ્ગં મન ત્યકે્ષ્ય કલવેરમ્
૦૨૦૮૦૦૪૧ શ ◌ૃ વતઃ શ્રદ્ધયા િનતં્ય ગ્ ણતશ્ચ વચે ષ્ટતમ્
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૦૨૦૮૦૦૪૩ કાલને ના તદ ઘણ ભગવા વશતે હૃિદ
૦૨૦૮૦૦૫૧ પ્રિવષ્ટઃ કણર્ર ધ્રેણ વાનાં ભાવસરાે હમ્
૦૨૦૮૦૦૫૩ ધનુાે ત શમલં કૃ ણઃ સ લલસ્ય યથા શરત્
૦૨૦૮૦૦૬૧ ધાૈતાત્મા પુ ષઃ કૃ ણ પાદમૂલં ન મુ ચ ત
૦૨૦૮૦૦૬૩ મુક્તસવર્પિરક્લેશઃ પા થઃ વશરણં યથા
૦૨૦૮૦૦૭૧ યદધાતુમતાે બ્રહ્મ દેહાર ભાેઽસ્ય ધાતુ ભઃ
૦૨૦૮૦૦૭૩ યદચૃ્છયા હેતનુા વા ભવ તાે નતે યથા
૦૨૦૮૦૦૮૧ આસીદ્યદુદરા પદં્મ લાેકસસં્થાનલક્ષણમ્
૦૨૦૮૦૦૮૩ યાવાનયં વૈ પુ ષ ઇયત્તાવયવૈઃ થક્
૦૨૦૮૦૦૮૫ તાવાનસાિવ ત પ્રાેક્તઃ સસં્થાવયવવાિનવ
૦૨૦૮૦૦૯૧ અજઃ જ ત ભૂતાિન ભૂતાત્મા યદનુગ્રહાત્
૦૨૦૮૦૦૯૩ દદશૃે યને તદૂ્રપં ના ભપદ્મસમુદ્ભવઃ
૦૨૦૮૦૧૦૧ સ ચાિપ યત્ર પુ ષાે િવશ્વ સ્થત્યુદ્ભવા યયઃ
૦૨૦૮૦૧૦૩ મુ વાત્મમાયાં માયેશઃ શતેે સવર્ગુહાશયઃ
૦૨૦૮૦૧૧૧ પુ ષાવયવૈલાકાઃ સપાલાઃ પવૂર્ક પતાઃ
૦૨૦૮૦૧૧૩ લાેકૈરમુ યાવયવાઃ સપાલૈિર ત શશુ્રુમ
૦૨૦૮૦૧૨૧ યાવા ક પાે િવક પાે વા યથા કાલાેઽનુમીયતે
૦૨૦૮૦૧૨૩ ભૂતભવ્યભવચ્છ દઆયુમાર્નં ચ ય સતઃ
૦૨૦૮૦૧૩૧ કાલસ્યાનુગ તયાર્ તુ લક્ષ્યતેઽ વી હત્યિપ
૦૨૦૮૦૧૩૩ યાવત્યઃ કમર્ગતયાે યાદશૃી દ્વજસત્તમ
૦૨૦૮૦૧૪૧ ય મ કમર્સમાવાયાે યથા યનેાપેગ્ હ્યતે
૦૨૦૮૦૧૪૩ ગુણાનાં ગુ ણનાં ચવૈ પિરણામમભી સતામ્
૦૨૦૮૦૧૫૧ ભપૂાતાલકકુ વ્યાેમ ગ્રહનક્ષત્રભૂ તામ્
૦૨૦૮૦૧૫૩ સિર સમુદ્રદ્વ પાનાં સ ભવશ્ચૈતદાેકસામ્
૦૨૦૮૦૧૬૧ પ્રમાણમ ડકાેશસ્ય બાહ્યા ય તરભેદતઃ
૦૨૦૮૦૧૬૩ મહતાં ચાનુચિરતં વણાર્શ્રમિવિનશ્ચયઃ
૦૨૦૮૦૧૭૧ યુગાિન યુગમાનં ચ ધમા યશ્ચ યુગે યુગે
૦૨૦૮૦૧૭૩ અવતારાનુચિરતં યદાશ્ચયર્તમં હરેઃ
૦૨૦૮૦૧૮૧ ણાં સાધારણાે ધમર્ઃ સિવશષેશ્ચ યાદશૃઃ
૦૨૦૮૦૧૮૩ શ્રેણીનાં રાજષ ણાં ચ ધમર્ઃ કૃચ્છ્ર ેષુ વતામ્
૦૨૦૮૦૧૯૧ ત વાનાં પિરસઙ્ખ્યાનં લક્ષણં હેતુલક્ષણમ્
૦૨૦૮૦૧૯૩ પુ ષારાધનિવિધયાગસ્યા યા ત્મકસ્ય ચ
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૦૨૦૮૦૨૦૧ યાેગેશ્વરૈશ્વયર્ગ ત લઙ્ગભઙ્ગ તુ યાે ગનામ્
૦૨૦૮૦૨૦૩ વેદાપેવેદધમાર્ણા મ તહાસપુરાણયાેઃ
૦૨૦૮૦૨૧૧ સ લવઃ સવર્ભૂતાનાં િવક્રમઃ પ્ર તસઙ્ક્રમઃ
૦૨૦૮૦૨૧૩ ઇષ્ટાપૂતર્સ્ય કા યાનાં િત્રવગર્સ્ય ચ યાે િવિધઃ
૦૨૦૮૦૨૨૧ યાે વાનુશાિયનાં સગર્ઃ પાષ ડસ્ય ચ સ ભવઃ
૦૨૦૮૦૨૨૩ આત્મનાે બ ધમાેક્ષાૈ ચ વ્યવસ્થાનં વ પતઃ
૦૨૦૮૦૨૩૧ યથાત્મત ત્રાે ભગવા વક્ર ડત્યાત્મમાયયા
૦૨૦૮૦૨૩૩ િવ જ્ય વા યથા માયામુદા તે સા ક્ષવ દ્વભુઃ
૦૨૦૮૦૨૪૧ સવર્મેતચ્ચ ભગવ ચ્છતાે મેઽનપુવૂર્શઃ
૦૨૦૮૦૨૪૩ ત વતાેઽહર્સ્યુદાહતુ પ્રપન્નાય મહામનુે
૦૨૦૮૦૨૫૧ અત્ર પ્રમાણં િહ ભવા પરમેષ્ઠ યથાત્મભૂઃ
૦૨૦૮૦૨૫૩ અપરે ચાનુ તષ્ઠ ત પવૂષાં પવૂર્જૈઃ કૃતમ્
૦૨૦૮૦૨૬૧ ન મેઽસવઃ પરાય ત બ્રહ્મન્નનશનાદમી
૦૨૦૮૦૨૬૩ િપબતાે ચ્યુતપીયષૂ તદ્વાક્યા ધિવિનઃ તમ્
૦૨૦૮૦૨૭૦ સતૂ ઉવાચ
૦૨૦૮૦૨૭૧ સ ઉપામિ ત્રતાે રાજ્ઞા કથાયા મ ત સ પતેઃ
૦૨૦૮૦૨૭૩ બ્રહ્મરાતાે શં પ્રીતાે િવ રાતને સસંિદ
૦૨૦૮૦૨૮૧ પ્રાહ ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મસ મતમ્
૦૨૦૮૦૨૮૩ બ્રહ્મણે ભગવ પ્રાેક્તં બ્રહ્મક પ ઉપાગતે
૦૨૦૮૦૨૯૧ યદ્ય પર ક્ષદષૃભઃ પા ડૂનામનુ ચ્છ ત
૦૨૦૮૦૨૯૩ આનપુવૂ્યણ ત સવર્માખ્યાતુમપુચક્રમે
૦૨૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૯૦૦૧૧ આત્મમાયા તે રાજ પરસ્યાનુભવાત્મનઃ
૦૨૦૯૦૦૧૩ ન ઘટેતાથર્સ બ ધઃ વ દ્રષુ્ટિરવા જસા
૦૨૦૯૦૦૨૧ બહુ પ ઇવાભા ત માયયા બહુ પયા
૦૨૦૯૦૦૨૩ રમમાણાે ગુણે વસ્યા મમાહ મ ત મ યતે
૦૨૦૯૦૦૩૧ યિહ વાવ મિહ વે પર મ કાલમાયયાેઃ
૦૨૦૯૦૦૩૩ રમેત ગતસ માેહ ત્ય વાેદા તે તદાેભયમ્
૦૨૦૯૦૦૪૧ આત્મત વિવશદ્ુ યથ યદાહ ભગવા તમ્
૦૨૦૯૦૦૪૩ બ્રહ્મણે દશર્યન્રપૂમવ્યલીકવ્રતાદતૃઃ
૦૨૦૯૦૦૫૧ સઆિદદેવાે જગતાં પરાે ગુ ઃ વિધ યમાસ્થાય સ ક્ષયૈક્ષત
૦૨૦૯૦૦૫૩ તાં ના યગચ્છદ્દશૃમત્ર સ મતાં પ્રપ ચિનમાર્ણિવિધયર્યા ભવેત્
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૦૨૦૯૦૦૬૧ સ ચ તય દ્વ્યક્ષરમેકદા ભસ્યપુાશ ◌ૃણાેદ્દિ્વગર્િદતં વચાે િવભુઃ
૦૨૦૯૦૦૬૩ પશષુ ય ષાેડશમેકિવશં િન ક ચનાનાં પ યદ્ધનં િવદુઃ
૦૨૦૯૦૦૭૧ િનશ ય તદ્વ િદદકૃ્ષયા િદશાે િવલાેક્ય તત્રા યદપ યમાનઃ
૦૨૦૯૦૦૭૩ વિધ યમાસ્થાય િવ ય ત દ્ધતં તપસ્યપુાિદષ્ટ ઇવાદધે મનઃ
૦૨૦૯૦૦૮૧ િદવં્ય સહસ્રા દમમાેઘદશર્નાે જતાિનલાત્મા િવ જતાેભયે દ્રયઃ
૦૨૦૯૦૦૮૩ અત યત મા ખલલાેકતાપનં તપ તપીયાં તપતાં સમાિહતઃ
૦૨૦૯૦૦૯૧ ત મૈ વલાેકં ભગવા સભા જતઃ સ દશર્યામાસ પરં ન ય પરમ્
૦૨૦૯૦૦૯૩ વ્યપેતસઙ્ક્લેશિવમાેહસા વસં વદષૃ્ટવદ્ ભપુર્ ષૈર ભષુ્ટતમ્
૦૨૦૯૦૧૦૧ પ્રવતર્તે યત્ર રજ તમ તયાેઃ સ વં ચ મશં્ર ન ચ કાલિવક્રમઃ
૦૨૦૯૦૧૦૩ ન યત્ર માયા િકમુતાપરે હરેરનવુ્રતા યત્ર સરુાસરુા ચતાઃ
૦૨૦૯૦૧૧૧ યામાવદાતાઃ શતપત્રલાેચનાઃ િપશઙ્ગવસ્ત્રાઃ સુ ચઃ સપુેશસઃ
૦૨૦૯૦૧૧૩ સવ ચતુબાર્હવ ઉ ન્મષન્મ ણ પ્રવેકિન કાભરણાઃ સવુચર્સઃ
૦૨૦૯૦૧૧૫ પ્રવાલવૈદૂયર્ ણાલવચર્સઃ પિરસુ્ફર કુ ડલમાૈ લમા લનઃ
૦૨૦૯૦૧૨૧ ભ્રા જ ભયર્ઃ પિરતાે િવરાજતે લસ દ્વમાનાવ લ ભમર્હાત્મનામ્
૦૨૦૯૦૧૨૩ િવદ્યાેતમાનઃ પ્રમદાેત્તમાદ્યુ ભઃ સિવદ્યુદભ્રાવ લ ભયર્થા નભઃ
૦૨૦૯૦૧૩૧ શ્રીયર્ત્ર િપ યુ ગાયપાદયાેઃ કરાે ત માનં બહુધા િવભૂ ત ભઃ
૦૨૦૯૦૧૩૩ પ્રેઙ્ખં શ્રતા યા કુસમુાકરાનુગૈિવગીયમાના પ્રયકમર્ ગાયતી
૦૨૦૯૦૧૪૧ દદશર્ તત્રા ખલસા વતાં પ ત શ્રયઃ પ ત યજ્ઞપ ત જગ પ તમ્
૦૨૦૯૦૧૪૩ સનુ દન દપ્રબલાહર્ણાિદ ભઃ વપાષર્દાગ્રૈઃ પિરસિેવતં િવભુમ્
૦૨૦૯૦૧૫૧ ત્યપ્રસાદા ભમખંુ દગૃાસવં પ્રસન્નહાસા ણલાેચનાનનમ્
૦૨૦૯૦૧૫૩ િકર િટનં કુ ડ લનં ચતુભુર્જં પીતાંશકંુ વક્ષ સ લ ક્ષતં શ્રયા
૦૨૦૯૦૧૬૧ અ યહર્ણીયાસનમા સ્થતં પરં તં ચતઃુષાેડશપ ચશ ક્ત ભઃ
૦૨૦૯૦૧૬૩ યુક્તં ભગૈઃ વૈિરતરત્ર ચાધ્રવુૈઃ વ અેવ ધામન્રમમાણમીશ્વરમ્
૦૨૦૯૦૧૭૧ તદ્દશર્નાહ્લાદપિર લુતા તરાે હૃ યત્તનુઃ પ્રેમભરાશ્રુલાેચનઃ
૦૨૦૯૦૧૭૩ નનામ પાદા બુજમસ્ય િવશ્વ ગ્ય પારમહંસ્યને પથાિધગ યતે
૦૨૦૯૦૧૮૧ તં પ્રીયમાણં સમપુ સ્થતં કિવ પ્ર િવસગ િનજશાસનાહર્ણમ્
૦૨૦૯૦૧૮૩ બભાષ ઈષિ મતશાે ચષા ગરા પ્રયઃ પ્રયં પ્રીતમનાઃ કરે શન્
૦૨૦૯૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૨૦૯૦૧૯૧ વયાહં તાે ષતઃ સ યગ્વેદગભર્ સ ક્ષયા
૦૨૦૯૦૧૯૩ ચરં તને તપસા દુ તાષેઃ કૂટયાે ગનામ્
૦૨૦૯૦૨૦૧ વરં વરય ભદં્ર તે વરેશં મા ભવા છતમ્
૦૨૦૯૦૨૦૩ બ્રહ્મ છ્ર ેયઃપિરશ્રામઃ પુંસાં મદ્દશર્નાવિધઃ
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૦૨૦૯૦૨૧૧ મની ષતાનુભાવાેઽયં મમ લાેકાવલાેકનમ્
૦૨૦૯૦૨૧૩ યદુપશ્રુત્ય રહ સ ચકથર્ પરમં તપઃ
૦૨૦૯૦૨૨૧ પ્રત્યાિદષં્ટ મયા તત્ર વિય કમર્િવમાેિહતે
૦૨૦૯૦૨૨૩ તપાે મે હૃદયં સાક્ષાદાત્માહં તપસાેઽનઘ
૦૨૦૯૦૨૩૧ મ તપસવૈેદં ગ્રસા મ તપસા પનુઃ
૦૨૦૯૦૨૩૩ બભ મ તપસા િવશ્વં વીય મે દુશ્ચરં તપઃ
૦૨૦૯૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૦૯૦૨૪૧ ભગવ સવર્ભૂતાનામ યક્ષાેઽવ સ્થતાે ગુહામ્
૦૨૦૯૦૨૪૩ વેદ હ્યપ્ર ત દ્ધને પ્રજ્ઞાનને ચક ષતમ્
૦૨૦૯૦૨૫૧ તથાિપ નાથમાનસ્ય નાથ નાથય ના થતમ્
૦૨૦૯૦૨૫૩ પરાવરે યથા પે નીયાં તે વ િપણઃ
૦૨૦૯૦૨૬૧ યથાત્મમાયાયાેગને નાનાશ યપુ િંહતમ્
૦૨૦૯૦૨૬૩ િવલુ પ વ જ ગ્ હ્ણ બભ્રદાત્માનમાત્મના
૦૨૦૯૦૨૭૧ ક્ર ડસ્યમાેઘસઙ્ક પ ઊણર્ના ભયર્થાે ર્તે
૦૨૦૯૦૨૭૩ તથા ત દ્વષયાં ધેિહ મનીષાં મિય માધવ
૦૨૦૯૦૨૮૧ ભગવ ચ્છ ક્ષતમહં કરવા ણહ્યત દ્રતઃ
૦૨૦૯૦૨૮૩ નેહમાનઃ પ્ર સગ બ યેયં યદનુગ્રહાત્
૦૨૦૯૦૨૯૧ યાવ સખા સખ્યિુરવેશ તે કૃતઃ પ્ર િવસગ િવભ મ ભાે જનમ્
૦૨૦૯૦૨૯૩ અિવક્લવ તે પિરકમર્ ણ સ્થતાે મા મે સમુન્નદ્ધમદાે જ માિનનઃ
૦૨૦૯૦૩૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૨૦૯૦૩૦૧ જ્ઞાનં પરમગુહં્ય મે ય દ્વજ્ઞાનસમ વતમ્
૦૨૦૯૦૩૦૩ સરહસ્યં તદઙ્ગં ચ ગ્ હાણ ગિદતં મયા
૦૨૦૯૦૩૧૧ યાવાનહં યથાભાવાે યદૂ્રપગુણકમર્કઃ
૦૨૦૯૦૩૧૩ તથવૈ ત વિવજ્ઞાનમ તુ તે મદનુગ્રહાત્
૦૨૦૯૦૩૨૧ અહમવેાસમવેાગ્રે ના યદ્ય સદસ પરમ્
૦૨૦૯૦૩૨૩ પશ્ચાદહં યદેતચ્ચ યાેઽવ શ યેત સાેઽ યહમ્
૦૨૦૯૦૩૩૧ ઋતેઽથ ય પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મિન
૦૨૦૯૦૩૩૩ ત દ્વદ્યાદાત્મનાે માયાં યથાભાસાે યથા તમઃ
૦૨૦૯૦૩૪૧ યથા મહા ત ભૂતાિન ભૂતષેૂચ્ચાવચે વનુ
૦૨૦૯૦૩૪૩ પ્રિવષ્ટા યપ્રિવષ્ટાિન તથા તષેુ ન તે વહમ્
૦૨૦૯૦૩૫૧ અેતાવદેવ જજ્ઞાસ્યં ત વ જજ્ઞાસનુાત્મનઃ
૦૨૦૯૦૩૫૩ અ વયવ્ય તરેકા યાં ય સ્યા સવર્ત્ર સવર્દા
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૦૨૦૯૦૩૬૧ અેતન્મતં સમા તષ્ઠ પરમેણ સમાિધના
૦૨૦૯૦૩૬૩ ભવા ક પિવક પષેુ ન િવમુહ્ય ત કિહ ચત્
૦૨૦૯૦૩૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૦૯૦૩૭૧ સ પ્રિદ યવૈમજનાે જનાનાં પરમે ષ્ઠનમ્
૦૨૦૯૦૩૭૩ પ યત તસ્ય તદૂ્રપમાત્મનાે ય ણદ્ધિરઃ
૦૨૦૯૦૩૮૧ અ તિહતે દ્રયાથાર્ય હરયે િવિહતા જ લઃ
૦૨૦૯૦૩૮૩ સવર્ભૂતમયાે િવશ્વં સસજદં સ પવૂર્વત્
૦૨૦૯૦૩૯૧ પ્ર પ તધર્મર્પ તરેકદા િનયમા યમાન્
૦૨૦૯૦૩૯૩ ભદં્ર પ્ર નામ વચ્છન્ના તષ્ઠ વાથર્કા યયા
૦૨૦૯૦૪૦૧ તં નારદઃ પ્રયતમાે િરક્થાદાનામનવુ્રતઃ
૦૨૦૯૦૪૦૩ શશુ્રષૂમાણઃ શીલને પ્રશ્રયેણ દમને ચ
૦૨૦૯૦૪૧૧ માયાં િવિવિદષ વ ણાેમાર્યેશસ્ય મહામુિનઃ
૦૨૦૯૦૪૧૩ મહાભાગવતાે રાજ પતરં પયર્તાષેયત્
૦૨૦૯૦૪૨૧ તુષં્ટ િનશા ય િપતરં લાેકાનાં પ્રિપતામહમ્
૦૨૦૯૦૪૨૩ દેવ ષઃ પિરપપ્રચ્છ ભવા યન્માનુ ચ્છ ત
૦૨૦૯૦૪૩૧ ત મા ઇદં ભાગવતં પુરાણં દશલક્ષણમ્
૦૨૦૯૦૪૩૩ પ્રાેક્તં ભગવતા પ્રાહ પ્રીતઃ પતુ્રાય ભૂતકૃત્
૦૨૦૯૦૪૪૧ નારદઃ પ્રાહ મનુયે સર વત્યા તટે પ
૦૨૦૯૦૪૪૩ યાયતે બ્રહ્મ પરમં વ્યાસાયા મતતજેસે
૦૨૦૯૦૪૫૧ યદુતાહં વયા ષ્ટાે વૈરા પુ ષાિદદમ્
૦૨૦૯૦૪૫૩ યથાસીત્તદુપાખ્યા તે પ્રશ્નાન યાંશ્ચ કૃ નશઃ
૦૨૧૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૨૧૦૦૦૧૧ અત્ર સગા િવસગર્શ્ચ સ્થાનં પાષેણમૂતયઃ
૦૨૧૦૦૦૧૩ મ વ તરેશાનુકથા િનરાેધાે મુ ક્તરાશ્રયઃ
૦૨૧૦૦૦૨૧ દશમસ્ય િવશદ્ુ યથ નવાના મહ લક્ષણમ્
૦૨૧૦૦૦૨૩ વણર્ય ત મહાત્માનઃ શ્રુતનેાથન ચા જસા
૦૨૧૦૦૦૩૧ ભૂતમાત્રે દ્રયિધયાં જન્મ સગર્ ઉદાહૃતઃ
૦૨૧૦૦૦૩૩ બ્રહ્મણાે ગુણવષૈ યા દ્વસગર્ઃ પાૈ ષઃ તઃ
૦૨૧૦૦૦૪૧ સ્થ તવકુ ઠિવજયઃ પાષેણં તદનુગ્રહઃ
૦૨૧૦૦૦૪૩ મ વ તરા ણ સદ્ધમર્ ઊતયઃ કમર્વાસનાઃ
૦૨૧૦૦૦૫૧ અવતારાનુચિરતં હરેશ્ચાસ્યાનવુ તનામ્
૦૨૧૦૦૦૫૩ પુંસામીશકથાઃ પ્રાેક્તા નાનાખ્યાનાપે િંહતાઃ
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૦૨૧૦૦૦૬૧ િનરાેધાેઽસ્યાનુશયનમાત્મનઃ સહ શ ક્ત ભઃ
૦૨૧૦૦૦૬૩ મુ ક્તિહ વા યથા પં વ પેણ વ્યવ સ્થ તઃ
૦૨૧૦૦૦૭૧ આભાસશ્ચ િનરાેધશ્ચ યતાેઽ ત્ય યવસીયતે
૦૨૧૦૦૦૭૩ સઆશ્રયઃ પરં બ્રહ્મ પરમાત્મે ત શ દ્યતે
૦૨૧૦૦૦૮૧ યાેઽ યા ત્મકાેઽયં પુ ષઃ સાેઽસાવવેાિધદૈિવકઃ
૦૨૧૦૦૦૮૩ ય તત્રાેભયિવચ્છેદઃ પુ ષાે હ્યાિધભાૈ તકઃ
૦૨૧૦૦૦૯૧ અેકમેકતરાભાવે યદા નાપેલભામહે
૦૨૧૦૦૦૯૩ િત્રતયં તત્ર યાે વેદ સઆત્મા વાશ્રયાશ્રયઃ
૦૨૧૦૦૧૦૧ પુ ષાેઽ ડં િવિન ભદ્ય યદાસાૈ સ િવિનગર્તઃ
૦૨૧૦૦૧૦૩ આત્મનાેઽયનમ વચ્છન્નપાેઽસ્રાક્ષીચ્છુ ચઃ શચુીઃ
૦૨૧૦૦૧૧૧ તા વવા સી વ ષ્ટાસુ સહસ્રં પિરવ સરાન્
૦૨૧૦૦૧૧૩ તને નારાયણાે નામ યદાપઃ પુ ષાેદ્ભવાઃ
૦૨૧૦૦૧૨૧ દ્રવં્ય કમર્ ચ કાલશ્ચ વભાવાે વ અેવ ચ
૦૨૧૦૦૧૨૩ યદનુગ્રહતઃ સ ત ન સ ત યદુપેક્ષયા
૦૨૧૦૦૧૩૧ અેકાે નાના વમ વચ્છ યાેગત પા સમુ થતઃ
૦૨૧૦૦૧૩૩ વીય િહર મયં દેવાે માયયા વ્ય જિ ત્રધા
૦૨૧૦૦૧૪૧ અિધદૈવમથા યાત્મમિધભૂત મ ત પ્રભુઃ
૦૨૧૦૦૧૪૩ અથૈકં પાૈ ષં વીય િત્રધા ભદ્યત તચ્છૃ
૦૨૧૦૦૧૫૧ અ તઃ શર ર આકાશા પુ ષસ્ય િવચેષ્ટતઃ
૦૨૧૦૦૧૫૩ આેજઃ સહાે બલં જજ્ઞે તતઃ પ્રાણાે મહાનસઃુ
૦૨૧૦૦૧૬૧ અનપુ્રાણ ત યં પ્રાણાઃ પ્રાણ તં સવર્જ તષુુ
૦૨૧૦૦૧૬૩ અપાન તમપાન ત નરદેવ મવાનુગાઃ
૦૨૧૦૦૧૭૧ પ્રાણનેા ક્ષપતા ડ તરા યતે િવભાેઃ
૦૨૧૦૦૧૭૩ િપપાસતાે જક્ષતશ્ચ પ્રાઙ્મખું િનર ભદ્યત
૦૨૧૦૦૧૮૧ મખુત તાલુ િન ભન્નં જહ્વા તત્રાપે યતે
૦૨૧૦૦૧૮૩ તતાે નાનારસાે જજ્ઞે જહ્વયા યાેઽિધગ યતે
૦૨૧૦૦૧૯૧ િવવક્ષાેમુર્ખતાે ભૂ ાે વિહ્નવાર્ગ્વ્યાહૃતં તયાેઃ
૦૨૧૦૦૧૯૩ જલે ચૈતસ્ય સુ ચરં િનરાેધઃ સમ યત
૦૨૧૦૦૨૦૧ ના સકે િનર ભદે્યતાં દાેધૂય ત નભ વ ત
૦૨૧૦૦૨૦૩ તત્ર વાયુગર્ ધવહાે ઘ્રાણાે ન સ જઘ્ ક્ષતઃ
૦૨૧૦૦૨૧૧ યદાત્મિન િનરાલાેકમાત્માનં ચ િદદકૃ્ષતઃ
૦૨૧૦૦૨૧૩ િન ભન્ને હ્ય ક્ષણી તસ્યજ્યાે તશ્ચ ગુર્ણગ્રહઃ
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૦૨૧૦૦૨૨૧ બાે યમાનસ્ય ઋ ષ ભરાત્મન ત જઘ્ ક્ષતઃ
૦૨૧૦૦૨૨૩ કણા ચ િનર ભદે્યતાં િદશઃ શ્રાતંે્ર ગુણગ્રહઃ
૦૨૧૦૦૨૩૧ વ તનુાે દુકાિઠ ય લઘુગવુા ણશીતતામ્
૦૨૧૦૦૨૩૩ જઘ્ ક્ષત વઙ્િન ભન્ના તસ્યાં રાેમમહી હાઃ
૦૨૧૦૦૨૩૫ તત્ર ચા તબર્િહવાર્ત વચા લ ધગુણાે તઃ
૦૨૧૦૦૨૪૧ હ તાૈ હતુ તસ્ય નાનાકમર્ ચક ષર્યા
૦૨૧૦૦૨૪૩ તયાે તુ બલવાિન દ્ર આદાનમુભયાશ્રયમ્
૦૨૧૦૦૨૫૧ ગ ત જગીષતઃ પાદાૈ હાતેઽ ભકા મકામ્
૦૨૧૦૦૨૫૩ પદ્ યાં યજ્ઞઃ વયં હવ્યં કમર્ ભઃ િક્રયતે ભઃ
૦૨૧૦૦૨૬૧ િનર ભદ્યત શશ્નાે વૈ પ્ર ન દા તા થનઃ
૦૨૧૦૦૨૬૩ ઉપસ્થઆસી કામાનાં પ્રયં તદુભયાશ્રયમ્
૦૨૧૦૦૨૭૧ ઉ સ ક્ષાેધાર્તુમલં િનર ભદ્યત વૈ ગુદમ્
૦૨૧૦૦૨૭૩ તતઃ પાયુ તતાે મત્ર ઉ સગર્ ઉભયાશ્રયઃ
૦૨૧૦૦૨૮૧ આ સ સાેઃ પુરઃ પુયાર્ ના ભદ્વારમપાનતઃ
૦૨૧૦૦૨૮૩ તત્રાપાન તતાે ત્યુઃ થ વમુભયાશ્રયમ્
૦૨૧૦૦૨૯૧ આિદ સાેરન્નપાનાનામાસ કુક્ષ્ય ત્રનાડયઃ
૦૨૧૦૦૨૯૩ નદ્યઃ સમુદ્રાશ્ચ તયાે તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટ તદાશ્રયે
૦૨૧૦૦૩૦૧ િનિદ યાસાેરાત્મમાયાં હૃદયં િનર ભદ્યત
૦૨૧૦૦૩૦૩ તતાે મનશ્ચ દ્ર ઇ ત સઙ્ક પઃ કામ અેવ ચ
૦૨૧૦૦૩૧૧ વક્ચમર્માંસ િધર મેદાેમ સ્થધાતવઃ
૦૨૧૦૦૩૧૩ ભૂ યપ્તે ેમયાઃ સપ્ત પ્રાણાે વ્યાેમા બુવાયુ ભઃ
૦૨૧૦૦૩૨૧ ગુણાત્મકાની દ્રયા ણ ભૂતાિદપ્રભવા ગુણાઃ
૦૨૧૦૦૩૨૩ મનઃ સવર્િવકારાત્મા બુ દ્ધિવજ્ઞાન િપણી
૦૨૧૦૦૩૩૧ અેતદ્ભગવતાે પં સ્થૂલં તે વ્યાહૃતં મયા
૦૨૧૦૦૩૩૩ મહ્યાિદ ભશ્ચાવરણૈરષ્ટ ભબર્િહરા તમ્
૦૨૧૦૦૩૪૧ અતઃ પરં સૂ મતમમવ્યકં્ત િનિવશષેણમ્
૦૨૧૦૦૩૪૩ અનાિદમ યિનધનં િનતં્ય વાઙ્મનસઃ પરમ્
૦૨૧૦૦૩૫૧ અમનુી ભગવદૂ્રપે મયા તે હ્યનવુ ણતે
૦૨૧૦૦૩૫૩ ઉભે અિપ ન ગ્ હ્ણ ત માયા ષ્ટે િવપ શ્ચતઃ
૦૨૧૦૦૩૬૧ સ વાચ્યવાચકતયા ભગવા બ્રહ્મ પ ક્
૦૨૧૦૦૩૬૩ નામ પિક્રયા ધત્તે સકમાર્કમર્કઃ પરઃ
૦૨૧૦૦૩૭૧ પ્ર પતીન્મનૂ દેવા ષી પ ગણા થક્
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૦૨૧૦૦૩૭૩ સદ્ધચારણગ ધવાર્ વદ્યાધ્રાસરુગુહ્યકાન્
૦૨૧૦૦૩૮૧ િકન્નરા સરસાે નાગા સપાર્ ક પુ ષાન્નરાન્
૦૨૧૦૦૩૮૩ માત્રક્ષઃિપશાચાંશ્ચ પ્રેતભૂતિવનાયકાન્
૦૨૧૦૦૩૯૧ કૂ મા ડાને્માદવેતાલા યાતુધાના ગ્રહાનિપ
૦૨૧૦૦૩૯૩ ખગા ગા પશૂ ક્ષા ગર પ સર પાન્
૦૨૧૦૦૪૦૧ દ્વિવધાશ્ચતુિવધા યેઽ યે જલસ્થલનભાૈકસઃ
૦૨૧૦૦૪૦૩ કુશલાકુશલા મશ્રાઃ કમર્ણાં ગતયિ વમાઃ
૦૨૧૦૦૪૧૧ સ વં રજ તમ ઇ ત તસ્રઃ સરુ નારકાઃ
૦૨૧૦૦૪૧૩ તત્રા યેકૈકશાે રાજ ભદ્ય તે ગતય સ્ત્રધા
૦૨૧૦૦૪૧૫ યદૈકૈકતરાેઽ યા યાં વભાવ ઉપહ યતે
૦૨૧૦૦૪૨૧ સ અેવેદં જગદ્ધાતા ભગવા ધમર્ પ ક્
૦૨૧૦૦૪૨૩ પુ ણા ત સ્થાપય વશ્વં તયર્ઙ્નરસરુાિદ ભઃ
૦૨૧૦૦૪૩૧ તતઃ કાલા ગ્ દ્રાત્મા ય ષ્ટ મદમાત્મનઃ
૦૨૧૦૦૪૩૩ સિન્નયચ્છ ત ત કાલે ઘનાનીક મવાિનલઃ
૦૨૧૦૦૪૪૧ ઇ થ ભાવને ક થતાે ભગવા ભગવત્તમઃ
૦૨૧૦૦૪૪૩ ને થ ભાવને િહ પરં દ્રષુ્ટમહર્ ત સરૂયઃ
૦૨૧૦૦૪૫૧ નાસ્ય કમર્ ણ જન્માદાૈ પરસ્યાનુિવધીયતે
૦૨૧૦૦૪૫૩ ક ર્ વપ્ર તષેધાથ માયયારાેિપતં િહ તત્
૦૨૧૦૦૪૬૧ અયં તુ બ્રહ્મણઃ ક પઃ સિવક પ ઉદાહૃતઃ
૦૨૧૦૦૪૬૩ િવિધઃ સાધારણાે યત્ર સગાર્ઃ પ્રાકૃતવૈકૃતાઃ
૦૨૧૦૦૪૭૧ પિરમાણં ચ કાલસ્ય ક પલક્ષણિવગ્રહમ્
૦૨૧૦૦૪૭૩ યથા પુર તાદ્વ્યાખ્યાસ્યે પાદં્મ ક પમથાે શ ◌ૃ
૦૨૧૦૦૪૮૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૨૧૦૦૪૮૧ યદાહ નાે ભવા સતૂ ક્ષત્તા ભાગવતાેત્તમઃ
૦૨૧૦૦૪૮૩ ચચાર તીથાર્િન ભવુ ત્ય વા બ ધૂ સદુુ ત્ય ન્
૦૨૧૦૦૪૯૧ ક્ષત્તુઃ કાૈશારવે તસ્ય સવંાદાેઽ યાત્મસં શ્રતઃ
૦૨૧૦૦૪૯૩ યદ્વા સ ભગવાં ત મૈ ષ્ટ ત વમવુાચ હ
૦૨૧૦૦૫૦૧ બ્રૂિહ ન તિદદં સાૈ ય િવદુરસ્ય િવચે ષ્ટતમ્
૦૨૧૦૦૫૦૩ બ ધુત્યાગિન મતં્ત ચ યથવૈાગતવા પનુઃ
૦૨૧૦૦૫૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૨૧૦૦૫૧૧ રાજ્ઞા પર ક્ષતા ષ્ટાે યદવાેચન્મહામુિનઃ
૦૨૧૦૦૫૧૩ તદ્વાેઽ ભધાસ્યે શ ◌ૃ ત રાજ્ઞઃ પ્રશ્નાનુસારતઃ
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૦૩૦૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૧૦૦૧૧ અેવમેત પુરા ષ્ટાે મતૈ્રેયાે ભગવા કલ
૦૩૦૧૦૦૧૨ ક્ષ ત્રા વનં પ્રિવષ્ટેન ત્ય વા વગ્ હ દ્ધમત્
૦૩૦૧૦૦૨૧ યદ્વા અયં મ ત્રકૃદ્વાે ભગવાન ખલેશ્વરઃ
૦૩૦૧૦૦૨૨ પાૈરવે દ્રગ્ હં િહ વા પ્રિવવેશાત્મસા કૃતમ્
૦૩૦૧૦૦૩૦ રા વેાચ
૦૩૦૧૦૦૩૧ કુત્ર ક્ષત્તુભર્ગવતા મતૈ્રેયેણાસ સઙ્ગમઃ
૦૩૦૧૦૦૩૨ કદા વા સહસવંાદ અેતદ્વણર્ય નઃ પ્રભાે
૦૩૦૧૦૦૪૧ ન હ્ય પાથાદય તસ્ય િવદુરસ્યામલાત્મનઃ
૦૩૦૧૦૦૪૨ ત મ વર ય સ પ્રશ્નઃ સાધવુાદાપે િંહતઃ
૦૩૦૧૦૦૫૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૦૧૦૦૫૧ સ અેવ ષવયાઽયં ષ્ટાે રાજ્ઞા પર ક્ષતા
૦૩૦૧૦૦૫૨ પ્રત્યાહ તં સબુહુિવ પ્રીતાત્મા શ્રૂયતા મ ત
૦૩૦૧૦૦૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૧૦૦૬૧ યદા તુ રા વસતુાનસાધૂ પુ ણન્ન ધમણ િવનષ્ટદૃ ષ્ટઃ
૦૩૦૧૦૦૬૨ ભ્રાતુયર્િવષ્ઠસ્ય સતુા વબ ધૂ પ્રવે ય લાક્ષાભવને દદાહ
૦૩૦૧૦૦૭૧ યદા સભાયાં કુ દેવદેવ્યાઃ કેશા ભમશ સતુકમર્ ગહ્યર્મ્
૦૩૦૧૦૦૭૨ ન વારયામાસ પઃ નષુાયાઃ વાસ્રૈહર્ર ત્યાઃ કુચકુઙુ્કમાિન
૦૩૦૧૦૦૮૧ દ્યૂતે વધમણ જતસ્ય સાધાેઃ સત્યાવલ બસ્ય વનં ગતસ્ય
૦૩૦૧૦૦૮૨ ન યાચતાેઽદા સમયને દાયં તમાજુેષાણાે યદ તશત્રાેઃ
૦૩૦૧૦૦૯૧ યદા ચ પાથર્પ્રિહતઃ સભાયાં જગદુ્ગ યાર્િન જગાદ કૃ ણઃ
૦૩૦૧૦૦૯૨ ન તાિન પુંસામ તાયનાિન રા ે મનેે ક્ષતપુ યલેશઃ
૦૩૦૧૦૧૦૧ યદાપેહૂતાે ભવનં પ્રિવષ્ટાે મ ત્રાય ષ્ટઃ િકલ પવૂર્જેન
૦૩૦૧૦૧૦૨ અથાહ તન્મ ત્રદશૃાં વર યા યન્મિ ત્રણાે વૈદુિરકં વદ ત
૦૩૦૧૦૧૧૧ અ તશત્રાેઃ પ્ર તયચ્છ દાયં ત તક્ષતાે દુિવષહં તવાગઃ
૦૩૦૧૦૧૧૨ સહાનુ ે યત્ર કાેદરાિહઃ શ્વસન્રષુા ય વમલં બભે ષ
૦૩૦૧૦૧૨૧ પાથા તુ દેવાે ભગવાન્મુકુ દાે ગ્ હીતવા સ ક્ષ તદેવદેવઃ
૦૩૦૧૦૧૨૨ આ તે વપુયા યદુદેવદેવાે િવિન જતાશષે દેવદેવઃ
૦૩૦૧૦૧૩૧ સ અેષ દાષેઃ પુ ષ દ્વડા તે ગ્ હા પ્રિવષ્ટાે યમપત્યમત્યા
૦૩૦૧૦૧૩૨ પુ ણા સ કૃ ણા દ્વમખુાે ગતશ્રી ત્ય શ્વશવંૈ કુલકાૈશલાય
૦૩૦૧૦૧૪૧ ઇત્યૂ ચવાં તત્ર સયુાેધનને પ્ર દ્ધકાપેસુ્ફિરતાધરેણ
૦૩૦૧૦૧૪૨ અસ કૃતઃ સ હણીયશીલઃ ક્ષત્તા સકણાર્નજુસાૈબલને
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૦૩૦૧૦૧૫૧ ક અેનમત્રાપેજુહાવ જહ્મં દાસ્યાઃ સતંુ યદ્બ લનવૈ પુષ્ટઃ
૦૩૦૧૦૧૫૨ ત મ પ્રતીપઃ પરકૃત્યઆ તે િનવાર્સ્યતામાશુ પુરાચ્છ્વસાનઃ
૦૩૦૧૦૧૬૧ વયં ધનુદ્વાર્િર િનધાય માયાં ભ્રાતુઃ પુરાે મમર્સુ તાિડતાેઽિપ
૦૩૦૧૦૧૬૨ સ ઇ થમત્યુ બણકણર્બાણૈગર્તવ્યથાેઽયાદુ માનયાનઃ
૦૩૦૧૦૧૭૧ સ િનગર્તઃ કાૈરવપુ યલ ધાે ગ હ્વયાત્તીથર્પદઃ પદાિન
૦૩૦૧૦૧૭૨ અ વાક્રમ પુ ય ચક ષર્યાવે્યાર્મિધ ષ્ઠતાે યાિન સહસ્રમૂ તઃ
૦૩૦૧૦૧૮૧ પુરેષુ પુ યાપેવનાિદ્રકુ જે વપઙ્કતાેયષેુ સિર સરઃસુ
૦૩૦૧૦૧૮૨ અન ત લઙ્ગૈઃ સમલઙૃ્કતષેુ ચચાર તીથાર્યતને વન યઃ
૦૩૦૧૦૧૯૧ ગાં પયર્ટન્મે યિવિવક્ત ત્તઃ સદા લુતાેઽધઃ શયનાેઽવધૂતઃ
૦૩૦૧૦૧૯૨ અલ ક્ષતઃ વૈરવધૂતવષેાે વ્રતાિન ચેરે હિરતાષેણાિન
૦૩૦૧૦૨૦૧ ઇ થં વ્રજ ભારતમવે વષ કાલને યાવદ્ગતવા પ્રભાસમ્
૦૩૦૧૦૨૦૨ તાવચ્છશાસ ક્ષ તમેક ચક્રા લેકાતપત્રામ જતને પાથર્ઃ
૦૩૦૧૦૨૧૧ તત્રાથ શશુ્રાવ સહૃુ દ્વન ષ્ટ વનં યથા વે જવિહ્નસશં્રયમ્
૦૩૦૧૦૨૧૨ સં પધર્યા દગ્ધમથાનુશાેચ સર વતી ં પ્રત્ય ગયાય તૂ ણીમ્
૦૩૦૧૦૨૨૧ તસ્યાં િત્રતસ્યાેશનસાે મનાેશ્ચ થાેરથાગ્ ેર સતસ્ય વાયાેઃ
૦૩૦૧૦૨૨૨ તીથ સદુાસસ્ય ગવાં ગુહસ્ય યચ્છ્ર ાદ્ધદેવસ્ય સઆ સષવેે
૦૩૦૧૦૨૩૧ અ યાિન ચેહ દ્વજદેવદેવૈઃ કૃતાિન નાનાયતનાિન િવ ણાેઃ
૦૩૦૧૦૨૩૨ પ્રત્યઙ્ગમખુ્યાિઙ્કતમ દરા ણ યદ્દશર્ના કૃ ણમનુ મર ત
૦૩૦૧૦૨૪૧ તત વ તવ્રજ્ય સરુાષ્ટ્ર દં્ધ સાવૈીરમ સ્યા કુ ઙ્ગલાંશ્ચ
૦૩૦૧૦૨૪૨ કાલને તાવદ્યમનુામપુેત્ય તત્રાેદ્ધવં ભાગવતં દદશર્
૦૩૦૧૦૨૫૧ સ વાસદેુવાનુચરં પ્રશા તં હ પતેઃ પ્રાક્તનયં પ્રતીતમ્
૦૩૦૧૦૨૫૨ આ લઙ્ગ્ય ગાઢં પ્રણયને ભદં્ર વાનામ ચ્છદ્ભગવ પ્ર નામ્
૦૩૦૧૦૨૬૧ ક ચ્ચ પુરાણાૈ પુ ષાૈ વના ય પાદ્માનુ ત્ત્યેહ િકલાવતીણા
૦૩૦૧૦૨૬૨ આસાત ઉવ્યાર્ઃ કુશલં િવધાય કૃતક્ષણાૈ કુશલં શરૂગેહે
૦૩૦૧૦૨૭૧ ક ચ્ચ કુ ણાં પરમઃ સહૃુન્નાે ભામઃ સઆ તે સખુમઙ્ગ શાૈિરઃ
૦૩૦૧૦૨૭૨ યાે વૈ વ ણાં િપ વદ્દદા ત વરા વદા યાે વરતપર્ણને
૦૩૦૧૦૨૮૧ ક ચ્ચદ્વ થાિધપ તયર્દૂનાં પ્રદ્યુ આ તે સખુમઙ્ગ વીરઃ
૦૩૦૧૦૨૮૨ યં ક્મણી ભગવતાેઽ ભલેભે આરા ય િવપ્રા મરમાિદસગ
૦૩૦૧૦૨૯૧ ક ચ્ચ સખંુ સા વત ણભાજે દાશાહર્કાણામિધપઃ સઆ તે
૦૩૦૧૦૨૯૨ યમ ય ષ ચચ્છતપત્રનતે્રાે પાસનાશાં પિરહૃત્ય દૂરાત્
૦૩૦૧૦૩૦૧ ક ચ્ચદ્ધરેઃ સાૈ ય સતુઃ સદકૃ્ષ આ તેઽગ્રણી ર થનાં સાધુ સા બઃ
૦૩૦૧૦૩૦૨ અસતૂ યં બવતી વ્રતાઢ ા દેવં ગુહં યાેઽ બકયા તાેઽગ્રે
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૦૩૦૧૦૩૧૧ ક્ષેમં સ ક ચ્ચદ્યુયુધાન આ તે યઃ ફા ગનુા લ ધધનૂરહસ્યઃ
૦૩૦૧૦૩૧૨ લેભેઽ જસાધાેક્ષજસવેયવૈ ગ ત તદ યાં ય ત ભદુર્રાપામ્
૦૩૦૧૦૩૨૧ ક ચ્ચદુ્બધઃ વ ત્યનમીવ આ તે શ્વફલ્કપુત્રાે ભગવ પ્રપન્નઃ
૦૩૦૧૦૩૨૨ યઃ કૃ ણપાદાિઙ્કતમાગર્પાંસુ વચેષ્ટત પ્રેમિવ ભન્નધૈયર્ઃ
૦૩૦૧૦૩૩૧ ક ચ્ચ ચ્છવં દેવકભાજેપુ યા િવ પ્ર યા ઇવ દેવમાતુઃ
૦૩૦૧૦૩૩૨ યા વૈ વગભણ દધાર દેવં ત્રયી યથા યજ્ઞિવતાનમથર્મ્
૦૩૦૧૦૩૪૧ અિપ વદા તે ભગવા સખંુ વાે યઃ સા વતાં કામદુઘાેઽિન દ્ધઃ
૦૩૦૧૦૩૪૨ યમામન ત મ િહ શ દયાેિન મનાેમયં સ વતુર યત વમ્
૦૩૦૧૦૩૫૧ અિપ વદ યે ચ િન ત્મદૈવમન ય ત્ત્યા સમનવુ્રતા યે
૦૩૦૧૦૩૫૨ હૃદ કસત્યાત્મજચા દે ણ ગદાદયઃ વ ત ચર ત સાૈ ય
૦૩૦૧૦૩૬૧ અિપ વદાે યા િવજયાચ્યુતા યાં ધમણ ધમર્ઃ પિરપા ત સતેુમ્
૦૩૦૧૦૩૬૨ દુયાધનાેઽત યત ય સભાયાં સામ્રાજ્યલ યા િવજયાનુ ત્ત્યા
૦૩૦૧૦૩૭૧ િક વા કૃતાઘે વઘમત્યમષ ભીમાેઽિહવદ્દ ઘર્તમં વ્યમુ ચત્
૦૩૦૧૦૩૭૨ યસ્યાઙ્ ઘ્રપાતં રણભનૂર્ સહેે માગ ગદાયાશ્ચરતાે િવ ચત્રમ્
૦૩૦૧૦૩૮૧ ક ચ્ચદ્યશાેધા રથયૂથપાનાં ગા ડીવધ વાપેરતાિરરા તે
૦૩૦૧૦૩૮૨ અલ ક્ષતાે યચ્છરકૂટગૂઢાે માયાિકરાતાે ગિરશ તુતાષે
૦૩૦૧૦૩૯૧ યમાવુત વત્તનયાૈ થાયાઃ પાથ ર્તાૈ પ મ ભર ક્ષણીવ
૦૩૦૧૦૩૯૨ રેમાત ઉદ્દાય ધે વિરક્થં પરા સપુણાર્િવવ વ જ્રવક્ત્રાત્
૦૩૦૧૦૪૦૧ અહાે થાિપ િધ્રયતેઽભર્કાથ રાજ ષવયણ િવનાિપ તને
૦૩૦૧૦૪૦૨ ય વેકવીરાેઽિધરથાે િવ જગ્યે ધનુ દ્વતીયઃ કકુભશ્ચતસ્રઃ
૦૩૦૧૦૪૧૧ સાૈ યાનુશાેચે તમધઃપત તં ભ્રાત્રે પરેતાય િવદુદુ્રહે યઃ
૦૩૦૧૦૪૧૨ િનયાર્િપતાે યને સહૃુ વપુયાર્ અહં વપતુ્રા સમનવુ્રતને
૦૩૦૧૦૪૨૧ સાેઽહં હરેમર્ત્યર્િવડ બનને દશૃાે ણાં ચાલયતાે િવધાતુઃ
૦૩૦૧૦૪૨૨ ના યાપેલક્ષ્યઃ પદવી ં પ્રસાદાચ્ચરા મ પ ય ગતિવ મયાેઽત્ર
૦૩૦૧૦૪૩૧ નનંૂ પાણાં િત્રમદાે પથાનાં મહી ં મુહુશ્ચાલયતાં ચમૂ ભઃ
૦૩૦૧૦૪૩૨ વધા પ્રપન્ના ત જહીષર્યેશાેઽ યપુૈક્ષતાઘં ભગવા કુ ણામ્
૦૩૦૧૦૪૪૧ અજસ્ય જન્માે પથનાશનાય કમાર્ યકતુર્ગ્રર્હણાય પુંસામ્
૦૩૦૧૦૪૪૨ ન વ યથા કાેઽહર્ ત દેહયાેગં પરાે ગુણાનામુત કમર્ત ત્રમ્
૦૩૦૧૦૪૫૧ તસ્ય પ્રપન્ના ખલલાેકપાનામવ સ્થતાનામનુશાસને વે
૦૩૦૧૦૪૫૨ અથાર્ય તસ્ય યદુ વજસ્ય વાતા સખે ક તર્ય તીથર્ક તઃ
૦૩૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૨૦૦૧૧ ઇ ત ભાગવતઃ ષ્ટઃ ક્ષ ત્રા વાતા પ્રયાશ્રયામ્
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૦૩૦૨૦૦૧૨ પ્ર તવક્તું ન ચાે સહે આૈ ક ઠ્યા માિરતેશ્વરઃ
૦૩૦૨૦૦૨૧ યઃ પ ચહાયનાે માત્રા પ્રાતરાશાય યા ચતઃ
૦૩૦૨૦૦૨૨ તન્નૈચ્છદ્રચય યસ્ય સપયા બાલલીલયા
૦૩૦૨૦૦૩૧ સ કથં સવેયા તસ્ય કાલને જરસં ગતઃ
૦૩૦૨૦૦૩૨ ષ્ટાે વાતા પ્ર તબ્રૂયાદ્ભતુર્ઃ પાદાવનુ મરન્
૦૩૦૨૦૦૪૧ સ મુહૂતર્મભૂત્તૂ ણી ં કૃ ણાઙ્ ઘ્રસધુયા શમ્
૦૩૦૨૦૦૪૨ તીવ્રેણ ભ ક્તયાેગને િનમગ્ ઃ સાધુ િન ર્તઃ
૦૩૦૨૦૦૫૧ પુલકાેદ્ ભન્નસવાર્ઙ્ગાે મુ ચન્મીલદ્દશૃા શચુઃ
૦૩૦૨૦૦૫૨ પૂણાર્થા લ ક્ષત તને નેહપ્રસરસ લુતઃ
૦૩૦૨૦૦૬૧ શનકૈભર્ગવ લાેકા લાેકં પનુરાગતઃ
૦૩૦૨૦૦૬૨ િવ જ્ય નતે્રે િવદુરં પ્રીત્યાહાેદ્ધવ ઉ મયન્
૦૩૦૨૦૦૭૦ ઉદ્ધવ ઉવાચ
૦૩૦૨૦૦૭૧ કૃ ણદ્યુમ ણ િન લાેચે ગીણ વજગરેણ હ
૦૩૦૨૦૦૭૨ િક નુ નઃ કુશલં બ્રૂયાં ગતશ્રીષુ ગ્ હે વહમ્
૦૩૦૨૦૦૮૧ દુભર્ગાે બત લાેકાેઽયં યદવાે િનતરામિપ
૦૩૦૨૦૦૮૨ યે સવંસ તાે ન િવદુહર્િર મીના ઇવાેડુપમ્
૦૩૦૨૦૦૯૧ ઇઙ્ ગતજ્ઞાઃ પુ પ્રાૈઢા અેકારામાશ્ચ સા વતાઃ
૦૩૦૨૦૦૯૨ સા વતા ષભં સવ ભૂતાવાસમમંસત
૦૩૦૨૦૧૦૧ દેવસ્ય માયયા ષ્ટા યે ચા યદસદા શ્રતાઃ
૦૩૦૨૦૧૦૨ ભ્રા યતે ધીનર્ તદ્વાક્યૈરાત્મ યુપ્તાત્મનાે હરાૈ
૦૩૦૨૦૧૧૧ પ્રદ યાર્તપ્તતપસામિવ પ્તદશૃાં ણામ્
૦૩૦૨૦૧૧૨ આદાયા તરધાદ્ય તુ વ બ બં લાેકલાેચનમ્
૦૩૦૨૦૧૨૧ યન્મત્યર્લીલાપૈિયકં વયાેગ માયાબલં દશર્યતા ગ્ હીતમ્
૦૩૦૨૦૧૨૨ િવ માપનં વસ્ય ચ સાૈભગદ્ધઃ પરં પદં ભષૂણભષૂણાઙ્ગમ્
૦૩૦૨૦૧૩૧ યદ્ધમર્સનૂાેબર્ત રાજસયૂે િનર ક્ષ્ય દૃ વ ત્યયનં િત્રલાેકઃ
૦૩૦૨૦૧૩૨ કા યન ચાદે્યહ ગતં િવધાતુરવાર્ તાૈ કાૈશલ મત્યમ યત
૦૩૦૨૦૧૪૧ યસ્યાનુરાગ લુતહાસરાસ લીલાવલાેકપ્ર તલ ધમાનાઃ
૦૩૦૨૦૧૪૨ વ્રજ સ્ત્રયાે દૃ ગ્ભરનપુ્ર ત્ત િધયાેઽવતસ્થુઃ િકલ કૃત્યશષેાઃ
૦૩૦૨૦૧૫૧ વશા ત પે વતરૈઃ વ પૈર યદ્યર્માને વનુક પતાત્મા
૦૩૦૨૦૧૫૨ પરાવરેશાે મહદંશયુક્તાે હ્ય ેઽિપ તાે ભગવા યથા ગ્ ઃ
૦૩૦૨૦૧૬૧ માં ખેદયત્યેતદજસ્ય જન્મ િવડ બનં યદ્વસદેુવગેહે
૦૩૦૨૦૧૬૨ વ્રજે ચ વાસાેઽિરભયાિદવ વયં પુરાદ્વ્યવા સીદ્યદન તવીયર્ઃ
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૦૩૦૨૦૧૭૧ દુનાે ત ચેતઃ મરતાે મમૈતદ્યદાહ પાદાવ ભવ દ્ય િપત્રાેઃ
૦૩૦૨૦૧૭૨ તાતા બ કંસાદુ શિઙ્કતાનાં પ્રસીદતં નાેઽકૃતિન કૃતીનામ્
૦૩૦૨૦૧૮૧ કાે વા અમુ યાઙ્ ઘ્રસરાજેરે ં િવ મતુર્મીશીત પુમા વ જઘ્રન્
૦૩૦૨૦૧૮૨ યાે િવસુ્ફરદ્ભ્રૂિવટપેન ભૂમેભાર્રં કૃતા તને તરશ્ચકાર
૦૩૦૨૦૧૯૧ દષૃ્ટા ભવદ્ ભનર્નુ રાજસયૂે ચૈદ્યસ્ય કૃ ણં દ્વષતાેઽિપ સ દ્ધઃ
૦૩૦૨૦૧૯૨ યાં યાે ગનઃ સં હય ત સ યગ્યાેગને ક ત દ્વરહં સહેત
૦૩૦૨૦૨૦૧ તથવૈ ચા યે નરલાેકવીરા ય આહવે કૃ ણમખુારિવ દમ્
૦૩૦૨૦૨૦૨ નતે્રૈઃ િપબ તાે નયના ભરામં પાથાર્સ્ત્રપૂતઃ પદમાપુરસ્ય
૦૩૦૨૦૨૧૧ વયં વસા યા તશય યધીશઃ વારાજ્યલ યાપ્તસમ તકામઃ
૦૩૦૨૦૨૧૨ બ લ હરદ્ ભ શ્ચરલાેકપાલૈઃ િકર ટકાેટ ેિડતપાદપીઠઃ
૦૩૦૨૦૨૨૧ તત્તસ્ય કૈઙ્કયર્મલં તાન્નાે િવગ્લાપયત્યઙ્ગ યદુગ્રસનેમ્
૦૩૦૨૦૨૨૨ તષ્ઠિન્નષ ણં પરમે ષ્ઠિધ યે યબાેધયદે્દવ િનધારયે ત
૦૩૦૨૦૨૩૧ અહાે બક યં તનકાલકૂટં જઘાંસયાપાયયદ યસા વી
૦૩૦૨૦૨૩૨ લેભે ગ ત ધા યુ ચતાં તતાેઽ યં કં વા દયાલું શરણં વ્રજેમ
૦૩૦૨૦૨૪૧ મ યેઽસરુા ભાગવતાં યધીશે સરં ભમાગાર્ ભિનિવષ્ટ ચત્તાન્
૦૩૦૨૦૨૪૨ યે સયંુગેઽચક્ષત તાક્ષ્યર્પતુ્રમંસે સનુાભાયુધમાપત તમ્
૦૩૦૨૦૨૫૧ વસદેુવસ્ય દેવક્યાં તાે ભાજેે દ્રબ ધને
૦૩૦૨૦૨૫૨ ચક ષુર્ભર્ગવાનસ્યાઃ શમજેના ભયા ચતઃ
૦૩૦૨૦૨૬૧ તતાે ન દવ્રજ મતઃ િપત્રા કંસા દ્વ બ યતા
૦૩૦૨૦૨૬૨ અેકાદશ સમા તત્ર ગૂઢા ચઃ સબલાેઽવસત્
૦૩૦૨૦૨૭૧ પર તાે વ સપવૈર્ સાંશ્ચારય વ્યહર દ્વભુઃ
૦૩૦૨૦૨૭૨ યમનુાપેવને કૂજદ્ દ્વજસઙુ્ક લતાઙ્ ઘ્રપે
૦૩૦૨૦૨૮૧ કાૈમાર ં દશર્યંશ્ચેષ્ટાં પ્રેક્ષણીયાં વ્ર ૈકસામ્
૦૩૦૨૦૨૮૨ દિન્નવ હસન્મુગ્ધ બાલ સહાવલાેકનઃ
૦૩૦૨૦૨૯૧ સ અેવ ગાેધનં લ યા િનકેતં સતગાે ષમ્
૦૩૦૨૦૨૯૨ ચારયન્નનુગા ગાપેાન્રણદ્વે રર રમત્
૦૩૦૨૦૩૦૧ પ્રયુક્તા ભાજેરાજેન માિયનઃ કામ િપણઃ
૦૩૦૨૦૩૦૨ લીલયા વ્યનુદત્તાં તા બાલઃ ક્ર ડનકાિનવ
૦૩૦૨૦૩૧૧ િવપન્ના વષપાનને િનગ્ હ્ય ભજુગાિધપમ્
૦૩૦૨૦૩૧૨ ઉ થા યાપાયયદ્ગાવ તત્તાેયં પ્રકૃ ત સ્થતમ્
૦૩૦૨૦૩૨૧ અયાજયદ્ગાેસવને ગાપેરાજં દ્વ ેત્તમૈઃ
૦૩૦૨૦૩૨૨ િવત્તસ્ય ચાે ભારસ્ય ચક ષર્ સદ્વ્યયં િવભુઃ
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૦૩૦૨૦૩૩૧ વષર્તી દ્રે વ્રજઃ કાપેાદ્ભગ્ માનેઽ તિવહ્વલઃ
૦૩૦૨૦૩૩૨ ગાતે્રલીલાતપત્રેણ ત્રાતાે ભદ્રાનુગ્ હ્ણતા
૦૩૦૨૦૩૪૧ શરચ્છ શકરૈ ર્ષં્ટ માનયન્રજનીમખુમ્
૦૩૦૨૦૩૪૨ ગાય કલપદં રેમે સ્ત્રીણાં મ ડલમ ડનઃ
૦૩૦૩૦૦૧૦ ઉદ્ધવ ઉવાચ
૦૩૦૩૦૦૧૧ તતઃ સઆગત્ય પુરં વિપત્રાે શ્ચક ષર્યા શં બલદેવસયંુતઃ
૦૩૦૩૦૦૧૨ િનપાત્ય તુઙ્ગાિદ્રપુયૂથનાથં હતં વ્યકષર્દ્વ્યસમુાજેસાવે્યાર્મ્
૦૩૦૩૦૦૨૧ સા દ પનેઃ સકૃ પ્રાેક્તં બ્રહ્માધીત્ય સિવ તરમ્
૦૩૦૩૦૦૨૨ ત મૈ પ્રાદાદ્વરં પતંુ્ર તં પ ચજનાેદરાત્
૦૩૦૩૦૦૩૧ સમાહુતા ભી મકક યયા યે શ્રયઃ સવણન બુભષૂયષૈામ્
૦૩૦૩૦૦૩૨ ગા ધવર્ ત્ત્યા મષતાં વભાગં જહ્ર ે પદં મૂિધ્ન દધ સપુણર્ઃ
૦૩૦૩૦૦૪૧ કકુ દ્મનાેઽિવદ્ધનસાે દ મ વા વયવંરે નાગ્ જતીમવુાહ
૦૩૦૩૦૦૪૨ તદ્ભગ્ માનાનિપ ગ્ યતાેઽજ્ઞા જઘે્નઽક્ષતઃ શસ્ત્ર તઃ વશસૈ્ત્રઃ
૦૩૦૩૦૦૫૧ પ્રયં પ્રભુગ્રાર્ ય ઇવ પ્રયાયા િવિધ સરુાચ્છર્દ્દય્ુત ં યદથ
૦૩૦૩૦૦૫૨ વજ્્રયાદ્રવત્તં સગણાે ષા ધઃ ક્ર ડા ગાે નનૂમયં વધનૂામ્
૦૩૦૩૦૦૬૧ સતંુ ધે ખં વપષુા ગ્રસ તં દૃ ટ્વા સનુાભાને્મ થતં ધિર યા
૦૩૦૩૦૦૬૨ આમિ ત્રત તત્તનયાય શષંે દ વા તદ તઃપુરમાિવવેશ
૦૩૦૩૦૦૭૧ તત્રાહૃતા તા નરદેવક યાઃ કુજેન દૃ ટ્વા હિરમાતર્બ ધુમ્
૦૩૦૩૦૦૭૨ ઉ થાય સદ્યાે જગ્ હુઃ પ્રહષર્ વ્રીડાનુરાગપ્રિહતાવલાેકૈઃ
૦૩૦૩૦૦૮૧ આસાં મુહૂતર્ અેક મન્નાનાગારેષુ યાે ષતામ્
૦૩૦૩૦૦૮૨ સિવધં જગ્ હે પાણીનનુ પઃ વમાયયા
૦૩૦૩૦૦૯૧ તા વપત્યા યજનયદાત્મતુલ્યાિન સવર્તઃ
૦૩૦૩૦૦૯૨ અેકૈકસ્યાં દશ દશ પ્રકૃતેિવબુભષૂયા
૦૩૦૩૦૧૦૧ કાલમાગધશા વાદ નનીકૈ ધતઃ પુરમ્
૦૩૦૩૦૧૦૨ અ ઘન વયં િદવં્ય વપુંસાં તજે આિદશત્
૦૩૦૩૦૧૧૧ શ બરં દ્વિવદં બાણં મુરં બ વલમવે ચ
૦૩૦૩૦૧૧૨ અ યાંશ્ચ દ તવક્રાદ નવધી કાંશ્ચ ઘાતયત્
૦૩૦૩૦૧૨૧ અથ તે ભ્રા પતુ્રાણાં પક્ષયાેઃ પ તતા પાન્
૦૩૦૩૦૧૨૨ ચચાલ ભૂઃ કુ ક્ષતંે્ર યષેામાપતતાં બલૈઃ
૦૩૦૩૦૧૩૧ સ કણર્દુઃશાસનસાૈબલાનાં કુમ ત્રપાકેન હત શ્રયાયષુમ્
૦૩૦૩૦૧૩૨ સયુાેધનં સાનુચરં શયાનં ભગ્ ાે મવૂ્યા ન નન દ પ યન્
૦૩૦૩૦૧૪૧ િકયા ભવુાેઽયં ક્ષિપતાે ભારાે યદ્દ્રાેણભી માજુર્નભીમમૂલૈઃ
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૦૩૦૩૦૧૪૨ અષ્ટાદશાક્ષાૈિહ ણકાે મદંશરૈા તે બલં દુિવષહં યદૂનામ્
૦૩૦૩૦૧૫૧ મથાે યદૈષાં ભિવતા િવવાદાે મ વામદાતામ્રિવલાેચનાનામ્
૦૩૦૩૦૧૫૨ નષૈાં વધાપેાય ઇયાનતાેઽ યાે મ યુદ્યતેઽ તદર્ધતે વયં મ
૦૩૦૩૦૧૬૧ અેવં સ ચ ત્ય ભગવા વરાજ્યે સ્થા ય ધમર્જમ્
૦૩૦૩૦૧૬૨ ન દયામાસ સહૃુદઃ સાધનૂાં વત્મર્ દશર્યન્
૦૩૦૩૦૧૭૧ ઉત્તરાયાં તઃ પૂરાવેશઃ સા વ ભમ યનુા
૦૩૦૩૦૧૭૨ સ વૈ દ્રાૈ યસ્ત્રસ લુષ્ટઃ પનુભર્ગવતા તઃ
૦૩૦૩૦૧૮૧ અયાજયદ્ધમર્સતુમશ્વમેધૈ સ્ત્ર ભિવભુઃ
૦૩૦૩૦૧૮૨ સાેઽિપ મામનજૈુ રક્ષન્રેમે કૃ ણમનવુ્રતઃ
૦૩૦૩૦૧૯૧ ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા લાેકવેદપથાનુગઃ
૦૩૦૩૦૧૯૨ કામા સષવેે દ્વાવર્ત્યામસક્તઃ સાઙ્ખ્યમા સ્થતઃ
૦૩૦૩૦૨૦૧ નગ્ધ મતાવલાેકેન વાચા પીયષૂક પયા
૦૩૦૩૦૨૦૨ ચિરત્રેણાનવદ્યને શ્રીિનકેતને ચાત્મના
૦૩૦૩૦૨૧૧ ઇમં લાેકમમું ચવૈ રમય સતુરાં યદૂન્
૦૩૦૩૦૨૧૨ રેમે ક્ષણદયા દત્ત ક્ષણસ્ત્રીક્ષણસાૈહૃદઃ
૦૩૦૩૦૨૨૧ તસ્યવૈં રમમાણસ્ય સવં સરગણા બહૂન્
૦૩૦૩૦૨૨૨ ગ્ હમેધષેુ યાેગષેુ િવરાગઃ સમ યત
૦૩૦૩૦૨૩૧ દૈવાધીનષેુ કામષેુ દૈવાધીનઃ વયં પુમાન્
૦૩૦૩૦૨૩૨ કાે િવશ્ર ભેત યાેગને યાેગેશ્વરમનવુ્રતઃ
૦૩૦૩૦૨૪૧ પુયા કદા ચ ક્ર ડદ્ ભયર્દુભાજેકુમારકૈઃ
૦૩૦૩૦૨૪૨ કાેિપતા મનુયઃ શપેુભર્ગવન્મતકાેિવદાઃ
૦૩૦૩૦૨૫૧ તતઃ ક તપયૈમાર્સૈ ર્ ણભાે ધકાદયઃ
૦૩૦૩૦૨૫૨ યયુઃ પ્રભાસં સહૃંષ્ટા રથૈદવિવમાેિહતાઃ
૦૩૦૩૦૨૬૧ તત્ર ના વા િપ દેવા ષીશં્ચવૈ તદ ભસા
૦૩૦૩૦૨૬૨ તપર્િય વાથ િવપ્રે યાે ગાવાે બહુગુણા દદુઃ
૦૩૦૩૦૨૭૧ િહર યં રજતં શ યાં વાસાંસ્ય જનક બલાન્
૦૩૦૩૦૨૭૨ યાનં રથાિનભા ક યા ધરાં ત્તકર મિપ
૦૩૦૩૦૨૮૧ અન્નં ચાે રસં તે યાે દ વા ભગવદપર્ણમ્
૦૩૦૩૦૨૮૨ ગાેિવપ્રાથાર્સવઃ શરૂાઃ પ્રણેમુભુર્િવ મૂધર્ ભઃ
૦૩૦૪૦૦૧૦ ઉદ્ધવ ઉવાચ
૦૩૦૪૦૦૧૧ અથ તે તદનુજ્ઞાતા ભુ વા પી વા ચ વા ણીમ્
૦૩૦૪૦૦૧૨ તયા િવભ્રં શતજ્ઞાના દુ ક્તૈમર્મર્ પ શઃુ
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૦૩૦૪૦૦૨૧ તષેાં મૈરેયદાષેેણ િવષમીકૃતચેતસામ્
૦૩૦૪૦૦૨૨ િન લાેચ ત રવાવાસીદ્વણેનૂા મવ મદર્નમ્
૦૩૦૪૦૦૩૧ ભગવા વાત્મમાયાયા ગ ત તામવલાેક્ય સઃ
૦૩૦૪૦૦૩૧ સર વતીમપુ ય ક્ષમૂલમપુાિવશત્
૦૩૦૪૦૦૪૧ અહં ચાેક્તાે ભગવતા પ્રપન્ના તહરેણ હ
૦૩૦૪૦૦૪૨ બદર ં વં પ્રયાહી ત વકુલં સ જહીષુર્ણા
૦૩૦૪૦૦૫૧ તથાિપ તદ ભપ્રેતં નન્નહમિર દમ
૦૩૦૪૦૦૫૨ ષ્ઠતાેઽ વગમં ભતુર્ઃ પાદિવશ્લષેણાક્ષમઃ
૦૩૦૪૦૦૬૧ અદ્રાક્ષમેકમાસીનં િવ ચ વ દિયતં પ તમ્
૦૩૦૪૦૦૬૨ શ્રીિનકેતં સર વત્યાં કૃતકેતમકેતનમ્
૦૩૦૪૦૦૭૧ યામાવદાતં િવરજં પ્રશા તા ણલાેચનમ્
૦૩૦૪૦૦૭૨ દાે ભશ્ચતુ ભિવિદતં પીતકાૈશા બરેણ ચ
૦૩૦૪૦૦૮૧ વામ ઊરાવિધ શ્રત્ય દ ક્ષણાઙ્ ઘ્રસરાે હમ્
૦૩૦૪૦૦૮૨ અપા શ્રતાભર્કાશ્વ થમકૃશં ત્યક્તિપ પલમ્
૦૩૦૪૦૦૯૧ ત મન્મહાભાગવતાે દ્વપૈાયનસહૃુ સખા
૦૩૦૪૦૦૯૨ લાેકાનનુચર સદ્ધઆસસાદ યદચૃ્છયા
૦૩૦૪૦૧૦૧ તસ્યાનુરક્તસ્ય મનુેમુર્કુ દઃ પ્રમાેદભાવાનતક ધરસ્ય
૦૩૦૪૦૧૦૨ આશ ◌ૃ વતાે મામનુરાગહાસ સમીક્ષયા િવશ્રમયન્નવુાચ
૦૩૦૪૦૧૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૦૪૦૧૧૧ વેદાહમ તમર્નસી સતં તે દદા મ યત્તદ્દરુવાપમ યૈઃ
૦૩૦૪૦૧૧૨ સત્રે પુરા િવશ્વ ં વસનૂાં મ સ દ્ધકામને વસાે વયેષ્ટઃ
૦૩૦૪૦૧૨૧ સ અેષ સાધાે ચરમાે ભવાનામાસાિદત તે મદનુગ્રહાે યત્
૦૩૦૪૦૧૨૨ યન્માં લાેકાન્રહ ઉ જ તં િદષ્ટ ા દદશૃ્વા વશદાનુ ત્ત્યા
૦૩૦૪૦૧૩૧ પુરા મયા પ્રાેક્તમ ય ના યે પદ્મે િનષ ણાય મમાિદસગ
૦૩૦૪૦૧૩૨ જ્ઞાનં પરં મન્મિહમાવભાસં ય સરૂયાે ભાગવતં વદ ત
૦૩૦૪૦૧૪૧ ઇત્યાદતૃાેક્તઃ પરમસ્ય પુંસઃ પ્ર તક્ષણાનુગ્રહભાજનાેઽહમ્
૦૩૦૪૦૧૪૨ નેહાે થરાેમા ખ લતાક્ષર તં મુ ચ છુચઃ પ્રા જ લરાબભાષે
૦૩૦૪૦૧૫૧ કાે વીશ તે પાદસરાજેભા ં સદુુલર્ભાેઽથષુ ચતુ વર્પીહ
૦૩૦૪૦૧૫૨ તથાિપ નાહં પ્ર ણાે મ ભૂમ ભવ પદા ભાજેિનષવેણાે સકુઃ
૦૩૦૪૦૧૬૧ કમાર્ યનીહસ્ય ભવાેઽભવસ્ય તે દુગાર્શ્રયાેઽથાિરભયા પલાયનમ્
૦૩૦૪૦૧૬૨ કાલાત્મનાે ય પ્રમદાયુતાશ્રમઃ વાત્મન્રતેઃ ખદ્ય ત ધીિવદા મહ
૦૩૦૪૦૧૭૧ મ ત્રષેુ માં વા ઉપહૂય ય વમકુ ઠતાખ ડસદાત્મબાેધઃ
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૦૩૦૪૦૧૭૨ ચ્છેઃ પ્રભાે મુગ્ધ ઇવાપ્રમત્ત તન્નાે મનાે માેહયતીવ દેવ
૦૩૦૪૦૧૮૧ જ્ઞાનં પરં વાત્મરહઃપ્રકાશં પ્રાવેાચ ક મૈ ભગવા સમગ્રમ્
૦૩૦૪૦૧૮૨ અિપ ક્ષમં નાે ગ્રહણાય ભતર્વર્દા જસા યદ્વ ૃજનં તરેમ
૦૩૦૪૦૧૯૧ ઇત્યાવેિદતહાદાર્ય મહં્ય સ ભગવા પરઃ
૦૩૦૪૦૧૯૨ આિદદેશારિવ દાક્ષ આત્મનઃ પરમાં સ્થ તમ્
૦૩૦૪૦૨૦૧ સ અેવમારાિધતપાદતીથાર્દધીતત વાત્મિવબાેધમાગર્ઃ
૦૩૦૪૦૨૦૨ પ્રણ ય પાદાૈ પિર ત્ય દેવ મહાગતાેઽહં િવરહાતુરાત્મા
૦૩૦૪૦૨૧૧ સાેઽહં તદ્દશર્નાહ્લાદ િવયાેગા તયુતઃ પ્રભાે
૦૩૦૪૦૨૧૨ ગ મ યે દિયતં તસ્ય બદયાર્શ્રમમ ડલમ્
૦૩૦૪૦૨૨૧ યત્ર નારાયણાે દેવાે નરશ્ચ ભગવા ષઃ
૦૩૦૪૦૨૨૨ દુ તીવં્ર તપાે દ ઘ તપેાતે લાેકભાવનાૈ
૦૩૦૪૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૪૦૨૩૧ ઇત્યુદ્ધવાદુપાક યર્ સહૃુદાં દુઃસહં વધમ્
૦૩૦૪૦૨૩૨ જ્ઞાનનેાશમય ક્ષત્તા શાેકમુ પ તતં બુધઃ
૦૩૦૪૦૨૪૧ સ તં મહાભાગવતં વ્રજ તં કાૈરવષર્ભઃ
૦૩૦૪૦૨૪૨ િવશ્ર ભાદ યધત્તેદં મખુ્યં કૃ ણપિરગ્રહે
૦૩૦૪૦૨૫૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૦૪૦૨૫૧ જ્ઞાનં પરં વાત્મરહઃપ્રકાશં યદાહ યાેગેશ્વર ઈશ્વર તે
૦૩૦૪૦૨૫૨ વક્તું ભવાન્નાેઽહર્ ત ય દ્ધ િવ ણાે ર્ત્યાઃ વ ત્યાથર્કૃતશ્ચર ત
૦૩૦૪૦૨૬૦ ઉદ્ધવ ઉવાચ
૦૩૦૪૦૨૬૧ નનુ તે ત વસરંા ય ઋ ષઃ કાષૈારવાેઽ તકે
૦૩૦૪૦૨૬૨ સાક્ષાદ્ભગવતાિદષ્ટાે મત્યર્લાેકં જહાસતા
૦૩૦૪૦૨૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૪૦૨૭૧ ઇ ત સહ િવદુરેણ િવશ્વમૂતગુર્ણકથયા સધુયા લાિવતાે તાપઃ
૦૩૦૪૦૨૭૨ ક્ષણ મવ પુ લને યમ વસુ તાં સમુ ષત આૈપગિવિનશાં તતાેઽગાત્
૦૩૦૪૦૨૮૦ રા વેાચ
૦૩૦૪૦૨૮૧ િનધનમપુગતષેુ ણભાજેે વિધરથયૂથપયૂથપષેુ મખુ્યઃ
૦૩૦૪૦૨૮૨ સ તુ કથમવ શષ્ટ ઉદ્ધવાે યદ્ધિરરિપ તત્યજઆકૃ ત યધીશઃ
૦૩૦૪૦૨૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૪૦૨૯૧ બ્રહ્મશાપાપદેશને કાલનેામાેઘવા છતઃ
૦૩૦૪૦૨૯૨ સહૃંત્ય વકુલં સ્ફ તં ત્યક્ષ્ય દેહમ ચ તયત્
૦૩૦૪૦૩૦૧ અ મા લાેકાદુપરતે મિય જ્ઞાનં મદાશ્રયમ્
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૦૩૦૪૦૩૦૨ અહર્ત્યુદ્ધવ અેવાદ્ધા સ પ્રત્યાત્મવતાં વરઃ
૦૩૦૪૦૩૧૧ નાેદ્ધવાેઽ વિપ મ યનૂાે યદુ્ગણનૈાર્િદતઃ પ્રભુઃ
૦૩૦૪૦૩૧૨ અતાે મદ્વયનંુ લાેકં ગ્રાહયિન્નહ તષ્ઠતુ
૦૩૦૪૦૩૨૧ અેવં િત્રલાેકગુ ણા સ દષ્ટઃ શ દયાેિનના
૦૩૦૪૦૩૨૨ બદયાર્શ્રમમાસાદ્ય હિરમીજે સમાિધના
૦૩૦૪૦૩૩૧ િવદુરાેઽ યુદ્ધવાચ્છ વા કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ
૦૩૦૪૦૩૩૨ ક્ર ડયાપેાત્તદેહસ્ય કમાર્ ણ શ્લા ઘતાિન ચ
૦૩૦૪૦૩૪૧ દેહ યાસં ચ તસ્યવૈં ધીરાણાં ધૈયર્વધર્નમ્
૦૩૦૪૦૩૪૨ અ યષેાં દુ કરતરં પશનૂાં િવક્લવાત્મનામ્
૦૩૦૪૦૩૫૧ આત્માનં ચ કુ શ્રેષ્ઠ કૃ ણને મનસે ક્ષતમ્
૦૩૦૪૦૩૫૨ યાય ગતે ભાગવતે રાેદ પ્રેમિવહ્વલઃ
૦૩૦૪૦૩૬૧ કા લ દ્યાઃ ક ત ભઃ સદ્ધ અહાે ભભર્રતષર્ભ
૦૩૦૪૦૩૬૨ પ્રાપદ્યત વઃસિરતં યત્ર મત્રાસતુાે મુિનઃ
૦૩૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૫૦૦૧૧ દ્વાિર દ્યનુદ્યા ઋષભઃ કુ ણાં મતૈ્રેયમાસીનમગાધબાેધમ્
૦૩૦૫૦૦૧૨ ક્ષત્તાપે ત્યાચ્યુતભાવ સદ્ધઃ પપ્રચ્છ સાૈશીલ્યગુણા ભ પ્તઃ
૦૩૦૫૦૦૨૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૦૫૦૦૨૧ સખુાય કમાર્ ણ કરાે ત લાેકાે ન તૈઃ સખંુ વા યદુપારમં વા
૦૩૦૫૦૦૨૨ િવ દેત ભૂય તત અેવ દુઃખં યદત્ર યુક્તં ભગવા વદેન્નઃ
૦૩૦૫૦૦૩૧ જનસ્ય કૃ ણા દ્વમખુસ્ય દૈવાદધમર્શીલસ્ય સદુુઃ ખતસ્ય
૦૩૦૫૦૦૩૨ અનુગ્રહાયેહ ચર ત નનંૂ ભૂતાિન ભવ્યાિન જનાદર્નસ્ય
૦૩૦૫૦૦૪૧ ત સાધવુયાર્િદશ વત્મર્ શં નઃ સરંાિધતાે ભગવા યને પુંસામ્
૦૩૦૫૦૦૪૨ હૃિદ સ્થતાે યચ્છ ત ભ ક્તપૂતે જ્ઞાનં સત વાિધગમં પુરાણમ્
૦૩૦૫૦૦૫૧ કરાે ત કમાર્ ણ કૃતાવતારાે યા યાત્મત ત્રાે ભગવાં યધીશઃ
૦૩૦૫૦૦૫૨ યથા સસ ર્ગ્ર ઇદં િનર હઃ સસં્થા ય ત્ત જગતાે િવધત્તે
૦૩૦૫૦૦૬૧ યથા પનુઃ વે ખ ઇદં િનવે ય શતેે ગુહાયાં સ િન ત્ત ત્તઃ
૦૩૦૫૦૦૬૨ યાેગેશ્વરાધીશ્વર અેક અેતદનપુ્રિવષ્ટાે બહુધા યથાસીત્
૦૩૦૫૦૦૭૧ ક્ર ડ વધત્તે દ્વજગાેસરુાણાં ક્ષેમાય કમાર્ યવતારભેદૈઃ
૦૩૦૫૦૦૭૨ મનાે ન યત્યિપ શ ◌ૃ વતાં નઃ સશુ્લાેકમાૈલેશ્ચિરતા તાિન
૦૩૦૫૦૦૮૧ યૈ ત વભેદૈરિધલાેકનાથાે લાેકાનલાેકા સહ લાેકપાલાન્
૦૩૦૫૦૦૮૨ અચીકૢપદ્યત્ર િહ સવર્સ વ િનકાયભેદાેઽિધકૃતઃ પ્રતીતઃ
૦૩૦૫૦૦૯૧ યને પ્ર નામુત આત્મકમર્ પા ભધાનાં ચ ભદાં વ્યધત્ત
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૦૩૦૫૦૦૯૨ નારાયણાે િવશ્વ ગાત્મયાેિનરેતચ્ચ નાે વણર્ય િવપ્રવયર્
૦૩૦૫૦૧૦૧ પરાવરેષાં ભગવ વ્રતાિન શ્રુતાિન મે વ્યાસમખુાદભી ણમ્
૦૩૦૫૦૧૦૨ અ ુમ લસખુાવહાનાં તષેા તે કૃ ણકથા તાૈઘાત્
૦૩૦૫૦૧૧૧ ક ુયાત્તીથર્પદાેઽ ભધાના સત્રષેુ વઃ સિૂર ભર ડ્યમાનાત્
૦૩૦૫૦૧૧૨ યઃ કણર્નાડી ં પુ ષસ્ય યાતાે ભવપ્રદાં ગેહર ત છન ત્ત
૦૩૦૫૦૧૨૧ મુિનિવવ ભર્ગવદુ્ગણાનાં સખાિપ તે ભારતમાહ કૃ ણઃ
૦૩૦૫૦૧૨૨ ય મ ણાં ગ્રા યસખુાનવુાદૈમર્ તગ્ ર્હીતા નુ હરેઃ કથાયામ્
૦૩૦૫૦૧૩૧ સા શ્રદ્દધાનસ્ય િવવધર્માના િવર ક્તમ યત્ર કરાે ત પુંસઃ
૦૩૦૫૦૧૩૨ હરેઃ પદાનુ તિન ર્તસ્ય સમ તદુઃખા યયમાશુ ધત્તે
૦૩૦૫૦૧૪૧ તા છાેચ્યશાેચ્યાનિવદાેઽનુશાેચે હરેઃ કથાયાં િવમખુાનઘને
૦૩૦૫૦૧૪૨ ક્ષણાે ત દેવાેઽિન મષ તુ યષેામાયુ ર્થાવાદગ ત તીનામ્
૦૩૦૫૦૧૫૧ તદસ્ય કાષૈારવ શમર્દાતુહર્રેઃ કથામવે કથાસુ સારમ્
૦૩૦૫૦૧૫૨ ઉદૃ્ધત્ય પુ પે ય ઇવાતર્બ ધાે શવાય નઃ ક તર્ય તીથર્ક તઃ
૦૩૦૫૦૧૬૧ સ િવશ્વજન્મ સ્થ તસયંમાથ કૃતાવતારઃ પ્રગ્ હીતશ ક્તઃ
૦૩૦૫૦૧૬૨ ચકાર કમાર્ ય તપૂ ષા ણ યાનીશ્વરઃ ક તર્ય તાિન મહ્યમ્
૦૩૦૫૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૫૦૧૭૧ સ અેવં ભગવા ષ્ટઃ ક્ષ ત્રા કાષૈારવાે મુિનઃ
૦૩૦૫૦૧૭૨ પુંસાં િનઃશ્રેયસાથન તમાહ બહુમાનયન્
૦૩૦૫૦૧૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૦૫૦૧૮૧ સાધુ ષં્ટ વયા સાધાે લાેકા સા વનુગ્ હ્ણતા
૦૩૦૫૦૧૮૨ ક ત િવત વતા લાેકે આત્મનાેઽધાેક્ષ ત્મનઃ
૦૩૦૫૦૧૯૧ નૈત ચ્ચતં્ર વિય ક્ષત્તબાર્દરાયણવીયર્જે
૦૩૦૫૦૧૯૨ ગ્ હીતાેઽન યભાવને ય વયા હિરર શ્વરઃ
૦૩૦૫૦૨૦૧ મા ડવ્યશાપાદ્ભગવા પ્ર સયંમનાે યમઃ
૦૩૦૫૦૨૦૨ ભ્રાતુઃ ક્ષતે્રે ભુ જ યાયાં તઃ સત્યવતીસતુાત્
૦૩૦૫૦૨૧૧ ભવા ભગવતાે િનતં્ય સ મતઃ સાનુગસ્ય હ
૦૩૦૫૦૨૧૨ યસ્ય જ્ઞાનાપેદેશાય માિદશદ્ભગવા વ્રજન્
૦૩૦૫૦૨૨૧ અથ તે ભગવ લીલા યાેગમાયાે િંહતાઃ
૦૩૦૫૦૨૨૨ િવશ્વ સ્થત્યુદ્ભવા તાથાર્ વણર્યા યનપુવૂર્શઃ
૦૩૦૫૦૨૩૧ ભગવાનેક આસદેમગ્રઆત્માત્મનાં િવભુઃ
૦૩૦૫૦૨૩૨ આત્મેચ્છાનુગતાવાત્મા નાનામત્યુપલક્ષણઃ
૦૩૦૫૦૨૪૧ સ વા અેષ તદા દ્રષ્ટા નાપ યદ્દ ૃ યમેકરાટ્
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૦૩૦૫૦૨૪૨ મનેેઽસ ત મવાત્માનં સપુ્તશ ક્તરસપુ્તદક્ૃ
૦૩૦૫૦૨૫૧ સા વા અેતસ્ય સદં્રષુ્ટઃ શ ક્તઃ સદસદા ત્મકા
૦૩૦૫૦૨૫૨ માયા નામ મહાભાગ યયેદં િનમર્મે િવભુઃ
૦૩૦૫૦૨૬૧ કાલ ત્ત્યા તુ માયાયાં ગુણમ યામધાેક્ષજઃ
૦૩૦૫૦૨૬૨ પુ ષેણાત્મભૂતને વીયર્માધત્ત વીયર્વાન્
૦૩૦૫૦૨૭૧ તતાેઽભવન્મહત્ત વમવ્યક્તા કાલચાેિદતાત્
૦૩૦૫૦૨૭૨ િવજ્ઞાનાત્માત્મદેહસ્થં િવશ્વં વ્ય જં તમાનેુદઃ
૦૩૦૫૦૨૮૧ સાેઽ યંશગુણકાલાત્મા ભગવદ્દ ૃષ્ટગાેચરઃ
૦૩૦૫૦૨૮૨ આત્માનં વ્યકરાેદાત્મા િવશ્વસ્યાસ્ય સ ક્ષયા
૦૩૦૫૦૨૯૧ મહત્ત વા દ્વકુવાર્ણાદહંત વં વ્ય યત
૦૩૦૫૦૨૯૨ કાયર્કારણકત્રાર્ત્મા ભૂતે દ્રયમનાેમયઃ
૦૩૦૫૦૩૦૧ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં િત્રધા
૦૩૦૫૦૩૦૨ અહંત વા દ્વકુવાર્ણાન્મનાે વૈકાિરકાદભૂત્
૦૩૦૫૦૩૦૩ વૈકાિરકાશ્ચ યે દેવા અથાર્ ભવ્ય જનં યતઃ
૦૩૦૫૦૩૧૧ તજૈસાની દ્રયા યવે જ્ઞાનકમર્મયાિન ચ
૦૩૦૫૦૩૧૨ તામસાે ભૂતસૂ માિદયર્તઃ ખં લઙ્ગમાત્મનઃ
૦૩૦૫૦૩૨૧ કાલમાયાંશયાેગને ભગવદ્વ ક્ષતં નભઃ
૦૩૦૫૦૩૨૨ નભસાેઽનુ તં પશ િવકુવર્િન્નમર્મેઽિનલમ્
૦૩૦૫૦૩૩૧ અિનલાેઽિપ િવકુવાર્ણાે નભસાે બલા વતઃ
૦૩૦૫૦૩૩૨ સસજર્ પતન્માતં્ર જ્યાે તલાકસ્ય લાેચનમ્
૦૩૦૫૦૩૪૧ અિનલનેા વતં જ્યાે તિવકુવર્ પરવી ક્ષતમ્
૦૩૦૫૦૩૪૨ આધત્તા ભાે રસમયં કાલમાયાંશયાેગતઃ
૦૩૦૫૦૩૫૧ જ્યાે તષા ભાેઽનુસં ષં્ટ િવકુવર્દ્બ્રહ્મવી ક્ષતમ્
૦૩૦૫૦૩૫૨ મહી ં ગ ધગુણામાધા કાલમાયાંશયાેગતઃ
૦૩૦૫૦૩૬૧ ભૂતાનાં નભાદ નાં યદ્યદ્ભવ્યાવરાવરમ્
૦૩૦૫૦૩૬૨ તષેાં પરાનુસસંગાર્દ્યથા સઙ્ખ્યં ગુણા વદુઃ
૦૩૦૫૦૩૭૧ અેતે દેવાઃ કલા િવ ણાેઃ કાલમાયાંશ લઙ્ ગનઃ
૦૩૦૫૦૩૭૨ નાના વા વિક્રયાનીશાઃ પ્રાેચુઃ પ્રા જલયાે િવભુમ્
૦૩૦૫૦૩૮૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૦૫૦૩૮૧ નમામ તે દેવ પદારિવ દં પ્રપન્નતાપાપેશમાતપત્રમ્
૦૩૦૫૦૩૮૨ યન્મૂલકેતા યતયાેઽ જસાે સસંારદુઃખં બિહ િ ક્ષપ ત
૦૩૦૫૦૩૯૧ ધાતયર્દ મ ભવ ઈશ વા તાપત્રયેણા ભહતા ન શમર્
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૦૩૦૫૦૩૯૨ આત્મ લભ તે ભગવં તવાઙ્ ઘ્ર ચ્છાયાં સિવદ્યામતઆશ્રયેમ
૦૩૦૫૦૪૦૧ માગર્ ત યત્તે મખુપદ્મનીડૈ છ દઃસપુણરષૃયાે િવિવક્તે
૦૩૦૫૦૪૦૨ યસ્યાઘમષાદસિરદ્વરાયાઃ પદં પદં તીથર્પદઃ પ્રપન્નાઃ
૦૩૦૫૦૪૧૧ યચ્છ્ર દ્ધયા શ્રુતવત્યા ચ ભ યા સ જ્યમાને હૃદયેઽવધાય
૦૩૦૫૦૪૧૨ જ્ઞાનને વૈરાગ્યબલને ધીરા વ્રજેમ તત્તેઽઙ્ ઘ્રસરાજેપીઠમ્
૦૩૦૫૦૪૨૧ િવશ્વસ્ય જન્મ સ્થ તસયંમાથ કૃતાવતારસ્ય પદા બુજં તે
૦૩૦૫૦૪૨૨ વ્રજેમ સવ શરણં યદ શ તં પ્રયચ્છત્યભયં વપુંસામ્
૦૩૦૫૦૪૩૧ ય સાનુબ ધેઽસ ત દેહગેહે મમાહ મત્યૂઢદુરાગ્રહાણામ્
૦૩૦૫૦૪૩૨ પુંસાં સદૂુરં વસતાેઽિપ પુયા ભજેમ તત્તે ભગવ પદા જમ્
૦૩૦૫૦૪૪૧ તા વૈ હ્યસદ્વ ૃ ત્ત ભર ક્ષ ભય પરાહૃતા તમર્નસઃ પરેશ
૦૩૦૫૦૪૪૨ અથાે ન પ ય ત્યુ ગાય નનંૂ યે તે પદ યાસિવલાસલક્ષ્યાઃ
૦૩૦૫૦૪૫૧ પાનને તે દેવ કથાસધુાયાઃ પ્ર દ્ધભ યા િવશદાશયા યે
૦૩૦૫૦૪૫૨ વૈરાગ્યસારં પ્ર તલ ય બાેધં યથા જસા વીયુરકુ ઠિધ યમ્
૦૩૦૫૦૪૬૧ તથાપરે ચાત્મસમાિધયાેગ બલને જ વા પ્રકૃ ત બ લષ્ઠામ્
૦૩૦૫૦૪૬૨ વામવે ધીરાઃ પુ ષં િવશ ત તષેાં શ્રમઃ સ્યાન્ન તુ સવેયા તે
૦૩૦૫૦૪૭૧ તત્તે વયં લાેક સ ક્ષયાદ્ય વયાનુ ષ્ટા સ્ત્ર ભરાત્મ ભઃ મ
૦૩૦૫૦૪૭૨ સવ િવયુક્તાઃ વિવહારત ત્રં ન શક્નુમ ત પ્ર તહતર્વે તે
૦૩૦૫૦૪૮૧ યાવદ્બ લ તેઽજ હરામ કાલે યથા વયં ચાન્નમદામ યત્ર
૦૩૦૫૦૪૮૨ યથાેભયષેાં ત ઇમે િહ લાેકા બ લ હર તાેઽન્નમદ ત્યનૂહાઃ
૦૩૦૫૦૪૯૧ વં નઃ સરુાણામ સ સા વયાનાં કૂટસ્થઆદ્યઃ પુ ષઃ પુરાણઃ
૦૩૦૫૦૪૯૨ વં દેવ શ યાં ગુણકમર્યાનેાૈ રેત વ યાં કિવમાદધેઽજઃ
૦૩૦૫૦૫૦૧ તતાે વયં મ પ્રમખુા યદથ બભૂિવમાત્મ કરવામ િક તે
૦૩૦૫૦૫૦૨ વં નઃ વચ ઃ પિરદેિહ શ યા દેવ િક્રયાથ યદનુગ્રહાણામ્
૦૩૦૬૦૦૧૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૦૬૦૦૧૧ ઇ ત તાસાં વશક્તીનાં સતીનામસમેત્ય સઃ
૦૩૦૬૦૦૧૨ પ્રસપુ્તલાેકત ત્રાણાં િનશા ય ગ તમીશ્વરઃ
૦૩૦૬૦૦૨૧ કાલસ જ્ઞાં તદા દેવી ં બભ્રચ્છ ક્તમુ ક્રમઃ
૦૩૦૬૦૦૨૨ ત્રયાેિવશ ત ત વાનાં ગણં યુગપદાિવશત્
૦૩૦૬૦૦૩૧ સાેઽનપુ્રિવષ્ટાે ભગવાંશ્ચેષ્ટા પેણ તં ગણમ્
૦૩૦૬૦૦૩૨ ભન્નં સયંાજેયામાસ સપંુ્ત કમર્ પ્રબાેધયન્
૦૩૦૬૦૦૪૧ પ્રબુદ્ધકમર્ દૈવને ત્રયાેિવશ તકાે ગણઃ
૦૩૦૬૦૦૪૨ પ્રેિરતાેઽજનય વા ભમાર્ત્રા ભરિધપૂ ષમ્
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૦૩૦૬૦૦૫૧ પરેણ િવશતા વ મન્માત્રયા િવશ્વ ગ્ગણઃ
૦૩૦૬૦૦૫૨ ચુક્ષાેભા યાે યમાસાદ્ય ય મ લાેકાશ્ચરાચરાઃ
૦૩૦૬૦૦૬૧ િહર મયઃ સ પુ ષઃ સહસ્રપિરવ સરાન્
૦૩૦૬૦૦૬૨ આ ડકાેશ ઉવાસા સુ સવર્સ વાપે િંહતઃ
૦૩૦૬૦૦૭૧ સ વૈ િવશ્વ ં ગભા દેવકમાર્ત્મશ ક્તમાન્
૦૩૦૬૦૦૭૨ િવબભા ત્મનાત્માનમેકધા દશધા િત્રધા
૦૩૦૬૦૦૮૧ અેષ હ્યશષેસ વાનામાત્માંશઃ પરમાત્મનઃ
૦૩૦૬૦૦૮૨ આદ્યાેઽવતારાે યત્રાસાૈ ભૂતગ્રામાે િવભાવ્યતે
૦૩૦૬૦૦૯૧ સા યાત્મઃ સાિધદૈવશ્ચ સાિધભૂત ઇ ત િત્રધા
૦૩૦૬૦૦૯૨ િવરાટ્પ્રાણાે દશિવધ અેકધા હૃદયને ચ
૦૩૦૬૦૧૦૧ મર વશ્વ મીશાે િવજ્ઞાિપતમધાેક્ષજઃ
૦૩૦૬૦૧૦૨ િવરાજમતપ વને તજેસષૈાં િવ ત્તયે
૦૩૦૬૦૧૧૧ અથ તસ્યા ભતપ્તસ્ય ક તધાયતનાિન હ
૦૩૦૬૦૧૧૨ િનર ભદ્ય ત દેવાનાં તાિન મે ગદતઃ શ ◌ૃ
૦૩૦૬૦૧૨૧ તસ્યા ગ્ રાસ્યં િન ભન્નં લાેકપાલાેઽિવશ પદમ્
૦૩૦૬૦૧૨૨ વાચા વાંશને વક્તવ્યં યયાસાૈ પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૧૩૧ િન ભન્નં તાલુ વ ણાે લાેકપાલાેઽિવશદ્ધરેઃ
૦૩૦૬૦૧૩૨ જહ્વયાંશને ચ રસં યયાસાૈ પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૧૪૧ િન ભન્ને અ શ્વનાૈ નાસે િવ ણાેરાિવશતાં પદમ્
૦૩૦૬૦૧૪૨ ઘ્રાણનેાંશને ગ ધસ્ય પ્ર તપ ત્તયર્તાે ભવેત્
૦૩૦૬૦૧૫૧ િન ભન્ને અ ક્ષણી વષ્ટા લાેકપાલાેઽિવશ દ્વભાેઃ
૦૩૦૬૦૧૫૨ ચ ષાંશને પાણાં પ્ર તપ ત્તયર્તાે ભવેત્
૦૩૦૬૦૧૬૧ િન ભન્ના યસ્ય ચમાર્ ણ લાેકપાલાેઽિનલાેઽિવશત્
૦૩૦૬૦૧૬૨ પ્રાણનેાંશને સં પશ યનેાસાૈ પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૧૭૧ કણાર્વસ્ય િવિન ભન્નાૈ િધ યં વં િવિવશિુદશઃ
૦૩૦૬૦૧૭૨ શ્રાતે્રેણાંશને શ દસ્ય સ દ્ધ યને પ્રપદ્યતે
૦૩૦૬૦૧૮૧ વચમસ્ય િવિન ભન્નાં િવિવશિુધ યમાષેધીઃ
૦૩૦૬૦૧૮૨ અંશને રાેમ ભઃ ક ડંૂ યૈરસાૈ પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૧૯૧ મેઢ્રં તસ્ય િવિન ભન્નં વિધ યં ક ઉપાિવશત્
૦૩૦૬૦૧૯૨ રેતસાંશને યનેાસાવાન દં પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૦૧ ગુદં પુંસાે િવિન ભન્નં મત્રાે લાેકેશ આિવશત્
૦૩૦૬૦૨૦૨ પાયનુાંશને યનેાસાૈ િવસગ પ્ર તપદ્યતે
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૦૩૦૬૦૨૧૧ હ તાવસ્ય િવિન ભન્નાિવ દ્રઃ વપર્ તરાિવશત્
૦૩૦૬૦૨૧૨ વાતર્યાંશને પુ ષાે યયા ત્ત પ્રપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૨૧ પાદાવસ્ય િવિન ભન્નાૈ લાેકેશાે િવ રાિવશત્
૦૩૦૬૦૨૨૨ ગત્યા વાંશને પુ ષાે યયા પ્રા યં પ્રપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૩૧ બુ દ્ધ ચાસ્ય િવિન ભન્નાં વાગીશાે િધ યમાિવશત્
૦૩૦૬૦૨૩૨ બાેધનેાંશને બાેદ્ધવ્ય પ્ર તપ ત્તયર્તાે ભવેત્
૦૩૦૬૦૨૪૧ હૃદયં ચાસ્ય િન ભન્નં ચ દ્રમા િધ યમાિવશત્
૦૩૦૬૦૨૪૨ મનસાંશને યનેાસાૈ િવિક્રયાં પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૫૧ આત્માનં ચાસ્ય િન ભન્નમ ભમાનાેઽિવશ પદમ્
૦૩૦૬૦૨૫૨ કમર્ણાંશને યનેાસાૈ કતર્વં્ય પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૬૧ સ વં ચાસ્ય િવિન ભન્નં મહા ધ યમપુાિવશત્
૦૩૦૬૦૨૬૨ ચત્તનેાંશને યનેાસાૈ િવજ્ઞાનં પ્ર તપદ્યતે
૦૩૦૬૦૨૭૧ શી ણાઽસ્ય દ્યાૈધર્રા પદ્ યાં ખં નાભે દપદ્યત
૦૩૦૬૦૨૭૨ ગુણાનાં ત્તયાે યષેુ પ્રતીય તે સરુાદયઃ
૦૩૦૬૦૨૮૧ આત્ય તકેન સ વને િદવં દેવાઃ પ્રપેિદરે
૦૩૦૬૦૨૮૨ ધરાં રજઃ વભાવને પણયાે યે ચ તાનનુ
૦૩૦૬૦૨૯૧ તાત યને વભાવને ભગવન્ના ભમા શ્રતાઃ
૦૩૦૬૦૨૯૨ ઉભયાેર તરં વ્યાેમ યે દ્રપાષર્દાં ગણાઃ
૦૩૦૬૦૩૦૧ મખુતાેઽવતર્ત બ્રહ્મ પુ ષસ્ય કુ દ્વહ
૦૩૦૬૦૩૦૨ ય તનૂ્મખુ વાદ્વણાર્નાં મખુ્યાેઽભૂદ્બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ
૦૩૦૬૦૩૧૧ બાહુ યાેઽવતર્ત ક્ષતં્ર ક્ષિત્રય તદનવુ્રતઃ
૦૩૦૬૦૩૧૨ યાે તસ્ત્રાયતે વણાર્ પાૈ ષઃ ક ટકક્ષતાત્
૦૩૦૬૦૩૨૧ િવશાેઽવતર્ ત તસ્યાવેાલાક ત્તકર િવભાેઃ
૦૩૦૬૦૩૨૨ વૈ ય તદુદ્ભવાે વાતા ણાં યઃ સમવતર્યત્
૦૩૦૬૦૩૩૧ પદ્ યાં ભગવતાે જજ્ઞે શશુ્રષૂા ધમર્ સદ્ધયે
૦૩૦૬૦૩૩૨ તસ્યાં તઃ પુરા શદૂ્રાે યદ્વતૃ્ત્યા તુ યતે હિરઃ
૦૩૦૬૦૩૪૧ અેતે વણાર્ઃ વધમણ યજ ત વગુ ં હિરમ્
૦૩૦૬૦૩૪૨ શ્રદ્ધયાત્મિવશદ્ુ યથ ય તાઃ સહ ત્ત ભઃ
૦૩૦૬૦૩૫૧ અેત ક્ષત્તભર્ગવતાે દૈવકમાર્ત્મ િપણઃ
૦૩૦૬૦૩૫૨ કઃ શ્રદ્દ યાદુપાકતુ યાેગમાયાબલાેદયમ્
૦૩૦૬૦૩૬૧ તથાિપ ક તર્યા યઙ્ગ યથામ ત યથાશ્રુતમ્
૦૩૦૬૦૩૬૨ ક ત હરેઃ વાં સ કતુ ગરમ યા ભધાસતીમ્
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૦૩૦૬૦૩૭૧ અેકા તલાભં વચસાે નુ પુંસાં સશુ્લાેકમાૈલેગુર્ણવાદમાહુઃ
૦૩૦૬૦૩૭૨ શ્રુતેશ્ચ િવદ્વદ્ ભ પાકૃતાયાં કથાસધુાયામપુસ પ્રયાેગમ્
૦૩૦૬૦૩૮૧ આત્મનાેઽવ સતાે વ સ મિહમા કિવનાિદના
૦૩૦૬૦૩૮૨ સવં સરસહસ્રા તે િધયા યાેગિવપક્કયા
૦૩૦૬૦૩૯૧ અતાે ભગવતાે માયા માિયનામિપ માેિહની
૦૩૦૬૦૩૯૨ ય વયં ચાત્મવત્માર્ત્મા ન વેદ િકમુતાપરે
૦૩૦૬૦૪૦૧ યતાેઽપ્રા ય યવતર્ ત વાચશ્ચ મનસા સહ
૦૩૦૬૦૪૦૨ અહં ચા ય ઇમે દેવા ત મૈ ભગવતે નમઃ
૦૩૦૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૭૦૦૧૧ અેવં બ્રવુાણં મતૈ્રેયં દ્વપૈાયનસતુાે બુધઃ
૦૩૦૭૦૦૧૨ પ્રીણયિન્નવ ભારત્યા િવદુરઃ પ્રત્યભાષત
૦૩૦૭૦૦૨૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૦૭૦૦૨૧ બ્રહ્મકથં ભગવત શ્ચન્માત્રસ્યાિવકાિરણઃ
૦૩૦૭૦૦૨૨ લીલયા ચાિપ યજેુ્યરિન્નગુર્ણસ્ય ગુણાઃ િક્રયાઃ
૦૩૦૭૦૦૩૧ ક્ર ડાયામુદ્યમાેઽભર્સ્ય કામ શ્ચક્ર િડષા યતઃ
૦૩૦૭૦૦૩૨ વત પ્તસ્ય ચ કથં િન ત્તસ્ય સદા યતઃ
૦૩૦૭૦૦૪૧ અસ્રાક્ષીદ્ભગવા વશ્વં ગુણમ યાત્મમાયયા
૦૩૦૭૦૦૪૨ તયા સસં્થાપયત્યેતદ્ભૂયઃ પ્રત્યિપધાસ્ય ત
૦૩૦૭૦૦૫૧ દેશતઃ કાલતાે યાેઽસાવવસ્થાતઃ વતાેઽ યતઃ
૦૩૦૭૦૦૫૨ અિવલુપ્તાવબાેધાત્મા સ યજેુ્યતાજયા કથમ્
૦૩૦૭૦૦૬૧ ભગવાનેક અેવષૈ સવર્ક્ષતે્રે વવ સ્થતઃ
૦૩૦૭૦૦૬૨ અમુ ય દુભર્ગ વં વા ક્લેશાે વા કમર્ ભઃ કુતઃ
૦૩૦૭૦૦૭૧ અેત મન્મે મનાે િવદ્વ ખદ્યતેઽજ્ઞાનસઙ્કટે
૦૩૦૭૦૦૭૨ તન્નઃ પરા દ િવભાે ક મલં માનસં મહત્
૦૩૦૭૦૦૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૭૦૦૮૧ સ ઇ થં ચાેિદતઃ ક્ષ ત્રા ત વ જજ્ઞાસનુા મુિનઃ
૦૩૦૭૦૦૮૨ પ્રત્યાહ ભગવ ચ્ચત્તઃ મયિન્નવ ગત મયઃ
૦૩૦૭૦૦૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૦૭૦૦૯૧ સયંે ભગવતાે માયા યન્નયને િવ યતે
૦૩૦૭૦૦૯૨ ઈશ્વરસ્ય િવમુક્તસ્ય કાપર્ યમુત બ ધનમ્
૦૩૦૭૦૧૦૧ યદથન િવનામુ ય પુંસ આત્મિવપયર્યઃ
૦૩૦૭૦૧૦૨ પ્રતીયત ઉપદ્રષુ્ટઃ વ શર છેદનાિદકઃ

bhagpur.pdf 99



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૦૭૦૧૧૧ યથા જલે ચ દ્રમસઃ ક પાિદ ત કૃતાે ગુણઃ
૦૩૦૭૦૧૧૨ દૃ યતેઽસન્નિપ દ્રષુ્ટરાત્મનાેઽનાત્મનાે ગુણઃ
૦૩૦૭૦૧૨૧ સ વૈ િન ત્તધમણ વાસદેુવાનુક પયા
૦૩૦૭૦૧૨૨ ભગવદ્ભ ક્તયાેગેન તરાેધત્તે શનૈિરહ
૦૩૦૭૦૧૩૧ યદે દ્રયાપેરામાેઽથ દ્રષ્ટ્ર ાત્મિન પરે હરાૈ
૦૩૦૭૦૧૩૨ િવલીય તે તદા ક્લેશાઃ સસંપુ્તસ્યવે કૃ નશઃ
૦૩૦૭૦૧૪૧ અશષેસઙ્ક્લેશશમં િવધત્તે ગુણાનવુાદશ્રવણં મુરારેઃ
૦૩૦૭૦૧૪૨ િક વા પનુ તચ્ચરણારિવ દ પરાગસવેાર તરાત્મલ ધા
૦૩૦૭૦૧૫૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૦૭૦૧૫૧ સ છન્નઃ સશંયાે મહં્ય તવ સકૂ્તા સના િવભાે
૦૩૦૭૦૧૫૨ ઉભયત્રાિપ ભગવન્મનાે મે સ પ્રધાવ ત
૦૩૦૭૦૧૬૧ સા વેતદ્વ્યાહૃતં િવદ્વન્નાત્મમાયાયનં હરેઃ
૦૩૦૭૦૧૬૨ આભાત્યપાથ િનમૂર્લં િવશ્વમૂલં ન યદ્બિહઃ
૦૩૦૭૦૧૭૧ યશ્ચ મૂઢતમાે લાેકે યશ્ચ બુદ્ધઃે પરં ગતઃ
૦૩૦૭૦૧૭૨ તાવુભાૈ સખુમેધેતે ક્લ યત્ય તિરતાે જનઃ
૦૩૦૭૦૧૮૧ અથાર્ભાવં િવિન શ્ચત્ય પ્રતીતસ્યાિપ નાત્મનઃ
૦૩૦૭૦૧૮૨ તાં ચાિપ યુ મચ્ચરણ સવેયાહં પરા દે
૦૩૦૭૦૧૯૧ ય સવેયા ભગવતઃ કૂટસ્થસ્ય મધુ દ્વષઃ
૦૩૦૭૦૧૯૨ ર તરાસાે ભવેત્તીવ્રઃ પાદયાવે્યર્સનાદર્નઃ
૦૩૦૭૦૨૦૧ દુરાપા હ્ય પતપસઃ સવેા વૈકુ ઠવત્મર્સુ
૦૩૦૭૦૨૦૨ યત્રાપેગીયતે િનતં્ય દેવદેવાે જનાદર્નઃ
૦૩૦૭૦૨૧૧ ટ્વાગ્રે મહદાદ િન સિવકારા યનુક્રમાત્
૦૩૦૭૦૨૧૨ તે યાે િવરાજમુદૃ્ધત્ય તમનુ પ્રાિવશ દ્વભુઃ
૦૩૦૭૦૨૨૧ યમાહુરાદ્યં પુ ષં સહસ્રાઙ્ યૂ બાહુકમ્
૦૩૦૭૦૨૨૨ યત્ર િવશ્વ ઇમે લાેકાઃ સિવકાશં ત આસતે
૦૩૦૭૦૨૩૧ ય મ દશિવધઃ પ્રાણઃ સે દ્રયાથ દ્રય સ્ત્ર ત્
૦૩૦૭૦૨૩૨ વયેિરતાે યતાે વણાર્ ત દ્વભૂતીવર્દ વ નઃ
૦૩૦૭૦૨૪૧ યત્ર પતુ્રૈશ્ચ પાતૈ્રૈશ્ચ ન ભઃ સહ ગાતે્રજૈઃ
૦૩૦૭૦૨૪૨ પ્ર િવ ચત્રાકૃતય આસ યા ભિરદં તતમ્
૦૩૦૭૦૨૫૧ પ્ર પતીનાં સ પ તશ્ચકૢપે કા પ્ર પતીન્
૦૩૦૭૦૨૫૨ સગાશ્ચવૈાનુસગાશ્ચ મનનૂ્મ વ તરાિધપાન્
૦૩૦૭૦૨૬૧ અેતષેામિપ વેદાંશ્ચ વંશાનુચિરતાિન ચ
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૦૩૦૭૦૨૬૨ ઉપયર્ધશ્ચ યે લાેકા ભૂમે મત્રાત્મ સતે
૦૩૦૭૦૨૭૧ તષેાં સસં્થાં પ્રમાણં ચ ભૂલાકસ્ય ચ વણર્ય
૦૩૦૭૦૨૭૨ તયર્ઙ્માનષુદેવાનાં સર પપતિ ત્રણામ્
૦૩૦૭૦૨૭૩ વદ નઃ સગર્સવં્યૂહં ગાભર્ વેદ દ્વ ેદ્ ભદામ્
૦૩૦૭૦૨૮૧ ગુણાવતારૈિવશ્વસ્ય સગર્ સ્થત્ય યયાશ્રયમ્
૦૩૦૭૦૨૮૨ જતઃ શ્રીિનવાસસ્યવ્યાચ વાેદારિવક્રમમ્
૦૩૦૭૦૨૯૧ વણાર્શ્રમિવભાગાંશ્ચ પશીલ વભાવતઃ
૦૩૦૭૦૨૯૨ ઋષીણાં જન્મકમાર્ ણ વેદસ્ય ચ િવકષર્ણમ્
૦૩૦૭૦૩૦૧ યજ્ઞસ્ય ચ િવતાનાિન યાેગસ્ય ચ પથઃ પ્રભાે
૦૩૦૭૦૩૦૨ નૈ ક યર્સ્ય ચ સાઙ્ખ્યસ્ય ત તં્ર વા ભગવ તમ્
૦૩૦૭૦૩૧૧ પાષ ડપથવષૈ યં પ્ર તલાેમિનવેશનમ્
૦૩૦૭૦૩૧૨ વસ્ય ગતયાે યાશ્ચ યાવતીગુર્ણકમર્ ઃ
૦૩૦૭૦૩૨૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં િન મત્તા યિવરાેધતઃ
૦૩૦૭૦૩૨૨ વાતાર્યા દ ડનીતેશ્ચ શ્રુતસ્ય ચ િવિધ થક્
૦૩૦૭૦૩૩૧ શ્રાદ્ધસ્ય ચ િવિધ બ્રહ્મ પ ણાં સગર્મવે ચ
૦૩૦૭૦૩૩૨ ગ્રહનક્ષત્રતારાણાં કાલાવયવસં સ્થ તમ્
૦૩૦૭૦૩૪૧ દાનસ્ય તપસાે વાિપ યચ્ચેષ્ટાપૂતર્યાેઃ ફલમ્
૦૩૦૭૦૩૪૨ પ્રવાસસ્થસ્ય યાે ધમા યશ્ચ પુંસ ઉતાપિદ
૦૩૦૭૦૩૫૧ યને વા ભગવાં તુ યેદ્ધમર્યાેિનજર્નાદર્નઃ
૦૩૦૭૦૩૫૨ સ પ્રસીદ ત વા યષેામેતદાખ્યાિહ મેઽનઘ
૦૩૦૭૦૩૬૧ અનવુ્રતાનાં શ યાણાં પતુ્રાણાં ચ દ્વ ેત્તમ
૦૩૦૭૦૩૬૨ અના ષ્ટમિપ બ્રૂયુગુર્રવાે દ નવ સલાઃ
૦૩૦૭૦૩૭૧ ત વાનાં ભગવં તષેાં ક તધા પ્ર તસઙ્ક્રમઃ
૦૩૦૭૦૩૭૨ તત્રેમં ક ઉપાસીર ક ઉ વદનુશરેતે
૦૩૦૭૦૩૮૧ પુ ષસ્ય ચ સસં્થાનં વ પં વા પરસ્ય ચ
૦૩૦૭૦૩૮૨ જ્ઞાનં ચ નૈગમં યત્તદુ્ગ શ યપ્રયાજેનમ્
૦૩૦૭૦૩૯૧ િન મત્તાિન ચ તસ્યેહ પ્રાેક્તા યનઘસિૂર ભઃ
૦૩૦૭૦૩૯૨ વતાે જ્ઞાનં કુતઃ પુંસાં ભ ક્તવરાગ્યમવે વા
૦૩૦૭૦૪૦૧ અેતાન્મે ચ્છતઃ પ્રશ્ના હરેઃ કમર્િવિવ સયા
૦૩૦૭૦૪૦૨ બ્રૂિહ મેઽજ્ઞસ્ય મત્ર વાદજયા નષ્ટચ ષઃ
૦૩૦૭૦૪૧૧ સવ વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ તપાે દાનાિન ચાનઘ
૦૩૦૭૦૪૧૨ વાભયપ્રદાનસ્ય ન કુવ ર કલામિપ
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૦૩૦૭૦૪૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૦૭૦૪૨૧ સ ઇ થમા ષ્ટપુરાણક પઃ કુ પ્રધાનને મુિનપ્રધાનઃ
૦૩૦૭૦૪૨૨ પ્ર દ્ધહષા ભગવ કથાયાં સ ચાેિદત તં પ્રહસિન્નવાહ
૦૩૦૮૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૦૮૦૦૧૧ સ સવેનીયાે બત પૂ વંશાે ય લાેકપાલાે ભગવ પ્રધાનઃ
૦૩૦૮૦૦૧૨ બભૂિવથેહા જતક તમાલાં પદે પદે નૂતનયસ્યભી ણમ્
૦૩૦૮૦૦૨૧ સાેઽહં ણાં લસખુાય દુઃખં મહદ્ગતાનાં િવરમાય તસ્ય
૦૩૦૮૦૦૨૨ પ્રવતર્યે ભાગવતં પુરાણં યદાહ સાક્ષાદ્ભગવા ષ યઃ
૦૩૦૮૦૦૩૧ આસીનમવુ્યા ભગવ તમાદ્યં સઙ્કષર્ણં દેવમકુ ઠસ વમ્
૦૩૦૮૦૦૩૨ િવિવ સવ ત વમતઃ પરસ્ય કુમારમખુ્યા મનુયાેઽ વ ચ્છન્
૦૩૦૮૦૦૪૧ વમવે િધ યં બહુ માનય તં યદ્વાસદેુવા ભધમામન ત
૦૩૦૮૦૦૪૨ પ્રત્યગ્ તાક્ષા બુજકાેશમીષદુન્મીલય તં િવબુધાેદયાય
૦૩૦૮૦૦૫૧ વધુર્ યુદાદ્રઃ વજટાકલાપૈ પ શ તશ્ચરણાપેધાનમ્
૦૩૦૮૦૦૫૨ પદં્મ યદચર્ ત્યિહરાજક યાઃ સપ્રેમ નાનાબ લ ભવર્રાથાર્ઃ
૦૩૦૮૦૦૬૧ મુહુગ્ ર્ણ તાે વચસાનુરાગ ખલ પદેનાસ્ય કૃતાિન તજ્જ્ઞાઃ
૦૩૦૮૦૦૬૨ િકર ટસાહસ્રમ ણપ્રવેક પ્રદ્યાે તતાેદ્દામફણાસહસ્રમ્
૦૩૦૮૦૦૭૧ પ્રાેક્તં િકલૈતદ્ભગવત્તમને િન ત્તધમાર્ ભરતાય તને
૦૩૦૮૦૦૭૨ સન કુમારાય સ ચાહ ષ્ટઃ સાઙ્ખ્યાયનાયાઙ્ગ તવ્રતાય
૦૩૦૮૦૦૮૧ સાઙ્ખ્યાયનઃ પારમહંસ્યમખુ્યાે િવવક્ષમાણાે ભગવ દ્વભૂતીઃ
૦૩૦૮૦૦૮૨ જગાદ સાેઽ મદુ્ગરવેઽ વતાય પરાશરાયાથ હ પતેશ્ચ
૦૩૦૮૦૦૯૧ પ્રાવેાચ મહં્ય સ દયાલુ ક્તાે મુિનઃ પુલ ત્યેન પુરાણમાદ્યમ્
૦૩૦૮૦૦૯૨ સાેઽહં તવૈત કથયા મ વ સ શ્રદ્ધાલવે િનત્યમનવુ્રતાય
૦૩૦૮૦૧૦૧ ઉદા લુતં િવશ્વ મદં તદાસીદ્યિન્નદ્રયામી લતદઙ્ૃ યમીલયત્
૦૩૦૮૦૧૦૨ અહી દ્રત પેઽિધશયાન અેકઃ કૃતક્ષણઃ વાત્મરતાૈ િનર હઃ
૦૩૦૮૦૧૧૧ સાેઽ તઃ શર રેઽિપતભૂતસૂ મઃ કાલા ત્મકાં શ ક્તમુદ રયાણઃ
૦૩૦૮૦૧૧૨ ઉવાસ ત મ સ લલે પદે વે યથાનલાે દા ણ દ્ધવીયર્ઃ
૦૩૦૮૦૧૨૧ ચતુયુર્ગાનાં ચ સહસ્રમ સુ વપ વયાેદ િરતયા વશ યા
૦૩૦૮૦૧૨૨ કાલાખ્યયાસાિદતકમર્ત ત્રાે લાેકાનપીતા દદશૃે વદેહે
૦૩૦૮૦૧૩૧ તસ્યાથર્સૂ મા ભિનિવષ્ટદષૃ્ટેર તગર્તાેઽથા રજસા તનીયાન્
૦૩૦૮૦૧૩૨ ગુણને કાલાનુગતને િવદ્ધઃ સૂ યં તદા ભદ્યત ના ભદેશાત્
૦૩૦૮૦૧૪૧ સ પદ્મકાેશઃ સહસાેદ તષ્ઠ કાલને કમર્પ્ર તબાેધનને
૦૩૦૮૦૧૪૨ વરાે ચષા ત સ લલં િવશાલં િવદ્યાેતયન્નકર્ ઇવાત્મયાેિનઃ
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૦૩૦૮૦૧૫૧ ત લાેકપદં્મ સ ઉ અેવ િવ ઃ પ્રાવીિવશ સવર્ગુણાવભાસમ્
૦૩૦૮૦૧૫૨ ત મ વયં વેદમયાે િવધાતા વય ભવું યં મ વદ ત સાેઽભૂત્
૦૩૦૮૦૧૬૧ તસ્યાં સ ચા ભાે હક ણકાયામવ સ્થતાે લાેકમપ યમાનઃ
૦૩૦૮૦૧૬૨ પિરક્રમ વ્યાે િવ ત્તનતે્રશ્ચ વાિર લેભેઽનુિદશં મખુાિન
૦૩૦૮૦૧૭૧ ત માદ્યુગા તશ્વસનાવઘૂણર્ જલાે મચક્રા સ લલા દ્વ ઢમ્
૦૩૦૮૦૧૭૨ ઉપા શ્રતઃ ક જમુ લાેકત વં નાત્માનમદ્ધાિવદદાિદદેવઃ
૦૩૦૮૦૧૮૧ ક અેષ યાેઽસાવહમ જ ષ્ઠ અેત કુતાે વા જમન યદ સુ
૦૩૦૮૦૧૮૨ અ તહ્યધ તાિદહ િક ચનૈતદિધ ષ્ઠતં યત્ર સતા નુ ભાવ્યમ્
૦૩૦૮૦૧૯૧ સ ઇ થમુદ્વ ક્ષ્ય તદ જનાલ નાડી ભર તજર્લમાિવવેશ
૦૩૦૮૦૧૯૨ નાવાર્ગ્ગત ત ખરનાલનાલ ના ભ િવ ચ વં તદિવ દતાજઃ
૦૩૦૮૦૨૦૧ તમસ્યપારે િવદુરાત્મસગ િવ ચ વતાેઽભૂ સમુહાં સ્ત્રણે મઃ
૦૩૦૮૦૨૦૨ યાે દેહભા ં ભયમીરયાણઃ પિર ક્ષણાેત્યાયુરજસ્ય હે તઃ
૦૩૦૮૦૨૧૧ તતાે િન ત્તાેઽપ્ર તલ ધકામઃ વિધ યમાસાદ્ય પનુઃ સ દેવઃ
૦૩૦૮૦૨૧૨ શનૈ જતશ્વાસિન ત્ત ચત્તાે યષીદદા ઢસમાિધયાેગઃ
૦૩૦૮૦૨૨૧ કાલને સાેઽજઃ પુ ષાયષુા ભ પ્ર ત્તયાેગને િવ ઢબાેધઃ
૦૩૦૮૦૨૨૨ વયં તદ તહૃર્દયેઽવભાતમપ યતાપ યત યન્ન પવૂર્મ્
૦૩૦૮૦૨૩૧ ણાલગાૈરાયતશષેભાેગ પયર્ઙ્ક અેકં પુ ષં શયાનમ્
૦૩૦૮૦૨૩૨ ફણાતપત્રાયુતમૂધર્રત્ન દ્યુ ભહર્ત વા તયુગા તતાેયે
૦૩૦૮૦૨૪૧ પ્રેક્ષાં ક્ષપ તં હિરતાપેલાદ્રઃે સ યાભ્રનીવે ક્મમૂધ્નર્ઃ
૦૩૦૮૦૨૪૨ રત્નાેદધારાષૈિધસાૈમનસ્ય વનસ્ર ે વે ભુ ઙ્ ઘ્રપાઙ્ઘે્રઃ
૦૩૦૮૦૨૫૧ આયામતાે િવ તરતઃ વમાન દેહેન લાેકત્રયસઙ્ગ્રહેણ
૦૩૦૮૦૨૫૨ િવ ચત્રિદવ્યાભરણાંશકુાનાં કૃત શ્રયાપા શ્રતવષેદેહમ્
૦૩૦૮૦૨૬૧ પુંસાં વકામાય િવિવક્તમાગર યચર્તાં કામદુઘાઙ્ ઘ્રપદ્મમ્
૦૩૦૮૦૨૬૨ પ્રદશર્ય તં કૃપયા નખે દુ મયખૂ ભન્નાઙ્ગુ લચા પત્રમ્
૦૩૦૮૦૨૭૧ મખુને લાેકા તહર મતને પિરસુ્ફર કુ ડલમ ડતને
૦૩૦૮૦૨૭૨ શાેણાિયતનેાધર બ બભાસા પ્રત્યહર્ય તં સનુસને સુ વા
૦૩૦૮૦૨૮૧ કદ બિક જલ્કિપશઙ્ગવાસસા વલઙૃ્કતં મખેલયા િનત બે
૦૩૦૮૦૨૮૨ હારેણ ચાન તધનને વ સ શ્રીવ સવક્ષઃસ્થલવ લભને
૦૩૦૮૦૨૯૧ પરા યર્કેયૂરમ ણપ્રવેક પયર્ તદાેદર્ ડસહસ્રશાખમ્
૦૩૦૮૦૨૯૨ અવ્યક્તમૂલં ભવુનાઙ્ ઘ્રપે દ્રમહી દ્રભાેગૈરિધવીતવ શમ્
૦૩૦૮૦૩૦૧ ચરાચરાૈકાે ભગવન્મહીધ્રમહી દ્રબ ધું સ લલાપેગૂઢમ્
૦૩૦૮૦૩૦૨ િકર ટસાહસ્રિહર યશ ◌ૃઙ્ગમાિવભર્વ કાૈ તુભરત્નગભર્મ્
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૦૩૦૮૦૩૧૧ િનવીતમા ાયમધવુ્રત શ્રયા વક તમ યા વનમાલયા હિરમ્
૦૩૦૮૦૩૧૨ સયૂ દુવા વગ્ યગમં િત્રધામ ભઃ પિરક્રમ પ્રાધિનકૈદુર્રાસદમ્
૦૩૦૮૦૩૨૧ તહ્યવ તન્ના ભસરઃસરાજેમાત્માનમ ભઃ શ્વસનં િવયચ્ચ
૦૩૦૮૦૩૨૨ દદશર્ દેવાે જગતાે િવધાતા નાતઃ પરં લાેકિવસગર્દૃ ષ્ટઃ
૦૩૦૮૦૩૩૧ સ કમર્બીજં રજસાપેરક્તઃ પ્ર ઃ સ ક્ષિન્નયદેવ દૃ ટ્વા
૦૩૦૮૦૩૩૨ અ તાૈ દ્વસગાર્ ભમખુ તમીડ્યમવ્યક્તવત્મર્ ય ભવે શતાત્મા
૦૩૦૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૦૯૦૦૧૧ જ્ઞાતાેઽ સ મેઽદ્ય સુ ચરાન્નનુ દેહભા ં
૦૩૦૯૦૦૧૨ ન જ્ઞાયતે ભગવતાે ગ તિરત્યવદ્યમ્
૦૩૦૯૦૦૧૩ ના ય વદ ત ભગવન્નિપ તન્ન શદંુ્ધ
૦૩૦૯૦૦૧૪ માયાગુણવ્ય તકરાદ્યદુ િવભા સ
૦૩૦૯૦૦૨૧ પં યદેતદવબાેધરસાેદયને
૦૩૦૯૦૦૨૨ શશ્વિન્ન ત્તતમસઃ સદનુગ્રહાય
૦૩૦૯૦૦૨૩ આદાૈ ગ્ હીતમવતારશતૈકબીજં
૦૩૦૯૦૦૨૪ યન્ના ભપદ્મભવનાદહમાિવરાસમ્
૦૩૦૯૦૦૩૧ નાતઃ પરં પરમ યદ્ભવતઃ વ પમ્
૦૩૦૯૦૦૩૨ આન દમાત્રમિવક પમિવદ્ધવચર્ઃ
૦૩૦૯૦૦૩૩ પ યા મ િવશ્વ જમેકમિવશ્વમાત્મન્
૦૩૦૯૦૦૩૪ ભૂતે દ્રયાત્મકમદ ત ઉપા શ્રતાેઽ મ
૦૩૦૯૦૦૪૧ તદ્વા ઇદં ભવુનમઙ્ગલ મઙ્ગલાય
૦૩૦૯૦૦૪૨ યાને મ નાે દ શતં ત ઉપાસકાનામ્
૦૩૦૯૦૦૪૩ ત મૈ નમાે ભગવતેઽનુિવધેમ તુ યં
૦૩૦૯૦૦૪૪ યાેઽનાદતૃાે નરકભા ગ્ભરસ પ્રસઙ્ગૈઃ
૦૩૦૯૦૦૫૧ યે તુ વદ યચરણા બુજકાેશગ ધં
૦૩૦૯૦૦૫૨ જઘ્ર ત કણર્િવવરૈઃ શ્રુ તવાતનીતમ્
૦૩૦૯૦૦૫૩ ભ યા ગ્ હીતચરણઃ પરયા ચ તષેાં
૦૩૦૯૦૦૫૪ નાપૈ ષ નાથ હૃદયા બુ હા વપુંસામ્
૦૩૦૯૦૦૬૧ તાવદ્ભયં દ્રિવણદેહસહૃુિન્ન મત્તં
૦૩૦૯૦૦૬૨ શાેકઃ હા પિરભવાે િવપુલશ્ચ લાેભઃ
૦૩૦૯૦૦૬૩ તાવન્મમેત્યસદવગ્રહઆ તમૂલં
૦૩૦૯૦૦૬૪ યાવન્ન તેઽઙ્ ઘ્રમભયં પ્ર ણીત લાેકઃ
૦૩૦૯૦૦૭૧ દૈવને તે હતિધયાે ભવતઃ પ્રસઙ્ગાત્
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૦૩૦૯૦૦૭૨ સવાર્શભુાપેશમના દ્વમખુે દ્રયા યે
૦૩૦૯૦૦૭૩ કુવર્ ત કામસખુલેશલવાય દ ના
૦૩૦૯૦૦૭૪ લાેભા ભભૂતમનસાેઽકુશલાિન શશ્વત્
૦૩૦૯૦૦૮૧ ટ્િત્રધાતુ ભિરમા મુહુરદ્યર્માનાઃ
૦૩૦૯૦૦૮૨ શીતાે ણવાતવરષૈિરતરેતરાચ્ચ
૦૩૦૯૦૦૮૩ કામા ગ્ નાચ્યુત ષા ચ સદુુભર્રેણ
૦૩૦૯૦૦૮૪ સ પ યતાે મન ઉ ક્રમ સીદતે મે
૦૩૦૯૦૦૯૧ યાવ થ વ મદમાત્મન ઇ દ્રયાથર્
૦૩૦૯૦૦૯૨ માયાબલં ભગવતાે જન ઈશ પ યેત્
૦૩૦૯૦૦૯૩ તાવન્ન સં તરસાૈ પ્ર તસઙ્ક્રમેત
૦૩૦૯૦૦૯૪ વ્યથાર્િપ દુઃખિનવહં વહતી િક્રયાથાર્
૦૩૦૯૦૧૦૧ અહ્ યા તાતર્કરણા િન શ િનઃશયાના
૦૩૦૯૦૧૦૨ નાનામનાેરથિધયા ક્ષણભગ્ િનદ્રાઃ
૦૩૦૯૦૧૦૩ દૈવાહતાથર્રચના ઋષયાેઽિપ દેવ
૦૩૦૯૦૧૦૪ યુ મ પ્રસઙ્ગિવમખુા ઇહ સસંર ત
૦૩૦૯૦૧૧૧ વં ભ ક્તયાેગપિરભાિવતહૃ સરાજે
૦૩૦૯૦૧૧૨ આ સે શ્રુતે ક્ષતપથાે નનુ નાથ પુંસામ્
૦૩૦૯૦૧૧૩ યદ્ય દ્ધયા ત ઉ ગાય િવભાવય ત
૦૩૦૯૦૧૧૪ તત્તદ્વપુઃ પ્રણયસે સદનુગ્રહાય
૦૩૦૯૦૧૨૧ ના તપ્રસીદ ત તથાપે ચતાપેચારૈર્
૦૩૦૯૦૧૨૨ આરાિધતઃ સરુગણૈહૃર્િદ બદ્ધકામૈઃ
૦૩૦૯૦૧૨૩ ય સવર્ભૂતદયયાસદલ યયૈકાે
૦૩૦૯૦૧૨૪ નાનાજને વવિહતઃ સહૃુદ તરાત્મા
૦૩૦૯૦૧૩૧ પુંસામતાે િવિવધકમર્ ભર વરાદ્યૈર્
૦૩૦૯૦૧૩૨ દાનને ચાેગ્રતપસા પિરચયર્યા ચ
૦૩૦૯૦૧૩૩ આરાધનં ભગવત તવ સ ક્રયાથા
૦૩૦૯૦૧૩૪ ધમાઽિપતઃ કિહ ચદ્ મ્રયતે ન યત્ર
૦૩૦૯૦૧૪૧ શશ્વ વ પમહસવૈ િનપીતભેદ
૦૩૦૯૦૧૪૨ માેહાય બાેધિધષણાય નમઃ પર મૈ
૦૩૦૯૦૧૪૩ િવશ્વાેદ્ભવ સ્થ તલયષેુ િન મત્તલીલા
૦૩૦૯૦૧૪૪ રાસાય તે નમ ઇદં ચકૃમેશ્વરાય
૦૩૦૯૦૧૫૧ યસ્યાવતારગુણકમર્િવડ બનાિન
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૦૩૦૯૦૧૫૨ નામાિન યેઽસિુવગમે િવવશા ગ્ ણ ત
૦૩૦૯૦૧૫૩ તેઽનૈકજન્મશમલં સહસવૈ િહ વા
૦૩૦૯૦૧૫૪ સયંા ત્યપા તા તં તમજં પ્રપદે્ય
૦૩૦૯૦૧૬૧ યાે વા અહં ચ ગિરશશ્ચ િવભુઃ વયં ચ
૦૩૦૯૦૧૬૨ સ્થત્યુદ્ભવપ્રલયહેતવ આત્મમૂલમ્
૦૩૦૯૦૧૬૩ ભ વા િત્રપાદ્વ ધ અેક ઉ પ્રરાેહસ્
૦૩૦૯૦૧૬૪ ત મૈ નમાે ભગવતે ભવુનદુ્રમાય
૦૩૦૯૦૧૭૧ લાેકાે િવકમર્િનરતઃ કુશલે પ્રમત્તઃ
૦૩૦૯૦૧૭૨ કમર્ યયં વદુિદતે ભવદચર્ને વે
૦૩૦૯૦૧૭૩ ય તાવદસ્ય બલવાિનહ િવતાશાં
૦૩૦૯૦૧૭૪ સદ્ય છનત્ત્યિન મષાય નમાેઽ તુ ત મૈ
૦૩૦૯૦૧૮૧ ય મા દ્બભે યહમિપ દ્વપરાધર્િધ યમ્
૦૩૦૯૦૧૮૨ અ યા સતઃ સકલલાેકનમસૃ્કતં યત્
૦૩૦૯૦૧૮૩ તપેે તપાે બહુસવાેઽવ સમાનસ્
૦૩૦૯૦૧૮૪ ત મૈ નમાે ભગવતેઽિધમખાય તુ યમ્
૦૩૦૯૦૧૯૧ તયર્ઙ્મનુ યિવબુધાિદષુ વયાેિન વ્
૦૩૦૯૦૧૯૨ આત્મેચ્છયાત્મકૃતસતેપુર સયા યઃ
૦૩૦૯૦૧૯૩ રેમે િનર તિવષયાેઽ યવ દ્ધદેહસ્
૦૩૦૯૦૧૯૪ ત મૈ નમાે ભગવતે પુ ષાેત્તમાય
૦૩૦૯૦૨૦૧ યાેઽિવદ્યયાનપુહતાેઽિપ દશાધર્ ત્ત્યા
૦૩૦૯૦૨૦૨ િનદ્રામવુાહ જઠર કૃતલાેકયાત્રઃ
૦૩૦૯૦૨૦૩ અ તજર્લેઽિહક શપુ પશાર્નુકૂલાં
૦૩૦૯૦૨૦૪ ભીમાે મમા લિન જનસ્ય સખંુ િવ વન્
૦૩૦૯૦૨૧૧ યન્ના ભપદ્મભવનાદહમાસમીડ્ય
૦૩૦૯૦૨૧૨ લાેકત્રયાપેકરણાે યદનુગ્રહેણ
૦૩૦૯૦૨૧૩ ત મૈ નમ ત ઉદરસ્થભવાય યાેગ
૦૩૦૯૦૨૧૪ િનદ્રાવસાનિવકસન્ન લનેક્ષણાય
૦૩૦૯૦૨૨૧ સાેઽયં સમ તજગતાં સહૃુદેક આત્મા
૦૩૦૯૦૨૨૨ સ વને ય ડયતે ભગવા ભગને
૦૩૦૯૦૨૨૩ તનેવૈ મે દશૃમનુ શતાદ્યથાહં
૦૩૦૯૦૨૨૪ સ્રક્ષ્યા મ પવૂર્વિદદં પ્રણત પ્રયાેઽસાૈ
૦૩૦૯૦૨૩૧ અેષ પ્રપન્નવરદાે રમયાત્મશ યા
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૦૩૦૯૦૨૩૨ યદ્ય કિર ય ત ગ્ હીતગુણાવતારઃ
૦૩૦૯૦૨૩૩ ત મ વિવક્રમ મદં જતાેઽિપ ચેતાે
૦૩૦૯૦૨૩૪ યુ ત કમર્શમલં ચ યથા િવજહ્યામ્
૦૩૦૯૦૨૪૧ ના ભહ્ર દાિદહ સતાેઽ ભ સ યસ્ય પુંસાે
૦૩૦૯૦૨૪૨ િવજ્ઞાનશ ક્તરહમાસમન તશક્તેઃ
૦૩૦૯૦૨૪૩ પં િવ ચત્ર મદમસ્ય િવ વતાે મે
૦૩૦૯૦૨૪૪ મા ર િરષીષ્ટ િનગમસ્ય ગરાં િવસગર્ઃ
૦૩૦૯૦૨૫૧ સાેઽસાવદભ્રક ણાે ભગવા વ દ્ધ
૦૩૦૯૦૨૫૨ પ્રેમ મતને નયના બુ હં િવજૃ ભન્
૦૩૦૯૦૨૫૩ ઉ થાય િવશ્વિવજયાય ચ નાે િવષાદં
૦૩૦૯૦૨૫૪ મા વ્યા ગરાપનયતા પુ ષઃ પુરાણઃ
૦૩૦૯૦૨૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૦૯૦૨૬૧ વસ ભવં િનશા યવૈં તપાેિવદ્યાસમાિધ ભઃ
૦૩૦૯૦૨૬૨ યાવન્મનાવેચઃ તુ વા િવરરામ સ ખન્નવત્
૦૩૦૯૦૨૭૧ અથા ભપ્રેતમ વીક્ષ્ય બ્રહ્મણાે મધુસદૂનઃ
૦૩૦૯૦૨૭૨ િવષ ણચેતસં તને ક પવ્ય તકરા ભસા
૦૩૦૯૦૨૮૧ લાેકસસં્થાનિવજ્ઞાન આત્મનઃ પિર ખદ્યતઃ
૦૩૦૯૦૨૮૨ તમાહાગાધયા વાચા ક મલં શમયિન્નવ
૦૩૦૯૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૦૯૦૨૯૧ મા વેદગભર્ ગા ત દ્ર ં સગર્ ઉદ્યમમાવહ
૦૩૦૯૦૨૯૨ તન્મયાપાિદતં હ્યગ્રે યન્માં પ્રાથર્યતે ભવાન્
૦૩૦૯૦૩૦૧ ભૂય વં તપ આ તષ્ઠ િવદ્યાં ચવૈ મદાશ્રયામ્
૦૩૦૯૦૩૦૨ તા યામ તહૃર્િદ બ્રહ્મ લાેકા દ્રક્ષ્યસ્યપા તાન્
૦૩૦૯૦૩૧૧ તતઆત્મિન લાેકે ચ ભ ક્તયુક્તઃ સમાિહતઃ
૦૩૦૯૦૩૧૨ દ્રષ્ટા સ માં તતં બ્રહ્મન્મિય લાેકાં વમાત્મનઃ
૦૩૦૯૦૩૨૧ યદા તુ સવર્ભૂતષેુ દા વ ગ્ મવ સ્થતમ્
૦૩૦૯૦૩૨૨ પ્ર તચક્ષીત માં લાેકાે જહ્યાત્તહ્યવ ક મલમ્
૦૩૦૯૦૩૩૧ યદા રિહતમાત્માનં ભૂતે દ્રયગુણાશયૈઃ
૦૩૦૯૦૩૩૨ વ પેણ મયાપેેતં પ ય વારાજ્ય ચ્છ ત
૦૩૦૯૦૩૪૧ નાનાકમર્િવતાનને પ્ર બહ્વ ઃ સ ક્ષતઃ
૦૩૦૯૦૩૪૨ નાત્માવસીદત્ય મ તે વષ યાન્મદનુગ્રહઃ
૦૩૦૯૦૩૫૧ ઋ ષમાદં્ય ન બધ્ના ત પાપીયાં વાં ર ેગુણઃ
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૦૩૦૯૦૩૫૨ યન્મનાે મિય િનબર્દં્ધ પ્ર ઃ સં જતાેઽિપ તે
૦૩૦૯૦૩૬૧ જ્ઞાતાેઽહં ભવતા વદ્ય દુિવજ્ઞેયાેઽિપ દેિહનામ્
૦૩૦૯૦૩૬૨ યન્માં વં મ યસઽેયુકં્ત ભૂતે દ્રયગુણાત્મ ભઃ
૦૩૦૯૦૩૭૧ તુ યં મ દ્વ ચિક સાયામાત્મા મે દ શતાેઽબિહઃ
૦૩૦૯૦૩૭૨ નાલને સ લલે મૂલં પુ કરસ્ય િવ ચ વતઃ
૦૩૦૯૦૩૮૧ યચ્ચકથાર્ઙ્ગ મ તાતંે્ર મ કથા યુદયાિઙ્કતમ્
૦૩૦૯૦૩૮૨ યદ્વા તપ સ તે િનષ્ઠા સ અેષ મદનુગ્રહઃ
૦૩૦૯૦૩૯૧ પ્રીતાેઽહમ તુ ભદં્ર તે લાેકાનાં િવજયેચ્છયા
૦૩૦૯૦૩૯૨ યદ તાષૈીગુર્ણમયં િનગુર્ણં માનવુણર્યન્
૦૩૦૯૦૪૦૧ ય અેતને પુમાિન્નતં્ય તુ વા તાતે્રેણ માં ભજેત્
૦૩૦૯૦૪૦૨ તસ્યાશુ સ પ્રસીદેયં સવર્કામવરેશ્વરઃ
૦૩૦૯૦૪૧૧ પૂતન તપસા યજ્ઞૈદાર્નૈયાગસમાિધના
૦૩૦૯૦૪૧૨ રાદં્ધ િનઃશ્રેયસં પુંસાં મ પ્રી ત ત વિવન્મતમ્
૦૩૦૯૦૪૨૧ અહમાત્માત્મનાં ધાતઃ પ્રેષ્ઠઃ સ પ્રેયસામિપ
૦૩૦૯૦૪૨૨ અતાે મિય ર ત કુયાર્દે્દહાિદયર્ કૃતે પ્રયઃ
૦૩૦૯૦૪૩૧ સવર્વેદમયનેેદમાત્મનાત્માત્મયાેિનના
૦૩૦૯૦૪૩૨ પ્ર ઃ જ યથાપવૂ યાશ્ચ મ યનુશરેતે
૦૩૦૯૦૪૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૦૯૦૪૪૧ ત મા અેવં જગ સ્રષ્ટ્ર ે પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ
૦૩૦૯૦૪૪૨ વ્યજે્યદં વને પેણ ક જનાભ તરાેદધે
૦૩૧૦૦૦૧૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૦૦૦૧૧ અ તિહતે ભગવ ત બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ
૦૩૧૦૦૦૧૨ પ્ર ઃ સસજર્ ક તધા દૈિહક માર્નસીિવભુઃ
૦૩૧૦૦૦૨૧ યે ચ મે ભગવ ષ્ટા વ યથાર્ બહુિવત્તમ
૦૩૧૦૦૦૨૨ તા વદ વાનપુવૂ્યણ છ ધ નઃ સવર્સશંયાન્
૦૩૧૦૦૦૩૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૧૦૦૦૩૧ અેવં સ ચાેિદત તને ક્ષ ત્રા કાષૈારિવમુર્િનઃ
૦૩૧૦૦૦૩૨ પ્રીતઃ પ્રત્યાહ તા પ્રશ્ના હૃિદસ્થાનથ ભાગર્વ
૦૩૧૦૦૦૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૦૦૦૪૧ િવિર ચાેઽિપ તથા ચકે્ર િદવં્ય વષર્શતં તપઃ
૦૩૧૦૦૦૪૨ આત્મ યાત્માનમાવે ય યથાહ ભગવાનજઃ
૦૩૧૦૦૦૫૧ ત દ્વલાેક્યા જસ ભૂતાે વાયનુા યદિધ ષ્ઠતઃ
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૦૩૧૦૦૦૫૨ પદ્મમ ભશ્ચ ત કાલ કૃતવીયણ ક પતમ્
૦૩૧૦૦૦૬૧ તપસા હ્યેધમાનને િવદ્યયા ચાત્મસસં્થયા
૦૩૧૦૦૦૬૨ િવ દ્ધિવજ્ઞાનબલાે યપાદ્વાયું સહા ભસા
૦૩૧૦૦૦૭૧ ત દ્વલાેક્ય િવયદ્વ્યાિપ પુ કરં યદિધ ષ્ઠતમ્
૦૩૧૦૦૦૭૨ અનને લાેકા પ્રાગ્લીના ક પતા મીત્ય ચ તયત્
૦૩૧૦૦૦૮૧ પદ્મકાેશં તદાિવ ય ભગવ કમર્ચાેિદતઃ
૦૩૧૦૦૦૮૨ અેકં વ્યભાઙ્ક્ષ દુ ધા િત્રધા ભાવ્યં દ્વસપ્તધા
૦૩૧૦૦૦૯૧ અેતાવા વલાેકસ્ય સસં્થાભેદઃ સમાહૃતઃ
૦૩૧૦૦૦૯૨ ધમર્સ્યહ્યિન મત્તસ્ય િવપાકઃ પરમે ઠ્યસાૈ
૦૩૧૦૦૧૦૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૦૦૧૦૧ યથા થ બહુ પસ્ય હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૩૧૦૦૧૦૨ કાલાખ્યં લક્ષણં બ્રહ્મ યથા વણર્ય નઃ પ્રભાે
૦૩૧૦૦૧૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૦૦૧૧૧ ગુણવ્ય તકરાકારાે િનિવશષેાેઽપ્ર ત ષ્ઠતઃ
૦૩૧૦૦૧૧૨ પુ ષ તદુપાદાનમાત્માનં લીલયા જત્
૦૩૧૦૦૧૨૧ િવશ્વં વૈ બ્રહ્મતન્માતં્ર સં સ્થતં િવ માયયા
૦૩૧૦૦૧૨૨ ઈશ્વરેણ પિર ચ્છનં્ન કાલનેાવ્યક્તમૂ તના
૦૩૧૦૦૧૩૧ યથેદાની ં તથાગ્રે ચ પશ્ચાદ યેતદ દશૃમ્
૦૩૧૦૦૧૩૨ સગા નવિવધ તસ્ય પ્રાકૃતાે વૈકૃત તુ યઃ
૦૩૧૦૦૧૪૧ કાલદ્રવ્યગુણૈરસ્ય િત્રિવધઃ પ્ર તસઙ્ક્રમઃ
૦૩૧૦૦૧૪૨ આદ્ય તુ મહતઃ સગા ગુણવષૈ યમાત્મનઃ
૦૩૧૦૦૧૫૧ દ્વતીય વહમાે યત્ર દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાેદયઃ
૦૩૧૦૦૧૫૨ ભૂતસગર્ તીય તુ તન્માત્રાે દ્રવ્યશ ક્તમાન્
૦૩૧૦૦૧૬૧ ચતુથર્ અૈ દ્રયઃ સગા ય તુ જ્ઞાનિક્રયાત્મકઃ
૦૩૧૦૦૧૬૨ વૈકાિરકાે દેવસગર્ઃ પ ચમાે યન્મયં મનઃ
૦૩૧૦૦૧૭૧ ષષ્ઠ તુ તમસઃ સગા ય વબુ દ્ધકૃતઃ પ્રભાેઃ
૦૩૧૦૦૧૭૨ ષિડમે પ્રાકૃતાઃ સગાર્ વૈકૃતાનિપ મે શ ◌ૃ
૦૩૧૦૦૧૮૧ ર ેભા ે ભગવતાે લીલેયં હિરમેધસઃ
૦૩૧૦૦૧૮૨ સપ્તમાે મખુ્યસગર્ તુ ષિડ્વધ તસ્થષુાં ચ યઃ
૦૩૧૦૦૧૯૧ વન પત્યાષેિધલતા વક્સારા વી ધાે દુ્રમાઃ
૦૩૧૦૦૧૯૨ ઉ સ્રાેતસ તમઃપ્રાયા અ તઃ પશાર્ િવશે ષણઃ
૦૩૧૦૦૨૦૧ તરશ્ચામષ્ટમઃ સગર્ઃ સાેઽષ્ટાિવશ દ્વધાે મતઃ
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૦૩૧૦૦૨૦૨ અિવદાે ભૂિરતમસાે ઘ્રાણજ્ઞા હૃદ્યવેિદનઃ
૦૩૧૦૦૨૧૧ ગાૈર ે મિહષઃ કૃ ણઃ સકૂરાે ગવયાે ઃ
૦૩૧૦૦૨૧૨ દ્વશફાઃ પશવશ્ચેમે અિવ ષ્ટ્રશ્ચ સત્તમ
૦૩૧૦૦૨૨૧ ખરાેઽશ્વાેઽશ્વતરાે ગાૈરઃ શરભશ્ચમર તથા
૦૩૧૦૦૨૨૨ અેતે ચૈકશફાઃ ક્ષત્તઃ શ ◌ૃ પ ચનખા પશનૂ્
૦૩૧૦૦૨૩૧ શ્વા ગાલાે કાે વ્યાઘ્રાે મા ર્રઃ શશશ લકાૈ
૦૩૧૦૦૨૩૨ સહઃ કિપગર્જઃ કૂમા ગાેધા ચ મકરાદયઃ
૦૩૧૦૦૨૪૧ કઙ્કગ્ ધ્રબક યને ભાસભ લૂકબિહણઃ
૦૩૧૦૦૨૪૨ હંસસારસચક્રાહ્વ કાકાેલૂકાદયઃ ખગાઃ
૦૩૧૦૦૨૫૧ અવાર્ક્સ્રાેત તુ નવમઃ ક્ષત્તરેકિવધાે ણામ્
૦૩૧૦૦૨૫૨ ર ેઽિધકાઃ કમર્પરા દુઃખે ચ સખુમાિનનઃ
૦૩૧૦૦૨૬૧ વૈકૃતાસ્ત્રય અેવૈતે દેવસગર્શ્ચ સત્તમ
૦૩૧૦૦૨૬૨ વૈકાિરક તુ યઃ પ્રાેક્તઃ કાૈમાર તૂભયાત્મકઃ
૦૩૧૦૦૨૭૧ દેવસગર્શ્ચાષ્ટિવધાે િવબુધાઃ િપતરાેઽસરુાઃ
૦૩૧૦૦૨૭૨ ગ ધવાર્ સરસઃ સદ્ધા યક્ષરક્ષાં સ ચારણાઃ
૦૩૧૦૦૨૮૧ ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ િવદ્યાધ્રાઃ િકન્નરાદયઃ
૦૩૧૦૦૨૮૨ દશતૈે િવદુરાખ્યાતાઃ સગાર્ તે િવશ્વ કૃ્કતાઃ
૦૩૧૦૦૨૯૧ અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ વંશાન્મ વ તરા ણ ચ
૦૩૧૦૦૨૯૨ અેવં રજઃ લુતઃ સ્રષ્ટા ક પાિદ વાત્મભૂહર્િરઃ
૦૩૧૦૦૨૯૩ જત્યમાેઘસઙ્ક પઆત્મવૈાત્માનમાત્મના
૦૩૧૧૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૧૦૦૧૧ ચરમઃ સ દ્વશષેાણામનેકાેઽસયંુતઃ સદા
૦૩૧૧૦૦૧૨ પરમા ઃ સ િવજ્ઞેયાે ણામૈક્યભ્રમાે યતઃ
૦૩૧૧૦૦૨૧ સત અેવ પદાથર્સ્ય વ પાવ સ્થતસ્ય યત્
૦૩૧૧૦૦૨૨ કૈવલ્યં પરમમહાનિવશષેાે િનર તરઃ
૦૩૧૧૦૦૩૧ અેવં કાલાેઽ યનુ મતઃ સાૈ યે સ્થાૈલ્યે ચ સત્તમ
૦૩૧૧૦૦૩૨ સસં્થાનભુ યા ભગવાનવ્યક્તાે વ્યક્તભુ ગ્વભુઃ
૦૩૧૧૦૦૪૧ સ કાલઃ પરમા વ યાે ભુઙ્ક્તે પરમા તામ્
૦૩૧૧૦૦૪૨ સતાેઽિવશષેભુગ્ય તુ સ કાલઃ પરમાે મહાન્
૦૩૧૧૦૦૫૧ અ દ્વા પરમાણૂ સ્યા ત્રસરે સ્ત્રયઃ તઃ
૦૩૧૧૦૦૫૨ લાકર્ર યવગતઃ ખમવેાનપુતન્નગાત્
૦૩૧૧૦૦૬૧ ત્રસરે િત્રકં ભુઙ્ક્તે યઃ કાલઃ સ ત્રુિટઃ તઃ
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૦૩૧૧૦૦૬૨ શતભાગ તુ વેધઃ સ્યાત્તૈ સ્ત્ર ભ તુ લવઃ તઃ
૦૩૧૧૦૦૭૧ િનમષે સ્ત્રલવાે જ્ઞેય આ ાત તે ત્રયઃ ક્ષણઃ
૦૩૧૧૦૦૭૨ ક્ષણા પ ચ િવદુઃ કાષ્ઠાં લઘુ તા દશ પ ચ ચ
૦૩૧૧૦૦૮૧ લઘૂિન વૈ સમા ાતા દશ પ ચ ચ નાિડકા
૦૩૧૧૦૦૮૨ તે દ્વે મુહૂતર્ઃ પ્રહરઃ ષડ્યામઃ સપ્ત વા ણામ્
૦૩૧૧૦૦૯૧ દ્વાદશાધર્પલાને્માનં ચતુ ભશ્ચતુરઙ્ગુલૈઃ
૦૩૧૧૦૦૯૨ વણર્માષૈઃ કૃત ચ્છદં્ર યાવ પ્રસ્થજલ લુતમ્
૦૩૧૧૦૧૦૧ યામાશ્ચ વારશ્ચ વારાે મત્યાર્નામહની ઉભે
૦૩૧૧૦૧૦૨ પક્ષઃ પ ચદશાહાિન શકુ્લઃ કૃ ણશ્ચ માનદ
૦૩૧૧૦૧૧૧ તયાેઃ સમુચ્ચયાે માસઃ િપ ણાં તદહિનશમ્
૦૩૧૧૦૧૧૨ દ્વાૈ તા તુઃ ષડયનં દ ક્ષણં ચાેત્તરં િદિવ
૦૩૧૧૦૧૨૧ અયને ચાહની પ્રાહુવર્ સરાે દ્વાદશ તઃ
૦૩૧૧૦૧૨૨ સવં સરશતં ણાં પરમાયુિન િપતમ્
૦૩૧૧૦૧૩૧ ગ્રહક્ષર્તારાચક્રસ્થઃ પરમા વાિદના જગત્
૦૩૧૧૦૧૩૨ સવં સરાવસાનને પયત્યિન મષાે િવભુઃ
૦૩૧૧૦૧૪૧ સવં સરઃ પિરવ સર ઇડાવ સર અેવ ચ
૦૩૧૧૦૧૪૨ અનવુ સરાે વ સરશ્ચ િવદુરૈવં પ્રભા યતે
૦૩૧૧૦૧૫૧ યઃ જ્યશ ક્તમુ ધાેચ્છ્વસય વશ યા
૦૩૧૧૦૧૫૨ પુંસાેઽભ્રમાય િદિવ ધાવ ત ભૂતભેદઃ
૦૩૧૧૦૧૫૩ કાલાખ્યયા ગુણમયં ક્રતુ ભિવત વંસ્
૦૩૧૧૦૧૫૪ ત મૈ બ લ હરત વ સરપ ચકાય
૦૩૧૧૦૧૬૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૧૦૧૬૧ િપ દેવમનુ યાણામાયુઃ પર મદં તમ્
૦૩૧૧૦૧૬૨ પરેષાં ગ તમાચ વ યે સ્યુઃ ક પાદ્બિહિવદઃ
૦૩૧૧૦૧૭૧ ભગવા વેદ કાલસ્ય ગ ત ભગવતાે નનુ
૦૩૧૧૦૧૭૨ િવશ્વં િવચક્ષતે ધીરા યાેગરાદ્ધને ચ ષા
૦૩૧૧૦૧૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૧૦૧૮૧ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચે ત ચતુયુર્ગમ્
૦૩૧૧૦૧૮૨ િદવ્યૈદ્વાર્દશ ભવર્ષઃ સાવધાનં િન િપતમ્
૦૩૧૧૦૧૯૧ ચ વાિર ત્રી ણ દ્વે ચૈકં કૃતાિદષુ યથાક્રમમ્
૦૩૧૧૦૧૯૨ સઙ્ખ્યાતાિન સહસ્રા ણ દ્વગુણાિન શતાિન ચ
૦૩૧૧૦૨૦૧ સ યાસ યાંશયાેર તયર્ઃ કાલઃ શતસઙ્ખ્યયાેઃ
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૦૩૧૧૦૨૦૨ તમવેાહુયુર્ગં તજ્જ્ઞા યત્ર ધમા િવધીયતે
૦૩૧૧૦૨૧૧ ધમર્શ્ચતુ પાન્મનુ કૃતે સમનવુતર્તે
૦૩૧૧૦૨૧૨ સ અેવા યે વધમણ વ્યે ત પાદેન વધર્તા
૦૩૧૧૦૨૨૧ િત્રલાેક્યા યુગસાહસ્રં બિહરાબ્રહ્મણાે િદનમ્
૦૩૧૧૦૨૨૨ તાવત્યેવ િનશા તાત યિન્નમીલ ત િવશ્વ ક્
૦૩૧૧૦૨૩૧ િનશાવસાન આર ધાે લાેકક પાેઽનવુતર્તે
૦૩૧૧૦૨૩૨ યાવિદ્દનં ભગવતાે મનૂ ભુ જંશ્ચતુદર્શ
૦૩૧૧૦૨૪૧ વં વં કાલં મનુભુર્ઙ્ક્તે સાિધકાં હ્યેકસપ્ત તમ્
૦૩૧૧૦૨૪૨ મ વ તરેષુ મનવ તદં્વ યા ઋષયઃ સરુાઃ
૦૩૧૧૦૨૪૩ ભવ ત ચવૈ યુગપ સરેુશાશ્ચાનુ યે ચ તાન્
૦૩૧૧૦૨૫૧ અેષ દૈન દનઃ સગા બ્રાહ્મસૈ્ત્રલાેક્યવતર્નઃ
૦૩૧૧૦૨૫૨ તયર્ઙ્ િપ દેવાનાં સ ભવાે યત્ર કમર્ ભઃ
૦૩૧૧૦૨૬૧ મ વ તરેષુ ભગવા બભ્ર સ વં વમૂ ત ભઃ
૦૩૧૧૦૨૬૨ મ વાિદ ભિરદં િવશ્વમવત્યુિદતપાૈ ષઃ
૦૩૧૧૦૨૭૧ તમાેમાત્રામપુાદાય પ્ર તસં દ્ધિવક્રમઃ
૦૩૧૧૦૨૭૨ કાલનેાનુગતાશષે આ તે તૂ ણી ં િદનાત્યયે
૦૩૧૧૦૨૮૧ તમવેા વિપ ધીય તે લાેકા ભૂરાદયસ્ત્રયઃ
૦૩૧૧૦૨૮૨ િનશાયામનુ ત્તાયાં િનમુર્ક્તશ શભાસ્કરમ્
૦૩૧૧૦૨૯૧ િત્રલાેક્યાં દહ્યમાનાયાં શ યા સઙ્કષર્ણા ગ્ ના
૦૩૧૧૦૨૯૨ યા ત્યૂ મણા મહલાકા જનં ગ્વાદયાેઽિદતાઃ
૦૩૧૧૦૩૦૧ તાવિ ત્રભવુનં સદ્યઃ ક પા તૈિધત સ ધવઃ
૦૩૧૧૦૩૦૨ લાવય ત્યુ કટાટાપે ચ ડવાતેિરતાેમર્યઃ
૦૩૧૧૦૩૧૧ અ તઃ સ ત મ સ લલઆ તેઽન તાસનાે હિરઃ
૦૩૧૧૦૩૧૨ યાેગિનદ્રાિનમીલાક્ષઃ તૂયમાનાે જનાલયૈઃ
૦૩૧૧૦૩૨૧ અેવંિવધૈરહાેરાત્રૈઃ કાલગત્યાપેલ ક્ષતૈઃ
૦૩૧૧૦૩૨૨ અપ ક્ષત મવાસ્યાિપ પરમાયવુર્યઃશતમ્
૦૩૧૧૦૩૩૧ યદધર્માયષુ તસ્ય પરાધર્મ ભધીયતે
૦૩૧૧૦૩૩૨ પવૂર્ઃ પરાધાઽપક્રા તાે હ્યપરાેઽદ્ય પ્રવતર્તે
૦૩૧૧૦૩૪૧ પવૂર્સ્યાદાૈ પરાધર્સ્ય બ્રાહ્માે નામ મહાનભૂત્
૦૩૧૧૦૩૪૨ ક પાે યત્રાભવદ્બ્રહ્મા શ દબ્રહ્મે ત યં િવદુઃ
૦૩૧૧૦૩૫૧ તસ્યવૈ ચા તે ક પાેઽભૂદં્ય પાદ્મમ ભચક્ષતે
૦૩૧૧૦૩૫૨ યદ્ધરેનાર્ ભસરસઆસી લાેકસરાે હમ્
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૦૩૧૧૦૩૬૧ અયં તુ ક થતઃ ક પાે દ્વતીયસ્યાિપ ભારત
૦૩૧૧૦૩૬૨ વારાહ ઇ ત િવખ્યાતાે યત્રાસીચ્છૂકરાે હિરઃ
૦૩૧૧૦૩૭૧ કાલાેઽયં દ્વપરાધાર્ખ્યાે િનમષે ઉપચયર્તે
૦૩૧૧૦૩૭૨ અવ્યાકૃતસ્યાન તસ્યહ્યનાદેજર્ગદાત્મનઃ
૦૩૧૧૦૩૮૧ કાલાેઽયં પરમા વાિદ દ્વપરાધાર્ ત ઈશ્વરઃ
૦૩૧૧૦૩૮૨ નવૈે શતું પ્રભુભૂર્ ઈશ્વરાે ધામમાિનનામ્
૦૩૧૧૦૩૯૧ િવકારૈઃ સિહતાે યુક્તૈિવશષેાિદ ભરા તઃ
૦૩૧૧૦૩૯૨ આ ડકાેશાે બિહરયં પ ચાશ કાેિટિવ તઃ
૦૩૧૧૦૪૦૧ દશાેત્તરાિધકૈયર્ત્ર પ્રિવષ્ટઃ પરમા વત્
૦૩૧૧૦૪૦૨ લક્ષ્યતેઽ તગર્તાશ્ચા યે કાેિટશાે હ્ય ડરાશયઃ
૦૩૧૧૦૪૧૧ તદાહુરક્ષરં બ્રહ્મ સવર્કારણકારણમ્
૦૩૧૧૦૪૧૨ િવ ણાેધાર્મ પરં સાક્ષા પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ
૦૩૧૨૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૨૦૦૧૧ ઇ ત તે વ ણતઃ ક્ષત્તઃ કાલાખ્યઃ પરમાત્મનઃ
૦૩૧૨૦૦૧૨ મિહમા વેદગભાઽથ યથાસ્રાક્ષીિન્નબાેધ મે
૦૩૧૨૦૦૨૧ સસ ર્ગ્રેઽ ધતા મસ્રમથ તા મસ્રમાિદકૃત્
૦૩૧૨૦૦૨૨ મહામાેહં ચ માેહં ચ તમશ્ચાજ્ઞાન ત્તયઃ
૦૩૧૨૦૦૩૧ દૃ ટ્વા પાપીયસી ં ષ્ટ નાત્માનં બહ્વમ યત
૦૩૧૨૦૦૩૨ ભગવદ્ યાનપૂતને મનસા યાં તતાેઽ જત્
૦૩૧૨૦૦૪૧ સનકં ચ સન દં ચ સનાતનમથાત્મભૂઃ
૦૩૧૨૦૦૪૨ સન કુમારં ચ મનુીિન્ન ક્રયાનૂ વર્રેતસઃ
૦૩૧૨૦૦૫૧ તા બભાષે વભૂઃ પતુ્રા પ્ર ઃ જત પતુ્રકાઃ
૦૩૧૨૦૦૫૨ તન્નૈચ્છન્માેક્ષધમાર્ણાે વાસદેુવપરાયણાઃ
૦૩૧૨૦૦૬૧ સાેઽવ યાતઃ સતુૈરેવં પ્રત્યાખ્યાતાનુશાસનૈઃ
૦૩૧૨૦૦૬૨ ક્રાેધં દુિવષહં તં િનય તુમપુચક્રમે
૦૩૧૨૦૦૭૧ િધયા િનગ્ હ્યમાણાેઽિપ ભ્રવુાેમર્ યા પ્ર પતેઃ
૦૩૧૨૦૦૭૨ સદ્યાેઽ યત તન્મ યુઃ કુમારાે નીલલાેિહતઃ
૦૩૧૨૦૦૮૧ સ વૈ રાેદ દેવાનાં પવૂર્ ે ભગવા ભવઃ
૦૩૧૨૦૦૮૨ નામાિન કુ મે ધાતઃ સ્થાનાિન ચ જગદુ્ગરાે
૦૩૧૨૦૦૯૧ ઇ ત તસ્ય વચઃ પાદ્માે ભગવા પિરપાલયન્
૦૩૧૨૦૦૯૨ અ યધાદ્ભદ્રયા વાચા મા રાેદ ત કરાે મ તે
૦૩૧૨૦૧૦૧ યદરાેદ ઃ સરુશ્રેષ્ઠ સાેદ્વગે ઇવ બાલકઃ
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૦૩૧૨૦૧૦૨ તત વામ ભધાસ્ય ત ના ા દ્ર ઇ ત પ્ર ઃ
૦૩૧૨૦૧૧૧ હૃિદ દ્રયા યસવુ્યામ વાયુર ગ્ જર્લં મહી
૦૩૧૨૦૧૧૨ સયૂર્શ્ચ દ્ર તપશ્ચવૈ સ્થાના યગ્રે કૃતાિન તે
૦૩૧૨૦૧૨૧ મ યુમર્નુમર્િહનસાે મહા છવ ઋત વજઃ
૦૩૧૨૦૧૨૨ ઉગ્રરેતા ભવઃ કાલાે વામદેવાે તવ્રતઃ
૦૩૧૨૦૧૩૧ ધી ર્ તરસલાેમા ચ િનયુ સિપિરલા બકા
૦૩૧૨૦૧૩૨ ઇરાવતી વધા દ ક્ષા દ્રા યાે દ્ર તે સ્ત્રયઃ
૦૩૧૨૦૧૪૧ ગ્ હાણૈતાિન નામાિન સ્થાનાિન ચ સયાષેણઃ
૦૩૧૨૦૧૪૨ અે ભઃ જ પ્ર બહ્વ ઃ પ્ર નામ સ ય પ તઃ
૦૩૧૨૦૧૫૧ ઇત્યાિદષ્ટઃ વગુ ણા ભગવાન્નીલલાેિહતઃ
૦૩૧૨૦૧૫૨ સ વાકૃ ત વભાવને સસ ર્ત્મસમાઃ પ્ર ઃ
૦૩૧૨૦૧૬૧ દ્રાણાં દ્ર ષ્ટાનાં સમ તાદ્ગ્રસતાં જગત્
૦૩૧૨૦૧૬૨ િનશા યાસઙ્ખ્યશાે યૂથા પ્ર પ તરશઙ્કત
૦૩૧૨૦૧૭૧ અલં પ્ર ભઃ ષ્ટા ભર દશૃી ભઃ સરુાેત્તમ
૦૩૧૨૦૧૭૨ મયા સહ દહ તી ભિદશશ્ચ ભ બણૈઃ
૦૩૧૨૦૧૮૧ તપઆ તષ્ઠ ભદં્ર તે સવર્ભૂતસખુાવહમ્
૦૩૧૨૦૧૮૨ તપસવૈ યથા પવૂ સ્રષ્ટા િવશ્વ મદં ભવાન્
૦૩૧૨૦૧૯૧ તપસવૈ પરં જ્યાે તભર્ગવ તમધાેક્ષજમ્
૦૩૧૨૦૧૯૨ સવર્ભૂતગુહાવાસમ જસા િવ દતે પુમાન્
૦૩૧૨૦૨૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૨૦૨૦૧ અેવમાત્મભવુાિદષ્ટઃ પિરક્ર ય ગરાં પ તમ્
૦૩૧૨૦૨૦૨ બાઢ મત્યમુમામ ય િવવેશ તપસે વનમ્
૦૩૧૨૦૨૧૧ અથા ભ યાયતઃ સગ દશ પતુ્રાઃ પ્રજ જ્ઞરે
૦૩૧૨૦૨૧૨ ભગવચ્છ ક્તયુક્તસ્ય લાેકસ તાનહેતવઃ
૦૩૧૨૦૨૨૧ મર ચર યઙ્ ગરસાૈ પુલ ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ
૦૩૧૨૦૨૨૨ ગવુર્ સષ્ઠાે દક્ષશ્ચ દશમ તત્ર નારદઃ
૦૩૧૨૦૨૩૧ ઉ સઙ્ગાન્નારદાે જજ્ઞે દક્ષાેઽઙ્ગુષ્ઠા વય ભવુઃ
૦૩૧૨૦૨૩૨ પ્રાણાદ્વ સષ્ઠઃ સ તાે ગુ વ ચ કરા ક્રતુઃ
૦૩૧૨૦૨૪૧ પુલહાે ના ભતાે જજ્ઞે પુલ ત્યઃ કણર્યાેરૃ ષઃ
૦૩૧૨૦૨૪૨ અઙ્ ગરા મખુતાેઽ ણાેઽિત્રમર્ર ચમર્નસાેઽભવત્
૦૩૧૨૦૨૫૧ ધમર્ઃ તનાદ્દ ક્ષણતાે યત્ર નારાયણઃ વયમ્
૦૩૧૨૦૨૫૨ અધમર્ઃ ષ્ઠતાે ય મા ત્યુલાકભયઙ્કરઃ
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૦૩૧૨૦૨૬૧ હૃિદ કામાે ભ્રવુઃ ક્રાેધાે લાેભશ્ચાધરદચ્છદાત્
૦૩૧૨૦૨૬૨ આસ્યાદ્વા ક્સ ધવાે મેઢ્ર ાિન્નરૃ તઃ પાયાેરઘાશ્રયઃ
૦૩૧૨૦૨૭૧ છાયાયાઃ કદર્માે જજ્ઞે દેવહૂત્યાઃ પ તઃ પ્રભુઃ
૦૩૧૨૦૨૭૨ મનસાે દેહતશ્ચેદં જજ્ઞે િવશ્વકૃતાે જગત્
૦૩૧૨૦૨૮૧ વાચં દુિહતરં ત વી ં વય ભૂહર્રતી ં મનઃ
૦૩૧૨૦૨૮૨ અકામાં ચકમે ક્ષત્તઃ સકામ ઇ ત નઃ શ્રુતમ્
૦૩૧૨૦૨૯૧ તમધમ કૃતમ ત િવલાેક્ય િપતરં સતુાઃ
૦૩૧૨૦૨૯૨ મર ચમખુ્યા મનુયાે િવશ્ર ભા પ્રત્યબાેધયન્
૦૩૧૨૦૩૦૧ નૈત પૂવઃ કૃતં વદ્યે ન કિર ય ત ચાપરે
૦૩૧૨૦૩૦૨ ય વં દુિહતરં ગચ્છેરિનગ્ હ્યાઙ્ગજં પ્રભુઃ
૦૩૧૨૦૩૧૧ તે યસામિપ હ્યેતન્ન સશુ્લાેકં્ય જગદુ્ગરાે
૦૩૧૨૦૩૧૨ યદ્વતૃ્તમનુ તષ્ઠ વૈ લાેકઃ ક્ષેમાય ક પતે
૦૩૧૨૦૩૨૧ ત મૈ નમાે ભગવતે ય ઇદં વને રાે ચષા
૦૩૧૨૦૩૨૨ આત્મસં્થ વ્ય જયામાસ સ ધમ પાતુમહર્ ત
૦૩૧૨૦૩૩૧ સ ઇ થં ગ્ ણતઃ પતુ્રા પુરાે દૃ ટ્વા પ્ર પતીન્
૦૩૧૨૦૩૩૨ પ્ર પ તપ ત ત વં તત્યાજ વ્રીિડત તદા
૦૩૧૨૦૩૩૩ તાં િદશાે જગ્ હુઘારાં નીહારં ય દ્વદુ તમઃ
૦૩૧૨૦૩૪૧ કદા ચદ્ યાયતઃ સ્રષુ્ટવદા આસશં્ચતુમુર્ખાત્
૦૩૧૨૦૩૪૨ કથં સ્રક્ષ્યા યહં લાેકા સમવેતા યથા પુરા
૦૩૧૨૦૩૫૧ ચાતુહાત્રં કમર્ત ત્રમપુવેદનયૈઃ સહ
૦૩૧૨૦૩૫૨ ધમર્સ્ય પાદાશ્ચ વાર તથવૈાશ્રમ ત્તયઃ
૦૩૧૨૦૩૬૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૨૦૩૬૧ સ વૈ િવશ્વ મીશાે વેદાદ ન્મખુતાેઽ જત્
૦૩૧૨૦૩૬૨ યદ્યદે્યના જદે્દવ તન્મે બ્રૂિહ તપાેધન
૦૩૧૨૦૩૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૨૦૩૭૧ ઋગ્યજુઃસામાથવાર્ખ્યા વેદા પવૂાર્િદ ભમુર્ખૈઃ
૦૩૧૨૦૩૭૨ શાસ્ત્ર મજ્યાં તુ ત તાેમં પ્રાય શ્ચત્તં વ્યધા ક્રમાત્
૦૩૧૨૦૩૮૧ આયવુદં ધનવુદં ગા ધવ વેદમાત્મનઃ
૦૩૧૨૦૩૮૨ સ્થાપતં્ય ચા જદ્વદંે ક્રમા પૂવાર્િદ ભમુર્ખૈઃ
૦૩૧૨૦૩૯૧ ઇ તહાસપુરાણાિન પ ચમં વેદમીશ્વરઃ
૦૩૧૨૦૩૯૨ સવ ય અેવ વક્ત્રે યઃ સ જે સવર્દશર્નઃ
૦૩૧૨૦૪૦૧ ષાેડ યુક્થાૈ પવૂર્વક્ત્રા પુર ય ગ્ ષુ્ટતાવથ
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૦૩૧૨૦૪૦૨ આપ્તાેયાર્મા તરાત્રાૈ ચ વાજપેયં સગાેસવમ્
૦૩૧૨૦૪૧૧ િવદ્યા દાનં તપઃ સતં્ય ધમર્સ્યે ત પદાિન ચ
૦૩૧૨૦૪૧૨ આશ્રમાંશ્ચ યથાસઙ્ખ્યમ જ સહ ત્ત ભઃ
૦૩૧૨૦૪૨૧ સાિવત્રં પ્રા પતં્ય ચ બ્રાહ્મં ચાથ હત્તથા
૦૩૧૨૦૪૨૨ વાતાર્ સ ચયશાલીન શલાે છ ઇ ત વૈ ગ્ હે
૦૩૧૨૦૪૩૧ વખૈાનસા વાલ ખલ્યાૈ દુ બરાઃ ફેનપા વને
૦૩૧૨૦૪૩૨ યાસે કુટ ચકઃ પવૂ બહ્વાેદાે હંસિન ક્રયાૈ
૦૩૧૨૦૪૪૧ આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની ત તથવૈ ચ
૦૩૧૨૦૪૪૨ અેવં વ્યાહૃતયશ્ચાસ પ્રણવાે હ્યસ્ય દહ્રતઃ
૦૩૧૨૦૪૫૧ તસ્યાે ણગાસી લાેમ યાે ગાયત્રી ચ વચાે િવભાેઃ
૦૩૧૨૦૪૫૨ િત્રષુ્ટ માંસા નુતાેઽનુષુ્ટ જગત્ય નઃ પ્ર પતેઃ
૦૩૧૨૦૪૬૧ મ યાઃ પઙ્ ક્ત પન્ના હતી પ્રાણતાેઽભવત્
૦૩૧૨૦૪૬૨ પશર્ તસ્યાભવ વઃ વરાે દેહ ઉદાહૃત
૦૩૧૨૦૪૭૧ ઊ માણ મ દ્રયા યાહુર તઃસ્થા બલમાત્મનઃ
૦૩૧૨૦૪૭૨ વરાઃ સપ્ત િવહારેણ ભવ ત મ પ્ર પતેઃ
૦૩૧૨૦૪૮૧ શ દબ્રહ્માત્મન તસ્યવ્યક્તાવ્યક્તાત્મનઃ પરઃ
૦૩૧૨૦૪૮૨ બ્રહ્માવભા ત િવતતાે નાનાશ યપુ િંહતઃ
૦૩૧૨૦૪૯૧ તતાેઽપરામપુાદાય સ સગાર્ય મનાે દધે
૦૩૧૨૦૪૯૨ ઋષીણાં ભૂિરવીયાર્ણામિપ સગર્મિવ તમ્
૦૩૧૨૦૫૦૧ જ્ઞા વા તદૃ્ધદયે ભૂય શ્ચ તયામાસ કાૈરવ
૦૩૧૨૦૫૦૨ અહાે અદ્ભુતમેતન્મે વ્યા તસ્યાિપ િનત્યદા
૦૩૧૨૦૫૧૧ ન હ્યેધ તે પ્ર નનંૂ દૈવમત્ર િવઘાતકમ્
૦૩૧૨૦૫૧૨ અેવં યુક્તકૃત તસ્ય દૈવં ચાવેક્ષત તદા
૦૩૧૨૦૫૨૧ કસ્ય પમભૂદ્દવ્ેધા ય કાયમ ભચક્ષતે
૦૩૧૨૦૫૨૨ તા યાં પિવભાગા યાં મથનંુ સમપદ્યત
૦૩૧૨૦૫૩૧ ય તુ તત્ર પુમા સાેઽભનૂ્મનુઃ વાય ભવુઃ વરાટ્
૦૩૧૨૦૫૩૨ સ્ત્રી યાસીચ્છત પાખ્યા મિહ યસ્ય મહાત્મનઃ
૦૩૧૨૦૫૪૧ તદા મથનુધમણ પ્ર હ્યેધા બભૂિવરે
૦૩૧૨૦૫૪૨ સ ચાિપ શત પાયાં પ ચાપત્યા ય જનત્
૦૩૧૨૦૫૫૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ તસ્રઃ ક યાશ્ચ ભારત
૦૩૧૨૦૫૫૨ આકૂ તદવહૂ તશ્ચ પ્રસૂ તિર ત સત્તમ
૦૩૧૨૦૫૬૧ આકૂ ત ચયે પ્રાદા કદર્માય તુ મ યમામ્
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૦૩૧૨૦૫૬૨ દક્ષાયાદા પ્રસૂ ત ચ યતઆપૂિરતં જગત્
૦૩૧૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૧૩૦૦૧૧ િનશ ય વાચં વદતાે મનુેઃ પુ યતમાં પ
૦૩૧૩૦૦૧૨ ભૂયઃ પપ્રચ્છ કાૈરવ્યાે વાસદેુવકથાદતૃઃ
૦૩૧૩૦૦૨૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૩૦૦૨૧ સ વૈ વાય ભવુઃ સમ્રાટ્ પ્રયઃ પતુ્રઃ વય ભવુઃ
૦૩૧૩૦૦૨૨ પ્ર તલ ય પ્રયાં પત્ની ં િક ચકાર તતાે મનુે
૦૩૧૩૦૦૩૧ ચિરતં તસ્ય રાજષરાિદરાજસ્ય સત્તમ
૦૩૧૩૦૦૩૨ બ્રૂિહ મે શ્રદ્દધાનાય િવ વક્સનેાશ્રયાે હ્યસાૈ
૦૩૧૩૦૦૪૧ શ્રુતસ્ય પુંસાં સુ ચરશ્રમસ્ય ન વ જસા સિૂર ભર િડતાેઽથર્ઃ
૦૩૧૩૦૦૪૨ તત્તદુ્ગણાનુશ્રવણં મુકુ દ પાદારિવ દં હૃદયષેુ યષેામ્
૦૩૧૩૦૦૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૧૩૦૦૫૧ ઇ ત બ્રવુાણં િવદુરં િવનીતં સહસ્રશી ણર્શ્ચરણાપેધાનમ્
૦૩૧૩૦૦૫૨ પ્રહૃષ્ટરાેમા ભગવ કથાયાં પ્રણીયમાનાે મુિનર યચષ્ટ
૦૩૧૩૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૩૦૦૬૧ યદા વભાયર્યા સાધ તઃ વાય ભવુાે મનુઃ
૦૩૧૩૦૦૬૨ પ્રા જ લઃ પ્રણતશ્ચેદં વેદગભર્મભાષત
૦૩૧૩૦૦૭૧ વમેકઃ સવર્ભૂતાનાં જન્મકૃદ્વ ૃ ત્તદઃ િપતા
૦૩૧૩૦૦૭૨ તથાિપ નઃ પ્ર નાં તે શશુ્રષૂા કેન વા ભવેત્
૦૩૧૩૦૦૮૧ ત દ્વધેિહ નમ તુ યં કમર્ વીડ્યાત્મશ ક્તષુ
૦૩૧૩૦૦૮૨ ય કૃ વેહ યશાે િવ વગમતુ્ર ચ ભવેદ્ગ તઃ
૦૩૧૩૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૩૦૦૯૧ પ્રીત તુ યમહં તાત વ ત તાદ્વાં ક્ષતીશ્વર
૦૩૧૩૦૦૯૨ યિન્નવ્યર્લીકેન હૃદા શાિધ મેત્યાત્મનાિપતમ્
૦૩૧૩૦૧૦૧ અેતાવત્યાત્મજૈવ ર કાયાર્ હ્યપ ચ તગુર્રાૈ
૦૩૧૩૦૧૦૨ શ યાપ્રમત્તૈગ્ ર્હ્યેત સાદરં ગતમ સરૈઃ
૦૩૧૩૦૧૧૧ સ વમસ્યામપત્યાિન સદશૃા યાત્મનાે ગુણૈઃ
૦૩૧૩૦૧૧૨ ઉ પાદ્ય શાસ ધમણ ગાં યજ્ઞૈઃ પુ ષં યજ
૦૩૧૩૦૧૨૧ પરં શશુ્રષૂણં મહં્ય સ્યા પ્ર રક્ષયા પ
૦૩૧૩૦૧૨૨ ભગવાં તે પ્ર ભતુર્હૃર્ષીકેશાેઽનુતુ ય ત
૦૩૧૩૦૧૩૧ યષેાં ન તુષ્ટાે ભગવા યજ્ઞ લઙ્ગાે જનાદર્નઃ
૦૩૧૩૦૧૩૨ તષેાં શ્રમાે હ્યપાથાર્ય યદાત્મા નાદતૃઃ વયમ્
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૦૩૧૩૦૧૪૦ મનુ વાચ
૦૩૧૩૦૧૪૧ આદેશઽેહં ભગવતાે વતયામીવસદૂન
૦૩૧૩૦૧૪૨ સ્થાનં વહાનુ નીિહ પ્ર નાં મમ ચ પ્રભાે
૦૩૧૩૦૧૫૧ યદાેકઃ સવર્ભૂતાનાં મહી મગ્ ા મહા ભ સ
૦૩૧૩૦૧૫૨ અસ્યા ઉદ્ધરણે યત્નાે દેવ દેવ્યા િવધીયતામ્
૦૩૧૩૦૧૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૩૦૧૬૧ પરમેષ્ઠ વપાં મ યે તથા સન્નામવેક્ષ્ય ગામ્
૦૩૧૩૦૧૬૨ કથમનેાં સમુન્ને ય ઇ ત દ યાૈ િધયા ચરમ્
૦૩૧૩૦૧૭૧ જતાે મે ક્ષ તવાર્ ભઃ લાવ્યમાના રસાં ગતા
૦૩૧૩૦૧૭૨ અથાત્ર િકમનુષે્ઠયમ મા ભઃ સગર્યાે જતૈઃ
૦૩૧૩૦૧૭૩ યસ્યાહં હૃદયાદાસં સ ઈશાે િવદધાતુ મે
૦૩૧૩૦૧૮૧ ઇત્ય ભ યાયતાે નાસા િવવરા સહસાનઘ
૦૩૧૩૦૧૮૨ વરાહતાેકાે િનરગાદઙ્ગુષ્ઠપિરમાણકઃ
૦૩૧૩૦૧૯૧ તસ્યા ભપ યતઃ ખસ્થઃ ક્ષણને િકલ ભારત
૦૩૧૩૦૧૯૨ ગજમાત્રઃ પ્રવ ધે તદદ્ભુતમભનૂ્મહત્
૦૩૧૩૦૨૦૧ મર ચપ્રમખુૈિવપ્રૈઃ કુમારૈમર્નનુા સહ
૦૩૧૩૦૨૦૨ દૃ ટ્વા ત સાૈકરં પં તકર્યામાસ ચત્રધા
૦૩૧૩૦૨૧૧ િકમેત સકૂરવ્યાજં સ વં િદવ્યમવ સ્થતમ્
૦૩૧૩૦૨૧૨ અહાે બતાશ્ચયર્ મદં નાસાયા મે િવિનઃ તમ્
૦૩૧૩૦૨૨૧ દષૃ્ટાેઽઙ્ગુષ્ઠ શરાેમાત્રઃ ક્ષણાદ્ગ ડ શલાસમઃ
૦૩૧૩૦૨૨૨ અિપ વદ્ભગવાનષે યજ્ઞાે મે ખેદયન્મનઃ
૦૩૧૩૦૨૩૧ ઇ ત મીમાંસત તસ્ય બ્રહ્મણઃ સહ સનૂુ ભઃ
૦૩૧૩૦૨૩૨ ભગવા યજ્ઞપુ ષાે જગ ર્ગે દ્રસિન્નભઃ
૦૩૧૩૦૨૪૧ બ્રહ્માણં હષર્યામાસ હિર તાંશ્ચ દ્વ ેત્તમાન્
૦૩૧૩૦૨૪૨ વગ જતને કકુભઃ પ્ર ત વનયતા િવભુઃ
૦૩૧૩૦૨૫૧ િનશ ય તે ઘઘર્િરતં વખેદ ક્ષિય માયામયસકૂરસ્ય
૦૩૧૩૦૨૫૨ જન તપઃસત્યિનવા સન તે િત્ર ભઃ પિવત્રૈમુર્નયાેઽગ્ ણ મ
૦૩૧૩૦૨૬૧ તષેાં સતાં વેદિવતાનમૂ તબ્રર્હ્માવધાયાર્ત્મગુણાનવુાદમ્
૦૩૧૩૦૨૬૨ િવનદ્ય ભૂયાે િવબુધાેદયાય ગજે દ્રલીલાે જલમાિવવેશ
૦૩૧૩૦૨૭૧ ઉિ ક્ષપ્તવાલઃ ખચરઃ કઠાેરઃ સટા િવધુ વ ખરરાેમશ વક્
૦૩૧૩૦૨૭૨ ખુરાહતાભ્રઃ સતદંષ્ટ્ર ઈક્ષા જ્યાે તબર્ભાસે ભગવાન્મહીધ્રઃ
૦૩૧૩૦૨૮૧ ઘ્રાણને વ્યાઃ પદવી ં િવ જઘ્ર ક્રાેડાપદેશઃ વયમ વરાઙ્ગઃ
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૦૩૧૩૦૨૮૨ કરાલદંષ્ટ્ર ાેઽ યકરાલદગૃ્ યામુદ્વ ક્ષ્ય િવપ્રા ગ્ ણતાેઽિવશ કમ્
૦૩૧૩૦૨૯૧ સ વજ્રકૂટાઙ્ગિનપાતવેગ િવશીણર્કુ ક્ષઃ તનયન્નુદ વાન્
૦૩૧૩૦૨૯૨ ઉ ષ્ટદ ઘા મભજૈુિરવાતર્શ્ચુક્રાેશ યજ્ઞેશ્વર પાિહ મે ત
૦૩૧૩૦૩૦૧ ખુરૈઃ રપ્રૈદર્રયં તદાપ ઉ પારપારં િત્રપ રસાયામ્
૦૩૧૩૦૩૦૨ દદશર્ ગાં તત્ર સષુુ સરુગ્રે યાં વધાની ં વયમ યધત્ત
૦૩૧૩૦૩૧૧ પાતાલમૂલેશ્વરભાેગસહંતાૈ િવ યસ્ય પાદાૈ થવી ં ચ બભ્રતઃ
૦૩૧૩૦૩૧૨ યસ્યાપેમાનાે ન બભવૂ સાેઽચ્યુતાે મમા તુ માઙ્ગલ્યિવ દ્ધયે હિરઃ
૦૩૧૩૦૩૨૧ વદંષ્ટ્રયાેદૃ્ધત્ય મહી ં િનમગ્ ાં સ ઉ થતઃ સં ચે રસાયાઃ
૦૩૧૩૦૩૨૨ તત્રાિપ દૈતં્ય ગદયાપત તં સનુાભસ દ િપતતીવ્રમ યુઃ
૦૩૧૩૦૩૩૧ જઘાન ધાનમસહ્યિવક્રમં સ લીલયેભં ગરાિડવા ભ સ
૦૩૧૩૦૩૩૨ તદ્રક્તપઙ્કાિઙ્કતગ ડતુ ડાે યથા ગજે દ્રાે જગતી ં િવ ભ દન્
૦૩૧૩૦૩૪૧ તમાલનીલં સતદ તકાેટ ા મામુિ ક્ષપ તં ગજલીલયાઙ્ગ
૦૩૧૩૦૩૪૨ પ્રજ્ઞાય બદ્ધા જલયાેઽનવુાકૈિવિર ચમખુ્યા ઉપતસ્થુર શમ્
૦૩૧૩૦૩૫૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૩૧૩૦૩૫૧ જતં જતં તેઽ જત યજ્ઞભાવન ત્રયી ં તનું વાં પિરધુ વતે નમઃ
૦૩૧૩૦૩૫૨ યદ્રાેમગતષુ િન લલ્યુરદ્ધય ત મૈ નમઃ કારણસકૂરાય તે
૦૩૧૩૦૩૬૧ પં તવૈતન્નનુ દુ કૃતાત્મનાં દુદર્શર્નં દેવ યદ વરાત્મકમ્
૦૩૧૩૦૩૬૨ છ દાં સ યસ્ય વ ચ બિહરાેમ વાજ્યં દૃ શ વઙ્ ઘ્રષુ ચાતુહાત્રમ્
૦૩૧૩૦૩૭૧ સ્રક્તુ ડ આસી સ્રવુ ઈશ નાસયાેિરડાેદરે ચમસાઃ કણર્ર ધ્રે
૦૩૧૩૦૩૭૨ પ્રા શત્રમાસ્યે ગ્રસને ગ્રહા તુ તે યચ્ચવર્ણં તે ભગવન્ન ગ્ હાતે્રમ્
૦૩૧૩૦૩૮૧ દ ક્ષાનજુન્માપેસદઃ શરાેધરં વં પ્રાયણીયાેદયનીયદંષ્ટ્ર ઃ
૦૩૧૩૦૩૮૨ જહ્વા પ્રવગ્યર્ તવ શીષર્કં ક્રતાેઃ સત્યાવસ યં ચતયાેઽસવાે િહ તે
૦૩૧૩૦૩૯૧ સાેમ તુ રેતઃ સવના યવ સ્થ તઃ સસં્થાિવભેદા તવ દેવ ધાતવઃ
૦૩૧૩૦૩૯૨ સત્રા ણ સવાર્ ણ શર રસ ધ વં સવર્યજ્ઞક્રતુિર ષ્ટબ ધનઃ
૦૩૧૩૦૪૦૧ નમાે નમ તેઽ ખલમ ત્રદેવતા દ્રવ્યાય સવર્ક્રતવે િક્રયાત્મને
૦૩૧૩૦૪૦૨ વૈરાગ્યભ યાત્મજયાનુભાિવત જ્ઞાનાય િવદ્યાગુરવે નમાે નમઃ
૦૩૧૩૦૪૧૧ દંષ્ટ્ર ાગ્રકાેટ ા ભગવં વયા તા િવરાજતે ભૂધર ભૂઃ સભૂધરા
૦૩૧૩૦૪૧૨ યથા વનાિન્નઃસરતાે દતા તા મતઙ્ગજે દ્રસ્ય સપત્રપ દ્મની
૦૩૧૩૦૪૨૧ ત્રયીમયં પ મદં ચ સાૈકરં ભૂમ ડલનેાથ દતા તને તે
૦૩૧૩૦૪૨૨ ચકા ત શ ◌ૃઙ્ગાેઢઘનને ભૂયસા કુલાચલે દ્રસ્ય યથવૈ િવભ્રમઃ
૦૩૧૩૦૪૩૧ સસં્થાપયનૈાં જગતાં સતસ્થષુાં લાેકાય પત્નીમ સ માતરં િપતા
૦૩૧૩૦૪૩૨ િવધેમ ચાસ્યૈ નમસા સહ વયા યસ્યાં વતે ેઽ ગ્ મવારણાવધાઃ
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૦૩૧૩૦૪૪૧ કઃ શ્રદ્દધીતા યતમ તવ પ્રભાે રસાં ગતાયા ભવુ ઉ દ્વબહર્ણમ્
૦૩૧૩૦૪૪૨ ન િવ મયાેઽસાૈ વિય િવશ્વિવ મયે યાે માયયેદં સ જેઽ તિવ મયમ્
૦૩૧૩૦૪૫૧ િવધુ વતા વેદમયં િનજં વપજુર્ન તપઃસત્યિનવા સનાે વયમ્
૦૩૧૩૦૪૫૨ સટા શખાેદૂ્ધત શવા બુ બ દુ ભિવ જ્યમાના શમીશ પાિવતાઃ
૦૩૧૩૦૪૬૧ સ વૈ બત ભ્રષ્ટમ ત તવષૈતે યઃ કમર્ણાં પારમપારકમર્ણઃ
૦૩૧૩૦૪૬૨ યદ્યાેગમાયાગુણયાેગમાેિહતં િવશ્વં સમ તં ભગવ વધેિહ શમ્
૦૩૧૩૦૪૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૩૦૪૭૧ ઇત્યુપસ્થીયમાનાેઽસાૈ મુિન ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૩૧૩૦૪૭૨ સ લલે વખુરાક્રા ત ઉપાધત્તાિવતાવિનમ્
૦૩૧૩૦૪૮૧ સ ઇ થં ભગવાનવુ િવ વક્સનેઃ પ્ર પ તઃ
૦૩૧૩૦૪૮૨ રસાયા લીલયાેન્નીતામ સુ યસ્ય યયાૈ હિરઃ
૦૩૧૩૦૪૯૧ ય અેવમેતાં હિરમેધસાે હરેઃ કથાં સભુદ્રાં કથનીયમાિયનઃ
૦૩૧૩૦૪૯૨ શ ◌ૃ વીત ભ યા શ્રવયેત વાેશતી ં જનાદર્નાેઽસ્યાશુ હૃિદ પ્રસીદ ત
૦૩૧૩૦૫૦૧ ત મ પ્રસન્ને સકલા શષાં પ્રભાૈ િક દુલર્ભં તા ભરલં લવાત્મ ભઃ
૦૩૧૩૦૫૦૨ અન યદષૃ્ટ ા ભજતાં ગુહાશયઃ વયં િવધત્તે વગ ત પરઃ પરામ્
૦૩૧૩૦૫૧૧ કાે નામ લાેકે પુ ષાથર્સારિવ પુરાકથાનાં ભગવ કથાસધુામ્
૦૩૧૩૦૫૧૨ આપીય કણાર્ જ લ ભભર્વાપહામહાે િવરજ્યેત િવના નરેતરમ્
૦૩૧૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૩૧૪૦૦૧૧ િનશ ય કાષૈારિવણાપેવ ણતાં હરેઃ કથાં કારણસકૂરાત્મનઃ
૦૩૧૪૦૦૧૨ પનુઃ સ પપ્રચ્છ તમુદ્યતા જ લનર્ ચા ત પ્તાે િવદુરાે તવ્રતઃ
૦૩૧૪૦૦૨૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૧૪૦૦૨૧ તનેવૈ તુ મુિનશ્રેષ્ઠ હિરણા યજ્ઞમૂ તના
૦૩૧૪૦૦૨૨ આિદદૈત્યાે િહર યાક્ષાે હત ઇત્યનુશશુ્રુમ
૦૩૧૪૦૦૩૧ તસ્ય ચાેદ્ધરતઃ ક્ષાૈણી ં વદંષ્ટ્ર ાગ્રેણ લીલયા
૦૩૧૪૦૦૩૨ દૈત્યરાજસ્ય ચ બ્રહ્મક માદ્ધતેાેરભૂ ધઃ
૦૩૧૪૦૦૪૧ શ્રદ્દધાનાય ભક્તાય બ્રૂિહ ત જન્મિવ તરમ્
૦૩૧૪૦૦૪૨ ઋષે ન ય ત મનઃ પરં કાૈતૂહલં િહ મે
૦૩૧૪૦૦૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૪૦૦૫૧ સાધુ વીર વયા ષ્ટમવતારકથાં હરેઃ
૦૩૧૪૦૦૫૨ ય વં ચ્છ સ મત્યાર્નાં ત્યુપાશિવશાતનીમ્
૦૩૧૪૦૦૬૧ યયાેત્તાનપદઃ પતુ્રાે મુિનના ગીતયાભર્કઃ
૦૩૧૪૦૦૬૨ ત્યાેઃ કૃ વવૈ મૂ યર્ઙ્ ઘ્રમા રાેહ હરેઃ પદમ્
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૦૩૧૪૦૦૭૧ અથાત્રાપી તહાસાેઽયં શ્રુતાે મે વ ણતઃ પુરા
૦૩૧૪૦૦૭૨ બ્રહ્મણા દેવદેવને દેવાનામનુ ચ્છતામ્
૦૩૧૪૦૦૮૧ િદ તદાર્ક્ષાયણી ક્ષત્તમાર્ર ચં ક યપં પ તમ્
૦૩૧૪૦૦૮૨ અપત્યકામા ચકમે સ યાયાં હૃચ્છયાિદતા
૦૩૧૪૦૦૯૧ ઇ ટ્વા ગ્ જહં્વ પયસા પુ ષં યજુષાં પ તમ્
૦૩૧૪૦૦૯૨ િન લાેચત્યકર્ આસીનમગ્ યગારે સમાિહતમ્
૦૩૧૪૦૧૦૦ િદ ત વાચ
૦૩૧૪૦૧૦૧ અેષ માં વ કૃતે િવદ્વ કામ આત્તશરાસનઃ
૦૩૧૪૦૧૦૨ દુનાે ત દ નાં િવક્ર ય ર ભા મવ મતઙ્ગજઃ
૦૩૧૪૦૧૧૧ તદ્ભવા દહ્યમાનાયાં સપત્નીનાં સ દ્ધ ભઃ
૦૩૧૪૦૧૧૨ પ્ર વતીનાં ભદં્ર તે મ યાયુઙ્ક્તામનુગ્રહમ્
૦૩૧૪૦૧૨૧ ભતર્યાર્પ્તાે માનાનાં લાેકાનાિવશતે યશઃ
૦૩૧૪૦૧૨૨ પ તભર્વ દ્વધાે યાસાં પ્રજયા નનુ યતે
૦૩૧૪૦૧૩૧ પુરા િપતા નાે ભગવા દક્ષાે દુિહ વ સલઃ
૦૩૧૪૦૧૩૨ કં ણીત વરં વ સા ઇત્ય ચ્છત નઃ થક્
૦૩૧૪૦૧૪૧ સ િવિદ વાત્મ નાં નાે ભાવં સ તાનભાવનઃ
૦૩૧૪૦૧૪૨ ત્રયાેદશાદદાત્તાસાં યા તે શીલમનવુ્રતાઃ
૦૩૧૪૦૧૫૧ અથ મે કુ કલ્યાણં કામં કમલલાેચન
૦૩૧૪૦૧૫૨ આતાપસપર્ણં ભૂમન્નમાેઘં િહ મહીય સ
૦૩૧૪૦૧૬૧ ઇ ત તાં વીર માર ચઃ કૃપણાં બહુભા ષણીમ્
૦૩૧૪૦૧૬૨ પ્રત્યાહાનનુય વાચા પ્ર દ્ધાનઙ્ગક મલામ્
૦૩૧૪૦૧૭૧ અેષ તેઽહં િવધાસ્યા મ પ્રયં ભી યિદચ્છ સ
૦૩૧૪૦૧૭૨ તસ્યાઃ કામં ન કઃ કુયાર્ સ દ્ધસૈ્ત્રવ ગક યતઃ
૦૩૧૪૦૧૮૧ સવાર્શ્રમાનપુાદાય વાશ્રમેણ કલત્રવાન્
૦૩૧૪૦૧૮૨ વ્યસનાણર્વમત્યે ત જલયાનૈયર્થાણર્વમ્
૦૩૧૪૦૧૯૧ યામાહુરાત્મનાે હ્યધ શ્રેયસ્કામસ્ય માિનિન
૦૩૧૪૦૧૯૨ યસ્યાં વધુરમ યસ્ય પુમાંશ્ચર ત િવ વરઃ
૦૩૧૪૦૨૦૧ યામા શ્રત્યે દ્રયારાતી દુજર્યાિનતરાશ્રમૈઃ
૦૩૧૪૦૨૦૨ વયં જયેમ હેલા ભદર્સ્યૂ દુગર્પ તયર્થા
૦૩૧૪૦૨૧૧ ન વયં પ્રભવ તાં વામનુકતુ ગ્ હેશ્વિર
૦૩૧૪૦૨૧૨ અ યાયષુા વા કા યન યે ચા યે ગુણગ્ ધ્નવઃ
૦૩૧૪૦૨૨૧ અથાિપ કામમેતં તે પ્ર ત્યૈ કરવા યલમ્
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૦૩૧૪૦૨૨૨ યથા માં ના તરાેચ ત મુહૂત પ્ર તપાલય
૦૩૧૪૦૨૩૧ અેષા ઘાેરતમા વેલા ઘાેરાણાં ઘાેરદશર્ના
૦૩૧૪૦૨૩૨ ચર ત યસ્યાં ભૂતાિન ભૂતેશાનુચરા ણ હ
૦૩૧૪૦૨૪૧ અેતસ્યાં સા વ સ યાયાં ભગવા ભૂતભાવનઃ
૦૩૧૪૦૨૪૨ પર તાે ભૂતપષર્દ્ ભ ર્ષેણાટ ત ભૂતરાટ્
૦૩૧૪૦૨૫૧ મશાનચક્રાિનલધૂ લધૂમ્ર િવક ણર્િવદ્યાેતજટાકલાપઃ
૦૩૧૪૦૨૫૨ ભ માવગુ ઠામલ ક્મદેહાે દેવ સ્ત્ર ભઃ પ ય ત દેવર તે
૦૩૧૪૦૨૬૧ ન યસ્ય લાેકે વજનઃ પરાે વા નાત્યાદતૃાે નાેત ક શ્ચ દ્વગહ્યર્ઃ
૦૩૧૪૦૨૬૨ વયં વ્રતૈયર્ચ્ચરણાપિવદ્ધામાશા મહેઽ ં બત ભુક્તભાેગામ્
૦૩૧૪૦૨૭૧ યસ્યાનવદ્યાચિરતં મની ષણાે ગ્ ણ ત્યિવદ્યાપટલં બ ભ સવઃ
૦૩૧૪૦૨૭૨ િનર તસા યા તશયાેઽિપ ય વયં િપશાચચયાર્મચરદ્ગ તઃ સતામ્
૦૩૧૪૦૨૮૧ હસ ત યસ્યાચિરતં િહ દુભર્ગાઃ વાત્મન્રતસ્યાિવદુષઃ સમીિહતમ્
૦૩૧૪૦૨૮૨ યવૈર્સ્ત્રમાલ્યાભરણાનુલપેનૈઃ શ્વભાજેનં વાત્મતયાપેલા લતમ્
૦૩૧૪૦૨૯૧ બ્રહ્માદયાે ય કૃતસતેપુાલા ય કારણં િવશ્વ મદં ચ માયા
૦૩૧૪૦૨૯૨ આજ્ઞાકર યસ્ય િપશાચચયાર્ અહાે િવભૂ શ્ચિરતં િવડ બનમ્
૦૩૧૪૦૩૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૪૦૩૦૧ સવૈં સિંવિદતે ભત્રાર્ મન્મથાને્મ થતે દ્રયા
૦૩૧૪૦૩૦૨ જગ્રાહ વાસાે બ્રહ્મષ ર્ષલીવ ગતત્રપા
૦૩૧૪૦૩૧૧ સ િવિદ વાથ ભાયાર્યા તં િનબર્ ધં િવકમર્ ણ
૦૩૧૪૦૩૧૨ ન વા િદષ્ટાય રહ સ તયાથાપેિવવેશ િહ
૦૩૧૪૦૩૨૧ અથાપે ય સ લલં પ્રાણાનાય ય વાગ્યતઃ
૦૩૧૪૦૩૨૨ યાય જ પ િવરજં બ્રહ્મજ્યાે તઃ સનાતનમ્
૦૩૧૪૦૩૩૧ િદ ત તુ વ્રીિડતા તને કમાર્વદ્યને ભારત
૦૩૧૪૦૩૩૨ ઉપસઙ્ગ ય િવપ્ર ષમધાેમખુ્ય યભાષત
૦૩૧૪૦૩૪૦ િદ ત વાચ
૦૩૧૪૦૩૪૧ ન મે ગભર્ મમં બ્રહ્મ ભૂતાના ષભાેઽવધીત્
૦૩૧૪૦૩૪૨ દ્રઃ પ તિહ ભૂતાનાં યસ્યાકરવમંહસમ્
૦૩૧૪૦૩૫૧ નમાે દ્રાય મહતે દેવાયાેગ્રાય મીઢુષે
૦૩૧૪૦૩૫૨ શવાય ય તદ ડાય તદ ડાય મ યવે
૦૩૧૪૦૩૬૧ સ નઃ પ્રસીદતાં ભામાે ભગવાનવુર્નુગ્રહઃ
૦૩૧૪૦૩૬૨ વ્યાધસ્યા યનુક યાનાં સ્ત્રીણાં દેવઃ સતીપ તઃ
૦૩૧૪૦૩૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
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૦૩૧૪૦૩૭૧ વસગર્સ્યા શષં લાેક્યામાશાસાનાં પ્રવપેતીમ્
૦૩૧૪૦૩૭૨ િન ત્તસ યાિનયમાે ભાયાર્માહ પ્ર પ તઃ
૦૩૧૪૦૩૮૦ ક યપ ઉવાચ
૦૩૧૪૦૩૮૧ અપ્રાયત્યાદાત્મન તે દાષેાન્માૈહૂ તકાદુત
૦૩૧૪૦૩૮૨ મિન્નદેશા તચારેણ દેવાનાં ચા તહેલનાત્
૦૩૧૪૦૩૯૧ ભિવ યત તવાભદ્રાવભદ્રે ઠરાધમાૈ
૦૩૧૪૦૩૯૨ લાેકા સપાલાંસ્ત્રીશં્ચ ડ મુહુરાક્ર દિય યતઃ
૦૩૧૪૦૪૦૧ પ્રા ણનાં હ યમાનાનાં દ નાનામકૃતાગસામ્
૦૩૧૪૦૪૦૨ સ્ત્રીણાં િનગ્ હ્યમાણાનાં કાેિપતષેુ મહાત્મસુ
૦૩૧૪૦૪૧૧ તદા િવશ્વેશ્વરઃ કુ્રદ્ધાે ભગવા લાેકભાવનઃ
૦૩૧૪૦૪૧૨ હિન યત્યવતીયાર્સાૈ યથાદ્ર શતપવર્ ક્
૦૩૧૪૦૪૨૦ િદ ત વાચ
૦૩૧૪૦૪૨૧ વધં ભગવતા સાક્ષા સનુાભાેદારબાહુના
૦૩૧૪૦૪૨૨ આશાસે પતુ્રયાેમર્હં્ય મા કુ્રદ્ધાદ્બ્રાહ્મણાદ્પ્રભાે
૦૩૧૪૦૪૩૧ ન બ્રહ્મદ ડદગ્ધસ્ય ન ભૂતભયદસ્ય ચ
૦૩૧૪૦૪૩૨ નારકાશ્ચાનુગ્ હ્ણ ત યાં યાં યાેિનમસાૈ ગતઃ
૦૩૧૪૦૪૪૦ ક યપ ઉવાચ
૦૩૧૪૦૪૪૧ કૃતશાેકાનુતાપને સદ્યઃ પ્રત્યવમશર્નાત્
૦૩૧૪૦૪૪૨ ભગવત્યુ માનાચ્ચ ભવે મ યિપ ચાદરાત્
૦૩૧૪૦૪૫૧ પતુ્રસ્યવૈ ચ પતુ્રાણાં ભિવતૈકઃ સતાં મતઃ
૦૩૧૪૦૪૫૨ ગાસ્ય ત યદ્યશઃ શદંુ્ધ ભગવદ્યશસા સમમ્
૦૩૧૪૦૪૬૧ યાેગૈહમવે દુવર્ણ ભાવિય ય ત સાધવઃ
૦૩૧૪૦૪૬૨ િનવરાિદ ભરાત્માનં યચ્છ લમનવુ તતુમ્
૦૩૧૪૦૪૭૧ ય પ્રસાદાિદદં િવશ્વં પ્રસીદ ત યદાત્મકમ્
૦૩૧૪૦૪૭૨ સ વદગૃ્ભગવા યસ્ય તાે યતેઽન યયા દશૃા
૦૩૧૪૦૪૮૧ સ વૈ મહાભાગવતાે મહાત્મા મહાનુભાવાે મહતાં મિહષ્ઠઃ
૦૩૧૪૦૪૮૨ પ્ર દ્ધભ યા હ્યનુભાિવતાશયે િનવે ય વૈકુ ઠ મમં િવહાસ્ય ત
૦૩૧૪૦૪૯૧ અલ પટઃ શીલધરાે ગુણાકરાે હૃષ્ટઃ પરદ્ર્ યા વ્ય થતાે દુઃ ખતષેુ
૦૩૧૪૦૪૯૧ અભૂતશત્રજુર્ગતઃ શાેકહતાર્ નૈદા ઘકં તાપ મવાેડુરાજઃ
૦૩૧૪૦૫૦૧ અ તબર્િહશ્ચામલમ જનતંે્ર વપૂ ષેચ્છાનુગ્ હીત પમ્
૦૩૧૪૦૫૦૨ પાતૈ્ર તવ શ્રીલલનાલલામં દ્રષ્ટા સુ્ફર કુ ડલમ ડતાનનમ્
૦૩૧૪૦૫૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
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૦૩૧૪૦૫૧૧ શ્રુ વા ભાગવતં પાતૈ્રમમાેદત િદ ત ર્શમ્
૦૩૧૪૦૫૧૨ પતુ્રયાેશ્ચ વધં કૃ ણા દ્વિદ વાસીન્મહામનાઃ
૦૩૧૫૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૫૦૦૧૧ પ્રા પતં્ય તુ તત્તજેઃ પરતે ેહનં િદ તઃ
૦૩૧૫૦૦૧૨ દધાર વષાર્ ણ શતં શઙ્કમાના સરુાદર્નાત્
૦૩૧૫૦૦૨૧ લાેકે તનેાહતાલાેકે લાેકપાલા હતાજૈસઃ
૦૩૧૫૦૦૨૨ યવેદય વશ્વ જે વા તવ્ય તકરં િદશામ્
૦૩૧૫૦૦૩૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૧૫૦૦૩૧ તમ અેત દ્વભાે વે થ સિંવગ્ ા યદ્વયં શમ્
૦૩૧૫૦૦૩૨ ન હ્યવ્યકં્ત ભગવતઃ કાલનેા ષ્ટવત્મર્નઃ
૦૩૧૫૦૦૪૧ દેવદેવ જગદ્ધાતલાકનાથ શખામણે
૦૩૧૫૦૦૪૨ પરેષામપરેષાં વં ભૂતાનામ સ ભાવિવત્
૦૩૧૫૦૦૫૧ નમાે િવજ્ઞાનવીયાર્ય માયયેદમપેુયષુે
૦૩૧૫૦૦૫૨ ગ્ હીતગુણભેદાય નમ તેઽવ્યક્તયાનેયે
૦૩૧૫૦૦૬૧ યે વાન યને ભાવને ભાવય ત્યાત્મભાવનમ્
૦૩૧૫૦૦૬૨ આત્મિન પ્રાેતભવુનં પરં સદસદાત્મકમ્
૦૩૧૫૦૦૭૧ તષેાં સપુક્વયાેગાનાં જતશ્વાસે દ્રયાત્મનામ્
૦૩૧૫૦૦૭૨ લ ધયુ મ પ્રસાદાનાં ન કુત શ્ચ પરાભવઃ
૦૩૧૫૦૦૮૧ યસ્ય વાચા પ્ર ઃ સવાર્ ગાવ ત ત્યેવ યિ ત્રતાઃ
૦૩૧૫૦૦૮૨ હર ત બ લમાયત્તા ત મૈ મખુ્યાય તે નમઃ
૦૩૧૫૦૦૯૧ સ વં િવધ વ શં ભૂમં તમસા લુપ્તકમર્ણામ્
૦૩૧૫૦૦૯૨ અદભ્રદયયા દષૃ્ટ ા આપન્નાનહર્સી ક્ષતુમ્
૦૩૧૫૦૧૦૧ અેષ દેવ િદતેગર્ભર્ આેજઃ કા યપમિપતમ્
૦૩૧૫૦૧૦૨ િદશ ત મરય સવાર્ વધર્તેઽ ગ્ િરવૈધ સ
૦૩૧૫૦૧૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૫૦૧૧૧ સ પ્રહસ્ય મહાબાહાે ભગવા શ દગાેચરઃ
૦૩૧૫૦૧૧૨ પ્રત્યાચષ્ટાત્મભૂદવા પ્રીણન્રુ ચરયા ગરા
૦૩૧૫૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૫૦૧૨૧ માનસા મે સતુા યુ મત્ પવૂર્ ઃ સનકાદયઃ
૦૩૧૫૦૧૨૨ ચે િવહાયસા લાેકા લાેકેષુ િવગત હાઃ
૦૩૧૫૦૧૩૧ ત અેકદા ભગવતાે વૈકુ ઠસ્યામલાત્મનઃ
૦૩૧૫૦૧૩૨ યયવુકુ ઠિનલયં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્
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૦૩૧૫૦૧૪૧ વસ ત યત્ર પુ ષાઃ સવ વૈકુ ઠમૂતર્યઃ
૦૩૧૫૦૧૪૨ યેઽિન મત્તિન મત્તને ધમણારાધય હિરમ્
૦૩૧૫૦૧૫૧ યત્ર ચાદ્યઃ પુમાના તે ભગવા શ દગાેચરઃ
૦૩૧૫૦૧૫૨ સ વં િવષ્ટ ય િવરજં વાનાં નાે ડય ષઃ
૦૩૧૫૦૧૬૧ યત્ર નૈઃશ્રેયસં નામ વનં કામદુઘૈદુ્રર્મૈઃ
૦૩૧૫૦૧૬૨ સવર્તુર્શ્રી ભિવભ્રાજ કૈવલ્ય મવ મૂ તમત્
૦૩૧૫૦૧૭૧ વૈમાિનકાઃ સલલનાશ્ચિરતાિન શશ્વદ્
૦૩૧૫૦૧૭૨ ગાય ત યત્ર શમલક્ષપણાિન ભતુર્ઃ
૦૩૧૫૦૧૭૩ અ તજર્લેઽનુિવકસન્મધુમાધવીનાં
૦૩૧૫૦૧૭૪ ગ ધને ખ ડતિધયાેઽ યિનલં ક્ષપ તઃ
૦૩૧૫૦૧૮૧ પારાવતા ય તસારસચક્રવાક
૦૩૧૫૦૧૮૨ દાત્યૂહહંસશકુ ત ત્તિરબિહણાં યઃ
૦૩૧૫૦૧૮૩ કાેલાહલાે િવરમતેઽ ચરમાત્રમુચ્ચૈર્
૦૩૧૫૦૧૮૪ ઙ્ગાિધપે હિરકથા મવ ગાયમાને
૦૩૧૫૦૧૯૧ મ દારકુ દકુરબાે પલચ પકાણર્
૦૩૧૫૦૧૯૨ પુન્નાગનાગબકુલા બુજપાિર તાઃ
૦૩૧૫૦૧૯૩ ગ ધેઽ ચતે તુલ સકાભરણને તસ્યા
૦૩૧૫૦૧૯૪ ય મ તપઃ સમુનસાે બહુ માનય ત
૦૩૧૫૦૨૦૧ ય સઙુ્કલં હિરપદાન તમાત્રદષૃ્ટૈર્
૦૩૧૫૦૨૦૨ વૈદૂયર્મારકતહેમમયૈિવમાનૈઃ
૦૩૧૫૦૨૦૩ યષેાં હ કિટતટાઃ મતશાે ભમખુ્યઃ
૦૩૧૫૦૨૦૪ કૃ ણાત્મનાં ન રજઆદધુ મયાદૈ્યઃ
૦૩૧૫૦૨૧૧ શ્રી િપણી ક્વણયતી ચરણારિવ દં
૦૩૧૫૦૨૧૨ લીલા બુજેન હિરસદ્મિન મુક્તદાષેા
૦૩૧૫૦૨૧૩ સલંક્ષ્યતે સ્ફિટકકુડ્ય ઉપેતહે
૦૩૧૫૦૨૧૪ સ માજર્તીવ યદનુગ્રહણેઽ યયત્નઃ
૦૩૧૫૦૨૨૧ વાપીષુ િવદુ્રમતટા વમલા તા સુ
૦૩૧૫૦૨૨૨ પ્રે યા વતા િનજવને તુલસી ભર શમ્
૦૩૧૫૦૨૨૩ અ યચર્તી વલકમુન્નસમીક્ષ્ય વક્ત્રમ્
૦૩૧૫૦૨૨૪ ઉચ્છે ષતં ભગવતેત્યમતાઙ્ગ યચ્છ્ર ઃ
૦૩૧૫૦૨૩૧ યન્ન વ્રજ ત્યઘ ભદાે રચનાનવુાદાચ્
૦૩૧૫૦૨૩૨ છૃ વ ત યેઽ યિવષયાઃ કુકથા મ તઘ્નીઃ
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૦૩૧૫૦૨૩૩ યા તુ શ્રુતા હતભગૈ ર્ ભરાત્તસારાસ્
૦૩૧૫૦૨૩૪ તાં તાિ ક્ષપ ત્યશરણષેુ તમઃસુ હ ત
૦૩૧૫૦૨૪૧ યેઽ ય થતામિપ ચ નાે ગ ત પ્રપન્ના
૦૩૧૫૦૨૪૨ જ્ઞાનં ચ ત વિવષયં સહધમ યત્ર
૦૩૧૫૦૨૪૩ નારાધનં ભગવતાે િવતર ત્યમુ ય
૦૩૧૫૦૨૪૪ સ માેિહતા િવતતયા બત માયયા તે
૦૩૧૫૦૨૫૧ યચ્ચ વ્રજ ત્યિન મષા ષભાનુ ત્ત્યા
૦૩૧૫૦૨૫૨ દૂરે યમા હ્યપુિર નઃ હણીયશીલાઃ
૦૩૧૫૦૨૫૩ ભતુર્ મથઃ સયુશસઃ કથનાનુરાગ
૦૩૧૫૦૨૫૪ વૈક્લવ્યબા પકલયા પુલક કૃતાઙ્ગાઃ
૦૩૧૫૦૨૬૧ ત દ્વશ્વગવુર્િધકૃતં ભવુનૈકવ દં્ય
૦૩૧૫૦૨૬૨ િદવં્ય િવ ચત્રિવબુધા યિવમાનશાે ચઃ
૦૩૧૫૦૨૬૩ આપુઃ પરાં મુદમપૂવર્મપુેત્ય યાેગ
૦૩૧૫૦૨૬૪ માયાબલને મનુય તદથાે િવકુ ઠમ્
૦૩૧૫૦૨૭૧ ત મન્નતીત્ય મનુયઃ ષડસ જમાનાઃ
૦૩૧૫૦૨૭૨ કક્ષાઃ સમાનવયસાવથ સપ્તમાયામ્
૦૩૧૫૦૨૭૩ દેવાવચક્ષત ગ્ હીતગદાૈ પરા યર્
૦૩૧૫૦૨૭૪ કેયૂરકુ ડલિકર ટિવટઙ્કવષેાૈ
૦૩૧૫૦૨૮૧ મત્ત દ્વરેફવનમા લકયા િનવીતાૈ
૦૩૧૫૦૨૮૨ િવ ય તયા સતચતુષ્ટયબાહુમ યે
૦૩૧૫૦૨૮૩ વક્ત્રં ભ્રવુા કુિટલયા સુ્ફટિનગર્મા યાં
૦૩૧૫૦૨૮૪ રક્તેક્ષણને ચ મનાગ્રભસં દધાનાૈ
૦૩૧૫૦૨૯૧ દ્વાયતયાેિનિવિવશુ મષતાેર ટ્વા
૦૩૧૫૦૨૯૨ પવૂાર્ યથા પુરટવજ્રકપાિટકા યાઃ
૦૩૧૫૦૨૯૩ સવર્ત્ર તેઽિવષમયા મનુયઃ વદષૃ્ટ ા
૦૩૧૫૦૨૯૪ યે સ ચર ત્યિવહતા િવગતા ભશઙ્કાઃ
૦૩૧૫૦૩૦૧ તા વીક્ષ્ય વાતરશનાંશ્ચતુરઃ કુમારાન્
૦૩૧૫૦૩૦૨ દ્ધા દશાધર્વયસાે િવિદતાત્મત વાન્
૦૩૧૫૦૩૦૩ વતે્રેણ ચા ખલયતામતદહર્ણાં તાૈ
૦૩૧૫૦૩૦૪ તે ે િવહસ્ય ભગવ પ્ર તકૂલશીલાૈ
૦૩૧૫૦૩૧૧ તા યાં મષ વિન મષષેુ િન ષ યમાનાઃ
૦૩૧૫૦૩૧૨ વહર્ત્તમા હ્યિપ હરેઃ પ્ર તહારપા યામ્

126 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૧૫૦૩૧૩ ઊચુઃ સહૃુત્તમિદદૃ ક્ષતભઙ્ગ ઈષત્
૦૩૧૫૦૩૧૪ કામાનજેુન સહસા ત ઉપ લુતાક્ષાઃ
૦૩૧૫૦૩૨૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૧૫૦૩૨૧ કાે વા મહૈત્ય ભગવ પિરચયર્યાેચ્ચૈસ્
૦૩૧૫૦૩૨૨ તદ્ધ મણાં િનવસતાં િવષમઃ વભાવઃ
૦૩૧૫૦૩૨૩ ત મ પ્રશા તપુ ષે ગતિવગ્રહે વાં
૦૩૧૫૦૩૨૪ કાે વાત્મવ કુહકયાેઃ પિરશઙ્કનીયઃ
૦૩૧૫૦૩૩૧ ન હ્ય તરં ભગવતીહ સમ તકુક્ષાવ્
૦૩૧૫૦૩૩૨ આત્માનમાત્મિન નભાે નભસીવ ધીરાઃ
૦૩૧૫૦૩૩૩ પ ય ત યત્ર યવુયાેઃ સરુ લઙ્ ગનાેઃ િક
૦૩૧૫૦૩૩૪ વ્યુ પાિદતં હ્યુદરભેિદ ભયં યતાેઽસ્ય
૦૩૧૫૦૩૪૧ તદ્વામમુ ય પરમસ્ય િવકુ ઠભતુર્ઃ
૦૩૧૫૦૩૪૨ કતુ પ્રકૃષ્ટ મહ ધીમિહ મ દધી યામ્
૦૩૧૫૦૩૪૩ લાેકાિનતાે વ્રજતમ તરભાવદષૃ્ટ ા
૦૩૧૫૦૩૪૪ પાપીયસસ્ત્રય ઇમે િરપવાેઽસ્ય યત્ર
૦૩૧૫૦૩૫૧ તષેા મતીિરતમુભાવવધાયર્ ઘાેરં
૦૩૧૫૦૩૫૨ તં બ્રહ્મદ ડમિનવારણમસ્ત્રપૂગૈઃ
૦૩૧૫૦૩૫૩ સદ્યાે હરેરનુચરાવુ બ યત તત્
૦૩૧૫૦૩૫૪ પાદગ્રહાવપતતામ તકાતરેણ
૦૩૧૫૦૩૬૧ ભૂયાદઘાેિન ભગવદ્ ભરકાિર દ ડાે
૦૩૧૫૦૩૬૨ યાે નાૈ હરેત સરુહેલનમ યશષેમ્
૦૩૧૫૦૩૬૩ મા વાેઽનુતાપકલયા ભગવ તઘ્નાે
૦૩૧૫૦૩૬૪ માેહાે ભવેિદહ તુ નાૈ વ્રજતાેરધાેઽધઃ
૦૩૧૫૦૩૭૧ અેવં તદૈવ ભગવાનરિવ દનાભઃ
૦૩૧૫૦૩૭૨ વાનાં િવબુ ય સદ તક્રમમાયર્હૃદ્યઃ
૦૩૧૫૦૩૭૩ ત મ યયાૈ પરમહંસમહામનુીનામ્
૦૩૧૫૦૩૭૪ અ વષેણીયચરણાૈ ચલય સહશ્રીઃ
૦૩૧૫૦૩૮૧ તં વાગતં પ્ર તહૃતાપૈિયકં વપુ ભસ્
૦૩૧૫૦૩૮૨ તેઽચક્ષતાક્ષિવષયં વસમાિધભાગ્યમ્
૦૩૧૫૦૩૮૩ હંસ શ્રયાવે્યર્જનયાેઃ શવવાયુલાેલચ્
૦૩૧૫૦૩૮૪ છુભ્રાતપત્રશ શકેસરશીકરા બુમ્
૦૩૧૫૦૩૯૧ કૃ નપ્રસાદસમુખંુ હણીયધામ
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૦૩૧૫૦૩૯૨ નેહાવલાેકકલયા હૃિદ સં શ તમ્
૦૩૧૫૦૩૯૩ યામે થાવુર સ શાે ભતયા શ્રયા વશ્
૦૩૧૫૦૩૯૪ ચૂડામ ણ સભુગય ત મવાત્મિધ યમ્
૦૩૧૫૦૪૦૧ પીતાંશકેુ થુિનત બિન િવસુ્ફર ત્યા
૦૩૧૫૦૪૦૨ કા ચ્યા લ ભિવ તયા વનમાલયા ચ
૦૩૧૫૦૪૦૩ વ ગપુ્રકાેષ્ઠવલયં િવનતાસતુાંસે
૦૩૧૫૦૪૦૪ િવ ય તહ ત મતરેણ ધનુાનમ જમ્
૦૩૧૫૦૪૧૧ િવદ્યુિ ક્ષપન્મકરકુ ડલમ ડનાહર્
૦૩૧૫૦૪૧૨ ગ ડસ્થલાેન્નસમખંુ મ ણમ કર ટમ્
૦૩૧૫૦૪૧૩ દાેદર્ ડષ ડિવવરે હરતા પરા યર્
૦૩૧૫૦૪૧૪ હારેણ ક ધરગતને ચ કાૈ તુભને
૦૩૧૫૦૪૨૧ અત્રાપે ષ્ટ મ ત ચાેિ મત મ દરાયાઃ
૦૩૧૫૦૪૨૨ વાનાં િધયા િવર ચતં બહુસાૈષ્ઠવાઢ મ્
૦૩૧૫૦૪૨૩ મહં્ય ભવસ્ય ભવતાં ચ ભજ તમઙ્ગં
૦૩૧૫૦૪૨૪ નેમુિનર ક્ષ્ય ન િવ પ્તદશૃાે મુદા કૈઃ
૦૩૧૫૦૪૩૧ તસ્યારિવ દનયનસ્ય પદારિવ દ
૦૩૧૫૦૪૩૨ િક જલ્ક મશ્રતુલસીમકર દવાયુઃ
૦૩૧૫૦૪૩૩ અ તગર્તઃ વિવવરેણ ચકાર તષેાં
૦૩૧૫૦૪૩૪ સઙ્ક્ષાેભમક્ષરજુષામિપ ચત્તત વાેઃ
૦૩૧૫૦૪૪૧ તે વા અમુ ય વદના સતપદ્મકાેશમ્
૦૩૧૫૦૪૪૨ ઉદ્વ ક્ષ્ય સુ દરતરાધરકુ દહાસમ્
૦૩૧૫૦૪૪૩ લ ધા શષઃ પનુરવેક્ષ્ય તદ યમઙ્ ઘ્ર
૦૩૧૫૦૪૪૪ દ્વ દં્વ નખા ણમ ણશ્રયણં િનદ યુઃ
૦૩૧૫૦૪૫૧ પુંસાં ગ ત ગયતા મહ યાેગમાગર્
૦૩૧૫૦૪૫૨ યાના પદં બહુમતં નયના ભરામમ્
૦૩૧૫૦૪૫૩ પા નં વપુદર્શર્યાનમન ય સદ્ધર્ૈ
૦૩૧૫૦૪૫૪ આૈ પ ત્તકૈઃ સમગ્ ણ યુતમષ્ટભાેગૈઃ
૦૩૧૫૦૪૬૦ કુમારા ઊચુઃ
૦૩૧૫૦૪૬૧ યાેઽ તિહતાે હૃિદ ગતાેઽિપ દુરાત્મનાં વં
૦૩૧૫૦૪૬૨ સાેઽદૈ્યવ નાે નયનમૂલમન ત રાદ્ધઃ
૦૩૧૫૦૪૬૩ યહ્યવ કણર્િવવરેણ ગુહાં ગતાે નઃ
૦૩૧૫૦૪૬૪ િપત્રાનવુ ણતરહા ભવદુદ્ભવને
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૦૩૧૫૦૪૭૧ તં વાં િવદામ ભગવ પરમાત્મત વં
૦૩૧૫૦૪૭૨ સ વને સ પ્ર ત ર ત રચય તમષેામ્
૦૩૧૫૦૪૭૩ યત્તેઽનુતાપિવિદતૈદૃર્ઢભ ક્તયાેગૈર્
૦૩૧૫૦૪૭૪ ઉદ્ગ્ર થયાે હૃિદ િવદુમુર્નયાે િવરાગાઃ
૦૩૧૫૦૪૮૧ નાત્ય તકં િવગણય ત્યિપ તે પ્રસાદં
૦૩૧૫૦૪૮૨ િક વ યદિપતભયં ભ્રવુ ઉન્નયૈ તે
૦૩૧૫૦૪૮૩ યેઽઙ્ગ વદઙ્ ઘ્રશરણા ભવતઃ કથાયાઃ
૦૩૧૫૦૪૮૪ ક તર્ યતીથર્યશસઃ કુશલા રસજ્ઞાઃ
૦૩૧૫૦૪૯૧ કામં ભવઃ વ જનૈિનરયષેુ નઃ તાચ્
૦૩૧૫૦૪૯૨ ચેતાેઽ લવદ્યિદ નુ તે પદયાે રમેત
૦૩૧૫૦૪૯૩ વાચશ્ચ ન તુલ સવદ્યિદ તેઽઙ્ ઘ્રશાેભાઃ
૦૩૧૫૦૪૯૪ પૂયત તે ગુણગણૈયર્િદ કણર્ર ધ્રઃ
૦૩૧૫૦૫૦૧ પ્રાદુશ્ચકથર્ યિદદં પુ હૂત પં
૦૩૧૫૦૫૦૨ તનેેશ િન ર્ તમવાપુરલં દશૃાે નઃ
૦૩૧૫૦૫૦૩ ત મા ઇદં ભગવતે નમ ઇ દ્વધેમ
૦૩૧૫૦૫૦૪ યાેઽનાત્મનાં દુ દયાે ભગવા પ્રતીતઃ
૦૩૧૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૬૦૦૧૧ ઇ ત તદ્ગણૃતાં તષેાં મનુીનાં યાેગધ મણામ્
૦૩૧૬૦૦૧૨ પ્ર તન દ્ય જગાદેદં િવકુ ઠિનલયાે િવભુઃ
૦૩૧૬૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૧૬૦૦૨૧ અેતાૈ તાૈ પાષર્દાૈ મહં્ય જયાે િવજય અેવ ચ
૦૩૧૬૦૦૨૨ કદથ કૃત્ય માં યદ્વાે બહ્વક્રાતામ તક્રમમ્
૦૩૧૬૦૦૩૧ ય વેતયાે ર્તાે દ ડાે ભવદ્ ભમાર્મનવુ્રતૈઃ
૦૩૧૬૦૦૩૨ સ અેવાનુમતાેઽ મા ભમુર્નયાે દેવહેલનાત્
૦૩૧૬૦૦૪૧ તદ્વઃ પ્રસાદયા યદ્ય બ્રહ્મ દૈવં પરં િહ મે
૦૩૧૬૦૦૪૨ તદ્ધ ત્યાત્મકૃતં મ યે ય વપુ ભરસ કૃતાઃ
૦૩૧૬૦૦૫૧ યન્નામાિન ચ ગ્ હ્ણા ત લાેકાે ત્યે કૃતાગ સ
૦૩૧૬૦૦૫૨ સાેઽસાધવુાદ ત ક ત હ ત વચ મવામયઃ
૦૩૧૬૦૦૬૧ યસ્યા તામલયશઃશ્રવણાવગાહઃ
૦૩૧૬૦૦૬૨ સદ્યઃ પનુા ત જગદાશ્વપચા દ્વકુ ઠઃ
૦૩૧૬૦૦૬૩ સાેઽહં ભવદ્ ય ઉપલ ધસતુીથર્ક તશ્
૦૩૧૬૦૦૬૪ છ દ્યાં વબાહુમિપ વઃ પ્ર તકૂલ ત્તમ્
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૦૩૧૬૦૦૭૧ ય સવેયા ચરણપદ્મપિવત્રરે ં
૦૩૧૬૦૦૭૨ સદ્યઃ ક્ષતા ખલમલં પ્ર તલ ધશીલમ્
૦૩૧૬૦૦૭૩ ન શ્રીિવરક્તમિપ માં િવજહા ત યસ્યાઃ
૦૩૧૬૦૦૭૪ પ્રેક્ષાલવાથર્ ઇતરે િનયમા વહ ત
૦૩૧૬૦૦૮૧ નાહં તથા દ્મ યજમાનહિવિવતાને
૦૩૧૬૦૦૮૨ યાેતદ્ઘતૃ લુતમદ હુતભુઙ્મખુને
૦૩૧૬૦૦૮૩ યદ્બ્રાહ્મણસ્ય મખુતશ્ચરતાેઽનુઘાસં
૦૩૧૬૦૦૮૪ તુષ્ટસ્ય મ યવિહતૈિનજકમર્પાકૈઃ
૦૩૧૬૦૦૯૧ યષેાં બભ યર્હમખ ડિવકુ ઠયાેગ
૦૩૧૬૦૦૯૨ માયાિવભૂ તરમલાઙ્ ઘ્રરજઃ િકર ટૈઃ
૦૩૧૬૦૦૯૩ િવપ્રાં તુ કાે ન િવષહેત યદહર્ણા ભઃ
૦૩૧૬૦૦૯૪ સદ્યઃ પનુા ત સહચ દ્રલલામલાેકાન્
૦૩૧૬૦૧૦૧ યે મે તનૂ દ્વજવરા દુહતીમર્દ યા
૦૩૧૬૦૧૦૨ ભૂતા યલ ધશરણાિન ચ ભેદબુદ્ યા
૦૩૧૬૦૧૦૩ દ્રક્ષ્ય ત્યઘક્ષતદશૃાે હ્યિહમ યવ તાન્
૦૩૧૬૦૧૦૪ ગ્ ધ્રા ષા મમ કુષ ત્યિધદ ડનેતુઃ
૦૩૧૬૦૧૧૧ યે બ્રાહ્મણાન્મિય િધયા ક્ષપતાેઽચર્ય તસ્
૦૩૧૬૦૧૧૨ તુ યદૃ્ધદઃ મતસધુાે ક્ષતપદ્મવક્ત્રાઃ
૦૩૧૬૦૧૧૩ વા યાનુરાગકલયાત્મજવદ્ગણૃ તઃ
૦૩૧૬૦૧૧૪ સ બાેધય ત્યહ મવાહમપુાહૃત તૈઃ
૦૩૧૬૦૧૨૧ તન્મે વભતુર્રવસાયમલક્ષમાણાૈ
૦૩૧૬૦૧૨૨ યુ મદ્વ્ય તક્રમગ ત પ્ર તપદ્ય સદ્યઃ
૦૩૧૬૦૧૨૩ ભૂયાે મમા તક મતાં તદનુગ્રહાે મે
૦૩૧૬૦૧૨૪ ય ક પતામ ચરતાે તયાેિવવાસઃ
૦૩૧૬૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૬૦૧૩૧ અથ તસ્યાેશતી ં દેવી ષકુલ્યાં સર વતીમ્
૦૩૧૬૦૧૩૨ ના વાદ્ય મ યુદષ્ટાનાં તષેામાત્મા ય યત
૦૩૧૬૦૧૪૧ સતી ં વ્યાદાય શ ◌ૃ વ તાે લઘ્વી ં ગવુર્થર્ગહ્વરામ્
૦૩૧૬૦૧૪૨ િવગાહ્યાગાધગ ભીરાં ન િવદુ ત ચ્ચક ષતમ્
૦૩૧૬૦૧૫૧ તે યાેગમાયયાર ધ પારમે ઠ્યમહાેદયમ્
૦૩૧૬૦૧૫૨ પ્રાેચુઃ પ્રા જલયાે િવપ્રાઃ પ્રહૃષ્ટાઃ ભત વચઃ
૦૩૧૬૦૧૬૦ ઋષય ઊચુઃ
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૦૩૧૬૦૧૬૧ ન વયં ભગવ વદ્મ તવ દેવ ચક ષતમ્
૦૩૧૬૦૧૬૨ કૃતાે મેઽનુગ્રહશ્ચે ત યદ યક્ષઃ પ્રભાષસે
૦૩૧૬૦૧૭૧ બ્રહ્મ યસ્ય પરં દૈવં બ્રાહ્મણાઃ િકલ તે પ્રભાે
૦૩૧૬૦૧૭૨ િવપ્રાણાં દેવદેવાનાં ભગવાનાત્મદૈવતમ્
૦૩૧૬૦૧૮૧ વત્તઃ સનાતનાે ધમા રક્ષ્યતે તનુ ભ તવ
૦૩૧૬૦૧૮૨ ધમર્સ્ય પરમાે ગુહ્યાે િનિવકારાે ભવાન્મતઃ
૦૩૧૬૦૧૯૧ તર ત હ્ય જસા ત્યું િન ત્તા યદનુગ્રહાત્
૦૩૧૬૦૧૯૨ યાે ગનઃ સ ભવા ક વદનુગ્ હ્યેત ય પરૈઃ
૦૩૧૬૦૨૦૧ યં વૈ િવભૂ ત પયાત્યનવુેલમ યૈર્
૦૩૧૬૦૨૦૨ અથાર્ થ ભઃ વ શરસા તપાદરે ઃ
૦૩૧૬૦૨૦૩ ધ યાિપતાઙ્ ઘ્રતુલસીનવદામધા ાે
૦૩૧૬૦૨૦૪ લાેકં મધવુ્રતપતેિરવ કામયાના
૦૩૧૬૦૨૧૧ ય તાં િવિવક્તચિરતૈરનવુતર્માનાં
૦૩૧૬૦૨૧૨ નાત્યાિદ્રય પરમભાગવતપ્રસઙ્ગઃ
૦૩૧૬૦૨૧૩ સ વં દ્વ નપુથપુ યરજઃપનુીતઃ
૦૩૧૬૦૨૧૪ શ્રીવ સલ મ િકમગા ભગભાજન વમ્
૦૩૧૬૦૨૨૧ ધમર્સ્ય તે ભગવત સ્ત્રયુગ િત્ર ભઃ વૈઃ
૦૩૧૬૦૨૨૨ પદ્ ભશ્ચરાચર મદં દ્વજદેવતાથર્મ્
૦૩૧૬૦૨૨૩ નનંૂ તં તદ ભઘા ત રજ તમશ્ચ
૦૩૧૬૦૨૨૪ સ વને નાે વરદયા તનવુા િનરસ્ય
૦૩૧૬૦૨૩૧ ન વં દ્વ ેત્તમકુલં યિદ હાત્મગાપેં
૦૩૧૬૦૨૩૨ ગાેપ્તા ષઃ વહર્ણને સસૂ તને
૦૩૧૬૦૨૩૩ તહ્યવ નઙ્ક્ષ્ય ત શવ તવ દેવ પ થા
૦૩૧૬૦૨૩૪ લાેકાેઽગ્રહી યદષૃભસ્ય િહ ત પ્રમાણમ્
૦૩૧૬૦૨૪૧ તત્તેઽનભીષ્ટ મવ સ વિનધેિવિધ સાેઃ
૦૩૧૬૦૨૪૨ ક્ષેમં જનાય િનજશ ક્ત ભ દૃ્ધતારેઃ
૦૩૧૬૦૨૪૩ નૈતાવતા યિધપતેબર્ત િવશ્વભતુર્સ્
૦૩૧૬૦૨૪૪ તજેઃ ક્ષતં વવનતસ્ય સ તે િવનાેદઃ
૦૩૧૬૦૨૫૧ યં વાનયાેદર્મમધીશ ભવા વધત્તે
૦૩૧૬૦૨૫૨ ત્ત નુ વા તદનુમન્મિહ િનવ્યર્લીકમ્
૦૩૧૬૦૨૫૩ અ માસુ વા ય ઉ ચતાે િધ્રયતાં સ દ ડાે
૦૩૧૬૦૨૫૪ યેઽનાગસાૈ વયમયુઙ્ મિહ િક બષેણ
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૦૩૧૬૦૨૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૧૬૦૨૬૧ અેતાૈ સરેુતરગ ત પ્ર તપદ્ય સદ્યઃ
૦૩૧૬૦૨૬૨ સરં ભસ તસમા યનુબદ્ધયાેગાૈ
૦૩૧૬૦૨૬૩ ભૂયઃ સકાશમપુયાસ્યતઆશુ યાે વઃ
૦૩૧૬૦૨૬૪ શાપાે મયવૈ િન મત તદવેત િવપ્રાઃ
૦૩૧૬૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૬૦૨૭૧ અથ તે મનુયાે દૃ ટ્વા નયનાન દભાજનમ્
૦૩૧૬૦૨૭૨ વૈકુ ઠં તદિધષ્ઠાનં િવકુ ઠં ચ વયપં્રભમ્
૦૩૧૬૦૨૮૧ ભગવ તં પિરક્ર ય પ્ર ણપત્યાનુમા ય ચ
૦૩૧૬૦૨૮૨ પ્ર તજગ્મુઃ પ્રમુિદતાઃ શસં તાે વૈ ણવી ં શ્રયમ્
૦૩૧૬૦૨૯૧ ભગવાનનુગાવાહ યાતં મા ભૈષ્ટમ તુ શમ્
૦૩૧૬૦૨૯૨ બ્રહ્મતજેઃ સમથાઽિપ હ તું નેચ્છે મતં તુ મે
૦૩૧૬૦૩૦૧ અેત પુરૈવ િનિદષં્ટ રમયા કુ્રદ્ધયા યદા
૦૩૧૬૦૩૦૨ પુરાપવાિરતા દ્વાિર િવશ તી મ યપુારતે
૦૩૧૬૦૩૧૧ મિય સરં ભયાેગને િન તીયર્ બ્રહ્મહેલનમ્
૦૩૧૬૦૩૧૨ પ્રત્યે યતં િનકાશં મે કાલનેા પીયસા પનુઃ
૦૩૧૬૦૩૨૧ દ્વાઃસ્થાવાિદ ય ભગવા વમાનશ્રે ણભષૂણમ્
૦૩૧૬૦૩૨૨ સવાર્ તશયયા લ યા જુષં્ટ વં િધ યમાિવશત્
૦૩૧૬૦૩૩૧ તાૈ તુ ગીવાર્ણઋષભાૈ દુ તરાદ્ધિરલાેકતઃ
૦૩૧૬૦૩૩૨ હત શ્રયાૈ બ્રહ્મશાપાદભૂતાં િવગત મયાૈ
૦૩૧૬૦૩૪૧ તદા િવકુ ઠિધષણાત્તયાેિનપતમાનયાેઃ
૦૩૧૬૦૩૪૨ હાહાકારાે મહાનાસી દ્વમાના યષેુ પતુ્રકાઃ
૦૩૧૬૦૩૫૧ તાવવે હ્યધનુા પ્રાપ્તાૈ પાષર્દપ્રવરાૈ હરેઃ
૦૩૧૬૦૩૫૨ િદતજેર્ઠરિનિવષં્ટ કા યપં તજે ઉ બણમ્
૦૩૧૬૦૩૬૧ તયાેરસરુયાેરદ્ય તજેસા યમયાેિહ વઃ
૦૩૧૬૦૩૬૨ આ ક્ષપ્તં તજે અેતિહ ભગવાં ત દ્વિધ સ ત
૦૩૧૬૦૩૭૧ િવશ્વસ્ય યઃ સ્થ તલયાેદ્ભવહેતુરાદ્યાે
૦૩૧૬૦૩૭૨ યાેગેશ્વરૈરિપ દુરત્યયયાેગમાયઃ
૦૩૧૬૦૩૭૩ ક્ષેમં િવધાસ્ય ત સ નાે ભગવાં યધીશસ્
૦૩૧૬૦૩૭૪ તત્રા મદ યિવ શને િકયાિનહાથર્ઃ
૦૩૧૭૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૭૦૦૧૧ િનશ યાત્મભવુા ગીતં કારણં શઙ્કયાે જ્ઝતાઃ
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૦૩૧૭૦૦૧૨ તતઃ સવ યવતર્ ત િત્રિદવાય િદવાૈકસઃ
૦૩૧૭૦૦૨૧ િદ ત તુ ભતુર્રાદેશાદપત્યપિરશિઙ્કની
૦૩૧૭૦૦૨૨ પૂણ વષર્શતે સા વી પતુ્રાૈ પ્રસષુવુે યમાૈ
૦૩૧૭૦૦૩૧ ઉ પાતા બહવ તત્ર િનપેતુ ર્યમાનયાેઃ
૦૩૧૭૦૦૩૨ િદિવ ભવુ્ય તિરક્ષે ચ લાેકસ્યાે ભયાવહાઃ
૦૩૧૭૦૦૪૧ સહાચલા ભવુશ્ચેલુિદશઃ સવાર્ઃ પ્રજ વલુઃ
૦૩૧૭૦૦૪૨ સાેલ્કાશ્ચાશનયઃ પેતુઃ કેતવશ્ચા તહેતવઃ
૦૩૧૭૦૦૫૧ વવાૈ વાયુઃ સદુુઃ પશર્ઃ ફૂ કારાનીરયન્મુહુઃ
૦૩૧૭૦૦૫૨ ઉન્મૂલયન્નગપતી વાત્યાનીકાે ર ે વજઃ
૦૩૧૭૦૦૬૧ ઉદ્ધસત્તિડદ ભાેદ ઘટયા નષ્ટભાગણે
૦૩૧૭૦૦૬૨ વ્યાે પ્રિવષ્ટતમસા ન મ વ્યાદૃ યતે પદમ્
૦૩૧૭૦૦૭૧ ચુક્રાેશ િવમના વાિધ દૂ મઃ ભતાેદરઃ
૦૩૧૭૦૦૭૨ સાેદપાનાશ્ચ સિરતશ્ચુ ભુઃ શુ કપઙ્ક ઃ
૦૩૧૭૦૦૮૧ મુહુઃ પિરધયાેઽભવૂ સરાહ્વાેઃ શ શસયૂર્યાેઃ
૦૩૧૭૦૦૮૨ િનઘાર્તા રથિનહ્ર ાર્દા િવવરે યઃ પ્રજ જ્ઞરે
૦૩૧૭૦૦૯૧ અ તગ્રાર્મષેુ મખુતાે વમ ત્યાે વિહ્નમુ બણમ્
૦૩૧૭૦૦૯૨ ગાલાેલૂકટઙ્કારૈઃ પ્રણેદુર શવં શવાઃ
૦૩૧૭૦૧૦૧ સઙ્ગીતવદ્રાેદનવદુન્નમ ય શરાેધરામ્
૦૩૧૭૦૧૦૨ વ્યમુ ચ વિવધા વાચાે ગ્રામ સહા તત તતઃ
૦૩૧૭૦૧૧૧ ખરાશ્ચ કકર્શઃૈ ક્ષત્તઃ ખુરૈઘ્નર્ તાે ધરાતલમ્
૦૩૧૭૦૧૧૨ ખાકાર્રરભસા મત્તાઃ પયર્ધાવ વ થશઃ
૦૩૧૭૦૧૨૧ દ તાે રાસભત્ર તા નીડાદુદપત ખગાઃ
૦૩૧૭૦૧૨૨ ઘાષેેઽર યે ચ પશવઃ શકૃન્મતૂ્રમકુવર્ત
૦૩૧૭૦૧૩૧ ગાવાેઽત્રસન્ન ગ્દાેહા તાેયદાઃ પૂયવ ષણઃ
૦૩૧૭૦૧૩૨ વ્ય દ દેવ લઙ્ગાિન દુ્રમાઃ પેતુિવનાિનલમ્
૦૩૧૭૦૧૪૧ ગ્રહા પુ યતમાન યે ભગણાંશ્ચાિપ દ િપતાઃ
૦૩૧૭૦૧૪૨ અ તચે વર્ક્રગત્યા યુયુધુશ્ચ પર પરમ્
૦૩૧૭૦૧૫૧ દૃ ટ્વા યાંશ્ચ મહાે પાતાનતત્ત વિવદઃ પ્ર ઃ
૦૩૧૭૦૧૫૨ બ્રહ્મપતુ્રા તે ભીતા મેિનરે િવશ્વસ લવમ્
૦૩૧૭૦૧૬૧ તાવાિદદૈત્યાૈ સહસા વ્યજ્યમાનાત્મપાૈ ષાૈ
૦૩૧૭૦૧૬૨ વ ધાતેઽ મસારેણ કાયનેાિદ્રપતી ઇવ
૦૩૧૭૦૧૭૧ િદિવ શાૈ હેમિકર ટકાેિટ ભિન દ્ધકાષ્ઠાૈ સુ્ફરદઙ્ગદાભુ ૈ
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૦૩૧૭૦૧૭૨ ગાં ક પય તાૈ ચરણૈઃ પદે પદે કટ ા સકુા ચ્યાકર્મતીત્ય તસ્થતુઃ
૦૩૧૭૦૧૮૧ પ્ર પ તનાર્મ તયાેરકાષ દ્યઃ પ્રા વદેહાદ્યમયાેર યત
૦૩૧૭૦૧૮૨ તં વૈ િહર યક શપું િવદુઃ પ્ર યં તં િહર યાક્ષમસતૂ સાગ્રતઃ
૦૩૧૭૦૧૯૧ ચકે્ર િહર યક શપુદા યા બ્રહ્મવરેણ ચ
૦૩૧૭૦૧૯૨ વશે સપાલા લાેકાંસ્ત્રીનકુતાે ત્યુ દ્ધતઃ
૦૩૧૭૦૨૦૧ િહર યાક્ષાેઽનજુ તસ્ય પ્રયઃ પ્રી તકૃદ વહમ્
૦૩૧૭૦૨૦૨ ગદાપા ણિદવં યાતાે યુયુ સુ ર્ગયન્રણમ્
૦૩૧૭૦૨૧૧ તં વીક્ષ્ય દુઃસહજવં રણ કા ચનનપૂુરમ્
૦૩૧૭૦૨૧૨ વજૈય ત્યા સ્ર જુષ્ટમંસ ય તમહાગદમ્
૦૩૧૭૦૨૨૧ મનાવેીયર્વરાે સક્તમ યમકુતાેભયમ્
૦૩૧૭૦૨૨૨ ભીતા િન લ લ્યરે દેવા તાક્ષ્યર્ત્ર તા ઇવાહયઃ
૦૩૧૭૦૨૩૧ સ વૈ તરાેિહતા દૃ ટ્વા મહસા વને દૈત્યરાટ્
૦૩૧૭૦૨૩૨ સે દ્રા દેવગણા ક્ષીબાનપ ય વ્યનદદ્ શમ્
૦૩૧૭૦૨૪૧ તતાે િન ત્તઃ ક્ર િડ ય ગ ભીરં ભીમિન વનમ્
૦૩૧૭૦૨૪૨ િવજગાહે મહાસ વાે વાિધ મત્ત ઇવ દ્વપઃ
૦૩૧૭૦૨૫૧ ત મ પ્રિવષે્ટ વ ણસ્ય સિૈનકા યાદાેગણાઃ સન્નિધયઃ સસા વસાઃ
૦૩૧૭૦૨૫૨ અહ યમાના અિપ તસ્ય વચર્સા પ્રધ ષતા દૂરતરં પ્રદુદુ્રવુઃ
૦૩૧૭૦૨૬૧ સ વષર્પૂગાનુદધાૈ મહાબલશ્ચરન્મહાેમ છ્વસનેિરતાન્મુહુઃ
૦૩૧૭૦૨૬૨ માવૈ્યાર્ ભજઘે્ન ગદયા િવભાવર માસિેદવાં તાત પુર ં પ્રચેતસઃ
૦૩૧૭૦૨૭૧ તત્રાપેલ યાસરુલાેકપાલકં યાદાેગણાના ષભં પ્રચેતસમ્
૦૩૧૭૦૨૭૨ મય પ્રલ ધું પ્ર ણપત્ય નીચવ જગાદ મે દેહ્યિધરાજ સયંુગમ્
૦૩૧૭૦૨૮૧ વં લાેકપાલાેઽિધપ ત ર્હચ્છ્ર વા વીયાર્પહાે દુમર્દવીરમાિનનામ્
૦૩૧૭૦૨૮૨ િવ જત્ય લાેકેઽ ખલદૈત્યદાનવા યદ્રાજસયૂને પુરાયજ પ્રભાે
૦૩૧૭૦૨૯૧ સ અેવમુ સક્તમદેન િવ દ્વષા દૃઢં પ્રલ ધાે ભગવાનપાં પ તઃ
૦૩૧૭૦૨૯૨ રાષેં સમુ થં શમય વયા િધયા વ્યવાેચદઙ્ગાપેશમં ગતા વયમ્
૦૩૧૭૦૩૦૧ પ યા મ ના યં પુ ષા પુરાતનાદ્યઃ સયંુગે વાં રણમાગર્કાેિવદમ્
૦૩૧૭૦૩૦૨ આરાધિય યત્યસરુષર્ભેિહ તં મન વનાે યં ગ્ ણતે ભવાદશૃાઃ
૦૩૧૭૦૩૧૧ તં વીરમારાદ ભપદ્ય િવ મયઃ શિય યસે વીરશયે શ્વ ભ ર્તઃ
૦૩૧૭૦૩૧૨ ય વ દ્વધાનામસતાં પ્રશા તયે પા ણ ધત્તે સદનુગ્રહેચ્છયા
૦૩૧૮૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૮૦૦૧૧ તદેવમાક યર્ જલેશભા ષતં મહામના ત દ્વગણ ય દુમર્દઃ
૦૩૧૮૦૦૧૨ હરેિવિદ વા ગ તમઙ્ગ નારદાદ્રસાતલં િનિવિવશે વરા વતઃ
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૦૩૧૮૦૦૨૧ દદશર્ તત્રા ભ જતં ધરાધરં પ્રાેન્નીયમાનાવિનમગ્રદંષ્ટ્રયા
૦૩૧૮૦૦૨૨ મુ ણ તમ ણા વ ચાેઽ ણ શ્રયા જહાસ ચાહાે વનગાેચરાે ગઃ
૦૩૧૮૦૦૩૧ આહૈનમેહ્યજ્ઞ મહી ં િવમુ ચ નાે રસાૈકસાં િવશ્વ જેયમિપતા
૦૩૧૮૦૦૩૨ ન વ ત યાસ્યસ્યનયા મમેક્ષતઃ સરુાધમાસાિદતસકૂરાકૃતે
૦૩૧૮૦૦૪૧ વં નઃ સપત્નૈરભવાય િક તાે યાે માયયા હ ત્યસરુા પરાેક્ષ જત્
૦૩૧૮૦૦૪૨ વાં યાેગમાયાબલમ પપાૈ ષં સસં્થા ય મૂઢ પ્ર જે સહૃુચ્છુચઃ
૦૩૧૮૦૦૫૧ વિય સં સ્થતે ગદયા શીણર્શીષર્ ય મદ્ભજુચ્યુતયા યે ચ તુ યમ્
૦૩૧૮૦૦૫૨ બ લ હર ષયાે યે ચ દેવાઃ વયં સવ ન ભિવ ય ત્યમૂલાઃ
૦૩૧૮૦૦૬૧ સ તુદ્યમાનાેઽિરદુ ક્તતાેમરૈદષ્ટ્ર ાગ્રગાં ગામપુલક્ષ્ય ભીતામ્
૦૩૧૮૦૦૬૨ તાેદં ષિન્નરગાદ બુમ યાદ્ગ્રાહાહતઃ સકરે યર્થેભઃ
૦૩૧૮૦૦૭૧ તં િનઃસર તં સ લલાદનુદુ્રતાે િહર યકેશાે દ્વરદં યથા ઝષઃ
૦૩૧૮૦૦૭૨ કરાલદંષ્ટ્ર ાેઽશિનિન વનાેઽબ્રવીદ્ગતિહ્રયાં િક વસતાં િવગિહતમ્
૦૩૧૮૦૦૮૧ સ ગામુદ તા સ લલસ્ય ગાેચરે િવ યસ્ય તસ્યામદધા વસ વમ્
૦૩૧૮૦૦૮૨ અ ભષુ્ટતાે િવશ્વ પ્રસનૂૈરાપૂયર્માણાે િવબુધૈઃ પ યતાેઽરેઃ
૦૩૧૮૦૦૯૧ પરાનષુક્તં તપનીયાપેક પં મહાગદં કા ચન ચત્રદંશમ્
૦૩૧૮૦૦૯૨ મમાર્ યભી ણં પ્રતુદ તં દુ ક્તૈઃ પ્રચ ડમ યુઃ પ્રહસં તં બભાષે
૦૩૧૮૦૧૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૧૮૦૧૦૧ સતં્ય વયં ભાે વનગાેચરા ગા યુ મ દ્વધા ગયે ગ્રામ સહાન્
૦૩૧૮૦૧૦૨ ન ત્યુપાશઃૈ પ્ર તમુક્તસ્ય વીરા િવક થનં તવ ગ્ હ્ણ ત્યભદ્ર
૦૩૧૮૦૧૧૧ અેતે વયં યાસહરા રસાૈકસાં ગતિહ્રયાે ગદયા દ્રાિવતા તે
૦૩૧૮૦૧૧૨ તષ્ઠામહેઽથાિપ કથ ચદા ૈ સ્થેયં ક્વ યામાે બ લનાે પાદ્ય વૈરમ્
૦૩૧૮૦૧૨૧ વં પદ્રથાનાં િકલ યૂથપાિધપાે ઘટ વ નાેઽ વ તયઆશ્વનૂહઃ
૦૩૧૮૦૧૨૨ સસં્થા ય ચા મા પ્ર શ્રુ વકાનાં યઃ વાં પ્ર તજ્ઞાં ના તિપપત્યર્સ યઃ
૦૩૧૮૦૧૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૮૦૧૩૧ સાેઽિધ ક્ષપ્તાે ભગવતા પ્રલ ધશ્ચ ષા શમ્
૦૩૧૮૦૧૩૨ આજહારાે બણં ક્રાેધં ક્ર ડ્યમાનાેઽિહરાિડવ
૦૩૧૮૦૧૪૧ જન્નમ ષતઃ શ્વાસાન્મ યપુ્રચ લતે દ્રયઃ
૦૩૧૮૦૧૪૨ આસાદ્ય તરસા દૈત્યાે ગદયા યહનદ્ધિરમ્
૦૩૧૮૦૧૫૧ ભગવાં તુ ગદાવેગં િવ ષં્ટ િરપુણાેર સ
૦૩૧૮૦૧૫૨ અવ ચય ત્તરશ્ચીનાે યાેગા ઢ ઇવા તકમ્
૦૩૧૮૦૧૬૧ પનુગર્દાં વામાદાય ભ્રામય તમભી ણશઃ
૦૩૧૮૦૧૬૨ અ યધાવદ્ધિરઃ કુ્રદ્ધઃ સરં ભાદ્દષ્ટદચ્છદમ્
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૦૩૧૮૦૧૭૧ તતશ્ચ ગદયારા ત દ ક્ષણસ્યાં ભ્રુિવ પ્રભુઃ
૦૩૧૮૦૧૭૨ આજઘે્ન સ તુ તાં સાૈ ય ગદયા કાેિવદાેઽહનત્
૦૩૧૮૦૧૮૧ અેવં ગદા યાં ગવુ યાં હયર્ક્ષાે હિરરેવ ચ
૦૩૧૮૦૧૮૨ જગીષયા સસુરં ધાવ યાે યમ ભજઘ્નતુઃ
૦૩૧૮૦૧૯૧ તયાેઃ ધાે તગ્મગદાહતાઙ્ગયાેઃ ક્ષતાસ્રવઘ્રાણિવ દ્ધમ વાેઃ
૦૩૧૮૦૧૯૨ િવ ચત્રમાગાશ્ચરતાે જગીષયા વ્યભાિદલાયા મવ શુ મણાે ર્ધઃ
૦૩૧૮૦૨૦૧ દૈત્યસ્ય યજ્ઞાવયવસ્ય માયા ગ્ હીતવારાહતનાેમર્હાત્મનઃ
૦૩૧૮૦૨૦૨ કાૈરવ્ય મહ્યાં દ્વષતાેિવમદર્નં િદદૃ રાગાદૃ ષ ભ ર્તઃ વરાટ્
૦૩૧૮૦૨૧૧ આસન્નશાૈ ડીરમપેતસા વસં કૃતપ્રતીકારમહાયર્િવક્રમમ્
૦૩૧૮૦૨૧૨ િવલક્ષ્ય દૈત્યં ભગવા સહસ્રણીજર્ગાદ નારાયણમાિદસકૂરમ્
૦૩૧૮૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૮૦૨૨૧ અેષ તે દેવ દેવાનામઙ્ ઘ્રમૂલમપુેયષુામ્
૦૩૧૮૦૨૨૨ િવપ્રાણાં સાૈરભેયીણાં ભૂતાનામ યનાગસામ્
૦૩૧૮૦૨૩૧ આગસૃ્કદ્ભયકૃદ્દ ુ કૃદ મદ્રાદ્ધવરાેઽસરુઃ
૦૩૧૮૦૨૩૨ અ વષેન્નપ્ર તરથાે લાેકાનટ ત ક ટકઃ
૦૩૧૮૦૨૪૧ મનંૈ માયાિવનં દપંૃ્ત િનરઙુ્કશમસત્તમમ્
૦૩૧૮૦૨૪૨ આક્ર ડ બાલવદે્દવ યથાશીિવષમુ થતમ્
૦૩૧૮૦૨૫૧ ન યાવદેષ વધત વાં વેલાં પ્રા ય દા ણઃ
૦૩૧૮૦૨૫૨ વાં દેવ માયામાસ્થાય તાવ જહ્યઘમચ્યુત
૦૩૧૮૦૨૬૧ અેષા ઘાેરતમા સ યા લાેકચ્છ બટ્કર પ્રભાે
૦૩૧૮૦૨૬૨ ઉપસપર્ ત સવાર્ત્મ સરુાણાં જયમાવહ
૦૩૧૮૦૨૭૧ અધનુષૈાેઽ ભ જન્નામ યાેગાે માૈહૂ તકાે હ્યગાત્
૦૩૧૮૦૨૭૨ શવાય ન વં સહૃુદામાશુ િન તર દુ તરમ્
૦૩૧૮૦૨૮૧ િદષ્ટ ા વાં િવિહતં ત્યુમયમાસાિદતઃ વયમ્
૦૩૧૮૦૨૮૨ િવક્ર યનૈં ધે હ વા લાેકાનાધેિહ શમર્ ણ
૦૩૧૯૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૯૦૦૧૧ અવધાયર્ િવિર ચસ્ય િનવ્યર્લીકા તં વચઃ
૦૩૧૯૦૦૧૨ પ્રહસ્ય પ્રેમગભણ તદપાઙ્ગને સાેઽગ્રહીત્
૦૩૧૯૦૦૨૧ તતઃ સપતં્ન મખુતશ્ચર તમકુતાેભયમ્
૦૩૧૯૦૦૨૨ જઘાનાે પત્ય ગદયા હનાવસરુમક્ષજઃ
૦૩૧૯૦૦૩૧ સા હતા તને ગદયા િવહતા ભગવ કરાત્
૦૩૧૯૦૦૩૨ િવઘૂ ણતાપતદ્રજેે તદદ્ભુત મવાભવત્
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૦૩૧૯૦૦૪૧ સ તદા લ ધતીથાઽિપ ન બબાધે િનરાયુધમ્
૦૩૧૯૦૦૪૨ માનય સ ધે ધમ િવ વક્સનેં પ્રકાપેયન્
૦૩૧૯૦૦૫૧ ગદાયામપિવદ્ધાયાં હાહાકારે િવિનગર્તે
૦૩૧૯૦૦૫૨ માનયામાસ તદ્ધમ સનુાભં ચા મર દ્વભુઃ
૦૩૧૯૦૦૬૧ તં વ્યગ્રચકં્ર િદ તપતુ્રાધમને વપાષર્દમખુ્યને િવષ જમાનમ્
૦૩૧૯૦૦૬૨ ચત્રા વાચાેઽત દ્વદાં ખેચરાણાં તત્ર માસ વ ત તેઽમું જહી ત
૦૩૧૯૦૦૭૧ સ તં િનશા યાત્તરથાઙ્ગમગ્રતાે વ્યવ સ્થતં પદ્મપલાશલાેચનમ્
૦૩૧૯૦૦૭૨ િવલાેક્ય ચામષર્પિર લુતે દ્રયાે ષા વદ તચ્છદમાદશચ્છ્વસન્
૦૩૧૯૦૦૮૧ કરાલદંષ્ટ્રશ્ચ યા સ ચક્ષાણાે દહિન્નવ
૦૩૧૯૦૦૮૨ અ ભ લુત્ય વગદયા હતાેઽસીત્યાહનદ્ધિરમ્
૦૩૧૯૦૦૯૧ પદા સવ્યને તાં સાધાે ભગવા યજ્ઞસકૂરઃ
૦૩૧૯૦૦૯૨ લીલયા મષતઃ શત્રાેઃ પ્રાહરદ્વાતરંહસમ્
૦૩૧૯૦૧૦૧ આહ ચાયુધમાધ વ ઘટ વ વં જગીષ સ
૦૩૧૯૦૧૦૨ ઇત્યુક્તઃ સ તદા ભૂય તાડય વ્યનદદ્ શમ્
૦૩૧૯૦૧૧૧ તાં સ આપતતી ં વીક્ષ્ય ભગવા સમવ સ્થતઃ
૦૩૧૯૦૧૧૨ જગ્રાહ લીલયા પ્રાપ્તાં ગ ત્માિનવ પન્નગીમ્
૦૩૧૯૦૧૨૧ વપાૈ ષે પ્ર તહતે હતમાનાે મહાસરુઃ
૦૩૧૯૦૧૨૨ નૈચ્છદ્ગદાં દ યમાનાં હિરણા િવગતપ્રભઃ
૦૩૧૯૦૧૩૧ જગ્રાહ િત્ર શખં શલંૂ વલ વલનલાેલપુમ્
૦૩૧૯૦૧૩૨ યજ્ઞાય ત પાય િવપ્રાયા ભચર યથા
૦૩૧૯૦૧૪૧ તદાજેસા દૈત્યમહાભટાિપતં ચકાસદ તઃખ ઉદ ણર્દ િધ ત
૦૩૧૯૦૧૪૨ ચકે્રણ ચચ્છેદ િનશાતને મના હિરયર્થા તાક્ષ્યર્પતત્રમુ જ્ઝતમ્
૦૩૧૯૦૧૫૧ ક્ણે વશલૂે બહુધાિરણા હરેઃ પ્રત્યેત્ય િવ તીણર્મુરાે િવભૂ તમત્
૦૩૧૯૦૧૫૨ પ્ર દ્ધરાષેઃ સ કઠાેરમુ ષ્ટના નદ પ્રહૃત્યા તરધીયતાસરુઃ
૦૩૧૯૦૧૬૧ તનેે થમાહતઃ ક્ષત્તભર્ગવાનાિદસકૂરઃ
૦૩૧૯૦૧૬૨ નાક પત મનાક્ક્વાિપ સ્ર હત ઇવ દ્વપઃ
૦૩૧૯૦૧૭૧ અથાે ધા જન્માયાં યાેગમાયેશ્વરે હરાૈ
૦૩૧૯૦૧૭૨ યાં િવલાેક્ય પ્ર સ્ત્ર તા મેિનરેઽસ્યાપેસયંમમ્
૦૩૧૯૦૧૮૧ પ્રવવવુાર્યવશ્ચ ડા તમઃ પાંસવમૈરયન્
૦૩૧૯૦૧૮૨ િદગ્ યાે િનપેતુગ્રાર્વાણઃ ક્ષપેણૈઃ પ્રિહતા ઇવ
૦૩૧૯૦૧૯૧ દ્યાનૈર્ષ્ટભગણાભ્રાૈઘૈઃ સિવદ્યુ તનિયત્નુ ભઃ
૦૩૧૯૦૧૯૨ વષર્દ્ ભઃ પૂયકેશા ગ્ િવ મતૂ્રાસ્થીિન ચાસકૃત્
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૦૩૧૯૦૨૦૧ ગરયઃ પ્રત્યદૃ ય ત નાનાયુધમુચાેઽનઘ
૦૩૧૯૦૨૦૨ િદગ્વાસસાે યાતુધા યઃ શૂ લ યાે મુક્તમૂધર્ ઃ
૦૩૧૯૦૨૧૧ બહુ ભયર્ક્ષરક્ષાે ભઃ પત્ત્યશ્વરથકુ જરૈઃ
૦૩૧૯૦૨૧૨ આતતાિય ભ ષ્ટા િહસ્રા વાચાેઽ તવૈશસાઃ
૦૩૧૯૦૨૨૧ પ્રાદુ કૃતાનાં માયાનામાસરુ ણાં િવનાશયત્
૦૩૧૯૦૨૨૨ સદુશર્નાસં્ત્ર ભગવા પ્રાયુઙ્ક્ત દિયતં િત્રપાત્
૦૩૧૯૦૨૩૧ તદા િદતેઃ સમભવ સહસા હૃિદ વપેથુઃ
૦૩૧૯૦૨૩૨ મર ત્યા ભતુર્રાદેશં તનાચ્ચા ક્પ્રસસુ્રવુે
૦૩૧૯૦૨૪૧ િવનષ્ટાસુ વમાયાસુ ભૂયશ્ચાવ્રજ્ય કેશવમ્
૦૩૧૯૦૨૪૨ ષાપેગૂહમાનાેઽમું દદશૃઽેવ સ્થતં બિહઃ
૦૩૧૯૦૨૫૧ તં મુ ષ્ટ ભિવિનઘ્ન તં વજ્રસારૈરધાેક્ષજઃ
૦૩૧૯૦૨૫૨ કરેણ કણર્મૂલેઽહ યથા વાષ્ટ્રં મ પ તઃ
૦૩૧૯૦૨૬૧ સઆહતાે િવશ્વ જતા હ્યવજ્ઞયા પિરભ્રમદ્ગાત્ર ઉદ તલાેચનઃ
૦૩૧૯૦૨૬૨ િવશીણર્બાહ્વઙ્ ઘ્ર શરાે હાેઽપતદ્યથા નગે દ્રાે લુ લતાે નભ વતા
૦૩૧૯૦૨૭૧ ક્ષતાૈ શયાનં તમકુ ઠવચર્સં કરાલદંષ્ટ્રં પિરદષ્ટદચ્છદમ્
૦૩૧૯૦૨૭૨ અ દયાે વીક્ષ્ય શશસંરુાગતા અહાે ઇમં કાે નુ લભેત સં સ્થ તમ્
૦૩૧૯૦૨૮૧ યં યાે ગનાે યાેગસમાિધના રહાે યાય ત લઙ્ગાદસતાે મુમુક્ષયા
૦૩૧૯૦૨૮૨ તસ્યષૈ દૈત્યઋષભઃ પદાહતાે મખંુ પ્રપ યં તનુમુ સસજર્ હ
૦૩૧૯૦૨૯૧ અેતાૈ તાૈ પાષર્દાવસ્ય શાપાદ્યાતાવસદ્ગ તમ્
૦૩૧૯૦૨૯૨ પનુઃ ક તપયૈઃ સ્થાનં પ્રપ સ્યેતે હ જન્મ ભઃ
૦૩૧૯૦૩૦૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૧૯૦૩૦૧ નમાે નમ તેઽ ખલયજ્ઞત તવે સ્થતાૈ ગ્ હીતામલસ વમૂતર્યે
૦૩૧૯૦૩૦૨ િદષ્ટ ા હતાેઽયં જગતામ તુદ વ પાદભ યા વયમીશ િન ર્તાઃ
૦૩૧૯૦૩૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૧૯૦૩૧૧ અેવં િહર યાક્ષમસહ્યિવક્રમં સ સાદિય વા હિરરાિદસકૂરઃ
૦૩૧૯૦૩૧૨ જગામ લાેકં વમખ ડતાે સવં સમીિડતઃ પુ કરિવષ્ટરાિદ ભઃ
૦૩૧૯૦૩૨૧ મયા યથાનૂક્તમવાિદ તે હરેઃ કૃતાવતારસ્ય સુ મત્ર ચે ષ્ટતમ્
૦૩૧૯૦૩૨૨ યથા િહર યાક્ષ ઉદારિવક્રમાે મહા ધે ક્ર ડનવિન્નરાકૃતઃ
૦૩૧૯૦૩૩૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૧૯૦૩૩૧ ઇ ત કાષૈારવાખ્યાતામાશ્રુત્ય ભગવ કથામ્
૦૩૧૯૦૩૩૨ ક્ષત્તાન દં પરં લેભે મહાભાગવતાે દ્વજ
૦૩૧૯૦૩૪૧ અ યષેાં પુ યશ્લાેકાનામુદ્દામયશસાં સતામ્

138 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૧૯૦૩૪૨ ઉપશ્રુત્ય ભવને્માેદઃ શ્રીવ સાઙ્કસ્ય િક પનુઃ
૦૩૧૯૦૩૫૧ યાે ગજે દં્ર ઝષગ્ર તં યાય તં ચરણા બુજમ્
૦૩૧૯૦૩૫૨ ક્રાેશ તીનાં કરેણનૂાં કૃચ્છ્ર તાેઽમાેચયદ્દુ્રતમ્
૦૩૧૯૦૩૬૧ તં સખુારા ય જુ ભરન યશરણૈ ર્ ભઃ
૦૩૧૯૦૩૬૨ કૃતજ્ઞઃ કાે ન સવેેત દુરારા યમસાધુ ભઃ
૦૩૧૯૦૩૭૧ યાે વૈ િહર યાક્ષવધં મહાદ્ભુતં િવક્ર િડતં કારણસકૂરાત્મનઃ
૦૩૧૯૦૩૭૨ શ ◌ૃણાે ત ગાયત્યનુમાેદતેઽ જસા િવમુચ્યતે બ્રહ્મવધાદિપ દ્વ ઃ
૦૩૧૯૦૩૮૧ અેતન્મહાપુ યમલં પિવતં્ર ધ યં યશસ્યં પદમાયુરા શષામ્
૦૩૧૯૦૩૮૨ પ્રાણે દ્રયાણાં યુિધ શાૈયર્વધર્નં નારાયણાેઽ તે ગ તરઙ્ગ શ ◌ૃ વતામ્
૦૩૨૦૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૩૨૦૦૦૧૧ મહી ં પ્ર તષ્ઠામ યસ્ય સાૈતે વાય ભવુાે મનુઃ
૦૩૨૦૦૦૧૨ કા ય વ તષ્ઠદ્દવ્ારા ણ માગાર્યાવરજન્મનામ્
૦૩૨૦૦૦૨૧ ક્ષત્તા મહાભાગવતઃ કૃ ણસ્યૈકા તકઃ સહૃુત્
૦૩૨૦૦૦૨૨ ય તત્યા ગ્રજં કૃ ણે સાપત્યમઘવાિન ત
૦૩૨૦૦૦૩૧ દ્વપૈાયનાદનવરાે મિહ વે તસ્ય દેહજઃ
૦૩૨૦૦૦૩૨ સવાર્ત્મના શ્રતઃ કૃ ણં ત પરાંશ્ચા યનવુ્રતઃ
૦૩૨૦૦૦૪૧ િકમ વ ચ્છન્મતૈ્રેયં િવર તીથર્સવેયા
૦૩૨૦૦૦૪૨ ઉપગ ય કુશાવતર્ આસીનં ત વિવત્તમમ્
૦૩૨૦૦૦૫૧ તયાેઃ સવંદતાેઃ સતૂ પ્ર ત્તા હ્યમલાઃ કથાઃ
૦૩૨૦૦૦૫૨ આપાે ગાઙ્ગા ઇવાઘઘ્નીહર્રેઃ પાદા બુ શ્રયાઃ
૦૩૨૦૦૦૬૧ તા નઃ ક તર્ય ભદં્ર તે ક તર્ યાેદારકમર્ણઃ
૦૩૨૦૦૦૬૨ રસજ્ઞઃ કાે નુ યેત હિરલીલા તં િપબન્
૦૩૨૦૦૦૭૧ અેવમુગ્રશ્રવાઃ ષ્ટ ઋ ષ ભન મષાયનૈઃ
૦૩૨૦૦૦૭૨ ભગવત્યિપતા યાત્મ તાનાહ શ્રૂયતા મ ત
૦૩૨૦૦૦૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૨૦૦૦૮૧ હરે ર્તક્રાેડતનાેઃ વમાયયા િનશ ય ગાે દ્ધરણં રસાતલાત્
૦૩૨૦૦૦૮૨ લીલાં િહર યાક્ષમવજ્ઞયા હતં સ તહષા મુિનમાહ ભારતઃ
૦૩૨૦૦૦૯૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૨૦૦૦૯૧ પ્ર પ તપ તઃ ટ્વા પ્ર સગ પ્ર પતીન્
૦૩૨૦૦૦૯૨ િકમારભત મે બ્રહ્મ પ્રબ્રૂહ્યવ્યક્તમાગર્િવત્
૦૩૨૦૦૧૦૧ યે મર ચ્યાદયાે િવપ્રા ય તુ વાય ભવુાે મનુઃ
૦૩૨૦૦૧૦૨ તે વૈ બ્રહ્મણઆદેશા કથમેતદભાવયન્

bhagpur.pdf 139



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૨૦૦૧૧૧ સ દ્વતીયાઃ િકમ જ વત ત્રા ઉત કમર્સુ
૦૩૨૦૦૧૧૨ આહાે વ સહંતાઃ સવર્ ઇદં મ સમક પયન્
૦૩૨૦૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૦૦૧૨૧ દૈવને દુિવતક્યણ પરેણાિન મષેણ ચ
૦૩૨૦૦૧૨૨ તક્ષાેભાદ્ભગવતાે મહાનાસીદુ્ગણત્રયાત્
૦૩૨૦૦૧૩૧ રજઃપ્રધાનાન્મહત સ્ત્ર લઙ્ગાે દૈવચાેિદતાત્
૦૩૨૦૦૧૩૨ તઃ સસજર્ ભૂતાિદિવયદાદ િન પ ચશઃ
૦૩૨૦૦૧૪૧ તાિન ચૈકૈકશઃ સ્રષુ્ટમસમથાર્િન ભાૈ તકમ્
૦૩૨૦૦૧૪૨ સહંત્ય દૈવયાેગેન હૈમમ ડમવા જન્
૦૩૨૦૦૧૫૧ સાેઽશિયષ્ટા ધસ લલે આ ડકાેશાે િનરાત્મકઃ
૦૩૨૦૦૧૫૨ સાગં્ર વૈ વષર્સાહસ્રમ વવા સીત્તમીશ્વરઃ
૦૩૨૦૦૧૬૧ તસ્ય નાભેરભૂ પદં્મ સહસ્રાકા દ િધ ત
૦૩૨૦૦૧૬૨ સવર્ વિનકાયાૈકાે યત્ર વયમભૂ વરાટ્
૦૩૨૦૦૧૭૧ સાેઽનુિવષ્ટાે ભગવતા યઃ શતેે સ લલાશયે
૦૩૨૦૦૧૭૨ લાેકસસં્થાં યથા પવૂ િનમર્મે સસં્થયા વયા
૦૩૨૦૦૧૮૧ સસજર્ ચ્છાયયાિવદ્યાં પ ચપવાર્ણમગ્રતઃ
૦૩૨૦૦૧૮૨ તા મસ્રમ ધતા મસ્રં તમાે માેહાે મહાતમઃ
૦૩૨૦૦૧૯૧ િવસસ ર્ત્મનઃ કાયં ના ભન દં તમાેમયમ્
૦૩૨૦૦૧૯૨ જગ્ હુયર્ક્ષરક્ષાં સ રાિત્ર ટ્સમુદ્ભવામ્
૦૩૨૦૦૨૦૧ ડ્ યામપુ ષ્ટા તે તં જગ્ધુમ ભદુદુ્રવુઃ
૦૩૨૦૦૨૦૨ મા રક્ષતનંૈ જક્ષ વ મત્યૂચુઃ ડિદતાઃ
૦૩૨૦૦૨૧૧ દેવ તાનાહ સિંવગ્ ાે મા માં જક્ષત રક્ષત
૦૩૨૦૦૨૧૨ અહાે મે યક્ષરક્ષાં સ પ્ર યૂયં બભૂિવથ
૦૩૨૦૦૨૨૧ દેવતાઃ પ્રભયા યા યા દ વ્ય પ્રમખુતાેઽ જત્
૦૩૨૦૦૨૨૨ તે અહાષુર્દવય તાે િવ ષ્ટાં તાં પ્રભામહઃ
૦૩૨૦૦૨૩૧ દેવાેઽદેવા જઘનતઃ જ ત મા તલાેલપુાન્
૦૩૨૦૦૨૩૨ ત અેનં લાેલપુતયા મૈથનુાયા ભપેિદરે
૦૩૨૦૦૨૪૧ તતાે હસ સ ભગવાનસરૈુિનરપત્રપૈઃ
૦૩૨૦૦૨૪૨ અ વીયમાન તરસા કુ્રદ્ધાે ભીતઃ પરાપતત્
૦૩૨૦૦૨૫૧ સ ઉપવ્રજ્ય વરદં પ્રપન્ના તહરં હિરમ્
૦૩૨૦૦૨૫૨ અનુગ્રહાય ભક્તાનામનુ પાત્મદશર્નમ્
૦૩૨૦૦૨૬૧ પાિહ માં પરમાતં્મ તે પ્રષેણનેા જં પ્ર ઃ
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૦૩૨૦૦૨૬૨ તા ઇમા ય ભતું પાપા ઉપાક્રામ ત માં પ્રભાે
૦૩૨૦૦૨૭૧ વમેકઃ િકલ લાેકાનાં ક્લષ્ટાનાં ક્લેશનાશનઃ
૦૩૨૦૦૨૭૨ વમેકઃ ક્લેશદ તષેામનાસન્નપદાં તવ
૦૩૨૦૦૨૮૧ સાેઽવધાયાર્સ્ય કાપર્ યં િવિવક્તા યાત્મદશર્નઃ
૦૩૨૦૦૨૮૨ િવમુ ચાત્મતનું ઘાેરા મત્યુક્તાે િવમુમાેચ હ
૦૩૨૦૦૨૯૧ તાં ક્વણચ્ચરણા ભાે ં મદિવહ્વલલાેચનામ્
૦૩૨૦૦૨૯૨ કા ચીકલાપિવલસદ્ દુકૂલચ્છન્નરાેધસમ્
૦૩૨૦૦૩૦૧ અ યાે યશ્લષેયાેત્તુઙ્ગ િનર તરપયાેધરામ્
૦૩૨૦૦૩૦૨ સનુાસાં સુ દ્વ ં નગ્ધ હાસલીલાવલાેકનામ્
૦૩૨૦૦૩૧૧ ગૂહ તી ં વ્રીડયાત્માનં નીલાલકવ થનીમ્
૦૩૨૦૦૩૧૨ ઉપલ યાસરુા ધમર્ સવ સ મુમુહુઃ સ્ત્રયમ્
૦૩૨૦૦૩૨૧ અહાે પમહાે ધૈયર્મહાે અસ્યા નવં વયઃ
૦૩૨૦૦૩૨૨ મ યે કામયમાનાનામકામવે િવસપર્ ત
૦૩૨૦૦૩૩૧ િવતકર્ય તાે બહુધા તાં સ યાં પ્રમદાકૃ તમ્
૦૩૨૦૦૩૩૨ અ ભસ ભાવ્ય િવશ્ર ભા પયર્ ચ્છ કુમેધસઃ
૦૩૨૦૦૩૪૧ કા સ કસ્યા સ ર ભાે કાે વાથર્ તેઽત્ર ભા મિન
૦૩૨૦૦૩૪૨ પદ્રિવણપ યને દુભર્ગાન્નાે િવબાધસે
૦૩૨૦૦૩૫૧ યા વા કા ચ વમબલે િદષ્ટ ા સ દશર્નં તવ
૦૩૨૦૦૩૫૨ ઉ સનુાષેીક્ષમાણાનાં ક દુકક્ર ડયા મનઃ
૦૩૨૦૦૩૬૧ નૈકત્ર તે જય ત શા લિન પાદપદં્મ
૦૩૨૦૦૩૬૨ ઘ્ન ત્યા મુહુઃ કરતલને પત પતઙ્ગમ્
૦૩૨૦૦૩૬૩ મ યં િવષીદ ત હ તનભારભીતં
૦૩૨૦૦૩૬૪ શા તવે દૃ ષ્ટરમલા સુ શખાસમૂહઃ
૦૩૨૦૦૩૭૧ ઇ ત સાય તની ં સ યામસરુાઃ પ્રમદાયતીમ્
૦૩૨૦૦૩૭૨ પ્રલાેભય તી ં જગ્ હુમર્ વા મૂઢિધયઃ સ્ત્રયમ્
૦૩૨૦૦૩૮૧ પ્રહસ્ય ભાવગ ભીરં જઘ્ર ત્યાત્માનમાત્મના
૦૩૨૦૦૩૮૨ કા ત્યા સસજર્ ભગવા ગ ધવાર્ સરસાં ગણાન્
૦૩૨૦૦૩૯૧ િવસસજર્ તનું તાં વૈ જ્યાે નાં કા તમતી ં પ્રયામ્
૦૩૨૦૦૩૯૨ ત અેવ ચાદદુઃ પ્રીત્યા િવશ્વાવસપુુરાેગમાઃ
૦૩૨૦૦૪૦૧ ટ્વા ભૂતિપશાચાંશ્ચ ભગવાનાત્મત દ્રણા
૦૩૨૦૦૪૦૨ િદગ્વાસસાે મુક્તકેશા વીક્ષ્ય ચામીલયદ્દશૃાૈ
૦૩૨૦૦૪૧૧ જગ્ હુ ત દ્વ ષ્ટાં તાં જૃ ભણાખ્યાં તનું પ્રભાેઃ
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૦૩૨૦૦૪૧૨ િનદ્રા મ દ્રયિવક્લેદાે યયા ભૂતષેુ દૃ યતે
૦૩૨૦૦૪૧૩ યનેાે ચ્છષ્ટા ધષર્ય ત તમનુ્માદં પ્રચક્ષતે
૦૩૨૦૦૪૨૧ ઊજર્ વ તં મ યમાન આત્માનં ભગવાનજઃ
૦૩૨૦૦૪૨૨ સા યા ગણા પ ગણા પરાેક્ષેણા જ પ્રભુઃ
૦૩૨૦૦૪૩૧ ત આત્મસગ તં કાયં િપતરઃ પ્ર તપેિદરે
૦૩૨૦૦૪૩૨ સા યે યશ્ચ િપ યશ્ચ કવયાે ય દ્વત વતે
૦૩૨૦૦૪૪૧ સદ્ધા વદ્યાધરાંશ્ચવૈ તરાેધાનને સાેઽ જત્
૦૩૨૦૦૪૪૨ તે યાેઽદદાત્તમાત્માનમ તધાર્નાખ્યમદ્ભુતમ્
૦૩૨૦૦૪૫૧ સ િકન્નરા ક પુ ષા પ્રત્યા યનેા જ પ્રભુઃ
૦૩૨૦૦૪૫૨ માનયન્નાત્મનાત્માનમાત્માભાસં િવલાેકયન્
૦૩૨૦૦૪૬૧ તે તુ ત જગ્ હૂ પં ત્યક્તં ય પરમે ષ્ઠના
૦૩૨૦૦૪૬૨ મથનુીભૂય ગાય ત તમવેાષે સ કમર્ ભઃ
૦૩૨૦૦૪૭૧ દેહેન વૈ ભાેગવતા શયાનાે બહુ ચ તયા
૦૩૨૦૦૪૭૨ સગઽનપુ ચતે ક્રાેધાદુ સસજર્ હ તદ્વપુઃ
૦૩૨૦૦૪૮૧ યેઽહીય તામુતઃ કેશા અહય તેઽઙ્ગ જ જ્ઞરે
૦૩૨૦૦૪૮૨ સપાર્ઃ પ્રસપર્તઃ કૂ્રરા નાગા ભાેગાે ક ધરાઃ
૦૩૨૦૦૪૯૧ સઆત્માનં મ યમાનઃ કૃતકૃત્ય મવાત્મભૂઃ
૦૩૨૦૦૪૯૨ તદા મનૂ સસ ર્ તે મનસા લાેકભાવનાન્
૦૩૨૦૦૫૦૧ તે યઃ સાેઽ જ વીયં પુરં પુ ષમાત્મવાન્
૦૩૨૦૦૫૦૨ તા દૃ ટ્વા યે પુરા ષ્ટાઃ પ્રશશસંઃુ પ્ર પ તમ્
૦૩૨૦૦૫૧૧ અહાે અેત જગ સ્રષ્ટઃ સકૃુતં બત તે કૃતમ્
૦૩૨૦૦૫૧૨ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ િક્રયા ય મ સાકમન્નમદામ હે
૦૩૨૦૦૫૨૧ તપસા િવદ્યયા યુક્તાે યાેગને સસુમાિધના
૦૩૨૦૦૫૨૨ ઋષી ષહૃર્ષીકેશઃ સસ ર્ ભમતાઃ પ્ર ઃ
૦૩૨૦૦૫૩૧ તે યશ્ચૈકૈકશઃ વસ્ય દેહસ્યાંશમદાદજઃ
૦૩૨૦૦૫૩૨ યત્ત સમાિધયાેગ દ્ધ તપાેિવદ્યાિવર ક્તમત્
૦૩૨૧૦૦૧૦ િવદુર ઉવાચ
૦૩૨૧૦૦૧૧ વાય ભવુસ્ય ચ મનાેરંશઃ પરમસ મતઃ
૦૩૨૧૦૦૧૨ ક યતાં ભગવ યત્ર મૈથનુનેૈિધરે પ્ર ઃ
૦૩૨૧૦૦૨૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ સતુાૈ વાય ભવુસ્ય વૈ
૦૩૨૧૦૦૨૨ યથાધમ જુગપુતુઃ સપ્તદ્વ પવતી ં મહીમ્
૦૩૨૧૦૦૩૧ તસ્ય વૈ દુિહતા બ્રહ્મ દેવહૂતી ત િવશ્રુતા
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૦૩૨૧૦૦૩૨ પત્ની પ્ર પતે ક્તા કદર્મસ્ય વયાનઘ
૦૩૨૧૦૦૪૧ તસ્યાં સ વૈ મહાયાેગી યુક્તાયાં યાેગલક્ષણૈઃ
૦૩૨૧૦૦૪૨ સસજર્ ક તધા વીય તન્મે શશુ્રષૂવે વદ
૦૩૨૧૦૦૫૧ ચયા ભગવા બ્રહ્મ દક્ષાે વા બ્રહ્મણઃ સતુઃ
૦૩૨૧૦૦૫૨ યથા સસજર્ ભૂતાિન લ વા ભાયા ચ માનવીમ્
૦૩૨૧૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૧૦૦૬૧ પ્ર ઃ જે ત ભગવા કદર્માે બ્રહ્મણાેિદતઃ
૦૩૨૧૦૦૬૨ સર વત્યાં તપ તપેે સહસ્રાણાં સમા દશ
૦૩૨૧૦૦૭૧ તતઃ સમાિધયુક્તને િક્રયાયાેગને કદર્મઃ
૦૩૨૧૦૦૭૨ સ પ્રપેદે હિર ભ યા પ્રપન્નવરદાશષુમ્
૦૩૨૧૦૦૮૧ તાવ પ્રસન્નાે ભગવા પુ કરાક્ષઃ કૃતે યુગે
૦૩૨૧૦૦૮૨ દશર્યામાસ તં ક્ષત્તઃ શા દં બ્રહ્મ દધદ્વપુઃ
૦૩૨૧૦૦૯૧ સ તં િવરજમકાર્ભં સતપદ્માે પલસ્રજમ્
૦૩૨૧૦૦૯૨ નગ્ધનીલાલકવ્રાત વક્ત્રા જં િવર ેઽ બરમ્
૦૩૨૧૦૧૦૧ િકર િટનં કુ ડ લનં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્
૦૩૨૧૦૧૦૨ શ્વેતાે પલક્ર ડનકં મનઃ પશર્ મતેક્ષણમ્
૦૩૨૧૦૧૧૧ િવ ય તચરણા ભાજેમંસદેશે ગ ત્મતઃ
૦૩૨૧૦૧૧૨ દૃ ટ્વા ખેઽવ સ્થતં વક્ષઃ શ્રયં કાૈ તુભક ધરમ્
૦૩૨૧૦૧૨૧ તહષાઽપતન્મૂધ્નાર્ ક્ષતાૈ લ ધમનાેરથઃ
૦૩૨૧૦૧૨૨ ગી ભ વ યગ્ ણા પ્રી ત વભાવાત્મા કૃતા જ લઃ
૦૩૨૧૦૧૩૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૨૧૦૧૩૧ જુષં્ટ બતાદ્યા ખલસ વરાશઃે સાં સદ્ યમ ણાે તવ દશર્નાન્નઃ
૦૩૨૧૦૧૩૨ યદ્દશર્નં જન્મ ભર ડ્ય સદ્ ભરાશાસતે યાે ગનાે ઢયાેગાઃ
૦૩૨૧૦૧૪૧ યે માયયા તે હતમેધસ વત્ પાદારિવ દં ભવ સ ધપુાેતમ્
૦૩૨૧૦૧૪૨ ઉપાસતે કામલવાય તષેાં રાસીશ કામાિન્નરયેઽિપ યે સ્યુઃ
૦૩૨૧૦૧૫૧ તથા સ ચાહં પિરવાેઢુકામઃ સમાનશીલાં ગ્ હમેધધનેુમ્
૦૩૨૧૦૧૫૨ ઉપેિયવાન્મૂલમશષેમૂલં દુરાશયઃ કામદુઘાઙ્ ઘ્રપસ્ય
૦૩૨૧૦૧૬૧ પ્ર પતે તે વચસાધીશ ત ત્યા લાેકઃ િકલાયં કામહતાેઽનુબદ્ધઃ
૦૩૨૧૦૧૬૨ અહં ચ લાેકાનુગતાે વહા મ બ લ ચ શકુ્લાિન મષાય તુ યમ્
૦૩૨૧૦૧૭૧ લાેકાંશ્ચ લાેકાનુગતા પશૂશં્ચ િહ વા શ્રતા તે ચરણાતપત્રમ્
૦૩૨૧૦૧૭૨ પર પરં વદુ્ગણવાદસીધુ પીયષૂિનયાર્િપતદેહધમાર્ઃ
૦૩૨૧૦૧૮૧ ન તેઽજરાક્ષભ્ર મરાયુરેષાં ત્રયાેદશારં િત્રશતં ષ ષ્ટપવર્
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૦૩૨૧૦૧૮૨ ષ ને યન તચ્છિદ યિ ત્રણા ભ કરાલસ્રાેતાે જગદા ચ્છદ્ય ધાવત્
૦૩૨૧૦૧૯૧ અેકઃ વયં સ જગતઃ સ ક્ષયા દ્વતીયયાત્મન્નિધયાેગમાયયા
૦૩૨૧૦૧૯૨ જસ્યદઃ પા સ પનુગ્રર્ સ યસે યથાેણર્ના ભભર્ગવ વશ ક્ત ભઃ
૦૩૨૧૦૨૦૧ નૈતદ્બતાધીશ પદં તવે સતં યન્માયયા ન તનષુે ભૂતસૂ મમ્
૦૩૨૧૦૨૦૨ અનુગ્રહાયા વિપ યિહ માયયા લસત્તુલસ્યા ભગવા વલ ક્ષતઃ
૦૩૨૧૦૨૧૧ તં વાનુભૂત્યાપેરતિક્રયાથ વમાયયા વ તતલાેકત ત્રમ્
૦૩૨૧૦૨૧૨ નમા યભી ણં નમનીયપાદ સરાજેમ પીય સ કામવષર્મ્
૦૩૨૧૦૨૨૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૨૧૦૨૨૧ ઇત્યવ્યલીકં પ્ર તાેઽ જનાભ તમાબભાષે વચસા તને
૦૩૨૧૦૨૨૨ સપુણર્પક્ષાપેિર રાેચમાનઃ પ્રેમ મતાેદ્વ ક્ષણિવભ્રમદ્ભ્રૂઃ
૦૩૨૧૦૨૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૧૦૨૩૧ િવિદ વા તવ ચૈતં્ય મે પુરૈવ સમયાે જ તત્
૦૩૨૧૦૨૩૨ યદથર્માત્મિનયમૈ વયવૈાહં સમ ચતઃ
૦૩૨૧૦૨૪૧ ન વૈ તુ ષવૈ સ્યા પ્ર યક્ષ મદહર્ણમ્
૦૩૨૧૦૨૪૨ ભવ દ્વધે વ તતરાં મિય સઙ્ગ્ ભતાત્મનામ્
૦૩૨૧૦૨૫૧ પ્ર પ તસતુઃ સમ્રા મનુિવખ્યાતમઙ્ગલઃ
૦૩૨૧૦૨૫૨ બ્રહ્માવત યાેઽિધવસ શા ત સપ્તાણર્વાં મહીમ્
૦૩૨૧૦૨૬૧ સ ચેહ િવપ્ર રાજ ષમર્િહ યા શત પયા
૦૩૨૧૦૨૬૨ આયાસ્ય ત િદદૃ વાં પરશ્વાે ધમર્કાેિવદઃ
૦૩૨૧૦૨૭૧ આત્મ મ સતાપાઙ્ગી ં વયઃશીલગુણા વતામ્
૦૩૨૧૦૨૭૨ ગય તી ં પ ત દાસ્યત્યનુ પાય તે પ્રભાે
૦૩૨૧૦૨૮૧ સમાિહતં તે હૃદયં યત્રેમા પિરવ સરાન્
૦૩૨૧૦૨૮૨ સા વાં બ્રહ્મ પવધૂઃ કામમાશુ ભ જ ય ત
૦૩૨૧૦૨૯૧ યા ત આત્મ તં વીય નવધા પ્રસિવ ય ત
૦૩૨૧૦૨૯૨ વીય વદ યે ઋષયઆધાસ્ય ત્ય જસાત્મનઃ
૦૩૨૧૦૩૦૧ વં ચ સ યગનુષ્ઠાય િનદેશં મ ઉશત્તમઃ
૦૩૨૧૦૩૦૨ મિય તીથ કૃતાશષે િક્રયાથા માં પ્રપ સ્યસે
૦૩૨૧૦૩૧૧ કૃ વા દયાં ચ વષેુ દ વા ચાભયમાત્મવાન્
૦૩૨૧૦૩૧૨ મ યાત્માનં સહ જગદ્દ્રક્ષ્યસ્યાત્મિન ચાિપ મામ્
૦૩૨૧૦૩૨૧ સહાહં વાંશકલયા વદ્વ યણ મહામનુે
૦૩૨૧૦૩૨૨ તવ ક્ષતે્રે દેવહૂત્યાં પ્રણે યે ત વસિંહતામ્
૦૩૨૧૦૩૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
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૦૩૨૧૦૩૩૧ અેવં તમનુભા યાથ ભગવા પ્રત્યગક્ષજઃ
૦૩૨૧૦૩૩૨ જગામ બ દુસરસઃ સર વત્યા પિર શ્રતાત્
૦૩૨૧૦૩૪૧ િનર ક્ષત તસ્ય યયાવશષે સદ્ધશે્વરા ભષુ્ટત સદ્ધમાગર્ઃ
૦૩૨૧૦૩૪૨ આકણર્ય પત્રરથે દ્રપક્ષૈ ચ્ચાિરતં તાેમમુદ ણર્સામ
૦૩૨૧૦૩૫૧ અથ સ પ્ર સ્થતે શકુ્લે કદર્માે ભગવા ષઃ
૦૩૨૧૦૩૫૨ આ તે મ બ દુસર સ તં કાલં પ્ર તપાલયન્
૦૩૨૧૦૩૬૧ મનુઃ સ્ય દનમાસ્થાય શાતકાૈ ભપિરચ્છદમ્
૦૩૨૧૦૩૬૨ આરાે ય વાં દુિહતરં સભાયર્ઃ પયર્ટન્મહીમ્
૦૩૨૧૦૩૭૧ ત મ સધુ વન્નહિન ભગવા ય સમાિદશત્
૦૩૨૧૦૩૭૨ ઉપાયાદાશ્રમપદં મનુેઃ શા તવ્રતસ્ય તત્
૦૩૨૧૦૩૮૧ ય મ ભગવતાે નતે્રા યપતન્નશ્રુ બ દવઃ
૦૩૨૧૦૩૮૨ કૃપયા સ પર તસ્ય પ્રપન્નેઽિપતયા શમ્
૦૩૨૧૦૩૯૧ તદ્વૈ બ દુસરાે નામ સર વત્યા પિર લુતમ્
૦૩૨૧૦૩૯૨ પુ યં શવા તજલં મહ ષગણસિેવતમ્
૦૩૨૧૦૪૦૧ પુ યદુ્રમલતા લૈઃ કૂજ પુ ય ગ દ્વજૈઃ
૦૩૨૧૦૪૦૨ સવર્તુર્ફલપુ પાઢ ં વનરા જ શ્રયા વતમ્
૦૩૨૧૦૪૧૧ મત્ત દ્વજગણૈઘુર્ષં્ટ મત્તભ્રમરિવભ્રમમ્
૦૩૨૧૦૪૧૨ મત્તબિહનટાટાપેમાહ્વયન્મત્તકાેિકલમ્
૦૩૨૧૦૪૨૧ કદ બચ પકાશાેક કર જબકુલાસનૈઃ
૦૩૨૧૦૪૨૨ કુ દમ દારકુટજૈશ્ચૂતપાેતૈરલઙૃ્કતમ્
૦૩૨૧૦૪૩૧ કાર ડવૈઃ લવૈહસઃૈ કુરરૈજર્લકુકુ્કટૈઃ
૦૩૨૧૦૪૩૨ સારસશૈ્ચક્રવાકૈશ્ચ ચકાેરૈવર્ ગુ કૂ જતમ્
૦૩૨૧૦૪૪૧ તથવૈ હિરણૈઃ ક્રાેડઃૈ શ્વાિવદ્ગવયકુ જરૈઃ
૦૩૨૧૦૪૪૨ ગાપેુચ્છૈહર્િર ભમર્કનર્કુલનૈાર્ ભ ભ ર્તમ્
૦૩૨૧૦૪૫૧ પ્રિવ ય તત્તીથર્વરમાિદરાજઃ સહાત્મજઃ
૦૩૨૧૦૪૫૨ દદશર્ મુિનમાસીનં ત મ હુતહુતાશનમ્
૦૩૨૧૦૪૬૧ િવદ્યાેતમાનં વપષુા તપસ્યુગ્રયુ ચરમ્
૦૩૨૧૦૪૬૨ ના તક્ષામં ભગવતઃ નગ્ધાપાઙ્ગાવલાેકનાત્
૦૩૨૧૦૪૬૩ તદ્વ્યાહૃતા તકલા પીયષૂશ્રવણને ચ
૦૩૨૧૦૪૭૧ પ્રાંશું પદ્મપલાશાકં્ષ જિટલં ચીરવાસસમ્
૦૩૨૧૦૪૭૨ ઉપસં શ્રત્ય મ લનં યથાહર્ણમસસૃં્કતમ્
૦૩૨૧૦૪૮૧ અથાેટજમપુાયાતં દેવં પ્રણતં પુરઃ
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૦૩૨૧૦૪૮૨ સપયર્યા પયર્ગ્ હ્ણા પ્ર તન દ્યાનુ પયા
૦૩૨૧૦૪૯૧ ગ્ હીતાહર્ણમાસીનં સયંતં પ્રીણયન્મુિનઃ
૦૩૨૧૦૪૯૨ મર ભગવદાદેશ મત્યાહ શ્લ ણયા ગરા
૦૩૨૧૦૫૦૧ નનંૂ ચઙ્ક્રમણં દેવ સતાં સરંક્ષણાય તે
૦૩૨૧૦૫૦૨ વધાય ચાસતાં ય વં હરેઃ શ ક્તિહ પા લની
૦૩૨૧૦૫૧૧ યાેઽક દ્વગ્ ી દ્રવાયનૂાં યમધમર્પ્રચેતસામ્
૦૩૨૧૦૫૧૨ પા ણ સ્થાનઆધ સે ત મૈ શકુ્લાય તે નમઃ
૦૩૨૧૦૫૨૧ ન યદા રથમાસ્થાય જૈત્રં મ ણગણાિપતમ્
૦૩૨૧૦૫૨૨ િવસૂ્ફજર્ચ્ચ ડકાેદ ડાે રથને ત્રાસયન્નઘાન્
૦૩૨૧૦૫૩૧ વસૈ યચરણ ણં વપેયન્મ ડલં ભવુઃ
૦૩૨૧૦૫૩૨ િવકષર્ હતી ં સનેાં પયર્ટસં્યશમુાિનવ
૦૩૨૧૦૫૪૧ તદૈવ સતેવઃ સવ વણાર્શ્રમિનબ ધનાઃ
૦૩૨૧૦૫૪૨ ભગવદ્ર ચતા રાજ ભદ્યેર બત દસ્યુ ભઃ
૦૩૨૧૦૫૫૧ અધમર્શ્ચ સમેધેત લાેલપુવૈ્યર્ઙુ્કશૈ ર્ ભઃ
૦૩૨૧૦૫૫૨ શયાને વિય લાેકાેઽયં દસ્યુગ્ર તાે િવનઙ્ક્ષ્ય ત
૦૩૨૧૦૫૬૧ અથાિપ ચ્છે વાં વીર યદથ વ મહાગતઃ
૦૩૨૧૦૫૬૨ તદ્વયં િનવ્યર્લીકેન પ્ર તપદ્યામહે હૃદા
૦૩૨૨૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૨૦૦૧૧ અેવમાિવ કૃતાશષે ગુણકમાદયાે મુિનમ્
૦૩૨૨૦૦૧૨ સવ્રીડ ઇવ તં સમ્રાડુપારતમવુાચ હ
૦૩૨૨૦૦૨૦ મનુ વાચ
૦૩૨૨૦૦૨૧ બ્રહ્મા જ વમખુતાે યુ માનાત્મપર સયા
૦૩૨૨૦૦૨૨ છ દાેમય તપાેિવદ્યા યાેગયુક્તાનલ પટાન્
૦૩૨૨૦૦૩૧ ત ત્રાણાયા જચ્ચા મા દાેઃસહસ્રા સહસ્રપાત્
૦૩૨૨૦૦૩૨ હૃદયં તસ્ય િહ બ્રહ્મ ક્ષત્રમઙ્ગં પ્રચક્ષતે
૦૩૨૨૦૦૪૧ અતાે હ્ય યાે યમાત્માનં બ્રહ્મ ક્ષતં્ર ચ રક્ષતઃ
૦૩૨૨૦૦૪૨ રક્ષ ત માવ્યયાે દેવઃ સ યઃ સદસદાત્મકઃ
૦૩૨૨૦૦૫૧ તવ સ દશર્નાદેવ ચ્છન્ના મે સવર્સશંયાઃ
૦૩૨૨૦૦૫૨ ય વયં ભગવા પ્રીત્યા ધમર્માહ િરર ક્ષષાેઃ
૦૩૨૨૦૦૬૧ િદષ્ટ ા મે ભગવા દષૃ્ટાે દુદર્શા યાેઽકૃતાત્મનામ્
૦૩૨૨૦૦૬૨ િદષ્ટ ા પાદરજઃ ષં્ટ શી ણાર્ મે ભવતઃ શવમ્
૦૩૨૨૦૦૭૧ િદષ્ટ ા વયાનુ શષ્ટાેઽહં કૃતશ્ચાનુગ્રહાે મહાન્
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૦૩૨૨૦૦૭૨ અપા તૈઃ કણર્ર ધ્રજુૈર્ષ્ટા િદષ્ટ ાેશતી ગરઃ
૦૩૨૨૦૦૮૧ સ ભવા દુિહ નેહ પિર ક્લષ્ટાત્મનાે મમ
૦૩૨૨૦૦૮૨ શ્રાેતુમહર્ સ દ નસ્ય શ્રાિવતં કૃપયા મનુે
૦૩૨૨૦૦૯૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપદાેઃ વસયંે દુિહતા મમ
૦૩૨૨૦૦૯૨ અ વચ્છ ત પ ત યુક્તં વયઃશીલગુણાિદ ભઃ
૦૩૨૨૦૧૦૧ યદા તુ ભવતઃ શીલ શ્રુત પવયાેગુણાન્
૦૩૨૨૦૧૦૨ અશ ◌ૃણાેન્નારદાદેષા વ યાસી કૃતિનશ્ચયા
૦૩૨૨૦૧૧૧ ત પ્રતીચ્છ દ્વ યેમાં શ્રદ્ધયાપેહૃતાં મયા
૦૩૨૨૦૧૧૨ સવાર્ત્મનાનુ પાં તે ગ્ હમેિધષુ કમર્સુ
૦૩૨૨૦૧૨૧ ઉદ્યતસ્ય િહ કામસ્ય પ્ર તવાદાે ન શસ્યતે
૦૩૨૨૦૧૨૨ અિપ િનમુર્ક્તસઙ્ગસ્ય કામરક્તસ્ય િક પનુઃ
૦૩૨૨૦૧૩૧ ય ઉદ્યતમનાદતૃ્ય ક નાશમ ભયાચતે
૦૩૨૨૦૧૩૨ ક્ષીયતે તદ્યશઃ સ્ફ તં માનશ્ચાવજ્ઞયા હતઃ
૦૩૨૨૦૧૪૧ અહં વાશ ◌ૃણવં િવદ્વ વવાહાથ સમુદ્યતમ્
૦૩૨૨૦૧૪૨ અત વમપુકુવાર્ણઃ પ્રત્તાં પ્ર તગ્ હાણ મે
૦૩૨૨૦૧૫૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૨૨૦૧૫૧ બાઢમુદ્વાેઢુકામાેઽહમપ્રત્તા ચ તવાત્મ
૦૩૨૨૦૧૫૨ આવયાેરનુ પાેઽસાવાદ્યાે વવૈાિહકાે િવિધઃ
૦૩૨૨૦૧૬૧ કામઃ સ ભૂયાન્નરદેવ તેઽસ્યાઃ પુ યાઃ સમા ાયિવધાૈ પ્રતીતઃ
૦૩૨૨૦૧૬૨ ક અેવ તે તનયાં નાિદ્રયેત વયવૈ કા ત્યા ક્ષપતી મવ શ્રયમ્
૦૩૨૨૦૧૭૧ યાં હ યર્ ષે્ઠ ક્વણદઙ્ ઘ્રશાેભાં િવક્ર ડતી ં ક દુકિવહ્વલાક્ષીમ્
૦૩૨૨૦૧૭૨ િવશ્વાવસુ યર્પત વા દ્વમાના દ્વલાેક્ય સ માેહિવમૂઢચેતાઃ
૦૩૨૨૦૧૮૧ તાં પ્રાથર્ય તી ં લલનાલલામમસિેવતશ્રીચરણૈરદષૃ્ટામ્
૦૩૨૨૦૧૮૨ વ સાં મનાે ચ્ચપદઃ વસારં કાે નાનુમ યેત બુધાેઽ ભયાતામ્
૦૩૨૨૦૧૯૧ અતાે ભ જ યે સમયને સા વી ં યાવત્તે ે બ યાદાત્મનાે મે
૦૩૨૨૦૧૯૨ અતાે ધમાર્ પારમહંસ્યમખુ્યા શકુ્લપ્રાેક્તા બહુ મ યેઽિવિહસ્રાન્
૦૩૨૨૦૨૦૧ યતાેઽભવ દ્વશ્વ મદં િવ ચત્રં સસં્થાસ્યતે યત્ર ચ વાવ તષ્ઠતે
૦૩૨૨૦૨૦૨ પ્ર પતીનાં પ તરેષ મહં્ય પરં પ્રમાણં ભગવાનન તઃ
૦૩૨૨૦૨૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૨૦૨૧૧ સ ઉગ્રધ વિન્નયદેવાબભાષે આસીચ્ચ તૂ ણીમરિવ દનાભમ્
૦૩૨૨૦૨૧૨ િધયાપેગ્ હ્ણિ મતશાે ભતને મખુને ચેતાે લુલુભે દેવહૂત્યાઃ
૦૩૨૨૦૨૨૧ સાેઽનુ જ્ઞા વા વ્યવ સતં મિહ યા દુિહતુઃ સુ્ફટમ્
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૦૩૨૨૦૨૨૨ ત મૈ ગુણગણાઢ ાય દદાૈ તુલ્યાં પ્રહ ષતઃ
૦૩૨૨૦૨૩૧ શત પા મહારાજ્ઞી પાિરબહાર્ન્મહાધનાન્
૦૩૨૨૦૨૩૨ દ પત્યાેઃ પયર્દા પ્રીત્યા ભષૂાવાસઃ પિરચ્છદાન્
૦૩૨૨૦૨૪૧ પ્રત્તાં દુિહતરં સમ્રાટ્સદકૃ્ષાય ગતવ્યથઃ
૦૩૨૨૦૨૪૨ ઉપગુહ્ય ચ બાહુ યામાૈ ક ઠ્યાને્મ થતાશયઃ
૦૩૨૨૦૨૫૧ અશક્નવું ત દ્વરહં મુ ચ બા પકલાં મુહુઃ
૦૩૨૨૦૨૫૨ આ સ ચદ બ વ સે ત નતે્રાેદૈદુર્િહતુઃ શખાઃ
૦૩૨૨૦૨૬૧ આમ ય તં મુિનવરમનુજ્ઞાતઃ સહાનુગઃ
૦૩૨૨૦૨૬૨ પ્રતસ્થે રથમા હ્ય સભાયર્ઃ વપુરં પઃ
૦૩૨૨૦૨૭૧ ઉભયાેરૃ ષકુલ્યાયાઃ સર વત્યાઃ સરુાેધસાેઃ
૦૩૨૨૦૨૭૨ ઋષીણામપુશા તાનાં પ યન્નાશ્રમસ પદઃ
૦૩૨૨૦૨૮૧ તમાયા તમ ભપ્રેત્ય બ્રહ્માવતાર્ પ્ર ઃ પ તમ્
૦૩૨૨૦૨૮૨ ગીતસં તુ તવાિદત્રૈઃ પ્રત્યુદ યુઃ પ્રહ ષતાઃ
૦૩૨૨૦૨૯૧ બિહ મતી નામ પુર સવર્સ પ સમ વતા
૦૩૨૨૦૨૯૨ યપત યત્ર રાેમા ણ યજ્ઞસ્યાઙ્ગં િવધુ વતઃ
૦૩૨૨૦૩૦૧ કુશાઃ કાશા ત અેવાસ શશ્વદ્ધિરતવચર્સઃ
૦૩૨૨૦૩૦૨ ઋષયાે યૈઃ પરાભાવ્ય યજ્ઞઘ્ના યજ્ઞમી જરે
૦૩૨૨૦૩૧૧ કુશકાશમયં બિહરા તીયર્ ભગવાન્મનુઃ
૦૩૨૨૦૩૧૨ અયજદ્યજ્ઞપુ ષં લ ધા સ્થાનં યતાે ભવુમ્
૦૩૨૨૦૩૨૧ બિહ મતી ં નામ િવભુયા િનિવ ય સમાવસત્
૦૩૨૨૦૩૨૨ તસ્યાં પ્રિવષ્ટાે ભવનં તાપત્રયિવનાશનમ્
૦૩૨૨૦૩૩૧ સભાયર્ઃ સપ્રજઃ કામા બુભજેુઽ યાિવરાેધતઃ
૦૩૨૨૦૩૩૨ સઙ્ગીયમાનસ ક તઃ સસ્ત્રી ભઃ સરુગાયકૈઃ
૦૩૨૨૦૩૩૩ પ્રત્યૂષે વનુબદ્ધને હૃદા શ ◌ૃ વ હરેઃ કથાઃ
૦૩૨૨૦૩૪૧ િન ણાતં યાેગમાયાસુ મુિન વાય ભવું મનુમ્
૦૩૨૨૦૩૪૨ યદાભ્રંશિયતું ભાેગા ન શકુેભર્ગવ પરમ્
૦૩૨૨૦૩૫૧ અયાતયામા તસ્યાસ યામાઃ વા તરયાપનાઃ
૦૩૨૨૦૩૫૨ શ ◌ૃ વતાે યાયતાે િવ ણાેઃ કુવર્તાે બ્રવુતઃ કથાઃ
૦૩૨૨૦૩૬૧ સ અેવં વા તરં િન યે યુગાનામેકસપ્ત તમ્
૦૩૨૨૦૩૬૨ વાસદેુવપ્રસઙ્ગને પિરભૂતગ તત્રયઃ
૦૩૨૨૦૩૭૧ શાર રા માનસા િદવ્યા વૈયાસે યે ચ માનષુાઃ
૦૩૨૨૦૩૭૨ ભાૈ તકાશ્ચ કથં ક્લેશા બાધ તે હિરસશં્રયમ્
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૦૩૨૨૦૩૮૧ યઃ ષ્ટાે મુિન ભઃ પ્રાહ ધમાર્ન્નાનાિવધા છુભાન્
૦૩૨૨૦૩૮૨ ણાં વણાર્શ્રમાણાં ચ સવર્ભૂતિહતઃ સદા
૦૩૨૨૦૩૯૧ અેતત્તઆિદરાજસ્ય મનાેશ્ચિરતમદ્ભુતમ્
૦૩૨૨૦૩૯૨ વ ણતં વણર્નીયસ્ય તદપત્યાેદયં શ ◌ૃ
૦૩૨૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૩૦૦૧૧ િપ યાં પ્ર સ્થતે સા વી પ ત મઙ્ ગતકાેિવદા
૦૩૨૩૦૦૧૨ િનતં્ય પયર્ચર પ્રીત્યા ભવાનીવ ભવં પ્રભુમ્
૦૩૨૩૦૦૨૧ િવશ્ર ભેણાત્મશાૈચને ગાૈરવેણ દમને ચ
૦૩૨૩૦૦૨૨ શશુ્રષૂયા સાૈહૃદેન વાચા મધુરયા ચ ભાેઃ
૦૩૨૩૦૦૩૧ િવ જ્ય કામં દ ભં ચ દ્વષંે લાેભમઘં મદમ્
૦૩૨૩૦૦૩૨ અપ્રમત્તાેદ્યતા િનતં્ય તે યાંસમતાષેયત્
૦૩૨૩૦૦૪૧ સ વૈ દેવ ષવયર્ તાં માનવી ં સમનવુ્રતામ્
૦૩૨૩૦૦૪૨ દૈવાદ્ગર યસઃ પત્યુરાશાસાનાં મહા શષઃ
૦૩૨૩૦૦૫૧ કાલને ભૂયસા ક્ષામાં ક શતાં વ્રતચયર્યા
૦૩૨૩૦૦૫૨ પ્રેમગદ્ગદયા વાચા પીિડતઃ કૃપયાબ્રવીત્
૦૩૨૩૦૦૬૦ કદર્મ ઉવાચ
૦૩૨૩૦૦૬૧ તુષ્ટાેઽહમદ્ય તવ માનિવ માનદાયાઃ
૦૩૨૩૦૦૬૨ શશુ્રષૂયા પરમયા પરયા ચ ભ યા
૦૩૨૩૦૦૬૩ યાે દેિહનામયમતીવ સહૃુ સ દેહાે
૦૩૨૩૦૦૬૪ નાવે ક્ષતઃ સમુ ચતઃ ક્ષિપતું મદથ
૦૩૨૩૦૦૭૧ યે મે વધમર્િનરતસ્ય તપઃસમાિધ
૦૩૨૩૦૦૭૨ િવદ્યાત્મયાેગિવ જતા ભગવ પ્રસાદાઃ
૦૩૨૩૦૦૭૩ તાનવે તે મદનુસવેનયાવ દ્ધાન્
૦૩૨૩૦૦૭૪ દૃ ષ્ટ પ્રપ ય િવતરા યભયાનશાેકાન્
૦૩૨૩૦૦૮૧ અ યે પનુભર્ગવતાે ભ્રવુ ઉ દ્વજૃ ભ
૦૩૨૩૦૦૮૨ િવભ્રં શતાથર્રચનાઃ િકમુ ક્રમસ્ય
૦૩૨૩૦૦૮૩ સદ્ધા સ ભુઙ્ વ િવભવાિન્નજધમર્દાેહાન્
૦૩૨૩૦૦૮૪ િદવ્યાન્નરૈદુર્રિધગા પિવિક્રયા ભઃ
૦૩૨૩૦૦૯૧ અેવં બ્રવુાણમબલા ખલયાેગમાયા
૦૩૨૩૦૦૯૨ િવદ્યાિવચક્ષણમવેક્ષ્ય ગતાિધરાસીત્
૦૩૨૩૦૦૯૩ સ પ્રશ્રયપ્રણયિવહ્વલયા ગરેષદ્
૦૩૨૩૦૦૯૪ વ્રીડાવલાેકિવલસદ્ધ સતાનનાહ
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૦૩૨૩૦૧૦૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૩૦૧૦૧ રાદં્ધ બત દ્વજ ષૈતદમાેઘયાેગ
૦૩૨૩૦૧૦૨ માયાિધપે વિય િવભાે તદવૈ મ ભતર્ઃ
૦૩૨૩૦૧૦૩ ય તેઽ યધાિય સમયઃ સકૃદઙ્ગસઙ્ગાે
૦૩૨૩૦૧૦૪ ભૂયાદ્ગર ય સ ગુણઃ પ્રસવઃ સતીનામ્
૦૩૨૩૦૧૧૧ તત્રે તકૃત્યમપુ શક્ષ યથાપેદેશં
૦૩૨૩૦૧૧૨ યનેષૈ મે ક શતાેઽ તિરરંસયાત્મા
૦૩૨૩૦૧૧૩ સદ્ યેત તે કૃતમનાેભવધ ષતાયા
૦૩૨૩૦૧૧૪ દ ન તદ શ ભવનં સદશૃં િવચ વ
૦૩૨૩૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૩૦૧૨૧ પ્રયાયાઃ પ્રયમ વચ્છ કદર્માે યાેગમા સ્થતઃ
૦૩૨૩૦૧૨૨ િવમાનં કામગં ક્ષત્ત તહ્યવાિવરચીકરત્
૦૩૨૩૦૧૩૧ સવર્કામદુઘં િદવ્યં સવર્રત્નસમ વતમ્
૦૩૨૩૦૧૩૨ સવર્દ્ર્ યપુચયાેદક મ ણ ત ભૈ પસૃ્કતમ્
૦૩૨૩૦૧૪૧ િદવ્યાપેકરણાપેેતં સવર્કાલસખુાવહમ્
૦૩૨૩૦૧૪૨ પિટ્ટકા ભઃ પતાકા ભિવ ચત્રા ભરલઙૃ્કતમ્
૦૩૨૩૦૧૫૧ સ્ર ગ્ભિવ ચત્રમાલ્યા ભમર્ જુ શ જ ષડઙ્ ઘ્ર ભઃ
૦૩૨૩૦૧૫૨ દુકૂલક્ષાૈમકાૈશયેનૈાર્નાવસૈ્ત્રિવરા જતમ્
૦૩૨૩૦૧૬૧ ઉપયુર્પિર િવ ય ત િનલયષેુ થક્ થક્
૦૩૨૩૦૧૬૨ ક્ષપ્તૈઃ ક શપુ ભઃ કા તં પયર્ઙ્કવ્યજનાસનૈઃ
૦૩૨૩૦૧૭૧ તત્ર તત્ર િવિન ક્ષપ્ત નાના શ પાપેશાે ભતમ્
૦૩૨૩૦૧૭૨ મહામરકતસ્થલ્યા જુષં્ટ િવદુ્રમવેિદ ભઃ
૦૩૨૩૦૧૮૧ દ્વાઃસુ િવદુ્રમદેહલ્યા ભાતં વજ્રકપાટવત્
૦૩૨૩૦૧૮૨ શખરે વ દ્રનીલષેુ હેમકુ ભૈરિધ શ્રતમ્
૦૩૨૩૦૧૯૧ ચ મ પદ્મરાગા યવૈર્જ્ર ભ ત્તષુ િન મતૈઃ
૦૩૨૩૦૧૯૨ જુષં્ટ િવ ચત્રવૈતાનૈમર્હાહહમતાેરણૈઃ
૦૩૨૩૦૨૦૧ હંસપારાવતવ્રાતૈ તત્ર તત્ર િનકૂ જતમ્
૦૩૨૩૦૨૦૨ કૃિત્રમાન્મ યમાનૈઃ વાનિધ હ્યાિધ હ્ય ચ
૦૩૨૩૦૨૧૧ િવહારસ્થાનિવશ્રામ સવંેશપ્રાઙ્ગણા જરૈઃ
૦૩૨૩૦૨૧૨ યથાપે ષેં ર ચતૈિવ માપન મવાત્મનઃ
૦૩૨૩૦૨૨૧ ઈદગૃ્ગ્ હં ત પ ય તી ં ના તપ્રીતને ચેતસા
૦૩૨૩૦૨૨૨ સવર્ભૂતાશયા ભજ્ઞઃ પ્રાવાેચ કદર્મઃ વયમ્
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૦૩૨૩૦૨૩૧ િનમ જ્યા મ હ્ર દે ભી િવમાન મદમા હ
૦૩૨૩૦૨૩૨ ઇદં શકુ્લકૃતં તીથર્મા શષાં યાપકં ણામ્
૦૩૨૩૦૨૪૧ સા તદ્ભતુર્ઃ સમાદાય વચઃ કુવલયેક્ષણા
૦૩૨૩૦૨૪૨ સરજં બભ્રતી વાસાે વેણીભૂતાંશ્ચ મૂધર્ ન્
૦૩૨૩૦૨૫૧ અઙ્ગં ચ મલપઙે્કન સ છન્નં શબલ તનમ્
૦૩૨૩૦૨૫૨ આિવવેશ સર વત્યાઃ સરઃ શવજલાશયમ્
૦૩૨૩૦૨૬૧ સા તઃ સર સ વે મસ્થાઃ શતાિન દશ ક યકાઃ
૦૩૨૩૦૨૬૨ સવાર્ઃ િકશાેરવયસાે દદશા પલગ ધયઃ
૦૩૨૩૦૨૭૧ તાં દૃ ટ્વા સહસાે થાય પ્રાેચુઃ પ્રા જલયઃ સ્ત્રયઃ
૦૩૨૩૦૨૭૨ વયં કમર્કર તુ યં શાિધ નઃ કરવામ િકમ્
૦૩૨૩૦૨૮૧ નાનને તાં મહાહણ નાપિય વા મન વનીમ્
૦૩૨૩૦૨૮૨ દુકૂલે િનમર્લે નૂત્ને દદુરસ્યૈ ચ માનદાઃ
૦૩૨૩૦૨૯૧ ભષૂણાિન પરા યાર્િન વર યાં સ દ્યુમ ત ચ
૦૩૨૩૦૨૯૨ અન્નં સવર્ગુણાપેેતં પાનં ચવૈા તાસવમ્
૦૩૨૩૦૩૦૧ અથાદશ વમાત્માનં સ્ર ગ્વણં િવર બરમ્
૦૩૨૩૦૩૦૨ િવરજં કૃત વ ત્યયનં ક યા ભબર્હુમાિનતમ્
૦૩૨૩૦૩૧૧ નાતં કૃત શરઃ નાનં સવાર્ભરણભૂ ષતમ્
૦૩૨૩૦૩૧૨ િન કગ્રીવં વલિયનં કૂજ કા ચનનપુૂરમ્
૦૩૨૩૦૩૨૧ શ્રાે યાેર ય તયા કા ચ્યા કા ચ યા બહુરત્નયા
૦૩૨૩૦૩૨૨ હારેણ ચ મહાહણ ચકેન ચ ભૂ ષતમ્
૦૩૨૩૦૩૩૧ સદુતા સભુ્રવુા શ્લ ણ નગ્ધાપાઙ્ગને ચ ષા
૦૩૨૩૦૩૩૨ પદ્મકાેશ ધા નીલૈરલકૈશ્ચ લસન્મખુમ્
૦૩૨૩૦૩૪૧ યદા સ માર ઋષભ ષીણાં દિયતં પ તમ્
૦૩૨૩૦૩૪૨ તત્ર ચા તે સહ સ્ત્રી ભયર્ત્રા તે સ પ્ર પ તઃ
૦૩૨૩૦૩૫૧ ભતુર્ઃ પુર તાદાત્માનં સ્ત્રીસહસ્ર તં તદા
૦૩૨૩૦૩૫૨ િનશા ય તદ્યાેગગ ત સશંયં પ્રત્યપદ્યત
૦૩૨૩૦૩૬૧ સ તાં કૃતમલ નાનાં િવભ્રાજ તીમપવૂર્વત્
૦૩૨૩૦૩૬૨ આત્મનાે બભ્રતી ં પં સવંીત ચર તનીમ્
૦૩૨૩૦૩૭૧ િવદ્યાધર સહસ્રેણ સવે્યમાનાં સવુાસસમ્
૦૩૨૩૦૩૭૨ તભાવાે િવમાનં તદારાેહયદ મત્રહન્
૦૩૨૩૦૩૮૧ ત મન્નલુપ્તમિહમા પ્રયયાનુરક્તાે
૦૩૨૩૦૩૮૨ િવદ્યાધર ભ પચીણર્વપુિવમાને
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૦૩૨૩૦૩૮૩ બભ્રાજ ઉ કચકુમુદ્ગણવાનપીચ્યસ્
૦૩૨૩૦૩૮૪ તારા ભરા ત ઇવાેડુપ તનર્ભઃસ્થઃ
૦૩૨૩૦૩૯૧ તનેાષ્ટલાેકપિવહારકુલાચલે દ્ર
૦૩૨૩૦૩૯૨ દ્રાેણી વનઙ્ગસખમા તસાૈભગાસુ
૦૩૨૩૦૩૯૩ સદ્ધનૈુર્તાે દ્યુધુિનપાત શવ વનાસુ
૦૩૨૩૦૩૯૪ રેમે ચરં ધનદવ લલનાવ થી
૦૩૨૩૦૪૦૧ વૈશ્ર ભકે સરુસને ન દને પુ પભદ્રકે
૦૩૨૩૦૪૦૨ માનસે ચતૈ્રર યે ચ સ રેમે રામયા રતઃ
૦૩૨૩૦૪૧૧ ભ્રા જ ના િવમાનને કામગને મહીયસા
૦૩૨૩૦૪૧૨ વૈમાિનકાનત્યશતે ચર લાેકા યથાિનલઃ
૦૩૨૩૦૪૨૧ િક દુરાપાદનં તષેાં પુંસામુદ્દામચેતસામ્
૦૩૨૩૦૪૨૨ યૈરા શ્રત તીથર્પદશ્ચરણાે વ્યસનાત્યયઃ
૦૩૨૩૦૪૩૧ પ્રેક્ષિય વા ભવુાે ગાેલં પ યૈ યાવા વસસં્થયા
૦૩૨૩૦૪૩૨ બહ્વાશ્ચય મહાયાેગી વાશ્રમાય યવતર્ત
૦૩૨૩૦૪૪૧ િવભજ્ય નવધાત્માનં માનવી ં સરુતાે સકુામ્
૦૩૨૩૦૪૪૨ રામાં િનરમયન્રેમે વષર્પૂગાન્મુહૂતર્વત્
૦૩૨૩૦૪૫૧ ત મ વમાન ઉ કૃષ્ટાં શ યાં ર તકર ં શ્રતા
૦૩૨૩૦૪૫૨ ન ચાબુ યત તં કાલં પત્યાપીચ્યને સઙ્ગતા
૦૩૨૩૦૪૬૧ અેવં યાેગાનુભાવને દ પત્યાે રમમાણયાેઃ
૦૩૨૩૦૪૬૨ શતં વ્યતીયુઃ શરદઃ કામલાલસયાેમર્નાક્
૦૩૨૩૦૪૭૧ તસ્યામાધત્ત રેત તાં ભાવયન્નાત્મનાત્મિવત્
૦૩૨૩૦૪૭૨ નાેધા િવધાય પં વં સવર્સઙ્ક પિવ દ્વભુઃ
૦૩૨૩૦૪૮૧ અતઃ સા સષુવુે સદ્યાે દેવહૂ તઃ સ્ત્રયઃ પ્ર ઃ
૦૩૨૩૦૪૮૨ સવાર્ તાશ્ચા સવાર્ઙ્ગ્યાે લાેિહતાે પલગ ધયઃ
૦૩૨૩૦૪૯૧ પ ત સા પ્રવ્ર જ ય તં તદાલક્ષ્યાેશતી બિહઃ
૦૩૨૩૦૪૯૨ મયમાના િવક્લવને હૃદયને િવદૂયતા
૦૩૨૩૦૫૦૧ લખ ત્યધાેમખુી ભૂ મ પદા નખમ ણ શ્રયા
૦૩૨૩૦૫૦૨ ઉવાચ લ લતાં વાચં િન યાશ્રુકલાં શનૈઃ
૦૩૨૩૦૫૧૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૩૦૫૧૧ સવ તદ્ભગવાન્મહ્યમપુાવેાહ પ્ર તશ્રુતમ્
૦૩૨૩૦૫૧૨ અથાિપ મે પ્રપન્નાયા અભયં દાતુમહર્ સ
૦૩૨૩૦૫૨૧ બ્રહ્મ દુિહ ભ તુ યં િવ ગ્યાઃ પતયઃ સમાઃ
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૦૩૨૩૦૫૨૨ ક શ્ચ સ્યાન્મે િવશાેકાય વિય પ્રવ્ર જતે વનમ્
૦૩૨૩૦૫૩૧ અેતાવતાલં કાલને વ્ય તક્રા તને મે પ્રભાે
૦૩૨૩૦૫૩૨ ઇ દ્રયાથર્પ્રસઙ્ગને પિરત્યક્તપરાત્મનઃ
૦૩૨૩૦૫૪૧ ઇ દ્રયાથષુ સ જ ત્યા પ્રસઙ્ગ વિય મે કૃતઃ
૦૩૨૩૦૫૪૨ અ ન ત્યા પરં ભાવં તથા ય વભયાય મે
૦૩૨૩૦૫૫૧ સઙ્ગાે યઃ સં તેહતુરસ સુ િવિહતાેઽિધયા
૦૩૨૩૦૫૫૨ સ અેવ સાધષુુ કૃતાે િનઃસઙ્ગ વાય ક પતે
૦૩૨૩૦૫૬૧ નેહ ય કમર્ ધમાર્ય ન િવરાગાય ક પતે
૦૩૨૩૦૫૬૨ ન તીથર્પદસવેાયૈ વન્નિપ તાે િહ સઃ
૦૩૨૩૦૫૭૧ સાહં ભગવતાે નનંૂ વ ચતા માયયા દૃઢમ્
૦૩૨૩૦૫૭૨ ય વાં િવમુ ક્તદં પ્રા ય ન મુમુક્ષેય બ ધનાત્
૦૩૨૪૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૦૧૧ િનવદવાિદનીમવેં મનાેદુર્િહતરં મુિનઃ
૦૩૨૪૦૦૧૨ દયાલુઃ શા લનીમાહ શકુ્લા ભવ્યાહૃતં મરન્
૦૩૨૪૦૦૨૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૨૪૦૦૨૧ મા ખદાે રાજપતુ્રી થમાત્માનં પ્રત્યિન દતે
૦૩૨૪૦૦૨૨ ભગવાં તેઽક્ષરાે ગભર્મદૂરા સ પ્રપ સ્યતે
૦૩૨૪૦૦૩૧ તવ્રતા સ ભદં્ર તે દમને િનયમને ચ
૦૩૨૪૦૦૩૨ તપાેદ્રિવણદાનૈશ્ચ શ્રદ્ધયા ચેશ્વરં ભજ
૦૩૨૪૦૦૪૧ સ વયારાિધતઃ શકુ્લાે િવત વન્મામકં યશઃ
૦૩૨૪૦૦૪૨ છેત્તા તે હૃદયગ્ર થમાૈદયા બ્રહ્મભાવનઃ
૦૩૨૪૦૦૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૦૫૧ દેવહૂત્યિપ સ દેશં ગાૈરવેણ પ્ર પતેઃ
૦૩૨૪૦૦૫૨ સ યક્ષ્રદ્ધાય પુ ષં કૂટસ્થમભજદુ્ગ મ્
૦૩૨૪૦૦૬૧ તસ્યાં બહુ તથે કાલે ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૦૩૨૪૦૦૬૨ કાદર્મં વીયર્માપન્નાે જજ્ઞેઽ ગ્ િરવ દા ણ
૦૩૨૪૦૦૭૧ અવાદયં તદા વ્યાે વાિદત્રા ણ ઘનાઘનાઃ
૦૩૨૪૦૦૭૨ ગાય ત તં મ ગ ધવાર્ ત્ય ત્ય સરસાે મુદા
૦૩૨૪૦૦૮૧ પેતુઃ સમુનસાે િદવ્યાઃ ખેચરૈરપવ જતાઃ
૦૩૨૪૦૦૮૨ પ્રસદુેશ્ચ િદશઃ સવાર્ અ ભાં સ ચ મનાં સ ચ
૦૩૨૪૦૦૯૧ ત કદર્માશ્રમપદં સર વત્યા પિર શ્રતમ્
૦૩૨૪૦૦૯૨ વય ભૂઃ સાક ષ ભમર્ર ચ્યાિદ ભર યયાત્
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૦૩૨૪૦૧૦૧ ભગવ તં પરં બ્રહ્મ સ વનેાંશને શત્રુહન્
૦૩૨૪૦૧૦૨ ત વસઙ્ખ્યાનિવજ્ઞ યૈ તં િવદ્વાનજઃ વરાટ્
૦૩૨૪૦૧૧૧ સભાજય વશદુ્ધને ચેતસા ત ચ્ચક ષતમ્
૦૩૨૪૦૧૧૨ પ્રહૃ યમાણૈરસુ ભઃ કદર્મં ચેદમ યધાત્
૦૩૨૪૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૪૦૧૨૧ વયા મેઽપ ચ ત તાત ક પતા િનવ્યર્લીકતઃ
૦૩૨૪૦૧૨૨ યન્મે સ જગ્ હે વાક્યં ભવાન્માનદ માનયન્
૦૩૨૪૦૧૩૧ અેતાવત્યેવ શશુ્રષૂા કાયાર્ િપતિર પતુ્રકૈઃ
૦૩૨૪૦૧૩૨ બાઢ મત્યનુમ યેત ગાૈરવેણ ગુરાવેર્ચઃ
૦૩૨૪૦૧૪૧ ઇમા દુિહતરઃ સત્ય તવ વ સ સમુ યમાઃ
૦૩૨૪૦૧૪૨ સગર્મેતં પ્રભાવૈઃ વૈ હિય ય ત્યનેકધા
૦૩૨૪૦૧૫૧ અત વ ષમખુ્યે યાે યથાશીલં યથા ચ
૦૩૨૪૦૧૫૨ આત્મ ઃ પિરદેહ્યદ્ય િવ ણીિહ યશાે ભુિવ
૦૩૨૪૦૧૬૧ વેદાહમાદ્યં પુ ષમવતીણ વમાયયા
૦૩૨૪૦૧૬૨ ભૂતાનાં શવેિધ દેહં બભ્રાણં કિપલં મનુે
૦૩૨૪૦૧૭૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનયાેગને કમર્ણામુદ્ધર જટાઃ
૦૩૨૪૦૧૭૨ િહર યકેશઃ પદ્માક્ષઃ પદ્મમુદ્રાપદા બુજઃ
૦૩૨૪૦૧૮૧ અેષ માનિવ તે ગભ પ્રિવષ્ટઃ કૈટભાદર્નઃ
૦૩૨૪૦૧૮૨ અિવદ્યાસશંયગ્ર થ છ વા ગાં િવચિર ય ત
૦૩૨૪૦૧૯૧ અયં સદ્ધગણાધીશઃ સાઙ્ખ્યાચાયઃ સસુ મતઃ
૦૩૨૪૦૧૯૨ લાેકે કિપલ ઇત્યાખ્યાં ગ તા તે ક તવધર્નઃ
૦૩૨૪૦૨૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૨૦૧ તાવાશ્વાસ્ય જગ સ્રષ્ટા કુમારૈઃ સહનારદઃ
૦૩૨૪૦૨૦૨ હંસાે હંસને યાનને િત્રધામપરમં યયાૈ
૦૩૨૪૦૨૧૧ ગતે શત તાૈ ક્ષત્તઃ કદર્મ તને ચાેિદતઃ
૦૩૨૪૦૨૧૨ યથાેિદતં વદુિહત્ઃ પ્રાદા દ્વશ્વ ં તતઃ
૦૩૨૪૦૨૨૧ મર ચયે કલાં પ્રાદાદનસયૂામથાત્રયે
૦૩૨૪૦૨૨૨ શ્રદ્ધામઙ્ ગરસઽેયચ્છ પુલ ત્યાય હિવભુર્વમ્
૦૩૨૪૦૨૩૧ પુલહાય ગ ત યુક્તાં ક્રતવે ચ િક્રયાં સતીમ્
૦૩૨૪૦૨૩૨ ખ્યા ત ચ ગવેઽયચ્છદ્વ સષ્ઠાયા ય ધતીમ્
૦૩૨૪૦૨૪૧ અથવર્ણેઽદદાચ્છા ત યયા યજ્ઞાે િવત યતે
૦૩૨૪૦૨૪૨ િવપ્રષર્ભા કૃતાેદ્વાહા સદારા સમલાલયત્
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૦૩૨૪૦૨૫૧ તત ત ઋષયઃ ક્ષત્તઃ કૃતદારા િનમ ય તમ્
૦૩૨૪૦૨૫૨ પ્રા તષ્ઠન્ન દમાપન્નાઃ વં વમાશ્રમમ ડલમ્
૦૩૨૪૦૨૬૧ સ ચાવતીણ િત્રયુગમાજ્ઞાય િવબુધષર્ભમ્
૦૩૨૪૦૨૬૨ િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય પ્રણ ય સમભાષત
૦૩૨૪૦૨૭૧ અહાે પાપચ્યમાનાનાં િનરયે વૈરમઙ્ગલૈઃ
૦૩૨૪૦૨૭૨ કાલને ભૂયસા નનંૂ પ્રસીદ તીહ દેવતાઃ
૦૩૨૪૦૨૮૧ બહુજન્મિવપક્વને સ યગ્યાેગસમાિધના
૦૩૨૪૦૨૮૨ દ્રષંુ્ટ યત તે યતયઃ શૂ યાગારેષુ ય પદમ્
૦૩૨૪૦૨૯૧ સ અેવ ભગવાનદ્ય હેલનં ન ગણ ય નઃ
૦૩૨૪૦૨૯૨ ગ્ હેષુ તાે ગ્રા યાણાં યઃ વાનાં પક્ષપાષેણઃ
૦૩૨૪૦૩૦૧ વીયં વાક્ય તં કતુર્મવતીણાઽ સ મે ગ્ હે
૦૩૨૪૦૩૦૨ ચક ષુર્ભર્ગવા જ્ઞાનં ભક્તાનાં માનવધર્નઃ
૦૩૨૪૦૩૧૧ તા યવે તેઽ ભ પા ણ પા ણ ભગવં તવ
૦૩૨૪૦૩૧૨ યાિન યાિન ચ રાેચ તે વજનાનામ િપણઃ
૦૩૨૪૦૩૨૧ વાં સિૂર ભ ત વબુભુ સયાદ્ધા સદા ભવાદાહર્ણપાદપીઠમ્
૦૩૨૪૦૩૨૨ અૈશ્વયર્વૈરાગ્યયશાેઽવબાેધ વીયર્ શ્રયા પૂતર્મહં પ્રપદે્ય
૦૩૨૪૦૩૩૧ પરં પ્રધાનં પુ ષં મહા તં કાલં કિવ િત્ર તં લાેકપાલમ્
૦૩૨૪૦૩૩૨ આત્માનુભૂત્યાનુગતપ્રપ ચં વચ્છ દશ ક્ત કિપલં પ્રપદે્ય
૦૩૨૪૦૩૪૧ અ મા ભ ચ્છેઽદ્ય પ ત પ્ર નાં વયાવતીણર્ણર્ ઉતાપ્તકામઃ
૦૩૨૪૦૩૪૨ પિરવ્રજ પદવીમા સ્થતાેઽહં ચિર યે વાં હૃિદ યુ જ વશાેકઃ
૦૩૨૪૦૩૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૪૦૩૫૧ મયા પ્રાેક્તં િહ લાેકસ્ય પ્રમાણં સત્યલાૈિકકે
૦૩૨૪૦૩૫૨ અથાજિન મયા તુ યં યદવાેચ તં મનુે
૦૩૨૪૦૩૬૧ અેતન્મે જન્મ લાેકેઽ મન્મુમુક્ષણૂાં દુરાશયાત્
૦૩૨૪૦૩૬૨ પ્રસઙ્ખ્યાનાય ત વાનાં સ મતાયાત્મદશર્ને
૦૩૨૪૦૩૭૧ અેષ આત્મપથાેઽવ્યક્તાે નષ્ટઃ કાલને ભૂયસા
૦૩૨૪૦૩૭૨ તં પ્રવતર્િયતું દેહ મમં િવ દ્ધ મયા તમ્
૦૩૨૪૦૩૮૧ ગચ્છ કામં મયા ષ્ટાે મિય સ ય તકમર્ણા
૦૩૨૪૦૩૮૨ જ વા સદુુજર્યં ત્યુમ ત વાય માં ભજ
૦૩૨૪૦૩૯૧ મામાત્માનં વયજં્યાે તઃ સવર્ભૂતગુહાશયમ્
૦૩૨૪૦૩૯૨ આત્મ યવેાત્મના વીક્ષ્ય િવશાેકાેઽભય ચ્છ સ
૦૩૨૪૦૪૦૧ માત્ર આ યા ત્મક ં િવદ્યાં શમની ં સવર્કમર્ણામ્

bhagpur.pdf 155



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૨૪૦૪૦૨ િવતિર યે યયા ચાસાૈ ભયં ચા તતિર ય ત
૦૩૨૪૦૪૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૪૧૧ અેવં સમુિદત તને કિપલને પ્ર પ તઃ
૦૩૨૪૦૪૧૨ દ ક્ષણીકૃત્ય તં પ્રીતાે વનમવે જગામ હ
૦૩૨૪૦૪૨૧ વ્રતં સઆસ્થતાે માનૈમાત્મૈકશરણાે મુિનઃ
૦૩૨૪૦૪૨૨ િનઃસઙ્ગાે વ્યચર ક્ષાેણીમન ગ્ રિનકેતનઃ
૦૩૨૪૦૪૩૧ મનાે બ્રહ્મ ણ યુ નાે યત્ત સદસતઃ પરમ્
૦૩૨૪૦૪૩૨ ગુણાવભાસે િવગુણ અેકભ યાનુભાિવતે
૦૩૨૪૦૪૪૧ િનરહઙૃ્ક તિનમર્મશ્ચ િનદ્વર્ દ્વઃ સમદૃ વદક્ૃ
૦૩૨૪૦૪૪૨ પ્રત્યક્પ્રશા તધીધ રઃ પ્રશા તાે મિરવાેદિધઃ
૦૩૨૪૦૪૫૧ વાસદેુવે ભગવ ત સવર્જ્ઞે પ્રત્યગાત્મિન
૦૩૨૪૦૪૫૨ પરેણ ભ ક્તભાવને લ ધાત્મા મુક્તબ ધનઃ
૦૩૨૪૦૪૬૧ આત્માનં સવર્ભૂતષેુ ભગવ તમવ સ્થતમ્
૦૩૨૪૦૪૬૨ અપ ય સવર્ભૂતાિન ભગવત્યિપ ચાત્મિન
૦૩૨૪૦૪૭૧ ઇચ્છાદ્વષેિવહીનને સવર્ત્ર સમચેતસા
૦૩૨૪૦૪૭૨ ભગવદ્ભ ક્તયુક્તને પ્રાપ્તા ભાગવતી ગ તઃ
૦૩૨૫૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૧૧ કિપલ ત વસઙ્ખ્યાતા ભગવાનાત્મમાયયા
૦૩૨૫૦૦૧૨ તઃ વયમજઃ સાક્ષાદાત્મપ્રજ્ઞપ્તયે ણામ્
૦૩૨૫૦૦૨૧ ન હ્યસ્ય વ મર્ણઃ પુંસાં વિર ણઃ સવર્યાે ગનામ્
૦૩૨૫૦૦૨૨ િવશ્રુતાૈ શ્રુતદેવસ્ય ભૂિર ય ત મેઽસવઃ
૦૩૨૫૦૦૩૧ યદ્ય દ્વધત્તે ભગવા વચ્છ દાત્માત્મમાયયા
૦૩૨૫૦૦૩૨ તાિન મે શ્રદ્દધાનસ્ય ક તર્ યા યનુક તર્ય
૦૩૨૫૦૦૪૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૪૧ દ્વપૈાયનસખ વવેં મતૈ્રેયાે ભગવાં તથા
૦૩૨૫૦૦૪૨ પ્રાહેદં િવદુરં પ્રીત આ વી ક્ષક્યાં પ્રચાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૦૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૫૧ િપતિર પ્ર સ્થતેઽર યં માતુઃ પ્રય ચક ષર્યા
૦૩૨૫૦૦૫૨ ત મ બ દુસરેઽવા સીદ્ભગવા કિપલઃ િકલ
૦૩૨૫૦૦૬૧ તમાસીનમકમાર્ણં ત વમાગાર્ગ્રદશર્નમ્
૦૩૨૫૦૦૬૨ વસતંુ દેવહૂત્યાહ ધાતુઃ સં મરતી વચઃ
૦૩૨૫૦૦૭૦ દેવહૂ ત વાચ
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૦૩૨૫૦૦૭૧ િનિવ ણા િનતરાં ભૂમન્નસિદ દ્રયતષર્ણાત્
૦૩૨૫૦૦૭૨ યને સ ભાવ્યમાનને પ્રપન્ના ધં તમઃ પ્રભાે
૦૩૨૫૦૦૮૧ તસ્ય વં તમસાેઽ ધસ્ય દુ પારસ્યાદ્ય પારગમ્
૦૩૨૫૦૦૮૨ સચ્ચ જર્ન્મનામ તે લ ધં મે વદનુગ્રહાત્
૦૩૨૫૦૦૯૧ ય આદ્યાે ભગવા પુંસામીશ્વરાે વૈ ભવા કલ
૦૩૨૫૦૦૯૨ લાેકસ્ય તમસા ધસ્ય ચ ઃ સયૂર્ ઇવાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૧૦૧ અથ મે દેવ સ માેહમપાક્રષંુ્ટ વમહર્ સ
૦૩૨૫૦૧૦૨ યાેઽવગ્રહાેઽહં મમેતીત્યેત મ યાે જત વયા
૦૩૨૫૦૧૧૧ તં વા ગતાહં શરણં શર યં વ ત્યસસંારતરાેઃ કુઠારમ્
૦૩૨૫૦૧૧૨ જજ્ઞાસયાહં પ્રકૃતેઃ પૂ ષસ્ય નમા મ સદ્ધમર્િવદાં વિરષ્ઠમ્
૦૩૨૫૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૧૨૧ ઇ ત વમાતુિનરવદ્યમી સતં િનશ ય પુંસામપવગર્વધર્નમ્
૦૩૨૫૦૧૨૨ િધયા ભન દ્યાત્મવતાં સતાં ગ તબર્ભાષ ઈષિ મતશાે ભતાનનઃ
૦૩૨૫૦૧૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૫૦૧૩૧ યાેગ આ યા ત્મકઃ પુંસાં મતાે િનઃશ્રેયસાય મે
૦૩૨૫૦૧૩૨ અત્ય તાપેર તયર્ત્ર દુઃખસ્ય ચ સખુસ્ય ચ
૦૩૨૫૦૧૪૧ ત મમં તે પ્રવક્ષ્યા મ યમવાેચં પુરાનઘે
૦૩૨૫૦૧૪૨ ઋષીણાં શ્રાેતુકામાનાં યાેગં સવાર્ઙ્ગનપૈુણમ્
૦૩૨૫૦૧૫૧ ચેતઃ ખ વસ્ય બ ધાય મુક્તયે ચાત્મનાે મતમ્
૦૩૨૫૦૧૫૨ ગુણષેુ સક્તં બ ધાય રતં વા પું સ મુક્તયે
૦૩૨૫૦૧૬૧ અહં મમા ભમાનાે થૈઃ કામલાેભાિદ ભમર્લૈઃ
૦૩૨૫૦૧૬૨ વીતં યદા મનઃ શદુ્ધમદુઃખમસખંુ સમમ્
૦૩૨૫૦૧૭૧ તદા પુ ષ આત્માનં કેવલં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૩૨૫૦૧૭૨ િનર તરં વયજં્યાે તર ણમાનમખ ડતમ્
૦૩૨૫૦૧૮૧ જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તને ભ ક્તયુક્તને ચાત્મના
૦૩૨૫૦૧૮૨ પિરપ યત્યુદાસીનં પ્રકૃ ત ચ હતાજૈસમ્
૦૩૨૫૦૧૯૧ ન યજુ્યમાનયા ભ યા ભગવત્ય ખલાત્મિન
૦૩૨૫૦૧૯૨ સદશૃાેઽ ત શવઃ પ થા યાે ગનાં બ્રહ્મ સદ્ધયે
૦૩૨૫૦૨૦૧ પ્રસઙ્ગમજરં પાશમાત્મનઃ કવયાે િવદુઃ
૦૩૨૫૦૨૦૨ સ અેવ સાધષુુ કૃતાે માેક્ષદ્વારમપા તમ્
૦૩૨૫૦૨૧૧ ત તક્ષવઃ કા ણકાઃ સહૃુદઃ સવર્દેિહનામ્
૦૩૨૫૦૨૧૨ અ તશત્રવઃ શા તાઃ સાધવઃ સાધુભષૂણાઃ
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૦૩૨૫૦૨૨૧ મ યન યને ભાવને ભ ક્ત કુવર્ ત યે દૃઢામ્
૦૩૨૫૦૨૨૨ મ કૃતે ત્યક્તકમાર્ણ ત્યક્ત વજનબા ધવાઃ
૦૩૨૫૦૨૩૧ મદાશ્રયાઃ કથા ષ્ટાઃ શ ◌ૃ વ ત કથય ત ચ
૦૩૨૫૦૨૩૨ તપ ત િવિવધા તાપા નૈતાન્મદ્ગતચેતસઃ
૦૩૨૫૦૨૪૧ ત અેતે સાધવઃ સા વ સવર્સઙ્ગિવવ જતાઃ
૦૩૨૫૦૨૪૨ સઙ્ગ તે વથ તે પ્રા યર્ઃ સઙ્ગદાષેહરા િહ તે
૦૩૨૫૦૨૫૧ સતાં પ્રસઙ્ગાન્મમ વીયર્સિંવદાે ભવ ત હૃ કણર્રસાયનાઃ કથાઃ
૦૩૨૫૦૨૫૨ ત ષેણાદાશ્વપવગર્વત્મર્િન શ્રદ્ધા ર તભર્ ક્તરનુક્ર મ ય ત
૦૩૨૫૦૨૬૧ ભ યા પુમા તિવરાગ અૈ દ્રયાદ્દષૃ્ટશ્રુતાન્મદ્રચનાનુ ચ તયા
૦૩૨૫૦૨૬૨ ચત્તસ્ય યત્તાે ગ્રહણે યાેગયુક્તાે ય ત યતે ઋજુ ભયાગમાગઃ
૦૩૨૫૦૨૭૧ અસવેયાયં પ્રકૃતેગુર્ણાનાં જ્ઞાનને વૈરાગ્યિવજૃ ભતને
૦૩૨૫૦૨૭૨ યાેગને મ યિપતયા ચ ભ યા માં પ્રત્યગાત્માન મહાવ ધે
૦૩૨૫૦૨૮૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૫૦૨૮૧ કા ચ વ યુ ચતા ભ ક્તઃ ક દશૃી મમ ગાેચરા
૦૩૨૫૦૨૮૨ યયા પદં તે િનવાર્ણમ જસા વાશ્નવા અહમ્
૦૩૨૫૦૨૯૧ યાે યાેગાે ભગવદ્બાણાે િનવાર્ણાત્મં વયાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૨૯૨ ક દશૃઃ ક ત ચાઙ્ગાિન યત ત વાવબાેધનમ્
૦૩૨૫૦૩૦૧ તદેતન્મે િવ નીિહ યથાહં મ દધીહર્રે
૦૩૨૫૦૩૦૨ સખંુ બુદ્ યેય દુબાધં યાષેા ભવદનુગ્રહાત્
૦૩૨૫૦૩૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૩૧૧ િવિદ વાથ કિપલાે માતુિર થં ત નેહાે યત્ર ત વા ભ તઃ
૦૩૨૫૦૩૧૨ ત વા ાયં ય પ્રવદ ત સાઙ્ખ્યં પ્રાવેાચ વૈ ભ ક્તિવતાનયાેગમ્
૦૩૨૫૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૫૦૩૨૧ દેવાનાં ગુણ લઙ્ગાનામાનુશ્રિવકકમર્ણામ્
૦૩૨૫૦૩૨૨ સ વ અેવૈકમનસાે ત્તઃ વાભાિવક તુ યા
૦૩૨૫૦૩૪૧ અિન મત્તા ભાગવતી ભ ક્તઃ સદ્ધગેર્ર યસી
૦૩૨૫૦૩૪૨ જરયત્યાશુ યા કાેશં િનગીણર્મનલાે યથા
૦૩૨૫૦૩૫૧ નૈકાત્મતાં મે હય ત કે ચન્મ પાદસવેા ભરતા મદ હાઃ
૦૩૨૫૦૩૫૨ યેઽ યાે યતાે ભાગવતાઃ પ્રસજ્ય સભાજય તે મમ પાૈ ષા ણ
૦૩૨૫૦૩૬૧ પ ય ત તે મે ચરા ય બ સ તઃ પ્રસન્નવક્ત્રા ણલાેચનાિન
૦૩૨૫૦૩૬૨ પા ણ િદવ્યાિન વરપ્રદાિન સાકં વાચં હણીયાં વદ ત
૦૩૨૫૦૩૭૧ તૈદર્શર્નીયાવયવૈ દાર િવલાસહાસે ક્ષતવામસકૂ્તૈઃ
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૦૩૨૫૦૩૭૨ હૃતાત્મનાે હૃતપ્રાણાંશ્ચ ભ ક્તરિનચ્છતાે મે ગ તમ વી ં પ્રયુઙ્ક્તે
૦૩૨૫૦૩૮૧ અથાે િવભૂ ત મમ માયાિવન તામૈશ્વયર્મષ્ટાઙ્ગમનપુ્ર ત્તમ્
૦૩૨૫૦૩૮૨ શ્રયં ભાગવતી ં વા હય ત ભદ્રાં પરસ્ય મે તેઽશ્નવુતે તુ લાેકે
૦૩૨૫૦૩૯૧ ન કિહ ચન્મ પરાઃ શા ત પે નઙ્ક્ષ્ય ત નાે મેઽિન મષાે લેિઢ હે તઃ
૦૩૨૫૦૩૯૨ યષેામહં પ્રય આત્મા સતુશ્ચ સખા ગુ ઃ સહૃુદાે દૈવ મષ્ટમ્
૦૩૨૫૦૪૦૧ ઇમં લાેકં તથવૈામુમાત્માનમુભયાિયનમ્
૦૩૨૫૦૪૦૨ આત્માનમનુ યે ચેહ યે રાયઃ પશવાે ગ્ હાઃ
૦૩૨૫૦૪૧૧ િવ જ્ય સવાર્ન યાંશ્ચ મામવેં િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૨૫૦૪૧૨ ભજ ત્યન યયા ભ યા તા ત્યાેર તપારયે
૦૩૨૫૦૪૨૧ ના યત્ર મદ્ભગવતઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરાત્
૦૩૨૫૦૪૨૨ આત્મનઃ સવર્ભૂતાનાં ભયં તીવં્ર િનવતર્તે
૦૩૨૫૦૪૩૧ મદ્ભયાદ્વા ત વાતાેઽયં સયૂર્ તપ ત મદ્ભયાત્
૦૩૨૫૦૪૩૨ વષર્તી દ્રાે દહત્ય ગ્ ર્ત્યુશ્ચર ત મદ્ભયાત્
૦૩૨૫૦૪૪૧ જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તને ભ ક્તયાેગને યાે ગનઃ
૦૩૨૫૦૪૪૨ ક્ષેમાય પાદમૂલં મે પ્રિવશ ત્યકુતાેભયમ્
૦૩૨૫૦૪૫૧ અેતાવાનવે લાેકેઽ મ પુંસાં િનઃશ્રેયસાેદયઃ
૦૩૨૫૦૪૫૨ તીવ્રેણ ભ ક્તયાેગને મનાે મ યિપતં સ્થરમ્
૦૩૨૬૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૬૦૦૧૧ અથ તે સ પ્રવક્ષ્યા મ ત વાનાં લક્ષણં થક્
૦૩૨૬૦૦૧૨ ય દ્વિદ વા િવમુચ્યેત પુ ષઃ પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
૦૩૨૬૦૦૨૧ જ્ઞાનં િનઃશ્રેયસાથાર્ય પુ ષસ્યાત્મદશર્નમ્
૦૩૨૬૦૦૨૨ યદાહુવર્ણર્યે તત્તે હૃદયગ્ર થભેદનમ્
૦૩૨૬૦૦૩૧ અનાિદરાત્મા પુ ષાે િનગુર્ણઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૦૩૨૬૦૦૩૨ પ્રત્યગ્ધામા વયજં્યાે તિવશ્વં યને સમ વતમ્
૦૩૨૬૦૦૪૧ સ અેષ પ્રકૃ ત સૂ માં દૈવી ં ગુણમયી ં િવભુઃ
૦૩૨૬૦૦૪૨ યદચૃ્છયવૈાપેગતામ યપદ્યત લીલયા
૦૩૨૬૦૦૫૧ ગુણૈિવ ચત્રાઃ જતી ં સ પાઃ પ્રકૃ ત પ્ર ઃ
૦૩૨૬૦૦૫૨ િવલાેક્ય મુમુહે સદ્યઃ સ ઇહ જ્ઞાનગૂહયા
૦૩૨૬૦૦૬૧ અેવં પરા ભ યાનને ક ર્ વં પ્રકૃતેઃ પુમાન્
૦૩૨૬૦૦૬૨ કમર્સુ િક્રયમાણષેુ ગુણૈરાત્મિન મ યતે
૦૩૨૬૦૦૭૧ તદસ્ય સં તબર્ ધઃ પારત યં ચ ત કૃતમ્
૦૩૨૬૦૦૭૨ ભવત્યકતુર્ર શસ્ય સા ક્ષણાે િન ર્તાત્મનઃ
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૦૩૨૬૦૦૮૧ કાયર્કારણક ર્ વે કારણં પ્રકૃ ત િવદુઃ
૦૩૨૬૦૦૮૨ ભાે વે સખુદુઃખાનાં પુ ષં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૩૨૬૦૦૯૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૬૦૦૯૧ પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્યાિપ લક્ષણં પુ ષાેત્તમ
૦૩૨૬૦૦૯૨ બ્રૂિહ કારણયાેરસ્ય સદસચ્ચ યદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૬૦૧૦૧ યત્તિ ત્રગુણમવ્યક્તં િનતં્ય સદસદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૦૨ પ્રધાનં પ્રકૃ ત પ્રાહુરિવશષેં િવશષેવત્
૦૩૨૬૦૧૧૧ પ ચ ભઃ પ ચ ભબ્રર્હ્મ ચતુ ભદર્શ ભ તથા
૦૩૨૬૦૧૧૨ અેતચ્ચતુિવશ તકં ગણં પ્રાધાિનકં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૧૨૧ મહાભૂતાિન પ ચવૈ ભૂરાપાેઽ ગ્ મર્ ન્નભઃ
૦૩૨૬૦૧૨૨ તન્માત્રા ણ ચ તાવ ત ગ ધાદ િન મતાિન મે
૦૩૨૬૦૧૩૧ ઇ દ્રયા ણ દશ શ્રાતંે્ર વગ્દગૃ્રસનના સકાઃ
૦૩૨૬૦૧૩૨ વાક્કરાૈ ચરણાૈ મેઢ્રં પાયુદર્શમ ઉચ્યતે
૦૩૨૬૦૧૪૧ મનાે બુ દ્ધરહઙ્કાર શ્ચત્ત મત્ય તરાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૪૨ ચતુધાર્ લક્ષ્યતે ભેદાે ત્ત્યા લક્ષણ પયા
૦૩૨૬૦૧૫૧ અેતાવાનવે સઙ્ખ્યાતાે બ્રહ્મણઃ સગુણસ્ય હ
૦૩૨૬૦૧૫૨ સિન્નવેશાે મયા પ્રાેક્તાે યઃ કાલઃ પ ચિવશકઃ
૦૩૨૬૦૧૬૧ પ્રભાવં પાૈ ષં પ્રાહુઃ કાલમેકે યતાે ભયમ્
૦૩૨૬૦૧૬૨ અહઙ્કારિવમૂઢસ્ય કતુર્ઃ પ્રકૃ તમીયષુઃ
૦૩૨૬૦૧૭૧ પ્રકૃતેગુર્ણસા યસ્ય િનિવશષેસ્ય માનિવ
૦૩૨૬૦૧૭૨ ચેષ્ટા યતઃ સ ભગવા કાલ ઇત્યુપલ ક્ષતઃ
૦૩૨૬૦૧૮૧ અ તઃ પુ ષ પેણ કાલ પેણ યાે બિહઃ
૦૩૨૬૦૧૮૨ સમ વેત્યેષ સ વાનાં ભગવાનાત્મમાયયા
૦૩૨૬૦૧૯૧ દૈવા ભતધ મ યાં વસ્યાં યાનેાૈ પરઃ પુમાન્
૦૩૨૬૦૧૯૨ આધત્ત વીય સાસતૂ મહત્ત વં િહર મયમ્
૦૩૨૬૦૨૦૧ િવશ્વમાત્મગતં વ્ય જકૂટસ્થાે જગદઙુ્કરઃ
૦૩૨૬૦૨૦૨ વતજેસાિપબત્તીવ્રમાત્મપ્ર વાપનં તમઃ
૦૩૨૬૦૨૧૧ યત્ત સ વગુણં વચ્છં શા તં ભગવતઃ પદમ્
૦૩૨૬૦૨૧૨ યદાહુવાર્સદેુવાખ્યં ચત્તં તન્મહદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૨૨૧ વચ્છ વમિવકાિર વં શા ત વ મ ત ચેતસઃ
૦૩૨૬૦૨૨૨ ત્ત ભલર્ક્ષણં પ્રાેક્તં યથાપાં પ્રકૃ તઃ પરા
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૦૩૨૬૦૨૩૧ મહત્ત વા દ્વકુવાર્ણાદ્ભગવદ્વ યર્સ ભવાત્
૦૩૨૬૦૨૩૨ િક્રયાશ ક્તરહઙ્કાર સ્ત્રિવધઃ સમપદ્યત
૦૩૨૬૦૨૪૧ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચ યતાે ભવઃ
૦૩૨૬૦૨૪૨ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ ભૂતાનાં મહતામિપ
૦૩૨૬૦૨૫૧ સહસ્ર શરસં સાક્ષાદ્યમન તં પ્રચક્ષતે
૦૩૨૬૦૨૫૨ સઙ્કષર્ણાખ્યં પુ ષં ભૂતે દ્રયમનાેમયમ્
૦૩૨૬૦૨૬૧ ક ર્ વં કરણ વં ચ કાયર્ વં ચે ત લક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૨૬૨ શા તઘાેરિવમૂઢ વ મ ત વા સ્યાદહઙૃ્કતેઃ
૦૩૨૬૦૨૭૧ વૈકાિરકા દ્વકુવાર્ણાન્મન ત વમ યત
૦૩૨૬૦૨૭૨ ય સઙ્ક પિવક પા યાં વતર્તે કામસ ભવઃ
૦૩૨૬૦૨૮૧ ય દ્વદુહ્યર્િન દ્ધાખ્યં હૃષીકાણામધીશ્વરમ્
૦૩૨૬૦૨૮૨ શારદે દ વર યામં સરંા યં યાે ગ ભઃ શનૈઃ
૦૩૨૬૦૨૯૧ તજૈસાત્તુ િવકુવાર્ણાદુ્બ દ્ધત વમભૂ સ ત
૦૩૨૬૦૨૯૨ દ્રવ્યસુ્ફરણિવજ્ઞાન મ દ્રયાણામનુગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૩૦૧ સશંયાેઽથ િવપયાર્સાે િનશ્ચયઃ તરેવ ચ
૦૩૨૬૦૩૦૨ વાપ ઇત્યુચ્યતે બુદ્ધલેર્ક્ષણં ત્તતઃ થક્
૦૩૨૬૦૩૧૧ તજૈસાની દ્રયા યવે િક્રયાજ્ઞાનિવભાગશઃ
૦૩૨૬૦૩૧૨ પ્રાણસ્ય િહ િક્રયાશ ક્તબુર્દ્ધિેવજ્ઞાનશ ક્તતા
૦૩૨૬૦૩૨૧ તામસાચ્ચ િવકુવાર્ણાદ્ભગવદ્વ યર્ચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૩૨૨ શ દમાત્રમભૂત્ત માન્નભઃ શ્રાતંે્ર તુ શ દગમ્
૦૩૨૬૦૩૩૧ અથાર્શ્રય વં શ દસ્ય દ્રષુ્ટ લઙ્ગ વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૩૨ તન્માત્ર વં ચ નભસાે લક્ષણં કવયાે િવદુઃ
૦૩૨૬૦૩૪૧ ભૂતાનાં છદ્રદા વં બિહર તરમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૪૨ પ્રાણે દ્રયાત્મિધ ય વં નભસાે ત્તલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૩૫૧ નભસઃ શ દતન્માત્રા કાલગત્યા િવકુવર્તઃ
૦૩૨૬૦૩૫૨ પશાઽભવત્તતાે વાયુ વ પશર્સ્ય ચ સઙ્ગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૩૬૧ દુ વં કિઠન વં ચ શતૈ્યમુ ણ વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૬૨ અેત પશર્સ્ય પશર્ વં તન્માત્ર વં નભ વતઃ
૦૩૨૬૦૩૭૧ ચાલનં વ્યૂહનં પ્રા પ્તન વં દ્રવ્યશ દયાેઃ
૦૩૨૬૦૩૭૨ સવ દ્રયાણામાત્મ વં વાયાેઃ કમાર્ ભલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૩૮૧ વાયાેશ્ચ પશર્તન્માત્રાદૂ્રપં દૈવેિરતાદભૂત્
૦૩૨૬૦૩૮૨ સમુ થતં તત તજેશ્ચક્ષૂ પાપેલ ભનમ્
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૦૩૨૬૦૩૯૧ દ્રવ્યાકૃ ત વં ગુણતા વ્ય ક્તસસં્થા વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૯૨ તજે વં તજેસઃ સા વ પમાત્રસ્ય ત્તયઃ
૦૩૨૬૦૪૦૧ દ્યાેતનં પચનં પાનમદનં િહમમદર્નમ્
૦૩૨૬૦૪૦૨ તજેસાે ત્તય વેતાઃ શાષેણં ડવે ચ
૦૩૨૬૦૪૧૧ પમાત્રા દ્વકુવાર્ણાત્તજેસાે દૈવચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૪૧૨ રસમાત્રમભૂત્ત માદ ભાે જહ્વા રસગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૪૨૧ કષાયાે મધુર તક્તઃ કટ્વ લ ઇ ત નૈકધા
૦૩૨૬૦૪૨૨ ભાૈ તકાનાં િવકારેણ રસ અેકાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૬૦૪૩૧ ક્લેદનં િપ ડનં પ્તઃ પ્રાણના યાયનાે દનમ્
૦૩૨૬૦૪૩૨ તાપાપનાેદાે ભૂય વમ ભસાે ત્તયિ વમાઃ
૦૩૨૬૦૪૪૧ રસમાત્રા દ્વકુવાર્ણાદ ભસાે દૈવચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૪૪૨ ગ ધમાત્રમભૂત્ત મા વી ઘ્રાણ તુ ગ ધગઃ
૦૩૨૬૦૪૫૧ કર ભપૂ તસાૈર ય શા તાેગ્રા લાિદ ભઃ થક્
૦૩૨૬૦૪૫૨ દ્રવ્યાવયવવષૈ યાદ્ગ ધ અેકાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૬૦૪૬૧ ભાવનં બ્રહ્મણઃ સ્થાનં ધારણં સ દ્વશષેણમ્
૦૩૨૬૦૪૬૨ સવર્સ વગુણાેદ્ભેદઃ થવી ત્તલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૪૭૧ નભાેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તચ્છ્ર ાતે્રમુચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૭૨ વાયાેગુર્ણિવશષેાેઽથા યસ્ય ત પશર્નં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૪૮૧ તે ેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તચ્ચ ચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૮૨ અ ભાેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તદ્રસનં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૪૮૩ ભૂમેગુર્ણિવશષેાેઽથા યસ્ય સ ઘ્રાણ ઉચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૯૧ પરસ્ય દૃ યતે ધમા હ્યપર મ સમ વયાત્
૦૩૨૬૦૪૯૨ અતાે િવશષેાે ભાવાનાં ભૂમાવવેાપેલક્ષ્યતે
૦૩૨૬૦૫૦૧ અેતા યસહંત્ય યદા મહદાદ િન સપ્ત વૈ
૦૩૨૬૦૫૦૨ કાલકમર્ગુણાપેેતાે જગદાિદ પાિવશત્
૦૩૨૬૦૫૧૧ તત તનેાનુિવદ્ધે યાે યુક્તે યાેઽ ડમચેતનમ્
૦૩૨૬૦૫૧૨ ઉ થતં પુ ષાે ય માદુદ તષ્ઠદસાૈ િવરાટ્
૦૩૨૬૦૫૨૧ અેતદ ડં િવશષેાખ્યં ક્રમ દ્ધદૈર્શાેત્તરૈઃ
૦૩૨૬૦૫૨૨ તાેયાિદ ભઃ પિર તં પ્રધાનનેા તૈબર્િહઃ
૦૩૨૬૦૫૨૩ યત્ર લાેકિવતાનાેઽયં પં ભગવતાે હરેઃ
૦૩૨૬૦૫૩૧ િહર મયાદ ડકાેશાદુ થાય સ લલે શયાત્
૦૩૨૬૦૫૩૨ તમાિવ ય મહાદેવાે બહુધા િન બભેદ ખમ્
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૦૩૨૬૦૫૪૧ િનર ભદ્યતાસ્ય પ્રથમં મખંુ વાણી તતાેઽભવત્
૦૩૨૬૦૫૪૨ વા યા વિહ્નરથાે નાસે પ્રાણાેતાે ઘ્રાણ અેતયાેઃ
૦૩૨૬૦૫૫૧ ઘ્રાણાદ્વાયુર ભદ્યેતામ ક્ષણી ચ રેતયાેઃ
૦૩૨૬૦૫૫૨ ત મા સયૂા ય ભદ્યેતાં કણા શ્રાતંે્ર તતાે િદશઃ
૦૩૨૬૦૫૬૧ િન બભેદ િવરાજ વગ્ રાેમ મ વાદય તતઃ
૦૩૨૬૦૫૬૨ તતઆેષધયશ્ચાસ શશં્ન િન બ ભદે તતઃ
૦૩૨૬૦૫૭૧ રેત ત માદાપ આસિન્નર ભદ્યત વૈ ગુદમ્
૦૩૨૬૦૫૭૨ ગુદાદપાનાેઽપાનાચ્ચ ત્યુલાકભયઙ્કરઃ
૦૩૨૬૦૫૮૧ હ તાૈ ચ િનર ભદે્યતાં બલં તા યાં તતઃ વરાટ્
૦૩૨૬૦૫૮૨ પાદાૈ ચ િનર ભદે્યતાં ગ ત તા યાં તતાે હિરઃ
૦૩૨૬૦૫૯૧ નાડ્યાેઽસ્ય િનર ભદ્ય ત તા યાે લાેિહતમા તમ્
૦૩૨૬૦૫૯૨ નદ્ય તતઃ સમભવન્નુદરં િનર ભદ્યત
૦૩૨૬૦૬૦૧ પપાસે તતઃ સ્યાતાં સમુદ્ર વેતયાેરભૂત્
૦૩૨૬૦૬૦૨ અથાસ્ય હૃદયં ભન્નં હૃદયાન્મન ઉ થતમ્
૦૩૨૬૦૬૧૧ મનસશ્ચ દ્રમા તાે બુ દ્ધબુર્દ્ધે ગરાં પ તઃ
૦૩૨૬૦૬૧૨ અહઙ્કાર તતાે દ્ર શ્ચતં્ત ચૈત્ય તતાેઽભવત્
૦૩૨૬૦૬૨૧ અેતે હ્ય યુ થતા દેવા નવૈાસ્યાે થાપનેઽશકન્
૦૩૨૬૦૬૨૨ પનુરાિવિવશઃુ ખાિન તમુ થાપિયતું ક્રમાત્
૦૩૨૬૦૬૩૧ વિહ્નવાર્ચા મખંુ ભજેે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૩૨ ઘ્રાણને ના સકે વાયનુાદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૪૧ અ ક્ષણી ચ ષાિદત્યાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૪૨ શ્રાતે્રેણ કણા ચ િદશાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૫૧ વચં રાેમ ભરાષે યાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૫૨ રેતસા શશ્નમાપ તુ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૬૧ ગુદં ત્યુરપાનને નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૬૨ હ તાિવ દ્રાે બલનેવૈ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૭૧ િવ ગર્ત્યૈવ ચરણાૈ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૭૨ નાડીનર્દ્યાે લાેિહતને નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૮૧ ડ્ યામુદરં સ ધનુાદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૮૨ હૃદયં મનસા ચ દ્રાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૯૧ બુદ્ યા બ્રહ્માિપ હૃદયં નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૯૨ દ્રાેઽ ભમત્યા હૃદયં નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
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૦૩૨૬૦૭૦૧ ચત્તને હૃદયં ચૈત્યઃ ક્ષતે્રજ્ઞઃ પ્રાિવશદ્યદા
૦૩૨૬૦૭૦૨ િવરાટ્તદૈવ પુ ષઃ સ લલાદુદ તષ્ઠત
૦૩૨૬૦૭૧૧ યથા પ્રસપંુ્ત પુ ષં પ્રાણે દ્રયમનાેિધયઃ
૦૩૨૬૦૭૧૨ પ્રભવ ત િવના યને નાે થાપિયતુમાજેસા
૦૩૨૬૦૭૨૧ તમ મ પ્રત્યગાત્માનં િધયા યાેગપ્ર ત્તયા
૦૩૨૬૦૭૨૨ ભ યા િવર યા જ્ઞાનને િવિવચ્યાત્મિન ચ તયેત્
૦૩૨૭૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૭૦૦૧૧ પ્રકૃ તસ્થાેઽિપ પુ ષાે નાજ્યતે પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
૦૩૨૭૦૦૧૨ અિવકારાદક ર્ વાિન્નગુર્ણ વા જલાકર્વત્
૦૩૨૭૦૦૨૧ સ અેષ યિહ પ્રકૃતેગુર્ણે વ ભિવષ જતે
૦૩૨૭૦૦૨૨ અહઙ્િક્રયાિવમૂઢાત્મા કતાર્ મીત્ય ભમ યતે
૦૩૨૭૦૦૩૧ તને સસંારપદવીમવશાેઽ યેત્યિન ર્તઃ
૦૩૨૭૦૦૩૨ પ્રાસઙ્ ગકૈઃ કમર્દાષેૈઃ સદસ ન્મશ્રયાેિનષુ
૦૩૨૭૦૦૪૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૦૩૨૭૦૦૪૨ યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા
૦૩૨૭૦૦૫૧ અત અેવ શનૈ શ્ચતં્ત પ્રસક્તમસતાં પ થ
૦૩૨૭૦૦૫૨ ભ ક્તયાેગને તીવ્રેણ િવર યા ચ નયેદ્વશમ્
૦૩૨૭૦૦૬૧ યમાિદ ભયાગપથૈર યસ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૩૨૭૦૦૬૨ મિય ભાવને સત્યેન મ કથાશ્રવણને ચ
૦૩૨૭૦૦૭૧ સવર્ભૂતસમ વને િનવરેણાપ્રસઙ્ગતઃ
૦૩૨૭૦૦૭૨ બ્રહ્મચયણ માનૈને વધમણ બલીયસા
૦૩૨૭૦૦૮૧ યદચૃ્છયાપેલ ધને સ તુષ્ટાે મતભુઙ્મુિનઃ
૦૩૨૭૦૦૮૨ િવિવક્તશરણઃ શા તાે મતૈ્રઃ ક ણઆત્મવાન્
૦૩૨૭૦૦૯૧ સાનુબ ધે ચ દેહેઽ મન્નકુવર્ન્નસદાગ્રહમ્
૦૩૨૭૦૦૯૨ જ્ઞાનને દષૃ્ટત વને પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૧૦૧ િન ત્તબુદ્ યવસ્થાનાે દૂર ભૂતા યદશર્નઃ
૦૩૨૭૦૧૦૨ ઉપલ યાત્મનાત્માનં ચ ષવેાકર્માત્મદક્ૃ
૦૩૨૭૦૧૧૧ મુક્ત લઙ્ગં સદાભાસમસ ત પ્ર તપદ્યતે
૦૩૨૭૦૧૧૨ સતાે બ ધુમસચ્ચ ઃ સવાર્નુસ્યૂતમદ્વયમ્
૦૩૨૭૦૧૨૧ યથા જલસ્થઆભાસઃ સ્થલસ્થનેાવદૃ યતે
૦૩૨૭૦૧૨૨ વાભાસને તથા સયૂા જલસ્થને િદિવ સ્થતઃ
૦૩૨૭૦૧૩૧ અેવં િત્ર દહઙ્કારાે ભૂતે દ્રયમનાેમયૈઃ
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૦૩૨૭૦૧૩૨ વાભાસલૈર્ ક્ષતાેઽનને સદાભાસને સત્યદક્ૃ
૦૩૨૭૦૧૪૧ ભૂતસૂ મે દ્રયમનાે બુદ્ યાિદ વહ િનદ્રયા
૦૩૨૭૦૧૪૨ લીને વસ ત ય તત્ર િવિનદ્રાે િનરહઙ્િક્રયઃ
૦૩૨૭૦૧૫૧ મ યમાન તદાત્માનમનષ્ટાે નષ્ટવ ષા
૦૩૨૭૦૧૫૨ નષ્ટેઽહઙ્કરણે દ્રષ્ટા નષ્ટિવત્ત ઇવાતુરઃ
૦૩૨૭૦૧૬૧ અેવં પ્રત્યવ યાસાવાત્માનં પ્ર તપદ્યતે
૦૩૨૭૦૧૬૨ સાહઙ્કારસ્ય દ્રવ્યસ્ય યાેઽવસ્થાનમનુગ્રહઃ
૦૩૨૭૦૧૭૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૭૦૧૭૧ પુ ષં પ્રકૃ તબ્રર્હ્મન્ન િવમુ ચ ત કિહ ચત્
૦૩૨૭૦૧૭૨ અ યાે યાપાશ્રય વાચ્ચ િનત્ય વાદનયાેઃ પ્રભાે
૦૩૨૭૦૧૮૧ યથા ગ ધસ્ય ભૂમેશ્ચ ન ભાવાે વ્ય તરેકતઃ
૦૩૨૭૦૧૮૨ અપાં રસસ્ય ચ યથા તથા બુદ્ધઃે પરસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૧૯૧ અકતુર્ઃ કમર્બ ધાેઽયં પુ ષસ્ય યદાશ્રયઃ
૦૩૨૭૦૧૯૨ ગુણષેુ સ સુ પ્રકૃતેઃ કૈવલ્યં તે વતઃ કથમ્
૦૩૨૭૦૨૦૧ ક્વ ચત્ત વાવમશન િન ત્તં ભયમુ બણમ્
૦૩૨૭૦૨૦૨ અિન ત્તિન મત્ત વા પુનઃ પ્રત્યવ તષ્ઠતે
૦૩૨૭૦૨૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૭૦૨૧૧ અિન મત્તિન મત્તને વધમણામલાત્મના
૦૩૨૭૦૨૧૨ તીવ્રયા મિય ભ યા ચ શ્રુતસ તયા ચરમ્
૦૩૨૭૦૨૨૧ જ્ઞાનને દષૃ્ટત વને વૈરાગ્યેણ બલીયસા
૦૩૨૭૦૨૨૨ તપાેયુક્તને યાેગને તીવ્રેણાત્મસમાિધના
૦૩૨૭૦૨૩૧ પ્રકૃ તઃ પુ ષસ્યેહ દહ્યમાના વહિનશમ્
૦૩૨૭૦૨૩૨ તરાેભિવત્રી શનકૈરગ્ ેયાિનિરવાર ણઃ
૦૩૨૭૦૨૪૧ ભુક્તભાેગા પિરત્યક્તા દષૃ્ટદાષેા ચ િનત્યશઃ
૦૩૨૭૦૨૪૨ નેશ્વરસ્યાશભું ધત્તે વે મિહ સ્થતસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૨૫૧ યથા હ્યપ્ર તબુદ્ધસ્ય પ્ર વાપાે બહ્વનથર્ ત્
૦૩૨૭૦૨૫૨ સ અેવ પ્ર તબુદ્ધસ્ય ન વૈ માેહાય ક પતે
૦૩૨૭૦૨૬૧ અેવં િવિદતત વસ્ય પ્રકૃ તમર્િય માનસમ્
૦૩૨૭૦૨૬૨ યુ જતાે નાપકુ ત આત્મારામસ્ય કિહ ચત્
૦૩૨૭૦૨૭૧ યદૈવમ યાત્મરતઃ કાલને બહુજન્મના
૦૩૨૭૦૨૭૨ સવર્ત્ર તવૈરાગ્ય આબ્રહ્મભવુનાન્મુિનઃ
૦૩૨૭૦૨૮૧ મદ્ભક્તઃ પ્ર તબુદ્ધાથા મ પ્રસાદેન ભૂયસા
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૦૩૨૭૦૨૮૨ િનઃશ્રેયસં વસસં્થાનં કૈવલ્યાખ્યં મદાશ્રયમ્
૦૩૨૭૦૨૯૧ પ્રા ાેતીહા જસા ધીરઃ વદશૃા ચ્છન્નસશંયઃ
૦૩૨૭૦૨૯૨ યદ્ગ વા ન િનવતત યાેગી લઙ્ગા દ્વિનગર્મે
૦૩૨૭૦૩૦૧ યદા ન યાેગાપે ચતાસુ ચેતાે માયાસુ સદ્ધસ્ય િવષ જતેઽઙ્ગ
૦૩૨૭૦૩૦૨ અન યહેતુ વથ મે ગ તઃ સ્યાદાત્ય તક યત્ર ન ત્યુહાસઃ
૦૩૨૮૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૮૦૦૧૧ યાેગસ્ય લક્ષણં વકે્ષ્ય સબીજસ્ય પાત્મજે
૦૩૨૮૦૦૧૨ મનાે યનેવૈ િવિધના પ્રસનં્ન યા ત સ પથમ્
૦૩૨૮૦૦૨૧ વધમાર્ચરણં શ યા િવધમાર્ચ્ચ િનવતર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૨૨ દૈવા લ ધને સ તાષે આત્મિવચ્ચરણાચર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૩૧ ગ્રા યધમર્િન ત્તશ્ચ માેક્ષધમર્ર ત તથા
૦૩૨૮૦૦૩૨ મતમે યાદનં શશ્વ દ્વિવક્તક્ષેમસવેનમ્
૦૩૨૮૦૦૪૧ અિહસા સત્યમ તેયં યાવદથર્પિરગ્રહઃ
૦૩૨૮૦૦૪૨ બ્રહ્મચય તપઃ શાૈચં વા યાયઃ પુ ષાચર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૫૧ માનંૈ સદાસનજયઃ સ્થૈય પ્રાણજયઃ શનૈઃ
૦૩૨૮૦૦૫૨ પ્રત્યાહારશ્ચે દ્રયાણાં િવષયાન્મનસા હૃિદ
૦૩૨૮૦૦૬૧ વિધ યાનામેકદેશે મનસા પ્રાણધારણમ્
૦૩૨૮૦૦૬૨ વૈકુ ઠલીલા ભ યાનં સમાધાનં તથાત્મનઃ
૦૩૨૮૦૦૭૧ અેતૈર યૈશ્ચ પ થ ભમર્નાે દુષ્ટમસ પથમ્
૦૩૨૮૦૦૭૨ બુદ્ યા યુ ત શનકૈ જતપ્રાણાે હ્યત દ્રતઃ
૦૩૨૮૦૦૮૧ શચુાૈ દેશે પ્ર તષ્ઠા ય િવ જતાસનઆસનમ્
૦૩૨૮૦૦૮૨ ત મ વ ત સમાસીન ઋજુકાયઃ સમ યસતે્
૦૩૨૮૦૦૯૧ પ્રાણસ્ય શાેધયને્માગ પૂરકુ ભકરેચકૈઃ
૦૩૨૮૦૦૯૨ પ્ર તકૂલને વા ચત્તં યથા સ્થરમચ ચલમ્
૦૩૨૮૦૧૦૧ મનાેઽ ચરા સ્યા દ્વરજં જતશ્વાસસ્ય યાે ગનઃ
૦૩૨૮૦૧૦૨ વા વ ગ્ યાં યથા લાેહં માતં ત્યજ ત વૈ મલમ્
૦૩૨૮૦૧૧૧ પ્રાણાયામૈદર્હેદ્દાષેા ધારણા ભશ્ચ િક બષાન્
૦૩૨૮૦૧૧૨ પ્રત્યાહારેણ સસંગાર્ યાનનેાનીશ્વરા ગુણાન્
૦૩૨૮૦૧૨૧ યદા મનઃ વં િવરજં યાેગને સસુમાિહતમ્
૦૩૨૮૦૧૨૨ કાષ્ઠાં ભગવતાે યાયે વનાસાગ્રાવલાેકનઃ
૦૩૨૮૦૧૩૧ પ્રસન્નવદના ભાજંે પદ્મગભાર્ ણેક્ષણમ્
૦૩૨૮૦૧૩૨ નીલાે પલદલ યામં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્
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૦૩૨૮૦૧૪૧ લસ પઙ્કજિક જલ્ક પીતકાૈશયેવાસસમ્
૦૩૨૮૦૧૪૨ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભામુક્તક ધરમ્
૦૩૨૮૦૧૫૧ મત્ત દ્વરેફકલયા પર તં વનમાલયા
૦૩૨૮૦૧૫૨ પરા યર્હારવલય િકર ટાઙ્ગદનપૂુરમ્
૦૩૨૮૦૧૬૧ કા ચીગુણાે લસચ્છ્ર ાે ણ હૃદયા ભાજેિવષ્ટરમ્
૦૩૨૮૦૧૬૨ દશર્નીયતમં શા તં મનાનેયનવધર્નમ્
૦૩૨૮૦૧૭૧ અપીચ્યદશર્નં શશ્વ સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્
૦૩૨૮૦૧૭૨ સ તં વય સ કૈશાેરે ત્યાનુગ્રહકાતરમ્
૦૩૨૮૦૧૮૧ ક તર્ યતીથર્યશસં પુ યશ્લાેકયશસ્કરમ્
૦૩૨૮૦૧૮૨ યાયેદે્દવં સમગ્રાઙ્ગં યાવન્ન ચ્યવતે મનઃ
૦૩૨૮૦૧૯૧ સ્થતં વ્રજ તમાસીનં શયાનં વા ગુહાશયમ્
૦૩૨૮૦૧૯૨ પ્રેક્ષણીયેિહતં યાયેચ્છુદ્ધભાવને ચેતસા
૦૩૨૮૦૨૦૧ ત મ લ ધપદં ચત્તં સવાર્વયવસં સ્થતમ્
૦૩૨૮૦૨૦૨ િવલકૈ્ષ્યકત્ર સયંજુ્યાદઙ્ગે ભગવતાે મુિનઃ
૦૩૨૮૦૨૧૧ સ ચ તયેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દં
૦૩૨૮૦૨૧૨ વ ઙુ્કશ વજસરાે હલા છનાઢ મ્
૦૩૨૮૦૨૧૩ ઉત્તુઙ્ગરક્તિવલસન્નખચક્રવાલ
૦૩૨૮૦૨૧૪ જ્યાે ના ભરાહતમહદૃ્ધદયા ધકારમ્
૦૩૨૮૦૨૨૧ યચ્છાૈચિનઃ તસિર પ્રવરાેદકેન
૦૩૨૮૦૨૨૨ તીથન મૂ યર્િધકૃતને શવઃ શવાેઽભૂત્
૦૩૨૮૦૨૨૩ યાતુમર્નઃશમલશલૈિન ષ્ટવજં્ર
૦૩૨૮૦૨૨૪ યાયે ચ્ચરં ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્
૦૩૨૮૦૨૩૧ નુદ્વયં જલજલાેચનયા જન યા
૦૩૨૮૦૨૩૨ લ યા ખલસ્ય સરુવ દતયા િવધાતુઃ
૦૩૨૮૦૨૩૩ ઊવાિનધાય કરપ લવરાે ચષા યત્
૦૩૨૮૦૨૩૪ સલંા લતં હૃિદ િવભાેરભવસ્ય કુયાર્ત્
૦૩૨૮૦૨૪૧ ઊ સપુણર્ભજુયાેરિધ શાેભમાનાવ્
૦૩૨૮૦૨૪૨ આે ેિનધી અત સકાકુસમુાવભાસાૈ
૦૩૨૮૦૨૪૩ વ્યાલ બપીતવરવાસ સ વતર્માન
૦૩૨૮૦૨૪૪ કા ચીકલાપપિરર ભ િનત બ બ બમ્
૦૩૨૮૦૨૫૧ ના ભહ્ર દં ભવુનકાેશગુહાેદરસ્થં
૦૩૨૮૦૨૫૨ યત્રાત્મયાેિનિધષણા ખલલાેકપદ્મમ્
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૦૩૨૮૦૨૫૩ વ્યૂઢં હિરન્મ ણ ષ તનયાેરમુ ય
૦૩૨૮૦૨૫૪ યાયેદ્દવ્યં િવશદહારમયખૂગાૈરમ્
૦૩૨૮૦૨૬૧ વક્ષાેઽિધવાસ ષભસ્ય મહાિવભૂતેઃ
૦૩૨૮૦૨૬૨ પુંસાં મનાનેયનિન ર્ તમાદધાનમ્
૦૩૨૮૦૨૬૩ ક ઠં ચ કાૈ તુભમણેરિધભષૂણાથ
૦૩૨૮૦૨૬૪ કુયાર્ન્મનસ્ય ખલલાેકનમસૃ્કતસ્ય
૦૩૨૮૦૨૭૧ બાહંૂશ્ચ મ દર ગરેઃ પિરવતર્નને
૦૩૨૮૦૨૭૨ િન ણક્તબાહુવલયાનિધલાેકપાલાન્
૦૩૨૮૦૨૭૩ સ ચ તયેદ્દશશતારમસહ્યતજેઃ
૦૩૨૮૦૨૭૪ શઙ્ખં ચ ત કરસરાે હરાજહંસમ્
૦૩૨૮૦૨૮૧ કાૈમાેદક ં ભગવતાે દિયતાં મરેત
૦૩૨૮૦૨૮૨ િદગ્ધામરા તભટશાે ણતકદર્મને
૦૩૨૮૦૨૮૩ માલાં મધવુ્રતવ થ ગરાપેઘુષ્ટાં
૦૩૨૮૦૨૮૪ ચૈત્યસ્ય ત વમમલં મ ણમસ્ય ક ઠે
૦૩૨૮૦૨૯૧ ત્યાનુક પતિધયેહ ગ્ હીતમૂતઃ
૦૩૨૮૦૨૯૨ સ ચ તયેદ્ભગવતાે વદનારિવ દમ્
૦૩૨૮૦૨૯૩ ય દ્વસુ્ફરન્મકરકુ ડલવ ગતને
૦૩૨૮૦૨૯૪ િવદ્યાે તતામલકપાેલમુદારનાસમ્
૦૩૨૮૦૩૦૧ યચ્છ્ર િનકેતમ લ ભઃ પિરસવે્યમાનં
૦૩૨૮૦૩૦૨ ભૂત્યા વયા કુિટલકુ તલ દજુષ્ટમ્
૦૩૨૮૦૩૦૩ મીનદ્વયાશ્રયમિધ ક્ષપદ જનતે્રં
૦૩૨૮૦૩૦૪ યાયને્મનાેમયમત દ્રત ઉ લસદ્ભ્રુ
૦૩૨૮૦૩૧૧ તસ્યાવલાેકમિધકં કૃપયા તઘાેર
૦૩૨૮૦૩૧૨ તાપત્રયાપેશમનાય િન ષ્ટમ ણાેઃ
૦૩૨૮૦૩૧૩ નગ્ધ મતાનુગુ ણતં િવપુલપ્રસાદં
૦૩૨૮૦૩૧૪ યાયે ચ્ચરં િવપુલભાવનયા ગુહાયામ્
૦૩૨૮૦૩૨૧ હાસં હરેરવનતા ખલલાેકતીવ્ર
૦૩૨૮૦૩૨૨ શાેકાશ્રુસાગરિવશાષેણમત્યુદારમ્
૦૩૨૮૦૩૨૩ સ માેહનાય ર ચતં િનજમાયયાસ્ય
૦૩૨૮૦૩૨૪ ભ્રૂમ ડલં મુિનકૃતે મકર વજસ્ય
૦૩૨૮૦૩૩૧ યાનાયનં પ્રહ સતં બહુલાધરાેષ્ઠ
૦૩૨૮૦૩૩૨ ભાસા ણાિયતતનુ દ્વજકુ દપઙ્ ક્ત
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૦૩૨૮૦૩૩૩ યાયે વદેહકુહરેઽવ સતસ્ય િવ ણાેર્
૦૩૨૮૦૩૩૪ ભ યાદ્રર્યાિપતમના ન થ ગ્દદકૃ્ષેત્
૦૩૨૮૦૩૪૧ અેવં હરાૈ ભગવ ત પ્ર તલ ધભાવાે
૦૩૨૮૦૩૪૨ ભ યા દ્રવદૃ્ધદય ઉ પુલકઃ પ્રમાેદાત્
૦૩૨૮૦૩૪૩ આૈ ક ઠ્યબા પકલયા મુહુરદ્યર્માનસ્
૦૩૨૮૦૩૪૪ તચ્ચાિપ ચત્તબિડશં શનકૈિવયુઙ્ક્તે
૦૩૨૮૦૩૫૧ મુક્તાશ્રયં યિહ િનિવષયં િવરક્તં
૦૩૨૮૦૩૫૨ િનવાર્ણ ચ્છ ત મનઃ સહસા યથા ચઃ
૦૩૨૮૦૩૫૩ આત્માનમત્ર પુ ષાેઽવ્યવધાનમેકમ્
૦૩૨૮૦૩૫૪ અ વીક્ષતે પ્ર તિન ત્તગુણપ્રવાહઃ
૦૩૨૮૦૩૬૧ સાેઽ યેતયા ચરમયા મનસાે િન ત્ત્યા
૦૩૨૮૦૩૬૨ ત મન્મિહ યવ સતઃ સખુદુઃખબાહ્યે
૦૩૨૮૦૩૬૩ હેતુ વમ યસ ત કતર્િર દુઃખયાેયર્ત્
૦૩૨૮૦૩૬૪ વાત્મ વધત્ત ઉપલ ધપરાત્મકાષ્ઠઃ
૦૩૨૮૦૩૭૧ દેહં ચ તં ન ચરમઃ સ્થતમુ થતં વા
૦૩૨૮૦૩૭૨ સદ્ધાે િવપ ય ત યતાેઽ યગમ વ પમ્
૦૩૨૮૦૩૭૩ દૈવાદુપેતમથ દૈવવશાદપેતં
૦૩૨૮૦૩૭૪ વાસાે યથા પિરકૃતં મિદરામદા ધઃ
૦૩૨૮૦૩૮૧ દેહાેઽિપ દૈવવશગઃ ખલુ કમર્ યાવત્
૦૩૨૮૦૩૮૨ વાર ભકં પ્ર તસમીક્ષત અેવ સાસઃુ
૦૩૨૮૦૩૮૩ તં સપ્રપ ચમિધ ઢસમાિધયાેગઃ
૦૩૨૮૦૩૮૪ વા ં પનુનર્ ભજતે પ્ર તબુદ્ધવ તુઃ
૦૩૨૮૦૩૯૧ યથા પતુ્રાચ્ચ િવત્તાચ્ચ થઙ્મત્યર્ઃ પ્રતીયતે
૦૩૨૮૦૩૯૨ અ યાત્મ વનેા ભમતાદે્દહાદેઃ પુ ષ તથા
૦૩૨૮૦૪૦૧ યથાે મુકા દ્વસુ્ફ લઙ્ગાદૂ્ધમાદ્વાિપ વસ ભવાત્
૦૩૨૮૦૪૦૨ અ યાત્મ વનેા ભમતાદ્યથા ગ્ ઃ થગુ મુકાત્
૦૩૨૮૦૪૧૧ ભૂતે દ્રયા તઃકરણા પ્રધાના વસં જ્ઞતાત્
૦૩૨૮૦૪૧૨ આત્મા તથા થગ્દ્રષ્ટા ભગવા બ્રહ્મસં જ્ઞતઃ
૦૩૨૮૦૪૨૧ સવર્ભૂતષેુ ચાત્માનં સવર્ભૂતાિન ચાત્મિન
૦૩૨૮૦૪૨૨ ઈક્ષેતાન યભાવને ભૂતે વવ તદાત્મતામ્
૦૩૨૮૦૪૩૧ વયાેિનષુ યથા જ્યાે તરેકં નાના પ્રતીયતે
૦૩૨૮૦૪૩૨ યાનેીનાં ગુણવષૈ યાત્તથાત્મા પ્રકૃતાૈ સ્થતઃ
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૦૩૨૮૦૪૪૧ ત માિદમાં વાં પ્રકૃ ત દૈવી ં સદસદા ત્મકામ્
૦૩૨૮૦૪૪૨ દુિવભાવ્યાં પરાભાવ્ય વ પેણાવ તષ્ઠતે
૦૩૨૯૦૦૧૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૯૦૦૧૧ લક્ષણં મહદાદ નાં પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
૦૩૨૯૦૦૧૨ વ પં લક્ષ્યતેઽમીષાં યને ત પારમા થકમ્
૦૩૨૯૦૦૨૧ યથા સાઙ્ખ્યષેુ ક થતં યન્મૂલં ત પ્રચક્ષતે
૦૩૨૯૦૦૨૨ ભ ક્તયાેગસ્ય મે માગ બ્રૂિહ િવ તરશઃ પ્રભાે
૦૩૨૯૦૦૩૧ િવરાગાે યને પુ ષાે ભગવ સવર્તાે ભવેત્
૦૩૨૯૦૦૩૨ આચ વ વલાેકસ્ય િવિવધા મમ સં તીઃ
૦૩૨૯૦૦૪૧ કાલસ્યેશ્વર પસ્ય પરેષાં ચ પરસ્ય તે
૦૩૨૯૦૦૪૨ વ પં બત કુવર્ ત યદ્ધતેાેઃ કુશલં જનાઃ
૦૩૨૯૦૦૫૧ લાેકસ્ય મ યા ભમતેરચ ષ શ્ચરં પ્રસપુ્તસ્ય તમસ્યનાશ્રયે
૦૩૨૯૦૦૫૨ શ્રા તસ્ય કમર્ વનુિવદ્ધયા િધયા વમાિવરાસીઃ િકલ યાેગભાસ્કરઃ
૦૩૨૯૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૯૦૦૬૧ ઇ ત માતવુર્ચઃ શ્લ ણં પ્ર તન દ્ય મહામુિનઃ
૦૩૨૯૦૦૬૨ આબભાષે કુ શ્રેષ્ઠ પ્રીત તાં ક ણાિદતઃ
૦૩૨૯૦૦૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૯૦૦૭૧ ભ ક્તયાેગાે બહુિવધાે માગભાર્ મિન ભાવ્યતે
૦૩૨૯૦૦૭૨ વભાવગુણમાગણ પુંસાં ભાવાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૯૦૦૮૧ અ ભસ ધાય યાે િહસાં દ ભં મા સયર્મવે વા
૦૩૨૯૦૦૮૨ સરં ભી ભન્નદગૃ્ભાવં મિય કુયાર્ સ તામસઃ
૦૩૨૯૦૦૯૧ િવષયાન ભસ ધાય યશ અૈશ્વયર્મવે વા
૦૩૨૯૦૦૯૨ અચાર્દાવચર્યેદ્યાે માં થગ્ભાવઃ સ રાજસઃ
૦૩૨૯૦૧૦૧ કમર્િનહાર્રમુિદ્દ ય પર મ વા તદપર્ણમ્
૦૩૨૯૦૧૦૨ યજેદ્યષ્ટવ્ય મ ત વા થગ્ભાવઃ સ સા વકઃ
૦૩૨૯૦૧૧૧ મદુ્ગણશ્રુ તમાત્રેણ મિય સવર્ગુહાશયે
૦૩૨૯૦૧૧૨ મનાેગ તરિવ ચ્છન્ના યથા ગઙ્ગા ભસાેઽ બુધાૈ
૦૩૨૯૦૧૨૧ લક્ષણં ભ ક્તયાેગસ્ય િનગુર્ણસ્યહ્યુદાહૃતમ્
૦૩૨૯૦૧૨૨ અહૈતુક્યવ્યવિહતા યા ભ ક્તઃ પુ ષાેત્તમે
૦૩૨૯૦૧૩૧ સાલાેક્યસા ષ્ટસામી ય સા યૈક વમ યુત
૦૩૨૯૦૧૩૨ દ યમાનં ન ગ્ હ્ણ ત િવના મ સવેનં જનાઃ
૦૩૨૯૦૧૪૧ સ અેવ ભ ક્તયાેગાખ્યઆત્ય તક ઉદાહૃતઃ
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૦૩૨૯૦૧૪૨ યનેા તવ્રજ્ય િત્રગુણં મદ્ભાવાયાપેપદ્યતે
૦૩૨૯૦૧૫૧ િનષેિવતનેાિન મત્તને વધમણ મહીયસા
૦૩૨૯૦૧૫૨ િક્રયાયાેગને શ તને ના તિહસ્રેણ િનત્યશઃ
૦૩૨૯૦૧૬૧ મ દ્ધ યદશર્ન પશર્ પૂ તુત્ય ભવ દનૈઃ
૦૩૨૯૦૧૬૨ ભૂતષેુ મદ્ભાવનયા સ વનેાસઙ્ગમને ચ
૦૩૨૯૦૧૭૧ મહતાં બહુમાનને દ નાનામનુક પયા
૦૩૨૯૦૧૭૨ મૈ યા ચવૈાત્મતુલ્યષેુ યમને િનયમને ચ
૦૩૨૯૦૧૮૧ આ યા ત્મકાનુશ્રવણાન્નામસઙ્ક તર્નાચ્ચ મે
૦૩૨૯૦૧૮૨ આજર્વનેાયર્સઙ્ગને િનરહઙ્િક્રયયા તથા
૦૩૨૯૦૧૯૧ મદ્ધમર્ણાે ગુણૈરેતૈઃ પિરસશંદુ્ધ આશયઃ
૦૩૨૯૦૧૯૨ પુ ષસ્યા જસા યે ત શ્રુતમાત્રગુણં િહ મામ્
૦૩૨૯૦૨૦૧ યથા વાતરથાે ઘ્રાણમા ઙ્ક્તે ગ ધઆશયાત્
૦૩૨૯૦૨૦૨ અેવં યાેગરતં ચેત આત્માનમિવકાિર યત્
૦૩૨૯૦૨૧૧ અહં સવષુ ભૂતષેુ ભૂતાત્માવ સ્થતઃ સદા
૦૩૨૯૦૨૧૨ તમવજ્ઞાય માં મત્યર્ઃ કુ તેઽચાર્િવડ બનમ્
૦૩૨૯૦૨૨૧ યાે માં સવષુ ભૂતષેુ સ તમાત્માનમીશ્વરમ્
૦૩૨૯૦૨૨૨ િહ વાચા ભજતે માૈઢ ાદ્ભ મ યવે જુહાે ત સઃ
૦૩૨૯૦૨૩૧ દ્વષતઃ પરકાયે માં માિનનાે ભન્નદ શનઃ
૦૩૨૯૦૨૩૨ ભૂતષેુ બદ્ધવૈરસ્ય ન મનઃ શા ત ચ્છ ત
૦૩૨૯૦૨૪૧ અહમુચ્ચાવચૈદ્રર્વ્યૈઃ િક્રયયાે પન્નયાનઘે
૦૩૨૯૦૨૪૨ નવૈ તુ યેઽ ચતાેઽચાર્યાં ભૂતગ્રામાવમાિનનઃ
૦૩૨૯૦૨૫૧ અચાર્દાવચર્યેત્તાવદ શ્વરં માં વકમર્કૃત્
૦૩૨૯૦૨૫૨ યાવન્ન વેદ વહૃિદ સવર્ભૂતે વવ સ્થતમ્
૦૩૨૯૦૨૬૧ આત્મનશ્ચ પરસ્યાિપ યઃ કરાેત્ય તરાેદરમ્
૦૩૨૯૦૨૬૨ તસ્ય ભન્નદશૃાે ત્યુિવદધે ભયમુ બણમ્
૦૩૨૯૦૨૭૧ અથ માં સવર્ભૂતષેુ ભૂતાત્માનં કૃતાલયમ્
૦૩૨૯૦૨૭૨ અહર્યેદ્દાનમાના યાં મૈ યા ભન્નને ચ ષા
૦૩૨૯૦૨૮૧ વાઃ શ્રેષ્ઠા હ્ય વાનાં તતઃ પ્રાણ તઃ શભુે
૦૩૨૯૦૨૮૨ તતઃ સ ચત્તાઃ પ્રવરા તતશ્ચે દ્રય ત્તયઃ
૦૩૨૯૦૨૯૧ તત્રાિપ પશર્વેિદ યઃ પ્રવરા રસવેિદનઃ
૦૩૨૯૦૨૯૨ તે યાે ગ ધિવદઃ શ્રેષ્ઠા તતઃ શ દિવદાે વરાઃ
૦૩૨૯૦૩૦૧ પભેદિવદ તત્ર તતશ્ચાેભયતાેદતઃ
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૦૩૨૯૦૩૦૨ તષેાં બહુપદાઃ શ્રેષ્ઠાશ્ચતુ પાદ તતાે દ્વપાત્
૦૩૨૯૦૩૧૧ તતાે વણાર્શ્ચ ચ વાર તષેાં બ્રાહ્મણ ઉત્તમઃ
૦૩૨૯૦૩૧૨ બ્રાહ્મણે વિપ વેદજ્ઞાે હ્યથર્જ્ઞાેઽ યિધક તતઃ
૦૩૨૯૦૩૨૧ અથર્જ્ઞા સશંયચ્છેત્તા તતઃ શ્રેયા વકમર્કૃત્
૦૩૨૯૦૩૨૨ મુક્તસઙ્ગ તતાે ભૂયાનદાેગ્ધા ધમર્માત્મનઃ
૦૩૨૯૦૩૩૧ ત માન્મ યિપતાશષે િક્રયાથાર્ત્મા િનર તરઃ
૦૩૨૯૦૩૩૨ મ યિપતાત્મનઃ પુંસાે મિય સ ય તકમર્ણઃ
૦૩૨૯૦૩૩૩ ન પ યા મ પરં ભૂતમકતુર્ઃ સમદશર્નાત્
૦૩૨૯૦૩૪૧ મનસતૈાિન ભૂતાિન પ્રણમેદ્બહુમાનયન્
૦૩૨૯૦૩૪૨ ઈશ્વરાે વકલયા પ્રિવષ્ટાે ભગવાિન ત
૦૩૨૯૦૩૫૧ ભ ક્તયાેગશ્ચ યાેગશ્ચ મયા માનવ્યુદ િરતઃ
૦૩૨૯૦૩૫૨ યયાેરેકતરેણવૈ પુ ષઃ પુ ષં વ્રજેત્
૦૩૨૯૦૩૬૧ અેતદ્ભગવતાે પં બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ
૦૩૨૯૦૩૬૨ પરં પ્રધાનં પુ ષં દૈવં કમર્િવચે ષ્ટતમ્
૦૩૨૯૦૩૭૧ પભેદા પદં િદવ્યં કાલ ઇત્ય ભધીયતે
૦૩૨૯૦૩૭૨ ભૂતાનાં મહદાદ નાં યતાે ભન્નદશૃાં ભયમ્
૦૩૨૯૦૩૮૧ યાેઽ તઃ પ્રિવ ય ભૂતાિન ભૂતૈરત્ત્ય ખલાશ્રયઃ
૦૩૨૯૦૩૮૨ સ િવ વાખ્યાેઽિધયજ્ઞાેઽસાૈ કાલઃ કલયતાં પ્રભુઃ
૦૩૨૯૦૩૯૧ ન ચાસ્ય ક શ્ચદ્દિયતાે ન દ્વે યાે ન ચ બા ધવઃ
૦૩૨૯૦૩૯૨ આિવશત્યપ્રમત્તાેઽસાૈ પ્રમતં્ત જનમ તકૃત્
૦૩૨૯૦૪૦૧ યદ્ભયાદ્વા ત વાતાેઽયં સયૂર્ તપ ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૦૨ યદ્ભયાદ્વષર્તે દેવાે ભગણાે ભા ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૧૧ યદ્વન પતયાે ભીતા લતાશ્ચાષૈિધ ભઃ સહ
૦૩૨૯૦૪૧૨ વે વે કાલેઽ ભગ્ હ્ણ ત પુ પા ણ ચ ફલાિન ચ
૦૩૨૯૦૪૨૧ સ્રવ ત સિરતાે ભીતા નાે સપર્ત્યુદિધયર્તઃ
૦૩૨૯૦૪૨૨ અ ગ્ િર ધે સ ગિર ભભૂર્નર્ મ જ ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૩૧ નભાે દદા ત શ્વસતાં પદં યિન્નયમાદદઃ
૦૩૨૯૦૪૩૨ લાેકં વદેહં તનુતે મહા સપ્ત ભરા તમ્
૦૩૨૯૦૪૪૧ ગુણા ભમાિનનાે દેવાઃ સગાર્િદ વસ્ય યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૪૨ વતર્ તેઽનુયુગં યષેાં વશ અેતચ્ચરાચરમ્
૦૩૨૯૦૪૫૧ સાેઽન તાેઽ તકરઃ કાલાેઽનાિદરાિદકૃદવ્યયઃ
૦૩૨૯૦૪૫૨ જનં જનને જનયન્મારય ત્યુના તકમ્
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૦૩૩૦૦૦૧૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૦૦૦૧૧ તસ્યૈતસ્ય જનાે નનંૂ નાયં વેદાે િવક્રમમ્
૦૩૩૦૦૦૧૨ કાલ્યમાનાેઽિપ બ લનાે વાયાેિરવ ઘનાવ લઃ
૦૩૩૦૦૦૨૧ યં યમથર્મપુાદત્તે દુઃખને સખુહેતવે
૦૩૩૦૦૦૨૨ તં તં ધનુાે ત ભગવા પુમા છાેચ ત ય કૃતે
૦૩૩૦૦૦૩૧ યદધ્રવુસ્ય દેહસ્ય સાનુબ ધસ્ય દુમર્ તઃ
૦૩૩૦૦૦૩૨ ધ્રવુા ણ મ યતે માેહાદ્ગહૃક્ષતે્રવસિૂન ચ
૦૩૩૦૦૦૪૧ જ તવુ ભવ અેત મ યાં યાં યાેિનમનવુ્રજેત્
૦૩૩૦૦૦૪૨ તસ્યાં તસ્યાં સ લભતે િન ર્ ત ન િવરજ્યતે
૦૩૩૦૦૦૫૧ નરકસ્થાેઽિપ દેહં વૈ ન પુમાં ત્યક્તુ મચ્છ ત
૦૩૩૦૦૦૫૨ નારક્યાં િન ર્તાૈ સત્યાં દેવમાયાિવમાેિહતઃ
૦૩૩૦૦૦૬૧ આત્મ યાસતુાગાર પશદુ્રિવણબ ધષુુ
૦૩૩૦૦૦૬૨ િન ઢમૂલહૃદય આત્માનં બહુ મ યતે
૦૩૩૦૦૦૭૧ સ દહ્યમાનસવાર્ઙ્ગ અેષામુદ્વહનાિધના
૦૩૩૦૦૦૭૨ કરાેત્યિવરતં મૂઢાે દુિરતાિન દુરાશયઃ
૦૩૩૦૦૦૮૧ આ ક્ષપ્તાત્મે દ્રયઃ સ્ત્રીણામસતીનાં ચ માયયા
૦૩૩૦૦૦૮૨ રહાે ર ચતયાલાપૈઃ શશનૂાં કલભા ષણામ્
૦૩૩૦૦૦૯૧ ગ્ હેષુ કૂટધમષુ દુઃખત ત્રે વત દ્રતઃ
૦૩૩૦૦૦૯૨ કુવર્ દુઃખપ્રતીકારં સખુવન્મ યતે ગ્ હી
૦૩૩૦૦૧૦૧ અથરાપાિદતૈગુર્વ્યાર્ િહસયેત તતશ્ચ તાન્
૦૩૩૦૦૧૦૨ પુ ણા ત યષેાં પાષેેણ શષેભુગ્યાત્યધઃ વયમ્
૦૩૩૦૦૧૧૧ વાતાર્યાં લુ યમાનાયામાર ધાયાં પનુઃ પનુઃ
૦૩૩૦૦૧૧૨ લાેભા ભભૂતાે િનઃસ વઃ પરાથ કુ તે હામ્
૦૩૩૦૦૧૨૧ કુટુ બભરણાક પાે મ દભાગ્યાે થાેદ્યમઃ
૦૩૩૦૦૧૨૨ શ્રયા િવહીનઃ કૃપણાે યાય છ્વ સ ત મૂઢધીઃ
૦૩૩૦૦૧૩૧ અેવં વભરણાક પં ત કલત્રાદય તથા
૦૩૩૦૦૧૩૨ નાિદ્રય તે યથા પવૂ ક નાશા ઇવ ગાજેરમ્
૦૩૩૦૦૧૪૧ તત્રા ય તિનવદાે ભ્રયમાણઃ વય તૈઃ
૦૩૩૦૦૧૪૨ જરયાપેાત્તવૈ યાે મરણા ભમખુાે ગ્ હે
૦૩૩૦૦૧૫૧ આ તેઽવમત્યાપે ય તં ગ્ હપાલ ઇવાહરન્
૦૩૩૦૦૧૫૨ આમયાવ્યપ્રદ પ્તા ગ્ ર પાહારાેઽ પચે ષ્ટતઃ
૦૩૩૦૦૧૬૧ વાયનુાે ક્રમતાેત્તારઃ કફસં દ્ધનાિડકઃ
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૦૩૩૦૦૧૬૨ કાસશ્વાસકૃતાયાસઃ ક ઠે ઘુરઘુરાયતે
૦૩૩૦૦૧૭૧ શયાનઃ પિરશાેચદ્ ભઃ પિરવીતઃ વબ ધુ ભઃ
૦૩૩૦૦૧૭૨ વાચ્યમાનાેઽિપ ન બ્રૂતે કાલપાશવશં ગતઃ
૦૩૩૦૦૧૮૧ અેવં કુટુ બભરણે વ્યા તાત્મા જતે દ્રયઃ
૦૩૩૦૦૧૮૨ મ્રયતે દતાં વાનામુ વેદનયા તધીઃ
૦૩૩૦૦૧૯૧ યમદૂતાૈ તદા પ્રાપ્તાૈ ભીમાૈ સરભસકે્ષણાૈ
૦૩૩૦૦૧૯૨ સ દૃ ટ્વા ત્ર તહૃદયઃ શકૃન્મતંૂ્ર િવમુ ચ ત
૦૩૩૦૦૨૦૧ યાતનાદેહ આ ત્ય પાશબૈર્દ્ વા ગલે બલાત્
૦૩૩૦૦૨૦૨ નયતાે દ ઘર્મ વાનં દ ડં્ય રાજભટા યથા
૦૩૩૦૦૨૧૧ તયાેિન ભન્નહૃદય તજર્નૈ ર્તવપેથુઃ
૦૩૩૦૦૨૧૨ પ થ શ્વ ભભર્ક્ષ્યમાણઆતાઽઘં વમનુ મરન્
૦૩૩૦૦૨૨૧ ટ્પર તાેઽકર્દવાનલાિનલૈઃ સ ત યમાનઃ પ થ તપ્તવાલુકે
૦૩૩૦૦૨૨૨ કૃચ્છ્ર ેણ ષે્ઠ કશયા ચ તાિડતશ્ચલત્યશક્તાેઽિપ િનરાશ્રમાેદકે
૦૩૩૦૦૨૩૧ તત્ર તત્ર પત છ્ર ા તાે મૂ ચ્છતઃ પનુ થતઃ
૦૩૩૦૦૨૩૨ પથા પાપીયસા નીત તરસા યમસાદનમ્
૦૩૩૦૦૨૪૧ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ નવ ત નવ ચા વનઃ
૦૩૩૦૦૨૪૨ િત્ર ભમુર્હૂતદ્વાર્ યાં વા નીતઃ પ્રા ાે ત યાતનાઃ
૦૩૩૦૦૨૫૧ આદ પનં વગાત્રાણાં વેષ્ટિય વાે મુકાિદ ભઃ
૦૩૩૦૦૨૫૨ આત્મમાંસાદનં ક્વાિપ વકૃતં્ત પરતાેઽિપ વા
૦૩૩૦૦૨૬૧ વતશ્ચા ત્રા યુદ્ધારઃ શ્વગ્ ધ્રૈયર્મસાદને
૦૩૩૦૦૨૬૨ સપર્ શ્ચકદંશાદૈ્યદર્શદ્ ભશ્ચાત્મવૈશસમ્
૦૩૩૦૦૨૭૧ કૃ તનં ચાવયવશાે ગ િદ યાે ભદાપનમ્
૦૩૩૦૦૨૭૨ પાતનં ગિરશ ◌ૃઙ્ગે યાે રાેધનં ચા બુગતર્યાેઃ
૦૩૩૦૦૨૮૧ યા તા મસ્રા ધતા મસ્રા રાૈરવાદ્યાશ્ચ યાતનાઃ
૦૩૩૦૦૨૮૨ ભુઙ્ક્તે નરાે વા નાર વા મથઃ સઙ્ગને િન મતાઃ
૦૩૩૦૦૨૯૧ અત્રવૈ નરકઃ વગર્ ઇ ત માતઃ પ્રચક્ષતે
૦૩૩૦૦૨૯૨ યા યાતના વૈ નારક્ય તા ઇહા યપુલ ક્ષતાઃ
૦૩૩૦૦૩૦૧ અેવં કુટુ બં બભ્રાણ ઉદર ભર અેવ વા
૦૩૩૦૦૩૦૨ િવ જ્યેહાેભયં પ્રેત્ય ભુઙ્ક્તે ત ફલમીદશૃમ્
૦૩૩૦૦૩૧૧ અેકઃ પ્રપદ્યતે વા તં િહ વેદં વકલવેરમ્
૦૩૩૦૦૩૧૨ કુશલેતરપાથેયાે ભૂતદ્રાેહેણ યદ્ તમ્
૦૩૩૦૦૩૨૧ દૈવનેાસાિદતં તસ્ય શમલં િનરયે પુમાન્

174 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૩૩૦૦૩૨૨ ભુઙ્ક્તે કુટુ બપાષેસ્ય હૃતિવત્ત ઇવાતુરઃ
૦૩૩૦૦૩૩૧ કેવલને હ્યધમણ કુટુ બભરણાે સકુઃ
૦૩૩૦૦૩૩૨ યા ત વાેઽ ધતા મસ્રં ચરમં તમસઃ પદમ્
૦૩૩૦૦૩૪૧ અધ તાન્નરલાેકસ્ય યાવતીયાર્તનાદયઃ
૦૩૩૦૦૩૪૨ ક્રમશઃ સમનુક્ર ય પનુરત્રાવ્રજેચ્છુ ચઃ
૦૩૩૧૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૩૧૦૦૧૧ કમર્ણા દૈવનતે્રેણ જ તુદહાપેપત્તયે
૦૩૩૧૦૦૧૨ સ્ત્રયાઃ પ્રિવષ્ટ ઉદરં પુંસાે રેતઃકણાશ્રયઃ
૦૩૩૧૦૦૨૧ કલલં વેકરાત્રેણ પ ચરાત્રેણ બુદુ્બદમ્
૦૩૩૧૦૦૨૨ દશાહેન તુ કકર્ ધૂઃ પે ય ડં વા તતઃ પરમ્
૦૩૩૧૦૦૩૧ માસને તુ શરાે દ્વા યાં બાહ્વઙ્ યાદ્યઙ્ગિવગ્રહઃ
૦૩૩૧૦૦૩૨ નખલાેમા સ્થચમાર્ ણ લઙ્ગ ચ્છદ્રાેદ્ભવ સ્ત્ર ભઃ
૦૩૩૧૦૦૪૧ ચતુ ભધાર્તવઃ સપ્ત પ ચ ભઃ ડુદ્ભવઃ
૦૩૩૧૦૦૪૨ ષડ્ ભજર્રાયુણા વીતઃ કુક્ષાૈ ભ્રા ય ત દ ક્ષણે
૦૩૩૧૦૦૫૧ માતજુર્ગ્ધાન્નપાનાદૈ્યરેધદ્ધાતુરસ મતે
૦૩૩૧૦૦૫૨ શતેે િવ મતૂ્રયાેગર્ત સ જ તજુર્ તુસ ભવે
૦૩૩૧૦૦૬૧ કૃ મ ભઃ ક્ષતસવાર્ઙ્ગઃ સાૈકુમાયાર્ પ્ર તક્ષણમ્
૦૩૩૧૦૦૬૨ મૂચ્છાર્મા ાેત્યુ ક્લેશ તત્રત્યૈઃ િધતૈમુર્હુઃ
૦૩૩૧૦૦૭૧ કટુતી ણાે ણલવણ ક્ષા લાિદ ભ બણૈઃ
૦૩૩૧૦૦૭૨ મા ભુક્તૈ પ ષ્ટઃ સવાર્ઙ્ગાે થતવેદનઃ
૦૩૩૧૦૦૮૧ ઉ બેન સં ત ત મન્ન ત્રૈશ્ચ બિહરા તઃ
૦૩૩૧૦૦૮૨ આ તે કૃ વા શરઃ કુક્ષાૈ ભુગ્ ષ્ઠ શરાેધરઃ
૦૩૩૧૦૦૯૧ અક પઃ વાઙ્ગચેષ્ટાયાં શકુ ત ઇવ પ જરે
૦૩૩૧૦૦૯૨ તત્ર લ ધ તદવા કમર્ જન્મશતાેદ્ભવમ્
૦૩૩૧૦૦૯૩ મર દ ઘર્મનુચ્છ્વાસં શમર્ િક નામ િવ દતે
૦૩૩૧૦૧૦૧ આર ય સપ્તમાન્માસા લ ધબાેધાેઽિપ વેિપતઃ
૦૩૩૧૦૧૦૨ નૈકત્રા તે સૂ તવાતૈિવષ્ઠાભૂિરવ સાેદરઃ
૦૩૩૧૦૧૧૧ નાથમાન ઋ ષભ તઃ સપ્તવિધ્રઃ કૃતા જ લઃ
૦૩૩૧૦૧૧૨ તવુીત તં િવક્લવયા વાચા યનેાેદરેઽિપતઃ
૦૩૩૧૦૧૨૦ જ તુ વાચ
૦૩૩૧૦૧૨૧ તસ્યાપેસન્નમિવતું જગિદચ્છયાત્ત
૦૩૩૧૦૧૨૨ નાનાતનાેભુર્િવ ચલચ્ચરણારિવ દમ્
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૦૩૩૧૦૧૨૩ સાેઽહં વ્ર મ શરણં હ્યકુતાેભયં મે
૦૩૩૧૦૧૨૪ યનેેદશૃી ગ તરદ યર્સતાેઽનુ પા
૦૩૩૧૦૧૩૧ ય વત્ર બદ્ધ ઇવ કમર્ ભરા તાત્મા
૦૩૩૧૦૧૩૨ ભૂતે દ્રયાશયમયીમવલ બ્ય માયામ્
૦૩૩૧૦૧૩૩ આ તે િવશદુ્ધમિવકારમખ ડબાેધમ્
૦૩૩૧૦૧૩૪ આત યમાનહૃદયેઽવ સતં નમા મ
૦૩૩૧૦૧૪૧ યઃ પ ચભૂતર ચતે રિહતઃ શર રે
૦૩૩૧૦૧૪૨ ચ્છન્નાેઽયથે દ્રયગુણાથર્ ચદાત્મકાેઽહમ્
૦૩૩૧૦૧૪૩ તનેાિવકુ ઠમિહમાન ષ તમનંે
૦૩૩૧૦૧૪૪ વ દે પરં પ્રકૃ તપૂ ષયાેઃ પુમાંસમ્
૦૩૩૧૦૧૫૧ યન્માયયાે ગુણકમર્િનબ ધનેઽ મન્
૦૩૩૧૦૧૫૨ સાંસાિરકે પ થ ચરં તદ ભશ્રમેણ
૦૩૩૧૦૧૫૩ નષ્ટ તઃ પનુરયં પ્ર ણીત લાેકં
૦૩૩૧૦૧૫૪ યુ યા કયા મહદનુગ્રહમ તરેણ
૦૩૩૧૦૧૬૧ જ્ઞાનં યદેતદદધા કતમઃ સ દેવસ્
૦૩૩૧૦૧૬૨ ત્રૈકા લકં સ્થરચરે વનવુ તતાંશઃ
૦૩૩૧૦૧૬૩ તં વકમર્પદવીમનવુતર્માનાસ્
૦૩૩૧૦૧૬૪ તાપત્રયાપેશમનાય વયં ભજેમ
૦૩૩૧૦૧૭૧ દેહ્ય યદેહિવવરે જઠરા ગ્ ના ગ્
૦૩૩૧૦૧૭૨ િવ મતૂ્રકૂપપ તતાે શતપ્તદેહઃ
૦૩૩૧૦૧૭૩ ઇચ્છિન્નતાે િવવ સતું ગણય વમાસાન્
૦૩૩૧૦૧૭૪ િનવાર્સ્યતે કૃપણધીભર્ગવ કદા નુ
૦૩૩૧૦૧૮૧ યનેેદશૃી ં ગ તમસાૈ દશમાસ્ય ઈશ
૦૩૩૧૦૧૮૨ સઙ્ગ્રાિહતઃ પુ દયને ભવાદશૃને
૦૩૩૧૦૧૮૩ વનેવૈ તુ યતુ કૃતને સ દ નનાથઃ
૦૩૩૧૦૧૮૪ કાે નામ ત પ્ર ત િવના જ લમસ્ય કુયાર્ત્
૦૩૩૧૦૧૯૧ પ યત્યયં િધષણયા નનુ સપ્તવિધ્રઃ
૦૩૩૧૦૧૯૨ શાર રકે દમશર યર્પરઃ વદેહે
૦૩૩૧૦૧૯૩ ય ષ્ટયાસં તમહં પુ ષં પુરાણં
૦૩૩૧૦૧૯૪ પ યે બિહહૃર્િદ ચ ચૈત્ય મવ પ્રતીતમ્
૦૩૩૧૦૨૦૧ સાેઽહં વસન્નિપ િવભાે બહુદુઃખવાસં
૦૩૩૧૦૨૦૨ ગભાર્ન્ન િન જગ મષે બિહર ધકૂપે
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૦૩૩૧૦૨૦૩ યત્રાપેયાતમપુસપર્ ત દેવમાયા
૦૩૩૧૦૨૦૪ મ યા મ તયર્દનુ સં તચક્રમેતત્
૦૩૩૧૦૨૧૧ ત માદહં િવગતિવક્લવ ઉદ્ધિર ય
૦૩૩૧૦૨૧૨ આત્માનમાશુ તમસઃ સહૃુદાત્મનવૈ
૦૩૩૧૦૨૧૩ ભૂયાે યથા વ્યસનમેતદનેકર ધં્ર
૦૩૩૧૦૨૧૪ મા મે ભિવ યદુપસાિદતિવ પાદઃ
૦૩૩૧૦૨૨૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૧૦૨૨૧ અેવં કૃતમ તગર્ભ દશમાસ્યઃ તવુ ષઃ
૦૩૩૧૦૨૨૨ સદ્યઃ ક્ષપત્યવાચીનં પ્રસતૂ્યૈ સૂ તમા તઃ
૦૩૩૧૦૨૩૧ તનેાવ ષ્ટઃ સહસા કૃ વાવા ક્ષર આતુરઃ
૦૩૩૧૦૨૩૨ િવિન ક્રામ ત કૃચ્છ્ર ેણ િન ચ્છ્વાસાે હત તઃ
૦૩૩૧૦૨૪૧ પ તતાે ભવુ્ય ઙ્મશ્રઃ િવષ્ઠાભૂિરવ ચેષ્ટતે
૦૩૩૧૦૨૪૨ રાે ય ત ગતે જ્ઞાને િવપર તાં ગ ત ગતઃ
૦૩૩૧૦૨૫૧ પરચ્છ દં ન િવદુષા પુ યમાણાે જનને સઃ
૦૩૩૧૦૨૫૨ અન ભપ્રેતમાપન્નઃ પ્રત્યાખ્યાતુમનીશ્વરઃ
૦૩૩૧૦૨૬૧ શાિયતાેઽશુ ચપયર્ઙે્ક જ તુઃ વેદજદૂ ષતે
૦૩૩૧૦૨૬૨ નેશઃ ક ડૂયનેઽઙ્ગાનામાસનાે થાનચેષ્ટને
૦૩૩૧૦૨૭૧ તુદ ત્યામ વચં દંશા મશકા મ કુણાદયઃ
૦૩૩૧૦૨૭૨ દ તં િવગતજ્ઞાનં કૃમયઃ કૃ મકં યથા
૦૩૩૧૦૨૮૧ ઇત્યેવં શશૈવં ભુ વા દુઃખં પાૈગ ડમવે ચ
૦૩૩૧૦૨૮૨ અલ ધાભી સતાેઽજ્ઞાનાિદદ્ધમ યુઃ શચુાિપતઃ
૦૩૩૧૦૨૯૧ સહ દેહેન માનને વધર્માનને મ યનુા
૦૩૩૧૦૨૯૨ કરાે ત િવગ્રહં કામી કા મ વ તાય ચાત્મનઃ
૦૩૩૧૦૩૦૧ ભૂતૈઃ પ ચ ભરાર ધે દેહે દેહ્યબુધાેઽસકૃત્
૦૩૩૧૦૩૦૨ અહં મમેત્યસદ્ગ્રાહઃ કરાે ત કુમ તમર્ તમ્
૦૩૩૧૦૩૧૧ તદથ કુ તે કમર્ યદ્બદ્ધાે યા ત સં તમ્
૦૩૩૧૦૩૧૨ યાેઽનુયા ત દદ ક્લેશમિવદ્યાકમર્બ ધનઃ
૦૩૩૧૦૩૨૧ યદ્યસદ્ ભઃ પ થ પનુઃ શશ્નાેદરકૃતાેદ્યમૈઃ
૦૩૩૧૦૩૨૨ આસ્થતાે રમતે જ તુ તમાે િવશ ત પવૂર્વત્
૦૩૩૧૦૩૩૧ સતં્ય શાૈચં દયા માનંૈ બુ દ્ધઃ શ્રીહ્ર યર્શઃ ક્ષમા
૦૩૩૧૦૩૩૨ શમાે દમાે ભગશ્ચે ત ય સઙ્ગાદ્યા ત સઙ્ક્ષયમ્
૦૩૩૧૦૩૪૧ તે વશા તષેુ મૂઢેષુ ખ ડતાત્મ વસાધષુુ
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૦૩૩૧૦૩૪૨ સઙ્ગં ન કુયાર્ચ્છાેચ્યષેુ યાે ષ ક્ર ડા ગષેુ ચ
૦૩૩૧૦૩૫૧ ન તથાસ્ય ભવને્માેહાે બ ધશ્ચા યપ્રસઙ્ગતઃ
૦૩૩૧૦૩૫૨ યાે ષ સઙ્ગાદ્યથા પુંસાે યથા ત સઙ્ ગસઙ્ગતઃ
૦૩૩૧૦૩૬૧ પ્ર પ તઃ વાં દુિહતરં દૃ ટ્વા તદૂ્રપધ ષતઃ
૦૩૩૧૦૩૬૨ રાેિહદ્ભૂતાં સાેઽ વધાવદકૃ્ષ પી હતત્રપઃ
૦૩૩૧૦૩૭૧ ત ષ્ટ ષ્ટ ષ્ટેષુ કાે વખ ડતધીઃ પુમાન્
૦૩૩૧૦૩૭૨ ઋ ષ નારાયણ તે યાે ષન્મ યેહ માયયા
૦૩૩૧૦૩૮૧ બલં મે પ ય માયાયાઃ સ્ત્રીમ યા જિયનાે િદશામ્
૦૩૩૧૦૩૮૨ યા કરાે ત પદાક્રા તા ભ્રૂિવજૃ ભેણ કેવલમ્
૦૩૩૧૦૩૯૧ સઙ્ગં ન કુયાર્ પ્રમદાસુ તુ યાેગસ્ય પારં પરમા ઃ
૦૩૩૧૦૩૯૨ મ સવેયા પ્ર તલ ધાત્મલાભાે વદ ત યા િનરયદ્વારમસ્ય
૦૩૩૧૦૪૦૧ યાપેયા ત શનૈમાર્યા યાે ષદે્દવિવિન મતા
૦૩૩૧૦૪૦૨ તામીક્ષેતાત્મનાે ત્યું ણૈઃ કૂપ મવા તમ્
૦૩૩૧૦૪૧૧ યાં મ યતે પ ત માેહાન્મન્માયા ષભાયતીમ્
૦૩૩૧૦૪૧૨ સ્ત્રી વં સ્ત્રીસઙ્ગતઃ પ્રાપ્તાે િવત્તાપત્યગ્ હપ્રદમ્
૦૩૩૧૦૪૨૧ તામાત્મનાે િવ નીયા પત્યપત્યગ્ હાત્મકમ્
૦૩૩૧૦૪૨૨ દૈવાપેસાિદતં ત્યું ગયાેગાર્યનં યથા
૦૩૩૧૦૪૩૧ દેહેન વભૂતને લાેકા લાેકમનવુ્રજન્
૦૩૩૧૦૪૩૨ ભુ ન અેવ કમાર્ ણ કરાેત્યિવરતં પુમાન્
૦૩૩૧૦૪૪૧ વાે હ્યસ્યાનુગાે દેહાે ભૂતે દ્રયમનાેમયઃ
૦૩૩૧૦૪૪૨ તિન્નરાેધાેઽસ્ય મરણમાિવભાર્વ તુ સ ભવઃ
૦૩૩૧૦૪૫૧ દ્રવ્યાપેલ ધસ્થાનસ્ય દ્રવ્યેક્ષાયાેગ્યતા યદા
૦૩૩૧૦૪૫૨ ત પ ચ વમહંમાનાદુ પ ત્તદ્રર્વ્યદશર્નમ્
૦૩૩૧૦૪૬૧ યથા ણાેદ્રર્વ્યાવયવ દશર્નાયાેગ્યતા યદા
૦૩૩૧૦૪૬૨ તદૈવ ચ ષાે દ્રષુ્ટદ્રર્ષૃ્ટ વાયાેગ્યતાનયાેઃ
૦૩૩૧૦૪૭૧ ત માન્ન કાયર્ઃ સ ત્રાસાે ન કાપર્ યં ન સ ભ્રમઃ
૦૩૩૧૦૪૭૨ બુદ્ વા વગ ત ધીરાે મુક્તસઙ્ગશ્ચરેિદહ
૦૩૩૧૦૪૮૧ સ યગ્દશર્નયા બુદ્ યા યાેગવૈરાગ્યયુક્તયા
૦૩૩૧૦૪૮૨ માયાિવર ચતે લાેકે ચરે યસ્ય કલવેરમ્
૦૩૩૨૦૦૧૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૨૦૦૧૧ અથ યાે ગ્ હમેધીયા ધમાર્નવેાવસ ગ્ હે
૦૩૩૨૦૦૧૨ કામમથ ચ ધમાર્ વા દાે ગ્ધ ભૂયઃ િપપ ત તાન્
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૦૩૩૨૦૦૨૧ સ ચાિપ ભગવદ્ધમાર્ કામમૂઢઃ પરાઙ્મખુઃ
૦૩૩૨૦૦૨૨ યજતે ક્રતુ ભદવા પત્ંશ્ચ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૩૩૨૦૦૩૧ તચ્છ્ર દ્ધયાક્રા તમ તઃ િપ દેવવ્રતઃ પુમાન્
૦૩૩૨૦૦૩૨ ગ વા ચા દ્રમસં લાેકં સાેમપાઃ પનુરે ય ત
૦૩૩૨૦૦૪૧ યદા ચાહી દ્રશ યાયાં શતેેઽન તાસનાે હિરઃ
૦૩૩૨૦૦૪૨ તદા લાેકા લયં યા ત ત અેતે ગ્ હમેિધનામ્
૦૩૩૨૦૦૫૧ યે વધમાર્ન્ન દુહ્ય ત ધીરાઃ કામાથર્હેતવે
૦૩૩૨૦૦૫૨ િનઃસઙ્ગા ય તકમાર્ણઃ પ્રશા તાઃ શદુ્ધચેતસઃ
૦૩૩૨૦૦૬૧ િન ત્તધમર્િનરતા િનમર્મા િનરહઙૃ્કતાઃ
૦૩૩૨૦૦૬૨ વધમાર્પ્તને સ વને પિરશદુ્ધને ચેતસા
૦૩૩૨૦૦૭૧ સયૂર્દ્વારેણ તે યા ત પુ ષં િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૩૨૦૦૭૨ પરાવરેશં પ્રકૃ તમસ્યાે પત્ત્ય તભાવનમ્
૦૩૩૨૦૦૮૧ દ્વપરાધાર્વસાને યઃ પ્રલયાે બ્રહ્મણ તુ તે
૦૩૩૨૦૦૮૨ તાવદ યાસતે લાેકં પરસ્ય પર ચ તકાઃ
૦૩૩૨૦૦૯૧ મા ભાેઽનલાિનલિવયન્મનૈ દ્રયાથર્
૦૩૩૨૦૦૯૨ ભૂતાિદ ભઃ પિર તં પ્ર તસ જહીષુર્ઃ
૦૩૩૨૦૦૯૩ અવ્યાકૃતં િવશ ત યિહ ગુણત્રયાત્માકાલં
૦૩૩૨૦૦૯૪ પરાખ્યમનુભૂય પરઃ વય ભૂઃ
૦૩૩૨૦૧૦૧ અેવં પરેત્ય ભગવ તમનપુ્રિવષ્ટાયે
૦૩૩૨૦૧૦૨ યાે ગનાે જતમ ન્મનસાે િવરાગાઃ
૦૩૩૨૦૧૦૩ તનેવૈ સાકમ તં પુ ષં પુરાણં
૦૩૩૨૦૧૦૪ બ્રહ્મ પ્રધાનમપુયા ત્યગતા ભમાનાઃ
૦૩૩૨૦૧૧૧ અથ તં સવર્ભૂતાનાં હૃ પદે્મષુ કૃતાલયમ્
૦૩૩૨૦૧૧૨ શ્રુતાનુભાવં શરણં વ્રજ ભાવને ભા મિન
૦૩૩૨૦૧૨૧ આદ્યઃ સ્થરચરાણાં યાે વેદગભર્ઃ સહ ષ ભઃ
૦૩૩૨૦૧૨૨ યાેગેશ્વરૈઃ કુમારાદ્યૈઃ સદ્ધયૈાગપ્રવતર્કૈઃ
૦૩૩૨૦૧૩૧ ભેદદષૃ્ટ ા ભમાનને િનઃસઙ્ગનેાિપ કમર્ણા
૦૩૩૨૦૧૩૨ ક ર્ વા સગુણં બ્રહ્મ પુ ષં પુ ષષર્ભમ્
૦૩૩૨૦૧૪૧ સ સં ત્ય પનુઃ કાલે કાલનેેશ્વરમૂ તના
૦૩૩૨૦૧૪૨ તે ગુણવ્ય તકરે યથાપવૂ પ્ર યતે
૦૩૩૨૦૧૫૧ અૈશ્વય પારમે ઠં્ય ચ તેઽિપ ધમર્િવિન મતમ્
૦૩૩૨૦૧૫૨ િનષવે્ય પનુરાયા ત ગુણવ્ય તકરે સ ત
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૦૩૩૨૦૧૬૧ યે વહાસક્તમનસઃ કમર્સુ શ્રદ્ધયા વતાઃ
૦૩૩૨૦૧૬૨ કુવર્ ત્યપ્ર ત ષદ્ધાિન િનત્યા યિપ ચ કૃ નશઃ
૦૩૩૨૦૧૭૧ રજસા કુ ઠમનસઃ કામાત્માનાેઽ જતે દ્રયાઃ
૦૩૩૨૦૧૭૨ િપ યજ ત્યનુિદનં ગ્ હે વ ભરતાશયાઃ
૦૩૩૨૦૧૮૧ ત્રવૈ ગકા તે પુ ષા િવમખુા હિરમેધસઃ
૦૩૩૨૦૧૮૨ કથાયાં કથનીયાે િવક્રમસ્ય મધુ દ્વષઃ
૦૩૩૨૦૧૯૧ નનંૂ દૈવને િવહતા યે ચાચ્યુતકથાસધુામ્
૦૩૩૨૦૧૯૨ િહ વા શ ◌ૃ વ ત્યસદ્ગાથાઃ પુર ષ મવ િવડ્ભજુઃ
૦૩૩૨૦૨૦૧ દ ક્ષણને પથાયર્ ણઃ િપ લાેકં વ્રજ ત તે
૦૩૩૨૦૨૦૨ પ્ર મનુ પ્ર ય તે મશાના તિક્રયાકૃતઃ
૦૩૩૨૦૨૧૧ તત તે ક્ષીણસકૃુતાઃ પનુલાક મમં સ ત
૦૩૩૨૦૨૧૧ પત ત િવવશા દેવૈઃ સદ્યાે િવભ્રં શતાેદયાઃ
૦૩૩૨૦૨૨૧ ત મા વં સવર્ભાવને ભજ વ પરમે ષ્ઠનમ્
૦૩૩૨૦૨૨૨ તદુ્ગણાશ્રયયા ભ યા ભજનીયપદા બુજમ્
૦૩૩૨૦૨૩૧ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગઃ પ્રયાે જતઃ
૦૩૩૨૦૨૩૨ જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં યદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૨૪૧ યદાસ્ય ચત્તમથષુ સમે વ દ્રય ત્ત ભઃ
૦૩૩૨૦૨૪૨ ન િવગ્ હ્ણા ત વષૈ યં પ્રયમ પ્રય મત્યુત
૦૩૩૨૦૨૫૧ સ તદૈવાત્મનાત્માનં િનઃસઙ્ગં સમદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૨૫૨ હેયાપેાદેયરિહતમા ઢં પદમીક્ષતે
૦૩૩૨૦૨૬૧ જ્ઞાનમાતં્ર પરં બ્રહ્મ પરમાત્મેશ્વરઃ પુમાન્
૦૩૩૨૦૨૬૨ દૃ યાિદ ભઃ થગ્ભાવૈભર્ગવાનેક ઈયતે
૦૩૩૨૦૨૭૧ અેતાવાનવે યાેગને સમગ્રેણેહ યાે ગનઃ
૦૩૩૨૦૨૭૨ યજુ્યતેઽ ભમતાે હ્યથા યદસઙ્ગ તુ કૃ નશઃ
૦૩૩૨૦૨૮૧ જ્ઞાનમેકં પરાચીનૈિર દ્રયૈબ્રર્હ્મ િનગુર્ણમ્
૦૩૩૨૦૨૮૨ અવભાત્યથર્ પેણ ભ્રા ત્યા શ દાિદધ મણા
૦૩૩૨૦૨૯૧ યથા મહાનહં પ સ્ત્ર પ ચિવધઃ વરાટ્
૦૩૩૨૦૨૯૨ અેકાદશિવધ તસ્ય વપુર ડં જગદ્યતઃ
૦૩૩૨૦૩૦૧ અેતદ્વૈ શ્રદ્ધયા ભ યા યાેગા યાસને િનત્યશઃ
૦૩૩૨૦૩૦૨ સમાિહતાત્મા િનઃસઙ્ગાે િવર યા પિરપ ય ત
૦૩૩૨૦૩૧૧ ઇત્યેત ક થતં ગુિવ જ્ઞાનં તદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૩૧૨ યનેાનુબુદ્ યતે ત વં પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
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૦૩૩૨૦૩૨૧ જ્ઞાનયાેગશ્ચ મિન્નષ્ઠાે નૈગુર્ યાે ભ ક્તલક્ષણઃ
૦૩૩૨૦૩૨૨ દ્વયાેર યેક અેવાથા ભગવચ્છ દલક્ષણઃ
૦૩૩૨૦૩૩૧ યથે દ્રયૈઃ થગ્દ્વારૈરથા બહુગુણાશ્રયઃ
૦૩૩૨૦૩૩૨ અેકાે નાનેયતે તદ્વદ્ભગવા શાસ્ત્રવત્મર્ ભઃ
૦૩૩૨૦૩૪૧ િક્રયયા ક્રતુ ભદાર્નૈ તપઃ વા યાયમશર્નૈઃ
૦૩૩૨૦૩૪૨ આત્મે દ્રયજયનેાિપ સ યાસને ચ કમર્ણામ્
૦૩૩૨૦૩૫૧ યાેગને િવિવધાઙ્ગને ભ ક્તયાેગને ચવૈ િહ
૦૩૩૨૦૩૫૨ ધમણાેભય ચહે્નન યઃ પ્ર ત્તિન ત્તમાન્
૦૩૩૨૦૩૬૧ આત્મત વાવબાેધને વૈરાગ્યેણ દૃઢેન ચ
૦૩૩૨૦૩૬૨ ઈયતે ભગવાને ભઃ સગુણાે િનગુર્ણઃ વદક્ૃ
૦૩૩૨૦૩૭૧ પ્રાવાેચં ભ ક્તયાેગસ્ય વ પં તે ચતુિવધમ્
૦૩૩૨૦૩૭૨ કાલસ્ય ચાવ્યક્તગતેયાઽ તધાર્વ ત જ તષુુ
૦૩૩૨૦૩૮૧ વસ્ય સં તીબર્હ્વ રિવદ્યાકમર્િન મતાઃ
૦૩૩૨૦૩૮૨ યા વઙ્ગ પ્રિવશન્નાત્મા ન વેદ ગ તમાત્મનઃ
૦૩૩૨૦૩૯૧ નૈત ખલાયાપેિદશને્નાિવનીતાય કિહ ચત્
૦૩૩૨૦૩૯૨ ન ત ધાય ન ભન્નાય નવૈ ધમર્ વ ય ચ
૦૩૩૨૦૪૦૧ ન લાેલપુાયાપેિદશને્ન ગ્ હા ઢચેતસે
૦૩૩૨૦૪૦૨ નાભક્તાય ચ મે તુ ન મદ્ભક્ત દ્વષામિપ
૦૩૩૨૦૪૧૧ શ્રદ્દધાનાય ભક્તાય િવનીતાયાનસયૂવે
૦૩૩૨૦૪૧૨ ભૂતષેુ કૃતમતૈ્રાય શશુ્રષૂા ભરતાય ચ
૦૩૩૨૦૪૨૧ બિહ ર્તિવરાગાય શા ત ચત્તાય દ યતામ્
૦૩૩૨૦૪૨૨ િનમર્ સરાય શચુયે યસ્યાહં પ્રેયસાં પ્રયઃ
૦૩૩૨૦૪૩૧ ય ઇદં શ ◌ૃ યાદ બ શ્રદ્ધયા પુ ષઃ સકૃત્
૦૩૩૨૦૪૩૨ યાે વા ભધત્તે મ ચ્ચત્તઃ સ હ્યે ત પદવી ં ચ મે
૦૩૩૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૦૧૧ અેવં િનશ ય કિપલસ્ય વચાે જિનત્રીસા કદર્મસ્ય દિયતા િકલ દેવહૂ તઃ
૦૩૩૩૦૦૧૨ િવસ્ર તમાેહપટલા તમ ભપ્રણ યતુષ્ટાવ ત વિવષયાિઙ્કત સ દ્ધભૂ મમ્
૦૩૩૩૦૦૨૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૩૩૦૦૨૧ અથા ય ેઽ તઃસ લલે શયાનં ભૂતે દ્રયાથાર્ત્મમયં વપુ તે
૦૩૩૩૦૦૨૨ ગુણપ્રવાહં સદશષેબીજં દ યાૈ વયં ય જઠરા જ તઃ
૦૩૩૩૦૦૩૧ સ અેવ િવશ્વસ્ય ભવા વધત્તે ગુણપ્રવાહેણ િવભક્તવીયર્ઃ
૦૩૩૩૦૦૩૨ સગાર્દ્યનીહાેઽિવતથા ભસ ધરાત્મેશ્વરાેઽતક્યર્સહસ્રશ ક્તઃ
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૦૩૩૩૦૦૪૧ સ વં તાે મે જઠરેણ નાથ કથં નુ યસ્યાેદર અેતદાસીત્
૦૩૩૩૦૦૪૨ િવશ્વં યુગા તે વટપત્ર અેકઃ શતેે મ માયા શશરુઙ્ ઘ્રપાનઃ
૦૩૩૩૦૦૫૧ વં દેહત ત્રઃ પ્રશમાય પા મનાં િનદેશભા ં ચ િવભાે િવભૂતયે
૦૩૩૩૦૦૫૨ યથાવતારા તવ સકૂરાદય તથાયમ યાત્મપથાપેલ ધયે
૦૩૩૩૦૦૬૧ યન્નામધેયશ્રવણાનુક તર્નાદ્ય પ્રહ્વણાદ્ય મરણાદિપ ક્વ ચત્
૦૩૩૩૦૦૬૨ શ્વાદાેઽિપ સદ્યઃ સવનાય ક પતે કુતઃ પનુ તે ભગવન્નુ દશર્નાત્
૦૩૩૩૦૦૭૧ અહાે બત શ્વપચાેઽતાે ગર યા ય જહ્વાગ્રે વતર્તે નામ તુ યમ્
૦૩૩૩૦૦૭૨ તપેુ તપ તે જુહુવુઃ સ નુરાયાર્ બ્રહ્માનૂચનુાર્મ ગ્ ણ ત યે તે
૦૩૩૩૦૦૮૧ તં વામહં બ્રહ્મ પરં પુમાંસં પ્રત્યક્સ્રાેતસ્યાત્મિન સિંવભાવ્યમ્
૦૩૩૩૦૦૮૨ વતજેસા વ તગુણપ્રવાહં વ દે િવ ં કિપલં વેદગભર્મ્
૦૩૩૩૦૦૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૦૯૧ ઈિડતાે ભગવાનવેં કિપલાખ્યઃ પરઃ પુમાન્
૦૩૩૩૦૦૯૨ વાચાિવક્લવયેત્યાહ માતરં મા વ સલઃ
૦૩૩૩૦૧૦૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૩૦૧૦૧ માગણાનને માત તે સસુવે્યનેાેિદતને મે
૦૩૩૩૦૧૦૨ આસ્થતને પરાં કાષ્ઠામ ચરાદવરાે સ્ય સ
૦૩૩૩૦૧૧૧ શ્રદ્ધ વૈતન્મતં મહં્ય જુષં્ટ યદ્બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૩૩૩૦૧૧૨ યને મામભયં યાયા ત્યુ ચ્છ ત્યત દ્વદઃ
૦૩૩૩૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૧૨૧ ઇ ત પ્રદ યર્ ભગવા સતી ં તામાત્મનાે ગ તમ્
૦૩૩૩૦૧૨૨ વમાત્રા બ્રહ્મવાિદ યા કિપલાેઽનુમતાે યયાૈ
૦૩૩૩૦૧૩૧ સા ચાિપ તનયાેક્તને યાેગાદેશને યાેગયુક્
૦૩૩૩૦૧૩૨ ત મન્નાશ્રમઆપીડે સર વત્યાઃ સમાિહતા
૦૩૩૩૦૧૪૧ અભી ણાવગાહકિપશા જિટલા કુિટલાલકાન્
૦૩૩૩૦૧૪૨ આત્માનં ચાેગ્રતપસા બભ્રતી ચીિરણં કૃશમ્
૦૩૩૩૦૧૫૧ પ્ર પતેઃ કદર્મસ્ય તપાેયાેગિવજૃ ભતમ્
૦૩૩૩૦૧૫૨ વગાહર્ યમનાપૈ યં પ્રા ય વૈમાિનકૈરિપ
૦૩૩૩૦૧૬૧ પયઃફેનિનભાઃ શ યા દા તા ક્મપિરચ્છદાઃ
૦૩૩૩૦૧૬૨ આસનાિન ચ હૈમાિન સુ પશાર્ તરણાિન ચ
૦૩૩૩૦૧૭૧ વચ્છસ્ફિટકકુડ્યષેુ મહામારકતષેુ ચ
૦૩૩૩૦૧૭૨ રત્નપ્રદ પા આભા ત લલના રત્નસયંુતાઃ
૦૩૩૩૦૧૮૧ ગ્ હાેદ્યાનં કુસુ મતૈ ર યં બહ્વમરદુ્રમૈઃ
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૦૩૩૩૦૧૮૨ કૂજ દ્વહઙ્ગ મથનું ગાયન્મત્તમધવુ્રતમ્
૦૩૩૩૦૧૯૧ યત્ર પ્રિવષ્ટમાત્માનં િવબુધાનુચરા જગુઃ
૦૩૩૩૦૧૯૨ વા યામુ પલગ ધ યાં કદર્મનેાપેલા લતમ્
૦૩૩૩૦૨૦૧ િહ વા તદ સતતમમ યાખ ડલયાે ષતામ્
૦૩૩૩૦૨૦૨ િક ચચ્ચકાર વદનં પતુ્રિવશ્લષેણાતુરા
૦૩૩૩૦૨૧૧ વનં પ્રવ્ર જતે પત્યાવપત્યિવરહાતુરા
૦૩૩૩૦૨૧૨ જ્ઞાતત વા યભૂન્નષ્ટે વ સે ગાૈિરવ વ સલા
૦૩૩૩૦૨૨૧ તમવે યાયતી દેવમપતં્ય કિપલં હિરમ્
૦૩૩૩૦૨૨૨ બભવૂા ચરતાે વ સ િનઃ હા તાદશૃે ગ્ હે
૦૩૩૩૦૨૩૧ યાયતી ભગવદૂ્રપં યદાહ યાનગાેચરમ્
૦૩૩૩૦૨૩૨ સતુઃ પ્રસન્નવદનં સમ તવ્ય ત ચ તયા
૦૩૩૩૦૨૪૧ ભ ક્તપ્રવાહયાેગને વૈરાગ્યેણ બલીયસા
૦૩૩૩૦૨૪૨ યુક્તાનુષ્ઠાન તને જ્ઞાનને બ્રહ્મહેતનુા
૦૩૩૩૦૨૫૧ િવશદુ્ધને તદાત્માનમાત્મના િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૩૩૦૨૫૨ વાનુભૂત્યા તરાેભૂત માયાગુણિવશષેણમ્
૦૩૩૩૦૨૬૧ બ્રહ્મ યવ સ્થતમ તભર્ગવત્યાત્મસશં્રયે
૦૩૩૩૦૨૬૨ િન ત્ત વાપ ત્ત વા ક્ષીણક્લેશાપ્તિન ર્ તઃ
૦૩૩૩૦૨૭૧ િનત્યા ઢસમાિધ વા પરા ત્તગુણભ્રમા
૦૩૩૩૦૨૭૨ ન સ માર તદાત્માનં વ ે દષૃ્ટ મવાે થતઃ
૦૩૩૩૦૨૮૧ તદે્દહઃ પરતઃ પાષેાેઽ યકૃશશ્ચા યસ ભવાત્
૦૩૩૩૦૨૮૨ બભાૈ મલૈરવચ્છન્નઃ સધૂમ ઇવ પાવકઃ
૦૩૩૩૦૨૯૧ વાઙ્ગં તપાેયાેગમયં મુક્તકેશં ગતા બરમ્
૦૩૩૩૦૨૯૨ દૈવગુપ્તં ન બુબુધે વાસદેુવપ્રિવષ્ટધીઃ
૦૩૩૩૦૩૦૧ અેવં સા કિપલાેક્તને માગણા ચરતઃ પરમ્
૦૩૩૩૦૩૦૨ આત્માનં બ્રહ્મિનવાર્ણં ભગવ તમવાપ હ
૦૩૩૩૦૩૧૧ તદ્વ રાસી પુ યતમં ક્ષતંે્ર ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્
૦૩૩૩૦૩૧૨ ના ા સદ્ધપદં યત્ર સા સં સ દ્ધમપુેયષુી
૦૩૩૩૦૩૨૧ તસ્યા તદ્યાેગિવધુત માત્ય મત્યર્મભૂ સિરત્
૦૩૩૩૦૩૨૨ સ્રાેતસાં પ્રવરા સાૈ ય સ દ્ધદા સદ્ધસિેવતા
૦૩૩૩૦૩૩૧ કિપલાેઽિપ મહાયાેગી ભગવા પતુરાશ્રમાત્
૦૩૩૩૦૩૩૨ માતરં સમનુજ્ઞા ય પ્રાગુદ ચી ં િદશં યયાૈ
૦૩૩૩૦૩૪૧ સદ્ધચારણગ ધવમુર્િન ભશ્ચા સરાેગણૈઃ
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૦૩૩૩૦૩૪૨ તૂયમાનઃ સમુદ્રણે દત્તાહર્ણિનકેતનઃ
૦૩૩૩૦૩૫૧ આ તે યાેગં સમાસ્થાય સાઙ્ખ્યાચાયર ભષુ્ટતઃ
૦૩૩૩૦૩૫૨ ત્રયાણામિપ લાેકાનામપુશા ત્યૈ સમાિહતઃ
૦૩૩૩૦૩૬૧ અેતિન્નગિદતં તાત ય ષ્ટાેઽહં તવાનઘ
૦૩૩૩૦૩૬૨ કિપલસ્ય ચ સવંાદાે દેવહૂત્યાશ્ચ પાવનઃ
૦૩૩૩૦૩૭૧ ય ઇદમનુશ ◌ૃણાે ત યાેઽ ભધત્તે કિપલમનુેમર્તમાત્મયાેગગુહ્યમ્
૦૩૩૩૦૩૭૨ ભગવ ત કૃતધીઃ સપુણર્કેતાવપુલભતે ભગવ પદારિવ દમ્
૦૪૦૧૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૧૦૦૧૧ મનાે તુ શત પાયાં તસ્રઃ ક યાશ્ચ જ જ્ઞરે
૦૪૦૧૦૦૧૨ આકૂ તદવહૂ તશ્ચ પ્રસૂ તિર ત િવશ્રુતાઃ
૦૪૦૧૦૦૨૧ આકૂ ત ચયે પ્રાદાદિપ ભ્રા મતી ં પઃ
૦૪૦૧૦૦૨૨ પુિત્રકાધમર્મા શ્રત્ય શત પાનુમાેિદતઃ
૦૪૦૧૦૦૩૧ પ્ર પ તઃ સ ભગવાન્રુ ચ તસ્યામ જનત્
૦૪૦૧૦૦૩૨ મથનંુ બ્રહ્મવચર્ વી પરમેણ સમાિધના
૦૪૦૧૦૦૪૧ ય તયાેઃ પુ ષઃ સાક્ષા દ્વ યર્જ્ઞ વ પ ક્
૦૪૦૧૦૦૪૨ યા સ્ત્રી સા દ ક્ષણા ભૂતેરંશભૂતાનપાિયની
૦૪૦૧૦૦૫૧ આિન યે વગ્ હં પુ યાઃ પતંુ્ર િવતતરાે ચષમ્
૦૪૦૧૦૦૫૨ વાય ભવુાે મુદા યુક્તાે ચજર્ગ્રાહ દ ક્ષણામ્
૦૪૦૧૦૦૬૧ તાં કામયાનાં ભગવાનવુાહ યજુષાં પ તઃ
૦૪૦૧૦૦૬૨ તુષ્ટાયાં તાષેમાપન્નાેઽ જનયદ્દવ્ાદશાત્મ ન્
૦૪૦૧૦૦૭૧ તાષેઃ પ્રતાષેઃ સ તાષેાે ભદ્રઃ શા તિરડ પ તઃ
૦૪૦૧૦૦૭૨ ઇ મઃ કિવિવભુઃ વહ્નઃ સદેુવાે રાેચનાે દ્વષટ્
૦૪૦૧૦૦૮૧ તુ ષતા નામ તે દેવા આસ વાય ભવુા તરે
૦૪૦૧૦૦૮૨ મર ચ મશ્રા ઋષયાે યજ્ઞઃ સરુગણેશ્વરઃ
૦૪૦૧૦૦૯૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ મનપુતુ્રાૈ મહાજૈસાૈ
૦૪૦૧૦૦૯૨ ત પુત્રપાતૈ્રન ણામનુ તં્ત તદ તરમ્
૦૪૦૧૦૧૦૧ દેવહૂ તમદાત્તાત કદર્માયાત્મ ં મનુઃ
૦૪૦૧૦૧૦૨ ત સ બ ધ શ્રુતપ્રાયં ભવતા ગદતાે મમ
૦૪૦૧૦૧૧૧ દક્ષાય બ્રહ્મપતુ્રાય પ્રસૂ ત ભગવાન્મનુઃ
૦૪૦૧૦૧૧૨ પ્રાયચ્છદ્ય કૃતઃ સગર્ સ્ત્રલાેક્યાં િવતતાે મહાન્
૦૪૦૧૦૧૨૧ યાઃ કદર્મસતુાઃ પ્રાેક્તા નવ બ્રહ્મ ષપત્નયઃ
૦૪૦૧૦૧૨૨ તાસાં પ્રસૂ તપ્રસવં પ્રાેચ્યમાનં િનબાેધ મે
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૦૪૦૧૦૧૩૧ પત્ની મર ચે તુ કલા સષુવુે કદર્માત્મ
૦૪૦૧૦૧૩૨ ક યપં પૂ ણમાનં ચ યયાેરાપૂિરતં જગત્
૦૪૦૧૦૧૪૧ પૂ ણમાસતૂ િવરજં િવશ્વગં ચ પર તપ
૦૪૦૧૦૧૪૨ દેવકુલ્યાં હરેઃ પાદ શાૈચાદ્યાભૂ સિરિદ્દવઃ
૦૪૦૧૦૧૫૧ અત્રેઃ પ યનસયૂા ત્રી જજ્ઞે સયુશસઃ સતુાન્
૦૪૦૧૦૧૫૨ દતં્ત દુવાર્સસં સાેમમાત્મેશબ્રહ્મસ ભવાન્
૦૪૦૧૦૧૬૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૦૧૦૧૬૧ અત્રેગ્ ર્હે સરુશ્રેષ્ઠાઃ સ્થત્યુ પત્ત્ય તહેતવઃ
૦૪૦૧૦૧૬૨ િક ચ ચ્ચક ષર્વાે તા અેતદાખ્યાિહ મે ગુરાે
૦૪૦૧૦૧૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૧૦૧૭૧ બ્રહ્મણા ચાેિદતઃ ષ્ટાવિત્રબ્રર્હ્મિવદાં વરઃ
૦૪૦૧૦૧૭૨ સહ પ યા યયા ક્ષં કુલાિદ્ર તપ સ સ્થતઃ
૦૪૦૧૦૧૮૧ ત મ પ્રસનૂ તબક પલાશાશાેકકાનને
૦૪૦૧૦૧૮૨ વા ભઃ સ્રવદ્ ભ દુ્ઘષ્ટે િનિવ યાયાઃ સમ તતઃ
૦૪૦૧૦૧૯૧ પ્રાણાયામને સયં ય મનાે વષર્શતં મુિનઃ
૦૪૦૧૦૧૯૨ અ તષ્ઠદેકપાદેન િનદ્વર્ દ્વાેઽિનલભાજેનઃ
૦૪૦૧૦૨૦૧ શરણં તં પ્રપદે્યઽહં ય અેવ જગદ શ્વરઃ
૦૪૦૧૦૨૦૨ પ્ર માત્મસમાં મહં્ય પ્રયચ્છ વ ત ચ તયન્
૦૪૦૧૦૨૧૧ ત યમાનં િત્રભવુનં પ્રાણાયામૈધસા ગ્ ના
૦૪૦૧૦૨૧૨ િનગર્તને મનુેમૂર્ધ્નર્ઃ સમીક્ષ્ય પ્રભવસ્ત્રયઃ
૦૪૦૧૦૨૨૧ અ સરાેમુિનગ ધવર્ સદ્ધિવદ્યાધરાેરગૈઃ
૦૪૦૧૦૨૨૨ િવતાયમાનયશસ તદાશ્રમપદં યયુઃ
૦૪૦૧૦૨૩૧ ત પ્રાદુભાર્વસયંાેગ િવદ્યાે તતમના મુિનઃ
૦૪૦૧૦૨૩૨ ઉ ત્તષ્ઠન્નેકપાદેન દદશર્ િવબુધષર્ભાન્
૦૪૦૧૦૨૪૧ પ્રણ ય દ ડવદ્ભૂમાવપુતસ્થેઽહર્ણા જ લઃ
૦૪૦૧૦૨૪૨ ષહંસસપુણર્સ્થા વૈઃ વૈ શ્ચહૈ્નશ્ચ ચિહ્નતાન્
૦૪૦૧૦૨૫૧ કૃપાવલાેકેન હસદ્ વદનનેાપેલ ભતાન્
૦૪૦૧૦૨૫૨ તદ્રાે ચષા પ્ર તહતે િનમીલ્ય મુિનર ક્ષણી
૦૪૦૧૦૨૬૧ ચેત ત પ્રવણં યુ જન્ન તાવી સહંતા જ લઃ
૦૪૦૧૦૨૬૨ શ્લ ણયા સકૂ્તયા વાચા સવર્લાેકગર યસઃ
૦૪૦૧૦૨૭૦ અિત્ર વાચ
૦૪૦૧૦૨૭૧ િવશ્વાેદ્ભવ સ્થ તલયષેુ િવભજ્યમાનૈર્
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૦૪૦૧૦૨૭૨ માયાગુણૈરનુયુગં િવગ્ હીતદેહાઃ
૦૪૦૧૦૨૭૩ તે બ્રહ્મિવ ગિરશાઃ પ્રણતાેઽ યહં વસ્
૦૪૦૧૦૨૭૪ તે યઃ ક અેવ ભવતાં મ ઇહાપેહૂતઃ
૦૪૦૧૦૨૮૧ અેકાે મયેહ ભગવા વિવધપ્રધાનૈશ્
૦૪૦૧૦૨૮૨ ચત્તીકૃતઃ પ્રજનનાય કથં નુ યૂયમ્
૦૪૦૧૦૨૮૩ અત્રાગતા તનુ તાં મનસાેઽિપ દૂરાદ્
૦૪૦૧૦૨૮૪ બ્રૂત પ્રસીદત મહાિનહ િવ મયાે મે
૦૪૦૧૦૨૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૧૦૨૯૧ ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા ત્રય તે િવબુધષર્ભાઃ
૦૪૦૧૦૨૯૨ પ્રત્યાહુઃ શ્લ ણયા વાચા પ્રહસ્ય ત ષ પ્રભાે
૦૪૦૧૦૩૦૦ દેવા ઊચુઃ
૦૪૦૧૦૩૦૧ યથા કૃત તે સઙ્ક પાે ભાવ્યં તનેવૈ ના યથા
૦૪૦૧૦૩૦૨ સ સઙ્ક પસ્ય તે બ્રહ્મ યદ્વૈ યાય ત તે વયમ્
૦૪૦૧૦૩૧૧ અથા મદંશભૂતા તે આત્મ લાેકિવશ્રુતાઃ
૦૪૦૧૦૩૧૨ ભિવતારાેઽઙ્ગ ભદં્ર તે િવસ્ર સ્ય ત ચ તે યશઃ
૦૪૦૧૦૩૨૧ અેવં કામવરં દ વા પ્ર તજગ્મુઃ સરેુશ્વરાઃ
૦૪૦૧૦૩૨૨ સભા જતા તયાેઃ સ યગ્દ પત્યાે મષતાે તતઃ
૦૪૦૧૦૩૩૧ સાેમાેઽભૂદ્બ્રહ્મણાેઽંશને દત્તાે િવ ણાે તુ યાેગિવત્
૦૪૦૧૦૩૩૨ દુવાર્સાઃ શઙ્કરસ્યાંશાે િનબાેધાઙ્ ગરસઃ પ્ર ઃ
૦૪૦૧૦૩૪૧ શ્રદ્ધા વઙ્ ગરસઃ પત્ની ચતસ્રાેઽસતૂ ક યકાઃ
૦૪૦૧૦૩૪૨ સનીવાલી કુહૂ રાકા ચતુ યર્નુમ ત તથા
૦૪૦૧૦૩૫૧ ત પુત્રાવપરાવા તાં ખ્યાતાૈ વારાે ચષેઽ તરે
૦૪૦૧૦૩૫૨ ઉત યાે ભગવા સાક્ષાદ્બ્ર હ્મષ્ઠશ્ચ હ પ તઃ
૦૪૦૧૦૩૬૧ પુલ ત્યાેઽજનય પ યામગ ત્યં ચ હિવભુર્િવ
૦૪૦૧૦૩૬૨ સાેઽ યજન્મિન દહ્ર ા ગ્ િવશ્રવાશ્ચ મહાતપાઃ
૦૪૦૧૦૩૭૧ તસ્ય યક્ષપ તદવઃ કુબેરિ વડિવડાસતુઃ
૦૪૦૧૦૩૭૨ રાવણઃ કુ ભકણર્શ્ચ તથા યસ્યાં િવભીષણઃ
૦૪૦૧૦૩૮૧ પુલહસ્ય ગ તભાર્યાર્ ત્રીનસતૂ સતી સતુાન્
૦૪૦૧૦૩૮૨ કમર્શ્રેષં્ઠ વર યાંસં સિહ ં ચ મહામતે
૦૪૦૧૦૩૯૧ ક્રતાેરિપ િક્રયા ભાયાર્ વાલ ખલ્યાનસયૂત
૦૪૦૧૦૩૯૨ ઋષી ષ ષ્ટસહસ્રા ણ વલતાે બ્રહ્મતજેસા
૦૪૦૧૦૪૦૧ ઊ ર્યાં જ જ્ઞરે પતુ્રા વ સષ્ઠસ્ય પર તપ
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૦૪૦૧૦૪૦૨ ચત્રકેતપુ્રધાના તે સપ્ત બ્રહ્મષર્યાેઽમલાઃ
૦૪૦૧૦૪૧૧ ચત્રકેતુઃ સરુાે ચશ્ચ િવર મત્ર અેવ ચ
૦૪૦૧૦૪૧૨ ઉ બણાે વસુ દ્યાનાે દ્યુમા શ યાદયાેઽપરે
૦૪૦૧૦૪૨૧ ચ ત્ત વથવર્ણઃ પત્ની લેભે પતંુ્ર તવ્રતમ્
૦૪૦૧૦૪૨૨ દ ય ચમશ્વ શરસં ગાવેશં િનબાેધ મે
૦૪૦૧૦૪૩૧ ગુઃ ખ્યાત્યાં મહાભાગઃ પ યાં પતુ્રાન જનત્
૦૪૦૧૦૪૩૨ ધાતારં ચ િવધાતારં શ્રયં ચ ભગવ પરામ્
૦૪૦૧૦૪૪૧ આય ત િનય ત ચવૈ સતુે મે તયાેરદાત્
૦૪૦૧૦૪૪૨ તા યાં તયાેરભવતાં ક ડઃ પ્રાણ અેવ ચ
૦૪૦૧૦૪૫૧ માકર્ ડયેાે ક ડસ્ય પ્રાણાદ્વદે શરા મુિનઃ
૦૪૦૧૦૪૫૨ કિવશ્ચ ભાગર્વાે યસ્ય ભગવાનુશના સતુઃ
૦૪૦૧૦૪૬૧ ત અેતે મનુયઃ ક્ષત્તલાકા સગરભાવયન્
૦૪૦૧૦૪૬૨ અેષ કદર્મદાૈિહત્ર સ તાનઃ ક થત તવ
૦૪૦૧૦૪૬૩ શ ◌ૃ વતઃ શ્રદ્દધાનસ્ય સદ્યઃ પાપહરઃ પરઃ
૦૪૦૧૦૪૭૧ પ્રસૂ ત માનવી ં દક્ષ ઉપયેમે હ્ય ત્મજઃ
૦૪૦૧૦૪૭૨ તસ્યાં સસજર્ દુિહ ઃ ષાેડશામલલાેચનાઃ
૦૪૦૧૦૪૮૧ ત્રયાેદશાદાદ્ધમાર્ય તથૈકામગ્ યે િવભુઃ
૦૪૦૧૦૪૮૨ િપ ય અેકાં યુક્તે યાે ભવાયૈકાં ભવ ચ્છદે
૦૪૦૧૦૪૯૧ શ્રદ્ધા મતૈ્રી દયા શા ત તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ િક્રયાેન્ન તઃ
૦૪૦૧૦૪૯૨ બુ દ્ધમધા ત તક્ષા હ્ર ીમૂર્ તધર્મર્સ્ય પત્નયઃ
૦૪૦૧૦૫૦૧ શ્રદ્ધાસતૂ શભંુ મતૈ્રી પ્રસાદમભયં દયા
૦૪૦૧૦૫૦૨ શા તઃ સખંુ મુદં તુ ષ્ટઃ મયં પુ ષ્ટરસયૂત
૦૪૦૧૦૫૧૧ યાેગં િક્રયાેન્ન તદર્પર્મથ બુ દ્ધરસયૂત
૦૪૦૧૦૫૧૨ મેધા ત ત તક્ષા તુ ક્ષેમં હ્ર ીઃ પ્રશ્રયં સતુમ્
૦૪૦૧૦૫૨૧ મૂ તઃ સવર્ગુણાે પ ત્તનર્રનારાયણા ષી
૦૪૦૧૦૫૩૧ યયાજેર્ન્મ યદાે િવશ્વમ યન દ સિુન ર્તમ્
૦૪૦૧૦૫૩૨ મનાં સ કકુભાે વાતાઃ પ્રસદુેઃ સિરતાેઽદ્રયઃ
૦૪૦૧૦૫૪૧ િદવ્યવાદ્ય ત તૂયાર્ ણ પેતુઃ કુસમુ ષ્ટયઃ
૦૪૦૧૦૫૪૨ મનુય તુષુ્ટવુ તુષ્ટા જગુગર્ ધવર્િકન્નરાઃ
૦૪૦૧૦૫૫૧ ત્ય ત મ સ્ત્રયાે દેવ્યઆસી પરમમઙ્ગલમ્
૦૪૦૧૦૫૫૨ દેવા બ્રહ્માદયઃ સવ ઉપતસ્થુર ભષ્ટવૈઃ
૦૪૦૧૦૫૬૦ દેવા ઊચુઃ
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૦૪૦૧૦૫૬૧ યાે માયયા િવર ચતં િનજયાત્મનીદં
૦૪૦૧૦૫૬૨ ખે પભેદ મવ ત પ્ર તચક્ષણાય
૦૪૦૧૦૫૬૩ અેતને ધમર્સદને ઋ ષમૂ તનાદ્ય
૦૪૦૧૦૫૬૪ પ્રાદુશ્ચકાર પુ ષાય નમઃ પર મૈ
૦૪૦૧૦૫૭૧ સાેઽયં સ્થ તવ્ય તકરાપેશમાય ષ્ટાન્
૦૪૦૧૦૫૭૨ સ વને નઃ સરુગણાનનુમેયત વઃ
૦૪૦૧૦૫૭૩ દૃ યાદદભ્રક ણને િવલાેકનને
૦૪૦૧૦૫૭૪ યચ્છ્ર િનકેતમમલં ક્ષપતારિવ દમ્
૦૪૦૧૦૫૮૧ અેવં સરુગણૈ તાત ભગવ તાવ ભષુ્ટતાૈ
૦૪૦૧૦૫૮૨ લ ધાવલાેકૈયર્યતુર ચતાૈ ગ ધમાદનમ્
૦૪૦૧૦૫૯૧ તાિવમાૈ વૈ ભગવતાે હરેરંશાિવહાગતાૈ
૦૪૦૧૦૫૯૨ ભારવ્યયાય ચ ભવુઃ કૃ ણાૈ યદુકુ દ્વહાૈ
૦૪૦૧૦૬૦૧ વાહા ભમાિનનશ્ચાગ્ ેરાત્મ ં સ્ત્રીન જનત્
૦૪૦૧૦૬૦૨ પાવકં પવમાનં ચ શુ ચ ચ હુતભાજેનમ્
૦૪૦૧૦૬૧૧ તે યાેઽગ્ યઃ સમભવ ચ વાિરશચ્ચ પ ચ ચ
૦૪૦૧૦૬૧૨ ત અેવૈકાનેપ ચાશ સાકં િપ િપતામહૈઃ
૦૪૦૧૦૬૨૧ વૈતાિનકે કમર્ ણ યન્ નામ ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૪૦૧૦૬૨૨ આગ્ ે ય ઇષ્ટયાે યજ્ઞે િન ય તેઽગ્ ય તુ તે
૦૪૦૧૦૬૩૧ અ ગ્ વાત્તા બિહષદઃ સાૈ યાઃ િપતર આજ્યપાઃ
૦૪૦૧૦૬૩૨ સાગ્ યાેઽનગ્ ય તષેાં પત્ની દાક્ષાયણી વધા
૦૪૦૧૦૬૪૧ તે યાે દધાર ક યે દ્વે વયનુાં ધાિરણી ં વધા
૦૪૦૧૦૬૪૨ ઉભે તે બ્રહ્મવાિદ યાૈ જ્ઞાનિવજ્ઞાનપારગે
૦૪૦૧૦૬૫૧ ભવસ્ય પત્ની તુ સતી ભવં દેવમનવુ્રતા
૦૪૦૧૦૬૫૨ આત્મનઃ સદશૃં પતંુ્ર ન લેભે ગુણશીલતઃ
૦૪૦૧૦૬૬૧ િપતયર્પ્ર ત પે વે ભવાયાનાગસે ષા
૦૪૦૧૦૬૬૨ અપ્રાૈઢૈવાત્મનાત્માનમજહાદ્યાેગસયંુતા
૦૪૦૨૦૦૧૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૦૨૦૦૧૧ ભવે શીલવતાં શ્રેષે્ઠ દક્ષાે દુિહ વ સલઃ
૦૪૦૨૦૦૧૨ િવદ્વષેમકરાે ક માદનાદતૃ્યાત્મ ં સતીમ્
૦૪૦૨૦૦૨૧ ક તં ચરાચરગુ ં િનવરં શા તિવગ્રહમ્
૦૪૦૨૦૦૨૨ આત્મારામં કથં દ્વે ષ્ટ જગતાે દૈવતં મહત્
૦૪૦૨૦૦૩૧ અેતદાખ્યાિહ મે બ્રહ્મ માતુઃ શ્વશરુસ્ય ચ
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૦૪૦૨૦૦૩૨ િવદ્વષે તુ યતઃ પ્રાણાં તત્યજે દુ ત્ય સતી
૦૪૦૨૦૦૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૨૦૦૪૧ પુરા િવશ્વ ં સત્રે સમેતાઃ પરમષર્યઃ
૦૪૦૨૦૦૪૨ તથામરગણાઃ સવ સાનુગા મનુયાેઽગ્ યઃ
૦૪૦૨૦૦૫૧ તત્ર પ્રિવષ્ટ ષયાે દૃ ટ્વાકર્ મવ રાે ચષા
૦૪૦૨૦૦૫૨ ભ્રાજમાનં િવ ત મરં કુવર્ તં તન્મહ સદઃ
૦૪૦૨૦૦૬૧ ઉદ તષ્ઠ સદસ્યા તે વિધ યે યઃ સહાગ્ યઃ
૦૪૦૨૦૦૬૨ ઋતે િવિર ચાં શવ ચ તદ્ભાસા ક્ષપ્તચેતસઃ
૦૪૦૨૦૦૭૧ સદસ પ ત ભદર્ક્ષાે ભગવા સાધુ સ કૃતઃ
૦૪૦૨૦૦૭૨ અજં લાેકગુ ં ન વા િનષસાદ તદાજ્ઞયા
૦૪૦૨૦૦૮૧ પ્રાઙ્િનષ ણં ડં દૃ ટ્વા ના યત્તદનાદતૃઃ
૦૪૦૨૦૦૮૨ ઉવાચ વામં ચ યાર્મ ભવીક્ષ્ય દહિન્નવ
૦૪૦૨૦૦૯૧ શ્રૂયતાં બ્રહ્મષર્યાે મે સહદેવાઃ સહાગ્ યઃ
૦૪૦૨૦૦૯૨ સાધનૂાં બ્રવુતાે તં્ત નાજ્ઞાનાન્ન ચ મ સરાત્
૦૪૦૨૦૧૦૧ અયં તુ લાેકપાલાનાં યશાેઘ્નાે િનરપત્રપઃ
૦૪૦૨૦૧૦૨ સદ્ ભરાચિરતઃ પ થા યને ત ધને દૂ ષતઃ
૦૪૦૨૦૧૧૧ અેષ મે શ યતાં પ્રાપ્તાે યન્મે દુિહતુરગ્રહીત્
૦૪૦૨૦૧૧૨ પા ણ િવપ્રા ગ્ મખુતઃ સાિવ યા ઇવ સાધવુત્
૦૪૦૨૦૧૨૧ ગ્ હી વા ગશાવાક્ષ્યાઃ પા ણ મકર્ટલાેચનઃ
૦૪૦૨૦૧૨૨ પ્રત્યુ થાના ભવાદાહ વાચા યકૃત નાે ચતમ્
૦૪૦૨૦૧૩૧ લુપ્તિક્રયાયાશચુયે માિનને ભન્નસતેવે
૦૪૦૨૦૧૩૨ અિનચ્છન્ન યદાં બાલાં શદૂ્રાયવેાેશતી ં ગરમ્
૦૪૦૨૦૧૪૧ પ્રેતાવાસષેુ ઘાેરેષુ પ્રેતૈભૂર્તગણૈ ર્તઃ
૦૪૦૨૦૧૪૨ અટત્યુન્મત્તવન્નગ્ ાે વ્યુપ્તકેશાે હસન્રુદન્
૦૪૦૨૦૧૫૧ ચતાભ મકૃત નાનઃ પ્રેતસ્રઙ્ન્ર સ્થભષૂણઃ
૦૪૦૨૦૧૫૨ શવાપદેશાે હ્ય શવાે મત્તાે મત્તજન પ્રયઃ
૦૪૦૨૦૧૫૩ પ તઃ પ્રમથનાથાનાં તમાેમાત્રાત્મકાત્મનામ્
૦૪૦૨૦૧૬૧ ત મા ઉન્માદનાથાય નષ્ટશાૈચાય દુહૃર્દે
૦૪૦૨૦૧૬૨ દત્તા બત મયા સા વી ચાેિદતે પરમે ષ્ઠના
૦૪૦૨૦૧૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૨૦૧૭૧ િવિન દ્યવૈં સ ગિરશમપ્રતીપમવ સ્થતમ્
૦૪૦૨૦૧૭૨ દક્ષાેઽથાપ ઉપ ય કુ્રદ્ધઃ શપ્તું પ્રચક્રમે
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૦૪૦૨૦૧૮૧ અયં તુ દેવયજન ઇ દ્રાપેે દ્રાિદ ભભર્વઃ
૦૪૦૨૦૧૮૨ સહ ભાગં ન લભતાં દેવૈદવગણાધમઃ
૦૪૦૨૦૧૯૧ િન ષ યમાનઃ સ સદસ્યમખુ્યદૈર્ક્ષાે ગિરત્રાય િવ જ્ય શાપમ્
૦૪૦૨૦૧૯૨ ત મા દ્વિન ક્ર ય િવ દ્ધમ યજુર્ગામ કાૈરવ્ય િનજં િનકેતનમ્
૦૪૦૨૦૨૦૧ િવજ્ઞાય શાપં ગિરશાનુગાગ્રણીનર્ દ શ્વરાે રાષેકષાયદૂ ષતઃ
૦૪૦૨૦૨૦૨ દક્ષાય શાપં િવસસજર્ દા ણં યે ચા વમાેદં તદવાચ્યતાં દ્વ ઃ
૦૪૦૨૦૨૧૧ ય અેતન્મત્યર્મુિદ્દ ય ભગવત્યપ્ર તદુ્રિહ
૦૪૦૨૦૨૧૨ દુ્રહ્યત્યજ્ઞઃ થગ્દૃ ષ્ટ ત વતાે િવમખુાે ભવેત્
૦૪૦૨૦૨૨૧ ગ્ હેષુ કૂટધમષુ સક્તાે ગ્રા યસખુેચ્છયા
૦૪૦૨૦૨૨૨ કમર્ત તં્ર િવતનુતે વેદવાદિવપન્નધીઃ
૦૪૦૨૦૨૩૧ બુદ્ યા પરા ભ યાિય યા િવ તાત્મગ તઃ પશઃુ
૦૪૦૨૦૨૩૨ સ્ત્રીકામઃ સાેઽ વ તતરાં દક્ષાે બ તમખુાેઽ ચરાત્
૦૪૦૨૦૨૪૧ િવદ્યાબુ દ્ધરિવદ્યાયાં કમર્મ યામસાૈ જડઃ
૦૪૦૨૦૨૪૨ સસંરિ વહ યે ચામુમનુ શવાર્વમાિનનમ્
૦૪૦૨૦૨૫૧ ગરઃ શ્રુતાયાઃ પુ પ યા મધુગ ધને ભૂિરણા
૦૪૦૨૦૨૫૨ મ ા ચાને્મ થતાત્માનઃ સ મુહ્ય તુ હર દ્વષઃ
૦૪૦૨૦૨૬૧ સવર્ભક્ષા દ્વ ત્ત્યૈ તિવદ્યાતપાવે્રતાઃ
૦૪૦૨૦૨૬૨ િવત્તદેહે દ્રયારામા યાચકા િવચરિ વહ
૦૪૦૨૦૨૭૧ તસ્યવૈં વદતઃ શાપં શ્રુ વા દ્વજકુલાય વૈ
૦૪૦૨૦૨૭૨ ગુઃ પ્રત્ય જચ્છાપં બ્રહ્મદ ડં દુરત્યયમ્
૦૪૦૨૦૨૮૧ ભવવ્રતધરા યે ચ યે ચ તા સમનવુ્રતાઃ
૦૪૦૨૦૨૮૨ પાષ ડન તે ભવ તુ સચ્છાસ્ત્રપિરપ થનઃ
૦૪૦૨૦૨૯૧ નષ્ટશાૈચા મૂઢિધયાે જટાભ મા સ્થધાિરણઃ
૦૪૦૨૦૨૯૨ િવશ તુ શવદ ક્ષાયાં યત્ર દૈવં સરુાસવમ્
૦૪૦૨૦૩૦૧ બ્રહ્મ ચ બ્રાહ્મણાંશ્ચવૈ યદ્યૂયં પિરિન દથ
૦૪૦૨૦૩૦૨ સતેું િવધારણં પુંસામતઃ પાષ ડમા શ્રતાઃ
૦૪૦૨૦૩૧૧ અેષ અેવ િહ લાેકાનાં શવઃ પ થાઃ સનાતનઃ
૦૪૦૨૦૩૧૨ યં પવૂ ચાનુસ તસ્થુયર્ પ્રમાણં જનાદર્નઃ
૦૪૦૨૦૩૨૧ તદ્બ્રહ્મ પરમં શદંુ્ધ સતાં વત્મર્ સનાતનમ્
૦૪૦૨૦૩૨૨ િવગહ્યર્ યાત પાષ ડં દૈવં વાે યત્ર ભૂતરાટ્
૦૪૦૨૦૩૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૨૦૩૩૧ તસ્યવૈં વદતઃ શાપં ગાેઃ સ ભગવા ભવઃ
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૦૪૦૨૦૩૩૨ િનશ્ચક્રામ તતઃ િક ચ દ્વમના ઇવ સાનુગઃ
૦૪૦૨૦૩૪૧ તેઽિપ િવશ્વ જઃ સતં્ર સહસ્રપિરવ સરાન્
૦૪૦૨૦૩૪૨ સિંવધાય મહે વાસ યત્રજે્ય ઋષભાે હિરઃ
૦૪૦૨૦૩૫૧ આ લુત્યાવ થં યત્ર ગઙ્ગા યમનુયા વતા
૦૪૦૨૦૩૫૨ િવરજેનાત્મના સવ વં વં ધામ યયુ તતઃ
૦૪૦૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૩૦૦૧૧ સદા િવ દ્વષતાેરેવં કાલાે વૈ િધ્રયમાણયાેઃ
૦૪૦૩૦૦૧૨ માતુઃ શ્વશરુસ્યાિપ સમુહાન તચક્રમે
૦૪૦૩૦૦૨૧ યદા ભ ષક્તાે દક્ષ તુ બ્રહ્મણા પરમે ષ્ઠના
૦૪૦૩૦૦૨૨ પ્ર પતીનાં સવષામાિધપત્યે મયાેઽભવત્
૦૪૦૩૦૦૩૧ ઇ ટ્વા સ વાજપેયને બ્ર હ્મષ્ઠાન ભભૂય ચ
૦૪૦૩૦૦૩૨ હ પ તસવં નામ સમારેભે ક્રતૂત્તમમ્
૦૪૦૩૦૦૪૧ ત મ બ્રહ્મષર્યઃ સવ દેવ ષિપ દેવતાઃ
૦૪૦૩૦૦૪૨ આસ કૃત વ ત્યયના ત પ યશ્ચ સભ ર્કાઃ
૦૪૦૩૦૦૫૧ તદુપશ્રુત્ય નભ સ ખેચરાણાં પ્રજ પતામ્
૦૪૦૩૦૦૫૨ સતી દાક્ષાયણી દેવી િપ યજ્ઞમહાે સવમ્
૦૪૦૩૦૦૬૧ વ્રજ તીઃ સવર્તાે િદગ્ ય ઉપદેવવર સ્ત્રયઃ
૦૪૦૩૦૦૬૨ િવમાનયાનાઃ સપ્રેષ્ઠા િન કક ઠ ઃ સવુાસસઃ
૦૪૦૩૦૦૭૧ દૃ ટ્વા વિનલયા યાશે લાેલાક્ષી ર્ષ્ટકુ ડલાઃ
૦૪૦૩૦૦૭૨ પ ત ભૂતપ ત દેવમાૈ સકુ્યાદ યભાષત
૦૪૦૩૦૦૮૦ સત્યુવાચ
૦૪૦૩૦૦૮૧ પ્ર પતે તે શ્વશરુસ્ય સા પ્રતં િનયાર્િપતાે યજ્ઞમહાે સવઃ િકલ
૦૪૦૩૦૦૮૨ વયં ચ તત્રા ભસરામ વામ તે યદ્ય થતામી િવબુધા વ્રજ ત િહ
૦૪૦૩૦૦૯૧ ત મ ભ ગ યાે મમ ભ ર્ ભઃ વકૈધ્રુર્વં ગ મ ય ત સહૃુિદ્દદકૃ્ષવઃ
૦૪૦૩૦૦૯૨ અહં ચ ત મ ભવતા ભકામયે સહાપેનીતં પિરબહર્મિહતુમ્
૦૪૦૩૦૧૦૧ તત્ર વ મ નનુ ભ ર્સ મતા મા વ ઃ ક્લન્નિધયં ચ માતરમ્
૦૪૦૩૦૧૦૨ દ્રકે્ષ્ય ચરાે ક ઠમના મહ ષ ભ ન્નીયમાનં ચ ડા વર વજમ્
૦૪૦૩૦૧૧૧ વ યેતદાશ્ચયર્મ ત્મમાયયા િવિન મતં ભા ત ગુણત્રયાત્મકમ્
૦૪૦૩૦૧૧૨ તથા યહં યાે ષદત વિવચ્ચ તે દ ના િદદકૃ્ષે ભવ મે ભવ ક્ષ તમ્
૦૪૦૩૦૧૨૧ પ ય પ્રયા તીરભવા યયાે ષતાેઽ યલઙૃ્કતાઃ કા તસખા વ થશઃ
૦૪૦૩૦૧૨૨ યાસાં વ્રજદ્ ભઃ શ તક ઠ મ ડતં નભાે િવમાનૈઃ કલહંસપા ડુ ભઃ
૦૪૦૩૦૧૩૧ કથં સતુાયાઃ િપ ગેહકાૈતુકં િનશ ય દેહઃ સરુવયર્ નેઙ્ગતે
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૦૪૦૩૦૧૩૨ અનાહુતા અ ય ભય ત સાૈહૃદં ભતુર્ગુર્રાેદહકૃતશ્ચ કેતનમ્
૦૪૦૩૦૧૪૧ તન્મે પ્રસીદેદમમત્યર્ વા છતં કતુ ભવા કા ણકાે બતાહર્ ત
૦૪૦૩૦૧૪૨ વયાત્મનાેઽધઽહમદભ્રચ ષા િન િપતા માનુગ્ હાણ યા ચતઃ
૦૪૦૩૦૧૫૦ ઋ ષ વાચ
૦૪૦૩૦૧૫૧ અેવં ગિરત્રઃ પ્રયયા ભભા ષતઃ પ્રત્ય યધત્ત પ્રહસ સહૃુિ પ્રયઃ
૦૪૦૩૦૧૫૨ સં માિરતાે મમર્ ભદઃ કુવા ગષૂ યાનાહ કાે િવશ્વ ં સમક્ષતઃ
૦૪૦૩૦૧૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૦૩૦૧૬૧ વયાેિદતં શાેભનમવે શાેભને અનાહુતા અ ય ભય ત બ ધષુુ
૦૪૦૩૦૧૬૨ તે યદ્યનુ પાિદતદાષેદષૃ્ટયાે બલીયસાના યમદેન મ યનુા
૦૪૦૩૦૧૭૧ િવદ્યાતપાેિવત્તવપવુર્યઃકુલૈઃ સતાં ગુણૈઃ ષડ્ ભરસત્તમેતરૈઃ
૦૪૦૩૦૧૭૨ તાૈ હતાયાં તમાનદુદૃર્શઃ ત ધા ન પ ય ત િહ ધામ ભૂયસામ્
૦૪૦૩૦૧૮૧ નૈતાદશૃાનાં વજનવ્યપેક્ષયા ગ્ હા પ્રતીયાદનવ સ્થતાત્મનામ્
૦૪૦૩૦૧૮૨ યેઽ યાગતા વક્રિધયા ભચક્ષતે આરાેિપતભ્રૂ ભરમષર્ણા ક્ષ ભઃ
૦૪૦૩૦૧૯૧ તથાિર ભનર્ વ્યથતે શલીમખુૈઃ શતેેઽિદતાઙ્ગાે હૃદયને દૂયતા
૦૪૦૩૦૧૯૨ વાનાં યથા વક્રિધયાં દુ ક્ત ભિદવાિનશં ત ય ત મમર્તાિડતઃ
૦૪૦૩૦૨૦૧ વ્યક્તં વમુ કૃષ્ટગતેઃ પ્ર પતેઃ પ્રયાત્મ નામ સ સભુ્રુ મે મતા
૦૪૦૩૦૨૦૨ તથાિપ માનં ન િપતુઃ પ્રપ સ્યસે મદાશ્રયા કઃ પિરત યતે યતઃ
૦૪૦૩૦૨૧૧ પાપચ્યમાનને હૃદાતુરે દ્રયઃ સ દ્ધ ભઃ પૂ ષબુ દ્ધસા ક્ષણામ્
૦૪૦૩૦૨૧૨ અક પ અેષામિધરાેઢુમ જસા પરં પદં દ્વે ષ્ટ યથાસરુા હિરમ્
૦૪૦૩૦૨૨૧ પ્રત્યુદ્ગમપ્રશ્રયણા ભવાદનં િવધીયતે સાધુ મથઃ સમુ યમે
૦૪૦૩૦૨૨૨ પ્રાજ્ઞૈઃ પર મૈ પુ ષાય ચેતસા ગુહાશયાયવૈ ન દેહમાિનને
૦૪૦૩૦૨૩૧ સ વં િવશદંુ્ધ વસદેુવશ દતં યદ યતે તત્ર પુમાનપા તઃ
૦૪૦૩૦૨૩૨ સ વે ચ ત મ ભગવા વાસદેુવાે હ્યધાેક્ષ ે મે નમસા િવધીયતે
૦૪૦૩૦૨૪૧ તત્તે િનર ક્ષ્યાે ન િપતાિપ દેહકૃદ્દક્ષાે મમ દ્વટ્તદનવુ્રતાશ્ચ યે
૦૪૦૩૦૨૪૨ યાે િવશ્વ ગ્યજ્ઞગતં વરાે મામનાગસં દુવર્ચસાકરાે ત્તરઃ
૦૪૦૩૦૨૫૧ યિદ વ્ર જ યસ્ય તહાય મદ્વચાે ભદં્ર ભવત્યા ન તતાે ભિવ ય ત
૦૪૦૩૦૨૫૨ સ ભાિવતસ્ય વજના પરાભવાે યદા સ સદ્યાે મરણાય ક પતે
૦૪૦૪૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૪૦૦૧૧ અેતાવદુ વા િવરરામ શઙ્કરઃ પ યઙ્ગનાશં હ્યુભયત્ર ચ તયન્
૦૪૦૪૦૦૧૨ સહૃુિદ્દદૃ ઃ પિરશિઙ્કતા ભવાિન્ન ક્રામતી િનિવશતી દ્વધાસ સા
૦૪૦૪૦૦૨૧ સહૃુિદ્દદકૃ્ષાપ્ર તઘાતદુમર્નાઃ નેહાદુ્રદત્યશ્રુકલા તિવહ્વલા
૦૪૦૪૦૦૨૨ ભવં ભવા યપ્ર તપૂ ષં ષા પ્રધક્ષ્યતીવૈક્ષત તવપેથુઃ
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૦૪૦૪૦૦૩૧ તતાે િવિનઃશ્વસ્ય સતી િવહાય તં શાેકેન રાષેેણ ચ દૂયતા હૃદા
૦૪૦૪૦૦૩૨ િપત્રાેરગા સૈ્ત્રણિવમૂઢધીગ્ ર્હા પ્રે ણાત્મનાે યાેઽધર્મદા સતાં પ્રયઃ
૦૪૦૪૦૦૪૧ તામ વગચ્છ દુ્રતિવક્રમાં સતીમેકાં િત્રનતે્રાનુચરાઃ સહસ્રશઃ
૦૪૦૪૦૦૪૨ સપાષર્દયક્ષા મ ણમન્મદાદયઃ પુરાે ષે દ્રા તરસા ગતવ્યથાઃ
૦૪૦૪૦૦૫૧ તાં સાિરકાક દુકદપર્ણા બુજ શ્વેતાતપત્રવ્યજનસ્રગાિદ ભઃ
૦૪૦૪૦૦૫૨ ગીતાયનૈદુર્ દુ ભશઙ્ખવે ભ ર્ષે દ્રમારાે ય િવટિઙ્કતા યયુઃ
૦૪૦૪૦૦૬૧ આબ્રહ્મઘાષેાે જતયજ્ઞવૈશસં િવપ્ર ષજુષં્ટ િવબુધૈશ્ચ સવર્શઃ
૦૪૦૪૦૦૬૨ દ્દાવર્યઃકા ચનદભર્ચમર્ ભિન ષ્ટભા ડં યજનં સમાિવશત્
૦૪૦૪૦૦૭૧ તામાગતાં તત્ર ન કશ્ચનાિદ્રય દ્વમાિનતાં યજ્ઞકૃતાે ભયા જનઃ
૦૪૦૪૦૦૭૨ ઋતે વ વ જનની ં ચ સાદરાઃ પ્રેમાશ્રુક ઠ્યઃ પિરષ વજુમુર્દા
૦૪૦૪૦૦૮૧ સાૈદયર્સ પ્રશ્નસમથર્વાતર્યા માત્રા ચ મા વ ભશ્ચ સાદરમ્
૦૪૦૪૦૦૮૨ દત્તાં સપયા વરમાસનં ચ સા નાદત્ત િપત્રાપ્ર તન દતા સતી
૦૪૦૪૦૦૯૧ અ દ્રભાગં તમવેક્ષ્ય ચા વરં િપત્રા ચ દેવે કૃતહેલનં િવભાૈ
૦૪૦૪૦૦૯૨ અનાદતૃા યજ્ઞસદસ્યધીશ્વર ચુકાપે લાેકાિનવ ધક્ષ્યતી ષા
૦૪૦૪૦૧૦૧ જગહર્ સામષર્િવપન્નયા ગરા શવ દ્વષં ધૂમપથશ્રમ મયમ્
૦૪૦૪૦૧૦૨ વતજેસા ભૂતગણા સમુ થતાિન્નગ્ હ્ય દેવી જગતાેઽ ભશ ◌ૃ વતઃ
૦૪૦૪૦૧૧૦ દેવ્યવુાચ
૦૪૦૪૦૧૧૧ ન યસ્ય લાેકેઽ ત્ય તશાયનઃ પ્રય તથા પ્રયાે દેહ તાં પ્રયાત્મનઃ
૦૪૦૪૦૧૧૨ ત મ સમ તાત્મિન મુક્તવૈરકે ઋતે ભવ તં કતમઃ પ્રતીપયેત્
૦૪૦૪૦૧૨૧ દાષેા પરેષાં િહ ગુણષેુ સાધવાે ગ્ હ્ણ ત કે ચન્ન ભવાદશૃાે દ્વજ
૦૪૦૪૦૧૨૨ ગુણાંશ્ચ ફ ગૂ બહુલીકિર ણવાે મહત્તમા તે વિવદદ્ભવાનઘમ્
૦૪૦૪૦૧૩૧ નાશ્ચયર્મેતદ્યદસ સુ સવર્દા મહ દ્વિન દા કુણપાત્મવાિદષુ
૦૪૦૪૦૧૩૨ સે ય મહાપૂ ષપાદપાંસુ ભિનર તતજેઃસુ તદેવ શાેભનમ્
૦૪૦૪૦૧૪૧ યદ્દવ્્યક્ષરં નામ ગરેિરતં ણાં સકૃ પ્રસઙ્ગાદઘમાશુ હ ત તત્
૦૪૦૪૦૧૪૨ પિવત્રક ત તમલઙ્ઘ્યશાસનં ભવાનહાે દ્વે ષ્ટ શવં શવેતરઃ
૦૪૦૪૦૧૫૧ ય પાદપદં્મ મહતાં મનાેઽ લ ભિનષેિવતં બ્રહ્મરસાસવા થ ભઃ
૦૪૦૪૦૧૫૨ લાેકસ્ય યદ્વષર્ ત ચા શષાેઽ થન ત મૈ ભવા દુ્રહ્ય ત િવશ્વબ ધવે
૦૪૦૪૦૧૬૧ િક વા શવાખ્યમ શવં ન િવદુ વદ યે બ્રહ્માદય તમવક યર્ જટાઃ મશાને
૦૪૦૪૦૧૬૨ તન્માલ્યભ મ કપાલ્યવસ પશાચૈય મૂધર્ ભદર્ધ ત તચ્ચરણાવ ષ્ટમ્
૦૪૦૪૦૧૭૧ કણા િપધાય િનરયાદ્યદક પ ઈશે ધમાર્િવતયર્ ણ ભ ર્ ભરસ્યમાને
૦૪૦૪૦૧૭૨ છ દ્યા પ્રસહ્ય શતીમસતી ં પ્રભુશ્ચે જહ્વામસનૂિપ તતાે િવ જે સ ધમર્ઃ
૦૪૦૪૦૧૮૧ અત તવાે પન્ન મદં કલવેરં ન ધારિય યે શ તક ઠગિહણઃ
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૦૪૦૪૦૧૮૨ જગ્ધસ્ય માેહા દ્ધ િવશુ દ્ધમ ધસાે જુગુ સતસ્યાેદ્ધરણં પ્રચક્ષતે
૦૪૦૪૦૧૯૧ ન વેદવાદાનનવુતર્તે મ તઃ વ અેવ લાેકે રમતાે મહામનુેઃ
૦૪૦૪૦૧૯૨ યથા ગ તદવમનુ યયાેઃ થ વ અેવ ધમ ન પરં ક્ષપેિ સ્થતઃ
૦૪૦૪૦૨૦૧ કમર્ પ્ર તં્ત ચ િન ત્તમ તં વેદે િવિવચ્યાેભય લઙ્ગમા શ્રતમ્
૦૪૦૪૦૨૦૨ િવરાેિધ તદ્યાૈગપદૈકકતર્િર દ્વયં તથા બ્રહ્મ ણ કમર્ નચ્છર્ ત
૦૪૦૪૦૨૧૧ મા વઃ પદવ્યઃ િપતર મદા સ્થતા યા યજ્ઞશાલાસુ ન ધૂમવત્મર્ ભઃ
૦૪૦૪૦૨૧૨ તદન્ન પ્તૈરસુ દ્ ભર િડતા અવ્યક્ત લઙ્ગા અવધૂતસિેવતાઃ
૦૪૦૪૦૨૨૧ નૈતને દેહેન હરે કૃતાગસાે દેહાેદ્ભવનેાલમલં કુજન્મના
૦૪૦૪૦૨૨૨ વ્રીડા મમાભૂ કુજનપ્રસઙ્ગત ત જન્મ િધગ્યાે મહતામવદ્યકૃત્
૦૪૦૪૦૨૩૧ ગાતંે્ર વદ યં ભગવા ષ વ ે દાક્ષાયણીત્યાહ યદા સદુુમર્નાઃ
૦૪૦૪૦૨૩૨ વ્યપેતનમર્ મતમાશુ તદાહં વ્યુ સ્રક્ષ્ય અેત કુણપં વદઙ્ગજમ્
૦૪૦૪૦૨૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૪૦૨૪૧ ઇત્ય વરે દક્ષમનૂદ્ય શત્રુહિ ક્ષતાવુદ ચી ં િનષસાદ શા તવાક્
૦૪૦૪૦૨૪૨ ટ્વા જલં પીતદુકૂલસં તા િનમીલ્ય દગૃ્યાેગપથં સમાિવશત્
૦૪૦૪૦૨૫૧ કૃ વા સમાનાવિનલાૈ જતાસના સાેદાનમુ થા ય ચ ના ભચક્રતઃ
૦૪૦૪૦૨૫૨ શનૈહૃર્િદ સ્થા ય િધયાેર સ સ્થતં ક ઠાદ્ભ્રવુાેમર્ યમિન દતાનયત્
૦૪૦૪૦૨૬૧ અેવં વદેહં મહતાં મહીયસા મુહુઃ સમારાેિપતમઙ્કમાદરાત્
૦૪૦૪૦૨૬૨ જહાસતી દક્ષ ષા મન વની દધાર ગાત્રે વિનલા ગ્ ધારણામ્
૦૪૦૪૦૨૭૧ તતઃ વભતુર્શ્ચરણા બુ સવં જગદુ્ગરાે શ્ચ તયતી ન ચાપરમ્
૦૪૦૪૦૨૭૨ દદશર્ દેહાે હતક મષઃ સતી સદ્યઃ પ્રજ વાલ સમાિધ ગ્ ના
૦૪૦૪૦૨૮૧ ત પ યતાં ખે ભુિવ ચાદ્ભુતં મહધા હે ત વાદઃ સમુહાન યત
૦૪૦૪૦૨૮૨ હ ત પ્રયા દૈવતમસ્ય દેવી જહાવસૂ કેન સતી પ્રકાેિપતા
૦૪૦૪૦૨૯૧ અહાે અના યં મહદસ્ય પ યત પ્ર પતેયર્સ્ય ચરાચરં પ્ર ઃ
૦૪૦૪૦૨૯૨ જહાવસૂ ય દ્વમતાત્મ સતી મન વની માનમભી ણમહર્ ત
૦૪૦૪૦૩૦૧ સાેઽયં દુમર્ષર્હૃદયાે બ્રહ્મધ્રુક્ચ લાેકેઽપક ત મહતીમવા સ્ય ત
૦૪૦૪૦૩૦૨ યદઙ્ગ ં વાં પુ ષ દ્વડુદ્યતાં ન પ્રત્યષેધ તયેઽપરાધતઃ
૦૪૦૪૦૩૧૧ વદત્યેવં જને સત્યા દૃ ટ્વાસતુ્યાગમદ્ભુતમ્
૦૪૦૪૦૩૧૨ દકં્ષ ત પાષર્દા હ તુમુદ તષ્ઠન્નુદાયુધાઃ
૦૪૦૪૦૩૨૧ તષેામાપતતાં વેગં િનશા ય ભગવા ગુઃ
૦૪૦૪૦૩૨૨ યજ્ઞઘ્નઘે્નન યજુષા દ ક્ષણાગ્ ાૈ જુહાવ હ
૦૪૦૪૦૩૩૧ અ વયુર્ણા હૂયમાને દેવા ઉ પેતુરાજેસા
૦૪૦૪૦૩૩૨ ઋભવાે નામ તપસા સાેમં પ્રાપ્તાઃ સહસ્રશઃ
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૦૪૦૪૦૩૪૧ તૈરલાતાયુધૈઃ સવ પ્રમથાઃ સહગુહ્યકાઃ
૦૪૦૪૦૩૪૨ હ યમાના િદશાે ભજુે શદ્ ભબ્રર્હ્મતજેસા
૦૪૦૫૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૫૦૦૧૧ ભવાે ભવા યા િનધનં પ્ર પતેરસ કૃતાયા અવગ ય નારદાત્
૦૪૦૫૦૦૧૨ વપાષર્દસૈ યં ચ તદ વરભુર્ ભિવદ્રાિવતં ક્રાેધમપારમાદધે
૦૪૦૫૦૦૨૧ કુ્રદ્ધઃ સદુષ્ટાૈષ્ઠપુટઃ સ ધજૂર્િટજર્ટાં તિડદ્વિહ્નસટાેગ્રરાે ચષમ્
૦૪૦૫૦૦૨૨ ઉ કૃત્ય દ્રઃ સહસાે થતાે હસ ગ ભીરનાદાે િવસસજર્ તાં ભુિવ
૦૪૦૫૦૦૩૧ તતાેઽ તકાય તનવુા શ દવં સહસ્રબાહુઘર્ન િક્ત્રસયૂર્દક્ૃ
૦૪૦૫૦૦૩૨ કરાલદંષ્ટ્ર ાે વલદ ગ્ મૂધર્જઃ કપાલમાલી િવિવધાેદ્યતાયુધઃ
૦૪૦૫૦૦૪૧ તં િક કરાેમી ત ગ્ ણ તમાહ બદ્ધા જ લ ભગવા ભૂતનાથઃ
૦૪૦૫૦૦૪૨ દકં્ષ સયજં્ઞ જિહ મદ્ભટાનાં વમગ્રણી દ્ર ભટાંશકાે મે
૦૪૦૫૦૦૫૧ આજ્ઞપ્ત અેવં કુિપતને મ યનુા સ દેવદેવં પિરચક્રમે િવભુમ્
૦૪૦૫૦૦૫૨ મનેેતદાત્માનમસઙ્ગરંહસા મહીયસાં તાત સહઃ સિહ મ્
૦૪૦૫૦૦૬૧ અ વીયમાનઃ સ તુ દ્રપાષર્દૈ ર્શં નદદ્ ભવ્યર્નદ સભુૈરવમ્
૦૪૦૫૦૦૬૨ ઉદ્ય ય શલંૂ જગદ તકા તકં સ પ્રાદ્રવદ્ઘાષેણભષૂણાઙ્ ઘ્રઃ
૦૪૦૫૦૦૭૧ અથ વ ે યજમાનઃ સદસ્યાઃ કકુ યુદ ચ્યાં પ્રસમીક્ષ્ય રે મ્
૦૪૦૫૦૦૭૨ તમઃ િકમેત કુત અેતદ્ર ેઽભૂિદ ત દ્વ દ્વજપ યશ્ચ દ યુઃ
૦૪૦૫૦૦૮૧ વાતા ન વા ત ન િહ સ ત દસ્યવઃ પ્રાચીનબિહ ર્ વ ત હાેગ્રદ ડઃ
૦૪૦૫૦૦૮૨ ગાવાે ન કાલ્ય ત ઇદં કુતાે ર ે લાેકાેઽધનુા િક પ્રલયાય ક પતે
૦૪૦૫૦૦૯૧ પ્રસૂ ત મશ્રાઃ સ્ત્રય ઉ દ્વગ્ ચત્તા ઊચુિવપાકાે જનસ્યવૈ તસ્ય
૦૪૦૫૦૦૯૨ ય પ ય તીનાં દુિહ ણાં પ્રજેશઃ સતુાં સતીમવદ યાવનાગામ્
૦૪૦૫૦૧૦૧ ય વ તકાલે વ્યુપ્તજટાકલાપઃ વશલૂસચૂ્યિપતિદગ્ગજે દ્રઃ
૦૪૦૫૦૧૦૨ િવતત્ય ત્યત્યુિદતાસ્ત્રદાે વર્ નુચ્ચાટ્ટહાસ તનિયત્નુ ભન્નિદક્
૦૪૦૫૦૧૧૧ અમષર્િય વા તમસહ્યતજેસં મ યુ લુતં દુિનર કં્ષ્ય ભ્રુકુટ ા
૦૪૦૫૦૧૧૨ કરાલદંષ્ટ્ર ા ભ દ તભાગણં સ્યા વ ત િક કાપેયતાે િવધાતુઃ
૦૪૦૫૦૧૨૧ બહે્વવમુ દ્વગ્ દશૃાેચ્યમાને જનને દક્ષસ્ય મુહુમર્હાત્મનઃ
૦૪૦૫૦૧૨૨ ઉ પેતુ પાતતમાઃ સહસ્રશાે ભયાવહા િદિવ ભૂમાૈ ચ પયર્ક્
૦૪૦૫૦૧૩૧ તાવ સ દ્રાનુચરૈમર્હામખાે નાનાયુધવૈાર્મનકૈ દાયુધૈઃ
૦૪૦૫૦૧૩૨ િપઙ્ગૈઃ િપશઙ્ગૈમર્કરાેદરાનનૈઃ પયાર્દ્રવદ્ ભિવદુરા વ યત
૦૪૦૫૦૧૪૧ કે ચદ્બભ જુઃ પ્રાગ્વંશં પત્નીશાલાં તથાપરે
૦૪૦૫૦૧૪૨ સદઆગ્ ીધ્રશાલાં ચ ત દ્વહારં મહાનસમ્
૦૪૦૫૦૧૫૧ જુયર્જ્ઞપાત્રા ણ તથૈકેઽગ્ ીનનાશયન્
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૦૪૦૫૦૧૫૨ કુ ડે વમતૂ્રય કે ચ દ્બ ભદુવિદમખેલાઃ
૦૪૦૫૦૧૬૧ અબાધ ત મનુીન યે અેકે પત્નીરતજર્યન્
૦૪૦૫૦૧૬૨ અપરે જગ્ હુદવા પ્રત્યાસન્ના પલાિયતાન્
૦૪૦૫૦૧૭૧ ગું બબ ધ મ ણમા વીરભદ્રઃ પ્ર પ તમ્
૦૪૦૫૦૧૭૨ ચ ડશેઃ પષૂણં દેવં ભગં ન દ શ્વરાેઽગ્રહીત્
૦૪૦૫૦૧૮૧ સવર્ અેવ વ ે દૃ ટ્વા સદસ્યાઃ સિદવાૈકસઃ
૦૪૦૫૦૧૮૨ તૈરદ્યર્માનાઃ સુ શં ગ્રાવ ભનકધાદ્રવન્
૦૪૦૫૦૧૯૧ જુહ્વતઃ સ્રવુહ તસ્ય મશ્રૂ ણ ભગવા ભવઃ
૦૪૦૫૦૧૯૨ ગાેલુર્લુ ચે સદ સ યાેઽહસચ્છ્મશ્રુ દશર્યન્
૦૪૦૫૦૨૦૧ ભગસ્ય નતે્રે ભગવા પા તતસ્ય ષા ભુિવ
૦૪૦૫૦૨૦૨ ઉ જહાર સદસ્થાેઽ ણા યઃ શપ તમસસૂચુત્
૦૪૦૫૦૨૧૧ પૂ ણાે હ્યપાતયદ્દ તા કા લઙ્ગસ્ય યથા બલઃ
૦૪૦૫૦૨૧૨ શ યમાને ગિરમ ણ યાેઽહસદ્દશર્ય દતઃ
૦૪૦૫૦૨૨૧ આક્ર યાેર સ દક્ષસ્ય શતધારેણ હે તના
૦૪૦૫૦૨૨૨ છ દન્નિપ તદુદ્ધતુ નાશક્નાે ય બક તદા
૦૪૦૫૦૨૩૧ શસૈ્ત્રરસ્ત્રા વતૈરેવમિન ભન્ન વચં હરઃ
૦૪૦૫૦૨૩૨ િવ મયં પરમાપન્નાે દ યાૈ પશપુ ત શ્ચરમ્
૦૪૦૫૦૨૪૧ દૃ ટ્વા સજં્ઞપનં યાેગં પશનૂાં સ પ તમર્ખે
૦૪૦૫૦૨૪૨ યજમાનપશાેઃ કસ્ય કાયાત્તનેાહર ચ્છરઃ
૦૪૦૫૦૨૫૧ સાધવુાદ તદા તષેાં કમર્ તત્તસ્ય પ યતામ્
૦૪૦૫૦૨૫૨ ભૂતપ્રેતિપશાચાનાં અ યષેાં ત દ્વપયર્યઃ
૦૪૦૫૦૨૬૧ જુહાવૈત ચ્છર ત મ દ ક્ષણાગ્ ાવમ ષતઃ
૦૪૦૫૦૨૬૨ તદે્દવયજનં દગ્ વા પ્રા તષ્ઠદુ્ગહ્યકાલયમ્
૦૪૦૬૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૬૦૦૧૧ અથ દેવગણાઃ સવ દ્રાનીકૈઃ પરા જતાઃ
૦૪૦૬૦૦૧૨ શલૂપિટ્ટશિન સ્ત્રશ ગદાપિરઘમુદ્ગરૈઃ
૦૪૦૬૦૦૨૧ સ છન્ન ભન્નસવાર્ઙ્ગાઃ સ વક્સ યા ભયાકુલાઃ
૦૪૦૬૦૦૨૨ વય ભવુે નમસૃ્કત્ય કા યનૈત યવેદયન્
૦૪૦૬૦૦૩૧ ઉપલ ય પુરૈવૈતદ્ભગવાન જસ ભવઃ
૦૪૦૬૦૦૩૨ નારાયણશ્ચ િવશ્વાત્મા ન કસ્યા વરમીયતુઃ
૦૪૦૬૦૦૪૧ તદાક યર્ િવભુઃ પ્રાહ તે ય સ કૃતાગ સ
૦૪૦૬૦૦૪૨ ક્ષેમાય તત્ર સા ભૂયાન્ન પ્રાયેણ બુભષૂતામ્
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૦૪૦૬૦૦૫૧ અથાિપ યૂયં કૃતિક બષા ભવં યે બિહષાે ભાગભાજં પરાદુઃ
૦૪૦૬૦૦૫૨ પ્રસાદય વં પિરશદુ્ધચેતસા ક્ષપ્રપ્રસાદં પ્રગ્ હીતાઙ્ ઘ્રપદ્મમ્
૦૪૦૬૦૦૬૧ આશાસાના િવતમ વરસ્ય લાેકઃ સપાલઃ કુિપતે ન ય મન્
૦૪૦૬૦૦૬૨ તમાશુ દેવં પ્રયયા િવહીનં ક્ષમાપય વં હૃિદ િવદં્ધ દુ ક્તૈઃ
૦૪૦૬૦૦૭૧ નાહં ન યજ્ઞાે ન ચ યૂયમ યે યે દેહભા ે મનુયશ્ચ ત વમ્
૦૪૦૬૦૦૭૨ િવદુઃ પ્રમાણં બલવીયર્યાવેાર્ યસ્યાત્મત ત્રસ્ય ક ઉપાયં િવિધ સતે્
૦૪૦૬૦૦૮૧ સ ઇ થમાિદ ય સરુાનજ તુ તૈઃ સમ વતઃ િપ ભઃ સપ્રજેશઃૈ
૦૪૦૬૦૦૮૨ યયાૈ વિધ યાિન્નલયં પુર દ્વષઃ કૈલાસમિદ્રપ્રવરં પ્રયં પ્રભાેઃ
૦૪૦૬૦૦૯૧ જન્માષૈિધતપાેમ ત્ર યાેગ સદ્ધનૈર્રેતરૈઃ
૦૪૦૬૦૦૯૨ જુષં્ટ િકન્નરગ ધવર સરાે ભ ર્તં સદા
૦૪૦૬૦૧૦૧ નાનામ ણમયૈઃ શ ◌ૃઙ્ગનૈાર્નાધાતુિવ ચિત્રતૈઃ
૦૪૦૬૦૧૦૨ નાનાદુ્રમલતાગુ મનૈાર્ના ગગણા તૈઃ
૦૪૦૬૦૧૧૧ નાનામલપ્રસ્રવણનૈાર્નાક દરસાનુ ભઃ
૦૪૦૬૦૧૧૨ રમણં િવહર તીનાં રમણૈઃ સદ્ધયાે ષતામ્
૦૪૦૬૦૧૨૧ મયૂરકેકા ભ તં મદા ધા લિવમૂ ચ્છતમ્
૦૪૦૬૦૧૨૨ લાિવતૈ રક્તક ઠાનાં કૂ જતૈશ્ચ પતિ ત્રણામ્
૦૪૦૬૦૧૩૧ આહ્વય ત મવાેદ્ધ તૈ દ્વ કામદુઘૈદુ્રર્મૈઃ
૦૪૦૬૦૧૩૨ વ્રજ ત મવ માતઙ્ગૈગ્ ર્ણ ત મવ િનઝર્રૈઃ
૦૪૦૬૦૧૪૧ મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ સરલૈશ્ચાપેશાે ભતમ્
૦૪૦૬૦૧૪૨ તમાલૈઃ શાલતાલૈશ્ચ કાેિવદારાસનાજુર્નૈઃ
૦૪૦૬૦૧૫૧ ચૂતૈઃ કદ બૈન પૈશ્ચ નાગપુન્નાગચ પકૈઃ
૦૪૦૬૦૧૫૨ પાટલાશાેકબકુલૈઃ કુ દૈઃ કુરબકૈરિપ
૦૪૦૬૦૧૬૧ વણાર્ણર્શતપત્રૈશ્ચ વરરે ક ત ભઃ
૦૪૦૬૦૧૬૨ કુ જકૈમર્ લકા ભશ્ચ માધવી ભશ્ચ મ ડતમ્
૦૪૦૬૦૧૭૧ પનસાેદુ બરાશ્વ થ લક્ષ યગ્રાેધિહઙ્ગુ ભઃ
૦૪૦૬૦૧૭૨ ભજૂરાષેિધ ભઃ પૂગૈ રાજપૂગૈશ્ચ જ બુ ભઃ
૦૪૦૬૦૧૮૧ ખજૂર્રામ્રાતકામ્રાદ્યૈઃ પ્રયાલમધુકેઙ્ગુદૈઃ
૦૪૦૬૦૧૮૨ દુ્રમ ત ભર યૈશ્ચ રા જતં વે ક ચકૈઃ
૦૪૦૬૦૧૯૧ કુમુદાે પલકહ્લાર શતપત્રવન દ્ધ ભઃ
૦૪૦૬૦૧૯૨ ન લનીષુ કલં કૂજત્ ખગ દાપેશાે ભતમ્
૦૪૦૬૦૨૦૧ ગૈઃ શાખા ગૈઃ ક્રાેડૈ ર્ગે દ્રરૈકૃ્ષશલ્યકૈઃ
૦૪૦૬૦૨૦૨ ગવયૈઃ શરભવૈ્યાર્ઘૈ્ર ભમર્િહષાિદ ભઃ
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૦૪૦૬૦૨૧૧ કણાર્ ત્રૈકપદાશ્વાસ્યૈિનજુર્ષં્ટ કના ભ ભઃ
૦૪૦૬૦૨૧૨ કદલીખ ડસં દ્ધ ન લનીપુ લન શ્રયમ્
૦૪૦૬૦૨૨૧ પયર્ તં ન દયા સત્યાઃ નાનપુ યતરાેદયા
૦૪૦૬૦૨૨૨ િવલાેક્ય ભૂતેશ ગિર િવબુધા િવ મયં યયુઃ
૦૪૦૬૦૨૩૧ દદશૃુ તત્ર તે ર યામલકાં નામ વૈ પુર મ્
૦૪૦૬૦૨૩૨ વનં સાૈગ ધકં ચાિપ યત્ર તન્નામ પઙ્કજમ્
૦૪૦૬૦૨૪૧ ન દા ચાલકન દા ચ સિરતાૈ બાહ્યતઃ પુરઃ
૦૪૦૬૦૨૪૨ તીથર્પાદપદા ભાજે રજસાતીવ પાવને
૦૪૦૬૦૨૫૧ યયાેઃ સરુ સ્ત્રયઃ ક્ષત્તરવ હ્ય વિધ યતઃ
૦૪૦૬૦૨૫૨ ક્ર ડ ત પુંસઃ સ ચ ત્યાે િવગાહ્ય ર તક શતાઃ
૦૪૦૬૦૨૬૧ યયાે ત નાનિવભ્રષ્ટ નવકુઙુ્કમિપ જરમ્
૦૪૦૬૦૨૬૨ િવ ષાેઽિપ િપબ ત્ય ભઃ પાયય તાે ગ ગ ઃ
૦૪૦૬૦૨૭૧ તારહેમમહારત્ન િવમાનશતસઙુ્કલામ્
૦૪૦૬૦૨૭૨ જુષ્ટાં પુ યજનસ્ત્રી ભયર્થા ખં સતિડદ્ઘનમ્
૦૪૦૬૦૨૮૧ િહ વા યક્ષેશ્વરપુર ં વનં સાૈગ ધકં ચ તત્
૦૪૦૬૦૨૮૨ દુ્રમૈઃ કામદુઘૈહૃર્દ્યં ચત્રમાલ્યફલચ્છદૈઃ
૦૪૦૬૦૨૯૧ રક્તક ઠખગાનીક વરમ ડતષટ્પદમ્
૦૪૦૬૦૨૯૨ કલહંસકુલપ્રેષં્ઠ ખરદ ડજલાશયમ્
૦૪૦૬૦૩૦૧ વનકુ જરસઙ્ઘ્ ષ્ટ હિરચ દનવાયનુા
૦૪૦૬૦૩૦૨ અિધ પુ યજનસ્ત્રીણાં મુહુ ન્મથયન્મનઃ
૦૪૦૬૦૩૧૧ વૈદૂયર્કૃતસાપેાના વા ય ઉ પલમા લનીઃ
૦૪૦૬૦૩૧૨ પ્રાપ્તં િક પુ ષૈદૃર્ ટ્વા ત આરાદ્દદશૃવુર્ટમ્
૦૪૦૬૦૩૨૧ સ યાજેનશતાે સધેઃ પાદાનેિવટપાયતઃ
૦૪૦૬૦૩૨૨ પયર્કૃ્કતાચલચ્છાયાે િનન ડ તાપવ જતઃ
૦૪૦૬૦૩૩૧ ત મન્મહાયાેગમયે મુમુ શરણે સરુાઃ
૦૪૦૬૦૩૩૨ દદશૃઃુ શવમાસીનં ત્યક્તામષર્ મવા તકમ્
૦૪૦૬૦૩૪૧ સન દનાદૈ્યમર્હા સદ્ધઃૈ શા તૈઃ સશંા તિવગ્રહમ્
૦૪૦૬૦૩૪૨ ઉપાસ્યમાનં સખ્યા ચ ભત્રાર્ ગુહ્યકરક્ષસામ્
૦૪૦૬૦૩૫૧ િવદ્યાતપાેયાેગપથમા સ્થતં તમધીશ્વરમ્
૦૪૦૬૦૩૫૨ ચર તં િવશ્વસહૃુદં વા સલ્યા લાેકમઙ્ગલમ્
૦૪૦૬૦૩૬૧ લઙ્ગં ચ તાપસાભીષં્ટ ભ મદ ડજટા જનમ્
૦૪૦૬૦૩૬૨ અઙ્ગને સ યાભ્ર ચા ચ દ્રલખેાં ચ બભ્રતમ્
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૦૪૦૬૦૩૭૧ ઉપિવષં્ટ દભર્મ યાં સ્યાં બ્રહ્મ સનાતનમ્
૦૪૦૬૦૩૭૨ નારદાય પ્રવાેચ તં ચ્છતે શ ◌ૃ વતાં સતામ્
૦૪૦૬૦૩૮૧ કૃ વાેરાૈ દ ક્ષણે સવં્ય પાદપદં્મ ચ નુિન
૦૪૦૬૦૩૮૨ બાહંુ પ્રકાેષે્ઠઽક્ષમાલામાસીનં તકર્મુદ્રયા
૦૪૦૬૦૩૯૧ તં બ્રહ્મિનવાર્ણસમાિધમા શ્રતં વ્યપુા શ્રતં ગિરશં યાેગકક્ષામ્
૦૪૦૬૦૩૯૨ સલાેકપાલા મનુયાે મનનૂામાદં્ય મનું પ્રા જલયઃ પ્રણેમુઃ
૦૪૦૬૦૪૦૧ સ તપૂલ યાગતમાત્મયાેિન સરુાસરેુશરૈ ભવ દતાઙ્ ઘ્રઃ
૦૪૦૬૦૪૦૨ ઉ થાય ચકે્ર શરસા ભવ દનમહર્ત્તમઃ કસ્ય યથવૈ િવ ઃ
૦૪૦૬૦૪૧૧ તથાપરે સદ્ધગણા મહ ષ ભય વૈ સમ તાદનુ નીલલાેિહતમ્
૦૪૦૬૦૪૧૨ નમસૃ્કતઃ પ્રાહ શશાઙ્કશખેરં કૃતપ્રણામં પ્રહસિન્નવાત્મભૂઃ
૦૪૦૬૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૬૦૪૨૧ આને વામીશં િવશ્વસ્ય જગતાે યાેિનબીજયાેઃ
૦૪૦૬૦૪૨૨ શક્તેઃ શવસ્ય ચ પરં યત્તદ્બ્રહ્મા િનર તરમ્
૦૪૦૬૦૪૩૧ વમવે ભગવન્નેત ચ્છવશ યાેઃ વ પયાેઃ
૦૪૦૬૦૪૩૨ િવશ્વં જ સ પાસ્ય સ ક્ર ડન્નૂણર્પટાે યથા
૦૪૦૬૦૪૪૧ વમવે ધમાર્થર્દુઘા ભપત્તયે દક્ષેણ સતૂ્રેણ સસ જથા વરમ્
૦૪૦૬૦૪૪૨ વયવૈ લાેકેઽવ સતાશ્ચ સતેવાે યા બ્રાહ્મણાઃ શ્રદ્દધતે તવ્રતાઃ
૦૪૦૬૦૪૫૧ વં કમર્ણાં મઙ્ગલ મઙ્ગલાનાં કતુર્ઃ વલાેકં તનષુે વઃ પરં વા
૦૪૦૬૦૪૫૨ અમઙ્ગલાનાં ચ ત મસ્રમુ બણં િવપયર્યઃ કેન તદેવ કસ્ય ચત્
૦૪૦૬૦૪૬૧ ન વૈ સતાં વચ્ચરણાિપતાત્મનાં ભૂતષેુ સવ વ ભપ યતાં તવ
૦૪૦૬૦૪૬૨ ભૂતાિન ચાત્મ ય થ ગ્દદકૃ્ષતાં પ્રાયેણ રાષેાેઽ ભભવેદ્યથા પશમુ્
૦૪૦૬૦૪૭૧ થ ગ્ધયઃ કમર્દશૃાે દુરાશયાઃ પરાેદયનેાિપતહૃદુ્ર ેઽિનશમ્
૦૪૦૬૦૪૭૨ પરા દુ ક્તૈિવતુદ ત્ય તુદા તાન્માવધીદૈ્દવવધા ભવ દ્વધઃ
૦૪૦૬૦૪૮૧ ય મ યદા પુ કરનાભમાયયા દુર તયા ષ્ટિધયઃ થગ્દશૃઃ
૦૪૦૬૦૪૮૨ કુવર્ ત તત્ર હ્યનુક પયા કૃપાં ન સાધવાે દૈવબલા કૃતે ક્રમમ્
૦૪૦૬૦૪૯૧ ભવાં તુ પુંસઃ પરમસ્ય માયયા દુર તયા ષ્ટમ તઃ સમ તદક્ૃ
૦૪૦૬૦૪૯૨ તયા હતાત્મ વનુકમર્ચેતઃ વનુગ્રહં કતુર્ મહાહર્ સ પ્રભાે
૦૪૦૬૦૫૦૧ કુવર્ વરસ્યાેદ્ધરણં હતસ્ય ભાેઃ વયાસમાપ્તસ્ય મનાે પ્ર પતેઃ
૦૪૦૬૦૫૦૨ ન યત્ર ભાગં તવ ભા ગનાે દદુઃ કુયા જનાે યને મખાે િનનીયતે
૦૪૦૬૦૫૧૧ વતાદ્યજમાનાેઽયં પ્રપદે્યતા ક્ષણી ભગઃ
૦૪૦૬૦૫૧૨ ગાેઃ મશ્રૂ ણ રાેહ તુ પૂ ણાે દ તાશ્ચ પવૂર્વત્
૦૪૦૬૦૫૨૧ દેવાનાં ભગ્ ગાત્રાણા વ ં ચાયુધા મ ભઃ
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૦૪૦૬૦૫૨૨ ભવતાનુગ્ હીતાનામાશુ મ યાેઽ વનાતુરમ્
૦૪૦૬૦૫૩૧ અેષ તે દ્ર ભાગાેઽ તુ યદુ ચ્છષ્ટાેઽ વરસ્ય વૈ
૦૪૦૬૦૫૩૨ યજ્ઞ તે દ્ર ભાગને ક પતામદ્ય યજ્ઞહન્
૦૪૦૭૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૭૦૦૧૧ ઇત્યજેનાનનુીતને ભવને પિરતુ યતા
૦૪૦૭૦૦૧૨ અ યધાિય મહાબાહાે પ્રહસ્ય શ્રૂયતા મ ત
૦૪૦૭૦૦૨૦ મહાદેવ ઉવાચ
૦૪૦૭૦૦૨૧ નાઘં પ્રજેશ બાલાનાં વણર્યે નાનુ ચ તયે
૦૪૦૭૦૦૨૨ દેવમાયા ભભૂતાનાં દ ડ તત્ર તાે મયા
૦૪૦૭૦૦૩૧ પ્ર પતેદર્ગ્ધશી ણા ભવ વજમખું શરઃ
૦૪૦૭૦૦૩૨ મત્રસ્ય ચ ષેક્ષેત ભાગં વં બિહષાે ભગઃ
૦૪૦૭૦૦૪૧ પષૂા તુ યજમાનસ્ય દદ્ ભજર્ક્ષતુ િપષ્ટભુક્
૦૪૦૭૦૦૪૨ દેવાઃ પ્રકૃતસવાર્ઙ્ગા યે મ ઉચ્છેષણં દદુઃ
૦૪૦૭૦૦૫૧ બાહુ યામ શ્વનાેઃ પૂ ણાે હ તા યાં કૃતબાહવઃ
૦૪૦૭૦૦૫૨ ભવ વ વયર્વશ્ચા યે બ ત મશ્રુ ર્ગુભર્વેત્
૦૪૦૭૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૭૦૦૬૧ તદા સવાર્ ણ ભૂતાિન શ્રુ વા મીઢુષ્ટમાેિદતમ્
૦૪૦૭૦૦૬૨ પિરતુષ્ટાત્મ ભ તાત સાધુ સા વત્યથાબ્રવુન્
૦૪૦૭૦૦૭૧ તતાે મીઢ્વાંસમામ ય શનુાસીરાઃ સહ ષ ભઃ
૦૪૦૭૦૦૭૨ ભૂય તદે્દવયજનં સમીઢ્વદ્વધેસાે યયુઃ
૦૪૦૭૦૦૮૧ િવધાય કા યન ચ તદ્યદાહ ભગવા ભવઃ
૦૪૦૭૦૦૮૨ સ દધુઃ કસ્ય કાયને સવનીયપશાેઃ શરઃ
૦૪૦૭૦૦૯૧ સ ધીયમાને શર સ દક્ષાે દ્રા ભવી ક્ષતઃ
૦૪૦૭૦૦૯૨ સદ્યઃ સપુ્ત ઇવાેત્તસ્થાૈ દદશૃે ચાગ્રતાે ડમ્
૦૪૦૭૦૧૦૧ તદા ષ વજદ્વષે ક લલાત્મા પ્ર પ તઃ
૦૪૦૭૦૧૦૨ શવાવલાેકાદભવચ્છરદ્ધ્રદ ઇવામલઃ
૦૪૦૭૦૧૧૧ ભવ તવાય કૃતધીનાર્શક્નાેદનુરાગતઃ
૦૪૦૭૦૧૧૨ આૈ ક ઠ્યાદ્બા પકલયા સ પરેતાં સતુાં મરન્
૦૪૦૭૦૧૨૧ કૃચ્છ્ર ા સં ત ય ચ મનઃ પ્રેમિવહ્વ લતઃ સધુીઃ
૦૪૦૭૦૧૨૨ શશસં િનવ્યર્લીકેન ભાવનેેશં પ્ર પ તઃ
૦૪૦૭૦૧૩૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૪૦૭૦૧૩૧ ભૂયાનનુગ્રહ અહાે ભવતા કૃતાે મે
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૦૪૦૭૦૧૩૨ દ ડ વયા મિય તાે યદિપ પ્રલ ધઃ
૦૪૦૭૦૧૩૩ ન બ્રહ્મબ ધષુુ ચ વાં ભગવન્નવજ્ઞા
૦૪૦૭૦૧૩૪ તુ યં હરેશ્ચ કુત અેવ તવ્રતષેુ
૦૪૦૭૦૧૪૧ િવદ્યાતપાવે્રતધરાન્મખુતઃ મ િવપ્રાન્
૦૪૦૭૦૧૪૨ બ્રહ્માત્મત વમિવતું પ્રથમં વમસ્રાક્
૦૪૦૭૦૧૪૩ તદ્બ્રાહ્મણા પરમ સવર્િવપ સુ પા સ
૦૪૦૭૦૧૪૪ પાલઃ પશિૂનવ િવભાે પ્રગ્ હીતદ ડઃ
૦૪૦૭૦૧૫૧ યાેઽસાૈ મયાિવિદતત વદશૃા સભાયાં
૦૪૦૭૦૧૫૨ ક્ષપ્તાે દુ ક્તિવ શખૈિવગણ ય તન્મામ્
૦૪૦૭૦૧૫૩ અવાર્ક્પત તમહર્ત્તમિન દયાપાદ્
૦૪૦૭૦૧૫૪ દષૃ્ટ ાદ્રર્યા સ ભગવા વકૃતને તુ યેત્
૦૪૦૭૦૧૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૭૦૧૬૧ ક્ષમા યવૈં સ મીઢ્વાંસં બ્રહ્મણા ચાનુમિ ત્રતઃ
૦૪૦૭૦૧૬૨ કમર્ સ તાનયામાસ સાપેા યાય વગાિદ ભઃ
૦૪૦૭૦૧૭૧ વૈ ણવં યજ્ઞસ તત્યૈ િત્રકપાલં દ્વ ેત્તમાઃ
૦૪૦૭૦૧૭૨ પુરાેડાશં િનરવપ વીરસસંગર્શદુ્ધયે
૦૪૦૭૦૧૮૧ અ વયુર્ણાત્તહિવષા યજમાનાે િવશા પતે
૦૪૦૭૦૧૮૨ િધયા િવશદુ્ધયા દ યાૈ તથા પ્રાદુરભૂદ્ધિરઃ
૦૪૦૭૦૧૯૧ તદા વપ્રભયા તષેાં દ્યાેતય ત્યા િદશાે દશ
૦૪૦૭૦૧૯૨ મુ ણં તજે ઉપાનીત તાક્ષ્યણ તાતે્રવા જના
૦૪૦૭૦૨૦૧ યામાે િહર યરશનાેઽકર્િકર ટજુષ્ટાે
૦૪૦૭૦૨૦૨ નીલાલકભ્રમરમ ડતકુ ડલાસ્યઃ
૦૪૦૭૦૨૦૩ શઙ્ખા જચક્રશરચાપગદા સચમર્
૦૪૦૭૦૨૦૪ વ્યગ્રૈિહર મયભજૈુિરવ ક ણકારઃ
૦૪૦૭૦૨૧૧ વક્ષસ્યિધ શ્રતવધવૂર્નમાલ્યુદાર
૦૪૦૭૦૨૧૨ હાસાવલાેકકલયા રમયંશ્ચ િવશ્વમ્
૦૪૦૭૦૨૧૩ પાશ્વર્ભ્રમદ્વ્યજનચામરરાજહંસઃ
૦૪૦૭૦૨૧૪ શ્વેતાતપત્રશ શનાપેિર રજ્યમાનઃ
૦૪૦૭૦૨૨૧ તમપુાગતમાલક્ષ્ય સવ સરુગણાદયઃ
૦૪૦૭૦૨૨૨ પ્રણેમુઃ સહસાે થાય બ્રહ્મે દ્ર યક્ષનાયકાઃ
૦૪૦૭૦૨૩૧ તત્તજેસા હત ચઃ સન્ન જહ્વાઃ સસા વસાઃ
૦૪૦૭૦૨૩૨ મૂધ્નાર્ તા જ લપુટા ઉપતસ્થુરધાેક્ષજમ્
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૦૪૦૭૦૨૪૧ અ યવાર્ગ્ ત્તયાે યસ્ય મિહ વાત્મભવુાદયઃ
૦૪૦૭૦૨૪૨ યથામ ત ગ્ ણ ત મ કૃતાનુગ્રહિવગ્રહમ્
૦૪૦૭૦૨૫૧ દક્ષાે ગ્ હીતાહર્ણસાદનાેત્તમં
૦૪૦૭૦૨૫૨ યજ્ઞેશ્વરં િવશ્વ ં પરં ગુ મ્
૦૪૦૭૦૨૫૩ સનુ દન દાદ્યનુગૈ ર્તં મુદા
૦૪૦૭૦૨૫૪ ગ્ ણ પ્રપેદે પ્રયતઃ કૃતા જ લઃ
૦૪૦૭૦૨૬૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૪૦૭૦૨૬૧ શદંુ્ધ વધા યપુરતા ખલબુદ્ યવસ્થં
૦૪૦૭૦૨૬૨ ચન્માત્રમેકમભયં પ્ર ત ષ ય માયામ્
૦૪૦૭૦૨૬૩ તષં્ઠ તયવૈ પુ ષ વમપુેત્ય તસ્યામ્
૦૪૦૭૦૨૬૪ આ તે ભવાનપિરશદુ્ધ ઇવાત્મત ત્રઃ
૦૪૦૭૦૨૭૦ ઋ વજ ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૨૭૧ ત વં ન તે વયમન જન દ્રશાપાત્
૦૪૦૭૦૨૭૨ કમર્ યવગ્રહિધયાે ભગવ વદામઃ
૦૪૦૭૦૨૭૩ ધમાપલક્ષણ મદં િત્ર દ વરાખ્યં
૦૪૦૭૦૨૭૪ જ્ઞાતં યદથર્મિધદૈવમદાે વ્યવસ્થાઃ
૦૪૦૭૦૨૮૦ સદસ્યા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૨૮૧ ઉ પત્ત્ય વ યશરણ ઉ ક્લેશદુગઽ તકાેગ્ર
૦૪૦૭૦૨૮૨ વ્યાલા વષ્ટે િવષય ગ યાત્મગેહાે ભારઃ
૦૪૦૭૦૨૮૩ દ્વ દ્વશ્વભ્રે ખલ ગભયે શાેકદાવેઽજ્ઞસાથર્ઃ
૦૪૦૭૦૨૮૪ પાદાૈક તે શરણદ કદા યા ત કામાપે ષ્ટઃ
૦૪૦૭૦૨૯૦ દ્ર ઉવાચ
૦૪૦૭૦૨૯૧ તવ વરદ વરાઙ્ઘ્રાવા શષેહા ખલાથ
૦૪૦૭૦૨૯૨ હ્યિપ મુિન ભરસક્તૈરાદરેણાહર્ણીયે
૦૪૦૭૦૨૯૩ યિદ ર ચતિધયં માિવદ્યલાેકાેઽપિવદં્ધ
૦૪૦૭૦૨૯૪ જપ ત ન ગણયે ત વ પરાનુગ્રહેણ
૦૪૦૭૦૩૦૦ ગુ વાચ
૦૪૦૭૦૩૦૧ યન્માયયા ગહનયાપહૃતાત્મબાેધા
૦૪૦૭૦૩૦૨ બ્રહ્માદય તનુ ત તમ સ વપ તઃ
૦૪૦૭૦૩૦૩ નાત્મિ શ્રતં તવ િવદ ત્યધનુાિપ ત વં
૦૪૦૭૦૩૦૪ સાેઽયં પ્રસીદતુ ભવા પ્રણતાત્મબ ધુઃ
૦૪૦૭૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૪૦૭૦૩૧૧ નૈત વ પં ભવતાેઽસાૈ પદાથર્ ભેદગ્રહૈઃ પુ ષાે યાવદ ક્ષેત્
૦૪૦૭૦૩૧૨ જ્ઞાનસ્ય ચાથર્સ્ય ગુણસ્ય ચાશ્રયાે માયામયાદ્વ્ય તિરક્તાે મત વમ્
૦૪૦૭૦૩૨૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૪૦૭૦૩૨૧ ઇદમ યચ્યુત િવશ્વભાવનં વપુરાન દકરં મનાેદશૃામ્
૦૪૦૭૦૩૨૨ સરુિવ દ્વટ્ક્ષપણૈ દાયુધૈભુર્જદ ડૈ પપન્નમષ્ટ ભઃ
૦૪૦૭૦૩૩૦ પ ય ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૩૩૧ યજ્ઞાેઽયં તવ યજનાય કેન ષ્ટાે િવ વ તઃ પશપુ તનાદ્ય દક્ષકાપેાત્
૦૪૦૭૦૩૩૨ તં ન વં શવશયનાભશા તમેધં યજ્ઞાત્મન્ન લન ચા દશૃા પનુીિહ
૦૪૦૭૦૩૪૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૩૪૧ અન વતં તે ભગવ વચે ષ્ટતં યદાત્મના ચર સ િહ કમર્ નાજ્યસે
૦૪૦૭૦૩૪૨ િવભૂતયે યત ઉપસદુેર શ્વર ં ન મ યતે વયમનવુતર્તી ં ભવાન્
૦૪૦૭૦૩૫૦ સદ્ધા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૩૫૧ અયં વ કથા ષ્ટપીયષૂનદ્યાં મનાવેારણઃ ક્લેશદાવા ગ્ દગ્ધઃ
૦૪૦૭૦૩૫૨ ષાતાઽવગાઢાે ન સ માર દાવં ન િન ક્રામ ત બ્રહ્મસ પન્નવન્નઃ
૦૪૦૭૦૩૬૦ યજમા યવુાચ
૦૪૦૭૦૩૬૧ વાગતં તે પ્રસીદેશ તુ યં નમઃ શ્રીિનવાસ શ્રયા કા તયા ત્રાિહ નઃ
૦૪૦૭૦૩૬૨ વા તેઽધીશ નાઙ્ગૈમર્ખઃ શાેભતે શીષર્હીનઃ કબ ધાે યથા પુ ષઃ
૦૪૦૭૦૩૭૦ લાેકપાલા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૩૭૧ દષૃ્ટઃ િક નાે દૃ ગ્ભરસદ્ગ્રહૈ વં પ્રત્યગ્દ્રષ્ટા દૃ યતે યને િવશ્વમ્
૦૪૦૭૦૩૭૨ માયા હ્યષેા ભવદ યા િહ ભૂમ ય વં ષષ્ઠઃ પ ચ ભભાર્ સ ભૂતૈઃ
૦૪૦૭૦૩૮૦ યાેગેશ્વરા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૩૮૧ પ્રેયાન્ન તેઽ યાેઽ ત્યમુત વિય પ્રભાે િવશ્વાત્મનીક્ષેન્ન થગ્ય આત્મનઃ
૦૪૦૭૦૩૮૨ અથાિપ ભ યેશ તયાપેધાવતામન ય ત્ત્યાનુગ્ હાણ વ સલ
૦૪૦૭૦૩૯૧ જગદુદ્ભવ સ્થ તલયષેુ દૈવતાે બહુ ભદ્યમાનગુણયાત્મમાયયા
૦૪૦૭૦૩૯૨ ર ચતાત્મભેદમતયે વસસં્થયા િવિનવ તતભ્રમગુણાત્મને નમઃ
૦૪૦૭૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૭૦૪૦૧ નમ તે શ્રતસ વાય ધમાર્દ નાં ચ સતૂયે
૦૪૦૭૦૪૦૨ િનગુર્ણાય ચ ય કાષ્ઠાં નાહં વેદાપરેઽિપ ચ
૦૪૦૭૦૪૧૦ અ ગ્ વાચ
૦૪૦૭૦૪૧૧ યત્તજેસાહં સસુ મદ્ધતે હવ્યં વહે વ વર આજ્ય સક્તમ્
૦૪૦૭૦૪૧૨ તં ય જ્ઞયં પ ચિવધં ચ પ ચ ભઃ વષં્ટ યજુ ભઃ પ્રણતાેઽ મ યજ્ઞમ્
૦૪૦૭૦૪૨૦ દેવા ઊચુઃ
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૦૪૦૭૦૪૨૧ પુરા ક પાપાયે વકૃતમુદર કૃત્ય િવકૃતં
૦૪૦૭૦૪૨૨ વમવેાદ્ય ત મ સ લલ ઉરગે દ્રાિધશયને
૦૪૦૭૦૪૨૩ પુમા શષેે સદ્ધહૃૈર્િદ િવ શતા યાત્મપદિવઃ
૦૪૦૭૦૪૨૪ સ અેવાદ્યા ણાેયર્ઃ પ થ ચર સ ત્યાનવ સ નઃ
૦૪૦૭૦૪૩૦ ગ ધવાર્ ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૪૩૧ અંશાંશા તે દેવ મર ચ્યાદય અેતે બ્રહ્મે દ્રાદ્યા દેવગણા દ્રપુરાેગાઃ
૦૪૦૭૦૪૩૨ ક્ર ડાભા ડં િવશ્વ મદં યસ્ય િવભૂમ ત મૈ િનતં્ય નાથ નમ તે કરવામ
૦૪૦૭૦૪૪૦ િવદ્યાધરા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૪૪૧ વન્માયયાથર્મ ભપદ્ય કલવેરેઽ મન્
૦૪૦૭૦૪૪૨ કૃ વા મમાહ મ ત દુમર્ ત પથૈઃ વૈઃ
૦૪૦૭૦૪૪૩ ક્ષપ્તાેઽ યસ દ્વષયલાલસઆત્મમાેહં
૦૪૦૭૦૪૪૪ યુ મ કથા તિનષવેક ઉદ્વ્યુદસ્યેત્
૦૪૦૭૦૪૫૦ બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
૦૪૦૭૦૪૫૧ વં ક્રતુ વં હિવ વં હુતાશઃ વયં વં િહ મ ત્રઃ સ મદ્દભર્પાત્રા ણ ચ
૦૪૦૭૦૪૫૨ વં સદસ્ય વ ે દ પતી દેવતા અ ગ્ હાતે્રં વધા સાેમ આજં્ય પશઃુ
૦૪૦૭૦૪૬૧ વં પુરા ગાં રસાયા મહાસકૂરાે દંષ્ટ્રયા પ દ્મની ં વારણે દ્રાે યથા
૦૪૦૭૦૪૬૨ તૂયમાનાે નદ લીલયા યાે ગ ભવ્યુર્ જહથર્ ત્રયીગાત્ર યજ્ઞક્રતુઃ
૦૪૦૭૦૪૭૧ સ પ્રસીદ વમ માકમાકાઙ્ક્ષતાં દશર્નં તે પિરભ્રષ્ટસ કમર્ણામ્
૦૪૦૭૦૪૭૨ ક ત્યર્માને ભનાર્ યજ્ઞેશ તે યજ્ઞિવઘ્નાઃ ક્ષયં યા ત ત મૈ નમઃ
૦૪૦૭૦૪૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૭૦૪૮૧ ઇ ત દક્ષઃ કિવયર્જ્ઞં ભદ્ર દ્રા ભમ શતમ્
૦૪૦૭૦૪૮૨ ક ત્યર્માને હૃષીકેશે સિન્ન યે યજ્ઞભાવને
૦૪૦૭૦૪૯૧ ભગવા વને ભાગને સવાર્ત્મા સવર્ભાગભુક્
૦૪૦૭૦૪૯૨ દકં્ષ બભાષ આભા ય પ્રીયમાણ ઇવાનઘ
૦૪૦૭૦૫૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૦૭૦૫૦૧ અહં બ્રહ્મા ચ શવર્શ્ચ જગતઃ કારણં પરમ્
૦૪૦૭૦૫૦૨ આત્મેશ્વર ઉપદ્રષ્ટા વય દગૃિવશષેણઃ
૦૪૦૭૦૫૧૧ આત્મમાયાં સમાિવ ય સાેઽહં ગુણમયી ં દ્વજ
૦૪૦૭૦૫૧૨ જન્રક્ષ હર વશં્વ દધ્રે સજં્ઞાં િક્રયાે ચતામ્
૦૪૦૭૦૫૨૧ ત મ બ્રહ્મ ય દ્વતીયે કેવલે પરમાત્મિન
૦૪૦૭૦૫૨૨ બ્રહ્મ દ્રાૈ ચ ભૂતાિન ભેદેનાજ્ઞાેઽનપુ ય ત
૦૪૦૭૦૫૩૧ યથા પુમાન્ન વાઙ્ગષેુ શરઃપા યાિદષુ ક્વ ચત્
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૦૪૦૭૦૫૩૨ પારક્યબુ દ્ધ કુ તે અેવં ભૂતષેુ મ પરઃ
૦૪૦૭૦૫૪૧ ત્રયાણામેકભાવાનાં યાે ન પ ય ત વૈ ભદામ્
૦૪૦૭૦૫૪૨ સવર્ભૂતાત્મનાં બ્રહ્મ સ શા તમિધગચ્છ ત
૦૪૦૭૦૫૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૭૦૫૫૧ અેવં ભગવતાિદષ્ટઃ પ્ર પ તપ તહર્િરમ્
૦૪૦૭૦૫૫૨ અ ચ વા ક્રતનુા વને દેવાનુભયતાેઽયજત્
૦૪૦૭૦૫૬૧ દં્ર ચ વને ભાગને હ્યપુાધાવ સમાિહતઃ
૦૪૦૭૦૫૬૨ કમર્ણાેદવસાનને સાેમપાિનતરાનિપ
૦૪૦૭૦૫૬૩ ઉદવસ્ય સહ વ ગ્ભઃ સ નાવવ થં તતઃ
૦૪૦૭૦૫૭૧ ત મા અ યનુભાવને વનેવૈાવાપ્તરાધસે
૦૪૦૭૦૫૭૨ ધમર્ અેવ મ ત દ વા િત્રદશા તે િદવં યયુઃ
૦૪૦૭૦૫૮૧ અેવં દાક્ષાયણી િહ વા સતી પવૂર્કલવેરમ્
૦૪૦૭૦૫૮૨ જજ્ઞે િહમવતઃ ક્ષતે્રે મનેાયા મ ત શશુ્રુમ
૦૪૦૭૦૫૯૧ તમવે દિયતં ભૂય આ ઙ્ક્તે પ તમ બકા
૦૪૦૭૦૫૯૨ અન યભાવૈકગ ત શ ક્તઃ સપેુ્તવ પૂ ષમ્
૦૪૦૭૦૬૦૧ અેતદ્ભગવતઃ શ ભાેઃ કમર્ દક્ષા વરદુ્રહઃ
૦૪૦૭૦૬૦૨ શ્રુતં ભાગવતા ચ્છ યાદુદ્ધવાન્મે હ પતેઃ
૦૪૦૭૦૬૧૧ ઇદં પિવતં્ર પરમીશચે ષ્ટતં યશસ્યમાયુ યમઘાૈઘમષર્ણમ્
૦૪૦૭૦૬૧૨ યાે િનત્યદાક યર્ નરાેઽનુક તર્યેદુ્ધનાેત્યઘં કાૈરવ ભ ક્તભાવતઃ
૦૪૦૮૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૮૦૦૧૧ સનકાદ્યા નારદશ્ચ ઋભુહસાેઽ ણયર્ તઃ
૦૪૦૮૦૦૧૨ નૈતે ગ્ હા બ્રહ્મસતુા હ્યાવસન્નૂ વર્રેતસઃ
૦૪૦૮૦૦૨૧ ષાધમર્સ્ય ભાયાર્સીદ્દ ભં માયાં ચ શત્રુહન્
૦૪૦૮૦૦૨૨ અસતૂ મથનંુ તત્તુ િનરૃ તજર્ગ્ હેઽપ્રજઃ
૦૪૦૮૦૦૩૧ તયાેઃ સમભવ લાેભાે િનકૃ તશ્ચ મહામતે
૦૪૦૮૦૦૩૨ તા યાં ક્રાેધશ્ચ િહસા ચ યદ્દ ુ ક્તઃ વસા ક લઃ
૦૪૦૮૦૦૪૧ દુ ક્તાૈ ક લરાધત્ત ભયં ત્યું ચ સત્તમ
૦૪૦૮૦૦૪૨ તયાેશ્ચ મથનંુ જજ્ઞે યાતના િનરય તથા
૦૪૦૮૦૦૫૧ સઙ્ગ્રહેણ મયાખ્યાતઃ પ્ર તસગર્ તવાનઘ
૦૪૦૮૦૦૫૨ િત્રઃ શ્રુ વૈત પુમા પુ યં િવધનુાેત્યાત્મનાે મલમ્
૦૪૦૮૦૦૬૧ અથાતઃ ક તર્યે વંશં પુ યક તઃ કુ દ્વહ
૦૪૦૮૦૦૬૨ વાય ભવુસ્યાિપ મનાેહર્રેરંશાંશજન્મનઃ
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૦૪૦૮૦૦૭૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ શત પાપતેઃ સતુાૈ
૦૪૦૮૦૦૭૨ વાસદેુવસ્ય કલયા રક્ષાયાં જગતઃ સ્થતાૈ
૦૪૦૮૦૦૮૧ યે ઉત્તાનપાદસ્ય સનુી તઃ સુ ચ તયાેઃ
૦૪૦૮૦૦૮૨ સુ ચઃ પ્રેયસી પત્યુનતરા ય સતુાે ધ્રવુઃ
૦૪૦૮૦૦૯૧ અેકદા સુ ચેઃ પતુ્રમઙ્કમારાે ય લાલયન્
૦૪૦૮૦૦૯૨ ઉત્તમં ના ક્ષ તં ધ્રવું રા યન દત
૦૪૦૮૦૧૦૧ તથા ચક ષર્માણં તં સપ યા તનયં ધ્રવુમ્
૦૪૦૮૦૧૦૨ સુ ચઃ શ ◌ૃ વતાે રાજ્ઞઃ સે યર્માહા તગિવતા
૦૪૦૮૦૧૧૧ ન વ સ પતેિધ યં ભવાનારાેઢુમહર્ ત
૦૪૦૮૦૧૧૨ ન ગ્ હીતાે મયા ય વં કુક્ષાવિપ પાત્મજઃ
૦૪૦૮૦૧૨૧ બાલાેઽ સ બત નાત્માનમ યસ્ત્રીગભર્સ તમ્
૦૪૦૮૦૧૨૨ નનંૂ વેદ ભવા યસ્ય દુલર્ભેઽથ મનાેરથઃ
૦૪૦૮૦૧૩૧ તપસારા ય પુ ષં તસ્યવૈાનુગ્રહેણ મે
૦૪૦૮૦૧૩૨ ગભ વં સાધયાત્માનં યદ ચ્છ સ પાસનમ્
૦૪૦૮૦૧૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૮૦૧૪૧ માતુઃ સપ યાઃ સ દુ ક્તિવદ્ધઃ શ્વસન્રષુા દ ડહતાે યથાિહઃ
૦૪૦૮૦૧૪૨ િહ વા મષ તં િપતરં સન્નવાચં જગામ માતુઃ પ્ર દ સકાશમ્
૦૪૦૮૦૧૫૧ તં િનઃશ્વસ તં સુ્ફિરતાધરાેષં્ઠ સનુી ત સઙ્ગ ઉદૂહ્ય બાલમ્
૦૪૦૮૦૧૫૨ િનશ ય ત પાૈરમખુાિન્નતા તં સા િવવ્યથે યદ્ગિદતં સપ યા
૦૪૦૮૦૧૬૧ સાે જ્ય ધૈય િવલલાપ શાેક દાવા ગ્ ના દાવલતવે બાલા
૦૪૦૮૦૧૬૨ વાક્યં સપ યાઃ મરતી સરાજે શ્રયા દશૃા બા પકલામવુાહ
૦૪૦૮૦૧૭૧ દ ઘ શ્વસ તી જનસ્ય પારમપ યતી બાલકમાહ બાલા
૦૪૦૮૦૧૭૨ મામઙ્ગલં તાત પરેષુ મંસ્થા ભુઙ્ક્તે જનાે ય પરદુઃખદ તત્
૦૪૦૮૦૧૮૧ સતં્ય સુ ચ્યા ભિહતં ભવાન્મે યદ્દભુર્ગાયા ઉદરે ગ્ હીતઃ
૦૪૦૮૦૧૮૨ ત યને દ્ધશ્ચ િવલ જતે યાં ભાય ત વા વાેઢુ મડ પ તમાર્મ્
૦૪૦૮૦૧૯૧ આ તષ્ઠ તત્તાત િવમ સર વમુક્તં સમાત્રાિપ યદવ્યલીકમ્
૦૪૦૮૦૧૯૨ આરાધયાધાેક્ષજપાદપદં્મ યદ ચ્છસઽે યાસનમુત્તમાે યથા
૦૪૦૮૦૨૦૧ યસ્યાઙ્ ઘ્રપદં્મ પિરચયર્ િવશ્વ િવભાવનાયાત્તગુણા ભપત્તેઃ
૦૪૦૮૦૨૦૨ અ ેઽ ય તષ્ઠ ખલુ પારમે ઠં્ય પદં જતાત્મશ્વસના ભવ દ્યમ્
૦૪૦૮૦૨૧૧ તથા મનવુા ભગવા પતામહાે યમેકમત્યા પુ દ ક્ષણૈમર્ખૈઃ
૦૪૦૮૦૨૧૨ ઇ ટ્વા ભપેદે દુરવાપમ યતાે ભાૈમં સખંુ િદવ્યમથાપવગ્યર્મ્
૦૪૦૮૦૨૨૧ તમવે વ સાશ્રય ત્યવ સલં મુમુ ભ ર્ગ્યપદા જપદ્ધ તમ્
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૦૪૦૮૦૨૨૨ અન યભાવે િનજધમર્ભાિવતે મનસ્યવસ્થા ય ભજ વ પૂ ષમ્
૦૪૦૮૦૨૩૧ ના યં તતઃ પદ્મપલાશલાેચનાદ્દઃુખ ચ્છદં તે ગયા મ ક ચન
૦૪૦૮૦૨૩૨ યાે ગ્યતે હ તગ્ હીતપદ્મયા શ્રયેતરૈરઙ્ગ િવ ગ્યમાણયા
૦૪૦૮૦૨૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૮૦૨૪૧ અેવં સ જ પતં માતુરાક યાર્થાર્ગમં વચઃ
૦૪૦૮૦૨૪૨ સિન્નય યાત્મનાત્માનં િનશ્ચક્રામ િપતુઃ પુરાત્
૦૪૦૮૦૨૫૧ નારદ તદુપાક યર્ જ્ઞા વા તસ્ય ચક ષતમ્
૦૪૦૮૦૨૫૨ ટ્વા મૂધર્ યઘઘ્નને પા ણના પ્રાહ િવ મતઃ
૦૪૦૮૦૨૬૧ અહાે તજેઃ ક્ષિત્રયાણાં માનભઙ્ગમ યતામ્
૦૪૦૮૦૨૬૨ બાલાેઽ યયં હૃદા ધત્તે ય સમાતુરસદ્વચઃ
૦૪૦૮૦૨૭૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૦૮૦૨૭૧ નાધનુા યવમાનં તે સ માનં વાિપ પતુ્રક
૦૪૦૮૦૨૭૨ લક્ષયામઃ કુમારસ્ય સક્તસ્ય ક્ર ડનાિદષુ
૦૪૦૮૦૨૮૧ િવક પે િવદ્યમાનેઽિપ ન હ્યસ તાષેહેતવઃ
૦૪૦૮૦૨૮૨ પુંસાે માેહ તે ભન્ના ય લાેકે િનજકમર્ ભઃ
૦૪૦૮૦૨૯૧ પિરતુ યેત્તત તાત તાવન્માત્રેણ પૂ ષઃ
૦૪૦૮૦૨૯૨ દૈવાપેસાિદતં યાવદ્વ કે્ષ્યશ્વરગ ત બુધઃ
૦૪૦૮૦૩૦૧ અથ માત્રાપેિદષ્ટેન યાેગનેાવ સ સ
૦૪૦૮૦૩૦૨ ય પ્રસાદં સ વૈ પુંસાં દુરારા યાે મતાે મમ
૦૪૦૮૦૩૧૧ મનુયઃ પદવી ં યસ્ય િનઃસઙ્ગનેાે જન્મ ભઃ
૦૪૦૮૦૩૧૨ ન િવદુ ર્ગય તાેઽિપ તીવ્રયાેગસમાિધના
૦૪૦૮૦૩૨૧ અતાે િનવતર્તામષે િનબર્ ધ તવ િન ફલઃ
૦૪૦૮૦૩૨૨ ય ત ય ત ભવા કાલે શ્રેયસાં સમપુ સ્થતે
૦૪૦૮૦૩૩૧ યસ્ય યદૈ્દવિવિહતં સ તને સખુદુઃખયાેઃ
૦૪૦૮૦૩૩૨ આત્માનં તાષેય દેહી તમસઃ પાર ચ્છ ત
૦૪૦૮૦૩૪૧ ગુણાિધકાન્મુદં લ સદેનુક્રાેશં ગુણાધમાત્
૦૪૦૮૦૩૪૨ મતૈ્રી ં સમાનાદ વચ્છેન્ન તાપૈર ભભૂયતે
૦૪૦૮૦૩૫૦ ધ્રવુ ઉવાચ
૦૪૦૮૦૩૫૧ સાેઽયં શમાે ભગવતા સખુદુઃખહતાત્મનામ્
૦૪૦૮૦૩૫૨ દ શતઃ કૃપયા પુંસાં દુદર્શાઽ મ દ્વધૈ તુ યઃ
૦૪૦૮૦૩૬૧ અથાિપ મેઽિવનીતસ્ય ક્ષા ત્રં ઘાેરમપુેયષુઃ
૦૪૦૮૦૩૬૨ સુ ચ્યા દુવર્ચાેબાણનૈર્ ભન્ને શ્રયતે હૃિદ
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૦૪૦૮૦૩૭૧ પદં િત્રભવુનાે કૃષં્ટ જગીષાેઃ સાધુ વત્મર્ મે
૦૪૦૮૦૩૭૨ બ્રૂહ્ય મ પ ભબ્રર્હ્મન્ન યૈર યનિધ ષ્ઠતમ્
૦૪૦૮૦૩૮૧ નનંૂ ભવા ભગવતાે યાેઽઙ્ગજઃ પરમે ષ્ઠનઃ
૦૪૦૮૦૩૮૨ િવતુદન્નટતે વીણાં િહતાય જગતાેઽકર્વત્
૦૪૦૮૦૩૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૮૦૩૯૧ ઇત્યુદાહૃતમાક યર્ ભગવાન્નારદ તદા
૦૪૦૮૦૩૯૨ પ્રીતઃ પ્રત્યાહ તં બાલં સદ્વાક્યમનુક પયા
૦૪૦૮૦૪૦૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૦૮૦૪૦૧ જન યા ભિહતઃ પ થાઃ સ વૈ િનઃશ્રેયસસ્ય તે
૦૪૦૮૦૪૦૨ ભગવા વાસદેુવ તં ભજ તં પ્રવણાત્મના
૦૪૦૮૦૪૧૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાખ્યં ય ઇચ્છેચ્છ્ર ેય આત્મનઃ
૦૪૦૮૦૪૧૨ અેકં હ્યવે હરે તત્ર કારણં પાદસવેનમ્
૦૪૦૮૦૪૨૧ તત્તાત ગચ્છ ભદં્ર તે યમનુાયા તટં શુ ચ
૦૪૦૮૦૪૨૨ પુ યં મધવુનં યત્ર સાિન્ન યં િનત્યદા હરેઃ
૦૪૦૮૦૪૩૧ ના વાનુસવનં ત મ કા લ દ્યાઃ સ લલે શવે
૦૪૦૮૦૪૩૨ કૃ વાે ચતાિન િનવસન્નાત્મનઃ ક પતાસનઃ
૦૪૦૮૦૪૪૧ પ્રાણાયામને િત્ર તા પ્રાણે દ્રયમનાેમલમ્
૦૪૦૮૦૪૪૨ શનવૈ્યુર્દસ્યા ભ યાયને્મનસા ગુ ણા ગુ મ્
૦૪૦૮૦૪૫૧ પ્રસાદા ભમખું શશ્વ પ્રસન્નવદનેક્ષણમ્
૦૪૦૮૦૪૫૨ સનુાસં સભુ્રવું ચા કપાેલં સરુસુ દરમ્
૦૪૦૮૦૪૬૧ ત ણં રમણીયાઙ્ગમ ણાેષે્ઠક્ષણાધરમ્
૦૪૦૮૦૪૬૨ પ્રણતાશ્રયણં ણં શર યં ક ણાણર્વમ્
૦૪૦૮૦૪૭૧ શ્રીવ સાઙં્ક ઘન યામં પુ ષં વનમા લનમ્
૦૪૦૮૦૪૭૨ શઙ્ખચક્રગદાપદ્મૈર ભવ્યક્તચતુભુર્જમ્
૦૪૦૮૦૪૮૧ િકર િટનં કુ ડ લનં કેયૂરવલયા વતમ્
૦૪૦૮૦૪૮૨ કાૈ તુભાભરણગ્રીવં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૦૪૦૮૦૪૯૧ કા ચીકલાપપયર્ તં લસ કા ચનનપૂુરમ્
૦૪૦૮૦૪૯૨ દશર્નીયતમં શા તં મનાનેયનવધર્નમ્
૦૪૦૮૦૫૦૧ પદ્ યાં નખમ ણશ્રે યા િવલસદ્ યાં સમચર્તામ્
૦૪૦૮૦૫૦૨ હૃ પદ્મક ણકાિધ યમાક્ર યાત્મ યવ સ્થતમ્
૦૪૦૮૦૫૧૧ મયમાનમ ભ યાયે સાનુરાગાવલાેકનમ્
૦૪૦૮૦૫૧૨ િનયતનેૈકભૂતને મનસા વરદષર્ભમ્
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૦૪૦૮૦૫૨૧ અેવં ભગવતાે પં સભુદં્ર યાયતાે મનઃ
૦૪૦૮૦૫૨૨ િન ર્ત્યા પરયા તૂણ સ પનં્ન ન િનવતર્તે
૦૪૦૮૦૫૩૧ જપશ્ચ પરમાે ગુહ્યઃ શ્રૂયતાં મે પાત્મજ
૦૪૦૮૦૫૩૨ યં સપ્તરાતં્ર પ્રપઠ પુમા પ ય ત ખેચરાન્
૦૪૦૮૦૫૪૦આ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય
૦૪૦૮૦૫૪૧ મ ત્રેણાનને દેવસ્ય કુયાર્દ્દ્રવ્યમયી ં બુધઃ
૦૪૦૮૦૫૪૨ સપયા િવિવધૈદ્રર્વ્યૈદશકાલિવભાગિવત્
૦૪૦૮૦૫૫૧ સ લલૈઃ શુ ચ ભમાર્લ્યવૈર્ યૈમૂર્લફલાિદ ભઃ
૦૪૦૮૦૫૫૨ શ તાઙુ્કરાંશકૈુશ્ચાચત્તુલસ્યા પ્રયયા પ્રભુમ્
૦૪૦૮૦૫૬૧ લ વા દ્રવ્યમયીમચા ક્ષત્ય વાિદષુ વાચર્યેત્
૦૪૦૮૦૫૬૨ આ તાત્મા મુિનઃ શા તાે યતવા ઙ્મતવ યભુક્
૦૪૦૮૦૫૭૧ વેચ્છાવતારચિરતૈર ચ ત્યિનજમાયયા
૦૪૦૮૦૫૭૨ કિર યત્યુત્તમશ્લાેક તદ્ યાયેદૃ્ધદયઙ્ગમમ્
૦૪૦૮૦૫૮૧ પિરચયાર્ ભગવતાે યાવત્યઃ પવૂર્સિેવતાઃ
૦૪૦૮૦૫૮૨ તા મ ત્રહૃદયનેવૈ પ્રયુ જ્યાન્મ ત્રમૂતર્યે
૦૪૦૮૦૫૯૧ અેવં કાયને મનસા વચસા ચ મનાેગતમ્
૦૪૦૮૦૫૯૨ પિરચયર્માણાે ભગવા ભ ક્તમ પિરચયર્યા
૦૪૦૮૦૬૦૧ પુંસામમાિયનાં સ યગ્ભજતાં ભાવવધર્નઃ
૦૪૦૮૦૬૦૨ શ્રેયાે િદશત્ય ભમતં યદ્ધમાર્િદષુ દેિહનામ્
૦૪૦૮૦૬૧૧ િવરક્તશ્ચે દ્રયરતાૈ ભ ક્તયાેગને ભૂયસા
૦૪૦૮૦૬૧૨ તં િનર તરભાવને ભજેતાદ્ધા િવમુક્તયે
૦૪૦૮૦૬૨૧ ઇત્યુક્ત તં પિરક્ર ય પ્રણ ય ચ પાભર્કઃ
૦૪૦૮૦૬૨૨ યયાૈ મધવુનં પુ યં હરેશ્ચરણચ ચતમ્
૦૪૦૮૦૬૩૧ તપાવેનં ગતે ત મ પ્રિવષ્ટાેઽ તઃપુરં મુિનઃ
૦૪૦૮૦૬૩૨ અિહતાહર્ણકાે રાજ્ઞા સખુાસીન ઉવાચ તમ્
૦૪૦૮૦૬૪૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૦૮૦૬૪૧ રાજ ક યાયસે દ ઘ મખુને પિરશુ યતા
૦૪૦૮૦૬૪૨ િક વા ન િર યતે કામાે ધમા વાથન સયંુતઃ
૦૪૦૮૦૬૫૦ રા વેાચ
૦૪૦૮૦૬૫૧ સતુાે મે બાલકાે બ્રહ્મ સૈ્ત્રણનેાક ણાત્મના
૦૪૦૮૦૬૫૨ િનવાર્ સતઃ પ ચવષર્ઃ સહ માત્રા મહા કિવઃ
૦૪૦૮૦૬૬૧ અ યનાથં વને બ્રહ્મન્મા માદ ત્યભર્કં કાઃ
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૦૪૦૮૦૬૬૨ શ્રા તં શયાનં િધતં પિર લાનમખુા બુજમ્
૦૪૦૮૦૬૭૧ અહાે મે બત દાૈરા યં સ્ત્રી જતસ્યાપેધારય
૦૪૦૮૦૬૭૨ યાેઽઙં્ક પ્રે ણા ક્ષ તં ના યન દમસત્તમઃ
૦૪૦૮૦૬૮૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૦૮૦૬૮૧ મા મા શચુઃ વતનયં દેવગુપ્તં િવશા પતે
૦૪૦૮૦૬૮૨ ત પ્રભાવમિવજ્ઞાય પ્રા ઙ્ક્તે યદ્યશાે જગત્
૦૪૦૮૦૬૯૧ સદુુ કરં કમર્ કૃ વા લાેકપાલૈરિપ પ્રભુઃ
૦૪૦૮૦૬૯૨ અૈ યત્ય ચરતાે રાજ યશાે િવપુલયં તવ
૦૪૦૮૦૭૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૮૦૭૦૧ ઇ ત દેવ ષણા પ્રાેક્તં િવશ્રુત્ય જગતીપ તઃ
૦૪૦૮૦૭૦૨ રાજલ મીમનાદતૃ્ય પતુ્રમવેા વ ચ તયત્
૦૪૦૮૦૭૧૧ તત્રા ભ ષક્તઃ પ્રયત તામપુાે ય િવભાવર મ્
૦૪૦૮૦૭૧૨ સમાિહતઃ પયર્ચરદૃ યાદેશને પૂ ષમ્
૦૪૦૮૦૭૨૧ િત્રરાત્રા તે િત્રરાત્રા તે કિપ થબદરાશનઃ
૦૪૦૮૦૭૨૨ આત્મ ત્ત્યનુસારેણ માસં િન યેઽચર્ય હિરમ્
૦૪૦૮૦૭૩૧ દ્વતીયં ચ તથા માસં ષષે્ઠ ષષે્ઠઽભર્કાે િદને
૦૪૦૮૦૭૩૨ ણપણાર્િદ ભઃ શીણઃ કૃતાન્નાેઽ યચર્ય વભુમ્
૦૪૦૮૦૭૪૧ તીયં ચાનયન્માસં નવમે નવમેઽહિન
૦૪૦૮૦૭૪૨ અ ભક્ષ ઉત્તમશ્લાેકમપુાધાવ સમાિધના
૦૪૦૮૦૭૫૧ ચતુથર્મિપ વૈ માસં દ્વાદશે દ્વાદશઽેહિન
૦૪૦૮૦૭૫૨ વાયુભક્ષાે જતશ્વાસાે યાય દેવમધારયત્
૦૪૦૮૦૭૬૧ પ ચમે માસ્યનપુ્રાપ્તે જતશ્વાસાે પાત્મજઃ
૦૪૦૮૦૭૬૨ યાય બ્રહ્મ પદૈકેન તસ્થાૈ સ્થા િરવાચલઃ
૦૪૦૮૦૭૭૧ સવર્તાે મન આકૃ ય હૃિદ ભૂતે દ્રયાશયમ્
૦૪૦૮૦૭૭૨ યાય ભગવતાે પં નાદ્રાક્ષી ક ચનાપરમ્
૦૪૦૮૦૭૮૧ આધારં મહદાદ નાં પ્રધાનપુ ષેશ્વરમ્
૦૪૦૮૦૭૮૨ બ્રહ્મ ધારયમાણસ્ય ત્રયાે લાેકાશ્ચક પરે
૦૪૦૮૦૭૯૧ યદૈકપાદેન સ પા થવાભર્ક તસ્થાૈ તદઙ્ગુષ્ઠિનપીિડતા મહી
૦૪૦૮૦૭૯૨ નનામ તત્રાધર્ મભે દ્રિધ ષ્ઠતા તર વ સવ્યેતરતઃ પદે પદે
૦૪૦૮૦૮૦૧ ત મન્ન ભ યાય ત િવશ્વમાત્મનાે દ્વારં િન યાસમુન યયા િધયા
૦૪૦૮૦૮૦૨ લાેકા િન ચ્છ્વાસિનપીિડતા શં સલાેકપાલાઃ શરણં યયુહર્િરમ્
૦૪૦૮૦૮૧૦ દેવા ઊચુઃ
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૦૪૦૮૦૮૧૧ નવૈં િવદામાે ભગવ પ્રાણરાેધં ચરાચરસ્યા ખલસ વધા ઃ
૦૪૦૮૦૮૧૨ િવધેિહ તન્નાે જના દ્વમાેક્ષં પ્રાપ્તા વયં વાં શરણં શર યમ્
૦૪૦૮૦૮૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૦૮૦૮૨૧ મા ભૈષ્ટ બાલં તપસાે દુરત્યયાિન્નવતર્િય યે પ્ર તયાત વધામ
૦૪૦૮૦૮૨૨ યતાે િહ વઃ પ્રાણિનરાેધ આસીદાૈત્તાનપાિદમર્િય સઙ્ગતાત્મા
૦૪૦૯૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૯૦૦૧૧ ત અેવમુ સન્નભયા ઉ ક્રમે કૃતાવનામાઃ પ્રયયુ સ્ત્રિવષ્ટપમ્
૦૪૦૯૦૦૧૨ સહસ્રશીષાર્િપ તતાે ગ ત્મતા મધાવેર્નં ત્યિદદકૃ્ષયા ગતઃ
૦૪૦૯૦૦૨૧ સ વૈ િધયા યાેગિવપાકતીવ્રયા હૃ પદ્મકાેશે સુ્ફિરતં તિડ પ્રભમ્
૦૪૦૯૦૦૨૨ તરાેિહતં સહસવૈાપેલક્ષ્ય બિહઃ સ્થતં તદવસ્થં દદશર્
૦૪૦૯૦૦૩૧ તદ્દશર્નનેાગતસા વસઃ ક્ષતાવવ દતાઙ્ગં િવનમ ય દ ડવત્
૦૪૦૯૦૦૩૨ દગૃ્ યાં પ્રપ ય પ્રિપબિન્નવાભર્કશ્ચુ બિન્નવાસ્યને ભજૈુિરવા શ્લષન્
૦૪૦૯૦૦૪૧ સ તં િવવક્ષ તમત દ્વદં હિરજ્ઞાર્ વાસ્ય સવર્સ્ય ચ હૃદ્યવ સ્થતઃ
૦૪૦૯૦૦૪૨ કૃતા જ લ બ્રહ્મમયને ક બુના પ પશર્ બાલં કૃપયા કપાેલે
૦૪૦૯૦૦૫૧ સ વૈ તદૈવ પ્ર તપાિદતાં ગરં દૈવી ં પિરજ્ઞાતપરાત્મિનણર્યઃ
૦૪૦૯૦૦૫૨ તં ભ ક્તભાવાેઽ યગ્ ણાદસ વરં પિરશ્રુતાે શ્રવસં ધ્રવુ ક્ષ તઃ
૦૪૦૯૦૦૬૦ ધ્રવુ ઉવાચ
૦૪૦૯૦૦૬૧ યાેઽ તઃ પ્રિવ ય મમ વાચ મમાં પ્રસપુ્તાં
૦૪૦૯૦૦૬૨ સ વયત્ય ખલશ ક્તધરઃ વધા ા
૦૪૦૯૦૦૬૩ અ યાંશ્ચ હ તચરણશ્રવણ વગાદ ન્
૦૪૦૯૦૦૬૪ પ્રાણાન્નમાે ભગવતે પુ ષાય તુ યમ્
૦૪૦૯૦૦૭૧ અેક વમવે ભગવિન્નદમાત્મશ યા
૦૪૦૯૦૦૭૨ માયાખ્યયાે ગુણયા મહદાદ્યશષેમ્
૦૪૦૯૦૦૭૩ ટ્વાનુિવ ય પુ ષ તદસદુ્ગણષેુ
૦૪૦૯૦૦૭૪ નાનવે દા ષુ િવભાવસવુ દ્વભા સ
૦૪૦૯૦૦૮૧ વદ્દત્તયા વયનુયેદમચષ્ટ િવશ્વં
૦૪૦૯૦૦૮૨ સપુ્તપ્રબુદ્ધ ઇવ નાથ ભવ પ્રપન્નઃ
૦૪૦૯૦૦૮૩ તસ્યાપવગ્યર્શરણં તવ પાદમૂલં
૦૪૦૯૦૦૮૪ િવ મયર્તે કૃતિવદા કથમાતર્બ ધાે
૦૪૦૯૦૦૯૧ નનંૂ િવમુષ્ટમતય તવ માયયા તે
૦૪૦૯૦૦૯૨ યે વાં ભવા યયિવમાેક્ષણમ યહેતાેઃ
૦૪૦૯૦૦૯૩ અચર્ ત ક પકત ં કુણપાપેભાેગ્યમ્
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૦૪૦૯૦૦૯૪ ઇચ્છ ત ય પશર્જં િનરયેઽિપ ણામ્
૦૪૦૯૦૧૦૧ યા િન ર્ ત તનુ તાં તવ પાદપદ્મ
૦૪૦૯૦૧૦૨ યાનાદ્ભવ જનકથાશ્રવણને વા સ્યાત્
૦૪૦૯૦૧૦૩ સા બ્રહ્મ ણ વમિહમ યિપ નાથ મા ભૂત્
૦૪૦૯૦૧૦૪ િક વ તકા સલુ લતા પતતાં િવમાનાત્
૦૪૦૯૦૧૧૧ ભ ક્ત મુહુઃ પ્રવહતાં વિય મે પ્રસઙ્ગાે
૦૪૦૯૦૧૧૨ ભૂયાદન ત મહતામમલાશયાનામ્
૦૪૦૯૦૧૧૩ યનેા જસાે બણમુ વ્યસનં ભવા ધ
૦૪૦૯૦૧૧૪ ને યે ભવદુ્ગણકથા તપાનમત્તઃ
૦૪૦૯૦૧૨૧ તે ન મર ત્ય તતરાં પ્રયમીશ મત્ય
૦૪૦૯૦૧૨૨ યે ચા વદઃ સતુસહૃુદ્ગહૃિવત્તદારાઃ
૦૪૦૯૦૧૨૩ યે વ જનાભ ભવદ યપદારિવ દ
૦૪૦૯૦૧૨૪ સાૈગ યલુ ધહૃદયષેુ કૃતપ્રસઙ્ગાઃ
૦૪૦૯૦૧૩૧ તયર્ઙ્નગ દ્વજસર પદેવદૈત્ય
૦૪૦૯૦૧૩૨ મત્યાર્િદ ભઃ પિર ચતં સદસ દ્વશષેમ્
૦૪૦૯૦૧૩૩ પં સ્થિવષ્ઠમજ તે મહદાદ્યનેકં
૦૪૦૯૦૧૩૪ નાતઃ પરં પરમ વે દ્મ ન યત્ર વાદઃ
૦૪૦૯૦૧૪૧ ક પા ત અેતદ ખલં જઠરેણ ગ્ હ્ણન્
૦૪૦૯૦૧૪૨ શતેે પુમા વદગૃન તસખ તદઙે્ક
૦૪૦૯૦૧૪૩ યન્ના ભ સ ધુ હકા ચનલાેકપદ્મ
૦૪૦૯૦૧૪૪ ગભ દ્યુમા ભગવતે પ્રણતાેઽ મ ત મૈ
૦૪૦૯૦૧૫૧ વં િનત્યમુક્તપિરશદુ્ધિવબુદ્ધ આત્મા
૦૪૦૯૦૧૫૨ કૂટસ્થઆિદપુ ષાે ભગવાં યધીશઃ
૦૪૦૯૦૧૫૩ યદુ્બદ્ યવ સ્થ તમખ ડતયા વદષૃ્ટ ા
૦૪૦૯૦૧૫૪ દ્રષ્ટા સ્થતાવિધમખાે વ્ય તિરક્તઆ સે
૦૪૦૯૦૧૬૧ ય મ વ દ્ધગતયાે હ્યિનશં પત ત
૦૪૦૯૦૧૬૨ િવદ્યાદયાે િવિવધશક્તયઆનપુવૂ્યાર્ત્
૦૪૦૯૦૧૬૩ તદ્બ્રહ્મ િવશ્વભવમેકમન તમાદ્યમ્
૦૪૦૯૦૧૬૪ આન દમાત્રમિવકારમહં પ્રપદે્ય
૦૪૦૯૦૧૭૧ સત્યા શષાે િહ ભગવં તવ પાદપદ્મમ્
૦૪૦૯૦૧૭૨ આશી તથાનુભજતઃ પુ ષાથર્મૂતઃ
૦૪૦૯૦૧૭૩ અ યવેમયર્ ભગવા પિરપા ત દ નાન્
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૦૪૦૯૦૧૭૪ વાશ્રવે વ સકમનુગ્રહકાતરાેઽ માન્
૦૪૦૯૦૧૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૯૦૧૮૧ અથા ભષુ્ટત અેવં વૈ સ સઙ્ક પને ધીમતા
૦૪૦૯૦૧૮૨ ત્યાનુરક્તાે ભગવા પ્ર તન દે્યદમબ્રવીત્
૦૪૦૯૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૦૯૦૧૯૧ વેદાહં તે વ્યવ સતં હૃિદ રાજ યબાલક
૦૪૦૯૦૧૯૨ ત પ્રયચ્છા મ ભદં્ર તે દુરાપમિપ સવુ્રત
૦૪૦૯૦૨૦૧ ના યૈરિધ ષ્ઠતં ભદ્ર યદ્ભ્રા જ ધ્રવુ ક્ષ ત
૦૪૦૯૦૨૦૨ યત્ર ગ્રહક્ષર્તારાણાં જ્યાે તષાં ચક્રમાિહતમ્
૦૪૦૯૦૨૧૧ મેઢ ાં ગાેચક્રવ સ્થા નુ પર તા ક પવા સનામ્
૦૪૦૯૦૨૧૨ ધમાઽ ગ્ ઃ ક યપઃ શકુ્રાે મનુયાે યે વનાૈકસઃ
૦૪૦૯૦૨૧૩ ચર ત દ ક્ષણીકૃત્ય ભ્રમ તાે ય સતારકાઃ
૦૪૦૯૦૨૨૧ પ્ર સ્થતે તુ વનં િપત્રા દ વા ગાં ધમર્સશં્રયઃ
૦૪૦૯૦૨૨૨ ષટ્િત્રશદ્વષર્સાહસ્રં ર ક્ષતાવ્યાહતે દ્રયઃ
૦૪૦૯૦૨૩૧ વદ્ભ્રાતયુર્ત્તમે નષ્ટે ગયાયાં તુ તન્મનાઃ
૦૪૦૯૦૨૩૨ અ વષે તી વનં માતા દાવા ગ્ સા પ્રવેક્ષ્ય ત
૦૪૦૯૦૨૪૧ ઇ ટ્વા માં યજ્ઞહૃદયં યજ્ઞૈઃ પુ કલદ ક્ષણૈઃ
૦૪૦૯૦૨૪૨ ભુ વા ચેહા શષઃ સત્યા અ તે માં સં મિર ય સ
૦૪૦૯૦૨૫૧ તતાે ગ તા સ મ સ્થાનં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્
૦૪૦૯૦૨૫૨ ઉપિરષ્ટાદૃ ષ ય વં યતાે નાવતર્તે ગતઃ
૦૪૦૯૦૨૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૯૦૨૬૧ ઇત્ય ચતઃ સ ભગવાન તિદ યાત્મનઃ પદમ્
૦૪૦૯૦૨૬૨ બાલસ્ય પ યતાે ધામ વમગાદ્ગ ડ વજઃ
૦૪૦૯૦૨૭૧ સાેઽિપ સઙ્ક પજં િવ ણાેઃ પાદસવેાપેસાિદતમ્
૦૪૦૯૦૨૭૨ પ્રા ય સઙ્ક પિનવાર્ણં ના તપ્રીતાેઽ યગા પુરમ્
૦૪૦૯૦૨૮૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૦૯૦૨૮૧ સદુુલર્ભં ય પરમં પદં હરેમાર્યાિવન તચ્ચરણાચર્ના જતમ્
૦૪૦૯૦૨૮૨ લ વા ય સદ્ધાથર્ મવૈકજન્મના કથં વમાત્માનમમ યતાથર્િવત્
૦૪૦૯૦૨૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૯૦૨૯૧ માતુઃ સપ યા વાગ્બાણૈહૃર્િદ િવદ્ધ તુ તા મરન્
૦૪૦૯૦૨૯૨ નૈચ્છન્મુ ક્તપતેમુર્ ક્ત ત માત્તાપમપેુિયવાન્
૦૪૦૯૦૩૦૦ ધ્રવુ ઉવાચ
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૦૪૦૯૦૩૦૧ સમાિધના નૈકભવને ય પદં િવદુઃ સન દાદય ઊ વર્રેતસઃ
૦૪૦૯૦૩૦૨ માસરૈહં ષડ્ ભરમુ ય પાદયાે છાયામપેુત્યાપગતઃ થઙ્મ તઃ
૦૪૦૯૦૩૧૧ અહાે બત મમાના યં મ દભાગ્યસ્ય પ યત
૦૪૦૯૦૩૧૨ ભવ ચ્છદઃ પાદમૂલં ગ વા યાચે યદ તવત્
૦૪૦૯૦૩૨૧ મ તિવદૂ ષતા દેવૈઃ પતદ્ ભરસિહ ભઃ
૦૪૦૯૦૩૨૨ યાે નારદવચ ત યં નાગ્રાિહષમસત્તમઃ
૦૪૦૯૦૩૩૧ દૈવી ં માયામપુા શ્રત્ય પ્રસપુ્ત ઇવ ભન્નદક્ૃ
૦૪૦૯૦૩૩૨ ત યે દ્વતીયેઽ યસ ત ભ્રા ભ્રા વ્યહૃદુ્ર
૦૪૦૯૦૩૪૧ મયૈત પ્રા થતં વ્યથ ચિક સવે ગતાયુ ષ
૦૪૦૯૦૩૪૨ પ્રસાદ્ય જગદાત્માનં તપસા દુ પ્રસાદનમ્
૦૪૦૯૦૩૪૩ ભવ ચ્છદમયાચેઽહં ભવં ભાગ્યિવવ જતઃ
૦૪૦૯૦૩૫૧ વારાજં્ય યચ્છતાે માૈઢ ાન્માનાે મે ભ ક્ષતાે બત
૦૪૦૯૦૩૫૨ ઈશ્વરા ક્ષીણપુ યને ફલીકારાિનવાધનઃ
૦૪૦૯૦૩૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૦૯૦૩૬૧ ન વૈ મુકુ દસ્ય પદારિવ દયાે ર જુેષ તાત ભવાદશૃા જનાઃ
૦૪૦૯૦૩૬૨ વા છ ત તદ્દાસ્ય તેઽથર્માત્મનાે યદચૃ્છયા લ ધમનઃસ દ્ધયઃ
૦૪૦૯૦૩૭૧ આક યાર્ત્મજમાયા તં સ પરેત્ય યથાગતમ્
૦૪૦૯૦૩૭૨ રા ન શ્રદ્દધે ભદ્રમભદ્રસ્ય કુતાે મમ
૦૪૦૯૦૩૮૧ શ્રદ્ધાય વાક્યં દેવષહર્ષર્વેગને ધ ષતઃ
૦૪૦૯૦૩૮૨ વાતાર્હતુર્ર તપ્રીતાે હારં પ્રાદાન્મહાધનમ્
૦૪૦૯૦૩૯૧ સદશં્વ રથમા હ્ય કાતર્ વરપિર કૃતમ્
૦૪૦૯૦૩૯૨ બ્રાહ્મણૈઃ કુલ દ્ધશૈ્ચ પયર્ તાેઽમાત્યબ ધુ ભઃ
૦૪૦૯૦૪૦૧ શઙ્ખદુ દુ ભનાદેન બ્રહ્મઘાષેેણ વે ભઃ
૦૪૦૯૦૪૦૨ િનશ્ચક્રામ પુરાત્તૂણર્માત્મ ભીક્ષણાે સકુઃ
૦૪૦૯૦૪૧૧ સનુી તઃ સુ ચશ્ચાસ્ય મિહ યાૈ ક્મભૂ ષતે
૦૪૦૯૦૪૧૨ આ હ્ય શ બકાં સાધર્મુત્તમનેા ભજગ્મતુઃ
૦૪૦૯૦૪૨૧ તં દૃ ટ્વાપેવના યાશ આયા તં તરસા રથાત્
૦૪૦૯૦૪૨૨ અવ હ્ય પ તૂણર્માસાદ્ય પ્રેમિવહ્વલઃ
૦૪૦૯૦૪૩૧ પિરરેભેઽઙ્ગજં દાે યા દ ઘા ક ઠમનાઃ શ્વસન્
૦૪૦૯૦૪૩૨ િવ વક્સનેાઙ્ ઘ્રસં પશર્ હતાશષેાઘબ ધનમ્
૦૪૦૯૦૪૪૧ અથા જઘ્રન્મુહુમૂર્િધ્ન શીતનૈર્યનવાિર ભઃ
૦૪૦૯૦૪૪૨ નાપયામાસ તનયં તાેદ્દામમનાેરથઃ
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૦૪૦૯૦૪૫૧ અ ભવ દ્ય િપતુઃ પાદાવાશી ભશ્ચા ભમિ ત્રતઃ
૦૪૦૯૦૪૫૨ નનામ માતરાૈ શી ણાર્ સ કૃતઃ સ જનાગ્રણીઃ
૦૪૦૯૦૪૬૧ સુ ચ તં સમુ થા ય પાદાવનતમભર્કમ્
૦૪૦૯૦૪૬૨ પિર વજ્યાહ વે ત બા પગદ્ગદયા ગરા
૦૪૦૯૦૪૭૧ યસ્ય પ્રસન્નાે ભગવા ગુણૈમ યાિદ ભહર્િરઃ
૦૪૦૯૦૪૭૨ ત મૈ નમ ત ભૂતાિન િન માપ ઇવ વયમ્
૦૪૦૯૦૪૮૧ ઉત્તમશ્ચ ધ્રવુશ્ચાેભાવ યાે યં પ્રેમિવહ્વલાૈ
૦૪૦૯૦૪૮૨ અઙ્ગસઙ્ગાદુ પુલકાવસ્રાૈઘં મુહુ હતુઃ
૦૪૦૯૦૪૯૧ સનુી તરસ્ય જનની પ્રાણે યાેઽિપ પ્રયં સતુમ્
૦૪૦૯૦૪૯૨ ઉપગુહ્ય જહાવાિધ તદઙ્ગ પશર્િન ર્તા
૦૪૦૯૦૫૦૧ પયઃ તના યાં સસુ્રાવ નતે્રજૈઃ સ લલૈઃ શવૈઃ
૦૪૦૯૦૫૦૨ તદા ભ ષચ્યમાના યાં વીર વીરસવુાે મુહુઃ
૦૪૦૯૦૫૧૧ તાં શશસંજુર્ના રાજ્ઞી ં િદષ્ટ ા તે પતુ્ર આ તહા
૦૪૦૯૦૫૧૨ પ્ર તલ ધ શ્ચરં નષ્ટાે ર ક્ષતા મ ડલં ભવુઃ
૦૪૦૯૦૫૨૧ અ ય ચત વયા નનંૂ ભગવા પ્રણતા તહા
૦૪૦૯૦૫૨૨ યદનુ યાિયનાે ધીરા ત્યું જગ્યુઃ સદુુજર્યમ્
૦૪૦૯૦૫૩૧ લાલ્યમાનં જનૈરેવં ધ્રવું સભ્રાતરં પઃ
૦૪૦૯૦૫૩૨ આરાે ય કિરણી ં હૃષ્ટઃ તૂયમાનાેઽિવશ પુરમ્
૦૪૦૯૦૫૪૧ તત્ર તત્રાપેસઙૢ્કપ્તૈલર્સન્મકરતાેરણૈઃ
૦૪૦૯૦૫૪૨ સ દૈઃ કદલી ત ભૈઃ પૂગપાેતૈશ્ચ ત દ્વધૈઃ
૦૪૦૯૦૫૫૧ ચૂતપ લવવાસઃસ્રઙ્ મુક્તાદામિવલ બ ભઃ
૦૪૦૯૦૫૫૨ ઉપસૃ્કતં પ્ર તદ્વારમપાં કુ ભૈઃ સદ પકૈઃ
૦૪૦૯૦૫૬૧ પ્રાકારૈગાપુરાગારૈઃ શાતકુ ભપિરચ્છદૈઃ
૦૪૦૯૦૫૬૨ સવર્તાેઽલઙૃ્કતં શ્રીમદ્ િવમાન શખરદ્યુ ભઃ
૦૪૦૯૦૫૭૧ ષ્ટચ વરર યાટ્ટ માગ ચ દનચ ચતમ્
૦૪૦૯૦૫૭૨ લા ક્ષતૈઃ પુ પફલૈ ત ડુલૈબર્ લ ભયુર્તમ્
૦૪૦૯૦૫૮૧ ધ્રવુાય પ થ દષૃ્ટાય તત્ર તત્ર પુર સ્ત્રયઃ
૦૪૦૯૦૫૮૨ સદ્ધાથાર્ક્ષતદ ય બુ દૂવાર્પુ પફલાિન ચ
૦૪૦૯૦૫૯૧ ઉપજહઃ પ્રયુ ના વા સલ્યાદા શષઃ સતીઃ
૦૪૦૯૦૫૯૨ શ ◌ૃ વં તદ્વ ગુગીતાિન પ્રાિવશદ્ભવનં િપતુઃ
૦૪૦૯૦૬૦૧ મહામ ણવ્રાતમયે સ ત મ ભવનાેત્તમે
૦૪૦૯૦૬૦૨ લા લતાે િનતરાં િપત્રા યવસિદ્દિવ દેવવત્
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૦૪૦૯૦૬૧૧ પયઃફેનિનભાઃ શ યા દા તા ક્મપિરચ્છદાઃ
૦૪૦૯૦૬૧૨ આસનાિન મહાહાર્ ણ યત્ર રાૈક્મા ઉપસ્કરાઃ
૦૪૦૯૦૬૨૧ યત્ર સ્ફિટકકુડ્યષેુ મહામારકતષેુ ચ
૦૪૦૯૦૬૨૨ મ ણપ્રદ પા આભા ત લલનારત્નસયંુતાઃ
૦૪૦૯૦૬૩૧ ઉદ્યાનાિન ચ ર યા ણ િવ ચત્રૈરમરદુ્રમૈઃ
૦૪૦૯૦૬૩૨ કૂજ દ્વહઙ્ગ મથનુૈગાર્યન્મત્તમધવુ્રતૈઃ
૦૪૦૯૦૬૪૧ વા યાે વૈદૂયર્સાપેાનાઃ પદ્માે પલકુમુદ્વતીઃ
૦૪૦૯૦૬૪૨ હંસકાર ડવકુલજુૈર્ષ્ટાશ્ચક્રાહ્વસારસઃૈ
૦૪૦૯૦૬૫૧ ઉત્તાનપાદાે રાજ ષઃ પ્રભાવં તનયસ્ય તમ્
૦૪૦૯૦૬૫૨ શ્રુ વા દૃ ટ્વાદ્ભુતતમં પ્રપેદે િવ મયં પરમ્
૦૪૦૯૦૬૬૧ વીક્ષ્યાેઢવયસં તં ચ પ્રકૃતીનાં ચ સ મતમ્
૦૪૦૯૦૬૬૨ અનુરક્તપ્રજં રા ધ્રવું ચકે્ર ભવુઃ પ તમ્
૦૪૦૯૦૬૭૧ આત્માનં ચ પ્રવયસમાકલ ય િવશા પ તઃ
૦૪૦૯૦૬૭૨ વનં િવરક્તઃ પ્રા તષ્ઠ દ્વ શન્નાત્મનાે ગ તમ્
૦૪૧૦૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૦૦૦૧૧ પ્ર પતેદુર્િહતરં શશમુારસ્ય વૈ ધ્રવુઃ
૦૪૧૦૦૦૧૨ ઉપયેમે ભ્ર મ નામ ત સતુાૈ ક પવ સરાૈ
૦૪૧૦૦૦૨૧ ઇલાયામિપ ભાયાર્યાં વાયાેઃ પુ યાં મહાબલઃ
૦૪૧૦૦૦૨૨ પતુ્રમુ કલનામાનં યાે ષદ્રત્નમ જનત્
૦૪૧૦૦૦૩૧ ઉત્તમ વકૃતાેદ્વાહાે ગયાયાં બલીયસા
૦૪૧૦૦૦૩૨ હતઃ પુ યજનનેાદ્રાૈ તન્માતાસ્ય ગ ત ગતા
૦૪૧૦૦૦૪૧ ધ્રવુાે ભ્રા વધં શ્રુ વા કાપેામષર્શચુાિપતઃ
૦૪૧૦૦૦૪૨ જૈત્રં સ્ય દનમાસ્થાય ગતઃ પુ યજનાલયમ્
૦૪૧૦૦૦૫૧ ગ વાેદ ચી ં િદશં રા દ્રાનુચરસિેવતામ્
૦૪૧૦૦૦૫૨ દદશર્ િહમવદ્દ્રાે યાં પુર ં ગુહ્યકસઙુ્કલામ્
૦૪૧૦૦૦૬૧ દ માૈ શઙ્ખં હદ્બાહુઃ ખં િદશશ્ચાનનુાદયન્
૦૪૧૦૦૦૬૨ યનેાે દ્વગ્ દશૃઃ ક્ષત્ત પદેવ્યાેઽત્રસ શમ્
૦૪૧૦૦૦૭૧ તતાે િન ક્ર ય બ લન ઉપદેવમહાભટાઃ
૦૪૧૦૦૦૭૨ અસહ ત તિન્નનાદમ ભપેતુ દાયુધાઃ
૦૪૧૦૦૦૮૧ સ તાનાપતતાે વીર ઉગ્રધ વા મહારથઃ
૦૪૧૦૦૦૮૨ અેકૈકં યુગપ સવાર્નહ બાણૈ સ્ત્ર ભ સ્ત્ર ભઃ
૦૪૧૦૦૦૯૧ તે વૈ લલાટલગ્ ૈ તૈિરષુ ભઃ સવર્ અેવ િહ
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૦૪૧૦૦૦૯૨ મ વા િનર તમાત્માનમાશસં કમર્ તસ્ય તત્
૦૪૧૦૦૧૦૧ તેઽિપ ચામુમ ય તઃ પાદ પશર્ મવાેરગાઃ
૦૪૧૦૦૧૦૨ શરૈરિવ ય યુગપદ્દિ્વગુણં પ્ર ચક ષર્વઃ
૦૪૧૦૦૧૧૧ તતઃ પિરઘિન સ્ત્રશઃૈ પ્રાસશલૂપરશ્વધૈઃ
૦૪૧૦૦૧૧૨ શ ષ્ટ ભભુર્શુ ડી ભ શ્ચત્રવાજૈઃ શરૈરિપ
૦૪૧૦૦૧૨૧ અ યવષર્ પ્રકુિપતાઃ સરથં સહસાર થમ્
૦૪૧૦૦૧૨૨ ઇચ્છ ત ત પ્રતીકતુર્મયુતાનાં ત્રયાેદશ
૦૪૧૦૦૧૩૧ આૈત્તાનપાિદઃ સ તદા શસ્ત્રવષણ ભૂિરણા
૦૪૧૦૦૧૩૨ ન અેવાદૃ યતાચ્છન્નઆસારેણ યથા ગિરઃ
૦૪૧૦૦૧૪૧ હાહાકાર તદૈવાસી સદ્ધાનાં િદિવ પ યતામ્
૦૪૧૦૦૧૪૨ હતાેઽયં માનવઃ સયૂા મગ્ ઃ પુ યજનાણર્વે
૦૪૧૦૦૧૫૧ નદ સુ યાતુધાનષેુ જયકા શ વથાે ધે
૦૪૧૦૦૧૫૨ ઉદ તષ્ઠદ્રથ તસ્ય નીહારાિદવ ભાસ્કરઃ
૦૪૧૦૦૧૬૧ ધનુિવસૂ્ફજર્ય દવં્ય દ્વષતાં ખેદમુદ્વહન્
૦૪૧૦૦૧૬૨ અસ્ત્રાૈઘં વ્યધમદ્બાણૈઘર્નાનીક મવાિનલઃ
૦૪૧૦૦૧૭૧ તસ્ય તે ચાપિનમુર્ક્તા ભ વા વમાર્ ણ રક્ષસામ્
૦૪૧૦૦૧૭૨ કાયાનાિવિવશુ તગ્મા ગર નશનયાે યથા
૦૪૧૦૦૧૮૧ ભ લૈઃ સ છદ્યમાનાનાં શરાે ભશ્ચા કુ ડલૈઃ
૦૪૧૦૦૧૮૨ ઊ ભહમતાલાભૈદા ભવર્લયવ ગુ ભઃ
૦૪૧૦૦૧૯૧ હારકેયૂરમુકુટૈ ણીષૈશ્ચ મહાધનૈઃ
૦૪૧૦૦૧૯૨ આ તા તા રણભવુાે રેજુવ રમનાેહરાઃ
૦૪૧૦૦૨૦૧ હતાવ શષ્ટા ઇતરે રણા જરાદ્રક્ષાેગણાઃ ક્ષિત્રયવયર્સાયકૈઃ
૦૪૧૦૦૨૦૨ પ્રાયાે િવ ક્ણાવયવા િવદુદુ્રવુ ર્ગે દ્રિવક્ર િડતયૂથપા ઇવ
૦૪૧૦૦૨૧૧ અપ યમાનઃ સ તદાતતાિયનં મહા ધે ક ચન માનવાેત્તમઃ
૦૪૧૦૦૨૧૨ પુર ં િદદકૃ્ષન્નિપ નાિવશદ્દિ્વષાં ન માિયનાં વેદ ચક ષતં જનઃ
૦૪૧૦૦૨૨૧ ઇ ત બ્રવું શ્ચત્રરથઃ વસાર થ યત્તઃ પરેષાં પ્ર તયાેગશિઙ્કતઃ
૦૪૧૦૦૨૨૨ શશુ્રાવ શ દં જલધેિરવેિરતં નભ વતાે િદ ર ેઽ વદૃ યત
૦૪૧૦૦૨૩૧ ક્ષણનેાચ્છાિદતં વ્યાેમ ઘનાનીકેન સવર્તઃ
૦૪૧૦૦૨૩૨ િવસુ્ફરત્તિડતા િદ ત્રાસય તનિયત્નનુા
૦૪૧૦૦૨૪૧ વ ષૂ િધરાૈઘા ક્ પૂયિવ મતૂ્રમેદસઃ
૦૪૧૦૦૨૪૨ િનપેતુગર્ગનાદસ્ય કબ ધા યગ્રતાેઽનઘ
૦૪૧૦૦૨૫૧ તતઃ ખેઽદૃ યત ગિરિનપેતુઃ સવર્તાેિદશમ્
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૦૪૧૦૦૨૫૨ ગદાપિરઘિન સ્ત્રશ મુસલાઃ સા મવ ષણઃ
૦૪૧૦૦૨૬૧ અહયાેઽશિનિનઃશ્વાસા વમ તાેઽ ગ્ ષા ક્ષ ભઃ
૦૪૧૦૦૨૬૨ અ યધાવ ગ મત્તાઃ સહવ્યાઘ્રાશ્ચ યૂથશઃ
૦૪૧૦૦૨૭૧ સમુદ્ર ઊ મ ભભ મઃ લાવય સવર્તાે ભવુમ્
૦૪૧૦૦૨૭૨ આસસાદ મહાહ્ર ાદઃ ક પા ત ઇવ ભીષણઃ
૦૪૧૦૦૨૮૧ અેવંિવધા યનેકાિન ત્રાસના યમન વનામ્
૦૪૧૦૦૨૮૨ સ જુ તગ્મગતયઆસયુાર્ માયયાસરુાઃ
૦૪૧૦૦૨૯૧ ધ્રવુે પ્રયુક્તામસરૈુ તાં માયામ તદુ તરામ્
૦૪૧૦૦૨૯૨ િનશ ય તસ્ય મનુયઃ શમાશસં સમાગતાઃ
૦૪૧૦૦૩૦૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૧૦૦૩૦૧ આૈત્તાનપાદ ભગવાં તવ શાઙ્ર્ગધ વા
૦૪૧૦૦૩૦૨ દેવઃ ક્ષણાે વવનતા તહરાે િવપક્ષાન્
૦૪૧૦૦૩૦૩ યન્નામધેયમ ભધાય િનશ ય ચાદ્ધા
૦૪૧૦૦૩૦૪ લાેકાેઽ જસા તર ત દુ તરમઙ્ગ ત્યુમ્
૦૪૧૧૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૧૦૦૧૧ િનશ ય ગદતામવે ષીણાં ધનુ ષ ધ્રવુઃ
૦૪૧૧૦૦૧૨ સ દધેઽસ્ત્રમપુ ય યન્નારાયણિન મતમ્
૦૪૧૧૦૦૨૧ સ ધીયમાન અેત મન્માયા ગુહ્યકિન મતાઃ
૦૪૧૧૦૦૨૨ ક્ષપં્ર િવનેશિુવદુર ક્લેશા જ્ઞાનાેદયે યથા
૦૪૧૧૦૦૩૧ તસ્યાષાર્સં્ત્ર ધનુ ષ પ્રયુ જતઃ સવુણર્પુઙ્ખાઃ કલહંસવાસસઃ
૦૪૧૧૦૦૩૨ િવિનઃ તા આિવિવશુ દ્વષદ્બલં યથા વનં ભીમરવાઃ શખ ડનઃ
૦૪૧૧૦૦૪૧ તૈ તગ્મધારૈઃ પ્રધને શલીમખુૈિરત તતઃ પુ યજના ઉપદુ્રતાઃ
૦૪૧૧૦૦૪૨ તમ યધાવ કુિપતા ઉદાયુધાઃ સપુણર્મુન્નદ્ધફણા ઇવાહયઃ
૦૪૧૧૦૦૫૧ સ તા ષ કૈર ભધાવતાે ધે િનકૃત્તબાહૂ શરાેધરાેદરાન્
૦૪૧૧૦૦૫૨ િનનાય લાેકં પરમકર્મ ડલં વ્રજ ત િન ભદ્ય યમૂ વર્રેતસઃ
૦૪૧૧૦૦૬૧ તા હ યમાનાન ભવીક્ષ્ય ગુહ્યકાનનાગસ શ્ચત્રરથને ભૂિરશઃ
૦૪૧૧૦૦૬૨ આૈત્તાનપાિદ કૃપયા િપતામહાે મનજુર્ગાદાપેગતઃ સહ ષ ભઃ
૦૪૧૧૦૦૭૦ મનુ વાચ
૦૪૧૧૦૦૭૧ અલં વ સા તરાષેેણ તમાેદ્વારેણ પા મના
૦૪૧૧૦૦૭૨ યને પુ યજનાનેતાનવધી વમનાગસઃ
૦૪૧૧૦૦૮૧ ના મ કુલાે ચતં તાત કમત સ દ્વગિહતમ્
૦૪૧૧૦૦૮૨ વધાે યદુપદેવાનામાર ધ તેઽકૃતનૈસામ્
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૦૪૧૧૦૦૯૧ ન વેકસ્યાપરાધને પ્રસઙ્ગાદ્બહવાે હતાઃ
૦૪૧૧૦૦૯૨ ભ્રાતવુર્ધા ભતપ્તને વયાઙ્ગ ભ્રા વ સલ
૦૪૧૧૦૧૦૧ નાયં માગા િહ સાધનૂાં હૃષીકેશાનવુ તનામ્
૦૪૧૧૦૧૦૨ યદાત્માનં પરાગ્ગ્ હ્ય પશવુદ્ભૂતવૈશસમ્
૦૪૧૧૦૧૧૧ સવર્ભૂતાત્મભાવને ભૂતાવાસં હિર ભવાન્
૦૪૧૧૦૧૧૨ આરા યાપ દુરારા યં િવ ણાે ત પરમં પદમ્
૦૪૧૧૦૧૨૧ સ વં હરેરનુ યાત ત પુંસામિપ સ મતઃ
૦૪૧૧૦૧૨૨ કથં વવદ્યં કૃતવાનનુ શક્ષ સતાં વ્રતમ્
૦૪૧૧૦૧૩૧ ત તક્ષયા ક ણયા મૈ યા ચા ખલજ તષુુ
૦૪૧૧૦૧૩૨ સમ વને ચ સવાર્ત્મા ભગવા સ પ્રસીદ ત
૦૪૧૧૦૧૪૧ સ પ્રસન્ને ભગવ ત પુ ષઃ પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
૦૪૧૧૦૧૪૨ િવમુક્તાે વિનમુર્ક્તાે બ્રહ્મ િનવાર્ણ ચ્છ ત
૦૪૧૧૦૧૫૧ ભૂતૈઃ પ ચ ભરાર ધૈયા ષ પુ ષ અેવ િહ
૦૪૧૧૦૧૫૨ તયાવે્યર્વાયા સ ભૂ તયા ષ પુ ષયાેિરહ
૦૪૧૧૦૧૬૧ અેવં પ્રવતર્તે સગર્ઃ સ્થ તઃ સયંમ અેવ ચ
૦૪૧૧૦૧૬૨ ગુણવ્ય તકરાદ્રાજન્માયયા પરમાત્મનઃ
૦૪૧૧૦૧૭૧ િન મત્તમાતં્ર તત્રાસીિન્નગુર્ણઃ પુ ષષર્ભઃ
૦૪૧૧૦૧૭૨ વ્યક્તાવ્યક્ત મદં િવશ્વં યત્ર ભ્રમ ત લાેહવત્
૦૪૧૧૦૧૮૧ સ ખ વદં ભગવા કાલશ યા ગુણપ્રવાહેણ િવભક્તવીયર્ઃ
૦૪૧૧૦૧૮૨ કરાેત્યકતવ િનહ ત્યહ તા ચેષ્ટા િવભૂ ઃ ખલુ દુિવભાવ્યા
૦૪૧૧૦૧૯૧ સાેઽન તાેઽ તકરઃ કાલાેઽનાિદરાિદકૃદવ્યયઃ
૦૪૧૧૦૧૯૨ જનં જનને જનયન્મારય ત્યુના તકમ્
૦૪૧૧૦૨૦૧ ન વૈ વપક્ષાેઽસ્ય િવપક્ષ અેવ વા પરસ્ય ત્યાેિવશતઃ સમં પ્ર ઃ
૦૪૧૧૦૨૦૨ તં ધાવમાનમનુધાવ ત્યનીશા યથા ર ં સ્યિનલં ભૂતસઙ્ઘાઃ
૦૪૧૧૦૨૧૧ આયષુાેઽપચયં જ તાે તથવૈાપેચયં િવભુઃ
૦૪૧૧૦૨૧૨ ઉભા યાં રિહતઃ વસ્થાે દુઃસ્થસ્ય િવદધાત્યસાૈ
૦૪૧૧૦૨૨૧ કે ચ કમર્ વદ ત્યેનં વભાવમપરે પ
૦૪૧૧૦૨૨૨ અેકે કાલં પરે દૈવં પુંસઃ કામમુતાપરે
૦૪૧૧૦૨૩૧ અવ્યક્તસ્યાપ્રમેયસ્ય નાનાશ યુદયસ્ય ચ
૦૪૧૧૦૨૩૨ ન વૈ ચક ષતં તાત કાે વેદાથ વસ ભવમ્
૦૪૧૧૦૨૪૧ ન ચૈતે પતુ્રક ભ્રાતુહર્ તારાે ધનદાનુગાઃ
૦૪૧૧૦૨૪૨ િવસગાર્દાનયાે તાત પુંસાે દૈવં િહ કારણમ્
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૦૪૧૧૦૨૫૧ સ અેવ િવશ્વં જ ત સ અેવાવ ત હ ત ચ
૦૪૧૧૦૨૫૨ અથાિપ હ્યનહઙ્કારાન્નાજ્યતે ગુણકમર્ ભઃ
૦૪૧૧૦૨૬૧ અેષ ભૂતાિન ભૂતાત્મા ભૂતેશાે ભૂતભાવનઃ
૦૪૧૧૦૨૬૨ વશ યા માયયા યુક્તઃ જત્ય ત્ત ચ પા ત ચ
૦૪૧૧૦૨૭૧ તમવે ત્યુમ તં તાત દૈવં સવાર્ત્મનાપેેિહ જગ પરાયણમ્
૦૪૧૧૦૨૭૨ ય મૈ બ લ િવશ્વ ે હર ત ગાવાે યથા વૈ ન સ દામયિ ત્રતાઃ
૦૪૧૧૦૨૮૧ યઃ પ ચવષા જનની ં વં િવહાય માતુઃ સપ યા વચસા ભન્નમમાર્
૦૪૧૧૦૨૮૨ વનં ગત તપસા પ્રત્યગક્ષમારા ય લેભે મૂિધ્ન પદં િત્રલાેક્યાઃ
૦૪૧૧૦૨૯૧ તમનેમઙ્ગાત્મિન મુક્તિવગ્રહે વ્યપા શ્રતં િનગુર્ણમેકમક્ષરમ્
૦૪૧૧૦૨૯૨ આત્માનમ વચ્છ િવમુક્તમાત્મદગૃ્ય મિન્નદં ભેદમસ પ્રતીયતે
૦૪૧૧૦૩૦૧ વં પ્રત્યગાત્મિન તદા ભગવત્યન તઆન દમાત્ર ઉપપન્નસમ તશક્તાૈ
૦૪૧૧૦૩૦૨ ભ ક્ત િવધાય પરમાં શનકૈરિવદ્યા ગ્ર થ િવભે સ્ય સ મમાહ મ ત પ્ર ઢમ્
૦૪૧૧૦૩૧૧ સયંચ્છ રાષેં ભદં્ર તે પ્રતીપં શ્રેયસાં પરમ્
૦૪૧૧૦૩૧૨ શ્રુતને ભૂયસા રાજન્નગદેન યથામયમ્
૦૪૧૧૦૩૨૧ યનેાપે ષ્ટા પુ ષા લાેક ઉ દ્વજતે શમ્
૦૪૧૧૦૩૨૨ ન બુધ તદ્વશં ગચ્છેિદચ્છન્નભયમાત્મનઃ
૦૪૧૧૦૩૩૧ હેલનં ગિરશભ્રાતુધર્નદસ્ય વયા કૃતમ્
૦૪૧૧૦૩૩૨ ય જ ઘ્નવા પુ યજના ભ્રા ઘ્નાિનત્યમ ષતઃ
૦૪૧૧૦૩૪૧ તં પ્રસાદય વ સાશુ સન્નત્યા પ્રશ્રયાે ક્ત ભઃ
૦૪૧૧૦૩૪૨ ન યાવન્મહતાં તજેઃ કુલં નાેઽ ભભિવ ય ત
૦૪૧૧૦૩૫૧ અેવં વાય ભવુઃ પાતૈ્રમનુશાસ્ય મનુધ્રુર્વમ્
૦૪૧૧૦૩૫૨ તનેા ભવ દતઃ સાક ષ ભઃ વપુરં યયાૈ
૦૪૧૨૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૨૦૦૧૧ ધ્રવું િન ત્તં પ્ર તબુદ્ ય વૈશસાદપેતમ યું ભગવા ધનેશ્વરઃ
૦૪૧૨૦૦૧૨ તત્રાગતશ્ચારણયક્ષિકન્નરૈઃ સં તૂયમાનાે યવદ કૃતા જ લમ્
૦૪૧૨૦૦૨૦ ધનદ ઉવાચ
૦૪૧૨૦૦૨૧ ભાે ભાેઃ ક્ષિત્રયદાયાદ પિરતુષ્ટાેઽ મ તેઽનઘ
૦૪૧૨૦૦૨૨ ય વં િપતામહાદેશાદ્વરંૈ દુ ત્યજમત્યજઃ
૦૪૧૨૦૦૩૧ ન ભવાનવધીદ્યક્ષાન્ન યક્ષા ભ્રાતરં તવ
૦૪૧૨૦૦૩૨ કાલ અેવ િહ ભૂતાનાં પ્રભુર યયભાવયાેઃ
૦૪૧૨૦૦૪૧ અહં વ મત્યપાથાર્ ધીરજ્ઞાના પુ ષસ્ય િહ
૦૪૧૨૦૦૪૨ વા ીવાભાત્યતદ્ યાનાદ્યયા બ ધિવપયર્યાૈ
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૦૪૧૨૦૦૫૧ તદ્ગચ્છ ધ્રવુ ભદં્ર તે ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૦૪૧૨૦૦૫૨ સવર્ભૂતાત્મભાવને સવર્ભૂતાત્મિવગ્રહમ્
૦૪૧૨૦૦૬૧ ભજ વ ભજનીયાઙ્ ઘ્રમભવાય ભવ ચ્છદમ્
૦૪૧૨૦૦૬૨ યુક્તં િવરિહતં શ યા ગુણમ યાત્મમાયયા
૦૪૧૨૦૦૭૧ ણીિહ કામં પ યન્મનાેગતં મત્ત વમાૈત્તાનપદેઽિવશિઙ્કતઃ
૦૪૧૨૦૦૭૨ વરં વરાહાઽ બુજનાભપાદયાેરન તરં વાં વયમઙ્ગ શશુ્રુમ
૦૪૧૨૦૦૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૨૦૦૮૧ સ રાજરાજેન વરાય ચાેિદતાે ધ્રવુાે મહાભાગવતાે મહામ તઃ
૦૪૧૨૦૦૮૨ હરાૈ સ વવ્રેઽચ લતાં ત યયા તરત્યયત્નને દુરત્યયં તમઃ
૦૪૧૨૦૦૯૧ તસ્ય પ્રીતને મનસા તાં દ વૈડિવડ તતઃ
૦૪૧૨૦૦૯૨ પ યતાેઽ તદર્ધે સાેઽિપ વપુરં પ્રત્યપદ્યત
૦૪૧૨૦૧૦૧ અથાયજત યજ્ઞેશં ક્રતુ ભભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ
૦૪૧૨૦૧૦૨ દ્રવ્યિક્રયાદેવતાનાં કમર્ કમર્ફલપ્રદમ્
૦૪૧૨૦૧૧૧ સવાર્ત્મ યચ્યુતેઽસવ તીવ્રાૈઘાં ભ ક્તમુદ્વહન્
૦૪૧૨૦૧૧૨ દદશાર્ત્મિન ભૂતષેુ તમવેાવ સ્થતં િવભુમ્
૦૪૧૨૦૧૨૧ તમવંે શીલસ પનં્ન બ્રહ્મ યં દ નવ સલમ્
૦૪૧૨૦૧૨૨ ગાેપ્તારં ધમર્સતેનૂાં મેિનરે િપતરં પ્ર ઃ
૦૪૧૨૦૧૩૧ ષટ્િત્રશદ્વષર્સાહસ્રં શશાસ ક્ષ તમ ડલમ્
૦૪૧૨૦૧૩૨ ભાેગૈઃ પુ યક્ષયં કુવર્ન્નભાેગૈરશભુક્ષયમ્
૦૪૧૨૦૧૪૧ અેવં બહુસવં કાલં મહાત્માિવચલે દ્રયઃ
૦૪૧૨૦૧૪૨ િત્રવગાપિયકં ની વા પતુ્રાયાદા પાસનમ્
૦૪૧૨૦૧૫૧ મ યમાન ઇદં િવશ્વં માયાર ચતમાત્મિન
૦૪૧૨૦૧૫૨ અિવદ્યાર ચત વ ગ ધવર્નગરાપેમમ્
૦૪૧૨૦૧૬૧ આત્મ યપત્યસહૃુદાે બલ દ્ધકાેશમ્
૦૪૧૨૦૧૬૨ અ તઃપુરં પિરિવહારભવુશ્ચ ર યાઃ
૦૪૧૨૦૧૬૩ ભૂમ ડલં જલિધમખેલમાકલ ય
૦૪૧૨૦૧૬૪ કાલાપે ષ્ટ મ ત સ પ્રયયાૈ િવશાલામ્
૦૪૧૨૦૧૭૧ તસ્યાં િવશદુ્ધકરણઃ શવવાિવગાહ્ય
૦૪૧૨૦૧૭૨ બદ્ વાસનં જતમ ન્મનસાહૃતાક્ષઃ
૦૪૧૨૦૧૭૩ સ્થૂલે દધાર ભગવ પ્ર ત પ અેતદ્
૦૪૧૨૦૧૭૪ યાયં તદવ્યવિહતાે વ્ય જ સમાધાૈ
૦૪૧૨૦૧૮૧ ભ ક્ત હરાૈ ભગવ ત પ્રવહન્નજસ્રમ્
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૦૪૧૨૦૧૮૨ આન દબા પકલયા મુહુરદ્યર્માનઃ
૦૪૧૨૦૧૮૩ િવ ક્લદ્યમાનહૃદયઃ પુલકા ચતાઙ્ગાે
૦૪૧૨૦૧૮૪ નાત્માનમ મરદસાિવ ત મુક્ત લઙ્ગઃ
૦૪૧૨૦૧૯૧ સ દદશર્ િવમાના યં નભસાેઽવતરદ્ધ્રવુઃ
૦૪૧૨૦૧૯૨ િવભ્રાજયદ્દશ િદશાે રાકાપ ત મવાેિદતમ્
૦૪૧૨૦૨૦૧ તત્રાનુ દેવપ્રવરાૈ ચતુભુર્ ૈ
૦૪૧૨૦૨૦૨ યામાૈ િકશાેરાવ ણા બુજેક્ષણાૈ
૦૪૧૨૦૨૦૩ સ્થતાવવષ્ટ ય ગદાં સવુાસસાૈ
૦૪૧૨૦૨૦૪ િકર ટહારાઙ્ગદચા કુ ડલાૈ
૦૪૧૨૦૨૧૧ િવજ્ઞાય તાવુત્તમગાયિકઙ્કરાવ્
૦૪૧૨૦૨૧૨ અ યુ થતઃ સા વસિવ તક્રમઃ
૦૪૧૨૦૨૧૩ નનામ નામાિન ગ્ ણન્મધુ દ્વષઃ
૦૪૧૨૦૨૧૪ પાષર્ પ્રધાનાિવ ત સહંતા જ લઃ
૦૪૧૨૦૨૨૧ તં કૃ ણપાદા ભિનિવષ્ટચેતસં
૦૪૧૨૦૨૨૨ બદ્ધા જ લ પ્રશ્રયનમ્રક ધરમ્
૦૪૧૨૦૨૨૩ સનુ દન દાવપુ ત્ય સ મતં
૦૪૧૨૦૨૨૪ પ્રત્યૂચતુઃ પુ કરનાભસ મતાૈ
૦૪૧૨૦૨૩૦ સનુ દન દાવૂચતુઃ
૦૪૧૨૦૨૩૧ ભાે ભાે રાજ સભુદં્ર તે વાચં નાેઽવિહતઃ શ ◌ૃ
૦૪૧૨૦૨૩૨ યઃ પ ચવષર્ તપસા ભવા દેવમતી પત્
૦૪૧૨૦૨૪૧ તસ્યા ખલજગદ્ધાતુરાવાં દેવસ્ય શાઙ્ર્ ગણઃ
૦૪૧૨૦૨૪૨ પાષર્દાિવહ સ પ્રાપ્તાૈ નેતું વાં ભગવ પદમ્
૦૪૧૨૦૨૫૧ સદુુજર્યં િવ પદં જતં વયા ય સરૂયાેઽપ્રા ય િવચક્ષતે પરમ્
૦૪૧૨૦૨૫૨ આ તષ્ઠ તચ્ચ દ્રિદવાકરાદયાે ગ્રહક્ષર્તારાઃ પિરય ત દ ક્ષણમ્
૦૪૧૨૦૨૬૧ અના સ્થતં તે િપ ભર યૈર યઙ્ગ કિહ ચત્
૦૪૧૨૦૨૬૨ આ તષ્ઠ જગતાં વ દં્ય ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્
૦૪૧૨૦૨૭૧ અેત દ્વમાનપ્રવરમુત્તમશ્લાેકમાૈ લના
૦૪૧૨૦૨૭૨ ઉપસ્થાિપતમાયુ મન્નિધરાેઢંુ વમહર્ સ
૦૪૧૨૦૨૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૨૦૨૮૧ િનશ ય વૈકુ ઠિનયાજે્યમખુ્યયાેમર્ધુચ્યુતં વાચમુ ક્રમ પ્રયઃ
૦૪૧૨૦૨૮૨ કૃતા ભષેકઃ કૃતિનત્યમઙ્ગલાે મનુી પ્રણ યા શષમ યવાદયત્
૦૪૧૨૦૨૯૧ પર ત્યા યચ્યર્ િધ યા યં પાષર્દાવ ભવ દ્ય ચ
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૦૪૧૨૦૨૯૨ ઇયષે તદિધષ્ઠાતું બભ્રદૂ્રપં િહર મયમ્
૦૪૧૨૦૩૦૧ તદાેત્તાનપદઃ પતુ્રાે દદશાર્ તકમાગતમ્
૦૪૧૨૦૩૦૨ ત્યાેમૂર્િધ્ન પદં દ વા આ રાેહાદ્ભુતં ગ્ હમ્
૦૪૧૨૦૩૧૧ તદા દુ દુભયાે નેદુ ર્દઙ્ગપણવાદયઃ
૦૪૧૨૦૩૧૨ ગ ધવર્મખુ્યાઃ પ્રજગુઃ પેતુઃ કુસમુ ષ્ટયઃ
૦૪૧૨૦૩૨૧ સ ચ વલાકમારાેક્ષ્ય સનુી ત જનની ં ધ્રવુઃ
૦૪૧૨૦૩૨૨ અ વ મરદગં િહ વા દ નાં યાસ્યે િત્રિવષ્ટપમ્
૦૪૧૨૦૩૩૧ ઇ ત વ્યવ સતં તસ્યવ્યવસાય સરુાેત્તમાૈ
૦૪૧૨૦૩૩૨ દશર્યામાસતુદવી ં પુરાે યાનને ગચ્છતીમ્
૦૪૧૨૦૩૪૧ તત્ર તત્ર પ્રશસંદ્ ભઃ પ થ વૈમાિનકૈઃ સરૈુઃ
૦૪૧૨૦૩૪૨ અવક યર્માણાે દદશૃે કુસમુૈઃ ક્રમશાે ગ્રહાન્
૦૪૧૨૦૩૫૧ િત્રલાેક ં દેવયાનને સાેઽ તવ્રજ્ય મનુીનિપ
૦૪૧૨૦૩૫૨ પર તાદ્યદ્ધ્રવુગ તિવ ણાેઃ પદમથા યગાત્
૦૪૧૨૦૩૬૧ યદ્ભ્રાજમાનં વ ચવૈ સવર્તાે લાેકાસ્ત્રયાે હ્યનુ િવભ્રાજ ત અેતે
૦૪૧૨૦૩૬૨ યન્નાવ્રજ જ તષુુ યેઽનનુગ્રહા વ્રજ ત ભદ્રા ણ ચર ત યેઽિનશમ્
૦૪૧૨૦૩૭૧ શા તાઃ સમદશૃઃ શદુ્ધાઃ સવર્ભૂતાનુર જનાઃ
૦૪૧૨૦૩૭૨ યા ત્ય જસાચ્યુતપદમચ્યુત પ્રયબા ધવાઃ
૦૪૧૨૦૩૮૧ ઇત્યુત્તાનપદઃ પતુ્રાે ધ્રવુઃ કૃ ણપરાયણઃ
૦૪૧૨૦૩૮૨ અભૂ ત્રયાણાં લાેકાનાં ચૂડામ ણિરવામલઃ
૦૪૧૨૦૩૯૧ ગ ભીરવેગાેઽિન મષં જ્યાે તષાં ચક્રમાિહતમ્
૦૪૧૨૦૩૯૨ ય મ ભ્રમ ત કાૈરવ્ય મેઢ ા મવ ગવાં ગણઃ
૦૪૧૨૦૪૦૧ મિહમાનં િવલાેક્યાસ્ય નારદાે ભગવા ષઃ
૦૪૧૨૦૪૦૨ આતાેદં્ય િવતુદ શ્લાેકા સત્રેઽગાય પ્રચેતસામ્
૦૪૧૨૦૪૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૧૨૦૪૧૧ નનંૂ સનુીતેઃ પ તદેવતાયા તપઃપ્રભાવસ્ય સતુસ્ય તાં ગ તમ્
૦૪૧૨૦૪૧૨ દૃ ટ્વા યપુાયાનિપ વેદવાિદનાે નવૈાિધગ તું પ્રભવ ત િક પાઃ
૦૪૧૨૦૪૨૧ યઃ પ ચવષા ગુ દારવાક્ષરૈ ભન્નને યાતાે હૃદયને દૂયતા
૦૪૧૨૦૪૨૨ વનં મદાદેશકરાેઽ જતં પ્રભું જગાય તદ્ભક્તગુણૈઃ પરા જતમ્
૦૪૧૨૦૪૩૧ યઃ ક્ષત્રબ ધુભુર્િવ તસ્યાિધ ઢમ વા ક્ષેદિપ વષર્પૂગૈઃ
૦૪૧૨૦૪૩૨ ષટ્પ ચવષા યદહાે ભર પૈઃ પ્રસાદ્ય વૈકુ ઠમવાપ ત પદમ્
૦૪૧૨૦૪૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૨૦૪૪૧ અેતત્તેઽ ભિહતં સવ ય ષ્ટાેઽહ મહ વયા
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૦૪૧૨૦૪૪૨ ધ્રવુસ્યાેદ્દામયશસશ્ચિરતં સ મતં સતામ્
૦૪૧૨૦૪૫૧ ધ યં યશસ્યમાયુ યં પુ યં વ ત્યયનં મહત્
૦૪૧૨૦૪૫૨ વગ્ય ધ્રાવૈ્યં સાૈમનસં્ય પ્રશસ્યમઘમષર્ણમ્
૦૪૧૨૦૪૬૧ શ્રુ વૈતચ્છ્ર દ્ધયાભી ણમચ્યુત પ્રયચે ષ્ટતમ્
૦૪૧૨૦૪૬૨ ભવેદ્ભ ક્તભર્ગવ ત યયા સ્યા ક્લેશસઙ્ક્ષયઃ
૦૪૧૨૦૪૭૧ મહ વ મચ્છતાં તીથ શ્રાેતુઃ શીલાદયાે ગુણાઃ
૦૪૧૨૦૪૭૨ યત્ર તજે તિદચ્છૂનાં માનાે યત્ર મન વનામ્
૦૪૧૨૦૪૮૧ પ્રયતઃ ક તર્યે પ્રાતઃ સમવાયે દ્વજન્મનામ્
૦૪૧૨૦૪૮૨ સાયં ચ પુ યશ્લાેકસ્ય ધ્રવુસ્ય ચિરતં મહત્
૦૪૧૨૦૪૯૧ પાૈણર્માસ્યાં સનીવાલ્યાં દ્વાદ યાં શ્રવણેઽથવા
૦૪૧૨૦૪૯૨ િદનક્ષયે વ્યતીપાતે સઙ્ક્રમેઽકર્િદનેઽિપ વા
૦૪૧૨૦૫૦૧ શ્રાવયેચ્છ્ર દ્દધાનાનાં તીથર્પાદપદાશ્રયઃ
૦૪૧૨૦૫૦૨ નેચ્છં તત્રાત્મનાત્માનં સ તુષ્ટ ઇ ત સ ય ત
૦૪૧૨૦૫૧૧ જ્ઞાનમજ્ઞાતત વાય યાે દદ્યા સ પથેઽ તમ્
૦૪૧૨૦૫૧૨ કૃપાલાેદ નનાથસ્ય દેવા તસ્યાનુગ્ હ્ણતે
૦૪૧૨૦૫૨૧ ઇદં મયા તેઽ ભિહતં કુ દ્વહ ધ્રવુસ્ય િવખ્યાતિવશદુ્ધકમર્ણઃ
૦૪૧૨૦૫૨૨ િહ વાભર્કઃ ક્ર ડનકાિન માતુગ્ ર્હં ચ િવ ં શરણં યાે જગામ
૦૪૧૩૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૦૪૧૩૦૦૧૧ િનશ ય કાષૈારિવણાપેવ ણતં ધ્રવુસ્ય વૈકુ ઠપદાિધરાેહણમ્
૦૪૧૩૦૦૧૨ પ્ર ઢભાવાે ભગવત્યધાેક્ષજે પ્રષંુ્ટ પનુ તં િવદુરઃ પ્રચક્રમે
૦૪૧૩૦૦૨૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૧૩૦૦૨૧ કે તે પ્રચેતસાે નામ કસ્યાપત્યાિન સવુ્રત
૦૪૧૩૦૦૨૨ કસ્યા વવાયે પ્રખ્યાતાઃ કુત્ર વા સત્રમાસત
૦૪૧૩૦૦૩૧ મ યે મહાભાગવતં નારદં દેવદશર્નમ્
૦૪૧૩૦૦૩૨ યને પ્રાેક્તઃ િક્રયાયાેગઃ પિરચયાર્િવિધહર્રેઃ
૦૪૧૩૦૦૪૧ વધમર્શીલૈઃ પુ ષૈભર્ગવા યજ્ઞપૂ ષઃ
૦૪૧૩૦૦૪૨ ઇજ્યમાનાે ભ ક્તમતા નારદેનેિરતઃ િકલ
૦૪૧૩૦૦૫૧ યા તા દેવ ષણા તત્ર વ ણતા ભગવ કથાઃ
૦૪૧૩૦૦૫૨ મહં્ય શશુ્રષૂવે બ્રહ્મકા યનાચષુ્ટમહર્ સ
૦૪૧૩૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૩૦૦૬૧ ધ્રવુસ્ય ચાે કલઃ પતુ્રઃ િપતિર પ્ર સ્થતે વનમ્
૦૪૧૩૦૦૬૨ સાવર્ભાૈમ શ્રયં નૈચ્છદિધરા સનં િપતુઃ
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૦૪૧૩૦૦૭૧ સ જન્મનાપેશા તાત્મા િનઃસઙ્ગઃ સમદશર્નઃ
૦૪૧૩૦૦૭૨ દદશર્ લાેકે િવતતમાત્માનં લાેકમાત્મિન
૦૪૧૩૦૦૮૧ આત્માનં બ્રહ્મ િનવાર્ણં પ્રત્ય ત મતિવગ્રહમ્
૦૪૧૩૦૦૮૨ અવબાેધરસકૈા યમાન દમનુસ તતમ્
૦૪૧૩૦૦૯૧ અવ્યવ ચ્છન્નયાેગા ગ્ દગ્ધકમર્મલાશયઃ
૦૪૧૩૦૦૯૨ વ પમવ ધાનાે નાત્મનાેઽ યં તદૈક્ષત
૦૪૧૩૦૧૦૧ જડા ધબિધરાને્મત્ત મૂકાકૃ તરતન્મ તઃ
૦૪૧૩૦૧૦૨ લ ક્ષતઃ પ થ બાલાનાં પ્રશા તા ચિરવાનલઃ
૦૪૧૩૦૧૧૧ મ વા તં જડમનુ્મતં્ત કુલ દ્ધાઃ સમિ ત્રણઃ
૦૪૧૩૦૧૧૨ વ સરં ભપૂ ત ચકુ્રયર્વીયાંસં ભ્રમેઃ સતુમ્
૦૪૧૩૦૧૨૧ વવ થવર્ સરસ્યેષ્ટા ભાયાર્સતૂ ષડાત્મ ન્
૦૪૧૩૦૧૨૨ પુ પાણ તગ્મકેતું ચ ઇષમજૂ વસું જયમ્
૦૪૧૩૦૧૩૧ પુ પાણર્સ્ય પ્રભા ભાયાર્ દાષેા ચ દ્વે બભવૂતુઃ
૦૪૧૩૦૧૩૨ પ્રાતમર્ ય દનં સાય મ ત હ્યાસ પ્રભાસતુાઃ
૦૪૧૩૦૧૪૧ પ્રદાષેાે િન શથાે વ્યુષ્ટ ઇ ત દાષેાસતુાસ્ત્રયઃ
૦૪૧૩૦૧૪૨ વ્યુષ્ટઃ સતંુ પુ કિર યાં સવર્તજેસમાદધે
૦૪૧૩૦૧૫૧ સ ચ ઃ સતુમાકૂત્યાં પ યાં મનુમવાપ હ
૦૪૧૩૦૧૫૨ મનાેરસતૂ મિહષી િવર ન્નડ્વલા સતુાન્
૦૪૧૩૦૧૬૧ પુ ં કુ સં િત્રતં દ્યુ ં સત્યવ ત તં વ્રતમ્
૦૪૧૩૦૧૬૨ અ ગ્ ષ્ટાેમમતીરાત્રં પ્રદ્યુ ં શ બમુ મુકમ્
૦૪૧૩૦૧૭૧ ઉ મુકાેઽજનય પતુ્રા પુ કિર યાં ષડુત્તમાન્
૦૪૧૩૦૧૭૨ અઙ્ગં સમુનસં ખ્યા ત ક્રતુમઙ્ ગરસં ગયમ્
૦૪૧૩૦૧૮૧ સનુીથાઙ્ગસ્ય યા પત્ની સષુવુે વનેમુ બણમ્
૦૪૧૩૦૧૮૨ યદ્દાૈઃશીલ્યા સ રાજ ષિનિવ ણાે િનરગા પુરાત્
૦૪૧૩૦૧૯૧ યમઙ્ગ શપેુઃ કુિપતા વાગ્વ મનુયઃ િકલ
૦૪૧૩૦૧૯૨ ગતાસાે તસ્ય ભૂય તે મમ થુદર્ ક્ષણં કરમ્
૦૪૧૩૦૨૦૧ અરાજકે તદા લાેકે દસ્યુ ભઃ પીિડતાઃ પ્ર ઃ
૦૪૧૩૦૨૦૨ તાે નારાયણાંશને થુરાદ્યઃ ક્ષતીશ્વરઃ
૦૪૧૩૦૨૧૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૧૩૦૨૧૧ તસ્ય શીલિનધેઃ સાધાેબ્રર્હ્મ યસ્ય મહાત્મનઃ
૦૪૧૩૦૨૧૨ રાજ્ઞઃ કથમભૂદ્દષુ્ટા પ્ર ય દ્વમના યયાૈ
૦૪૧૩૦૨૨૧ િક વાંહાે વને ઉિદ્દ ય બ્રહ્મદ ડમયૂયજુન્
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૦૪૧૩૦૨૨૨ દ ડવ્રતધરે રા જ્ઞ મનુયાે ધમર્કાેિવદાઃ
૦૪૧૩૦૨૩૧ નાવ યેયઃ પ્ર પાલઃ પ્ર ભરઘવાનિપ
૦૪૧૩૦૨૩૨ યદસાૈ લાેકપાલાનાં બભત્યાજઃ વતજેસા
૦૪૧૩૦૨૪૧ અેતદાખ્યાિહ મે બ્રહ્મ સનુીથાત્મજચે ષ્ટતમ્
૦૪૧૩૦૨૪૨ શ્રદ્દધાનાય ભક્તાય વં પરાવરિવત્તમઃ
૦૪૧૩૦૨૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૩૦૨૫૧ અઙ્ગાેઽશ્વમેધં રાજ ષરાજહાર મહાક્રતુમ્
૦૪૧૩૦૨૫૨ નાજગ્મુદવતા ત મન્નાહૂતા બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૪૧૩૦૨૬૧ તમૂચુિવ મતા તત્ર યજમાનમથ વજઃ
૦૪૧૩૦૨૬૨ હવી ં ષ હૂયમાનાિન ન તે ગ્ હ્ણ ત દેવતાઃ
૦૪૧૩૦૨૭૧ રાજ હવી ં યદુષ્ટાિન શ્રદ્ધયાસાિદતાિન તે
૦૪૧૩૦૨૭૨ છ દાંસ્યયાતયામાિન યાે જતાિન તવ્રતૈઃ
૦૪૧૩૦૨૮૧ ન િવદામેહ દેવાનાં હેલનં વયમ વિપ
૦૪૧૩૦૨૮૨ યન્ન ગ્ હ્ણ ત ભાગા વા યે દેવાઃ કમર્સા ક્ષણઃ
૦૪૧૩૦૨૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૩૦૨૯૧ અઙ્ગાે દ્વજવચઃ શ્રુ વા યજમાનઃ સદુુમર્નાઃ
૦૪૧૩૦૨૯૨ ત પ્રષંુ્ટ વ્ય જદ્વાચં સદસ્યાં તદનુજ્ઞયા
૦૪૧૩૦૩૦૧ નાગચ્છ ત્યાહુતા દેવા ન ગ્ હ્ણ ત ગ્રહાિનહ
૦૪૧૩૦૩૦૨ સદસ પતયાે બ્રૂત િકમવદ્યં મયા કૃતમ્
૦૪૧૩૦૩૧૦ સદસ પતય ઊચુઃ
૦૪૧૩૦૩૧૧ નરદેવેહ ભવતાે નાઘં તાવન્મનાિ થતમ્
૦૪૧૩૦૩૧૨ અ ત્યેકં પ્રાક્તનમઘં યિદહેદૃ વમપ્રજઃ
૦૪૧૩૦૩૨૧ તથા સાધય ભદં્ર તે આત્માનં સપુ્રજં પ
૦૪૧૩૦૩૨૨ ઇષ્ટ તે પતુ્રકામસ્ય પતંુ્ર દાસ્ય ત યજ્ઞભુક્
૦૪૧૩૦૩૩૧ તથા વભાગધેયાિન ગ્રહી ય ત િદવાૈકસઃ
૦૪૧૩૦૩૩૨ યદ્યજ્ઞપુ ષઃ સાક્ષાદપત્યાય હિર ર્તઃ
૦૪૧૩૦૩૪૧ તાં તા કામા હિરદર્દ્યાદ્યા યા કામયતે જનઃ
૦૪૧૩૦૩૪૨ આરાિધતાે યથવૈષૈ તથા પુંસાં ફલાેદયઃ
૦૪૧૩૦૩૫૧ ઇ ત વ્યવ સતા િવપ્રા તસ્ય રાજ્ઞઃ પ્ર તયે
૦૪૧૩૦૩૫૨ પુરાેડાશં િનરવપ શિપિવષ્ટાય િવ ણવે
૦૪૧૩૦૩૬૧ ત મા પુ ષ ઉત્તસ્થાૈ હેમમાલ્યમલા બરઃ
૦૪૧૩૦૩૬૨ િહર મયને પાત્રેણ સદ્ધમાદાય પાયસમ્
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૦૪૧૩૦૩૭૧ સ િવપ્રાનુમતાે રા ગ્ હી વા જ લનાૈદનમ્
૦૪૧૩૦૩૭૨ અવઘ્રાય મુદા યુક્તઃ પ્રાદા પ યા ઉદારધીઃ
૦૪૧૩૦૩૮૧ સા ત પંુસવનં રાજ્ઞી પ્રા ય વૈ પત્યુરાદધે
૦૪૧૩૦૩૮૨ ગભ કાલ ઉપા ત્તે કુમારં સષુવુેઽપ્ર
૦૪૧૩૦૩૯૧ સ બાલ અેવ પુ ષાે માતામહમનવુ્રતઃ
૦૪૧૩૦૩૯૨ અધમાશાેદ્ભવં ત્યું તનેાભવદધા મકઃ
૦૪૧૩૦૪૦૧ સ શરાસનમુદ્ય ય ગયવુર્નગાેચરઃ
૦૪૧૩૦૪૦૨ હ ત્યસાધુ ર્ગા દ ના વનેાેઽસાિવત્યરાૈ જનઃ
૦૪૧૩૦૪૧૧ આક્ર ડે ક્ર ડતાે બાલા વયસ્યાન તદા ણઃ
૦૪૧૩૦૪૧૨ પ્રસહ્ય િનરનુક્રાેશઃ પશમુારમમારયત્
૦૪૧૩૦૪૨૧ તં િવચક્ષ્ય ખલં પતંુ્ર શાસનૈિવિવધૈ ર્પઃ
૦૪૧૩૦૪૨૨ યદા ન શા સતું ક પાે શમાસી સદુુમર્નાઃ
૦૪૧૩૦૪૩૧ પ્રાયેણા ય ચતાે દેવાે યેઽપ્ર ગ્ હમેિધનઃ
૦૪૧૩૦૪૩૨ કદપત્ય તં દુઃખં યે ન િવ દ ત દુભર્રમ્
૦૪૧૩૦૪૪૧ યતઃ પાપીયસી ક તરધમર્શ્ચ મહા ણામ્
૦૪૧૩૦૪૪૨ યતાે િવરાેધઃ સવષાં યત આિધરન તકઃ
૦૪૧૩૦૪૫૧ ક તં પ્ર પદેશં વૈ માેહબ ધનમાત્મનઃ
૦૪૧૩૦૪૫૨ પ ડતાે બહુ મ યેત યદથાર્ઃ ક્લેશદા ગ્ હાઃ
૦૪૧૩૦૪૬૧ કદપતં્ય વરં મ યે સદપત્યાચ્છુચાં પદાત્
૦૪૧૩૦૪૬૨ િનિવદ્યેત ગ્ હાન્મત્યા ય ક્લેશિનવહા ગ્ હાઃ
૦૪૧૩૦૪૭૧ અેવં સ િનિવ ણમના પાે ગ્ હાિન્નશીથ ઉ થાય મહાેદયાેદયાત્
૦૪૧૩૦૪૭૨ અલ ધિનદ્રાેઽનપુલ ક્ષતાે ભિહ વા ગતાે વનેસવું પ્રસપુ્તામ્
૦૪૧૩૦૪૮૧ િવજ્ઞાય િનિવદ્ય ગતં પ ત પ્ર ઃ પુરાેિહતામાત્યસહૃુદ્ગણાદયઃ
૦૪૧૩૦૪૮૨ િવ ચક્યુ વ્યાર્મ તશાેકકાતરા યથા િનગૂઢં પુ ષં કુયાે ગનઃ
૦૪૧૩૦૪૯૧ અલક્ષય તઃ પદવી ં પ્ર પતેહર્તાેદ્યમાઃ પ્રત્યુપ ત્ય તે પુર મ્
૦૪૧૩૦૪૯૨ ઋષી સમેતાન ભવ દ્ય સાશ્રવાે યવેદય પાૈરવ ભ ર્િવ લવમ્
૦૪૧૪૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૪૦૦૧૧ ગ્વાદય તે મનુયાે લાેકાનાં ક્ષેમદ શનઃ
૦૪૧૪૦૦૧૨ ગાેપ્તયર્સ ત વૈ ણાં પ ય તઃ પશસુા યતામ્
૦૪૧૪૦૦૨૧ વીરમાતરમાહૂય સનુીથાં બ્રહ્મવાિદનઃ
૦૪૧૪૦૦૨૨ પ્રકૃત્યસ મતં વનેમ ય ષ ચ પ ત ભવુઃ
૦૪૧૪૦૦૩૧ શ્રુ વા પાસનગતં વનેમત્યુગ્રશાસનમ્

bhagpur.pdf 227



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૪૧૪૦૦૩૨ િન લલ્યુદર્સ્યવઃ સદ્યઃ સપર્ત્ર તા ઇવાખવઃ
૦૪૧૪૦૦૪૧ સઆ ઢ પસ્થાન ઉન્નદ્ધાેઽષ્ટિવભૂ ત ભઃ
૦૪૧૪૦૦૪૨ અવમનેે મહાભાગા ત ધઃ સ ભાિવતઃ વતઃ
૦૪૧૪૦૦૫૧ અેવં મદા ધ ઉ સક્તાે િનરઙુ્કશ ઇવ દ્વપઃ
૦૪૧૪૦૦૫૨ પયર્ટન્રથમાસ્થાય ક પયિન્નવ રાેદસી
૦૪૧૪૦૦૬૧ ન યષ્ટવ્યં ન દાતવ્યં ન હાેતવ્યં દ્વ ઃ ક્વ ચત્
૦૪૧૪૦૦૬૨ ઇ ત યવારયદ્ધમ ભેર ઘાષેેણ સવર્શઃ
૦૪૧૪૦૦૭૧ વનેસ્યાવેક્ષ્ય મનુયાે દુ ર્ત્તસ્ય િવચે ષ્ટતમ્
૦૪૧૪૦૦૭૨ િવ ય લાેકવ્યસનં કૃપયાેચુઃ મ સિત્રણઃ
૦૪૧૪૦૦૮૧ અહાે ઉભયતઃ પ્રાપ્તં લાેકસ્ય વ્યસનં મહત્
૦૪૧૪૦૦૮૨ દા યુભયતાે દ પ્તે ઇવ તસ્કરપાલયાેઃ
૦૪૧૪૦૦૯૧ અરાજકભયાદેષ કૃતાે રા તદહર્ણઃ
૦૪૧૪૦૦૯૨ તતાેઽ યાસીદ્ભયં વદ્ય કથં સ્યા વ ત દેિહનામ્
૦૪૧૪૦૧૦૧ અહેિરવ પયઃપાષેઃ પાષેકસ્યા યનથર્ ત્
૦૪૧૪૦૧૦૨ વનેઃ પ્રકૃત્યૈવ ખલઃ સનુીથાગભર્સ ભવઃ
૦૪૧૪૦૧૧૧ િન િપતઃ પ્ર પાલઃ સ જઘાંસ ત વૈ પ્ર ઃ
૦૪૧૪૦૧૧૨ તથાિપ સા વયેમામું ના માં ત પાતકં શતે્
૦૪૧૪૦૧૨૧ ત દ્વદ્વદ્ ભરસદ્વતૃ્તાે વનેાેઽ મા ભઃ કૃતાે પઃ
૦૪૧૪૦૧૨૨ સાિ વતાે યિદ નાે વાચં ન ગ્રહી યત્યધમર્કૃત્
૦૪૧૪૦૧૩૧ લાેકિધક્કારસ દગ્ધં દિહ યામઃ વતજેસા
૦૪૧૪૦૧૩૨ અેવમ યવસાયનૈં મનુયાે ગૂઢમ યવઃ
૦૪૧૪૦૧૩૩ ઉપવ્રજ્યાબ્રવુ વનંે સા વિય વા ચ સામ ભઃ
૦૪૧૪૦૧૪૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૧૪૦૧૪૧ પવયર્ િનબાેધૈતદ્યત્તે િવજ્ઞાપયામ ભાેઃ
૦૪૧૪૦૧૪૨ આયુઃશ્રીબલક ત નાં તવ તાત િવવધર્નમ્
૦૪૧૪૦૧૫૧ ધમર્ આચિરતઃ પુંસાં વાઙ્મનઃકાયબુ દ્ધ ભઃ
૦૪૧૪૦૧૫૨ લાેકા વશાેકા વતરત્યથાન ત્યમસઙ્ ગનામ્
૦૪૧૪૦૧૬૧ સ તે મા િવનશદે્વ ર પ્ર નાં ક્ષેમલક્ષણઃ
૦૪૧૪૦૧૬૨ ય મ વનષે્ટ પ તરૈશ્વયાર્દવરાેહ ત
૦૪૧૪૦૧૭૧ રાજન્નસા વમાત્યે યશ્ચાેરાિદ યઃ પ્ર પઃ
૦૪૧૪૦૧૭૨ રક્ષ યથા બ લ ગ્ હ્ણિન્નહ પ્રેત્ય ચ માેદતે
૦૪૧૪૦૧૮૧ યસ્ય રાષ્ટ્ર ે પુરે ચવૈ ભગવા યજ્ઞપૂ ષઃ
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૦૪૧૪૦૧૮૨ ઇજ્યતે વને ધમણ જનવૈર્ણાર્શ્રમા વતૈઃ
૦૪૧૪૦૧૯૧ તસ્ય રાજ્ઞાે મહાભાગ ભગવા ભૂતભાવનઃ
૦૪૧૪૦૧૯૨ પિરતુ ય ત િવશ્વાત્મા તષ્ઠતાે િનજશાસને
૦૪૧૪૦૨૦૧ ત મ તુષ્ટે િકમપ્રા યજંગતામીશ્વરેશ્વરે
૦૪૧૪૦૨૦૨ લાેકાઃ સપાલા હ્યેત મૈ હર ત બ લમાદતૃાઃ
૦૪૧૪૦૨૧૧ તં સવર્લાેકામરયજ્ઞસઙ્ગ્રહં ત્રયીમયં દ્રવ્યમયં તપાેમયમ્
૦૪૧૪૦૨૧૨ યજ્ઞૈિવ ચત્રૈયર્જતાે ભવાય તે રાજ વદેશાનનુરાેદુ્ધમહર્ સ
૦૪૧૪૦૨૨૧ યજ્ઞને યુ મ દ્વષયે દ્વ ત ભિવતાયમાનને સરુાઃ કલા હરેઃ
૦૪૧૪૦૨૨૨ વષ્ટાઃ સતુુષ્ટાઃ પ્રિદશ ત વા છતં તદ્ધલેનં નાહર્ સ વીર ચે ષ્ટતુમ્
૦૪૧૪૦૨૩૦ વને ઉવાચ
૦૪૧૪૦૨૩૧ બા લશા બત યૂયં વા અધમ ધમર્માિનનઃ
૦૪૧૪૦૨૩૨ યે ત્તદં પ ત િહ વા રં પ તમપુાસતે
૦૪૧૪૦૨૪૧ અવ ન ત્યમી મૂઢા પ િપણમીશ્વરમ્
૦૪૧૪૦૨૪૨ નાનુિવ દ ત તે ભદ્ર મહ લાેકે પરત્ર ચ
૦૪૧૪૦૨૫૧ કાે યજ્ઞપુ ષાે નામ યત્ર વાે ભ ક્તર દશૃી
૦૪૧૪૦૨૫૨ ભ ર્ નેહિવદૂરાણાં યથા રે કુયાે ષતામ્
૦૪૧૪૦૨૬૧ િવ િવિર ચાે ગિરશ ઇ દ્રાે વાયુયર્માે રિવઃ
૦૪૧૪૦૨૬૨ પજર્ યાે ધનદઃ સાેમઃ ક્ષ તર ગ્ રપા પ તઃ
૦૪૧૪૦૨૭૧ અેતે ચા યે ચ િવબુધાઃ પ્રભવાે વરશાપયાેઃ
૦૪૧૪૦૨૭૨ દેહે ભવ ત પતેઃ સવર્દેવમયાે પઃ
૦૪૧૪૦૨૮૧ ત માન્માં કમર્ ભિવપ્રા યજ વં ગતમ સરાઃ
૦૪૧૪૦૨૮૨ બ લ ચ મહં્ય હરત મત્તાેઽ યઃ કાેઽગ્રભુક્પુમાન્
૦૪૧૪૦૨૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૪૦૨૯૧ ઇ થં િવપયર્યમ તઃ પાપીયાનુ પથં ગતઃ
૦૪૧૪૦૨૯૨ અનનુીયમાન તદ્યાચ્ઞાં ન ચકે્ર ભ્રષ્ટમઙ્ગલઃ
૦૪૧૪૦૩૦૧ ઇ ત તેઽસ કૃતા તને દ્વ ઃ પ ડતમાિનના
૦૪૧૪૦૩૦૨ ભગ્ ાયાં ભવ્યયાચ્ઞાયાં ત મૈ િવદુર ચુકુ્રધુઃ
૦૪૧૪૦૩૧૧ હ યતાં હ યતામષે પાપઃ પ્રકૃ તદા ણઃ
૦૪૧૪૦૩૧૨ વ જગદસાવાશુ કુ તે ભ મસાદ્ધ્રવુમ્
૦૪૧૪૦૩૨૧ નાયમહર્ત્યસદ્વતૃ્તાે નરદેવવરાસનમ્
૦૪૧૪૦૩૨૨ યાેઽિધયજ્ઞપ ત િવ ં િવિન દત્યનપત્રપઃ
૦૪૧૪૦૩૩૧ કાે વનંૈ પિરચક્ષીત વનેમેક તેઽશભુમ્
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૦૪૧૪૦૩૩૨ પ્રાપ્ત ઈદશૃમૈશ્વય યદનુગ્રહભાજનઃ
૦૪૧૪૦૩૪૧ ઇ થં વ્યવ સતા હ તુ ષયાે ઢમ યવઃ
૦૪૧૪૦૩૪૨ િનજઘુ્નહુર્ઙૃ્કતવૈનં હતમચ્યુતિન દયા
૦૪૧૪૦૩૫૧ ઋ ષ ભઃ વાશ્રમપદં ગતે પતુ્રકલવેરમ્
૦૪૧૪૦૩૫૨ સનુીથા પાલયામાસ િવદ્યાયાેગને શાેચતી
૦૪૧૪૦૩૬૧ અેકદા મનુય તે તુ સર વ સ લલા લુતાઃ
૦૪૧૪૦૩૬૨ હુ વાગ્ ી સ કથાશ્ચકુ્ર પિવષ્ટાઃ સિરત્તટે
૦૪૧૪૦૩૭૧ વીક્ષ્યાે થતાં તદાે પાતાનાહુલાકભયઙ્કરાન્
૦૪૧૪૦૩૭૨ અ યભદ્રમનાથાયા દસ્યુ યાે ન ભવેદ્ભવુઃ
૦૪૧૪૦૩૮૧ અેવં શ ત ઋષયાે ધાવતાં સવર્તાેિદશમ્
૦૪૧૪૦૩૮૨ પાંસઃુ સમુ થતાે ભૂિરશ્ચાેરાણામ ભલુ પતામ્
૦૪૧૪૦૩૯૧ તદુપદ્રવમાજ્ઞાય લાેકસ્ય વસુ લુ પતામ્
૦૪૧૪૦૩૯૨ ભતર્યુર્પરતે ત મન્ન યાે યં ચ જઘાંસતામ્
૦૪૧૪૦૪૦૧ ચાેરપ્રાયં જનપદં હીનસ વમરાજકમ્
૦૪૧૪૦૪૦૨ લાેકાન્નાવારય છક્તા અિપ તદ્દાષેદ શનઃ
૦૪૧૪૦૪૧૧ બ્રાહ્મણઃ સમદકૃ્ષા તાે દ નાનાં સમપુેક્ષકઃ
૦૪૧૪૦૪૧૨ સ્રવતે બ્રહ્મ તસ્યાિપ ભન્નભા ડા પયાે યથા
૦૪૧૪૦૪૨૧ નાઙ્ગસ્ય વંશાે રાજષરેષ સસં્થાતુમહર્ ત
૦૪૧૪૦૪૨૨ અમાેઘવીયાર્ િહ પા વંશઽે મ કેશવાશ્રયાઃ
૦૪૧૪૦૪૩૧ િવિન શ્ચત્યૈવ ષયાે િવપન્નસ્ય મહીપતેઃ
૦૪૧૪૦૪૩૨ મમ થુ ં તરસા તત્રાસીદ્બાહુકાે નરઃ
૦૪૧૪૦૪૪૧ કાકકૃ ણાેઽ તહ્ર વાઙ્ગાે હ્ર વબાહુમર્હાહનુઃ
૦૪૧૪૦૪૪૨ હ્ર વપાિન્ન નાસાગ્રાે રક્તાક્ષ તામ્રમૂધર્જઃ
૦૪૧૪૦૪૫૧ તં તુ તેઽવનતં દ નં િક કરાેમી ત વાિદનમ્
૦૪૧૪૦૪૫૨ િનષીદેત્યબ્રવું તાત સ િનષાદ તતાેઽભવત્
૦૪૧૪૦૪૬૧ તસ્ય વં યા તુ નષૈાદા ગિરકાનનગાેચરાઃ
૦૪૧૪૦૪૬૨ યનેાહર યમાનાે વનેક મષમુ બણમ્
૦૪૧૫૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૫૦૦૧૧ અથ તસ્ય પનુિવપ્રૈરપતુ્રસ્ય મહીપતેઃ
૦૪૧૫૦૦૧૨ બાહુ યાં મ યમાના યાં મથનંુ સમપદ્યત
૦૪૧૫૦૦૨૧ તદ્દ ૃ ટ્વા મથનંુ ત ષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ
૦૪૧૫૦૦૨૨ ઊચુઃ પરમસ તુષ્ટા િવિદ વા ભગવ કલામ્
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૦૪૧૫૦૦૩૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૪૧૫૦૦૩૧ અેષ િવ ણાેભર્ગવતઃ કલા ભવુનપા લની
૦૪૧૫૦૦૩૨ ઇયં ચ લ યાઃ સ ભૂ તઃ પુ ષસ્યાનપાિયની
૦૪૧૫૦૦૪૧ અયં તુ પ્રથમાે રાજ્ઞાં પુમા પ્રથિયતા યશઃ
૦૪૧૫૦૦૪૨ થનુાર્મ મહારા ે ભિવ ય ત થુશ્રવાઃ
૦૪૧૫૦૦૫૧ ઇયં ચ સદુતી દેવી ગુણભષૂણભષૂણા
૦૪૧૫૦૦૫૨ અ ચનાર્મ વરારાેહા થુમવેાવ ધતી
૦૪૧૫૦૦૬૧ અેષ સાક્ષાદ્ધરેરંશાે તાે લાેકિરરક્ષયા
૦૪૧૫૦૦૬૨ ઇયં ચ ત પરા િહ શ્રીરનજુજ્ઞેઽનપાિયની
૦૪૧૫૦૦૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૫૦૦૭૧ પ્રશસં ત મ તં િવપ્રા ગ ધવર્પ્રવરા જગુઃ
૦૪૧૫૦૦૭૨ મુમુચુઃ સમુનાેધારાઃ સદ્ધા ત્ય ત વઃ સ્ત્રયઃ
૦૪૧૫૦૦૮૧ શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાદ્યા નેદુદુર્ દુભયાે િદિવ
૦૪૧૫૦૦૮૨ તત્ર સવર્ ઉપાજગ્મુદવ ષિપ ણાં ગણાઃ
૦૪૧૫૦૦૯૧ બ્રહ્મા જગદુ્ગ દવૈઃ સહા ત્ય સરેુશ્વરૈઃ
૦૪૧૫૦૦૯૨ વૈ યસ્ય દ ક્ષણે હ તે દૃ ટ્વા ચહં્ન ગદા તઃ
૦૪૧૫૦૧૦૧ પાદયાેરરિવ દં ચ તં વૈ મનેે હરેઃ કલામ્
૦૪૧૫૦૧૦૨ યસ્યાપ્ર તહતં ચક્રમંશઃ સ પરમે ષ્ઠનઃ
૦૪૧૫૦૧૧૧ તસ્યા ભષેક આર ધાે બ્રાહ્મણૈબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૪૧૫૦૧૧૨ આ ભષેચિનકા ય મૈ આજહઃ સવર્તાે જનાઃ
૦૪૧૫૦૧૨૧ સિર સમુદ્રા ગરયાે નાગા ગાવઃ ખગા ગાઃ
૦૪૧૫૦૧૨૨ દ્યાૈઃ ક્ષ તઃ સવર્ભૂતાિન સમાજહ પાયનમ્
૦૪૧૫૦૧૩૧ સાેઽ ભ ષક્તાે મહારાજઃ સવુાસાઃ સા વલઙૃ્કતઃ
૦૪૧૫૦૧૩૨ પ યા ચષાલઙૃ્કતયા િવરેજેઽ ગ્ િરવાપરઃ
૦૪૧૫૦૧૪૧ ત મૈ જહાર ધનદાે હૈમં વીર વરાસનમ્
૦૪૧૫૦૧૪૨ વ ણઃ સ લલસ્રાવમાતપતં્ર શ શપ્રભમ્
૦૪૧૫૦૧૫૧ વાયુશ્ચ વાલવ્યજને ધમર્ઃ ક તમયી ં સ્રજમ્
૦૪૧૫૦૧૫૨ ઇ દ્રઃ િકર ટમુ કૃષં્ટ દ ડં સયંમનં યમઃ
૦૪૧૫૦૧૬૧ બ્રહ્મા બ્રહ્મમયં વમર્ ભારતી હારમુત્તમમ્
૦૪૧૫૦૧૬૨ હિરઃ સદુશર્નં ચકં્ર ત પ યવ્યાહતાં શ્રયમ્
૦૪૧૫૦૧૭૧ દશચ દ્રમ સ દ્રઃ શતચ દં્ર તથા બકા
૦૪૧૫૦૧૭૨ સાેમાેઽ તમયાનશ્વાં વષ્ટા પાશ્રયં રથમ્
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૦૪૧૫૦૧૮૧ અ ગ્ રાજગવં ચાપં સયૂા ર મમયાિનષનૂ્
૦૪૧૫૦૧૮૨ ભૂઃ પાદુકે યાેગમ યાૈ દ્યાૈઃ પુ પાવ લમ વહમ્
૦૪૧૫૦૧૯૧ નાટ ં સગુીતં વાિદત્રમ તધાર્નં ચ ખેચરાઃ
૦૪૧૫૦૧૯૨ ઋષયશ્ચા શષઃ સત્યાઃ સમુદ્રઃ શઙ્ખમાત્મજમ્
૦૪૧૫૦૨૦૧ સ ધવઃ પવર્તા નદ્યાે રથવીથીમર્હાત્મનઃ
૦૪૧૫૦૨૦૨ સતૂાેઽથ માગધાે વ દ તં તાેતુમપુત સ્થરે
૦૪૧૫૦૨૧૧ તાવકાં તાન ભપે્રત્ય થવુ યઃ પ્રતાપવાન્
૦૪૧૫૦૨૧૨ મેઘિનહ્ર ાર્દયા વાચા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્
૦૪૧૫૦૨૨૦ થુ વાચ
૦૪૧૫૦૨૨૧ ભાેઃ સતૂ હે માગધ સાૈ ય વ દ લાેકેઽધનુા પષ્ટગુણસ્ય મે સ્યાત્
૦૪૧૫૦૨૨૨ િકમાશ્રયાે મે તવ અેષ યાજે્યતાં મા મ યભવૂ વતથા ગરાે વઃ
૦૪૧૫૦૨૩૧ ત મા પરાેક્ષેઽ મદુપશ્રુતા યલં કિર યથ તાતે્રમપીચ્યવાચઃ
૦૪૧૫૦૨૩૨ સત્યુત્તમશ્લાેકગુણાનવુાદે જુગુ સતં ન તવય ત સ યાઃ
૦૪૧૫૦૨૪૧ મહદુ્ગણાનાત્મિન કતુર્મીશઃ કઃ તાવકૈઃ તાવયતેઽસતાેઽિપ
૦૪૧૫૦૨૪૨ તેઽસ્યાભિવ યિન્ન ત િવપ્રલ ધાે જનાવહાસં કુમ તનર્ વેદ
૦૪૧૫૦૨૫૧ પ્રભવાે હ્યાત્મનઃ તાતંે્રજુગુ સ ત્યિપ િવશ્રુતાઃ
૦૪૧૫૦૨૫૨ હ્ર ીમ તઃ પરમાેદારાઃ પાૈ ષં વા િવગિહતમ્
૦૪૧૫૦૨૬૧ વયં વિવિદતા લાેકે સતૂાદ્યાિપ વર મ ભઃ
૦૪૧૫૦૨૬૨ કમર્ ભઃ કથમાત્માનં ગાપિય યામ બાલવત્
૦૪૧૬૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૬૦૦૧૧ ઇ ત બ્રવુાણં પ ત ગાયકા મુિનચાેિદતાઃ
૦૪૧૬૦૦૧૨ તુષુ્ટવુ તુષ્ટમનસ તદ્વાગ તસવેયા
૦૪૧૬૦૦૨૧ નાલં વયં તે મિહમાનવુણર્ને યાે દેવવયાઽવતતાર માયયા
૦૪૧૬૦૦૨૨ વનેાઙ્ગ તસ્ય ચ પાૈ ષા ણ તે વાચ પતીનામિપ બભ્રમુિધયઃ
૦૪૧૬૦૦૩૧ અથા યુદારશ્રવસઃ થાેહર્રેઃ કલાવતારસ્ય કથા તાદતૃાઃ
૦૪૧૬૦૦૩૨ યથાપેદેશં મુિન ભઃ પ્રચાેિદતાઃ શ્લાઘ્યાિન કમાર્ ણ વયં િવતન્મિહ
૦૪૧૬૦૦૪૧ અેષ ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠાે લાેકં ધમઽનવુતર્યન્
૦૪૧૬૦૦૪૨ ગાેપ્તા ચ ધમર્સતેનૂાં શા તા ત પિરપ થનામ્
૦૪૧૬૦૦૫૧ અેષ વૈ લાેકપાલાનાં બભત્યક તનાૈ તનૂઃ
૦૪૧૬૦૦૫૨ કાલે કાલે યથાભાગં લાેકયાે ભયાેિહતમ્
૦૪૧૬૦૦૬૧ વસુ કાલ ઉપાદત્તે કાલે ચાયં િવમુ ચ ત
૦૪૧૬૦૦૬૨ સમઃ સવષુ ભૂતષેુ પ્રતપ સયૂર્વ દ્વભુઃ
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૦૪૧૬૦૦૭૧ ત તક્ષત્યક્રમં વૈ ય ઉપયાર્ક્રમતામિપ
૦૪૧૬૦૦૭૨ ભૂતાનાં ક ણઃ શશ્વદાતાર્નાં ક્ષ ત ત્તમાન્
૦૪૧૬૦૦૮૧ દેવેઽવષર્ત્યસાૈ દેવાે નરદેવવપુહર્િરઃ
૦૪૧૬૦૦૮૨ કૃચ્છ્ર પ્રાણાઃ પ્ર હ્યષે ર ક્ષ યત્ય જસે દ્રવત્
૦૪૧૬૦૦૯૧ આ યાયયત્યસાૈ લાેકં વદના તમૂ તના
૦૪૧૬૦૦૯૨ સાનુરાગાવલાેકેન િવશદ મતચા ણા
૦૪૧૬૦૧૦૧ અવ્યક્તવત્મષ િનગૂઢકાયા ગ ભીરવેધા ઉપગુપ્તિવત્તઃ
૦૪૧૬૦૧૦૨ અન તમાહા યગુણૈકધામા થુઃ પ્રચેતા ઇવ સં તાત્મા
૦૪૧૬૦૧૧૧ દુરાસદાે દુિવષહ આસન્નાેઽિપ િવદૂરવત્
૦૪૧૬૦૧૧૨ નવૈા ભભિવતું શક્યાે વનેાર યુ થતાેઽનલઃ
૦૪૧૬૦૧૨૧ અ તબર્િહશ્ચ ભૂતાનાં પ ય કમાર્ ણ ચારણૈઃ
૦૪૧૬૦૧૨૨ ઉદાસીન ઇવા યક્ષાે વાયુરાત્મવે દેિહનામ્
૦૪૧૬૦૧૩૧ નાદ ડં્ય દ ડયત્યેષ સતુમાત્મ દ્વષામિપ
૦૪૧૬૦૧૩૨ દ ડયત્યાત્મજમિપ દ ડં્ય ધમર્પથે સ્થતઃ
૦૪૧૬૦૧૪૧ અસ્યાપ્ર તહતં ચકં્ર થાેરામાનસાચલાત્
૦૪૧૬૦૧૪૨ વતર્તે ભગવાનકા યાવત્તપ ત ગાેગણૈઃ
૦૪૧૬૦૧૫૧ ર જિય ય ત ય લાેકમયમાત્મિવચે ષ્ટતૈઃ
૦૪૧૬૦૧૫૨ અથામુમાહૂ રા નં મનાેર જનકૈઃ પ્ર ઃ
૦૪૧૬૦૧૬૧ દૃઢવ્રતઃ સત્યસ ધાે બ્રહ્મ યાે દ્ધસવેકઃ
૦૪૧૬૦૧૬૨ શર યઃ સવર્ભૂતાનાં માનદાે દ નવ સલઃ
૦૪૧૬૦૧૭૧ મા ભ ક્તઃ પરસ્ત્રીષુ પ યામધર્ ઇવાત્મનઃ
૦૪૧૬૦૧૭૨ પ્ર સુ િપ વિ નગ્ધઃ િકઙ્કરાે બ્રહ્મવાિદનામ્
૦૪૧૬૦૧૮૧ દેિહનામાત્મવ પે્રષ્ઠઃ સહૃુદાં ન દવધર્નઃ
૦૪૧૬૦૧૮૨ મુક્તસઙ્ગપ્રસઙ્ગાેઽયં દ ડપા ણરસાધષુુ
૦૪૧૬૦૧૯૧ અયં તુ સાક્ષાદ્ભગવાં યધીશઃ કૂટસ્થઆત્મા કલયાવતીણર્ઃ
૦૪૧૬૦૧૯૨ ય મન્નિવદ્યાર ચતં િનરથર્કં પ ય ત નાના વમિપ પ્રતીતમ્
૦૪૧૬૦૨૦૧ અયં ભવુાે મ ડલમાેદયાદ્રગેાપૈ્તકવીરાે નરદેવનાથઃ
૦૪૧૬૦૨૦૨ આસ્થાય જૈતં્ર રથમાત્તચાપઃ પયર્સ્યતે દ ક્ષણતાે યથાકર્ ઃ
૦૪૧૬૦૨૧૧ અ મૈ પાલાઃ િકલ તત્ર તત્ર બ લ હિર ય ત સલાેકપાલાઃ
૦૪૧૬૦૨૧૨ મંસ્ય ત અેષાં સ્ત્રયઆિદરાજં ચક્રાયુધં તદ્યશ ઉદ્ધર ત્યઃ
૦૪૧૬૦૨૨૧ અયં મહી ં ગાં દુદુહેઽિધરાજઃ પ્ર પ ત ર્ ત્તકરઃ પ્ર નામ્
૦૪૧૬૦૨૨૨ યાે લીલયાદ્ર વશરાસકાેટ ા ભ દ સમાં ગામકરાેદ્યથે દ્રઃ
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૦૪૧૬૦૨૩૧ િવસૂ્ફજર્યન્નાજગવં ધનુઃ વયં યદાચર મામિવષહ્યમા ૈ
૦૪૧૬૦૨૩૨ તદા િન લલ્યુિદ શ િદ યસ તાે લાઙ્ગૂલમુદ્ય ય યથા ગે દ્રઃ
૦૪૧૬૦૨૪૧ અેષાેઽશ્વમેધા શતમાજહાર સર વતી પ્રાદુરભાિવ યત્ર
૦૪૧૬૦૨૪૨ અહાષ દ્યસ્ય હયં પુર દરઃ શતક્રતુશ્ચરમે વતર્માને
૦૪૧૬૦૨૫૧ અેષ વસદ્માપેવને સમેત્ય સન કુમારં ભગવ તમેકમ્
૦૪૧૬૦૨૫૨ આરા ય ભ યાલભતામલં તજ્જ્ઞાનં યતાે બ્રહ્મ પરં િવદ ત
૦૪૧૬૦૨૬૧ તત્ર તત્ર ગર તા તા ઇ ત િવશ્રુતિવક્રમઃ
૦૪૧૬૦૨૬૨ શ્રાે યત્યાત્મા શ્રતા ગાથાઃ થુઃ થપુરાક્રમઃ
૦૪૧૬૦૨૭૧ િદશાે િવ જત્યાપ્ર ત દ્ધચક્રઃ વતજેસાે પાિટતલાેકશલ્યઃ
૦૪૧૬૦૨૭૨ સરુાસરેુ દ્રૈ પગીયમાન મહાનુભાવાે ભિવતા પ તભુર્વઃ
૦૪૧૭૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૭૦૦૧૧ અેવં સ ભગવા વૈ યઃ ખ્યાિપતાે ગુણકમર્ ભઃ
૦૪૧૭૦૦૧૨ છ દયામાસ તા કામૈઃ પ્ર તપજૂ્યા ભન દ્ય ચ
૦૪૧૭૦૦૨૧ બ્રાહ્મણપ્રમખુા વણાર્ ત્યામાત્યપુરાેધસઃ
૦૪૧૭૦૦૨૨ પાૈરા નપદા શ્રેણીઃ પ્રકૃતીઃ સમપજૂયત્
૦૪૧૭૦૦૩૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૧૭૦૦૩૧ ક માદ્દધાર ગાે પં ધિરત્રી બહુ િપણી
૦૪૧૭૦૦૩૨ યાં દુદાેહ થુ તત્ર કાે વ સાે દાેહનં ચ િકમ્
૦૪૧૭૦૦૪૧ પ્રકૃત્યા િવષમા દેવી કૃતા તને સમા કથમ્
૦૪૧૭૦૦૪૨ તસ્ય મે યં હયં દેવઃ કસ્ય હેતાેરપાહરત્
૦૪૧૭૦૦૫૧ સન કુમારાદ્ભગવતાે બ્રહ્મ બ્રહ્મિવદુત્તમાત્
૦૪૧૭૦૦૫૨ લ વા જ્ઞાનં સિવજ્ઞાનં રાજ ષઃ કાં ગ ત ગતઃ
૦૪૧૭૦૦૬૧ યચ્ચા યદિપ કૃ ણસ્ય ભવા ભગવતઃ પ્રભાેઃ
૦૪૧૭૦૦૬૨ શ્રવઃ સશુ્રવસઃ પુ યં પવૂર્દેહકથાશ્રયમ્
૦૪૧૭૦૦૭૧ ભક્તાય મેઽનુરક્તાય તવ ચાધાેક્ષજસ્ય ચ
૦૪૧૭૦૦૭૨ વક્તુમહર્ સ યાેઽદુહ્યદ્વૈ ય પેણ ગા મમામ્
૦૪૧૭૦૦૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૪૧૭૦૦૮૧ ચાેિદતાે િવદુરેણવૈં વાસદેુવકથાં પ્ર ત
૦૪૧૭૦૦૮૨ પ્રશસ્ય તં પ્રીતમના મતૈ્રેયઃ પ્રત્યભાષત
૦૪૧૭૦૦૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૭૦૦૯૧ યદા ભ ષક્તઃ થુરઙ્ગ િવપ્રૈરામિ ત્રતાે જનતાયાશ્ચ પાલઃ
૦૪૧૭૦૦૯૨ પ્ર િનરન્ને ક્ષ ત ષ્ઠ અેત્ય ક્ષામદેહાઃ પ તમ યવાેચન્
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૦૪૧૭૦૧૦૧ વયં રાજ ઠરેણા ભતપ્તા યથા ગ્ ના કાેટરસે્થન ક્ષાઃ
૦૪૧૭૦૧૦૨ વામદ્ય યાતાઃ શરણં શર યં યઃ સાિધતાે ત્તકરઃ પ તનર્ઃ
૦૪૧૭૦૧૧૧ તન્નાે ભવાનીહતુ રાતવેઽનં્ન ધાિદતાનાં નરદેવદેવ
૦૪૧૭૦૧૧૨ યાવન્ન નઙ્ક્ષ્યામહ ઉ જ્ઝતાે ર્ વાતાર્પ ત વં િકલ લાેકપાલઃ
૦૪૧૭૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૭૦૧૨૧ થુઃ પ્ર નાં ક ણં િનશ ય પિરદેિવતમ્
૦૪૧૭૦૧૨૨ દ ઘ દ યાૈ કુ શ્રેષ્ઠ િન મતં્ત સાેઽ વપદ્યત
૦૪૧૭૦૧૩૧ ઇ ત વ્યવ સતાે બુદ્ યા પ્રગ્ હીતશરાસનઃ
૦૪૧૭૦૧૩૨ સ દધે િવ શખં ભૂમેઃ કુ્રદ્ધ સ્ત્રપુરહા યથા
૦૪૧૭૦૧૪૧ પ્રવપેમાના ધરણી િનશા યાેદાયુધં ચ તમ્
૦૪૧૭૦૧૪૨ ગાૈઃ સત્યપાદ્રવદ્ભીતા ગીવ ગયુદુ્રતા
૦૪૧૭૦૧૫૧ તામ વધાવત્તદ્વૈ યઃ કુિપતાેઽત્ય ણેક્ષણઃ
૦૪૧૭૦૧૫૨ શરં ધનુ ષ સ ધાય યત્ર યત્ર પલાયતે
૦૪૧૭૦૧૬૧ સા િદશાે િવિદશાે દેવી રાેદસી ચા તરં તયાેઃ
૦૪૧૭૦૧૬૨ ધાવ તી તત્ર તત્રનંૈ દદશાર્નૂદ્યતાયુધમ્
૦૪૧૭૦૧૭૧ લાેકે નાિવ દત ત્રાણં વૈ યા ત્યાેિરવ પ્ર ઃ
૦૪૧૭૦૧૭૨ ત્ર તા તદા િનવ તે હૃદયને િવદૂયતા
૦૪૧૭૦૧૮૧ ઉવાચ ચ મહાભાગં ધમર્જ્ઞાપન્નવ સલ
૦૪૧૭૦૧૮૨ ત્રાિહ મામિપ ભૂતાનાં પાલનેઽવ સ્થતાે ભવાન્
૦૪૧૭૦૧૯૧ સ વં જઘાંસસે ક માદ્દ નામકૃતિક બષામ્
૦૪૧૭૦૧૯૨ અહિન ય કથં યાષેાં ધમર્જ્ઞ ઇ ત યાે મતઃ
૦૪૧૭૦૨૦૧ પ્રહર ત ન વૈ સ્ત્રીષુ કૃતાગઃ વિપ જ તવઃ
૦૪૧૭૦૨૦૨ િકમુત વ દ્વધા રાજક ણા દ નવ સલાઃ
૦૪૧૭૦૨૧૧ માં િવપાટ ાજરાં નાવં યત્ર િવશ્વં પ્ર ત ષ્ઠતમ્
૦૪૧૭૦૨૧૨ આત્માનં ચ પ્ર શ્ચેમાઃ કથમ ભ સ ધાસ્ય સ
૦૪૧૭૦૨૨૦ થુ વાચ
૦૪૧૭૦૨૨૧ વસધુે વાં વિધ યા મ મચ્છાસનપરાઙ્મખુીમ્
૦૪૧૭૦૨૨૨ ભાગં બિહ ષ યા ઙ્ક્તે ન તનાે ત ચ નાે વસુ
૦૪૧૭૦૨૩૧ યવસં જગ્ યનુિદનં નવૈ દાેગ્ યાૈધસં પયઃ
૦૪૧૭૦૨૩૨ તસ્યામવેં િહ દુષ્ટાયાં દ ડાે નાત્ર ન શસ્યતે
૦૪૧૭૦૨૪૧ વં ખ વાષેિધબી િન પ્રા ષ્ટાિન વય ભવુા
૦૪૧૭૦૨૪૨ ન મુ ચસ્યાત્મ દ્ધાિન મામવજ્ઞાય મ દધીઃ
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૦૪૧૭૦૨૫૧ અમષૂાં પર તાનામાતાર્નાં પિરદેિવતમ્
૦૪૧૭૦૨૫૨ શમિય યા મ મદ્બાણૈ ભન્નાયા તવ મેદસા
૦૪૧૭૦૨૬૧ પુમા યાે ષદુત ક્લીબઆત્મસ ભાવનાેઽધમઃ
૦૪૧૭૦૨૬૨ ભૂતષેુ િનરનુક્રાેશાે પાણાં તદ્વધાેઽવધઃ
૦૪૧૭૦૨૭૧ વાં ત ધાં દુમર્દાં ની વા માયાગાં તલશઃ શરૈઃ
૦૪૧૭૦૨૭૨ આત્મયાેગબલનેેમા ધારિય યા યહં પ્ર ઃ
૦૪૧૭૦૨૮૧ અેવં મ યુમયી ં મૂ ત કૃતા ત મવ બભ્રતમ્
૦૪૧૭૦૨૮૨ પ્રણતા પ્રા જ લઃ પ્રાહ મહી સ તવપેથુઃ
૦૪૧૭૦૨૯૦ ધરાવેાચ
૦૪૧૭૦૨૯૧ નમઃ પર મૈ પુ ષાય માયયા િવ ય તનાનાતનવે ગુણાત્મને
૦૪૧૭૦૨૯૨ નમઃ વ પાનુભવને િનધુર્ત દ્રવ્યિક્રયાકારકિવભ્રમાેમર્યે
૦૪૧૭૦૩૦૧ યનેાહમાત્માયતનં િવિન મતા ધાત્રા યતાેઽયં ગુણસગર્સઙ્ગ્રહઃ
૦૪૧૭૦૩૦૨ સ અેવ માં હ તુમુદાયુધઃ વરાડુપ સ્થતાેઽ યં શરણં કમાશ્રયે
૦૪૧૭૦૩૧૧ ય અેતદાદાવ જચ્ચરાચરં વમાયયાત્માશ્રયયાિવતક્યર્યા
૦૪૧૭૦૩૧૨ તયવૈ સાેઽયં િકલ ગાેપ્તુમુદ્યતઃ કથં નુ માં ધમર્પરાે જઘાંસ ત
૦૪૧૭૦૩૨૧ નનંૂ બતેશસ્ય સમીિહતં જનૈ તન્માયયા દુજર્યયાકૃતાત્મ ભઃ
૦૪૧૭૦૩૨૨ ન લક્ષ્યતે ય વકરાેદકારયદ્યાેઽનેક અેકઃ પરતશ્ચ ઈશ્વરઃ
૦૪૧૭૦૩૩૧ સગાર્િદ યાેઽસ્યાનુ ણ દ્ધ શ ક્ત ભદ્રર્વ્યિક્રયાકારકચેતનાત્મ ભઃ
૦૪૧૭૦૩૩૨ ત મૈ સમુન્નદ્ધિન દ્ધશક્તયે નમઃ પર મૈ પુ ષાય વેધસે
૦૪૧૭૦૩૪૧ સ વૈ ભવાનાત્મિવિન મતં જગદ્ભૂતે દ્રયા તઃકરણાત્મકં િવભાે
૦૪૧૭૦૩૪૨ સસં્થાપિય યન્નજ માં રસાતલાદ યુ જહારા ભસઆિદસકૂરઃ
૦૪૧૭૦૩૫૧ અપામપુસ્થે મિય નાવ્યવ સ્થતાઃ પ્ર ભવાનદ્ય િરર ક્ષષુઃ િકલ
૦૪૧૭૦૩૫૨ સ વીરમૂ તઃ સમભૂદ્ધરાધરાે યાે માં પયસ્યુગ્રશરાે જઘાંસ સ
૦૪૧૭૦૩૬૧ નનંૂ જનૈર િહતમીશ્વરાણામ મ દ્વધૈ તદુ્ગણસગર્માયયા
૦૪૧૭૦૩૬૨ ન જ્ઞાયતે માેિહત ચત્તવત્મર્ ભ તે યાે નમાે વીરયશસ્કરે યઃ
૦૪૧૮૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૮૦૦૧૧ ઇ થં થુમ ભષૂ્ટય ષા પ્રસુ્ફિરતાધરમ્
૦૪૧૮૦૦૧૨ પનુરાહાવિનભ તા સં ત યાત્માનમાત્મના
૦૪૧૮૦૦૨૧ સિન્નયચ્છા ભભાે મ યું િનબાેધ શ્રાિવતં ચ મે
૦૪૧૮૦૦૨૨ સવર્તઃ સારમાદત્તે યથા મધુકરાે બુધઃ
૦૪૧૮૦૦૩૧ અ મ લાેકેઽથવામુ મન્મુિન ભ ત વદ શ ભઃ
૦૪૧૮૦૦૩૨ દષૃ્ટા યાેગાઃ પ્રયુક્તાશ્ચ પુંસાં શ્રેયઃપ્ર સદ્ધયે
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૦૪૧૮૦૦૪૧ તાના તષ્ઠ ત યઃ સ યગપુાયા પવૂર્દ શતાન્
૦૪૧૮૦૦૪૨ અવરઃ શ્રદ્ધયાપેેત ઉપેયા વ દતેઽ જસા
૦૪૧૮૦૦૫૧ તાનનાદતૃ્ય યાેઽિવદ્વાનથાર્નારભતે વયમ્
૦૪૧૮૦૦૫૨ તસ્યવ્ય ભચર ત્યથાર્ આર ધાશ્ચ પનુઃ પનુઃ
૦૪૧૮૦૦૬૧ પુરા ષ્ટા હ્યાષેધયાે બ્રહ્મણા યા િવશા પતે
૦૪૧૮૦૦૬૨ ભજુ્યમાના મયા દષૃ્ટા અસદ્ ભર તવ્રતૈઃ
૦૪૧૮૦૦૭૧ અપા લતાનાદતૃા ચ ભવદ્ ભલાકપાલકૈઃ
૦૪૧૮૦૦૭૨ ચાેર ભૂતેઽથ લાેકેઽહં યજ્ઞાથઽગ્રસમાષેધીઃ
૦૪૧૮૦૦૮૧ નનંૂ તા વી ધઃ ક્ષીણા મિય કાલને ભૂયસા
૦૪૧૮૦૦૮૨ તત્ર યાેગને દષૃ્ટેન ભવાનાદાતુમહર્ ત
૦૪૧૮૦૦૯૧ વ સં ક પય મે વીર યનેાહં વ સલા તવ
૦૪૧૮૦૦૯૨ ધાેકે્ષ્ય ક્ષીરમયા કામાનનુ પં ચ દાેહનમ્
૦૪૧૮૦૧૦૧ દાેગ્ધારં ચ મહાબાહાે ભૂતાનાં ભૂતભાવન
૦૪૧૮૦૧૦૨ અન્નમી સતમજૂર્ વદ્ભગવા વા છતે યિદ
૦૪૧૮૦૧૧૧ સમાં ચ કુ માં રાજ દેવ ષં્ટ યથા પયઃ
૦૪૧૮૦૧૧૨ અપતાર્વિપ ભદં્ર તે ઉપાવતત મે િવભાે
૦૪૧૮૦૧૨૧ ઇ ત પ્રયં િહતં વાક્યં ભવુ આદાય ભપૂ તઃ
૦૪૧૮૦૧૨૨ વ સં કૃ વા મનું પાણાવદુહ સકલાષૈધીઃ
૦૪૧૮૦૧૩૧ તથાપરે ચ સવર્ત્ર સારમાદદતે બુધાઃ
૦૪૧૮૦૧૩૨ તતાેઽ યે ચ યથાકામં દુદુહુઃ થુભાિવતામ્
૦૪૧૮૦૧૪૧ ઋષયાે દુદુહુદવી મ દ્રયે વથ સત્તમ
૦૪૧૮૦૧૪૨ વ સં હ પ ત કૃ વા પય છ દાેમયં શુ ચ
૦૪૧૮૦૧૫૧ કૃ વા વ સં સરુગણા ઇ દં્ર સાેમમદૂદુહન્
૦૪૧૮૦૧૫૨ િહર મયને પાત્રેણ વીયર્માે ે બલં પયઃ
૦૪૧૮૦૧૬૧ દૈતેયા દાનવા વ સં પ્રહ્લાદમસરુષર્ભમ્
૦૪૧૮૦૧૬૨ િવધાયાદૂદુહ ક્ષીરમયઃપાત્રે સરુાસવમ્
૦૪૧૮૦૧૭૧ ગ ધવાર્ સરસાેઽધુક્ષ પાત્રે પદ્મમયે પયઃ
૦૪૧૮૦૧૭૨ વ સં િવશ્વાવસું કૃ વા ગા ધવ મધુ સાૈભગમ્
૦૪૧૮૦૧૮૧ વ સને િપતરાેઽયર્ ણા કવં્ય ક્ષીરમધુક્ષત
૦૪૧૮૦૧૮૨ આમપાત્રે મહાભાગાઃ શ્રદ્ધયા શ્રાદ્ધદેવતાઃ
૦૪૧૮૦૧૯૧ પ્રક ય વ સં કિપલં સદ્ધાઃ સઙ્ક પનામયીમ્
૦૪૧૮૦૧૯૨ સ દ્ધ નભ સ િવદ્યાં ચ યે ચ િવદ્યાધરાદયઃ
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૦૪૧૮૦૨૦૧ અ યે ચ માિયનાે માયામ તધાર્નાદ્ભુતાત્મનામ્
૦૪૧૮૦૨૦૨ મયં પ્રક ય વ સં તે દુદુહુધાર્રણામયીમ્
૦૪૧૮૦૨૧૧ યક્ષરક્ષાં સ ભૂતાિન િપશાચાઃ િપ શતાશનાઃ
૦૪૧૮૦૨૧૨ ભૂતેશવ સા દુદુહુઃ કપાલે ક્ષત સવમ્
૦૪૧૮૦૨૨૧ તથાહયાે દ દશકૂાઃ સપાર્ નાગાશ્ચ તક્ષકમ્
૦૪૧૮૦૨૨૨ િવધાય વ સં દુદુહુ બલપાત્રે િવષં પયઃ
૦૪૧૮૦૨૩૧ પશવાે યવસં ક્ષીરં વ સં કૃ વા ચ ગાે ષમ્
૦૪૧૮૦૨૩૨ અર યપાત્રે ચાધુક્ષ ગે દ્રણે ચ દં ષ્ટ્રણઃ
૦૪૧૮૦૨૪૧ ક્રવ્યાદાઃ પ્રા ણનઃ ક્રવ્યં દુદુહુઃ વે કલવેરે
૦૪૧૮૦૨૪૨ સપુણર્વ સા િવહગાશ્ચરં ચાચરમવે ચ
૦૪૧૮૦૨૫૧ વટવ સા વન પતયઃ થગ્રસમયં પયઃ
૦૪૧૮૦૨૫૨ ગરયાે િહમવદ્વ સા નાનાધાતૂ વસાનષુુ
૦૪૧૮૦૨૬૧ સવ વમખુ્યવ સને વે વે પાત્રે થક્પયઃ
૦૪૧૮૦૨૬૨ સવર્કામદુઘાં વી ં દુદુહુઃ થુભાિવતામ્
૦૪૧૮૦૨૭૧ અેવં વાદયઃ વીમન્નાદાઃ વન્નમાત્મનઃ
૦૪૧૮૦૨૭૨ દાેહવ સાિદભેદેન ક્ષીરભેદં કુ દ્વહ
૦૪૧૮૦૨૮૧ તતાે મહીપ તઃ પ્રીતઃ સવર્કામદુઘાં થુઃ
૦૪૧૮૦૨૮૨ દુિહ વે ચકારેમાં પ્રે ણા દુિહ વ સલઃ
૦૪૧૮૦૨૯૧ ચૂણર્ય વધનુ કાેટ ા ગિરકૂટાિન રાજરાટ્
૦૪૧૮૦૨૯૨ ભૂમ ડલ મદં વૈ યઃ પ્રાયશ્ચકે્ર સમં િવભુઃ
૦૪૧૮૦૩૦૧ અથા મ ભગવા વૈ યઃ પ્ર નાં ત્તદઃ િપતા
૦૪૧૮૦૩૦૨ િનવાસા ક પયાં ચકે્ર તત્ર તત્ર યથાહર્તઃ
૦૪૧૮૦૩૧૧ ગ્રામા પુરઃ પત્તનાિન દુગાર્ ણ િવિવધાિન ચ
૦૪૧૮૦૩૧૨ ઘાષેા વ્ર સ શ બરાનાકરા ખેટખવર્ટાન્
૦૪૧૮૦૩૨૧ પ્રાક્ થાેિરહ નવૈષૈા પુરગ્રામાિદક પના
૦૪૧૮૦૩૨૨ યથાસખંુ વસ ત મ તત્ર તત્રાકુતાેભયાઃ
૦૪૧૯૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૯૦૦૧૧ અથાદ ક્ષત રા તુ હયમેધશતને સઃ
૦૪૧૯૦૦૧૨ બ્રહ્માવત મનાેઃ ક્ષતે્રે યત્ર પ્રાચી સર વતી
૦૪૧૯૦૦૨૧ તદ ભપ્રેત્ય ભગવા કમાર્ તશયમાત્મનઃ
૦૪૧૯૦૦૨૨ શતક્રતનુર્ મ ષે થાેયર્જ્ઞમહાે સવમ્
૦૪૧૯૦૦૩૧ યત્ર યજ્ઞપ તઃ સાક્ષાદ્ભગવા હિરર શ્વરઃ
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૦૪૧૯૦૦૩૨ અ વભૂયત સવાર્ત્મા સવર્લાેકગુ ઃ પ્રભુઃ
૦૪૧૯૦૦૪૧ અ વતાે બ્રહ્મશવાર્ યાં લાેકપાલૈઃ સહાનુગૈઃ
૦૪૧૯૦૦૪૨ ઉપગીયમાનાે ગ ધવમુર્િન ભશ્ચા સરાેગણૈઃ
૦૪૧૯૦૦૫૧ સદ્ધા િવદ્યાધરા દૈત્યા દાનવા ગુહ્યકાદયઃ
૦૪૧૯૦૦૫૨ સનુ દન દપ્રમખુાઃ પાષર્દપ્રવરા હરેઃ
૦૪૧૯૦૦૬૧ કિપલાે નારદાે દત્તાે યાેગેશાઃ સનકાદયઃ
૦૪૧૯૦૦૬૨ તમ વીયુભાર્ગવતા યે ચ ત સવેનાે સકુાઃ
૦૪૧૯૦૦૭૧ યત્ર ધમર્દુઘા ભૂ મઃ સવર્કામદુઘા સતી
૦૪૧૯૦૦૭૨ દાે ગ્ધ માભી સતાનથાર્ યજમાનસ્ય ભારત
૦૪૧૯૦૦૮૧ ઊહુઃ સવર્રસાન્નદ્યઃ ક્ષીરદ યન્નગાેરસાન્
૦૪૧૯૦૦૮૨ તરવાે ભૂિરવ માર્ણઃ પ્રાસયૂ ત મધુચ્યુતઃ
૦૪૧૯૦૦૯૧ સ ધવાે રત્નિનકરા ગરયાેઽન્નં ચતુિવધમ્
૦૪૧૯૦૦૯૨ ઉપાયનમપુાજહઃ સવ લાેકાઃ સપાલકાઃ
૦૪૧૯૦૧૦૧ ઇ ત ચાધાેક્ષજેશસ્ય થાે તુ પરમાેદયમ્
૦૪૧૯૦૧૦૨ અસયૂ ભગવાિન દ્રઃ પ્ર તઘાતમચીકરત્
૦૪૧૯૦૧૧૧ ચરમેણાશ્વમેધને યજમાને યજુ પ તમ્
૦૪૧૯૦૧૧૨ વૈ યે યજ્ઞપશું પધર્ન્નપાવેાહ તરાેિહતઃ
૦૪૧૯૦૧૨૧ તમિત્રભર્ગવાનૈક્ષ વરમાણં િવહાયસા
૦૪૧૯૦૧૨૨ આમુક્ત મવ પાખ ડં યાેઽધમ ધમર્િવભ્રમઃ
૦૪૧૯૦૧૩૧ અિત્રણા ચાેિદતાે હ તું થપુતુ્રાે મહારથઃ
૦૪૧૯૦૧૩૨ અ વધાવત સઙ્કુ્રદ્ધ તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવીત્
૦૪૧૯૦૧૪૧ તં તાદશૃાકૃ ત વીક્ષ્ય મનેે ધમ શર િરણમ્
૦૪૧૯૦૧૪૨ જિટલં ભ મનાચ્છનં્ન ત મૈ બાણં ન મુ ચ ત
૦૪૧૯૦૧૫૧ વધાિન્ન ત્તં તં ભૂયાે હ તવેઽિત્રરચાેદયત્
૦૪૧૯૦૧૫૨ જિહ યજ્ઞહનં તાત મહે દં્ર િવબુધાધમમ્
૦૪૧૯૦૧૬૧ અેવં વૈ યસતુઃ પ્રાેક્ત વરમાણં િવહાયસા
૦૪૧૯૦૧૬૨ અ વદ્રવદ ભકુ્રદ્ધાે રાવણં ગ્ ધ્રરાિડવ
૦૪૧૯૦૧૭૧ સાેઽશં્વ પં ચ ત દ્ધ વા ત મા અ તિહતઃ વરાટ્
૦૪૧૯૦૧૭૨ વીરઃ વપશમુાદાય િપતુયર્જ્ઞમપુેિયવાન્
૦૪૧૯૦૧૮૧ તત્તસ્ય ચાદ્ભુતં કમર્ િવચક્ષ્ય પરમષર્યઃ
૦૪૧૯૦૧૮૨ નામધેયં દદુ ત મૈ િવ જતાશ્વ ઇ ત પ્રભાે
૦૪૧૯૦૧૯૧ ઉપ જ્ય તમ તીવં્ર જહારાશ્વં પનુહર્િરઃ
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૦૪૧૯૦૧૯૨ ચષાલયપૂત છન્નાે િહર યરશનં િવભુઃ
૦૪૧૯૦૨૦૧ અિત્રઃ સ દશર્યામાસ વરમાણં િવહાયસા
૦૪૧૯૦૨૦૨ કપાલખટ્વાઙ્ગધરં વીરાે નનૈમબાધત
૦૪૧૯૦૨૧૧ અિત્રણા ચાેિદત ત મૈ સ દધે િવ શખં ષા
૦૪૧૯૦૨૧૨ સાેઽશં્વ પં ચ ત દ્ધ વા તસ્થાવ તિહતઃ વરાટ્
૦૪૧૯૦૨૨૧ વીરશ્ચાશ્વમપુાદાય િપ યજ્ઞમથાવ્રજત્
૦૪૧૯૦૨૨૨ તદવદં્ય હરે પં જગ્ હુજ્ઞાર્નદુબર્લાઃ
૦૪૧૯૦૨૩૧ યાિન પા ણ જગ્ હે ઇ દ્રાે હય જહીષર્યા
૦૪૧૯૦૨૩૨ તાિન પાપસ્ય ખ ડાિન લઙ્ગં ખ ડ મહાેચ્યતે
૦૪૧૯૦૨૪૧ અેવ મ દ્રે હરત્યશં્વ વૈ યયજ્ઞ જઘાંસયા
૦૪૧૯૦૨૪૨ તદ્ગહૃીતિવ ષ્ટેષુ પાખ ડષેુ મ ત ર્ણામ્
૦૪૧૯૦૨૫૧ ધમર્ ઇત્યુપધમષુ નગ્ રક્તપટાિદષુ
૦૪૧૯૦૨૫૨ પ્રાયેણ સ જતે ભ્રા ત્યા પેશલષેુ ચ વા ગ્મષુ
૦૪૧૯૦૨૬૧ તદ ભજ્ઞાય ભગવા થુઃ થપુરાક્રમઃ
૦૪૧૯૦૨૬૨ ઇ દ્રાય કુિપતાે બાણમાદત્તાેદ્યતકામુર્કઃ
૦૪૧૯૦૨૭૧ ત વજઃ શક્રવધા ભસ ધતં િવચક્ષ્ય દુ પ્રેક્ષ્યમસહ્યરંહસમ્
૦૪૧૯૦૨૭૨ િનવારયામાસરુહાે મહામતે ન યજુ્યતેઽત્રા યવધઃ પ્રચાેિદતાત્
૦૪૧૯૦૨૮૧ વયં મ વ ત મહાથર્નાશનં હ્વયામહે વચ્છ્ર વસા હત વષમ્
૦૪૧૯૦૨૮૨ અયાતયામાપેહવૈરન તરં પ્રસહ્ય રાજ જુહવામ તેઽિહતમ્
૦૪૧૯૦૨૯૧ ઇત્યામ ય ક્રતપુ ત િવદુરાસ્ય વ ે ષા
૦૪૧૯૦૨૯૨ સ્રુગ્ઘ તા જુહ્વતાેઽ યેત્ય વય ભૂઃ પ્રત્યષેધત
૦૪૧૯૦૩૦૧ ન વ યાે ભવતા મ દ્રાે યદ્યજ્ઞાે ભગવત્તનુઃ
૦૪૧૯૦૩૦૨ યં જઘાંસથ યજ્ઞને યસ્યેષ્ટા તનવઃ સરુાઃ
૦૪૧૯૦૩૧૧ તિદદં પ યત મહદ્ ધમર્વ્ય તકરં દ્વ ઃ
૦૪૧૯૦૩૧૨ ઇ દ્રણેાનુ ષ્ઠતં રાજ્ઞઃ કમત દ્વ જઘાંસતા
૦૪૧૯૦૩૨૧ થુક તઃ થાેભૂર્યાત્તહ્યકાનેશતક્રતુઃ
૦૪૧૯૦૩૨૨ અલં તે ક્રતુ ભઃ વષ્ટૈયર્દ્ભવાન્માેક્ષધમર્િવત્
૦૪૧૯૦૩૩૧ નવૈાત્મને મહે દ્રાય રાષેમાહતુર્મહર્ સ
૦૪૧૯૦૩૩૨ ઉભાવિપ િહ ભદં્ર તે ઉત્તમશ્લાેકિવગ્રહાૈ
૦૪૧૯૦૩૪૧ મા મન્મહારાજ કૃથાઃ મ ચ તાં િનશામયા મદ્વચઆદતૃાત્મા
૦૪૧૯૦૩૪૨ યદ્ યાયતાે દૈવહતં નુ કતુ મનાેઽ ત ષં્ટ િવશતે તમાેઽ ધમ્
૦૪૧૯૦૩૫૧ ક્રતુિવરમતામષે દેવષેુ દુરવગ્રહઃ
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૦૪૧૯૦૩૫૨ ધમર્વ્ય તકરાે યત્ર પાખ ડિૈર દ્રિન મતૈઃ
૦૪૧૯૦૩૬૧ અે ભિર દ્રાપેસં ષ્ટૈઃ પાખ ડહૈાર્િર ભજર્નમ્
૦૪૧૯૦૩૬૨ િહ્રયમાણં િવચ વનૈં ય તે યજ્ઞધ્રુગશ્વમુટ્
૦૪૧૯૦૩૭૧ ભવા પિરત્રાતુ મહાવતીણા ધમ જનાનાં સમયાનુ પમ્
૦૪૧૯૦૩૭૨ વનેાપચારાદવલુપ્તમદ્ય તદે્દહતાે િવ કલા સ વૈ ય
૦૪૧૯૦૩૮૧ સ વં િવ યાસ્ય ભવં પ્ર પતે સઙ્ક પનં િવશ્વ ં િપપી િહ
૦૪૧૯૦૩૮૨ અૈ દ્ર ં ચ માયામપુધમર્માતરં પ્રચ ડપાખ ડપથં પ્રભાે જિહ
૦૪૧૯૦૩૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૧૯૦૩૯૧ ઇ થં સ લાેકગુ ણા સમાિદષ્ટાે િવશા પ તઃ
૦૪૧૯૦૩૯૨ તથા ચ કૃ વા વા સલ્યં મઘાનેાિપ ચ સ દધે
૦૪૧૯૦૪૦૧ કૃતાવ થ નાનાય થવે ભૂિરકમર્ણે
૦૪૧૯૦૪૦૨ વરા દદુ તે વરદા યે તદ્બિહ ષ તિપતાઃ
૦૪૧૯૦૪૧૧ િવપ્રાઃ સત્યા શષ તુષ્ટાઃ શ્રદ્ધયા લ ધદ ક્ષણાઃ
૦૪૧૯૦૪૧૨ આ શષાે યુયજુુઃ ક્ષત્તરાિદરા ય સ કૃતાઃ
૦૪૧૯૦૪૨૧ વયાહૂતા મહાબાહાે સવર્ અેવ સમાગતાઃ
૦૪૧૯૦૪૨૨ પૂ જતા દાનમાના યાં િપ દેવ ષમાનવાઃ
૦૪૨૦૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૦૦૦૧૧ ભગવાનિપ વૈકુ ઠઃ સાકં મઘવતા િવભુઃ
૦૪૨૦૦૦૧૨ યજ્ઞૈયર્જ્ઞપ ત તુષ્ટાે યજ્ઞભુક્તમભાષત
૦૪૨૦૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૨૦૦૦૨૧ અેષ તેઽકાષ દ્ભઙ્ગં હયમેધશતસ્ય હ
૦૪૨૦૦૦૨૨ ક્ષમાપયતઆત્માનમમુ ય ક્ષ તુમહર્ સ
૦૪૨૦૦૦૩૧ સિુધયઃ સાધવાે લાેકે નરદેવ નરાેત્તમાઃ
૦૪૨૦૦૦૩૨ ના ભદુ્રહ્ય ત ભૂતે યાે યિહ નાત્મા કલવેરમ્
૦૪૨૦૦૦૪૧ પુ ષા યિદ મુહ્ય ત વાદશૃા દેવમાયયા
૦૪૨૦૦૦૪૨ શ્રમ અેવ પરં તાે દ ઘર્યા દ્ધસવેયા
૦૪૨૦૦૦૫૧ અતઃ કાય મમં િવદ્વાનિવદ્યાકામકમર્ ભઃ
૦૪૨૦૦૦૫૨ આર ધ ઇ ત નવૈા મ પ્ર તબુદ્ધાેઽનષુ જતે
૦૪૨૦૦૦૬૧ અસસંક્તઃ શર રેઽ મન્નમનુાે પાિદતે ગ્ હે
૦૪૨૦૦૦૬૨ અપત્યે દ્રિવણે વાિપ કઃ કુયાર્ન્મમતાં બુધઃ
૦૪૨૦૦૦૭૧ અેકઃ શદુ્ધઃ વયજં્યાે તિનગુર્ણાેઽસાૈ ગુણાશ્રયઃ
૦૪૨૦૦૦૭૨ સવર્ગાેઽના તઃ સાક્ષી િનરાત્માત્માત્મનઃ પરઃ
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૦૪૨૦૦૦૮૧ ય અેવં સ તમાત્માનમાત્મસં્થ વેદ પૂ ષઃ
૦૪૨૦૦૦૮૨ નાજ્યતે પ્રકૃ તસ્થાેઽિપ તદુ્ગણૈઃ સ મિય સ્થતઃ
૦૪૨૦૦૦૯૧ યઃ વધમણ માં િનતં્ય િનરાશીઃ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૪૨૦૦૦૯૨ ભજતે શનકૈ તસ્ય મનાે રાજ પ્રસીદ ત
૦૪૨૦૦૧૦૧ પિરત્યક્તગુણઃ સ યગ્દશર્નાે િવશદાશયઃ
૦૪૨૦૦૧૦૨ શા ત મે સમવસ્થાનં બ્રહ્મ કૈવલ્યમશ્નુતે
૦૪૨૦૦૧૧૧ ઉદાસીન મવા યક્ષં દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાત્મનામ્
૦૪૨૦૦૧૧૨ કૂટસ્થ મમમાત્માનં યાે વેદા ાે ત શાેભનમ્
૦૪૨૦૦૧૨૧ ભન્નસ્ય લઙ્ગસ્ય ગુણપ્રવાહાે દ્રવ્યિક્રયાકારકચેતનાત્મનઃ
૦૪૨૦૦૧૨૨ દષૃ્ટાસુ સ પ સુ િવપ સુ સરૂયાે ન િવિક્રય તે મિય બદ્ધસાૈહૃદાઃ
૦૪૨૦૦૧૩૧ સમઃ સમાનાેત્તમમ યમાધમઃ સખુે ચ દુઃખે ચ જતે દ્રયાશયઃ
૦૪૨૦૦૧૩૨ મયાપેકૢપ્તા ખલલાેકસયંુતાે િવધ વ વીરા ખલલાેકરક્ષણમ્
૦૪૨૦૦૧૪૧ શ્રેયઃ પ્ર પાલનમવે રાજ્ઞાે ય સા પરાયે સકૃુતા ષષ્ઠમંશમ્
૦૪૨૦૦૧૪૨ હતાર્ યથા હૃતપુ યઃ પ્ર નામર ક્ષતા કરહારાેઽઘમ ત્ત
૦૪૨૦૦૧૫૧ અેવં દ્વ યાનુમતાનુ ત્ત ધમર્પ્રધાનાેઽ યતમાેઽિવતાસ્યાઃ
૦૪૨૦૦૧૫૨ હ્ર વને કાલને ગ્ હાપેયાતા દ્રષ્ટા સ સદ્ધાનનુરક્તલાેકઃ
૦૪૨૦૦૧૬૧ વરં ચ મ ક ચન માનવે દ્ર ણી વ તેઽહં ગુણશીલયિ ત્રતઃ
૦૪૨૦૦૧૬૨ નાહં મખવૈ સલુભ તપાે ભયાગેન વા ય સમ ચત્તવત
૦૪૨૦૦૧૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૦૦૧૭૧ સ ઇ થં લાેકગુ ણા િવ વક્સનેને િવશ્વ જત્
૦૪૨૦૦૧૭૨ અનુશા સતઆદેશં શરસા જગ્ હે હરેઃ
૦૪૨૦૦૧૮૧ શ તં પાદયાેઃ પ્રે ણા વ્રીિડતં વને કમર્ણા
૦૪૨૦૦૧૮૨ શતક્રતું પિર વજ્ય િવદ્વષેં િવસસજર્ હ
૦૪૨૦૦૧૯૧ ભગવાનથ િવશ્વાત્મા થનુાપેહૃતાહર્ણઃ
૦૪૨૦૦૧૯૨ સમુ જહાનયા ભ યા ગ્ હીતચરણા બુજઃ
૦૪૨૦૦૨૦૧ પ્રસ્થાના ભમખુાેઽ યનેમનુગ્રહિવલ બતઃ
૦૪૨૦૦૨૦૨ પ ય પદ્મપલાશાક્ષાે ન પ્રતસ્થે સહૃુ સતામ્
૦૪૨૦૦૨૧૧ સઆિદરા ે ર ચતા જ લહર્િર િવલાેિકતું નાશકદશ્રુલાેચનઃ
૦૪૨૦૦૨૧૨ ન િક ચનાવેાચ સ બા પિવક્લવાે હૃદાપેગુહ્યામુમધાદવ સ્થતઃ
૦૪૨૦૦૨૨૧ અથાવ જ્યાશ્રુકલા િવલાેકયન્ન પ્તદગૃ્ગાેચરમાહ પૂ ષમ્
૦૪૨૦૦૨૨૨ પદા શ તં ક્ષ તમંસ ઉન્નતે િવ ય તહ તાગ્રમુરઙ્ગિવ દ્વષઃ
૦૪૨૦૦૨૩૦ થુ વાચ
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૦૪૨૦૦૨૩૧ વરા વભાે વદ્વરદેશ્વરાદુ્બધઃ કથં ણીતે ગુણિવિક્રયાત્મનામ્
૦૪૨૦૦૨૩૨ યે નારકાણામિપ સ ત દેિહનાં તાનીશ કૈવલ્યપતે ણે ન ચ
૦૪૨૦૦૨૪૧ ન કામયે નાથ તદ યહં ક્વ ચન્ન યત્ર યુ મચ્ચરણા બુ સવઃ
૦૪૨૦૦૨૪૨ મહત્તમા તહૃર્દયાન્મખુચ્યુતાે િવધ વ કણાર્યુતમષે મે વરઃ
૦૪૨૦૦૨૫૧ સ ઉત્તમશ્લાેક મહન્મખુચ્યુતાે ભવ પદા ભાજેસધુા કણાિનલઃ
૦૪૨૦૦૨૫૨ ત પનુિવ તત વવત્મર્નાં કુયાે ગનાં નાે િવતરત્યલં વરૈઃ
૦૪૨૦૦૨૬૧ યશઃ શવં સશુ્રવ આયર્સઙ્ગમે યદચૃ્છયા ચાપેશ ◌ૃણાે ત તે સકૃત્
૦૪૨૦૦૨૬૨ કથં ગુણજ્ઞાે િવરમે દ્વના પશું શ્રીયર્ પ્રવવ્રે ગુણસઙ્ગ્રહેચ્છયા
૦૪૨૦૦૨૭૧ અથાભજે વા ખલપૂ ષાેત્તમં ગુણાલયં પદ્મકરેવ લાલસઃ
૦૪૨૦૦૨૭૨ અ યાવયાેરેકપ ત ધાેઃ ક લનર્ સ્યા કૃત વચ્ચરણૈકતાનયાેઃ
૦૪૨૦૦૨૮૧ જગ જન યાં જગદ શ વૈશસં સ્યાદેવ ય કમર્ ણ નઃ સમીિહતમ્
૦૪૨૦૦૨૮૨ કરાે ષ ફ ગ્વ યુ દ નવ સલઃ વ અેવ િધ યેઽ ભરતસ્ય િક તયા
૦૪૨૦૦૨૯૧ ભજ ત્યથ વામત અેવ સાધવાે વ્યુદ તમાયાગુણિવભ્રમાેદયમ્
૦૪૨૦૦૨૯૨ ભવ પદાનુ મરણાદતૃે સતાં િન મત્તમ યદ્ભગવન્ન િવદ્મહે
૦૪૨૦૦૩૦૧ મ યે ગરં તે જગતાં િવમાેિહની ં વરં ણી વે ત ભજ તમા થ યત્
૦૪૨૦૦૩૦૨ વાચા નુ ત ત્યા યિદ તે જનાેઽ સતઃ કથં પનુઃ કમર્ કરાે ત માેિહતઃ
૦૪૨૦૦૩૧૧ વન્માયયાદ્ધા જન ઈશ ખ ડતાે યદ યદાશા ત ઋતાત્મનાેઽબુધઃ
૦૪૨૦૦૩૧૨ યથા ચરેદ્બાલિહતં િપતા વયં તથા વમવેાહર્ સ નઃ સમીિહતુમ્
૦૪૨૦૦૩૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૦૦૩૨૧ ઇત્યાિદરાજેન નુતઃ સ િવશ્વદકૃ્તમાહ રાજન્મિય ભ ક્તર તુ તે
૦૪૨૦૦૩૨૨ િદષ્ટ ેદશૃી ધીમર્િય તે કૃતા યયા માયાં મદ યાં તર ત મ દુ ત્ય મ્
૦૪૨૦૦૩૩૧ ત વં કુ મયાિદષ્ટમપ્રમત્તઃ પ્ર પતે
૦૪૨૦૦૩૩૨ મદાદેશકરાે લાેકઃ સવર્ત્રા ાે ત શાેભનમ્
૦૪૨૦૦૩૪૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૦૦૩૪૧ ઇ ત વૈ યસ્ય રાજષઃ પ્ર તન દ્યાથર્વદ્વચઃ
૦૪૨૦૦૩૪૨ પૂ જતાેઽનુગ્ હી વનૈં ગ તું ચકે્રઽચ્યુતાે મ તમ્
૦૪૨૦૦૩૫૧ દેવ ષિપ ગ ધવર્ સદ્ધચારણપન્નગાઃ
૦૪૨૦૦૩૫૨ િકન્નરા સરસાે મત્યાર્ઃ ખગા ભૂતા યનેકશઃ
૦૪૨૦૦૩૬૧ યજ્ઞેશ્વરિધયા રાજ્ઞા વા ગ્વત્તા જ લભ ક્તતઃ
૦૪૨૦૦૩૬૨ સભા જતા યયુઃ સવ વૈકુ ઠાનુગતા તતઃ
૦૪૨૦૦૩૭૧ ભગવાનિપ રાજષઃ સાપેા યાયસ્ય ચાચ્યુતઃ
૦૪૨૦૦૩૭૨ હરિન્નવ મનાેઽમુ ય વધામ પ્રત્યપદ્યત

bhagpur.pdf 243



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૪૨૦૦૩૮૧ અદષૃ્ટાય નમસૃ્કત્ય પઃ સ દ શતાત્મને
૦૪૨૦૦૩૮૨ અવ્યક્તાય ચ દેવાનાં દેવાય વપુરં યયાૈ
૦૪૨૧૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૧૦૦૧૧ માૈ ક્તકૈઃ કુસમુસ્ર ગ્ભદુર્કૂલૈઃ વણર્તાેરણૈઃ
૦૪૨૧૦૦૧૨ મહાસરુ ભ ભધૂર્પૈમર્ ડતં તત્ર તત્ર વૈ
૦૪૨૧૦૦૨૧ ચ દનાગુ તાેયાદ્રર્ ર યાચ વરમાગર્વત્
૦૪૨૧૦૦૨૨ પુ પાક્ષતફલૈ તાેક્મૈલાર્જૈર ચ ભર ચતમ્
૦૪૨૧૦૦૩૧ સ દૈઃ કદલી ત ભૈઃ પૂગપાેતૈઃ પિર કૃતમ્
૦૪૨૧૦૦૩૨ ત પ લવમાલા ભઃ સવર્તઃ સમલઙૃ્કતમ્
૦૪૨૧૦૦૪૧ પ્ર તં દ પબ લ ભઃ સ તાશષેમઙ્ગલૈઃ
૦૪૨૧૦૦૪૨ અભીયુ ર્ષ્ટક યાશ્ચ ષ્ટકુ ડલમ ડતાઃ
૦૪૨૧૦૦૫૧ શઙ્ખદુ દુ ભઘાષેેણ બ્રહ્મઘાષેેણ ચ વ મ્
૦૪૨૧૦૦૫૨ િવવેશ ભવનં વીરઃ તૂયમાનાે ગત મયઃ
૦૪૨૧૦૦૬૧ પૂ જતઃ પજૂયામાસ તત્ર તત્ર મહાયશાઃ
૦૪૨૧૦૦૬૨ પાૈરા નપદાં તાં તા પ્રીતઃ પ્રયવરપ્રદઃ
૦૪૨૧૦૦૭૧ સ અેવમાદ યનવદ્યચે ષ્ટતઃ કમાર્ ણ ભૂયાં સ મહાન્મહત્તમઃ
૦૪૨૧૦૦૭૨ કુવર્ શશાસાવિનમ ડલં યશઃ સ્ફ તં િનધાયા હે પરં પદમ્
૦૪૨૧૦૦૮૦ સતૂ ઉવાચ
૦૪૨૧૦૦૮૧ તદાિદરાજસ્ય યશાે િવજૃ ભતં ગુણૈરશષેૈગુર્ણવ સભા જતમ્
૦૪૨૧૦૦૮૨ ક્ષત્તા મહાભાગવતઃ સદ પતે કાષૈારિવ પ્રાહ ગ્ ણ તમચર્યન્
૦૪૨૧૦૦૯૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૨૧૦૦૯૧ સાેઽ ભ ષક્તઃ થુિવપ્રૈલર્ ધાશષેસરુાહર્ણઃ
૦૪૨૧૦૦૯૨ બભ્ર સ વૈ ણવં તે ે બાહ્વાેયાર્ યાં દુદાેહ ગામ્
૦૪૨૧૦૧૦૧ કાે વસ્ય ક ત ન શ ◌ૃણાેત્ય ભજ્ઞાે ય દ્વક્રમાે ચ્છષ્ટમશષેભપૂાઃ
૦૪૨૧૦૧૦૨ લાેકાઃ સપાલા ઉપ વ ત કામમદ્યાિપ તન્મે વદ કમર્ શદુ્ધમ્
૦૪૨૧૦૧૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૧૦૧૧૧ ગઙ્ગાયમનુયાનેર્દ્યાેર તરા ક્ષતે્રમાવસન્
૦૪૨૧૦૧૧૨ આર ધાનવે બુભજેુ ભાેગા પુ ય જહાસયા
૦૪૨૧૦૧૨૧ સવર્ત્રા ખ લતાદેશઃ સપ્તદ્વ પૈકદ ડ ક્
૦૪૨૧૦૧૨૨ અ યત્ર બ્રાહ્મણકુલાદ યત્રાચ્યુતગાતે્રતઃ
૦૪૨૧૦૧૩૧ અેકદાસીન્મહાસત્ર દ ક્ષા તત્ર િદવાૈકસામ્
૦૪૨૧૦૧૩૨ સમા ે બ્રહ્મષ ણાં ચ રાજષ ણાં ચ સત્તમ
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૦૪૨૧૦૧૪૧ ત મન્નહર્ સુ સવષુ વ ચતષેુ યથાહર્તઃ
૦૪૨૧૦૧૪૨ ઉ થતઃ સદસાે મ યે તારાણામુડુરાિડવ
૦૪૨૧૦૧૫૧ પ્રાંશઃુ પીનાયતભુ ે ગાૈરઃ ક ણેક્ષણઃ
૦૪૨૧૦૧૫૨ સનુાસઃ સમુખુઃ સાૈ યઃ પીનાંસઃ સુ દ્વજ મતઃ
૦૪૨૧૦૧૬૧ વ્યૂઢવક્ષા હચ્છ્ર ાે ણવર્ લવ ગુદલાેદરઃ
૦૪૨૧૦૧૬૨ આવતર્ના ભરાજે વી કા ચનાે દગ્રપાત્
૦૪૨૧૦૧૭૧ સૂ મવક્રા સત નગ્ધ મૂધર્જઃ ક બુક ધરઃ
૦૪૨૧૦૧૭૨ મહાધને દુકૂલા યે પિરધાયાપેવીય ચ
૦૪૨૧૦૧૮૧ વ્ય જતાશષેગાત્રશ્રીિનયમે ય તભષૂણઃ
૦૪૨૧૦૧૮૨ કૃ ણા જનધરઃ શ્રીમા કુશપા ણઃ કૃતાે ચતઃ
૦૪૨૧૦૧૯૧ શ શર નગ્ધતારાક્ષઃ સમૈક્ષત સમ તતઃ
૦૪૨૧૦૧૯૨ ઊ ચવાિનદમવુ શઃ સદઃ સહંષર્યિન્નવ
૦૪૨૧૦૨૦૧ ચા ચત્રપદં શ્લ ણં ષં્ટ ગૂઢમિવક્લવમ્
૦૪૨૧૦૨૦૨ સવષામપુકારાથ તદા અનવુદિન્નવ
૦૪૨૧૦૨૧૦ રા વેાચ
૦૪૨૧૦૨૧૧ સ યાઃ શ ◌ૃ ત ભદં્ર વઃ સાધવાે ય ઇહાગતાઃ
૦૪૨૧૦૨૧૨ સ સુ જજ્ઞાસુ ભધર્મર્માવેદ્યં વમની ષતમ્
૦૪૨૧૦૨૨૧ અહં દ ડધરાે રા પ્ર ના મહ યાે જતઃ
૦૪૨૧૦૨૨૨ ર ક્ષતા ત્તદઃ વષેુ સતેષુુ સ્થાિપતા થક્
૦૪૨૧૦૨૩૧ તસ્ય મે તદનુષ્ઠાનાદ્યાનાહુબ્રર્હ્મવાિદનઃ
૦૪૨૧૦૨૩૨ લાેકાઃ સ્યુઃ કામસ દાેહા યસ્ય તુ ય ત િદષ્ટદક્ૃ
૦૪૨૧૦૨૪૧ ય ઉદ્ધરે કરં રા પ્ર ધમ વ શક્ષયન્
૦૪૨૧૦૨૪૨ પ્ર નાં શમલં ભુઙ્ક્તે ભગં ચ વં જહા ત સઃ
૦૪૨૧૦૨૫૧ ત પ્ર ભ ર્િપ ડાથ વાથર્મવેાનસયૂવઃ
૦૪૨૧૦૨૫૨ કુ તાધાેક્ષજિધય તિહ મેઽનુગ્રહઃ કૃતઃ
૦૪૨૧૦૨૬૧ યૂયં તદનુમાેદ વં િપ દેવષર્યાેઽમલાઃ
૦૪૨૧૦૨૬૨ કતુર્ઃ શા તુરનુજ્ઞાતુ તુલ્યં ય પે્રત્ય ત ફલમ્
૦૪૨૧૦૨૭૧ અ ત યજ્ઞપ તનાર્મ કેષા ચદહર્સત્તમાઃ
૦૪૨૧૦૨૭૨ ઇહામતુ્ર ચ લક્ષ્ય તે જ્યાે નાવત્યઃ ક્વ ચદ્ભવુઃ
૦૪૨૧૦૨૮૧ મનાે ત્તાનપાદસ્ય ધ્રવુસ્યાિપ મહીપતેઃ
૦૪૨૧૦૨૮૨ પ્રયવ્રતસ્ય રાજષરઙ્ગસ્યા મ પતુઃ િપતુઃ
૦૪૨૧૦૨૯૧ ઈદશૃાનામથા યષેામજસ્ય ચ ભવસ્ય ચ
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૦૪૨૧૦૨૯૨ પ્રહ્લાદસ્ય બલેશ્ચાિપ કૃત્યમ ત ગદા તા
૦૪૨૧૦૩૦૧ દાૈિહત્રાદ તે ત્યાેઃ શાેચ્યા ધમર્િવમાેિહતાન્
૦૪૨૧૦૩૦૨ વગર્ વગાર્પવગાર્ણાં પ્રાયેણૈકા યહેતનુા
૦૪૨૧૦૩૧૧ ય પાદસવેા ભ ચ તપ વનામશષેજન્માપે ચતં મલં િધયઃ
૦૪૨૧૦૩૧૨ સદ્યઃ ક્ષણાેત્ય વહમેધતી સતી યથા પદાઙ્ગુષ્ઠિવિનઃ તા સિરત્
૦૪૨૧૦૩૨૧ િવિનધુર્તાશષેમનાેમલઃ પુમાનસઙ્ગિવજ્ઞાનિવશષેવીયર્વાન્
૦૪૨૧૦૩૨૨ યદઙ્ ઘ્રમૂલે કૃતકેતનઃ પનુનર્ સં ત ક્લેશવહાં પ્રપદ્યતે
૦૪૨૧૦૩૩૧ તમવે યૂયં ભજતાત્મ ત્ત ભમર્નાવેચઃકાયગુણૈઃ વકમર્ ભઃ
૦૪૨૧૦૩૩૨ અમાિયનઃ કામદુઘાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં યથાિધકારાવ સતાથર્ સદ્ધયઃ
૦૪૨૧૦૩૪૧ અસાિવહાનેકગુણાેઽગુણાેઽ વરઃ થ ગ્વધદ્રવ્યગુણિક્રયાે ક્ત ભઃ
૦૪૨૧૦૩૪૨ સ પદ્યતેઽથાર્શય લઙ્ગનામ ભિવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘનઃ વ પતઃ
૦૪૨૧૦૩૫૧ પ્રધાનકાલાશયધમર્સઙ્ગ્રહે શર ર અેષ પ્ર તપદ્ય ચેતનામ્
૦૪૨૧૦૩૫૨ િક્રયાફલ વને િવભુિવભાવ્યતે યથાનલાે દા ષુ તદુ્ગણાત્મકઃ
૦૪૨૧૦૩૬૧ અહાે મમામી િવતર ત્યનુગ્રહં હિર ગુ ં યજ્ઞભુ મધીશ્વરમ્
૦૪૨૧૦૩૬૨ વધમર્યાેગને યજ ત મામકા િનર તરં ક્ષાે ણતલે દૃઢવ્રતાઃ
૦૪૨૧૦૩૭૧ મા તુ તજેઃ પ્રભવને્મહ દ્ધ ભ ત તક્ષયા તપસા િવદ્યયા ચ
૦૪૨૧૦૩૭૨ દેદ યમાનેઽ જતદેવતાનાં કુલે વયં રાજકુલાદ્દિ્વ નામ્
૦૪૨૧૦૩૮૧ બ્રહ્મ યદેવઃ પુ ષઃ પુરાતનાે િનતં્ય હિરયર્ચ્ચરણા ભવ દનાત્
૦૪૨૧૦૩૮૨ અવાપ લ મીમનપાિયની ં યશાે જગ પિવતં્ર ચ મહત્તમાગ્રણીઃ
૦૪૨૧૦૩૯૧ ય સવેયાશષેગુહાશયઃ વરાિડ્વપ્ર પ્રય તુ ય ત કામમીશ્વરઃ
૦૪૨૧૦૩૯૨ તદેવ તદ્ધમર્પરૈિવનીતૈઃ સવાર્ત્મના બ્રહ્મકુલં િનષવે્યતામ્
૦૪૨૧૦૪૦૧ પુમા લભેતાન તવેલમાત્મનઃ પ્રસીદતાેઽત્ય તશમં વતઃ વયમ્
૦૪૨૧૦૪૦૨ યિન્નત્યસ બ ધિનષવેયા તતઃ પરં િકમત્રા ત મખંુ હિવભુર્ મ્
૦૪૨૧૦૪૧૧ અશ્નાત્યન તઃ ખલુ ત વકાેિવદૈઃ શ્રદ્ધાહુતં યન્મખુ ઇજ્યનામ ભઃ
૦૪૨૧૦૪૧૨ ન વૈ તથા ચેતનયા બિહ કૃતે હુતાશને પારમહંસ્યપયર્ગુઃ
૦૪૨૧૦૪૨૧ યદ્બ્રહ્મ િનતં્ય િવરજં સનાતનં શ્રદ્ધાતપાેમઙ્ગલમાનૈસયંમૈઃ
૦૪૨૧૦૪૨૨ સમાિધના બભ્ર ત હાથર્દષૃ્ટયે યત્રેદમાદશર્ ઇવાવભાસતે
૦૪૨૧૦૪૩૧ તષેામહં પાદસરાજેરે માયાર્ વહેયાિધિકર ટમાયુઃ
૦૪૨૧૦૪૩૨ યં િનત્યદા બભ્રતઆશુ પાપં ન યત્યમું સવર્ગુણા ભજ ત
૦૪૨૧૦૪૪૧ ગુણાયનં શીલધનં કૃતજ્ઞં દ્ધાશ્રયં સં ણતેઽનુ સ પદઃ
૦૪૨૧૦૪૪૨ પ્રસીદતાં બ્રહ્મકુલં ગવાં ચ જનાદર્નઃ સાનુચરશ્ચ મહ્યમ્
૦૪૨૧૦૪૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
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૦૪૨૧૦૪૬૧ ઇ ત બ્રવુાણં પ ત િપ દેવ દ્વ તયઃ
૦૪૨૧૦૪૬૨ તુષુ્ટવુહૃર્ષ્ટમનસઃ સાધવુાદેન સાધવઃ
૦૪૨૧૦૪૭૧ પતુ્રેણ જયતે લાેકાિન ત સત્યવતી શ્રુ તઃ
૦૪૨૧૦૪૭૨ બ્રહ્મદ ડહતઃ પાપાે યદ્વનેાેઽત્યતરત્તમઃ
૦૪૨૧૦૪૮૧ િહર યક શપુશ્ચાિપ ભગવિન્ન દયા તમઃ
૦૪૨૧૦૪૮૨ િવિવ રત્યગા સનૂાેઃ પ્રહ્લાદસ્યાનુભાવતઃ
૦૪૨૧૦૪૯૧ વીરવયર્ િપતઃ વ્યાઃ સમાઃ સ વ શાશ્વતીઃ
૦૪૨૧૦૪૯૨ યસ્યેદૃ યચ્યુતે ભ ક્તઃ સવર્લાેકૈકભતર્િર
૦૪૨૧૦૫૦૧ અહાે વયં હ્યદ્ય પિવત્રક ત વયવૈ નાથને મુકુ દનાથાઃ
૦૪૨૧૦૫૦૨ ય ઉત્તમશ્લાેકતમસ્ય િવ ણાેબ્રર્હ્મ યદેવસ્ય કથાં વ્યન ક્ત
૦૪૨૧૦૫૧૧ નાત્યદ્ભુત મદં નાથ તવા વ્યાનુશાસનમ્
૦૪૨૧૦૫૧૨ પ્ર નુરાગાે મહતાં પ્રકૃ તઃ ક ણાત્મનામ્
૦૪૨૧૦૫૨૧ અદ્ય ન તમસઃ પાર વયાપેાસાિદતઃ પ્રભાે
૦૪૨૧૦૫૨૨ ભ્રા યતાં નષ્ટદષૃ્ટ નાં કમર્ ભદવસં જ્ઞતૈઃ
૦૪૨૧૦૫૩૧ નમાે િવ દ્ધસ વાય પુ ષાય મહીયસે
૦૪૨૧૦૫૩૨ યાે બ્રહ્મ ક્ષત્રમાિવ ય બભત દં વતજેસા
૦૪૨૨૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૨૦૦૧૧ જનષેુ પ્રગ્ ણ વવેં થું થુલિવક્રમમ્
૦૪૨૨૦૦૧૨ તત્રાપેજગ્મુમુર્નયશ્ચ વારઃ સયૂર્વચર્સઃ
૦૪૨૨૦૦૨૧ તાં તુ સદ્ધશે્વરાન્રા વ્યાે ાેઽવતરતાેઽ ચષા
૦૪૨૨૦૦૨૨ લાેકાનપાપા કુવાર્ણા સાનુગાેઽચષ્ટ લ ક્ષતાન્
૦૪૨૨૦૦૩૧ તદ્દશર્નાેદ્ગતા પ્રાણા પ્રત્યાિદ સિુરવાે થતઃ
૦૪૨૨૦૦૩૨ સસદસ્યાનુગાે વૈ ય ઇ દ્રયેશાે ગુણાિનવ
૦૪૨૨૦૦૪૧ ગાૈરવાદ્યિ ત્રતઃ સ યઃ પ્રશ્રયાનતક ધરઃ
૦૪૨૨૦૦૪૨ િવિધવ પજૂયાં ચકે્ર ગ્ હીતા યહર્ણાસનાન્
૦૪૨૨૦૦૫૧ ત પાદશાૈચસ લલૈમાર્ જતાલકબ ધનઃ
૦૪૨૨૦૦૫૨ તત્ર શીલવતાં ત્તમાચરન્માનયિન્નવ
૦૪૨૨૦૦૬૧ હાટકાસનઆસીના વિધ યે વવ પાવકાન્
૦૪૨૨૦૦૬૨ શ્રદ્ધાસયંમસયંુક્તઃ પ્રીતઃ પ્રાહ ભવાગ્ર ન્
૦૪૨૨૦૦૭૦ થુ વાચ
૦૪૨૨૦૦૭૧ અહાે આચિરતં િક મે મઙ્ગલં મઙ્ગલાયનાઃ
૦૪૨૨૦૦૭૨ યસ્ય વાે દશર્નં હ્યાસીદ્દદુર્શાર્નાં ચ યાે ગ ભઃ
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૦૪૨૨૦૦૮૧ િક તસ્ય દુલર્ભતર મહ લાેકે પરત્ર ચ
૦૪૨૨૦૦૮૨ યસ્ય િવપ્રાઃ પ્રસીદ ત શવાે િવ શ્ચ સાનુગઃ
૦૪૨૨૦૦૯૧ નવૈ લક્ષયતે લાેકાે લાેકા પયર્ટતાેઽિપ યાન્
૦૪૨૨૦૦૯૨ યથા સવર્દશૃં સવર્ આત્માનં યેઽસ્ય હેતવઃ
૦૪૨૨૦૧૦૧ અધના અિપ તે ધ યાઃ સાધવાે ગ્ હમેિધનઃ
૦૪૨૨૦૧૦૨ યદ્ગહૃા હ્યહર્વયાર્ બુ ણભૂમીશ્વરાવરાઃ
૦૪૨૨૦૧૧૧ વ્યાલાલયદુ્રમા વૈ તે વિરક્તા ખલસ પદઃ
૦૪૨૨૦૧૧૨ યદ્ગહૃા તીથર્પાદ ય પાદતીથર્િવવ જતાઃ
૦૪૨૨૦૧૨૧ વાગતં વાે દ્વજશ્રેષ્ઠા યદ્વ્રતાિન મુમુક્ષવઃ
૦૪૨૨૦૧૨૨ ચર ત શ્રદ્ધયા ધીરા બાલા અેવ હ ત ચ
૦૪૨૨૦૧૩૧ ક ચ્ચન્નઃ કુશલં નાથા ઇ દ્રયાથાર્થર્વેિદનામ્
૦૪૨૨૦૧૩૨ વ્યસનાવાપ અેત મ પ તતાનાં વકમર્ ભઃ
૦૪૨૨૦૧૪૧ ભવ સુ કુશલપ્રશ્નઆત્મારામષેુ ને યતે
૦૪૨૨૦૧૪૨ કુશલાકુશલા યત્ર ન સ ત મ ત ત્તયઃ
૦૪૨૨૦૧૫૧ તદહં કૃતિવશ્ર ભઃ સહૃુદાે વ તપ વનામ્
૦૪૨૨૦૧૫૨ સ ચ્છે ભવ અેત મ કે્ષમઃ કેના જસા ભવેત્
૦૪૨૨૦૧૬૧ વ્યક્તમાત્મવતામાત્મા ભગવાનાત્મભાવનઃ
૦૪૨૨૦૧૬૨ વાનામનુગ્રહાયેમાં સદ્ધ પી ચરત્યજઃ
૦૪૨૨૦૧૭૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૨૦૧૭૧ થાે ત સકૂ્તમાક યર્ સારં સષુુ્ઠ મતં મધુ
૦૪૨૨૦૧૭૨ મયમાન ઇવ પ્રીત્યા કુમારઃ પ્રત્યુવાચ હ
૦૪૨૨૦૧૮૦ સન કુમાર ઉવાચ
૦૪૨૨૦૧૮૧ સાધુ ષં્ટ મહારાજ સવર્ભૂતિહતાત્મના
૦૪૨૨૦૧૮૨ ભવતા િવદુષા ચાિપ સાધનૂાં મ તર દશૃી
૦૪૨૨૦૧૯૧ સઙ્ગમઃ ખલુ સાધનૂામુભયષેાં ચ સ મતઃ
૦૪૨૨૦૧૯૨ ય સ ભાષણસ પ્રશ્નઃ સવષાં િવતનાે ત શમ્
૦૪૨૨૦૨૦૧ અ ત્યેવ રાજ ભવતાે મધુ દ્વષઃ પાદારિવ દસ્ય ગુણાનવુાદને
૦૪૨૨૦૨૦૨ ર તદુર્રાપા િવધનુાે ત નૈ ષ્ઠક કામં કષાયં મલમ તરાત્મનઃ
૦૪૨૨૦૨૧૧ શાસે્ત્ર વયાનવે સિુન શ્ચતાે ણાં ક્ષેમસ્ય સ ય ગ્વ શષેુ હેતુઃ
૦૪૨૨૦૨૧૨ અસઙ્ગઆત્મવ્ય તિરક્તઆત્મિન દૃઢા ર તબ્રર્હ્મ ણ િનગુર્ણે ચ યા
૦૪૨૨૦૨૨૧ સા શ્રદ્ધયા ભગવદ્ધમર્ચયર્યા જજ્ઞાસયા યા ત્મકયાેગિનષ્ઠયા
૦૪૨૨૦૨૨૨ યાેગેશ્વરાપેાસનયા ચ િનતં્ય પુ યશ્રવઃકથયા પુ યયા ચ
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૦૪૨૨૦૨૩૧ અથ દ્રયારામસગાે ઠ્ય ણયા ત સ મતાનામપિરગ્રહેણ ચ
૦૪૨૨૦૨૩૨ િવિવક્ત ચ્યા પિરતાષે આત્મિન િવના હરેગુર્ણપીયષૂપાનાત્
૦૪૨૨૦૨૪૧ અિહસયા પારમહંસ્યચયર્યા ત્યા મુકુ દાચિરતા યસીધનુા
૦૪૨૨૦૨૪૨ યમૈરકામૈિનયમૈશ્ચા યિન દયા િનર હયા દ્વ દ્વ ત તક્ષયા ચ
૦૪૨૨૦૨૫૧ હરેમુર્હુ ત પરકણર્પૂર ગુણા ભધાનને િવજૃ ભમાણયા
૦૪૨૨૦૨૫૨ ભ યા હ્યસઙ્ગઃ સદસત્યનાત્મિન સ્યાિન્નગુર્ણે બ્રહ્મ ણ ચા જસા ર તઃ
૦૪૨૨૦૨૬૧ યદા ર તબ્રર્હ્મ ણ નૈ ષ્ઠક પુમાનાચાયર્વાજ્ઞાનિવરાગરંહસા
૦૪૨૨૦૨૬૨ દહત્યવીય હૃદયં વકાેશં પ ચાત્મકં યાેિન મવાે થતાેઽ ગ્ ઃ
૦૪૨૨૦૨૭૧ દગ્ધાશયાે મુક્તસમ તતદુ્ગણાે નવૈાત્મનાે બિહર તિવચષ્ટે
૦૪૨૨૦૨૭૨ પરાત્મનાેયર્દ્વ્યવધાનં પુર તા વ ે યથા પુ ષ ત દ્વનાશે
૦૪૨૨૦૨૮૧ આત્માન મ દ્રયાથ ચ પરં યદુભયાેરિપ
૦૪૨૨૦૨૮૨ સત્યાશય ઉપાધાૈ વૈ પુમા પ ય ત ના યદા
૦૪૨૨૦૨૯૧ િન મત્તે સ ત સવર્ત્ર જલાદાવિપ પૂ ષઃ
૦૪૨૨૦૨૯૨ આત્મનશ્ચ પરસ્યાિપ ભદાં પ ય ત ના યદા
૦૪૨૨૦૩૦૧ ઇ દ્રયૈિવષયાકૃષ્ટૈરા ક્ષપ્તં યાયતાં મનઃ
૦૪૨૨૦૩૦૨ ચેતનાં હરતે બુદ્ધઃે ત બ તાેય મવ હ્ર દાત્
૦૪૨૨૦૩૧૧ ભ્ર યત્યનુ ત શ્ચતં્ત જ્ઞાનભં્રશઃ તક્ષયે
૦૪૨૨૦૩૧૨ તદ્રાેધં કવયઃ પ્રાહુરાત્માપહ્નવમાત્મનઃ
૦૪૨૨૦૩૨૧ નાતઃ પરતરાે લાેકે પુંસઃ વાથર્વ્ય તક્રમઃ
૦૪૨૨૦૩૨૨ યદ ય યસ્ય પ્રેય વમાત્મનઃ વવ્ય તક્રમાત્
૦૪૨૨૦૩૩૧ અથ દ્રયાથાર્ ભ યાનં સવાર્થાર્પહ્નવાે ણામ્
૦૪૨૨૦૩૩૨ ભ્રં શતાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનાદ્યનેાિવશ ત મખુ્યતામ્
૦૪૨૨૦૩૪૧ ન કુયાર્ કિહ ચ સઙ્ગં તમ તીવં્ર તતીિરષુઃ
૦૪૨૨૦૩૪૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં યદત્ય તિવઘાતકમ્
૦૪૨૨૦૩૫૧ તત્રાિપ માેક્ષ અેવાથર્ આત્ય તકતયે યતે
૦૪૨૨૦૩૫૨ ત્રવૈગ્યાઽથા યતાે િનતં્ય કૃતા તભયસયંુતઃ
૦૪૨૨૦૩૬૧ પરેઽવરે ચ યે ભાવા ગુણવ્ય તકરાદનુ
૦૪૨૨૦૩૬૨ ન તષેાં િવદ્યતે ક્ષેમમીશિવ વં સતા શષામ્
૦૪૨૨૦૩૭૧ ત વં નરે દ્ર જગતામથ તસ્થષૂાં ચ
૦૪૨૨૦૩૭૨ દેહે દ્રયાસિુધષણાત્મ ભરા તાનામ્
૦૪૨૨૦૩૭૩ યઃ ક્ષતે્રિવત્તપતયા હૃિદ િવશ્વગાિવઃ
૦૪૨૨૦૩૭૪ પ્રત્યક્ચકા ત ભગવાં તમવેિહ સાેઽ મ
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૦૪૨૨૦૩૮૧ ય મિન્નદં સદસદાત્મતયા િવભા ત
૦૪૨૨૦૩૮૨ માયા િવવેકિવધુ ત સ્ર જ વાિહબુ દ્ધઃ
૦૪૨૨૦૩૮૩ તં િનત્યમુક્તપિરશદુ્ધિવશદુ્ધત વં
૦૪૨૨૦૩૮૪ પ્રત્યૂઢકમર્ક લલપ્રકૃ ત પ્રપદે્ય
૦૪૨૨૦૩૯૧ ય પાદપઙ્કજપલાશિવલાસભ યા
૦૪૨૨૦૩૯૨ કમાર્શયં ગ્ર થતમુદ્ગ્રથય ત સ તઃ
૦૪૨૨૦૩૯૩ તદ્વન્ન િરક્તમતયાે યતયાેઽિપ દ્ધ
૦૪૨૨૦૩૯૪ સ્રાેતાેગણા તમરણં ભજ વાસદેુવમ્
૦૪૨૨૦૪૦૧ કૃચ્છ્ર ાે મહાિનહ ભવાણર્વમ લવેશાં
૦૪૨૨૦૪૦૨ ષડ્વગર્નક્રમસખુને તતીષર્ ત
૦૪૨૨૦૪૦૩ ત વં હરેભર્ગવતાે ભજનીયમઙ્ ઘ્ર
૦૪૨૨૦૪૦૪ કૃ વાેડુપં વ્યસનમુત્તર દુ તરાણર્મ્
૦૪૨૨૦૪૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૨૦૪૧૧ સ અેવં બ્રહ્મપતુ્રેણ કુમારેણાત્મમેધસા
૦૪૨૨૦૪૧૨ દ શતાત્મગ તઃ સ યક્પ્રશસ્યાવેાચ તં પઃ
૦૪૨૨૦૪૨૦ રા વેાચ
૦૪૨૨૦૪૨૧ કૃતાે મેઽનુગ્રહઃ પવૂ હિરણાતાર્નુક પના
૦૪૨૨૦૪૨૨ તમાપાદિયતું બ્રહ્મ ભગવ યૂયમાગતાઃ
૦૪૨૨૦૪૩૧ િન પાિદતશ્ચ કા યન ભગવદ્ ભઘ્ ર્ણાલુ ભઃ
૦૪૨૨૦૪૩૨ સાધૂ ચ્છષં્ટ િહ મે સવર્માત્મના સહ િક દદે
૦૪૨૨૦૪૪૧ પ્રાણા દારાઃ સતુા બ્રહ્મ ગ્ હાશ્ચ સપિરચ્છદાઃ
૦૪૨૨૦૪૪૨ રાજં્ય બલં મહી કાેશ ઇ ત સવ િનવેિદતમ્
૦૪૨૨૦૪૫૧ સનૈાપતં્ય ચ રાજં્ય ચ દ ડને વમવે ચ
૦૪૨૨૦૪૫૨ સવર્ લાેકાિધપત્યં ચ વેદશાસ્ત્રિવદહર્ ત
૦૪૨૨૦૪૬૧ વમવે બ્રાહ્મણાે ભુઙ્ક્તે વં વ તે વં દદા ત ચ
૦૪૨૨૦૪૬૨ તસ્યવૈાનુગ્રહેણાન્નં ભુ જતે ક્ષિત્રયાદયઃ
૦૪૨૨૦૪૭૧ યૈર દશૃી ભગવતાે ગ તરાત્મવાદ
૦૪૨૨૦૪૭૨ અેકા તતાે િનગ મ ભઃ પ્ર તપાિદતા નઃ
૦૪૨૨૦૪૭૩ તુ ય વદભ્રક ણાઃ વકૃતને િનતં્ય
૦૪૨૨૦૪૭૪ કાે નામ ત પ્ર તકરાે ત િવનાેદપાત્રમ્
૦૪૨૨૦૪૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૨૦૪૮૧ ત આત્મયાેગપતયઆિદરાજેન પૂ જતાઃ
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૦૪૨૨૦૪૮૨ શીલં તદ યં શસં તઃ ખેઽભવ ન્મષતાં ણામ્
૦૪૨૨૦૪૯૧ વૈ ય તુ ધુયા મહતાં સં સ્થત્યા યાત્મ શક્ષયા
૦૪૨૨૦૪૯૨ આપ્તકામ મવાત્માનં મને આત્મ યવ સ્થતઃ
૦૪૨૨૦૫૦૧ કમાર્ ણ ચ યથાકાલં યથાદેશં યથાબલમ્
૦૪૨૨૦૫૦૨ યથાે ચતં યથાિવત્તમકરાેદ્બ્રહ્મસા કૃતમ્
૦૪૨૨૦૫૧૧ ફલં બ્રહ્મ ણ સ યસ્ય િનિવષઙ્ગઃ સમાિહતઃ
૦૪૨૨૦૫૧૨ કમાર્ યક્ષં ચ મ વાન આત્માનં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૪૨૨૦૫૨૧ ગ્ હેષુ વતર્માનાેઽિપ સ સામ્રાજ્ય શ્રયા વતઃ
૦૪૨૨૦૫૨૨ નાસ જતે દ્રયાથષુ િનરહ મ તરકર્વત્
૦૪૨૨૦૫૩૧ અેવમ યાત્મયાેગને કમાર્ યનુસમાચરન્
૦૪૨૨૦૫૩૨ પતુ્રાનુ પાદયામાસ પ ચા ચ યાત્મસ મતાન્
૦૪૨૨૦૫૪૧ િવ જતાશ્વં ધૂમ્રકેશં હયર્કં્ષ દ્રિવણં કમ્
૦૪૨૨૦૫૪૨ સવષાં લાેકપાલાનાં દધારૈકઃ થુગુર્ણાન્
૦૪૨૨૦૫૫૧ ગાપેીથાય જગ ષે્ટઃ કાલે વે વેઽચ્યુતાત્મકઃ
૦૪૨૨૦૫૫૨ મનાવેાગ્ ત્ત ભઃ સાૈ યૈગુર્ણૈઃ સરં જય પ્ર ઃ
૦૪૨૨૦૫૬૧ રાજેત્યધાન્નામધેયં સાેમરાજ ઇવાપરઃ
૦૪૨૨૦૫૬૨ સયૂર્વ દ્વ જ ગ્ હ્ણ પ્રતપંશ્ચ ભવુાે વસુ
૦૪૨૨૦૫૭૧ દુધર્ષર્ તજેસવેા ગ્ મર્હે દ્ર ઇવ દુજર્યઃ
૦૪૨૨૦૫૭૨ ત તક્ષયા ધિરત્રીવ દ્યાૈિરવાભીષ્ટદાે ણામ્
૦૪૨૨૦૫૮૧ વષર્ ત મ યથાકામં પજર્ ય ઇવ તપર્યન્
૦૪૨૨૦૫૮૨ સમુદ્ર ઇવ દુબાધઃ સ વનેાચલરાિડવ
૦૪૨૨૦૫૯૧ ધમર્રાિડવ શક્ષાયામાશ્ચય િહમવાિનવ
૦૪૨૨૦૫૯૨ કુવેર ઇવ કાેશાઢ ાે ગુપ્તાથા વ ણાે યથા
૦૪૨૨૦૬૦૧ માતિરશ્વવે સવાર્ત્મા બલને મહસાજૈસા
૦૪૨૨૦૬૦૨ અિવષહ્યતયા દેવાે ભગવા ભૂતરાિડવ
૦૪૨૨૦૬૧૧ ક દપર્ ઇવ સાૈ દય મન વી ગરાિડવ
૦૪૨૨૦૬૧૨ વા સલ્યે મનવુ ણાં પ્રભુ વે ભગવાનજઃ
૦૪૨૨૦૬૨૧ હ પ તબ્રર્હ્મવાદે આત્મવ વે વયં હિરઃ
૦૪૨૨૦૬૨૨ ભ યા ગાેગુ િવપ્રષેુ િવ વક્સનેાનવુ તષુ
૦૪૨૨૦૬૨૩ િહ્રયા પ્રશ્રયશીલા યામાત્મતુલ્યઃ પરાેદ્યમે
૦૪૨૨૦૬૩૧ ક ત્યા વર્ગીતયા પુ ભસૈ્ત્રલાેક્યે તત્ર તત્ર હ
૦૪૨૨૦૬૩૨ પ્રિવષ્ટઃ કણર્ર ધ્રષેુ સ્ત્રીણાં રામઃ સતા મવ
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૦૪૨૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૩૦૦૧૧ દૃ ટ્વાત્માનં પ્રવયસમેકદા વૈ ય આત્મવાન્
૦૪૨૩૦૦૧૨ આત્મના વિધતાશષે વાનુસગર્ઃ પ્ર પ તઃ
૦૪૨૩૦૦૨૧ જગત તસ્થષુશ્ચાિપ ત્તદાે ધમર્ સતામ્
૦૪૨૩૦૦૨૨ િન પાિદતેશ્વરાદેશાે યદથર્ મહ જ જ્ઞવાન્
૦૪૨૩૦૦૩૧ આત્મજે વાત્મ ં યસ્ય િવરહાદુ્રદતી મવ
૦૪૨૩૦૦૩૨ પ્ર સુ િવમનઃ વેકઃ સદારાેઽગાત્તપાવેનમ્
૦૪૨૩૦૦૪૧ તત્રા યદા યિનયમાે વખૈાનસસસુ મતે
૦૪૨૩૦૦૪૨ આર ધ ઉગ્રતપ સ યથા વિવજયે પુરા
૦૪૨૩૦૦૫૧ ક દમૂલફલાહારઃ શુ કપણાર્શનઃ ક્વ ચત્
૦૪૨૩૦૦૫૨ અ ભક્ષઃ ક ત ચ પક્ષા વાયુભક્ષ તતઃ પરમ્
૦૪૨૩૦૦૬૧ ગ્રી મે પ ચતપા વીરાે વષાર્ વાસારષા મુિનઃ
૦૪૨૩૦૦૬૨ આક ઠમગ્ ઃ શ શરે ઉદકે સ્થ ડલેશયઃ
૦૪૨૩૦૦૭૧ ત ત યર્તવાગ્દા ત ઊ વર્રેતા જતાિનલઃ
૦૪૨૩૦૦૭૨ આિરરાધિયષુઃ કૃ ણમચરત્તપ ઉત્તમમ્
૦૪૨૩૦૦૮૧ તને ક્રમાનુ સદ્ધને વ તકમર્મલાશયઃ
૦૪૨૩૦૦૮૨ પ્રાણાયામૈઃ સિન્ન દ્ધ ષડ્વગર્ છન્નબ ધનઃ
૦૪૨૩૦૦૯૧ સન કુમારાે ભગવા યદાહા યા ત્મકં પરમ્
૦૪૨૩૦૦૯૨ યાેગં તનેવૈ પુ ષમભજ પુ ષષર્ભઃ
૦૪૨૩૦૧૦૧ ભગવદ્ધ મણઃ સાધાેઃ શ્રદ્ધયા યતતઃ સદા
૦૪૨૩૦૧૦૨ ભ ક્તભર્ગવ ત બ્રહ્મ યન યિવષયાભવત્
૦૪૨૩૦૧૧૧ તસ્યાનયા ભગવતઃ પિરકમર્શદુ્ધ
૦૪૨૩૦૧૧૨ સ વાત્મન તદનુસં મરણાનપુૂત્યાર્
૦૪૨૩૦૧૧૩ જ્ઞાનં િવર ક્તમદભૂિન્ન શતને યને
૦૪૨૩૦૧૧૪ ચચ્છેદ સશંયપદં િનજ વકાેશમ્
૦૪૨૩૦૧૨૧ છન્ના યધીરિધગતાત્મગ તિનર હસ્
૦૪૨૩૦૧૨૨ તત્તત્યજેઽ ચ્છનિદદં વયનુને યને
૦૪૨૩૦૧૨૩ તાવન્ન યાેગગ ત ભયર્ તરપ્રમત્તાે
૦૪૨૩૦૧૨૪ યાવદ્ગદાગ્રજકથાસુ ર ત ન કુયાર્ત્
૦૪૨૩૦૧૩૧ અેવં સ વીરપ્રવરઃ સયંાજે્યાત્માનમાત્મિન
૦૪૨૩૦૧૩૨ બ્રહ્મભૂતાે દૃઢં કાલે તત્યાજ વં કલવેરમ્
૦૪૨૩૦૧૪૧ સ પીડ્ય પાયું પા ણર્ યાં વાયુમુ સારય છનૈઃ
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૦૪૨૩૦૧૪૨ ના યાં કાેષે્ઠ વવસ્થા ય હૃદુરઃક ઠશીષર્ ણ
૦૪૨૩૦૧૫૧ ઉ સપર્યં તુ તં મૂિધ્ન ક્રમેણાવે ય િનઃ હઃ
૦૪૨૩૦૧૫૨ વાયું વાયાૈ ક્ષતાૈ કાયં તજે તજેસ્યયૂયજુત્
૦૪૨૩૦૧૬૧ ખા યાકાશે દ્રવં તાેયે યથાસ્થાનં િવભાગશઃ
૦૪૨૩૦૧૬૨ ક્ષ તમ ભ સ તત્તજેસ્યદાે વાયાૈ નભસ્યમુમ્
૦૪૨૩૦૧૭૧ ઇ દ્રયષેુ મન તાિન તન્માત્રષેુ યથાેદ્ભવમ્
૦૪૨૩૦૧૭૨ ભૂતાિદનામૂ યુ કૃ ય મહત્યાત્મિન સ દધે
૦૪૨૩૦૧૮૧ તં સવર્ગુણિવ યાસં વે માયામયે યધાત્
૦૪૨૩૦૧૮૨ તં ચાનુશયમાત્મસ્થમસાવનુશયી પુમાન્
૦૪૨૩૦૧૮૩ નાનવૈરાગ્યવીયણ વ પસ્થાેઽજહા પ્રભુઃ
૦૪૨૩૦૧૯૧ અ ચનાર્મ મહારાજ્ઞી ત પ યનુગતા વનમ્
૦૪૨૩૦૧૯૨ સકુુમાયર્તદહાર્ ચ ય પદ્ યાં પશર્નં ભવુઃ
૦૪૨૩૦૨૦૧ અતીવ ભતુર્વ્રર્તધમર્િનષ્ઠયા શશુ્રષૂયા ચાષર્દેહયાત્રયા
૦૪૨૩૦૨૦૨ નાિવ દતા ત પિરક શતાિપ સા પ્રેયસ્કર પશર્નમાનિન ર્ તઃ
૦૪૨૩૦૨૧૧ દેહં િવપન્ના ખલચેતનાિદકં પત્યુઃ થવ્યા દિયતસ્ય ચાત્મનઃ
૦૪૨૩૦૨૧૨ આલક્ષ્ય િક ચચ્ચ િવલ ય સા સતી ચતામથારાપેયદિદ્રસાનુિન
૦૪૨૩૦૨૨૧ િવધાય કૃત્યં હ્ર િદનીજલા લુતા દ વાેદકં ભતુર્ દારકમર્ણઃ
૦૪૨૩૦૨૨૨ ન વા િદિવસ્થાં સ્ત્રદશાં સ્ત્રઃ પર ત્ય િવવેશ વિહ્ન યાયતી ભ ર્પાદાૈ
૦૪૨૩૦૨૩૧ િવલાેક્યાનુગતાં સા વી ં થું વીરવરં પ તમ્
૦૪૨૩૦૨૩૨ તુષુ્ટવવુર્રદા દેવૈદવપ યઃ સહસ્રશઃ
૦૪૨૩૦૨૪૧ કુવર્ત્યઃ કુસમુાસારં ત મન્મ દરસાનુિન
૦૪૨૩૦૨૪૨ નદ વમરતૂયષુ ગ્ ણ ત મ પર પરમ્
૦૪૨૩૦૨૫૦ દેવ્ય ઊચુઃ
૦૪૨૩૦૨૫૧ અહાે ઇયં વધૂધર્ યા યા ચવૈં ભૂભુ ં પ તમ્
૦૪૨૩૦૨૫૨ સવાર્ત્મના પ ત ભજેે યજ્ઞેશં શ્રીવર્ધૂિરવ
૦૪૨૩૦૨૬૧ સષૈા નનંૂ વ્રજત્યૂ વર્મનુ વૈ યં પ ત સતી
૦૪૨૩૦૨૬૨ પ યતા માનતીત્યા ચદુર્િવભાવ્યને કમર્ણા
૦૪૨૩૦૨૭૧ તષેાં દુરાપં િક વ યન્મત્યાર્નાં ભગવ પદમ્
૦૪૨૩૦૨૭૨ ભુિવ લાેલાયષુાે યે વૈ નૈ ક ય સાધય ત્યુત
૦૪૨૩૦૨૮૧ સ વ ચતાે બતાત્મધ્રુકૃ્કચ્છ્ર ેણ મહતા ભુિવ
૦૪૨૩૦૨૮૨ લ વાપવગ્ય માનુ યં િવષયષેુ િવષ જતે
૦૪૨૩૦૨૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
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૦૪૨૩૦૨૯૧ તવુતી વમરસ્ત્રીષુ પ તલાેકં ગતા વધૂઃ
૦૪૨૩૦૨૯૨ યં વા આત્મિવદાં ધુયા વૈ યઃ પ્રાપાચ્યુતાશ્રયઃ
૦૪૨૩૦૩૦૧ ઇ થ ભૂતાનુભાવાેઽસાૈ થુઃ સ ભગવત્તમઃ
૦૪૨૩૦૩૦૨ ક તતં તસ્ય ચિરતમુદ્દામચિરતસ્ય તે
૦૪૨૩૦૩૧૧ ય ઇદં સમુહ પુ યં શ્રદ્ધયાવિહતઃ પઠેત્
૦૪૨૩૦૩૧૨ શ્રાવયેચ્છૃ યાદ્વાિપ સ થાેઃ પદવી મયાત્
૦૪૨૩૦૩૨૧ બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મવચર્ વી રાજ યાે જગતીપ તઃ
૦૪૨૩૦૩૨૨ વૈ યઃ પઠ વટ્પ તઃ સ્યાચ્છૂદ્રઃ સત્તમતા મયાત્
૦૪૨૩૦૩૩૧ િત્રઃ કૃ વ ઇદમાક યર્ નરાે નાયર્થવાદતૃા
૦૪૨૩૦૩૩૨ અપ્રજઃ સપુ્રજતમાે િનધર્નાે ધનવત્તમઃ
૦૪૨૩૦૩૪૧ અ પષ્ટક તઃ સયુશા મખૂા ભવ ત પ ડતઃ
૦૪૨૩૦૩૪૨ ઇદં વ ત્યયનં પુંસામમઙ્ગલ્યિનવારણમ્
૦૪૨૩૦૩૫૧ ધ યં યશસ્યમાયુ યં વગ્ય ક લમલાપહમ્
૦૪૨૩૦૩૫૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સ ય ક્સ દ્ધમભી સુ ભઃ
૦૪૨૩૦૩૫૩ શ્રદ્ધયૈતદનુશ્રાવં્ય ચતુણા કારણં પરમ્
૦૪૨૩૦૩૬૧ િવજયા ભમખુાે રા શ્રુ વૈતદ ભયા ત યાન્
૦૪૨૩૦૩૬૨ બ લ ત મૈ હર ત્યગ્રે રા નઃ થવે યથા
૦૪૨૩૦૩૭૧ મુક્તા યસઙ્ગાે ભગવત્યમલાં ભ ક્તમુદ્વહન્
૦૪૨૩૦૩૭૨ વૈ યસ્ય ચિરતં પુ યં શ ◌ૃ યાચ્છ્ર ાવયે પઠેત્
૦૪૨૩૦૩૮૧ વૈ ચત્રવીયાર્ ભિહતં મહન્માહા યસચૂકમ્
૦૪૨૩૦૩૮૨ અ મ કૃતમ તમત્ય પાથર્વી ં ગ તમા ુયાત્
૦૪૨૩૦૩૯૧ અનુિદન મદમાદરેણ શ ◌ૃ વ થુચિરતં પ્રથય વમુક્તસઙ્ગઃ
૦૪૨૩૦૩૯૨ ભગવ ત ભવ સ ધપુાેતપાદે સ ચ િનપુણાં લભતે ર ત મનુ યઃ
૦૪૨૪૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૪૦૦૧૧ િવ જતાશ્વાેઽિધરા સી થપુતુ્રઃ થુશ્રવાઃ
૦૪૨૪૦૦૧૨ યવીયાે યાેઽદદા કાષ્ઠા ભ્રા યાે ભ્રા વ સલઃ
૦૪૨૪૦૦૨૧ હયર્ક્ષાયાિદશ પ્રાચી ં ધૂમ્રકેશાય દ ક્ષણામ્
૦૪૨૪૦૦૨૨ પ્રતીચી ં કસજં્ઞાય તુયા દ્રિવણસે િવભુઃ
૦૪૨૪૦૦૩૧ અ તધાર્નગ ત શક્રા લ વા તધાર્નસં જ્ઞતઃ
૦૪૨૪૦૦૩૨ અપત્યત્રયમાધત્ત શખ ડ યાં સસુ મતમ્
૦૪૨૪૦૦૪૧ પાવકઃ પવમાનશ્ચ શુ ચિરત્યગ્ યઃ પુરા
૦૪૨૪૦૦૪૨ વ સષ્ઠશાપાદુ પન્નાઃ પનુયાગગ ત ગતાઃ
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૦૪૨૪૦૦૫૧ અ તધાર્નાે નભ વત્યાં હિવધાર્નમિવ દત
૦૪૨૪૦૦૫૨ ય ઇ દ્રમશ્વહતાર્રં િવદ્વાનિપ ન જ ઘ્નવાન્
૦૪૨૪૦૦૬૧ રાજ્ઞાં ત્ત કરાદાન દ ડશલુ્કાિદદા ણામ્
૦૪૨૪૦૦૬૨ મ યમાનાે દ ઘર્સ ત્ર વ્યાજેન િવસસજર્ હ
૦૪૨૪૦૦૭૧ તત્રાિપ હંસં પુ ષં પરમાત્માનમાત્મદક્ૃ
૦૪૨૪૦૦૭૨ યજં ત લાેકતામાપ કુશલને સમાિધના
૦૪૨૪૦૦૮૧ હિવધાર્નાદ્ધિવધાર્ની િવદુરાસતૂ ષટ્સતુાન્
૦૪૨૪૦૦૮૨ બિહષદં ગયં શકુ્લં કૃ ણં સતં્ય જતવ્રતમ્
૦૪૨૪૦૦૯૧ બિહષ સમુહાભાગાે હાિવધાર્િનઃ પ્ર પ તઃ
૦૪૨૪૦૦૯૨ િક્રયાકા ડષેુ િન ણાતાે યાેગષેુ ચ કુ દ્વહ
૦૪૨૪૦૧૦૧ યસ્યેદં દેવયજનમનુયજં્ઞ િવત વતઃ
૦૪૨૪૦૧૦૨ પ્રાચીનાગ્રૈઃ કુશરૈાસીદા તં વસધુાતલમ્
૦૪૨૪૦૧૧૧ સામુદ્ર ં દેવદેવાેક્તામપુયેમે શતદુ્ર તમ્
૦૪૨૪૦૧૧૨ યાં વીક્ષ્ય ચા સવાર્ઙ્ગી ં િકશાેર ં સષ્ુ્ઠવલઙૃ્કતામ્
૦૪૨૪૦૧૧૩ પિરક્રમ તીમુદ્વાહે ચકમેઽ ગ્ ઃ શકુ મવ
૦૪૨૪૦૧૨૧ િવબુધાસરુગ ધવર્ મુિન સદ્ધનરાેરગાઃ
૦૪૨૪૦૧૨૨ િવ જતાઃ સયૂર્યા િદ ક્વણય ત્યૈવ નપૂુરૈઃ
૦૪૨૪૦૧૩૧ પ્રાચીનબિહષઃ પતુ્રાઃ શતદુ્રત્યાં દશાભવન્
૦૪૨૪૦૧૩૨ તુલ્યનામવ્રતાઃ સવ ધમર્ નાતાઃ પ્રચેતસઃ
૦૪૨૪૦૧૪૧ િપત્રાિદષ્ટાઃ પ્ર સગ તપસઽેણર્વમાિવશન્
૦૪૨૪૦૧૪૨ દશવષર્સહસ્રા ણ તપસાચ તપ પ તમ્
૦૪૨૪૦૧૫૧ યદુક્તં પ થ દષૃ્ટેન ગિરશને પ્રસીદતા
૦૪૨૪૦૧૫૨ તદ્ યાય તાે જપ તશ્ચ પજૂય તશ્ચ સયંતાઃ
૦૪૨૪૦૧૬૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૨૪૦૧૬૧ પ્રચેતસાં ગિરત્રેણ યથાસી પ થ સઙ્ગમઃ
૦૪૨૪૦૧૬૨ યદુતાહ હરઃ પ્રીત તન્નાે બ્રહ્મ વદાથર્વત્
૦૪૨૪૦૧૭૧ સઙ્ગમઃ ખલુ િવપ્રષ શવનેેહ શર િરણામ્
૦૪૨૪૦૧૭૨ દુલર્ભાે મનુયાે દ યુરસઙ્ગાદ્યમભી સતમ્
૦૪૨૪૦૧૮૧ આત્મારામાેઽિપ ય વસ્ય લાેકક પસ્ય રાધસે
૦૪૨૪૦૧૮૨ શ યા યુક્તાે િવચર ત ઘાેરયા ભગવા ભવઃ
૦૪૨૪૦૧૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૪૦૧૯૧ પ્રચેતસઃ િપતવુાર્ક્યં શરસાદાય સાધવઃ
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૦૪૨૪૦૧૯૨ િદશં પ્રતીચી ં પ્રયયુ તપસ્યાદતૃચેતસઃ
૦૪૨૪૦૨૦૧ સસમુદ્રમપુ િવ તીણર્મપ ય સમુહ સરઃ
૦૪૨૪૦૨૦૨ મહન્મન ઇવ વચ્છં પ્રસન્નસ લલાશયમ્
૦૪૨૪૦૨૧૧ નીલરક્તાે પલા ભાજે કહ્લારે દ વરાકરમ્
૦૪૨૪૦૨૧૨ હંસસારસચક્રાહ્વ કાર ડવિનકૂ જતમ્
૦૪૨૪૦૨૨૧ મત્તભ્રમરસાૈ વયર્ હૃષ્ટરાેમલતાઙ્ ઘ્રપમ્
૦૪૨૪૦૨૨૨ પદ્મકાેશર ે િદ િવ ક્ષપ પવનાે સવમ્
૦૪૨૪૦૨૩૧ તત્ર ગા ધવર્માક યર્ િદવ્યમાગર્મનાેહરમ્
૦૪૨૪૦૨૩૨ િવ સ યૂ રાજપતુ્રા તે દઙ્ગપણવાદ્યનુ
૦૪૨૪૦૨૪૧ તહ્યવ સરસ ત માિન્ન ક્રામ તં સહાનુગમ્
૦૪૨૪૦૨૪૨ ઉપગીયમાનમમર પ્રવરં િવબુધાનુગૈઃ
૦૪૨૪૦૨૫૧ તપ્તહેમિનકાયાભં શ તક ઠં િત્રલાેચનમ્
૦૪૨૪૦૨૫૨ પ્રસાદસમુખંુ વીક્ષ્ય પ્રણેમુ ર્તકાૈતુકાઃ
૦૪૨૪૦૨૬૧ સ તા પ્રપન્ના તહરાે ભગવા ધમર્વ સલઃ
૦૪૨૪૦૨૬૨ ધમર્જ્ઞા શીલસ પન્ના પ્રીતઃ પ્રીતાનવુાચ હ
૦૪૨૪૦૨૭૦ શ્રી દ્ર ઉવાચ
૦૪૨૪૦૨૭૧ યૂયં વેિદષદઃ પતુ્રા િવિદતં વ શ્ચક ષતમ્
૦૪૨૪૦૨૭૨ અનુગ્રહાય ભદં્ર વ અેવં મે દશર્નં કૃતમ્
૦૪૨૪૦૨૮૧ યઃ પરં રંહસઃ સાક્ષાિ ત્રગુણા વસં જ્ઞતાત્
૦૪૨૪૦૨૮૨ ભગવ તં વાસદેુવં પ્રપન્નઃ સ પ્રયાે િહ મે
૦૪૨૪૦૨૯૧ વધમર્િનષ્ઠઃ શતજન્મ ભઃ પુમા વિર ચતામે ત તતઃ પરં િહ મામ્
૦૪૨૪૦૨૯૨ અવ્યાકૃતં ભાગવતાેઽથ વૈ ણવં પદં યથાહં િવબુધાઃ કલાત્યયે
૦૪૨૪૦૩૦૧ અથ ભાગવતા યૂયં પ્રયાઃ સ્થ ભગવા યથા
૦૪૨૪૦૩૦૨ ન મદ્ભાગવતાનાં ચ પ્રેયાન યાેઽ ત કિહ ચત્
૦૪૨૪૦૩૧૧ ઇદં િવિવક્તં જપ્તવં્ય પિવતં્ર મઙ્ગલં પરમ્
૦૪૨૪૦૩૧૨ િનઃશ્રેયસકરં ચાિપ શ્રૂયતાં તદ્વદા મ વઃ
૦૪૨૪૦૩૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૪૦૩૨૧ ઇત્યનુક્રાેશહૃદયાે ભગવાનાહ તા છવઃ
૦૪૨૪૦૩૨૨ બદ્ધા જલીન્રાજપતુ્રાન્નારાયણપરાે વચઃ
૦૪૨૪૦૩૩૦ શ્રી દ્ર ઉવાચ
૦૪૨૪૦૩૩૧ જતં ત આત્મિવદ્વયર્ વ તયે વ તર તુ મે
૦૪૨૪૦૩૩૨ ભવતારાધસા રાદં્ધ સવર્ મા આત્મને નમઃ
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૦૪૨૪૦૩૪૧ નમઃ પઙ્કજનાભાય ભૂતસૂ મે દ્રયાત્મને
૦૪૨૪૦૩૪૨ વાસદેુવાય શા તાય કૂટસ્થાય વરાે ચષે
૦૪૨૪૦૩૫૧ સઙ્કષર્ણાય સૂ માય દુર તાયા તકાય ચ
૦૪૨૪૦૩૫૨ નમાે િવશ્વપ્રબાેધાય પ્રદ્યુ ાયા તરાત્મને
૦૪૨૪૦૩૬૧ નમાે નમાેઽિન દ્ધાય હૃષીકેશે દ્રયાત્મને
૦૪૨૪૦૩૬૨ નમઃ પરમહંસાય પૂણાર્ય િન તાત્મને
૦૪૨૪૦૩૭૧ વગાર્પવગર્દ્વારાય િનતં્ય શુ ચષદે નમઃ
૦૪૨૪૦૩૭૨ નમાે િહર યવીયાર્ય ચાતુહાત્રાય ત તવે
૦૪૨૪૦૩૮૧ નમ ઊજર્ ઇષે ત્ર યાઃ પતયે યજ્ઞરેતસે
૦૪૨૪૦૩૮૨ પ્તદાય ચ વાનાં નમઃ સવર્રસાત્મને
૦૪૨૪૦૩૯૧ સવર્સ વાત્મદેહાય િવશષેાય સ્થવીયસે
૦૪૨૪૦૩૯૨ નમસૈ્ત્રલાેક્યપાલાય સહઆે ેબલાય ચ
૦૪૨૪૦૪૦૧ અથર્ લઙ્ગાય નભસે નમાેઽ તબર્િહરાત્મને
૦૪૨૪૦૪૦૨ નમઃ પુ યાય લાેકાય અમુ મૈ ભૂિરવચર્સે
૦૪૨૪૦૪૧૧ પ્ર ત્તાય િન ત્તાય િપ દેવાય કમર્ણે
૦૪૨૪૦૪૧૨ નમાેઽધમર્િવપાકાય ત્યવે દુઃખદાય ચ
૦૪૨૪૦૪૨૧ નમ તઆ શષામીશ મનવે કારણાત્મને
૦૪૨૪૦૪૨૨ નમાે ધમાર્ય હતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે
૦૪૨૪૦૪૨૩ પુ ષાય પુરાણાય સાઙ્ખ્યયાેગેશ્વરાય ચ
૦૪૨૪૦૪૩૧ શ ક્તત્રયસમેતાય મીઢુષેઽહઙૃ્કતાત્મને
૦૪૨૪૦૪૩૨ ચેતાકૂ ત પાય નમાે વાચાે િવભૂતયે
૦૪૨૪૦૪૪૧ દશર્નં નાે િદદકૃ્ષણૂાં દેિહ ભાગવતા ચતમ્
૦૪૨૪૦૪૪૨ પં પ્રયતમં વાનાં સવ દ્રયગુણા જનમ્
૦૪૨૪૦૪૫૧ નગ્ધપ્રા ડ્ઘન યામં સવર્સાૈ દયર્સઙ્ગ્રહમ્
૦૪૨૪૦૪૫૨ ચાવાર્યતચતુબાર્હુ સુ ત ચરાનનમ્
૦૪૨૪૦૪૬૧ પદ્મકાેશપલાશાકં્ષ સુ દરભ્રુ સનુા સકમ્
૦૪૨૪૦૪૬૨ સુ દ્વજં સકુપાેલાસ્યં સમકણર્િવભષૂણમ્
૦૪૨૪૦૪૭૧ પ્રી તપ્રહ સતાપાઙ્ગમલકૈ પશાે ભતમ્
૦૪૨૪૦૪૭૨ લસ પઙ્કજિક જલ્ક દુકૂલં ષ્ટકુ ડલમ્
૦૪૨૪૦૪૮૧ સુ્ફર કર ટવલય હારનપૂુરમખેલમ્
૦૪૨૪૦૪૮૨ શઙ્ખચક્રગદાપદ્મ માલામ યુત્તમ દ્ધમત્
૦૪૨૪૦૪૯૧ સહસ્ક ધ વષાે બભ્ર સાૈભગગ્રીવકાૈ તુભમ્
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૦૪૨૪૦૪૯૨ શ્રયાનપાિય યા ક્ષપ્ત િનકષા માેરસાે લસત્
૦૪૨૪૦૫૦૧ પૂરરેચકસિંવગ્ વ લવ ગુદલાેદરમ્
૦૪૨૪૦૫૦૨ પ્ર તસઙ્ક્રામય દ્વશ્વં ના યાવતર્ગભીરયા
૦૪૨૪૦૫૧૧ યામશ્રાે યિધરાે ચ દુકૂલ વણર્મખેલમ્
૦૪૨૪૦૫૧૨ સમચાવર્ઙ્ ઘ્રજઙ્ઘાે િન નુસદુશર્નમ્
૦૪૨૪૦૫૨૧ પદા શર પદ્મપલાશરાે ચષા નખદ્યુ ભનાઽ તરઘં િવધુ વતા
૦૪૨૪૦૫૨૨ પ્રદશર્ય વીયમપા તસા વસં પદં ગુરાે માગર્ગુ તમાજુેષામ્
૦૪૨૪૦૫૩૧ અેતદૂ્રપમનુ યેયમાત્મશુ દ્ધમભી સતામ્
૦૪૨૪૦૫૩૨ યદ્ભ ક્તયાેગાેઽભયદઃ વધમર્મનુ તષ્ઠતામ્
૦૪૨૪૦૫૪૧ ભવા ભ ક્તમતા લ યાે દુલર્ભઃ સવર્દેિહનામ્
૦૪૨૪૦૫૪૨ વારાજ્યસ્યા ય ભમત અેકા તનેાત્મિવદ્ગ તઃ
૦૪૨૪૦૫૫૧ તં દુરારા યમારા ય સતામિપ દુરાપયા
૦૪૨૪૦૫૫૨ અેકા તભ યા કાે વા છે પાદમૂલં િવના બિહઃ
૦૪૨૪૦૫૬૧ યત્ર િનિવષ્ટમરણં કૃતા તાે ના ભમ યતે
૦૪૨૪૦૫૬૨ િવશ્વં િવ વંસય વીયર્ શાૈયર્િવસૂ્ફ જતભ્રવુા
૦૪૨૪૦૫૭૧ ક્ષણાધનાિપ તુલયે ન વગ નાપનુભર્વમ્
૦૪૨૪૦૫૭૨ ભગવ સઙ્ ગસઙ્ગસ્ય મત્યાર્નાં િકમુતા શષઃ
૦૪૨૪૦૫૮૧ અથાનઘાઙ્ઘે્ર તવ ક તતીથર્યાેર તબર્િહઃ નાનિવધૂતપા મનામ્
૦૪૨૪૦૫૮૨ ભૂતે વનુક્રાેશસસુ વશી લનાં સ્યા સઙ્ગમાેઽનુગ્રહ અેષ ન તવ
૦૪૨૪૦૫૯૧ ન યસ્ય ચત્તં બિહરથર્િવભ્રમં તમાેગુહાયાં ચ િવશદુ્ધમાિવશત્
૦૪૨૪૦૫૯૨ યદ્ભ ક્તયાેગાનુગ્ હીતમ જસા મુિનિવચષ્ટે નનુ તત્ર તે ગ તમ્
૦૪૨૪૦૬૦૧ યત્રેદં વ્યજ્યતે િવશ્વં િવશ્વ મન્નવભા ત યત્
૦૪૨૪૦૬૦૨ ત વં બ્રહ્મ પરં જ્યાે તરાકાશ મવ િવ તમ્
૦૪૨૪૦૬૧૧ યાે માયયેદં પુ પયા જ દ્બભ ત ભૂયઃ ક્ષપયત્યિવિક્રયઃ
૦૪૨૪૦૬૧૨ યદ્ભેદબુ દ્ધઃ સિદવાત્મદુઃસ્થયા વમાત્મત તં્ર ભગવ પ્રતીમિહ
૦૪૨૪૦૬૨૧ િક્રયાકલાપૈિરદમવે યાે ગનઃ શ્રદ્ધા વતાઃ સાધુ યજ ત સદ્ધયે
૦૪૨૪૦૬૨૨ ભૂતે દ્રયા તઃકરણાપેલ ક્ષતં વેદે ચ ત ત્રે ચ ત અેવ કાેિવદાઃ
૦૪૨૪૦૬૩૧ વમેક આદ્યઃ પુ ષઃ સપુ્તશ ક્ત તયા રજઃસ વતમાે િવ ભદ્યતે
૦૪૨૪૦૬૩૨ મહાનહં ખં મ દ ગ્ વાધર્રાઃ સરુષર્યાે ભૂતગણા ઇદં યતઃ
૦૪૨૪૦૬૪૧ ષં્ટ વશ યેદમનપુ્રિવષ્ટશ્ચતુિવધં પુરમાત્માંશકેન
૦૪૨૪૦૬૪૨ અથાે િવદુ તં પુ ષં સ તમ તભુર્ઙ્ક્તે હૃષીકૈમર્ધુ સારઘં યઃ
૦૪૨૪૦૬૫૧ સ અેષ લાેકાન તચ ડવેગાે િવકષર્ સ વં ખલુ કાલયાનઃ
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૦૪૨૪૦૬૫૨ ભૂતાિન ભૂતૈરનુમેયત વાે ઘનાવલીવાર્યુિરવાિવષહ્યઃ
૦૪૨૪૦૬૬૧ પ્રમત્તમુચ્ચૈિર ત કૃત્ય ચ તયા પ્ર દ્ધલાેભં િવષયષેુ લાલસમ્
૦૪૨૪૦૬૬૨ વમપ્રમત્તઃ સહસા ભપદ્યસે લે લહાનાેઽિહિરવાખુમ તકઃ
૦૪૨૪૦૬૭૧ ક વ પદા જં િવજહા ત પ ડતાે ય તેઽવમાનવ્યયમાનકેતનઃ
૦૪૨૪૦૬૭૨ િવશઙ્કયા મદુ્ગ રચર્ ત મ ય દ્વનાપેપ ત્ત મનવશ્ચતુદર્શ
૦૪૨૪૦૬૮૧ અથ વમ સ નાે બ્રહ્મ પરમાત્મ વપ શ્ચતામ્
૦૪૨૪૦૬૮૨ િવશ્વં દ્રભય વ તમકુત શ્ચદ્ભયા ગ તઃ
૦૪૨૪૦૬૯૧ ઇદં જપત ભદં્ર વાે િવશદુ્ધા પન દનાઃ
૦૪૨૪૦૬૯૨ વધમર્મનુ તષ્ઠ તાે ભગવત્યિપતાશયાઃ
૦૪૨૪૦૭૦૧ તમવેાત્માનમાત્મસ્થં સવર્ભૂતે વવ સ્થતમ્
૦૪૨૪૦૭૦૨ પજૂય વં ગ્ ણ તશ્ચ યાય તશ્ચાસકૃદ્ધિરમ્
૦૪૨૪૦૭૧૧ યાેગાદેશમપુાસાદ્ય ધારય તાે મુિનવ્રતાઃ
૦૪૨૪૦૭૧૨ સમાિહતિધયઃ સવર્ અેતદ યસતાદતૃાઃ
૦૪૨૪૦૭૨૧ ઇદમાહ પુરા માકં ભગવા વશ્વ ક્પ તઃ
૦૪૨૪૦૭૨૨ ગ્વાદ નામાત્મ નાં સ ઃ સં સ ક્ષતામ્
૦૪૨૪૦૭૩૧ તે વયં નાેિદતાઃ સવ પ્ર સગ પ્રજેશ્વરાઃ
૦૪૨૪૦૭૩૨ અનને વ તતમસઃ સ માે િવિવધાઃ પ્ર ઃ
૦૪૨૪૦૭૪૧ અથેદં િનત્યદા યુક્તાે જપન્નવિહતઃ પુમાન્
૦૪૨૪૦૭૪૨ અ ચરાચ્છ્ર ેય આ ાે ત વાસદેુવપરાયણઃ
૦૪૨૪૦૭૫૧ શ્રેયસા મહ સવષાં જ્ઞાનં િનઃશ્રેયસં પરમ્
૦૪૨૪૦૭૫૨ સખંુ તર ત દુ પારં જ્ઞાનનાવૈ્યર્સનાણર્વમ્
૦૪૨૪૦૭૬૧ ય ઇમં શ્રદ્ધયા યુક્તાે મદ્ગ તં ભગવ તવમ્
૦૪૨૪૦૭૬૨ અધીયાનાે દુરારા યં હિરમારાધયત્યસાૈ
૦૪૨૪૦૭૭૧ િવ દતે પુ ષાેઽમુ માદ્યદ્યિદચ્છત્યસ વરમ્
૦૪૨૪૦૭૭૨ મદ્ગ તગીતા સપુ્રીતાચ્છ્ર ેયસામેકવ લભાત્
૦૪૨૪૦૭૮૧ ઇદં યઃ કલ્ય ઉ થાય પ્રા જ લઃ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૪૨૪૦૭૮૨ શ ◌ૃ યાચ્છ્ર ાવયને્મત્યા મુચ્યતે કમર્બ ધનૈઃ
૦૪૨૪૦૭૯૧ ગીતં મયેદં નરદેવન દનાઃ પરસ્ય પુંસઃ પરમાત્મનઃ તવમ્
૦૪૨૪૦૭૯૨ જપ ત અેકાગ્રિધય તપાે મહ ચર વમ તે તત આ સ્યથે સતમ્
૦૪૨૫૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૫૦૦૧૧ ઇ ત સ દ ય ભગવા બાિહષદૈર ભપૂ જતઃ
૦૪૨૫૦૦૧૨ પ યતાં રાજપતુ્રાણાં તત્રવૈા તદર્ધે હરઃ
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૦૪૨૫૦૦૨૧ દ્રગીતં ભગવતઃ તાતંે્ર સવ પ્રચેતસઃ
૦૪૨૫૦૦૨૨ જપ ત તે તપ તપેવુર્ષાર્ણામયુતં જલે
૦૪૨૫૦૦૩૧ પ્રાચીનબિહષં ક્ષત્તઃ કમર્ વાસક્તમાનસમ્
૦૪૨૫૦૦૩૨ નારદાેઽ યાત્મત વજ્ઞઃ કૃપાલુઃ પ્રત્યબાેધયત્
૦૪૨૫૦૦૪૧ શ્રેય વં કતમદ્રાજકમર્ણાત્મન ઈહસે
૦૪૨૫૦૦૪૨ દુઃખહાિનઃ સખુાવા પ્તઃ શ્રેય તન્નેહ ચે યતે
૦૪૨૫૦૦૫૦ રા વેાચ
૦૪૨૫૦૦૫૧ ન ના મ મહાભાગ પરં કમાર્પિવદ્ધધીઃ
૦૪૨૫૦૦૫૨ બ્રૂિહ મે િવમલં જ્ઞાનં યને મુચ્યેય કમર્ ભઃ
૦૪૨૫૦૦૬૧ ગ્ હેષુ કૂટધમષુ પતુ્રદારધનાથર્ધીઃ
૦૪૨૫૦૦૬૨ ન પરં િવ દતે મૂઢાે ભ્રા ય સસંારવત્મર્સુ
૦૪૨૫૦૦૭૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૫૦૦૭૧ ભાે ભાેઃ પ્ર પતે રાજ પશૂ પ ય વયા વરે
૦૪૨૫૦૦૭૨ સજં્ઞાિપતા વસઙ્ઘાિન્નઘ્ ર્ણને સહસ્રશઃ
૦૪૨૫૦૦૮૧ અેતે વાં સ પ્રતીક્ષ તે મર તાે વૈશસં તવ
૦૪૨૫૦૦૮૨ સ પરેતમયઃકૂટૈ છ દ ત્યુ થતમ યવઃ
૦૪૨૫૦૦૯૧ અત્ર તે કથિય યેઽમુ મ તહાસં પુરાતનમ્
૦૪૨૫૦૦૯૨ પુર જનસ્ય ચિરતં િનબાેધ ગદતાે મમ
૦૪૨૫૦૧૦૧ આસી પુર જનાે નામ રા રાજ હચ્છ્ર વાઃ
૦૪૨૫૦૧૦૨ તસ્યાિવજ્ઞાતનામાસી સખાિવજ્ઞાતચે ષ્ટતઃ
૦૪૨૫૦૧૧૧ સાેઽ વષેમાણઃ શરણં બભ્રામ થવી ં પ્રભુઃ
૦૪૨૫૦૧૧૨ નાનુ પં યદાિવ દદભૂ સ િવમના ઇવ
૦૪૨૫૦૧૨૧ ન સાધુ મનેે તાઃ સવાર્ ભૂતલે યાવતીઃ પુરઃ
૦૪૨૫૦૧૨૨ કામા કામયમાનાેઽસાૈ તસ્ય તસ્યાપેપત્તયે
૦૪૨૫૦૧૩૧ સ અેકદા િહમવતાે દ ક્ષણે વથ સાનષુુ
૦૪૨૫૦૧૩૨ દદશર્ નવ ભદ્વાર્ ભઃ પુરં લ ક્ષતલક્ષણામ્
૦૪૨૫૦૧૪૧ પ્રાકારાપેવનાટ્ટાલ પિરખૈરક્ષતાેરણૈઃ
૦૪૨૫૦૧૪૨ વણર્રાૈ યાયસઃૈ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ સઙુ્કલાં સવર્તાે ગ્ હૈઃ
૦૪૨૫૦૧૫૧ નીલસ્ફિટકવૈદૂયર્ મુક્તામરકતા ણૈઃ
૦૪૨૫૦૧૫૨ કૢપ્તહ યર્સ્થલી ં દ પ્તાં શ્રયા ભાેગવતી મવ
૦૪૨૫૦૧૬૧ સભાચ વરર યા ભરાક્ર ડાયતનાપણૈઃ
૦૪૨૫૦૧૬૨ ચૈત્ય વજપતાકા ભયુર્ક્તાં િવદુ્રમવેિદ ભઃ
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૦૪૨૫૦૧૭૧ પુયાર્ તુ બાહ્યાપેવને િદવ્યદુ્રમલતાકુલે
૦૪૨૫૦૧૭૨ નદ દ્વહઙ્ગા લકુલ કાેલાહલજલાશયે
૦૪૨૫૦૧૮૧ િહમિનઝર્રિવપ્રુ મત્ કુસમુાકરવાયનુા
૦૪૨૫૦૧૮૨ ચલ પ્રવાલિવટપ ન લનીતટસ પિદ
૦૪૨૫૦૧૯૧ નાનાર ય ગવ્રાતૈરનાબાધે મુિનવ્રતૈઃ
૦૪૨૫૦૧૯૨ આહૂતં મ યતે પા થાે યત્ર કાેિકલકૂ જતૈઃ
૦૪૨૫૦૨૦૧ યદચૃ્છયાગતાં તત્ર દદશર્ પ્રમદાેત્તમામ્
૦૪૨૫૦૨૦૨ ત્યૈદર્શ ભરાયા તીમેકૈકશતનાયકૈઃ
૦૪૨૫૦૨૧૧ અ ચશીષાર્િહના ગુપ્તાં પ્રતીહારેણ સવર્તઃ
૦૪૨૫૦૨૧૨ અ વષેમાણા ષભમપ્રાૈઢાં કામ િપણીમ્
૦૪૨૫૦૨૨૧ સનુાસાં સદુતી ં બાલાં સકુપાેલાં વરાનનામ્
૦૪૨૫૦૨૨૨ સમિવ ય તકણાર્ યાં બભ્રતી ં કુ ડલ શ્રયમ્
૦૪૨૫૦૨૩૧ િપશઙ્ગનીવી ં સશુ્રાેણી ં યામાં કનકમખેલામ્
૦૪૨૫૦૨૩૨ પદ્ યાં ક્વણદ્ યાં ચલ તી ં નપૂુરૈદવતા મવ
૦૪૨૫૦૨૪૧ તનાૈ વ્ય જતકૈશાેરાૈ સમ ત્તાૈ િનર તરાૈ
૦૪૨૫૦૨૪૨ વસ્ત્રા તને િનગૂહ તી ં વ્રીડયા ગજગા મનીમ્
૦૪૨૫૦૨૫૧ તામાહ લ લતં વીરઃ સવ્રીડ મતશાેભનામ્
૦૪૨૫૦૨૫૨ નગ્ધનેાપાઙ્ગપુઙ્ખને ષ્ટઃ પ્રેમાેદ્ભ્રમદ્ભ્રવુા
૦૪૨૫૦૨૬૧ કા વં ક જપલાશા ક્ષ કસ્યાસીહ કુતઃ સ ત
૦૪૨૫૦૨૬૨ ઇમામપુ પુર ં ભી િક ચક ષર્ સ શસં મે
૦૪૨૫૦૨૭૧ ક અેતેઽનપુથા યે ત અેકાદશ મહાભટાઃ
૦૪૨૫૦૨૭૨ અેતા વા લલનાઃ સભુ્રુ કાેઽયં તેઽિહઃ પુરઃસરઃ
૦૪૨૫૦૨૮૧ વં હ્ર ીભર્વા યસ્યથ વાગ્રમા પ ત િવ ચ વતી િક મુિનવદ્રહાે વને
૦૪૨૫૦૨૮૨ વદઙ્ ઘ્રકામાપ્તસમ તકામં ક્વ પદ્મકાેશઃ પ તતઃ કરાગ્રાત્
૦૪૨૫૦૨૯૧ નાસાં વરાવેર્ યતમા ભુિવ ક્પુર મમાં વીરવરેણ સાકમ્
૦૪૨૫૦૨૯૨ અહર્સ્યલઙ્કતુર્મદભ્રકમર્ણા લાેકં પરં શ્રીિરવ યજ્ઞપુંસા
૦૪૨૫૦૩૦૧ યદેષ માપાઙ્ગિવખ ડતે દ્રયં સવ્રીડભાવ મતિવભ્રમદ્ભ્રવુા
૦૪૨૫૦૩૦૨ વયાપે ષ્ટાે ભગવાન્મનાેભવઃ પ્રબાધતેઽથાનુગ્ હાણ શાેભને
૦૪૨૫૦૩૧૧ વદાનનં સભુ્રુ સતુારલાેચનં વ્યાલ બનીલાલક દસં તમ્
૦૪૨૫૦૩૧૨ ઉન્નીય મે દશર્ય વ ગવુાચકં યદ્વ્રીડયા ના ભમખંુ શુ ચ મતે
૦૪૨૫૦૩૨૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૫૦૩૨૧ ઇ થં પુર જનં નાર યાચમાનમધીરવત્
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૦૪૨૫૦૩૨૨ અ યન દત તં વીરં હસ તી વીર માેિહતા
૦૪૨૫૦૩૩૧ ન િવદામ વયં સ યક્કતાર્રં પુ ષષર્ભ
૦૪૨૫૦૩૩૨ આત્મનશ્ચ પરસ્યાિપ ગાતંે્ર નામ ચ ય કૃતમ્
૦૪૨૫૦૩૪૧ ઇહાદ્ય સ તમાત્માનં િવદામ ન તતઃ પરમ્
૦૪૨૫૦૩૪૨ યનેેયં િન મતા વીર પુર શરણમાત્મનઃ
૦૪૨૫૦૩૫૧ અેતે સખાયઃ સખ્યાે મે નરા નાયર્શ્ચ માનદ
૦૪૨૫૦૩૫૨ સપુ્તાયાં મિય ગ ત નાગાેઽયં પાલય પુર મ્
૦૪૨૫૦૩૬૧ િદષ્ટ ાગતાેઽ સ ભદં્ર તે ગ્રા યા કામાનભી સસે
૦૪૨૫૦૩૬૨ ઉદ્વિહ યા મ તાં તેઽહં વબ ધુ ભરિર દમ
૦૪૨૫૦૩૭૧ ઇમાં વમિધ તષ્ઠ વ પુર ં નવમખુી ં િવભાે
૦૪૨૫૦૩૭૨ મયાપેનીતા ગ્ હ્ણાનઃ કામભાેગા શતં સમાઃ
૦૪૨૫૦૩૮૧ કં નુ વદ યં રમયે હ્યર તજ્ઞમકાેિવદમ્
૦૪૨૫૦૩૮૨ અસ પરાયા ભમખુમશ્વ તનિવદં પશમુ્
૦૪૨૫૦૩૯૧ ધમા હ્યત્રાથર્કામાૈ ચ પ્ર ન દાેઽ તં યશઃ
૦૪૨૫૦૩૯૨ લાેકા િવશાેકા િવર યાન્ન કેવ લનાે િવદુઃ
૦૪૨૫૦૪૦૧ િપ દેવ ષમત્યાર્નાં ભૂતાનામાત્મનશ્ચ હ
૦૪૨૫૦૪૦૨ ક્ષે યં વદ ત શરણં ભવેઽ મ યદ્ગહૃાશ્રમઃ
૦૪૨૫૦૪૧૧ કા નામ વીર િવખ્યાતં વદા યં પ્રયદશર્નમ્
૦૪૨૫૦૪૧૨ ન ણીત પ્રયં પ્રાપં્ત માદશૃી વાદશૃં પ તમ્
૦૪૨૫૦૪૨૧ કસ્યા મન તે ભુિવ ભાે ગભાેગયાેઃ સ્ત્રયા ન સ જેદ્ભજુયાેમર્હાભજુ
૦૪૨૫૦૪૨૨ યાેઽનાથવગાર્િધમલં ઘ્ ણાેદ્ધત મતાવલાેકેન ચરત્યપાેિહતુમ્
૦૪૨૫૦૪૩૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૫૦૪૩૧ ઇ ત તાૈ દ પતી તત્ર સમુદ્ય સમયં મથઃ
૦૪૨૫૦૪૩૨ તાં પ્રિવ ય પુર ં રાજન્મુમુદાતે શતં સમાઃ
૦૪૨૫૦૪૪૧ ઉપગીયમાનાે લ લતં તત્ર તત્ર ચ ગાયકૈઃ
૦૪૨૫૦૪૪૨ ક્ર ડ પિર તઃ સ્ત્રી ભહ્ર ર્િદનીમાિવશચ્છુચાૈ
૦૪૨૫૦૪૫૧ સપ્તાપેિર કૃતા દ્વારઃ પુર તસ્યા તુ દ્વે અધઃ
૦૪૨૫૦૪૫૨ થ ગ્વષયગત્યથ તસ્યાં યઃ કશ્ચનેશ્વરઃ
૦૪૨૫૦૪૬૧ પ ચ દ્વાર તુ પાૈર ત્યા દ ક્ષણૈકા તથાેત્તરા
૦૪૨૫૦૪૬૨ પ શ્ચમે દ્વે અમષૂાં તે નામાિન પ વણર્યે
૦૪૨૫૦૪૭૧ ખદ્યાેતાિવમુર્ખી ચ પ્રાગ્દ્વારાવેકત્ર િન મતે
૦૪૨૫૦૪૭૨ િવભ્રા જતં જનપદં યા ત તા યાં દ્યુમ સખઃ
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૦૪૨૫૦૪૮૧ ન લની ના લની ચ પ્રાગ્દ્વારાવેકત્ર િન મતે
૦૪૨૫૦૪૮૨ અવધૂતસખ તા યાં િવષયં યા ત સાૈરભમ્
૦૪૨૫૦૪૯૧ મખુ્યા નામ પુર તાદ્દવ્ા તયાપણબહૂદનાૈ
૦૪૨૫૦૪૯૨ િવષયાૈ યા ત પુરરાડ્રસજ્ઞિવપણા વતઃ
૦૪૨૫૦૫૦૧ િપ હૂ ર્પ પુયાર્ દ્વાદર્ ક્ષણને પુર જનઃ
૦૪૨૫૦૫૦૨ રાષ્ટ્રં દ ક્ષણપ ચાલં યા ત શ્રુતધરા વતઃ
૦૪૨૫૦૫૧૧ દેવહૂનાર્મ પુયાર્ દ્વા ઉત્તરેણ પુર જનઃ
૦૪૨૫૦૫૧૨ રાષ્ટ્રમુત્તરપ ચાલં યા ત શ્રુતધરા વતઃ
૦૪૨૫૦૫૨૧ આસરુ નામ પશ્ચાદ્દવ્ા તયા યા ત પુર જનઃ
૦૪૨૫૦૫૨૨ ગ્રામકં નામ િવષયં દુમર્દેન સમ વતઃ
૦૪૨૫૦૫૩૧ િનરૃ તનાર્મ પશ્ચાદ્દવ્ા તયા યા ત પુર જનઃ
૦૪૨૫૦૫૩૨ વૈશસં નામ િવષયં લુ ધકેન સમ વતઃ
૦૪૨૫૦૫૪૧ અ ધાવમીષાં પાૈરાણાં િનવાર્ક્પેશસૃ્કતાવુભાૈ
૦૪૨૫૦૫૪૨ અક્ષ વતામિધપ ત તા યાં યા ત કરાે ત ચ
૦૪૨૫૦૫૫૧ સ યહ્યર્ તઃપુરગતાે િવષૂચીનસમ વતઃ
૦૪૨૫૦૫૫૨ માેહં પ્રસાદં હષ વા યા ત યાત્મ ેદ્ભવમ્
૦૪૨૫૦૫૬૧ અેવં કમર્સુ સસંક્તઃ કામાત્મા વ ચતાેઽબુધઃ
૦૪૨૫૦૫૬૨ મિહષી યદ્યદ હેત તત્તદેવા વવતર્ત
૦૪૨૫૦૫૭૧ ક્વ ચ પબ ત્યાં િપબ ત મિદરાં મદિવહ્વલઃ
૦૪૨૫૦૫૭૨ અશ્ન ત્યાં ક્વ ચદશ્ના ત જક્ષત્યાં સહ જ ક્ષ ત
૦૪૨૫૦૫૮૧ ક્વ ચદ્ગાય ત ગાય ત્યાં દત્યાં દ ત ક્વ ચત્
૦૪૨૫૦૫૮૨ ક્વ ચદ્ધસ ત્યાં હસ ત જ પ ત્યામનુ જ પ ત
૦૪૨૫૦૫૯૧ ક્વ ચદ્ધાવ ત ધાવ ત્યાં તષ્ઠ ત્યામનુ તષ્ઠ ત
૦૪૨૫૦૫૯૨ અનુ શતેે શયાનાયામ વા તે ક્વ ચદાસતીમ્
૦૪૨૫૦૬૦૧ ક્વ ચચ્છૃણાે ત શ ◌ૃ વ ત્યાં પ ય ત્યામનુ પ ય ત
૦૪૨૫૦૬૦૨ ક્વ ચ જઘ્ર ત જઘ્ર ત્યાં શ ત્યાં શ ત ક્વ ચત્
૦૪૨૫૦૬૧૧ ક્વ ચચ્ચ શાેચતી ં યામનુ શાેચ ત દ નવત્
૦૪૨૫૦૬૧૨ અનુ હૃ ય ત હૃ ય ત્યાં મુિદતામનુ માેદતે
૦૪૨૫૦૬૨૧ િવપ્રલ ધાે મિહ યવંૈ સવર્પ્રકૃ તવ ચતઃ
૦૪૨૫૦૬૨૨ નેચ્છન્નનુકરાેત્યજ્ઞઃ ક્લૈબ્યા ક્ર ડા ગાે યથા
૦૪૨૬૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૬૦૦૧૧ સ અેકદા મહે વાસાે રથં પ ચાશ્વમાશગુમ્
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૦૪૨૬૦૦૧૨ દ્વ ષં દ્વચક્રમેકાક્ષં િત્રવે ં પ ચબ ધુરમ્
૦૪૨૬૦૦૨૧ અેકર યેકદમનમેકનીડં દ્વકૂબરમ્
૦૪૨૬૦૦૨૨ પ ચપ્રહરણં સપ્ત વ થં પ ચિવક્રમમ્
૦૪૨૬૦૦૩૧ હૈમાપેસ્કરમા હ્ય વણર્વમાર્ક્ષયષેુિધઃ
૦૪૨૬૦૦૩૨ અેકાદશચમનૂાથઃ પ ચપ્રસ્થમગાદ્વનમ્
૦૪૨૬૦૦૪૧ ચચાર ગયાં તત્ર દપૃ્ત આત્તષેુકામુર્કઃ
૦૪૨૬૦૦૪૨ િવહાય યામતદહા ગવ્યસનલાલસઃ
૦૪૨૬૦૦૫૧ આસરુ ં ત્તમા શ્રત્ય ઘાેરાત્મા િનરનુગ્રહઃ
૦૪૨૬૦૦૫૨ યહનિન્ન શતૈબાર્ણવૈર્નષેુ વનગાેચરાન્
૦૪૨૬૦૦૬૧ તીથષુ પ્ર તદષૃ્ટેષુ રા મે યા પશૂ વને
૦૪૨૬૦૦૬૨ યાવદથર્મલં લુ ધાે હ યાિદ ત િનય યતે
૦૪૨૬૦૦૭૧ ય અેવં કમર્ િનયતં િવદ્વા કુવ ત માનવઃ
૦૪૨૬૦૦૭૨ કમર્ણા તને રાજે દ્ર જ્ઞાનને ન સ લ યતે
૦૪૨૬૦૦૮૧ અ યથા કમર્ કુવાર્ણાે માના ઢાે િનબ યતે
૦૪૨૬૦૦૮૨ ગુણપ્રવાહપ તતાે નષ્ટપ્રજ્ઞાે વ્રજત્યધઃ
૦૪૨૬૦૦૯૧ તત્ર િન ભન્નગાત્રાણાં ચત્રવાજૈઃ શલીમખુૈઃ
૦૪૨૬૦૦૯૨ િવ લવાેઽભૂદ્દઃુ ખતાનાં દુઃસહઃ ક ણાત્મનામ્
૦૪૨૬૦૧૦૧ શશા વરાહાન્મિહષા ગવયાન્રુ શલ્યકાન્
૦૪૨૬૦૧૦૨ મે યાન યાંશ્ચ િવિવધા વિનઘ્ન શ્રમમ યગાત્
૦૪૨૬૦૧૧૧ તતઃ ટ્પિરશ્રા તાે િન ત્તાે ગ્ હમેિયવાન્
૦૪૨૬૦૧૧૨ કૃત નાનાે ચતાહારઃ સિંવવેશ ગતક્લમઃ
૦૪૨૬૦૧૨૧ આત્માનમહર્યાં ચકે્ર ધપૂાલપેસ્રગાિદ ભઃ
૦૪૨૬૦૧૨૨ સા વલઙૃ્કતસવાર્ઙ્ગાે મિહ યામાદધે મનઃ
૦૪૨૬૦૧૩૧ પ્તાે હૃષ્ટઃ સદુપૃ્તશ્ચ ક દપાર્કૃષ્ટમાનસઃ
૦૪૨૬૦૧૩૨ ન વ્યચષ્ટ વરારાેહાં ગ્ િહણી ં ગ્ હમેિધનીમ્
૦૪૨૬૦૧૪૧ અ તઃપુર સ્ત્રયાેઽ ચ્છ દ્વમના ઇવ વેિદષત્
૦૪૨૬૦૧૪૨ અિપ વઃ કુશલં રામાઃ સશે્વર ણાં યથા પુરા
૦૪૨૬૦૧૫૧ ન તથૈતિહ રાેચ તે ગ્ હેષુ ગ્ હસ પદઃ
૦૪૨૬૦૧૫૨ યિદ ન સ્યાદ્ગહેૃ માતા પત્ની વા પ તદેવતા
૦૪૨૬૦૧૫૩ વ્યઙ્ગે રથ ઇવ પ્રાજ્ઞઃ કાે નામાસીત દ નવત્
૦૪૨૬૦૧૬૧ ક્વ વતર્તે સા લલના મ જ તં વ્યસનાણર્વે
૦૪૨૬૦૧૬૨ યા મામુદ્ધરતે પ્રજ્ઞાં દ પય તી પદે પદે
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૦૪૨૬૦૧૭૦ રામા ઊચુઃ
૦૪૨૬૦૧૭૧ નરનાથ ન નીમ વિ પ્રયા યદ્વ્યવસ્ય ત
૦૪૨૬૦૧૭૨ ભૂતલે િનરવ તારે શયાનાં પ ય શત્રુહન્
૦૪૨૬૦૧૮૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૬૦૧૮૧ પુર જનઃ વમિહષી ં િનર ક્ષ્યાવધુતાં ભુિવ
૦૪૨૬૦૧૮૨ ત સઙ્ગાને્મ થતજ્ઞાનાે વૈક્લવ્યં પરમં યયાૈ
૦૪૨૬૦૧૯૧ સા વય શ્લ ણયા વાચા હૃદયને િવદૂયતા
૦૪૨૬૦૧૯૨ પ્રેયસ્યાઃ નેહસરં ભ લઙ્ગમાત્મિન ના યગાત્
૦૪૨૬૦૨૦૧ અનુિન યેઽથ શનકૈવ રાેઽનનુયકાેિવદઃ
૦૪૨૬૦૨૦૨ પ પશર્ પાદયુગલમાહ ચાે સઙ્ગલા લતામ્
૦૪૨૬૦૨૧૦ પુર જન ઉવાચ
૦૪૨૬૦૨૧૧ નનંૂ વકૃતપુ યા તે ત્યા યે વીશ્વરાઃ શભુે
૦૪૨૬૦૨૧૨ કૃતાગઃ વાત્મસા કૃ વા શક્ષાદ ડં ન યુ જતે
૦૪૨૬૦૨૨૧ પરમાેઽનુગ્રહાે દ ડાે ત્યેષુ પ્રભુણાિપતઃ
૦૪૨૬૦૨૨૨ બાલાે ન વેદ તત્ત વ બ ધુકૃત્યમમષર્ણઃ
૦૪૨૬૦૨૩૧ સા વં મખંુ સદુ ત સુ વનુરાગભાર વ્રીડાિવલ બિવલસદ્ધ સતાવલાેકમ્
૦૪૨૬૦૨૩૨ નીલાલકા લ ભ પસૃ્કતમુન્નસં નઃ વાનાં પ્રદશર્ય મન વિન વ ગવુાક્યમ્
૦૪૨૬૦૨૪૧ ત મ દધે દમમહં તવ વીરપ ત્ન યાેઽ યત્ર ભૂસરુકુલા કૃતિક બષ તમ્
૦૪૨૬૦૨૪૨ પ યે ન વીતભયમનુ્મુિદતં િત્રલાેક્યામ યત્ર વૈ મુરિરપાેિરતરત્ર દાસાત્
૦૪૨૬૦૨૫૧ વક્ત્રં ન તે િવ તલકં મ લનં િવહષ સરં ભભીમમિવ ષ્ટમપેતરાગમ્
૦૪૨૬૦૨૫૨ પ યે તનાવિપ શચુાપેહતાૈ સુ તાૈ બ બાધરં િવગતકુઙુ્કમપઙ્કરાગમ્
૦૪૨૬૦૨૬૧ તન્મે પ્રસીદ સહૃુદઃ કૃતિક બષસ્ય વૈરં ગતસ્ય ગયાં વ્યસનાતુરસ્ય
૦૪૨૬૦૨૬૨ કા દેવરં વશગતં કુસમુાસ્ત્રવેગ િવસ્ર તપા નમુશતી ન ભજેત કૃત્યે
૦૪૨૭૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૭૦૦૧૧ ઇ થં પુર જનં સ યગ્વશમાનીય િવભ્રમૈઃ
૦૪૨૭૦૦૧૨ પુર જની મહારાજ રેમે રમયતી પ તમ્
૦૪૨૭૦૦૨૧ સ રા મિહષી ં રાજ સુ નાતાં ચરાનનામ્
૦૪૨૭૦૦૨૨ કૃત વ ત્યયનાં પ્તામ યન દદુપાગતામ્
૦૪૨૭૦૦૩૧ તયાપેગૂઢઃ પિરર ધક ધરાે રહાેઽનુમ ત્રૈરપકૃષ્ટચેતનઃ
૦૪૨૭૦૦૩૨ ન કાલરંહાે બુબુધે દુરત્યયં િદવા િનશે ત પ્રમદાપિરગ્રહઃ
૦૪૨૭૦૦૪૧ શયાન ઉન્નદ્ધમદાે મહામના મહાહર્ત પે મિહષીભુ પેિધઃ
૦૪૨૭૦૦૪૨ તામવે વીરાે મનુતે પરં યત તમાેઽ ભભૂતાે ન િનજં પરં ચ યત્
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૦૪૨૭૦૦૫૧ તયવૈં રમમાણસ્ય કામક મલચેતસઃ
૦૪૨૭૦૦૫૨ ક્ષણાધર્ મવ રાજે દ્ર વ્ય તક્રા તં નવં વયઃ
૦૪૨૭૦૦૬૧ તસ્યામજનય પુત્રા પુર જ યાં પુર જનઃ
૦૪૨૭૦૦૬૨ શતા યેકાદશ િવરાડાયષુાેઽધર્મથાત્યગાત્
૦૪૨૭૦૦૭૧ દુિહ દર્શાેત્તરશતં િપ મા યશસ્કર ઃ
૦૪૨૭૦૦૭૨ શીલાૈદાયર્ગુણાપેેતાઃ પાૈર જ યઃ પ્ર પતે
૦૪૨૭૦૦૮૧ સ પ ચાલપ તઃ પતુ્રા પ વંશિવવધર્નાન્
૦૪૨૭૦૦૮૨ દારૈઃ સયંાજેયામાસ દુિહ ઃ સદશૃવૈર્રૈઃ
૦૪૨૭૦૦૯૧ પતુ્રાણાં ચાભવ પતુ્રા અેકૈકસ્ય શતં શતમ્
૦૪૨૭૦૦૯૨ યવૈ પાૈર જનાે વંશઃ પ ચાલષેુ સમેિધતઃ
૦૪૨૭૦૧૦૧ તષેુ તિદ્રક્થહારેષુ ગ્ હકાેશાનુ િવષુ
૦૪૨૭૦૧૦૨ િન ઢેન મમ વને િવષયે વ વબ યત
૦૪૨૭૦૧૧૧ ઈજે ચ ક્રતુ ભઘારૈદ ક્ષતઃ પશમુારકૈઃ
૦૪૨૭૦૧૧૨ દેવા પ ભૂતપતીન્નાનાકામાે યથા ભવાન્
૦૪૨૭૦૧૨૧ યુક્તે વવેં પ્રમત્તસ્ય કુટુ બાસક્તચેતસઃ
૦૪૨૭૦૧૨૨ આસસાદ સ વૈ કાલાે યાેઽ પ્રયઃ પ્રયયાે ષતામ્
૦૪૨૭૦૧૩૧ ચ ડવેગ ઇ ત ખ્યાતાે ગ ધવાર્િધપ ત ર્પ
૦૪૨૭૦૧૩૨ ગ ધવાર્ તસ્ય બ લનઃ ષષ્ટ ુત્તરશતત્રયમ્
૦૪૨૭૦૧૪૧ ગ ધવ્યર્ તાદશૃીરસ્ય મૈથુ યશ્ચ સતા સતાઃ
૦૪૨૭૦૧૪૨ પિર ત્ત્યા િવલુ પ ત સવર્કામિવિન મતામ્
૦૪૨૭૦૧૫૧ તે ચ ડવેગાનુચરાઃ પુર જનપુરં યદા
૦૪૨૭૦૧૫૨ હતુર્મારે ભરે તત્ર પ્રત્યષેધ પ્ર ગરઃ
૦૪૨૭૦૧૬૧ સ સપ્ત ભઃ શતૈરેકાે િવશત્યા ચ શતં સમાઃ
૦૪૨૭૦૧૬૨ પુર જનપુરા યક્ષાે ગ ધવયુર્યુધે બલી
૦૪૨૭૦૧૭૧ ક્ષીયમાણે વસ બ ધે અેક મ બહુ ભયુર્ધા
૦૪૨૭૦૧૭૨ ચ તાં પરાં જગામાતર્ઃ સરાષ્ટ્રપુરબા ધવઃ
૦૪૨૭૦૧૮૧ સ અેવ પુયા મધુભુક્પ ચાલષેુ વપાષર્દૈઃ
૦૪૨૭૦૧૮૨ ઉપનીતં બ લ ગ્ હ્ણ સ્ત્રી જતાે નાિવદદ્ભયમ્
૦૪૨૭૦૧૯૧ કાલસ્ય દુિહતા કા ચિ ત્રલાેક ં વર મચ્છતી
૦૪૨૭૦૧૯૨ પયર્ટ તી ન બિહ મ પ્રત્યન દત કશ્ચન
૦૪૨૭૦૨૦૧ દાૈભાર્ગ્યનેાત્મનાે લાેકે િવશ્રુતા દુભર્ગે ત સા
૦૪૨૭૦૨૦૨ યા તુષ્ટા રાજષર્યે તુ તાદા પૂરવે વરમ્
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૦૪૨૭૦૨૧૧ કદા ચદટમાના સા બ્રહ્મલાેકાન્મહી ં ગતમ્
૦૪૨૭૦૨૧૨ વવ્રે હદ્વ્રતં માં તુ નતી કામમાેિહતા
૦૪૨૭૦૨૨૧ મિય સરં ય િવપુલ મદાચ્છાપં સદુુઃસહમ્
૦૪૨૭૦૨૨૨ સ્થાતુમહર્ સ નૈકત્ર મદ્યાચ્ઞાિવમખુાે મનુે
૦૪૨૭૦૨૩૧ તતાે િવહતસઙ્ક પા ક યકા યવનેશ્વરમ્
૦૪૨૭૦૨૩૨ મયાપેિદષ્ટમાસાદ્ય વવ્રે ના ા ભયં પ તમ્
૦૪૨૭૦૨૪૧ ઋષભં યવનાનાં વાં ણે વીરે સતં પ તમ્
૦૪૨૭૦૨૪૨ સઙ્ક પ વિય ભૂતાનાં કૃતઃ િકલ ન િર ય ત
૦૪૨૭૦૨૫૧ દ્વાિવમાવનુશાેચ ત બાલાવસદવગ્રહાૈ
૦૪૨૭૦૨૫૨ ય લાેકશાસ્ત્રાપેનતં ન રા ત ન તિદચ્છ ત
૦૪૨૭૦૨૬૧ અથાે ભજ વ માં ભદ્ર ભજ તી ં મે દયાં કુ
૦૪૨૭૦૨૬૨ અેતાવા પાૈ ષાે ધમા યદાતાર્નનુક પતે
૦૪૨૭૦૨૭૧ કાલક યાેિદતવચાે િનશ ય યવનેશ્વરઃ
૦૪૨૭૦૨૭૨ ચક ષુર્દવગુહ્યં સ સ મતં તામભાષત
૦૪૨૭૦૨૮૧ મયા િન િપત તુ યં પ તરાત્મસમાિધના
૦૪૨૭૦૨૮૨ ના ભન દ ત લાેકાેઽયં વામભદ્રામસ મતામ્
૦૪૨૭૦૨૯૧ વમવ્યક્તગ તભુર્ઙ્ વ લાેકં કમર્િવિન મતમ્
૦૪૨૭૦૨૯૨ યા િહ મે તનાયુક્તા પ્ર નાશં પ્રણે ય સ
૦૪૨૭૦૩૦૧ પ્ર વારાેઽયં મમ ભ્રાતા વં ચ મે ભ ગની ભવ
૦૪૨૭૦૩૦૨ ચરા યુભા યાં લાેકેઽ મન્નવ્યક્તાે ભીમસિૈનકઃ
૦૪૨૮૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૮૦૦૧૧ સિૈનકા ભયના ાે યે બિહ મ દષ્ટકાિરણઃ
૦૪૨૮૦૦૧૨ પ્ર વારકાલક યા યાં િવચે રવની મમામ્
૦૪૨૮૦૦૨૧ ત અેકદા તુ રભસા પુર જનપુર ં પ
૦૪૨૮૦૦૨૨ ધુભામભાેગાઢ ાં જર પન્નગપા લતામ્
૦૪૨૮૦૦૩૧ કાલક યાિપ બુભજેુ પુર જનપુરં બલાત્
૦૪૨૮૦૦૩૨ યયા ભભૂતઃ પુ ષઃ સદ્યાે િનઃસારતા મયાત્
૦૪૨૮૦૦૪૧ તયાપેભજુ્યમાનાં વૈ યવનાઃ સવર્તાેિદશમ્
૦૪૨૮૦૦૪૨ દ્વા ભઃ પ્રિવ ય સુ શં પ્રાદર્ય સકલાં પુર મ્
૦૪૨૮૦૦૫૧ તસ્યાં પ્રપીડ્યમાનાયામ ભમાની પુર જનઃ
૦૪૨૮૦૦૫૨ અવાપાે િવધાં તાપા કુટુ બી મમતાકુલઃ
૦૪૨૮૦૦૬૧ ક યાપેગૂઢાે નષ્ટશ્રીઃ કૃપણાે િવષયાત્મકઃ
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૦૪૨૮૦૦૬૨ નષ્ટપ્રજ્ઞાે હૃતૈશ્વયા ગ ધવર્યવનૈબર્લાત્
૦૪૨૮૦૦૭૧ િવશીણા વપુર ં વીક્ષ્ય પ્ર તકૂલાનનાદતૃાન્
૦૪૨૮૦૦૭૨ પતુ્રા પાતૈ્રાનુગામાત્યા યાં ચ ગતસાૈહૃદામ્
૦૪૨૮૦૦૮૧ આત્માનં ક યયા ગ્ર તં પ ચાલાનિરદૂ ષતાન્
૦૪૨૮૦૦૮૨ દુર ત ચ તામાપન્નાે ન લેભે ત પ્ર તિક્રયામ્
૦૪૨૮૦૦૯૧ કામાન ભલષ દ નાે યાતયામાંશ્ચ ક યયા
૦૪૨૮૦૦૯૨ િવગતાત્મગ ત નેહઃ પતુ્રદારાંશ્ચ લાલયન્
૦૪૨૮૦૧૦૧ ગ ધવર્યવનાક્રા તાં કાલક યાપેમિદતામ્
૦૪૨૮૦૧૦૨ હાતું પ્રચક્રમે રા તાં પુર મિનકામતઃ
૦૪૨૮૦૧૧૧ ભયના ાેઽગ્ર ે ભ્રાતા પ્ર વારઃ પ્રત્યુપ સ્થતઃ
૦૪૨૮૦૧૧૨ દદાહ તાં પુર ં કૃ નાં ભ્રાતુઃ પ્રય ચક ષર્યા
૦૪૨૮૦૧૨૧ તસ્યાં સ દહ્યમાનાયાં સપાૈરઃ સપિરચ્છદઃ
૦૪૨૮૦૧૨૨ કાૈટુ બકઃ કુટુ બ યા ઉપાત યત સા વયઃ
૦૪૨૮૦૧૩૧ યવનાપે દ્ધાયતનાે ગ્ર તાયાં કાલક યયા
૦૪૨૮૦૧૩૨ પુયા પ્ર વારસં ષ્ટઃ પુરપાલાેઽ વત યત
૦૪૨૮૦૧૪૧ ન શકેે સાેઽિવતું તત્ર પુ કૃચ્છ્ર ાે વપેથુઃ
૦૪૨૮૦૧૪૨ ગ તુમૈચ્છત્તતાે ક્ષ કાેટરાિદવ સાનલાત્
૦૪૨૮૦૧૫૧ શ થલાવયવાે યિહ ગ ધવહૃર્તપાૈ ષઃ
૦૪૨૮૦૧૫૨ યવનૈરિરભી રાજન્નપુ દ્ધાે રાેદ હ
૦૪૨૮૦૧૬૧ દુિહ ઃ પતુ્રપાતૈ્રાંશ્ચ મ મા પાષર્દાન્
૦૪૨૮૦૧૬૨ વ વાવ શષં્ટ ય ક ચદ્ગહૃકાેશપિરચ્છદમ્
૦૪૨૮૦૧૭૧ અહં મમે ત વીકૃત્ય ગ્ હેષુ કુમ તગ્ ર્હી
૦૪૨૮૦૧૭૨ દ યાૈ પ્રમદયા દ નાે િવપ્રયાેગ ઉપ સ્થતે
૦૪૨૮૦૧૮૧ લાેકા તરં ગતવ ત મ યનાથા કુટુ બની
૦૪૨૮૦૧૮૨ વ ત યતે કથં વષેા બાલકાનનુશાેચતી
૦૪૨૮૦૧૯૧ ન મ યના શતે ભુઙ્ક્તે ના નાતે ના ત મ પરા
૦૪૨૮૦૧૯૨ મિય ષ્ટે સસુ ત્ર તા ભ સતે યતવાગ્ભયાત્
૦૪૨૮૦૨૦૧ પ્રબાેધય ત માિવજ્ઞં વ્યુ ષતે શાેકક શતા
૦૪૨૮૦૨૦૨ વત્મતદ્ગહૃમેધીયં વીરસરૂિપ ને ય ત
૦૪૨૮૦૨૧૧ કથં નુ દારકા દ ના દારક વાર્પરાયણાઃ
૦૪૨૮૦૨૧૨ વ ત ય તે મિય ગતે ભન્નનાવ ઇવાેદધાૈ
૦૪૨૮૦૨૨૧ અેવં કૃપણયા બુદ્ યા શાેચ તમતદહર્ણમ્
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૦૪૨૮૦૨૨૨ ગ્રહીતું કૃતધીરેનં ભયનામા યપદ્યત
૦૪૨૮૦૨૩૧ પશવુદ્યવનૈરેષ નીયમાનઃ વકં ક્ષયમ્
૦૪૨૮૦૨૩૨ અ વદ્રવન્નનપુથાઃ શાેચ તાે શમાતુરાઃ
૦૪૨૮૦૨૪૧ પુર ં િવહાયાપેગત ઉપ દ્ધાે ભજુઙ્ગમઃ
૦૪૨૮૦૨૪૨ યદા તમવેાનુ પુર િવશીણાર્ પ્રકૃ ત ગતા
૦૪૨૮૦૨૫૧ િવકૃ યમાણઃ પ્રસભં યવનને બલીયસા
૦૪૨૮૦૨૫૨ નાિવ દત્તમસાિવષ્ટઃ સખાયં સહૃુદં પુરઃ
૦૪૨૮૦૨૬૧ તં યજ્ઞપશવાેઽનને સજં્ઞપ્તા યેઽદયાલનુા
૦૪૨૮૦૨૬૨ કુઠારૈ શ્ચ ચ્છદુઃ કુ્રદ્ધાઃ મર તાેઽમીવમસ્ય તત્
૦૪૨૮૦૨૭૧ અન તપારે તમ સ મગ્ ાે નષ્ટ તઃ સમાઃ
૦૪૨૮૦૨૭૨ શાશ્વતીરનુભૂયા ત પ્રમદાસઙ્ગદૂ ષતઃ
૦૪૨૮૦૨૮૧ તામવે મનસા ગ્ હ્ણ બભવૂ પ્રમદાેત્તમા
૦૪૨૮૦૨૮૨ અન તરં િવદભર્સ્ય રાજ સહસ્ય વે મિન
૦૪૨૮૦૨૯૧ ઉપયેમે વીયર્પણાં વૈદભ મલય વજઃ
૦૪૨૮૦૨૯૨ યુિધ િન જત્ય રાજ યા પા ડ્યઃ પરપુર જયઃ
૦૪૨૮૦૩૦૧ તસ્યાં સ જનયાં ચક્ર આત્મ મ સતેક્ષણામ્
૦૪૨૮૦૩૦૨ યવીયસઃ સપ્ત સતુા સપ્ત દ્રિવડભૂ તઃ
૦૪૨૮૦૩૧૧ અેકૈકસ્યાભવત્તષેાં રાજન્નબુર્દમબુર્દમ્
૦૪૨૮૦૩૧૨ ભાેક્ષ્યતે યદં્વશધરૈમર્હી મ વ તરં પરમ્
૦૪૨૮૦૩૨૧ અગ ત્યઃ પ્રાગ્દુિહતરમપુયેમે તવ્રતામ્
૦૪૨૮૦૩૨૨ યસ્યાં દૃઢચ્યુતાે ત ઇ મવાહાત્મ ે મુિનઃ
૦૪૨૮૦૩૩૧ િવભજ્ય તનયે યઃ માં રાજ ષમર્લય વજઃ
૦૪૨૮૦૩૩૨ આિરરાધિયષુઃ કૃ ણં સ જગામ કુલાચલમ્
૦૪૨૮૦૩૪૧ િહ વા ગ્ હા સતુા ભાેગા વૈદભ મિદરેક્ષણા
૦૪૨૮૦૩૪૨ અ વધાવત પા ડ્યેશં જ્યાે નવે રજનીકરમ્
૦૪૨૮૦૩૫૧ તત્ર ચ દ્રવસા નામ તામ્રપણ વટાેદકા
૦૪૨૮૦૩૫૨ ત પુ યસ લલૈિનત્યમુભયત્રાત્મનાે જન્
૦૪૨૮૦૩૬૧ ક દા ષ્ટ ભમૂર્લફલૈઃ પુ પપણ ણાેદકૈઃ
૦૪૨૮૦૩૬૨ વતર્માનઃ શનૈગાર્ત્ર કશર્નં તપ આસ્થતઃ
૦૪૨૮૦૩૭૧ શીતાે ણવાતવષાર્ ણ પપાસે પ્રયા પ્રયે
૦૪૨૮૦૩૭૨ સખુદુઃખે ઇ ત દ્વ દ્વા યજય સમદશર્નઃ
૦૪૨૮૦૩૮૧ તપસા િવદ્યયા પક્વ કષાયાે િનયમૈયર્મૈઃ
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૦૪૨૮૦૩૮૨ યુયજેુ બ્રહ્મ યાત્માનં િવ જતાક્ષાિનલાશયઃ
૦૪૨૮૦૩૯૧ આ તે સ્થા િરવૈકત્ર િદવં્ય વષર્શતં સ્થરઃ
૦૪૨૮૦૩૯૨ વાસદેુવે ભગવ ત ના યદ્વદેાેદ્વહન્ર તમ્
૦૪૨૮૦૪૦૧ સ વ્યાપકતયાત્માનં વ્ય તિરક્તતયાત્મિન
૦૪૨૮૦૪૦૨ િવદ્વા વ ઇવામશર્ સા ક્ષણં િવરરામ હ
૦૪૨૮૦૪૧૧ સાક્ષાદ્ભગવતાેક્તને ગુ ણા હિરણા પ
૦૪૨૮૦૪૧૨ િવશદુ્ધજ્ઞાનદ પને સુ્ફરતા િવશ્વતાેમખુમ્
૦૪૨૮૦૪૨૧ પરે બ્રહ્મ ણ ચાત્માનં પરં બ્રહ્મ તથાત્મિન
૦૪૨૮૦૪૨૨ વીક્ષમાણાે િવહાયેક્ષામ માદુપરરામ હ
૦૪૨૮૦૪૩૧ પ ત પરમધમર્જં્ઞ વૈદભ મલય વજમ્
૦૪૨૮૦૪૩૨ પ્રે ણા પયર્ચર દ્ધ વા ભાેગા સા પ તદેવતા
૦૪૨૮૦૪૪૧ ચીરવાસા વ્રતક્ષામા વેણીભૂત શરાે હા
૦૪૨૮૦૪૪૨ બભાવપુ પ ત શા તા શખા શા ત મવાનલમ્
૦૪૨૮૦૪૫૧ અ નતી પ્રયતમં યદાપેરતમઙ્ગના
૦૪૨૮૦૪૫૨ સુ સ્થરાસનમાસાદ્ય યથાપવૂર્મપુાચરત્
૦૪૨૮૦૪૬૧ યદા નાપેલભેતાઙ્ઘ્રાવૂ માણં પત્યુરચર્તી
૦૪૨૮૦૪૬૨ આસી સિંવગ્ હૃદયા યૂથભ્રષ્ટા ગી યથા
૦૪૨૮૦૪૭૧ આત્માનં શાેચતી દ નમબ ધું િવક્લવાશ્રુ ભઃ
૦૪૨૮૦૪૭૨ તનાવા સચ્ય િવિપને સુ વરં પ્ર રાેદ સા
૦૪૨૮૦૪૮૧ ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ રાજષ ઇમામુદિધમખેલામ્
૦૪૨૮૦૪૮૨ દસ્યુ યઃ ક્ષત્રબ ધુ યાે બ યતી ં પાતુમહર્ સ
૦૪૨૮૦૪૯૧ અેવં િવલપ તી બાલા િવિપનેઽનુગતા પ તમ્
૦૪૨૮૦૪૯૨ પ તતા પાદયાેભર્તૂર્ દત્યશ્રૂ યવતર્યત્
૦૪૨૮૦૫૦૧ ચ ત દા મયી ં ચ વા તસ્યાં પત્યુઃ કલવેરમ્
૦૪૨૮૦૫૦૨ આદ ય ચાનુમરણે િવલપ તી મનાે દધે
૦૪૨૮૦૫૧૧ તત્ર પવૂર્તરઃ ક શ્ચ સખા બ્રાહ્મણઆત્મવાન્
૦૪૨૮૦૫૧૨ સા વય વ ગનુા સા ા તામાહ દતી ં પ્રભાે
૦૪૨૮૦૫૨૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૪૨૮૦૫૨૧ કા વં કસ્યા સ કાે વાયં શયાનાે યસ્ય શાેચ સ
૦૪૨૮૦૫૨૨ ના સ િક સખાયં માં યનેાગ્રે િવચચથર્ હ
૦૪૨૮૦૫૩૧ અિપ મર સ ચાત્માનમિવજ્ઞાતસખં સખે
૦૪૨૮૦૫૩૨ િહ વા માં પદમ વચ્છ ભાૈમભાેગરતાે ગતઃ
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૦૪૨૮૦૫૪૧ હંસાવહં ચ વં ચાયર્ સખાયાૈ માનસાયનાૈ
૦૪૨૮૦૫૪૨ અભૂતામ તરા વાૈકઃ સહસ્રપિરવ સરાન્
૦૪૨૮૦૫૫૧ સ વં િવહાય માં બ ધાે ગતાે ગ્રા યમ તમર્હીમ્
૦૪૨૮૦૫૫૨ િવચર પદમદ્રાક્ષીઃ કયા ચિન્ન મતં સ્ત્રયા
૦૪૨૮૦૫૬૧ પ ચારામં નવદ્વારમેકપાલં િત્રકાેષ્ઠકમ્
૦૪૨૮૦૫૬૨ ષટ્કુલં પ ચિવપણં પ ચપ્રકૃ ત સ્ત્રીધવમ્
૦૪૨૮૦૫૭૧ પ ચે દ્રયાથાર્ આરામા દ્વારઃ પ્રાણા નવ પ્રભાે
૦૪૨૮૦૫૭૨ તે ેઽબન્નાિન કાેષ્ઠાિન કુલ મ દ્રયસઙ્ગ્રહઃ
૦૪૨૮૦૫૮૧ િવપણ તુ િક્રયાશ ક્તભૂર્તપ્રકૃ તરવ્યયા
૦૪૨૮૦૫૮૨ શ યધીશઃ પુમાં વત્ર પ્રિવષ્ટાે નાવબુ યતે
૦૪૨૮૦૫૯૧ ત મ વં રામયા ષ્ટાે રમમાણાેઽશ્રુત તઃ
૦૪૨૮૦૫૯૨ ત સઙ્ગાદ દશૃી ં પ્રાપ્તાે દશાં પાપીયસી ં પ્રભાે
૦૪૨૮૦૬૦૧ ન વં િવદભર્દુિહતા નાયં વીરઃ સહૃુત્તવ
૦૪૨૮૦૬૦૨ ન પ ત વં પુર જ યા દ્ધાે નવમખુે યયા
૦૪૨૮૦૬૧૧ માયા હ્યષેા મયા ષ્ટા ય પુમાંસં સ્ત્રયં સતીમ્
૦૪૨૮૦૬૧૨ મ યસે નાેભયં યદ્વૈ હંસાૈ પ યાવયાેગર્ તમ્
૦૪૨૮૦૬૨૧ અહં ભવાન્ન ચા ય વં વમવેાહં િવચ વ ભાેઃ
૦૪૨૮૦૬૨૨ ન નાૈ પ ય ત કવય છદં્ર તુ મનાગિપ
૦૪૨૮૦૬૩૧ યથા પુ ષ આત્માનમેકમાદશર્ચ ષાેઃ
૦૪૨૮૦૬૩૨ દ્વધાભૂતમવેક્ષેત તથવૈા તરમાવયાેઃ
૦૪૨૮૦૬૪૧ અેવં સ માનસાે હંસાે હંસને પ્ર તબાેિધતઃ
૦૪૨૮૦૬૪૨ વસ્થ તદ્વ્ય ભચારેણ નષ્ટામાપ પનુઃ તમ્
૦૪૨૮૦૬૫૧ બિહ મન્નેતદ યાત્મં પારાેકે્ષ્યણ પ્રદ શતમ્
૦૪૨૮૦૬૫૨ ય પરાેક્ષ પ્રયાે દેવાે ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૪૨૯૦૦૧૦ પ્રાચીનબિહ વાચ
૦૪૨૯૦૦૧૧ ભગવં તે વચાેઽ મા ભનર્ સ યગવગ યતે
૦૪૨૯૦૦૧૨ કવય ત દ્વ ન ત ન વયં કમર્માેિહતાઃ
૦૪૨૯૦૦૨૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૯૦૦૨૧ પુ ષં પુર જનં િવદ્યાદ્યદ્વ્યન યાત્મનઃ પુરમ્
૦૪૨૯૦૦૨૨ અેક દ્વિત્રચતુ પાદં બહુપાદમપાદકમ્
૦૪૨૯૦૦૩૧ યાેઽિવજ્ઞાતાહૃત તસ્ય પુ ષસ્ય સખેશ્વરઃ
૦૪૨૯૦૦૩૨ યન્ન િવજ્ઞાયતે પુ ભનાર્મ ભવાર્ િક્રયાગુણૈઃ
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૦૪૨૯૦૦૪૧ યદા જઘ્ ક્ષ પુ ષઃ કા યન પ્રકૃતેગુર્ણાન્
૦૪૨૯૦૦૪૨ નવદ્વારં દ્વહ તાઙ્ ઘ્ર તત્રામનુત સા વ ત
૦૪૨૯૦૦૫૧ બુ દ્ધ તુ પ્રમદાં િવદ્યાન્મમાહ મ ત ય કૃતમ્
૦૪૨૯૦૦૫૨ યામિધષ્ઠાય દેહેઽ મ પુમા ભુઙ્ક્તેઽક્ષ ભગુર્ણાન્
૦૪૨૯૦૦૬૧ સખાય ઇ દ્રયગણા જ્ઞાનં કમર્ ચ ય કૃતમ્
૦૪૨૯૦૦૬૨ સખ્ય તદ્વતૃ્તયઃ પ્રાણઃ પ ચ ત્તયર્થાેરગઃ
૦૪૨૯૦૦૭૧ હદ્બલં મનાે િવદ્યાદુભયે દ્રયનાયકમ્
૦૪૨૯૦૦૭૨ પ ચાલાઃ પ ચ િવષયા યન્મ યે નવખં પુરમ્
૦૪૨૯૦૦૮૧ અ ક્ષણી ના સકે કણા મખંુ શશ્નગુદાિવ ત
૦૪૨૯૦૦૮૨ દ્વે દ્વે દ્વારાૈ બિહયાર્ ત ય તિદ દ્રયસયંુતઃ
૦૪૨૯૦૦૯૧ અ ક્ષણી ના સકે આસ્ય મ ત પ ચ પુરઃ કૃતાઃ
૦૪૨૯૦૦૯૨ દ ક્ષણા દ ક્ષણઃ કણર્ ઉત્તરા ચાેત્તરઃ તઃ
૦૪૨૯૦૧૦૧ પ શ્ચમે ઇત્યધાે દ્વારાૈ ગુદં શશ્ન મહાેચ્યતે
૦૪૨૯૦૧૦૨ ખદ્યાેતાિવમુર્ખી ચાત્ર નતે્રે અેકત્ર િન મતે
૦૪૨૯૦૧૦૩ પં િવભ્રા જતં તા યાં િવચષ્ટે ચ ષેશ્વરઃ
૦૪૨૯૦૧૧૧ ન લની ના લની નાસે ગ ધઃ સાૈરભ ઉચ્યતે
૦૪૨૯૦૧૧૨ ઘ્રાણાેઽવધૂતાે મખુ્યાસ્યં િવપણાે વાગ્રસિવદ્રસઃ
૦૪૨૯૦૧૨૧ આપણાે વ્યવહારાેઽત્ર ચત્રમ ધાે બહૂદનમ્
૦૪૨૯૦૧૨૨ િપ હૂદર્ ક્ષણઃ કણર્ ઉત્તરાે દેવહૂઃ તઃ
૦૪૨૯૦૧૩૧ પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ શાસં્ત્ર પ ચાલસં જ્ઞતમ્
૦૪૨૯૦૧૩૨ િપ યાનં દેવયાનં શ્રાતે્રાચ્છતધરાદ્વ્રજેત્
૦૪૨૯૦૧૪૧ આસરુ મેઢ્રમવાર્ગ્દ્વાવ્યર્વાયાે ગ્રા મણાં ર તઃ
૦૪૨૯૦૧૪૨ ઉપસ્થાે દુમર્દઃ પ્રાેક્તાે િનરૃ તગુર્દ ઉચ્યતે
૦૪૨૯૦૧૫૧ વૈશસં નરકં પાયુલુર્ ધકાેઽ ધાૈ તુ મે શ ◌ૃ
૦૪૨૯૦૧૫૨ હ તપાદાૈ પુમાં તા યાં યુક્તાે યા ત કરાે ત ચ
૦૪૨૯૦૧૬૧ અ તઃપુરં ચ હૃદયં િવષૂ ચમર્ન ઉચ્યતે
૦૪૨૯૦૧૬૨ તત્ર માેહં પ્રસાદં વા હષ પ્રા ાે ત તદુ્ગણૈઃ
૦૪૨૯૦૧૭૧ યથા યથા િવિક્રયતે ગુણાક્તાે િવકરાે ત વા
૦૪૨૯૦૧૭૨ તથા તથાપેદ્રષ્ટાત્મા તદ્વતૃ્તીરનુકાયર્તે
૦૪૨૯૦૧૮૧ દેહાે રથિ વ દ્રયાશ્વઃ સવં સરરયાેઽગ તઃ
૦૪૨૯૦૧૮૨ દ્વકમર્ચક્ર સ્ત્રગુણ વજઃ પ ચાસબુ ધુરઃ
૦૪૨૯૦૧૯૧ મનાેર મબુર્ દ્ધસતૂાે હૃન્નીડાે દ્વ દ્વકૂબરઃ
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૦૪૨૯૦૧૯૨ પ ચે દ્રયાથર્પ્રકે્ષપઃ સપ્તધાતવુ થકઃ
૦૪૨૯૦૨૦૧ આકૂ તિવક્રમાે બાહ્યાે ગ ણાં પ્રધાવ ત
૦૪૨૯૦૨૦૨ અેકાદશે દ્રયચમૂઃ પ ચસનૂાિવનાેદકૃત્
૦૪૨૯૦૨૧૧ સવં સરશ્ચ ડવેગઃ કાલાે યનેાપેલ ક્ષતઃ
૦૪૨૯૦૨૧૨ તસ્યાહાનીહ ગ ધવાર્ ગ ધવ્યા રાત્રયઃ તાઃ
૦૪૨૯૦૨૧૩ હર ત્યાયુઃ પિરક્રા ત્યા ષષ્ટ ુત્તરશતત્રયમ્
૦૪૨૯૦૨૨૧ કાલક યા જરા સાક્ષા લાેક તાં ના ભન દ ત
૦૪૨૯૦૨૨૨ વસારં જગ્ હે ત્યુઃ ક્ષયાય યવનેશ્વરઃ
૦૪૨૯૦૨૩૧ આધયાે વ્યાધય તસ્ય સિૈનકા યવનાશ્ચરાઃ
૦૪૨૯૦૨૩૨ ભૂતાપેસગાર્શરુયઃ પ્ર વારાે દ્વિવધાે વરઃ
૦૪૨૯૦૨૪૧ અેવં બહુિવધૈદુર્ઃખૈદવભૂતાત્મસ ભવૈઃ
૦૪૨૯૦૨૪૨ ક્લ યમાનઃ શતં વષ દેહે દેહી તમાે તઃ
૦૪૨૯૦૨૫૧ પ્રાણે દ્રયમનાેધમાર્નાત્મ ય યસ્ય િનગુર્ણઃ
૦૪૨૯૦૨૫૨ શતેે કામલવા યાયન્મમાહ મ ત કમર્કૃત્
૦૪૨૯૦૨૬૧ યદાત્માનમિવજ્ઞાય ભગવ તં પરં ગુ મ્
૦૪૨૯૦૨૬૨ પુ ષ તુ િવષ જેત ગુણષેુ પ્રકૃતેઃ વદક્ૃ
૦૪૨૯૦૨૭૧ ગુણા ભમાની સ તદા કમાર્ ણ કુ તેઽવશઃ
૦૪૨૯૦૨૭૨ શકુ્લં કૃ ણં લાેિહતં વા યથાકમાર્ ભ યતે
૦૪૨૯૦૨૮૧ શકુ્લા પ્રકાશભૂિયષ્ઠા લાેકાના ાે ત કિહ ચત્
૦૪૨૯૦૨૮૨ દુઃખાેદકાર્ ક્રયાયાસાં તમઃશાેકાે કટા ક્વ ચત્
૦૪૨૯૦૨૯૧ ક્વ ચ પુમા ક્વ ચચ્ચ સ્ત્રી ક્વ ચન્નાેભયમ ધધીઃ
૦૪૨૯૦૨૯૨ દેવાે મનુ ય તયર્ગ્વા યથાકમર્ગુણં ભવઃ
૦૪૨૯૦૩૦૧ પર તાે યથા દ નઃ સારમેયાે ગ્ હં ગ્ હમ્
૦૪૨૯૦૩૦૨ ચર વ દ ત યિદ્દષં્ટ દ ડમાેદનમવે વા
૦૪૨૯૦૩૧૧ તથા કામાશયાે વ ઉચ્ચાવચપથા ભ્રમન્
૦૪૨૯૦૩૧૨ ઉપયર્ધાે વા મ યે વા યા ત િદષં્ટ પ્રયા પ્રયમ્
૦૪૨૯૦૩૨૧ દુઃખે વેકતરેણાિપ દૈવભૂતાત્મહેતષુુ
૦૪૨૯૦૩૨૨ વસ્ય ન વ્યવચ્છેદઃ સ્યાચ્ચેત્તત્ત પ્ર તિક્રયા
૦૪૨૯૦૩૩૧ યથા િહ પુ ષાે ભારં શરસા ગુ મુદ્વહન્
૦૪૨૯૦૩૩૨ તં સ્ક ધને સઆધત્તે તથા સવાર્ઃ પ્ર તિક્રયાઃ
૦૪૨૯૦૩૪૧ નૈકા તતઃ પ્રતીકારઃ કમર્ણાં કમર્ કેવલમ્
૦૪૨૯૦૩૪૨ દ્વયં હ્યિવદ્યાપે તં વ ે વ ઇવાનઘ
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૦૪૨૯૦૩૫૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૦૪૨૯૦૩૫૨ મનસા લઙ્ગ પેણ વ ે િવચરતાે યથા
૦૪૨૯૦૩૬૧ અથાત્મનાેઽથર્ભૂતસ્ય યતાેઽનથર્પર પરા
૦૪૨૯૦૩૬૨ સં ત તદ્વ્યવચ્છેદાે ભ યા પરમયા ગુરાૈ
૦૪૨૯૦૩૭૧ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગઃ સમાિહતઃ
૦૪૨૯૦૩૭૨ સધ્રીચીનને વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ જનિય ય ત
૦૪૨૯૦૩૮૧ સાેઽ ચરાદેવ રાજષ સ્યાદચ્યુતકથાશ્રયઃ
૦૪૨૯૦૩૮૨ શ ◌ૃ વતઃ શ્રદ્દધાનસ્ય િનત્યદા સ્યાદધીયતઃ
૦૪૨૯૦૩૯૧ યત્ર ભાગવતા રાજ સાધવાે િવશદાશયાઃ
૦૪૨૯૦૩૯૨ ભગવદુ્ગણાનુકથન શ્રવણવ્યગ્રચેતસઃ
૦૪૨૯૦૪૦૧ ત મન્મહન્મખુિરતા મધુ ભચ્ ચિરત્રપીયષૂશષેસિરતઃ પિરતઃ સ્રવ ત
૦૪૨૯૦૪૦૨ તા યે િપબ ત્યિવ ષાે પ ગાઢકણ તાન્ન શ ત્યશન ડ્ભયશાેકમાેહાઃ
૦૪૨૯૦૪૧૧ અેતૈ પદુ્રતાે િનતં્ય વલાેકઃ વભાવજૈઃ
૦૪૨૯૦૪૧૨ ન કરાે ત હરેનૂર્નં કથા તિનધાૈ ર તમ્
૦૪૨૯૦૪૨૧ પ્ર પ તપ તઃ સાક્ષાદ્ભગવા ગિરશાે મનુઃ
૦૪૨૯૦૪૨૨ દક્ષાદયઃ પ્ર યક્ષા નૈ ષ્ઠકાઃ સનકાદયઃ
૦૪૨૯૦૪૩૧ મર ચર યઙ્ ગરસાૈ પુલ ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ
૦૪૨૯૦૪૩૨ ગવુર્ સષ્ઠ ઇત્યેતે મદ તા બ્રહ્મવાિદનઃ
૦૪૨૯૦૪૪૧ અદ્યાિપ વાચ પતય તપાેિવદ્યાસમાિધ ભઃ
૦૪૨૯૦૪૪૨ પ ય તાેઽિપ ન પ ય ત પ ય તં પરમેશ્વરમ્
૦૪૨૯૦૪૫૧ શ દબ્રહ્મ ણ દુ પારે ચર ત ઉ િવ તરે
૦૪૨૯૦૪૫૨ મ ત્ર લઙ્ગવૈ્યર્વ ચ્છનં્ન ભજ તાે ન િવદુઃ પરમ્
૦૪૨૯૦૪૬૧ સવષામવે જ તનૂાં સતતં દેહપાષેણે vedabase 4.29.1a)

૦૪૨૯૦૪૬૨ અ ત પ્રજ્ઞા સમાયત્તા કાે િવશષે તદા ણામ્ vedabase 4.29.1a)

૦૪૨૯૦૪૭૧ લ વેહા તે મનુ ય વં િહ વા દેહાદ્યસદ્ગ્રહમ્ vedabase 4.29.2a)

૦૪૨૯૦૪૭૨ આત્મ ત્યા િવહાયેદં વાત્મા સ િવ શ યતે vedabase 4.29.2a)

૦૪૨૯૦૪૬૧ યદા યસ્યાનુગ્ હ્ણા ત ભગવાનાત્મભાિવતઃ
૦૪૨૯૦૪૬૨ સ જહા ત મ ત લાેકે વેદે ચ પિરિન ષ્ઠતામ્
૦૪૨૯૦૪૭૧ ત મા કમર્સુ બિહ મન્નજ્ઞાનાદથર્કા શષુ
૦૪૨૯૦૪૭૨ માથર્દૃ ષ્ટ કૃથાઃ શ્રાતે્ર પ શ વ ષ્ટવ તષુુ
૦૪૨૯૦૪૮૧ વં લાેકં ન િવદુ તે વૈ યત્ર દેવાે જનાદર્નઃ
૦૪૨૯૦૪૮૨ આહુધૂર્મ્રિધયાે વેદં સકમર્કમત દ્વદઃ
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૦૪૨૯૦૪૯૧ આ તીયર્ દભઃ પ્રાગગ્રૈઃ કા યન ક્ષ તમ ડલમ્
૦૪૨૯૦૪૯૨ ત ધાે હદ્વધાન્માની કમર્ નાવૈ ષ ય પરમ્
૦૪૨૯૦૪૯૩ ત કમર્ હિરતાષેં ય સા િવદ્યા તન્મ તયર્યા
૦૪૨૯૦૫૦૧ હિરદહ તામાત્મા વયં પ્રકૃ તર શ્વરઃ
૦૪૨૯૦૫૦૨ ત પાદમૂલં શરણં યતઃ ક્ષેમાે ણા મહ
૦૪૨૯૦૫૧૧ સ વૈ પ્રયતમશ્ચાત્મા યતાે ન ભયમ વિપ
૦૪૨૯૦૫૧૨ ઇ ત વેદ સ વૈ િવદ્વા યાે િવદ્વા સ ગુ હર્િરઃ
૦૪૨૯૦૫૨૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૯૦૫૨૧ પ્રશ્ન અેવં િહ સ છન્નાે ભવતઃ પુ ષષર્ભ
૦૪૨૯૦૫૨૨ અત્ર મે વદતાે ગુહ્યં િનશામય સિુન શ્ચતમ્
૦૪૨૯૦૫૩૧ દં્ર ચરં સમુનસાં શરણે મ થ વા
૦૪૨૯૦૫૩૨ રકં્ત ષડઙ્ ઘ્રગણસામસુ લુ ધકણર્મ્
૦૪૨૯૦૫૩૩ અગ્રે કાનસુ પાેઽિવગણ ય યા તં
૦૪૨૯૦૫૩૪ ષે્ઠ ગં ગય લુ ધકબાણ ભન્નમ્
૦૪૨૯૦૫૪૧ અસ્યાથર્ઃ સમુનઃસમધમર્ણાં સ્ત્રીણાં શરણઆશ્રમે પુ પમધુગ ધવ દ્રતમં
કા યકમર્િવપાકજં કામસખુલવં જૈહ્વ્યાપૈ યાિદ િવ ચ વ તં મથનુીભૂય તદ ભિનવે શત
મનસં ષડઙ્ ઘ્રગણસામગીતવદ તમનાેહરવિનતાિદજનાલાપે વ તતરામ તપ્રલાે ભતકણર્મગ્રે
કયૂથવદાત્મનઆયુહર્રતાેઽહાેરાત્રા તા કાલલવિવશષેાનિવગણ ય ગ્ હેષુ િવહર તં ષ્ઠત અેવ
પરાેક્ષમનપુ્ર ત્તાે લુ ધકઃ કૃતા તાેઽ તઃ શરેણ ય મહ પરાિવ ય ત ત મમમાત્માનમહાે
રાજ ભન્નહૃદયં દ્રષુ્ટમહર્સી ત
૦૪૨૯૦૫૫૧ સ વં િવચક્ષ્ય ગચે ષ્ટતમાત્મનાેઽ તશ્
૦૪૨૯૦૫૫૨ ચત્તં િનયચ્છ હૃિદ કણર્ધનુી ં ચ ચત્તે
૦૪૨૯૦૫૫૩ જહ્યઙ્ગનાશ્રમમસત્તમયૂથગાથં
૦૪૨૯૦૫૫૪ પ્રીણીિહ હંસશરણં િવરમ ક્રમેણ
૦૪૨૯૦૫૬૦ રા વેાચ
૦૪૨૯૦૫૬૧ શ્રુતમ વી ક્ષતં બ્રહ્મ ભગવા યદભાષત
૦૪૨૯૦૫૬૨ નૈત ન ત્યુપા યાયાઃ િક ન બ્રૂયુિવદુયર્િદ
૦૪૨૯૦૫૭૧ સશંયાેઽત્ર તુ મે િવપ્ર સ છન્ન ત કૃતાે મહાન્
૦૪૨૯૦૫૭૨ ઋષયાેઽિપ િહ મુહ્ય ત યત્ર ને દ્રય ત્તયઃ
૦૪૨૯૦૫૮૧ કમાર્ યારભતે યને પુમાિનહ િવહાય તમ્
૦૪૨૯૦૫૮૨ અમતુ્રા યને દેહેન જુષ્ટાિન સ યદશ્નુતે
૦૪૨૯૦૫૯૧ ઇ ત વેદિવદાં વાદઃ શ્રૂયતે તત્ર તત્ર હ
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૦૪૨૯૦૫૯૨ કમર્ ય ક્રયતે પ્રાેક્તં પરાેકં્ષ ન પ્રકાશતે
૦૪૨૯૦૬૦૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૨૯૦૬૦૧ યનેવૈારભતે કમર્ તનેવૈામતુ્ર ત પુમાન્
૦૪૨૯૦૬૦૨ ભુઙ્ક્તે હ્યવ્યવધાનને લઙ્ગને મનસા વયમ્
૦૪૨૯૦૬૧૧ શયાન મમમુ જ્ય શ્વસ તં પુ ષાે યથા
૦૪૨૯૦૬૧૨ કમાર્ત્મ યાિહતં ભુઙ્ક્તે તાદશૃનેેતરેણ વા
૦૪૨૯૦૬૨૧ મમૈતે મનસા યદ્યદસાવહ મ ત બ્રવુન્
૦૪૨૯૦૬૨૨ ગ્ હ્ણ યાત્ત પુમાન્રાદં્ધ કમર્ યને પનુભર્વઃ
૦૪૨૯૦૬૩૧ યથાનુમીયતે ચત્તમુભયૈિર દ્રયેિહતૈઃ
૦૪૨૯૦૬૩૨ અેવં પ્રાગ્દેહજં કમર્ લક્ષ્યતે ચત્ત ત્ત ભઃ
૦૪૨૯૦૬૪૧ નાનુભૂતં ક્વ ચાનને દેહેનાદષૃ્ટમશ્રુતમ્
૦૪૨૯૦૬૪૨ કદા ચદુપલ યેત યદૂ્રપં યાદગૃાત્મિન
૦૪૨૯૦૬૫૧ તનેાસ્ય તાદશૃં રાજ લઙ્ ગનાે દેહસ ભવમ્
૦૪૨૯૦૬૫૨ શ્રદ્ધ વાનનુભૂતાેઽથા ન મનઃ પ્રષુ્ટમહર્ ત
૦૪૨૯૦૬૬૧ મન અેવ મનુ યસ્ય પવૂર્ પા ણ શસં ત
૦૪૨૯૦૬૬૨ ભિવ યતશ્ચ ભદં્ર તે તથવૈ ન ભિવ યતઃ
૦૪૨૯૦૬૭૧ અદષૃ્ટમશ્રુતં ચાત્ર ક્વ ચન્મન સ દૃ યતે
૦૪૨૯૦૬૭૨ યથા તથાનુમ તવં્ય દેશકાલિક્રયાશ્રયમ્
૦૪૨૯૦૬૮૧ સવ ક્રમાનુરાેધને મનસી દ્રયગાેચરાઃ
૦૪૨૯૦૬૮૨ આયા ત બહુશાે યા ત સવ સમનસાે જનાઃ
૦૪૨૯૦૬૯૧ સ વૈકિનષે્ઠ મન સ ભગવ પાશ્વર્વ તિન
૦૪૨૯૦૬૯૨ તમશ્ચ દ્રમસીવેદમપુરજ્યાવભાસતે
૦૪૨૯૦૭૦૧ નાહં મમે ત ભાવાેઽયં પુ ષે વ્યવધીયતે
૦૪૨૯૦૭૦૨ યાવદુ્બ દ્ધમનાેઽક્ષાથર્ ગુણવ્યૂહાે હ્યનાિદમાન્
૦૪૨૯૦૭૧૧ સુ પ્તમૂચ્છાપતાપષેુ પ્રાણાયનિવઘાતતઃ
૦૪૨૯૦૭૧૨ નેહતેઽહ મ ત જ્ઞાનં ત્યુપ્ર વારયાેરિપ
૦૪૨૯૦૭૨૧ ગભ બાલ્યેઽ યપાૈ કલ્યાદેકાદશિવધં તદા
૦૪૨૯૦૭૨૨ લઙ્ગં ન દૃ યતે યનૂઃ કુહ્વાં ચ દ્રમસાે યથા
૦૪૨૯૦૭૩૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૦૪૨૯૦૭૩૨ યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા
૦૪૨૯૦૭૪૧ અેવં પ ચિવધં લઙ્ગં િત્ર ષાેડશ િવ તમ્
૦૪૨૯૦૭૪૨ અેષ ચેતનયા યુક્તાે વ ઇત્ય ભધીયતે
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૦૪૨૯૦૭૫૧ અનને પુ ષાે દેહાનપુાદત્તે િવમુ ચ ત
૦૪૨૯૦૭૫૨ હષ શાેકં ભયં દુઃખં સખંુ ચાનને િવ દ ત
૦૪૨૯૦૭૬૧ ભ ક્તઃ કૃ ણે દયા વે વકુ ઠજ્ઞાનમાત્મિન vedabase 4.29.1b)

૦૪૨૯૦૭૬૨ યિદ સ્યાદાત્મનાે ભૂયાદપવગર્ તુ સં તેઃ vedabase 4.29.1b)

૦૪૨૯૦૭૬૧ યથા ણજલૂકેયં નાપયાત્યપયા ત ચ
૦૪૨૯૦૭૬૨ ન ત્યજેિ મ્રયમાણાેઽિપ પ્રાગ્દેહા ભમ ત જનઃ
૦૪૨૯૦૭૭૧ અદષંૃ્ટ દષૃ્ટવન્નઙે્ક્ષદ્ભૂતં વ વદ યથા vedabase 4.29.2b)

૦૪૨૯૦૭૭૨ ભૂતં ભવદ્ભિવ યચ્ચ સપંુ્ત સવર્રહાેરહઃ vedabase 4.29.2b)

૦૪૨૯૦૭૭૧ યાવદ યં ન િવ દેત વ્યવધાનને કમર્ણામ્
૦૪૨૯૦૭૭૨ મન અેવ મનુ યે દ્ર ભૂતાનાં ભવભાવનમ્
૦૪૨૯૦૭૮૧ યદાક્ષૈશ્ચિરતા યાય કમાર્ યા ચનુતેઽસકૃત્
૦૪૨૯૦૭૮૨ સ ત કમર્ યિવદ્યાયાં બ ધઃ કમર્ યનાત્મનઃ
૦૪૨૯૦૭૯૧ અત તદપવાદાથ ભજ સવાર્ત્મના હિરમ્
૦૪૨૯૦૭૯૨ પ યં તદાત્મકં િવશ્વં સ્થત્યુ પત્ત્ય યયા યતઃ
૦૪૨૯૦૮૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૨૯૦૮૦૧ ભાગવતમખુ્યાે ભગવાન્નારદાે હંસયાેગર્ તમ્
૦૪૨૯૦૮૦૨ પ્રદ યર્ હ્યમુમામ ય સદ્ધલાેકં તતાેઽગમત્
૦૪૨૯૦૮૧૧ પ્રાચીનબહ રાજ ષઃ પ્ર સગાર્ ભરક્ષણે
૦૪૨૯૦૮૧૨ આિદ ય પતુ્રાનગમત્તપસે કિપલાશ્રમમ્
૦૪૨૯૦૮૨૧ તત્રૈકાગ્રમના ધીરાે ગાેિવ દચરણા બુજમ્
૦૪૨૯૦૮૨૨ િવમુક્તસઙ્ગાેઽનુભજ ભ યા ત સા યતામગાત્
૦૪૨૯૦૮૩૧ અેતદ યાત્મપારાેકં્ષ્ય ગીતં દેવ ષણાનઘ
૦૪૨૯૦૮૩૨ યઃ શ્રાવયેદ્યઃ શ ◌ૃ યા સ લઙ્ગને િવમુચ્યતે
૦૪૨૯૦૮૪૧ અેતન્મુકુ દયશસા ભવુનં પનુાનં
૦૪૨૯૦૮૪૨ દેવ ષવયર્મખુિનઃ તમાત્મશાૈચમ્
૦૪૨૯૦૮૪૩ યઃ ક ત્યર્માનમિધગચ્છ ત પારમે ઠં્ય
૦૪૨૯૦૮૪૪ ના મ ભવે ભ્રમ ત મુક્તસમ તબ ધઃ
૦૪૨૯૦૮૫૧ અ યાત્મપારાેક્ષ્ય મદં મયાિધગતમદ્ભુતમ્
૦૪૨૯૦૮૫૨ અેવં સ્ત્રયાશ્રમઃ પુંસ છન્નાેઽમતુ્ર ચ સશંયઃ
૦૪૩૦૦૦૧૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૩૦૦૦૧૧ યે વયા ભિહતા બ્રહ્મ સતુાઃ પ્રાચીનબિહષઃ
૦૪૩૦૦૦૧૨ તે દ્રગીતને હિર સ દ્ધમાપુઃ પ્રતાે ય કામ્
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૦૪૩૦૦૦૨૧ િક બાહર્ પત્યેહ પરત્ર વાથ કૈવલ્યનાથ પ્રયપાશ્વર્વ તનઃ
૦૪૩૦૦૦૨૨ આસાદ્ય દેવં ગિરશં યદચૃ્છયા પ્રાપુઃ પરં નનૂમથ પ્રચેતસઃ
૦૪૩૦૦૦૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૦૦૦૩૧ પ્રચેતસાેઽ ત દધાૈ િપતુરાદેશકાિરણઃ
૦૪૩૦૦૦૩૨ અપયજ્ઞને તપસા પુર જનમતાષેયન્
૦૪૩૦૦૦૪૧ દશવષર્સહસ્રા તે પુ ષ તુ સનાતનઃ
૦૪૩૦૦૦૪૨ તષેામાિવરભૂ કૃચ્છ્રં શા તને શમયન્રુચા
૦૪૩૦૦૦૫૧ સપુણર્સ્ક ધમા ઢાે મે શ ◌ૃઙ્ગ મવા બુદઃ
૦૪૩૦૦૦૫૨ પીતવાસા મ ણગ્રીવઃ કુવર્ વ ત મરા િદશઃ
૦૪૩૦૦૦૬૧ કા શ ના કનકવણર્િવભષૂણને
૦૪૩૦૦૦૬૨ ભ્રાજ કપાેલવદનાે િવલસ કર ટઃ
૦૪૩૦૦૦૬૩ અષ્ટાયુધૈરનુચરૈમુર્િન ભઃ સરેુ દ્રર્ૈ
૦૪૩૦૦૦૬૪ આસિેવતાે ગ ડિકન્નરગીતક તઃ
૦૪૩૦૦૦૭૧ પીનાયતાષ્ટભજુમ ડલમ યલ યા
૦૪૩૦૦૦૭૨ પધર્ ચ્છ્ર યા પિર તાે વનમાલયાદ્યઃ
૦૪૩૦૦૦૭૩ બિહ મતઃ પુ ષ આહ સતુા પ્રપન્નાન્
૦૪૩૦૦૦૭૪ પજર્ યનાદ તયા સઘ્ ણાવલાેકઃ
૦૪૩૦૦૦૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૩૦૦૦૮૧ વરં ણી વં ભદં્ર વાે યૂયં મે પન દનાઃ
૦૪૩૦૦૦૮૨ સાૈહાદના થગ્ધમાર્ તુષ્ટાેઽહં સાૈહૃદેન વઃ
૦૪૩૦૦૦૯૧ યાેઽનુ મર ત સ યાયાં યુ માનનુિદનં નરઃ
૦૪૩૦૦૦૯૨ તસ્ય ભ્રા વાત્મસા યં તથા ભૂતષેુ સાૈહૃદમ્
૦૪૩૦૦૧૦૧ યે તુ માં દ્રગીતને સાયં પ્રાતઃ સમાિહતાઃ
૦૪૩૦૦૧૦૨ તવુ ત્યહં કામવરા દાસ્યે પ્રજ્ઞાં ચ શાેભનામ્
૦૪૩૦૦૧૧૧ યદ્યૂયં િપતુરાદેશમગ્રહીષ્ટ મુદા વતાઃ
૦૪૩૦૦૧૧૨ અથાે વ ઉશતી ક તલાકાનનુ ભિવ ય ત
૦૪૩૦૦૧૨૧ ભિવતા િવશ્રુતઃ પતુ્રાેઽનવમાે બ્રહ્મણાે ગુણૈઃ
૦૪૩૦૦૧૨૨ ય અેતામાત્મવીયણ િત્રલાેક ં પૂરિય ય ત
૦૪૩૦૦૧૩૧ ક ડાેઃ પ્ર લાેચયા લ ધા ક યા કમલલાેચના
૦૪૩૦૦૧૩૨ તાં ચાપિવદ્ધાં જગ્ હુભૂર્ હા પન દનાઃ
૦૪૩૦૦૧૪૧ ક્ષામાયા મખુે રા સાેમઃ પીયષૂવ ષણીમ્
૦૪૩૦૦૧૪૨ દે શની ં રાેદમાનાયા િનદધે સ દયા વતઃ
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૦૪૩૦૦૧૫૧ પ્ર િવસગર્ આિદષ્ટાઃ િપત્રા મામનવુતર્તા
૦૪૩૦૦૧૫૨ તત્ર ક યાં વરારાેહાં તામુદ્વહત મા ચરમ્
૦૪૩૦૦૧૬૧ અ થગ્ધમર્શીલાનાં સવષાં વઃ સમુ યમા
૦૪૩૦૦૧૬૨ અ થગ્ધમર્શીલેયં ભૂયા પ યિપતાશયા
૦૪૩૦૦૧૭૧ િદવ્યવષર્સહસ્રાણાં સહસ્રમહતાજૈસઃ
૦૪૩૦૦૧૭૨ ભાૈમા ભાેક્ષ્યથ ભાેગા વૈ િદવ્યાંશ્ચાનુગ્રહાન્મમ
૦૪૩૦૦૧૮૧ અથ મ યનપાિય યા ભ યા પક્વગુણાશયાઃ
૦૪૩૦૦૧૮૨ ઉપયાસ્યથ મદ્ધામ િનિવદ્ય િનરયાદતઃ
૦૪૩૦૦૧૯૧ ગ્ હે વાિવશતાં ચાિપ પુંસાં કુશલકમર્ણામ્
૦૪૩૦૦૧૯૨ મદ્વાતાર્યાતયામાનાં ન બ ધાય ગ્ હા મતાઃ
૦૪૩૦૦૨૦૧ નવ્યવદૃ્ધદયે યજ્જ્ઞાે બ્રહ્મતૈદ્બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૪૩૦૦૨૦૨ ન મુહ્ય ત ન શાેચ ત ન હૃ ય ત યતાે ગતાઃ
૦૪૩૦૦૨૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૦૦૨૧૧ અેવં બ્રવુાણં પુ ષાથર્ભાજનં જનાદર્નં પ્રા જલયઃ પ્રચેતસઃ
૦૪૩૦૦૨૧૨ તદ્દશર્ન વ તતમાેર ેમલા ગરાગ્ ણ ગદ્ગદયા સહૃુત્તમમ્
૦૪૩૦૦૨૨૦ પ્રચેતસ ઊચુઃ
૦૪૩૦૦૨૨૧ નમાે નમઃ ક્લેશિવનાશનાય િન િપતાેદારગુણાહ્વયાય
૦૪૩૦૦૨૨૨ મનાવેચાવેેગપુરાજેવાય સવાર્ક્ષમાગરગતા વને નમઃ
૦૪૩૦૦૨૩૧ શદુ્ધાય શા તાય નમઃ વિનષ્ઠયા મનસ્યપાથ િવલસદ્દવ્યાય
૦૪૩૦૦૨૩૨ નમાે જગ સ્થાનલયાેદયષેુ ગ્ હીતમાયાગુણિવગ્રહાય
૦૪૩૦૦૨૪૧ નમાે િવશદુ્ધસ વાય હરયે હિરમેધસે
૦૪૩૦૦૨૪૨ વાસદેુવાય કૃ ણાય પ્રભવે સવર્સા વતામ્
૦૪૩૦૦૨૫૧ નમઃ કમલનાભાય નમઃ કમલમા લને
૦૪૩૦૦૨૫૨ નમઃ કમલપાદાય નમ તે કમલેક્ષણ
૦૪૩૦૦૨૬૧ નમઃ કમલિક જલ્ક િપશઙ્ગામલવાસસે
૦૪૩૦૦૨૬૨ સવર્ભૂતિનવાસાય નમાેઽયુઙ્ મિહ સા ક્ષણે
૦૪૩૦૦૨૭૧ પં ભગવતા વેતદશષેક્લેશસઙ્ક્ષયમ્
૦૪૩૦૦૨૭૨ આિવ કૃતં નઃ ક્લષ્ટાનાં િકમ યદનુક પતમ્
૦૪૩૦૦૨૮૧ અેતાવ વં િહ િવભુ ભભાર્વ્યં દ નષેુ વ સલૈઃ
૦૪૩૦૦૨૮૨ યદનુ મયર્તે કાલે વબુદ્ યાભદ્રર ધન
૦૪૩૦૦૨૯૧ યનેાપેશા તભૂર્તાનાં લકાનામપીહતામ્
૦૪૩૦૦૨૯૨ અ તિહતાેઽ તહૃર્દયે ક માન્નાે વેદ ના શષઃ
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૦૪૩૦૦૩૦૧ અસાવવે વરાેઽ માકમી સતાે જગતઃ પતે
૦૪૩૦૦૩૦૨ પ્રસન્નાે ભગવા યષેામપવગર્ઃ ગુ ગર્ તઃ
૦૪૩૦૦૩૧૧ વરં ણીમહેઽથાિપ નાથ વ પરતઃ પરાત્
૦૪૩૦૦૩૧૨ ન હ્ય ત વ દ્વભૂતીનાં સાેઽન ત ઇ ત ગીયસે
૦૪૩૦૦૩૨૧ પાિર તેઽ જસા લ ધે સારઙ્ગાેઽ યન્ન સવેતે
૦૪૩૦૦૩૨૨ વદઙ્ ઘ્રમૂલમાસાદ્ય સાક્ષા ક િક ણીમિહ
૦૪૩૦૦૩૩૧ યાવત્તે માયયા ષ્ટા ભ્રમામ ઇહ કમર્ ભઃ
૦૪૩૦૦૩૩૨ તાવદ્ભવ પ્રસઙ્ગાનાં સઙ્ગઃ સ્યાન્નાે ભવે ભવે
૦૪૩૦૦૩૪૧ તુલયામ લવનેાિપ ન વગ નાપનુભર્વમ્
૦૪૩૦૦૩૪૨ ભગવ સઙ્ ગસઙ્ગસ્ય મત્યાર્નાં િકમુતા શષઃ
૦૪૩૦૦૩૫૧ યત્રેડ્ય તે કથા ષ્ટા ણાયાઃ પ્રશમાે યતઃ
૦૪૩૦૦૩૫૨ િનવરં યત્ર ભૂતષેુ નાેદ્વગેાે યત્ર કશ્ચન
૦૪૩૦૦૩૬૧ યત્ર નારાયણઃ સાક્ષાદ્ભગવા યા સનાં ગ તઃ
૦૪૩૦૦૩૬૨ સં તૂયતે સ કથાસુ મુક્તસઙ્ગૈઃ પનુઃ પનુઃ
૦૪૩૦૦૩૭૧ તષેાં િવચરતાં પદ્ યાં તીથાર્નાં પાવનેચ્છયા
૦૪૩૦૦૩૭૨ ભીતસ્ય િક ન રાેચેત તાવકાનાં સમાગમઃ
૦૪૩૦૦૩૮૧ વયં તુ સાક્ષાદ્ભગવ ભવસ્ય પ્રયસ્ય સખ્યઃુ ક્ષણસઙ્ગમને
૦૪૩૦૦૩૮૨ સદુુ શ્ચિક સ્યસ્ય ભવસ્ય ત્યાે ભષક્તમં વાદ્ય ગ ત ગતાઃ મ
૦૪૩૦૦૩૯૧ યન્નઃ વધીતં ગુરવઃ પ્રસાિદતા િવપ્રાશ્ચ દ્ધાશ્ચ સદાનુ ત્ત્યા
૦૪૩૦૦૩૯૨ આયાર્ નતાઃ સહૃુદાે ભ્રાતરશ્ચ સવાર્ ણ ભૂતા યનસયૂયવૈ
૦૪૩૦૦૪૦૧ યન્નઃ સતુપં્ત તપ અેતદ શ િનર ધસાં કાલમદભ્રમ સુ
૦૪૩૦૦૪૦૨ સવ તદેત પુ ષસ્ય ભૂ ાે ણીમહે તે પિરતાષેણાય
૦૪૩૦૦૪૧૧ મનુઃ વય ભૂભર્ગવા ભવશ્ચ યેઽ યે તપાેજ્ઞાનિવશદુ્ધસ વાઃ
૦૪૩૦૦૪૧૨ અદષૃ્ટપારા અિપ યન્મિહ ઃ તવુ ત્યથાે વાત્મસમં ગ્ ણીમઃ
૦૪૩૦૦૪૨૧ નમઃ સમાય શદુ્ધાય પુ ષાય પરાય ચ
૦૪૩૦૦૪૨૨ વાસદેુવાય સ વાય તુ યં ભગવતે નમઃ
૦૪૩૦૦૪૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૦૦૪૩૧ ઇ ત પ્રચેતાે ભર ભષુ્ટતાે હિરઃ પ્રીત તથેત્યાહ શર યવ સલઃ
૦૪૩૦૦૪૩૨ અિનચ્છતાં યાનમ પ્તચ ષાં યયાૈ વધામાનપવગર્વીયર્ઃ
૦૪૩૦૦૪૪૧ અથ િનયાર્ય સ લલા પ્રચેતસ ઉદ વતઃ
૦૪૩૦૦૪૪૨ વીક્ષ્યાકુ ય દુ્રમૈ છન્નાં ગાં ગાં રાેદુ્ધ મવાે ચ્છ્ર તૈઃ
૦૪૩૦૦૪૫૧ તતાેઽ ગ્ મા તાૈ રાજન્નમુ ચન્મખુતાે ષા
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૦૪૩૦૦૪૫૨ મહી ં િનવ ધં કતુ સવંતર્ક ઇવાત્યયે
૦૪૩૦૦૪૬૧ ભ મસા ક્રયમાણાં તા દુ્રમા વીક્ષ્ય િપતામહઃ
૦૪૩૦૦૪૬૨ આગતઃ શમયામાસ પતુ્રા બિહ મતાે નયૈઃ
૦૪૩૦૦૪૭૧ તત્રાવ શષ્ટા યે ક્ષા ભીતા દુિહતરં તદા
૦૪૩૦૦૪૭૨ ઉ જહ તે પ્રચેતાે ય ઉપિદષ્ટાઃ વય ભવુા
૦૪૩૦૦૪૮૧ તે ચ બ્રહ્મણઆદેશાન્માિરષામપુયે મરે
૦૪૩૦૦૪૮૨ યસ્યાં મહદવજ્ઞાનાદજ યજનયાેિનજઃ
૦૪૩૦૦૪૯૧ ચા ષે વ તરે પ્રાપ્તે પ્રાક્સગ કાલિવદુ્રતે
૦૪૩૦૦૪૯૨ યઃ સસજર્ પ્ર ઇષ્ટાઃ સ દક્ષાે દૈવચાેિદતઃ
૦૪૩૦૦૫૦૧ યાે યમાનઃ સવષાં તજે તજે વનાં ચા
૦૪૩૦૦૫૦૨ વયાપેાદત્ત દાક્ષ્યાચ્ચ કમર્ણાં દક્ષમબ્રવુન્
૦૪૩૦૦૫૧૧ તં પ્ર સગર્રક્ષાયામનાિદર ભ ષચ્ય ચ
૦૪૩૦૦૫૧૨ યુયાજે યુયજેુઽ યાંશ્ચ સ વૈ સવર્પ્ર પતીન્
૦૪૩૧૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૧૦૦૧૧ તત ઉ પન્નિવજ્ઞાના આશ્વધાેક્ષજભા ષતમ્
૦૪૩૧૦૦૧૨ મર તઆત્મજે ભાયા િવ જ્ય પ્રાવ્રજ ગ્ હાત્
૦૪૩૧૦૦૨૧ દ ક્ષતા બ્રહ્મસત્રેણ સવર્ભૂતાત્મમેધસા
૦૪૩૧૦૦૨૨ પ્રતીચ્યાં િદ શ વેલાયાં સદ્ધાેઽભૂદ્યત્ર જ લઃ
૦૪૩૧૦૦૩૧ તાિન્ન જતપ્રાણમનાવેચાેદશૃાે જતાસના શા તસમાનિવગ્રહાન્
૦૪૩૧૦૦૩૨ પરેઽમલે બ્રહ્મ ણ યાે જતાત્મનઃ સરુાસરેુડ્યાે દદશૃે મ નારદઃ
૦૪૩૧૦૦૪૧ તમાગતં ત ઉ થાય પ્ર ણપત્યા ભન દ્ય ચ
૦૪૩૧૦૦૪૨ પજૂિય વા યથાદેશં સખુાસીનમથાબ્રવુન્
૦૪૩૧૦૦૫૦ પ્રચેતસ ઊચુઃ
૦૪૩૧૦૦૫૧ વાગતં તે સરુષઽદ્ય િદષ્ટ ા નાે દશર્નં ગતઃ
૦૪૩૧૦૦૫૨ તવ ચઙ્ક્રમણં બ્રહ્મન્નભયાય યથા રવેઃ
૦૪૩૧૦૦૬૧ યદાિદષં્ટ ભગવતા શવનેાધાેક્ષજેન ચ
૦૪૩૧૦૦૬૨ તદ્ગહેૃષુ પ્રસક્તાનાં પ્રાયશઃ ક્ષિપતં પ્રભાે
૦૪૩૧૦૦૭૧ તન્નઃ પ્રદ્યાેતયા યાત્મ જ્ઞાનં ત વાથર્દશર્નમ્
૦૪૩૧૦૦૭૨ યનેા જસા તિર યામાે દુ તરં ભવસાગરમ્
૦૪૩૧૦૦૮૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૧૦૦૮૧ ઇ ત પ્રચેતસાં ષ્ટાે ભગવાન્નારદાે મુિનઃ
૦૪૩૧૦૦૮૨ ભગવત્યુત્તમશ્લાેક આિવષ્ટાત્માબ્રવી પાન્
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૦૪૩૧૦૦૯૦ નારદ ઉવાચ
૦૪૩૧૦૦૯૧ ત જન્મ તાિન કમાર્ ણ તદાયુ તન્મનાે વચઃ
૦૪૩૧૦૦૯૨ ણાં યને િહ િવશ્વાત્મા સવે્યતે હિરર શ્વરઃ
૦૪૩૧૦૧૦૧ િક જન્મ ભ સ્ત્ર ભવહ શાૈક્રસાિવત્રયા જ્ઞકૈઃ
૦૪૩૧૦૧૦૨ કમર્ ભવાર્ ત્રયીપ્રાેક્તૈઃ પુંસાેઽિપ િવબુધાયષુા
૦૪૩૧૦૧૧૧ શ્રુતને તપસા વા િક વચાે ભ શ્ચત્ત ત્ત ભઃ
૦૪૩૧૦૧૧૨ બુદ્ યા વા િક િનપુણયા બલનેે દ્રયરાધસા
૦૪૩૧૦૧૨૧ િક વા યાેગને સાઙ્ખ્યને યાસ વા યાયયાેરિપ
૦૪૩૧૦૧૨૨ િક વા શ્રેયાે ભર યૈશ્ચ ન યત્રાત્મપ્રદાે હિરઃ
૦૪૩૧૦૧૩૧ શ્રેયસામિપ સવષામાત્મા હ્યવિધરથર્તઃ
૦૪૩૧૦૧૩૨ સવષામિપ ભૂતાનાં હિરરાત્માત્મદઃ પ્રયઃ
૦૪૩૧૦૧૪૧ યથા તરાેમૂર્લિનષેચનને ય ત ત સ્ક ધભુ પેશાખાઃ
૦૪૩૧૦૧૪૨ પ્રાણાપેહારાચ્ચ યથે દ્રયાણાં તથવૈ સવાર્હર્ણમચ્યુતજે્યા
૦૪૩૧૦૧૫૧ યથવૈ સયૂાર્ પ્રભવ ત વારઃ પનુશ્ચ ત મ પ્રિવશ ત કાલે
૦૪૩૧૦૧૫૨ ભૂતાિન ભૂમાૈ સ્થરજઙ્ગમાિન તથા હરાવવે ગુણપ્રવાહઃ
૦૪૩૧૦૧૬૧ અેત પદં ત જગદાત્મનઃ પરં સકૃ દ્વભાતં સિવતુયર્થા પ્રભા
૦૪૩૧૦૧૬૨ યથાસવાે ગ્ર ત સપુ્તશક્તયાે દ્રવ્યિક્રયાજ્ઞાન ભદાભ્રમાત્યયઃ
૦૪૩૧૦૧૭૧ યથા નભસ્યભ્રતમઃપ્રકાશા ભવ ત ભપૂા ન ભવ ત્યનુક્રમાત્
૦૪૩૧૦૧૭૨ અેવં પરે બ્રહ્મ ણ શક્તય વમૂ રજ તમઃ સ વ મ ત પ્રવાહઃ
૦૪૩૧૦૧૮૧ તનેૈકમાત્માનમશષેદેિહનાં કાલં પ્રધાનં પુ ષં પરેશમ્
૦૪૩૧૦૧૮૨ વતજેસા વ તગુણપ્રવાહમાત્મૈકભાવને ભજ વમદ્ધા
૦૪૩૧૦૧૯૧ દયયા સવર્ભૂતષેુ સ તુષ્ટ ા યને કેન વા
૦૪૩૧૦૧૯૨ સવ દ્રયાપેશા ત્યા ચ તુ યત્યાશુ જનાદર્નઃ
૦૪૩૧૦૨૦૧ અપહતસકલષૈણામલાત્મ યિવરતમેિધતભાવનાપેહૂતઃ
૦૪૩૧૦૨૦૨ િનજજનવશગ વમાત્મનાેઽયન્ન સર ત છદ્રવદક્ષરઃ સતાં િહ
૦૪૩૧૦૨૧૧ ન ભજ ત કુમની ષણાં સ ઇજ્યાં હિરરધનાત્મધન પ્રયાે રસજ્ઞઃ
૦૪૩૧૦૨૧૨ શ્રુતધનકુલકમર્ણાં મદૈય િવદધ ત પાપમિક ચનષેુ સ સુ
૦૪૩૧૦૨૨૧ શ્રયમનુચરતી ં તદ થનશ્ચ દ્વપદપતી વબુધાંશ્ચ ય વપૂણર્ઃ
૦૪૩૧૦૨૨૨ ન ભજ ત િનજ ત્યવગર્ત ત્રઃ કથમમુમુ દ્વ જે પુમા કૃતજ્ઞઃ
૦૪૩૧૦૨૩૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૪૩૧૦૨૩૧ ઇ ત પ્રચેતસાે રાજન્ન યાશ્ચ ભગવ કથાઃ
૦૪૩૧૦૨૩૨ શ્રાવિય વા બ્રહ્મલાેકં યયાૈ વાય ભવુાે મુિનઃ
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૦૪૩૧૦૨૪૧ તેઽિપ તન્મખુિનયાર્તં યશાે લાેકમલાપહમ્
૦૪૩૧૦૨૪૨ હરેિનશ ય ત પાદં યાય ત તદ્ગ ત યયુઃ
૦૪૩૧૦૨૫૧ અેતત્તેઽ ભિહતં ક્ષત્તયર્ન્માં વં પિર ષ્ટવાન્
૦૪૩૧૦૨૫૨ પ્રચેતસાં નારદસ્ય સવંાદં હિરક તર્નમ્
૦૪૩૧૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૪૩૧૦૨૬૧ ય અેષ ઉત્તાનપદાે માનવસ્યાનવુ ણતઃ
૦૪૩૧૦૨૬૨ વંશઃ પ્રયવ્રતસ્યાિપ િનબાેધ પસત્તમ
૦૪૩૧૦૨૭૧ યાે નારદાદાત્મિવદ્યામિધગ ય પનુમર્હીમ્
૦૪૩૧૦૨૭૨ ભુ વા િવભજ્ય પતુ્રે ય અૈશ્વરં સમગા પદમ્
૦૪૩૧૦૨૮૧ ઇમાં તુ કાષૈારિવણાપેવ ણતાં ક્ષત્તા િનશ યા જતવાદસ કથામ્
૦૪૩૧૦૨૮૨ પ્ર દ્ધભાવાેઽશ્રુકલાકુલાે મનુેદર્ધાર મૂધ્નાર્ ચરણં હૃદા હરેઃ
૦૪૩૧૦૨૯૦ િવદુર ઉવાચ
૦૪૩૧૦૨૯૧ સાેઽયમદ્ય મહાયાે ગ ભવતા ક ણાત્મના
૦૪૩૧૦૨૯૨ દ શત તમસઃ પારાે યત્રાિક ચનગાે હિરઃ
૦૪૩૧૦૩૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૪૩૧૦૩૦૧ ઇત્યાન ય તમામ ય િવદુરાે ગજસાહ્વયમ્
૦૪૩૧૦૩૦૨ વાનાં િદદૃ ઃ પ્રયયાૈ જ્ઞાતીનાં િન ર્તાશયઃ
૦૪૩૧૦૩૧૧ અેતદ્યઃ શ ◌ૃ યાદ્રાજન્રાજ્ઞાં હયર્િપતાત્મનામ્
૦૪૩૧૦૩૧૨ આયુધર્નં યશઃ વ ત ગ તમૈશ્વયર્મા ુયાત્
૦૫૦૧૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૫૦૧૦૦૧૧ પ્રયવ્રતાે ભાગવતાત્મારામઃ કથં મનુે
૦૫૦૧૦૦૧૨ ગ્ હેઽરમત યન્મૂલઃ કમર્બ ધઃ પરાભવઃ
૦૫૦૧૦૦૨૧ ન નનંૂ મુક્તસઙ્ગાનાં તાદશૃાનાં દ્વજષર્ભ
૦૫૦૧૦૦૨૨ ગ્ હે વ ભિનવેશાેઽયં પુંસાં ભિવતુમહર્ ત
૦૫૦૧૦૦૩૧ મહતાં ખલુ િવપ્રષ ઉત્તમશ્લાેકપાદયાેઃ
૦૫૦૧૦૦૩૨ છાયાિન ર્ત ચત્તાનાં ન કુટુ બે હામ તઃ
૦૫૦૧૦૦૪૧ સશંયાેઽયં મહા બ્રહ્મ દારાગારસતુાિદષુ
૦૫૦૧૦૦૪૨ સક્તસ્ય ય સ દ્ધરભૂ કૃ ણે ચ મ તરચ્યુતા
૦૫૦૧૦૦૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૧૦૦૫૧ બાઢમુકં્ત ભગવત ઉત્તમશ્લાેકસ્ય શ્રીમચ્ચરણારિવ દમકર દરસઆવે શતચેતસાે
ભાગવતપરમહંસદિયતકથાં િક ચદ તરાયિવહતાં વાં શવતમાં પદવી ં ન પ્રાયેણ િહ વ ત
૦૫૦૧૦૦૬૧ યિહ વાવ હ રાજ સ રાજપતુ્રઃ પ્રયવ્રતઃ પરમભાગવતાે નારદસ્ય
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ચરણાપેસવેયા જસાવગતપરમાથર્સત વાે બ્રહ્મસત્રેણ દ ક્ષ યમાણાેઽવિનતલપિરપાલનાયા ાત
પ્રવરગુણગણૈકા તભાજનતયા વિપત્રાપેામિ ત્રતાે ભગવ ત વાસદેુવ અેવાવ્યવધાનસમાિધયાેગને
સમાવે શતસકલકારકિક્રયાકલાપાે નવૈા યન દદ્યદ્યિપ તદપ્રત્યા ાતવ્યં તદિધકરણ
આત્મનાેઽ ય માદસતાેઽિપ પરાભવમ વીક્ષમાણઃ
૦૫૦૧૦૦૭૧ અથ હ ભગવાનાિદદેવ અેતસ્ય ગુણિવસગર્સ્ય પિર હંણાનુ યાનવ્યવ સતસકલજગદ્
અ ભપ્રાય આત્મયાેિનર ખલિનગમિનજગણપિરવે ષ્ટતઃ વભવનાદવતતાર
૦૫૦૧૦૦૮૧ સ તત્ર તત્ર ગગનતલ ઉડુપ તિરવ િવમાનાવ લ ભરનપુથમમર
પિર ઢૈર ભપૂજ્યમાનઃ પ થ પ થ ચ વ થશઃ સદ્ધગ ધવર્સા યચારણમુિન
ગણૈ પગીયમાનાે ગ ધમાદનદ્રાેણીમવભાસયન્નપુસસપર્
૦૫૦૧૦૦૯૧ તત્ર હ વા અેનં દેવ ષહસયાનને િપતરં ભગવ તં િહર યગભર્મપુલભમાનઃ
સહસવૈાે થાયાહર્ણને સહ િપતાપતુ્રા યામવિહતા જ લ પતસ્થે
૦૫૦૧૦૧૦૧ ભગવાનિપ ભારત તદુપનીતાહર્ણઃ સકૂ્તવાકેના તતરામુિદતગુણગણાવતારસજુયઃ
પ્રયવ્રતમાિદપુ ષ તં સદયહાસાવલાેક ઇ ત હાવેાચ
૦૫૦૧૦૧૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૦૧૦૧૧૧ િનબાેધ તાતેદ તં બ્રવી મ માસિૂયતું દેવમહર્સ્યપ્રમેયમ્
૦૫૦૧૦૧૧૨ વયં ભવ તે તત અેષ મહ ષવર્હામ સવ િવવશા યસ્ય િદષ્ટમ્
૦૫૦૧૦૧૨૧ ન તસ્ય ક શ્ચત્તપસા િવદ્યયા વા ન યાેગવીયણ મનીષયા વા
૦૫૦૧૦૧૨૨ નવૈાથર્ધમઃ પરતઃ વતાે વા કૃતં િવહ તું તનુ દ્વભૂયાત્
૦૫૦૧૦૧૩૧ ભવાય નાશાય ચ કમર્ કતુ શાેકાય માેહાય સદા ભયાય
૦૫૦૧૦૧૩૨ સખુાય દુઃખાય ચ દેહયાેગમવ્યક્તિદષં્ટ જનતાઙ્ગ ધત્તે
૦૫૦૧૦૧૪૧ યદ્વા ચ ત ત્યાં ગુણકમર્દામ ભઃ સદુુ તરૈવર્ સ વયં સયુાે જતાઃ
૦૫૦૧૦૧૪૨ સવ વહામાે બ લમીશ્વરાય પ્રાેતા નસીવ દ્વપદે ચતુ પદઃ
૦૫૦૧૦૧૫૧ ઈશા ભ ષં્ટ હ્યવ મહેઽઙ્ગ દુઃખં સખંુ વા ગુણકમર્સઙ્ગાત્
૦૫૦૧૦૧૫૨ આસ્થાય તત્તદ્યદયુઙ્ક્ત નાથશ્ચ મતા ધા ઇવ નીયમાનાઃ
૦૫૦૧૦૧૬૧ મુક્તાેઽિપ તાવ દ્બ યા વદેહમાર ધમશ્નન્ન ભમાનશૂ યઃ
૦૫૦૧૦૧૬૨ યથાનુભૂતં પ્ર તયાતિનદ્રઃ િક વ યદેહાય ગુણાન્ન ઙ્ક્તે
૦૫૦૧૦૧૭૧ ભયં પ્રમત્તસ્ય વને વિપ સ્યાદ્યતઃ સઆ તે સહષટ્સપત્નઃ
૦૫૦૧૦૧૭૨ જતે દ્રયસ્યાત્મરતેબુર્ધસ્ય ગ્ હાશ્રમઃ િક નુ કરાેત્યવદ્યમ્
૦૫૦૧૦૧૮૧ યઃ ષટ્સપત્ના વ જગીષમાણાે ગ્ હેષુ િનિવ ય યતેત પવૂર્મ્
૦૫૦૧૦૧૮૨ અત્યે ત દુગાર્ શ્રત ઊ જતાર ક્ષીણષેુ કામં િવચરે દ્વપ શ્ચત્
૦૫૦૧૦૧૯૧ વં વ જનાભાઙ્ ઘ્રસરાજેકાેશ દુગાર્ શ્રતાે િન જતષટ્સપત્નઃ
૦૫૦૧૦૧૯૨ ભુઙ્ વેહ ભાેગા પુ ષા તિદષ્ટા વમુક્તસઙ્ગઃ પ્રકૃ ત ભજ વ
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૦૫૦૧૦૨૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૧૦૨૦૧ ઇ ત સમ ભિહતાે મહાભાગવતાે ભગવત સ્ત્રભવુનગુરાેરનુશાસનમાત્મનાે લઘુતયાવનત
શરાેધરાે બાઢ મ ત સબહુમાનમવુાહ
૦૫૦૧૦૨૧૧ ભગવાનિપ મનનુા યથાવદુપક પતાપ ચ તઃ પ્રયવ્રત
નારદયાેરિવષમમ ભસમીક્ષમાણયાેરાત્મસમવસ્થાનમવાઙ્મનસં ક્ષયમવ્યવહૃતં
પ્રવતર્યન્નગમત્
૦૫૦૧૦૨૨૧ મનુરિપ પરેણવંૈ પ્ર તસ ધતમનાેરથઃ સરુ ષવરાનુમતનેાત્મજમ ખલધરામ ડલ
સ્થ તગુપ્તય આસ્થા ય વયમ તિવષમિવષયિવષજલાશયાશાયા ઉપરરામ
૦૫૦૧૦૨૩૧ ઇ ત હ વાવ સ જગતીપ તર શ્વરેચ્છયાિધિનવે શતકમાર્િધકારાેઽ ખલજગદ્બ ધ વંસન
પરાનુભાવસ્ય ભગવતઆિદપુ ષસ્યાઙ્ ઘ્રયુગલાનવરત યાનાનુભાવને પિરર ધતકષાયાશયાે
ઽવદાતાેઽિપ માનવધર્નાે મહતાં મહીતલમનુશશાસ
૦૫૦૧૦૨૪૧ અથ ચ દુિહતરં પ્ર પતેિવશ્વકમર્ણ ઉપયેમે બિહ મતી ં નામ તસ્યામુ હ વાવ
આત્મ નાત્મસમાનશીલગુણકમર્ પવીયાદારા દશ ભાવયા બભવૂ ક યાં ચ
યવીયસીમજૂર્ વતી ં નામ
૦૫૦૧૦૨૫૧ આગ્ ીધ્રે મ જહ્વયજ્ઞબાહુમહાવીરિહર યરેતાેઘ્ ત ષ્ઠસવનમેધા ત થવી તહાતે્રકવય
ઇ ત સવર્ અેવા ગ્ નામાનઃ
૦૫૦૧૦૨૬૧ અેતષેાં કિવમર્હાવીરઃ સવન ઇ ત ત્રયઆસન્નૂ વર્રેતસ તઆત્મિવદ્યાયામભર્
ભાવાદાર ય કૃતપિરચયાઃ પારમહંસ્યમવેાશ્રમમભજન્
૦૫૦૧૦૨૭૧ ત મન્નુ હ વા ઉપશમશીલાઃ પરમષર્યઃ સકલ વિનકાયાવાસસ્ય ભગવતાે વાસદેુવસ્ય
ભીતાનાં શરણભૂતસ્ય શ્રીમચ્ચરણારિવ દાિવરત મરણાિવગ લતપરમભ ક્તયાેગાનુભાવને
પિરભાિવતા તહૃર્દયાિધગતે ભગવ ત સવષાં ભૂતાનામાત્મભૂતે પ્રત્યગ્
આત્મ યવેાત્મન તાદા યમિવશષેેણ સમીયુઃ
૦૫૦૧૦૨૮૧ અ યસ્યામિપ યાયાં ત્રયઃ પતુ્રા આસન્નુત્તમ તામસાે રૈવત ઇ ત મ વ તરાિધપતયઃ
૦૫૦૧૦૨૯૧ અેવમપુશમાયનષેુ વતનયે વથ જગતીપ તજર્ગતીમબુર્દા યેકાદશ
પિરવ સરાણામવ્યાહતા ખલપુ ષકારસારસ તદાેદર્ ડયુગલાપીિડતમાવૈ ગુણ તિનતિવર મત
ધમર્પ્ર તપક્ષાે બિહ મત્યાશ્ચાનુિદનમેધમાનપ્રમાેદપ્રસરણયાૈ ષ યવ્રીડાપ્રમુ ષત
હાસાવલાેક ચર વેલ્યાિદ ભઃ પરાભૂયમાનિવવેક ઇવાનવબુ યમાન ઇવ મહામના બુભજેુ
૦૫૦૧૦૩૦૧ યાવદવભાસય ત સરુ ગિરમનપુિરક્રામ ભગવાનાિદત્યાે વસધુાતલમધનવૈ
પ્રતપત્યધનાવચ્છાદય ત તદા િહ ભગવદુપાસનાપે ચતા તપુ ષ
પ્રભાવ તદન ભન દ સમજવને રથને જ્યાે તમર્યને રજનીમિપ િદનં કિર યામી ત સપ્ત
કૃ વ તર ણમનપુયર્ક્રામદ્દિ્વતીય ઇવ પતઙ્ગઃ
૦૫૦૧૦૩૧૧ યે વા ઉ હ તદ્રથચરણને મકૃતપિરખાતા તે સપ્ત સ ધવઆસ યત અેવ કૃતાઃ સપ્ત ભવુાે
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દ્વ પાઃ
૦૫૦૧૦૩૨૧ જ બૂ લક્ષશા મ લકુશક્રાૈ ચશાકપુ કરસજં્ઞા તષેાં પિરમાણં
પવૂર્ મા પવૂર્ માદુત્તર ઉત્તરાે યથાસઙ્ખ્યં દ્વગુણમાનને બિહઃ સમ તત ઉપકૢપ્તાઃ
૦૫૦૧૦૩૩૧ દુિહતરં ચાજેર્ વતી ં નામાેશનસે પ્રાયચ્છદ્યસ્યામાસીદે્દવયાની નામ કાવ્યસતુા
૦૫૦૧૦૩૪૧ નવૈંિવધઃ પુ ષકાર ઉ ક્રમસ્ય
૦૫૦૧૦૩૪૨ પુંસાં તદઙ્ ઘ્રરજસા જતષડ્ગુણાનામ્
૦૫૦૧૦૩૪૩ ચતં્ર િવદૂરિવગતઃ સકૃદાદદ ત
૦૫૦૧૦૩૪૪ યન્નામધેયમધનુા સ જહા ત બ ધમ્
૦૫૦૧૦૩૫૧ સ અેવમપિર મતબલપરાક્રમ અેકદા તુ દેવ ષચરણાનુશયનાનપુ તતગુણિવસગર્
સસંગણાિન ર્ત મવાત્માનં મ યમાન આત્મિનવદ ઇદમાહ
૦૫૦૧૦૩૬૧ અહાે અસા વનુ ષ્ઠતં યદ ભિનવે શતાેઽહ મ દ્રયૈરિવદ્યાર ચતિવષમિવષયા ધકૂપે
તદલમલમમુ યા વિનતાયા િવનાેદ ગં માં િધ ગ્ધ ગ ત ગહર્યાં ચકાર
૦૫૦૧૦૩૭૧ પરદેવતાપ્રસાદાિધગતાત્મપ્રત્યવમશનાનપુ્ર ત્તે યઃ પતુ્રે ય ઇમાં યથાદાયં
િવભજ્ય ભુક્તભાેગાં ચ મિહષી ં તક મવ સહ મહાિવભૂ તમપહાય વયં િનિહતિનવદાે હૃિદ
ગ્ હીતહિરિવહારાનુભાવાે ભગવતાે નારદસ્ય પદવી ં પનુરેવાનુસસાર
૦૫૦૧૦૩૮૦ તસ્ય હ વા અેતે શ્લાેકાઃ
૦૫૦૧૦૩૮૧ પ્રયવ્રતકૃતં કમર્ કાે નુ કુયાર્ દ્વનેશ્વરમ્
૦૫૦૧૦૩૮૨ યાે ને મિન ૈરકરાેચ્છાયાં ઘ્ન સપ્ત વાિરધીન્
૦૫૦૧૦૩૯૧ ભૂસસં્થાનં કૃતં યને સિરિદ્ગિરવનાિદ ભઃ
૦૫૦૧૦૩૯૨ સીમા ચ ભૂતિન ર્ત્યૈ દ્વ પે દ્વ પે િવભાગશઃ
૦૫૦૧૦૪૦૧ ભાૈમં િદવ્યં માનષું ચ મિહ વં કમર્યાેગજમ્
૦૫૦૧૦૪૦૨ યશ્ચકે્ર િનરયાપૈ યં પુ ષાનજુન પ્રયઃ
૦૫૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૨૦૦૧૧ અેવં િપતિર સ પ્ર ત્તે તદનુશાસને વતર્માન આગ્ ીધ્રાે જ બૂદ્વ પાૈકસઃ પ્ર
આૈરસવદ્ધમાર્વેક્ષમાણઃ પયર્ગાપેાયત્
૦૫૦૨૦૦૨૧ સ ચ કદા ચ પ લાેકકામઃ સરુવરવિનતાક્ર ડાચલદ્રાે યાં ભગવ તં િવશ્વ ં
પ તમા તપિરચયાપકરણઆત્મ ઇકા યેણ તપ વ્યારાધયાં બભવૂ
૦૫૦૨૦૦૩૧ તદુપલ ય ભગવાનાિદપુ ષઃ સદ સ ગાય તી ં પવૂર્ ચ ત્ત નામા સરસમ ભયાપયામાસ
૦૫૦૨૦૦૪૧ સા ચ તદાશ્રમાપેવનમ તરમણીયં િવિવધિન બડિવટિપિવટપિનકરસં શ્લષ્ટપુરટ
લતા ઢસ્થલિવહઙ્ગમ મથનુૈઃ પ્રાેચ્યમાનશ્રુ ત ભઃ પ્ર તબાે યમાનસ લલકુકુ્કટકાર ડવ
કલહંસાિદ ભિવ ચત્રમપુકૂ જતામલજલાશયકમલાકરમપુબભ્રામ
૦૫૦૨૦૦૫૧ તસ્યાઃ સલુ લતગમનપદિવ યાસગ તિવલાસાયાશ્ચાનપુદં ખણખણાયમાન ચર
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ચરણાભરણ વનમપુાક યર્ નરદેવકુમારઃ સમાિધયાેગનેામી લતનયનન લનમુકુલ
યુગલમીષ દ્વકચ ય વ્યચષ્ટ
૦૫૦૨૦૦૬૧ તામવેાિવદૂરે મધુકર મવ સમુનસ ઉપ જઘ્ર તી ં િદિવજમનજુમનાનેયનાહ્લાદ
દુઘૈગર્ તિવહારવ્રીડાિવનયાવલાેકસુ વરાક્ષરાવયવૈમર્ન સ ણાં કુસમુાયુધસ્ય િવદધતી ં
િવવરં િનજમખુિવગ લતા તાસવસહાસભાષણામાેદમદા ધમધુકરિનકરાપેરાેધને દુ્રતપદ
િવ યાસને વ ગુ પ દન તનકલશકબરભારરશનાં દેવી ં તદવલાેકનને િવ તાવસરસ્ય
ભગવતાે મકર વજસ્ય વશમપુનીતાે જડવિદ ત હાવેાચ
૦૫૦૨૦૦૭૧ કા વં ચક ષર્ સ ચ િક મુિનવયર્ શલૈે
૦૫૦૨૦૦૭૨ માયા સ કાિપ ભગવ પરદેવતાયાઃ
૦૫૦૨૦૦૭૩ િવજ્યે બભ ષ ધનષુી સહૃુદાત્મનાેઽથ
૦૫૦૨૦૦૭૪ િક વા ગા ગયસે િવિપને પ્રમત્તાન્
૦૫૦૨૦૦૮૧ બાણાિવમાૈ ભગવતઃ શતપત્રપત્રાૈ
૦૫૦૨૦૦૮૨ શા તાવપુઙ્ખ ચરાવ ત તગ્મદ તાૈ
૦૫૦૨૦૦૮૩ ક મૈ યુયુઙ્ક્ષ સ વને િવચરન્ન િવદ્મઃ
૦૫૦૨૦૦૮૪ ક્ષેમાય નાે જડિધયાં તવ િવક્રમાેઽ તુ
૦૫૦૨૦૦૯૧ શ યા ઇમે ભગવતઃ પિરતઃ પઠ ત
૦૫૦૨૦૦૯૨ ગાય ત સામ સરહસ્યમજસ્રમીશમ્
૦૫૦૨૦૦૯૩ યુ મ ચ્છખાિવલુ લતાઃ સમુનાેઽ ભ ષ્ટ ઃ
૦૫૦૨૦૦૯૪ સવ ભજ ષગણા ઇવ વેદશાખાઃ
૦૫૦૨૦૧૦૧ વાચં પરં ચરણપ જર ત ત્તર ણાં
૦૫૦૨૦૧૦૨ બ્રહ્મન્ન પમખુરાં શ ◌ૃણવામ તુ યમ્
૦૫૦૨૦૧૦૩ લ ધા કદ બ ચરઙ્કિવટઙ્ક બ બે
૦૫૦૨૦૧૦૪ યસ્યામલાતપિરિધઃ ક્વ ચ વલ્કલં તે
૦૫૦૨૦૧૧૧ િક સ તં ચરયાે દ્વજ શ ◌ૃઙ્ગયાે તે
૦૫૦૨૦૧૧૨ મ યે કૃશાે વહ સ યત્ર દૃ શઃ શ્રતા મે
૦૫૦૨૦૧૧૩ પઙ્કાેઽ ણઃ સરુ ભરાત્મિવષાણ ઈદગૃ્
૦૫૦૨૦૧૧૪ યનેાશ્રમં સભુગ મે સરુભીકરાે ષ
૦૫૦૨૦૧૨૧ લાેકં પ્રદશર્ય સહૃુત્તમ તાવકં મે
૦૫૦૨૦૧૨૨ યત્રત્ય ઇ થમુરસાવયવાવપવૂા
૦૫૦૨૦૧૨૩ અ મ દ્વધસ્ય મનાૈન્નયનાૈ બભ ત
૦૫૦૨૦૧૨૪ બહ્વદ્ભુતં સરસરાસસધુાિદ વક્ત્રે
૦૫૦૨૦૧૩૧ કા વાત્મ ત્તરદનાદ્ધિવરઙ્ગ વા ત
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૦૫૦૨૦૧૩૨ િવ ણાેઃ કલાસ્યિન મષાને્મકરાૈ ચ કણા
૦૫૦૨૦૧૩૩ ઉ દ્વગ્ મીનયુગલં દ્વજપઙ્ ક્તશાે ચર્
૦૫૦૨૦૧૩૪ આસન્ન ઙ્ગિનકરં સર ઇન્મખંુ તે
૦૫૦૨૦૧૪૧ યાેઽસાૈ વયા કરસરાજેહતઃ પતઙ્ગાે
૦૫૦૨૦૧૪૨ િદ ભ્રમ ભ્રમત અેજયતેઽ ક્ષણી મે
૦૫૦૨૦૧૪૩ મુક્તં ન તે મર સ વક્રજટાવ થં
૦૫૦૨૦૧૪૪ કષ્ટાેઽિનલાે હર ત લ પટ અેષ નીવીમ્
૦૫૦૨૦૧૫૧ પં તપાેધન તપશ્ચરતાં તપાેઘં્ન
૦૫૦૨૦૧૫૨ હ્યેતત્તુ કેન તપસા ભવતાપેલ ધમ્
૦૫૦૨૦૧૫૩ ચતુ તપાેઽહર્ સ મયા સહ મત્ર મહં્ય
૦૫૦૨૦૧૫૪ િક વા પ્રસીદ ત સ વૈ ભવભાવનાે મે
૦૫૦૨૦૧૬૧ ન વાં ત્ય મ દિયતં દ્વજદેવદત્તં
૦૫૦૨૦૧૬૨ ય મન્મનાે દગૃિપ નાે ન િવયા ત લગ્ મ્
૦૫૦૨૦૧૬૩ માં ચા શ ◌ૃઙ્ગ્યહર્ સ નેતુમનવુ્રતં તે
૦૫૦૨૦૧૬૪ ચત્તં યતઃ પ્ર તસર તુ શવાઃ સ ચવ્યઃ
૦૫૦૨૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૨૦૧૭૧ ઇ ત લલનાનનુયા તિવશારદાે ગ્રા યવૈદગ્ યયા પિરભાષયા તાં િવબુધવધૂં િવબુધ
મ તરિધસભાજયામાસ
૦૫૦૨૦૧૮૧ સા ચ તત તસ્ય વીરયૂથપતેબુર્ દ્ધશીલ પવયઃ શ્રયાૈદાયણ પરા ક્ષપ્તમના તને
સહાયુતાયુતપિરવ સરાપેલક્ષણં કાલં જ બૂદ્વ પપ તના ભાૈમ વગર્ભાેગા બુભજેુ
૦૫૦૨૦૧૯૧ તસ્યામુ હ વા આત્મ સ રાજવર આગ્ ીધ્રાે ના ભિક પુ ષહિરવષલા તર યકિહર મય
કુ ભદ્રાશ્વકેતુમાલસજં્ઞાન્નવ પતુ્રાનજનયત્
૦૫૦૨૦૨૦૧ સા સૂ વાથ સતુાન્નવાનવુ સરં ગ્ હ અેવાપહાય પવૂર્ ચ ત્તભૂર્ય અેવાજં દેવમપુતસ્થે
૦૫૦૨૦૨૧૧ આગ્ ીધ્રસતુા તે માતુરનુગ્રહાદાૈ પ ત્તકેનવૈ સહંનનબલાપેેતાઃ િપત્રા િવભક્તાઆત્મતુલ્ય
નામાિન યથાભાગં જ બૂદ્વ પવષાર્ ણ બુભજુુઃ
૦૫૦૨૦૨૨૧ આગ્ ીધ્રાે રા પ્તઃ કામાનામ સરસમવેાનુિદનમિધમ યમાન તસ્યાઃ સલાેકતાં
શ્રુ ત ભરવા ધ યત્ર િપતરાે માદય તે
૦૫૦૨૦૨૩૧ સ પરેતે િપતિર નવ ભ્રાતરાે મે દુિહ મે દેવી ં પ્ર ત પામુગ્રદંષ્ટ્ર ં લતાં ર યાં
યામાં નાર ં ભદ્રાં દેવવી ત મ ત સજં્ઞા નવાેદવહન્
૦૫૦૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૩૦૦૧૧ ના ભરપત્યકામાેઽપ્રજયા મે દેવ્યા ભગવ તં યજ્ઞપુ ષમવિહતાત્માયજત
૦૫૦૩૦૦૨૧ તસ્ય હ વાવ શ્રદ્ધયા િવશદુ્ધભાવને યજતઃ પ્રવગ્યષુ પ્રચર સુ દ્રવ્યદેશકાલ
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મ ત્ર વગ્દ ક્ષણાિવધાનયાેગાપેપત્ત્યા દુરિધગમાેઽિપ ભગવા ભાગવતવા સલ્યતયા સપુ્રતીક
આત્માનમપરા જતં િનજજના ભપ્રેતાથર્િવિધ સયા ગ્ હીતહૃદયાે હૃદયઙ્ગમં મનાે
નયનાન દનાવયવા ભરામમાિવશ્ચકાર
૦૫૦૩૦૦૩૧ અથ હ તમાિવ કૃતભજુયુગલદ્વયં િહર મયં પુ ષિવશષંે કિપશકાૈશયેા બર
ધરમુર સ િવલસચ્છ્ર વ સલલામં દરવરવન હવનમાલાચ્છૂયર્ તમ ણ
ગદાિદ ભ પલ ક્ષતં સુ્ફટિકરણપ્રવરમુકુટકુ ડલકટકકિટસતૂ્રહારકેયૂરનપૂુરાદ્યઙ્ગ
ભષૂણિવભૂ ષત વક્સદસ્યગ્ હપતયાેઽધના ઇવાેત્તમધનમપુલ ય સબહુ
માનમહર્ણનેાવનતશીષાર્ણ ઉપતસ્થુઃ
૦૫૦૩૦૦૪૦ ઋ વજ ઊચુઃ
૦૫૦૩૦૦૪૧ અહર્ સ મુહુરહર્ત્તમાહર્ણમ માકમનપુથાનાં નમાે નમ ઇત્યેતાવ સદુપ શ ક્ષતં કાે
ઽહર્ ત પુમા પ્રકૃ તગુણવ્ય તકરમ તરનીશ ઈશ્વરસ્ય પરસ્ય પ્રકૃ તપુ ષયાેરવાર્ક્તના ભનાર્મ
પાકૃ તભી પિન પણ સકલજનિનકાય જનિનરસન શવતમપ્રવરગુણગણૈકદેશ
કથનાદતૃે
૦૫૦૩૦૦૫૧ પિરજનાનુરાગિવર ચતશબલસશં દસ લલ સતિકસલયતુલ સકાદૂવાર્ઙુ્કરૈરિપ સ તયા
સપયર્યા િકલ પરમ પિરતુ ય સ
૦૫૦૩૦૦૬૧ અથાનયાિપ ન ભવત ઇજ્યયાે ભારભરયા સમુ ચતમથર્ મહાપેલભામહે
૦૫૦૩૦૦૭૧ આત્મન અેવાનુસવનમ જસાવ્ય તરેકેણ બાેભૂયમાનાશષેપુ ષાથર્ વ પસ્ય િક તુ નાથા શષ
આશાસાનાનામેતદ ભસરંાધનમાતં્ર ભિવતુમહર્ ત
૦૫૦૩૦૦૮૧ તદ્યથા બા લશાનાં વયમાત્મનઃ શ્રેયઃ પરમિવદુષાં પરમપરમપુ ષ પ્રકષર્
ક ણયા વમિહમાનં ચાપવગાર્ખ્યમપુક પિય ય વયં નાપ ચત અેવેતરવિદહાપેલ ક્ષતઃ
૦૫૦૩૦૦૯૧ અથાયમવે વરાે હ્યહર્ત્તમ યિહ બિહ ષ રાજષવર્રદષર્ભાે ભવાિન્નજપુ ષેક્ષણિવષય
આસીત્
૦૫૦૩૦૧૦૧ અસઙ્ગિન શતજ્ઞાનાનલિવધૂતાશષેમલાનાં ભવ વભાવાનામાત્મારામાણાં
મનુીનામનવરતપિરગુ ણતગુણગણ પરમમઙ્ગલાયનગુણગણકથનાેઽ સ
૦૫૦૩૦૧૧૧ અથ કથ ચ ખલન પતનજૃ ભણદુરવસ્થાનાિદષુ િવવશાનાં નઃ મરણાય વર
મરણદશાયામિપ સકલક મલિનરસનાિન તવ ગુણકૃતનામધેયાિન વચનગાેચરા ણ ભવ તુ
૦૫૦૩૦૧૨૧ િક ચાયં રાજ ષરપત્યકામઃ પ્ર ં ભવાદશૃીમાશાસાન ઈશ્વરમા શષાં વગાર્પવગર્યાેરિપ
ભવ તમપુધાવ ત પ્ર યામથર્પ્રત્યયાે ધનદ મવાધનઃ ફલીકરણમ્
૦૫૦૩૦૧૩૧ કાે વા ઇહ તેઽપરા જતાેઽપરા જતયા માયયાનવ સતપદવ્યાના તમ તિવષયિવષરયાના ત
પ્રકૃ તરનપુા સતમહચ્ચરણઃ
૦૫૦૩૦૧૪૧ યદુ હ વાવ તવ પનુરદભ્રકતર્િરહ સમાહૂત તત્રાથર્િધયાં મ દાનાં
ન તદ્યદે્દવહેલનં દેવદેવાહર્ સ સા યને સવાર્ પ્ર તવાેઢુમિવદુષામ્
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૦૫૦૩૦૧૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૩૦૧૫૧ ઇ ત િનગદેના ભષૂ્ટયમાનાે ભગવાનિન મષષર્ભાે વષર્ધરા ભવાિદતા ભવ દતચરણઃ
સદય મદમાહ
૦૫૦૩૦૧૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૦૩૦૧૬૧ અહાે બતાહ ષયાે ભવદ્ ભરિવતથગી ભવર્રમસલુભમ ભયા ચતાે યદમુ યાત્મ ે મયા
સદશૃાે ભૂયાિદ ત મમાહમવેા ભ પઃ કૈવલ્યાદથાિપ બ્રહ્મવાદાે ન ષા ભિવતુમહર્ ત મમવૈ િહ
મખંુ યદ્દિ્વજદેવકુલમ્
૦૫૦૩૦૧૭૧ તતઆગ્ ીધ્રીયેઽંશકલયાવતિર યા યાત્મતુલ્યમનપુલભમાનઃ
૦૫૦૩૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૩૦૧૮૧ ઇ ત િનશામય ત્યા મે દેવ્યાઃ પ તમ ભધાયા તદર્ધે ભગવાન્
૦૫૦૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૪૦૦૧૧ અથ હ તમુ પત્ત્યૈવા ભવ્યજ્યમાનભગવ લક્ષણં સા યાપેશમવૈરાગ્યૈશ્વયર્મહા
િવભૂ ત ભરનુિદનમેધમાનાનુભાવં પ્રકૃતયઃ પ્ર બ્રાહ્મણા દેવતાશ્ચાવિનતલસમવનાયા તતરાં
જગ્ ધુઃ
૦૫૦૪૦૦૨૧ તસ્ય હ વા ઇ થં વ મર્ણા વર યસા હચ્છ્લાેકેન ચાજૈસા બલને શ્રયા યશસા વીયર્શાૈયાર્ યાં
ચ િપતા ઋષભ ઇતીદં નામ ચકાર
૦૫૦૪૦૦૩૧ યસ્ય હી દ્રઃ પધર્માનાે ભગવા વષ ન વવષર્ તદવધાયર્ ભગવા ષભદેવાે
યાેગેશ્વરઃ પ્રહસ્યાત્મયાેગમાયયા વવષર્મજનાભં નામા યવષર્ત્
૦૫૦૪૦૦૪૧ ના ભ તુ યથા ભલ ષતં સપુ્રજ વમવ યા તપ્રમાેદભરિવહ્વલાે ગદ્ગદાક્ષરયા ગરા
વૈરં ગ્ હીતનરલાેકસધમ ભગવ તં પુરાણપુ ષં માયાિવલ સતમ તવર્ સ તાતે ત
સાનુરાગમપુલાલય પરાં િન ર્ તમપુગતઃ
૦૫૦૪૦૦૫૧ િવિદતાનુરાગમાપાૈરપ્રકૃ ત જનપદાે રા ના ભરાત્મજં સમયસતેુરક્ષાયામ ભ ષચ્ય
બ્રાહ્મણષેપૂિનધાય સહ મે દેવ્યા િવશાલાયાં પ્રસન્નિનપુણને તપસા સમાિધયાેગને નર
નારાયણાખ્યં ભગવ તં વાસદેુવમપુાસીનઃ કાલને તન્મિહમાનમવાપ
૦૫૦૪૦૦૬૦ યસ્ય હ પા ડવેય શ્લાેકાવુદાહર ત
૦૫૦૪૦૦૬૧ કાે નુ ત કમર્ રાજષનાર્ભેર વાચરે પુમાન્
૦૫૦૪૦૦૬૨ અપત્યતામગાદ્યસ્ય હિરઃ શદુ્ધને કમર્ણા
૦૫૦૪૦૦૭૧ બ્રહ્મ યાેઽ યઃ કુતાે નાભેિવપ્રા મઙ્ગલપૂ જતાઃ
૦૫૦૪૦૦૭૨ યસ્ય બિહ ષ યજ્ઞેશં દશર્યામાસરુાજેસા
૦૫૦૪૦૦૮૧ અથ હ ભગવા ષભદેવઃ વવષ કમર્ક્ષતે્રમનુમ યમાનઃ પ્રદ શતગુ કુલવાસાે
લ ધવરૈગુર્ ભરનુજ્ઞાતાે ગ્ હમેિધનાં ધમાર્નનુ શક્ષમાણાે જય ત્યા મ દ્રદત્તાયામુભય
લક્ષણં કમર્ સમા ાયા ાતમ ભયુ જન્નાત્મ નામાત્મસમાનાનાં શતં જનયામાસ
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૦૫૦૪૦૦૯૧ યષેાં ખલુ મહાયાેગી ભરતાે જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠગુણઆસીદે્યનેદં
વષ ભારત મ ત વ્યપિદશ ત
૦૫૦૪૦૧૦૧ તમનુ કુશાવતર્ ઇલાવતા બ્રહ્માવતા મલયઃ કેતુભર્દ્રસને
ઇ દ્ર ગ્વદભર્ઃ ક કટ ઇ ત
નવ નવ ત પ્રધાનાઃ
૦૫૦૪૦૧૧૧ કિવહર્િવર તિરક્ષઃ પ્રબુદ્ધઃ િપ પલાયનઃ
૦૫૦૪૦૧૧૨ આિવહાત્રાેઽથ દુ્ર મલશ્ચમસઃ કરભાજનઃ
૦૫૦૪૦૧૨૧ ઇ ત ભાગવતધમર્દશર્ના નવ મહાભાગવતા તષેાં સચુિરતં
ભગવન્મિહમાપે િંહતં
વસદેુવનારદસવંાદમપુશમાયનમપુિરષ્ટાદ્વણર્િય યામઃ
૦૫૦૪૦૧૩૧ યવીયાંસ અેકાશી ત ર્ય તેયાઃ િપતુરાદેશકરા મહાશાલીના
મહાશ્રાેિત્રયા યજ્ઞશીલાઃ કમર્િવશદુ્ધા બ્રાહ્મણા બભવૂુઃ
૦૫૦૪૦૧૪૧ ભગવા ષભસજં્ઞ આત્મત ત્રઃ વયં િનત્યિન ત્તાનથર્પર પરઃ કેવલાન દાનુભવ
ઈશ્વર અેવ િવપર તવ કમાર્ યારભમાણઃ કાલનેાનુગતં ધમર્માચરણનેાપે શક્ષયન્નત દ્વદાં
સમ ઉપશા તાે મતૈ્રઃ કા ણકાે ધમાર્થર્યશઃપ્ર ન દા તાવરાેધને ગ્ હેષુ લાેકં િનયમયત્
૦૫૦૪૦૧૫૧ યદ્યચ્છ ષર્ યાચિરતં તત્તદનવુતર્તે લાેકઃ
૦૫૦૪૦૧૬૧ યદ્યિપ વિવિદતં સકલધમ બ્રાહ્મં ગુહ્યં બ્રાહ્મણૈદર્ શતમાગણ
સામાિદ ભ પાયજૈર્નતામનુશશાસ
૦૫૦૪૦૧૭૧ દ્રવ્યદેશકાલવયઃશ્રદ્ધ વ ગ્વિવધાેદે્દશાપે ચતૈઃ સવરિપ ક્રતુ ભયર્થાપેદેશં શત
કૃ વ ઇયાજ
૦૫૦૪૦૧૮૧ ભગવતષર્ભેણ પિરરક્ષ્યમાણ અેત મ વષ ન કશ્ચન પુ ષાે
વા છત્યિવદ્યમાન મવાત્મનાેઽ ય મા કથ ચન િકમિપ કિહ ચદવેક્ષતે ભતર્યર્નુસવનં
િવજૃ ભત નેહા તશયમ તરેણ
૦૫૦૪૦૧૯૧ સ કદા ચદટમાનાે ભગવા ષભાે બ્રહ્માવતર્ગતાે બ્રહ્મ ષપ્રવરસભાયાં પ્ર નાં
િનશામય તીનામાત્મ નવિહતાત્મનઃ પ્રશ્રયપ્રણયભરસયુિ ત્રતાન યપુ શક્ષયિન્ન ત હાવેાચ
૦૫૦૫૦૦૧૦ ઋષભ ઉવાચ
૦૫૦૫૦૦૧૧ નાયં દેહાે દેહભા ં લાેકે કષ્ટા કામાનહર્તે િવડ્ભુ ં યે
૦૫૦૫૦૦૧૨ તપાે િદવં્ય પતુ્રકા યને સ વં શદ્ુ યેદ્ય માદ્બ્રહ્મસાખૈ્યં વન તમ્
૦૫૦૫૦૦૨૧ મહ સવેાં દ્વારમાહુિવમુક્તે તમાેદ્વારં યાે ષતાં સઙ્ ગસઙ્ગમ્
૦૫૦૫૦૦૨૨ મહા ત તે સમ ચત્તાઃ પ્રશા તા િવમ યવઃ સહૃુદઃ સાધવાે યે
૦૫૦૫૦૦૩૧ યે વા મયીશે કૃતસાૈહૃદાથાર્ જનષેુ દેહ ભરવા તકેષુ
૦૫૦૫૦૦૩૨ ગ્ હેષુ યાત્મજરા તમ સુ ન પ્રી તયુક્તા યાવદથાર્શ્ચ લાેકે
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૦૫૦૫૦૦૪૧ નનંૂ પ્રમત્તઃ કુ તે િવકમર્ યિદ દ્રયપ્રીતય આ ણાે ત
૦૫૦૫૦૦૪૨ ન સાધુ મ યે યત આત્મનાેઽયમસન્નિપ ક્લેશદ આસ દેહઃ
૦૫૦૫૦૦૫૧ પરાભવ તાવદબાેધ તાે યાવન્ન જજ્ઞાસતઆત્મત વમ્
૦૫૦૫૦૦૫૨ યાવ ક્રયા તાવિદદં મનાે વૈ કમાર્ત્મકં યને શર રબ ધઃ
૦૫૦૫૦૦૬૧ અેવં મનઃ કમર્વશં પ્રયુઙ્ક્તે અિવદ્યયાત્મ યપુધીયમાને
૦૫૦૫૦૦૬૨ પ્રી તનર્ યાવન્મિય વાસદેુવે ન મુચ્યતે દેહયાેગને તાવત્
૦૫૦૫૦૦૭૧ યદા ન પ યત્યયથા ગુણેહાં વાથ પ્રમત્તઃ સહસા િવપ શ્ચત્
૦૫૦૫૦૦૭૨ ગત તિવ દ ત તત્ર તાપાનાસાદ્ય મૈથુ યમગારમજ્ઞઃ
૦૫૦૫૦૦૮૧ પુંસઃ સ્ત્રયા મથનુીભાવમેતં તયાે મથાે હૃદયગ્ર થમાહુઃ
૦૫૦૫૦૦૮૨ અતાે ગ્ હક્ષતે્રસતુાપ્તિવત્તજૈર્નસ્ય માેહાેઽયમહં મમે ત
૦૫૦૫૦૦૯૧ યદા મનાેહૃદયગ્ર થરસ્ય કમાર્નુબદ્ધાે દૃઢ આશ્લથેત
૦૫૦૫૦૦૯૨ તદા જનઃ સ પિરવતર્તેઽ માદ્મુક્તઃ પરં યાત્ય તહાય હેતુમ્
૦૫૦૫૦૧૦૧ હંસે ગુરાૈ મિય ભ યાનુ ત્યા િવ ણયા દ્વ દ્વ ત તક્ષયા ચ
૦૫૦૫૦૧૦૨ સવર્ત્ર જ તાવે્યર્સનાવગત્યા જજ્ઞાસયા તપસહેાિન ત્ત્યા
૦૫૦૫૦૧૧૧ મ કમર્ ભમર્ કથયા ચ િનતં્ય મદે્દવસઙ્ગાદુ્ગણક તર્નાન્મે
૦૫૦૫૦૧૧૨ િનવરસા યાપેશમને પતુ્રા જહાસયા દેહગેહાત્મબુદ્ધઃે
૦૫૦૫૦૧૨૧ અ યાત્મયાેગને િવિવક્તસવેયા પ્રાણે દ્રયાત્મા ભજયને સ યક્
૦૫૦૫૦૧૨૨ સચ્છ્ર દ્ધયા બ્રહ્મચયણ શશ્વદસ પ્રમાદેન યમને વાચામ્
૦૫૦૫૦૧૩૧ સવર્ત્ર મદ્ભાવિવચક્ષણને જ્ઞાનને િવજ્ઞાનિવરા જતને
૦૫૦૫૦૧૩૨ યાેગને ત્યુદ્યમસ વયુક્તાે લઙ્ગં વ્યપાેહે કુશલાેઽહમાખ્યમ્
૦૫૦૫૦૧૪૧ કમાર્શયં હૃદયગ્ર થબ ધમિવદ્યયાસાિદતમપ્રમત્તઃ
૦૫૦૫૦૧૪૨ અનને યાેગને યથાપેદેશં સ યગ્વ્યપાેહ્યાપેરમેત યાેગાત્
૦૫૦૫૦૧૫૧ પતુ્રાંશ્ચ શ યાંશ્ચ પાે ગુ વાર્ મ લાેકકામાે મદનુગ્રહાથર્ઃ
૦૫૦૫૦૧૫૨ ઇ થં િવમ યુરનુ શ યાદતજ્જ્ઞાન્ન યાજેયે કમર્સુ કમર્મૂઢાન્
૦૫૦૫૦૧૫૩ કં યાજેયન્મનુ ેઽથ લભેત િનપાતયન્નષ્ટદશૃં િહ ગત
૦૫૦૫૦૧૬૧ લાેકઃ વયં શ્રેય સ નષ્ટદૃ ષ્ટયાઽથાર્ સમીહેત િનકામકામઃ
૦૫૦૫૦૧૬૨ અ યાે યવૈરઃ સખુલેશહેતાેરન તદુઃખં ચ ન વેદ મૂઢઃ
૦૫૦૫૦૧૭૧ ક તં વયં તદ ભજ્ઞાે િવપ શ્ચદિવદ્યાયામ તરે વતર્માનમ્
૦૫૦૫૦૧૭૨ દૃ ટ્વા પનુ તં સઘ્ ણઃ કુબુ દ્ધ પ્રયાજેયેદુ પથગં યથા ધમ્
૦૫૦૫૦૧૮૧ ગુ નર્ સ સ્યા વજનાે ન સ સ્યા પતા ન સ સ્યા જનની ન સા સ્યાત્
૦૫૦૫૦૧૮૨ દૈવં ન ત સ્યાન્ન પ તશ્ચ સસ્યાન્ન માેચયેદ્યઃ સમપુેત ત્યુમ્
૦૫૦૫૦૧૯૧ ઇદં શર રં મમ દુિવભાવ્યં સ વં િહ મે હૃદયં યત્ર ધમર્ઃ
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૦૫૦૫૦૧૯૨ ષે્ઠ કૃતાે મે યદધમર્ આરાદતાે િહ મા ષભં પ્રાહુરાયાર્ઃ
૦૫૦૫૦૨૦૧ ત માદ્ભવ તાે હૃદયને તાઃ સવ મહીયાંસમમું સનાભમ્
૦૫૦૫૦૨૦૨ અ ક્લષ્ટબુદ્ યા ભરતં ભજ વં શશુ્રષૂણં તદ્ભરણં પ્ર નામ્
૦૫૦૫૦૨૧૧ ભૂતષેુ વી દ્ ય ઉદુત્તમા યે સર પા તષેુ સબાેધિનષ્ઠાઃ
૦૫૦૫૦૨૧૨ તતાે મનુ યાઃ પ્રમથા તતાેઽિપ ગ ધવર્ સદ્ધા િવબુધાનુગા યે
૦૫૦૫૦૨૨૧ દેવાસરેુ યાે મઘવ પ્રધાના દક્ષાદયાે બ્રહ્મસતુા તુ તષેામ્
૦૫૦૫૦૨૨૨ ભવઃ પરઃ સાેઽથ િવિર ચવીયર્ઃ સ મ પરાેઽહં દ્વજદેવદેવઃ
૦૫૦૫૦૨૩૧ ન બ્રાહ્મણૈ તુલયે ભૂતમ ય પ યા મ િવપ્રાઃ િકમતઃ પરં તુ
૦૫૦૫૦૨૩૨ ય મ ભઃ પ્રહુતં શ્રદ્ધયાહમશ્ના મ કામં ન તથા ગ્ હાતે્રે
૦૫૦૫૦૨૪૧ તા તનૂ શતી મે પુરાણી યનેેહ સ વં પરમં પિવત્રમ્
૦૫૦૫૦૨૪૨ શમાે દમઃ સત્યમનુગ્રહશ્ચ તપ ત તક્ષાનુભવશ્ચ યત્ર
૦૫૦૫૦૨૫૧ મત્તાેઽ યન તા પરતઃ પર મા વગાર્પવગાર્િધપતનેર્ િક ચત્
૦૫૦૫૦૨૫૨ યષેાં િકમુ સ્યાિદતરેણ તષેામિક ચનાનાં મિય ભ ક્તભા મ્
૦૫૦૫૦૨૬૧ સવાર્ ણ મ દ્ધ યતયા ભવદ્ ભશ્ચરા ણ ભૂતાિન સતુા ધ્રવુા ણ
૦૫૦૫૦૨૬૨ સ ભાિવતવ્યાિન પદે પદે વાે િવિવક્તદૃ ગ્ભ તદુ હાહર્ણં મે
૦૫૦૫૦૨૭૧ મનાવેચાેદકૃ્કરણેિહતસ્ય સાક્ષા કૃતં મે પિરબહર્ણં િહ
૦૫૦૫૦૨૭૨ િવના પુમા યને મહાિવમાેહા કૃતા તપાશાન્ન િવમાેક્તુમીશતે્
૦૫૦૫૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૫૦૨૮૧ અેવમનુશાસ્યાત્મ વયમનુ શષ્ટાનિપ લાેકાનુશાસનાથ મહાનુભાવઃ પરમ
સહૃુદ્ભગવા ષભાપદેશ ઉપશમશીલાનામપુરતકમર્ણાં મહામનુીનાં ભ ક્તજ્ઞાનવૈરાગ્ય
લક્ષણં પારમહંસ્યધમર્મપુ શક્ષમાણઃ વતનયશતજે્યષં્ઠ પરમભાગવતં ભગવજ્
જનપરાયણં ભરતં ધર ણપાલનાયા ભ ષચ્ય વયં ભવન અેવાવેર્િરતશર રમાત્રપિરગ્રહ ઉન્મત્ત
ઇવ ગગનપિરધાનઃ પ્રક ણર્કેશ આત્મ યારાેિપતાહવનીયાે બ્રહ્માવતાર્ પ્રવવ્રાજ
૦૫૦૫૦૨૯૧ જડા ધમૂકબિધરિપશાચાને્માદકવદવધૂતવષેાેઽ ભભા યમાણાેઽિપ જનાનાં ગ્ હીતમાનૈ
વ્રત તૂ ણી ં બભવૂ
૦૫૦૫૦૩૦૧ તત્ર તત્ર પુરગ્રામાકરખેટવાટખવર્ટ શ બરવ્રજઘાષેસાથર્ ગિર
વનાશ્રમાિદ વનપુથમવિનચરાપસદૈઃ પિરભૂયમાનાે મ ક્ષકા ભિરવ વનગજ તજર્ન
તાડનાવમેહનષ્ઠ વનગ્રાવશકૃદ્રજઃપ્રક્ષપેપૂ તવાતદુ ક્તૈ તદિવગણયન્નવેાસ સસં્થાન
અેત મ દેહાપેલક્ષણે સદપદેશ ઉભયાનુભવ વ પેણ વમિહમાવસ્થાનનેાસમારાેિપતાહં
મમા ભમાન વાદિવખ ડતમનાઃ થવીમેકચરઃ પિરબભ્રામ
૦૫૦૫૦૩૧૧ અ તસકુુમારકરચરણાેરઃસ્થલિવપુલબાહં્વસગલવદનાદ્યવયવિવ યાસઃ પ્રકૃ ત
સુ દર વભાવહાસસમુખુાે નવન લનદલાયમાન શ શરતારા ણાયતનયન ચરઃ સદશૃસભુગ
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કપાેલકણર્ક ઠનાસાે િવગૂઢ મતવદનમહાે સવને પુરવિનતાનાં મન સ કુસમુ
શરાસનમપુદધાનઃ પરાગવલ બમાનકુિટલજિટલકિપશકેશભૂિરભારાેઽવધૂતમ લનિનજ
શર રેણ ગ્રહગ્ હીત ઇવાદૃ યત
૦૫૦૫૦૩૨૧ યિહ વાવ સ ભગવા લાેક મમં યાેગસ્યાદ્ધા પ્રતીપ મવાચક્ષાણ ત પ્ર તિક્રયાકમર્
બીભ સત મ ત વ્રતમાજગરમા સ્થતઃ શયાન અેવાશ્ના ત િપબ ત ખાદત્યવમેહ ત હદ ત મ ચેષ્ટમાન
ઉચ્ચિરત આિદગ્ધાેદે્દશઃ
૦૫૦૫૦૩૩૧ તસ્ય હ યઃ પુર ષસરુ ભસાૈગ યવાયુ તં દેશં દશયાજેનં સમ તા સરુ ભ ચકાર
૦૫૦૫૦૩૪૧ અેવં ગાે ગકાકચયર્યા વ્રજં તષ્ઠન્નાસીનઃ શયાનઃ કાક ગગાેચિરતઃ િપબ ત
ખાદત્યવમેહ ત મ
૦૫૦૫૦૩૫૧ ઇ ત નાનાયાેગચયાર્ચરણાે ભગવા કૈવલ્યપ તરષૃભાેઽિવરતપરમમહાન દાનુભવ આત્મિન
સવષાં ભૂતાનામાત્મભૂતે ભગવ ત વાસદેુવ આત્મનાેઽવ્યવધાનાન તરાેદરભાવને સદ્ધ
સમ તાથર્પિરપૂણા યાેગૈશ્વયાર્ ણ વૈહાયસમનાજેવા તધાર્નપરકાયપ્રવેશદૂરગ્રહણાદ િન
યદચૃ્છયાપેગતાિન ના જસા પ હૃદયનેા યન દત્
૦૫૦૬૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૫૦૬૦૦૧૧ ન નનંૂ ભગવઆત્મારામાણાં યાેગસમીિરતજ્ઞાનાવભ જતકમર્બી નામૈશ્વયાર્ ણ પનુઃ
ક્લેશદાિન ભિવતુમહર્ ત યદચૃ્છયાપેગતાિન
૦૫૦૬૦૦૨૦ ઋ ષ વાચ
૦૫૦૬૦૦૨૧ સત્યમુકં્ત િકિ વહ વા અેકે ન મનસાેઽદ્ધા િવશ્ર ભમનવસ્થાનસ્ય શઠિકરાત ઇવ
સઙ્ગચ્છ તે
૦૫૦૬૦૦૩૦ તથા ચાેક્તમ્
૦૫૦૬૦૦૩૧ ન કુયાર્ કિહ ચ સખ્યં મન સહ્યનવ સ્થતે
૦૫૦૬૦૦૩૨ ય દ્વશ્ર ભા ચ્ચરાચ્ચીણ ચસ્ક દ તપ અૈશ્વરમ્
૦૫૦૬૦૦૪૧ િનતં્ય દદા ત કામસ્ય ચ્છદં્ર તમનુ યેઽરયઃ
૦૫૦૬૦૦૪૨ યાે ગનઃ કૃતમતૈ્રસ્ય પત્યુ ર્યવે પુંશ્ચલી
૦૫૦૬૦૦૫૧ કામાે મ યુમર્દાે લાેભઃ શાેકમાેહભયાદયઃ
૦૫૦૬૦૦૫૨ કમર્બ ધશ્ચ યન્મૂલઃ વીકુયાર્ કાે નુ તદુ્બધઃ
૦૫૦૬૦૦૬૧ અથવૈમ ખલલાેકપાલલલામાેઽિપ િવલક્ષણજૈર્ડવદવધૂતવષેભાષાચિરતૈરિવલ ક્ષત
ભગવ પ્રભાવાે યાે ગનાં સા પરાયિવિધમનુ શક્ષય વકલવેરં
જહાસરુાત્મ યાત્માનમસવં્યવિહતમનથાર્ તરભાવનેા વીક્ષમાણ ઉપરતાનુ ત્ત પરરામ
૦૫૦૬૦૦૭૧ તસ્ય હ વા અેવં મુક્ત લઙ્ગસ્ય ભગવત ઋષભસ્ય યાેગમાયાવાસનયા દેહ ઇમાં
જગતીમ ભમાનાભાસને સઙ્ક્રમમાણઃ કાેઙ્કવેઙ્કકુટકા દ ક્ષણ
કણાર્ટકા દેશા યદચૃ્છયાપેગતઃ કુટકાચલાપેવન આસ્ય કૃતા મકવલ ઉન્માદ ઇવ મુક્તમૂધર્ ે
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ઽસવંીત અેવ િવચચાર
૦૫૦૬૦૦૮૧ અથ સમીરવેગિવધૂતવે િવકષર્ણ તાેગ્રદાવાનલ તદ્વનમાલે લહાનઃ સહ તને દદાહ
૦૫૦૬૦૦૯૧ યસ્ય િકલાનુચિરતમપુાક યર્ કાેઙ્કવેઙ્કકુટકાનાં રા હર્ન્નામાપે શક્ષ્ય કલાવધમર્
ઉ કૃ યમાણે ભિવતવ્યને િવમાેિહતઃ વધમર્પથમકુતાેભયમપહાય કુપથ
પાખ ડમસમ જસં િનજમનીષયા મ દઃ સ પ્રવતર્િય યતે
૦૫૦૬૦૧૦૧ યને હ વાવ કલાૈ મનુ પસદા દેવમાયામાેિહતાઃ વિવિધિનયાેગશાૈચચાિરત્રિવહીના દેવ
હેલના યપવ્રતાિન િનજિનજેચ્છયા ગ્ હ્ણાના અ નાનાનાચમનાશાૈચકેશાે લુ ચનાદ િન ક લનાધમર્
બહુલનેાપેહતિધયાે બ્રહ્મબ્રાહ્મણયજ્ઞપુ ષલાેકિવદૂષકાઃ પ્રાયેણ ભિવ ય ત
૦૫૦૬૦૧૧૧ તે ચ હ્યવાર્ક્તનયા િનજલાેકયાત્રયા ધપર પરયાશ્વ તા તમસ્ય ધે વયમવે
પ્રપ ત ય ત
૦૫૦૬૦૧૨૧ અયમવતારાે રજસાપે લુતકૈવલ્યાપે શક્ષણાથર્ઃ
૦૫૦૬૦૧૩૦ તસ્યાનુગુણા શ્લાેકા ગાય ત
૦૫૦૬૦૧૩૧ અહાે ભવુઃ સપ્તસમુદ્રવત્યા દ્વ પષેુ વષ વિધપુ યમેતત્
૦૫૦૬૦૧૩૨ ગાય ત યત્રત્યજના મુરારેઃ કમાર્ ણ ભદ્રા યવતારવ ત
૦૫૦૬૦૧૪૧ અહાે નુ વંશાે યશસાવદાતઃ પ્રૈયવ્રતાે યત્ર પુમા પુરાણઃ
૦૫૦૬૦૧૪૨ કૃતાવતારઃ પુ ષઃ સ આદ્યશ્ચચાર ધમ યદકમર્હેતુમ્
૦૫૦૬૦૧૫૧ કાે વસ્ય કાષ્ઠામપરાેઽનુગચ્છેન્મનાેરથનેા યભવસ્ય યાેગી
૦૫૦૬૦૧૫૨ યાે યાેગમાયાઃ હયત્યુદ તા હ્યસત્તયા યને કૃતપ્રયત્નાઃ
૦૫૦૬૦૧૬૧ ઇ ત હ મ સકલવેદલાેકદેવબ્રાહ્મણગવાં પરમગુરાેભર્ગવત ઋષભાખ્યસ્ય
િવશદુ્ધાચિરતમીિરતં પુંસાં સમ તદુશ્ચિરતા ભહરણં પરમમહા
મઙ્ગલાયન મદમનુશ્રદ્ધયાપે ચતયાનુશ ◌ૃણાેત્યાશ્રાવય ત વાવિહતાે ભગવ ત ત મ વાસદેુવ અેકા તતાે
ભ ક્તરનયાેરિપ સમનવુતર્તે
૦૫૦૬૦૧૭૧ યસ્યામવે કવયઆત્માનમિવરતં િવિવધ જનસસંારપિરતાપાપેત યમાનમનુસવનં
નાપય ત તયવૈ પરયા િન ર્ત્યા હ્યપવગર્માત્ય તકં પરમપુ ષાથર્મિપ વયમાસાિદતં નાે
અેવાિદ્રય તે ભગવદ ય વનેવૈ પિરસમાપ્તસવાર્થાર્ઃ
૦૫૦૬૦૧૮૧ રાજ પ તગુર્ રલં ભવતાં યદૂનાં
૦૫૦૬૦૧૮૨ દૈવં પ્રયઃ કુલપ તઃ ક્વ ચ િકઙ્કરાે વઃ
૦૫૦૬૦૧૮૩ અ વવેમઙ્ગ ભગવા ભજતાં મુકુ દાે
૦૫૦૬૦૧૮૪ મુ ક્ત દદા ત કિહ ચ મ ન ભ ક્તયાેગમ્
૦૫૦૬૦૧૯૧ િનત્યાનુભૂતિનજલાભિન ત્ત ણઃ
૦૫૦૬૦૧૯૨ શ્રેયસ્યતદ્રચનયા ચરસપુ્તબુદ્ધઃે
૦૫૦૬૦૧૯૩ લાેકસ્ય યઃ ક ણયાભયમાત્મલાેકમ્
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૦૫૦૬૦૧૯૪ આખ્યાન્નમાે ભગવતે ઋષભાય ત મૈ
૦૫૦૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૭૦૦૧૧ ભરત તુ મહાભાગવતાે યદા ભગવતાવિનતલપિરપાલનાય સ ચ તત તદનુશાસનપરઃ
પ ચજની ં િવશ્વ પદુિહતરમપુયેમે
૦૫૦૭૦૦૨૧ તસ્યામુ હ વા આત્મ કા યનાનુ પાનાત્મનઃ પ ચ જનયામાસ ભૂતાિદિરવ ભૂત
સૂ મા ણ સમુ ત રાષ્ટ્ર તં સદુશર્નમાવરણં ધૂમ્રકેતુ મ ત
૦૫૦૭૦૦૩૧ અજનાભં નામૈતદ્વષ ભારત મ ત યતઆર ય વ્યપિદશ ત
૦૫૦૭૦૦૪૧ સ બહુિવન્મહીપ તઃ િપ િપતામહવદુ વ સલતયા વે વે કમર્ ણ વતર્માનાઃ પ્ર ઃ વ
ધમર્મનવુતર્માનઃ પયર્પાલયત્
૦૫૦૭૦૦૫૧ ઈજે ચ ભગવ તં યજ્ઞક્રતુ પં ક્રતુ ભ ચ્ચાવચૈઃ શ્રદ્ધયાહૃતા ગ્ હાતે્રદશર્પૂણર્માસ
ચાતુમાર્સ્યપશસુાેમાનાં પ્રકૃ તિવકૃ ત ભરનુસવનં ચાતુહાત્રિવિધના
૦૫૦૭૦૦૬૧ સ પ્રચર સુ નાનાયાગેષુ િવર ચતાઙ્ગિક્રયે વપૂવ યત્ત ક્રયાફલં ધમાર્ખ્યં પરે
બ્રહ્મ ણ યજ્ઞપુ ષે સવર્દેવતા લઙ્ગાનાં મ ત્રાણામથર્િનયામકતયા સાક્ષા કતર્િર પરદેવતાયાં
ભગવ ત વાસદેુવ અેવ ભાવયમાન આત્મનપૈુ ય િદતકષાયાે હિવઃ વ વયુર્ ભગ્ ર્હ્યમાણષેુ સ
યજમાનાે યજ્ઞભા ે દેવાં તા પુ ષાવયવે વ ય યાયત્
૦૫૦૭૦૦૭૧ અેવં કમર્િવશદ્ુ યા િવશદુ્ધસ વસ્યા તહૃર્દયાકાશશર રે બ્રહ્મ ણ ભગવ ત વાસદેુવે મહા
પુ ષ પાપેલક્ષણે શ્રીવ સકાૈ તુભવનમાલાિરદરગદાિદ ભ પલ ક્ષતે િનજપુ ષહૃ લ ખતનેાત્મિન
પુ ષ પેણ િવરાેચમાન ઉચ્ચૈ તરાં ભ ક્તરનુિદનમેધમાનરયા યત
૦૫૦૭૦૦૮૧ અેવં વષાર્યુતસહસ્રપયર્ તાવ સતકમર્િનવાર્ણાવસરાેઽિધભજુ્યમાનં વતનયે યાે
િરક્થં િપ પૈતામહં યથાદાયં િવભજ્ય વયં સકલસ પિન્નકેતા વિનકેતા પુલહાશ્રમં
પ્રવવ્રાજ
૦૫૦૭૦૦૯૧ યત્ર હ વાવ ભગવા હિરરદ્યાિપ તત્રત્યાનાં િનજજનાનાં વા સલ્યને સિન્નધા યત ઇચ્છા
પેણ
૦૫૦૭૦૧૦૧ યત્રાશ્રમપદા યુભયતાે ના ભ ભદૃર્ષચ્ચકૈ્રશ્ચક્રનદ નામ સિર પ્રવરા સવર્તઃ પિવત્રી
કરાે ત
૦૫૦૭૦૧૧૧ ત મ વાવ િકલ સ અેકલઃ પુલહાશ્રમાપેવને િવિવધકુસમુિકસલયતુલ સકા બુ ભઃ ક દમૂલ
ફલાપેહારૈશ્ચ સમીહમાનાે ભગવતઆરાધનં િવિવક્ત ઉપરતિવષયા ભલાષ ઉપ તાપેશમઃ પરાં
િન ર્ તમવાપ
૦૫૦૭૦૧૨૧ તયે થમિવરતપુ ષપિરચયર્યા ભગવ ત પ્રવધર્માનાનુરાગભરદુ્રતહૃદયશૈ થલ્યઃ
પ્રહષર્વેગનેાત્મ યુદ્ ભદ્યમાનરાેમપુલકકુલક આૈ ક ઠ્યપ્ર ત્તપ્રણયબા પિન દ્ધાવલાેક
નયન અેવં િનજરમણા ણચરણારિવ દાનુ યાનપિર ચતભ ક્તયાેગને પિર લુતપરમાહ્લાદગ ભીર
હૃદયહ્ર દાવગાઢિધષણ તામિપ િક્રયમાણાં ભગવ સપયા ન સ માર
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૦૫૦૭૦૧૩૧ ઇ થં તભગવદ્વ્રત અૈણેયા જનવાસસાનુસવના ભષેકાદ્રર્કિપશકુિટલજટાકલાપેન ચ
િવરાેચમાનઃ સયૂર્ચાર્ ભગવ તં િહર મયં પુ ષમુ જહાને સયૂર્મ ડલેઽ યપુ તષ્ઠન્નેતદુ
હાવેાચ
૦૫૦૭૦૧૪૧ પરાેરજઃ સિવતુ ર્તવેદાે દેવસ્ય ભગા મનસદંે જ ન
૦૫૦૭૦૧૪૨ સરેુતસાદઃ પનુરાિવ ય ચષ્ટે હંસં ગ્ ધ્રાણં ષિદ્રઙ્ ગરા મમઃ
૦૫૦૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૮૦૦૧૧ અેકદા તુ મહાનદ્યાં કૃતા ભષેકનૈય મકાવ યકાે બ્રહ્માક્ષરમ ભગ્ ણાનાે મુહૂતર્
ત્રયમુદકા ત ઉપિવવેશ
૦૫૦૮૦૦૨૧ તત્ર તદા રાજ હિરણી િપપાસયા જલાશયા યાશમેકૈવાપેજગામ
૦૫૦૮૦૦૩૧ તયા પપેીયમાન ઉદકે તાવદેવાિવદૂરેણ નદતાે ગપતે ન્નાદાે લાેકભયઙ્કર ઉદપતત્
૦૫૦૮૦૦૪૧ તમપુશ્રુત્ય સા ગવધૂઃ પ્રકૃ તિવક્લવા ચિકતિનર ક્ષણા સતુરામિપ હિરભયા ભિનવેશ
વ્યગ્રહૃદયા પાિર લવદૃ ષ્ટરગત ષા ભયા સહસવૈાેચ્ચક્રામ
૦૫૦૮૦૦૫૧ તસ્યા ઉ પત ત્યા અ તવર્ યા ઉ ભયાવગ લતાે યાેિનિનગર્તાે ગભર્ઃ સ્રાેત સ િનપપાત
૦૫૦૮૦૦૬૧ ત પ્રસવાે સપર્ણભયખેદાતુરા વગણને િવયજુ્યમાના કસ્યા ચદ્દયા કૃ ણસારસતી
િનપપાતાથ ચ મમાર
૦૫૦૮૦૦૭૧ તં વેણકુણકં કૃપણં સ્રાેતસાનૂહ્યમાનમ ભવીક્ષ્યાપિવદં્ધ બ ધુિરવાનુક પયા
રાજ ષભર્રત આદાય તમાતર મત્યાશ્રમપદમનયત્
૦૫૦૮૦૦૮૧ તસ્ય હ વા અેણકુણક ઉચ્ચૈરેત મ કૃતિન ભમાનસ્યાહરહ ત પાષેણપાલનલાલન
પ્રીણનાનુ યાનનેાત્મિનયમાઃ સહયમાઃ પુ ષપિરચયાર્દય અેકૈકશઃ ક તપયનેાહગર્ણને
િવયજુ્યમાનાઃ િકલ સવર્ અેવાેદવસન્
૦૫૦૮૦૦૯૧ અહાે બતાયં હિરણકુણકઃ કૃપણ ઈશ્વરરથચરણપિરભ્રમણરયેણ વગણસહૃુદ્
બ ધુ યઃ પિરવ જતઃ શરણં ચ માપેસાિદતાે મામવે માતાિપતરાૈ ભ્રા જ્ઞાતી યાૈ થકાંશ્ચવૈાપેેયાય
ના યં ક ચન વેદ મ ય તિવસ્ર ધશ્ચાત અેવ મયા મ પરાયણસ્ય પાષેણપાલનપ્રીણન
લાલનમનસયૂનુાનુષે્ઠયં શર યાપેેક્ષાદાષેિવદુષા
૦૫૦૮૦૧૦૧ નનંૂ હ્યાયાર્ઃ સાધવ ઉપશમશીલાઃ કૃપણસહૃુદ અેવંિવધાથ વાથાર્નિપ
ગુ તરાનપુેક્ષ તે
૦૫૦૮૦૧૧૧ ઇ ત કૃતાનષુઙ્ગ આસનશયનાટન નાનાશનાિદષુ સહ ગજહુના નેહાનુબદ્ધહૃદય આસીત્
૦૫૦૮૦૧૨૧ કુશકુસમુસ મ પલાશફલમૂલાેદકા યાહિર યમાણાે કસાલા કાિદ યાે
ભયમાશસંમાનાે યદા સહ હિરણકુણકેન વનં સમાિવશ ત
૦૫૦૮૦૧૩૧ પ થષુ ચ મુગ્ધભાવને તત્ર તત્ર િવષક્તમ તપ્રણયભરહૃદયઃ
કાપર્ યા સ્ક ધનેાેદ્વહ ત અેવમુ સઙ્ગ ઉર સ ચાધાયાપેલાલયન્મુદં પરમામવાપ
૦૫૦૮૦૧૪૧ િક્રયાયાં િનવર્ત્યર્માનાયામ તરાલેઽ યુ થાયાે થાય યદૈનમ ભચક્ષીત તિહ વાવ સ વષર્
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પ તઃ પ્રકૃ તસ્થને મનસા ત મા આ શષઆશા તે વ ત તાદ્વ સ તે સવર્ત ઇ ત
૦૫૦૮૦૧૫૧ અ યદા શમુ દ્વગ્ મના નષ્ટદ્રિવણ ઇવ કૃપણઃ સક ણમ તતષણ હિરણકુણકિવરહ
િવહ્વલહૃદયસ તાપ તમવેાનુશાેચ કલ ક મલં મહદ ભર ભત ઇ ત હાવેાચ
૦૫૦૮૦૧૬૧ અિપ બત સ વૈ કૃપણ અેણબાલકાે તહિરણીસતુાેઽહાે મમાનાયર્સ્ય શઠિકરાતમતેરકૃત
સકૃુતસ્ય કૃતિવસ્ર ભઆત્મપ્રત્યયને તદિવગણય સજુન ઇવાગ મ ય ત
૦૫૦૮૦૧૭૧ અિપ ક્ષેમેણા મન્નાશ્રમાપેવને શ પા ણ ચર તં દેવગુપ્તં દ્રક્ષ્યા મ
૦૫૦૮૦૧૮૧ અિપ ચ ન કઃ સાલા કાેઽ યતમાે વા નૈકચર અેકચરાે વા ભક્ષય ત
૦૫૦૮૦૧૯૧ િન લાેચ ત હ ભગવા સકલજગ ક્ષેમાેદયસ્ત્ર યાત્માદ્યાિપ મમ ન ગવધૂ યાસ
આગચ્છ ત
૦૫૦૮૦૨૦૧ અિપ વદકૃતસકૃુતમાગત્ય માં સખુિય ય ત હિરણરાજકુમારાે િવિવધ ચરદશર્નીયિનજ
ગદારકિવનાેદૈરસ તાષેં વાનામપનુદન્
૦૫૦૮૦૨૧૧ વે લકાયાં માં ષાસમાિધનામી લતદશૃં પ્રેમસરં ભેણ ચિકતચિકત આગત્ય ષદ્
અપ ષિવષાણાગ્રેણ લુઠ ત
૦૫૦૮૦૨૨૧ આસાિદતહિવ ષ બિહ ષ દૂ ષતે મયાપેાલ ધાે ભીતભીતઃ સપદ્યપુરતરાસ ઋ ષકુમારવદવિહત
કરણકલાપ આ તે
૦૫૦૮૦૨૩૧ િક વા અરે આચિરતં તપ તપ વ યાનયા યિદયમવિનઃ સિવનયકૃ ણસારતનયતનુતર
સભુગ શવતમાખરખુરપદપઙ્ ક્ત ભદ્રર્િવણિવધુરાતુરસ્ય કૃપણસ્ય મમ દ્રિવણપદવી ં
સચૂય ત્યાત્માનં ચ સવર્તઃ કૃતકાૈતુકં દ્વ નાં વગાર્પવગર્કામાનાં દેવયજનં કરાે ત
૦૫૦૮૦૨૪૧ અિપ વદસાૈ ભગવાનુડુપ તરેનં ગપ તભયા તમાતરં ગબાલકં વાશ્રમ
પિરભ્રષ્ટમનુક પયા કૃપણજનવ સલઃ પિરપા ત
૦૫૦૮૦૨૫૧ િક વાત્મજિવશ્લષે વરદવદહન શખા ભ પત યમાનહૃદયસ્થલન લનીકં
મામપુ ત ગીતનયં શ શરશા તાનુરાગગુ ણતિનજવદનસ લલા તમયગભ ત ભઃ વધયતી ત ચ
૦૫૦૮૦૨૬૧ અેવમઘટમાનમનાેરથાકુલહૃદયાે ગદારકાભાસને વાર ધકમર્ણા યાેગાર ભણતાે
િવભ્રં શતઃ સ યાેગતાપસાે ભગવદારાધનલક્ષણાચ્ચ કથ મતરથા ત્ય તર અેણકુણકઆસઙ્ગઃ
સાક્ષાિન્નઃશ્રેયસપ્ર તપક્ષતયા પ્રાક્પિરત્યક્તદુ ત્યજહૃદયા ભ તસ્ય તસ્યવૈમ તરાયિવહત
યાેગાર ભણસ્ય રાજષભર્રતસ્ય તાવ ગાભર્કપાષેણપાલનપ્રીણનલાલનાનષુઙ્ગેણાિવગણયત
આત્માનમિહિરવાખુ બલં દુર તક્રમઃ કાલઃ કરાલરભસઆપદ્યત
૦૫૦૮૦૨૭૧ તદાનીમિપ પાશ્વર્વ તનમાત્મજ મવાનુશાેચ તમ ભવીક્ષમાણાે ગ અેવા ભિનવે શતમના
િવ જ્ય લાેક મમં સહ ગેણ કલવેરં તમનુ ન તજન્માનુ તિરતરવ ગશર રમવાપ
૦૫૦૮૦૨૮૧ તત્રાિપ હ વા આત્મનાે ગ વકારણં ભગવદારાધનસમીહાનુભાવનેાનુ ત્ય
શમનુત યમાન આહ
૦૫૦૮૦૨૯૧ અહાે કષં્ટ ભ્રષ્ટાેઽહમાત્મવતામનપુથાદ્ય દ્વમુક્તસમ તસઙ્ગસ્ય િવિવક્તપુ યાર ય
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શરણસ્યાત્મવતઆત્મિન સવષામાત્મનાં ભગવ ત વાસદેુવે તદનુશ્રવણમનન
સઙ્ક તર્નારાધનાનુ મરણા ભયાેગેનાશૂ યસકલયામને કાલને સમાવે શતં સમાિહતં કા યન
મન તત્તુ પનુમર્માબુધસ્યારા ગસતુમનુ પિરસસુ્રાવ
૦૫૦૮૦૩૦૧ ઇત્યેવં િનગૂઢિનવદાે િવ જ્ય ગીં માતરં પનુભર્ગવ ક્ષતે્રમપુશમશીલમુિનગણ
દિયતં શાલગ્રામં પુલ ત્યપુલહાશ્રમં કાલ જરા પ્રત્યાજગામ
૦૫૦૮૦૩૧૧ ત મન્નિપ કાલં પ્રતીક્ષમાણઃ સઙ્ગાચ્ચ શમુ દ્વગ્ આત્મસહચરઃ શુ કપણર્ ણ
વી ધા વતર્માનાે ગ વિન મત્તાવસાનમવે ગણય ગશર રં તીથાદક ક્લન્નમુ સસજર્
૦૫૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૦૯૦૦૧૧ અથ કસ્ય ચદ્દિ્વજવરસ્યાઙ્ ગરઃપ્રવરસ્ય શમદમતપઃ વા યાયા યયનત્યાગસ તાષે
ત તક્ષાપ્રશ્રયિવદ્યાનસયૂાત્મજ્ઞાનાન દયુક્તસ્યાત્મસદશૃશ્રુતશીલાચાર પાૈદાયર્ગુણા નવ સાેદયાર્
અઙ્ગ બભવૂુ મથનું ચ યવીયસ્યાં ભાયાર્યા ય તુ તત્ર પુમાં તં પરમભાગવતં રાજ ષ
પ્રવરં ભરતમુ ષ્ટ ગશર રં ચરમશર રેણ િવપ્ર વં ગતમાહુઃ
૦૫૦૯૦૦૨૧ તત્રાિપ વજનસઙ્ગાચ્ચ શમુ દ્વજમાનાે ભગવતઃ કમર્બ ધિવ વંસનશ્રવણ
મરણગુણિવવરણચરણારિવ દયુગલં મનસા િવદધદાત્મનઃ પ્ર તઘાતમાશઙ્કમાનાે ભગવદ્
અનુગ્રહેણાનુ ત વપવૂર્જન્માવ લરાત્માનમનુ્મત્તજડા ધબિધર વ પેણ દશર્યામાસ
લાેકસ્ય
૦૫૦૯૦૦૩૧ તસ્યાિપ હ વા આત્મજસ્ય િવપ્રઃ પતુ્ર નેહાનુબદ્ધમના આસમાવતર્ના સસં્કારા યથાપેદેશં
િવદધાન ઉપનીતસ્ય ચ પનુઃ શાૈચાચમનાદ કમર્િનયમાનન ભપ્રેતાનિપ સમ શક્ષયદનુ શષ્ટેન િહ
ભાવ્યં િપતુઃ પતુ્રેણે ત
૦૫૦૯૦૦૪૧ સ ચાિપ તદુ હ િપ સિન્નધાવવેાસધ્રીચીન મવ મ કરાે ત છ દાંસ્ય યાપિય ય સહ
વ્યાહૃ ત ભઃ સપ્રણવ શર સ્ત્રપદ ં સાિવત્રી ં ગ્રૈ મવાસ તકાન્માસાનધીયાનમ યસમવેત પં
ગ્રાહયામાસ
૦૫૦૯૦૦૫૧ અેવં વતનજુ આત્મ યનુરાગાવે શત ચત્તઃ શાૈચા યયનવ્રતિનયમગુવર્નલશશુ્રષૂણાદ્ય્
આૈપકુવાર્ણકકમાર્ યન ભયુક્તા યિપ સમનુ શષે્ટન ભાવ્ય મત્યસદાગ્રહઃ પતુ્રમનુશાસ્ય
વયં તાવદનિધગતમનાેરથઃ કાલનેાપ્રમત્તને વયં ગ્ હ અેવ પ્રમત્ત ઉપસહૃંતઃ
૦૫૦૯૦૦૬૧ અથ યવીયસી દ્વજસતી વગભર્ તં મથનંુ સપ યા ઉપ યસ્ય વયમનુસસં્થયા
પ તલાેકમગાત્
૦૫૦૯૦૦૭૧ િપતયુર્પરતે ભ્રાતર અેનમત પ્રભાવિવદસ્ત્ર યાં િવદ્યાયામવે પયર્વ સતમતયાે ન
પરિવદ્યાયાં જડમ તિર ત ભ્રાતુરનુશાસનિનબર્ ધા ય સ ત
૦૫૦૯૦૦૮૧ સ ચ પ્રાકૃતૈ દ્વપદપશુ ભ ન્મત્તજડબિધરમૂકેત્ય ભભા યમાણાે યદા તદનુ પા ણ
પ્રભાષતે કમાર્ ણ ચ કાયર્માણઃ પરેચ્છયા કરાે ત િવ ષ્ટતાે વેતનતાે વા યાચ્ઞ્યા યદચૃ્છયા વાપેસાિદતમ પં
બહુ ષં્ટ કદન્નં વા યવહર ત પરં ને દ્રયપ્રી તિન મત્ત ત્યિન ત્તિન મત્ત વ સદ્ધ
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િવશદુ્ધાનુભવાન દ વાત્મલાભાિધગમઃ સખુદુઃખયાેદ્વર્ દ્વિન મત્તયાેરસ ભાિવત
દેહા ભમાનઃ
૦૫૦૯૦૧૦૧ શીતાે ણવાતવષષુ ષ ઇવાના તાઙ્ગઃ પીનઃ સહંનનાઙ્ગઃ સ્થ ડલ
સવંેશનાનનુ્મદર્નામ જનરજસા મહામ ણિરવાન ભવ્યક્તબ્રહ્મવચર્સઃ કુપટા ત
કિટ પવીતનેાે મ ષણા દ્વ તિર ત બ્રહ્મબ ધુિર ત સજં્ઞયાતજ્જ્ઞજનાવમતાે િવચચાર
૦૫૦૯૦૧૧૧ યદા તુ પરત આહારં કમર્વેતનત ઈહમાનઃ વભ્રા ભરિપ કેદારકમર્ ણ િન િપત તદિપ
કરાે ત િક તુ ન સમં િવષમં યનૂમિધક મ ત વેદ કણિપ યાકફલીકરણકુ માષ
સ્થાલીપુર ષાદ ય ય તવદ યવહર ત
૦૫૦૯૦૧૨૧ અથ કદા ચ ક શ્ચદ્વષૃલપ તભર્દ્રકાલ્યૈ પુ ષપશમુાલભતાપત્યકામઃ
૦૫૦૯૦૧૩૧ તસ્ય હ દૈવમુક્તસ્ય પશાેઃ પદવી ં તદનુચરાઃ પિરધાવ તાે િન શ િનશીથસમયે
તમસા તાયામનિધગતપશવઆક મકેન િવિધના કેદારા વીરાસનને ગવરાહાિદ યઃ
સરંક્ષમાણમઙ્ ગરઃપ્રવરસતુમપ યન્
૦૫૦૯૦૧૪૧ અથ ત અેનમનવદ્યલક્ષણમવ ય ભ ર્કમર્િન પ ત્ત મ યમાના બદ્ વા રશનયા
ચ ડકાગ્ હમપુિન યુમુર્દા િવક સતવદનાઃ
૦૫૦૯૦૧૫૧ અથ પણય તં વિવિધના ભ ષચ્યાહતને વાસસાચ્છાદ્ય ભષૂણાલપેસ્ર ક્તલકાિદ ભ પસૃ્કતં
ભુક્તવ તં ધપૂદ પમાલ્યલાજિકસલયાઙુ્કરફલાપેહારાપેેતયા વૈશસસસં્થયા મહતા ગીત તુ ત
દઙ્ગપણવઘાષેેણ ચ પુ ષપશું ભદ્રકાલ્યાઃ પુરત ઉપવેશયામાસઃુ
૦૫૦૯૦૧૬૧ અથ ષલરાજપ ણઃ પુ ષપશાેર ગાસવને દેવી ં ભદ્રકાલી ં યક્ષ્યમાણ તદ્
અ ભમિ ત્રતમ સમ તકરાલિન શતમપુાદદે
૦૫૦૯૦૧૭૧ ઇ ત તષેાં ષલાનાં રજ તમઃપ્રકૃતીનાં ધનમદર ૈ સક્તમનસાં ભગવ કલાવીર
કુલં કદથ કૃત્યાે પથને વૈરં િવહરતાં િહસાિવહારાણાં કમાર્ તદા ણં યદ્બ્રહ્મભૂતસ્ય
સાક્ષાદ્બ્રહ્મ ષસતુસ્ય િનવરસ્ય સવર્ભૂતસહૃુદઃ સનૂાયામ યનનુમતમાલ ભનં
તદુપલ ય બ્રહ્મતજેસા તદુિવષહેણ દ દહ્યમાનને વપષુા સહસાેચ્ચચાટ સવૈ દેવી ભદ્રકાલી
૦૫૦૯૦૧૮૧ શમમષર્રાષેાવેશરભસિવલ સતભ્રુકુિટિવટપકુિટલદંષ્ટ્ર ા ણેક્ષણાટાપેા તભયાનક
વદના હ તુકામવેેદં મહાટ્ટહાસમ તસરં ભેણ િવમુ ચ તી તત ઉ પત્ય પાપીયસાં દુષ્ટાનાં
તનેવૈા સના િવ ક્ણશી ણા ગલા સ્રવ તમ ગાસવમત્યુ ણં સહ ગણને િનપીયા તપાનમદ
િવહ્વલાેચ્ચૈ તરાં વપાષર્દૈઃ સહ જગાૈ નનતર્ ચ િવજહાર ચ શરઃક દુકલીલયા
૦૫૦૯૦૧૯૧ અેવમવે ખલુ મહદ ભચારા તક્રમઃ કા યનાત્મને ફલ ત
૦૫૦૯૦૨૦૧ ન વા અેત દ્વ દત્ત મહદદ્ભુતં યદસ ભ્રમઃ વ શર છેદન આપ તતેઽિપ િવમુક્ત
દેહાદ્યાત્મભાવસદુૃઢહૃદયગ્ર થીનાં સવર્સ વસહૃુદાત્મનાં િનવરાણાં
સાક્ષાદ્ભગવતાિન મષાિરવરાયુધનેાપ્રમત્તને તૈ તૈભાર્વૈઃ પિરરક્ષ્યમાણાનાં ત પાદ
મૂલમકુત શ્ચદ્ભયમપુ તાનાં ભાગવતપરમહંસાનામ્
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૦૫૧૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૦૦૦૧૧ અથ સ ધુસાવૈીરપતે રહૂગણસ્ય વ્રજત ઇ મત્યા તટે ત કુલપ તના શ બકાવાહ
પુ ષા વષેણસમયે દૈવનેાપેસાિદતઃ સ દ્વજવર ઉપલ ધ અેષ પીવા યવુા સહંનનાઙ્ગાે ગાે
ખરવદુ્ધરં વાેઢુમલ મ ત પવૂર્િવ ષ્ટગ્ હીતૈઃ સહ ગ્ હીતઃ પ્રસભમતદહર્ ઉવાહ શ બકાં સ
મહાનુભાવઃ
૦૫૧૦૦૦૨૧ યદા િહ દ્વજવરસ્યષેુમાત્રાવલાેકાનુગતનેર્ સમાિહતા પુ ષગ ત તદા િવષમગતાં વ શ બકાં
રહૂગણ ઉપધાયર્ પુ ષાનિધવહતઆહ હે વાેઢારઃ સા વ તક્રમત િક મ ત િવષમમુહ્યતે યાન મ ત
૦૫૧૦૦૦૩૧ અથ ત ઈશ્વરવચઃ સાપેાલ ભમપુાક યાપાયતુર યાચ્છિઙ્કતમનસ તં િવજ્ઞાપયાં
બભવૂુઃ
૦૫૧૦૦૦૪૧ ન વયં નરદેવ પ્રમત્તા ભવિન્નયમાનપુથાઃ સા વવે વહામઃ અયમધનુવૈ િનયુક્તાે
ઽિપ ન દુ્રતં વ્રજ ત નાનને સહ વાેઢુમુ હ વયં પારયામ ઇ ત
૦૫૧૦૦૦૫૧ સાંસ ગકાે દાષે અેવ નનૂમેકસ્યાિપ સવષાં સાંસ ગકાણાં ભિવતુમહર્તી ત િન શ્ચત્ય િનશ ય
કૃપણવચાે રા રહૂગણ ઉપા સત દ્ધાેઽિપ િનસગણ બલા કૃત ઈષદુ થતમ યુરિવ પષ્ટબ્રહ્મ
તજેસં તવેદસ મવ રજસા તમ તરાહ
૦૫૧૦૦૦૬૧ અહાે કષં્ટ ભ્રાતવ્યર્ક્તમુ પિરશ્રા તાે દ ઘર્મ વાનમેક અેવ ઊિહવા સુ ચરં ના તપીવા ન
સહંનનાઙ્ગાે જરસા ચાપેદુ્રતાે ભવા સખે નાે અેવાપર અેતે સઙ્ઘિટ્ટન ઇ ત બહુિવપ્રલ ધાેઽ યિવદ્યયા
ર ચતદ્રવ્યગુણકમાર્શય વચરમકલવેરેઽવ તુિન સસં્થાનિવશષેેઽહં મમેત્યન યારાેિપત
મ યાપ્રત્યયાે બ્રહ્મભૂત તૂ ણી ં શ બકાં પવૂર્વદુવાહ
૦૫૧૦૦૦૭૧ અથ પનુઃ વ શ બકાયાં િવષમગતાયાં પ્રકુિપત ઉવાચ રહૂગણઃ િક મદમરે વં વ તાે
માં કદથ કૃત્ય ભ ર્શાસનમ તચર સ પ્રમત્તસ્ય ચ તે કરાે મ ચિક સાં દ ડપા ણિરવ જનતાયા યથા
પ્રકૃ ત વાં ભ જ યસ ઇ ત
૦૫૧૦૦૦૮૧ અેવં બહ્વબદ્ધમિપ ભાષમાણં નરદેવા ભમાનં રજસા તમસાનુિવદ્ધને મદેન
તરસૃ્કતાશષેભગવિ પ્રયિનકેતં પ ડતમાિનનં સ ભગવા બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મભૂતસવર્ભૂત
સહૃુદાત્મા યાેગેશ્વરચયાર્યાં ના તવ્યુ પન્નમ ત મયમાન ઇવ િવગત મય ઇદમાહ
૦૫૧૦૦૦૯૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૫૧૦૦૦૯૧ વયાેિદતં વ્યક્તમિવપ્રલ ધં ભતુર્ઃ સ મે સ્યાદ્યિદ વીર ભારઃ
૦૫૧૦૦૦૯૨ ગ તુયર્િદ સ્યાદિધગ યમ વા પીવે ત રાશાૈ ન િવદાં પ્રવાદઃ
૦૫૧૦૦૧૦૧ સ્થાૈલ્યં કા ય વ્યાધયઆધયશ્ચ ડ્ભયં ક લિરચ્છા જરા ચ
૦૫૧૦૦૧૦૨ િનદ્રા ર તમર્ યુરહં મદઃ શચુાે દેહેન તસ્ય િહ મે ન સ ત
૦૫૧૦૦૧૧૧ વ ત વં િનયમને રાજનાદ્ય તવદ્ય દ્વકૃતસ્ય દષૃ્ટમ્
૦૫૧૦૦૧૧૨ વ વા યભાવાે ધ્રવુ ઈડ્ય યત્ર તહ્યુર્ચ્યતેઽસાૈ િવિધકૃત્યયાેગઃ
૦૫૧૦૦૧૨૧ િવશષેબુદ્ધિેવવરં મનાક્ચ પ યામ યન્ન વ્યવહારતાેઽ યત્
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૦૫૧૦૦૧૨૨ ક ઈશ્વર તત્ર િકમી શતવ્યં તથાિપ રાજકરવામ િક તે
૦૫૧૦૦૧૩૧ ઉન્મત્તમત્તજડવ વસસં્થાં ગતસ્ય મે વીર ચિક સતને
૦૫૧૦૦૧૩૨ અથર્ઃ િકયા ભવતા શ ક્ષતને ત ધપ્રમત્તસ્ય ચ િપષ્ટપષેઃ
૦૫૧૦૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૦૦૧૪૧ અેતાવદનવુાદપિરભાષયા પ્રત્યુદ યર્ મુિનવર ઉપશમશીલ ઉપરતાના યિન મત્ત ઉપભાેગને
કમાર્ર ધં વ્યપનયન્રાજયાનમિપ તથાવેાહ
૦૫૧૦૦૧૫૧ સ ચાિપ પા ડવેય સ ધુસાવૈીરપ ત ત વ જજ્ઞાસાયાં સ યક્
શ્રદ્ધયાિધકૃતાિધકાર તદૃ્ધદયગ્ર થમાેચનં દ્વજવચઆશ્રુત્ય બહુયાેગગ્ર થસ મતં
વરયાવ હ્ય શરસા પાદમૂલમપુ તઃ ક્ષમાપય વગત પદેવ મય ઉવાચ
૦૫૧૦૦૧૬૧ ક વં િનગૂઢશ્ચર સ દ્વ નાં બભ ષ સતંૂ્ર કતમાેઽવધૂતઃ
૦૫૧૦૦૧૬૨ કસ્યા સ કુત્રત્ય ઇહાિપ ક મા ક્ષેમાય નશ્ચેદ સ નાેત શકુ્લઃ
૦૫૧૦૦૧૭૧ નાહં િવશઙે્ક સરુરાજવ ન્ન યક્ષશલૂાન્ન યમસ્ય દ ડાત્
૦૫૧૦૦૧૭૨ નાગ્ યકર્સાેમાિનલિવત્તપાસ્ત્રાચ્છઙે્ક શં બ્રહ્મકુલાવમાનાત્
૦૫૧૦૦૧૮૧ તદ્બ્રૂહ્યસઙ્ગાે જડવિન્નગૂઢ િવજ્ઞાનવીયા િવચરસ્યપારઃ
૦૫૧૦૦૧૮૨ વચાં સ યાેગગ્ર થતાિન સાધાે ન નઃ ક્ષમ તે મનસાિપ ભેત્તુમ્
૦૫૧૦૦૧૯૧ અહં ચ યાેગેશ્વરમાત્મત વ િવદાં મનુીનાં પરમં ગુ ં વૈ
૦૫૧૦૦૧૯૨ પ્રષંુ્ટ પ્ર ત્તઃ િક મહારણં ત સાક્ષાદ્ધિર જ્ઞાનકલાવતીણર્મ્
૦૫૧૦૦૨૦૧ સ વૈ ભવા લાેકિનર ક્ષણાથર્મવ્યક્ત લઙ્ગાે િવચરત્યિપ વત્
૦૫૧૦૦૨૦૨ યાેગેશ્વરાણાં ગ તમ ધબુ દ્ધઃ કથં િવચક્ષીત ગ્ હાનુબ ધઃ
૦૫૧૦૦૨૧૧ દષૃ્ટઃ શ્રમઃ કમર્ત આત્મનાે વૈ ભતુર્ગર્ તુભર્વતશ્ચાનુમ યે
૦૫૧૦૦૨૧૨ યથાસતાેદાનયનાદ્યભાવા સમૂલ ઇષ્ટાે વ્યવહારમાગર્ઃ
૦૫૧૦૦૨૨૧ સ્થાલ્ય ગ્ તાપા પયસાેઽ ભતાપ તત્તાપત ત ડુલગભર્ર ધઃ
૦૫૧૦૦૨૨૨ દેહે દ્રયા વાશયસિન્નકષાર્ત્ત સં તઃ પુ ષસ્યાનુરાેધાત્
૦૫૧૦૦૨૩૧ શા તા ભગાેપ્તા પ તઃ પ્ર નાં યઃ િકઙ્કરાે વૈ ન િપન ષ્ટ િપષ્ટમ્
૦૫૧૦૦૨૩૨ વધમર્મારાધનમચ્યુતસ્ય યદ હમાનાે િવજહાત્યઘાૈઘમ્
૦૫૧૦૦૨૪૧ તન્મે ભવાન્નરદેવા ભમાન મદેન તુચ્છ કૃતસત્તમસ્ય
૦૫૧૦૦૨૪૨ કૃષીષ્ટ મતૈ્રીદશૃમાતર્બ ધાે યથા તરે સદવ યાનમંહઃ
૦૫૧૦૦૨૫૧ ન િવિક્રયા િવશ્વસહૃુ સખસ્ય સા યને વીતા ભમતે તવાિપ
૦૫૧૦૦૨૫૨ મહ દ્વમાના વકૃતા દ્ધ માદઙ્ૃનઙ્ક્ષ્યત્યદૂરાદિપ શલૂપા ણઃ
૦૫૧૧૦૦૧૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૫૧૧૦૦૧૧ અકાેિવદઃ કાેિવદવાદવાદા વદસ્યથાે ના તિવદાં વિરષ્ઠઃ
૦૫૧૧૦૦૧૨ ન સરૂયાે િહ વ્યવહારમનેં ત વાવમશન સહામન ત
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૦૫૧૧૦૦૨૧ તથવૈ રાજન્નુ ગાહર્મેધ િવતાનિવદ્યાે િવજૃ ભતષેુ
૦૫૧૧૦૦૨૨ ન વેદવાદેષુ િહ ત વવાદઃ પ્રાયેણ શદુ્ધાે નુ ચકા ત સાધુઃ
૦૫૧૧૦૦૩૧ ન તસ્ય ત વગ્રહણાય સાક્ષાદ્વર યસીરિપ વાચઃ સમાસન્
૦૫૧૧૦૦૩૨ વ ે િન યા ગ્ હમેિધસાખૈ્યં ન યસ્ય હેયાનુ મતં વયં સ્યાત્
૦૫૧૧૦૦૪૧ યાવન્મનાે રજસા પૂ ષસ્ય સ વને વા તમસા વાનુ દ્ધમ્
૦૫૧૧૦૦૪૨ ચેતાે ભરાકૂ ત ભરાતનાે ત િનરઙુ્કશં કુશલં ચેતરં વા
૦૫૧૧૦૦૫૧ સ વાસનાત્મા િવષયાપેરક્તાે ગુણપ્રવાહાે િવકૃતઃ ષાેડશાત્મા
૦૫૧૧૦૦૫૨ બભ્ર થઙ્નામ ભ પભેદમ તબર્િહ ટં્વ ચ પુરૈ તનાે ત
૦૫૧૧૦૦૬૧ દુઃખં સખંુ વ્ય તિરક્તં ચ તીવં્ર કાલાપેપનં્ન ફલમાવ્યન ક્ત
૦૫૧૧૦૦૬૨ આ લઙ્ગ્ય માયાર ચતા તરાત્મા વદેિહનં સં તચક્રકૂટઃ
૦૫૧૧૦૦૭૧ તાવાનયં વ્યવહારઃ સદાિવઃ ક્ષતે્રજ્ઞસાક્ષ્યાે ભવ ત સ્થૂલસૂ મઃ
૦૫૧૧૦૦૭૨ ત માન્મનાે લઙ્ગમદાે વદ ત ગુણાગુણ વસ્ય પરાવરસ્ય
૦૫૧૧૦૦૮૧ ગુણાનુરક્તં વ્યસનાય જ તાેઃ ક્ષેમાય નૈગુર્ યમથાે મનઃ સ્યાત્
૦૫૧૧૦૦૮૨ યથા પ્રદ પાે ઘ્ તવ તમશ્ન શખાઃ સધૂમા ભજ તહ્ય યદા વમ્
૦૫૧૧૦૦૮૩ પદં તથા ગુણકમાર્નુબદં્ધ ત્તીમર્નઃ શ્રયતેઽ યત્ર ત વમ્
૦૫૧૧૦૦૯૧ અેકાદશાસન્મનસાે િહ ત્તયઆકૂતયઃ પ ચ િધયાેઽ ભમાનઃ
૦૫૧૧૦૦૯૨ માત્રા ણ કમાર્ ણ પુરં ચ તાસાં વદ ત હૈકાદશ વીર ભૂમીઃ
૦૫૧૧૦૧૦૧ ગ ધાકૃ ત પશર્રસશ્રવાં સ િવસગર્રત્યત્યર્ ભજ પ શ પાઃ
૦૫૧૧૦૧૦૨ અેકાદશં વીકરણં મમે ત શ યામહં દ્વાદશમેક આહુઃ
૦૫૧૧૦૧૧૧ દ્રવ્ય વભાવાશયકમર્કાલૈરેકાદશામી મનસાે િવકારાઃ
૦૫૧૧૦૧૧૨ સહસ્રશઃ શતશઃ કાેિટશશ્ચ ક્ષતે્રજ્ઞતાે ન મથાે ન વતઃ સ્યુઃ
૦૫૧૧૦૧૨૧ ક્ષતે્રજ્ઞ અેતા મનસાે િવભૂતી ર્ વસ્ય માયાર ચતસ્ય િનત્યાઃ
૦૫૧૧૦૧૨૨ આિવિહતાઃ ક્વાિપ તરાેિહતાશ્ચ શદુ્ધાે િવચષ્ટે હ્યિવશદુ્ધકતુર્ઃ
૦૫૧૧૦૧૩૧ ક્ષતે્રજ્ઞઆત્મા પુ ષઃ પુરાણઃ સાક્ષા વયં જ્યાે તરજઃ પરેશઃ
૦૫૧૧૦૧૩૨ નારાયણાે ભગવા વાસદેુવઃ વમાયયાત્મ યવધીયમાનઃ
૦૫૧૧૦૧૪૧ યથાિનલઃ સ્થાવરજઙ્ગમાનામાત્મ વ પેણ િનિવષ્ટ ઈશતે્
૦૫૧૧૦૧૪૨ અેવં પરાે ભગવા વાસદેુવઃ ક્ષતે્રજ્ઞઆત્મેદમનપુ્રિવષ્ટઃ
૦૫૧૧૦૧૫૧ ન યાવદેતાં તનુ ન્નરે દ્ર િવધૂય માયાં વયનુાેદયને
૦૫૧૧૦૧૫૨ િવમુક્તસઙ્ગાે જતષટ્સપત્નાે વેદાત્મત વં ભ્રમતીહ તાવત્
૦૫૧૧૦૧૬૧ ન યાવદેતન્મનઆત્મ લઙ્ગં સસંારતાપાવપનં જનસ્ય
૦૫૧૧૦૧૬૨ યચ્છાેકમાેહામયરાગલાેભ વૈરાનુબ ધં મમતાં િવધત્તે
૦૫૧૧૦૧૭૧ ભ્રા વ્યમનેં તદદભ્રવીયર્મપુેક્ષયા યેિધતમપ્રમત્તઃ
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૦૫૧૧૦૧૭૨ ગુરાેહર્રેશ્ચરણાપેાસનાસ્ત્રાે જિહ વ્યલીકં વયમાત્મમાષેમ્
૦૫૧૨૦૦૧૦ રહૂગણ ઉવાચ
૦૫૧૨૦૦૧૧ નમાે નમઃ કારણિવગ્રહાય વ પતુચ્છ કૃતિવગ્રહાય
૦૫૧૨૦૦૧૨ નમાેઽવધૂત દ્વજબ ધુ લઙ્ગ િનગૂઢિનત્યાનુભવાય તુ યમ્
૦૫૧૨૦૦૨૧ વરામયાતર્સ્ય યથાગદં સ ત્નદાઘદગ્ધસ્ય યથા િહમા ભઃ
૦૫૧૨૦૦૨૨ કુદેહમાનાિહિવદષ્ટદષૃ્ટેઃ બ્રહ્મ વચ તેઽ તમાષૈધં મે
૦૫૧૨૦૦૩૧ ત માદ્ભવ તં મમ સશંયાથ પ્રક્ષ્યા મ પશ્ચાદધનુા સબુાેધમ્
૦૫૧૨૦૦૩૨ અ યાત્મયાેગગ્ર થતં તવાેક્તમાખ્યાિહ કાૈતૂહલચેતસાે મે
૦૫૧૨૦૦૪૧ યદાહ યાેગેશ્વર દૃ યમાનં િક્રયાફલં સદ્વ્યવહારમૂલમ્
૦૫૧૨૦૦૪૨ ન હ્ય જસા ત વિવમશર્નાય ભવાનમુ મ ભ્રમતે મનાે મે
૦૫૧૨૦૦૫૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૫૧૨૦૦૫૧ અયં જનાે નામ ચલ થવ્યાં યઃ પા થવઃ પા થવ કસ્ય હેતાેઃ
૦૫૧૨૦૦૫૨ તસ્યાિપ ચાઙ્ યાેરિધ ગુ ફજઙ્ઘા નૂ મ યાેર શરાેધરાંસાઃ
૦૫૧૨૦૦૬૧ અંસઽેિધ દાવ શ બકા ચ યસ્યાં સાવૈીરરાજેત્યપદેશઆ તે
૦૫૧૨૦૦૬૨ ય મ ભવાન્રૂઢિન ભમાનાે રા મ સ ધુ વ ત દુમર્દા ધઃ
૦૫૧૨૦૦૭૧ શાેચ્યાિનમાં વમિધકષ્ટદ ના વષ્ટ ા િનગ્ હ્ણિન્નરનુગ્રહાેઽ સ
૦૫૧૨૦૦૭૨ જનસ્ય ગાેપ્તા મ િવક થમાનાે ન શાેભસે દ્ધસભાસુ ષ્ટઃ
૦૫૧૨૦૦૮૧ યદા ક્ષતાવવે ચરાચરસ્ય િવદામ િનષ્ઠાં પ્રભવં ચ િનત્યમ્
૦૫૧૨૦૦૮૨ તન્નામતાેઽ યદ્વ્યવહારમૂલં િન યતાં સ ક્રયયાનુમેયમ્
૦૫૧૨૦૦૯૧ અેવં િન કં્ત ક્ષ તશ દ ત્તમસિન્નધાના પરમાણવાે યે
૦૫૧૨૦૦૯૨ અિવદ્યયા મનસા ક પતા તે યષેાં સમૂહેન કૃતાે િવશષેઃ
૦૫૧૨૦૧૦૧ અેવં કૃશં સ્થૂલમ ર્હદ્યદસચ્ચ સ વમ વમ યત્
૦૫૧૨૦૧૦૨ દ્રવ્ય વભાવાશયકાલકમર્ ના ાજયાવેિહ કૃતં દ્વતીયમ્
૦૫૧૨૦૧૧૧ જ્ઞાનં િવશદંુ્ધ પરમાથર્મેકમન તરં વબિહબ્રર્હ્મ સત્યમ્
૦૫૧૨૦૧૧૨ પ્રત્યક્પ્રશા તં ભગવચ્છ દસજં્ઞં યદ્વાસદેુવં કવયાે વદ ત
૦૫૧૨૦૧૨૧ રહૂગણૈતત્તપસા ન યા ત ન ચજે્યયા િનવર્પણાદ્ગહૃાદ્વા
૦૫૧૨૦૧૨૨ ન ચ્છ દસા નવૈ જલા ગ્ સયૂિવના મહ પાદર ેઽ ભષેકમ્
૦૫૧૨૦૧૩૧ યત્રાેત્તમશ્લાેકગુણાનવુાદઃ પ્ર તૂયતે ગ્રા યકથાિવઘાતઃ
૦૫૧૨૦૧૩૨ િનષવે્યમાણાેઽનુિદનં મુમુક્ષાેમર્ ત સતી ં યચ્છ ત વાસદેુવે
૦૫૧૨૦૧૪૧ અહં પુરા ભરતાે નામ રા િવમુક્તદષૃ્ટશ્રુતસઙ્ગબ ધઃ
૦૫૧૨૦૧૪૨ આરાધનં ભગવત ઈહમાનાે ગાેઽભવં ગસઙ્ગાદ્ધતાથર્ઃ
૦૫૧૨૦૧૫૧ સા માં ત ર્ગદેહેઽિપ વીર કૃ ણાચર્નપ્રભવા નાે જહા ત
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૦૫૧૨૦૧૫૨ અથાે અહં જનસઙ્ગાદસઙ્ગાે િવશઙ્કમાનાેઽિવ તશ્ચરા મ
૦૫૧૨૦૧૬૧ ત માન્નરાેઽસઙ્ગસસુઙ્ગ ત જ્ઞાના સનેહૈવ િવ ક્ણમાેહઃ
૦૫૧૨૦૧૬૨ હિર તદ હાકથનશ્રુતા યાં લ ધ તયાર્ત્ય તપારમ વનઃ
૦૫૧૩૦૦૧૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૫૧૩૦૦૧૧ દુરત્યયેઽ વ યજયા િનવે શતાે રજ તમઃસ વિવભક્તકમર્દક્ૃ
૦૫૧૩૦૦૧૨ સ અેષ સાથાઽથર્પરઃ પિરભ્રમ ભવાટવી ં યા ત ન શમર્ િવ દ ત
૦૫૧૩૦૦૨૧ યસ્યા મમે ષ નરદેવ દસ્યવઃ સાથ િવલુ પ ત કુનાયકં બલાત્
૦૫૧૩૦૦૨૨ ગાેમાયવાે યત્ર હર ત સા થકં પ્રમત્તમાિવ ય યથાેરણં કાઃ
૦૫૧૩૦૦૩૧ પ્રભૂતવી ણગુ મગહ્વરે કઠાેરદંશમૈર્શકૈ પદુ્રતઃ
૦૫૧૩૦૦૩૨ ક્વ ચત્તુ ગ ધવર્પુરં પ્રપ ય ત ક્વ ચ ક્વ ચચ્ચાશરુયાે મુકગ્રહમ્
૦૫૧૩૦૦૪૧ િનવાસતાેયદ્રિવણાત્મબુ દ્ધ તત તતાે ધાવ ત ભાે અટવ્યામ્
૦૫૧૩૦૦૪૨ ક્વ ચચ્ચ વાત્યાે થતપાંસધુૂમ્રા િદશાે ન ના ત રજ વલાક્ષઃ
૦૫૧૩૦૦૫૧ અદૃ ય ઝ લી વનકણર્શલૂ ઉલૂકવા ગ્ભવ્યર્ થતા તરાત્મા
૦૫૧૩૦૦૫૨ અપુ ય ક્ષા શ્રયતે ધાિદતાે મર ચતાેયા ય ભધાવ ત ક્વ ચત્
૦૫૧૩૦૦૬૧ ક્વ ચ દ્વતાેયાઃ સિરતાેઽ ભયા ત પર પરં ચાલષતે િનર ધઃ
૦૫૧૩૦૦૬૨ આસાદ્ય દાવં ક્વ ચદ ગ્ તપ્તાે િનિવદ્યતે ક્વ ચ યક્ષૈહૃર્તાસઃુ
૦૫૧૩૦૦૭૧ શરૈૂહૃર્ત વઃ ક્વ ચ િનિવ ણચેતાઃ શાેચ વમુહ્યન્નપુયા ત ક મલમ્
૦૫૧૩૦૦૭૨ ક્વ ચચ્ચ ગ ધવર્પુરં પ્રિવષ્ટઃ પ્રમાેદતે િન ર્તવન્મુહૂતર્મ્
૦૫૧૩૦૦૮૧ ચલ ક્વ ચ ક ટકશકર્રાઙ્ ઘ્રનર્ગા િવમના ઇવા તે
૦૫૧૩૦૦૮૨ પદે પદેઽ ય તરવિહ્નનાિદતઃ કાૈટુ બકઃ કુ્ર ય ત વૈ જનાય
૦૫૧૩૦૦૯૧ ક્વ ચિન્નગીણાઽજગરાિહના જનાે નાવૈ ત િક ચ દ્વિપનેઽપિવદ્ધઃ
૦૫૧૩૦૦૯૨ દષ્ટઃ મ શતેે ક્વ ચ દ દશકૈૂર ધાેઽ ધકૂપે પ તત ત મસ્રે
૦૫૧૩૦૧૦૧ કિહ મ ચ દ્રરસા વ ચ વં તન્મ ક્ષકા ભવ્યર્ થતાે િવમાનઃ
૦૫૧૩૦૧૦૨ તત્રા તકૃચ્છ્ર ા પ્ર તલ ધમાનાે બલા દ્વલુ પ ત્યથ તં તતાેઽ યે
૦૫૧૩૦૧૧૧ ક્વ ચચ્ચ શીતાતપવાતવષર્ પ્ર તિક્રયાં કતુર્મનીશઆ તે
૦૫૧૩૦૧૧૨ ક્વ ચ ન્મથાે િવપણ યચ્ચ િક ચ દ્વદ્વષે ચ્છત્યુત િવત્તશાઠ્યાત્
૦૫૧૩૦૧૨૧ ક્વ ચ ક્વ ચ ક્ષીણધન તુ ત મ શ યાસનસ્થાનિવહારહીનઃ
૦૫૧૩૦૧૨૨ યાચ પરાદપ્ર તલ ધકામઃ પારક્યદૃ ષ્ટલર્ભતેઽવમાનમ્
૦૫૧૩૦૧૩૧ અ યાે યિવત્તવ્ય તષઙ્ગ દ્ધ વૈરાનુબ ધાે િવવહ ન્મથશ્ચ
૦૫૧૩૦૧૩૨ અ વ યમુ મન્નુ કૃચ્છ્ર િવત્ત બાધાપેસગિવહર વપન્નઃ
૦૫૧૩૦૧૪૧ તાં તા વપન્ના સ િહ તત્ર તત્ર િવહાય તં પિરગ્ હ્ય સાથર્ઃ
૦૫૧૩૦૧૪૨ આવતર્તેઽદ્યાિપ ન ક શ્ચદત્ર વીરા વનઃ પારમપુૈ ત યાેગમ્
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૦૫૧૩૦૧૫૧ મન વનાે િન જતિદગ્ગજે દ્રા મમે ત સવ ભુિવ બદ્ધવૈરાઃ
૦૫૧૩૦૧૫૨ ધે શયીરન્ન તુ તદ્વ્રજ ત ય ય તદ ડાે ગતવૈરાેઽ ભયા ત
૦૫૧૩૦૧૬૧ પ્રસ જ ત ક્વાિપ લતાભુ શ્રય તદાશ્રયાવ્યક્તપદ દ્વજ હઃ
૦૫૧૩૦૧૬૨ ક્વ ચ કદા ચદ્ધિરચક્રતસ્ત્રસ સખ્યં િવધત્તે બકકઙ્કગ્ ધ્રૈઃ
૦૫૧૩૦૧૭૧ તવૈર્ ચતાે હંસકુલં સમાિવશન્નરાેચય શીલમપુૈ ત વાનરાન્
૦૫૧૩૦૧૭૨ ત તરાસને સિુન ર્તે દ્રયઃ પર પરાેદ્વ ક્ષણિવ તાવિધઃ
૦૫૧૩૦૧૮૧ દુ્રમષેુ રંસ્ય સતુદારવ સલાે વ્યવાયદ નાે િવવશઃ વબ ધને
૦૫૧૩૦૧૮૨ ક્વ ચ પ્રમાદાિદ્ગિરક દરે પત વ લી ં ગ્ હી વા ગજભીત આસ્થતઃ
૦૫૧૩૦૧૯૧ અતઃ કથ ચ સ િવમુક્તઆપદઃ પનુશ્ચ સાથ પ્રિવશત્યિર દમ
૦૫૧૩૦૧૯૨ અ વ યમુ મન્નજયા િનવે શતાે ભ્રમ જનાેઽદ્યાિપ ન વેદ કશ્ચન
૦૫૧૩૦૨૦૧ રહૂગણ વમિપ હ્ય વનાેઽસ્ય સ ય તદ ડઃ કૃતભૂતમતૈ્રઃ
૦૫૧૩૦૨૦૨ અસ જતાત્મા હિરસવેયા શતં જ્ઞાના સમાદાય તરા તપારમ્
૦૫૧૩૦૨૧૦ રા વેાચ
૦૫૧૩૦૨૧૧ અહાે જન્મા ખલજન્મશાેભનં િક જન્મ ભ વપરૈર યમુ મન્
૦૫૧૩૦૨૧૨ ન યદૃ્ધષીકેશયશઃકૃતાત્મનાં મહાત્મનાં વઃ પ્રચુરઃ સમાગમઃ
૦૫૧૩૦૨૨૧ ન હ્યદ્ભુતં વચ્ચરણા જરે ભહર્તાંહસાે ભ ક્તરધાેક્ષજેઽમલા
૦૫૧૩૦૨૨૨ માૈહૂ તકાદ્યસ્ય સમાગમાચ્ચ મે દુ તકર્મૂલાેઽપહતાેઽિવવેકઃ
૦૫૧૩૦૨૩૧ નમાે મહદ્ યાેઽ તુ નમઃ શશુ યાે નમાે યવુ યાે નમ આવટુ યઃ
૦૫૧૩૦૨૩૨ યે બ્રાહ્મણા ગામવધૂત લઙ્ગાશ્ચર ત તે યઃ શવમ તુ રાજ્ઞામ્
૦૫૧૩૦૨૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૩૦૨૪૧ ઇત્યેવમુત્તરામાતઃ સ વૈ બ્રહ્મ ષસતુઃ સ ધપુતયઆત્મસત વં િવગણયતઃ
પરાનુભાવઃ પરમકા ણકતયાપેિદ ય રહૂગણને સક ણમ ભવ દતચરણઆપૂણાર્ણર્વ ઇવ
િન તકરણાે યાર્શયાે ધર ણ મમાં િવચચાર
૦૫૧૩૦૨૫૧ સાવૈીરપ તરિપ સજુનસમવગતપરમાત્મસત વઆત્મ યિવદ્યા યારાેિપતાં ચ દેહાત્મ
મ ત િવસસજર્ અેવં િહ પ ભગવદા શ્રતા શ્રતાનુભાવઃ
૦૫૧૩૦૨૬૦ રા વેાચ
૦૫૧૩૦૨૬૧ યાે હ વા ઇહ બહુિવદા મહાભાગવત વયા ભિહતઃ પરાેક્ષેણ વચસા વલાેકભવા વા સ
હ્યાયર્મનીષયા ક પતિવષયાનેા જસાવ્યુ પન્નલાેકસમિધગમઃ અથ તદેવૈતદ્દરુવગમં
સમવેતાનુક પને િનિદ યતા મ ત
૦૫૧૪૦૦૧૦ સ હાવેાચ
૦૫૧૪૦૦૧૧ સ અેષ દેહાત્મમાિનનાં સ વાિદગુણિવશષેિવક પતકુશલાકુશલસમવહારિવિન મતિવિવધ
દેહાવ લ ભિવયાેગસયંાેગાદ્યનાિદસસંારાનુભવસ્ય દ્વારભૂતને ષિડ દ્રયવગણ
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ત મ દુગાર્ વવદસગુમેઽ વ યાપ તત ઈશ્વરસ્ય ભગવતાે િવ ણાવેર્શવ ત યા માયયા વલાેકાે
ઽયં યથા વ ણક્સાથાઽથર્પરઃ વદેહિન પાિદતકમાર્નુભવઃ મશાનવદ શવતમાયાં
સસંારાટવ્યાં ગતાે નાદ્યાિપ િવફલબહુપ્ર તયાેગેહ તત્તાપાપેશમની ં હિરગુ ચરણારિવ દ
મધુકરાનપુદવીમવ ધે
૦૫૧૪૦૦૨૧ યસ્યામુ હ વા અેતે ષિડ દ્રયનામાનઃ કમર્ણા દસ્યવ અેવ તે તદ્યથા પુ ષસ્ય ધનં
ય ક ચદ્ધમાપિયકં બહુકૃચ્છ્ર ાિધગતં સાક્ષા પરમપુ ષારાધનલક્ષણાે યાેઽસાૈ ધમર્ તં
તુ સા પરાય ઉદાહર ત તદ્ધ ય ધનં દશર્ન પશર્નશ્રવણા વાદનાવઘ્રાણસઙ્ક પ
વ્યવસાયગ્ હગ્રા યાપેભાેગને કુનાથસ્યા જતાત્મનાે યથા સાથર્સ્ય િવલુ પ ત
૦૫૧૪૦૦૩૧ અથ ચ યત્ર કાૈટુ બકા દારાપત્યાદયાે ના ા કમર્ણા ક ગાલા અેવાિનચ્છતાેઽિપ કદયર્સ્ય
કુટુ બન ઉરણકવ સરંક્ષ્યમાણં મષતાેઽિપ હર ત
૦૫૧૪૦૦૪૧ યથા હ્યનવુ સરં કૃ યમાણમ યદગ્ધબીજં ક્ષતંે્ર પનુરેવાવપનકાલે ગુ મ ણ
વી દ્ ભગર્હ્વર મવ ભવત્યેવમવે ગ્ હાશ્રમઃ કમર્ક્ષતંે્ર ય મન્ન િહ કમાર્ યુ સીદ ત
યદયં કામકર ડ અેષ આવસથઃ
૦૫૧૪૦૦૫૧ તત્ર ગતાે દંશમશકસમાપસદૈમર્નજૈુઃ શલભશકુ તતસ્કર
મષૂકાિદ ભ પ યમાનબિહઃપ્રાણઃ ક્વ ચ પિરવતર્માનાેઽ મન્ન વ યિવદ્યાકામ
કમર્ ભ પરક્તમનસાનપુપન્નાથ નરલાેકં ગ ધવર્નગરમપુપન્ન મ ત મ યા
દૃ ષ્ટરનપુ ય ત
૦૫૧૪૦૦૬૧ તત્ર ચ ક્વ ચદાતપાેદકિનભા વષયાનપુધાવ ત પાનભાજેનવ્યવાયાિદવ્યસનલાેલપુઃ
૦૫૧૪૦૦૭૧ ક્વ ચચ્ચાશષેદાષેિનષદનં પુર ષિવશષેં તદ્વણર્ગુણિન મતમ તઃ
સવુણર્મપુાિદ સત્ય ગ્ કામકાતર ઇવાે મુકિપશાચમ્
૦૫૧૪૦૦૮૧ અથ કદા ચિન્નવાસપાનીયદ્રિવણાદ્યનેકાત્માપે વના ભિનવેશ અેતસ્યાં સસંારાટવ્યા મત તતઃ
પિરધાવ ત
૦૫૧૪૦૦૯૧ ક્વ ચચ્ચ વાત્યાપૈ યયા પ્રમદયારાેહમારાેિપત ત કાલરજસા રજનીભૂત ઇવાસાધુમયાર્દાે
રજ વલાક્ષાેઽિપ િદગ્દેવતા અ તરજ વલમ તનર્ િવ ના ત
૦૫૧૪૦૧૦૧ ક્વ ચ સકૃદવગતિવષયવૈત યઃ વયં પરા ભ યાનને િવભ્રં શત ત તયવૈ મર ચ
તાેયપ્રાયાં તાનવેા ભધાવ ત
૦૫૧૪૦૧૧૧ ક્વ ચદુલૂક ઝ લી વનવદ તપ ષરભસાટાપેં પ્રત્યકં્ષ પરાેકં્ષ વા િરપુરાજકુલ
િનભર્ સતનેા તવ્ય થતકણર્મૂલહૃદયઃ
૦૫૧૪૦૧૨૧ સ યદા દુગ્ધપવૂર્સકૃુત તદા કારસ્કરકાકતુ ડાદ્યપુ યદુ્રમલતાિવષાેદ
પાનવદુભયાથર્શૂ યદ્રિવણા વ તા વયં વિ મ્રયમાણ ઉપધાવ ત
૦૫૧૪૦૧૩૧ અેકદાસ પ્રસઙ્ગાિન્નકૃતમ તવ્યુર્દકસ્રાેતઃ ખલનવદુભયતાેઽિપ દુઃખદં
પાખ ડમ ભયા ત
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૦૫૧૪૦૧૪૧ યદા તુ પરબાધયા ધ આત્મને નાપેનમ ત તદા િહ િપ પતુ્રબિહ મતઃ િપ પતુ્રા વા સ ખલુ
ભક્ષય ત
૦૫૧૪૦૧૫૧ ક્વ ચદાસાદ્ય ગ્ હં દાવવિ પ્રયાથર્િવધુરમસખુાેદક શાેકા ગ્ ના દહ્યમાનાે શં
િનવદમપુગચ્છ ત
૦૫૧૪૦૧૬૧ ક્વ ચ કાલિવષ મતરાજકુલરક્ષસાપહૃત પ્રયતમધનાસઃુ પ્ર તક ઇવ િવગત વલક્ષણ
આ તે
૦૫૧૪૦૧૭૧ કદા ચન્મનાેરથાપેગતિપ િપતામહાદ્યસ સિદ ત વ િન ર્ તલક્ષણમનુભવ ત
૦૫૧૪૦૧૮૧ ક્વ ચદ્ગહૃાશ્રમકમર્ચાેદના તભર ગિરમા ક્ષમાણાે લાેકવ્યસનક ષતમનાઃ ક ટક
શકર્રાક્ષતંે્ર પ્રિવશિન્નવ સીદ ત
૦૫૧૪૦૧૯૧ ક્વ ચચ્ચ દુઃસહેન કાયા ય તરવિહ્નના ગ્ હીતસારઃ વકુટુ બાય કુ્ર ય ત
૦૫૧૪૦૨૦૧ સ અેવ પનુિનદ્રાજગરગ્ હીતાેઽ ધે તમ સ મગ્ ઃ શૂ યાર ય ઇવ શતેે ના ય ક ચન વેદ શવ
ઇવાપિવદ્ધઃ
૦૫૧૪૦૨૧૧ કદા ચદ્ભગ્ માનદંષ્ટ્ર ાે દુજર્નદ દશકૈૂરલ ધિનદ્રાક્ષણાે વ્ય થત
હૃદયનેાનુક્ષીયમાણિવજ્ઞાનાેઽ ધકૂપેઽ ધવ પત ત
૦૫૧૪૦૨૨૧ કિહ મ ચ કામમધુલવા વ ચ વ યદા પરદારપરદ્રવ્યા યવ ધાનાે રાજ્ઞા
વા મ ભવાર્ િનહતઃ પતત્યપારે િનરયે
૦૫૧૪૦૨૩૧ અથ ચ ત માદુભયથાિપ િહ કમાર્ મન્નાત્મનઃ સસંારાવપનમુદાહર ત
૦૫૧૪૦૨૪૧ મુક્ત તતાે યિદ બ ધાદે્દવદત્ત ઉપા ચ્છન ત્ત ત માદિપ િવ મત્ર ઇત્યનવ સ્થ તઃ
૦૫૧૪૦૨૫૧ ક્વ ચચ્ચ શીતવાતાદ્યનેકાિધદૈિવકભાૈ તકાત્મીયાનાં દશાનાં પ્ર તિનવારણેઽક પાે દુર ત
ચ તયા િવષ ણઆ તે
૦૫૧૪૦૨૬૧ ક્વ ચ ન્મથાે વ્યવહર ય ક ચદ્ધનમ યે યાે વા કાિક ણકા
માત્રમ યપહર ય ક ચદ્વા િવદ્વષેમે ત િવત્તશાઠ્યાત્
૦૫૧૪૦૨૭૧ અ વ યમુ મિન્નમ ઉપસગાર્ તથા સખુદુઃખરાગદ્વષેભયા ભમાનપ્રમાદાને્માદ
શાેકમાેહલાેભમા સય યાર્વમાન પપાસાિધવ્યાિધજન્મજરામરણાદયઃ
૦૫૧૪૦૨૮૧ ક્વાિપ દેવમાયયા સ્ત્રયા ભજુલતાપેગૂઢઃ પ્રસ્કન્નિવવેકિવજ્ઞાનાે ય દ્વહારગ્ હાર ભાકુલ
હૃદય તદાશ્રયાવસક્તસતુદુિહ કલત્રભા ષતાવલાેકિવચે ષ્ટતાપહૃતહૃદય આત્માનમ જતાત્માપારે
ઽ ધે તમ સ પ્રિહણાે ત
૦૫૧૪૦૨૯૧ કદા ચદ શ્વરસ્ય ભગવતાે િવ ણાેશ્ચક્રા પરમા વાિદ દ્વપરાધાર્પવગર્
કાલાપેલક્ષણા પિરવ તતને વયસા રંહસા હરતઆબ્રહ્મ ણ ત બાદ નાં ભૂતાનામિન મષતાે મષતાં
િવત્ર તહૃદય તમવેેશ્વરં કાલચક્રિન યુધં સાક્ષાદ્ભગવ તં યજ્ઞપુ ષમનાદતૃ્ય
પાખ ડદેવતાઃ કઙ્કગ્ ધ્રબકવટપ્રાયા આયર્સમયપિરહૃતાઃ સાઙે્કત્યેના ભધત્તે
૦૫૧૪૦૩૦૧ યદા પાખ ડ ભરાત્મવ ચતૈ તૈ વ ચતાે બ્રહ્મકુલં સમાવસં તષેાં
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શીલમપુનયનાિદશ્રાૈત માતર્કમાર્નુષ્ઠાનને ભગવતાે યજ્ઞપુ ષસ્યારાધનમવે
તદરાેચય શદૂ્રકુલં ભજતે િનગમાચારેઽશુ દ્ધતાે યસ્ય મથનુીભાવઃ કુટુ બભરણં યથા
વાનર તેઃ
૦૫૧૪૦૩૧૧ તત્રાિપ િનરવરાેધઃ વૈરેણ િવહરન્ન તકૃપણબુ દ્ધર યાે યમખુિનર ક્ષણાિદના ગ્રા ય
કમર્ણવૈ િવ તકાલાવિધઃ
૦૫૧૪૦૩૨૧ ક્વ ચદ્દુ્રમવદૈિહકાથષુ ગ્ હેષુ રંસ્ય યથા વાનરઃ સતુદારવ સલાે વ્યવાયક્ષણઃ
૦૫૧૪૦૩૩૧ અેવમ વ યવ ધાનાે ત્યુગજભયાત્તમ સ ગિરક દરપ્રાયે
૦૫૧૪૦૩૪૧ ક્વ ચચ્છ તવાતાદ્યનેકદૈિવકભાૈ તકાત્મીયાનાં દુઃખાનાં પ્ર તિનવારણેઽક પાે દુર તિવષય
િવષ ણઆ તે
૦૫૧૪૦૩૫૧ ક્વ ચ ન્મથાે વ્યવહર ય ક ચદ્ધનમપુયા ત િવત્તશાઠ્યને
૦૫૧૪૦૩૬૧ ક્વ ચ ક્ષીણધનઃ શ યાસનાશનાદુ્યપભાેગિવહીનાે યાવદપ્ર તલ ધમનાેરથાપેગતાદાને
ઽવ સતમ ત તત તતાેઽવમાનાદ િન જનાદ ભલભતે
૦૫૧૪૦૩૭૧ અેવં િવત્તવ્ય તષઙ્ગિવ દ્ધવૈરાનુબ ધાેઽિપ પવૂર્વાસનયા મથ ઉદ્વહત્યથાપવહ ત
૦૫૧૪૦૩૮૧ અેત મ સસંારા વિન નાનાક્લેશાપેસગર્બાિધત આપન્નિવપન્નાે યત્ર ય તમુ હ
વાવેતર તત્ર િવ જ્ય તં તમપુાદાય શાેચન્મુહ્ય બ યદ્
િવવદ ક્ર દ સહૃં ય ગાયન્નહ્યમાનઃ સાધવુ જતાે નવૈાવતર્તેઽદ્યાિપ યતઆર ધ અેષ નરલાેક
સાથા યમ વનઃ પારમપુિદશ ત
૦૫૧૪૦૩૯૧ યિદદં યાેગાનુશાસનં ન વા અેતદવ ધતે ય ય તદ ડા મનુય ઉપશમશીલા
ઉપરતાત્માનઃ સમવગચ્છ ત
૦૫૧૪૦૪૦૧ યદિપ િદ ગભજિયનાે ય વનાે યે વૈ રાજષર્યઃ િક તુ પરં ધે શયીરન્નસ્યામવે
મમેય મ ત કૃતવૈરાનુબ ધાયાં િવ જ્ય વયમપુસહૃંતાઃ
૦૫૧૪૦૪૧૧ કમર્વ લીમવલ બ્ય તતઆપદઃ કથ ચન્નરકા દ્વમુક્તઃ પનુર યવંે સસંારા વિન
વતર્માનાે નરલાેકસાથર્મપુયા ત અેવમપુિર ગતાેઽિપ
૦૫૧૪૦૪૨૦ તસ્યેદમપુગાય ત
૦૫૧૪૦૪૨૧ આષર્ભસ્યેહ રાજષમર્નસાિપ મહાત્મનઃ
૦૫૧૪૦૪૨૨ નાનવુત્માર્હર્ ત પાે મ ક્ષકેવ ગ ત્મતઃ
૦૫૧૪૦૪૩૧ યાે દુ ત્ય દારસતુા સહૃુદ્રાજ્યં હૃિદ શઃ
૦૫૧૪૦૪૩૨ જહાૈ યવુવૈ મલવદુત્તમશ્લાેકલાલસઃ
૦૫૧૪૦૪૪૧ યાે દુ ત્ય િ ક્ષ તસતુ વજનાથર્દારાન્
૦૫૧૪૦૪૪૨ પ્રા યા શ્રયં સરુવરૈઃ સદયાવલાેકામ્
૦૫૧૪૦૪૪૩ નૈચ્છ પ તદુ ચતં મહતાં મધુ દ્વટ્
૦૫૧૪૦૪૪૪ સવેાનુરક્તમનસામભવાેઽિપ ફ ગુઃ
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૦૫૧૪૦૪૫૧ યજ્ઞાય ધમર્પતયે િવિધનપૈુણાય
૦૫૧૪૦૪૫૨ યાેગાય સાઙ્ખ્ય શરસે પ્રકૃતીશ્વરાય
૦૫૧૪૦૪૫૩ નારાયણાય હરયે નમ ઇત્યુદારં
૦૫૧૪૦૪૫૪ હાસ્ય ગ વમિપ યઃ સમુદાજહાર
૦૫૧૪૦૪૬૧ ય ઇદં ભાગવતસભા જતાવદાતગુણકમર્ણાે રાજષભર્રતસ્યાનુચિરતં વ ત્ય્
અયનમાયુ યં ધ યં યશસ્યં વગ્યાર્પવગ્ય વાનુશ ◌ૃણાેત્યાખ્યાસ્યત્ય ભન દ ત ચ સવાર્ અેવા શષ
આત્મનઆશા તે ન કા ચન પરત ઇ ત
૦૫૧૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૫૦૦૧૧ ભરતસ્યાત્મજઃ સમુ તનાર્મા ભિહતાે યમુ હ વાવ કે ચ પાખ ડન ઋષભ
પદવીમનવુતર્માનં ચાનાયાર્ અવેદસમા ાતાં દેવતાં વમનીષયા પાપીયસ્યા કલાૈ ક પિય ય ત
૦૫૧૫૦૦૨૧ ત માદ્વદૃ્ધસનેાયાં દેવતા જન્નામ પતુ્રાેઽભવત્
૦૫૧૫૦૦૩૧ અથાસયુા તત્તનયાે દેવદુ્ય તતાે ધનેુમત્યાં સતુઃ પરમેષ્ઠ તસ્ય સવુચર્લાયાં પ્રતીહ
ઉપ તઃ
૦૫૧૫૦૦૪૧ ય આત્મિવદ્યામાખ્યાય વયં સશંદુ્ધાે મહાપુ ષમનુસ માર
૦૫૧૫૦૦૫૧ પ્રતીહા સવુચર્લાયાં પ્ર તહત્રાર્દયસ્ત્રયઆસિન્નજ્યાકાેિવદાઃ સનૂવઃ પ્ર તહતુર્ઃ તુત્યામજ
ભૂમાનાવજિનષાતામ્
૦૫૧૫૦૦૬૧ ભૂ ઋ ષકુલ્યાયામુદ્ગ થ તતઃ પ્ર તાવાે દેવકુલ્યાયાં પ્ર તાવાિન્નયુ સાયાં હૃદયજ
આસી દ્વભુિવભાે રત્યાં ચ થષુેણ ત માન્નક્તઆકૂત્યાં જજ્ઞે નક્તાદ્દુ્ર તપતુ્રાે ગયાે રાજ ષપ્રવર
ઉદારશ્રવા અ યત સાક્ષાદ્ભગવતાે િવ ણાજેર્ગિદ્રર ક્ષષયા ગ્ હીતસ વસ્ય કલાત્મવ વાિદલક્ષણને
મહાપુ ષતાં પ્રાપ્તઃ
૦૫૧૫૦૦૭૧ સ વૈ વધમણ પ્ર પાલનપાષેણપ્રીણનાપેલાલનાનુશાસનલક્ષણનેજે્યાિદના ચ ભગવ ત
મહાપુ ષે પરાવરે બ્રહ્મ ણ સવાર્ત્મનાિપતપરમાથર્લક્ષણને બ્રહ્મિવચ્ચરણાનુસવેયાપાિદત
ભગવદ્ભ ક્તયાેગેન ચાભી ણશઃ પિરભાિવતા તશદુ્ધમ ત પરતાના ય આત્મિન
વયમપુલ યમાનબ્રહ્માત્માનુભવાેઽિપ િનર ભમાન અેવાવિનમજૂગપુત્
૦૫૧૫૦૦૮૧ તસ્યેમાં ગાથાં પા ડવેય પુરાિવદ ઉપગાય ત
૦૫૧૫૦૦૯૧ ગયં પઃ કઃ પ્ર તયા ત કમર્ ભયર્ વા ભમાની બહુિવદ્ધમર્ગાેપ્તા
૦૫૧૫૦૦૯૨ સમાગતશ્રીઃ સદસ પ તઃ સતાં સ સવેકાેઽ યાે ભગવ કલા તે
૦૫૧૫૦૧૦૧ યમ ય ષ ચ પરયા મુદા સતીઃ સત્યા શષાે દક્ષક યાઃ સિરદ્ ભઃ
૦૫૧૫૦૧૦૨ યસ્ય પ્ર નાં દુદુહે ધરા શષાે િનરા શષાે ગુણવ સ નુતાેધાઃ
૦૫૧૫૦૧૧૧ છ દાંસ્યકામસ્ય ચ યસ્ય કામા દુદૂહુરાજહરથાે બ લ પાઃ
૦૫૧૫૦૧૧૨ પ્રત્ય ચતા યુિધ ધમણ િવપ્રા યદા શષાં ષષ્ઠમંશં પરેત્ય
૦૫૧૫૦૧૨૧ યસ્યા વરે ભગવાન વરાત્મા મઘાેિન માદ્યત્યુ સાેમપીથે
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૦૫૧૫૦૧૨૨ શ્રદ્ધાિવશદુ્ધાચલભ ક્તયાેગ સમિપતજે્યાફલમાજહાર
૦૫૧૫૦૧૩૧ ય પ્રીણનાદ્બિહ ષ દેવ તયર્ઙ્ મનુ યવી ણમાિવિર ચાત્
૦૫૧૫૦૧૩૨ પ્રીયેત સદ્યઃ સ હ િવશ્વ વઃ પ્રીતઃ વયં પ્રી તમગાદ્ગયસ્ય
૦૫૧૫૦૧૪૧ ગયાદ્ગય ત્યાં ચત્રરથઃ સગુ તરવરાેધન ઇ ત ત્રયઃ પતુ્રા બભવૂુ શ્ચત્રરથાદૂણાર્યાં
સમ્રાડજિનષ્ટ તત ઉ કલાયાં મર ચમર્ર ચે બ દુમત્યાં બ દુમાનુદપદ્યત ત મા સરઘાયાં
મધનુાર્માભવન્મધાેઃ સમુન સ વીરવ્રત તતાે ભાે યાં મ થપુ્રમ થૂ જજ્ઞાતે મ થાેઃ
સત્યાયાં ભાવૈન તતાે દૂષણાયાં વષ્ટાજિનષ્ટ વષુ્ટિવરાેચનાયાં િવર ે િવરજસ્ય શત જ પ્રવરં પતુ્ર
શતં ક યા ચ િવષૂચ્યાં િકલ તમ્
૦૫૧૫૦૧૫૦ તત્રાયં શ્લાેકઃ
૦૫૧૫૦૧૫૧ પ્રૈયવ્રતં વંશ મમં િવરજશ્ચરમાેદ્ભવઃ
૦૫૧૫૦૧૫૨ અકરાેદત્યલં ક ત્યાર્ િવ ઃ સરુગણં યથા
૦૫૧૬૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૫૧૬૦૦૧૧ ઉક્ત વયા ભૂમ ડલાયામિવશષેાે યાવદાિદત્ય તપ ત યત્ર ચાસાૈ જ્યાે તષાં ગણૈશ્ચ દ્રમા વા
સહ દૃ યતે
૦૫૧૬૦૦૨૧ તત્રાિપ પ્રયવ્રતરથચરણપિરખાતૈઃ સપ્ત ભઃ સપ્ત સ ધવ ઉપકૢપ્તા યત અેતસ્યાઃ સપ્ત
દ્વ પિવશષેિવક પ વયા ભગવ ખલુ સૂ ચત અેતદેવા ખલમહં માનતાે લક્ષણતશ્ચ સવ િવ
જજ્ઞાસા મ
૦૫૧૬૦૦૩૧ ભગવતાે ગુણમયે સ્થૂલ પ આવે શતં મનાે હ્યગુણેઽિપ સૂ મતમઆત્મજ્યાે ત ષ પરે બ્રહ્મ ણ
ભગવ ત વાસદેુવાખ્યે ક્ષમમાવે શતું તદુ હૈતદુ્ગરાેઽહર્સ્યનવુણર્િયતુ મ ત
૦૫૧૬૦૦૪૦ ઋ ષ વાચ
૦૫૧૬૦૦૪૧ ન વૈ મહારાજ ભગવતાે માયાગુણિવભૂતેઃ કાષ્ઠાં મનસા વચસા વાિધગ તુમલં
િવબુધાયષુાિપ પુ ષ ત મા પ્રાધા યનેવૈ ભૂગાેલકિવશષેં નામ પમાનલક્ષણતાે
વ્યાખ્યાસ્યામઃ
૦૫૧૬૦૦૫૧ યાે વાયં દ્વ પઃ કુવલયકમલકાેશા ય તરકાેશાે િનયુતયાજેનિવશાલઃ સમવતુર્લાે યથા
પુ કરપત્રમ્
૦૫૧૬૦૦૬૧ ય મન્નવ વષાર્ ણ નવયાજેનસહસ્રાયામા યષ્ટ ભમર્યાર્દા ગિર ભઃ સિુવભક્તાિન ભવ ત
૦૫૧૬૦૦૭૧ અેષાં મ યે ઇલા તં નામા ય તરવષ યસ્ય ના યામવ સ્થતઃ સવર્તઃ સાવૈણર્ઃ કુલ
ગિરરા ે મે દ્વ પાયામસમુન્નાહઃ ક ણકાભૂતઃ કુવલયકમલસ્ય મૂધર્િન દ્વાિત્રશ સહસ્ર
યાજેનિવતતાે મૂલે ષાેડશસહસ્રં તાવતા તભૂર્ યાં પ્રિવષ્ટઃ
૦૫૧૬૦૦૮૧ ઉત્તરાેત્તરેણેલા તં નીલઃ શ્વેતઃ શ ◌ૃઙ્ગવાિન ત ત્રયાે ર યકિહર મયકુ ણાં વષાર્ણાં મયાર્દા
ગરયઃ પ્રાગાયતા ઉભયતઃ ક્ષારાેદાવધયાે દ્વસહસ્ર થવ અેકૈકશઃ પવૂર્ મા પવૂર્ માદુત્તર
ઉત્તરાે દશાંશાિધકાંશને દૈઘ્યર્ અેવ હ્રસ ત
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૦૫૧૬૦૦૯૧ અેવં દ ક્ષણનેેલા તં િનષધાે હેમકૂટાે િહમાલય ઇ ત પ્રાગાયતા યથા નીલાદયાેઽયુતયાજેનાે સધેા
હિરવષર્િક પુ ષભારતાનાં યથાસઙ્ખ્યમ્
૦૫૧૬૦૧૦૧ તથવૈેલા તમપરેણ પવૂણ ચ માલ્યવદ્ગ ધમાદનાવાનીલિનષધાયતાૈ દ્વસહસ્રં
પપ્રથતુઃ કેતુમાલભદ્રાશ્વયાેઃ સીમાનં િવદધાતે
૦૫૧૬૦૧૧૧ મ દરાે મે મ દરઃ સપુાશ્વર્ઃ કુમુદ ઇત્યયુતયાજેનિવ તારાેન્નાહા મેરાેશ્ચતુર્
િદશમવષ્ટ ભ ગરય ઉપકૢપ્તાઃ
૦૫૧૬૦૧૨૧ ચતુ વતષેુ ચૂતજ બૂકદ બ યગ્રાેધાશ્ચ વારઃ પાદપપ્રવરાઃ પવર્તકેતવ ઇવાિધ
સહસ્રયાજેનાેન્નાહા તાવ દ્વટપિવતતયઃ શતયાજેનપિરણાહાઃ
૦૫૧૬૦૧૩૧ હ્ર દાશ્ચ વારઃ પયાેમ વ રસ ષ્ટજલા યદુપ પ શન ઉપદેવગણા યાેગૈશ્વયાર્ ણ
વાભાિવકાિન ભરતષર્ભ ધારય ત
૦૫૧૬૦૧૪૧ દેવાેદ્યાનાિન ચ ભવ ત ચ વાિર ન દનં ચતૈ્રરથં વૈભ્રાજકં સવર્તાેભદ્ર મ ત
૦૫૧૬૦૧૫૧ યે વમરપિર ઢાઃ સહ સરુલલનાલલામયૂથપતય ઉપદેવગણૈ પગીયમાન
મિહમાનઃ િકલ િવહર ત
૦૫૧૬૦૧૬૧ મ દરાે સઙ્ગ અેકાદશશતયાજેનાેત્તુઙ્ગદેવચૂત શરસાે ગિર શખરસ્થૂલાિન ફલા ય ત
ક પાિન પત ત
૦૫૧૬૦૧૭૧ તષેાં િવશીયર્માણાનામ તમધુરસરુ ભસગુ ધબહુલા ણરસાેદેના ણાેદા નામ નદ
મ દર ગિર શખરાિન્નપત તી પવૂણેલા તમપુ લાવય ત
૦૫૧૬૦૧૮૧ યદુપ ષેણાદ્ભવા યા અનુચર ણાં પુ યજનવધનૂામવયવ પશર્સગુ ધવાતાે દશ
યાજેનં સમ તાદનવુાસય ત
૦૫૧૬૦૧૯૧ અેવં જ બૂફલાનામત્યુચ્ચિનપાતિવશીણાર્નામન સ્થપ્રાયાણા મભકાયિનભાનાં રસને
જ બૂ નામ નદ મે મ દર શખરાદયુતયાજેનાદવિનતલે િનપત તી દ ક્ષણનેાત્માનં
યાવિદલા તમપુસ્ય દય ત
૦૫૧૬૦૨૦૧ તાવદુભયાેરિપ રાેધસાેયાર્ ત્તકા તદ્રસનેાનુિવ યમાના વા વકર્સયંાેગિવપાકેન
સદામરલાેકાભરણં બૂનદં નામ સવુણ ભવ ત
૦૫૧૬૦૨૧૧ યદુ હ વાવ િવબુધાદયઃ સહ યવુ ત ભમુર્કુટકટકકિટસતૂ્રાદ્યાભરણ પેણ ખલુ
ધારય ત
૦૫૧૬૦૨૨૧ ય તુ મહાકદ બઃ સપુાશ્વર્િન ઢાે યા તસ્ય કાેટરે યાે િવિનઃ તાઃ પ ચાયામપિરણાહાઃ
પ ચ મધુધારાઃ સપુાશ્વર્ શખરા પત ત્યાેઽપરેણાત્માન મલા તમનુમાેદય ત
૦૫૧૬૦૨૩૧ યા હ્યપુયુ નાનાં મખુિનવાર્ સતાે વાયુઃ સમ તાચ્છતયાજેનમનવુાસય ત
૦૫૧૬૦૨૪૧ અેવં કુમુદિન ઢાે યઃ શતવ શાે નામ વટ તસ્યસ્ક ધે યાે નીચીનાઃ પયાેદિધમધુઘ્ ત
ગુડાન્નાદ્ય બરશ યાસનાભરણાદયઃ સવર્ અેવ કામદુઘા નદાઃ
કુમુદાગ્રા પત ત તમુત્તરેણેલા તમપુયાજેય ત
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૦૫૧૬૦૨૫૧ યાનપુજુષાણાનાં ન કદા ચદિપ પ્ર નાં વલીપ લતક્લમ વેદદાૈગર્ યજરામય ત્યુ
શીતાે ણવવૈ યાપસગાર્દય તાપિવશષેા ભવ ત યાવ વં સખંુ િનર તશયમવે
૦૫૧૬૦૨૬૧ કુરઙ્ગકુરરકુસુ ભવૈકઙ્કિત્રકૂટ શ શરપતઙ્ગ ચકિનષધ શનીવાસકિપલશઙ્ખ
વૈદૂયર્ િધહંસઋષભનાગકાલ જરનારદાદયાે િવશ ત ગરયાે મેરાેઃ ક ણકાયા ઇવ કેસરભૂતા
મૂલદેશે પિરત ઉપકૢપ્તાઃ
૦૫૧૬૦૨૭૧ જઠરદેવકૂટાૈ મે ં પવૂણાષ્ટાદશયાજેનસહસ્રમુદગાયતાૈ દ્વસહસ્રં થુતુઙ્ગાૈ
ભવતઃ અેવમપરેણ પવનપાિરયાત્રાૈ દ ક્ષણને કૈલાસકરવીરાૈ પ્રાગાયતાવવેમુત્તરત સ્ત્રશ ◌ૃઙ્ગ
મકરાવષ્ટ ભરેતૈઃ પિર તાેઽ ગ્ િરવ પિરતશ્ચકા ત કા ચન ગિરઃ
૦૫૧૬૦૨૮૧ મેરાેમૂર્ધર્િન ભગવતઆત્મયાનેેમર્ યત ઉપકૢપ્તાં પુર મયુતયાજેનસાહસ્રી ં સમ
ચતુરસ્રાં શાતકાૈ ભી ં વદ ત
૦૫૧૬૦૨૯૧ તામનપુિરતાે લાેકપાલાનામષ્ટાનાં યથાિદશં યથા પં તુર યમાનને પુરાેઽષ્ટાવપુકૢપ્તાઃ
૦૫૧૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૭૦૦૧૧ તત્ર ભગવતઃ સાક્ષાદ્યજ્ઞ લઙ્ગસ્ય િવ ણાેિવક્રમતાે વામપાદાઙ્ગુષ્ઠનખ
િન ભન્નાે વાર્ ડકટાહિવવરેણા તઃપ્રિવષ્ટા યા બાહ્યજલધારા તચ્ચરણપઙ્ક વનજેના ણ
િક જલ્કાપેર જતા ખલજગદઘમલાપહાપે પશર્નામલા સાક્ષાદ્ભગવ પદ ત્યનપુલ ક્ષતવચાે
ઽ ભધીયમાના તમહતા કાલને યુગસહસ્રાપેલક્ષણને િદવાે મૂધર્ યવતતાર યત્ત દ્વ પદમાહુઃ
૦૫૧૭૦૦૨૧ યત્ર હ વાવ વીરવ્રતઆૈત્તાનપાિદઃ પરમભાગવતાેઽ મ કુલદેવતાચરણારિવ દાેદક મ ત
યામનુસવનમુ કૃ યમાણભગવદ્ભ ક્તયાેગને દૃઢં ક્લદ્યમાના તહૃર્દય આૈ ક ઠ્ય
િવવશામી લતલાેચનયુગલકુડ્મલિવગ લતામલબા પકલયા ભવ્યજ્યમાનરાેમપુલકકુલકાેઽધનુાિપ
પરમાદરેણ શરસા બભ ત
૦૫૧૭૦૦૩૧ તતઃ સપ્ત ઋષય ત પ્રભાવા ભજ્ઞા યાં નનુ તપસઆત્ય તક સ દ્ધરેતાવતી ભગવ ત
સવાર્ત્મિન વાસદેુવેઽનપુરતભ ક્તયાેગલાભનેવૈાપેે ક્ષતા યાથાર્ત્મગતયાે મુ ક્ત મવાગતાં મુમુક્ષવ
ઇવ સબહુમાનમદ્યાિપ જટાજૂટૈ દ્વહ ત
૦૫૧૭૦૦૪૧ તતાેઽનેકસહસ્રકાેિટિવમાનાનીકસઙુ્કલદેવયાનનેાવતર તી દુ મ ડલમાવાયર્ બ્રહ્મ
સદને િનપત ત
૦૫૧૭૦૦૫૧ તત્ર ચતુધાર્ ભદ્યમાના ચતુ ભનાર્મ ભશ્ચતુિદશમ ભ પ દ તી નદનદ
પ તમવેા ભિનિવશ ત સીતાલકન દા ચ ભર્દ્રે ત
૦૫૧૭૦૦૬૧ સીતા તુ બ્રહ્મસદના કેસરાચલાિદ ગિર શખરે યાેઽધાેઽધઃ પ્રસ્રવ તી ગ ધમાદનમૂધર્સુ
પ ત વા તરેણ ભદ્રાશ્વવષ પ્રાચ્યાં િદ શ ક્ષારસમુદ્રમ ભપ્રિવશ ત
૦૫૧૭૦૦૭૧ અેવં માલ્યવ ચ્છખરાિન્ન પત તી તતાેઽનપુરતવેગા કેતુમાલમ ભ ચ ઃ પ્રતીચ્યાં િદ શ સિરત્
પ ત પ્રિવશ ત
૦૫૧૭૦૦૮૧ ભદ્રા ચાેત્તરતાે મે શરસાે િનપ તતા ગિર શખરાિદ્ગિર શખરમ તહાય શ ◌ૃઙ્ગવતઃ
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શ ◌ૃઙ્ગાદવસ્ય દમાના ઉત્તરાં તુ કુ ન ભત ઉદ ચ્યાં િદ શ જલિધમ ભપ્રિવશ ત
૦૫૧૭૦૦૯૧ તથવૈાલકન દા દ ક્ષણને બ્રહ્મસદનાદ્બહૂિન ગિરકૂટા ય તક્ર ય
હેમકૂટાદ્ધમૈકૂટા ય તરભસતરરંહસા લુઠય તી ભારતમ ભવષ દ ક્ષણસ્યાં િદ શ
જલિધમ ભપ્રિવશ ત યસ્યાં નાનાથ ચાગચ્છતઃ પુંસઃ પદે પદેઽશ્વમેધરાજસયૂાદ નાં ફલં
ન દુલર્ભ મ ત
૦૫૧૭૦૧૦૧ અ યે ચ નદા નદ્યશ્ચ વષ વષ સ ત બહુશાે મવેાર્િદ ગિરદુિહતરઃ શતશઃ
૦૫૧૭૦૧૧૧ તત્રાિપ ભારતમવે વષ કમર્ક્ષતે્રમ યા યષ્ટ વષાર્ ણ વ ગણાં પુ યશષેાપેભાેગ
સ્થાનાિન ભાૈમાિન વગર્પદાિન વ્યપિદશ ત
૦૫૧૭૦૧૨૧ અેષુ પુ ષાણામયુતપુ ષાયવુર્ષાર્ણાં દેવક પાનાં નાગાયુતપ્રાણાનાં વજ્રસહંનનબલ
વયાેમાેદપ્રમુિદતમહાસાૈરત મથનુવ્યવાયાપવગર્વષર્ તૈકગભર્કલત્રાણાં તત્ર તુ ત્રેતા
યુગસમઃ કાલાે વતર્તે
૦૫૧૭૦૧૩૧ યત્ર હ દેવપતયઃ વૈઃ વૈગર્ણનાયકૈિવિહતમહાહર્ણાઃ સવર્તુર્કુસમુ તબકફલ
િકસલય શ્રયાન યમાનિવટપલતાિવટિપ ભ પશુ ભમાન ચરકાનનાશ્રમાયતનવષર્ ગિરદ્રાેણીષુ
તથા ચામલજલાશયષેુ િવકચિવિવધનવવન હામાેદમુિદતરાજહંસજલકુકુ્કટકાર ડવસારસ
ચક્રવાકાિદ ભમર્ધુકરિનકરાકૃ ત ભ પકૂ જતષેુ જલક્ર ડાિદ ભિવ ચત્રિવનાેદૈઃ સલુ લતસરુસુ દર ણાં
કામક લલિવલાસહાસલીલાવલાેકાકૃષ્ટમનાેદષૃ્ટયઃ વૈરં િવહર ત
૦૫૧૭૦૧૪૧ નવ વિપ વષષુ ભગવાન્નારાયણાે મહાપુ ષઃ પુ ષાણાં તદનુગ્રહાયાત્મત વ
વ્યૂહેનાત્મનાદ્યાિપ સિન્નધીયતે
૦૫૧૭૦૧૫૧ ઇલા તે તુ ભગવા ભવ અેક અેવ પુમાન્ન હ્ય ય તત્રાપરાે િનિવશ ત ભવા યાઃ શાપિન મત્તજ્ઞાે
ય પ્રવેક્ષ્યતઃ સ્ત્રીભાવ ત પશ્ચાદ્વક્ષ્યા મ
૦૫૧૭૦૧૬૧ ભવાનીનાથૈઃ સ્ત્રીગણાબુર્દસહસ્રૈરવ યમાનાે ભગવતશ્ચતુમૂર્તમર્હાપુ ષસ્ય
તુર યાં તામસી ં મૂ ત પ્રકૃ તમાત્મનઃ સઙ્કષર્ણસજં્ઞામાત્મસમાિધ પેણ
સિન્નધા યૈતદ ભગ્ ણ ભવ ઉપધાવ ત
૦૫૧૭૦૧૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૧૭૦૧૭૧ આ નમાે ભગવતે મહાપુ ષાય સવર્ગુણસઙ્ખ્યાનાયાન તાયાવ્યક્તાય નમ ઇ ત
૦૫૧૭૦૧૭૧ ભજે ભજ યારણપાદપઙ્કજં ભગસ્ય કૃ નસ્ય પરં પરાયણમ્
૦૫૧૭૦૧૭૨ ભક્તે વલં ભાિવતભૂતભાવનં ભવાપહં વા ભવભાવમીશ્વરમ્
૦૫૧૭૦૧૮૧ ન યસ્ય માયાગુણ ચત્ત ત્ત ભિનર ક્ષતાે હ્ય વિપ દૃ ષ્ટરજ્યતે
૦૫૧૭૦૧૮૨ ઈશે યથા નાેઽ જતમ યુરંહસાં ક તં ન મ યેત જગીષુરાત્મનઃ
૦૫૧૭૦૧૯૧ અસદ્દશૃાે યઃ પ્ર તભા ત માયયા ક્ષીબેવ મ વાસવતામ્રલાેચનઃ
૦૫૧૭૦૧૯૨ ન નાગવ વાેઽહર્ણ ઈ શરે િહ્રયા ય પાદયાેઃ પશર્નધ ષતે દ્રયાઃ
૦૫૧૭૦૨૦૧ યમાહુરસ્ય સ્થ તજન્મસયંમં િત્ર ભિવહીનં યમન ત ષયઃ
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૦૫૧૭૦૨૦૨ ન વેદ સદ્ધાથર્ મવ ક્વ ચિ સ્થતં ભૂમ ડલં મૂધર્સહસ્રધામસુ
૦૫૧૭૦૨૧૧ યસ્યાદ્યઆસીદુ્ગણિવગ્રહાે મહા વજ્ઞાનિધ યાે ભગવાનજઃ િકલ
૦૫૧૭૦૨૧૨ ય સ ભવાેઽહં િત્ર તા વતજેસા વૈકાિરકં તામસમૈ દ્રયં જે
૦૫૧૭૦૨૨૧ અેતે વયં યસ્ય વશે મહાત્મનઃ સ્થતાઃ શકુ તા ઇવ સતૂ્રયિ ત્રતાઃ
૦૫૧૭૦૨૨૨ મહાનહં વૈકૃતતામસે દ્રયાઃ મ સવ યદનુગ્રહાિદદમ્
૦૫૧૭૦૨૩૧ યિન્ન મતાં કહ્યર્િપ કમર્પવર્ણી ં માયાં જનાેઽયં ગુણસગર્માેિહતઃ
૦૫૧૭૦૨૩૨ ન વેદ િન તારણયાેગમ જસા ત મૈ નમ તે િવલયાેદયાત્મને
૦૫૧૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૮૦૦૧૧ તથા ચ ભદ્રશ્રવા નામ ધમર્સતુ ત કુલપતયઃ પુ ષા ભદ્રાશ્વવષ સાક્ષાદ્ભગવતાે
વાસદેુવસ્ય પ્રયાં તનું ધમર્મયી ં હયશીષાર્ ભધાનાં પરમેણ સમાિધના
સિન્નધા યેદમ ભગ્ ણ ત ઉપધાવ ત
૦૫૧૮૦૦૨૦ ભદ્રશ્રવસ ઊચુઃ
૦૫૧૮૦૦૨૧ આ નમાે ભગવતે ધમાર્યાત્મિવશાેધનાય નમ ઇ ત
૦૫૧૮૦૦૩૧ અહાે િવ ચત્રં ભગવ દ્વચે ષ્ટતં ઘ્ન તં જનાેઽયં િહ મષન્ન પ ય ત
૦૫૧૮૦૦૩૨ યાયન્નસદ્યિહ િવકમર્ સિેવતું િનહૃર્ત્ય પતંુ્ર િપતરં જ િવષ ત
૦૫૧૮૦૦૪૧ વદ ત િવશ્વં કવયઃ મ નશ્વરં પ ય ત ચા યાત્મિવદાે િવપ શ્ચતઃ
૦૫૧૮૦૦૪૨ તથાિપ મુહ્ય ત તવાજ માયયા સિુવ મતં કૃત્યમજં નતાેઽ મ તમ્
૦૫૧૮૦૦૫૧ િવશ્વાેદ્ભવસ્થાનિનરાેધકમર્ તે હ્યકતુર્રઙ્ગીકૃતમ યપા તઃ
૦૫૧૮૦૦૫૨ યુક્તં ન ચતં્ર વિય કાયર્કારણે સવાર્ત્મિન વ્ય તિરક્તે ચ વ તુતઃ
૦૫૧૮૦૦૬૧ વેદા યુગા તે તમસા તરસૃ્કતાન્રસાતલાદ્યાે તુરઙ્ગિવગ્રહઃ
૦૫૧૮૦૦૬૨ પ્રત્યાદદે વૈ કવયેઽ ભયાચતે ત મૈ નમ તેઽિવતથેિહતાય ઇ ત
૦૫૧૮૦૦૭૧ હિરવષ ચાિપ ભગવાન્નરહિર પેણા તે તદૂ્રપગ્રહણિન મત્તમુત્તરત્રા ભધાસ્યે
તદ્દિયતં પં મહાપુ ષગુણભાજનાે મહાભાગવતાે દૈત્યદાનવકુલતીથ કરણશીલાચિરતઃ
પ્રહ્લાદાેઽવ્યવધાનાન યભ ક્તયાેગને સહ તદ્વષર્પુ ષૈ પા તે ઇદં ચાેદાહર ત
૦૫૧૮૦૦૮૧ આ નમાે ભગવતે નર સહાય નમ તજે તજેસે આિવરાિવભર્વ વજ્રનખ વજ્રદંષ્ટ્ર
કમાર્શયાન્ર ધય ર ધય તમાે ગ્રસ ગ્રસઆ વાહા અભયમભયમાત્મિન ભૂિયષ્ઠા આ ક્ષ્રાૈમ્
૦૫૧૮૦૦૯૧ વ ત્ય તુ િવશ્વસ્ય ખલઃ પ્રસીદતાં યાય તુ ભૂતાિન શવં મથાે િધયા
૦૫૧૮૦૦૯૨ મનશ્ચ ભદં્ર ભજતાદધાેક્ષજે આવે યતાં નાે મ તર યહૈતુક
૦૫૧૮૦૧૦૧ માગારદારાત્મજિવત્તબ ધષુુ સઙ્ગાે યિદ સ્યાદ્ભગવિ પ્રયષેુ નઃ
૦૫૧૮૦૧૦૨ યઃ પ્રાણ ત્ત્યા પિરતુષ્ટ આત્મવા સદ્ યત્યદૂરાન્ન તથે દ્રય પ્રયઃ
૦૫૧૮૦૧૧૧ ય સઙ્ગલ ધં િનજવીયર્વૈભવં તીથ મુહુઃ સં શતાં િહ માનસમ્
૦૫૧૮૦૧૧૨ હરત્ય ેઽ તઃ શ્રુ ત ભગર્તાેઽઙ્ગજં કાે વૈ ન સવેેત મુકુ દિવક્રમમ્
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૦૫૧૮૦૧૨૧ યસ્યા ત ભ ક્તભર્ગવત્યિક ચના સવગુર્ણૈ તત્ર સમાસતે સરુાઃ
૦૫૧૮૦૧૨૨ હરાવભક્તસ્ય કુતાે મહદુ્ગણા મનાેરથનેાસ ત ધાવતાે બિહઃ
૦૫૧૮૦૧૩૧ હિરિહ સાક્ષાદ્ભગવા શર િરણામાત્મા ઝષાણા મવ તાેયમી સતમ્
૦૫૧૮૦૧૩૨ િહ વા મહાં તં યિદ સ જતે ગ્ હે તદા મહ વં વયસા દ પતીનામ્
૦૫૧૮૦૧૪૧ ત માદ્ર ેરાગિવષાદમ યુ માન હાભયદૈ યાિધમૂલમ્
૦૫૧૮૦૧૪૨ િહ વા ગ્ હં સં તચક્રવાલં સહપાદં ભજતાકુતાેભય મ ત
૦૫૧૮૦૧૫૧ કેતુમાલેઽિપ ભગવા કામદેવ વ પેણ લ યાઃ પ્રય ચક ષર્યા પ્ર પતેદુર્િહ ણાં પતુ્રાણાં
તદ્વષર્પતીનાં પુ ષાયષુાહાેરાત્રપિરસઙ્ખ્યાનાનાં યાસાં ગભાર્ મહાપુ ષમહાસ્ત્રતજેસાેદ્વે જત
મનસાં િવ વ તા વ્યસવઃ સવં સરા તે િવિનપત ત
૦૫૧૮૦૧૬૧ અતીવ સલુ લતગ તિવલાસિવલ સત ચરહાસલેશાવલાેકલીલયા
િક ચદુત્ત ભતસુ દરભ્રૂમ ડલ
સભુગવદનારિવ દ શ્રયા રમાં રમયિન્ન દ્રયા ણ રમયતે
૦૫૧૮૦૧૭૧ તદ્ભગવતાે માયામયં પં પરમસમાિધયાેગને રમા દેવી સવં સરસ્ય રાિત્રષુ
પ્ર પતેદુર્િહ ભ પેતાહઃસુ ચ તદ્ભ ર્ ભ પા તે ઇદં ચાેદાહર ત
૦૫૧૮૦૧૮૧ આ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં આ નમાે ભગવતે હૃષીકેશાય સવર્ગુણિવશષેૈિવલ ક્ષતાત્મને આકૂતીનાં
ચત્તીનાં ચેતસાં િવશષેાણાં ચાિધપતયે ષાેડશકલાય ચ્છ દાેમયાયાન્નમયાયા તમયાય સવર્મયાય
સહસે આેજસે બલાય કા તાય કામાય નમ તે ઉભયત્ર ભૂયાત્
૦૫૧૮૦૧૯૧ સ્ત્રયાે વ્રતૈ વા હૃષીકેશ્વરં વતાે હ્યારા ય લાેકે પ તમાશાસતેઽ યમ્
૦૫૧૮૦૧૯૨ તાસાં ન તે વૈ પિરપા ત્યપતં્ય પ્રયં ધનાયૂં ષ યતાેઽ વત ત્રાઃ
૦૫૧૮૦૨૦૧ સ વૈ પ તઃ સ્યાદકુતાેભયઃ વયં સમ તતઃ પા ત ભયાતુરં જનમ્
૦૫૧૮૦૨૦૨ સ અેક અેવેતરથા મથાે ભયં નવૈાત્મલાભાદિધ મ યતે પરમ્
૦૫૧૮૦૨૧૧ યા તસ્ય તે પાદસરાે હાહર્ણં િનકામયે સા ખલકામલ પટા
૦૫૧૮૦૨૧૨ તદેવ રાસી સતમી સતાેઽ ચતાે યદ્ભગ્ યાચ્ઞા ભગવ પ્રત યતે
૦૫૧૮૦૨૨૧ મ પ્રાપ્તયેઽજેશસરુાસરુાદય ત ય ત ઉગં્ર તપ અૈ દ્રયે િધયઃ
૦૫૧૮૦૨૨૨ ઋતે ભવ પાદપરાયણાન્ન માં િવ દ ત્યહં વદૃ્ધદયા યતાેઽ જત
૦૫૧૮૦૨૩૧ સ વં મમા યચ્યુત શી ણર્ વ દતં કરા બુજં ય વદધાિય સા વતામ્
૦૫૧૮૦૨૩૨ બભ ષ માં લ મ વરે ય માયયા ક ઈશ્વરસ્યેિહતમૂિહતું િવભુિર ત
૦૫૧૮૦૨૪૧ ર યકે ચ ભગવતઃ પ્રયતમં મા સ્યમવતાર પં તદ્વષર્પુ ષસ્ય મનાેઃ પ્રાક્
પ્રદ શતં સ ઇદાનીમિપ મહતા ભ ક્તયાેગનેારાધયતીદં ચાેદાહર ત
૦૫૧૮૦૨૫૧ આ નમાે ભગવતે મખુ્યતમાય નમઃ સ વાય પ્રાણાયાજૈસે સહસે બલાય મહામ સ્યાય
નમ ઇ ત
૦૫૧૮૦૨૬૧ અ તબર્િહશ્ચા ખલલાેકપાલકૈરદષૃ્ટ પાે િવચરસ્યુ વનઃ
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૦૫૧૮૦૨૬૨ સ ઈશ્વર વં ય ઇદં વશઽેનયન્ના ા યથા દા મયી ં નરઃ સ્ત્રયમ્
૦૫૧૮૦૨૭૧ યં લાેકપાલાઃ િકલ મ સર વરા િહ વા યત તાેઽિપ થક્સમેત્ય ચ
૦૫૧૮૦૨૭૨ પાતું ન શકુે દ્વપદશ્ચતુ પદઃ સર પં સ્થા યદત્ર દૃ યતે
૦૫૧૮૦૨૮૧ ભવા યુગા તાણર્વ ઊ મમા લિન ક્ષાેણી મમામાષેિધવી ધાં િનિધમ્
૦૫૧૮૦૨૮૨ મયા સહાે ક્રમતેઽજઆેજસા ત મૈ જગ પ્રાણગણાત્મને નમ ઇ ત
૦૫૧૮૦૨૯૧ િહર મયેઽિપ ભગવાિન્નવસ ત કૂમર્તનું બભ્રાણ તસ્ય તિ પ્રયતમાં તનુમયર્મા સહ
વષર્પુ ષૈઃ િપ ગણાિધપ ત પધાવ ત મ ત્ર મમં ચાનજુપ ત
૦૫૧૮૦૩૦૧ આ નમાે ભગવતે અકૂપારાય સવર્સ વગુણિવશષેણાયાનપુલ ક્ષતસ્થાનાય નમાે વ મર્ણે
નમાે ભૂ ે નમાે નમાેઽવસ્થાનાય નમ તે
૦૫૧૮૦૩૧૧ યદૂ્રપમેતિન્નજમાયયાિપતમથર્ વ પં બહુ પ િપતમ્
૦૫૧૮૦૩૧૨ સઙ્ખ્યા ન યસ્યા ત્યયથાપેલ ભનાત્ત મૈ નમ તેઽવ્યપદેશ િપણે
૦૫૧૮૦૩૨૧ જરાયજંુ વેદજમ ડ ેદ્ ભદં ચરાચરં દેવ ષિપ ભૂતમૈ દ્રયમ્
૦૫૧૮૦૩૨૨ દ્યાૈઃ ખં ક્ષ તઃ શલૈસિર સમુદ્ર દ્વ પગ્રહક્ષત્ય ભધેય અેકઃ
૦૫૧૮૦૩૩૧ ય મન્નસઙ્ખ્યયેિવશષેનામ પાકૃતાૈ કિવ ભઃ ક પતેયમ્
૦૫૧૮૦૩૩૨ સઙ્ખ્યા યયા ત વદશૃાપનીયતે ત મૈ નમઃ સાઙ્ખ્યિનદશર્નાય તે ઇ ત
૦૫૧૮૦૩૪૧ ઉત્તરેષુ ચ કુ ષુ ભગવા યજ્ઞપુ ષઃ કૃતવરાહ પ આ તે તં તુ દેવી હૈષા ભૂઃ સહ
કુ ભર ખ લતભ ક્તયાેગનેાપેધાવ ત ઇમાં ચ પરમામપુિનષદમાવતર્ય ત
૦૫૧૮૦૩૫૧ આ નમાે ભગવતે મ ત્રત વ લઙ્ગાય યજ્ઞક્રતવે મહા વરાવયવાય મહાપુ ષાય નમઃ
કમર્શકુ્લાય િત્રયુગાય નમ તે
૦૫૧૮૦૩૬૧ યસ્ય વ પં કવયાે િવપ શ્ચતાે ગુણષેુ દા વવ તવેદસમ્
૦૫૧૮૦૩૬૨ મ ત મ ા મનસા િદદકૃ્ષવાે ગૂઢં િક્રયાથનર્મ ઈિરતાત્મને
૦૫૧૮૦૩૭૧ દ્રવ્યિક્રયાહે વયનેશક ર્ ભમાર્યાગુણવૈર્ તુિનર ક્ષતાત્મને
૦૫૧૮૦૩૭૨ અ વીક્ષયાઙ્ગા તશયાત્મબુ દ્ધ ભિનર તમાયાકૃતયે નમાે નમઃ
૦૫૧૮૦૩૮૧ કરાે ત િવશ્વ સ્થ તસયંમાેદયં યસ્યે સતં ને સતમી ક્ષતુગુર્ણૈઃ
૦૫૧૮૦૩૮૨ માયા યથાયાે ભ્રમતે તદાશ્રયં ગ્રા ણાે નમ તે ગુણકમર્સા ક્ષણે
૦૫૧૮૦૩૯૧ પ્રમ ય દૈતં્ય પ્ર તવારણં ધે યાે માં રસાયા જગદાિદસકૂરઃ
૦૫૧૮૦૩૯૨ કૃ વાગ્રદંષ્ટ્ર ે િનરગાદુદ વતઃ ક્ર ડિન્નવેભઃ પ્રણતા મ તં િવભુ મ ત
૦૫૧૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૯૦૦૧૧ િક પુ ષે વષ ભગવ તમાિદપુ ષં લ મણાગ્રજં સીતા ભરામં રામં તચ્ચરણ
સિન્નકષાર્ ભરતઃ પરમભાગવતાે હનુમા સહ િક પુ ષૈરિવરતભ ક્ત પા તે
૦૫૧૯૦૦૨૧ આ ષ્ટષેણને સહ ગ ધવરનુગીયમાનાં પરમકલ્યાણીં ભ ર્ભગવ કથાં સમપુશ ◌ૃણાે ત
વયં ચેદં ગાય ત
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૦૫૧૯૦૦૩૧ આ નમાે ભગવતે ઉત્તમશ્લાેકાય નમઆયર્લક્ષણશીલવ્રતાય નમ ઉપ શ ક્ષતાત્મન ઉપા સત
લાેકાય નમઃ સાધવુાદિનકષણાય નમાે બ્રહ્મ યદેવાય મહાપુ ષાય મહારા ય નમ ઇ ત
૦૫૧૯૦૦૪૧ યત્ત દ્વશદુ્ધાનુભવમાત્રમેકં વતજેસા વ તગુણવ્યવસ્થમ્
૦૫૧૯૦૦૪૨ પ્રત્યક્પ્રશા તં સિુધયાપેલ ભનં હ્યનામ પં િનરહં પ્રપદે્ય
૦૫૧૯૦૦૫૧ મત્યાર્વતારિ વહ મત્યર્ શક્ષણં રક્ષાવેધાયવૈ ન કેવલં િવભાેઃ
૦૫૧૯૦૦૫૨ કુતાેઽ યથા સ્યાદ્રમતઃ વ આત્મનઃ સીતાકૃતાિન વ્યસનાનીશ્વરસ્ય
૦૫૧૯૦૦૬૧ ન વૈ સ આત્માત્મવતાં સહૃુત્તમઃ સક્ત સ્ત્રલાેક્યાં ભગવા વાસદેુવઃ
૦૫૧૯૦૦૬૨ ન સ્ત્રીકૃતં ક મલમશ્નવુીત ન લ મણં ચાિપ િવહાતુમહર્ ત
૦૫૧૯૦૦૭૧ ન જન્મ નનંૂ મહતાે ન સાૈભગં ન વાઙ્ન બુ દ્ધનાર્કૃ ત તાષેહેતુઃ
૦૫૧૯૦૦૭૨ તૈયર્ દ્વ ષ્ટાનિપ નાે વનાૈકસશ્ચકાર સખ્યે બત લ મણાગ્રજઃ
૦૫૧૯૦૦૮૧ સરુાેઽસરુાે વા યથ વાનરાે નરઃ સવાર્ત્મના યઃ સકૃુતજ્ઞમુત્તમમ્
૦૫૧૯૦૦૮૨ ભજેત રામં મનુ કૃ ત હિર ય ઉત્તરાનનય કાેસલા દવ મ ત
૦૫૧૯૦૦૯૧ ભારતેઽિપ વષ ભગવાન્નરનારાયણાખ્યઆક પા તમપુ ચતધમર્જ્ઞાન
વૈરાગ્યૈશ્વયાપશમાપેરમાત્માપેલ ભનમનુગ્રહાયાત્મવતામનુક પયા તપાેઽવ્યક્તગ તશ્ચર ત
૦૫૧૯૦૧૦૧ તં ભગવાન્નારદાે વણાર્શ્રમવતી ભભાર્રતી ભઃ પ્ર ભભર્ગવ પ્રાેક્તા યાં સાઙ્ખ્ય
યાેગા યાં ભગવદનુભાવાપેવણર્નં સાવણ પદેક્ષ્યમાણઃ પરમભ ક્તભાવનેાપેસર ત ઇદં
ચા ભગ્ ણા ત
૦૫૧૯૦૧૧૧ આ નમાે ભગવતે ઉપશમશીલાયાપેરતાના યાય નમાેઽિક ચનિવત્તાય ઋ ષઋષભાય નર
નારાયણાય પરમહંસપરમગુરવે આત્મારામાિધપતયે નમાે નમ ઇ ત
૦૫૧૯૦૧૨૦ ગાય ત ચેદમ્
૦૫૧૯૦૧૨૧ કતાર્સ્ય સગાર્િદષુ યાે ન બ યતે ન હ યતે દેહગતાેઽિપ દૈિહકૈઃ
૦૫૧૯૦૧૨૨ દ્રષુ્ટનર્ દગૃ્યસ્ય ગુણૈિવદૂ યતે ત મૈ નમાેઽસક્તિવિવક્તસા ક્ષણે
૦૫૧૯૦૧૩૧ ઇદં િહ યાેગેશ્વર યાેગનપૈુણં િહર યગભા ભગવા જગાદ યત્
૦૫૧૯૦૧૩૨ યદ તકાલે વિય િનગુર્ણે મનાે ભ યા દધીતાે જ્ઝતદુ કલવેરઃ
૦૫૧૯૦૧૪૧ યથૈિહકામુ મકકામલ પટઃ સતુષેુ દારેષુ ધનષેુ ચ તયન્
૦૫૧૯૦૧૪૨ શઙે્કત િવદ્વા કુકલવેરાત્યયાદ્ય તસ્ય યત્નઃ શ્રમ અેવ કેવલમ્
૦૫૧૯૦૧૫૧ તન્નઃ પ્રભાે વં કુકલવેરાિપતાં વન્માયયાહંમમતામધાેક્ષજ
૦૫૧૯૦૧૫૨ ભ દ્યામ યનેાશુ વયં સદુુ ભદાં િવધેિહ યાેગં વિય નઃ વભાવ મ ત
૦૫૧૯૦૧૬૧ ભારતેઽ ય મ વષ સિરચ્છૈલાઃ સ ત બહવાે મલયાે મઙ્ગલપ્રસ્થાે મનૈાક સ્ત્રકૂટ ઋષભઃ
કૂટકઃ કાે લકઃ સહ્યાે દેવ ગિરરૃ યમૂકઃ શ્રીશલૈાે વેઙ્કટાે મહે દ્રાે વાિરધારાે િવ યઃ શુ ક્તમા ક્ષ ગિરઃ
પાિરયાત્રાે દ્રાેણ શ્ચત્રકૂટાે ગાવેધર્નાે રૈવતકઃ કકુભાે નીલાે ગાેકામખુ ઇ દ્રક લઃ કામ ગિરિર ત ચા યે ચ
શતસહસ્રશઃ શલૈા તષેાં િનત બપ્રભવા નદા નદ્યશ્ચ સ ત્યસઙ્ખ્યાતાઃ
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૦૫૧૯૦૧૭૧ અેતાસામપાે ભારત્યઃ પ્ર નામ ભરેવ પનુ તીનામાત્મના ચાપે શ ત
૦૫૧૯૦૧૮૧ ચ દ્રવસા તામ્રપણ અવટાેદા કૃતમાલા વૈહાયસી કાવેર વેણી પય વની શકર્રાવતાર્ તુઙ્ગભદ્રા
કૃ ણાવે યા ભીમરથી ગાેદાવર િનિવ યા પયાે ણી તાપી રેવા સરુસા નમર્દા ચમર્ વતી સ ધુર ધઃ
શાેણશ્ચ નદાૈ મહાનદ વેદ તરૃ ષકુલ્યા િત્રસામા કાૈ શક મ દાિકની યમનુા સર વતી દષૃદ્વતી ગાેમતી
સરયૂ રાેધ વતી સપ્તવતી સષુાેમા શતદૂ્રશ્ચ દ્રભાગા મ દ્વધૃા િવત તા અ સક્ની િવશ્વે ત મહાનદ્યઃ
૦૫૧૯૦૧૯૧ અ મન્નવે વષ પુ ષૈલર્ ધજન્મ ભઃ શકુ્લલાેિહતકૃ ણવણન વાર ધને કમર્ણા િદવ્ય
માનષુનારકગતયાે બહ્વ્યઆત્મનઆનપુવૂ્યણ સવાર્ હ્યવે સવષાં િવધીય તે યથાવણર્
િવધાનમપવગર્શ્ચાિપ ભવ ત
૦૫૧૯૦૨૦૧ યાેઽસાૈ ભગવ ત સવર્ભૂતાત્મ યના યેઽિન ક્તેઽિનલયને પરમાત્મિન વાસદેુવેઽન ય
િન મત્તભ ક્તયાેગલક્ષણાે નાનાગ તિન મત્તાિવદ્યાગ્ર થર ધનદ્વારેણ યદા િહ મહાપુ ષપુ ષ
પ્રસઙ્ગઃ
૦૫૧૯૦૨૧૦ અેતદેવ િહ દેવા ગાય ત
૦૫૧૯૦૨૧૧ અહાે અમીષાં િકમકાિર શાેભનં પ્રસન્ન અેષાં વદુત વયં હિરઃ
૦૫૧૯૦૨૧૨ યજૈર્ન્મ લ ધં ષુ ભારતા જરે મુકુ દસવેાપૈિયકં હા િહ નઃ
૦૫૧૯૦૨૨૧ િક દુ કરૈનર્ઃ ક્રતુ ભ તપાવે્રતૈદાર્નાિદ ભવાર્ દ્યજુયને ફ ગનુા
૦૫૧૯૦૨૨૨ ન યત્ર નારાયણપાદપઙ્કજ તઃ પ્રમુષ્ટા તશયે દ્રયાે સવાત્
૦૫૧૯૦૨૩૧ ક પાયષુાં સ્થાનજયા પુનભર્વા ક્ષણાયષુાં ભારતભજૂયાે વરમ્
૦૫૧૯૦૨૩૨ ક્ષણને મત્યન કૃતં મન વનઃ સ યસ્ય સયંા ત્યભયં પદં હરેઃ
૦૫૧૯૦૨૪૧ ન યત્ર વૈકુ ઠકથાસધુાપગા ન સાધવાે ભાગવતા તદાશ્રયાઃ
૦૫૧૯૦૨૪૨ ન યત્ર યજ્ઞેશમખા મહાે સવાઃ સરેુશલાેકાેઽિપ ન વૈ સ સવે્યતામ્
૦૫૧૯૦૨૫૧ પ્રાપ્તા ત વહ યે ચ જ તવાે જ્ઞાનિક્રયાદ્રવ્યકલાપસ તામ્
૦૫૧૯૦૨૫૨ ન વૈ યતેરન્નપનુભર્વાય તે ભૂયાે વનાૈકા ઇવ યા ત બ ધનમ્
૦૫૧૯૦૨૬૧ યૈઃ શ્રદ્ધયા બિહ ષ ભાગશાે હિવિન પ્ત મષં્ટ િવિધમ ત્રવ તુતઃ
૦૫૧૯૦૨૬૨ અેકઃ થઙ્નામ ભરાહુતાે મુદા ગ્ હ્ણા ત પૂણર્ઃ વયમા શષાં પ્રભુઃ
૦૫૧૯૦૨૭૧ સતં્ય િદશત્ય થતમ થતાે ણાં નવૈાથર્દાે ય પુનર થતા યતઃ
૦૫૧૯૦૨૭૨ વયં િવધત્તે ભજતામિનચ્છતા મચ્છાિપધાનં િનજપાદપ લવમ્
૦૫૧૯૦૨૮૧ યદ્યત્ર નઃ વગર્સખુાવશે ષતં વષ્ટસ્ય સકૂ્તસ્ય કૃતસ્ય શાેભનમ્
૦૫૧૯૦૨૮૨ તનેાજનાભે તમ જન્મ નઃ સ્યાદ્વષ હિરયર્દ્ભજતાં શં તનાે ત
૦૫૧૯૦૨૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૧૯૦૨૯૧ જ બૂદ્વ પસ્ય ચ રાજન્નપુદ્વ પાનષ્ટાૈ હૈક ઉપિદશ ત સગરાત્મજૈરશ્વા વષેણ ઇમાં મહી ં
પિરતાે િનખનદ્ ભ પક પતાન્
૦૫૧૯૦૩૦૧ તદ્યથા વણર્પ્રસ્થશ્ચ દ્રશકુ્લઆવતર્નાે રમણકાે મ દરહિરણઃ પા ચજ યઃ સહલાે
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લઙે્ક ત
૦૫૧૯૦૩૧૧ અેવં તવ ભારતાેત્તમ જ બૂદ્વ પવષર્િવભાગાે યથાપેદેશમપુવ ણત ઇ ત
૦૫૨૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૨૦૦૦૧૧ અતઃ પરં લક્ષાદ નાં પ્રમાણલક્ષણસસં્થાનતાે વષર્િવભાગ ઉપવ યર્તે
૦૫૨૦૦૦૨૧ જ બૂદ્વ પાેઽયં યાવ પ્રમાણિવ તાર તાવતા ક્ષારાેદિધના પિરવે ષ્ટતાે યથા મે જર્ વાખ્યને
લવણાેદિધરિપ તતાે દ્વગુણિવશાલને લક્ષાખ્યને પિર ક્ષપ્તાે યથા પિરખા બાહ્યાપેવનને લક્ષાે જ બૂ
પ્રમાણાે દ્વ પાખ્યાકરાે િહર મય ઉ થતાે યત્રા ગ્ પા તે સપ્ત જહ્વ તસ્યાિધપ તઃ પ્રયવ્રતાત્મજ
ઇ મ જહ્વઃ વં દ્વ પં સપ્તવષાર્ ણ િવભજ્ય સપ્તવષર્નામ ય આત્મજે યઆકલ ય વયમાત્મ
યાેગનેાપેરરામ
૦૫૨૦૦૦૩૧ શવં યવસં સભુદં્ર શા તં ક્ષેમમ તમભય મ ત વષાર્ ણ તષેુ ગરયાે નદ્યશ્ચ
સપ્તવૈા ભજ્ઞાતાઃ
૦૫૨૦૦૦૪૧ મ ણકૂટાે વજ્રકૂટ ઇ દ્રસનેાે જ્યાે ત મા સપુણા િહર યષ્ઠ વાે મેઘમાલ ઇ ત સતેુશલૈાઃ અ ણા
ણાઙ્ ગરસી સાિવત્રી સપુ્તભાતા ઋત ભરા સત્ય ભરા ઇ ત મહાનદ્યઃ યાસાં જલાપે પશર્નિવધૂતરજસ્

તમસાે હંસપતઙ્ગાે વાર્યનસત્યાઙ્ગસજં્ઞાશ્ચ વારાે વણાર્ઃ સહસ્રાયષુાે િવબુધાપેમસ દશર્ન
પ્રજનનાઃ વગર્દ્વારં ત્ર યા િવદ્યયા ભગવ તં ત્રયીમયં સયૂર્માત્માનં યજ તે
૦૫૨૦૦૦૫૧ પ્રત્નસ્ય િવ ણાે પં ય સત્યસ્યતર્સ્ય બ્રહ્મણઃ
૦૫૨૦૦૦૫૨ અ તસ્ય ચ ત્યાેશ્ચ સયૂર્માત્માનમીમહી ત
૦૫૨૦૦૦૬૧ લક્ષાિદષુ પ ચસુ પુ ષાણામાયુિર દ્રયમાજેઃ સહાે બલં બુ દ્ધિવક્રમ ઇ ત ચ
સવષામાૈ પ ત્તક સ દ્ધરિવશષેેણ વતર્તે
૦૫૨૦૦૦૭૧ લક્ષઃ વસમાનનેે રસાેદેના તાે યથા તથા દ્વ પાેઽિપ શા મલાે દ્વગુણિવશાલઃ સમાનને
સરુાેદેના તઃ પિર ઙ્ક્તે
૦૫૨૦૦૦૮૧ યત્ર હ વૈ શા મલી લક્ષાયામા યસ્યાં વાવ િકલ િનલયમાહુભર્ગવત છ દઃ તુતઃ પતિ ત્ર
રાજસ્ય સા દ્વ પહૂતયે ઉપલક્ષ્યતે
૦૫૨૦૦૦૯૧ તદ્દવ્ીપાિધપ તઃ પ્રયવ્રતાત્મ ે યજ્ઞબાહુઃ વસતુે યઃ સપ્ત ય તન્નામાિન સપ્તવષાર્ ણ
વ્યભજ સરુાેચનં સાૈમનસં્ય રમણકં દેવવષ પાિરભદ્રમા યાયનમિવજ્ઞાત મ ત
૦૫૨૦૦૧૦૧ તષેુ વષાર્દ્રયાે નદ્યશ્ચ સપ્તવૈા ભજ્ઞાતાઃ વરસઃ શતશ ◌ૃઙ્ગાે વામદેવઃ કુ દાે મુકુ દઃ પુ પ
વષર્ઃ સહસ્રશ્રુ તિર ત અનુમ તઃ સનીવાલી સર વતી કુહૂ રજની ન દા રાકે ત
૦૫૨૦૦૧૧૧ તદ્વષર્પુ ષાઃ શ્રુતધરવીયર્ધરવસુ ધરેષ ધરસજં્ઞા ભગવ તં વેદમયં
સાેમમાત્માનં વેદેન યજ તે
૦૫૨૦૦૧૨૧ વગાે ભઃ િપ દેવે યાે િવભજ કૃ ણશકુ્લયાેઃ
૦૫૨૦૦૧૨૨ પ્ર નાં સવાર્સાં રા ધઃ સાેમાે ન આિ વ ત
૦૫૨૦૦૧૩૧ અેવં સરુાેદાદ્બિહ તદ્દિ્વગુણઃ સમાનનેા તાે ઘ્ તાેદેન યથાપવૂર્ઃ કુશદ્વ પાે ય મ કુશ
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ત બાે દેવકૃત તદ્દવ્ીપાખ્યાકરાે વલન ઇવાપરઃ વશ પરાે ચષા િદશાે િવરાજય ત
૦૫૨૦૦૧૪૧ તદ્દવ્ીપપ તઃ પ્રૈયવ્રતાે રાજ હર યરેતા નામ વં દ્વ પં સપ્ત યઃ વપતુ્રે યાે યથા
ભાગં િવભજ્ય વયં તપ આ તષ્ઠત વસવુસદુાનદૃઢ ચના ભગુપ્ત તુત્યવ્રતિવિવક્તવામદેવ
નામ યઃ
૦૫૨૦૦૧૫૧ તષેાં વષષુ સીમા ગરયાે નદ્યશ્ચા ભજ્ઞાતાઃ સપ્ત સપ્તવૈ ચક્રશ્ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગઃ કિપલ શ્ચત્રકૂટાે
દેવાનીક ઊ વર્રાેમા દ્રિવણ ઇ ત રસકુલ્યા મધુકુલ્યા મત્રિવ દા શ્રુતિવ દા દેવગભાર્ ઘ્ તચ્યુતા
મ ત્રમાલે ત
૦૫૨૦૦૧૬૧ યાસાં પયાે ભઃ કુશદ્વ પાૈકસઃ કુશલકાેિવદા ભયુક્તકુલકસજં્ઞા ભગવ તં તવેદ
સ િપણં કમર્કાૈશલને યજ તે
૦૫૨૦૦૧૭૧ પરસ્ય બ્રહ્મણઃ સાક્ષા તવેદાેઽ સ હવ્યવાટ્
૦૫૨૦૦૧૭૨ દેવાનાં પુ ષાઙ્ગાનાં યજ્ઞને પુ ષં યજે ત
૦૫૨૦૦૧૮૧ તથા ઘ્ તાેદાદ્બિહઃ ક્રાૈ ચદ્વ પાે દ્વગુણઃ વમાનને ક્ષીરાેદેન પિરત ઉપકૢપ્તાે તાે યથા
કુશદ્વ પાે ઘ્ તાેદેન ય મ ક્રાૈ ચાે નામ પવર્તરા ે દ્વ પનામિનવર્તર્ક આ તે
૦૫૨૦૦૧૯૧ યાેઽસાૈ ગુહપ્રહરણાને્મ થતિનત બકુ ેઽિપ ક્ષીરાેદેના સચ્યમાનાે ભગવતા વ ણનેા ભગુપ્તાે
િવભયાે બભવૂ
૦૫૨૦૦૨૦૧ ત મન્નિપ પ્રૈયવ્રતાે ઘ્ ત ષ્ઠાે નામાિધપ તઃ વે દ્વ પે વષાર્ ણ સપ્ત િવભજ્ય તષેુ પતુ્રનામસુ
સપ્ત િરક્થાદા વષર્પાિન્નવે ય વયં ભગવા ભગવતઃ પરમકલ્યાણયશસઆત્મભૂતસ્ય
હરેશ્ચરણારિવ દમપુજગામ
૦૫૨૦૦૨૧૧ આમાે મધુ હાે મેઘ ષ્ઠઃ સધુામા ભ્રા જષ્ઠાે લાેિહતાણા વન પ તિર ત ઘ્ ત ષ્ઠસતુા તષેાં
વષર્ ગરયઃ સપ્ત સપ્તવૈ નદ્યશ્ચા ભખ્યાતાઃ શકુ્લાે વધર્માનાે ભાજેન ઉપબિહણાે ન દાે ન દનઃ
સવર્તાેભદ્ર ઇ ત અભયા અ તાૈઘા આયર્કા તીથર્વતી પવતી પિવત્રવતી શકુ્લે ત
૦૫૨૦૦૨૨૧ યાસામ ભઃ પિવત્રમમલમપુયુ નાઃ પુ ષઋષભદ્રિવણદેવકસજં્ઞા વષર્પુ ષા
આપાેમયં દેવમપાં પૂણના જ લના યજ તે
૦૫૨૦૦૨૩૧ આપઃ પુ ષવીયાર્ઃ સ્થ પનુ તીભૂર્ભુર્વઃસવુઃ
૦૫૨૦૦૨૩૨ તા નઃ પનુીતામીવઘ્નીઃ શતામાત્મના ભવુ ઇ ત
૦૫૨૦૦૨૪૧ અેવં પુર તા ક્ષીરાેદા પિરત ઉપવે શતઃ શાકદ્વ પાે દ્વાિત્રશ લક્ષયાજેનાયામઃ સમાનને ચ
દિધમ ડાેદેન પર તાે ય મ શાકાે નામ મહી હઃ વક્ષતે્રવ્યપદેશકાે યસ્ય હ મહાસરુ ભ
ગ ધ તં દ્વ પમનવુાસય ત
૦૫૨૦૦૨૫૧ તસ્યાિપ પ્રૈયવ્રત અેવાિધપ તનાર્ ા મેધા ત થઃ સાેઽિપ િવભજ્ય સપ્ત વષાર્ ણ પતુ્રનામાિન તષેુ
વાત્મ પુરાજેવમનાજેવપવમાનધૂમ્રાનીક ચત્રરેફબહુ પિવશ્વધાર
સજં્ઞાિન્નધા યાિધપતી વયં ભગવત્યન તઆવે શતમ ત તપાવેનં પ્રિવવેશ
૦૫૨૦૦૨૬૧ અેતષેાં વષર્મયાર્દા ગરયાે નદ્યશ્ચ સપ્ત સપ્તવૈ ઈશાન ઉ શ ◌ૃઙ્ગાે બલભદ્રઃ શતકેસરઃ
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સહસ્રસ્રાેતાે દેવપાલાે મહાનસ ઇ ત અનઘાયુદાર્ ઉભય ષ્ટરપરા જતા પ ચપદ સહસ્રસ્રુ તિનજ તિર ત
૦૫૨૦૦૨૭૧ તદ્વષર્પુ ષા ઋતવ્રતસત્યવ્રતદાનવ્રતાનવુ્રતનામાનાે ભગવ તં વા વાત્મકં
પ્રાણાયામિવધૂતરજ તમસઃ પરમસમાિધના યજ તે
૦૫૨૦૦૨૮૧ અ તઃપ્રિવ ય ભૂતાિન યાે બભત્યાર્ત્મકેતુ ભઃ
૦૫૨૦૦૨૮૨ અ તયાર્મીશ્વરઃ સાક્ષા પાતુ નાે યદ્વશે સુ્ફટમ્
૦૫૨૦૦૨૯૧ અેવમવે દિધમ ડાેદા પરતઃ પુ કરદ્વ પ તતાે દ્વગુણાયામઃ સમ તત ઉપક પતઃ
સમાનને વાદૂદકેન સમુદ્રણે બિહરા તાે ય મ હ પુ કરં વલન શખામલકનક
પત્રાયુતાયુતં ભગવતઃ કમલાસનસ્યા યાસનં પિરક પતમ્
૦૫૨૦૦૩૦૧ તદ્દવ્ીપમ યે માનસાેત્તરનામૈક અેવાવાર્ચીનપરાચીનવષર્યાેમર્યાર્દાચલાેઽયુત
યાજેનાેચ્છ્ર ાયાયામાે યત્ર તુ ચત ષુ િદ ચ વાિર પુરા ણ લાેકપાલાના મ દ્રાદ નાં યદુપિરષ્ટા સયૂર્
રથસ્ય મે ં પિરભ્રમતઃ સવં સરાત્મકં ચકં્ર દેવાનામહાેરાત્રા યાં પિરભ્રમ ત
૦૫૨૦૦૩૧૧ તદ્દવ્ીપસ્યા યિધપ તઃ પ્રૈયવ્રતાે વી તહાતે્રાે નામૈતસ્યાત્મ ૈ રમણકધાતિકનામાનાૈ વષર્
પતી િનયજુ્ય સ વયં પવૂર્જવદ્ભગવ કમર્શીલ અેવા તે
૦૫૨૦૦૩૨૧ તદ્વષર્પુ ષા ભગવ તં બ્રહ્મ િપણં સકમર્કેણ કમર્ણારાધય તીદં ચાેદાહર ત
૦૫૨૦૦૩૩૧ યત્ત કમર્મયં લઙ્ગં બ્રહ્મ લઙ્ગં જનાેઽચર્યેત્
૦૫૨૦૦૩૩૨ અેકા તમદ્વયં શા તં ત મૈ ભગવતે નમ ઇ ત
૦૫૨૦૦૩૪૧ તતઃ પર તા લાેકાલાેકનામાચલાે લાેકાલાેકયાેર તરાલે પિરત ઉપ ક્ષપ્તઃ
૦૫૨૦૦૩૫૧ યાવન્માનસાેત્તરમવેાર તરં તાવતી ભૂ મઃ કા ચ ય યાદશર્તલાપેમા યસ્યાં પ્રિહતઃ
પદાથા ન કથ ચ પનુઃ પ્રત્યુપલ યતે ત મા સવર્સ વપિરહૃતાસીત્
૦૫૨૦૦૩૬૧ લાેકાલાેક ઇ ત સમાખ્યા યદનનેાચલને લાેકાલાેકસ્યા તવર્ તનાવસ્થા યતે
૦૫૨૦૦૩૭૧ સ લાેકત્રયા તે પિરત ઈશ્વરેણ િવિહતાે ય મા સયૂાર્દ નાં ધ્રવુાપવગાર્ણાં જ્યાે તગર્ણાનાં
ગભ તયાેઽવાર્ચીનાંસ્ત્રી લાેકાનાિવત વાના ન કદા ચ પરાચીના ભિવતુમુ સહ તે તાવદુન્નહનાયામઃ
૦૫૨૦૦૩૮૧ અેતાવા લાેકિવ યાસાે માનલક્ષણસસં્થા ભિવ ચ તતઃ કિવ ભઃ સ તુ પ ચાશ કાેિટગ ણતસ્ય ભૂ
ગાેલસ્ય તુર યભાગાેઽયં લાેકાલાેકાચલઃ
૦૫૨૦૦૩૯૧ તદુપિરષ્ટાચ્ચત વાશા વાત્મયાેિનના ખલજગદુ્ગ ણાિધિનવે શતા યે દ્વરદપતય ઋષભઃ
પુ કરચૂડાે વામનાેઽપરા જત ઇ ત સકલલાેક સ્થ તહેતવઃ
૦૫૨૦૦૪૦૧ તષેાં વિવભૂતીનાં લાેકપાલાનાં ચ િવિવધવીયાપ હંણાય ભગવા પરમમહાપુ ષાે
મહાિવભૂ તપ તર તયાર્ યાત્મનાે િવશદુ્ધસ વં ધમર્જ્ઞાનવૈરાગ્યૈશ્વયાર્દ્યષ્ટમહા સદ્ ય્
ઉપલક્ષણં િવ વક્સનેાિદ ભઃ વપાષર્દપ્રવરૈઃ પિરવાિરતાે િનજવરાયુધાપેશાે ભતૈિનજભજુદ ડઃૈ
સ ધારયમાણ ત મ ગિરવરે સમ તા સકલલાેક વ તયઆ તે
૦૫૨૦૦૪૧૧ આક પમવંે વષેં ગત અેષ ભગવાનાત્મયાેગમાયયા િવર ચતિવિવધલાેકયાત્રા
ગાપેીયાયેત્યથર્ઃ
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૦૫૨૦૦૪૨૧ યાેઽ તિવ તાર અેતને હ્યલાેકપિરમાણં ચ વ્યાખ્યાતં યદ્બિહલાકાલાેકાચલાત્તતઃ
પર તાદ્યાેગેશ્વરગ ત િવશદુ્ધામુદાહર ત
૦૫૨૦૦૪૩૧ અ ડમ યગતઃ સયૂા દ્યાવાભૂ યાેયર્દ તરમ્
૦૫૨૦૦૪૩૨ સયૂાર્ ડગાેલયાેમર્ યે કાેટ ઃ સ્યુઃ પ ચિવશ તઃ
૦૫૨૦૦૪૪૧ તેઽ ડ અેષ અેત મ યદભૂત્તતાે માતર્ ડ ઇ ત વ્યપદેશઃ િહર યગભર્ ઇ ત ય દ્ધર યા ડ
સમુદ્ભવઃ
૦૫૨૦૦૪૫૧ સયૂણ િહ િવભજ્ય તે િદશઃ ખં દ્યાૈમર્હી ભદા
૦૫૨૦૦૪૫૨ વગાર્પવગા નરકા રસાૈકાં સ ચ સવર્શઃ
૦૫૨૦૦૪૬૧ દેવ તયર્ઙ્મનુ યાણાં સર પસવી ધામ્
૦૫૨૦૦૪૬૨ સવર્ વિનકાયાનાં સયૂર્ આત્મા દગૃીશ્વરઃ
૦૫૨૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૨૧૦૦૧૧ અેતાવાનવે ભવૂલયસ્ય સિન્નવેશઃ પ્રમાણલક્ષણતાે વ્યાખ્યાતઃ
૦૫૨૧૦૦૨૧ અેતને િહ િદવાે મ ડલમાનં ત દ્વદ ઉપિદશ ત યથા દ્વદલયાેિન પાવાદ નાં તે
અ તરેણા તિરકં્ષ તદુભયસ ધતમ્
૦૫૨૧૦૦૩૧ યન્મ યગતાે ભગવાં તપતાં પ ત તપનઆતપને િત્રલાેક ં પ્રતપત્યવભાસયત્યાત્મ
ભાસા સ અેષ ઉદગયનદ ક્ષણાયનવષૈવુતસજં્ઞા ભમાર્ દ્યશૈ ય
સમાના ભગર્ ત ભરારાેહણાવરાેહણસમાનસ્થાનષેુ યથાસવનમ ભપદ્યમાનાે મકરાિદષુ
રા શ વહાેરાત્રા ણ દ ઘર્હ્ર વસમાનાિન િવધત્તે
૦૫૨૧૦૦૪૧ યદા મષેતુલયાવેર્તર્તે તદાહાેરાત્રા ણ સમાનાિન ભવ ત યદા ષભાિદષુ પ ચસુ ચ રા શષુ
ચર ત તદાહા યવે વધર્ તે હ્રસ ત ચ મા સ માસ્યેકૈકા ઘિટકા રાિત્રષુ
૦૫૨૧૦૦૫૧ યદા શ્ચકાિદષુ પ ચસુ વતર્તે તદાહાેરાત્રા ણ િવપયર્યા ણ ભવ ત
૦૫૨૧૦૦૬૧ યાવદ્દ ક્ષણાયનમહાિન વધર્ તે યાવદુદગયનં રાત્રયઃ
૦૫૨૧૦૦૭૧ અેવં નવ કાેટય અેકપ ચાશ લક્ષા ણ યાજેનાનાં માનસાેત્તર ગિરપિરવતર્નસ્યાપેિદશ ત
ત મન્નૈ દ્ર ં પુર ં પવૂર્ માન્મેરાેદવધાની ં નામ દ ક્ષણતાે યા યાં સયંમની ં નામ
પશ્ચાદ્વા ણી ં િન લાેચની ં નામ ઉત્તરતઃ સાૈ યાં િવભાવર ં નામ તાસદૂયમ યાહ્ના તમય
િનશીથાની ત ભૂતાનાં પ્ર ત્તિન ત્તિન મત્તાિન સમયિવશષેેણ મેરાેશ્ચતુિદશમ્
૦૫૨૧૦૦૮૧ તત્રત્યાનાં િદવસમ યઙ્ગત અેવ સદાિદત્ય તપ ત સવ્યનેાચલં દ ક્ષણને કરાે ત
૦૫૨૧૦૦૯૧ યત્રાેદે ત તસ્ય હ સમાનસતૂ્રિનપાતે િન લાેચ ત યત્ર ક્વચન સ્ય દેના ભતપ ત તસ્ય હૈષ સમાન
સતૂ્રિનપાતે પ્ર વાપય ત તત્ર ગતં ન પ ય ત યે તં સમનપુ યેરન્
૦૫૨૧૦૧૦૧ યદા ચૈ દ્ર્યાઃ પુયાર્ઃ પ્રચલતે પ ચદશઘિટકા ભયાર્ યાં સપાદકાેિટદ્વયં યાજેનાનાં
સાધર્દ્વાદશલક્ષા ણ સાિધકાિન ચાપેયા ત
૦૫૨૧૦૧૧૧ અેવં તતાે વા ણી ં સાૈ યામૈ દ્ર ં ચ પનુ તથા યે ચ ગ્રહાઃ સાેમાદયાે નક્ષત્રૈઃ સહજ્યાે તશ્
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ચકે્ર સમ યુદ્ય ત સહ વા િન લાેચ ત
૦૫૨૧૦૧૨૧ અેવં મુહૂતન ચતુ સ્ત્રશ લક્ષયાજેના યષ્ટશતાિધકાિન સાૈરાે રથસ્ત્રયીમયાેઽસાૈ ચત ષુ
પિરવતર્તે પુર ષુ
૦૫૨૧૦૧૩૧ યસ્યૈકં ચકં્ર દ્વાદશારં ષ ને મ િત્રણા ભ સવં સરાત્મકં સમામન ત તસ્યાક્ષાે
મેરાેમૂર્ધર્િન કૃતાે માનસાેત્તરે કૃતેતરભાગાે યત્ર પ્રાેતં રિવરથચકં્ર તૈલય ત્ર
ચક્રવદ્ભ્રમન્માનસાેત્તર ગરાૈ પિરભ્રમ ત
૦૫૨૧૦૧૪૧ ત મન્નક્ષે કૃતમૂલાે દ્વતીયાેઽક્ષ તુયર્માનને સ મત તૈલય ત્રાક્ષવદ્ધ્રવુે કૃતાપેિર
ભાગઃ
૦૫૨૧૦૧૫૧ રથનીડ તુ ષટ્િત્રશ લક્ષયાજેનાયત તત્તુર યભાગિવશાલ તાવાન્રિવરથયુગાે યત્ર
હયા છ દાનેામાનઃ સપ્તા ણયાે જતા વહ ત દેવમાિદત્યમ્
૦૫૨૧૦૧૬૧ પુર તા સિવતુર ણઃ પશ્ચાચ્ચ િનયુક્તઃ સાૈત્યે કમર્ ણ િકલા તે
૦૫૨૧૦૧૭૧ તથા વા લ ખલ્યા ઋષયાેઽઙ્ગુષ્ઠપવર્માત્રાઃ ષ ષ્ટસહસ્રા ણ પુરતઃ સયૂ સકૂ્તવાકાય િનયુક્તાઃ
સં તવુ ત
૦૫૨૧૦૧૮૧ તથા યે ચ ઋષયાે ગ ધવાર્ સરસાે નાગા ગ્રામ યાે યાતુધાના દેવા ઇત્યેકૈકશાે ગણાઃ સપ્ત
ચતુદર્શ મા સ મા સ ભગવ તં સયૂર્માત્માનં નાનાનામાનં થઙ્નાનાનામાનઃ થક્
કમર્ ભદ્વર્ દ્વશ ઉપાસતે
૦૫૨૨૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૫૨૨૦૦૧૧ યદેતદ્ભગવતઆિદત્યસ્ય મે ં ધ્રવું ચ પ્રદ ક્ષણને પિરક્રામતાે રાશીનામ ભમખું
પ્રચ લતં ચાપ્રદ ક્ષણં ભગવતાપેવ ણતમમુ ય વયં કથમનુ મમીમહી ત
૦૫૨૨૦૦૨૦ સ હાવેાચ
૦૫૨૨૦૦૨૧ યથા કુલાલચકે્રણ ભ્રમતા સહ ભ્રમતાં તદાશ્રયાણાં િપપી લકાદ નાં ગ તર યવૈ
પ્રદેશા તરે વ યપુલ યમાન વાદેવં નક્ષત્રરા શ ભ પલ ક્ષતને કાલચકે્રણ ધ્રવું મે ં ચ
પ્રદ ક્ષણને પિરધાવતા સહ પિરધાવમાનાનાં તદાશ્રયાણાં સયૂાર્દ નાં ગ્રહાણાં ગ તર યવૈ
નક્ષત્રા તરે રા ય તરે ચાપેલ યમાન વાત્
૦૫૨૨૦૦૩૧ સ અેષ ભગવાનાિદપુ ષ અેવ સાક્ષાન્નારાયણાે લાેકાનાં વ તય આત્માનં ત્રયીમયં કમર્
િવશુ દ્ધિન મત્તં કિવ ભરિપ ચ વેદેન િવ જજ્ઞાસ્યમાનાે દ્વાદશધા િવભજ્ય ષટ્સુ વસ તાિદ તષુુ યથાપે
ષે તુગુણા વદધા ત

૦૫૨૨૦૦૪૧ તમેત મહ પુ ષાસ્ત્ર યા િવદ્યયા વણાર્શ્રમાચારાનપુથા ઉચ્ચાવચૈઃ કમર્ ભરા ાતૈયાગ
િવતાનૈશ્ચ શ્રદ્ધયા યજ તાેઽ જસા શ્રેયઃ સમિધગચ્છ ત
૦૫૨૨૦૦૫૧ અથ સ અેષ આત્મા લાેકાનાં દ્યાવા થવ્યાેર તરેણ નભાવેલયસ્ય કાલચક્રગતાે દ્વાદશ
માસા ભુઙ્ક્તે રા શસજં્ઞા સવં સરાવયવાન્માસઃ પક્ષદ્વયં િદવા નક્તં ચે ત સપાદક્ષર્
દ્વયમપુિદશ ત યાવતા ષષ્ઠમંશં ભુ ત સ વૈ ઋતુિરત્યુપિદ યતે સવં સરાવયવઃ
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૦૫૨૨૦૦૬૧ અથ ચ યાવતાધન નભાવેી યાં પ્રચર ત તં કાલમયનમાચક્ષતે
૦૫૨૨૦૦૭૧ અથ ચ યાવન્નભાેમ ડલં સહ દ્યાવા થવ્યાેમર્ ડલા યાં કા યન સ હ ભુ ત તં
કાલં સવં સરં પિરવ સર મડાવ સરમનવુ સરં વ સર મ ત ભાનાેમાર્ દ્યશૈ યસમ
ગ ત ભઃ સમામન ત
૦૫૨૨૦૦૮૧ અેવં ચ દ્રમા અકર્ગભ ત ય ઉપિરષ્ટા લક્ષયાજેનત ઉપલ યમાનાેઽકર્સ્ય સવં સર
ભુ ક્ત પક્ષા યાં માસભુ ક્ત સપાદક્ષાર્ યાં િદનનેવૈ પક્ષભુ ક્તમગ્રચાર દુ્રતતરગમનાે
ભુઙ્ક્તે
૦૫૨૨૦૦૯૧ અથ ચાપૂયર્માણા ભશ્ચ કલા ભરમરાણાં ક્ષીયમાણા ભશ્ચ કલા ભઃ િપ ણામહાેરાત્રા ણ પવૂર્
પક્ષાપરપક્ષા યાં િવત વાનઃ સવર્ વિનવહપ્રાણાે વશ્ચૈકમેકં નક્ષતં્ર િત્રશતા
મુહૂતભુર્ઙ્ક્તે
૦૫૨૨૦૧૦૧ ય અેષ ષાેડશકલઃ પુ ષાે ભગવાન્મનાેમયાેઽન્નમયાેઽ તમયાે દેવિપ મનુ યભૂતપશુ
પ ક્ષસર પવી ધાં પ્રાણા યાયનશીલ વા સવર્મય ઇ ત વણર્ય ત
૦૫૨૨૦૧૧૧ તત ઉપિરષ્ટાદ્દિ્વલક્ષયાજેનતાે નક્ષત્રા ણ મે ં દ ક્ષણનેવૈ કાલાયન ઈશ્વરયાે જતાિન
સહા ભ જતાષ્ટાિવશ તઃ
૦૫૨૨૦૧૨૧ તત ઉપિરષ્ટાદુશના દ્વલક્ષયાજેનત ઉપલ યતે પુરતઃ પશ્ચા સહૈવ વાકર્સ્ય શૈ ય
મા દ્યસા યા ભગર્ ત ભરકર્વચ્ચર ત લાેકાનાં િનત્યદાનુકૂલ અેવ પ્રાયેણ વષર્યંશ્ચારેણાનુમીયતે સ
ષ્ટિવષ્ટ ભગ્રહાપેશમનઃ

૦૫૨૨૦૧૩૧ ઉશનસા બુધાે વ્યાખ્યાત તત ઉપિરષ્ટાદ્દિ્વલક્ષયાજેનતાે બુધઃ સાેમસતુ ઉપલ યમાનઃ
પ્રાયેણ શભુકૃદ્યદાકાર્દ્વ્ય તિરચ્યેત તદા તવાતાભ્રપ્રાયાના ષ્ટ ાિદભયમાશસંતે
૦૫૨૨૦૧૪૧ અત ઊ વર્મઙ્ગારકાેઽિપ યાજેનલક્ષ દ્વતય ઉપલ યમાન સ્ત્ર ભ સ્ત્ર ભઃ પક્ષૈરેકૈકશાે
રાશી દ્વાદશાનુભુઙ્ક્તે યિદ ન વકે્રણા ભવતર્તે પ્રાયેણાશભુગ્રહાેઽઘશસંઃ
૦૫૨૨૦૧૫૧ તત ઉપિરષ્ટાદ્દિ્વલક્ષયાજેના તરગતા ભગવા હ પ તરેકૈક મન્રાશાૈ પિરવ સરં
પિરવ સરં ચર ત યિદ ન વક્રઃ સ્યા પ્રાયેણાનુકૂલાે બ્રાહ્મણકુલસ્ય
૦૫૨૨૦૧૬૧ તત ઉપિરષ્ટાદ્યાજેનલક્ષદ્વયા પ્રતીયમાનઃ શનૈશ્ચર અેકૈક મન્રાશાૈ
િત્રશન્માસા વલ બમાનઃ સવાર્નવેાનપુય ત તાવદ્ ભરનવુ સરૈઃ પ્રાયેણ િહ સવષામશા તકરઃ
૦૫૨૨૦૧૭૧ તત ઉત્તર માદષૃય અેકાદશલક્ષયાજેના તર ઉપલ ય તે ય અેવ લાેકાનાં શમનુભાવય તાે
ભગવતાે િવ ણાેયર્ પરમં પદં પ્રદ ક્ષણં પ્રક્રમ ત
૦૫૨૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૨૩૦૦૧૧ અથ ત મા પરતસ્ત્રયાેદશલક્ષયાજેના તરતાે યત્ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ ભવદ ત યત્ર
હ મહાભાગવતાે ધ્રવુ આૈત્તાનપાિદર ગ્ ને દ્રણે પ્ર પ તના ક યપને ધમણ ચ સમકાલયુ ગ્ભઃ
સબહુમાનં દ ક્ષણતઃ િક્રયમાણ ઇદાનીમિપ ક પ િવનામા વ્ય ઉપા તે તસ્યેહાનુભાવ ઉપવ ણતઃ
૦૫૨૩૦૦૨૧ સ િહ સવષાં જ્યાે તગર્ણાનાં ગ્રહનક્ષત્રાદ નામિન મષેણાવ્યક્તરંહસા ભગવતા કાલને
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ભ્રા યમાણાનાં સ્થા િરવાવષ્ટ ભ ઈશ્વરેણ િવિહતઃ શશ્વદવભાસતે
૦૫૨૩૦૦૩૧ યથા મેઢ ત ભઆક્રમણપશવઃ સયંાે જતા સ્ત્ર ભ સ્ત્ર ભઃ સવનૈયર્થાસ્થાનં મ ડલાિન
ચર ત્યેવં ભગણા ગ્રહાદય અેત મન્ન તબર્િહયાગને કાલચક્રઆયાે જતા ધ્રવુમવેાવલ બ્ય
વાયનુાેદ યર્માણા આક પા તં પિરચઙ્ક્રમ ત નભ સ યથા મેઘાઃ યનેાદયાે વાયવુશાઃ કમર્સારથયઃ
પિરવતર્ તે અેવં જ્યાે તગર્ણાઃ પ્રકૃ તપુ ષસયંાેગાનુગ્ હીતાઃ કમર્િન મતગતયાે ભુિવ ન પત ત
૦૫૨૩૦૦૪૧ કેચનૈત જ્યાે તરનીકં શશમુારસસં્થાનને ભગવતાે વાસદેુવસ્ય યાેગ
ધારણાયામનવુણર્ય ત
૦૫૨૩૦૦૫૧ યસ્ય પુચ્છાગ્રેઽવા ક્ષરસઃ કુ ડલીભૂતદેહસ્ય ધ્રવુ ઉપક પત તસ્ય લાઙ્ગૂલે
પ્ર પ તર ગ્ િર દ્રાે ધમર્ ઇ ત પુચ્છમૂલે ધાતા િવધાતા ચ કટ ાં સપ્તષર્યઃ તસ્ય દ ક્ષણાવતર્કુ ડલી
ભૂતશર રસ્ય યા યુદગયનાિન દ ક્ષણપાશ્વ તુ નક્ષત્રા યપુક પય ત દ ક્ષણાયનાિન તુ સવ્યે યથા
શશમુારસ્ય કુ ડલાભાેગસિન્નવેશસ્ય પાશ્વર્યાે ભયાેર યવયવાઃ સમસઙ્ખ્યા ભવ ત ષે્ઠ
વજવીથી આકાશગઙ્ગા ચાેદરતઃ
૦૫૨૩૦૦૬૧ પનુવર્સપુુ યાૈ દ ક્ષણવામયાેઃ શ્રાે યાેરાદ્રાર્શ્લષેે ચ દ ક્ષણવામયાેઃ પ શ્ચમયાેઃ
પાદયાેર ભ જદુત્તરાષાઢે દ ક્ષણવામયાનેાર્ સકયાેયર્થાસઙ્ખ્યં શ્રવણપવૂાર્ષાઢે દ ક્ષણ
વામયાેલાચનયાેધર્િનષ્ઠા મૂલં ચ દ ક્ષણવામયાેઃ કણર્યાેમર્ઘાદ યષ્ટ નક્ષત્રા ણ દ ક્ષણાયનાિન
વામપાશ્વર્વઙ્િક્રષુ યુ ત તથવૈ ગશીષાર્દ યુદગયનાિન દ ક્ષણપાશ્વર્વઙ્િક્રષુ પ્રા તલાે યને
પ્રયુ ત શત ભષાજ્યેષે્ઠ સ્ક ધયાેદર્ ક્ષણવામયાે યર્સતે્
૦૫૨૩૦૦૭૧ ઉત્તરાહનાવગ તરધરાહનાૈ યમાે મખુષેુ ચાઙ્ગારકઃ શનૈશ્ચર ઉપસ્થે હ પ તઃ કકુિદ
વક્ષસ્યાિદત્યાે હૃદયે નારાયણાે મન સ ચ દ્રાે ના યામુશના તનયાેર શ્વનાૈ બુધઃ પ્રાણાપાનયાે
રાહુગર્લે કેતવઃ સવાર્ઙ્ગષેુ રાેમસુ સવ તારાગણાઃ
૦૫૨૩૦૦૮૧ અેતદુ હૈવ ભગવતાે િવ ણાેઃ સવર્દેવતામયં પમહરહઃ સ યાયાં પ્રયતાે વાગ્યતાે
િનર ક્ષમાણ ઉપ તષે્ઠત નમાે જ્યાે તલાકાય કાલાયનાયાિન મષાં પતયે મહાપુ ષાયા ભધીમહી ત
૦૫૨૩૦૦૯૧ ગ્રહક્ષર્તારામયમાિધદૈિવકં પાપાપહં મ ત્રકૃતાં િત્રકાલમ્
૦૫૨૩૦૦૯૨ નમસ્યતઃ મરતાે વા િત્રકાલં ન યેત ત કાલજમાશુ પાપમ્
૦૫૨૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૨૪૦૦૧૧ અધ તા સિવતુયાજનાયુતે વભાર્નનુર્ક્ષત્રવચ્ચરતીત્યેકે યાેઽસાવમર વં ગ્રહ વં
ચાલભત ભગવદનુક પયા વયમસરુાપસદઃ સિહકેયાે હ્યતદહર્ તસ્ય તાત જન્મ કમાર્ ણ
ચાપેિરષ્ટાદ્વક્ષ્યામઃ
૦૫૨૪૦૦૨૧ યદદ તરણેમર્ ડલં પ્રતપત ત દ્વ તરતાે યાજેનાયુતમાચક્ષતે દ્વાદશસહસ્રં
સાેમસ્ય ત્રયાેદશસહસં્ર રાહાેયર્ઃ પવર્ ણ તદ્વ્યવધાનકૃદ્વરૈાનુબ ધઃ સયૂાર્
ચ દ્રમસાવ ભધાવ ત
૦૫૨૪૦૦૩૧ તિન્નશ યાેભયત્રાિપ ભગવતા રક્ષણાય પ્રયુક્તં સદુશર્નં નામ ભાગવતં
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દિયતમસં્ત્ર તત્તજેસા દુિવષહં મુહુઃ પિરવતર્માનમ યવ સ્થતાે મુહૂતર્મુ દ્વજમાનશ્ચિકત
હૃદય આરાદેવ િનવતર્તે તદુપરાગ મ ત વદ ત લાેકાઃ
૦૫૨૪૦૦૪૧ તતાેઽધ તા સદ્ધચારણિવદ્યાધરાણાં સદનાિન તાવન્માત્ર અેવ
૦૫૨૪૦૦૫૧ તતાેઽધ તાદ્યક્ષરક્ષઃિપશાચપ્રેતભૂતગણાનાં િવહારા જરમ તિરક્ષં યાવદ્વાયુઃ પ્રવા ત
યાવન્મેઘા ઉપલ ય તે
૦૫૨૪૦૦૬૧ તતાેઽધ તાચ્છતયાજેના તર ઇયં થવી યાવદં્ધસભાસ યનેસપુણાર્દયઃ પતિ ત્ર
પ્રવરા ઉ પત તી ત
૦૫૨૪૦૦૭૧ ઉપવ ણતં ભૂમેયર્થાસિન્નવેશાવસ્થાનમવનેર યધ તા સપ્ત ભૂિવવરા અેકૈકશાે
યાજેનાયુતા તરેણાયામિવ તારેણાપેકૢપ્તા અતલં િવતલં સતુલં તલાતલં મહાતલં રસાતલં પાતાલ મ ત
૦૫૨૪૦૦૮૧ અેતષેુ િહ બલ વગષુ વગાર્દ યિધકકામભાેગૈશ્વયાર્ન દભૂ તિવભૂ ત ભઃ સસુ દ્ધ
ભવનાેદ્યાનાક્ર ડિવહારેષુ દૈત્યદાનવકાદ્રવેયા િનત્યપ્રમુિદતાનુરક્તકલત્રાપત્યબ ધુસહૃુદ્
અનુચરા ગ્ હપતય ઈશ્વરાદ યપ્ર તહતકામા માયાિવનાેદા િનવસ ત
૦૫૨૪૦૦૯૧ યષેુ મહારાજ મયને માયાિવના િવિન મતાઃ પુરાે નાનામ ણપ્રવરપ્રવેકિવર ચતિવ ચત્રભવન
પ્રાકારગાપેુરસભાચૈત્યચ વરાયતનાિદ ભનાર્ગાસરુ મથનુપારાવતશકુસાિરકાક ણર્કૃિત્રમ
ભૂ મ ભિવવરેશ્વરગ્ હાેત્તમૈઃ સમલઙૃ્કતાશ્ચકાસ ત
૦૫૨૪૦૧૦૧ ઉદ્યાનાિન ચા તતરાં મનૈ દ્રયાન દ ભઃ કુસમુફલ તબકસભુગિકસલયાવનત ચર
િવટપિવટિપનાં લતાઙ્ગા લઙ્ ગતાનાં શ્રી ભઃ સ મથનુિવિવધિવહઙ્ગમજલાશયાનામમલજલપૂણાર્નાં
ઝષકુલાે લઙ્ઘન ભતનીરનીરજકુમુદકુવલયકહ્લારનીલાે પલલાેિહતશતપત્રાિદવનષેુ કૃત
િનકેતનાનામેકિવહારાકુલમધુરિવિવધ વનાિદ ભિર દ્રયાે સવૈરમરલાેક શ્રયમ તશિયતાિન
૦૫૨૪૦૧૧૧ યત્ર હ વાવ ન ભયમહાેરાત્રાિદ ભઃ કાલિવભાગૈ પલક્ષ્યતે
૦૫૨૪૦૧૨૧ યત્ર િહ મહાિહપ્રવર શરાેમણયઃ સવ તમઃ પ્રબાધ તે
૦૫૨૪૦૧૩૧ ન વા અેતષેુ વસતાં િદવ્યાષૈિધરસરસાયનાન્નપાન નાનાિદ ભરાધયાે વ્યાધયાે વલીપ લત
જરાદયશ્ચ દેહવવૈ યર્દાૈગર્ ય વેદક્લમગ્લાિનિર ત વયાેઽવસ્થાશ્ચ ભવ ત
૦૫૨૪૦૧૪૧ ન િહ તષેાં કલ્યાણાનાં પ્રભવ ત કુતશ્ચન ત્યુિવના ભગવત્તજેસશ્ચક્રાપદેશાત્
૦૫૨૪૦૧૫૧ ય મ પ્રિવષે્ટઽસરુવધનૂાં પ્રાયઃ પુંસવનાિન ભયાદેવ સ્રવ ત પત ત ચ
૦૫૨૪૦૧૬૧ અથાતલે મયપતુ્રાેઽસરુાે બલાે િનવસ ત યને હ વા ઇહ ષ્ટાઃ ષ ણવ તમાર્યાઃ કાશ્ચનાદ્યાિપ
માયાિવનાે ધારય ત યસ્ય ચ જૃ ભમાણસ્ય મખુતસ્ત્રયઃ સ્ત્રીગણા ઉદપદ્ય ત વૈિર યઃ કા મ યઃ
પુંશ્ચલ્ય ઇ ત યા વૈ બલાયનં પ્રિવષં્ટ પુ ષં રસને હાટકાખ્યને સાધિય વા વિવલાસાવલાેકનાનુરાગ
મતસલંાપાપેગૂહનાિદ ભઃ વૈરં િકલ રમય ત ય મન્નપુયુક્તે પુ ષ ઈશ્વરાેઽહં સદ્ધાે
ઽહ મત્યયુતમહાગજબલમાત્માનમ ભમ યમાનઃ ક થતે મદા ધ ઇવ
૦૫૨૪૦૧૭૧ તતાેઽધ તા દ્વતલે હરાે ભગવા હાટકેશ્વરઃ વપાષર્દભૂતગણા તઃ પ્ર પ ત
સગાપ હંણાય ભવાે ભવા યા સહ મથનુીભૂત આ તે યતઃ પ્ર ત્તા સિર પ્રવરા હાટક નામ
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ભવયાવે યણ યત્ર ચત્રભાનુમાર્તિરશ્વના સ મ યમાન આેજસા િપબ ત તિન્ન ઠ્યૂતં હાટકાખ્યં
સવુણ ભષૂણનેાસરેુ દ્રાવરાેધષેુ પુ ષાઃ સહ પુ ષી ભધાર્રય ત
૦૫૨૪૦૧૮૧ તતાેઽધ તા સતુલે ઉદારશ્રવાઃ પુ યશ્લાેકાે િવરાેચનાત્મ ે બ લભર્ગવતા મહે દ્રસ્ય પ્રયં
ચક ષર્માણનેાિદતેલર્ ધકાયાે ભૂ વા વટુવામન પેણ પરા ક્ષપ્તલાેકત્રયાે ભગવદનુક પયવૈ
પનુઃ પ્રવે શત ઇ દ્રાિદ વિવદ્યમાનયા સસુ દ્ધયા શ્રયા ભજુષ્ટઃ વધમણારાધયં તમવે
ભગવ તમારાધનીયમપગતસા વસઆ તેઽધનુાિપ
૦૫૨૪૦૧૯૧ નાે અેવૈત સાક્ષા કારાે ભૂ મદાનસ્ય યત્તદ્ભગવત્યશષે વિનકાયાનાં વભૂતાત્મભૂતે
પરમાત્મિન વાસદેુવે તીથર્તમે પાત્ર ઉપપન્ને પરયા શ્રદ્ધયા પરમાદરસમાિહતમનસા
સ પ્ર તપાિદતસ્ય સાક્ષાદપવગર્દ્વારસ્ય ય દ્બલિનલયૈશ્વયર્મ્
૦૫૨૪૦૨૦૧ યસ્ય હ વાવ તપતનપ્ર ખલનાિદષુ િવવશઃ સકૃન્નામા ભગ્ ણ પુ ષઃ કમર્
બ ધનમ જસા િવધનુાે ત યસ્ય હૈવ પ્ર તબાધનં મુમુક્ષવાેઽ યથવૈાપેલભ તે
૦૫૨૪૦૨૧૧ તદ્ભક્તાનામાત્મવતાં સવષામાત્મ યાત્મદઆત્મતયવૈ
૦૫૨૪૦૨૨૧ ન વૈ ભગવાન્નનૂમમુ યાનજુગ્રાહ યદુત પનુરાત્માનુ તમાષેણં માયામય
ભાેગૈશ્વયર્મવેાતનુતે ત
૦૫૨૪૦૨૩૧ યત્તદ્ભગવતાનિધગતા યાપેાયને યાચ્ઞાચ્છલનેાપહૃત વશર રાવશે ષતલાેકત્રયાે વ ણ
પાશશૈ્ચ સ પ્ર તમુક્તાે ગિરદયા ચાપિવદ્ધ ઇ ત હાવેાચ
૦૫૨૪૦૨૪૧ નનંૂ બતાયં ભગવાનથષુ ન િન ણાતાે યાેઽસાિવ દ્રાે યસ્ય સ ચવાે મ ત્રાય ત અેકા તતાે
હ પ ત તમ તહાય વયમપુે દ્રણેાત્માનમયાચતાત્મનશ્ચા શષાે નાે અેવ તદ્દાસ્યમ તગ ભીર
વયસઃ કાલસ્ય મ વ તરપિર તં્ત િકય લાેકત્રય મદમ્
૦૫૨૪૦૨૫૧ યસ્યાનુદાસ્યમવેા મ પતામહઃ િકલ વવ્રે ન તુ વિપ યં યદુતાકુતાેભયં પદં
દ યમાનં ભગવતઃ પર મ ત ભગવતાપેરતે ખલુ વિપતિર
૦૫૨૪૦૨૬૧ તસ્ય મહાનુભાવસ્યાનપુથમ જતકષાયઃ કાે વા મ દ્વધઃ પિરહીણભગવદનુગ્રહ
ઉપ જગ મષતી ત
૦૫૨૪૦૨૭૧ તસ્યાનુચિરતમપુિરષ્ટા દ્વ તિર યતે યસ્ય ભગવા વયમ ખલજગદુ્ગ નાર્રાયણાે દ્વાિર
ગદાપા ણરવ તષ્ઠતે િનજજનાનુક પતહૃદયાે યનેાઙ્ગુષે્ઠન પદા દશક ધરાે યાજેનાયુતાયુતં િદગ્
િવજય ઉચ્ચાિટતઃ
૦૫૨૪૦૨૮૧ તતાેઽધ તાત્તલાતલે મયાે નામ દાનવે દ્ર સ્ત્રપુરાિધપ તભર્ગવતા પુરાિરણા િત્રલાેક શં
ચક ષુર્ણા િનદર્ગ્ધ વપુરત્રય ત પ્રસાદા લ ધપદાે માયાિવનામાચાયા મહાદેવને પિરર ક્ષતાે
િવગતસદુશર્નભયાે મહીયતે
૦૫૨૪૦૨૯૧ તતાેઽધ તાન્મહાતલે કાદ્રવેયાણાં સપાર્ણાં નૈક શરસાં ક્રાેધવશાે નામ ગણઃ કુહક
તક્ષકકા લયસષુેણાિદપ્રધાના મહાભાેગવ તઃ પતિ ત્રરા િધપતેઃ પુ ષ
વાહાદનવરતમુ દ્વજમાનાઃ વકલત્રાપત્યસહૃુ કુટુ બસઙ્ગને ક્વ ચ પ્રમત્તા િવહર ત
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૦૫૨૪૦૩૦૧ તતાેઽધ તાદ્રસાતલે દૈતેયા દાનવાઃ પણયાે નામ િનવાતકવચાઃ કાલેયા િહર યપુરવા સન ઇ ત
િવબુધપ્રત્યનીકા ઉ પત્ત્યા મહાજૈસાે મહાસાહ સનાે ભગવતઃ સકલલાેકાનુભાવસ્ય હરેરેવ તજેસા
પ્ર તહતબલાવલપેા બલેશયા ઇવ વસ ત યે વૈ સરમયે દ્રદૂત્યા વા ગ્ભમર્ ત્રવણાર્ ભિર દ્રા દ્બ ય ત
૦૫૨૪૦૩૧૧ તતાેઽધ તા પાતાલે નાગલાેકપતયાે વાસિુકપ્રમખુાઃ શઙ્ખકુ લકમહાશઙ્ખશ્વેત
ધન જય તરાષ્ટ્રશઙ્ખચૂડક બલાશ્વતરદેવદત્તાદયાે મહાભાે ગનાે મહામષાર્ િનવસ ત
યષેામુ હ વૈ પ ચસપ્તદશશતસહસ્રશીષાર્ણાં ફણાસુ િવર ચતા મહામણયાે રાે ચ ણવઃ પાતાલ
િવવર ત મરિનકરં વરાે ચષા િવધમ ત
૦૫૨૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૫૨૫૦૦૧૧ તસ્ય મૂલદેશે િત્રશદ્યાજેનસહસ્રા તર આ તે યા વૈ કલા ભગવત તામસી સમાખ્યાતાન ત ઇ ત
સા વતીયા દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ સઙ્કષર્ણમહ મત્ય ભમાનલક્ષણં યં સઙ્કષર્ણ મત્યાચક્ષતે
૦૫૨૫૦૦૨૧ યસ્યેદં ક્ષ તમ ડલં ભગવતાેઽન તમૂતઃ સહસ્ર શરસ અેક મન્નવે શીષર્ ણ િધ્રયમાણં
સદ્ધાથર્ ઇવ લક્ષ્યતે
૦૫૨૫૦૦૩૧ યસ્ય હ વા ઇદં કાલનેાપેસ જહીષર્તાેઽમષર્િવર ચત ચરભ્રમદ્ભ્રવુાેર તરેણ સાઙ્કષર્ણાે
નામ દ્ર અેકાદશવ્યૂહ યક્ષ સ્ત્ર શખં શલૂમુત્ત ભયન્નુદ તષ્ઠત્
૦૫૨૫૦૦૪૧ યસ્યાઙ્ ઘ્રકમલયુગલા ણિવશદનખમ ણષ ડમ ડલે વિહપતયઃ સહ
સા વતષર્ભૈરેકા તભ ક્તયાેગનેાવનમ તઃ વવદનાિન પિરસુ્ફર કુ ડલપ્રભામ ડતગ ડ
સ્થલા ય તમનાેહરા ણ પ્રમુિદતમનસઃ ખલુ િવલાેકય ત
૦૫૨૫૦૦૫૧ યસ્યવૈ િહ નાગરાજકુમાયર્ આ શષઆશાસાનાશ્ચાવર્ઙ્ગવલયિવલ સતિવશદિવપુલધવલ
સભુગ ચરભજુરજત ત ભે વગુ ચ દનકુઙુ્કમપઙ્કાનુલપેનેાવ લ પમાના તદ્
અ ભમશર્નાને્મ થતહૃદયમકર વ વેશ ચરલ લત મતા તદનુરાગમદમુિદતમદ
િવઘૂ ણતા ણક ણાવલાેકનયનવદનારિવ દં સવ્રીડં િકલ િવલાેકય ત
૦૫૨૫૦૦૬૧ સ અેવ ભગવાનન તાેઽન તગુણાણર્વ આિદદેવ ઉપસહૃંતામષર્રાષેવેગાે લાેકાનાં વ તય
આ તે
૦૫૨૫૦૦૭૧ યાયમાનઃ સરુાસરુાેરગ સદ્ધગ ધવર્િવદ્યાધરમુિનગણૈરનવરતમદમુિદતિવકૃત
િવહ્વલલાેચનઃ સલુ લતમખુિરકા તનેા યાયમાનઃ વપાષર્દિવબુધયૂથપતીનપિર લાનરાગનવ
તુલ સકામાેદમ વાસવને માદ્યન્મધુકરવ્રાતમધુરગીત શ્રયં વજૈય તી ં વાં વનમાલાં નીલ
વાસા અેકકુ ડલાે હલકકુિદ કૃતસભુગસુ દરભુ ે ભગવાન્મહે દ્રાે વારણે દ્ર ઇવ કા ચની ં
કક્ષામુદારલીલાે બભ ત
૦૫૨૫૦૦૮૧ ય અેષ અેવમનુશ્રુતાે યાયમાનાે મુમુક્ષણૂામનાિદકાલકમર્વાસનાગ્ર થતમિવદ્યામયં
હૃદયગ્ર થ સ વરજ તમાેમયમ તહૃર્દયં ગતઆશુ િન ભન ત્ત
તસ્યાનુભાવા ભગવા વાય ભવુાે નારદઃ સહ તુ બુ ણા સભાયાં બ્રહ્મણઃ સશં્લાેકયામાસ
૦૫૨૫૦૦૯૧ ઉ પ ત્ત સ્થ તલયહેતવાેઽસ્ય ક પાઃ
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૦૫૨૫૦૦૯૨ સ વાદ્યાઃ પ્રકૃ તગુણા યદ ક્ષયાસન્
૦૫૨૫૦૦૯૩ યદૂ્રપં ધ્રવુમકૃતં યદેકમાત્મન્
૦૫૨૫૦૦૯૪ નાનાધા કથમુ હ વેદ તસ્ય વત્મર્
૦૫૨૫૦૧૦૧ મૂ ત નઃ પુ કૃપયા બભાર સ વં
૦૫૨૫૦૧૦૨ સશંદંુ્ધ સદસિદદં િવભા ત તત્ર
૦૫૨૫૦૧૦૩ ય લીલાં ગપ તરાદદેઽનવદ્યામ્
૦૫૨૫૦૧૦૪ આદાતું વજનમનાંસ્યુદારવીયર્ઃ
૦૫૨૫૦૧૧૧ યન્નામ શ્રુતમનુક તર્યેદક માદ્
૦૫૨૫૦૧૧૨ આતા વા યિદ પ તતઃ પ્રલ ભનાદ્વા
૦૫૨૫૦૧૧૩ હ ત્યંહઃ સપિદ ણામશષેમ યં
૦૫૨૫૦૧૧૪ કં શષેાદ્ભગવતઆશ્રયને્મુમુ ઃ
૦૫૨૫૦૧૨૧ મૂધર્ યિપતમ વ સહસ્રમૂધ્ના
૦૫૨૫૦૧૨૨ ભૂગાેલં સ ગિરસિર સમુદ્રસ વમ્
૦૫૨૫૦૧૨૩ આન ત્યાદિન મતિવક્રમસ્ય ભૂ ઃ
૦૫૨૫૦૧૨૪ કાે વીયાર્ યિધ ગણયે સહસ્ર જહ્વઃ
૦૫૨૫૦૧૩૧ અેવ પ્રભાવાે ભગવાનન તાે
૦૫૨૫૦૧૩૨ દુર તવીયા ગુણાનુભાવઃ
૦૫૨૫૦૧૩૩ મૂલે રસાયાઃ સ્થતઆત્મત ત્રાે
૦૫૨૫૦૧૩૪ યાે લીલયા માં સ્થતયે બભ ત
૦૫૨૫૦૧૪૧ અેતા હ્યવેેહ ભ પગ તવ્યા ગતયાે યથાકમર્િવિન મતા યથાપેદેશમનવુ ણતાઃ
કામા કામયમાનૈઃ
૦૫૨૫૦૧૫૧ અેતાવતીિહ રાજ પુંસઃ પ્ર ત્તલક્ષણસ્ય ધમર્સ્ય િવપાકગતય ઉચ્ચાવચા િવસદશૃા યથા
પ્રશં્ન વ્યાચખ્યે િકમ ય કથયામ ઇ ત
૦૫૨૬૦૦૧૦ રા વેાચ
૦૫૨૬૦૦૧૧ મહષર્ અેતદ્વૈ ચ યં લાેકસ્ય કથ મ ત
૦૫૨૬૦૦૨૦ ઋ ષ વાચ
૦૫૨૬૦૦૨૧ િત્રગુણ વા કતુર્ઃ શ્રદ્ધયા કમર્ગતયઃ થ ગ્વધાઃ સવાર્ અેવ સવર્સ્ય તારત યને ભવ ત
૦૫૨૬૦૦૨૧ અથેદાની ં પ્ર ત ષદ્ધલક્ષણસ્યાધમર્સ્ય તથવૈ કતુર્ઃ શ્રદ્ધાયા વૈસાદૃ યા કમર્ફલં
િવસદશૃં ભવ ત યા હ્યનાદ્યિવદ્યયા કૃતકામાનાં ત પિરણામલક્ષણાઃ તયઃ સહસ્રશઃ
પ્ર ત્તા તાસાં પ્રાચુયણાનવુણર્િય યામઃ
૦૫૨૬૦૦૩૦ રા વેાચ
૦૫૨૬૦૦૩૧ નરકા નામ ભગવ ક દેશિવશષેા અથવા બિહ સ્ત્રલાેક્યા આહાે વદ તરાલ ઇ ત
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૦૫૨૬૦૦૪૦ ઋ ષ વાચ
૦૫૨૬૦૦૪૧ અ તરાલ અેવ િત્રજગત્યા તુ િદ શ દ ક્ષણસ્યામધ તાદ્ભૂમે પિરષ્ટાચ્ચ
જલાદ્યસ્યામ ગ્ વાત્તાદયઃ િપ ગણા િદ શ વાનાં ગાતે્રાણાં પરમેણ સમાિધના સત્યા અેવા શષઆશાસાના
િનવસ ત
૦૫૨૬૦૦૫૧ યત્ર હ વાવ ભગવા પ રા ે વવૈ વતઃ વિવષયં પ્રાિપતષેુ વપુ ષજૈર્ તષુુ સ પરેતષેુ
યથાકમાર્વદ્યં દાષેમવેાનુ લઙ્ ઘતભગવચ્છાસનઃ સગણાે દમં ધારય ત
૦૫૨૬૦૦૬૧ તત્ર હૈકે નરકાનેકિવશ ત ગણય ત અથ તાં તે રાજન્નામ પલક્ષણતાે
ઽનુક્ર મ યામ તા મસ્રાેઽ ધતા મસ્રાે રાૈરવાે મહારાૈરવઃ કુ ભીપાકઃ કાલસતૂ્રમ સપત્રવનં
સકૂરમખુમ ધકૂપઃ કૃ મભાજેનઃ સ દંશ તપ્તસૂ મવર્જ્રક ટકશા મલી વૈતરણી પૂયાેદઃ
પ્રાણરાેધાે િવશસનં લાલાભક્ષઃ સારમેયાદનમવી ચરયઃપાન મ ત િક ચ ક્ષારકદર્માે રક્ષાેગણ
ભાજેનઃ શલૂપ્રાેતાે દ દશકૂાેઽવટિનરાેધનઃ પયાર્વતર્નઃ સચૂીમખુ મત્યષ્ટાિવશ તનર્રકા િવિવધ
યાતનાભૂમયઃ
૦૫૨૬૦૦૭૧ તત્ર ય તુ પરિવત્તાપત્યકલત્રા યપહર ત સ િહ કાલપાશબદ્ધાે યમપુ ષૈર ત
ભયાનકૈ તા મસ્રે નરકે બલાિન્નપાત્યતે અનશનાનુદપાનદ ડતાડન
સ તજર્નાિદ ભયાર્તના ભયાર્ત્યમાનાે જ તુયર્ત્ર ક મલમાસાિદત અેકદૈવ મૂચ્છાર્મપુયા ત તા મસ્ર
પ્રાયે
૦૫૨૬૦૦૮૧ અેવમવેા ધતા મસ્રે ય તુ વ ચિય વા પુ ષં દારાદ નપુયુઙ્ક્તે યત્ર શર ર િનપાત્યમાનાે યાતના
સ્થાે વેદનયા નષ્ટમ તનર્ષ્ટદૃ ષ્ટશ્ચ ભવ ત યથા વન પ ત ર્ યમાનમૂલ ત માદ ધતા મસ્રં
તમપુિદશ ત
૦૫૨૬૦૦૯૧ યિ વહ વા અેતદહ મ ત મમેદ મ ત ભૂતદ્રાેહેણ કેવલં વકુટુ બમવેાનુિદનં
પ્રપુ ણા ત સ તિદહ િવહાય વયમવે તદશભુને રાૈરવે િનપત ત
૦૫૨૬૦૧૦૧ યે વહ યથવૈામનુા િવિહ સતા જ તવઃ પરત્ર યમયાતનામપુગતં ત અેવ રવાે ભૂ વા
તથા તમવે િવિહસ ત ત માદ્રાૈરવ મત્યાહૂ િર ત સપાર્દ તકૂ્રરસ વસ્યાપદેશઃ
૦૫૨૬૦૧૧૧ અેવમવે મહારાૈરવાે યત્ર િનપ તતં પુ ષં ક્રવ્યાદા નામ રવ તં ક્રવ્યેણ ઘાતય ત યઃ
કેવલં દેહ ભરઃ
૦૫૨૬૦૧૨૧ યિ વહ વા ઉગ્રઃ પશૂ પ ક્ષણાે વા પ્રાણત ઉપર ધય ત તમપક ણં પુ ષાદૈરિપ
િવગિહતમમતુ્ર યમાનુચરાઃ કુ ભીપાકે તપ્તતૈલે ઉપર ધય ત
૦૫૨૬૦૧૩૧ યિ વહ બ્રહ્મધ્રુક્સ કાલસતૂ્રસજં્ઞકે નરકે અયુતયાજેનપિરમ ડલે તામ્રમયે તપ્ત
ખલે ઉપયર્ધ તાદગ્ યકાર્ યામ તત યમાનેઽ ભિનવે શતઃ પપાસા યાં ચ દહ્યમાના તબર્િહઃ
શર ર આ તે શતેે ચેષ્ટતેઽવ તષ્ઠ ત પિરધાવ ત ચ યાવ ત પશરુાેમા ણ તાવદ્વષર્સહસ્રા ણ
૦૫૨૬૦૧૪૧ યિ વહ વૈ િનજવેદપથાદનાપદ્યપગતઃ પાખ ડં ચાપેગત તમ સપત્રવનં
પ્રવે ય કશયા પ્રહર ત તત્ર હાસાિવત તતાે ધાવમાન ઉભયતાે ધારૈ તાલવના સપત્રૈ છદ્યમાન
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સવાર્ઙ્ગાે હા હતાેઽ મી ત પરમયા વેદનયા મૂ ચ્છતઃ પદે પદે િનપત ત વધમર્હા પાખ ડાનુગતં
ફલં ભુઙ્ક્તે
૦૫૨૬૦૧૫૧ યિ વહ વૈ રા રાજપુ ષાે વા અદ ડ્યે દ ડં પ્રણય ત બ્રાહ્મણે વા શર રદ ડં સ
પાપીયાન્નરકેઽમતુ્ર સકૂરમખુે િનપત ત તત્રા તબલૈિવિન પ યમાણાવયવાે યથવૈેહે ખ ડ આતર્
વરેણ વનય ક્વ ચન્મૂ ચ્છતઃ ક મલમપુગતાે યથવૈેહાદષૃ્ટદાષેા ઉપ દ્ધાઃ
૦૫૨૬૦૧૬૧ યિ વહ વૈ ભૂતાનામીશ્વરાપેક પત ત્તીનામિવિવક્તપરવ્યથાનાં વયં પુ ષાપેક પત
ત્તિવિવક્તપરવ્યથાે વ્યથામાચર ત સ પરત્રા ધકૂપે તદ ભદ્રાેહેણ િનપત ત તત્ર હાસાૈ

તજૈર્ તુ ભઃ પશુ ગપ ક્ષસર પૈમર્શકયૂકામ કુણમ ક્ષકાિદ ભય કે ચા ભદુ્રગ્ધા તૈઃ
સવર્તાેઽ ભદુ્રહ્યમાણ તમ સ િવહતિનદ્રાિન ર્ તરલ ધાવસ્થાનઃ પિરક્રામ ત યથા કુશર રે વઃ
૦૫૨૬૦૧૭૧ યિ વહ વા અસિંવભજ્યાશ્ના ત ય ક ચનાપેનતમિન મતપ ચયજ્ઞાે વાયસસં તુતઃ સ
પરત્ર કૃ મભાજેને નરકાધમે િનપત ત તત્ર શતસહસ્રયાજેને કૃ મકુ ડે કૃ મભૂતઃ વયં
કૃ મ ભરેવ ભક્ષ્યમાણઃ કૃ મભાજેનાે યાવત્તદપ્રત્તાપ્રહૂતાદાેઽિનવશમાત્માનં યાતયતે
૦૫૨૬૦૧૮૧ યિ વહ વૈ તેયને બલાદ્વા િહર યરત્નાદ િન બ્રાહ્મણસ્ય વાપહરત્ય યસ્ય વાનાપિદ
પુ ષ તમમતુ્ર રાજ યમપુ ષા અય મયૈર ગ્ િપ ડઃૈ સ દંશૈ વ ચ િન કુષ ત
૦૫૨૬૦૧૯૧ યિ વહ વા અગ યાં સ્ત્રયમગ યં વા પુ ષં યાે ષદ ભગચ્છ ત તાવમતુ્ર કશયા
તાડય ત તગ્મયા સૂ યાર્ લાેહમ યા પુ ષમા લઙ્ગય ત સ્ત્રયં ચ પુ ષ પયા સૂ યાર્
૦૫૨૬૦૨૦૧ યિ વહ વૈ સવાર્ ભગમ તમમતુ્ર િનરયે વતર્માનં વજ્રક ટકશા મલીમારાે ય
િન કષર્ ત
૦૫૨૬૦૨૧૧ યે વહ વૈ રાજ યા રાજપુ ષા વા અપાખ ડા ધમર્સતેૂ ભ દ ત તે સ પરેત્ય વૈતર યાં
િનપત ત ભન્નમયાર્દા તસ્યાં િનરયપિરખાભૂતાયાં નદ્યાં યાદાેગણૈિરત તતાે ભક્ષ્યમાણા
આત્મના ન િવયજુ્યમાનાશ્ચાસુ ભ હ્યમાનાઃ વાઘને કમર્પાકમનુ મર તાે િવ મતૂ્રપૂયશાે ણત
કેશનખા સ્થમેદાેમાંસવસાવાિહ યામપુત ય તે
૦૫૨૬૦૨૨૧ યે વહ વૈ ષલીપતયાે નષ્ટશાૈચાચારિનયમા ત્યક્તલ ઃ પશચુયા ચર ત તે ચાિપ પ્રેત્ય
પૂયિવ મતૂ્રશ્લે મમલાપૂણાર્ણર્વે િનપત ત તદેવા તબીભ સતમશ્ન ત
૦૫૨૬૦૨૩૧ યે વહ વૈ શ્વગદર્ભપતયાે બ્રાહ્મણાદયાે ગયા િવહારા અતીથ ચ ગાિન્નઘ્ન ત તાનિપ
સ પરેતા લક્ષ્યભૂતા યમપુ ષા ઇષુ ભિવ ય ત
૦૫૨૬૦૨૪૧ યે વહ વૈ દા ભકા દ ભયજ્ઞષેુ પશૂ વશસ ત તાનમુ મ લાેકે વૈશસે નરકે
પ તતાિન્નરયપતયાે યાતિય વા િવશસ ત
૦૫૨૬૦૨૫૧ યિ વહ વૈ સવણા ભાયા દ્વ ે રેતઃ પાયય ત કામમાેિહત તં પાપકૃતમમતુ્ર રેતઃ
કુલ્યાયાં પાતિય વા રેતઃ સ પાયય ત
૦૫૨૬૦૨૬૧ યે વહ વૈ દસ્યવાેઽ ગ્ દા ગરદા ગ્રામા સાથાર્ વા િવલુ પ ત રા નાે રાજભટા વા તાંશ્ચાિપ િહ
પરેત્ય યમદૂતા વજ્રદંષ્ટ્ર ાઃ શ્વાનઃ સપ્તશતાિન િવશ તશ્ચ સરભસં ખાદ ત
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૦૫૨૬૦૨૭૧ યિ વહ વા અ તં વદ ત સાકે્ષ્ય દ્રવ્યિવિનમયે દાને વા કથ ચ સ વૈ પ્રેત્ય નરકે
ઽવી ચમત્યધઃ શરા િનરવકાશે યાજેનશતાેચ્છ્ર ાયાિદ્ગિરમૂધ્નર્ઃ સ પાત્યતે યત્ર જલ મવ સ્થલમ મ
ષ્ઠમવભાસતે તદવી ચમ ત્તલશાે િવશીયર્માણશર રાે ન મ્રયમાણઃ પનુરારાેિપતાે િનપત ત
૦૫૨૬૦૨૮૧ યિ વહ વૈ િવપ્રાે રાજ યાે વૈ યાે વા સાેમપીથ ત કલતં્ર વા સરુાં વ્રતસ્થાેઽિપ વા િપબ ત
પ્રમાદત તષેાં િનરયં નીતાનામુર સ પદાક્ર યાસ્યે વિહ્નના દ્રવમાણં કા ણાર્યસં િન ષ ચ ત
૦૫૨૬૦૨૯૧ અથ ચ યિ વહ વા આત્મસ ભાવનને વયમધમાે જન્મતપાેિવદ્યાચારવણાર્શ્રમવતાે
વર યસાે ન બહુ મ યેત સ તક અેવ વા ક્ષારકદર્મે િનરયેઽવા ક્ષરા િનપા તતાે દુર તા યાતના હ્યશ્નુતે
૦૫૨૬૦૩૦૧ યે વહ વૈ પુ ષાઃ પુ ષમેધને યજ તે યાશ્ચ સ્ત્રયાે પશૂ ખાદ ત તાંશ્ચ તે પશવ ઇવ
િનહતા યમસદને યાતય તાે રક્ષાેગણાઃ સાૈિનકા ઇવ વિધ તનાવદાયા ક્પબ ત ત્ય ત ચ ગાય ત ચ
હૃ યમાણા યથેહ પુ ષાદાઃ
૦૫૨૬૦૩૧૧ યે વહ વા અનાગસાેઽર યે ગ્રામે વા વૈશ્ર ભકૈ પ તાનપુિવશ્ર ભ ય જ િવષૂ શલૂ
સતૂ્રાિદષપૂપ્રાેતા ક્ર ડનકતયા યાતય ત તેઽિપ ચ પ્રેત્ય યમયાતનાસુ શલૂાિદષુ પ્રાેતાત્માનઃ ડ્ યાં
ચા ભહતાઃ કઙ્કવટાિદ ભશ્ચેત તત તગ્મતુ ડરૈાહ યમાના આત્મશમલં મર ત
૦૫૨૬૦૩૨૧ યે વહ વૈ ભૂતા યુદ્વજેય ત નરા ઉ બણ વભાવા યથા દ દશકૂા તેઽિપ પ્રેત્ય નરકે
દ દશકૂાખ્યે િનપત ત યત્ર પ દ દશકૂાઃ પ ચમખુાઃ સપ્તમખુા ઉપ ત્ય ગ્રસ ત યથા બલેશયાન્
૦૫૨૬૦૩૩૧ યે વહ વા અ ધાવટકુસલૂગુહાિદષુ ભૂતાિન િન ધ ત તથામતુ્ર તે વવેાપેવે ય સગરેણ
વિહ્નના ધૂમને િન ધ ત
૦૫૨૬૦૩૪૧ યિ વહ વા અ તથીન યાગતા વા ગ્ હપ તરસકૃદુપગતમ યુિદધ િરવ પાપને
ચ ષા િનર ક્ષતે તસ્ય ચાિપ િનરયે પાપદષૃ્ટેર ક્ષણી વજ્રતુ ડા ગ્ ધ્રાઃ કઙ્કકાકવટાદયઃ પ્રસહ્યાે
બલાદુ પાટય ત
૦૫૨૬૦૩૫૧ યિ વહ વા આઢ ા ભમ તરહઙૃ્ક ત તયર્ક્પ્રેક્ષણઃ સવર્તાેઽ ભિવશઙ્ક અથર્વ્યયનાશ ચ તયા
પિરશુ યમાણહૃદયવદનાે િન ર્ તમનવગતાે ગ્રહ ઇવાથર્મ ભરક્ષ ત સ ચાિપ પ્રેત્ય તદ્
ઉ પાદનાે કષર્ણસરંક્ષણશમલગ્રહઃ સચૂીમખુે નરકે િનપત ત યત્ર હ િવત્તગ્રહં પાપપુ ષં
ધમર્રાજપુ ષા વાયકા ઇવ સવર્તાેઽઙ્ગષેુ સતૂ્રૈઃ પિરવય ત
૦૫૨૬૦૩૬૧ અેવંિવધા નરકા યમાલયે સ ત શતશઃ સહસ્રશ તષેુ સવષુ ચ સવર્ અેવાધમર્વ તનાે યે
કે ચિદહાેિદતા અનુિદતાશ્ચાવિનપતે પયાર્યેણ િવશ ત તથવૈ ધમાર્નવુ તન ઇતરત્ર ઇહ તુ પનુભર્વે ત
ઉભયશષેા યાં િનિવશ ત
૦૫૨૬૦૩૭૧ િન ત્તલક્ષણમાગર્ આદાવવે વ્યાખ્યાતઃ અેતાવાનવેા ડકાેશાે યશ્ચતુદર્શધા પુરાણષેુ િવક પત
ઉપગીયતે યત્તદ્ભગવતાે નારાયણસ્ય સાક્ષાન્મહાપુ ષસ્યસ્થિવષં્ઠ પમાત્મમાયા
ગુણમયમનવુ ણતમાદતૃઃ પઠ ત શ ◌ૃણાે ત શ્રાવય ત સ ઉપગેયં ભગવતઃ પરમાત્મનાેઽગ્રાહ્યમિપ
શ્રદ્ધાભ ક્તિવશદુ્ધબુ દ્ધવદ
૦૫૨૬૦૩૮૧ શ્રુ વા સ્થૂલં તથા સૂ મં પં ભગવતાે ય તઃ
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૦૫૨૬૦૩૮૨ સ્થૂલે િન જતમાત્માનં શનૈઃ સૂ મં િધયા નયેિદ ત
૦૫૨૬૦૩૯૧ ભૂદ્વ પવષર્સિરદિદ્રનભઃસમુદ્ર
૦૫૨૬૦૩૯૨ પાતાલિદઙ્નરકભાગણલાેકસસં્થા
૦૫૨૬૦૩૯૩ ગીતા મયા તવ પાદ્ભુતમીશ્વરસ્ય
૦૫૨૬૦૩૯૪ સ્થૂલં વપુઃ સકલ વિનકાયધામ
૦૬૦૧૦૦૧૦ શ્રીપર ક્ષદુવાચ
૦૬૦૧૦૦૧૧ િન ત્તમાગર્ઃ ક થત આદાૈ ભગવતા યથા
૦૬૦૧૦૦૧૨ ક્રમયાેગાપેલ ધને બ્રહ્મણા યદસં તઃ
૦૬૦૧૦૦૨૧ પ્ર ત્તલક્ષણશ્ચવૈ ત્રૈગુ યિવષયાે મનુે
૦૬૦૧૦૦૨૨ યાેઽસાવલીનપ્રકૃતેગુર્ણસગર્ઃ પનુઃ પનુઃ
૦૬૦૧૦૦૩૧ અધમર્લક્ષણા નાના નરકાશ્ચાનવુ ણતાઃ
૦૬૦૧૦૦૩૨ મ વ તરશ્ચ વ્યાખ્યાતઆદ્યઃ વાય ભવુાે યતઃ
૦૬૦૧૦૦૪૧ પ્રયવ્રતાેત્તાનપદાવેશ તચ્ચિરતાિન ચ
૦૬૦૧૦૦૪૨ દ્વ પવષર્સમુદ્રાિદ્ર નદ્યુદ્યાનવન પતીન્
૦૬૦૧૦૦૫૧ ધરામ ડલસસં્થાનં ભાગલક્ષણમાનતઃ
૦૬૦૧૦૦૫૨જ્યાે તષાં િવવરાણાં ચ યથેદમ જ દ્વભુઃ
૦૬૦૧૦૦૬૧ અધનુેહ મહાભાગ યથવૈ નરકાન્નરઃ
૦૬૦૧૦૦૬૨ નાનાેગ્રયાતનાન્નેયાત્તન્મે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ
૦૬૦૧૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૧૦૦૭૧ ન ચેિદહૈવાપ ચ ત યથાંહસઃ કૃતસ્ય કુયાર્ન્મનાૈક્તપા ણ ભઃ
૦૬૦૧૦૦૭૨ ધ્રવું સ વૈ પ્રેત્ય નરકાનપૈુ ત યે ક તતા મે ભવત તગ્મયાતનાઃ
૦૬૦૧૦૦૮૧ ત મા પુરૈવા શ્વહ પાપિન કૃતાૈ યતેત ત્યાેરિવપદ્યતાત્મના
૦૬૦૧૦૦૮૨ દાષેસ્ય દૃ ટ્વા ગુ લાઘવં યથા ભષ ક્ચિક સતે ં િનદાનિવત્
૦૬૦૧૦૦૯૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૦૧૦૦૯૧ દષૃ્ટશ્રુતા યાં ય પાપં નન્ન યાત્મનાેઽિહતમ્
૦૬૦૧૦૦૯૨ કરાે ત ભૂયાે િવવશઃ પ્રાય શ્ચત્તમથાે કથમ્
૦૬૦૧૦૧૦૧ ક્વ ચિન્નવતર્તેઽભદ્રા ક્વ ચચ્ચર ત ત પુનઃ
૦૬૦૧૦૧૦૨ પ્રાય શ્ચત્તમથાેઽપાથ મ યે કુ જરશાૈચવત્
૦૬૦૧૦૧૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૧૦૧૧૧ કમર્ણા કમર્િનહાર્રાે ન હ્યાત્ય તક ઇ યતે
૦૬૦૧૦૧૧૨ અિવદ્વદિધકાિર વા પ્રાય શ્ચત્તં િવમશર્નમ્
૦૬૦૧૦૧૨૧ નાશ્નતઃ પ યમવેાનં્ન વ્યાધયાેઽ ભભવ ત િહ
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૦૬૦૧૦૧૨૨ અેવં િનયમકૃદ્રાજ શનૈઃ ક્ષેમાય ક પતે
૦૬૦૧૦૧૩૧ તપસા બ્રહ્મચયણ શમને ચ દમને ચ
૦૬૦૧૦૧૩૨ ત્યાગને સત્યશાૈચા યાં યમને િનયમને વા
૦૬૦૧૦૧૪૧ દેહવાગ્બુ દ્ધજં ધીરા ધમર્જ્ઞાઃ શ્રદ્ધયા વતાઃ
૦૬૦૧૦૧૪૨ ક્ષપ ત્યઘં મહદિપ વે ગુ મ મવાનલઃ
૦૬૦૧૦૧૫૧ કે ચ કેવલયા ભ યા વાસદેુવપરાયણાઃ
૦૬૦૧૦૧૫૨ અઘં ધુ વ ત કા યન નીહાર મવ ભાસ્કરઃ
૦૬૦૧૦૧૬૧ ન તથા હ્યઘવાન્રાજ પૂયેત તપાિદ ભઃ
૦૬૦૧૦૧૬૨ યથા કૃ ણાિપતપ્રાણ ત પુ ષિનષવેયા
૦૬૦૧૦૧૭૧ સધ્રીચીનાે હ્યયં લાેકે પ થાઃ ક્ષેમાેઽકુતાેભયઃ
૦૬૦૧૦૧૭૨ સશુીલાઃ સાધવાે યત્ર નારાયણપરાયણાઃ
૦૬૦૧૦૧૮૧ પ્રાય શ્ચત્તાિન ચીણાર્િન નારાયણપરાઙ્મખુમ્
૦૬૦૧૦૧૮૨ ન િન પનુ ત રાજે દ્ર સરુાકુ ભ મવાપગાઃ
૦૬૦૧૦૧૯૧ સકૃન્મનઃ કૃ ણપદારિવ દયાેિનવે શતં તદુ્ગણરા ગ યૈિરહ
૦૬૦૧૦૧૯૨ ન તે યમં પાશ તશ્ચ તદ્ભટા વ ેઽિપ પ ય ત િહ ચીણર્િન કૃતાઃ
૦૬૦૧૦૨૦૧ અત્ર ચાેદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૦૬૦૧૦૨૦૨ દૂતાનાં િવ યમયાેઃ સવંાદ તં િનબાેધ મે
૦૬૦૧૦૨૧૧ કા યકુ જે દ્વજઃ ક શ્ચદ્દાસીપ તર મલઃ
૦૬૦૧૦૨૧૨ ના ા નષ્ટસદાચારાે દાસ્યાઃ સસંગર્દૂ ષતઃ
૦૬૦૧૦૨૨૧ બ દ્યકૈ્ષઃ કૈતવૈશ્ચાૈયગર્િહતાં ત્તમા સ્થતઃ
૦૬૦૧૦૨૨૨ બભ્ર કુટુ બમશુ ચયાર્તયામાસ દેિહનઃ
૦૬૦૧૦૨૩૧ અેવં િનવસત તસ્ય લાલયાનસ્ય ત સતુાન્
૦૬૦૧૦૨૩૨ કાલાેઽત્યગાન્મહાન્રાજન્નષ્ટાશીત્યાયષુઃ સમાઃ
૦૬૦૧૦૨૪૧ તસ્ય પ્રવયસઃ પતુ્રા દશ તષેાં તુ યાેઽવમઃ
૦૬૦૧૦૨૪૨ બાલાે નારાયણાે ના ા િપત્રાેશ્ચ દિયતાે શમ્
૦૬૦૧૦૨૫૧ સ બદ્ધહૃદય ત મન્નભર્કે કલભા ષ ણ
૦૬૦૧૦૨૫૨ િનર ક્ષમાણ ત લીલાં મુમુદે જરઠાે શમ્
૦૬૦૧૦૨૬૧ ભુ નઃ પ્રિપબ ખાદ બાલકં નેહયિ ત્રતઃ
૦૬૦૧૦૨૬૨ ભાજેય પાયયન્મૂઢાે ન વેદાગતમ તકમ્
૦૬૦૧૦૨૭૧ સ અેવં વતર્માનાેઽજ્ઞાે ત્યુકાલ ઉપ સ્થતે
૦૬૦૧૦૨૭૨ મ ત ચકાર તનયે બાલે નારાયણાહ્વયે
૦૬૦૧૦૨૮૧ સ પાશહ તાંસ્ત્રી દૃ ટ્વા પુ ષાન તદા ણાન્
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૦૬૦૧૦૨૮૨ વક્રતુ ડાનૂ વર્રાે ણ આત્માનં નેતુમાગતાન્
૦૬૦૧૦૨૯૧ દૂરે ક્ર ડનકાસક્તં પતંુ્ર નારાયણાહ્વયમ્
૦૬૦૧૦૨૯૨ લાિવતને વરેણાેચ્ચૈરાજુહાવાકુલે દ્રયઃ
૦૬૦૧૦૩૦૧ િનશ ય મ્રયમાણસ્ય મખુતાે હિરક તર્નમ્
૦૬૦૧૦૩૦૨ ભતુર્નાર્મ મહારાજ પાષર્દાઃ સહસાપતન્
૦૬૦૧૦૩૧૧ િવકષર્તાેઽ તહૃર્દયાદ્દાસીપ તમ મલમ્
૦૬૦૧૦૩૧૨ યમપ્રે યા વ દૂતા વારયામાસરુાજેસા
૦૬૦૧૦૩૨૧ ઊચુિનષેિધતા તાં તે વવૈ વતપુરઃસરાઃ
૦૬૦૧૦૩૨૨ કે યૂયં પ્ર તષેદ્ધારાે ધમર્રાજસ્ય શાસનમ્
૦૬૦૧૦૩૩૧ કસ્ય વા કુત આયાતાઃ ક માદસ્ય િનષેધથ
૦૬૦૧૦૩૩૨ િક દેવા ઉપદેવા યા યૂયં િક સદ્ધસત્તમાઃ
૦૬૦૧૦૩૪૧ સવ પદ્મપલાશાક્ષાઃ પીતકાૈશયેવાસસઃ
૦૬૦૧૦૩૪૨ િકર િટનઃ કુ ડ લનાે લસ પુ કરમા લનઃ
૦૬૦૧૦૩૫૧ સવ ચ નૂત્નવયસઃ સવ ચા ચતુભુર્ ઃ
૦૬૦૧૦૩૫૨ ધનુિનષઙ્ગા સગદા શઙ્ખચક્રા બુજ શ્રયઃ
૦૬૦૧૦૩૬૧ િદશાે િવ ત મરાલાેકાઃ કુવર્ તઃ વને તજેસા
૦૬૦૧૦૩૬૨ િકમથ ધમર્પાલસ્ય િકઙ્કરાન્નાે િનષેધથ
૦૬૦૧૦૩૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૧૦૩૭૧ ઇત્યુક્તે યમદૂતૈ તે વાસદેુવાેક્તકાિરણઃ
૦૬૦૧૦૩૭૨ તા પ્રત્યૂચુઃ પ્રહસ્યેદં મેઘિનહ્ર ાર્દયા ગરા
૦૬૦૧૦૩૮૦ શ્રીિવ દૂતા ઊચુઃ
૦૬૦૧૦૩૮૧ યૂયં વૈ ધમર્રાજસ્ય યિદ િનદશકાિરણઃ
૦૬૦૧૦૩૮૨ બ્રૂત ધમર્સ્ય ન ત વં યચ્ચાધમર્સ્ય લક્ષણમ્
૦૬૦૧૦૩૯૧ કથં વદ્િધ્રયતે દ ડઃ િક વાસ્યસ્થાનમી સતમ્
૦૬૦૧૦૩૯૨ દ ડ્યાઃ િક કાિરણઃ સવઆહાે વ ક ત ચ ણામ્
૦૬૦૧૦૪૦૦ યમદૂતા ઊચુઃ
૦૬૦૧૦૪૦૧ વેદપ્ર ણિહતાે ધમા હ્યધમર્ ત દ્વપયર્યઃ
૦૬૦૧૦૪૦૨ વેદાે નારાયણઃ સાક્ષા વય ભૂિર ત શશુ્રુમ
૦૬૦૧૦૪૧૧ યને વધા યમી ભાવા રજઃસ વતમાેમયાઃ
૦૬૦૧૦૪૧૨ ગુણનામિક્રયા પૈિવભાવ્ય તે યથાતથમ્
૦૬૦૧૦૪૨૧ સયૂાઽ ગ્ ઃ ખં મ દે્દવઃ સાેમઃ સ યાહની િદશઃ
૦૬૦૧૦૪૨૨ કં કુઃ વયં ધમર્ ઇ ત હ્યેતે દૈહ્યસ્ય સા ક્ષણઃ
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૦૬૦૧૦૪૩૧ અેતૈરધમા િવજ્ઞાતઃ સ્થાનં દ ડસ્ય યજુ્યતે
૦૬૦૧૦૪૩૨ સવ કમાર્નુરાેધને દ ડમહર્ ત કાિરણઃ
૦૬૦૧૦૪૪૧ સ ભવ ત િહ ભદ્રા ણ િવપર તાિન ચાનઘાઃ
૦૬૦૧૦૪૪૨ કાિરણાં ગુણસઙ્ગાેઽ ત દેહવાન્ન હ્યકમર્કૃત્
૦૬૦૧૦૪૫૧ યને યાવા યથાધમા ધમા વેહ સમીિહતઃ
૦૬૦૧૦૪૫૨ સ અેવ ત ફલં ભુઙ્ક્તે તથા તાવદમતુ્ર વૈ
૦૬૦૧૦૪૬૧ યથેહ દેવપ્રવરાસૈ્ત્રિવ યમપુલ યતે
૦૬૦૧૦૪૬૨ ભૂતષેુ ગુણવૈ ચ યાત્તથા યત્રાનુમીયતે
૦૬૦૧૦૪૭૧ વતર્માનાેઽ યયાેઃ કાલાે ગુણા ભજ્ઞાપકાે યથા
૦૬૦૧૦૪૭૨ અેવં જન્મા યયાેરેતદ્ધમાર્ધમર્િનદશર્નમ્
૦૬૦૧૦૪૮૧ મનસવૈ પુરે દેવઃ પવૂર્ પં િવપ ય ત
૦૬૦૧૦૪૮૨ અનુમીમાંસતેઽપવૂ મનસા ભગવાનજઃ
૦૬૦૧૦૪૯૧ યથાજ્ઞ તમસા યુક્ત ઉપા તે વ્યક્તમવે િહ
૦૬૦૧૦૪૯૨ ન વેદ પવૂર્મપરં નષ્ટજન્મ ત તથા
૦૬૦૧૦૫૦૧ પ ચ ભઃ કુ તે વાથાર્ પ ચ વેદાથ પ ચ ભઃ
૦૬૦૧૦૫૦૨ અેક તુ ષાેડશને ત્રી વયં સપ્તદશાેઽશ્નુતે
૦૬૦૧૦૫૧૧ તદેત ષાેડશકલં લઙ્ગં શ ક્તત્રયં મહત્
૦૬૦૧૦૫૧૨ ધત્તેઽનુસં ત પું સ હષર્શાેકભયા તદામ્
૦૬૦૧૦૫૨૧ દેહ્યજ્ઞાેઽ જતષડ્વગા નેચ્છ કમાર્ ણ કાયર્તે
૦૬૦૧૦૫૨૨ કાેશકાર ઇવાત્માનં કમર્ણાચ્છાદ્ય મુહ્ય ત
૦૬૦૧૦૫૩૧ ન િહ ક શ્ચ ક્ષણમિપ તુ તષ્ઠત્યકમર્કૃત્
૦૬૦૧૦૫૩૨ કાયર્તે હ્યવશઃ કમર્ ગુણૈઃ વાભાિવકૈબર્લાત્
૦૬૦૧૦૫૪૧ લ વા િન મત્તમવ્યક્તં વ્યક્તાવ્યક્તં ભવત્યુત
૦૬૦૧૦૫૪૨ યથાયાેિન યથાબીજં વભાવને બલીયસા
૦૬૦૧૦૫૫૧ અેષ પ્રકૃ તસઙ્ગને પુ ષસ્ય િવપયર્યઃ
૦૬૦૧૦૫૫૨ આસી સ અેવ ન ચરાદ શસઙ્ગા દ્વલીયતે
૦૬૦૧૦૫૬૧ અયં િહ શ્રુતસ પન્નઃ શીલ ત્તગુણાલયઃ
૦૬૦૧૦૫૬૨ તવ્રતાે દુદાર્ તઃ સત્યવાઙ્મ ત્રિવચ્છુ ચઃ
૦૬૦૧૦૫૭૧ ગવુર્ગ્ ય ત થ દ્ધાનાં શશુ્રષૂુરનહઙૃ્કતઃ
૦૬૦૧૦૫૭૨ સવર્ભૂતસહૃુ સાધુ મતવાગનસયૂકઃ
૦૬૦૧૦૫૮૧ અેકદાસાૈ વનં યાતઃ િપ સ દેશકૃદ્દિ્વજઃ
૦૬૦૧૦૫૮૨ આદાય તતઆ ત્તઃ ફલપુ પસ મ કુશાન્
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૦૬૦૧૦૫૯૧ દદશર્ કા મનં ક ચચ્છૂદં્ર સહ ભુ જ યયા
૦૬૦૧૦૫૯૨ પી વા ચ મધુ મૈરેયં મદાઘૂ ણતનતે્રયા
૦૬૦૧૦૬૦૧ મત્તયા િવશ્લથન્નીવ્યા વ્યપેતં િનરપત્રપમ્
૦૬૦૧૦૬૦૨ ક્ર ડ તમનુગાય તં હસ તમનયા તકે
૦૬૦૧૦૬૧૧ દૃ ટ્વા તાં કામ લપ્તને બાહુના પિરર ભતામ્
૦૬૦૧૦૬૧૨ જગામ હૃચ્છયવશં સહસવૈ િવમાેિહતઃ
૦૬૦૧૦૬૨૧ ત ભયન્નાત્મનાત્માનં યાવ સ વં યથાશ્રુતમ્
૦૬૦૧૦૬૨૨ ન શશાક સમાધાતું મનાે મદનવેિપતમ્
૦૬૦૧૦૬૩૧ તિન્ન મત્ત મરવ્યાજ ગ્રહગ્ર તાે િવચેતનઃ
૦૬૦૧૦૬૩૨ તામવે મનસા યાય વધમાર્ દ્વરરામ હ
૦૬૦૧૦૬૪૧ તામવે તાષેયામાસ િપ યેણાથન યાવતા
૦૬૦૧૦૬૪૨ ગ્રા યૈમર્નાેરમૈઃ કામૈઃ પ્રસીદેત યથા તથા
૦૬૦૧૦૬૫૧ િવપ્રાં વભાયાર્મપ્રાૈઢાં કુલે મહ ત લ ભતામ્
૦૬૦૧૦૬૫૨ િવસસ ર્ ચરા પાપઃ વૈિર યાપાઙ્ગિવદ્ધધીઃ
૦૬૦૧૦૬૬૧ યત તતશ્ચાપેિન યે યાયતાેઽ યાયતાે ધનમ્
૦૬૦૧૦૬૬૨ બભારાસ્યાઃ કુટુ બ યાઃ કુટુ બં મ દધીરયમ્
૦૬૦૧૦૬૭૧ યદસાૈ શાસ્ત્રમુ લઙ્ઘ્ય વૈરચાયર્ તગિહતઃ
૦૬૦૧૦૬૭૨ અવતર્ત ચરં કાલમઘાયુરશુ ચમર્લાત્
૦૬૦૧૦૬૮૧ તત અેનં દ ડપાણેઃ સકાશં કૃતિક બષમ્
૦૬૦૧૦૬૮૨ ને યામાેઽકૃતિનવશં યત્ર દ ડને શદ્ુ ય ત
૦૬૦૨૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૨૦૦૧૧ અેવં તે ભગવદ્દતૂા યમદૂતા ભભા ષતમ્
૦૬૦૨૦૦૧૨ ઉપધાયાર્થ તાન્રાજ પ્રત્યાહુનર્યકાેિવદાઃ
૦૬૦૨૦૦૨૦ શ્રીિવ દૂતા ઊચુઃ
૦૬૦૨૦૦૨૧ અહાે કષં્ટ ધમર્દશૃામધમર્ઃ શતે સભામ્
૦૬૦૨૦૦૨૨ યત્રાદ ડ્યે વપાપષેુ દ ડાે યૈિધ્રયતે થા
૦૬૦૨૦૦૩૧ પ્ર નાં િપતરાે યે ચ શા તારઃ સાધવઃ સમાઃ
૦૬૦૨૦૦૩૨ યિદ સ્યાત્તષેુ વષૈ યં કં યા ત શરણં પ્ર ઃ
૦૬૦૨૦૦૪૧ યદ્યદાચર ત શ્રેયાિનતર તત્તદ હતે
૦૬૦૨૦૦૪૨ સ ય પ્રમાણં કુ તે લાેક તદનવુતર્તે
૦૬૦૨૦૦૫૧ યસ્યાઙે્ક શર આધાય લાેકઃ વિપ ત િન ર્તઃ
૦૬૦૨૦૦૫૨ વયં ધમર્મધમ વા ન િહ વેદ યથા પશઃુ
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૦૬૦૨૦૦૬૧ સ કથં યિપતાત્માનં કૃતમતૈ્રમચેતનમ્
૦૬૦૨૦૦૬૨ િવસ્ર ભણીયાે ભૂતાનાં સઘ્ ણાે દાેગ્ધુમહર્ ત
૦૬૦૨૦૦૭૧ અયં િહ કૃતિનવશાે જન્મકાેટ ંહસામિપ
૦૬૦૨૦૦૭૨ યદ્વ્યાજહાર િવવશાે નામ વ ત્યયનં હરેઃ
૦૬૦૨૦૦૮૧ અેતનેવૈ હ્યઘાનેાેઽસ્ય કૃતં સ્યાદઘિન કૃતમ્
૦૬૦૨૦૦૮૨ યદા નારાયણાયે ત જગાદ ચતુરક્ષરમ્
૦૬૦૨૦૦૯૧ તનેઃ સરુાપાે મત્રધ્રુગ્બ્રહ્મહા ગુ ત પગઃ
૦૬૦૨૦૦૯૨ સ્ત્રીરાજિપ ગાેહ તા યે ચ પાતિકનાેઽપરે
૦૬૦૨૦૧૦૧ સવષામ યઘવતા મદમવે સિુન કૃતમ્
૦૬૦૨૦૧૦૨ નામવ્યાહરણં િવ ણાેયર્ત ત દ્વષયા મ તઃ
૦૬૦૨૦૧૧૧ ન િન કૃતૈ િદતૈબ્રર્હ્મવાિદ ભ તથા િવશદ્ુ યત્યઘવા વ્રતાિદ ભઃ
૦૬૦૨૦૧૧૨ યથા હરેનાર્મપદૈ દાહૃતૈ તદુત્તમશ્લાેકગુણાપેલ ભકમ્
૦૬૦૨૦૧૨૧ નૈકા તકં ત દ્ધ કૃતેઽિપ િન કૃતે મનઃ પનુધાર્વ ત ચેદસ પથે
૦૬૦૨૦૧૨૨ ત કમર્િનહાર્રમભી સતાં હરેગુર્ણાનવુાદઃ ખલુ સ વભાવનઃ
૦૬૦૨૦૧૩૧ અથનંૈ માપનયત કૃતાશષેાઘિન કૃતમ્
૦૬૦૨૦૧૩૨ યદસાૈ ભગવન્નામ મ્રયમાણઃ સમગ્રહીત્
૦૬૦૨૦૧૪૧ સાઙે્કત્યં પાિરહાસ્યં વા તાેભં હેલનમવે વા
૦૬૦૨૦૧૪૨ વૈકુ ઠનામગ્રહણમશષેાઘહરં િવદુઃ
૦૬૦૨૦૧૫૧ પ તતઃ ખ લતાે ભગ્ ઃ સ દષ્ટ તપ્તઆહતઃ
૦૬૦૨૦૧૫૨ હિરિરત્યવશનેાહ પુમાન્નાહર્ ત યાતનાઃ
૦૬૦૨૦૧૬૧ ગુ ણાં ચ લઘનૂાં ચ ગુ ણ ચ લઘૂિન ચ
૦૬૦૨૦૧૬૨ પ્રાય શ્ચત્તાિન પાપાનાં જ્ઞા વાેક્તાિન મહ ષ ભઃ
૦૬૦૨૦૧૭૧ તૈ તા યઘાિન પૂય તે તપાેદાનવ્રતાિદ ભઃ
૦૬૦૨૦૧૭૨ નાધમર્જં તદૃ્ધદયં તદપીશાઙ્ ઘ્રસવેયા
૦૬૦૨૦૧૮૧ અજ્ઞાનાદથવા જ્ઞાનાદુત્તમશ્લાેકનામ યત્
૦૬૦૨૦૧૮૨ સઙ્ક તતમઘં પુંસાે દહેદેધાે યથાનલઃ
૦૬૦૨૦૧૯૧ યથાગદં વીયર્તમમપુયુકં્ત યદચૃ્છયા
૦૬૦૨૦૧૯૨ અ નતાેઽ યાત્મગુણં કુયાર્ન્મ ત્રાેઽ યુદાહૃતઃ
૦૬૦૨૦૨૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૨૦૨૦૧ ત અેવં સિુવિનણ ય ધમ ભાગવતં પ
૦૬૦૨૦૨૦૨ તં યા યપાશાિન્નમુર્ચ્ય િવપં્ર ત્યાેરમૂમુચન્
૦૬૦૨૦૨૧૧ ઇ ત પ્રત્યુિદતા યા યા દૂતા યા વા યમા તકમ્
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૦૬૦૨૦૨૧૨ યમરાજ્ઞે યથા સવર્માચચ રિર દમ
૦૬૦૨૦૨૨૧ દ્વજઃ પાશા દ્વિનમુર્ક્તાે ગતભીઃ પ્રકૃ ત ગતઃ
૦૬૦૨૦૨૨૨ વવ દે શરસા િવ ણાેઃ િકઙ્કરા દશર્નાે સવઃ
૦૬૦૨૦૨૩૧ તં િવવ મ ભપે્રત્ય મહાપુ ષિકઙ્કરાઃ
૦૬૦૨૦૨૩૨ સહસા પ યત તસ્ય તત્રા તદર્િધરેઽનઘ
૦૬૦૨૦૨૪૧ અ મલાેઽ યથાક યર્ દૂતાનાં યમકૃ ણયાેઃ
૦૬૦૨૦૨૪૨ ધમ ભાગવતં શદંુ્ધ ત્રવૈેદં્ય ચ ગુણાશ્રયમ્
૦૬૦૨૦૨૫૧ ભ ક્તમા ભગવત્યાશુ માહા યશ્રવણાદ્ધરેઃ
૦૬૦૨૦૨૫૨ અનુતાપાે મહાનાસી મરતાેઽશભુમાત્મનઃ
૦૬૦૨૦૨૬૧ અહાે મે પરમં કષ્ટમભૂદિવ જતાત્મનઃ
૦૬૦૨૦૨૬૨ યને િવ લાિવતં બ્રહ્મ ષલ્યાં યતાત્મના
૦૬૦૨૦૨૭૧ િધઙ્માં િવગિહતં સદ્ ભદુર્ કૃતં કુલક જલમ્
૦૬૦૨૦૨૭૨ િહ વા બાલાં સતી ં યાેઽહં સરુાપીમસતીમગામ્
૦૬૦૨૦૨૮૧ દ્ધાવનાથાૈ િપતરાૈ ના યબ ધૂ તપ વનાૈ
૦૬૦૨૦૨૮૨ અહાે મયાધનુા ત્યક્તાવકૃતજ્ઞને નીચવત્
૦૬૦૨૦૨૯૧ સાેઽહં વ્યક્તં પ ત યા મ નરકે શદા ણે
૦૬૦૨૦૨૯૨ ધમર્ઘ્નાઃ કા મનાે યત્ર િવ દ ત યમયાતનાઃ
૦૬૦૨૦૩૦૧ િક મદં વ આહાે વ સાક્ષાદ્દષૃ્ટ મહાદ્ભુતમ્
૦૬૦૨૦૩૦૨ ક્વ યાતા અદ્ય તે યે માં વ્યકષર્ પાશપાણયઃ
૦૬૦૨૦૩૧૧ અથ તે ક્વ ગતાઃ સદ્ધાશ્ચ વારશ્ચા દશર્નાઃ
૦૬૦૨૦૩૧૨ વ્યામાેચયન્નીયમાનં બદ્ વા પાશરૈધાે ભવુઃ
૦૬૦૨૦૩૨૧ અથાિપ મે દુભર્ગસ્ય િવબુધાેત્તમદશર્ને
૦૬૦૨૦૩૨૨ ભિવતવ્યં મઙ્ગલને યનેાત્મા મે પ્રસીદ ત
૦૬૦૨૦૩૩૧ અ યથા મ્રયમાણસ્ય નાશચુે ર્ષલીપતેઃ
૦૬૦૨૦૩૩૨ વૈકુ ઠનામગ્રહણં જહ્વા વક્તુ મહાહર્ ત
૦૬૦૨૦૩૪૧ ક્વ ચાહં િકતવઃ પાપાે બ્રહ્મઘ્નાે િનરપત્રપઃ
૦૬૦૨૦૩૪૨ ક્વ ચ નારાયણેત્યેતદ્ભગવન્નામ મઙ્ગલમ્
૦૬૦૨૦૩૫૧ સાેઽહં તથા ય ત યા મ યત ચત્તે દ્રયાિનલઃ
૦૬૦૨૦૩૫૨ યથા ન ભૂય આત્માનમ ધે તમ સ મ જયે
૦૬૦૨૦૩૬૧ િવમુચ્ય ત મમં બ ધમિવદ્યાકામકમર્જમ્
૦૬૦૨૦૩૬૨ સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તાે મતૈ્રઃ ક ણઆત્મવાન્
૦૬૦૨૦૩૭૧ માેચયે ગ્ર તમાત્માનં યાે ષન્મ યાત્મમાયયા
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૦૬૦૨૦૩૭૨ િવક્ર િડતાે યયવૈાહં ક્ર ડા ગ ઇવાધમઃ
૦૬૦૨૦૩૮૧ મમાહ મ ત દેહાદાૈ િહ વા મ યાથર્ધીમર્ તમ્
૦૬૦૨૦૩૮૨ ધાસ્યે મનાે ભગવ ત શદંુ્ધ ત ક તર્નાિદ ભઃ
૦૬૦૨૦૩૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૨૦૩૯૧ ઇ ત તસિુનવદઃ ક્ષણસઙ્ગને સાધષુુ
૦૬૦૨૦૩૯૨ ગઙ્ગાદ્વારમપુેયાય મુક્તસવાર્નુબ ધનઃ
૦૬૦૨૦૪૦૧ સ ત મ દેવસદનઆસીનાે યાેગમા સ્થતઃ
૦૬૦૨૦૪૦૨ પ્રત્યાહૃતે દ્રયગ્રામાે યુયાજે મનઆત્મિન
૦૬૦૨૦૪૧૧ તતાે ગુણે ય આત્માનં િવયજુ્યાત્મસમાિધના
૦૬૦૨૦૪૧૨ યુયજેુ ભગવદ્ધા બ્રહ્મ યનુભવાત્મિન
૦૬૦૨૦૪૨૧ યહ્યુર્પારતધી ત મન્નદ્રાક્ષી પુ ષા પુરઃ
૦૬૦૨૦૪૨૨ ઉપલ યાપેલ ધા પ્રાગ્વવ દે શરસા દ્વજઃ
૦૬૦૨૦૪૩૧ િહ વા કલવેરં તીથ ગઙ્ગાયાં દશર્નાદનુ
૦૬૦૨૦૪૩૨ સદ્યઃ વ પં જગ્ હે ભગવ પાશ્વર્વ તનામ્
૦૬૦૨૦૪૪૧ સાકં િવહાયસા િવપ્રાે મહાપુ ષિકઙ્કરૈઃ
૦૬૦૨૦૪૪૨ હૈમં િવમાનમા હ્ય યયાૈ યત્ર શ્રયઃ પ તઃ
૦૬૦૨૦૪૫૧ અેવં સ િવ લાિવતસવર્ધમાર્ દાસ્યાઃ પ તઃ પ તતાે ગહ્યર્કમર્ણા
૦૬૦૨૦૪૫૨ િનપાત્યમાનાે િનરયે હતવ્રતઃ સદ્યાે િવમુક્તાે ભગવન્નામ ગ્ હ્ણન્
૦૬૦૨૦૪૬૧ નાતઃ પરં કમર્િનબ ધકૃ તનં મુમુક્ષતાં તીથર્પદાનુક તર્નાત્
૦૬૦૨૦૪૬૨ ન ય પુનઃ કમર્સુ સ જતે મનાે રજ તમાે યાં ક લલં તતાેઽ યથા
૦૬૦૨૦૪૭૧ ય અેતં પરમં ગુહ્ય મ તહાસમઘાપહમ્
૦૬૦૨૦૪૭૨ શ ◌ૃ યાચ્છ્ર દ્ધયા યુક્તાે યશ્ચ ભ યાનુક તર્યેત્
૦૬૦૨૦૪૮૧ ન વૈ સ નરકં યા ત ને ક્ષતાે યમિકઙ્કરૈઃ
૦૬૦૨૦૪૮૨ યદ્ય યમઙ્ગલાે મત્યા િવ લાેકે મહીયતે
૦૬૦૨૦૪૯૧ મ્રયમાણાે હરેનાર્મ ગ્ ણ પતુ્રાપેચાિરતમ્
૦૬૦૨૦૪૯૨ અ મલાેઽ યગાદ્ધામ િકમુત શ્રદ્ધયા ગ્ ણન્
૦૬૦૩૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૦૩૦૦૧૧ િનશ ય દેવઃ વભટાપેવ ણતં પ્રત્યાહ િક તાનિપ ધમર્રાજઃ
૦૬૦૩૦૦૧૨ અેવં હતાજ્ઞાે િવહતાન્મુરારેનદે શકૈયર્સ્ય વશે જનાેઽયમ્
૦૬૦૩૦૦૨૧ યમસ્ય દેવસ્ય ન દ ડભઙ્ગઃ કુતશ્ચનષ શ્રુતપવૂર્ આસીત્
૦૬૦૩૦૦૨૨ અેતન્મનુે શ્ચ ત લાેકસશંયં ન િહ વદ ય ઇ ત મે િવિન શ્ચતમ્
૦૬૦૩૦૦૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૬૦૩૦૦૩૧ ભગવ પુ ષૈ રાજ યા યાઃ પ્ર તહતાેદ્યમાઃ
૦૬૦૩૦૦૩૨ પ ત િવજ્ઞાપયામાસયુર્મં સયંમનીપ તમ્
૦૬૦૩૦૦૪૦ યમદૂતા ઊચુઃ
૦૬૦૩૦૦૪૧ ક ત સ તીહ શા તારાે વલાેકસ્ય વૈ પ્રભાે
૦૬૦૩૦૦૪૨ ત્રૈિવ યં કુવર્તઃ કમર્ ફલા ભવ્ય ક્તહેતવઃ
૦૬૦૩૦૦૫૧ યિદ સ્યુબર્હવાે લાેકે શા તારાે દ ડધાિરણઃ
૦૬૦૩૦૦૫૨ કસ્યસ્યાતાં ન વા કસ્ય ત્યુશ્ચા તમવે વા
૦૬૦૩૦૦૬૧ િક તુ શા બહુ વે સ્યાદ્બહૂના મહ ક મણામ્
૦૬૦૩૦૦૬૨ શા વમપુચારાે િહ યથા મ ડલવ તનામ્
૦૬૦૩૦૦૭૧ અત વમેકાે ભૂતાનાં સશે્વરાણામધીશ્વરઃ
૦૬૦૩૦૦૭૨ શા તા દ ડધરાે ણાં શભુાશભુિવવેચનઃ
૦૬૦૩૦૦૮૧ તસ્ય તે િવિહતાે દ ડાે ન લાેકે વતર્તેઽધનુા
૦૬૦૩૦૦૮૨ ચતુ ભરદ્ભુતૈઃ સદ્ધરૈાજ્ઞા તે િવપ્રલ ભતા
૦૬૦૩૦૦૯૧ નીયમાનં તવાદેશાદ મા ભયાર્તનાગ્ હાન્
૦૬૦૩૦૦૯૨ વ્યામાેચય પાતિકનં છ વા પાશા પ્રસહ્ય તે
૦૬૦૩૦૧૦૧ તાં તે વેિદતુ મચ્છામાે યિદ નાે મ યસે ક્ષમમ્
૦૬૦૩૦૧૦૨ નારાયણેત્ય ભિહતે મા ભૈિરત્યાયયુદુ્રર્તમ્
૦૬૦૩૦૧૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૩૦૧૧૧ ઇ ત દેવઃ સઆ ષ્ટઃ પ્ર સયંમનાે યમઃ
૦૬૦૩૦૧૧૨ પ્રીતઃ વદૂતા પ્રત્યાહ મર પાદા બુજં હરેઃ
૦૬૦૩૦૧૨૦ યમ ઉવાચ
૦૬૦૩૦૧૨૧ પરાે મદ યાે જગત તસ્થષુશ્ચઆેતં પ્રાેતં પટવદ્યત્ર િવશ્વમ્
૦૬૦૩૦૧૨૨ યદંશતાેઽસ્ય સ્થ તજન્મનાશા નસ્યાેતવદ્યસ્ય વશે ચ લાેકઃ
૦૬૦૩૦૧૩૧ યાે નામ ભવાર્ ચ જનં િન યાં બધ્ના ત ત યા મવ દામ ભગાર્ઃ
૦૬૦૩૦૧૩૨ ય મૈ બ લ ત ઇમે નામકમર્ િનબ ધબદ્ધાશ્ચિકતા વહ ત
૦૬૦૩૦૧૪૧ અહં મહે દ્રાે િનરૃ તઃ પ્રચેતાઃ સાેમાેઽ ગ્ ર શઃ પવનાે િવિર ચઃ
૦૬૦૩૦૧૪૨ આિદત્યિવશ્વે વસવાેઽથ સા યા મ દ્ગણા દ્રગણાઃ સ સદ્ધાઃ
૦૬૦૩૦૧૫૧ અ યે ચ યે િવશ્વ ેઽમરેશા ગ્વાદયાેઽ ષ્ટરજ તમસ્કાઃ
૦૬૦૩૦૧૫૨ યસ્યેિહતં ન િવદુઃ ષ્ટમાયાઃ સ વપ્રધાના અિપ િક તતાેઽ યે
૦૬૦૩૦૧૬૧ યં વૈ ન ગાે ભમર્નસાસુ ભવાર્ હૃદા ગરા વાસુ તાે િવચક્ષતે
૦૬૦૩૦૧૬૨ આત્માનમ તહૃર્િદ સ તમાત્મનાં ચ યર્થવૈાકૃતય તતઃ પરમ્
૦૬૦૩૦૧૭૧ તસ્યાત્મત ત્રસ્ય હરેરધી શતુઃ પરસ્ય માયાિધપતેમર્હાત્મનઃ
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૦૬૦૩૦૧૭૨ પ્રાયેણ દૂતા ઇહ વૈ મનાેહરાશ્ચર ત તદૂ્રપગુણ વભાવાઃ
૦૬૦૩૦૧૮૧ ભૂતાિન િવ ણાેઃ સરુપૂ જતાિન દુદર્શર્ લઙ્ગાિન મહાદ્ભુતાિન
૦૬૦૩૦૧૮૨ રક્ષ ત તદ્ભ ક્તમતઃ પરે યાે મત્તશ્ચ મત્યાર્નથ સવર્તશ્ચ
૦૬૦૩૦૧૯૧ ધમ તુ સાક્ષાદ્ભગવ પ્રણીતં ન વૈ િવદુરષૃયાે નાિપ દેવાઃ
૦૬૦૩૦૧૯૨ ન સદ્ધમખુ્યા અસરુા મનુ યાઃ કુતાે નુ િવદ્યાધરચારણાદયઃ
૦૬૦૩૦૨૦૧ વય ભનૂાર્રદઃ શ ભુઃ કુમારઃ કિપલાે મનુઃ
૦૬૦૩૦૨૦૨ પ્રહ્લાદાે જનકાે ભી માે બ લવયાસિકવર્યમ્
૦૬૦૩૦૨૧૧ દ્વાદશતૈે િવ નીમાે ધમ ભાગવતં ભટાઃ
૦૬૦૩૦૨૧૨ ગુહ્યં િવશદંુ્ધ દુબાધં યં જ્ઞા વા તમશ્નુતે
૦૬૦૩૦૨૨૧ અેતાવાનવે લાેકેઽ મ પુંસાં ધમર્ઃ પરઃ તઃ
૦૬૦૩૦૨૨૨ ભ ક્તયાેગાે ભગવ ત તન્નામગ્રહણાિદ ભઃ
૦૬૦૩૦૨૩૧ નામાેચ્ચારણમાહા યં હરેઃ પ યત પતુ્રકાઃ
૦૬૦૩૦૨૩૨ અ મલાેઽિપ યનેવૈ ત્યુપાશાદમુચ્યત
૦૬૦૩૦૨૪૧ અેતાવતાલમઘિનહર્રણાય પુંસાં
૦૬૦૩૦૨૪૨ સઙ્ક તર્નં ભગવતાે ગુણકમર્ના ામ્
૦૬૦૩૦૨૪૩ િવકુ્ર ય પતુ્રમઘવા યદ મલાેઽિપ
૦૬૦૩૦૨૪૪ નારાયણે ત મ્રયમાણ ઇયાય મુ ક્તમ્
૦૬૦૩૦૨૫૧ પ્રાયેણ વેદ તિદદં ન મહાજનાેઽયં
૦૬૦૩૦૨૫૨ દેવ્યા િવમાેિહતમ તબર્ત માયયાલમ્
૦૬૦૩૦૨૫૩ ત્ર યાં જડીકૃતમ તમર્ધપુુ પતાયાં
૦૬૦૩૦૨૫૪ વૈતાિનકે મહ ત કમર્ ણ યજુ્યમાનઃ
૦૬૦૩૦૨૬૧ અેવં િવ ય સિુધયાે ભગવત્યન તે
૦૬૦૩૦૨૬૨ સવાર્ત્મના િવદધતે ખલુ ભાવયાેગમ્
૦૬૦૩૦૨૬૩ તે મે ન દ ડમહર્ ત્યથ યદ્યમીષાં
૦૬૦૩૦૨૬૪ સ્યા પાતકં તદિપ હ ત્યુ ગાયવાદઃ
૦૬૦૩૦૨૭૧ તે દેવ સદ્ધપિરગીતપિવત્રગાથા
૦૬૦૩૦૨૭૨ યે સાધવઃ સમદશૃાે ભગવ પ્રપન્નાઃ
૦૬૦૩૦૨૭૩ તાન્નાપેસીદત હરેગર્દયા ભગુપ્તાન્
૦૬૦૩૦૨૭૪ નષૈાં વયં ન ચ વયઃ પ્રભવામ દ ડે
૦૬૦૩૦૨૮૧ તાનાનય વમસતાે િવમખુાન્મુકુ દ
૦૬૦૩૦૨૮૨ પાદારિવ દમકર દરસાદજસ્રમ્
૦૬૦૩૦૨૮૩ િન ક ચનૈઃ પરમહંસકુલૈરસઙ્ગૈર્
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૦૬૦૩૦૨૮૪ જુષ્ટાદ્ગહેૃ િનરયવત્મર્િન બદ્ધ ણાન્
૦૬૦૩૦૨૯૧ જહ્વા ન વ ક્ત ભગવદુ્ગણનામધેયં
૦૬૦૩૦૨૯૨ ચેતશ્ચ ન મર ત તચ્ચરણારિવ દમ્
૦૬૦૩૦૨૯૩ કૃ ણાય નાે નમ ત ય ચ્છર અેકદાિપ
૦૬૦૩૦૨૯૪ તાનાનય વમસતાેઽકૃતિવ કૃત્યાન્
૦૬૦૩૦૩૦૧ ત ક્ષ યતાં સ ભગવા પુ ષઃ પુરાણાે
૦૬૦૩૦૩૦૨ નારાયણઃ વપુ ષૈયર્દસ કૃતં નઃ
૦૬૦૩૦૩૦૩ વાનામહાે ન િવદુષાં ર ચતા જલીનાં
૦૬૦૩૦૩૦૪ ક્ષા તગર્ર ય સ નમઃ પુ ષાય ભૂ ે
૦૬૦૩૦૩૧૧ ત મા સઙ્ક તર્નં િવ ણાજેર્ગન્મઙ્ગલમંહસામ્
૦૬૦૩૦૩૧૨ મહતામિપ કાૈરવ્ય િવદ્ યૈકા તકિન કૃતમ્
૦૬૦૩૦૩૨૧ શ ◌ૃ વતાં ગ્ ણતાં વીયાર્ યુદ્દામાિન હરેમુર્હુઃ
૦૬૦૩૦૩૨૨ યથા સુ તયા ભ યા શદ્ુ યેન્નાત્મા વ્રતાિદ ભઃ
૦૬૦૩૦૩૩૧ કૃ ણાઙ્ ઘ્રપદ્મમધુ લ ન પનુિવ ષ્ટ
૦૬૦૩૦૩૩૨ માયાગુણષેુ રમતે જનાવહેષુ
૦૬૦૩૦૩૩૩ અ ય તુ કામહતઆત્મરજઃ પ્રમાષુ્ટર્મ્
૦૬૦૩૦૩૩૪ ઈહેત કમર્ યત અેવ રજઃ પનુઃ સ્યાત્
૦૬૦૩૦૩૪૧ ઇ થં વભ ર્ગિદતં ભગવન્મિહ વં
૦૬૦૩૦૩૪૨ સં ત્ય િવ મતિધયાે યમિકઙ્કરા તે
૦૬૦૩૦૩૪૩ નવૈાચ્યુતાશ્રયજનં પ્ર તશઙ્કમાના
૦૬૦૩૦૩૪૪ દ્રષંુ્ટ ચ બ ય ત તતઃ પ્ર ત મ રાજન્
૦૬૦૩૦૩૫૧ ઇ તહાસ મમં ગુહ્યં ભગવા કુ ભસ ભવઃ
૦૬૦૩૦૩૫૨ કથયામાસ મલયઆસીનાે હિરમચર્યન્
૦૬૦૪૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૦૪૦૦૧૧ દેવાસરુ ણાં સગા નાગાનાં ગપ ક્ષણામ્
૦૬૦૪૦૦૧૨ સામા સક વયા પ્રાેક્તાે ય તુ વાય ભવુેઽ તરે
૦૬૦૪૦૦૨૧ તસ્યવૈ વ્યાસ મચ્છા મ જ્ઞાતું તે ભગવ યથા
૦૬૦૪૦૦૨૨ અનુસગ યયા શ યા સસજર્ ભગવા પરઃ
૦૬૦૪૦૦૩૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૬૦૪૦૦૩૧ ઇ ત સ પ્રશ્નમાક યર્ રાજષબાર્દરાય ણઃ
૦૬૦૪૦૦૩૨ પ્ર તન દ્ય મહાયાેગી જગાદ મુિનસત્તમાઃ
૦૬૦૪૦૦૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૬૦૪૦૦૪૧ યદા પ્રચેતસઃ પતુ્રા દશ પ્રાચીનબિહષઃ
૦૬૦૪૦૦૪૨ અ તઃસમુદ્રાદુન્મગ્ ા દદશૃગુા દુ્રમૈ ર્તામ્
૦૬૦૪૦૦૫૧ દુ્રમે યઃ કુ્ર યમાના તે તપાેદ િપતમ યવઃ
૦૬૦૪૦૦૫૨ મખુતાે વાયુમ ગ્ ચ સ જુ તિદ્દધક્ષયા
૦૬૦૪૦૦૬૧ તા યાં િનદર્હ્યમાનાં તાનપુલ ય કુ દ્વહ
૦૬૦૪૦૦૬૨ રા વેાચ મહા સાેમાે મ યું પ્રશમયિન્નવ
૦૬૦૪૦૦૭૧ ન દુ્રમે યાે મહાભાગા દ ને યાે દ્રાેગ્ધુમહર્થ
૦૬૦૪૦૦૭૨ િવવધર્િયષવાે યૂયં પ્ર નાં પતયઃ તાઃ
૦૬૦૪૦૦૮૧ અહાે પ્ર પ તપ તભર્ગવા હિરરવ્યયઃ
૦૬૦૪૦૦૮૨ વન પતીનાષેધીશ્ચ સસ જર્ મષં િવભુઃ
૦૬૦૪૦૦૯૧ અન્નં ચરાણામચરા હ્યપદઃ પાદચાિરણામ્
૦૬૦૪૦૦૯૨ અહ તા હ તયુક્તાનાં દ્વપદાં ચ ચતુ પદઃ
૦૬૦૪૦૧૦૧ યૂયં ચ િપત્રા વાિદષ્ટા દેવદેવને ચાનઘાઃ
૦૬૦૪૦૧૦૨ પ્ર સગાર્ય િહ કથં ક્ષાિન્નદર્ગ્ધુમહર્થ
૦૬૦૪૦૧૧૧ આ તષ્ઠત સતાં માગ કાપંે યચ્છત દ િપતમ્
૦૬૦૪૦૧૧૨ િપત્રા િપતામહેનાિપ જુષં્ટ વઃ પ્રિપતામહૈઃ
૦૬૦૪૦૧૨૧ તાેકાનાં િપતરાૈ બ ધૂ દશૃઃ પ મ સ્ત્રયાઃ પ તઃ
૦૬૦૪૦૧૨૨ પ તઃ પ્ર નાં ભક્ષણૂાં ગ્ હ્યજ્ઞાનાં બુધઃ સહૃુત્
૦૬૦૪૦૧૩૧ અ તદહેષુ ભૂતાનામાત્મા તે હિરર શ્વરઃ
૦૬૦૪૦૧૩૨ સવ ત દ્ધ યમીક્ષ વમવેં વ તાે ષતાે હ્યસાૈ
૦૬૦૪૦૧૪૧ યઃ સમુ પ તતં દેહ આકાશાન્મ યુમુ બણમ્
૦૬૦૪૦૧૪૨ આત્મ જજ્ઞાસયા યચ્છે સ ગુણાન તવતર્તે
૦૬૦૪૦૧૫૧ અલં દગ્ધૈદુ્રર્મૈદ નૈઃ ખલાનાં શવમ તુ વઃ
૦૬૦૪૦૧૫૨ વાક્ષ હ્યષેા વરા ક યા પત્ની વે પ્ર તગ્ હ્યતામ્
૦૬૦૪૦૧૬૧ ઇત્યામ ય વરારાેહાં ક યામા સરસી ં પ
૦૬૦૪૦૧૬૨ સાેમાે રા યયાૈ દ વા તે ધમણાપેયે મરે
૦૬૦૪૦૧૭૧ તે ય તસ્યાં સમભવદ્દક્ષઃ પ્રાચેતસઃ િકલ
૦૬૦૪૦૧૭૨ યસ્ય પ્ર િવસગણ લાેકા આપૂિરતાસ્ત્રયઃ
૦૬૦૪૦૧૮૧ યથા સસજર્ ભૂતાિન દક્ષાે દુિહ વ સલઃ
૦૬૦૪૦૧૮૨ રેતસા મનસા ચવૈ તન્મમાવિહતઃ શ ◌ૃ
૦૬૦૪૦૧૯૧ મનસવૈા જ પૂવ પ્ર પ તિરમાઃ પ્ર ઃ
૦૬૦૪૦૧૯૨ દેવાસરુમનુ યાદ ન્નભઃસ્થલજલાૈકસઃ
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૦૬૦૪૦૨૦૧ તમ િંહતમાલાેક્ય પ્ર સગ પ્ર પ તઃ
૦૬૦૪૦૨૦૨ િવ યપાદાનપુવ્રજ્ય સાેઽચરદ્દ ુ કરં તપઃ
૦૬૦૪૦૨૧૧ તત્રાઘમષર્ણં નામ તીથ પાપહરં પરમ્
૦૬૦૪૦૨૧૨ ઉપ યાનુસવનં તપસાતાષેયદ્ધિરમ્
૦૬૦૪૦૨૨૧ અ તાષૈીદં્ધસગુહ્યને ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૦૬૦૪૦૨૨૨ તુ યં તદ ભધાસ્યા મ કસ્યાતુ યદ્યથા હિરઃ
૦૬૦૪૦૨૩૦ શ્રીપ્ર પ ત વાચ
૦૬૦૪૦૨૩૧ નમઃ પરાયાિવતથાનુભૂતયે ગુણત્રયાભાસિન મત્તબ ધવે
૦૬૦૪૦૨૩૨ અદષૃ્ટધા ે ગુણત વબુ દ્ધ ભિન ત્તમાનાય દધે વય ભવુે
૦૬૦૪૦૨૪૧ ન યસ્ય સખ્યં પુ ષાેઽવૈ ત સખ્યઃુ સખા વસ સવંસતઃ પુરેઽ મન્
૦૬૦૪૦૨૪૨ ગુણાે યથા ગુ ણનાે વ્યક્તદષૃ્ટે ત મૈ મહેશાય નમસ્કરાે મ
૦૬૦૪૦૨૫૧ દેહાેઽસવાેઽક્ષા મનવાે ભૂતમાત્રામાત્માનમ યં ચ િવદુઃ પરં યત્
૦૬૦૪૦૨૫૨ સવ પુમા વેદ ગુણાંશ્ચ તજ્જ્ઞાે ન વેદ સવર્જ્ઞમન તમીડે
૦૬૦૪૦૨૬૧ યદાપેરામાે મનસાે નામ પ પસ્ય દષૃ્ટ તસ પ્રમાષેાત્
૦૬૦૪૦૨૬૨ ય ઈયતે કેવલયા વસસં્થયા હંસાય ત મૈ શુ ચસદ્મને નમઃ
૦૬૦૪૦૨૭૧ મની ષણાેઽ તહૃર્િદ સિન્નવે શતં વશ ક્ત ભનર્વ ભશ્ચ િત્ર દ્ ભઃ
૦૬૦૪૦૨૭૨ વિહ્ન યથા દા ણ પા ચદ યં મનીષયા િન કષર્ ત ગૂઢમ્
૦૬૦૪૦૨૮૧ સ વૈ મમાશષેિવશષેમાયા િનષેધિનવાર્ણસખુાનુભૂ તઃ
૦૬૦૪૦૨૮૨ સ સવર્નામા સ ચ િવશ્વ પઃ પ્રસીદતામિન ક્તાત્મશ ક્તઃ
૦૬૦૪૦૨૯૧ યદ્યિન્ન ક્તં વચસા િન િપતં િધયાક્ષ ભવાર્ મનસાેત યસ્ય
૦૬૦૪૦૨૯૨ મા ભૂ વ પં ગુણ પં િહ તત્ત સ વૈ ગુણાપાયિવસગર્લક્ષણઃ
૦૬૦૪૦૩૦૧ ય મ યતાે યને ચ યસ્ય ય મૈ યદ્યાે યથા કુ તે કાયર્તે ચ
૦૬૦૪૦૩૦૨ પરાવરેષાં પરમં પ્રાક્પ્ર સદં્ધ તદ્બ્રહ્મ તદ્ધતેુરન યદેકમ્
૦૬૦૪૦૩૧૧ યચ્છક્તયાે વદતાં વાિદનાં વૈ િવવાદસવંાદભવુાે ભવ ત
૦૬૦૪૦૩૧૨ કુવર્ ત ચષૈાં મુહુરાત્મમાેહં ત મૈ નમાેઽન તગુણાય ભૂ ે
૦૬૦૪૦૩૨૧ અ તી ત ના તી ત ચ વ તુિનષ્ઠયાેરેકસ્થયાે ભન્નિવ દ્ધધમર્ણાેઃ
૦૬૦૪૦૩૨૨ અવે ક્ષતં િક ચન યાેગસાઙ્ખ્યયાેઃ સમં પરં હ્યનુકૂલં હત્તત્
૦૬૦૪૦૩૩૧ યાેઽનુગ્રહાથ ભજતાં પાદમૂલમનામ પાે ભગવાનન તઃ
૦૬૦૪૦૩૩૨ નામાિન પા ણ ચ જન્મકમર્ ભભજે સ મહં્ય પરમઃ પ્રસીદતુ
૦૬૦૪૦૩૪૧ યઃ પ્રાકૃતૈજ્ઞાર્નપથજૈર્નાનાં યથાશયં દેહગતાે િવભા ત
૦૬૦૪૦૩૪૨ યથાિનલઃ પા થવમા શ્રતાે ગુણં સ ઈશ્વરાે મે કુ તાં મનાેરથમ્
૦૬૦૪૦૩૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૬૦૪૦૩૫૧ ઇ ત તુતઃ સં તવુતઃ સ ત મન્નઘમષર્ણે
૦૬૦૪૦૩૫૨ પ્રાદુરાસી કુ શ્રેષ્ઠ ભગવા ભક્તવ સલઃ
૦૬૦૪૦૩૬૧ કૃતપાદઃ સપુણાસે પ્રલ બાષ્ટમહાભજુઃ
૦૬૦૪૦૩૬૨ ચક્રશઙ્ખા સચમષુ ધનઃુપાશગદાધરઃ
૦૬૦૪૦૩૭૧ પીતવાસા ઘન યામઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણઃ
૦૬૦૪૦૩૭૨ વનમાલાિનવીતાઙ્ગાે લસચ્છ્ર વ સકાૈ તુભઃ
૦૬૦૪૦૩૮૧ મહાિકર ટકટકઃ સુ્ફરન્મકરકુ ડલઃ
૦૬૦૪૦૩૮૨ કા ચ્યઙ્ગુલીયવલય નપૂુરાઙ્ગદભૂ ષતઃ
૦૬૦૪૦૩૯૧ ત્રૈલાેક્યમાેહનં પં બભ્રિ ત્રભવુનેશ્વરઃ
૦૬૦૪૦૩૯૨ તાે નારદન દાદૈ્યઃ પાષર્દૈઃ સરુયૂથપૈઃ
૦૬૦૪૦૪૦૧ તૂયમાનાેઽનુગાયદ્ ભઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણૈઃ
૦૬૦૪૦૪૦૨ પં તન્મહદાશ્ચય િવચક્ષ્યાગતસા વસઃ
૦૬૦૪૦૪૧૧ નનામ દ ડવદ્ભૂમાૈ પ્રહૃષ્ટાત્મા પ્ર પ તઃ
૦૬૦૪૦૪૧૨ ન િક ચનાેદ રિયતુમશકત્તીવ્રયા મુદા
૦૬૦૪૦૪૧૩ આપૂિરતમનાેદ્વારૈહ્ર ર્િદ ય ઇવ િનઝર્રૈઃ
૦૬૦૪૦૪૨૧ તં તથાવનતં ભક્તં પ્ર કામં પ્ર પ તમ્
૦૬૦૪૦૪૨૨ ચત્તજ્ઞઃ સવર્ભૂતાના મદમાહ જનાદર્નઃ
૦૬૦૪૦૪૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૬૦૪૦૪૩૧ પ્રાચેતસ મહાભાગ સં સદ્ધ તપસા ભવાન્
૦૬૦૪૦૪૩૨ યચ્છ્ર દ્ધયા મ પરયા મિય ભાવં પરં ગતઃ
૦૬૦૪૦૪૪૧ પ્રીતાેઽહં તે પ્ર નાથ યત્તેઽસ્યાેદ્બ ૃંહણં તપઃ
૦૬૦૪૦૪૪૨ મમષૈ કામાે ભૂતાનાં યદ્ભૂયાસિુવભૂતયઃ
૦૬૦૪૦૪૫૧ બ્રહ્મા ભવાે ભવ તશ્ચ મનવાે િવબુધેશ્વરાઃ
૦૬૦૪૦૪૫૨ િવભૂતયાે મમ હ્યેતા ભૂતાનાં ભૂ તહેતવઃ
૦૬૦૪૦૪૬૧ તપાે મે હૃદયં બ્રહ્મં તનુિવદ્યા િક્રયાકૃ તઃ
૦૬૦૪૦૪૬૨ અઙ્ગાિન ક્રતવાે તા ધમર્ આત્માસવઃ સરુાઃ
૦૬૦૪૦૪૭૧ અહમવેાસમવેાગ્રે ના ય ક ચા તરં બિહઃ
૦૬૦૪૦૪૭૨ સજં્ઞાનમાત્રમવ્યકં્ત પ્રસપુ્ત મવ િવશ્વતઃ
૦૬૦૪૦૪૮૧ મ યન તગુણેઽન તે ગુણતાે ગુણિવગ્રહઃ
૦૬૦૪૦૪૮૨ યદાસીત્તત અેવાદ્યઃ વય ભૂઃ સમભૂદજઃ
૦૬૦૪૦૪૯૧ સ વૈ યદા મહાદેવાે મમ વીયાપ િંહતઃ
૦૬૦૪૦૪૯૨ મનેે ખલ મવાત્માનમુદ્યતઃ વગર્કમર્ ણ

bhagpur.pdf 347



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૬૦૪૦૫૦૧ અથ મેઽ ભિહતાે દેવ તપાેઽત યત દા ણમ્
૦૬૦૪૦૫૦૨ નવ િવશ્વ ે યુ મા યનેાદાવ જ દ્વભુઃ
૦૬૦૪૦૫૧૧ અેષા પ ચજનસ્યાઙ્ગ દુિહતા વૈ પ્ર પતેઃ
૦૬૦૪૦૫૧૨ અ સક્ની નામ પત્ની વે પ્રજેશ પ્ર તગ્ હ્યતામ્
૦૬૦૪૦૫૨૧ મથનુવ્યવાયધમર્ વં પ્ર સગર્ મમં પનુઃ
૦૬૦૪૦૫૨૨ મથનુવ્યવાયધ મ યાં ભૂિરશાે ભાવિય ય સ
૦૬૦૪૦૫૩૧ વત્તાેઽધ તા પ્ર ઃ સવાર્ મથનુીભૂય માયયા
૦૬૦૪૦૫૩૨ મદ યયા ભિવ ય ત હિર ય ત ચ મે બ લમ્
૦૬૦૪૦૫૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૪૦૫૪૧ ઇત્યુ વા મષત તસ્ય ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૬૦૪૦૫૪૨ વ ાપેલ ધાથર્ ઇવ તત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ
૦૬૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૫૦૦૧૧ તસ્યાં સ પા ચજ યાં વૈ િવ માયાપે િંહતઃ
૦૬૦૫૦૦૧૨ હયર્શ્વસજં્ઞાનયુતં પતુ્રાનજનય દ્વભુઃ
૦૬૦૫૦૦૨૧ અ થગ્ધમર્શીલા તે સવ દાક્ષાયણા પ
૦૬૦૫૦૦૨૨ િપત્રા પ્રાેક્તાઃ પ્ર સગ પ્રતીચી ં પ્રયયુિદશમ્
૦૬૦૫૦૦૩૧ તત્ર નારાયણસર તીથ સ ધુસમુદ્રયાેઃ
૦૬૦૫૦૦૩૨ સઙ્ગમાે યત્ર સમુહન્મુિન સદ્ધિનષેિવતમ્
૦૬૦૫૦૦૪૧ તદુપ પશર્નાદેવ િવિનધૂર્તમલાશયાઃ
૦૬૦૫૦૦૪૨ ધમ પારમહંસ્યે ચ પ્રાે પન્નમતયાેઽ યુત
૦૬૦૫૦૦૫૧ તેિપરે તપ અેવાેગ્રં િપત્રાદેશને યિ ત્રતાઃ
૦૬૦૫૦૦૫૨ પ્ર િવ દ્ધયે યત્તા દેવ ષ તા દદશર્ હ
૦૬૦૫૦૦૬૧ ઉવાચ ચાથ હયર્શ્વાઃ કથં સ્રક્ષ્યથ વૈ પ્ર ઃ
૦૬૦૫૦૦૬૨ અદૃ ટ્વા તં ભવુાે યૂયં બા લશા બત પાલકાઃ
૦૬૦૫૦૦૭૧ તથૈકપુ ષં રાષ્ટ્રં બલં ચાદષૃ્ટિનગર્મમ્
૦૬૦૫૦૦૭૨ બહુ પાં સ્ત્રયં ચાિપ પુમાંસં પુંશ્ચલીપ તમ્
૦૬૦૫૦૦૮૧ નદ મુભયતાે વાહાં પ ચપ ચાદ્ભુતં ગ્ હમ્
૦૬૦૫૦૦૮૨ ક્વ ચદં્ધસં ચત્રકથં ક્ષાૈરપવં્ય વયં ભ્ર મ
૦૬૦૫૦૦૯૧ કથં વિપતુરાદેશમિવદ્વાંસાે િવપ શ્ચતઃ
૦૬૦૫૦૦૯૨ અનુ પમિવજ્ઞાય અહાે સગ કિર યથ
૦૬૦૫૦૧૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૫૦૧૦૧ તિન્નશ યાથ હયર્શ્વા આૈ પ ત્તકમનીષયા
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૦૬૦૫૦૧૦૨ વાચઃ કૂટં તુ દેવષઃ વયં િવમ શિુધયા
૦૬૦૫૦૧૧૧ ભૂઃ ક્ષતંે્ર વસજં્ઞં યદનાિદ િનજબ ધનમ્
૦૬૦૫૦૧૧૨ અદૃ ટ્વા તસ્ય િનવાર્ણં િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૨૧ અેક અેવેશ્વર તુયા ભગવા વાશ્રયઃ પરઃ
૦૬૦૫૦૧૨૨ તમદૃ ટ્વાભવં પુંસઃ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૩૧ પુમાન્નવૈૈ ત યદ્ગ વા બલ વગ ગતાે યથા
૦૬૦૫૦૧૩૨ પ્રત્યગ્ધામાિવદ ઇહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૪૧ નાના પાત્મનાે બુ દ્ધઃ વૈિરણીવ ગુણા વતા
૦૬૦૫૦૧૪૨ તિન્નષ્ઠામગતસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૫૧ ત સઙ્ગભ્રં શતૈશ્વય સસંર તં કુભાયર્વત્
૦૬૦૫૦૧૫૨ તદ્ગતીરબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૬૧ ષ્ટ યયકર ં માયાં વેલાકૂલા તવે ગતામ્
૦૬૦૫૦૧૬૨ મત્તસ્ય તામિવજ્ઞસ્ય િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૭૧ પ ચિવશ તત વાનાં પુ ષાેઽદ્ભુતદપર્ણઃ
૦૬૦૫૦૧૭૨ અ યાત્મમબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૮૧ અૈશ્વરં શાસ્ત્રમુ જ્ય બ ધમાેક્ષાનુદશર્નમ્
૦૬૦૫૦૧૮૨ િવિવક્તપદમજ્ઞાય િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૧૯૧ કાલચકં્ર ભ્ર મ તી ણં સવ િન કષર્ય જગત્
૦૬૦૫૦૧૯૨ વત ત્રમબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્
૦૬૦૫૦૨૦૧ શાસ્ત્રસ્ય િપતુરાદેશં યાે ન વેદ િનવતર્કમ્
૦૬૦૫૦૨૦૨ કથં તદનુ પાય ગુણિવસ્ર યપુક્રમેત્
૦૬૦૫૦૨૧૧ ઇ ત વ્યવ સતા રાજ હયર્શ્વા અેકચેતસઃ
૦૬૦૫૦૨૧૨ પ્રયયુ તં પિરક્ર ય પ થાનમિનવતર્નમ્
૦૬૦૫૦૨૨૧ વરબ્રહ્મ ણ િનભાર્ત હૃષીકેશપદા બુજે
૦૬૦૫૦૨૨૨ અખ ડં ચત્તમાવે ય લાેકાનનુચરન્મુિનઃ
૦૬૦૫૦૨૩૧ નાશં િનશ ય પતુ્રાણાં નારદાચ્છ લશા લનામ્
૦૬૦૫૦૨૩૨ અ વત યત કઃ શાેચ સપુ્રજ વં શચુાં પદમ્
૦૬૦૫૦૨૪૧ સ ભૂયઃ પા ચજ યાયામજેન પિરસાિ વતઃ
૦૬૦૫૦૨૪૨ પતુ્રાનજનયદ્દક્ષઃ સવલાશ્વા સહ સ્રણઃ
૦૬૦૫૦૨૫૧ તે ચ િપત્રા સમાિદષ્ટાઃ પ્ર સગ તવ્રતાઃ
૦૬૦૫૦૨૫૨ નારાયણસરાે જગ્મુયર્ત્ર સદ્ધાઃ વપવૂર્ ઃ
૦૬૦૫૦૨૬૧ તદુપ પશર્નાદેવ િવિનધૂર્તમલાશયાઃ
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૦૬૦૫૦૨૬૨ જપ તાે બ્રહ્મ પરમં તપેુ તત્ર મહત્તપઃ
૦૬૦૫૦૨૭૧ અ ભક્ષાઃ ક ત ચન્માસા ક ત ચદ્વાયુભાજેનાઃ
૦૬૦૫૦૨૭૨ આરાધયન્મ ત્ર મમમ યસ્ય ત ઇડ પ તમ્
૦૬૦૫૦૨૮૧ આ નમાે નારાયણાય પુ ષાય મહાત્મને
૦૬૦૫૦૨૮૨ િવશદુ્ધસ વિધ યાય મહાહંસાય ધીમિહ
૦૬૦૫૦૨૯૧ ઇ ત તાનિપ રાજે દ્ર પ્ર સગર્િધયાે મુિનઃ
૦૬૦૫૦૨૯૨ ઉપેત્ય નારદઃ પ્રાહ વાચઃ કૂટાિન પવૂર્વત્
૦૬૦૫૦૩૦૧ દાક્ષાયણાઃ સશં ◌ૃ ત ગદતાે િનગમં મમ
૦૬૦૫૦૩૦૨ અ વચ્છતાનપુદવી ં ભ્રા ણાં ભ્રા વ સલાઃ
૦૬૦૫૦૩૧૧ ભ્રા ણાં પ્રાયણં ભ્રાતા યાેઽનુ તષ્ઠ ત ધમર્િવત્
૦૬૦૫૦૩૧૨ સ પુ યબ ધુઃ પુ ષાે મ દ્ ભઃ સહ માેદતે
૦૬૦૫૦૩૨૧ અેતાવદુ વા પ્રયયાૈ નારદાેઽમાેઘદશર્નઃ
૦૬૦૫૦૩૨૨ તેઽિપ ચા વગમન્માગ ભ્રા ણામવે માિરષ
૦૬૦૫૦૩૩૧ સધ્રીચીનં પ્રતીચીનં પરસ્યાનપુથં ગતાઃ
૦૬૦૫૦૩૩૨ નાદ્યાિપ તે િનવતર્ તે પ શ્ચમા યા મનીિરવ
૦૬૦૫૦૩૪૧ અેત મ કાલ ઉ પાતા બહૂ પ ય પ્ર પ તઃ
૦૬૦૫૦૩૪૨ પવૂર્વન્નારદકૃતં પતુ્રનાશમપુાશ ◌ૃણાેત્
૦૬૦૫૦૩૫૧ ચુક્રાેધ નારદાયાસાૈ પતુ્રશાેકિવમૂ ચ્છતઃ
૦૬૦૫૦૩૫૨ દેવ ષમપુલ યાહ રાષેા દ્વસુ્ફિરતાધરઃ
૦૬૦૫૦૩૬૦ શ્રીદક્ષ ઉવાચ
૦૬૦૫૦૩૬૧ અહાે અસાધાે સાધનૂાં સાધુ લઙ્ગને ન વયા
૦૬૦૫૦૩૬૨ અસા વકાયર્ભર્કાણાં ભક્ષાેમાર્ગર્ઃ પ્રદ શતઃ
૦૬૦૫૦૩૭૧ ઋણૈ સ્ત્ર ભરમુક્તાનામમીમાં સતકમર્ણામ્
૦૬૦૫૦૩૭૨ િવઘાતઃ શ્રેયસઃ પાપ લાેકયાે ભયાેઃ કૃતઃ
૦૬૦૫૦૩૮૧ અેવં વં િનરનુક્રાેશાે બાલાનાં મ ત ભદ્ધરેઃ
૦૬૦૫૦૩૮૨ પાષર્દમ યે ચર સ યશાેહા િનરપત્રપઃ
૦૬૦૫૦૩૯૧ નનુ ભાગવતા િનતં્ય ભૂતાનુગ્રહકાતરાઃ
૦૬૦૫૦૩૯૨ ઋતે વાં સાૈહૃદઘં્ન વૈ વૈરઙ્કરમવૈિરણામ્
૦૬૦૫૦૪૦૧ ને થં પુંસાં િવરાગઃ સ્યા વયા કેવ લના ષા
૦૬૦૫૦૪૦૨ મ યસે યદ્યપુશમં નેહપાશિનકૃ તનમ્
૦૬૦૫૦૪૧૧ નાનુભૂય ન ના ત પુમા વષયતી ણતામ્
૦૬૦૫૦૪૧૨ િનિવદ્યતે વયં ત માન્ન તથા ભન્નધીઃ પરૈઃ
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૦૬૦૫૦૪૨૧ યન્ન વં કમર્સ ધાનાં સાધનૂાં ગ્ હમેિધનામ્
૦૬૦૫૦૪૨૨ કૃતવાન સ દુમર્ષ િવ પ્રયં તવ મ ષતમ્
૦૬૦૫૦૪૩૧ ત તુકૃ તન યન્ન વમભદ્રમચરઃ પનુઃ
૦૬૦૫૦૪૩૨ ત મા લાેકેષુ તે મૂઢ ન ભવેદ્ભ્રમતઃ પદમ્
૦૬૦૫૦૪૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૫૦૪૪૧ પ્ર તજગ્રાહ તદ્બાઢં નારદઃ સાધુસ મતઃ
૦૬૦૫૦૪૪૨ અેતાવા સાધવુાદાે િહ ત તક્ષેતેશ્વરઃ વયમ્
૦૬૦૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૬૦૦૧૨ તતઃ પ્રાચેતસાેઽ સક્ યામનનુીતઃ વય ભવુા
૦૬૦૬૦૦૨૧ ષ ષ્ટ સ જનયામાસ દુિહ ઃ િપ વ સલાઃ
૦૬૦૬૦૦૨૨ દશ ધમાર્ય કાયાદાદ્દિ્વષટ્િત્રણવ ચે દવે
૦૬૦૬૦૦૩૧ ભૂતાઙ્ ગરઃકૃશાશ્વે યાે દ્વે દ્વે તાક્ષ્યાર્ય ચાપરાઃ
૦૬૦૬૦૦૩૨ નામધેયા યમષૂાં વં સાપત્યાનાં ચ મે શ ◌ૃ
૦૬૦૬૦૦૪૧ યાસાં પ્રસૂ તપ્રસવૈલાકા આપૂિરતાસ્ત્રયઃ
૦૬૦૬૦૦૪૨ ભાનુલર્ બા કકુદ્યા મિવશ્વા સા યા મ વતી
૦૬૦૬૦૦૫૧ વસમુુર્હૂતાર્ સઙ્ક પા ધમર્પ યઃ સતુા શ ◌ૃ
૦૬૦૬૦૦૫૨ ભાનાે તુ દેવઋષભ ઇ દ્રસને તતાે પ
૦૬૦૬૦૦૬૧ િવદ્યાેત આસી લ બાયા તતશ્ચ તનિયત્નવઃ
૦૬૦૬૦૦૬૨ કકુદઃ સઙ્કટ તસ્ય ક કટ તનયાે યતઃ
૦૬૦૬૦૦૭૧ ભવુાે દુગાર્ ણ યામેયઃ વગા ન દ તતાેઽભવત્
૦૬૦૬૦૦૭૨ િવશ્વેદેવા તુ િવશ્વાયા અપ્ર ં તા પ્રચક્ષતે
૦૬૦૬૦૦૮૧ સા યાેગણશ્ચ સા યાયા અથર્ સ દ્ધ તુ ત સતુઃ
૦૬૦૬૦૦૮૨ મ વાંશ્ચ જય તશ્ચ મ વત્યા બભવૂતુઃ
૦૬૦૬૦૦૯૧ જય તાે વાસદેુવાંશ ઉપે દ્ર ઇ ત યં િવદુઃ
૦૬૦૬૦૦૯૨ માૈહૂ તકા દેવગણા મુહૂતાર્યાશ્ચ જ જ્ઞરે
૦૬૦૬૦૧૦૧ યે વૈ ફલં પ્રયચ્છ ત ભૂતાનાં વ વકાલજમ્
૦૬૦૬૦૧૦૨ સઙ્ક પાયા તુ સઙ્ક પઃ કામઃ સઙ્ક પજઃ તઃ
૦૬૦૬૦૧૧૧ વસવાેઽષ્ટાૈ વસાેઃ પતુ્રા તષેાં નામાિન મે શ ◌ૃ
૦૬૦૬૦૧૧૨ દ્રાેણઃ પ્રાણાે ધ્રવુાેઽકાઽ ગ્ દાષાે વા તુિવભાવસઃુ
૦૬૦૬૦૧૨૧ દ્રાેણસ્યા ભમતેઃ પ યા હષર્શાેકભયાદયઃ
૦૬૦૬૦૧૨૨ પ્રાણસ્યાજેર્ વતી ભાયાર્ સહ આયુઃ પુરાજેવઃ
૦૬૦૬૦૧૩૧ ધ્રવુસ્ય ભાયાર્ ધર ણરસતૂ િવિવધાઃ પુરઃ
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૦૬૦૬૦૧૩૨ અકર્સ્ય વાસના ભાયાર્ પતુ્રા તષાર્દયઃ તાઃ
૦૬૦૬૦૧૪૧ અગ્ ેભાર્યાર્ વસાેધાર્રા પતુ્રા દ્રિવણકાદયઃ
૦૬૦૬૦૧૪૨ સ્ક દશ્ચ કૃ ત્તકાપતુ્રાે યે િવશાખાદય તતઃ
૦૬૦૬૦૧૫૧ દાષેસ્ય શવર્ર પતુ્રઃ શશમુારાે હરેઃ કલા
૦૬૦૬૦૧૫૨ વા તાેરાઙ્ ગરસીપુત્રાે િવશ્વકમાર્કૃતીપ તઃ
૦૬૦૬૦૧૬૧ તતાે મનુશ્ચા ષાેઽભૂ દ્વશ્વે સા યા મનાેઃ સતુાઃ
૦૬૦૬૦૧૬૨ િવભાવસાેરસતૂાષેા વ્યુષં્ટ રાે ચષમાતપમ્
૦૬૦૬૦૧૭૧ પ ચયામાેઽથ ભૂતાિન યને ગ્ર ત કમર્સુ
૦૬૦૬૦૧૭૨ સ પાસતૂ ભૂતસ્ય ભાયાર્ દ્રાંશ્ચ કાેિટશઃ
૦૬૦૬૦૧૮૧ રૈવતાેઽ ે ભવાે ભીમાે વામ ઉગ્રાે ષાકિપઃ
૦૬૦૬૦૧૮૨ અજૈકપાદિહબ્રર્ધ્નાે બહુ પાે મહાિન ત
૦૬૦૬૦૧૯૧ દ્રસ્ય પાષર્દાશ્ચા યે ઘાેરાઃ પ્રેતિવનાયકાઃ
૦૬૦૬૦૧૯૨ પ્ર પતેરઙ્ ગરસઃ વધા પત્ની િપ નથ
૦૬૦૬૦૨૦૧ અથવાર્ઙ્ ગરસં વેદં પતુ્ર વે ચાકરાે સતી
૦૬૦૬૦૨૦૨ કૃશાશ્વાેઽ ચ ષ ભાયાર્યાં ધૂમકેતુમ જનત્
૦૬૦૬૦૨૧૧ િધષણાયાં વેદ શરાે દેવલં વયનંુ મનુમ્
૦૬૦૬૦૨૧૨ તાક્ષ્યર્સ્ય િવનતા કદૂ્રઃ પતઙ્ગી યા મની ત ચ
૦૬૦૬૦૨૨૧ પતઙ્ગ્યસતૂ પતગા યા મની શલભાનથ
૦૬૦૬૦૨૨૨ સપુણાર્સતૂ ગ ડં સાક્ષાદ્યજ્ઞેશવાહનમ્
૦૬૦૬૦૨૨૨ સયૂર્સતૂમનૂ ં ચ કદૂ્રનાર્ગાનનેકશઃ
૦૬૦૬૦૨૩૧ કૃ ત્તકાદ િન નક્ષત્રાણી દાેઃ પ ય તુ ભારત
૦૬૦૬૦૨૩૨ દક્ષશાપા સાેઽનપત્ય તાસુ ય મગ્રહાિદતઃ
૦૬૦૬૦૨૪૧ પનુઃ પ્રસાદ્ય તં સાેમઃ કલા લેભે ક્ષયે િદતાઃ
૦૬૦૬૦૨૪૨ શ ◌ૃ નામાિન લાેકાનાં મા ણાં શઙ્કરા ણ ચ
૦૬૦૬૦૨૫૧ અથ ક યપપત્નીનાં ય પ્રસતૂ મદં જગત્
૦૬૦૬૦૨૫૨ અિદ તિદ તદર્નુઃ કાષ્ઠા અિરષ્ટા સરુસા ઇલા
૦૬૦૬૦૨૬૧ મુિનઃ ક્રાેધવશા તામ્રા સરુ ભઃ સરમા ત મઃ
૦૬૦૬૦૨૬૨ તમેયાર્દાેગણા આસ શ્વાપદાઃ સરમાસતુાઃ
૦૬૦૬૦૨૭૧ સરુભેમર્િહષા ગાવાે યે ચા યે દ્વશફા પ
૦૬૦૬૦૨૭૨ તામ્રાયાઃ યનેગ્ ધ્રાદ્યા મનુેર સરસાં ગણાઃ
૦૬૦૬૦૨૮૧ દ દશકૂાદયઃ સપાર્ રાજક્રાેધવશાત્મ ઃ
૦૬૦૬૦૨૮૨ ઇલાયા ભૂ હાઃ સવ યાતુધાનાશ્ચ સાૈરસાઃ
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૦૬૦૬૦૨૯૧ અિરષ્ટાયા તુ ગ ધવાર્ઃ કાષ્ઠાયા દ્વશફેતરાઃ
૦૬૦૬૦૨૯૨ સતુા દનાેરેકષ ષ્ટ તષેાં પ્રાધાિનકા શ ◌ૃ
૦૬૦૬૦૩૦૧ દ્વમૂધાર્ શ બરાેઽિરષ્ટાે હયગ્રીવાે િવભાવસઃુ
૦૬૦૬૦૩૦૨ અયાેમખુઃ શઙુ્ક શરાઃ વભાર્નુઃ કિપલાેઽ ણઃ
૦૬૦૬૦૩૧૧ પુલાેમા ષપવાર્ ચ અેકચક્રાેઽનુતાપનઃ
૦૬૦૬૦૩૧૨ ધૂમ્રકેશાે િવ પાક્ષાે િવપ્ર ચ ત્તશ્ચ દુજર્યઃ
૦૬૦૬૦૩૨૧ વભાર્નાેઃ સપુ્રભાં ક યામવુાહ નમુ ચઃ િકલ
૦૬૦૬૦૩૨૨ ષપવર્ણ તુ શ મષ્ઠાં યયા તનાર્હુષાે બલી
૦૬૦૬૦૩૩૧ વૈશ્વાનરસતુા યાશ્ચ ચતસ્રશ્ચા દશર્નાઃ
૦૬૦૬૦૩૩૨ ઉપદાનવી હય શરા પુલાેમા કાલકા તથા
૦૬૦૬૦૩૪૧ ઉપદાનવી ં િહર યાક્ષઃ ક્રતુહર્ય શરાં પ
૦૬૦૬૦૩૪૨ પુલાેમાં કાલકાં ચ દ્વે વૈશ્વાનરસતુે તુ કઃ
૦૬૦૬૦૩૫૧ ઉપયેમેઽથ ભગવા ક યપાે બ્રહ્મચાેિદતઃ
૦૬૦૬૦૩૫૨ પાૈલાેમાઃ કાલકેયાશ્ચ દાનવા યુદ્ધશા લનઃ
૦૬૦૬૦૩૬૧ તયાેઃ ષ ષ્ટસહસ્રા ણ યજ્ઞઘ્નાં તે િપતુઃ િપતા
૦૬૦૬૦૩૬૨ જઘાન વગર્તાે રાજન્નેક ઇ દ્ર પ્રયઙ્કરઃ
૦૬૦૬૦૩૭૧ િવપ્ર ચ ત્તઃ સિહકાયાં શતં ચૈકમ જનત્
૦૬૦૬૦૩૭૨ રાહુજ્યેષં્ઠ કેતુશતં ગ્રહ વં ય ઉપાગતાઃ
૦૬૦૬૦૩૮૧ અથાતઃ શ્રૂયતાં વંશાે યાેઽિદતેરનપુવૂર્શઃ
૦૬૦૬૦૩૮૨ યત્ર નારાયણાે દેવઃ વાંશનેાવાતર દ્વભુઃ
૦૬૦૬૦૩૯૧ િવવ વાનયર્મા પષૂા વષ્ટાથ સિવતા ભગઃ
૦૬૦૬૦૩૯૨ ધાતા િવધાતા વ ણાે મત્રઃ શત્રુ ઉ ક્રમઃ
૦૬૦૬૦૪૦૧ િવવ વતઃ શ્રાદ્ધદેવં સજં્ઞાસયૂત વૈ મનુમ્
૦૬૦૬૦૪૦૨ મથનંુ ચ મહાભાગા યમં દેવં યમી ં તથા
૦૬૦૬૦૪૦૩ સવૈ ભૂ વાથ વડવા નાસત્યાૈ સષુવુે ભુિવ
૦૬૦૬૦૪૧૧ છાયા શનૈશ્ચરં લેભે સાવ ણ ચ મનું તતઃ
૦૬૦૬૦૪૧૨ ક યાં ચ તપતી ં યા વૈ વવ્રે સવંરણં પ તમ્
૦૬૦૬૦૪૨૧ અયર્ ણાે મા કા પત્ની તયાેશ્ચષર્ણયઃ સતુાઃ
૦૬૦૬૦૪૨૨ યત્ર વૈ માનષુી તબ્રર્હ્મણા ચાપેક પતા
૦૬૦૬૦૪૩૧ પષૂાનપત્યઃ િપષ્ટાદાે ભગ્ દ તાેઽભવ પુરા
૦૬૦૬૦૪૩૨ યાેઽસાૈ દક્ષાય કુિપતં જહાસ િવ ત દ્વજઃ
૦૬૦૬૦૪૪૧ વષુ્ટદત્યાત્મ ભાયાર્ રચના નામ ક યકા
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૦૬૦૬૦૪૪૨ સિન્નવેશ તયાજેર્જ્ઞે િવશ્વ પશ્ચ વીયર્વાન્
૦૬૦૬૦૪૫૧ તં વિવ્રરે સરુગણા વસ્રીયં દ્વષતામિપ
૦૬૦૬૦૪૫૨ િવમતને પિરત્યક્તા ગુ ણાઙ્ ગરસને યત્
૦૬૦૭૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૦૭૦૦૧૧ કસ્ય હેતાેઃ પિરત્યક્તાઆચાયણાત્મનઃ સરુાઃ
૦૬૦૭૦૦૧૨ અેતદાચ વ ભગવ છ યાણામક્રમં ગુરાૈ
૦૬૦૭૦૦૨૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૭૦૦૨૧ ઇ દ્ર સ્ત્રભવુનૈશ્વયર્ મદાે લઙ્ ઘતસ પથઃ
૦૬૦૭૦૦૨૨ મ દ્ ભવર્સભુી દ્રરૈાિદત્યૈરભૃુ ભ ર્પ
૦૬૦૭૦૦૩૧ િવશ્વેદેવૈશ્ચ સા યૈશ્ચ નાસત્યા યાં પિર શ્રતઃ
૦૬૦૭૦૦૩૨ સદ્ધચારણગ ધવમુર્િન ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૬૦૭૦૦૪૧ િવદ્યાધરા સરાે ભશ્ચ િકન્નરૈઃ પતગાેરગૈઃ
૦૬૦૭૦૦૪૨ િનષવે્યમાણાે મઘવા તૂયમાનશ્ચ ભારત
૦૬૦૭૦૦૫૧ ઉપગીયમાનાે લ લતમાસ્થાના યાસના શ્રતઃ
૦૬૦૭૦૦૫૨ પા ડુરેણાતપત્રેણ ચ દ્રમ ડલચા ણા
૦૬૦૭૦૦૬૧ યુક્તશ્ચા યૈઃ પારમે ઠ્યૈશ્ચામરવ્યજનાિદ ભઃ
૦૬૦૭૦૦૬૨ િવરાજમાનઃ પાૈલ યા સહાધાર્સનયા શમ્
૦૬૦૭૦૦૭૧ સ યદા પરમાચાય દેવાનામાત્મનશ્ચ હ
૦૬૦૭૦૦૭૨ ના યન દત સ પ્રાપ્તં પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ
૦૬૦૭૦૦૮૧ વાચ પ ત મુિનવરં સરુાસરુનમસૃ્કતમ્
૦૬૦૭૦૦૮૨ નાેચ્ચચાલાસનાિદ દ્રઃ પ યન્નિપ સભાગતમ્
૦૬૦૭૦૦૯૧ તતાે િનગર્ત્ય સહસા કિવરાઙ્ ગરસઃ પ્રભુઃ
૦૬૦૭૦૦૯૨ આયયાૈ વગ્ હં તૂ ણી ં િવદ્વા શ્રીમદિવિક્રયામ્
૦૬૦૭૦૧૦૧ તહ્યવ પ્ર તબુ યે દ્રાે ગુ હેલનમાત્મનઃ
૦૬૦૭૦૧૦૨ ગહર્યામાસ સદ સ વયમાત્માનમાત્મના
૦૬૦૭૦૧૧૧ અહાે બત મયાસાધુ કૃતં વૈ દભ્રબુ દ્ધના
૦૬૦૭૦૧૧૨ યન્મયૈશ્વયર્મત્તને ગુ ઃ સદ સ કા કૃતઃ
૦૬૦૭૦૧૨૧ કાે ગ્ યે પ ડતાે લ મી ં િત્રિપષ્ટપપતેરિપ
૦૬૦૭૦૧૨૨ યયાહમાસરંુ ભાવં નીતાેઽદ્ય િવબુધેશ્વરઃ
૦૬૦૭૦૧૩૧ યઃ પારમે ઠં્ય િધષણમિધ તષ્ઠન્ન ક ચન
૦૬૦૭૦૧૩૨ પ્રત્યુ ત્તષે્ઠિદ ત બ્રૂયુધર્મ તે ન પરં િવદુઃ
૦૬૦૭૦૧૪૧ તષેાં કુપથદેષૄ્ટણાં પતતાં તમ સહ્યધઃ
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૦૬૦૭૦૧૪૨ યે શ્રદ્દ યવુર્ચ તે વૈ મ જ ત્ય મ લવા ઇવ
૦૬૦૭૦૧૫૧ અથાહમમરાચાયર્મગાધિધષણં દ્વજમ્
૦૬૦૭૦૧૫૨ પ્રસાદિય યે િનશઠઃ શી ણાર્ તચ્ચરણં શન્
૦૬૦૭૦૧૬૧ અેવં ચ તયત તસ્ય મઘાનેાે ભગવા ગ્ હાત્
૦૬૦૭૦૧૬૨ હ પ તગર્તાેઽદષૃ્ટાં ગ તમ યાત્મમાયયા
૦૬૦૭૦૧૭૧ ગુરાનેાર્િધગતઃ સજં્ઞાં પર ક્ષ ભગવા વરાટ્
૦૬૦૭૦૧૭૨ યાય ધયા સરૈુયુર્ક્તઃ શમર્ નાલભતાત્મનઃ
૦૬૦૭૦૧૮૧ તચ્છ વવૈાસરુાઃ સવર્ આ શ્રત્યાૈશનસં મતમ્
૦૬૦૭૦૧૮૨ દેવા પ્રત્યુદ્યમં ચકુ્રદુર્મર્દા આતતાિયનઃ
૦૬૦૭૦૧૯૧ તૈિવ ષ્ટેષુ ભ તી ણૈિન ભન્નાઙ્ગાે બાહવઃ
૦૬૦૭૦૧૯૨ બ્રહ્માણં શરણં જગ્મુઃ સહે દ્રા નતક ધરાઃ
૦૬૦૭૦૨૦૧ તાં તથા યિદતા વીક્ષ્ય ભગવાનાત્મભૂરજઃ
૦૬૦૭૦૨૦૨ કૃપયા પરયા દેવ ઉવાચ પિરસા વયન્
૦૬૦૭૦૨૧૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૬૦૭૦૨૧૧ અહાે બત સરુશ્રેષ્ઠા હ્યભદં્ર વઃ કૃતં મહત્
૦૬૦૭૦૨૧૨ બ્ર હ્મષં્ઠ બ્રાહ્મણં દા તમૈશ્વયાર્ન્ના યન દત
૦૬૦૭૦૨૨૧ તસ્યાયમનયસ્યાસી પરે યાે વઃ પરાભવઃ
૦૬૦૭૦૨૨૨ પ્રક્ષીણે યઃ વવૈિર યઃ સ દ્ધાનાં ચ ય સરુાઃ
૦૬૦૭૦૨૩૧ મઘવિ દ્વષતઃ પ ય પ્રક્ષીણા ગવુર્ તક્રમાત્
૦૬૦૭૦૨૩૨ સ પ્રત્યુપ ચતા ભૂયઃ કાવ્યમારા ય ભ ક્તતઃ
૦૬૦૭૦૨૩૩ આદદ રિન્નલયનં મમાિપ ગુદેવતાઃ
૦૬૦૭૦૨૪૧ િત્રિપષ્ટપં િક ગણય ત્યભેદ્ય મ ત્રા ગૂણામનુ શ ક્ષતાથાર્ઃ
૦૬૦૭૦૨૪૨ ન િવપ્રગાેિવ દગવીશ્વરાણાં ભવ ત્યભદ્રા ણ નરેશ્વરાણામ્
૦૬૦૭૦૨૫૧ ત દ્વશ્વ પં ભજતાશુ િવપં્ર તપ વનં વાષ્ટ્રમથાત્મવ તમ્
૦૬૦૭૦૨૫૨ સભા જતાેઽથાર્ સ િવધાસ્યતે વાે યિદ ક્ષ મ ય વમુતાસ્ય કમર્
૦૬૦૭૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૭૦૨૬૧ ત અેવમુિદતા રાજ બ્રહ્મણા િવગત વરાઃ
૦૬૦૭૦૨૬૨ ઋ ષ વાષ્ટ્રમપુવ્રજ્ય પિર વજ્યેદમબ્રવુન્
૦૬૦૭૦૨૭૦ શ્રીદેવા ઊચુઃ
૦૬૦૭૦૨૭૧ વયં તેઽ તથયઃ પ્રાપ્તા આશ્રમં ભદ્રમ તુ તે
૦૬૦૭૦૨૭૨ કામઃ સ પાદ્યતાં તાત િપ ણાં સમયાે ચતઃ
૦૬૦૭૦૨૮૧ પતુ્રાણાં િહ પરાે ધમર્ઃ િપ શશુ્રષૂણં સતામ્
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૦૬૦૭૦૨૮૨ અિપ પતુ્રવતાં બ્રહ્મ કમુત બ્રહ્મચાિરણામ્
૦૬૦૭૦૨૯૧ આચાયા બ્રહ્મણાે મૂ તઃ િપતા મૂ તઃ પ્ર પતેઃ
૦૬૦૭૦૨૯૨ ભ્રાતા મ પતેમૂર્ તમાર્તા સાક્ષાિ ક્ષતે તનુઃ
૦૬૦૭૦૩૦૧ દયાયા ભ ગની મૂ તધર્મર્સ્યાત્મા ત થઃ વયમ્
૦૬૦૭૦૩૦૨ અગ્ ેર યાગતાે મૂ તઃ સવર્ભૂતાિન ચાત્મનઃ
૦૬૦૭૦૩૧૧ ત મા પ ણામાતાર્નામા ત પરપરાભવમ્
૦૬૦૭૦૩૧૨ તપસાપનયં તાત સ દેશં કતુર્મહર્ સ
૦૬૦૭૦૩૨૧ ણીમહે વાપેા યાયં બ્ર હ્મષં્ઠ બ્રાહ્મણં ગુ મ્
૦૬૦૭૦૩૨૨ યથા જસા િવજે યામઃ સપત્નાં તવ તજેસા
૦૬૦૭૦૩૩૧ ન ગહર્ય ત હ્યથષુ યિવષ્ઠાઙ્ ય ભવાદનમ્
૦૬૦૭૦૩૩૨ છ દાે યાેઽ યત્ર ન બ્રહ્મ વયાે જ્યૈ ઠ્યસ્ય કારણમ્
૦૬૦૭૦૩૪૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૬૦૭૦૩૪૧ અ ય થતઃ સરુગણૈઃ પાૈરિહત્યે મહાતપાઃ
૦૬૦૭૦૩૪૨ સ િવશ્વ પ તાનાહ પ્રસન્નઃ શ્લ ણયા ગરા
૦૬૦૭૦૩૫૦ શ્રીિવશ્વ પ ઉવાચ
૦૬૦૭૦૩૫૧ િવગિહતં ધમર્શીલૈબ્રર્હ્મવચાપવ્યયમ્
૦૬૦૭૦૩૫૨ કથં નુ મ દ્વધાે નાથા લાેકેશરૈ ભયા ચતમ્
૦૬૦૭૦૩૫૩ પ્રત્યાખ્યાસ્ય ત ત ચ્છ યઃ સ અેવ વાથર્ ઉચ્યતે
૦૬૦૭૦૩૬૧ અિક ચનાનાં િહ ધનં શલાે છનં તનેેહ િનવર્ તતસાધુસ ક્રયઃ
૦૬૦૭૦૩૬૨ કથં િવગહ્ય નુ કરાે યધીશ્વરાઃ પાૈરાેધસં હૃ ય ત યને દુમર્ તઃ
૦૬૦૭૦૩૭૧ તથાિપ ન પ્ર તબ્રૂયાં ગુ ભઃ પ્રા થતં િકયત્
૦૬૦૭૦૩૭૨ ભવતાં પ્રા થતં સવ પ્રાણૈરથશ્ચ સાધયે
૦૬૦૭૦૩૮૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૭૦૩૮૧ તે ય અેવં પ્ર તશ્રુત્ય િવશ્વ પાે મહાતપાઃ
૦૬૦૭૦૩૮૨ પાૈરિહત્યં તશ્ચકે્ર પરમેણ સમાિધના
૦૬૦૭૦૩૯૧ સરુ દ્વષાં શ્રયં ગુપ્તામાૈશનસ્યાિપ િવદ્યયા
૦૬૦૭૦૩૯૨ આ ચ્છદ્યાદાન્મહે દ્રાય વૈ ણવ્યા િવદ્યયા િવભુઃ
૦૬૦૭૦૪૦૧ યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષાે જગ્યેઽસરુચમૂિવભુઃ
૦૬૦૭૦૪૦૨ તાં પ્રાહ સ મહે દ્રાય િવશ્વ પ ઉદારધીઃ
૦૬૦૮૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૦૮૦૦૧૧ યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષઃ સવાહાિન્રપુસિૈનકાન્
૦૬૦૮૦૦૧૨ ક્ર ડિન્નવ િવિન જત્ય િત્રલાેક્યા બુભજેુ શ્રયમ્
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૦૬૦૮૦૦૨૧ ભગવં તન્મમાખ્યાિહ વમર્ નારાયણાત્મકમ્
૦૬૦૮૦૦૨૨ યથાતતાિયનઃ શત્રૂ યને ગુપ્તાેઽજય ધે
૦૬૦૮૦૦૩૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૦૮૦૦૩૧ તઃ પુરાેિહત વાષ્ટ્ર ાે મહે દ્રાયાનુ ચ્છતે
૦૬૦૮૦૦૩૨ નારાયણાખ્યં વમાર્હ તિદહૈકમનાઃ શ ◌ૃ
૦૬૦૮૦૦૪૦ શ્રીિવશ્વ પ ઉવાચ
૦૬૦૮૦૦૪૧ ધાૈતાઙ્ ઘ્રપા ણરાચ ય સપિવત્ર ઉદઙ્મખુઃ
૦૬૦૮૦૦૪૨ કૃત વાઙ્ગકર યાસાે મ ત્રા યાં વાગ્યતઃ શુ ચઃ
૦૬૦૮૦૦૫૧ નારાયણપરં વમર્ સન્નહ્યેદ્ભયઆગતે
૦૬૦૮૦૦૫૨ પાદયાે ર્નનુાે વા દરે હૃદ્યથાેર સ
૦૬૦૮૦૦૬૧ મખુે શરસ્યાનપુવૂ્યાર્દાકારાદ િન િવ યસતે્
૦૬૦૮૦૦૬૨ આ નમાે નારાયણાયે ત િવપયર્યમથાિપ વા
૦૬૦૮૦૦૭૧ કર યાસં તતઃ કુયાર્દ્દવ્ાદશાક્ષરિવદ્યયા
૦૬૦૮૦૦૭૨ પ્રણવાિદયકારા તમઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠપવર્સુ
૦૬૦૮૦૦૮૧ યસદૃે્ધદય આકારં િવકારમનુ મૂધર્િન
૦૬૦૮૦૦૮૨ ષકારં તુ ભ્રવુાેમર્ યે ણકારં શખયા યસતે્
૦૬૦૮૦૦૯૧ વેકારં નતે્રયાેયુર્ જ્યાન્નકારં સવર્સ ધષુ
૦૬૦૮૦૦૯૨ મકારમસ્ત્રમુિદ્દ ય મ ત્રમૂ તભર્વેદુ્બધઃ
૦૬૦૮૦૧૦૧ સિવસગ ફડ તં ત સવર્િદ િવિનિદશતે્
૦૬૦૮૦૧૦૨ આ િવ ણવે નમ ઇ ત
૦૬૦૮૦૧૧૧ આત્માનં પરમં યાયેદ્ યેયં ષટ્શ ક્ત ભયુર્તમ્
૦૬૦૮૦૧૧૨ િવદ્યાતજે તપાેમૂ ત મમં મ ત્રમુદાહરેત્
૦૬૦૮૦૧૨૧ આ હિરિવદ યાન્મમ સવર્રક્ષાં ય તાઙ્ ઘ્રપદ્મઃ પતગે દ્ર ષે્ઠ
૦૬૦૮૦૧૨૨ દરાિરચમાર્ સગદેષુચાપ પાશા દધાનાેઽષ્ટગુણાેઽષ્ટબાહુઃ
૦૬૦૮૦૧૩૧ જલષેુ માં રક્ષતુ મ સ્યમૂ તયાર્દાેગણે યાે વ ણસ્ય પાશાત્
૦૬૦૮૦૧૩૨ સ્થલષેુ માયાવટુવામનાેઽવ્યાિ ત્રિવક્રમઃ ખેઽવતુ િવશ્વ પઃ
૦૬૦૮૦૧૪૧ દુગ વટવ્યા જમખુાિદષુ પ્રભુઃ પાયા સહાેઽસરુયૂથપાિરઃ
૦૬૦૮૦૧૪૨ િવમુ ચતાે યસ્ય મહાટ્ટહાસં િદશાે િવનેદુ યર્પતંશ્ચ ગભાર્ઃ
૦૬૦૮૦૧૫૧ રક્ષ વસાૈ મા વિન યજ્ઞક પઃ વદંષ્ટ્રયાેન્નીતધરાે વરાહઃ
૦૬૦૮૦૧૫૨ રામાેઽિદ્રકૂટે વથ િવપ્રવાસે સલ મણાેઽવ્યાદ્ભરતાગ્ર ેઽ માન્
૦૬૦૮૦૧૬૧ મામુગ્રધમાર્દ ખલા પ્રમાદાન્નારાયણઃ પાતુ નરશ્ચ હાસાત્
૦૬૦૮૦૧૬૨ દત્ત વયાેગાદથ યાેગનાથઃ પાયાદુ્ગણેશઃ કિપલઃ કમર્બ ધાત્

bhagpur.pdf 357



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૬૦૮૦૧૭૧ સન કુમારાેઽવતુ કામદેવાદ્ધયશીષાર્ માં પ થ દેવહેલનાત્
૦૬૦૮૦૧૭૨ દેવ ષવયર્ઃ પુ ષાચર્ના તરા કૂમા હિરમા િનરયાદશષેાત્
૦૬૦૮૦૧૮૧ ધ વ તિરભર્ગવા પા વપ યાદ્દવ્ દ્વાદ્ભયાદષૃભાે િન જતાત્મા
૦૬૦૮૦૧૮૨ યજ્ઞશ્ચ લાેકાદવતા જના તાદ્બલાે ગણા ક્રાેધવશાદહી દ્રઃ
૦૬૦૮૦૧૯૧ દ્વપૈાયનાે ભગવાનપ્રબાેધાદુ્બદ્ધ તુ પાષ ડગણપ્રમાદાત્
૦૬૦૮૦૧૯૨ ક લ્કઃ કલેઃ કાલમલા પ્રપાતુ ધમાર્વનાયાે કૃતાવતારઃ
૦૬૦૮૦૨૦૧ માં કેશવાે ગદયા પ્રાતરવ્યાદ્ગાેિવ દ આસઙ્ગવમાત્તવે ઃ
૦૬૦૮૦૨૦૨ નારાયણઃ પ્રાહ્ણ ઉદાત્તશ ક્તમર્ ય દને િવ રર દ્રપા ણઃ
૦૬૦૮૦૨૧૧ દેવાેઽપરાહે્ણ મધુહાેગ્રધ વા સાયં િત્રધામાવતુ માધવાે મામ્
૦૬૦૮૦૨૧૨ દાષેે હૃષીકેશ ઉતાધર્રાત્રે િનશીથ અેકાેઽવતુ પદ્મનાભઃ
૦૬૦૮૦૨૨૧ શ્રીવ સધામાપરરાત્ર ઈશઃ પ્રત્યૂષ ઈશાેઽ સધરાે જનાદર્નઃ
૦૬૦૮૦૨૨૨ દામાેદરાેઽવ્યાદનુસ યં પ્રભાતે િવશ્વેશ્વરાે ભગવા કાલમૂ તઃ
૦૬૦૮૦૨૩૧ ચકં્ર યુગા તાનલ તગ્મને મ ભ્રમ સમ તાદ્ભગવ પ્રયુક્તમ્
૦૬૦૮૦૨૩૨ દ દ ગ્ધ દ દગ્ યિરસૈ યમાશુ કકં્ષ યથા વાતસખાે હુતાશઃ
૦૬૦૮૦૨૪૧ ગદેઽશિન પશર્નિવસુ્ફ લઙ્ગે િન પ ઢ િન પ ઢ જત પ્રયા સ
૦૬૦૮૦૨૪૨ કુ મા ડવનૈાયકયક્ષરક્ષાે ભૂતગ્રહાંશ્ચૂણર્ય ચૂણર્યાર ન્
૦૬૦૮૦૨૫૧ વં યાતુધાનપ્રમથપ્રેતમા િપશાચિવપ્રગ્રહઘાેરદષૃ્ટ ન્
૦૬૦૮૦૨૫૨ દરે દ્ર િવદ્રાવય કૃ ણપૂિરતાે ભીમ વનાેઽરેહૃર્દયાિન ક પયન્
૦૬૦૮૦૨૬૧ વં તગ્મધારા સવરાિરસૈ યમીશપ્રયુક્તાે મમ છ ધ છ ધ
૦૬૦૮૦૨૬૨ ચક્ષૂં ષ ચમર્ છતચ દ્ર છાદય દ્વષામઘાનેાં હર પાપચ ષામ્
૦૬૦૮૦૨૭૧ યન્નાે ભયં ગ્રહે યાેઽભૂ કેતુ યાે ય અેવ ચ
૦૬૦૮૦૨૭૨ સર પે યાે દં ષ્ટ્ર યાે ભૂતે યાેઽંહાે ય અેવ ચ
૦૬૦૮૦૨૮૧ સવાર્ યેતાિન ભગવન્નામ પાનુક તર્નાત્
૦૬૦૮૦૨૮૨ પ્રયા તુ સઙ્ક્ષયં સદ્યાે યે નઃ શ્રેયઃપ્રતીપકાઃ
૦૬૦૮૦૨૯૧ ગ ડાે ભગવા તાતે્ર તાેભ છ દાેમયઃ પ્રભુઃ
૦૬૦૮૦૨૯૨ રક્ષ વશષેકૃચ્છ્ર ે યાે િવ વક્સનેઃ વનામ ભઃ
૦૬૦૮૦૩૦૧ સવાર્પદ્ યાે હરેનાર્મ પયાનાયુધાિન નઃ
૦૬૦૮૦૩૦૨ બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણા પા તુ પાષર્દભષૂણાઃ
૦૬૦૮૦૩૧૧ યથા િહ ભગવાનવે વ તુતઃ સદસચ્ચ યત્
૦૬૦૮૦૩૧૨ સત્યેનાનને નઃ સવ યા તુ નાશમપુદ્રવાઃ
૦૬૦૮૦૩૨૧ યથૈકા યાનુભાવાનાં િવક પરિહતઃ વયમ્
૦૬૦૮૦૩૨૨ ભષૂણાયુધ લઙ્ગાખ્યા ધત્તે શક્તીઃ વમાયયા
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૦૬૦૮૦૩૩૧ તનેવૈ સત્યમાનને સવર્જ્ઞાે ભગવા હિરઃ
૦૬૦૮૦૩૩૨ પાતુ સવઃ વ પનૈર્ઃ સદા સવર્ત્ર સવર્ગઃ
૦૬૦૮૦૩૪૧ િવિદ િદક્ષૂ વર્મધઃ સમ તાદ તબર્િહભર્ગવાન્નાર સહઃ
૦૬૦૮૦૩૪૨ પ્રહાપય લાેકભયં વનને વતજેસા ગ્ર તસમ તતે ઃ
૦૬૦૮૦૩૫૧ મઘવિન્નદમાખ્યાતં વમર્ નારાયણાત્મકમ્
૦૬૦૮૦૩૫૨ િવજે યસઽે જસા યને દં શતાેઽસરુયૂથપાન્
૦૬૦૮૦૩૬૧ અેતદ્ધારયમાણ તુ યં યં પ ય ત ચ ષા
૦૬૦૮૦૩૬૨ પદા વા સં શે સદ્યઃ સા વસા સ િવમુચ્યતે
૦૬૦૮૦૩૭૧ ન કુત શ્ચદ્ભયં તસ્ય િવદ્યાં ધારયતાે ભવેત્
૦૬૦૮૦૩૭૨ રાજદસ્યુગ્રહાિદ યાે વ્યા યાિદ યશ્ચ કિહ ચત્
૦૬૦૮૦૩૮૧ ઇમાં િવદ્યાં પુરા ક શ્ચ કાૈ શકાે ધારયિ દ્વજઃ
૦૬૦૮૦૩૮૨ યાેગધારણયા વાઙ્ગં જહાૈ સ મ ધ વિન
૦૬૦૮૦૩૯૧ તસ્યાપેિર િવમાનને ગ ધવર્પ તરેકદા
૦૬૦૮૦૩૯૨ યયાૈ ચત્રરથઃ સ્ત્રી ભ ર્તાે યત્ર દ્વજક્ષયઃ
૦૬૦૮૦૪૦૧ ગગના યપત સદ્યઃ સિવમાનાે હ્યવા ક્ષરાઃ
૦૬૦૮૦૪૦૨ સ વા લ ખલ્યવચનાદસ્થી યાદાય િવ મતઃ
૦૬૦૮૦૪૦૩ પ્રાસ્ય પ્રાચીસર વત્યાં ના વા ધામ વમ વગાત્
૦૬૦૮૦૪૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૮૦૪૧૧ ય ઇદં શ ◌ૃ યા કાલે યાે ધારય ત ચાદતૃઃ
૦૬૦૮૦૪૧૨ તં નમસ્ય ત ભૂતાિન મુચ્યતે સવર્તાે ભયાત્
૦૬૦૮૦૪૨૧ અેતાં િવદ્યામિધગતાે િવશ્વ પાચ્છતક્રતુઃ
૦૬૦૮૦૪૨૨ ત્રૈલાેક્યલ મી ં બુભજેુ િવિન જત્ય ધેઽસરુાન્
૦૬૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૯૦૦૧૧ તસ્યાસ વશ્વ પસ્ય શરાં સ ત્રી ણ ભારત
૦૬૦૯૦૦૧૨ સાેમપીથં સરુાપીથમન્નાદ મ ત શશુ્રુમ
૦૬૦૯૦૦૨૧ સ વૈ બિહ ષ દેવે યાે ભાગં પ્રત્યક્ષમુચ્ચકૈઃ
૦૬૦૯૦૦૨૨ અદદદ્યસ્ય િપતરાે દેવાઃ સપ્રશ્રયં પ
૦૬૦૯૦૦૩૧ સ અેવ િહ દદાૈ ભાગં પરાેક્ષમસરુા પ્ર ત
૦૬૦૯૦૦૩૨ યજમાનાેઽવહદ્ભાગં મા નેહવશાનુગઃ
૦૬૦૯૦૦૪૧ તદે્દવહેલનં તસ્ય ધમાર્લીકં સરેુશ્વરઃ
૦૬૦૯૦૦૪૨ આલક્ષ્ય તરસા ભીત તચ્છ ષાર્ ય ચ્છનદુ્રષા
૦૬૦૯૦૦૫૧ સાેમપીથં તુ યત્તસ્ય શરઆસી કિપ જલઃ
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૦૬૦૯૦૦૫૨ કલિવઙ્કઃ સરુાપીથમન્નાદં ય સ ત ત્તિરઃ
૦૬૦૯૦૦૬૧ બ્રહ્મહત્યામ જ લના જગ્રાહ યદપીશ્વરઃ
૦૬૦૯૦૦૬૨ સવં સરા તે તદઘં ભૂતાનાં સ િવશદુ્ધયે
૦૬૦૯૦૦૬૩ ભૂ ય બુદુ્રમયાે ષદ્ યશ્ચતુધાર્ વ્યભજદ્ધિરઃ
૦૬૦૯૦૦૭૧ ભૂ મ તુર યં જગ્રાહ ખાતપૂરવરેણ વૈ
૦૬૦૯૦૦૭૨ ઈિરણં બ્રહ્મહત્યાયા પં ભૂમાૈ પ્રદૃ યતે
૦૬૦૯૦૦૮૧ તુય છેદિવરાેહેણ વરેણ જગ્ હુદુ્રર્માઃ
૦૬૦૯૦૦૮૨ તષેાં િનયાર્સ પેણ બ્રહ્મહત્યા પ્રદૃ યતે
૦૬૦૯૦૦૯૧ શશ્વ કામવરેણાંહ તુર યં જગ્ હુઃ સ્ત્રયઃ
૦૬૦૯૦૦૯૨ ર ે પેણ તા વંહાે મા સ મા સ પ્રદૃ યતે
૦૬૦૯૦૧૦૧ દ્રવ્યભૂયાવેરેણાપ તુર યં જગ્ હુમર્લમ્
૦૬૦૯૦૧૦૨ તાસુ બુદુ્બદફેના યાં દષંૃ્ટ તદ્ધર ત ક્ષપન્
૦૬૦૯૦૧૧૧ હતપતુ્ર તત વષ્ટા જુહાવે દ્રાય શત્રવે
૦૬૦૯૦૧૧૨ ઇ દ્રશત્રાે િવવધર્ વ મા ચરં જિહ િવ દ્વષમ્
૦૬૦૯૦૧૨૧ અથા વાહાયર્પચનાદુ થતાે ઘાેરદશર્નઃ
૦૬૦૯૦૧૨૨ કૃતા ત ઇવ લાેકાનાં યુગા તસમયે યથા
૦૬૦૯૦૧૩૧ િવ વ ગ્વવધર્માનં ત મષુમાતં્ર િદને િદને
૦૬૦૯૦૧૩૨ દગ્ધશલૈપ્રતીકાશં સ યાભ્રાનીકવચર્સમ્
૦૬૦૯૦૧૪૧ તપ્તતામ્ર શખા મશ્રું મ યાહ્નાકાગ્રલાેચનમ્
૦૬૦૯૦૧૫૧ દેદ યમાને િત્ર શખે શલૂ આરાે ય રાેદસી
૦૬૦૯૦૧૫૨ ત્ય તમુન્નદ તં ચ ચાલય તં પદા મહીમ્
૦૬૦૯૦૧૬૧ દર ગ ભીરવક્ત્રેણ િપબતા ચ નભ તલમ્
૦૬૦૯૦૧૬૨ લહતા જહ્વયક્ષાર્ ણ ગ્રસતા ભવુનત્રયમ્
૦૬૦૯૦૧૭૧ મહતા રાૈદ્રદંષ્ટ્ર ેણ જૃ ભમાણં મુહુમુર્હુઃ
૦૬૦૯૦૧૭૨ િવત્ર તા દુદુ્રવુલાકા વીક્ષ્ય સવ િદશાે દશ
૦૬૦૯૦૧૮૧ યનેા તા ઇમે લાેકા તપસા વાષ્ટ્રમૂ તના
૦૬૦૯૦૧૮૨ સ વૈ ત્ર ઇ ત પ્રાેક્તઃ પાપઃ પરમદા ણઃ
૦૬૦૯૦૧૯૧ તં િનજઘુ્નર ભદુ્રત્ય સગણા િવબુધષર્ભાઃ
૦૬૦૯૦૧૯૨ વૈઃ વૈિદવ્યાસ્ત્રશસ્ત્રાૈઘૈઃ સાેઽગ્રસત્તાિન કૃ નશઃ
૦૬૦૯૦૨૦૧ તત તે િવ મતાઃ સવ િવષ ણા ગ્ર તતજેસઃ
૦૬૦૯૦૨૦૨ પ્રત્ય ચમાિદપુ ષમપુતસુ્થઃ સમાિહતાઃ
૦૬૦૯૦૨૧૦ શ્રીદેવા ઊચુઃ
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૦૬૦૯૦૨૧૧ વા વ બરાગ્ યિ ક્ષતય સ્ત્રલાેકા બ્રહ્માદયાે યે વયમુ દ્વજ તઃ
૦૬૦૯૦૨૧૨ હરામ ય મૈ બ લમ તકાેઽસાૈ બભે ત ય માદરણં તતાે નઃ
૦૬૦૯૦૨૨૧ અિવ મતં તં પિરપૂણર્કામં વનેવૈ લાભને સમં પ્રશા તમ્
૦૬૦૯૦૨૨૨ િવનાપેસપર્ત્યપરં િહ બા લશઃ શ્વલાઙ્ગુલનેા ત તત ત સ ધુમ્
૦૬૦૯૦૨૩૧ યસ્યાે શ ◌ૃઙ્ગે જગતી ં વનાવં મનુયર્થાબ ય તતાર દુગર્મ્
૦૬૦૯૦૨૩૨ સ અેવ ન વાષ્ટ્રભયાદ્દરુ તા ત્રાતા શ્રતા વાિરચરાેઽિપ નનૂમ્
૦૬૦૯૦૨૪૧ પુરા વય ભૂરિપ સયંમા ભસ્યુદ ણર્વાતાે મરવૈઃ કરાલે
૦૬૦૯૦૨૪૨ અેકાેઽરિવ દા પ તત તતાર ત માદ્ભયાદે્યન સ નાેઽ તુ પારઃ
૦૬૦૯૦૨૫૧ ય અેક ઈશાે િનજમાયયા નઃ સસજર્ યનેાનુ મ િવશ્વમ્
૦૬૦૯૦૨૫૨ વયં ન યસ્યાિપ પુરઃ સમીહતઃ પ યામ લઙ્ગં થગીશમાિનનઃ
૦૬૦૯૦૨૬૧ યાે નઃ સપત્નૈ ર્શમદ્યર્માના દેવ ષ તયર્ઙ્ ષુ િનત્ય અેવ
૦૬૦૯૦૨૬૨ કૃતાવતાર તનુ ભઃ વમાયયા કૃ વાત્મસા પા ત યુગે યુગે ચ
૦૬૦૯૦૨૭૧ તમવે દેવં વયમાત્મદૈવતં પરં પ્રધાનં પુ ષં િવશ્વમ યમ્
૦૬૦૯૦૨૭૨ વ્ર મ સવ શરણં શર યં વાનાં સ નાે ધાસ્ય ત શં મહાત્મા
૦૬૦૯૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૯૦૨૮૧ ઇ ત તષેાં મહારાજ સરુાણામપુ તષ્ઠતામ્
૦૬૦૯૦૨૮૨ પ્રતીચ્યાં િદ યભૂદાિવઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ
૦૬૦૯૦૨૯૧ આત્મતુલ્યૈઃ ષાેડશ ભિવના શ્રીવ સકાૈ તુભાૈ
૦૬૦૯૦૨૯૨ પયુર્પા સતમુિન્નદ્ર શરદ બુ હેક્ષણમ્
૦૬૦૯૦૩૦૧ દૃ ટ્વા તમવનાૈ સવર્ ઈક્ષણાહ્લાદિવક્લવાઃ
૦૬૦૯૦૩૦૨ દ ડવ પ તતા રાજ છનૈ થાય તુષુ્ટવુઃ
૦૬૦૯૦૩૧૦ શ્રીદેવા ઊચુઃ
૦૬૦૯૦૩૧૧ નમ તે યજ્ઞવીયાર્ય વયસે ઉત તે નમઃ
૦૬૦૯૦૩૧૨ નમ તે હ્ય તચક્રાય નમઃ સપુુ હૂતયે
૦૬૦૯૦૩૨૧ યત્તે ગતીનાં ત ણામી શતુઃ પરમં પદમ્
૦૬૦૯૦૩૨૨ નાવાર્ચીનાે િવસગર્સ્ય ધાતવિદતુમહર્ ત
૦૬૦૯૦૩૩૧ આ નમ તેઽ તુ ભગવન્નારાયણ વાસદેુવાિદપુ ષ મહાપુ ષ મહાનુભાવ પરમમઙ્ગલ
પરમકલ્યાણ પરમકા ણક કેવલ જગદાધાર લાેકૈકનાથ સવશ્વર લ મીનાથ
પરમહંસપિરવ્રાજકૈઃ પરમેણાત્મયાેગસમાિધના
પિરભાિવતપિરસુ્ફટપારમહંસ્યધમણાેદ્ઘાિટતતમઃકપાટદ્વારે ચત્તેઽપા ત આત્મલાેકે
વયમપુલ ધિનજસખુાનુભવાે ભવાન્
૦૬૦૯૦૩૪૧ દુરવબાેધ ઇવ તવાયં િવહારયાેગાે યદશરણાેઽશર ર ઇદમનવે ક્ષતા મ સમવાય
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આત્મનવૈાિવિક્રયમાણને સગુણમગુણઃ જ સ પા સ હર સ
૦૬૦૯૦૩૫૧ અથ તત્ર ભવા ક દેવદત્તવિદહ ગુણિવસગર્પ તતઃ પારત યેણ વકૃતકુશલાકુશલં
ફલમપુાદદાત્યાહાે વદાત્મારામ ઉપશમશીલઃ સમ જસદશર્ન ઉદા ત ઇ ત હ વાવ ન િવદામઃ
૦૬૦૯૦૩૬૧ ન િહ િવરાેધ ઉભયં ભગવત્યપિર મતગુણગણ ઈશ્વરેઽનવગાહ્યમાહા યે
ઽવાર્ચીનિવક પિવતકર્િવચારપ્રમાણાભાસકુતકર્શાસ્ત્રક લલા તઃકરણાશ્રયદુરવગ્રહવાિદનાં
િવવાદાનવસર ઉપરતસમ તમાયામયે કેવલ અેવાત્મમાયામ તધાર્ય કાે વથા દુઘર્ટ ઇવ ભવ ત
વ પદ્વયાભાવાત્
૦૬૦૯૦૩૭૧ સમિવષમમતીનાં મતમનુસર સ યથા ર જુખ ડઃ સપાર્િદિધયામ્
૦૬૦૯૦૩૮૧ સ અેવ િહ પનુઃ સવર્વ તુિન વ તુ વ પઃ સવશ્વરઃ સકલજગ કારણકારણભૂતઃ
સવર્પ્રત્યગાત્મ વા સવર્ગુણાભાસાપેલ ક્ષત અેક અેવ પયર્વશે ષતઃ
૦૬૦૯૦૩૯૧ અથ હ વાવ તવ મિહમા તરસસમુદ્રિવપ્રષુા સકૃદવલીઢયા વમન સ
િન ય દમાનાનવરતસખુને િવ માિરતદષૃ્ટશ્રુતિવષયસખુલેશાભાસાઃ પરમભાગવતા અેકા તનાે
ભગવ ત સવર્ભૂત પ્રયસહૃુિદ સવાર્ત્મિન િનતરાં િનર તરં િન ર્તમનસઃ કથમુ હ વા અેતે
મધુમથન પનુઃ વાથર્કુશલા હ્યાત્મ પ્રયસહૃુદઃ સાધવ વચ્ચરણા બુ નુસવેાં િવ જ ત ન યત્ર
પનુરયં સસંારપયાર્વતર્ઃ
૦૬૦૯૦૪૦૧ િત્રભવુનાત્મભવન િત્રિવક્રમ િત્રનયન િત્રલાેકમનાેહરાનુભાવ તવવૈ િવભૂતયાે
િદ તજદનુ દયશ્ચાિપ તષેામપુક્રમસમયાેઽય મ ત વાત્મમાયયા
સરુનર ગ મ શ્રતજલચરાકૃ ત ભયર્થાપરાધં દ ડં દ ડધર દધથર્ અેવમનેમિપ ભગવ જિહ
વાષ્ટ્રમુત યિદ મ યસે
૦૬૦૯૦૪૧૧ અ માકં તાવકાનાં તતતત નતાનાં હરે તવ
ચરણન લનયુગલ યાનાનુબદ્ધહૃદયિનગડાનાં
વ લઙ્ગિવવરણનેાત્મસા કૃતાનામનુક પાનુર જતિવશદ ચર શ શર મતાવલાેકેન
િવગ લતમધુરમખુરસા તકલયા ચા ત તાપમનઘાહર્ સ શમિયતુમ્
૦૬૦૯૦૪૨૧ અથ ભગવં તવા મા ભર ખલજગદુ પ ત્ત સ્થ તલયિન મત્તાયમાનિદવ્યમાયાિવનાેદસ્ય
સકલ વિનકાયાનામ તહૃર્દયષેુ બિહરિપ ચ બ્રહ્મપ્રત્યગાત્મ વ પેણ પ્રધાન પેણ ચ
યથાદેશકાલદેહાવસ્થાનિવશષેં તદુપાદાનાપેલ ભકતયાનુભવતઃ સવર્પ્રત્યયસા ક્ષણ
આકાશશર રસ્ય સાક્ષા પરબ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ િકયાિનહ વાથર્િવશષેાે િવજ્ઞાપનીયઃ
સ્યા દ્વસુ્ફ લઙ્ગાિદ ભિરવ િહર યરેતસઃ
૦૬૦૯૦૪૩૧ અત અેવ વયં તદુપક પયા માકં ભગવતઃ પરમગુરાે તવ ચરણશતપલાશચ્છાયાં
િવિવધ જનસસંારપિરશ્રમાપેશમનીમપુ તાનાં વયં ય કામનેાપેસાિદતાઃ
૦૬૦૯૦૪૪૧ અથાે ઈશ જિહ વાષ્ટ્રં ગ્રસ તં ભવુનત્રયમ્
૦૬૦૯૦૪૪૨ ગ્ર તાિન યને નઃ કૃ ણ તે ં સ્યસ્ત્રાયુધાિન ચ
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૦૬૦૯૦૪૫૧ હંસાય દહ્ર િનલયાય િનર ક્ષકાય કૃ ણાય ષ્ટયશસે િન પક્રમાય
૦૬૦૯૦૪૫૨ સ સઙ્ગ્રહાય ભવપા થિન શ્રમાપ્તાવ તે પર ષ્ટગતયે હરયે નમ તે
૦૬૦૯૦૪૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૦૯૦૪૬૧ અથવૈમીિડતાે રાજ સાદરં િત્રદશહૈર્િરઃ
૦૬૦૯૦૪૬૨ વમપુસ્થાનમાક યર્ પ્રાહ તાન ભન દતઃ
૦૬૦૯૦૪૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૬૦૯૦૪૭૧ પ્રીતાેઽહં વઃ સરુશ્રેષ્ઠા મદુપસ્થાનિવદ્યયા
૦૬૦૯૦૪૭૨ આત્મૈશ્વયર્ તઃ પુંસાં ભ ક્તશ્ચવૈ યયા મિય
૦૬૦૯૦૪૮૧ િક દુરાપં મિય પ્રીતે તથાિપ િવબુધષર્ભાઃ
૦૬૦૯૦૪૮૨ મ યેકા તમ તનાર્ યન્મત્તાે વા છ ત ત વિવત્
૦૬૦૯૦૪૯૧ ન વેદ કૃપણઃ શ્રેય આત્મનાે ગુણવ તુદક્ૃ
૦૬૦૯૦૪૯૨ તસ્ય તાિનચ્છતાે યચ્છેદ્યિદ સાેઽિપ તથાિવધઃ
૦૬૦૯૦૫૦૧ વયં િનઃશ્રેયસં િવદ્વાન્ન વ યજ્ઞાય કમર્ િહ
૦૬૦૯૦૫૦૨ ન રા ત રાે ગણાેઽપ યં વા છતાેઽિપ ભષક્તમઃ
૦૬૦૯૦૫૧૧ મઘવ યાત ભદં્ર વાે દ ય ચ ષસત્તમમ્
૦૬૦૯૦૫૧૨ િવદ્યાવ્રતતપઃસારં ગાતં્ર યાચત મા ચરમ્
૦૬૦૯૦૫૨૧ સ વા અિધગતાે દ યઙ્ઙ શ્વ યાં બ્રહ્મ િન કલમ્
૦૬૦૯૦૫૨૨ યદ્વા અશ્વ શરાે નામ તયાેરમરતાં વ્યધાત્
૦૬૦૯૦૫૩૧ દ યઙ્ઙાથવર્ણ વષ્ટ્ર ે વમાર્ભેદ્યં મદાત્મકમ્
૦૬૦૯૦૫૩૨ િવશ્વ પાય ય પ્રાદા વષ્ટા ય વમધા તતઃ
૦૬૦૯૦૫૪૧ યુ મ યં યા ચતાેઽ શ્વ યાં ધમર્જ્ઞાેઽઙ્ગાિન દાસ્ય ત
૦૬૦૯૦૫૪૨ તત તૈરાયુધશ્રેષ્ઠાે િવશ્વકમર્િવિન મતઃ
૦૬૦૯૦૫૪૩ યને ત્ર શરાે હતાર્ મત્તે પૈ િંહતઃ
૦૬૦૯૦૫૫૧ ત મ વિનહતે યૂયં તે ેઽસ્ત્રાયુધસ પદઃ
૦૬૦૯૦૫૫૨ ભૂયઃ પ્રા સ્યથ ભદં્ર વાે ન િહસ ત ચ મ પરાન્
૦૬૧૦૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૧૦૦૦૧૧ ઇ દ્રમવંે સમાિદ ય ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૬૧૦૦૦૧૨ પ યતામિનમષેાણાં અત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ
૦૬૧૦૦૦૨૧ તથા ભયા ચતાે દેવૈરૃ ષરાથવર્ણાે મહાન્
૦૬૧૦૦૦૨૨ માેદમાન ઉવાચેદં પ્રહસિન્નવ ભારત
૦૬૧૦૦૦૩૧ અિપ દારકા યૂયં ન નીથ શર િરણામ્
૦૬૧૦૦૦૩૨ સસં્થાયાં ય વ ભદ્રાેહાે દુઃસહશ્ચેતનાપહઃ
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૦૬૧૦૦૦૪૧ જ િવષૂણાં વાનામાત્મા પ્રેષ્ઠ ઇહે સતઃ
૦૬૧૦૦૦૪૨ ક ઉ સહેત તં દાતું ભક્ષમાણાય િવ ણવે
૦૬૧૦૦૦૫૦ શ્રીદેવા ઊચુઃ
૦૬૧૦૦૦૫૧ િક નુ તદ્દ ુ ત્યજં બ્રહ્મ પુંસાં ભૂતાનુક પનામ્
૦૬૧૦૦૦૫૨ ભવ દ્વધાનાં મહતાં પુ યશ્લાેકેડ્યકમર્ણામ્
૦૬૧૦૦૦૬૧ નનંૂ વાથર્પરાે લાેકાે ન વેદ પરસઙ્કટમ્
૦૬૧૦૦૦૬૨ યિદ વેદ ન યાચેત ને ત નાહ યદ શ્વરઃ
૦૬૧૦૦૦૭૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૬૧૦૦૦૭૧ ધમ વઃ શ્રાેતુકામને યૂયં મે પ્રત્યુદાહૃતાઃ
૦૬૧૦૦૦૭૨ અેષ વઃ પ્રયમાત્માનં ત્યજ તં સ ત્ય યહમ્
૦૬૧૦૦૦૮૧ યાેઽધ્રવુેણાત્મના નાથા ન ધમ ન યશઃ પુમાન્
૦૬૧૦૦૦૮૨ ઈહેત ભૂતદયયા સ શાેચ્યઃ સ્થાવરૈરિપ
૦૬૧૦૦૦૯૧ અેતાવાનવ્યયાે ધમર્ઃ પુ યશ્લાેકૈ પા સતઃ
૦૬૧૦૦૦૯૨ યાે ભૂતશાેકહષાર્ યામાત્મા શાેચ ત હૃ ય ત
૦૬૧૦૦૧૦૧ અહાે દૈ યમહાે કષં્ટ પારક્યૈઃ ક્ષણભઙ્ગુરૈઃ
૦૬૧૦૦૧૦૨ યન્નાપેકુયાર્દ વાથમર્ત્યર્ઃ વજ્ઞા તિવગ્રહૈઃ
૦૬૧૦૦૧૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૧૦૦૧૧૧ અેવં કૃતવ્યવ સતાે દ યઙ્ઙાથવર્ણ તનુમ્
૦૬૧૦૦૧૧૨ પરે ભગવ ત બ્રહ્મ યાત્માનં સન્નય જહાૈ
૦૬૧૦૦૧૨૧ યતાક્ષાસમુનાેબુ દ્ધ ત વદગૃ્ વ તબ ધનઃ
૦૬૧૦૦૧૨૨ આસ્થતઃ પરમં યાેગં ન દેહં બુબુધે ગતમ્
૦૬૧૦૦૧૩૧ અથે દ્રાે વજ્રમુદ્ય ય િન મતં િવશ્વકમર્ણા
૦૬૧૦૦૧૩૨ મનુેઃ શ ક્ત ભ સક્તાે ભગવત્તજેસા વતઃ
૦૬૧૦૦૧૪૧ તાે દેવગણૈઃ સવગર્જે દ્રાપેયર્શાેભત
૦૬૧૦૦૧૪૨ તૂયમાનાે મુિનગણૈસૈ્ત્રલાેક્યં હષર્યિન્નવ
૦૬૧૦૦૧૫૧ ત્રમ યદ્રવચ્છત્રુમસરુાનીકયૂથપૈઃ
૦૬૧૦૦૧૫૨ પયર્ તમાજેસા રાજ કુ્રદ્ધાે દ્ર ઇવા તકમ્
૦૬૧૦૦૧૬૧ તતઃ સરુાણામસરૈુ રણઃ પરમદા ણઃ
૦૬૧૦૦૧૬૨ ત્રેતામખુે નમર્દાયામભવ પ્રથમે યુગે
૦૬૧૦૦૧૭૧ દ્રવૈર્સુ ભરાિદત્યૈર શ્વ યાં િપ વિહ્ન ભઃ
૦૬૧૦૦૧૭૨ મ દ્ ભરભૃુ ભઃ સા યૈિવશ્વેદેવૈમર્ પ તમ્
૦૬૧૦૦૧૮૧ દૃ ટ્વા વજ્રધરં શકં્ર રાેચમાનં વયા શ્રયા
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૦૬૧૦૦૧૮૨ ના યન્નસરુા રાજ ધે ત્રપુરઃસરાઃ
૦૬૧૦૦૧૯૧ નમુ ચઃ શ બરાેઽનવાર્ દ્વમૂધાર્ ઋષભાેઽસરુઃ
૦૬૧૦૦૧૯૨ હયગ્રીવઃ શઙુ્ક શરા િવપ્ર ચ ત્તરયાેમખુઃ
૦૬૧૦૦૨૦૧ પુલાેમા ષપવાર્ ચ પ્રહે તહ ત કલઃ
૦૬૧૦૦૨૦૨ દૈતેયા દાનવા યક્ષા રક્ષાં સ ચ સહસ્રશઃ
૦૬૧૦૦૨૧૧ સમુા લમા લપ્રમખુાઃ કાતર્ વરપિરચ્છદાઃ
૦૬૧૦૦૨૧૨ પ્ર ત ષ યે દ્રસનેાગં્ર ત્યાેરિપ દુરાસદમ્
૦૬૧૦૦૨૨૧ અ યદર્યન્નસ ભ્રા તાઃ સહનાદેન દુમર્દાઃ
૦૬૧૦૦૨૨૨ ગદા ભઃ પિરઘૈબાર્ણૈઃ પ્રાસમુદ્ગરતાેમરૈઃ
૦૬૧૦૦૨૩૧ શલૂૈઃ પરશ્વધૈઃ ખડ્ગૈઃ શતઘ્ની ભભુર્શુ ડ ભઃ
૦૬૧૦૦૨૩૨ સવર્તાેઽવાિકર શસૈ્ત્રરસૈ્ત્રશ્ચ િવબુધષર્ભાન્
૦૬૧૦૦૨૪૧ ન તેઽદૃ ય ત સ છન્નાઃ શર લૈઃ સમ તતઃ
૦૬૧૦૦૨૪૨ પુઙ્ખાનપુુઙ્ખપ તતજૈ્યાતીષંીવ નભાેઘનૈઃ
૦૬૧૦૦૨૫૧ ન તે શસ્ત્રાસ્ત્રવષાઘા હ્યાસદુેઃ સરુસિૈનકાન્
૦૬૧૦૦૨૫૨ છન્નાઃ સદ્ધપથે દેવૈલર્ઘુહ તૈઃ સહસ્રધા
૦૬૧૦૦૨૬૧ અથ ક્ષીણાસ્ત્રશસ્ત્રાૈઘા ગિરશ ◌ૃઙ્ગદુ્રમાપેલૈઃ
૦૬૧૦૦૨૬૨ અ યવષર્ સરુબલં ચ ચ્છદુ તાંશ્ચ પવૂર્વત્
૦૬૧૦૦૨૭૧ તાનક્ષતા વ તમતાે િનશા ય શસ્ત્રાસ્ત્રપૂગૈરથ ત્રનાથાઃ
૦૬૧૦૦૨૭૨ દુ્રમૈદૃર્ષદ્ ભિવિવધાિદ્રશ ◌ૃઙ્ગૈરિવક્ષતાં તત્રસિુર દ્રસિૈનકાન્
૦૬૧૦૦૨૮૧ સવ પ્રયાસા અભવ વમાેઘાઃ કૃતાઃ કૃતા દેવગણષેુ દૈત્યૈઃ
૦૬૧૦૦૨૮૨ કૃ ણાનુકૂલષેુ યથા મહ સુ દ્રઃૈ પ્રયુક્તા ઊષતી ક્ષવાચઃ
૦૬૧૦૦૨૯૧ તે વપ્રયાસં િવતથં િનર ક્ષ્ય હરાવભક્તા હતયુદ્ધદપાર્ઃ
૦૬૧૦૦૨૯૨ પલાયનાયા જમખુે િવ જ્ય પ ત મન તે દધુરાત્તસારાઃ
૦૬૧૦૦૩૦૧ ત્રાેઽસરુાં તાનનુગાન્મન વી પ્રધાવતઃ પ્રેક્ષ્ય બભાષ અેતત્
૦૬૧૦૦૩૦૨ પલાિયતં પ્રેક્ષ્ય બલં ચ ભગ્ ં ભયને તીવ્રેણ િવહસ્ય વીરઃ
૦૬૧૦૦૩૧૧ કાલાપેપન્નાં ચરાં મન વનાં જગાદ વાચં પુ ષપ્રવીરઃ
૦૬૧૦૦૩૧૨ હે િવપ્ર ચત્તે નમુચે પુલાેમન્મયાનવર્ છ બર મે શ ◌ૃ વમ્
૦૬૧૦૦૩૨૧ તસ્ય ત્યુધ્રુર્વ અેવ સવર્તઃ પ્ર તિક્રયા યસ્ય ન ચેહ કૢપ્તા
૦૬૧૦૦૩૨૨ લાેકાે યશશ્ચાથ તતાે યિદ હ્યમું કાે નામ ત્યું ન ણીત યુક્તમ્
૦૬૧૦૦૩૩૧ દ્વાૈ સ મતાિવહ ત્યૂ દુરાપાૈ યદ્બ્રહ્મસ ધારણયા જતાસઃુ
૦૬૧૦૦૩૩૨ કલવેરં યાેગરતાે િવજહ્યાદ્યદગ્રણીવ રશયેઽિન ત્તઃ
૦૬૧૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૬૧૧૦૦૧૧ ત અેવં શસંતાે ધમ વચઃ પત્યુરચેતસઃ
૦૬૧૧૦૦૧૨ નવૈાગ્ હ્ણ ત સ ભ્રા તાઃ પલાયનપરા પ
૦૬૧૧૦૦૨૧ િવશીયર્માણાં તનામાસરુ મસરુષર્ભઃ
૦૬૧૧૦૦૨૨ કાલાનુકૂલૈ સ્ત્રદશઃૈ કાલ્યમાનામનાથવત્
૦૬૧૧૦૦૩૧ દૃ ટ્વાત યત સઙ્કુ્રદ્ધ ઇ દ્રશત્રુરમ ષતઃ
૦૬૧૧૦૦૩૨ તાિન્નવાયાજસા રાજિન્નભર્ સ્યદમવુાચ હ
૦૬૧૧૦૦૪૧ િક વ ઉચ્ચિરતૈમાર્તુધાર્વદ્ ભઃ ષ્ઠતાે હતૈઃ
૦૬૧૧૦૦૪૨ ન િહ ભીતવધઃ શ્લાઘ્યાે ન વગ્યર્ઃ શરૂમાિનનામ્
૦૬૧૧૦૦૫૧ યિદ વઃ પ્રધને શ્રદ્ધા સારં વા લકા હૃિદ
૦૬૧૧૦૦૫૨ અગ્રે તષ્ઠત માતં્ર મે ન ચેદ્ગ્રા યસખુે હા
૦૬૧૧૦૦૬૧ અેવં સરુગણા કુ્રદ્ધાે ભીષય વપષુા િરપનૂ્
૦૬૧૧૦૦૬૨ વ્યનદ સમુહાપ્રાણાે યને લાેકા િવચેતસઃ
૦૬૧૧૦૦૭૧ તને દેવગણાઃ સવ ત્રિવસ્ફાેટનને વૈ
૦૬૧૧૦૦૭૨ િનપેતુમૂર્ ચ્છતા ભૂમાૈ યથવૈાશિનના હતાઃ
૦૬૧૧૦૦૮૧ મમદર્ પદ્ યાં સરુસૈ યમાતુરં િનમી લતાકં્ષ રણરઙ્ગદુમર્દઃ
૦૬૧૧૦૦૮૨ ગાં ક પયન્નુદ્યતશલૂ આેજસા નાલં વનં યૂથપ તયર્થાને્મદઃ
૦૬૧૧૦૦૯૧ િવલાેક્ય તં વજ્રધરાેઽત્યમ ષતઃ વશત્રવેઽ ભદ્રવતે મહાગદામ્
૦૬૧૧૦૦૯૨ ચક્ષપે તામાપતતી ં સદુુઃસહાં જગ્રાહ વામને કરેણ લીલયા
૦૬૧૧૦૧૦૧ સ ઇ દ્રશત્રુઃ કુિપતાે શં તયા મહે દ્રવાહં ગદયાે િવક્રમઃ
૦૬૧૧૦૧૦૨ જઘાન કુ ભસ્થલ ઉન્નદ ધે ત કમર્ સવ સમપજૂય પ
૦૬૧૧૦૧૧૧ અૈરાવતાે ત્રગદા ભ ષ્ટાે િવઘૂ ણતાેઽિદ્રઃ કુ લશાહતાે યથા
૦૬૧૧૦૧૧૨ અપાસરદ્ ભન્નમખુઃ સહે દ્રાે મુ ચન્ન ક્સપ્તધનુ ર્શાતર્ઃ
૦૬૧૧૦૧૨૧ ન સન્નવાહાય િવષ ણચેતસે પ્રાયુઙ્ક્ત ભૂયઃ સ ગદાં મહાત્મા
૦૬૧૧૦૧૨૨ ઇ દ્રાેઽ તસ્ય દકરા ભમશર્ વીતવ્યથક્ષતવાહાેઽવતસ્થે
૦૬૧૧૦૧૩૧ સ તં પે દ્રાહવકા યયા િરપું વ યુધં ભ્રા હણં િવલાેક્ય
૦૬૧૧૦૧૩૨ મરંશ્ચ ત કમર્ શસંમંહઃ શાેકેન માેહેન હસ જગાદ
૦૬૧૧૦૧૪૦ શ્રી ત્ર ઉવાચ
૦૬૧૧૦૧૪૧ િદષ્ટ ા ભવાન્મે સમવ સ્થતાે િરપુયા બ્રહ્મહા ગુ હા ભ્રા હા ચ
૦૬૧૧૦૧૪૨ િદષ્ટ ા ણાેઽદ્યાહમસત્તમ વયા મચ્છૂલિન ભન્નદષૃદૃ્ધદા ચરાત્
૦૬૧૧૦૧૫૧ યાે નાેઽગ્રજસ્યાત્મિવદાે દ્વ તેગુર્રાેરપાપસ્ય ચ દ ક્ષતસ્ય
૦૬૧૧૦૧૫૨ િવશ્ર ય ખડ્ગને શરાંસ્ય શ્ચ પશાેિરવાક ણઃ વગર્કામઃ
૦૬૧૧૦૧૬૧ શ્રીહ્ર ીદયાક ત ભ જ્ઝતં વાં વકમર્ણા પુ ષાદૈશ્ચ ગહ્યર્મ્

366 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૬૧૧૦૧૬૨ કૃચ્છ્ર ેણ મચ્છૂલિવ ભન્નદેહમ ષ્ટવિહ્ન સમદ ત ગ્ ધ્રાઃ
૦૬૧૧૦૧૭૧ અ યેઽનુ યે વેહ શસંમજ્ઞા યદુદ્યતાસ્ત્રાઃ પ્રહર ત મહ્યમ્
૦૬૧૧૦૧૭૨ તૈભૂર્તનાથા સગણાિન્નશાત િત્રશલૂિન ભન્નગલૈયર્ મ
૦૬૧૧૦૧૮૧ અથાે હરે મે કુ લશને વીર હતાર્ પ્રમ યવૈ શરાે યદ હ
૦૬૧૧૦૧૮૨ તત્રા ણાે ભૂતબ લ િવધાય મન વનાં પાદરજઃ પ્રપ સ્યે
૦૬૧૧૦૧૯૧ સરેુશ ક માન્ન િહનાે ષ વજં્ર પુરઃ સ્થતે વૈિર ણ મ યમાેઘમ્
૦૬૧૧૦૧૯૨ મા સશંિયષ્ઠા ન ગદેવ વજ્રઃ સ્યાિન્ન ફલઃ કૃપણાથવ યાચ્ઞા
૦૬૧૧૦૨૦૧ ન વષે વજ્ર તવ શક્ર તજેસા હરેદર્ધીચે તપસા ચ તે જતઃ
૦૬૧૧૦૨૦૨ તનેવૈ શત્રું જિહ િવ યિ ત્રતાે યતાે હિરિવજયઃ શ્રીગુર્ણા તતઃ
૦૬૧૧૦૨૧૧ અહં સમાધાય મનાે યથાહ નઃ સઙ્કષર્ણ તચ્ચરણારિવ દે
૦૬૧૧૦૨૧૨ વદ્વજ્રરંહાેલુ લતગ્રા યપાશાે ગ ત મનુેયાર્ યપિવદ્ધલાેકઃ
૦૬૧૧૦૨૨૧ પુંસાં િકલૈકા તિધયાં વકાનાં યાઃ સ પદાે િદિવ ભૂમાૈ રસાયામ્
૦૬૧૧૦૨૨૨ ન રા ત યદ્દવ્ષે ઉદ્વગે આિધમર્દઃ ક લવ્યર્સનં સ પ્રયાસઃ
૦૬૧૧૦૨૩૧ ત્રવૈ ગકાયાસિવઘાતમ મ પ તિવધત્તે પુ ષસ્ય શક્ર
૦૬૧૧૦૨૩૨ તતાેઽનુમેયાે ભગવ પ્રસાદાે યાે દુલર્ભાેઽિક ચનગાેચરાેઽ યૈઃ
૦૬૧૧૦૨૪૧ અહં હરે તવ પાદૈકમૂલ દાસાનુદાસાે ભિવતા મ ભૂયઃ
૦૬૧૧૦૨૪૨ મનઃ મરેતાસપુતેગુર્ણાં તે ગ્ ણીત વાક્કમર્ કરાેતુ કાયઃ
૦૬૧૧૦૨૫૧ ન નાક ષં્ઠ ન ચ પારમે ઠં્ય ન સાવર્ભાૈમં ન રસાિધપત્યમ્
૦૬૧૧૦૨૫૨ ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા સમ જસ વા િવરહ ય કાઙે્ક્ષ
૦૬૧૧૦૨૬૧ અ તપક્ષા ઇવ માતરં ખગાઃ ત યં યથા વ સતરાઃ ધાતાર્ઃ
૦૬૧૧૦૨૬૨ પ્રયં પ્રયવે વ્યુ ષતં િવષ ણા મનાેઽરિવ દાક્ષ િદદકૃ્ષતે વામ્
૦૬૧૧૦૨૭૧ મમાેત્તમશ્લાેકજનષેુ સખ્યં સસંારચકે્ર ભ્રમતઃ વકમર્ ભઃ
૦૬૧૧૦૨૭૨ વન્માયયાત્માત્મજદારગેહે વાસક્ત ચત્તસ્ય ન નાથ ભૂયાત્
૦૬૧૨૦૦૧૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૬૧૨૦૦૧૧ અેવં જહાસુ ર્પ દેહમા ૈ ત્યું વરં િવજયાન્મ યમાનઃ
૦૬૧૨૦૦૧૨ શલંૂ પ્રગ્ હ્યા યપત સરેુ દં્ર યથા મહાપુ ષં કૈટભાેઽ સુ
૦૬૧૨૦૦૨૧ તતાે યુગા તા ગ્ કઠાેર જહ્વમાિવ ય શલંૂ તરસાસરેુ દ્રઃ
૦૬૧૨૦૦૨૨ ક્ષ વા મહે દ્રાય િવનદ્ય વીરાે હતાેઽ સ પાપે ત ષા જગાદ
૦૬૧૨૦૦૩૧ ખઆપતત્ત દ્વચલદ્ગ્રહાેલ્કવિન્નર ક્ષ્ય દુ પ્રેક્ષ્યમ તિવક્લવઃ
૦૬૧૨૦૦૩૨ વજે્રણ વ શતપવર્ણા ચ્છનદ્ભજંુ ચ તસ્યાેરગરાજભાેગમ્
૦૬૧૨૦૦૪૧ છન્નૈકબાહુઃ પિરઘેણ ત્રઃ સરં ધ આસાદ્ય ગ્ હીતવજ્રમ્
૦૬૧૨૦૦૪૨ હનાૈ તતાડે દ્રમથામરેભં વજં્ર ચ હ તા યપતન્મઘાનેઃ
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૦૬૧૨૦૦૫૧ ત્રસ્ય કમાર્ તમહાદ્ભુતં ત સરુાસરુાશ્ચારણ સદ્ધસઙ્ઘાઃ
૦૬૧૨૦૦૫૨ અપજૂયં ત પુ હૂતસઙ્કટં િનર ક્ષ્ય હા હે ત િવચુકુ્રશુ ર્શમ્
૦૬૧૨૦૦૬૧ ઇ દ્રાે ન વજં્ર જગ્ હે િવલ જત યુતં વહ તાદિરસિન્નધાૈ પનુઃ
૦૬૧૨૦૦૬૨ તમાહ ત્રાે હર આત્તવ ે જિહ વશત્રું ન િવષાદકાલઃ
૦૬૧૨૦૦૭૧ યુયુ સતાં કુત્ર ચદાતતાિયનાં જયઃ સદૈકત્ર ન વૈ પરાત્મનામ્
૦૬૧૨૦૦૭૨ િવનૈકમુ પ ત્તલય સ્થતીશ્વરં સવર્જ્ઞમાદં્ય પુ ષં સનાતનમ્
૦૬૧૨૦૦૮૧ લાેકાઃ સપાલા યસ્યેમે શ્વસ ત િવવશા વશે
૦૬૧૨૦૦૮૨ દ્વ ઇવ શચા બદ્ધાઃ સ કાલ ઇહ કારણમ્
૦૬૧૨૦૦૯૧ આેજઃ સહાે બલં પ્રાણમ તં ત્યુમવે ચ
૦૬૧૨૦૦૯૨ તમજ્ઞાય જનાે હેતુમાત્માનં મ યતે જડમ્
૦૬૧૨૦૧૦૧ યથા દા મયી નાર યથા પત્રમયાે ગઃ
૦૬૧૨૦૧૦૨ અેવં ભૂતાિન મઘવન્નીશત ત્રા ણ િવ દ્ધ ભાેઃ
૦૬૧૨૦૧૧૧ પુ ષઃ પ્રકૃ તવ્યર્ક્તમાત્મા ભૂતે દ્રયાશયાઃ
૦૬૧૨૦૧૧૨ શક્નવુ ત્યસ્ય સગાર્દાૈ ન િવના યદનુગ્રહાત્
૦૬૧૨૦૧૨૧ અિવદ્વાનવેમાત્માનં મ યતેઽનીશમીશ્વરમ્
૦૬૧૨૦૧૨૨ ભૂતૈઃ જ ત ભૂતાિન ગ્રસતે તાિન તૈઃ વયમ્
૦૬૧૨૦૧૩૧ આયુઃ શ્રીઃ ક તરૈશ્વયર્મા શષઃ પુ ષસ્ય યાઃ
૦૬૧૨૦૧૩૨ ભવ ત્યેવ િહ ત કાલે યથાિનચ્છાેિવપયર્યાઃ
૦૬૧૨૦૧૪૧ ત માદક તયશસાજેર્યાપજયયાેરિપ
૦૬૧૨૦૧૪૨ સમઃ સ્યા સખુદુઃખા યાં ત્યુ િવતયાે તથા
૦૬૧૨૦૧૫૧ સ વં રજ તમ ઇ ત પ્રકૃતનેાર્ત્મનાે ગુણાઃ
૦૬૧૨૦૧૫૨ તત્ર સા ક્ષણમાત્માનં યાે વેદ સ ન બ યતે
૦૬૧૨૦૧૬૧ પ ય માં િન જતં શત્રુ ક્ણાયુધભજંુ ધે
૦૬૧૨૦૧૬૨ ઘટમાનં યથાશ ક્ત તવ પ્રાણ જહીષર્યા
૦૬૧૨૦૧૭૧ પ્રાણગ્લહાેઽયં સમર ઇ વક્ષાે વાહનાસનઃ
૦૬૧૨૦૧૭૨ અત્ર ન જ્ઞાયતેઽમુ ય જયાેઽમુ ય પરાજયઃ
૦૬૧૨૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૨૦૧૮૧ ઇ દ્રાે ત્રવચઃ શ્રુ વા ગતાલીકમપજૂયત્
૦૬૧૨૦૧૮૨ ગ્ હીતવજ્રઃ પ્રહસં તમાહ ગતિવ મયઃ
૦૬૧૨૦૧૯૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૬૧૨૦૧૯૧ અહાે દાનવ સદ્ધાેઽ સ યસ્ય તે મ તર દશૃી
૦૬૧૨૦૧૯૨ ભક્તઃ સવાર્ત્મનાત્માનં સહૃુદં જગદ શ્વરમ્
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૦૬૧૨૦૨૦૧ ભવાનતાષ ન્માયાં વૈ વૈ ણવી ં જનમાેિહનીમ્
૦૬૧૨૦૨૦૨ ય દ્વહાયાસરંુ ભાવં મહાપુ ષતાં ગતઃ
૦૬૧૨૦૨૧૧ ખ વદં મહદાશ્ચય યદ્રજઃપ્રકૃતે તવ
૦૬૧૨૦૨૧૨ વાસદેુવે ભગવ ત સ વાત્મિન દૃઢા મ તઃ
૦૬૧૨૦૨૨૧ યસ્ય ભ ક્તભર્ગવ ત હરાૈ િનઃશ્રેયસશે્વરે
૦૬૧૨૦૨૨૨ િવક્ર ડતાેઽ તા ભાેધાૈ િક દ્રઃૈ ખાતકાેદકૈઃ
૦૬૧૨૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૨૦૨૩૧ ઇ ત બ્રવુાણાવ યાે યં ધમર્ જજ્ઞાસયા પ
૦૬૧૨૦૨૩૨ યુયુધાતે મહાવીયાર્િવ દ્ર ત્રાૈ યુધા પતી
૦૬૧૨૦૨૪૧ આિવ ય પિરઘં ત્રઃ કા ણાર્યસમિર દમઃ
૦૬૧૨૦૨૪૨ ઇ દ્રાય પ્રાિહણાેદ્ઘાેરં વામહ તને માિરષ
૦૬૧૨૦૨૫૧ સ તુ ત્રસ્ય પિરઘં કરં ચ કરભાપેમમ્
૦૬૧૨૦૨૫૨ ચચ્છેદ યુગપદે્દવાે વજે્રણ શતપવર્ણા
૦૬૧૨૦૨૬૧ દાે યાર્મુ કૃત્તમૂલા યાં બભાૈ રક્તસ્રવાેઽસરુઃ
૦૬૧૨૦૨૬૨ છન્નપક્ષાે યથા ગાતે્રઃ ખાદ્ભ્રષ્ટાે વ જ્રણા હતઃ
૦૬૧૨૦૨૭૧ મહાપ્રાણાે મહાવીયા મહાસપર્ ઇવ દ્વપમ્
૦૬૧૨૦૨૭૨ કૃ વાધરાં હનું ભૂમાૈ દૈત્યાે િદવ્યુત્તરાં હનુમ્
૦૬૧૨૦૨૮૧ નભાેગ ભીરવક્ત્રેણ લે લહાે બણ જહ્વયા
૦૬૧૨૦૨૮૨ દંષ્ટ્ર ા ભઃ કાલક પા ભગ્રર્સિન્નવ જગ ત્રયમ્
૦૬૧૨૦૨૯૧ અ તમાત્રમહાકાય આ ક્ષપં તરસા ગર ન્
૦૬૧૨૦૨૯૨ ગિરરાટ્પાદચાર વ પદ્ યાં િનજર્રયન્મહીમ્
૦૬૧૨૦૩૦૧ જગ્રાસ સ સમાસાદ્ય વ જ્રણં સહવાહનમ્
૦૬૧૨૦૩૦૨ ત્રગ્ર તં તમાલાેક્ય સપ્ર પતયઃ સરુાઃ
૦૬૧૨૦૩૦૩ હા કષ્ટ મ ત િનિવ ણાશ્ચુકુ્રશઃુ સમહષર્યઃ
૦૬૧૨૦૩૧૧ િનગીણાઽ યસરેુ દ્રણે ન મમારાેદરં ગતઃ
૦૬૧૨૦૩૧૨ મહાપુ ષસન્નદ્ધાે યાેગમાયાબલને ચ
૦૬૧૨૦૩૨૧ ભ વા વજે્રણ ત કુ ક્ષ િન ક્ર ય બલ ભ દ્વભુઃ
૦૬૧૨૦૩૨૨ ઉચ્ચકતર્ શરઃ શત્રાે ગિરશ ◌ૃઙ્ગ મવાજૈસા
૦૬૧૨૦૩૩૧ વજ્ર તુ ત ક ધરમાશવુેગઃ કૃ ત સમ તા પિરવતર્માનઃ
૦૬૧૨૦૩૩૨ યપાતયત્તાવદહગર્ણને યાે જ્યાે તષામયને વાત્રર્હત્યે
૦૬૧૨૦૩૪૧ તદા ચ ખે દુ દુભયાે િવનેદુગર્ ધવર્ સદ્ધાઃ સમહ ષસઙ્ઘાઃ
૦૬૧૨૦૩૪૨ વાત્રર્ઘ્ન લઙ્ગૈ તમ ભષુ્ટવાના મ ત્રૈમુર્દા કુસમુૈર યવષર્ન્
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૦૬૧૨૦૩૫૧ ત્રસ્ય દેહાિન્ન ક્રા તમાત્મજ્યાે તરિર દમ
૦૬૧૨૦૩૫૨ પ યતાં સવર્દેવાનામલાેકં સમપદ્યત
૦૬૧૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૩૦૦૧૧ ત્રે હતે ત્રયાે લાેકા િવના શકે્રણ ભૂિરદ
૦૬૧૩૦૦૧૨ સપાલા હ્યભવ સદ્યાે િવ વરા િન ર્તે દ્રયાઃ
૦૬૧૩૦૦૨૧ દેવ ષિપ ભૂતાિન દૈત્યા દેવાનુગાઃ વયમ્
૦૬૧૩૦૦૨૨ પ્ર તજગ્મુઃ વિધ યાિન બ્રહ્મશેે દ્રાદય તતઃ
૦૬૧૩૦૦૩૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૧૩૦૦૩૧ ઇ દ્રસ્યાિન ર્તેહતું શ્રાેતુ મચ્છા મ ભાે મનુે
૦૬૧૩૦૦૩૨ યનેાસ સુ ખનાે દેવા હરેદુર્ઃખં કુતાેઽભવત્
૦૬૧૩૦૦૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૩૦૦૪૧ ત્રિવક્રમસિંવગ્ ાઃ સવ દેવાઃ સહ ષ ભઃ
૦૬૧૩૦૦૪૨ તદ્વધાયાથર્યિન્ન દં્ર નૈચ્છદ્ભીતાે હદ્વધાત્
૦૬૧૩૦૦૫૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૬૧૩૦૦૫૧ સ્ત્રીભૂદુ્રમજલૈરેનાે િવશ્વ પવધાેદ્ભવમ્
૦૬૧૩૦૦૫૨ િવભક્તમનુગ્ હ્ણદ્ ભ ર્ત્રહત્યાં ક્વ માજ્ યર્હમ્
૦૬૧૩૦૦૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૩૦૦૬૧ ઋષય તદુપાક યર્ મહે દ્ર મદમબ્રવુન્
૦૬૧૩૦૦૬૨ યાજિય યામ ભદં્ર તે હયમેધને મા મ ભૈઃ
૦૬૧૩૦૦૭૧ હયમેધને પુ ષં પરમાત્માનમીશ્વરમ્
૦૬૧૩૦૦૭૨ ઇ ટ્વા નારાયણં દેવં માેક્ષ્યસઽેિપ જગદ્વધાત્
૦૬૧૩૦૦૮૧ બ્રહ્મહા િપ હા ગાેઘ્નાે મા હાચાયર્હાઘવાન્
૦૬૧૩૦૦૮૨ શ્વાદઃ પુલ્કસકાે વાિપ શદ્ુ યેર યસ્ય ક તર્નાત્
૦૬૧૩૦૦૯૧ તમશ્વમેધને મહામખને શ્રદ્ધા વતાેઽ મા ભરનુ ષ્ઠતને
૦૬૧૩૦૦૯૨ હ વાિપ સબ્રહ્મચરાચરં વં ન લ યસે િક ખલિનગ્રહેણ
૦૬૧૩૦૧૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૩૦૧૦૧ અેવં સ ચાેિદતાે િવપ્રૈમર્ વાનહનિદ્રપુમ્
૦૬૧૩૦૧૦૨ બ્રહ્મહત્યા હતે ત મન્નાસસાદ ષાકિપમ્
૦૬૧૩૦૧૧૧ તયે દ્રઃ માસહત્તાપં િન ર્ તનાર્મુમાિવશત્
૦૬૧૩૦૧૧૨ હ્ર ીમ તં વાચ્યતાં પ્રાપં્ત સખુય ત્યિપ નાે ગુણાઃ
૦૬૧૩૦૧૨૧ તાં દદશાર્નુધાવ તી ં ચા ડાલી મવ િપણીમ્
૦૬૧૩૦૧૨૨ જરયા વપેમાનાઙ્ગી ં ય મગ્ર તામ ક્પટામ્
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૦૬૧૩૦૧૩૧ િવક યર્ પ લતા કેશાં તષ્ઠ તષે્ઠ ત ભા ષણીમ્
૦૬૧૩૦૧૩૨ મીનગ યસગુ ધને કુવર્તી ં માગર્દૂષણમ્
૦૬૧૩૦૧૪૧ નભાે ગતાે િદશઃ સવાર્ઃ સહસ્રાક્ષાે િવશા પતે
૦૬૧૩૦૧૪૨ પ્રાગુદ ચી ં િદશં તૂણ પ્રિવષ્ટાે પ માનસમ્
૦૬૧૩૦૧૫૧ સઆવસ પુ કરનાલત તનૂલ ધભાેગાે યિદહા ગ્ દૂતઃ
૦૬૧૩૦૧૫૨ વષાર્ ણ સાહસ્રમલ ક્ષતાેઽ તઃ સ ચ તય બ્રહ્મવધા દ્વમાેક્ષમ્
૦૬૧૩૦૧૬૧ તાવિ ત્રણાકં નહુષઃ શશાસ િવદ્યાતપાેયાેગબલાનુભાવઃ
૦૬૧૩૦૧૬૨ સ સ પદૈશ્વયર્મદા ધબુ દ્ધન ત તરશ્ચાં ગ ત મ દ્રપ યા
૦૬૧૩૦૧૭૧ તતાે ગતાે બ્રહ્મ ગરાપેહૂત ઋત ભર યાનિનવાિરતાઘઃ
૦૬૧૩૦૧૭૨ પાપ તુ િદગ્દેવતયા હતાૈ તં ના યભૂદિવતં િવ પ યા
૦૬૧૩૦૧૮૧ તં ચ બ્રહ્મષર્યાેઽ યેત્ય હયમેધને ભારત
૦૬૧૩૦૧૮૨ યથાવદ્દ ક્ષયાં ચકુ્રઃ પુ ષારાધનને હ
૦૬૧૩૦૧૯૧ અથજે્યમાને પુ ષે સવર્દેવમયાત્મિન
૦૬૧૩૦૧૯૨ અશ્વમેધે મહે દ્રણે િવતતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૬૧૩૦૨૦૧ સ વૈ વાષ્ટ્રવધાે ભૂયાનિપ પાપચયાે પ
૦૬૧૩૦૨૦૨ નીત તનેવૈ શૂ યાય નીહાર ઇવ ભાનનુા
૦૬૧૩૦૨૧૧ સ વા જમેધને યથાેિદતને િવતાયમાનને મર ચ મશ્રૈઃ
૦૬૧૩૦૨૧૨ ઇ ટ્વાિધયજ્ઞં પુ ષં પુરાણ મ દ્રાે મહાનાસ િવધૂતપાપઃ
૦૬૧૩૦૨૨૧ ઇદં મહાખ્યાનમશષેપા મનાં પ્રક્ષાલનં તીથર્પદાનુક તર્નમ્
૦૬૧૩૦૨૨૨ ભ યુચ્છ્ર યં ભક્તજનાનવુણર્નં મહે દ્રમાેકં્ષ િવજયં મ વતઃ
૦૬૧૩૦૨૩૧ પઠેયુરાખ્યાન મદં સદા બુધાઃ શ ◌ૃ વ ત્યથાે પવર્ ણ પવર્ણી દ્રયમ્
૦૬૧૩૦૨૩૨ ધ યં યશસ્યં િન ખલાઘમાેચનં િરપુ જયં વ ત્યયનં તથાયષુમ્
૦૬૧૪૦૦૧૦ શ્રીપર ક્ષદુવાચ
૦૬૧૪૦૦૧૧ રજ તમઃ વભાવસ્ય બ્રહ્મ ત્રસ્ય પા મનઃ
૦૬૧૪૦૦૧૨ નારાયણે ભગવ ત કથમાસીદ્દઢૃા મ તઃ
૦૬૧૪૦૦૨૧ દેવાનાં શદુ્ધસ વાના ષીણાં ચામલાત્મનામ્
૦૬૧૪૦૦૨૨ ભ ક્તમુર્કુ દચરણે ન પ્રાયેણાપે યતે
૦૬૧૪૦૦૩૧ ર ે ભઃ સમસઙ્ખ્યાતાઃ પા થવૈિરહ જ તવઃ
૦૬૧૪૦૦૩૨ તષેાં યે કેચનેહ તે શ્રેયાે વૈ મનુ દયઃ
૦૬૧૪૦૦૪૧ પ્રાયાે મુમુક્ષવ તષેાં કેચનવૈ દ્વ ેત્તમ
૦૬૧૪૦૦૪૨ મુમુક્ષણૂાં સહસ્રષેુ ક શ્ચન્મુચ્યેત સ ય ત
૦૬૧૪૦૦૫૧ મુક્તાનામિપ સદ્ધાનાં નારાયણપરાયણઃ
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૦૬૧૪૦૦૫૨ સદુુલર્ભઃ પ્રશા તાત્મા કાેિટ વિપ મહામનુે
૦૬૧૪૦૦૬૧ ત્ર તુ સ કથં પાપઃ સવર્લાેકાપેતાપનઃ
૦૬૧૪૦૦૬૨ ઇ થં દૃઢમ તઃ કૃ ણઆસી સઙ્ગ્રામ ઉ બણે
૦૬૧૪૦૦૭૧ અત્ર નઃ સશંયાે ભૂયા છ્ર ાેતું કાૈતૂહલં પ્રભાે
૦૬૧૪૦૦૭૨ યઃ પાૈ ષેણ સમરે સહસ્રાક્ષમતાષેયત્
૦૬૧૪૦૦૮૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૬૧૪૦૦૮૧ પર ક્ષતાેઽથ સ પ્રશં્ન ભગવા બાદરાય ણઃ
૦૬૧૪૦૦૮૨ િનશ ય શ્રદ્દધાનસ્ય પ્ર તન દ્ય વચાેઽબ્રવીત્
૦૬૧૪૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૪૦૦૯૧ શ ◌ૃ વાવિહતાે રાજિન્ન તહાસ મમં યથા
૦૬૧૪૦૦૯૨ શ્રુતં દ્વપૈાયનમખુાન્નારદાદે્દવલાદિપ
૦૬૧૪૦૧૦૧ આસીદ્રા સાવર્ભાૈમઃ શરૂસનેષેુ વૈ પ
૦૬૧૪૦૧૦૨ ચત્રકેતુિર ત ખ્યાતાે યસ્યાસી કામધુઙ્મહી
૦૬૧૪૦૧૧૧ તસ્ય ભાયાર્સહસ્રાણાં સહસ્રા ણ દશાભવન્
૦૬૧૪૦૧૧૨ સા તાિનકશ્ચાિપ પાે ન લેભે તાસુ સ ત તમ્
૦૬૧૪૦૧૨૧ પાૈદાયર્વયાજેન્મ િવદ્યૈશ્વયર્ શ્રયાિદ ભઃ
૦૬૧૪૦૧૨૨ સ પન્નસ્ય ગુણૈઃ સવ શ્ચ તા બ યાપતેરભૂત્
૦૬૧૪૦૧૩૧ ન તસ્ય સ પદઃ સવાર્ મિહ યાે વામલાેચનાઃ
૦૬૧૪૦૧૩૨ સાવર્ભાૈમસ્ય ભૂશ્ચેયમભવ પ્રી તહેતવઃ
૦૬૧૪૦૧૪૧ તસ્યૈકદા તુ ભવનમઙ્ ગરા ભગવા ષઃ
૦૬૧૪૦૧૪૨ લાેકાનનુચરન્નેતાનપુાગચ્છદ્યદચૃ્છયા
૦૬૧૪૦૧૫૧ તં પજૂિય વા િવિધવ પ્રત્યુ થાનાહર્ણાિદ ભઃ
૦૬૧૪૦૧૫૨ કૃતા ત યમપુાસીદ સખુાસીનં સમાિહતઃ
૦૬૧૪૦૧૬૧ મહ ષ તમપુાસીનં પ્રશ્રયાવનતં ક્ષતાૈ
૦૬૧૪૦૧૬૨ પ્ર તપજૂ્ય મહારાજ સમાભા યેદમબ્રવીત્
૦૬૧૪૦૧૭૦ અઙ્ ગરા ઉવાચ
૦૬૧૪૦૧૭૧ અિપ તેઽનામયં વ ત પ્રકૃતીનાં તથાત્મનઃ
૦૬૧૪૦૧૭૨ યથા પ્રકૃ ત ભગુર્પ્તઃ પુમાન્રા ચ સપ્ત ભઃ
૦૬૧૪૦૧૮૧ આત્માનં પ્રકૃ ત વદ્ધા િનધાય શ્રેય આ ુયાત્
૦૬૧૪૦૧૮૨ રાજ્ઞા તથા પ્રકૃતયાે નરદેવાિહતાધયઃ
૦૬૧૪૦૧૯૧ અિપ દારાઃ પ્ર માત્યા ત્યાઃ શ્રે યાેઽથ મિ ત્રણઃ
૦૬૧૪૦૧૯૨ પાૈરા નપદા ભપૂા આત્મ વશવ તનઃ
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૦૬૧૪૦૨૦૧ યસ્યાત્માનવુશશ્ચે સ્યા સવ તદ્વશગા ઇમે
૦૬૧૪૦૨૦૨ લાેકાઃ સપાલા યચ્છ ત સવ બ લમત દ્રતાઃ
૦૬૧૪૦૨૧૧ આત્મનઃ પ્રીયતે નાત્મા પરતઃ વત અેવ વા
૦૬૧૪૦૨૧૨ લક્ષયેઽલ ધકામં વાં ચ તયા શબલં મખુમ્
૦૬૧૪૦૨૨૧ અેવં િવક પતાે રાજ વદુષા મુિનનાિપ સઃ
૦૬૧૪૦૨૨૨ પ્રશ્રયાવનતાેઽ યાહ પ્ર કામ તતાે મુિનમ્
૦૬૧૪૦૨૩૦ ચત્રકેતુ વાચ
૦૬૧૪૦૨૩૧ ભગવ ક ન િવિદતં તપાેજ્ઞાનસમાિધ ભઃ
૦૬૧૪૦૨૩૨ યાે ગનાં વ તપાપાનાં બિહર તઃ શર િરષુ
૦૬૧૪૦૨૪૧ તથાિપ ચ્છતાે બ્રૂયાં બ્રહ્મન્નાત્મિન ચ તતમ્
૦૬૧૪૦૨૪૨ ભવતાે િવદુષશ્ચાિપ ચાેિદત વદનુજ્ઞયા
૦૬૧૪૦૨૫૧ લાેકપાલૈરિપ પ્રા યાર્ઃ સામ્રાજૈ્યશ્વયર્સ પદઃ
૦૬૧૪૦૨૫૨ ન ન દય ત્યપ્રજં માં ટ્કામ મવાપરે
૦૬૧૪૦૨૬૧ તતઃ પાિહ મહાભાગ પવૂઃ સહ ગતં તમઃ
૦૬૧૪૦૨૬૨ યથા તરેમ દુ પારં પ્રજયા ત દ્વધેિહ નઃ
૦૬૧૪૦૨૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૪૦૨૭૧ ઇત્ય થતઃ સ ભગવા કૃપાલુબ્રર્હ્મણઃ સતુઃ
૦૬૧૪૦૨૭૨ શ્રપિય વા ચ ં વાષ્ટ્રં વષ્ટારમયજ દ્વભુઃ
૦૬૧૪૦૨૮૧ જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા ચ યા રાજ્ઞાે મિહષીણાં ચ ભારત
૦૬૧૪૦૨૮૨ ના ા કૃતદ્યુ ત તસ્યૈ યજ્ઞાે ચ્છષ્ટમદાદ્દિ્વજઃ
૦૬૧૪૦૨૯૧ અથાહ પ ત રાજ ભિવતૈક તવાત્મજઃ
૦૬૧૪૦૨૯૨ હષર્શાેકપ્રદ તુ ય મ ત બ્રહ્મસતુાે યયાૈ
૦૬૧૪૦૩૦૧ સાિપ ત પ્રાશનાદેવ ચત્રકેતાેરધારયત્
૦૬૧૪૦૩૦૨ ગભ કૃતદ્યુ તદવી કૃ ત્તકાગ્ ેિરવાત્મજમ્
૦૬૧૪૦૩૧૧ તસ્યા અનુિદનં ગભર્ઃ શકુ્લપક્ષ ઇવાેડુપઃ
૦૬૧૪૦૩૧૨ વ ધે શરૂસનેેશ તજેસા શનકૈ ર્પ
૦૬૧૪૦૩૨૧ અથ કાલ ઉપા ત્તે કુમારઃ સમ યત
૦૬૧૪૦૩૨૨ જનય શરૂસનેાનાં શ ◌ૃ વતાં પરમાં મુદમ્
૦૬૧૪૦૩૩૧ હૃષ્ટાે રા કુમારસ્ય નાતઃ શુ ચરલઙૃ્કતઃ
૦૬૧૪૦૩૩૨ વાચિય વા શષાે િવપ્રૈઃ કારયામાસ તકમ્
૦૬૧૪૦૩૪૧ તે યાે િહર યં રજતં વાસાંસ્યાભરણાિન ચ
૦૬૧૪૦૩૪૨ ગ્રામા હયા ગ પ્રાદાદ્ધનેનૂામબુર્દાિન ષટ્
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૦૬૧૪૦૩૫૧ વવષર્ કામાન યષેાં પજર્ ય ઇવ દેિહનામ્
૦૬૧૪૦૩૫૨ ધ યં યશસ્યમાયુ યં કુમારસ્ય મહામનાઃ
૦૬૧૪૦૩૬૧ કૃચ્છ્ર લ ધેઽથ રાજષ તનયેઽનુિદનં િપતુઃ
૦૬૧૪૦૩૬૨ યથા િનઃ વસ્ય કૃચ્છ્ર ાપ્તે ધને નેહાેઽ વવધર્ત
૦૬૧૪૦૩૭૧ માતુ વ તતરાં પતુ્રે નેહાે માેહસમુદ્ભવઃ
૦૬૧૪૦૩૭૨ કૃતદ્યુતેઃ સપત્નીનાં પ્ર કામ વરાેઽભવત્
૦૬૧૪૦૩૮૧ ચત્રકેતાેર તપ્રી તયર્થા દારે પ્ર વ ત
૦૬૧૪૦૩૮૨ ન તથા યષેુ સ જજ્ઞે બાલં લાલયતાેઽ વહમ્
૦૬૧૪૦૩૯૧ તાઃ પયર્ત યન્નાત્માનં ગહર્ય ત્યાેઽ યસયૂયા
૦૬૧૪૦૩૯૨ આનપત્યેન દુઃખને રાજ્ઞશ્ચાનાદરેણ ચ
૦૬૧૪૦૪૦૧ િધગપ્ર ં સ્ત્રયં પાપાં પત્યુશ્ચાગ્ હસ મતામ્
૦૬૧૪૦૪૦૨ સપુ્ર ભઃ સપત્ની ભદાર્સી મવ તરસૃ્કતામ્
૦૬૧૪૦૪૧૧ દાસીનાં કાે નુ સ તાપઃ વા મનઃ પિરચયર્યા
૦૬૧૪૦૪૧૨ અભી ણં લ ધમાનાનાં દાસ્યા દાસીવ દુભર્ગાઃ
૦૬૧૪૦૪૨૧ અેવં સ દહ્યમાનાનાં સપ યાઃ પતુ્રસ પદા
૦૬૧૪૦૪૨૨ રાજ્ઞાેઽસ મત ત્તીનાં િવદ્વષેાે બલવાનભૂત્
૦૬૧૪૦૪૩૧ િવદ્વષેનષ્ટમતયઃ સ્ત્રયાે દા ણચેતસઃ
૦૬૧૪૦૪૩૨ ગરં દદુઃ કુમારાય દુમર્ષાર્ પ ત પ્ર ત
૦૬૧૪૦૪૪૧ કૃતદ્યુ તર ન તી સપત્નીનામઘં મહત્
૦૬૧૪૦૪૪૨ સપુ્ત અેવે ત સ ચ ત્ય િનર ક્ષ્યવ્યચરદ્ગહેૃ
૦૬૧૪૦૪૫૧ શયાનં સુ ચરં બાલમપુધાયર્ મની ષણી
૦૬૧૪૦૪૫૨ પતુ્રમાનય મે ભદ્રે ઇ ત ધાત્રીમચાેદયત્
૦૬૧૪૦૪૬૧ સા શયાનમપુવ્રજ્ય દૃ ટ્વા ચાેત્તારલાેચનમ્
૦૬૧૪૦૪૬૨ પ્રાણે દ્રયાત્મ ભ ત્યક્તં હતા મીત્યપતદ્ભુિવ
૦૬૧૪૦૪૭૧ તસ્યા તદાક યર્ શાતુરં વરં ઘ્ન ત્યાઃ કરા યામુર ઉચ્ચકૈરિપ
૦૬૧૪૦૪૭૨ પ્રિવ ય રાજ્ઞી વરયાત્મ તકં દદશર્ બાલં સહસા તં સતુમ્
૦૬૧૪૦૪૮૧ પપાત ભૂમાૈ પિર દ્ધયા શચુા મુમાેહ િવભ્રષ્ટ શરાે હા બરા
૦૬૧૪૦૪૯૧ તતાે પા તઃપુરવ તનાે જના નરાશ્ચ નાયર્શ્ચ િનશ ય રાેદનમ્
૦૬૧૪૦૪૯૨ આગત્ય તુલ્યવ્યસનાઃ સદુુઃ ખતા તાશ્ચ વ્યલીકં દુઃ કૃતાગસઃ
૦૬૧૪૦૫૦૧ શ્રુ વા તં પતુ્રમલ ક્ષતા તકં િવનષ્ટદૃ ષ્ટઃ પ્રપત ખલ પ થ
૦૬૧૪૦૫૦૨ નેહાનુબ ધૈિધતયા શચુા શં િવમૂ ચ્છતાેઽનપુ્રકૃ ત દ્વજૈ ર્તઃ
૦૬૧૪૦૫૧૧ પપાત બાલસ્ય સ પાદમૂલે તસ્ય િવસ્ર ત શરાે હા બરઃ
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૦૬૧૪૦૫૧૨ દ ઘ શ્વસ બા પકલાપેરાેધતાે િન દ્ધક ઠાે ન શશાક ભા ષતુમ્
૦૬૧૪૦૫૨૧ પ ત િનર ક્ષ્યાે શચુાિપતં તદા તં ચ બાલં સતુમેકસ ત તમ્
૦૬૧૪૦૫૨૨ જનસ્ય રાજ્ઞી પ્રકૃતેશ્ચ હૃદુ્રજં સતી દધાના િવલલાપ ચત્રધા
૦૬૧૪૦૫૩૧ તનદ્વયં કુઙુ્કમપઙ્કમ ડતં િન ષ ચતી સા જનબા પ બ દુ ભઃ
૦૬૧૪૦૫૩૨ િવક યર્ કેશા વગલ સ્રજઃ સતંુ શશુાેચ ચતં્ર કુરર વ સુ વરમ્
૦૬૧૪૦૫૪૧ અહાે િવધાત વમતીવ બા લશાે ય વાત્મ ષ્ટ પ્ર ત પમીહસે
૦૬૧૪૦૫૪૨ પરે નુ વત્યપરસ્ય યા તિવપયર્યશ્ચે વમ સ ધ્રવુઃ પરઃ
૦૬૧૪૦૫૫૧ ન િહ ક્રમશ્ચેિદહ ત્યુજન્મનાેઃ શર િરણામ તુ તદાત્મકમર્ ભઃ
૦૬૧૪૦૫૫૨ યઃ નેહપાશાે િનજસગર્ દ્ધયે વયં કૃત તે ત મમં િવ શ્ચ સ
૦૬૧૪૦૫૬૧ વં તાત નાહર્ સ ચ માં કૃપણામનાથાં
૦૬૧૪૦૫૬૨ ત્યક્તું િવચ વ િપતરં તવ શાેકતપ્તમ્
૦૬૧૪૦૫૬૩ અ જ તરેમ ભવતાપ્રજદુ તરં યદ્
૦૬૧૪૦૫૬૪ વા તં ન યાહ્યક ણને યમને દૂરમ્
૦૬૧૪૦૫૭૧ ઉ ત્તષ્ઠ તાત ત ઇમે શશવાે વયસ્યાસ્
૦૬૧૪૦૫૭૨ વામાહ્વય ત પન દન સિંવહતુર્મ્
૦૬૧૪૦૫૭૩ સપુ્ત શ્ચરં હ્યશનયા ચ ભવા પર તાે
૦૬૧૪૦૫૭૪ ભુઙ્ વ તનં િપબ શચુાે હર નઃ વકાનામ્
૦૬૧૪૦૫૮૧ નાહં તનજૂ દદશૃે હતમઙ્ગલા તે
૦૬૧૪૦૫૮૨ મુગ્ધ મતં મુિદતવીક્ષણમાનના જમ્
૦૬૧૪૦૫૮૩ િક વા ગતાેઽસ્યપનુર વયમ યલાેકં
૦૬૧૪૦૫૮૪ નીતાેઽઘ્ ણને ન શ ◌ૃણાે મ કલા ગર તે
૦૬૧૪૦૫૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૪૦૫૯૧ િવલપ ત્યા તં પતુ્ર મ ત ચત્રિવલાપનૈઃ
૦૬૧૪૦૫૯૨ ચત્રકેતુ ર્શં તપ્તાે મુક્તક ઠાે રાેદ હ
૦૬૧૪૦૬૦૧ તયાેિવલપતાેઃ સવ દ પત્યાે તદનવુ્રતાઃ
૦૬૧૪૦૬૦૨ દુઃ મ નરા નાયર્ઃ સવર્માસીદચેતનમ્
૦૬૧૪૦૬૧૧ અેવં ક મલમાપનં્ન નષ્ટસજં્ઞમનાયકમ્
૦૬૧૪૦૬૧૨ જ્ઞા વાઙ્ ગરા નામ ઋ ષરાજગામ સનારદઃ
૦૬૧૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૫૦૦૧૧ ઊચતુ ર્તકાપેા તે પ તતં તકાપેમમ્
૦૬૧૫૦૦૧૨ શાેકા ભભૂતં રા નં બાેધય તાૈ સદુ ક્ત ભઃ
૦૬૧૫૦૦૨૧ કાેઽયં સ્યાત્તવ રાજે દ્ર ભવા યમનુશાેચ ત
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૦૬૧૫૦૦૨૨ વં ચાસ્ય કતમઃ ષ્ટાૈ પુરેદાનીમતઃ પરમ્
૦૬૧૫૦૦૩૧ યથા પ્રયા ત સયંા ત સ્રાેતાવેેગને બાલુકાઃ
૦૬૧૫૦૦૩૨ સયંજુ્ય તે િવયજુ્ય તે તથા કાલને દેિહનઃ
૦૬૧૫૦૦૪૧ યથા ધાનાસુ વૈ ધાના ભવ ત ન ભવ ત ચ
૦૬૧૫૦૦૪૨ અેવં ભૂતાિન ભૂતષેુ ચાેિદતાનીશમાયયા
૦૬૧૫૦૦૫૧ વયં ચ વં ચ યે ચેમે તુલ્યકાલાશ્ચરાચરાઃ
૦૬૧૫૦૦૫૨ જન્મ ત્યાેયર્થા પશ્ચા પ્રાઙ્નવૈમધનુાિપ ભાેઃ
૦૬૧૫૦૦૬૧ ભૂતૈભૂર્તાિન ભૂતેશઃ જત્યવ ત હ ત ચ
૦૬૧૫૦૦૬૨ આત્મ ષ્ટૈર વત ત્રૈરનપેક્ષાેઽિપ બાલવત્
૦૬૧૫૦૦૭૧ દેહેન દેિહનાે રાજ દેહાદે્દહાેઽ ભ યતે
૦૬૧૫૦૦૭૨ બી દેવ યથા બીજં દેહ્યથર્ ઇવ શાશ્વતઃ
૦૬૧૫૦૦૮૧ દેહદેિહિવભાગાેઽયમિવવેકકૃતઃ પુરા
૦૬૧૫૦૦૮૨ તવ્ય ક્તિવભાગાેઽયં યથા વ તુિન ક પતઃ
૦૬૧૫૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૫૦૦૯૧ અેવમાશ્વા સતાે રા ચત્રકેતુ દ્વ ે ક્ત ભઃ
૦૬૧૫૦૦૯૨ િવ જ્ય પા ણના વક્ત્રમાિધ લાનમભાષત
૦૬૧૫૦૧૦૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૧૫૦૧૦૧ કાૈ યવુાં જ્ઞાનસ પન્નાૈ મિહષ્ઠાૈ ચ મહીયસામ્
૦૬૧૫૦૧૦૨ અવધૂતને વષેેણ ગૂઢાિવહ સમાગતાૈ
૦૬૧૫૦૧૧૧ ચર ત હ્યવનાૈ કામં બ્રાહ્મણા ભગવિ પ્રયાઃ
૦૬૧૫૦૧૧૨ માદશૃાં ગ્રા યબુદ્ધ નાં બાેધાયાને્મત્ત લઙ્ ગનઃ
૦૬૧૫૦૧૨૧ કુમારાે નારદ ઋભુરઙ્ ગરા દેવલાેઽ સતઃ
૦૬૧૫૦૧૨૨ અપા તરતમા વ્યાસાે માકર્ ડયેાેઽથ ગાૈતમઃ
૦૬૧૫૦૧૩૧ વ સષ્ઠાે ભગવાન્રામઃ કિપલાે બાદરાય ણઃ
૦૬૧૫૦૧૩૨ દુવાર્સા યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ તુકણર્ તથા ણઃ
૦૬૧૫૦૧૪૧ રાેમશ યવનાે દત્ત આસિુરઃ સપત જ લઃ
૦૬૧૫૦૧૪૨ ઋ ષવદ શરા ધાૈ યાે મુિનઃ પ ચ શખ તથા
૦૬૧૫૦૧૫૧ િહર યનાભઃ કાૈશલ્યઃ શ્રુતદેવ ઋત વજઃ
૦૬૧૫૦૧૫૨ અેતે પરે ચ સદ્ધશેાશ્ચર ત જ્ઞાનહેતવઃ
૦૬૧૫૦૧૬૧ ત માદ્યવુાં ગ્રા યપશાેમર્મ મૂઢિધયઃ પ્રભૂ
૦૬૧૫૦૧૬૨ અ ધે તમ સ મગ્ સ્ય જ્ઞાનદ પ ઉદ યર્તામ્
૦૬૧૫૦૧૭૦ શ્રીઅઙ્ ગરા ઉવાચ
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૦૬૧૫૦૧૭૧ અહં તે પતુ્રકામસ્ય પતુ્રદાેઽ યઙ્ ગરા પ
૦૬૧૫૦૧૭૨ અેષ બ્રહ્મસતુઃ સાક્ષાન્નારદાે ભગવા ષઃ
૦૬૧૫૦૧૮૧ ઇ થં વાં પતુ્રશાેકેન મગ્ ં તમ સ દુ તરે
૦૬૧૫૦૧૮૨ અતદહર્મનુ ત્ય મહાપુ ષગાેચરમ્
૦૬૧૫૦૧૯૧ અનુગ્રહાય ભવતઃ પ્રાપ્તાવાવા મહ પ્રભાે
૦૬૧૫૦૧૯૨ બ્રહ્મ યાે ભગવદ્ભક્તાે નાવાસાિદતુમહર્ સ
૦૬૧૫૦૨૦૧ તદૈવ તે પરં જ્ઞાનં દદા મ ગ્ હમાગતઃ
૦૬૧૫૦૨૦૨ જ્ઞા વા યા ભિનવેશં તે પતુ્રમવે દદા યહમ્
૦૬૧૫૦૨૧૧ અધનુા પુિત્રણાં તાપાે ભવતવૈાનુભૂયતે
૦૬૧૫૦૨૧૨ અેવં દારા ગ્ હા રાયાે િવિવધૈશ્વયર્સ પદઃ
૦૬૧૫૦૨૨૧ શ દાદયશ્ચ િવષયાશ્ચલા રાજ્યિવભૂતયઃ
૦૬૧૫૦૨૨૨ મહી રાજં્ય બલં કાષેાે ત્યામાત્યસહૃુ જનાઃ
૦૬૧૫૦૨૩૧ સવઽિપ શરૂસનેેમે શાેકમાેહભયા તદાઃ
૦૬૧૫૦૨૩૨ ગ ધવર્નગરપ્રખ્યાઃ વ માયામનાેરથાઃ
૦૬૧૫૦૨૪૧ દૃ યમાના િવનાથન ન દૃ ય તે મનાેભવાઃ
૦૬૧૫૦૨૪૨ કમર્ ભ યાર્યતાે નાના કમાર્ ણ મનસાેઽભવન્
૦૬૧૫૦૨૫૧ અયં િહ દેિહનાે દેહાે દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાત્મકઃ
૦૬૧૫૦૨૫૨ દેિહનાે િવિવધક્લેશ સ તાપકૃદુદાહૃતઃ
૦૬૧૫૦૨૬૧ ત મા વસ્થને મનસા િવ ય ગ તમાત્મનઃ
૦૬૧૫૦૨૬૨ દ્વતૈે ધ્રવુાથર્િવશ્ર ભં ત્ય પેશમમાિવશ
૦૬૧૫૦૨૭૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૬૧૫૦૨૭૧ અેતાં મ ત્રાપેિનષદં પ્રતીચ્છ પ્રયતાે મમ
૦૬૧૫૦૨૭૨ યાં ધારય સપ્તરાત્રાદ્દ્રષ્ટા સઙ્કષર્ણં િવભુમ્
૦૬૧૫૦૨૮૧ ય પાદમૂલમપુ ત્ય નરે દ્ર પવૂ
૦૬૧૫૦૨૮૨ શવાર્દયાે ભ્રમ મમં દ્વતયં િવ જ્ય
૦૬૧૫૦૨૮૩ સદ્ય તદ યમતુલાનિધકં મિહ વં
૦૬૧૫૦૨૮૪ પ્રાપુભર્વાનિપ પરં ન ચરાદુપૈ ત
૦૬૧૬૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૧૬૦૦૧૧ અથ દેવઋષી રાજ સ પરેતં પાત્મજમ્
૦૬૧૬૦૦૧૨ દશર્િય વે ત હાવેાચ જ્ઞાતીનામનુશાેચતામ્
૦૬૧૬૦૦૨૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૬૧૬૦૦૨૧ વાત્મ પ ય ભદં્ર તે માતરં િપતરં ચ તે
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૦૬૧૬૦૦૨૨ સહૃુદાે બા ધવા તપ્તાઃ શચુા વ કૃતયા શમ્
૦૬૧૬૦૦૩૧ કલવેરં વમાિવ ય શષેમાયુઃ સહૃુદ્વતૃઃ
૦૬૧૬૦૦૩૨ ભુઙ્ વ ભાેગા પ પ્રત્તાનિધ તષ્ઠ પાસનમ્
૦૬૧૬૦૦૪૦ વ ઉવાચ
૦૬૧૬૦૦૪૧ ક મ જન્મ યમી મહં્ય િપતરાે માતરાેઽભવન્
૦૬૧૬૦૦૪૨ કમર્ ભભ્રાર્ યમાણસ્ય દેવ તયર્ઙ્ યાેિનષુ
૦૬૧૬૦૦૫૧ બ ધુજ્ઞાત્યિરમ યસ્થ મત્રાેદાસીનિવ દ્વષઃ
૦૬૧૬૦૦૫૨ સવર્ અેવ િહ સવષાં ભવ ત ક્રમશાે મથઃ
૦૬૧૬૦૦૬૧ યથા વ તૂિન પ યાિન હેમાદ િન તત તતઃ
૦૬૧૬૦૦૬૨ પયર્ટ ત નરે વવેં વાે યાેિનષુ ક ર્ષુ
૦૬૧૬૦૦૭૧ િનત્યસ્યાથર્સ્ય સ બ ધાે હ્યિનત્યાે દૃ યતે ષુ
૦૬૧૬૦૦૭૨ યાવદ્યસ્ય િહ સ બ ધાે મમ વં તાવદેવ િહ
૦૬૧૬૦૦૮૧ અેવં યાેિનગતાે વઃ સ િનત્યાે િનરહઙૃ્કતઃ
૦૬૧૬૦૦૮૨ યાવદ્યત્રાપેલ યેત તાવ વ વં િહ તસ્ય તત્
૦૬૧૬૦૦૯૧ અેષ િનત્યાેઽવ્યયઃ સૂ મ અેષ સવાર્શ્રયઃ વદક્ૃ
૦૬૧૬૦૦૯૨ આત્મમાયાગુણૈિવશ્વમાત્માનં જતે પ્રભુઃ
૦૬૧૬૦૧૦૧ ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ના પ્રયઃ વઃ પરાેઽિપ વા
૦૬૧૬૦૧૦૨ અેકઃ સવર્િધયાં દ્રષ્ટા ક ર્ણાં ગુણદાષેયાેઃ
૦૬૧૬૦૧૧૧ નાદત્તઆત્મા િહ ગુણં ન દાષેં ન િક્રયાફલમ્
૦૬૧૬૦૧૧૨ ઉદાસીનવદાસીનઃ પરાવરદગૃીશ્વરઃ
૦૬૧૬૦૧૨૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૬૧૬૦૧૨૧ ઇત્યુદ યર્ ગતાે વાે જ્ઞાતય તસ્ય તે તદા
૦૬૧૬૦૧૨૨ િવ મતા મુમુચુઃ શાેકં છ વાત્મ નેહશ ◌ૃઙ્ખલામ્
૦૬૧૬૦૧૩૧ િનહૃર્ત્ય જ્ઞાતયાે જ્ઞાતેદહં કૃ વાે ચતાઃ િક્રયાઃ
૦૬૧૬૦૧૩૨ તત્યજુદુર્ ત્યજં નેહં શાેકમાેહભયા તદમ્
૦૬૧૬૦૧૪૧ બાલ યાે વ્રીિડતા તત્ર બાલહત્યાહતપ્રભાઃ
૦૬૧૬૦૧૪૨ બાલહત્યાવ્રતં ચે બ્રાર્હ્મણૈયર્િન્ન િપતમ્
૦૬૧૬૦૧૪૩ યમનુાયાં મહારાજ મર ત્યાે દ્વજભા ષતમ્
૦૬૧૬૦૧૫૧ સ ઇ થં પ્ર તબુદ્ધાત્મા ચત્રકેતુ દ્વ ે ક્ત ભઃ
૦૬૧૬૦૧૫૨ ગ્ હા ધકૂપાિન્ન ક્રા તઃ સરઃપઙ્કાિદવ દ્વપઃ
૦૬૧૬૦૧૬૧ કા લ દ્યાં િવિધવ ના વા કૃતપુ યજલિક્રયઃ
૦૬૧૬૦૧૬૨ માનૈને સયંતપ્રાણાે બ્રહ્મપતુ્રાવવ દત
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૦૬૧૬૦૧૭૧ અથ ત મૈ પ્રપન્નાય ભક્તાય પ્રયતાત્મને
૦૬૧૬૦૧૭૨ ભગવાન્નારદઃ પ્રીતાે િવદ્યામેતામવુાચ હ
૦૬૧૬૦૧૮૧ આ નમ તુ યં ભગવતે વાસદેુવાય ધીમિહ
૦૬૧૬૦૧૮૨ પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ
૦૬૧૬૦૧૯૧ નમાે િવજ્ઞાનમાત્રાય પરમાન દમૂતર્યે
૦૬૧૬૦૧૯૨ આત્મારામાય શા તાય િન ત્તદ્વતૈદષૃ્ટયે
૦૬૧૬૦૨૦૧ આત્માન દાનુભૂત્યૈવ ય તશ યૂમર્યે નમઃ
૦૬૧૬૦૨૦૨ હૃષીકેશાય મહતે નમ તેઽન તમૂતર્યે
૦૬૧૬૦૨૧૧ વચસ્યપુરતેઽપ્રા ય ય અેકાે મનસા સહ
૦૬૧૬૦૨૧૨ અનામ પ શ્ચન્માત્રઃ સાેઽવ્યાન્નઃ સદસ પરઃ
૦૬૧૬૦૨૨૧ ય મિન્નદં યતશ્ચેદં તષ્ઠત્ય યે ત યતે
૦૬૧૬૦૨૨૨ મયે વવ ત ત મૈ તે બ્રહ્મણે નમઃ
૦૬૧૬૦૨૩૧ યન્ન શ ત ન િવદુમર્નાેબુદ્ધ દ્રયાસવઃ
૦૬૧૬૦૨૩૨ અ તબર્િહશ્ચ િવતતં વ્યાેમવત્તન્નતાેઽ યહમ્
૦૬૧૬૦૨૪૧ દેહે દ્રયપ્રાણમનાેિધયાેઽમી યદંશિવદ્ધાઃ પ્રચર ત કમર્સુ
૦૬૧૬૦૨૪૨ નવૈા યદા લાૈહ મવાપ્રતપ્તં સ્થાનષેુ તદ્દ્રષ્ટ્રપદેશમે ત
૦૬૧૬૦૨૫૧ આ નમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાનુભાવાય મહાિવભૂ તપતયે
સકલસા વતપિર ઢિનકરકરકમલકુડ્મલાપેલા લતચરણારિવ દયુગલ પરમપરમે ષ્ઠન્નમ તે
૦૬૧૬૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૬૦૨૬૧ ભક્તાયૈતાં પ્રપન્નાય િવદ્યામાિદ ય નારદઃ
૦૬૧૬૦૨૬૨ યયાવઙ્ ગરસા સાકં ધામ વાય ભવું પ્રભાે
૦૬૧૬૦૨૭૧ ચત્રકેતુ તુ તાં િવદ્યાં યથા નારદભા ષતામ્
૦૬૧૬૦૨૭૨ ધારયામાસ સપ્તાહમ ભક્ષઃ સસુમાિહતઃ
૦૬૧૬૦૨૮૧ તતઃ સ સપ્તરાત્રા તે િવદ્યયા ધાયર્માણયા
૦૬૧૬૦૨૮૨ િવદ્યાધરાિધપત્યં ચ લેભેઽપ્ર તહતં પ
૦૬૧૬૦૨૯૧ તતઃ ક તપયાહાે ભિવદ્યયેદ્ધમનાેગ તઃ
૦૬૧૬૦૨૯૨ જગામ દેવદેવસ્ય શષેસ્ય ચરણા તકમ્
૦૬૧૬૦૩૦૧ ણાલગાૈરં શ તવાસસં સુ્ફર કર ટકેયૂરકિટત્રકઙ્કણમ્
૦૬૧૬૦૩૦૨ પ્રસન્નવક્ત્રા ણલાેચનં તં દદશર્ સદ્ધશે્વરમ ડલૈઃ પ્રભુમ્
૦૬૧૬૦૩૧૧ તદ્દશર્ન વ તસમ તિક બષઃ વસ્થામલા તઃકરણાેઽ યયાન્મુિનઃ
૦૬૧૬૦૩૧૨ પ્ર દ્ધભ યા પ્રણયાશ્રુલાેચનઃ પ્રહૃષ્ટરાેમાનમદાિદપુ ષમ્
૦૬૧૬૦૩૨૧ સ ઉત્તમશ્લાેકપદા જિવષ્ટરં પ્રેમાશ્રુલેશૈ પમેહયન્મુહુઃ
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૦૬૧૬૦૩૨૨ પ્રેમાપે દ્ધા ખલવણર્િનગર્માે નવૈાશકત્તં પ્રસમીિડતું ચરમ્
૦૬૧૬૦૩૩૧ તતઃ સમાધાય મનાે મનીષયા બભાષ અેત પ્ર તલ ધવાગસાૈ
૦૬૧૬૦૩૩૨ િનય ય સવ દ્રયબાહ્યવતર્નં જગદુ્ગ ં સા વતશાસ્ત્રિવગ્રહમ્
૦૬૧૬૦૩૪૦ ચત્રકેતુ વાચ
૦૬૧૬૦૩૪૧ અ જત જતઃ સમમ ત ભઃ સાધુ ભભર્વા જતાત્મ ભભર્વતા
૦૬૧૬૦૩૪૨ િવ જતા તેઽિપ ચ ભજતામકામાત્મનાં ય આત્મદાેઽ તક ણઃ
૦૬૧૬૦૩૫૧ તવ િવભવઃ ખલુ ભગવ જગદુદય સ્થ તલયાદ િન
૦૬૧૬૦૩૫૨ િવશ્વ જ તેઽંશાંશા તત્ર ષા પધર્ ત થગ ભમત્યા
૦૬૧૬૦૩૬૧ પરમા પરમમહતાે વમાદ્ય તા તરવત ત્રયિવધુરઃ
૦૬૧૬૦૩૬૨ આદાવ તેઽિપ ચ સ વાનાં યદ્ધ્રવું તદેવા તરાલેઽિપ
૦૬૧૬૦૩૭૧ ક્ષત્યાિદ ભરેષ િકલા તઃ સપ્ત ભદર્શગુણાેત્તરૈર ડકાેશઃ
૦૬૧૬૦૩૭૨ યત્ર પતત્ય ક પઃ સહા ડકાેિટકાેિટ ભ તદન તઃ
૦૬૧૬૦૩૮૧ િવષય ષાે નરપશવાે ય ઉપાસતે િવભૂતીનર્ પરં વામ્
૦૬૧૬૦૩૮૨ તષેામા શષ ઈશ તદનુ િવન ય ત યથા રાજકુલમ્
૦૬૧૬૦૩૯૧ કામિધય વિય ર ચતા ન પરમ રાેહ ત યથા કર ભબી િન
૦૬૧૬૦૩૯૨ જ્ઞાનાત્મ યગુણમયે ગુણગણતાેઽસ્ય દ્વ દ્વ લાિન
૦૬૧૬૦૪૦૧ જતમ જત તદા ભવતા યદાહ ભાગવતં ધમર્મનવદ્યમ્
૦૬૧૬૦૪૦૨ િન ક ચના યે મનુય આત્મારામા યમપુાસતેઽપવગાર્ય
૦૬૧૬૦૪૧૧ િવષમમ તનર્ યત્ર ણાં વમહ મ ત મમ તવે ત ચ યદ યત્ર
૦૬૧૬૦૪૧૨ િવષમિધયા ર ચતાે યઃ સ હ્યિવશદુ્ધઃ ક્ષિય રધમર્બહુલઃ
૦૬૧૬૦૪૨૧ કઃ ક્ષેમાે િનજપરયાેઃ િકયા વાથર્ઃ વપરદુ્રહા ધમણ
૦૬૧૬૦૪૨૨ વદ્રાેહાત્તવ કાપેઃ પરસ પીડયા ચ તથાધમર્ઃ
૦૬૧૬૦૪૩૧ ન વ્ય ભચર ત તવેક્ષા યયા હ્ય ભિહતાે ભાગવતાે ધમર્ઃ
૦૬૧૬૦૪૩૨ સ્થરચરસ વકદ બે વ થ ગ્ધયાે યમપુાસતે વાયાર્ઃ
૦૬૧૬૦૪૪૧ ન િહ ભગવન્નઘિટત મદં વદ્દશર્ના ણામ ખલપાપક્ષયઃ
૦૬૧૬૦૪૪૨ યન્નામ સકૃચ્છ્ર વણા પુક્કશાેઽિપ િવમુચ્યતે સસંારાત્
૦૬૧૬૦૪૫૧ અથ ભગવ વયમધનુા વદવલાેકપિર ષ્ટાશયમલાઃ
૦૬૧૬૦૪૫૨ સરુઋ ષણા ય ક થતં તાવકેન કથમ યથા ભવ ત
૦૬૧૬૦૪૬૧ િવિદતમન ત સમ તં તવ જગદાત્મનાે જનૈિરહાચિરતમ્
૦૬૧૬૦૪૬૨ િવજ્ઞા યં પરમગુરાેઃ િકયિદવ સિવતુિરવ ખદ્યાેતૈઃ
૦૬૧૬૦૪૭૧ નમ તુ યં ભગવતે સકલજગિ સ્થ તલયાેદયેશાય
૦૬૧૬૦૪૭૨ દુરવ સતાત્મગતયે કુયાે ગનાં ભદા પરમહંસાય
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૦૬૧૬૦૪૮૧ યં વૈ શ્વસ તમનુ િવશ્વ જઃ શ્વસ ત
૦૬૧૬૦૪૮૨ યં ચેિકતાનમનુ ચત્તય ઉચ્ચક ત
૦૬૧૬૦૪૮૩ ભૂમ ડલં સષર્પાય ત યસ્ય મૂિધ્ન
૦૬૧૬૦૪૮૪ ત મૈ નમાે ભગવતેઽ તુ સહસ્રમૂધ્ન
૦૬૧૬૦૪૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૬૦૪૯૧ સં તુતાે ભગવાનવેમન ત તમભાષત
૦૬૧૬૦૪૯૨ િવદ્યાધરપ ત પ્રીત શ્ચત્રકેતું કુ દ્વહ
૦૬૧૬૦૫૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૬૧૬૦૫૦૧ યન્નારદાઙ્ ગરાે યાં તે વ્યાહૃતં મેઽનુશાસનમ્
૦૬૧૬૦૫૦૨ સં સદ્ધાેઽ સ તયા રાજ વદ્યયા દશર્નાચ્ચ મે
૦૬૧૬૦૫૧૧ અહં વૈ સવર્ભૂતાિન ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ
૦૬૧૬૦૫૧૨ શ દબ્રહ્મ પરં બ્રહ્મ મમાેભે શાશ્વતી તનૂ
૦૬૧૬૦૫૨૧ લાેકે િવતતમાત્માનં લાેકં ચાત્મિન સ તતમ્
૦૬૧૬૦૫૨૨ ઉભયં ચ મયા વ્યાપં્ત મિય ચવૈાેભયં કૃતમ્
૦૬૧૬૦૫૩૧ યથા સષુુપ્તઃ પુ ષાે િવશ્વં પ ય ત ચાત્મિન
૦૬૧૬૦૫૩૨ આત્માનમેકદેશસ્થં મ યતે વ ઉ થતઃ
૦૬૧૬૦૫૪૧ અેવં ગરણાદ િન વસ્થાનાિન ચાત્મનઃ
૦૬૧૬૦૫૪૨ માયામાત્રા ણ િવજ્ઞાય તદ્દ્રષ્ટારં પરં મરેત્
૦૬૧૬૦૫૫૧ યને પ્રસપુ્તઃ પુ ષઃ વાપં વેદાત્મન તદા
૦૬૧૬૦૫૫૨ સખંુ ચ િનગુર્ણં બ્રહ્મ તમાત્માનમવેિહ મામ્
૦૬૧૬૦૫૬૧ ઉભયં મરતઃ પુંસઃ પ્ર વાપપ્ર તબાેધયાેઃ
૦૬૧૬૦૫૬૨ અ વે ત વ્ય તિરચ્યેત તજ્જ્ઞાનં બ્રહ્મ ત પરમ્
૦૬૧૬૦૫૭૧ યદેત દ્વ તં પુંસાે મદ્ભાવં ભન્નમાત્મનઃ
૦૬૧૬૦૫૭૨ તતઃ સસંાર અેતસ્ય દેહાદે્દહાે તે ર્ તઃ
૦૬૧૬૦૫૮૧ લ વેહ માનષુી ં યાેિન જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ ભવામ્
૦૬૧૬૦૫૮૨ આત્માનં યાે ન બુદ્ યેત ન ક્વ ચ ક્ષેમમા ુયાત્
૦૬૧૬૦૫૯૧ વેહાયાં પિરક્લેશં તતઃ ફલિવપયર્યમ્
૦૬૧૬૦૫૯૨ અભયં ચા યનીહાયાં સઙ્ક પા દ્વરમે કિવઃ
૦૬૧૬૦૬૦૧ સખુાય દુઃખમાેક્ષાય કુવાર્તે દ પતી િક્રયાઃ
૦૬૧૬૦૬૦૨ તતાેઽિન ત્તરપ્રા પ્તદુર્ઃખસ્ય ચ સખુસ્ય ચ
૦૬૧૬૦૬૧૧ અેવં િવપયર્યં બુદ્ વા ણાં િવજ્ઞા ભમાિનનામ્
૦૬૧૬૦૬૧૨ આત્મનશ્ચ ગ ત સૂ માં સ્થાનત્રયિવલક્ષણામ્
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૦૬૧૬૦૬૨૧ દષૃ્ટશ્રુતા ભમાર્ત્રા ભિનમુર્ક્તઃ વને તજેસા
૦૬૧૬૦૬૨૨ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પ્તાે મદ્ભક્તઃ પુ ષાે ભવેત્
૦૬૧૬૦૬૩૧ અેતાવાનવે મનજૈુયાગનપુૈ યબુ દ્ધ ભઃ
૦૬૧૬૦૬૩૨ વાથર્ઃ સવાર્ત્મના જ્ઞેયાે ય પરાત્મૈકદશર્નમ્
૦૬૧૬૦૬૪૧ વમેતચ્છ્ર દ્ધયા રાજન્નપ્રમત્તાે વચાે મમ
૦૬૧૬૦૬૪૨ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ધારયન્નાશુ સ ય સ
૦૬૧૬૦૬૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૬૦૬૫૧ આશ્વાસ્ય ભગવાિન થં ચત્રકેતું જગદુ્ગ ઃ
૦૬૧૬૦૬૫૨ પ યત તસ્ય િવશ્વાત્મા તતશ્ચા તદર્ધે હિરઃ
૦૬૧૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૭૦૦૧૧ યતશ્ચા તિહતાેઽન ત તસ્યૈ કૃ વા િદશે નમઃ
૦૬૧૭૦૦૧૨ િવદ્યાધર શ્ચત્રકેતુશ્ચચાર ગગને ચરઃ
૦૬૧૭૦૦૨૧ સ લકં્ષ વષર્લક્ષાણામવ્યાહતબલે દ્રયઃ
૦૬૧૭૦૦૨૨ તૂયમાનાે મહાયાેગી મુિન ભઃ સદ્ધચારણૈઃ
૦૬૧૭૦૦૩૧ કુલાચલે દ્રદ્રાેણીષુ નાનાસઙ્ક પ સ દ્ધષુ
૦૬૧૭૦૦૩૨ રેમે િવદ્યાધરસ્ત્રી ભગાર્પય હિરમીશ્વરમ્
૦૬૧૭૦૦૪૧ અેકદા સ િવમાનને િવ દત્તને ભા વતા
૦૬૧૭૦૦૪૨ ગિરશં દદશૃે ગચ્છ પર તં સદ્ધચારણૈઃ
૦૬૧૭૦૦૫૧ આ લઙ્ગ્યાઙ્ક કૃતાં દેવી ં બાહુના મુિનસસંિદ
૦૬૧૭૦૦૫૨ ઉવાચ દેવ્યાઃ શ ◌ૃ વ ત્યા જહાસાેચ્ચૈ તદ તકે
૦૬૧૭૦૦૬૦ ચત્રકેતુ વાચ
૦૬૧૭૦૦૬૧ અેષ લાેકગુ ઃ સાક્ષાદ્ધમ વક્તા શર િરણામ્
૦૬૧૭૦૦૬૨ આ તે મખુ્યઃ સભાયાં વૈ મથનુીભૂય ભાયર્યા
૦૬૧૭૦૦૭૧ જટાધર તીવ્રતપા બ્રહ્મવાિદસભાપ તઃ
૦૬૧૭૦૦૭૨ અઙ્ક કૃત્ય સ્ત્રયં ચા તે ગતહ્ર ીઃ પ્રાકૃતાે યથા
૦૬૧૭૦૦૮૧ પ્રાયશઃ પ્રાકૃતાશ્ચાિપ સ્ત્રયં રહ સ બભ્ર ત
૦૬૧૭૦૦૮૨ અયં મહાવ્રતધરાે બભ ત સદ સ સ્ત્રયમ્
૦૬૧૭૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૭૦૦૯૧ ભગવાનિપ તચ્છ વા પ્રહસ્યાગાધધી ર્પ
૦૬૧૭૦૦૯૨ તૂ ણી ં બભવૂ સદ સ સ યાશ્ચ તદનવુ્રતાઃ
૦૬૧૭૦૧૦૧ ઇત્યતદ્વ યર્િવદુ ષ બ્રવુાણે બહ્વશાેભનમ્
૦૬૧૭૦૧૦૨ ષાહ દેવી ષ્ટાય િન જતાત્મા ભમાિનને
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૦૬૧૭૦૧૧૦ શ્રીપાવર્ત્યુવાચ
૦૬૧૭૦૧૧૧ અયં િકમધનુા લાેકે શા તા દ ડધરઃ પ્રભુઃ
૦૬૧૭૦૧૧૨ અ મ દ્વધાનાં દુષ્ટાનાં િનલર્ નાં ચ િવપ્રકૃત્
૦૬૧૭૦૧૨૧ ન વેદ ધમ િકલ પદ્મયાેિનનર્ બ્રહ્મપતુ્રા ગનુારદાદ્યાઃ
૦૬૧૭૦૧૨૨ ન વૈ કુમારઃ કિપલાે મનુશ્ચ યે નાે િનષેધ ત્ય તવ તનં હરમ્
૦૬૧૭૦૧૩૧ અેષામનુ યેયપદા જયુગ્મં જગદુ્ગ ં મઙ્ગલમઙ્ગલં વયમ્
૦૬૧૭૦૧૩૨ યઃ ક્ષત્રબ ધુઃ પિરભૂય સરૂ પ્રશા ત ષ્ટ તદયં િહ દ ડ્યઃ
૦૬૧૭૦૧૪૧ નાયમહર્ ત વૈકુ ઠ પાદમૂલાપેસપર્ણમ્
૦૬૧૭૦૧૪૨ સ ભાિવતમ તઃ ત ધઃ સાધુ ભઃ પયુર્પા સતમ્
૦૬૧૭૦૧૫૧ અતઃ પાપીયસી ં યાેિનમાસરુ ં યાિહ દુમર્તે
૦૬૧૭૦૧૫૨ યથેહ ભૂયાે મહતાં ન કતાર્ પતુ્ર િક બષમ્
૦૬૧૭૦૧૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૭૦૧૬૧ અેવં શપ્ત શ્ચત્રકેતુિવમાનાદવ હ્ય સઃ
૦૬૧૭૦૧૬૨ પ્રસાદયામાસ સતી ં મૂધ્નાર્ નમ્રેણ ભારત
૦૬૧૭૦૧૭૦ ચત્રકેતુ વાચ
૦૬૧૭૦૧૭૧ પ્ર તગ્ હ્ણા મ તે શાપમાત્મનાેઽ જ લના બકે
૦૬૧૭૦૧૭૨ દેવૈમર્ત્યાર્ય ય પ્રાેક્તં પવૂર્િદષં્ટ િહ તસ્ય તત્
૦૬૧૭૦૧૮૧ સસંારચક્ર અેત મ જ તુરજ્ઞાનમાેિહતઃ
૦૬૧૭૦૧૮૨ ભ્રા ય સખંુ ચ દુઃખં ચ ભુઙ્ક્તે સવર્ત્ર સવર્દા
૦૬૧૭૦૧૯૧ નવૈાત્મા ન પરશ્ચાિપ કતાર્ સ્યા સખુદુઃખયાેઃ
૦૬૧૭૦૧૯૨ કતાર્રં મ યતેઽત્રાજ્ઞઆત્માનં પરમવે ચ
૦૬૧૭૦૨૦૧ ગુણપ્રવાહ અેત મ કઃ શાપઃ કાે વનુગ્રહઃ
૦૬૧૭૦૨૦૨ કઃ વગા નરકઃ કાે વા િક સખંુ દુઃખમવે વા
૦૬૧૭૦૨૧૧ અેકઃ જ ત ભૂતાિન ભગવાનાત્મમાયયા
૦૬૧૭૦૨૧૨ અેષાં બ ધં ચ માેકં્ષ ચ સખંુ દુઃખં ચ િન કલઃ
૦૬૧૭૦૨૨૧ ન તસ્ય ક શ્ચદ્દિયતઃ પ્રતીપાે ન જ્ઞા તબ ધનુર્ પરાે ન ચ વઃ
૦૬૧૭૦૨૨૨ સમસ્ય સવર્ત્ર િનર જનસ્ય સખુે ન રાગઃ કુત અેવ રાષેઃ
૦૬૧૭૦૨૩૧ તથાિપ તચ્છ ક્તિવસગર્ અેષાં સખુાય દુઃખાય િહતાિહતાય
૦૬૧૭૦૨૩૨ બ ધાય માેક્ષાય ચ ત્યુજન્મનાેઃ શર િરણાં સં તયેઽવક પતે
૦૬૧૭૦૨૪૧ અથ પ્રસાદયે ન વાં શાપમાેક્ષાય ભા મિન
૦૬૧૭૦૨૪૨ યન્મ યસે હ્યસાધૂક્તં મમ ત ક્ષ યતાં સ ત
૦૬૧૭૦૨૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૬૧૭૦૨૫૧ ઇ ત પ્રસાદ્ય ગિરશાૈ ચત્રકેતુરિર દમ
૦૬૧૭૦૨૫૨ જગામ વિવમાનને પ યતાેઃ મયતાે તયાેઃ
૦૬૧૭૦૨૬૧ તત તુ ભગવાન્રુદ્રાે દ્રાણી મદમબ્રવીત્
૦૬૧૭૦૨૬૨ દેવ ષદૈત્ય સદ્ધાનાં પાષર્દાનાં ચ શ ◌ૃ વતામ્
૦૬૧૭૦૨૭૦ શ્રી દ્ર ઉવાચ
૦૬૧૭૦૨૭૧ દષૃ્ટવત્ય સ સશુ્રાે ણ હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૬૧૭૦૨૭૨ માહા યં ત્ય ત્યાનાં િનઃ હાણાં મહાત્મનામ્
૦૬૧૭૦૨૮૧ નારાયણપરાઃ સવ ન કુતશ્ચન બ ય ત
૦૬૧૭૦૨૮૨ વગાર્પવગર્નરકે વિપ તુલ્યાથર્દ શનઃ
૦૬૧૭૦૨૯૧ દેિહનાં દેહસયંાેગાદ્દવ્ દ્વાનીશ્વરલીલયા
૦૬૧૭૦૨૯૨ સખંુ દુઃખં તજર્ન્મ શાપાેઽનુગ્રહ અેવ ચ
૦૬૧૭૦૩૦૧ અિવવેકકૃતઃ પુંસાે હ્યથર્ભેદ ઇવાત્મિન
૦૬૧૭૦૩૦૨ ગુણદાષેિવક પશ્ચ ભદેવ સ્ર જવ કૃતઃ
૦૬૧૭૦૩૧૧ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તમુદ્વહતાં ણામ્
૦૬૧૭૦૩૧૨ જ્ઞાનવૈરાગ્યવીયાર્ણાં ન િહ ક શ્ચદ્વ્યપાશ્રયઃ
૦૬૧૭૦૩૨૧ નાહં િવિર ચાે ન કુમારનારદાૈ ન બ્રહ્મપતુ્રા મનુયઃ સરેુશાઃ
૦૬૧૭૦૩૨૨ િવદામ યસ્યેિહતમંશકાંશકા ન ત વ પં થગીશમાિનનઃ
૦૬૧૭૦૩૩૧ ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ના પ્રયઃ વઃ પરાેઽિપ વા
૦૬૧૭૦૩૩૨ આત્મ વા સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂત પ્રયાે હિરઃ
૦૬૧૭૦૩૪૧ તસ્ય ચાયં મહાભાગ શ્ચત્રકેતુઃ પ્રયાેઽનુગઃ
૦૬૧૭૦૩૪૨ સવર્ત્ર સમદકૃ્ષા તાે હ્યહં ચવૈાચ્યુત પ્રયઃ
૦૬૧૭૦૩૫૧ ત માન્ન િવ મયઃ કાયર્ઃ પુ ષષેુ મહાત્મસુ
૦૬૧૭૦૩૫૨ મહાપુ ષભક્તષેુ શા તષેુ સમદ શષુ
૦૬૧૭૦૩૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૭૦૩૬૧ ઇ ત શ્રુ વા ભગવતઃ શવસ્યાેમા ભભા ષતમ્
૦૬૧૭૦૩૬૨ બભવૂ શા તધી રાજ દેવી િવગતિવ મયા
૦૬૧૭૦૩૭૧ ઇ ત ભાગવતાે દેવ્યાઃ પ્ર તશપ્તુમલ તમઃ
૦૬૧૭૦૩૭૨ મૂધ્નાર્ સ જગ્ હે શાપમેતાવ સાધુલક્ષણમ્
૦૬૧૭૦૩૮૧ જજ્ઞે વષુ્ટદર્ ક્ષણાગ્ ાૈ દાનવી ં યાેિનમા શ્રતઃ
૦૬૧૭૦૩૮૨ ત્ર ઇત્ય ભિવખ્યાતાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ
૦૬૧૭૦૩૯૧ અેતત્તે સવર્માખ્યાતં યન્માં વં પિર ચ્છ સ
૦૬૧૭૦૩૯૨ ત્રસ્યાસરુ તેશ્ચ કારણં ભગવન્મતેઃ
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૦૬૧૭૦૪૦૧ ઇ તહાસ મમં પુ યં ચત્રકેતાેમર્હાત્મનઃ
૦૬૧૭૦૪૦૨ માહા યં િવ ભક્તાનાં શ્રુ વા બ ધા દ્વમુચ્યતે
૦૬૧૭૦૪૧૧ ય અેત પ્રાત થાય શ્રદ્ધયા વાગ્યતઃ પઠેત્
૦૬૧૭૦૪૧૨ ઇ તહાસં હિર વા સ યા ત પરમાં ગ તમ્
૦૬૧૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૦૧૧ શ્ન તુ પત્ની સિવતુઃ સાિવત્રી ં વ્યાહૃ ત ત્રયીમ્
૦૬૧૮૦૦૧૨ અ ગ્ હાતે્રં પશું સાેમં ચાતુમાર્સ્યં મહામખાન્
૦૬૧૮૦૦૨૧ સ દ્ધભર્ગસ્ય ભાયાર્ઙ્ગ મિહમાનં િવભું પ્રભુમ્
૦૬૧૮૦૦૨૨ આ શષં ચ વરારાેહાં ક યાં પ્રાસતૂ સવુ્રતામ્
૦૬૧૮૦૦૩૧ ધાતુઃ કુહૂઃ સનીવાલી રાકા ચાનુમ ત તથા
૦૬૧૮૦૦૩૨ સાયં દશર્મથ પ્રાતઃ પૂણર્માસમનુક્રમાત્
૦૬૧૮૦૦૪૧ અગ્ ી પુર યાનાધત્ત િક્રયાયાં સમન તરઃ
૦૬૧૮૦૦૪૨ ચષર્ણી વ ણસ્યાસીદ્યસ્યાં તાે ગુઃ પનુઃ
૦૬૧૮૦૦૫૧ વા મીિકશ્ચ મહાયાેગી વ મીકાદભવ કલ
૦૬૧૮૦૦૫૨ અગ ત્યશ્ચ વ સષ્ઠશ્ચ મત્રાવ ણયાેરષૃી
૦૬૧૮૦૦૬૧ રેતઃ સ ષચતુઃ કુ ભે ઉવર્ યાઃ સિન્નધાૈ દુ્રતમ્
૦૬૧૮૦૦૬૨ રેવત્યાં મત્ર ઉ સગર્મિરષં્ટ િપ પલં વ્યધાત્
૦૬૧૮૦૦૭૧ પાૈલાે યા મ દ્ર આધત્ત ત્રી પતુ્રાિન ત નઃ શ્રુતમ્
૦૬૧૮૦૦૭૨ જય ત ષભં તાત તીયં મીઢુષં પ્રભુઃ
૦૬૧૮૦૦૮૧ ઉ ક્રમસ્ય દેવસ્ય માયાવામન િપણઃ
૦૬૧૮૦૦૮૨ ક તા પ યાં હચ્છ્લાેક તસ્યાસ સાૈભગાદયઃ
૦૬૧૮૦૦૯૧ ત કમર્ગુણવીયાર્ ણ કા યપસ્ય મહાત્મનઃ
૦૬૧૮૦૦૯૨ પશ્ચાદ્વક્ષ્યામહેઽિદત્યાં યથવૈાવતતાર હ
૦૬૧૮૦૧૦૧ અથ ક યપદાયાદા દૈતેયા ક તર્યા મ તે
૦૬૧૮૦૧૦૨ યત્ર ભાગવતઃ શ્રીમા પ્રહ્ર ાદાે બ લરેવ ચ
૦૬૧૮૦૧૧૧ િદતેદ્વાર્વવે દાયાદાૈ દૈત્યદાનવવ દતાૈ
૦૬૧૮૦૧૧૨ િહર યક શપુનાર્મ િહર યાક્ષશ્ચ ક તતાૈ
૦૬૧૮૦૧૨૧ િહર યક શપાેભાર્યાર્ કયાધનુાર્મ દાનવી
૦૬૧૮૦૧૨૨ જ ભસ્ય તનયા સા તુ સષુવુે ચતુરઃ સતુાન્
૦૬૧૮૦૧૩૧ સહં્ર ાદં પ્રાગનુહ્ર ાદં હ્ર ાદં પ્રહ્ર ાદમવે ચ
૦૬૧૮૦૧૩૨ ત વસા સિહકા નામ રાહંુ િવપ્ર ચતાેઽગ્રહીત્
૦૬૧૮૦૧૪૧ શરાેઽહરદ્યસ્ય હિરશ્ચકે્રણ િપબતાેઽ તમ્
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૦૬૧૮૦૧૪૨ સહં્ર ાદસ્ય કૃ તભાર્યાર્ સતૂ પ ચજનં તતઃ
૦૬૧૮૦૧૫૧ હ્ર ાદસ્ય ધમિનભાર્યાર્ સતૂ વાતાિપ મ વલમ્
૦૬૧૮૦૧૫૨ યાેઽગ ત્યાય વ તથયે પેચે વાતાિપ મ વલઃ
૦૬૧૮૦૧૬૧ અનુહ્ર ાદસ્ય સયૂાર્યાં બા કલાે મિહષ તથા
૦૬૧૮૦૧૬૨ િવરાેચન તુ પ્રાહ્ર ાિદદવ્યાં તસ્યાભવદ્બ લઃ
૦૬૧૮૦૧૭૧ બાણજે્યષં્ઠ પતુ્રશતમશનાયાં તતાેઽભવત્
૦૬૧૮૦૧૭૨ તસ્યાનુભાવં સશુ્લાેકં્ય પશ્ચાદેવા ભધાસ્યતે
૦૬૧૮૦૧૮૧ બાણઆરા ય ગિરશં લેભે તદ્ગણમખુ્યતામ્
૦૬૧૮૦૧૮૨ ય પાશ્વ ભગવાના તે હ્યદ્યાિપ પુરપાલકઃ
૦૬૧૮૦૧૯૧ મ તશ્ચ િદતેઃ પતુ્રાશ્ચ વાિરશન્નવાિધકાઃ
૦૬૧૮૦૧૯૨ તઆસન્નપ્ર ઃ સવ નીતા ઇ દ્રણે સાત્મતામ્
૦૬૧૮૦૨૦૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૧૮૦૨૦૧ કથં ત આસરંુ ભાવમપાેહ્યાૈ પ ત્તકં ગુરાે
૦૬૧૮૦૨૦૨ ઇ દ્રણે પ્રાિપતાઃ સા યં િક ત સાધુ કૃતં િહ તૈઃ
૦૬૧૮૦૨૧૧ ઇમે શ્રદ્દધતે બ્રહ્મ ષયાે િહ મયા સહ
૦૬૧૮૦૨૧૨ પિરજ્ઞાનાય ભગવં તન્નાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ
૦૬૧૮૦૨૨૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૨૨૧ ત દ્વ રાતસ્ય સ બાદરાય ણવર્ચાે િનશ યાદતૃમ પમથર્વત્
૦૬૧૮૦૨૨૨ સભાજય સિન્ન તને ચેતસા જગાદ સત્રાયણ સવર્દશર્નઃ
૦૬૧૮૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૨૩૧ હતપતુ્રા િદ તઃ શક્ર પા ણર્ગ્રાહેણ િવ ના
૦૬૧૮૦૨૩૨ મ યનુા શાેકદ પ્તને વલ તી પયર્ ચ તયત્
૦૬૧૮૦૨૪૧ કદા નુ ભ્રા હ તાર મ દ્રયારામમુ બણમ્
૦૬૧૮૦૨૪૨ અ ક્લન્નહૃદયં પાપં ઘાતિય વા શયે સખુમ્
૦૬૧૮૦૨૫૧ કૃ મિવડ્ભ મસજં્ઞાસીદ્યસ્યેશા ભિહતસ્ય ચ
૦૬૧૮૦૨૫૨ ભૂતધ્રુક્ત કૃતે વાથ િક વેદ િનરયાે યતઃ
૦૬૧૮૦૨૬૧ આશાસાનસ્ય તસ્યેદં ધ્રવુમુન્નદ્ધચેતસઃ
૦૬૧૮૦૨૬૨ મદશાષેક ઇ દ્રસ્ય ભૂયાદ્યને સતુાે િહ મે
૦૬૧૮૦૨૭૧ ઇ ત ભાવને સા ભતુર્રાચચારાસકૃિ પ્રયમ્
૦૬૧૮૦૨૭૨ શશુ્રષૂયાનુરાગેણ પ્રશ્રયેણ દમને ચ
૦૬૧૮૦૨૮૧ ભ યા પરમયા રાજન્મનાેજ્ઞવૈર્ ગુભા ષતૈઃ
૦૬૧૮૦૨૮૨ મનાે જગ્રાહ ભાવજ્ઞા સ મતાપાઙ્ગવીક્ષણૈઃ

386 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૬૧૮૦૨૯૧ અેવં સ્ત્રયા જડીભૂતાે િવદ્વાનિપ મનાેજ્ઞયા
૦૬૧૮૦૨૯૨ બાઢ મત્યાહ િવવશાે ન ત ચ્ચતં્ર િહ યાે ષ ત
૦૬૧૮૦૩૦૧ િવલાેક્યૈકા તભૂતાિન ભૂતા યાદાૈ પ્ર પ તઃ
૦૬૧૮૦૩૦૨ સ્ત્રયં ચકે્ર વદેહાધ યયા પુંસાં મ તહૃર્તા
૦૬૧૮૦૩૧૧ અેવં શશુ્રૂ ષત તાત ભગવા ક યપઃ સ્ત્રયા
૦૬૧૮૦૩૧૨ પ્રહસ્ય પરમપ્રીતાે િદ તમાહા ભન દ્ય ચ
૦૬૧૮૦૩૨૦ શ્રીક યપ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૩૨૧ વરં વરય વામાે પ્રીત તેઽહમિન દતે
૦૬૧૮૦૩૨૨ સ્ત્રયા ભતર્િર સપુ્રીતે કઃ કામ ઇહ ચાગમઃ
૦૬૧૮૦૩૩૧ પ તરેવ િહ નાર ણાં દૈવતં પરમં તમ્
૦૬૧૮૦૩૩૨ માનસઃ સવર્ભૂતાનાં વાસદેુવઃ શ્રયઃ પ તઃ
૦૬૧૮૦૩૪૧ સ અેવ દેવતા લઙ્ગનૈાર્મ પિવક પતૈઃ
૦૬૧૮૦૩૪૨ ઇજ્યતે ભગવા પુ ભઃ સ્ત્રી ભશ્ચ પ ત પ ક્
૦૬૧૮૦૩૫૧ ત મા પ તવ્રતા નાયર્ઃ શ્રેયસ્કામાઃ સમુ યમે
૦૬૧૮૦૩૫૨ યજ તેઽન યભાવને પ તમાત્માનમીશ્વરમ્
૦૬૧૮૦૩૬૧ સાેઽહં વયા ચતાે ભદ્રે ઈદગૃ્ભાવને ભ ક્તતઃ
૦૬૧૮૦૩૬૨ તં તે સ પાદયે કામમસતીનાં સદુુલર્ભમ્
૦૬૧૮૦૩૭૦ િદ ત વાચ
૦૬૧૮૦૩૭૧ વરદાે યિદ મે બ્રહ્મ પતુ્ર મ દ્રહણં ણે
૦૬૧૮૦૩૭૨ અ ત્યું તપતુ્રાહં યને મે ઘા તતાૈ સતુાૈ
૦૬૧૮૦૩૮૧ િનશ ય તદ્વચાે િવપ્રાે િવમનાઃ પયર્ત યત
૦૬૧૮૦૩૮૨ અહાે અધમર્ઃ સમુહાનદ્ય મે સમપુ સ્થતઃ
૦૬૧૮૦૩૯૧ અહાે અથ દ્રયારામાે યાે ષન્મ યેહ માયયા
૦૬૧૮૦૩૯૨ ગ્ હીતચેતાઃ કૃપણઃ પ ત યે નરકે ધ્રવુમ્
૦૬૧૮૦૪૦૧ કાેઽ તક્રમાેઽનવુતર્ ત્યાઃ વભાવ મહ યાે ષતઃ
૦૬૧૮૦૪૦૨ િધઙ્માં બતાબુધં વાથ યદહં વ જતે દ્રયઃ
૦૬૧૮૦૪૧૧ શર પદ્માે સવં વક્ત્રં વચશ્ચ શ્રવણા તમ્
૦૬૧૮૦૪૧૨ હૃદયં રધારાભં સ્ત્રીણાં કાે વેદ ચે ષ્ટતમ્
૦૬૧૮૦૪૨૧ ન િહ ક શ્ચિ પ્રયઃ સ્ત્રીણામ જસા વા શષાત્મનામ્
૦૬૧૮૦૪૨૨ પ ત પતંુ્ર ભ્રાતરં વા ઘ્ન ત્યથ ઘાતય ત ચ
૦૬૧૮૦૪૩૧ પ્ર તશ્રુતં દદામી ત વચ તન્ન ષા ભવેત્
૦૬૧૮૦૪૩૨ વધં નાહર્ ત ચે દ્રાેઽિપ તત્રેદમપુક પતે
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૦૬૧૮૦૪૪૧ ઇ ત સ ચ ત્ય ભગવાન્માર ચઃ કુ ન દન
૦૬૧૮૦૪૪૨ ઉવાચ િક ચ કુિપત આત્માનં ચ િવગહર્યન્
૦૬૧૮૦૪૫૦ શ્રીક યપ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૪૫૧ પતુ્ર તે ભિવતા ભદ્રે ઇ દ્રહાદેવબા ધવઃ
૦૬૧૮૦૪૫૨ સવં સરં વ્રત મદં યદ્ય ે ધારિય ય સ
૦૬૧૮૦૪૬૦ િદ ત વાચ
૦૬૧૮૦૪૬૧ ધારિય યે વ્રતં બ્રહ્મ બ્રૂિહ કાયાર્ ણ યાિન મે
૦૬૧૮૦૪૬૨ યાિન ચેહ િન ષદ્ધાિન ન વ્રતં ઘ્ન ત યા યુત
૦૬૧૮૦૪૭૦ શ્રીક યપ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૪૭૧ ન િહસ્યાદ્ભૂત તાિન ન શપેન્ના તં વદેત્
૦૬૧૮૦૪૭૨ ન છ દ્યાન્નખરાેમા ણ ન શદે્યદમઙ્ગલમ્
૦૬૧૮૦૪૮૧ ના સુ નાયાન્ન કુ યેત ન સ ભાષેત દુજર્નૈઃ
૦૬૧૮૦૪૮૨ ન વસીતાધાૈતવાસઃ સ્રજં ચ િવ તાં ક્વ ચત્
૦૬૧૮૦૪૯૧ નાે ચ્છષં્ટ ચ ડકાનં્ન ચ સા મષં ષલાહૃતમ્
૦૬૧૮૦૪૯૨ ભુ તાેદક્યયા દષંૃ્ટ િપબેન્ના જ લના વપઃ
૦૬૧૮૦૫૦૧ નાે ચ્છષ્ટા ષ્ટસ લલા સ યાયાં મુક્તમૂધર્
૦૬૧૮૦૫૦૨ અન ચતાસયંતવાક્નાસવંીતા બિહશ્ચરેત્
૦૬૧૮૦૫૧૧ નાધાૈતપાદાપ્રયતા નાદ્રર્પાદા ઉદ ક્ષરાઃ
૦૬૧૮૦૫૧૨ શયીત નાપરાઙ્ના યનૈર્ નગ્ ા ન ચ સ યયાેઃ
૦૬૧૮૦૫૨૧ ધાૈતવાસા શુ ચિનત્યં સવર્મઙ્ગલસયંુતા
૦૬૧૮૦૫૨૨ પજૂયે પ્રાતરાશા પ્રાગ્ગાેિવપ્રાિ શ્રયમચ્યુતમ્
૦૬૧૮૦૫૩૧ સ્ત્રયાે વીરવતીશ્ચાચ સ્રગ્ગ ધબ લમ ડનૈઃ
૦૬૧૮૦૫૩૨ પ ત ચાચ્યાપ તષે્ઠત યાયે કાેષ્ઠગતં ચ તમ્
૦૬૧૮૦૫૪૧ સાવં સરં પુંસવનં વ્રતમેતદિવ લુતમ્
૦૬૧૮૦૫૪૨ ધારિય ય સ ચેત્તુ યં શક્રહા ભિવતા સતુઃ
૦૬૧૮૦૫૫૧ બાઢ મત્ય યપુેત્યાથ િદતી રાજન્મહામનાઃ
૦૬૧૮૦૫૫૨ ક યપાદ્ગભર્માધત્ત વ્રતં ચા ે દધાર સા
૦૬૧૮૦૫૬૧ મા વસરુ ભપ્રાય મ દ્ર આજ્ઞાય માનદ
૦૬૧૮૦૫૬૨ શશુ્રષૂણનેાશ્રમસ્થાં િદ ત પયર્ચર કિવઃ
૦૬૧૮૦૫૭૧ િનતં્ય વના સમુનસઃ ફલમૂલસ મ કુશાન્
૦૬૧૮૦૫૭૨ પત્રાઙુ્કર દાેઽપશ્ચ કાલે કાલ ઉપાહરત્
૦૬૧૮૦૫૮૧ અેવં તસ્યા વ્રતસ્થાયા વ્રત ચ્છદં્ર હિર ર્પ
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૦૬૧૮૦૫૮૨ પ્રે સઃુ પયર્ચર જહ્માે ગહેવ ગાકૃ તઃ
૦૬૧૮૦૫૯૧ ના યગચ્છદ્વ્રત ચ્છદં્ર ત પરાેઽથ મહીપતે
૦૬૧૮૦૫૯૨ ચ તાં તીવ્રાં ગતઃ શક્રઃ કેન મે સ્યા ચ્છવં વહ
૦૬૧૮૦૬૦૧ અેકદા સા તુ સ યાયામુ ચ્છષ્ટા વ્રતક શતા
૦૬૧૮૦૬૦૨ અ ષ્ટવાયર્ધાૈતાઙ્ ઘ્રઃ સુ વાપ િવિધમાેિહતા
૦૬૧૮૦૬૧૧ લ વા તદ તરં શક્રાે િનદ્રાપહૃતચેતસઃ
૦૬૧૮૦૬૧૨ િદતેઃ પ્રિવષ્ટ ઉદરં યાેગેશાે યાેગમાયયા
૦૬૧૮૦૬૨૧ ચકતર્ સપ્તધા ગભ વજે્રણ કનકપ્રભમ્
૦૬૧૮૦૬૨૨ દ તં સપ્તધૈકૈકં મા રાેદ િર ત તા પનુઃ
૦૬૧૮૦૬૩૧ તમૂચુઃ પાટ માના તે સવ પ્રા જલયાે પ
૦૬૧૮૦૬૩૨ િક ન ઇ દ્ર જઘાંસ સ ભ્રાતરાે મ ત તવ
૦૬૧૮૦૬૪૧ મા ભૈષ્ટ ભ્રાતરાે મહં્ય યૂય મત્યાહ કાૈ શકઃ
૦૬૧૮૦૬૪૨ અન યભાવા પાષર્દાનાત્મનાે મ તાં ગણાન્
૦૬૧૮૦૬૫૧ ન મમાર િદતેગર્ભર્ઃ શ્રીિનવાસાનુક પયા
૦૬૧૮૦૬૫૨ બહુધા કુ લશ ણાે દ્રાૈ યસે્ત્રણ યથા ભવાન્
૦૬૧૮૦૬૬૧ સકૃિદ ટ્વાિદપુ ષં પુ ષાે યા ત સા યતામ્
૦૬૧૮૦૬૬૨ સવં સરં િક ચદૂનં િદત્યા યદ્ધિરર ચતઃ
૦૬૧૮૦૬૭૧ સજૂિર દ્રણે પ ચાશદે્દવા તે મ તાેઽભવન્
૦૬૧૮૦૬૭૨ વ્યપાેહ્ય મા દાષેં તે હિરણા સાેમપાઃ કૃતાઃ
૦૬૧૮૦૬૮૧ િદ ત થાય દદશૃે કુમારાનનલપ્રભાન્
૦૬૧૮૦૬૮૨ ઇ દ્રણે સિહતા દેવી પયર્તુ યદિન દતા
૦૬૧૮૦૬૯૧ અથે દ્રમાહ તાતાહમાિદત્યાનાં ભયાવહમ્
૦૬૧૮૦૬૯૨ અપત્ય મચ્છ ત્યચરં વ્રતમેત સદુુ કરમ્
૦૬૧૮૦૭૦૧ અેકઃ સઙ્ક પતઃ પતુ્રઃ સપ્ત સપ્તાભવ કથમ્
૦૬૧૮૦૭૦૨ યિદ તે િવિદતં પતુ્ર સતં્ય કથય મા ષા
૦૬૧૮૦૭૧૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૬૧૮૦૭૧૧ અ બ તેઽહં વ્યવ સતમપુધાયાર્ગતાેઽ તકમ્
૦૬૧૮૦૭૧૨ લ ધા તરાેઽ ચ્છદં ગભર્મથર્બુ દ્ધનર્ ધમર્દક્ૃ
૦૬૧૮૦૭૨૧ કૃત્તાે મે સપ્તધા ગભર્ આસ સપ્ત કુમારકાઃ
૦૬૧૮૦૭૨૨ તેઽિપ ચૈકૈકશાે ક્ણાઃ સપ્તધા નાિપ મ મ્રરે
૦૬૧૮૦૭૩૧ તત ત પરમાશ્ચય વીક્ષ્ય વ્યવ સતં મયા
૦૬૧૮૦૭૩૨ મહાપુ ષપૂ યાઃ સ દ્ધઃ કા યાનષુઙ્ ગણી
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૦૬૧૮૦૭૪૧ આરાધનં ભગવત ઈહમાના િનરા શષઃ
૦૬૧૮૦૭૪૨ યે તુ નેચ્છ ત્યિપ પરં તે વાથર્કુશલાઃ તાઃ
૦૬૧૮૦૭૫૧ આરા યાત્મપ્રદં દેવં વાત્માનં જગદ શ્વરમ્
૦૬૧૮૦૭૫૨ કાે ણીત ગુણ પશ બુધઃ સ્યાન્નરકેઽિપ યત્
૦૬૧૮૦૭૬૧ તિદદં મમ દાજૈર્ યં બા લશસ્ય મહીય સ
૦૬૧૮૦૭૬૨ ક્ષ તુમહર્ સ માત વં િદષ્ટ ા ગભા તાે થતઃ
૦૬૧૮૦૭૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૮૦૭૭૧ ઇ દ્ર તયા યનુજ્ઞાતઃ શદુ્ધભાવને તુષ્ટયા
૦૬૧૮૦૭૭૨ મ દ્ ભઃ સહ તાં ન વા જગામ િત્રિદવં પ્રભુઃ
૦૬૧૮૦૭૮૧ અેવં તે સવર્માખ્યાતં યન્માં વં પિર ચ્છ સ
૦૬૧૮૦૭૮૨ મઙ્ગલં મ તાં જન્મ િક ભૂયઃ કથયા મ તે
૦૬૧૯૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૬૧૯૦૦૧૧ વ્રતં પુંસવનં બ્રહ્મ ભવતા યદુદ િરતમ્
૦૬૧૯૦૦૧૨ તસ્ય વેિદતુ મચ્છા મ યને િવ ઃ પ્રસીદ ત
૦૬૧૯૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૬૧૯૦૦૨૧ શકુ્લે માગર્ શરે પક્ષે યાે ષદ્ભતુર્રનુજ્ઞયા
૦૬૧૯૦૦૨૨ આરભેત વ્રત મદં સાવર્કા મકમાિદતઃ
૦૬૧૯૦૦૩૧ િનશ ય મ તાં જન્મ બ્રાહ્મણાનનુમ ય ચ
૦૬૧૯૦૦૩૨ ના વા શકુ્લદતી શકુ્લે વસીતાલઙૃ્કતા બરે
૦૬૧૯૦૦૩૩ પજૂયે પ્રાતરાશા પ્રાગ્ભગવ તં શ્રયા સહ
૦૬૧૯૦૦૪૧ અલં તે િનરપેક્ષાય પૂણર્કામ નમાેઽ તુ તે
૦૬૧૯૦૦૪૨ મહાિવભૂ તપતયે નમઃ સકલ સદ્ધયે
૦૬૧૯૦૦૫૧ યથા વં કૃપયા ભૂત્યા તજેસા મિહમાજૈસા
૦૬૧૯૦૦૫૨ જુષ્ટ ઈશ ગુણૈઃ સવ તતાેઽ સ ભગવા પ્રભુઃ
૦૬૧૯૦૦૬૧ િવ પ ત્ન મહામાયે મહાપુ ષલક્ષણે
૦૬૧૯૦૦૬૨ પ્રીયેથા મે મહાભાગે લાેકમાતનર્માેઽ તુ તે
૦૬૧૯૦૦૭૧ આ નમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાનુભાવાય મહાિવભૂ તપતયે સહ
મહાિવભૂ ત ભબર્ લમપુહરામી ત અનનેાહરહમર્ ત્રેણ
િવ ણાેરાવાહનાઘ્યર્પાદ્યાપે પશર્ન નાનવાસાપૈવીતિવભષૂણગ ધપુ પધપૂદ પાપેહારાદુ્યપચારા સસુ્
અમાિહતાપેાહરેત્
૦૬૧૯૦૦૮૧ હિવઃશષેં ચ જુહુયાદનલે દ્વાદશાહુતીઃ
૦૬૧૯૦૦૮૨ આ નમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાિવભૂ તપતયે વાહે ત
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૦૬૧૯૦૦૯૧ શ્રયં િવ ં ચ વરદાવા શષાં પ્રભવાવુભાૈ
૦૬૧૯૦૦૯૨ ભ યા સ પજૂયેિન્નતં્ય યદ ચ્છે સવર્સ પદઃ
૦૬૧૯૦૧૦૧ પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાૈ ભ ક્તપ્રહે્વણ ચેતસા
૦૬૧૯૦૧૦૨ દશવારં જપને્મ તં્ર તતઃ તાતે્રમુદ રયેત્
૦૬૧૯૦૧૧૧ યવુાં તુ િવશ્વસ્ય િવભૂ જગતઃ કારણં પરમ્
૦૬૧૯૦૧૧૨ ઇયં િહ પ્રકૃ તઃ સૂ મા માયાશ ક્તદુર્રત્યયા
૦૬૧૯૦૧૨૧ તસ્યા અધીશ્વરઃ સાક્ષા વમવે પુ ષઃ પરઃ
૦૬૧૯૦૧૨૨ વં સવર્યજ્ઞ ઇજ્યેયં િક્રયેયં ફલભુગ્ભવાન્
૦૬૧૯૦૧૩૧ ગુણવ્ય ક્તિરયં દેવી વ્ય જકાે ગુણભુગ્ભવાન્
૦૬૧૯૦૧૩૨ વં િહ સવર્શર યાર્ત્મા શ્રીઃ શર રે દ્રયાશયાઃ
૦૬૧૯૦૧૩૩ નામ પે ભગવતી પ્રત્યય વમપાશ્રયઃ
૦૬૧૯૦૧૪૧ યથા યવુાં િત્રલાેકસ્ય વરદાૈ પરમે ષ્ઠનાૈ
૦૬૧૯૦૧૪૨ તથા મ ઉત્તમશ્લાેક સ તુ સત્યા મહા શષઃ
૦૬૧૯૦૧૫૧ ઇત્ય ભષૂ્ટય વરદં શ્રીિનવાસં શ્રયા સહ
૦૬૧૯૦૧૫૨ તિન્નઃસાયાપહરણં દ વાચમનમચર્યેત્
૦૬૧૯૦૧૬૧ તતઃ તવુીત તાતે્રેણ ભ ક્તપ્રહે્વણ ચેતસા
૦૬૧૯૦૧૬૨ યજ્ઞાે ચ્છષ્ટમવઘ્રાય પનુર યચર્યેદ્ધિરમ્
૦૬૧૯૦૧૭૧ પ ત ચ પરયા ભ યા મહાપુ ષચેતસા
૦૬૧૯૦૧૭૨ પ્રયૈ તૈ તૈ પનમે પ્રેમશીલઃ વયં પ તઃ
૦૬૧૯૦૧૭૩ બ યા સવર્કમાર્ ણ પ યા ઉચ્ચાવચાિન ચ
૦૬૧૯૦૧૮૧ કૃતમેકતરેણાિપ દ પત્યાે ભયાેરિપ
૦૬૧૯૦૧૮૨ પ યાં કુયાર્દનહાર્યાં પ તરેત સમાિહતઃ
૦૬૧૯૦૧૯૧ િવ ણાવે્રર્ત મદં બભ્રન્ન િવહ યા કથ ચન
૦૬૧૯૦૧૯૨ િવપ્રાિ સ્ત્રયાે વીરવતીઃ સ્રગ્ગ ધબ લમ ડનૈઃ
૦૬૧૯૦૧૯૩ અચદહરહભર્ યા દેવં િનયમમા સ્થતા
૦૬૧૯૦૨૦૧ ઉદ્વાસ્ય દેવં વે ધા તિન્નવેિદતમગ્રતઃ
૦૬૧૯૦૨૦૨ અદ્યાદાત્મિવશદ્ુ યથ સવર્કામસ દ્ધયે
૦૬૧૯૦૨૧૧ અેતને પૂ િવિધના માસા દ્વાદશ હાયનમ્
૦૬૧૯૦૨૧૨ ની વાથાપેરમે સા વી કા તકે ચરમેઽહિન
૦૬૧૯૦૨૨૧ શ્વાેભૂતેઽપ ઉપ ય કૃ ણમ યચ્યર્ પવૂર્વત્
૦૬૧૯૦૨૨૨ પયઃશ ◌ૃતને જુહુયાચ્ચ ણા સહ સિપષા
૦૬૧૯૦૨૨૩ પાકયજ્ઞિવધાનને દ્વાદશવૈાહુતીઃ પ તઃ
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૦૬૧૯૦૨૩૧ આ શષઃ શરસાદાય દ્વજૈઃ પ્રીતૈઃ સમીિરતાઃ
૦૬૧૯૦૨૩૨ પ્રણ ય શરસા ભ યા ભુ ત તદનુજ્ઞયા
૦૬૧૯૦૨૪૧ આચાયર્મગ્રતઃ કૃ વા વાગ્યતઃ સહ બ ધુ ભઃ
૦૬૧૯૦૨૪૨ દદ્યા પ યૈ ચરાેઃ શષંે સપુ્ર વં સસુાૈભગમ્
૦૬૧૯૦૨૫૧ અેતચ્ચિર વા િવિધવદ્વ્રતં િવભાેરભી સતાથ લભતે પુમાિનહ
૦૬૧૯૦૨૫૨ સ્ત્રી ચૈતદાસ્થાય લભેત સાૈભગં શ્રયં પ્ર ં વપ ત યશાે ગ્ હમ્
૦૬૧૯૦૨૬૧ ક યા ચ િવ દેત સમગ્રલક્ષણં પ ત વવીરા હતિક બષાં ગ તમ્
૦૬૧૯૦૨૬૨ તપ્ર વસતુા ધનેશ્વર સદુુભર્ગા સભુગા પમ યમ્
૦૬૧૯૦૨૭૧ િવ દે દ્વ પા િવ િવમુચ્યતે ય આમયાવી દ્રયકલ્યદેહમ્
૦૬૧૯૦૨૭૨ અેત પઠન્ન યુદયે ચ કમર્ યન ત પ્તઃ િપ દેવતાનામ્
૦૬૧૯૦૨૮૧ તુષ્ટાઃ પ્રયચ્છ ત સમ તકામા હાેમાવસાને હુતભુક્ષ્રીહિરશ્ચ
૦૬૧૯૦૨૮૨ રાજન્મહન્મ તાં જન્મ પુ યં િદતવે્રર્તં ચા ભિહતં મહત્તે
૦૭૦૧૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૭૦૧૦૦૧૧ સમઃ પ્રયઃ સહૃુદ્બ્રહ્મ ભૂતાનાં ભગવા વયમ્
૦૭૦૧૦૦૧૨ ઇ દ્રસ્યાથ કથં દૈત્યાનવધી દ્વષમાે યથા
૦૭૦૧૦૦૨૧ ન હ્યસ્યાથર્ઃ સરુગણૈઃ સાક્ષાિન્નઃશ્રેયસાત્મનઃ
૦૭૦૧૦૦૨૨ નવૈાસરેુ યાે િવદ્વષેાે નાેદ્વગેશ્ચાગુણસ્ય િહ
૦૭૦૧૦૦૩૧ ઇ ત નઃ સમુહાભાગ નારાયણગુણા પ્ર ત
૦૭૦૧૦૦૩૨ સશંયઃ સમુહા ત તદ્ભવાં છેત્તુમહર્ ત
૦૭૦૧૦૦૪૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૭૦૧૦૦૪૧ સાધુ ષં્ટ મહારાજ હરેશ્ચિરતમદ્ભુતમ્
૦૭૦૧૦૦૪૨ યદ્ભાગવતમાહા યં ભગવદ્ભ ક્તવધર્નમ્
૦૭૦૧૦૦૫૧ ગીયતે પરમં પુ ય ષ ભનાર્રદાિદ ભઃ
૦૭૦૧૦૦૫૨ ન વા કૃ ણાય મનુયે કથિય યે હરેઃ કથામ્
૦૭૦૧૦૦૬૧ િનગુર્ણાેઽિપ હ્ય ેઽવ્યક્તાે ભગવા પ્રકૃતેઃ પરઃ
૦૭૦૧૦૦૬૨ વમાયાગુણમાિવ ય બા યબાધકતાં ગતઃ
૦૭૦૧૦૦૭૧ સ વં રજ તમ ઇ ત પ્રકૃતનેાર્ત્મનાે ગુણાઃ
૦૭૦૧૦૦૭૨ ન તષેાં યુગપદ્રાજ હ્ર ાસ ઉ લાસ અેવ વા
૦૭૦૧૦૦૮૧ જયકાલે તુ સ વસ્ય દેવષ ન્રજસાેઽસરુાન્
૦૭૦૧૦૦૮૨ તમસાે યક્ષરક્ષાં સ ત કાલાનુગુણાેઽભજત્
૦૭૦૧૦૦૯૧ જ્યાે તરાિદિરવાભા ત સઙ્ઘાતાન્ન િવિવચ્યતે
૦૭૦૧૦૦૯૨ િવદ ત્યાત્માનમાત્મસ્થં મ થ વા કવયાેઽ તતઃ
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૦૭૦૧૦૧૦૧ યદા સ ઃ પુર આત્મનઃ પરાે રજઃ જત્યેષ થ વમાયયા
૦૭૦૧૦૧૦૨ સ વં િવ ચત્રાસુ િરરંસરુ શ્વરઃ શિય યમાણ તમ ઈરયત્યસાૈ
૦૭૦૧૦૧૧૧ કાલં ચર તં જતીશઆશ્રયં પ્રધાનપુ યાં નરદેવ સત્યકૃત્
૦૭૦૧૦૧૧૨ ય અેષ રાજન્નિપ કાલ ઈ શતા સ વં સરુાનીક મવૈધયત્યતઃ
૦૭૦૧૦૧૧૩ ત પ્રત્યનીકાનસરુા સરુ પ્રયાે રજ તમસ્કા પ્ર મણાેત્યુ શ્રવાઃ
૦૭૦૧૦૧૨૧ અત્રવૈાેદાહૃતઃ પવૂર્ મ તહાસઃ સરુ ષણા
૦૭૦૧૦૧૨૨ પ્રીત્યા મહાક્રતાૈ રાજ ચ્છતેઽ તશત્રવે
૦૭૦૧૦૧૩૧ દૃ ટ્વા મહાદ્ભુતં રા રાજસયૂે મહાક્રતાૈ
૦૭૦૧૦૧૩૨ વાસદેુવે ભગવ ત સાયજંુ્ય ચેિદભૂભજુઃ
૦૭૦૧૦૧૪૧ તત્રાસીનં સરુઋ ષ રા પા ડુસતુઃ ક્રતાૈ
૦૭૦૧૦૧૪૨ પપ્રચ્છ િવ મતમના મનુીનાં શ ◌ૃ વતા મદમ્
૦૭૦૧૦૧૫૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૦૧૦૧૫૧ અહાે અત્યદ્ભુતં હ્યેતદ્દલુર્ભૈકા તનામિપ
૦૭૦૧૦૧૫૨ વાસદેુવે પરે ત વે પ્રા પ્તશ્ચૈદ્યસ્ય િવ દ્વષઃ
૦૭૦૧૦૧૬૧ અેતદ્વિેદતુ મચ્છામઃ સવર્ અેવ વયં મનુે
૦૭૦૧૦૧૬૨ ભગવિન્ન દયા વનેાે દ્વજૈ તમ સ પા તતઃ
૦૭૦૧૦૧૭૧ દમઘાષેસતુઃ પાપ આર ય કલભાષણાત્
૦૭૦૧૦૧૭૨ સ પ્રત્યમષ ગાેિવ દે દ તવક્રશ્ચ દુમર્ તઃ
૦૭૦૧૦૧૮૧ શપતાેરસકૃ દ્વ ં યદ્બ્રહ્મ પરમવ્યયમ્
૦૭૦૧૦૧૮૨ શ્વત્રાે ન તાે જહ્વાયાં ના ધં િવિવશતુ તમઃ
૦૭૦૧૦૧૯૧ કથં ત મ ભગવ ત દુરવગ્રાહ્યધામિન
૦૭૦૧૦૧૯૨ પ યતાં સવર્લાેકાનાં લયમીયતુર જસા
૦૭૦૧૦૨૦૧ અેતદ્ભ્રા ય ત મે બુ દ્ધદ પા ચિરવ વાયનુા
૦૭૦૧૦૨૦૨ બ્રૂહ્યેતદદ્ભુતતમં ભગવા હ્યત્ર કારણમ્
૦૭૦૧૦૨૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૭૦૧૦૨૧૧ રાજ્ઞ તદ્વચઆક યર્ નારદાે ભગવા ષઃ
૦૭૦૧૦૨૧૨ તુષ્ટઃ પ્રાહ તમાભા ય શ ◌ૃ વત્યા ત સદઃ કથાઃ
૦૭૦૧૦૨૨૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૧૦૨૨૧ િન દન તવસ કાર યક્કારાથ કલવેરમ્
૦૭૦૧૦૨૨૨ પ્રધાનપરયાે રાજન્નિવવેકેન ક પતમ્
૦૭૦૧૦૨૩૧ િહસા તદ ભમાનને દ ડપા યયાેયર્થા
૦૭૦૧૦૨૩૨ વષૈ ય મહ ભૂતાનાં મમાહ મ ત પા થવ
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૦૭૦૧૦૨૪૧ યિન્નબદ્ધાેઽ ભમાનાેઽયં તદ્વધા પ્રા ણનાં વધઃ
૦૭૦૧૦૨૪૨ તથા ન યસ્ય કૈવલ્યાદ ભમાનાેઽ ખલાત્મનઃ
૦૭૦૧૦૨૪૩ પરસ્ય દમકતુર્િહ િહસા કેનાસ્ય ક યતે
૦૭૦૧૦૨૫૧ ત માદ્વરૈાનુબ ધને િનવરેણ ભયને વા
૦૭૦૧૦૨૫૨ નેહા કામને વા યુ જ્યા કથ ચન્નેક્ષતે થક્
૦૭૦૧૦૨૬૧ યથા વૈરાનુબ ધને મત્યર્ તન્મયતા મયાત્
૦૭૦૧૦૨૬૨ ન તથા ભ ક્તયાેગને ઇ ત મે િન શ્ચતા મ તઃ
૦૭૦૧૦૨૭૧ ક ટઃ પેશસૃ્કતા દ્ધઃ કુડ્યાયાં તમનુ મરન્
૦૭૦૧૦૨૭૨ સરં ભભયયાેગને િવ દતે ત વ પતામ્
૦૭૦૧૦૨૮૧ અેવં કૃ ણે ભગવ ત માયામનજુ ઈશ્વરે
૦૭૦૧૦૨૮૨ વૈરેણ પૂતપા માન તમાપુરનુ ચ તયા
૦૭૦૧૦૨૯૧ કામાદ્દવ્ષેાદ્ભયા નેહાદ્યથા ભ યેશ્વરે મનઃ
૦૭૦૧૦૨૯૨ આવે ય તદઘં િહ વા બહવ તદ્ગ ત ગતાઃ
૦૭૦૧૦૩૦૧ ગાે યઃ કામાદ્ભયા કંસાે દ્વષેાચ્ચૈદ્યાદયાે પાઃ
૦૭૦૧૦૩૦૨ સ બ ધાદ્વ ૃ ણયઃ નેહાદ્યૂયં ભ યા વયં િવભાે
૦૭૦૧૦૩૧૧ કતમાેઽિપ ન વનેઃ સ્યા પ ચાનાં પુ ષં પ્ર ત
૦૭૦૧૦૩૧૨ ત મા કેના યપુાયને મનઃ કૃ ણે િનવેશયેત્
૦૭૦૧૦૩૨૧ મા વસ્રેયાે વશ્ચૈદ્યાે દ તવક્રશ્ચ પા ડવ
૦૭૦૧૦૩૨૨ પાષર્દપ્રવરાૈ િવ ણાેિવપ્રશાપા પદચ્યુતાૈ
૦૭૦૧૦૩૩૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૦૧૦૩૩૧ ક દશૃઃ કસ્ય વા શાપાે હિરદાસા ભમશર્નઃ
૦૭૦૧૦૩૩૨ અશ્રદ્ધયે ઇવાભા ત હરેરેકા તનાં ભવઃ
૦૭૦૧૦૩૪૧ દેહે દ્રયાસહુીનાનાં વૈકુ ઠપુરવા સનામ્
૦૭૦૧૦૩૪૨ દેહસ બ ધસ બદ્ધમેતદાખ્યાતુમહર્ સ
૦૭૦૧૦૩૫૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૧૦૩૫૧ અેકદા બ્રહ્મણઃ પતુ્રા િવ લાેકં યદચૃ્છયા
૦૭૦૧૦૩૫૨ સન દનાદયાે જગ્મુશ્ચર તાે ભવુનત્રયમ્
૦૭૦૧૦૩૬૧ પ ચષડ્ઢાયનાભાર્ભાઃ પવૂષામિપ પવૂર્ ઃ
૦૭૦૧૦૩૬૨ િદગ્વાસસઃ શશનૂ્મ વા દ્વાઃસ્થાૈ તા પ્રત્યષેધતામ્
૦૭૦૧૦૩૭૧ અશપ કુિપતા અેવં યવુાં વાસં ન ચાહર્થઃ
૦૭૦૧૦૩૭૨ રજ તમાે યાં રિહતે પાદમૂલે મધુ દ્વષઃ
૦૭૦૧૦૩૭૩ પાિપષ્ઠામાસરુ ં યાેિન બા લશાૈ યાતમાશ્વતઃ
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૦૭૦૧૦૩૮૧ અેવં શપ્તાૈ વભવના પત તાૈ તાૈ કૃપાલુ ભઃ
૦૭૦૧૦૩૮૨ પ્રાેક્તાૈ પનુજર્ન્મ ભવા િત્ર ભલાકાય ક પતામ્
૦૭૦૧૦૩૯૧ જજ્ઞાતે તાૈ િદતેઃ પતુ્રાૈ દૈત્યદાનવવ દતાૈ
૦૭૦૧૦૩૯૨ િહર યક શપજુ્યષ્ઠાે િહર યાક્ષાેઽનજુ તતઃ
૦૭૦૧૦૪૦૧ હતાે િહર યક શપુહર્િરણા સહ િપણા
૦૭૦૧૦૪૦૨ િહર યાક્ષાે ધરાેદ્ધારે બભ્રતા શાૈકરં વપુઃ
૦૭૦૧૦૪૧૧ િહર યક શપુઃ પતંુ્ર પ્રહ્લાદં કેશવ પ્રયમ્
૦૭૦૧૦૪૧૨ જઘાંસરુકરાેન્નાના યાતના ત્યુહેતવે
૦૭૦૧૦૪૨૧ તં સવર્ભૂતાત્મભૂતં પ્રશા તં સમદશર્નમ્
૦૭૦૧૦૪૨૨ ભગવત્તજેસા ષં્ટ નાશક્નાેદ્ધ તુમુદ્યમૈઃ
૦૭૦૧૦૪૩૧ તત તાૈ રાક્ષસાૈ તાૈ કે શ યાં િવશ્રવઃસતુાૈ
૦૭૦૧૦૪૩૨ રાવણઃ કુ ભકણર્શ્ચ સવર્લાેકાપેતાપનાૈ
૦૭૦૧૦૪૪૧ તત્રાિપ રાઘવાે ભૂ વા યહનચ્છાપમુક્તયે
૦૭૦૧૦૪૪૨ રામવીય શ્રાે ય સ વં માકર્ ડયેમખુા પ્રભાે
૦૭૦૧૦૪૫૧ તાવત્ર ક્ષિત્રયાૈ તાૈ મા વસ્રાત્મ ૈ તવ
૦૭૦૧૦૪૫૨ અધનુા શાપિનમુર્ક્તાૈ કૃ ણચક્રહતાંહસાૈ
૦૭૦૧૦૪૬૧ વૈરાનુબ ધતીવ્રેણ યાનનેાચ્યુતસાત્મતામ્
૦૭૦૧૦૪૬૨ નીતાૈ પનુહર્રેઃ પાશ્વ જગ્મતુિવ પાષર્દાૈ
૦૭૦૧૦૪૭૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૦૧૦૪૭૧ િવદ્વષેાે દિયતે પતુ્રે કથમાસીન્મહાત્મિન
૦૭૦૧૦૪૭૨ બ્રૂિહ મે ભગવ યને પ્રહ્લાદસ્યાચ્યુતાત્મતા
૦૭૦૨૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૨૦૦૧૧ ભ્રાતયવં િવિનહતે હિરણા ક્રાેડમૂ તના
૦૭૦૨૦૦૧૨ િહર યક શપૂ રાજ પયર્ત યદુ્રષા શચુા
૦૭૦૨૦૦૨૧ આહ ચેદં ષા પૂણર્ઃ સ દષ્ટદશનચ્છદઃ
૦૭૦૨૦૦૨૨ કાપેાે વલદ્ યાં ચ યા િનર ક્ષ ધૂમ્રમ બરમ્
૦૭૦૨૦૦૩૧ કરાલદંષ્ટ્ર ાેગ્રદષૃ્ટ ા દુ પ્રેક્ષ્યભ્રુકુટ મખુઃ
૦૭૦૨૦૦૩૨ શલૂમુદ્ય ય સદ સ દાનવાિનદમબ્રવીત્
૦૭૦૨૦૦૪૧ ભાે ભાે દાનવદૈતેયા દ્વમૂધ યક્ષ શ બર
૦૭૦૨૦૦૪૨ શતબાહાે હયગ્રીવ નમુચે પાક ઇ વલ
૦૭૦૨૦૦૫૧ િવપ્ર ચત્તે મમ વચઃ પુલાેમ શકુનાદયઃ
૦૭૦૨૦૦૫૨ શ ◌ૃ તાન તરં સવ િક્રયતામાશુ મા ચરમ્
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૦૭૦૨૦૦૬૧ સપત્નૈઘાર્ તતઃ દ્રભૈ્રાર્તા મે દિયતઃ સહૃુત્
૦૭૦૨૦૦૬૨ પા ણર્ગ્રાહેણ હિરણા સમનેા યપુધાવનૈઃ
૦૭૦૨૦૦૭૧ તસ્ય ત્યક્ત વભાવસ્ય ઘ્ ણેમાર્યાવનાૈકસઃ
૦૭૦૨૦૦૭૨ ભજ તં ભજમાનસ્ય બાલસ્યવેા સ્થરાત્મનઃ
૦૭૦૨૦૦૮૧ મચ્છૂલ ભન્નગ્રીવસ્ય ભૂિરણા િધરેણ વૈ
૦૭૦૨૦૦૮૨ અ િક્પ્રયં તપર્િય યે ભ્રાતરં મે ગતવ્યથઃ
૦૭૦૨૦૦૯૧ ત મ કૂટેઽિહતે નષ્ટે કૃત્તમૂલે વન પતાૈ
૦૭૦૨૦૦૯૨ િવટપા ઇવ શુ ય ત િવ પ્રાણા િદવાૈકસઃ
૦૭૦૨૦૧૦૧ તાવદ્યાત ભવું યૂયં બ્રહ્મક્ષત્રસમેિધતામ્
૦૭૦૨૦૧૦૨ સદૂય વં તપાેયજ્ઞ વા યાયવ્રતદાિનનઃ
૦૭૦૨૦૧૧૧ િવ દ્વજિક્રયામૂલાે યજ્ઞાે ધમર્મયઃ પુમાન્
૦૭૦૨૦૧૧૨ દેવ ષિપ ભૂતાનાં ધમર્સ્ય ચ પરાયણમ્
૦૭૦૨૦૧૨૧ યત્ર યત્ર દ્વ ગાવાે વેદા વણાર્શ્રમિક્રયાઃ
૦૭૦૨૦૧૨૨ તં તં જનપદં યાત સ દ પયત શ્ચત
૦૭૦૨૦૧૩૧ ઇ ત તે ભ ર્િનદશમાદાય શરસાદતૃાઃ
૦૭૦૨૦૧૩૨ તથા પ્ર નાં કદનં િવદધુઃ કદન પ્રયાઃ
૦૭૦૨૦૧૪૧ પુરગ્રામવ્ર ેદ્યાન ક્ષતે્રારામાશ્રમાકરાન્
૦૭૦૨૦૧૪૨ ખેટખવર્ટઘાષેાંશ્ચ દદહુઃ પત્તનાિન ચ
૦૭૦૨૦૧૫૧ કે ચ ખિનત્રૈ બ ભદુઃ સતેપુ્રાકારગાપેુરાન્
૦૭૦૨૦૧૫૨ આ વ્યાં શ્ચ ચ્છદુ ર્ક્ષા કે ચ પરશપુાણયઃ
૦૭૦૨૦૧૫૩ પ્રાદહ શરણા યેકે પ્ર નાં વ લતાે મુકૈઃ
૦૭૦૨૦૧૬૧ અેવં િવપ્રકૃતે લાેકે દૈત્યે દ્રાનુચરૈમુર્હુઃ
૦૭૦૨૦૧૬૨ િદવં દેવાઃ પિરત્યજ્ય ભુિવ ચે રલ ક્ષતાઃ
૦૭૦૨૦૧૭૧ િહર યક શપુભ્રાર્તુઃ સ પરેતસ્ય દુઃ ખતઃ
૦૭૦૨૦૧૭૨ કૃ વા કટાેદકાદ િન ભ્રા પતુ્રાનસા વયત્
૦૭૦૨૦૧૮૧ શકુિન શ બરં ષ્ટ ભૂતસ તાપનં કમ્
૦૭૦૨૦૧૮૨ કાલનાભં મહાનાભં હિર મશ્રુમથાે કચમ્
૦૭૦૨૦૧૯૧ તન્માતરં ષાભાનું િદ ત ચ જનની ં ગરા
૦૭૦૨૦૧૯૨ શ્લ ણયા દેશકાલજ્ઞ ઇદમાહ જનેશ્વર
૦૭૦૨૦૨૦૦ શ્રીિહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૨૦૨૦૧ અ બા બ હે વધૂઃ પતુ્રા વીરં માહર્થ શાે ચતુમ્
૦૭૦૨૦૨૦૨ િરપાેર ભમખુે શ્લાઘ્યઃ શરૂાણાં વધ ઈ સતઃ
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૦૭૦૨૦૨૧૧ ભૂતાના મહ સવંાસઃ પ્રપાયા મવ સવુ્રતે
૦૭૦૨૦૨૧૨ દૈવનેૈકત્ર નીતાનામુન્નીતાનાં વકમર્ ભઃ
૦૭૦૨૦૨૨૧ િનત્યઆત્માવ્યયઃ શદુ્ધઃ સવર્ગઃ સવર્િવ પરઃ
૦૭૦૨૦૨૨૨ ધત્તેઽસાવાત્મનાે લઙ્ગં માયયા િવ જ ગુણાન્
૦૭૦૨૦૨૩૧ યથા ભસા પ્રચલતા તરવાેઽિપ ચલા ઇવ
૦૭૦૨૦૨૩૨ ચ ષા ભ્રા યમાણને દૃ યતે ચલતીવ ભૂઃ
૦૭૦૨૦૨૪૧ અેવં ગુણૈભ્રાર્ યમાણે મનસ્યિવકલઃ પુમાન્
૦૭૦૨૦૨૪૨ યા ત ત સા યતાં ભદ્રે હ્ય લઙ્ગાે લઙ્ગવાિનવ
૦૭૦૨૦૨૫૧ અેષ આત્મિવપયાર્સાે હ્ય લઙ્ગે લઙ્ગભાવના
૦૭૦૨૦૨૫૨ અેષ પ્રયા પ્રયૈયાગાે િવયાેગઃ કમર્સં તઃ
૦૭૦૨૦૨૬૧ સ ભવશ્ચ િવનાશશ્ચ શાેકશ્ચ િવિવધઃ તઃ
૦૭૦૨૦૨૬૨ અિવવેકશ્ચ ચ તા ચ િવવેકા તરેવ ચ
૦૭૦૨૦૨૭૧ અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૦૭૦૨૦૨૭૨ યમસ્ય પ્રેતબ ધનૂાં સવંાદં તં િનબાેધત
૦૭૦૨૦૨૮૧ ઉશીનરે વભૂદ્રા સયુજ્ઞ ઇ ત િવશ્રુતઃ
૦૭૦૨૦૨૮૨ સપત્નૈિનહતાે યુદ્ધે જ્ઞાતય તમપુાસત
૦૭૦૨૦૨૯૧ િવશીણર્રત્નકવચં િવભ્રષ્ટાભરણસ્રજમ્
૦૭૦૨૦૨૯૨ શરિન ભન્નહૃદયં શયાનમ ગાિવલમ્
૦૭૦૨૦૩૦૧ પ્રક ણર્કેશં વ તાક્ષં રભસા દષ્ટદચ્છદમ્
૦૭૦૨૦૩૦૨ રજઃકુ ઠમખુા ભાજંે છન્નાયુધભજંુ ધે
૦૭૦૨૦૩૧૧ ઉશીનરે દં્ર િવિધના તથા કૃતં પ ત મિહ યઃ પ્રસમીક્ષ્ય દુઃ ખતાઃ
૦૭૦૨૦૩૧૨ હતાઃ મ નાથે ત કરૈ રાે શં ઘ્ન ત્યાે મુહુ ત પદયાે પાપતન્
૦૭૦૨૦૩૨૧ દત્ય ઉચ્ચૈદર્િયતાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં સ ચ ત્ય અસ્રૈઃ કુચકુઙુ્કમા ણૈઃ
૦૭૦૨૦૩૨૨ િવસ્ર તકેશાભરણાઃ શચંુ ણાં જ ત્યઆક્ર દનયા િવલેિપરે
૦૭૦૨૦૩૩૧ અહાે િવધાત્રાક ણને નઃ પ્રભાે ભવા પ્રણીતાે દગૃગાેચરાં દશામ્
૦૭૦૨૦૩૩૨ ઉશીનરાણામ સ ત્તદઃ પુરા કૃતાેઽધનુા યને શચુાં િવવધર્નઃ
૦૭૦૨૦૩૪૧ વયા કૃતજ્ઞને વયં મહીપતે કથં િવના સ્યામ સહૃુત્તમને તે
૦૭૦૨૦૩૪૨ તત્રાનુયાનં તવ વીર પાદયાેઃ શશુ્રષૂતીનાં િદશ યત્ર યાસ્ય સ
૦૭૦૨૦૩૫૧ અેવં િવલપતીનાં વૈ પિરગ્ હ્ય તં પ તમ્
૦૭૦૨૦૩૫૨ અિનચ્છતીનાં િનહાર્રમકાઽ તં સ યવતર્ત
૦૭૦૨૦૩૬૧ તત્ર હ પ્રેતબ ધનૂામાશ્રુત્ય પિરદેિવતમ્
૦૭૦૨૦૩૬૨ આહ તા બાલકાે ભૂ વા યમઃ વયમપુાગતઃ
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૦૭૦૨૦૩૭૦ શ્રીયમ ઉવાચ
૦૭૦૨૦૩૭૧ અહાે અમીષાં વયસાિધકાનાં િવપ યતાં લાેકિવિધ િવમાેહઃ
૦૭૦૨૦૩૭૨ યત્રાગત તત્ર ગતં મનુ યં વયં સધમાર્ અિપ શાેચ ત્યપાથર્મ્
૦૭૦૨૦૩૮૧ અહાે વયં ધ યતમા યદત્ર ત્યક્તાઃ િપ યાં ન િવ ચ તયામઃ
૦૭૦૨૦૩૮૨ અભક્ષ્યમાણા અબલા કાિદ ભઃ સ ર ક્ષતા રક્ષ ત યાે િહ ગભ
૦૭૦૨૦૩૯૧ ય ઇચ્છયેશઃ જતીદમવ્યયાે ય અેવ રક્ષત્યવલુ પતે ચ યઃ
૦૭૦૨૦૩૯૨ તસ્યાબલાઃ ક્ર ડનમાહુર શતુશ્ચરાચરં િનગ્રહસઙ્ગ્રહે પ્રભુઃ
૦૭૦૨૦૪૦૧ પ થ ચ્યુતં તષ્ઠ ત િદષ્ટર ક્ષતં ગ્ હે સ્થતં ત દ્વહતં િવન ય ત
૦૭૦૨૦૪૦૨ વત્યનાથાેઽિપ તદ ક્ષતાે વને ગ્ હેઽ ભગુપ્તાેઽસ્ય હતાે ન વ ત
૦૭૦૨૦૪૧૧ ભૂતાિન તૈ તૈિનજયાેિનકમર્ ભભર્વ ત કાલે ન ભવ ત સવર્શઃ
૦૭૦૨૦૪૧૨ ન તત્ર હાત્મા પ્રકૃતાવિપ સ્થત તસ્યા ગુણૈર યતમાે િહ બ યતે
૦૭૦૨૦૪૨૧ ઇદં શર રં પુ ષસ્ય માેહજં યથા થગ્ભાૈ તકમીયતે ગ્ હમ્
૦૭૦૨૦૪૨૨ યથાૈદકૈઃ પા થવતજૈસજૈર્નઃ કાલને તાે િવકૃતાે િવન ય ત
૦૭૦૨૦૪૩૧ યથાનલાે દા ષુ ભન્ન ઈયતે યથાિનલાે દેહગતઃ થિ થતઃ
૦૭૦૨૦૪૩૨ યથા નભઃ સવર્ગતં ન સ જતે તથા પુમા સવર્ગુણાશ્રયઃ પરઃ
૦૭૦૨૦૪૪૧ સયુજ્ઞાે ન વયં શતેે મૂઢા યમનુશાેચથ
૦૭૦૨૦૪૪૨ યઃ શ્રાેતા યાેઽનવુક્તેહ સ ન દૃ યેત કિહ ચત્
૦૭૦૨૦૪૫૧ ન શ્રાેતા નાનવુક્તાયં મખુ્યાેઽ યત્ર મહાનસઃુ
૦૭૦૨૦૪૫૨ યિ વહે દ્રયવાનાત્મા સ ચા યઃ પ્રાણદેહયાેઃ
૦૭૦૨૦૪૬૧ ભૂતે દ્રયમનાે લઙ્ગા દેહાનુચ્ચાવચા વભુઃ
૦૭૦૨૦૪૬૨ ભજત્યુ જ ત હ્ય ય તચ્ચાિપ વને તજેસા
૦૭૦૨૦૪૭૧ યાવ લઙ્ગા વતાે હ્યાત્મા તાવ કમર્િનબ ધનમ્
૦૭૦૨૦૪૭૨ તતાે િવપયર્યઃ ક્લેશાે માયાયાેગાેઽનવુતર્તે
૦૭૦૨૦૪૮૧ િવતથા ભિનવેશાેઽયં યદુ્ગણે વથર્દગૃ્વચઃ
૦૭૦૨૦૪૮૨ યથા મનાેરથઃ વ ઃ સવર્મૈ દ્રયકં ષા
૦૭૦૨૦૪૯૧ અથ િનત્યમિનતં્ય વા નેહ શાેચ ત ત દ્વદઃ
૦૭૦૨૦૪૯૨ ના યથા શક્યતે કતુ વભાવઃ શાેચતા મ ત
૦૭૦૨૦૫૦૧ લુ ધકાે િવિપને ક શ્ચ પ ક્ષણાં િન મતાેઽ તકઃ
૦૭૦૨૦૫૦૨ િવતત્ય લં િવદધે તત્ર તત્ર પ્રલાેભયન્
૦૭૦૨૦૫૧૧ કુ લઙ્ગ મથનંુ તત્ર િવચર સમદૃ યત
૦૭૦૨૦૫૧૨ તયાેઃ કુ લઙ્ગી સહસા લુ ધકેન પ્રલાે ભતા
૦૭૦૨૦૫૨૧ આસ જત સચ ત યાં મિહ યઃ કાલયિ ત્રતા
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૦૭૦૨૦૫૨૨ કુ લઙ્ગ તાં તથાપન્નાં િનર ક્ષ્ય શદુઃ ખતઃ
૦૭૦૨૦૫૨૩ નેહાદક પઃ કૃપણઃ કૃપણાં પયર્દેવયત્
૦૭૦૨૦૫૩૧ અહાે અક ણાે દેવઃ સ્ત્રયાક ણયા િવભુઃ
૦૭૦૨૦૫૩૨ કૃપણં મામનુશાેચ ત્યા દ નયા િક કિર ય ત
૦૭૦૨૦૫૪૧ કામં નયતુ માં દેવઃ િકમધનાત્મનાે િહ મે
૦૭૦૨૦૫૪૨ દ નને વતા દુઃખમનને િવધુરાયષુા
૦૭૦૨૦૫૫૧ કથં વ તપક્ષાં તાન્મા હીના બભ યર્હમ્
૦૭૦૨૦૫૫૨ મ દભાગ્યાઃ પ્રતીક્ષ તે નીડે મે માતરં પ્ર ઃ
૦૭૦૨૦૫૬૧ અેવં કુ લઙ્ગં િવલપ તમારાિ પ્રયાિવયાેગાતુરમશ્રુક ઠમ્
૦૭૦૨૦૫૬૨ સ અેવ તં શાકુિનકઃ શરેણ િવવ્યાધ કાલપ્રિહતાે િવલીનઃ
૦૭૦૨૦૫૭૧ અેવં યૂયમપ ય ત્યઆત્માપાયમબુદ્ધયઃ
૦૭૦૨૦૫૭૨ નનંૈ પ્રા સ્યથ શાેચ ત્યઃ પ ત વષર્શતૈરિપ
૦૭૦૨૦૫૮૦ શ્રીિહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૨૦૫૮૧ બાલ અેવં પ્રવદ ત સવ િવ મતચેતસઃ
૦૭૦૨૦૫૮૨ જ્ઞાતયાે મેિનરે સવર્મિનત્યમયથાે થતમ્
૦૭૦૨૦૫૯૧ યમ અેતદુપાખ્યાય તત્રવૈા તરધીયત
૦૭૦૨૦૫૯૨ જ્ઞાતયાે િહ સયુજ્ઞસ્ય ચકુ્રયર્ સા પરાિયકમ્
૦૭૦૨૦૬૦૧ અતઃ શાેચત મા યૂયં પરં ચાત્માનમવે વા
૦૭૦૨૦૬૦૨ ક આત્મા કઃ પરાે વાત્ર વીયઃ પારક્ય અેવ વા
૦૭૦૨૦૬૦૩ વપરા ભિનવેશને િવનાજ્ઞાનને દેિહનામ્
૦૭૦૨૦૬૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૨૦૬૧૧ ઇ ત દૈત્યપતવેાર્કં્ય િદ તરાક યર્ સ નષુા
૦૭૦૨૦૬૧૨ પતુ્રશાેકં ક્ષણાત્ત્ય વા ત વે ચત્તમધારયત્
૦૭૦૩૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૩૦૦૧૧ િહર યક શપૂ રાજન્નજેયમજરામરમ્
૦૭૦૩૦૦૧૨ આત્માનમપ્ર તદ્વ દ્વમેકરાજં વ્યિધ સત
૦૭૦૩૦૦૨૧ સ તપેે મ દરદ્રાે યાં તપઃ પરમદા ણમ્
૦૭૦૩૦૦૨૨ ઊ વર્બાહુનર્ભાેદૃ ષ્ટઃ પાદાઙ્ગુષ્ઠા શ્રતાવિનઃ
૦૭૦૩૦૦૩૧ જટાદ િધ તભી રેજે સવંતાર્કર્ ઇવાંશુ ભઃ
૦૭૦૩૦૦૩૨ ત મ તપ ત યમાને દેવાઃ સ્થાનાિન ભે જરે
૦૭૦૩૦૦૪૧ તસ્ય મૂધ્નર્ઃ સમુદ્ભૂતઃ સધૂમાેઽ ગ્ તપાેમયઃ
૦૭૦૩૦૦૪૨ તીયર્ગૂ વર્મધાે લાેકા પ્રાતપ દ્વ વગીિરતઃ
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૦૭૦૩૦૦૫૧ ચુ ભનુર્દુ્યદ વ તઃ સદ્વ પાિદ્રશ્ચચાલ ભૂઃ
૦૭૦૩૦૦૫૨ િનપેતુઃ સગ્રહા તારા જ વલુશ્ચ િદશાે દશ
૦૭૦૩૦૦૬૧ તને તપ્તા િદવં ત્ય વા બ્રહ્મલાેકં યયુઃ સરુાઃ
૦૭૦૩૦૦૬૨ ધાત્રે િવજ્ઞાપયામાસદુવદેવ જગ પતે
૦૭૦૩૦૦૭૧ દૈત્યે દ્રતપસા તપ્તા િદિવ સ્થાતું ન શક્નુમઃ
૦૭૦૩૦૦૭૨ તસ્ય ચાપેશમં ભૂમ વધેિહ યિદ મ યસે
૦૭૦૩૦૦૭૩ લાેકા ન યાવન્નઙ્ક્ષ્ય ત બ લહારા તવા ભભૂઃ
૦૭૦૩૦૦૮૧ તસ્યાયં િકલ સઙ્ક પશ્ચરતાે દુશ્ચરં તપઃ
૦૭૦૩૦૦૮૨ શ્રૂયતાં િક ન િવિદત તવાથાિપ િનવેિદતમ્
૦૭૦૩૦૦૯૧ ટ્વા ચરાચર મદં તપાેયાેગસમાિધના
૦૭૦૩૦૦૯૨ અ યા તે સવર્િધ યે યઃ પરમેષ્ઠ િન સનમ્
૦૭૦૩૦૧૦૧ તદહં વધર્માનને તપાેયાેગસમાિધના
૦૭૦૩૦૧૦૨ કાલાત્મનાેશ્ચ િનત્ય વા સાધિય યે તથાત્મનઃ
૦૭૦૩૦૧૧૧ અ યથેદં િવધાસ્યેઽહમયથા પવૂર્માજેસા
૦૭૦૩૦૧૧૨ િકમ યૈઃ કાલિનધૂર્તૈઃ ક પા તે વૈ ણવાિદ ભઃ
૦૭૦૩૦૧૨૧ ઇ ત શશુ્રુમ િનબર્ ધં તપઃ પરમમા સ્થતઃ
૦૭૦૩૦૧૨૨ િવધ વાન તરં યુક્તં વયં િત્રભવુનેશ્વર
૦૭૦૩૦૧૩૧ તવાસનં દ્વજગવાં પારમે ઠં્ય જગ પતે
૦૭૦૩૦૧૩૨ ભવાય શ્રેયસે ભૂત્યૈ ક્ષેમાય િવજયાય ચ
૦૭૦૩૦૧૪૧ ઇ ત િવજ્ઞાિપતાે દેવૈભર્ગવાનાત્મભૂ ર્પ
૦૭૦૩૦૧૪૨ પિરતાે ગુદક્ષાદ્યૈયર્યાૈ દૈત્યેશ્વરાશ્રમમ્
૦૭૦૩૦૧૫૧ ન દદશર્ પ્ર તચ્છનં્ન વ મીક ણક ચકૈઃ
૦૭૦૩૦૧૫૨ િપપી લકા ભરાચીણ મેદ વઙ્માંસશાે ણતમ્
૦૭૦૩૦૧૬૧ તપ તં તપસા લાેકા યથાભ્રાિપિહતં રિવમ્
૦૭૦૩૦૧૬૨ િવલક્ષ્ય િવ મતઃ પ્રાહ હસં તં હંસવાહનઃ
૦૭૦૩૦૧૭૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૩૦૧૭૧ ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ ભદં્ર તે તપઃ સદ્ધાેઽ સ કા યપ
૦૭૦૩૦૧૭૨ વરદાેઽહમનપુ્રાપ્તાે િવ્રયતામી સતાે વરઃ
૦૭૦૩૦૧૮૧ અદ્રાક્ષમહમેતં તે હૃ સારં મહદદ્ભુતમ્
૦૭૦૩૦૧૮૨ દંશભ ક્ષતદેહસ્ય પ્રાણા હ્ય સ્થષુ શરેતે
૦૭૦૩૦૧૯૧ નૈત પૂવર્ષર્યશ્ચકુ્રનર્ કિર ય ત ચાપરે
૦૭૦૩૦૧૯૨ િનર બુધાર્રયે પ્રાણા કાે વૈ િદવ્યસમાઃ શતમ્
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૦૭૦૩૦૨૦૧ વ્યવસાયને તેઽનને દુ કરેણ મન વનામ્
૦૭૦૩૦૨૦૨ તપાેિનષે્ઠન ભવતા જતાેઽહં િદ તન દન
૦૭૦૩૦૨૧૧ તત તઆ શષઃ સવાર્ દદા યસરુપુઙ્ગવ
૦૭૦૩૦૨૧૨ મતર્સ્ય તે હ્યમતર્સ્ય દશર્નં નાફલં મમ
૦૭૦૩૦૨૨૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૩૦૨૨૧ ઇત્યુ વાિદભવાે દેવાે ભ ક્ષતાઙ્ગં િપપી લકૈઃ
૦૭૦૩૦૨૨૨ કમ ડલજુલનેાૈક્ષિદ્દવ્યનેામાેઘરાધસા
૦૭૦૩૦૨૩૧ સ ત ક ચકવ મીકા સહઆે ેબલા વતઃ
૦૭૦૩૦૨૩૨ સવાર્વયવસ પન્નાે વજ્રસહંનનાે યવુા
૦૭૦૩૦૨૩૩ ઉ થત તપ્તહેમાભાે િવભાવસિુરવૈધસઃ
૦૭૦૩૦૨૪૧ સ િનર ક્ષ્યા બરે દેવં હંસવાહમપુ સ્થતમ્
૦૭૦૩૦૨૪૨ નનામ શરસા ભૂમાૈ તદ્દશર્નમહાે સવઃ
૦૭૦૩૦૨૫૧ ઉ થાય પ્રા જ લઃ પ્રહ્વ ઈક્ષમાણાે દશૃા િવભુમ્
૦૭૦૩૦૨૫૨ હષાર્શ્રપુુલકાેદ્ભેદાે ગરા ગદ્ગદયાગ્ ણાત્
૦૭૦૩૦૨૬૦ શ્રીિહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૩૦૨૬૧ ક પા તે કાલ ષ્ટેન યાેઽ ધને તમસા તમ્
૦૭૦૩૦૨૬૨ અ ભવ્યનગ્જગિદદં વય જ્યાે તઃ વરાે ચષા
૦૭૦૩૦૨૭૧ આત્મના િત્ર તા ચેદં જત્યવ ત લુ પ ત
૦૭૦૩૦૨૭૨ રજઃસ વતમાેધા ે પરાય મહતે નમઃ
૦૭૦૩૦૨૮૧ નમઆદ્યાય બી ય જ્ઞાનિવજ્ઞાનમૂતર્યે
૦૭૦૩૦૨૮૨ પ્રાણે દ્રયમનાેબુ દ્ધ િવકારૈવ્યર્ ક્તમીયષુે
૦૭૦૩૦૨૯૧ વમી શષે જગત તસ્થષુશ્ચ પ્રાણને મખુ્યને પ તઃ પ્ર નામ્
૦૭૦૩૦૨૯૨ ચત્તસ્ય ચત્તૈમર્નૈ દ્રયાણાં પ તમર્હા ભૂતગુણાશયેશઃ
૦૭૦૩૦૩૦૧ વં સપ્તત તૂ વતનાે ષ ત વા ત્ર યા ચતુહાત્રકિવદ્યયા ચ
૦૭૦૩૦૩૦૨ વમેક આત્માત્મવતામનાિદરન તપારઃ કિવર તરાત્મા
૦૭૦૩૦૩૧૧ વમવે કાલાેઽિન મષાે જનાનામાયુલર્વાદ્યવયવૈઃ ક્ષણાે ષ
૦૭૦૩૦૩૧૨ કૂટસ્થઆત્મા પરમે ઠ્ય ે મહાં વં વલાેકસ્ય ચ વઆત્મા
૦૭૦૩૦૩૨૧ વત્તઃ પરં નાપરમ યનજેદેજચ્ચ િક ચદ્વ્ય તિરક્તમ ત
૦૭૦૩૦૩૨૨ િવદ્યાઃ કલા તે તનવશ્ચ સવાર્ િહર યગભાઽ સ હિ ત્ર ષ્ઠઃ
૦૭૦૩૦૩૩૧ વ્યક્તં િવભાે સ્થૂલ મદં શર રં યનેે દ્રયપ્રાણમનાેગુણાં વમ્
૦૭૦૩૦૩૩૨ ભુઙે્ક્ષ સ્થતાે ધામિન પારમે ઠ્યે અવ્યક્તઆત્મા પુ ષઃ પુરાણઃ
૦૭૦૩૦૩૪૧ અન તાવ્યક્ત પેણ યનેેદમ ખલં તતમ્
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૦૭૦૩૦૩૪૨ ચદ ચચ્છ ક્તયુક્તાય ત મૈ ભગવતે નમઃ
૦૭૦૩૦૩૫૧ યિદ દાસ્યસ્ય ભમતા વરાન્મે વરદાેત્તમ
૦૭૦૩૦૩૫૨ ભૂતે ય વ દ્વ ષ્ટે યાે ત્યુમાર્ ભનૂ્મમ પ્રભાે
૦૭૦૩૦૩૬૧ ના તબર્િહિદવા નક્તમ ય માદિપ ચાયુધૈઃ
૦૭૦૩૦૩૬૨ ન ભૂમાૈ ના બરે ત્યુનર્ નરૈનર્ ગૈરિપ
૦૭૦૩૦૩૭૧ વ્યસુ ભવાર્સમુદ્ ભવાર્ સરુાસરુમહાેરગૈઃ
૦૭૦૩૦૩૭૨ અપ્ર તદ્વ દ્વતાં યુદ્ધે અૈકપતં્ય ચ દેિહનામ્
૦૭૦૩૦૩૮૧ સવષાં લાેકપાલાનાં મિહમાનં યથાત્મનઃ
૦૭૦૩૦૩૮૨ તપાેયાેગપ્રભાવાણાં યન્ન િર ય ત કિહ ચત્
૦૭૦૪૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૪૦૦૧૧ અેવં તઃ શત તિહર યક શપાેરથ
૦૭૦૪૦૦૧૨ પ્રાદાત્તત્તપસા પ્રીતાે વરાં તસ્ય સદુુલર્ભાન્
૦૭૦૪૦૦૨૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૪૦૦૨૧ તાતેમે દુલર્ભાઃ પુંસાં યા ણીષે વરાન્મમ
૦૭૦૪૦૦૨૨ તથાિપ િવતરા યઙ્ગ વરા યદ્યિપ દુલર્ભાન્
૦૭૦૪૦૦૩૧ તતાે જગામ ભગવાનમાેઘાનુગ્રહાે િવભુઃ
૦૭૦૪૦૦૩૨ પૂ જતાેઽસરુવયણ તૂયમાનઃ પ્રજેશ્વરૈઃ
૦૭૦૪૦૦૪૧ અેવં લ ધવરાે દૈત્યાે બભ્રદ્ધમેમયં વપુઃ
૦૭૦૪૦૦૪૨ ભગવત્યકરાેદ્દવ્ષેં ભ્રાતવુર્ધમનુ મરન્
૦૭૦૪૦૦૫૧ સ િવ જત્ય િદશઃ સવાર્ લાેકાંશ્ચ ત્રીન્મહાસરુઃ
૦૭૦૪૦૦૫૨ દેવાસરુમનુ યે દ્ર ગ ધવર્ગ ડાેરગાન્
૦૭૦૪૦૦૬૧ સદ્ધચારણિવદ્યાધ્રા ષી પ પતીન્મનનૂ્
૦૭૦૪૦૦૬૨ યક્ષરક્ષઃિપશાચેશા પ્રેતભૂતપતીનિપ
૦૭૦૪૦૦૭૧ સવર્સ વપતી જ વા વશમાનીય િવશ્વ જત્
૦૭૦૪૦૦૭૨ જહાર લાેકપાલાનાં સ્થાનાિન સહ તજેસા
૦૭૦૪૦૦૮૧ દેવાેદ્યાન શ્રયા જુષ્ટમ યા તે મ િત્રિપષ્ટપમ્
૦૭૦૪૦૦૮૨ મહે દ્રભવનં સાક્ષાિન્ન મતં િવશ્વકમર્ણા
૦૭૦૪૦૦૮૩ ત્રૈલાેક્યલ યાયતનમ યવુાસા ખલ દ્ધમત્
૦૭૦૪૦૦૯૧ યત્ર િવદુ્રમસાપેાના મહામારકતા ભવુઃ
૦૭૦૪૦૦૯૨ યત્ર સ્ફાિટકકુડ્યાિન વૈદૂયર્ ત ભપઙ્ક્તયઃ
૦૭૦૪૦૧૦૧ યત્ર ચત્રિવતાનાિન પદ્મરાગાસનાિન ચ
૦૭૦૪૦૧૦૨ પયઃફેનિનભાઃ શ યા મુક્તાદામપિરચ્છદાઃ
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૦૭૦૪૦૧૧૧ કૂજદ્ ભનૂર્પુરૈદવ્યઃ શ દય ત્ય ઇત તતઃ
૦૭૦૪૦૧૧૨ રત્નસ્થલીષુ પ ય ત સદુતીઃ સુ દરં મખુમ્
૦૭૦૪૦૧૨૧ ત મન્મહે દ્રભવને મહાબલાે મહામના િન જતલાેક અેકરાટ્
૦૭૦૪૦૧૨૨ રેમેઽ ભવ દ્યાઙ્ ઘ્રયુગઃ સરુાિદ ભઃ પ્રતાિપતૈ જતચ ડશાસનઃ
૦૭૦૪૦૧૩૧ તમઙ્ગ મતં્ત મધનુાે ગ ધના િવ ત્તતામ્રાક્ષમશષેિધ યપાઃ
૦૭૦૪૦૧૩૨ ઉપાસતાપેાયનપા ણ ભિવના િત્ર ભ તપાેયાેગબલાજૈસાં પદમ્
૦૭૦૪૦૧૪૧ જગુમર્હે દ્રાસનમાજેસા સ્થતં િવશ્વાવસુ તુ બુ ર મદાદયઃ
૦૭૦૪૦૧૪૨ ગ ધવર્ સદ્ધા ઋષયાેઽ તવુન્મુહુિવદ્યાધરાશ્ચા સરસશ્ચ પા ડવ
૦૭૦૪૦૧૫૧ સ અેવ વણાર્શ્ર મ ભઃ ક્રતુ ભભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ
૦૭૦૪૦૧૫૨ ઇજ્યમાનાે હિવભાર્ગાનગ્રહી વને તજેસા
૦૭૦૪૦૧૬૧ અકૃષ્ટપચ્યા તસ્યાસી સપ્તદ્વ પવતી મહી
૦૭૦૪૦૧૬૨ તથા કામદુઘા ગાવાે નાનાશ્ચયર્પદં નભઃ
૦૭૦૪૦૧૭૧ રત્નાકરાશ્ચ રત્નાૈઘાં ત પ યશ્ચાેહુ મ ભઃ
૦૭૦૪૦૧૭૨ ક્ષારસીધુઘ્ તક્ષાૈદ્ર દિધક્ષીરા તાેદકાઃ
૦૭૦૪૦૧૮૧ શલૈા દ્રાેણી ભરાક્ર ડં સવર્તુર્ષુ ગુણા દુ્રમાઃ
૦૭૦૪૦૧૮૨ દધાર લાેકપાલાનામેક અેવ થગ્ગુણાન્
૦૭૦૪૦૧૯૧ સ ઇ થં િન જતકકુબેકરાિડ્વષયા પ્રયાન્
૦૭૦૪૦૧૯૨ યથાપે ષેં ભુ નાે ના યદ જતે દ્રયઃ
૦૭૦૪૦૨૦૧ અેવમૈશ્વયર્મત્તસ્ય દપૃ્તસ્યાેચ્છાસ્ત્રવ તનઃ
૦૭૦૪૦૨૦૨ કાલાે મહા વ્યતીયાય બ્રહ્મશાપમપુેયષુઃ
૦૭૦૪૦૨૧૧ તસ્યાેગ્રદ ડસિંવગ્ ાઃ સવ લાેકાઃ સપાલકાઃ
૦૭૦૪૦૨૧૨ અ યત્રાલ ધશરણાઃ શરણં યયુરચ્યુતમ્
૦૭૦૪૦૨૨૧ તસ્યૈ નમાેઽ તુ કાષ્ઠાયૈ યત્રાત્મા હિરર શ્વરઃ
૦૭૦૪૦૨૨૨ યદ્ગ વા ન િનવતર્ તે શા તાઃ સ યા સનાેઽમલાઃ
૦૭૦૪૦૨૩૧ ઇ ત તે સયંતાત્માનઃ સમાિહતિધયાેઽમલાઃ
૦૭૦૪૦૨૩૨ ઉપતસ્થુહૃર્ષીકેશં િવિનદ્રા વાયુભાજેનાઃ
૦૭૦૪૦૨૪૧ તષેામાિવરભૂદ્વાણી અ પા મેઘિનઃ વના
૦૭૦૪૦૨૪૨ સન્નાદય તી કકુભઃ સાધનૂામભયઙ્કર
૦૭૦૪૦૨૫૧ મા ભૈષ્ટ િવબુધશ્રેષ્ઠાઃ સવષાં ભદ્રમ તુ વઃ
૦૭૦૪૦૨૫૨ મદ્દશર્નં િહ ભૂતાનાં સવર્શ્રેયાપેપત્તયે
૦૭૦૪૦૨૬૧ જ્ઞાતમેતસ્ય દાૈરા યં દૈતેયાપસદસ્ય યત્
૦૭૦૪૦૨૬૨ તસ્ય શા ત કિર યા મ કાલં તાવ પ્રતીક્ષત
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૦૭૦૪૦૨૭૧ યદા દેવષેુ વેદેષુ ગાષેુ િવપ્રષેુ સાધષુુ
૦૭૦૪૦૨૭૨ ધમ મિય ચ િવદ્વષેઃ સ વા આશુ િવન ય ત
૦૭૦૪૦૨૮૧ િનવરાય પ્રશા તાય વસતુાય મહાત્મને
૦૭૦૪૦૨૮૨ પ્રહ્ર ાદાય યદા દુ્રહ્યેદ્ધિન યેઽિપ વરાે જતમ્
૦૭૦૪૦૨૯૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૪૦૨૯૧ ઇત્યુક્તા લાેકગુ ણા તં પ્રણ ય િદવાૈકસઃ
૦૭૦૪૦૨૯૨ યવતર્ ત ગતાેદ્વગેા મેિનરે ચાસરંુ હતમ્
૦૭૦૪૦૩૦૧ તસ્ય દૈત્યપતેઃ પતુ્રાશ્ચ વારઃ પરમાદ્ભુતાઃ
૦૭૦૪૦૩૦૨ પ્રહ્ર ાદાેઽભનૂ્મહાં તષેાં ગુણૈમર્હદુપાસકઃ
૦૭૦૪૦૩૧૧ બ્રહ્મ યઃ શીલસ પન્નઃ સત્યસ ધાે જતે દ્રયઃ
૦૭૦૪૦૩૧૨ આત્મવ સવર્ભૂતાનામેક પ્રયસહૃુત્તમઃ
૦૭૦૪૦૩૨૧ દાસવ સન્નતાયાર્ઙ્ ઘ્રઃ િપ વદ્દ નવ સલઃ
૦૭૦૪૦૩૨૨ ભ્રા વ સદશૃે નગ્ધાે ગુ વીશ્વરભાવનઃ
૦૭૦૪૦૩૨૩ િવદ્યાથર્ પજન્માઢ ાે માન ત ભિવવ જતઃ
૦૭૦૪૦૩૩૧ નાે દ્વગ્ ચત્તાે વ્યસનષેુ િનઃ હઃ શ્રુતષેુ દષૃ્ટેષુ ગુણે વવ તુદક્ૃ
૦૭૦૪૦૩૩૨ દા તે દ્રયપ્રાણશર રધીઃ સદા પ્રશા તકામાે રિહતાસરુાેઽસરુઃ
૦૭૦૪૦૩૪૧ ય મન્મહદુ્ગણા રાજ ગ્ હ્ય તે કિવ ભમુર્હુઃ
૦૭૦૪૦૩૪૨ ન તેઽધનુા િપધીય તે યથા ભગવતીશ્વરે
૦૭૦૪૦૩૫૧ યં સાધુગાથાસદ સ િરપવાેઽિપ સરુા પ
૦૭૦૪૦૩૫૨ પ્ર તમાનં પ્રકુવર્ ત િકમુતા યે ભવાદશૃાઃ
૦૭૦૪૦૩૬૧ ગુણૈરલમસઙ્ખ્યયેૈમાર્હા યં તસ્ય સચૂ્યતે
૦૭૦૪૦૩૬૨ વાસદેુવે ભગવ ત યસ્ય નૈસ ગક ર તઃ
૦૭૦૪૦૩૭૧ ય તક્ર ડનકાે બાલાે જડવત્તન્મન તયા
૦૭૦૪૦૩૭૨ કૃ ણગ્રહગ્ હીતાત્મા ન વેદ જગદ દશૃમ્
૦૭૦૪૦૩૮૧ આસીનઃ પયર્ટન્નશ્ન શયાનઃ પ્રિપબ બ્રવુન્
૦૭૦૪૦૩૮૨ નાનુસ ધત્ત અેતાિન ગાેિવ દપિરર ભતઃ
૦૭૦૪૦૩૯૧ ક્વ ચદુ્રદ ત વૈકુ ઠ ચ તાશબલચેતનઃ
૦૭૦૪૦૩૯૨ ક્વ ચદ્ધસ ત ત ચ્ચ તા હ્લાદ ઉદ્ગાય ત ક્વ ચત્
૦૭૦૪૦૪૦૧ નદ ત ક્વ ચદુ ક ઠાે િવલ ે ત્ય ત ક્વ ચત્
૦૭૦૪૦૪૦૨ ક્વ ચત્તદ્ભાવનાયુક્ત તન્મયાેઽનુચકાર હ
૦૭૦૪૦૪૧૧ ક્વ ચદુ પુલક તૂ ણીમા તે સં પશર્િન ર્તઃ
૦૭૦૪૦૪૧૨ અ પ દપ્રણયાન દ સ લલામી લતેક્ષણઃ
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૦૭૦૪૦૪૨૧ સ ઉત્તમશ્લાેકપદારિવ દયાેિનષવેયાિક ચનસઙ્ગલ ધયા
૦૭૦૪૦૪૨૨ ત વ પરાં િન ર્ તમાત્મનાે મુહુદુર્ઃસઙ્ગદ નસ્ય મનઃ શમં વ્યધાત્
૦૭૦૪૦૪૩૧ ત મન્મહાભાગવતે મહાભાગે મહાત્મિન
૦૭૦૪૦૪૩૨ િહર યક શપૂ રાજન્નકરાેદઘમાત્મજે
૦૭૦૪૦૪૪૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૦૪૦૪૪૧ દેવષર્ અેતિદચ્છામાે વેિદતું તવ સવુ્રત
૦૭૦૪૦૪૪૨ યદાત્મ ય શદુ્ધાય િપતાદા સાધવે હ્યઘમ્
૦૭૦૪૦૪૫૧ પતુ્રા વપ્ર તકૂલા વા પતરઃ પતુ્રવ સલાઃ
૦૭૦૪૦૪૫૨ ઉપાલભ તે શક્ષાથ નવૈાઘમપરાે યથા
૦૭૦૪૦૪૬૧ િકમુતાનવુશા સાધૂં તાદશૃા ગુ દેવતાન્
૦૭૦૪૦૪૬૨ અેત કાૈતૂહલં બ્રહ્મન્ન માકં િવધમ પ્રભાે
૦૭૦૪૦૪૬૩ િપતુઃ પતુ્રાય યદ્દવ્ષેાે મરણાય પ્રયાે જતઃ
૦૭૦૫૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૦૧૧ પાૈરાેિહત્યાય ભગવા તઃ કાવ્યઃ િકલાસરૈુઃ
૦૭૦૫૦૦૧૨ ષ ડામકા સતુાૈ તસ્ય દૈત્યરાજગ્ હા તકે
૦૭૦૫૦૦૨૧ તાૈ રાજ્ઞા પ્રાિપતં બાલં પ્રહ્લાદં નયકાેિવદમ્
૦૭૦૫૦૦૨૨ પાઠયામાસતુઃ પાઠ્યાન યાંશ્ચાસરુબાલકાન્
૦૭૦૫૦૦૩૧ યત્તત્ર ગુ ણા પ્રાેક્તં શશુ્રવુેઽનપુપાઠ ચ
૦૭૦૫૦૦૩૨ ન સાધુ મનસા મનેે વપરાસદ્ગ્રહાશ્રયમ્
૦૭૦૫૦૦૪૧ અેકદાસરુરાટ્પતુ્રમઙ્કમારાે ય પા ડવ
૦૭૦૫૦૦૪૨ પપ્રચ્છ ક યતાં વ સ મ યતે સાધુ યદ્ભવાન્
૦૭૦૫૦૦૫૦ શ્રીપ્રહ્લાદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૦૫૧ ત સાધુ મ યેઽસરુવયર્ દેિહનાં સદા સમુ દ્વગ્ િધયામસદ્ગ્રહાત્
૦૭૦૫૦૦૫૨ િહ વાત્મપાતં ગ્ હમ ધકૂપં વનં ગતાે યદ્ધિરમાશ્રયેત
૦૭૦૫૦૦૬૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૦૬૧ શ્રુ વા પતુ્ર ગરાે દૈત્યઃ પરપક્ષસમાિહતાઃ
૦૭૦૫૦૦૬૨ જહાસ બુ દ્ધબાર્લાનાં ભદ્યતે પરબુ દ્ધ ભઃ
૦૭૦૫૦૦૭૧ સ ય ગ્વધાયર્તાં બાલાે ગુ ગેહે દ્વ ત ભઃ
૦૭૦૫૦૦૭૨ િવ પકૈ્ષઃ પ્ર તચ્છન્નનૈર્ ભદ્યેતાસ્ય ધીયર્થા
૦૭૦૫૦૦૮૧ ગ્ હમાનીતમાહૂય પ્રહ્ર ાદં દૈત્યયાજકાઃ
૦૭૦૫૦૦૮૨ પ્રશસ્ય શ્લ ણયા વાચા સમ ચ્છ ત સામ ભઃ
૦૭૦૫૦૦૯૧ વ સ પ્રહ્ર ાદ ભદં્ર તે સતં્ય કથય મા ષા
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૦૭૦૫૦૦૯૨ બાલાન ત કુત તુ યમષે બુ દ્ધિવપયર્યઃ
૦૭૦૫૦૧૦૧ બુ દ્ધભેદઃ પરકૃત ઉતાહાે તે વતાેઽભવત્
૦૭૦૫૦૧૦૨ ભ યતાં શ્રાેતુકામાનાં ગુ ણાં કુલન દન
૦૭૦૫૦૧૧૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૧૧૧ પરઃ વશ્ચેત્યસદ્ગ્રાહઃ પુંસાં યન્માયયા કૃતઃ
૦૭૦૫૦૧૧૨ િવમાેિહતિધયાં દષૃ્ટ ત મૈ ભગવતે નમઃ
૦૭૦૫૦૧૨૧ સ યદાનવુ્રતઃ પુંસાં પશબુુ દ્ધિવ ભદ્યતે
૦૭૦૫૦૧૨૨ અ ય અેષ તથા યાેઽહ મ ત ભેદગતાસતી
૦૭૦૫૦૧૩૧ સ અેષ આત્મા વપરેત્યબુ દ્ધ ભદુર્રત્યયાનુક્રમણાે િન યતે
૦૭૦૫૦૧૩૨ મુહ્ય ત યદ્વત્મર્િન વેદવાિદનાે બ્રહ્માદયાે હ્યષે ભન ત્ત મે મ તમ્
૦૭૦૫૦૧૪૧ યથા ભ્રા યત્યયાે બ્રહ્મ વયમાકષર્સિન્નધાૈ
૦૭૦૫૦૧૪૨ તથા મે ભદ્યતે ચેતશ્ચક્રપાણેયર્દચૃ્છયા
૦૭૦૫૦૧૫૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૧૫૧ અેતાવદ્બ્રાહ્મણાયાે વા િવરરામ મહામ તઃ
૦૭૦૫૦૧૫૨ તં સિન્નભ સ્યર્ કુિપતઃ સદુ નાે રાજસવેકઃ
૦૭૦૫૦૧૬૧ આનીયતામરે વતે્રમ માકમયશસ્કરઃ
૦૭૦૫૦૧૬૨ કુલાઙ્ગારસ્ય દુબુર્દ્ધશે્ચતુથાઽસ્યાેિદતાે દમઃ
૦૭૦૫૦૧૭૧ દૈતેયચ દનવને તાેઽયં ક ટકદુ્રમઃ
૦૭૦૫૦૧૭૨ યન્મૂલાને્મૂલપરશાેિવ ણાનેાર્લાિયતાેઽભર્કઃ
૦૭૦૫૦૧૮૧ ઇ ત તં િવિવધાપેાયૈભ ષયં તજર્નાિદ ભઃ
૦૭૦૫૦૧૮૨ પ્રહ્ર ાદં ગ્રાહયામાસ િત્રવગર્સ્યાપેપાદનમ્
૦૭૦૫૦૧૯૧ તત અેનં ગુ જ્ઞાર્ વા જ્ઞાતજ્ઞેયચતુષ્ટયમ્
૦૭૦૫૦૧૯૨ દૈત્યે દં્ર દશર્યામાસ મા ષ્ટમલઙૃ્કતમ્
૦૭૦૫૦૨૦૧ પાદયાેઃ પ તતં બાલં પ્ર તન દ્યા શષાસરુઃ
૦૭૦૫૦૨૦૨ પિર વજ્ય ચરં દાે યા પરમામાપ િન ર્ તમ્
૦૭૦૫૦૨૧૧ આરાે યાઙ્કમવઘ્રાય મૂધર્ યશ્રુકલા બુ ભઃ
૦૭૦૫૦૨૧૨ આ સ ચ વકસદ્વક્ત્ર મદમાહ યુિધ ષ્ઠર
૦૭૦૫૦૨૨૦ િહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૫૦૨૨૧ પ્રહ્ર ાદાનૂચ્યતાં તાત વધીતં િક ચદુત્તમમ્
૦૭૦૫૦૨૨૨ કાલનેૈતાવતાયુ મ યદ શક્ષદુ્ગરાેભર્વાન્
૦૭૦૫૦૨૩૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૨૩૧ શ્રવણં ક તર્નં િવ ણાેઃ મરણં પાદસવેનમ્
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૦૭૦૫૦૨૩૨ અચર્નં વ દનં દાસ્યં સખ્યમાત્મિનવેદનમ્
૦૭૦૫૦૨૪૧ ઇ ત પુંસાિપતા િવ ણાૈ ભ ક્તશ્ચેન્નવલક્ષણા
૦૭૦૫૦૨૪૨ િક્રયેત ભગવત્યદ્ધા તન્મ યેઽધીતમુત્તમમ્
૦૭૦૫૦૨૫૧ િનશ યૈત સતુવચાે િહર યક શપુ તદા
૦૭૦૫૦૨૫૨ ગુ પતુ્રમવુાચેદં ષા પ્રસુ્ફિરતાધરઃ
૦૭૦૫૦૨૬૧ બ્રહ્મબ ધાે િકમેતત્તે િવપકં્ષ શ્રયતાસતા
૦૭૦૫૦૨૬૨ અસારં ગ્રાિહતાે બાલાે મામનાદતૃ્ય દુમર્તે
૦૭૦૫૦૨૭૧ સ તહ્યસાધવાે લાેકે દુમત્રા છદ્મવે ષણઃ
૦૭૦૫૦૨૭૨ તષેામુદેત્યઘં કાલે રાેગઃ પાતિકના મવ
૦૭૦૫૦૨૮૦ શ્રીગુ પતુ્ર ઉવાચ
૦૭૦૫૦૨૮૧ ન મ પ્રણીતં ન પરપ્રણીતં સતુાે વદત્યેષ તવે દ્રશત્રાે
૦૭૦૫૦૨૮૨ નૈસ ગક યં મ તરસ્ય રાજિન્નયચ્છ મ યું કદદાઃ મ મા નઃ
૦૭૦૫૦૨૯૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૨૯૧ ગુ ણવૈં પ્ર તપ્રાેક્તાે ભૂય આહાસરુઃ સતુમ્
૦૭૦૫૦૨૯૨ ન ચેદુ્ગ મખુીયં તે કુતાેઽભદ્રાસતી મ તઃ
૦૭૦૫૦૩૦૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૫૦૩૦૧ મ તનર્ કૃ ણે પરતઃ વતાે વા મથાેઽ ભપદે્યત ગ્ હવ્રતાનામ્
૦૭૦૫૦૩૦૨ અદા તગાે ભિવશતાં ત મસ્રં પનુઃ પનુશ્ચિવતચવર્ણાનામ્
૦૭૦૫૦૩૧૧ ન તે િવદુઃ વાથર્ગ ત િહ િવ ં દુરાશયા યે બિહરથર્માિનનઃ
૦૭૦૫૦૩૧૨ અ ધા યથા ધૈ પનીયમાના તેઽપીશત યામુ દા બદ્ધાઃ
૦૭૦૫૦૩૨૧ નષૈાં મ ત તાવદુ ક્રમાઙ્ ઘ્ર શત્યનથાર્પગમાે યદથર્ઃ
૦૭૦૫૦૩૨૨ મહીયસાં પાદર ેઽ ભષેકં િન ક ચનાનાં ન ણીત યાવત્
૦૭૦૫૦૩૩૧ ઇત્યુ વાપેરતં પતંુ્ર િહર યક શપૂ ષા
૦૭૦૫૦૩૩૨ અ ધીકૃતાત્મા વાે સઙ્ગાિન્નરસ્યત મહીતલે
૦૭૦૫૦૩૪૧ આહામષર્ ષાિવષ્ટઃ કષાયીભૂતલાેચનઃ
૦૭૦૫૦૩૪૨ વ યતામાશ્વયં વ યાે િનઃસારયત નૈરતૃાઃ
૦૭૦૫૦૩૫૧ અયં મે ભ્રા હા સાેઽયં િહ વા વા સહૃુદાેઽધમઃ
૦૭૦૫૦૩૫૨ િપ વ્યહ તુઃ પાદાૈ યાે િવ ણાેદાર્સવદચર્ ત
૦૭૦૫૦૩૬૧ િવ ણાવેાર્ સા વસાૈ િક નુ કિર યત્યસમ જસઃ
૦૭૦૫૦૩૬૨ સાૈહૃદં દુ ત્યજં િપત્રાેરહાદ્યઃ પ ચહાયનઃ
૦૭૦૫૦૩૭૧ પરાેઽ યપતં્ય િહતકૃદ્યથાષૈધં વદેહ ેઽ યામયવ સતુાેઽિહતઃ
૦૭૦૫૦૩૭૨ છ દ્યાત્તદઙ્ગં યદુતાત્મનાેઽિહતં શષંે સખંુ વ ત ય દ્વવજર્નાત્
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૦૭૦૫૦૩૮૧ સવ પાયૈહર્ તવ્યઃ સ ભાજેશયનાસનૈઃ
૦૭૦૫૦૩૮૨ સહૃુ લઙ્ગધરઃ શત્રુમુર્નેદુર્ષ્ટ મવે દ્રયમ્
૦૭૦૫૦૩૯૧ નૈરતૃા તે સમાિદષ્ટા ભત્રાર્ વૈ શલૂપાણયઃ
૦૭૦૫૦૩૯૨ તગ્મદંષ્ટ્રકરાલાસ્યા તામ્ર મશ્રુ શરાે હાઃ
૦૭૦૫૦૪૦૧ નદ તાે ભૈરવં નાદં છ ધ ભ ધી ત વાિદનઃ
૦૭૦૫૦૪૦૨ આસીનં ચાહન શલૂૈઃ પ્રહ્ર ાદં સવર્મમર્સુ
૦૭૦૫૦૪૧૧ પરે બ્રહ્મ યિનદ યે ભગવત્ય ખલાત્મિન
૦૭૦૫૦૪૧૨ યુક્તાત્મ યફલા આસન્નપુ યસ્યવે સ ક્રયાઃ
૦૭૦૫૦૪૨૧ પ્રયાસઽેપહતે ત મ દૈત્યે દ્રઃ પિરશિઙ્કતઃ
૦૭૦૫૦૪૨૨ ચકાર તદ્વધાપેાયાિન્નબર્ ધને યુિધ ષ્ઠર
૦૭૦૫૦૪૩૧ િદગ્ગજૈદર્ દશકેૂ દ્રરૈ ભચારાવપાતનૈઃ
૦૭૦૫૦૪૩૨ માયા ભઃ સિન્નરાેધૈશ્ચ ગરદાનૈરભાજેનૈઃ
૦૭૦૫૦૪૪૧ િહમવા વ ગ્ સ લલૈઃ પવર્તાક્રમણૈરિપ
૦૭૦૫૦૪૪૨ ન શશાક યદા હ તુમપાપમસરુઃ સતુમ્
૦૭૦૫૦૪૪૩ ચ તાં દ ઘર્તમાં પ્રાપ્ત ત કતુ ના યપદ્યત
૦૭૦૫૦૪૫૧ અેષ મે બહ્વસાધૂક્તાે વધાપેાયાશ્ચ િન મતાઃ
૦૭૦૫૦૪૫૨ તૈ તૈદ્રાહૈરસદ્ધમમુર્ક્તઃ વનેવૈ તજેસા
૦૭૦૫૦૪૬૧ વતર્માનાેઽિવદૂરે વૈ બાલાેઽ યજડધીરયમ્
૦૭૦૫૦૪૬૨ ન િવ મર ત મેઽનાય શનુઃ શપે ઇવ પ્રભુઃ
૦૭૦૫૦૪૭૧ અપ્રમેયાનુભાવાેઽયમકુત શ્ચદ્ભયાેઽમરઃ
૦૭૦૫૦૪૭૨ નનૂમેત દ્વરાેધને ત્યુમ ભિવતા ન વા
૦૭૦૫૦૪૮૧ ઇ ત ત ચ્ચ તયા િક ચ લાન શ્રયમધાેમખુમ્
૦૭૦૫૦૪૮૨ શ ડામકાર્વાૈશનસાૈ િવિવક્ત ઇ ત હાેચતુઃ
૦૭૦૫૦૪૯૧ જતં વયૈકેન જગ ત્રયં ભ્રવુાેિવજૃ ભણત્ર તસમ તિધ યપમ્
૦૭૦૫૦૪૯૨ ન તસ્ય ચ ત્યં તવ નાથ ચ વહે ન વૈ શશનૂાં ગુણદાષેયાેઃ પદમ્
૦૭૦૫૦૫૦૧ ઇમં તુ પાશવૈર્ ણસ્ય બદ્ વા િનધેિહ ભીતાે ન પલાયતે યથા
૦૭૦૫૦૫૦૨ બુ દ્ધશ્ચ પુંસાે વયસાયર્સવેયા યાવદુ્ગ ભાર્ગર્વ આગ મ ય ત
૦૭૦૫૦૫૧૧ તથે ત ગુ પતુ્રાેક્તમનુજ્ઞાયેદમબ્રવીત્
૦૭૦૫૦૫૧૨ ધમા હ્યસ્યાપેદેષ્ટવ્યાે રાજ્ઞાં યાે ગ્ હમેિધનામ્
૦૭૦૫૦૫૨૧ ધમર્મથ ચ કામં ચ િનતરાં ચાનપુવૂર્શઃ
૦૭૦૫૦૫૨૨ પ્રહ્ર ાદાયાેચતૂ રાજ પ્ર શ્રતાવનતાય ચ
૦૭૦૫૦૫૩૧ યથા િત્રવગ ગુ ભરાત્મને ઉપ શ ક્ષતમ્
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૦૭૦૫૦૫૩૨ ન સાધુ મનેે ત ચ્છક્ષાં દ્વ દ્વારામાપેવ ણતામ્
૦૭૦૫૦૫૪૧ યદાચાયર્ઃ પરા ત્તાે ગ્ હમેધીયકમર્સુ
૦૭૦૫૦૫૪૨ વયસ્યૈબાર્લકૈ તત્ર સાપેહૂતઃ કૃતક્ષણૈઃ
૦૭૦૫૦૫૫૧ અથ તા શ્લ ણયા વાચા પ્રત્યાહૂય મહાબુધઃ
૦૭૦૫૦૫૫૨ ઉવાચ િવદ્વાં તિન્નષ્ઠાં કૃપયા પ્રહસિન્નવ
૦૭૦૫૦૫૬૧ તે તુ તદ્ગાૈરવા સવ ત્યક્તક્ર ડાપિરચ્છદાઃ
૦૭૦૫૦૫૬૨ બાલા અદૂ ષતિધયાે દ્વ દ્વારામેિરતેિહતૈઃ
૦૭૦૫૦૫૭૧ પયુર્પાસત રાજે દ્ર ત ય તહૃદયેક્ષણાઃ
૦૭૦૫૦૫૭૨ તાનાહ ક ણાે મતૈ્રાે મહાભાગવતાેઽસરુઃ
૦૭૦૬૦૦૧૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૬૦૦૧૧ કાૈમાર આચરે પ્રાજ્ઞાે ધમાર્ ભાગવતાિનહ
૦૭૦૬૦૦૧૨ દુલર્ભં માનષું જન્મ તદ યધ્રવુમથર્દમ્
૦૭૦૬૦૦૨૧ યથા િહ પુ ષસ્યેહ િવ ણાેઃ પાદાપેસપર્ણમ્
૦૭૦૬૦૦૨૨ યદેષ સવર્ભૂતાનાં પ્રય આત્મેશ્વરઃ સહૃુત્
૦૭૦૬૦૦૩૧ સખુમૈ દ્રયકં દૈત્યા દેહયાેગને દેિહનામ્
૦૭૦૬૦૦૩૨ સવર્ત્ર લ યતે દૈવાદ્યથા દુઃખમયત્નતઃ
૦૭૦૬૦૦૪૧ ત પ્રયાસાે ન કતર્વ્યાે યત આયવુ્યર્યઃ પરમ્
૦૭૦૬૦૦૪૨ ન તથા િવ દતે ક્ષેમં મુકુ દચરણા બુજમ્
૦૭૦૬૦૦૫૧ તતાે યતેત કુશલઃ ક્ષેમાય ભવમા શ્રતઃ
૦૭૦૬૦૦૫૨ શર રં પાૈ ષં યાવન્ન િવપદે્યત પુ કલમ્
૦૭૦૬૦૦૬૧ પુંસાે વષર્શતં હ્યાયુ તદધ ચા જતાત્મનઃ
૦૭૦૬૦૦૬૨ િન ફલં યદસાૈ રા યાં શતેેઽ ધં પ્રાિપત તમઃ
૦૭૦૬૦૦૭૧ મુગ્ધસ્ય બાલ્યે કૈશાેરે ક્ર ડતાે યા ત િવશ તઃ
૦૭૦૬૦૦૭૨ જરયા ગ્ર તદેહસ્ય યાત્યક પસ્ય િવશ તઃ
૦૭૦૬૦૦૮૧ દુરાપૂરેણ કામને માેહેન ચ બલીયસા
૦૭૦૬૦૦૮૨ શષંે ગ્ હેષુ સક્તસ્ય પ્રમત્તસ્યાપયા ત િહ
૦૭૦૬૦૦૯૧ કાે ગ્ હેષુ પુમા સક્તમાત્માનમ જતે દ્રયઃ
૦૭૦૬૦૦૯૨ નેહપાશદૈૃર્ઢૈબર્દ્ધમુ સહેત િવમાે ચતુમ્
૦૭૦૬૦૧૦૧ કાે વથર્ ણાં િવ જે પ્રાણે યાેઽિપ ય ઈ સતઃ
૦૭૦૬૦૧૦૨ યં ક્ર ણાત્યસુ ભઃ પ્રેષૈ્ઠ તસ્કરઃ સવેકાે વ ણક્
૦૭૦૬૦૧૧૧ કથં પ્રયાયા અનુક પતાયાઃ સઙ્ગં રહસ્યં ચરાંશ્ચ મ ત્રાન્
૦૭૦૬૦૧૧૨ સહૃુ સુ ત નેહ સતઃ શશનૂાં કલાક્ષરાણામનુરક્ત ચત્તઃ

bhagpur.pdf 409



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૭૦૬૦૧૨૧ પતુ્રા મરં તા દુિહ હૃર્દ યા ભ્રા વ વાર્ િપતરાૈ ચ દ નાૈ
૦૭૦૬૦૧૨૨ ગ્ હાન્મનાેજ્ઞાે પિરચ્છદાંશ્ચ ત્તીશ્ચ કુલ્યાઃ પશુ ત્યવગાર્ન્
૦૭૦૬૦૧૩૧ ત્યજેત કાેશસૃ્કિદવેહમાનઃ કમાર્ ણ લાેભાદિવ પ્તકામઃ
૦૭૦૬૦૧૩૨ આૈપ યજૈહં્વ બહુમ યમાનઃ કથં િવરજ્યેત દુર તમાેહઃ
૦૭૦૬૦૧૪૧ કુટુ બપાષેાય િવયિન્ન યનુર્ બુ યતેઽથ િવહતં પ્રમત્તઃ
૦૭૦૬૦૧૪૨ સવર્ત્ર તાપત્રયદુઃ ખતાત્મા િનિવદ્યતે ન વકુટુ બરામઃ
૦૭૦૬૦૧૫૧ િવત્તષેુ િનત્યા ભિનિવષ્ટચેતા િવદ્વાંશ્ચ દાષેં પરિવત્તહતુર્ઃ
૦૭૦૬૦૧૫૨ પ્રેત્યેહ વાથા ય જતે દ્રય તદશા તકામાે હરતે કુટુ બી
૦૭૦૬૦૧૬૧ િવદ્વાનપી થં દનુ ઃ કુટુ બં પુ ણ વલાેકાય ન ક પતે વૈ
૦૭૦૬૦૧૬૨ યઃ વીયપારક્યિવ ભન્નભાવ તમઃ પ્રપદે્યત યથા િવમૂઢઃ
૦૭૦૬૦૧૭૧ યતાે ન ક શ્ચ ક્વ ચ કુત્ર ચદ્વા દ નઃ વમાત્માનમલં સમથર્ઃ
૦૭૦૬૦૧૭૨ િવમાે ચતું કામદશૃાં િવહાર ક્ર ડા ગાે યિન્નગડાે િવસગર્ઃ
૦૭૦૬૦૧૮૧ તતાે િવદૂરા પિરહૃત્ય દૈત્યા દૈત્યેષુ સઙ્ગં િવષયાત્મકેષુ
૦૭૦૬૦૧૮૨ ઉપેત નારાયણમાિદદેવં સ મુક્તસઙ્ગૈિર ષતાેઽપવગર્ઃ
૦૭૦૬૦૧૯૧ ન હ્યચ્યુતં પ્રીણયતાે બહ્વાયાસાેઽસરુાત્મ ઃ
૦૭૦૬૦૧૯૨ આત્મ વા સવર્ભૂતાનાં સદ્ધ વાિદહ સવર્તઃ
૦૭૦૬૦૨૦૧ પરાવરેષુ ભૂતષેુ બ્રહ્મા તસ્થાવરાિદષુ
૦૭૦૬૦૨૦૨ ભાૈ તકેષુ િવકારેષુ ભૂતે વથ મહ સુ ચ
૦૭૦૬૦૨૧૧ ગુણષેુ ગુણસા યે ચ ગુણવ્ય તકરે તથા
૦૭૦૬૦૨૧૨ અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા ભગવાનીશ્વરાેઽવ્યયઃ
૦૭૦૬૦૨૨૧ પ્રત્યગાત્મ વ પેણ દૃ ય પેણ ચ વયમ્
૦૭૦૬૦૨૨૨ વ્યા યવ્યાપકિનદ યાે હ્યિનદ યાેઽિવક પતઃ
૦૭૦૬૦૨૩૧ કેવલાનુભવાન દ વ પઃ પરમેશ્વરઃ
૦૭૦૬૦૨૩૨ માયયા તિહતૈશ્વયર્ ઈયતે ગુણસગર્યા
૦૭૦૬૦૨૪૧ ત મા સવષુ ભૂતષેુ દયાં કુ ત સાૈહૃદમ્
૦૭૦૬૦૨૪૨ ભાવમાસરુમનુ્મુચ્ય યયા તુ યત્યધાેક્ષજઃ
૦૭૦૬૦૨૫૧ તુષ્ટે ચ તત્ર િકમલ યમન તઆદે્ય
૦૭૦૬૦૨૫૨ િક તૈગુર્ણવ્ય તકરાિદહ યે વ સદ્ધાઃ
૦૭૦૬૦૨૫૩ ધમાર્દયઃ િકમગુણને ચ કાિઙ્ક્ષતને
૦૭૦૬૦૨૫૪ સારં જુષાં ચરણયાે પગાયતાં નઃ
૦૭૦૬૦૨૬૧ ધમાર્થર્કામ ઇ ત યાેઽ ભિહત સ્ત્રવગર્
૦૭૦૬૦૨૬૨ ઈક્ષા ત્રયી નયદમાૈ િવિવધા ચ વાતાર્
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૦૭૦૬૦૨૬૩ મ યે તદેતદ ખલં િનગમસ્ય સતં્ય
૦૭૦૬૦૨૬૪ વાત્માપર્ણં વસહૃુદઃ પરમસ્ય પુંસઃ
૦૭૦૬૦૨૭૧ જ્ઞાનં તદેતદમલં દુરવાપમાહ
૦૭૦૬૦૨૭૨ નારાયણાે નરસખઃ િકલ નારદાય
૦૭૦૬૦૨૭૩ અેકા તનાં ભગવત તદિક ચનાનાં
૦૭૦૬૦૨૭૪ પાદારિવ દરજસા લુતદેિહનાં સ્યાત્
૦૭૦૬૦૨૮૧ શ્રુતમેતન્મયા પવૂ જ્ઞાનં િવજ્ઞાનસયંુતમ્
૦૭૦૬૦૨૮૨ ધમ ભાગવતં શદંુ્ધ નારદાદે્દવદશર્નાત્
૦૭૦૬૦૨૯૦ શ્રીદૈત્યપતુ્રા ઊચુઃ
૦૭૦૬૦૨૯૧ પ્રહ્ર ાદ વં વયં ચાિપ નતઽ યં િવદ્મહે ગુ મ્
૦૭૦૬૦૨૯૨ અેતા યાં ગુ પતુ્રા યાં બાલાનામિપ હીશ્વરાૈ
૦૭૦૬૦૩૦૧ બાલસ્યા તઃપુરસ્થસ્ય મહ સઙ્ગાે દુર વયઃ
૦૭૦૬૦૩૦૨ છ ધ નઃ સશંયં સાૈ ય સ્યાચ્ચે દ્વસ્ર ભકારણમ્
૦૭૦૭૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૭૦૦૧૧ અેવં દૈત્યસતુૈઃ ષ્ટાે મહાભાગવતાેઽસરુઃ
૦૭૦૭૦૦૧૨ ઉવાચ તા મયમાનઃ મરન્મદનુભા ષતમ્
૦૭૦૭૦૦૨૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૭૦૦૨૧ િપતિર પ્ર સ્થતેઽ માકં તપસે મ દરાચલમ્
૦૭૦૭૦૦૨૨ યુદ્ધાેદ્યમં પરં ચકુ્રિવબુધા દાનવા પ્ર ત
૦૭૦૭૦૦૩૧ િપપી લકૈરિહિરવ િદષ્ટ ા લાેકાપેતાપનઃ
૦૭૦૭૦૦૩૨ પાપને પાપાેઽભક્ષી ત વદ તાે વાસવાદયઃ
૦૭૦૭૦૦૪૧ તષેામ તબલાેદ્યાેગં િનશ યાસરુયૂથપાઃ
૦૭૦૭૦૦૪૨ વ યમાનાઃ સરૈુભ તા દુદુ્રવુઃ સવર્તાે િદશમ્
૦૭૦૭૦૦૫૧ કલત્રપતુ્રિવત્તાપ્તા ગ્ હા પશપુિરચ્છદાન્
૦૭૦૭૦૦૫૨ નાવેક્ષ્યમાણા વિરતાઃ સવ પ્રાણપર સવઃ
૦૭૦૭૦૦૬૧ વ્યલુ પન્રાજ શ બરમમરા જયકાિઙ્ક્ષણઃ
૦૭૦૭૦૦૬૨ ઇ દ્ર તુ રાજમિહષી ં માતરં મમ ચાગ્રહીત્
૦૭૦૭૦૦૭૧ નીયમાનાં ભયાે દ્વગ્ ાં દતી ં કુરર મવ
૦૭૦૭૦૦૭૨ યદચૃ્છયાગત તત્ર દેવ ષદર્દશૃે પ થ
૦૭૦૭૦૦૮૧ પ્રાહ નનૈાં સરુપતે નેતુમહર્સ્યનાગસમ્
૦૭૦૭૦૦૮૨ મુ ચ મુ ચ મહાભાગ સતી ં પરપિરગ્રહમ્
૦૭૦૭૦૦૯૦ શ્રીઇ દ્ર ઉવાચ
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૦૭૦૭૦૦૯૧ આ તેઽસ્યા જઠરે વીયર્મિવષહ્યં સરુ દ્વષઃ
૦૭૦૭૦૦૯૨ આસ્યતાં યાવ પ્રસવં માેકે્ષ્યઽથર્પદવી ં ગતઃ
૦૭૦૭૦૧૦૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૭૦૧૦૧ અયં િન ક બષઃ સાક્ષાન્મહાભાગવતાે મહાન્
૦૭૦૭૦૧૦૨ વયા ન પ્રા સ્યતે સસં્થામન તાનુચરાે બલી
૦૭૦૭૦૧૧૧ ઇત્યુક્ત તાં િવહાયે દ્રાે દેવષમાર્નય વચઃ
૦૭૦૭૦૧૧૨ અન ત પ્રયભ યનૈાં પિરક્ર ય િદવં યયાૈ
૦૭૦૭૦૧૨૧ તતાે મે માતર ષઃ સમાનીય િન શ્રમે
૦૭૦૭૦૧૨૨ આશ્વાસ્યેહાે યતાં વ સે યાવત્તે ભતુર્રાગમઃ
૦૭૦૭૦૧૩૧ તથેત્યવા સીદે્દવષર તકે સાકુતાેભયા
૦૭૦૭૦૧૩૨ યાવદૈ્દત્યપ તઘારાત્તપસાે ન યવતર્ત
૦૭૦૭૦૧૪૧ ઋ ષ પયર્ચરત્તત્ર ભ યા પરમયા સતી
૦૭૦૭૦૧૪૨ અ તવર્ત્ની વગભર્સ્ય ક્ષેમાયેચ્છાપ્રસતૂયે
૦૭૦૭૦૧૫૧ ઋ ષઃ કા ણક તસ્યાઃ પ્રાદાદુભયમીશ્વરઃ
૦૭૦૭૦૧૫૨ ધમર્સ્ય ત વં જ્ઞાનં ચ મામ યુિદ્દ ય િનમર્લમ્
૦૭૦૭૦૧૬૧ તત્તુ કાલસ્ય દ ઘર્ વા સ્ત્રી વાન્માતુ તરાેદધે
૦૭૦૭૦૧૬૨ ઋ ષણાનુગ્ હીતં માં નાધનુા યજહા તઃ
૦૭૦૭૦૧૭૧ ભવતામિપ ભૂયાન્મે યિદ શ્રદ્દધતે વચઃ
૦૭૦૭૦૧૭૨ વૈશારદ ધીઃ શ્રદ્ધાતઃ સ્ત્રીબાલાનાં ચ મે યથા
૦૭૦૭૦૧૮૧ જન્માદ્યાઃ ષિડમે ભાવા દષૃ્ટા દેહસ્ય નાત્મનઃ
૦૭૦૭૦૧૮૨ ફલાના મવ ક્ષસ્ય કાલનેેશ્વરમૂ તના
૦૭૦૭૦૧૯૧ આત્મા િનત્યાેઽવ્યયઃ શદુ્ધ અેકઃ ક્ષતે્રજ્ઞઆશ્રયઃ
૦૭૦૭૦૧૯૨ અિવિક્રયઃ વદઘૃેતવુ્યાર્પકાેઽસઙ્ગ્યના તઃ
૦૭૦૭૦૨૦૧ અેતૈદ્વાર્દશ ભિવદ્વાનાત્મનાે લક્ષણૈઃ પરૈઃ
૦૭૦૭૦૨૦૨ અહં મમેત્યસદ્ભાવં દેહાદાૈ માેહજં ત્યજેત્
૦૭૦૭૦૨૧૧ વણ યથા ગ્રાવસુ હેમકારઃ ક્ષતે્રષેુ યાેગૈ તદ ભજ્ઞઆ ુયાત્
૦૭૦૭૦૨૧૨ ક્ષતે્રષેુ દેહેષુ તથાત્મયાેગૈર યાત્મિવદ્બ્રહ્મગ ત લભેત
૦૭૦૭૦૨૨૧ અષ્ટાૈ પ્રકૃતયઃ પ્રાેક્તાસ્ત્રય અેવ િહ તદુ્ગણાઃ
૦૭૦૭૦૨૨૨ િવકારાઃ ષાેડશાચાયઃ પુમાનેકઃ સમ વયાત્
૦૭૦૭૦૨૩૧ દેહ તુ સવર્સઙ્ઘાતાે જગત્તસ્થુિર ત દ્વધા
૦૭૦૭૦૨૩૨ અત્રવૈ ગ્યઃ પુ ષાે ને ત નેતીત્યતત્ત્યજન્
૦૭૦૭૦૨૪૧ અ વયવ્ય તરેકેણ િવવેકેનાેશતાત્મના
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૦૭૦૭૦૨૪૨ વગર્સ્થાનસમા ાયૈિવ શદ્ ભરસ વરૈઃ
૦૭૦૭૦૨૫૧ બુદ્ધે ર્ગરણં વ ઃ સષુુ પ્તિર ત ત્તયઃ
૦૭૦૭૦૨૫૨ તા યનેવૈાનુભૂય તે સાેઽ યક્ષઃ પુ ષઃ પરઃ
૦૭૦૭૦૨૬૧ અે ભ સ્ત્રવણઃ પયર્ તૈબુર્ દ્ધભેદૈઃ િક્રયાેદ્ભવૈઃ
૦૭૦૭૦૨૬૨ વ પમાત્મનાે બુ યેદ્ગ ધવૈાર્યુ મવા વયાત્
૦૭૦૭૦૨૭૧ અેતદ્દવ્ારાે િહ સસંારાે ગુણકમર્િનબ ધનઃ
૦૭૦૭૦૨૭૨ અજ્ઞાનમૂલાેઽપાથાઽિપ પુંસઃ વ ઇવા યર્તે
૦૭૦૭૦૨૮૧ ત માદ્ભવદ્ ભઃ કતર્વં્ય કમર્ણાં િત્રગુણાત્મનામ્
૦૭૦૭૦૨૮૨ બીજિનહર્રણં યાેગઃ પ્રવાહાપેરમાે િધયઃ
૦૭૦૭૦૨૯૧ તત્રાપેાયસહસ્રાણામયં ભગવતાેિદતઃ
૦૭૦૭૦૨૯૨ યદ શ્વરે ભગવ ત યથા યૈર જસા ર તઃ
૦૭૦૭૦૩૦૧ ગુ શશુ્રષૂયા ભ યા સવર્લ ધાપર્ણને ચ
૦૭૦૭૦૩૦૨ સઙ્ગને સાધુભક્તાનામીશ્વરારાધનને ચ
૦૭૦૭૦૩૧૧ શ્રદ્ધયા ત કથાયાં ચ ક તર્નૈગુર્ણકમર્ણામ્
૦૭૦૭૦૩૧૨ ત પાદા બુ હ યાનાત્ત લઙ્ગેક્ષાહર્ણાિદ ભઃ
૦૭૦૭૦૩૨૧ હિરઃ સવષુ ભૂતષેુ ભગવાના ત ઈશ્વરઃ
૦૭૦૭૦૩૨૨ ઇ ત ભૂતાિન મનસા કામૈ તૈઃ સાધુ માનયેત્
૦૭૦૭૦૩૩૧ અેવં િન જતષડ્વગઃ િક્રયતે ભ ક્તર શ્વરે
૦૭૦૭૦૩૩૨ વાસદેુવે ભગવ ત યયા સલં યતે ર તઃ
૦૭૦૭૦૩૪૧ િનશ ય કમાર્ ણ ગુણાનતુલ્યા વીયાર્ ણ લીલાતનુ ભઃ કૃતાિન
૦૭૦૭૦૩૪૨ યદા તહષા પુલકાશ્રુગદ્ગદં પ્રાે ક ઠ ઉદ્ગાય ત રાૈ ત ત્ય ત
૦૭૦૭૦૩૫૧ યદા ગ્રહગ્ર ત ઇવ ક્વ ચદ્ધસત્યાક્ર દતે યાય ત વ દતે જનમ્
૦૭૦૭૦૩૫૨ મુહુઃ શ્વસ વ ક્ત હરે જગ પતે નારાયણેત્યાત્મમ તગર્તત્રપઃ
૦૭૦૭૦૩૬૧ તદા પુમાન્મુક્તસમ તબ ધન તદ્ભાવભાવાનુકૃતાશયાકૃ તઃ
૦૭૦૭૦૩૬૨ િનદર્ગ્ધબી નુશયાે મહીયસા ભ ક્તપ્રયાેગેણ સમેત્યધાેક્ષજમ્
૦૭૦૭૦૩૭૧ અધાેક્ષ લ ભ મહાશભુાત્મનઃ શર િરણઃ સં તચક્રશાતનમ્
૦૭૦૭૦૩૭૨ તદ્બ્રહ્મિનવાર્ણસખું િવદુબુર્ધા તતાે ભજ વં હૃદયે હૃદ શ્વરમ્
૦૭૦૭૦૩૮૧ કાેઽ તપ્રયાસાેઽસરુબાલકા હરે પાસને વે હૃિદ છદ્રવ સતઃ
૦૭૦૭૦૩૮૨ વસ્યાત્મનઃ સખ્યરુશષેદેિહનાં સામા યતઃ િક િવષયાપેપાદનૈઃ
૦૭૦૭૦૩૯૧ રાયઃ કલતં્ર પશવઃ સતુાદયાે ગ્ હા મહી કુ જરકાેશભૂતયઃ
૦૭૦૭૦૩૯૨ સવઽથર્કામાઃ ક્ષણભઙ્ગુરાયષુઃ કુવર્ ત મત્યર્સ્ય િકયિ પ્રયં ચલાઃ
૦૭૦૭૦૪૦૧ અેવં િહ લાેકાઃ ક્રતુ ભઃ કૃતા અમી ક્ષિય ણવઃ સા તશયા ન િનમર્લાઃ
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૦૭૦૭૦૪૦૨ ત માદદષૃ્ટશ્રુતદૂષણં પરં ભ યાેક્તયેશં ભજતાત્મલ ધયે
૦૭૦૭૦૪૧૧ યદથર્ ઇહ કમાર્ ણ િવદ્વન્મા યસકૃન્નરઃ
૦૭૦૭૦૪૧૨ કરાેત્યતાે િવપયાર્સમમાેઘં િવ દતે ફલમ્
૦૭૦૭૦૪૨૧ સખુાય દુઃખમાેક્ષાય સઙ્ક પ ઇહ ક મણઃ
૦૭૦૭૦૪૨૨ સદા ાેતીહયા દુઃખમનીહાયાઃ સખુા તઃ
૦૭૦૭૦૪૩૧ કામા કામયતે કા યૈયર્દથર્ મહ પૂ ષઃ
૦૭૦૭૦૪૩૨ સ વૈ દેહ તુ પારક્યાે ભઙ્ગુરાે યાત્યુપૈ ત ચ
૦૭૦૭૦૪૪૧ િકમુ વ્યવિહતાપત્ય દારાગારધનાદયઃ
૦૭૦૭૦૪૪૨ રાજ્યકાેશગ માત્ય ત્યાપ્તા મમતા પદાઃ
૦૭૦૭૦૪૫૧ િકમેતૈરાત્મન તુચ્છૈઃ સહ દેહેન નશ્વરૈઃ
૦૭૦૭૦૪૫૨ અનથરથર્સઙ્કાશિૈનત્યાન દરસાેદધેઃ
૦૭૦૭૦૪૬૧ િન યતા મહ વાથર્ઃ િકયા દેહ તાેઽસરુાઃ
૦૭૦૭૦૪૬૨ િનષેકાિદ વવસ્થાસુ ક્લ યમાનસ્ય કમર્ ભઃ
૦૭૦૭૦૪૭૧ કમાર્ યારભતે દેહી દેહેનાત્માનવુ તના
૦૭૦૭૦૪૭૨ કમર્ ભ તનુતે દેહમુભયં વિવવેકતઃ
૦૭૦૭૦૪૮૧ ત માદથાર્શ્ચ કામાશ્ચ ધમાર્શ્ચ યદપાશ્રયાઃ
૦૭૦૭૦૪૮૨ ભજતાનીહયાત્માનમનીહં હિરમીશ્વરમ્
૦૭૦૭૦૪૯૧ સવષામિપ ભૂતાનાં હિરરાત્મેશ્વરઃ પ્રયઃ
૦૭૦૭૦૪૯૨ ભૂતૈમર્હદ્ ભઃ વકૃતૈઃ કૃતાનાં વસં જ્ઞતઃ
૦૭૦૭૦૫૦૧ દેવાેઽસરુાે મનુ યાે વા યક્ષાે ગ ધવર્ અેવ વા
૦૭૦૭૦૫૦૨ ભજન્મુકુ દચરણં વ તમા સ્યાદ્યથા વયમ્
૦૭૦૭૦૫૧૧ નાલં દ્વજ વં દેવ વ ષ વં વાસરુાત્મ ઃ
૦૭૦૭૦૫૧૨ પ્રીણનાય મુકુ દસ્ય ન તં્ત ન બહુજ્ઞતા
૦૭૦૭૦૫૨૧ ન દાનં ન તપાે નજે્યા ન શાૈચં ન વ્રતાિન ચ
૦૭૦૭૦૫૨૨ પ્રીયતેઽમલયા ભ યા હિરર ય દ્વડ બનમ્
૦૭૦૭૦૫૩૧ તતાે હરાૈ ભગવ ત ભ ક્ત કુ ત દાનવાઃ
૦૭૦૭૦૫૩૨ આત્માપૈ યને સવર્ત્ર સવર્ભૂતાત્મનીશ્વરે
૦૭૦૭૦૫૪૧ દૈતેયા યક્ષરક્ષાં સ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા વ્ર ૈકસઃ
૦૭૦૭૦૫૪૨ ખગા ગાઃ પાપ વાઃ સ ત હ્યચ્યુતતાં ગતાઃ
૦૭૦૭૦૫૫૧ અેતાવાનવે લાેકેઽ મ પુંસઃ વાથર્ઃ પરઃ તઃ
૦૭૦૭૦૫૫૨ અેકા તભ ક્તગાિવ દે ય સવર્ત્ર તદ ક્ષણમ્
૦૭૦૮૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
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૦૭૦૮૦૦૧૧ અથ દૈત્યસતુાઃ સવ શ્રુ વા તદનવુ ણતમ્
૦૭૦૮૦૦૧૨ જગ્ હુિનરવદ્ય વાન્નવૈ ગવુર્નુ શ ક્ષતમ્
૦૭૦૮૦૦૨૧ અથાચાયર્સતુ તષેાં બુ દ્ધમેકા તસં સ્થતામ્
૦૭૦૮૦૦૨૨ આલક્ષ્ય ભીત વિરતાે રાજ્ઞ આવેદયદ્યથા
૦૭૦૮૦૦૩૧ શ્રુ વા તદ પ્રયં દૈત્યાે દુઃસહં તનયાનયમ્
૦૭૦૮૦૦૩૨ કાપેાવેશચલદ્ગાત્રઃ પતંુ્ર હ તું મનાે દધે
૦૭૦૮૦૦૪૧ ક્ષ વા પ ષયા વાચા પ્રહ્ર ાદમતદહર્ણમ્
૦૭૦૮૦૦૪૨ આહેક્ષમાણઃ પાપને તરશ્ચીનને ચ ષા
૦૭૦૮૦૦૫૧ પ્રશ્રયાવનતં દા તં બદ્ધા જ લમવ સ્થતમ્
૦૭૦૮૦૦૫૨ સપર્ઃ પદાહત ઇવ શ્વસ પ્રકૃ તદા ણઃ
૦૭૦૮૦૦૬૦ શ્રીિહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૮૦૦૬૧ હે દુિવનીત મ દાત્મ કુલભેદકરાધમ
૦૭૦૮૦૦૬૨ ત ધં મચ્છાસનાેદ્વતંૃ્ત ને યે વાદ્ય યમક્ષયમ્
૦૭૦૮૦૦૭૧ કુ્રદ્ધસ્ય યસ્ય ક પ તે ત્રયાે લાેકાઃ સહેશ્વરાઃ
૦૭૦૮૦૦૭૨ તસ્ય મેઽભીતવન્મૂઢ શાસનં િક બલાેઽત્યગાઃ
૦૭૦૮૦૦૮૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૮૦૦૮૧ ન કેવલં મે ભવતશ્ચ રાજ સ વૈ બલં બ લનાં ચાપરેષામ્
૦૭૦૮૦૦૮૨ પરેઽવરેઽમી સ્થરજઙ્ગમા યે બ્રહ્માદયાે યને વશં પ્રણીતાઃ
૦૭૦૮૦૦૯૧ સ ઈશ્વરઃ કાલ ઉ ક્રમાેઽસાવાજેઃ સહઃ સ વબલે દ્રયાત્મા
૦૭૦૮૦૦૯૨ સ અેવ િવશ્વં પરમઃ વશ ક્ત ભઃ જત્યવત્ય ત્ત ગુણત્રયેશઃ
૦૭૦૮૦૧૦૧ જહ્યાસરંુ ભાવ મમં વમાત્મનઃ સમં મનાે ધ વ ન સ ત િવ દ્વષઃ
૦૭૦૮૦૧૦૨ ઋતેઽ જતાદાત્મન ઉ પથે સ્થતાત્ત દ્ધહ્યન તસ્ય મહ સમહર્ણમ્
૦૭૦૮૦૧૧૧ દસ્યૂ પુરા ષ ન િવ જત્ય લુ પતાે મ ય ત અેકે વ જતા િદશાે દશ
૦૭૦૮૦૧૧૨ જતાત્મનાે જ્ઞસ્ય સમસ્ય દેિહનાં સાધાેઃ વમાેહપ્રભવાઃ કુતઃ પરે
૦૭૦૮૦૧૨૦ શ્રીિહર યક શપુ વાચ
૦૭૦૮૦૧૨૧ વ્યક્તં વં મતુર્કામાેઽ સ યાેઽ તમાતં્ર િવક થસે
૦૭૦૮૦૧૨૨ મુમષૂૂર્ણાં િહ મ દાત્મન્નનુ સ્યુિવક્લવા ગરઃ
૦૭૦૮૦૧૩૧ ય વયા મ દભાગ્યાેક્તાે મદ યાે જગદ શ્વરઃ
૦૭૦૮૦૧૩૨ ક્વાસાૈ યિદ સ સવર્ત્ર ક મા ત ભે ન દૃ યતે
૦૭૦૮૦૧૪૧ સાેઽહં િવક થમાનસ્ય શરઃ કાયાદ્ધરા મ તે
૦૭૦૮૦૧૪૨ ગાપેાયેત હિર વાદ્ય ય તે શરણમી સતમ્
૦૭૦૮૦૧૫૧ અેવં દુ ક્તૈમુર્હુરદર્યન્રષુા સતંુ મહાભાગવતં મહાસરુઃ
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૦૭૦૮૦૧૫૨ ખડ્ગં પ્રગ્ હ્યાે પ તતાે વરાસના ત ભં તતાડા તબલઃ વમુ ષ્ટના
૦૭૦૮૦૧૬૧ તદૈવ ત મિન્નનદાેઽ તભીષણાે બભવૂ યનેા ડકટાહમસુ્ફટત્
૦૭૦૮૦૧૬૨ યં વૈ વિધ યાપેગતં વ દયઃ શ્રુ વા વધામાત્યયમઙ્ગ મેિનરે
૦૭૦૮૦૧૭૧ સ િવક્રમ પતુ્રવધે સરુાજેસા િનશ ય િનહ્ર ાર્દમપૂવર્મદ્ભુતમ્
૦૭૦૮૦૧૭૨ અ તઃસભાયાં ન દદશર્ ત પદં િવતત્રસયુન સરુાિરયૂથપાઃ
૦૭૦૮૦૧૮૧ સતં્ય િવધાતું િનજ ત્યભા ષતં વ્યા પ્ત ચ ભૂતે વ ખલષેુ ચાત્મનઃ
૦૭૦૮૦૧૮૨ અદૃ યતાત્યદ્ભુત પમુદ્વહ ત ભે સભાયાં ન ગં ન માનષુમ્
૦૭૦૮૦૧૯૧ સ સ વમનંે પિરતાે િવપ ય ત ભસ્ય મ યાદનુિન જહાનમ્
૦૭૦૮૦૧૯૨ નાયં ગાે નાિપ નરાે િવ ચત્રમહાે િકમેત ગે દ્ર પમ્
૦૭૦૮૦૨૦૧ મીમાંસમાનસ્ય સમુ થતાેઽગ્રતાે સહ પ તદલં ભયાનકમ્
૦૭૦૮૦૨૦૨ પ્રતપ્તચામીકરચ ડલાેચનં સુ્ફર સટાકેશરજૃ ભતાનનમ્
૦૭૦૮૦૨૧૧ કરાલદંષ્ટ્રં કરવાલચ ચલ રા ત જહં્વ ભ્રુકુટ મખુાે બણમ્
૦૭૦૮૦૨૧૨ ત ધાે વર્કણ ગિરક દરાદ્ભુત વ્યાત્તાસ્યનાસં હનુભેદભીષણમ્
૦૭૦૮૦૨૨૧ િદિવ શ કાયમદ ઘર્પીવર ગ્રીવાે વક્ષઃસ્થલમ પમ યમમ્
૦૭૦૮૦૨૨૨ ચ દ્રાંશગુાૈરૈ છુિરતં તનૂ હૈિવ વગ્ભુ નીકશતં નખાયુધમ્
૦૭૦૮૦૨૩૧ દુરાસદં સવર્િનજેતરાયુધ પ્રવેકિવદ્રાિવતદૈત્યદાનવમ્
૦૭૦૮૦૨૩૨ પ્રાયેણ મેઽયં હિરણાે માિયના વધઃ તાેઽનને સમુદ્યતને િકમ્
૦૭૦૮૦૨૪૧ અેવં બ્રવું વ યપતદ્ગદાયુધાે નદ સહં પ્ર ત દૈત્યકુ જરઃ
૦૭૦૮૦૨૪૨ અલ ક્ષતાેઽગ્ ાૈ પ તતઃ પતઙ્ગમાે યથા સહાજૈ સ સાેઽસરુ તદા
૦૭૦૮૦૨૫૧ ન ત દ્વ ચત્રં ખલુ સ વધામિન વતજેસા યાે નુ પુરાિપબત્તમઃ
૦૭૦૮૦૨૫૨ તતાેઽ ભપદ્યા યહનન્મહાસરુાે ષા સહં ગદયાે વેગયા
૦૭૦૮૦૨૬૧ તં િવક્રમ તં સગદં ગદાધરાે મહાેરગં તાક્ષ્યર્સતુાે યથાગ્રહીત્
૦૭૦૮૦૨૬૨ સ તસ્ય હ તાે ક લત તદાસરુાે િવક્ર ડતાે યદ્વદિહગર્ ત્મતઃ
૦૭૦૮૦૨૭૧ અસા વમ ય ત હૃતાૈકસાેઽમરા ઘનચ્છદા ભારત સવર્િધ યપાઃ
૦૭૦૮૦૨૭૨ તં મ યમાનાે િનજવીયર્શિઙ્કતં યદ્ધ તમુક્તાે હિર મહાસરુઃ
૦૭૦૮૦૨૭૩ પનુ તમાસ જત ખડ્ગચમર્ણી પ્રગ્ હ્ય વેગને ગતશ્રમાે ધે
૦૭૦૮૦૨૮૧ તં યનેવેગં શતચ દ્રવત્મર્ ભશ્ચર તમ ચ્છદ્રમપુયર્ધાે હિરઃ
૦૭૦૮૦૨૮૨ કૃ વાટ્ટહાસં ખરમુ વનાે બણં િનમી લતાકં્ષ જગ્ હે મહાજવઃ
૦૭૦૮૦૨૯૧ િવ વ ફુર તં ગ્રહણાતુરં હિરવ્યાર્લાે યથાખું કુ લશાક્ષત વચમ્
૦૭૦૮૦૨૯૨ દ્વાયૂર્ માપત્ય દદાર લીલયા નખૈયર્થાિહ ગ ડાે મહાિવષમ્
૦૭૦૮૦૩૦૧ સરં ભદુ પ્રેક્ષ્યકરાલલાેચનાે વ્યાત્તાનના તં િવ લહ વ જહ્વયા
૦૭૦૮૦૩૦૨ અ ગ્લવાક્તા ણકેશરાનનાે યથા ત્રમાલી દ્વપહત્યયા હિરઃ

416 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૭૦૮૦૩૧૧ નખાઙુ્કરાે પાિટતહૃ સરાે હં િવ જ્ય તસ્યાનુચરાનુદાયુધાન્
૦૭૦૮૦૩૧૨ અહ સમ તાન્નખશસ્ત્રપા ણ ભદાદર્ ડયૂથાેઽનપુથા સહસ્રશઃ
૦૭૦૮૦૩૨૧ સટાવધૂતા જલદાઃ પરાપત ગ્રહાશ્ચ તદ્દ ૃષ્ટિવમુષ્ટરાે ચષઃ
૦૭૦૮૦૩૨૨ અ ભાેધયઃ શ્વાસહતા િવચુ ભુિનહ્ર ાર્દભીતા િદ ગભા િવચુકુ્રશઃુ
૦૭૦૮૦૩૩૧ દ્યાૈ ત સટાેિ ક્ષપ્તિવમાનસઙુ્કલા પ્રાે સપર્ત મા ચ પદા ભપીિડતા
૦૭૦૮૦૩૩૨ શલૈાઃ સમુ પેતુરમુ ય રંહસા તત્તજેસા ખં કકુભાે ન રે જરે
૦૭૦૮૦૩૪૧ તતઃ સભાયામપુિવષ્ટમુત્તમે પાસને સ તતજેસં િવભુમ્
૦૭૦૮૦૩૪૨ અલ ક્ષતદ્વરૈથમત્યમષર્ણં પ્રચ ડવક્તં્ર ન બભાજ કશ્ચન
૦૭૦૮૦૩૫૧ િનશા ય લાેકત્રયમ તક વરં તમાિદદૈત્યં હિરણા હતં ધે
૦૭૦૮૦૩૫૨ પ્રહષર્વેગાે ક લતાનના મુહુઃ પ્રસનૂવષવર્ ષુઃ સરુ સ્ત્રયઃ
૦૭૦૮૦૩૬૧ તદા િવમાનાવ લ ભનર્ભ તલં િદદકૃ્ષતાં સઙુ્કલમાસ નાિકનામ્
૦૭૦૮૦૩૬૨ સરુાનકા દુ દુભયાેઽથ જ ઘ્નરે ગ ધવર્મખુ્યા ન તજુર્ગુઃ સ્ત્રયઃ
૦૭૦૮૦૩૭૧ તત્રાપેવ્રજ્ય િવબુધા બ્રહ્મે દ્ર ગિરશાદયઃ
૦૭૦૮૦૩૭૨ ઋષયઃ િપતરઃ સદ્ધા િવદ્યાધરમહાેરગાઃ
૦૭૦૮૦૩૮૧ મનવઃ પ્ર નાં પતયાે ગ ધવાર્ સરચારણાઃ
૦૭૦૮૦૩૮૨ યક્ષાઃ િક પુ ષા તાત વેતાલાઃ સહિકન્નરાઃ
૦૭૦૮૦૩૯૧ તે િવ પાષર્દાઃ સવ સનુ દકુમુદાદયઃ
૦૭૦૮૦૩૯૨ મૂિધ્ન બદ્ધા જ લપુટા આસીનં તીવ્રતજેસમ્
૦૭૦૮૦૩૯૩ ઈિડરે નરશાદુર્લં ના તદૂરચરાઃ થક્
૦૭૦૮૦૪૦૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૮૦૪૦૧ નતાેઽ યન તાય દુર તશક્તયે િવ ચત્રવીયાર્ય પિવત્રકમર્ણે
૦૭૦૮૦૪૦૨ િવશ્વસ્ય સગર્ સ્થ તસયંમા ગુણૈઃ વલીલયા સ દધતેઽવ્યયાત્મને
૦૭૦૮૦૪૧૦ શ્રી દ્ર ઉવાચ
૦૭૦૮૦૪૧૧ કાપેકાલાે યુગા ત તે હતાેઽયમસરુાેઽ પકઃ
૦૭૦૮૦૪૧૨ ત સતંુ પાહ્યપુ તં ભક્તં તે ભક્તવ સલ
૦૭૦૮૦૪૨૦ શ્રીઇ દ્ર ઉવાચ
૦૭૦૮૦૪૨૧ પ્રત્યાનીતાઃ પરમ ભવતા ત્રાયતા નઃ વભાગા
૦૭૦૮૦૪૨૨ દૈત્યાક્રા તં હૃદયકમલં તદ્ગહંૃ પ્રત્યબાેિધ
૦૭૦૮૦૪૨૩ કાલગ્ર તં િકયિદદમહાે નાથ શશુ્રષૂતાં તે
૦૭૦૮૦૪૨૪ મુ ક્ત તષેાં ન િહ બહુમતા નાર સહાપરૈઃ િકમ્
૦૭૦૮૦૪૩૦ શ્રીઋષય ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૩૧ વં ન તપઃ પરમમા થ યદાત્મતે ે
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૦૭૦૮૦૪૩૨ યનેેદમાિદપુ ષાત્મગતં સસક્થર્
૦૭૦૮૦૪૩૩ ત દ્વપ્રલુપ્તમમનુાદ્ય શર યપાલ
૦૭૦૮૦૪૩૪ રક્ષાગ્ હીતવપષુા પનુર વમંસ્થાઃ
૦૭૦૮૦૪૪૦ શ્રીિપતર ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૪૧ શ્રાદ્ધાિન નાેઽિધબુભજેુ પ્રસભં તનજૈૂર્
૦૭૦૮૦૪૪૨ દત્તાિન તીથર્સમયેઽ યિપબ ત્તલા બુ
૦૭૦૮૦૪૪૩ તસ્યાેદરાન્નખિવદ ણર્વપાદ્ય આચ્છર્ત્
૦૭૦૮૦૪૪૪ ત મૈ નમાે હરયેઽ ખલધમર્ગાે ત્રે
૦૭૦૮૦૪૫૦ શ્રી સદ્ધા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૫૧ યાે નાે ગ ત યાેગ સદ્ધામસાધુરહાષ દ્યાેગતપાેબલને
૦૭૦૮૦૪૫૨ નાના દપ તં નખૈિવદદાર ત મૈ તુ યં પ્રણતાઃ માે સહ
૦૭૦૮૦૪૬૦ શ્રીિવદ્યાધરા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૬૧ િવદ્યાં થગ્ધારણયાનુરાદ્ધાં યષેધદજ્ઞાે બલવીયર્દપૃ્તઃ
૦૭૦૮૦૪૬૨ સ યને સઙ્ખ્યે પશવુદ્ધત તં માયા સહં પ્રણતાઃ મ િનત્યમ્
૦૭૦૮૦૪૭૦ શ્રીનાગા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૭૧ યને પાપને રત્નાિન સ્ત્રીરત્નાિન હૃતાિન નઃ
૦૭૦૮૦૪૭૨ તદ્વક્ષઃપાટનનેાસાં દત્તાન દ નમાેઽ તુ તે
૦૭૦૮૦૪૮૦ શ્રીમનવ ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૮૧ મનવાે વયં તવ િનદેશકાિરણાે િદ તજેન દેવ પિરભૂતસતેવઃ
૦૭૦૮૦૪૮૨ ભવતા ખલઃ સ ઉપસહૃંતઃ પ્રભાે કરવામ તે િકમનુશાિધ િકઙ્કરાન્
૦૭૦૮૦૪૯૦ શ્રીપ્ર પતય ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૪૯૧ પ્રજેશા વયં તે પરેશા ભ ષ્ટા ન યને પ્ર વૈ માે િન ષદ્ધાઃ
૦૭૦૮૦૪૯૨ સ અેષ વયા ભન્નવક્ષા નુ શતેે જગન્મઙ્ગલં સ વમૂતઽવતારઃ
૦૭૦૮૦૫૦૦ શ્રીગ ધવાર્ ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૦૧ વયં િવભાે તે નટનાટ ગાયકા યનેાત્મસાદ્વ યર્બલાજૈસા કૃતાઃ
૦૭૦૮૦૫૦૨ સ અેષ નીતાે ભવતા દશા મમાં િકમુ પથસ્થઃ કુશલાય ક પતે
૦૭૦૮૦૫૧૦ શ્રીચારણા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૧૧ હરે તવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં ભવાપવગર્મા શ્રતાઃ
૦૭૦૮૦૫૧૨ યદેષ સાધુહૃચ્છય વયાસરુઃ સમાિપતઃ
૦૭૦૮૦૫૨૦ શ્રીયક્ષા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૨૧ વયમનુચરમખુ્યાઃ કમર્ ભ તે મનાેજ્ઞૈસ્
૦૭૦૮૦૫૨૨ ત ઇહ િદ તસતુને પ્રાિપતા વાહક વમ્
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૦૭૦૮૦૫૨૩ સ તુ જનપિરતાપં ત કૃતં નતા તે
૦૭૦૮૦૫૨૪ નરહર ઉપનીતઃ પ ચતાં પ ચિવશ
૦૭૦૮૦૫૩૦ શ્રીિક પુ ષા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૩૧ વયં િક પુ ષા વં તુ મહાપુ ષ ઈશ્વરઃ
૦૭૦૮૦૫૩૨ અયં કુપુ ષાે નષ્ટાે િધકૃ્કતઃ સાધુ ભયર્દા
૦૭૦૮૦૫૪૦ શ્રીવૈતા લકા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૪૧ સભાસુ સત્રષેુ તવામલં યશાે ગી વા સપયા મહતી ં લભામહે
૦૭૦૮૦૫૪૨ ય તામનષૈીદ્વશમષે દુજર્નાે દ્વષ્ટ ા હત તે ભગવ યથામયઃ
૦૭૦૮૦૫૫૦ શ્રીિકન્નરા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૫૧ વયમીશ િકન્નરગણા તવાનુગા િદ તજેન િવ ષ્ટમમનુાનુકાિરતાઃ
૦૭૦૮૦૫૫૨ ભવતા હરે સ જનાેઽવસાિદતાે નર સહ નાથ િવભવાય નાે ભવ
૦૭૦૮૦૫૬૦ શ્રીિવ પાષર્દા ઊચુઃ
૦૭૦૮૦૫૬૧ અદૈ્યતદ્ધિરનર પમદ્ભુતં તે દષંૃ્ટ નઃ શરણદ સવર્લાેકશમર્
૦૭૦૮૦૫૬૨ સાેઽયં તે િવિધકર ઈશ િવપ્રશપ્ત તસ્યેદં િનધનમનુગ્રહાય િવદ્મઃ
૦૭૦૯૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૯૦૦૧૧ અેવં સરુાદયઃ સવ બ્રહ્મ દ્રપુરઃ સરાઃ
૦૭૦૯૦૦૧૨ નાપેૈતુમશકન્મ યુ સરં ભં સદુુરાસદમ્
૦૭૦૯૦૦૨૧ સાક્ષા શ્રીઃ પ્રે ષતા દેવૈદૃર્ ટ્વા તં મહદદ્ભુતમ્
૦૭૦૯૦૦૨૨ અદષૃ્ટાશ્રુતપવૂર્ વા સા નાપેેયાય શિઙ્કતા
૦૭૦૯૦૦૩૧ પ્રહ્ર ાદં પ્રષેયામાસ બ્રહ્માવ સ્થતમ તકે
૦૭૦૯૦૦૩૨ તાત પ્રશમયાપેેિહ વિપત્રે કુિપતં પ્રભુમ્
૦૭૦૯૦૦૪૧ તથે ત શનકૈ રાજન્મહાભાગવતાેઽભર્કઃ
૦૭૦૯૦૦૪૨ ઉપેત્ય ભુિવ કાયને નનામ િવ તા જ લઃ
૦૭૦૯૦૦૫૧ વપાદમૂલે પ તતં તમભર્કં િવલાેક્ય દેવઃ કૃપયા પિર લુતઃ
૦૭૦૯૦૦૫૨ ઉ થા ય તચ્છ યર્દધા કરા બુજં કાલાિહિવત્ર તિધયાં કૃતાભયમ્
૦૭૦૯૦૦૬૧ સ ત કર પશર્ધુતા ખલાશભુઃ સપદ્ય ભવ્યક્તપરાત્મદશર્નઃ
૦૭૦૯૦૦૬૨ ત પાદપદં્મ હૃિદ િન ર્તાે દધાૈ હૃ યત્તનુઃ ક્લન્નહૃદશ્રુલાેચનઃ
૦૭૦૯૦૦૭૧ અ તાષૈીદ્ધિરમેકાગ્ર મનસા સસુમાિહતઃ
૦૭૦૯૦૦૭૨ પ્રેમગદ્ગદયા વાચા ત ય તહૃદયેક્ષણઃ
૦૭૦૯૦૦૮૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૦૯૦૦૮૧ બ્રહ્માદયઃ સરુગણા મનુયાેઽથ સદ્ધાઃ
૦૭૦૯૦૦૮૨ સ વૈકતાનગતયાે વચસાં પ્રવાહૈઃ
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૦૭૦૯૦૦૮૩ નારાિધતું પુ ગુણૈરધનુાિપ િપપ્રુઃ
૦૭૦૯૦૦૮૪ િક તાેષુ્ટમહર્ ત સ મે હિર ગ્ર તેઃ
૦૭૦૯૦૦૯૧ મ યે ધના ભજન પતપઃશ્રુતાજૈસ્
૦૭૦૯૦૦૯૨ તજેઃપ્રભાવબલપાૈ ષબુ દ્ધયાેગાઃ
૦૭૦૯૦૦૯૩ નારાધનાય િહ ભવ ત પરસ્ય પુંસાે
૦૭૦૯૦૦૯૪ ભ યા તુતાષે ભગવા ગજયૂથપાય
૦૭૦૯૦૧૦૧ િવપ્રાદ્દિ્વષડ્ગુણયુતાદરિવ દનાભ
૦૭૦૯૦૧૦૨ પાદારિવ દિવમખુા શ્વપચં વિરષ્ઠમ્
૦૭૦૯૦૧૦૩ મ યે તદિપતમનાવેચનેિહતાથર્
૦૭૦૯૦૧૦૪ પ્રાણં પનુા ત સ કુલં ન તુ ભૂિરમાનઃ
૦૭૦૯૦૧૧૧ નવૈાત્મનઃ પ્રભુરયં િનજલાભપૂણા
૦૭૦૯૦૧૧૨ માનં જનાદિવદુષઃ ક ણાે ણીતે
૦૭૦૯૦૧૧૩ યદ્ય જનાે ભગવતે િવદધીત માનં
૦૭૦૯૦૧૧૪ તચ્ચાત્મને પ્ર તમખુસ્ય યથા મખુશ્રીઃ
૦૭૦૯૦૧૨૧ ત માદહં િવગતિવક્લવ ઈશ્વરસ્ય
૦૭૦૯૦૧૨૨ સવાર્ત્મના મિહ ગ્ ણા મ યથા મનીષમ્
૦૭૦૯૦૧૨૩ નીચાેઽજયા ગુણિવસગર્મનપુ્રિવષ્ટઃ
૦૭૦૯૦૧૨૪ પૂયેત યને િહ પુમાનનવુ ણતને
૦૭૦૯૦૧૩૧ સવ હ્યમી િવિધકરા તવ સ વધા ાે
૦૭૦૯૦૧૩૨ બ્રહ્માદયાે વય મવેશ ન ચાે દ્વજ તઃ
૦૭૦૯૦૧૩૩ ક્ષેમાય ભૂતય ઉતાત્મસખુાય ચાસ્ય
૦૭૦૯૦૧૩૪ િવક્ર િડતં ભગવતાે ચરાવતારૈઃ
૦૭૦૯૦૧૪૧ તદ્યચ્છ મ યુમસરુશ્ચ હત વયાદ્ય
૦૭૦૯૦૧૪૨ માેદેત સાધુરિપ શ્ચકસપર્હત્યા
૦૭૦૯૦૧૪૩ લાેકાશ્ચ િન ર્ ત મતાઃ પ્ર તય ત સવ
૦૭૦૯૦૧૪૪ પં સહ િવભયાય જનાઃ મર ત
૦૭૦૯૦૧૫૧ નાહં બભે ય જત તેઽ તભયાનકાસ્ય
૦૭૦૯૦૧૫૨ જહ્વાકર્નતે્રભ્રુકુટ રભસાેગ્રદંષ્ટ્ર ાત્
૦૭૦૯૦૧૫૩ આ ત્રસ્રજઃક્ષતજકેશરશઙુ્કકણાર્ન્
૦૭૦૯૦૧૫૪ િનહ્ર ાર્દભીતિદ ગભાદિર ભન્નખાગ્રાત્
૦૭૦૯૦૧૬૧ ત્ર તાેઽ યહં કૃપણવ સલ દુઃસહાેગ્ર
૦૭૦૯૦૧૬૨ સસંારચક્રકદનાદ્ગ્રસતાં પ્રણીતઃ
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૦૭૦૯૦૧૬૩ બદ્ધઃ વકમર્ ભ શત્તમ તેઽઙ્ ઘ્રમૂલં
૦૭૦૯૦૧૬૪ પ્રીતાેઽપવગર્શરણં હ્વયસે કદા નુ
૦૭૦૯૦૧૭૧ ય માિ પ્રયા પ્રયિવયાેગસયંાેગજન્મ
૦૭૦૯૦૧૭૨ શાેકા ગ્ ના સકલયાેિનષુ દહ્યમાનઃ
૦૭૦૯૦૧૭૩ દુઃખાષૈધં તદિપ દુઃખમત દ્ધયાહં
૦૭૦૯૦૧૭૪ ભૂમ ભ્રમા મ વદ મે તવ દાસ્યયાેગમ્
૦૭૦૯૦૧૮૧ સાેઽહં પ્રયસ્ય સહૃુદઃ પરદેવતાયા
૦૭૦૯૦૧૮૨ લીલાકથા તવ સહ િવિર ચગીતાઃ
૦૭૦૯૦૧૮૩ અ જ તત યર્નુગ્ ણ ગુણિવપ્રમુક્તાે
૦૭૦૯૦૧૮૪ દુગાર્ ણ તે પદયુગાલયહંસસઙ્ગઃ
૦૭૦૯૦૧૯૧ બાલસ્ય નેહ શરણં િપતરાૈ સહ
૦૭૦૯૦૧૯૨ નાતર્સ્ય ચાગદમુદ વ ત મ જતાે નાૈઃ
૦૭૦૯૦૧૯૩ તપ્તસ્ય ત પ્ર તિવિધયર્ ઇહા જસષે્ટસ્
૦૭૦૯૦૧૯૪ તાવ દ્વભાે તનુ તાં વદુપે ક્ષતાનામ્
૦૭૦૯૦૨૦૧ ય મ યતાે યિહ યને ચ યસ્ય ય માદ્
૦૭૦૯૦૨૦૨ ય મૈ યથા યદુત ય વપરઃ પરાે વા
૦૭૦૯૦૨૦૩ ભાવઃ કરાે ત િવકરાે ત થ વભાવઃ
૦૭૦૯૦૨૦૪ સ ચાેિદત તદ ખલં ભવતઃ વ પમ્
૦૭૦૯૦૨૧૧ માયા મનઃ જ ત કમર્મયં બલીયઃ
૦૭૦૯૦૨૧૨ કાલને ચાેિદતગુણાનુમતને પુંસઃ
૦૭૦૯૦૨૧૩ છ દાેમયં યદજયાિપતષાેડશારં
૦૭૦૯૦૨૧૪ સસંારચક્રમજ કાેઽ તતરે વદ યઃ
૦૭૦૯૦૨૨૧ સ વં િહ િનત્યિવ જતાત્મગુણઃ વધા ા
૦૭૦૯૦૨૨૨ કાલાે વશીકૃતિવ જ્યિવસગર્શ ક્તઃ
૦૭૦૯૦૨૨૩ ચકે્ર િવ ષ્ટમજયેશ્વર ષાેડશારે
૦૭૦૯૦૨૨૪ િન પીડ્યમાનમપુકષર્ િવભાે પ્રપન્નમ્
૦૭૦૯૦૨૩૧ દષૃ્ટા મયા િદિવ િવભાેઽ ખલિધ યપાનામ્
૦૭૦૯૦૨૩૨ આયુઃ શ્રયાે િવભવ ઇચ્છ ત યા જનાેઽયમ્
૦૭૦૯૦૨૩૩ યેઽ મ પતુઃ કુિપતહાસિવજૃ ભતભ્રૂ
૦૭૦૯૦૨૩૪ િવસૂ્ફ જતને લુ લતાઃ સ તુ તે િનર તઃ
૦૭૦૯૦૨૪૧ ત માદમૂ તનુ તામહમા શષાેઽજ્ઞ
૦૭૦૯૦૨૪૨ આયુઃ શ્રયં િવભવમૈ દ્રયમાિવિર ચ્યાત્
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૦૭૦૯૦૨૪૩ નેચ્છા મ તે િવલુ લતાનુ િવક્રમેણ
૦૭૦૯૦૨૪૪ કાલાત્મનાપેનય માં િનજ ત્યપાશ્વર્મ્
૦૭૦૯૦૨૫૧ કુત્રા શષઃ શ્રુ તસખુા ગ ણ પાઃ
૦૭૦૯૦૨૫૨ ક્વેદં કલવેરમશષે ં િવરાેહઃ
૦૭૦૯૦૨૫૩ િનિવદ્યતે ન તુ જનાે યદપી ત િવદ્વાન્
૦૭૦૯૦૨૫૪ કામાનલં મધુલવૈઃ શમય દુરાપૈઃ
૦૭૦૯૦૨૬૧ ક્વાહં રજઃપ્રભવ ઈશ તમાેઽિધકેઽ મન્
૦૭૦૯૦૨૬૨ તઃ સરેુતરકુલે ક્વ તવાનુક પા
૦૭૦૯૦૨૬૩ ન બ્રહ્મણાે ન તુ ભવસ્ય ન વૈ રમાયા
૦૭૦૯૦૨૬૪ યન્મેઽિપતઃ શર સ પદ્મકરઃ પ્રસાદઃ
૦૭૦૯૦૨૭૧ નષૈા પરાવરમ તભર્વતાે નનુ સ્યાજ્
૦૭૦૯૦૨૭૨ જ તાેયર્થાત્મસહૃુદાે જગત તથાિપ
૦૭૦૯૦૨૭૩ સસંવેયા સરુતરાેિરવ તે પ્રસાદઃ
૦૭૦૯૦૨૭૪ સવેાનુ પમુદયાે ન પરાવર વમ્
૦૭૦૯૦૨૮૧ અેવં જનં િનપ તતં પ્રભવાિહકૂપે
૦૭૦૯૦૨૮૨ કામા ભકામમનુ યઃ પ્રપત પ્રસઙ્ગાત્
૦૭૦૯૦૨૮૩ કૃ વાત્મસા સરુ ષણા ભગવ ગ્ હીતઃ
૦૭૦૯૦૨૮૪ સાેઽહં કથં નુ િવ જે તવ ત્યસવેામ્
૦૭૦૯૦૨૯૧ મ પ્રાણરક્ષણમન ત િપતવુર્ધશ્ચ
૦૭૦૯૦૨૯૨ મ યે વ ત્યઋ ષવાક્ય તં િવધાતુમ્
૦૭૦૯૦૨૯૩ ખડ્ગં પ્રગ્ હ્ય યદવાેચદસ દ્વિધ સસુ્
૦૭૦૯૦૨૯૪ વામીશ્વરાે મદપરાેઽવતુ કં હરા મ
૦૭૦૯૦૩૦૧ અેક વમવે જગદેતમમુ ય ય વમ્
૦૭૦૯૦૩૦૨ આદ્ય તયાેઃ થગવસ્ય સ મ યતશ્ચ
૦૭૦૯૦૩૦૩ ટ્વા ગુણવ્ય તકરં િનજમાયયેદં
૦૭૦૯૦૩૦૪ નાનવે તૈરવ સત તદનપુ્રિવષ્ટઃ
૦૭૦૯૦૩૧૧ વ વા ઇદં સદસદ શ ભવાં તતાેઽ યાે
૦૭૦૯૦૩૧૨ માયા યદાત્મપરબુ દ્ધિરયં હ્યપાથાર્
૦૭૦૯૦૩૧૩ યદ્યસ્ય જન્મ િનધનં સ્થ તર ક્ષણં ચ
૦૭૦૯૦૩૧૪ તદ્વતૈદેવ વસકુાલવદ ષ્ટતવાઃ
૦૭૦૯૦૩૨૧ યસ્યેદમાત્મિન જગ દ્વલયા બુમ યે
૦૭૦૯૦૩૨૨ શષેેત્મના િનજસખુાનુભવાે િનર હઃ
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૦૭૦૯૦૩૨૩ યાેગને મી લતદગૃાત્મિનપીતિનદ્રસ્
૦૭૦૯૦૩૨૪ તુય સ્થતાે ન તુ તમાે ન ગુણાંશ્ચ યુઙે્ક્ષ
૦૭૦૯૦૩૩૧ તસ્યવૈ તે વપુિરદં િનજકાલશ યા
૦૭૦૯૦૩૩૨ સ ચાેિદતપ્રકૃ તધમર્ણઆત્મગૂઢમ્
૦૭૦૯૦૩૩૩ અ ભસ્યન તશયના દ્વરમ સમાધેર્
૦૭૦૯૦૩૩૪ નાભેરભૂ વક ણકાવટવન્મહા જમ્
૦૭૦૯૦૩૪૧ ત સ ભવઃ કિવરતાેઽ યદપ યમાનસ્
૦૭૦૯૦૩૪૨ વાં બીજમાત્મિન તતં સ બિહિવ ચ ત્ય
૦૭૦૯૦૩૪૩ નાિવ દદ દશતમ સુ િનમ જમાનાે
૦૭૦૯૦૩૪૪ તેઽઙુ્કરે કથમુહાપેલભેત બીજમ્
૦૭૦૯૦૩૫૧ સ વાત્મયાેિનર તિવ મતઆ શ્રતાેઽ જં
૦૭૦૯૦૩૫૨ કાલને તીવ્રતપસા પિરશદુ્ધભાવઃ
૦૭૦૯૦૩૫૩ વામાત્મનીશ ભુિવ ગ ધ મવા તસૂ મં
૦૭૦૯૦૩૫૪ ભૂતે દ્રયાશયમયે િવતતં દદશર્
૦૭૦૯૦૩૬૧ અેવં સહસ્રવદનાઙ્ ઘ્ર શરઃકરાે
૦૭૦૯૦૩૬૨ નાસાદ્યકણર્નયનાભરણાયુધાઢ મ્
૦૭૦૯૦૩૬૩ માયામયં સદુપલ ક્ષતસિન્નવેશં
૦૭૦૯૦૩૬૪ દૃ ટ્વા મહાપુ ષમાપ મુદં િવિર ચઃ
૦૭૦૯૦૩૭૧ ત મૈ ભવા હય શર તનવું િહ બભ્રદ્
૦૭૦૯૦૩૭૨ વેદદુ્રહાવ તબલાૈ મધુકૈટભાખ્યાૈ
૦૭૦૯૦૩૭૩ હ વાનયચ્છ તગણાંશ્ચ રજ તમશ્ચ
૦૭૦૯૦૩૭૪ સ વં તવ પ્રયતમાં તનુમામન ત
૦૭૦૯૦૩૮૧ ઇ થં તયર્ગ્ ષદેવઝષાવતારૈર્
૦૭૦૯૦૩૮૨ લાેકા વભાવય સ હં સ જગ પ્રતીપાન્
૦૭૦૯૦૩૮૩ ધમ મહાપુ ષ પા સ યુગાનુ ત્તં
૦૭૦૯૦૩૮૪ છન્નઃ કલાૈ યદભવ સ્ત્રયુગાેઽથ સ વમ્
૦૭૦૯૦૩૯૧ નૈતન્મન તવ કથાસુ િવકુ ઠનાથ
૦૭૦૯૦૩૯૨ સ પ્રીયતે દુિરતદુષ્ટમસાધુ તીવ્રમ્
૦૭૦૯૦૩૯૩ કામાતુરં હષર્શાેકભયષૈણાત
૦૭૦૯૦૩૯૪ ત મ કથં તવ ગ ત િવ શા મ દ નઃ
૦૭૦૯૦૪૦૧ જહૈ્વકતાેઽચ્યુત િવકષર્ ત માિવ પ્તા
૦૭૦૯૦૪૦૨ શશ્નાેઽ યત વગુદરં શ્રવણં કુત શ્ચત્
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૦૭૦૯૦૪૦૩ ઘ્રાણાેઽ યતશ્ચપલદકૃ્ક્વ ચ કમર્શ ક્તર્
૦૭૦૯૦૪૦૪ બહ્વ્યઃ સપ ય ઇવ ગેહપ ત લનુ ત
૦૭૦૯૦૪૧૧ અેવં વકમર્પ તતં ભવવૈતર યામ્
૦૭૦૯૦૪૧૨ અ યાે યજન્મમરણાશનભીતભીતમ્
૦૭૦૯૦૪૧૩ પ ય જનં વપરિવગ્રહવૈરમતંૈ્ર
૦૭૦૯૦૪૧૪ હ તે ત પારચર પી િહ મૂઢમદ્ય
૦૭૦૯૦૪૨૧ કાે વત્ર તેઽ ખલગુરાે ભગવ પ્રયાસ
૦૭૦૯૦૪૨૨ ઉત્તારણેઽસ્ય ભવસ ભવલાપેહેતાેઃ
૦૭૦૯૦૪૨૩ મૂઢેષુ વૈ મહદનુગ્રહ આતર્બ ધાે
૦૭૦૯૦૪૨૪ િક તને તે પ્રયજનાનનુસવેતાં નઃ
૦૭૦૯૦૪૩૧ નવૈાે દ્વજે પર દુરત્યયવૈતર યાસ્
૦૭૦૯૦૪૩૨ વદ્વ યર્ગાયનમહા તમગ્ ચત્તઃ
૦૭૦૯૦૪૩૩ શાેચે તતાે િવમખુચેતસ ઇ દ્રયાથર્
૦૭૦૯૦૪૩૪ માયાસખુાય ભરમુદ્વહતાે િવમૂઢાન્
૦૭૦૯૦૪૪૧ પ્રાયેણ દેવ મનુયઃ વિવમુ ક્તકામા
૦૭૦૯૦૪૪૨ માનંૈ ચર ત િવજને ન પરાથર્િનષ્ઠાઃ
૦૭૦૯૦૪૪૩ નૈતા વહાય કૃપણા વમુમુક્ષ અેકાે
૦૭૦૯૦૪૪૪ ના યં વદસ્ય શરણં ભ્રમતાેઽનપુ યે
૦૭૦૯૦૪૫૧ યન્મૈથનુાિદગ્ હમેિધસખું િહ તુચ્છં
૦૭૦૯૦૪૫૨ ક ડૂયનને કરયાેિરવ દુઃખદુઃખમ્
૦૭૦૯૦૪૫૩ ય ત નેહ કૃપણા બહુદુઃખભાજઃ
૦૭૦૯૦૪૫૪ ક ડૂ તવન્મન સજં િવષહેત ધીરઃ
૦૭૦૯૦૪૬૧ માનૈવ્રતશ્રુતતપાેઽ યયન વધમર્
૦૭૦૯૦૪૬૨ વ્યાખ્યારહાજેપસમાધય આપવગ્યાર્ઃ
૦૭૦૯૦૪૬૩ પ્રાયઃ પરં પુ ષ તે વ જતે દ્રયાણાં
૦૭૦૯૦૪૬૪ વાતાર્ ભવ ત્યુત ન વાત્ર તુ દા ભકાનામ્
૦૭૦૯૦૪૭૧ પે ઇમે સદસતી તવ વેદ ષે્ટ
૦૭૦૯૦૪૭૨ બી ઙુ્કરાિવવ ન ચા યદ પકસ્ય
૦૭૦૯૦૪૭૩ યુક્તાઃ સમક્ષમુભયત્ર િવચક્ષ તે વાં
૦૭૦૯૦૪૭૪ યાેગને વિહ્ન મવ દા ષુ ના યતઃ સ્યાત્
૦૭૦૯૦૪૮૧ વં વાયુર ગ્ રવિનિવયદ બુ માત્રાઃ
૦૭૦૯૦૪૮૨ પ્રાણે દ્રયા ણ હૃદયં ચદનુગ્રહશ્ચ
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૦૭૦૯૦૪૮૩ સવ વમવે સગુણાે િવગુણશ્ચ ભૂમન્
૦૭૦૯૦૪૮૪ ના ય વદ ત્યિપ મનાવેચસા િન ક્તમ્
૦૭૦૯૦૪૯૧ નૈતે ગુણા ન ગુ ણનાે મહદાદયાે યે
૦૭૦૯૦૪૯૨ સવ મનઃ પ્ર તયઃ સહદેવમત્યાર્ઃ
૦૭૦૯૦૪૯૩ આદ્ય તવ ત ઉ ગાય િવદ ત િહ વામ્
૦૭૦૯૦૪૯૪ અેવં િવ ય સિુધયાે િવરમ ત શ દાત્
૦૭૦૯૦૫૦૧ તત્તેઽહર્ત્તમ નમઃ તુ તકમર્પૂ ઃ
૦૭૦૯૦૫૦૨ કમર્ તશ્ચરણયાેઃ શ્રવણં કથાયામ્
૦૭૦૯૦૫૦૩ સસંવેયા વિય િવને ત ષડઙ્ગયા િક
૦૭૦૯૦૫૦૪ ભ ક્ત જનઃ પરમહંસગતાૈ લભેત
૦૭૦૯૦૫૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૯૦૫૧૧ અેતાવદ્વ ણતગુણાે ભ યા ભક્તને િનગુર્ણઃ
૦૭૦૯૦૫૧૨ પ્રહ્ર ાદં પ્રણતં પ્રીતાે યતમ યુરભાષત
૦૭૦૯૦૫૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૭૦૯૦૫૨૧ પ્રહ્ર ાદ ભદ્ર ભદં્ર તે પ્રીતાેઽહં તેઽસરુાેત્તમ
૦૭૦૯૦૫૨૨ વરં ણી વા ભમતં કામપૂરાેઽ યહં ણામ્
૦૭૦૯૦૫૩૧ મામપ્રીણતઆયુ મ દશર્નં દુલર્ભં િહ મે
૦૭૦૯૦૫૩૨ દૃ ટ્વા માં ન પનુજર્ તુરાત્માનં તપ્તુમહર્ ત
૦૭૦૯૦૫૪૧ પ્રીણ તહ્યથ માં ધીરાઃ સવર્ભાવને સાધવઃ
૦૭૦૯૦૫૪૨ શ્રેયસ્કામા મહાભાગ સવાર્સામા શષાં પ તમ્
૦૭૦૯૦૫૫૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૦૯૦૫૫૧ અેવં પ્રલાે યમાનાેઽિપ વરૈલાકપ્રલાેભનૈઃ
૦૭૦૯૦૫૫૨ અેકા ત વાદ્ભગવ ત નૈચ્છત્તાનસરુાેત્તમઃ
૦૭૧૦૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૦૧૧ ભ ક્તયાેગસ્ય ત સવર્મ તરાયતયાભર્કઃ
૦૭૧૦૦૦૧૨ મ યમાનાે હૃષીકેશં મયમાન ઉવાચ હ
૦૭૧૦૦૦૨૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૦૨૧ મા માં પ્રલાેભયાે પત્ત્યા સક્તંકામષેુ તવૈર્રૈઃ
૦૭૧૦૦૦૨૨ ત સઙ્ગભીતાે િનિવ ણાે મુમુ વામપુા શ્રતઃ
૦૭૧૦૦૦૩૧ ત્યલક્ષણ જજ્ઞાસભુર્ક્તં કામે વચાેદયત્
૦૭૧૦૦૦૩૨ ભવા સસંારબીજેષુ હૃદયગ્ર થષુ પ્રભાે
૦૭૧૦૦૦૪૧ ના યથા તેઽ ખલગુરાે ઘટેત ક ણાત્મનઃ

bhagpur.pdf 425



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૭૧૦૦૦૪૨ ય તઆ શષઆશા તે ન સ ત્યઃ સ વૈ વ ણક્
૦૭૧૦૦૦૫૧ આશાસાનાે ન વૈ ત્યઃ વા મ યા શષઆત્મનઃ
૦૭૧૦૦૦૫૨ ન વામી ત્યતઃ વા ય મચ્છ યાે રા ત ચા શષઃ
૦૭૧૦૦૦૬૧ અહં વકામ વદ્ભક્ત વં ચ વા યનપાશ્રયઃ
૦૭૧૦૦૦૬૨ ના યથેહાવયાેરથા રાજસવેકયાેિરવ
૦૭૧૦૦૦૭૧ યિદ દાસ્ય સ મે કામા વરાં વં વરદષર્ભ
૦૭૧૦૦૦૭૨ કામાનાં હૃદ્યસરંાેહં ભવત તુ ણે વરમ્
૦૭૧૦૦૦૮૧ ઇ દ્રયા ણ મનઃ પ્રાણઆત્મા ધમા તમર્ તઃ
૦૭૧૦૦૦૮૨ હ્ર ીઃ શ્રી તજેઃ તઃ સતં્ય યસ્ય ન ય ત જન્મના
૦૭૧૦૦૦૯૧ િવમુ ચ ત યદા કામાન્માનવાે મન સ સ્થતાન્
૦૭૧૦૦૦૯૨ તહ્યવ પુ ડર કાક્ષ ભગવ વાય ક પતે
૦૭૧૦૦૧૦૧ આ નમાે ભગવતે તુ યં પુ ષાય મહાત્મને
૦૭૧૦૦૧૦૨ હરયેઽદ્ભુત સહાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને
૦૭૧૦૦૧૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૭૧૦૦૧૧૧ નૈકા તનાે મે મિય વહા શષઆશાસતેઽમતુ્ર ચ યે ભવ દ્વધાઃ
૦૭૧૦૦૧૧૨ તથાિપ મ વ તરમેતદત્ર દૈત્યેશ્વરાણામનુભુઙ્ વ ભાેગાન્
૦૭૧૦૦૧૨૧ કથા મદ યા જુષમાણઃ પ્રયા વમાવે ય મામાત્મિન સ તમેકમ્
૦૭૧૦૦૧૨૨ સવષુ ભૂતે વિધયજ્ઞમીશં યજ વ યાેગને ચ કમર્ િહ વન્
૦૭૧૦૦૧૩૧ ભાેગને પુ યં કુશલને પાપં કલવેરં કાલજવને િહ વા
૦૭૧૦૦૧૩૨ ક ત િવશદુ્ધાં સરુલાેકગીતાં િવતાય મામે ય સ મુક્તબ ધઃ
૦૭૧૦૦૧૪૧ ય અેત ક તર્યને્મહ્યં વયા ગીત મદં નરઃ
૦૭૧૦૦૧૪૨ વાં ચ માં ચ મર કાલે કમર્બ ધા પ્રમુચ્યતે
૦૭૧૦૦૧૫૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૧૫૧ વરં વરય અેતત્તે વરદેશાન્મહેશ્વર
૦૭૧૦૦૧૫૨ યદિન દ પતા મે વામિવદ્વાં તજે અૈશ્વરમ્
૦૭૧૦૦૧૬૧ િવદ્ધામષાર્શયઃ સાક્ષા સવર્લાેકગુ ં પ્રભુમ્
૦૭૧૦૦૧૬૨ ભ્રા હે ત ષાદૃ ષ્ટ વદ્ભક્તે મિય ચાઘવાન્
૦૭૧૦૦૧૭૧ ત મા પતા મે પૂયેત દુર તાદ્દ ુ તરાદઘાત્
૦૭૧૦૦૧૭૨ પૂત તેઽપાઙ્ગસદંષૃ્ટ તદા કૃપણવ સલ
૦૭૧૦૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૭૧૦૦૧૮૧ િત્રઃસપ્ત ભઃ િપતા પૂતઃ િપ ભઃ સહ તેઽનઘ
૦૭૧૦૦૧૮૨ ય સાધાેઽસ્ય કુલે તાે ભવા વૈ કુલપાવનઃ
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૦૭૧૦૦૧૯૧ યત્ર યત્ર ચ મદ્ભક્તાઃ પ્રશા તાઃ સમદ શનઃ
૦૭૧૦૦૧૯૨ સાધવઃ સમુદાચારા તે પૂય તેઽિપ ક કટાઃ
૦૭૧૦૦૨૦૧ સવાર્ત્મના ન િહસ ત ભૂતગ્રામષેુ િક ચન
૦૭૧૦૦૨૦૨ ઉચ્ચાવચષેુ દૈત્યે દ્ર મદ્ભાવિવગત હાઃ
૦૭૧૦૦૨૧૧ ભવ ત પુ ષા લાેકે મદ્ભક્તા વામનવુ્રતાઃ
૦૭૧૦૦૨૧૨ ભવાન્મે ખલુ ભક્તાનાં સવષાં પ્ર ત પ ક્
૦૭૧૦૦૨૨૧ કુ વં પ્રેતકૃત્યાિન િપતુઃ પૂતસ્ય સવર્શઃ
૦૭૧૦૦૨૨૨ મદઙ્ગ પશર્નનેાઙ્ગ લાેકા યાસ્ય ત સપુ્ર ઃ
૦૭૧૦૦૨૩૧ િપ યં ચ સ્થાનમા તષ્ઠ યથાેક્તં બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૭૧૦૦૨૩૨ મ યાવે ય મન તાત કુ કમાર્ ણ મ પરઃ
૦૭૧૦૦૨૪૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૨૪૧ પ્રહ્ર ાદાેઽિપ તથા ચકે્ર િપતુયર્ સા પરાિયકમ્
૦૭૧૦૦૨૪૨ યથાહ ભગવાન્રાજન્ન ભ ષક્તાે દ્વ ત ભઃ
૦૭૧૦૦૨૫૧ પ્રસાદસમુખંુ દૃ ટ્વા બ્રહ્મા નરહિર હિરમ્
૦૭૧૦૦૨૫૨ તુ વા વા ગ્ભઃ પિવત્રા ભઃ પ્રાહ દેવાિદ ભ ર્તઃ
૦૭૧૦૦૨૬૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૦૨૬૧ દેવદેવા ખલા યક્ષ ભૂતભાવન પવૂર્જ
૦૭૧૦૦૨૬૨ િદષ્ટ ા તે િનહતઃ પાપાે લાેકસ તાપનાેઽસરુઃ
૦૭૧૦૦૨૭૧ યાેઽસાૈ લ ધવરાે મત્તાે ન વ યાે મમ ષ્ટ ભઃ
૦૭૧૦૦૨૭૨ તપાેયાેગબલાેન્નદ્ધઃ સમ તિનગમાનહન્
૦૭૧૦૦૨૮૧ િદષ્ટ ા તત્તનયઃ સાધુમર્હાભાગવતાેઽભર્કઃ
૦૭૧૦૦૨૮૨ વયા િવમાે ચતાે ત્યાેિદષ્ટ ા વાં સ મતાેઽધનુા
૦૭૧૦૦૨૯૧ અેતદ્વપુ તે ભગવ યાયતઃ પરમાત્મનઃ
૦૭૧૦૦૨૯૨ સવર્તાે ગાે સ ત્રાસા ત્યાેરિપ જઘાંસતઃ
૦૭૧૦૦૩૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૭૧૦૦૩૦૧ મવંૈ િવભાેઽસરુાણાં તે પ્રદેયઃ પદ્મસ ભવ
૦૭૧૦૦૩૦૨ વરઃ કૂ્રરિનસગાર્ણામહીનામ તં યથા
૦૭૧૦૦૩૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૩૧૧ ઇત્યુ વા ભગવાન્રાજં તતશ્ચા તદર્ધે હિરઃ
૦૭૧૦૦૩૧૨ અદૃ યઃ સવર્ભૂતાનાં પૂ જતઃ પરમે ષ્ઠના
૦૭૧૦૦૩૨૧ તતઃ સ પજૂ્ય શરસા વવ દે પરમે ષ્ઠનમ્
૦૭૧૦૦૩૨૨ ભવં પ્ર પતી દેવા પ્રહ્ર ાદાે ભગવ કલાઃ
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૦૭૧૦૦૩૩૧ તતઃ કાવ્યાિદ ભઃ સાધ મુિન ભઃ કમલાસનઃ
૦૭૧૦૦૩૩૨ દૈત્યાનાં દાનવાનાં ચ પ્રહ્ર ાદમકરાે પ તમ્
૦૭૧૦૦૩૪૧ પ્ર તન દ્ય તતાે દેવાઃ પ્રયજુ્ય પરમા શષઃ
૦૭૧૦૦૩૪૨ વધામાિન યયૂ રાજ બ્રહ્માદ્યાઃ પ્ર તપૂ જતાઃ
૦૭૧૦૦૩૫૧ અેવં ચ પાષર્દાૈ િવ ણાેઃ પતુ્ર વં પ્રાિપતાૈ િદતેઃ
૦૭૧૦૦૩૫૨ હૃિદ સ્થતને હિરણા વૈરભાવને તાૈ હતાૈ
૦૭૧૦૦૩૬૧ પનુશ્ચ િવપ્રશાપેન રાક્ષસાૈ તાૈ બભવૂતુઃ
૦૭૧૦૦૩૬૨ કુ ભકણર્દશગ્રીવાૈ હતાૈ તાૈ રામિવક્રમૈઃ
૦૭૧૦૦૩૭૧ શયાનાૈ યુિધ િન ભન્ન હૃદયાૈ રામશાયકૈઃ
૦૭૧૦૦૩૭૨ ત ચ્ચત્તાૈ જહતુદહં યથા પ્રાક્તનજન્મિન
૦૭૧૦૦૩૮૧ તાિવહાથ પનુ ર્તાૈ શશપુાલક ષ ૈ
૦૭૧૦૦૩૮૨ હરાૈ વૈરાનુબ ધને પ યત તે સમીયતુઃ
૦૭૧૦૦૩૯૧ અેનઃ પવૂર્કૃતં યત્તદ્રા નઃ કૃ ણવૈિરણઃ
૦૭૧૦૦૩૯૨ જહુ તેઽ તે તદાત્માનઃ ક ટઃ પેશસૃ્કતાે યથા
૦૭૧૦૦૪૦૧ યથા યથા ભગવતાે ભ યા પરમયા ભદા
૦૭૧૦૦૪૦૨ પાશ્ચૈદ્યાદયઃ સા યં હરે ત ચ્ચ તયા યયુઃ
૦૭૧૦૦૪૧૧ આખ્યાતં સવર્મેતત્તે યન્માં વં પિર ષ્ટવાન્
૦૭૧૦૦૪૧૨ દમઘાષેસતુાદ નાં હરેઃ સા યમિપ દ્વષામ્
૦૭૧૦૦૪૨૧ અેષા બ્રહ્મ યદેવસ્ય કૃ ણસ્ય ચ મહાત્મનઃ
૦૭૧૦૦૪૨૨ અવતારકથા પુ યા વધાે યત્રાિદદૈત્યયાેઃ
૦૭૧૦૦૪૩૧ પ્રહ્ર ાદસ્યાનુચિરતં મહાભાગવતસ્ય ચ
૦૭૧૦૦૪૩૨ ભ ક્તજ્ઞાર્નં િવર ક્તશ્ચ યાથા ય ચાસ્ય વૈ હરેઃ
૦૭૧૦૦૪૪૧ સગર્ સ્થત્ય યયેશસ્ય ગુણકમાર્નવુણર્નમ્
૦૭૧૦૦૪૪૨ પરાવરેષાં સ્થાનાનાં કાલને વ્યત્યયાે મહાન્
૦૭૧૦૦૪૫૧ ધમા ભાગવતાનાં ચ ભગવા યને ગ યતે
૦૭૧૦૦૪૫૨ આખ્યાનેઽ મ સમા ાતમા યા ત્મકમશષેતઃ
૦૭૧૦૦૪૬૧ ય અેત પુ યમાખ્યાનં િવ ણાવે યાપ િંહતમ્
૦૭૧૦૦૪૬૨ ક તર્યેચ્છ્ર દ્ધયા શ્રુ વા કમર્પાશિૈવમુચ્યતે
૦૭૧૦૦૪૭૧ અેતદ્યઆિદપુ ષસ્ય ગે દ્રલીલાં
૦૭૧૦૦૪૭૨ દૈત્યે દ્રયૂથપવધં પ્રયતઃ પઠેત
૦૭૧૦૦૪૭૩ દૈત્યાત્મજસ્ય ચ સતાં પ્રવરસ્ય પુ યં
૦૭૧૦૦૪૭૪ શ્રુ વાનુભાવમકુતાેભયમે ત લાેકમ્
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૦૭૧૦૦૪૮૧ યૂયં લાેકે બત ભૂિરભાગા લાેકં પનુાના મનુયાેઽ ભય ત
૦૭૧૦૦૪૮૨ યષેાં ગ્ હાનાવસતી ત સાક્ષાદૂ્ગઢં પરં બ્રહ્મ મનુ ય લઙ્ગમ્
૦૭૧૦૦૪૯૧ સ વા અયં બ્રહ્મ મહ દ્વ ગ્ય કૈવલ્યિનવાર્ણસખુાનુભૂ તઃ
૦૭૧૦૦૪૯૨ પ્રયઃ સહૃુદ્વઃ ખલુ માતુલેય આત્માહર્ણીયાે િવિધકૃદુ્ગ શ્ચ
૦૭૧૦૦૫૦૧ ન યસ્ય સાક્ષાદ્ભવપદ્મ િદભી પં િધયા વ તુતયાપેવ ણતમ્
૦૭૧૦૦૫૦૨ માનૈને ભ યાપેશમને પૂ જતઃ પ્રસીદતામષે સ સા વતાં પ તઃ
૦૭૧૦૦૫૧૧ સ અેષ ભગવાન્રાજ વ્યતનાે દ્વહતં યશઃ
૦૭૧૦૦૫૧૨ પુરા દ્રસ્ય દેવસ્ય મયનેાન તમાિયના
૦૭૧૦૦૫૨૦ રા વેાચ
૦૭૧૦૦૫૨૧ ક મ કમર્ ણ દેવસ્ય મયાેઽહ જગદ શતુઃ
૦૭૧૦૦૫૨૨ યથા ચાપે ચતા ક તઃ કૃ ણનેાનને ક યતામ્
૦૭૧૦૦૫૩૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૫૩૧ િન જતા અસરુા દેવૈયુર્ યનનેાપે િંહતૈઃ
૦૭૧૦૦૫૩૨ માિયનાં પરમાચાય મયં શરણમાયયુઃ
૦૭૧૦૦૫૪૧ સ િનમાર્ય પુર તસ્રાે હૈમીરાૈ યાયસીિવભુઃ
૦૭૧૦૦૫૪૨ દુલર્ક્ષ્યાપાયસયંાેગા દુિવતક્યર્પિરચ્છદાઃ
૦૭૧૦૦૫૫૧ તા ભ તેઽસરુસનેા યાે લાેકાંસ્ત્રી સશે્વરા પ
૦૭૧૦૦૫૫૨ મર તાે નાશયાં ચકુ્રઃ પવૂર્વૈરમલ ક્ષતાઃ
૦૭૧૦૦૫૬૧ તત તે સશે્વરા લાેકા ઉપાસાદે્યશ્વરં નતાઃ
૦૭૧૦૦૫૬૨ ત્રાિહ ન તાવકા દેવ િવનષ્ટાં સ્ત્રપુરાલયૈઃ
૦૭૧૦૦૫૭૧ અથાનુગ્ હ્ય ભગવાન્મા ભૈષ્ટે ત સરુા વભુઃ
૦૭૧૦૦૫૭૨ શરં ધનુ ષ સ ધાય પુરે વસં્ત્ર વ્યમુ ચત
૦૭૧૦૦૫૮૧ તતાેઽ ગ્ વણાર્ ઇષવ ઉ પેતુઃ સયૂર્મ ડલાત્
૦૭૧૦૦૫૮૨ યથા મયખૂસ દાેહા નાદૃ ય ત પુરાે યતઃ
૦૭૧૦૦૫૯૧ તૈઃ ષ્ટા વ્યસવઃ સવ િનપેતુઃ મ પુરાૈકસઃ
૦૭૧૦૦૫૯૨ તાનાનીય મહાયાેગી મયઃ કૂપરસઽે ક્ષપત્
૦૭૧૦૦૬૦૧ સદ્ધા તરસ ષ્ટા વજ્રસારા મહાજૈસઃ
૦૭૧૦૦૬૦૨ ઉત્તસ્થુમઘદલના વૈદ્યુતા ઇવ વહ્નયઃ
૦૭૧૦૦૬૧૧ િવલાેક્ય ભગ્ સઙ્ક પં િવમનસં્ક ષ વજમ્
૦૭૧૦૦૬૧૨ તદાયં ભગવા વ તત્રાપેાયમક પયત્
૦૭૧૦૦૬૨૧ વ સશ્ચાસીત્તદા બ્રહ્મા વયં િવ રયં િહ ગાૈઃ
૦૭૧૦૦૬૨૨ પ્રિવ ય િત્રપુરં કાલે રસકૂપા તં પપાૈ
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૦૭૧૦૦૬૩૧ તેઽસરુા હ્યિપ પ ય તાે ન યષેધ વમાેિહતાઃ
૦૭૧૦૦૬૩૨ ત દ્વજ્ઞાય મહાયાેગી રસપાલાિનદં જગાૈ
૦૭૧૦૦૬૪૧ મય વશાેકઃ શાેકાતાર્ મર દૈવગ ત ચ તામ્
૦૭૧૦૦૬૪૨ દેવાેઽસરુાે નરાેઽ યાે વા નેશ્વરાેઽ તીહ કશ્ચન
૦૭૧૦૦૬૫૧ આત્મનાેઽ યસ્ય વા િદષં્ટ દૈવનેાપાેિહતું દ્વયાેઃ
૦૭૧૦૦૬૫૨ અથાસાૈ શ ક્ત ભઃ વા ભઃ શ ભાેઃ પ્રાધાિનકં વ્યધાત્
૦૭૧૦૦૬૬૧ ધમર્જ્ઞાનિવર દ્ધ તપાેિવદ્યાિક્રયાિદ ભઃ
૦૭૧૦૦૬૬૨ રથં સતંૂ વજં વાહા ધનવુર્મર્શરાિદ યત્
૦૭૧૦૦૬૭૧ સન્નદ્ધાે રથમાસ્થાય શરં ધનુ પાદદે
૦૭૧૦૦૬૭૨ શરં ધનુ ષ સ ધાય મુહૂતઽ ભ જતીશ્વરઃ
૦૭૧૦૦૬૮૧ દદાહ તને દુભદ્યા હરાેઽથ િત્રપુરાે પ
૦૭૧૦૦૬૮૨ િદિવ દુ દુભયાે નેદુિવમાનશતસઙુ્કલાઃ
૦૭૧૦૦૬૯૧ દેવ ષિપ સદ્ધશેા જયે ત કુસમુાે કરૈઃ
૦૭૧૦૦૬૯૨ અવાિકર જગુહૃર્ષ્ટા ન તુશ્ચા સરાેગણાઃ
૦૭૧૦૦૭૦૧ અેવં દગ્ વા પુર તસ્રાે ભગવા પુરહા પ
૦૭૧૦૦૭૦૨ બ્રહ્માિદ ભઃ તૂયમાનઃ વં ધામ પ્રત્યપદ્યત
૦૭૧૦૦૭૧૧ અેવં િવધા યસ્ય હરેઃ વમાયયા િવડ બમાનસ્ય લાેકમાત્મનઃ
૦૭૧૦૦૭૧૨ વીયાર્ ણ ગીતા ષ ભજર્ગદુ્ગરાેલાકં પનુાના યપરં વદા મ િકમ્
૦૭૧૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૭૧૧૦૦૧૧ શ્રુ વેિહતં સાધુ સભાસભા જતં મહત્તમાગ્ર ય ઉ ક્રમાત્મનઃ
૦૭૧૧૦૦૧૨ યુિધ ષ્ઠરાે દૈત્યપતેમુર્દા વતઃ પપ્રચ્છ ભૂય તનયં વય ભવુઃ
૦૭૧૧૦૦૨૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૧૧૦૦૨૧ ભગવ શ્રાેતુ મચ્છા મ ણાં ધમ સનાતનમ્
૦૭૧૧૦૦૨૨ વણાર્શ્રમાચારયુતં ય પુમા વ દતે પરમ્
૦૭૧૧૦૦૩૧ ભવા પ્ર પતેઃ સાક્ષાદાત્મજઃ પરમે ષ્ઠનઃ
૦૭૧૧૦૦૩૨ સતુાનાં સ મતાે બ્રહ્મં તપાેયાેગસમાિધ ભઃ
૦૭૧૧૦૦૪૧ નારાયણપરા િવપ્રા ધમ ગુહ્યં પરં િવદુઃ
૦૭૧૧૦૦૪૨ ક ણાઃ સાધવઃ શા તા વ દ્વધા ન તથાપરે
૦૭૧૧૦૦૫૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૧૦૦૫૧ ન વા ભગવતેઽ ય લાેકાનાં ધમર્સતેવે
૦૭૧૧૦૦૫૨ વકે્ષ્ય સનાતનં ધમ નારાયણમખુાચ્છતમ્
૦૭૧૧૦૦૬૧ યાેઽવતીયાર્ત્મનાેઽંશને દાક્ષાય યાં તુ ધમર્તઃ
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૦૭૧૧૦૦૬૨ લાેકાનાં વ તયેઽ યા તે તપાે બદિરકાશ્રમે
૦૭૧૧૦૦૭૧ ધમર્મૂલં િહ ભગવા સવર્વેદમયાે હિરઃ
૦૭૧૧૦૦૭૨ તં ચ ત દ્વદાં રાજ યને ચાત્મા પ્રસીદ ત
૦૭૧૧૦૦૮૧ સતં્ય દયા તપઃ શાૈચં ત તક્ષેક્ષા શમાે દમઃ
૦૭૧૧૦૦૮૨ અિહસા બ્રહ્મચય ચ ત્યાગઃ વા યાય આજર્વમ્
૦૭૧૧૦૦૯૧ સ તાષેઃ સમદકૃ્સવેા ગ્રા યેહાપેરમઃ શનૈઃ
૦૭૧૧૦૦૯૨ ણાં િવપયર્યેહેક્ષા માનૈમાત્મિવમશર્નમ્
૦૭૧૧૦૧૦૧ અન્નાદ્યાદેઃ સિંવભાગાે ભૂતે યશ્ચ યથાહર્તઃ
૦૭૧૧૦૧૦૨ તે વાત્મદેવતાબુ દ્ધઃ સતુરાં ષુ પા ડવ
૦૭૧૧૦૧૧૧ શ્રવણં ક તર્નં ચાસ્ય મરણં મહતાં ગતેઃ
૦૭૧૧૦૧૧૨ સવેજે્યાવન તદાર્સ્યં સખ્યમાત્મસમપર્ણમ્
૦૭૧૧૦૧૨૧ ણામયં પરાે ધમર્ઃ સવષાં સમુદાહૃતઃ
૦૭૧૧૦૧૨૨ િત્રશ લક્ષણવાન્રાજ સવાર્ત્મા યને તુ ય ત
૦૭૧૧૦૧૩૧ સસં્કારા યત્રાિવ ચ્છન્નાઃ સ દ્વ ેઽ ે જગાદ યમ્
૦૭૧૧૦૧૩૨ ઇજ્યા યયનદાનાિન િવિહતાિન દ્વજન્મનામ્
૦૭૧૧૦૧૩૩ જન્મકમાર્વદાતાનાં િક્રયાશ્ચાશ્રમચાેિદતાઃ
૦૭૧૧૦૧૪૧ િવપ્રસ્યા યયનાદ િન ષડ યસ્યાપ્ર તગ્રહઃ
૦૭૧૧૦૧૪૨ રાજ્ઞાે ત્તઃ પ્ર ગાેપુ્તરિવપ્રાદ્વા કરાિદ ભઃ
૦૭૧૧૦૧૫૧ વૈ ય તુ વાતાર્ ત્તઃ સ્યાિન્નત્યં બ્રહ્મકુલાનુગઃ
૦૭૧૧૦૧૫૨ શદૂ્રસ્ય દ્વજશશુ્રષૂા ત્તશ્ચ વા મનાે ભવેત્
૦૭૧૧૦૧૬૧ વાતાર્ િવ ચત્રા શાલીન યાયાવર શલાે છનમ્
૦૭૧૧૦૧૬૨ િવપ્ર ત્તશ્ચતુધયં શ્રેયસી ચાેત્તરાેત્તરા
૦૭૧૧૦૧૭૧ જઘ યાે નાેત્તમાં ત્તમનાપિદ ભજેન્નરઃ
૦૭૧૧૦૧૭૨ ઋતે રાજ યમાપ સુ સવષામિપ સવર્શઃ
૦૭૧૧૦૧૮૧ ઋતા તા યાં વેત તને પ્ર તને વા
૦૭૧૧૦૧૮૨ સત્યા તા યામિપ વા ન શ્વ ત્ત્યા કદાચન
૦૭૧૧૦૧૯૧ ઋતમુ છ શલં પ્રાેક્તમ તં યદયા ચતમ્
૦૭૧૧૦૧૯૨ તં તુ િનત્યયાચ્ઞા સ્યા પ્ર તં કષર્ણં તમ્
૦૭૧૧૦૨૦૧ સત્યા તં ચ વા ણજ્યં શ્વ ત્તન ચસવેનમ્
૦૭૧૧૦૨૦૨ વજર્યેત્તાં સદા િવપ્રાે રાજ યશ્ચ જુગુ સતામ્
૦૭૧૧૦૨૦૩ સવર્વેદમયાે િવપ્રઃ સવર્દેવમયાે પઃ
૦૭૧૧૦૨૧૧ શમાે દમ તપઃ શાૈચં સ તાષેઃ ક્ષા તરાજર્વમ્
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૦૭૧૧૦૨૧૨ જ્ઞાનં દયાચ્યુતાત્મ વં સતં્ય ચ બ્રહ્મલક્ષણમ્
૦૭૧૧૦૨૨૧ શાૈય વીય ત તજે ત્યાગશ્ચાત્મજયઃ ક્ષમા
૦૭૧૧૦૨૨૨ બ્રહ્મ યતા પ્રસાદશ્ચ સતં્ય ચ ક્ષત્રલક્ષણમ્
૦૭૧૧૦૨૩૧ દેવગુવર્ચ્યુતે ભ ક્ત સ્ત્રવગર્પિરપાષેણમ્
૦૭૧૧૦૨૩૨ આ તક્યમુદ્યમાે િનતં્ય નપૈુ યં વૈ યલક્ષણમ્
૦૭૧૧૦૨૪૧ શદૂ્રસ્ય સન્ન તઃ શાૈચં સવેા વા મ યમાયયા
૦૭૧૧૦૨૪૨ અમ ત્રયજ્ઞાે હ્ય તેયં સતં્ય ગાેિવપ્રરક્ષણમ્
૦૭૧૧૦૨૫૧ સ્ત્રીણાં ચ પ તદેવાનાં તચ્છુશ્રષૂાનુકૂલતા
૦૭૧૧૦૨૫૨ તદ્બ ધુ વનુ ત્તશ્ચ િનતં્ય તદ્વ્રતધારણમ્
૦૭૧૧૦૨૬૧ સ માજર્નાપેલપેા યાં ગ્ હમ ડનવતર્નૈઃ
૦૭૧૧૦૨૬૨ વયં ચ મ ડતા િનતં્ય પિર ષ્ટપિરચ્છદા
૦૭૧૧૦૨૭૧ કામૈ ચ્ચાવચૈઃ સા વી પ્રશ્રયેણ દમને ચ
૦૭૧૧૦૨૭૨ વાક્યૈઃ સત્યૈઃ પ્રયૈઃ પ્રે ણા કાલે કાલે ભજે પ તમ્
૦૭૧૧૦૨૮૧ સ તુષ્ટાલાેલપુા દક્ષા ધમર્જ્ઞા પ્રયસત્યવાક્
૦૭૧૧૦૨૮૨ અપ્રમત્તા શુ ચઃ નગ્ધા પ ત વપ તતં ભજેત્
૦૭૧૧૦૨૯૧ યા પ ત હિરભાવને ભજે શ્રીિરવ ત પરા
૦૭૧૧૦૨૯૨ હયાર્ત્મના હરેલાકે પત્યા શ્રીિરવ માેદતે
૦૭૧૧૦૩૦૧ ત્તઃ સઙ્કર તીનાં તત્ત કુલકૃતા ભવેત્
૦૭૧૧૦૩૦૨ અચાૈરાણામપાપાનામ ત્ય તવેસાિયનામ્
૦૭૧૧૦૩૧૧ પ્રાયઃ વભાવિવિહતાે ણાં ધમા યુગે યુગે
૦૭૧૧૦૩૧૨ વેદદૃ ગ્ભઃ તાે રાજ પ્રેત્ય ચેહ ચ શમર્કૃત્
૦૭૧૧૦૩૨૧ ત્ત્યા વભાવકૃતયા વતર્માનઃ વકમર્કૃત્
૦૭૧૧૦૩૨૨ િહ વા વભાવજં કમર્ શનૈિનગુર્ણતા મયાત્
૦૭૧૧૦૩૩૧ ઉ યમાનં મુહુઃ ક્ષતંે્ર વયં િનવ યર્તા મયાત્
૦૭૧૧૦૩૩૨ ન ક પતે પનુઃ સતૂ્યૈ ઉપં્ત બીજં ચ ન ય ત
૦૭૧૧૦૩૪૧ અેવં કામાશયં ચત્તં કામાનામ તસવેયા
૦૭૧૧૦૩૪૨ િવરજ્યેત યથા રાજન્ન ગ્ વ કામ બ દુ ભઃ
૦૭૧૧૦૩૫૧ યસ્ય ય લક્ષણં પ્રાેક્તં પુંસાે વણાર્ ભવ્ય જકમ્
૦૭૧૧૦૩૫૨ યદ યત્રાિપ દૃ યેત તત્તનેવૈ િવિનિદશતે્
૦૭૧૨૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૨૦૦૧૧ બ્રહ્મચાર ગુ કુલે વસ દા તાે ગુરાેિહતમ્
૦૭૧૨૦૦૧૨ આચર દાસવન્નીચાે ગુરાૈ સદુૃઢસાૈહૃદઃ
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૦૭૧૨૦૦૨૧ સાયં પ્રાત પાસીત ગવુર્ગ્ યકર્સરુાેત્તમાન્
૦૭૧૨૦૦૨૨ સ યે ઉભે ચ યતવાગ્જપ બ્રહ્મ સમાિહતઃ
૦૭૧૨૦૦૩૧ છ દાંસ્યધીયીત ગુરાેરાહૂતશ્ચે સયુિ ત્રતઃ
૦૭૧૨૦૦૩૨ ઉપક્રમેઽવસાને ચ ચરણાૈ શરસા નમેત્
૦૭૧૨૦૦૪૧ મખેલા જનવાસાં સ જટાદ ડકમ ડલનૂ્
૦૭૧૨૦૦૪૨ બ યાદુપવીતં ચ દભર્પા ણયર્થાેિદતમ્
૦૭૧૨૦૦૫૧ સાયં પ્રાતશ્ચરેદ્ભૈકં્ષ્ય ગુરવે તિન્નવેદયેત્
૦૭૧૨૦૦૫૨ ભુ ત યદ્યનુજ્ઞાતાે નાે ચેદુપવસે ક્વ ચત્
૦૭૧૨૦૦૬૧ સશુીલાે મતભુગ્દક્ષઃ શ્રદ્દધાનાે જતે દ્રયઃ
૦૭૧૨૦૦૬૨ યાવદથ વ્યવહરે સ્ત્રીષુ સ્ત્રીિન જતષેુ ચ
૦૭૧૨૦૦૭૧ વજર્યે પ્રમદાગાથામગ્ હસ્થાે હદ્વ્રતઃ
૦૭૧૨૦૦૭૨ ઇ દ્રયા ણ પ્રમાથીિન હર ત્યિપ યતેમર્નઃ
૦૭૧૨૦૦૮૧ કેશપ્રસાધનાને્મદર્ નપના ય જનાિદકમ્
૦૭૧૨૦૦૮૨ ગુ સ્ત્રી ભયુર્વ ત ભઃ કારયેન્નાત્મનાે યવુા
૦૭૧૨૦૦૯૧ ન વ ગ્ ઃ પ્રમદા નામ ઘ્ તકુ ભસમઃ પુમાન્
૦૭૧૨૦૦૯૨ સતુામિપ રહાે જહ્યાદ યદા યાવદથર્કૃત્
૦૭૧૨૦૧૦૧ ક પિય વાત્મના યાવદાભાસ મદમીશ્વરઃ
૦૭૧૨૦૧૦૨ દ્વતૈં તાવન્ન િવરમેત્તતાે હ્યસ્ય િવપયર્યઃ
૦૭૧૨૦૧૧૧ અેત સવ ગ્ હસ્થસ્ય સમા ાતં યતેરિપ
૦૭૧૨૦૧૧૨ ગુ ત્તિવક પને ગ્ હસ્થસ્યતુર્ગા મનઃ
૦૭૧૨૦૧૨૧ અ જના ય જનાને્મદર્ યવલખેા મષં મધુ
૦૭૧૨૦૧૨૨ સ્રગ્ગ ધલપેાલઙ્કારાં ત્યજેયુય હદ્વ્રતાઃ
૦૭૧૨૦૧૩૧ ઉ ષ વવૈં ગુ કુલે દ્વ ેઽધીત્યાવબુ ય ચ
૦૭૧૨૦૧૩૨ ત્રયી ં સાઙ્ગાપેિનષદં યાવદથ યથાબલમ્
૦૭૧૨૦૧૪૧ દ વા વરમનુજ્ઞાતાે ગુરાેઃ કામં યદ શ્વરઃ
૦૭૧૨૦૧૪૨ ગ્ હં વનં વા પ્રિવશે પ્રવ્રજેત્તત્ર વા વસતે્
૦૭૧૨૦૧૫૧ અગ્ ાૈ ગુરાવાત્મિન ચ સવર્ભૂતે વધાેક્ષજમ્
૦૭૧૨૦૧૫૨ ભૂતૈઃ વધામ ભઃ પ યેદપ્રિવષં્ટ પ્રિવષ્ટવત્
૦૭૧૨૦૧૬૧ અેવં િવધાે બ્રહ્મચાર વાનપ્રસ્થાે ય તગ્ ર્હી
૦૭૧૨૦૧૬૨ ચર વિદતિવજ્ઞાનઃ પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત
૦૭૧૨૦૧૭૧ વાનપ્રસ્થસ્ય વક્ષ્યા મ િનયમાન્મુિનસ મતાન્
૦૭૧૨૦૧૭૨ યાનાસ્થાય મુિનગર્ચ્છેદૃ ષલાેકમુહા જસા
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૦૭૧૨૦૧૮૧ ન કૃષ્ટપચ્યમશ્નીયાદકૃષં્ટ ચા યકાલતઃ
૦૭૧૨૦૧૮૨ અ ગ્ પક્વમથામં વા અકર્પક્વમુતાહરેત્
૦૭૧૨૦૧૯૧ વ યૈશ્ચ પુરાેડાશાિન્નવર્પે કાલચાેિદતાન્
૦૭૧૨૦૧૯૨ લ ધે નવે નવેઽન્નાદે્ય પુરાણં ચ પિરત્યજેત્
૦૭૧૨૦૨૦૧ અગ્ યથર્મવે શરણમુટજં વાિદ્રક દરમ્
૦૭૧૨૦૨૦૨ શ્રયેત િહમવા વ ગ્ વષાર્કાર્તપષાટ્ વયમ્
૦૭૧૨૦૨૧૧ કેશરાેમનખ મશ્રુ મલાિન જિટલાે દધત્
૦૭૧૨૦૨૧૨ કમ ડ વ જને દ ડ વલ્કલા ગ્ પિરચ્છદાન્
૦૭૧૨૦૨૨૧ ચરેદ્વને દ્વાદશા દાનષ્ટાૈ વા ચતુરાે મુિનઃ
૦૭૧૨૦૨૨૨ દ્વાવેકં વા યથા બુ દ્ધનર્ િવપદે્યત કૃચ્છ્ર તઃ
૦૭૧૨૦૨૩૧ યદાક પઃ વિક્રયાયાં વ્યાિધ ભજર્રયાથવા
૦૭૧૨૦૨૩૨ આ વી ક્ષક્યાં વા િવદ્યાયાં કુયાર્દનશનાિદકમ્
૦૭૧૨૦૨૪૧ આત્મ યગ્ ી સમારાે ય સ યસ્યાહં મમાત્મતામ્
૦૭૧૨૦૨૪૨ કારણષેુ યસે સ યક્સઙ્ઘાતં તુ યથાહર્તઃ
૦૭૧૨૦૨૫૧ ખે ખાિન વાયાૈ િનશ્વાસાં તજેઃસૂ માણમાત્મવાન્
૦૭૧૨૦૨૫૨ અ વ લે મપૂયાિન ક્ષતાૈ શષંે યથાેદ્ભવમ્
૦૭૧૨૦૨૬૧ વાચમગ્ ાૈ સવક્તવ્યા મ દ્રે શ પં કરાવિપ
૦૭૧૨૦૨૬૨ પદાિન ગત્યા વય સ રત્યાપેસં્થ પ્ર પતાૈ
૦૭૧૨૦૨૭૧ ત્યાૈ પાયું િવસગ ચ યથાસ્થાનં િવિનિદશતે્
૦૭૧૨૦૨૭૨ િદ શ્રાતંે્ર સનાદેન પશના યાત્મિન વચમ્
૦૭૧૨૦૨૮૧ પા ણ ચ ષા રાજ જ્યાે ત ય ભિનવેશયેત્
૦૭૧૨૦૨૮૨ અ સુ પ્રચેતસા જહ્વાં ઘે્રયૈઘ્રાર્ણં ક્ષતાૈ યસતે્
૦૭૧૨૦૨૯૧ મનાે મનાેરથૈશ્ચ દ્રે બુ દ્ધ બાે યૈઃ કવાૈ પરે
૦૭૧૨૦૨૯૨ કમાર્ ય યાત્મના દ્રે યદહં મમતાિક્રયા
૦૭૧૨૦૨૯૩ સ વને ચત્તં ક્ષતે્રજ્ઞે ગુણવૈકાિરકં પરે
૦૭૧૨૦૩૦૧ અ સુ ક્ષ તમપાે જ્યાે ત યદાે વાયાૈ નભસ્યમુમ્
૦૭૧૨૦૩૦૨ કૂટસે્થ તચ્ચ મહ ત તદવ્યક્તેઽક્ષરે ચ તત્
૦૭૧૨૦૩૧૧ ઇત્યક્ષરતયાત્માનં ચન્માત્રમવશે ષતમ્
૦૭૧૨૦૩૧૨ જ્ઞા વાદ્વયાેઽથ િવરમેદ્દગ્ધયાેિનિરવાનલઃ
૦૭૧૩૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૩૦૦૧૧ ક પ વવેં પિરવ્રજ્ય દેહમાત્રાવશે ષતઃ
૦૭૧૩૦૦૧૨ ગ્રામૈકરાત્રિવિધના િનરપેક્ષશ્ચરેન્મહીમ્
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૦૭૧૩૦૦૨૧ બ યાદ્યદ્યસાૈ વાસઃ કાપૈીનાચ્છાદનં પરમ્
૦૭૧૩૦૦૨૨ ત્યક્તં ન લઙ્ગાદ્દ ડાદેર ય ક ચદનાપિદ
૦૭૧૩૦૦૩૧ અેક અેવ ચરેદ્ ભ રાત્મારામાેઽનપાશ્રયઃ
૦૭૧૩૦૦૩૨ સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તાે નારાયણપરાયણઃ
૦૭૧૩૦૦૪૧ પ યેદાત્મ યદાે િવશ્વં પરે સદસતાેઽવ્યયે
૦૭૧૩૦૦૪૨ આત્માનં ચ પરં બ્રહ્મ સવર્ત્ર સદસન્મયે
૦૭૧૩૦૦૫૧ સુ પ્તપ્રબાેધયાેઃ સ ધાવાત્મનાે ગ તમાત્મદક્ૃ
૦૭૧૩૦૦૫૨ પ ય બ ધં ચ માેકં્ષ ચ માયામાતં્ર ન વ તુતઃ
૦૭૧૩૦૦૬૧ ના ભન દેદ્ધ્રવું ત્યુમધ્રવંુ વાસ્ય િવતમ્
૦૭૧૩૦૦૬૨ કાલં પરં પ્રતીક્ષેત ભૂતાનાં પ્રભવા યયમ્
૦૭૧૩૦૦૭૧ નાસચ્છાસે્ત્રષુ સ જેત નાપે વેત િવકામ્
૦૭૧૩૦૦૭૨ વાદવાદાં ત્યજેત્તકાર્ પકં્ષ કંચ ન સશં્રયેત્
૦૭૧૩૦૦૮૧ ન શ યાનનુબધ્નીત ગ્ર થાન્નવૈા યસદે્બહૂન્
૦૭૧૩૦૦૮૨ ન વ્યાખ્યામપુયુ ત નાર ભાનારભે ક્વ ચત્
૦૭૧૩૦૦૯૧ ન યતેરાશ્રમઃ પ્રાયાે ધમર્હેતુમર્હાત્મનઃ
૦૭૧૩૦૦૯૨ શા તસ્ય સમ ચત્તસ્ય બ યાદુત વા ત્યજેત્
૦૭૧૩૦૧૦૧ અવ્યક્ત લઙ્ગાે વ્યક્તાથા મની યનુ્મત્તબાલવત્
૦૭૧૩૦૧૦૨ કિવમૂર્કવદાત્માનં સ દષૃ્ટ ા દશર્યે ણામ્
૦૭૧૩૦૧૧૧ અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૦૭૧૩૦૧૧૨ પ્રહ્ર ાદસ્ય ચ સવંાદં મનુેરાજગરસ્ય ચ
૦૭૧૩૦૧૨૧ તં શયાનં ધરાપેસ્થે કાવેયા સહ્યસાનુિન
૦૭૧૩૦૧૨૨ રજ વલૈ તનૂદેશિૈનગૂઢામલતજેસમ્
૦૭૧૩૦૧૩૧ દદશર્ લાેકા વચર લાેકત વિવિવ સયા
૦૭૧૩૦૧૩૨ તાેઽમાત્યૈઃ ક તપયૈઃ પ્રહ્ર ાદાે ભગવિ પ્રયઃ
૦૭૧૩૦૧૪૧ કમર્ણાકૃ ત ભવાર્ચા લઙ્ગવૈર્ણાર્શ્રમાિદ ભઃ
૦૭૧૩૦૧૪૨ ન િવદ ત જના યં વૈ સાેઽસાિવ ત ન વે ત ચ
૦૭૧૩૦૧૫૧ તં ન વા યચ્યર્ િવિધવ પાદયાેઃ શરસા શન્
૦૭૧૩૦૧૫૨ િવિવ સિુરદમપ્રાક્ષીન્મહાભાગવતાેઽસરુઃ
૦૭૧૩૦૧૬૧ બભ ષ કાયં પીવાનં સાેદ્યમાે ભાેગવા યથા
૦૭૧૩૦૧૬૨ િવત્તં ચવૈાેદ્યમવતાં ભાેગાે િવત્તવતા મહ
૦૭૧૩૦૧૬૩ ભાે ગનાં ખલુ દેહાેઽયં પીવા ભવ ત ના યથા
૦૭૧૩૦૧૭૧ ન તે શયાનસ્ય િન દ્યમસ્ય બ્રહ્મન્નુ હાથા યત અેવ ભાેગઃ
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૦૭૧૩૦૧૭૨ અભાે ગનાેઽયં તવ િવપ્ર દેહઃ પીવા યત તદ્વદ નઃ ક્ષમં ચેત્
૦૭૧૩૦૧૮૧ કિવઃ ક પાે િનપુણદૃ ક્ચત્ર પ્રયકથઃ સમઃ
૦૭૧૩૦૧૮૨ લાેકસ્ય કુવર્તઃ કમર્ શષેે તદ્વ ક્ષતાિપ વા
૦૭૧૩૦૧૯૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૩૦૧૯૧ સ ઇ થં દૈત્યપ તના પિર ષ્ટાે મહામુિનઃ
૦૭૧૩૦૧૯૨ મયમાન તમ યાહ તદ્વાગ તયિ ત્રતઃ
૦૭૧૩૦૨૦૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૭૧૩૦૨૦૧ વેદેદમસરુશ્રેષ્ઠ ભવાન્ન વાયર્સ મતઃ
૦૭૧૩૦૨૦૨ ઈહાપેરમયાે ર્ણાં પદા ય યાત્મચ ષા
૦૭૧૩૦૨૧૧ યસ્ય નારાયણાે દેવાે ભગવા હૃદ્ગતઃ સદા
૦૭૧૩૦૨૧૨ ભ યા કેવલયાજ્ઞાનં ધનુાે ત વા તમકર્વત્
૦૭૧૩૦૨૨૧ તથાિપ બ્રૂમહે પ્રશ્નાં તવ રાજ યથાશ્રુતમ્
૦૭૧૩૦૨૨૨ સ ભાષણીયાે િહ ભવાનાત્મનઃ શુ દ્ધ મચ્છતા
૦૭૧૩૦૨૩૧ ણયા ભવવાિહ યા યાેગ્યૈઃ કામૈરપૂયર્યા
૦૭૧૩૦૨૩૨ કમાર્ ણ કાયર્માણાેઽહં નાનાયાેિનષુ યાે જતઃ
૦૭૧૩૦૨૪૧ યદચૃ્છયા લાેક મમં પ્રાિપતઃ કમર્ ભભ્રર્મન્
૦૭૧૩૦૨૪૨ વગાર્પવગર્યાેદ્વાર્રં તરશ્ચાં પનુરસ્ય ચ
૦૭૧૩૦૨૫૧ તત્રાિપ દ પતીનાં ચ સખુાયા યાપનુત્તયે
૦૭૧૩૦૨૫૨ કમાર્ ણ કુવર્તાં દૃ ટ્વા િન ત્તાેઽ મ િવપયર્યમ્
૦૭૧૩૦૨૬૧ સખુમસ્યાત્મનાે પં સવહાપેર ત તનુઃ
૦૭૧૩૦૨૬૨ મનઃસં પશર્ દૃ ટ્વા ભાેગા વ સ્યા મ સિંવશન્
૦૭૧૩૦૨૭૧ ઇત્યેતદાત્મનઃ વાથ સ તં િવ ત્ય વૈ પુમાન્
૦૭૧૩૦૨૭૨ િવ ચત્રામસ ત દ્વતૈે ઘાેરામા ાે ત સં તમ્
૦૭૧૩૦૨૮૧ જલં તદુદ્ભવૈ છનં્ન િહ વાજ્ઞાે જલકા યયા
૦૭૧૩૦૨૮૨ ગ ણામપુાધાવેત્તથા યત્રાથર્દૃ વતઃ
૦૭૧૩૦૨૯૧ દેહાિદ ભદવત ત્રૈરાત્મનઃ સખુમીહતઃ
૦૭૧૩૦૨૯૨ દુઃખાત્યયં ચાનીશસ્ય િક્રયા માેઘાઃ કૃતાઃ કૃતાઃ
૦૭૧૩૦૩૦૧ આ યા ત્મકાિદ ભદુર્ઃખૈરિવમુક્તસ્ય કિહ ચત્
૦૭૧૩૦૩૦૨ મત્યર્સ્ય કૃચ્છ્ર ાપેનતૈરથઃ કામૈઃ િક્રયેત િકમ્
૦૭૧૩૦૩૧૧ પ યા મ ધિનનાં ક્લેશં લુ ધાનામ જતાત્મનામ્
૦૭૧૩૦૩૧૨ ભયાદલ ધિનદ્રાણાં સવર્તાેઽ ભિવશિઙ્કનામ્
૦૭૧૩૦૩૨૧ રાજતશ્ચાૈરતઃ શત્રાેઃ વજના પશપુ ક્ષતઃ
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૦૭૧૩૦૩૨૨ અ થ યઃ કાલતઃ વ માિન્નત્યં પ્રાણાથર્વદ્ભયમ્
૦૭૧૩૦૩૩૧ શાેકમાેહભયક્રાેધ રાગક્લૈબ્યશ્રમાદયઃ
૦૭૧૩૦૩૩૨ યન્મૂલાઃ સ્યુ ર્ણાં જહ્યા હાં પ્રાણાથર્યાેબુર્ધઃ
૦૭૧૩૦૩૪૧ મધુકારમહાસપા લાેકેઽ મન્નાે ગુ ત્તમાૈ
૦૭૧૩૦૩૪૨ વૈરાગ્યં પિરતાષંે ચ પ્રાપ્તા ય ચ્છક્ષયા વયમ્
૦૭૧૩૦૩૫૧ િવરાગઃ સવર્કામે યઃ શ ક્ષતાે મે મધવુ્રતાત્
૦૭૧૩૦૩૫૨ કૃચ્છ્ર ાપ્તં મધવુ દ્વત્તં હ વા ય યાે હરે પ તમ્
૦૭૧૩૦૩૬૧ અનીહઃ પિરતુષ્ટાત્મા યદચૃ્છાપેનતાદહમ્
૦૭૧૩૦૩૬૨ નાે ચેચ્છયે બહ્વહાિન મહાિહિરવ સ વવાન્
૦૭૧૩૦૩૭૧ ક્વ ચદ પં ક્વ ચદ્ભૂિર ભુ જેઽનં્ન વાદ્વ વાદુ વા
૦૭૧૩૦૩૭૨ ક્વ ચદ્ભૂિર ગુણાપેેતં ગુણહીનમુત ક્વ ચત્
૦૭૧૩૦૩૮૧ શ્રદ્ધયાપેહૃતં ક્વાિપ કદા ચન્માનવ જતમ્
૦૭૧૩૦૩૮૨ ભુ જે ભુ વાથ ક મ શ્ચિદ્દવા નક્તં યદચૃ્છયા
૦૭૧૩૦૩૯૧ ક્ષાૈમં દુકૂલમ જનં ચીરં વલ્કલમવે વા
૦૭૧૩૦૩૯૨ વસઽે યદિપ સ પ્રાપ્તં િદષ્ટભુક્તુષ્ટધીરહમ્
૦૭૧૩૦૪૦૧ ક્વ ચચ્છયે ધરાપેસ્થે ણપણાર્ મભ મસુ
૦૭૧૩૦૪૦૨ ક્વ ચ પ્રાસાદપયર્ઙે્ક ક શપાૈ વા પરેચ્છયા
૦૭૧૩૦૪૧૧ ક્વ ચ નાતાેઽનુ લપ્તાઙ્ગઃ સવુાસાઃ સ્રગ્વ્યલઙૃ્કતઃ
૦૭૧૩૦૪૧૨ રથેભાશ્વૈશ્ચરે ક્વાિપ િદગ્વાસા ગ્રહવ દ્વભાે
૦૭૧૩૦૪૨૧ નાહં િન દે ન ચ તાૈ મ વભાવિવષમં જનમ્
૦૭૧૩૦૪૨૨ અેતષેાં શ્રેય આશાસે ઉતૈકા યં મહાત્મિન
૦૭૧૩૦૪૩૧ િવક પં જુહુયા ચ્ચત્તાૈ તાં મનસ્યથર્િવભ્રમે
૦૭૧૩૦૪૩૨ મનાે વૈકાિરકે હુ વા તં માયાયાં જુહાેત્યનુ
૦૭૧૩૦૪૪૧ આત્માનુભૂતાૈ તાં માયાં જુહુયા સત્યદઙૃ્મુિનઃ
૦૭૧૩૦૪૪૨ તતાે િનર હાે િવરમે વાનુભૂત્યાત્મિન સ્થતઃ
૦૭૧૩૦૪૫૧ વાત્મ ત્તં મયે થં તે સગુુપ્તમિપ વ ણતમ્
૦૭૧૩૦૪૫૨ વ્યપેતં લાેકશાસ્ત્રા યાં ભવા હ ભગવ પરઃ
૦૭૧૩૦૪૬૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૩૦૪૬૧ ધમ પારમહંસ્યં વૈ મનુેઃ શ્રુ વાસરેુશ્વરઃ
૦૭૧૩૦૪૬૨ પજૂિય વા તતઃ પ્રીત આમ ય પ્રયયાૈ ગ્ હમ્
૦૭૧૪૦૦૧૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૦૭૧૪૦૦૧૧ ગ્ હસ્થ અેતાં પદવી ં િવિધના યને ચા જસા
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૦૭૧૪૦૦૧૨ યાયાદે્દવઋષે બ્રૂિહ માદશૃાે ગ્ હમૂઢધીઃ
૦૭૧૪૦૦૨૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૪૦૦૨૧ ગ્ હે વવ સ્થતાે રાજ ક્રયાઃ કુવર્ યથાે ચતાઃ
૦૭૧૪૦૦૨૨ વાસદેુવાપર્ણં સાક્ષાદુપાસીત મહામનુીન્
૦૭૧૪૦૦૩૧ શ ◌ૃ વ ભગવતાેઽભી ણમવતારકથા તમ્
૦૭૧૪૦૦૩૨ શ્રદ્દધાનાે યથાકાલમપુશા તજના તઃ
૦૭૧૪૦૦૪૧ સ સઙ્ગાચ્છનકૈઃ સઙ્ગમાત્મ યાત્મ િદષુ
૦૭૧૪૦૦૪૨ િવમુ ચને્મુચ્યમાનષેુ વયં વ વદુ થતઃ
૦૭૧૪૦૦૫૧ યાવદથર્મપુાસીનાે દેહે ગેહે ચ પ ડતઃ
૦૭૧૪૦૦૫૨ િવરક્તાે રક્તવત્તત્ર લાેકે નરતાં યસતે્
૦૭૧૪૦૦૬૧ જ્ઞાતયઃ િપતરાૈ પતુ્રા ભ્રાતરઃ સહૃુદાેઽપરે
૦૭૧૪૦૦૬૨ યદ્વદ ત યિદચ્છ ત ચાનુમાેદેત િનમર્મઃ
૦૭૧૪૦૦૭૧ િદવં્ય ભાૈમં ચા તર ક્ષં િવત્તમચ્યુતિન મતમ્
૦૭૧૪૦૦૭૨ ત સવર્મપુયુ ન અેત કુયાર્ વતાે બુધઃ
૦૭૧૪૦૦૮૧ યાવદ્ ભ્રયેત જઠરં તાવ વ વં િહ દેિહનામ્
૦૭૧૪૦૦૮૨ અિધકં યાેઽ ભમ યેત સ તનેાે દ ડમહર્ ત
૦૭૧૪૦૦૯૧ ગાેષ્ટ્રખરમકાર્ખુ સર ખગમ ક્ષકાઃ
૦૭૧૪૦૦૯૨ આત્મનઃ પતુ્રવ પ યેત્તૈરેષામ તરં િકયત્
૦૭૧૪૦૧૦૧ િત્રવગ ના તકૃચ્છ્ર ેણ ભજેત ગ્ હમે યિપ
૦૭૧૪૦૧૦૨ યથાદેશં યથાકાલં યાવદૈ્દવાપેપાિદતમ્
૦૭૧૪૦૧૧૧ આશ્વાઘા તેઽવસાિય યઃ કામા સિંવભજેદ્યથા
૦૭૧૪૦૧૧૨ અ યેકામાત્મનાે દારાં ણાં વ વગ્રહાે યતઃ
૦૭૧૪૦૧૨૧ જહ્યાદ્યદથ વા પ્રાણા હ યાદ્વા િપતરં ગુ મ્
૦૭૧૪૦૧૨૨ તસ્યાં વ વં સ્ત્રયાં જહ્યાદ્ય તને હ્ય જતાે જતઃ
૦૭૧૪૦૧૩૧ કૃ મિવડ્ભ મિનષ્ઠા તં ક્વેદં તુચ્છં કલવેરમ્
૦૭૧૪૦૧૩૨ ક્વ તદ યર તભાર્યાર્ ક્વાયમાત્મા નભ છિદઃ
૦૭૧૪૦૧૪૧ સદ્ધયૈર્જ્ઞાવ શષ્ટાથઃ ક પયેદ્વ ૃ ત્તમાત્મનઃ
૦૭૧૪૦૧૪૨ શષેે વ વં ત્યજ પ્રાજ્ઞઃ પદવી ં મહતા મયાત્
૦૭૧૪૦૧૫૧ દેવા ષી ભૂતાિન િપ નાત્માનમ વહમ્
૦૭૧૪૦૧૫૨ વ ત્ત્યાગતિવત્તને યજેત પુ ષં થક્
૦૭૧૪૦૧૬૧ યહ્યાર્ત્મનાેઽિધકારાદ્યાઃ સવાર્ઃ સ્યુયર્જ્ઞસ પદઃ
૦૭૧૪૦૧૬૨ વૈતાિનકેન િવિધના અ ગ્ હાતે્રાિદના યજેત્
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૦૭૧૪૦૧૭૧ ન હ્ય ગ્ મખુતાેઽયં વૈ ભગવા સવર્યજ્ઞભુક્
૦૭૧૪૦૧૭૨ ઇજ્યેત હિવષા રાજ યથા િવપ્રમખુે હુતૈઃ
૦૭૧૪૦૧૮૧ ત માદ્બ્રાહ્મણદેવષેુ મત્યાર્િદષુ યથાહર્તઃ
૦૭૧૪૦૧૮૨ તૈ તૈઃ કામૈયર્જ વનંૈ ક્ષતે્રજં્ઞ બ્રાહ્મણાનનુ
૦૭૧૪૦૧૯૧ કુયાર્દપરપક્ષીયં મા સ પ્રાૈષ્ઠપદે દ્વજઃ
૦૭૧૪૦૧૯૨ શ્રાદં્ધ િપત્રાેયર્થાિવત્તં તદ્બ ધનૂાં ચ િવત્તવાન્
૦૭૧૪૦૨૦૧ અયને િવષવુે કુયાર્દ્વ્યતીપાતે િદનક્ષયે
૦૭૧૪૦૨૦૨ ચ દ્રાિદત્યાપેરાગે ચ દ્વાદ યાં શ્રવણષેુ ચ
૦૭૧૪૦૨૧૧ તીયાયાં શકુ્લપકે્ષ નવ યામથ કા તકે
૦૭૧૪૦૨૧૨ ચત વ યષ્ટકાસુ હેમ તે શ શરે તથા
૦૭૧૪૦૨૨૧ માઘે ચ સતસપ્ત યાં મઘારાકાસમાગમે
૦૭૧૪૦૨૨૨ રાકયા ચાનુમત્યા ચ માસક્ષાર્ ણ યુતા યિપ
૦૭૧૪૦૨૩૧ દ્વાદ યામનુરાધા સ્યાચ્છ્ર વણ તસ્ર ઉત્તરાઃ
૦૭૧૪૦૨૩૨ ત વેકાદશી વાસુ જન્મક્ષર્શ્રાેણયાેગયુક્
૦૭૧૪૦૨૪૧ ત અેતે શ્રેયસઃ કાલા ણાં શ્રેયાેિવવધર્નાઃ
૦૭૧૪૦૨૪૨ કુયાર્ સવાર્ત્મનૈતષેુ શ્રેયાેઽમાેઘં તદાયષુઃ
૦૭૧૪૦૨૫૧ અેષુ નાનં જપાે હાેમાે વ્રતં દેવ દ્વ ચર્નમ્
૦૭૧૪૦૨૫૨ િપ દેવ ભૂતે યાે યદ્દતં્ત તદ્ યનશ્વરમ્
૦૭૧૪૦૨૬૧ સસં્કારકાલાે યાયા અપત્યસ્યાત્મન તથા
૦૭૧૪૦૨૬૨ પ્રેતસસં્થા તાહશ્ચ કમર્ ય યુદયે પ
૦૭૧૪૦૨૭૧ અથ દેશા પ્રવક્ષ્યા મ ધમાર્િદશ્રેયાવહાન્
૦૭૧૪૦૨૭૨ સ વૈ પુ યતમાે દેશઃ સ પાતં્ર યત્ર લ યતે
૦૭૧૪૦૨૮૧ બ બં ભગવતાે યત્ર સવર્મેતચ્ચરાચરમ્
૦૭૧૪૦૨૮૨ યત્ર હ બ્રાહ્મણકુલં તપાેિવદ્યાદયા વતમ્
૦૭૧૪૦૨૯૧ યત્ર યત્ર હરેરચાર્ સ દેશઃ શ્રેયસાં પદમ્
૦૭૧૪૦૨૯૨ યત્ર ગઙ્ગાદયાે નદ્યઃ પુરાણષેુ ચ િવશ્રુતાઃ
૦૭૧૪૦૩૦૧ સરાં સ પુ કરાદ િન ક્ષતે્રા યહાર્ શ્રતા યુત
૦૭૧૪૦૩૦૨ કુ ક્ષતંે્ર ગય શરઃ પ્રયાગઃ પુલહાશ્રમઃ
૦૭૧૪૦૩૧૧ નૈ મષં ફા ગનું સતેુઃ પ્રભાસાેઽથ કુશસ્થલી
૦૭૧૪૦૩૧૨ વારાણસી મધપુુર પ પા બ દુસર તથા
૦૭૧૪૦૩૨૧ નારાયણાશ્રમાે ન દા સીતારામાશ્રમાદયઃ
૦૭૧૪૦૩૨૨ સવ કુલાચલા રાજન્મહે દ્રમલયાદયઃ
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૦૭૧૪૦૩૩૧ અેતે પુ યતમા દેશા હરેરચાર્ શ્રતાશ્ચ યે
૦૭૧૪૦૩૩૨ અેતા દેશાિન્નષવેેત શ્રેયસ્કામાે હ્યભી ણશઃ
૦૭૧૪૦૩૩૩ ધમા હ્યત્રેિહતઃ પુંસાં સહસ્રાિધફલાેદયઃ
૦૭૧૪૦૩૪૧ પાતં્ર વત્ર િન કં્ત વૈ કિવ ભઃ પાત્રિવત્તમૈઃ
૦૭૧૪૦૩૪૨ હિરરેવૈક ઉવ શ યન્મયં વૈ ચરાચરમ્
૦૭૧૪૦૩૫૧ દેવ યર્હર્ સુ વૈ સ સુ તત્ર બ્રહ્માત્મ િદષુ
૦૭૧૪૦૩૫૨ રાજ યદગ્રપૂ યાં મતઃ પાત્રતયાચ્યુતઃ
૦૭૧૪૦૩૬૧ વરા શ ભરાક ણર્ અ ડકાેશાઙ્ ઘ્રપાે મહાન્
૦૭૧૪૦૩૬૨ તન્મૂલ વાદચ્યુતજે્યા સવર્ વાત્મતપર્ણમ્
૦૭૧૪૦૩૭૧ પુરા યનને ષ્ટાિન તયર્ગ્ ષદેવતાઃ
૦૭૧૪૦૩૭૨ શતેે વને પેણ પુરેષુ પુ ષાે હ્યસાૈ
૦૭૧૪૦૩૮૧ તે વવે ભગવાન્રાજં તારત યને વતર્તે
૦૭૧૪૦૩૮૨ ત મા પાતં્ર િહ પુ ષાે યાવાનાત્મા યથેયતે
૦૭૧૪૦૩૯૧ દૃ ટ્વા તષેાં મથાે ણામવજ્ઞાનાત્મતાં પ
૦૭૧૪૦૩૯૨ ત્રેતાિદષુ હરેરચાર્ િક્રયાયૈ કિવ ભઃ કૃતા
૦૭૧૪૦૪૦૧ તતાેઽચાર્યાં હિર કે ચ સશં્રદ્ધાય સપયર્યા
૦૭૧૪૦૪૦૨ ઉપાસત ઉપા તાિપ નાથર્દા પુ ષ દ્વષામ્
૦૭૧૪૦૪૧૧ પુ ષે વિપ રાજે દ્ર સપુાતં્ર બ્રાહ્મણં િવદુઃ
૦૭૧૪૦૪૧૨ તપસા િવદ્યયા તુષ્ટ ા ધત્તે વેદં હરે તનુમ્
૦૭૧૪૦૪૨૧ ન વસ્ય બ્રાહ્મણા રાજ કૃ ણસ્ય જગદાત્મનઃ
૦૭૧૪૦૪૨૨ પનુ તઃ પાદરજસા િત્રલાેક ં દૈવતં મહત્
૦૭૧૫૦૦૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૭૧૫૦૦૧૧ કમર્િનષ્ઠા દ્વ ઃ કે ચત્તપાેિનષ્ઠા પાપરે
૦૭૧૫૦૦૧૨ વા યાયેઽ યે પ્રવચને કેચન જ્ઞાનયાેગયાેઃ
૦૭૧૫૦૦૨૧ જ્ઞાનિનષ્ઠાય દેયાિન કવ્યા યાન ત્ય મચ્છતા
૦૭૧૫૦૦૨૨ દૈવે ચ તદભાવે સ્યાિદતરે યાે યથાહર્તઃ
૦૭૧૫૦૦૩૧ દ્વાૈ દૈવે િપ કાય ત્રીનેકૈકમુભયત્ર વા
૦૭૧૫૦૦૩૨ ભાજેયે સસુ દ્ધાેઽિપ શ્રાદ્ધે કુયાર્ન્ન િવ તરમ્
૦૭૧૫૦૦૪૧ દેશકાલાે ચતશ્રદ્ધા દ્રવ્યપાત્રાહર્ણાિન ચ
૦૭૧૫૦૦૪૨ સ યગ્ભવ ત નૈતાિન િવ તરા વજનાપર્ણાત્
૦૭૧૫૦૦૫૧ દેશે કાલે ચ સ પ્રાપ્તે મુ યનં્ન હિરદૈવતમ્
૦૭૧૫૦૦૫૨ શ્રદ્ધયા િવિધવ પાત્રે ય તં કામધુગક્ષયમ્
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૦૭૧૫૦૦૬૧ દેવ ષિપ ભૂતે ય આત્મને વજનાય ચ
૦૭૧૫૦૦૬૨ અન્નં સિંવભજ પ યે સવ ત પુ ષાત્મકમ્
૦૭૧૫૦૦૭૧ ન દદ્યાદા મષં શ્રાદ્ધે ન ચાદ્યાદ્ધમર્ત વિવત્
૦૭૧૫૦૦૭૨ મુ યન્નૈઃ સ્યા પરા પ્રી તયર્થા ન પશિુહસયા
૦૭૧૫૦૦૮૧ નૈતાદશૃઃ પરાે ધમા ણાં સદ્ધમર્ મચ્છતામ્
૦૭૧૫૦૦૮૨ યાસાે દ ડસ્ય ભૂતષેુ મનાવેાક્કાયજસ્ય યઃ
૦૭૧૫૦૦૯૧ અેકે કમર્મયા યજ્ઞા જ્ઞાિનનાે યજ્ઞિવત્તમાઃ
૦૭૧૫૦૦૯૨ આત્મસયંમનેઽનીહા જુહ્વ ત જ્ઞાનદ િપતે
૦૭૧૫૦૧૦૧ દ્રવ્યયજ્ઞૈયર્ક્ષ્યમાણં દૃ ટ્વા ભૂતાિન બ ય ત
૦૭૧૫૦૧૦૨ અેષ માક ણાે હ યાદતજ્જ્ઞાે હ્યસુ ધ્રવુમ્
૦૭૧૫૦૧૧૧ ત માદૈ્દવાપેપન્નને મુ યન્નનેાિપ ધમર્િવત્
૦૭૧૫૦૧૧૨ સ તુષ્ટાેઽહરહઃ કુયાર્િન્નત્યનૈ મ ત્તક ઃ િક્રયાઃ
૦૭૧૫૦૧૨૧ િવધમર્ઃ પરધમર્શ્ચ આભાસ ઉપમા છલઃ
૦૭૧૫૦૧૨૨ અધમર્શાખાઃ પ ચેમા ધમર્જ્ઞાેઽધમર્વત્ત્યજેત્
૦૭૧૫૦૧૩૧ ધમર્બાધાે િવધમર્ઃ સ્યા પરધમાઽ યચાેિદતઃ
૦૭૧૫૦૧૩૨ ઉપધમર્ તુ પાખ ડાે દ ભાે વા શ દ ભચ્છલઃ
૦૭૧૫૦૧૪૧ યિ વચ્છયા કૃતઃ પુ ભરાભાસાે હ્યાશ્રમા થક્
૦૭૧૫૦૧૪૨ વભાવિવિહતાે ધમર્ઃ કસ્ય નેષ્ટઃ પ્રશા તયે
૦૭૧૫૦૧૫૧ ધમાર્થર્મિપ નેહેત યાત્રાથ વાધનાે ધનમ્
૦૭૧૫૦૧૫૨ અનીહાનીહમાનસ્ય મહાહેિરવ ત્તદા
૦૭૧૫૦૧૬૧ સ તુષ્ટસ્ય િનર હસ્ય વાત્મારામસ્ય ય સખુમ્
૦૭૧૫૦૧૬૨ કુત ત કામલાેભને ધાવતાેઽથહયા િદશઃ
૦૭૧૫૦૧૭૧ સદા સ તુષ્ટમનસઃ સવાર્ઃ શવમયા િદશઃ
૦૭૧૫૦૧૭૨ શકર્રાક ટકાિદ યાે યથાપેાન પદઃ શવમ્
૦૭૧૫૦૧૮૧ સ તુષ્ટઃ કેન વા રાજન્ન વતતાિપ વાિરણા
૦૭૧૫૦૧૮૨ આૈપ યજૈહ્વ્યકાપર્ યાદ્ગહૃપાલાયતે જનઃ
૦૭૧૫૦૧૯૧ અસ તુષ્ટસ્ય િવપ્રસ્ય તે ે િવદ્યા તપાે યશઃ
૦૭૧૫૦૧૯૨ સ્રવ તી દ્રયલાૈલ્યને જ્ઞાનં ચવૈાવક યર્તે
૦૭૧૫૦૨૦૧ કામસ્યા તં િહ ડ્ યાં ક્રાેધસ્યૈત ફલાેદયાત્
૦૭૧૫૦૨૦૨ જનાે યા ત ન લાેભસ્ય જ વા ભુ વા િદશાે ભવુઃ
૦૭૧૫૦૨૧૧ પ ડતા બહવાે રાજ બહુજ્ઞાઃ સશંય ચ્છદઃ
૦૭૧૫૦૨૧૨ સદસ પતયાેઽ યેકે અસ તાષેા પત ત્યધઃ
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૦૭૧૫૦૨૨૧ અસઙ્ક પા જયે કામં ક્રાેધં કામિવવજર્નાત્
૦૭૧૫૦૨૨૨ અથાર્નથક્ષયા લાેભં ભયં ત વાવમશર્નાત્
૦૭૧૫૦૨૩૧ આ વી ક્ષક્યા શાેકમાેહાૈ દ ભં મહદુપાસયા
૦૭૧૫૦૨૩૨ યાેગા તરાયાન્માનૈને િહસાં કામાદ્યનીહયા
૦૭૧૫૦૨૪૧ કૃપયા ભૂતજં દુઃખં દૈવં જહ્યા સમાિધના
૦૭૧૫૦૨૪૨ આત્મજં યાેગવીયણ િનદ્રાં સ વિનષવેયા
૦૭૧૫૦૨૫૧ રજ તમશ્ચ સ વને સ વં ચાપેશમને ચ
૦૭૧૫૦૨૫૨ અેત સવ ગુરાૈ ભ યા પુ ષાે હ્ય જસા જયેત્
૦૭૧૫૦૨૬૧ યસ્ય સાક્ષાદ્ભગવ ત જ્ઞાનદ પપ્રદે ગુરાૈ
૦૭૧૫૦૨૬૨ મત્યાર્સદ્ધ ઃ શ્રુતં તસ્ય સવ કુ જરશાૈચવત્
૦૭૧૫૦૨૭૧ અેષ વૈ ભગવા સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ
૦૭૧૫૦૨૭૨ યાેગેશ્વરૈિવ ગ્યાઙ્ ઘ્રલાકાે યં મ યતે નરમ્
૦૭૧૫૦૨૮૧ ષડ્વગર્સયંમૈકા તાઃ સવાર્ િનયમચાેદનાઃ
૦૭૧૫૦૨૮૨ તદ તા યિદ નાે યાેગાનાવહેયુઃ શ્રમાવહાઃ
૦૭૧૫૦૨૯૧ યથા વાતાર્દયાે હ્યથાર્ યાેગસ્યાથ ન બભ્ર ત
૦૭૧૫૦૨૯૨ અનથાર્ય ભવેયુઃ મ પૂતર્ મષં્ટ તથાસતઃ
૦૭૧૫૦૩૦૧ ય શ્ચત્તિવજયે યત્તઃ સ્યાિન્નઃસઙ્ગાેઽપિરગ્રહઃ
૦૭૧૫૦૩૦૨ અેકાે િવિવક્તશરણાે ભ ભક્ષ્ય મતાશનઃ
૦૭૧૫૦૩૧૧ દેશે શચુાૈ સમે રાજ સસં્થા યાસનમાત્મનઃ
૦૭૧૫૦૩૧૨ સ્થરં સખંુ સમં ત મન્નાસીત વર્ઙ્ગ આે મ ત
૦૭૧૫૦૩૨૧ પ્રાણાપાનાૈ સિન્ન યા પૂરકુ ભકરેચકૈઃ
૦૭૧૫૦૩૨૨ યાવન્મન ત્યજે કામા વનાસાગ્રિનર ક્ષણઃ
૦૭૧૫૦૩૩૧ યતાે યતાે િનઃસર ત મનઃ કામહતં ભ્રમત્
૦૭૧૫૦૩૩૨ તત તત ઉપાહૃત્ય હૃિદ યાચ્છનૈબુર્ધઃ
૦૭૧૫૦૩૪૧ અેવમ યસ્યત શ્ચત્તં કાલનેા પીયસા યતેઃ
૦૭૧૫૦૩૪૨ અિનશં તસ્ય િનવાર્ણં યાત્યિન ધનવિહ્નવત્
૦૭૧૫૦૩૫૧ કામાિદ ભરનાિવદં્ધ પ્રશા તા ખલ ત્ત યત્
૦૭૧૫૦૩૫૨ ચત્તં બ્રહ્મસખુ ષં્ટ નવૈાે ત્તષે્ઠત કિહ ચત્
૦૭૧૫૦૩૬૧ યઃ પ્રવ્રજ્ય ગ્ હા પૂવ િત્રવગાર્વપના પુનઃ
૦૭૧૫૦૩૬૨ યિદ સવેેત તા ભ ઃ સ વૈ વા તા યપત્રપઃ
૦૭૧૫૦૩૭૧ યૈઃ વદેહઃ તાેઽનાત્મા મત્યા િવટ્કૃ મભ મવત્
૦૭૧૫૦૩૭૨ ત અેનમાત્મસા કૃ વા શ્લાઘય ત હ્યસત્તમાઃ
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૦૭૧૫૦૩૮૧ ગ્ હસ્થસ્ય િક્રયાત્યાગાે વ્રતત્યાગાે વટાેરિપ
૦૭૧૫૦૩૮૨ તપ વનાે ગ્રામસવેા ભક્ષાેિર દ્રયલાેલતા
૦૭૧૫૦૩૯૧ આશ્રમાપસદા હ્યેતે ખ વાશ્રમિવડ બનાઃ
૦૭૧૫૦૩૯૨ દેવમાયાિવમૂઢાં તાનપેુક્ષેતાનુક પયા
૦૭૧૫૦૪૦૧ આત્માનં ચે દ્વ નીયા પરં જ્ઞાનધુતાશયઃ
૦૭૧૫૦૪૦૨ િક મચ્છ કસ્ય વા હેતાેદહં પુ ણા ત લ પટઃ
૦૭૧૫૦૪૧૧ આહુઃ શર રં રથ મ દ્રયા ણ હયાનભીષનૂ્મન ઇ દ્રયેશમ્
૦૭૧૫૦૪૧૨ વત્માર્િન માત્રા િધષણાં ચ સતંૂ સ વં હદ્બ ધુરમીશ ષ્ટમ્
૦૭૧૫૦૪૨૧ અકં્ષ દશપ્રાણમધમર્ધમા ચકે્રઽ ભમાનં ર થનં ચ વમ્
૦૭૧૫૦૪૨૨ ધનુિહ તસ્ય પ્રણવં પઠ ત શરં તુ વં પરમવે લક્ષ્યમ્
૦૭૧૫૦૪૩૧ રાગાે દ્વષેશ્ચ લાેભશ્ચ શાેકમાેહાૈ ભયં મદઃ
૦૭૧૫૦૪૩૨ માનાેઽવમાનાેઽસયૂા ચ માયા િહસા ચ મ સરઃ
૦૭૧૫૦૪૪૧ રજઃ પ્રમાદઃ િન્નદ્રા શત્રવ વવેમાદયઃ
૦૭૧૫૦૪૪૨ રજ તમઃપ્રકૃતયઃ સ વપ્રકૃતયઃ ક્વ ચત્
૦૭૧૫૦૪૫૧ યાવ કાયરથમાત્મવશાપેક પં
૦૭૧૫૦૪૫૨ ધત્તે ગિરષ્ઠચરણાચર્નયા િનશાતમ્
૦૭૧૫૦૪૫૩ જ્ઞાના સમચ્યુતબલાે દધદ તશત્રુઃ
૦૭૧૫૦૪૫૪ વાન દતુષ્ટ ઉપશા ત ઇદં િવજહ્યાત્
૦૭૧૫૦૪૬૧ નાેચે પ્રમત્તમસિદ દ્રયવા જસતૂા
૦૭૧૫૦૪૬૨ ની વાે પથં િવષયદસ્યષુુ િન ક્ષપ ત
૦૭૧૫૦૪૬૩ તે દસ્યવઃ સહયસતૂમમું તમાેઽ ધે
૦૭૧૫૦૪૬૪ સસંારકૂપ ઉ ત્યુભયે ક્ષપ ત
૦૭૧૫૦૪૭૧ પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ દ્વિવધં કમર્ વૈિદકમ્
૦૭૧૫૦૪૭૨ આવતર્તે પ્ર ત્તને િન ત્તનેાશ્નુતેઽ તમ્
૦૭૧૫૦૪૮૧ િહસ્રં દ્રવ્યમયં કા યમ ગ્ હાતે્રાદ્યશા તદમ્
૦૭૧૫૦૪૮૨ દશર્શ્ચ પૂણર્માસશ્ચ ચાતુમાર્સ્યં પશઃુ સતુઃ
૦૭૧૫૦૪૯૧ અેતિદષં્ટ પ્ર ત્તાખ્યં હુતં પ્રહુતમવે ચ
૦૭૧૫૦૪૯૨ પૂત સરુાલયારામ કૂપા વ્યાિદલક્ષણમ્
૦૭૧૫૦૫૦૧ દ્રવ્યસૂ મિવપાકશ્ચ ધૂમાે રાિત્રરપક્ષયઃ
૦૭૧૫૦૫૦૨ અયનં દ ક્ષણં સાેમાે દશર્ આેષિધવી ધઃ
૦૭૧૫૦૫૧૧ અન્નં રેત ઇ ત મેશ િપ યાનં પનુભર્વઃ
૦૭૧૫૦૫૧૨ અેકૈક યનેાનપુવૂ ભૂ વા ભૂ વેહ યતે
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૦૭૧૫૦૫૨૧ િનષેકાિદ મશાના તૈઃ સસં્કારૈઃ સસૃં્કતાે દ્વજઃ
૦૭૧૫૦૫૨૨ ઇ દ્રયષેુ િક્રયાયજ્ઞા જ્ઞાનદ પષેુ જુહ્વ ત
૦૭૧૫૦૫૩૧ ઇ દ્રયા ણ મનસ્યૂમા વા ચ વૈકાિરકં મનઃ
૦૭૧૫૦૫૩૨ વાચં વણર્સમા ાયે તમાકારે વરે યસતે્
૦૭૧૫૦૫૩૩ આકારં બ દાૈ નાદે તં તં તુ પ્રાણે મહત્યમુમ્
૦૭૧૫૦૫૪૧ અ ગ્ ઃ સયૂા િદવા પ્રાહ્ણઃ શકુ્લાે રાકાેત્તરં વરાટ્
૦૭૧૫૦૫૪૨ િવશ્વાેઽથ તજૈસઃ પ્રાજ્ઞ તુયર્ આત્મા સમ વયાત્
૦૭૧૫૦૫૫૧ દેવયાન મદં પ્રાહુભૂર્ વા ભૂ વાનપુવૂર્શઃ
૦૭૧૫૦૫૫૨ આત્મયાજુ્યપશા તાત્મા હ્યાત્મસ્થાે ન િનવતર્તે
૦૭૧૫૦૫૬૧ ય અેતે િપ દેવાનામયને વેદિન મતે
૦૭૧૫૦૫૬૨ શાસે્ત્રણ ચ ષા વેદ જનસ્થાેઽિપ ન મુહ્ય ત
૦૭૧૫૦૫૭૧ આદાવ તે જનાનાં સદ્બિહર તઃ પરાવરમ્
૦૭૧૫૦૫૭૨ જ્ઞાનં જ્ઞેયં વચાે વાચ્યં તમાે જ્યાે ત વયં વયમ્
૦૭૧૫૦૫૮૧ આબાિધતાેઽિપ હ્યાભાસાે યથા વ તુતયા તઃ
૦૭૧૫૦૫૮૨ દુઘર્ટ વાદૈ દ્રયકં તદ્વદથર્િવક પતમ્
૦૭૧૫૦૫૯૧ ક્ષત્યાદ ના મહાથાર્નાં છાયા ન કતમાિપ િહ
૦૭૧૫૦૫૯૨ ન સઙ્ઘાતાે િવકારાેઽિપ ન થઙ્ના વતાે ષા
૦૭૧૫૦૬૦૧ ધાતવાેઽવયિવ વાચ્ચ તન્માત્રાવયવૈિવના
૦૭૧૫૦૬૦૨ ન સ્યુહ્યર્સત્યવયિવ યસન્નવયવાેઽ તતઃ
૦૭૧૫૦૬૧૧ સ્યા સાદૃ યભ્રમ તાવ દ્વક પે સ ત વ તનુઃ
૦૭૧૫૦૬૧૨ ગ્ર વાપાૈ યથા વ ે તથા િવિધિનષેધતા
૦૭૧૫૦૬૨૧ ભાવાદ્વતૈં િક્રયાદ્વતૈં દ્રવ્યાદ્વતૈં તથાત્મનઃ
૦૭૧૫૦૬૨૨ વતર્ય વાનુભૂત્યેહ ત્રી વ ા ધનુુતે મુિનઃ
૦૭૧૫૦૬૩૧ કાયર્કારણવ વૈક્ય દશર્નં પટત તવુત્
૦૭૧૫૦૬૩૨ અવ તુ વા દ્વક પસ્ય ભાવાદ્વતૈં તદુચ્યતે
૦૭૧૫૦૬૪૧ યદ્બ્રહ્મ ણ પરે સાક્ષા સવર્કમર્સમપર્ણમ્
૦૭૧૫૦૬૪૨ મનાવેાક્તનુ ભઃ પાથર્ િક્રયાદ્વતૈં તદુચ્યતે
૦૭૧૫૦૬૫૧ આત્મ યાસતુાદ નામ યષેાં સવર્દેિહનામ્
૦૭૧૫૦૬૫૨ ય વાથર્કામયાેરૈક્યં દ્રવ્યાદ્વતંૈ તદુચ્યતે
૦૭૧૫૦૬૬૧ યદ્યસ્ય વાિન ષદં્ધ સ્યાદ્યને યત્ર યતાે પ
૦૭૧૫૦૬૬૨ સ તનેેહેત કાયાર્ ણ નરાે ના યૈરનાપિદ
૦૭૧૫૦૬૭૧ અેતૈર યૈશ્ચ વેદાેક્તવૈર્તર્માનઃ વકમર્ ભઃ
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૦૭૧૫૦૬૭૨ ગ્ હેઽ યસ્ય ગ ત યાયાદ્રાજં તદ્ભ ક્તભાઙ્નરઃ
૦૭૧૫૦૬૮૧ યથા િહ યૂયં પદેવ દુ ત્ય દાપદ્ગણાદુત્તરતાત્મનઃ પ્રભાેઃ
૦૭૧૫૦૬૮૨ ય પાદપઙે્ક હસવેયા ભવાનહારષીિન્ન જતિદગ્ગજઃ ક્રતનૂ્
૦૭૧૫૦૬૯૧ અહં પુરાભવં ક શ્ચદ્ગ ધવર્ ઉપબહર્ણઃ
૦૭૧૫૦૬૯૨ ના ાતીતે મહાક પે ગ ધવાર્ણાં સસુ મતઃ
૦૭૧૫૦૭૦૧ પપેશલમાધુયર્ સાૈગ ય પ્રયદશર્નઃ
૦૭૧૫૦૭૦૨ સ્ત્રીણાં પ્રયતમાે િનતં્ય મત્તઃ વપુરલ પટઃ
૦૭૧૫૦૭૧૧ અેકદા દેવસત્રે તુ ગ ધવાર્ સરસાં ગણાઃ
૦૭૧૫૦૭૧૨ ઉપહૂતા િવશ્વ ગ્ભહર્િરગાથાપેગાયને
૦૭૧૫૦૭૨૧ અહં ચ ગાયં ત દ્વદ્વા સ્ત્રી ભઃ પિર તાે ગતઃ
૦૭૧૫૦૭૨૨ જ્ઞા વા િવશ્વ જ તન્મે હેલનં શપેુરાજેસા
૦૭૧૫૦૭૨૩ યાિહ વં શદૂ્રતામાશુ નષ્ટશ્રીઃ કૃતહેલનઃ
૦૭૧૫૦૭૩૧ તાવદ્દાસ્યામહં જજ્ઞે તત્રાિપ બ્રહ્મવાિદનામ્
૦૭૧૫૦૭૩૨ શશુ્રષૂયાનષુઙ્ગેણ પ્રાપ્તાેઽહં બ્રહ્મપતુ્રતામ્
૦૭૧૫૦૭૪૧ ધમર્ તે ગ્ હમેધીયાે વ ણતઃ પાપનાશનઃ
૦૭૧૫૦૭૪૨ ગ્ હસ્થાે યને પદવીમ જસા યા સના મયાત્
૦૭૧૫૦૭૫૧ યૂયં લાેકે બત ભૂિરભાગા લાેકં પનુાના મનુયાેઽ ભય ત
૦૭૧૫૦૭૫૨ યષેાં ગ્ હાનાવસતી ત સાક્ષાદૂ્ગઢં પરં બ્રહ્મ મનુ ય લઙ્ગમ્
૦૭૧૫૦૭૬૧ સ વા અયં બ્રહ્મ મહ દ્વ ગ્ય કૈવલ્યિનવાર્ણસખુાનુભૂ તઃ
૦૭૧૫૦૭૬૨ પ્રયઃ સહૃુદ્વઃ ખલુ માતુલેય આત્માહર્ણીયાે િવિધકૃદુ્ગ શ્ચ
૦૭૧૫૦૭૭૧ ન યસ્ય સાક્ષાદ્ભવપદ્મ િદભી પં િધયા વ તુતયાપેવ ણતમ્
૦૭૧૫૦૭૭૨ માનૈને ભ યાપેશમને પૂ જતઃ પ્રસીદતામષે સ સા વતાં પ તઃ
૦૭૧૫૦૭૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૭૧૫૦૭૮૧ ઇ ત દેવ ષણા પ્રાેક્તં િનશ ય ભરતષર્ભઃ
૦૭૧૫૦૭૮૨ પજૂયામાસ સપુ્રીતઃ કૃ ણં ચ પ્રેમિવહ્વલઃ
૦૭૧૫૦૭૯૧ કૃ ણપાથાર્વપુામ ય પૂ જતઃ પ્રયયાૈ મુિનઃ
૦૭૧૫૦૭૯૨ શ્રુ વા કૃ ણં પરં બ્રહ્મ પાથર્ઃ પરમિવ મતઃ
૦૭૧૫૦૮૦૧ ઇ ત દાક્ષાિયણીનાં તે થગ્વંશા પ્રક તતાઃ
૦૭૧૫૦૮૦૨ દેવાસરુમનુ યાદ્યા લાેકા યત્ર ચરાચરાઃ
૦૮૦૧૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૦૧૦૦૧૧ વાય ભવુસ્યેહ ગુરાે વંશાેઽયં િવ તરાચ્છતઃ
૦૮૦૧૦૦૧૩ યત્ર િવશ્વ ં સગા મનનૂ યા વદ વ નઃ

bhagpur.pdf 445



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૮૦૧૦૦૨૧ મ વ તરે હરેજર્ન્મ કમાર્ ણ ચ મહીયસઃ
૦૮૦૧૦૦૨૩ ગ્ ણ ત કવયાે બ્રહ્મં તાિન નાે વદ શ ◌ૃ વતામ્
૦૮૦૧૦૦૩૧ યદ્ય મન્ન તરે બ્રહ્મ ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૮૦૧૦૦૩૩ કૃતવા કુ તે કતાર્ હ્યતીતેઽનાગતેઽદ્ય વા
૦૮૦૧૦૦૪૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૮૦૧૦૦૪૧ મનવાેઽ મ વ્યતીતાઃ ષટ્ક પે વાય ભવુાદયઃ
૦૮૦૧૦૦૪૩ આદ્ય તે ક થતાે યત્ર દેવાદ નાં ચ સ ભવઃ
૦૮૦૧૦૦૫૧ આકૂત્યાં દેવહૂત્યાં ચ દુિહત્રાે તસ્ય વૈ મનાેઃ
૦૮૦૧૦૦૫૩ ધમર્જ્ઞાનાપેદેશાથ ભગવા પતુ્રતાં ગતઃ
૦૮૦૧૦૦૬૧ કૃતં પુરા ભગવતઃ કિપલસ્યાનવુ ણતમ્
૦૮૦૧૦૦૬૩ આખ્યાસ્યે ભગવા યજ્ઞાે યચ્ચકાર કુ દ્વહ
૦૮૦૧૦૦૭૧ િવરક્તઃ કામભાેગષેુ શત પાપ તઃ પ્રભુઃ
૦૮૦૧૦૦૭૩ િવ જ્ય રાજં્ય તપસે સભાયા વનમાિવશત્
૦૮૦૧૦૦૮૧ સનુ દાયાં વષર્શતં પદૈકેન ભવું શન્
૦૮૦૧૦૦૮૩ ત યમાન તપાે ઘાેર મદમ વાહ ભારત
૦૮૦૧૦૦૯૦ શ્રીમનુ વાચ
૦૮૦૧૦૦૯૧ યને ચેતયતે િવશ્વં િવશ્વં ચેતયતે ન યમ્
૦૮૦૧૦૦૯૩ યાે ગ ત શયાનેઽ મન્નાયં તં વેદ વેદ સઃ
૦૮૦૧૦૧૦૧ આત્માવાસ્ય મદં િવશ્વં ય ક ચ જગત્યાં જગત્
૦૮૦૧૦૧૦૩ તને ત્યક્તને ભુ થા મા ગ્ ધઃ કસ્ય વદ્ધનમ્
૦૮૦૧૦૧૧૧ યં પ ય ત ન પ ય તં ચ યર્સ્ય ન િર ય ત
૦૮૦૧૦૧૧૩ તં ભૂતિનલયં દેવં સપુણર્મપુધાવત
૦૮૦૧૦૧૨૧ ન યસ્યાદ્ય તાૈ મ યં ચ વઃ પરાે ના તરં બિહઃ
૦૮૦૧૦૧૨૩ િવશ્વસ્યામૂિન યદ્ય મા દ્વશ્વં ચ તદતંૃ મહત્
૦૮૦૧૦૧૩૧ સ િવશ્વકાયઃ પુ હૂતઈશઃ સત્યઃ વયજં્યાે તરજઃ પુરાણઃ
૦૮૦૧૦૧૩૩ ધત્તેઽસ્ય જન્માદ્યજયાત્મશ યા તાં િવદ્યયાેદસ્ય િનર હઆ તે
૦૮૦૧૦૧૪૧ અથાગ્રે ઋષયઃ કમાર્ણીહ તેઽકમર્હેતવે
૦૮૦૧૦૧૪૩ ઈહમાનાે િહ પુ ષઃ પ્રાયાેઽનીહાં પ્રપદ્યતે
૦૮૦૧૦૧૫૧ ઈહતે ભગવાનીશાે ન િહ તત્ર િવસ જતે
૦૮૦૧૦૧૫૩ આત્મલાભને પૂણાર્થા નાવસીદ ત યેઽનુ તમ્
૦૮૦૧૦૧૬૧ તમીહમાનં િનરહઙૃ્કતં બુધં િનરા શષં પૂણર્મન યચાેિદતમ્
૦૮૦૧૦૧૬૩ શક્ષય તં િનજવત્મર્સં સ્થતં પ્રભું પ્રપદે્યઽ ખલધમર્ભાવનમ્
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૦૮૦૧૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૧૦૧૭૧ ઇ ત મ ત્રાપેિનષદં વ્યાહર તં સમાિહતમ્
૦૮૦૧૦૧૭૩ દૃ ટ્વાસરુા યાતુધાના જગ્ધુમ યદ્રવ ધા
૦૮૦૧૦૧૮૧ તાં તથાવ સતા વીક્ષ્ય યજ્ઞઃ સવર્ગતાે હિરઃ
૦૮૦૧૦૧૮૩ યામૈઃ પિર તાે દેવૈહર્ વાશાસિ ત્રિવષ્ટપમ્
૦૮૦૧૦૧૯૧ વારાે ચષાે દ્વતીય તુ મનુરગ્ ેઃ સતુાેઽભવત્
૦૮૦૧૦૧૯૩ દ્યુમ સષુેણરાે ચ મ પ્રમખુા તસ્ય ચાત્મ ઃ
૦૮૦૧૦૨૦૧ તત્રે દ્રાે રાેચન વાસીદે્દવાશ્ચ તુ ષતાદયઃ
૦૮૦૧૦૨૦૩ ઊજર્ ત ભાદયઃ સપ્ત ઋષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ
૦૮૦૧૦૨૧૧ ઋષે તુ વેદ શરસ તુ ષતા નામ પ યભૂત્
૦૮૦૧૦૨૧૩ તસ્યાં જજ્ઞે તતાે દેવાે િવભુિરત્ય ભિવશ્રુતઃ
૦૮૦૧૦૨૨૧ અષ્ટાશી તસહસ્રા ણ મનુયાે યે તવ્રતાઃ
૦૮૦૧૦૨૨૩ અ વ શક્ષ વ્રતં તસ્ય કાૈમારબ્રહ્મચાિરણઃ
૦૮૦૧૦૨૩૧ તીય ઉત્તમાે નામ પ્રયવ્રતસતુાે મનુઃ
૦૮૦૧૦૨૩૩ પવનઃ જયાે યજ્ઞ હાતે્રાદ્યા ત સતુા પ
૦૮૦૧૦૨૪૧ વ સષ્ઠતનયાઃ સપ્ત ઋષયઃ પ્રમદાદયઃ
૦૮૦૧૦૨૪૩ સત્યા વેદશ્રુતા ભદ્રા દેવા ઇ દ્ર તુ સત્ય જત્
૦૮૦૧૦૨૫૧ ધમર્સ્ય સૂ તાયાં તુ ભગવા પુ ષાેત્તમઃ
૦૮૦૧૦૨૫૩ સત્યસને ઇ ત ખ્યાતાે તઃ સત્યવ્રતૈઃ સહ
૦૮૦૧૦૨૬૧ સાેઽ તવ્રતદુઃશીલાનસતાે યક્ષરાક્ષસાન્
૦૮૦૧૦૨૬૩ ભૂતદુ્રહાે ભૂતગણાંશ્ચાવધી સત્ય જ સખઃ
૦૮૦૧૦૨૭૧ ચતુથર્ ઉત્તમભ્રાતા મનનુાર્ ા ચ તામસઃ
૦૮૦૧૦૨૭૩ થુઃ ખ્યા તનર્રઃ કેતુિરત્યાદ્યા દશ ત સતુાઃ
૦૮૦૧૦૨૮૧ સત્યકા હરયાે વીરા દેવા સ્ત્ર શખ ઈશ્વરઃ
૦૮૦૧૦૨૮૩ જ્યાે તધાર્માદયઃ સપ્ત ઋષય તામસઽે તરે
૦૮૦૧૦૨૯૧ દેવા વૈ તયાે નામ િવ તે તનયા પ
૦૮૦૧૦૨૯૩ નષ્ટાઃ કાલને યવૈદા િવ તાઃ વને તજેસા
૦૮૦૧૦૩૦૧ તત્રાિપ જજ્ઞે ભગવા હિર યાં હિરમેધસઃ
૦૮૦૧૦૩૦૩ હિરિરત્યાહૃતાે યને ગજે દ્રાે માે ચતાે ગ્રહાત્
૦૮૦૧૦૩૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૦૧૦૩૧૧ બાદરાયણ અેતત્તે શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્
૦૮૦૧૦૩૧૩ હિરયર્થા ગજપ ત ગ્રાહગ્ર તમમૂમુચત્
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૦૮૦૧૦૩૨૧ ત કથાસુ મહ પુ યં ધ યં વ ત્યયનં શભુમ્
૦૮૦૧૦૩૨૩ યત્ર યત્રાેત્તમશ્લાેકાે ભગવા ગીયતે હિરઃ
૦૮૦૧૦૩૩૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૮૦૧૦૩૩૧ પર ક્ષતવૈં સ તુ બાદરાય ણઃ પ્રાયાપેિવષ્ટેન કથાસુ ચાેિદતઃ
૦૮૦૧૦૩૩૩ ઉવાચ િવપ્રાઃ પ્ર તન દ્ય પા થવં મુદા મનુીનાં સદ સ મ શ ◌ૃ વતામ્
૦૮૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૨૦૦૧૧ આસીિદ્ગિરવરાે રાજં સ્ત્રકૂટ ઇ ત િવશ્રુતઃ
૦૮૦૨૦૦૧૩ ક્ષીરાેદેના તઃ શ્રીમા યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તઃ
૦૮૦૨૦૦૨૧ તાવતા િવ તઃ પયર્િક્ત્ર ભઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ પયાેિનિધમ્
૦૮૦૨૦૦૨૩ િદશઃ ખં રાેચયન્ના તે રાૈ યાયસિહર મયૈઃ
૦૮૦૨૦૦૩૧ અ યૈશ્ચ કકુભઃ સવાર્ રત્નધાતુિવ ચિત્રતૈઃ
૦૮૦૨૦૦૩૩ નાનાદુ્રમલતાગુ મૈિનઘાષૈિનઝર્રા ભસામ્
૦૮૦૨૦૦૪૧ સ ચાવિનજ્યમાનાઙ્ ઘ્રઃ સમ તા પયઊ મ ભઃ
૦૮૦૨૦૦૪૩ કરાે ત યામલાં ભૂ મ હિરન્મરકતા મ ભઃ
૦૮૦૨૦૦૫૧ સદ્ધચારણગ ધવિવદ્યાધરમહાેરગૈઃ
૦૮૦૨૦૦૫૩ િકન્નરૈર સરાે ભશ્ચ ક્ર ડદ્ ભજુર્ષ્ટક દરઃ
૦૮૦૨૦૦૬૧ યત્ર સઙ્ગીતસન્નાદૈનર્દદુ્ગહમમષર્યા
૦૮૦૨૦૦૬૩ અ ભગજર્ ત હરયઃ શ્લા ઘનઃ પરશઙ્કયા
૦૮૦૨૦૦૭૧ નાનાર યપશવુ્રાત સઙુ્કલદ્રાે યલઙૃ્કતઃ
૦૮૦૨૦૦૭૩ ચત્રદુ્રમસરુાેદ્યાન કલક ઠિવહઙ્ગમઃ
૦૮૦૨૦૦૮૧ સિર સરાે ભરચ્છાેદૈઃ પુ લનૈમર્ ણવાલુકૈઃ
૦૮૦૨૦૦૮૩ દેવસ્ત્રીમ જનામાેદ સાૈરભા વિનલૈયુર્તઃ
૦૮૦૨૦૦૯૧ તસ્ય દ્રાે યાં ભગવતાે વ ણસ્ય મહાત્મનઃ
૦૮૦૨૦૦૯૩ ઉદ્યાન તુમન્નામ આક્ર ડં સરુયાે ષતામ્
૦૮૦૨૦૧૦૧ સવર્તાેઽલઙૃ્કતં િદવ્યૈિનત્યપુ પફલદુ્રમૈઃ
૦૮૦૨૦૧૦૩ મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ પાટલાશાેકચ પકૈઃ
૦૮૦૨૦૧૧૧ ચૂતૈઃ િપયાલૈઃ પનસરૈામ્રૈરામ્રાતકૈરિપ
૦૮૦૨૦૧૧૩ ક્રમુકૈનાર્િરકેલૈશ્ચ ખજૂર્રૈબ જપૂરકૈઃ
૦૮૦૨૦૧૨૧ મધુકૈઃ શાલતાલૈશ્ચ તમાલૈરસનાજુર્નૈઃ
૦૮૦૨૦૧૨૩ અિરષ્ટાેડુ બર લક્ષવૈર્ટૈઃ િકશકુચ દનૈઃ
૦૮૦૨૦૧૩૧ િપચુમદઃ કાેિવદારૈઃ સરલૈઃ સરુદા ભઃ
૦૮૦૨૦૧૩૩ દ્રાક્ષે ર ભાજ બુ ભબર્દયર્ક્ષાભયામલૈઃ
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૦૮૦૨૦૧૪૧ બ વૈઃ કિપ થજૈર્ બીરૈ ર્તાે ભ લાતકાિદ ભઃ
૦૮૦૨૦૧૪૩ ત મ સરઃ સિુવપુલં લસ કા ચનપઙ્કજમ્
૦૮૦૨૦૧૫૧ કુમુદાે પલકહ્લાર શતપત્ર શ્રયાે જતમ્
૦૮૦૨૦૧૫૩ મત્તષટ્પદિનઘુર્ષં્ટ શકુ તૈશ્ચ કલ વનૈઃ
૦૮૦૨૦૧૬૧ હંસકાર ડવાક ણ ચક્રાહૈ્વઃ સારસરૈિપ
૦૮૦૨૦૧૬૩ જલકુકુ્કટકાેય ષ્ટ દાત્યૂહકુલકૂ જતમ્
૦૮૦૨૦૧૭૧ મ સ્યકચ્છપસ ચાર ચલ પદ્મરજઃપયઃ
૦૮૦૨૦૧૭૩ કદ બવેતસનલ નીપવ જુલકૈ ર્તમ્
૦૮૦૨૦૧૮૧ કુ દૈઃ કુ બકાશાેકૈઃ શર ષૈઃ કૂટજેઙ્ગુદૈઃ
૦૮૦૨૦૧૮૩ કુ જકૈઃ વણર્યૂથી ભનાર્ગપુન્નાગ ત ભઃ
૦૮૦૨૦૧૯૧ મ લકાશતપત્રૈશ્ચ માધવી લકાિદ ભઃ
૦૮૦૨૦૧૯૩ શાે ભતં તીરજૈશ્ચા યૈિનત્યતુર્ ભરલં દુ્રમૈઃ
૦૮૦૨૦૨૦૧ તત્રૈકદા તિદ્ગિરકાનનાશ્રયઃ કરે ભવાર્રણયૂથપશ્ચરન્
૦૮૦૨૦૨૦૩ સક ટકં ક ચકવે વતે્રવ દ્વશાલગુ મં પ્ર જ વન પતીન્
૦૮૦૨૦૨૧૧ યદ્ગ ધમાત્રાદ્ધરયાે ગજે દ્રા વ્યાઘ્રાદયાે વ્યાલ ગાઃ સખડ્ગાઃ
૦૮૦૨૦૨૧૩ મહાેરગાશ્ચાિપ ભયાદ્દ્રવ ત સગાૈરકૃ ણાઃ સરભાશ્ચમયર્ઃ
૦૮૦૨૦૨૨૧ કા વરાહા મિહષક્ષર્શલ્યા ગાપેુચ્છશાલા કમકર્ટાશ્ચ
૦૮૦૨૦૨૨૩ અ યત્ર દ્રા હિરણાઃ શશાદયશ્ચર ત્યભીતા યદનુગ્રહેણ
૦૮૦૨૦૨૩૧ સ ઘમર્તપ્તઃ કિર ભઃ કરે ભ ર્તાે મદચ્યુ કરભૈરનુદુ્રતઃ
૦૮૦૨૦૨૩૩ ગિર ગિર ણા પિરતઃ પ્રક પયિન્નષવે્યમાણાેઽ લકુલૈમર્દાશનૈઃ
૦૮૦૨૦૨૪૧ સરાેઽિનલં પઙ્કજરે ષતં જઘ્ર વદૂરાન્મદિવહ્વલેક્ષણઃ
૦૮૦૨૦૨૪૩ તઃ વયૂથને ષાિદતને ત સરાવેરા યાસમથાગમદ્દુ્રતમ્
૦૮૦૨૦૨૫૧ િવગાહ્ય ત મન્ન તા બુ િનમર્લં હેમારિવ દાે પલરે ષતમ્
૦૮૦૨૦૨૫૩ પપાૈ િનકામં િનજપુ કરાેદૃ્ધતમાત્માનમદ્ ભઃ નપય ગતક્લમઃ
૦૮૦૨૦૨૬૧ સ પુ કરેણાેદૃ્ધતશીકરા બુ ભિનપાયય સં નપય યથા ગ્ હી
૦૮૦૨૦૨૬૩ ઘ્ ણી કરે ઃ કરભાંશ્ચ દુમર્દાે નાચષ્ટ કૃચ્છ્રં કૃપણાેઽજમાયયા
૦૮૦૨૦૨૭૧ તં તત્ર ક શ્ચ પ દૈવચાેિદતાે ગ્રાહાે બલીયાંશ્ચરણે ષાગ્રહીત્
૦૮૦૨૦૨૭૩ યદચૃ્છયવંૈ વ્યસનં ગતાે ગ ે યથાબલં સાેઽ તબલાે િવચક્રમે
૦૮૦૨૦૨૮૧ તથાતુરં યૂથપ ત કરેણવાે િવકૃ યમાણં તરસા બલીયસા
૦૮૦૨૦૨૮૩ િવચુકુ્રશદુ નિધયાેઽપરે ગ ઃ પા ણર્ગ્રહા તારિયતું ન ચાશકન્
૦૮૦૨૦૨૯૧ િનયુ યતાેરેવ મભે દ્રનક્રયાેિવકષર્તાેર તરતાે બિહ મથઃ
૦૮૦૨૦૨૯૩ સમાઃ સહસ્રં વ્યગમન્મહીપતે સપ્રાણયાે શ્ચત્રમમંસતામરાઃ
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૦૮૦૨૦૩૦૧ તતાે ગજે દ્રસ્ય મનાેબલાજૈસાં કાલને દ ઘણ મહાનભૂદ્વ્યયઃ
૦૮૦૨૦૩૦૩ િવકૃ યમાણસ્ય જલેઽવસીદતાે િવપયર્યાેઽભૂ સકલં જલાૈકસઃ
૦૮૦૨૦૩૧૧ ઇ થં ગજે દ્રઃ સ યદાપ સઙ્કટં પ્રાણસ્ય દેહી િવવશાે યદચૃ્છયા
૦૮૦૨૦૩૧૩ અપારયન્નાત્મિવમાેક્ષણે ચરં દ યાિવમાં બુ દ્ધમથા યપદ્યત
૦૮૦૨૦૩૨૧ ન મા મમે જ્ઞાતય આતુરં ગ ઃ કુતઃ કિર યઃ પ્રભવ ત માે ચતુમ્
૦૮૦૨૦૩૨૩ ગ્રાહેણ પાશને િવધાતુરા તાેઽ યહં ચ તં યા મ પરં પરાયણમ્
૦૮૦૨૦૩૩૧ યઃ કશ્ચનેશાે બ લનાેઽ તકાેરગા પ્રચ ડવેગાદ ભધાવતાે શમ્
૦૮૦૨૦૩૩૩ ભીતં પ્રપનં્ન પિરપા ત યદ્ભયા ત્યુઃ પ્રધાવત્યરણં તમીમિહ
૦૮૦૩૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૮૦૩૦૦૧૧ અેવં વ્યવ સતાે બુદ્ યા સમાધાય મનાે હૃિદ
૦૮૦૩૦૦૧૩ જ પ પરમં યં પ્રાગ્જન્મ યનુ શ ક્ષતમ્
૦૮૦૩૦૦૨૦ શ્રીગજે દ્ર ઉવાચ
૦૮૦૩૦૦૨૧ આ નમાે ભગવતે ત મૈ યત અેત ચ્ચદાત્મકમ્
૦૮૦૩૦૦૨૩ પુ ષાયાિદબી ય પરેશાયા ભધીમિહ
૦૮૦૩૦૦૩૧ ય મિન્નદં યતશ્ચેદં યનેેદં ય ઇદં વયમ્
૦૮૦૩૦૦૩૩ યાેઽ મા પર માચ્ચ પર તં પ્રપદે્ય વય ભવુમ્
૦૮૦૩૦૦૪૧ યઃ વાત્મનીદં િનજમાયયાિપતં ક્વ ચ દ્વભાતં ક્વ ચ ત ત્તરાેિહતમ્
૦૮૦૩૦૦૪૩ અિવદ્ધદકૃ્સાકુ્ષ્યભયં તદ ક્ષતે સ આત્મમૂલાેઽવતુ માં પરા પરઃ
૦૮૦૩૦૦૫૧ કાલને પ ચ વ મતષેુ કૃ નશાે લાેકેષુ પાલષેુ ચ સવર્હેતષુુ
૦૮૦૩૦૦૫૩ તમ તદાસીદ્ગહનં ગભીરં ય તસ્ય પારેઽ ભિવરાજતે િવભુઃ
૦૮૦૩૦૦૬૧ ન યસ્ય દેવા ઋષયઃ પદં િવદુજર્ તુઃ પનુઃ કાેઽહર્ ત ગ તુમીિરતુમ્
૦૮૦૩૦૦૬૩ યથા નટસ્યાકૃ ત ભિવચેષ્ટતાે દુરત્યયાનુક્રમણઃ સ માવતુ
૦૮૦૩૦૦૭૧ િદદકૃ્ષવાે યસ્ય પદં સમુઙ્ગલં િવમુક્તસઙ્ગા મનુયઃ સસુાધવઃ
૦૮૦૩૦૦૭૩ ચર ત્યલાેકવ્રતમવ્રણં વને ભૂતાત્મભૂતાઃ સહૃુદઃ સ મે ગ તઃ
૦૮૦૩૦૦૮૧ ન િવદ્યતે યસ્ય ચ જન્મ કમર્ વા ન નામ પે ગુણદાષે અેવ વા
૦૮૦૩૦૦૮૩ તથાિપ લાેકા યયસ ભવાય યઃ વમાયયા તા યનુકાલ ચ્છ ત
૦૮૦૩૦૦૯૧ ત મૈ નમઃ પરેશાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે
૦૮૦૩૦૦૯૩ અ પાયાે પાય નમઆશ્ચયર્કમર્ણે
૦૮૦૩૦૧૦૧ નમઆત્મપ્રદ પાય સા ક્ષણે પરમાત્મને
૦૮૦૩૦૧૦૩ નમાે ગરાં િવદૂરાય મનસશ્ચેતસામિપ
૦૮૦૩૦૧૧૧ સ વને પ્ર તલ યાય નૈ ક યણ િવપ શ્ચતા
૦૮૦૩૦૧૧૩ નમઃ કૈવલ્યનાથાય િનવાર્ણસખુસિંવદે

450 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૮૦૩૦૧૨૧ નમઃ શા તાય ઘાેરાય મૂઢાય ગુણધ મણે
૦૮૦૩૦૧૨૩ િનિવશષેાય સા યાય નમાે જ્ઞાનઘનાય ચ
૦૮૦૩૦૧૩૧ ક્ષતે્રજ્ઞાય નમ તુ યં સવાર્ યક્ષાય સા ક્ષણે
૦૮૦૩૦૧૩૩ પુ ષાયાત્મમૂલાય મૂલપ્રકૃતયે નમઃ
૦૮૦૩૦૧૪૧ સવ દ્રયગુણદ્રષ્ટ્ર ે સવર્પ્રત્યયહેતવે
૦૮૦૩૦૧૪૩ અસતા ચ્છાયયાેક્તાય સદાભાસાય તે નમઃ
૦૮૦૩૦૧૫૧ નમાે નમ તેઽ ખલકારણાય િન કારણાયાદ્ભુતકારણાય
૦૮૦૩૦૧૫૩ સવાર્ગમા ાયમહાણર્વાય નમાેઽપવગાર્ય પરાયણાય
૦૮૦૩૦૧૬૧ ગુણાર ણચ્છન્ન ચદુ મપાય ત ક્ષાેભિવસૂ્ફ જતમાનસાય
૦૮૦૩૦૧૬૩ નૈ ક યર્ભાવને િવવ જતાગમ વયપં્રકાશાય નમસ્કરાે મ
૦૮૦૩૦૧૭૧ માદકૃ્પ્રપન્નપશપુાશિવમાેક્ષણાય મુક્તાય ભૂિરક ણાય નમાેઽલયાય
૦૮૦૩૦૧૭૩ વાંશને સવર્તનુ ન્મન સ પ્રતીત પ્રત્યગ્દશૃે ભગવતે હતે નમ તે
૦૮૦૩૦૧૮૧ આત્માત્મ પ્તગ્ હિવત્તજનષેુ સક્તૈદુર્ પ્રાપણાય ગુણસઙ્ગિવવ જતાય
૦૮૦૩૦૧૮૩ મુક્તાત્મ ભઃ વહૃદયે પિરભાિવતાય જ્ઞાનાત્મને ભગવતે નમ ઈશ્વરાય
૦૮૦૩૦૧૯૧ યં ધમર્કામાથર્િવમુ ક્તકામા ભજ ત ઇષ્ટાં ગ તમા ુવ ત
૦૮૦૩૦૧૯૩ િક ચા શષાે રાત્યિપ દેહમવ્યયં કરાેતુ મેઽદભ્રદયાે િવમાેક્ષણમ્
૦૮૦૩૦૨૦૧ અેકા તનાે યસ્ય ન ક ચનાથ વા છ ત યે વૈ ભગવ પ્રપન્નાઃ
૦૮૦૩૦૨૦૩ અત્યદ્ભુતં તચ્ચિરતં સમુઙ્ગલં ગાય ત આન દસમુદ્રમગ્ ાઃ
૦૮૦૩૦૨૧૧ તમક્ષરં બ્રહ્મ પરં પરેશમવ્યક્તમા યા ત્મકયાેગગ યમ્
૦૮૦૩૦૨૧૩ અતી દ્રયં સૂ મ મવા તદૂરમન તમાદં્ય પિરપૂણર્મીડે
૦૮૦૩૦૨૨૧ યસ્ય બ્રહ્માદયાે દેવા વેદા લાેકાશ્ચરાચરાઃ
૦૮૦૩૦૨૨૩ નામ પિવભેદેન ફ ગ્વ્યા ચ કલયા કૃતાઃ
૦૮૦૩૦૨૩૧ યથા ચષાેઽગ્ ેઃ સિવતુગર્ભ તયાે િનયાર્ ત સયંા ત્યસકૃ વરાે ચષઃ
૦૮૦૩૦૨૩૩ તથા યતાેઽયં ગુણસ પ્રવાહાે બુ દ્ધમર્નઃ ખાિન શર રસગાર્ઃ
૦૮૦૩૦૨૪૧ સ વૈ ન દેવાસરુમત્યર્ તયર્ઙ્ન સ્ત્રી ન ષ ઢાે ન પુમાન્ન જ તુઃ
૦૮૦૩૦૨૪૩ નાયં ગુણઃ કમર્ ન સન્ન ચાસિન્નષેધશષેાે જયતાદશષેઃ
૦૮૦૩૦૨૫૧ જ િવષે નાહ મહામુયા િકમ તબર્િહશ્ચા તયેભયાે યા
૦૮૦૩૦૨૫૩ ઇચ્છા મ કાલને ન યસ્ય િવ લવ તસ્યાત્મલાેકાવરણસ્ય માેક્ષમ્
૦૮૦૩૦૨૬૧ સાેઽહં િવશ્વ જં િવશ્વમિવશ્વં િવશ્વવેદસમ્
૦૮૦૩૦૨૬૩ િવશ્વાત્માનમજં બ્રહ્મ પ્રણતાેઽ મ પરં પદમ્
૦૮૦૩૦૨૭૧ યાેગર ધતકમાર્ણાે હૃિદ યાેગિવભાિવતે
૦૮૦૩૦૨૭૩ યાે ગનાે યં પ્રપ ય ત યાેગેશં તં નતાેઽ યહમ્
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૦૮૦૩૦૨૮૧ નમાે નમ તુ યમસહ્યવેગ શ ક્તત્રયાયા ખલધીગુણાય
૦૮૦૩૦૨૮૩ પ્રપન્નપાલાય દુર તશક્તયે કિદ દ્રયાણામનવા યવત્મર્ને
૦૮૦૩૦૨૯૧ નાયં વેદ વમાત્માનં યચ્છ યાહંિધયા હતમ્
૦૮૦૩૦૨૯૩ તં દુરત્યયમાહા યં ભગવ ત મતાેઽ યહમ્
૦૮૦૩૦૩૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૩૦૩૦૧ અેવં ગજે દ્રમપુવ ણતિનિવશષેં
૦૮૦૩૦૩૦૨ બ્રહ્માદયાે િવિવધ લઙ્ગ ભદા ભમાનાઃ
૦૮૦૩૦૩૦૩ નૈતે યદાપેસ પુિન ખલાત્મક વાત્
૦૮૦૩૦૩૦૪ તત્રા ખલામરમયાે હિરરાિવરાસીત્
૦૮૦૩૦૩૧૧ તં તદ્વદાતર્મપુલ ય જગિન્નવાસઃ
૦૮૦૩૦૩૧૨ તાતંે્ર િનશ ય િદિવજૈઃ સહ સં તવુદ્ ભઃ
૦૮૦૩૦૩૧૩ છ દાેમયને ગ ડને સમુહ્યમાનશ્
૦૮૦૩૦૩૧૪ ચક્રાયુધાેઽ યગમદાશુ યતાે ગજે દ્રઃ
૦૮૦૩૦૩૨૧ સાેઽ તઃસરસ્યુ બલને ગ્ હીત આતા
૦૮૦૩૦૩૨૨ દૃ ટ્વા ગ ત્મ ત હિર ખ ઉપાત્તચક્રમ્
૦૮૦૩૦૩૨૩ ઉિ ક્ષ ય સા બુજકરં ગરમાહ કૃચ્છ્ર ાન્
૦૮૦૩૦૩૨૪ નારાયણા ખલગુરાે ભગવન્નમ તે
૦૮૦૩૦૩૩૧ તં વીક્ષ્ય પીિડતમજઃ સહસાવતીયર્
૦૮૦૩૦૩૩૨ સગ્રાહમાશુ સરસઃ કૃપયાે જહાર
૦૮૦૩૦૩૩૩ ગ્રાહા દ્વપાિટતમખુાદિરણા ગજે દં્ર
૦૮૦૩૦૩૩૪ સ પ યતાં હિરરમૂમુચદુ ચ્છ્ર યાણામ્
૦૮૦૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૪૦૦૧૧ તદા દેવ ષગ ધવાર્ બ્રહ્મશેાનપુરાેગમાઃ
૦૮૦૪૦૦૧૩ મુમુચુઃ કુસમુાસારં શસં તઃ કમર્ તદ્ધરેઃ
૦૮૦૪૦૦૨૧ નેદુદુર્ દુભયાે િદવ્યા ગ ધવાર્ ન તજુર્ગુઃ
૦૮૦૪૦૦૨૩ ઋષયશ્ચારણાઃ સદ્ધા તુષુ્ટવુઃ પુ ષાેત્તમમ્
૦૮૦૪૦૦૩૧ યાેઽસાૈ ગ્રાહઃ સ વૈ સદ્યઃ પરમાશ્ચયર્ પ ક્
૦૮૦૪૦૦૩૩ મુક્તાે દેવલશાપને હૂહૂગર્ ધવર્સત્તમઃ
૦૮૦૪૦૦૪૧ પ્રણ ય શરસાધીશમુત્તમશ્લાેકમવ્યયમ્
૦૮૦૪૦૦૪૩ અગાયત યશાેધામ ક તર્ યગુણસ કથમ્
૦૮૦૪૦૦૫૧ સાેઽનુક પત ઈશને પિરક્ર ય પ્રણ ય તમ્
૦૮૦૪૦૦૫૩ લાેકસ્ય પ યતાે લાેકં વમગાન્મુક્તિક બષઃ
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૦૮૦૪૦૦૬૧ ગજે દ્રાે ભગવ પશાર્ દ્વમુક્તાેઽજ્ઞાનબ ધનાત્
૦૮૦૪૦૦૬૩ પ્રાપ્તાે ભગવતાે પં પીતવાસાશ્ચતુભુર્જઃ
૦૮૦૪૦૦૭૧ સ વૈ પવૂર્મભૂદ્રા પા ડ્યાે દ્રિવડસત્તમઃ
૦૮૦૪૦૦૭૩ ઇ દ્રદ્યુ ઇ ત ખ્યાતાે િવ વ્રતપરાયણઃ
૦૮૦૪૦૦૮૧ સ અેકદારાધનકાલ આત્મવા ગ્ હીતમાનૈવ્રત ઈશ્વરં હિરમ્
૦૮૦૪૦૦૮૩ જટાધર તાપસઆ લુતાેઽચ્યુતં સમચર્યામાસ કુલાચલાશ્રમઃ
૦૮૦૪૦૦૯૧ યદચૃ્છયા તત્ર મહાયશા મુિનઃ સમાગમ ચ્છ યગણૈઃ પિર શ્રતઃ
૦૮૦૪૦૦૯૩ તં વીક્ષ્ય તૂ ણીમકૃતાહર્ણાિદકં રહસ્યપુાસીન ષશ્ચુકાપે હ
૦૮૦૪૦૧૦૧ ત મા ઇમં શાપમદાદસાધુરયં દુરાત્માકૃતબુ દ્ધરદ્ય
૦૮૦૪૦૧૦૩ િવપ્રાવમ તા િવશતાં ત મસ્રં યથા ગજઃ ત ધમ તઃ સ અેવ
૦૮૦૪૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૪૦૧૧૧ અેવં શ વા ગતાેઽગ ત્યાે ભગવા પ સાનુગઃ
૦૮૦૪૦૧૧૩ ઇ દ્રદ્યુ ાેઽિપ રાજ ષિદષં્ટ તદુપધારયન્
૦૮૦૪૦૧૨૧ આપન્નઃ કાૈ જર ં યાેિનમાત્મ તિવના શનીમ્
૦૮૦૪૦૧૨૩ હયર્ચર્નાનુભાવને યદ્ગજ વેઽ યનુ તઃ
૦૮૦૪૦૧૩૧ અેવં િવમાેક્ષ્ય ગજયૂથપમ જનાભસ્
૦૮૦૪૦૧૩૨ તનેાિપ પાષર્દગ ત ગ મતને યુક્તઃ
૦૮૦૪૦૧૩૩ ગ ધવર્ સદ્ધિવબુધૈ પગીયમાન
૦૮૦૪૦૧૩૪ કમાર્દ્ભુતં વભવનં ગ ડાસનાેઽગાત્
૦૮૦૪૦૧૪૧ અેતન્મહારાજ તવેિરતાે મયા કૃ ણાનુભાવાે ગજરાજમાેક્ષણમ્
૦૮૦૪૦૧૪૩ વગ્ય યશસ્યં ક લક મષાપહં દુઃ વ નાશં કુ વયર્ શ ◌ૃ વતામ્
૦૮૦૪૦૧૫૧ યથાનુક તર્ય ત્યેતચ્છ્ર ેયસ્કામા દ્વ તયઃ
૦૮૦૪૦૧૫૩ શચુયઃ પ્રાત થાય દુઃ વ ાદ્યપુશા તયે
૦૮૦૪૦૧૬૧ ઇદમાહ હિરઃ પ્રીતાે ગજે દં્ર કુ સત્તમ
૦૮૦૪૦૧૬૩ શ ◌ૃ વતાં સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતમયાે િવભુઃ
૦૮૦૪૦૧૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૦૪૦૧૭૧ યે માં વાં ચ સરશ્ચેદં ગિરક દરકાનનમ્
૦૮૦૪૦૧૭૩ વતે્રક ચકવેણનૂાં ગુ માિન સરુપાદપાન્
૦૮૦૪૦૧૮૧ શ ◌ૃઙ્ગાણીમાિન િધ યાિન બ્રહ્મણાે મે શવસ્ય ચ
૦૮૦૪૦૧૮૩ ક્ષીરાેદં મે પ્રયં ધામ શ્વેતદ્વ પં ચ ભા વરમ્
૦૮૦૪૦૧૯૧ શ્રીવ સં કાૈ તુભં માલાં ગદાં કાૈમાેદક ં મમ
૦૮૦૪૦૧૯૩ સદુશર્નં પા ચજ યં સપુણ પતગેશ્વરમ્
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૦૮૦૪૦૨૦૧ શષંે ચ મ કલાં સૂ માં શ્રયં દેવી ં મદાશ્રયામ્
૦૮૦૪૦૨૦૩ બ્રહ્માણં નારદ ષ ભવં પ્રહ્ર ાદમવે ચ
૦૮૦૪૦૨૧૧ મ સ્યકૂમર્વરાહાદ્યૈરવતારૈઃ કૃતાિન મે
૦૮૦૪૦૨૧૩ કમાર્ યન તપુ યાિન સયૂ સાેમં હુતાશનમ્
૦૮૦૪૦૨૨૧ પ્રણવં સત્યમવ્યકં્ત ગાેિવપ્રા ધમર્મવ્યયમ્
૦૮૦૪૦૨૨૩ દાક્ષાયણીધર્મર્પત્નીઃ સાેમક યપયાેરિપ
૦૮૦૪૦૨૩૧ ગઙ્ગાં સર વતી ં ન દાં કા લ દ ં સતવારણમ્
૦૮૦૪૦૨૩૩ ધ્રવું બ્રહ્મઋષી સપ્ત પુ યશ્લાેકાંશ્ચ માનવાન્
૦૮૦૪૦૨૪૧ ઉ થાયાપરરાત્રા તે પ્રયતાઃ સસુમાિહતાઃ
૦૮૦૪૦૨૪૩ મર ત મમ પા ણ મુચ્ય તે તેઽંહસાેઽ ખલાત્
૦૮૦૪૦૨૫૧ યે માં તવુ ત્યનનેાઙ્ગ પ્ર તબુ ય િનશાત્યયે
૦૮૦૪૦૨૫૩ તષેાં પ્રાણાત્યયે ચાહં દદા મ િવપુલાં ગ તમ્
૦૮૦૪૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૪૦૨૬૧ ઇત્યાિદ ય હૃષીકેશઃ પ્રા માય જલ ેત્તમમ્
૦૮૦૪૦૨૬૩ હષર્ય વબુધાનીકમા રાેહ ખગાિધપમ્
૦૮૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૫૦૦૧૧ રાજન્નુિદતમેતત્તે હરેઃ કમાર્ઘનાશનમ્
૦૮૦૫૦૦૧૩ ગજે દ્રમાેક્ષણં પુ યં રૈવતં વ તરં શ ◌ૃ
૦૮૦૫૦૦૨૧ પ ચમાે રૈવતાે નામ મનુ તામસસાેદરઃ
૦૮૦૫૦૦૨૩ બ લિવ યાદય તસ્ય સતુા હાજુર્નપવૂર્કાઃ
૦૮૦૫૦૦૩૧ િવભુિર દ્રઃ સરુગણા રાજ ભૂતરયાદયઃ
૦૮૦૫૦૦૩૩ િહર યરાેમા વેદ શરા ઊ વર્બાહ્વાદયાે દ્વ ઃ
૦૮૦૫૦૦૪૧ પત્ની િવકુ ઠા શભુ્રસ્ય વૈકુ ઠૈઃ સરુસત્તમૈઃ
૦૮૦૫૦૦૪૩ તયાેઃ વકલયા જજ્ઞે વૈકુ ઠાે ભગવા વયમ્
૦૮૦૫૦૦૫૧ વૈકુ ઠઃ ક પતાે યને લાેકાે લાેકનમસૃ્કતઃ
૦૮૦૫૦૦૫૩ રમયા પ્રા યર્માનને દેવ્યા તિ પ્રયકા યયા
૦૮૦૫૦૦૬૧ તસ્યાનુભાવઃ ક થતાે ગુણાશ્ચ પરમાેદયાઃ
૦૮૦૫૦૦૬૩ ભાૈમાન્રેણૂ સ િવમમે યાે િવ ણાવેર્ણર્યેદુ્ગણાન્
૦૮૦૫૦૦૭૧ ષષ્ઠશ્ચ ચ ષઃ પતુ્રશ્ચા ષાે નામ વૈ મનુઃ
૦૮૦૫૦૦૭૩ પૂ પૂ ષસદુુ્ય પ્રમખુાશ્ચા ષાત્મ ઃ
૦૮૦૫૦૦૮૧ ઇ દ્રાે મ ત્રદુ્રમ તત્ર દેવા આ યાદયાે ગણાઃ
૦૮૦૫૦૦૮૩ મનુય તત્ર વૈ રાજ હિવ મદ્વ રકાદયઃ
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૦૮૦૫૦૦૯૧ તત્રાિપ દેવસ ભૂત્યાં વૈરાજસ્યાભવ સતુઃ
૦૮૦૫૦૦૯૩ અ જતાે નામ ભગવાનંશને જગતઃ પ તઃ
૦૮૦૫૦૧૦૧ પયાેિધ યને િનમર્ ય સરુાણાં સાિધતા સધુા
૦૮૦૫૦૧૦૩ ભ્રમમાણાેઽ ભ સ તઃ કૂમર્ પેણ મ દરઃ
૦૮૦૫૦૧૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૦૫૦૧૧૧ યથા ભગવતા બ્રહ્મન્મ થતઃ ક્ષીરસાગરઃ
૦૮૦૫૦૧૧૩ યદથ વા યતશ્ચાિદ્ર દધારા બુચરાત્મના
૦૮૦૫૦૧૨૧ યથા તં સરૈુઃ પ્રાપં્ત િક ચા યદભવત્તતઃ
૦૮૦૫૦૧૨૩ અેતદ્ભગવતઃ કમર્ વદ વ પરમાદ્ભુતમ્
૦૮૦૫૦૧૩૧ વયા સઙ્ક યમાનને મિહ ા સા વતાં પતેઃ
૦૮૦૫૦૧૩૩ ના ત ય ત મે ચત્તં સુ ચરં તાપતાિપતમ્
૦૮૦૫૦૧૪૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૮૦૫૦૧૪૧ સ ષ્ટાે ભગવાનવેં દ્વપૈાયનસતુાે દ્વ ઃ
૦૮૦૫૦૧૪૩ અ ભન દ્ય હરેવ યર્મ યાચષંુ્ટ પ્રચક્રમે
૦૮૦૫૦૧૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૫૦૧૫૧ યદા યુદ્ધઽેસરૈુદવા બ યમાનાઃ શતાયુધૈઃ
૦૮૦૫૦૧૫૩ ગતાસવાે િનપ તતા નાે ત્તષે્ઠર મ ભૂિરશઃ
૦૮૦૫૦૧૬૧ યદા દુવાર્સઃ શાપને સે દ્રા લાેકાસ્ત્રયાે પ
૦૮૦૫૦૧૬૩ િનઃશ્રીકાશ્ચાભવં તત્ર નેશિુરજ્યાદયઃ િક્રયાઃ
૦૮૦૫૦૧૭૧ િનશા યૈત સરુગણા મહે દ્રવ ણાદયઃ
૦૮૦૫૦૧૭૩ ના યગચ્છ વયં મ ત્રૈમર્ ત્રય તાે િવિન શ્ચતમ્
૦૮૦૫૦૧૮૧ તતાે બ્રહ્મસભાં જગ્મુમરાેમૂર્ધર્િન સવર્શઃ
૦૮૦૫૦૧૮૩ સવ િવજ્ઞાપયાં ચકુ્રઃ પ્રણતાઃ પરમે ષ્ઠને
૦૮૦૫૦૧૯૧ સ િવલાેક્યે દ્રવા વાદ િન્નઃસ વા વગતપ્રભાન્
૦૮૦૫૦૧૯૩ લાેકાનમઙ્ગલપ્રાયાનસરુાનયથા િવભુઃ
૦૮૦૫૦૨૦૧ સમાિહતને મનસા સં મર પુ ષં પરમ્
૦૮૦૫૦૨૦૩ ઉવાચાે ફુ લવદનાે દેવા સ ભગવા પરઃ
૦૮૦૫૦૨૧૧ અહં ભવાે યૂયમથાેઽસરુાદયાે મનુ ય તયર્ગ્દુ્રમઘમર્ તયઃ
૦૮૦૫૦૨૧૩ યસ્યાવતારાંશકલાિવસ જતા વ્ર મ સવ શરણં તમવ્યયમ્
૦૮૦૫૦૨૨૧ ન યસ્ય વ યાે ન ચ રક્ષણીયાે નાપેેક્ષણીયાદરણીયપક્ષઃ
૦૮૦૫૦૨૨૩ તથાિપ સગર્ સ્થ તસયંમાથ ધત્તે રજઃસ વતમાં સ કાલે
૦૮૦૫૦૨૩૧ અયં ચ તસ્ય સ્થ તપાલનક્ષણઃ સ વં જુષાણસ્ય ભવાય દેિહનામ્
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૦૮૦૫૦૨૩૩ ત માદ્વ્ર મઃ શરણં જગદુ્ગ ં વાનાં સ નાે ધાસ્ય ત શં સરુ પ્રયઃ
૦૮૦૫૦૨૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૫૦૨૪૧ ઇત્યાભા ય સરુા વેધાઃ સહ દેવૈરિર દમ
૦૮૦૫૦૨૪૩ અ જતસ્ય પદં સાક્ષા જગામ તમસઃ પરમ્
૦૮૦૫૦૨૫૧ તત્રાદષૃ્ટ વ પાય શ્રુતપવૂાર્ય વૈ પ્રભુઃ
૦૮૦૫૦૨૫૩ તુ તમબ્રૂત દૈવી ભગ ભ વવિહતે દ્રયઃ
૦૮૦૫૦૨૬૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૫૦૨૬૧ અિવિક્રયં સત્યમન તમાદં્ય ગુહાશયં િન કલમપ્રતક્યર્મ્
૦૮૦૫૦૨૬૩ મનાેઽગ્રયાનં વચસાિન ક્તં નમામહે દેવવરં વરે યમ્
૦૮૦૫૦૨૭૧ િવપ શ્ચતં પ્રાણમનાેિધયાત્મનામથ દ્રયાભાસમિનદ્રમવ્રણમ્
૦૮૦૫૦૨૭૩ છાયાતપાૈ યત્ર ન ગ્ ધ્રપક્ષાૈ તમક્ષરં ખં િત્રયુગં વ્ર મહે
૦૮૦૫૦૨૮૧ અજસ્ય ચકં્ર વજયેયર્માણં મનાેમયં પ ચદશારમાશુ
૦૮૦૫૦૨૮૩ િત્રના ભ િવદ્યુચ્ચલમષ્ટને મ યદક્ષમાહુ ત તં પ્રપદે્ય
૦૮૦૫૦૨૯૧ ય અેકવણ તમસઃ પરં તદલાેકમવ્યક્તમન તપારમ્
૦૮૦૫૦૨૯૩ આસાં ચકારાપેસપુણર્મનેમપુાસતે યાેગરથને ધીરાઃ
૦૮૦૫૦૩૦૧ ન યસ્ય કશ્ચા ત તત ત માયાં યયા જનાે મુહ્ય ત વેદ નાથર્મ્
૦૮૦૫૦૩૦૩ તં િન જતાત્માત્મગુણં પરેશં નમામ ભૂતષેુ સમં ચર તમ્
૦૮૦૫૦૩૧૧ ઇમે વયં યિ પ્રયયવૈ ત વા સ વને ષ્ટા બિહર તરાિવઃ
૦૮૦૫૦૩૧૩ ગ ત ન સૂ મા ષયશ્ચ િવદ્મહે કુતાેઽસરુાદ્યા ઇતરપ્રધાનાઃ
૦૮૦૫૦૩૨૧ પાદાૈ મહીયં વકૃતવૈ યસ્ય ચતુિવધાે યત્ર િહ ભૂતસગર્ઃ
૦૮૦૫૦૩૨૩ સ વૈ મહાપૂ ષ આત્મત ત્રઃ પ્રસીદતાં બ્રહ્મ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૩૧ અ ભ તુ યદ્રતે ઉદારવીય સ ય ત વ ત્યુત વધર્માનાઃ
૦૮૦૫૦૩૩૩ લાેકા યતાેઽથા ખલલાેકપાલાઃ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૪૧ સાેમં મનાે યસ્ય સમામન ત િદવાૈકસાં યાે બલમ ધઆયુઃ
૦૮૦૫૦૩૪૩ ઈશાે નગાનાં પ્રજનઃ પ્ર નાં પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૫૧ અ ગ્ મુર્ખં યસ્ય તુ તવેદા તઃ િક્રયાકા ડિન મત્તજન્મા
૦૮૦૫૦૩૫૩ અ તઃસમુદ્રઽેનપુચ વધાતૂ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૬૧ યચ્ચ રાસીત્તર ણદવયાનં ત્રયીમયાે બ્રહ્મણ અેષ િધ યમ્
૦૮૦૫૦૩૬૩ દ્વારં ચ મુક્તેર તં ચ ત્યુઃ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૭૧ પ્રાણાદભૂદ્યસ્ય ચરાચરાણાં પ્રાણઃ સહાે બલમાજેશ્ચ વાયુઃ
૦૮૦૫૦૩૭૩ અ વા મ સમ્રાજ મવાનુગા વયં પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૮૧ શ્રાતે્રાિદ્દશાે યસ્ય હૃદશ્ચ ખાિન પ્રજ જ્ઞરે ખં પુ ષસ્ય ના યાઃ
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૦૮૦૫૦૩૮૩ પ્રાણે દ્રયાત્માસશુર રકેતઃ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૩૯૧ બલાન્મહે દ્ર સ્ત્રદશાઃ પ્રસાદાન્મ યાે ગર શાે િધષણા દ્વિર ચઃ
૦૮૦૫૦૩૯૩ ખે ય તુ છ દાં ષયાે મેઢ્રતઃ કઃ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૪૦૧ શ્રીવર્ક્ષસઃ િપતર છાયયાસ ધમર્ઃ તનાિદતરઃ ષ્ઠતાેઽભૂત્
૦૮૦૫૦૪૦૩ દ્યાૈયર્સ્ય શી ણાઽ સરસાે િવહારા પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૪૧૧ િવપ્રાે મખુાદ્બ્રહ્મ ચ યસ્ય ગુહ્યં રાજ યઆસીદ્ભજુયાેબર્લં ચ
૦૮૦૫૦૪૧૩ ઊવાિવડાે ેઽઙ્ ઘ્રરવેદશદૂ્રાૈ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૪૨૧ લાેભાેઽધરા પ્રી ત પયર્ભૂદ્દય્ુ તનર્ તઃ પશવ્યઃ પશન કામઃ
૦૮૦૫૦૪૨૩ ભ્રવુાેયર્મઃ પ મભવ તુ કાલઃ પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૪૩૧ દ્રવં્ય વયઃ કમર્ ગુણા વશષેં યદ્યાેગમાયાિવિહતા વદ ત
૦૮૦૫૦૪૩૩ યદ્દિુવભાવ્યં પ્રબુધાપબાધં પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ
૦૮૦૫૦૪૪૧ નમાેઽ તુ ત મા ઉપશા તશક્તયે વારાજ્યલાભપ્ર તપૂિરતાત્મને
૦૮૦૫૦૪૪૩ ગુણષેુ માયાર ચતષેુ ત્ત ભનર્ સ જમાનાય નભ વદૂતયે
૦૮૦૫૦૪૫૧ સ વં નાે દશર્યાત્માનમ મ કરણગાેચરમ્
૦૮૦૫૦૪૫૩ પ્રપન્નાનાં િદદકૃ્ષણૂાં સ મતં તે મખુા બુજમ્
૦૮૦૫૦૪૬૧ તૈ તૈઃ વેચ્છાભૂતૈ પૈઃ કાલે કાલે વયં િવભાે
૦૮૦૫૦૪૬૩ કમર્ દુિવષહં યન્નાે ભગવાં ત કરાે ત િહ
૦૮૦૫૦૪૭૧ ક્લેશભૂયર્ પસારા ણ કમાર્ ણ િવફલાિન વા
૦૮૦૫૦૪૭૩ દેિહનાં િવષયાતાર્નાં ન તથવૈાિપતં વિય
૦૮૦૫૦૪૮૧ નાવમઃ કમર્ક પાેઽિપ િવફલાયેશ્વરાિપતઃ
૦૮૦૫૦૪૮૩ ક પતે પુ ષસ્યવૈ સહ્યાત્મા દિયતાે િહતઃ
૦૮૦૫૦૪૯૧ યથા િહ સ્ક ધશાખાનાં તરાેમૂર્લાવસચેનમ્
૦૮૦૫૦૪૯૩ અેવમારાધનં િવ ણાેઃ સવષામાત્મનશ્ચ િહ
૦૮૦૫૦૫૦૧ નમ તુ યમન તાય દુિવતક્યાર્ત્મકમર્ણે
૦૮૦૫૦૫૦૩ િનગુર્ણાય ગુણેશાય સ વસ્થાય ચ સા પ્રતમ્
૦૮૦૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૬૦૦૧૧ અેવં તુતઃ સરુગણૈભર્ગવા હિરર શ્વરઃ
૦૮૦૬૦૦૧૩ તષેામાિવરભૂદ્રાજ સહસ્રાકાદયદુ્ય તઃ
૦૮૦૬૦૦૨૧ તનેવૈ સહસા સવ દેવાઃ પ્ર તહતેક્ષણાઃ
૦૮૦૬૦૦૨૩ નાપ ય ખં િદશઃ ક્ષાૈણીમાત્માનં ચ કુતાે િવભુમ્
૦૮૦૬૦૦૩૧ િવિર ચાે ભગવા દૃ ટ્વા સહ શવણ તાં તનુમ્
૦૮૦૬૦૦૩૩ વચ્છાં મરકત યામાં ક જગભાર્ ણેક્ષણામ્
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૦૮૦૬૦૦૪૧ તપ્તહેમાવદાતને લસ કાૈશયેવાસસા
૦૮૦૬૦૦૪૩ પ્રસન્નચા સવાર્ઙ્ગી ં સમુખુી ં સુ દરભ્રવુમ્
૦૮૦૬૦૦૫૧ મહામ ણિકર ટેન કેયૂરા યાં ચ ભૂ ષતામ્
૦૮૦૬૦૦૫૩ કણાર્ભરણિનભાર્ત કપાેલશ્રીમખુા બુ મ્
૦૮૦૬૦૦૬૧ કા ચીકલાપવલય હારનપૂુરશાે ભતામ્
૦૮૦૬૦૦૬૩ કાૈ તુભાભરણાં લ મી ં બભ્રતી ં વનમા લનીમ્
૦૮૦૬૦૦૭૧ સદુશર્નાિદ ભઃ વાસૈ્ત્રમૂર્ તમદ્ ભ પા સતામ્
૦૮૦૬૦૦૭૩ તુષ્ટાવ દેવપ્રવરઃ સશવર્ઃ પુ ષં પરમ્
૦૮૦૬૦૦૭૫ સવાર્મરગણૈઃ સાકં સવાર્ઙ્ગૈરવિન ગતૈઃ
૦૮૦૬૦૦૮૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૬૦૦૮૧ અ તજન્મ સ્થ તસયંમાયા ગુણાય િનવાર્ણસખુાણર્વાય
૦૮૦૬૦૦૮૩ અણાેર ણ ેઽપિરગ યધા ે મહાનુભાવાય નમાે નમ તે
૦૮૦૬૦૦૯૧ પં તવૈત પુ ષષર્ભજંે્ય શ્રેયાેઽ થ ભવિદકતાિ ત્રકેણ
૦૮૦૬૦૦૯૩ યાેગને ધાતઃ સહ ન સ્ત્રલાેકા પ યા યમુ મન્નુ હ િવશ્વમૂતા
૦૮૦૬૦૧૦૧ વ યગ્રઆસી વિય મ યઆસી વ ય તઆસીિદદમાત્મત ત્રે
૦૮૦૬૦૧૦૩ વમાિદર તાે જગતાેઽસ્ય મ યં ઘટસ્ય નવે પરઃ પર માત્
૦૮૦૬૦૧૧૧ વં માયયાત્માશ્રયયા વયેદં િનમાર્ય િવશ્વં તદનપુ્રિવષ્ટઃ
૦૮૦૬૦૧૧૩ પ ય ત યુક્તા મનસા મની ષણાે ગુણવ્યવાયેઽ યગુણં િવપ શ્ચતઃ
૦૮૦૬૦૧૨૧ યથા ગ્ મેધસ્ય તં ચ ગાષેુ ભવુ્યન્નમ બૂદ્યમને ચ ત્તમ્
૦૮૦૬૦૧૨૩ યાેગૈમર્નુ યા અિધય ત િહ વાં ગુણષેુ બુદ્ યા કવયાે વદ ત
૦૮૦૬૦૧૩૧ તં વાં વયં નાથ સમુ જહાનં સરાજેનાભા ત ચરે સતાથર્મ્
૦૮૦૬૦૧૩૩ દૃ ટ્વા ગતા િન ર્તમદ્ય સવ ગ દવાતાર્ ઇવ ગાઙ્ગમ ભઃ
૦૮૦૬૦૧૪૧ સ વં િવધ વા ખલલાેકપાલા વયં યદથાર્ તવ પાદમૂલમ્
૦૮૦૬૦૧૪૩ સમાગતા તે બિહર તરાત્મ ક વા યિવજ્ઞા યમશષેસા ક્ષણઃ
૦૮૦૬૦૧૫૧ અહં ગિરત્રશ્ચ સરુાદયાે યે દક્ષાદયાેઽગ્ ેિરવ કેતવ તે
૦૮૦૬૦૧૫૩ િક વા િવદામેશ થ ગ્વભાતા િવધ વ શં નાે દ્વજદેવમ ત્રમ્
૦૮૦૬૦૧૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૬૦૧૬૧ અેવં િવિર ચાિદ ભર િડત ત દ્વજ્ઞાય તષેાં હૃદયં યથવૈ
૦૮૦૬૦૧૬૩ જગાદ મૂતગભીરયા ગરા બદ્ધા જલી સં તસવર્કારકાન્
૦૮૦૬૦૧૭૧ અેક અેવેશ્વર ત મ સરુકાય સરેુશ્વરઃ
૦૮૦૬૦૧૭૩ િવહતુર્કામ તાનાહ સમુદ્રાને્મથનાિદ ભઃ
૦૮૦૬૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
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૦૮૦૬૦૧૮૧ હ ત બ્રહ્મન્નહાે શ ભાે હે દેવા મમ ભા ષતમ્
૦૮૦૬૦૧૮૩ શ ◌ૃ તાવિહતાઃ સવ શ્રેયાે વઃ સ્યાદ્યથા સરુાઃ
૦૮૦૬૦૧૯૧ યાત દાનવદૈતેયૈ તાવ સ ધિવધીયતામ્
૦૮૦૬૦૧૯૩ કાલનેાનુગ્ હીતૈ તૈયાર્વદ્વાે ભવ આત્મનઃ
૦૮૦૬૦૨૦૧ અરયાેઽિપ િહ સ ધેયાઃ સ ત કાયાર્થર્ગાૈરવે
૦૮૦૬૦૨૦૩ અિહમૂ ષકવદે્દવા હ્યથર્સ્ય પદવી ં ગતૈઃ
૦૮૦૬૦૨૧૧ અ તાે પાદને યત્નઃ િક્રયતામિવલ બતમ્
૦૮૦૬૦૨૧૩ યસ્ય પીતસ્ય વૈ જ તુ ર્ત્યુગ્ર તાેઽમરાે ભવેત્
૦૮૦૬૦૨૨૧ ક્ષ વા ક્ષીરાેદધાૈ સવાર્ વી ણલતાષૈધીઃ
૦૮૦૬૦૨૨૩ મ થાનં મ દરં કૃ વા નતંે્ર કૃ વા તુ વાસિુકમ્
૦૮૦૬૦૨૩૧ સહાયને મયા દેવા િનમર્ થ વમત દ્રતાઃ
૦૮૦૬૦૨૩૩ ક્લેશભા ે ભિવ ય ત દૈત્યા યૂયં ફલગ્રહાઃ
૦૮૦૬૦૨૪૧ યૂયં તદનુમાેદ વં યિદચ્છ ત્યસરુાઃ સરુાઃ
૦૮૦૬૦૨૪૩ ન સરં ભેણ સ ય ત સવાર્થાર્ઃ સા વયા યથા
૦૮૦૬૦૨૫૧ ન ભેતવં્ય કાલકૂટા દ્વષા જલિધસ ભવાત્
૦૮૦૬૦૨૫૩ લાેભઃ કાયા ન વાે તુ રાષેઃ કામ તુ વ તષુુ
૦૮૦૬૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૬૦૨૬૧ ઇ ત દેવા સમાિદ ય ભગવા પુ ષાેત્તમઃ
૦૮૦૬૦૨૬૩ તષેામ તદર્ધે રાજ વચ્છ દગ તર શ્વરઃ
૦૮૦૬૦૨૭૧ અથ ત મૈ ભગવતે નમસૃ્કત્ય િપતામહઃ
૦૮૦૬૦૨૭૩ ભવશ્ચ જગ્મતુઃ વં વં ધામાપેેયુબર્ લ સરુાઃ
૦૮૦૬૦૨૮૧ દૃ ટ્વાર ન યસયંત્તા તક્ષાેભા વનાયકાન્
૦૮૦૬૦૨૮૩ યષેધદૈ્દત્યરાટ્શ્લાેક્યઃ સ ધિવગ્રહકાલિવત્
૦૮૦૬૦૨૯૧ તે વૈરાેચિનમાસીનં ગુપ્તં ચાસરુયૂથપૈઃ
૦૮૦૬૦૨૯૩ શ્રયા પરમયા જુષં્ટ જતાશષેમપુાગમન્
૦૮૦૬૦૩૦૧ મહે દ્રઃ શ્લ ણયા વાચા સા વિય વા મહામ તઃ
૦૮૦૬૦૩૦૩ અ યભાષત ત સવ શ ક્ષતં પુ ષાેત્તમાત્
૦૮૦૬૦૩૧૧ ત વરાેચત દૈત્યસ્ય તત્રા યે યેઽસરુાિધપાઃ
૦૮૦૬૦૩૧૩ શ બરાેઽિરષ્ટને મશ્ચ યે ચ િત્રપુરવા સનઃ
૦૮૦૬૦૩૨૧ તતાે દેવાસરુાઃ કૃ વા સિંવદં કૃતસાૈહૃદાઃ
૦૮૦૬૦૩૨૩ ઉદ્યમં પરમં ચકુ્રર તાથ પર તપ
૦૮૦૬૦૩૩૧ તત તે મ દર ગિરમાજેસાે પાટ દુમર્દાઃ
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૦૮૦૬૦૩૩૩ નદ ત ઉદિધ િન યુઃ શક્તાઃ પિરઘબાહવઃ
૦૮૦૬૦૩૪૧ દૂરભારાેદ્વહશ્રા તાઃ શક્રવૈરાેચનાદયઃ
૦૮૦૬૦૩૪૩ અપારય ત તં વાેઢંુ િવવશા િવજહુઃ પ થ
૦૮૦૬૦૩૫૧ િનપત સ ગિર તત્ર બહૂનમરદાનવાન્
૦૮૦૬૦૩૫૩ ચૂણર્યામાસ મહતા ભારેણ કનકાચલઃ
૦૮૦૬૦૩૬૧ તાં તથા ભગ્ મનસાે ભગ્ બાહૂ ક ધરાન્
૦૮૦૬૦૩૬૩ િવજ્ઞાય ભગવાં તત્ર બભવૂ ગ ડ વજઃ
૦૮૦૬૦૩૭૧ ગિરપાતિવિન પષ્ટા વલાેક્યામરદાનવાન્
૦૮૦૬૦૩૭૩ ઈક્ષયા વયામાસ િનજર્રાિન્નવ્રર્ણા યથા
૦૮૦૬૦૩૮૧ ગિર ચારાે ય ગ ડે હ તનેૈકેન લીલયા
૦૮૦૬૦૩૮૩ આ હ્ય પ્રયયાવ ધ સરુાસરુગણૈ ર્તઃ
૦૮૦૬૦૩૯૧ અવરાે ય ગિર સ્ક ધા સપુણર્ઃ પતતાં વરઃ
૦૮૦૬૦૩૯૩ યયાૈ જલા ત ઉ જ્ય હિરણા સ િવસ જતઃ
૦૮૦૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૭૦૦૧૧ તે નાગરાજમામ ય ફલભાગને વાસિુકમ્
૦૮૦૭૦૦૧૩ પિરવીય ગરાૈ ત મન્નતે્રમ ધ મુદા વતાઃ
૦૮૦૭૦૦૨૧ આરે ભરે સરુા યત્તા અ તાથ કુ દ્વહ
૦૮૦૭૦૦૨૩ હિરઃ પુર તા જગ્ હે પવૂ દેવા તતાેઽભવન્
૦૮૦૭૦૦૩૧ તન્નૈચ્છ દૈત્યપતયાે મહાપુ ષચે ષ્ટતમ્
૦૮૦૭૦૦૩૩ ન ગ્ હ્ણ માે વયં પુચ્છમહેરઙ્ગમમઙ્ગલમ્
૦૮૦૭૦૦૪૧ વા યાયશ્રુતસ પન્નાઃ પ્રખ્યાતા જન્મકમર્ ભઃ
૦૮૦૭૦૦૪૩ ઇ ત તૂ ણી ં સ્થતા દૈત્યા વલાેક્ય પુ ષાેત્તમઃ
૦૮૦૭૦૦૪૫ મયમાનાે િવ જ્યાગ્રં પુચ્છં જગ્રાહ સામરઃ
૦૮૦૭૦૦૬૧ કૃતસ્થાનિવભાગા ત અેવં ક યપન દનાઃ
૦૮૦૭૦૦૬૩ મમ થુઃ પરમં યત્તા અ તાથ પયાેિનિધમ્
૦૮૦૭૦૦૭૧ મ યમાનેઽણર્વે સાેઽિદ્રરનાધારાે હ્યપાેઽિવશત્
૦૮૦૭૦૦૭૩ િધ્રયમાણાેઽિપ બ લ ભગારવા પા ડુન દન
૦૮૦૭૦૦૮૧ તે સિુનિવ ણમનસઃ પિર લાનમખુ શ્રયઃ
૦૮૦૭૦૦૮૩ આસ વપાૈ ષે નષ્ટે દૈવનેા તબલીયસા
૦૮૦૭૦૦૯૧ િવલાેક્ય િવઘે્નશિવિધ તદેશ્વરાે દુર તવીયાઽિવતથા ભસ ધઃ
૦૮૦૭૦૦૯૩ કૃ વા વપુઃ કચ્છપમદ્ભુતં મહ પ્રિવ ય તાેયં ગિરમુ જહાર
૦૮૦૭૦૧૦૧ તમુ થતં વીક્ષ્ય કુલાચલં પનુઃ સમુદ્યતા િનમર્ થતું સરુાસરુાઃ
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૦૮૦૭૦૧૦૩ દધાર ષે્ઠન સ લક્ષયાજેન પ્ર તાિરણા દ્વ પ ઇવાપરાે મહાન્
૦૮૦૭૦૧૧૧ સરુાસરેુ દ્રભૈુર્જવીયર્વેિપતં પિરભ્રમ તં ગિરમઙ્ગ ષ્ઠતઃ
૦૮૦૭૦૧૧૩ બભ્રત્તદાવતર્નમાિદકચ્છપાે મનેેઽઙ્ગક ડૂયનમપ્રમેયઃ
૦૮૦૭૦૧૨૧ તથાસરુાનાિવશદાસરેુણ પેણ તષેાં બલવીયર્મીરયન્
૦૮૦૭૦૧૨૩ ઉદ્દ પય દેવગણાંશ્ચ િવ દવને નાગે દ્રમબાેધ પઃ
૦૮૦૭૦૧૩૧ ઉપયર્ગે દં્ર ગિરરાિડવા ય આક્ર ય હ તને સહસ્રબાહુઃ
૦૮૦૭૦૧૩૩ તસ્થાૈ િદિવ બ્રહ્મભવે દ્રમખુ્યરૈ ભષુ્ટવદ્ ભઃ સમુનાેઽ ભ ષ્ટઃ
૦૮૦૭૦૧૪૧ ઉપયર્ધશ્ચાત્મિન ગાતે્રનતે્રયાેઃ પરેણ તે પ્રાિવશતા સમેિધતાઃ
૦૮૦૭૦૧૪૩ મમ થુર ધ તરસા મદાે કટા મહાિદ્રણા ક્ષાે ભતનક્રચક્રમ્
૦૮૦૭૦૧૫૧ અહી દ્રસાહસ્રકઠાેરદઙૃ્મખુ શ્વાસા ગ્ ધૂમાહતવચર્સાેઽસરુાઃ
૦૮૦૭૦૧૫૩ પાૈલાેમકાલેયબલી વલાદયાે દવા ગ્ દગ્ધાઃ સરલા ઇવાભવન્
૦૮૦૭૦૧૬૧ દેવાંશ્ચ તચ્છ્વાસ શખાહતપ્રભા ધૂમ્રા બરસ્રગ્વરક ચુકાનનાન્
૦૮૦૭૦૧૬૩ સમ યવષર્ ભગવદ્વશા ઘના વવુઃ સમુદ્રાે યુર્પગૂઢવાયવઃ
૦૮૦૭૦૧૭૧ મ યમાનાત્તથા સ ધાેદવાસરુવ થપૈઃ
૦૮૦૭૦૧૭૩ યદા સધુા ન યેત િનમર્મ થા જતઃ વયમ્
૦૮૦૭૦૧૮૧ મેઘ યામઃ કનકપિરિધઃ કણર્િવદ્યાેતિવદ્યનુ્
૦૮૦૭૦૧૮૨ મૂિધ્ન ભ્રાજ દ્વલુ લતકચઃ સ્રગ્ધરાે રક્તનતે્રઃ
૦૮૦૭૦૧૮૩ જૈત્રૈદા ભજર્ગદભયદૈદર્ દશકંૂ ગ્ હી વા
૦૮૦૭૦૧૮૪ મ ન્મ ા પ્ર ત ગિરિરવાશાેભતાથાે તાિદ્રઃ
૦૮૦૭૦૧૯૧ િનમર્ યમાનાદુદધેરભૂ દ્વષં મહાે બણં હાલહલાહ્વમગ્રતઃ
૦૮૦૭૦૧૯૩ સ ભ્રા તમીનાને્મકરાિહકચ્છપા ત્ત મ દ્વપગ્રાહ ત મઙ્ ગલાકુલાત્
૦૮૦૭૦૨૦૧ તદુગ્રવેગં િદ શ િદ યપુયર્ધાે િવસપર્દુ સપર્દસહ્યમપ્ર ત
૦૮૦૭૦૨૦૩ ભીતાઃ પ્ર દુદુ્રવુરઙ્ગ સશે્વરા અરક્ષ્યમાણાઃ શરણં સદા શવમ્
૦૮૦૭૦૨૧૧ િવલાેક્ય તં દેવવરં િત્રલાેક્યા ભવાય દેવ્યા ભમતં મનુીનામ્
૦૮૦૭૦૨૧૩ આસીનમદ્રાવપવગર્હેતાે તપાે જુષાણં તુ ત ભઃ પ્રણેમુઃ
૦૮૦૭૦૨૨૦ શ્રીપ્ર પતય ઊચુઃ
૦૮૦૭૦૨૨૧ દેવદેવ મહાદેવ ભૂતાત્મ ભૂતભાવન
૦૮૦૭૦૨૨૩ ત્રાિહ નઃ શરણાપન્નાંસૈ્ત્રલાેક્યદહના દ્વષાત્
૦૮૦૭૦૨૩૧ વમેકઃ સવર્જગત ઈશ્વરાે બ ધમાેક્ષયાેઃ
૦૮૦૭૦૨૩૩ તં વામચર્ ત કુશલાઃ પ્રપન્ના તહરં ગુ મ્
૦૮૦૭૦૨૪૧ ગુણમ યા વશ યાસ્ય સગર્ સ્થત્ય યયા વભાે
૦૮૦૭૦૨૪૩ ધ સે યદા વદગૃ્ભૂમ બ્રહ્મિવ શવા ભધામ્
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૦૮૦૭૦૨૫૧ વં બ્રહ્મ પરમં ગુહ્યં સદસદ્ભાવભાવનમ્
૦૮૦૭૦૨૫૩ નાનાશ ક્ત ભરાભાત વમાત્મા જગદ શ્વરઃ
૦૮૦૭૦૨૬૧ વં શ દયાેિનજર્ગદાિદરાત્મા પ્રાણે દ્રયદ્રવ્યગુણઃ વભાવઃ
૦૮૦૭૦૨૬૩ કાલઃ ક્રતુઃ સત્ય તં ચ ધમર્ વ યક્ષરં યિ ત્ર દામન ત
૦૮૦૭૦૨૭૧ અ ગ્ મુર્ખં તેઽ ખલદેવતાત્મા ક્ષ ત િવદુલાકભવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજમ્
૦૮૦૭૦૨૭૩ કાલં ગ ત તેઽ ખલદેવતાત્મનાે િદશશ્ચ કણા રસનં જલેશમ્
૦૮૦૭૦૨૮૧ ના ભનર્ભ તે શ્વસનં નભ વા સયૂર્શ્ચ ચક્ષૂં ષ જલં મ રેતઃ
૦૮૦૭૦૨૮૩ પરાવરાત્માશ્રયણં તવાત્મા સાેમાે મનાે દ્યાૈભર્ગવ શર તે
૦૮૦૭૦૨૯૧ કુ ક્ષઃ સમુદ્રા ગરયાેઽ સ્થસઙ્ઘા રાેમા ણ સવાષિધવી ધ તે
૦૮૦૭૦૨૯૩ છ દાં સ સાક્ષાત્તવ સપ્ત ધાતવસ્ત્રયીમયાત્મ હૃદયં સવર્ધમર્ઃ
૦૮૦૭૦૩૦૧ મખુાિન પ ચાપેિનષદ તવેશ યૈ સ્ત્રશદષ્ટાેત્તરમ ત્રવગર્ઃ
૦૮૦૭૦૩૦૩ યત્ત ચ્છવાખ્યં પરમાત્મત વં દેવ વયજં્યાે તરવ સ્થ ત તે
૦૮૦૭૦૩૧૧ છાયા વધમા મષુ યૈિવસગા નતે્રત્રયં સ વરજ તમાં સ
૦૮૦૭૦૩૧૩ સાઙ્ખ્યાત્મનઃ શાસ્ત્રકૃત તવેક્ષા છ દાેમયાે દેવ ઋ ષઃ પુરાણઃ
૦૮૦૭૦૩૨૧ ન તે ગિરત્રા ખલલાેકપાલ િવિર ચવૈકુ ઠસરેુ દ્રગ યમ્
૦૮૦૭૦૩૨૩ જ્યાે તઃ પરં યત્ર રજ તમશ્ચ સ વં ન યદ્બ્રહ્મ િનર તભેદમ્
૦૮૦૭૦૩૩૧ કામા વરિત્રપુરકાલગરાદ્યનેક
૦૮૦૭૦૩૩૨ ભૂતદુ્રહઃ ક્ષપયતઃ તુતયે ન તત્તે
૦૮૦૭૦૩૩૩ ય વ તકાલ ઇદમાત્મકૃતં વનતે્ર
૦૮૦૭૦૩૩૪ વિહ્નસુ્ફ લઙ્ગ શખયા ભ સતં ન વેદ
૦૮૦૭૦૩૪૧ યે વાત્મરામગુ ભહૃર્િદ ચ તતાઙ્ ઘ્ર
૦૮૦૭૦૩૪૨ દ્વ દં્વ ચર તમુમયા તપસા ભતપ્તમ્
૦૮૦૭૦૩૪૩ ક થ ત ઉગ્રપ ષં િનરતં મશાને
૦૮૦૭૦૩૪૪ તે નનૂમૂ તમિવદં તવ હાતલ ઃ
૦૮૦૭૦૩૫૧ તત્તસ્ય તે સદસતાેઃ પરતઃ પરસ્ય
૦૮૦૭૦૩૫૨ ના જઃ વ પગમને પ્રભવ ત ભૂ ઃ
૦૮૦૭૦૩૫૩ બ્રહ્માદયઃ િકમુત સં તવને વયં તુ
૦૮૦૭૦૩૫૪ ત સગર્સગર્િવષયા અિપ શ ક્તમાત્રમ્
૦૮૦૭૦૩૬૧ અેત પરં પ્રપ યામાે ન પરં તે મહેશ્વર
૦૮૦૭૦૩૬૩ ડનાય િહ લાેકસ્ય વ્યક્ત તેઽવ્યક્તકમર્ણઃ
૦૮૦૭૦૩૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૭૦૩૭૧ તદ્વ ક્ષ્યવ્યસનં તાસાં કૃપયા શપીિડતઃ
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૦૮૦૭૦૩૭૩ સવર્ભૂતસહૃુદે્દવ ઇદમાહ સતી ં પ્રયામ્
૦૮૦૭૦૩૮૦ શ્રી શવ ઉવાચ
૦૮૦૭૦૩૮૧ અહાે બત ભવા યેત પ્ર નાં પ ય વૈશસમ્
૦૮૦૭૦૩૮૩ ક્ષીરાેદમથનાેદ્ભૂતા કાલકૂટાદુપ સ્થતમ્
૦૮૦૭૦૩૯૧ આસાં પ્રાણપર સનૂાં િવધેયમભયં િહ મે
૦૮૦૭૦૩૯૩ અેતાવા હ પ્રભાેરથા યદ્દ નપિરપાલનમ્
૦૮૦૭૦૪૦૧ પ્રાણૈઃ વૈઃ પ્રા ણનઃ પા ત સાધવઃ ક્ષણભઙ્ગુરૈઃ
૦૮૦૭૦૪૦૩ બદ્ધવૈરેષુ ભૂતષેુ માેિહતે વાત્મમાયયા
૦૮૦૭૦૪૧૧ પુંસઃ કૃપયતાે ભદ્રે સવાર્ત્મા પ્રીયતે હિરઃ
૦૮૦૭૦૪૧૩ પ્રીતે હરાૈ ભગવ ત પ્રીયેઽહં સચરાચરઃ
૦૮૦૭૦૪૧૫ ત માિદદં ગરં ભુ જે પ્ર નાં વ તર તુ મે
૦૮૦૭૦૪૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૭૦૪૨૧ અેવમામ ય ભગવા ભવાની ં િવશ્વભાવનઃ
૦૮૦૭૦૪૨૩ ત દ્વષં જગ્ધુમારેભે પ્રભાવજ્ઞા વમાેદત
૦૮૦૭૦૪૩૧ તતઃ કરતલીકૃત્ય વ્યાિપ હાલાહલં િવષમ્
૦૮૦૭૦૪૩૩ અભક્ષયન્મહાદેવઃ કૃપયા ભૂતભાવનઃ
૦૮૦૭૦૪૪૧ તસ્યાિપ દશર્યામાસ વવીય જલક મષઃ
૦૮૦૭૦૪૪૩ યચ્ચકાર ગલે નીલં તચ્ચ સાધાેિવભષૂણમ્
૦૮૦૭૦૪૫૧ ત ય તે લાેકતાપને સાધવઃ પ્રાયશાે જનાઃ
૦૮૦૭૦૪૫૩ પરમારાધનં ત દ્ધ પુ ષસ્યા ખલાત્મનઃ
૦૮૦૭૦૪૬૧ િનશ ય કમર્ તચ્છ ભાેદવદેવસ્ય મીઢુષઃ
૦૮૦૭૦૪૬૩ પ્ર દાક્ષાયણી બ્રહ્મા વૈકુ ઠશ્ચ શશં સરે
૦૮૦૭૦૪૭૧ પ્રસ્કનં્ન િપબતઃ પાણેયર્ ક ચ જગ્ હુઃ મ તત્
૦૮૦૭૦૪૭૩ શ્ચકાિહિવષાષૈ યાે દ દશકૂાશ્ચ યેઽપરે
૦૮૦૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૮૦૦૧૧ પીતે ગરે ષાઙે્કણ પ્રીતા તેઽમરદાનવાઃ
૦૮૦૮૦૦૧૩ મમ થુ તરસા સ ધું હિવધાર્ની તતાેઽભવત્
૦૮૦૮૦૦૨૧ તામ ગ્ હાતે્રી ષયાે જગ્ હુબ્રર્હ્મવાિદનઃ
૦૮૦૮૦૦૨૩ યજ્ઞસ્ય દેવયાનસ્ય મે યાય હિવષે પ
૦૮૦૮૦૦૩૧ તત ઉચ્ચૈઃશ્રવા નામ હયાેઽભૂચ્ચ દ્રપા ડુરઃ
૦૮૦૮૦૦૩૩ ત મ બ લઃ હાં ચકે્ર ને દ્ર ઈશ્વર શક્ષયા
૦૮૦૮૦૦૪૧ તત અૈરાવતાે નામ વારણે દ્રાે િવિનગર્તઃ
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૦૮૦૮૦૦૪૩ દ તૈશ્ચતુ ભઃ શ્વેતાદ્રહેર્ર ભગવતાે મિહમ્
૦૮૦૮૦૦૫૧ અૈરાવણાદય વષ્ટાૈ િદગ્ગ અભવં તતઃ
૦૮૦૮૦૦૫૩ અભ્રમપુ્ર તયાેઽષ્ટાૈ ચ કિર ય વભવ પ
૦૮૦૮૦૦૬૧ કાૈ તુભાખ્યમભૂદ્રત્નં પદ્મરાગાે મહાેદધેઃ
૦૮૦૮૦૦૬૩ ત મન્મણાૈ હાં ચકે્ર વક્ષાેઽલઙ્કરણે હિરઃ
૦૮૦૮૦૦૭૧ તતાેઽભવ પાિર તઃ સરુલાેકિવભષૂણમ્
૦૮૦૮૦૦૭૩ પૂરયત્ય થનાે યાેઽથઃ શશ્વદ્ભુિવ યથા ભવાન્
૦૮૦૮૦૦૮૧ તતશ્ચા સરસાે તા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ
૦૮૦૮૦૦૮૩ રમ યઃ વ ગણાં વ ગુ ગ તલીલાવલાેકનૈઃ
૦૮૦૮૦૦૯૧ તતશ્ચાિવરભૂ સાક્ષાચ્છ્ર રમા ભગવ પરા
૦૮૦૮૦૦૯૩ ર જય તી િદશઃ કા ત્યા િવદ્યુ સાૈદામની યથા
૦૮૦૮૦૧૦૧ તસ્યાં ચકુ્રઃ હાં સવ સસરુાસરુમાનવાઃ
૦૮૦૮૦૧૦૩ પાૈદાયર્વયાવેણર્ મિહમા ક્ષપ્તચેતસઃ
૦૮૦૮૦૧૧૧ તસ્યા આસનમાિન યે મહે દ્રાે મહદદ્ભુતમ્
૦૮૦૮૦૧૧૩ મૂ તમત્યઃ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા હેમકુ ભજૈર્લં શુ ચ
૦૮૦૮૦૧૨૧ આ ભષેચિનકા ભૂ મરાહર સકલાષૈધીઃ
૦૮૦૮૦૧૨૩ ગાવઃ પ ચ પિવત્રા ણ વસ તાે મધુમાધવાૈ
૦૮૦૮૦૧૩૧ ઋષયઃ ક પયાં ચકુ્રરા ભષેકં યથાિવિધ
૦૮૦૮૦૧૩૩ જગુભર્દ્રા ણ ગ ધવાર્ નટ શ્ચ ન તજુર્ગુઃ
૦૮૦૮૦૧૪૧ મેઘા દઙ્ગપણવ મુર નકગાેમખુાન્
૦૮૦૮૦૧૪૩ વ્યનાદય શઙ્ખવે વીણા તુમુલિનઃ વનાન્
૦૮૦૮૦૧૫૧ તતાેઽ ભ ષ ષચુદવી ં શ્રયં પદ્મકરાં સતીમ્
૦૮૦૮૦૧૫૩ િદ ગભાઃ પૂણર્કલશઃૈ સકૂ્તવાક્યૈ દ્વજેિરતૈઃ
૦૮૦૮૦૧૬૧ સમુદ્રઃ પીતકાૈશયે વાસસી સમપુાહરત્
૦૮૦૮૦૧૬૩ વ ણઃ સ્રજં વજૈય તી ં મધનુા મત્તષટ્પદામ્
૦૮૦૮૦૧૭૧ ભષૂણાિન િવ ચત્રા ણ િવશ્વકમાર્ પ્ર પ તઃ
૦૮૦૮૦૧૭૩ હારં સર વતી પદ્મમ ે નાગાશ્ચ કુ ડલે
૦૮૦૮૦૧૮૧ તતઃ કૃત વ ત્યયનાે પલસ્રજં નદદ્દિ્વરેફાં પિરગ્ હ્ય પા ણના
૦૮૦૮૦૧૮૩ ચચાલ વક્ત્રં સકુપાેલકુ ડલં સવ્રીડહાસં દધતી સશુાેભનમ્
૦૮૦૮૦૧૯૧ તનદ્વયં ચા તકૃશાેદર સમં િનર તરં ચ દનકુઙુ્કમાે ક્ષતમ્
૦૮૦૮૦૧૯૩ તત તતાે નપૂુરવ ગુ શ જતૈિવસપર્તી હેમલતવે સા બભાૈ
૦૮૦૮૦૨૦૧ િવલાેકય તી િનરવદ્યમાત્મનઃ પદં ધ્રવું ચાવ્ય ભચાિરસદુ્ગણમ્
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૦૮૦૮૦૨૦૩ ગ ધવર્ સદ્ધાસરુયક્ષચારણ ત્રૈિપષ્ટપેયાિદષુ ના વિવ દત
૦૮૦૮૦૨૧૧ નનંૂ તપાે યસ્ય ન મ યુિનજર્યાે જ્ઞાનં ક્વ ચત્તચ્ચ ન સઙ્ગવ જતમ્
૦૮૦૮૦૨૧૩ ક શ્ચન્મહાં તસ્ય ન કામિનજર્યઃ સ ઈશ્વરઃ િક પરતાે વ્યપાશ્રયઃ
૦૮૦૮૦૨૨૧ ધમર્ઃ ક્વ ચત્તત્ર ન ભૂતસાૈહૃદં ત્યાગઃ ક્વ ચત્તત્ર ન મુ ક્તકારણમ્
૦૮૦૮૦૨૨૩ વીય ન પુંસાેઽ ત્યજવેગિન કૃતં ન િહ દ્વતીયાે ગુણસઙ્ગવ જતઃ
૦૮૦૮૦૨૩૧ ક્વ ચ ચ્ચરાયનુર્ િહ શીલમઙ્ગલં ક્વ ચત્તદ ય ત ન વેદ્યમાયષુઃ
૦૮૦૮૦૨૩૩ યત્રાેભયં કુત્ર ચ સાેઽ યમઙ્ગલઃ સમુઙ્ગલઃ કશ્ચ ન કાઙ્ક્ષતે િહ મામ્
૦૮૦૮૦૨૪૧ અેવં િવ યાવ્ય ભચાિરસદુ્ગણવૈર્રં િનજૈકાશ્રયતયાગુણાશ્રયમ્
૦૮૦૮૦૨૪૩ વવ્રે વરં સવર્ગુણૈરપે ક્ષતં રમા મુકુ દં િનરપેક્ષમી સતમ્
૦૮૦૮૦૨૫૧ તસ્યાંસદેશ ઉશતી ં નવક જમાલાં
૦૮૦૮૦૨૫૨ માદ્યન્મધવુ્રતવ થ ગરાપેઘુષ્ટામ્
૦૮૦૮૦૨૫૩ તસ્થાૈ િનધાય િનકટે તદુરઃ વધામ
૦૮૦૮૦૨૫૪ સવ્રીડહાસિવકસન્નયનને યાતા
૦૮૦૮૦૨૬૧ તસ્યાઃ શ્રય સ્ત્રજગતાે જનકાે જન યા
૦૮૦૮૦૨૬૨ વક્ષાે િનવાસમકરાે પરમં િવભૂતેઃ
૦૮૦૮૦૨૬૩ શ્રીઃ વાઃ પ્ર ઃ સક ણને િનર ક્ષણને
૦૮૦૮૦૨૬૪ યત્ર સ્થતૈધયત સાિધપતી ં સ્ત્રલાેકાન્
૦૮૦૮૦૨૭૧ શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાનાં વાિદત્રાણાં થુઃ વનઃ
૦૮૦૮૦૨૭૩ દેવાનુગાનાં સસ્ત્રીણાં ત્યતાં ગાયતામભૂત્
૦૮૦૮૦૨૮૧ બ્રહ્મ દ્રાઙ્ ગરાેમખુ્યાઃ સવ િવશ્વ ે િવભુમ્
૦૮૦૮૦૨૮૩ ઈિડરેઽિવતથૈમર્ ત્રૈ ત લઙ્ગૈઃ પુ પવ ષણઃ
૦૮૦૮૦૨૯૧ શ્રયાવલાેિકતા દેવાઃ સપ્ર પતયઃ પ્ર ઃ
૦૮૦૮૦૨૯૩ શીલાિદગુણસ પન્ના લે ભરે િન ર્ ત પરામ્
૦૮૦૮૦૩૦૧ િનઃસ વા લાેલપુા રાજિન્ન દ્યાેગા ગતત્રપાઃ
૦૮૦૮૦૩૦૩ યદા ચાપેે ક્ષતા લ યા બભવૂુદત્યદાનવાઃ
૦૮૦૮૦૩૧૧ અથાસીદ્વા ણી દેવી ક યા કમલલાેચના
૦૮૦૮૦૩૧૩ અસરુા જગ્ હુ તાં વૈ હરેરનુમતને તે
૦૮૦૮૦૩૨૧ અથાેદધેમર્ યમાના કા યપૈર તા થ ભઃ
૦૮૦૮૦૩૨૩ ઉદ તષ્ઠન્મહારાજ પુ ષઃ પરમાદ્ભુતઃ
૦૮૦૮૦૩૩૧ દ ઘર્પીવરદાેદર્ ડઃ ક બુગ્રીવાેઽ ણેક્ષણઃ
૦૮૦૮૦૩૩૩ યામલ ત ણઃ સ્રગ્વી સવાર્ભરણભૂ ષતઃ
૦૮૦૮૦૩૪૧ પીતવાસા મહાેરસ્કઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલઃ
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૦૮૦૮૦૩૪૩ નગ્ધકુ ચતકેશા ત સભુગઃ સહિવક્રમઃ
૦૮૦૮૦૩૫૧ અ તાપૂણર્કલસં બભ્રદ્વલયભૂ ષતઃ
૦૮૦૮૦૩૫૩ સ વૈ ભગવતઃ સાક્ષા દ્વ ણાેરંશાંશસ ભવઃ
૦૮૦૮૦૩૬૧ ધ વ તિરિર ત ખ્યાતઆયવુદદૃ ગજ્યભાક્
૦૮૦૮૦૩૬૩ તમાલાેક્યાસરુાઃ સવ કલસં ચા તા તમ્
૦૮૦૮૦૩૭૧ લ સ તઃ સવર્વ તૂિન કલસં તરસાહરન્
૦૮૦૮૦૩૭૩ નીયમાનેઽસરૈુ ત મ કલસઽે તભાજને
૦૮૦૮૦૩૮૧ િવષ ણમનસાે દેવા હિર શરણમાયયુઃ
૦૮૦૮૦૩૮૩ ઇ ત તદૈ્દ યમાલાેક્ય ભગવા ત્યકામકૃત્
૦૮૦૮૦૩૮૫ મા ખદ્યત મથાેઽથ વઃ સાધિય યે વમાયયા
૦૮૦૮૦૩૯૧ મથઃ ક લરભૂત્તષેાં તદથ તષર્ચેતસામ્
૦૮૦૮૦૩૯૩ અહં પવૂર્મહં પવૂ ન વં ન વ મ ત પ્રભાે
૦૮૦૮૦૪૦૧ દેવાઃ વં ભાગમહર્ ત યે તુલ્યાયાસહેતવઃ
૦૮૦૮૦૪૦૩ સત્રયાગ ઇવૈત મન્નષે ધમર્ઃ સનાતનઃ
૦૮૦૮૦૪૧૧ ઇ ત વા પ્રત્યષેધ વૈ દૈતેયા તમ સરાઃ
૦૮૦૮૦૪૧૩ દુબર્લાઃ પ્રબલાન્રાજ ગ્ હીતકલસાન્મુહુઃ
૦૮૦૮૦૪૨૧ અેત મન્ન તરે િવ ઃ સવાપાયિવદ શ્વરઃ
૦૮૦૮૦૪૨૩ યાે ષદૂ્રપમિનદ યં દધારપરમાદ્ભુતમ્
૦૮૦૮૦૪૩૧ પ્રેક્ષણીયાે પલ યામં સવાર્વયવસુ દરમ્
૦૮૦૮૦૪૩૩ સમાનકણાર્ભરણં સકુપાેલાેન્નસાનનમ્
૦૮૦૮૦૪૪૧ નવયાવૈનિન ર્ત્ત તનભારકૃશાેદરમ્
૦૮૦૮૦૪૪૩ મખુામાેદાનુરક્તા લ ઝઙ્કારાે દ્વગ્ લાેચનમ્
૦૮૦૮૦૪૫૧ બભ્ર સકેુશભારેણ માલામુ ફુ લમ લકામ્
૦૮૦૮૦૪૫૩ સગુ્રીવક ઠાભરણં સભુુ ઙ્ગદભૂ ષતમ્
૦૮૦૮૦૪૬૧ િવર બરસવંીત િનત બદ્વ પશાેભયા
૦૮૦૮૦૪૬૩ કા ચ્યા પ્રિવલસદ્વ ગુ ચલચ્ચરણનપૂુરમ્
૦૮૦૮૦૪૭૧ સવ્રીડ મતિવ ક્ષપ્ત ભ્રૂિવલાસાવલાેકનૈઃ
૦૮૦૮૦૪૭૩ દૈત્યયૂથપચેતઃસુ કામમુદ્દ પયન્મુહુઃ
૦૮૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૯૦૦૧૧ તેઽ યાે યતાેઽસરુાઃ પાતં્ર હર ત ત્યક્તસાૈહૃદાઃ
૦૮૦૯૦૦૧૩ ક્ષપ તાે દસ્યુધમાર્ણ આયા તી ં દદશૃઃુ સ્ત્રયમ્
૦૮૦૯૦૦૨૧ અહાે પમહાે ધામ અહાે અસ્યા નવં વયઃ
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૦૮૦૯૦૦૨૩ ઇ ત તે તામ ભદુ્રત્ય પપ્રચ્છુ ર્તહૃચ્છયાઃ
૦૮૦૯૦૦૩૧ કા વં ક જપલાશા ક્ષ કુતાે વા િક ચક ષર્ સ
૦૮૦૯૦૦૩૩ કસ્યા સ વદ વામાે મ તીવ મનાં સ નઃ
૦૮૦૯૦૦૪૧ ન વયં વામરૈદત્યૈઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણૈઃ
૦૮૦૯૦૦૪૩ ના ષ્ટપવૂા નીમાે લાેકેશશૈ્ચ કુતાે ભઃ
૦૮૦૯૦૦૫૧ નનંૂ વં િવિધના સભુ્રૂઃ પ્રે ષતા સ શર િરણામ્
૦૮૦૯૦૦૫૩ સવ દ્રયમનઃપ્રી ત િવધાતું સઘ્ ણને િકમ્
૦૮૦૯૦૦૬૧ સા વં નઃ પધર્માનાનામેકવ તુિન માિનિન
૦૮૦૯૦૦૬૩ જ્ઞાતીનાં બદ્ધવૈરાણાં શં િવધ વ સમુ યમે
૦૮૦૯૦૦૭૧ વયં ક યપદાયાદા ભ્રાતરઃ કૃતપાૈ ષાઃ
૦૮૦૯૦૦૭૩ િવભજ વ યથા યાયં નવૈ ભેદાે યથા ભવેત્
૦૮૦૯૦૦૮૧ ઇત્યુપામિ ત્રતાે દૈત્યૈમાર્યાયાે ષદ્વપુહર્િરઃ
૦૮૦૯૦૦૮૩ પ્રહસ્ય ચરાપાઙ્ગૈિનર ક્ષિન્નદમબ્રવીત્
૦૮૦૯૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૦૯૦૦૯૧ કથં ક યપદાયાદાઃ પુંશ્ચલ્યાં મિય સઙ્ગતાઃ
૦૮૦૯૦૦૯૩ િવશ્વાસં પ ડતાે તુ કા મનીષુ ન યા ત િહ
૦૮૦૯૦૧૦૧ સાલા કાણાં સ્ત્રીણાં ચ વૈિરણીનાં સરુ દ્વષઃ
૦૮૦૯૦૧૦૩ સખ્યા યાહુરિનત્યાિન નૂત્નં નૂત્નં િવ ચ વતામ્
૦૮૦૯૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૦૯૦૧૧૧ ઇ ત તે વે લતૈ તસ્યા આશ્વ તમનસાેઽસરુાઃ
૦૮૦૯૦૧૧૩ જહસભુાર્વગ ભીરં દદુશ્ચા તભાજનમ્
૦૮૦૯૦૧૨૧ તતાે ગ્ હી વા તભાજનં હિરબર્ભાષ ઈષિ મતશાેભયા ગરા
૦૮૦૯૦૧૨૩ યદ્ય યપુેતં ક્વ ચ સા વસાધુ વા કૃતં મયા વાે િવભજે સધુા મમામ્
૦૮૦૯૦૧૩૧ ઇત્ય ભવ્યાહૃતં તસ્યા આક યાર્સરુપુઙ્ગવાઃ
૦૮૦૯૦૧૩૩ અપ્રમાણિવદ તસ્યા તત્તથેત્ય વમંસત
૦૮૦૯૦૧૪૧ અથાપેાે ય કૃત નાના હુ વા ચ હિવષાનલમ્
૦૮૦૯૦૧૪૩ દ વા ગાેિવપ્રભૂતે યઃ કૃત વ ત્યયના દ્વજૈઃ
૦૮૦૯૦૧૫૧ યથાપે ષેં વાસાં સ પિરધાયાહતાિન તે
૦૮૦૯૦૧૫૩ કુશષેુ પ્રાિવશ સવ પ્રાગગ્રે વ ભભૂ ષતાઃ
૦૮૦૯૦૧૬૧ પ્રાઙ્મખુષેપૂિવષ્ટેષુ સરેુષુ િદ તજેષુ ચ
૦૮૦૯૦૧૬૩ ધપૂામાેિદતશાલાયાજુંષ્ટાયાં માલ્યદ પકૈઃ
૦૮૦૯૦૧૭૧ તસ્યાં નરે દ્ર કરભાે શદ્દકૂુલ શ્રાેણીતટાલસગ તમર્દિવહ્વલાક્ષી
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૦૮૦૯૦૧૭૩ સા કૂજતી કનકનપૂુર શ જતને કુ ભ તની કલસપા ણરથાિવવેશ
૦૮૦૯૦૧૮૧ તાં શ્રીસખીં કનકકુ ડલચા કણર્ નાસાકપાેલવદનાં પરદેવતાખ્યામ્
૦૮૦૯૦૧૮૩ સવંીક્ષ્ય સ મુમુહુ િ મતવીક્ષણને દેવાસરુા િવગ લત તનપિટ્ટકા તામ્
૦૮૦૯૦૧૯૧ અસરુાણાં સધુાદાનં સપાર્ણા મવ દુનર્યમ્
૦૮૦૯૦૧૯૩ મ વા ત શસંાનાં ન તાં વ્યભજદચ્યુતઃ
૦૮૦૯૦૨૦૧ ક પિય વા થક્પઙ્ક્તી ભયષેાં જગ પ તઃ
૦૮૦૯૦૨૦૩ તાંશ્ચાપેવેશયામાસ વષેુ વષેુ ચ પઙ્ ક્તષુ
૦૮૦૯૦૨૧૧ દૈત્યા ગ્ હીતકલસાે વ ચયન્નપુસ ચરૈઃ
૦૮૦૯૦૨૧૩ દૂરસ્થા પાયયામાસજરા ત્યુહરાં સધુામ્
૦૮૦૯૦૨૨૧ તે પાલય તઃ સમયમસરુાઃ વકૃતં પ
૦૮૦૯૦૨૨૩ તૂ ણીમાસ કૃત નેહાઃ સ્ત્રીિવવાદજુગુ સયા
૦૮૦૯૦૨૩૧ તસ્યાં કૃતા તપ્રણયાઃ પ્રણયાપાયકાતરાઃ
૦૮૦૯૦૨૩૩ બહુમાનને ચાબદ્ધા નાેચુઃ િક ચન િવ પ્રયમ્
૦૮૦૯૦૨૪૧ દેવ લઙ્ગપ્ર તચ્છન્નઃ વભાર્નુદવસસંિદ
૦૮૦૯૦૨૪૩ પ્રિવષ્ટઃ સાેમમિપબચ્ચ દ્રાકાર્ યાં ચ સૂ ચતઃ
૦૮૦૯૦૨૫૧ ચકે્રણ રધારેણ જહાર િપબતઃ શરઃ
૦૮૦૯૦૨૫૩ હિર તસ્ય કબ ધ તુ સધુયા લાિવતાેઽપતત્
૦૮૦૯૦૨૬૧ શર વમરતાં નીતમ ે ગ્રહમચીકૢપત્
૦૮૦૯૦૨૬૩ ય તુ પવર્ ણ ચ દ્રાકાર્વ ભધાવ ત વૈરધીઃ
૦૮૦૯૦૨૭૧ પીતપ્રાયેઽ તે દેવૈભર્ગવા લાેકભાવનઃ
૦૮૦૯૦૨૭૩ પ યતામસરેુ દ્રાણાં વં પં જગ્ હે હિરઃ
૦૮૦૯૦૨૮૧ અેવં સરુાસરુગણાઃ સમદેશકાલ
૦૮૦૯૦૨૮૨ હે વથર્કમર્મતયાેઽિપ ફલે િવક પાઃ
૦૮૦૯૦૨૮૩ તત્રા તં સરુગણાઃ ફલમ જસાપુર્
૦૮૦૯૦૨૮૪ ય પાદપઙ્કજરજઃશ્રયણાન્ન દૈત્યાઃ
૦૮૦૯૦૨૯૧ યદ્યજુ્યતેઽસવુસકુમર્મનાવેચાે ભર્
૦૮૦૯૦૨૯૨ દેહાત્મ િદષુ ભ તદસ થ વાત્
૦૮૦૯૦૨૯૩ તૈરેવ સદ્ભવ ત ય ક્રયતેઽ થ વાત્
૦૮૦૯૦૨૯૪ સવર્સ્ય તદ્ભવ ત મૂલિનષેચનં યત્
૦૮૧૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૦૦૦૧૧ ઇ ત દાનવદૈતેયા નાિવ દન્ન તં પ
૦૮૧૦૦૦૧૩ યુક્તાઃ કમર્ ણ યત્તાશ્ચ વાસદેુવપરાઙ્મખુાઃ
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૦૮૧૦૦૦૨૧ સાધિય વા તં રાજ પાયિય વા વકા સરુાન્
૦૮૧૦૦૦૨૩ પ યતાં સવર્ભૂતાનાં યયાૈ ગ ડવાહનઃ
૦૮૧૦૦૦૩૧ સપત્નાનાં પરા દ્ધ દૃ ટ્વા તે િદ તન દનાઃ
૦૮૧૦૦૦૩૩ અ યમાણા ઉ પેતુદવા પ્રત્યુદ્યતાયુધાઃ
૦૮૧૦૦૦૪૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ સધુયા પીતયૈિધતાઃ
૦૮૧૦૦૦૪૩ પ્ર તસયંુયુધુઃ શસૈ્ત્રનાર્રાયણપદાશ્રયાઃ
૦૮૧૦૦૦૫૧ તત્ર દૈવાસરુાે નામ રણઃ પરમદા ણઃ
૦૮૧૦૦૦૫૩ રાેધસ્યુદ વતાે રાજં તુમુલાે રાેમહષર્ણઃ
૦૮૧૦૦૦૬૧ તત્રા યાે યં સપત્ના તે સરં ધમનસાે રણે
૦૮૧૦૦૦૬૩ સમાસાદ્યા સ ભબાર્ણૈિનજઘુ્નિવિવધાયુધૈઃ
૦૮૧૦૦૦૭૧ શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાનાં ભેર ડમિરણાં મહાન્
૦૮૧૦૦૦૭૩ હ ત્યશ્વરથપત્તીનાં નદતાં િન વનાેઽભવત્
૦૮૧૦૦૦૮૧ ર થનાે ર થ ભ તત્ર પ ત્ત ભઃ સહ પત્તયઃ
૦૮૧૦૦૦૮૩ હયા હયૈિરભાશ્ચેભૈઃ સમસ જ ત સયંુગે
૦૮૧૦૦૦૯૧ ઉષ્ટ્ર ૈઃ કે ચિદભૈઃ કે ચદપરે યુયુધુઃ ખરૈઃ
૦૮૧૦૦૦૯૩ કે ચદ્ગાૈરમખુૈરકૃ્ષૈદ્વ િપ ભહર્િર ભભર્ટાઃ
૦૮૧૦૦૧૦૧ ગ્ ધ્રૈઃ કઙૈ્કબર્કૈર યે યનેભાસૈ ત મઙ્ ગલૈઃ
૦૮૧૦૦૧૦૩ શરભૈમર્િહષૈઃ ખડ્ગૈગા ષૈગર્વયા ણૈઃ
૦૮૧૦૦૧૧૧ શવા ભરાખુ ભઃ કે ચ કૃકલાસઃૈ શશનૈર્રૈઃ
૦૮૧૦૦૧૧૩ બ તૈરેકે કૃ ણસારૈહસરૈ યે ચ સકૂરૈઃ
૦૮૧૦૦૧૨૧ અ યે જલસ્થલખગૈઃ સ વૈિવકૃતિવગ્રહૈઃ
૦૮૧૦૦૧૨૩ સનેયાે ભયાે રાજ વિવશુ તેઽગ્રતાેઽગ્રતઃ
૦૮૧૦૦૧૩૧ ચત્ર વજપટૈ રાજન્નાતપત્રૈઃ સતામલૈઃ
૦૮૧૦૦૧૩૩ મહાધનવૈર્જ્રદ ડવૈ્યર્જનૈબાર્હર્ચામરૈઃ
૦૮૧૦૦૧૪૧ વાતાેદૂ્ધતાેત્તરાે ણીષૈર ચ ભવર્મર્ભષૂણૈઃ
૦૮૧૦૦૧૪૩ સુ્ફરદ્ ભિવશદૈઃ શસૈ્ત્રઃ સતુરાં સયૂર્ર મ ભઃ
૦૮૧૦૦૧૫૧ દેવદાનવવીરાણાં વ જ યાૈ પા ડુન દન
૦૮૧૦૦૧૫૩ રેજતવુ રમાલા ભયાર્દસા મવ સાગરાૈ
૦૮૧૦૦૧૬૧ વૈરાેચનાે બ લઃ સઙ્ખ્યે સાેઽસરુાણાં ચમપૂ તઃ
૦૮૧૦૦૧૬૩ યાનં વૈહાયસં નામ કામગં મયિન મતમ્
૦૮૧૦૦૧૭૧ સવર્સાઙ્ગ્રા મકાપેેતં સવાર્શ્ચયર્મયં પ્રભાે
૦૮૧૦૦૧૭૩ અપ્રતક્યર્મિનદ યં દૃ યમાનમદશર્નમ્
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૦૮૧૦૦૧૮૧ આ સ્થત ત દ્વમાના યં સવાર્નીકાિધપૈ ર્તઃ
૦૮૧૦૦૧૮૩ બાલવ્યજનછત્રા યૈ રેજે ચ દ્ર ઇવાેદયે
૦૮૧૦૦૧૯૧ તસ્યાસ સવર્તાે યાનૈયૂર્થાનાં પતયાેઽસરુાઃ
૦૮૧૦૦૧૯૩ નમુ ચઃ શ બરાે બાણાે િવપ્ર ચ ત્તરયાેમખુઃ
૦૮૧૦૦૨૦૧ દ્વમૂધાર્ કાલનાભાેઽથ પ્રહે તહ તિર વલઃ
૦૮૧૦૦૨૦૩ શકુિનભૂર્તસ તાપાે વજ્રદંષ્ટ્ર ાે િવરાેચનઃ
૦૮૧૦૦૨૧૧ હયગ્રીવઃ શઙુ્ક શરાઃ કિપલાે મેઘદુ દુ ભઃ
૦૮૧૦૦૨૧૩ તારકશ્ચક્રદૃ ભાે િનશુ ભાે જ ભ ઉ કલઃ
૦૮૧૦૦૨૨૧ અિરષ્ટાેઽિરષ્ટને મશ્ચ મયશ્ચ િત્રપુરાિધપઃ
૦૮૧૦૦૨૨૩ અ યે પાૈલાેમકાલેયા િનવાતકવચાદયઃ
૦૮૧૦૦૨૩૧ અલ ધભાગાઃ સાેમસ્ય કેવલં ક્લેશભા ગનઃ
૦૮૧૦૦૨૩૩ સવર્ અેતે રણમખુે બહુશાે િન જતામરાઃ
૦૮૧૦૦૨૪૧ સહનાદા વમુ ચ તઃ શઙ્ખા દ મુમર્હારવાન્
૦૮૧૦૦૨૪૩ દૃ ટ્વા સપત્નાનુ સક્તા બલ ભ કુિપતાે શમ્
૦૮૧૦૦૨૫૧ અૈરાવતં િદક્કિરણમા ઢઃ શશુભુે વરાટ્
૦૮૧૦૦૨૫૩ યથા સ્રવ પ્રસ્રવણમુદયાિદ્રમહપર્ તઃ
૦૮૧૦૦૨૬૧ તસ્યાસ સવર્તાે દેવા નાનાવાહ વ યુધાઃ
૦૮૧૦૦૨૬૩ લાેકપાલાઃ સહગણવૈાર્ વ ગ્ વ ણાદયઃ
૦૮૧૦૦૨૭૧ તેઽ યાે યમ ભસં ત્ય ક્ષપ તાે મમર્ ભ મથઃ
૦૮૧૦૦૨૭૩ આહ્વય તાે િવશ તાેઽગ્રે યુયુધુદ્વર્ દ્વયાેિધનઃ
૦૮૧૦૦૨૮૧ યુયાેધ બ લિર દ્રણે તારકેણ ગુહાેઽસ્યત
૦૮૧૦૦૨૮૩ વ ણાે હે તનાયુ ય ન્મત્રાે રાજ પ્રહે તના
૦૮૧૦૦૨૯૧ યમ તુ કાલનાભને િવશ્વકમાર્ મયને વૈ
૦૮૧૦૦૨૯૩ શ બરાે યુયુધે વષ્ટ્ર ા સિવત્રા તુ િવરાેચનઃ
૦૮૧૦૦૩૦૧ અપરા જતને નમુ ચર શ્વનાૈ ષપવર્ણા
૦૮૧૦૦૩૦૩ સયૂા બ લસતુૈદવાે બાણજે્યષૈ્ઠઃ શતને ચ
૦૮૧૦૦૩૧૧ રાહુણા ચ તથા સાેમઃ પુલાે ા યુયુધેઽિનલઃ
૦૮૧૦૦૩૧૩ િનશુ ભશુ ભયાેદવી ભદ્રકાલી તર વની
૦૮૧૦૦૩૨૧ ષાકિપ તુ જ ભને મિહષેણ િવભાવસઃુ
૦૮૧૦૦૩૨૩ ઇ વલઃ સહ વાતાિપબ્રર્હ્મપતુ્રૈરિર દમ
૦૮૧૦૦૩૩૧ કામદેવને દુમર્ષર્ ઉ કલાે મા ભઃ સહ
૦૮૧૦૦૩૩૩ હ પ તશ્ચાેશનસા નરકેણ શનૈશ્ચરઃ
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૦૮૧૦૦૩૪૧ મ તાે િનવાતકવચૈઃ કાલેયવૈર્સવાેઽમરાઃ
૦૮૧૦૦૩૪૩ િવશ્વેદેવા તુ પાૈલાેમૈ દ્રાઃ ક્રાેધવશઃૈ સહ
૦૮૧૦૦૩૫૧ ત અેવમા વસરુાઃ સરેુ દ્રા દ્વ દ્વને સહંત્ય ચ યુ યમાનાઃ
૦૮૧૦૦૩૫૩ અ યાે યમાસાદ્ય િનજઘુ્નરાજેસા જગીષવ તી ણશરા સતાેમરૈઃ
૦૮૧૦૦૩૬૧ ભુશુ ડ ભશ્ચક્રગદ ષ્ટપિટ્ટશઃૈ શ યુ મુકૈઃ પ્રાસપરશ્વધૈરિપ
૦૮૧૦૦૩૬૩ િન સ્ત્રશભ લૈઃ પિરઘૈઃ સમુદ્ગરૈઃ સ ભ દપાલૈશ્ચ શરાં સ ચ ચ્છદુઃ
૦૮૧૦૦૩૭૧ ગ તુરઙ્ગાઃ સરથાઃ પદાતયઃ સારાેહવાહા િવિવધા િવખ ડતાઃ
૦૮૧૦૦૩૭૩ િનકૃત્તબાહૂ શરાેધરાઙ્ઘ્રય છન્ન વજે વાસતનતુ્રભષૂણાઃ
૦૮૧૦૦૩૮૧ તષેાં પદાઘાતરથાઙ્ગચૂ ણતાદાયાેધનાદુ બણ ઉ થત તદા
૦૮૧૦૦૩૮૩ રે િદશઃ ખં દ્યુમ ણ ચ છાદય યવતર્તા ક્સ્રુ ત ભઃ પિર લુતાત્
૦૮૧૦૦૩૯૧ શરાે ભ દૂ્ધતિકર ટકુ ડલૈઃ સરં ભદૃ ગ્ભઃ પિરદષ્ટદચ્છદૈઃ
૦૮૧૦૦૩૯૩ મહાભજૈુઃ સાભરણૈઃ સહાયુધૈઃ સા પ્રા તા ભૂઃ કરભાે ભબર્ભાૈ
૦૮૧૦૦૪૦૧ કબ ધા તત્ર ચાે પેતુઃ પ તત વ શરાેઽ ક્ષ ભઃ
૦૮૧૦૦૪૦૩ ઉદ્યતાયુધદાેદર્ ડરૈાધાવ તાે ભટા ધે
૦૮૧૦૦૪૧૧ બ લમર્હે દં્ર દશ ભ સ્ત્ર ભરૈરાવતં શરૈઃ
૦૮૧૦૦૪૧૩ ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહાનેકેનારાેહમાચ્છર્યત્
૦૮૧૦૦૪૨૧ સ તાનાપતતઃ શક્ર તાવદ્ ભઃ શીઘ્રિવક્રમઃ
૦૮૧૦૦૪૨૩ ચચ્છેદ િન શતૈભર્ લૈરસ પ્રાપ્તા હસિન્નવ
૦૮૧૦૦૪૩૧ તસ્ય કમાત્તમં વીક્ષ્ય દુમર્ષર્ઃ શ ક્તમાદદે
૦૮૧૦૦૪૩૩ તાં વલ તી ં મહાેલ્કાભાં હ તસ્થામ ચ્છનદ્ધિરઃ
૦૮૧૦૦૪૪૧ તતઃ શલંૂ તતઃ પ્રાસં તત તાેમર ષ્ટયઃ
૦૮૧૦૦૪૪૩ યદ્યચ્છસં્ત્ર સમાદદ્યા સવ તદ ચ્છન દ્વભુઃ
૦૮૧૦૦૪૫૧ સસ ર્થાસરુ ં માયામ તધાર્નગતાેઽસરુઃ
૦૮૧૦૦૪૫૩ તતઃ પ્રાદુરભૂચ્છૈલઃ સરુાનીકાપેિર પ્રભાે
૦૮૧૦૦૪૬૧ તતાે િનપેતુ તરવાે દહ્યમાના દવા ગ્ ના
૦૮૧૦૦૪૬૩ શલાઃ સટઙ્ક શખરાશ્ચૂણર્ય ત્યાે દ્વષદ્બલમ્
૦૮૧૦૦૪૭૧ મહાેરગાઃ સમુ પેતુદર્ દશકૂાઃ સ શ્ચકાઃ
૦૮૧૦૦૪૭૩ સહવ્યાઘ્રવરાહાશ્ચ મદર્ય તાે મહાગ ઃ
૦૮૧૦૦૪૮૧ યાતુધા યશ્ચ શતશઃ શલૂહ તા િવવાસસઃ
૦૮૧૦૦૪૮૩ છ ધ ભ ધી ત વાિદ ય તથા રક્ષાેગણાઃ પ્રભાે
૦૮૧૦૦૪૯૧ તતાે મહાઘના વ્યાે ગ ભીરપ ષ વનાઃ
૦૮૧૦૦૪૯૩ અઙ્ગારાન્મુમુચવુાર્તૈરાહતાઃ તનિયત્નવઃ
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૦૮૧૦૦૫૦૧ ષ્ટાે દૈત્યેન સમુહા વિહ્નઃ શ્વસનસાર થઃ
૦૮૧૦૦૫૦૩ સાવંતર્ક ઇવાત્યુગ્રાે િવબુધ વ જનીમધાક્
૦૮૧૦૦૫૧૧ તતઃ સમુદ્ર ઉદ્વલેઃ સવર્તઃ પ્રત્યદૃ યત
૦૮૧૦૦૫૧૩ પ્રચ ડવાતૈ દૂ્ધત તરઙ્ગાવતર્ભીષણઃ
૦૮૧૦૦૫૨૧ અેવં દૈત્યૈમર્હામાયૈરલક્ષ્યગ તભી રણે
૦૮૧૦૦૫૨૩ જ્યમાનાસુ માયાસુ િવષેદુઃ સરુસિૈનકાઃ
૦૮૧૦૦૫૩૧ ન ત પ્ર તિવિધ યત્ર િવદુિર દ્રાદયાે પ
૦૮૧૦૦૫૩૩ યાતઃ પ્રાદુરભૂત્તત્ર ભગવા વશ્વભાવનઃ
૦૮૧૦૦૫૪૧ તતઃ સપુણાસકૃતાઙ્ ઘ્રપ લવઃ િપશઙ્ગવાસા નવક જલાેચનઃ
૦૮૧૦૦૫૪૩ અદૃ યતાષ્ટાયુધબાહુ લસચ્છ્ર કાૈ તુભાનઘ્યર્િકર ટકુ ડલઃ
૦૮૧૦૦૫૫૧ ત મ પ્રિવષે્ટઽસરુકૂટકમર્ માયા િવનેશમુર્િહના મહીયસઃ
૦૮૧૦૦૫૫૩ વ ાે યથા િહ પ્ર તબાેધ આગતે હિર તઃ સવર્િવપ દ્વમાેક્ષણમ્
૦૮૧૦૦૫૬૧ દૃ ટ્વા ધે ગ ડવાહ મભાિરવાહ આિવ ય શલૂમિહનાેદથ કાલને મઃ
૦૮૧૦૦૫૬૩ ત લીલયા ગ ડમૂિધ્ન પતદ્ગહૃી વા તનેાહન પ સવાહમિર યધીશઃ
૦૮૧૦૦૫૭૧ માલી સમુાલ્ય તબલાૈ યુિધ પેતતુયર્ચ્ચકે્રણ કૃત્ત શરસાવથ માલ્યવાં તમ્
૦૮૧૦૦૫૭૩આહત્ય તગ્મગદયાહનદ ડજે દં્ર તાવ ચ્છરાેઽ ચ્છનદરેનર્દતાેઽિરણાદ્યઃ
૦૮૧૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૧૦૦૧૧ અથાે સરુાઃ પ્રત્યુપલ ધચેતસઃ પરસ્ય પુંસઃ પરયાનુક પયા
૦૮૧૧૦૦૧૩ જઘુ્ન ર્શં શક્રસમીરણાદય તાં તાન્રણે યૈર ભસહંતાઃ પુરા
૦૮૧૧૦૦૨૧ વૈરાેચનાય સરં ધાે ભગવા પાકશાસનઃ
૦૮૧૧૦૦૨૩ ઉદયચ્છદ્યદા વજં્ર પ્ર હા હે ત ચુકુ્રશઃુ
૦૮૧૧૦૦૩૧ વજ્રપા ણ તમાહેદં તરસૃ્કત્ય પુરઃ સ્થતમ્
૦૮૧૧૦૦૩૩ મન વનં સસુ પનં્ન િવચર તં મહા ધે
૦૮૧૧૦૦૪૧ નટવન્મૂઢ માયા ભમાર્યેશાન્નાે જગીષ સ
૦૮૧૧૦૦૪૩ જ વા બાલાિન્નબદ્ધાક્ષાન્નટાે હર ત તદ્ધનમ્
૦૮૧૧૦૦૫૧ આ ક્ષ ત માયા ભ સ સ ત યે િદવમ્
૦૮૧૧૦૦૫૩ તા દસ્યૂ વધનુાે યજ્ઞા પવૂર્ માચ્ચ પદાદધઃ
૦૮૧૧૦૦૬૧ સાેઽહં દુમાર્િયન તેઽદ્ય વજે્રણ શતપવર્ણા
૦૮૧૧૦૦૬૩ શરાે હિર યે મ દાત્મ ઘટ વ જ્ઞા ત ભઃ સહ
૦૮૧૧૦૦૭૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૧૧૦૦૭૧ સઙ્ગ્રામે વતર્માનાનાં કાલચાેિદતકમર્ણામ્
૦૮૧૧૦૦૭૩ ક તજર્યાેઽજયાે ત્યુઃ સવષાં સ્યુરનુક્રમાત્
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૦૮૧૧૦૦૮૧ તિદદં કાલરશનં જગ પ ય ત સરૂયઃ
૦૮૧૧૦૦૮૩ ન હૃ ય ત ન શાેચ ત તત્ર યૂયમપ ડતાઃ
૦૮૧૧૦૦૯૧ ન વયં મ યમાનાનામાત્માનં તત્ર સાધનમ્
૦૮૧૧૦૦૯૩ ગરાે વઃ સાધુશાેચ્યાનાં ગ્ હ્ણ માે મમર્તાડનાઃ
૦૮૧૧૦૧૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૧૦૧૦૧ ઇત્યા ક્ષ ય િવભું વીરાે નારાચવૈ રમદર્નઃ
૦૮૧૧૦૧૦૩ આકણર્પૂણરહનદાકે્ષપૈરાહ તં પનુઃ
૦૮૧૧૦૧૧૧ અેવં િનરાકૃતાે દેવાે વૈિરણા ત યવાિદના
૦૮૧૧૦૧૧૩ ના યત્તદિધક્ષપંે તાતે્રાહત ઇવ દ્વપઃ
૦૮૧૧૦૧૨૧ પ્રાહર કુ લશં ત મા અમાેઘં પરમદર્નઃ
૦૮૧૧૦૧૨૩ સયાનાે યપતદ્ભૂમાૈ છન્નપક્ષ ઇવાચલઃ
૦૮૧૧૦૧૩૧ સખાયં પ તતં દૃ ટ્વા જ ભાે બ લસખઃ સહૃુત્
૦૮૧૧૦૧૩૩ અ યયા સાૈહૃદં સખ્યહુર્તસ્યાિપ સમાચરન્
૦૮૧૧૦૧૪૧ સ સહવાહ આસાદ્ય ગદામુદ્ય ય રંહસા
૦૮૧૧૦૧૪૩ જત્રાવતાડયચ્છકં્ર ગજં ચ સમુહાબલઃ
૦૮૧૧૦૧૫૧ ગદાપ્રહારવ્ય થતાે શં િવહ્વ લતાે ગજઃ
૦૮૧૧૦૧૫૩ નુ યાં ધરણી ં ટ્વા ક મલં પરમં યયાૈ
૦૮૧૧૦૧૬૧ તતાે રથાે માત લના હિર ભદર્શશતૈ ર્તઃ
૦૮૧૧૦૧૬૩ આનીતાે દ્વપમુ જ્ય રથમા હે િવભુઃ
૦૮૧૧૦૧૭૧ તસ્ય ત પૂજય કમર્ ય તુદાર્નવસત્તમઃ
૦૮૧૧૦૧૭૩ શલૂને વલતા તં તુ મયમાનાેઽહન ધે
૦૮૧૧૦૧૮૧ સહેે જં સદુુમર્ષા સ વમાલ બ્ય માત લઃ
૦૮૧૧૦૧૮૩ ઇ દ્રાે જ ભસ્ય સઙ્કુ્રદ્ધાે વજે્રણાપાહર ચ્છરઃ
૦૮૧૧૦૧૯૧ જ ભં શ્રુ વા હતં તસ્ય જ્ઞાતયાે નારદાદષૃેઃ
૦૮૧૧૦૧૯૩ નમુ ચશ્ચ બલઃ પાક તત્રાપેતુ વરા વતાઃ
૦૮૧૧૦૨૦૧ વચાે ભઃ પ ષૈિર દ્રમદર્ય તાેઽસ્ય મમર્સુ
૦૮૧૧૦૨૦૩ શરૈરવાિકરન્મેઘા ધારા ભિરવ પવર્તમ્
૦૮૧૧૦૨૧૧ હર દશશતા યા ૈ હયર્શ્વસ્ય બલઃ શરૈઃ
૦૮૧૧૦૨૧૩ તાવદ્ ભરદર્યામાસ યુગપ લઘુહ તવાન્
૦૮૧૧૦૨૨૧ શતા યાં માત લ પાકાે રથં સાવયવં થક્
૦૮૧૧૦૨૨૩ સકૃ સ ધાનમાેકે્ષણ તદદ્ભુતમભૂદ્રણે
૦૮૧૧૦૨૩૧ નમુ ચઃ પ ચદશ ભઃ વણર્પુઙ્ખૈમર્હેષુ ભઃ
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૦૮૧૧૦૨૩૩ આહત્યવ્યનદ સઙ્ખ્યે સતાેય ઇવ તાેયદઃ
૦૮૧૧૦૨૪૧ સવર્તઃ શરકૂટેન શકં્ર સરથસાર થમ્
૦૮૧૧૦૨૪૩ છાદયામાસરુસરુાઃ પ્રા ટ્સયૂર્ મવા બુદાઃ
૦૮૧૧૦૨૫૧ અલક્ષય ત તમતીવ િવહ્વલા િવચુકુ્રશદુવગણાઃ સહાનુગાઃ
૦૮૧૧૦૨૫૩ અનાયકાઃ શત્રુબલને િન જતા વ ણક્પથા ભન્નનવાે યથાણર્વે
૦૮૧૧૦૨૬૧ તત તુરાષાિડષુબદ્ધપ જરા દ્વિનગર્તઃ સાશ્વરથ વ ગ્રણીઃ
૦૮૧૧૦૨૬૩ બભાૈ િદશઃ ખં થવી ં ચ રાેચય વતજેસા સયૂર્ ઇવ ક્ષપાત્યયે
૦૮૧૧૦૨૭૧ િનર ક્ષ્ય તનાં દેવઃ પરૈર યિદતાં રણે
૦૮૧૧૦૨૭૩ ઉદયચ્છિદ્રપંુ હ તું વજં્ર વજ્રધરાે ષા
૦૮૧૧૦૨૮૧ સ તનેવૈાષ્ટધારેણ શરસી બલપાકયાેઃ
૦૮૧૧૦૨૮૩ જ્ઞાતીનાં પ યતાં રાજ જહાર જનય ભયમ્
૦૮૧૧૦૨૯૧ નમુ ચ તદ્વધં દૃ ટ્વા શાેકામષર્ ષા વતઃ
૦૮૧૧૦૨૯૩ જઘાંસિુર દં્ર પતે ચકાર પરમાેદ્યમમ્
૦૮૧૧૦૩૦૧ અ મસારમયં શલંૂ ઘ ટાવદ્ધમેભષૂણમ્
૦૮૧૧૦૩૦૩ પ્રગ્ હ્યા યદ્રવ કુ્રદ્ધાે હતાેઽસી ત િવતજર્યન્
૦૮૧૧૦૩૦૫ પ્રાિહણાેદે્દવરા ય િનનદ ગરાિડવ
૦૮૧૧૦૩૧૧ તદાપતદ્ગગનતલે મહાજવં િવ ચ ચ્છદે હિરિરષુ ભઃ સહસ્રધા
૦૮૧૧૦૩૧૩ તમાહન પ કુ લશને ક ધરે ષા વત સ્ત્રદશપ તઃ શરાે હરન્
૦૮૧૧૦૩૨૧ ન તસ્ય િહ વચમિપ વજ્ર ઊ જતાે બભેદ યઃ સરુપ તનાજૈસિેરતઃ
૦૮૧૧૦૩૨૩ તદદ્ભુતં પરમ તવીયર્ ત્ર ભ ત્તરસૃ્કતાે નમુ ચ શરાેધર વચા
૦૮૧૧૦૩૩૧ ત માિદ દ્રાેઽ બભેચ્છત્રાવેર્જ્રઃ પ્ર તહતાે યતઃ
૦૮૧૧૦૩૩૩ િક મદં દૈવયાેગને ભૂતં લાેકિવમાેહનમ્
૦૮૧૧૦૩૪૧ યને મે પવૂર્મદ્ર ણાં પક્ષચ્છેદઃ પ્ર ત્યયે
૦૮૧૧૦૩૪૩ કૃતાે િનિવશતાં ભારૈઃ પત ત્રૈઃ પતતાં ભુિવ
૦૮૧૧૦૩૫૧ તપઃસારમયં વાષ્ટ્રં ત્રાે યને િવપાિટતઃ
૦૮૧૧૦૩૫૩ અ યે ચાિપ બલાપેેતાઃ સવાર્સૈ્ત્રરક્ષત વચઃ
૦૮૧૧૦૩૬૧ સાેઽયં પ્ર તહતાે વ ે મયા મુક્તાેઽસરેુઽ પકે
૦૮૧૧૦૩૬૩ નાહં તદાદદે દ ડં બ્રહ્મતે ેઽ યકારણમ્
૦૮૧૧૦૩૭૧ ઇ ત શકં્ર િવષીદ તમાહ વાગશર િરણી
૦૮૧૧૦૩૭૩ નાયં શુ કૈરથાે નાદ્રવર્ધમહર્ ત દાનવઃ
૦૮૧૧૦૩૮૧ મયા મૈ યદ્વરાે દત્તાે ત્યુનવાદ્રર્શુ કયાેઃ
૦૮૧૧૦૩૮૩ અતાેઽ ય શ્ચ તનીય તે ઉપાયાે મઘવિન્રપાેઃ
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૦૮૧૧૦૩૯૧ તાં દૈવી ં ગરમાક યર્ મઘવા સસુમાિહતઃ
૦૮૧૧૦૩૯૩ યાય ફેનમથાપ યદુપાયમુભયાત્મકમ્
૦૮૧૧૦૪૦૧ ન શુ કેણ ન ચાદ્રણ જહાર નમુચેઃ શરઃ
૦૮૧૧૦૪૦૩ તં તુષુ્ટવુમુર્િનગણા માલ્યૈશ્ચાવાિકર વભુમ્
૦૮૧૧૦૪૧૧ ગ ધવર્મખુ્યાૈ જગતુિવશ્વાવસપુરાવસૂ
૦૮૧૧૦૪૧૩ દેવદુ દુભયાે નેદુનર્તર્ક્યાે ન તુમુર્દા
૦૮૧૧૦૪૨૧ અ યેઽ યવંે પ્ર તદ્વ દ્વા વા વ ગ્ વ ણાદયઃ
૦૮૧૧૦૪૨૩ સદૂયામાસરુસરુા ગા કેસિરણાે યથા
૦૮૧૧૦૪૩૧ બ્રહ્મણા પ્રે ષતાે દેવા દેવ ષનાર્રદાે પ
૦૮૧૧૦૪૩૩ વારયામાસ િવબુધા દૃ ટ્વા દાનવસઙ્ક્ષયમ્
૦૮૧૧૦૪૪૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૦૮૧૧૦૪૪૧ ભવદ્ ભર તં પ્રાપ્તં નારાયણભુ શ્રયૈઃ
૦૮૧૧૦૪૪૩ શ્રયા સમેિધતાઃ સવર્ ઉપારમત િવગ્રહાત્
૦૮૧૧૦૪૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૧૦૪૫૧ સયં ય મ યુસરં ભં માનય તાે મનુવેર્ચઃ
૦૮૧૧૦૪૫૩ ઉપગીયમાનાનુચરૈયર્યુઃ સવ િત્રિવષ્ટપમ્
૦૮૧૧૦૪૬૧ યેઽવ શષ્ટા રણે ત મન્નારદાનુમતને તે
૦૮૧૧૦૪૬૩ બ લ િવપન્નમાદાય અ તં ગિરમપુાગમન્
૦૮૧૧૦૪૭૧ તત્રાિવનષ્ટાવયવા વદ્યમાન શરાેધરાન્
૦૮૧૧૦૪૭૩ ઉશના વયામાસ સં વ યા વિવદ્યયા
૦૮૧૧૦૪૮૧ બ લશ્ચાેશનસા ષ્ટઃ પ્રત્યાપન્ને દ્રય તઃ
૦૮૧૧૦૪૮૩ પરા જતાેઽિપ ના ખદ્ય લાેકત વિવચક્ષણઃ
૦૮૧૨૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૮૧૨૦૦૧૧ ષ વ ે િનશ યેદં યાે ષદૂ્રપેણ દાનવાન્
૦૮૧૨૦૦૧૩ માેહિય વા સરુગણા હિરઃ સાેમમપાયયત્
૦૮૧૨૦૦૨૧ ષમા હ્ય ગિરશઃ સવર્ભૂતગણૈ ર્તઃ
૦૮૧૨૦૦૨૩ સહ દેવ્યા યયાૈ દ્રષંુ્ટ યત્રા તે મધુસદૂનઃ
૦૮૧૨૦૦૩૧ સભા જતાે ભગવતા સાદરં સાેમયા ભવઃ
૦૮૧૨૦૦૩૩ સપૂિવષ્ટ ઉવાચેદં પ્ર તપજૂ્ય મય હિરમ્
૦૮૧૨૦૦૪૦ શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
૦૮૧૨૦૦૪૧ દેવદેવ જગદ્વ્યાિપ જગદ શ જગન્મય
૦૮૧૨૦૦૪૩ સવષામિપ ભાવાનાં વમાત્મા હેતુર શ્વરઃ
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૦૮૧૨૦૦૫૧ આદ્ય તાવસ્ય યન્મ ય મદમ યદહં બિહઃ
૦૮૧૨૦૦૫૩ યતાેઽવ્યયસ્ય નૈતાિન ત સતં્ય બ્રહ્મ ચદ્ભવાન્
૦૮૧૨૦૦૬૧ તવવૈ ચરણા ભાજંે શ્રેયસ્કામા િનરા શષઃ
૦૮૧૨૦૦૬૩ િવ જ્યાેભયતઃ સઙ્ગં મનુયઃ સમપુાસતે
૦૮૧૨૦૦૭૧ વં બ્રહ્મ પૂણર્મ તં િવગુણં િવશાેકમ્
૦૮૧૨૦૦૭૨ આન દમાત્રમિવકારમન યદ યત્
૦૮૧૨૦૦૭૩ િવશ્વસ્ય હેતુ દય સ્થ તસયંમાનામ્
૦૮૧૨૦૦૭૪આત્મેશ્વરશ્ચ તદપેક્ષતયાનપેક્ષઃ
૦૮૧૨૦૦૮૧ અેક વમવે સદસદ્દવ્યમદ્વયં ચ
૦૮૧૨૦૦૮૨ વણ કૃતાકૃત મવેહ ન વ તુભેદઃ
૦૮૧૨૦૦૮૩ અજ્ઞાનત વિય જનૈિવિહતાે િવક પાે
૦૮૧૨૦૦૮૪ ય માદુ્ગણવ્ય તકરાે િન પાિધકસ્ય
૦૮૧૨૦૦૯૧ વાં બ્રહ્મ કે ચદવય ત્યુત ધમર્મેકે
૦૮૧૨૦૦૯૨ અેકે પરં સદસતાેઃ પુ ષં પરેશમ્
૦૮૧૨૦૦૯૩ અ યેઽવય ત નવશ ક્તયુતં પરં વાં
૦૮૧૨૦૦૯૪ કે ચન્મહાપુ ષમવ્યયમાત્મત ત્રમ્
૦૮૧૨૦૧૦૧ નાહં પરાયુરષૃયાે ન મર ચમખુ્યા
૦૮૧૨૦૧૦૨ ન ત ય દ્વર ચતં ખલુ સ વસગાર્ઃ
૦૮૧૨૦૧૦૩ યન્માયયા મુ ષતચેતસ ઈશ દૈત્ય
૦૮૧૨૦૧૦૪ મત્યાર્દયઃ િકમુત શશ્વદભદ્ર ત્તાઃ
૦૮૧૨૦૧૧૧ સ વં સમીિહતમદઃ સ્થ તજન્મનાશં
૦૮૧૨૦૧૧૨ ભૂતેિહતં ચ જગતાે ભવબ ધમાેક્ષાૈ
૦૮૧૨૦૧૧૩ વાયુયર્થા િવશ ત ખં ચ ચરાચરાખ્યં
૦૮૧૨૦૧૧૪ સવ તદાત્મકતયાવગમાેઽવ સે
૦૮૧૨૦૧૨૧ અવતારા મયા દષૃ્ટા રમમાણસ્ય તે ગુણૈઃ
૦૮૧૨૦૧૨૨ સાેઽહં તદ્દ્રષુ્ટ મચ્છા મ યત્તે યાે ષદ્વપુ ર્તમ્
૦૮૧૨૦૧૩૧ યને સ માેિહતા દૈત્યાઃ પાિયતાશ્ચા તં સરુાઃ
૦૮૧૨૦૧૩૨ તિદ્દદકૃ્ષવ આયાતાઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ
૦૮૧૨૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૨૦૧૪૧ અેવમ ય થતાે િવ ભર્ગવા શલૂપા ણના
૦૮૧૨૦૧૪૩ પ્રહસ્ય ભાવગ ભીરં ગિરશં પ્રત્યભાષત
૦૮૧૨૦૧૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
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૦૮૧૨૦૧૫૧ કાૈતૂહલાય દૈત્યાનાં યાે ષદ્વષેાે મયા તઃ
૦૮૧૨૦૧૫૩ પ યતા સરુકાયાર્ ણ ગતે પીયષૂભાજને
૦૮૧૨૦૧૬૧ તત્તેઽહં દશર્િય યા મ િદદકૃ્ષાેઃ સરુસત્તમ
૦૮૧૨૦૧૬૩ કા મનાં બહુ મ તવં્ય સઙ્ક પપ્રભવાેદયમ્
૦૮૧૨૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૨૦૧૭૧ ઇ ત બ્રવુાણાે ભગવાં તત્રવૈા તરધીયત
૦૮૧૨૦૧૭૩ સવર્તશ્ચારયંશ્ચ ભર્વ આ તે સહાેમયા
૦૮૧૨૦૧૮૧ તતાે દદશાપવને વર સ્ત્રયં િવ ચત્રપુ પા ણપ લવદુ્રમે
૦૮૧૨૦૧૮૩ િવક્ર ડતી ં ક દુકલીલયા લસદ્દકૂુલપયર્ તિનત બમખેલામ્
૦૮૧૨૦૧૯૧ આવતર્નાેદ્વતર્નક પત તન પ્રકૃષ્ટહારાે ભરૈઃ પદે પદે
૦૮૧૨૦૧૯૩ પ્રભજ્યમાના મવ મ યતશ્ચલ પદપ્રવાલં નયતી ં તત તતઃ
૦૮૧૨૦૨૦૧ િદ ભ્રમ ક દુકચાપલૈ ર્શં પ્રાે દ્વગ્ તારાયતલાેલલાેચનામ્
૦૮૧૨૦૨૦૩ વકણર્િવભ્રા જતકુ ડલાે લસ કપાેલનીલાલકમ ડતાનનામ્
૦૮૧૨૦૨૧૧ શ્લથદ્દકૂુલં કબર ં ચ િવચ્યુતાં સન્નહ્યતીં વામકરેણ વ ગનુા
૦૮૧૨૦૨૧૩ િવિનઘ્નતીમ યકરેણ ક દુકં િવમાેહય તી ં જગદાત્મમાયયા
૦૮૧૨૦૨૨૧ તાં વીક્ષ્ય દેવ ઇ ત ક દુકલીલયષેદ્વ્રીડાસુ્ફટ મતિવ ષ્ટકટાક્ષમુષ્ટઃ
૦૮૧૨૦૨૨૩ સ્ત્રીપ્રેક્ષણપ્ર તસમીક્ષણિવહ્વલાત્મા નાત્માનમ તક ઉમાં વગણાંશ્ચ વેદ
૦૮૧૨૦૨૩૧ તસ્યાઃ કરાગ્રા સ તુ ક દુકાે યદા ગતાે િવદૂરં તમનવુ્રજિ સ્ત્રયાઃ
૦૮૧૨૦૨૩૩ વાસઃ સસતંૂ્ર લઘુ મા તાેઽહરદ્ભવસ્ય દેવસ્ય િકલાનપુ યતઃ
૦૮૧૨૦૨૪૧ અેવં તાં ચરાપાઙ્ગી ં દશર્નીયાં મનાેરમામ્
૦૮૧૨૦૨૪૩ દૃ ટ્વા તસ્યાં મનશ્ચકે્ર િવષ જ ત્યાં ભવઃ િકલ
૦૮૧૨૦૨૫૧ તયાપહૃતિવજ્ઞાન ત કૃત મરિવહ્વલઃ
૦૮૧૨૦૨૫૩ ભવા યા અિપ પ ય ત્યા ગતહ્ર ી ત પદં યયાૈ
૦૮૧૨૦૨૬૧ સા તમાયા તમાલાેક્ય િવવસ્ત્રા વ્રીિડતા શમ્
૦૮૧૨૦૨૬૩ િનલીયમાના ક્ષષેુ હસ તી ના વ તષ્ઠત
૦૮૧૨૦૨૭૧ તામ વગચ્છદ્ભગવા ભવઃ પ્રમુ ષતે દ્રયઃ
૦૮૧૨૦૨૭૩ કામસ્ય ચ વશં નીતઃ કરે મવ યૂથપઃ
૦૮૧૨૦૨૮૧ સાેઽનવુ્રજ્યા તવેગને ગ્ હી વાિનચ્છતી ં સ્ત્રયમ્
૦૮૧૨૦૨૮૩ કેશબ ધ ઉપાનીય બાહુ યાં પિરષ વજે
૦૮૧૨૦૨૯૧ સાપેગૂઢા ભગવતા કિરણા કિરણી યથા
૦૮૧૨૦૨૯૩ ઇત તતઃ પ્રસપર્ તી િવપ્રક ણર્ શરાે હા
૦૮૧૨૦૩૦૧ આત્માનં માેચિય વાઙ્ગ સરુષર્ભભુ તરાત્
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૦૮૧૨૦૩૦૩ પ્રાદ્રવ સા થુશ્રાેણી માયા દેવિવિન મતા
૦૮૧૨૦૩૧૧ તસ્યાસાૈ પદવી ં દ્રાે િવ ણાેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૮૧૨૦૩૧૩ પ્રત્યપદ્યત કામને વૈિરણવે િવિન જતઃ
૦૮૧૨૦૩૨૧ તસ્યાનુધાવતાે રેતશ્ચસ્ક દામાેઘરેતસઃ
૦૮૧૨૦૩૨૩ શુ મણાે યૂથપસ્યવે વા સતામનુધાવતઃ
૦૮૧૨૦૩૩૧ યત્ર યત્રાપતન્મહ્યાં રેત તસ્ય મહાત્મનઃ
૦૮૧૨૦૩૩૩ તાિન યસ્ય હે શ્ચ ક્ષતે્રા યાસન્મહીપતે
૦૮૧૨૦૩૪૧ સિર સરઃસુ શલૈષેુ વનષેપૂવનષેુ ચ
૦૮૧૨૦૩૪૩ યત્ર ક્વ ચાસ ષય તત્ર સિન્નિહતાે હરઃ
૦૮૧૨૦૩૫૧ સ્કન્ને રેત સ સાેઽપ યદાત્માનં દેવમાયયા
૦૮૧૨૦૩૫૩ જડીકૃતં પશ્રેષ્ઠ સ યવતર્ત ક મલાત્
૦૮૧૨૦૩૬૧ અથાવગતમાહા ય આત્મનાે જગદાત્મનઃ
૦૮૧૨૦૩૬૩ અપિરજ્ઞેયવીયર્સ્ય ન મનેે તદુ હાદ્ભુતમ્
૦૮૧૨૦૩૭૧ તમિવક્લવમવ્રીડમાલક્ષ્ય મધુસદૂનઃ
૦૮૧૨૦૩૭૩ ઉવાચ પરમપ્રીતાે બભ્ર વાં પાૈ ષી ં તનુમ્
૦૮૧૨૦૩૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૧૨૦૩૮૧ િદષ્ટ ા વં િવબુધશ્રેષ્ઠ વાં િનષ્ઠામાત્મના સ્થતઃ
૦૮૧૨૦૩૮૩ યન્મે સ્ત્રી પયા વૈરં માેિહતાેઽ યઙ્ગ માયયા
૦૮૧૨૦૩૯૧ કાે નુ મેઽ તતરેન્માયાં િવષક્ત વદતૃે પુમાન્
૦૮૧૨૦૩૯૩ તાં તા વ જતી ં ભાવા દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ
૦૮૧૨૦૪૦૧ સયંે ગુણમયી માયા ન વામ ભભિવ ય ત
૦૮૧૨૦૪૦૩ મયા સમેતા કાલને કાલ પેણ ભાગશઃ
૦૮૧૨૦૪૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૨૦૪૧૧ અેવં ભગવતા રાજ શ્રીવ સાઙે્કન સ કૃતઃ
૦૮૧૨૦૪૧૩ આમ ય તં પિરક્ર ય સગણઃ વાલયં યયાૈ
૦૮૧૨૦૪૨૧ આત્માંશભૂતાં તાં માયાં ભવાની ં ભગવા ભવઃ
૦૮૧૨૦૪૨૩ સ મતા ષમખુ્યાનાં પ્રીત્યાચષ્ટાથ ભારત
૦૮૧૨૦૪૩૧ અિય વ્યપ ય વમજસ્ય માયાં પરસ્ય પુંસઃ પરદેવતાયાઃ
૦૮૧૨૦૪૩૩ અહં કલાના ષભાેઽિપ મુહ્યે યયાવશાેઽ યે િકમુતા વત ત્રાઃ
૦૮૧૨૦૪૪૧ યં મામ ચ્છ વમપેુત્ય યાેગા સમાસહસ્રા ત ઉપારતં વૈ
૦૮૧૨૦૪૪૩ સ અેષ સાક્ષા પુ ષઃ પુરાણાે ન યત્ર કાલાે િવશતે ન વેદઃ
૦૮૧૨૦૪૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૮૧૨૦૪૫૧ ઇ ત તેઽ ભિહત તાત િવક્રમઃ શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૦૮૧૨૦૪૫૩ સ ધાેિનમર્થને યને તઃ ષે્ઠ મહાચલઃ
૦૮૧૨૦૪૬૧ અેતન્મુહુઃ ક તર્યતાેઽનુશ ◌ૃ વતાે ન િર યતે તુ સમુદ્યમઃ ક્વ ચત્
૦૮૧૨૦૪૬૩ યદુત્તમશ્લાેકગુણાનવુણર્નં સમ તસસંારપિરશ્રમાપહમ્
૦૮૧૨૦૪૭૧ અસદિવષયમઙ્ ઘ્ર ભાવગ યં પ્રપન્નાન્
૦૮૧૨૦૪૭૩ અ તમમરવયાર્નાશય સ ધુમ યમ્
૦૮૧૨૦૪૭૩ કપટયવુ તવષેાે માેહય યઃ સરુાર સં્
૦૮૧૨૦૪૭૪ તમહમપુ તાનાં કામપૂરં નતાેઽ મ
૦૮૧૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૩૦૦૧૧ મનુિવવ વતઃ પતુ્રઃ શ્રાદ્ધદેવ ઇ ત શ્રુતઃ
૦૮૧૩૦૦૧૩ સપ્તમાે વતર્માનાે ય તદપત્યાિન મે શ ◌ૃ
૦૮૧૩૦૦૨૧ ઇ વાકુનર્ભગશ્ચવૈ ષ્ટઃ શયાર્ તરેવ ચ
૦૮૧૩૦૦૨૩ નિર ય તાેઽથ નાભાગઃ સપ્તમાે િદષ્ટ ઉચ્યતે
૦૮૧૩૦૦૩૧ ત ષશ્ચ ષધ્રશ્ચ દશમાે વસમુા તઃ
૦૮૧૩૦૦૩૩ મનાવેવ વતસ્યૈતે દશપુત્રાઃ પર તપ
૦૮૧૩૦૦૪૧ આિદત્યા વસવાે દ્રા િવશ્વેદેવા મ દ્ગણાઃ
૦૮૧૩૦૦૪૩ અ શ્વના ભવાે રાજિન્ન દ્ર તષેાં પુર દરઃ
૦૮૧૩૦૦૫૧ ક યપાેઽિત્રવર્ સષ્ઠશ્ચ િવશ્વા મત્રાેઽથ ગાૈતમઃ
૦૮૧૩૦૦૫૩ જમદ ગ્ ભર્રદ્વાજ ઇ ત સપ્તષર્યઃ તાઃ
૦૮૧૩૦૦૬૧ અત્રાિપ ભગવ જન્મ ક યપાદિદતેરભૂત્
૦૮૧૩૦૦૬૩ આિદત્યાનામવર ે િવ વાર્મન પ ક્
૦૮૧૩૦૦૭૧ સઙે્ક્ષપતાે મયાેક્તાિન સપ્તમ વ તરા ણ તે
૦૮૧૩૦૦૭૩ ભિવ યા યથ વક્ષ્યા મ િવ ણાેઃ શ યા વતાિન ચ
૦૮૧૩૦૦૮૧ િવવ વતશ્ચ દ્વે યે િવશ્વકમર્સતુે ઉભે
૦૮૧૩૦૦૮૩ સજં્ઞા છાયા ચ રાજે દ્ર યે પ્રાગ ભિહતે તવ
૦૮૧૩૦૦૯૧ તીયાં વડવામેકે તાસાં સજં્ઞાસતુાસ્ત્રયઃ
૦૮૧૩૦૦૯૩ યમાે યમી શ્રાદ્ધદેવ છાયાયાશ્ચ સતુા છૃ
૦૮૧૩૦૧૦૧ સાવ ણ તપતી ક યા ભાયાર્ સવંરણસ્ય યા
૦૮૧૩૦૧૦૩ શનૈશ્ચર તીયાેઽભૂદ શ્વનાૈ વડવાત્મ ૈ
૦૮૧૩૦૧૧૧ અષ્ટમેઽ તર આયાતે સાવ ણભર્િવતા મનુઃ
૦૮૧૩૦૧૧૩ િનમાકિવરજસ્કાદ્યાઃ સાવ ણતનયા પ
૦૮૧૩૦૧૨૧ તત્ર દેવાઃ સતુપસાે િવર અ તપ્રભાઃ
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૦૮૧૩૦૧૨૩ તષેાં િવરાેચનસતુાે બ લિર દ્રાે ભિવ ય ત
૦૮૧૩૦૧૩૧ દ વેમાં યાચમાનાય િવ ણવે યઃ પદત્રયમ્
૦૮૧૩૦૧૩૩ રાદ્ધ મ દ્રપદં િહ વા તતઃ સ દ્ધમવા સ્ય ત
૦૮૧૩૦૧૪૧ યાેઽસાૈ ભગવતા બદ્ધઃ પ્રીતને સતુલે પનુઃ
૦૮૧૩૦૧૪૩ િનવે શતાેઽિધકે વગાર્દધનુા તે વરાિડવ
૦૮૧૩૦૧૫૧ ગાલવાે દ પ્તમાન્રામાે દ્રાેણપતુ્રઃ કૃપ તથા
૦૮૧૩૦૧૫૩ ઋ યશ ◌ૃઙ્ગઃ િપતા માકં ભગવા બાદરાયણઃ
૦૮૧૩૦૧૬૧ ઇમે સપ્તષર્ય તત્ર ભિવ ય ત વયાેગતઃ
૦૮૧૩૦૧૬૩ ઇદાનીમાસતે રાજ વે વ આશ્રમમ ડલે
૦૮૧૩૦૧૭૧ દેવગુહ્યા સર વત્યાં સાવર્ભાૈમ ઇ ત પ્રભુઃ
૦૮૧૩૦૧૭૩ સ્થાનં પુર દરાદૃ્ધ વા બલયે દાસ્યતીશ્વરઃ
૦૮૧૩૦૧૮૧ નવમાે દક્ષસાવ ણમર્નવુર્ ણસ ભવઃ
૦૮૧૩૦૧૮૩ ભૂતકેતુદ પ્તકેતુિરત્યાદ્યા ત સતુા પ
૦૮૧૩૦૧૯૧ પારામર ચગભાર્દ્યા દેવા ઇ દ્રાેઽદ્ભુતઃ તઃ
૦૮૧૩૦૧૯૩ દ્યુ તમ પ્રમખુા તત્ર ભિવ ય ષય તતઃ
૦૮૧૩૦૨૦૧ આયુ મતાેઽ બુધારાયા ષભાે ભગવ કલા
૦૮૧૩૦૨૦૩ ભિવતા યને સરંાદ્ધાં િત્રલાેક ં ભાેક્ષ્યતેઽદ્ભુતઃ
૦૮૧૩૦૨૧૧ દશમાે બ્રહ્મસાવ ણ પશ્લાેકસતુાે મનુઃ
૦૮૧૩૦૨૧૩ ત સતુા ભૂિરષેણાદ્યા હિવ મ પ્રમખુા દ્વ ઃ
૦૮૧૩૦૨૨૧ હિવ મા સકૃુતઃ સત્યાે જયાે મૂ ત તદા દ્વ ઃ
૦૮૧૩૦૨૨૩ સવુાસનિવ દ્ધાદ્યા દેવાઃ શ ભુઃ સરેુશ્વરઃ
૦૮૧૩૦૨૩૧ િવ વક્સનેાે િવષૂચ્યાં તુ શ ભાેઃ સખ્યં કિર ય ત
૦૮૧૩૦૨૩૩ તઃ વાંશને ભગવા ગ્ હે િવશ્વ ે િવભુઃ
૦૮૧૩૦૨૪૧ મનવુ ધમર્સાવ ણરેકાદશમઆત્મવાન્
૦૮૧૩૦૨૪૩ અનાગતા ત સતુાશ્ચ સત્યધમાર્દયાે દશ
૦૮૧૩૦૨૫૧ િવહઙ્ગમાઃ કામગમા િનવાર્ણ ચયઃ સરુાઃ
૦૮૧૩૦૨૫૩ ઇ દ્રશ્ચ વૈ ત તષેા ષયશ્ચા ણાદયઃ
૦૮૧૩૦૨૬૧ આયર્કસ્ય સતુ તત્ર ધમર્સતેુિર ત તઃ
૦૮૧૩૦૨૬૩ વૈ તાયાં હરેરંશ સ્ત્રલાેક ં ધારિય ય ત
૦૮૧૩૦૨૭૧ ભિવતા દ્રસાવણ રાજ દ્વાદશમાે મનુઃ
૦૮૧૩૦૨૭૩ દેવવાનપુદેવશ્ચ દેવશ્રેષ્ઠાદયઃ સતુાઃ
૦૮૧૩૦૨૮૧ ઋતધામા ચ તત્રે દ્રાે દેવાશ્ચ હિરતાદયઃ
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૦૮૧૩૦૨૮૩ ઋષયશ્ચ તપાેમૂ ત તપ વ્યાગ્ ીધ્રકાદયઃ
૦૮૧૩૦૨૯૧ વધામાખ્યાે હરેરંશઃ સાધિય ય ત તન્મનાેઃ
૦૮૧૩૦૨૯૩ અ તરં સત્યસહસઃ સુ તાયાઃ સતુાે િવભુઃ
૦૮૧૩૦૩૦૧ મનુસ્ત્રયાેદશાે ભાવ્યાે દેવસાવ ણરાત્મવાન્
૦૮૧૩૦૩૦૩ ચત્રસનેિવ ચત્રાદ્યા દેવસાવ ણદેહ ઃ
૦૮૧૩૦૩૧૧ દેવાઃ સકુમર્સતુ્રામ સજં્ઞા ઇ દ્રાે િદવ પ તઃ
૦૮૧૩૦૩૧૩ િનમાકત વદશાર્દ્યા ભિવ ય ષય તદા
૦૮૧૩૦૩૨૧ દેવહાતે્રસ્ય તનય ઉપહતાર્ િદવ પતેઃ
૦૮૧૩૦૩૨૩ યાેગેશ્વરાે હરેરંશાે હત્યાં સ ભિવ ય ત
૦૮૧૩૦૩૩૧ મનવુાર્ ઇ દ્રસાવ ણશ્ચતુદર્શમ અે ય ત
૦૮૧૩૦૩૩૩ ઉ ગ ભીરબુધાદ્યા ઇ દ્રસાવ ણવીયર્ ઃ
૦૮૧૩૦૩૪૧ પિવત્રાશ્ચા ષા દેવાઃ શુ ચિર દ્રાે ભિવ ય ત
૦૮૧૩૦૩૪૩ અ ગ્ બાર્હુઃ શુ ચઃ શદુ્ધાે માગધાદ્યા તપ વનઃ
૦૮૧૩૦૩૫૧ સત્રાયણસ્ય તનયાે હદ્ભાનુ તદા હિરઃ
૦૮૧૩૦૩૫૩ િવતાનાયાં મહારાજ િક્રયાત તૂ વતાિયતા
૦૮૧૩૦૩૬૧ રાજંશ્ચતુદર્શતૈાિન િત્રકાલાનુગતાિન તે
૦૮૧૩૦૩૬૩ પ્રાેક્તા યે ભ મતઃ ક પાે યુગસાહસ્રપયર્યઃ
૦૮૧૪૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૧૪૦૦૧૧ મ વ તરેષુ ભગવ યથા મ વાદયિ વમે
૦૮૧૪૦૦૧૩ ય મ કમર્ ણ યે યને િનયુક્તા તદ્વદ વ મે
૦૮૧૪૦૦૨૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૦૮૧૪૦૦૨૧ મનવાે મનપુતુ્રાશ્ચ મનુયશ્ચ મહીપતે
૦૮૧૪૦૦૨૩ ઇ દ્રાઃ સરુગણાશ્ચવૈ સવ પુ ષશાસનાઃ
૦૮૧૪૦૦૩૧ યજ્ઞાદયાે યાઃ ક થતાઃ પાૈ ય તનવાે પ
૦૮૧૪૦૦૩૩ મ વાદયાે જગદ્યાત્રાં નય ત્યા ભઃ પ્રચાેિદતાઃ
૦૮૧૪૦૦૪૧ ચતુયુર્ગા તે કાલને ગ્ર તા છ તગણા યથા
૦૮૧૪૦૦૪૩ તપસા ઋષયાેઽપ ય યતાે ધમર્ઃ સનાતનઃ
૦૮૧૪૦૦૫૧ તતાે ધમ ચતુ પાદં મનવાે હિરણાેિદતાઃ
૦૮૧૪૦૦૫૩ યુક્તાઃ સ ચારય ત્યદ્ધા વે વે કાલે મહી ં પ
૦૮૧૪૦૦૬૧ પાલય ત પ્ર પાલા યાવદ તં િવભાગશઃ
૦૮૧૪૦૦૬૩ યજ્ઞભાગભુ ે દેવા યે ચ તત્રા વતાશ્ચ તૈઃ
૦૮૧૪૦૦૭૧ ઇ દ્રાે ભગવતા દત્તાં ત્રૈલાેક્ય શ્રયમૂ જતામ્
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૦૮૧૪૦૦૭૩ ભુ નઃ પા ત લાેકાંસ્ત્રી કામં લાેકે પ્રવષર્ ત
૦૮૧૪૦૦૮૧ જ્ઞાનં ચાનુયુગં બ્રૂતે હિરઃ સદ્ધ વ પ ક્
૦૮૧૪૦૦૮૩ ઋ ષ પધરઃ કમર્ યાેગં યાેગેશ પ ક્
૦૮૧૪૦૦૯૧ સગ પ્રજેશ પેણ દસ્યૂ હ યા વરાડ્વપુઃ
૦૮૧૪૦૦૯૩ કાલ પેણ સવષામભાવાય થગ્ગુણઃ
૦૮૧૪૦૧૦૧ તૂયમાનાે જનૈરે ભમાર્યયા નામ પયા
૦૮૧૪૦૧૦૩ િવમાેિહતાત્મ ભનાર્ના દશર્નનૈર્ ચ દૃ યતે
૦૮૧૪૦૧૧૧ અેત ક પિવક પસ્ય પ્રમાણં પિરક તતમ્
૦૮૧૪૦૧૧૩ યત્ર મ વ તરા યાહુશ્ચતુદર્શ પુરાિવદઃ
૦૮૧૫૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૧૫૦૦૧૧ બલેઃ પદત્રયં ભૂમેઃ ક માદ્ધિરરયાચત
૦૮૧૫૦૦૧૩ ભૂતેશ્વરઃ કૃપણવ લ ધાથાઽિપ બબ ધ તમ્
૦૮૧૫૦૦૨૧ અેતદ્વિેદતુ મચ્છામાે મહ કાૈતૂહલં િહ નઃ
૦૮૧૫૦૦૨૩ યજ્ઞેશ્વરસ્ય પૂણર્સ્ય બ ધનં ચા યનાગસઃ
૦૮૧૫૦૦૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૫૦૦૩૧ પરા જતશ્રીરસુ ભશ્ચ હાિપતાે હી દ્રણે રાજ ગુ ભઃ સ િવતઃ
૦૮૧૫૦૦૩૩ સવાર્ત્મના તાનભજદ્ ગૂ બ લઃ શ યાે મહાત્માથર્િનવેદનને
૦૮૧૫૦૦૪૧ તં બ્રાહ્મણા ગવઃ પ્રીયમાણા અયાજય વશ્વ જતા િત્રણાકમ્
૦૮૧૫૦૦૪૩ જગીષમાણં િવિધના ભ ષચ્ય મહા ભષેકેણ મહાનુભાવાઃ
૦૮૧૫૦૦૫૧ તતાે રથઃ કા ચનપટ્ટનદ્ધાે હયાશ્ચ હયર્શ્વતુરઙ્ગવણાર્ઃ
૦૮૧૫૦૦૫૩ વજશ્ચ સહેન િવરાજમાનાે હુતાશનાદાસ હિવ ભિરષ્ટાત્
૦૮૧૫૦૦૬૧ ધનુશ્ચ િદવ્યં પુરટાપેનદં્ધ તૂણાવિરક્તાૈ કવચં ચ િદવ્યમ્
૦૮૧૫૦૦૬૩ િપતામહ તસ્ય દદાૈ ચ માલામ લાનપુ પાં જલજં ચ શકુ્રઃ
૦૮૧૫૦૦૭૧ અેવં સ િવપ્રા જતયાેધનાથર્ તૈઃ ક પત વ ત્યયનાેઽથ િવપ્રાન્
૦૮૧૫૦૦૭૩ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય કૃતપ્રણામઃ પ્રહ્ર ાદમામ ય નમશ્ચકાર
૦૮૧૫૦૦૮૧ અથા હ્ય રથં િદવં્ય ગુદતં્ત મહારથઃ
૦૮૧૫૦૦૮૩ સસુ્રગ્ધરાેઽથ સન્નહ્ય ધ વી ખડ્ગી તષેુિધઃ
૦૮૧૫૦૦૯૧ હેમાઙ્ગદલસદ્બાહુઃ સુ્ફરન્મકરકુ ડલઃ
૦૮૧૫૦૦૯૩ રરાજ રથમા ઢાે િધ યસ્થ ઇવ હવ્યવાટ્
૦૮૧૫૦૧૦૧ તુલ્યૈશ્વયર્બલશ્રી ભઃ વયૂથૈદત્યયૂથપૈઃ
૦૮૧૫૦૧૦૩ િપબદ્ ભિરવ ખં દૃ ગ્ભદર્હદ્ ભઃ પિરધીિનવ
૦૮૧૫૦૧૧૧ તાે િવકષર્ન્મહતીમાસરુ ં વ જની ં િવભુઃ
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૦૮૧૫૦૧૧૩ યયાિવ દ્રપુર ં દ્ધાં ક પયિન્નવ રાેદસી
૦૮૧૫૦૧૨૧ ર યામપુવનાેદ્યાનૈઃ શ્રીમદ્ ભનર્ દનાિદ ભઃ
૦૮૧૫૦૧૨૩ કૂજ દ્વહઙ્ગ મથનુૈગાર્યન્મત્તમધવુ્રતૈઃ
૦૮૧૫૦૧૩૧ પ્રવાલફલપુ પાે ભારશાખામરદુ્રમૈઃ
૦૮૧૫૦૧૩૩ હંસસારસચક્રાહ્વ કાર ડવકુલાકુલાઃ
૦૮૧૫૦૧૩૫ ન લ યાે યત્ર ક્ર ડ ત પ્રમદાઃ સરુસિેવતાઃ
૦૮૧૫૦૧૪૧ આકાશગઙ્ગયા દેવ્યા તાં પિરખભૂતયા
૦૮૧૫૦૧૪૩ પ્રાકારેણા ગ્ વણન સાટ્ટાલનેાેન્નતને ચ
૦૮૧૫૦૧૫૧ ક્મપટ્ટકપાટૈશ્ચ દ્વારૈઃ સ્ફિટકગાપેુરૈઃ
૦૮૧૫૦૧૫૩ જુષ્ટાં િવભક્તપ્રપથાં િવશ્વકમર્િવિન મતામ્
૦૮૧૫૦૧૬૧ સભાચ વરર યાઢ ાં િવમાનૈ યર્બુર્દૈયુર્તામ્
૦૮૧૫૦૧૬૩ શ ◌ૃઙ્ગાટકૈમર્ ણમયવૈર્જ્રિવદુ્રમવેિદ ભઃ
૦૮૧૫૦૧૭૧ યત્ર િનત્યવયાે પાઃ યામા િવરજવાસસઃ
૦૮૧૫૦૧૭૩ ભ્રાજ તે પવન્નાયા હ્ય ચ ભિરવ વહ્નયઃ
૦૮૧૫૦૧૮૧ સરુસ્ત્રીકેશિવભ્રષ્ટ નવસાૈગ ધકસ્ર મ્
૦૮૧૫૦૧૮૩ યત્રામાેદમપુાદાય માગર્ આવા ત મા તઃ
૦૮૧૫૦૧૯૧ હેમ લાક્ષિનગર્ચ્છદૂ્ધમનેાગુ ગ ધના
૦૮૧૫૦૧૯૩ પા ડુરેણ પ્ર તચ્છન્ન માગ યા ત સરુ પ્રયાઃ
૦૮૧૫૦૨૦૧ મુક્તાિવતાનૈમર્ ણહેમકેતુ ભનાર્નાપતાકાવલભી ભરા તામ્
૦૮૧૫૦૨૦૩ શખ ડપારાવત ઙ્ગનાિદતાં વૈમાિનકસ્ત્રીકલગીતમઙ્ગલામ્
૦૮૧૫૦૨૧૧ દઙ્ગશઙ્ખાનકદુ દુ ભ વનૈઃ સતાલવીણામુરજેષ્ટવે ભઃ
૦૮૧૫૦૨૧૩ ત્યૈઃ સવાદ્યૈ પદેવગીતકૈમર્નાેરમાં વપ્રભયા જતપ્રભામ્
૦૮૧૫૦૨૨૧ યાં ન વ્રજ ત્યધ મષ્ઠાઃ ખલા ભૂતદુ્રહઃ શઠાઃ
૦૮૧૫૦૨૨૩ માિનનઃ કા મનાે લુ ધા અે ભહ ના વ્રજ ત યત્
૦૮૧૫૦૨૩૧ તાં દેવધાની ં સ વ થનીપ તબર્િહઃ સમ તાદુ્ર ધે ત યયા
૦૮૧૫૦૨૩૩ આચાયર્દત્તં જલજં મહા વનં દ માૈ પ્રયુ જ ભય મ દ્રયાે ષતામ્
૦૮૧૫૦૨૪૧ મઘવાં તમ ભપે્રત્ય બલેઃ પરમમુદ્યમમ્
૦૮૧૫૦૨૪૩ સવર્દેવગણાપેેતાે ગુ મેતદુવાચ હ
૦૮૧૫૦૨૫૧ ભગવન્નુદ્યમાે ભૂયા બલનેર્ઃ પવૂર્વૈિરણઃ
૦૮૧૫૦૨૫૩ અિવષહ્ય મમં મ યે કેનાસીત્તજેસાે જતઃ
૦૮૧૫૦૨૬૧ નનંૈ ક શ્ચ કુતાે વાિપ પ્ર તવ્યાેઢુમધીશ્વરઃ
૦૮૧૫૦૨૬૩ િપબિન્નવ મખુનેેદં લહિન્નવ િદશાે દશ
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૦૮૧૫૦૨૬૫ દહિન્નવ િદશાે દૃ ગ્ભઃ સવંતાર્ ગ્ િરવાે થતઃ
૦૮૧૫૦૨૭૧ બ્રૂિહ કારણમેતસ્ય દુધર્ષર્ વસ્ય મિદ્રપાેઃ
૦૮૧૫૦૨૭૩ આેજઃ સહાે બલં તે ે યત અેત સમુદ્યમઃ
૦૮૧૫૦૨૮૦ શ્રીગુ વાચ
૦૮૧૫૦૨૮૧ ના મ મઘવ છત્રાે ન્નતેરસ્ય કારણમ્
૦૮૧૫૦૨૮૩ શ યાયાપે તં તે ે ગુ ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૮૧૫૦૨૯૧ આેજ વનં બ લ જેતું ન સમથાઽ ત કશ્ચન
૦૮૧૫૦૨૯૩ ભવ દ્વધાે ભવા વાિપ વજર્િય વેશ્વરં હિરમ્
૦૮૧૫૦૩૦૧ િવજે ય ત ન કાેઽ યનંે બ્રહ્મતજેઃસમેિધતમ્
૦૮૧૫૦૩૦૩ નાસ્ય શક્તઃ પુરઃ સ્થાતું કૃતા તસ્ય યથા જનાઃ
૦૮૧૫૦૩૧૧ ત માિન્નલયમુ જ્ય યૂયં સવ િત્રિવષ્ટપમ્
૦૮૧૫૦૩૧૩ યાત કાલં પ્રતીક્ષ તાે યતઃ શત્રાેિવપયર્યઃ
૦૮૧૫૦૩૨૧ અેષ િવપ્રબલાેદકર્ ઃ સ પ્રત્યૂ જતિવક્રમઃ
૦૮૧૫૦૩૨૩ તષેામવેાપમાનને સાનુબ ધાે િવનઙ્ક્ષ્ય ત
૦૮૧૫૦૩૩૧ અેવં સમુિ ત્રતાથાર્ તે ગુ ણાથાર્નુદ શના
૦૮૧૫૦૩૩૩ િહ વા િત્રિવષ્ટપં જગ્મુગ વાર્ણાઃ કામ િપણઃ
૦૮૧૫૦૩૪૧ દેવે વથ િનલીનષેુ બ લવરાેચનઃ પુર મ્
૦૮૧૫૦૩૪૩ દેવધાનીમિધષ્ઠાય વશં િન યે જગ ત્રયમ્
૦૮૧૫૦૩૫૧ તં િવશ્વજિયનં શ યં ગવઃ શ યવ સલાઃ
૦૮૧૫૦૩૫૩ શતને હયમેધાનામનવુ્રતમયાજયન્
૦૮૧૫૦૩૬૧ તત તદનુભાવને ભવુનત્રયિવશ્રુતામ્
૦૮૧૫૦૩૬૩ ક ત િદ િવત વાનઃ સ રેજ ઉડુરાિડવ
૦૮૧૫૦૩૭૧ બુભજેુ ચ શ્રયં દ્ધાં દ્વજદેવાપેલ ભતામ્
૦૮૧૫૦૩૭૩ કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મ યમાનાે મહામનાઃ
૦૮૧૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૬૦૦૧૧ અેવં પતુ્રષેુ નષ્ટેષુ દેવમાતાિદ ત તદા
૦૮૧૬૦૦૧૩ હૃતે િત્રિવષ્ટપે દૈત્યૈઃ પયર્ત યદનાથવત્
૦૮૧૬૦૦૨૧ અેકદા ક યપ તસ્યા આશ્રમં ભગવાનગાત્
૦૮૧૬૦૦૨૩ િન સવં િનરાન દં સમાધેિવરત શ્ચરાત્
૦૮૧૬૦૦૩૧ સ પત્ની ં દ નવદનાં કૃતાસનપિરગ્રહઃ
૦૮૧૬૦૦૩૩ સભા જતાે યથા યાય મદમાહ કુ દ્વહ
૦૮૧૬૦૦૪૧ અ યભદં્ર ન િવપ્રાણાં ભદ્રે લાેકેઽધનુાગતમ્
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૦૮૧૬૦૦૪૩ ન ધમર્સ્ય ન લાેકસ્ય ત્યાે છ દાનવુ તનઃ
૦૮૧૬૦૦૫૧ અિપ વાકુશલં િક ચદ્ગહેૃષુ ગ્ હમેિધિન
૦૮૧૬૦૦૫૩ ધમર્સ્યાથર્સ્ય કામસ્ય યત્ર યાેગાે હ્યયાે ગનામ્
૦૮૧૬૦૦૬૧ અિપ વા તથયાેઽ યેત્ય કુટુ બાસક્તયા વયા
૦૮૧૬૦૦૬૩ ગ્ હાદપૂ જતા યાતાઃ પ્રત્યુ થાનને વા ક્વ ચત્
૦૮૧૬૦૦૭૧ ગ્ હેષુ યે વ તથયાે ના ચતાઃ સ લલૈરિપ
૦૮૧૬૦૦૭૩ યિદ િનયાર્ ત તે નનંૂ ફે રાજગ્ હાપેમાઃ
૦૮૧૬૦૦૮૧ અ યગ્ ય તુ વેલાયાં ન હુતા હિવષા સ ત
૦૮૧૬૦૦૮૩ વયાે દ્વગ્ િધયા ભદ્રે પ્રાે ષતે મિય કિહ ચત્
૦૮૧૬૦૦૯૧ ય પૂજયા કામદુઘા યા ત લાેકા ગ્ હા વતઃ
૦૮૧૬૦૦૯૩ બ્રાહ્મણાેઽ ગ્ શ્ચ વૈ િવ ણાેઃ સવર્દેવાત્મનાે મખુમ્
૦૮૧૬૦૧૦૧ અિપ સવ કુશ લન તવ પતુ્રા મન વિન
૦૮૧૬૦૧૦૩ લક્ષયેઽ વસ્થમાત્માનં ભવત્યા લક્ષણૈરહમ્
૦૮૧૬૦૧૧૦ શ્રીઅિદ ત વાચ
૦૮૧૬૦૧૧૧ ભદં્ર દ્વજગવાં બ્રહ્મ ધમર્સ્યાસ્ય જનસ્ય ચ
૦૮૧૬૦૧૧૩ િત્રવગર્સ્ય પરં ક્ષતંે્ર ગ્ હમેિધ ગ્ હા ઇમે
૦૮૧૬૦૧૨૧ અગ્ યાેઽ તથયાે ત્યા ભક્ષવાે યે ચ લ સવઃ
૦૮૧૬૦૧૨૩ સવ ભગવતાે બ્રહ્મન્નનુ યાનાન્ન િર ય ત
૦૮૧૬૦૧૩૧ કાે નુ મે ભગવ કામાે ન સ પદે્યત માનસઃ
૦૮૧૬૦૧૩૩ યસ્યા ભવા પ્ર યક્ષ અેવં ધમાર્ પ્રભાષતે
૦૮૧૬૦૧૪૧ તવવૈ માર ચ મનઃશર ર ઃ પ્ર ઇમાઃ સ વરજ તમાજુેષઃ
૦૮૧૬૦૧૪૩ સમાે ભવાં તા વસરુાિદષુ પ્રભાે તથાિપ ભક્તં ભજતે મહેશ્વરઃ
૦૮૧૬૦૧૫૧ ત માદ શ ભજ ત્યા મે શ્રેય શ્ચ તય સવુ્રત
૦૮૧૬૦૧૫૩ હૃત શ્રયાે હૃતસ્થાના સપત્નૈઃ પાિહ નઃ પ્રભાે
૦૮૧૬૦૧૬૧ પરૈિવવા સતા સાહં મગ્ ા વ્યસનસાગરે
૦૮૧૬૦૧૬૩ અૈશ્વય શ્રીયર્શઃ સ્થાનં હૃતાિન પ્રબલૈમર્મ
૦૮૧૬૦૧૭૧ યથા તાિન પનુઃ સાધાે પ્રપદે્યરન્મમાત્મ ઃ
૦૮૧૬૦૧૭૩ તથા િવધેિહ કલ્યાણં િધયા કલ્યાણકૃત્તમ
૦૮૧૬૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૬૦૧૮૧ અેવમ ય થતાેઽિદત્યા ક તામાહ મયિન્નવ
૦૮૧૬૦૧૮૩ અહાે માયાબલં િવ ણાેઃ નેહબદ્ધ મદં જગત્
૦૮૧૬૦૧૯૧ ક્વ દેહાે ભાૈ તકાેઽનાત્મા ક્વ ચાત્મા પ્રકૃતેઃ પરઃ

bhagpur.pdf 485



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૮૧૬૦૧૯૩ કસ્ય કે પ તપતુ્રાદ્યા માેહ અેવ િહ કારણમ્
૦૮૧૬૦૨૦૧ ઉપ તષ્ઠ વ પુ ષં ભગવ તં જનાદર્નમ્
૦૮૧૬૦૨૦૩ સવર્ભૂતગુહાવાસં વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્
૦૮૧૬૦૨૧૧ સ િવધાસ્ય ત તે કામા હિરદ નાનુક પનઃ
૦૮૧૬૦૨૧૩ અમાેઘા ભગવદ્ભ ક્તનતરે ત મ તમર્મ
૦૮૧૬૦૨૨૦ શ્રીઅિદ ત વાચ
૦૮૧૬૦૨૨૧ કેનાહં િવિધના બ્રહ્મન્નપુસ્થાસ્યે જગ પ તમ્
૦૮૧૬૦૨૨૩ યથા મે સત્યસઙ્ક પાે િવદ યા સ મનાેરથમ્
૦૮૧૬૦૨૩૧ આિદશ વં દ્વજશ્રેષ્ઠ િવિધ તદુપધાવનમ્
૦૮૧૬૦૨૩૧ આશુ તુ ય ત મે દેવઃ સીદ ત્યાઃ સહ પતુ્રકૈઃ
૦૮૧૬૦૨૪૦ શ્રીક યપ ઉવાચ
૦૮૧૬૦૨૪૧ અેતન્મે ભગવા ષ્ટઃ પ્ર કામસ્ય પદ્મજઃ
૦૮૧૬૦૨૪૩ યદાહ તે પ્રવક્ષ્યા મ વ્રતં કેશવતાષેણમ્
૦૮૧૬૦૨૫૧ ફા ગનુસ્યામલે પક્ષે દ્વાદશાહં પયાવે્રતમ્
૦૮૧૬૦૨૫૩ અચર્યેદરિવ દાક્ષં ભ યા પરમયા વતઃ
૦૮૧૬૦૨૬૧ સનીવાલ્યાં દા લ ય નાયા ક્રાેડિવદ ણર્યા
૦૮૧૬૦૨૬૩ યિદ લ યેત વૈ સ્રાેતસ્યેતં મ ત્રમુદ રયેત્
૦૮૧૬૦૨૭૧ વં દેવ્યાિદવરાહેણ રસાયાઃ સ્થાન મચ્છતા
૦૮૧૬૦૨૭૩ ઉદૃ્ધતા સ નમ તુ યં પા માનં મે પ્રણાશય
૦૮૧૬૦૨૮૧ િનવર્ તતાત્મિનયમાે દેવમચ સમાિહતઃ
૦૮૧૬૦૨૮૩ અચાર્યાં સ્થ ડલે સયૂ જલે વહ્નાૈ ગુરાવિપ
૦૮૧૬૦૨૯૧ નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહીયસે
૦૮૧૬૦૨૯૩ સવર્ભૂતિનવાસાય વાસદેુવાય સા ક્ષણે
૦૮૧૬૦૩૦૧ નમાેઽવ્યક્તાય સૂ માય પ્રધાનપુ ષાય ચ
૦૮૧૬૦૩૦૩ ચતુિવશદુ્ગણજ્ઞાય ગુણસઙ્ખ્યાનહેતવે
૦૮૧૬૦૩૧૧ નમાે દ્વશી ણ િત્રપદે ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગાય ત તવે
૦૮૧૬૦૩૧૩ સપ્તહ તાય યજ્ઞાય ત્રયીિવદ્યાત્મને નમઃ
૦૮૧૬૦૩૨૧ નમઃ શવાય દ્રાય નમઃ શ ક્તધરાય ચ
૦૮૧૬૦૩૨૩ સવર્િવદ્યાિધપતયે ભૂતાનાં પતયે નમઃ
૦૮૧૬૦૩૩૧ નમાે િહર યગભાર્ય પ્રાણાય જગદાત્મને
૦૮૧૬૦૩૩૩ યાેગૈશ્વયર્શર રાય નમ તે યાેગહેતવે
૦૮૧૬૦૩૪૧ નમ તઆિદદેવાય સા ક્ષભૂતાય તે નમઃ
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૦૮૧૬૦૩૪૩ નારાયણાય ઋષયે નરાય હરયે નમઃ
૦૮૧૬૦૩૫૧ નમાે મરકત યામ વપષુેઽિધગત શ્રયે
૦૮૧૬૦૩૫૩ કેશવાય નમ તુ યં નમ તે પીતવાસસે
૦૮૧૬૦૩૬૧ વં સવર્વરદઃ પુંસાં વરે ય વરદષર્ભ
૦૮૧૬૦૩૬૩ અત તે શ્રેયસે ધીરાઃ પાદરે મપુાસતે
૦૮૧૬૦૩૭૧ અ વવતર્ ત યં દેવાઃ શ્રીશ્ચ ત પાદપદ્મયાેઃ
૦૮૧૬૦૩૭૩ હય ત ઇવામાેદં ભગવાન્મે પ્રસીદતામ્
૦૮૧૬૦૩૮૧ અેતૈમર્ ત્રૈહૃર્ષીકેશમાવાહનપુરસૃ્કતમ્
૦૮૧૬૦૩૮૩ અચર્યેચ્છ્ર દ્ધયા યુક્તઃ પાદ્યાપે પશર્નાિદ ભઃ
૦૮૧૬૦૩૯૧ અ ચ વા ગ ધમાલ્યાદ્યૈઃ પયસા નપયે દ્વભુમ્
૦૮૧૬૦૩૯૩ વસ્ત્રાપેવીતાભરણ પાદ્યાપે પશર્નૈ તતઃ
૦૮૧૬૦૩૯૫ ગ ધધપૂાિદ ભશ્ચાચદ્દવ્ાદશાક્ષરિવદ્યયા
૦૮૧૬૦૪૦૧ શ ◌ૃતં પય સ નવૈેદં્ય શાલ્યન્નં િવભવે સ ત
૦૮૧૬૦૪૦૩ સસિપઃ સગુડં દ વા જુહુયાન્મૂલિવદ્યયા
૦૮૧૬૦૪૧૧ િનવેિદતં તદ્ભક્તાય દદ્યાદ્ભુ ત વા વયમ્
૦૮૧૬૦૪૧૩ દ વાચમનમ ચ વા તા બૂલં ચ િનવેદયેત્
૦૮૧૬૦૪૨૧ જપેદષ્ટાેત્તરશતં તવુીત તુ ત ભઃ પ્રભુમ્
૦૮૧૬૦૪૨૩ કૃ વા પ્રદ ક્ષણં ભૂમાૈ પ્રણમેદ્દ ડવન્મુદા
૦૮૧૬૦૪૩૧ કૃ વા શર સ તચ્છેષાં દેવમુદ્વાસયેત્તતઃ
૦૮૧૬૦૪૩૩ દ્વ્યવરા ભાજેયે દ્વપ્રા પાયસને યથાે ચતમ્
૦૮૧૬૦૪૪૧ ભુ ત તૈરનુજ્ઞાતઃ સષે્ટઃ શષંે સભા જતૈઃ
૦૮૧૬૦૪૪૩ બ્રહ્મચાયર્થ તદ્રા યાં શ્વાે ભૂતે પ્રથમેઽહિન
૦૮૧૬૦૪૫૧ નાતઃ શુ ચયર્થાેક્તને િવિધના સસુમાિહતઃ
૦૮૧૬૦૪૫૩ પયસા નાપિય વાચદ્યાવદ્વ્રતસમાપનમ્
૦૮૧૬૦૪૬૧ પયાેભક્ષાે વ્રત મદં ચરે દ્વ વચર્નાદતૃઃ
૦૮૧૬૦૪૬૩ પવૂર્વ જુહુયાદ ગ્ બ્રાહ્મણાંશ્ચાિપ ભાજેયેત્
૦૮૧૬૦૪૭૧ અેવં વહરહઃ કુયાર્દ્દવ્ાદશાહં પયાવે્રતમ્
૦૮૧૬૦૪૭૩ હરેરારાધનં હાેમમહર્ણં દ્વજતપર્ણમ્
૦૮૧૬૦૪૮૧ પ્ર તપિદ્દનમાર ય યાવચ્છુક્લત્રયાેદશીમ્
૦૮૧૬૦૪૮૩ બ્રહ્મચયર્મધઃ વ ં નાનં િત્રષવણં ચરેત્
૦૮૧૬૦૪૯૧ વજર્યેદસદાલાપં ભાેગાનુચ્ચાવચાં તથા
૦૮૧૬૦૪૯૩ અિહસ્રઃ સવર્ભૂતાનાં વાસદેુવપરાયણઃ
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૦૮૧૬૦૫૦૧ ત્રયાેદ યામથાે િવ ણાેઃ નપનં પ ચકૈિવભાેઃ
૦૮૧૬૦૫૦૩ કારયેચ્છાસ્ત્રદષૃ્ટેન િવિધના િવિધકાેિવદૈઃ
૦૮૧૬૦૫૧૧ પૂ ં ચ મહતી ં કુયાર્ દ્વત્તશાઠ્યિવવ જતઃ
૦૮૧૬૦૫૧૩ ચ ં િન ય પય સ શિપિવષ્ટાય િવ ણવે
૦૮૧૬૦૫૨૧ સકૂ્તને તને પુ ષં યજેત સસુમાિહતઃ
૦૮૧૬૦૫૨૩ નવૈેદં્ય ચા તગુણવદ્દદ્યા પુ ષતુ ષ્ટદમ્
૦૮૧૬૦૫૩૧ આચાય જ્ઞાનસ પન્નં વસ્ત્રાભરણધનેુ ભઃ
૦૮૧૬૦૫૩૩ તાષેયેદૃ વજશ્ચવૈ ત દ્વદ્ યારાધનં હરેઃ
૦૮૧૬૦૫૪૧ ભાજેયેત્તા ગુણવતા સદન્નને શુ ચ મતે
૦૮૧૬૦૫૪૩ અ યાંશ્ચ બ્રાહ્મણા છ યા યે ચ તત્ર સમાગતાઃ
૦૮૧૬૦૫૫૧ દ ક્ષણાં ગુરવે દદ્યાદૃ વગ્ યશ્ચ યથાહર્તઃ
૦૮૧૬૦૫૫૩ અન્નાદ્યનેાશ્વપાકાંશ્ચ પ્રીણયે સમપુાગતાન્
૦૮૧૬૦૫૬૧ ભુક્તવ સુ ચ સવષુ દ ના ધકૃપણાિદષુ
૦૮૧૬૦૫૬૩ િવ ણાે ત પ્રીણનં િવદ્વા ભુ ત સહ બ ધુ ભઃ
૦૮૧૬૦૫૭૧ ત્યવાિદત્રગીતૈશ્ચ તુ ત ભઃ વ તવાચકૈઃ
૦૮૧૬૦૫૭૩ કારયેત્ત કથા ભશ્ચ પૂ ં ભગવતાેઽ વહમ્
૦૮૧૬૦૫૮૧ અેત પયાવે્રતં નામ પુ ષારાધનં પરમ્
૦૮૧૬૦૫૮૩ િપતામહેના ભિહતં મયા તે સમુદાહૃતમ્
૦૮૧૬૦૫૯૧ વં ચાનને મહાભાગે સ યક્ચીણન કેશવમ્
૦૮૧૬૦૫૯૩ આત્મના શદુ્ધભાવને િનયતાત્મા ભ વ્યયમ્
૦૮૧૬૦૬૦૧ અયં વૈ સવર્યજ્ઞાખ્યઃ સવર્વ્રત મ ત તમ્
૦૮૧૬૦૬૦૩ તપઃસાર મદં ભદ્રે દાનં ચેશ્વરતપર્ણમ્
૦૮૧૬૦૬૧૧ ત અેવ િનયમાઃ સાક્ષાત્ત અેવ ચ યમાેત્તમાઃ
૦૮૧૬૦૬૧૩ તપાે દાનં વ્રતં યજ્ઞાે યને તુ યત્યધાેક્ષજઃ
૦૮૧૬૦૬૨૧ ત માદેતદ્વ્રતં ભદ્રે પ્રયતા શ્રદ્ધયાચર
૦૮૧૬૦૬૨૩ ભગવા પિરતુષ્ટ તે વરાનાશુ િવધાસ્ય ત
૦૮૧૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૭૦૦૧૧ ઇત્યુક્તા સાિદતી રાજ વભત્રાર્ ક યપેન વૈ
૦૮૧૭૦૦૧૩ અ વ તષ્ઠદ્વ્રત મદં દ્વાદશાહમત દ્રતા
૦૮૧૭૦૦૨૧ ચ તય ત્યેકયા બુદ્ યા મહાપુ ષમીશ્વરમ્
૦૮૧૭૦૦૨૩ પ્રગ્ હ્યે દ્રયદુષ્ટાશ્વાન્મનસા બુ દ્ધસાર થઃ
૦૮૧૭૦૦૩૧ મનશ્ચૈકાગ્રયા બુદ્ યા ભગવત્ય ખલાત્મિન
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૦૮૧૭૦૦૩૩ વાસદેુવે સમાધાય ચચાર હ પયાવે્રતમ્
૦૮૧૭૦૦૪૧ તસ્યાઃ પ્રાદુરભૂત્તાત ભગવાનાિદપુ ષઃ
૦૮૧૭૦૦૪૩ પીતવાસાશ્ચતુબાર્હુઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ
૦૮૧૭૦૦૫૧ તં નતે્રગાેચરં વીક્ષ્ય સહસાે થાય સાદરમ્
૦૮૧૭૦૦૫૩ નનામ ભુિવ કાયને દ ડવ પ્રી તિવહ્વલા
૦૮૧૭૦૦૬૧ સાે થાય બદ્ધા જ લર િડતું સ્થતા નાે સહે આન દજલાકુલેક્ષણા
૦૮૧૭૦૦૬૩ બભવૂ તૂ ણી ં પુલકાકુલાકૃ ત તદ્દશર્નાત્યુ સવગાત્રવપેથુઃ
૦૮૧૭૦૦૭૧ પ્રીત્યા શનૈગર્દ્ગદયા ગરા હિર તુષ્ટાવ સા દેવ્યિદ તઃ કુ દ્વહ
૦૮૧૭૦૦૭૩ ઉદ્વ ક્ષતી સા િપબતીવ ચ ષા રમાપ ત યજ્ઞપ ત જગ પ તમ્
૦૮૧૭૦૦૮૦ શ્રીઅિદ ત વાચ
૦૮૧૭૦૦૮૧ યજ્ઞેશ યજ્ઞપુ ષાચ્યુત તીથર્પાદ
૦૮૧૭૦૦૮૨ તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલનામધેય
૦૮૧૭૦૦૮૩ આપન્નલાેક જનાપેશમાેદયાદ્ય
૦૮૧૭૦૦૮૪ શં નઃ કૃધીશ ભગવન્ન સ દ નનાથઃ
૦૮૧૭૦૦૯૧ િવશ્વાય િવશ્વભવન સ્થ તસયંમાય
૦૮૧૭૦૦૯૨ વૈરં ગ્ હીતપુ શ ક્તગુણાય ભૂ ે
૦૮૧૭૦૦૯૩ વસ્થાય શશ્વદુપ િંહતપૂણર્બાેધ
૦૮૧૭૦૦૯૪ વ્યાપાિદતાત્મતમસે હરયે નમ તે
૦૮૧૭૦૧૦૧ આયુઃ પરં વપુરભીષ્ટમતુલ્યલ મીર્
૦૮૧૭૦૧૦૨ દ્યાેભૂરસાઃ સકલયાેગગુણા સ્ત્રવગર્ઃ
૦૮૧૭૦૧૦૩ જ્ઞાનં ચ કેવલમન ત ભવ ત તુષ્ટાત્
૦૮૧૭૦૧૦૪ વત્તાે ણાં િકમુ સપત્નજયાિદરાશીઃ
૦૮૧૭૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૭૦૧૧૧ અિદત્યૈવં તુતાે રાજ ભગવા પુ કરેક્ષણઃ
૦૮૧૭૦૧૧૩ ક્ષતે્રજ્ઞઃ સવર્ભૂતાના મ ત હાવેાચ ભારત
૦૮૧૭૦૧૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૧૭૦૧૨૧ દેવમાતભર્વત્યા મે િવજ્ઞાતં ચરકાિઙ્ક્ષતમ્
૦૮૧૭૦૧૨૩ ય સપત્નૈહૃર્તશ્રીણાં ચ્યાિવતાનાં વધામતઃ
૦૮૧૭૦૧૩૧ તા વિન જત્ય સમરે દુમર્દાનસરુષર્ભાન્
૦૮૧૭૦૧૩૩ પ્ર તલ ધજયશ્રી ભઃ પતુ્રૈિરચ્છસ્યપુા સતુમ્
૦૮૧૭૦૧૪૧ ઇ દ્રજ્યેષૈ્ઠઃ વતનયૈહર્તાનાં યુિધ િવ દ્વષામ્
૦૮૧૭૦૧૪૩ સ્ત્રયાે દ તીરાસાદ્ય દ્રષુ્ટ મચ્છ સ દુઃ ખતાઃ
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૦૮૧૭૦૧૫૧ આત્મ સસુ દ્ધાં વં પ્રત્યાહૃતયશઃ શ્રયઃ
૦૮૧૭૦૧૫૩ નાક ષ્ઠમિધષ્ઠાય ક્ર ડતાે દ્રષુ્ટ મચ્છ સ
૦૮૧૭૦૧૬૧ પ્રાયાેઽધનુા તેઽસરુયૂથનાથા અપારણીયા ઇ ત દેિવ મે મ તઃ
૦૮૧૭૦૧૬૩ યત્તેઽનુકૂલેશ્વરિવપ્રગુપ્તા ન િવક્રમ તત્ર સખંુ દદા ત
૦૮૧૭૦૧૭૧ અથા યપુાયાે મમ દેિવ ચ ત્યઃ સ તાે ષતસ્ય વ્રતચયર્યા તે
૦૮૧૭૦૧૭૩ મમાચર્નં નાહર્ ત ગ તુમ યથા શ્રદ્ધાનુ પં ફલહેતુક વાત્
૦૮૧૭૦૧૮૧ વયા ચતશ્ચાહમપત્યગુપ્તયે પયાવે્રતનેાનુગુણં સમીિડતઃ
૦૮૧૭૦૧૮૩ વાંશને પતુ્ર વમપુેત્ય તે સતુા ગાેપ્તા મ માર ચતપસ્યિધ ષ્ઠતઃ
૦૮૧૭૦૧૯૧ ઉપધાવ પ ત ભદ્રે પ્ર પ તમક મષમ્
૦૮૧૭૦૧૯૩ માં ચ ભાવયતી પત્યાવવેં પમવ સ્થતમ્
૦૮૧૭૦૨૦૧ નૈત પર મા આખ્યયંે ષ્ટયાિપ કથ ચન
૦૮૧૭૦૨૦૩ સવ સ પદ્યતે દેિવ દેવગુહ્યં સસું તમ્
૦૮૧૭૦૨૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૭૦૨૧૧ અેતાવદુ વા ભગવાં તત્રવૈા તરધીયત
૦૮૧૭૦૨૧૩ અિદ તદુર્લર્ભં લ વા હરેજર્ન્માત્મિન પ્રભાેઃ
૦૮૧૭૦૨૨૧ ઉપાધાવ પ ત ભ યા પરયા કૃતકૃત્યવત્
૦૮૧૭૦૨૨૩ સ વૈ સમાિધયાેગને ક યપ તદબુ યત
૦૮૧૭૦૨૩૧ પ્રિવષ્ટમાત્મિન હરેરંશં હ્યિવતથેક્ષણઃ
૦૮૧૭૦૨૩૩ સાેઽિદત્યાં વીયર્માધત્ત તપસા ચરસ તમ્
૦૮૧૭૦૨૩૫ અમાિહતમના રાજ દા ય ગ્ યથાિનલઃ
૦૮૧૭૦૨૪૧ અિદતેિધ ષ્ઠતં ગભ ભગવ તં સનાતનમ્
૦૮૧૭૦૨૪૩ િહર યગભા િવજ્ઞાય સમીડે ગુહ્યનામ ભઃ
૦૮૧૭૦૨૫૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૮૧૭૦૨૫૧ જયાે ગાય ભગવન્નુ ક્રમ નમાેઽ તુ તે
૦૮૧૭૦૨૫૩ નમાે બ્રહ્મ યદેવાય િત્રગુણાય નમાે નમઃ
૦૮૧૭૦૨૬૧ નમ તે શ્નગભાર્ય વેદગભાર્ય વેધસે
૦૮૧૭૦૨૬૩ િત્રનાભાય િત્ર ષ્ઠાય શિપિવષ્ટાય િવ ણવે
૦૮૧૭૦૨૭૧ વમાિદર તાે ભવુનસ્ય મ યમન તશ ક્ત પુ ષં યમાહુઃ
૦૮૧૭૦૨૭૩ કાલાે ભવાના ક્ષપતીશ િવશ્વં સ્રાેતાે યથા તઃ પ તતં ગભીરમ્
૦૮૧૭૦૨૮૧ વં વૈ પ્ર નાં સ્થરજઙ્ગમાનાં પ્ર પતીનામ સ સ ભિવ ઃ
૦૮૧૭૦૨૮૩ િદવાૈકસાં દેવ િદવ યુતાનાં પરાયણં નાૈિરવ મ જતાેઽ સુ
૦૮૧૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૮૧૮૦૦૧૧ ઇ થં િવિર ચ તુતકમર્વીયર્ઃ પ્રાદુબર્ભવૂા તભૂરિદત્યામ્
૦૮૧૮૦૦૧૩ ચતુભુર્જઃ શઙ્ખગદા જચક્રઃ િપશઙ્ગવાસા ન લનાયતેક્ષણઃ
૦૮૧૮૦૦૨૧ યામાવદાતાે ઝષરાજકુ ડલ વષાે લસચ્છ્ર વદના બુજઃ પુમાન્
૦૮૧૮૦૦૨૩ શ્રીવ સવક્ષા બલયાઙ્ગદાે લસ કર ટકા ચીગુણચા નપુૂરઃ
૦૮૧૮૦૦૩૧ મધવુ્રાતવ્રતિવઘુષ્ટયા વયા િવરા જતઃ શ્રીવનમાલયા હિરઃ
૦૮૧૮૦૦૩૩ પ્ર પતવે મતમઃ વરાે ચષા િવનાશય ક ઠિનિવષ્ટકાૈ તુભઃ
૦૮૧૮૦૦૪૧ િદશઃ પ્રસદુેઃ સ લલાશયા તદા પ્ર ઃ પ્રહૃષ્ટા ઋતવાે ગુણા વતાઃ
૦૮૧૮૦૦૪૩ દ્યાૈર તર કં્ષ ક્ષ તર ગ્ જહ્વા ગાવાે દ્વ ઃ સ જહૃષનુર્ગાશ્ચ
૦૮૧૮૦૦૫૧ શ્રાેણાયાં શ્રવણદ્વાદ યાં મુહૂતઽ ભ જ ત પ્રભુઃ
૦૮૧૮૦૦૫૩ સવ નક્ષત્રતારાદ્યાશ્ચકુ્ર ત જન્મ દ ક્ષણમ્
૦૮૧૮૦૦૬૧ દ્વાદ યાં સિવતા તષ્ઠન્મ ય દનગતાે પ
૦૮૧૮૦૦૬૩ િવજયાનામ સા પ્રાેક્તા યસ્યાં જન્મ િવદુહર્રેઃ
૦૮૧૮૦૦૭૧ શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુ ર્દઙ્ગપણવાનકાઃ
૦૮૧૮૦૦૭૩ ચત્રવાિદત્રતૂયાર્ણાં િનઘાષ તુમુલાેઽભવત્
૦૮૧૮૦૦૮૧ પ્રીતાશ્ચા સરસાેઽ ત્ય ગ ધવર્પ્રવરા જગુઃ
૦૮૧૮૦૦૮૩ તુષુ્ટવુમુર્નયાે દેવા મનવઃ િપતરાેઽગ્ યઃ
૦૮૧૮૦૦૯૧ સદ્ધિવદ્યાધરગણાઃ સિક પુ ષિકન્નરાઃ
૦૮૧૮૦૦૯૩ ચારણા યક્ષરક્ષાં સ સપુણાર્ ભજુગાેત્તમાઃ
૦૮૧૮૦૧૦૧ ગાય તાેઽ તપ્રશસં તાે ત્ય તાે િવબુધાનુગાઃ
૦૮૧૮૦૧૦૩ અિદત્યા આશ્રમપદં કુસમુૈઃ સમવાિકરન્
૦૮૧૮૦૧૧૧ દૃ ટ્વાિદ ત તં િનજગભર્સ ભવં પરં પુમાંસં મુદમાપ િવ મતા
૦૮૧૮૦૧૧૩ ગ્ હીતદેહં િનજયાેગમાયયા પ્ર પ તશ્ચાહ જયે ત િવ મતઃ
૦૮૧૮૦૧૨૧ યત્તદ્વપુભાર્ ત િવભષૂણાયુધૈરવ્યક્ત ચદ્વ્યક્તમધારયદ્ધિરઃ
૦૮૧૮૦૧૨૩ બભવૂ તનેવૈ સ વામનાે વટુઃ સ પ યતાેિદવ્યગ તયર્થા નટઃ
૦૮૧૮૦૧૩૧ તં વટંુ વામનં દૃ ટ્વા માેદમાના મહષર્યઃ
૦૮૧૮૦૧૩૩ કમાર્ ણ કારયામાસઃુ પુરસૃ્કત્ય પ્ર પ તમ્
૦૮૧૮૦૧૪૧ તસ્યાપેનીયમાનસ્ય સાિવત્રી ં સિવતાબ્રવીત્
૦૮૧૮૦૧૪૩ હ પ તબ્રર્હ્મસતંૂ્ર મખેલાં ક યપાેઽદદાત્
૦૮૧૮૦૧૫૧ દદાૈ કૃ ણા જનં ભૂ મદર્ ડં સાેમાે વન પ તઃ
૦૮૧૮૦૧૫૩ કાપૈીનાચ્છાદનં માતા દ્યાૈ છતં્ર જગતઃ પતેઃ
૦૮૧૮૦૧૬૧ કમ ડલું વેદગભર્ઃ કુશા સપ્તષર્યાે દદુઃ
૦૮૧૮૦૧૬૩ અક્ષમાલાં મહારાજ સર વત્યવ્યયાત્મનઃ
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૦૮૧૮૦૧૭૧ ત મા ઇત્યુપનીતાય યક્ષરાટ્પાિત્રકામદાત્
૦૮૧૮૦૧૭૩ ભક્ષાં ભગવતી સાક્ષાદુમાદાદ બકા સતી
૦૮૧૮૦૧૮૧ સ બ્રહ્મવચર્સનેવૈં સભાં સ ભાિવતાે વટુઃ
૦૮૧૮૦૧૮૩ બ્રહ્મ ષગણસ જુષ્ટામત્યરાેચત માિરષઃ
૦૮૧૮૦૧૯૧ સ મદ્ધમાિહતં વિહ્ન કૃ વા પિરસમૂહનમ્
૦૮૧૮૦૧૯૩ પિર તીયર્ સમ યચ્યર્ સ મદ્ ભરજુહાેદ્દિ્વજઃ
૦૮૧૮૦૨૦૧ શ્રુ વાશ્વમેધૈયર્જમાનમૂ જતં બ લ ગૂણામપુક પતૈ તતઃ
૦૮૧૮૦૨૦૩ જગામ તત્રા ખલસારસ તાે ભારેણ ગાં સન્નમય પદે પદે
૦૮૧૮૦૨૧૧ તં નમર્દાયા તટ ઉત્તરે બલેયર્ ઋ વજ તે ગુકચ્છસજં્ઞકે
૦૮૧૮૦૨૧૩ પ્રવતર્ય તાે ગવઃ ક્રતૂત્તમં વ્યચક્ષતારાદુિદતં યથા રિવમ્
૦૮૧૮૦૨૨૧ તે ઋ વ ે યજમાનઃ સદસ્યા હત વષાે વામનતજેસા પ
૦૮૧૮૦૨૨૩ સયૂર્ઃ િકલાયાત્યુત વા િવભાવસઃુ સન કુમારાેઽથ િદદકૃ્ષયા ક્રતાેઃ
૦૮૧૮૦૨૩૧ ઇ થં સ શ યષેુ ગુ વનેકધા િવતક્યર્માણાે ભગવા સ વામનઃ
૦૮૧૮૦૨૩૩ છતં્ર સદ ડં સજલં કમ ડલું િવવેશ બભ્રદ્ધયમેધવાટમ્
૦૮૧૮૦૨૪૧ માૈ જ્યા મખેલયા વીતમપુવીતા જનાેત્તરમ્
૦૮૧૮૦૨૪૩ જિટલં વામનં િવપં્ર માયામાણવકં હિરમ્
૦૮૧૮૦૨૫૧ પ્રિવષં્ટ વીક્ષ્ય ગવઃ સ શ યા તે સહા ગ્ ભઃ
૦૮૧૮૦૨૫૩ પ્રત્યગ્ હ્ણ સમુ થાય સિઙ્ક્ષપ્તા તસ્ય તજેસા
૦૮૧૮૦૨૬૧ યજમાનઃ પ્રમુિદતાે દશર્નીયં મનાેરમમ્
૦૮૧૮૦૨૬૩ પાનુ પાવયવં ત મા આસનમાહરત્
૦૮૧૮૦૨૭૧ વાગતનેા ભન દ્યાથ પાદાૈ ભગવતાે બ લઃ
૦૮૧૮૦૨૭૩ અવિનજ્યાચર્યામાસ મુક્તસઙ્ગમનાેરમમ્
૦૮૧૮૦૨૮૧ ત પાદશાૈચં જનક મષાપહં સ ધમર્િવન્મૂ યર્દધા સમુઙ્ગલમ્
૦૮૧૮૦૨૮૩ યદે્દવદેવાે ગિરશશ્ચ દ્રમાૈ લદર્ધાર મૂધ્નાર્ પરયા ચ ભ યા
૦૮૧૮૦૨૯૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૧૮૦૨૯૧ વાગતં તે નમ તુ યં બ્રહ્મ ક કરવામ તે
૦૮૧૮૦૨૯૩ બ્રહ્મષ ણાં તપઃ સાક્ષાન્મ યે વાયર્ વપુધર્રમ્
૦૮૧૮૦૩૦૧ અદ્ય નઃ િપતર પ્તા અદ્ય નઃ પાિવતં કુલમ્
૦૮૧૮૦૩૦૩ અદ્ય વષ્ટઃ ક્રતુરયં યદ્ભવાનાગતાે ગ્ હાન્
૦૮૧૮૦૩૧૧ અદ્યાગ્ યાે મે સહુુતા યથાિવિધ દ્વ ત્મજ વચ્ચરણાવનજેનૈઃ
૦૮૧૮૦૩૧૩ હતાંહસાે વા ભિરયં ચ ભૂરહાે તથા પનુીતા તનુ ભઃ પદૈ તવ
૦૮૧૮૦૩૨૧ યદ્યદ્વટાે વા છ સ ત પ્રતીચ્છ મે વામ થનં િવપ્રસતુાનુતકર્યે
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૦૮૧૮૦૩૨૩ ગાં કા ચનં ગુણવદ્ધામ ષં્ટ તથાન્નપેયમુત વા િવપ્રક યામ્
૦૮૧૮૦૩૨૫ ગ્રામા સ દ્ધાં તુરગા ગ વા રથાં તથાહર્ત્તમ સ પ્રતીચ્છ
૦૮૧૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૯૦૦૧૧ ઇ ત વૈરાેચનવેાર્ક્યં ધમર્યુકં્ત સ સૂ તમ્
૦૮૧૯૦૦૧૩ િનશ ય ભગવા પ્રીતઃ પ્ર તન દે્યદમબ્રવીત્
૦૮૧૯૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૧૯૦૦૨૧ વચ તવૈત જનદેવ સૂ તં કુલાે ચતં ધમર્યુતં યશસ્કરમ્
૦૮૧૯૦૦૨૩ યસ્ય પ્રમાણં ગવઃ સા પરાયે િપતામહઃ કુલ દ્ધઃ પ્રશા તઃ
૦૮૧૯૦૦૩૧ ન હ્યેત મ કુલે ક શ્ચિન્નઃસ વઃ કૃપણઃ પુમાન્
૦૮૧૯૦૦૩૩ પ્રત્યાખ્યાતા પ્ર તશ્રુત્ય યાે વાદાતા દ્વ તયે
૦૮૧૯૦૦૪૧ ન સ ત તીથ યુિધ ચા થના થતાઃ પરાઙ્મખુા યે વમન વનાે પ
૦૮૧૯૦૦૪૩ યુ મ કુલે યદ્યશસામલને પ્રહ્ર ાદ ઉદ્ભા ત યથાેડુપઃ ખે
૦૮૧૯૦૦૫૧ યતાે તાે િહર યાક્ષશ્ચરન્નેક ઇમાં મહીમ્
૦૮૧૯૦૦૫૩ પ્ર તવીરં િદ ગ્વજયે નાિવ દત ગદાયુધઃ
૦૮૧૯૦૦૬૧ યં િવિન જત્ય કૃચ્છ્ર ેણ િવ ઃ માેદ્ધાર આગતમ્
૦૮૧૯૦૦૬૩ આત્માનં જિયનં મનેે તદ્વ ય ભૂયર્નુ મરન્
૦૮૧૯૦૦૭૧ િનશ ય તદ્વધં ભ્રાતા િહર યક શપુઃ પુરા
૦૮૧૯૦૦૭૩ હ તું ભ્રા હણં કુ્રદ્ધાે જગામ િનલયં હરેઃ
૦૮૧૯૦૦૮૧ તમાયા તં સમાલાેક્ય શલૂપા ણ કૃતા તવત્
૦૮૧૯૦૦૮૩ ચ તયામાસ કાલજ્ઞાે િવ માર્યાિવનાં વરઃ
૦૮૧૯૦૦૯૧ યતાે યતાેઽહં તત્રાસાૈ ત્યુઃ પ્રાણ તા મવ
૦૮૧૯૦૦૯૩ અતાેઽહમસ્ય હૃદયં પ્રવેક્ષ્યા મ પરાગ્દશૃઃ
૦૮૧૯૦૧૦૧ અેવં સ િન શ્ચત્ય િરપાેઃ શર રમાધાવતાે િનિવિવશઽેસરેુ દ્ર
૦૮૧૯૦૧૦૩ શ્વાસાિનલા તિહતસૂ મદેહ ત પ્રાણર ધ્રેણ િવિવગ્ ચેતાઃ
૦૮૧૯૦૧૧૧ સ તિન્નકેતં પિર ય શૂ યમપ યમાનઃ કુિપતાે નનાદ
૦૮૧૯૦૧૧૩ માં દ્યાં િદશઃ ખં િવવરા સમુદ્રા વ ં િવ ચ વન્ન દદશર્ વીરઃ
૦૮૧૯૦૧૨૧ અપ યિન્ન ત હાવેાચ મયા વષ્ટ મદં જગત્
૦૮૧૯૦૧૨૩ ભ્રા હા મે ગતાે નનંૂ યતાે નાવતર્તે પુમાન્
૦૮૧૯૦૧૩૧ વૈરાનુબ ધ અેતાવાના ત્યાેિરહ દેિહનામ્
૦૮૧૯૦૧૩૩ અજ્ઞાનપ્રભવાે મ યુરહંમાનાપે િંહતઃ
૦૮૧૯૦૧૪૧ િપતા પ્રહ્ર ાદપતુ્ર તે ત દ્વદ્વાિ દ્વજવ સલઃ
૦૮૧૯૦૧૪૩ વમાયુ દ્વજ લઙ્ગે યાે દેવે યાેઽદા સ યા ચતઃ
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૦૮૧૯૦૧૫૧ ભવાનાચિરતા ધમાર્ના સ્થતાે ગ્ હમેિધ ભઃ
૦૮૧૯૦૧૫૩ બ્રાહ્મણૈઃ પવૂર્જૈઃ શરૈૂર યૈશ્ચાેદ્દામક ત ભઃ
૦૮૧૯૦૧૬૧ ત મા વત્તાે મહીમીષદ્વણૃેઽહં વરદષર્ભાત્
૦૮૧૯૦૧૬૩ પદાિન ત્રી ણ દૈત્યે દ્ર સ મતાિન પદા મમ
૦૮૧૯૦૧૭૧ ના યત્તે કામયે રાજ વદા યા જગદ શ્વરાત્
૦૮૧૯૦૧૭૩ નનૈઃ પ્રા ાે ત વૈ િવદ્વા યાવદથર્પ્ર તગ્રહઃ
૦૮૧૯૦૧૮૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૧૯૦૧૮૧ અહાે બ્રાહ્મણદાયાદ વાચ તે દ્ધસ મતાઃ
૦૮૧૯૦૧૮૩ વં બાલાે બા લશમ તઃ વાથ પ્રત્યબુધાે યથા
૦૮૧૯૦૧૯૧ માં વચાે ભઃ સમારા ય લાેકાનામેકમીશ્વરમ્
૦૮૧૯૦૧૯૩ પદત્રયં ણીતે યાેઽબુ દ્ધમા દ્વ પદાશષુમ્
૦૮૧૯૦૨૦૧ ન પુમાન્મામપુવ્રજ્ય ભૂયાે યા ચતુમહર્ ત
૦૮૧૯૦૨૦૩ ત માદ્વ ૃ ત્તકર ં ભૂ મ વટાે કામં પ્રતીચ્છ મે
૦૮૧૯૦૨૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૧૯૦૨૧૧ યાવ તાે િવષયાઃ પ્રેષ્ઠા સ્ત્રલાેક્યામ જતે દ્રયમ્
૦૮૧૯૦૨૧૩ ન શક્નવુ ત તે સવ પ્ર તપૂરિયતું પ
૦૮૧૯૦૨૨૧ િત્ર ભઃ ક્રમૈરસ તુષ્ટાે દ્વ પનેાિપ ન પૂયર્તે
૦૮૧૯૦૨૨૩ નવવષર્સમેતને સપ્તદ્વ પવરેચ્છયા
૦૮૧૯૦૨૩૧ સપ્તદ્વ પાિધપતયાે પા વૈ યગયાદયઃ
૦૮૧૯૦૨૩૩ અથઃ કામૈગર્તા ના તં ણાયા ઇ ત નઃ શ્રુતમ્
૦૮૧૯૦૨૪૧ યદચૃ્છયાપેપન્નને સ તુષ્ટાે વતર્તે સખુમ્
૦૮૧૯૦૨૪૩ નાસ તુષ્ટ સ્ત્ર ભલાકૈર જતાત્માપેસાિદતૈઃ
૦૮૧૯૦૨૫૧ પુંસાેઽયં સં તેહતુરસ તાષેાેઽથર્કામયાેઃ
૦૮૧૯૦૨૫૩ યદચૃ્છયાપેપન્નને સ તાષેાે મુક્તયે તઃ
૦૮૧૯૦૨૬૧ યદચૃ્છાલાભતુષ્ટસ્ય તે ે િવપ્રસ્ય વધર્તે
૦૮૧૯૦૨૬૩ ત પ્રશા યત્યસ તાષેાદ ભસવેાશશુકુ્ષ ણઃ
૦૮૧૯૦૨૭૧ ત મા ત્રી ણ પદા યવે ણે વદ્વરદષર્ભાત્
૦૮૧૯૦૨૭૩ અેતાવતવૈ સદ્ધાેઽહં િવત્તં યાવ પ્રયાજેનમ્
૦૮૧૯૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૧૯૦૨૮૧ ઇત્યુક્તઃ સ હસન્નાહ વા છાતઃ પ્ર તગ્ હ્યતામ્
૦૮૧૯૦૨૮૩ વામનાય મહી ં દાતું જગ્રાહ જલભાજનમ્
૦૮૧૯૦૨૯૧ િવ ણવે માં પ્રદાસ્ય તમુશના અસરેુશ્વરમ્
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૦૮૧૯૦૨૯૩ નં શ્ચક ષતં િવ ણાેઃ શ યં પ્રાહ િવદાં વરઃ
૦૮૧૯૦૩૦૦ શ્રીશકુ્ર ઉવાચ
૦૮૧૯૦૩૦૧ અેષ વૈરાેચને સાક્ષાદ્ભગવા વ રવ્યયઃ
૦૮૧૯૦૩૦૩ ક યપાદિદતે ર્તાે દેવાનાં કાયર્સાધકઃ
૦૮૧૯૦૩૧૧ પ્ર તશ્રુતં વયૈત મૈ યદનથર્મ નતા
૦૮૧૯૦૩૧૩ ન સાધુ મ યે દૈત્યાનાં મહાનપુગતાેઽનયઃ
૦૮૧૯૦૩૨૧ અેષ તે સ્થાનમૈશ્વય શ્રયં તે ે યશઃ શ્રુતમ્
૦૮૧૯૦૩૨૩ દાસ્યત્યા ચ્છદ્ય શક્રાય માયામાણવકાે હિરઃ
૦૮૧૯૦૩૩૧ િત્ર ભઃ ક્રમૈિરમા લાેકા વશ્વકાયઃ ક્ર મ ય ત
૦૮૧૯૦૩૩૩ સવર્ વં િવ ણવે દ વા મૂઢ વ ત યસે કથમ્
૦૮૧૯૦૩૪૧ ક્રમતાે ગાં પદૈકેન દ્વતીયને િદવં િવભાેઃ
૦૮૧૯૦૩૪૩ ખં ચ કાયને મહતા તાત યસ્ય કુતાે ગ તઃ
૦૮૧૯૦૩૫૧ િનષ્ઠાં તે નરકે મ યે હ્યપ્રદાતુઃ પ્ર તશ્રુતમ્
૦૮૧૯૦૩૫૩ પ્ર તશ્રુતસ્ય યાેઽનીશઃ પ્ર તપાદિયતું ભવાન્
૦૮૧૯૦૩૬૧ ન તદ્દાનં પ્રશસં ત યને ત્તિવપદ્યતે
૦૮૧૯૦૩૬૩ દાનં યજ્ઞ તપઃ કમર્ લાેકે ત્તમતાે યતઃ
૦૮૧૯૦૩૭૧ ધમાર્ય યશસઽેથાર્ય કામાય વજનાય ચ
૦૮૧૯૦૩૭૩ પ ચધા િવભજ વત્ત મહામતુ્ર ચ માેદતે
૦૮૧૯૦૩૮૧ અત્રાિપ બહ્વચૃૈગ તં શ ◌ૃ મેઽસરુસત્તમ
૦૮૧૯૦૩૮૩ સત્યમાે મ ત ય પ્રાેક્તં યન્નેત્યાહા તં િહ તત્
૦૮૧૯૦૩૯૧ સતં્ય પુ પફલં િવદ્યાદાત્મ ક્ષસ્ય ગીયતે
૦૮૧૯૦૩૯૩ ક્ષેઽ વ ત તન્ન સ્યાદ તં મૂલમાત્મનઃ
૦૮૧૯૦૪૦૧ તદ્યથા ક્ષ ઉન્મૂલઃ શુ યત્યુદ્વતર્તેઽ ચરાત્
૦૮૧૯૦૪૦૩ અેવં નષ્ટા તઃ સદ્યઆત્મા શુ યેન્ન સશંયઃ
૦૮૧૯૦૪૧૧ પરા ગ્રક્તમપૂણ વા અક્ષરં યત્તદાે મ ત
૦૮૧૯૦૪૧૩ ય ક ચદાે મ ત બ્રૂયાત્તને િરચ્યેત વૈ પુમાન્
૦૮૧૯૦૪૧૫ ભક્ષવે સવર્મા કુવર્ન્નાલં કામને ચાત્મને
૦૮૧૯૦૪૨૧ અથૈત પૂણર્મ યાત્મં યચ્ચ નેત્ય તં વચઃ
૦૮૧૯૦૪૨૩ સવ નેત્ય તં બ્રૂયા સ દુ ક તઃ શ્વસ તઃ
૦૮૧૯૦૪૩૧ સ્ત્રીષુ નમર્િવવાહે ચ ત્ત્યથ પ્રાણસઙ્કટે
૦૮૧૯૦૪૩૩ ગાેબ્રાહ્મણાથ િહસાયાં ના તં સ્યા જુગુ સતમ્
૦૮૨૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૮૨૦૦૦૧૧ બ લરેવં ગ્ હપ તઃ કુલાચાયણ ભા ષતઃ
૦૮૨૦૦૦૧૩ તૂ ણી ં ભૂ વા ક્ષણં રાજન્નવુાચાવિહતાે ગુ મ્
૦૮૨૦૦૦૨૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૨૦૦૦૨૧ સતં્ય ભગવતા પ્રાેક્તં ધમાઽયં ગ્ હમેિધનામ્
૦૮૨૦૦૦૨૩ અથ કામં યશાે ત્ત યાે ન બાધેત કિહ ચત્
૦૮૨૦૦૦૩૧ સ ચાહં િવત્તલાેભને પ્રત્યાચક્ષે કથં દ્વજમ્
૦૮૨૦૦૦૩૩ પ્ર તશ્રુત્ય દદામી ત પ્રાહ્ર ાિદઃ િકતવાે યથા
૦૮૨૦૦૦૪૧ ન હ્યસત્યા પરાેઽધમર્ ઇ ત હાવેાચ ભૂિરયમ્
૦૮૨૦૦૦૪૩ સવ સાેઢુમલં મ યે ઋતેઽલીકપરં નરમ્
૦૮૨૦૦૦૫૧ નાહં બભે મ િનરયાન્નાધ યાદસખુાણર્વાત્
૦૮૨૦૦૦૫૩ ન સ્થાનચ્યવના ત્યાેયર્થા િવપ્રપ્રલ ભનાત્
૦૮૨૦૦૦૬૧ યદ્યદ્ધાસ્ય ત લાેકેઽ મ સ પરેતં ધનાિદકમ્
૦૮૨૦૦૦૬૩ તસ્ય ત્યાગે િન મતં્ત િક િવપ્ર તુ યેન્ન તને ચેત્
૦૮૨૦૦૦૭૧ શ્રેયઃ કુવર્ ત ભૂતાનાં સાધવાે દુ ત્ય સુ ભઃ
૦૮૨૦૦૦૭૩ દ યઙ્ શ બપ્ર તયઃ કાે િવક પાે ધરાિદષુ
૦૮૨૦૦૦૮૧ યૈિરયં બુભજેુ બ્રહ્મ દૈત્યે દ્રરૈિનવ ત ભઃ
૦૮૨૦૦૦૮૩ તષેાં કાલાેઽગ્રસી લાેકાન્ન યશાેઽિધગતં ભુિવ
૦૮૨૦૦૦૯૧ સલુભા યુિધ િવપ્રષ હ્યિન ત્તા તનુત્યજઃ
૦૮૨૦૦૦૯૩ ન તથા તીથર્ આયાતે શ્રદ્ધયા યે ધનત્યજઃ
૦૮૨૦૦૧૦૧ મન વનઃ કા ણકસ્ય શાેભનં યદ થકામાપેનયને દુગર્ તઃ
૦૮૨૦૦૧૦૩ કુતઃ પનુબ્રર્હ્મિવદાં ભવાદશૃાં તતાે વટાેરસ્ય દદા મ વા છતમ્
૦૮૨૦૦૧૧૧ યજ ત યજ્ઞં ક્રતુ ભયર્માદતૃા ભવ તઆ ાયિવધાનકાેિવદાઃ
૦૮૨૦૦૧૧૩ સ અેવ િવ વર્રદાેઽ તુ વા પરાે દાસ્યા યમુ મૈ ક્ષ તમી સતાં મનુે
૦૮૨૦૦૧૨૧ યદ્ય યસાવધમણ માં બધ્નીયાદનાગસમ્
૦૮૨૦૦૧૨૩ તથા યનંે ન િહ સ યે ભીતં બ્રહ્મતનું િરપુમ્
૦૮૨૦૦૧૩૧ અેષ વા ઉત્તમશ્લાેકાે ન જહાસ ત યદ્યશઃ
૦૮૨૦૦૧૩૩ હ વા મનૈાં હરેદ્યુદ્ધે શયીત િનહતાે મયા
૦૮૨૦૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૦૦૧૪૧ અેવમશ્ર દ્ધતં શ યમનાદેશકરં ગુ ઃ
૦૮૨૦૦૧૪૩ શશાપ દૈવપ્રિહતઃ સત્યસ ધં મન વનમ્
૦૮૨૦૦૧૫૧ દૃઢં પ ડતમા યજ્ઞઃ ત ધાેઽસ્ય મદુપેક્ષયા
૦૮૨૦૦૧૫૩ મચ્છાસના તગાે ય વમ ચરાદ્ભ્ર યસે શ્રયઃ
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૦૮૨૦૦૧૬૧ અેવં શપ્તઃ વગુ ણા સત્યાન્ન ચ લતાે મહાન્
૦૮૨૦૦૧૬૩ વામનાય દદાવનેામ ચ વાેદકપવૂર્કમ્
૦૮૨૦૦૧૭૧ િવ યાવ લ તદાગત્ય પત્ની લકમા લની
૦૮૨૦૦૧૭૩આિન યે કલશં હૈમમવનજે યપાં તમ્
૦૮૨૦૦૧૮૧ યજમાનઃ વયં તસ્ય શ્રીમ પાદયુગં મુદા
૦૮૨૦૦૧૮૩ અવિનજ્યાવહન્મૂિધ્ન તદપાે િવશ્વપાવનીઃ
૦૮૨૦૦૧૯૧ તદાસરેુ દં્ર િદિવ દેવતાગણા ગ ધવર્િવદ્યાધર સદ્ધચારણાઃ
૦૮૨૦૦૧૯૩ ત કમર્ સવઽિપ ગ્ ણ તઆજર્વં પ્રસનૂવષવર્ ષુમુર્દા વતાઃ
૦૮૨૦૦૨૦૧ નેદુમુર્હુદુર્ દુભયઃ સહસ્રશાે ગ ધવર્િક પૂ ષિકન્નરા જગુઃ
૦૮૨૦૦૨૦૩ મન વનાનને કૃતં સદુુ કરં િવદ્વાનદાદ્યિદ્રપવે જગ ત્રયમ્
૦૮૨૦૦૨૧૧ તદ્વામનં પમવધર્તાદ્ભુતં હરેરન તસ્ય ગુણત્રયાત્મકમ્
૦૮૨૦૦૨૧૩ ભૂઃ ખં િદશાે દ્યાૈિવવરાઃ પયાેધય તયર્ઙ્ દેવા ઋષયાે યદાસત
૦૮૨૦૦૨૨૧ કાયે બ લ તસ્ય મહાિવભૂતેઃ સહ વગાચાયર્સદસ્ય અેતત્
૦૮૨૦૦૨૨૩ દદશર્ િવશ્વં િત્રગુણં ગુણાત્મકે ભૂતે દ્રયાથાર્શય વયુક્તમ્
૦૮૨૦૦૨૩૧ રસામચષ્ટાઙ્ ઘ્રતલેઽથ પાદયાેમર્હી ં મહીધ્રા પુ ષસ્ય જઙ્ઘયાેઃ
૦૮૨૦૦૨૩૩ પતિ ત્રણાે નુિન િવશ્વમૂત વાગર્ણં મા ત મ દ્રસનેઃ
૦૮૨૦૦૨૪૧ સ યાં િવભાવેાર્સ સ ગુહ્ય અૈક્ષ પ્ર પતી જઘને આત્મમખુ્યાન્
૦૮૨૦૦૨૪૩ ના યાં નભઃ કુ ક્ષષુ સપ્ત સ ધનૂુ ક્રમસ્યાેર સ ચક્ષર્માલામ્
૦૮૨૦૦૨૫૧ હૃદ્યઙ્ગ ધમ તનયાેમુર્રારેરતંૃ ચ સતં્ય ચ મનસ્યથે દુમ્
૦૮૨૦૦૨૫૩ શ્રયં ચ વક્ષસ્યરિવ દહ તાં ક ઠે ચ સામાિન સમ તરેફાન્
૦૮૨૦૦૨૬૧ ઇ દ્રપ્રધાનાનમરા ભજેુષુ ત કણર્યાેઃ કકુભાે દ્યાૈશ્ચ મૂિધ્ન
૦૮૨૦૦૨૬૩ કેશષેુ મેઘા છ્વસનં ના સકાયામ ણાેશ્ચ સયૂ વદને ચ વિહ્નમ્
૦૮૨૦૦૨૭૧ વા યાં ચ છ દાં સ રસે જલેશં ભ્રવુાેિનષેધં ચ િવિધ ચ પ મસુ
૦૮૨૦૦૨૭૩ અહશ્ચ રાિત્ર ચ પરસ્ય પુંસાે મ યું લલાટેઽધર અેવ લાેભમ્
૦૮૨૦૦૨૮૧ પશ ચ કામં પ રેતસા ભઃ ષે્ઠ વધમ ક્રમણષેુ યજ્ઞમ્
૦૮૨૦૦૨૮૩ છાયાસુ ત્યું હ સતે ચ માયાં તનૂ હે વાષેિધ તયશ્ચ
૦૮૨૦૦૨૯૧ નદ શ્ચ નાડીષુ શલા નખષેુ બુદ્ધાવજં દેવગણા ષીશં્ચ
૦૮૨૦૦૨૯૩ પ્રાણષેુ ગાત્રે સ્થરજઙ્ગમાિન સવાર્ ણ ભૂતાિન દદશર્ વીરઃ
૦૮૨૦૦૩૦૧ સવાર્ત્મનીદં ભવુનં િનર ક્ષ્ય સવઽસરુાઃ ક મલમાપુરઙ્ગ
૦૮૨૦૦૩૦૩ સદુશર્નં ચક્રમસહ્યતે ે ધનુશ્ચ શાઙ્ગ તનિયત્નુઘાષેમ્
૦૮૨૦૦૩૧૧ પજર્ યઘાષેાે જલજઃ પા ચજ યઃ કાૈમાેદક િવ ગદા તર વની
૦૮૨૦૦૩૧૩ િવદ્યાધરાેઽ સઃ શતચ દ્રયુક્ત તૂણાેત્તમાવક્ષયસાયકાૈ ચ
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૦૮૨૦૦૩૨૧ સનુ દમખુ્યા ઉપતસ્થુર શં પાષર્દમખુ્યાઃ સહલાેકપાલાઃ
૦૮૨૦૦૩૨૩ સુ્ફર કર ટાઙ્ગદમીનકુ ડલઃ શ્રીવ સરત્નાેત્તમમખેલા બરૈઃ
૦૮૨૦૦૩૩૧ મધવુ્રતસ્રગ્વનમાલયા તાે રરાજ રાજ ભગવાનુ ક્રમઃ
૦૮૨૦૦૩૩૩ ક્ષ ત પદૈકેન બલેિવચક્રમે નભઃ શર રેણ િદશશ્ચ બાહુ ભઃ
૦૮૨૦૦૩૪૧ પદં દ્વતીયં ક્રમત સ્ત્રિવષ્ટપં ન વૈ તીયાય તદ યમ વિપ
૦૮૨૦૦૩૪૩ ઉ ક્રમસ્યાઙ્ ઘ્ર પયુર્પયર્થાે મહજર્ના યાં તપસઃ પરં ગતઃ
૦૮૨૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૧૦૦૧૧ સતં્ય સમીક્ષ્યા જભવાે નખે દુ ભહર્ત વધામદ્યુ તરા તાેઽ યગાત્
૦૮૨૧૦૦૧૩ મર ચ મશ્રા ઋષયાે હદ્વ્રતાઃ સન દનાદ્યા નરદેવ યાે ગનઃ
૦૮૨૧૦૦૨૧ વેદાપેવેદા િનયમા યમા વતા તક તહાસાઙ્ગપુરાણસિંહતાઃ
૦૮૨૧૦૦૨૩ યે ચાપરે યાેગસમીરદ િપત જ્ઞાના ગ્ ના ર ધતકમર્ક મષાઃ
૦૮૨૧૦૦૨૫ વવ દરે ય મરણાનુભાવતઃ વાય ભવું ધામ ગતા અકમર્કમ્
૦૮૨૧૦૦૩૧ અથાઙ્ઘ્રયે પ્રાેન્ન મતાય િવ ણાે પાહર પદ્મભવાેઽહર્ણાેદકમ્
૦૮૨૧૦૦૩૩ સમચ્યર્ ભ યા યગ્ ણાચ્છુ ચશ્રવા યન્ના ભપઙે્ક હસ ભવઃ વયમ્
૦૮૨૧૦૦૪૧ ધાતુઃ કમ ડલજુલં તદુ ક્રમસ્ય પાદાવનજેનપિવત્રતયા નરે દ્ર
૦૮૨૧૦૦૪૩ વધુર્ યભૂન્નભ સ સા પતતી િનમા ષ્ટ લાેકત્રયં ભગવતાે િવશદેવ ક તઃ
૦૮૨૧૦૦૫૧ બ્રહ્માદયાે લાેકનાથાઃ વનાથાય સમાદતૃાઃ
૦૮૨૧૦૦૫૩ સાનુગા બ લમાજહઃ સિઙ્ક્ષપ્તાત્મિવભૂતયે
૦૮૨૧૦૦૬૧ તાેયૈઃ સમહર્ણૈઃ સ્ર ગ્ભિદવ્યગ ધાનુલપેનૈઃ
૦૮૨૧૦૦૬૩ ધપૂૈદ પૈઃ સરુ ભ ભલાર્ ક્ષતફલાઙુ્કરૈઃ
૦૮૨૧૦૦૭૧ તવનજૈર્યશ દૈશ્ચ તદ્વ યર્મિહમાિઙ્કતૈઃ
૦૮૨૧૦૦૭૩ ત્યવાિદત્રગીતૈશ્ચ શઙ્ખદુ દુ ભિનઃ વનૈઃ
૦૮૨૧૦૦૮૧ બવા ક્ષરાજ તુ ભેર શ દૈમર્નાજેવઃ
૦૮૨૧૦૦૮૩ િવજયં િદ સવાર્સુ મહાે સવમઘાષેયત્
૦૮૨૧૦૦૯૧ મહી ં સવા હૃતાં દૃ ટ્વા િત્રપદવ્યાજયાચ્ઞયા
૦૮૨૧૦૦૯૩ ઊચુઃ વભતુર્રસરુા દ ક્ષતસ્યાત્યમ ષતાઃ
૦૮૨૧૦૧૦૧ ન વાયં બ્રહ્મબ ધુિવ માર્યાિવનાં વરઃ
૦૮૨૧૦૧૦૩ દ્વજ પપ્ર તચ્છન્નાે દેવકાય ચક ષર્ ત
૦૮૨૧૦૧૧૧ અનને યાચમાનને શત્રુણા વટુ િપણા
૦૮૨૧૦૧૧૩ સવર્ વં નાે હૃતં ભતુર્ યર્ તદ ડસ્ય બિહ ષ
૦૮૨૧૦૧૨૧ સત્યવ્રતસ્ય સતતં દ ક્ષતસ્ય િવશષેતઃ
૦૮૨૧૦૧૨૩ ના તં ભા ષતું શકં્ય બ્રહ્મ યસ્ય દયાવતઃ
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૦૮૨૧૦૧૩૧ ત માદસ્ય વધાે ધમા ભતુર્ઃ શશુ્રષૂણં ચ નઃ
૦૮૨૧૦૧૩૩ ઇત્યાયુધાિન જગ્ હુબર્લેરનુચરાસરુાઃ
૦૮૨૧૦૧૪૧ તે સવ વામનં હ તું શલૂપિટ્ટશપાણયઃ
૦૮૨૧૦૧૪૩ અિનચ્છ તાે બલે રાજ પ્રાદ્રવ તમ યવઃ
૦૮૨૧૦૧૫૧ તાન ભદ્રવતાે દૃ ટ્વા િદ ત નીકપા પ
૦૮૨૧૦૧૫૩ પ્રહસ્યાનુચરા િવ ણાેઃ પ્રત્યષેધન્નુદાયુધાઃ
૦૮૨૧૦૧૬૧ ન દઃ સનુ દાેઽથ જયાે િવજયઃ પ્રબલાે બલઃ
૦૮૨૧૦૧૬૩ કુમુદઃ કુમુદાક્ષશ્ચ િવ વક્સનેઃ પતિ ત્રરાટ્
૦૮૨૧૦૧૭૧ જય તઃ શ્રુતદેવશ્ચ પુ પદ તાેઽથ સા વતઃ
૦૮૨૧૦૧૭૩ સવ નાગાયુતપ્રાણાશ્ચમૂં તે જઘુ્નરાસરુ મ્
૦૮૨૧૦૧૮૧ હ યમાના વકા દૃ ટ્વા પુ ષાનુચરૈબર્ લઃ
૦૮૨૧૦૧૮૩ વારયામાસ સરં ધા કાવ્યશાપમનુ મરન્
૦૮૨૧૦૧૯૧ હે િવપ્ર ચત્તે હે રાહાે હે નેમે શ્રૂયતાં વચઃ
૦૮૨૧૦૧૯૩ મા યુ યત િનવતર્ વં ન નઃ કાલાેઽયમથર્કૃત્
૦૮૨૧૦૨૦૧ યઃ પ્રભુઃ સવર્ભૂતાનાં સખુદુઃખાપેપત્તયે
૦૮૨૧૦૨૦૩ તં ના તવ તતું દૈત્યાઃ પાૈ ષૈર શ્વરઃ પુમાન્
૦૮૨૧૦૨૧૧ યાે નાે ભવાય પ્રાગાસીદભવાય િદવાૈકસામ્
૦૮૨૧૦૨૧૩ સ અેવ ભગવાનદ્ય વતર્તે ત દ્વપયર્યમ્
૦૮૨૧૦૨૨૧ બલને સ ચવૈબુર્દ્ યા દુગમર્ ત્રાષૈધાિદ ભઃ
૦૮૨૧૦૨૨૩ સામાિદ ભ પાયૈશ્ચ કાલં નાત્યે ત વૈ જનઃ
૦૮૨૧૦૨૩૧ ભવદ્ ભિન જતા હ્યેતે બહુશાેઽનુચરા હરેઃ
૦૮૨૧૦૨૩૩ દૈવનેદ્ધ ત અેવાદ્ય યુિધ જ વા નદ ત નઃ
૦૮૨૧૦૨૪૧ અેતા વયં િવજે યામાે યિદ દૈવં પ્રસીદ ત
૦૮૨૧૦૨૪૩ ત મા કાલં પ્રતીક્ષ વં યાે નાેઽથર્ વાય ક પતે
૦૮૨૧૦૨૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૧૦૨૫૧ પત્યુિનગિદતં શ્રુ વા દૈત્યદાનવયૂથપાઃ
૦૮૨૧૦૨૫૩ રસાં િનિવિવશૂ રાજ વ પાષર્દ તાિડતાઃ
૦૮૨૧૦૨૬૧ અથ તાક્ષ્યર્સતુાે જ્ઞા વા િવરાટ્પ્રભુ ચક ષતમ્
૦૮૨૧૦૨૬૩ બબ ધ વા ણૈઃ પાશબૈર્ લ સતૂ્યેઽહિન ક્રતાૈ
૦૮૨૧૦૨૭૧ હાહાકારાે મહાનાસીદ્રાેદસ્યાેઃ સવર્તાે િદશમ્
૦૮૨૧૦૨૭૩ િનગ્ હ્યમાણેઽસરુપતાૈ િવ ના પ્રભિવ ના
૦૮૨૧૦૨૮૧ તં બદં્ધ વા ણૈઃ પાશભૈર્ગવાનાહ વામનઃ
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૦૮૨૧૦૨૮૩ નષ્ટ શ્રયં સ્થરપ્રજ્ઞમુદારયશસં પ
૦૮૨૧૦૨૯૧ પદાિન ત્રી ણ દત્તાિન ભૂમેમર્હં્ય વયાસરુ
૦૮૨૧૦૨૯૩ દ્વા યાં ક્રા તા મહી સવાર્ તીયમપુક પય
૦૮૨૧૦૩૦૧ યાવત્તપત્યસાૈ ગાે ભયાર્વિદ દુઃ સહાેડુ ભઃ
૦૮૨૧૦૩૦૩ યાવદ્વષર્ ત પજર્ ય તાવતી ભૂિરયં તવ
૦૮૨૧૦૩૧૧ પદૈકેન મયાક્રા તાે ભૂલાકઃ ખં િદશ તનાેઃ
૦૮૨૧૦૩૧૩ વલાક તે દ્વતીયને પ યત તે વમાત્મના
૦૮૨૧૦૩૨૧ પ્ર તશ્રુતમદાતુ તે િનરયે વાસ ઇ યતે
૦૮૨૧૦૩૨૩ િવશ વં િનરયં ત માદુ્ગ ણા ચાનુમાેિદતઃ
૦૮૨૧૦૩૩૧ થા મનાેરથ તસ્ય દૂરઃ વગર્ઃ પતત્યધઃ
૦૮૨૧૦૩૩૩ પ્ર તશ્રુતસ્યાદાનને યાેઽ થનં િવપ્રલ ભતે
૦૮૨૧૦૩૪૧ િવપ્રલ ધાે દદામી ત વયાહં ચાઢ માિનના
૦૮૨૧૦૩૪૩ તદ્વ્યલીકફલં ભુઙ્ વ િનરયં ક ત ચ સમાઃ
૦૮૨૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૨૦૦૧૧ અેવં િવપ્રકૃતાે રાજ બ લભર્ગવતાસરુઃ
૦૮૨૨૦૦૧૩ ભદ્યમાનાેઽ ય ભન્નાત્મા પ્રત્યાહાિવક્લવં વચઃ
૦૮૨૨૦૦૨૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૨૨૦૦૨૧ યદ્યુત્તમશ્લાેક ભવાન્મમેિરતં વચાે વ્યલીકં સરુવયર્ મ યતે
૦૮૨૨૦૦૨૩ કરાે તં તન્ન ભવે પ્રલ ભનં પદં તીયં કુ શી ણર્ મે િનજમ્
૦૮૨૨૦૦૩૧ બભે મ નાહં િનરયા પદચ્યુતાે ન પાશબ ધાદ્વ્યસનાદ્દરુત્યયાત્
૦૮૨૨૦૦૩૩ નવૈાથર્કૃચ્છ્ર ાદ્ભવતાે િવિનગ્રહાદસાધવુાદાદ્ શમુ દ્વજે યથા
૦૮૨૨૦૦૪૧ પુંસાં શ્લાઘ્યતમં મ યે દ ડમહર્ત્તમાિપતમ્
૦૮૨૨૦૦૪૩ યં ન માતા િપતા ભ્રાતા સહૃુદશ્ચાિદશ ત િહ
૦૮૨૨૦૦૫૧ વં નનૂમસરુાણાં નઃ પરાેક્ષઃ પરમાે ગુ ઃ
૦૮૨૨૦૦૫૩ યાે નાેઽનેકમદા ધાનાં િવભ્રંશં ચ રાિદશત્
૦૮૨૨૦૦૬૧ ય મ વૈરાનુબ ધને વ્યૂઢેન િવબુધેતરાઃ
૦૮૨૨૦૦૬૩ બહવાે લે ભરે સ દ્ધ યામુ હૈકા તયાે ગનઃ
૦૮૨૨૦૦૭૧ તનેાહં િનગ્ હીતાેઽ મ ભવતા ભૂિરકમર્ણા
૦૮૨૨૦૦૭૩ બદ્ધશ્ચ વા ણૈઃ પાશનૈાર્ તવ્રીડે ન ચ વ્યથે
૦૮૨૨૦૦૮૧ િપતામહાે મે ભવદ યસ મતઃ પ્રહ્ર ાદ આિવ કૃતસાધવુાદઃ
૦૮૨૨૦૦૮૩ ભવ દ્વપક્ષેણ િવ ચત્રવૈશસં સ પ્રાિપત વં પરમઃ વિપત્રા
૦૮૨૨૦૦૯૧ િકમાત્મનાનને જહા ત યાેઽ તતઃ િક િરક્થહારૈઃ વજનાખ્યદસ્યુ ભઃ
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૦૮૨૨૦૦૯૩ િક યયા સં તહેતુભૂતયા મત્યર્સ્ય ગેહૈઃ િક મહાયષુાે વ્યયઃ
૦૮૨૨૦૧૦૧ ઇ થં સ િન શ્ચત્ય િપતામહાે મહાનગાધબાેધાે ભવતઃ પાદપદ્મમ્
૦૮૨૨૦૧૦૩ ધ્રવું પ્રપેદે હ્યકુતાેભયં જનાદ્ભીતઃ વપક્ષક્ષપણસ્ય સત્તમ
૦૮૨૨૦૧૧૧ અથાહમ યાત્મિરપાે તવા તકં દૈવને નીતઃ પ્રસભં ત્યા જતશ્રીઃ
૦૮૨૨૦૧૧૩ ઇદં કૃતા તા તકવ ત િવતં યયાધ્રવું ત ધમ તનર્ બુ યતે
૦૮૨૨૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૨૦૧૨૧ તસ્યે થં ભાષમાણસ્ય પ્રહ્ર ાદાે ભગવિ પ્રયઃ
૦૮૨૨૦૧૨૩ આજગામ કુ શ્રેષ્ઠ રાકાપ તિરવાે થતઃ
૦૮૨૨૦૧૩૧ ત મ દ્રસનેઃ વિપતામહં શ્રયા િવરાજમાનં ન લનાયતેક્ષણમ્
૦૮૨૨૦૧૩૩ પ્રાંશું િપશઙ્ગા બરમ જન વષં પ્રલ બબાહંુ શભુગષર્ભમૈક્ષત
૦૮૨૨૦૧૪૧ ત મૈ બ લવાર્ ણપાશયિ ત્રતઃ સમહર્ણં નાપેજહાર પવૂર્વત્
૦૮૨૨૦૧૪૩ નનામ મૂધ્નાર્શ્રુિવલાેલલાેચનઃ સવ્રીડનીચીનમખુાે બભવૂ હ
૦૮૨૨૦૧૫૧ સ તત્ર હાસીનમુદ ક્ષ્ય સ પ ત હિર સનુ દાદ્યનુગૈ પા સતમ્
૦૮૨૨૦૧૫૩ ઉપેત્ય ભૂમાૈ શરસા મહામના નનામ મૂધ્નાર્ પુલકાશ્રુિવક્લવઃ
૦૮૨૨૦૧૬૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૮૨૨૦૧૬૧ વયવૈ દતં્ત પદમૈ દ્રમૂ જતં હૃતં તદેવાદ્ય તથવૈ શાેભનમ્
૦૮૨૨૦૧૬૩ મ યે મહાનસ્ય કૃતાે હ્યનુગ્રહાે િવભ્રં શતાે ય ચ્છ્ર ય આત્મમાેહનાત્
૦૮૨૨૦૧૭૧ યયા િહ િવદ્વાનિપ મુહ્યતે યત ત કાે િવચષ્ટે ગ તમાત્મનાે યથા
૦૮૨૨૦૧૭૩ ત મૈ નમ તે જગદ શ્વરાય વૈ નારાયણાયા ખલલાેકસા ક્ષણે
૦૮૨૨૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૨૦૧૮૧ તસ્યાનુશ ◌ૃ વતાે રાજ પ્રહ્ર ાદસ્ય કૃતા જલેઃ
૦૮૨૨૦૧૮૩ િહર યગભા ભગવાનવુાચ મધુસદૂનમ્
૦૮૨૨૦૧૯૧ બદં્ધ વીક્ષ્ય પ ત સા વી ત પત્ની ભયિવહ્વલા
૦૮૨૨૦૧૯૩ પ્રા જ લઃ પ્રણતાપેે દં્ર બભાષેઽવાઙ્મખુી પ
૦૮૨૨૦૨૦૦ શ્રીિવ યાવ લ વાચ
૦૮૨૨૦૨૦૧ ક્ર ડાથર્માત્મન ઇદં િત્રજગ કૃતં તે વા યં તુ તત્ર કુિધયાેઽપર ઈશ કુયુર્ઃ
૦૮૨૨૦૨૦૩ કતુર્ઃ પ્રભાે તવ િકમસ્યતઆવહ ત ત્યક્તિહ્રય વદવરાેિપતક ર્વાદાઃ
૦૮૨૨૦૨૧૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૮૨૨૦૨૧૧ ભૂતભાવન ભૂતેશ દેવદેવ જગન્મય
૦૮૨૨૦૨૧૩ મુ ચનંૈ હૃતસવર્ વં નાયમહર્ ત િનગ્રહમ્
૦૮૨૨૦૨૨૧ કૃ ના તેઽનને દત્તા ભૂલાકાઃ કમાર્ જતાશ્ચ યે
૦૮૨૨૦૨૨૩ િનવેિદતં ચ સવર્ વમાત્માિવક્લવયા િધયા
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૦૮૨૨૦૨૩૧ ય પાદયાેરશઠધીઃ સ લલં પ્રદાય
૦૮૨૨૦૨૩૨ દૂવાર્ઙુ્કરૈરિપ િવધાય સતી ં સપયાર્મ્
૦૮૨૨૦૨૩૩ અ યુત્તમાં ગ તમસાૈ ભજતે િત્રલાેક ં
૦૮૨૨૦૨૩૪ દાશ્વાનિવક્લવમનાઃ કથમા ત ચ્છેત્
૦૮૨૨૦૨૪૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૨૨૦૨૪૧ બ્રહ્મ યમનુગ્ હ્ણા મ ત દ્વશાે િવધનુાે યહમ્
૦૮૨૨૦૨૪૩ યન્મદઃ પુ ષઃ ત ધાે લાેકં માં ચાવમ યતે
૦૮૨૨૦૨૫૧ યદા કદા ચ વાત્મા સસંરિન્નજકમર્ ભઃ
૦૮૨૨૦૨૫૩ નાનાયાેિન વનીશાેઽયં પાૈ ષી ં ગ તમાવ્રજેત્
૦૮૨૨૦૨૬૧ જન્મકમર્વયાે પ િવદ્યૈશ્વયર્ધનાિદ ભઃ
૦૮૨૨૦૨૬૩ યદ્યસ્ય ન ભવે ત ભ તત્રાયં મદનુગ્રહઃ
૦૮૨૨૦૨૭૧ માન ત ભિન મત્તાનાં જન્માદ નાં સમ તતઃ
૦૮૨૨૦૨૭૩ સવર્શ્રેયઃપ્રતીપાનાં હ ત મુહ્યેન્ન મ પરઃ
૦૮૨૨૦૨૮૧ અેષ દાનવદૈત્યાનામગ્રનીઃ ક તવધર્નઃ
૦૮૨૨૦૨૮૩ અજૈષીદજયાં માયાં સીદન્નિપ ન મુહ્ય ત
૦૮૨૨૦૨૯૧ ક્ષીણિરક્થ યુતઃ સ્થાનાિ ક્ષપ્તાે બદ્ધશ્ચ શત્રુ ભઃ
૦૮૨૨૦૨૯૩ જ્ઞા ત ભશ્ચ પિરત્યક્તાે યાતનામનુયાિપતઃ
૦૮૨૨૦૩૦૧ ગુ ણા ભ સતઃ શપ્તાે જહાૈ સતં્ય ન સવુ્રતઃ
૦૮૨૨૦૩૦૩ છલૈ ક્તાે મયા ધમા નાયં ત્યજ ત સત્યવાક્
૦૮૨૨૦૩૧૧ અેષ મે પ્રાિપતઃ સ્થાનં દુ પ્રાપમમરૈરિપ
૦૮૨૨૦૩૧૩ સાવણર તરસ્યાયં ભિવતે દ્રાે મદાશ્રયઃ
૦૮૨૨૦૩૨૧ તાવ સતુલમ યા તાં િવશ્વકમર્િવિન મતમ્
૦૮૨૨૦૩૨૩ યદાધયાે વ્યાધયશ્ચ ક્લમ ત દ્રા પરાભવઃ
૦૮૨૨૦૩૨૫ નાપેસગાર્ િનવસતાં સ ભવ ત મમેક્ષયા
૦૮૨૨૦૩૩૧ ઇ દ્રસને મહારાજ યાિહ ભાે ભદ્રમ તુ તે
૦૮૨૨૦૩૩૩ સતુલં વ ગ ભઃ પ્રા ય જ્ઞા ત ભઃ પિરવાિરતઃ
૦૮૨૨૦૩૪૧ ન વામ ભભિવ ય ત લાેકેશાઃ િકમુતાપરે
૦૮૨૨૦૩૪૩ વચ્છાસના તગા દૈત્યાંશ્ચકં્ર મે સદૂિય ય ત
૦૮૨૨૦૩૫૧ ર ક્ષ યે સવર્તાેઽહં વાં સાનુગં સપિરચ્છદમ્
૦૮૨૨૦૩૫૩ સદા સિન્નિહતં વીર તત્ર માં દ્રક્ષ્યતે ભવાન્
૦૮૨૨૦૩૬૧ તત્ર દાનવદૈત્યાનાં સઙ્ગાત્તે ભાવ આસરુઃ
૦૮૨૨૦૩૬૩ દૃ ટ્વા મદનુભાવં વૈ સદ્યઃ કુ ઠાે િવનઙ્ક્ષ્ય ત
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૦૮૨૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૩૦૦૧૧ ઇત્યુક્તવ તં પુ ષં પુરાતનં મહાનુભાવાેઽ ખલસાધુસ મતઃ
૦૮૨૩૦૦૧૩ બદ્ધા જ લબાર્ પકલાકુલેક્ષણાે ભ યુ કલાે ગદ્ગદયા ગરાબ્રવીત્
૦૮૨૩૦૦૨૦ શ્રીબ લ વાચ
૦૮૨૩૦૦૨૧ અહાે પ્રણામાય કૃતઃ સમુદ્યમઃ પ્રપન્નભક્તાથર્િવધાૈ સમાિહતઃ
૦૮૨૩૦૦૨૩ ય લાેકપાલૈ વદનુગ્રહાેઽમરૈરલ ધપૂવાઽપસદેઽસરેુઽિપતઃ
૦૮૨૩૦૦૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૩૦૦૩૧ ઇત્યુ વા હિરમાનત્ય બ્રહ્માણં સભવં તતઃ
૦૮૨૩૦૦૩૩ િવવેશ સતુલં પ્રીતાે બ લમુર્ક્તઃ સહાસરૈુઃ
૦૮૨૩૦૦૪૧ અેવ મ દ્રાય ભગવા પ્રત્યાનીય િત્રિવષ્ટપમ્
૦૮૨૩૦૦૪૩ પૂરિય વાિદતેઃ કામમશાસ સકલં જગત્
૦૮૨૩૦૦૫૧ લ ધપ્રસાદં િનમુર્કં્ત પાતંૈ્ર વંશધરં બ લમ્
૦૮૨૩૦૦૫૩ િનશા ય ભ ક્તપ્રવણઃ પ્રહ્ર ાદ ઇદમબ્રવીત્
૦૮૨૩૦૦૬૦ શ્રીપ્રહ્ર ાદ ઉવાચ
૦૮૨૩૦૦૬૧ નેમં િવિર ચાે લભતે પ્રસાદં ન શ્રીનર્ શવર્ઃ િકમુતાપરેઽ યે
૦૮૨૩૦૦૬૩ યન્નાેઽસરુાણામ સ દુગર્પાલાે િવશ્વા ભવ દ્યૈર ભવ દતાઙ્ ઘ્રઃ
૦૮૨૩૦૦૭૧ ય પાદપદ્મમકર દિનષવેણને
૦૮૨૩૦૦૭૨ બ્રહ્માદયઃ શરણદાશ્નવુતે િવભૂતીઃ
૦૮૨૩૦૦૭૩ ક માદ્વયં કુ તયઃ ખલયાનેય તે
૦૮૨૩૦૦૭૪ દા ક્ષ યદૃ ષ્ટપદવી ં ભવતઃ પ્રણીતાઃ
૦૮૨૩૦૦૮૧ ચતં્ર તવેિહતમહાેઽ મતયાેગમાયા
૦૮૨૩૦૦૮૨ લીલાિવ ષ્ટભવુનસ્ય િવશારદસ્ય
૦૮૨૩૦૦૮૩ સવાર્ત્મનઃ સમદશૃાેઽિવષમઃ વભાવાે
૦૮૨૩૦૦૮૪ ભક્ત પ્રયાે યદ સ ક પત વભાવઃ
૦૮૨૩૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૨૩૦૦૯૧ વ સ પ્રહ્ર ાદ ભદં્ર તે પ્રયાિહ સતુલાલયમ્
૦૮૨૩૦૦૯૩ માેદમાનઃ વપાતૈ્રેણ જ્ઞાતીનાં સખુમાવહ
૦૮૨૩૦૧૦૧ િનતં્ય દ્રષ્ટા સ માં તત્ર ગદાપા ણમવ સ્થતમ્
૦૮૨૩૦૧૦૩ મદ્દશર્નમહાહ્લાદ વ તકમર્િનબ ધનઃ
૦૮૨૩૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૩૦૧૧૧ આજ્ઞાં ભગવતાે રાજ પ્રહ્ર ાદાે બ લના સહ
૦૮૨૩૦૧૧૩ બાઢ મત્યમલપ્રજ્ઞાે મૂ યાર્ધાય કૃતા જ લઃ
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૦૮૨૩૦૧૨૧ પિરક્ર યાિદપુ ષં સવાર્સરુચમપૂ તઃ
૦૮૨૩૦૧૨૩ પ્રણત તદનુજ્ઞાતઃ પ્રિવવેશ મહા બલમ્
૦૮૨૩૦૧૩૧ અથાહાેશનસં રાજ હિરનાર્રાયણાેઽ તકે
૦૮૨૩૦૧૩૩ આસીન વ ં મ યે સદ સ બ્રહ્મવાિદનામ્
૦૮૨૩૦૧૪૧ બ્રહ્મ સ તનુ શ યસ્ય કમર્ ચ્છદં્ર િવત વતઃ
૦૮૨૩૦૧૪૩ યત્ત કમર્સુ વષૈ યં બ્રહ્મદષંૃ્ટ સમં ભવેત્
૦૮૨૩૦૧૫૦ શ્રીશકુ્ર ઉવાચ
૦૮૨૩૦૧૫૧ કુત ત કમર્વષૈ યં યસ્ય કમશ્વરાે ભવાન્
૦૮૨૩૦૧૫૩ યજ્ઞેશાે યજ્ઞપુ ષઃ સવર્ભાવને પૂ જતઃ
૦૮૨૩૦૧૬૧ મ ત્રત ત ત્રત છદં્ર દેશકાલાહર્વ તુતઃ
૦૮૨૩૦૧૬૩ સવ કરાે ત િન છદ્રમનુસઙ્ક તર્નં તવ
૦૮૨૩૦૧૭૧ તથાિપ વદતાે ભૂમ કિર યા યનુશાસનમ્
૦૮૨૩૦૧૭૩ અેતચ્છ્ર ેયઃ પરં પુંસાં યત્તવાજ્ઞાનપુાલનમ્
૦૮૨૩૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૩૦૧૮૧ પ્ર તન દ્ય હરેરાજ્ઞામુશના ભગવાિન ત
૦૮૨૩૦૧૮૩ યજ્ઞ ચ્છદં્ર સમાધત્ત બલેિવપ્ર ષ ભઃ સહ
૦૮૨૩૦૧૯૧ અેવં બલેમર્હી ં રાજ ભ ક્ષ વા વામનાે હિરઃ
૦૮૨૩૦૧૯૩ દદાૈ ભ્રાત્રે મહે દ્રાય િત્રિદવં ય પરૈહૃર્તમ્
૦૮૨૩૦૨૦૧ પ્ર પ તપ તબ્રર્હ્મા દેવ ષિપ ભૂ મપૈઃ
૦૮૨૩૦૨૦૩ દક્ષ ગ્વઙ્ ગરાેમખુ્યઃૈ કુમારેણ ભવને ચ
૦૮૨૩૦૨૧૧ ક યપસ્યાિદતેઃ પ્રીત્યૈ સવર્ભૂતભવાય ચ
૦૮૨૩૦૨૧૩ લાેકાનાં લાેકપાલાનામકરાેદ્વામનં પ તમ્
૦૮૨૩૦૨૨૧ વેદાનાં સવર્દેવાનાં ધમર્સ્ય યશસઃ શ્રયઃ
૦૮૨૩૦૨૨૩ મઙ્ગલાનાં વ્રતાનાં ચ ક પં વગાર્પવગર્યાેઃ
૦૮૨૩૦૨૩૧ ઉપે દં્ર ક પયાં ચકે્ર પ ત સવર્િવભૂતયે
૦૮૨૩૦૨૩૩ તદા સવાર્ ણ ભૂતાિન શં મુમુિદરે પ
૦૮૨૩૦૨૪૧ તતિ વ દ્રઃ પુરસૃ્કત્ય દેવયાનને વામનમ્
૦૮૨૩૦૨૪૩ લાેકપાલૈિદવં િન યે બ્રહ્મણા ચાનુમાેિદતઃ
૦૮૨૩૦૨૫૧ પ્રા ય િત્રભવુનં ચે દ્ર ઉપે દ્રભજુપા લતઃ
૦૮૨૩૦૨૫૩ શ્રયા પરમયા જુષ્ટાે મુમુદે ગતસા વસઃ
૦૮૨૩૦૨૬૧ બ્રહ્મા શવર્ઃ કુમારશ્ચ ગ્વાદ્યા મનુયાે પ
૦૮૨૩૦૨૬૩ િપતરઃ સવર્ભૂતાિન સદ્ધા વૈમાિનકાશ્ચ યે
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૦૮૨૩૦૨૭૧ સમુહ કમર્ ત દ્વ ણાેગાર્ય તઃ પરમદ્ભુતમ્
૦૮૨૩૦૨૭૩ િધ યાિન વાિન તે જગ્મુરિદ ત ચ શશં સરે
૦૮૨૩૦૨૮૧ સવર્મેતન્મયાખ્યાતં ભવતઃ કુલન દન
૦૮૨૩૦૨૮૩ ઉ ક્રમસ્ય ચિરતં શ્રાે ણામઘમાેચનમ્
૦૮૨૩૦૨૯૧ પારં મિહ ઉ િવક્રમતાે ગ્ ણાનાે
૦૮૨૩૦૨૯૨ યઃ પા થવાિન િવમમે સ ર ં સ મત્યર્ઃ
૦૮૨૩૦૨૯૩ િક યમાન ઉત ત ઉપૈ ત મત્યર્
૦૮૨૩૦૨૯૪ ઇત્યાહ મ ત્રદગૃ્ ષઃ પુ ષસ્ય યસ્ય
૦૮૨૩૦૩૦૧ ય ઇદં દેવદેવસ્ય હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૮૨૩૦૩૦૩ અવતારાનુચિરતં શ ◌ૃ વ યા ત પરાં ગ તમ્
૦૮૨૩૦૩૧૧ િક્રયમાણે કમર્ણીદં દૈવે િપ યેઽથ માનષુે
૦૮૨૩૦૩૧૩ યત્ર યત્રાનુક ત્યત તત્તષેાં સકૃુતં િવદુઃ
૦૮૨૪૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૨૪૦૦૧૧ ભગવ છ્ર ાેતુ મચ્છા મ હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૦૮૨૪૦૦૧૩ અવતારકથામાદ્યાં માયામ સ્યિવડ બનમ્
૦૮૨૪૦૦૨૧ યદથર્મદધાદૂ્રપં મા સ્યં લાેકજુગુ સતમ્
૦૮૨૪૦૦૨૩ તમઃપ્રકૃ તદુમર્ષ કમર્ગ્ર ત ઇવેશ્વરઃ
૦૮૨૪૦૦૩૧ અેતન્નાે ભગવ સવ યથાવદ્વક્તુમહર્ સ
૦૮૨૪૦૦૩૩ ઉત્તમશ્લાેકચિરતં સવર્લાેકસખુાવહમ્
૦૮૨૪૦૦૪૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૮૨૪૦૦૪૧ ઇત્યુક્તાે િવ રાતને ભગવા બાદરાય ણઃ
૦૮૨૪૦૦૪૩ ઉવાચ ચિરતં િવ ણાેમર્ સ્ય પેણ ય કૃતમ્
૦૮૨૪૦૦૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૪૦૦૫૧ ગાેિવપ્રસરુસાધનૂાં છ દસામિપ ચેશ્વરઃ
૦૮૨૪૦૦૫૩ રક્ષા મચ્છં તનૂધર્ત્તે ધમર્સ્યાથર્સ્ય ચવૈ િહ
૦૮૨૪૦૦૬૧ ઉચ્ચાવચષેુ ભૂતષેુ ચર વાયુિરવેશ્વરઃ
૦૮૨૪૦૦૬૩ નાેચ્ચાવચ વં ભજતે િનગુર્ણ વા દ્ધયાે ગુણૈઃ
૦૮૨૪૦૦૭૧ આસીદતીતક પા તે બ્રાહ્માે નૈ મ ત્તકાે લયઃ
૦૮૨૪૦૦૭૩ સમુદ્રાપે લુતા તત્ર લાેકા ભૂરાદયાે પ
૦૮૨૪૦૦૮૧ કાલનેાગતિનદ્રસ્ય ધાતુઃ શશિયષાેબર્લી
૦૮૨૪૦૦૮૩ મખુતાે િનઃ તા વેદા હયગ્રીવાેઽ તકેઽહરત્
૦૮૨૪૦૦૯૧ જ્ઞા વા તદ્દાનવે દ્રસ્ય હયગ્રીવસ્ય ચે ષ્ટતમ્
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૦૮૨૪૦૦૯૩ દધાર શફર પં ભગવા હિરર શ્વરઃ
૦૮૨૪૦૧૦૧ તત્ર રાજઋ ષઃ ક શ્ચન્ના ા સત્યવ્રતાે મહાન્
૦૮૨૪૦૧૦૩ નારાયણપરાેઽતપત્તપઃ સ સ લલાશનઃ
૦૮૨૪૦૧૧૧ યાેઽસાવ મન્મહાક પે તનયઃ સ િવવ વતઃ
૦૮૨૪૦૧૧૩ શ્રાદ્ધદેવ ઇ ત ખ્યાતાે મનુ વે હિરણાિપતઃ
૦૮૨૪૦૧૨૧ અેકદા કૃતમાલાયાં કુવર્તાે જલતપર્ણમ્
૦૮૨૪૦૧૨૩ તસ્યા જલ્યુદકે કા ચચ્છફયકા યપદ્યત
૦૮૨૪૦૧૩૧ સત્યવ્રતાેઽ જ લગતાં સહ તાેયને ભારત
૦૮૨૪૦૧૩૩ ઉ સસજર્ નદ તાેયે શફર ં દ્રિવડશે્વરઃ
૦૮૨૪૦૧૪૧ તમાહ સા તક ણં મહાકા ણકં પમ્
૦૮૨૪૦૧૪૩ યાદાે યાે જ્ઞા તઘા ત યાે દ નાં માં દ નવ સલ
૦૮૨૪૦૧૪૫ કથં િવ જસે રાજ ભીતામ મ સિર જલે
૦૮૨૪૦૧૫૧ તમાત્મનાેઽનુગ્રહાથ પ્રીત્યા મ સ્યવપુધર્રમ્
૦૮૨૪૦૧૫૩ અ નન્રક્ષણાથાર્ય શફયાર્ઃ સ મનાે દધે
૦૮૨૪૦૧૬૧ તસ્યા દ નતરં વાક્યમાશ્રુત્ય સ મહીપ તઃ
૦૮૨૪૦૧૬૩ કલશા સુ િનધાયનૈાં દયાલુિન ય આશ્રમમ્
૦૮૨૪૦૧૭૧ સા તુ તત્રૈકરાત્રેણ વધર્માના કમ ડલાૈ
૦૮૨૪૦૧૭૩ અલ વાત્માવકાશં વા ઇદમાહ મહીપ તમ્
૦૮૨૪૦૧૮૧ નાહં કમ ડલાવ મ કૃચ્છ્રં વ તુ મહાે સહે
૦૮૨૪૦૧૮૩ ક પયાૈકઃ સિુવપુલં યત્રાહં િનવસે સખુમ્
૦૮૨૪૦૧૯૧ સ અેનાં તત આદાય યધાદાૈદ ચનાેદકે
૦૮૨૪૦૧૯૩ તત્ર ક્ષપ્તા મુહૂતન હ તત્રયમવધર્ત
૦૮૨૪૦૨૦૧ ન મ અેતદલં રાજ સખંુ વ તુમુદ ચનમ્
૦૮૨૪૦૨૦૩ થુ દેિહ પદં મહં્ય ય વાહં શરણં ગતા
૦૮૨૪૦૨૧૧ તતઆદાય સા રાજ્ઞા ક્ષપ્તા રાજ સરાવેરે
૦૮૨૪૦૨૧૩ તદા ત્યાત્મના સાેઽયં મહામીનાેઽ વવધર્ત
૦૮૨૪૦૨૨૧ નૈતન્મે વ તયે રાજન્નુદકં સ લલાૈકસઃ
૦૮૨૪૦૨૨૩ િનધેિહ રક્ષાયાેગને હ્ર દે મામિવદા સિન
૦૮૨૪૦૨૩૧ ઇત્યુક્તઃ સાેઽનયન્મ સ્યં તત્ર તત્રાિવદા સિન
૦૮૨૪૦૨૩૩ જલાશયેઽસ મતં તં સમુદ્રે પ્રા ક્ષપજ્ઝષમ્
૦૮૨૪૦૨૪૧ ક્ષ યમાણ તમાહેદ મહ માં મકરાદયઃ
૦૮૨૪૦૨૪૩ અદ ત્ય તબલા વીર માં નેહાે સ્રષુ્ટમહર્ સ
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૦૮૨૪૦૨૫૧ અેવં િવમાેિહત તને વદતા વ ગુભારતીમ્
૦૮૨૪૦૨૫૩ તમાહ કાે ભવાન માન્મ સ્ય પેણ માેહયન્
૦૮૨૪૦૨૬૧ નવૈં વીયા જલચરાે દષૃ્ટાેઽ મા ભઃ શ્રુતાેઽિપ વા
૦૮૨૪૦૨૬૩ યાે ભવા યાજેનશતમહ્ના ભવ્યાનશે સરઃ
૦૮૨૪૦૨૭૧ નનંૂ વં ભગવા સાક્ષાદ્ધિરનાર્રાયણાેઽવ્યયઃ
૦૮૨૪૦૨૭૩ અનુગ્રહાય ભૂતાનાં ધ સે પં જલાૈકસામ્
૦૮૨૪૦૨૮૧ નમ તે પુ ષશ્રેષ્ઠ સ્થત્યુ પત્ત્ય યયેશ્વર
૦૮૨૪૦૨૮૩ ભક્તાનાં નઃ પ્રપન્નાનાં મખુ્યાે હ્યાત્મગ તિવભાે
૦૮૨૪૦૨૯૧ સવ લીલાવતારા તે ભૂતાનાં ભૂ તહેતવઃ
૦૮૨૪૦૨૯૩ જ્ઞાતુ મચ્છા યદાે પં યદથ ભવતા તમ્
૦૮૨૪૦૩૦૧ ન તેઽરિવ દાક્ષ પદાપેસપર્ણં ષા ભવે સવર્સહૃુિ પ્રયાત્મનઃ
૦૮૨૪૦૩૦૩ યથેતરેષાં થગાત્મનાં સતામદ દશૃાે યદ્વપુરદ્ભુતં િહ નઃ
૦૮૨૪૦૩૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૪૦૩૧૧ ઇ ત બ્રવુાણં પ ત જગ પ તઃ સત્યવ્રતં મ સ્યવપુયુર્ગક્ષયે
૦૮૨૪૦૩૧૩ િવહતુર્કામઃ પ્રલયાણર્વેઽબ્રવી ચ્ચક ષુર્રેકા તજન પ્રયઃ પ્રયમ્
૦૮૨૪૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૮૨૪૦૩૨૧ સપ્તમે હ્યદ્યતનાદૂ વર્મહ યેતદિર દમ
૦૮૨૪૦૩૨૩ િનમઙ્ક્ષ્યત્ય યયા ભાેધાૈ ત્રૈલાેક્યં ભૂભુર્વાિદકમ્
૦૮૨૪૦૩૩૧ િત્રલાેક્યાં લીયમાનાયાં સવંતાર્ ભ સ વૈ તદા
૦૮૨૪૦૩૩૩ ઉપસ્થાસ્ય ત નાૈઃ કા ચ દ્વશાલા વાં મયેિરતા
૦૮૨૪૦૩૪૧ વં તાવદાષેધીઃ સવાર્ બી યુચ્ચાવચાિન ચ
૦૮૨૪૦૩૪૩ સપ્ત ષ ભઃ પિર તઃ સવર્સ વાપે િંહતઃ
૦૮૨૪૦૩૫૧ આ હ્ય હતીં નાવં િવચિર યસ્યિવક્લવઃ
૦૮૨૪૦૩૫૩ અેકાણર્વે િનરાલાેકે ઋષીણામવે વચર્સા
૦૮૨૪૦૩૬૧ દાેધૂયમાનાં તાં નાવં સમીરેણ બલીયસા
૦૮૨૪૦૩૬૩ ઉપ સ્થતસ્ય મે શ ◌ૃઙ્ગે િનબધ્નીિહ મહાિહના
૦૮૨૪૦૩૭૧ અહં વા ષ ભઃ સાધ સહનાવમુદ વ ત
૦૮૨૪૦૩૭૩ િવકષર્ વચિર યા મ યાવદ્બ્રાહ્મી િનશા પ્રભાે
૦૮૨૪૦૩૮૧ મદ યં મિહમાનં ચ પરં બ્રહ્મે ત શ દતમ્
૦૮૨૪૦૩૮૩ વે સ્યસ્યનુગ્ હીતં મે સ પ્રશ્નૈિવ તં હૃિદ
૦૮૨૪૦૩૯૧ ઇ થમાિદ ય રા નં હિરર તરધીયત
૦૮૨૪૦૩૯૩ સાેઽ વવૈક્ષત તં કાલં યં હૃષીકેશ આિદશત્
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૦૮૨૪૦૪૦૧ આ તીયર્ દભાર્ પ્રાકૂ્કલાન્રાજ ષઃ પ્રાગુદઙ્મખુઃ
૦૮૨૪૦૪૦૩ િનષસાદ હરેઃ પાદાૈ ચ તયન્મ સ્ય િપણઃ
૦૮૨૪૦૪૧૧ તતઃ સમુદ્ર ઉદ્વલેઃ સવર્તઃ લાવયન્મહીમ્
૦૮૨૪૦૪૧૩ વધર્માનાે મહામેઘવૈર્ષર્દ્ ભઃ સમદૃ યત
૦૮૨૪૦૪૨૧ યાય ભગવદાદેશં દદશૃે નાવમાગતામ્
૦૮૨૪૦૪૨૩ તામા રાેહ િવપ્રે દ્રરૈાદાયાષૈિધવી ધઃ
૦૮૨૪૦૪૩૧ તમૂચુમુર્નયઃ પ્રીતા રાજ યાય વ કેશવમ્
૦૮૨૪૦૪૩૩ સ વૈ નઃ સઙ્કટાદ માદિવતા શં િવધાસ્ય ત
૦૮૨૪૦૪૪૧ સાેઽનુ યાત તતાે રાજ્ઞા પ્રાદુરાસીન્મહાણર્વે
૦૮૨૪૦૪૪૩ અેકશ ◌ૃઙ્ગધરાે મ સ્યાે હૈમાે િનયુતયાજેનઃ
૦૮૨૪૦૪૫૧ િનબ ય નાવં તચ્છૃઙ્ગે યથાેક્તાે હિરણા પુરા
૦૮૨૪૦૪૫૩ વરત્રેણાિહના તુષ્ટ તુષ્ટાવ મધુસદૂનમ્
૦૮૨૪૦૪૬૦ શ્રીરા વેાચ
૦૮૨૪૦૪૬૧ અનાદ્યિવદ્યાપેહતાત્મસિંવદ તન્મૂલસસંારપિરશ્રમાતુરાઃ
૦૮૨૪૦૪૬૩ યદચૃ્છયાપે તા યમા ુયુિવમુ ક્તદાે નઃ પરમાે ગુ ભર્વાન્
૦૮૨૪૦૪૭૧ જનાેઽબુધાેઽયં િનજકમર્બ ધનઃ સખુેચ્છયા કમર્ સમીહતેઽસખુમ્
૦૮૨૪૦૪૭૩ ય સવેયા તાં િવધનુાેત્યસન્મ ત ગ્ર થ સ ભ દ્યાદૃ્ધદયં સ નાે ગુ ઃ
૦૮૨૪૦૪૮૧ ય સવેયાગ્ ેિરવ દ્રરાેદનં પુમા વજહ્યાન્મલમાત્મન તમઃ
૦૮૨૪૦૪૮૩ ભજેત વણ િનજમષે સાેઽવ્યયાે ભૂયા સ ઈશઃ પરમાે ગુરાેગુર્ ઃ
૦૮૨૪૦૪૯૧ ન ય પ્રસાદાયુતભાગલેશમ યે ચ દેવા ગુરવાે જનાઃ વયમ્
૦૮૨૪૦૪૯૩ કતુ સમેતાઃ પ્રભવ ત પુંસ તમીશ્વરં વાં શરણં પ્રપદે્ય
૦૮૨૪૦૫૦૧ અચ ર ધસ્ય યથાગ્રણીઃ કૃત તથા જનસ્યાિવદુષાેઽબુધાે ગુ ઃ
૦૮૨૪૦૫૦૩ વમકર્દકૃ્સવર્દશૃાં સમીક્ષણાે તાે ગુ નર્ઃ વગ ત બુભુ સતામ્
૦૮૨૪૦૫૧૧ જનાે જનસ્યાિદશતેઽસતી ં ગ ત યયા પ્રપદે્યત દુરત્યયં તમઃ
૦૮૨૪૦૫૧૩ વં વવ્યયં જ્ઞાનમમાેઘમ જસા પ્રપદ્યતે યને જનાે િનજં પદમ્
૦૮૨૪૦૫૨૧ વં સવર્લાેકસ્ય સહૃુિ પ્રયેશ્વરાે હ્યાત્મા ગુ જ્ઞાર્નમભીષ્ટ સ દ્ધઃ
૦૮૨૪૦૫૨૩ તથાિપ લાેકાે ન ભવ તમ ધધી ર્ના ત સ તં હૃિદ બદ્ધકામઃ
૦૮૨૪૦૫૩૧ તં વામહં દેવવરં વરે યં પ્રપદ્ય ઈશં પ્ર તબાેધનાય
૦૮૨૪૦૫૩૩ છ યથર્દ પૈભર્ગવ વચાે ભગ્રર્ થી હૃદ યા વ વમાેકઃ
૦૮૨૪૦૫૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૮૨૪૦૫૪૧ ઇત્યુક્તવ તં પ ત ભગવાનાિદપૂ ષઃ
૦૮૨૪૦૫૪૩ મ સ્ય પી મહા ભાેધાૈ િવહરં ત વમબ્રવીત્
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૦૮૨૪૦૫૫૧ પુરાણસિંહતાં િદવ્યાં સાઙ્ખ્યયાેગિક્રયાવતીમ્
૦૮૨૪૦૫૫૩ સત્યવ્રતસ્ય રાજષરાત્મગુહ્યમશષેતઃ
૦૮૨૪૦૫૬૧ અશ્રાષૈીદૃ ષ ભઃ સાકમાત્મત વમસશંયમ્
૦૮૨૪૦૫૬૩ નાવ્યાસીનાે ભગવતા પ્રાેક્તં બ્રહ્મ સનાતનમ્
૦૮૨૪૦૫૭૧ અતીતપ્રલયાપાય ઉ થતાય સ વેધસે
૦૮૨૪૦૫૭૩ હ વાસરંુ હયગ્રીવં વેદા પ્રત્યાહરદ્ધિરઃ
૦૮૨૪૦૫૮૧ સ તુ સત્યવ્રતાે રા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ
૦૮૨૪૦૫૮૩ િવ ણાેઃ પ્રસાદા ક પેઽ મન્નાસીદ્વવૈ વતાે મનુઃ
૦૮૨૪૦૫૯૧ સત્યવ્રતસ્ય રાજષમાર્યામ સ્યસ્ય શાઙ્ર્ ગણઃ
૦૮૨૪૦૫૯૩ સવંાદં મહદાખ્યાનં શ્રુ વા મુચ્યેત િક બષાત્
૦૮૨૪૦૬૦૧ અવતારં હરેયાઽયં ક તર્યેદ વહં નરઃ
૦૮૨૪૦૬૦૩ સઙ્ક પા તસ્ય સ ય ત સ યા ત પરમાં ગ તમ્
૦૮૨૪૦૬૧૧ પ્રલયપય સ ધાતુઃ સપુ્તશક્તેમુર્ખે યઃ
૦૮૨૪૦૬૧૨ શ્રુ તગણમપનીતં પ્રત્યુપાદત્ત હ વા
૦૮૨૪૦૬૧૩ િદ તજમકથયદ્યાે બ્રહ્મ સત્યવ્રતાનાં
૦૮૨૪૦૬૧૪ તમહમ ખલહેતું જહ્મમીનં નતાેઽ મ
૦૯૦૧૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૦૧૦૦૧૧ મ વ તરા ણ સવાર્ ણ વયાેક્તાિન શ્રુતાિન મે
૦૯૦૧૦૦૧૨ વીયાર્ યન તવીયર્સ્ય હરે તત્ર કૃતાિન ચ
૦૯૦૧૦૦૨૧ યાેઽસાૈ સત્યવ્રતાે નામ રાજ ષદ્રર્િવડશે્વરઃ
૦૯૦૧૦૦૨૨ જ્ઞાનં યાેઽતીતક પા તે લેભે પુ ષસવેયા
૦૯૦૧૦૦૩૧ સ વૈ િવવ વતઃ પતુ્રાે મનુરાસીિદ ત શ્રુતમ્
૦૯૦૧૦૦૩૨ વત્ત તસ્ય સતુાઃ પ્રાેક્તા ઇ વાકુપ્રમખુા પાઃ
૦૯૦૧૦૦૪૧ તષેાં વંશં થગ્બ્રહ્મ વંશાનુચિરતાિન ચ
૦૯૦૧૦૦૪૨ ક તર્ય વ મહાભાગ િનતં્ય શશુ્રષૂતાં િહ નઃ
૦૯૦૧૦૦૫૧ યે ભૂતા યે ભિવ યાશ્ચ ભવ ત્યદ્યતનાશ્ચ યે
૦૯૦૧૦૦૫૨ તષેાં નઃ પુ યક ત નાં સવષાં વદ િવક્રમાન્
૦૯૦૧૦૦૬૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૦૯૦૧૦૦૬૧ અેવં પર ક્ષતા રાજ્ઞા સદ સ બ્રહ્મવાિદનામ્
૦૯૦૧૦૦૬૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ ભગવા છુકઃ પરમધમર્િવત્
૦૯૦૧૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૧૦૦૭૧ શ્રૂયતાં માનવાે વંશઃ પ્રાચુયણ પર તપ
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૦૯૦૧૦૦૭૨ ન શક્યતે િવ તરતાે વક્તું વષર્શતૈરિપ
૦૯૦૧૦૦૮૧ પરાવરેષાં ભૂતાનામાત્મા યઃ પુ ષઃ પરઃ
૦૯૦૧૦૦૮૨ સ અેવાસીિદદં િવશ્વં ક પા તેઽ યન્ન િક ચન
૦૯૦૧૦૦૯૧ તસ્ય નાભેઃ સમભવ પદ્મકાષેાે િહર મયઃ
૦૯૦૧૦૦૯૨ ત મ જજ્ઞે મહારાજ વય ભૂશ્ચતુરાનનઃ
૦૯૦૧૦૧૦૧ મર ચમર્નસ તસ્ય જજ્ઞે તસ્યાિપ ક યપઃ
૦૯૦૧૦૧૦૨ દાક્ષાય યાં તતાેઽિદત્યાં િવવ વાનભવ સતુઃ
૦૯૦૧૦૧૧૧ તતાે મનુઃ શ્રાદ્ધદેવઃ સજં્ઞાયામાસ ભારત
૦૯૦૧૦૧૧૨ શ્રદ્ધાયાં જનયામાસ દશ પતુ્રા સઆત્મવાન્
૦૯૦૧૦૧૨૧ ઇ વાકુ ગશયાર્ ત િદષ્ટ ષ્ટક ષકાન્
૦૯૦૧૦૧૨૨ નિર ય તં ષધ્રં ચ નભગં ચ કિવ િવભુઃ
૦૯૦૧૦૧૩૧ અપ્રજસ્ય મનાેઃ પવૂ વ સષ્ઠાે ભગવા કલ
૦૯૦૧૦૧૩૨ મત્રાવ ણયાેિર ષ્ટ પ્ર થર્મકરાે દ્વભુઃ
૦૯૦૧૦૧૪૧ તત્ર શ્રદ્ધા મનાેઃ પત્ની હાેતારં સમયાચત
૦૯૦૧૦૧૪૨ દુિહત્રથર્મપુાગ ય પ્ર ણપત્ય પયાવે્રતા
૦૯૦૧૦૧૫૧ પ્રે ષતાેઽ વયુર્ણા હાેતા વ્યચરત્ત સમાિહતઃ
૦૯૦૧૦૧૫૨ ગ્ હીતે હિવ ષ વાચા વષટ્કારં ગ્ ણિ દ્વજઃ
૦૯૦૧૦૧૬૧ હાેતુ તદ્વ્ય ભચારેણ ક યેલા નામ સાભવત્
૦૯૦૧૦૧૬૨ તાં િવલાેક્ય મનુઃ પ્રાહ ના તતુષ્ટમના ગુ મ્
૦૯૦૧૦૧૭૧ ભગવ ક મદં તં કમર્ વાે બ્રહ્મવાિદનામ્
૦૯૦૧૦૧૭૨ િવપયર્યમહાે કષં્ટ મવંૈ સ્યાદ્બ્રહ્મિવિક્રયા
૦૯૦૧૦૧૮૧ યૂયં બ્રહ્મિવદાે યુક્તા તપસા દગ્ધિક બષાઃ
૦૯૦૧૦૧૮૨ કુતઃ સઙ્ક પવષૈ યમ તં િવબુધે વવ
૦૯૦૧૦૧૯૧ િનશ ય તદ્વચ તસ્ય ભગવા પ્રિપતામહઃ
૦૯૦૧૦૧૯૨ હાેતવુ્યર્ તક્રમં જ્ઞા વા બભાષે રિવન દનમ્
૦૯૦૧૦૨૦૧ અેત સઙ્ક પવષૈ યં હાેતુ તે વ્ય ભચારતઃ
૦૯૦૧૦૨૦૨ તથાિપ સાધિય યે તે સપુ્ર વં વતજેસા
૦૯૦૧૦૨૧૧ અેવં વ્યવ સતાે રાજ ભગવા સ મહાયશાઃ
૦૯૦૧૦૨૧૨ અ તાષૈીદાિદપુ ષ મલાયાઃ પું વકા યયા
૦૯૦૧૦૨૨૧ ત મૈ કામવરં તુષ્ટાે ભગવા હિરર શ્વરઃ
૦૯૦૧૦૨૨૨ દદાિવલાભવત્તને સદુ્યુ ઃ પુ ષષર્ભઃ
૦૯૦૧૦૨૩૧ સ અેકદા મહારાજ િવચર ગયાં વને
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૦૯૦૧૦૨૩૨ તઃ ક તપયામાત્યૈરશ્વમા હ્ય સૈ ધવમ્
૦૯૦૧૦૨૪૧ પ્રગ્ હ્ય ચરં ચાપં શરાંશ્ચ પરમાદ્ભુતાન્
૦૯૦૧૦૨૪૨ દં શતાેઽનુ ગં વીરાે જગામ િદશમુત્તરામ્
૦૯૦૧૦૨૫૧ સકુુમારવનં મેરાેરધ તા પ્રિવવેશ હ
૦૯૦૧૦૨૫૨ યત્રા તે ભગવા છવા રમમાણઃ સહાેમયા
૦૯૦૧૦૨૬૧ ત મ પ્રિવષ્ટ અેવાસાૈ સદુ્યુ ઃ પરવીરહા
૦૯૦૧૦૨૬૨ અપ યિ સ્ત્રયમાત્માનમશં્વ ચ વડવાં પ
૦૯૦૧૦૨૭૧ તથા તદનુગાઃ સવઆત્મ લઙ્ગિવપયર્યમ્
૦૯૦૧૦૨૭૨ દૃ ટ્વા િવમનસાેઽભવૂ વીક્ષમાણાઃ પર પરમ્
૦૯૦૧૦૨૮૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૦૧૦૨૮૧ કથમવંે ગુણાે દેશઃ કેન વા ભગવ કૃતઃ
૦૯૦૧૦૨૮૨ પ્રશ્નમનંે સમાચ વ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ
૦૯૦૧૦૨૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૧૦૨૯૧ અેકદા ગિરશં દ્રષુ્ટ ષય તત્ર સવુ્રતાઃ
૦૯૦૧૦૨૯૨ િદશાે િવ ત મરાભાસાઃ કુવર્ તઃ સમપુાગમન્
૦૯૦૧૦૩૦૧ તા વલાેક્યા બકા દેવી િવવાસા વ્રીિડતા શમ્
૦૯૦૧૦૩૦૨ ભતુર્રઙ્કા સમુ થાય નીવીમાશ્વથ પયર્ધાત્
૦૯૦૧૦૩૧૧ ઋષયાેઽિપ તયાવે ક્ષ્ય પ્રસઙ્ગં રમમાણયાેઃ
૦૯૦૧૦૩૧૨ િન ત્તાઃ પ્રયયુ ત માન્નરનારાયણાશ્રમમ્
૦૯૦૧૦૩૨૧ તિદદં ભગવાનાહ પ્રયાયાઃ પ્રયકા યયા
૦૯૦૧૦૩૨૨ સ્થાનં યઃ પ્રિવશદેેત સ વૈ યાે ષદ્ભવેિદ ત
૦૯૦૧૦૩૩૧ તત ઊ વ વનં તદ્વૈ પુ ષા વજર્ય ત િહ
૦૯૦૧૦૩૩૨ સા ચાનુચરસયંુક્તા િવચચાર વનાદ્વનમ્
૦૯૦૧૦૩૪૧ અથ તામાશ્રમા યાશે ચર તી ં પ્રમદાેત્તમામ્
૦૯૦૧૦૩૪૨ સ્ત્રી ભઃ પિર તાં વીક્ષ્ય ચકમે ભગવા બુધઃ
૦૯૦૧૦૩૫૧ સાિપ તં ચકમે સભુ્રૂઃ સાેમરાજસતંુ પ તમ્
૦૯૦૧૦૩૫૨ સ તસ્યાં જનયામાસ પુ રવસમાત્મજમ્
૦૯૦૧૦૩૬૧ અેવં સ્ત્રી વમનપુ્રાપ્તઃ સદુુ્ય ાે માનવાે પઃ
૦૯૦૧૦૩૬૨ સ માર સ કુલાચાય વ સષ્ઠ મ ત શશુ્રુમ
૦૯૦૧૦૩૭૧ સ તસ્ય તાં દશાં દૃ ટ્વા કૃપયા શપીિડતઃ
૦૯૦૧૦૩૭૨ સદુ્યુ સ્યાશય પું વમપુાધાવત શઙ્કરમ્
૦૯૦૧૦૩૮૧ તુષ્ટ ત મૈ સ ભગવા ષયે પ્રયમાવહન્
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૦૯૦૧૦૩૮૨ વાં ચ વાચ તાં કુવર્િન્નદમાહ િવશા પતે
૦૯૦૧૦૩૯૧ માસં પુમા સ ભિવતા માસં સ્ત્રી તવ ગાતે્રજઃ
૦૯૦૧૦૩૯૨ ઇ થં વ્યવસ્થયા કામં સદુ્યુ ાેઽવતુ મેિદનીમ્
૦૯૦૧૦૪૦૧ આચાયાર્નુગ્રહા કામં લ વા પું વં વ્યવસ્થયા
૦૯૦૧૦૪૦૨ પાલયામાસ જગતી ં ના યન દ મ તં પ્ર ઃ
૦૯૦૧૦૪૧૧ તસ્યાે કલાે ગયાે રાજ વમલશ્ચ ત્રયઃ સતુાઃ
૦૯૦૧૦૪૧૨ દ ક્ષણાપથરા નાે બભવૂુધર્મર્વ સલાઃ
૦૯૦૧૦૪૨૧ તતઃ પિરણતે કાલે પ્ર તષ્ઠાનપ તઃ પ્રભુઃ
૦૯૦૧૦૪૨૨ પુ રવસ ઉ જ્ય ગાં પતુ્રાય ગતાે વનમ્
૦૯૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૨૦૦૧૧ અેવં ગતેઽથ સદુ્યુ ે મનવુવ વતઃ સતુે
૦૯૦૨૦૦૧૨ પતુ્રકામ તપ તપેે યમનુાયાં શતં સમાઃ
૦૯૦૨૦૦૨૧ તતાેઽયજન્મનુદવમપત્યાથ હિર પ્રભુમ્
૦૯૦૨૦૦૨૨ ઇ વાકુપવૂર્ પતુ્રા લેભે વસદશૃા દશ
૦૯૦૨૦૦૩૧ ષધ્ર તુ મનાેઃ પતુ્રાે ગાપેાલાે ગુ ણા કૃતઃ
૦૯૦૨૦૦૩૨ પાલયામાસ ગા યત્તાે રા યાં વીરાસનવ્રતઃ
૦૯૦૨૦૦૪૧ અેકદા પ્રાિવશદ્ગાેષં્ઠ શાદૂર્લાે િન શ વષર્ ત
૦૯૦૨૦૦૪૨ શયાના ગાવ ઉ થાય ભીતા તા બભ્રમવુ્રર્જે
૦૯૦૨૦૦૫૧ અેકાં જગ્રાહ બલવા સા ચુક્રાેશ ભયાતુરા
૦૯૦૨૦૦૫૨ તસ્યા તુ ક્ર દતં શ્રુ વા ષધ્રાેઽનુસસાર હ
૦૯૦૨૦૦૬૧ ખડ્ગમાદાય તરસા પ્રલીનાેડુગણે િન શ
૦૯૦૨૦૦૬૨ અ નન્ન ચ્છનાેદ્બભ્રાેઃ શરઃ શાદૂર્લશઙ્કયા
૦૯૦૨૦૦૭૧ વ્યાઘ્રાેઽિપ ક્ણશ્રવણાે િન સ્ત્રશાગ્રાહત તતઃ
૦૯૦૨૦૦૭૨ િનશ્ચક્રામ શં ભીતાે રકં્ત પ થ સમુ જન્
૦૯૦૨૦૦૮૧ મ યમાનાે હતં વ્યાઘં્ર ષધ્રઃ પરવીરહા
૦૯૦૨૦૦૮૨ અદ્રાક્ષી વહતાં બભ્રું વ્યુષ્ટાયાં િન શ દુઃ ખતઃ
૦૯૦૨૦૦૯૧ તં શશાપ કુલાચાયર્ઃ કૃતાગસમકામતઃ
૦૯૦૨૦૦૯૨ ન ક્ષત્રબ ધુઃ શદૂ્ર વં કમર્ણા ભિવતામનુા
૦૯૦૨૦૧૦૧ અેવં શપ્ત તુ ગુ ણા પ્રત્યગ્ હ્ણા કૃતા જ લઃ
૦૯૦૨૦૧૦૨ અધારયદ્વ્રતં વીર ઊ વર્રેતા મુિન પ્રયમ્
૦૯૦૨૦૧૧૧ વાસદેુવે ભગવ ત સવાર્ત્મિન પરેઽમલે
૦૯૦૨૦૧૧૨ અેકા ત વં ગતાે ભ યા સવર્ભૂતસહૃુ સમઃ
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૦૯૦૨૦૧૨૧ િવમુક્તસઙ્ગઃ શા તાત્મા સયંતાક્ષાેઽપિરગ્રહઃ
૦૯૦૨૦૧૨૨ યદચૃ્છયાપેપન્નને ક પય ત્તમાત્મનઃ
૦૯૦૨૦૧૩૧ આત્મ યાત્માનમાધાય જ્ઞાન પ્તઃ સમાિહતઃ
૦૯૦૨૦૧૩૨ િવચચાર મહીમેતાં જડા ધબિધરાકૃ તઃ
૦૯૦૨૦૧૪૧ અેવં ત્તાે વનં ગ વા દૃ ટ્વા દાવા ગ્ મુ થતમ્
૦૯૦૨૦૧૪૨ તનેાપેયુક્તકરણાે બ્રહ્મ પ્રાપ પરં મુિનઃ
૦૯૦૨૦૧૫૧ કિવઃ કનીયા વષયષેુ િનઃ હાે િવ જ્ય રાજં્ય સહ બ ધુ ભવર્નમ્
૦૯૦૨૦૧૫૨ િનવે ય ચત્તે પુ ષં વરાે ચષં િવવેશ કૈશાેરવયાઃ પરં ગતઃ
૦૯૦૨૦૧૬૧ ક ષાન્માનવાદાસ કા ષાઃ ક્ષત્ર તયઃ
૦૯૦૨૦૧૬૨ ઉત્તરાપથગાેપ્તારાે બ્રહ્મ યા ધમર્વ સલાઃ
૦૯૦૨૦૧૭૧ ષ્ટાદ્ધાષ્ટર્મભૂ ક્ષત્રં બ્રહ્મભૂયં ગતં ક્ષતાૈ
૦૯૦૨૦૧૭૨ ગસ્ય વંશઃ સમુ તભૂર્તજ્યાે ત તતાે વસઃુ
૦૯૦૨૦૧૮૧ વસાેઃ પ્રતીક ત પતુ્ર આેઘવાનાેઘવ પતા
૦૯૦૨૦૧૮૨ ક યા ચાૈઘવતી નામ સદુશર્ન ઉવાહ તામ્
૦૯૦૨૦૧૯૧ ચત્રસનેાે નિર ય તાદકૃ્ષ તસ્ય સતુાેઽભવત્
૦૯૦૨૦૧૯૨ તસ્ય મીઢ્વાં તતઃ પૂણર્ ઇ દ્રસને તુ ત સતુઃ
૦૯૦૨૦૨૦૧ વી તહાતે્રિ વ દ્રસનેાત્તસ્ય સત્યશ્રવા અભૂત્
૦૯૦૨૦૨૦૨ ઉ શ્રવાઃ સતુ તસ્ય દેવદત્ત તતાેઽભવત્
૦૯૦૨૦૨૧૧ તતાેઽ ગ્ વે યાે ભગવાન ગ્ ઃ વયમભૂ સતુઃ
૦૯૦૨૦૨૧૨ કાનીન ઇ ત િવખ્યાતાે તૂક યા મહા ષઃ
૦૯૦૨૦૨૨૧ તતાે બ્રહ્મકુલં તમા ગ્ વે યાયનં પ
૦૯૦૨૦૨૨૨ નિર ય તા વયઃ પ્રાેક્તાે િદષ્ટવંશમતઃ શ ◌ૃ
૦૯૦૨૦૨૩૧ નાભાગાે િદષ્ટપતુ્રાેઽ યઃ કમર્ણા વૈ યતાં ગતઃ
૦૯૦૨૦૨૩૨ ભલ દનઃ સતુ તસ્ય વ સપ્રી તભર્લ દનાત્
૦૯૦૨૦૨૪૧ વ સપ્રીતેઃ સતુઃ પ્રાંશુ ત સતંુ પ્રમ ત િવદુઃ
૦૯૦૨૦૨૪૨ ખિનત્રઃ પ્રમતે ત માચ્ચા ષાેઽથ િવિવશ તઃ
૦૯૦૨૦૨૫૧ િવિવશતેઃ સતુાે ર ભઃ ખનીનતે્રાેઽસ્ય ધા મકઃ
૦૯૦૨૦૨૫૨ કર ધમાે મહારાજ તસ્યાસીદાત્મ ે પ
૦૯૦૨૦૨૬૧ તસ્યાવી ક્ષ સતુાે યસ્ય મ ત્તશ્ચક્રવત્યર્ભૂત્
૦૯૦૨૦૨૬૨ સવંતાઽયાજયદં્ય વૈ મહાયાેગ્યઙ્ ગરઃસતુઃ
૦૯૦૨૦૨૭૧ મ ત્તસ્ય યથા યજ્ઞાે ન તથા યાેઽ ત કશ્ચન
૦૯૦૨૦૨૭૨ સવ િહર મયં વાસીદ્ય ક ચચ્ચાસ્ય શાેભનમ્
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૦૯૦૨૦૨૮૧ અમાદ્યિદ દ્રઃ સાેમને દ ક્ષણા ભ દ્વ તયઃ
૦૯૦૨૦૨૮૨ મ તઃ પિરવેષ્ટારાે િવશ્વેદેવાઃ સભાસદઃ
૦૯૦૨૦૨૯૧ મ ત્તસ્ય દમઃ પતુ્ર તસ્યાસીદ્રાજ્યવધર્નઃ
૦૯૦૨૦૨૯૨ સુ ત ત સતુાે જજ્ઞે સાૈ તેયાે નરઃ સતુઃ
૦૯૦૨૦૩૦૧ ત સતુઃ કેવલ ત માદુ્ધ ધુમા વેગવાં તતઃ
૦૯૦૨૦૩૦૨ બુધ તસ્યાભવદ્યસ્ય ણ બ દુમર્હીપ તઃ
૦૯૦૨૦૩૧૧ તં ભજેેઽલ બુષા દેવી ભજનીયગુણાલયમ્
૦૯૦૨૦૩૧૨ વરા સરા યતઃ પતુ્રાઃ ક યા ચેલિવલાભવત્
૦૯૦૨૦૩૨૧ યસ્યામુ પાદયામાસ િવશ્રવા ધનદં સતુમ્
૦૯૦૨૦૩૨૨ પ્રાદાય િવદ્યાં પરમા ષયાગેશ્વરઃ િપતુઃ
૦૯૦૨૦૩૩૧ િવશાલઃ શૂ યબ ધુશ્ચ ધૂમ્રકેતુશ્ચ ત સતુાઃ
૦૯૦૨૦૩૩૨ િવશાલાે વંશકૃદ્રા વૈશાલી ં િનમર્મે પુર મ્
૦૯૦૨૦૩૪૧ હેમચ દ્રઃ સતુ તસ્ય ધૂમ્રાક્ષ તસ્ય ચાત્મજઃ
૦૯૦૨૦૩૪૨ ત પુત્રા સયંમાદાસી કૃશાશ્વઃ સહદેવજઃ
૦૯૦૨૦૩૫૧ કૃશાશ્વા સાેમદત્તાેઽભૂદ્યાેઽશ્વમેધૈિરડ પ તમ્
૦૯૦૨૦૩૫૨ ઇ ટ્વા પુ ષમાપા યાં ગ ત યાેગેશ્વરા શ્રતામ્
૦૯૦૨૦૩૬૧ સાૈમદ ત્ત તુ સમુ ત ત પતુ્રાે જનમજેયઃ
૦૯૦૨૦૩૬૨ અેતે વૈશાલભપૂાલા ણ બ દાેયર્શાેધરાઃ
૦૯૦૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૩૦૦૧૧ શયાર્ તમાર્નવાે રા બ્ર હ્મષ્ઠઃ સ બભવૂ હ
૦૯૦૩૦૦૧૨ યાે વા અઙ્ ગરસાં સત્રે દ્વતીયમહ ચવાન્
૦૯૦૩૦૦૨૧ સકુ યા નામ તસ્યાસી ક યા કમલલાેચના
૦૯૦૩૦૦૨૨ તયા સાધ વનગતાે હ્યગમચ્ચ્યવનાશ્રમમ્
૦૯૦૩૦૦૩૧ સા સખી ભઃ પિર તા િવ ચ વ ત્યઙ્ ઘ્રપા વને
૦૯૦૩૦૦૩૨ વ મીકર ધ્રે દદશૃે ખદ્યાેતે ઇવ જ્યાે તષી
૦૯૦૩૦૦૪૧ તે દૈવચાેિદતા બાલા જ્યાે તષી ક ટકેન વૈ
૦૯૦૩૦૦૪૨ અિવ યન્મુગ્ધભાવને સસુ્રાવા ક્તતાે બિહઃ
૦૯૦૩૦૦૫૧ શકૃન્મતૂ્રિનરાેધાેઽભૂ સિૈનકાનાં ચ ત ક્ષણાત્
૦૯૦૩૦૦૫૨ રાજ ષ તમપુાલક્ષ્ય પુ ષા વ મતાેઽબ્રવીત્
૦૯૦૩૦૦૬૧ અ યભદં્ર ન યુ મા ભભાર્ગર્વસ્ય િવચે ષ્ટતમ્
૦૯૦૩૦૦૬૨ વ્યક્તં કેનાિપ ન તસ્ય કૃતમાશ્રમદૂષણમ્
૦૯૦૩૦૦૭૧ સકુ યા પ્રાહ િપતરં ભીતા િક ચ કૃતં મયા
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૦૯૦૩૦૦૭૨ દ્વે જ્યાે તષી અ ન ત્યા િન ભન્ને ક ટકેન વૈ
૦૯૦૩૦૦૮૧ દુિહતુ તદ્વચઃ શ્રુ વા શયાર્ ત ર્તસા વસઃ
૦૯૦૩૦૦૮૨ મુિન પ્રસાદયામાસ વ મીકા તિહતં શનૈઃ
૦૯૦૩૦૦૯૧ તદ ભપ્રાયમાજ્ઞાય પ્રાદાદ્દિુહતરં મનુેઃ
૦૯૦૩૦૦૯૨ કૃચ્છ્ર ાન્મુક્ત તમામ ય પુરં પ્રાયા સમાિહતઃ
૦૯૦૩૦૧૦૧ સકુ યા ચ્યવનં પ્રા ય પ ત પરમકાપેનમ્
૦૯૦૩૦૧૦૨ પ્રીણયામાસ ચત્તજ્ઞા અપ્રમત્તાનુ ત્ત ભઃ
૦૯૦૩૦૧૧૧ કસ્ય ચ વથ કાલસ્ય નાસત્યાવાશ્રમાગતાૈ
૦૯૦૩૦૧૧૨ તાૈ પજૂિય વા પ્રાવેાચ વયાે મે દત્તમીશ્વરાૈ
૦૯૦૩૦૧૨૧ ગ્રહં ગ્રહી યે સાેમસ્ય યજ્ઞે વામ યસાેમપાેઃ
૦૯૦૩૦૧૨૨ િક્રયતાં મે વયાે પં પ્રમદાનાં યદ સતમ્
૦૯૦૩૦૧૩૧ બાઢ મત્યૂચતુિવપ્રમ ભન દ્ય ભષક્તમાૈ
૦૯૦૩૦૧૩૨ િનમ જતાં ભવાન મ હ્ર દે સદ્ધિવિન મતે
૦૯૦૩૦૧૪૧ ઇત્યુક્તાે જરયા ગ્ર ત દેહાે ધમિનસ તતઃ
૦૯૦૩૦૧૪૨ હ્ર દં પ્રવે શતાેઽ શ્વ યાં વલીપ લતિવગ્રહઃ
૦૯૦૩૦૧૫૧ પુ ષાસ્ત્રય ઉત્તસ્થુરપીવ્યા વિનતા પ્રયાઃ
૦૯૦૩૦૧૫૨ પદ્મસ્રજઃ કુ ડ લન તુલ્ય પાઃ સવુાસસઃ
૦૯૦૩૦૧૬૧ તાિન્નર ક્ષ્ય વરારાેહા સ પા સયૂર્વચર્સઃ
૦૯૦૩૦૧૬૨ અ નતી પ ત સા વી અ શ્વનાૈ શરણં યયાૈ
૦૯૦૩૦૧૭૧ દશર્િય વા પ ત તસ્યૈ પા તવ્રત્યેન તાે ષતાૈ
૦૯૦૩૦૧૭૨ ઋ ષમામ ય યયતુિવમાનને િત્રિવષ્ટપમ્
૦૯૦૩૦૧૮૧ યક્ષ્યમાણાેઽથ શયાર્ ત યવનસ્યાશ્રમં ગતઃ
૦૯૦૩૦૧૮૨ દદશર્ દુિહતુઃ પાશ્વ પુ ષં સયૂર્વચર્સમ્
૦૯૦૩૦૧૯૧ રા દુિહતરં પ્રાહ કૃતપાદા ભવ દનામ્
૦૯૦૩૦૧૯૨ આ શષશ્ચાપ્રયુ નાે ના તપ્રી તમના ઇવ
૦૯૦૩૦૨૦૧ ચક ષતં તે િક મદં પ ત વયા પ્રલ ભતાે લાેકનમસૃ્કતાે મુિનઃ
૦૯૦૩૦૨૦૨ ય વં જરાગ્ર તમસત્યસ મતં િવહાય રં ભજસઽેમુમ વગમ્
૦૯૦૩૦૨૧૧ કથં મ ત તેઽવગતા યથા સતાં કુલપ્રસતૂે કુલદૂષણં વદમ્
૦૯૦૩૦૨૧૨ બભ ષ રં યદપત્રપા કુલં િપતુશ્ચ ભતુર્શ્ચ નયસ્યધ તમઃ
૦૯૦૩૦૨૨૧ અેવં બ્રવુાણં િપતરં મયમાના શુ ચ મતા
૦૯૦૩૦૨૨૨ ઉવાચ તાત માતા તવષૈ ગનુ દનઃ
૦૯૦૩૦૨૩૧ શશસં િપત્રે ત સવ વયાે પા ભલ ભનમ્
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૦૯૦૩૦૨૩૨ િવ મતઃ પરમપ્રીત તનયાં પિરષ વજે
૦૯૦૩૦૨૪૧ સાેમને યાજય વીરં ગ્રહં સાેમસ્ય ચાગ્રહીત્
૦૯૦૩૦૨૪૨ અસાેમપાેર ય શ્વનાે યવનઃ વને તજેસા
૦૯૦૩૦૨૫૧ હ તું તમાદદે વજં્ર સદ્યાે મ યુરમ ષતઃ
૦૯૦૩૦૨૫૨ સવજં્ર ત ભયામાસ ભજુ મ દ્રસ્ય ભાગર્વઃ
૦૯૦૩૦૨૬૧ અ વ નં તતઃ સવ ગ્રહં સાેમસ્ય ચા શ્વનાેઃ
૦૯૦૩૦૨૬૨ ભષ િવ ત ય પૂવ સાેમાહુત્યા બિહ કૃતાૈ
૦૯૦૩૦૨૭૧ ઉત્તાનબિહરાનતા ભૂિરષેણ ઇ ત ત્રયઃ
૦૯૦૩૦૨૭૨ શયાર્તેરભવ પતુ્રા આનતાર્દ્રવેતાેઽભવત્
૦૯૦૩૦૨૮૧ સાેઽ તઃસમુદ્રે નગર ં િવિનમાર્ય કુશસ્થલીમ્
૦૯૦૩૦૨૮૨ આ સ્થતાેઽભુઙ્ક્ત િવષયાનાનતાર્દ નિર દમ
૦૯૦૩૦૨૯૧ તસ્ય પતુ્રશતં જજ્ઞે કકુ દ્મજ્યેષ્ઠમુત્તમમ્
૦૯૦૩૦૨૯૨ કકુદ્મી રેવતી ં ક યાં વામાદાય િવભું ગતઃ
૦૯૦૩૦૩૦૧ પુ યા વરં પિરપ્રષંુ્ટ બ્રહ્મલાેકમપા તમ્
૦૯૦૩૦૩૦૨ આવતર્માને ગા ધવ સ્થતાેઽલ ધક્ષણઃ ક્ષણમ્
૦૯૦૩૦૩૧૧ તદ તઆદ્યમાન ય વા ભપ્રાયં યવેદયત્
૦૯૦૩૦૩૧૨ તચ્છ વા ભગવા બ્રહ્મા પ્રહસ્ય તમવુાચ હ
૦૯૦૩૦૩૨૧ અહાે રાજિન્ન દ્ધા તે કાલને હૃિદ યે કૃતાઃ
૦૯૦૩૦૩૨૨ ત પુત્રપાતૈ્રન ણાં ગાતે્રા ણ ચ ન શ ◌ૃ મહે
૦૯૦૩૦૩૩૧ કાલાેઽ ભયાત સ્ત્રણવ ચતુયુર્ગિવક પતઃ
૦૯૦૩૦૩૩૨ તદ્ગચ્છ દેવદેવાંશાે બલદેવાે મહાબલઃ
૦૯૦૩૦૩૪૧ ક યારત્ન મદં રાજન્નરરત્નાય દેિહ ભાેઃ
૦૯૦૩૦૩૪૨ ભવુાે ભારાવતારાય ભગવા ભૂતભાવનઃ
૦૯૦૩૦૩૫૧ અવતીણા િન ં શને પુ યશ્રવણક તર્નઃ
૦૯૦૩૦૩૫૨ ઇત્યાિદષ્ટાેઽ ભવ દ્યાજં પઃ વપુરમાગતઃ
૦૯૦૩૦૩૫૩ ત્યક્તં પુ યજનત્રાસાદ્ભ્રા ભિદ વવ સ્થતૈઃ
૦૯૦૩૦૩૬૧ સતુાં દ વાનવદ્યાઙ્ગી ં બલાય બલશા લને
૦૯૦૩૦૩૬૨ બદયાર્ખ્યં ગતાે રા તપ્તું નારાયણાશ્રમમ્
૦૯૦૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૪૦૦૧૧ નાભાગાે નભગાપતં્ય યં તતં ભ્રાતરઃ કિવમ્
૦૯૦૪૦૦૧૨ યિવષં્ઠ વ્યભજ દાયં બ્રહ્મચાિરણમાગતમ્
૦૯૦૪૦૦૨૧ ભ્રાતરાેઽભાઙ્ક્ત િક મહં્ય ભ મ િપતરં તવ
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૦૯૦૪૦૦૨૨ વાં મમાયાર્ તતાભાઙ્ક્ષમુાર્ પતુ્રક તદાદથૃાઃ
૦૯૦૪૦૦૩૧ ઇમે અઙ્ ગરસઃ સત્રમાસતેઽદ્ય સમુેધસઃ
૦૯૦૪૦૦૩૨ ષષં્ઠ ષષ્ઠમપુેત્યાહઃ કવે મુહ્ય ત કમર્ ણ
૦૯૦૪૦૦૪૧ તાં વં શસંય સકૂ્તે દ્વે વૈશ્વદેવે મહાત્મનઃ
૦૯૦૪૦૦૪૨ તે વયર્ તાે ધનં સત્ર પિરશે ષતમાત્મનઃ
૦૯૦૪૦૦૫૧ દાસ્ય ત તેઽથ તાનચ્છર્ તથા સ કૃતવા યથા
૦૯૦૪૦૦૫૨ ત મૈ દ વા યયુઃ વગ તે સત્રપિરશષેણમ્
૦૯૦૪૦૦૬૧ તં ક શ્ચ વીકિર ય તં પુ ષઃ કૃ ણદશર્નઃ
૦૯૦૪૦૦૬૨ ઉવાચાેત્તરતાેઽ યેત્ય મમેદં વા તુકં વસુ
૦૯૦૪૦૦૭૧ મમેદ ષ ભદર્ત્ત મ ત તિહ મ માનવઃ
૦૯૦૪૦૦૭૨ સ્યાન્નાૈ તે િપતિર પ્રશ્નઃ ષ્ટવા પતરં યથા
૦૯૦૪૦૦૮૧ યજ્ઞવા તુગતં સવર્મુ ચ્છષ્ટ ષયઃ ક્વ ચત્
૦૯૦૪૦૦૮૨ ચકુ્રિહ ભાગં દ્રાય સ દેવઃ સવર્મહર્ ત
૦૯૦૪૦૦૯૧ નાભાગ તં પ્રણ યાહ તવેશ િકલ વા તુકમ્
૦૯૦૪૦૦૯૨ ઇત્યાહ મે િપતા બ્રહ્મ છરસા વાં પ્રસાદયે
૦૯૦૪૦૧૦૧ યત્તે િપતાવદદ્ધમ વં ચ સતં્ય પ્રભાષસે
૦૯૦૪૦૧૦૨ દદા મ તે મ ત્રદશૃાે જ્ઞાનં બ્રહ્મ સનાતનમ્
૦૯૦૪૦૧૧૧ ગ્ હાણ દ્રિવણં દતં્ત મ સત્રપિરશે ષતમ્
૦૯૦૪૦૧૧૨ ઇત્યુ વા તિહતાે દ્રાે ભગવા ધમર્વ સલઃ
૦૯૦૪૦૧૨૧ ય અેત સં મરે પ્રાતઃ સાયં ચ સસુમાિહતઃ
૦૯૦૪૦૧૨૨ કિવભર્વ ત મ ત્રજ્ઞાે ગ ત ચવૈ તથાત્મનઃ
૦૯૦૪૦૧૩૧ નાભાગાદ બર ષાેઽભનૂ્મહાભાગવતઃ કૃતી
૦૯૦૪૦૧૩૨ ના શદ્બ્રહ્મશાપાેઽિપ યં ન પ્ર તહતઃ ક્વ ચત્
૦૯૦૪૦૧૪૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૦૪૦૧૪૧ ભગવ છ્ર ાેતુ મચ્છા મ રાજષ તસ્ય ધીમતઃ
૦૯૦૪૦૧૪૨ ન પ્રાભૂદ્યત્ર િનમુર્ક્તાે બ્રહ્મદ ડાે દુરત્યયઃ
૦૯૦૪૦૧૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૪૦૧૫૧ અ બર ષાે મહાભાગઃ સપ્તદ્વ પવતી ં મહીમ્
૦૯૦૪૦૧૫૨ અવ્યયાં ચ શ્રયં લ વા િવભવં ચાતુલં ભુિવ
૦૯૦૪૦૧૬૧ મનેેઽ તદુલર્ભં પુંસાં સવ ત વ સં તુતમ્
૦૯૦૪૦૧૬૨ િવદ્વા વભવિનવાર્ણં તમાે િવશ ત ય પુમાન્
૦૯૦૪૦૧૭૧ વાસદેુવે ભગવ ત તદ્ભક્તષેુ ચ સાધષુુ
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૦૯૦૪૦૧૭૨ પ્રાપ્તાે ભાવં પરં િવશ્વં યનેેદં લાેષ્ટ્રવ તમ્
૦૯૦૪૦૧૮૧ સ વૈ મનઃ કૃ ણપદારિવ દયાવેર્ચાં સ વૈકુ ઠગુણાનવુણર્ને
૦૯૦૪૦૧૮૨ કરાૈ હરેમર્ દરમાજર્નાિદષુ શ્રુ ત ચકારાચ્યુતસ કથાેદયે
૦૯૦૪૦૧૯૧ મુકુ દ લઙ્ગાલયદશર્ને દશૃાૈ તદ્ ત્યગાત્ર પશઽઙ્ગસઙ્ગમમ્
૦૯૦૪૦૧૯૨ ઘ્રાણં ચ ત પાદસરાજેસાૈરભે શ્રીમત્તુલસ્યા રસનાં તદિપતે
૦૯૦૪૦૨૦૧ પાદાૈ હરેઃ ક્ષતે્રપદાનુસપર્ણે શરાે હૃષીકેશપદા ભવ દને
૦૯૦૪૦૨૦૨ કામં ચ દાસ્યે ન તુ કામકા યયા યથાેત્તમશ્લાેકજનાશ્રયા ર તઃ
૦૯૦૪૦૨૧૧ અેવં સદા કમર્કલાપમાત્મનઃ પરેઽિધયજ્ઞે ભગવત્યધાેક્ષજે
૦૯૦૪૦૨૧૨ સવાર્ત્મભાવં િવદધન્મહી મમાં તિન્નષ્ઠિવપ્રા ભિહતઃ શશાસ હ
૦૯૦૪૦૨૨૧ ઈજેઽશ્વમેધૈરિધયજ્ઞમીશ્વરં મહાિવભૂત્યાપે ચતાઙ્ગદ ક્ષણૈઃ
૦૯૦૪૦૨૨૨ તતવૈર્ સષ્ઠા સતગાૈતમાિદ ભધર્ વ ય ભસ્રાેતમસાૈ સર વતીમ્
૦૯૦૪૦૨૩૧ યસ્ય ક્રતષુુ ગીવાર્ણૈઃ સદસ્યા ઋ વ ે જનાઃ
૦૯૦૪૦૨૩૨ તુલ્ય પાશ્ચાિન મષા વ્યદૃ ય ત સવુાસસઃ
૦૯૦૪૦૨૪૧ વગા ન પ્રા થતાે યસ્ય મનજૈુરમર પ્રયઃ
૦૯૦૪૦૨૪૨ શ ◌ૃ વદ્ ભ પગાયદ્ ભ ત્તમશ્લાેકચે ષ્ટતમ્
૦૯૦૪૦૨૫૧ સવંધર્ય ત ય કામાઃ વારાજ્યપિરભાિવતાઃ
૦૯૦૪૦૨૫૨ દુલર્ભા નાિપ સદ્ધાનાં મુકુ દં હૃિદ પ યતઃ
૦૯૦૪૦૨૬૧ સ ઇ થં ભ ક્તયાેગને તપાેયુક્તને પા થવઃ
૦૯૦૪૦૨૬૨ વધમણ હિર પ્રીણ સવાર્ કામા શનજૈર્હાૈ
૦૯૦૪૦૨૭૧ ગ્ હેષુ દારેષુ સતુષેુ બ ધષુુ દ્વપાેત્તમસ્ય દનવા જવ તષુુ
૦૯૦૪૦૨૭૨ અક્ષ યરત્નાભરણા બરાિદ વન તકાેશે વકરાેદસન્મ તમ્
૦૯૦૪૦૨૮૧ ત મા અદાદ્ધિરશ્ચકં્ર પ્રત્યનીકભયાવહમ્
૦૯૦૪૦૨૮૨ અેકા તભ ક્તભાવને પ્રીતાે ભક્તા ભરક્ષણમ્
૦૯૦૪૦૨૯૧ આિરરાધિયષુઃ કૃ ણં મિહ યા તુલ્યશીલયા
૦૯૦૪૦૨૯૨ યુક્તઃ સાવં સરં વીરાે દધાર દ્વાદશીવ્રતમ્
૦૯૦૪૦૩૦૧ વ્રતા તે કા તકે મા સ િત્રરાતં્ર સમપુાે ષતઃ
૦૯૦૪૦૩૦૨ નાતઃ કદા ચ કા લ દ્યાં હિર મધવુનેઽચર્યત્
૦૯૦૪૦૩૧૧ મહા ભષેકિવિધના સવાપસ્કરસ પદા
૦૯૦૪૦૩૧૨ અ ભ ષચ્યા બરાક પૈગર્ ધમાલ્યાહર્ણાિદ ભઃ
૦૯૦૪૦૩૨૧ તદ્ગતા તરભાવને પજૂયામાસ કેશવમ્
૦૯૦૪૦૩૨૨ બ્રાહ્મણાંશ્ચ મહાભાગા સદ્ધાથાર્નિપ ભ ક્તતઃ
૦૯૦૪૦૩૩૧ ગવાં ક્મિવષાણીનાં યાઙ્ઘ્રીણાં સવુાસસામ્
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૦૯૦૪૦૩૩૨ પયઃશીલવયાે પ વ સાપેસ્કરસ પદામ્
૦૯૦૪૦૩૪૧ પ્રાિહણાે સાધુિવપે્ર યાે ગ્ હેષુ યબુર્દાિન ષટ્
૦૯૦૪૦૩૪૨ ભાજેિય વા દ્વ નગ્રે વાદ્વન્નં ગુણવત્તમમ્
૦૯૦૪૦૩૫૧ લ ધકામૈરનુજ્ઞાતઃ પારણાયાપેચક્રમે
૦૯૦૪૦૩૫૨ તસ્ય તહ્યર્ ત થઃ સાક્ષાદ્દવુાર્સા ભગવાનભૂત્
૦૯૦૪૦૩૬૧ તમાનચાર્ ત થ ભપૂઃ પ્રત્યુ થાનાસનાહર્ણૈઃ
૦૯૦૪૦૩૬૨ યયાચેઽ યવહારાય પાદમૂલમપુાગતઃ
૦૯૦૪૦૩૭૧ પ્ર તન દ્ય સ તાં યાચ્ઞાં કતુર્માવ યકં ગતઃ
૦૯૦૪૦૩૭૨ િનમમ જ હદ્ યાય કા લ દ સ લલે શભુે
૦૯૦૪૦૩૮૧ મુહૂતાર્ધાર્વ શષ્ટાયાં દ્વાદ યાં પારણં પ્ર ત
૦૯૦૪૦૩૮૨ ચ તયામાસ ધમર્જ્ઞાે દ્વજૈ તદ્ધમર્સઙ્કટે
૦૯૦૪૦૩૯૧ બ્રાહ્મણા તક્રમે દાષેાે દ્વાદ યાં યદપારણે
૦૯૦૪૦૩૯૨ ય કૃ વા સાધુ મે ભૂયાદધમા વા ન માં શતે્
૦૯૦૪૦૪૦૧ અ ભસા કેવલનેાથ કિર યે વ્રતપારણમ્
૦૯૦૪૦૪૦૨ આહુર ભક્ષણં િવપ્રા હ્ય શતં ના શતં ચ તત્
૦૯૦૪૦૪૧૧ ઇત્યપઃ પ્રા ય રાજ ષ શ્ચ તયન્મનસાચ્યુતમ્
૦૯૦૪૦૪૧૨ પ્રત્યચષ્ટ કુ શ્રેષ્ઠ દ્વ ગમનમવે સઃ
૦૯૦૪૦૪૨૧ દુવાર્સા યમનુાકૂલા કૃતાવ યક આગતઃ
૦૯૦૪૦૪૨૨ રાજ્ઞા ભન દત તસ્ય બુબુધે ચે ષ્ટતં િધયા
૦૯૦૪૦૪૩૧ મ યનુા પ્રચલદ્ગાત્રાે ભ્રુકુટ કુિટલાનનઃ
૦૯૦૪૦૪૩૨ બુભુ ક્ષતશ્ચ સતુરાં કૃતા જ લમભાષત
૦૯૦૪૦૪૪૧ અહાે અસ્ય શસંસ્ય શ્રયાને્મત્તસ્ય પ યત
૦૯૦૪૦૪૪૨ ધમર્વ્ય તક્રમં િવ ણાેરભક્તસ્યેશમાિનનઃ
૦૯૦૪૦૪૫૧ યાે મામ ત થમાયાતમા ત યને િનમ ય ચ
૦૯૦૪૦૪૫૨ અદ વા ભુક્તવાં તસ્ય સદ્ય તે દશર્યે ફલમ્
૦૯૦૪૦૪૬૧ અેવં બ્રવુાણ ઉ કૃત્ય જટાં રાષેપ્રદ િપતઃ
૦૯૦૪૦૪૬૨ તયા સ િનમર્મે ત મૈ કૃત્યાં કાલાનલાપેમામ્
૦૯૦૪૦૪૭૧ તામાપત તી ં વલતીમ સહ તાં પદા ભવુમ્
૦૯૦૪૦૪૭૨ વપેય તી ં સમુદ્વ ક્ષ્ય ન ચચાલ પદા પઃ
૦૯૦૪૦૪૮૧ પ્રા ગ્દષં્ટ ત્યરક્ષાયાં પુ ષેણ મહાત્મના
૦૯૦૪૦૪૮૨ દદાહ કૃત્યાં તાં ચકં્ર કુ્રદ્ધાિહ મવ પાવકઃ
૦૯૦૪૦૪૯૧ તદ ભદ્રવદુદ્વ ક્ષ્ય વપ્રયાસં ચ િન ફલમ્
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૦૯૦૪૦૪૯૨ દુવાર્સા દુદુ્રવે ભીતાે િદ પ્રાણપર સયા
૦૯૦૪૦૫૦૧ તમ વધાવદ્ભગવદ્રથાઙ્ગં દાવા ગ્ દૂ્ધત શખાે યથાિહમ્
૦૯૦૪૦૫૦૨ તથાનષુક્તં મુિનર ક્ષમાણાે ગુહાં િવિવ ઃ પ્રસસાર મેરાેઃ
૦૯૦૪૦૫૧૧ િદશાે નભઃ માં િવવરા સમુદ્રા લાેકા સપાલાં સ્ત્રિદવં ગતઃ સઃ
૦૯૦૪૦૫૧૨ યતાે યતાે ધાવ ત તત્ર તત્ર સદુશર્નં દુ પ્રસહં દદશર્
૦૯૦૪૦૫૨૧ અલ ધનાથઃ સ સદા કુત શ્ચ સ ત્ર ત ચત્તાેઽરણમષેમાણઃ
૦૯૦૪૦૫૨૨ દેવં િવિર ચં સમગા દ્વધાતસ્ત્રાહ્યાત્મયાનેેઽ જતતજેસાે મામ્
૦૯૦૪૦૫૩૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૪૦૫૩૧ સ્થાનં મદ યં સહિવશ્વમેત ક્ર ડાવસાને દ્વપરાધર્સજં્ઞે
૦૯૦૪૦૫૩૨ ભ્રૂભઙ્ગમાત્રેણ િહ સ દધક્ષાેઃ કાલાત્મનાે યસ્ય તરાેભિવ ય ત
૦૯૦૪૦૫૪૧ અહં ભવાે દક્ષ ગપુ્રધાનાઃ પ્રજેશભૂતેશસરેુશમખુ્યાઃ
૦૯૦૪૦૫૪૨ સવ વયં યિન્નયમં પ્રપન્ના મૂ યાર્િપતં લાેકિહતં વહામઃ
૦૯૦૪૦૫૫૧ પ્રત્યાખ્યાતાે િવિર ચને િવ ચક્રાપેતાિપતઃ
૦૯૦૪૦૫૫૨ દુવાર્સાઃ શરણં યાતઃ શવ કૈલાસવા સનમ્
૦૯૦૪૦૫૬૦ શ્રીશઙ્કર ઉવાચ
૦૯૦૪૦૫૬૧ વયં ન તાત પ્રભવામ ભૂ ય મ પરેઽ યેઽ યજ વકાેશાઃ
૦૯૦૪૦૫૬૨ ભવ ત કાલે ન ભવ ત હીદશૃાઃ સહસ્રશાે યત્ર વયં ભ્રમામઃ
૦૯૦૪૦૫૭૧ અહં સન કુમારશ્ચ નારદાે ભગવાનજઃ
૦૯૦૪૦૫૭૨ કિપલાેઽપા તરતમાે દેવલાે ધમર્ આસિુરઃ
૦૯૦૪૦૫૮૧ મર ચપ્રમખુાશ્ચા યે સદ્ધશેાઃ પારદશર્નાઃ
૦૯૦૪૦૫૮૨ િવદામ ન વયં સવ યન્માયાં માયયા તાઃ
૦૯૦૪૦૫૯૧ તસ્ય િવશ્વેશ્વરસ્યેદં શસં્ત્ર દુિવષહં િહ નઃ
૦૯૦૪૦૫૯૨ તમવંે શરણં યાિહ હિર તે શં િવધાસ્ય ત
૦૯૦૪૦૬૦૧ તતાે િનરાશાે દુવાર્સાઃ પદં ભગવતાે યયાૈ
૦૯૦૪૦૬૦૨ વૈકુ ઠાખ્યં યદ યા તે શ્રીિનવાસઃ શ્રયા સહ
૦૯૦૪૦૬૧૧ સ દહ્યમાનાેઽ જતશસ્ત્રવિહ્નના ત પાદમૂલે પ તતઃ સવપેથુઃ
૦૯૦૪૦૬૧૨ આહાચ્યુતાન ત સદ સત પ્રભાે કૃતાગસં માવિહ િવશ્વભાવન
૦૯૦૪૦૬૨૧ અ નતા તે પરમાનુભાવં કૃતં મયાઘં ભવતઃ પ્રયાણામ્
૦૯૦૪૦૬૨૨ િવધેિહ તસ્યાપ ચ ત િવધાતમુર્ચ્યેત યન્ના યુિદતે નારકાેઽિપ
૦૯૦૪૦૬૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૯૦૪૦૬૩૧ અહં ભક્તપરાધીનાે હ્ય વત ત્ર ઇવ દ્વજ
૦૯૦૪૦૬૩૨ સાધુ ભગ્રર્ તહૃદયાે ભક્તૈભર્ક્તજન પ્રયઃ
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૦૯૦૪૦૬૪૧ નાહમાત્માનમાશાસે મદ્ભક્તૈઃ સાધુ ભિવના
૦૯૦૪૦૬૪૨ શ્રયં ચાત્ય તક ં બ્રહ્મ યષેાં ગ તરહં પરા
૦૯૦૪૦૬૫૧ યે દારાગારપતુ્રાપ્ત પ્રાણા વત્ત મમં પરમ્
૦૯૦૪૦૬૫૨ િહ વા માં શરણં યાતાઃ કથં તાં ત્યક્તુમુ સહે
૦૯૦૪૦૬૬૧ મિય િનબર્દ્ધહૃદયાઃ સાધવઃ સમદશર્નાઃ
૦૯૦૪૦૬૬૨ વશે કુવર્ ત માં ભ યા સિ સ્ત્રયઃ સ પ ત યથા
૦૯૦૪૦૬૭૧ મ સવેયા પ્રતીતં તે સાલાેક્યાિદચતુષ્ટયમ્
૦૯૦૪૦૬૭૨ નેચ્છ ત સવેયા પૂણાર્ઃ કુતાેઽ ય કાલિવ લુતમ્
૦૯૦૪૦૬૮૧ સાધવાે હૃદયં મહં્ય સાધનૂાં હૃદયં વહમ્
૦૯૦૪૦૬૮૨ મદ યત્તે ન ન ત નાહં તે યાે મનાગિપ
૦૯૦૪૦૬૯૧ ઉપાયં કથિય યા મ તવ િવપ્ર શ ◌ૃ વ તત્
૦૯૦૪૦૬૯૨ અયં હ્યાત્મા ભચાર તે યત તં યાિહ મા ચરમ્
૦૯૦૪૦૬૯૩ સાધષુુ પ્રિહતં તજેઃ પ્રહતુર્ઃ કુ તેઽ શવમ્
૦૯૦૪૦૭૦૧ તપાે િવદ્યા ચ િવપ્રાણાં િનઃશ્રેયસકરે ઉભે
૦૯૦૪૦૭૦૨ તે અેવ દુિવનીતસ્ય ક પેતે કતુર્ર યથા
૦૯૦૪૦૭૧૧ બ્રહ્મં તદ્ગચ્છ ભદં્ર તે નાભાગતનયં પમ્
૦૯૦૪૦૭૧૨ ક્ષમાપય મહાભાગં તતઃ શા તભર્િવ ય ત
૦૯૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૫૦૦૧૧ અેવં ભગવતાિદષ્ટાે દુવાર્સાશ્ચક્રતાિપતઃ
૦૯૦૫૦૦૧૨ અ બર ષમપુા ત્ય ત પાદાૈ દુઃ ખતાેઽગ્રહીત્
૦૯૦૫૦૦૨૧ તસ્ય સાેદ્યમમાવીક્ષ્ય પાદ પશર્િવલ જતઃ
૦૯૦૫૦૦૨૨ અ તાવીત્તદ્ધરેરસં્ત્ર કૃપયા પીિડતાે શમ્
૦૯૦૫૦૦૩૦ અ બર ષ ઉવાચ
૦૯૦૫૦૦૩૧ વમ ગ્ ભર્ગવા સયૂર્ વં સાેમાે જ્યાે તષાં પ તઃ
૦૯૦૫૦૦૩૨ વમાપ વં ક્ષ તવ્યામ વાયુમાર્ત્રે દ્રયા ણ ચ
૦૯૦૫૦૦૪૧ સદુશર્ન નમ તુ યં સહસ્રારાચ્યુત પ્રય
૦૯૦૫૦૦૪૨ સવાર્સ્ત્રઘા ત વપ્રાય વ ત ભૂયા ઇડ પતે
૦૯૦૫૦૦૫૧ વં ધમર્ વ તં સતં્ય વં યજ્ઞાેઽ ખલયજ્ઞભુક્
૦૯૦૫૦૦૫૨ વં લાેકપાલઃ સવાર્ત્મા વં તજેઃ પાૈ ષં પરમ્
૦૯૦૫૦૦૬૧ નમઃ સનુાભા ખલધમર્સતેવે હ્યધમર્શીલાસરુધૂમકેતવે
૦૯૦૫૦૦૬૨ ત્રૈલાેક્યગાપેાય િવશદુ્ધવચર્સે મનાજેવાયાદ્ભુતકમર્ણે ગ્ ણે
૦૯૦૫૦૦૭૧ વત્તજેસા ધમર્મયને સહૃંતં તમઃ પ્રકાશશ્ચ દશૃાે મહાત્મનામ્
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૦૯૦૫૦૦૭૨ દુરત્યય તે મિહમા ગરાં પતે વદૂ્રપમેત સદસ પરાવરમ્
૦૯૦૫૦૦૮૧ યદા િવ ષ્ટ વમન જનને વૈ બલં પ્રિવષ્ટાેઽ જત દૈત્યદાનવમ્
૦૯૦૫૦૦૮૨ બાહૂદરાવેર્ઙ્ ઘ્ર શરાેધરા ણ શ્ચન્નજસં્ર પ્રધને િવરાજસે
૦૯૦૫૦૦૯૧ સ વં જગ ત્રાણ ખલપ્રહાણયે િન િપતઃ સવર્સહાે ગદા તા
૦૯૦૫૦૦૯૨ િવપ્રસ્ય ચા મ કુલદૈવહેતવે િવધેિહ ભદં્ર તદનુગ્રહાે િહ નઃ
૦૯૦૫૦૧૦૧ યદ્ય ત દત્ત મષં્ટ વા વધમા વા વનુ ષ્ઠતઃ
૦૯૦૫૦૧૦૨ કુલં નાે િવપ્રદૈવં ચેદ્દિ્વ ે ભવતુ િવ વરઃ
૦૯૦૫૦૧૧૧ યિદ નાે ભગવા પ્રીત અેકઃ સવર્ગુણાશ્રયઃ
૦૯૦૫૦૧૧૨ સવર્ભૂતાત્મભાવને દ્વ ે ભવતુ િવ વરઃ
૦૯૦૫૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૫૦૧૨૧ ઇ ત સં તવુતાે રાજ્ઞાે િવ ચકં્ર સદુશર્નમ્
૦૯૦૫૦૧૨૨ અશા ય સવર્તાે િવપં્ર પ્રદહદ્રાજયાચ્ઞયા
૦૯૦૫૦૧૩૧ સ મુક્તાેઽસ્ત્રા ગ્ તાપને દુવાર્સાઃ વ તમાં તતઃ
૦૯૦૫૦૧૩૨ પ્રશશસં તમવુ શં યુ નઃ પરમા શષઃ
૦૯૦૫૦૧૪૦ દુવાર્સા ઉવાચ
૦૯૦૫૦૧૪૧ અહાે અન તદાસાનાં મહ વં દષૃ્ટમદ્ય મે
૦૯૦૫૦૧૪૨ કૃતાગસાેઽિપ યદ્રાજન્મઙ્ગલાિન સમીહસે
૦૯૦૫૦૧૫૧ દુ કરઃ કાે નુ સાધનૂાં દુ ત્ય ે વા મહાત્મનામ્
૦૯૦૫૦૧૫૨ યૈઃ સઙ્ગ્ હીતાે ભગવા સા વતા ષભાે હિરઃ
૦૯૦૫૦૧૬૧ યન્નામશ્રુ તમાત્રેણ પુમા ભવ ત િનમર્લઃ
૦૯૦૫૦૧૬૨ તસ્ય તીથર્પદઃ િક વા દાસાનામવ શ યતે
૦૯૦૫૦૧૭૧ રાજન્નનુગ્ હીતાેઽહં વયા તક ણાત્મના
૦૯૦૫૦૧૭૨ મદઘં ષ્ઠતઃ કૃ વા પ્રાણા યન્મેઽ ભર ક્ષતાઃ
૦૯૦૫૦૧૮૧ રા તમકૃતાહારઃ પ્રત્યાગમનકાઙ્ક્ષયા
૦૯૦૫૦૧૮૨ ચરણાવપુસઙ્ગ્ હ્ય પ્રસાદ્ય સમભાજેયત્
૦૯૦૫૦૧૯૧ સાેઽ શ વાદતૃમાનીતમા ત યં સાવર્કા મકમ્
૦૯૦૫૦૧૯૨ પ્તાત્મા પ ત પ્રાહ ભજુ્યતા મ ત સાદરમ્
૦૯૦૫૦૨૦૧ પ્રીતાેઽ યનુગ્ હીતાેઽ મ તવ ભાગવતસ્ય વૈ
૦૯૦૫૦૨૦૨ દશર્ન પશર્નાલાપૈરા ત યનેાત્મમેધસા
૦૯૦૫૦૨૧૧ કમાર્વદાતમેતત્તે ગાય ત વઃ સ્ત્રયાે મુહુઃ
૦૯૦૫૦૨૧૨ ક ત પરમપુ યાં ચ ક તર્િય ય ત ભૂિરયમ્
૦૯૦૫૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૯૦૫૦૨૨૧ અેવં સઙ્ક ત્યર્ રા નં દુવાર્સાઃ પિરતાે ષતઃ
૦૯૦૫૦૨૨૨ યયાૈ િવહાયસામ ય બ્રહ્મલાેકમહૈતુકમ્
૦૯૦૫૦૨૩૧ સવં સરાેઽત્યગાત્તાવદ્યાવતા નાગતાે ગતઃ
૦૯૦૫૦૨૩૨ મુિન તદ્દશર્નાકાઙ્ક્ષાે રા ભક્ષાે બભવૂ હ
૦૯૦૫૦૨૪૧ ગતેઽથ દુવાર્સ સ સાેઽ બર ષાે દ્વ પેયાેગા તપિવત્રમાહરત્
૦૯૦૫૦૨૪૨ ઋષેિવમાેક્ષં વ્યસનં ચ વીક્ષ્ય મનેે વવીય ચ પરાનુભાવમ્
૦૯૦૫૦૨૫૧ અેવં િવધાનેકગુણઃ સ રા પરાત્મિન બ્રહ્મ ણ વાસદેુવે
૦૯૦૫૦૨૫૨ િક્રયાકલાપૈઃ સમવુાહ ભ ક્ત યયાિવિર ચ્યાિન્નરયાંશ્ચકાર
૦૯૦૫૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૫૦૨૬૧ અથા બર ષ તનયષેુ રાજં્ય સમાનશીલષેુ િવ જ્ય ધીરઃ
૦૯૦૫૦૨૬૨ વનં િવવેશાત્મિન વાસદેુવે મનાે દધદ્ વ તગુણપ્રવાહઃ
૦૯૦૫૦૨૭૧ ઇત્યેત પુ યમાખ્યાનમ બર ષસ્ય ભપૂતે
૦૯૦૫૦૨૭૨ સઙ્ક તર્યન્નનુ યાય ભક્તાે ભગવતાે ભવેત્
૦૯૦૫૦૨૮૧ અ બર ષસ્ય ચિરતં યે શ ◌ૃ વ ત મહાત્મનઃ
૦૯૦૫૦૨૮૨ મુ ક્ત પ્રયા ત તે સવ ભ યા િવ ણાેઃ પ્રસાદતઃ
૦૯૦૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૬૦૦૧૧ િવ પઃ કેતુમા છ ભુર બર ષસતુાસ્ત્રયઃ
૦૯૦૬૦૦૧૨ િવ પા ષદશ્વાેઽભૂત્ત પતુ્ર તુ રથીતરઃ
૦૯૦૬૦૦૨૧ રથીતરસ્યાપ્રજસ્ય ભાયાર્યાં ત તવેઽ થતઃ
૦૯૦૬૦૦૨૨ અઙ્ ગરા જનયામાસ બ્રહ્મવચર્ વનઃ સતુાન્
૦૯૦૬૦૦૩૧ અેતે ક્ષતે્રપ્રસતૂા વૈ પનુ વાઙ્ ગરસાઃ તાઃ
૦૯૦૬૦૦૩૨ રથીતરાણાં પ્રવરાઃ ક્ષતે્રાપેેતા દ્વ તયઃ
૦૯૦૬૦૦૪૧ વત તુ મનાજેર્જ્ઞે ઇ વાકુઘ્રાર્ણતઃ સતુઃ
૦૯૦૬૦૦૪૨ તસ્ય પતુ્રશતજ્યેષ્ઠા િવકુ ક્ષિન મદ ડકાઃ
૦૯૦૬૦૦૫૧ તષેાં પુર તાદભવન્નાયાર્વત પા પ
૦૯૦૬૦૦૫૨ પ ચિવશ તઃ પશ્ચાચ્ચ ત્રયાે મ યેઽપરેઽ યતઃ
૦૯૦૬૦૦૬૧ સ અેકદાષ્ટકાશ્રાદ્ધે ઇ વાકુઃ સતુમાિદશત્
૦૯૦૬૦૦૬૨ માંસમાનીયતાં મે યં િવકુક્ષે ગચ્છ મા ચરમ્
૦૯૦૬૦૦૭૧ તથે ત સ વનં ગ વા ગા હ વા િક્રયાહર્ણાન્
૦૯૦૬૦૦૭૨ શ્રા તાે બુભુ ક્ષતાે વીરઃ શશં ચાદદપ તઃ
૦૯૦૬૦૦૮૧ શષંે િનવેદયામાસ િપત્રે તને ચ તદુ્ગ ઃ
૦૯૦૬૦૦૮૨ ચાેિદતઃ પ્રાેક્ષણાયાહ દુષ્ટમેતદકમર્કમ્
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૦૯૦૬૦૦૯૧ જ્ઞા વા પતુ્રસ્ય ત કમર્ ગુ ણા ભિહતં પઃ
૦૯૦૬૦૦૯૨ દેશાિન્નઃસારયામાસ સતંુ ત્યક્તિવિધ ષા
૦૯૦૬૦૧૦૧ સ તુ િવપ્રેણ સવંાદં જ્ઞાપકેન સમાચરન્
૦૯૦૬૦૧૦૨ ત્ય વા કલવેરં યાેગી સ તનેાવાપ ય પરમ્
૦૯૦૬૦૧૧૧ િપતયુર્પરતેઽ યેત્ય િવકુ ક્ષઃ થવી મમામ્
૦૯૦૬૦૧૧૨ શાસદ જે હિર યજ્ઞૈઃ શશાદ ઇ ત િવશ્રુતઃ
૦૯૦૬૦૧૨૧ પુર જય તસ્ય સતુ ઇ દ્રવાહ ઇતીિરતઃ
૦૯૦૬૦૧૨૨ કકુ સ્થ ઇ ત ચા યુક્તઃ શ ◌ૃ નામાિન કમર્ ભઃ
૦૯૦૬૦૧૩૧ કૃતા ત આસી સમરાે દેવાનાં સહ દાનવૈઃ
૦૯૦૬૦૧૩૨ પા ણર્ગ્રાહાે તાે વીરાે દેવૈદત્યપરા જતૈઃ
૦૯૦૬૦૧૪૧ વચનાદે્દવદેવસ્ય િવ ણાેિવશ્વાત્મનઃ પ્રભાેઃ
૦૯૦૬૦૧૪૨ વાહન વે ત તસ્ય બભવૂે દ્રાે મહા ષઃ
૦૯૦૬૦૧૫૧ સ સન્નદ્ધાે ધનુિદવ્યમાદાય િવ શખા છતાન્
૦૯૦૬૦૧૫૨ તૂયમાન તમા હ્ય યુયુ સઃુ કકુિદ સ્થતઃ
૦૯૦૬૦૧૬૧ તજેસા યાિયતાે િવ ણાેઃ પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ
૦૯૦૬૦૧૬૨ પ્રતીચ્યાં િદ શ દૈત્યાનાં ય ણિ ત્રદશઃૈ પુરમ્
૦૯૦૬૦૧૭૧ તૈ તસ્ય ચાભૂ પ્રધનં તુમુલં લાેમહષર્ણમ્
૦૯૦૬૦૧૭૨ યમાય ભ લૈરનયદૈ્દત્યાન ભયયુ ર્ધે
૦૯૦૬૦૧૮૧ તસ્યષેપુાતા ભમખંુ યુગા તા ગ્ મવાે બણમ્
૦૯૦૬૦૧૮૨ િવ જ્ય દુદુ્રવુદત્યા હ યમાનાઃ વમાલયમ્
૦૯૦૬૦૧૯૧ જ વા પરં ધનં સવ સસ્ત્રીકં વજ્રપાણયે
૦૯૦૬૦૧૯૨ પ્રત્યયચ્છ સ રાજ ષિર ત નામ ભરાહૃતઃ
૦૯૦૬૦૨૦૧ પુર જયસ્ય પતુ્રાેઽભૂદનનેા ત સતુઃ થુઃ
૦૯૦૬૦૨૦૨ િવશ્વગ ધ તતશ્ચ દ્રાે યવુનાશ્વ તુ ત સતુઃ
૦૯૦૬૦૨૧૧ શ્રાવ ત ત સતુાે યને શ્રાવ તી િનમર્મે પુર
૦૯૦૬૦૨૧૨ હદશ્વ તુ શ્રાવ ત તતઃ કુવલયાશ્વકઃ
૦૯૦૬૦૨૨૧ યઃ પ્રયાથર્મુતઙ્કસ્ય ધુ ધનુામાસરંુ બલી
૦૯૦૬૦૨૨૨ સતુાનામેકિવશત્યા સહસ્રૈરહનદ્વતૃઃ
૦૯૦૬૦૨૩૧ ધુ ધુમાર ઇ ત ખ્યાત ત સતુા તે ચ જ વલુઃ
૦૯૦૬૦૨૩૨ ધુ ધાેમુર્ખા ગ્ ના સવ ત્રય અેવાવશે ષતાઃ
૦૯૦૬૦૨૪૧ દૃઢાશ્વઃ કિપલાશ્વશ્ચ ભદ્રાશ્વ ઇ ત ભારત
૦૯૦૬૦૨૪૨ દૃઢાશ્વપતુ્રાે હયર્શ્વાે િનકુ ભ ત સતુઃ તઃ
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૦૯૦૬૦૨૫૧ બહુલાશ્વાે િનકુ ભસ્ય કૃશાશ્વાેઽથાસ્ય સને જત્
૦૯૦૬૦૨૫૨ યવુનાશ્વાેઽભવત્તસ્ય સાેઽનપત્યાે વનં ગતઃ
૦૯૦૬૦૨૬૧ ભાયાર્શતને િનિવ ણ ઋષયાેઽસ્ય કૃપાલવઃ
૦૯૦૬૦૨૬૨ ઇ ષ્ટ મ વતર્યાં ચકુ્રરૈ દ્ર ં તે સસુમાિહતાઃ
૦૯૦૬૦૨૭૧ રા તદ્યજ્ઞસદનં પ્રિવષ્ટાે િન શ ત ષતઃ
૦૯૦૬૦૨૭૨ દૃ ટ્વા શયાના વપ્રાં તા પપાૈ મ ત્રજલં વયમ્
૦૯૦૬૦૨૮૧ ઉ થતા તે િનશ યાથ વ્યુદકં કલશં પ્રભાે
૦૯૦૬૦૨૮૨ પપ્રચ્છુઃ કસ્ય કમદં પીતં પુંસવનં જલમ્
૦૯૦૬૦૨૯૧ રાજ્ઞા પીતં િવિદ વા વૈ ઈશ્વરપ્રિહતને તે
૦૯૦૬૦૨૯૨ ઈશ્વરાય નમશ્ચકુ્રરહાે દૈવબલં બલમ્
૦૯૦૬૦૩૦૧ તતઃ કાલ ઉપા ત્તે કુ ક્ષ િન ભદ્ય દ ક્ષણમ્
૦૯૦૬૦૩૦૨ યવુનાશ્વસ્ય તનયશ્ચક્રવત જ ન હ
૦૯૦૬૦૩૧૧ કં ધાસ્ય ત કુમારાેઽયં ત યે રાે યતે શમ્
૦૯૦૬૦૩૧૨ માં ધાતા વ સ મા રાેદ િરતી દ્રાે દે શનીમદાત્
૦૯૦૬૦૩૨૧ ન મમાર િપતા તસ્ય િવપ્રદેવપ્રસાદતઃ
૦૯૦૬૦૩૨૨ યવુનાશ્વાેઽથ તત્રવૈ તપસા સ દ્ધમ વગાત્
૦૯૦૬૦૩૩૧ ત્રસદ્દસ્યુિરતી દ્રાેઽઙ્ગ િવદધે નામ યસ્ય વૈ
૦૯૦૬૦૩૩૨ ય મા ત્રસ તહ્યુ દ્વગ્ ા દસ્યવાે રાવણાદયઃ
૦૯૦૬૦૩૪૧ યાવૈનાશ્વાેઽથ મા ધાતા ચક્રવત્યર્વની ં પ્રભુઃ
૦૯૦૬૦૩૪૨ સપ્તદ્વ પવતીમેકઃ શશાસાચ્યુતતજેસા
૦૯૦૬૦૩૫૧ ઈજે ચ યજ્ઞં ક્રતુ ભરાત્મિવદ્ભૂિરદ ક્ષણૈઃ
૦૯૦૬૦૩૫૨ સવર્દેવમયં દેવં સવાર્ત્મકમતી દ્રયમ્
૦૯૦૬૦૩૬૧ દ્રવં્ય મ ત્રાે િવિધયર્જ્ઞાે યજમાન તથ વજઃ
૦૯૦૬૦૩૬૨ ધમા દેશશ્ચ કાલશ્ચ સવર્મેતદ્યદાત્મકમ્
૦૯૦૬૦૩૭૧ યાવ સયૂર્ ઉદે ત મ યાવચ્ચ પ્ર ત તષ્ઠ ત
૦૯૦૬૦૩૭૨ ત સવ યાવૈનાશ્વસ્ય મા ધાતુઃ ક્ષતે્રમુચ્યતે
૦૯૦૬૦૩૮૧ શશ બ દાેદુર્િહતિર બ દુમત્યામધા પઃ
૦૯૦૬૦૩૮૨ પુ કુ સમ બર ષં મુચુકુ દં ચ યાે ગનમ્
૦૯૦૬૦૩૮૩ તષેાં વસારઃ પ ચાશ સાૈભિર વિવ્રરે પ તમ્
૦૯૦૬૦૩૯૧ યમનુા તજર્લે મગ્ ત યમાનઃ પરં તપઃ
૦૯૦૬૦૩૯૨ િન ર્ ત મીનરાજસ્ય દૃ ટ્વા મૈથનુધ મણઃ
૦૯૦૬૦૪૦૧ ત હાે પં િવપ્રઃ ક યામેકામયાચત
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૦૯૦૬૦૪૦૨ સાેઽ યાહ ગ્ હ્યતાં બ્રહ્મકામં ક યા વયવંરે
૦૯૦૬૦૪૧૧ સ િવ ચ ત્યા પ્રયં સ્ત્રીણાં જરઠાેઽહમસન્મતઃ
૦૯૦૬૦૪૧૨ વલીપ લત અેજ ક ઇત્યહં પ્રત્યુદાહૃતઃ
૦૯૦૬૦૪૨૧ સાધિય યે તથાત્માનં સરુસ્ત્રીણામભી સતમ્
૦૯૦૬૦૪૨૨ િક પનુમર્નજેુ દ્રાણા મ ત વ્યવ સતઃ પ્રભુઃ
૦૯૦૬૦૪૩૧ મુિનઃ પ્રવે શતઃ ક્ષત્રા ક યા તઃપુર દ્ધમત્
૦૯૦૬૦૪૩૨ તઃ સ રાજક યા ભરેકં પ ચાશતા વરઃ
૦૯૦૬૦૪૪૧ તાસાં ક લરભૂદ્ભૂયાં તદથઽપાેહ્ય સાૈહૃદમ્
૦૯૦૬૦૪૪૨ મમાનુ પાે નાયં વ ઇ ત તદ્ગતચેતસામ્
૦૯૦૬૦૪૫૧ સ બહ્વચૃ તા ભરપારણીય તપઃ શ્રયાનઘ્યર્પિરચ્છદેષુ
૦૯૦૬૦૪૫૨ ગ્ હેષુ નાનાપેવનામલા ભઃ સરઃસુ સાૈગ ધકકાનનષેુ
૦૯૦૬૦૪૬૧ મહાહર્શ યાસનવસ્ત્રભષૂણ નાનાનુલપેા યવહારમાલ્યકૈઃ
૦૯૦૬૦૪૬૨ વલઙૃ્કતસ્ત્રીપુ ષષેુ િનત્યદા રેમેઽનુગાયદ્દિ્વજ ઙ્ગવ દષુ
૦૯૦૬૦૪૭૧ યદ્ગાહર્ યં તુ સવંીક્ષ્ય સપ્તદ્વ પવતીપ તઃ
૦૯૦૬૦૪૭૨ િવ મતઃ ત ભમજહા સાવર્ભાૈમ શ્રયા વતમ્
૦૯૦૬૦૪૮૧ અેવં ગ્ હે વ ભરતાે િવષયા વિવધૈઃ સખુૈઃ
૦૯૦૬૦૪૮૨ સવેમાનાે ન ચાતુ યદાજ્ય તાેકૈિરવાનલઃ
૦૯૦૬૦૪૯૧ સ કદા ચદુપાસીન આત્માપહ્નવમાત્મનઃ
૦૯૦૬૦૪૯૨ દદશર્ બહ્વચૃાચાયા મીનસઙ્ગસમુ થતમ્
૦૯૦૬૦૫૦૧ અહાે ઇમં પ યત મે િવનાશં તપ વનઃ સચ્ચિરતવ્રતસ્ય
૦૯૦૬૦૫૦૨ અ તજર્લે વાિરચરપ્રસઙ્ગા પ્રચ્યાિવતં બ્રહ્મ ચરં તં યત્
૦૯૦૬૦૫૧૧ સઙ્ગં ત્યજેત મથનુવ્રતીનાં મુમુ ઃ
૦૯૦૬૦૫૧૨ સવાર્ત્મના ન િવ જેદ્બિહિર દ્રયા ણ
૦૯૦૬૦૫૧૩ અેકશ્ચરન્રહ સ ચત્તમન ત ઈશે
૦૯૦૬૦૫૧૪ યુ ત તદ્વ્ર તષુ સાધષુુ ચે પ્રસઙ્ગઃ
૦૯૦૬૦૫૨૧ અેક તપ વ્યહમથા ભ સ મ સ્યસઙ્ગાત્
૦૯૦૬૦૫૨૨ પ ચાશદાસમુત પ ચસહસ્રસગર્ઃ
૦૯૦૬૦૫૨૩ ના તં વ્ર યુભયકૃત્યમનાેરથાનાં
૦૯૦૬૦૫૨૪ માયાગુણૈહૃર્તમ તિવષયેઽથર્ભાવઃ
૦૯૦૬૦૫૩૧ અેવં વસ ગ્ હે કાલં િવરક્તાે યાસમા સ્થતઃ
૦૯૦૬૦૫૩૨ વનં જગામાનુયયુ ત પ યઃ પ તદેવતાઃ
૦૯૦૬૦૫૪૧ તત્ર ત વા તપ તી ણમાત્મદશર્નમાત્મવાન્
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૦૯૦૬૦૫૪૨ સહૈવા ગ્ ભરાત્માનં યુયાજે પરમાત્મિન
૦૯૦૬૦૫૫૧ તાઃ વપત્યુમર્હારાજ િનર ક્ષ્યા યા ત્મક ં ગ તમ્
૦૯૦૬૦૫૫૨ અ વીયુ ત પ્રભાવેણ અ ગ્ શા ત મવા ચષઃ
૦૯૦૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૭૦૦૧૧ મા ધાતુઃ પતુ્રપ્રવરાે યાેઽ બર ષઃ પ્રક તતઃ
૦૯૦૭૦૦૧૨ િપતામહેન પ્ર તાે યાવૈનાશ્વ તુ ત સતુઃ
૦૯૦૭૦૦૧૩ હાર ત તસ્ય પતુ્રાેઽભનૂ્મા ધા પ્રવરા ઇમે
૦૯૦૭૦૦૨૧ નમર્દા ભ્રા ભદર્ત્તા પુ કુ સાય યાેરગૈઃ
૦૯૦૭૦૦૨૨ તયા રસાતલં નીતાે ભજુગે દ્રપ્રયુક્તયા
૦૯૦૭૦૦૩૧ ગ ધવાર્નવધીત્તત્ર વ યા વૈ િવ શ ક્ત ક્
૦૯૦૭૦૦૩૨ નાગા લ ધવરઃ સપાર્દભયં મરતા મદમ્
૦૯૦૭૦૦૪૧ ત્રસદ્દસ્યુઃ પાૈ કુ સાે યાેઽનર યસ્ય દેહકૃત્
૦૯૦૭૦૦૪૨ હયર્શ્વ ત સતુ ત મા પ્રા ણાેઽથ િત્રબ ધનઃ
૦૯૦૭૦૦૫૧ તસ્ય સત્યવ્રતઃ પતુ્ર સ્ત્રશઙુ્કિર ત િવશ્રુતઃ
૦૯૦૭૦૦૫૨ પ્રાપ્તશ્ચા ડાલતાં શાપાદુ્ગરાેઃ કાૈ શકતજેસા
૦૯૦૭૦૦૬૧ સશર રાે ગતઃ વગર્મદ્યાિપ િદિવ દૃ યતે
૦૯૦૭૦૦૬૨ પા તતાેઽવા ક્ષરા દેવૈ તનેવૈ ત ભતાે બલાત્
૦૯૦૭૦૦૭૧ ત્રૈશઙ્કવાે હિરશ્ચ દ્રાે િવશ્વા મત્રવ સષ્ઠયાેઃ
૦૯૦૭૦૦૭૨ યિન્ન મત્તમભૂદ્યુદં્ધ પ ક્ષણાેબર્હુવા ષકમ્
૦૯૦૭૦૦૮૧ સાેઽનપત્યાે િવષ ણાત્મા નારદસ્યાપેદેશતઃ
૦૯૦૭૦૦૮૨ વ ણં શરણં યાતઃ પતુ્રાે મે યતાં પ્રભાે
૦૯૦૭૦૦૯૧ યિદ વીરાે મહારાજ તનેવૈ વાં યજે ઇ ત
૦૯૦૭૦૦૯૨ તથે ત વ ણનેાસ્ય પતુ્રાે ત તુ રાેિહતઃ
૦૯૦૭૦૧૦૧ તઃ સતુાે હ્યનનેાઙ્ગ માં યજ વે ત સાેઽબ્રવીત્
૦૯૦૭૦૧૦૨ યદા પશિુનદર્શઃ સ્યાદથ મે યાે ભવેિદ ત
૦૯૦૭૦૧૧૧ િનદર્શે ચ સઆગત્ય યજ વેત્યાહ સાેઽબ્રવીત્
૦૯૦૭૦૧૧૨ દ તાઃ પશાેયર્ યેરન્નથ મે યાે ભવેિદ ત
૦૯૦૭૦૧૨૧ દ તા તા યજ વે ત સ પ્રત્યાહાથ સાેઽબ્રવીત્
૦૯૦૭૦૧૨૨ યદા પત ત્યસ્ય દ તા અથ મે યાે ભવેિદ ત
૦૯૦૭૦૧૩૧ પશાેિનપ તતા દ તા યજ વેત્યાહ સાેઽબ્રવીત્
૦૯૦૭૦૧૩૨ યદા પશાેઃ પનુદર્ તા ય તેઽથ પશઃુ શુ ચઃ
૦૯૦૭૦૧૪૧ પનુ ર્તા યજ વે ત સ પ્રત્યાહાથ સાેઽબ્રવીત્
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૦૯૦૭૦૧૪૨ સાન્નાિહકાે યદા રાજન્રાજ યાેઽથ પશઃુ શુ ચઃ
૦૯૦૭૦૧૫૧ ઇ ત પતુ્રાનુરાગેણ નેહયિ ત્રતચેતસા
૦૯૦૭૦૧૫૨ કાલં વ ચયતા તં તમુક્તાે દેવ તમૈક્ષત
૦૯૦૭૦૧૬૧ રાેિહત તદ ભજ્ઞાય િપતુઃ કમર્ ચક ષતમ્
૦૯૦૭૦૧૬૨ પ્રાણપ્રે સધુર્નુ પા ણરર યં પ્રત્યપદ્યત
૦૯૦૭૦૧૭૧ િપતરં વ ણગ્ર તં શ્રુ વા તમહાેદરમ્
૦૯૦૭૦૧૭૨ રાેિહતાે ગ્રામમેયાય ત મ દ્રઃ પ્રત્યષેધત
૦૯૦૭૦૧૮૧ ભૂમેઃ પયર્ટનં પુ યં તીથર્ક્ષતે્રિનષવેણૈઃ
૦૯૦૭૦૧૮૨ રાેિહતાયાિદશચ્છક્રઃ સાેઽ યર યેઽવસ સમામ્
૦૯૦૭૦૧૯૧ અેવં દ્વતીયે તીયે ચતુથ પ ચમે તથા
૦૯૦૭૦૧૯૨ અ યેત્યા યેત્ય સ્થિવરાે િવપ્રાે ભૂ વાહ ત્રહા
૦૯૦૭૦૨૦૧ ષષં્ઠ સવં સરં તત્ર ચિર વા રાેિહતઃ પુર મ્
૦૯૦૭૦૨૦૨ ઉપવ્રજન્ન ગતાર્દક્ર ણાન્મ યમં સતુમ્
૦૯૦૭૦૨૧૧ શનુઃશફંે પશું િપત્રે પ્રદાય સમવ દત
૦૯૦૭૦૨૧૨ તતઃ પુ ષમેધને હિરશ્ચ દ્રાે મહાયશાઃ
૦૯૦૭૦૨૨૧ મુક્તાેદરાેઽયજદે્દવા વ ણાદ ન્મહ કથઃ
૦૯૦૭૦૨૨૨ િવશ્વા મત્રાેઽભવત્ત મ હાેતા ચા વયુર્રાત્મવાન્
૦૯૦૭૦૨૩૧ જમદ ગ્ રભૂદ્બ્રહ્મા વ સષ્ઠાેઽયાસ્યઃ સામગઃ
૦૯૦૭૦૨૩૨ ત મૈ તુષ્ટાે દદાિવ દ્રઃ શાતકાૈ ભમયં રથમ્
૦૯૦૭૦૨૪૧ શનુઃશફેસ્ય માહા યમપુિરષ્ટા પ્રચક્ષ્યતે
૦૯૦૭૦૨૪૨ સતં્ય સારં ત દૃ ટ્વા સભાયર્સ્ય ચ ભપૂતેઃ
૦૯૦૭૦૨૫૧ િવશ્વા મત્રાે શં પ્રીતાે દદાવિવહતાં ગ તમ્
૦૯૦૭૦૨૫૨ મનઃ થવ્યાં તામદ્ ભ તજેસાપાેઽિનલને તત્
૦૯૦૭૦૨૬૧ ખે વાયું ધારયં તચ્ચ ભૂતાદાૈ તં મહાત્મિન
૦૯૦૭૦૨૬૨ ત મજ્ઞાનકલાં યા વા તયાજ્ઞાનં િવિનદર્હન્
૦૯૦૭૦૨૭૧ િહ વા તાં વને ભાવને િનવાર્ણસખુસિંવદા
૦૯૦૭૦૨૭૨ અિનદ યાપ્રતક્યણ તસ્થાૈ િવ વ તબ ધનઃ
૦૯૦૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૮૦૦૧૧ હિરતાે રાેિહતસતુશ્ચ પ ત મા દ્વિન મતા
૦૯૦૮૦૦૧૨ ચ પાપુર સદેુવાેઽતાે િવજયાે યસ્ય ચાત્મજઃ
૦૯૦૮૦૦૨૧ ભ ક ત સતુ ત માદ્વકૃ તસ્યાિપ બાહુકઃ
૦૯૦૮૦૦૨૨ સાેઽિર ભહૃર્તભૂ રા સભાયા વનમાિવશત્
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૦૯૦૮૦૦૩૧ દં્ધ તં પ ચતાં પ્રાપ્તં મિહ યનુમિર યતી
૦૯૦૮૦૦૩૨ આૈવણ નતાત્માનં પ્ર વ તં િનવાિરતા
૦૯૦૮૦૦૪૧ આજ્ઞાયાસ્યૈ સપત્ની ભગર્રાે દત્તાેઽ ધસા સહ
૦૯૦૮૦૦૪૨ સહ તનેવૈ સ તઃ સગરાખ્યાે મહાયશાઃ
૦૯૦૮૦૦૫૧ સગરશ્ચક્રવત્યાર્સી સાગરાે ય સતુૈઃ કૃતઃ
૦૯૦૮૦૦૫૨ ય તાલજઙ્ઘા યવના છકા હૈહયબબર્રાન્
૦૯૦૮૦૦૬૧ નાવધીદુ્ગ વાક્યને ચકે્ર િવકૃતવે ષણઃ
૦૯૦૮૦૦૬૨ મુ ડા છ્મશ્રુધરા કાં શ્ચન્મુક્તકેશાધર્મુ ડતાન્
૦૯૦૮૦૦૭૧ અન તવાર્સસઃ કાં શ્ચદબિહવાર્સસાેઽપરાન્
૦૯૦૮૦૦૭૨ સાેઽશ્વમેધૈરયજત સવર્વેદસરુાત્મકમ્
૦૯૦૮૦૦૮૧ આૈવાપિદષ્ટયાેગને હિરમાત્માનમીશ્વરમ્
૦૯૦૮૦૦૮૨ તસ્યાે ષં્ટ પશું યજ્ઞે જહારાશ્વં પુર દરઃ
૦૯૦૮૦૦૯૧ સમુત્યા તનયા દપૃ્તાઃ િપતુરાદેશકાિરણઃ
૦૯૦૮૦૦૯૨ હયમ વષેમાણા તે સમ તા યખનન્મહીમ્
૦૯૦૮૦૧૦૧ પ્રાગુદ ચ્યાં િદ શ હયં દદશૃઃુ કિપલા તકે
૦૯૦૮૦૧૦૨ અેષ વા જહરશ્ચાૈર આ તે મી લતલાેચનઃ
૦૯૦૮૦૧૧૧ હ યતાં હ યતાં પાપ ઇ ત ષ ષ્ટસહ સ્રણઃ
૦૯૦૮૦૧૧૨ ઉદાયુધા અ ભયયુ ન્મમષે તદા મુિનઃ
૦૯૦૮૦૧૨૧ વશર રા ગ્ ના તાવન્મહે દ્રહૃતચેતસઃ
૦૯૦૮૦૧૨૨ મહદ્વ્ય તક્રમહતા ભ મસાદભવ ક્ષણાત્
૦૯૦૮૦૧૩૧ ન સાધવુાદાે મુિનકાપેભ જતા પે દ્રપતુ્રા ઇ ત સ વધામિન
૦૯૦૮૦૧૩૨ કથં તમાે રાષેમયં િવભાવ્યતે જગ પિવત્રાત્મિન ખે ર ે ભવુઃ
૦૯૦૮૦૧૪૧ યસ્યેિરતા સાઙ્ખ્યમયી દૃઢેહ નાૈયર્યા મુમુ તરતે દુરત્યયમ્
૦૯૦૮૦૧૪૨ ભવાણર્વં ત્યુપથં િવપ શ્ચતઃ પરાત્મભૂતસ્ય કથં થઙ્મ તઃ
૦૯૦૮૦૧૫૧ યાેઽસમ જસ ઇત્યુક્તઃ સ કે શ યા પાત્મજઃ
૦૯૦૮૦૧૫૨ તસ્ય પતુ્રાેઽંશમુાન્નામ િપતામહિહતે રતઃ
૦૯૦૮૦૧૬૧ અસમ જસઆત્માનં દશર્યન્નસમ જસમ્
૦૯૦૮૦૧૬૨ ત મરઃ પુરા સઙ્ગાદ્યાેગી યાેગા દ્વચા લતઃ
૦૯૦૮૦૧૭૧ આચર ગિહતં લાેકે જ્ઞાતીનાં કમર્ િવ પ્રયમ્
૦૯૦૮૦૧૭૨ સર વાં ક્ર ડતાે બાલા પ્રાસ્યદુદ્વજેય જનમ્
૦૯૦૮૦૧૮૧ અેવં ત્તઃ પિરત્યક્તઃ િપત્રા નેહમપાેહ્ય વૈ
૦૯૦૮૦૧૮૨ યાેગૈશ્વયણ બાલાં તા દશર્િય વા તતાે યયાૈ
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૦૯૦૮૦૧૯૧ અયાે યાવા સનઃ સવ બાલકા પનુરાગતાન્
૦૯૦૮૦૧૯૨ દૃ ટ્વા િવ સ મરે રાજન્રા ચા ય વત યત
૦૯૦૮૦૨૦૧ અંશમુાંશ્ચાેિદતાે રાજ્ઞા તુરગા વષેણે યયાૈ
૦૯૦૮૦૨૦૨ િપ વ્યખાતાનપુથં ભ મા ત દદશૃે હયમ્
૦૯૦૮૦૨૧૧ તત્રાસીનં મુિન વીક્ષ્ય કિપલાખ્યમધાેક્ષજમ્
૦૯૦૮૦૨૧૨ અ તાૈ સમાિહતમનાઃ પ્રા જ લઃ પ્રણતાે મહાન્
૦૯૦૮૦૨૨૦ અંશમુાનવુાચ
૦૯૦૮૦૨૨૧ ન પ ય ત વાં પરમાત્મનાેઽજનાે ન બુ યતેઽદ્યાિપ સમાિધયુ ક્ત ભઃ
૦૯૦૮૦૨૨૨ કુતાેઽપરે તસ્ય મનઃશર રધી િવસગર્ ષ્ટા વયમપ્રકાશાઃ
૦૯૦૮૦૨૩૧ યે દેહભાજ સ્ત્રગુણપ્રધાના ગુણા વપ ય ત્યુત વા તમશ્ચ
૦૯૦૮૦૨૩૨ યન્માયયા માેિહતચેતસ વાં િવદુઃ વસસંં્થ ન બિહઃપ્રકાશાઃ
૦૯૦૮૦૨૪૧ તં વાં અહં જ્ઞાનઘનં વભાવ પ્ર વ તમાયાગુણભેદમાેહૈઃ
૦૯૦૮૦૨૪૨ સન દનાદૈ્યમુર્િન ભિવભાવ્યં કથં િવમૂઢઃ પિરભાવયા મ
૦૯૦૮૦૨૫૧ પ્રશા ત માયાગુણકમર્ લઙ્ગમનામ પં સદસ દ્વમુક્તમ્
૦૯૦૮૦૨૫૨ જ્ઞાનાપેદેશાય ગ્ હીતદેહં નમામહે વાં પુ ષં પુરાણમ્
૦૯૦૮૦૨૬૧ વન્માયાર ચતે લાેકે વ તુબુદ્ યા ગ્ હાિદષુ
૦૯૦૮૦૨૬૨ ભ્રમ ત કામલાેભે યાર્ માેહિવભ્રા તચેતસઃ
૦૯૦૮૦૨૭૧ અદ્ય નઃ સવર્ભૂતાત્મ કામકમ દ્રયાશયઃ
૦૯૦૮૦૨૭૨ માેહપાશાે દૃઢ છન્નાે ભગવં તવ દશર્નાત્
૦૯૦૮૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૮૦૨૮૧ ઇ થં ગીતાનુભાવ તં ભગવા કિપલાે મુિનઃ
૦૯૦૮૦૨૮૨ અંશમુ તમવુાચેદમનુગ્રાહ્ય િધયા પ
૦૯૦૮૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૯૦૮૦૨૯૧ અશ્વાેઽયં નીયતાં વ સ િપતામહપશુ તવ
૦૯૦૮૦૨૯૨ ઇમે ચ િપતરાે દગ્ધા ગઙ્ગા ભાેઽહર્ ત નેતરત્
૦૯૦૮૦૩૦૧ તં પિરક્ર ય શરસા પ્રસાદ્ય હયમાનયત્
૦૯૦૮૦૩૦૨ સગર તને પશનુા યજ્ઞશષંે સમાપયત્
૦૯૦૮૦૩૧૧ રાજ્યમંશમુતે યસ્ય િનઃ હાે મુક્તબ ધનઃ
૦૯૦૮૦૩૧૨ આૈવાપિદષ્ટમાગણ લેભે ગ તમનુત્તમામ્
૦૯૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૯૦૦૧૧ અંશમુાંશ્ચ તપ તપેે ગઙ્ગાનયનકા યયા
૦૯૦૯૦૦૧૨ કાલં મહા તં નાશક્નાેત્તતઃ કાલને સં સ્થતઃ
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૦૯૦૯૦૦૨૧ િદલીપ ત સતુ તદ્વદશક્તઃ કાલમેિયવાન્
૦૯૦૯૦૦૨૨ ભગીરથ તસ્ય સતુ તપેે સ સમુહત્તપઃ
૦૯૦૯૦૦૩૧ દશર્યામાસ તં દેવી પ્રસન્ના વરદા મ તે
૦૯૦૯૦૦૩૨ ઇત્યુક્તઃ વમ ભપ્રાયં શશસંાવનતાે પઃ
૦૯૦૯૦૦૪૧ કાેઽિપ ધારિયતા વેગં પત ત્યા મે મહીતલે
૦૯૦૯૦૦૪૨ અ યથા ભૂતલં ભ વા પ યાસ્યે રસાતલમ્
૦૯૦૯૦૦૫૧ િક ચાહં ન ભવું યાસ્યે નરા મ યા જ ત્યઘમ્
૦૯૦૯૦૦૫૨ મ તદઘં ક્વાહં રાજં તત્ર િવ ચ ત્યતામ્
૦૯૦૯૦૦૬૦ શ્રીભગીરથ ઉવાચ
૦૯૦૯૦૦૬૧ સાધવાે યા સનઃ શા તા બ્ર હ્મષ્ઠા લાેકપાવનાઃ
૦૯૦૯૦૦૬૨ હર ત્યઘં તેઽઙ્ગસઙ્ગાત્તે વા તે હ્યઘ ભદ્ધિરઃ
૦૯૦૯૦૦૭૧ ધારિય ય ત તે વેગં દ્ર વાત્મા શર િરણામ્
૦૯૦૯૦૦૭૨ ય મન્નાેત મદં પ્રાેતં િવશ્વં શાટ વ ત તષુુ
૦૯૦૯૦૦૮૧ ઇત્યુ વા સ પાે દેવં તપસાતાષેય ચ્છવમ્
૦૯૦૯૦૦૮૨ કાલનેા પીયસા રાજં તસ્યેશશ્ચાશ્વતુ યત
૦૯૦૯૦૦૯૧ તથે ત રાજ્ઞા ભિહતં સવર્લાેકિહતઃ શવઃ
૦૯૦૯૦૦૯૨ દધારાવિહતાે ગઙ્ગાં પાદપૂતજલાં હરેઃ
૦૯૦૯૦૧૦૧ ભગીરથઃ સ રાજ ષિન યે ભવુનપાવનીમ્
૦૯૦૯૦૧૦૨ યત્ર વિપ ણાં દેહા ભ મીભૂતાઃ મ શરેતે
૦૯૦૯૦૧૧૧ રથને વાયવુેગને પ્રયા તમનુધાવતી
૦૯૦૯૦૧૧૨ દેશા પનુ તી િનદર્ગ્ધાના સ ચ સગરાત્મ ન્
૦૯૦૯૦૧૨૧ ય જલ પશર્માત્રેણ બ્રહ્મદ ડહતા અિપ
૦૯૦૯૦૧૨૨ સગરાત્મ િદવં જગ્મુઃ કેવલં દેહભ મ ભઃ
૦૯૦૯૦૧૩૧ ભ મીભૂતાઙ્ગસઙ્ગને વયાર્તાઃ સગરાત્મ ઃ
૦૯૦૯૦૧૩૨ િક પનુઃ શ્રદ્ધયા દેવી ં સવે તે યે તવ્રતાઃ
૦૯૦૯૦૧૪૧ ન હ્યેત પરમાશ્ચય વધુર્ યા યિદહાેિદતમ્
૦૯૦૯૦૧૪૨ અન તચરણા ભાજે પ્રસતૂાયા ભવ ચ્છદઃ
૦૯૦૯૦૧૫૧ સિન્નવે ય મનાે ય મ છ્ર દ્ધયા મનુયાેઽમલાઃ
૦૯૦૯૦૧૫૨ ત્રૈગુ યં દુ ત્યજં િહ વા સદ્યાે યાતા તદાત્મતામ્
૦૯૦૯૦૧૬૧ શ્રુતાે ભગીરથા જજ્ઞે તસ્ય નાભાેઽપરાેઽભવત્
૦૯૦૯૦૧૬૨ સ ધુદ્વ પ તત ત માદયુતાયુ તતાેઽભવત્
૦૯૦૯૦૧૭૧ ઋતપૂણા નલસખાે યાેઽશ્વિવદ્યામયાન્નલાત્
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૦૯૦૯૦૧૭૨ દ વાક્ષહૃદયં ચા મૈ સવર્કામ તુ ત સતુમ્
૦૯૦૯૦૧૮૧ તતઃ સદુાસ ત પતુ્રાે દમય તીપ ત ર્પઃ
૦૯૦૯૦૧૮૨ આહુ મત્રસહં યં વૈ ક માષાઙ્ ઘ્રમુત ક્વ ચત્
૦૯૦૯૦૧૮૩ વ સષ્ઠશાપાદ્રક્ષાેઽભૂદનપત્યઃ વકમર્ણા
૦૯૦૯૦૧૯૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૦૯૦૧૯૧ િક િન મત્તાે ગુરાેઃ શાપઃ સાૈદાસસ્ય મહાત્મનઃ
૦૯૦૯૦૧૯૨ અેતદ્વિેદતુ મચ્છામઃ ક યતાં ન રહાે યિદ
૦૯૦૯૦૨૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૦૯૦૨૦૧ સાૈદાસાે ગયાં િક ચચ્ચરન્રક્ષાે જઘાન હ
૦૯૦૯૦૨૦૨ મુમાેચ ભ્રાતરં સાેઽથ ગતઃ પ્ર ત ચક ષર્યા
૦૯૦૯૦૨૧૧ સ ચ તયન્નઘં રાજ્ઞઃ સદૂ પધરાે ગ્ હે
૦૯૦૯૦૨૧૨ ગુરવે ભાેક્તુકામાય પ વા િન યે નરા મષમ્
૦૯૦૯૦૨૨૧ પિરવેક્ષ્યમાણં ભગવા વલાેક્યાભક્ષ્યમ જસા
૦૯૦૯૦૨૨૨ રા નમશપ કુ્રદ્ધાે રક્ષાે હ્યવેં ભિવ ય સ
૦૯૦૯૦૨૩૧ રક્ષઃકૃતં ત દ્વિદ વા ચકે્ર દ્વાદશવા ષકમ્
૦૯૦૯૦૨૩૨ સાેઽ યપાેઽ જ લમાદાય ગુ ં શપ્તું સમુદ્યતઃ
૦૯૦૯૦૨૪૧ વાિરતાે મદય ત્યાપાે શતીઃ પાદયાજેર્હાૈ
૦૯૦૯૦૨૪૨ િદશઃ ખમવની ં સવ પ ય વમયં પઃ
૦૯૦૯૦૨૫૧ રાક્ષસં ભાવમાપન્નઃ પાદે ક માષતાં ગતઃ
૦૯૦૯૦૨૫૨ વ્યવાયકાલે દદશૃે વનાૈકાેદ પતી દ્વ ૈ
૦૯૦૯૦૨૬૧ ધાતા જગ્ હે િવપં્ર ત પ યાહાકૃતાથર્વત્
૦૯૦૯૦૨૬૨ ન ભવાન્રાક્ષસઃ સાક્ષાિદ વાકૂણાં મહારથઃ
૦૯૦૯૦૨૭૧ મદય ત્યાઃ પ તવ ર નાધમ કતુર્મહર્ સ
૦૯૦૯૦૨૭૨ દેિહ મેઽપત્યકામાયા અકૃતાથ પ ત દ્વજમ્
૦૯૦૯૦૨૮૧ દેહાેઽયં માનષુાે રાજ પુ ષસ્યા ખલાથર્દઃ
૦૯૦૯૦૨૮૨ ત માદસ્ય વધાે વીર સવાર્થર્વધ ઉચ્યતે
૦૯૦૯૦૨૯૧ અેષ િહ બ્રાહ્મણાે િવદ્વાં તપઃશીલગુણા વતઃ
૦૯૦૯૦૨૯૨ આિરરાધિયષુબ્રર્હ્મ મહાપુ ષસં જ્ઞતમ્
૦૯૦૯૦૨૯૩ સવર્ભૂતાત્મભાવને ભૂતે વ તિહતં ગુણૈઃ
૦૯૦૯૦૩૦૧ સાેઽયં બ્રહ્મ ષવયર્ તે રાજ ષપ્રવરા દ્વભાે
૦૯૦૯૦૩૦૨ કથમહર્ ત ધમર્જ્ઞ વધં િપતુિરવાત્મજઃ
૦૯૦૯૦૩૧૧ તસ્ય સાધાેરપાપસ્ય ભ્રૂણસ્ય બ્રહ્મવાિદનઃ
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૦૯૦૯૦૩૧૨ કથં વધં યથા બભ્રાેમર્ યતે સન્મતાે ભવાન્
૦૯૦૯૦૩૨૧ યદ્યયં િક્રયતે ભક્ષ્ય તિહ માં ખાદ પવૂર્તઃ
૦૯૦૯૦૩૨૨ ન િવ યે િવના યને ક્ષણં ચ તકં યથા
૦૯૦૯૦૩૩૧ અેવં ક ણભા ષ યા િવલપ ત્યા અનાથવત્
૦૯૦૯૦૩૩૨ વ્યાઘ્રઃ પશુ મવાખાદ સાૈદાસઃ શાપમાેિહતઃ
૦૯૦૯૦૩૪૧ બ્રાહ્મણી વીક્ષ્ય િદિધષું પુ ષાદેન ભ ક્ષતમ્
૦૯૦૯૦૩૪૨ શાેચ ત્યાત્માનમવુ શમશપ કુિપતા સતી
૦૯૦૯૦૩૫૧ ય માન્મે ભ ક્ષતઃ પાપ કામાતાર્યાઃ પ ત વયા
૦૯૦૯૦૩૫૨ તવાિપ ત્યુરાધાનાદકૃતપ્રજ્ઞ દ શતઃ
૦૯૦૯૦૩૬૧ અેવં મત્રસહં શ વા પ તલાેકપરાયણા
૦૯૦૯૦૩૬૨ તદસ્થીિન સ મદ્ધઽેગ્ ાૈ પ્રાસ્ય ભતુર્ગર્ ત ગતા
૦૯૦૯૦૩૭૧ િવશાપાે દ્વાદશા દા તે મૈથનુાય સમુદ્યતઃ
૦૯૦૯૦૩૭૨ િવજ્ઞા ય બ્રાહ્મણીશાપં મિહ યા સ િનવાિરતઃ
૦૯૦૯૦૩૮૧ અત ઊ વ સ તત્યાજ સ્ત્રીસખંુ કમર્ણાપ્ર ઃ
૦૯૦૯૦૩૮૨ વ સષ્ઠ તદનુજ્ઞાતાે મદય ત્યાં પ્ર મધાત્
૦૯૦૯૦૩૯૧ સા વૈ સપ્ત સમા ગભર્મ બભ્રન્ન વ્ય યત
૦૯૦૯૦૩૯૨ જઘે્નઽ મનાેદરં તસ્યાઃ સાેઽ મક તને ક યતે
૦૯૦૯૦૪૦૧ અ મકાદ્બા લકાે જજ્ઞે યઃ સ્ત્રી ભઃ પિરર ક્ષતઃ
૦૯૦૯૦૪૦૨ નાર કવચ ઇત્યુક્તાે િનઃક્ષત્રે મૂલકાેઽભવત્
૦૯૦૯૦૪૧૧ તતાે દશરથ ત મા પતુ્ર અૈડિવિડ તતઃ
૦૯૦૯૦૪૧૨ રા િવશ્વસહાે યસ્ય ખટ્વાઙ્ગશ્ચક્રવત્યર્ભૂત્
૦૯૦૯૦૪૨૧ યાે દેવૈર થતાે દૈત્યાનવધીદ્યુિધ દુજર્યઃ
૦૯૦૯૦૪૨૨ મુહૂતર્માયુજ્ઞાર્ વૈત્ય વપુરં સ દધે મનઃ
૦૯૦૯૦૪૩૧ ન મે બ્રહ્મકુલા પ્રાણાઃ કુલદૈવાન્ન ચાત્મ ઃ
૦૯૦૯૦૪૩૨ ન શ્રયાે ન મહી રાજં્ય ન દારાશ્ચા તવ લભાઃ
૦૯૦૯૦૪૪૧ ન બાલ્યેઽિપ મ તમર્હ્યમધમ રમતે ક્વ ચત્
૦૯૦૯૦૪૪૨ નાપ યમુત્તમશ્લાેકાદ ય ક ચન વ વહમ્
૦૯૦૯૦૪૫૧ દેવૈઃ કામવરાે દત્તાે મહં્ય િત્રભવુનેશ્વરૈઃ
૦૯૦૯૦૪૫૨ ન ણે તમહં કામં ભૂતભાવનભાવનઃ
૦૯૦૯૦૪૬૧ યે િવ ક્ષપ્તે દ્રયિધયાે દેવા તે વહૃિદ સ્થતમ્
૦૯૦૯૦૪૬૨ ન િવ દ ત પ્રયં શશ્વદાત્માનં િકમુતાપરે
૦૯૦૯૦૪૭૧ અથેશમાયાર ચતષેુ સઙ્ગં ગુણષેુ ગ ધવર્પુરાપેમષેુ
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૦૯૦૯૦૪૭૨ ઢં પ્રકૃત્યાત્મિન િવશ્વકતુર્ભાર્વને િહ વા તમહં પ્રપદે્ય
૦૯૦૯૦૪૮૧ ઇ ત વ્યવ સતાે બુદ્ યા નારાયણગ્ હીતયા
૦૯૦૯૦૪૮૨ િહ વા યભાવમજ્ઞાનં તતઃ વં ભાવમા સ્થતઃ
૦૯૦૯૦૪૯૧ યત્તદ્બ્રહ્મ પરં સૂ મમશૂ યં શૂ યક પતમ્
૦૯૦૯૦૪૯૨ ભગવા વાસદેુવે ત યં ગ્ ણ ત િહ સા વતાઃ
૦૯૧૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૦૦૦૧૧ ખટ્વાઙ્ગાદ્દ ઘર્બાહુશ્ચ રઘુ ત મા થુશ્રવાઃ
૦૯૧૦૦૦૧૨ અજ તતાે મહારાજ ત માદ્દશરથાેઽભવત્
૦૯૧૦૦૦૨૧ તસ્યાિપ ભગવાનષે સાક્ષાદ્બ્રહ્મમયાે હિરઃ
૦૯૧૦૦૦૨૨ અંશાંશને ચતુધાર્ગા પુત્ર વં પ્રા થતઃ સરૈુઃ
૦૯૧૦૦૦૨૩ રામલ મણભરત શત્રુઘ્ના ઇ ત સજં્ઞયા
૦૯૧૦૦૦૩૧ તસ્યાનુચિરતં રાજ ષ ભ ત વદ શ ભઃ
૦૯૧૦૦૦૩૨ શ્રુતં િહ વ ણતં ભૂિર વયા સીતાપતેમુર્હુઃ
૦૯૧૦૦૦૪૧ ગવુર્થ ત્યક્તરાજ્યાે વ્યચરદનવુનં પદ્મપદ્ યાં પ્રયાયાઃ
૦૯૧૦૦૦૪૨ પા ણ પશાર્ક્ષમા યાં જતપથ ે યાે હર દ્રાનુ યામ્
૦૯૧૦૦૦૪૩ વૈ યાચ્છૂપર્ણખ્યાઃ પ્રયિવરહ ષારાેિપતભ્રૂિવજૃ ભ
૦૯૧૦૦૦૪૪ ત્ર તા ધબર્દ્ધસતેુઃ ખલદવદહનઃ કાેસલે દ્રાેઽવતાન્નઃ
૦૯૧૦૦૦૫૧ િવશ્વા મત્રા વરે યને માર ચાદ્યા િનશાચરાઃ
૦૯૧૦૦૦૫૨ પ યતાે લ મણસ્યવૈ હતા નૈરતૃપુઙ્ગવાઃ
૦૯૧૦૦૦૬૧ યાે લાેકવીરસ મતાૈ ધનુરૈશમુગં્ર
૦૯૧૦૦૦૬૨ સીતા વયવંરગ્ હે િત્રશતાપેનીતમ્
૦૯૧૦૦૦૬૩ આદાય બાલગજલીલ ઇવે ય ષ્ટ
૦૯૧૦૦૦૬૪ સ જ્યીકૃતં પ િવકૃ ય બભ જ મ યે
૦૯૧૦૦૦૭૧ જ વાનુ પગુણશીલવયાેઽઙ્ગ પાં
૦૯૧૦૦૦૭૨ સીતા ભધાં શ્રયમુરસ્ય ભલ ધમાનામ્
૦૯૧૦૦૦૭૩ માગ વ્રજ ગપુતવે્યર્નય પ્ર ઢં
૦૯૧૦૦૦૭૪ દપ મહીમકૃત ય સ્ત્રરરાજબી મ્
૦૯૧૦૦૦૮૧ યઃ સત્યપાશપિરવીતિપતુિનદેશં
૦૯૧૦૦૦૮૨ સૈ્ત્રણસ્ય ચાિપ શરસા જગ્ હે સભાયર્ઃ
૦૯૧૦૦૦૮૩ રાજં્ય શ્રયં પ્રણિયનઃ સહૃુદાે િનવાસં
૦૯૧૦૦૦૮૪ ત્ય વા યયાૈ વનમસિૂનવ મુક્તસઙ્ગઃ
૦૯૧૦૦૦૯૧ રક્ષઃ વસવુ્યર્કૃત પમશદુ્ધબુદ્ધસે્
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૦૯૧૦૦૦૯૨ તસ્યાઃ ખરિત્ર શરદૂષણમખુ્યબ ધનૂ્
૦૯૧૦૦૦૯૩ જઘે્ન ચતુદર્શસહસ્રમપારણીય
૦૯૧૦૦૦૯૪ કાેદ ડપા ણરટમાન ઉવાસ કૃચ્છ્ર મ્
૦૯૧૦૦૧૦૧ સીતાકથાશ્રવણદ િપતહૃચ્છયને
૦૯૧૦૦૧૦૨ ષં્ટ િવલાેક્ય પતે દશક ધરેણ
૦૯૧૦૦૧૦૩ જઘે્નઽદ્ભુતૈણવપુષાશ્રમતાેઽપકૃષ્ટાે
૦૯૧૦૦૧૦૪ માર ચમાશુ િવ શખને યથા કમુગ્રઃ
૦૯૧૦૦૧૧૧ રક્ષાેઽધમને કવ દ્વિપનેઽસમકં્ષ
૦૯૧૦૦૧૧૨ વૈદેહરાજદુિહતયર્પયાિપતાયામ્
૦૯૧૦૦૧૧૩ ભ્રાત્રા વને કૃપણવિ પ્રયયા િવયુક્તઃ
૦૯૧૦૦૧૧૪ સ્ત્રીસઙ્ ગનાં ગ ત મ ત પ્રથયંશ્ચચાર
૦૯૧૦૦૧૨૧ દગ્ વાત્મકૃત્યહતકૃત્યમહ કબ ધં
૦૯૧૦૦૧૨૨ સખ્યં િવધાય કિપ ભદર્િયતાગ ત તૈઃ
૦૯૧૦૦૧૨૩ બુદ્ વાથ વા લિન હતે લવગે દ્રસૈ યૈર્
૦૯૧૦૦૧૨૪ વેલામગા સ મનુ ેઽજભવા ચતાઙ્ ઘ્રઃ
૦૯૧૦૦૧૩૧ યદ્રાષેિવભ્રમિવ ત્તકટાક્ષપાત
૦૯૧૦૦૧૩૨ સ ભ્રા તનક્રમકરાે ભયગીણર્ઘાષેઃ
૦૯૧૦૦૧૩૩ સ ધુઃ શરસ્યહર્ણં પિરગ્ હ્ય પી
૦૯૧૦૦૧૩૪ પાદારિવ દમપુગ ય બભાષ અેતત્
૦૯૧૦૦૧૪૧ ન વાં વયં જડિધયાે નુ િવદામ ભૂમન્
૦૯૧૦૦૧૪૨ કૂટસ્થમાિદપુ ષં જગતામધીશમ્
૦૯૧૦૦૧૪૩ ય સ વતઃ સરુગણા રજસઃ પ્રજેશા
૦૯૧૦૦૧૪૪ મ યાેશ્ચ ભૂતપતયઃ સ ભવા ગુણેશઃ
૦૯૧૦૦૧૫૧ કામં પ્રયાિહ જિહ િવશ્રવસાેઽવમેહં
૦૯૧૦૦૧૫૨ ત્રૈલાેક્યરાવણમવા ુિહ વીર પત્નીમ્
૦૯૧૦૦૧૫૩ બધ્નીિહ સતેુ મહ તે યશસાે િવતત્યૈ
૦૯૧૦૦૧૫૪ ગાય ત િદ ગ્વજિયનાે યમપુેત્ય ભપૂાઃ
૦૯૧૦૦૧૬૧ બદ્ વાેદધાૈ રઘપુ તિવિવધાિદ્રકૂટૈઃ
૦૯૧૦૦૧૬૨ સતેું કપી દ્રકરક પતભૂ હાઙ્ગૈઃ
૦૯૧૦૦૧૬૩ સગુ્રીવનીલહનુમ પ્રમખુૈરનીકૈર્
૦૯૧૦૦૧૬૪ લઙ્કાં િવભીષણદશૃાિવશદગ્રદગ્ધામ્
૦૯૧૦૦૧૭૧ સા વાનરે દ્રબલ દ્ધિવહારકાેષ્ઠ
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૦૯૧૦૦૧૭૨ શ્રીદ્વારગાપેુરસદાવેલભીિવટઙ્કા
૦૯૧૦૦૧૭૩ િનભર્જ્યમાનિધષણ વજહેમકુ ભ
૦૯૧૦૦૧૭૪ શ ◌ૃઙ્ગાટકા ગજકુલૈહ્ર ર્િદનીવ ઘૂણાર્
૦૯૧૦૦૧૮૧ રક્ષઃપ ત તદવલાેક્ય િનકુ ભકુ ભ
૦૯૧૦૦૧૮૨ ધૂમ્રાક્ષદુમુર્ખસરુા તકનરા તકાદ ન્
૦૯૧૦૦૧૮૩ પતંુ્ર પ્રહ તમ તકાયિવક પનાદ ન્
૦૯૧૦૦૧૮૪ સવાર્નુગા સમિહનાેદથ કુ ભકણર્મ્
૦૯૧૦૦૧૯૧ તાં યાતુધાન તનામ સશલૂચાપ
૦૯૧૦૦૧૯૨ પ્રાસ ષ્ટશ ક્તશરતાેમરખડ્ગદુગાર્મ્
૦૯૧૦૦૧૯૩ સગુ્રીવલ મણમ સતુગ ધમાદ
૦૯૧૦૦૧૯૪ નીલાઙ્ગદક્ષર્પનસાિદ ભર વતાેઽગાત્
૦૯૧૦૦૨૦૧ તેઽનીકપા રઘપુતેર ભપત્ય સવ
૦૯૧૦૦૨૦૨ દ્વ દં્વ વ થ મભપ ત્તરથાશ્વયાેધૈઃ
૦૯૧૦૦૨૦૩ જઘુ્નદુ્રર્મૈ ગિરગદેષુ ભરઙ્ગદાદ્યાઃ
૦૯૧૦૦૨૦૪ સીતા ભમષર્હતમઙ્ગલરાવણેશાન્
૦૯૧૦૦૨૧૧ રક્ષઃપ તઃ વબલન ષ્ટમવેક્ષ્ય ષ્ટ
૦૯૧૦૦૨૧૨ આ હ્ય યાનકમથા ભસસાર રામમ્
૦૯૧૦૦૨૧૩ વઃસ્ય દને દ્યુમ ત માત લનાપેનીતે
૦૯૧૦૦૨૧૪ િવભ્રાજમાનમહનિન્ન શતૈઃ રપ્રૈઃ
૦૯૧૦૦૨૨૧ રામ તમાહ પુ ષાદપુર ષ યન્નઃ
૦૯૧૦૦૨૨૨ કા તાસમક્ષમસતાપહૃતા શ્વવત્તે
૦૯૧૦૦૨૨૩ ત્યક્તત્રપસ્ય ફલમદ્ય જુગુ સતસ્ય
૦૯૧૦૦૨૨૪ યચ્છા મ કાલ ઇવ કતુર્રલઙ્ઘ્યવીયર્ઃ
૦૯૧૦૦૨૩૧ અેવં ક્ષપ ધનુ ષ સ ધતમુ સસજર્
૦૯૧૦૦૨૩૨ બાણં સ વજ્ર મવ તદૃ્ધદયં બભેદ
૦૯૧૦૦૨૩૩ સાેઽ ગ્વમ દશમખુૈ યર્પત દ્વમાનાદ્
૦૯૧૦૦૨૩૪ ધાહે ત જ પ ત જને સકૃુતીવ િરક્તઃ
૦૯૧૦૦૨૪૧ તતાે િન ક્ર ય લઙ્કાયા યાતુધા યઃ સહસ્રશઃ
૦૯૧૦૦૨૪૨ મ દાેદયાર્ સમં તત્ર પ્ર દ ત્ય ઉપાદ્રવન્
૦૯૧૦૦૨૫૧ વા વા બ ધૂ પિર વજ્ય લ મણષેુ ભરિદતાન્
૦૯૧૦૦૨૫૨ દુઃ સુ વરં દ ના ઘ્ન ત્યઆત્માનમાત્મના
૦૯૧૦૦૨૬૧ હા હતાઃ મ વયં નાથ લાેકરાવણ રાવણ
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૦૯૧૦૦૨૬૨ કં યાયાચ્છરણં લઙ્કા વ દ્વહીના પરાિદતા
૦૯૧૦૦૨૭૧ ન વૈ વેદ મહાભાગ ભવા કામવશં ગતઃ
૦૯૧૦૦૨૭૨ તે ેઽનુભાવં સીતાયા યને નીતાે દશા મમામ્
૦૯૧૦૦૨૮૧ કૃતષૈા િવધવા લઙ્કા વયં ચ કુલન દન
૦૯૧૦૦૨૮૨ દેહઃ કૃતાેઽનં્ન ગ્ ધ્રાણામાત્મા નરકહેતવે
૦૯૧૦૦૨૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૦૦૨૯૧ વાનાં િવભીષણશ્ચકે્ર કાેસલે દ્રાનુમાેિદતઃ
૦૯૧૦૦૨૯૨ િપ મેધિવધાનને યદુક્તં સા પરાિયકમ્
૦૯૧૦૦૩૦૧ તતાે દદશર્ ભગવાનશાેકવિનકાશ્રમે
૦૯૧૦૦૩૦૨ ક્ષામાં વિવરહવ્યાિધ શશપામૂલમા શ્રતામ્
૦૯૧૦૦૩૧૧ રામઃ પ્રયતમાં ભાયા દ નાં વીક્ષ્યા વક પત
૦૯૧૦૦૩૧૨ આત્મસ દશર્નાહ્લાદ િવકસન્મખુપઙ્ક મ્
૦૯૧૦૦૩૨૧ આરાે યા હે યાનં ભ્રા યાં હનુમદ્યુતઃ
૦૯૧૦૦૩૨૨ િવભીષણાય ભગવા દ વા રક્ષાેગણેશતામ્
૦૯૧૦૦૩૩૧ લઙ્કામાયુશ્ચ ક પા તં યયાૈ ચીણર્વ્રતઃ પુર મ્
૦૯૧૦૦૩૩૨ અવક યર્માણઃ સકુુસમુૈલાકપાલાિપતૈઃ પ થ
૦૯૧૦૦૩૪૧ ઉપગીયમાનચિરતઃ શત ત્યાિદ ભમુર્દા
૦૯૧૦૦૩૪૨ ગાેમતૂ્રયાવકં શ્રુ વા ભ્રાતરં વલ્કલા બરમ્
૦૯૧૦૦૩૫૧ મહાકા ણકાેઽત ય જિટલં સ્થ ડલેશયમ્
૦૯૧૦૦૩૫૨ ભરતઃ પ્રાપ્તમાક યર્ પાૈરામાત્યપુરાેિહતૈઃ
૦૯૧૦૦૩૬૧ પાદુકે શર સ યસ્ય રામં પ્રત્યુદ્યતાેઽગ્રજમ્
૦૯૧૦૦૩૬૨ ન દગ્રામા વ શ બરાદ્ગ તવાિદત્રિનઃ વનૈઃ
૦૯૧૦૦૩૭૧ બ્રહ્મઘાષેેણ ચ મુહુઃ પઠદ્ ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૦૯૧૦૦૩૭૨ વણર્કક્ષપતાકા ભહમૈ શ્ચત્ર વજૈ રથૈઃ
૦૯૧૦૦૩૮૧ સદશ્વૈ ક્મસન્નાહૈભર્ટૈઃ પુરટવમર્ ભઃ
૦૯૧૦૦૩૮૨ શ્રેણી ભવાર્રમખુ્યા ભ ર્ત્યૈશ્ચવૈ પદાનુગૈઃ
૦૯૧૦૦૩૯૧ પારમે ઠ્યા યપુાદાય પ યા યુચ્ચાવચાિન ચ
૦૯૧૦૦૩૯૨ પાદયાે યર્પત પ્રે ણા પ્ર ક્લન્નહૃદયેક્ષણઃ
૦૯૧૦૦૪૦૧ પાદુકે યસ્ય પુરતઃ પ્રા જ લબાર્ પલાેચનઃ
૦૯૧૦૦૪૦૨ તમા શ્લ ય ચરં દાે યા નાપયન્નતે્રજૈજર્લૈઃ
૦૯૧૦૦૪૧૧ રામાે લ મણસીતા યાં િવપ્રે યાે યેઽહર્સત્તમાઃ
૦૯૧૦૦૪૧૨ તે યઃ વયં નમશ્ચકે્ર પ્ર ભશ્ચ નમસૃ્કતઃ
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૦૯૧૦૦૪૨૧ ધુ વ ત ઉત્તરાસઙ્ગા પ ત વીક્ષ્ય ચરાગતમ્
૦૯૧૦૦૪૨૨ ઉત્તરાઃ કાેસલા માલ્યૈઃ િકર તાે ન તુમુર્દા
૦૯૧૦૦૪૩૧ પાદુકે ભરતાેઽગ્ હ્ણાચ્ચામરવ્યજનાેત્તમે
૦૯૧૦૦૪૩૨ િવભીષણઃ સસગુ્રીવઃ શ્વેતચ્છતં્ર મ સતુઃ
૦૯૧૦૦૪૪૧ ધનુિનષઙ્ગા છત્રુઘ્નઃ સીતા તીથર્કમ ડલુમ્
૦૯૧૦૦૪૪૨ અ બભ્રદઙ્ગદઃ ખડ્ગં હૈમં ચમર્ક્ષર્રા પ
૦૯૧૦૦૪૫૧ પુ પકસ્થાે નુતઃ સ્ત્રી ભઃ તૂયમાનશ્ચ વ દ ભઃ
૦૯૧૦૦૪૫૨ િવરેજે ભગવાન્રાજ ગ્રહૈશ્ચ દ્ર ઇવાેિદતઃ
૦૯૧૦૦૪૬૧ ભ્રાત્રા ભન દતઃ સાેઽથ સાે સવાં પ્રાિવશ પુર મ્
૦૯૧૦૦૪૬૨ પ્રિવ ય રાજભવનં ગુ પત્નીઃ વમાતરમ્
૦૯૧૦૦૪૭૧ ગુ વયસ્યાવર પૂ જતઃ પ્રત્યપજૂયત્
૦૯૧૦૦૪૭૨ વૈદેહી લ મણશ્ચવૈ યથાવ સમપેુયતુઃ
૦૯૧૦૦૪૮૧ પતુ્રા વમાતર તા તુ પ્રાણાં ત વ ઇવાે થતાઃ
૦૯૧૦૦૪૮૨ આરાે યાઙે્કઽ ભ ષ ચ ત્યાે બા પાૈઘૈિવજહુઃ શચુઃ
૦૯૧૦૦૪૯૧ જટા િનમુર્ચ્ય િવિધવ કુલ દ્ધઃૈ સમં ગુ ઃ
૦૯૧૦૦૪૯૨ અ ય ષ ચદ્યથવૈે દં્ર ચતુઃ સ ધજુલાિદ ભઃ
૦૯૧૦૦૫૦૧ અેવં કૃત શરઃ નાનઃ સવુાસાઃ સ્રગ્વ્યલઙૃ્કતઃ
૦૯૧૦૦૫૦૨ વલઙૃ્કતૈઃ સવુાસાે ભભ્રાર્ ભભાર્યર્યા બભાૈ
૦૯૧૦૦૫૧૧ અગ્રહીદાસનં ભ્રાત્રા પ્ર ણપત્ય પ્રસાિદતઃ
૦૯૧૦૦૫૧૨ પ્ર ઃ વધમર્િનરતા વણાર્શ્રમગુણા વતાઃ
૦૯૧૦૦૫૧૩ જુગાપે િપ વદ્રામાે મેિનરે િપતરં ચ તમ્
૦૯૧૦૦૫૨૧ ત્રેતાયાં વતર્માનાયાં કાલઃ કૃતસમાેઽભવત્
૦૯૧૦૦૫૨૨ રામે રાજિન ધમર્જ્ઞે સવર્ભૂતસખુાવહે
૦૯૧૦૦૫૩૧ વનાિન નદ્યાે ગરયાે વષાર્ ણ દ્વ પ સ ધવઃ
૦૯૧૦૦૫૩૨ સવ કામદુઘા આસ પ્ર નાં ભરતષર્ભ
૦૯૧૦૦૫૪૧ નાિધવ્યાિધજરાગ્લાિન દુઃખશાેકભયક્લમાઃ
૦૯૧૦૦૫૪૨ ત્યુશ્ચાિનચ્છતાં નાસીદ્રામે રાજ યધાેક્ષજે
૦૯૧૦૦૫૫૧ અેકપત્નીવ્રતધરાે રાજ ષચિરતઃ શુ ચઃ
૦૯૧૦૦૫૫૨ વધમ ગ્ હમેધીયં શક્ષય વયમાચરત્
૦૯૧૦૦૫૬૧ પ્રે ણાનુ ત્ત્યા શીલને પ્રશ્રયાવનતા સતી
૦૯૧૦૦૫૬૨ ભયા િહ્રયા ચ ભાવજ્ઞા ભતુર્ઃ સીતાહરન્મનઃ
૦૯૧૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૦૯૧૧૦૦૧૧ ભગવાનાત્મનાત્માનં રામ ઉત્તમક પકૈઃ
૦૯૧૧૦૦૧૨ સવર્દેવમયં દેવમીજેઽથાચાયર્વાન્મખૈઃ
૦૯૧૧૦૦૨૧ હાતે્રેઽદદાિદ્દશં પ્રાચી ં બ્રહ્મણે દ ક્ષણાં પ્રભુઃ
૦૯૧૧૦૦૨૨ અ વયર્વે પ્રતીચી ં વા ઉત્તરાં સામગાય સઃ
૦૯૧૧૦૦૩૧ આચાયાર્ય દદાૈ શષેાં યાવતી ભૂ તદ તરા
૦૯૧૧૦૦૩૨ અ યમાન ઇદં કૃ નં બ્રાહ્મણાેઽહર્ ત િનઃ હઃ
૦૯૧૧૦૦૪૧ ઇત્યયં તદલઙ્કાર વાસાે યામવશે ષતઃ
૦૯૧૧૦૦૪૨ તથા રાજ્ઞ્યિપ વૈદેહી સાૈમઙ્ગલ્યાવશે ષતા
૦૯૧૧૦૦૫૧ તે તુ બ્રાહ્મણદેવસ્ય વા સલ્યં વીક્ષ્ય સં તુતમ્
૦૯૧૧૦૦૫૨ પ્રીતાઃ ક્લન્નિધય ત મૈ પ્રત્ય યદં બભા ષરે
૦૯૧૧૦૦૬૧ અપ્રતં્ત ન વયા િક નુ ભગવ ભવુનેશ્વર
૦૯૧૧૦૦૬૨ યન્નાેઽ તહૃર્દયં િવ ય તમાે હં સ વરાે ચષા
૦૯૧૧૦૦૭૧ નમાે બ્રહ્મ યદેવાય રામાયાકુ ઠમેધસે
૦૯૧૧૦૦૭૨ ઉત્તમશ્લાેકધુયાર્ય ય તદ ડાિપતાઙ્ઘ્રયે
૦૯૧૧૦૦૮૧ કદા ચ લાેક જજ્ઞાસગુૂર્ઢાે રા યામલ ક્ષતઃ
૦૯૧૧૦૦૮૨ ચર વાચાેઽશ ◌ૃણાેદ્રામાે ભાયાર્મુિદ્દ ય કસ્ય ચત્
૦૯૧૧૦૦૯૧ નાહં બભ મ વાં દુષ્ટામસતી ં પરવે મગામ્
૦૯૧૧૦૦૯૨ સૈ્ત્રણાે િહ બ યા સીતાં રામાે નાહં ભજે પનુઃ
૦૯૧૧૦૧૦૧ ઇ ત લાેકાદ્બહુમખુાદ્દરુારા યાદસિંવદઃ
૦૯૧૧૦૧૦૨ પત્યા ભીતને સા ત્યક્તા પ્રાપ્તા પ્રાચેતસાશ્રમમ્
૦૯૧૧૦૧૧૧ અ તવર્ યાગતે કાલે યમાૈ સા સષુવુે સતુાૈ
૦૯૧૧૦૧૧૨ કુશાે લવ ઇ ત ખ્યાતાૈ તયાેશ્ચકે્ર િક્રયા મુિનઃ
૦૯૧૧૦૧૨૧ અઙ્ગદ શ્ચત્રકેતુશ્ચ લ મણસ્યાત્મ ૈ તાૈ
૦૯૧૧૦૧૨૨ તક્ષઃ પુ કલ ઇત્યા તાં ભરતસ્ય મહીપતે
૦૯૧૧૦૧૩૧ સબુાહુઃ શ્રુતસનેશ્ચ શત્રુઘ્નસ્ય બભવૂતુઃ
૦૯૧૧૦૧૩૨ ગ ધવાર્ કાેિટશાે જઘે્ન ભરતાે િવજયે િદશામ્
૦૯૧૧૦૧૪૧ તદ યં ધનમાનીય સવ રાજ્ઞે યવેદયત્
૦૯૧૧૦૧૪૨ શત્રુઘ્નશ્ચ મધાેઃ પતંુ્ર લવણં નામ રાક્ષસમ્
૦૯૧૧૦૧૪૩ હ વા મધવુને ચકે્ર મથુરાં નામ વૈ પુર મ્
૦૯૧૧૦૧૫૧ મનુાૈ િન ક્ષ ય તનયાૈ સીતા ભત્રાર્ િવવા સતા
૦૯૧૧૦૧૫૨ યાય તી રામચરણાૈ િવવરં પ્રિવવેશ હ
૦૯૧૧૦૧૬૧ તચ્છ વા ભગવાન્રામાે ધન્નિપ િધયા શચુઃ
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૦૯૧૧૦૧૬૨ મરં તસ્યા ગુણાં તાં તાન્નાશક્નાેદ્રાેદુ્ધમીશ્વરઃ
૦૯૧૧૦૧૭૧ સ્ત્રીપુપં્રસઙ્ગ અેતાદકૃ્સવર્ત્ર ત્રાસમાવહઃ
૦૯૧૧૦૧૭૨ અપીશ્વરાણાં િકમુત ગ્રા યસ્ય ગ્ હચેતસઃ
૦૯૧૧૦૧૮૧ તત ઊ વ બ્રહ્મચય ધાયર્ન્નજુહાે પ્રભુઃ
૦૯૧૧૦૧૮૨ ત્રયાેદશા દસાહસ્રમ ગ્ હાતે્રમખ ડતમ્
૦૯૧૧૦૧૯૧ મરતાં હૃિદ િવ યસ્ય િવદં્ધ દ ડકક ટકૈઃ
૦૯૧૧૦૧૯૨ વપાદપ લવં રામ આત્મજ્યાે તરગાત્તતઃ
૦૯૧૧૦૨૦૧ નેદં યશાે રઘપુતેઃ સરુયાચ્ઞયાત્ત
૦૯૧૧૦૨૦૨ લીલાતનાેરિધકસા યિવમુક્તધા ઃ
૦૯૧૧૦૨૦૩ રક્ષાવેધાે જલિધબ ધનમસ્ત્રપૂગૈઃ
૦૯૧૧૦૨૦૪ િક તસ્ય શત્રુહનને કપયઃ સહાયાઃ
૦૯૧૧૦૨૧૧ યસ્યામલં પસદઃસુ યશાેઽધનુાિપ
૦૯૧૧૦૨૧૨ ગાય ત્યઘઘ્ન ષયાે િદ ગભે દ્રપટ્ટમ્
૦૯૧૧૦૨૧૩ તં નાકપાલવસપુાલિકર ટજુષ્ટ
૦૯૧૧૦૨૧૪ પાદા બુજં રઘપુ ત શરણં પ્રપદે્ય
૦૯૧૧૦૨૨૧ સ યૈઃ ષ્ટાેઽ ભદષૃ્ટાે વા સિંવષ્ટાેઽનુગતાેઽિપ વા
૦૯૧૧૦૨૨૨ કાેસલા તે યયુઃ સ્થાનં યત્ર ગચ્છ ત યાે ગનઃ
૦૯૧૧૦૨૩૧ પુ ષાે રામચિરતં શ્રવણૈ પધારયન્
૦૯૧૧૦૨૩૨ આ શસં્યપરાે રાજકમર્બ ધૈિવમુચ્યતે
૦૯૧૧૦૨૪૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૧૧૦૨૪૧ કથં સ ભગવાન્રામાે ભ્રા વા વયમાત્મનઃ
૦૯૧૧૦૨૪૨ ત મ વા તેઽ વવતર્ ત પ્ર ઃ પાૈરાશ્ચ ઈશ્વરે
૦૯૧૧૦૨૫૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૯૧૧૦૨૫૧ અથાિદશિદ્દ ગ્વજયે ભ્રાત્ં સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ
૦૯૧૧૦૨૫૨ આત્માનં દશર્ય વાનાં પુર મૈક્ષત સાનુગઃ
૦૯૧૧૦૨૬૧ આ સક્તમાગા ગ ધાેદૈઃ કિરણાં મદશીકરૈઃ
૦૯૧૧૦૨૬૨ વા મનં પ્રાપ્તમાલાેક્ય મત્તાં વા સતુરા મવ
૦૯૧૧૦૨૭૧ પ્રાસાદગાપેુરસભા ચૈત્યદેવગ્ હાિદષુ
૦૯૧૧૦૨૭૨ િવ ય તહેમકલશઃૈ પતાકા ભશ્ચ મ ડતામ્
૦૯૧૧૦૨૮૧ પૂગૈઃ સ તૈ ર ભા ભઃ પિટ્ટકા ભઃ સવુાસસામ્
૦૯૧૧૦૨૮૨ આદશરંશકૈુઃ સ્ર ગ્ભઃ કૃતકાૈતુકતાેરણામ્
૦૯૧૧૦૨૯૧ તમપુેયુ તત્ર તત્ર પાૈરા અહર્ણપાણયઃ
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૦૯૧૧૦૨૯૨ આ શષાે યુયજુુદવ પાહીમાં પ્રા વયાેદૃ્ધતામ્
૦૯૧૧૦૩૦૧ તતઃ પ્ર વીક્ષ્ય પ ત ચરાગતં િદદકૃ્ષયાે ષ્ટગ્ હાઃ સ્ત્રયાે નરાઃ
૦૯૧૧૦૩૦૨ આ હ્ય હ યાર્ યરિવ દલાેચનમ પ્તનતે્રાઃ કુસમુૈરવાિકરન્
૦૯૧૧૦૩૧૧ અથ પ્રિવષ્ટઃ વગ્ હં જુષં્ટ વૈઃ પવૂર્રાજ ભઃ
૦૯૧૧૦૩૧૨ અન તા ખલકાષેાઢ મનઘ્યા પિરચ્છદમ્
૦૯૧૧૦૩૨૧ િવદુ્રમાેદુ બરદ્વારૈવદૂયર્ ત ભપઙ્ ક્ત ભઃ
૦૯૧૧૦૩૨૨ સ્થલૈમાર્રકતૈઃ વચ્છૈભ્રાર્જ સ્ફિટક ભ ત્ત ભઃ
૦૯૧૧૦૩૩૧ ચત્રસ્ર ગ્ભઃ પિટ્ટકા ભવાર્સાેમ ણગણાંશકૈુઃ
૦૯૧૧૦૩૩૨ મુક્તાફલૈ શ્ચદુ લાસઃૈ કા તકામાપેપ ત્ત ભઃ
૦૯૧૧૦૩૪૧ ધપૂદ પૈઃ સરુ ભ ભમર્ ડતં પુ પમ ડનૈઃ
૦૯૧૧૦૩૪૨ સ્ત્રીપુ ભઃ સરુસઙ્કાશજુૈર્ષં્ટ ભષૂણભષૂણૈઃ
૦૯૧૧૦૩૫૧ ત મ સ ભગવાન્રામઃ નગ્ધયા પ્રયયેષ્ટયા
૦૯૧૧૦૩૫૨ રેમે વારામધીરાણા ષભઃ સીતયા િકલ
૦૯૧૧૦૩૬૧ બુભજેુ ચ યથાકાલં કામા ધમર્મપીડયન્
૦૯૧૧૦૩૬૨ વષર્પૂગા બહૂ ણામ ભ યાતાઙ્ ઘ્રપ લવઃ
૦૯૧૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૨૦૦૧૧ કુશસ્ય ચા ત થ ત માિન્નષધ ત સતુાે નભઃ
૦૯૧૨૦૦૧૨ પુ ડર કાેઽથ ત પુત્રઃ ક્ષેમધ વાભવત્તતઃ
૦૯૧૨૦૦૨૧ દેવાનીક તતાેઽનીહઃ પાિરયાત્રાેઽથ ત સતુઃ
૦૯૧૨૦૦૨૨ તતાે બલસ્થલ ત માદ્વજ્રનાભાેઽકર્સ ભવઃ
૦૯૧૨૦૦૩૧ સગણ ત સતુ ત મા દ્વ તશ્ચાભવ સતુઃ
૦૯૧૨૦૦૩૨ તતાે િહર યનાભાેઽભૂદ્યાેગાચાયર્ તુ જૈ મનેઃ
૦૯૧૨૦૦૪૧ શ યઃ કાૈશલ્યઆ યાત્મં યાજ્ઞવ ક્યાેઽ યગાદ્યતઃ
૦૯૧૨૦૦૪૨ યાેગં મહાેદય ષહૃર્દયગ્ર થભેદકમ્
૦૯૧૨૦૦૫૧ પુ પાે િહર યનાભસ્ય ધ્રવુસ ધ તતાેઽભવત્
૦૯૧૨૦૦૫૨ સદુશર્નાેઽથા ગ્ વણર્ઃ શીઘ્ર તસ્ય મ ઃ સતુઃ
૦૯૧૨૦૦૬૧ સાેઽસાવા તે યાેગ સદ્ધઃ કલાપગ્રામમા સ્થતઃ
૦૯૧૨૦૦૬૨ કલેર તે સયૂર્વંશં નષં્ટ ભાવિયતા પનુઃ
૦૯૧૨૦૦૭૧ ત મા પ્રસશુ્રુત તસ્ય સ ધ તસ્યા યમષર્ણઃ
૦૯૧૨૦૦૭૨ મહ વાં ત સતુ ત મા દ્વશ્વબાહુર યત
૦૯૧૨૦૦૮૧ તતઃ પ્રસને જત્ત માત્તક્ષકાે ભિવતા પનુઃ
૦૯૧૨૦૦૮૨ તતાે હદ્બલાે ય તુ િપત્રા તે સમરે હતઃ
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૦૯૧૨૦૦૯૧ અેતે હી વાકુભપૂાલા અતીતાઃ શ ◌ૃ વનાગતાન્
૦૯૧૨૦૦૯૨ હદ્બલસ્ય ભિવતા પતુ્રાે ના ા હદ્રણઃ
૦૯૧૨૦૧૦૧ ઊ િક્રયઃ સતુ તસ્ય વ સ દ્ધાે ભિવ ય ત
૦૯૧૨૦૧૦૨ પ્ર તવ્યાેમ તતાે ભાનુિદવાકાે વાિહનીપ તઃ
૦૯૧૨૦૧૧૧ સહદેવ તતાે વીરાે હદશ્વાેઽથ ભાનુમાન્
૦૯૧૨૦૧૧૨ પ્રતીકાશ્વાે ભાનુમતઃ સપુ્રતીકાેઽથ ત સતુઃ
૦૯૧૨૦૧૨૧ ભિવતા મ દેવાેઽથ સનુક્ષત્રાેઽથ પુ કરઃ
૦૯૧૨૦૧૨૨ તસ્યા તિરક્ષ ત પતુ્રઃ સતુપા તદ મત્ર જત્
૦૯૧૨૦૧૩૧ હદ્રાજ તુ તસ્યાિપ બિહ ત મા કૃત જયઃ
૦૯૧૨૦૧૩૨ રણ જય તસ્ય સતુઃ સ જયાે ભિવતા તતઃ
૦૯૧૨૦૧૪૧ ત માચ્છાક્યાેઽથ શદુ્ધાેદાે લાઙ્ગલ ત સતુઃ તઃ
૦૯૧૨૦૧૪૨ તતઃ પ્રસને જત્ત મા દ્રકાે ભિવતા તતઃ
૦૯૧૨૦૧૫૧ રણકાે ભિવતા ત મા સરુથ તનય તતઃ
૦૯૧૨૦૧૫૨ સુ મત્રાે નામ િનષ્ઠા ત અેતે બાહર્દ્બલા વયાઃ
૦૯૧૨૦૧૬૧ ઇ વાકૂણામયં વંશઃ સુ મત્રા તાે ભિવ ય ત
૦૯૧૨૦૧૬૨ યત તં પ્રા ય રા નં સસં્થાં પ્રા સ્ય ત વૈ કલાૈ
૦૯૧૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૩૦૦૧૧ િન મિર વાકુતનયાે વ સષ્ઠમ ત વજમ્
૦૯૧૩૦૦૧૨ આર ય સતં્ર સાેઽ યાહ શકે્રણ પ્રાગ્ તાેઽ મ ભાેઃ
૦૯૧૩૦૦૨૧ તં િનવર્ત્યાર્ગ મ યા મ તાવન્માં પ્ર તપાલય
૦૯૧૩૦૦૨૨ તૂ ણીમાસીદ્ગહૃપ તઃ સાેઽપી દ્રસ્યાકરાને્મખમ્
૦૯૧૩૦૦૩૧ િન મત્તશ્ચલ મદં િવદ્વા સત્રમારભતામાત્મવાન્
૦૯૧૩૦૦૩૨ ઋ વ ગ્ભરપરૈ તાવન્નાગમદ્યાવતા ગુ ઃ
૦૯૧૩૦૦૪૧ શ યવ્ય તક્રમં વીક્ષ્ય તં િનવર્ત્યાર્ગતાે ગુ ઃ
૦૯૧૩૦૦૪૨ અશપ પતતાદે્દહાે િનમેઃ પ ડતમાિનનઃ
૦૯૧૩૦૦૫૧ િન મઃ પ્ર તદદાૈ શાપં ગુરવેઽધમર્વ તને
૦૯૧૩૦૦૫૨ તવાિપ પતતાદે્દહાે લાેભાદ્ધમર્મ નતઃ
૦૯૧૩૦૦૬૧ ઇત્યુ સસજર્ વં દેહં િન મર યાત્મકાેિવદઃ
૦૯૧૩૦૦૬૨ મત્રાવ ણયાજેર્જ્ઞે ઉવર્ યાં પ્રિપતામહઃ
૦૯૧૩૦૦૭૧ ગ ધવ તષુુ તદે્દહં િનધાય મુિનસત્તમાઃ
૦૯૧૩૦૦૭૨ સમાપ્તે સત્રયાગે ચ દેવાનૂચુઃ સમાગતાન્
૦૯૧૩૦૦૮૧ રાજ્ઞાે વતુ દેહાેઽયં પ્રસન્નાઃ પ્રભવાે યિદ
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૦૯૧૩૦૦૮૨ તથેત્યુક્તે િન મઃ પ્રાહ મા ભનૂ્મે દેહબ ધનમ્
૦૯૧૩૦૦૯૧ યસ્ય યાેગં ન વા છ ત િવયાેગભયકાતરાઃ
૦૯૧૩૦૦૯૨ ભજ ત ચરણા ભાજંે મનુયાે હિરમેધસઃ
૦૯૧૩૦૧૦૧ દેહં નાવ સઽેહં દુઃખશાેકભયાવહમ્
૦૯૧૩૦૧૦૨ સવર્ત્રાસ્ય યતાે ત્યુમર્ સ્યાનામુદકે યથા
૦૯૧૩૦૧૧૦ દેવા ઊચુઃ
૦૯૧૩૦૧૧૧ િવદેહ ઉ યતાં કામં લાેચનષેુ શર િરણામ્
૦૯૧૩૦૧૧૨ ઉન્મષેણિનમષેા યાં લ ક્ષતાેઽ યાત્મસં સ્થતઃ
૦૯૧૩૦૧૨૧ અરાજકભયં ણાં મ યમાના મહષર્યઃ
૦૯૧૩૦૧૨૨ દેહં મમ થુઃ મ િનમેઃ કુમારઃ સમ યત
૦૯૧૩૦૧૩૧ જન્મના જનકઃ સાેઽભૂદ્વદેૈહ તુ િવદેહજઃ
૦૯૧૩૦૧૩૨ મ થલાે મથના તાે મ થલા યને િન મતા
૦૯૧૩૦૧૪૧ ત માદુદાવસુ તસ્ય પતુ્રાેઽભૂન્ન દવધર્નઃ
૦૯૧૩૦૧૪૨ તતઃ સકેુતુ તસ્યાિપ દેવરાતાે મહીપતે
૦૯૧૩૦૧૫૧ ત માદ્બહૃદ્રથ તસ્ય મહાવીયર્ઃ સુ પતા
૦૯૧૩૦૧૫૨ સુ તે ર્ષ્ટકેતવુ હયર્શ્વાેઽથ મ તતઃ
૦૯૧૩૦૧૬૧ મરાેઃ પ્રતીપક ત મા તઃ કૃતરથાે યતઃ
૦૯૧૩૦૧૬૨ દેવમીઢ તસ્ય પતુ્રાે િવશ્રુતાેઽથ મહા તઃ
૦૯૧૩૦૧૭૧ કૃ તરાત તત ત માન્મહારાેમા ચ ત સતુઃ
૦૯૧૩૦૧૭૨ વણર્રાેમા સતુ તસ્ય હ્ર વરાેમા વ્ય યત
૦૯૧૩૦૧૮૧ તતઃ શીર વ ે જજ્ઞે યજ્ઞાથ કષર્તાે મહીમ્
૦૯૧૩૦૧૮૨ સીતા શીરાગ્રતાે તા ત મા શીર વજઃ તઃ
૦૯૧૩૦૧૯૧ કુશ વજ તસ્ય પતુ્ર તતાે ધમર્ વ ે પઃ
૦૯૧૩૦૧૯૨ ધમર્ વજસ્ય દ્વાૈ પતુ્રાૈ કૃત વજ મત વ ૈ
૦૯૧૩૦૨૦૧ કૃત વ કે શ વજઃ ખા ડક્ય તુ મત વ ત્
૦૯૧૩૦૨૦૨ કૃત વજસતુાે રાજન્નાત્મિવદ્યાિવશારદઃ
૦૯૧૩૦૨૧૧ ખા ડક્યઃ કમર્ત વજ્ઞાે ભીતઃ કે શ વ દ્દુ્રતઃ
૦૯૧૩૦૨૧૨ ભાનુમાં તસ્ય પતુ્રાેઽભૂચ્છતદ્યુ તુ ત સતુઃ
૦૯૧૩૦૨૨૧ શુ ચ તુ તનય ત મા સનદ્વાજઃ સતુાેઽભવત્
૦૯૧૩૦૨૨૨ ઊજર્કેતુઃ સનદ્વા દ ેઽથ પુ જ સતુઃ
૦૯૧૩૦૨૩૧ અિરષ્ટને મ તસ્યાિપ શ્રુતાયુ ત સપુાશ્વર્કઃ
૦૯૧૩૦૨૩૨ તત શ્ચત્રરથાે યસ્ય ક્ષેમાિધ મ થલાિધપઃ
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૦૯૧૩૦૨૪૧ ત મા સમરથ તસ્ય સતુઃ સત્યરથ તતઃ
૦૯૧૩૦૨૪૨ આસીદુપગુ ત માદુપગુપ્તાેઽ ગ્ સ ભવઃ
૦૯૧૩૦૨૫૧ વ વન તાેઽથ ત પુત્રાે યુયુધાે ય સભુાષણઃ
૦૯૧૩૦૨૫૨ શ્રુત તતાે જય ત મા દ્વજયાેઽ માદતૃઃ સતુઃ
૦૯૧૩૦૨૬૧ શનુક ત સતુાે જજ્ઞે વીતહવ્યાે ત તતઃ
૦૯૧૩૦૨૬૨ બહુલાશ્વાે તે તસ્ય કૃ તરસ્ય મહાવશી
૦૯૧૩૦૨૭૧ અેતે વૈ મૈ થલા રાજન્નાત્મિવદ્યાિવશારદાઃ
૦૯૧૩૦૨૭૨ યાેગેશ્વરપ્રસાદેન દ્વ દ્વમૈુર્ક્તા ગ્ હે વિપ
૦૯૧૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૪૦૦૧૧ અથાતઃ શ્રૂયતાં રાજ વંશઃ સાેમસ્ય પાવનઃ
૦૯૧૪૦૦૧૨ ય મન્નૈલાદયાે ભપૂાઃ ક ત્યર્ તે પુ યક તર્યઃ
૦૯૧૪૦૦૨૧ સહસ્ર શરસઃ પુંસાે ના ભહ્ર દસરાે હાત્
૦૯૧૪૦૦૨૨ તસ્યાસી સતુાે ધાતુરિત્રઃ િપ સમાે ગુણૈઃ
૦૯૧૪૦૦૩૧ તસ્ય દગૃ્ યાેઽભવ પતુ્રઃ સાેમાેઽ તમયઃ િકલ
૦૯૧૪૦૦૩૨ િવપ્રાષૈ યુડુગણાનાં બ્રહ્મણા ક પતઃ પ તઃ
૦૯૧૪૦૦૪૧ સાેઽયજદ્રાજસયૂને િવ જત્ય ભવુનત્રયમ્
૦૯૧૪૦૦૪૨ પત્ની ં હ પતેદર્પાર્ત્તારાં નામાહરદ્બલાત્
૦૯૧૪૦૦૫૧ યદા સ દેવગુ ણા યા ચતાેઽભી ણશાે મદાત્
૦૯૧૪૦૦૫૨ નાત્યજત્ત કૃતે જજ્ઞે સરુદાનવિવગ્રહઃ
૦૯૧૪૦૦૬૧ શકુ્રાે હ પતેદ્વષાદગ્રહી સાસરુાેડુપમ્
૦૯૧૪૦૦૬૨ હરાે ગુ સતંુ નેહા સવર્ભૂતગણા તઃ
૦૯૧૪૦૦૭૧ સવર્દેવગણાપેેતાે મહે દ્રાે ગુ મ વયાત્
૦૯૧૪૦૦૭૨ સરુાસરુિવનાશાેઽભૂ સમર તારકામયઃ
૦૯૧૪૦૦૮૧ િનવેિદતાેઽથાઙ્ ગરસા સાેમં િનભર્ સ્યર્ િવશ્વકૃત્
૦૯૧૪૦૦૮૨ તારાં વભત્ર પ્રાયચ્છદ તવર્ત્નીમવૈ પ તઃ
૦૯૧૪૦૦૯૧ ત્યજ ત્ય શુ દુ પ્રજ્ઞે મ ક્ષતે્રાદાિહતં પરૈઃ
૦૯૧૪૦૦૯૨ નાહં વાં ભ મસા કુયા સ્ત્રયં સા તાિનકેઽસ ત
૦૯૧૪૦૧૦૧ તત્યાજ વ્રીિડતા તારા કુમારં કનકપ્રભમ્
૦૯૧૪૦૧૦૨ હામાઙ્ ગરસશ્ચકે્ર કુમારે સાેમ અેવ ચ
૦૯૧૪૦૧૧૧ મમાયં ન તવેત્યુચ્ચૈ ત મ વવદમાનયાેઃ
૦૯૧૪૦૧૧૨ પપ્રચ્છુરષૃયાે દેવા નવૈાેચે વ્રીિડતા તુ સા
૦૯૧૪૦૧૨૧ કુમારાે માતરં પ્રાહ કુિપતાેઽલીકલ જયા
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૦૯૧૪૦૧૨૨ િક ન વચસ્યસદ્વતૃ્તે આત્માવદ્યં વદાશુ મે
૦૯૧૪૦૧૩૧ બ્રહ્મા તાં રહ આહૂય સમપ્રાક્ષીચ્ચ સા વયન્
૦૯૧૪૦૧૩૨ સાેમસ્યેત્યાહ શનકૈઃ સાેમ તં તાવદગ્રહીત્
૦૯૧૪૦૧૪૧ તસ્યાત્મયાેિનરકૃત બુધ ઇત્ય ભધાં પ
૦૯૧૪૦૧૪૨ બુદ્ યા ગ ભીરયા યને પતુ્રેણાપાેડુરા મુદમ્
૦૯૧૪૦૧૫૧ તતઃ પુ રવા જજ્ઞે ઇલાયાં ય ઉદાહૃતઃ
૦૯૧૪૦૧૫૨ તસ્ય પગુણાૈદાયર્ શીલદ્રિવણિવક્રમાન્
૦૯૧૪૦૧૬૧ શ્રુ વાવેર્શી દ્રભવને ગીયમાના સરુ ષણા
૦૯૧૪૦૧૬૨ તદ તકમપુેયાય દેવી મરશરાિદતા
૦૯૧૪૦૧૭૧ મત્રાવ ણયાેઃ શાપાદાપન્ના નરલાેકતામ્
૦૯૧૪૦૧૭૨ િનશ ય પુ ષશ્રેષં્ઠ ક દપર્ મવ િપણમ્
૦૯૧૪૦૧૭૩ ત િવષ્ટ ય લલના ઉપતસ્થે તદ તકે
૦૯૧૪૦૧૮૧ સ તાં િવલાેક્ય પ તહર્ષણાે ફુ લલાેચનઃ
૦૯૧૪૦૧૮૨ ઉવાચ શ્લ ણયા વાચા દેવી ં હૃષ્ટતનૂ હઃ
૦૯૧૪૦૧૯૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૧૪૦૧૯૧ વાગતં તે વરારાેહે આસ્યતાં કરવામ િકમ્
૦૯૧૪૦૧૯૨ સરંમ વ મયા સાકં ર તના શાશ્વતીઃ સમાઃ
૦૯૧૪૦૨૦૦ ઉવર્ યવુાચ
૦૯૧૪૦૨૦૧ કસ્યા વિય ન સ જેત મનાે દૃ ષ્ટશ્ચ સુ દર
૦૯૧૪૦૨૦૨ યદઙ્ગા તરમાસાદ્ય ચ્યવતે હ િરરંસયા
૦૯૧૪૦૨૧૧ અેતાવુરણકાૈ રાજ યાસાૈ રક્ષ વ માનદ
૦૯૧૪૦૨૧૨ સરંંસ્યે ભવતા સાકં શ્લાઘ્યઃ સ્ત્રીણાં વરઃ તઃ
૦૯૧૪૦૨૨૧ ઘ્ તં મે વીર ભકં્ષ્ય સ્યાન્નેક્ષે વા યત્ર મૈથનુાત્
૦૯૧૪૦૨૨૨ િવવાસસં તત્તથે ત પ્ર તપેદે મહામનાઃ
૦૯૧૪૦૨૩૧ અહાે પમહાે ભાવાે નરલાેકિવમાેહનમ્
૦૯૧૪૦૨૩૨ કાે ન સવેેત મનુ ે દેવી ં વાં વયમાગતામ્
૦૯૧૪૦૨૪૧ તયા સ પુ ષશ્રેષ્ઠાે રમય ત્યા યથાહર્તઃ
૦૯૧૪૦૨૪૨ રેમે સરુિવહારેષુ કામં ચતૈ્રરથાિદષુ
૦૯૧૪૦૨૫૧ રમમાણ તયા દેવ્યા પદ્મિક જલ્કગ ધયા
૦૯૧૪૦૨૫૨ તન્મખુામાેદમુ ષતાે મુમુદેઽહગર્ણા બહૂન્
૦૯૧૪૦૨૬૧ અપ યન્નવુર્શી મ દ્રાે ગ ધવાર્ સમચાેદયત્
૦૯૧૪૦૨૬૨ ઉવર્શીરિહતં મહ્યમાસ્થાનં ના તશાેભતે
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૦૯૧૪૦૨૭૧ તે ઉપેત્ય મહારાત્રે તમ સ પ્રત્યુપ સ્થતે
૦૯૧૪૦૨૭૨ ઉવર્ યા ઉરણાૈ જહ યર્ તાૈ રાજિન યયા
૦૯૧૪૦૨૮૧ િનશ યાક્ર દતં દેવી પતુ્રયાને યમાનયાેઃ
૦૯૧૪૦૨૮૨ હતા યહં કુનાથને નપુંસા વીરમાિનના
૦૯૧૪૦૨૯૧ ય દ્વશ્ર ભાદહં નષ્ટા હૃતાપત્યા ચ દસ્યુ ભઃ
૦૯૧૪૦૨૯૨ યઃ શતેે િન શ સ ત્ર તાે યથા નાર િદવા પુમાન્
૦૯૧૪૦૩૦૧ ઇ ત વાક્સાયકૈ બદ્ધઃ પ્રતાે ત્રૈિરવ કુ જરઃ
૦૯૧૪૦૩૦૨ િન શ િન સ્ત્રશમાદાય િવવસ્ત્રાેઽ યદ્રવદુ્રષા
૦૯૧૪૦૩૧૧ તે િવ જ્યાેરણાૈ તત્ર વ્યદ્યાેત ત મ િવદ્યુતઃ
૦૯૧૪૦૩૧૨ આદાય મષેાવાયા તં નગ્ મૈક્ષત સા પ તમ્
૦૯૧૪૦૩૨૧ અૈલાેઽિપ શયને યામપ ય વમના ઇવ
૦૯૧૪૦૩૨૨ ત ચ્ચત્તાે િવહ્વલઃ શાેચ બભ્રામાને્મત્તવન્મહીમ્
૦૯૧૪૦૩૩૧ સ તાં વીક્ષ્ય કુ ક્ષતે્રે સર વત્યાં ચ ત સખીઃ
૦૯૧૪૦૩૩૨ પ ચ પ્રહૃષ્ટવદનઃ પ્રાહ સકૂ્તં પુ રવાઃ
૦૯૧૪૦૩૪૧ અહાે યે તષ્ઠ તષ્ઠ ઘાેરે ન ત્યક્તુમહર્ સ
૦૯૧૪૦૩૪૨ માં વમદ્યા યિન ર્ત્ય વચાં સ કૃણવાવહૈ
૦૯૧૪૦૩૫૧ સદેુહાેઽયં પતત્યત્ર દેિવ દૂરં હૃત વયા
૦૯૧૪૦૩૫૨ ખાદ ત્યેનં કા ગ્ ધ્રા વ પ્રસાદસ્ય ના પદમ્
૦૯૧૪૦૩૬૦ ઉવર્ યવુાચ
૦૯૧૪૦૩૬૧ મા થાઃ પુ ષાેઽ સ વં મા મ વાદ્યુ ર્કા ઇમે
૦૯૧૪૦૩૬૨ ક્વાિપ સખ્યં ન વૈ સ્ત્રીણાં કાણાં હૃદયં યથા
૦૯૧૪૦૩૭૧ સ્ત્રયાે હ્યક ણાઃ કૂ્રરા દુમર્ષાર્ઃ પ્રયસાહસાઃ
૦૯૧૪૦૩૭૨ ઘ્ન ત્ય પાથઽિપ િવશ્ર ધં પ ત ભ્રાતરમ યુત
૦૯૧૪૦૩૮૧ િવધાયાલીકિવશ્ર ભમજ્ઞષેુ ત્યક્તસાૈહૃદાઃ
૦૯૧૪૦૩૮૨ નવં નવમભી સ ત્યઃ પુંશ્ચલ્યઃ વૈર ત્તયઃ
૦૯૧૪૦૩૯૧ સવં સરા તે િહ ભવાનેકરાત્રં મયેશ્વરઃ
૦૯૧૪૦૩૯૨ રંસ્યત્યપત્યાિન ચ તે ભિવ ય ત્યપરા ણ ભાેઃ
૦૯૧૪૦૪૦૧ અ તવર્ત્નીમપુાલક્ષ્ય દેવી ં સ પ્રયયાૈ પુર મ્
૦૯૧૪૦૪૦૨ પનુ તત્ર ગતાેઽ દા તે ઉવર્શી ં વીરમાતરમ્
૦૯૧૪૦૪૧૧ ઉપલ ય મુદા યુક્તઃ સમવુાસ તયા િનશામ્
૦૯૧૪૦૪૧૨ અથનૈમવુર્શી પ્રાહ કૃપણં િવરહાતુરમ્
૦૯૧૪૦૪૨૧ ગ ધવાર્નપુધાવેમાં તુ યં દાસ્ય ત મા મ ત
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૦૯૧૪૦૪૨૨ તસ્ય સં તવુત તુષ્ટા અ ગ્ સ્થાલી ં દદુ ર્પ
૦૯૧૪૦૪૨૩ ઉવર્શી ં મ યમાન તાં સાેઽબુ યત ચર વને
૦૯૧૪૦૪૩૧ સ્થાલી ં યસ્ય વને ગ વા ગ્ હાના યાયતાે િન શ
૦૯૧૪૦૪૩૨ ત્રેતાયાં સ પ્ર ત્તાયાં મન સ ત્ર યવતર્ત
૦૯૧૪૦૪૪૧ સ્થાલીસ્થાનં ગતાેઽશ્વ થં શમીગભ િવલક્ષ્ય સઃ
૦૯૧૪૦૪૪૨ તને દ્વે અરણી કૃ વા ઉવર્શીલાેકકા યયા
૦૯૧૪૦૪૫૧ ઉવર્શી ં મ ત્રતાે યાયન્નધરાર ણમુત્તરામ્
૦૯૧૪૦૪૫૨ આત્માનમુભયાેમર્ યે યત્ત પ્રજનનં પ્રભુઃ
૦૯૧૪૦૪૬૧ તસ્ય િનમર્ થના તાે તવેદા િવભાવસઃુ
૦૯૧૪૦૪૬૨ ત્ર યા સ િવદ્યયા રાજ્ઞા પતુ્ર વે ક પત સ્ત્ર ત્
૦૯૧૪૦૪૭૧ તનેાયજત યજ્ઞેશં ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૦૯૧૪૦૪૭૨ ઉવર્શીલાેકમ વચ્છ સવર્દેવમયં હિરમ્
૦૯૧૪૦૪૮૧ અેક અેવ પુરા વેદઃ પ્રણવઃ સવર્વાઙ્મયઃ
૦૯૧૪૦૪૮૨ દેવાે નારાયણાે ના ય અેકાેઽ ગ્ વર્ણર્ અેવ ચ
૦૯૧૪૦૪૯૧ પુ રવસ અેવાસી ત્રયી ત્રેતામખુે પ
૦૯૧૪૦૪૯૨ અ ગ્ ના પ્રજયા રા લાેકં ગા ધવર્મેિયવાન્
૦૯૧૫૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૯૧૫૦૦૧૧ અૈલસ્ય ચાવેર્શીગભાર્ ષડાસન્નાત્મ પ
૦૯૧૫૦૦૧૨ આયુઃ શ્રુતાયુઃ સત્યાયૂ રયાેઽથ િવજયાે જયઃ
૦૯૧૫૦૦૨૧ શ્રુતાયાવેર્સમુા પતુ્રઃ સત્યાયાેશ્ચ શ્રુત જયઃ
૦૯૧૫૦૦૨૨ રયસ્ય સતુ અેકશ્ચ જયસ્ય તનયાેઽ મતઃ
૦૯૧૫૦૦૩૧ ભીમ તુ િવજયસ્યાથ કા ચનાે હાતે્રક તતઃ
૦૯૧૫૦૦૩૨ તસ્ય જહ્નઃુ સતુાે ગઙ્ગાં ગ ડૂષીકૃત્ય યાેઽિપબત્
૦૯૧૫૦૦૩૩ જહ્નાે તુ પુ તસ્યાથ બલાકશ્ચાત્મ ેઽજકઃ
૦૯૧૫૦૦૪૧ તતઃ કુશઃ કુશસ્યાિપ કુશા બુ તનયાે વસઃુ
૦૯૧૫૦૦૪૨ કુશનાભશ્ચ ચ વારાે ગાિધરાસી કુશા બુજઃ
૦૯૧૫૦૦૫૧ તસ્ય સત્યવતીં ક યા ચીકાેઽયાચત દ્વજઃ
૦૯૧૫૦૦૫૨ વરં િવસદશૃં મ વા ગાિધભાર્ગર્વમબ્રવીત્
૦૯૧૫૦૦૬૧ અેકતઃ યામકણાર્નાં હયાનાં ચ દ્રવચર્સામ્
૦૯૧૫૦૦૬૨ સહસ્રં દ યતાં શલંુ્ક ક યાયાઃ કુ શકા વયમ્
૦૯૧૫૦૦૭૧ ઇત્યુક્ત તન્મતં જ્ઞા વા ગતઃ સ વ ણા તકમ્
૦૯૧૫૦૦૭૨ આનીય દ વા તાનશ્વાનપુયેમે વરાનનામ્
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૦૯૧૫૦૦૮૧ સ ઋ ષઃ પ્રા થતઃ પ યા શ્વ વા ચાપત્યકા યયા
૦૯૧૫૦૦૮૨ શ્રપિય વાેભયૈમર્ ત્રૈશ્ચ ં નાતું ગતાે મુિનઃ
૦૯૧૫૦૦૯૧ તાવ સત્યવતી માત્રા વચ ં યા ચતા સતી
૦૯૧૫૦૦૯૨ શ્રેષં્ઠ મ વા તયાયચ્છન્માત્રે માતુરદ વયમ્
૦૯૧૫૦૧૦૧ ત દ્વિદ વા મુિનઃ પ્રાહ પત્ની ં કષ્ટમકારષીઃ
૦૯૧૫૦૧૦૨ ઘાેરાે દ ડધરઃ પતુ્રાે ભ્રાતા તે બ્રહ્મિવત્તમઃ
૦૯૧૫૦૧૧૧ પ્રસાિદતઃ સત્યવત્યા મવંૈ ભૂિર ત ભાગર્વઃ
૦૯૧૫૦૧૧૨ અથ તિહ ભવે પાતૈ્રાજેમદ ગ્ તતાેઽભવત્
૦૯૧૫૦૧૨૧ સા ચાભૂ સમુહ પુ યા કાૈ શક લાેકપાવની
૦૯૧૫૦૧૨૨ રેણાેઃ સતુાં રે કાં વૈ જમદ ગ્ વાહ યામ્
૦૯૧૫૦૧૩૧ તસ્યાં વૈ ભાગર્વઋષેઃ સતુા વસમુદાદયઃ
૦૯૧૫૦૧૩૨ યવીયા જજ્ઞ અેતષેાં રામ ઇત્ય ભિવશ્રુતઃ
૦૯૧૫૦૧૪૧ યમાહુવાર્સદેુવાંશં હૈહયાનાં કુલા તકમ્
૦૯૧૫૦૧૪૨ િત્રઃસપ્તકૃ વાે ય ઇમાં ચકે્ર િનઃક્ષિત્રયાં મહીમ્
૦૯૧૫૦૧૫૧ દપંૃ્ત ક્ષતં્ર ભવુાે ભારમબ્રહ્મ યમનીનશત્
૦૯૧૫૦૧૫૨ રજ તમાે તમહ ફ ગુ યિપ કૃતેઽંહ સ
૦૯૧૫૦૧૬૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૧૫૦૧૬૧ િક તદંહાે ભગવતાે રાજ યૈર જતાત્મ ભઃ
૦૯૧૫૦૧૬૨ કૃતં યને કુલં નષં્ટ ક્ષિત્રયાણામભી ણશઃ
૦૯૧૫૦૧૭૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૯૧૫૦૧૭૧ હૈહયાનામિધપ તરજુર્નઃ ક્ષિત્રયષર્ભઃ
૦૯૧૫૦૧૭૨ દતં્ત નારાયણાંશાંશમારા ય પિરકમર્ ભઃ
૦૯૧૫૦૧૮૧ બાહૂ દશશતં લેભે દુધર્ષર્ વમરા તષુ
૦૯૧૫૦૧૮૨ અવ્યાહતે દ્રયાજૈઃ શ્રી તે વેીયર્યશાેબલમ્
૦૯૧૫૦૧૯૧ યાેગેશ્વર વમૈશ્વય ગુણા યત્રા ણમાદયઃ
૦૯૧૫૦૧૯૨ ચચારાવ્યાહતગ તલાકેષુ પવનાે યથા
૦૯૧૫૦૨૦૧ સ્ત્રીરત્નૈરા તઃ ક્ર ડન્રવેા ભ સ મદાે કટઃ
૦૯૧૫૦૨૦૨ વજૈય તી ં સ્રજં બભ્રદુ્રરાેધ સિરતં ભજૈુઃ
૦૯૧૫૦૨૧૧ િવ લાિવતં વ શ બરં પ્ર તસ્રાેતઃસિર જલૈઃ
૦૯૧૫૦૨૧૨ ના યત્તસ્ય તદ્વ ય વીરમાની દશાનનઃ
૦૯૧૫૦૨૨૧ ગ્ હીતાે લીલયા સ્ત્રીણાં સમકં્ષ કૃતિક બષઃ
૦૯૧૫૦૨૨૨ માિહ મત્યાં સિન્ન દ્ધાે મુક્તાે યને કિપયર્થા
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૦૯૧૫૦૨૩૧ સ અેકદા તુ ગયાં િવચર વજને વને
૦૯૧૫૦૨૩૨ યદચૃ્છયાશ્રમપદં જમદગ્ ે પાિવશત્
૦૯૧૫૦૨૪૧ ત મૈ સ નરદેવાય મુિનરહર્ણમાહરત્
૦૯૧૫૦૨૪૨ સસૈ યામાત્યવાહાય હિવ મત્યા તપાેધનઃ
૦૯૧૫૦૨૫૧ સ વૈ રત્નં તુ તદ્દ ૃ ટ્વા આત્મૈશ્વયાર્ તશાયનમ્
૦૯૧૫૦૨૫૨ તન્નાિદ્રયતા ગ્ હાે યાં સા ભલાષઃ સહૈહયઃ
૦૯૧૫૦૨૬૧ હિવધાર્ની ષેદર્પાર્ન્નરા હતુર્મચાેદયત્
૦૯૧૫૦૨૬૨ તે ચ માિહ મતી ં િન યુઃ સવ સાં ક્ર દતી ં બલાત્
૦૯૧૫૦૨૭૧ અથ રાજિન િનયાર્તે રામ આશ્રમઆગતઃ
૦૯૧૫૦૨૭૨ શ્રુ વા તત્તસ્ય દાૈરા યં ચુક્રાેધાિહિરવાહતઃ
૦૯૧૫૦૨૮૧ ઘાેરમાદાય પરશું સતૂણં વમર્ કામુર્કમ્
૦૯૧૫૦૨૮૨ અ વધાવત દુમર્ષા ગે દ્ર ઇવ યૂથપમ્
૦૯૧૫૦૨૯૧ તમાપત તં ગવુયર્માજેસા ધનુધર્રં બાણપરશ્વધાયુધમ્
૦૯૧૫૦૨૯૨ અૈણેયચમાર્ બરમકર્ધામ ભયુર્તં જટા ભદર્દશૃે પુર ં િવશન્
૦૯૧૫૦૩૦૧ અચાેદયદ્ધ તરથાશ્વપ ત્ત ભગર્દા સબાણ ષ્ટશત ઘ્નશ ક્ત ભઃ
૦૯૧૫૦૩૦૨ અક્ષાૈિહણીઃ સપ્તદશા તભીષણા તા રામ અેકાે ભગવાનસદૂયત્
૦૯૧૫૦૩૧૧ યતાે યતાેઽસાૈ પ્રહર પરશ્વધાે મનાેઽિનલાૈ ઃ પરચક્રસદૂનઃ
૦૯૧૫૦૩૧૨ તત તત છન્નભુ ે ક ધરા િનપેતુ વ્યા હતસતૂવાહનાઃ
૦૯૧૫૦૩૨૧ દૃ ટ્વા વસૈ યં િધરાૈઘકદર્મે રણા જરે રામકુઠારસાયકૈઃ
૦૯૧૫૦૩૨૨ િવ ક્ણવમર્ વજચાપિવગ્રહં િનપા તતં હૈહય આપતદુ્રષા
૦૯૧૫૦૩૩૧ અથાજુર્નઃ પ ચશતષેુ બાહુ ભધર્નઃુષુ બાણા યુગપ સ સ દધે
૦૯૧૫૦૩૩૨ રામાય રામાેઽસ્ત્ર તાં સમગ્રણી તા યેકધ વષેુ ભરા ચ્છન સમમ્
૦૯૧૫૦૩૪૧ પનુઃ વહ તૈરચલા ધેઽઙ્ ઘ્રપાનુિ ક્ષ ય વેગાદ ભધાવતાે યુિધ
૦૯૧૫૦૩૪૨ ભુ કુઠારેણ કઠાેરને મના ચચ્છેદ રામઃ પ્રસભં વહેિરવ
૦૯૧૫૦૩૫૧ કૃત્તબાહાેઃ શર તસ્ય ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગ મવાહરત્
૦૯૧૫૦૩૫૨ હતે િપતિર ત પુત્રા અયુતં દુદુ્રવુભર્યાત્
૦૯૧૫૦૩૬૧ અ ગ્ હાતે્રીમપુાવત્યર્ સવ સાં પરવીરહા
૦૯૧૫૦૩૬૨ સમપુેત્યાશ્રમં િપત્રે પિર ક્લષ્ટાં સમપર્યત્
૦૯૧૫૦૩૭૧ વકમર્ ત કૃતં રામઃ િપત્રે ભ્રા ય અેવ ચ
૦૯૧૫૦૩૭૨ વણર્યામાસ તચ્છ વાજમદ ગ્ રભાષત
૦૯૧૫૦૩૮૧ રામ રામ મહાબાહાે ભવા પાપમકારષીત્
૦૯૧૫૦૩૮૨ અવધીન્નરદેવં ય સવર્દેવમયં થા
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૦૯૧૫૦૩૯૧ વયં િહ બ્રાહ્મણા તાત ક્ષમયાહર્ણતાં ગતાઃ
૦૯૧૫૦૩૯૨ યયા લાેકગુ દવઃ પારમે ઠ્યમગા પદમ્
૦૯૧૫૦૪૦૧ ક્ષમયા રાેચતે લ મીબ્રાર્હ્મી સાૈર યથા પ્રભા
૦૯૧૫૦૪૦૨ ક્ષ મણામાશુ ભગવાં તુ યતે હિરર શ્વરઃ
૦૯૧૫૦૪૧૧ રાજ્ઞાે મૂધાર્ ભ ષક્તસ્ય વધાે બ્રહ્મવધાદુ્ગ ઃ
૦૯૧૫૦૪૧૨ તીથર્સસંવેયા ચાંહાે જહ્યઙ્ગાચ્યુતચેતનઃ
૦૯૧૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૬૦૦૧૧ િપત્રાપે શ ક્ષતાે રામ તથે ત કુ ન દન
૦૯૧૬૦૦૧૨ સવં સરં તીથર્યાત્રાં ચિર વાશ્રમમાવ્રજત્
૦૯૧૬૦૦૨૧ કદા ચદ્રે કા યાતા ગઙ્ગાયાં પદ્મમા લનમ્
૦૯૧૬૦૦૨૨ ગ ધવર્રાજં ક્ર ડ તમ સરાે ભરપ યત
૦૯૧૬૦૦૩૧ િવલાેકય તી ક્ર ડ તમુદકાથ નદ ં ગતા
૦૯૧૬૦૦૩૨ હાેમવેલાં ન સ માર િક ચ ચ્ચત્રરથ હા
૦૯૧૬૦૦૪૧ કાલાત્યયં તં િવલાેક્ય મનુેઃ શાપિવશિઙ્કતા
૦૯૧૬૦૦૪૨ આગત્ય કલશં તસ્થાૈ પુરાેધાય કૃતા જ લઃ
૦૯૧૬૦૦૫૧ વ્ય ભચારં મુિનજ્ઞાર્ વા પ યાઃ પ્રકુિપતાેઽબ્રવીત્
૦૯૧૬૦૦૫૨ ઘ્નતનૈાં પતુ્રકાઃ પાપા મત્યુક્તા તે ન ચિક્રરે
૦૯૧૬૦૦૬૧ રામઃ સ ચાેિદતઃ િપત્રા ભ્રા માત્રા સહાવધીત્
૦૯૧૬૦૦૬૨ પ્રભાવજ્ઞાે મનુેઃ સ યક્સમાધે તપસશ્ચ સઃ
૦૯૧૬૦૦૭૧ વરેણ ચ્છ દયામાસ પ્રીતઃ સત્યવતીસતુઃ
૦૯૧૬૦૦૭૨ વવ્રે હતાનાં રામાેઽિપ િવતં ચા ત વધે
૦૯૧૬૦૦૮૧ ઉત્તસ્થુ તે કુશ લનાે િનદ્રાપાય ઇવા જસા
૦૯૧૬૦૦૮૨ િપતુિવદ્વાં તપાવેીય રામશ્ચકે્ર સહૃુદ્વધમ્
૦૯૧૬૦૦૯૧ યેઽજુર્નસ્ય સતુા રાજ મર તઃ વિપતવુર્ધમ્
૦૯૧૬૦૦૯૨ રામવીયર્પરાભૂતા લે ભરે શમર્ ન ક્વ ચત્
૦૯૧૬૦૧૦૧ અેકદાશ્રમતાે રામે સભ્રાતિર વનં ગતે
૦૯૧૬૦૧૦૨ વૈરં સષાધિયષવાે લ ધ ચ્છદ્રા ઉપાગમન્
૦૯૧૬૦૧૧૧ દૃ ટ્વાગ્ યાગાર આસીનમાવે શતિધયં મુિનમ્
૦૯૧૬૦૧૧૨ ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે જઘુ્ન તે પાપિનશ્ચયાઃ
૦૯૧૬૦૧૨૧ યાચ્યમાનાઃ કૃપણયા રામમાત્રા તદા ણાઃ
૦૯૧૬૦૧૨૨ પ્રસહ્ય શર ઉ કૃત્ય િન યુ તે ક્ષત્રબ ધવઃ
૦૯૧૬૦૧૩૧ રે કા દુઃખશાેકાતાર્ િનઘ્ન ત્યાત્માનમાત્મના
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૦૯૧૬૦૧૩૨ રામ રામે ત તાતે ત િવચુક્રાેશાેચ્ચકૈઃ સતી
૦૯૧૬૦૧૪૧ તદુપશ્રુત્ય દૂરસ્થા હા રામેત્યાતર્વ વનમ્
૦૯૧૬૦૧૪૨ વરયાશ્રમમાસાદ્ય દદશૃઃુ િપતરં હતમ્
૦૯૧૬૦૧૫૧ તે દુઃખરાષેામષાર્ ત શાેકવેગિવમાેિહતાઃ
૦૯૧૬૦૧૫૨ હા તાત સાધાે ધ મષ્ઠ ત્ય વા મા વગર્તાે ભવાન્
૦૯૧૬૦૧૬૧ િવલ યવૈં િપતુદહં િનધાય ભ્રા ષુ વયમ્
૦૯૧૬૦૧૬૨ પ્રગ્ હ્ય પરશું રામઃ ક્ષત્રા તાય મનાે દધે
૦૯૧૬૦૧૭૧ ગ વા માિહ મતી ં રામાે બ્રહ્મઘ્નિવહત શ્રયમ્
૦૯૧૬૦૧૭૨ તષેાં સ શીષર્ભી રાજન્મ યે ચકે્ર મહા ગિરમ્
૦૯૧૬૦૧૮૧ તદ્રક્તને નદ ં ઘાેરામબ્રહ્મ યભયાવહામ્
૦૯૧૬૦૧૮૨ હેતું કૃ વા િપ વધં ક્ષત્રેઽમઙ્ગલકાિર ણ
૦૯૧૬૦૧૯૧ િત્રઃસપ્તકૃ વઃ થવી ં કૃ વા િનઃક્ષિત્રયાં પ્રભુઃ
૦૯૧૬૦૧૯૨ સમ તપ ચકે ચકે્ર શાે ણતાેદા હ્ર દાન્નવ
૦૯૧૬૦૨૦૧ િપતુઃ કાયને સ ધાય શરઆદાય બિહ ષ
૦૯૧૬૦૨૦૨ સવર્દેવમયં દેવમાત્માનમયજન્મખૈઃ
૦૯૧૬૦૨૧૧ દદાૈ પ્રાચી ં િદશં હાતે્રે બ્રહ્મણે દ ક્ષણાં િદશમ્
૦૯૧૬૦૨૧૨ અ વયર્વે પ્રતીચી ં વૈ ઉદ્ગાત્રે ઉત્તરાં િદશમ્
૦૯૧૬૦૨૨૧ અ યે યાેઽવા તરિદશઃ ક યપાય ચ મ યતઃ
૦૯૧૬૦૨૨૨ આયાર્વતર્મપુદ્રષ્ટ્ર ે સદસ્યે ય તતઃ પરમ્
૦૯૧૬૦૨૩૧ તતશ્ચાવ થ નાન િવધૂતાશષેિક બષઃ
૦૯૧૬૦૨૩૨ સર વત્યાં મહાનદ્યાં રેજે વ્ય ભ્ર ઇવાંશમુાન્
૦૯૧૬૦૨૪૧ વદેહં જમદ ગ્ તુ લ વા સજં્ઞાનલક્ષણમ્
૦૯૧૬૦૨૪૨ ઋષીણાં મ ડલે સાેઽભૂ સપ્તમાે રામપૂ જતઃ
૦૯૧૬૦૨૫૧ મદગ્ યાેઽિપ ભગવાન્રામઃ કમલલાેચનઃ
૦૯૧૬૦૨૫૨ આગા મ ય તરે રાજ વતર્િય ય ત વૈ હત્
૦૯૧૬૦૨૬૧ આ તેઽદ્યાિપ મહે દ્રાદ્રાૈ ય તદ ડઃ પ્રશા તધીઃ
૦૯૧૬૦૨૬૨ ઉપગીયમાનચિરતઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણૈઃ
૦૯૧૬૦૨૭૧ અેવં ગષુુ િવશ્વાત્મા ભગવા હિરર શ્વરઃ
૦૯૧૬૦૨૭૨ અવતીયર્ પરં ભારં ભવુાેઽહ બહુશાે પાન્
૦૯૧૬૦૨૮૧ ગાધેરભનૂ્મહાતે ઃ સ મદ્ધ ઇવ પાવકઃ
૦૯૧૬૦૨૮૨ તપસા ક્ષાત્રમુ જ્ય યાે લેભે બ્રહ્મવચર્સમ્
૦૯૧૬૦૨૯૧ િવશ્વા મત્રસ્ય ચવૈાસ પતુ્રા અેકશતં પ
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૦૯૧૬૦૨૯૨ મ યમ તુ મધુચ્છ દા મધુચ્છ દસ અેવ તે
૦૯૧૬૦૩૦૧ પતંુ્ર કૃ વા શનુઃશફંે દેવરાતં ચ ભાગર્વમ્
૦૯૧૬૦૩૦૨ આ ગત સતુાનાહ જ્યેષ્ઠ અેષ પ્રક યતામ્
૦૯૧૬૦૩૧૧ યાે વૈ હિરશ્ચ દ્રમખે િવક્ર તઃ પુ ષઃ પશઃુ
૦૯૧૬૦૩૧૨ તુ વા દેવા પ્રજેશાદ ન્મુમુચે પાશબ ધનાત્
૦૯૧૬૦૩૨૧ યાે રાતાે દેવયજને દેવૈગાર્િધષુ તાપસઃ
૦૯૧૬૦૩૨૨ દેવરાત ઇ ત ખ્યાતઃ શનુઃશફે તુ ભાગર્વઃ
૦૯૧૬૦૩૩૧ યે મધુચ્છ દસાે જ્યેષ્ઠાઃ કુશલં મેિનરે ન તત્
૦૯૧૬૦૩૩૨ અશપત્તાન્મુિનઃ કુ્રદ્ધાે લેચ્છા ભવત દુજર્નાઃ
૦૯૧૬૦૩૪૧ સ હાવેાચ મધુચ્છ દાઃ સાધ પ ચાશતા તતઃ
૦૯૧૬૦૩૪૨ યન્નાે ભવા સ નીતે ત મ તષ્ઠામહે વયમ્
૦૯૧૬૦૩૫૧ જ્યેષં્ઠ મ ત્રદશૃં ચકુ્ર વામ વ ચાે વયં મ િહ
૦૯૧૬૦૩૫૨ િવશ્વા મત્રઃ સતુાનાહ વીરવ તાે ભિવ યથ
૦૯૧૬૦૩૫૩ યે માનં મેઽનુગ્ હ્ણ તાે વીરવ તમકતર્ મામ્
૦૯૧૬૦૩૬૧ અેષ વઃ કુ શકા વીરાે દેવરાત તમ વત
૦૯૧૬૦૩૬૨ અ યે ચાષ્ટકહાર ત જયક્રતુમદાદયઃ
૦૯૧૬૦૩૭૧ અેવં કાૈ શકગાતે્રં તુ િવશ્વા મત્રૈઃ થ ગ્વધમ્
૦૯૧૬૦૩૭૨ પ્રવરા તરમાપનં્ન ત દ્ધ ચવૈં પ્રક પતમ્
૦૯૧૭૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૯૧૭૦૦૧૧ યઃ પુ રવસઃ પતુ્ર આયુ તસ્યાભવ સતુાઃ
૦૯૧૭૦૦૧૨ નહુષઃ ક્ષત્ર દ્ધશ્ચ ર રાભશ્ચ વીયર્વાન્
૦૯૧૭૦૦૨૧ અનનેા ઇ ત રાજે દ્ર શ ◌ૃ ક્ષત્ર ધાેઽ વયમ્
૦૯૧૭૦૦૨૨ ક્ષત્ર દ્ધસતુસ્યાસ સહુાતે્રસ્યાત્મ સ્ત્રયઃ
૦૯૧૭૦૦૩૧ કા યઃ કુશાે ગ્ સમદ ઇ ત ગ્ સમદાદભૂત્
૦૯૧૭૦૦૩૨ શનુકઃ શાનૈકાે યસ્ય બહ્વચૃપ્રવરાે મુિનઃ
૦૯૧૭૦૦૪૧ કા યસ્ય કા શ ત પતુ્રાે રાષ્ટ્ર ાે દ ઘર્તમઃિપતા
૦૯૧૭૦૦૪૨ ધ વ તિરદ ઘર્તમસઆયવુદપ્રવતર્કઃ
૦૯૧૭૦૦૫૧ યજ્ઞભુગ્વાસદેુવાંશઃ તમાત્રા તનાશનઃ
૦૯૧૭૦૦૫૨ ત પુત્રઃ કેતુમાનસ્ય જજ્ઞે ભીમરથ તતઃ
૦૯૧૭૦૦૬૧ િદવાેદાસાે દ્યુમાં ત મા પ્રતદર્ન ઇ ત તઃ
૦૯૧૭૦૦૬૨ સ અેવ શત્રુ જદ્વ સ ઋત વજ ઇતીિરતઃ
૦૯૧૭૦૦૬૩ તથા કુવલયાશ્વે ત પ્રાેક્તાેઽલકાર્દય તતઃ
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૦૯૧૭૦૦૭૧ ષ ષ્ટ વષર્સહસ્રા ણ ષ ષ્ટ વષર્શતાિન ચ
૦૯૧૭૦૦૭૨ નાલકાર્દપરાે રાજ બુભજેુ મેિદની ં યવુા
૦૯૧૭૦૦૮૧ અલકાર્ સ ત ત ત મા સનુીથાેઽથ િનકેતનઃ
૦૯૧૭૦૦૮૨ ધમર્કેતુઃ સતુ ત મા સત્યકેતુર યત
૦૯૧૭૦૦૯૧ ષ્ટકેતુ તત ત મા સકુુમારઃ ક્ષતીશ્વરઃ
૦૯૧૭૦૦૯૨ વી તહાતે્રાેઽસ્ય ભગાઽતાે ભાગર્ભૂ મરભૂ પ
૦૯૧૭૦૧૦૧ ઇતીમે કાશયાે ભપૂાઃ ક્ષત્ર દ્ધા વયાિયનઃ
૦૯૧૭૦૧૦૨ રાભસ્ય રભસઃ પતુ્રાે ગ ભીરશ્ચાિક્રય તતઃ
૦૯૧૭૦૧૧૧ તદ્ગાતંે્ર બ્રહ્મિવ જજ્ઞે શ ◌ૃ વંશમનનેસઃ
૦૯૧૭૦૧૧૨ શદુ્ધ તતઃ શુ ચ ત મા ચ્ચત્રકૃદ્ધમર્સાર થઃ
૦૯૧૭૦૧૨૧ તતઃ શા તર ે જજ્ઞે કૃતકૃત્યઃ સઆત્મવાન્
૦૯૧૭૦૧૨૨ રજેઃ પ ચશતા યાસ પતુ્રાણામ મતાજૈસામ્
૦૯૧૭૦૧૩૧ દેવૈર ય થતાે દૈત્યા હ વે દ્રાયાદદાિદ્દવમ્
૦૯૧૭૦૧૩૨ ઇ દ્ર ત મૈ પનુદર્ વા ગ્ હી વા ચરણાૈ રજેઃ
૦૯૧૭૦૧૪૧ આત્માનમપર્યામાસ પ્રહ્ર ાદાદ્યિરશિઙ્કતઃ
૦૯૧૭૦૧૪૨ િપતયુર્પરતે પતુ્રા યાચમાનાય નાે દદુઃ
૦૯૧૭૦૧૫૧ િત્રિવષ્ટપં મહે દ્રાય યજ્ઞભાગા સમાદદુઃ
૦૯૧૭૦૧૫૨ ગુ ણા હૂયમાનેઽગ્ ાૈ બલ ભત્તનયાન્રજેઃ
૦૯૧૭૦૧૬૧ અવધીદ્ભ્રં શતાન્માગાર્ન્ન ક શ્ચદવશે ષતઃ
૦૯૧૭૦૧૬૨ કુશા પ્ર તઃ ક્ષાત્ર દ્ધા સ જય ત સતુાે જયઃ
૦૯૧૭૦૧૭૧ તતઃ કૃતઃ કૃતસ્યાિપ જજ્ઞે હયર્બલાે પઃ
૦૯૧૭૦૧૭૨ સહદેવ તતાે હીનાે જયસને તુ ત સતુઃ
૦૯૧૭૦૧૮૧ સઙૃ્ક ત તસ્ય ચ જયઃ ક્ષત્રધમાર્ મહારથઃ
૦૯૧૭૦૧૮૨ ક્ષત્ર દ્ધા વયા ભપૂા ઇમે શ ◌ૃ વથ નાહુષાન્
૦૯૧૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૮૦૦૧૧ ય તયર્યા તઃ સયંા તરાય તિવય તઃ કૃ તઃ
૦૯૧૮૦૦૧૨ ષિડમે નહુષસ્યાસિન્ન દ્રયાણીવ દેિહનઃ
૦૯૧૮૦૦૨૧ રાજં્ય નૈચ્છદ્ય તઃ િપત્રા દતં્ત ત પિરણામિવત્
૦૯૧૮૦૦૨૨ યત્ર પ્રિવષ્ટઃ પુ ષ આત્માનં નાવબુ યતે
૦૯૧૮૦૦૩૧ િપતિર ભ્રં શતે સ્થાનાિદ દ્રા યા ધષર્ણાદ્દિ્વજૈઃ
૦૯૧૮૦૦૩૨ પ્રાિપતેઽજગર વં વૈ યયા તરભવ પઃ
૦૯૧૮૦૦૪૧ ચત વાિદશિદ્દ ભ્રા ભ્રાતા યવીયસઃ
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૦૯૧૮૦૦૪૨ કૃતદારાે જુગાપેાવે કાવ્યસ્ય ષપવર્ણઃ
૦૯૧૮૦૦૫૦ શ્રીરા વેાચ
૦૯૧૮૦૦૫૧ બ્રહ્મ ષભર્ગવા કાવ્યઃ ક્ષત્રબ ધુશ્ચ નાહુષઃ
૦૯૧૮૦૦૫૨ રાજ યિવપ્રયાેઃ ક મા દ્વવાહઃ પ્ર તલાેમકઃ
૦૯૧૮૦૦૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૮૦૦૬૧ અેકદા દાનવે દ્રસ્ય શ મષ્ઠા નામ ક યકા
૦૯૧૮૦૦૬૨ સખીસહસ્રસયંુક્તા ગુ પુ યા ચ ભા મની
૦૯૧૮૦૦૭૧ દેવયા યા પુરાેદ્યાને પુ પતદુ્રમસઙુ્કલે
૦૯૧૮૦૦૭૨ વ્યચર કલગીતા લ ન લનીપુ લનેઽબલા
૦૯૧૮૦૦૮૧ તા જલાશયમાસાદ્ય ક યાઃ કમલલાેચનાઃ
૦૯૧૮૦૦૮૨ તીરે યસ્ય દુકૂલાિન િવજહઃ સ ચતી મથઃ
૦૯૧૮૦૦૯૧ વીક્ષ્ય વ્રજ તં ગિરશં સહ દેવ્યા ષ સ્થતમ્
૦૯૧૮૦૦૯૨ સહસાેત્તીયર્ વાસાં સ પયર્ધવુ્ર િડતાઃ સ્ત્રયઃ
૦૯૧૮૦૧૦૧ શ મષ્ઠા નતી વાસાે ગુ પુ યાઃ સમવ્યયત્
૦૯૧૮૦૧૦૨ વીયં મ વા પ્રકુિપતા દેવયાનીદમબ્રવીત્
૦૯૧૮૦૧૧૧ અહાે િનર ક્ષ્યતામસ્યા દાસ્યાઃ કમર્ હ્યસા પ્રતમ્
૦૯૧૮૦૧૧૨ અ મદ્ધાય તવતી શનુીવ હિવર વરે
૦૯૧૮૦૧૨૧ યૈિરદં તપસા ષં્ટ મખંુ પુંસઃ પરસ્ય યે
૦૯૧૮૦૧૨૨ ધાયર્તે યૈિરહ જ્યાે તઃ શવઃ પ થાઃ પ્રદ શતઃ
૦૯૧૮૦૧૩૧ યા વ દ ત્યુપ તષ્ઠ તે લાેકનાથાઃ સરેુશ્વરાઃ
૦૯૧૮૦૧૩૨ ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા પાવનઃ શ્રીિનકેતનઃ
૦૯૧૮૦૧૪૧ વયં તત્રાિપ ગવઃ શ યાેઽસ્યા નઃ િપતાસરુઃ
૦૯૧૮૦૧૪૨ અ મદ્ધાય તવતી શદૂ્રાે વેદ મવાસતી
૦૯૧૮૦૧૫૧ અેવં ક્ષપ તી ં શ મષ્ઠા ગુ પતુ્રીમભાષત
૦૯૧૮૦૧૫૨ ષા શ્વસ ત્યુરઙ્ગીવ ધ ષતા દષ્ટદચ્છદા
૦૯૧૮૦૧૬૧ આત્મ ત્તમિવજ્ઞાય ક થસે બહુ ભ િક
૦૯૧૮૦૧૬૨ િક ન પ્રતીક્ષસઽે માકં ગ્ હા બ લભુ ે યથા
૦૯૧૮૦૧૭૧ અેવંિવધૈઃ સપુ ષૈઃ ક્ષ વાચાયર્સતુાં સતીમ્
૦૯૧૮૦૧૭૨ શ મષ્ઠા પ્રા ક્ષપ કૂપે વાસશ્ચાદાય મ યનુા
૦૯૧૮૦૧૮૧ તસ્યાં ગતાયાં વગ્ હં યયા ત ર્ગયાં ચરન્
૦૯૧૮૦૧૮૨ પ્રાપ્તાે યદચૃ્છયા કૂપે જલાથ તાં દદશર્ હ
૦૯૧૮૦૧૯૧ દ વા વમુત્તરં વાસ તસ્યૈ રા િવવાસસે
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૦૯૧૮૦૧૯૨ ગ્ હી વા પા ણના પા ણમુ જહાર દયાપરઃ
૦૯૧૮૦૨૦૧ તં વીરમાહાૈશનસી પ્રેમિનભર્રયા ગરા
૦૯૧૮૦૨૦૨ રાજં વયા ગ્ હીતાે મે પા ણઃ પરપુર જય
૦૯૧૮૦૨૧૧ હ તગ્રાહાેઽપરાે મા ભૂદ્ગહૃીતાયા વયા િહ મે
૦૯૧૮૦૨૧૨ અેષ ઈશકૃતાે વીર સ બ ધાે નાૈ ન પાૈ ષઃ
૦૯૧૮૦૨૧૩ યિદદં કૂપમગ્ ાયા ભવતાે દશર્નં મમ
૦૯૧૮૦૨૨૧ ન બ્રાહ્મણાે મે ભિવતા હ તગ્રાહાે મહાભજુ
૦૯૧૮૦૨૨૨ કચસ્ય બાહર્ પત્યસ્ય શાપાદ્યમશપં પુરા
૦૯૧૮૦૨૩૧ યયા તરન ભપ્રેતં દૈવાપેહૃતમાત્મનઃ
૦૯૧૮૦૨૩૨ મન તુ તદ્ગતં બુદ્ વા પ્ર તજગ્રાહ તદ્વચઃ
૦૯૧૮૦૨૪૧ ગતે રાજિન સા ધીરે તત્ર મ દતી િપતુઃ
૦૯૧૮૦૨૪૨ યવેદયત્તતઃ સવર્મુક્તં શ મષ્ઠયા કૃતમ્
૦૯૧૮૦૨૫૧ દુમર્ના ભગવા કાવ્યઃ પાૈરાેિહત્યં િવગહર્યન્
૦૯૧૮૦૨૫૨ તવુ ત્ત ચ કાપાેતી ં દુિહત્રા સ યયાૈ પુરાત્
૦૯૧૮૦૨૬૧ ષપવાર્ તમાજ્ઞાય પ્રત્યનીકિવવ ક્ષતમ્
૦૯૧૮૦૨૬૨ ગુ ં પ્રસાદયન્મૂધ્નાર્ પાદયાેઃ પ તતઃ પ થ
૦૯૧૮૦૨૭૧ ક્ષણાધર્મ યુભર્ગવા શ યં વ્યાચષ્ટ ભાગર્વઃ
૦૯૧૮૦૨૭૨ કામાેઽસ્યાઃ િક્રયતાં રાજન્નનૈાં ત્યક્તુ મહાે સહે
૦૯૧૮૦૨૮૧ તથેત્યવ સ્થતે પ્રાહ દેવયાની મનાેગતમ્
૦૯૧૮૦૨૮૨ િપત્રા દત્તા યતાે યાસ્યે સાનુગા યાતુ મામનુ
૦૯૧૮૦૨૯૧ િપત્રા દત્તા દેવયા યૈ શ મષ્ઠા સાનુગા તદા
૦૯૧૮૦૨૯૨ વાનાં ત સઙ્કટં વીક્ષ્ય તદથર્સ્ય ચ ગાૈરવમ્
૦૯૧૮૦૨૯૩ દેવયાની ં પયર્ચર સ્ત્રીસહસ્રેણ દાસવત્
૦૯૧૮૦૩૦૧ નાહુષાય સતુાં દ વા સહ શ મષ્ઠયાેશના
૦૯૧૮૦૩૦૨ તમાહ રાજ છ મષ્ઠામાધા ત પે ન કિહ ચત્
૦૯૧૮૦૩૧૧ િવલાેક્યાૈશનસી ં રાજ છ મષ્ઠા સપુ્ર ં ક્વ ચત્
૦૯૧૮૦૩૧૨ તમવે વવ્રે રહ સ સખ્યાઃ પ ત તાૈ સતી
૦૯૧૮૦૩૨૧ રાજપુ યા થતાેઽપત્યે ધમ ચાવેક્ષ્ય ધમર્િવત્
૦૯૧૮૦૩૨૨ મર છુક્રવચઃ કાલે િદષ્ટમવેા યપદ્યત
૦૯૧૮૦૩૩૧ યદંુ ચ તવુર્સું ચવૈ દેવયાની વ્ય યત
૦૯૧૮૦૩૩૨ દુ્રહ્યું ચાનું ચ પૂ ં ચ શ મષ્ઠા વાષર્પવર્ણી
૦૯૧૮૦૩૪૧ ગભર્સ ભવમાસયુાર્ ભતુર્િવજ્ઞાય માિનની
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૦૯૧૮૦૩૪૨ દેવયાની િપતુગહં યયાૈ ક્રાેધિવમૂ છતા
૦૯૧૮૦૩૫૧ પ્રયામનુગતઃ કામી વચાે ભ પમ ત્રયન્
૦૯૧૮૦૩૫૨ ન પ્રસાદિયતું શકેે પાદસવંાહનાિદ ભઃ
૦૯૧૮૦૩૬૧ શકુ્ર તમાહ કુિપતઃ સ્ત્રીકામા તપૂ ષ
૦૯૧૮૦૩૬૨ વાં જરા િવશતાં મ દ િવ પકરણી ણામ્
૦૯૧૮૦૩૭૦ શ્રીયયા ત વાચ
૦૯૧૮૦૩૭૧ અ પ્તાેઽ યદ્ય કામાનાં બ્રહ્મ દુિહતિર મ તે
૦૯૧૮૦૩૭૨ વ્યત્યસ્યતાં યથાકામં વયસા યાેઽ ભધાસ્ય ત
૦૯૧૮૦૩૮૧ ઇ ત લ ધવ્યવસ્થાનઃ પતંુ્ર જ્યેષ્ઠમવાેચત
૦૯૧૮૦૩૮૨ યદાે તાત પ્રતીચ્છેમાં જરાં દેિહ િનજં વયઃ
૦૯૧૮૦૩૯૧ માતામહકૃતાં વ સ ન પ્તાે િવષયે વહમ્
૦૯૧૮૦૩૯૨ વયસા ભવદ યને રંસ્યે ક તપયાઃ સમાઃ
૦૯૧૮૦૪૦૦ શ્રીયદુ વાચ
૦૯૧૮૦૪૦૧ નાે સહે જરસા સ્થાતુમ તરા પ્રાપ્તયા તવ
૦૯૧૮૦૪૦૨ અિવિદ વા સખંુ ગ્રા યં વૈ યં નૈ ત પૂ ષઃ
૦૯૧૮૦૪૧૧ તવુર્સશુ્ચાેિદતઃ િપત્રા દુ્રહ્યુશ્ચાનુશ્ચ ભારત
૦૯૧૮૦૪૧૨ પ્રત્યાચખ્યરુધમર્જ્ઞા હ્યિનત્યે િનત્યબુદ્ધયઃ
૦૯૧૮૦૪૨૧ અ ચ્છત્તનયં પૂ ં વયસાનંે ગુણાિધકમ્
૦૯૧૮૦૪૨૨ ન વમગ્રજવદ્વ સ માં પ્રત્યાખ્યાતુમહર્ સ
૦૯૧૮૦૪૩૦ શ્રીપૂ વાચ
૦૯૧૮૦૪૩૧ કાે નુ લાેકે મનુ યે દ્ર િપતુરાત્મકૃતઃ પુમાન્
૦૯૧૮૦૪૩૨ પ્ર તકતુ ક્ષમાે યસ્ય પ્રસાદા દ્વ દતે પરમ્
૦૯૧૮૦૪૪૧ ઉત્તમ શ્ચ તતં કુયાર્ પ્રાેક્તકાર તુ મ યમઃ
૦૯૧૮૦૪૪૨ અધમાેઽશ્રદ્ધયા કુયાર્દકતાચ્ચિરતં િપતુઃ
૦૯૧૮૦૪૫૧ ઇ ત પ્રમુિદતઃ પૂ ઃ પ્રત્યગ્ હ્ણા જરાં િપતુઃ
૦૯૧૮૦૪૫૨ સાેઽિપ તદ્વયસા કામા યથાવ જુજુષે પ
૦૯૧૮૦૪૬૧ સપ્તદ્વ પપ તઃ સયં ક્પ વ પાલય પ્ર ઃ
૦૯૧૮૦૪૬૨ યથાપે ષંે િવષયા જુજુષેઽવ્યાહતે દ્રયઃ
૦૯૧૮૦૪૭૧ દેવયા ય યનુિદનં મનાવેાગ્દેહવ તુ ભઃ
૦૯૧૮૦૪૭૨ પ્રેયસઃ પરમાં પ્રી તમવુાહ પ્રેયસી રહઃ
૦૯૧૮૦૪૮૧ અયજદ્યજ્ઞપુ ષં ક્રતુ ભભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ
૦૯૧૮૦૪૮૨ સવર્દેવમયં દેવં સવર્વેદમયં હિરમ્
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૦૯૧૮૦૪૯૧ ય મિન્નદં િવર ચતં વ્યાે ીવ જલદાવ લઃ
૦૯૧૮૦૪૯૨ નાનવે ભા ત નાભા ત વ માયામનાેરથઃ
૦૯૧૮૦૫૦૧ તમવે હૃિદ િવ યસ્ય વાસદેુવં ગુહાશયમ્
૦૯૧૮૦૫૦૨ નારાયણમણીયાંસં િનરાશીરયજ પ્રભુમ્
૦૯૧૮૦૫૧૧ અેવં વષર્સહસ્રા ણ મનઃષષૈ્ઠમર્નઃસખુમ્
૦૯૧૮૦૫૧૨ િવદધાનાેઽિપ ના ય સાવર્ભાૈમઃ કિદ દ્રયૈઃ
૦૯૧૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૧૯૦૦૧૧ સ ઇ થમાચર કામા સૈ્ત્રણાેઽપહ્નવમાત્મનઃ
૦૯૧૯૦૦૧૨ બુદ્ વા પ્રયાયૈ િનિવ ણાે ગાથામેતામગાયત
૦૯૧૯૦૦૨૧ શ ◌ૃ ભાગર્વ્યમૂં ગાથાં મ દ્વધાચિરતાં ભુિવ
૦૯૧૯૦૦૨૨ ધીરા યસ્યાનુશાેચ ત વને ગ્રામિનવા સનઃ
૦૯૧૯૦૦૩૧ બ ત અેકાે વને ક શ્ચ દ્વ ચ વ પ્રયમાત્મનઃ
૦૯૧૯૦૦૩૨ દદશર્ કૂપે પ તતાં વકમર્વશગામ મ્
૦૯૧૯૦૦૪૧ તસ્યા ઉદ્ધરણાપેાયં બ તઃ કામી િવ ચ તયન્
૦૯૧૯૦૦૪૨ વ્યધત્ત તીથર્મુદૃ્ધત્ય િવષાણાગ્રેણ રાેધસી
૦૯૧૯૦૦૫૧ સાેત્તીયર્ કૂપા સશુ્રાેણી તમવે ચકમે િકલ
૦૯૧૯૦૦૫૨ તયા તં સમુદ્વ ક્ષ્ય બહ્વ્યાેઽ ઃ કા તકા મનીઃ
૦૯૧૯૦૦૬૧ પીવાનં મશ્રુલં પ્રેષં્ઠ મીઢ્વાંસં યાભકાેિવદમ્
૦૯૧૯૦૦૬૨ સ અેકાેઽજ ષ તાસાં બહ્વ નાં ર તવધર્નઃ
૦૯૧૯૦૦૬૩ રેમે કામગ્રહગ્ર તઆત્માનં નાવબુ યત
૦૯૧૯૦૦૭૧ તમવે પ્રેષ્ઠતમયા રમમાણમ યયા
૦૯૧૯૦૦૭૨ િવલાેક્ય કૂપસિંવગ્ ા ના યદ્બ તકમર્ તત્
૦૯૧૯૦૦૮૧ તં દુહૃર્દં સહૃુદૂ્રપં કા મનં ક્ષણસાૈહૃદમ્
૦૯૧૯૦૦૮૨ ઇ દ્રયારામમુ જ્ય વા મનં દુઃ ખતા યયાૈ
૦૯૧૯૦૦૯૧ સાેઽિપ ચાનુગતઃ સૈ્ત્રણઃ કૃપણ તાં પ્રસાિદતુમ્
૦૯૧૯૦૦૯૨ કુવર્િન્નડિવડાકારં નાશક્નાે પ થ સ ધતુમ્
૦૯૧૯૦૧૦૧ તસ્ય તત્ર દ્વજઃ ક શ્ચદ વા ય ચ્છનદુ્રષા
૦૯૧૯૦૧૦૨ લ બ તં ષણં ભૂયઃ સ દધેઽથાર્ય યાેગિવત્
૦૯૧૯૦૧૧૧ સ બદ્ધ ષણઃ સાેઽિપ હ્યજયા કૂપલ ધયા
૦૯૧૯૦૧૧૨ કાલં બહુ તથં ભદ્રે કામનૈાર્દ્યાિપ તુ ય ત
૦૯૧૯૦૧૨૧ તથાહં કૃપણઃ સભુ્રુ ભવત્યાઃ પ્રેમયિ ત્રતઃ
૦૯૧૯૦૧૨૨ આત્માનં ના ભ ના મ માેિહત તવ માયયા
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૦૯૧૯૦૧૩૧ ય થવ્યાં વ્રીિહયવં િહર યં પશવઃ સ્ત્રયઃ
૦૯૧૯૦૧૩૨ ન દુહ્ય ત મનઃપ્રી ત પુંસઃ કામહતસ્ય તે
૦૯૧૯૦૧૪૧ ન તુ કામઃ કામાનામપુભાેગને શાંય ત
૦૯૧૯૦૧૪૨ હિવષા કૃ ણવત્મવ ભૂય અેવા ભવધર્તે
૦૯૧૯૦૧૫૧ યદા ન કુ તે ભાવં સવર્ભૂતે વમઙ્ગલમ્
૦૯૧૯૦૧૫૨ સમદષૃ્ટે તદા પુંસઃ સવાર્ઃ સખુમયા િદશઃ
૦૯૧૯૦૧૬૧ યા દુ ત્ય દુમર્ ત ભ ર્ યર્તાે યા ન યર્તે
૦૯૧૯૦૧૬૨ તાં ણાં દુઃખિનવહાં શમર્કામાે દુ્રતં ત્યજેત્
૦૯૧૯૦૧૭૧ માત્રા વસ્રા દુિહત્રા વા નાિવિવક્તાસનાે ભવેત્
૦૯૧૯૦૧૭૨ બલવાિન દ્રયગ્રામાે િવદ્વાંસમિપ કષર્ ત
૦૯૧૯૦૧૮૧ પૂણ વષર્સહસ્રં મે િવષયા સવેતાેઽસકૃત્
૦૯૧૯૦૧૮૨ તથાિપ ચાનુસવનં ણા તષેપૂ યતે
૦૯૧૯૦૧૯૧ ત માદેતામહં ત્ય વા બ્રહ્મ ય યાય માનસમ્
૦૯૧૯૦૧૯૨ િનદ્વર્ દ્વાે િનરહઙ્કારશ્ચિર યા મ ગૈઃ સહ
૦૯૧૯૦૨૦૧ દષંૃ્ટ શ્રુતમસદુ્બદ્ વા નાનુ યાયેન્ન સ દશતે્
૦૯૧૯૦૨૦૨ સં ત ચાત્મનાશં ચ તત્ર િવદ્વા સઆત્મદક્ૃ
૦૯૧૯૦૨૧૧ ઇત્યુ વા નાહુષાે યાં તદ યં પૂરવે વયઃ
૦૯૧૯૦૨૧૨ દ વા વજરસં ત માદાદદે િવગત હઃ
૦૯૧૯૦૨૨૧ િદ શ દ ક્ષણપવૂર્સ્યાં દુ્રહ્યું દ ક્ષણતાે યદુમ્
૦૯૧૯૦૨૨૨ પ્રતીચ્યાં તવુર્સું ચક્ર ઉદ ચ્યામનુમીશ્વરમ્
૦૯૧૯૦૨૩૧ ભૂમ ડલસ્ય સવર્સ્ય પૂ મહર્ત્તમં િવશામ્
૦૯૧૯૦૨૩૨ અ ભ ષચ્યાગ્ર ં તસ્ય વશે સ્થા ય વનં યયાૈ
૦૯૧૯૦૨૪૧ આસિેવતં વષર્પૂગા ષડ્વગ િવષયષેુ સઃ
૦૯૧૯૦૨૪૨ ક્ષણને મુમુચે નીડં તપક્ષ ઇવ દ્વજઃ
૦૯૧૯૦૨૫૧ સ તત્ર િનમુર્ક્તસમ તસઙ્ગઆત્માનુભૂત્યા િવધુતિત્ર લઙ્ગઃ
૦૯૧૯૦૨૫૨ પરેઽમલે બ્રહ્મ ણ વાસદેુવે લેભે ગ ત ભાગવતી ં પ્રતીતઃ
૦૯૧૯૦૨૬૧ શ્રુ વા ગાથાં દેવયાની મનેે પ્ર તાેભમાત્મનઃ
૦૯૧૯૦૨૬૨ સ્ત્રીપુંસાેઃ નેહવૈક્લવ્યા પિરહાસ મવેિરતમ્
૦૯૧૯૦૨૭૧ સા સિન્નવાસં સહૃુદાં પ્રપાયા મવ ગચ્છતામ્
૦૯૧૯૦૨૭૨ િવજ્ઞાયેશ્વરત ત્રાણાં માયાિવર ચતં પ્રભાેઃ
૦૯૧૯૦૨૮૧ સવર્ત્ર સઙ્ગમુ જ્ય વ ાપૈ યને ભાગર્વી
૦૯૧૯૦૨૮૨ કૃ ણે મનઃ સમાવે ય વ્યધનુાે લઙ્ગમાત્મનઃ
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૦૯૧૯૦૨૯૧ નમ તુ યં ભગવતે વાસદેુવાય વેધસે
૦૯૧૯૦૨૯૨ સવર્ભૂતાિધવાસાય શા તાય હતે નમઃ
૦૯૨૦૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૦૯૨૦૦૦૧૧ પૂરાવેશં પ્રવક્ષ્યા મ યત્ર તાેઽ સ ભારત
૦૯૨૦૦૦૧૨ યત્ર રાજષર્યાે વં યા બ્રહ્મવં યાશ્ચ જ જ્ઞરે
૦૯૨૦૦૦૨૧ જનમજેયાે હ્યભૂ પૂરાેઃ પ્ર ચ વાં ત સતુ તતઃ
૦૯૨૦૦૦૨૨ પ્રવીરાેઽથ મનુસ્યવુ ત માચ્ચા પદાેઽભવત્
૦૯૨૦૦૦૩૧ તસ્ય સદુ્યુરભૂ પુત્ર ત માદ્બહુગવ તતઃ
૦૯૨૦૦૦૩૨ સયંા ત તસ્યાહંયાતી રાૈદ્રાશ્વ ત સતુઃ તઃ
૦૯૨૦૦૦૪૧ ઋતેયુ તસ્ય કક્ષેયુઃ સ્થ ડલેયુઃ કૃતેયુકઃ
૦૯૨૦૦૦૪૨ જલેયુઃ સન્નતેયુશ્ચ ધમર્સત્યવ્રતેયવઃ
૦૯૨૦૦૦૫૧ દશતૈેઽ સરસઃ પતુ્રા વનેયુશ્ચાવમઃ તઃ
૦૯૨૦૦૦૫૨ ઘ્ તાચ્યા મ દ્રયાણીવ મખુ્યસ્ય જગદાત્મનઃ
૦૯૨૦૦૦૬૧ ઋતેયાે ર તનાવાેઽભૂ ત્રય તસ્યાત્મ પ
૦૯૨૦૦૦૬૨ સમુ તધ્રુર્વાેઽપ્ર તરથઃ ક વાેઽપ્ર તરથાત્મજઃ
૦૯૨૦૦૦૭૧ તસ્ય મેધા ત થ ત મા પ્રસ્કન્નાદ્યા દ્વ તયઃ
૦૯૨૦૦૦૭૨ પતુ્રાેઽભૂ સમુતે રે ભદુર્ મ ત ત સતુાે મતઃ
૦૯૨૦૦૦૮૧ દુ મ તાે ગયાં યાતઃ ક વાશ્રમપદં ગતઃ
૦૯૨૦૦૦૮૨ તત્રાસીનાં વપ્રભયા મ ડય તી ં રમા મવ
૦૯૨૦૦૦૯૧ િવલાેક્ય સદ્યાે મુમુહે દેવમાયા મવ સ્ત્રયમ્
૦૯૨૦૦૦૯૨ બભાષે તાં વરારાેહાં ભટૈઃ ક તપયૈ ર્તઃ
૦૯૨૦૦૧૦૧ તદ્દશર્નપ્રમુિદતઃ સિન્ન ત્તપિરશ્રમઃ
૦૯૨૦૦૧૦૨ પપ્રચ્છ કામસ તપ્તઃ પ્રહસ શ્લ ણયા ગરા
૦૯૨૦૦૧૧૧ કા વં કમલપત્રા ક્ષ કસ્યા સ હૃદયઙ્ગમે
૦૯૨૦૦૧૧૨ િક વ ચ્ચક ષતં તત્ર ભવત્યા િનજર્ને વને
૦૯૨૦૦૧૨૧ વ્યક્તં રાજ યતનયાં વેદ્ યહં વાં સમુ યમે
૦૯૨૦૦૧૨૨ ન િહ ચેતઃ પાૈરવાણામધમ રમતે ક્વ ચત્
૦૯૨૦૦૧૩૦ શ્રીશકુ તલાવેાચ
૦૯૨૦૦૧૩૧ િવશ્વા મત્રાત્મજૈવાહં ત્યક્તા મનેકયા વને
૦૯૨૦૦૧૩૨ વેદૈતદ્ભગવા ક વાે વીર િક કરવામ તે
૦૯૨૦૦૧૪૧ આસ્યતાં હ્યરિવ દાક્ષ ગ્ હ્યતામહર્ણં ચ નઃ
૦૯૨૦૦૧૪૨ ભજુ્યતાં સ ત નીવારા ઉ યતાં યિદ રાેચતે
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૦૯૨૦૦૧૫૦ શ્રીદુ મ ત ઉવાચ
૦૯૨૦૦૧૫૧ ઉપપન્ન મદં સભુ્રુ તાયાઃ કુ શકા વયે
૦૯૨૦૦૧૫૨ વયં િહ તે રાજ્ઞાં ક યકાઃ સદશૃં વરમ્
૦૯૨૦૦૧૬૧ આે મત્યુક્તે યથાધમર્મપુયેમે શકુ તલામ્
૦૯૨૦૦૧૬૨ ગા ધવર્િવિધના રા દેશકાલિવધાનિવત્
૦૯૨૦૦૧૭૧ અમાેઘવીયા રાજ ષમર્િહ યાં વીયર્માદધે
૦૯૨૦૦૧૭૨ શ્વાેભૂતે વપુરં યાતઃ કાલનેાસતૂ સા સતુમ્
૦૯૨૦૦૧૮૧ ક વઃ કુમારસ્ય વને ચકે્ર સમુ ચતાઃ િક્રયાઃ
૦૯૨૦૦૧૮૨ બદ્ વા ગે દં્ર તરસા ક્ર ડ ત મ સ બાલકઃ
૦૯૨૦૦૧૯૧ તં દુરત્યયિવક્રા તમાદાય પ્રમદાેત્તમા
૦૯૨૦૦૧૯૨ હરેરંશાંશસ ભૂતં ભતુર્ર તકમાગમત્
૦૯૨૦૦૨૦૧ યદા ન જગ્ હે રા ભાયાર્પતુ્રાવિન દતાૈ
૦૯૨૦૦૨૦૨ શ ◌ૃ વતાં સવર્ભૂતાનાં ખે વાગાહાશર િરણી
૦૯૨૦૦૨૧૧ માતા ભસ્ત્રા િપતુઃ પતુ્રાે યને તઃ સ અેવ સઃ
૦૯૨૦૦૨૧૨ ભર વ પતંુ્ર દુ મ ત માવમંસ્થાઃ શકુ તલામ્
૦૯૨૦૦૨૨૧ રેતાેધાઃ પતુ્રાે નય ત નરદેવ યમક્ષયાત્
૦૯૨૦૦૨૨૨ વં ચાસ્ય ધાતા ગભર્સ્ય સત્યમાહ શકુ તલા
૦૯૨૦૦૨૩૧ િપતયુર્પરતે સાેઽિપ ચક્રવત મહાયશાઃ
૦૯૨૦૦૨૩૨ મિહમા ગીયતે તસ્ય હરેરંશભવુાે ભુિવ
૦૯૨૦૦૨૪૧ ચકં્ર દ ક્ષણહ તેઽસ્ય પદ્મકાેશાેઽસ્ય પાદયાેઃ
૦૯૨૦૦૨૪૨ ઈજે મહા ભષેકેણ સાેઽ ભ ષક્તાેઽિધરાિડ્વભુઃ
૦૯૨૦૦૨૫૧ પ ચપ ચાશતા મે યૈગર્ઙ્ગાયામનુ વા જ ભઃ
૦૯૨૦૦૨૫૨ મામતેયં પુરાેધાય યમનુામનુ ચ પ્રભુઃ
૦૯૨૦૦૨૬૧ અષ્ટસપ્ત તમે યાશ્વા બબ ધ પ્રદદદ્વસુ
૦૯૨૦૦૨૬૨ ભરતસ્ય િહ દાૈ મ તેર ગ્ ઃ સાચીગુણે ચતઃ
૦૯૨૦૦૨૬૩ સહસ્રં બદ્વશાે ય મ બ્રાહ્મણા ગા િવભે જરે
૦૯૨૦૦૨૭૧ ત્રય સ્ત્રશચ્છતં હ્યશ્વા બદ્ વા િવ માપય પાન્
૦૯૨૦૦૨૭૨ દાૈ મ તરત્યગાન્માયાં દેવાનાં ગુ માયયાૈ
૦૯૨૦૦૨૮૧ ગા છુક્લદતઃ કૃ ણા હર યને પર તાન્
૦૯૨૦૦૨૮૨ અદા કમર્ ણ મ ણારે િનયુતાિન ચતુદર્શ
૦૯૨૦૦૨૯૧ ભરતસ્ય મહ કમર્ ન પવૂ નાપરે પાઃ
૦૯૨૦૦૨૯૨ નવૈાપનુવ પ્રા સ્ય ત બાહુ યાં િત્રિદવં યથા
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૦૯૨૦૦૩૦૧ િકરાતહૂણા યવના પાૈ ડ્રા કઙ્કા ખશા છકાન્
૦૯૨૦૦૩૦૨ અબ્રહ્મ ય પાંશ્ચાહ લેચ્છા દ ગ્વજયેઽ ખલાન્
૦૯૨૦૦૩૧૧ જ વા પુરાસરુા દેવા યે રસાૈકાં સ ભે જરે
૦૯૨૦૦૩૧૨ દેવ સ્ત્રયાે રસાં નીતાઃ પ્રા ણ ભઃ પનુરાહરત્
૦૯૨૦૦૩૨૧ સવાર્ કામા દુદુહતુઃ પ્ર નાં તસ્ય રાેદસી
૦૯૨૦૦૩૨૨ સમા સ્ત્રણવસાહસ્રીિદ ચક્રમવતર્યત્
૦૯૨૦૦૩૩૧ સ સરંાડ્લાેકપાલાખ્યમૈશ્વયર્મિધરાટ્ શ્રયમ્
૦૯૨૦૦૩૩૨ ચકં્ર ચા ખ લતં પ્રાણા ષેત્યુપરરામ હ
૦૯૨૦૦૩૪૧ તસ્યાસ પ વૈદ યર્ઃ પ ય તસ્રઃ સસુ મતાઃ
૦૯૨૦૦૩૪૨ જઘુ્ન ત્યાગભયા પુત્રાન્નાનુ પા ઇતીિરતે
૦૯૨૦૦૩૫૧ તસ્યવૈં િવતથે વંશે તદથ યજતઃ સતુમ્
૦૯૨૦૦૩૫૨ મ તાેમને મ તાે ભરદ્વાજમપુાદદુઃ
૦૯૨૦૦૩૬૧ અ તવર્ યાં ભ્રા પ યાં મૈથનુાય હ પ તઃ
૦૯૨૦૦૩૬૨ પ્ર ત્તાે વાિરતાે ગભ શ વા વીયર્મપુા જત્
૦૯૨૦૦૩૭૧ તં ત્યક્તુકામાં મમતાં ભતુર્ ત્યાગિવશિઙ્કતામ્
૦૯૨૦૦૩૭૨ નામિનવાર્ચનં તસ્ય શ્લાેકમનંે સરુા જગુઃ
૦૯૨૦૦૩૮૧ મૂઢે ભર દ્વાજ મમં ભર દ્વાજં હ પતે
૦૯૨૦૦૩૮૨ યાતાૈ યદુ વા િપતરાૈ ભરદ્વાજ તત વયમ્
૦૯૨૦૦૩૯૧ ચાેદ્યમાના સરૈુરેવં મ વા િવતથમાત્મજમ્
૦૯૨૦૦૩૯૨ વ્ય જન્મ તાેઽ બભ્ર દત્તાેઽયં િવતથેઽ વયે
૦૯૨૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૨૧૦૦૧૧ િવતથસ્ય સતુાન્મ યાે ર્હ ક્ષત્રાે જય તતઃ
૦૯૨૧૦૦૧૨ મહાવીયા નરાે ગગર્ઃ સઙૃ્ક ત તુ નરાત્મજઃ
૦૯૨૧૦૦૨૧ ગુ શ્ચ ર તદેવશ્ચ સઙૃ્કતેઃ પા ડુન દન
૦૯૨૧૦૦૨૨ ર તદેવસ્ય મિહમા ઇહામતુ્ર ચ ગીયતે
૦૯૨૧૦૦૩૧ િવય દ્વત્તસ્ય દદતાે લ ધં લ ધં બુભુક્ષતઃ
૦૯૨૧૦૦૩૨ િન ક ચનસ્ય ધીરસ્ય સકુટુ બસ્ય સીદતઃ
૦૯૨૧૦૦૪૧ વ્યતીયુરષ્ટચ વાિરશદહા યિપબતઃ િકલ
૦૯૨૧૦૦૪૨ ઘ્ તપાયસસયંાવં તાેયં પ્રાત પ સ્થતમ્
૦૯૨૧૦૦૫૧ કૃચ્છ્ર પ્રાપ્તકુટુ બસ્ય ડ્ યાં તવપેથાેઃ
૦૯૨૧૦૦૫૨ અ ત થબ્રાર્હ્મણઃ કાલે ભાેક્તુકામસ્ય ચાગમત્
૦૯૨૧૦૦૬૧ ત મૈ સવં્યભજ સાેઽન્નમાદતૃ્ય શ્રદ્ધયા વતઃ
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૦૯૨૧૦૦૬૨ હિર સવર્ત્ર સ પ ય સ ભુ વા પ્રયયાૈ દ્વજઃ
૦૯૨૧૦૦૭૧ અથા યાે ભાેક્ષ્યમાણસ્ય િવભક્તસ્ય મહીપતેઃ
૦૯૨૧૦૦૭૨ િવભક્તં વ્યભજત્ત મૈ ષલાય હિર મરન્
૦૯૨૧૦૦૮૧ યાતે શદૂ્રે તમ યાેઽગાદ ત થઃ શ્વ ભરા તઃ
૦૯૨૧૦૦૮૨ રાજન્મે દ યતામન્નં સગણાય બુભુક્ષતે
૦૯૨૧૦૦૯૧ સઆદતૃ્યાવ શષં્ટ યદ્બહુમાનપુરસૃ્કતમ્
૦૯૨૧૦૦૯૨ તચ્ચ દ વા નમશ્ચકે્ર શ્વ યઃ શ્વપતયે િવભુઃ
૦૯૨૧૦૧૦૧ પાનીયમાત્રમુચ્છેષં તચ્ચૈકપિરતપર્ણમ્
૦૯૨૧૦૧૦૨ પાસ્યતઃ પુલ્કસાેઽ યાગાદપાે દેહ્યશભુાય મે
૦૯૨૧૦૧૧૧ તસ્ય તાં ક ણાં વાચં િનશ ય િવપુલશ્રમામ્
૦૯૨૧૦૧૧૨ કૃપયા શસ તપ્ત ઇદમાહા તં વચઃ
૦૯૨૧૦૧૨૧ ન કામયેઽહં ગ તમીશ્વરા પરામષ્ટ દ્ધયુક્તામપનુભર્વં વા
૦૯૨૧૦૧૨૨ આ ત પ્રપદે્યઽ ખલદેહભા મ તઃ સ્થતાે યને ભવ ત્યદુઃખાઃ
૦૯૨૧૦૧૩૧ ટ્શ્રમાે ગાત્રપિરભ્રમશ્ચ દૈ યં ક્લમઃ શાેકિવષાદમાેહાઃ
૦૯૨૧૦૧૩૨ સવ િન ત્તાઃ કૃપણસ્ય જ તાે જ િવષાે ર્ વજલાપર્ણાન્મે
૦૯૨૧૦૧૪૧ ઇ ત પ્રભા ય પાનીયં મ્રયમાણઃ િપપાસયા
૦૯૨૧૦૧૪૨ પુલ્કસાયાદદાદ્ધ રાે િનસગર્ક ણાે પઃ
૦૯૨૧૦૧૫૧ તસ્ય િત્રભવુનાધીશાઃ ફલદાઃ ફલ મચ્છતામ્
૦૯૨૧૦૧૫૨ આત્માનં દશર્યાં ચકુ્રમાર્યા િવ િવિન મતાઃ
૦૯૨૧૦૧૬૧ સ વૈ તે યાે નમસૃ્કત્ય િનઃસઙ્ગાે િવગત હઃ
૦૯૨૧૦૧૬૨ વાસદેુવે ભગવ ત ભ યા ચકે્ર મનઃ પરમ્
૦૯૨૧૦૧૭૧ ઈશ્વરાલ બનં ચત્તં કુવર્તાેઽન યરાધસઃ
૦૯૨૧૦૧૭૨ માયા ગુણમયી રાજ વ વ પ્રત્યલીયત
૦૯૨૧૦૧૮૧ ત પ્રસઙ્ગાનુભાવને ર તદેવાનવુ તનઃ
૦૯૨૧૦૧૮૨ અભવ યાે ગનઃ સવ નારાયણપરાયણાઃ
૦૯૨૧૦૧૯૧ ગગાર્ ચ્છિન તતાે ગાગ્યર્ઃ ક્ષત્રાદ્બ્રહ્મહ્યવતર્ત
૦૯૨૧૦૧૯૨ દુિરતક્ષયાે મહાવીયાર્ત્તસ્ય ત્ર યા ણઃ કિવઃ
૦૯૨૧૦૨૦૧ પુ કરા ણિરત્યત્ર યે બ્રાહ્મણગ ત ગતાઃ
૦૯૨૧૦૨૦૨ હ ક્ષત્રસ્ય પતુ્રાેઽભૂદ્ધ તી યદ્ધ તનાપુરમ્
૦૯૨૧૦૨૧૧ અજમીઢાે દ્વમીઢશ્ચ પુ મીઢશ્ચ હ તનઃ
૦૯૨૧૦૨૧૨ અજમીઢસ્ય વં યાઃ સ્યુઃ પ્રયમેધાદયાે દ્વ ઃ
૦૯૨૧૦૨૨૧ અજમીઢાદ્બહૃિદષુ તસ્ય પતુ્રાે હદ્ધનુઃ
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૦૯૨૧૦૨૨૨ હ કાય તત તસ્ય પતુ્ર આસી જયદ્રથઃ
૦૯૨૧૦૨૩૧ ત સતુાે િવશદ તસ્યસ્યને જ સમ યત
૦૯૨૧૦૨૩૨ ચરાશ્વાે દૃઢહનુઃ કા યાે વ સશ્ચ ત સતુાઃ
૦૯૨૧૦૨૪૧ ચરાશ્વસતુઃ પારઃ થુસને તદાત્મજઃ
૦૯૨૧૦૨૪૨ પારસ્ય તનયાે નીપ તસ્ય પતુ્રશતં વભૂત્
૦૯૨૧૦૨૫૧ સ કૃ વ્યાં શકુક યાયાં બ્રહ્મદત્તમ જનત્
૦૯૨૧૦૨૫૨ યાેગી સ ગિવ ભાયાર્યાં િવ વક્સનેમધા સતુમ્
૦૯૨૧૦૨૬૧ જૈગીષવ્યાપેદેશને યાેગત તં્ર ચકાર હ
૦૯૨૧૦૨૬૨ ઉદક્સને તત ત માદ્ભ લાટાે બાહર્દ ષવાઃ
૦૯૨૧૦૨૭૧ યવીનરાે દ્વમીઢસ્ય કૃ તમાં ત સતુઃ તઃ
૦૯૨૧૦૨૭૨ ના ા સત્ય ત તસ્ય દૃઢને મઃ સપુાશ્વર્કૃત્
૦૯૨૧૦૨૮૧ સપુાશ્વાર્ સમુ ત તસ્ય પતુ્રઃ સન્ન તમાં તતઃ
૦૯૨૧૦૨૮૨ કૃતી િહર યનાભાદ્યાે યાેગં પ્રા ય જગાૈ મ ષટ્
૦૯૨૧૦૨૯૧ સિંહતાઃ પ્રાચ્યસા ાં વૈ નીપાે હ્યુદ્ગ્રાયુધ તતઃ
૦૯૨૧૦૨૯૨ તસ્ય ક્ષે યઃ સવુીરાેઽથ સવુીરસ્ય િરપુ જયઃ
૦૯૨૧૦૩૦૧ તતાે બહુરથાે નામ પુ મીઢાેઽપ્ર ેઽભવત્
૦૯૨૧૦૩૦૨ ન લ યામજમીઢસ્ય નીલઃ શા ત તુ ત સતુઃ
૦૯૨૧૦૩૧૧ શા તેઃ સશુા ત ત પતુ્રઃ પુ ેઽકર્ તતાેઽભવત્
૦૯૨૧૦૩૧૨ ભ યાર્શ્વ તનય તસ્ય પ ચાસન્મુદ્ગલાદયઃ
૦૯૨૧૦૩૨૧ યવીનરાે હ દ્વશ્વઃ કા પ લઃ સ જયઃ સતુાઃ
૦૯૨૧૦૩૨૨ ભ યાર્શ્વઃ પ્રાહ પતુ્રા મે પ ચાનાં રક્ષણાય િહ
૦૯૨૧૦૩૩૧ િવષયાણામલ મમે ઇ ત પ ચાલસં જ્ઞતાઃ
૦૯૨૧૦૩૩૨ મુદ્ગલાદ્બ્રહ્મિન ર્તં્ત ગાતંે્ર માૈદ્ગલ્યસં જ્ઞતમ્
૦૯૨૧૦૩૪૧ મથનંુ મુદ્ગલાદ્ભા યાર્િદ્દવાેદાસઃ પુમાનભૂત્
૦૯૨૧૦૩૪૨ અહલ્યા ક યકા યસ્યાં શતાન દ તુ ગાૈતમાત્
૦૯૨૧૦૩૫૧ તસ્ય સત્ય તઃ પતુ્રાે ધનવુદિવશારદઃ
૦૯૨૧૦૩૫૨ શરદ્વાં ત સતુાે ય માદુવર્શીદશર્ના કલ
૦૯૨૧૦૩૬૧ શર ત બેઽપતદ્રતેાે મથનંુ તદભૂચ્છુભમ્
૦૯૨૧૦૩૬૨ તદ્દ ૃ ટ્વા કૃપયાગ્ હ્ણાચ્છા તનુ ર્ગયાં ચરન્
૦૯૨૧૦૩૬૩ કૃપઃ કુમારઃ ક યા ચ દ્રાેણપ યભવ કૃપી
૦૯૨૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૨૨૦૦૧૧ મત્રાયુશ્ચ િદવાેદાસાચ્ચ્યવન ત સતુાે પ
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૦૯૨૨૦૦૧૨ સદુાસઃ સહદેવાેઽથ સાેમકાે જ તજુન્મકૃત્
૦૯૨૨૦૦૨૧ તસ્ય પતુ્રશતં તષેાં યવીયા ષતઃ સતુઃ
૦૯૨૨૦૦૨૨ સ ત માદ્દુ્રપદાે જજ્ઞે સવર્સ પ સમ વતઃ
૦૯૨૨૦૦૨૩ દુ્રપદાદ્દ્રાપૈદ તસ્ય ષ્ટદ્યુ ાદયઃ સતુાઃ
૦૯૨૨૦૦૩૧ ષ્ટદ્યુ ાદૃ્ધષ્ટકેતુભાર્ યાર્ઃ પા ચાલકા ઇમે
૦૯૨૨૦૦૩૨ યાેઽજમીઢસતુાે હ્ય ય ઋક્ષઃ સવંરણ તતઃ
૦૯૨૨૦૦૪૧ તપત્યાં સયૂર્ક યાયાં કુ ક્ષતે્રપ તઃ કુ ઃ
૦૯૨૨૦૦૪૨ પર ક્ષઃ સધુનજુર્હ્નિુનષધશ્ચ કુરાેઃ સતુાઃ
૦૯૨૨૦૦૫૧ સહુાતે્રાેઽભૂ સધુનષુ યવનાેઽથ તતઃ કૃતી
૦૯૨૨૦૦૫૨ વસુ તસ્યાપેિરચરાે હદ્રથમખુા તતઃ
૦૯૨૨૦૦૬૧ કુશા બમ સ્યપ્રત્યગ્ર ચેિદપાદ્યાશ્ચ ચેિદપાઃ
૦૯૨૨૦૦૬૨ હદ્રથા કુશાગ્રાેઽભૂદષૃભ તસ્ય ત સતુઃ
૦૯૨૨૦૦૭૧ જજ્ઞે સત્યિહતાેઽપતં્ય પુ પવાં ત સતુાે જહુઃ
૦૯૨૨૦૦૭૨ અ યસ્યામિપ ભાયાર્યાં શકલે દ્વે હદ્રથાત્
૦૯૨૨૦૦૮૧ યે માત્રા બિહ ષ્ટે જરયા ચા ભસ ધતે
૦૯૨૨૦૦૮૨ વ વે ત ક્ર ડ ત્યા જરાસ ધાેઽભવ સતુઃ
૦૯૨૨૦૦૯૧ તતશ્ચ સહદેવાેઽભૂ સાેમાિપયર્ચ્છતશ્રવાઃ
૦૯૨૨૦૦૯૨ પર ક્ષરનપત્યાેઽભૂ સરુથાે નામ હ્નવઃ
૦૯૨૨૦૧૦૧ તતાે િવદૂરથ ત મા સાવર્ભાૈમ તતાેઽભવત્
૦૯૨૨૦૧૦૨ જયસને તત્તનયાે રાિધકાેઽતાેઽયુતા વભૂત્
૦૯૨૨૦૧૧૧ તતશ્ચાક્રાેધન ત માદે્દવા ત થરમુ ય ચ
૦૯૨૨૦૧૧૨ ઋક્ષ તસ્ય િદલીપાેઽભૂ પ્રતીપ તસ્ય ચાત્મજઃ
૦૯૨૨૦૧૨૧ દેવાિપઃ શા તનુ તસ્ય બાહ્લ ક ઇ ત ચાત્મ ઃ
૦૯૨૨૦૧૨૨ િપ રાજ્યં પિરત્યજ્ય દેવાિપ તુ વનં ગતઃ
૦૯૨૨૦૧૩૧ અભવચ્છા તનૂ રા પ્રાઙ્મહા ભષસં જ્ઞતઃ
૦૯૨૨૦૧૩૨ યં યં કરા યાં શ ત ણ યાવૈનમે ત સઃ
૦૯૨૨૦૧૪૧ શા તમા ાે ત ચવૈા યાં કમર્ણા તને શા તનુઃ
૦૯૨૨૦૧૪૨ સમા દ્વાદશ તદ્રાજે્ય ન વવષર્ યદા િવભુઃ
૦૯૨૨૦૧૫૧ શા તનુબ્રાર્હ્મણૈ ક્તઃ પિરવેત્તાયમગ્રભુક્
૦૯૨૨૦૧૫૨ રાજં્ય દેહ્યગ્ર યાશુ પુરરાષ્ટ્ર િવ દ્ધયે
૦૯૨૨૦૧૬૧ અેવમુક્તાે દ્વજૈજ્યષં્ઠ છ દયામાસ સાેઽબ્રવીત્
૦૯૨૨૦૧૬૨ તન્મિ ત્રપ્રિહતૈિવપ્રવૈદા દ્વભ્રં શતાે ગરા
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૦૯૨૨૦૧૭૧ વેદવાદા તવાદા વૈ તદા દેવાે વવષર્ હ
૦૯૨૨૦૧૭૨ દેવાિપયાગમાસ્થાય કલાપગ્રામમા શ્રતઃ
૦૯૨૨૦૧૮૧ સાેમવંશે કલાૈ નષ્ટે કૃતાદાૈ સ્થાપિય ય ત
૦૯૨૨૦૧૮૨ બાહ્લ કા સાેમદત્તાેઽભૂદ્ભૂિરભૂર્િરશ્રવા તતઃ
૦૯૨૨૦૧૯૧ શલશ્ચ શા તનાેરાસીદ્ગઙ્ગાયાં ભી મ આત્મવાન્
૦૯૨૨૦૧૯૨ સવર્ધમર્િવદાં શ્રેષ્ઠાે મહાભાગવતઃ કિવઃ
૦૯૨૨૦૨૦૧ વીરયૂથાગ્રણીયન રામાેઽિપ યુિધ તાે ષતઃ
૦૯૨૨૦૨૦૨ શા તનાેદાર્સક યાયાં જજ્ઞે ચત્રાઙ્ગદઃ સતુઃ
૦૯૨૨૦૨૧૧ િવ ચત્રવીયર્શ્ચાવર ે ના ા ચત્રાઙ્ગદાે હતઃ
૦૯૨૨૦૨૧૨ યસ્યાં પરાશરા સાક્ષાદવતીણા હરેઃ કલા
૦૯૨૨૦૨૨૧ વેદગુપ્તાે મુિનઃ કૃ ણાે યતાેઽહ મદમ યગામ્
૦૯૨૨૦૨૨૨ િહ વા વ શ યા પૈલાદ ભગવા બાદરાયણઃ
૦૯૨૨૦૨૩૧ મહં્ય પતુ્રાય શા તાય પરં ગુહ્ય મદં જગાૈ
૦૯૨૨૦૨૩૨ િવ ચત્રવીયાઽથાવેાહ કાશીરાજસતુે બલાત્
૦૯૨૨૦૨૪૧ વયવંરાદુપાનીતે અ બકા બા લકે ઉભે
૦૯૨૨૦૨૪૨ તયાેરાસક્તહૃદયાે ગ્ હીતાે ય મણા તઃ
૦૯૨૨૦૨૫૧ ક્ષતે્રેઽપ્રજસ્ય વૈ ભ્રાતુમાર્ત્રાેક્તાે બાદરાયણઃ
૦૯૨૨૦૨૫૨ તરાષ્ટ્રં ચ પા ડંુ ચ િવદુરં ચા ય જનત્
૦૯૨૨૦૨૬૧ ગા ધાયા તરાષ્ટ્રસ્ય જજ્ઞે પતુ્રશતં પ
૦૯૨૨૦૨૬૨ તત્ર દુયાધનાે જ્યેષ્ઠાે દુઃશલા ચાિપ ક યકા
૦૯૨૨૦૨૭૧ શાપાન્મૈથનુ દ્ધસ્ય પા ડાેઃ કુ ત્યાં મહારથાઃ
૦૯૨૨૦૨૭૨ તા ધમાર્િનલે દ્રે યાે યુિધ ષ્ઠરમખુાસ્ત્રયઃ
૦૯૨૨૦૨૮૧ નકુલઃ સહદેવશ્ચ માદ્ર્યાં નાસત્યદસ્રયાેઃ
૦૯૨૨૦૨૮૨ દ્રાપૈદ્યાં પ ચ પ ચ યઃ પતુ્રા તે િપતરાેઽભવન્
૦૯૨૨૦૨૯૧ યુિધ ષ્ઠરા પ્ર તિવ યઃ શ્રુતસનેાે કાેદરાત્
૦૯૨૨૦૨૯૨ અજુર્નાચ્છતક ત તુ શતાનીક તુ નાકુ લઃ
૦૯૨૨૦૩૦૧ સહદેવસતુાે રાજ છતકમાર્ તથાપરે
૦૯૨૨૦૩૦૨ યુિધ ષ્ઠરાત્તુ પાૈરવ્યાં દેવકાેઽથ ઘટાે કચઃ
૦૯૨૨૦૩૧૧ ભીમસનેા દ્ધિડ બાયાં કાલ્યાં સવર્ગત તતઃ
૦૯૨૨૦૩૧૨ સહદેવા સહુાતે્રં તુ િવજયાસતૂ પાવર્તી
૦૯૨૨૦૩૨૧ કરે મત્યાં નકુલાે નર મતં્ર તથાજુર્નઃ
૦૯૨૨૦૩૨૨ ઇરાવ તમુલુ યાં વૈ સતુાયાં બભ્રવુાહનમ્
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૦૯૨૨૦૩૨૩ મ ણપુરપતેઃ સાેઽિપ ત પુત્રઃ પુિત્રકાસતુઃ
૦૯૨૨૦૩૩૧ તવ તાતઃ સભુદ્રાયામ ભમ યુર યત
૦૯૨૨૦૩૩૨ સવાર્ તરથ જદ્વ ર ઉત્તરાયાં તતાે ભવાન્
૦૯૨૨૦૩૪૧ પિરક્ષીણષેુ કુ ષુ દ્રાૈણેબ્રર્હ્માસ્ત્રતજેસા
૦૯૨૨૦૩૪૨ વં ચ કૃ ણાનુભાવને સ વાે માે ચતાેઽ તકાત્
૦૯૨૨૦૩૫૧ તવેમે તનયા તાત જનમજેયપવૂર્કાઃ
૦૯૨૨૦૩૫૨ શ્રુતસનેાે ભીમસને ઉગ્રસનેશ્ચ વીયર્વાન્
૦૯૨૨૦૩૬૧ જનમજેય વાં િવિદ વા તક્ષકાિન્નધનં ગતમ્
૦૯૨૨૦૩૬૨ સપાર્ વૈ સપર્યાગાગ્ ાૈ સ હાે ય ત ષા વતઃ
૦૯૨૨૦૩૭૧ કાલષેયં પુરાેધાય તુરં તુરગમેધષાટ્
૦૯૨૨૦૩૭૨ સમ તા થવી ં સવા જ વા યક્ષ્ય ત ચા વરૈઃ
૦૯૨૨૦૩૮૧ તસ્ય પતુ્રઃ શતાનીકાે યાજ્ઞવ ક્યા ત્રયી ં પઠન્
૦૯૨૨૦૩૮૨ અસ્ત્રજ્ઞાનં િક્રયાજ્ઞાનં શાનૈકા પરમે ય ત
૦૯૨૨૦૩૯૧ સહસ્રાનીક ત પતુ્ર તતશ્ચવૈાશ્વમેધજઃ
૦૯૨૨૦૩૯૨ અસીમકૃ ણ તસ્યાિપ ને મચક્ર તુ ત સતુઃ
૦૯૨૨૦૪૦૧ ગ હ્વયે હૃતે નદ્યા કાૈશા બ્યાં સાધુ વ સ્ય ત
૦૯૨૨૦૪૦૨ ઉક્ત તત શ્ચત્રરથ ત માચ્છુ ચરથઃ સતુઃ
૦૯૨૨૦૪૧૧ ત માચ્ચ ષ્ટમાં તસ્ય સષુેણાેઽથ મહીપ તઃ
૦૯૨૨૦૪૧૨ સનુીથ તસ્ય ભિવતા ચ યર્ સખુીનલઃ
૦૯૨૨૦૪૨૧ પિર લવઃ સતુ ત માન્મેધાવી સનુયાત્મજઃ
૦૯૨૨૦૪૨૨ પ જય તતાે દૂવર્ ત મ ત મા જિન ય ત
૦૯૨૨૦૪૩૧ તમે ર્હદ્રથ ત માચ્છતાનીકઃ સદુાસજઃ
૦૯૨૨૦૪૩૨ શતાનીકાદ્દદુર્મન તસ્યાપતં્ય મહીનરઃ
૦૯૨૨૦૪૪૧ દ ડપા ણિન મ તસ્ય ક્ષેમકાે ભિવતા યતઃ
૦૯૨૨૦૪૪૨ બ્રહ્મક્ષત્રસ્ય વૈ યાેિનવશાે દેવ ષસ કૃતઃ
૦૯૨૨૦૪૫૧ ક્ષેમકં પ્રા ય રા નં સસં્થાં પ્રા સ્ય ત વૈ કલાૈ
૦૯૨૨૦૪૫૨ અથ માગધરા નાે ભાિવનાે યે વદા મ તે
૦૯૨૨૦૪૬૧ ભિવતા સહદેવસ્ય મા ર્િરયર્ચ્છતશ્રવાઃ
૦૯૨૨૦૪૬૨ તતાે યુતાયુ તસ્યાિપ િનર મત્રાેઽથ ત સતુઃ
૦૯૨૨૦૪૭૧ સનુક્ષત્રઃ સનુક્ષત્રાદ્બહૃ સનેાેઽથ કમર્ જત્
૦૯૨૨૦૪૭૨ તતઃ સતુ જયા દ્વપ્રઃ શુ ચ તસ્ય ભિવ ય ત
૦૯૨૨૦૪૮૧ ક્ષેમાેઽથ સવુ્રત ત માદ્ધમર્સતૂ્રઃ સમ તતઃ
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૦૯૨૨૦૪૮૨ દ્યુમ સનેાેઽથ સમુ તઃ સબુલાે જિનતા તતઃ
૦૯૨૨૦૪૯૧ સનુીથઃ સત્ય જદથ િવશ્વ જદ્યિદ્રપુ જયઃ
૦૯૨૨૦૪૯૨ બાહર્દ્રથાશ્ચ ભપૂાલા ભાવ્યાઃ સાહસ્રવ સરમ્
૦૯૨૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૨૩૦૦૧૧ અનાેઃ સભાનરશ્ચ ઃ પરે શ્ચ ત્રયઃ સતુાઃ
૦૯૨૩૦૦૧૨ સભાનરા કાલનરઃ જય ત સતુ તતઃ
૦૯૨૩૦૦૨૧ જનમજેય તસ્ય પતુ્રાે મહાશાલાે મહામનાઃ
૦૯૨૩૦૦૨૨ ઉશીનર ત ત શ્ચ મહામનસઆત્મ ૈ
૦૯૨૩૦૦૩૧ શ બવર્રઃ કૃ મદર્ક્ષશ્ચ વારાેશીનરાત્મ ઃ
૦૯૨૩૦૦૩૨ ષાદભર્ઃ સધુીરશ્ચ મદ્રઃ કેકય આત્મવાન્
૦૯૨૩૦૦૪૧ શબેશ્ચ વાર અેવાસં ત તક્ષાેશ્ચ ષદ્રથઃ
૦૯૨૩૦૦૪૨ તતાે હાેમાેઽથ સતુપા બ લઃ સતુપસાેઽભવત્
૦૯૨૩૦૦૫૧ અઙ્ગવઙ્ગક લઙ્ગાદ્યાઃ સહુ્મપુ ડ્રાૈડ્રસં જ્ઞતાઃ
૦૯૨૩૦૦૫૨ જ જ્ઞરે દ ઘર્તમસાે બલેઃ ક્ષતે્રે મહી ક્ષતઃ
૦૯૨૩૦૦૬૧ ચકુ્રઃ વના ા િવષયા ષિડમા પ્રાચ્યકાંશ્ચ તે
૦૯૨૩૦૦૬૨ ખલપાનાેઽઙ્ગતાે જજ્ઞે ત માિદ્દિવરથ તતઃ
૦૯૨૩૦૦૭૧ સતુાે ધમર્રથાે યસ્ય જજ્ઞે ચત્રરથાેઽપ્ર ઃ
૦૯૨૩૦૦૭૨ રાેમપાદ ઇ ત ખ્યાત ત મૈ દશરથઃ સખા
૦૯૨૩૦૦૮૧ શા તાં વક યાં પ્રાયચ્છદૃ યશ ◌ૃઙ્ગ ઉવાહ યામ્
૦૯૨૩૦૦૮૨ દેવેઽવષર્ ત યં રામા આિન યુહર્િરણીસતુમ્
૦૯૨૩૦૦૯૧ નાટ સઙ્ગીતવાિદત્રૈિવભ્રમા લઙ્ગનાહર્ણૈઃ
૦૯૨૩૦૦૯૨ સ તુ રાજ્ઞાેઽનપત્યસ્ય િન યે ષ્ટ મ વતે
૦૯૨૩૦૧૦૧ પ્ર મદાદ્દશરથાે યને લેભેઽપ્ર ઃ પ્ર ઃ
૦૯૨૩૦૧૦૨ ચતુરઙ્ગાે રાેમપાદા થુલાક્ષ તુ ત સતુઃ
૦૯૨૩૦૧૧૧ હદ્રથાે હ કમાર્ હદ્ભાનુશ્ચ ત સતુાઃ
૦૯૨૩૦૧૧૨ આદ્યાદ્બહૃન્મના ત મા જયદ્રથ ઉદાહૃતઃ
૦૯૨૩૦૧૨૧ િવજય તસ્ય સ ભૂત્યાં તતાે તર યત
૦૯૨૩૦૧૨૨ તતાે તવ્રત તસ્ય સ કમાર્િધરથ તતઃ
૦૯૨૩૦૧૩૧ યાેઽસાૈ ગઙ્ગાતટે ક્ર ડન્મ જૂષા તગર્તં શશમુ્
૦૯૨૩૦૧૩૨ કુ ત્યાપિવદં્ધ કાનીનમનપત્યાેઽકરાે સતુમ્
૦૯૨૩૦૧૪૧ ષસનેઃ સતુ તસ્ય કણર્સ્ય જગતીપતે
૦૯૨૩૦૧૪૨ દુ્રહ્યાેશ્ચ તનયાે બભ્રુઃ સતેુ તસ્યાત્મજ તતઃ
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૦૯૨૩૦૧૫૧ આર ધ તસ્ય ગા ધાર તસ્ય ધમર્ તતાે તઃ
૦૯૨૩૦૧૫૨ તસ્ય દુમર્દ ત મા પ્રચેતાઃ પ્રાચેતસઃ શતમ્
૦૯૨૩૦૧૬૧ લેચ્છાિધપતયાેઽભવૂન્નુદ ચી ં િદશમા શ્રતાઃ
૦૯૨૩૦૧૬૨ તવુર્સાેશ્ચ સતુાે વિહ્નવર્હે્નભર્ગાઽથ ભાનુમાન્
૦૯૨૩૦૧૭૧ િત્રભાનુ ત સતુાેઽસ્યાિપ કર ધમ ઉદારધીઃ
૦૯૨૩૦૧૭૨ મ ત ત સતુાેઽપુત્રઃ પતંુ્ર પાૈરવમ વભૂત્
૦૯૨૩૦૧૮૧ દુ મ તઃ સ પનુભજે વવંશં રાજ્યકામુકઃ
૦૯૨૩૦૧૮૨ યયાતજે્યષ્ઠપતુ્રસ્ય યદાવેશં નરષર્ભ
૦૯૨૩૦૧૯૧ વણર્યા મ મહાપુ યં સવર્પાપહરં ણામ્
૦૯૨૩૦૧૯૨ યદાવેશં નરઃ શ્રુ વા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
૦૯૨૩૦૨૦૧ યત્રાવતીણા ભગવા પરમાત્મા નરાકૃ તઃ
૦૯૨૩૦૨૦૨ યદાેઃ સહસ્ર જ ક્રાેષ્ટા નલાે િરપુિર ત શ્રુતાઃ
૦૯૨૩૦૨૧૧ ચ વારઃ સનૂવ તત્ર શત જ પ્રથમાત્મજઃ
૦૯૨૩૦૨૧૨ મહાહયાે રે હયાે હૈહયશ્ચે ત ત સતુાઃ
૦૯૨૩૦૨૨૧ ધમર્ તુ હૈહયસતુાે નતે્રઃ કુ તેઃ િપતા તતઃ
૦૯૨૩૦૨૨૨ સાેહ જરભવ કુ તેમર્િહ મા ભદ્રસનેકઃ
૦૯૨૩૦૨૩૧ દુમર્દાે ભદ્રસનેસ્ય ધનકઃ કૃતવીયર્સઃૂ
૦૯૨૩૦૨૩૨ કૃતા ગ્ ઃ કૃતવમાર્ ચ કૃતાૈ ધનકાત્મ ઃ
૦૯૨૩૦૨૪૧ અજુર્નઃ કૃતવીયર્સ્ય સપ્તદ્વ પેશ્વરાેઽભવત્
૦૯૨૩૦૨૪૨ દત્તાત્રેયાદ્ધરેરંશા પ્રાપ્તયાેગમહાગુણઃ
૦૯૨૩૦૨૫૧ ન નનંૂ કાતર્વીયર્સ્ય ગ ત યાસ્ય ત પા થવાઃ
૦૯૨૩૦૨૫૨ યજ્ઞદાનતપાેયાેગૈઃ શ્રુતવીયર્દયાિદ ભઃ
૦૯૨૩૦૨૬૧ પ ચાશી ત સહસ્રા ણહ્યવ્યાહતબલઃ સમાઃ
૦૯૨૩૦૨૬૨ અનષ્ટિવત્ત મરણાે બુભજેુઽક્ષ યષડ્વસુ
૦૯૨૩૦૨૭૧ તસ્ય પતુ્રસહસ્રષેુ પ ચવૈાવેર્િરતા ધે
૦૯૨૩૦૨૭૨ જય વજઃ શરૂસનેાે ષભાે મધુ જતઃ
૦૯૨૩૦૨૮૧ જય વ ત્તાલજઙ્ઘ તસ્ય પતુ્રશતં વભૂત્
૦૯૨૩૦૨૮૨ ક્ષતં્ર યત્તાલજઙ્ઘાખ્યમાવૈર્તે પેસહૃંતમ્
૦૯૨૩૦૨૯૧ તષેાં જ્યેષ્ઠાે વી તહાતે્રાે ણઃ પતુ્રાે મધાેઃ તઃ
૦૯૨૩૦૨૯૨ તસ્ય પતુ્રશતં વાસીદ્વ ૃ ણજ્યેષં્ઠ યતઃ કુલમ્
૦૯૨૩૦૩૦૧ માધવા ણયાે રાજ યાદવાશ્ચે ત સં જ્ઞતાઃ
૦૯૨૩૦૩૦૨ યદુપતુ્રસ્ય ચ ક્રાેષ્ટાેઃ પતુ્રાે જનવાં તતઃ
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૦૯૨૩૦૩૧૧ વાિહતાેઽતાે િવષદુ્ગવ તસ્ય ચત્રરથ તતઃ
૦૯૨૩૦૩૧૨ શશ બ દુમર્હાયાેગી મહાભાગાે મહાનભૂત્
૦૯૨૩૦૩૨૧ ચતુદર્શમહારત્નશ્ચક્રવત્યર્પરા જતઃ
૦૯૨૩૦૩૨૨ તસ્ય પત્નીસહસ્રાણાં દશાનાં સમુહાયશાઃ
૦૯૨૩૦૩૩૧ દશલક્ષસહસ્રા ણ પતુ્રાણાં તા વ જનત્
૦૯૨૩૦૩૩૨ તષેાં તુ ષટ્પ્રધાનાનાં થુશ્રવસઆત્મજઃ
૦૯૨૩૦૩૪૧ ધમા નામાેશના તસ્ય હયમેધશતસ્ય યાટ્
૦૯૨૩૦૩૪૨ ત સતુાે ચક તસ્ય પ ચાસન્નાત્મ ઃ શ ◌ૃ
૦૯૨૩૦૩૫૧ પુ જદુ્રક્મ ક્મષેુ થજુ્યામઘસં જ્ઞતાઃ
૦૯૨૩૦૩૫૨ જ્યામઘ વપ્ર ેઽ ય યાં ભાયા શબૈ્યાપ તભર્યાત્
૦૯૨૩૦૩૬૧ નાિવ દચ્છત્રુભવનાદ્ભાજે્યાં ક યામહારષીત્
૦૯૨૩૦૩૬૨ રથસ્થાં તાં િનર ક્ષ્યાહ શબૈ્યા પ તમમ ષતા
૦૯૨૩૦૩૭૧ કેયં કુહક મ સ્થાનં રથમારાેિપતે ત વૈ
૦૯૨૩૦૩૭૨ નષુા તવેત્ય ભિહતે મય તી પ તમબ્રવીત્
૦૯૨૩૦૩૮૧ અહં બ યાસપત્ની ચ નષુા મે યજુ્યતે કથમ્
૦૯૨૩૦૩૮૨ જનિય ય સ યં રા જ્ઞ તસ્યેયમપુયજુ્યતે
૦૯૨૩૦૩૯૧ અ વમાેદ ત ત દ્વશ્વે દેવાઃ િપતર અેવ ચ
૦૯૨૩૦૩૯૨ શબૈ્યા ગભર્મધા કાલે કુમારં સષુવુે શભુમ્
૦૯૨૩૦૩૯૩ સ િવદભર્ ઇ ત પ્રાેક્ત ઉપયેમે નષુાં સતીમ્
૦૯૨૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૦૯૨૪૦૦૧૧ તસ્યાં િવદભાઽજનય પુત્રાૈ ના ા કુશક્રથાૈ
૦૯૨૪૦૦૧૨ તીયં રાેમપાદં ચ િવદભર્કુલન દનમ્
૦૯૨૪૦૦૨૧ રાેમપાદસતુાે બભ્રુબર્ભ્રાેઃ કૃ તર યત
૦૯૨૪૦૦૨૨ ઉ શક ત સતુ ત માચ્ચેિદશ્ચૈદ્યાદયાે પાઃ
૦૯૨૪૦૦૩૧ ક્રથસ્ય કુ તઃ પતુ્રાેઽભૂદ્વ ૃ ણ તસ્યાથ િન ર્ તઃ
૦૯૨૪૦૦૩૨ તતાે દશાહા ના ાભૂત્તસ્ય વ્યાેમઃ સતુ તતઃ
૦૯૨૪૦૦૪૧ મૂતાે િવકૃ ત તસ્ય યસ્ય ભીમરથઃ સતુઃ
૦૯૨૪૦૦૪૨ તતાે નવરથઃ પતુ્રાે તાે દશરથ તતઃ
૦૯૨૪૦૦૫૧ કર ભઃ શકુનેઃ પતુ્રાે દેવરાત તદાત્મજઃ
૦૯૨૪૦૦૫૨ દેવક્ષત્ર તત તસ્ય મધુઃ કુ વશાદનુઃ
૦૯૨૪૦૦૬૧ પુ હાતે્ર વનાેઃ પતુ્ર તસ્યાયુઃ સા વત તતઃ
૦૯૨૪૦૦૬૨ ભજમાનાે ભ જિદવ્યાે ણદવા ધાેઽ ધકઃ
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૦૯૨૪૦૦૭૧ સા વતસ્ય સતુાઃ સપ્ત મહાભાજેશ્ચ માિરષ
૦૯૨૪૦૦૭૨ ભજમાનસ્ય િન લાે ચઃ િકઙ્કણાે ષ્ટરેવ ચ
૦૯૨૪૦૦૮૧ અેકસ્યામાત્મ ઃ પ યામ યસ્યાં ચ ત્રયઃ સતુાઃ
૦૯૨૪૦૦૮૨ શતા જચ્ચ સહસ્રા જદયુતા જિદ ત પ્રભાે
૦૯૨૪૦૦૯૧ બભ્રુદવા ધસતુ તયાેઃ શ્લાેકાૈ પઠ ત્યમૂ
૦૯૨૪૦૦૯૨ યથવૈ શ ◌ૃ માે દૂરા સ પ યામ તથા તકાત્
૦૯૨૪૦૧૦૧ બભ્રુઃ શ્રેષ્ઠાે મનુ યાણાં દેવૈદવા ધઃ સમઃ
૦૯૨૪૦૧૦૨ પુ ષાઃ પ ચષ ષ્ટશ્ચ ષટ્સહસ્રા ણ ચાષ્ટ ચ
૦૯૨૪૦૧૧૧ યેઽ ત વમનપુ્રાપ્તા બભ્રાેદવા ધાદિપ
૦૯૨૪૦૧૧૨ મહાભાે ેઽ તધમાર્ત્મા ભાે આસં તદ વયે
૦૯૨૪૦૧૨૧ ણેઃ સુ મત્રઃ પતુ્રાેઽભૂદ્યુધા જચ્ચ પર તપ
૦૯૨૪૦૧૨૨ શિન તસ્યાન મત્રશ્ચ િનઘ્નાેઽભૂદન મત્રતઃ
૦૯૨૪૦૧૩૧ સત્રા જતઃ પ્રસનેશ્ચ િનઘ્નસ્યાથાસતુઃ સતુાૈ
૦૯૨૪૦૧૩૨ અન મત્રસતુાે યાેઽ યઃ શિન તસ્ય ચ સત્યકઃ
૦૯૨૪૦૧૪૧ યુયુધાનઃ સાત્યિકવ જય તસ્ય કુ ણ તતઃ
૦૯૨૪૦૧૪૨ યુગ ધરાેઽન મત્રસ્ય ણઃ પતુ્રાેઽપર તતઃ
૦૯૨૪૦૧૫૧ શ્વફલ્ક શ્ચત્રરથશ્ચ ગા દ યાં ચ શ્વફલ્કતઃ
૦૯૨૪૦૧૫૨ અકૂ્રરપ્રમખુા આસ પતુ્રા દ્વાદશ િવશ્રુતાઃ
૦૯૨૪૦૧૬૧ આસઙ્ગઃ સારમેયશ્ચ દુરાે દુિવિદ્ગિરઃ
૦૯૨૪૦૧૬૨ ધમર્ દ્ધઃ સકુમાર્ ચ ક્ષતે્રાપેેક્ષાેઽિરમદર્નઃ
૦૯૨૪૦૧૭૧ શત્રુઘ્નાે ગ ધમાદશ્ચ પ્ર તબાહુશ્ચ દ્વાદશ
૦૯૨૪૦૧૭૨ તષેાં વસા સચુારાખ્યા દ્વાવકૂ્રરસતુાવિપ
૦૯૨૪૦૧૮૧ દેવવાનપુદેવશ્ચ તથા ચત્રરથાત્મ ઃ
૦૯૨૪૦૧૮૨ થુિવદૂરથાદ્યાશ્ચ બહવાે ણન દનાઃ
૦૯૨૪૦૧૯૧ કુકુરાે ભજમાનશ્ચ શુ ચઃ ક બલબિહષઃ
૦૯૨૪૦૧૯૨ કુકુરસ્ય સતુાે વિહ્નિવલાેમા તનય તતઃ
૦૯૨૪૦૨૦૧ કપાેતરાેમા તસ્યાનુઃ સખા યસ્ય ચ તુ બુ ઃ
૦૯૨૪૦૨૦૨ અ ધકાદ્દ ુ દુ ભ ત માદિવદ્યાેતઃ પનુવર્સઃુ
૦૯૨૪૦૨૧૧ તસ્યાહુકશ્ચાહુક ચ ક યા ચવૈાહુકાત્મ ૈ
૦૯૨૪૦૨૧૨ દેવકશ્ચાેગ્રસનેશ્ચ ચ વારાે દેવકાત્મ ઃ
૦૯૨૪૦૨૨૧ દેવવાનપુદેવશ્ચ સદેુવાે દેવવધર્નઃ
૦૯૨૪૦૨૨૨ તષેાં વસારઃ સપ્તાસ તદેવાદયાે પ
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૦૯૨૪૦૨૩૧ શા તદેવાપેદેવા ચ શ્રીદેવા દેવર ક્ષતા
૦૯૨૪૦૨૩૨ સહદેવા દેવક ચ વસદેુવ ઉવાહ તાઃ
૦૯૨૪૦૨૪૧ કંસઃ સનુામા યગ્રાેધઃ કઙ્કઃ શઙુ્કઃ સહૂુ તથા
૦૯૨૪૦૨૪૨ રાષ્ટ્રપાલાેઽથ ષ્ટશ્ચ તુ ષ્ટમાનાૈગ્રસનેયઃ
૦૯૨૪૦૨૫૧ કંસા કંસવતી કઙ્કા શરૂભૂ રાષ્ટ્રપા લકા
૦૯૨૪૦૨૫૨ ઉગ્રસનેદુિહતરાે વસદેુવાનજુ સ્ત્રયઃ
૦૯૨૪૦૨૬૧ શરૂાે િવદૂરથાદાસીદ્ભજમાન તુ ત સતુઃ
૦૯૨૪૦૨૬૨ શિન ત મા વયં ભાે ે હૃિદક ત સતુાે મતઃ
૦૯૨૪૦૨૭૧ દેવમીઢઃ શતધનુઃ કૃતવમ ત ત સતુાઃ
૦૯૨૪૦૨૭૨ દેવમીઢસ્ય શરૂસ્ય માિરષા નામ પ યભૂત્
૦૯૨૪૦૨૮૧ તસ્યાં સ જનયામાસ દશ પતુ્રાનક મષાન્
૦૯૨૪૦૨૮૨ વસદેુવં દેવભાગં દેવશ્રવસમાનકમ્
૦૯૨૪૦૨૯૧ જયં યામકં કઙં્ક શમીકં વ સકં કમ્
૦૯૨૪૦૨૯૨ દેવદુ દુભયાે નેદુરાનકા યસ્ય જન્મિન
૦૯૨૪૦૩૦૧ વસદેુવં હરેઃ સ્થાનં વદ ત્યાનકદુ દુ ભમ્
૦૯૨૪૦૩૦૨ થા ચ શ્રુતદેવા ચ શ્રુતક તઃ શ્રુતશ્રવાઃ
૦૯૨૪૦૩૧૧ રા િધદેવી ચૈતષેાં ભ ગ યઃ પ ચ ક યકાઃ
૦૯૨૪૦૩૧૨ કુ તેઃ સખ્યઃુ િપતા શરૂાે હ્યપતુ્રસ્ય થામદાત્
૦૯૨૪૦૩૨૧ સાપ દુવાર્સસાે િવદ્યાં દેવહૂતી ં પ્રતાે ષતાત્
૦૯૨૪૦૩૨૨ તસ્યા વીયર્પર ક્ષાથર્માજુહાવ રિવ શુ ચઃ
૦૯૨૪૦૩૩૧ તદૈવાપેાગતં દેવં વીક્ષ્ય િવ મતમાનસા
૦૯૨૪૦૩૩૨ પ્રત્યયાથ પ્રયુક્તા મે યાિહ દેવ ક્ષમ વ મે
૦૯૨૪૦૩૪૧ અમાેઘં દેવસ દશર્માદધે વિય ચાત્મજમ્
૦૯૨૪૦૩૪૨ યાેિનયર્થા ન દુ યેત કતાર્હં તે સમુ યમે
૦૯૨૪૦૩૫૧ ઇ ત તસ્યાં સ આધાય ગભ સયૂા િદવં ગતઃ
૦૯૨૪૦૩૫૨ સદ્યઃ કુમારઃ સ જજ્ઞે દ્વતીય ઇવ ભાસ્કરઃ
૦૯૨૪૦૩૬૧ તં સાત્યજન્નદ તાેયે કૃચ્છ્ર ા લાેકસ્ય બ યતી
૦૯૨૪૦૩૬૨ પ્રિપતામહ તામવુાહ પા ડુવ સત્યિવક્રમઃ
૦૯૨૪૦૩૭૧ શ્રુતદેવાં તુ કા ષાે દ્ધશમાર્ સમગ્રહીત્
૦૯૨૪૦૩૭૨ યસ્યામભૂદ્દ તવક્ર ઋ ષશપ્તાે િદતેઃ સતુઃ
૦૯૨૪૦૩૮૧ કૈકેયાે ષ્ટકેતુશ્ચ શ્રુતક તમિવ દત
૦૯૨૪૦૩૮૨ સ તદર્નાદય તસ્યાં પ ચાસ કૈકયાઃ સતુાઃ

bhagpur.pdf 571



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૦૯૨૪૦૩૯૧ રા િધદેવ્યામાવ ત્યાૈ જયસનેાેઽજિનષ્ટ હ
૦૯૨૪૦૩૯૨ દમઘાષેશ્ચેિદરાજઃ શ્રુતશ્રવસમગ્રહીત્
૦૯૨૪૦૪૦૧ શશપુાલઃ સતુ તસ્યાઃ ક થત તસ્ય સ ભવઃ
૦૯૨૪૦૪૦૨ દેવભાગસ્ય કંસાયાં ચત્રકેતુ હદ્બલાૈ
૦૯૨૪૦૪૧૧ કંસવત્યાં દેવશ્રવસઃ સવુીર ઇષુમાં તથા
૦૯૨૪૦૪૧૨ બકઃ કઙ્કાત્તુ કઙ્કાયાં સત્ય જ પુ જત્તથા
૦૯૨૪૦૪૨૧ જયાે રાષ્ટ્રપાલ્યાં ચ ષદુમર્ષર્ણાિદકાન્
૦૯૨૪૦૪૨૨ હિરકેશિહર યાક્ષાૈ શરૂભૂ યાં ચ યામકઃ
૦૯૨૪૦૪૩૧ મશ્રકે યામ સર સ કાદ વ સક તથા
૦૯૨૪૦૪૩૨ તક્ષપુ કરશાલાદ દુવાર્ક્ષ્યાં ક આદધે
૦૯૨૪૦૪૪૧ સુ મત્રાજુર્નપાલાદ સમીકાત્તુ સદુામની
૦૯૨૪૦૪૪૨ આનકઃ ક ણકાયાં વૈ ઋતધામાજયાવિપ
૦૯૨૪૦૪૫૧ પાૈરવી રાેિહણી ભદ્રા મિદરા રાેચના ઇલા
૦૯૨૪૦૪૫૨ દેવક પ્રમખુાશ્ચાસ પ યઆનકદુ દુભેઃ
૦૯૨૪૦૪૬૧ બલં ગદં સારણં ચ દુમર્દં િવપુલં ધ્રવુમ્
૦૯૨૪૦૪૬૨ વસદેુવ તુ રાેિહ યાં કૃતાદ નુદપાદયત્
૦૯૨૪૦૪૭૧ સભુદ્રાે ભદ્રબાહુશ્ચ દુમર્દાે ભદ્ર અેવ ચ
૦૯૨૪૦૪૭૨ પાૈરવ્યા તનયા હ્યેતે ભૂતાદ્યા દ્વાદશાભવન્
૦૯૨૪૦૪૮૧ ન દાપેન દકૃતક શરૂાદ્યા મિદરાત્મ ઃ
૦૯૨૪૦૪૮૨ કાૈશલ્યા કે શનં વેકમસતૂ કુલન દનમ્
૦૯૨૪૦૪૯૧ રાેચનાયામતાે તા હ તહેમાઙ્ગદાદયઃ
૦૯૨૪૦૪૯૨ ઇલાયામુ વલ્કાદ યદુમખુ્યાન જનત્
૦૯૨૪૦૫૦૧ િવ ષ્ઠાે તદેવાયામેક આનકદુ દુભેઃ
૦૯૨૪૦૫૦૨ શા તદેવાત્મ રાજ પ્રશમપ્ર સતાદયઃ
૦૯૨૪૦૫૧૧ રાજ યક પવષાર્દ્યા ઉપદેવાસતુા દશ
૦૯૨૪૦૫૧૨ વસહંુસસવંુશાદ્યાઃ શ્રીદેવાયા તુ ષટ્સતુાઃ
૦૯૨૪૦૫૨૧ દેવર ક્ષતયા લ ધા નવ ચાત્ર ગદાદયઃ
૦૯૨૪૦૫૨૨ વસદેુવઃ સતુાનષ્ટાવાદધે સહદેવયા
૦૯૨૪૦૫૩૧ પ્રવરશ્રુતમખુ્યાંશ્ચ સાક્ષાદ્ધમા વસિૂનવ
૦૯૨૪૦૫૩૨ વસદેુવ તુ દેવક્યામષ્ટ પતુ્રાન જનત્
૦૯૨૪૦૫૪૧ ક તમ તં સષુેણં ચ ભદ્રસનેમુદારધીઃ
૦૯૨૪૦૫૪૨ ઋજંુ સ મદર્નં ભદં્ર સઙ્કષર્ણમહીશ્વરમ્
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૦૯૨૪૦૫૫૧ અષ્ટમ તુ તયાેરાસી વયમવે હિરઃ િકલ
૦૯૨૪૦૫૫૨ સભુદ્રા ચ મહાભાગા તવ રાજ પતામહી
૦૯૨૪૦૫૬૧ યદા યદા િહ ધમર્સ્ય ક્ષયાે દ્ધશ્ચ પા મનઃ
૦૯૨૪૦૫૬૨ તદા તુ ભગવાનીશઆત્માનં જતે હિરઃ
૦૯૨૪૦૫૭૧ ન હ્યસ્ય જન્મનાે હેતુઃ કમર્ણાે વા મહીપતે
૦૯૨૪૦૫૭૨ આત્મમાયાં િવનેશસ્ય પરસ્ય દ્રષુ્ટરાત્મનઃ
૦૯૨૪૦૫૮૧ યન્માયાચે ષ્ટતં પુંસઃ સ્થત્યુ પત્ત્ય યયાય િહ
૦૯૨૪૦૫૮૨ અનુગ્રહ તિન્ન ત્તેરાત્મલાભાય ચે યતે
૦૯૨૪૦૫૯૧ અક્ષાૈિહણીનાં પ ત ભરસરૈુ ર્પલા છનૈઃ
૦૯૨૪૦૫૯૨ ભવુ આક્ર યમાણાયા અભારાય કૃતાેદ્યમઃ
૦૯૨૪૦૬૦૧ કમાર્ યપિરમેયા ણ મનસાિપ સરેુશ્વરૈઃ
૦૯૨૪૦૬૦૨ સહસઙ્કષર્ણશ્ચકે્ર ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૦૯૨૪૦૬૧૧ કલાૈ જિન યમાણાનાં દુઃખશાેકતમાનેુદમ્
૦૯૨૪૦૬૧૨ અનુગ્રહાય ભક્તાનાં સપુુ યં વ્યતનાેદ્યશઃ
૦૯૨૪૦૬૨૧ ય મ સ કણર્પીયષુે યશ તીથર્વરે સકૃત્
૦૯૨૪૦૬૨૨ શ્રાતે્રા જ લ પ ય ધનુુતે કમર્વાસનામ્
૦૯૨૪૦૬૩૧ ભાજે ય ધકમધુ શરૂસનેદશાહર્કૈઃ
૦૯૨૪૦૬૩૨ શ્લાઘનીયેિહતઃ શશ્વ કુ જયપા ડુ ભઃ
૦૯૨૪૦૬૪૧ નગ્ધ મતે ક્ષતાેદારૈવાર્ક્યૈિવક્રમલીલયા
૦૯૨૪૦૬૪૨ લાેકં રમયામાસ મૂત્યાર્ સવાર્ઙ્ગર યયા
૦૯૨૪૦૬૫૧ યસ્યાનનં મકરકુ ડલચા કણર્ ભ્રાજ કપાેલસભુગં સિવલાસહાસમ્
૦૯૨૪૦૬૫૨ િનત્યાે સવં ન ત પુદૃર્ શ ભઃ િપબ ત્યાે નાયા નરાશ્ચ મુિદતાઃ કુિપતા િનમેશ્ચ
૦૯૨૪૦૬૬૧ તાે ગતઃ િપ ગ્ હાદ્વ્રજમેિધતાથા હ વા િરપૂ સતુશતાિન કૃતાે દારઃ
૦૯૨૪૦૬૬૨ ઉ પાદ્ય તષેુ પુ ષઃ ક્રતુ ભઃ સમીજે આત્માનમાત્મિનગમં પ્રથય જનષેુ
૦૯૨૪૦૬૭૧ વ્યાઃ સ વૈ ગુ ભરં ક્ષપય કુ ણામ તઃસમુ થક લના યુિધ ભપૂચ વઃ
૦૯૨૪૦૬૭૨ દષૃ્ટ ા િવધૂય િવજયે જયમુ દ્વઘાે ય પ્રાેચ્યાેદ્ધવાય ચ પરં સમગા વધામ
૧૦૦૧૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૦૧૦૦૧૧ ક થતાે વંશિવ તારાે ભવતા સાેમસયૂર્યાેઃ
૧૦૦૧૦૦૧૩ રાજ્ઞાં ચાેભયવં યાનાં ચિરતં પરમાદ્ભુતમ્
૧૦૦૧૦૦૨૧ યદાેશ્ચ ધમર્શીલસ્ય િનતરાં મુિનસત્તમ
૧૦૦૧૦૦૨૩ તત્રાંશનેાવતીણર્સ્ય િવ ણાવે યાર્ ણ શસં નઃ
૧૦૦૧૦૦૩૧ અવતીયર્ યદાવેશે ભગવા ભૂતભાવનઃ
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૧૦૦૧૦૦૩૩ કૃતવા યાિન િવશ્વાત્મા તાિન નાે વદ િવ તરાત્
૧૦૦૧૦૦૪૧ િન ત્તતષ પગીયમાનાદ્ભવાષૈધાચ્છ્ર ાતે્રમનાેઽ ભરામાત્
૧૦૦૧૦૦૪૩ ક ઉત્તમશ્લાેકગુણાનવુાદા પુમા વરજ્યેત િવના પશઘુ્નાત્
૧૦૦૧૦૦૫૧ િપતામહા મે સમરેઽમર જયૈદવવ્રતાદ્યા તરથૈ ત મઙ્ ગલૈઃ
૧૦૦૧૦૦૫૩ દુરત્યયં કાૈરવસૈ યસાગરં કૃ વાતર વ સપદં મ ય લવાઃ
૧૦૦૧૦૦૬૧ દ્રાૈ યસ્ત્રિવ લુષ્ટ મદં મદઙ્ગં સ તાનબીજં કુ પા ડવાનામ્
૧૦૦૧૦૦૬૩ જુગાપે કુ ક્ષ ગતઆત્તચક્રાે માતુશ્ચ મે યઃ શરણં ગતાયાઃ
૧૦૦૧૦૦૭૧ વીયાર્ ણ તસ્યા ખલદેહભા મ તબર્િહઃ પૂ ષકાલ પૈઃ
૧૦૦૧૦૦૭૩ પ્રયચ્છતાે ત્યુમુતા તં ચ માયામનુ યસ્ય વદ વ િવદ્વન્
૧૦૦૧૦૦૮૧ રાેિહ યા તનયઃ પ્રાેક્તાે રામઃ સઙ્કષર્ણ વયા
૧૦૦૧૦૦૮૩ દેવક્યા ગભર્સ બ ધઃ કુતાે દેહા તરં િવના
૧૦૦૧૦૦૯૧ ક માન્મુકુ દાે ભગવા પતુગહાદ્વ્રજં ગતઃ
૧૦૦૧૦૦૯૩ ક્વ વાસં જ્ઞા ત ભઃ સાધ કૃતવા સા વતાં પ તઃ
૧૦૦૧૦૧૦૧ વ્રજે વસ કમકરાને્મધપુુયા ચ કેશવઃ
૧૦૦૧૦૧૦૩ ભ્રાતરં ચાવધી કંસં માતુરદ્ધાતદહર્ણમ્
૧૦૦૧૦૧૧૧ દેહં માનષુમા શ્રત્ય ક ત વષાર્ ણ ણ ભઃ
૧૦૦૧૦૧૧૩ યદુપુયા સહાવા સી પ યઃ કત્યભવ પ્રભાેઃ
૧૦૦૧૦૧૨૧ અેતદ યચ્ચ સવ મે મનુે કૃ ણિવચે ષ્ટતમ્
૧૦૦૧૦૧૨૩ વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ શ્રદ્દધાનાય િવ તમ્
૧૦૦૧૦૧૩૧ નષૈા તદુઃસહા ન્માં ત્યક્તાેદમિપ બાધતે
૧૦૦૧૦૧૩૩ િપબ તં વન્મખુા ભાજે ચ્યુતં હિરકથા તમ્
૧૦૦૧૦૧૪૦ સતૂ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૧૪૧ અેવં િનશ ય ગનુ દન સાધવુાદં
૧૦૦૧૦૧૪૨ વૈયાસિકઃ સ ભગવાનથ િવ રાતમ્
૧૦૦૧૦૧૪૩ પ્રત્યચ્યર્ કૃ ણચિરતં ક લક મષઘં્ન
૧૦૦૧૦૧૪૪ વ્યાહતુર્મારભત ભાગવતપ્રધાનઃ
૧૦૦૧૦૧૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૧૫૧ સ યગ્વ્યવ સતા બુ દ્ધ તવ રાજ ષસત્તમ
૧૦૦૧૦૧૫૩ વાસદેુવકથાયાં તે ય તા નૈ ષ્ઠક ર તઃ
૧૦૦૧૦૧૬૧ વાસદેુવકથાપ્રશ્નઃ પુ ષાંસ્ત્રી પનુા ત િહ
૧૦૦૧૦૧૬૩ વક્તારં પ્રચ્છકં શ્રાે ં ત પાદસ લલં યથા
૧૦૦૧૦૧૭૧ ભૂ મદૃર્પ્ત પવ્યાજ દૈત્યાનીકશતાયુતૈઃ
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૧૦૦૧૦૧૭૩આક્રા તા ભૂિરભારેણ બ્રહ્માણં શરણં યયાૈ
૧૦૦૧૦૧૮૧ ગાૈભૂર્ વાશ્રુમખુી ખન્ના ક્ર દ તી ક ણં િવભાેઃ
૧૦૦૧૦૧૮૩ ઉપ સ્થતા તકે ત મૈ વ્યસનં સમવાેચત
૧૦૦૧૦૧૯૧ બ્રહ્મા તદુપધાયાર્થ સહ દેવૈ તયા સહ
૧૦૦૧૦૧૯૩ જગામ સિત્રનયન તીરં ક્ષીરપયાેિનધેઃ
૧૦૦૧૦૨૦૧ તત્ર ગ વા જગન્નાથં દેવદેવં ષાકિપમ્
૧૦૦૧૦૨૦૩ પુ ષં પુ ષસકૂ્તને ઉપતસ્થે સમાિહતઃ
૧૦૦૧૦૨૧૧ ગરં સમાધાૈ ગગને સમીિરતાં િનશ ય વેધા સ્ત્રદશાનવુાચ હ
૧૦૦૧૦૨૧૩ ગાં પાૈ ષી ં મે શ ◌ૃ તામરાઃ પનુિવધીયતામાશુ તથવૈ મા ચરમ્
૧૦૦૧૦૨૨૧ પુરૈવ પુંસાવ તાે ધરા વરાે ભવદ્ ભરંશયૈર્દુષપૂજ યતામ્
૧૦૦૧૦૨૨૩ સ યાવદુવ્યાર્ ભરમીશ્વરેશ્વરઃ વકાલશ યા ક્ષપયંશ્ચરેદ્ભુિવ
૧૦૦૧૦૨૩૧ વસદેુવગ્ હે સાક્ષાદ્ભગવા પુ ષઃ પરઃ
૧૦૦૧૦૨૩૩ જિન યતે તિ પ્રયાથ સ ભવ તુ સરુ સ્ત્રયઃ
૧૦૦૧૦૨૪૧ વાસદેુવકલાન તઃ સહસ્રવદનઃ વરાટ્
૧૦૦૧૦૨૪૩ અગ્રતાે ભિવતા દેવાે હરેઃ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૦૧૦૨૫૧ િવ ણાેમાર્યા ભગવતી યયા સ માેિહતં જગત્
૧૦૦૧૦૨૫૩ આિદષ્ટા પ્રભુણાંશને કાયાર્થ સ ભિવ ય ત
૧૦૦૧૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૨૬૧ ઇત્યાિદ યામરગણા પ્ર પ તપ તિવભુઃ
૧૦૦૧૦૨૬૩ આશ્વાસ્ય ચ મહી ં ગી ભઃ વધામ પરમં યયાૈ
૧૦૦૧૦૨૭૧ શરૂસનેાે યદુપ તમર્થુરામાવસ પુર મ્
૧૦૦૧૦૨૭૩ માથુરા છૂરસનેાંશ્ચ િવષયા બુભજેુ પુરા
૧૦૦૧૦૨૮૧ રાજધાની તતઃ સાભૂ સવર્યાદવભૂભુ મ્
૧૦૦૧૦૨૮૩ મથુરા ભગવા યત્ર િનતં્ય સિન્નિહતાે હિરઃ
૧૦૦૧૦૨૯૧ તસ્યાં તુ કિહ ચચ્છાૈિરવર્સદેુવઃ કૃતાેદ્વહઃ
૧૦૦૧૦૨૯૩ દેવક્યા સયૂર્યા સાધ પ્રયાણે રથમા હત્
૧૦૦૧૦૩૦૧ ઉગ્રસનેસતુઃ કંસઃ વસઃુ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૦૧૦૩૦૩ ર મી હયાનાં જગ્રાહ રાૈક્મૈ રથશતૈ ર્તઃ
૧૦૦૧૦૩૧૧ ચતુઃશતં પાિરબહ ગ નાં હેમમા લનામ્
૧૦૦૧૦૩૧૩ અશ્વાનામયુતં સાધ રથાનાં ચ િત્રષટ્શતમ્
૧૦૦૧૦૩૨૧ દાસીનાં સકુુમાર ણાં દ્વે શતે સમલઙૃ્કતે
૧૦૦૧૦૩૨૩ દુિહત્રે દેવકઃ પ્રાદાદ્યાને દુિહ વ સલઃ

bhagpur.pdf 575



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૦૧૦૩૩૧ શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાશ્ચ નેદુદુર્ દુભયઃ સમમ્
૧૦૦૧૦૩૩૩ પ્રયાણપ્રક્રમે તાત વરવ વાેઃ સમુઙ્ગલમ્
૧૦૦૧૦૩૪૧ પ થ પ્રગ્રિહણં કંસમાભા યાહાશર રવાક્
૧૦૦૧૦૩૪૩ અસ્યા વામષ્ટમાે ગભા હ તા યાં વહસઽેબુધ
૧૦૦૧૦૩૫૧ ઇત્યુક્તઃ સ ખલઃ પાપાે ભાે નાં કુલપાંસનઃ
૧૦૦૧૦૩૫૩ ભ ગની ં હ તુમાર ધં ખડ્ગપા ણઃ કચેઽગ્રહીત્
૧૦૦૧૦૩૬૧ તં જુગુ સતકમાર્ણં શસંં િનરપત્રપમ્
૧૦૦૧૦૩૬૩ વસદેુવાે મહાભાગ ઉવાચ પિરસા વયન્
૧૦૦૧૦૩૭૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૩૭૧ શ્લાઘનીયગુણઃ શરૈૂભર્વા ભાજેયશસ્કરઃ
૧૦૦૧૦૩૭૩ સ કથં ભ ગની ં હ યાિ સ્ત્રયમુદ્વાહપવર્ ણ
૧૦૦૧૦૩૮૧ ત્યુજર્ન્મવતાં વીર દેહેન સહ યતે
૧૦૦૧૦૩૮૩ અદ્ય વા દશતા તે વા ત્યુવ પ્રા ણનાં ધ્રવુઃ
૧૦૦૧૦૩૯૧ દેહે પ ચ વમાપન્ને દેહી કમાર્નુગાેઽવશઃ
૧૦૦૧૦૩૯૩ દેહા તરમનપુ્રા ય પ્રાક્તનં ત્યજતે વપુઃ
૧૦૦૧૦૪૦૧ વ્રજં તષ્ઠ પદૈકેન યથવૈૈકેન ગચ્છ ત
૧૦૦૧૦૪૦૩ યથા ણજલાૈકૈવં દેહી કમર્ગ ત ગતઃ
૧૦૦૧૦૪૧૧ વ ે યથા પ ય ત દેહમીદશૃં મનાેરથનેા ભિનિવષ્ટચેતનઃ
૧૦૦૧૦૪૧૩ દષૃ્ટશ્રુતા યાં મનસાનુ ચ તય પ્રપદ્યતે ત કમિપ હ્યપ તઃ
૧૦૦૧૦૪૨૧ યતાે યતાે ધાવ ત દૈવચાેિદતં મનાે િવકારાત્મકમાપ પ ચસુ
૧૦૦૧૦૪૨૩ ગુણષેુ માયારાે ચતષેુ દેહ્યસાૈ પ્રપદ્યમાનઃ સહ તને યતે
૧૦૦૧૦૪૩૧ જ્યાે તયર્થવૈાેદકપા થવે વદઃ
૧૦૦૧૦૪૩૨ સમીરવેગાનુગતં િવભાવ્યતે
૧૦૦૧૦૪૩૩ અેવં વમાયાર ચતે વસાૈ પુમાન્
૧૦૦૧૦૪૩૪ ગુણષેુ રાગાનુગતાે િવમુહ્ય ત
૧૦૦૧૦૪૪૧ ત માન્ન કસ્ય ચદ્દ્રાેહમાચરે સ તથાિવધઃ
૧૦૦૧૦૪૪૩ આત્મનઃ ક્ષેમમ વચ્છ દ્રાેગ્ધવુ પરતાે ભયમ્
૧૦૦૧૦૪૫૧ અેષા તવાનુ બાલા કૃપણા પુિત્રકાપેમા
૧૦૦૧૦૪૫૩ હ તું નાહર્ સ કલ્યાણી મમાં વં દ નવ સલઃ
૧૦૦૧૦૪૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૪૬૧ અેવં સ સામ ભભદૈબા યમાનાેઽિપ દા ણઃ
૧૦૦૧૦૪૬૩ ન યવતર્ત કાૈરવ્ય પુ ષાદાનનવુ્રતઃ
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૧૦૦૧૦૪૭૧ િનબર્ ધં તસ્ય તં જ્ઞા વા િવ ચ ત્યાનકદુ દુ ભઃ
૧૦૦૧૦૪૭૩ પ્રાપં્ત કાલં પ્ર તવ્યાેઢુ મદં તત્રા વપદ્યત
૧૦૦૧૦૪૮૧ ત્યુબુર્ દ્ધમતાપાેહ્યાે યાવદુ્બ દ્ધબલાેદયમ્
૧૦૦૧૦૪૮૩ યદ્યસાૈ ન િનવતત નાપરાધાેઽ ત દેિહનઃ
૧૦૦૧૦૪૯૧ પ્રદાય ત્યવે પતુ્રાન્માેચયે કૃપણા મમામ્
૧૦૦૧૦૪૯૩ સતુા મે યિદ યેર ત્યુવાર્ ન મ્રયેત ચેત્
૧૦૦૧૦૫૦૧ િવપયર્યાે વા િક ન સ્યાદ્ગ તધાર્તુદુર્રત્યયા
૧૦૦૧૦૫૦૩ ઉપ સ્થતાે િનવતત િન ત્તઃ પનુરાપતેત્
૧૦૦૧૦૫૧૧ અગ્ ેયર્થા દા િવયાેગયાેગયાેરદષૃ્ટતાેઽ યન્ન િન મત્તમ ત
૧૦૦૧૦૫૧૩ અેવં િહ જ તાેરિપ દુિવભાવ્યઃ શર રસયંાેગિવયાેગહેતુઃ
૧૦૦૧૦૫૨૧ અેવં િવ ય તં પાપં યાવદાત્મિનદશર્નમ્
૧૦૦૧૦૫૨૩ પજૂયામાસ વૈ શાૈિરબર્હુમાનપુરઃસરમ્
૧૦૦૧૦૫૩૧ પ્રસન્નવદના ભાે ે શસંં િનરપત્રપમ્
૧૦૦૧૦૫૩૩ મનસા દૂયમાનને િવહસિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૦૧૦૫૪૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૫૪૧ ન હ્યસ્યા તે ભયં સાૈ ય યદ્વૈ સાહાશર રવાક્
૧૦૦૧૦૫૪૩ પતુ્રા સમપર્િય યેઽસ્યા યત તે ભયમુ થતમ્
૧૦૦૧૦૫૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૧૦૫૫૧ વસવુર્ધાિન્નવ તે કંસ તદ્વાક્યસારિવત્
૧૦૦૧૦૫૫૩ વસદેુવાેઽિપ તં પ્રીતઃ પ્રશસ્ય પ્રાિવશદ્ગહૃમ્
૧૦૦૧૦૫૬૧ અથ કાલ ઉપા ત્તે દેવક સવર્દેવતા
૧૦૦૧૦૫૬૩ પતુ્રા પ્રસષુવુે ચાષ્ટાૈ ક યાં ચવૈાનવુ સરમ્
૧૦૦૧૦૫૭૧ ક તમ તં પ્રથમજં કંસાયાનકદુ દુ ભઃ
૧૦૦૧૦૫૭૩ અપર્યામાસ કૃચ્છ્ર ેણ સાેઽ તાદ તિવહ્વલઃ
૧૦૦૧૦૫૮૧ િક દુઃસહં નુ સાધનૂાં િવદુષાં િકમપે ક્ષતમ્
૧૦૦૧૦૫૮૩ િકમકાય કદયાર્ણાં દુ ત્યજં િક તાત્મનામ્
૧૦૦૧૦૫૯૧ દૃ ટ્વા સમ વં તચ્છાૈરેઃ સત્યે ચવૈ વ્યવ સ્થ તમ્
૧૦૦૧૦૫૯૩ કંસ તુષ્ટમના રાજ પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૦૧૦૬૦૧ પ્ર તયાતુ કુમારાેઽયં ન હ્ય માદ ત મે ભયમ્
૧૦૦૧૦૬૦૩ અષ્ટમાદ્યવુયાેગર્ભાર્ ત્યુમ િવિહતઃ િકલ
૧૦૦૧૦૬૧૧ તથે ત સતુમાદાય યયાવાનકદુ દુ ભઃ
૧૦૦૧૦૬૧૩ ના યન દત તદ્વાક્યમસતાેઽિવ જતાત્મનઃ
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૧૦૦૧૦૬૨૧ ન દાદ્યા યે વ્રજે ગાપેા યાશ્ચામીષાં ચ યાે ષતઃ
૧૦૦૧૦૬૨૩ ણયાે વસદેુવાદ્યા દેવક્યાદ્યા યદુ સ્ત્રયઃ
૧૦૦૧૦૬૩૧ સવ વૈ દેવતાપ્રાયા ઉભયાેરિપ ભારત
૧૦૦૧૦૬૩૩ જ્ઞાતયાે બ ધુસહૃુદાે યે ચ કંસમનવુ્રતાઃ
૧૦૦૧૦૬૪૧ અેત કંસાય ભગવા છશસંા યેત્ય નારદઃ
૧૦૦૧૦૬૪૩ ભૂમેભાર્રાયમાણાનાં દૈત્યાનાં ચ વધાેદ્યમમ્
૧૦૦૧૦૬૫૧ ઋષેિવિનગર્મે કંસાે યદૂન્મ વા સરુાિન ત
૧૦૦૧૦૬૫૩ દેવક્યા ગભર્સ ભૂતં િવ ં ચ વવધં પ્ર ત
૧૦૦૧૦૬૬૧ દેવક ં વસદેુવં ચ િનગ્ હ્ય િનગડગૈ્ ર્હે
૧૦૦૧૦૬૬૩ તં તમહ પતંુ્ર તયાેરજનશઙ્કયા
૧૦૦૧૦૬૭૧ માતરં િપતરં ભ્રા સવાશ્ચ સહૃુદ તથા
૧૦૦૧૦૬૭૩ ઘ્ન ત હ્યસુ પાે લુ ધા રા નઃ પ્રાયશાે ભુિવ
૧૦૦૧૦૬૮૧ આત્માન મહ સ તં ન પ્રા ગ્વ ના હતમ્
૧૦૦૧૦૬૮૩ મહાસરંુ કાલને મ યદુ ભઃ સ વ્ય યત
૧૦૦૧૦૬૯૧ ઉગ્રસનંે ચ િપતરં યદુભાે ધકાિધપમ્
૧૦૦૧૦૬૯૩ વયં િનગ્ હ્ય બુભજેુ શરૂસનેાન્મહાબલઃ
૧૦૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૨૦૦૧૧ પ્રલ બબકચાણૂર ણાવતર્મહાશનૈઃ
૧૦૦૨૦૦૧૩ મુ ષ્ટકાિરષ્ટ દ્વિવદ પૂતનાકેશીધનેુકૈઃ
૧૦૦૨૦૦૨૧ અ યૈશ્ચાસરુભપૂાલૈબાર્ણભાૈમાિદ ભયુર્તઃ
૧૦૦૨૦૦૨૩ યદૂનાં કદનં ચકે્ર બલી માગધસશં્રયઃ
૧૦૦૨૦૦૩૧ તે પીિડતા િનિવિવશઃુ કુ પ ચાલકેકયાન્
૧૦૦૨૦૦૩૩ શા વા વદભાર્િન્નષધા વદેહા કાેશલાનિપ
૧૦૦૨૦૦૪૧ અેકે તમનુ ધાના જ્ઞાતયઃ પયુર્પાસતે
૧૦૦૨૦૦૪૩ હતષેુ ષટ્સુ બાલષેુ દેવક્યા આૈગ્રસિેનના
૧૦૦૨૦૦૫૧ સપ્તમાે વૈ ણવં ધામ યમન તં પ્રચક્ષતે
૧૦૦૨૦૦૫૩ ગભા બભવૂ દેવક્યા હષર્શાેકિવવધર્નઃ
૧૦૦૨૦૦૬૧ ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા િવિદ વા કંસજં ભયમ્
૧૦૦૨૦૦૬૩ યદૂનાં િનજનાથાનાં યાેગમાયાં સમાિદશત્
૧૦૦૨૦૦૭૧ ગચ્છ દેિવ વ્રજં ભદ્રે ગાપેગાે ભરલઙૃ્કતમ્
૧૦૦૨૦૦૭૩ રાેિહણી વસદેુવસ્ય ભાયાર્ તે ન દગાેકુલે
૧૦૦૨૦૦૭૫ અ યાશ્ચ કંસસિંવગ્ ા િવવરેષુ વસ ત િહ
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૧૦૦૨૦૦૮૧ દેવક્યા જઠરે ગભ શષેાખ્યં ધામ મામકમ્
૧૦૦૨૦૦૮૩ ત સિન્નકૃ ય રાેિહ યા ઉદરે સિન્નવેશય
૧૦૦૨૦૦૯૧ અથાહમંશભાગને દેવક્યાઃ પતુ્રતાં શભુે
૧૦૦૨૦૦૯૩ પ્રા સ્યા મ વં યશાેદાયાં ન દપ યાં ભિવ ય સ
૧૦૦૨૦૧૦૧ અ ચ ય ત મનુ યા વાં સવર્કામવરેશ્વર મ્
૧૦૦૨૦૧૦૩ ધપૂાપેહારબ લ ભઃ સવર્કામવરપ્રદામ્
૧૦૦૨૦૧૧૧ નામધેયાિન કુવર્ ત સ્થાનાિન ચ નરા ભુિવ
૧૦૦૨૦૧૧૩ દુગ ત ભદ્રકાલી ત િવજયા વૈ ણવી ત ચ
૧૦૦૨૦૧૨૧ કુમુદા ચ ડકા કૃ ણા માધવી ક યકે ત ચ
૧૦૦૨૦૧૨૩ માયા નારાયણીશાની શારદેત્ય બકે ત ચ
૧૦૦૨૦૧૩૧ ગભર્સઙ્કષર્ણાત્તં વૈ પ્રાહુઃ સઙ્કષર્ણં ભુિવ
૧૦૦૨૦૧૩૩ રામે ત લાેકરમણાદ્બલભદં્ર બલાેચ્છ્ર યાત્
૧૦૦૨૦૧૪૧ સ દષૈ્ટવં ભગવતા તથેત્યાે મ ત તદ્વચઃ
૧૦૦૨૦૧૪૩ પ્ર તગ્ હ્ય પિરક્ર ય ગાં ગતા તત્તથાકરાેત્
૧૦૦૨૦૧૫૧ ગભ પ્રણીતે દેવક્યા રાેિહણી ં યાેગિનદ્રયા
૧૦૦૨૦૧૫૩ અહાે િવસ્રં સતાે ગભર્ ઇ ત પાૈરા િવચુકુ્રશઃુ
૧૦૦૨૦૧૬૧ ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા ભક્તાનામભયઙ્કરઃ
૧૦૦૨૦૧૬૩ આિવવેશાંશભાગને મનઆનકદુ દુભેઃ
૧૦૦૨૦૧૭૧ સ બભ્ર પાૈ ષં ધામ ભ્રાજમાનાે યથા રિવઃ
૧૦૦૨૦૧૭૩ દુરાસદાેઽ તદુધર્ષા ભૂતાનાં સ બભવૂ હ
૧૦૦૨૦૧૮૧ તતાે જગન્મઙ્ગલમચ્યુતાંશં સમાિહતં શરૂસતુને દેવી
૧૦૦૨૦૧૮૩ દધાર સવાર્ત્મકમાત્મભૂતં કાષ્ઠા યથાન દકરં મન તઃ
૧૦૦૨૦૧૯૧ સા દેવક સવર્જગિન્નવાસ િનવાસભૂતા િનતરાં ન રેજે
૧૦૦૨૦૧૯૩ ભાજેે દ્રગેહેઽ ગ્ શખવે દ્ધા સર વતી જ્ઞાનખલે યથા સતી
૧૦૦૨૦૨૦૧ તાં વીક્ષ્ય કંસઃ પ્રભયા જતા તરાં
૧૦૦૨૦૨૦૨ િવરાેચય તી ં ભવનં શુ ચ મતામ્
૧૦૦૨૦૨૦૩ આહૈષ મે પ્રાણહરાે હિરગુર્હાં
૧૦૦૨૦૨૦૪ ધ્રવું શ્રતાે યન્ન પુરેયમીદશૃી
૧૦૦૨૦૨૧૧ િકમદ્ય ત મ કરણીયમાશુ મે યદથર્ત ત્રાે ન િવહ ત િવક્રમમ્
૧૦૦૨૦૨૧૩ સ્ત્રયાઃ વસગુુર્ મત્યા વધાેઽયં યશઃ શ્રયં હ ત્યનુકાલમાયુઃ
૧૦૦૨૦૨૨૧ સ અેષ વ ખલુ સ પરેતાે વતત યાેઽત્ય ત શં સતને
૧૦૦૨૦૨૨૩ દેહે તે તં મનુ ઃ શપ ત ગ તા તમાેઽ ધં તનુમાિનનાે ધ્રવુમ્
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૧૦૦૨૦૨૩૧ ઇ ત ઘાેરતમાદ્ભાવા સિન્ન ત્તઃ વયં પ્રભુઃ
૧૦૦૨૦૨૩૩ આ તે પ્રતીકં્ષ ત જન્મ હરેવરાનુબ ધકૃત્
૧૦૦૨૦૨૪૧ આસીનઃ સિંવશં તષ્ઠ ભુ નઃ પયર્ટન્મહીમ્
૧૦૦૨૦૨૪૩ ચ તયાનાે હૃષીકેશમપ યત્તન્મયં જગત્
૧૦૦૨૦૨૫૧ બ્રહ્મા ભવશ્ચ તત્રૈત્ય મુિન ભનાર્રદાિદ ભઃ
૧૦૦૨૦૨૫૩ દેવૈઃ સાનુચરૈઃ સાકં ગી ભ ર્ષણમૈડયન્
૧૦૦૨૦૨૬૧ સત્યવ્રતં સત્યપરં િત્રસતં્ય
૧૦૦૨૦૨૬૨ સત્યસ્ય યાેિન િનિહતં ચ સત્યે
૧૦૦૨૦૨૬૩ સત્યસ્ય સત્ય તસત્યનતંે્ર
૧૦૦૨૦૨૬૪ સત્યાત્મકં વાં શરણં પ્રપન્નાઃ
૧૦૦૨૦૨૭૧ અેકાયનાેઽસાૈ દ્વફલ સ્ત્રમૂલશ્ચતૂરસઃ પ ચિવધઃ ષડાત્મા
૧૦૦૨૦૨૭૩ સપ્ત વગષ્ટિવટપાે નવાક્ષાે દશચ્છદ દ્વખગાે હ્યાિદ ક્ષઃ
૧૦૦૨૦૨૮૧ વમેક અેવાસ્ય સતઃ પ્રસૂ ત વં સિન્નધાનં વમનુગ્રહશ્ચ
૧૦૦૨૦૨૮૩ વન્માયયા સં તચેતસ વાં પ ય ત નાના ન િવપ શ્ચતાે યે
૧૦૦૨૦૨૯૧ બભ ષ પા યવબાેધ આત્મા ક્ષેમાય લાેકસ્ય ચરાચરસ્ય
૧૦૦૨૦૨૯૩ સ વાપેપન્નાિન સખુાવહાિન સતામભદ્રા ણ મુહુઃ ખલાનામ્
૧૦૦૨૦૩૦૧ વ ય બુ ક્ષા ખલસ વધા સમાિધનાવે શતચેતસકેૈ
૧૦૦૨૦૩૦૩ વ પાદપાેતને મહ કૃતને કુવર્ ત ગાવે સપદં ભવા ધમ્
૧૦૦૨૦૩૧૧ વયં સમુત્તીયર્ સદુુ તરં દ્યુમન્
૧૦૦૨૦૩૧૨ ભવાણર્વં ભીમમદભ્રસાૈહૃદાઃ
૧૦૦૨૦૩૧૩ ભવ પદા ભાે હનાવમત્ર તે
૧૦૦૨૦૩૧૪ િનધાય યાતાઃ સદનુગ્રહાે ભવાન્
૧૦૦૨૦૩૨૧ યેઽ યેઽરિવ દાક્ષ િવમુક્તમાિનનસ્
૧૦૦૨૦૩૨૨ વ ય તભાવાદિવશદુ્ધબુદ્ધયઃ
૧૦૦૨૦૩૨૩ આ હ્ય કૃચ્છ્ર ેણ પરં પદં તતઃ
૧૦૦૨૦૩૨૪ પત ત્યધાેઽનાદતૃયુ મદઙ્ઘ્રયઃ
૧૦૦૨૦૩૩૧ તથા ન તે માધવ તાવકાઃ ક્વ ચદ્ભ્ર ય ત માગાર્ વિય બદ્ધસાૈહૃદાઃ
૧૦૦૨૦૩૩૩ વયા ભગુપ્તા િવચર ત િનભર્યા િવનાયકાનીકપમૂધર્સુ પ્રભાે
૧૦૦૨૦૩૪૧ સ વં િવશદંુ્ધ શ્રયતે ભવાિ સ્થતાૈ
૧૦૦૨૦૩૪૨ શર િરણાં શ્રેયાપૈાયનં વપુઃ
૧૦૦૨૦૩૪૩ વેદિક્રયાયાેગતપઃસમાિધ ભસ્
૧૦૦૨૦૩૪૪ તવાહર્ણં યને જનઃ સમીહતે
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૧૦૦૨૦૩૫૧ સ વં ન ચેદ્ધાતિરદં િનજં ભવેદ્
૧૦૦૨૦૩૫૨ િવજ્ઞાનમજ્ઞાન ભદાપમાજર્નમ્
૧૦૦૨૦૩૫૩ ગુણપ્રકાશરૈનુમીયતે ભવાન્
૧૦૦૨૦૩૫૪ પ્રકાશતે યસ્ય ચ યને વા ગુણઃ
૧૦૦૨૦૩૬૧ ન નામ પે ગુણજન્મકમર્ ભિન િપતવ્યે તવ તસ્ય સા ક્ષણઃ
૧૦૦૨૦૩૬૩ મનાવેચાે યામનુમેયવત્મર્નાે દેવ િક્રયાયાં પ્ર તય ત્યથાિપ િહ
૧૦૦૨૦૩૭૧ શ ◌ૃ વ ગ્ ણ સં મરયંશ્ચ ચ તયન્
૧૦૦૨૦૩૭૨ નામાિન પા ણ ચ મઙ્ગલાિન તે
૧૦૦૨૦૩૭૩ િક્રયાસુ ય વચ્ચરણારિવ દયાેર્
૧૦૦૨૦૩૭૪ આિવષ્ટચેતા ન ભવાય ક પતે
૧૦૦૨૦૩૮૧ િદષ્ટ ા હરેઽસ્યા ભવતઃ પદાે ભવુાે
૧૦૦૨૦૩૮૨ ભારાેઽપનીત તવ જન્મને શતુઃ
૧૦૦૨૦૩૮૩ િદષ્ટ ાિઙ્કતાં વ પદકૈઃ સશુાેભનૈર્
૧૦૦૨૦૩૮૪ દ્રક્ષ્યામ ગાં દ્યાં ચ તવાનુક પતામ્
૧૦૦૨૦૩૯૧ ન તેઽભવસ્યેશ ભવસ્ય કારણં િવના િવનાેદં બત તકર્યામહે
૧૦૦૨૦૩૯૩ ભવાે િનરાેધઃ સ્થ તર યિવદ્યયા કૃતા યત વ યભયાશ્રયાત્મિન
૧૦૦૨૦૪૦૧ મ સ્યાશ્વકચ્છપ સહવરાહહંસ
૧૦૦૨૦૪૦૨ રાજ યિવપ્રિવબુધષેુ કૃતાવતારઃ
૧૦૦૨૦૪૦૩ વં પા સ ન સ્ત્રભવુનં ચ યથાધનુેશ
૧૦૦૨૦૪૦૪ ભારં ભવુાે હર યદૂત્તમ વ દનં તે
૧૦૦૨૦૪૧૧ િદષ્ટ ા બ તે કુ ક્ષગતઃ પરઃ પુમાન્
૧૦૦૨૦૪૧૨ અંશને સાક્ષાદ્ભગવા ભવાય નઃ
૧૦૦૨૦૪૧૩ માભૂદ્ભયં ભાજેપતેમુર્મષૂાર્
૧૦૦૨૦૪૧૪ ગાેપ્તા યદૂનાં ભિવતા તવાત્મજઃ
૧૦૦૨૦૪૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૨૦૪૨૧ ઇત્ય ભષૂ્ટય પુ ષં યદૂ્રપમિનદં યથા
૧૦૦૨૦૪૨૩ બ્રહ્મશેાનાૈ પુરાેધાય દેવાઃ પ્ર તયયુિદવમ્
૧૦૦૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૩૦૦૧૧ અથ સવર્ગુણાપેેતઃ કાલઃ પરમશાેભનઃ
૧૦૦૩૦૦૧૩ યહ્યવાજનજન્મક્ષ શા તક્ષર્ગ્રહતારકમ્
૧૦૦૩૦૦૨૧ િદશઃ પ્રસદુેગર્ગનં િનમર્લાેડુગણાેદયમ્
૧૦૦૩૦૦૨૩ મહી મઙ્ગલભૂિયષ્ઠ પુરગ્રામવ્ર કરા
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૧૦૦૩૦૦૩૧ નદ્યઃ પ્રસન્નસ લલા હ્ર દા જલ હ શ્રયઃ
૧૦૦૩૦૦૩૩ દ્વ લકુલસન્નાદ તવકા વનરાજયઃ
૧૦૦૩૦૦૪૧ વવાૈ વાયુઃ સખુ પશર્ઃ પુ યગ ધવહઃ શુ ચઃ
૧૦૦૩૦૦૪૩ અગ્ યશ્ચ દ્વ તીનાં શા તા તત્ર સ મ ધત
૧૦૦૩૦૦૫૧ મનાંસ્યાસ પ્રસન્નાિન સાધનૂામસરુદુ્રહામ્
૧૦૦૩૦૦૫૩ યમાનેઽજને ત મન્નેદુદુર્ દુભયઃ સમમ્
૧૦૦૩૦૦૬૧ જગુઃ િકન્નરગ ધવાર્ તુષુ્ટવુઃ સદ્ધચારણાઃ
૧૦૦૩૦૦૬૩ િવદ્યાધયર્શ્ચ ન તુર સરાે ભઃ સમં મુદા
૧૦૦૩૦૦૭૧ મુમુચુમુર્નયાે દેવાઃ સમુનાં સ મુદા વતાઃ
૧૦૦૩૦૦૭૩ મ દં મ દં જલધરા જગજુર્રનુસાગરમ્
૧૦૦૩૦૦૮૧ િનશીથે તમાૈદ્ભૂતે યમાને જનાદર્ને
૧૦૦૩૦૦૮૩ દેવક્યાં દેવ િપ યાં િવ ઃ સવર્ગુહાશયઃ
૧૦૦૩૦૦૮૫આિવરાસીદ્યથા પ્રાચ્યાં િદશી દુિરવ પુ કલઃ
૧૦૦૩૦૦૯૧ તમદ્ભુતં બાલકમ બુજેક્ષણં ચતુભુર્જં શઙ્ખગદાદ્યુદાયુધમ્
૧૦૦૩૦૦૯૩ શ્રીવ સલ મં ગલશાે ભકાૈ તુભં પીતા બરં સા દ્રપયાેદસાૈભગમ્
૧૦૦૩૦૧૦૧ મહાહર્વૈદૂયર્િકર ટકુ ડલ વષા પિર વક્તસહસ્રકુ તલમ્
૧૦૦૩૦૧૦૩ ઉદ્દામકા ચ્યઙ્ગદકઙ્કણાિદ ભિવરાેચમાનં વસદેુવ અૈક્ષત
૧૦૦૩૦૧૧૧ સ િવ મયાે ફુ લિવલાેચનાે હિર સતંુ િવલાેક્યાનકદુ દુ ભ તદા
૧૦૦૩૦૧૧૩ કૃ ણાવતારાે સવસ ભ્રમાેઽ શન્મુદા દ્વજે યાેઽયુતમા લુતાે ગવામ્
૧૦૦૩૦૧૨૧ અથનૈમ તાૈદવધાયર્ પૂ ષં પરં નતાઙ્ગઃ કૃતધીઃ કૃતા જ લઃ
૧૦૦૩૦૧૨૩ વરાે ચષા ભારત સૂ તકાગ્ હં િવરાેચય તં ગતભીઃ પ્રભાવિવત્
૧૦૦૩૦૧૩૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૦૩૦૧૩૧ િવિદતાેઽ સ ભવા સાક્ષા પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૧૦૦૩૦૧૩૩ કેવલાનુભવાન દ વ પઃ સવર્બુ દ્ધદક્ૃ
૧૦૦૩૦૧૪૧ સ અેવ વપ્રકૃત્યેદં ટ્વાગ્રે િત્રગુણાત્મકમ્
૧૦૦૩૦૧૪૩ તદનુ વં હ્યપ્રિવષ્ટઃ પ્રિવષ્ટ ઇવ ભાવ્યસે
૧૦૦૩૦૧૫૧ યથેમેઽિવકૃતા ભાવા તથા તે િવકૃતૈઃ સહ
૧૦૦૩૦૧૫૩ નાનાવીયાર્ઃ થગ્ભૂતા િવરાજં જનય ત િહ
૧૦૦૩૦૧૬૧ સિન્નપત્ય સમુ પાદ્ય દૃ ય તેઽનુગતા ઇવ
૧૦૦૩૦૧૬૩ પ્રાગવે િવદ્યમાન વાન્ન તષેા મહ સ ભવઃ
૧૦૦૩૦૧૭૧ અેવં ભવા બુદ્ યનુમેયલક્ષણૈગ્રાર્હ્યૈગુર્ણૈઃ સન્નિપ તદુ્ગણાગ્રહઃ
૧૦૦૩૦૧૭૩ અના ત વાદ્બિહર તરં ન તે સવર્સ્ય સવાર્ત્મનઆત્મવ તનુઃ
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૧૦૦૩૦૧૮૧ ય આત્મનાે દૃ યગુણષેુ સિન્ન ત વ્યવસ્યતે વવ્ય તરેકતાેઽબુધઃ
૧૦૦૩૦૧૮૩ િવનાનવુાદં ન ચ તન્મની ષતં સ યગ્યત ત્યક્તમપુાદદ પુમાન્
૧૦૦૩૦૧૯૧ વત્તાેઽસ્ય જન્મ સ્થ તસયંમા વભાે
૧૦૦૩૦૧૯૨ વદ ત્યનીહાદગુણાદિવિક્રયાત્
૧૦૦૩૦૧૯૩ વયીશ્વરે બ્રહ્મ ણ નાે િવ યતે
૧૦૦૩૦૧૯૪ વદાશ્રય વાદુપચયર્તે ગુણૈઃ
૧૦૦૩૦૨૦૧ સ વં િત્રલાેક સ્થતયે વમાયયા
૧૦૦૩૦૨૦૨ બભ ષ શકુ્લં ખલુ વણર્માત્મનઃ
૧૦૦૩૦૨૦૩ સગાર્ય રકં્ત રજસાપે િંહતં
૧૦૦૩૦૨૦૪ કૃ ણં ચ વણ તમસા જનાત્યયે
૧૦૦૩૦૨૧૧ વમસ્ય લાેકસ્ય િવભાે િરર ક્ષષુગ્ ર્હેઽવતીણાઽ સ મમા ખલેશ્વર
૧૦૦૩૦૨૧૩ રાજ યસજં્ઞાસરુકાેિટયૂથપૈિનવ્યૂર્હ્યમાના િનહિન યસે ચમૂઃ
૧૦૦૩૦૨૨૧ અયં વસ ય તવ જન્મ નાૈ ગ્ હે
૧૦૦૩૦૨૨૨ શ્રુ વાગ્ર ં તે યવધી સરેુશ્વર
૧૦૦૩૦૨૨૩ સ તેઽવતારં પુ ષૈઃ સમિપતં
૧૦૦૩૦૨૨૪ શ્રુ વાધનુવૈા ભસરત્યુદાયુધઃ
૧૦૦૩૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૩૦૨૩૧ અથનૈમાત્મજં વીક્ષ્ય મહાપુ ષલક્ષણમ્
૧૦૦૩૦૨૩૩ દેવક તમપુાધાવ કંસાદ્ભીતા સિુવ મતા
૧૦૦૩૦૨૪૦ શ્રીદેવક્યવુાચ
૧૦૦૩૦૨૪૧ પં યત્ત પ્રાહુરવ્યક્તમાદ્યં
૧૦૦૩૦૨૪૨ બ્રહ્મજ્યાે તિનગુર્ણં િનિવકારમ્
૧૦૦૩૦૨૪૩ સત્તામાતં્ર િનિવશષેં િનર હં
૧૦૦૩૦૨૪૪ સ વં સાક્ષા દ્વ ર યાત્મદ પઃ
૧૦૦૩૦૨૫૧ નષ્ટે લાેકે દ્વપરાધાર્વસાને મહાભૂતે વાિદભૂતં ગતષેુ
૧૦૦૩૦૨૫૩ વ્યક્તેઽવ્યક્તં કાલવેગને યાતે ભવાનેકઃ શ યતેઽશષેસજં્ઞઃ
૧૦૦૩૦૨૬૧ યાેઽયં કાલ તસ્ય તેઽવ્યક્તબ ધાે
૧૦૦૩૦૨૬૨ ચેષ્ટામાહુશ્ચેષ્ટતે યને િવશ્વમ્
૧૦૦૩૦૨૬૩ િનમષેાિદવર્ સરા તાે મહીયાંસ્
૧૦૦૩૦૨૬૪ તં વેશાનં ક્ષેમધામ પ્રપદે્ય
૧૦૦૩૦૨૭૧ મત્યા ત્યુવ્યાલભીતઃ પલાય લાેકા સવાર્િન્નભર્યં ના યગચ્છત્
૧૦૦૩૦૨૭૩ વ પાદા જં પ્રા ય યદચૃ્છયાદ્ય સસુ્થઃ શતેે ત્યુર માદપૈ ત
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૧૦૦૩૦૨૮૧ સ વં ઘાેરાદુગ્રસનેાત્મ ન્નસ્ત્રાિહ ત્ર તા ત્યિવત્રાસહા સ
૧૦૦૩૦૨૮૩ પં ચેદં પાૈ ષં યાનિધ યં મા પ્રત્યકં્ષ માંસદશૃાં કૃષીષ્ઠાઃ
૧૦૦૩૦૨૯૧ જન્મ તે મ યસાૈ પાપાે મા િવદ્યાન્મધુસદૂન
૧૦૦૩૦૨૯૩ સમુ દ્વજે ભવદ્ધતેાેઃ કંસાદહમધીરધીઃ
૧૦૦૩૦૩૦૧ ઉપસહંર િવશ્વાત્મન્નદાે પમલાૈિકકમ્
૧૦૦૩૦૩૦૩ શઙ્ખચક્રગદાપદ્મ શ્રયા જુષં્ટ ચતુભુર્જમ્
૧૦૦૩૦૩૧૧ િવશ્વં યદેત વતનાૈ િનશા તે યથાવકાશં પુ ષઃ પરાે ભવાન્
૧૦૦૩૦૩૧૩ બભ ત સાેઽયં મમ ગભર્ગાેઽભૂદહાે લાેકસ્ય િવડ બનં િહ તત્
૧૦૦૩૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૦૩૦૩૨૧ વમવે પવૂર્સગઽભૂઃ શ્નઃ વાય ભવુે સ ત
૧૦૦૩૦૩૨૩ તદાયં સતુપા નામ પ્ર પ તરક મષઃ
૧૦૦૩૦૩૩૧ યવુાં વૈ બ્રહ્મણાિદષ્ટાૈ પ્ર સગ યદા તતઃ
૧૦૦૩૦૩૩૩ સિન્નય યે દ્રયગ્રામં તપેાથે પરમં તપઃ
૧૦૦૩૦૩૪૧ વષર્વાતાતપિહમ ઘમર્કાલગુણાનનુ
૧૦૦૩૦૩૪૩ સહમાનાૈ શ્વાસરાેધ િવિનધૂર્તમનાેમલાૈ
૧૦૦૩૦૩૫૧ શીણર્પણાર્િનલાહારાવપુશા તને ચેતસા
૧૦૦૩૦૩૫૩ મત્તઃ કામાનભી સ તાૈ મદારાધનમીહતુઃ
૧૦૦૩૦૩૬૧ અેવં વાં ત યતાે તીવ્રં તપઃ પરમદુ કરમ્
૧૦૦૩૦૩૬૩ િદવ્યવષર્સહસ્રા ણ દ્વાદશયેુમર્દાત્મનાેઃ
૧૦૦૩૦૩૭૧ તદા વાં પિરતુષ્ટાેઽહમમનુા વપષુાનઘે
૧૦૦૩૦૩૭૩ તપસા શ્રદ્ધયા િનતં્ય ભ યા ચ હૃિદ ભાિવતઃ
૧૦૦૩૦૩૮૧ પ્રાદુરાસં વરદરાડ્યવુયાેઃ કામિદ સયા
૧૦૦૩૦૩૮૩ િવ્રયતાં વર ઇત્યુક્તે માદશૃાે વાં તઃ સતુઃ
૧૦૦૩૦૩૯૧ અજુષ્ટગ્રા યિવષયાવનપત્યાૈ ચ દ પતી
૧૦૦૩૦૩૯૩ ન વવ્રાથેઽપવગ મે માેિહતાૈ દેવમાયયા
૧૦૦૩૦૪૦૧ ગતે મિય યવુાં લ વા વરં મ સદશૃં સતુમ્
૧૦૦૩૦૪૦૩ ગ્રા યા ભાેગાનભુ થાં યવુાં પ્રાપ્તમનાેરથાૈ
૧૦૦૩૦૪૧૧ અદૃ ટ્વા યતમં લાેકે શીલાૈદાયર્ગુણૈઃ સમમ્
૧૦૦૩૦૪૧૩ અહં સતુાે વામભવં શ્નગભર્ ઇ ત શ્રુતઃ
૧૦૦૩૦૪૨૧ તયાવેા પનુરેવાહમિદત્યામાસ ક યપાત્
૧૦૦૩૦૪૨૩ ઉપે દ્ર ઇ ત િવખ્યાતાે વામન વાચ્ચ વામનઃ
૧૦૦૩૦૪૩૧ તીયેઽ મ ભવેઽહં વૈ તનેવૈ વપષુાથ વામ્
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૧૦૦૩૦૪૩૩ તાે ભૂય તયાેરેવ સતં્ય મે વ્યાહૃતં સ ત
૧૦૦૩૦૪૪૧ અેતદ્વાં દ શતં પં પ્રાગ્જન્મ મરણાય મે
૧૦૦૩૦૪૪૩ ના યથા મદ્ભવં જ્ઞાનં મત્યર્ લઙ્ગને યતે
૧૦૦૩૦૪૫૧ યવુાં માં પતુ્રભાવને બ્રહ્મભાવને ચાસકૃત્
૧૦૦૩૦૪૫૩ ચ તય તાૈ કૃત નેહાૈ યાસ્યેથે મદ્ગ ત પરામ્
૧૦૦૩૦૪૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૩૦૪૬૧ ઇત્યુ વાસીદ્ધિર તૂ ણી ં ભગવાનાત્મમાયયા
૧૦૦૩૦૪૬૩ િપત્રાેઃ સ પ યતાેઃ સદ્યાે બભવૂ પ્રાકૃતઃ શશઃુ
૧૦૦૩૦૪૭૧ તતશ્ચ શાૈિરભર્ગવ પ્રચાેિદતઃ
૧૦૦૩૦૪૭૨ સતંુ સમાદાય સ સૂ તકાગ્ હાત્
૧૦૦૩૦૪૭૩ યદા બિહગર્ તુ મયષે તહ્યર્
૧૦૦૩૦૪૭૪ યા યાેગમાયાજિન ન દ યયા
૧૦૦૩૦૪૮૧ તયા હૃતપ્રત્યયસવર્ ત્તષુ દ્વાઃસ્થષેુ પાૈરે વિપ શાિયતે વથ
૧૦૦૩૦૪૮૩ દ્વારશ્ચ સવાર્ઃ િપિહતા દુરત્યયા હ કપાટાયસક લશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ
૧૦૦૩૦૪૯૧ તાઃ કૃ ણવાહે વસદેુવ આગતે વયં વ્યવયર્ ત યથા તમાે રવેઃ
૧૦૦૩૦૪૯૩ વવષર્ પજર્ ય ઉપાંશગુ જતઃ શષેાેઽ વગાદ્વાિર િનવારય ફણૈઃ
૧૦૦૩૦૫૦૧ મઘાેિન વષર્ત્યસકૃદ્યમાનુ ગ ભીરતાેયાૈઘજવાે મફેિનલા
૧૦૦૩૦૫૦૩ ભયાનકાવતર્શતાકુલા નદ માગ દદાૈ સ ધુિરવ શ્રયઃ પતેઃ
૧૦૦૩૦૫૧૧ ન દવ્રજં શાૈિર પેત્ય તત્ર તાન્
૧૦૦૩૦૫૧૨ ગાપેા પ્રસપુ્તાનપુલ ય િનદ્રયા
૧૦૦૩૦૫૧૩ સતંુ યશાેદાશયને િનધાય તત્
૧૦૦૩૦૫૧૪ સતુામપુાદાય પનુગ્ ર્હાનગાત્
૧૦૦૩૦૫૨૧ દેવક્યાઃ શયને યસ્ય વસદેુવાેઽથ દાિરકામ્
૧૦૦૩૦૫૨૩ પ્ર તમુચ્ય પદાેલાહમા તે પવૂર્વદા તઃ
૧૦૦૩૦૫૩૧ યશાેદા ન દપત્ની ચ તં પરમબુ યત
૧૦૦૩૦૫૩૩ ન ત લઙ્ગં પિરશ્રા તા િનદ્રયાપગત તઃ
૧૦૦૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૪૦૦૧૧ બિહર તઃપુરદ્વારઃ સવાર્ઃ પવૂર્વદા તાઃ
૧૦૦૪૦૦૧૩ તતાે બાલ વિન શ્રુ વા ગ્ હપાલાઃ સમુ થતાઃ
૧૦૦૪૦૦૨૧ તે તુ તૂણર્મપુવ્રજ્ય દેવક્યા ગભર્જન્મ તત્
૧૦૦૪૦૦૨૩ આચખ્યભુાજરા ય યદુ દ્વગ્ ઃ પ્રતીક્ષતે
૧૦૦૪૦૦૩૧ સ ત પાત્તૂણર્મુ થાય કાલાેઽય મ ત િવહ્વલઃ
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૧૦૦૪૦૦૩૩ સતૂીગ્ હમગાત્તૂણ પ્ર ખલન્મુક્તમૂધર્જઃ
૧૦૦૪૦૦૪૧ તમાહ ભ્રાતરં દેવી કૃપણા ક ણં સતી
૧૦૦૪૦૦૪૩ નષુેયં તવ કલ્યાણ સ્ત્રયં મા હ તુમહર્ સ
૧૦૦૪૦૦૫૧ બહવાે િહ સતા ભ્રાતઃ શશવઃ પાવકાપેમાઃ
૧૦૦૪૦૦૫૩ વયા દૈવિન ષે્ટન પુિત્રકૈકા પ્રદ યતામ્
૧૦૦૪૦૦૬૧ ન વહં તે હ્યવર દ ના હતસતુા પ્રભાે
૧૦૦૪૦૦૬૩ દાતુમહર્ સ મ દાયા અઙ્ગેમાં ચરમાં પ્ર મ્
૧૦૦૪૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૪૦૦૭૧ ઉપગુહ્યાત્મ મવેં દત્યા દ નદ નવત્
૧૦૦૪૦૦૭૩ યા ચત તાં િવિનભર્ સ્યર્ હ તાદા ચ ચ્છદે ખલઃ
૧૦૦૪૦૦૮૧ તાં ગ્ હી વા ચરણયાે ર્તમાત્રાં વસઃુ સતુામ્
૧૦૦૪૦૦૮૩ અપાેથય ચ્છલા ષે્ઠ વાથાન્મૂ લતસાૈહૃદઃ
૧૦૦૪૦૦૯૧ સા તદ્ધ તા સમુ પત્ય સદ્યાે દેવ્ય બરં ગતા
૧૦૦૪૦૦૯૩ અદૃ યતાનુ િવ ણાેઃ સાયુધાષ્ટમહાભુ
૧૦૦૪૦૧૦૧ િદવ્યસ્રગ બરાલપે રત્નાભરણભૂ ષતા
૧૦૦૪૦૧૦૩ ધનુઃશલૂષેુચમાર્ સ શઙ્ખચક્રગદાધરા
૧૦૦૪૦૧૧૧ સદ્ધચારણગ ધવર સરઃિકન્નરાેરગૈઃ
૧૦૦૪૦૧૧૩ ઉપાહૃતાે બ લ ભઃ તૂયમાનેદમબ્રવીત્
૧૦૦૪૦૧૨૧ િક મયા હતયા મ દ તઃ ખલુ તવા તકૃત્
૧૦૦૪૦૧૨૩ યત્ર ક્વ વા પવૂર્શત્રુમાર્ િહસીઃ કૃપણા થા
૧૦૦૪૦૧૩૧ ઇ ત પ્રભા ય તં દેવી માયા ભગવતી ભુિવ
૧૦૦૪૦૧૩૩ બહુનામિનકેતષેુ બહુનામા બભવૂ હ
૧૦૦૪૦૧૪૧ તયા ભિહતમાક યર્ કંસઃ પરમિવ મતઃ
૧૦૦૪૦૧૪૩ દેવક ં વસદેુવં ચ િવમુચ્ય પ્ર શ્રતાેઽબ્રવીત્
૧૦૦૪૦૧૫૧ અહાે ભ ગ યહાે ભામ મયા વાં બત પા મના
૧૦૦૪૦૧૫૩ પુ ષાદ ઇવાપતં્ય બહવાે િહ સતાઃ સતુાઃ
૧૦૦૪૦૧૬૧ સ વહં ત્યક્તકા ય ત્યક્તજ્ઞા તસહૃુ ખલઃ
૧૦૦૪૦૧૬૩ કા લાેકા વૈ ગ મ યા મ બ્રહ્મહેવ તઃ શ્વસન્
૧૦૦૪૦૧૭૧ દૈવમ ય તં વ ક્ત ન મત્યાર્ અેવ કેવલમ્
૧૦૦૪૦૧૭૩ ય દ્વશ્ર ભાદહં પાપઃ વસિુનહતવા છશનૂ્
૧૦૦૪૦૧૮૧ મા શાેચતં મહાભાગાવાત્મ વકૃતં ભજુઃ
૧૦૦૪૦૧૮૩ તવાે ન સદૈકત્ર દૈવાધીના તદાસતે
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૧૦૦૪૦૧૯૧ ભુિવ ભાૈમાિન ભૂતાિન યથા યા ત્યપયા ત ચ
૧૦૦૪૦૧૯૩ નાયમાત્મા તથૈતષેુ િવપય ત યથવૈ ભૂઃ
૧૦૦૪૦૨૦૧ યથાનવેંિવદાે ભેદાે યત આત્મિવપયર્યઃ
૧૦૦૪૦૨૦૩ દેહયાેગિવયાેગાૈ ચ સં તનર્ િનવતર્તે
૧૦૦૪૦૨૧૧ ત માદ્ભદ્રે વતનયાન્મયા વ્યાપાિદતાનિપ
૧૦૦૪૦૨૧૩ માનુશાેચ યતઃ સવર્ઃ વકૃતં િવ દતેઽવશઃ
૧૦૦૪૦૨૨૧ યાવદ્ધતાેઽ મ હ તા મી ત્યાત્માનં મ યતેઽ વદક્ૃ
૧૦૦૪૦૨૨૩ તાવત્તદ ભમા યજ્ઞાે બા યબાધકતા મયાત્
૧૦૦૪૦૨૩૧ ક્ષમ વં મમ દાૈરા યં સાધવાે દ નવ સલાઃ
૧૦૦૪૦૨૩૩ ઇત્યુ વાશ્રુમખુઃ પાદાૈ યાલઃ વસ્રાેરથાગ્રહીત્
૧૦૦૪૦૨૪૧ માેચયામાસ િનગડા દ્વશ્ર ધઃ ક યકા ગરા
૧૦૦૪૦૨૪૩ દેવક ં વસદેુવં ચ દશર્યન્નાત્મસાૈહૃદમ્
૧૦૦૪૦૨૫૧ ભ્રાતુઃ સમનુતપ્તસ્ય ક્ષા તરાષેા ચ દેવક
૧૦૦૪૦૨૫૩ વ્ય જદ્વસદેુવશ્ચ પ્રહસ્ય તમવુાચ હ
૧૦૦૪૦૨૬૧ અેવમેતન્મહાભાગ યથા વદ સ દેિહનામ્
૧૦૦૪૦૨૬૩ અજ્ઞાનપ્રભવાહંધીઃ વપરે ત ભદા યતઃ
૧૦૦૪૦૨૭૧ શાેકહષર્ભયદ્વષે લાેભમાેહમદા વતાઃ
૧૦૦૪૦૨૭૩ મથાે ઘ્ન તં ન પ ય ત ભાવૈભાર્વં થગ્દશૃઃ
૧૦૦૪૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૪૦૨૮૧ કંસ અેવં પ્રસન્ના યાં િવશદંુ્ધ પ્ર તભા ષતઃ
૧૦૦૪૦૨૮૩ દેવક વસદેુવા યામનુજ્ઞાતાેઽિવશદ્ગહૃમ્
૧૦૦૪૦૨૯૧ તસ્યાં રા યાં વ્યતીતાયાં કંસ આહૂય મિ ત્રણઃ
૧૦૦૪૦૨૯૩ તે ય આચષ્ટ ત સવ યદુક્તં યાેગિનદ્રયા
૧૦૦૪૦૩૦૧ આક યર્ ભતુર્ગર્િદતં તમૂચુદવશત્રવઃ
૧૦૦૪૦૩૦૩ દેવા પ્ર ત કૃતામષાર્ દૈતેયા ના તકાેિવદાઃ
૧૦૦૪૦૩૧૧ અેવં ચેત્તિહ ભાજેે દ્ર પુરગ્રામવ્ર િદષુ
૧૦૦૪૦૩૧૩ અિનદર્શાિન્નદર્શાંશ્ચ હિન યામાેઽદ્ય વૈ શશનૂ્
૧૦૦૪૦૩૨૧ િકમુદ્યમૈઃ કિર ય ત દેવાઃ સમરભીરવઃ
૧૦૦૪૦૩૨૩ િનત્યમુ દ્વગ્ મનસાે જ્યાઘાષેૈધર્નષુ તવ
૧૦૦૪૦૩૩૧ અસ્યત તે શરવ્રાતૈહર્ યમાનાઃ સમ તતઃ
૧૦૦૪૦૩૩૩ જ િવષવ ઉ જ્ય પલાયનપરા યયુઃ
૧૦૦૪૦૩૪૧ કે ચ પ્રા જલયાે દ ના ય તશસ્ત્રા િદવાૈકસઃ
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૧૦૦૪૦૩૪૩ મુક્તકચ્છ શખાઃ કે ચદ્ભીતાઃ મ ઇ ત વાિદનઃ
૧૦૦૪૦૩૫૧ ન વં િવ તશસ્ત્રાસ્ત્રા વરથા ભયસં તાન્
૧૦૦૪૦૩૫૩ હંસ્ય યાસક્તિવમખુા ભગ્ ચાપાનયુ યતઃ
૧૦૦૪૦૩૬૧ િક ક્ષેમશરૈૂિવબુધૈરસયંુગિવક થનૈઃ
૧૦૦૪૦૩૬૩ રહાજુેષા િક હિરણા શ ભનુા વા વનાૈકસા
૧૦૦૪૦૩૬૫ િક મ દ્રણેા પવીયણ બ્રહ્મણા વા તપસ્યતા
૧૦૦૪૦૩૭૧ તથાિપ દેવાઃ સાપ યાન્નાપેેક્ષ્યા ઇ ત મન્મહે
૧૦૦૪૦૩૭૩ તત તન્મૂલખનને િનયુઙ્ વા માનનવુ્રતાન્
૧૦૦૪૦૩૮૧ યથામયાેઽઙ્ગે સમપુે ક્ષતાે ભનર્ શક્યતે ઢપદ શ્ચિક સતુમ્
૧૦૦૪૦૩૮૩ યથે દ્રયગ્રામ ઉપે ક્ષત તથા િરપુમર્હા બદ્ધબલાે ન ચાલ્યતે
૧૦૦૪૦૩૯૧ મૂલં િહ િવ દવાનાં યત્ર ધમર્ઃ સનાતનઃ
૧૦૦૪૦૩૯૩ તસ્ય ચ બ્રહ્મગાેિવપ્રા તપાે યજ્ઞાઃ સદ ક્ષણાઃ
૧૦૦૪૦૪૦૧ ત મા સવાર્ત્મના રાજ બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૦૦૪૦૪૦૩ તપ વનાે યજ્ઞશીલા ગાશ્ચ હન્માે હિવદુર્ઘાઃ
૧૦૦૪૦૪૧૧ િવપ્રા ગાવશ્ચ વેદાશ્ચ તપઃ સતં્ય દમઃ શમઃ
૧૦૦૪૦૪૧૩ શ્રદ્ધા દયા ત તક્ષા ચ ક્રતવશ્ચ હરે તનૂઃ
૧૦૦૪૦૪૨૧ સ િહ સવર્સરુા યક્ષાે હ્યસરુ દ્વડ્ગુહાશયઃ
૧૦૦૪૦૪૨૩ તન્મૂલા દેવતાઃ સવાર્ઃ સશે્વરાઃ સચતુમુર્ખાઃ
૧૦૦૪૦૪૨૫ અયં વૈ તદ્વધાપેાયાે યદષૃીણાં િવિહસનમ્
૧૦૦૪૦૪૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૪૦૪૩૧ અેવં દુમર્િ ત્ર ભઃ કંસઃ સહ સ મ ય દુમર્ તઃ
૧૦૦૪૦૪૩૩ બ્રહ્મિહસાં િહતં મનેે કાલપાશા તાેઽસરુઃ
૧૦૦૪૦૪૪૧ સ દ ય સાધુલાેકસ્ય કદને કદન પ્રયાન્
૧૦૦૪૦૪૪૩ કામ પધરા દ દાનવા ગ્ હમાિવશત્
૧૦૦૪૦૪૫૧ તે વૈ રજઃપ્રકૃતય તમસા મૂઢચેતસઃ
૧૦૦૪૦૪૫૩ સતાં િવદ્વષેમાચે રારાદાગત ત્યવઃ
૧૦૦૪૦૪૬૧ આયુઃ શ્રયં યશાે ધમ લાેકાના શષ અેવ ચ
૧૦૦૪૦૪૬૩ હ ત શ્રેયાં સ સવાર્ ણ પુંસાે મહદ તક્રમઃ
૧૦૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૫૦૦૧૧ ન દ વાત્મજ ઉ પન્ને તાહ્લાદાે મહામનાઃ
૧૦૦૫૦૦૧૩ આહૂય િવપ્રા વેદજ્ઞા નાતઃ શુ ચરલઙૃ્કતઃ
૧૦૦૫૦૦૨૧ વાચિય વા વ ત્યયનં તકમાર્ત્મજસ્ય વૈ
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૧૦૦૫૦૦૨૩ કારયામાસ િવિધવ પ દેવાચર્નં તથા
૧૦૦૫૦૦૩૧ ધનેનૂાં િનયુતે પ્રાદા દ્વપ્રે યઃ સમલઙૃ્કતે
૧૦૦૫૦૦૩૩ તલાદ્ર સપ્ત રત્નાૈઘ શાતકાૈ ભા બરા તાન્
૧૦૦૫૦૦૪૧ કાલને નાનશાૈચા યાં સસં્કારૈ તપસજે્યયા
૧૦૦૫૦૦૪૩ શુ ય ત દાનૈઃ સ તુષ્ટ ા દ્રવ્યા યાત્માત્મિવદ્યયા
૧૦૦૫૦૦૫૧ સાૈમઙ્ગલ્ય ગરાે િવપ્રાઃ સતૂમાગધવ દનઃ
૧૦૦૫૦૦૫૩ ગાયકાશ્ચ જગનુદુભયા દુ દુભયાે મુહુઃ
૧૦૦૫૦૦૬૧ વ્રજઃ સ ષ્ટસં સક્ત દ્વારા જરગ્ હા તરઃ
૧૦૦૫૦૦૬૩ ચત્ર વજપતાકાસ્રક્ ચૈલપ લવતાેરણૈઃ
૧૦૦૫૦૦૭૧ ગાવાે ષા વ સતરા હિરદ્રાતૈલ ષતાઃ
૧૦૦૫૦૦૭૩ િવ ચત્રધાતુબહર્સ્રગ્ વસ્ત્રકા ચનમા લનઃ
૧૦૦૫૦૦૮૧ મહાહર્વસ્ત્રાભરણ ક ચુકાે ણીષભૂ ષતાઃ
૧૦૦૫૦૦૮૩ ગાપેાઃ સમાયયૂ રાજન્નાનાપેાયનપાણયઃ
૧૦૦૫૦૦૯૧ ગાે યશ્ચાક યર્ મુિદતા યશાેદાયાઃ સતુાેદ્ભવમ્
૧૦૦૫૦૦૯૩ આત્માનં ભષૂયાં ચકુ્રવર્સ્ત્રાક પા જનાિદ ભઃ
૧૦૦૫૦૧૦૧ નવકુઙુ્કમિક જલ્ક મખુપઙ્કજભૂતયઃ
૧૦૦૫૦૧૦૩ બ લ ભ વિરતં જગ્મુઃ થુશ્રાે યશ્ચલ કુચાઃ
૧૦૦૫૦૧૧૧ ગાે યઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલિન કક ઠ્યશ્
૧૦૦૫૦૧૧૨ ચત્રા બરાઃ પ થ શખાચ્યુતમાલ્યવષાર્ઃ
૧૦૦૫૦૧૧૩ ન દાલયં સવલયા વ્રજતીિવરેજુર્
૧૦૦૫૦૧૧૪ વ્યાલાેલકુ ડલપયાેધરહારશાેભાઃ
૧૦૦૫૦૧૨૧ તા આ શષઃ પ્રયુ ના શ્ચરં પાહી ત બાલકે
૧૦૦૫૦૧૨૩ હિરદ્રાચૂણર્તૈલાદ્ ભઃ સ ચ ત્યાેઽજનમુ જગુઃ
૧૦૦૫૦૧૩૧ અવાદ્ય ત િવ ચત્રા ણ વાિદત્રા ણ મહાે સવે
૧૦૦૫૦૧૩૩ કૃ ણે િવશ્વેશ્વરેઽન તે ન દસ્ય વ્રજમાગતે
૧૦૦૫૦૧૪૧ ગાપેાઃ પર પરં હૃષ્ટા દિધક્ષીરઘ્ તા બુ ભઃ
૧૦૦૫૦૧૪૩ આ સ ચ તાે િવ લ પ તાે નવનીતૈશ્ચ ચ ક્ષપુઃ
૧૦૦૫૦૧૫૧ ન દાે મહામના તે યાે વાસાેઽલઙ્કારગાેધનમ્
૧૦૦૫૦૧૫૩ સતૂમાગધવ દ યાે યેઽ યે િવદ્યાપે િવનઃ
૧૦૦૫૦૧૬૧ તૈ તૈઃ કામૈરદ નાત્મા યથાે ચતમપજૂયત્
૧૦૦૫૦૧૬૩ િવ ણાેરારાધનાથાર્ય વપતુ્રસ્યાેદયાય ચ
૧૦૦૫૦૧૭૧ રાેિહણી ચ મહાભાગા ન દગાપેા ભન દતા
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૧૦૦૫૦૧૭૩ વ્યચરિદ્દવ્યવાસસ્રક્ ક ઠાભરણભૂ ષતા
૧૦૦૫૦૧૮૧ તતઆર ય ન દસ્ય વ્રજઃ સવર્સ દ્ધમાન્
૧૦૦૫૦૧૮૩ હરેિનવાસાત્મગુણૈ રમાક્ર ડમભૂ પ
૧૦૦૫૦૧૯૧ ગાપેા ગાેકુલરક્ષાયાં િન ય મથુરાં ગતઃ
૧૦૦૫૦૧૯૩ ન દઃ કંસસ્ય વા ષક્યં કરં દાતું કુ દ્વહ
૧૦૦૫૦૨૦૧ વસદેુવ ઉપશ્રુત્ય ભ્રાતરં ન દમાગતમ્
૧૦૦૫૦૨૦૩ જ્ઞા વા દત્તકરં રાજ્ઞે યયાૈ તદવમાેચનમ્
૧૦૦૫૦૨૧૧ તં દૃ ટ્વા સહસાે થાય દેહઃ પ્રાણ મવાગતમ્
૧૦૦૫૦૨૧૩ પ્રીતઃ પ્રયતમં દાે યા સ વજે પ્રેમિવહ્વલઃ
૧૦૦૫૦૨૨૧ પૂ જતઃ સખુમાસીનઃ ટ્વાનામયમાદતૃઃ
૧૦૦૫૦૨૨૩ પ્રસક્તધીઃ વાત્મજયાેિરદમાહ િવશા પતે
૧૦૦૫૦૨૩૧ િદષ્ટ ા ભ્રાતઃ પ્રવયસ ઇદાનીમપ્રજસ્ય તે
૧૦૦૫૦૨૩૩ પ્ર શાયા િન ત્તસ્ય પ્ર ય સમપદ્યત
૧૦૦૫૦૨૪૧ િદષ્ટ ા સસંારચકે્રઽ મ વતર્માનઃ પનુભર્વઃ
૧૦૦૫૦૨૪૩ ઉપલ ધાે ભવાનદ્ય દુલર્ભં પ્રયદશર્નમ્
૧૦૦૫૦૨૫૧ નૈકત્ર પ્રયસવંાસઃ સહૃુદાં ચત્રકમર્ણામ્
૧૦૦૫૦૨૫૩ આેઘને વ્યૂહ્યમાનાનાં લવાનાં સ્રાેતસાે યથા
૧૦૦૫૦૨૬૧ ક ચ્ચ પશવં્ય િન જં ભૂયર્ બુ ણવી ધમ્
૧૦૦૫૦૨૬૩ હદ્વનં તદધનુા યત્રા સે વં સહૃુદ્વતૃઃ
૧૦૦૫૦૨૭૧ ભ્રાતમર્મ સતુઃ ક ચ્ચન્માત્રા સહ ભવદ્વ્રજે
૧૦૦૫૦૨૭૩ તાતં ભવ તં મ વાનાે ભવદ્ યામપુલા લતઃ
૧૦૦૫૦૨૮૧ પુંસ સ્ત્રવગા િવિહતઃ સહૃુદાે હ્યનુભાિવતઃ
૧૦૦૫૦૨૮૩ ન તષેુ ક્લ યમાનષેુ િત્રવગાઽથાર્ય ક પતે
૧૦૦૫૦૨૯૦ શ્રીન દ ઉવાચ
૧૦૦૫૦૨૯૧ અહાે તે દેવક પતુ્રાઃ કંસને બહવાે હતાઃ
૧૦૦૫૦૨૯૩ અેકાવ શષ્ટાવર ક યા સાિપ િદવં ગતા
૧૦૦૫૦૩૦૧ નનંૂ હ્યદષૃ્ટિનષ્ઠાેઽયમદષૃ્ટપરમાે જનઃ
૧૦૦૫૦૩૦૩ અદષૃ્ટમાત્મન ત વં યાે વેદ ન સ મુહ્ય ત
૧૦૦૫૦૩૧૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૦૫૦૩૧૧ કરાે વૈ વા ષકાે દત્તાે રાજ્ઞે દષૃ્ટા વયં ચ વઃ
૧૦૦૫૦૩૧૩ નેહ સ્થેયં બહુ તથં સ ત્યુ પાતાશ્ચ ગાેકુલે
૧૦૦૫૦૩૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૦૫૦૩૨૧ ઇ ત ન દાદયાે ગાપેાઃ પ્રાેક્તા તે શાૈિરણા યયુઃ
૧૦૦૫૦૩૨૩ અનાે ભરનડુદ્યુક્તૈ તમનુજ્ઞા ય ગાેકુલમ્
૧૦૦૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૬૦૦૧૧ ન દઃ પ થ વચઃ શાૈરેનર્ ષે ત િવ ચ તયન્
૧૦૦૬૦૦૧૩ હિર જગામ શરણમુ પાતાગમશિઙ્કતઃ
૧૦૦૬૦૦૨૧ કંસને પ્રિહતા ઘાેરા પૂતના બાલઘા તની
૧૦૦૬૦૦૨૩ શશૂશં્ચચાર િનઘ્ન તી પુરગ્રામવ્ર િદષુ
૧૦૦૬૦૦૩૧ ન યત્ર શ્રવણાદ િન રક્ષાેઘ્નાિન વકમર્સુ
૧૦૦૬૦૦૩૩ કુવર્ ત સા વતાં ભતુર્યાર્તુધા યશ્ચ તત્ર િહ
૧૦૦૬૦૦૪૧ સા ખેચયકદાે પત્ય પૂતના ન દગાેકુલમ્
૧૦૦૬૦૦૪૩ યાે ષ વા માયયાત્માનં પ્રાિવશ કામચાિરણી
૧૦૦૬૦૦૫૧ તાં કેશબ ધવ્ય તષક્તમ લકાં
૧૦૦૬૦૦૫૨ હિન્નત બ તનકૃચ્છ્ર મ યમામ્
૧૦૦૬૦૦૫૩ સવુાસસં ક પતકણર્ભષૂણ
૧૦૦૬૦૦૫૪ વષાે લસ કુ તલમ ડતાનનામ્
૧૦૦૬૦૦૬૧ વ ગુ મતાપાઙ્ગિવસગર્વી ક્ષતૈર્
૧૦૦૬૦૦૬૨ મનાે હર તી ં વિનતાં વ્ર ૈકસામ્
૧૦૦૬૦૦૬૩ અમંસતા ભાજેકરેણ િપણીં
૧૦૦૬૦૦૬૪ ગાે યઃ શ્રયં દ્રષુ્ટ મવાગતાં પ તમ્
૧૦૦૬૦૦૭૧ બાલગ્રહ તત્ર િવ ચ વતી શશૂ યદચૃ્છયા ન દગ્ હેઽસદ તકમ્
૧૦૦૬૦૦૭૩ બાલં પ્ર તચ્છન્નિન ે તજેસં દદશર્ ત પેઽ ગ્ મવાિહતં ભ સ
૧૦૦૬૦૦૮૧ િવબુ ય તાં બાલકમાિરકાગ્રહં ચરાચરાત્મા સ િનમી લતેક્ષણઃ
૧૦૦૬૦૦૮૩ અન તમારાપેયદઙ્કમ તકં યથાેરગં સપુ્તમબુ દ્ધર જુધીઃ
૧૦૦૬૦૦૯૧ તાં તી ણ ચત્તામ તવામચે ષ્ટતાં વીક્ષ્યા તરા કાષેપિરચ્છદા સવત્
૧૦૦૬૦૦૯૩ વર સ્ત્રયં ત પ્રભયા ચ ધ ષતે િનર ક્ષ્યમાણે જનની હ્ય તષ્ઠતામ્
૧૦૦૬૦૧૦૧ ત મ તનં દુજર્રવીયર્મુ બણં
૧૦૦૬૦૧૦૨ ઘાેરાઙ્કમાદાય શશાેદર્દાવથ
૧૦૦૬૦૧૦૩ ગાઢં કરા યાં ભગવા પ્રપીડ્ય તત્
૧૦૦૬૦૧૦૪ પ્રાણૈઃ સમં રાષેસમ વતાેઽિપબત્
૧૦૦૬૦૧૧૧ સા મુ ચ મુ ચાલ મ ત પ્રભા ષણી િન પીડ્યમાના ખલ વમમર્ ણ
૧૦૦૬૦૧૧૩ િવ ત્ય નતે્રે ચરણાૈ ભુ ૈ મુહુઃ પ્ર વન્નગાત્રા ક્ષપતી રાેદ હ
૧૦૦૬૦૧૨૧ તસ્યાઃ વનનેા તગભીરરંહસા સાિદ્રમર્હી દ્યાૈશ્ચ ચચાલ સગ્રહા
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૧૦૦૬૦૧૨૩ રસા િદશશ્ચ પ્ર તનેિદરે જનાઃ પેતુઃ ક્ષતાૈ વજ્રિનપાતશઙ્કયા
૧૦૦૬૦૧૩૧ િનશાચર થં વ્ય થત તના વ્યસર્ુ
૧૦૦૬૦૧૩૨ વ્યાદાય કેશાંશ્ચરણાૈ ભુ વિપ
૧૦૦૬૦૧૩૩ પ્રસાયર્ ગાેષે્ઠ િનજ પમા સ્થતા
૧૦૦૬૦૧૩૪ વ હતાે ત્ર ઇવાપત પ
૧૦૦૬૦૧૪૧ પતમાનાેઽિપ તદે્દહ સ્ત્રગવ્યૂત્ય તરદુ્રમાન્
૧૦૦૬૦૧૪૩ ચૂણર્યામાસ રાજે દ્ર મહદાસીત્તદદ્ભુતમ્
૧૦૦૬૦૧૫૧ ઈષામાત્રાેગ્રદંષ્ટ્ર ાસ્યં ગિરક દરના સકમ્
૧૦૦૬૦૧૫૩ ગ ડશલૈ તનં રાૈદં્ર પ્રક ણાર્ ણમૂધર્જમ્
૧૦૦૬૦૧૬૧ અ ધકૂપગભીરાક્ષં પુ લનારાેહભીષણમ્
૧૦૦૬૦૧૬૩ બદ્ધસતેુભુ વેર્ઙ્ ઘ્ર શૂ યતાેયહ્ર દાેદરમ્
૧૦૦૬૦૧૭૧ સ તત્રસઃુ મ તદ્વ ક્ષ્ય ગાપેા ગાે યઃ કલવેરમ્
૧૦૦૬૦૧૭૩ પવૂ તુ તિન્નઃ વિનત ભન્નહૃ કણર્મ તકાઃ
૧૦૦૬૦૧૮૧ બાલં ચ તસ્યા ઉર સ ક્ર ડ તમકુતાેભયમ્
૧૦૦૬૦૧૮૩ ગાે ય તૂણ સમ યેત્ય જગ્ હુ ર્તસ ભ્રમાઃ
૧૦૦૬૦૧૯૧ યશાેદારાેિહણી યાં તાઃ સમં બાલસ્ય સવર્તઃ
૧૦૦૬૦૧૯૩ રક્ષાં િવદિધરે સ યગ્ગાપેુચ્છભ્રમણાિદ ભઃ
૧૦૦૬૦૨૦૧ ગાેમતૂ્રેણ નાપિય વા પનુગારજસાભર્કમ્
૧૦૦૬૦૨૦૩ રક્ષાં ચકુ્રશ્ચ શકૃતા દ્વાદશાઙ્ગષેુ નામ ભઃ
૧૦૦૬૦૨૧૧ ગાે યઃ સં ષ્ટસ લલા અઙ્ગષેુ કરયાેઃ થક્
૧૦૦૬૦૨૧૩ યસ્યાત્મ યથ બાલસ્ય બીજ યાસમકુવર્ત
૧૦૦૬૦૨૨૧ અવ્યાદ ેઽઙ્ ઘ્ર મ ણમાં તવ વથાે
૧૦૦૬૦૨૨૨ યજ્ઞાેઽચ્યુતઃ કિટતટં જઠરં હયાસ્યઃ
૧૦૦૬૦૨૨૩ હૃ કેશવ વદુર ઈશ ઇન તુ ક ઠં
૧૦૦૬૦૨૨૪ િવ ભુર્જં મખુમુ ક્રમ ઈશ્વરઃ કમ્
૧૦૦૬૦૨૩૧ ચ યગ્રતઃ સહગદાે હિરર તુ પશ્ચાત્
૧૦૦૬૦૨૩૨ વ પાશ્વર્યાેધર્નુરસી મધુહાજનશ્ચ
૧૦૦૬૦૨૩૩ કાેણષેુ શઙ્ખ ઉ ગાય ઉપયુર્પે દ્રસ્
૧૦૦૬૦૨૩૪ તાક્ષ્યર્ઃ ક્ષતાૈ હલધરઃ પુ ષઃ સમ તાત્
૧૦૦૬૦૨૪૧ ઇ દ્રયા ણ હૃષીકેશઃ પ્રાણાન્નારાયણાેઽવતુ
૧૦૦૬૦૨૪૩ શ્વેતદ્વ પપ ત શ્ચતં્ત મનાે યાેગેશ્વરાેઽવતુ
૧૦૦૬૦૨૫૧ શ્નગભર્ તુ તે બુ દ્ધમાત્માનં ભગવા પરઃ

592 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૦૬૦૨૫૩ ક્ર ડ તં પાતુ ગાેિવ દઃ શયાનં પાતુ માધવઃ
૧૦૦૬૦૨૬૧ વ્રજ તમવ્યાદ્વકુૈ ઠ આસીનં વાં શ્રયઃ પ તઃ
૧૦૦૬૦૨૬૩ ભુ નં યજ્ઞભુક્પાતુ સવર્ગ્રહભયઙ્કરઃ
૧૦૦૬૦૨૭૧ ડાિક યાે યાતુધા યશ્ચ કુ મા ડા યેઽભર્કગ્રહાઃ
૧૦૦૬૦૨૭૩ ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ યક્ષરક્ષાેિવનાયકાઃ
૧૦૦૬૦૨૮૧ કાેટરા રેવતી જ્યેષ્ઠા પૂતના મા કાદયઃ
૧૦૦૬૦૨૮૩ ઉન્માદા યે હ્યપ મારા દેહપ્રાણે દ્રયદુ્રહઃ
૧૦૦૬૦૨૯૧ વ દષૃ્ટા મહાે પાતા દ્ધા બાલગ્રહાશ્ચ યે
૧૦૦૬૦૨૯૩ સવ ન ય તુ તે િવ ણાનેાર્મગ્રહણભીરવઃ
૧૦૦૬૦૩૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૬૦૩૦૧ ઇ ત પ્રણયબદ્ધા ભગાપી ભઃ કૃતરક્ષણમ્
૧૦૦૬૦૩૦૩ પાયિય વા તનં માતા સ યવેશયદાત્મજમ્
૧૦૦૬૦૩૧૧ તાવન્ન દાદયાે ગાપેા મથુરાયા વ્રજં ગતાઃ
૧૦૦૬૦૩૧૩ િવલાેક્ય પૂતનાદેહં બભવૂુર તિવ મતાઃ
૧૦૦૬૦૩૨૧ નનંૂ બત ષઃ સ તાે યાેગેશાે વા સમાસ સઃ
૧૦૦૬૦૩૨૩ સ અેવ દષૃ્ટાે હ્યુ પાતાે યદાહાનકદુ દુ ભઃ
૧૦૦૬૦૩૩૧ કલવેરં પરશુ ભ છ વા તત્તે વ્ર ૈકસઃ
૧૦૦૬૦૩૩૩ દૂરે ક્ષ વાવયવશાે યદહ કાષ્ઠવે ષ્ટતમ્
૧૦૦૬૦૩૪૧ દહ્યમાનસ્ય દેહસ્ય ધૂમશ્ચાગુ સાૈરભઃ
૧૦૦૬૦૩૪૩ ઉ થતઃ કૃ ણિનભુર્ક્ત સપદ્યાહતપા મનઃ
૧૦૦૬૦૩૫૧ પૂતના લાેકબાલઘ્ની રાક્ષસી િધરાશના
૧૦૦૬૦૩૫૩ જઘાંસયાિપ હરયે તનં દ વાપ સદ્ગ તમ્
૧૦૦૬૦૩૬૧ િક પનુઃ શ્રદ્ધયા ભ યા કૃ ણાય પરમાત્મને
૧૦૦૬૦૩૬૩ યચ્છ પ્રયતમં િક નુ રક્તા તન્માતરાે યથા
૧૦૦૬૦૩૭૧ પદ્ યાં ભક્તહૃિદસ્થા યાં વ દ્યા યાં લાેકવ દતૈઃ
૧૦૦૬૦૩૭૩ અઙ્ગં યસ્યાઃ સમાક્ર ય ભગવાનિપ ત તનમ્
૧૦૦૬૦૩૮૧ યાતુધા યિપ સા વગર્મવાપ જનનીગ તમ્
૧૦૦૬૦૩૮૩ કૃ ણભુક્ત તનક્ષીરાઃ િકમુ ગાવાેઽનુમાતરઃ
૧૦૦૬૦૩૯૧ પયાં સ યાસામિપબ પતુ્ર નેહ નુતા યલમ્
૧૦૦૬૦૩૯૩ ભગવા દેવક પતુ્રઃ કૈવલ્યાદ્ય ખલપ્રદઃ
૧૦૦૬૦૪૦૧ તાસામિવરતં કૃ ણે કુવર્તીનાં સતુેક્ષણમ્
૧૦૦૬૦૪૦૩ ન પનુઃ ક પતે રાજ સસંારાેઽજ્ઞાનસ ભવઃ
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૧૦૦૬૦૪૧૧ કટધૂમસ્ય સાૈર યમવઘ્રાય વ્ર ૈકસઃ
૧૦૦૬૦૪૧૩ િક મદં કુત અેવે ત વદ તાે વ્રજમાયયુઃ
૧૦૦૬૦૪૨૧ તે તત્ર વ ણતં ગાપેૈઃ પૂતનાગમનાિદકમ્
૧૦૦૬૦૪૨૩ શ્રુ વા તિન્નધનં વ ત શશાેશ્ચાસ સિુવ મતાઃ
૧૦૦૬૦૪૩૧ ન દઃ વપતુ્રમાદાય પ્રેત્યાગતમુદારધીઃ
૧૦૦૬૦૪૩૩ મૂ યુર્પાઘ્રાય પરમાં મુદં લેભે કુ દ્વહ
૧૦૦૬૦૪૪૧ ય અેત પૂતનામાેકં્ષ કૃ ણસ્યાભર્કમદ્ભુતમ્
૧૦૦૬૦૪૪૩ શ ◌ૃ યાચ્છ્ર દ્ધયા મત્યા ગાેિવ દે લભતે ર તમ્
૧૦૦૭૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૦૭૦૦૧૧ યને યનેાવતારેણ ભગવા હિરર શ્વરઃ
૧૦૦૭૦૦૧૩ કરાે ત કણર્ર યા ણ મનાેજ્ઞાિન ચ નઃ પ્રભાે
૧૦૦૭૦૦૨૧ યચ્છૃ વતાેઽપૈત્યર તિવ ણા સ વં ચ શદ્ુ યત્ય ચરેણ પુંસઃ
૧૦૦૭૦૦૨૩ ભ ક્તહર્રાૈ ત પુ ષે ચ સખ્યં તદેવ હારં વદ મ યસે ચેત્
૧૦૦૭૦૦૩૧ અથા યદિપ કૃ ણસ્ય તાેકાચિરતમદ્ભુતમ્
૧૦૦૭૦૦૩૩ માનષું લાેકમાસાદ્ય ત તમનુ ધતઃ
૧૦૦૭૦૦૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૭૦૦૪૧ કદા ચદાૈ થાિનકકાૈતુકા લવે જન્મક્ષર્યાેગે સમવેતયાે ષતામ્
૧૦૦૭૦૦૪૩ વાિદત્રગીત દ્વજમ ત્રવાચકૈશ્ચકાર સનૂાેર ભષેચનં સતી
૧૦૦૭૦૦૫૧ ન દસ્ય પત્ની કૃતમ જનાિદકં િવપ્રૈઃ કૃત વ ત્યયનં સપુૂ જતૈઃ
૧૦૦૭૦૦૫૩ અન્નાદ્યવાસઃસ્રગભીષ્ટધનેુ ભઃ સ તિનદ્રાક્ષમશીશયચ્છનૈઃ
૧૦૦૭૦૦૬૧ આૈ થાિનકાૈ સકુ્યમના મન વની સમાગતા પજૂયતી વ્ર ૈકસઃ
૧૦૦૭૦૦૬૩ નવૈાશ ◌ૃણાેદ્વૈ િદતં સતુસ્ય સા દ તનાથ ચરણાવુદ ક્ષપત્
૧૦૦૭૦૦૭૧ અધઃશયાનસ્ય શશાેરનાેઽ પક પ્રવાલ દ્વઙ્ ઘ્રહતં વ્યવતર્ત
૧૦૦૭૦૦૭૩ િવ વ તનાનારસકુ યભાજનં વ્યત્ય તચક્રાક્ષિવ ભન્નકૂબરમ્
૧૦૦૭૦૦૮૧ દૃ ટ્વા યશાેદાપ્રમખુા વ્રજ સ્ત્રય
૧૦૦૭૦૦૮૨ આૈ થાિનકે કમર્ ણ યાઃ સમાગતાઃ
૧૦૦૭૦૦૮૩ ન દાદયશ્ચાદ્ભુતદશર્નાકુલાઃ
૧૦૦૭૦૦૮૪ કથં વયં વૈ શકટં િવપયર્ગાત્
૧૦૦૭૦૦૯૧ ઊચુરવ્યવ સતમતી ગાપેા ગાપેીશ્ચ બાલકાઃ
૧૦૦૭૦૦૯૩ દતાનને પાદેન ક્ષપ્તમેતન્ન સશંયઃ
૧૦૦૭૦૧૦૧ ન તે શ્રદ્દિધરે ગાપેા બાલભા ષત મત્યુત
૧૦૦૭૦૧૦૩ અપ્રમેયં બલં તસ્ય બાલકસ્ય ન તે િવદુઃ
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૧૦૦૭૦૧૧૧ દ તં સતુમાદાય યશાેદા ગ્રહશિઙ્કતા
૧૦૦૭૦૧૧૩ કૃત વ ત્યયનં િવપ્રૈઃ સકૂ્તૈઃ તનમપાયયત્
૧૦૦૭૦૧૨૧ પવૂર્વ સ્થાિપતં ગાપેૈબર્ લ ભઃ સપિરચ્છદમ્
૧૦૦૭૦૧૨૩ િવપ્રા હુ વાચર્યાં ચકુ્રદર્ યક્ષતકુશા બુ ભઃ
૧૦૦૭૦૧૩૧ યેઽસયૂા તદ ભષેાર્ િહસામાનિવવ જતાઃ
૧૦૦૭૦૧૩૩ ન તષેાં સત્યશીલાનામા શષાે િવફલાઃ કૃતાઃ
૧૦૦૭૦૧૪૧ ઇ ત બાલકમાદાય સામગ્યર્જુ પાકૃતૈઃ
૧૦૦૭૦૧૪૩ જલૈઃ પિવત્રાષૈિધ ભર ભ ષચ્ય દ્વ ેત્તમૈઃ
૧૦૦૭૦૧૫૧ વાચિય વા વ ત્યયનં ન દગાપેઃ સમાિહતઃ
૧૦૦૭૦૧૫૩ હુ વા ચા ગ્ દ્વ ત યઃ પ્રાદાદન્નં મહાગુણમ્
૧૦૦૭૦૧૬૧ ગાવઃ સવર્ગુણાપેેતા વાસઃસ્રગ્રુક્મમા લનીઃ
૧૦૦૭૦૧૬૩ આત્મ યુદયાથાર્ય પ્રાદાત્તે ચા વયુ જત
૧૦૦૭૦૧૭૧ િવપ્રા મ ત્રિવદાે યુક્તા તૈયાર્ઃ પ્રાેક્તા તથા શષઃ
૧૦૦૭૦૧૭૩ તા િન ફલા ભિવ ય ત ન કદા ચદિપ સુ્ફટમ્
૧૦૦૭૦૧૮૧ અેકદારાેહમા ઢં લાલય તી સતંુ સતી
૧૦૦૭૦૧૮૩ ગિરમાણં શશાવેાઢંુ ન સહેે ગિરકૂટવત્
૧૦૦૭૦૧૯૧ ભૂમાૈ િનધાય તં ગાપેી િવ મતા ભારપીિડતા
૧૦૦૭૦૧૯૩ મહાપુ ષમાદ યાૈ જગતામાસ કમર્સુ
૧૦૦૭૦૨૦૧ દૈત્યાે ના ા ણાવતર્ઃ કંસ ત્યઃ પ્રણાેિદતઃ
૧૦૦૭૦૨૦૩ ચક્રવાત વ પેણ જહારાસીનમભર્કમ્
૧૦૦૭૦૨૧૧ ગાેકુલં સવર્મા વન્મુ ણંશ્ચક્ષૂં ષ રે ભઃ
૧૦૦૭૦૨૧૩ ઈરય સમુહાઘાેર શ દેન પ્રિદશાે િદશઃ
૧૦૦૭૦૨૨૧ મુહૂતર્મભવદ્ગાેષં્ઠ રજસા તમસા તમ્
૧૦૦૭૦૨૨૩ સતંુ યશાેદા નાપ યત્ત મ ય તવતી યતઃ
૧૦૦૭૦૨૩૧ નાપ ય કશ્ચનાત્માનં પરં ચાિપ િવમાેિહતઃ
૧૦૦૭૦૨૩૩ ણાવતર્િન ષ્ટા ભઃ શકર્રા ભ પદુ્રતઃ
૧૦૦૭૦૨૪૧ ઇ ત ખરપવનચક્રપાંશવુષ સતુપદવીમબલાિવલક્ષ્ય માતા
૧૦૦૭૦૨૪૩ અ તક ણમનુ મર ત્યશાેચદ્ભુિવ પ તતા તવ સકા યથા ગાૈઃ
૧૦૦૭૦૨૫૧ િદતમનુિનશ ય તત્ર ગાે યાે શમનુતપ્તિધયાેઽશ્રપુૂણર્મખુ્યઃ
૧૦૦૭૦૨૫૩ દુરનપુલ ય ન દસનૂું પવન ઉપારતપાંશવુષર્વેગે
૧૦૦૭૦૨૬૧ ણાવતર્ઃ શા તરયાે વાત્યા પધરાે હરન્
૧૦૦૭૦૨૬૩ કૃ ણં નભાેગતાે ગ તું નાશક્નાેદ્ભૂિરભાર ત્
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૧૦૦૭૦૨૭૧ તમ માનં મ યમાન આત્મનાે ગુ મત્તયા
૧૦૦૭૦૨૭૩ ગલે ગ્ હીત ઉ સ્રષંુ્ટ નાશક્નાેદદ્ભુતાભર્કમ્
૧૦૦૭૦૨૮૧ ગલગ્રહણિનશ્ચેષ્ટાે દૈત્યાે િનગર્તલાેચનઃ
૧૦૦૭૦૨૮૩ અવ્યક્તરાવાે યપત સહબાલાે વ્યસવુ્રર્જે
૧૦૦૭૦૨૯૧ તમ તિરક્ષા પ તતં શલાયાં િવશીણર્સવાર્વયવં કરાલમ્
૧૦૦૭૦૨૯૩ પુરં યથા દ્રશરેણ િવદં્ધ સ્ત્રયાે દત્યાે દદશૃઃુ સમેતાઃ
૧૦૦૭૦૩૦૧ પ્રાદાય માત્રે પ્ર તહૃત્ય િવ મતાઃ કૃ ણં ચ તસ્યાેર સ લ બમાનમ્
૧૦૦૭૦૩૦૩ તં વ તમ તં પુ ષાદનીતં િવહાયસા ત્યુમખુા પ્રમુક્તમ્
૧૦૦૭૦૩૦૫ ગાે યશ્ચ ગાપેાઃ િકલ ન દમખુ્યા લ વા પનુઃ પ્રાપુરતીવ માેદમ્
૧૦૦૭૦૩૧૧ અહાે બતાત્યદ્ભુતમષે રક્ષસા બાલાે િન ત્ત ગ મતાેઽ યગા પુનઃ
૧૦૦૭૦૩૧૩ િહસ્રઃ વપાપને િવિહ સતઃ ખલઃ સાધુઃ સમ વને ભયા દ્વમુચ્યતે
૧૦૦૭૦૩૨૧ િક ન તપશ્ચીણર્મધાેક્ષ ચર્નં
૧૦૦૭૦૩૨૨ પૂતષ્ટદત્તમુત ભૂતસાૈહૃદમ્
૧૦૦૭૦૩૨૩ ય સ પરેતઃ પનુરેવ બાલકાે
૧૦૦૭૦૩૨૪ િદષ્ટ ા વબ ધૂ પ્રણયન્નપુ સ્થતઃ
૧૦૦૭૦૩૩૧ દૃ ટ્વાદ્ભુતાિન બહુશાે ન દગાપેાે હદ્વને
૧૦૦૭૦૩૩૩ વસદેુવવચાે ભૂયાે માનયામાસ િવ મતઃ
૧૦૦૭૦૩૪૧ અેકદાભર્કમાદાય વાઙ્કમારાે ય ભા મની
૧૦૦૭૦૩૪૩ પ્ર નુતં પાયયામાસ તનં નેહપિર લુતા
૧૦૦૭૦૩૫૧ પીતપ્રાયસ્ય જનની સતુસ્ય ચર મતમ્
૧૦૦૭૦૩૫૩ મખંુ લાલયતી રાજ જૃ ભતાે દદશૃે ઇદમ્
૧૦૦૭૦૩૬૧ ખં રાેદસી જ્યાે તરનીકમાશાઃ સયૂ દુવિહ્નશ્વસના બુધીશં્ચ
૧૦૦૭૦૩૬૩ દ્વ પાન્નગાં તદ્દિુહ વર્નાિન ભૂતાિન યાિન સ્થરજઙ્ગમાિન
૧૦૦૭૦૩૭૧ સા વીક્ષ્ય િવશ્વં સહસા રાજ સ તવપેથુઃ
૧૦૦૭૦૩૭૩ સ મીલ્ય ગશાવાક્ષી નતે્રે આસી સિુવ મતા
૧૦૦૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૦૧૧ ગગર્ઃ પુરાેિહતાે રાજ યદૂનાં સમુહાતપાઃ
૧૦૦૮૦૦૧૩ વ્રજં જગામ ન દસ્ય વસદેુવપ્રચાેિદતઃ
૧૦૦૮૦૦૨૧ તં દૃ ટ્વા પરમપ્રીતઃ પ્રત્યુ થાય કૃતા જ લઃ
૧૦૦૮૦૦૨૩ આનચાર્ધાેક્ષજિધયા પ્ર ણપાતપુરઃસરમ્
૧૦૦૮૦૦૩૧ સપૂિવષં્ટ કૃતા ત યં ગરા સૂ તયા મુિનમ્
૧૦૦૮૦૦૩૩ ન દિય વાબ્રવીદ્બ્રહ્મ પૂણર્સ્ય કરવામ િકમ્
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૧૦૦૮૦૦૪૧ મહ દ્વચલનં ણાં ગ્ િહણાં દ નચેતસામ્
૧૦૦૮૦૦૪૩ િનઃશ્રેયસાય ભગવ ક પતે ના યથા ક્વ ચત્
૧૦૦૮૦૦૫૧ જ્યાે તષામયનં સાક્ષાદ્યત્તજ્જ્ઞાનમતી દ્રયમ્
૧૦૦૮૦૦૫૩ પ્રણીતં ભવતા યને પુમા વેદ પરાવરમ્
૧૦૦૮૦૦૬૧ વં િહ બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠઃ સસં્કારા કતુર્મહર્ સ
૧૦૦૮૦૦૬૩ બાલયાેરનયાે ર્ણાં જન્મના બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ
૧૦૦૮૦૦૭૦ શ્રીગગર્ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૦૭૧ યદૂનામહમાચાયર્ઃ ખ્યાતશ્ચ ભુિવ સવર્દા
૧૦૦૮૦૦૭૩ સતંુ મયા સસૃં્કતં તે મ યતે દેવક સતુમ્
૧૦૦૮૦૦૮૧ કંસઃ પાપમ તઃ સખ્યં તવ ચાનકદુ દુભેઃ
૧૦૦૮૦૦૮૩ દેવક્યા અષ્ટમાે ગભા ન સ્ત્રી ભિવતુમહર્ ત
૧૦૦૮૦૦૯૧ ઇ ત સ ચ તય છ વા દેવક્યા દાિરકાવચઃ
૧૦૦૮૦૦૯૩ અિપ હ તા ગતાશઙ્ક તિહ તન્નાેઽનયાે ભવેત્
૧૦૦૮૦૧૦૦ શ્રીન દ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૧૦૧ અલ ક્ષતાેઽ મન્રહ સ મામકૈરિપ ગાવે્રજે
૧૦૦૮૦૧૦૩ કુ દ્વ તસસં્કારં વ તવાચનપૂવર્કમ્
૧૦૦૮૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૧૧૧ અેવં સ પ્રા થતાે િવપ્રઃ વ ચક ષતમવે તત્
૧૦૦૮૦૧૧૩ ચકાર નામકરણં ગૂઢાે રહ સ બાલયાેઃ
૧૦૦૮૦૧૨૦ શ્રીગગર્ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૧૨૧ અયં િહ રાેિહણીપતુ્રાે રમય સહૃુદાે ગુણૈઃ
૧૦૦૮૦૧૨૩ આખ્યાસ્યતે રામ ઇ ત બલાિધક્યાદ્બલં િવદુઃ
૧૦૦૮૦૧૨૫ યદૂનામ થગ્ભાવા સઙ્કષર્ણમુશ ત્યિપ
૧૦૦૮૦૧૩૧ આસ વણાર્સ્ત્રયાે હ્યસ્ય ગ્ હ્ણતાેઽનુયુગં તનૂઃ
૧૦૦૮૦૧૩૩ શકુ્લાે રક્ત તથા પીત ઇદાની ં કૃ ણતાં ગતઃ
૧૦૦૮૦૧૪૧ પ્રાગયં વસદેુવસ્ય ક્વ ચ ત તવાત્મજઃ
૧૦૦૮૦૧૪૩ વાસદેુવ ઇ ત શ્રીમાન ભજ્ઞાઃ સ પ્રચક્ષતે
૧૦૦૮૦૧૫૧ બહૂિન સ ત નામાિન પા ણ ચ સતુસ્ય તે
૧૦૦૮૦૧૫૩ ગુણકમાર્નુ પા ણ તા યહં વેદ નાે જનાઃ
૧૦૦૮૦૧૬૧ અેષ વઃ શ્રેય આધાસ્યદ્ગાપેગાેકુલન દનઃ
૧૦૦૮૦૧૬૩ અનને સવર્દુગાર્ ણ યૂયમ જ તિર યથ
૧૦૦૮૦૧૭૧ પુરાનને વ્રજપતે સાધવાે દસ્યપુીિડતાઃ
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૧૦૦૮૦૧૭૩ અરાજકે રક્ષ્યમાણા જગ્યુદર્સ્યૂ સમેિધતાઃ
૧૦૦૮૦૧૮૧ ય અેત મન્મહાભાગાઃ પ્રી ત કુવર્ ત માનવાઃ
૧૦૦૮૦૧૮૩ નારયાેઽ ભભવ ત્યેતા વ પક્ષાિનવાસરુાઃ
૧૦૦૮૦૧૯૧ ત માન્ન દાત્મ ેઽયં તે નારાયણસમાે ગુણૈઃ
૧૦૦૮૦૧૯૩ શ્રયા ક ત્યાર્નુભાવને ગાપેાય વ સમાિહતઃ
૧૦૦૮૦૨૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૨૦૧ ઇત્યાત્માનં સમાિદ ય ગગ ચ વગ્ હં ગતે
૧૦૦૮૦૨૦૩ ન દઃ પ્રમુિદતાે મનેે આત્માનં પૂણર્મા શષામ્
૧૦૦૮૦૨૧૧ કાલને વ્રજતા પને ગાેકુલે રામકેશવાૈ
૧૦૦૮૦૨૧૩ નુ યાં સહ પા ણ યાં િરઙ્ગમાણાૈ િવજહ્રતુઃ
૧૦૦૮૦૨૨૧ તાવઙ્ ઘ્રયુગ્મમનુકૃ ય સર પ તાૈ
૧૦૦૮૦૨૨૨ ઘાષેપ્રઘાષે ચરં વ્રજકદર્મષેુ
૧૦૦૮૦૨૨૩ તન્નાદહૃષ્ટમનસાવનુ ત્ય લાેકં
૧૦૦૮૦૨૨૪ મુગ્ધપ્રભીતવદુપેયતુર ત માત્રાેઃ
૧૦૦૮૦૨૩૧ તન્માતરાૈ િનજસતુાૈ ઘ્ ણયા નવુ ત્યાૈ
૧૦૦૮૦૨૩૨ પઙ્કાઙ્ગરાગ ચરાવપુગ્ હ્ય દાે યાર્મ્
૧૦૦૮૦૨૩૩ દ વા તનં પ્રિપબતાેઃ મ મખંુ િનર ક્ષ્ય
૧૦૦૮૦૨૩૪ મુગ્ધ મતા પદશનં યયતુઃ પ્રમાેદમ્
૧૦૦૮૦૨૪૧ યહ્યર્ઙ્ગનાદશર્નીયકુમારલીલાવ્
૧૦૦૮૦૨૪૨ અ તવ્રર્જે તદબલાઃ પ્રગ્ હીતપુચ્છૈઃ
૧૦૦૮૦૨૪૩ વ સિૈરત તત ઉભાવનુકૃ યમાણાૈ
૧૦૦૮૦૨૪૪ પ્રેક્ષ ત્ય ઉ જ્ઝતગ્ હા જહૃષુહર્સ ત્યઃ
૧૦૦૮૦૨૫૧ શ ◌ૃઙ્ગ્ય ગ્ દંષ્ટ્ર ્ય સજલ દ્વજક ટકે યઃ
૧૦૦૮૦૨૫૨ ક્ર ડાપરાવ તચલાૈ વસતુાૈ િનષેદુ્ધમ્
૧૦૦૮૦૨૫૩ ગ્ હ્યા ણ કતુર્મિપ યત્ર ન ત જન યાૈ
૧૦૦૮૦૨૫૪ શકેાત આપતુરલં મનસાેઽનવસ્થામ્
૧૦૦૮૦૨૬૧ કાલનેા પને રાજષ રામઃ કૃ ણશ્ચ ગાેકુલે
૧૦૦૮૦૨૬૩ અઘ્ ષ્ટ નુ ભઃ પદ્ ભિવચક્રમતુર જસા
૧૦૦૮૦૨૭૧ તત તુ ભગવા કૃ ણાે વયસ્યવૈ્રર્જબાલકૈઃ
૧૦૦૮૦૨૭૩ સહરામાે વ્રજસ્ત્રીણાં ચક્ર ડે જનયન્મુદમ્
૧૦૦૮૦૨૮૧ કૃ ણસ્ય ગાે યાે ચરં વીક્ષ્ય કાૈમારચાપલમ્
૧૦૦૮૦૨૮૩ શ ◌ૃ વ ત્યાઃ િકલ તન્માતુિર ત હાેચુઃ સમાગતાઃ
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૧૦૦૮૦૨૯૧ વ સાન્મુ ચ ક્વ ચદસમયે ક્રાેશસ તહાસઃ
૧૦૦૮૦૨૯૨ તેયં વાદ્વત્ત્યથ દિધપયઃ ક પતૈઃ તેયયાેગૈઃ
૧૦૦૮૦૨૯૩ મકાર્ ભાેક્ષ્ય વભજ ત સ ચેન્ના ત્ત ભા ડં ભન્ન ત્ત
૧૦૦૮૦૨૯૪ દ્રવ્યાલાભે સગ્ હકુિપતાે યાત્યુપક્રાે ય તાેકાન્
૧૦૦૮૦૩૦૧ હ તાગ્રાહ્યે રચય ત િવિધ પીઠકાેલખૂલાદ્યૈશ્
૧૦૦૮૦૩૦૨ છદં્ર હ્ય તિનિહતવયનુઃ શક્યભા ડષેુ ત દ્વત્
૧૦૦૮૦૩૦૩ વા તાગારે તમ ણગણં વાઙ્ગમથર્પ્રદ પં
૧૦૦૮૦૩૦૪ કાલે ગાે યાે યિહ ગ્ હકૃત્યેષુ સવુ્યગ્ર ચત્તાઃ
૧૦૦૮૦૩૧૧ અેવં ધાષ્્ટર્યા યુશ ત કુ તે મેહનાદ િન વા તાૈ
૧૦૦૮૦૩૧૨ તેયાપેાયૈિવર ચતકૃ તઃ સપુ્રતીકાે યથા તે
૧૦૦૮૦૩૧૩ ઇ થં સ્ત્રી ભઃ સભયનયનશ્રીમખુાલાેિકની ભર્
૧૦૦૮૦૩૧૪ વ્યાખ્યાતાથાર્ પ્રહ સતમખુી ન હ્યપુાલ ધુમૈચ્છત્
૧૦૦૮૦૩૨૧ અેકદા ક્ર ડમાના તે રામાદ્યા ગાપેદારકાઃ
૧૦૦૮૦૩૨૩ કૃ ણાે દં ભ ક્ષતવાિન ત માત્રે યવેદયન્
૧૦૦૮૦૩૩૧ સા ગ્ હી વા કરે કૃ ણમપુાલ ય િહતૈ ષણી
૧૦૦૮૦૩૩૩ યશાેદા ભયસ ભ્રા ત પ્રેક્ષણાક્ષમભાષત
૧૦૦૮૦૩૪૧ ક મા દમદા તાત્મ ભવા ભ ક્ષતવાન્રહઃ
૧૦૦૮૦૩૪૩ વદ ત તાવકા હ્યેતે કુમારા તેઽગ્ર ેઽ યયમ્
૧૦૦૮૦૩૫૧ નાહં ભ ક્ષતવાન બ સવ મ યા ભશં સનઃ
૧૦૦૮૦૩૫૩ યિદ સત્ય ગર તિહ સમકં્ષ પ ય મે મખુમ્
૧૦૦૮૦૩૬૧ યદે્યવં તિહ વ્યાદેહી ત્યુક્તઃ સ ભગવા હિરઃ
૧૦૦૮૦૩૬૩ વ્યાદત્તાવ્યાહતૈશ્વયર્ઃ ક્ર ડામનજુબાલકઃ
૧૦૦૮૦૩૭૧ સા તત્ર દદશૃે િવશ્વં જગ સ્થા નુ ચ ખં િદશઃ
૧૦૦૮૦૩૭૩ સાિદ્રદ્વ પા ધભૂગાેલં સવા વગ્ ી દુતારકમ્
૧૦૦૮૦૩૮૧ જ્યાે તશ્ચકં્ર જલં તે ે નભ વા વયદેવ ચ
૧૦૦૮૦૩૮૩ વૈકાિરકાણી દ્રયા ણ મનાે માત્રા ગુણાસ્ત્રયઃ
૧૦૦૮૦૩૯૧ અેત દ્વ ચત્રં સહ વકાલ વભાવકમાર્શય લઙ્ગભેદમ્
૧૦૦૮૦૩૯૩ સનૂાે તનાૈ વીક્ષ્ય િવદાિરતાસ્યે વ્રજં સહાત્માનમવાપ શઙ્કામ્
૧૦૦૮૦૪૦૧ િક વ અેતદુત દેવમાયા િક વા મદ યાે બત બુ દ્ધમાેહઃ
૧૦૦૮૦૪૦૩ અથાે અમુ યવૈ મમાભર્કસ્ય યઃ કશ્ચનાૈ પ ત્તક આત્મયાેગઃ
૧૦૦૮૦૪૧૧ અથાે યથાવન્ન િવતકર્ગાેચરં ચેતાેમનઃકમર્વચાે ભર જસા
૧૦૦૮૦૪૧૩ યદાશ્રયં યને યતઃ પ્રતીયતે સદુુિવભાવ્યં પ્રણતા મ ત પદમ્
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૧૦૦૮૦૪૨૧ અહં મમાસાૈ પ તરેષ મે સતુાે વ્રજેશ્વરસ્યા ખલિવત્તપા સતી
૧૦૦૮૦૪૨૩ ગાે યશ્ચ ગાપેાઃ સહગાેધનાશ્ચ મે યન્માયયે થં કુમ તઃ સ મે ગ તઃ
૧૦૦૮૦૪૩૧ ઇ થં િવિદતત વાયાં ગાેિપકાયાં સ ઈશ્વરઃ
૧૦૦૮૦૪૩૩ વૈ ણવી ં વ્યતનાને્માયાં પતુ્ર નેહમયી ં િવભુઃ
૧૦૦૮૦૪૪૧ સદ્યાે નષ્ટ તગાપી સારાે યારાેહમાત્મજમ્
૧૦૦૮૦૪૪૩ પ્ર દ્ધ નેહક લલ હૃદયાસીદ્યથા પુરા
૧૦૦૮૦૪૫૧ ત્ર યા ચાપેિનષદ્ ભશ્ચ સાઙ્ખ્યયાેગૈશ્ચ સા વતૈઃ
૧૦૦૮૦૪૫૩ ઉપગીયમાનમાહા યં હિર સામ યતાત્મજમ્
૧૦૦૮૦૪૬૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૦૮૦૪૬૧ ન દઃ િકમકરાેદ્બ્રહ્મ શ્રેય અેવં મહાેદયમ્
૧૦૦૮૦૪૬૩ યશાેદા ચ મહાભાગા પપાૈ યસ્યાઃ તનં હિરઃ
૧૦૦૮૦૪૭૧ િપતરાૈ ના વિવ દેતાં કૃ ણાેદારાભર્કેિહતમ્
૧૦૦૮૦૪૭૩ ગાય ત્યદ્યાિપ કવયાે ય લાેકશમલાપહમ્
૧૦૦૮૦૪૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૮૦૪૮૧ દ્રાેણાે વસનૂાં પ્રવરાે ધરયા ભાયર્યા સહ
૧૦૦૮૦૪૮૩ કિર યમાણઆદેશા બ્રહ્મણ તમવુાચ હ
૧૦૦૮૦૪૯૧ તયાનેા મહાદેવે ભુિવ િવશ્વેશ્વરે હરાૈ
૧૦૦૮૦૪૯૩ ભ ક્તઃ સ્યા પરમા લાેકે યયા ે દુગર્ ત તરેત્
૧૦૦૮૦૫૦૧ અિ વત્યુક્તઃ સ ભગવા વ્રજે દ્રાેણાે મહાયશાઃ
૧૦૦૮૦૫૦૩ જજ્ઞે ન દ ઇ ત ખ્યાતાે યશાેદા સા ધરાભવત્
૧૦૦૮૦૫૧૧ તતાે ભ ક્તભર્ગવ ત પતુ્રીભૂતે જનાદર્ને
૧૦૦૮૦૫૧૩ દ પત્યાેિનતરામાસીદ્ગાપેગાપેીષુ ભારત
૧૦૦૮૦૫૨૧ કૃ ણાે બ્રહ્મણઆદેશં સતં્ય કતુ વ્રજે િવભુઃ
૧૦૦૮૦૫૨૩ સહરામાે વસશં્ચકે્ર તષેાં પ્રી ત વલીલયા
૧૦૦૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૦૯૦૦૧૧ અેકદા ગ્ હદાસીષુ યશાેદા ન દગેિહની
૧૦૦૯૦૦૧૩ કમાર્ તરિનયુક્તાસુ િનમર્મ થ વયં દિધ
૧૦૦૯૦૦૨૧ યાિન યાનીહ ગીતાિન તદ્બાલચિરતાિન ચ
૧૦૦૯૦૦૨૩ દિધિનમર્ થને કાલે મર તી તા યગાયત
૧૦૦૯૦૦૩૧ ક્ષાૈમં વાસઃ થુકિટતટે બભ્રતી સતૂ્રનદં્ધ
૧૦૦૯૦૦૩૨ પતુ્ર નેહ નુતકુચયુગં તક પં ચ સભુ્રૂઃ
૧૦૦૯૦૦૩૩ ર વાકષર્શ્રમભજુચલ કઙ્કણાૈ કુ ડલે ચ
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૧૦૦૯૦૦૩૪ વન્નં વક્ત્રં કબરિવગલન્માલતી િનમર્મ થ
૧૦૦૯૦૦૪૧ તાં ત યકામ આસાદ્ય મ તી ં જનની ં હિરઃ
૧૦૦૯૦૦૪૩ ગ્ હી વા દિધમ થાનં યષેધ પ્રી તમાવહન્
૧૦૦૯૦૦૫૧ તમઙ્કમા ઢમપાયય તનં નેહ નુતં સ મતમીક્ષતી મખુમ્
૧૦૦૯૦૦૫૩ અ પ્તમુ જ્ય જવને સા યયાવુ સચ્યમાને પય સ વિધ શ્રતે
૧૦૦૯૦૦૬૧ સ તકાપેઃ સુ્ફિરતા ણાધરં સ દ ય દદ્ ભદર્િધમ થભાજનમ્
૧૦૦૯૦૦૬૩ ભ વા ષાશ્રુદૃર્ષદ મના રહાે જઘાસ હૈયઙ્ગવમ તરં ગતઃ
૧૦૦૯૦૦૭૧ ઉત્તાયર્ ગાપેી સશુ ◌ૃતં પયઃ પનુઃ પ્રિવ ય સદંૃ ય ચ દ યમત્રકમ્
૧૦૦૯૦૦૭૩ ભગ્ ં િવલાેક્ય વસતુસ્ય કમર્ ત જહાસ તં ચાિપ ન તત્ર પ યતી
૧૦૦૯૦૦૮૧ ઉલખૂલાઙ્ઘે્ર પિર વ્યવ સ્થતં મકાર્ય કામં દદતં શ ચ સ્થતમ્
૧૦૦૯૦૦૮૩ હૈયઙ્ગવં ચાૈયર્િવશિઙ્કતેક્ષણં િનર ક્ષ્ય પશ્ચા સતુમાગમચ્છનૈઃ
૧૦૦૯૦૦૯૧ તામાત્તય ષ્ટ પ્રસમીક્ષ્ય સ વરસ્
૧૦૦૯૦૦૯૨ તતાેઽવ હ્યાપસસાર ભીતવત્
૧૦૦૯૦૦૯૩ ગાે ય વધાવન્ન યમાપ યાે ગનાં
૧૦૦૯૦૦૯૪ ક્ષમં પ્રવેષંુ્ટ તપસિેરતં મનઃ
૧૦૦૯૦૧૦૧ અ વ ચમાના જનની હચ્ચલચ્ છ્ર ાેણીભરાક્રા તગ તઃ સમુ યમા
૧૦૦૯૦૧૦૩ જવને િવસ્રં સતકેશબ ધન ચ્યુતપ્રસનૂાનુગ તઃ પરા શત્
૧૦૦૯૦૧૧૧ કૃતાગસં તં પ્ર દ તમ ક્ષણી કષ તમ જન્મ ષણી વપા ણના
૧૦૦૯૦૧૧૩ ઉદ્વ ક્ષમાણં ભયિવહ્વલેક્ષણં હ તે ગ્ હી વા ભષય ત્યવાગુરત્
૧૦૦૯૦૧૨૧ ત્ય વા ય ષ્ટ સતંુ ભીતં િવજ્ઞાયાભર્કવ સલા
૧૦૦૯૦૧૨૩ ઇયષે િકલ તં બદંુ્ધ દા ાતદ્વ યર્કાેિવદા
૧૦૦૯૦૧૩૧ ન ચા તનર્ બિહયર્સ્ય ન પવૂ નાિપ ચાપરમ્
૧૦૦૯૦૧૩૩ પવૂાર્પરં બિહશ્ચા તજર્ગતાે યાે જગચ્ચ યઃ
૧૦૦૯૦૧૪૧ તં મ વાત્મજમવ્યક્તં મત્યર્ લઙ્ગમધાેક્ષજમ્
૧૦૦૯૦૧૪૩ ગાેિપકાેલખૂલે દા ા બબ ધ પ્રાકૃતં યથા
૧૦૦૯૦૧૫૧ તદ્દામ બ યમાનસ્ય વાભર્કસ્ય કૃતાગસઃ
૧૦૦૯૦૧૫૩ દ્વ્યઙ્ગુલાનેમભૂત્તને સ દધેઽ યચ્ચ ગાેિપકા
૧૦૦૯૦૧૬૧ યદાસીત્તદિપ યનંૂ તનેા યદિપ સ દધે
૧૦૦૯૦૧૬૩ તદિપ દ્વ્યઙ્ગુલં યનંૂ યદ્યદાદત્ત બ ધનમ્
૧૦૦૯૦૧૭૧ અેવં વગેહદામાિન યશાેદા સ દધત્યિપ
૧૦૦૯૦૧૭૩ ગાપેીનાં સુ મય તીનાં મય તી િવ મતાભવત્
૧૦૦૯૦૧૮૧ વમાતુઃ વન્નગાત્રાયા િવસ્ર તકબરસ્રજઃ
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૧૦૦૯૦૧૮૩ દૃ ટ્વા પિરશ્રમં કૃ ણઃ કૃપયાસી વબ ધને
૧૦૦૯૦૧૯૧ અેવં સ દ શતા હ્યઙ્ગ હિરણા ત્યવ યતા
૧૦૦૯૦૧૯૩ વવશનેાિપ કૃ ણને યસ્યેદં સશે્વરં વશે
૧૦૦૯૦૨૦૧ નેમં િવિર ચાે ન ભવાે ન શ્રીર યઙ્ગસશં્રયા
૧૦૦૯૦૨૦૩ પ્રસાદં લે ભરે ગાપેી યત્ત પ્રાપ િવમુ ક્તદાત્
૧૦૦૯૦૨૧૧ નાયં સખુાપાે ભગવા દેિહનાં ગાેિપકાસતુઃ
૧૦૦૯૦૨૧૩ જ્ઞાિનનાં ચાત્મભૂતાનાં યથા ભ ક્તમતા મહ
૧૦૦૯૦૨૨૧ કૃ ણ તુ ગ્ હકૃત્યેષુ વ્યગ્રાયાં માતિર પ્રભુઃ
૧૦૦૯૦૨૨૩ અદ્રાક્ષીદજુર્નાૈ પવૂ ગુહ્યકાૈ ધનદાત્મ ૈ
૧૦૦૯૦૨૩૧ પુરા નારદશાપેન ક્ષતાં પ્રાિપતાૈ મદાત્
૧૦૦૯૦૨૩૩ નલકૂવરમ ણગ્રીવાિવ ત ખ્યાતાૈ શ્રયા વતાૈ
૧૦૧૦૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૧૦૦૦૧૧ ક યતાં ભગવન્નેતત્તયાેઃ શાપસ્ય કારણમ્
૧૦૧૦૦૦૧૩ યત્ત દ્વગિહતં કમર્ યને વા દેવષ તમઃ
૧૦૧૦૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૦૦૦૨૧ દ્રસ્યાનુચરાૈ ભૂ વા સદુપૃ્તાૈ ધનદાત્મ ૈ
૧૦૧૦૦૦૨૩ કૈલાસાપેવને ર યે મ દાિક યાં મદાે કટાૈ
૧૦૧૦૦૦૩૧ વા ણી ં મિદરાં પી વા મદાઘૂ ણતલાેચનાૈ
૧૦૧૦૦૦૩૩ સ્ત્રીજનૈરનુગાયદ્ ભશ્ચેરતુઃ પુ પતે વને
૧૦૧૦૦૦૪૧ અ તઃ પ્રિવ ય ગઙ્ગાયામ ભાજેવનરા જિન
૧૦૧૦૦૦૪૩ ચક્ર ડતુયુર્વ ત ભગર્ િવવ કરે ભઃ
૧૦૧૦૦૦૫૧ યદચૃ્છયા ચ દેવ ષભર્ગવાં તત્ર કાૈરવ
૧૦૧૦૦૦૫૩ અપ યન્નારદાે દેવાૈ ક્ષીબાણાૈ સમબુ યત
૧૦૧૦૦૦૬૧ તં દૃ ટ્વા વ્રીિડતા દેવ્યાે િવવસ્ત્રાઃ શાપશિઙ્કતાઃ
૧૦૧૦૦૦૬૩ વાસાં સ પયર્ધુઃ શીઘં્ર િવવસ્ત્રાૈ નવૈ ગુહ્યકાૈ
૧૦૧૦૦૦૭૧ તાૈ દૃ ટ્વા મિદરામત્તાૈ શ્રીમદા ધાૈ સરુાત્મ ૈ
૧૦૧૦૦૦૭૩ તયાેરનુગ્રહાથાર્ય શાપં દાસ્યિન્નદં જગાૈ
૧૦૧૦૦૦૮૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૦૧૦૦૦૮૧ ન હ્ય યાે જુષતાે ે યા બુ દ્ધભ્રંશાે ર ેગુણઃ
૧૦૧૦૦૦૮૩ શ્રીમદાદા ભ ત્યાિદયર્ત્ર સ્ત્રી દ્યૂતમાસવઃ
૧૦૧૦૦૦૯૧ હ ય તે પશવાે યત્ર િનદર્યૈર જતાત્મ ભઃ
૧૦૧૦૦૦૯૩ મ યમાનૈિરમં દેહમજરા ત્યુ નશ્વરમ્
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૧૦૧૦૦૧૦૧ દેવસં જ્ઞતમ ય તે કૃ મિવડ્ભ મસં જ્ઞતમ્
૧૦૧૦૦૧૦૩ ભૂતધ્રુક્ત કૃતે વાથ િક વેદ િનરયાે યતઃ
૧૦૧૦૦૧૧૧ દેહઃ િકમન્નદાતુઃ વં િનષેક્તુમાર્તુરેવ ચ
૧૦૧૦૦૧૧૩ માતુઃ િપતવુાર્ બ લનઃ કે્રતુરગ્ ેઃ શનુાેઽિપ વા
૧૦૧૦૦૧૨૧ અેવં સાધારણં દેહમવ્યક્તપ્રભવા યયમ્
૧૦૧૦૦૧૨૩ કાે િવદ્વાનાત્મસા કૃ વા હ ત જ તૂ તેઽસતઃ
૧૦૧૦૦૧૩૧ અસતઃ શ્રીમદા ધસ્ય દાિરદ્ર્યં પરમ જનમ્
૧૦૧૦૦૧૩૩ આત્માપૈ યને ભૂતાિન દિરદ્રઃ પરમીક્ષતે
૧૦૧૦૦૧૪૧ યથા ક ટકિવદ્ધાઙ્ગાે જ તાનેચ્છ ત તાં વ્યથામ્
૧૦૧૦૦૧૪૩ વસા યં ગતાે લઙ્ગનૈર્ તથાિવદ્ધક ટકઃ
૧૦૧૦૦૧૫૧ દિરદ્રાે િનરહં ત ભાે મુક્તઃ સવર્મદૈિરહ
૧૦૧૦૦૧૫૩ કૃચ્છ્રં યદચૃ્છયા ાે ત ત દ્ધ તસ્ય પરં તપઃ
૧૦૧૦૦૧૬૧ િનતં્ય ક્ષામદેહસ્ય દિરદ્રસ્યાન્નકાિઙ્ક્ષણઃ
૧૦૧૦૦૧૬૩ ઇ દ્રયા યનુશુ ય ત િહસાિપ િવિનવતર્તે
૧૦૧૦૦૧૭૧ દિરદ્રસ્યવૈ યજુ્ય તે સાધવઃ સમદ શનઃ
૧૦૧૦૦૧૭૩ સદ્ ભઃ ક્ષણાે ત તં તષ તતઆરા દ્વશદ્ુ ય ત
૧૦૧૦૦૧૮૧ સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં મુકુ દચરણૈ ષણામ્
૧૦૧૦૦૧૮૩ ઉપેકૈ્ષ્યઃ િક ધન ત ભૈરસદ્ ભરસદાશ્રયૈઃ
૧૦૧૦૦૧૯૧ તદહં મત્તયાેમાર્ વ્યા વા યા શ્રીમદા ધયાેઃ
૧૦૧૦૦૧૯૩ તમાેમદં હિર યા મ સૈ્ત્રણયાેર જતાત્મનાેઃ
૧૦૧૦૦૨૦૧ યિદમાૈ લાેકપાલસ્ય પતુ્રાૈ ભૂ વા તમઃ લુતાૈ
૧૦૧૦૦૨૦૩ ન િવવાસસમાત્માનં િવ નીતઃ સદુુમર્દાૈ
૧૦૧૦૦૨૧૧ અતાેઽહર્તઃ સ્થાવરતાં સ્યાતાં નવૈં યથા પનુઃ
૧૦૧૦૦૨૧૩ તઃ સ્યાન્મ પ્રસાદેન તત્રાિપ મદનુગ્રહાત્
૧૦૧૦૦૨૨૧ વાસદેુવસ્ય સાિન્ન યં લ વા િદવ્યશરચ્છતે
૧૦૧૦૦૨૨૩ ત્તે વલાકતાં ભૂયાે લ ધભક્તી ભિવ યતઃ
૧૦૧૦૦૨૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૦૦૨૩૧ અેવમુ વા સ દેવ ષગર્તાે નારાયણાશ્રમમ્
૧૦૧૦૦૨૩૩ નલકૂવરમ ણગ્રીવાવાસતુયર્મલાજુર્નાૈ
૧૦૧૦૦૨૪૧ ઋષેભાર્ગવતમખુ્યસ્ય સતં્ય કતુ વચાે હિરઃ
૧૦૧૦૦૨૪૩ જગામ શનકૈ તત્ર યત્રા તાં યમલાજુર્નાૈ
૧૦૧૦૦૨૫૧ દેવ ષમ પ્રયતમાે યિદમાૈ ધનદાત્મ ૈ
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૧૦૧૦૦૨૫૩ તત્તથા સાધિય યા મ યદ્ગ તં તન્મહાત્મના
૧૦૧૦૦૨૬૧ ઇત્ય તરેણાજુર્નયાેઃ કૃ ણ તુ યમયાેયર્યાૈ
૧૦૧૦૦૨૬૩ આત્મિનવશમાત્રેણ તયર્ગ્ગતમુલખૂલમ્
૧૦૧૦૦૨૭૧ બાલને િન કષર્યતા વગુલખૂલં તદ્
૧૦૧૦૦૨૭૨ દામાેદરેણ તરસાે ક લતાઙ્ ઘ્રબ ધાૈ
૧૦૧૦૦૨૭૩ િન પેતતુઃ પરમિવક્ર મતા તવપે
૧૦૧૦૦૨૭૪ સ્ક ધપ્રવાલિવટપાૈ કૃતચ ડશ દાૈ
૧૦૧૦૦૨૮૧ તત્ર શ્રયા પરમયા કકુભઃ સુ્ફર તાૈ
૧૦૧૦૦૨૮૨ સદ્ધાવપુેત્ય કુજયાેિરવ તવેદાઃ
૧૦૧૦૦૨૮૩ કૃ ણં પ્રણ ય શરસા ખલલાેકનાથં
૧૦૧૦૦૨૮૪ બદ્ધા જલી િવરજસાિવદમૂચતુઃ મ
૧૦૧૦૦૨૯૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગ વમાદ્યઃ પુ ષઃ પરઃ
૧૦૧૦૦૨૯૩ વ્યક્તાવ્યક્ત મદં િવશ્વં પં તે બ્રાહ્મણા િવદુઃ
૧૦૧૦૦૩૦૧ વમેકઃ સવર્ભૂતાનાં દેહા વાત્મે દ્રયેશ્વરઃ
૧૦૧૦૦૩૦૩ વમવે કાલાે ભગવા વ રવ્યય ઈશ્વરઃ
૧૦૧૦૦૩૧૧ વં મહા પ્રકૃ તઃ સૂ મા રજઃસ વતમાેમયી
૧૦૧૦૦૩૧૩ વમવે પુ ષાેઽ યક્ષઃ સવર્ક્ષતે્રિવકારિવત્
૧૦૧૦૦૩૨૧ ગ્ હ્યમાણૈ વમગ્રાહ્યાે િવકારૈઃ પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
૧૦૧૦૦૩૨૩ કાે વહાહર્ ત િવજ્ઞાતું પ્રા ક્સદં્ધ ગુણસં તઃ
૧૦૧૦૦૩૩૧ ત મૈ તુ યં ભગવતે વાસદેુવાય વેધસે
૧૦૧૦૦૩૩૩ આત્મદ્યાેતગુણૈ છન્ન મિહ ે બ્રહ્મણે નમઃ
૧૦૧૦૦૩૪૧ યસ્યાવતારા જ્ઞાય તે શર રે વશર િરણઃ
૧૦૧૦૦૩૪૩ તૈ તૈરતુલ્યા તશયવૈ યદિહ વસઙ્ગતૈઃ
૧૦૧૦૦૩૫૧ સ ભવા સવર્લાેકસ્ય ભવાય િવભવાય ચ
૧૦૧૦૦૩૫૩ અવતીણાઽંશભાગને સા પ્રતં પ તરા શષામ્
૧૦૧૦૦૩૬૧ નમઃ પરમકલ્યાણ નમઃ પરમમઙ્ગલ
૧૦૧૦૦૩૬૩ વાસદેુવાય શા તાય યદૂનાં પતયે નમઃ
૧૦૧૦૦૩૭૧ અનુ નીિહ નાૈ ભૂમં તવાનુચરિકઙ્કરાૈ
૧૦૧૦૦૩૭૩ દશર્નં નાૈ ભગવત ઋષેરાસીદનુગ્રહાત્
૧૦૧૦૦૩૮૧ વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણાૈ કથાયાં
૧૦૧૦૦૩૮૨ હ તાૈ ચ કમર્સુ મન તવ પાદયાનેર્ઃ
૧૦૧૦૦૩૮૩ ત્યાં શર તવ િનવાસજગ પ્રણામે
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૧૦૧૦૦૩૮૪ દૃ ષ્ટઃ સતાં દશર્નેઽ તુ ભવત્તનનૂામ્
૧૦૧૦૦૩૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૦૦૩૯૧ ઇ થં સઙ્ક તત તા યાં ભગવા ગાેકુલેશ્વરઃ
૧૦૧૦૦૩૯૩ દા ા ચાેલખૂલે બદ્ધઃ પ્રહસન્નાહ ગુહ્યકાૈ
૧૦૧૦૦૪૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૧૦૦૪૦૧ જ્ઞાતં મમ પુરૈવૈતદૃ ષણા ક ણાત્મના
૧૦૧૦૦૪૦૩ યચ્છ્ર મદા ધયાવેાર્ ગ્ભિવભ્રંશાેઽનુગ્રહઃ કૃતઃ
૧૦૧૦૦૪૧૧ સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં સતુરાં મ કૃતાત્મનામ્
૧૦૧૦૦૪૧૩ દશર્નાન્નાે ભવેદ્બ ધઃ પુંસાેઽ ણાેઃ સિવતુયર્થા
૧૦૧૦૦૪૨૧ તદ્ગચ્છતં મ પરમાૈ નલકૂવર સાદનમ્
૧૦૧૦૦૪૨૩ સ તાે મિય ભાવાે વામી સતઃ પરમાેઽભવઃ
૧૦૧૦૦૪૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૦૦૪૩૧ ઇત્યુક્તાૈ તાૈ પિરક્ર ય પ્રણ ય ચ પનુઃ પનુઃ
૧૦૧૦૦૪૩૩ બદ્ધાેલખૂલમામ ય જગ્મતુિદશમુત્તરામ્
૧૦૧૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૧૦૦૧૧ ગાપેા ન દાદયઃ શ્રુ વા દુ્રમયાેઃ પતતાે રવમ્
૧૦૧૧૦૦૧૩ તત્રાજગ્મુઃ કુ શ્રેષ્ઠ િનઘાર્તભયશિઙ્કતાઃ
૧૦૧૧૦૦૨૧ ભૂ યાં િનપ તતાૈ તત્ર દદશૃયુર્મલાજુર્નાૈ
૧૦૧૧૦૦૨૩ બભ્રમુ તદિવજ્ઞાય લકં્ષ્ય પતનકારણમ્
૧૦૧૧૦૦૩૧ ઉલખૂલં િવકષર્ તં દા ા બદં્ધ ચ બાલકમ્
૧૦૧૧૦૦૩૩ કસ્યેદં કુત આશ્ચયર્મુ પાત ઇ ત કાતરાઃ
૧૦૧૧૦૦૪૧ બાલા ઊચુરનનેે ત તયર્ગ્ગતમુલખૂલમ્
૧૦૧૧૦૦૪૩ િવકષર્તા મ યગને પુ ષાવ યચ મિહ
૧૦૧૧૦૦૫૧ ન તે તદુક્તં જગ્ હુનર્ ઘટેતે ત તસ્ય તત્
૧૦૧૧૦૦૫૩ બાલસ્યાે પાટનં તવાઃ કે ચ સ દગ્ધચેતસઃ
૧૦૧૧૦૦૬૧ ઉલખૂલં િવકષર્ તં દા ા બદં્ધ વમાત્મજમ્
૧૦૧૧૦૦૬૩ િવલાેક્ય ન દઃ પ્રહસદ્ વદનાે િવમુમાેચ હ
૧૦૧૧૦૦૭૧ ગાપેી ભઃ તાે ભતાેઽ ત્યદ્ભગવા બાલવ ક્વ ચત્
૧૦૧૧૦૦૭૩ ઉદ્ગાય ત ક્વ ચન્મુગ્ધ તદ્વશાે દા ય ત્રવત્
૧૦૧૧૦૦૮૧ બભ ત ક્વ ચદાજ્ઞપ્તઃ પીઠકાને્માનપાદુકમ્
૧૦૧૧૦૦૮૩ બાહુક્ષપેં ચ કુ તે વાનાં ચ પ્રી તમાવહન્
૧૦૧૧૦૦૯૧ દશર્યં ત દ્વદાં લાેક આત્મનાે ત્યવ યતામ્
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૧૦૧૧૦૦૯૩ વ્રજસ્યાવેાહ વૈ હષ ભગવા બાલચે ષ્ટતૈઃ
૧૦૧૧૦૧૦૧ ક્ર ણીિહ ભાેઃ ફલાની ત શ્રુ વા સ વરમચ્યુતઃ
૧૦૧૧૦૧૦૩ ફલાથ ધા યમાદાય યયાૈ સવર્ફલપ્રદઃ
૧૦૧૧૦૧૧૧ ફલિવક્રિયણી તસ્ય ચ્યુતધા યકરદ્વયમ્
૧૦૧૧૦૧૧૩ ફલૈરપૂરયદ્રત્નૈઃ ફલભા ડમપૂિર ચ
૧૦૧૧૦૧૨૧ સિરત્તીરગતં કૃ ણં ભગ્ ાજુર્નમથાહ્વયત્
૧૦૧૧૦૧૨૩ રામં ચ રાેિહણી દેવી ક્ર ડ તં બાલકૈ ર્શમ્
૧૦૧૧૦૧૩૧ નાપેેયાતાં યદાહૂતાૈ ક્ર ડાસઙ્ગને પતુ્રકાૈ
૧૦૧૧૦૧૩૩ યશાેદાં પ્રષેયામાસ રાેિહણી પતુ્રવ સલામ્
૧૦૧૧૦૧૪૧ ક્ર ડ તં સા સતંુ બાલૈર તવેલં સહાગ્રજમ્
૧૦૧૧૦૧૪૩ યશાેદા ેહવી કૃ ણં પતુ્ર નેહ નુત તની
૧૦૧૧૦૧૫૧ કૃ ણ કૃ ણારિવ દાક્ષ તાત અેિહ તનં િપબ
૧૦૧૧૦૧૫૩ અલં િવહારૈઃ ક્ષા તઃ ક્ર ડાશ્રા તાેઽ સ પતુ્રક
૧૦૧૧૦૧૬૧ હે રામાગચ્છ તાતાશુ સાનજુઃ કુલન દન
૧૦૧૧૦૧૬૩ પ્રાતરેવ કૃતાહાર તદ્ભવા ભાેક્તુમહર્ ત
૧૦૧૧૦૧૭૧ પ્રતીક્ષતે વાં દાશાહર્ ભાેક્ષ્યમાણાે વ્ર િધપઃ
૧૦૧૧૦૧૭૩ અેહ્યાવયાેઃ પ્રયં ધેિહ વગ્ હા યાત બાલકાઃ
૧૦૧૧૦૧૮૧ ધૂ લધૂસિરતાઙ્ગ વં પતુ્ર મ જનમાવહ
૧૦૧૧૦૧૮૩ જન્મક્ષ તેઽદ્ય ભવ ત િવપ્રે યાે દેિહ ગાઃ શુ ચઃ
૧૦૧૧૦૧૯૧ પ ય પ ય વયસ્યાં તે મા ષ્ટા વલઙૃ્કતાન્
૧૦૧૧૦૧૯૩ વં ચ નાતઃ કૃતાહારાે િવહર વ વલઙૃ્કતઃ
૧૦૧૧૦૨૦૧ ઇ થં યશાેદા તમશષેશખેરં મ વા સતંુ નેહિનબદ્ધધી ર્પ
૧૦૧૧૦૨૦૩ હ તે ગ્ હી વા સહરામમચ્યુતં ની વા વવાટં કૃતવત્યથાેદયમ્
૧૦૧૧૦૨૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૧૦૨૧૧ ગાપે દ્ધા મહાે પાતાનનુભૂય હદ્વને
૧૦૧૧૦૨૧૩ ન દાદયઃ સમાગ ય વ્રજકાયર્મમ ત્રયન્
૧૦૧૧૦૨૨૧ તત્રાપેાન દનામાહ ગાપેાે જ્ઞાનવયાેઽિધકઃ
૧૦૧૧૦૨૨૩ દેશકાલાથર્ત વજ્ઞઃ પ્રયકૃદ્રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૧૧૦૨૩૧ ઉ થાતવ્ય મતાેઽ મા ભગાકુલસ્ય િહતૈ ષ ભઃ
૧૦૧૧૦૨૩૩ આયા ત્યત્ર મહાે પાતા બાલાનાં નાશહેતવઃ
૧૦૧૧૦૨૪૧ મુક્તઃ કથ ચદ્રાક્ષસ્યા બાલ યા બાલકાે હ્યસાૈ
૧૦૧૧૦૨૪૩ હરેરનુગ્રહાન્નનૂમનશ્ચાપેિર નાપતત્
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૧૦૧૧૦૨૫૧ ચક્રવાતને નીતાેઽયં દૈત્યેન િવપદં િવયત્
૧૦૧૧૦૨૫૩ શલાયાં પ તત તત્ર પિરત્રાતઃ સરેુશ્વરૈઃ
૧૦૧૧૦૨૬૧ યન્ન મ્રયેત દુ્રમયાેર તરં પ્રા ય બાલકઃ
૧૦૧૧૦૨૬૩ અસાવ યતમાે વાિપ તદ યચ્યુતરક્ષણમ્
૧૦૧૧૦૨૭૧ યાવદાૈ પા તકાેઽિરષ્ટાે વ્રજં ના ભભવેિદતઃ
૧૦૧૧૦૨૭૩ તાવદ્બાલાનપુાદાય યાસ્યામાેઽ યત્ર સાનુગાઃ
૧૦૧૧૦૨૮૧ વનં દાવનં નામ પશવં્ય નવકાનનમ્
૧૦૧૧૦૨૮૩ ગાપેગાપેીગવાં સવંે્ય પુ યાિદ્ર ણવી ધમ્
૧૦૧૧૦૨૯૧ તત્તત્રાદૈ્યવ યાસ્યામઃ શકટા યુઙ્ક્ત મા ચરમ્
૧૦૧૧૦૨૯૩ ગાેધના યગ્રતાે યા તુ ભવતાં યિદ રાેચતે
૧૦૧૧૦૩૦૧ તચ્છ વૈકિધયાે ગાપેાઃ સાધુ સા વ ત વાિદનઃ
૧૦૧૧૦૩૦૩ વ્ર વા વા સમાયજુ્ય યયૂ ઢપિરચ્છદાઃ
૧૦૧૧૦૩૧૧ દ્ધા બાલાિ સ્ત્રયાે રાજ સવાપકરણાિન ચ
૧૦૧૧૦૩૧૩ અનઃ વારાે ય ગાપેાલા યત્તા આત્તશરાસનાઃ
૧૦૧૧૦૩૨૧ ગાેધનાિન પુરસૃ્કત્ય શ ◌ૃઙ્ગા યાપૂયર્ સવર્તઃ
૧૦૧૧૦૩૨૩ તૂયર્ઘાષેેણ મહતા યયુઃ સહપુરાેિહતાઃ
૧૦૧૧૦૩૩૧ ગાે યાે ઢરથા નૂત્ન કુચકુઙુ્કમકા તયઃ
૧૦૧૧૦૩૩૩ કૃ ણલીલા જગુઃ પ્રીત્યા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ
૧૦૧૧૦૩૪૧ તથા યશાેદારાેિહ યાવેકં શકટમા સ્થતે
૧૦૧૧૦૩૪૩ રેજતુઃ કૃ ણરામા યાં ત કથાશ્રવણાે સકેુ
૧૦૧૧૦૩૫૧ દાવનં સ પ્રિવ ય સવર્કાલસખુાવહમ્
૧૦૧૧૦૩૫૩ તત્ર ચકુ્રવ્રર્ વાસં શકટૈરધર્ચ દ્રવત્
૧૦૧૧૦૩૬૧ દાવનં ગાવેધર્નં યમનુાપુ લનાિન ચ
૧૦૧૧૦૩૬૩ વીક્ષ્યાસીદુત્તમા પ્રીતી રામમાધવયાે ર્પ
૧૦૧૧૦૩૭૧ અેવં વ્ર ૈકસાં પ્રી ત યચ્છ તાૈ બાલચે ષ્ટતૈઃ
૧૦૧૧૦૩૭૩ કલવાક્યૈઃ વકાલને વ સપાલાૈ બભવૂતુઃ
૧૦૧૧૦૩૮૧ અિવદૂરે વ્રજભવુઃ સહ ગાપેાલદારકૈઃ
૧૦૧૧૦૩૮૩ ચારયામાસતવુર્ સાન્નાનાક્ર ડાપિરચ્છદાૈ
૧૦૧૧૦૩૯૧ ક્વ ચદ્વાદયતાે વે ં ક્ષપેણૈઃ ક્ષપતઃ ક્વ ચત્
૧૦૧૧૦૩૯૩ ક્વ ચ પાદૈઃ િકિઙ્કણી ભઃ ક્વ ચ કૃિત્રમગાે ષૈઃ
૧૦૧૧૦૪૦૧ ષાયમાણાૈ નદર્ તાૈ યુયુધાતે પર પરમ્
૧૦૧૧૦૪૦૩ અનુકૃત્ય તજૈર્ તૂંશ્ચેરતુઃ પ્રાકૃતાૈ યથા
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૧૦૧૧૦૪૧૧ કદા ચદ્યમનુાતીરે વ સાંશ્ચારયતાેઃ વકૈઃ
૧૦૧૧૦૪૧૩ વયસ્યૈઃ કૃ ણબલયાે જઘાંસદુત્યઆગમત્
૧૦૧૧૦૪૨૧ તં વ સ િપણં વીક્ષ્ય વ સયૂથગતં હિરઃ
૧૦૧૧૦૪૨૩ દશર્ય બલદેવાય શનૈમુર્ગ્ધ ઇવાસદત્
૧૦૧૧૦૪૩૧ ગ્ હી વાપરપાદા યાં સહલાઙ્ગૂલમચ્યુતઃ
૧૦૧૧૦૪૩૩ ભ્રામિય વા કિપ થાગ્રે પ્રાિહણાેદ્ગત િવતમ્
૧૦૧૧૦૪૩૫ સ કિપ થૈમર્હાકાયઃ પાત્યમાનૈઃ પપાત હ
૧૦૧૧૦૪૪૧ તં વીક્ષ્ય િવ મતા બાલાઃ શશસંઃુ સાધુ સા વ ત
૧૦૧૧૦૪૪૩ દેવાશ્ચ પિરસ તુષ્ટા બભવૂુઃ પુ પવ ષણઃ
૧૦૧૧૦૪૫૧ તાૈ વ સપાલકાૈ ભૂ વા સવર્લાેકૈકપાલકાૈ
૧૦૧૧૦૪૫૩ સપ્રાતરાશાૈ ગાવે સાંશ્ચારય તાૈ િવચેરતુઃ
૧૦૧૧૦૪૬૧ વં વં વ સકુલં સવ પાયિય ય ત અેકદા
૧૦૧૧૦૪૬૩ ગ વા જલાશયા યાશં પાયિય વા પપજુર્લમ્
૧૦૧૧૦૪૭૧ તે તત્ર દદશૃબુાર્લા મહાસ વમવ સ્થતમ્
૧૦૧૧૦૪૭૩ તત્રસવુર્જ્રિન ભન્નં ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગ મવ ચ્યુતમ્
૧૦૧૧૦૪૮૧ સ વૈ બકાે નામ મહાનસરુાે બક પ ક્
૧૦૧૧૦૪૮૩ આગત્ય સહસા કૃ ણં તી ણતુ ડાેઽગ્રસદ્બલી
૧૦૧૧૦૪૯૧ કૃ ણં મહાબકગ્ર તં દૃ ટ્વા રામાદયાેઽભર્કાઃ
૧૦૧૧૦૪૯૩ બભવૂુિર દ્રયાણીવ િવના પ્રાણં િવચેતસઃ
૧૦૧૧૦૫૦૧ તં તાલુમૂલં પ્રદહ તમ ગ્ વદ્ગાપેાલસનૂું િપતરં જગદુ્ગરાેઃ
૧૦૧૧૦૫૦૩ ચચ્છદર્ સદ્યાેઽ ત ષાક્ષતં બક તુ ડને હ તું પનુર યપદ્યત
૧૦૧૧૦૫૧૧ તમાપત તં સ િનગ્ હ્ય તુ ડયાેદા યા બકં કંસસખં સતાં પ તઃ
૧૦૧૧૦૫૧૩ પ ય સુ બાલષેુ દદાર લીલયા મુદાવહાે વીરણવિદ્દવાૈકસામ્
૧૦૧૧૦૫૨૧ તદા બકાિર સરુલાેકવા સનઃ સમાિકરન્ન દનમ લકાિદ ભઃ
૧૦૧૧૦૫૨૩ સમીિડરે ચાનકશઙ્ખસં તવૈ તદ્વ ક્ષ્ય ગાપેાલસતુા િવ સ મરે
૧૦૧૧૦૫૩૧ મુક્તં બકાસ્યાદુપલ ય બાલકા રામાદયઃ પ્રાણ મવે દ્રયાે ગણઃ
૧૦૧૧૦૫૩૩ સ્થાનાગતં તં પિરર ય િન ર્તાઃ પ્રણીય વ સા વ્રજમેત્ય ત જગુઃ
૧૦૧૧૦૫૪૧ શ્રુ વા ત દ્વ મતા ગાપેા ગાે યશ્ચા ત પ્રયાદતૃાઃ
૧૦૧૧૦૫૪૩ પ્રેત્યાગત મવાે સકુ્યાદૈક્ષ ત ષતેક્ષણાઃ
૧૦૧૧૦૫૫૧ અહાે બતાસ્ય બાલસ્ય બહવાે ત્યવાેઽભવન્
૧૦૧૧૦૫૫૩ અ યાસી દ્વ પ્રયં તષેાં કૃતં પવૂ યતાે ભયમ્
૧૦૧૧૦૫૬૧ અથા ય ભભવ ત્યેનં નવૈ તે ઘાેરદશર્નાઃ
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૧૦૧૧૦૫૬૩ જઘાંસયનૈમાસાદ્ય ન ય ત્યગ્ ાૈ પતઙ્ગવત્
૧૦૧૧૦૫૭૧ અહાે બ્રહ્મિવદાં વાચાે નાસત્યાઃ સ ત કિહ ચત્
૧૦૧૧૦૫૭૩ ગગા યદાહ ભગવાન વભાિવ તથવૈ તત્
૧૦૧૧૦૫૮૧ ઇ ત ન દાદયાે ગાપેાઃ કૃ ણરામકથાં મુદા
૧૦૧૧૦૫૮૩ કુવર્ તાે રમમાણાશ્ચ નાિવ દ ભવવેદનામ્
૧૦૧૧૦૫૯૧ અેવં િવહારૈઃ કાૈમારૈઃ કાૈમારં જહતવુ્રર્જે
૧૦૧૧૦૫૯૩ િનલાયનૈઃ સતેુબ ધૈમર્કર્ટાે લવનાિદ ભઃ
૧૦૧૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૨૦૦૧૧ ક્વ ચદ્વનાશાય મનાે દધદ્વ્ર પ્રાતઃ સમુ થાય વયસ્યવ સપાન્
૧૦૧૨૦૦૧૩ પ્રબાેધય છૃઙ્ગરવેણ ચા ણા િવિનગર્તાે વ સપુરઃસરાે હિરઃ
૧૦૧૨૦૦૨૧ તનેવૈ સાકં થુકાઃ સહસ્રશઃ નગ્ધાઃ સુ શગ્વતે્રિવષાણવેણવઃ
૧૦૧૨૦૦૨૩ વા વા સહસ્રાપેિરસઙ્ખ્યયા વતા વ સા પુરસૃ્કત્ય િવિનયર્યુમુર્દા
૧૦૧૨૦૦૩૧ કૃ ણવ સરૈસઙ્ખ્યાતૈયૂર્થીકૃત્ય વવ સકાન્
૧૦૧૨૦૦૩૩ ચારય તાેઽભર્લીલા ભિવજહ તત્ર તત્ર હ
૧૦૧૨૦૦૪૧ ફલપ્રબાલ તવક સમુનઃિપચ્છધાતુ ભઃ
૧૦૧૨૦૦૪૩ કાચગુ મ ણ વણર્ ભૂ ષતા અ યભષૂયન્
૧૦૧૨૦૦૫૧ મુ ણ તાેઽ યાે ય શક્યાદ જ્ઞાતાનારાચ્ચ ચ ક્ષપુઃ
૧૦૧૨૦૦૫૩ તત્રત્યાશ્ચ પનુદૂર્રાદ્ધસ તશ્ચ પનુદર્દુઃ
૧૦૧૨૦૦૬૧ યિદ દૂરં ગતઃ કૃ ણાે વનશાેભેક્ષણાય તમ્
૧૦૧૨૦૦૬૩ અહં પવૂર્મહં પવૂર્ મ ત સં ય રે મરે
૧૦૧૨૦૦૭૧ કે ચદ્વણેૂ વાદય તાે મા તઃ શ ◌ૃઙ્ગા ણ કેચન
૧૦૧૨૦૦૭૩ કે ચદ્ ઙ્ગૈઃ પ્રગાય તઃ કૂજ તઃ કાેિકલૈઃ પરે
૧૦૧૨૦૦૮૧ િવચ્છાયા ભઃ પ્રધાવ તાે ગચ્છ તઃ સાધુહંસકૈઃ
૧૦૧૨૦૦૮૩ બકૈ પિવશ તશ્ચ ત્ય તશ્ચ કલાિપ ભઃ
૧૦૧૨૦૦૯૧ િવકષર્ તઃ ક શબાલાનારાેહ તશ્ચ તૈદુ્રર્માન્
૧૦૧૨૦૦૯૩ િવકુવર્ તશ્ચ તૈઃ સાકં લવ તશ્ચ પલા શષુ
૧૦૧૨૦૧૦૧ સાકં ભેકૈિવલઙ્ઘ તઃ સિરતઃ સ્રવસ લુતાઃ
૧૦૧૨૦૧૦૩ િવહસ તઃ પ્ર તચ્છાયાઃ શપ તશ્ચ પ્ર ત વનાન્
૧૦૧૨૦૧૧૧ ઇ થં સતાં બ્રહ્મસખુાનુભૂત્યા દાસ્યં ગતાનાં પરદૈવતને
૧૦૧૨૦૧૧૩ માયા શ્રતાનાં નરદારકેણ સાકં િવજહઃ કૃતપુ યપુ ઃ
૧૦૧૨૦૧૨૧ ય પાદપાંસબુર્હુજન્મકૃચ્છ્ર તાે
૧૦૧૨૦૧૨૨ તાત્મ ભયા ગ ભર યલ યઃ
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૧૦૧૨૦૧૨૩ સ અેવ યદ્દ ૃ ગ્વષયઃ વયં સ્થતઃ
૧૦૧૨૦૧૨૪ િક વ યર્તે િદષ્ટમતાે વ્ર ૈકસામ્
૧૦૧૨૦૧૩૧ અથાઘનામા યપતન્મહાસરુ તષેાં સખુક્ર ડનવીક્ષણાક્ષમઃ
૧૦૧૨૦૧૩૩ િનતં્ય યદ તિનજ િવતે સુ ભઃ પીતા તૈર યમરૈઃ પ્રતીક્ષ્યતે
૧૦૧૨૦૧૪૧ દૃ ટ્વાભર્કા કૃ ણમખુાનઘાસરુઃ
૧૦૧૨૦૧૪૨ કંસાનુ શષ્ટઃ સ બક બકાનજુઃ
૧૦૧૨૦૧૪૩ અયં તુ મે સાેદરનાશકૃત્તયાેર્
૧૦૧૨૦૧૪૪ દ્વયાેમર્મનંૈ સબલં હિન યે
૧૦૧૨૦૧૫૧ અેતે યદા મ સહૃુદાે તલાપઃ કૃતા તદા નષ્ટસમા વ્ર ૈકસઃ
૧૦૧૨૦૧૫૩ પ્રાણે ગતે વ મર્સુ કા નુ ચ તા પ્ર સવઃ પ્રાણ તાે િહ યે તે
૧૦૧૨૦૧૬૧ ઇ ત વ્યવસ્યાજગરં હદ્વપુઃ સ યાજેનાયામમહાિદ્રપીવરમ્
૧૦૧૨૦૧૬૩ વાદ્ભુતં વ્યાત્તગુહાનનં તદા પ થ વ્યશતે ગ્રસનાશયા ખલઃ
૧૦૧૨૦૧૭૧ ધરાધરાેષ્ઠાે જલદાેત્તરાેષ્ઠાે દયાર્નના તાે ગિરશ ◌ૃઙ્ગદંષ્ટ્ર ઃ
૧૦૧૨૦૧૭૩ વા તા તરાસ્યાે િવતતા વ જહ્વઃ પ ષાિનલશ્વાસદવેક્ષણાે ણઃ
૧૦૧૨૦૧૮૧ દૃ ટ્વા તં તાદશૃં સવ મ વા દાવન શ્રયમ્
૧૦૧૨૦૧૮૩ વ્યાત્તાજગરતુ ડને હ્યુ પે્રક્ષ તે મ લીલયા
૧૦૧૨૦૧૯૧ અહાે મત્રા ણ ગદત સ વકૂટં પુરઃ સ્થતમ્
૧૦૧૨૦૧૯૩ અ મ સઙ્ગ્રસનવ્યાત્ત વ્યાલતુ ડાયતે ન વા
૧૦૧૨૦૨૦૧ સત્યમકર્કરારક્તમુત્તરાહનવુદ્ઘનમ્
૧૦૧૨૦૨૦૩ અધરાહનવુદ્રાેધ ત પ્ર તચ્છાયયા ણમ્
૧૦૧૨૦૨૧૧ પ્ર ત પધતે ક્ક યાં સવ્યાસવ્યે નગાેદરે
૧૦૧૨૦૨૧૩ તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગાલયાેઽ યેતા તદં્દષ્ટ્ર ા ભશ્ચ પ યત
૧૦૧૨૦૨૨૧ આ તાયામમાગાઽયં રસનાં પ્ર તગજર્ ત
૧૦૧૨૦૨૨૩ અેષાં અ તગર્તં વા તમેતદ ય તરાનનમ્
૧૦૧૨૦૨૩૧ દાવાે ણખરવાતાેઽયં શ્વાસવદ્ભા ત પ યત
૧૦૧૨૦૨૩૩ તદ્દગ્ધસ વદુગર્ ધાેઽ ય તરા મષગ ધવત્
૧૦૧૨૦૨૪૧ અ મા કમત્ર ગ્ર સતા િનિવષ્ટાનયં તથા ચેદ્બકવ દ્વનઙ્ક્ષ્ય ત
૧૦૧૨૦૨૪૩ ક્ષણાદનનેે ત બકાયુર્શન્મખું વીક્ષ્યાેદ્ધસ તઃ કરતાડનૈયર્યુઃ
૧૦૧૨૦૨૫૧ ઇ થં મથાેઽત યમતજ્જ્ઞભા ષતં
૧૦૧૨૦૨૫૨ શ્રુ વા િવ ચ ત્યેત્ય ષા ષાયતે
૧૦૧૨૦૨૫૩ રક્ષાે િવિદ વા ખલભૂતહૃિ સ્થતઃ
૧૦૧૨૦૨૫૪ વાનાં િનરાેદંુ્ધ ભગવાન્મનાે દધે
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૧૦૧૨૦૨૬૧ તાવ પ્રિવષ્ટા વસરુાેદરા તરં પરં ન ગીણાર્ઃ શશવઃ સવ સાઃ
૧૦૧૨૦૨૬૩ પ્રતીક્ષમાણને બકાિરવેશનં હત વકા ત મરણને રક્ષસા
૧૦૧૨૦૨૭૧ તા વીક્ષ્ય કૃ ણઃ સકલાભયપ્રદાે
૧૦૧૨૦૨૭૨ હ્યન યનાથા વકરાદવચ્યુતાન્
૧૦૧૨૦૨૭૩ દ નાંશ્ચ ત્યાજેર્ઠરા ગ્ ઘાસાન્
૧૦૧૨૦૨૭૪ ઘ્ ણાિદતાે િદષ્ટકૃતને િવ મતઃ
૧૦૧૨૦૨૮૧ કૃતં્ય િકમત્રાસ્ય ખલસ્ય વનં
૧૦૧૨૦૨૮૨ ન વા અમીષાં ચ સતાં િવિહસનમ્
૧૦૧૨૦૨૮૩ દ્વયં કથં સ્યાિદ ત સિંવ ચ ત્ય
૧૦૧૨૦૨૮૪ જ્ઞા વાિવશત્તુ ડમશષેદગૃ્ઘિરઃ
૧૦૧૨૦૨૯૧ તદા ઘનચ્છદા દેવા ભયાદ્ધાહે ત ચુકુ્રશઃુ
૧૦૧૨૦૨૯૩ જહૃષુય ચ કંસાદ્યાઃ કાૈણપા વઘબા ધવાઃ
૧૦૧૨૦૩૦૧ તચ્છ વા ભગવા કૃ ણ વવ્યયઃ સાભર્વ સકમ્
૧૦૧૨૦૩૦૩ ચૂણ ચક ષારાત્માનં તરસા વ ધે ગલે
૧૦૧૨૦૩૧૧ તતાેઽ તકાયસ્ય િન દ્ધમા ગણાે હ્યુદ્ગ ણર્દષૃ્ટેભ્રર્મતિ વત તતઃ
૧૦૧૨૦૩૧૩ પૂણાઽ તરઙ્ગે પવનાે િન દ્ધાે મૂધર્ વિન ભદ્ય િવિનગર્તાે બિહઃ
૧૦૧૨૦૩૨૧ તનેવૈ સવષુ બિહગર્તષેુ પ્રાણષેુ વ સા સહૃુદઃ પરેતાન્
૧૦૧૨૦૩૨૩ દષૃ્ટ ા વયાે થા ય તદ વતઃ પનુવર્ક્ત્રાન્મુકુ દાે ભગવા વિનયર્યાૈ
૧૦૧૨૦૩૩૧ પીનાિહભાેગાે થતમદ્ભુતં મહ જ્યાે તઃ વધા ા વલયિદ્દશાે દશ
૧૦૧૨૦૩૩૩ પ્રતીક્ષ્ય ખેઽવ સ્થતમીશિનગર્મં િવવેશ ત મ ન્મષતાં િદવાૈકસામ્
૧૦૧૨૦૩૪૧ તતાેઽ તહૃષ્ટાઃ વકૃતાેઽકૃતાહર્ણં
૧૦૧૨૦૩૪૨ પુ પૈઃ સગુા અ સરસશ્ચ નતર્નૈઃ
૧૦૧૨૦૩૪૩ ગીતૈઃ સરુા વાદ્યધરાશ્ચ વાદ્યકૈઃ
૧૦૧૨૦૩૪૪ તવૈશ્ચ િવપ્રા જયિનઃ વનૈગર્ણાઃ
૧૦૧૨૦૩૫૧ તદદ્ભુત તાતે્રસવુાદ્યગી તકા જયાિદનૈકાે સવમઙ્ગલ વનાન્
૧૦૧૨૦૩૫૩ શ્રુ વા વધા ાેઽ ત્યજઆગતાેઽ ચરાદ્દ ૃ ટ્વા મહીશસ્ય જગામ િવ મયમ્
૧૦૧૨૦૩૬૧ રાજન્નાજગરં ચમર્ શુ કં દાવનેઽદ્ભુતમ્
૧૦૧૨૦૩૬૩ વ્ર ૈકસાં બહુ તથં બભવૂાક્ર ડગહ્વરમ્
૧૦૧૨૦૩૭૧ અેત કાૈમારજં કમર્ હરેરાત્માિહમાેક્ષણમ્
૧૦૧૨૦૩૭૩ ત્યાેઃ પાૈગ ડકે બાલા દૃ ટ્વાેચુિવ મતા વ્રજે
૧૦૧૨૦૩૮૧ નૈત દ્વ ચત્રં મનુ ભર્માિયનઃ પરાવરાણાં પરમસ્ય વેધસઃ
૧૦૧૨૦૩૮૩ અઘાેઽિપ ય પશર્નધાૈતપાતકઃ પ્રાપાત્મસા યં વસતાં સદુુલર્ભમ્
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૧૦૧૨૦૩૯૧ સકૃદ્યદઙ્ગપ્ર તમા તરાિહતા મનાેમયી ભાગવતી ં દદાૈ ગ તમ્
૧૦૧૨૦૩૯૩ સ અેવ િનત્યાત્મસખુાનુભૂત્ય ભ વ્યુદ તમાયાેઽ તગર્તાે િહ િક પનુઃ
૧૦૧૨૦૪૦૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૧૦૧૨૦૪૦૧ ઇ થં દ્વ યાદવદેવદત્તઃ શ્રુ વા વરાતુશ્ચિરતં િવ ચત્રમ્
૧૦૧૨૦૪૦૩ પપ્રચ્છ ભૂયાેઽિપ તદેવ પુ યં વૈયાસિક યિન્નગ્ હીતચેતાઃ
૧૦૧૨૦૪૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૧૨૦૪૧૧ બ્રહ્મકાલા તરકૃતં ત કાલીનં કથં ભવેત્
૧૦૧૨૦૪૧૩ ય કાૈમારે હિરકૃતં જગુઃ પાૈગ ડકેઽભર્કાઃ
૧૦૧૨૦૪૨૧ તદ્બ્રૂિહ મે મહાયાે ગ પરં કાૈતૂહલં ગુરાે
૧૦૧૨૦૪૨૩ નનૂમેતદ્ધરેરેવ માયા ભવ ત ના યથા
૧૦૧૨૦૪૩૧ વયં ધ યતમા લાેકે ગુરાેઽિપ ક્ષત્રબ ધવઃ
૧૦૧૨૦૪૩૩ વયં િપબામાે મુહુ વત્તઃ પુ યં કૃ ણકથા તમ્
૧૦૧૨૦૪૪૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૧૦૧૨૦૪૪૧ ઇ થં મ ષ્ટઃ સ તુ બાદરાય ણસ્
૧૦૧૨૦૪૪૨ ત માિરતાન તહૃતા ખલે દ્રયઃ
૧૦૧૨૦૪૪૩ કૃચ્છ્ર ા પનુલર્ ધબિહદૃર્ શઃ શનૈઃ
૧૦૧૨૦૪૪૪ પ્રત્યાહ તં ભાગવતાેત્તમાેત્તમ
૧૦૧૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૩૦૦૧૧ સાધુ ષં્ટ મહાભાગ વયા ભાગવતાેત્તમ
૧૦૧૩૦૦૧૩ યન્નૂતનયસીશસ્ય શ ◌ૃ વન્નિપ કથાં મુહુઃ
૧૦૧૩૦૦૨૧ સતામયં સાર તાં િનસગા યદથર્વાણીશ્રુ તચેતસામિપ
૧૦૧૩૦૦૨૩ પ્ર તક્ષણં નવ્યવદચ્યુતસ્ય યિ સ્ત્રયા િવટાના મવ સાધુ વાતાર્
૧૦૧૩૦૦૩૧ શ ◌ૃ વાવિહતાે રાજન્નિપ ગુહ્યં વદા મ તે
૧૦૧૩૦૦૩૩ બ્રૂયુઃ નગ્ધસ્ય શ યસ્ય ગુરવાે ગુહ્યમ યુત
૧૦૧૩૦૦૪૧ તથાઘવદના ત્યાે ર ક્ષ વા વ સપાલકાન્
૧૦૧૩૦૦૪૩ સિર પુ લનમાનીય ભગવાિનદમબ્રવીત્
૧૦૧૩૦૦૫૧ અહાેઽ તર યં પુ લનં વયસ્યાઃ વકે લસ પ દુલાચ્છબાલુકમ્
૧૦૧૩૦૦૫૩ સુ્ફટ સરાેગ ધહૃતા લપિત્રક વિનપ્ર ત વાનલસદ્દુ્રમાકુલમ્
૧૦૧૩૦૦૬૧ અત્ર ભાેક્તવ્યમ મા ભિદવા ઢં ધાિદતાઃ
૧૦૧૩૦૦૬૩ વ સાઃ સમીપેઽપઃ પી વા ચર તુ શનકૈ ણમ્
૧૦૧૩૦૦૭૧ તથે ત પાયિય વાભાર્ વ સાના ય શાદ્વલે
૧૦૧૩૦૦૭૩ મુ વા શક્યાિન બુભજુુઃ સમં ભગવતા મુદા
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૧૦૧૩૦૦૮૧ કૃ ણસ્ય િવ વક્પુ રા જમ ડલૈર્
૧૦૧૩૦૦૮૨ અ યાનનાઃ ફુ લદશૃાે વ્ર ભર્કાઃ
૧૦૧૩૦૦૮૩ સહાપેિવષ્ટા િવિપને િવરેજુશ્
૧૦૧૩૦૦૮૪ છદા યથા ભાે હક ણકાયાઃ
૧૦૧૩૦૦૯૧ કે ચ પુ પૈદર્લૈઃ કે ચ પ લવૈરઙુ્કરૈઃ ફલૈઃ
૧૦૧૩૦૦૯૩ શ ગ્ભ વ ગ્ભદૃર્ષદ્ ભશ્ચ બુભજુુઃ કૃતભાજનાઃ
૧૦૧૩૦૧૦૧ સવ મથાે દશર્ય તઃ વ વભાજે્ય ચ થક્
૧૦૧૩૦૧૦૩ હસ તાે હાસય તશ્ચા યવજહઃ સહેશ્વરાઃ
૧૦૧૩૦૧૧૧ બભ્રદ્વે ં જઠરપટયાેઃ શ ◌ૃઙ્ગવતે્રે ચ કક્ષે
૧૦૧૩૦૧૧૨ વામે પાણાૈ મ ણકવલં ત ફલા યઙ્ગુલીષુ
૧૦૧૩૦૧૧૩ તષ્ઠન્મ યે વપિરસહૃુદાે હાસયન્નમર્ ભઃ વૈઃ
૧૦૧૩૦૧૧૪ વગ લાેકે મષ ત બુભજેુ યજ્ઞભુગ્બાલકે લઃ
૧૦૧૩૦૧૨૧ ભારતવૈં વ સપેષુ ભુ ને વચ્યુતાત્મસુ
૧૦૧૩૦૧૨૩ વ સા વ તવર્ને દૂરં િવિવશુ ણલાે ભતાઃ
૧૦૧૩૦૧૩૧ તા દૃ ટ્વા ભયસ ત્ર તાનૂચે કૃ ણાેઽસ્ય ભીભયમ્
૧૦૧૩૦૧૩૩ મત્રા યાશાન્મા િવરમતે હાને યે વ સકાનહમ્
૧૦૧૩૦૧૪૧ ઇત્યુ વાિદ્રદર કુ જ ગહ્વરે વાત્મવ સકાન્
૧૦૧૩૦૧૪૩ િવ ચ વ ભગવા કૃ ણઃ સપા ણકવલાે યયાૈ
૧૦૧૩૦૧૫૧ અ ભાજેન્મજિન તદ તરગતાે માયાભર્કસ્યે શતુર્
૧૦૧૩૦૧૫૨ દ્રષંુ્ટ મ જુ મિહ વમ યદિપ તદ્વ સાિનતાે વ સપાન્
૧૦૧૩૦૧૫૩ ની વા યત્ર કુ દ્વહા તરદધા ખેઽવ સ્થતાે યઃ પુરા
૧૦૧૩૦૧૫૪ દૃ ટ્વાઘાસરુમાેક્ષણં પ્રભવતઃ પ્રાપ્તઃ પરં િવ મયમ્
૧૦૧૩૦૧૬૧ તતાે વ સાનદૃ ટૈ્વત્ય પુ લનેઽિપ ચ વ સપાન્
૧૦૧૩૦૧૬૩ ઉભાવિપ વને કૃ ણાે િવ ચકાય સમ તતઃ
૧૦૧૩૦૧૭૧ ક્વા યદૃ ટ્વા તિવિપને વ સા પાલાંશ્ચ િવશ્વિવત્
૧૦૧૩૦૧૭૩ સવ િવિધકૃતં કૃ ણઃ સહસાવજગામ હ
૧૦૧૩૦૧૮૧ તતઃ કૃ ણાે મુદં કતુ તન્મા ણાં ચ કસ્ય ચ
૧૦૧૩૦૧૮૩ ઉભયાિયતમાત્માનં ચકે્ર િવશ્વકૃદ શ્વરઃ
૧૦૧૩૦૧૯૧ યાવદ્વ સપવ સકા પકવપુયાર્વ કરાઙ્ યાિદકં
૧૦૧૩૦૧૯૨ યાવદ્ય ષ્ટિવષાણવે દલ શગ્યાવ દ્વભષૂા બરમ્
૧૦૧૩૦૧૯૩ યાવચ્છ લગુણા ભધાકૃ તવયાે યાવ દ્વહારાિદકં
૧૦૧૩૦૧૯૪ સવ િવ મયં ગરાેઽઙ્ગવદજઃ સવર્ વ પાે બભાૈ
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૧૦૧૩૦૨૦૧ વયમાત્માત્મગાવે સા પ્ર તવાયાર્ત્મવ સપૈઃ
૧૦૧૩૦૨૦૩ ક્ર ડન્નાત્મિવહારૈશ્ચ સવાર્ત્મા પ્રાિવશદ્વ્રજમ્
૧૦૧૩૦૨૧૧ તત્તદ્વ સા થઙ્ની વા તત્તદ્ગાેષે્ઠ િનવે ય સઃ
૧૦૧૩૦૨૧૩ તત્તદાત્માભવદ્રાજં તત્ત સદ્મ પ્રિવષ્ટવાન્
૧૦૧૩૦૨૨૧ તન્માતરાે વે રવ વરાે થતા ઉ થા ય દાે ભઃ પિરર ય િનભર્રમ્
૧૦૧૩૦૨૨૩ નેહ નુત ત યપયઃસધુાસવં મ વા પરં બ્રહ્મ સતુાનપાયયન્
૧૦૧૩૦૨૩૧ તતાે પાને્મદર્નમ જલપેના લઙ્કારરક્ષા તલકાશનાિદ ભઃ
૧૦૧૩૦૨૩૩ સલંા લતઃ વાચિરતૈઃ પ્રહષર્ય સાયં ગતાે યામયમને માધવઃ
૧૦૧૩૦૨૪૧ ગાવ તતાે ગાેષ્ઠમપુેત્ય સ વરં હુઙ્કારઘાષેૈઃ પિરહૂતસઙ્ગતાન્
૧૦૧૩૦૨૪૩ વકા વકા વ સતરાનપાયયન્મુહુ લહ ત્યઃ સ્રવદાૈધસં પયઃ
૧૦૧૩૦૨૫૧ ગાેગાપેીનાં મા તા મન્નાસી નેહિધકાં િવના
૧૦૧૩૦૨૫૩ પુરાવેદા વિપ હરે તાેકતા માયયા િવના
૧૦૧૩૦૨૬૧ વ્ર ૈકસાં વતાેકેષુ નેહવ લ્યા દમ વહમ્
૧૦૧૩૦૨૬૩ શનૈિનઃસીમ વ ધે યથા કૃ ણે વપવૂર્વત્
૧૦૧૩૦૨૭૧ ઇ થમાત્માત્મનાત્માનં વ સપાલ મષેણ સઃ
૧૦૧૩૦૨૭૩ પાલય વ સપાે વષ ચક્ર ડે વનગાેષ્ઠયાેઃ
૧૦૧૩૦૨૮૧ અેકદા ચારય વ સા સરામાે વનમાિવશત્
૧૦૧૩૦૨૮૩ પ ચષાસુ િત્રયામાસુ હાયનાપૂરણી વજઃ
૧૦૧૩૦૨૯૧ તતાે િવદૂરાચ્ચરતાે ગાવાે વ સાનપુવ્રજમ્
૧૦૧૩૦૨૯૩ ગાવેધર્નાિદ્ર શર સ ચર ત્યાે દદશૃુ ણમ્
૧૦૧૩૦૩૦૧ દૃ ટ્વાથ ત નેહવશાેઽ તાત્મા સ ગાવે્ર ેઽત્યાત્મપદુગર્માગર્ઃ
૧૦૧૩૦૩૦૩ દ્વપા કકુદ્ગ્રીવ ઉદાસ્યપુચ્છાેઽગાદુ્ધઙૃ્કતૈરાસ્રપુયા જવને
૧૦૧૩૦૩૧૧ સમેત્ય ગાવાેઽધાે વ સા વ સવત્યાેઽ યપાયયન્
૧૦૧૩૦૩૧૩ ગલ ત્ય ઇવ ચાઙ્ગાિન લહ ત્યઃ વાૈધસં પયઃ
૧૦૧૩૦૩૨૧ ગાપેા તદ્રાેધનાયાસ માૈઘ્યલ ે મ યનુા
૧૦૧૩૦૩૨૩ દુગાર્ વકૃચ્છ્ર તાેઽ યેત્ય ગાવે સદૈર્દશૃઃુ સતુાન્
૧૦૧૩૦૩૩૧ તદ ક્ષણાે પે્રમરસા લુતાશયા તાનુરાગા ગતમ યવાેઽભર્કાન્
૧૦૧૩૦૩૩૩ ઉદુહ્ય દાે ભઃ પિરર ય મૂધર્િન ઘ્રાણૈરવાપુઃ પરમાં મુદં તે
૧૦૧૩૦૩૪૧ તતઃ પ્રવયસાે ગાપેા તાેકાશ્લષેસિુન ર્તાઃ
૧૦૧૩૦૩૪૩ કૃચ્છ્ર ાચ્છનૈરપગતા તદનુ ત્યુદશ્રવઃ
૧૦૧૩૦૩૫૧ વ્રજસ્ય રામઃ પ્રેમધવ ક્ષ્યાૈ ક ઠ્યમનુક્ષણમ્
૧૦૧૩૦૩૫૩ મુક્ત તને વપત્યે વ યહેતુિવદ ચ તયત્
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૧૦૧૩૦૩૬૧ િકમેતદદ્ભુત મવ વાસદેુવેઽ ખલાત્મિન
૧૦૧૩૦૩૬૩ વ્રજસ્ય સાત્મન તાેકે વપવૂ પ્રેમ વધર્તે
૧૦૧૩૦૩૭૧ કેયં વા કુત આયાતા દૈવી વા નાયુર્તાસરુ
૧૦૧૩૦૩૭૩ પ્રાયાે માયા તુ મે ભતુર્નાર્ યા મેઽિપ િવમાેિહની
૧૦૧૩૦૩૮૧ ઇ ત સ ચ ત્ય દાશાહા વ સા સવયસાનિપ
૧૦૧૩૦૩૮૩ સવાર્નાચષ્ટ વૈકુ ઠં ચ ષા વયનુને સઃ
૧૦૧૩૦૩૯૧ નૈતે સરેુશા ઋષયાે ન ચૈતે વમવે ભાસીશ ભદાશ્રયેઽિપ
૧૦૧૩૦૩૯૩ સવ થ વં િનગમા કથં વદેત્યુક્તને તં્ત પ્રભુણા બલાેઽવૈત્
૧૦૧૩૦૪૦૧ તાવદેત્યાત્મભૂરાત્મ માનને ત્રુટ નેહસા
૧૦૧૩૦૪૦૩ પુરાવેદા દં ક્ર ડ તં દદશૃે સકલં હિરમ્
૧૦૧૩૦૪૧૧ યાવ તાે ગાેકુલે બાલાઃ સવ સાઃ સવર્ અેવ િહ
૧૦૧૩૦૪૧૩ માયાશયે શયાના મે નાદ્યાિપ પનુ થતાઃ
૧૦૧૩૦૪૨૧ ઇત અેતેઽત્ર કુત્રત્યા મન્માયામાેિહતેતરે
૧૦૧૩૦૪૨૩ તાવ ત અેવ તત્રા દં ક્ર ડ તાે િવ ના સમમ્
૧૦૧૩૦૪૩૧ અેવમેતષેુ ભેદેષુ ચરં યા વા સઆત્મભૂઃ
૧૦૧૩૦૪૩૩ સત્યાઃ કે કતરે ને ત જ્ઞાતું નેષ્ટે કથ ચન
૧૦૧૩૦૪૪૧ અેવં સ માેહય વ ં િવમાેહં િવશ્વમાેહનમ્
૧૦૧૩૦૪૪૩ વયવૈ માયયા ેઽિપ વયમવે િવમાેિહતઃ
૧૦૧૩૦૪૫૧ ત યાં તમાવેન્નૈહારં ખદ્યાેતા ચિરવાહિન
૧૦૧૩૦૪૫૩ મહતીતરમાયૈ યં િનહ ત્યાત્મિન યુ જતઃ
૧૦૧૩૦૪૬૧ તાવ સવ વ સપાલાઃ પ યતાેઽજસ્ય ત ક્ષણાત્
૧૦૧૩૦૪૬૩ વ્યદૃ ય ત ઘન યામાઃ પીતકાૈશયેવાસસઃ
૧૦૧૩૦૪૭૧ ચતુભુર્ ઃ શઙ્ખચક્ર ગદારા વપાણયઃ
૧૦૧૩૦૪૭૩ િકર િટનઃ કુ ડ લનાે હાિરણાે વનમા લનઃ
૧૦૧૩૦૪૮૧ શ્રીવ સાઙ્ગદદાેરત્ન ક બુકઙ્કણપાણયઃ
૧૦૧૩૦૪૮૩ નપૂુરૈઃ કટકૈભાર્તાઃ કિટસતૂ્રાઙ્ગુલીયકૈઃ
૧૦૧૩૦૪૯૧ આઙ્ ઘ્રમ તકમાપૂણાર્ તુલસીનવદામ ભઃ
૧૦૧૩૦૪૯૩ કાેમલૈઃ સવર્ગાત્રષેુ ભૂિરપુ યવદિપતૈઃ
૧૦૧૩૦૫૦૧ ચ દ્રકાિવશદ મેરૈઃ સા ણાપાઙ્ગવી ક્ષતૈઃ
૧૦૧૩૦૫૦૩ વકાથાર્ના મવ રજઃ સ વા યાં સ્રષૃ્ટપાલકાઃ
૧૦૧૩૦૫૧૧ આત્માિદ ત બપયર્ તૈમૂર્ તમદ્ ભશ્ચરાચરૈઃ
૧૦૧૩૦૫૧૩ ત્યગીતાદ્યનેકાહઃ થક્ થગુપા સતાઃ
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૧૦૧૩૦૫૨૧ અ ણમાદ્યૈમર્િહમ ભર દ્યા ભિવભૂ ત ભઃ
૧૦૧૩૦૫૨૩ ચતુિવશ ત ભ ત વૈઃ પર તા મહદાિદ ભઃ
૧૦૧૩૦૫૩૧ કાલ વભાવસસં્કાર કામકમર્ગુણાિદ ભઃ
૧૦૧૩૦૫૩૩ વમિહ વ તમિહ ભમૂર્ તમદ્ ભ પા સતાઃ
૧૦૧૩૦૫૪૧ સત્યજ્ઞાનાન તાન દ માત્રૈકરસમૂતર્યઃ
૧૦૧૩૦૫૪૩ અ ષ્ટભૂિરમાહા યા અિપ હ્યપુિનષદ્દશૃામ્
૧૦૧૩૦૫૫૧ અેવં સકૃદ્દદશાર્જઃ પરબ્રહ્માત્મનાેઽ ખલાન્
૧૦૧૩૦૫૫૩ યસ્ય ભાસા સવર્ મદં િવભા ત સચરાચરમ્
૧૦૧૩૦૫૬૧ તતાેઽ તકુતુકાેદ્વતૃ્ય ત મતૈકાદશે દ્રયઃ
૧૦૧૩૦૫૬૩ તદ્ધા ાભૂદજ તૂ ણી ં પૂદવ્ય તીવ પુિત્રકા
૧૦૧૩૦૫૭૧ ઇતીરેશઽેતક્ય િનજમિહમિન વપ્ર મ તકે
૧૦૧૩૦૫૭૨ પરત્રા તાેઽતિન્નરસનમખુબ્રહ્મક મતાૈ
૧૦૧૩૦૫૭૩ અનીશઽેિપ દ્રષંુ્ટ િક મદ મ ત વા મુહ્ય ત સ ત
૧૦૧૩૦૫૭૪ ચચ્છાદા ે જ્ઞા વા સપિદ પરમાેઽ જવિનકામ્
૧૦૧૩૦૫૮૧ તતાેઽવાર્ક્પ્ર તલ ધાક્ષઃ કઃ પરેતવદુ થતઃ
૧૦૧૩૦૫૮૩ કૃચ્છ્ર ાદુન્મીલ્ય વૈ દષૃ્ટ રાચષ્ટેદં સહાત્મના
૧૦૧૩૦૫૯૧ સપદે્યવા ભતઃ પ ય દશાેઽપ ય પુરઃ સ્થતમ્
૧૦૧૩૦૫૯૩ દાવનં જના વ્ય દુ્રમાક ણ સમા પ્રયમ્
૧૦૧૩૦૬૦૧ યત્ર નૈસગર્દુવરાઃ સહાસ ગાદયઃ
૧૦૧૩૦૬૦૩ મત્રાણીવા જતાવાસ દુ્રત ટ્તષર્કાિદકમ્
૧૦૧૩૦૬૧૧ તત્રાેદ્વહ પશપુવંશ શશુ વનાટ ં
૧૦૧૩૦૬૧૨ બ્રહ્માદ્વયં પરમન તમગાધબાેધમ્
૧૦૧૩૦૬૧૩ વ સા સખીિનવ પુરા પિરતાે િવ ચ વદ્
૧૦૧૩૦૬૧૪ અેકં સપા ણકવલં પરમે ઠ્યચષ્ટ
૧૦૧૩૦૬૨૧ દૃ ટ્વા વરેણ િનજધાેરણતાેઽવતીયર્
૧૦૧૩૦૬૨૨ વ્યાં વપુઃ કનકદ ડ મવા ભપાત્ય
૧૦૧૩૦૬૨૩ ટ્વા ચતુમુર્કુટકાેિટ ભરઙ્ ઘ્રયુગ્મં
૧૦૧૩૦૬૨૪ ન વા મુદશ્રુસજુલૈરકૃતા ભષેકમ્
૧૦૧૩૦૬૩૧ ઉ થાયાે થાય કૃ ણસ્ય ચરસ્ય પાદયાેઃ પતન્
૧૦૧૩૦૬૩૩ આ તે મિહ વં પ્રાગ્દષંૃ્ટ વા વા પનુઃ પનુઃ
૧૦૧૩૦૬૪૧ શનૈરથાે થાય િવ જ્ય લાેચને મુકુ દમુદ્વ ક્ષ્ય િવનમ્રક ધરઃ
૧૦૧૩૦૬૪૩ કૃતા જ લઃ પ્રશ્રયવા સમાિહતઃ સવપેથુગર્દ્ગદયૈલતેલયા
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૧૦૧૪૦૦૧૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૧૦૧૪૦૦૧૧ નાૈમીડ્ય તેઽભ્રવપષુે તિડદ બરાય
૧૦૧૪૦૦૧૨ ગુ વતંસપિરિપચ્છલસન્મખુાય
૧૦૧૪૦૦૧૩ વ યસ્રજે કવલવતે્રિવષાણવે
૧૦૧૪૦૦૧૪ લ મ શ્રયે દુપદે પશપુાઙ્ગ ય
૧૦૧૪૦૦૨૧ અસ્યાિપ દેવ વપષુાે મદનુગ્રહસ્ય વેચ્છામયસ્ય ન તુ ભૂતમયસ્ય કાેઽિપ
૧૦૧૪૦૦૨૩ નેશે મિહ વવ સતું મનસા તરેણ સાક્ષાત્તવવૈ િકમુતાત્મસખુાનુભૂતેઃ
૧૦૧૪૦૦૩૧ જ્ઞાને પ્રયાસમુદપાસ્ય નમ ત અેવ
૧૦૧૪૦૦૩૨ વ ત સન્મખુિરતાં ભવદ યવાતાર્મ્
૧૦૧૪૦૦૩૩ સ્થાને સ્થતાઃ શ્રુ તગતાં તનવુાઙ્મનાે ભર્
૧૦૧૪૦૦૩૪ યે પ્રાયશાેઽ જત જતાેઽ ય સ તૈ સ્ત્રલાેક્યામ્
૧૦૧૪૦૦૪૧ શ્રેયઃ ત ભ ક્તમુદસ્ય તે િવભાે
૧૦૧૪૦૦૪૨ ક્લ ય ત યે કેવલબાેધલ ધયે
૧૦૧૪૦૦૪૩ તષેામસાૈ ક્લેશલ અેવ શ યતે
૧૦૧૪૦૦૪૪ ના યદ્યથા સ્થૂલતષુાવઘા તનામ્
૧૦૧૪૦૦૫૧ પુરેહ ભૂમ બહવાેઽિપ યાે ગન વદિપતેહા િનજકમર્લ ધયા
૧૦૧૪૦૦૫૩ િવબુ ય ભ યવૈ કથાપેનીતયા પ્રપેિદરેઽ ેઽચ્યુત તે ગ ત પરામ્
૧૦૧૪૦૦૬૧ તથાિપ ભૂમન્મિહમાગુણસ્ય તે િવબાેદુ્ધમહર્ત્યમલા તરાત્મ ભઃ
૧૦૧૪૦૦૬૩ અિવિક્રયા વાનુભવાદ પતાે હ્યન યબાે યાત્મતયા ન ચા યથા
૧૦૧૪૦૦૭૧ ગુણાત્મન તેઽિપ ગુણા વમાતું િહતાવતીઋનસ્ય ક ઈ શરેઽસ્ય
૧૦૧૪૦૦૭૩ કાલને યવૈાર્ િવ મતાઃ સકુ પૈભૂર્પાંશવઃ ખે મિહકા દ્યુભાસઃ
૧૦૧૪૦૦૮૧ તત્તેઽનુક પાં સસુમીક્ષમાણાે ભુ ન અેવાત્મકૃતં િવપાકમ્
૧૦૧૪૦૦૮૩ હૃદ્વાગ્વપુ ભિવદધન્નમ તે વેત યાે મુ ક્તપદે સ દાયભાક્
૧૦૧૪૦૦૯૧ પ યેશ મેઽનાયર્મન તઆદે્ય પરાત્મિન વ યિપ માિયમાિયિન
૧૦૧૪૦૦૯૩ માયાં િવતત્યે ક્ષતુમાત્મવૈભવં હ્યહં િકયાનૈચ્છ મવા ચરગ્ ાૈ
૧૦૧૪૦૧૦૧ અતઃ ક્ષમ વાચ્યુત મે ર ેભવુાે હ્ય નત વ થગીશમાિનનઃ
૧૦૧૪૦૧૦૩ અ વલપેા ધતમાેઽ ધચ ષ અેષાેઽનુક યાે મિય નાથવાિન ત
૧૦૧૪૦૧૧૧ ક્વાહં તમાેમહદહંખચરા ગ્ વાભૂર્
૧૦૧૪૦૧૧૨ સવંે ષ્ટતા ડઘટસપ્તિવત તકાયઃ
૧૦૧૪૦૧૧૩ ક્વેદૃ ગ્વધાિવગ ણતા ડપરા ચયાર્
૧૦૧૪૦૧૧૪ વાતા વરાેમિવવરસ્ય ચ તે મિહ વમ્
૧૦૧૪૦૧૨૧ ઉ ક્ષપેણં ગભર્ગતસ્ય પાદયાેઃ િક ક પતે માતુરધાેક્ષ ગસે
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૧૦૧૪૦૧૨૩ િકમ તના તવ્યપદેશભૂ ષતં તવા ત કુક્ષેઃ િકયદ યન તઃ
૧૦૧૪૦૧૩૧ જગ ત્રયા તાેદિધસ લવાેદે નારાયણસ્યાેદરના ભનાલાત્
૧૦૧૪૦૧૩૩ િવિનગર્તાેઽજિ વ ત વાઙ્ન વૈ ષા િક વીશ્વર વન્ન િવિનગર્તાેઽ મ
૧૦૧૪૦૧૪૧ નારાયણ વં ન િહ સવર્દેિહનામાત્માસ્યધીશા ખલલાેકસાક્ષી
૧૦૧૪૦૧૪૩ નારાયણાેઽઙ્ગં નરભજૂલાયનાત્તચ્ચાિપ સતં્ય ન તવવૈ માયા
૧૦૧૪૦૧૫૧ તચ્ચે જલસં્થ તવ સ જગદ્વપુઃ
૧૦૧૪૦૧૫૨ િક મે ન દષંૃ્ટ ભગવં તદૈવ
૧૦૧૪૦૧૫૩ િક વા સદુષંૃ્ટ હૃિદ મે તદૈવ
૧૦૧૪૦૧૫૪ િક નાે સપદે્યવ પનુવ્યર્દ શ
૧૦૧૪૦૧૬૧ અત્રવૈ માયાધમનાવતારે હ્યસ્ય પ્રપ ચસ્ય બિહઃ સુ્ફટસ્ય
૧૦૧૪૦૧૬૩ કૃ નસ્ય ચા તજર્ઠરે જન યા માયા વમવે પ્રકટ કૃતં તે
૧૦૧૪૦૧૭૧ યસ્ય કુક્ષાિવદં સવ સાત્મં ભા ત યથા તથા
૧૦૧૪૦૧૭૩ ત વ યપીહ ત સવ િક મદં માયયા િવના
૧૦૧૪૦૧૮૧ અદૈ્યવ વદતૃેઽસ્ય િક મમ ન તે માયા વમાદ શતમ્
૧૦૧૪૦૧૮૨ અેકાેઽ સ પ્રથમં તતાે વ્રજસહૃુદ્વ સાઃ સમ તા અિપ
૧૦૧૪૦૧૮૩ તાવ તાેઽ સ ચતુભુર્ તદ ખલૈઃ સાકં મયાપેા સતાસ્
૧૦૧૪૦૧૮૪ તાવ ત્યેવ જગ ત્યભૂ તદ મતં બ્રહ્માદ્વયં શ યતે
૧૦૧૪૦૧૯૧ અ નતાં વ પદવીમનાત્મ યાત્માત્મના ભા સ િવતત્ય માયામ્
૧૦૧૪૦૧૯૩ ષ્ટાિવવાહં જગતાે િવધાન ઇવ વમષેાેઽ ત ઇવ િત્રનતે્રઃ
૧૦૧૪૦૨૦૧ સરેુ ષ વીશ તથવૈ વિપ તયર્ યાદઃ વિપ તેઽજનસ્ય
૧૦૧૪૦૨૦૩ જન્માસતાં દુમર્દિનગ્રહાય પ્રભાે િવધાતઃ સદનુગ્રહાય ચ
૧૦૧૪૦૨૧૧ કાે વે ત્ત ભૂમ ભગવ પરાત્મ યાેગેશ્વરાેતીભર્વત સ્ત્રલાેક્યામ્
૧૦૧૪૦૨૧૩ ક્વ વા કથં વા ક ત વા કદે ત િવ તારય ક્ર ડ સ યાેગમાયામ્
૧૦૧૪૦૨૨૧ ત માિદદં જગદશષેમસ વ પં
૧૦૧૪૦૨૨૨ વ ાભમ તિધષણં પુ દુઃખદુઃખમ્
૧૦૧૪૦૨૨૩ વ યવે િનત્યસખુબાેધતનાવન તે
૧૦૧૪૦૨૨૪ માયાત ઉદ્યદિપ ય સિદવાવભા ત
૧૦૧૪૦૨૩૧ અેક વમાત્મા પુ ષઃ પુરાણઃ સત્યઃ વયજં્યાે તરન તઆદ્યઃ
૧૦૧૪૦૨૩૩ િનત્યાેઽક્ષરાેઽજસ્રસખુાે િનર જનઃ પૂણાર્દ્વયાે મુક્ત ઉપાિધતાેઽ તઃ
૧૦૧૪૦૨૪૧ અેવંિવધં વાં સકલાત્મનામિપ વાત્માનમાત્માત્મતયા િવચક્ષતે
૧૦૧૪૦૨૪૩ ગવુર્કર્લ ધાપેિનષ સચુ ષા યે તે તર તીવ ભવા તા બુિધમ્
૧૦૧૪૦૨૫૧ આત્માનમવેાત્મતયાિવ નતાં તનેવૈ તં િન ખલં પ્રપ ચતમ્
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૧૦૧૪૦૨૫૩ જ્ઞાનને ભૂયાેઽિપ ચ ત પ્રલીયતે ર વામહેભાગભવાભવાૈ યથા
૧૦૧૪૦૨૬૧ અજ્ઞાનસજં્ઞાૈ ભવબ ધમાેક્ષાૈ દ્વાૈ નામ ના યાૈ ત ઋતજ્ઞભાવાત્
૧૦૧૪૦૨૬૩ અજસ્ર ચત્યાત્મિન કેવલે પરે િવચાયર્માણે તરણાિવવાહની
૧૦૧૪૦૨૭૧ વામાત્માનં પરં મ વા પરમાત્માનમવે ચ
૧૦૧૪૦૨૭૩આત્મા પનુબર્િહ ર્ગ્ય અહાેઽજ્ઞજનતાજ્ઞતા
૧૦૧૪૦૨૮૧ અ તભર્વેઽન ત ભવ તમવે હ્યતત્ત્યજ તાે ગય ત સ તઃ
૧૦૧૪૦૨૮૩ અસ તમ ય ત્યિહમ તરેણ સ તં ગુણં તં િકમુ ય ત સ તઃ
૧૦૧૪૦૨૯૧ અથાિપ તે દેવ પદા બુજદ્વય પ્રસાદલેશાનુગ્ હીત અેવ િહ
૧૦૧૪૦૨૯૩ ના ત ત વં ભગવન્મિહ ાે ન ચા ય અેકાેઽિપ ચરં િવ ચ વન્
૧૦૧૪૦૩૦૧ તદ તુ મે નાથ સ ભૂિરભાગાે ભવેઽત્ર વા યત્ર તુ વા તરશ્ચામ્
૧૦૧૪૦૩૦૩ યનેાહમેકાેઽિપ ભવ જનાનાં ભૂ વા િનષવેે તવ પાદપ લવમ્
૧૦૧૪૦૩૧૧ અહાેઽ તધ યા વ્રજગાેરમ યઃ ત યા તં પીતમતીવ તે મુદા
૧૦૧૪૦૩૧૩ યાસાં િવભાે વ સતરાત્મ ત્મના ય પ્તયેઽદ્યાિપ ન ચાલમ વરાઃ
૧૦૧૪૦૩૨૧ અહાે ભાગ્યમહાે ભાગ્યં ન દગાપેવ્ર ૈકસામ્
૧૦૧૪૦૩૨૩ ય ન્મત્રં પરમાન દં પૂણ બ્રહ્મ સનાતનમ્
૧૦૧૪૦૩૩૧ અેષાં તુ ભાગ્યમિહમાચ્યુત તાવદા તામ્
૧૦૧૪૦૩૩૨ અેકાદશવૈ િહ વયં બત ભૂિરભાગાઃ
૧૦૧૪૦૩૩૩ અેતદૃ્ધષીકચષકૈરસકૃ પબામઃ
૧૦૧૪૦૩૩૪ શવાર્દયાેઽઙ્ યુદજમ વ તાસવં તે
૧૦૧૪૦૩૪૧ તદ્ભૂિરભાગ્ય મહ જન્મ િકમ યટવ્યાં
૧૦૧૪૦૩૪૨ યદ્ગાેકુલેઽિપ કતમાઙ્ ઘ્રર ેઽ ભષેકમ્
૧૦૧૪૦૩૪૩ ય િવતં તુ િન ખલં ભગવાન્મુકુ દસ્
૧૦૧૪૦૩૪૪ વદ્યાિપ ય પદરજઃ શ્રુ ત ગ્યમવે
૧૦૧૪૦૩૫૧ અેષાં ઘાષેિનવા સનામુત ભવા ક દેવ રાતે ત નશ્
૧૦૧૪૦૩૫૨ ચેતાે િવશ્વફલા ફલં વદપરં કુત્રા યયન્મુહ્ય ત
૧૦૧૪૦૩૫૩ સદ્વષેાિદવ પૂતનાિપ સકુલા વામવે દેવાિપતા
૧૦૧૪૦૩૫૪ યદ્ધામાથર્સહૃુિ પ્રયાત્મતનયપ્રાણાશયા વ કૃતે
૧૦૧૪૦૩૬૧ તાવદ્રાગાદયઃ તનેા તાવ કારાગ્ હં ગ્ હમ્
૧૦૧૪૦૩૬૩ તાવન્માેહાેઽઙ્ ઘ્રિનગડાે યાવ કૃ ણ ન તે જનાઃ
૧૦૧૪૦૩૭૧ પ્રપ ચં િન પ્રપ ચાેઽિપ િવડ બય સ ભૂતલે
૧૦૧૪૦૩૭૩ પ્રપન્નજનતાન દ સ દાેહં પ્ર થતું પ્રભાે
૧૦૧૪૦૩૮૧ ન ત અેવ ન તુ િક બહૂ યા ન મે પ્રભાે
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૧૦૧૪૦૩૮૩ મનસાે વપષુાે વાચાે વૈભવં તવ ગાેચરઃ
૧૦૧૪૦૩૯૧ અનુ નીિહ માં કૃ ણ સવ વં વે સ સવર્દક્ૃ
૧૦૧૪૦૩૯૩ વમવે જગતાં નાથાે જગદેતત્તવાિપતમ્
૧૦૧૪૦૪૦૧ શ્રીકૃ ણ ણકુલપુ કર ષેદાિયન્
૧૦૧૪૦૪૦૨ માિનજર્ર દ્વજપશદૂિધ દ્ધકાિરન્
૧૦૧૪૦૪૦૩ ઉદ્ધમર્શાવર્રહર ક્ષ તરાક્ષસધ્રુગ્
૧૦૧૪૦૪૦૪ આક પમાકર્મહર્ ભગવન્નમ તે
૧૦૧૪૦૪૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૪૦૪૧૧ ઇત્ય ભષૂ્ટય ભૂમાનં િત્રઃ પિરક્ર ય પાદયાેઃ
૧૦૧૪૦૪૧૩ ન વાભીષં્ટ જગદ્ધાતા વધામ પ્રત્યપદ્યત
૧૦૧૪૦૪૨૧ તતાેઽનુજ્ઞા ય ભગવા વભવું પ્રાગવ સ્થતાન્
૧૦૧૪૦૪૨૩ વ સા પુ લનમાિન યે યથાપવૂર્સખં વકમ્
૧૦૧૪૦૪૩૧ અેક મન્નિપ યાતેઽ દે પ્રાણેશં ચા તરાત્મનઃ
૧૦૧૪૦૪૩૩ કૃ ણમાયાહતા રાજ ક્ષણાધ મેિનરેઽભર્કાઃ
૧૦૧૪૦૪૪૧ િક િક ન િવ મર તીહ માયામાેિહતચેતસઃ
૧૦૧૪૦૪૪૩ યન્માેિહતં જગ સવર્મભી ણં િવ તાત્મકમ્
૧૦૧૪૦૪૫૧ ઊચુશ્ચ સહૃુદઃ કૃ ણં વાગતં તેઽ તરંહસા
૧૦૧૪૦૪૫૩ નૈકાેઽ યભાે જ કવલ અેહીતઃ સાધુ ભજુ્યતામ્
૧૦૧૪૦૪૬૧ તતાે હસ હૃષીકેશાેઽ યવહૃત્ય સહાભર્કૈઃ
૧૦૧૪૦૪૬૩ દશર્યંશ્ચમાર્જગરં યવતર્ત વનાદ્વ્રજમ્
૧૦૧૪૦૪૭૧ બહર્પ્રસનૂવનધાતુિવ ચિત્રતાઙ્ગઃ
૧૦૧૪૦૪૭૨ પ્રાેદ્દામવે દલશ ◌ૃઙ્ગરવાે સવાઢ ઃ
૧૦૧૪૦૪૭૩ વ સા ગ્ ણન્નનુગગીતપિવત્રક તર્
૧૦૧૪૦૪૭૪ ગાપેીદગૃુ સવદૃ શઃ પ્રિવવેશ ગાેષ્ઠમ્
૧૦૧૪૦૪૮૧ અદ્યાનને મહાવ્યાલાે યશાેદાન દસનૂનુા
૧૦૧૪૦૪૮૩ હતાેઽિવતા વયં ચા માિદ ત બાલા વ્રજે જગુઃ
૧૦૧૪૦૪૯૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૧૪૦૪૯૧ બ્રહ્મ પરાેદ્ભવે કૃ ણે ઇયા પ્રેમા કથં ભવેત્
૧૦૧૪૦૪૯૩ યાેઽભૂતપવૂર્ તાેકેષુ વાેદ્ભવે વિપ ક યતામ્
૧૦૧૪૦૫૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૪૦૫૦૧ સવષામિપ ભૂતાનાં પ વાત્મવૈ વ લભઃ
૧૦૧૪૦૫૦૩ ઇતરેઽપત્યિવત્તાદ્યા તદ્વ લભતયવૈ િહ
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૧૦૧૪૦૫૧૧ તદ્રાજે દ્ર યથા નેહઃ વ વકાત્મિન દેિહનામ્
૧૦૧૪૦૫૧૩ ન તથા મમતાલ બ પતુ્રિવત્તગ્ હાિદષુ
૧૦૧૪૦૫૨૧ દેહાત્મવાિદનાં પુંસામિપ રાજ યસત્તમ
૧૦૧૪૦૫૨૩ યથા દેહઃ પ્રયતમ તથા ન હ્યનુ યે ચ તમ્
૧૦૧૪૦૫૩૧ દેહાેઽિપ મમતાભાક્ચેત્તહ્યર્સાૈ નાત્મવિ પ્રયઃ
૧૦૧૪૦૫૩૩ ય યર્ત્યિપ દેહેઽ મ િવતાશા બલીયસી
૧૦૧૪૦૫૪૧ ત માિ પ્રયતમઃ વાત્મા સવષામિપ દેિહનામ્
૧૦૧૪૦૫૪૩ તદથર્મવે સકલં જગદેતચ્ચરાચરમ્
૧૦૧૪૦૫૫૧ કૃ ણમનેમવેિહ વમાત્માનમ ખલાત્મનામ્
૧૦૧૪૦૫૫૩ જગ દ્ધતાય સાેઽ યત્ર દેહીવાભા ત માયયા
૧૦૧૪૦૫૬૧ વ તુતાે નતામત્ર કૃ ણં સ્થા નુ ચિર ચ
૧૦૧૪૦૫૬૩ ભગવદૂ્રપમ ખલં ના યદ્વિ વહ િક ચન
૧૦૧૪૦૫૭૧ સવષામિપ વ તનૂાં ભાવાથા ભવ ત સ્થતઃ
૧૦૧૪૦૫૭૩ તસ્યાિપ ભગવા કૃ ણઃ િકમતદ્વ તુ યતામ્
૧૦૧૪૦૫૮૧ સમા શ્રતા યે પદપ લવ લવં મહ પદં પુ યયશાે મુરારેઃ
૧૦૧૪૦૫૮૩ ભવા બુિધવર્ સપદં પરં પદં પદં પદં ય દ્વપદાં ન તષેામ્
૧૦૧૪૦૫૯૧ અેતત્તે સવર્માખ્યાતં ય ષ્ટાેઽહ મહ વયા
૧૦૧૪૦૫૯૩ ત કાૈમારે હિરકૃતં પાૈગ ડે પિરક તતમ્
૧૦૧૪૦૬૦૧ અેત સહૃુદ્ ભશ્ચિરતં મુરારેરઘાદર્નં શાદ્વલજેમનં ચ
૧૦૧૪૦૬૦૩ વ્યક્તેતરદૂ્રપમ વેર્ ભષ્ટવં શ ◌ૃ વ ગ્ ણન્ને ત નરાેઽ ખલાથાર્ન્
૧૦૧૪૦૬૧૧ અેવં િવહારૈઃ કાૈમારૈઃ કાૈમારં જહતવુ્રર્જે
૧૦૧૪૦૬૧૩ િનલાયનૈઃ સતેુબ ધૈમર્કર્ટાે લવનાિદ ભઃ
૧૦૧૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૫૦૦૧૧ તતશ્ચ પાૈગ ડવયઃશ્રીતાૈ વ્રજે
૧૦૧૫૦૦૧૨ બભવૂતુ તાૈ પશપુાલસ મતાૈ
૧૦૧૫૦૦૧૩ ગાશ્ચારય તાૈ સ ખ ભઃ સમં પદૈર્
૧૦૧૫૦૦૧૪ દાવનં પુ યમતીવ ચક્રતુઃ
૧૦૧૫૦૦૨૧ તન્માધવાે વે મુદ રય તાે ગાપેૈગ્ ર્ણદ્ ભઃ વયશાે બલા વતઃ
૧૦૧૫૦૦૨૩ પશૂ પુરસૃ્કત્ય પશવ્યમાિવશ દ્વહતુર્કામઃ કુસમુાકરં વનમ્
૧૦૧૫૦૦૩૧ તન્મ જુઘાષેા લ ગ દ્વ કુલં મહન્મનઃપ્રખ્યપયઃસર વતા
૧૦૧૫૦૦૩૩ વાતને જુષં્ટ શતપત્રગ ધના િનર ક્ષ્ય ર તું ભગવાન્મનાે દધે
૧૦૧૫૦૦૪૧ સ તત્ર તત્રા ણપ લવ શ્રયા ફલપ્રસનૂાે ભરેણ પાદયાેઃ
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૧૦૧૫૦૦૪૩ શ ચ્છખા વીક્ષ્ય વન પતીન્મુદા મયિન્નવાહાગ્રજમાિદપૂ ષઃ
૧૦૧૫૦૦૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૧૫૦૦૫૧ અહાે અમી દેવવરામરા ચતં પાદા બુજં તે સમુનઃફલાહર્ણમ્
૧૦૧૫૦૦૫૩ નમ ત્યુપાદાય શખા ભરાત્મન તમાેઽપહત્યૈ ત જન્મ ય કૃતમ્
૧૦૧૫૦૦૬૧ અેતેઽ લન તવ યશાેઽ ખલલાેકતીથ
૧૦૧૫૦૦૬૨ ગાય ત આિદપુ ષાનપુથં ભજ તે
૧૦૧૫૦૦૬૩ પ્રાયાે અમી મુિનગણા ભવદ યમખુ્યા
૧૦૧૫૦૦૬૪ ગૂઢં વનેઽિપ ન જહત્યનઘાત્મદૈવમ્
૧૦૧૫૦૦૭૧ ત્ય ત્યમી શ ખન ઈડ્ય મુદા હિર યઃ
૧૦૧૫૦૦૭૨ કુવર્ ત ગાે ય ઇવ તે પ્રયમીક્ષણને
૧૦૧૫૦૦૭૩ સકૂ્તૈશ્ચ કાેિકલગણા ગ્ હમાગતાય
૧૦૧૫૦૦૭૪ ધ યા વનાૈકસ ઇયા હ સતાં િનસગર્ઃ
૧૦૧૫૦૦૮૧ ધ યેયમદ્ય ધરણી ણવી ધ વત્
૧૦૧૫૦૦૮૨ પાદ શાે દુ્રમલતાઃ કર ભ ષ્ટાઃ
૧૦૧૫૦૦૮૩ નદ્યાેઽદ્રયઃ ખગ ગાઃ સદયાવલાેકૈર્
૧૦૧૫૦૦૮૪ ગાે યાેઽ તરેણ ભજુયાેરિપ ય હા શ્રીઃ
૧૦૧૫૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૫૦૦૯૧ અેવં દાવનં શ્રીમ કૃ ણઃ પ્રીતમનાઃ પશનૂ્
૧૦૧૫૦૦૯૩ રેમે સ ચારયન્નદ્રઃે સિરદ્રાેધઃસુ સાનુગઃ
૧૦૧૫૦૧૦૧ ક્વ ચદ્ગાય ત ગાય સુ મદા ધા લ વનવુ્રતૈઃ
૧૦૧૫૦૧૦૩ ઉપગીયમાનચિરતઃ પ થ સઙ્કષર્ણા વતઃ
૧૦૧૫૦૧૧૧ અનજુ પ ત જ પ તં કલવાક્યૈઃ શકંુ ક્વ ચત્
૧૦૧૫૦૧૧૩ ક્વ ચ સવ ગુ કૂજ તમનુકૂજ ત કાેિકલમ્
૧૦૧૫૦૧૧૫ ક્વ ચચ્ચ કાલહંસાનામનુકૂજ ત કૂ જતમ્
૧૦૧૫૦૧૧૭ અ ભ ત્ય ત ત્ય તં બિહણં હાસય ક્વ ચત્
૧૦૧૫૦૧૨૧ મેઘગ ભીરયા વાચા નામ ભદૂર્રગા પશનૂ્
૧૦૧૫૦૧૨૩ ક્વ ચદાહ્વય ત પ્રીત્યા ગાેગાપેાલમનાેજ્ઞયા
૧૦૧૫૦૧૩૧ ચકાેરક્રાૈ ચચક્રાહ્વ ભારદ્વા ં શ્ચ બિહણઃ
૧૦૧૫૦૧૩૩ અનુરાૈ ત મ સ વાનાં ભીતવદ્વ્યાઘ્ર સહયાેઃ
૧૦૧૫૦૧૪૧ ક્વ ચ ક્ર ડાપિરશ્રા તં ગાપેાે સઙ્ગાપેબહર્ણમ્
૧૦૧૫૦૧૪૩ વયં િવશ્રમયત્યાય પાદસવંાહનાિદ ભઃ
૧૦૧૫૦૧૫૧ ત્યતાે ગાયતઃ ક્વાિપ વ ગતાે યુ યતાે મથઃ
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૧૦૧૫૦૧૫૩ ગ્ હીતહ તાૈ ગાપેાલા હસ તાૈ પ્રશશસંતુઃ
૧૦૧૫૦૧૬૧ ક્વ ચ પ લવત પષેુ િનયુદ્ધશ્રમક શતઃ
૧૦૧૫૦૧૬૩ ક્ષમૂલાશ્રયઃ શતેે ગાપેાે સઙ્ગાપેબહર્ણઃ
૧૦૧૫૦૧૭૧ પાદસવંાહનં ચકુ્રઃ કે ચત્તસ્ય મહાત્મનઃ
૧૦૧૫૦૧૭૩ અપરે હતપા માનાે વ્યજનૈઃ સમવીજયન્
૧૦૧૫૦૧૮૧ અ યે તદનુ પા ણ મનાેજ્ઞાિન મહાત્મનઃ
૧૦૧૫૦૧૮૩ ગાય ત મ મહારાજ નેહ ક્લન્નિધયઃ શનૈઃ
૧૦૧૫૦૧૯૧ અેવં િનગૂઢાત્મગ તઃ વમાયયા ગાપેાત્મજ વં ચિરતૈિવડ બયન્
૧૦૧૫૦૧૯૩ રેમે રમાલા લતપાદપ લવાે ગ્રા યૈઃ સમં ગ્રા યવદ શચે ષ્ટતઃ
૧૦૧૫૦૨૦૧ શ્રીદામા નામ ગાપેાલાે રામકેશવયાેઃ સખા
૧૦૧૫૦૨૦૩ સબુલ તાેકકૃ ણાદ્યા ગાપેાઃ પ્રે ણેદમબ્રવુન્
૧૦૧૫૦૨૧૧ રામ રામ મહાબાહાે કૃ ણ દુષ્ટિનબહર્ણ
૧૦૧૫૦૨૧૩ ઇતાેઽિવદૂરે સમુહદ્વનં તાલા લસઙુ્કલમ્
૧૦૧૫૦૨૨૧ ફલાિન તત્ર ભૂર ણ પત ત પ તતાિન ચ
૧૦૧૫૦૨૨૩ સ ત િક વવ દ્ધાિન ધનેુકેન દુરાત્મના
૧૦૧૫૦૨૩૧ સાેઽ તવીયાઽસરુાે રામ હે કૃ ણ ખર પ ક્
૧૦૧૫૦૨૩૩ આત્મતુલ્યબલૈર યૈજ્ઞાર્ ત ભબર્હુ ભ ર્તઃ
૧૦૧૫૦૨૪૧ ત મા કૃતનરાહારાદ્ભીતૈ ર્ ભર મત્રહન્
૧૦૧૫૦૨૪૩ ન સવે્યતે પશગુણૈઃ પ ક્ષસઙ્ઘૈિવવ જતમ્
૧૦૧૫૦૨૫૧ િવદ્ય તેઽભુક્તપવૂાર્ ણ ફલાિન સરુભી ણ ચ
૧૦૧૫૦૨૫૩ અેષ વૈ સરુ ભગર્ ધાે િવષૂચીનાેઽવગ્ હ્યતે
૧૦૧૫૦૨૬૧ પ્રયચ્છ તાિન નઃ કૃ ણ ગ ધલાે ભતચેતસામ્
૧૦૧૫૦૨૬૩ વા છા ત મહતી રામ ગ યતાં યિદ રાેચતે
૧૦૧૫૦૨૭૧ અેવં સહૃુદ્વચઃ શ્રુ વા સહૃુિ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૧૫૦૨૭૩ પ્રહસ્ય જગ્મતુગાપૈ ર્તાૈ તાલવનં પ્રભૂ
૧૦૧૫૦૨૮૧ બલઃ પ્રિવ ય બાહુ યાં તાલા સ પિરક પયન્
૧૦૧૫૦૨૮૩ ફલાિન પાતયામાસ મતઙ્ગજ ઇવાજૈસા
૧૦૧૫૦૨૯૧ ફલાનાં પતતાં શ દં િનશ યાસરુરાસભઃ
૧૦૧૫૦૨૯૩ અ યધાવિ ક્ષ તતલં સનગં પિરક પયન્
૧૦૧૫૦૩૦૧ સમેત્ય તરસા પ્રત્યગ્દ્વા યાં પદ્ યાં બલં બલી
૧૦૧૫૦૩૦૩ િનહત્યાેર સ કાશ દં મુ ચ પયર્સર ખલઃ
૧૦૧૫૦૩૧૧ પનુરાસાદ્ય સરં ધ ઉપક્રાેષ્ટા પરાિ થતઃ
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૧૦૧૫૦૩૧૩ ચરણાવપરાૈ રાજ બલાય પ્રા ક્ષપદુ્રષા
૧૦૧૫૦૩૨૧ સ તં ગ્ હી વા પ્રપદાેભ્રાર્મિય વૈકપા ણના
૧૦૧૫૦૩૨૩ ચક્ષપે ણરા ગ્રે ભ્રામણત્યક્ત િવતમ્
૧૦૧૫૦૩૩૧ તનેાહતાે મહાતાલાે વપેમાનાે હ ચ્છરાઃ
૧૦૧૫૦૩૩૩ પાશ્વર્સં્થ ક પય ભગ્ ઃ સ ચા યં સાેઽિપ ચાપરમ્
૧૦૧૫૦૩૪૧ બલસ્ય લીલયાે ષ્ટ ખરદેહહતાહતાઃ
૧૦૧૫૦૩૪૩ તાલાશ્ચક પરે સવ મહાવાતેિરતા ઇવ
૧૦૧૫૦૩૫૧ નૈત ચ્ચતં્ર ભગવ ત હ્યન તે જગદ શ્વરે
૧૦૧૫૦૩૫૩ આેતપ્રાેત મદં ય મ ત તુ વઙ્ગ યથા પટઃ
૧૦૧૫૦૩૬૧ તતઃ કૃ ણં ચ રામં ચ જ્ઞાતયાે ધનેુકસ્ય યે
૧૦૧૫૦૩૬૩ ક્રાેષ્ટારાેઽ યદ્રવ સવ સરં ધા હતબા ધવાઃ
૧૦૧૫૦૩૭૧ તાં તાનાપતતઃ કૃ ણાે રામશ્ચ પ લીલયા
૧૦૧૫૦૩૭૩ ગ્ હીતપશ્ચાચ્ચરણા પ્રાિહણાે ણરાજસુ
૧૦૧૫૦૩૮૧ ફલપ્રકરસઙ્ક ણ દૈત્યદેહૈગર્તાસુ ભઃ
૧૦૧૫૦૩૮૩ રરાજ ભૂઃ સતાલાગ્રૈઘર્નૈિરવ નભ તલમ્
૧૦૧૫૦૩૯૧ તયાે ત સમુહ કમર્ િનશ ય િવબુધાદયઃ
૧૦૧૫૦૩૯૩ મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ ચકુ્રવાર્દ્યાિન તુષુ્ટવુઃ
૧૦૧૫૦૪૦૧ અથ તાલફલા યાદન્મનુ યા ગતસા વસાઃ
૧૦૧૫૦૪૦૩ ણં ચ પશવશ્ચે હર્તધનેુકકાનને
૧૦૧૫૦૪૧૧ કૃ ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ
૧૦૧૫૦૪૧૩ તૂયમાનાેઽનુગૈગાપૈઃ સાગ્ર ે વ્રજમાવ્રજત્
૧૦૧૫૦૪૨૧ તં ગાેરજ છુિરતકુ તલબદ્ધબહર્
૧૦૧૫૦૪૨૨ વ યપ્રસનૂ ચરેક્ષણચા હાસમ્
૧૦૧૫૦૪૨૩ વે ક્વણ તમનુગૈ પગીતક ત
૧૦૧૫૦૪૨૪ ગાે યાે િદદૃ ક્ષતદશૃાેઽ યગમ સમેતાઃ
૧૦૧૫૦૪૩૧ પી વા મુકુ દમખુસારઘમ ક્ષ ઙ્ગૈસ્
૧૦૧૫૦૪૩૨ તાપં જહુિવરહજં વ્રજયાે ષતાેઽિહ્ન
૧૦૧૫૦૪૩૩ ત સ કૃ ત સમિધગ ય િવવેશ ગાેષં્ઠ
૧૦૧૫૦૪૩૪ સવ્રીડહાસિવનયં યદપાઙ્ગમાેક્ષમ્
૧૦૧૫૦૪૪૧ તયાેયર્શાેદારાેિહ યાૈ પતુ્રયાેઃ પતુ્રવ સલે
૧૦૧૫૦૪૪૩ યથાકામં યથાકાલં વ્યધત્તાં પરમા શષઃ
૧૦૧૫૦૪૫૧ ગતા વાનશ્રમાૈ તત્ર મ જનાને્મદર્નાિદ ભઃ
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૧૦૧૫૦૪૫૩ નીવી ં વ સ વા ચરાં િદવ્યસ્રગ્ગ ધમ ડતાૈ
૧૦૧૫૦૪૬૧ જન યપુહૃતં પ્રા ય વાદ્યન્નમપુલા લતાૈ
૧૦૧૫૦૪૬૩ સિંવ ય વરશ યાયાં સખંુ સષુપુતવુ્રર્જે
૧૦૧૫૦૪૭૧ અેવં સ ભગવા કૃ ણાે દાવનચરઃ ક્વ ચત્
૧૦૧૫૦૪૭૩ યયાૈ રામ તે રાજકા લ દ ં સ ખ ભ ર્તઃ
૧૦૧૫૦૪૮૧ અથ ગાવશ્ચ ગાપેાશ્ચ િનદાઘાતપપીિડતાઃ
૧૦૧૫૦૪૮૩ દુષં્ટ જલં પપુ તસ્યા ણાતાર્ િવષદૂ ષતમ્
૧૦૧૫૦૪૯૧ િવષા ભ તદુપ ય દૈવાપેહતચેતસઃ
૧૦૧૫૦૪૯૩ િનપેતવુ્યર્સવઃ સવ સ લલા તે કુ દ્વહ
૧૦૧૫૦૫૦૧ વીક્ષ્ય તા વૈ તથાભૂતા કૃ ણાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૧૫૦૫૦૩ ઈક્ષયા તવ ષ યા વનાથા સમ વયત્
૧૦૧૫૦૫૧૧ તે સ પ્રતીત તયઃ સમુ થાય જલા તકાત્
૧૦૧૫૦૫૧૩ આસ સિુવ મતાઃ સવ વીક્ષમાણાઃ પર પરમ્
૧૦૧૫૦૫૨૧ અ વમંસત તદ્રાજ ગાેિવ દાનુગ્રહે ક્ષતમ્
૧૦૧૫૦૫૨૩ પી વા િવષં પરેતસ્ય પનુ થાનમાત્મનઃ
૧૦૧૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૬૦૦૧૧ િવલાેક્ય દૂ ષતાં કૃ ણાં કૃ ણઃ કૃ ણાિહના િવભુઃ
૧૦૧૬૦૦૧૩ તસ્યા િવશુ દ્ધમ વચ્છ સપ તમુદવાસયત્
૧૦૧૬૦૦૨૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૧૬૦૦૨૧ કથમ તજર્લેઽગાધે યગ્ હ્ણાદ્ભગવાનિહમ્
૧૦૧૬૦૦૨૩ સ વૈ બહુયુગાવાસં યથાસી દ્વપ્ર ક યતામ્
૧૦૧૬૦૦૩૧ બ્રહ્મ ભગવત તસ્ય ભૂ ઃ વચ્છ દવ તનઃ
૧૦૧૬૦૦૩૩ ગાપેાલાેદારચિરતં ક યેતા તં જુષન્
૧૦૧૬૦૦૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૬૦૦૪૧ કા લ દ્યાં કા લયસ્યાસીધ્રદઃ ક શ્ચ દ્વષા ગ્ ના
૧૦૧૬૦૦૪૩ શ્ર યમાણપયા ય મ પત ત્યુપિરગાઃ ખગાઃ
૧૦૧૬૦૦૫૧ િવપ્રુ મતા િવષદાે મ મા તનેા ભમ શતાઃ
૧૦૧૬૦૦૫૩ મ્રય તે તીરગા યસ્ય પ્રા ણનઃ સ્થરજઙ્ગમાઃ
૧૦૧૬૦૦૬૧ તં ચ ડવેગિવષવીયર્મવેક્ષ્ય તને
૧૦૧૬૦૦૬૨ દુષ્ટાં નદ ં ચ ખલસયંમનાવતારઃ
૧૦૧૬૦૦૬૩ કૃ ણઃ કદ બમિધ હ્ય તતાેઽ તતુઙ્ગમ્
૧૦૧૬૦૦૬૪ આસ્ફાેટ ગાઢરશનાે યપત દ્વષાેદે
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૧૦૧૬૦૦૭૧ સપર્હ્ર દઃ પુ ષસારિનપાતવેગ
૧૦૧૬૦૦૭૨ સઙ્ક્ષાે ભતાેરગિવષાેચ્છ્વ સતા બુરા શઃ
૧૦૧૬૦૦૭૩ પયર્ક્ લુતાે િવષકષાય બભીષણાે મર્
૧૦૧૬૦૦૭૪ ધાવ ધનુઃશતમન તબલસ્ય િક તત્
૧૦૧૬૦૦૮૧ તસ્ય હ્ર દે િવહરતાે ભજુદ ડઘૂણર્
૧૦૧૬૦૦૮૨ વાઘાષમઙ્ગ વરવારણિવક્રમસ્ય
૧૦૧૬૦૦૮૩ આશ્રુત્ય ત વસદના ભભવં િનર ક્ષ્ય
૧૦૧૬૦૦૮૪ ચ ઃશ્રવાઃ સમસરત્તદ યમાણઃ
૧૦૧૬૦૦૯૧ તં પ્રેક્ષણીયસકુુમારઘનાવદાતં
૧૦૧૬૦૦૯૨ શ્રીવ સપીતવસનં મતસુ દરાસ્યમ્
૧૦૧૬૦૦૯૩ ક્ર ડ તમપ્ર તભયં કમલાેદરાઙ્ ઘ્ર
૧૦૧૬૦૦૯૪ સ દ ય મમર્સુ ષા ભજુયા ચછાદ
૧૦૧૬૦૧૦૧ તં નાગભાેગપિરવીતમદષૃ્ટચેષ્ટમ્
૧૦૧૬૦૧૦૨ આલાેક્ય તિ પ્રયસખાઃ પશપુા શાતાર્ઃ
૧૦૧૬૦૧૦૩ કૃ ણેઽિપતાત્મસહૃુદથર્કલત્રકામા
૧૦૧૬૦૧૦૪ દુઃખાનુશાેકભયમૂઢિધયાે િનપેતુઃ
૧૦૧૬૦૧૧૧ ગાવાે ષા વ સતયર્ઃ ક્ર દમાનાઃ સદુુઃ ખતાઃ
૧૦૧૬૦૧૧૩ કૃ ણે ય તેક્ષણા ભીતા દ ત્ય ઇવ ત સ્થરે
૧૦૧૬૦૧૨૧ અથ વ્રજે મહાે પાતા સ્ત્રિવધા હ્ય તદા ણાઃ
૧૦૧૬૦૧૨૩ ઉ પેતુભુર્િવ િદવ્યાત્મ યાસન્નભયશં સનઃ
૧૦૧૬૦૧૩૧ તાનાલક્ષ્ય ભયાે દ્વગ્ ા ગાપેા ન દપુરાેગમાઃ
૧૦૧૬૦૧૩૩ િવના રામેણ ગાઃ કૃ ણં જ્ઞા વા ચારિયતું ગતમ્
૧૦૧૬૦૧૪૧ તૈદુર્િન મત્તૈિનધનં મ વા પ્રાપ્તમત દ્વદઃ
૧૦૧૬૦૧૪૩ ત પ્રાણા તન્મનસ્કા તે દુઃખશાેકભયાતુરાઃ
૧૦૧૬૦૧૫૧ આબાલ દ્ધવિનતાઃ સવઽઙ્ગ પશુ ત્તયઃ
૧૦૧૬૦૧૫૩ િનજર્ગ્મુગાકુલાદ્દ નાઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ
૧૦૧૬૦૧૬૧ તાં તથા કાતરા વીક્ષ્ય ભગવાન્માધવાે બલઃ
૧૦૧૬૦૧૬૩ પ્રહસ્ય િક ચન્નાવેાચ પ્રભાવજ્ઞાેઽનજુસ્ય સઃ
૧૦૧૬૦૧૭૧ તેઽ વષેમાણા દિયતં કૃ ણં સૂ ચતયા પદૈઃ
૧૦૧૬૦૧૭૩ ભગવ લક્ષણજૈર્ગ્મુઃ પદવ્યા યમનુાતટમ્
૧૦૧૬૦૧૮૧ તે તત્ર તત્રા જયવાઙુ્કશાશિન વ પેપન્નાિન પદાિન િવ પતેઃ
૧૦૧૬૦૧૮૩ માગ ગવામ યપદા તરા તરે િનર ક્ષમાણા યયુરઙ્ગ સ વરાઃ
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૧૦૧૬૦૧૯૧ અ તહ્ર ર્દે ભજુગભાેગપર તમારાત્
૧૦૧૬૦૧૯૨ કૃ ણં િનર હમપુલ ય જલાશયા તે
૧૦૧૬૦૧૯૩ ગાપેાંશ્ચ મૂઢિધષણા પિરતઃ પશૂશં્ચ
૧૦૧૬૦૧૯૪ સઙ્ક્ર દતઃ પરમક મલમાપુરાતાર્ઃ
૧૦૧૬૦૨૦૧ ગાે યાેઽનુરક્તમનસાે ભગવત્યન તે
૧૦૧૬૦૨૦૨ ત સાૈહૃદ મતિવલાેક ગરઃ મર ત્યઃ
૧૦૧૬૦૨૦૩ ગ્ર તેઽિહના પ્રયતમે શદુઃખતપ્તાઃ
૧૦૧૬૦૨૦૪ શૂ યં પ્રયવ્ય તહૃતં દદશૃુ સ્ત્રલાેકમ્
૧૦૧૬૦૨૧૧ તાઃ કૃ ણમાતરમપત્યમનપુ્રિવષ્ટાં
૧૦૧૬૦૨૧૨ તુલ્યવ્યથાઃ સમનુગ્ હ્ય શચુઃ સ્રવ ત્યઃ
૧૦૧૬૦૨૧૩ તા તા વ્રજ પ્રયકથાઃ કથય ત્યઆસન્
૧૦૧૬૦૨૧૪ કૃ ણાનનેઽિપતદશૃાે તકપ્રતીકાઃ
૧૦૧૬૦૨૨૧ કૃ ણપ્રાણાિન્નિવશતાે ન દાદ વીક્ષ્ય તં હ્ર દમ્
૧૦૧૬૦૨૨૩ પ્રત્યષેધ સ ભગવાન્રામઃ કૃ ણાનુભાવિવત્
૧૦૧૬૦૨૩૧ ઇ થ વગાેકુલમન યગ ત િનર ક્ષ્ય
૧૦૧૬૦૨૩૨ સસ્ત્રીકુમારમ તદુઃ ખતમાત્મહેતાેઃ
૧૦૧૬૦૨૩૩ આજ્ઞાય મત્યર્પદવીમનવુતર્માનઃ
૧૦૧૬૦૨૩૪ સ્થ વા મુહૂતર્મુદ તષ્ઠદુરઙ્ગબ ધાત્
૧૦૧૬૦૨૪૧ ત પ્ર યમાનવપુષા વ્ય થતાત્મભાેગસ્
૧૦૧૬૦૨૪૨ ત્ય વાેન્નમ ય કુિપતઃ વફણા ભજુઙ્ગઃ
૧૦૧૬૦૨૪૩ તસ્થાૈ શ્વસ છ્વસનર ધ્રિવષા બર ષ
૧૦૧૬૦૨૪૪ ત ધેક્ષણાે મુકમખુાે હિરમીક્ષમાણઃ
૧૦૧૬૦૨૫૧ તં જહ્વયા દ્વ શખયા પિરલે લહાનં
૧૦૧૬૦૨૫૨ દ્વે ક્વણી હ્ય તકરાલિવષા ગ્ દૃ ષ્ટમ્
૧૦૧૬૦૨૫૩ ક્ર ડન્નમું પિરસસાર યથા ખગે દ્રાે
૧૦૧૬૦૨૫૪ બભ્રામ સાેઽ યવસરં પ્રસમીક્ષમાણઃ
૧૦૧૬૦૨૬૧ અેવં પિરભ્રમહતાજૈસમુન્નતાંસમ્
૧૦૧૬૦૨૬૨ આન ય ત થુ શરઃ વિધ ઢ આદ્યઃ
૧૦૧૬૦૨૬૩ તન્મૂધર્રત્નિનકર પશાર્ તતામ્ર
૧૦૧૬૦૨૬૪ પાદા બુ ેઽ ખલકલાિદગુ નર્નતર્
૧૦૧૬૦૨૭૧ તં નતુર્મુદ્યતમવેક્ષ્ય તદા તદ ય
૧૦૧૬૦૨૭૨ ગ ધવર્ સદ્ધમુિનચારણદેવવ વઃ
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૧૦૧૬૦૨૭૩ પ્રીત્યા દઙ્ગપણવાનકવાદ્યગીત
૧૦૧૬૦૨૭૪ પુ પાપેહારનુ ત ભઃ સહસાપેસદુેઃ
૧૦૧૬૦૨૮૧ યદ્ય ચ્છરાે ન નમતેઽઙ્ગ શતૈકશી ણર્સ્
૧૦૧૬૦૨૮૨ તત્તન્મમદર્ ખરદ ડધરાેઽઙ્ ઘ્રપાતૈઃ
૧૦૧૬૦૨૮૩ ક્ષીણાયષુાે ભ્રમત ઉ બણમાસ્યતાેઽ ઙ્
૧૦૧૬૦૨૮૪ ન તાે વમ પરમક મલમાપ નાગઃ
૧૦૧૬૦૨૯૧ તસ્યા ક્ષ ભગર્રલમુદ્વમતઃ શરઃસુ
૧૦૧૬૦૨૯૨ યદ્ય સમુન્નમ ત િનઃશ્વસતાે ષાેચ્ચૈઃ
૧૦૧૬૦૨૯૩ ત્ય પદાનનુમય દમયાં બભવૂ
૧૦૧૬૦૨૯૪ પુ પૈઃ પ્રપૂ જત ઇવેહ પુમા પુરાણઃ
૧૦૧૬૦૩૦૧ ત ચ્ચત્રતા ડવિવ ગ્ ફણાસહસ્રાે
૧૦૧૬૦૩૦૨ રકં્ત મખુૈ વમ પ ભગ્ ગાત્રઃ
૧૦૧૬૦૩૦૩ વા ચરાચરગુ ં પુ ષં પુરાણં
૧૦૧૬૦૩૦૪ નારાયણં તમરણં મનસા જગામ
૧૦૧૬૦૩૧૧ કૃ ણસ્ય ગભર્જગતાેઽ તભરાવસન્નં
૧૦૧૬૦૩૧૨ પા ણર્પ્રહારપિર ગ્ ફણાતપત્રમ્
૧૦૧૬૦૩૧૩ દૃ ટ્વાિહમાદ્યમપુસદુેરમુ ય પ ય
૧૦૧૬૦૩૧૪ આતાર્ઃ શ્લથદ્વસનભષૂણકેશબ ધાઃ
૧૦૧૬૦૩૨૧ તા તં સિુવગ્ મનસાેઽથ પુરસૃ્કતાભાર્ઃ
૧૦૧૬૦૩૨૨ કાયં િનધાય ભુિવ ભૂતપ ત પ્રણેમુઃ
૧૦૧૬૦૩૨૩ સા વ્યઃ કૃતા જ લપુટાઃ શમલસ્ય ભતુર્ર્
૧૦૧૬૦૩૨૪ માેક્ષે સવઃ શરણદં શરણં પ્રપન્નાઃ
૧૦૧૬૦૩૩૦ નાગપ ય ઊચુઃ
૧૦૧૬૦૩૩૧ યા યાે િહ દ ડઃ કૃતિક બષેઽ મસ્
૧૦૧૬૦૩૩૨ તવાવતારઃ ખલિનગ્રહાય
૧૦૧૬૦૩૩૩ િરપાેઃ સતુાનામિપ તુલ્યદૃ ષ્ટર્
૧૦૧૬૦૩૩૪ ધ સે દમં ફલમવેાનુશસંન્
૧૦૧૬૦૩૪૧ અનુગ્રહાેઽયં ભવતઃ કૃતાે િહ નાે દ ડાેઽસતાં તે ખલુ ક મષાપહઃ
૧૦૧૬૦૩૪૩ યદ્દ દશકૂ વમમુ ય દેિહનઃ ક્રાેધાેઽિપ તેઽનુગ્રહ અેવ સ મતઃ
૧૦૧૬૦૩૫૧ તપઃ સતુપં્ત િકમનને પવૂ િનર તમાનને ચ માનદેન
૧૦૧૬૦૩૫૩ ધમાઽથ વા સવર્જનાનુક પયા યતાે ભવાં તુ ય ત સવર્ વઃ
૧૦૧૬૦૩૬૧ કસ્યાનુભાવાેઽસ્ય ન દેવ િવદ્મહે તવાઙ્ ઘ્રરે પરશાિધકારઃ
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૧૦૧૬૦૩૬૩ યદ્વા છયા શ્રીલર્લનાચરત્તપાે િવહાય કામા સુ ચરં તવ્રતા
૧૦૧૬૦૩૭૧ ન નાક ષં્ઠ ન ચ સાવર્ભાૈમં
૧૦૧૬૦૩૭૨ ન પારમે ઠં્ય ન રસાિધપત્યમ્
૧૦૧૬૦૩૭૩ ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા
૧૦૧૬૦૩૭૪ વા છ ત ય પાદરજઃપ્રપન્નાઃ
૧૦૧૬૦૩૮૧ તદેષ નાથાપ દુરાપમ યૈ તમાજેિનઃ ક્રાેધવશાેઽ યહીશઃ
૧૦૧૬૦૩૮૩ સસંારચકે્ર ભ્રમતઃ શર િરણાે યિદચ્છતઃ સ્યા દ્વભવઃ સમક્ષઃ
૧૦૧૬૦૩૯૧ નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહાત્મને
૧૦૧૬૦૩૯૩ ભૂતાવાસાય ભૂતાય પરાય પરમાત્મને
૧૦૧૬૦૪૦૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનનીધયે બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે
૧૦૧૬૦૪૦૩ અગુણાયાિવકારાય નમ તે પ્રાકૃતાય ચ
૧૦૧૬૦૪૧૧ કાલાય કાલનાભાય કાલાવયવસા ક્ષણે
૧૦૧૬૦૪૧૩ િવશ્વાય તદુપદ્રષ્ટ્ર ે ત કત્ર િવશ્વહેતવે
૧૦૧૬૦૪૨૧ ભૂતમાત્રે દ્રયપ્રાણ મનાેબુદ્ યાશયાત્મને
૧૦૧૬૦૪૨૩ િત્રગુણનેા ભમાનને ગૂઢ વાત્માનુભૂતયે
૧૦૧૬૦૪૩૧ નમાેઽન તાય સૂ માય કૂટસ્થાય િવપ શ્ચતે
૧૦૧૬૦૪૩૩ નાનાવાદાનુરાેધાય વાચ્યવાચકશક્તયે
૧૦૧૬૦૪૪૧ નમઃ પ્રમાણમૂલાય કવયે શાસ્ત્રયાનેયે
૧૦૧૬૦૪૪૩ પ્ર ત્તાય િન ત્તાય િનગમાય નમાે નમઃ
૧૦૧૬૦૪૫૧ નમઃ કૃ ણાય રામાય વસદેુવસતુાય ચ
૧૦૧૬૦૪૫૩ પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય સા વતાં પતયે નમઃ
૧૦૧૬૦૪૬૧ નમાે ગુણપ્રદ પાય ગુણાત્મચ્છાદનાય ચ
૧૦૧૬૦૪૬૩ ગુણ ત્ત્યુપલક્ષ્યાય ગુણદ્રષ્ટ્ર ે વસિંવદે
૧૦૧૬૦૪૭૧ અવ્યાકૃતિવહારાય સવર્વ્યાકૃત સદ્ધયે
૧૦૧૬૦૪૭૩ હૃષીકેશ નમ તેઽ તુ મનુયે માનૈશી લને
૧૦૧૬૦૪૮૧ પરાવરગ તજ્ઞાય સવાર્ યક્ષાય તે નમઃ
૧૦૧૬૦૪૮૩ અિવશ્વાય ચ િવશ્વાય તદ્દ્રષ્ટ્ર ેઽસ્ય ચ હેતવે
૧૦૧૬૦૪૯૧ વં હ્યસ્ય જન્મસ્થ તસયંમા વભાે
૧૦૧૬૦૪૯૨ ગુણૈરનીહાેઽકૃતકાલશ ક્ત ક્
૧૦૧૬૦૪૯૩ તત્ત વભાવા પ્ર તબાેધય સતઃ
૧૦૧૬૦૪૯૪ સમીક્ષયામાેઘિવહાર ઈહસે
૧૦૧૬૦૫૦૧ તસ્યવૈ તેઽમૂ તનવ સ્ત્રલાેક્યાં
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૧૦૧૬૦૫૦૨ શા તા અશા તા ઉત મૂઢયાનેયઃ
૧૦૧૬૦૫૦૩ શા તાઃ પ્રયા તે હ્યધનુાિવતું સતાં
૧૦૧૬૦૫૦૪ સ્થાતુશ્ચ તે ધમર્પર સયેહતઃ
૧૦૧૬૦૫૧૧ અપરાધઃ સકૃદ્ભત્રાર્ સાેઢવ્યઃ વપ્ર કૃતઃ
૧૦૧૬૦૫૧૩ ક્ષ તુમહર્ સ શા તાત્મન્મૂઢસ્ય વામ નતઃ
૧૦૧૬૦૫૨૧ અનુગ્ હ્ણ વ ભગવ પ્રાણાં ત્યજ ત પન્નગઃ
૧૦૧૬૦૫૨૩ સ્ત્રીણાં નઃ સાધુશાેચ્યાનાં પ તઃ પ્રાણઃ પ્રદ યતામ્
૧૦૧૬૦૫૩૧ િવધેિહ તે િકઙ્કર ણામનુષે્ઠયં તવાજ્ઞયા
૧૦૧૬૦૫૩૩ યચ્છ્ર દ્ધયાનુ તષ્ઠ વૈ મુચ્યતે સવર્તાે ભયાત્
૧૦૧૬૦૫૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૬૦૫૪૧ ઇ થં સ નાગપત્ની ભભર્ગવા સમ ભષુ્ટતઃ
૧૦૧૬૦૫૪૩ મૂ ચ્છતં ભગ્ શરસં િવસસ ર્ઙ્ ઘ્રકુટ્ટનૈઃ
૧૦૧૬૦૫૫૧ પ્ર તલ ધે દ્રયપ્રાણઃ કા લયઃ શનકૈહર્િરમ્
૧૦૧૬૦૫૫૩ કૃચ્છ્ર ા સમુચ્છ્વસ દ નઃ કૃ ણં પ્રાહ કૃતા જ લઃ
૧૦૧૬૦૫૬૦ કા લય ઉવાચ
૧૦૧૬૦૫૬૧ વયં ખલાઃ સહાે પત્ત્યા તમસા દ ઘર્મ યવઃ
૧૦૧૬૦૫૬૩ વભાવાે દુ ત્ય ે નાથ લાેકાનાં યદસદ્ગ્રહઃ
૧૦૧૬૦૫૭૧ વયા ષ્ટ મદં િવશ્વં ધાતગુર્ણિવસજર્નમ્
૧૦૧૬૦૫૭૩ નાના વભાવવીયા ે યાેિનબી શયાકૃ ત
૧૦૧૬૦૫૮૧ વયં ચ તત્ર ભગવ સપાર્ ત્યુ મ યવઃ
૧૦૧૬૦૫૮૩ કથં ત્ય મ વન્માયાં દુ ત્ય ં માેિહતાઃ વયમ્
૧૦૧૬૦૫૯૧ ભવા હ કારણં તત્ર સવર્જ્ઞાે જગદ શ્વરઃ
૧૦૧૬૦૫૯૩ અનુગ્રહં િનગ્રહં વા મ યસે ત દ્વધેિહ નઃ
૧૦૧૬૦૬૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૬૦૬૦૧ ઇત્યાક યર્ વચઃ પ્રાહ ભગવા કાયર્માનષુઃ
૧૦૧૬૦૬૦૩ નાત્ર સ્થેયં વયા સપર્ સમુદં્ર યાિહ મા ચરમ્
૧૦૧૬૦૬૦૫ વજ્ઞાત્યપત્યદારાઢ ાે ગાે ભભુર્જ્યતે નદ
૧૦૧૬૦૬૧૧ ય અેત સં મરેન્મત્યર્ તુ યં મદનુશાસનમ્
૧૦૧૬૦૬૧૩ ક તર્યન્નુભયાેઃ સ યાનેર્ યુ મદ્ભયમા ુયાત્
૧૦૧૬૦૬૨૧ યાેઽ મ ના વા મદાક્ર ડે દેવાદ ં તપર્યે જલૈઃ
૧૦૧૬૦૬૨૩ ઉપાે ય માં મરન્નચ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
૧૦૧૬૦૬૩૧ દ્વ પં રમણકં િહ વા હ્ર દમેતમપુા શ્રતઃ
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૧૦૧૬૦૬૩૩ યદ્ભયા સ સપુણર્ વાં નાદ્યાન્મ પાદલા છતમ્
૧૦૧૬૦૬૪૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૧૦૧૬૦૬૪૧ મુક્તાે ભગવતા રાજ કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા
૧૦૧૬૦૬૪૩ તં પજૂયામાસ મુદા નાગપ યશ્ચ સાદરમ્
૧૦૧૬૦૬૫૧ િદવ્યા બરસ્રઙ્મ ણ ભઃ પરા યરિપ ભષૂણૈઃ
૧૦૧૬૦૬૫૩ િદવ્યગ ધાનુલપૈેશ્ચ મહત્યાે પલમાલયા
૧૦૧૬૦૬૬૧ પજૂિય વા જગન્નાથં પ્રસાદ્ય ગ ડ વજમ્
૧૦૧૬૦૬૬૩ તતઃ પ્રીતાેઽ યનુજ્ઞાતઃ પિરક્ર યા ભવ દ્ય તમ્
૧૦૧૬૦૬૭૧ સકલત્રસહૃુ પતુ્રાે દ્વ પમ ધજેર્ગામ હ
૧૦૧૬૦૬૭૩ તદૈવ સા તજલા યમનુા િનિવષાભવત્
૧૦૧૬૦૬૭૭ અનુગ્રહાદ્ભગવતઃ ક્ર ડામાનષુ િપણઃ
૧૦૧૭૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૧૭૦૦૧૧ નાગાલયં રમણકં કથં તત્યાજ કા લયઃ
૧૦૧૭૦૦૧૩ કૃતં િક વા સપુણર્સ્ય તનેૈકેનાસમ જસમ્
૧૦૧૭૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૭૦૦૨૧ ઉપહાયઃ સપર્જનૈમાર્ સ માસીહ યાે બ લઃ
૧૦૧૭૦૦૨૩ વાન પત્યાે મહાબાહાે નાગાનાં પ્રાઙ્િન િપતઃ
૧૦૧૭૦૦૩૧ વં વં ભાગં પ્રયચ્છ ત નાગાઃ પવર્ ણ પવર્ ણ
૧૦૧૭૦૦૩૩ ગાપેીથાયાત્મનઃ સવ સપુણાર્ય મહાત્મને
૧૦૧૭૦૦૪૧ િવષવીયર્મદાિવષ્ટઃ કાદ્રવેય તુ કા લયઃ
૧૦૧૭૦૦૪૩ કદથ કૃત્ય ગ ડં વયં તં બુભજેુ બ લમ્
૧૦૧૭૦૦૫૧ તચ્છ વા કુિપતાે રાજ ભગવા ભગવિ પ્રયઃ
૧૦૧૭૦૦૫૩ િવ જઘાંસમુર્હાવેગઃ કા લયં સમપાદ્રવત્
૧૦૧૭૦૦૬૧ તમાપત તં તરસા િવષાયુધઃ પ્રત્ય યયાદુ થતનૈકમ તકઃ
૧૦૧૭૦૦૬૩ દદ્ ભઃ સપુણ વ્યદશદ્દદાયુધઃ કરાલ જહ્ર ાેચ્છ્વ સતાેગ્રલાેચનઃ
૧૦૧૭૦૦૭૧ તં તાક્ષ્યર્પતુ્રઃ સ િનરસ્ય મ યુમાન્
૧૦૧૭૦૦૭૨ પ્રચ ડવેગાે મધુસદૂનાસનઃ
૧૦૧૭૦૦૭૩ પક્ષેણ સવ્યને િહર યરાે ચષા
૧૦૧૭૦૦૭૪ જઘાન કદુ્રસતુમુગ્રિવક્રમઃ
૧૦૧૭૦૦૮૧ સપુણર્પક્ષા ભહતઃ કા લયાેઽતીવ િવહ્વલઃ
૧૦૧૭૦૦૮૩ હ્ર દં િવવેશ કા લ દ્યા તદગ યં દુરાસદમ્
૧૦૧૭૦૦૯૧ તત્રૈકદા જલચરં ગ ડાે ભક્ષ્યમી સતમ્
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૧૦૧૭૦૦૯૩ િનવાિરતઃ સાૈભિરણા પ્રસહ્ય િધતાેઽહરત્
૧૦૧૭૦૧૦૧ મીના સદુુઃ ખતા દૃ ટ્વા દ નાન્મીનપતાૈ હતે
૧૦૧૭૦૧૦૩ કૃપયા સાૈભિરઃ પ્રાહ તત્રત્યકે્ષમમાચરન્
૧૦૧૭૦૧૧૧ અત્ર પ્રિવ ય ગ ડાે યિદ મ સ્યા સ ખાદ ત
૧૦૧૭૦૧૧૩ સદ્યઃ પ્રાણૈિવયજુ્યેત સત્યમેતદ્બ્રવી યહમ્
૧૦૧૭૦૧૨૧ ત કા લયઃ પરં વેદ ના યઃ કશ્ચન લે લહઃ
૧૦૧૭૦૧૨૩ અવા સીદ્ગ ડાદ્ભીતઃ કૃ ણને ચ િવવા સતઃ
૧૦૧૭૦૧૩૧ કૃ ણં હ્ર દા દ્વિન ક્રા તં િદવ્યસ્રગ્ગ ધવાસસમ્
૧૦૧૭૦૧૩૩ મહામ ણગણાક ણ બૂનદપિર કૃતમ્
૧૦૧૭૦૧૪૧ ઉપલ યાે થતાઃ સવ લ ધપ્રાણા ઇવાસવઃ
૧૦૧૭૦૧૪૩ પ્રમાેદિન તાત્માનાે ગાપેાઃ પ્રીત્યા ભરે ભરે
૧૦૧૭૦૧૫૧ યશાેદા રાેિહણી ન દાે ગાે યાે ગાપેાશ્ચ કાૈરવ
૧૦૧૭૦૧૫૩ કૃ ણં સમેત્ય લ ધેહા આસ શુ કા નગા અિપ
૧૦૧૭૦૧૬૧ રામશ્ચાચ્યુતમા લઙ્ગ્ય જહાસાસ્યાનુભાવિવત્
૧૦૧૭૦૧૬૩ પ્રે ણા તમઙ્કમારાે ય પનુઃ પનુ દૈક્ષત
૧૦૧૭૦૧૬૫ ગાવાે ષા વ સતયા લે ભરે પરમાં મુદમ્
૧૦૧૭૦૧૭૧ ન દં િવપ્રાઃ સમાગત્ય ગુરવઃ સકલત્રકાઃ
૧૦૧૭૦૧૭૩ ઊચુ તે કા લયગ્ર તાે િદષ્ટ ા મુક્ત તવાત્મજઃ
૧૦૧૭૦૧૮૧ દેિહ દાનં દ્વ તીનાં કૃ ણિનમુર્ ક્તહેતવે
૧૦૧૭૦૧૮૩ ન દઃ પ્રીતમના રાજ ગાઃ સવુણ તદાિદશત્
૧૦૧૭૦૧૯૧ યશાેદાિપ મહાભાગા નષ્ટલ ધપ્ર સતી
૧૦૧૭૦૧૯૩ પિર વજ્યાઙ્કમારાે ય મુમાેચાશ્રુકલાં મુહુઃ
૧૦૧૭૦૨૦૧ તાં રાિત્ર તત્ર રાજે દ્ર ડ્ યાં શ્રમક ષતાઃ
૧૦૧૭૦૨૦૩ ઊષવુ્રર્યાૈકસાે ગાવઃ કા લ દ્યા ઉપકૂલતઃ
૧૦૧૭૦૨૧૧ તદા શુ ચવનાેદ્ભૂતાે દાવા ગ્ ઃ સવર્તાે વ્રજમ્
૧૦૧૭૦૨૧૩ સપંુ્ત િનશીથ આ ત્ય પ્રદગ્ધુમપુચક્રમે
૧૦૧૭૦૨૨૧ તત ઉ થાય સ ભ્રા તા દહ્યમાના વ્ર ૈકસઃ
૧૦૧૭૦૨૨૩ કૃ ણં યયુ તે શરણં માયામનજુમીશ્વરમ્
૧૦૧૭૦૨૩૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાભગ હે રામા મતિવક્રમ
૧૦૧૭૦૨૩૩ અેષ ઘાેરતમાે વિહ્ન તાવકા ગ્રસતે િહ નઃ
૧૦૧૭૦૨૪૧ સદુુ તરાન્નઃ વા પાિહ કાલાગ્ ેઃ સહૃુદઃ પ્રભાે
૧૦૧૭૦૨૪૩ ન શક્નુમ વચ્ચરણં સ ત્યક્તુમકુતાેભયમ્
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૧૦૧૭૦૨૫૧ ઇ થં વજનવૈક્લવ્યં િનર ક્ષ્ય જગદ શ્વરઃ
૧૦૧૭૦૨૫૩ તમ ગ્ મિપબત્તીવ્રમન તાેઽન તશ ક્ત ક્
૧૦૧૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૮૦૦૧૧ અથ કૃ ણઃ પિર તાે જ્ઞા ત ભમુર્િદતાત્મ ભઃ
૧૦૧૮૦૦૧૩ અનુગીયમાનાે યિવશદ્વ્રજં ગાેકુલમ ડતમ્
૧૦૧૮૦૦૨૧ વ્રજે િવક્ર ડતાેરેવં ગાપેાલચ્છદ્મમાયયા
૧૦૧૮૦૦૨૩ ગ્રી માે નામતુર્રભવન્ના તપ્રેયા છર િરણામ્
૧૦૧૮૦૦૩૧ સ ચ દાવનગુણવૈર્સ ત ઇવ લ ક્ષતઃ
૧૦૧૮૦૦૩૩ યત્રા તે ભગવા સાક્ષાદ્રામેણ સહ કેશવઃ
૧૦૧૮૦૦૪૧ યત્ર િનઝર્રિનહ્ર ાર્દ િન ત્ત વન ઝ લકમ્
૧૦૧૮૦૦૪૩ શશ્વત્તચ્છ કર ર્ ષ દુ્રમમ ડલમ ડતમ્
૧૦૧૮૦૦૫૧ સિર સરઃપ્રસ્રવણાે મવાયનુા કહ્લારક ે પલરે હાિરણા
૧૦૧૮૦૦૫૩ ન િવદ્યતે યત્ર વનાૈકસાં દવાે િનદાઘવહ્ યકર્ભવાેઽ તશાદ્વલે
૧૦૧૮૦૦૬૧ અગાધતાેયહ્ર િદનીતટાે મ ભદ્રર્વ પુર યાઃ પુ લનૈઃ સમ તતઃ
૧૦૧૮૦૦૬૩ ન યત્ર ચ ડાંશકુરા િવષાે બણા ભવુાે રસં શાદ્વ લતં ચ ગ્ હ્ણતે
૧૦૧૮૦૦૭૧ વનં કુસુ મતં શ્રીમન્નદ ચ્ચત્ર ગ દ્વજમ્
૧૦૧૮૦૦૭૩ ગાયન્મયૂરભ્રમરં કૂજ કાેિકલસારસમ્
૧૦૧૮૦૦૮૧ ક્ર િડ યમાણ ત ણાે ભગવા બલસયંુતઃ
૧૦૧૮૦૦૮૩ વે ં િવરણય ગાપેૈગાધનૈઃ સં તાેઽિવશત્
૧૦૧૮૦૦૯૧ પ્રવાલબહર્ તબક સ્રગ્ધાતુકૃતભષૂણાઃ
૧૦૧૮૦૦૯૩ રામકૃ ણાદયાે ગાપેા ન તુયુર્યુધજુર્ગુઃ
૧૦૧૮૦૧૦૧ કૃ ણસ્ય ત્યતઃ કે ચ જગુઃ કે ચદવાદયન્
૧૦૧૮૦૧૦૩ વે પા ણતલૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ પ્રશશસંરુથાપરે
૧૦૧૮૦૧૧૧ ગાપે તપ્ર તચ્છન્ના દેવા ગાપેાલ િપણાૈ
૧૦૧૮૦૧૧૩ ઈિડરે કૃ ણરામાૈ ચ નટા ઇવ નટં પ
૧૦૧૮૦૧૨૧ ભ્રમણૈલર્ઙ્ઘનૈઃ ક્ષપેૈરાસ્ફાેટનિવકષર્ણૈઃ
૧૦૧૮૦૧૨૩ ચક્ર ડતુિનયુદ્ધને કાકપક્ષધરાૈ ક્વ ચત્
૧૦૧૮૦૧૩૧ ક્વ ચ ત્ય સુ ચા યષેુ ગાયકાૈ વાદકાૈ વયમ્
૧૦૧૮૦૧૩૩ શશસંતુમર્હારાજ સાધુ સા વ ત વાિદનાૈ
૧૦૧૮૦૧૪૧ ક્વ ચ દ્બ વૈઃ ક્વ ચ કુ ભૈઃ ક્વચામલકમુ ષ્ટ ભઃ
૧૦૧૮૦૧૪૩ અ યનતે્રબ ધાદ્યૈઃ ક્વ ચ ગખગેહયા
૧૦૧૮૦૧૫૧ ક્વ ચચ્ચ દદુર્ર લાવૈિવિવધૈ પહાસકૈઃ
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૧૦૧૮૦૧૫૩ કદા ચ સ્ય દાે લકયા કિહ ચ પચેષ્ટયા
૧૦૧૮૦૧૬૧ અેવં તાૈ લાેક સદ્ધા ભઃ ક્ર ડા ભશ્ચેરતવુર્ને
૧૦૧૮૦૧૬૩ નદ્યિદ્રદ્રાે ણકુ જેષુ કાનનષેુ સરઃસુ ચ
૧૦૧૮૦૧૭૧ પશૂશં્ચારયતાેગાપૈ તદ્વને રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૧૮૦૧૭૩ ગાપે પી પ્રલ બાેઽગાદસરુ ત જહીષર્યા
૧૦૧૮૦૧૮૧ તં િવદ્વાનિપ દાશાહા ભગવા સવર્દશર્નઃ
૧૦૧૮૦૧૮૩ અ વમાેદત ત સખ્યં વધં તસ્ય િવ ચ તયન્
૧૦૧૮૦૧૯૧ તત્રાપેાહૂય ગાપેાલા કૃ ણઃ પ્રાહ િવહારિવત્
૧૦૧૮૦૧૯૩ હે ગાપેા િવહિર યામાે દ્વ દ્વ ભૂય યથાયથમ્
૧૦૧૮૦૨૦૧ તત્ર ચકુ્રઃ પિર ઢાૈ ગાપેા રામજનાદર્નાૈ
૧૦૧૮૦૨૦૩ કૃ ણસઙ્ઘિટ્ટનઃ કે ચદાસન્રામસ્ય ચાપરે
૧૦૧૮૦૨૧૧ આચે િવિવધાઃ ક્ર ડા વાહ્યવાહકલક્ષણાઃ
૧૦૧૮૦૨૧૩ યત્રારાેહ ત જેતારાે વહ ત ચ પરા જતાઃ
૧૦૧૮૦૨૨૧ વહ તાે વાહ્યમાનાશ્ચ ચારય તશ્ચ ગાેધનમ્
૧૦૧૮૦૨૨૩ ભા ડીરકં નામ વટં જગ્મુઃ કૃ ણપુરાેગમાઃ
૧૦૧૮૦૨૩૧ રામસઙ્ઘિટ્ટનાે યિહ શ્રીદામ ષભાદયઃ
૧૦૧૮૦૨૩૩ ક્ર ડાયાં જિયન તાં તાનૂહુઃ કૃ ણાદયાે પ
૧૦૧૮૦૨૪૧ ઉવાહ કૃ ણાે ભગવા શ્રીદામાનં પરા જતઃ
૧૦૧૮૦૨૪૩ ષભં ભદ્રસને તુ પ્રલ બાે રાેિહણીસતુમ્
૧૦૧૮૦૨૫૧ અિવષહ્યં મ યમાનઃ કૃ ણં દાનવપુઙ્ગવઃ
૧૦૧૮૦૨૫૩ વહ દુ્રતતરં પ્રાગાદવરાેહણતઃ પરમ્
૧૦૧૮૦૨૬૧ તમુદ્વહ ધર ણધરે દ્રગાૈરવં
૧૦૧૮૦૨૬૨ મહાસરુાે િવગતરયાે િનજં વપુઃ
૧૦૧૮૦૨૬૩ સઆસ્થતઃ પુરટપિરચ્છદાે બભાૈ
૧૦૧૮૦૨૬૪ તિડદ્દય્ુમાનુડુપ તવાિડવા બુદઃ
૧૦૧૮૦૨૭૧ િનર ક્ષ્ય તદ્વપુરલમ બરે ચરત્
૧૦૧૮૦૨૭૨ પ્રદ પ્તદગૃ્ભ્રુકુિટતટાેગ્રદંષ્ટ્રકમ્
૧૦૧૮૦૨૭૩ વલ ચ્છખં કટકિકર ટકુ ડલ
૧૦૧૮૦૨૭૪ વષાદ્ભુતં હલધર ઈષદત્રસત્
૧૦૧૮૦૨૮૧ અથાગત તરભયાે િરપું બલાે િવહાય સાથર્ મવ હર તમાત્મનઃ
૧૦૧૮૦૨૮૩ ષાહન ચ્છર સ દૃઢેન મુ ષ્ટના સરુાિધપાે ગિર મવ વજ્રરંહસા
૧૦૧૮૦૨૯૧ સઆહતઃ સપિદ િવશીણર્મ તકાે મખુાદ્વમન્રુિધરમપ તાેઽસરુઃ
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૧૦૧૮૦૨૯૩ મહારવં વ્યસરુપત સમીરય ગિરયર્થા મઘવતઆયુધાહતઃ
૧૦૧૮૦૩૦૧ દૃ ટ્વા પ્રલ બં િનહતં બલને બલશા લના
૧૦૧૮૦૩૦૩ ગાપેાઃ સિુવ મતા આસ સાધુ સા વ ત વાિદનઃ
૧૦૧૮૦૩૧૧ આ શષાેઽ ભગ્ ણ ત તં પ્રશશસંુ તદહર્ણમ્
૧૦૧૮૦૩૧૩ પ્રેત્યાગત મવા લઙ્ગ્ય પ્રેમિવહ્વલચેતસઃ
૧૦૧૮૦૩૨૧ પાપે પ્રલ બે િનહતે દેવાઃ પરમિન ર્તાઃ
૧૦૧૮૦૩૨૩ અ યવષર્ બલં માલ્યૈઃ શશસંઃુ સાધુ સા વ ત
૧૦૧૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૯૦૦૧૧ ક્ર ડાસક્તષેુ ગાપેષેુ તદ્ગાવાે દૂરચાિરણીઃ
૧૦૧૯૦૦૧૩ વૈરં ચર ત્યાે િવિવશુ ણલાેભને ગહ્વરમ્
૧૦૧૯૦૦૨૧ અ ગાવાે મિહ યશ્ચ િનિવશ ત્યાે વનાદ્વનમ્
૧૦૧૯૦૦૨૩ ઈષીકાટવી ં િનિવિવશઃુ ક્ર દ ત્યાે દાવત ષતાઃ
૧૦૧૯૦૦૩૧ તેઽપ ય તઃ પશૂ ગાપેાઃ કૃ ણરામાદય તદા
૧૦૧૯૦૦૩૩ તાનુતાપા ન િવદુિવ ચ વ તાે ગવાં ગ તમ્
૧૦૧૯૦૦૪૧ ણૈ ત ખુરદ ચ્છન્નૈગા પદૈરિઙ્કતૈગર્વામ્
૧૦૧૯૦૦૪૩ માગર્મ વગમ સવ નષ્ટા વ્યા િવચેતસઃ
૧૦૧૯૦૦૫૧ મુ ટવ્યાં ભ્રષ્ટમાગ ક્ર દમાનં વગાેધનમ્
૧૦૧૯૦૦૫૩ સ પ્રા ય ષતાઃ શ્રા તા તત તે સ યવતર્યન્
૧૦૧૯૦૦૬૧ તા આહૂતા ભગવતા મેઘગ ભીરયા ગરા
૧૦૧૯૦૦૬૩ વના ાં િનનદં શ્રુ વા પ્ર તનેદુઃ પ્રહ ષતાઃ
૧૦૧૯૦૦૭૧ તતઃ સમ તાદ્દવધૂમકેતુયર્દચૃ્છયાભૂ ક્ષયકૃદ્વનાૈકસામ્
૧૦૧૯૦૦૭૩ સમીિરતઃ સાર થનાે બણાે મુકૈિવલે લહાનઃ સ્થરજઙ્ગમાન્મહાન્
૧૦૧૯૦૦૮૧ તમાપત તં પિરતાે દવા ગ્ ગાપેાશ્ચ ગાવઃ પ્રસમીક્ષ્ય ભીતાઃ
૧૦૧૯૦૦૮૩ ઊચુશ્ચ કૃ ણં સબલં પ્રપન્ના યથા હિર ત્યુભયાિદતા જનાઃ
૧૦૧૯૦૦૯૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાવીર હે રામામાેઘ િવક્રમ
૧૦૧૯૦૦૯૩ દાવા ગ્ ના દહ્યમાના પ્રપન્નાંસ્ત્રાતુમહર્થઃ
૧૦૧૯૦૧૦૧ નનંૂ વદ્બા ધવાઃ કૃ ણ ન ચાહર્ ત્યવસાિદતુમ્
૧૦૧૯૦૧૦૩ વયં િહ સવર્ધમર્જ્ઞ વન્નાથા વ પરાયણાઃ
૧૦૧૯૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૧૯૦૧૧૧ વચાે િનશ ય કૃપણં બ ધનૂાં ભગવા હિરઃ
૧૦૧૯૦૧૧૩ િનમીલયત મા ભૈષ્ટ લાેચનાનીત્યભાષત
૧૦૧૯૦૧૨૧ તથે ત મી લતાક્ષષેુ ભગવાન ગ્ મુ બણમ્
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૧૦૧૯૦૧૨૩ પી વા મખુને તા કૃચ્છ્ર ાદ્યાેગાધીશાે વ્યમાેચયત્
૧૦૧૯૦૧૩૧ તતશ્ચ તેઽક્ષી યનુ્મીલ્ય પનુભાર્ ડીરમાિપતાઃ
૧૦૧૯૦૧૩૩ િનશ ય િવ મતા આસન્નાત્માનં ગાશ્ચ માે ચતાઃ
૧૦૧૯૦૧૪૧ કૃ ણસ્ય યાેગવીય તદ્યાેગમાયાનુભાિવતમ્
૧૦૧૯૦૧૪૩ દાવાગ્ ેરાત્મનઃ ક્ષેમં વીક્ષ્ય તે મેિનરેઽમરમ્
૧૦૧૯૦૧૫૧ ગાઃ સિન્નવત્યર્ સાયાહે્ન સહરામાે જનાદર્નઃ
૧૦૧૯૦૧૫૩ વે ં િવરણય ગાેષ્ઠમગાદ્ગાપેૈર ભષુ્ટતઃ
૧૦૧૯૦૧૬૧ ગાપેીનાં પરમાન દ આસીદ્ગાેિવ દદશર્ને
૧૦૧૯૦૧૬૩ ક્ષણં યુગશત મવ યાસાં યને િવનાભવત્
૧૦૨૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૦૦૦૧૧ તયાે તદદ્ભુતં કમર્ દાવાગ્ ેમાક્ષમાત્મનઃ
૧૦૨૦૦૦૧૩ ગાપેાઃ સ્ત્રી યઃ સમાચખ્યઃુ પ્રલ બવધમવે ચ
૧૦૨૦૦૦૨૧ ગાપે દ્ધાશ્ચ ગાે યશ્ચ તદુપાક યર્ િવ મતાઃ
૧૦૨૦૦૦૨૩ મેિનરે દેવપ્રવરાૈ કૃ ણરામાૈ વ્રજં ગતાૈ
૧૦૨૦૦૦૩૧ તતઃ પ્રાવતર્ત પ્રા ટ્સવર્સ વસમુદ્ભવા
૧૦૨૦૦૦૩૩ િવદ્યાેતમાનપિરિધિવસૂ્ફ જતનભ તલા
૧૦૨૦૦૦૪૧ સા દ્રનીલા બુદૈવ્યામ સિવદ્યુ તનિયત્નુ ભઃ
૧૦૨૦૦૦૪૩ અ પષ્ટજ્યાે તરાચ્છન્નં બ્રહ્મવે સગુણં બભાૈ
૧૦૨૦૦૦૫૧ અષ્ટાૈ માસાિન્નપીતં યદ્ભૂ યાશ્ચાેદમયં વસુ
૧૦૨૦૦૦૫૩ વગાે ભમાક્તુમારેભે પજર્ યઃ કાલ આગતે
૧૦૨૦૦૦૬૧ તિડદ્વ તાે મહામેઘાશ્ચ ડ શ્વસન વેિપતાઃ
૧૦૨૦૦૦૬૩ પ્રીણનં વનં હ્યસ્ય મુમુચુઃ ક ણા ઇવ
૧૦૨૦૦૦૭૧ તપઃકૃશા દેવમીઢા આસીદ્વષ યસી મહી
૧૦૨૦૦૦૭૩ યથવૈ કા યતપસ તનુઃ સ પ્રા ય ત ફલમ્
૧૦૨૦૦૦૮૧ િનશામખુષેુ ખદ્યાેતા તમસા ભા ત ન ગ્રહાઃ
૧૦૨૦૦૦૮૩ યથા પાપને પાષ ડા ન િહ વેદાઃ કલાૈ યુગે
૧૦૨૦૦૦૯૧ શ્રુ વા પજર્ યિનનદં મ ડુકાઃ સ જુ ગરઃ
૧૦૨૦૦૦૯૩ તૂ ણી ં શયાનાઃ પ્રાગ્યદ્વદ્બ્રાહ્મણા િનયમાત્યયે
૧૦૨૦૦૧૦૧ આસન્નુ પથગા મ યઃ દ્રનદ્યાેઽનુશુ યતીઃ
૧૦૨૦૦૧૦૩ પુંસાે યથા વત ત્રસ્ય દેહદ્રિવણ સ પદઃ
૧૦૨૦૦૧૧૧ હિરતા હિર ભઃ શ પૈિર દ્રગાપેૈશ્ચ લાેિહતા
૧૦૨૦૦૧૧૩ ઉ ચ્છલી ધ્રકૃતચ્છાયા ણાં શ્રીિરવ ભૂરભૂત્
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૧૦૨૦૦૧૨૧ ક્ષતે્રા ણ શ યસ પદ્ ભઃ કષર્કાણાં મુદં દદુઃ
૧૦૨૦૦૧૨૩ માિનનામનુતાપં વૈ દૈવાધીનમ નતામ્
૧૦૨૦૦૧૩૧ જલસ્થલાૈકસઃ સવ નવવાિરિનષવેયા
૧૦૨૦૦૧૩૩ અ બભ્રન્રુ ચરં પં યથા હિરિનષવેયા
૧૦૨૦૦૧૪૧ સિરદ્ ભઃ સઙ્ગતઃ સ ધુશ્ચુક્ષાેભ શ્વસનાે મમાન્
૧૦૨૦૦૧૪૩ અપક્વયાે ગન શ્ચત્તં કામાક્તં ગુણયુગ્યથા
૧૦૨૦૦૧૫૧ ગરયાે વષર્ધારા ભહર્ યમાના ન િવવ્યથુઃ
૧૦૨૦૦૧૫૩ અ ભભૂયમાના વ્યસનૈયર્થાધાેક્ષજચેતસઃ
૧૦૨૦૦૧૬૧ માગાર્ બભવૂુઃ સ દગ્ધા ણૈ છન્ના હ્યસસૃં્કતાઃ
૧૦૨૦૦૧૬૩ ના યસ્યમાનાઃ શ્રુતયાે દ્વજૈઃ કાલને ચાહતાઃ
૧૦૨૦૦૧૭૧ લાેકબ ધષુુ મેઘષેુ િવદ્યુતશ્ચલસાૈહૃદાઃ
૧૦૨૦૦૧૭૩ સ્થૈય ન ચકુ્રઃ કા મ યઃ પુ ષષેુ ગુ ણ વવ
૧૦૨૦૦૧૮૧ ધનુિવય ત માહે દં્ર િનગુર્ણં ચ ગુ ણ યભાત્
૧૦૨૦૦૧૮૩ વ્યક્તે ગુણવ્ય તકરેઽગુણવા પુ ષાે યથા
૧૦૨૦૦૧૯૧ ન રરા ેડુપ છન્નઃ વજ્યાે નારા જતૈઘર્નૈઃ
૧૦૨૦૦૧૯૩ અહંમત્યા ભા સતયા વભાસા પુ ષાે યથા
૧૦૨૦૦૨૦૧ મેઘાગમાે સવા હૃષ્ટાઃ પ્રત્યન દ છખ ડનઃ
૧૦૨૦૦૨૦૩ ગ્ હેષુ તપ્તિનિવ ણા યથાચ્યુતજનાગમે
૧૦૨૦૦૨૧૧ પી વાપઃ પાદપાઃ પદ્ ભરાસન્નાનાત્મમૂતર્યઃ
૧૦૨૦૦૨૧૩ પ્રાક્ક્ષામા તપસા શ્રા તા યથા કામાનુસવેયા
૧૦૨૦૦૨૨૧ સરઃ વશા તરાેધઃસુ યષૂુરઙ્ગાિપ સારસાઃ
૧૦૨૦૦૨૨૩ ગ્ હે વશા તકૃત્યેષુ ગ્રા યા ઇવ દુરાશયાઃ
૧૦૨૦૦૨૩૧ જલાૈઘૈિનર ભદ્ય ત સતેવાે વષર્તીશ્વરે
૧૦૨૦૦૨૩૩ પાષ ડનામસદ્વાદૈવદમાગાર્ઃ કલાૈ યથા
૧૦૨૦૦૨૪૧ વ્યમુ ચ વાયુ ભનુર્ન્ના ભૂતે યશ્ચા તં ઘનાઃ
૧૦૨૦૦૨૪૩ યથા શષાે િવ પતયઃ કાલે કાલે દ્વજેિરતાઃ
૧૦૨૦૦૨૫૧ અેવં વનં તદ્વ ષષં્ઠ પક્વખજુર્રજ બુમત્
૧૦૨૦૦૨૫૩ ગાેગાપેાલૈ ર્તાે ર તું સબલઃ પ્રાિવશદ્ધિરઃ
૧૦૨૦૦૨૬૧ ધનેવાે મ દગા મ ય ઊધાેભારેણ ભૂયસા
૧૦૨૦૦૨૬૩ યયુભર્ગવતાહૂતા દુ્રતં પ્રીત્યા નુત તનાઃ
૧૦૨૦૦૨૭૧ વનાૈકસઃ પ્રમુિદતા વનરા મર્ધુચ્યુતઃ
૧૦૨૦૦૨૭૩ જલધારા ગરેનાર્દાદાસન્ના દદશૃે ગુહાઃ
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૧૦૨૦૦૨૮૧ ક્વ ચદ્વન પ તક્રાેડે ગુહાયાં ચા ભવષર્ ત
૧૦૨૦૦૨૮૩ િનિવ ય ભગવાન્રેમે ક દમૂલફલાશનઃ
૧૦૨૦૦૨૯૧ દ યાેદનં સમાનીતં શલાયાં સ લલા તકે
૧૦૨૦૦૨૯૩ સ ભાજેનીયૈબુર્ભજેુ ગાપેૈઃ સઙ્કષર્ણા વતઃ
૧૦૨૦૦૩૦૧ શાદ્વલાપેિર સિંવ ય ચવર્તાે મી લતેક્ષણાન્
૧૦૨૦૦૩૦૩ પ્તા ષા વ સતરા ગાશ્ચ વાેધાેભરશ્રમાઃ
૧૦૨૦૦૩૧૧ પ્રા ટ્ શ્રયં ચ તાં વીક્ષ્ય સવર્કાલસખુાવહામ્
૧૦૨૦૦૩૧૩ ભગવા પજૂયાં ચકે્ર આત્મશ યપુ િંહતામ્
૧૦૨૦૦૩૨૧ અેવં િનવસતાે ત મન્રામકેશવયાવે્રર્જે
૧૦૨૦૦૩૨૩ શર સમભવદ્વ્યભ્રા વચ્છા વપ ષાિનલા
૧૦૨૦૦૩૩૧ શરદા નીર ે પત્ત્યા નીરા ણ પ્રકૃ ત યયુઃ
૧૦૨૦૦૩૩૩ ભ્રષ્ટાના મવ ચેતાં સ પનુયાગિનષવેયા
૧૦૨૦૦૩૪૧ વ્યાે ાેઽ ભ્રં ભૂતશાબલ્યં ભવુઃ પઙ્કમપાં મલમ્
૧૦૨૦૦૩૪૩ શર જહારાશ્ર મણાં કૃ ણે ભ ક્તયર્થાશભુમ્
૧૦૨૦૦૩૫૧ સવર્ વં જલદા િહ વા િવરેજુઃ શભુ્રવચર્સઃ
૧૦૨૦૦૩૫૩ યથા ત્યક્તષૈણાઃ શા તા મનુયાે મુક્તિક બષાઃ
૧૦૨૦૦૩૬૧ ગરયાે મુમુચુ તાેયં ક્વ ચન્ન મુમુચુઃ શવમ્
૧૦૨૦૦૩૬૩ યથા જ્ઞાના તં કાલે જ્ઞાિનનાે દદતે ન વા
૧૦૨૦૦૩૭૧ નવૈાિવદ ક્ષીયમાણં જલં ગાધજલેચરાઃ
૧૦૨૦૦૩૭૩ યથાયુર વહં ક્ષ યં નરા મૂઢાઃ કુટુ બનઃ
૧૦૨૦૦૩૮૧ ગાધવાિરચરા તાપમિવ દ છરદકર્જમ્
૧૦૨૦૦૩૮૩ યથા દિરદ્રઃ કૃપણઃ કુટુ બ્યિવ જતે દ્રયઃ
૧૦૨૦૦૩૯૧ શનૈઃ શનજૈર્હુઃ પઙં્ક સ્થલા યામં ચ વી ધઃ
૧૦૨૦૦૩૯૩ યથાહંમમતાં ધીરાઃ શર રાિદ વનાત્મસુ
૧૦૨૦૦૪૦૧ િનશ્ચલા બુરભૂત્તૂ ણી ં સમુદ્રઃ શરદાગમે
૧૦૨૦૦૪૦૩આત્મ યપુરતે સ યઙ્મુિનવ્યુર્પરતાગમઃ
૧૦૨૦૦૪૧૧ કેદારે ય વપાેઽગ્ હ્ણ કષર્કા દૃઢસતેુ ભઃ
૧૦૨૦૦૪૧૩ યથા પ્રાણૈઃ સ્રવજ્જ્ઞાનં તિન્નરાેધને યાે ગનઃ
૧૦૨૦૦૪૨૧ શરદકાશુ ં તાપા ભૂતાનામુડુપાેઽહરત્
૧૦૨૦૦૪૨૩ દેહા ભમાનજં બાેધાે મુકુ દાે વ્રજયાે ષતામ્
૧૦૨૦૦૪૩૧ ખમશાેભત િનમઘં શર દ્વમલતારકમ્
૧૦૨૦૦૪૩૩ સ વયુક્તં યથા ચત્તં શ દબ્રહ્માથર્દશર્નમ્
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૧૦૨૦૦૪૪૧ અખ ડમ ડલાે વ્યાે રરા ેડુગણૈઃ શશી
૧૦૨૦૦૪૪૩ યથા યદુપ તઃ કૃ ણાે ણચક્રા તાે ભુિવ
૧૦૨૦૦૪૫૧ આ શ્લ ય સમશીતાે ણં પ્રસનૂવનમા તમ્
૧૦૨૦૦૪૫૩ જના તાપં જહુગા યાે ન કૃ ણહૃતચેતસઃ
૧૦૨૦૦૪૬૧ ગાવાે ગાઃ ખગા નાયર્ઃ પુ પ યઃ શરદાભવન્
૧૦૨૦૦૪૬૩ અ વીયમાનાઃ વ ષૈઃ ફલૈર શિક્રયા ઇવ
૧૦૨૦૦૪૭૧ ઉદહૃ ય વાિર િન સયૂા થાને કુમુ દ્વના
૧૦૨૦૦૪૭૩ રાજ્ઞા તુ િનભર્યા લાેકા યથા દસ્યૂ વના પ
૧૦૨૦૦૪૮૧ પુરગ્રામે વાગ્રયણૈિર દ્રયૈશ્ચ મહાે સવૈઃ
૧૦૨૦૦૪૮૩ બભાૈ ભૂઃ પક્વશ યાઢ ા કલા યાં િનતરાં હરેઃ
૧૦૨૦૦૪૯૧ વ ણઙ્મુિન પ નાતા િનગર્ યાથાર્ પ્રપેિદરે
૧૦૨૦૦૪૯૩ વષર્ દ્ધા યથા સદ્ધાઃ વિપ ડા કાલ આગતે
૧૦૨૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૧૦૦૧૧ ઇ થં શર વચ્છજલં પદ્માકરસગુ ધના
૧૦૨૧૦૦૧૩ યિવશદ્વાયનુા વાતં સ ગાેગાપેાલકાેઽચ્યુતઃ
૧૦૨૧૦૦૨૧ કુસુ મતવનરા જશુ મ ઙ્ગ દ્વજકુલઘુષ્ટસરઃસિરન્મહીધ્રમ્
૧૦૨૧૦૦૨૩ મધપુ તરવગાહ્ય ચારય ગાઃ સહપશપુાલબલશ્ચુકૂજ વે મ્
૧૦૨૧૦૦૩૧ તદ્વ્રજ સ્ત્રયઆશ્રુત્ય વે ગીતં મરાેદયમ્
૧૦૨૧૦૦૩૩ કા શ્ચ પરાેકં્ષ કૃ ણસ્ય વસખી યાેઽ વવણર્યન્
૧૦૨૧૦૦૪૧ તદ્વણર્િયતુમાર ધાઃ મર ત્યઃ કૃ ણચે ષ્ટતમ્
૧૦૨૧૦૦૪૩ નાશક મરવેગને િવ ક્ષપ્તમનસાે પ
૧૦૨૧૦૦૫૧ બહાર્પીડં નટવરવપુઃ કણર્યાેઃ ક ણકારં
૧૦૨૧૦૦૫૨ બભ્રદ્વાસઃ કનકકિપશં વજૈય તી ં ચ માલામ્
૧૦૨૧૦૦૫૩ ર ધ્રા વેણાેરધરસધુયાપૂરય ગાપે દૈર્
૧૦૨૧૦૦૫૪ દાર યં વપદરમણં પ્રાિવશદ્ગ તક તઃ
૧૦૨૧૦૦૬૧ ઇ ત વે રવં રાજ સવર્ભૂતમનાેહરમ્
૧૦૨૧૦૦૬૩ શ્રુ વા વ્રજ સ્ત્રયઃ સવાર્ વણર્ય ત્યાેઽ ભરે ભરે
૧૦૨૧૦૦૭૦ શ્રીગાે ય ઊચુઃ
૧૦૨૧૦૦૭૧ અક્ષ વતાં ફલ મદં ન પરં િવદામઃ
૧૦૨૧૦૦૭૨ સખ્યઃ પશનૂનિવવેશયતાવેર્યસ્યૈઃ
૧૦૨૧૦૦૭૩ વક્ત્રં વ્રજેશસતુયાેરનવે જુષં્ટ
૧૦૨૧૦૦૭૪ યવૈાર્ િનપીતમનુરક્તકટાક્ષમાેક્ષમ્
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૧૦૨૧૦૦૮૧ ચૂતપ્રવાલબહર્ તબકાે પલા જ માલાનુ ક્તપિરધાનિવ ચત્રવેશાૈ
૧૦૨૧૦૦૮૩ મ યે િવરેજતુરલં પશપુાલગાે ઠ્યાં રઙ્ગે યથા નટવરાૈ ક્વચ ગાયમાનાૈ
૧૦૨૧૦૦૯૧ ગાે યઃ િકમાચરદયં કુશલં મ વે ર્
૧૦૨૧૦૦૯૨ દામાેદરાધરસધુામિપ ગાેિપકાનામ્
૧૦૨૧૦૦૯૩ ભુઙ્ક્તે વયં યદવ શષ્ટરસં હ્ર િદ યાે
૧૦૨૧૦૦૯૪ હૃ ય વચાેઽશ્રુ મુમુચુ તરવાે યથાયર્ઃ
૧૦૨૧૦૧૦૧ દાવનં સ ખ ભવુાે િવતનાે ત ક ઋ ત
૧૦૨૧૦૧૦૨ યદે્દવક સતુપદા બુજલ ધલ મ
૧૦૨૧૦૧૦૩ ગાેિવ દવે મનુ મત્તમયૂર તં્ય
૧૦૨૧૦૧૦૪ પ્રેક્ષ્યાિદ્રસા વવરતા યસમ તસ વમ્
૧૦૨૧૦૧૧૧ ધ યાઃ મ મૂઢગતયાેઽિપ હિર ય અેતા
૧૦૨૧૦૧૧૨ યા ન દન દનમપુાત્તિવ ચત્રવેશમ્
૧૦૨૧૦૧૧૩ આક યર્ વે ર ણતં સહકૃ ણસારાઃ
૧૦૨૧૦૧૧૪ પૂ ં દધુિવર ચતાં પ્રણયાવલાેકૈઃ
૧૦૨૧૦૧૨૧ કૃ ણં િનર ક્ષ્ય વિનતાે સવ પશીલં
૧૦૨૧૦૧૨૨ શ્રુ વા ચ ત ક્વ ણતવે િવિવક્તગીતમ્
૧૦૨૧૦૧૨૩ દેવ્યાે િવમાનગતયઃ મરનુન્નસારા
૧૦૨૧૦૧૨૪ ભ્ર ય પ્રસનૂકબરા મુમુહુિવનીવ્યઃ
૧૦૨૧૦૧૩૧ ગાવશ્ચ કૃ ણમખુિનગર્તવે ગીત
૧૦૨૧૦૧૩૨ પીયષૂમુત્ત ભતકણર્પુટૈઃ િપબ ત્યઃ
૧૦૨૧૦૧૩૩ શાવાઃ નુત તનપયઃકવલાઃ મ તસ્થુર્
૧૦૨૧૦૧૩૪ ગાેિવ દમાત્મિન દશૃાશ્રુકલાઃ શ ત્યઃ
૧૦૨૧૦૧૪૧ પ્રાયાે બતા બ િવહગા મનુયાે વનેઽ મન્
૧૦૨૧૦૧૪૨ કૃ ણે ક્ષતં તદુિદતં કલવે ગીતમ્
૧૦૨૧૦૧૪૩ આ હ્ય યે દુ્રમભુ ન્રુ ચરપ્રવાલાન્
૧૦૨૧૦૧૪૪ શ ◌ૃ વ ત મી લતદશૃાે િવગતા યવાચઃ
૧૦૨૧૦૧૫૧ નદ્ય તદા તદુપધાયર્ મુકુ દગીતમ્
૧૦૨૧૦૧૫૨ આવતર્લ ક્ષતમનાેભવભગ્ વેગાઃ
૧૦૨૧૦૧૫૩ આ લઙ્ગનસ્થ ગતમૂ મભજૈુમુર્રારેર્
૧૦૨૧૦૧૫૪ ગ્ હ્ણ ત પાદયુગલં કમલાપેહારાઃ
૧૦૨૧૦૧૬૧ દૃ ટ્વાતપે વ્રજપશૂ સહ રામગાપેૈઃ
૧૦૨૧૦૧૬૨ સ ચારય તમનુ વે મુદ રય તમ્
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૧૦૨૧૦૧૬૩ પ્રેમપ્ર દ્ધ ઉિદતઃ કુસમુાવલી ભઃ
૧૦૨૧૦૧૬૪ સખ્યવુ્યર્ધા વવપષુા બુદ આતપત્રમ્
૧૦૨૧૦૧૭૧ પૂણાર્ઃ પુ લ દ્ય ઉ ગાયપદા જરાગ
૧૦૨૧૦૧૭૨ શ્રીકુઙુ્કમને દિયતા તનમ ડતને
૧૦૨૧૦૧૭૩ તદ્દશર્ન મર જ ણ ષતને
૧૦૨૧૦૧૭૪ લ પ ત્યઆનનકુચષેુ જહુ તદાિધમ્
૧૦૨૧૦૧૮૧ હ તાયમિદ્રરબલા હિરદાસવયા
૧૦૨૧૦૧૮૨ યદ્રામકૃ ણચરણ પરશપ્રમાેદઃ
૧૦૨૧૦૧૮૩ માનં તનાે ત સહગાેગણયાે તયાેયર્ત્
૧૦૨૧૦૧૮૪ પાનીયસયૂવસક દરક દમૂલૈઃ
૧૦૨૧૦૧૯૧ ગા ગાપેકૈરનવુનં નયતાે દાર
૧૦૨૧૦૧૯૨ વે વનૈઃ કલપદૈ તનુ સુ સખ્યઃ
૧૦૨૧૦૧૯૩ અ પ દનં ગ તમતાં પુલક ત ણાં
૧૦૨૧૦૧૯૪ િનયાગપાશકૃતલક્ષણયાેિવ ચત્રમ્
૧૦૨૧૦૨૦૧ અેવંિવધા ભગવતાે યા દાવનચાિરણઃ
૧૦૨૧૦૨૦૩ વણર્ય ત્યાે મથાે ગાે યઃ ક્ર ડા તન્મયતાં યયુઃ
૧૦૨૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૨૦૦૧૧ હેમ તે પ્રથમે મા સ ન દવ્રજકમાિરકાઃ
૧૦૨૨૦૦૧૩ ચે હર્િવ યં ભુ નાઃ કાત્યાય યચર્નવ્રતમ્
૧૦૨૨૦૦૨૧ આ લુત્યા ભ સ કા લ દ્યા જલા તે ચાેિદતેઽ ણે
૧૦૨૨૦૦૨૩ કૃ વા પ્ર તકૃ ત દેવીમાનચુર્ ર્પ સકૈતીમ્
૧૦૨૨૦૦૩૧ ગ ધૈમાર્લ્યૈઃ સરુ ભ ભબર્ લ ભધૂર્પદ પકૈઃ
૧૦૨૨૦૦૩૩ ઉચ્ચાવચૈશ્ચાપેહારૈઃ પ્રવાલફલત ડુલૈઃ
૧૦૨૨૦૦૪૧ કાત્યાયિન મહામાયે મહાયાે ગ યધીશ્વિર
૧૦૨૨૦૦૪૩ ન દગાપેસતંુ દેિવ પ ત મે કુ તે નમઃ
૧૦૨૨૦૦૪૫ ઇ ત મ તં્ર જપ ત્ય તાઃ પૂ ં ચકુ્રઃ કમાિરકાઃ
૧૦૨૨૦૦૫૧ અેવં માસં વ્રતં ચે ઃ કુમાયર્ઃ કૃ ણચેતસઃ
૧૦૨૨૦૦૫૩ ભદ્રકાલી ં સમાનચુર્ભૂર્યાન્ન દસતુઃ પ તઃ
૧૦૨૨૦૦૬૧ ઊષસ્યુ થાય ગાતે્રૈઃ વૈર યાે યાબદ્ધબાહવઃ
૧૦૨૨૦૦૬૩ કૃ ણમુચ્ચજૈર્ગુયાર્ ત્યઃ કા લ દ્યાં નાતુમ વહમ્
૧૦૨૨૦૦૭૧ નદ્યાઃ કદા ચદાગત્ય તીરે િન ક્ષ ય પવૂર્વત્
૧૦૨૨૦૦૭૩ વાસાં સ કૃ ણં ગાય ત્યાે િવજહઃ સ લલે મુદા
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૧૦૨૨૦૦૮૧ ભગવાં તદ ભપે્રત્ય કૃ નાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૨૨૦૦૮૩ વયસ્યૈરા ત તત્ર ગત ત કમર્ સદ્ધયે
૧૦૨૨૦૦૯૧ તાસાં વાસાંસ્યપુાદાય નીપમા હ્ય સ વરઃ
૧૦૨૨૦૦૯૩ હસદ્ ભઃ પ્રહસ બાલૈઃ પિરહાસમવુાચ હ
૧૦૨૨૦૧૦૧ અત્રાગત્યાબલાઃ કામં વં વં વાસઃ પ્રગ્ હ્યતામ્
૧૦૨૨૦૧૦૩ સતં્ય બ્રવા ણ નાે નમર્ યદ્યૂયં વ્રતક શતાઃ
૧૦૨૨૦૧૧૧ ન મયાેિદતપવૂ વા અ તં તિદમે િવદુઃ
૧૦૨૨૦૧૧૩ અેકૈકશઃ પ્રતીચ્છ વં સહૈવે ત સમુ યમાઃ
૧૦૨૨૦૧૨૧ તસ્ય ત વે લતં દૃ ટ્વા ગાે યઃ પ્રેમપિર લુતાઃ
૧૦૨૨૦૧૨૩ વ્રીિડતાઃ પ્રેક્ષ્ય ચા યાે યં તહાસા ન િનયર્યુઃ
૧૦૨૨૦૧૩૧ અેવં બ્રવુ ત ગાેિવ દે નમર્ણા ક્ષપ્તચેતસઃ
૧૦૨૨૦૧૩૩ આક ઠમગ્ ાઃ શીતાેદે વપેમાના તમબ્રવુન્
૧૦૨૨૦૧૪૧ માનયં ભાેઃ કૃથા વાં તુ ન દગાપેસતંુ પ્રયમ્
૧૦૨૨૦૧૪૩ નીમાેઽઙ્ગ વ્રજશ્લાઘ્યં દેિહ વાસાં સ વેિપતાઃ
૧૦૨૨૦૧૫૧ યામસુ દર તે દાસ્યઃ કરવામ તવાેિદતમ્
૧૦૨૨૦૧૫૩ દેિહ વાસાં સ ધમર્જ્ઞ નાે ચેદ્રાજ્ઞે બ્રવુામ હે
૧૦૨૨૦૧૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૨૨૦૧૬૧ ભવત્યાે યિદ મે દાસ્યાે મયાેક્તં વા કિર યથ
૧૦૨૨૦૧૬૩ અત્રાગત્ય વવાસાં સ પ્રતીચ્છત શુ ચ મતાઃ
૧૦૨૨૦૧૬૫ નાે ચેન્નાહં પ્રદાસ્યે િક કુ્રદ્ધાે રા કિર ય ત
૧૦૨૨૦૧૭૧ તતાે જલાશયા સવાર્ દાિરકાઃ શીતવેિપતાઃ
૧૦૨૨૦૧૭૩ પા ણ યાં યાેિનમાચ્છાદ્ય પ્રાેત્તે ઃ શીતક શતાઃ
૧૦૨૨૦૧૮૧ ભગવાનાહતા વીક્ષ્ય શદુ્ધ ભાવપ્રસાિદતઃ
૧૦૨૨૦૧૮૩ સ્ક ધે િનધાય વાસાં સ પ્રીતઃ પ્રાવેાચ સ મતમ્
૧૦૨૨૦૧૯૧ યૂયં િવવસ્ત્રા યદપાે તવ્રતા વ્યગાહતૈતત્તદુ દેવહેલનમ્
૧૦૨૨૦૧૯૩ બદ્ વા જ લ મૂ યર્પનુત્તયેઽંહસઃ કૃ વા નમાેઽધાવેસનં પ્રગ્ હ્યતામ્
૧૦૨૨૦૨૦૧ ઇત્યચ્યુતનેા ભિહતં વ્ર બલા મ વા િવવસ્ત્રા લવનં વ્રતચ્યુ તમ્
૧૦૨૨૦૨૦૩ ત પૂ તકામા તદશષેકમર્ણાં સાક્ષા કૃતં નેમુરવદ્ય ગ્યતઃ
૧૦૨૨૦૨૧૧ તા તથાવનતા દૃ ટ્વા ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૨૨૦૨૧૩ વાસાં સ તા યઃ પ્રાયચ્છ ક ણ તને તાે ષતઃ
૧૦૨૨૦૨૨૧ દૃઢં પ્રલ ધાસ્ત્રપયા ચ હાિપતાઃ
૧૦૨૨૦૨૨૨ પ્ર તાે ભતાઃ ક્ર ડનવચ્ચ કાિરતાઃ
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૧૦૨૨૦૨૨૩ વસ્ત્રા ણ ચવૈાપહૃતા યથા યમું
૧૦૨૨૦૨૨૪ તા ના યસયૂ પ્રયસઙ્ગિન ર્તાઃ
૧૦૨૨૦૨૩૧ પિરધાય વવાસાં સ પ્રેષ્ઠસઙ્ગમસ જતાઃ
૧૦૨૨૦૨૩૩ ગ્ હીત ચત્તા નાે ચેલુ ત મ લ િયતેક્ષણાઃ
૧૦૨૨૦૨૪૧ તાસાં િવજ્ઞાય ભગવા વપાદ પશર્કા યયા
૧૦૨૨૦૨૪૩ તવ્રતાનાં સઙ્ક પમાહ દામાેદરાેઽબલાઃ
૧૦૨૨૦૨૫૧ સઙ્ક પાે િવિદતઃ સા વ્યાે ભવતીનાં મદચર્નમ્
૧૦૨૨૦૨૫૩ મયાનુમાેિદતઃ સાેઽસાૈ સત્યાે ભિવતુમહર્ ત
૧૦૨૨૦૨૬૧ ન મ યાવે શતિધયાં કામઃ કામાય ક પતે
૧૦૨૨૦૨૬૩ ભ જતા ક્વ થતા ધાનાઃ પ્રાયાે બી ય નેશતે
૧૦૨૨૦૨૭૧ યાતાબલા વ્રજં સદ્ધા મયેમા રંસ્યથા ક્ષપાઃ
૧૦૨૨૦૨૭૩ યદુિદ્દ ય વ્રત મદં ચે રાયાર્ચર્નં સતીઃ
૧૦૨૨૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૨૦૨૮૧ ઇત્યાિદષ્ટા ભગવતા લ ધકામાઃ કુમાિરકાઃ
૧૦૨૨૦૨૮૩ યાય ત્ય ત પદા ભાજેમૃ્કચ્છ્ર ાિન્નિવિવશવુ્રર્જમ્
૧૦૨૨૦૨૯૧ અથ ગાપેૈઃ પિર તાે ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૨૨૦૨૯૩ દાવનાદ્ગતાે દૂરં ચારય ગાઃ સહાગ્રજઃ
૧૦૨૨૦૩૦૧ િનદઘાકાર્તપે તગ્મે છાયા ભઃ વા ભરાત્મનઃ
૧૦૨૨૦૩૦૩ આતપત્રાિયતા વીક્ષ્ય દુ્રમાનાહ વ્ર ૈકસઃ
૧૦૨૨૦૩૧૧ હે તાેકકૃ ણ હે અંશાે શ્રીદામ સબુલાજુર્ન
૧૦૨૨૦૩૧૩ િવશાલ ષભાજૈ વ દેવપ્રસ્થ વ થપ
૧૦૨૨૦૩૨૧ પ યતૈતાન્મહાભાગા પરાથકા ત િવતાન્
૧૦૨૨૦૩૨૩ વાતવષાર્તપિહમા સહ તાે વારય ત નઃ
૧૦૨૨૦૩૩૧ અહાે અેષાં વરં જન્મ સવર્ પ્રા યપુ વનમ્
૧૦૨૨૦૩૩૩ સજુનસ્યવે યષેાં વૈ િવમખુા યા ત ના થનઃ
૧૦૨૨૦૩૪૧ પત્રપુ પફલચ્છાયા મૂલવલ્કલદા ભઃ
૧૦૨૨૦૩૪૩ ગ ધિનયાર્સભ મા સ્થ તાેક્મૈઃ કામા વત વતે
૧૦૨૨૦૩૫૧ અેતાવ જન્મસાફલ્યં દેિહના મહ દેિહષુ
૧૦૨૨૦૩૫૩ પ્રાણૈરથિધયા વાચા શ્રેયાચરણં સદા
૧૦૨૨૦૩૬૧ ઇ ત પ્રવાલ તબક ફલપુ પદલાે કરૈઃ
૧૦૨૨૦૩૬૩ ત ણાં નમ્રશાખાનાં મ યતાે યમનુાં ગતઃ
૧૦૨૨૦૩૭૧ તત્ર ગાઃ પાયિય વાપઃ સુ ષ્ટાઃ શીતલાઃ શવાઃ
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૧૦૨૨૦૩૭૩ તતાે પ વયં ગાપેાઃ કામં વાદુ પપજુર્લમ્
૧૦૨૨૦૩૮૧ તસ્યા ઉપવને કામં ચારય તઃ પશૂ પ
૧૦૨૨૦૩૮૩ કૃ ણરામાવપુાગ ય ધાતાર્ ઇદમબ્રવન્
૧૦૨૩૦૦૧૦ શ્રીગાપે ઊચુઃ
૧૦૨૩૦૦૧૧ રામ રામ મહાબાહાે કૃ ણ દુષ્ટિનબહર્ણ
૧૦૨૩૦૦૧૩ અેષા વૈ બાધતે ન્ન તચ્છા ત કતુર્મહર્થઃ
૧૦૨૩૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૩૦૦૨૧ ઇ ત િવજ્ઞાિપતાે ગાપેૈભર્ગવા દેવક સતુઃ
૧૦૨૩૦૦૨૩ ભક્તાયા િવપ્રભાયાર્યાઃ પ્રસીદિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૨૩૦૦૩૧ પ્રયાત દેવયજનં બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૦૨૩૦૦૩૩ સત્રમાઙ્ ગરસં નામ હ્યાસતે વગર્કા યયા
૧૦૨૩૦૦૪૧ તત્ર ગ વાૈદનં ગાપેા યાચતા મ દ્વસ જતાઃ
૧૦૨૩૦૦૪૩ ક તર્ય તાે ભગવતઆયર્સ્ય મમ ચા ભધામ્
૧૦૨૩૦૦૫૧ ઇત્યાિદષ્ટા ભગવતા ગ વા યાચ ત તે તથા
૧૦૨૩૦૦૫૩ કૃતા જ લપુટા િવપ્રા દ ડવ પ તતા ભુિવ
૧૦૨૩૦૦૬૧ હે ભૂ મદેવાઃ શ ◌ૃ ત કૃ ણસ્યાદેશકાિરણઃ
૧૦૨૩૦૦૬૩ પ્રાપ્તા નીત ભદં્ર વાે ગાપેાન્નાે રામચાેિદતાન્
૧૦૨૩૦૦૭૧ ગાશ્ચારય તાવિવદૂર આેદનં રામાચ્યુતાૈ વાે લષતાે બુભુ ક્ષતાૈ
૧૦૨૩૦૦૭૩ તયાે દ્વ આેદનમ થનાેયર્િદ શ્રદ્ધા ચ વાે યચ્છત ધમર્િવત્તમાઃ
૧૦૨૩૦૦૮૧ દ ક્ષાયાઃ પશસુસં્થાયાઃ સાતૈ્રામ યાશ્ચ સત્તમાઃ
૧૦૨૩૦૦૮૩ અ યત્ર દ ક્ષતસ્યાિપ નાન્નમશ્ન હ દુ ય ત
૧૦૨૩૦૦૯૧ ઇ ત તે ભગવદ્યાચ્ઞાં શ ◌ૃ વ તાેઽિપ ન શશુ્રવુુઃ
૧૦૨૩૦૦૯૩ દ્રાશા ભૂિરકમાર્ણાે બા લશા દ્ધમાિનનઃ
૧૦૨૩૦૧૦૧ દેશઃ કાલઃ થગ્દ્રવં્ય મ ત્રત ત્ર વ ેઽગ્ યઃ
૧૦૨૩૦૧૦૩ દેવતા યજમાનશ્ચ ક્રતુધર્મર્શ્ચ યન્મયઃ
૧૦૨૩૦૧૧૧ તં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાદ્ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૧૦૨૩૦૧૧૩ મનુ યદષૃ્ટ ા દુ પ્રજ્ઞા મત્યાર્ત્માનાે ન મેિનરે
૧૦૨૩૦૧૨૧ ન તે યદાે મ ત પ્રાેચનુર્ ને ત ચ પર તપ
૧૦૨૩૦૧૨૩ ગાપેા િનરાશાઃ પ્રત્યેત્ય તથાેચુઃ કૃ ણરામયાેઃ
૧૦૨૩૦૧૩૧ તદુપાક યર્ ભગવા પ્રહસ્ય જગદ શ્વરઃ
૧૦૨૩૦૧૩૩ વ્યાજહાર પનુગાપા દશર્ય લાૈિકક ં ગ તમ્
૧૦૨૩૦૧૪૧ માં જ્ઞાપયત પત્ની યઃ સસઙ્કષર્ણમાગતમ્
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૧૦૨૩૦૧૪૩ દાસ્ય ત કામમનં્ન વઃ નગ્ધા મ યુ ષતા િધયા
૧૦૨૩૦૧૫૧ ગ વાથ પત્નીશાલાયાં દૃ ટ્વાસીનાઃ વલઙૃ્કતાઃ
૧૦૨૩૦૧૫૩ ન વા દ્વજસતીગાપાઃ પ્ર શ્રતા ઇદમબ્રવુન્
૧૦૨૩૦૧૬૧ નમાે વાે િવપ્રપત્ની યાે િનબાેધત વચાં સ નઃ
૧૦૨૩૦૧૬૩ ઇતાેઽિવદૂરે ચરતા કૃ ણનેેહે ષતા વયમ્
૧૦૨૩૦૧૭૧ ગાશ્ચારય સ ગાપેાલૈઃ સરામાે દૂરમાગતઃ
૧૦૨૩૦૧૭૩ બુભુ ક્ષતસ્ય તસ્યાન્નં સાનુગસ્ય પ્રદ યતામ્
૧૦૨૩૦૧૮૧ શ્રુ વાચ્યુતમપુાયાતં િનતં્ય તદ્દશર્નાે સકુાઃ
૧૦૨૩૦૧૮૩ ત કથા ક્ષપ્તમનસાે બભવૂુ ર્તસ ભ્રમાઃ
૧૦૨૩૦૧૯૧ ચતુિવધં બહુગુણમન્નમાદાય ભાજનૈઃ
૧૦૨૩૦૧૯૩ અ ભસસ્રુઃ પ્રયં સવાર્ઃ સમુદ્ર મવ િન ગાઃ
૧૦૨૩૦૨૦૧ િન ષ યમાનાઃ પ ત ભભ્રાર્ ભબર્ ધુ ભઃ સતુૈઃ
૧૦૨૩૦૨૦૩ ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે દ ઘર્શ્રુત તાશયાઃ
૧૦૨૩૦૨૧૧ યમનુાપેવનેઽશાેક નવપ લવમ ડતે
૧૦૨૩૦૨૧૩ િવચર તં તં ગાપેૈઃ સાગ્રજં દદશૃઃુ સ્ત્રયઃ
૧૦૨૩૦૨૨૧ યામં િહર યપિરિધ વનમાલ્યબહર્
૧૦૨૩૦૨૨૨ ધાતપુ્રવાલનટવષેમનવ્રતાંસે
૧૦૨૩૦૨૨૩ િવ ય તહ ત મતરેણ ધનુાનમ જં
૧૦૨૩૦૨૨૪ કણા પલાલકકપાેલમખુા જહાસમ્
૧૦૨૩૦૨૩૧ પ્રાયઃશ્રુત પ્રયતમાેદયકણર્પૂરૈર્
૧૦૨૩૦૨૩૨ ય મિન્નમગ્ મનસ તમથા ક્ષર દ્રઃૈ
૧૦૨૩૦૨૩૩ અ તઃ પ્રવે ય સુ ચરં પિરર ય તાપં
૧૦૨૩૦૨૩૪ પ્રાજ્ઞં યથા ભમતયાે િવજહુનર્રે દ્ર
૧૦૨૩૦૨૪૧ તા તથા ત્યક્તસવાર્શાઃ પ્રાપ્તા આત્મિદદકૃ્ષયા
૧૦૨૩૦૨૪૩ િવજ્ઞાયા ખલદગૃ્દ્રષ્ટા પ્રાહ પ્રહ સતાનનઃ
૧૦૨૩૦૨૫૧ વાગતં વાે મહાભાગા આસ્યતાં કરવામ િકમ્
૧૦૨૩૦૨૫૩ યન્નાે િદદકૃ્ષયા પ્રાપ્તા ઉપપન્ન મદં િહ વઃ
૧૦૨૩૦૨૬૧ ન વદ્ધા મિય કુવર્ ત કુશલાઃ વાથર્દ શનઃ
૧૦૨૩૦૨૬૩ અહૈતુક્યવ્યવિહતાં ભ ક્તમાત્મ પ્રયે યથા
૧૦૨૩૦૨૭૧ પ્રાણબુ દ્ધમનઃ વાત્મ દારાપત્યધનાદયઃ
૧૦૨૩૦૨૭૩ ય સ પકાર્િ પ્રયા આસં તતઃ કાે વપરઃ પ્રયઃ
૧૦૨૩૦૨૮૧ તદ્યાત દેવયજનં પતયાે વાે દ્વ તયઃ
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૧૦૨૩૦૨૮૩ વસતં્ર પારિય ય ત યુ મા ભગ્ ર્હમેિધનઃ
૧૦૨૩૦૨૯૦ શ્રીપ ય ઊચુઃ
૧૦૨૩૦૨૯૧ મવંૈ િવભાેઽહર્ ત ભવા ગિદતું શસંં
૧૦૨૩૦૨૯૨ સતં્ય કુ વ િનગમં તવ પદમૂલમ્
૧૦૨૩૦૨૯૩ પ્રાપ્તા વયં તુલ સદામ પદાવ ષં્ટ
૧૦૨૩૦૨૯૪ કેશિૈનવાેઢુમ તલઙ્ઘ્ય સમ તબ ધનૂ્
૧૦૨૩૦૩૦૧ ગ્ હ્ણ ત નાે ન પતયઃ િપતરાૈ સતુા વા
૧૦૨૩૦૩૦૨ ન ભ્રા બ ધુસહૃુદઃ કુત અેવ ચા યે
૧૦૨૩૦૩૦૩ ત માદ્ભવ પ્રપદયાેઃ પ તતાત્મનાં નાે
૧૦૨૩૦૩૦૪ ના યા ભવેદ્ગ તરિર દમ ત દ્વધેિહ
૧૦૨૩૦૩૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૨૩૦૩૧૧ પતયાે ના યસયૂેર પ ભ્રા સતુાદયઃ
૧૦૨૩૦૩૧૩ લાેકાશ્ચ વાે મયાપેેતા દેવા અ યનુમ વતે
૧૦૨૩૦૩૨૧ ન પ્રીતયેઽનુરાગાય હ્યઙ્ગસઙ્ગાે ણા મહ
૧૦૨૩૦૩૨૩ તન્મનાે મિય યુ ના અ ચરાન્મામવા સ્યથ
૧૦૨૩૦૩૩૧ શ્રવણાદ્દશર્નાદ્ યાનાન્મિય ભાવાેઽનુક તર્નાત્
૧૦૨૩૦૩૩૩ ન તથા સિન્નકષણ પ્ર તયાત તતાે ગ્ હાન્
૧૦૨૩૦૩૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૩૦૩૪૧ ઇત્યુક્તા દ્વજપ ય તા યજ્ઞવાટં પનુગર્તાઃ
૧૦૨૩૦૩૪૩ તે ચાનસયૂવ તા ભઃ સ્ત્રી ભઃ સત્રમપારયન્
૧૦૨૩૦૩૫૧ તત્રૈકા િવ તા ભત્રાર્ ભગવ તં યથાશ્રુતમ્
૧૦૨૩૦૩૫૩ હૃડાપેગુહ્ય િવજહાૈ દેહં કમાર્નુબ ધનમ્
૧૦૨૩૦૩૬૧ ભગવાનિપ ગાેિવ દ તનેવૈાન્નને ગાપેકાન્
૧૦૨૩૦૩૬૩ ચતુિવધનેાશિય વા વયં ચ બુભજેુ પ્રભુઃ
૧૦૨૩૦૩૭૧ અેવં લીલાનરવપુ લાકમનુશીલયન્
૧૦૨૩૦૩૭૩ રેમે ગાેગાપેગાપેીનાં રમયન્રપૂવાકૃ્કતૈઃ
૧૦૨૩૦૩૮૧ અથાનુ ત્ય િવપ્રા તે અ વત ય કૃતાગસઃ
૧૦૨૩૦૩૮૩ ય દ્વશ્વેશ્વરયાેયાર્ચ્ઞામહન્મ િવડ બયાેઃ
૧૦૨૩૦૩૯૧ દૃ ટ્વા સ્ત્રીણાં ભગવ ત કૃ ણે ભ ક્તમલાૈિકક મ્
૧૦૨૩૦૩૯૩ આત્માનં ચ તયા હીનમનુતપ્તા વ્યગહર્યન્
૧૦૨૩૦૪૦૧ િધગ્જન્મ ન સ્ત્ર દ્યત્ત દ્ધગ્વ્રતં િધગ્બહુજ્ઞતામ્
૧૦૨૩૦૪૦૩ િધકુ્કલં િધ ક્ક્રયાદાકં્ષ્ય િવમખુા યે વધાેક્ષજે
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૧૦૨૩૦૪૧૧ નનંૂ ભગવતાે માયા યાે ગનામિપ માેિહની
૧૦૨૩૦૪૧૩ યદ્વયં ગુરવાે ણાં વાથ મુહ્યામહે દ્વ ઃ
૧૦૨૩૦૪૨૧ અહાે પ યત નાર ણામિપ કૃ ણે જગદુ્ગરાૈ
૧૦૨૩૦૪૨૩ દુર તભાવં યાેઽિવ ય ત્યુપાશા ગ્ હા ભધાન્
૧૦૨૩૦૪૩૧ નાસાં દ્વ તસસં્કારાે ન િનવાસાે ગુરાવિપ
૧૦૨૩૦૪૩૩ ન તપાે નાત્મમીમાંસા ન શાૈચં ન િક્રયાઃ શભુાઃ
૧૦૨૩૦૪૪૧ તથાિપ હ્યુત્તમઃશ્લાેકે કૃ ણે યાેગેશ્વરેશ્વરે
૧૦૨૩૦૪૪૩ ભ ક્તદૃર્ઢા ન ચા માકં સસં્કારાિદમતામિપ
૧૦૨૩૦૪૫૧ નનુ વાથર્િવમૂઢાનાં પ્રમત્તાનાં ગ્ હેહયા
૧૦૨૩૦૪૫૩ અહાે નઃ મારયામાસ ગાપેવાક્યૈઃ સતાં ગ તઃ
૧૦૨૩૦૪૬૧ અ યથા પૂણર્કામસ્ય કૈવલ્યાદ્ય શષાં પતેઃ
૧૦૨૩૦૪૬૩ ઈ શતવ્યૈઃ િકમ મા ભર શસ્યૈત દ્વડ બનમ્
૧૦૨૩૦૪૭૧ િહ વા યા ભજતે યં શ્રીઃ પાદ પશાર્શયાસકૃત્
૧૦૨૩૦૪૭૩ વાત્મદાષેાપવગણ તદ્યાચ્ઞા જનમાેિહની
૧૦૨૩૦૪૮૧ દેશઃ કાલઃ થગ્દ્રવં્ય મ ત્રત ત્ર વ ેઽગ્ યઃ
૧૦૨૩૦૪૮૩ દેવતા યજમાનશ્ચ ક્રતુધર્મર્શ્ચ યન્મયઃ
૧૦૨૩૦૪૯૧ સ અેવ ભગવા સાક્ષા દ્વ યાગેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૨૩૦૪૯૩ તાે યદુ વત્યાશ ◌ૃ મ હ્યિપ મૂઢા ન િવદ્મહે
૧૦૨૩૦૫૦૧ ત મૈ નમાે ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે
૧૦૨૩૦૫૦૩ યન્માયામાેિહતિધયાે ભ્રમામઃ કમર્વત્મર્સુ
૧૦૨૩૦૫૧૧ સ વૈ ન આદ્યઃ પુ ષઃ વમાયામાેિહતાત્મનામ્
૧૦૨૩૦૫૧૩ અિવજ્ઞતાનુભાવાનાં ક્ષ તુમહર્ત્ય તક્રમમ્
૧૦૨૩૦૫૨૧ ઇ ત વાઘમનુ ત્ય કૃ ણે તે કૃતહેલનાઃ
૧૦૨૩૦૫૨૩ િદદકૃ્ષવાે વ્રજમથ કંસાદ્ભીતા ન ચાચલન્
૧૦૨૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૪૦૦૧૧ ભગવાનિપ તત્રવૈ બલદેવને સયંુતઃ
૧૦૨૪૦૦૧૩ અપ યિન્નવસ ગાપેાિન દ્રયાગકૃતાેદ્યમાન્
૧૦૨૪૦૦૨૧ તદ ભજ્ઞાેઽિપ ભગવા સવાર્ત્મા સવર્દશર્નઃ
૧૦૨૪૦૦૨૩ પ્રશ્રયાવનતાેઽ ચ્છદ્વદૃ્ધાન્ન દપુરાેગમાન્
૧૦૨૪૦૦૩૧ ક યતાં મે િપતઃ કાેઽયં સ ભ્રમાે વ ઉપાગતઃ
૧૦૨૪૦૦૩૩ િક ફલં કસ્ય વાેદે્દશઃ કેન વા સા યતે મખઃ
૧૦૨૪૦૦૪૧ અેતદ્બ્રૂિહ મહા કામાે મહં્ય શશુ્રષૂવે િપતઃ
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૧૦૨૪૦૦૪૩ ન િહ ગાે યં િહ સધનૂાં કૃત્યં સવાર્ત્મના મહ
૧૦૨૪૦૦૪૫ અ ત્ય વપરદષૃ્ટ નામ મત્રાેદા તિવ દ્વષામ્
૧૦૨૪૦૦૫૧ ઉદાસીનાેઽિરવદ્વજ્યર્
૧૦૨૪૦૦૫૨ આત્મવ સહૃુદુચ્યતે
૧૦૨૪૦૦૬૧ જ્ઞ વાજ્ઞા વા ચ કમાર્ ણ જનાેઽયમનુ તષ્ઠ ત
૧૦૨૪૦૦૬૩ િવદુષઃ કમર્ સ દ્ધઃ સ્યાદ્યથા નાિવદુષાે ભવેત્
૧૦૨૪૦૦૭૧ તત્ર તાવ ક્રયાયાેગાે ભવતાં િક િવચાિરતઃ
૧૦૨૪૦૦૭૩ અથ વા લાૈિકક તન્મે ચ્છતઃ સાધુ ભ યતામ્
૧૦૨૪૦૦૮૦ શ્રીન દ ઉવાચ
૧૦૨૪૦૦૮૧ પજર્ યાે ભગવાિન દ્રાે મેઘા તસ્યાત્મમૂતર્યઃ
૧૦૨૪૦૦૮૩ તેઽ ભવષર્ ત ભૂતાનાં પ્રીણનં વનં પયઃ
૧૦૨૪૦૦૯૧ તં તાત વયમ યે ચ વામુર્ચાં પ તમીશ્વરમ્
૧૦૨૪૦૦૯૩ દ્રવ્યૈ તદ્રતેસા સદ્ધયૈર્જ તે ક્રતુ ભનર્રાઃ
૧૦૨૪૦૧૦૧ તચ્છેષેણાપે વ ત િત્રવગર્ફલહેતવે
૧૦૨૪૦૧૦૩ પુંસાં પુ ષકારાણાં પજર્ યઃ ફલભાવનઃ
૧૦૨૪૦૧૧૧ ય અેનં િવ જેદ્ધમ પર પયાર્ગતં નરઃ
૧૦૨૪૦૧૧૩ કામાદ્દવ્ષેાદ્ભયા લાેભા સ વૈ ના ાે ત શાેભનમ્
૧૦૨૪૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૪૦૧૨૧ વચાે િનશ ય ન દસ્ય તથા યષેાં વ્ર ૈકસામ્
૧૦૨૪૦૧૨૩ ઇ દ્રાય મ યું જનય પતરં પ્રાહ કેશવઃ
૧૦૨૪૦૧૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૨૪૦૧૩૧ કમર્ણા યતે જ તુઃ કમર્ણવૈ પ્રલીયતે
૧૦૨૪૦૧૩૩ સખંુ દુઃખં ભયં ક્ષેમં કમર્ણવૈા ભપદ્યતે
૧૦૨૪૦૧૪૧ અ ત ચેદ શ્વરઃ ક શ્ચ ફલ ય યકમર્ણામ્
૧૦૨૪૦૧૪૩ કતાર્રં ભજતે સાેઽિપ ન હ્યકતુર્ઃ પ્રભુિહ સઃ
૧૦૨૪૦૧૫૧ િક મ દ્રણેેહ ભૂતાનાં વ વકમાર્નવુ તનામ્
૧૦૨૪૦૧૫૩ અનીશનેા યથા કતુ વભાવિવિહતં ણામ્
૧૦૨૪૦૧૬૧ વભાવત ત્રાે િહ જનઃ વભાવમનવુતર્તે
૧૦૨૪૦૧૬૩ વભાવસ્થ મદં સવ સદેવાસરુમાનષુમ્
૧૦૨૪૦૧૭૧ દેહાનુચ્ચાવચા જ તુઃ પ્રા યાે જ ત કમર્ણા
૧૦૨૪૦૧૭૩ શત્રુ મત્રમુદાસીનઃ કમવ ગુ ર શ્વરઃ
૧૦૨૪૦૧૮૧ ત મા સ પજૂયે કમર્ વભાવસ્થઃ વકમર્કૃત્
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૧૦૨૪૦૧૮૩ અ જસા યને વતત તદેવાસ્ય િહ દૈવતમ્
૧૦૨૪૦૧૯૧ આ વ્યૈકતરં ભાવં ય વ યમપુ વ ત
૧૦૨૪૦૧૯૩ ન ત મા દ્વ દતે ક્ષેમં રાન્નાયર્સતી યથા
૧૦૨૪૦૨૦૧ વતત બ્રહ્મણા િવપ્રાે રાજ યાે રક્ષયા ભવુઃ
૧૦૨૪૦૨૦૩ વૈ ય તુ વાતર્યા વેચ્છૂદ્ર તુ દ્વજસવેયા
૧૦૨૪૦૨૧૧ કૃ ષવા ણજ્યગાેરક્ષા કુસીદં તૂયર્મુચ્યતે
૧૦૨૪૦૨૧૩ વાતાર્ ચતુિવધા તત્ર વયં ગાે ત્તયાેઽિનશમ્
૧૦૨૪૦૨૨૧ સ વં રજ તમ ઇ ત સ્થત્યુ પત્ત્ય તહેતવઃ
૧૦૨૪૦૨૨૩ રજસાે પદ્યતે િવશ્વમ યાે યં િવિવધં જગત્
૧૦૨૪૦૨૩૧ રજસા ચાેિદતા મેઘા વષર્ ત્ય બૂિન સવર્તઃ
૧૦૨૪૦૨૩૩ પ્ર તૈરેવ સ ય ત મહે દ્રઃ િક કિર ય ત
૧૦૨૪૦૨૪૧ ન નઃ પુરાજેનપદા ન ગ્રામા ન ગ્ હા વયમ્
૧૦૨૪૦૨૪૩ વનાૈકસ તાત િનતં્ય વનશલૈિનવા સનઃ
૧૦૨૪૦૨૫૧ ત માદ્ગવાં બ્રાહ્મણાનામદ્રશે્ચાર યતાં મખઃ
૧૦૨૪૦૨૫૩ ય ઇ દ્રયાગસ ભારા તૈરયં સા યતાં મખઃ
૧૦૨૪૦૨૬૧ પચ્ય તાં િવિવધાઃ પાકાઃ સપૂા તાઃ પાયસાદયઃ
૧૦૨૪૦૨૬૩ સયંાવાપપૂશ કુલ્યઃ સવર્દાેહશ્ચ ગ્ હ્યતામ્
૧૦૨૪૦૨૭૧ હૂય તામગ્ યઃ સ યગ્બ્રાહ્મણૈબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ
૧૦૨૪૦૨૭૩ અન્નં બહુગુણં તે યાે દેયં વાે ધનેુદ ક્ષણાઃ
૧૦૨૪૦૨૮૧ અ યે યશ્ચાશ્વચા ડાલ પ તતે યાે યથાહર્તઃ
૧૦૨૪૦૨૮૩ યવસં ચ ગવાં દ વા ગરયે દ યતાં બ લઃ
૧૦૨૪૦૨૯૧ વલઙૃ્કતા ભુક્તવ તઃ વનુ લપ્તાઃ સવુાસસઃ
૧૦૨૪૦૨૯૩ પ્રદ ક્ષણાં ચ કુ ત ગાેિવપ્રાનલપવર્તાન્
૧૦૨૪૦૩૦૧ અેતન્મમ મતં તાત િક્રયતાં યિદ રાેચતે
૧૦૨૪૦૩૦૩ અયં ગાેબ્રાહ્મણાદ્ર ણાં મહં્ય ચ દિયતાે મખઃ
૧૦૨૪૦૩૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૪૦૩૧૧ કાલાત્મના ભગવતા શક્રદપર્ જઘાંસયા
૧૦૨૪૦૩૧૩ પ્રાેક્તં િનશ ય ન દાદ્યાઃ સા વગ્ હ્ણ ત તદ્વચઃ
૧૦૨૪૦૩૨૧ તથા ચ વ્યદધુઃ સવ યથાહ મધુસદૂનઃ
૧૦૨૪૦૩૨૩ વાચિય વા વ ત્યયનં તદ્દ્રવ્યેણ ગિર દ્વ ન્
૧૦૨૪૦૩૩૧ ઉપહૃત્ય બલી સ યગાદતૃા યવસં ગવામ્
૧૦૨૪૦૩૩૩ ગાેધનાિન પુરસૃ્કત્ય ગિર ચકુ્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્
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૧૦૨૪૦૩૪૧ અનાંસ્યનડુદ્યુક્તાિન તે ચા હ્ય વલઙૃ્કતાઃ
૧૦૨૪૦૩૪૩ ગાે યશ્ચ કૃ ણવીયાર્ ણ ગાય ત્યઃ સ દ્વ શષઃ
૧૦૨૪૦૩૫૧ કૃ ણ વ યતમં પં ગાપેિવશ્ર ભણં ગતઃ
૧૦૨૪૦૩૫૩ શલૈાેઽ મી ત બ્રવુ ભૂિર બ લમાદદ્બહૃદ્વપુઃ
૧૦૨૪૦૩૬૧ ત મૈ નમાે વ્રજજનૈઃ સહ ચક્રઆત્મનાત્મને
૧૦૨૪૦૩૬૩ અહાે પ યત શલૈાેઽસાૈ પી નાેઽનુગ્રહં વ્યધાત્
૧૦૨૪૦૩૭૧ અેષાેઽવ નતાે મત્યાર્ કામ પી વનાૈકસઃ
૧૦૨૪૦૩૭૩ હ ત હ્ય મૈ નમસ્યામઃ શમર્ણે આત્મનાે ગવામ્
૧૦૨૪૦૩૮૧ ઇત્યિદ્રગાે દ્વજમખં વાસદેુવપ્રચાેિદતાઃ
૧૦૨૪૦૩૮૩ યથા િવધાય તે ગાપેા સહકૃ ણા વ્રજં યયુઃ
૧૦૨૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૫૦૦૧૧ ઇ દ્ર તદાત્મનઃ પૂ ં િવજ્ઞાય િવહતાં પ
૧૦૨૫૦૦૧૩ ગાપેે યઃ કૃ ણનાથે યાે ન દાિદ યશ્ચુકાપે હ
૧૦૨૫૦૦૨૧ ગણં સાવંતર્કં નામ મેઘાનાં ચા તકાર ણામ્
૧૦૨૫૦૦૨૩ ઇ દ્રઃ પ્રચાેદય કુ્રદ્ધાે વાક્યં ચાહેશમા યુત
૧૦૨૫૦૦૩૧ અહાે શ્રીમદમાહા યં ગાપેાનાં કાનનાૈકસામ્
૧૦૨૫૦૦૩૩ કૃ ણં મત્યર્મપુા શ્રત્ય યે ચકુ્રદવહેલનમ્
૧૦૨૫૦૦૪૧ યથાદૃઢૈઃ કમર્મયૈઃ ક્રતુ ભનાર્મનાૈિનભૈઃ
૧૦૨૫૦૦૪૩ િવદ્યામા વી ક્ષક ં િહ વા તતીષર્ ત ભવાણર્વમ્
૧૦૨૫૦૦૫૧ વાચાલં બા લશં ત ધમજ્ઞં પ ડતમાિનનમ્
૧૦૨૫૦૦૫૩ કૃ ણં મત્યર્મપુા શ્રત્ય ગાપેા મે ચકુ્રર પ્રયમ્
૧૦૨૫૦૦૬૧ અેષાં શ્રયાવ લપ્તાનાં કૃ ણનેા માિપતાત્મનામ્
૧૦૨૫૦૦૬૩ ધનુુત શ્રીમદ ત ભં પશનૂ્નયત સઙ્ક્ષયમ્
૧૦૨૫૦૦૭૧ અહં ચૈરાવતં નાગમા હ્યાનવુ્રજે વ્રજમ્
૧૦૨૫૦૦૭૩ મ દ્ગણૈમર્હાવેગનૈર્ દગાેષ્ઠ જઘાંસયા
૧૦૨૫૦૦૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૫૦૦૮૧ ઇ થં મઘવતાજ્ઞપ્તા મેઘા િનમુર્ક્તબ ધનાઃ
૧૦૨૫૦૦૮૩ ન દગાેકુલમાસારૈઃ પીડયામાસરુાજેસા
૧૦૨૫૦૦૯૧ િવદ્યાેતમાના િવદ્યુદ્ ભઃ તન તઃ તનિયત્નુ ભઃ
૧૦૨૫૦૦૯૩ તીવ્રૈમર્ દ્ગણનૈુર્ન્ના વ ષજુર્લશકર્રાઃ
૧૦૨૫૦૧૦૧ સ્થૂણાસ્થૂલા વષર્ધારા મુ ચ વભ્રે વભી ણશઃ
૧૦૨૫૦૧૦૩ જલાૈઘૈઃ લાવ્યમાના ભનૂાર્દૃ યત નતાેન્નતમ્
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૧૦૨૫૦૧૧૧ અત્યાસારા તવાતને પશવાે તવપેનાઃ
૧૦૨૫૦૧૧૩ ગાપેા ગાે યશ્ચ શીતાતાર્ ગાેિવ દં શરણં યયુઃ
૧૦૨૫૦૧૨૧ શરઃ સતુાંશ્ચ કાયને પ્રચ્છાદ્યાસારપીિડતાઃ
૧૦૨૫૦૧૨૩ વપેમાના ભગવતઃ પાદમૂલમપુાયયુઃ
૧૦૨૫૦૧૩૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાભાગ વન્નાથં ગાેકુલં પ્રભાે
૧૦૨૫૦૧૩૩ ત્રાતુમહર્ સ દેવાન્નઃ કુિપતાદ્ભક્તવ સલ
૧૦૨૫૦૧૪૧ શલાવષાર્ તવાતને હ યમાનમચેતનમ્
૧૦૨૫૦૧૪૩ િનર ક્ષ્ય ભગવાન્મનેે કુિપતે દ્રકૃતં હિરઃ
૧૦૨૫૦૧૫૧ અપ વર્ત્યુ બણં વષર્મ તવાતં શલામયમ્
૧૦૨૫૦૧૫૩ વયાગે િવહતેઽ મા ભિર દ્રાે નાશાય વષર્ ત
૧૦૨૫૦૧૬૧ તત્ર પ્ર તિવિધ સ યગાત્મયાેગને સાધયે
૧૦૨૫૦૧૬૩ લાેકેશમાિનનાં માૈઢ ાદ્ધિન યે શ્રીમદં તમઃ
૧૦૨૫૦૧૭૧ ન િહ સદ્ભાવયુક્તાનાં સરુાણામીશિવ મયઃ
૧૦૨૫૦૧૭૩ મત્તાેઽસતાં માનભઙ્ગઃ પ્રશમાયાપેક પતે
૧૦૨૫૦૧૮૧ ત માન્મચ્છરણં ગાેષં્ઠ મન્નાથં મ પિરગ્રહમ્
૧૦૨૫૦૧૮૩ ગાપેાયે વાત્મયાેગને સાેઽયં મે વ્રત આિહતઃ
૧૦૨૫૦૧૯૧ ઇત્યુ વૈકેન હ તને કૃ વા ગાવેધર્નાચલમ્
૧૦૨૫૦૧૯૩ દધાર લીલયા િવ છત્રાક મવ બાલકઃ
૧૦૨૫૦૨૦૧ અથાહ ભગવા ગાપેા હેઽ બ તાત વ્ર ૈકસઃ
૧૦૨૫૦૨૦૩ યથાપે ષેં િવશત ગિરગત સગાેધનાઃ
૧૦૨૫૦૨૧૧ ન ત્રાસ ઇહ વઃ કાયા મદ્ધ તાિદ્રિનપાતનાત્
૧૦૨૫૦૨૧૩ વાતવષર્ભયનેાલં ત ત્રાણં િવિહતં િહ વઃ
૧૦૨૫૦૨૨૧ તથા િનિવિવશગુર્ત કૃ ણાશ્વા સતમાનસઃ
૧૦૨૫૦૨૨૩ યથાવકાશં સધનાઃ સવ્ર ઃ સાપે િવનઃ
૧૦૨૫૦૨૩૧ ડ્વ્યથાં સખુાપેક્ષાં િહ વા તવૈ્રર્જવા સ ભઃ
૧૦૨૫૦૨૩૩ વીક્ષ્યમાણાે દધારાિદ્ર સપ્તાહં નાચલ પદાત્
૧૦૨૫૦૨૪૧ કૃ ણયાેગાનુભાવં તં િનશ યે દ્રાેઽ તિવ મતઃ
૧૦૨૫૦૨૪૩ િન ત ભાે ભ્રષ્ટસઙ્ક પઃ વાન્મેઘા સ યવારયત્
૧૦૨૫૦૨૫૧ ખં વ્યભ્રમુિદતાિદત્યં વાતવષ ચ દા ણમ્
૧૦૨૫૦૨૫૩ િનશ યાપેરતં ગાપેા ગાવેધર્નધરાેઽબ્રવીત્
૧૦૨૫૦૨૬૧ િનયાર્ત ત્યજત ત્રાસં ગાપેાઃ સસ્ત્રીધનાભર્કાઃ
૧૦૨૫૦૨૬૩ ઉપારતં વાતવષ વ્યુદપ્રાયાશ્ચ િન ગાઃ
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૧૦૨૫૦૨૭૧ તત તે િનયર્યુગાપાઃ વં વમાદાય ગાેધનમ્
૧૦૨૫૦૨૭૩ શકટાેઢાપેકરણં સ્ત્રીબાલસ્થિવરાઃ શનૈઃ
૧૦૨૫૦૨૮૧ ભગવાનિપ તં શલંૈ વસ્થાને પવૂર્વ પ્રભુઃ
૧૦૨૫૦૨૮૩ પ યતાં સવર્ભૂતાનાં સ્થાપયામાસ લીલયા
૧૦૨૫૦૨૯૧ તં પ્રેમવેગાિન્ન ર્તા વ્ર ૈકસાે
૧૦૨૫૦૨૯૨ યથા સમીયુઃ પિરર ભણાિદ ભઃ
૧૦૨૫૦૨૯૩ ગાે યશ્ચ સ નેહમપજૂયન્મુદા
૧૦૨૫૦૨૯૪ દ યક્ષતાદ્ ભયુર્યજુુઃ સદા શષઃ
૧૦૨૫૦૩૦૧ યશાેદા રાેિહણી ન દાે રામશ્ચ બ લનાં વરઃ
૧૦૨૫૦૩૦૩ કૃ ણમા લઙ્ગ્ય યુયજુુરા શષઃ નેહકાતરાઃ
૧૦૨૫૦૩૧૧ િદિવ દેવગણાઃ સદ્ધાઃ સા યા ગ ધવર્ચારણાઃ
૧૦૨૫૦૩૧૩ તુષુ્ટવુમુર્મુચુ તુષ્ટાઃ પુ પવષાર્ ણ પા થવ
૧૦૨૫૦૩૨૧ શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુિદિવ દેવપ્રચાેિદતાઃ
૧૦૨૫૦૩૨૩ જગુગર્ ધવર્પતય તુ બુ પ્રમખુા પ
૧૦૨૫૦૩૩૧ તતાેઽનુરક્તૈઃ પશપુૈઃ પિર શ્રતાે રાજ વગાેષં્ઠ સબલાેઽવ્રજદ્ધિરઃ
૧૦૨૫૦૩૩૩ તથાિવધા યસ્ય કૃતાિન ગાેિપકા ગાય ત્ય ઈયુમુર્િદતા હૃિદ શઃ
૧૦૨૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૬૦૦૧૧ અેવંિવધાિન કમાર્ ણ ગાપેાઃ કૃ ણસ્ય વીક્ષ્ય તે
૧૦૨૬૦૦૧૩ અતદ્વ યર્િવદઃ પ્રાેચુઃ સમ યેત્ય સિુવ મતાઃ
૧૦૨૬૦૦૨૧ બાલકસ્ય યદેતાિન કમાર્ યત્યદ્ભુતાિન વૈ
૧૦૨૬૦૦૨૩ કથમહર્ત્યસાૈ જન્મ ગ્રા યે વાત્મજુગુ સતમ્
૧૦૨૬૦૦૩૧ યઃ સપ્તહાયનાે બાલઃ કરેણૈકેન લીલયા
૧૦૨૬૦૦૩૩ કથં બભ્રિદ્ગિરવરં પુ કરં ગજરાિડવ
૧૦૨૬૦૦૪૧ તાેકેનામી લતાક્ષેણ પૂતનાયા મહાજૈસઃ
૧૦૨૬૦૦૪૩ પીતઃ તનઃ સહ પ્રાણૈઃ કાલનેવે વય તનાેઃ
૧૦૨૬૦૦૫૧ િહ વતાેઽધઃ શયાનસ્ય માસ્યસ્ય ચરણાવુદક્
૧૦૨૬૦૦૫૩ અનાેઽપત દ્વપયર્ તં દતઃ પ્રપદાહતમ્
૧૦૨૬૦૦૬૧ અેકહાયન આસીનાે િહ્રયમાણાે િવહાયસા
૧૦૨૬૦૦૬૩ દૈત્યેન ય ણાવતર્મહ ક ઠગ્રહાતુરમ્
૧૦૨૬૦૦૭૧ ક્વ ચદ્ધયૈઙ્ગવ તૈ યે માત્રા બદ્ધ ઉદૂખલે
૧૦૨૬૦૦૭૩ ગચ્છન્નજુર્નયાેમર્ યે બાહુ યાં તાવપાતયત્
૧૦૨૬૦૦૮૧ વને સ ચારય વ સા સરામાે બાલકૈ ર્તઃ

652 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૨૬૦૦૮૩ હ તુકામં બકં દાે યા મખુતાેઽિરમપાટયત્
૧૦૨૬૦૦૯૧ વ સષેુ વ સ પેણ પ્રિવશ તં જઘાંસયા
૧૦૨૬૦૦૯૩ હ વા યપાતયત્તને કિપ થાિન ચ લીલયા
૧૦૨૬૦૧૦૧ હ વા રાસભદૈતેયં તદ્બ ધૂંશ્ચ બલા વતઃ
૧૦૨૬૦૧૦૩ ચકે્ર તાલવનં ક્ષેમં પિરપક્વફલા વતમ્
૧૦૨૬૦૧૧૧ પ્રલ બં ઘાતિય વાેગ્રં બલને બલશા લના
૧૦૨૬૦૧૧૩ અમાેચયદ્વ્રજપશૂ ગાપેાંશ્ચાર યવિહ્નતઃ
૧૦૨૬૦૧૨૧ આશીિવષતમાહી દં્ર દ મ વા િવમદં હ્ર દાત્
૧૦૨૬૦૧૨૩ પ્રસહ્યાેદ્વાસ્ય યમનુાં ચકે્રઽસાૈ િનિવષાેદકામ્
૧૦૨૬૦૧૩૧ દુ ત્યજશ્ચાનુરાગાેઽ મ સવષાં નાે વ્ર ૈકસામ્
૧૦૨૬૦૧૩૩ ન દ તે તનયેઽ માસુ તસ્યા યાૈ પ ત્તકઃ કથમ્
૧૦૨૬૦૧૪૧ ક્વ સપ્તહાયનાે બાલઃ ક્વ મહાિદ્રિવધારણમ્
૧૦૨૬૦૧૪૩ તતાે નાે યતે શઙ્કા વ્રજનાથ તવાત્મજે
૧૦૨૬૦૧૫૦ શ્રીન દ ઉવાચ
૧૦૨૬૦૧૫૧ શ્રૂયતાં મે વચાે ગાપેા વ્યેતુ શઙ્કા ચ વાેઽભર્કે
૧૦૨૬૦૧૫૩ અેનમુ્કમારમુિદ્દ ય ગગા મે યદુવાચ હ
૧૦૨૬૦૧૬૧ વણાર્સ્ત્રયઃ િકલાસ્યાસ ગ્ હ્ણતાેઽનુયુગં તનૂઃ
૧૦૨૬૦૧૬૩ શકુ્લાે રક્ત તથા પીત ઇદાની ં કૃ ણતાં ગતઃ
૧૦૨૬૦૧૭૧ પ્રાગયં વસદેુવસ્ય ક્વ ચ ત તવાત્મજઃ
૧૦૨૬૦૧૭૩ વાસદેુવ ઇ ત શ્રીમાન ભજ્ઞાઃ સ પ્રચક્ષતે
૧૦૨૬૦૧૮૧ બહૂિન સ ત નામાિન પા ણ ચ સતુસ્ય તે
૧૦૨૬૦૧૮૩ ગુણ કમાર્નુ પા ણ તા યહં વેદ નાે જનાઃ
૧૦૨૬૦૧૯૧ અેષ વઃ શ્રેય આધાસ્યદ્ગાપેગાેકુલન દનઃ
૧૦૨૬૦૧૯૩ અનને સવર્દુગાર્ ણ યૂયમ જ તિર યથ
૧૦૨૬૦૨૦૧ પુરાનને વ્રજપતે સાધવાે દસ્યપુીિડતાઃ
૧૦૨૬૦૨૦૩ અરાજકે રક્ષ્યમાણા જગ્યુદર્સ્યૂ સમેિધતાઃ
૧૦૨૬૦૨૧૧ ય અેત મન્મહાભાગે પ્રી ત કુવર્ ત માનવાઃ
૧૦૨૬૦૨૧૩ નારયાેઽ ભભવ ત્યેતા વ પક્ષાિનવાસરુાઃ
૧૦૨૬૦૨૨૧ ત માન્ન દ કુમારાેઽયં નારાયણસમાે ગુણૈઃ
૧૦૨૬૦૨૨૩ શ્રયા ક ત્યાર્નુભાવને ત કમર્સુ ન િવ મયઃ
૧૦૨૬૦૨૩૧ ઇત્યદ્ધા માં સમાિદ ય ગગ ચ વગ્ હં ગતે
૧૦૨૬૦૨૩૩ મ યે નારાયણસ્યાંશં કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્
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૧૦૨૬૦૨૪૧ ઇ ત ન દવચઃ શ્રુ વા ગગર્ગીતં તં વ્ર ૈકસઃ
૧૦૨૬૦૨૪૩ મુિદતા ન દમાનચુર્ઃ કૃ ણં ચ ગતિવ મયાઃ
૧૦૨૬૦૨૫૧ દેવે વષર્ ત યજ્ઞિવ લવ ષા વ મવષાર્િનલૈઃ
૧૦૨૬૦૨૫૨ સીદ પાલપશુ સ્ત્રયાત્મશરણં દૃ ટ્વાનુક યુ મયન્
૧૦૨૬૦૨૫૩ ઉ પાટ ૈકકરેણ શલૈમબલાે લીલાે ચ્છલી ધ્રં યથા
૧૦૨૬૦૨૫૪ બભ્રદ્ગાેષ્ઠમપાન્મહે દ્રમદ ભ પ્રીયાન્ન ઇ દ્રાે ગવામ્
૧૦૨૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૭૦૦૧૧ ગાવેધર્ને તે શલૈે આસારાદ્ર ક્ષતે વ્રજે
૧૦૨૭૦૦૧૩ ગાેલાેકાદાવ્રજ કૃ ણં સરુ ભઃ શક્ર અેવ ચ
૧૦૨૭૦૦૨૧ િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય વ્રીડીતઃ કૃતહેલનઃ
૧૦૨૭૦૦૨૩ પ પશર્ પાદયાેરેનં િકર ટેનાકર્વચર્સા
૧૦૨૭૦૦૩૧ દષૃ્ટશ્રુતાનુભાવાેઽસ્ય કૃ ણસ્યા મતતજેસઃ
૧૦૨૭૦૦૩૩ નષ્ટિત્રલાેકેશમદ ઇદમાહ કૃતા જ લઃ
૧૦૨૭૦૦૪૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૦૨૭૦૦૪૧ િવશદુ્ધસ વં તવ ધામ શા તં તપાેમયં વ તરજ તમસ્કમ્
૧૦૨૭૦૦૪૩ માયામયાેઽયં ગુણસ પ્રવાહાે ન િવદ્યતે તે ગ્રહણાનુબ ધઃ
૧૦૨૭૦૦૫૧ કુતાે નુ તદ્ધતેવ ઈશ ત કૃતા લાેભાદયાે યેઽબુધ લ ગભાવાઃ
૧૦૨૭૦૦૫૩ તથાિપ દ ડં ભગવા બભ ત ધમર્સ્ય ગુ યૈ ખલિનગ્રહાય
૧૦૨૭૦૦૬૧ િપતા ગુ વં જગતામધીશાે દુરત્યયઃ કાલ ઉપાત્તદ ડઃ
૧૦૨૭૦૦૬૩ િહતાય ચેચ્છાતનુ ભઃ સમીહસે માનં િવધુ વ જગદ શમાિનનામ્
૧૦૨૭૦૦૭૧ યે મ દ્વધાજ્ઞા જગદ શમાિનન વાં વીક્ષ્ય કાલેઽભયમાશુ તન્મદમ્
૧૦૨૭૦૦૭૩ િહ વાયર્માગ પ્રભજ ત્યપ મયા ઈહા ખલાનામિપ તેઽનુશાસનમ્
૧૦૨૭૦૦૮૧ સ વં મમૈશ્વયર્મદ લુતસ્ય કૃતાગસ તેઽિવદુષઃ પ્રભાવમ્
૧૦૨૭૦૦૮૩ ક્ષ તું પ્રભાેઽથાહર્ સ મૂઢચેતસાે મવંૈ પનુભૂર્ન્મ તર શ મેઽસતી
૧૦૨૭૦૦૯૧ તવાવતારાેઽયમધાેક્ષજેહ ભવુાે ભરાણામુ ભારજન્મનામ્
૧૦૨૭૦૦૯૩ ચમપૂતીનામભવાય દેવ ભવાય યુ મચ્ચરણાનવુ તનામ્
૧૦૨૭૦૧૦૧ નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહાત્મને
૧૦૨૭૦૧૦૩ વાસદેુવાય કૃ ણાય સા વતાં પતયે નમઃ
૧૦૨૭૦૧૧૧ વચ્છ દાપેાત્તદેહાય િવશદુ્ધજ્ઞાનમૂતર્યે
૧૦૨૭૦૧૧૩ સવર્ મૈ સવર્બી ય સવર્ભૂતાત્મને નમઃ
૧૦૨૭૦૧૨૧ મયેદં ભગવ ગાેષ્ઠ નાશાયાસારવાયુ ભઃ
૧૦૨૭૦૧૨૩ ચે ષ્ટતં િવહતે યજ્ઞે માિનના તીવ્રમ યનુા
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૧૦૨૭૦૧૩૧ વયેશાનુગ્ હીતાેઽ મ વ ત ત ભાે થાેદ્યમઃ
૧૦૨૭૦૧૩૩ ઈશ્વરં ગુ માત્માનં વામહં શરણં ગતઃ
૧૦૨૭૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૭૦૧૪૧ અેવં સઙ્ક તતઃ કૃ ણાે મઘાનેા ભગવાનમુમ્
૧૦૨૭૦૧૪૩ મેઘગ ભીરયા વાચા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૨૭૦૧૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૨૭૦૧૫૧ મયા તેઽકાિર મઘવન્મખભઙ્ગાેઽનુગ્ હ્ણતા
૧૦૨૭૦૧૫૩ મદનુ તયે િનતં્ય મત્તસ્યે દ્ર શ્રયા શમ્
૧૦૨૭૦૧૬૧ મામૈશ્વયર્શ્રીમદા ધાે દ ડ પા ણ ન પ ય ત
૧૦૨૭૦૧૬૩ તં ભ્રંશયા મ સ પદ્ યાે યસ્ય ચેચ્છા યનુગ્રહમ્
૧૦૨૭૦૧૭૧ ગ યતાં શક્ર ભદં્ર વઃ િક્રયતાં મેઽનુશાસનમ્
૧૦૨૭૦૧૭૩ સ્થીયતાં વાિધકારેષુ યુક્તવૈર્ઃ ત ભવ જતૈઃ
૧૦૨૭૦૧૮૧ અથાહ સરુ ભઃ કૃ ણમ ભવ દ્ય મન વની
૧૦૨૭૦૧૮૩ વસ તાનૈ પામ ય ગાપે િપણમીશ્વરમ્
૧૦૨૭૦૧૯૦ સરુ ભ વાચ
૧૦૨૭૦૧૯૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગ વશ્વાત્મ વશ્વસ ભવ
૧૦૨૭૦૧૯૩ ભવતા લાેકનાથને સનાથા વયમચ્યુત
૧૦૨૭૦૨૦૧ વં નઃ પરમકં દૈવં વં ન ઇ દ્રાે જગ પતે
૧૦૨૭૦૨૦૩ ભવાય ભવ ગાેિવપ્ર દેવાનાં યે ચ સાધવઃ
૧૦૨૭૦૨૧૧ ઇ દં્ર ન વા ભષેક્ષ્યામાે બ્રહ્મણા ચાેિદતા વયમ્
૧૦૨૭૦૨૧૩ અવતીણાઽ સ િવશ્વાત્મ ભૂમેભાર્રાપનુત્તયે
૧૦૨૭૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૭૦૨૨૧ અેવં કૃ ણમપુામ ય સરુ ભઃ પયસાત્મનઃ
૧૦૨૭૦૨૨૩ જલૈરાકાશગઙ્ગાયા અૈરાવતકરાેદૃ્ધતૈઃ
૧૦૨૭૦૨૩૧ ઇ દ્રઃ સરુ ષ ભઃ સાકં ચાેિદતાે દેવમા ભઃ
૧૦૨૭૦૨૩૩ અ ય સ ચત દાશાહ ગાેિવ દ ઇ ત ચા યધાત્
૧૦૨૭૦૨૪૧ તત્રાગતા તુ બુ નારદાદયાે ગ ધવર્િવદ્યાધર સદ્ધચારણાઃ
૧૦૨૭૦૨૪૩ જગુયર્શાે લાેકમલાપહં હરેઃ સરુાઙ્ગનાઃ સન્ન તુમુર્દા વતાઃ
૧૦૨૭૦૨૫૧ તં તુષુ્ટવુદવિનકાયકેતવાે હ્યવાિકરંશ્ચાદ્ભુતપુ પ ષ્ટ ભઃ
૧૦૨૭૦૨૫૩ લાેકાઃ પરાં િન ર્ તમા ુવંસ્ત્રયાે ગાવ તદા ગામનય પયાેદુ્રતામ્
૧૦૨૭૦૨૬૧ નાનારસાૈઘાઃ સિરતાે ક્ષા આસન્મધુસ્રવાઃ
૧૦૨૭૦૨૬૩ અકૃષ્ટપચ્યાષૈધયાે ગરયાેઽ બભ્રનનુ્મણીન્
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૧૦૨૭૦૨૭૧ કૃ ણેઽ ભ ષક્ત અેતાિન સવાર્ ણ કુ ન દન
૧૦૨૭૦૨૭૩ િનવરા યભવં તાત કૂ્રરા યિપ િનસગર્તઃ
૧૦૨૭૦૨૮૧ ઇ ત ગાેગાેકુલપ ત ગાેિવ દમ ભ ષચ્ય સઃ
૧૦૨૭૦૨૮૩ અનુજ્ઞાતાે યયાૈ શક્રાે તાે દેવાિદ ભિદવમ્
૧૦૨૮૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૨૮૦૦૧૧ અેકાદ યાં િનરાહારઃ સમ યચ્યર્ જનાદર્નમ્
૧૦૨૮૦૦૧૩ નાતું ન દ તુ કા લ દ્યાં દ્વાદ યાં જલમાિવશત્
૧૦૨૮૦૦૨૧ તં ગ્ હી વાનયદ્ ત્યાે વ ણસ્યાસરુાેઽ તકમ્
૧૦૨૮૦૦૨૩ અવજ્ઞાયાસરુ ં વેલાં પ્રિવષ્ટમુદકં િન શ
૧૦૨૮૦૦૩૧ ચુકુ્રશુ તમપ ય તઃ કૃ ણ રામે ત ગાપેકાઃ
૧૦૨૮૦૦૩૩ ભગવાં તદુપશ્રુત્ય િપતરં વ ણાહૃતમ્
૧૦૨૮૦૦૩૫ તદ તકં ગતાે રાજ વાનામભયદાે િવભુઃ
૧૦૨૮૦૦૪૧ પ્રાપ્તં વીક્ષ્ય હૃષીકેશં લાેકપાલઃ સપયર્યા
૧૦૨૮૦૦૪૩ મહત્યા પજૂિય વાહ તદ્દશર્નમહાે સવઃ
૧૦૨૮૦૦૫૦ શ્રીવ ણ ઉવાચ
૧૦૨૮૦૦૫૧ અદ્ય મે િન તાે દેહાેઽદ્યવૈાથાઽિધગતઃ પ્રભાે
૧૦૨૮૦૦૫૩ વ પાદભા ે ભગવન્નવાપુઃ પારમ વનઃ
૧૦૨૮૦૦૬૧ નમ તુ યં ભગવતે બ્રહ્મણે પરમાત્મને
૧૦૨૮૦૦૬૩ ન યત્ર શ્રૂયતે માયા લાેક ષ્ટિવક પના
૧૦૨૮૦૦૭૧ અ નતા મામકેન મૂઢેનાકાયર્વેિદના
૧૦૨૮૦૦૭૩આનીતાેઽયં તવ િપતા તદ્ભવા ક્ષ તુમહર્ ત
૧૦૨૮૦૦૮૧ મમા યનુગ્રહં કૃ ણ કતુર્મહર્સ્યશષેદક્ૃ
૧૦૨૮૦૦૮૩ ગાેિવ દ નીયતામષે િપતા તે િપ વ સલ
૧૦૨૮૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૮૦૦૯૧ અેવં પ્રસાિદતઃ કૃ ણાે ભગવાનીશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૨૮૦૦૯૩ આદાયાગા વિપતરં બ ધનૂાં ચાવહન્મુદમ્
૧૦૨૮૦૧૦૧ ન દ વતી દ્રયં દૃ ટ્વા લાેકપાલમહાેદયમ્
૧૦૨૮૦૧૦૩ કૃ ણે ચ સન્ન ત તષેાં જ્ઞા ત યાે િવ મતાેઽબ્રવીત્
૧૦૨૮૦૧૧૧ તે ચાૈ સકુ્યિધયાે રાજન્મ વા ગાપેા તમીશ્વરમ્
૧૦૨૮૦૧૧૩ અિપ નઃ વગ ત સૂ મામપુાધાસ્યદધીશ્વરઃ
૧૦૨૮૦૧૨૧ ઇ ત વાનાં સ ભગવા વજ્ઞાયા ખલદૃ વયમ્
૧૦૨૮૦૧૨૩ સઙ્ક પ સદ્ધયે તષેાં કૃપયૈતદ ચ તયત્
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૧૦૨૮૦૧૩૧ જનાે વૈ લાેક અેત મન્નિવદ્યાકામકમર્ ભઃ
૧૦૨૮૦૧૩૩ ઉચ્ચાવચાસુ ગ તષુ ન વેદ વાં ગ ત ભ્રમન્
૧૦૨૮૦૧૪૧ ઇ ત સ ચ ત્ય ભગવાન્મહાકા ણકાે હિરઃ
૧૦૨૮૦૧૪૩ દશર્યામાસ લાેકં વં ગાપેાનાં તમસઃ પરમ્
૧૦૨૮૦૧૫૧ સતં્ય જ્ઞાનમન તં યદ્બ્રહ્મજ્યાે તઃ સનાતનમ્
૧૦૨૮૦૧૫૩ ય દ્ધ પ ય ત મનુયાે ગુણાપાયે સમાિહતાઃ
૧૦૨૮૦૧૬૧ તે તુ બ્રહ્મહ્રદ ીતા મગ્ ાઃ કૃ ણને ચાેદૃ્ધતાઃ
૧૦૨૮૦૧૬૩ દદશૃબુ્રર્હ્મણાે લાેકં યત્રાકૂ્રરાેઽ યગા પુરા
૧૦૨૮૦૧૭૧ ન દાદય તુ તં દૃ ટ્વા પરમાન દિન તાઃ
૧૦૨૮૦૧૭૩ કૃ ણં ચ તત્ર ચ્છ દાે ભઃ તૂયમાનં સિુવ મતાઃ
૧૦૨૯૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૨૯૦૦૧૧ ભગવાનિપ તા રાિત્રઃ શારદાે ફુ લમ લકાઃ
૧૦૨૯૦૦૧૩ વીક્ષ્ય ર તું મનશ્ચકે્ર યાેગમાયામપુા શ્રતઃ
૧૦૨૯૦૦૨૧ તદાેડુરાજઃ કકુભઃ કરૈમુર્ખં પ્રાચ્યા િવ લ પન્ન ણને શ તમૈઃ
૧૦૨૯૦૦૨૩ સ ચષર્ણીનામુદગાચ્છુચાે જ પ્રયઃ પ્રયાયા ઇવ દ ઘર્દશર્નઃ
૧૦૨૯૦૦૩૧ દૃ ટ્વા કુમુદ્વ તમખ ડમ ડલં
૧૦૨૯૦૦૩૨ રમાનનાભં નવકુઙુ્કમા ણમ્
૧૦૨૯૦૦૩૩ વનં ચ ત કાેમલગાેભી ર જતં
૧૦૨૯૦૦૩૪ જગાૈ કલં વામદશૃાં મનાેહરમ્
૧૦૨૯૦૦૪૧ િનશ ય ગીતાં તદનઙ્ગવધર્નં વ્રજ સ્ત્રયઃ કૃ ણગ્ હીતમાનસાઃ
૧૦૨૯૦૦૪૩ આજગ્મુર યાે યમલ ક્ષતાેદ્યમાઃ સ યત્ર કા તાે જવલાેલકુ ડલાઃ
૧૦૨૯૦૦૫૧ દુહ ત્યાેઽ ભયયુઃ કા શ્ચદ્દાેહં િહ વા સમુ સકુાઃ
૧૦૨૯૦૦૫૩ પયાેઽિધ શ્રત્ય સયંાવમનુદ્વાસ્યાપરા યયુઃ
૧૦૨૯૦૦૬૧ પિરવષેય ત્ય ત દ્ધ વા પાયય ત્યઃ શશૂ પયઃ
૧૦૨૯૦૦૬૩ શશુ્રષૂ ત્યઃ પતી કા શ્ચદશ્ન ત્યાેઽપાસ્ય ભાજેનમ્
૧૦૨૯૦૦૭૧ લ પ ત્યઃ પ્ર જ ત્યાેઽ યા અ જ ત્યઃ કાશ્ચ લાેચને
૧૦૨૯૦૦૭૩ વ્યત્ય તવસ્ત્રાભરણાઃ કા શ્ચ કૃ ણા તકં યયુઃ
૧૦૨૯૦૦૮૧ તા વાયર્માણાઃ પ ત ભઃ િપ ભભ્રાર્ બ ધુ ભઃ
૧૦૨૯૦૦૮૩ ગાેિવ દાપહૃતાત્માનાે ન યવતર્ ત માેિહતાઃ
૧૦૨૯૦૦૯૧ અ તગ્ ર્હગતાઃ કા શ્ચદ્ગાે યાેઽલ ધિવિનગર્માઃ
૧૦૨૯૦૦૯૩ કૃ ણં તદ્ભાવનાયુક્તા દ યુમ લતલાેચનાઃ
૧૦૨૯૦૧૦૧ દુઃસહપ્રેષ્ઠિવરહ તીવ્રતાપધુતાશભુાઃ
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૧૦૨૯૦૧૦૩ યાનપ્રાપ્તાચ્યુતાશ્લષે િન ર્ત્યા ક્ષીણમઙ્ગલાઃ
૧૦૨૯૦૧૧૧ તમવે પરમાત્માનં રબુદ્ યાિપ સઙ્ગતાઃ
૧૦૨૯૦૧૧૩ જહુગુર્ણમયં દેહં સદ્યઃ પ્રક્ષીણબ ધનાઃ
૧૦૨૯૦૧૨૦ શ્રીપર ક્ષદુવાચ
૧૦૨૯૦૧૨૧ કૃ ણં િવદુઃ પરં કા તં ન તુ બ્રહ્મતયા મનુે
૧૦૨૯૦૧૨૩ ગુણપ્રવાહાપેરમ તાસાં ગુણિધયાં કથમ્
૧૦૨૯૦૧૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૯૦૧૩૧ ઉક્તં પુર તાદેતત્તે ચૈદ્યઃ સ દ્ધ યથા ગતઃ
૧૦૨૯૦૧૩૩ દ્વષન્નિપ હૃષીકેશં િકમુતાધાેક્ષજ પ્રયાઃ
૧૦૨૯૦૧૪૧ ણાં િનઃશ્રેયસાથાર્ય વ્ય ક્તભર્ગવતાે પ
૧૦૨૯૦૧૪૩ અવ્યયસ્યાપ્રમેયસ્ય િનગુર્ણસ્ય ગુણાત્મનઃ
૧૦૨૯૦૧૫૧ કામં ક્રાેધં ભયં નેહમૈક્યં સાૈહૃદમવે ચ
૧૦૨૯૦૧૫૩ િનતં્ય હરાૈ િવદધતાે યા ત તન્મયતાં િહ તે
૧૦૨૯૦૧૬૧ ન ચવૈં િવ મયઃ કાયા ભવતા ભગવત્યજે
૧૦૨૯૦૧૬૩ યાેગેશ્વરેશ્વરે કૃ ણે યત અેત દ્વમુચ્યતે
૧૦૨૯૦૧૭૧ તા દૃ ટ્વા તકમાયાતા ભગવા વ્રજયાે ષતઃ
૧૦૨૯૦૧૭૩ અવદદ્વદતાં શ્રેષ્ઠાે વાચઃ પેશિૈવમાેહયન્
૧૦૨૯૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૨૯૦૧૮૧ વાગતં વાે મહાભાગાઃ પ્રયં િક કરવા ણ વઃ
૧૦૨૯૦૧૮૩ વ્રજસ્યાનામયં ક ચ્ચદ્બ્રૂતાગમનકારણમ્
૧૦૨૯૦૧૯૧ રજ યષેા ઘાેર પા ઘાેરસ વિનષેિવતા
૧૦૨૯૦૧૯૩ પ્ર તયાત વ્રજં નેહ સ્થેયં સ્ત્રી ભઃ સમુ યમાઃ
૧૦૨૯૦૨૦૧ માતરઃ િપતરઃ પતુ્રા ભ્રાતરઃ પતયશ્ચ વઃ
૧૦૨૯૦૨૦૩ િવ ચ વ ત હ્યપ ય તાે મા કૃઢ્વં બ ધુસા વસમ્
૧૦૨૯૦૨૧૧ દષંૃ્ટ વનં કુસુ મતં રાકેશકરર જતમ્
૧૦૨૯૦૨૧૩ યમનુાિનલલીલજૈત્ત પ લવશાે ભતમ્
૧૦૨૯૦૨૨૧ તદ્યાત મા ચરં ગાેષં્ઠ શશુ્રષૂ વં પતી સતીઃ
૧૦૨૯૦૨૨૩ ક્ર દ ત વ સા બાલાશ્ચ તા પાયયત દુહ્યત
૧૦૨૯૦૨૩૧ અથ વા મદ ભ નેહાદ્ભવત્યાે યિ ત્રતાશયાઃ
૧૦૨૯૦૨૩૩ આગતા હ્યપુપનં્ન વઃ પ્રીય તે મિય જ તવઃ
૧૦૨૯૦૨૪૧ ભતુર્ઃ શશુ્રષૂણં સ્ત્રીણાં પરાે ધમા હ્યમાયયા
૧૦૨૯૦૨૪૩ તદ્બ ધનૂાં ચ કલ્યાણઃ પ્ર નાં ચાનપુાષેણમ્

658 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૨૯૦૨૫૧ દુઃશીલાે દુભર્ગાે દ્ધાે જડાે રાેગ્યધનાેઽિપ વા
૧૦૨૯૦૨૫૩ પ તઃ સ્ત્રી ભનર્ હાતવ્યાે લાેકે સુ ભરપાતક
૧૦૨૯૦૨૬૧ અ વગ્યર્મયશસ્યં ચ ફ ગુ કૃચ્છ્રં ભયાવહમ્
૧૦૨૯૦૨૬૩ જુગુ સતં ચ સવર્ત્ર હ્યાપૈપતં્ય કુલ સ્ત્રયઃ
૧૦૨૯૦૨૭૧ શ્રવણાદ્દશર્નાદ્ યાનાન્મિય ભાવાેઽનુક તર્નાત્
૧૦૨૯૦૨૭૩ ન તથા સિન્નકષણ પ્ર તયાત તતાે ગ્ હાન્
૧૦૨૯૦૨૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૯૦૨૮૧ ઇ ત િવ પ્રયમાક યર્ ગાે યાે ગાેિવ દભા ષતમ્
૧૦૨૯૦૨૮૩ િવષ ણા ભગ્ સઙ્ક પા શ્ચ તામાપુદુર્રત્યયામ્
૧૦૨૯૦૨૯૧ કૃ વા મખુા યવ શચુઃ શ્વસનને શુ યદ્
૧૦૨૯૦૨૯૨ બ બાધરા ણ ચરણને ભવુઃ લખ ત્યઃ
૧૦૨૯૦૨૯૩ અસ્રૈ પાત્તમ સ ભઃ કુચકુઙુ્કમાિન
૧૦૨૯૦૨૯૪ તસ્થુ ર્જ ત્ય ઉ દુઃખભરાઃ મ તૂ ણીમ્
૧૦૨૯૦૩૦૧ પ્રેષં્ઠ પ્રયેતર મવ પ્ર તભાષમાણં
૧૦૨૯૦૩૦૨ કૃ ણં તદથર્િવિનવ તતસવર્કામાઃ
૧૦૨૯૦૩૦૩ નતે્રે િવ જ્ય િદતાપેહતે મ િક ચત્
૧૦૨૯૦૩૦૪ સરં ભગદ્ગદ ગરાેઽબ્રવુતાનુરક્તાઃ
૧૦૨૯૦૩૧૦ શ્રીગાે ય ઊચુઃ
૧૦૨૯૦૩૧૧ મવંૈ િવભાેઽહર્ ત ભવા ગિદતું શસંં
૧૦૨૯૦૩૧૨ સ ત્યજ્ય સવર્િવષયાં તવ પાદમૂલમ્
૧૦૨૯૦૩૧૩ ભક્તા ભજ વ દુરવગ્રહ મા ત્ય માન્
૧૦૨૯૦૩૧૪ દેવાે યથાિદપુ ષાે ભજતે મુમુક્ષનૂ્
૧૦૨૯૦૩૨૧ ય પત્યપત્યસહૃુદામનુ ત્તરઙ્ગ
૧૦૨૯૦૩૨૨ સ્ત્રીણાં વધમર્ ઇ ત ધમર્િવદા વયાેક્તમ્
૧૦૨૯૦૩૨૩ અ વવેમેતદુપદેશપદે વયીશે
૧૦૨૯૦૩૨૪ પ્રેષ્ઠાે ભવાં તનુ તાં િકલ બ ધુરાત્મા
૧૦૨૯૦૩૩૧ કુવર્ ત િહ વિય ર ત કુશલાઃ વ આત્મન્
૧૦૨૯૦૩૩૨ િનત્ય પ્રયે પ તસતુાિદ ભરા તદૈઃ િકમ્
૧૦૨૯૦૩૩૩ તન્નઃ પ્રસીદ પરમેશ્વર મા મ છ દ્યા
૧૦૨૯૦૩૩૪ આશાં તાં વિય ચરાદરિવ દનતે્ર
૧૦૨૯૦૩૪૧ ચતં્ત સખુને ભવતાપહૃતં ગ્ હેષુ
૧૦૨૯૦૩૪૨ યિન્નિવશત્યુત કરાવિપ ગ્ હ્યકૃત્યે
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૧૦૨૯૦૩૪૩ પાદાૈ પદં ન ચલત તવ પાદમૂલાદ્
૧૦૨૯૦૩૪૪ યામઃ કથં વ્રજમથાે કરવામ િક વા
૧૦૨૯૦૩૫૧ સ ચાઙ્ગ ન વદધરા તપૂરકેણ
૧૦૨૯૦૩૫૨ હાસાવલાેકકલગીતજહૃચ્છયા ગ્ મ્
૧૦૨૯૦૩૫૩ નાે ચેદ્વયં િવરહ ગ્ યપુયુક્તદેહા
૧૦૨૯૦૩૫૪ યાનને યામ પદયાેઃ પદવી ં સખે તે
૧૦૨૯૦૩૬૧ યહ્યર્ બુ ક્ષ તવ પાદતલં રમાયા
૧૦૨૯૦૩૬૨ દત્તક્ષણં ક્વ ચદર યજન પ્રયસ્ય
૧૦૨૯૦૩૬૩ અ પ્રા મ ત પ્ર ત ના યસમક્ષમ જઃ
૧૦૨૯૦૩૬૪ સ્થાતું વયા ભર મતા બત પારયામઃ
૧૦૨૯૦૩૭૧ શ્રીયર્ પદા બુજરજશ્ચકમે તુલસ્યા
૧૦૨૯૦૩૭૨ લ વાિપ વક્ષ સ પદં િકલ ત્યજુષ્ટમ્
૧૦૨૯૦૩૭૩ યસ્યાઃ વવીક્ષણ ઉતા યસરુપ્રયાસસ્
૧૦૨૯૦૩૭૪ તદ્વદ્વયં ચ તવ પાદરજઃ પ્રપન્નાઃ
૧૦૨૯૦૩૮૧ તન્નઃ પ્રસીદ જનાદર્ન તેઽિ ઘ્રમૂલં
૧૦૨૯૦૩૮૨ પ્રાપ્તા િવ જ્ય વસતી વદુપાસનાશાઃ
૧૦૨૯૦૩૮૩ વ સુ દર મતિનર ક્ષણતીવ્રકામ
૧૦૨૯૦૩૮૪ તપ્તાત્મનાં પુ ષભષૂણ દેિહ દાસ્યમ્
૧૦૨૯૦૩૯૧ વીક્ષ્યાલકા તમખું તવ કુ ડલશ્રી
૧૦૨૯૦૩૯૨ ગ ડસ્થલાધરસધંુ હ સતાવલાેકમ્
૧૦૨૯૦૩૯૩ દત્તાભયં ચ ભજુદ ડયુગં િવલાેક્ય
૧૦૨૯૦૩૯૪ વક્ષઃ શ્રયૈકરમણં ચ ભવામ દાસ્યઃ
૧૦૨૯૦૪૦૧ કા યઙ્ગ તે કલપદાયતવે ગીત
૧૦૨૯૦૪૦૨ સ માેિહતાયર્ચિરતાન્ન ચલેિ ત્રલાેક્યામ્
૧૦૨૯૦૪૦૩ ત્રૈલાેક્યસાૈભગ મદં ચ િનર ક્ષ્ય પં
૧૦૨૯૦૪૦૪ યદ્ગાે દ્વજદુ્રમ ગાઃ પુલકા ય બભ્રન્
૧૦૨૯૦૪૧૧ વ્યક્તં ભવા વ્રજભયા તહરાેઽ ભ તાે
૧૦૨૯૦૪૧૨ દેવાે યથાિદપુ ષઃ સરુલાેકગાેપ્તા
૧૦૨૯૦૪૧૩ તન્નાે િનધેિહ કરપઙ્કજમાતર્બ ધાે
૧૦૨૯૦૪૧૪ તપ્ત તનષેુ ચ શરઃસુ ચ િકઙ્કર ણામ્
૧૦૨૯૦૪૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૨૯૦૪૨૧ ઇ ત િવક્લિવતં તાસાં શ્રુ વા યાેગેશ્વરેશ્વરઃ
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૧૦૨૯૦૪૨૩ પ્રહસ્ય સદયં ગાપેીરાત્મારામાેઽ યર રમત્
૧૦૨૯૦૪૩૧ તા ભઃ સમેતા ભ દારચે ષ્ટતઃ પ્રયેક્ષણાે ફુ લમખુી ભરચ્યુતઃ
૧૦૨૯૦૪૩૩ ઉદારહાસ દ્વજકુ દદ ધ તવ્યર્રાેચતૈણાઙ્ક ઇવાેડુ ભ ર્તઃ
૧૦૨૯૦૪૪૧ ઉપગીયમાન ઉદ્ગાય વિનતાશતયૂથપઃ
૧૦૨૯૦૪૪૩ માલાં બભ્રદ્વજૈય તી ં વ્યચરન્મ ડય વનમ્
૧૦૨૯૦૪૫૧ નદ્યાઃ પુ લનમાિવ ય ગાપેી ભિહમવાલુકમ્
૧૦૨૯૦૪૫૩ જુષં્ટ તત્તરલાન દ કુમુદામાેદવાયનુા
૧૦૨૯૦૪૬૧ બાહુપ્રસારપિરર ભકરાલકાે નીવી તનાલભનનમર્નખાગ્રપાતૈઃ
૧૦૨૯૦૪૬૩ વેલ્યાવલાેકહ સતવૈ્રર્જસુ દર ણામુત્ત ભયન્ર તપ ત રમયાં ચકાર
૧૦૨૯૦૪૭૧ અેવં ભગવતઃ કૃ ણા લ ધમાના મહાત્મનઃ
૧૦૨૯૦૪૭૩ આત્માનં મેિનરે સ્ત્રીણાં માિન યાે હ્યિધકં ભુિવ
૧૦૨૯૦૪૮૧ તાસાં ત સાૈભગમદં વીક્ષ્ય માનં ચ કેશવઃ
૧૦૨૯૦૪૮૩ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રવૈા તરધીયત
૧૦૩૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૦૦૦૧૧ અ તિહતે ભગવ ત સહસવૈ વ્ર ઙ્ગનાઃ
૧૦૩૦૦૦૧૩ અત યં તમચક્ષાણાઃ કિર ય ઇવ યૂથપમ્
૧૦૩૦૦૦૨૧ ગત્યાનુરાગ મતિવભ્રમે ક્ષતૈમર્નાેરમાલાપિવહારિવભ્રમૈઃ
૧૦૩૦૦૦૨૩ આ ક્ષપ્ત ચત્તાઃ પ્રમદા રમાપતે તા તા િવચેષ્ટા જગ્ હુ તદા ત્મકાઃ
૧૦૩૦૦૦૩૧ ગ ત મતપ્રેક્ષણભાષણાિદષુ પ્રયાઃ પ્રયસ્ય પ્ર ત ઢમૂતર્યઃ
૧૦૩૦૦૦૩૩ અસાવહં વત્યબલા તદા ત્મકા યવેિદષુઃ કૃ ણિવહારિવભ્રમાઃ
૧૦૩૦૦૦૪૧ ગાય ત્ય ઉચ્ચૈરમુમવે સહંતા િવ ચક્યુ ન્મત્તકવદ્વનાદ્વનમ્
૧૦૩૦૦૦૪૩ પપ્રચ્છુરાકાશવદ તરં બિહભૂર્તષેુ સ તં પુ ષં વન પતીન્
૧૦૩૦૦૦૫૧ દષૃ્ટાે વઃ ક ચ્ચદશ્વ થ લક્ષ યગ્રાેધ નાે મનઃ
૧૦૩૦૦૦૫૩ ન દસનૂુગર્તાે હૃ વા પ્રેમહાસાવલાેકનૈઃ
૧૦૩૦૦૦૬૧ ક ચ્ચ કુરબકાશાેક નાગપુન્નાગચ પકાઃ
૧૦૩૦૦૦૬૩ રામાનુ ે માિનનીના મતાે દપર્હર મતઃ
૧૦૩૦૦૦૭૧ ક ચ્ચત્તુલ સ કલ્યા ણ ગાેિવ દચરણ પ્રયે
૧૦૩૦૦૦૭૩ સહ વા લકુલૈ બભ્રદ્દષૃ્ટ તેઽ ત પ્રયાેઽચ્યુતઃ
૧૦૩૦૦૦૮૧ માલત્યદ શ વઃ ક ચ્ચન્મ લકે તયૂ થકે
૧૦૩૦૦૦૮૩ પ્રી ત વાે જનય યાતઃ કર પશન માધવઃ
૧૦૩૦૦૦૯૧ ચૂત પ્રયાલપનસાસનકાેિવદાર જ વકર્ બ વબકુલામ્રકદ બનીપાઃ
૧૦૩૦૦૦૯૩ યેઽ યે પરાથર્ભવકા યમનુાપેકૂલાઃ શસં તુ કૃ ણપદવી ં રિહતાત્મનાં નઃ

bhagpur.pdf 661



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૩૦૦૧૦૧ િક તે કૃતં ક્ષ ત તપાે બત કેશવાઙ્ ઘ્ર
૧૦૩૦૦૧૦૨ પશા સવાે પુલિકતાઙ્ગનહૈિવભા સ
૧૦૩૦૦૧૦૩ અ યઙ્ ઘ્રસ ભવ ઉ ક્રમિવક્રમાદ્વા
૧૦૩૦૦૧૦૪ આહાે વરાહવપષુઃ પિરર ભણને
૧૦૩૦૦૧૧૧ અ યેણપ યપુગતઃ પ્રયયેહ ગાત્રૈસ્
૧૦૩૦૦૧૧૨ ત વ દશૃાં સ ખ સિુન ર્ તમચ્યુતાે વઃ
૧૦૩૦૦૧૧૩ કા તાઙ્ગસઙ્ગકુચકુઙુ્કમર જતાયાઃ
૧૦૩૦૦૧૧૪ કુ દસ્રજઃ કુલપતેિરહ વા ત ગ ધઃ
૧૦૩૦૦૧૨૧ બાહંુ પ્રયાંસ ઉપધાય ગ્ હીતપદ્માે
૧૦૩૦૦૧૨૨ રામાનજુ તુલ સકા લકુલૈમર્દા ધૈઃ
૧૦૩૦૦૧૨૩ અ વીયમાન ઇહ વ તરવઃ પ્રણામં
૧૦૩૦૦૧૨૪ િક વા ભન દ ત ચર પ્રણયાવલાેકૈઃ
૧૦૩૦૦૧૩૧ ચ્છતેમા લતા બાહૂન યા શ્લષ્ટા વન પતેઃ
૧૦૩૦૦૧૩૩ નનંૂ ત કરજ ષ્ટા બભ્રત્યુ પુલકા યહાે
૧૦૩૦૦૧૪૧ ઇત્યુન્મત્તવચાે ગાે યઃ કૃ ણા વષેણકાતરાઃ
૧૦૩૦૦૧૪૩ લીલા ભગવત તા તા હ્યનુચકુ્ર તદા ત્મકાઃ
૧૦૩૦૦૧૫૧ કસ્યા ચ પૂતનાય ત્યાઃ કૃ ણાય ત્યિપબ તનમ્
૧૦૩૦૦૧૫૩ તાેકિય વા દત્ય યા પદાહ શકટાયતીમ્
૧૦૩૦૦૧૬૧ દૈત્યાિય વા જહારા યામેકાે કૃ ણાભર્ભાવનામ્
૧૦૩૦૦૧૬૩ િરઙ્ગયામાસ કા યઙ્ઘ્રી કષર્ તી ઘાષેિનઃ વનૈઃ
૧૦૩૦૦૧૭૧ કૃ ણરામાિયતે દ્વે તુ ગાપેાય ત્યશ્ચ કાશ્ચન
૧૦૩૦૦૧૭૩ વ સાયતી ં હ ત ચા યા તત્રૈકા તુ બકાયતીમ્
૧૦૩૦૦૧૮૧ આહૂય દૂરગા યદ્વ કૃ ણ તમનવુતર્તીમ્
૧૦૩૦૦૧૮૩ વે ં ક્વણ તી ં ક્ર ડ તીમ યાઃ શસં ત સા વ ત
૧૦૩૦૦૧૯૧ કસ્યા ચ વભજંુ યસ્ય ચલ ત્યાહાપરા નનુ
૧૦૩૦૦૧૯૩ કૃ ણાેઽહં પ યત ગ ત લ લતા મ ત તન્મનાઃ
૧૦૩૦૦૨૦૧ મા ભૈષ્ટ વાતવષાર્ યાં ત ત્રાણં િવિહતં મય
૧૦૩૦૦૨૦૩ ઇત્યુ વૈકેન હ તને યત ત્યુિન્નદધેઽ બરમ્
૧૦૩૦૦૨૧૧ આ હ્યૈકા પદાક્ર ય શરસ્યાહાપરાં પ
૧૦૩૦૦૨૧૩ દુષ્ટાહે ગચ્છ તાેઽહં ખલાના નુ દ ડકૃત્
૧૦૩૦૦૨૨૧ તત્રૈકાવેાચ હે ગાપેા દાવા ગ્ પ યતાે બણમ્
૧૦૩૦૦૨૨૩ ચક્ષૂં યાશ્વિપદ વં વાે િવધાસ્યે ક્ષેમમ જસા
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૧૦૩૦૦૨૩૧ બદ્ધા યયા સ્ર કા ચત્ત વી તત્ર ઉલખૂલે
૧૦૩૦૦૨૩૩ બધ્ના મ ભા ડભેત્તારં હૈયઙ્ગવમષું વ ત
૧૦૩૦૦૨૩૫ ભીતા સદુૃ ક્પધાયાસ્યં ભજેે ભી તિવડ બનમ્
૧૦૩૦૦૨૪૧ અેવં કૃ ણં ચ્છમાના દાવનલતા ત ન્
૧૦૩૦૦૨૪૩ વ્યચક્ષત વનાેદે્દશે પદાિન પરમાત્મનઃ
૧૦૩૦૦૨૫૧ પદાિન વ્યક્તમેતાિન ન દસનૂાેમર્હાત્મનઃ
૧૦૩૦૦૨૫૩ લક્ષ્ય તે િહ વ ભાજે વ ઙુ્કશયવાિદ ભઃ
૧૦૩૦૦૨૬૧ તૈ તૈઃ પદૈ ત પદવીમ વચ્છ ત્યાેઽગ્રતાેઽબલાઃ
૧૦૩૦૦૨૬૩ વ વાઃ પદૈઃ સુ ક્તાિન િવલાેક્યાતાર્ઃ સમબ્રવુન્
૧૦૩૦૦૨૭૧ કસ્યાઃ પદાિન ચૈતાિન યાતાયા ન દસનૂનુા
૧૦૩૦૦૨૭૩ અસં ય તપ્રકાેષ્ઠાયાઃ કરેણાેઃ કિરણા યથા
૧૦૩૦૦૨૮૧ અનયારાિધતાે નનંૂ ભગવા હિરર શ્વરઃ
૧૦૩૦૦૨૮૩ યન્નાે િવહાય ગાેિવ દઃ પ્રીતાે યામનયદ્રહઃ
૧૦૩૦૦૨૯૧ ધ યા અહાે અમી આલ્યાે ગાેિવ દાઙ્ ય જરેણવઃ
૧૦૩૦૦૨૯૩ યા બ્રહ્મશેાૈ રમા દેવી દધુમૂર્ યર્ઘનુત્તયે
૧૦૩૦૦૩૦૧ તસ્યા અમૂિન નઃ ક્ષાેભં કુવર્ ત્યુચ્ચૈઃ પદાિન યત્
૧૦૩૦૦૩૦૩ યૈકાપહૃત્ય ગાપેીનામ્રહાે ભુક્તેઽચ્યુતાધરમ્
૧૦૩૦૦૩૦૫ ન લક્ષ્ય તે પદા યત્ર તસ્યા નનંૂ ણાઙુ્કરૈઃ
૧૦૩૦૦૩૦૭ ખદ્ય સુ તાઙ્ ઘ્રતલામુિન્ન યે પ્રેયસી ં પ્રયઃ
૧૦૩૦૦૩૧૧ ઇમા યિધકમગ્ ાિન પદાિન વહતાે વધૂમ્
૧૦૩૦૦૩૧૩ ગાે યઃ પ યત કૃ ણસ્ય ભારાક્રા તસ્ય કા મનઃ
૧૦૩૦૦૩૧૫ અત્રાવરાેિપતા કા તા પુ પહેતાેમર્હાત્મના
૧૦૩૦૦૩૨૧ અત્ર પ્રસનૂાવચયઃ પ્રયાથ પ્રેયસા કૃતઃ
૧૦૩૦૦૩૨૩ પ્રપદાક્રમણ અેતે પ યતાસકલે પદે
૧૦૩૦૦૩૩૧ કેશપ્રસાધનં વત્ર કા મ યાઃ કા મના કૃતમ્
૧૦૩૦૦૩૩૩ તાિન ચૂડયતા કા તામપુિવષ્ટ મહ ધ્રવુમ્
૧૦૩૦૦૩૪૧ રેમે તયા ચાત્મરતઆત્મારામાેઽ યખ ડતઃ
૧૦૩૦૦૩૪૩ કા મનાં દશર્ય દૈ યં સ્ત્રીણાં ચવૈ દુરાત્મતામ્
૧૦૩૦૦૩૫૧ ઇત્યેવં દશર્ય ત્ય તાશ્ચે ગા યાે િવચેતસઃ
૧૦૩૦૦૩૫૩ યાં ગાપેીમનય કૃ ણાે િવહાયા યાઃ સ્ત્રયાે વને
૧૦૩૦૦૩૬૧ સા ચ મનેે તદાત્માનં વિરષં્ઠ સવર્યાે ષતામ્
૧૦૩૦૦૩૬૩ િહ વા ગાપેીઃ કામયાના મામસાૈ ભજતે પ્રયઃ
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૧૦૩૦૦૩૭૧ તતાે ગ વા વનાેદે્દશં દપૃ્તા કેશવમબ્રવીત્
૧૦૩૦૦૩૭૩ ન પારયેઽહં ચ લતું નય માં યત્ર તે મનઃ
૧૦૩૦૦૩૮૧ અેવમુક્તઃ પ્રયામાહ સ્ક ધઆ હ્યતા મ ત
૧૦૩૦૦૩૮૩ તતશ્ચા તદર્ધે કૃ ણઃ સા વધૂર વત યત
૧૦૩૦૦૩૯૧ હા નાથ રમણ પ્રેષ્ઠ ક્વા સ ક્વા સ મહાભજુ
૧૦૩૦૦૩૯૩ દાસ્યા તે કૃપણાયા મે સખે દશર્ય સિન્નિધમ્
૧૦૩૦૦૪૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૦૦૪૦૧ અ વચ્છ ત્યાે ભગવતાે માગ ગાે યાેઽિવદૂિરતઃ
૧૦૩૦૦૪૦૩ દદશૃઃુ પ્રયિવશ્લષેાન્માેિહતાં દુઃ ખતાં સખીમ્
૧૦૩૦૦૪૧૧ તયા ક થતમાક યર્ માનપ્રા પ્ત ચ માધવાત્
૧૦૩૦૦૪૧૩ અવમાનં ચ દાૈરા યા દ્વ મયં પરમં યયુઃ
૧૦૩૦૦૪૨૧ તતાેઽિવશ વનં ચ દ્ર જ્યાે ના યાવ દ્વભાવ્યતે
૧૦૩૦૦૪૨૩ તમઃ પ્રિવષ્ટમાલક્ષ્ય તતાે િનવ તુઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૩૦૦૪૩૧ તન્મનસ્કા તદલાપા ત દ્વચેષ્ટા તદા ત્મકાઃ
૧૦૩૦૦૪૩૩ તદુ્ગણાનવે ગાય ત્યાે નાત્મગારા ણ સ મ ઃ
૧૦૩૦૦૪૪૧ પનુઃ પુ લનમાગત્ય કા લ દ્યાઃ કૃ ણભાવનાઃ
૧૦૩૦૦૪૪૩ સમવેતા જગુઃ કૃ ણં તદાગમનકાિઙ્ક્ષતાઃ
૧૦૩૧૦૦૧૦ ગાે ય ઊચુઃ
૧૦૩૧૦૦૧૧ જય ત તેઽિધકં જન્મના વ્રજઃ શ્રયત ઇ દરા શશ્વદત્ર િહ
૧૦૩૧૦૦૧૩ દિયત દૃ યતાં િદ તાવકા વિય તાસવ વાં િવ ચ વતે
૧૦૩૧૦૦૨૧ શરદુદાશયે સાધુ તસત્ સર સ ેદરશ્રીમષુા દશૃા
૧૦૩૧૦૦૨૩ સરુતનાથ તેઽશલુ્કદા સકા વરદ િનઘ્નતાે નેહ િક વધઃ
૧૦૩૧૦૦૩૧ િવષજલા યયાદ્વ્યાલરાક્ષસાદ્વષર્મા તાદ્વદૈ્યુતાનલાત્
૧૦૩૧૦૦૩૩ ષમયાત્મ દ્વશ્વતાે ભયાદષૃભ તે વયં ર ક્ષતા મુહુઃ
૧૦૩૧૦૦૪૧ ન ખલુ ગાપેીકાન દનાે ભવાન ખલદેિહનામ તરાત્મદક્ૃ
૧૦૩૧૦૦૪૩ િવખનસા થતાે િવશ્વગુપ્તયે સખ ઉદેિયવા સા વતાં કુલે
૧૦૩૧૦૦૫૧ િવર ચતાભયં ણધૂયર્ તે ચરણમીયષુાં સં તેભર્યાત્
૧૦૩૧૦૦૫૩ કરસરાે હં કા ત કામદં શર સ ધેિહ નઃ શ્રીકરગ્રહમ્
૧૦૩૧૦૦૬૧ વ્રજજના તહ વીર યાે ષતાં િનજજન મય વંસન મત
૧૦૩૧૦૦૬૩ ભજ સખે ભવ કઙ્કર ઃ મ નાે જલ હાનનં ચા દશર્ય
૧૦૩૧૦૦૭૧ પ્રણતદેિહનાં પાપકષર્ણં ણચરાનુગં શ્રીિનકેતનમ્
૧૦૩૧૦૦૭૩ ફ ણફણાિપતં તે પદા બુજં કૃ કુચષેુ નઃ કૃ ધ હૃચ્છયમ્

664 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૩૧૦૦૮૧ મધુરયા ગરા વ ગવુાક્યયા બુધમનાેજ્ઞયા પુ કરેક્ષણ
૧૦૩૧૦૦૮૩ િવિધકર િરમા વીર મુહ્યતીરધરસીધનુા યાયય વ નઃ
૧૦૩૧૦૦૯૧ તવ કથા તં તપ્ત વનં કિવ ભર િડતં ક મષાપહમ્
૧૦૩૧૦૦૯૩ શ્રવણમઙ્ગલં શ્રીમદાતતં ભુિવ ગ્ ણ ત યે ભૂિરદા જનાઃ
૧૦૩૧૦૧૦૧ પ્રહ સતં પ્રયપ્રેમવીક્ષણં િવહરણં ચ તે યાનમઙ્ગલમ્
૧૦૩૧૦૧૦૩ રહ સ સિંવદાે યા હૃિદ શઃ કુહક નાે મનઃ ક્ષાેભય ત િહ
૧૦૩૧૦૧૧૧ ચલ સ યદ્વ્ર ચ્ચારય પશનૂ્ન લનસુ દરં નાથ તે પદમ્
૧૦૩૧૦૧૧૩ શલ ણાઙુ્કરૈઃ સીદતી ત નઃ ક લલતાં મનઃ કા ત ગચ્છ ત
૧૦૩૧૦૧૨૧ િદનપિરક્ષયે નીલકુ તલવૈર્ન હાનનં બભ્રદા તમ્
૧૦૩૧૦૧૨૩ ઘનરજ વલં દશર્યન્મુહુમર્ન સ નઃ મરં વીર યચ્છ સ
૧૦૩૧૦૧૩૧ પ્રણતકામદં પદ્મ ચતં ધર ણમ ડનં યેયમાપિદ
૧૦૩૧૦૧૩૩ ચરણપઙ્કજં શ તમં ચ તે રમણ નઃ તને વપર્યાિધહન્
૧૦૩૧૦૧૪૧ સરુતવધર્નં શાેકનાશનં વિરતવે ના સષુુ્ઠ ચુ બતમ્
૧૦૩૧૦૧૪૩ ઇતરરાગિવ મારણં ણાં િવતર વીર ન તેઽધરા તમ્
૧૦૩૧૦૧૫૧ અટ ત યદ્ભવાનિહ્ન કાનનં ત્રુિટ યુગાયતે વામપ યતામ્
૧૦૩૧૦૧૫૩ કુિટલકુ તલં શ્રીમખંુ ચ તે જડ ઉદ ક્ષતાં પ મકૃદ્દશૃામ્
૧૦૩૧૦૧૬૧ પ તસતુા વયભ્રા બા ધવાન તિવલઙ્ઘ્ય તેઽ ત્યચ્યુતાગતાઃ
૧૦૩૧૦૧૬૩ ગ તિવદ તવાેદ્ગ તમાેિહતાઃ િકતવ યાે ષતઃ ક ત્યજેિન્ન શ
૧૦૩૧૦૧૭૧ રહ સ સિંવદં હૃચ્છયાેદયં પ્રહ સતાનનં પ્રેમવીક્ષણમ્
૧૦૩૧૦૧૭૩ હદુરઃ શ્રયાે વીક્ષ્ય ધામ તે મુહુર ત હા મુહ્યતે મનઃ
૧૦૩૧૦૧૮૧ વ્રજવનાૈકસાં વ્ય ક્તરઙ્ગ તે જનહ યલં િવશ્વમઙ્ગલમ્
૧૦૩૧૦૧૮૩ ત્યજ મનાક્ચ ન વ હાત્મનાં વજનહૃદુ્ર ં યિન્નષૂદનમ્
૧૦૩૧૦૧૯૧ યત્તે સુ તચરણા બુ હં તનષેુ
૧૦૩૧૦૧૯૨ ભીતાઃ શનૈઃ પ્રય દધીમિહ કકર્શષેુ
૧૦૩૧૦૧૯૩ તનેાટવીમટ સ તદ્વ્યથતે ન િક વત્
૧૦૩૧૦૧૯૪ કૂપાર્િદ ભભ્રર્મ ત ધીભર્વદાયષુાં નઃ
૧૦૩૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૨૦૦૧૧ ઇ ત ગાે યઃ પ્રગાય ત્યઃ પ્રલપ ત્યશ્ચ ચત્રધા
૧૦૩૨૦૦૧૩ દુઃ સુ વરં રાજ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ
૧૦૩૨૦૦૨૧ તાસામાિવરભૂચ્છાૈિરઃ મયમાનમખુા બુજઃ
૧૦૩૨૦૦૨૩ પીતા બરધરઃ સ્રગ્વી સાક્ષાન્મન્મથમન્મથઃ
૧૦૩૨૦૦૩૧ તં િવલાેક્યાગતં પ્રેષં્ઠ પ્રીત્યુ ફુ લદશૃાેઽબલાઃ
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૧૦૩૨૦૦૩૩ ઉત્તસ્થુયુર્ગપ સવાર્ ત વઃ પ્રાણ મવાગતમ્
૧૦૩૨૦૦૪૧ કા ચ કરા બુજં શાૈરેજર્ગ્ હેઽ જ લના મુદા
૧૦૩૨૦૦૪૩ કા ચદ્દધાર તદ્બાહુમંસે ચ દનભૂ ષતમ્
૧૦૩૨૦૦૫૧ કા ચદ જ લનાગ્ હ્ણાત્ત વી તા બૂલચિવતમ્
૧૦૩૨૦૦૫૩ અેકા તદઙ્ ઘ્રકમલં સ તપ્તા તનયાેરધાત્
૧૦૩૨૦૦૬૧ અેકા ભ્રુકુિટમાબ ય પ્રેમસરં ભિવહ્વલા
૧૦૩૨૦૦૬૩ ઘ્ન તીવૈક્ષ કટાક્ષપેૈઃ સ દષ્ટદશનચ્છદા
૧૦૩૨૦૦૭૧ અપરાિન મષદ્દગૃ્ યાં જુષાણા તન્મખુા બુજમ્
૧૦૩૨૦૦૭૩આપીતમિપ ના ય સ ત તચ્ચરણં યથા
૧૦૩૨૦૦૮૧ તં કા ચન્નતે્રર ધ્રેણ હૃિદ કૃ વા િનમીલ્ય ચ
૧૦૩૨૦૦૮૩ પુલકાઙ્ગ્યપુગુહ્યા તે યાેગીવાન દસ લુતા
૧૦૩૨૦૦૯૧ સવાર્ તાઃ કેશવાલાેક પરમાે સવિન ર્તાઃ
૧૦૩૨૦૦૯૩ જહુિવરહજં તાપં પ્રાજ્ઞં પ્રા ય યથા જનાઃ
૧૦૩૨૦૧૦૧ તા ભિવધૂતશાેકા ભભર્ગવાનચ્યુતાે તઃ
૧૦૩૨૦૧૦૩ વ્યરાેચતાિધકં તાત પુ ષઃ શ ક્ત ભયર્થા
૧૦૩૨૦૧૧૧ તાઃ સમાદાય કા લ દ્યા િનિવ ય પુ લનં િવભુઃ
૧૦૩૨૦૧૧૩ િવકસ કુ દમ દાર સરુ યિનલષટ્પદમ્
૧૦૩૨૦૧૨૧ શરચ્ચ દ્રાંશસુ દાેહ વ તદાષેાતમઃ શવમ્
૧૦૩૨૦૧૨૩ કૃ ણાયા હ તતરલા ચતકાેમલવાલુકમ્
૧૦૩૨૦૧૩૧ તદ્દશર્નાહ્લાદિવધૂતહૃદુ્ર ે મનાેરથા તં શ્રુતયાે યથા યયુઃ
૧૦૩૨૦૧૩૩ વૈ ત્તર યૈઃ કુચકુઙુ્કમાિઙ્કતૈરચીકૢપન્નાસનમાત્મબ ધવે
૧૦૩૨૦૧૪૧ તત્રાપેિવષ્ટાે ભગવા સ ઈશ્વરાે યાેગેશ્વરા તહૃર્િદ ક પતાસનઃ
૧૦૩૨૦૧૪૩ ચકાસ ગાપેીપિરષદ્ગતાેઽ ચતસૈ્ત્રલાેક્યલ યેકપદં વપુદર્ધત્
૧૦૩૨૦૧૫૧ સભાજિય વા તમનઙ્ગદ પનં સહાસલીલેક્ષણિવભ્રમભ્રવુા
૧૦૩૨૦૧૫૩ સં પશર્નનેાઙ્કકૃતાઙ્ ઘ્રહ તયાેઃ સં તુત્ય ઈષ કુિપતા બભા ષરે
૧૦૩૨૦૧૬૦ શ્રીગાે ય ઊચુઃ
૧૦૩૨૦૧૬૧ ભજતાેઽનુભજ ત્યેક અેક અેત દ્વપયર્યમ્
૧૦૩૨૦૧૬૩ નાેભયાંશ્ચ ભજ ત્યેક અેતન્નાે બ્રૂિહ સાધુ ભાેઃ
૧૦૩૨૦૧૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૩૨૦૧૭૧ મથાે ભજ ત યે સખ્યઃ વાથકા તાેદ્યમા િહ તે
૧૦૩૨૦૧૭૩ ન તત્ર સાૈહૃદં ધમર્ઃ વાથાર્થ ત દ્ધ ના યથા
૧૦૩૨૦૧૮૧ ભજ ત્યભજતાે યે વૈ ક ણાઃ િપતરાૈ યથા

666 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૩૨૦૧૮૩ ધમા િનરપવાદાેઽત્ર સાૈહૃદં ચ સમુ યમાઃ
૧૦૩૨૦૧૯૧ ભજતાેઽિપ ન વૈ કે ચદ્ભજ ત્યભજતઃ કુતઃ
૧૦૩૨૦૧૯૩ આત્મારામા હ્યાપ્તકામા અકૃતજ્ઞા ગુ દુ્રહઃ
૧૦૩૨૦૨૦૧ નાહં તુ સખ્યાે ભજતાેઽિપ જ તૂ ભ યમીષામનુ ત્ત ત્તયે
૧૦૩૨૦૨૦૩ યથાધનાે લ ધધને િવનષ્ટે ત ચ્ચ તયા યિન્ન તાે ન વેદ
૧૦૩૨૦૨૧૧ અેવં મદથા જ્ઝતલાેકવેદ વાના હ વાે મ યનુ ત્તયેઽબલાઃ
૧૦૩૨૦૨૧૩ મયાપરાેકં્ષ ભજતા તરાેિહતં માસિૂયતું માહર્થ તિ પ્રયં પ્રયાઃ
૧૦૩૨૦૨૨૧ ન પારયેઽહં િનરવદ્યસયંુ ં વસાધુકૃતં્ય િવબુધાયષુાિપ વઃ
૧૦૩૨૦૨૨૩ યા માભજ દુજર્રગેહશ ◌ૃઙ્ખલાઃ સં ય તદ્વઃ પ્ર તયાતુ સાધનુા
૧૦૩૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૩૦૦૧૧ ઇ થં ભગવતાે ગાે યઃ શ્રુ વા વાચઃ સપુેશલાઃ
૧૦૩૩૦૦૧૩ જહુિવરહજં તાપં તદઙ્ગાપે ચતા શષઃ
૧૦૩૩૦૦૨૧ તત્રારભત ગાેિવ દાે રાસક્ર ડામનવુ્રતૈઃ
૧૦૩૩૦૦૨૩ સ્ત્રીરત્નૈર વતઃ પ્રીતૈર યાે યાબદ્ધબાહુ ભઃ
૧૦૩૩૦૦૩૧ રાસાે સવઃ સ પ્ર ત્તાે ગાપેીમ ડલમ ડતઃ
૧૦૩૩૦૦૩૩ યાેગેશ્વરેણ કૃ ણને તાસાં મ યે દ્વયાેદ્વર્યાેઃ
૧૦૩૩૦૦૩૫ પ્રિવષ્ટેન ગ્ હીતાનાં ક ઠે વિનકટં સ્ત્રયઃ
૧૦૩૩૦૦૩૭ યં મ યેરન્નભ તાવ દ્વમાનશતસઙુ્કલમ્
૧૦૩૩૦૦૩૯ િદવાૈકસાં સદારાણામાૈ સકુ્યાપહૃતાત્મનામ્
૧૦૩૩૦૦૪૧ તતાે દુ દુભયાે નેદુિનપેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ
૧૦૩૩૦૦૪૩ જગુગર્ ધવર્પતયઃ સસ્ત્રીકા તદ્યશાેઽમલમ્
૧૦૩૩૦૦૫૧ વલયાનાં નપૂુરાણાં િકિઙ્કણીનાં ચ યાે ષતામ્
૧૦૩૩૦૦૫૩ સ પ્રયાણામભૂચ્છ દ તુમુલાે રાસમ ડલે
૧૦૩૩૦૦૬૧ તત્રા તશશુભુે તા ભભર્ગવા દેવક સતુઃ
૧૦૩૩૦૦૬૩ મ યે મણીનાં હૈમાનાં મહામરકતાે યથા
૧૦૩૩૦૦૭૧ પાદ યાસભૈુર્જિવધુ ત ભઃ સ મતૈભ્રૂર્િવલાસર્ૈ
૧૦૩૩૦૦૭૨ ભજ્યન્મ યૈશ્ચલકુચપટૈઃ કુ ડલૈગર્ ડલાેલૈઃ
૧૦૩૩૦૦૭૩ વદ્યન્મખુ્યઃ કવરરસનાગ્ર થયઃ કૃ ણવ વાે
૧૦૩૩૦૦૭૪ ગાય ત્ય તં તિડત ઇવ તા મેઘચકે્ર િવરેજુઃ
૧૦૩૩૦૦૮૧ ઉચ્ચજૈર્ગુ ર્ત્યમાના રક્તક ઠ્યાે ર ત પ્રયાઃ
૧૦૩૩૦૦૮૩ કૃ ણા ભમશર્મુિદતા યદ્ગ તનેેદમા તમ્
૧૦૩૩૦૦૯૧ કા ચ સમં મુકુ દેન વર તીર મ શ્રતાઃ
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૧૦૩૩૦૦૯૩ ઉિન્ન યે પૂ જતા તને પ્રીયતા સાધુ સા વ ત
૧૦૩૩૦૦૯૫ તદેવ ધ્રવુમુિન્ન યે તસ્યૈ માનં ચ બહ્વદાત્
૧૦૩૩૦૧૦૧ કા ચદ્રાસપિરશ્રા તા પાશ્વર્સ્થસ્ય ગદા તઃ
૧૦૩૩૦૧૦૩ જગ્રાહ બાહુના સ્ક ધં શ્લથદ્વલયમ લકા
૧૦૩૩૦૧૧૧ તત્રૈકાંસગતં બાહંુ કૃ ણસ્યાે પલસાૈરભમ્
૧૦૩૩૦૧૧૩ ચ દના લપ્તમાઘ્રાય હૃષ્ટરાેમા ચુચુ બ હ
૧૦૩૩૦૧૨૧ કસ્યા શ્ચન્નાટ િવ ક્ષપ્ત કુ ડલ વષમ ડતમ્
૧૦૩૩૦૧૨૩ ગ ડં ગ ડે સ દધત્યાઃ પ્રાદાત્તા બૂલચિવતમ્
૧૦૩૩૦૧૩૧ ત્યતી ગાયતી કા ચ કૂજન્નપુૂરમખેલા
૧૦૩૩૦૧૩૩ પાશ્વર્સ્થાચ્યુતહ તા જં શ્રા તાધા તનયાેઃ શવમ્
૧૦૩૩૦૧૪૧ ગાે યાે લ વાચ્યુતં કા તં શ્રય અેકા તવ લભમ્
૧૦૩૩૦૧૪૩ ગ્ હીતક ઠ્ય તદ્દાે યા ગાય ત્ય ત વજિહ્ર રે
૧૦૩૩૦૧૫૧ કણા પલાલકિવટઙ્કકપાેલઘમર્
૧૦૩૩૦૧૫૨ વક્ત્ર શ્રયાે વલયનપૂુરઘાષેવાદ્યૈઃ
૧૦૩૩૦૧૫૩ ગાે યઃ સમં ભગવતા ન તુઃ વકેશ
૧૦૩૩૦૧૫૪ સ્ર તસ્ર ે ભ્રમરગાયકરાસગાે ઠ્યામ્
૧૦૩૩૦૧૬૧ અેવં પિર વઙ્ગકરા ભમશર્ નગ્ધેક્ષણાેદ્દામિવલાસહાસઃૈ
૧૦૩૩૦૧૬૩ રેમે રમેશાે વ્રજસુ દર ભયર્થાભર્કઃ વપ્ર ત બ બિવભ્રમઃ
૧૦૩૩૦૧૭૧ તદઙ્ગસઙ્ગપ્રમુદાકુલે દ્રયાઃ કેશા દુકૂલં કુચપિટ્ટકાં વા
૧૦૩૩૦૧૭૩ ના જઃ પ્ર તવ્યાેઢુમલં વ્રજ સ્ત્રયાે િવસ્ર તમાલાભરણાઃ કુ દ્વહ
૧૦૩૩૦૧૮૧ કૃ ણિવક્ર િડતં વીક્ષ્ય મુમુહુઃ ખેચર સ્ત્રયઃ
૧૦૩૩૦૧૮૩ કામાિદતાઃ શશાઙ્કશ્ચ સગણાે િવ મતાેઽભવત્
૧૦૩૩૦૧૯૧ કૃ વા તાવ તમાત્માનં યાવતીગાપયાે ષતઃ
૧૦૩૩૦૧૯૩ રેમે સ ભગવાં તા ભરાત્મારામાેઽિપ લીલયા
૧૦૩૩૦૨૦૧ તાસાં ર તિવહારેણ શ્રા તાનાં વદનાિન સઃ
૧૦૩૩૦૨૦૩ પ્રા જ ક ણઃ પ્રે ણા શ તમનેાઙ્ગ પા ણના
૧૦૩૩૦૨૧૧ ગાે યઃ સુ્ફર પુરટકુ ડલકુ તલ વડ્
૧૦૩૩૦૨૧૨ ગ ડ શ્રયા સિુધતહાસિનર ક્ષણને
૧૦૩૩૦૨૧૩ માનં દધત્ય ઋષભસ્ય જગુઃ કૃતાિન
૧૦૩૩૦૨૧૪ પુ યાિન ત કર હ પશર્પ્રમાેદાઃ
૧૦૩૩૦૨૨૧ તા ભયુર્તઃ શ્રમમપાેિહતુમઙ્ગસઙ્ગ
૧૦૩૩૦૨૨૨ ઘ્ ષ્ટસ્રજઃ સ કુચકુઙુ્કમર જતાયાઃ
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૧૦૩૩૦૨૨૩ ગ ધવર્પા લ ભરનુદુ્રત આિવશદ્વાઃ
૧૦૩૩૦૨૨૪ શ્રા તાે ગ ભિરભરાિડવ ભન્નસતેુઃ
૧૦૩૩૦૨૩૧ સાેઽ ભસ્યલં યવુ ત ભઃ પિર ષચ્યમાનઃ
૧૦૩૩૦૨૩૨ પ્રે ણે ક્ષતઃ પ્રહસતી ભિરત તતાેઽઙ્ગ
૧૦૩૩૦૨૩૩ વૈમાિનકૈઃ કુસમુવ ષ ભર દ્યમાનાે
૧૦૩૩૦૨૩૪ રેમે વયં વર તરત્ર ગજે દ્રલીલઃ
૧૦૩૩૦૨૪૧ તતશ્ચ કૃ ણાપેવને જલસ્થલ પ્રસનૂગ ધાિનલજુષ્ટિદક્તટે
૧૦૩૩૦૨૪૩ ચચાર ઙ્ગપ્રમદાગણા તાે યથા મદચ્યુદ્દિ્વરદઃ કરે ભઃ
૧૦૩૩૦૨૫૧ અેવં શશાઙ્કાંશિુવરા જતા િનશાઃ સ સત્યકામાેઽનુરતાબલાગણઃ
૧૦૩૩૦૨૫૩ સષવે આત્મ યવ દ્ધસાૈરતઃ સવાર્ઃ શર કાવ્યકથારસાશ્રયાઃ
૧૦૩૩૦૨૬૦ શ્રીપર ક્ષદુવાચ
૧૦૩૩૦૨૬૧ સસં્થાપનાય ધમર્સ્ય પ્રશમાયેતરસ્ય ચ
૧૦૩૩૦૨૬૩ અવતીણા િહ ભગવાનંશને જગદ શ્વરઃ
૧૦૩૩૦૨૭૧ સ કથં ધમર્સતેનૂાં વક્તા કતાર્ ભર ક્ષતા
૧૦૩૩૦૨૭૩ પ્રતીપમાચરદ્બ્રહ્મ પરદારા ભમશર્નમ્
૧૦૩૩૦૨૮૧ આપ્તકામાે યદુપ તઃ કૃતવા વૈ જુગુ સતમ્
૧૦૩૩૦૨૮૩ િકમ ભપ્રાય અેતન્નઃ શશંયં છ ધ સવુ્રત
૧૦૩૩૦૨૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૩૦૨૯૧ ધમર્વ્ય તક્રમાે દષૃ્ટ ઈશ્વરાણાં ચ સાહસમ્
૧૦૩૩૦૨૯૩ તે યસાં ન દાષેાય વહે્નઃ સવર્ભુ ે યથા
૧૦૩૩૦૩૦૧ નૈત સમાચરે તુ મનસાિપ હ્યનીશ્વરઃ
૧૦૩૩૦૩૦૩ િવન યત્યાચરન્માૈઢ ાદ્યથા દ્રાેઽ ધજં િવષમ્
૧૦૩૩૦૩૧૧ ઈશ્વરાણાં વચઃ સતં્ય તથવૈાચિરતં ક્વ ચત્
૧૦૩૩૦૩૧૩ તષેાં ય વવચાેયુક્તં બુ દ્ધમાં ત સમાચરેત્
૧૦૩૩૦૩૨૧ કુશલાચિરતનેષૈા મહ વાથા ન િવદ્યતે
૧૦૩૩૦૩૨૩ િવપયર્યેણ વાનથા િનરહઙ્કાિરણાં પ્રભાે
૧૦૩૩૦૩૩૧ િકમુતા ખલસ વાનાં તયર્ઙ્મત્યર્િદવાૈકસામ્
૧૦૩૩૦૩૩૩ ઈ શતુશ્ચે શતવ્યાનાં કુશલાકુશલા વયઃ
૧૦૩૩૦૩૪૧ ય પાદપઙ્કજપરાગિનષવે પ્તા
૧૦૩૩૦૩૪૨ યાેગપ્રભાવિવધુતા ખલકમર્બ ધાઃ
૧૦૩૩૦૩૪૩ વૈરં ચર ત મનુયાેઽિપ ન નહ્યમાનાસ્
૧૦૩૩૦૩૪૪ તસ્યેચ્છયાત્તવપષુઃ કુત અેવ બ ધઃ
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૧૦૩૩૦૩૫૧ ગાપેીનાં ત પતીનાં ચ સવષામવે દેિહનામ્
૧૦૩૩૦૩૫૩ યાેઽ તશ્ચર ત સાેઽ યક્ષઃ ક્ર ડનનેેહ દેહભાક્
૧૦૩૩૦૩૬૧ અનુગ્રહાય ભક્તાનાં માનષું દેહમા સ્થતઃ
૧૦૩૩૦૩૬૩ ભજતે તાદશૃીઃ ક્ર ડ યાઃ શ્રુ વા ત પરાે ભવેત્
૧૦૩૩૦૩૭૧ નાસયૂ ખલુ કૃ ણાય માેિહતા તસ્ય માયયા
૧૦૩૩૦૩૭૩ મ યમાનાઃ વપાશ્વર્સ્થા વા વા દારા વ્ર ૈકસઃ
૧૦૩૩૦૩૮૧ બ્રહ્મરાત્ર ઉપા ત્તે વાસદેુવાનુમાેિદતાઃ
૧૦૩૩૦૩૮૩ અિનચ્છ ત્યાે યયુગા યઃ વગ્ હા ભગવિ પ્રયાઃ
૧૦૩૩૦૩૯૧ િવક્ર િડતં વ્રજવધૂ ભિરદં ચ િવ ણાેઃ
૧૦૩૩૦૩૯૨ શ્રદ્ધા વતાેઽનુશ ◌ૃ યાદથ વણર્યેદ્યઃ
૧૦૩૩૦૩૯૩ ભ ક્ત પરાં ભગવ ત પ્ર તલ ય કામં
૧૦૩૩૦૩૯૪ હૃદ્રાેગમાશ્વપિહનાેત્ય ચરેણ ધીરઃ
૧૦૩૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૪૦૦૧૧ અેકદા દેવયાત્રાયાં ગાપેાલા તકાૈતુકાઃ
૧૦૩૪૦૦૧૩ અનાે ભરનડુદ્યુક્તૈઃ પ્રયયુ તેઽ બકાવનમ્
૧૦૩૪૦૦૨૧ તત્ર ના વા સર વત્યાં દેવં પશપુ ત િવભુમ્
૧૦૩૪૦૦૨૩ આનચુર્રહર્ણૈભર્ યા દેવી ં ચ પતેઽ બકામ્
૧૦૩૪૦૦૩૧ ગાવાે િહર યં વાસાં સ મધુ મ વન્નમાદતૃાઃ
૧૦૩૪૦૦૩૩ બ્રાહ્મણે યાે દદુઃ સવ દેવાે નઃ પ્રીયતા મ ત
૧૦૩૪૦૦૪૧ ઊષુઃ સર વતીતીરે જલં પ્રા ય યતવ્રતાઃ
૧૦૩૪૦૦૪૩ રજની ં તાં મહાભાગા ન દસનુ દકાદયઃ
૧૦૩૪૦૦૫૧ ક શ્ચન્મહાનિહ ત મ વિપનેઽ તબુભુ ક્ષતઃ
૧૦૩૪૦૦૫૩ યદચૃ્છયાગતાે ન દં શયાનમુરગાેઽગ્રસીત્
૧૦૩૪૦૦૬૧ સ ચુક્રાેશાિહના ગ્ર તઃ કૃ ણ કૃ ણ મહાનયમ્
૧૦૩૪૦૦૬૩ સપા માં ગ્રસતે તાત પ્રપનં્ન પિરમાેચય
૧૦૩૪૦૦૭૧ તસ્ય ચાક્ર દતં શ્રુ વા ગાપેાલાઃ સહસાે થતાઃ
૧૦૩૪૦૦૭૩ ગ્ર તં ચ દૃ ટ્વા િવભ્રા તાઃ સપ િવવ્યધુ મુકૈઃ
૧૦૩૪૦૦૮૧ અલાતૈદર્હ્યમાનાેઽિપ નામુ ચત્તમુરઙ્ગમઃ
૧૦૩૪૦૦૮૩ તમ શ પદા યેત્ય ભગવા સા વતાં પ તઃ
૧૦૩૪૦૦૯૧ સ વૈ ભગવતઃ શ્રીમ પાદ પશર્હતાશભુઃ
૧૦૩૪૦૦૯૩ ભજેે સપર્વપુિહ વા પં િવદ્યાધરા ચતમ્
૧૦૩૪૦૧૦૧ તમ ચ્છદૃ્ધષીકેશઃ પ્રણતં સમવ સ્થતમ્
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૧૦૩૪૦૧૦૩ દ યમાનને વપષુા પુ ષં હેમમા લનમ્
૧૦૩૪૦૧૧૧ કાે ભવા પરયા લ યા રાેચતેઽદ્ભુતદશર્નઃ
૧૦૩૪૦૧૧૩ કથં જુગુ સતામેતાં ગ ત વા પ્રાિપતાેઽવશઃ
૧૦૩૪૦૧૨૦ સપર્ ઉવાચ
૧૦૩૪૦૧૨૧ અહં િવદ્યાધરઃ ક શ્ચ સદુશર્ન ઇ ત શ્રુતઃ
૧૦૩૪૦૧૨૩ શ્રયા વ પસ પત્ત્યા િવમાનનેાચર દશઃ
૧૦૩૪૦૧૩૧ ઋષી વ પાઙ્ ગરસઃ પ્રાહસં પદિપતઃ
૧૦૩૪૦૧૩૩ તૈિરમાં પ્રાિપતાે યાેિન પ્રલ ધૈઃ વને પા મના
૧૦૩૪૦૧૪૧ શાપાે મેઽનુગ્રહાયવૈ કૃત તૈઃ ક ણાત્મ ભઃ
૧૦૩૪૦૧૪૩ યદહં લાેકગુ ણા પદા ષ્ટાે હતાશભુઃ
૧૦૩૪૦૧૫૧ તં વાહં ભવભીતાનાં પ્રપન્નાનાં ભયાપહમ્
૧૦૩૪૦૧૫૩ આ ચ્છે શાપિનમુર્ક્તઃ પાદ પશાર્દમીવહન્
૧૦૩૪૦૧૬૧ પ્રપન્નાેઽ મ મહાયાે ગન્મહાપુ ષ સ પતે
૧૦૩૪૦૧૬૩ અનુ નીિહ માં દેવ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વર
૧૦૩૪૦૧૭૧ બ્રહ્મદ ડા દ્વમુક્તાેઽહં સદ્ય તેઽચ્યુત દશર્નાત્
૧૦૩૪૦૧૭૩ યન્નામ ગ્ હ્ણન્ન ખલા શ્રાે નાત્માનમવે ચ
૧૦૩૪૦૧૭૫ સદ્યઃ પનુા ત િક ભૂય તસ્ય ષ્ટઃ પદા િહ તે
૧૦૩૪૦૧૮૧ ઇત્યનુજ્ઞા ય દાશાહ પિરક્ર યા ભવ દ્ય ચ
૧૦૩૪૦૧૮૩ સદુશર્નાે િદવં યાતઃ કૃચ્છ્ર ાન્ન દશ્ચ માે ચતઃ
૧૦૩૪૦૧૯૧ િનશા ય કૃ ણસ્ય તદાત્મવૈભવં
૧૦૩૪૦૧૯૨ વ્ર ૈકસાે િવ મતચેતસ તતઃ
૧૦૩૪૦૧૯૩ સમા ય ત મિન્નયમં પનુવ્રર્જં
૧૦૩૪૦૧૯૪ પાયયુ ત કથય તઆદતૃાઃ
૧૦૩૪૦૨૦૧ કદા ચદથ ગાેિવ દાે રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ
૧૦૩૪૦૨૦૩ િવજહ્રતવુર્ને રા યાં મ યગાૈ વ્રજયાે ષતામ્
૧૦૩૪૦૨૧૧ ઉપગીયમાનાૈ લ લતં સ્ત્રીજનૈબર્દ્ધસાૈહૃદૈઃ
૧૦૩૪૦૨૧૩ વલઙૃ્કતાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ સ્ર ગ્વનાૈ િવર ેઽ બરાૈ
૧૦૩૪૦૨૨૧ િનશામખંુ માનય તાવુિદતાેડુપતારકમ્
૧૦૩૪૦૨૨૩ મ લકાગ ધમત્તા લ જુષં્ટ કુમુદવાયનુા
૧૦૩૪૦૨૩૧ જગતુઃ સવર્ભૂતાનાં મનઃશ્રવણમઙ્ગલમ્
૧૦૩૪૦૨૩૩ તાૈ ક પય તાૈ યુગપ વરમ ડલમૂ ચ્છતમ્
૧૦૩૪૦૨૪૧ ગાે ય તદ્ગ તમાક યર્ મૂ ચ્છતા નાિવદ પ
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૧૦૩૪૦૨૪૩ સ્રંસદ્દકૂુલમાત્માનં સ્ર તકેશસ્રજં તતઃ
૧૦૩૪૦૨૫૧ અેવં િવક્ર ડતાેઃ વૈરં ગાયતાેઃ સ પ્રમત્તવત્
૧૦૩૪૦૨૫૩ શઙ્ખચૂડ ઇ ત ખ્યાતાે ધનદાનુચરાેઽ યગાત્
૧૦૩૪૦૨૬૧ તયાેિનર ક્ષતાે રાજં તન્નાથં પ્રમદાજનમ્
૧૦૩૪૦૨૬૩ ક્રાેશ તં કાલયામાસ િદ યુદ ચ્યામશિઙ્કતઃ
૧૦૩૪૦૨૭૧ ક્રાેશ તં કૃ ણ રામે ત િવલાેક્ય વપિરગ્રહમ્
૧૦૩૪૦૨૭૩ યથા ગા દસ્યનુા ગ્ર તા ભ્રાતરાવ વધાવતામ્
૧૦૩૪૦૨૮૧ મા ભૈષ્ટેત્યભયારાવાૈ શાલહ તાૈ તર વનાૈ
૧૦૩૪૦૨૮૩ આસદેતુ તં તરસા વિરતં ગુહ્યકાધમમ્
૧૦૩૪૦૨૯૧ સ વીક્ષ્ય તાવનપુ્રાપ્તાૈ કાલ ત્યૂ ઇવાે દ્વજન્
૧૦૩૪૦૨૯૩ િવ જ્યસ્ત્રીજનં મૂઢઃ પ્રાદ્રવ િવતેચ્છયા
૧૦૩૪૦૩૦૧ તમ વધાવદ્ગાેિવ દાે યત્ર યત્ર સ ધાવ ત
૧૦૩૪૦૩૦૩ જહીષુર્ ત ચ્છરાેરત્નં તસ્થાૈ રક્ષિ સ્ત્રયાે બલઃ
૧૦૩૪૦૩૧૧ અિવદૂર ઇવા યેત્ય શર તસ્ય દુરાત્મનઃ
૧૦૩૪૦૩૧૩ જહાર મુ ષ્ટનવૈાઙ્ગ સહચૂડમ ણ િવભુઃ
૧૦૩૪૦૩૨૧ શઙ્ખચૂડં િનહત્યૈવં મ ણમાદાય ભા વરમ્
૧૦૩૪૦૩૨૩ અગ્ર યાદદા પ્રીત્યા પ ય તીનાં ચ યાે ષતામ્
૧૦૩૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૫૦૦૧૧ ગાે યઃ કૃ ણે વનં યાતે તમનુદુ્રતચેતસઃ
૧૦૩૫૦૦૧૩ કૃ ણલીલાઃ પ્રગાય ત્યાે િન યુદુર્ઃખને વાસરાન્
૧૦૩૫૦૦૨૦ શ્રીગાે ય ઊચુઃ
૧૦૩૫૦૦૨૧ વામબાહુકૃતવામકપાેલાે વ ગતભ્રુરધરાિપતવે મ્
૧૦૩૫૦૦૨૩ કાેમલાઙ્ગુ લ ભરા શ્રતમાગ ગાે ય ઈરય ત યત્ર મુકુ દઃ
૧૦૩૫૦૦૩૧ વ્યાેમયાનવિનતાઃ સહ સદ્ધિૈવ મતા તદુપધાયર્ સલ ઃ
૧૦૩૫૦૦૩૩ કામમાગર્ણસમિપત ચત્તાઃ ક મલં યયુરપ તનીવ્યઃ
૧૦૩૫૦૦૪૧ હ ત ચત્રમબલાઃ શ ◌ૃ તેદં હારહાસ ઉર સ સ્થરિવદ્યુત્
૧૦૩૫૦૦૪૩ ન દસનૂુરયમાતર્જનાનાં નમર્દાે યિહ કૂ જતવે ઃ
૧૦૩૫૦૦૫૧ દશાે વ્રજ ષા ગગાવાે વે વાદ્યહૃતચેતસઆરાત્
૧૦૩૫૦૦૫૩ દ તદષ્ટકવલા તકણાર્ િનિદ્રતા લ ખત ચત્ર મવાસન્
૧૦૩૫૦૦૬૧ બિહણ તબકધાતપુલાશબૈર્દ્ધમ લપિરબહર્િવડ બઃ
૧૦૩૫૦૦૬૩ કિહ ચ સબલઆ લ સ ગાપેૈગાર્ઃ સમાહ્વય ત યત્ર મુકુ દઃ
૧૦૩૫૦૦૭૧ તિહ ભગ્ ગતયઃ સિરતાે વૈ ત પદા બુજર ેઽિનલનીતમ્
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૧૦૩૫૦૦૭૩ હયતીવર્ય મવાબહુપુ યાઃ પ્રેમવેિપતભુ ઃ ત મતાપઃ
૧૦૩૫૦૦૮૧ અનુચરૈઃ સમનવુ ણતવીયર્ આિદપૂ ષ ઇવાચલભૂ તઃ
૧૦૩૫૦૦૮૩ વનચરાે ગિરતટેષુ ચર તીવ નાહ્વય ત ગાઃ સ યદા િહ
૧૦૩૫૦૦૯૧ વનલતા તરવ આત્મિન િવ ં વ્ય જય ત્ય ઇવ પુ પફલાઢ ાઃ
૧૦૩૫૦૦૯૩ પ્રણતભારિવટપા મધુધારાઃ પ્રેમહૃષ્ટતનવાે વ ષુઃ મ
૧૦૩૫૦૧૦૧ દશર્નીય તલકાે વનમાલા િદવ્યગ ધતુલસીમધુમત્તૈઃ
૧૦૩૫૦૧૦૩ અ લકુલૈરલઘુ ગીતામભીષ્ટમાિદ્રય યિહ સ ધતવે ઃ
૧૦૩૫૦૧૧૧ સર સ સારસહંસિવહઙ્ગાશ્ચા ગીતાહૃતચેતસ અેત્ય
૧૦૩૫૦૧૧૩ હિરમપુાસત તે યત ચત્તા હ ત મી લતદશૃાે તમાનૈાઃ
૧૦૩૫૦૧૨૧ સહબલઃ સ્રગવતંસિવલાસઃ સાનષુુ ક્ષ ત તાે વ્રજદેવ્યઃ
૧૦૩૫૦૧૨૩ હષર્ય યિહ વે રવેણ તહષર્ ઉપર ભ ત િવશ્વમ્
૧૦૩૫૦૧૩૧ મહદ તક્રમણશિઙ્કતચેતા મ દમ દમનુગજર્ ત મેઘઃ
૧૦૩૫૦૧૩૩ સહૃુદમ યવષર્ સમુનાે ભ છાયયા ચ િવદધ પ્રતપત્રમ્
૧૦૩૫૦૧૪૧ િવિવધગાપેચરણષેુ િવદગ્ધાે વે વાદ્ય ઉ ધા િનજ શક્ષાઃ
૧૦૩૫૦૧૪૩ તવ સતુઃ સ ત યદાધર બ બે દત્તવે રનય વર તીઃ
૧૦૩૫૦૧૫૧ સવનશ તદુપધાયર્ સરેુશાઃ શક્રશવર્પરમે ષ્ઠપુરાેગાઃ
૧૦૩૫૦૧૫૩ કવયઆનતક ધર ચત્તાઃ ક મલં યયુરિન શ્ચતત વાઃ
૧૦૩૫૦૧૬૧ િનજપદા જદલૈ વર્જવજ્ર નીર ઙુ્કશિવ ચત્રલલામૈઃ
૧૦૩૫૦૧૬૩ વ્રજભવુઃ શમય ખુરતાેદં વ મર્ધુયર્ગ તર િડતવે ઃ
૧૦૩૫૦૧૭૧ વ્રજ ત તને વયં સિવલાસ વીક્ષણાિપતમનાેભવવેગાઃ
૧૦૩૫૦૧૭૩ કુજગ ત ગ મતા ન િવદામઃ ક મલને કવરં વસનં વા
૧૦૩૫૦૧૮૧ મ ણધરઃ ક્વ ચદાગણય ગા માલયા દિયતગ ધતુલસ્યાઃ
૧૦૩૫૦૧૮૩ પ્રણિયનાેઽનુચરસ્ય કદાંસે પ્ર ક્ષપ ભજુમગાયત યત્ર
૧૦૩૫૦૧૯૧ ક્વ ણતવે રવવ ચત ચત્તાઃ કૃ ણમ વસત કૃ ણગ્ િહ યઃ
૧૦૩૫૦૧૯૩ ગુણગણાણર્મનુગત્ય હિર યાે ગાેિપકા ઇવ િવમુક્તગ્ હાશાઃ
૧૦૩૫૦૨૦૧ કુ દદામકૃતકાૈતુકવષેાે ગાપેગાેધન તાે યમનુાયામ્
૧૦૩૫૦૨૦૩ ન દસનૂુરનઘે તવ વ સાે નમર્દઃ પ્રણિયણાં િવજહાર
૧૦૩૫૦૨૧૧ મ દવાયુ પવાત્યનકૂલં માનયન્મલયજ પશન
૧૦૩૫૦૨૧૩ વ દન તમપુદેવગણા યે વાદ્યગીતબ લ ભઃ પિરવવ્રુઃ
૧૦૩૫૦૨૨૧ વ સલાે વ્રજગવાં યદગધ્રાે વ દ્યમાનચરણઃ પ થ દ્ધઃૈ
૧૦૩૫૦૨૨૩ કૃ નગાેધનમપુાેહ્ય િદના તે ગીતવે રનુગેિડતક તઃ
૧૦૩૫૦૨૩૧ ઉ સવં શ્રમ ચાિપ દશૃીનામુન્નય ખુરરજ છુિરતસ્રક્

bhagpur.pdf 673



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૩૫૦૨૩૩ િદ સયૈ ત સહૃુદા સષ અેષ દેવક જઠરભૂ ડુરાજઃ
૧૦૩૫૦૨૪૧ મદિવઘૂ ણતલાેચન ઈષત્માનદઃ વસહૃુદાં વનમાલી
૧૦૩૫૦૨૪૩ બદરપા ડુવદનાે દુગ ડં મ ડય કનકકુ ડલલ યા
૧૦૩૫૦૨૫૧ યદુપ ત દ્વરદરાજિવહારાે યા મનીપ તિરવષૈ િદના તે
૧૦૩૫૦૨૫૩ મુિદતવક્ત્ર ઉપયા ત દુર તં માેચય વ્રજગવાં િદનતાપમ્
૧૦૩૫૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૫૦૨૬૧ અેવં વ્રજ સ્ત્રયાે રાજ કૃ ણલીલાનુગાયતીઃ
૧૦૩૫૦૨૬૩ રે મરેઽહઃસુ ત ચ્ચત્તા તન્મનસ્કા મહાેદયાઃ
૧૦૩૬૦૦૧૦ શ્રી બાદરાય ણ વાચ
૧૦૩૬૦૦૧૧ અથ તહ્યાર્ગતાે ગાેષ્ઠમિરષ્ટાે ષભાસરુઃ
૧૦૩૬૦૦૧૩ મહી મહાકકુ કાયઃ ક પય ખુરિવક્ષતામ્
૧૦૩૬૦૦૨૧ ર ભમાણઃ ખરતરં પદા ચ િવ લખન્મહીમ્
૧૦૩૬૦૦૨૩ ઉદ્ય ય પુચ્છં વપ્રા ણ િવષાણાગ્રેણ ચાેદ્ધરન્
૧૦૩૬૦૦૨૫ િક ચ ક ચચ્છકૃન્મુ ચન્મતૂ્રય ત ધલાેચનઃ
૧૦૩૬૦૦૩૧ યસ્ય િનહ્ર ાર્િદતનેાઙ્ગ િનષુ્ઠરેણ ગવાં ણામ્
૧૦૩૬૦૦૩૩ પત ત્યકાલતાે ગભાર્ઃ સ્રવ ત મ ભયને વૈ
૧૦૩૬૦૦૪૧ િનિવશ ત ઘના યસ્ય કકુદ્યચલશઙ્કયા
૧૦૩૬૦૦૪૩ તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગમુદ્વ ક્ષ્ય ગાે યાે ગાપેાશ્ચ તત્રસઃુ
૧૦૩૬૦૦૫૧ પશવાે દુદુ્રવુભ તા રાજ સ ત્યજ્ય ગાેકુલમ્
૧૦૩૬૦૦૫૩ કૃ ણ કૃ ણે ત તે સવ ગાેિવ દં શરણં યયુઃ
૧૦૩૬૦૦૬૧ ભગવાનિપ તદ્વ ક્ષ્ય ગાેકુલં ભયિવદુ્રતમ્
૧૦૩૬૦૦૬૩ મા ભૈષ્ટે ત ગરાશ્વાસ્ય ષાસરુમપુાહ્વયત્
૧૦૩૬૦૦૭૧ ગાપેાલૈઃ પશુ ભમર્ દ ત્રા સતૈઃ િકમસત્તમ
૧૦૩૬૦૦૭૩ મિય શા તિર દુષ્ટાનાં વ દ્વધાનાં દુરાત્મનામ્
૧૦૩૬૦૦૮૧ ઇત્યાસ્ફાેત્યાચ્યુતાેઽિરષં્ટ તલશ દેન કાપેયન્
૧૦૩૬૦૦૮૩ સખ્યરંુસે ભુ ભાેગં પ્રસાયાર્વ સ્થતાે હિરઃ
૧૦૩૬૦૦૯૧ સાેઽ યવેં કાેિપતાેઽિરષ્ટઃ ખુરેણાવિનમુ લખન્
૧૦૩૬૦૦૯૩ ઉદ્ય પુચ્છભ્રમન્મેઘઃ કુ્રદ્ધઃ કૃ ણમપુાદ્રવત્
૧૦૩૬૦૧૦૧ અગ્ર ય તિવષાણાગ્રઃ ત ધા ગ્લાેચનાેઽચ્યુતમ્
૧૦૩૬૦૧૦૩ કટા ક્ષ યાદ્રવત્તૂણર્ મ દ્રમુક્તાેઽશિનયર્થા
૧૦૩૬૦૧૧૧ ગ્ હી વા શ ◌ૃઙ્ગયાે તં વા અષ્ટાદશ પદાિન સઃ
૧૦૩૬૦૧૧૩ પ્રત્યપાવેાહ ભગવા ગજઃ પ્ર તગજં યથા
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૧૦૩૬૦૧૨૧ સાેઽપિવદ્ધાે ભગવતા પનુ થાય સ વરમ્
૧૦૩૬૦૧૨૩ આપત વન્નસવાર્ઙ્ગાે િનઃશ્વસ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ
૧૦૩૬૦૧૩૧ તમાપત તં સ િનગ્ હ્ય શ ◌ૃઙ્ગયાેઃ પદા સમાક્ર ય િનપાત્ય ભૂતલે
૧૦૩૬૦૧૩૩ િન પીડયામાસ યથાદ્રર્મ બરં કૃ વા િવષાણને જઘાન સાેઽપતત્
૧૦૩૬૦૧૪૧ અ ગ્વમન્મતૂ્રશકૃ સમુ જિ ક્ષપંશ્ચ પાદાનનવ સ્થતેક્ષણઃ
૧૦૩૬૦૧૪૩ જગામ કૃચ્છ્રં િનરતૃેરથ ક્ષયં પુ પૈઃ િકર તાે હિરમીિડરે સરુાઃ
૧૦૩૬૦૧૫૧ અેવં કુકુ દ્મનં હ વા તૂયમાનઃ દ્વ ત ભઃ
૧૦૩૬૦૧૫૩ િવવેશ ગાેષં્ઠ સબલાે ગાપેીનાં નયનાે સવઃ
૧૦૩૬૦૧૬૧ અિરષ્ટે િનહતે દૈત્યે કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા
૧૦૩૬૦૧૬૩ કંસાયાથાહ ભગવાન્નારદાે દેવદશર્નઃ
૧૦૩૬૦૧૭૧ યશાેદાયાઃ સતુાં ક યાં દેવક્યાઃ કૃ ણમવે ચ
૧૦૩૬૦૧૭૩ રામં ચ રાેિહણીપતુ્રં વસદેુવને બ યતા
૧૦૩૬૦૧૭૫ ય તાૈ વ મત્રે ન દે વૈ યા યાં તે પુ ષા હતાઃ
૧૦૩૬૦૧૮૧ િનશ ય તદ્ભાજેપ તઃ કાપેા પ્રચ લતે દ્રયઃ
૧૦૩૬૦૧૮૩ િનશાતમ સમાદત્ત વસદેુવ જઘાંસયા
૧૦૩૬૦૧૯૧ િનવાિરતાે નારદેન ત સતુાૈ ત્યુમાત્મનઃ
૧૦૩૬૦૧૯૩ જ્ઞા વા લાેહમયૈઃ પાશબૈર્બ ધ સહ ભાયર્યા
૧૦૩૬૦૨૦૧ પ્ર તયાતે તુ દેવષા કંસ આભા ય કે શનમ્
૧૦૩૬૦૨૦૩ પ્રષેયામાસ હ યેતાં ભવતા રામકેશવાૈ
૧૦૩૬૦૨૧૧ તતાે મુ ષ્ટકચાણૂર શલતાેશલકાિદકાન્
૧૦૩૬૦૨૧૩ અમાત્યા હ તપાંશ્ચવૈ સમાહૂયાહ ભાજેરાટ્
૧૦૩૬૦૨૨૧ ભાે ભાે િનશ યતામેતદ્વ રચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ
૧૦૩૬૦૨૨૩ ન દવ્રજે િકલાસાતે સતુાવાનકદુ દુભેઃ
૧૦૩૬૦૨૩૧ રામકૃ ણાૈ તતાે મહં્ય ત્યુઃ િકલ િનદ શતઃ
૧૦૩૬૦૨૩૩ ભવદ્ યા મહ સ પ્રાપ્તાૈ હ યેતાં મ લલીલયા
૧૦૩૬૦૨૪૧ મ ચાઃ િક્રય તાં િવિવધા મ લરઙ્ગપિર શ્રતાઃ
૧૦૩૬૦૨૪૩ પાૈરા નપદાઃ સવ પ ય તુ વૈરસયંુગમ્
૧૦૩૬૦૨૫૧ મહામાત્ર વયા ભદ્ર રઙ્ગદ્વાયુર્પનીયતામ્
૧૦૩૬૦૨૫૩ દ્વપઃ કુવલયાપીડાે જિહ તને મમાિહતાૈ
૧૦૩૬૦૨૬૧ આર યતાં ધનુયાર્ગશ્ચતુદર્ યાં યથાિવિધ
૧૦૩૬૦૨૬૩ િવશસ તુ પશનૂ્મે યા ભૂતરા ય મીઢુષે
૧૦૩૬૦૨૭૧ ઇત્યાજ્ઞા યાથર્ત ત્રજ્ઞઆહૂય યદુપુઙ્ગવમ્
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૧૦૩૬૦૨૭૩ ગ્ હી વા પા ણના પા ણ તતાેઽકૂ્રરમવુાચ હ
૧૦૩૬૦૨૮૧ ભાે ભાે દાનપતે મહં્ય િક્રયતાં મતૈ્રમાદતૃઃ
૧૦૩૬૦૨૮૩ ના ય વત્તાે િહતતમાે િવદ્યતે ભાજે ણષુ
૧૦૩૬૦૨૯૧ અત વામા શ્રતઃ સાૈ ય કાયર્ગાૈરવસાધનમ્
૧૦૩૬૦૨૯૩ યથે દ્રાે િવ મા શ્રત્ય વાથર્મ યગમ દ્વભુઃ
૧૦૩૬૦૩૦૧ ગચ્છ ન દવ્રજં તત્ર સતુાવાનકદુ દુભેઃ
૧૦૩૬૦૩૦૩ આસાતે તાિવહાનને રથનેાનય મા ચરમ્
૧૦૩૬૦૩૧૧ િન ષ્ટઃ િકલ મે ત્યુદવવૈકુ ઠસશં્રયૈઃ
૧૦૩૬૦૩૧૩ તાવાનય સમં ગાપેનૈર્ દાદૈ્યઃ સા યપુાયનૈઃ
૧૦૩૬૦૩૨૧ ઘાતિય ય ઇહાનીતાૈ કાલક પને હ તના
૧૦૩૬૦૩૨૩ યિદ મુક્તાૈ તતાે મ લૈઘાર્તયે વૈદ્યુતાપેમૈઃ
૧૦૩૬૦૩૩૧ તયાેિનહતયાે તપ્તા વસદેુવપુરાેગમાન્
૧૦૩૬૦૩૩૩ તદ્બ ધૂિન્નહિન યા મ ણભાજેદશાહર્કાન્
૧૦૩૬૦૩૪૧ ઉગ્રસનંે ચ િપતરં સ્થિવરં રાજ્યકામુકં
૧૦૩૬૦૩૪૩ તદ્ભ્રાતરં દેવકં ચ યે ચા યે િવ દ્વષાે મમ
૧૦૩૬૦૩૫૧ તતશ્ચષૈા મહી મત્ર
૧૦૩૬૦૩૫૨ ભિવત્રી નષ્ટક ટકા
૧૦૩૬૦૩૬૧ જરાસ ધાે મમ ગુ દ્વિવદાે દિયતઃ સખા
૧૦૩૬૦૩૬૩ શ બરાે નરકાે બાણાે મ યવે કૃતસાૈહૃદાઃ
૧૦૩૬૦૩૬૫ તૈરહં સરુપક્ષીયા હ વા ભાેકે્ષ્ય મહી ં પાન્
૧૦૩૬૦૩૭૧ અેતજ્જ્ઞા વાનય ક્ષપં્ર રામકૃ ણાિવહાભર્કાૈ
૧૦૩૬૦૩૭૩ ધનુમર્ખિનર ક્ષાથ દ્રષંુ્ટ યદુપુર શ્રયમ્
૧૦૩૬૦૩૮૦ શ્રીઅકૂ્રર ઉવાચ
૧૦૩૬૦૩૮૧ રાજન્મની ષતં સ યક્તવ વાવદ્યમાજર્નમ્
૧૦૩૬૦૩૮૩ સદ્ ય સદ્ યાેઃ સમં કુયાર્દૈ્દવં િહ ફલસાધનમ્
૧૦૩૬૦૩૯૧ મનાેરથા કરાેત્યુચ્ચજૈર્નાે દૈવહતાનિપ
૧૦૩૬૦૩૯૩ યજુ્યતે હષર્શાેકા યાં તથા યાજ્ઞાં કરાે મ તે
૧૦૩૬૦૪૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૬૦૪૦૧ અેવમાિદ ય ચાકૂ્રરં મિ ત્રણશ્ચ િવ જ્ય સઃ
૧૦૩૬૦૪૦૩ પ્રિવવેશ ગ્ હં કંસ તથાકૂ્રરઃ વમાલયમ્
૧૦૩૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૭૦૦૧૧ કેશી તુ કંસપ્રિહતઃ ખુરૈમર્હી ં
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૧૦૩૭૦૦૧૨ મહાહયાે િનજર્રયન્મનાજેવઃ
૧૦૩૭૦૦૧૩ સટાવધૂતાભ્રિવમાનસઙુ્કલં
૧૦૩૭૦૦૧૪ કુવર્ન્નભાે હે ષતભી ષતા ખલઃ
૧૦૩૭૦૦૨૧ તં ત્રાસય તં ભગવા વગાેકુલં
૧૦૩૭૦૦૨૨ તદ્ધે ષતવૈાર્લિવઘૂ ણતા બુદમ્
૧૦૩૭૦૦૨૩ આત્માનમા ૈ ગય તમગ્રણીર્
૧૦૩૭૦૦૨૪ ઉપાહ્વય સ વ્યનદ ગે દ્રવત્
૧૦૩૭૦૦૩૧ સ તં િનશા યા ભમખુાે મખને ખં
૧૦૩૭૦૦૩૨ િપબિન્નવા યદ્રવદત્યમષર્ણઃ
૧૦૩૭૦૦૩૩ જઘાન પદ્ યામરિવ દલાેચનં
૧૦૩૭૦૦૩૪ દુરાસદશ્ચ ડજવાે દુરત્યયઃ
૧૦૩૭૦૦૪૧ તદ્વ ચિય વા તમધાેક્ષ ે ષા પ્રગ્ હ્ય દાે યા પિરિવ ય પાદયાેઃ
૧૦૩૭૦૦૪૩ સાવજ્ઞમુ જ્ય ધનુઃશતા તરે યથાેરગં તાક્ષ્યર્સતુાે વ્યવ સ્થતઃ
૧૦૩૭૦૦૫૧ સઃ લ ધસજં્ઞઃ પનુ થતાે ષા
૧૦૩૭૦૦૫૨ વ્યાદાય કેશી તરસાપતદ્ધિરમ્
૧૦૩૭૦૦૫૩ સાેઽ યસ્ય વક્ત્રે ભજુમુત્તરં મયન્
૧૦૩૭૦૦૫૪ પ્રવેશયામાસ યથાેરગં બલે
૧૦૩૭૦૦૬૧ દ તા િનપેતુભર્ગવદ્ભજુ શસ્
૧૦૩૭૦૦૬૨ તે કે શન તપ્તમય શાે યથા
૧૦૩૭૦૦૬૩ બાહુશ્ચ તદે્દહગતાે મહાત્મનાે
૧૦૩૭૦૦૬૪ યથામયઃ સવં ધે ઉપે ક્ષતઃ
૧૦૩૭૦૦૭૧ સમેધમાનને સ કૃ ણબાહુના િન દ્ધવાયુશ્ચરણાંશ્ચ િવ ક્ષપન્
૧૦૩૭૦૦૭૩ પ્ર વન્નગાત્રઃ પિર ત્તલાેચનઃ પપાત લ ડં િવ જિ ક્ષતાૈ વ્યસઃુ
૧૦૩૭૦૦૮૧ તદે્દહતઃ કકર્િટકાફલાપેમાદ્વ્યસાેરપાકૃ ય ભજંુ મહાભજુઃ
૧૦૩૭૦૦૮૩ અિવ મતાેઽયત્નહતાિરકઃ સરૈુઃ પ્રસનૂવષવર્ષર્દ્ ભર િડતઃ
૧૦૩૭૦૦૯૧ દેવ ષ પસઙ્ગ ય ભાગવતપ્રવરાે પ
૧૦૩૭૦૦૯૩ કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણં રહસ્યેતદભાષત
૧૦૩૭૦૧૦૧ કૃ ણ કૃ ણાપ્રમેયાત્મ યાેગેશ જગદ શ્વર
૧૦૩૭૦૧૦૩ વાસદેુવા ખલાવાસ સા વતાં પ્રવર પ્રભાે
૧૦૩૭૦૧૧૧ વમાત્મા સવર્ભૂતાનામેકાે જ્યાે તિરવૈધસામ્
૧૦૩૭૦૧૧૩ ગૂઢાે ગુહાશયઃ સાક્ષી મહાપુ ષ ઈશ્વરઃ
૧૦૩૭૦૧૨૧ આત્મનાત્માશ્રયઃ પવૂ માયયા સ જે ગુણાન્
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૧૦૩૭૦૧૨૩ તૈિરદં સત્યસઙ્ક પઃ જસ્ય સ્યવસીશ્વરઃ
૧૦૩૭૦૧૩૧ સ વં ભૂધરભૂતાનાં દૈત્યપ્રમથરક્ષસામ્
૧૦૩૭૦૧૩૩ અવતીણા િવનાશાય સાધનુાં રક્ષણાય ચ
૧૦૩૭૦૧૪૧ િદષ્ટ ા તે િનહતાે દૈત્યાે લીલયાયં હયાકૃ તઃ
૧૦૩૭૦૧૪૩ યસ્ય હે ષતસ ત્ર તા ત્યજ ત્યિન મષા િદવમ્
૧૦૩૭૦૧૫૧ ચાણૂરં મુ ષ્ટકં ચવૈ મ લાન યાંશ્ચ હ તનમ્
૧૦૩૭૦૧૫૩ કંસં ચ િનહતં દ્રકે્ષ્ય પરશ્વાેઽહિન તે િવભાે
૧૦૩૭૦૧૬૧ તસ્યાનુ શઙ્ખયવન મુરાણાં નરકસ્ય ચ
૧૦૩૭૦૧૬૩ પાિર તાપહરણ મ દ્રસ્ય ચ પરાજયમ્
૧૦૩૭૦૧૭૧ ઉદ્વાહં વીરક યાનાં વીયર્શલુ્કાિદલક્ષણમ્
૧૦૩૭૦૧૭૩ ગસ્ય માેક્ષણં શાપાદ્દવ્ારકાયાં જગ પતે
૧૦૩૭૦૧૮૧ સ્યમ તકસ્ય ચ મણેરાદાનં સહ ભાયર્યા
૧૦૩૭૦૧૮૩ તપતુ્રપ્રદાનં ચ બ્રાહ્મણસ્ય વધામતઃ
૧૦૩૭૦૧૯૧ પાૈ ડ્રકસ્ય વધં પશ્ચા કા શપુયાર્શ્ચ દ પનમ્
૧૦૩૭૦૧૯૩ દ તવક્રસ્ય િનધનં ચૈદ્યસ્ય ચ મહાક્રતાૈ
૧૦૩૭૦૨૦૧ યાિન ચા યાિન વીયાર્ ણ દ્વારકામાવસ ભવાન્
૧૦૩૭૦૨૦૩ કતાર્ દ્રક્ષ્યા યહં તાિન ગેયાિન કિવ ભભુર્િવ
૧૦૩૭૦૨૧૧ અથ તે કાલ પસ્ય ક્ષપિય ણાેરમુ ય વૈ
૧૦૩૭૦૨૧૩ અક્ષાૈિહણીનાં િનધનં દ્રક્ષ્યા યજુર્નસારથેઃ
૧૦૩૭૦૨૨૧ િવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘનં વસસં્થયા
૧૦૩૭૦૨૨૨ સમાપ્તસવાર્થર્મમાેઘવા છતમ્
૧૦૩૭૦૨૨૩ વતજેસા િનત્યિન ત્તમાયા
૧૦૩૭૦૨૨૪ ગુણપ્રવાહં ભગવ તમીમિહ
૧૦૩૭૦૨૩૧ વામીશ્વરં વાશ્રયમાત્મમાયયા િવિન મતાશષેિવશષેક પનમ્
૧૦૩૭૦૨૩૩ ક્ર ડાથર્મદ્યાત્તમનુ યિવગ્રહં નતાેઽ મ ધુય યદુ ણસા વતામ્
૧૦૩૭૦૨૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૭૦૨૪૧ અેવં યદુપ ત કૃ ણં ભાગવતપ્રવરાે મુિનઃ
૧૦૩૭૦૨૪૩ પ્ર ણપત્યા યનુજ્ઞાતાે યયાૈ તદ્દશર્નાે સવઃ
૧૦૩૭૦૨૫૧ ભગવાનિપ ગાેિવ દાે હ વા કે શનમાહવે
૧૦૩૭૦૨૫૩ પશનૂપાલય પાલૈઃ પ્રીતવૈ્રર્જસખુાવહઃ
૧૦૩૭૦૨૬૧ અેકદા તે પશૂ પાલાશ્ચારય તાેઽિદ્રસાનષુુ
૧૦૩૭૦૨૬૩ ચકુ્રિનલાયનક્ર ડાશ્ચાેરપાલાપદેશતઃ
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૧૦૩૭૦૨૭૧ તત્રાસ ક ત ચચ્ચાેરાઃ પાલાશ્ચ ક ત ચ પ
૧૦૩૭૦૨૭૩ મષેાિયતાશ્ચ તત્રૈકે િવજહરકુતાેભયાઃ
૧૦૩૭૦૨૮૧ મયપતુ્રાે મહામાયાે વ્યાેમાે ગાપેાલવષે ક્
૧૦૩૭૦૨૮૩ મષેાિયતાનપાવેાહ પ્રાયશ્ચાેરાિયતાે બહૂન્
૧૦૩૭૦૨૯૧ ગિરદયા િવિન ક્ષ ય નીતં નીતં મહાસરુઃ
૧૦૩૭૦૨૯૩ શલયા િપદધે દ્વારં ચતઃુપ ચાવશે ષતાઃ
૧૦૩૭૦૩૦૧ તસ્ય ત કમર્ િવજ્ઞાય કૃ ણઃ શરણદઃ સતામ્
૧૦૩૭૦૩૦૩ ગાપેાન્નય તં જગ્રાહ કં હિરિરવાજૈસા
૧૦૩૭૦૩૧૧ સ િનજં પમાસ્થાય ગર દ્રસદશૃં બલી
૧૦૩૭૦૩૧૩ ઇચ્છ વમાેક્તુમાત્માનં નાશક્નાેદ્ગ્રહણાતુરઃ
૧૦૩૭૦૩૨૧ તં િનગ્ હ્યાચ્યુતાે દાે યા પાતિય વા મહીતલે
૧૦૩૭૦૩૨૩ પ યતાં િદિવ દેવાનાં પશમુારમમારયત્
૧૦૩૭૦૩૩૧ ગુહાિપધાનં િન ભદ્ય ગાપેાિન્નઃસાયર્ કૃચ્છ્ર તઃ
૧૦૩૭૦૩૩૩ તૂયમાનઃ સરૈુગાપૈઃ પ્રિવવેશ વગાેકુલમ્
૧૦૩૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૮૦૦૧૧ અકૂ્રરાેઽિપ ચ તાં રાિત્ર મધપુુયા મહામ તઃ
૧૦૩૮૦૦૧૩ ઉ ષ વા રથમાસ્થાય પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્
૧૦૩૮૦૦૨૧ ગચ્છ પ થ મહાભાગાે ભગવત્ય બુજેક્ષણે
૧૦૩૮૦૦૨૩ ભ ક્ત પરામપુગત અેવમેતદ ચ તયત્
૧૦૩૮૦૦૩૧ િક મયાચિરતં ભદં્ર િક તપં્ત પરમં તપઃ
૧૦૩૮૦૦૩૩ િક વાથા યહર્તે દતં્ત યદ્દ્રક્ષ્યા યદ્ય કેશવમ્
૧૦૩૮૦૦૪૧ મમૈતદ્દલુર્ભં મ ય ઉત્તમઃશ્લાેકદશર્નમ્
૧૦૩૮૦૦૪૩ િવષયાત્મનાે યથા બ્રહ્મ ક તર્નં શદૂ્રજન્મનઃ
૧૦૩૮૦૦૫૧ મવંૈ મમાધમસ્યાિપ સ્યાદેવાચ્યુતદશર્નમ્
૧૦૩૮૦૦૫૩ િહ્રયમાણઃ કલનદ્યા ક્વ ચત્તર ત કશ્ચન
૧૦૩૮૦૦૬૧ મમાદ્યામઙ્ગલં નષં્ટ ફલવાંશ્ચવૈ મે ભવઃ
૧૦૩૮૦૦૬૩ યન્નમસ્યે ભગવતાે યાે ગ યેયાિ ઘ્રપઙ્કજમ્
૧૦૩૮૦૦૭૧ કંસાે બતાદ્યાકૃત મેઽત્યનુગ્રહં દ્રકે્ષ્યઽઙ્ ઘ્રપદં્મ પ્રિહતાેઽમનુા હરેઃ
૧૦૩૮૦૦૭૩ કૃતાવતારસ્ય દુરત્યયં તમઃ પવૂઽતર યન્નખમ ડલ વષા
૧૦૩૮૦૦૮૧ યદ ચતં બ્રહ્મભવાિદ ભઃ સરૈુઃ
૧૦૩૮૦૦૮૨ શ્રયા ચ દેવ્યા મુિન ભઃ સસા વતૈઃ
૧૦૩૮૦૦૮૩ ગાેચારણાયાનુચરૈશ્ચરદ્વને
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૧૦૩૮૦૦૮૪ યદ્ગાેિપકાનાં કુચકુઙુ્કમાિઙ્કતમ્
૧૦૩૮૦૦૯૧ દ્રક્ષ્યા મ નનંૂ સકુપાેલના સકં મતાવલાેકા ણક જલાેચનમ્
૧૦૩૮૦૦૯૩ મખંુ મુકુ દસ્ય ગુડાલકા તં પ્રદ ક્ષણં મે પ્રચર ત વૈ ગાઃ
૧૦૩૮૦૧૦૧ અ યદ્ય િવ ણાેમર્નજુ વમીયષુાે ભારાવતારાય ભવુાે િનજેચ્છયા
૧૦૩૮૦૧૦૩ લાવ યધા ાે ભિવતાપેલ ભનં મહં્ય ન ન સ્યા ફલમ જસા દશૃઃ
૧૦૩૮૦૧૧૧ ય ઈ ક્ષતાહંરિહતાેઽ યસ સતાેઃ વતજેસાપા તતમાે ભદાભ્રમઃ
૧૦૩૮૦૧૧૩ વમાયયાત્મન્ર ચતૈ તદ ક્ષયા પ્રાણાક્ષધી ભઃ સદને વભીયતે
૧૦૩૮૦૧૨૧ યસ્યા ખલામીવહ ભઃ સમુઙ્ગલૈઃ વાચાે િવ મશ્રા ગુણકમર્જન્મ ભઃ
૧૦૩૮૦૧૨૩ પ્રાણ ત શુ ભ ત પનુ ત વૈ જગત્યા ત દ્વરક્તાઃ શવશાેભના મતાઃ
૧૦૩૮૦૧૩૧ સ ચાવતીણર્ઃ િકલ સ વતા વયે વસતેપુાલામરવયર્શમર્કૃત્
૧૦૩૮૦૧૩૩ યશાે િવત વ વ્રજઆ ત ઈશ્વરાે ગાય ત દેવા યદશષેમઙ્ગલમ્
૧૦૩૮૦૧૪૧ તં વદ્ય નનંૂ મહતાં ગ ત ગુ ં
૧૦૩૮૦૧૪૨ ત્રૈલાેક્યકા તં દૃ શમન્મહાે સવમ્
૧૦૩૮૦૧૪૩ પં દધાનં શ્રય ઈ સતા પદં
૧૦૩૮૦૧૪૪ દ્રકે્ષ્ય મમાસન્નષુસઃ સદુશર્નાઃ
૧૦૩૮૦૧૫૧ અથાવ ઢઃ સપદ શયાે રથા પ્રધાનપંુસાેશ્ચરણં વલ ધયે
૧૦૩૮૦૧૫૩ િધયા તં યાે ગ ભર યહં ધ્રવું નમસ્યઆ યાં ચ સખી વનાૈકસઃ
૧૦૩૮૦૧૬૧ અ યઙ્ ઘ્રમૂલે પ તતસ્ય મે િવભુઃ
૧૦૩૮૦૧૬૨ શરસ્યધાસ્યિન્નજહ તપઙ્કજમ્
૧૦૩૮૦૧૬૩ દત્તાભયં કાલભુ ઙ્ગરંહસા
૧૦૩૮૦૧૬૪ પ્રાેદ્વે જતાનાં શરણૈ ષણાં નામ્
૧૦૩૮૦૧૭૧ સમહર્ણં યત્ર િનધાય કાૈ શક તથા બ લશ્ચાપ જગ ત્રયે દ્રતામ્
૧૦૩૮૦૧૭૩ યદ્વા િવહારે વ્રજયાે ષતાં શ્રમં પશન સાૈગ ધકગ યપાનુદત્
૧૦૩૮૦૧૮૧ ન મ યપુૈ યત્યિરબુ દ્ધમચ્યુતઃ
૧૦૩૮૦૧૮૨ કંસસ્ય દૂતઃ પ્રિહતાેઽિપ િવશ્વદક્ૃ
૧૦૩૮૦૧૮૩ યાેઽ તબર્િહશ્ચેતસ અેતદ િહતં
૧૦૩૮૦૧૮૪ ક્ષતે્રજ્ઞ ઈક્ષત્યમલને ચ ષા
૧૦૩૮૦૧૯૧ અ યઙ્ ઘ્રમૂલેઽવિહતં કૃતા જ લ
૧૦૩૮૦૧૯૨ મામી ક્ષતા સ મતમાદ્રર્યા દશૃા
૧૦૩૮૦૧૯૩ સપદ્યપ વ તસમ તિક બષાે
૧૦૩૮૦૧૯૪ વાેઢા મુદં વીતિવશઙ્ક ઊ જતામ્
૧૦૩૮૦૨૦૧ સહૃુત્તમં જ્ઞા તમન યદૈવતં દાે યા હદ્ યાં પિરર સ્યતેઽથ મામ્
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૧૦૩૮૦૨૦૩ આત્મા િહ તીથ િક્રયતે તદૈવ મે બ ધશ્ચ કમાર્ત્મક ઉચ્છ્વ સત્યતઃ
૧૦૩૮૦૨૧૧ લ વાઙ્ગસઙ્ગ પ્રણતમૃ્કતા જ લ
૧૦૩૮૦૨૧૨ માં વક્ષ્યતેઽકૂ્રર તતેત્યુ શ્રવાઃ
૧૦૩૮૦૨૧૩ તદા વયં જન્મ તાે મહીયસા
૧૦૩૮૦૨૧૪ નવૈાદતૃાે યાે િધગમુ ય જન્મ તત્
૧૦૩૮૦૨૨૧ ન તસ્ય ક શ્ચદ્દિયતઃ સહૃુત્તમાે ન ચા પ્રયાે દ્વે ય ઉપેક્ષ્ય અેવ વા
૧૦૩૮૦૨૨૩ તથાિપ ભક્તા ભજતે યથા તથા સરુદુ્રમાે યદ્વદુપા શ્રતાેઽથર્દઃ
૧૦૩૮૦૨૩૧ િક ચાગ્ર ે માવનતં યદૂત્તમઃ મય પિર વજ્ય ગ્ હીતમ જલાૈ
૧૦૩૮૦૨૩૩ ગ્ હં પ્રવે યાપ્તસમ તસ કૃતં સ પ્રક્ષ્યતે કંસકૃતં વબ ધષુુ
૧૦૩૮૦૨૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૮૦૨૪૧ ઇ ત સ ચ તય કૃ ણં શ્વફલ્કતનયાેઽ વિન
૧૦૩૮૦૨૪૩ રથને ગાેકુલં પ્રાપ્તઃ સયૂર્શ્ચા ત ગિર પ
૧૦૩૮૦૨૫૧ પદાિન તસ્યા ખલલાેકપાલ િકર ટજુષ્ટામલપાદરેણાેઃ
૧૦૩૮૦૨૫૩ દદશર્ ગાેષે્ઠ ક્ષ તકાૈતુકાિન િવલ ક્ષતા ય જયવાઙુ્કશાદૈ્યઃ
૧૦૩૮૦૨૬૧ તદ્દશર્નાહ્લાદિવ દ્ધસ ભ્રમઃ
૧૦૩૮૦૨૬૨ પ્રે ણાે વર્રાેમાશ્રુકલાકુલેક્ષણઃ
૧૦૩૮૦૨૬૩ રથાદવસ્ક દ્ય સ તે વચેષ્ટત
૧૦૩૮૦૨૬૪ પ્રભાેરમૂ યઙ્ ઘ્રર ં સ્યહાે ઇ ત
૧૦૩૮૦૨૭૧ દેહં તા મયાનથા િહ વા દ ભં ભયં શચુમ્
૧૦૩૮૦૨૭૩ સ દેશાદ્યાે હરે લઙ્ગ દશર્નશ્રવણાિદ ભઃ
૧૦૩૮૦૨૮૧ દદશર્ કૃ ણં રામં ચ વ્રજે ગાેદાેહનં ગતાૈ
૧૦૩૮૦૨૮૨ પીતનીલા બરધરાૈ શરદ બુરહેક્ષણાૈ
૧૦૩૮૦૨૯૧ િકશાેરાૈ યામલશ્વેતાૈ શ્રીિનકેતાૈ હદ્ભુ ૈ
૧૦૩૮૦૨૯૩ સમુખુાૈ સુ દરવરાૈ બલ દ્વરદિવક્રમાૈ
૧૦૩૮૦૩૦૧ વજવ ઙુ્કશા ભાજૈે શ્ચિહ્નતૈરઙ્ ઘ્ર ભવ્રર્જમ્
૧૦૩૮૦૩૦૩ શાેભય તાૈ મહાત્માનાૈ સાનુક્રાેશ મતેક્ષણાૈ
૧૦૩૮૦૩૧૧ ઉદાર ચરક્ર ડાૈ સ્ર ગ્વણાૈ વનમા લનાૈ
૧૦૩૮૦૩૧૩ પુ યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ નાતાૈ િવરજવાસસાૈ
૧૦૩૮૦૩૨૧ પ્રધાનપુ ષાવાદ્યાૈ જગદ્ધતેૂ જગ પતી
૧૦૩૮૦૩૨૩ અવતીણા જગત્યથ વાંશને બલકેશવાૈ
૧૦૩૮૦૩૩૧ િદશાે િવ ત મરા રાજ કુવાર્ણાૈ પ્રભયા વયા
૧૦૩૮૦૩૩૩ યથા મારકતઃ શલૈાે રાૈ યશ્ચ કનકા ચતાૈ
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૧૦૩૮૦૩૪૧ રથાત્તૂણર્મવ લુત્ય સાેઽકૂ્રરઃ નેહિવહ્વલઃ
૧૦૩૮૦૩૪૩ પપાત ચરણાપેા તે દ ડવદ્રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૩૮૦૩૫૧ ભગવદ્દશર્નાહ્લાદ બા પપયાર્કુલેક્ષણઃ
૧૦૩૮૦૩૫૩ પુલક ચતાઙ્ગ આૈ ક ઠ્યા વાખ્યાને નાશક પ
૧૦૩૮૦૩૬૧ ભગવાં તમ ભપે્રત્ય રથાઙ્ગાિઙ્કતપા ણના
૧૦૩૮૦૩૬૩ પિરરેભેઽ યપુાકૃ ય પ્રીતઃ પ્રણતવ સલઃ
૧૦૩૮૦૩૭૧ સઙ્કષર્ણશ્ચ પ્રણતમપુગુહ્ય મહામનાઃ
૧૦૩૮૦૩૭૩ ગ્ હી વા પા ણના પાણી અનય સાનુ ે ગ્ હમ્
૧૦૩૮૦૩૮૧ ટ્વાથ વાગતં ત મૈ િનવેદ્ય ચ વરાસનમ્
૧૦૩૮૦૩૮૩ પ્રક્ષાલ્ય િવિધવ પાદાૈ મધપુકાર્હર્ણમાહરત્
૧૦૩૮૦૩૯૧ િનવેદ્ય ગાં ચા તથયે સવંાહ્ય શ્રા તમાડૃતઃ
૧૦૩૮૦૩૯૩ અન્નં બહુગુણં મે યં શ્રદ્ધયાપેાહર દ્વભુઃ
૧૦૩૮૦૪૦૧ ત મૈ ભુક્તવતે પ્રીત્યા રામઃ પરમધમર્િવત્
૧૦૩૮૦૪૦૩ મખવાસગૈર્ ધમાલ્યૈઃ પરાં પ્રી ત વ્યધા પુનઃ
૧૦૩૮૦૪૧૧ પપ્રચ્છ સ કૃતં ન દઃ કથં સ્થ િનરનુગ્રહે
૧૦૩૮૦૪૧૩ કંસે વ ત દાશાહર્ સાનૈપાલા ઇવાવયઃ
૧૦૩૮૦૪૨૧ યાેઽવધી વ વસુ તાેકા ક્રાેશ ત્યા અસુ ખલઃ
૧૦૩૮૦૪૨૩ િક નુ વત્ત પ્ર નાં વઃ કુશલં િવ શામહે
૧૦૩૮૦૪૩૧ ઇ થં સૂ તયા વાચા ન દેન સસુભા જતઃ
૧૦૩૮૦૪૩૩ અકૂ્રરઃ પિર ષ્ટેન જહાવ વપિરશ્રમમ્
૧૦૩૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૯૦૦૧૧ સખુાપેિવષ્ટઃ પયર્ઙે્ક રમકૃ ણાે માિનતઃ
૧૦૩૯૦૦૧૩ લેભે મનાેરથા સવાર્ પ થ યા સ ચકાર હ
૧૦૩૯૦૦૨૧ િકમલ યં ભગવ ત પ્રસન્ને શ્રીિનકેતને
૧૦૩૯૦૦૨૩ તથાિપ ત પરા રાજન્ન િહ વા છ ત િક ચન
૧૦૩૯૦૦૩૧ સાય તનાશનં કૃ વા ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૩૯૦૦૩૩ સહૃુ સુ તં્ત કંસસ્ય પપ્રચ્છા ય ચ્ચક ષતમ્
૧૦૩૯૦૦૪૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૩૯૦૦૪૧ તાત સાૈ યાગતઃ ક ચ્ચ વાગતં ભદ્રમ તુ વઃ
૧૦૩૯૦૦૪૩ અિપ વજ્ઞા તબ ધનૂામનમીવમનામયમ્
૧૦૩૯૦૦૫૧ િક નુ નઃ કુશલં ચ્છે અેધમાને કુલામયે
૧૦૩૯૦૦૫૩ કંસે માતુલના ાઙ્ગ વાનાં ન ત પ્ર સુ ચ
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૧૦૩૯૦૦૬૧ અહાે અ મદભૂદ્ભૂિર િપત્રાે ર્ જનમાયર્યાેઃ
૧૦૩૯૦૦૬૩ યદ્ધતેાેઃ પતુ્રમરણં યદ્ધતેાેબર્ ધનં તયાેઃ
૧૦૩૯૦૦૭૧ િદષ્ટ ાદ્ય દશર્નં વાનાં મહં્ય વઃ સાૈ ય કાિઙ્ક્ષતમ્
૧૦૩૯૦૦૭૩ સ તં વ યર્તાં તાત તવાગમનકારણમ્
૧૦૩૯૦૦૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૯૦૦૮૧ ષ્ટાે ભગવતા સવ વણર્યામાસ માધવઃ
૧૦૩૯૦૦૮૩ વૈરાનુબ ધં યદુષુ વસદેુવવધાેદ્યમમ્
૧૦૩૯૦૦૯૧ ય સ દેશાે યદથ વા દૂતઃ સ પ્રે ષતઃ વયમ્
૧૦૩૯૦૦૯૩ યદુક્તં નારદેનાસ્ય વજન્માનકદુ દુભેઃ
૧૦૩૯૦૧૦૧ શ્રુ વાકૂ્રરવચઃ કૃ ણાે બલશ્ચ પરવીરહા
૧૦૩૯૦૧૦૩ પ્રહસ્ય ન દં િપતરં રાજ્ઞા િદષં્ટ િવજજ્ઞતુઃ
૧૦૩૯૦૧૧૧ ગાપેા સમાિદશ સાેઽિપ ગ્ હ્યતાં સવર્ગાેરસઃ
૧૦૩૯૦૧૧૩ ઉપાયનાિન ગ્ હ્ણ વં યજુ્ય તાં શકટાિન ચ
૧૦૩૯૦૧૨૧ યાસ્યામઃ શ્વાે મધપુુર ં દાસ્યામાે પતે રસાન્
૧૦૩૯૦૧૨૩ દ્રક્ષ્યામઃ સમુહ પવર્ યા ત નપદાઃ િકલ
૧૦૩૯૦૧૨૫ અેવમાઘાષેય ક્ષત્રા ન દગાપેઃ વગાેકુલે
૧૦૩૯૦૧૩૧ ગાે ય તા તદુપશ્રુત્ય બભવૂવુ્યર્ થતા શમ્
૧૦૩૯૦૧૩૩ રામકૃ ણાૈ પુર ં નેતુમકૂ્રરં વ્રજમાગતમ્
૧૦૩૯૦૧૪૧ કા શ્ચત્ત કૃતહૃત્તાપ શ્વાસ લાનમખુ શ્રયઃ
૧૦૩૯૦૧૪૩ સ્રંસદ્દકૂુલવલય કેશગ્ર યશ્ચ કાશ્ચન
૧૦૩૯૦૧૫૧ અ યાશ્ચ તદનુ યાન િન ત્તાશષે ત્તયઃ
૧૦૩૯૦૧૫૩ ના ય નિન્નમં લાેકમાત્મલાેકં ગતા ઇવ
૧૦૩૯૦૧૬૧ મર ત્યશ્ચાપરાઃ શાૈરેરનુરાગ મતેિરતાઃ
૧૦૩૯૦૧૬૩ હૃિદ શ શ્ચત્રપદા ગરઃ સ મુમુહુઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૩૯૦૧૭૧ ગ ત સલુ લતાં ચેષ્ટાં નગ્ધહાસાવલાેકનમ્
૧૦૩૯૦૧૭૩ શાેકાપહાિન નમાર્ ણ પ્રાેદ્દામચિરતાિન ચ
૧૦૩૯૦૧૮૧ ચ તય ત્યાે મુકુ દસ્ય ભીતા િવરહકાતરાઃ
૧૦૩૯૦૧૮૩ સમેતાઃ સઙ્ઘશઃ પ્રાેચુરશ્રુમખુ્યાેઽચ્યુતાશયાઃ
૧૦૩૯૦૧૯૦ શ્રીગાે ય ઊચુઃ
૧૦૩૯૦૧૯૧ અહાે િવધાત તવ ન ક્વ ચદ્દયા સયંાજે્ય મૈ યા પ્રણયને દેિહનઃ
૧૦૩૯૦૧૯૩ તાંશ્ચાકૃતાથાર્ વયનુઙ્ક્ષ્યપાથર્કં િવક્ર િડતં તેઽભર્કચે ષ્ટતં યથા
૧૦૩૯૦૨૦૧ ય વં પ્રદ યાર્ સતકુ તલા તં
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૧૦૩૯૦૨૦૨ મુકુ દવક્તં્ર સકુપાેલમુન્નસમ્
૧૦૩૯૦૨૦૩ શાેકાપનાેદ મતલેશસુ દરં
૧૦૩૯૦૨૦૪ કરાે ષ પારાેક્ષ્યમસાધુ તે કૃતમ્
૧૦૩૯૦૨૧૧ કૂ્રર વમકૂ્રરસમાખ્યયા મ નશ્
૧૦૩૯૦૨૧૨ ચ િહ દતં્ત હરસે બતાજ્ઞવત્
૧૦૩૯૦૨૧૩ યનેૈકદેશઽે ખલસગર્સાૈષ્ઠવં
૧૦૩૯૦૨૧૪ વદ યમદ્રા મ વયં મધુ દ્વષઃ
૧૦૩૯૦૨૨૧ ન ન દસનૂુઃ ક્ષણભઙ્ગસાૈહૃદઃ
૧૦૩૯૦૨૨૨ સમીક્ષતે નઃ વકૃતાતુરા બત
૧૦૩૯૦૨૨૩ િવહાય ગેહા વજના સતુા પતીસં્
૧૦૩૯૦૨૨૪ તદ્દાસ્યમદ્ધાપેગતા નવ પ્રયઃ
૧૦૩૯૦૨૩૧ સખંુ પ્રભાતા રજનીયમા શષઃ સત્યા બભવૂુઃ પુરયાે ષતાં ધ્રવુમ્
૧૦૩૯૦૨૩૩ યાઃ સ પ્રિવષ્ટસ્ય મખંુ વ્રજ પતેઃ પાસ્ય ત્યપાઙ્ગાે ક લત મતાસવમ્
૧૦૩૯૦૨૪૧ તાસાં મુકુ દાે મધુમ જુભા ષતૈર્
૧૦૩૯૦૨૪૨ ગ્ હીત ચત્તઃ પરવાન્મન વ્યિપ
૧૦૩૯૦૨૪૩ કથં પનુનર્ઃ પ્ર તયાસ્યતેઽબલા
૧૦૩૯૦૨૪૪ ગ્રા યાઃ સલ જ મતિવભ્રમૈભ્રર્મન્
૧૦૩૯૦૨૫૧ અદ્ય ધ્રવું તત્ર દશૃાે ભિવ યતે દાશાહર્ભાે ધક ણસા વતામ્
૧૦૩૯૦૨૫૩ મહાે સવઃ શ્રીરમણં ગુણા પદં દ્રક્ષ્ય ત યે ચા વિન દેવક સતુમ્
૧૦૩૯૦૨૬૧ મૈત દ્વધસ્યાક ણસ્ય નામ ભૂદકૂ્રર ઇત્યેતદતીવ દા ણઃ
૧૦૩૯૦૨૬૩ યાેઽસાવનાશ્વાસ્ય સદુુઃ ખત જનં પ્રયાિ પ્રયં ને ય ત પારમ વનઃ
૧૦૩૯૦૨૭૧ અનાદ્રર્ધીરેષ સમા સ્થતાે રથં તમ વમી ચ વરય ત દુમર્દાઃ
૧૦૩૯૦૨૭૩ ગાપેા અનાે ભઃ સ્થિવરૈ પે ક્ષતં દૈવં ચ નાેઽદ્ય પ્ર તકૂલમીહતે
૧૦૩૯૦૨૮૧ િનવારયામઃ સમપુેત્ય માધવં િક નાેઽકિર ય કુલ દ્ધબા ધવાઃ
૧૦૩૯૦૨૮૩ મુકુ દસઙ્ગાિન્ન મષાધર્દુ ત્ય દૈ્દવને િવ વં સતદ નચેતસામ્
૧૦૩૯૦૨૯૧ યસ્યાનુરાગલ લત મતવ ગુમ ત્ર
૧૦૩૯૦૨૯૨ લીલાવલાેકપિરર ભણરાસગાેષ્ઠામ્
૧૦૩૯૦૨૯૩ નીતાઃ મ નઃ ક્ષણ મવ ક્ષણદા િવના તં
૧૦૩૯૦૨૯૪ ગાે યઃ કથં વ તતરેમ તમાે દુર તમ્
૧૦૩૯૦૩૦૧ યાેઽહ્નઃ ક્ષયે વ્રજમન તસખઃ પર તાે
૧૦૩૯૦૩૦૨ ગાપેૈિવશ ખુરરજ છુિરતાલકસ્રક્
૧૦૩૯૦૩૦૩ વે ં ક્વણિ મતકતાક્ષિનર ક્ષણને
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૧૦૩૯૦૩૦૪ ચત્તં ક્ષણાેત્યમુ તે નુ કથં ભવેમ
૧૦૩૯૦૩૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૩૯૦૩૧૧ અેવં બ્રવુાણા િવરહાતુરા શં વ્રજ સ્ત્રયઃ કૃ ણિવષક્તમાનસાઃ
૧૦૩૯૦૩૧૩ િવ જ્ય લ ં દુઃ મ સુ વરં ગાેિવ દ દામાેદર માધવે ત
૧૦૩૯૦૩૨૧ સ્ત્રીણામવેં દ તીનામુિદતે સિવતયર્થ
૧૦૩૯૦૩૨૩ અકૂ્રરશ્ચાેદયામાસ કૃતમતૈ્રાિદકાે રથમ્
૧૦૩૯૦૩૩૧ ગાપેા તમ વસ જ ત ન દાદ્યાઃ શકટૈ તતઃ
૧૦૩૯૦૩૩૩ આદાયાપેાયનં ભૂિર કુ ભા ગાેરસસ તાન્
૧૦૩૯૦૩૪૧ ગાે યશ્ચ દિયતં કૃ ણમનવુ્રજ્યાનુર જતાઃ
૧૦૩૯૦૩૪૩ પ્રત્યાદેશં ભગવતઃ કાઙ્ક્ષ ત્યશ્ચાવત સ્થરે
૧૦૩૯૦૩૫૧ તા તથા ત યતીવ ક્ષ્ય વપ્રસ્થાણે યદૂત્તમઃ
૧૦૩૯૦૩૫૩ સા વયામસ સપ્રેમૈરાયાસ્ય ઇ ત દાૈત્યકૈઃ
૧૦૩૯૦૩૬૧ યાવદાલક્ષ્યતે કેતુયાર્વદ્રણેૂ રથસ્ય ચ
૧૦૩૯૦૩૬૩ અનપુ્રસ્થાિપતાત્માનાે લખે્યાનીવાપેલ ક્ષતાઃ
૧૦૩૯૦૩૭૧ તા િનરાશા િનવ તુગાિવ દિવિનવતર્ને
૧૦૩૯૦૩૭૩ િવશાેકા અહની િન યુગાર્ય ત્યઃ પ્રયચે ષ્ટતમ્
૧૦૩૯૦૩૮૧ ભગવાનિપ સ પ્રાપ્તાે રામાકૂ્રરયુતાે પ
૧૦૩૯૦૩૮૩ રથને વાયવુેગને કા લ દ મઘના શનીમ્
૧૦૩૯૦૩૯૧ તત્રાપે ય પાનીયં પી વા ષં્ટ મ ણપ્રભમ્
૧૦૩૯૦૩૯૩ ક્ષષ ડમપુવ્રજ્ય સરામાે રથમાિવશત્
૧૦૩૯૦૪૦૧ અકૂ્રર તાવપુામ ય િનવે ય ચ રથાપેિર
૧૦૩૯૦૪૦૩ કા લ દ્યા હ્ર દમાગત્ય નાનં િવિધવદાચરત્
૧૦૩૯૦૪૧૧ િનમ જ્ય ત મ સ લલે જપ બ્રહ્મ સનાતનમ્
૧૦૩૯૦૪૧૩ તાવવે દદશૃઽેકૂ્રરાે રામકૃ ણાૈ સમ વતાૈ
૧૦૩૯૦૪૨૧ તાૈ રથસ્થાૈ કથ મહ સતુાવાનકદુ દુભેઃ
૧૦૩૯૦૪૨૩ તિહ વ સ્ય દને ન ત ઇત્યુન્મ જ્યવ્યચષ્ટ સઃ
૧૦૩૯૦૪૩૧ તત્રાિપ ચ યથાપવૂર્માસીનાૈ પનુરેવ સઃ
૧૦૩૯૦૪૩૩ યમ જદ્દશર્નં યન્મે ષા િક સ લલે તયાેઃ
૧૦૩૯૦૪૪૧ ભૂય તત્રાિપ સાેઽદ્રાક્ષી તૂયમાનમહીશ્વરમ્
૧૦૩૯૦૪૪૩ સદ્ધચારણગ ધવરસરૈુનર્તક ધરૈઃ
૧૦૩૯૦૪૫૧ સહસ્ર શરસં દેવં સહસ્રફણમાૈ લનમ્
૧૦૩૯૦૪૫૩ નીલા બરં િવસશ્વેતં શ ◌ૃઙ્ગૈઃ શ્વેત મવ સ્થતમ્
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૧૦૩૯૦૪૬૧ તસ્યાે સઙ્ગે ઘનસ્યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૧૦૩૯૦૪૬૩ પુ ષં ચતુભુર્જં શા ત પદ્મપત્રા ણેક્ષણમ્
૧૦૩૯૦૪૭૧ ચા પ્રસન્નવદનં ચા હાસિનર ક્ષણમ્
૧૦૩૯૦૪૭૩ સભુ્રૂન્નસં ચ કણ સકુપાેલા ણાધરમ્
૧૦૩૯૦૪૮૧ પ્રલ બપીવરભજંુ તુઙ્ગાંસાેરઃસ્થલ શ્રયમ્
૧૦૩૯૦૪૮૩ ક બુક ઠં િન ના ભ વ લમ પ લવાેદરમ્
૧૦૩૯૦૪૯૧ હ ક તતતશ્રાે ણ કરભાે દ્વયા વતમ્
૧૦૩૯૦૪૯૩ ચા નુયુગં ચા જઙ્ઘાયુગલસયંુતમ્
૧૦૩૯૦૫૦૧ તુઙ્ગગુ ફા ણનખ વ્રાતદ િધ ત ભ ર્તમ્
૧૦૩૯૦૫૦૩ નવાઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠદલૈિવલસ પાદપઙ્કજમ્
૧૦૩૯૦૫૧૧ સમુહાહર્મ ણવ્રાત િકર ટકટકાઙ્ગદૈઃ
૧૦૩૯૦૫૧૩ કિટસતૂ્રબ્રહ્મસતૂ્ર હારનપૂુરકુ ડલૈઃ
૧૦૩૯૦૫૨૧ ભ્રાજમાનં પદ્મકરં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્
૧૦૩૯૦૫૨૩ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભં વનમા લનમ્
૧૦૩૯૦૫૩૧ સનુ દન દપ્રમખુૈઃ પષર્દૈઃ સનકાિદ ભઃ
૧૦૩૯૦૫૩૩ સરેુશબૈ્રર્હ્મ દ્રાદૈ્યનર્વ ભશ્ચ દ્વ ેત્તમૈઃ
૧૦૩૯૦૫૪૧ પ્રહ્ર ાદનારદવસુ પ્રમખુૈભાર્ગવતાેત્તમૈઃ
૧૦૩૯૦૫૪૩ તૂયમાનં થગ્ભાવવૈર્ચાે ભરમલાત્મ ભઃ
૧૦૩૯૦૫૫૧ શ્રયા પુષ્ટ ા ગરા કા ત્યા ક ત્યાર્ તુષ્ટ ેલયાજેર્યા
૧૦૩૯૦૫૫૩ િવદ્યયાિવદ્યયા શ યા માયયા ચ િનષેિવતમ્
૧૦૩૯૦૫૬૧ િવલાેક્ય સુ શં પ્રીતાે ભ યા પરમયા યુતઃ
૧૦૩૯૦૫૬૩ હૃ યત્તનૂ હાે ભાવ પિર ક્લન્નાત્મલાેચનઃ
૧૦૩૯૦૫૭૧ ગરા ગદ્ગદયા તાષૈી સ વમાલ બ્ય સા વતઃ
૧૦૩૯૦૫૭૩ પ્રણ ય મૂધ્નાર્વિહતઃ કૃતા જ લપુટઃ શનૈઃ
૧૦૪૦૦૦૧૦ શ્રીઅકૂ્રર ઉવાચ
૧૦૪૦૦૦૧૧ નતાેઽ યહં વા ખલહેતુહેતું નારાયણં પૂ ષમાદ્યમવ્યયમ્
૧૦૪૦૦૦૧૩ યન્ના ભ તાદરિવ દકાષેાદ્બ્રહ્માિવરાસીદ્યત અેષ લાેકઃ
૧૦૪૦૦૦૨૧ ભૂ તાેયમ ગ્ ઃ પવનં ખમાિદમર્હાન િદમર્ન ઇ દ્રયા ણ
૧૦૪૦૦૦૨૩ સવ દ્રયાથાર્ િવબુધાશ્ચ સવ યે હેતવ તે જગતાેઽઙ્ગભૂતાઃ
૧૦૪૦૦૦૩૧ નૈતે વ પં િવદુરાત્મન તે હ્ય દયાેઽનાત્મતયા ગ્ હીતઃ
૧૦૪૦૦૦૩૩ અ ેઽનુબદ્ધઃ સ ગુણૈર યા ગુણા પરં વેદ ન તે વ પમ્
૧૦૪૦૦૦૪૧ વાં યાે ગનાે યજ ત્યદ્ધા મહાપુ ષમીશ્વરમ્
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૧૦૪૦૦૦૪૩ સા યાત્મં સાિધભૂતં ચ સાિધદૈવં ચ સાધવઃ
૧૦૪૦૦૦૫૧ ત્ર યા ચ િવદ્યયા કે ચ વાં વૈ વૈતાિનકા દ્વ ઃ
૧૦૪૦૦૦૫૩ યજ તે િવતતૈયર્જ્ઞનૈાર્ના પામરાખ્યયા
૧૦૪૦૦૦૬૧ અેકે વા ખલકમાર્ ણ સ યસ્યાપેશમં ગતાઃ
૧૦૪૦૦૦૬૩ જ્ઞાિનનાે જ્ઞાનયજ્ઞને યજ ત જ્ઞાનિવગ્રહમ્
૧૦૪૦૦૦૭૧ અ યે ચ સસૃં્કતાત્માનાે િવિધના ભિહતને તે
૧૦૪૦૦૦૭૩ યજ ત વન્મયા વાં વૈ બહુમૂત્યકમૂ તકમ્
૧૦૪૦૦૦૮૧ વામવેા યે શવાેક્તને માગણ શવ િપણમ્
૧૦૪૦૦૦૮૩ બહ્વાચાયર્િવભેદેન ભગવ તનુર્પાસતે
૧૦૪૦૦૦૯૧ સવર્ અેવ યજ ત વાં સવર્દેવમયેશ્વરમ્
૧૦૪૦૦૦૯૩ યેઽ ય યદેવતાભક્તા યદ્ય ય યિધયઃ પ્રભાે
૧૦૪૦૦૧૦૧ યથાિદ્રપ્રભવા નદ્યઃ પજર્ યાપૂિરતાઃ પ્રભાે
૧૦૪૦૦૧૦૩ િવશ ત સવર્તઃ સ ધું તદ્વ વાં ગતયાેઽ તતઃ
૧૦૪૦૦૧૧૧ સ વં રજ તમ ઇ ત ભવતઃ પ્રકૃતેગુર્ણાઃ
૧૦૪૦૦૧૧૩ તષેુ િહ પ્રાકૃતાઃ પ્રાેતા આબ્રહ્મસ્થાવરાદયઃ
૧૦૪૦૦૧૨૧ તુ યં નમ તે વિવષક્તદષૃ્ટયે
૧૦૪૦૦૧૨૨ સવાર્ત્મને સવર્િધયાં ચ સા ક્ષણે
૧૦૪૦૦૧૨૩ ગુણપ્રવાહાેઽયમિવદ્યયા કૃતઃ
૧૦૪૦૦૧૨૪ પ્રવતર્તે દેવ તયર્ગાત્મસુ
૧૦૪૦૦૧૩૧ અ ગ્ મુર્ખં તેઽવિનરઙ્ ઘ્રર ક્ષણં
૧૦૪૦૦૧૩૨ સયૂા નભાે ના ભરથાે િદશઃ શ્રુ તઃ
૧૦૪૦૦૧૩૩ દ્યાૈઃ કં સરેુ દ્રા તવ બાહવાેઽણર્વાઃ
૧૦૪૦૦૧૩૪ કુ ક્ષમર્ પ્રાણબલં પ્રક પતમ્
૧૦૪૦૦૧૪૧ રાેમા ણ ક્ષાષૈધયઃ શરાે હા
૧૦૪૦૦૧૪૨ મેઘાઃ પરસ્યા સ્થનખાિન તેઽદ્રયઃ
૧૦૪૦૦૧૪૩ િનમષેણં રા યહની પ્ર પ તર્
૧૦૪૦૦૧૪૪ મેઢ્ર તુ ષ્ટ તવ વીયર્ મ યતે
૧૦૪૦૦૧૫૧ વ યવ્યયાત્મ પુ ષે પ્રક પતા લાેકાઃ સપાલા બહુ વસઙુ્કલાઃ
૧૦૪૦૦૧૫૩ યથા જલે સ જહતે જલાૈકસાેઽ યુદુ બરે વા મશકા મનાેમયે
૧૦૪૦૦૧૬૧ યાિન યાનીહ પા ણ ક્ર ડનાથ બભ ષ િહ
૧૦૪૦૦૧૬૩ તૈરા ષ્ટશચુાે લાેકા મુદા ગાય ત તે યશઃ
૧૦૪૦૦૧૭૧ નમઃ કારણમ સ્યાય પ્રલયા ધચરાય ચ
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૧૦૪૦૦૧૭૩ હયશી ણ નમ તુ યં મધુકૈટભ ત્યવે
૧૦૪૦૦૧૮૧ અકૂપારાય હતે નમાે મ દરધાિરણે
૧૦૪૦૦૧૮૩ ક્ષત્યુદ્ધારિવહારાય નમઃ શકૂરમૂતર્યે
૧૦૪૦૦૧૯૧ નમ તેઽદ્ભુત સહાય સાધુલાેકભયાપહ
૧૦૪૦૦૧૯૩ વામનાય નમ તુ યં ક્રા તિત્રભવુનાય ચ
૧૦૪૦૦૨૦૧ નમાે ગુણાં પતયે દપૃ્તક્ષત્રવન ચ્છદે
૧૦૪૦૦૨૦૩ નમ તે રઘવુયાર્ય રાવણા તકરાય ચ
૧૦૪૦૦૨૧૧ નમ તે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ
૧૦૪૦૦૨૧૩ પ્રદ્યુ ાયિન દ્ધાય સા વતાં પતયે નમઃ
૧૦૪૦૦૨૨૧ નમાે બુદ્ધાય શદુ્ધાય દૈત્યદાનવમાેિહને
૧૦૪૦૦૨૨૩ લેચ્છપ્રાયક્ષત્રહ ત્રે નમ તે ક લ્ક િપણે
૧૦૪૦૦૨૩૧ ભગવ વલાેકાેઽયં માેિહત તવ માયયા
૧૦૪૦૦૨૩૩ અહં મમેત્યસદ્ગ્રાહાે ભ્રા યતે કમર્વત્મર્સુ
૧૦૪૦૦૨૪૧ અહં ચાત્માત્મ ગાર દારાથર્ વજનાિદષુ
૧૦૪૦૦૨૪૩ ભ્રમા મ વ ક પષેુ મૂઢઃ સત્યિધયા િવભાે
૧૦૪૦૦૨૫૧ અિનત્યાનાત્મદુઃખષેુ િવપયર્યમ તહ્યર્હમ્
૧૦૪૦૦૨૫૩ દ્વ દ્વારામ તમાેિવષ્ટાે ન ને વાત્મનઃ પ્રયમ્
૧૦૪૦૦૨૬૧ યથાબુધાે જલં િહ વા પ્ર તચ્છનં્ન તદુદ્ભવૈઃ
૧૦૪૦૦૨૬૩ અ યે ત ગ ણાં વૈ તદ્વ વાહં પરાઙ્મખુઃ
૧૦૪૦૦૨૭૧ નાે સહેઽહં કૃપણધીઃ કામકમર્હતં મનઃ
૧૦૪૦૦૨૭૩ રાેદંુ્ધ પ્રમા થ ભશ્ચાક્ષૈિહ્રયમાણ મત તતઃ
૧૦૪૦૦૨૮૧ સાેઽહં તવાઙ્ યપુગતાેઽ યસતાં દુરાપં
૧૦૪૦૦૨૮૨ તચ્ચા યહં ભવદનુગ્રહ ઈશ મ યે
૧૦૪૦૦૨૮૩ પુંસાે ભવેદ્યિહ સસંરણાપવગર્સ્
૧૦૪૦૦૨૮૪ વ ય જનાભ સદુપાસનયા મ તઃ સ્યાત્
૧૦૪૦૦૨૯૧ નમાે િવજ્ઞાનમાત્રાય સવર્પ્રત્યયહેતવે
૧૦૪૦૦૨૯૩ પુ ષેશપ્રધાનાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે
૧૦૪૦૦૩૦૧ નમ તે વાસદેુવાય સવર્ભૂતક્ષયાય ચ
૧૦૪૦૦૩૦૩ હૃષીકેશ નમ તુ યં પ્રપનં્ન પાિહ માં પ્રભાે
૧૦૪૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૧૦૦૧૧ તવુત તસ્ય ભગવા દશર્િય વા જલે વપુઃ
૧૦૪૧૦૦૧૩ ભૂયઃ સમાહર કૃ ણાે નટાે નાટ મવાત્મનઃ
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૧૦૪૧૦૦૨૧ સાેઽિપ ચા તિહતં વીક્ષ્ય જલાદુન્મજ્ય સ વરઃ
૧૦૪૧૦૦૨૩ કૃ વા ચાવ યકં સવ િવ મતાે રથમાગમત્
૧૦૪૧૦૦૩૧ તમ ચ્છદૃ્ધષીકેશઃ િક તે દષૃ્ટ મવાદ્ભુતમ્
૧૦૪૧૦૦૩૩ ભૂમાૈ િવય ત તાેયે વા તથા વાં લક્ષયામહે
૧૦૪૧૦૦૪૦ શ્રીઅકૂ્રર ઉવાચ
૧૦૪૧૦૦૪૧ અદ્ભુતાનીહ યાવ ત ભૂમાૈ િવય ત વા જલે
૧૦૪૧૦૦૪૩ વિય િવશ્વાત્મકે તાિન િક મેઽદષંૃ્ટ િવપ યતઃ
૧૦૪૧૦૦૫૧ યત્રાદ્ભુતાિન સવાર્ ણ ભૂમાૈ િવય ત વા જલે
૧૦૪૧૦૦૫૩ તં વાનપુ યતાે બ્રહ્મ ક મે દષૃ્ટ મહાદ્ભુતમ્
૧૦૪૧૦૦૬૧ ઇત્યુ વા ચાેદયામાસ સ્ય દનં ગા દનીસતુઃ
૧૦૪૧૦૦૬૩ મથુરામનયદ્રામં કૃ ણં ચવૈ િદનાત્યયે
૧૦૪૧૦૦૭૧ માગ ગ્રામજના રાજં તત્ર તત્રાપેસઙ્ગતાઃ
૧૦૪૧૦૦૭૩ વસદેુવસતુાૈ વીક્ષ્ય પ્રીતા દૃ ષ્ટ ન ચાદદુઃ
૧૦૪૧૦૦૮૧ તાવદ્વ્ર ૈકસ તત્ર ન દગાપેાદયાેઽગ્રતઃ
૧૦૪૧૦૦૮૩ પુરાપેવનમાસાદ્ય પ્રતીક્ષ તાેઽવત સ્થરે
૧૦૪૧૦૦૯૧ તા સમેત્યાહ ભગવાનકૂ્રરં જગદ શ્વરઃ
૧૦૪૧૦૦૯૩ ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્ર શ્રતં પ્રહસિન્નવ
૧૦૪૧૦૧૦૧ ભવા પ્રિવશતામગ્રે સહયાનઃ પુર ં ગ્ હમ્
૧૦૪૧૦૧૦૩ વયં વહાવમુચ્યાથ તતાે દ્રક્ષ્યામહે પુર મ્
૧૦૪૧૦૧૧૦ શ્રીઅકૂ્રર ઉવાચ
૧૦૪૧૦૧૧૧ નાહં ભવદ્ યાં રિહતઃ પ્રવેકે્ષ્ય મથુરાં પ્રભાે
૧૦૪૧૦૧૧૩ ત્યક્તું નાહર્ સ માં નાથ ભક્તં તે ભક્તવ સલ
૧૦૪૧૦૧૨૧ આગચ્છ યામ ગેહાન્નઃ સનાથા કુવર્ધાેક્ષજ
૧૦૪૧૦૧૨૩ સહાગ્રજઃ સગાપેાલૈઃ સહૃુદ્ ભશ્ચ સહૃુત્તમ
૧૦૪૧૦૧૩૧ પનુીિહ પાદરજસા ગ્ હાન્નાે ગ્ હમેિધનામ્
૧૦૪૧૦૧૩૩ યચ્છાૈચનેાનુ ય ત િપતરઃ સાગ્ યઃ સરુાઃ
૧૦૪૧૦૧૪૧ અવિનજ્યાઙ્ ઘ્રયુગલમાસી શ્લાેક્યાે બ લમર્હાન્
૧૦૪૧૦૧૪૩ અૈશ્વયર્મતુલં લેભે ગ ત ચૈકા તનાં તુ યા
૧૦૪૧૦૧૫૧ આપ તેઽઙ્ યવનજે યસ્ત્રીં લાેકા શચુયાેઽપનુન્
૧૦૪૧૦૧૫૩ શરસાધત્ત યાઃ શવર્ઃ વયાર્તાઃ સગરાત્મ ઃ
૧૦૪૧૦૧૬૧ દેવદેવ જગન્નાથ પુ યશ્રવણક તર્ન
૧૦૪૧૦૧૬૩ યદૂત્તમાેત્તમઃશ્લાેક નારાયણ નમાેઽ તુ તે
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૧૦૪૧૦૧૭૦ શ્રીભગવનવુાચ
૧૦૪૧૦૧૭૧ આયાસ્યે ભવતાે ગેહમહમયર્સમ વતઃ
૧૦૪૧૦૧૭૩ યદુચક્રદુ્રહં હ વા િવતિર યે સહૃુિ પ્રયમ્
૧૦૪૧૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૧૦૧૮૧ અેવમુક્તાે ભગવતા સાેઽકૂ્રરાે િવમના ઇવ
૧૦૪૧૦૧૮૩ પુર ં પ્રિવષ્ટઃ કંસાય કમાર્વેદ્ય ગ્ હં યયાૈ
૧૦૪૧૦૧૯૧ અથાપરાહે્ન ભગવા કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણા વતઃ
૧૦૪૧૦૧૯૩ મથુરાં પ્રાિવશદ્ગાપેૈિદદૃ ઃ પિરવાિરતઃ
૧૦૪૧૦૨૦૧ દદશર્ તાં સ્ફાિટકતુઙ્ગગાપેુર દ્વારાં હદ્ધમેકપાટતાેરણામ્
૧૦૪૧૦૨૦૩ તામ્રારકાેષ્ઠાં પિરખાદુરાસદામુદ્યાનર યાપેવનાપેશાે ભતામ્
૧૦૪૧૦૨૧૧ સાવૈણર્શ ◌ૃઙ્ગાટકહ યર્િન કુટૈઃ શ્રેણીસભા ભભર્વનૈ પસૃ્કતામ્
૧૦૪૧૦૨૧૩ વૈદૂયર્વ મલનીલિવદુ્રમૈમુર્ક્તાહિરદ્ ભવર્લભીષુ વેિદષુ
૧૦૪૧૦૨૨૧ જુષ્ટેષુ લામખુર ધ્રકુિટ્ટમે વાિવષ્ટપારાવતબિહનાિદતામ્
૧૦૪૧૦૨૨૩ સં સક્તર યાપણમાગર્ચ વરાં પ્રક ણર્માલ્યાઙુ્કરલાજત ડુલામ્
૧૦૪૧૦૨૩૧ આપૂણર્કુ ભૈદર્િધચ દનાે ક્ષતૈઃ પ્રસનૂદ પાવ લ ભઃ સપ લવૈઃ
૧૦૪૧૦૨૩૩ સ દર ભાક્રમુકૈઃ સકેતુ ભઃ વલઙૃ્કતદ્વારગ્ હાં સપિટ્ટકૈઃ
૧૦૪૧૦૨૪૧ તાં સ પ્રિવષ્ટાૈ વસદેુવન દનાૈ તાૈ વયસ્યનૈર્રદેવવત્મર્ના
૧૦૪૧૦૨૪૩ દ્રષંુ્ટ સમીયુ વિરતાઃ પુર સ્ત્રયાે હ યાર્ ણ ચવૈા હુ ર્પાે સકુાઃ
૧૦૪૧૦૨૫૧ કા શ્ચ દ્વપયર્ગ્ તવસ્ત્રભષૂણા
૧૦૪૧૦૨૫૨ િવ ત્ય ચૈકં યુગલે વથાપરાઃ
૧૦૪૧૦૨૫૩ કૃતૈકપત્રશ્રવનૈકનપૂુરા
૧૦૪૧૦૨૫૪ નાઙ્ વા દ્વતીયં વપરાશ્ચ લાેચનમ્
૧૦૪૧૦૨૬૧ અશ્ન ત્ય અેકા તદપાસ્ય સાે સવા અ યજ્યમાના અકૃતાપેમ જનાઃ
૧૦૪૧૦૨૬૩ વપ ત્ય ઉ થાય િનશ ય િનઃ વનં પ્રપાયય ત્યાેઽભર્મપાેહ્ય માતરઃ
૧૦૪૧૦૨૭૧ મનાં સ તાસામરિવ દલાેચનઃ પ્રગ ભલીલાહ સતાવલાેકૈઃ
૧૦૪૧૦૨૭૩ જહાર મત્ત દ્વરદે દ્રિવક્રમાે દશૃાં દદચ્છ્ર રમણાત્મનાે સવમ્
૧૦૪૧૦૨૮૧ દૃ ટ્વા મુહુઃ શ્રુતમનુદુ્રતચેતસ તં
૧૦૪૧૦૨૮૨ ત પે્રક્ષણાેિ મતસધુાેક્ષણલ ધમાનાઃ
૧૦૪૧૦૨૮૩ આન દમૂ તમપુગુહ્ય દશૃાત્મલ ધં
૧૦૪૧૦૨૮૪ હૃ ય વચાે જહુરન તમિર દમાિધમ્
૧૦૪૧૦૨૯૧ પ્રાસાદ શખરા ઢાઃ પ્રીત્યુ ફુ લમખુા બુ ઃ
૧૦૪૧૦૨૯૩ અ યવષર્ સાૈમનસ્યૈઃ પ્રમદા બલકેશવાૈ
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૧૦૪૧૦૩૦૧ દ યક્ષતૈઃ સાેદપાત્રૈઃ સ્રગ્ગ ધૈર યપુાયનૈઃ
૧૦૪૧૦૩૦૩ તાવાનચુર્ઃ પ્રમુિદતા તત્ર તત્ર દ્વ તયઃ
૧૦૪૧૦૩૧૧ ઊચુઃ પાૈરા અહાે ગાે ય તપઃ િકમચરન્મહત્
૧૦૪૧૦૩૧૩ યા હ્યેતાવનપુ ય ત નરલાેકમહાે સવાૈ
૧૦૪૧૦૩૨૧ રજકં ક ચદાયા તં રઙ્ગકારં ગદાગ્રજઃ
૧૦૪૧૦૩૨૩ દૃ ટ્વાયાચત વાસાં સ ધાૈતા યત્યુત્તમાિન ચ
૧૦૪૧૦૩૩૧ દેહ્યાવયાેઃ સમુ ચતા યઙ્ગ વાસાં સ ચાહર્તાેઃ
૧૦૪૧૦૩૩૩ ભિવ ય ત પરં શ્રેયાે દાતુ તે નાત્ર સશંયઃ
૧૦૪૧૦૩૪૧ સ યા ચતાે ભગવતા પિરપૂણન સવર્તઃ
૧૦૪૧૦૩૪૩ સાક્ષપંે ષતઃ પ્રાહ ત્યાે રાજ્ઞઃ સદુુમર્દઃ
૧૦૪૧૦૩૫૧ ઈદશૃા યવે વાસાંસી િનતં્ય ગિરવનેચરઃ
૧૦૪૧૦૩૫૩ પિરધત્ત િકમુદ્વતૃ્તા રાજદ્રવ્યા યભી સથ
૧૦૪૧૦૩૬૧ યાતાશુ બા લશા મવંૈ પ્રા ય યિદ જ વીષા
૧૦૪૧૦૩૬૩ બધ્ન ત ઘ્ન ત લુ પ ત દપંૃ્ત રાજકુલાિન વૈ
૧૦૪૧૦૩૭૧ અેવં િવક થમાનસ્ય કુિપતાે દેવક સતુઃ
૧૦૪૧૦૩૭૩ રજકસ્ય કરાગ્રેણ શરઃ કાયાદપાતયત્
૧૦૪૧૦૩૮૧ તસ્યાનુ િવનઃ સવ વાસઃકાેશા વ જ્ય વૈ
૧૦૪૧૦૩૮૩ દુદુ્રવુઃ સવર્તાે માગ વાસાં સ જગ્ હેઽચ્યુતઃ
૧૦૪૧૦૩૯૧ વ સ વાત્મ પ્રયે વસે્ત્ર કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણ તથા
૧૦૪૧૦૩૯૩ શષેા યાદત્ત ગાપેે યાે િવ જ્ય ભુિવ કાિન ચત્
૧૦૪૧૦૪૦૧ તત તુ વાયકઃ પ્રીત તયાવેષમક પયત્
૧૦૪૧૦૪૦૩ િવ ચત્રવણશ્ચૈલેયૈરાક પૈરનુ પતઃ
૧૦૪૧૦૪૧૧ નાનાલક્ષણવષેા યાં કૃ ણરામાૈ િવરેજતુઃ
૧૦૪૧૦૪૧૩ વલઙૃ્કતાૈ બાલગ ૈ પવર્ણીવ સતેતરાૈ
૧૦૪૧૦૪૨૧ તસ્ય પ્રસન્નાે ભગવા પ્રાદા સા યમાત્મનઃ
૧૦૪૧૦૪૨૩ શ્રયં ચ પરમાં લાેકે બલૈશ્વયર્ તી દ્રયમ્
૧૦૪૧૦૪૩૧ તતઃ સદુા ાે ભવનં માલાકારસ્ય જગ્મતુઃ
૧૦૪૧૦૪૩૩ તાૈ દૃ ટ્વા સ સમુ થાય નનામ શરસા ભુિવ
૧૦૪૧૦૪૪૧ તયાેરાસનમાનીય પાદં્ય ચાઘ્યાર્હર્ણાિદ ભઃ
૧૦૪૧૦૪૪૩ પૂ ં સાનુગયાેશ્ચકે્ર સ્રક્તા બૂલાનુલપેનૈઃ
૧૦૪૧૦૪૫૧ પ્રાહ નઃ સાથર્કં જન્મ પાિવતં ચ કુલં પ્રભાે
૧૦૪૧૦૪૫૩ િપ દેવષર્યાે મહં્ય તુષ્ટા હ્યાગમનને વામ્
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૧૦૪૧૦૪૬૧ ભવ તાૈ િકલ િવશ્વસ્ય જગતઃ કારણં પરમ્
૧૦૪૧૦૪૬૩ અવતીણાર્િવહાંશને ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ
૧૦૪૧૦૪૭૧ ન િહ વાં િવષમા દૃ ષ્ટઃ સહૃુદાજેર્ગદાત્મનાેઃ
૧૦૪૧૦૪૭૩ સમયાેઃ સવર્ભૂતષેુ ભજ તં ભજતાેરિપ
૧૦૪૧૦૪૮૧ તાવજ્ઞાપયતં તં્ય િકમહં કરવા ણ વામ્
૧૦૪૧૦૪૮૩ પુંસાેઽત્યનુગ્રહાે હ્યષે ભવદ્ ભયર્િન્નયજુ્યતે
૧૦૪૧૦૪૯૧ ઇત્ય ભપ્રેત્ય રાજે દ્ર સદુામા પ્રીતમાનસઃ
૧૦૪૧૦૪૯૩ શ તૈઃ સગુ ધૈઃ કુસમુૈમાર્લા િવર ચતા દદાૈ
૧૦૪૧૦૫૦૧ તા ભઃ વલઙૃ્કતાૈ પ્રીતાૈ કૃ ણરામાૈ સહાનુગાૈ
૧૦૪૧૦૫૦૩ પ્રણતાય પ્રપન્નાય દદતવુર્રદાૈ વરાન્
૧૦૪૧૦૫૧૧ સાેઽિપ વવ્રેઽચલાં ભ ક્ત ત મન્નવેા ખલાત્મિન
૧૦૪૧૦૫૧૩ તદ્ભક્તષેુ ચ સાૈહાદ ભૂતષેુ ચ દયાં પરામ્
૧૦૪૧૦૫૨૧ ઇ ત ત મૈ વરં દ વા શ્રયં ચા વયવિધનીમ્
૧૦૪૧૦૫૨૩ બલમાયુયર્શઃ કા ત િનજર્ગામ સહાગ્રજઃ
૧૦૪૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૨૦૦૧૧ અથ વ્રજન્રાજપથને માધવઃ સ્ત્રયં ગ્ હીતાઙ્ગિવલપેભાજનામ્
૧૦૪૨૦૦૧૩ િવલાેક્ય કુ ં યવુતી ં વરાનનાં પપ્રચ્છ યા તી ં પ્રહસન્રસપ્રદઃ
૧૦૪૨૦૦૨૧ કા વં વરાવેતદુ હાનુલપેનં કસ્યાઙ્ગને વા કથય વ સાધુ નઃ
૧૦૪૨૦૦૨૩ દેહ્યાવયાેરઙ્ગિવલપેમુત્તમં શ્રેય તત તે ન ચરાદ્ભિવ ય ત
૧૦૪૨૦૦૩૦ સરૈ યવુાચ
૧૦૪૨૦૦૩૧ દાસ્ય યહં સુ દર કંસસ મતા
૧૦૪૨૦૦૩૨ િત્રવક્રનામા હ્યનુલપેકમર્ ણ
૧૦૪૨૦૦૩૩ મદ્ભાિવતં ભાજેપતેર ત પ્રયં
૧૦૪૨૦૦૩૪ િવના યવુાં કાેઽ યતમ તદહર્ ત
૧૦૪૨૦૦૪૧ પપેશલમાધુયર્ હ સતાલાપવી ક્ષતૈઃ
૧૦૪૨૦૦૪૩ ધ ષતાત્મા દદાૈ સા દ્રમુભયાેરનુલપેનમ્
૧૦૪૨૦૦૫૧ તત તાવઙ્ગરાગેણ વવણતરશાે ભના
૧૦૪૨૦૦૫૩ સ પ્રાપ્તપરભાગને શશુભુાતેઽનુર જતાૈ
૧૦૪૨૦૦૬૧ પ્રસન્નાે ભગવા કુ ં િત્રવક્રાં ચરાનનામ્
૧૦૪૨૦૦૬૩ ઋ વી ં કતુ મનશ્ચકે્ર દશર્ય દશર્ને ફલમ્
૧૦૪૨૦૦૭૧ પદ્ યામાક્ર ય પ્રપદે દ્ર્યઙ્ગુલ્યુત્તાનપા ણના
૧૦૪૨૦૦૭૩ પ્રગ્ હ્ય ચબુકેઽ યાત્મમુદનીનમદચ્યુતઃ
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૧૦૪૨૦૦૮૧ સા તદજુર્સમાનાઙ્ગી હચ્છ્ર ાે ણપયાેધરા
૧૦૪૨૦૦૮૩ મુકુ દ પશર્ના સદ્યાે બભવૂ પ્રમદાેત્તમા
૧૦૪૨૦૦૯૧ તતાે પગુણાૈદાયર્ સ પન્ના પ્રાહ કેશવમ્
૧૦૪૨૦૦૯૩ ઉત્તર યા તમકૃ ય મય તી તહૃચ્છયા
૧૦૪૨૦૧૦૧ અેિહ વીર ગ્ હં યામાે ન વાં ત્યક્તુ મહાે સહે
૧૦૪૨૦૧૦૩ વયાને્મ થત ચત્તાયાઃ પ્રસીદ પુ ષષર્ભ
૧૦૪૨૦૧૧૧ અેવં સ્ત્રયા યાચ્યમાનઃ કૃ ણાે રામસ્ય પ યતઃ
૧૦૪૨૦૧૧૩ મખંુ વીક્ષ્યાનુ ગાપેાનાં પ્રહસં તામવુાચ હ
૧૦૪૨૦૧૨૧ અે યા મ તે ગ્ હં સભુ્રુ પુંસામાિધિવકશર્નમ્
૧૦૪૨૦૧૨૩ સાિધતાથાઽગ્ હાણાં નઃ પા થાનાં વં પરાયણમ્
૧૦૪૨૦૧૩૧ િવ જ્ય મા વ્યા વા યા તા વ્રજન્માગ વ ણક્પથૈઃ
૧૦૪૨૦૧૩૩ નાનાપેાયનતા બૂલ સ્રગ્ગ ધૈઃ સાગ્ર ેઽ ચતઃ
૧૦૪૨૦૧૪૧ તદ્દશર્ન મરક્ષાેભાદાત્માનં નાિવદિ સ્ત્રયઃ
૧૦૪૨૦૧૪૩ િવસ્ર તવાસઃકવર વલયા લખે્યમૂતર્યઃ
૧૦૪૨૦૧૫૧ તતઃ પાૈરા ચ્છમાનાે ધનષુઃ સ્થાનમચ્યુતઃ
૧૦૪૨૦૧૫૩ ત મ પ્રિવષ્ટાે દદશૃે ધનુરૈ દ્ર મવાદ્ભુતમ્
૧૦૪૨૦૧૬૧ પુ ષૈબર્હુ ભગુર્પ્તમ ચતં પરમ દ્ધમત્
૧૦૪૨૦૧૬૩ વાયર્માણાે ભઃ કૃ ણઃ પ્રસહ્ય ધનુરાદદે
૧૦૪૨૦૧૭૧ કરેણ વામને સલીલમુદૃ્ધતં સજં્ય ચ કૃ વા િન મષેણ પ યતામ્
૧૦૪૨૦૧૭૩ ણાં િવકૃ ય પ્રબભ જ મ યતાે યથે દ ડં મદકયુર્ ક્રમઃ
૧૦૪૨૦૧૮૧ ધનષુાે ભજ્યમાનસ્ય શ દઃ ખં રાેદસી િદશઃ
૧૦૪૨૦૧૮૩ પૂરયામાસ યં શ્રુ વા કંસસ્ત્રાસમપુાગમત્
૧૦૪૨૦૧૯૧ તદ્ર ક્ષણઃ સાનુચરં કુિપતા આતતાિયનઃ
૧૦૪૨૦૧૯૩ ગ્ હીતુકામા આવવ્રુગ્ ર્હ્યતાં વ યતા મ ત
૧૦૪૨૦૨૦૧ અથ તા દુર ભપ્રાયા વલાેક્ય બલકેશવાૈ
૧૦૪૨૦૨૦૩ કુ્રદ્ધાૈ ધ વન આદાય શકલે તાંશ્ચ જઘ્નતુઃ
૧૦૪૨૦૨૧૧ બલં ચ કંસપ્રિહતં હ વા શાલામખુાત્તતઃ
૧૦૪૨૦૨૧૩ િન ક્ર ય ચેરતુહૃર્ષ્ટાૈ િનર ક્ષ્ય પુરસ પદઃ
૧૦૪૨૦૨૨૧ તયાે તદદ્ભુતં વીય િનશા ય પુરવા સનઃ
૧૦૪૨૦૨૨૩ તજેઃ પ્રાગ યં પં ચ મેિનરે િવબુધાેત્તમાૈ
૧૦૪૨૦૨૩૧ તયાેિવચરતાેઃ વૈરમાિદત્યાેઽ તમપેુિયવાન્
૧૦૪૨૦૨૩૩ કૃ ણરામાૈ તાૈ ગાપેૈઃ પુરાચ્છકટમીયતુઃ
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૧૦૪૨૦૨૪૧ ગાે યાે મુકુ દિવગમે િવરહાતુરા યા આશાસતા શષ ઋતા મધપુુયર્ભવૂન્
૧૦૪૨૦૨૪૩ સ પ યતાં પુ ષભષૂણગાત્રલ મી ં િહ વેતરાન્નુ ભજતશ્ચકમેઽયનં શ્રીઃ
૧૦૪૨૦૨૫૧ અવિનક્તાઙ્ ઘ્રયુગલાૈ ભુ વા ક્ષીરાપેસચેનમ્
૧૦૪૨૦૨૫૩ ઊષતુ તાં સખંુ રાિત્ર જ્ઞા વા કંસ ચક ષતમ્
૧૦૪૨૦૨૬૧ કંસ તુ ધનષુાે ભઙ્ગં ર ક્ષણાં વબલસ્ય ચ
૧૦૪૨૦૨૬૩ વધં િનશ ય ગાેિવ દ રામિવક્ર િડતં પરમ્
૧૦૪૨૦૨૭૧ દ ઘર્પ્ર ગરાે ભીતાે દુિન મત્તાિન દુમર્ તઃ
૧૦૪૨૦૨૭૩ બહૂ યચષ્ટાેભયથા ત્યાેદાત્યકરા ણ ચ
૧૦૪૨૦૨૮૧ અદશર્નં વ શરસઃ પ્ર ત પે ચ સત્યિપ
૧૦૪૨૦૨૮૩ અસત્યિપ દ્વતીયે ચ દ્વૈ યં જ્યાે તષાં તથા
૧૦૪૨૦૨૯૧ છદ્રપ્રતી ત છાયાયાં પ્રાણઘાષેાનપુશ્રુ તઃ
૧૦૪૨૦૨૯૩ વણર્પ્રતી ત ર્કે્ષષુ વપદાનામદશર્નમ્
૧૦૪૨૦૩૦૧ વ ે પ્રેતપિર વઙ્ગઃ ખરયાનં િવષાદનમ્
૧૦૪૨૦૩૦૩ યાયાન્નલદમાલ્યેક તૈલા યક્તાે િદગ બરઃ
૧૦૪૨૦૩૧૧ અ યાિન ચે થભંૂતાિન વ ગિરતાિન ચ
૧૦૪૨૦૩૧૩ પ યન્મરણસ ત્ર તાે િનદ્રાં લેભે ન ચ તયા
૧૦૪૨૦૩૨૧ વ્યુષ્ટાયાં િન શ કાૈરવ્ય સયૂ ચાદ્ યઃ સમુ થતે
૧૦૪૨૦૩૨૩ કારયામાસ વૈ કંસાે મ લક્ર ડામહાે સવમ્
૧૦૪૨૦૩૩૧ આનચુર્ઃ પુ ષા રઙ્ગં તૂયર્ભેયર્શ્ચ જ ઘ્નરે
૧૦૪૨૦૩૩૩ મ ચાશ્ચાલઙૃ્કતાઃ સ્ર ગ્ભઃ પતાકાચૈલતાેરણૈઃ
૧૦૪૨૦૩૪૧ તષેુ પાૈરા નપદા બ્રહ્મક્ષત્રપુરાેગમાઃ
૧૦૪૨૦૩૪૩ યથાપે ષેં િવિવશૂ રા નશ્ચ કૃતાસનાઃ
૧૦૪૨૦૩૫૧ કંસઃ પિર તાેઽમાત્યૈ રાજમ ચ ઉપાિવશત્
૧૦૪૨૦૩૫૩ મ ડલેશ્વરમ યસ્થાે હૃદયને િવદૂયતા
૧૦૪૨૦૩૬૧ વાદ્યમાનેસુ તૂયષુ મ લતાલાેત્તરેષુ ચ
૧૦૪૨૦૩૬૩ મ લાઃ વલઙૃ્કતાઃ દપૃ્તાઃ સાપેા યાયાઃ સમાસત
૧૦૪૨૦૩૭૧ ચાણૂરાે મુ ષ્ટકઃ કૂતઃ શલ તાેશલ અેવ ચ
૧૦૪૨૦૩૭૩ તઆસદુે પસ્થાનં વ ગવુાદ્યપ્રહ ષતાઃ
૧૦૪૨૦૩૮૧ ન દગાપેાદયાે ગાપેા ભાજેરાજસમાહુતાઃ
૧૦૪૨૦૩૮૩ િનવેિદતાપેાયના ત અેક મન્મ ચઆિવશન્
૧૦૪૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૩૦૦૧૧ અથ કૃ ણશ્ચ રામશ્ચ કૃતશાૈચાૈ પર તપ
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૧૦૪૩૦૦૧૩ મ લદુ દુ ભિનઘાષં શ્રુ વા દ્રષુ્ટમપુેયતુઃ
૧૦૪૩૦૦૨૧ રઙ્ગદ્વારં સમાસાદ્ય ત મન્નાગમવ સ્થતમ્
૧૦૪૩૦૦૨૩ અપ ય કુવલયાપીડં કૃ ણાેઽ બષ્ઠપ્રચાેિદતમ્
૧૦૪૩૦૦૩૧ બદ્ વા પિરકરં શાૈિરઃ સમુહ્ય કુિટલાલકાન્
૧૦૪૩૦૦૩૩ ઉવાચ હ તપં વાચા મેઘનાદગભીરયા
૧૦૪૩૦૦૪૧ અ બષ્ઠા બષ્ઠ માગ નાૈ દેહ્યપક્રમ મા ચરમ્
૧૦૪૩૦૦૪૩ નાે ચે સકુ જરં વાદ્ય નયા મ યમસાદનમ્
૧૦૪૩૦૦૫૧ અેવં િનભર્ સતાેઽ બષ્ઠઃ કુિપતઃ કાેિપતં ગજમ્
૧૦૪૩૦૦૫૩ ચાેદયામાસ કૃ ણાય કાલા તકયમાપેમમ્
૧૦૪૩૦૦૬૧ કર દ્ર તમ ભદુ્રત્ય કરેણ તરસાગ્રહીત્
૧૦૪૩૦૦૬૩ કરા દ્વગ લતઃ સાેઽમું િનહત્યાઙ્ ઘ્ર વલીયત
૧૦૪૩૦૦૭૧ સઙ્કુ્રદ્ધ તમચક્ષાણાે ઘ્રાણદૃ ષ્ટઃ સ કેશવમ્
૧૦૪૩૦૦૭૩ પરા શ પુ કરેણ સ પ્રસહ્ય િવિનગર્તઃ
૧૦૪૩૦૦૮૧ પુચ્છે પ્રગ્ હ્યા તબલં ધનષુઃ પ ચિવશ તમ્
૧૦૪૩૦૦૮૩ િવચકષર્ યથા નાગં સપુણર્ ઇવ લીલયા
૧૦૪૩૦૦૯૧ સ પયાર્વતર્માનને સવ્યદ ક્ષણતાેઽચ્યુતઃ
૧૦૪૩૦૦૯૩ બભ્રામ ભ્રા યમાણને ગાવે સનેવે બાલકઃ
૧૦૪૩૦૧૦૧ તતાેઽ ભમખમ યેત્ય પા ણનાહત્ય વારણમ્
૧૦૪૩૦૧૦૩ પ્રાદ્રવ પાતયામાસ યમાનઃ પદે પદે
૧૦૪૩૦૧૧૧ સ ધાવ ક્ર દયા ભૂમાૈ પ ત વા સહસાે થતઃ
૧૦૪૩૦૧૧૩ ત મ વા પ તતં કુ્રદ્ધાે દ તા યાં સાેઽહનિ ક્ષ તમ્
૧૦૪૩૦૧૨૧ વિવક્રમે પ્ર તહતે કુ જરે દ્રાેઽત્યમ ષતઃ
૧૦૪૩૦૧૨૩ ચાેદ્યમાનાે મહામાત્રૈઃ કૃ ણમ યદ્રવદુ્રષા
૧૦૪૩૦૧૩૧ તમાપત તમાસાદ્ય ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૧૦૪૩૦૧૩૩ િનગ્ હ્ય પા ણના હ તં પાતયામાસ ભૂતલે
૧૦૪૩૦૧૪૧ પ તતસ્ય પદાક્ર ય ગે દ્ર ઇવ લીલયા
૧૦૪૩૦૧૪૩ દ તમુ પાટ તનેેભં હ તપાંશ્ચાહનદ્ધિરઃ
૧૦૪૩૦૧૫૧ તકં દ્વપમુ જ્ય દ તપા ણઃ સમાિવશત્
૧૦૪૩૦૧૫૩ અંસ ય તિવષાણાેઽ ઙ્ મદ બ દુ ભરિઙ્કતઃ
૧૦૪૩૦૧૫૫ િવ ઢ વેદક ણકા વદના બુ હાે બભાૈ
૧૦૪૩૦૧૬૧ તાૈ ગાપેૈઃ ક તપયૈબર્લદેવજનાદર્નાૈ
૧૦૪૩૦૧૬૩ રઙ્ગં િવિવશતૂ રાજ ગજદ તવરાયુધાૈ
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૧૦૪૩૦૧૭૧ મ લાનામશિન ર્ણાં નરવરઃ સ્ત્રીણાં મરાે મૂ તમાન્
૧૦૪૩૦૧૭૨ ગાપેાનાં વજનાેઽસતાં ક્ષ તભુ ં શા તા વિપત્રાેઃ શશઃુ
૧૦૪૩૦૧૭૩ ત્યુભાજપતેિવરાડિવદુષાં ત વં પરં યાે ગનાં
૧૦૪૩૦૧૭૪ ણીનાં પરદેવતે ત િવિદતાે રઙ્ગં ગતઃ સાગ્રજઃ
૧૦૪૩૦૧૮૧ હતં કુવલયાપીડં દૃ ટ્વા તાવિપ દુજર્યાૈ
૧૦૪૩૦૧૮૩ કંસાે મનસ્યિપ તદા શમુ દ્વિવજે પ
૧૦૪૩૦૧૯૧ તાૈ રેજતૂ રઙ્ગગતાૈ મહાભુ ૈ િવ ચત્રવષેાભરણસ્રગ બરાૈ
૧૦૪૩૦૧૯૩ યથા નટાવુત્તમવષેધાિરણાૈ મનઃ ક્ષપ તાૈ પ્રભયા િનર ક્ષતામ્
૧૦૪૩૦૨૦૧ િનર ક્ષ્ય તાવુત્તમપૂ ષાૈ જના મ ચ સ્થતા નાગરરાષ્ટ્રકા પ
૧૦૪૩૦૨૦૩ પ્રહષર્વેગાે ક લતેક્ષણાનનાઃ પપનુર્ પ્તા નયનૈ તદાનનમ્
૧૦૪૩૦૨૧૧ િપબ ત ઇવ ચ યા લહ ત ઇવ જહ્વયા
૧૦૪૩૦૨૧૩ જઘ્ર ત ઇવ નાસા યાં શ્લ ય ત ઇવ બાહુ ભઃ
૧૦૪૩૦૨૨૧ ઊચુઃ પર પરં તે વૈ યથાદષંૃ્ટ યથાશ્રુતમ્
૧૦૪૩૦૨૨૩ તદૂ્રપગુણમાધુયર્ પ્રાગ ય માિરતા ઇવ
૧૦૪૩૦૨૩૧ અેતાૈ ભગવતઃ સાક્ષાદ્ધરેનાર્રાયણસ્ય િહ
૧૦૪૩૦૨૩૩ અવતીણાર્િવહાંશને વસદેુવસ્ય વે મિન
૧૦૪૩૦૨૪૧ અેષ વૈ િકલ દેવક્યાં તાે નીતશ્ચ ગાેકુલમ્
૧૦૪૩૦૨૪૩ કાલમેતં વસ ગૂઢાે વ ધે ન દવે મિન
૧૦૪૩૦૨૫૧ પૂતનાનને નીતા તં ચક્રવાતશ્ચ દાનવઃ
૧૦૪૩૦૨૫૩ અજુર્નાૈ ગુહ્યકઃ કેશી ધનેુકાેઽ યે ચ ત દ્વધાઃ
૧૦૪૩૦૨૬૧ ગાવઃ સપાલા અેતને દાવાગ્ ેઃ પિરમાે ચતાઃ
૧૦૪૩૦૨૬૩ કા લયાે દ મતઃ સપર્ ઇ દ્રશ્ચ િવમદઃ કૃતઃ
૧૦૪૩૦૨૭૧ સપ્તાહમેકહ તને તાેઽિદ્રપ્રવરાેઽમનુા
૧૦૪૩૦૨૭૩ વષર્વાતાશિન યશ્ચ પિરત્રાતં ચ ગાેકુલમ્
૧૦૪૩૦૨૮૧ ગાે યાેઽસ્ય િનત્યમુિદત હ સતપ્રેક્ષણં મખુમ્
૧૦૪૩૦૨૮૩ પ ય ત્યાે િવિવધાં તાપાં તર ત માશ્રમં મુદા
૧૦૪૩૦૨૯૧ વદ ત્યનને વંશાેઽયં યદાેઃ સબુહુિવશ્રુતઃ
૧૦૪૩૦૨૯૩ શ્રયં યશાે મહ વં ચ લ સ્યતે પિરર ક્ષતઃ
૧૦૪૩૦૩૦૧ અયં ચાસ્યાગ્રજઃ શ્રીમાન્રામઃ કમલલાેચનઃ
૧૦૪૩૦૩૦૩ પ્રલ બાે િનહતાે યને વ સકાે યે બકાદયઃ
૧૦૪૩૦૩૧૧ જને વવેં બ્રવુાણષેુ તૂયષુ િનનદ સુ ચ
૧૦૪૩૦૩૧૩ કૃ ણરામાૈ સમાભા ય ચાણૂરાે વાક્યમબ્રવીત્
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૧૦૪૩૦૩૨૧ હે ન દસનૂાે હે રામ ભવ તાૈ વીરસ મતાૈ
૧૦૪૩૦૩૨૩ િનયુદ્ધકુશલાૈ શ્રુ વા રાજ્ઞાહૂતાૈ િદદૃ ણા
૧૦૪૩૦૩૩૧ પ્રયં રાજ્ઞઃ પ્રકુવર્ત્યઃ શ્રેયાે િવ દ ત વૈ પ્ર ઃ
૧૦૪૩૦૩૩૩ મનસા કમર્ણા વાચા િવપર તમતાેઽ યથા
૧૦૪૩૦૩૪૧ િનતં્ય પ્રમુિદતા ગાપેા વ સપાલા યથાસુ્ફટમ્
૧૦૪૩૦૩૪૩ વનષેુ મ લયુદ્ધને ક્ર ડ તશ્ચારય ત ગાઃ
૧૦૪૩૦૩૫૧ ત માદ્રાજ્ઞઃ પ્રયં યૂયં વયં ચ કરવામ હે
૧૦૪૩૦૩૫૩ ભૂતાિન નઃ પ્રસીદ ત સવર્ભૂતમયાે પઃ
૧૦૪૩૦૩૬૧ તિન્નશ યાબ્રવી કૃ ણાે દેશકાલાે ચતં વચઃ
૧૦૪૩૦૩૬૩ િનયુદ્ધમાત્મનાેઽભીષં્ટ મ યમાનાેઽ ભન દ્ય ચ
૧૦૪૩૦૩૭૧ પ્ર ભાજેપતેરસ્ય વયં ચાિપ વનેચરાઃ
૧૦૪૩૦૩૭૩ કરવામ પ્રયં િનતં્ય તન્નઃ પરમનુગ્રહઃ
૧૦૪૩૦૩૮૧ બાલા વયં તુલ્યબલૈઃ ક્ર િડ યામાે યથાે ચતમ્
૧૦૪૩૦૩૮૩ ભવેિન્નયુદં્ધ માધમર્ઃ શને્મ લસભાસદઃ
૧૦૪૩૦૩૯૦ ચાણૂર ઉવાચ
૧૦૪૩૦૩૯૧ ન બાલાે ન િકશાેર વં બલશ્ચ બ લનાં વરઃ
૧૦૪૩૦૩૯૩ લીલયેભાે હતાે યને સહસ્ર દ્વપસ વ ત્
૧૦૪૩૦૪૦૧ ત માદ્ભવદ્ યાં બ લ ભયાદ્ધવ્યં નાનયાેઽત્ર વૈ
૧૦૪૩૦૪૦૩ મિય િવક્રમ વા ણય બલને સહ મુ ષ્ટકઃ
૧૦૪૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૪૦૦૧૧ અેવં ચ ચતસઙ્ક પાે ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૧૦૪૪૦૦૧૩ આસસાદાથ ચણૂરં મુષ્્ટ તકં રાેિહણીસતુઃ
૧૦૪૪૦૦૨૧ હ તા યાં હ તયાેબર્દ્ વા પદ્ યામવે ચ પાદયાેઃ
૧૦૪૪૦૦૨૩ િવચકષર્તુર યાે યં પ્રસહ્ય િવ જગીષયા
૧૦૪૪૦૦૩૧ અરત્ની દ્વે અર ત્ન યાં નુ યાં ચવૈ નનુી
૧૦૪૪૦૦૩૩ શરઃ શી ણારસાેર તાવ યાે યમ ભજઘ્નતુઃ
૧૦૪૪૦૦૪૧ પિરભ્રામણિવક્ષપે પિરર ભાવપાતનૈઃ
૧૦૪૪૦૦૪૩ ઉ સપર્ણાપસપર્ણૈશ્ચા યાે યં પ્રત્ય ધતામ્
૧૦૪૪૦૦૫૧ ઉ થાપનૈ ન્નયનૈશ્ચાલનૈઃ સ્થાપનૈરિપ
૧૦૪૪૦૦૫૩ પર પરં જગીષ તાવપચક્રતુરાત્મનઃ
૧૦૪૪૦૦૬૧ તદ્બલાબલવદ્યુદં્ધ સમેતાઃ સવર્યાે ષતઃ
૧૦૪૪૦૦૬૩ ઊચુઃ પર પરં રાજ સાનુક પા વ થશઃ
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૧૦૪૪૦૦૭૧ મહાનયં બતાધમર્ અેષાં રાજસભાસદામ્
૧૦૪૪૦૦૭૩ યે બલાબલવદ્યુદં્ધ રાજ્ઞાેઽ વચ્છ ત પ યતઃ
૧૦૪૪૦૦૮૧ ક્વ વજ્રસારસવાર્ઙ્ગાૈ મ લાૈ શલૈે દ્રસિન્નભાૈ
૧૦૪૪૦૦૮૩ ક્વ ચા તસકુુમારાઙ્ગાૈ િકશાેરાૈ નાપ્તયાવૈનાૈ
૧૦૪૪૦૦૯૧ ધમર્વ્ય તક્રમાે હ્યસ્ય સમાજસ્ય ધ્રવું ભવેત્
૧૦૪૪૦૦૯૩ યત્રાધમર્ઃ સમુ ત્તષે્ઠન્ન સ્થેયં તત્ર કિહ ચત્
૧૦૪૪૦૧૦૧ ન સભાં પ્રિવશે પ્રાજ્ઞઃ સ યદાષેાનનુ મરન્
૧૦૪૪૦૧૦૩ અબ્રવુ વબ્રવુન્નજ્ઞાે નરઃ િક બષમશ્નુતે
૧૦૪૪૦૧૧૧ વ ગતઃ શત્રુમ ભતઃ કૃ ણસ્ય વદના બુજમ્
૧૦૪૪૦૧૧૩ વીક્ષ્યતાં શ્રમવાયુર્પ્તં પદ્મકાેશ મવા બુ ભઃ
૧૦૪૪૦૧૨૧ િક ન પ યત રામસ્ય મખુમાતામ્રલાેચનમ્
૧૦૪૪૦૧૨૩ મુ ષ્ટકં પ્ર ત સામષ હાસસરં ભશાે ભતમ્
૧૦૪૪૦૧૩૧ પુ યા બત વ્રજભવુાે યદયં લઙ્ગ
૧૦૪૪૦૧૩૨ ગૂઢઃ પુરાણપુ ષાે વન ચત્રમાલ્યઃ
૧૦૪૪૦૧૩૩ ગાઃ પાલય સહબલઃ ક્વણયંશ્ચ વે ં
૧૦૪૪૦૧૩૪ િવક્ર દયા ચ ત ગિરત્રરમા ચતાઙ્ ઘ્રઃ
૧૦૪૪૦૧૪૧ ગાે ય તપઃ િકમચર યદમુ ય પં
૧૦૪૪૦૧૪૨ લાવ યસારમસમાે વર્મન ય સદ્ધમ્
૧૦૪૪૦૧૪૩ દૃ ગ્ભઃ િપબ ત્યનુસવા ભનવં દુરાપમ્
૧૦૪૪૦૧૪૪ અેકા તધામ યશસઃ શ્રીય અૈશ્વરસ્ય
૧૦૪૪૦૧૫૧ યા દાેહનેઽવહનને મથનાપેલપે પ્રેઙ્ખેઙ્ખનાભર્ િદતાેક્ષણમાજર્નાદાૈ
૧૦૪૪૦૧૫૩ ગાય ત ચનૈમનુરક્તિધયાેઽશ્રુક ઠ્યાે ધ યા વ્રજ સ્ત્રય ઉ ક્રમ ચત્તયાનાઃ
૧૦૪૪૦૧૬૧ પ્રાતવ્રર્ દ્વ્રજતઆિવશતશ્ચ સાયં
૧૦૪૪૦૧૬૨ ગાે ભઃ સમં ક્વણયતાેઽસ્ય િનશ ય વે મ્
૧૦૪૪૦૧૬૩ િનગર્ ય તૂણર્મબલાઃ પ થ ભૂિરપુ યાઃ
૧૦૪૪૦૧૬૪ પ ય ત સ મતમખંુ સદયાવલાેકમ્
૧૦૪૪૦૧૭૧ અેવં પ્રભાષમાણાસુ સ્ત્રીષુ યાેગેશ્વરાે હિરઃ
૧૦૪૪૦૧૭૩ શત્રું હ તું મનશ્ચકે્ર ભગવા ભરતષર્ભ
૧૦૪૪૦૧૮૧ સભયાઃ સ્ત્રી ગરઃ શ્રુ વા પતુ્ર નેહશચુાતુરાૈ
૧૦૪૪૦૧૮૩ િપતરાવ વત યેતાં પતુ્રયાેરબુધાૈ બલમ્
૧૦૪૪૦૧૯૧ તૈ તૈિનયુદ્ધિવિધ ભિવિવધૈરચ્યુતેતરાૈ
૧૦૪૪૦૧૯૩ યુયુધાતે યથા યાે યં તથવૈ બલમુ ષ્ટકાૈ
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૧૦૪૪૦૨૦૧ ભગવદ્ગાત્રિન પાતવૈર્જ્રની પષેિનષુ્ઠરૈઃ
૧૦૪૪૦૨૦૩ ચાણૂરાે ભજ્યમાનાઙ્ગાે મુહુગ્લાર્િનમવાપ હ
૧૦૪૪૦૨૧૧ સ યનેવેગ ઉ પત્ય મુષ્ટ કૃત્ય કરાવુભાૈ
૧૦૪૪૦૨૧૩ ભગવ તં વાસદેુવં કુ્રદ્ધાે વક્ષસ્યબાધત
૧૦૪૪૦૨૨૧ નાચલત્ત પ્રહારેણ માલાહત ઇવ દ્વપઃ
૧૦૪૪૦૨૨૩ બાહ્વાેિનગ્ હ્ય ચાણૂરં બહુશાે ભ્રામય હિરઃ
૧૦૪૪૦૨૩૧ ભૂ ષે્ઠ પાેથયામાસ તરસા ક્ષીણ િવતમ્
૧૦૪૪૦૨૩૩ િવસ્ર તાક પકેશસ્ર ગ દ્ર વજ ઇવાપતત્
૧૦૪૪૦૨૪૧ તથવૈ મુ ષ્ટકઃ પવૂ વમુષ્ટ ા ભહતને વૈ
૧૦૪૪૦૨૪૩ બલભદ્રણે બ લના તલનેા ભહતાે શમ્
૧૦૪૪૦૨૫૧ પ્રવેિપતઃ સ િધરમુદ્વમન્મખુતાેઽિદતઃ
૧૦૪૪૦૨૫૩ વ્યસઃુ પપાતાવે્યુર્પસે્થ વાતાહત ઇવાઙ્ ઘ્રપઃ
૧૦૪૪૦૨૬૧ તતઃ કૂટમનપુ્રાપં્ત રામઃ પ્રહરતાં વરઃ
૧૦૪૪૦૨૬૩ અવધી લીલયા રાજ સાવજ્ઞં વામમુ ષ્ટના
૧૦૪૪૦૨૭૧ તહ્યવ િહ શલઃ કૃ ણ પ્રપદાહતશીષર્કઃ
૧૦૪૪૦૨૭૩ દ્વધા િવદ ણર્ તાેશલક ઉભાવિપ િનપેતતુઃ
૧૦૪૪૦૨૮૧ ચાણૂરે મુ ષ્ટકે કૂટે શલે તાેશલકે હતે
૧૦૪૪૦૨૮૩ શષેાઃ પ્રદુદુ્રવુમર્ લાઃ સવ પ્રાણપર સવઃ
૧૦૪૪૦૨૯૧ ગાપેા વયસ્યાનાકૃ ય તૈઃ સં જ્ય િવજહ્રતુઃ
૧૦૪૪૦૨૯૩ વાદ્યમાનષેુ તૂયષુ વ ગ તાૈ તનપૂુરાૈ
૧૦૪૪૦૩૦૧ જનાઃ પ્રજહૃષુઃ સવ કમર્ણા રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૪૪૦૩૦૩ ઋતે કંસં િવપ્રમખુ્યાઃ સાધવઃ સાધુ સા વ ત
૧૦૪૪૦૩૧૧ હતષેુ મ લવયષુ િવદુ્રતષેુ ચ ભાજેરાટ્
૧૦૪૪૦૩૧૩ યવારય વતૂયાર્ ણ વાક્યં ચેદમવુાચ હ
૧૦૪૪૦૩૨૧ િનઃસારયત દુ ર્ત્તાૈ વસદેુવાત્મ ૈ પુરાત્
૧૦૪૪૦૩૨૩ ધનં હરત ગાપેાનાં ન દં બધ્નીત દુમર્ તમ્
૧૦૪૪૦૩૩૧ વસદેુવ તુ દુમધા હ યતામાશ્વસત્તમઃ
૧૦૪૪૦૩૩૩ ઉગ્રસનેઃ િપતા ચાિપ સાનુગઃ પરપક્ષગઃ
૧૦૪૪૦૩૪૧ અેવં િવક થમાને વૈ કંસે પ્રકુિપતાેઽવ્યયઃ
૧૦૪૪૦૩૪૩ લ ઘ ાે પત્ય તરસા મ ચમુત્તુઙ્ગમા હત્
૧૦૪૪૦૩૫૧ તમાિવશ તમાલાેક્ય ત્યુમાત્મનઆસનાત્
૧૦૪૪૦૩૫૩ મન વી સહસાે થાય જગ્ હે સાેઽ સચમર્ણી
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૧૦૪૪૦૩૬૧ તં ખડ્ગપા ણ િવચર તમાશુ યનંે યથા દ ક્ષણસવ્યમ બરે
૧૦૪૪૦૩૬૩ સમગ્રહીદ્દિુવષહાેગ્રતે યથાેરગં તાક્ષ્યર્સતુઃ પ્રસહ્ય
૧૦૪૪૦૩૭૧ પ્રગ્ હ્ય કેશષેુ ચલ કર તં િનપાત્ય રઙ્ગાપેિર તુઙ્ગમ ચાત્
૧૦૪૪૦૩૭૩ તસ્યાપેિરષ્ટા વયમ જનાભઃ પપાત િવશ્વાશ્રયઆત્મત ત્રઃ
૧૦૪૪૦૩૮૧ તં સ પરેતં િવચકષર્ ભૂમાૈ હિરયર્થેભં જગતાે િવપ યતઃ
૧૦૪૪૦૩૮૩ હા હે ત શ દઃ સમુહાં તદાભૂદુદ િરતઃ સવર્જનનૈર્રે દ્ર
૧૦૪૪૦૩૯૧ સ િનત્યદાે દ્વગ્ િધયા તમીશ્વરં િપબન્નદ વા િવચર વપ શ્વસન્
૧૦૪૪૦૩૯૩ દદશર્ ચક્રાયુધમગ્રતાે યત તદેવ પં દુરવાપમાપ
૧૦૪૪૦૪૦૧ તસ્યાનુ ભ્રાતરાેઽષ્ટાૈ કઙ્ક યગ્રાેધકાદયઃ
૧૦૪૪૦૪૦૩ અ યધાવન્ન તકુ્રદ્ધા ભ્રાતુિનવશકાિરણઃ
૧૦૪૪૦૪૧૧ તથા તરભસાં તાં તુ સયંત્તાન્રાેિહણીસતુઃ
૧૦૪૪૦૪૧૩ અહ પિરઘમુદ્ય ય પશિૂનવ ગાિધપઃ
૧૦૪૪૦૪૨૧ નેદુદુર્ દુભયાે વ્યાે બ્રહ્મશેાદ્યા િવભૂતયઃ
૧૦૪૪૦૪૨૩ પુ પૈઃ િકર ત તં પ્રીતાઃ શશસંનુર્ તુઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૪૪૦૪૩૧ તષેાં સ્ત્રયાે મહારાજ સહૃુન્મરણદુઃ ખતાઃ
૧૦૪૪૦૪૩૩ તત્રાભીયુિવિનઘ્ન ત્યઃ શીષાર્ યશ્રુિવલાેચનાઃ
૧૦૪૪૦૪૪૧ શયાના વીરશયાયાં પતીના લઙ્ગ્ય શાેચતીઃ
૧૦૪૪૦૪૪૩ િવલપેુઃ સુ વરં નાયા િવ જ ત્યાે મુહુઃ શચુઃ
૧૦૪૪૦૪૫૧ હા નાથ પ્રય ધમર્જ્ઞ ક ણાનાથવ સલ
૧૦૪૪૦૪૫૩ વયા હતને િનહતા વયં તે સગ્ હપ્ર ઃ
૧૦૪૪૦૪૬૧ વયા િવરિહતા પત્યા પુર યં પુ ષષર્ભ
૧૦૪૪૦૪૬૩ ન શાેભતે વય મવ િન ત્તાે સવમઙ્ગલા
૧૦૪૪૦૪૭૧ અનાગસાં વં ભૂતાનાં કૃતવા દ્રાેહમુ બણમ્
૧૦૪૪૦૪૭૩ તનેેમાં ભાે દશાં નીતાે ભૂતધ્રુક્કાે લભેત શમ્
૧૦૪૪૦૪૮૧ સવષા મહ ભૂતાનામષે િહ પ્રભવા યયઃ
૧૦૪૪૦૪૮૩ ગાેપ્તા ચ તદવ યાયી ન ક્વ ચ સખુમેધતે
૧૦૪૪૦૪૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૪૦૪૯૧ રાજયાે ષત આશ્વાસ્ય ભગવાં લાેકભાવનઃ
૧૦૪૪૦૪૯૩ યામાહુલાિકક ં સસં્થાં હતાનાં સમકારયત્
૧૦૪૪૦૫૦૧ માતરં િપતરં ચવૈ માેચિય વાથ બ ધનાત્
૧૦૪૪૦૫૦૩ કૃ ણરામાૈ વવ દાતે શરસા ય પાદયાેઃ
૧૦૪૪૦૫૧૧ દેવક વસદેુવશ્ચ િવજ્ઞાય જગદ શ્વરાૈ
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૧૦૪૪૦૫૧૩ કૃતસવં દનાૈ પતુ્રાૈ સ વ તે ન શિઙ્કતાૈ
૧૦૪૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૫૦૦૧૧ િપતરાવપુલ ધાથા િવિદ વા પુ ષાેત્તમઃ
૧૦૪૫૦૦૧૩ મા ભૂિદ ત િન ં માયાં તતાન જનમાેિહનીમ્
૧૦૪૫૦૦૨૧ ઉવાચ િપતરાવેત્ય સાગ્રજઃ સા વનષર્ભઃ
૧૦૪૫૦૦૨૩ પ્રશ્રયાવનતઃ પ્રીણન્ન બ તાતે ત સાદરમ્
૧૦૪૫૦૦૩૧ ના મત્તાે યવુયાે તાત િનત્યાે ક ઠતયાેરિપ
૧૦૪૫૦૦૩૩ બાલ્યપાૈગ ડકૈશાેરાઃ પતુ્રા યામભવ ક્વ ચત્
૧૦૪૫૦૦૪૧ ન લ ધાે દૈવહતયાવેાર્સાે નાૈ ભવદ તકે
૧૦૪૫૦૦૪૩ યાં બાલાઃ િપ ગેહસ્થા િવ દ તે લા લતા મુદમ્
૧૦૪૫૦૦૫૧ સવાર્થર્સ ભવાે દેહાે જિનતઃ પાે ષતાે યતઃ
૧૦૪૫૦૦૫૩ ન તયાેયાર્ ત િનવશં િપત્રાેમર્ત્યર્ઃ શતાયષુા
૧૦૪૫૦૦૬૧ ય તયાેરાત્મજઃ ક પ આત્મના ચ ધનને ચ
૧૦૪૫૦૦૬૩ ત્ત ન દદ્યાત્તં પ્રેત્ય વમાંસં ખાદય ત િહ
૧૦૪૫૦૦૭૧ માતરં િપતરં દં્ધ ભાયા સા વી ં સતુ શશમુ્
૧૦૪૫૦૦૭૩ ગુ ં િવપં્ર પ્રપનં્ન ચ ક પાેઽ બભ્રચ્છ્વસ તઃ
૧૦૪૫૦૦૮૧ તન્નાવક પયાેઃ કંસાિન્નત્યમુ દ્વગ્ ચેતસાેઃ
૧૦૪૫૦૦૮૩ માેઘમેતે વ્ય તક્રા તા િદવસા વામનચર્તાેઃ
૧૦૪૫૦૦૯૧ ત ક્ષ તુમહર્થ તાત માતના પરત ત્રયાેઃ
૧૦૪૫૦૦૯૩ અકુવર્તાવેા શશુ્રષૂાં ક્લષ્ટયાેદુર્હૃર્દા શમ્
૧૦૪૫૦૧૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૫૦૧૦૧ ઇ ત માયામનુ યસ્ય હરેિવશ્વાત્મનાે ગરા
૧૦૪૫૦૧૦૩ માેિહતાવઙ્કમારાે ય પિર વજ્યાપતુમુર્દમ્
૧૦૪૫૦૧૧૧ સ ચ તાવશ્રુધારા ભઃ નેહપાશને ચા તાૈ
૧૦૪૫૦૧૧૩ ન િક ચદૂચતૂ રાજ બા પક ઠાૈ િવમાેિહતાૈ
૧૦૪૫૦૧૨૧ અેવમાશ્વાસ્ય િપતરાૈ ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૪૫૦૧૨૩ માતામહં તૂગ્રસનંે યદૂનામકરાે પમ્
૧૦૪૫૦૧૩૧ આહ ચા માન્મહારાજ પ્ર શ્ચાજ્ઞપુ્તમહર્ સ
૧૦૪૫૦૧૩૩ યયા તશાપાદ્યદુ ભનાર્ સતવ્યં પાસને
૧૦૪૫૦૧૪૧ મિય ત્ય ઉપાસીને ભવતાે િવબુધાદયઃ
૧૦૪૫૦૧૪૩ બ લ હર ત્યવનતાઃ િકમુતા યે નરાિધપાઃ
૧૦૪૫૦૧૫૧ સવાર્ વા જ્ઞ તસ બ ધા દગ્ યઃ કંસભયાકુલાન્
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૧૦૪૫૦૧૫૩ યદુ ય ધકમધુ દાશાહર્કુકુરાિદકાન્
૧૦૪૫૦૧૬૧ સભા જતા સમાશ્વાસ્ય િવદેશાવાસક શતાન્
૧૦૪૫૦૧૬૩ યવાસય વગેહેષુ િવત્તૈઃ સ ત યર્ િવશ્વકૃત્
૧૦૪૫૦૧૭૧ કૃ ણસઙ્કષર્ણભજૈુગુર્પ્તા લ ધમનાેરથાઃ
૧૦૪૫૦૧૭૩ ગ્ હેષુ રે મરે સદ્ધાઃ કૃ ણરામગત વરાઃ
૧૦૪૫૦૧૮૧ વીક્ષ તાેઽહરહઃ પ્રીતા મુકુ દવદના બુજમ્
૧૦૪૫૦૧૮૩ િનતં્ય પ્રમુિદતં શ્રીમ સદય મતવીક્ષણમ્
૧૦૪૫૦૧૯૧ તત્ર પ્રવયસાેઽ યાસ યવુાનાેઽ તબલાજૈસઃ
૧૦૪૫૦૧૯૩ િપબ તાેઽક્ષૈમુર્કુ દસ્ય મખુા બુજસધુાં મુહુઃ
૧૦૪૫૦૨૦૧ અથ ન દં સમસાદ્ય ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૪૫૦૨૦૩ સઙ્કષર્ણશ્ચ રાજે દ્ર પિર વજ્યેદમૂચતુઃ
૧૦૪૫૦૨૧૧ િપતયુર્વા યાં નગ્ધા યાં પાે ષતાૈ લા લતાૈ શમ્
૧૦૪૫૦૨૧૩ િપત્રાેર યિધકા પ્રી તરાત્મજે વાત્મનાેઽિપ િહ
૧૦૪૫૦૨૨૧ સ િપતા સા ચ જનની યાૈ પુ ણીતાં વપતુ્રવત્
૧૦૪૫૦૨૨૩ શશૂ બ ધુ ભ ષ્ટાનક પૈઃ પાષેરક્ષણે
૧૦૪૫૦૨૩૧ યાત યૂયં વ્રજં તાત વયં ચ નેહદુઃ ખતાન્
૧૦૪૫૦૨૩૩ જ્ઞાતી વાે દ્રષુ્ટમે યામાે િવધાય સહૃુદાં સખુમ્
૧૦૪૫૦૨૪૧ અેવં સા વ ય ભગવાન્ન દં સવ્રજમચ્યુતઃ
૧૦૪૫૦૨૪૩ વાસાેઽલઙ્કારકુ યાદ્યૈરહર્યામાસ સાદરમ્
૧૦૪૫૦૨૫૧ ઇત્યુક્ત તાૈ પિર વજ્ય ન દઃ પ્રણયિવહ્વલઃ
૧૦૪૫૦૨૫૩ પૂરયન્નશ્રુ ભનત્રે સહ ગાપેવૈ્રર્જં યયાૈ
૧૦૪૫૦૨૬૧ અથ શરૂસતુાે રાજ પતુ્રયાેઃ સમકારયત્
૧૦૪૫૦૨૬૩ પુરાેધસા બ્રાહ્મણૈશ્ચ યથાવદ્દિ્વજસસૃં્ક તમ્
૧૦૪૫૦૨૭૧ તે યાેઽદાદ્દ ક્ષણા ગાવાે ક્મમાલાઃ વલઙૃ્કતાઃ
૧૦૪૫૦૨૭૩ વલઙૃ્કતે યઃ સ પજૂ્ય સવ સાઃ ક્ષાૈમમા લનીઃ
૧૦૪૫૦૨૮૧ યાઃ કૃ ણરામજન્મક્ષ મનાેદત્તા મહામ તઃ
૧૦૪૫૦૨૮૩ તાશ્ચાદદાદનુ ત્ય કંસનેાધમર્તાે હૃતાઃ
૧૦૪૫૦૨૯૧ તતશ્ચ લ ધસસં્કારાૈ દ્વજ વં પ્રા ય સવુ્રતાૈ
૧૦૪૫૦૨૯૩ ગગાર્દ્યદુકુલાચાયાર્દ્ગાયત્રં વ્રતમા સ્થતાૈ
૧૦૪૫૦૩૦૧ પ્રભવાૈ સવર્િવદ્યાનાં સવર્જ્ઞાૈ જગદ શ્વરાૈ
૧૦૪૫૦૩૦૩ ના ય સદ્ધામલં જ્ઞાનં ગૂહમાનાૈ નરેિહતૈઃ
૧૦૪૫૦૩૧૧ અથાે ગુ કુલે વાસ મચ્છ તાવપુજગ્મતુઃ
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૧૦૪૫૦૩૧૩ કા યં સા દ પિન નામ હ્યવ તપુરવા સનમ્
૧૦૪૫૦૩૨૧ યથાપેસાદ્ય તાૈ દા તાૈ ગુરાૈ ત્તમિન દતામ્
૧૦૪૫૦૩૨૩ ગ્રાહય તાવપેુતાૈ મ ભ યા દેવ મવાદતૃાૈ
૧૦૪૫૦૩૩૧ તયાે દ્વજવર તુષ્ટઃ શદુ્ધભાવાનુ ત્ત ભઃ
૧૦૪૫૦૩૩૩ પ્રાવેાચ વેદાન ખલા સઙ્ગાપેિનષદાે ગુ ઃ
૧૦૪૫૦૩૪૧ સરહસ્યં ધનવુદં ધમાર્ યાયપથાં તથા
૧૦૪૫૦૩૪૩ તથા ચા વી ક્ષક ં િવદ્યાં રાજની ત ચ ષિડ્વધામ્
૧૦૪૫૦૩૫૧ સવ નરવરશ્રેષ્ઠાૈ સવર્િવદ્યાપ્રવતર્કાૈ
૧૦૪૫૦૩૫૩ સકૃિન્નગદમાત્રેણ તાૈ સ જગ્ હતુ ર્પ
૧૦૪૫૦૩૬૧ અહાેરાત્રૈશ્ચતઃુષષ્ટ ા સયંત્તાૈ તાવતીઃ કલાઃ
૧૦૪૫૦૩૬૩ ગુ દ ક્ષણયાચાય છ દયામાસતુ ર્પ
૧૦૪૫૦૩૭૧ દ્વજ તયાે તં મિહમાનમદ્ભુતં
૧૦૪૫૦૩૭૨ સલંાેક્ષ્ય રાજન્ન તમાનુસી ં મ તમ્
૧૦૪૫૦૩૭૩ સ મ ય પ યા સ મહાણર્વે તં
૧૦૪૫૦૩૭૪ બાલં પ્રભાસે વરયાં બભવૂ હ
૧૦૪૫૦૩૮૧ તેથેત્યથા હ્ય મહારથાૈ રથં
૧૦૪૫૦૩૮૨ પ્રભાસમાસાદ્ય દુર તિવક્રમાૈ
૧૦૪૫૦૩૮૩ વેલામપુવ્રજ્ય િનષીદતુઃ ક્ષનં
૧૦૪૫૦૩૮૪ સ ધુિવિદ વાહર્નમાહરત્તયાેઃ
૧૦૪૫૦૩૯૧ તમાહ ભગવાનાશુ ગુ પતુ્રઃ પ્રદ યતામ્
૧૦૪૫૦૩૯૩ યાેઽસાિવહ વયા ગ્ર તાે બાલકાે મહતાે મણા
૧૦૪૫૦૪૦૦ શ્રીસમુદ્ર ઉવાચ
૧૦૪૫૦૪૦૧ ન ચાહાષર્મહં દેવ દૈત્યઃ પ ચજનાે મહાન્
૧૦૪૫૦૪૦૩ અ તજર્લચરઃ કૃ ણ શઙ્ખ પધરાેઽસરુઃ
૧૦૪૫૦૪૧૧ આ તે તનેાહૃતાે નનંૂ તચ્છ વા સ વરં પ્રભુઃ
૧૦૪૫૦૪૧૩ જલમાિવ ય તં હ વા નાપ યદુદરેઽભર્કમ્
૧૦૪૫૦૪૨૧ તદઙ્ગપ્રભવં શઙ્ખમાદાય રથમાગમત્
૧૦૪૫૦૪૨૩ તતઃ સયંમની ં નામ યમસ્ય દિયતાં પુર મ્
૧૦૪૫૦૪૩૧ ગ વા જનાદર્નઃ શઙ્ખં પ્રદ માૈ સહલાયુધઃ
૧૦૪૫૦૪૩૨ શઙ્ખિનહ્ર ાર્દમાક યર્ પ્ર સયંમનાે યમઃ
૧૦૪૫૦૪૪૧ તયાેઃ સપયા મહતી ં ચકે્ર ભ યપુ િંહતામ્
૧૦૪૫૦૪૪૩ ઉવાચાવનતઃ કૃ ણં સવર્ભૂતાશયાલયમ્
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૧૦૪૫૦૪૪૫ લીલામનુ યયાેિવ ણાે યવુયાેઃ કરવામ િકમ્
૧૦૪૫૦૪૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૪૫૦૪૫૧ ગુ પતુ્ર મહાનીતં િનજકમર્િનબ ધનમ્
૧૦૪૫૦૪૫૩ આનય વ મહારાજ મચ્છાસનપુરસૃ્કતઃ
૧૦૪૫૦૪૬૧ તથે ત તનેાપેાનીતં ગુ પતંુ્ર યદૂત્તમાૈ
૧૦૪૫૦૪૬૩ દ વા વગુરવે ભૂયાે ણી વે ત તમૂચતુઃ
૧૦૪૫૦૪૭૦ શ્રીગુ વાચ
૧૦૪૫૦૪૭૧ સ યક્સ પાિદતાે વ સ ભવદ્ યાં ગુ િન ક્રયઃ
૧૦૪૫૦૪૭૩ કાે નુ યુ મ દ્વધગુરાેઃ કામાનામવ શ યતે
૧૦૪૫૦૪૮૧ ગચ્છતં વગ્ હં વીરાૈ ક તવાર્મ તુ પાવની
૧૦૪૫૦૪૮૩ છ દાંસ્યયાતયામાિન ભવિ વહ પરત્ર ચ
૧૦૪૫૦૪૯૧ ગુ ણવૈમનુજ્ઞાતાૈ રથનેાિનલરંહસા
૧૦૪૫૦૪૯૩ આયાતાૈ વપુરં તાત પજર્ યિનનદેન વૈ
૧૦૪૫૦૫૦૧ સમન દ પ્ર ઃ સવાર્ દૃ ટ્વા રામજનાદર્નાૈ
૧૦૪૫૦૫૦૩ અપ ય ત્યાે બહ્વહાિન નષ્ટલ ધધના ઇવ
૧૦૪૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૬૦૦૧૧ ણીનાં પ્રવરાે મ ત્રી કૃ ણસ્ય દિયતઃ સખા
૧૦૪૬૦૦૧૩ શ યાે હ પતેઃ સાક્ષાદુદ્ધવાે બુ દ્ધસત્તમઃ
૧૦૪૬૦૦૨૧ તમાહ ભગવા પ્રેષં્ઠ ભક્તમેકા તનં ક્વ ચત્
૧૦૪૬૦૦૨૩ ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્રપન્ના તહરાે હિરઃ
૧૦૪૬૦૦૩૧ ગચ્છાેદ્ધવ વ્રજં સાૈ ય િપત્રાનેા પ્રી તમાવહ
૧૦૪૬૦૦૩૩ ગાપેીનાં મ દ્વયાેગાિધ મ સ દેશિૈવમાેચય
૧૦૪૬૦૦૪૧ તા મન્મનસ્કા ષ્્ટપ્રાણા મદથ ત્યક્તદૈિહકાઃ
૧૦૪૬૦૦૪૩ મામવે દિયતં પ્રેષ્ઠમાત્માનં મનસા ગતાઃ
૧૦૪૬૦૦૪૫ યે ત્યક્તલાેકધમાર્શ્ચ મદથ તા બભ યર્હમ્
૧૦૪૬૦૦૫૧ મિય તાઃ પ્રેયસાં પ્રેષે્ઠ દૂરસ્થે ગાેકુલ સ્ત્રયઃ
૧૦૪૬૦૦૫૩ મર ત્યાેઽઙ્ગ િવમુહ્ય ત િવરહાૈ ક ઠ્યિવહ્વલાઃ
૧૦૪૬૦૦૬૧ ધારય ત્ય તકૃચ્છ્ર ેણ પ્રાયઃ પ્રાણા કથ ચન
૧૦૪૬૦૦૬૩ પ્રત્યાગમનસ દેશબૈર્ લવ્યાે મે મદા ત્મકાઃ
૧૦૪૬૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૬૦૦૭૧ ઇત્યુક્ત ઉદ્ધવાે રાજ સ દેશં ભતુર્રાદતૃઃ
૧૦૪૬૦૦૭૩આદાય રથમા હ્ય પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્
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૧૦૪૬૦૦૮૧ પ્રાપ્તાે ન દવ્રજં શ્રીમાિન્ન લાેચ ત િવભાવસાૈ
૧૦૪૬૦૦૮૩ છન્નયાનઃ પ્રિવશતાં પશનૂાં ખુરરે ભઃ
૧૦૪૬૦૦૯૧ વા સતાથઽ ભયુ યદ્ ભનાર્િદતં શુ મ ભ ર્ષૈઃ
૧૦૪૬૦૦૯૩ ધાવ તી ભશ્ચ વાસ્રા ભ ધાેભારૈઃ વવ સકાન્
૧૦૪૬૦૧૦૧ ઇત તતાે િવલઙ્ઘદ્ ભગાવ સમૈર્ ડતં સતૈઃ
૧૦૪૬૦૧૦૩ ગાેદાેહશ દા ભરવં વેણનૂાં િનઃ વનને ચ
૧૦૪૬૦૧૧૧ ગાય તી ભશ્ચ કમાર્ ણ શભુાિન બલકૃ ણયાેઃ
૧૦૪૬૦૧૧૩ વલઙૃ્કતા ભગાપી ભગાપૈશ્ચ સિુવરા જતમ્
૧૦૪૬૦૧૨૧ અગ્ યકાર્ ત થગાેિવપ્ર િપ દેવાચર્ના વતૈઃ
૧૦૪૬૦૧૨૩ ધપૂદ પૈશ્ચ માલ્યૈશ્ચ ગાપેાવાસમૈર્નાેરમમ્
૧૦૪૬૦૧૩૧ સવર્તઃ પુ પતવનં દ્વ લકુલનાિદતમ્
૧૦૪૬૦૧૩૩ હંસકાર ડવાક ણઃ પદ્મષ ડશૈ્ચ મ ડતમ્
૧૦૪૬૦૧૪૧ તમાગતં સમાગ ય કૃ ણસ્યાનુચરં પ્રયમ્
૧૦૪૬૦૧૪૩ ન દઃ પ્રીતઃ પિર વજ્ય વાસદેુવિધયાચર્યત્
૧૦૪૬૦૧૫૧ ભાે જતં પરમાન્નને સિંવષં્ટ ક શપાૈ સખુમ્
૧૦૪૬૦૧૫૩ ગતશ્રમં પયર્ ચ્છ પાદસવંાહનાિદ ભઃ
૧૦૪૬૦૧૬૧ ક ચ્ચદઙ્ગ મહાભાગ સખા નઃ શરૂન દનઃ
૧૦૪૬૦૧૬૩ આ તે કુશલ્યપત્યાદૈ્યયુર્ક્તાે મુક્તઃ સહૃુદ્વ્રતઃ
૧૦૪૬૦૧૭૧ િદષ્ટ ા કંસાે હતઃ પાપઃ સાનુગઃ વને પા મના
૧૦૪૬૦૧૭૩ સાધનૂાં ધમર્શીલાનાં યદૂનાં દ્વે ષ્ટ યઃ સદા
૧૦૪૬૦૧૮૧ અિપ મર ત નઃ કૃ ણાે માતરં સહૃુદઃ સખીન્
૧૦૪૬૦૧૮૩ ગાપેા વ્રજં ચાત્મનાથં ગાવાે દાવનં ગિરમ્
૧૦૪૬૦૧૯૧ અ યાયાસ્ય ત ગાેિવ દઃ વજના સકૃદ ક્ષતુમ્
૧૦૪૬૦૧૯૩ તિહ દ્રક્ષ્યામ તદ્વક્તં્ર સનુસં સુ મતેક્ષણમ્
૧૦૪૬૦૨૦૧ દાવાગ્ ેવાર્તવષાર્ચ્ચ ષસપાર્ચ્ચ ર ક્ષતાઃ
૧૦૪૬૦૨૦૩ દુરત્યયે યાે ત્યુ યઃ કૃ ણને સમુહાત્મના
૧૦૪૬૦૨૧૧ મરતાં કૃ ણવીયાર્ ણ લીલાપાઙ્ગિનર ક્ષતમ્
૧૦૪૬૦૨૧૩ હ સતં ભા ષતં ચાઙ્ગ સવાર્ નઃ શ થલાઃ િક્રયાઃ
૧૦૪૬૦૨૨૧ સિરચ્છૈલવનાેદે્દશાન્મુકુ દપદભૂ ષતાન્
૧૦૪૬૦૨૨૩ આક્ર ડાનીક્ષ્યમાણાનાં મનાે યા ત તદાત્મતામ્
૧૦૪૬૦૨૩૧ મ યે કૃ ણં ચ રામં ચ પ્રાપ્તાિવહ સરુાેત્તમાૈ
૧૦૪૬૦૨૩૩ સરુાણાં મહદથાર્ય ગગર્સ્ય વચનં યથા
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૧૦૪૬૦૨૪૧ કંસં નાગાયુતપ્રાણં મ લાૈ ગજપ ત યથા
૧૦૪૬૦૨૪૩ અવિધષ્ટાં લીલયવૈ પશિૂનવ ગાિધપઃ
૧૦૪૬૦૨૫૧ તાલત્રયં મહાસારં ધનુયર્ ષ્ટ મવેભરાટ્
૧૦૪૬૦૨૫૩ બભ જૈકેન હ તને સપ્તાહમદધાિદ્ગિરમ્
૧૦૪૬૦૨૬૧ પ્રલ બાે ધનેુકાેઽિરષ્ટ ણાવતા બકાદયઃ
૧૦૪૬૦૨૬૩ દૈત્યાઃ સરુાસરુ જતાે હતા યનેેહ લીલયા
૧૦૪૬૦૨૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૬૦૨૭૧ ઇ ત સં ત્ય સં ત્ય ન દઃ કૃ ણાનુરક્તધીઃ
૧૦૪૬૦૨૭૩ અત્યુ ક ઠાેઽભવત્તૂ ણી ં પ્રેમપ્રસરિવહ્વલઃ
૧૦૪૬૦૨૮૧ યશાેદા વ યર્માનાિન પતુ્રસ્ય ચિરતાિન ચ
૧૦૪૬૦૨૮૩ શ ◌ૃ વ ત્યશ્રૂ યવાસ્રાક્ષી નેહ નુતપયાેધરા
૧૦૪૬૦૨૯૧ તયાેિર થં ભગવ ત કૃ ણે ન દયશાેદયાેઃ
૧૦૪૬૦૨૯૩ વીક્ષ્યાનુરાગં પરમં ન દમાહાેદ્ધવાે મુદા
૧૦૪૬૦૩૦૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૦૪૬૦૩૦૧ યવુાં શ્લાઘ્યતમાૈ નનંૂ દેિહના મહ માનદ
૧૦૪૬૦૩૦૩ નારાયણેઽ ખલગુરાૈ ય કૃતા મ તર દશૃી
૧૦૪૬૦૩૧૧ અેતાૈ િહ િવશ્વસ્ય ચ બીજયાનેી રામાે મુકુ દઃ પુ ષઃ પ્રધાનમ્
૧૦૪૬૦૩૧૩ અ વીય ભૂતષેુ િવલક્ષણસ્ય જ્ઞાનસ્ય ચેશાત ઇમાૈ પુરાણાૈ
૧૦૪૬૦૩૨૧ ય મ જનઃ પ્રાણિવયાેગકાલે ક્ષનં સમાવે ય મનાેઽિવશદુ્ધમ્
૧૦૪૬૦૩૨૩ િનહૃર્ત્ય કમાર્શયમાશુ યા ત પરાં ગ ત બ્રહ્મમયાેઽકર્વણર્ઃ
૧૦૪૬૦૩૩૧ ત મ ભવ તાવ ખલાત્મહેતાૈ નારાયણે કારણમત્યર્મૂતા
૧૦૪૬૦૩૩૩ ભાવં િવધત્તાં િનતરાં મહાત્મ ક વાવ શષં્ટ યવુયાેઃ સકૃુત્યમ્
૧૦૪૬૦૩૪૧ આગ મ યત્યદ ઘણ કાલને વ્રજમચ્યુતઃ
૧૦૪૬૦૩૪૩ પ્રયં િવધાસ્યતે િપત્રાેભર્ગવા સા વતાં પ તઃ
૧૦૪૬૦૩૫૧ હ વા કંસં રઙ્ગમ યે પ્રતીપં સવર્સા વતામ્
૧૦૪૬૦૩૫૩ યદાહ વઃ સમાગત્ય કૃ ણઃ સતં્ય કરાે ત તત્
૧૦૪૬૦૩૬૧ મા ખદ્યતં મહાભાગાૈ દ્રક્ષ્યથઃ કૃ ણમ તકે
૧૦૪૬૦૩૬૩ અ તહૃર્િદ સ ભૂતાનામા તે જ્યાે તિરવૈધ સ
૧૦૪૬૦૩૭૧ ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ના પ્રયાે વા ત્યમાિનનઃ
૧૦૪૬૦૩૭૩ નાેત્તમાે નાધમાે વાિપ સમાનસ્યાસમાેઽિપ વા
૧૦૪૬૦૩૮૧ ન માતા ન િપતા તસ્ય ન ભાયાર્ ન સતુાદયઃ
૧૦૪૬૦૩૮૩ નાત્મીયાે ન પરશ્ચાિપ ન દેહાે જન્મ અેવ ચ
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૧૦૪૬૦૩૯૧ ન ચાસ્ય કમર્ વા લાેકે સદસ ન્મશ્રયાેિનષુ
૧૦૪૬૦૩૯૩ ક્ર ડાથ સાેઽિપ સાધનૂાં પિરત્રાણાય ક પતે
૧૦૪૬૦૪૦૧ સ વં રજ તમ ઇ ત ભજતે િનગુર્ણાે ગુણાન્
૧૦૪૬૦૪૦૩ ક્ર ડન્નતીતાેઽિપ ગુણૈઃ જત્યવ હ ત્યજઃ
૧૦૪૬૦૪૧૧ યથા ભ્રમિરકાદષૃ્ટ ા ભ્રા યતીવ મહીયતે
૧૦૪૬૦૪૧૩ ચત્તે કતર્િર તત્રાત્મા કતવાહંિધયા તઃ
૧૦૪૬૦૪૨૧ યવુયાેરેવ નવૈાયમાત્મ ે ભગવા હિરઃ
૧૦૪૬૦૪૨૩ સવષામાત્મ ે હ્યાત્મા િપતા માતા સ ઈશ્વરઃ
૧૦૪૬૦૪૩૧ દષંૃ્ટ શ્રુતં ભૂતભવદ્ભિવ યત્
૧૦૪૬૦૪૩૨ સ્થા નુશ્ચિર મર્હદ પકં ચ
૧૦૪૬૦૪૩૩ િવનાચ્યુતાદ્વ તુ તરાં ન વાચ્યં
૧૦૪૬૦૪૩૪ સ અેવ સવ પરમાત્મભૂતઃ
૧૦૪૬૦૪૪૧ અેવં િનશા સા બ્રવુતાવે્યર્તીતા ન દસ્ય કૃ ણાનુચરસ્ય રાજન્
૧૦૪૬૦૪૪૩ ગાે યઃ સમુ થાય િન ય દ પા વા તૂ સમ યચ્યર્ દાૈધી યમ થનુ્
૧૦૪૬૦૪૫૧ તા દ પદ પ્તૈમર્ ણ ભિવરેજૂ ર જૂિવકષર્દ્ભજુકઙ્કણસ્રજઃ
૧૦૪૬૦૪૫૩ ચલિન્નત બ તનહારકુ ડલ વષ કપાેલા ણકુઙુ્કમાનનાઃ
૧૦૪૬૦૪૬૧ ઉદ્ગાયતીનામરિવ દલાેચનં વ્ર ઙ્ગનાનાં િદવમ શદ્ વિનઃ
૧૦૪૬૦૪૬૩ દધ્નશ્ચ િનમર્ થનશ દ મ શ્રતાે િનરસ્યતે યને િદશામમઙ્ગલમ્
૧૦૪૬૦૪૭૧ ભગવત્યુિદતે સયૂ ન દદ્વાિર વ્ર ૈકસઃ
૧૦૪૬૦૪૭૩ દૃ ટ્વા રથં શાતકાૈ ભં કસ્યાય મ ત ચાબ્રવુન્
૧૦૪૬૦૪૮૧ અકૂ્રર આગતઃ િક વા યઃ કંસસ્યાથર્સાધકઃ
૧૦૪૬૦૪૮૩ યને નીતાે મધપુુર ં કૃ ણઃ કમલલાેચનઃ
૧૦૪૬૦૪૯૧ િક સાધિય યત્ય મા ભભર્તુર્ઃ પ્રીતસ્ય િન કૃ તમ્
૧૦૪૬૦૪૯૩ તતઃ સ્ત્રીણાં વદ તીનામુદ્ધવાેઽગા કૃતાિહ્નકઃ
૧૦૪૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૭૦૦૧૧ તં વીક્ષ્ય કૃષાનુચરં વ્રજ સ્ત્રયઃ
૧૦૪૭૦૦૧૨ પ્રલ બબાહંુ નવક જલાેચનમ્
૧૦૪૭૦૦૧૩ પીતા બરં પુ કરમા લનં લસન્
૧૦૪૭૦૦૧૪ મખુારિવ દં પિર ષ્ટકુ ડલમ્
૧૦૪૭૦૦૨૧ સિુવ મતાઃ કાેઽયમપીવ્યદશર્નઃ
૧૦૪૭૦૦૨૨ કુતશ્ચ કસ્યાચ્યુતવષેભષૂણઃ
૧૦૪૭૦૦૨૩ ઇ ત મ સવાર્ઃ પિરવવ્રુ સકુાસ્
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૧૦૪૭૦૦૨૪ તમુત્તમઃશ્લાેકપદા બુ શ્રયમ્
૧૦૪૭૦૦૩૧ તં પ્રશ્રયેણાવનતાઃ સસુ કૃતં સવ્રીડહાસકે્ષણસૂ તાિદ ભઃ
૧૦૪૭૦૦૩૩ રહસ્ય ચ્છન્નપુિવષ્ટમાસને િવજ્ઞાય સ દેશહરં રમાપતેઃ
૧૦૪૭૦૦૪૧ નીમ વાં યદુપતેઃ પાષર્દં સમપુાગતમ્
૧૦૪૭૦૦૪૩ ભત્રહ પ્રે ષતઃ િપત્રાેભર્વા પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૪૭૦૦૫૧ અ યથા ગાવે્રજે તસ્ય મરણીયં ન ચ મહે
૧૦૪૭૦૦૫૩ નેહાનુબ ધાે બ ધનૂાં મનુેરિપ સદુુ ત્યજઃ
૧૦૪૭૦૦૬૧ અ યે વથર્કૃતા મતૈ્રી યાવદથર્િવડ બનમ્
૧૦૪૭૦૦૬૩ પુ ભઃ સ્ત્રીષુ કૃતા યદ્વ સમુનઃ વવ ષટ્પદૈઃ
૧૦૪૭૦૦૭૧ િનઃ વં ત્યજ ત ગ ણકા અક પં પ ત પ્ર ઃ
૧૦૪૭૦૦૭૩ અધીતિવદ્યા આચાયર્ વ ે દત્તદ ક્ષણમ્
૧૦૪૭૦૦૮૧ ખગા વીતફલં કં્ષ ભુ વા ચા તથયાે ગ્ હમ્
૧૦૪૭૦૦૮૩ દગ્ધં ગા તથાર યં રા ભુ વા રતાં સ્ત્રયમ્
૧૦૪૭૦૦૯૧ ઇ ત ગાે યાે િહ ગાેિવ દે ગતવાક્કાયમાનસાઃ
૧૦૪૭૦૦૯૩ કૃ ણદૂતે સમાયાતે ઉદ્ધવે ત્યક્તલાૈિકકાઃ
૧૦૪૭૦૧૦૧ ગાય ત્યઃ પ્રીયકમાર્ ણ દ ત્યશ્ચ ગતિહ્રયઃ
૧૦૪૭૦૧૦૩ તસ્ય સં ત્ય સં ત્ય યાિન કૈશાેરબાલ્યયાેઃ
૧૦૪૭૦૧૧૧ કા ચન્મધુકરં દૃ ટ્વા યાય તી કૃ ણસઙ્ગમમ્
૧૦૪૭૦૧૧૩ પ્રયપ્રસ્થાિપતં દૂતં ક પિય વેદમબ્રવીત્
૧૦૪૭૦૧૨૦ ગાે યવુાચ
૧૦૪૭૦૧૨૧ મધપુ િકતવબ ધાે મા શઙ્ ઘ્ર સપ યાઃ
૧૦૪૭૦૧૨૨ કુચિવલુ લતમાલાકુઙુ્કમ મશ્રુ ભનર્ઃ
૧૦૪૭૦૧૨૩ વહતુ મધપુ ત તન્માિનનીનાં પ્રસાદં
૧૦૪૭૦૧૨૪ યદુસદ સ િવડ બ્યં યસ્ય દૂત વમીદક્ૃ
૧૦૪૭૦૧૩૧ સકૃદધરસધુાં વાં માેિહની ં પાયિય વા
૧૦૪૭૦૧૩૨ સમુનસ ઇવ સદ્ય તત્યજેઽ મા ભવાદક્ૃ
૧૦૪૭૦૧૩૩ પિરચર ત કથં ત પાદપદં્મ નુ પદ્મા
૧૦૪૭૦૧૩૪ હ્યિપ બત હૃતચેતા હ્યુત્તમઃશ્લાેકજ પૈઃ
૧૦૪૭૦૧૪૧ િક મહ બહુ ષડઙ્ઘે્ર ગાય સ વં યદૂનામ્
૧૦૪૭૦૧૪૨ અિધપ તમગ્ હાણામગ્રતાે નઃ પુરાણમ્
૧૦૪૭૦૧૪૩ િવજયસખસખીનાં ગીયતાં ત પ્રસઙ્ગઃ
૧૦૪૭૦૧૪૪ ક્ષિપતકુચ જ તે ક પય તીષ્ટ મષ્ટાઃ
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૧૦૪૭૦૧૫૧ િદિવ ભુિવ ચ રસાયાં કાઃ સ્ત્રય તદ્દરુાપાઃ
૧૦૪૭૦૧૫૨ કપટ ચરહાસભ્રૂિવજૃ ભસ્ય યાઃ સ્યુઃ
૧૦૪૭૦૧૫૩ ચરણરજ ઉપા તે યસ્ય ભૂ તવર્યં કા
૧૦૪૭૦૧૫૪ અિપ ચ કૃપણપકે્ષ હ્યુત્તમઃશ્લાેકશ દઃ
૧૦૪૭૦૧૬૧ િવ જ શર સ પાદં વેદ્ યહં ચાતુકારૈર્
૧૦૪૭૦૧૬૨ અનનુયિવદુષ તેઽ યેત્ય દાૈત્યૈમુર્કુ દાત્
૧૦૪૭૦૧૬૩ વકૃત ઇહ િવ ષ્ટાપત્યપત્ય યલાેકા
૧૦૪૭૦૧૬૪ વ્ય જદકૃતચેતાઃ િક નુ સ ધેયમ મન્
૧૦૪૭૦૧૭૧ ગયુિરવ કપી દં્ર િવવ્યધે લુ ધધમાર્
૧૦૪૭૦૧૭૨ સ્ત્રયમકૃત િવ પાં સ્ત્રી જતઃ કામયાનામ્
૧૦૪૭૦૧૭૩ બ લમિપ બ લમ વાવેષ્ટયદ્ વાઙ્ક્ષવદ્યસ્
૧૦૪૭૦૧૭૪ તદલમ સતસખ્યદુૈર્ ત્યજ ત કથાથર્ઃ
૧૦૪૭૦૧૮૧ યદનુચિરતલીલાકણર્પીયષૂિવપ્રુટ્
૧૦૪૭૦૧૮૨ સકૃદદનિવધૂતદ્વ દ્વધમાર્ િવનષ્ટાઃ
૧૦૪૭૦૧૮૩ સપિદ ગ્ હકુટુ બં દ નમુ જ્ય દ ના
૧૦૪૭૦૧૮૪ બહવ ઇહ િવહઙ્ગા ભ ચયા ચર ત
૧૦૪૭૦૧૯૧ વય ત મવ જહ્મવ્યાહૃતં શ્રદ્દધાનાઃ
૧૦૪૭૦૧૯૨ કુ લક ત મવાજ્ઞાઃ કૃ ણવ વાે હિર યઃ
૧૦૪૭૦૧૯૩ દદશૃરુસકૃદેતત્તન્નખ પશર્તીવ્ર
૧૦૪૭૦૧૯૪ મર જ ઉપમિ ત્ર ભ યતામ યવાતાર્
૧૦૪૭૦૨૦૧ પ્રયસખ પનુરાગાઃ પ્રેયસા પ્રે ષતઃ િક
૧૦૪૭૦૨૦૨ વરય િકમનુ ધે માનનીયાેઽ સ મેઽઙ્ગ
૧૦૪૭૦૨૦૩ નય સ કથ મહા મા દુ ત્યજદ્વ દ્વપાશ્વ
૧૦૪૭૦૨૦૪ સતતમુર સ સાૈ ય શ્રીવર્ધૂઃ સાકમા તે
૧૦૪૭૦૨૧૧ અિપ બત મધપુુયાર્માયર્પતુ્રાેઽધનુા તે
૧૦૪૭૦૨૧૨ મર ત સ િપ ગેહા સાૈ ય બ ધૂંશ્ચ ગાપેાન્
૧૦૪૭૦૨૧૩ ક્વ ચદિપ સ કથા નઃ િકઙ્કર ણાં ગ્ ણીતે
૧૦૪૭૦૨૧૪ ભજુમગુ સગુ ધં મૂ યર્ધાસ્ય કદા નુ
૧૦૪૭૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૭૦૨૨૧ અથાેદ્ધવાે િનશ યવૈં કૃ ણદશર્નલાલસાઃ
૧૦૪૭૦૨૨૩ સા વય પ્રયસ દેશગૈાપીિરદમભાષત
૧૦૪૭૦૨૩૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
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૧૦૪૭૦૨૩૧ અહાે યૂયં મ પૂણાર્થાર્ ભવત્યાે લાેકપૂ જતાઃ
૧૦૪૭૦૨૩૩ વાસદેુવે ભગવ ત યાસા મત્યિપતં મનઃ
૧૦૪૭૦૨૪૧ દાનવ્રતતપાેહાેમ જપ વા યાયસયંમૈઃ
૧૦૪૭૦૨૪૩ શ્રેયાે ભિવિવધૈશ્ચા યૈઃ કૃ ણે ભ ક્તિહ સા યતે
૧૦૪૭૦૨૫૧ ભગવત્યુત્તમઃશ્લાેકે ભવતી ભરનુત્તમા
૧૦૪૭૦૨૫૩ ભ ક્તઃ પ્રવ તતા િદષ્ટ ા મનુીનામિપ દુલર્ભા
૧૦૪૭૦૨૬૧ િદષ્ટ ા પતુ્રા પતી દેહા વજના ભવનાિન ચ
૧૦૪૭૦૨૬૩ િહ વા નીત યૂયં ય કૃ ણાખ્યં પુ ષં પરમ્
૧૦૪૭૦૨૭૧ સવાર્ત્મભાવાેઽિધકૃતાે ભવતીનામધાેક્ષજે
૧૦૪૭૦૨૭૩ િવરહેણ મહાભાગા મહાન્મેઽનુગ્રહઃ કૃતઃ
૧૦૪૭૦૨૮૧ શ્રૂયતાં પ્રયસ દેશાે ભવતીનાં સખુાવહઃ
૧૦૪૭૦૨૮૩ યમાદાયાગતાે ભદ્રા અહં ભતૂર્ રહસ્કરઃ
૧૦૪૭૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૪૭૦૨૯૧ ભવતીનાં િવયાેગાે મે ન િહ સવાર્ત્મના ક્વ ચત્
૧૦૪૭૦૨૯૩ યથા ભૂતાિન ભૂતષેુ ખં વા વ ગ્ જર્લં મહી
૧૦૪૭૦૨૯૫ તથાહં ચ મનઃપ્રાણ ભૂતે દ્રયગુણાશ્રયઃ
૧૦૪૭૦૩૦૧ આત્મ યવેાત્મનાત્માનં જે હ યનપુાલયે
૧૦૪૭૦૩૦૩આત્મમાયાનુભાવને ભૂતે દ્રયગુણાત્મના
૧૦૪૭૦૩૧૧ આત્મા જ્ઞાનમયઃ શદુ્ધાે વ્ય તિરક્તાેઽગુણા વયઃ
૧૦૪૭૦૩૧૩ સષુુ પ્ત વ ગ્રદ્ ભમાર્યા ત્ત ભર યતે
૧૦૪૭૦૩૨૧ યનેે દ્રયાથાર્ યાયેત ષા વ વદુ થતઃ
૧૦૪૭૦૩૨૩ તિન્ન યાિદ દ્રયા ણ િવિનદ્રઃ પ્રત્યપદ્યત
૧૦૪૭૦૩૩૧ અેતદ તઃ સમા ાયાે યાેગઃ સાઙ્ખ્યં મની ષણામ્
૧૦૪૭૦૩૩૩ ત્યાગ તપાે દમઃ સતં્ય સમુદ્રા તા ઇવાપગાઃ
૧૦૪૭૦૩૪૧ ય વહં ભવતીનાં વૈ દૂરે વત પ્રયાે દશૃામ્
૧૦૪૭૦૩૪૩ મનસઃ સિન્નકષાર્થ મદનુ યાનકા યયા
૧૦૪૭૦૩૫૧ યથા દૂરચરે પ્રેષે્ઠ મન આિવ ય વતર્તે
૧૦૪૭૦૩૫૩ સ્ત્રીણાં ચ ન તથા ચેતઃ સિન્નકૃષ્ટેઽ ક્ષગાેચરે
૧૦૪૭૦૩૬૧ મ યાવે ય મનઃ કૃ નં િવમુક્તાશષે ત્ત યત્
૧૦૪૭૦૩૬૩ અનુ મર ત્યાે માં િનત્યમ ચરાન્મામપુૈ યથ
૧૦૪૭૦૩૭૧ યા મયા ક્ર ડતા રા યાં વનેઽ મ વ્રજઆસ્થતાઃ
૧૦૪૭૦૩૭૩ અલ ધરાસાઃ કલ્યા યાે માપુમર્દ્વ યર્ ચ તયા
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૧૦૪૭૦૩૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૭૦૩૮૧ અેવં પ્રયતમાિદષ્ટમાક યર્ વ્રજયાે ષતઃ
૧૦૪૭૦૩૮૩ તા ઊચુ દ્ધવં પ્રીતા ત સ દેશાગત તીઃ
૧૦૪૭૦૩૯૦ ગાે ય ઊચુઃ
૧૦૪૭૦૩૯૧ િદષ્ટ ાિહતાે હતઃ કંસાે યદૂનાં સાનુગાેઽઘકૃત્
૧૦૪૭૦૩૯૩ િદષ્ટ ાપ્તૈલર્ ધસવાર્થઃ કુશલ્યા તેઽચ્યુતાેઽધનુા
૧૦૪૭૦૪૦૧ ક ચ્ચદ્ગદાગ્રજઃ સાૈ ય કરાે ત પુરયાે ષતામ્
૧૦૪૭૦૪૦૩ પ્રી ત નઃ નગ્ધસવ્રીડ હાસાેદારેક્ષણા ચતઃ
૧૦૪૭૦૪૧૧ કથં ર તિવશષેજ્ઞઃ પ્રયશ્ચ પુરયાે ષતામ્
૧૦૪૭૦૪૧૩ નાનુબ યેત તદ્વાક્યૈિવભ્રમૈશ્ચાનુભા જતઃ
૧૦૪૭૦૪૨૧ અિપ મર ત નઃ સાધાે ગાેિવ દઃ પ્ર તુતે ક્વ ચત્
૧૦૪૭૦૪૨૩ ગાે ષ્ઠમ યે પુરસ્ત્રીણા ગ્રા યાઃ વૈરકથા તરે
૧૦૪૭૦૪૩૧ તાઃ િક િનશાઃ મર ત યાસુ તદા પ્રયા ભર્
૧૦૪૭૦૪૩૨ દાવને કુમુદકુ દશશાઙ્કર યે
૧૦૪૭૦૪૩૩ રેમે ક્વણચ્ચરણનપુૂરરાસગાે ઠ્યામ્
૧૦૪૭૦૪૩૪ અ મા ભર િડતમનાેજ્ઞકથઃ કદા ચત્
૧૦૪૭૦૪૪૧ અ યે યતીહ દાશાહર્ તપ્તાઃ વકૃતયા શચુા
૧૦૪૭૦૪૪૩ સ વયન્નુ નાે ગાત્રૈયર્થે દ્રાે વનમ બુદૈઃ
૧૦૪૭૦૪૫૧ ક મા કૃ ણ ઇહાયા ત પ્રાપ્તરાજ્યાે હતાિહતઃ
૧૦૪૭૦૪૫૩ નરે દ્રક યા ઉદ્વાહ્ય પ્રીતઃ સવર્સહૃુદ્વતૃઃ
૧૦૪૭૦૪૬૧ િકમ મા ભવર્નાૈકાે ભર યા ભવાર્ મહાત્મનઃ
૧૦૪૭૦૪૬૩ શ્રીપતેરાપ્તકામસ્ય િક્રયેતાથર્ઃ કૃતાત્મનઃ
૧૦૪૭૦૪૭૧ પરં સાખૈ્યં િહ નૈરા યં વૈિર ય યાહ િપઙ્ગલા
૧૦૪૭૦૪૭૩ ત નતીનાં નઃ કૃ ણે તથા યાશા દુરત્યયા
૧૦૪૭૦૪૮૧ ક ઉ સહેત સ ત્યક્તુમુત્તમઃશ્લાેકસિંવદમ્
૧૦૪૭૦૪૮૩ અિનચ્છતાેઽિપ યસ્ય શ્રીરઙ્ગાન્ન ચ્યવતે ક્વ ચત્
૧૦૪૭૦૪૯૧ સિરચ્છૈલવનાેદે્દશા ગાવાે વે રવા ઇમે
૧૦૪૭૦૪૯૩ સઙ્કષર્ણસહાયને કૃ ણનેાચિરતાઃ પ્રભાે
૧૦૪૭૦૫૦૧ પનુઃ પનુઃ મારય ત ન દગાપેસતંુ બત
૧૦૪૭૦૫૦૩ શ્રીિનકેતૈ ત પદકૈિવ મતુ નવૈ શક્નુમઃ
૧૦૪૭૦૫૧૧ ગત્યા લ લતયાેદાર હાસલીલાવલાેકનૈઃ
૧૦૪૭૦૫૧૩ મા વ્યા ગરા હૃતિધયઃ કથં તં િવ મરામ હે
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૧૦૪૭૦૫૨૧ હે નાથ હે રમાનાથ વ્રજનાથા તનાશન
૧૦૪૭૦૫૨૩ મગ્ મુદ્ધર ગાેિવ દ ગાેકુલં જનાણર્વાત્
૧૦૪૭૦૫૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૭૦૫૩૧ તત તાઃ કૃ ણસ દેશવૈ્યર્પેતિવરહ વરાઃ
૧૦૪૭૦૫૩૩ ઉદ્ધવં પજૂયાં ચકુ્રજ્ઞાર્ વાત્માનમધાેક્ષજમ્
૧૦૪૭૦૫૪૧ ઉવાસ ક ત ચન્માસા ગાપેીનાં િવનુદ શચુઃ
૧૦૪૭૦૫૪૩ કૃ ણલીલાકથાં ગાયન્રમયામાસ ગાેકુલમ્
૧૦૪૭૦૫૫૧ યાવ ત્યહાિન ન દસ્ય વ્રજેઽવા સી સ ઉદ્ધવઃ
૧૦૪૭૦૫૫૩ વ્ર ૈકસાં ક્ષણપ્રાયા યાસ કૃ ણસ્ય વાતર્યા
૧૦૪૭૦૫૬૧ સિરદ્વન ગિરદ્રાેણીવ ક્ષ કુસુ મતા દુ્રમાન્
૧૦૪૭૦૫૬૩ કૃ ણં સં મારયન્રેમે હિરદાસાે વ્ર ૈકસામ્
૧૦૪૭૦૫૭૧ દૃ ટૈ્વવમાિદ ગાપેીનાં કૃ ણાવેશાત્મિવક્લવમ્
૧૦૪૭૦૫૭૩ ઉદ્ધવઃ પરમપ્રીત તા નમસ્યિન્નદં જગાૈ
૧૦૪૭૦૫૮૧ અેતાઃ પરં તનુ તાે ભુિવ ગાપેવ વાે
૧૦૪૭૦૫૮૨ ગાેિવ દ અેવ િન ખલાત્મિન ઢભાવાઃ
૧૦૪૭૦૫૮૩ વા છ ત યદ્ભવ ભયાે મનુયાે વયં ચ
૧૦૪૭૦૫૮૪ િક બ્રહ્મજન્મ ભરન તકથારસસ્ય
૧૦૪૭૦૫૯૧ ક્વેમાઃ સ્ત્રયાે વનચર વ્યર્ ભચારદુષ્ટાઃ
૧૦૪૭૦૫૯૨ કૃ ણે ક્વ ચષૈ પરમાત્મિન ઢભાવઃ
૧૦૪૭૦૫૯૩ ન વીશ્વરાેઽનુભજતાેઽિવદુષાેઽિપ સાક્ષાચ્
૧૦૪૭૦૫૯૪ છ્ર ેય તનાેત્યગદરાજ ઇવાપેયુક્તઃ
૧૦૪૭૦૬૦૧ નાયં શ્રયાેઽઙ્ગ ઉ િનતા તરતેઃ પ્રસાદઃ
૧૦૪૭૦૬૦૨ વયા ષતાં ન લનગ ધ ચાં કુતાેઽ યાઃ
૧૦૪૭૦૬૦૩ રાસાે સવેઽસ્ય ભજુદ ડગ્ હીતક ઠ
૧૦૪૭૦૬૦૪ લ ધા શષાં ય ઉદગાદ્વ્રજવ લભીનામ્
૧૦૪૭૦૬૧૧ આસામહાે ચરણરે જુષામહં સ્યાં
૧૦૪૭૦૬૧૨ દાવને િકમિપ ગુ મલતાષૈધીનામ્
૧૦૪૭૦૬૧૩ યા દુ ત્યજં વજનમાયર્પથં ચ િહ વા
૧૦૪૭૦૬૧૪ ભજુેમુર્કુ દપદવી ં શ્રુ ત ભિવ ગ્યામ્
૧૦૪૭૦૬૨૧ યા વૈ શ્રયા ચતમ િદ ભરાપ્તકામૈર્
૧૦૪૭૦૬૨૨ યાેગેશ્વરૈરિપ યદાત્મિન રાસગાે ઠ્યામ્
૧૦૪૭૦૬૨૩ કૃ ણસ્ય તદ્ભગવતઃ ચરણારિવ દં
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૧૦૪૭૦૬૨૪ ય તં તનષેુ િવજહુઃ પિરર ય તાપમ્
૧૦૪૭૦૬૩૧ વ દે ન દવ્રજસ્ત્રીણાં પાદરે મભી ણશઃ
૧૦૪૭૦૬૩૩ યાસાં હિરકથાેદ્ગ તં પનુા ત ભવુનત્રયમ્
૧૦૪૭૦૬૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૭૦૬૪૧ અથ ગાપેીરનુજ્ઞા ય યશાેદાં ન દમવે ચ
૧૦૪૭૦૬૪૩ ગાપેાનામ ય દાશાહા યાસ્યન્ના હે રથમ્
૧૦૪૭૦૬૫૧ તં િનગર્તં સમાસાદ્ય નાનાપેાયનપાણયઃ
૧૦૪૭૦૬૫૩ ન દાદયાેઽનુરાગેણ પ્રાવાેચન્નશ્રુલાેચનાઃ
૧૦૪૭૦૬૬૧ મનસાે ત્તયાે નઃ સ્યુઃ કૃ ણ પાદા બુ શ્રયાઃ
૧૦૪૭૦૬૬૩ વાચાેઽ ભધાિયનીનાર્ ાં કાય ત પ્રહ્વણાિદષુ
૧૦૪૭૦૬૭૧ કમર્ ભભ્રાર્ યમાણાનાં યત્ર ક્વાપીશ્વરેચ્છયા
૧૦૪૭૦૬૭૩ મઙ્ગલાચિરતૈદાર્નૈ ર તનર્ઃ કૃ ણ ઈશ્વરે
૧૦૪૭૦૬૮૧ અેવં સભા જતાે ગાપેૈઃ કૃ ણભ યા નરાિધપ
૧૦૪૭૦૬૮૩ ઉદ્ધવઃ પનુરાગચ્છન્મથુરાં કૃ ણપા લતામ્
૧૦૪૭૦૬૯૧ કૃ ણાય પ્ર ણપત્યાહ ભ યુદ્રકંે વ્ર ૈકસામ્
૧૦૪૭૦૬૯૩ વસદેુવાય રામાય રાજ્ઞે ચાપેાયના યદાત્
૧૦૪૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૮૦૦૧૧ અથ િવજ્ઞાય ભગવા સવાર્ત્મા સવર્દશર્નઃ
૧૦૪૮૦૦૧૩ સરૈ યાઃ કામતપ્તાયાઃ પ્રય મચ્છ ગ્ હં યયાૈ
૧૦૪૮૦૦૨૧ મહાહાપસ્કરૈરાઢ ં કામાપેાયાપે િંહતમ્
૧૦૪૮૦૦૨૩ મુક્તાદામપતાકા ભિવતાનશયનાસનૈઃ
૧૦૪૮૦૦૨૫ ધપૂૈઃ સરુ ભ ભદ પૈઃ સ્રગ્ગ ધૈરિપ મ ડતમ્
૧૦૪૮૦૦૩૧ ગ્ હં તમાયા તમવેક્ષ્ય સાસના સદ્યઃ સમુ થાય િહ તસ ભ્રમા
૧૦૪૮૦૦૩૩ યથાપેસઙ્ગ ય સખી ભરચ્યુતં સભાજયામાસ સદાસનાિદ ભઃ
૧૦૪૮૦૦૪૧ તથાેદ્ધવઃ સાધુતયા ભપૂ જતાે યષીદદુવ્યાર્મ ભ ય ચાસનમ્
૧૦૪૮૦૦૪૩ કૃ ણાેઽિપ તૂણ શયનં મહાધનં િવવેશ લાેકાચિરતા યનવુ્રતઃ
૧૦૪૮૦૦૫૧ સા મ જનાલપેદુકૂલભષૂણ સ્રગ્ગ ધતા બૂલસધુાસવાિદ ભઃ
૧૦૪૮૦૦૫૩ પ્રસાિધતાત્માપેસસાર માધવં સવ્રીડલીલાેિ મતિવભ્રમે ક્ષતૈઃ
૧૦૪૮૦૦૬૧ આહૂય કા તાં નવસઙ્ગમિહ્રયા િવશિઙ્કતાં કઙ્કણભૂ ષતે કરે
૧૦૪૮૦૦૬૩ પ્રગ્ હ્ય શ યામિધવે ય રામયા રેમેઽનુલપેાપર્ણપુ યલેશયા
૧૦૪૮૦૦૭૧ સાનઙ્ગતપ્તકુચયાે રસ તથા ણાેર્
૧૦૪૮૦૦૭૨ જઘ્ર ત્યન તચરણને ે જ તી
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૧૦૪૮૦૦૭૩ દાે યા તના તરગતં પિરર ય કા તમ્
૧૦૪૮૦૦૭૪આન દમૂ તમજહાદ તદ ઘર્તાપમ્
૧૦૪૮૦૦૮૧ સવૈં કૈવલ્યનાથં તં પ્રા ય દુ પ્રા યમીશ્વરમ્
૧૦૪૮૦૦૮૩ અઙ્ગરાગાપર્ણનેાહાે દુભર્ગેદમયાચત
૧૦૪૮૦૦૯૧ સહાે યતા મહ પ્રેષ્ઠ િદનાિન ક ત ચન્મયા
૧૦૪૮૦૦૯૩ રમ વ નાે સહે ત્યક્તું સઙ્ગં તેઽ બુ હેક્ષણ
૧૦૪૮૦૧૦૧ તસ્યૈ કામવરં દ વા માનિય વા ચ માનદઃ
૧૦૪૮૦૧૦૩ સહાેદ્ધવને સવશઃ વધામાગમદૃ દ્ધમત્
૧૦૪૮૦૧૧૧ દુરા ય સમારા ય િવ ં સવશ્વરેશ્વરમ્
૧૦૪૮૦૧૧૩ યાે ણીતે મનાેગ્રાહ્યમસ વા કુમની યસાૈ
૧૦૪૮૦૧૨૧ અકૂ્રરભવનં કૃ ણઃ સહરામાેદ્ધવઃ પ્રભુઃ
૧૦૪૮૦૧૨૩ િક ચ ચ્ચક ષર્ય પ્રાગાદકૂ્રરપ્રીયકા યયા
૧૦૪૮૦૧૩૧ સ તાન્નરવરશ્રેષ્ઠાનારાદ્વ ક્ષ્ય વબા ધવાન્
૧૦૪૮૦૧૩૩ પ્રત્યુ થાય પ્રમુિદતઃ પિર વજ્યા ભન દ્ય ચ
૧૦૪૮૦૧૪૧ નનામ કૃ ણં રામં ચ સ તૈર ય ભવાિદતઃ
૧૦૪૮૦૧૪૩ પજૂયામાસ િવિધવ કૃતાસનપિરગ્રહાન્
૧૦૪૮૦૧૫૧ પાદાવનજેનીરાપાે ધારય શરસા પ
૧૦૪૮૦૧૫૩ અહર્ણનેા બરૈિદવ્યૈગર્ ધસ્રગ્ભષૂણાેત્તમૈઃ
૧૦૪૮૦૧૬૧ અ ચ વા શરસાન ય પાદાવઙ્કગતાૈ જન્
૧૦૪૮૦૧૬૩ પ્રશ્રયાવનતાેઽકૂ્રરઃ કૃ ણરામાવભાષત
૧૦૪૮૦૧૭૧ િદષ્ટ ા પાપાે હતઃ કંસઃ સાનુગાે વા મદં કુલમ્
૧૦૪૮૦૧૭૩ ભવદ્ યામુદૃ્ધતં કૃચ્છ્ર ાદ્દરુ તાચ્ચ સમેિધતમ્
૧૦૪૮૦૧૮૧ યવુાં પ્રધાનપુ ષાૈ જગદ્ધતેૂ જગન્મયાૈ
૧૦૪૮૦૧૮૩ ભવદ્ યાં ન િવના િક ચ પરમ ત ન ચાપરમ્
૧૦૪૮૦૧૯૧ આત્મ ષ્ટ મદં િવશ્વમ વાિવ ય વશ ક્ત ભઃ
૧૦૪૮૦૧૯૩ ઈયતે બહુધા બ્રહ્મ શ્રુ તપ્રત્યક્ષગાેચરમ્
૧૦૪૮૦૨૦૧ યથા િહ ભૂતષેુ ચરાચરેષુ મહ્યાદયાે યાેિનષુ ભા ત નાના
૧૦૪૮૦૨૦૩ અેવં ભવા કેવલ આત્મયાેિન વાત્માત્મત ત્રાે બહુધા િવભા ત
૧૦૪૮૦૨૧૧ જસ્યથાે લુ પ સ પા સ િવશ્વં રજ તમઃસ વગુણૈઃ વશ ક્ત ભઃ
૧૦૪૮૦૨૧૩ ન બ યસે તદુ્ગણકમર્ ભવાર્ જ્ઞાનાત્મન તે ક્વ ચ બ ધહેતુઃ
૧૦૪૮૦૨૨૧ દેહાદ્યપુાધેરિન િપત વાદ્ભવાે ન સાક્ષાન્ન ભદાત્મનઃ સ્યાત્
૧૦૪૮૦૨૨૩ અતાે ન બ ધ તવ નવૈ માેક્ષઃ સ્યાતા કામ વિય નાેઽિવવેકઃ
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૧૦૪૮૦૨૩૧ વયાેિદતાેઽયં જગતાે િહતાય યદા યદા વેદપથઃ પુરાણઃ
૧૦૪૮૦૨૩૩ બા યેત પાષ ડપથૈરસદ્ ભ તદા ભવા સ વગુણં બભ ત
૧૦૪૮૦૨૪૧ સ વ પ્રભાેઽદ્ય વસદેુવગ્ હેઽવતીણર્ઃ
૧૦૪૮૦૨૪૨ વાંશને ભારમપનેતુ મહા સ ભૂમેઃ
૧૦૪૮૦૨૪૩ અક્ષાૈિહણીશતવધને સરેુતરાંશ
૧૦૪૮૦૨૪૪ રાજ્ઞામમુ ય ચ કુલસ્ય યશાે િવત વન્
૧૦૪૮૦૨૫૧ અદે્યશ નાે વસતયઃ ખલુ ભૂિરભાગા
૧૦૪૮૦૨૫૨ યઃ સવર્દેવિપ ભૂત દેવમૂ તઃ
૧૦૪૮૦૨૫૩ ય પાદશાૈચસ લલં િત્રજગ પનુા ત
૧૦૪૮૦૨૫૪ સ વં જગદુ્ગ રધાેક્ષજ યાઃ પ્રિવષ્ટઃ
૧૦૪૮૦૨૬૧ કઃ પ ડત વદપરં શરણં સમીયાદ્
૧૦૪૮૦૨૬૨ ભક્ત પ્રયાદતૃ ગરઃ સહૃુદઃ કૃતજ્ઞાત્
૧૦૪૮૦૨૬૩ સવાર્ દદા ત સહૃુદાે ભજતાેઽ ભકામાન્
૧૦૪૮૦૨૬૪ આત્માનમ યપુચયાપચયાૈ ન યસ્ય
૧૦૪૮૦૨૭૧ િદષ્ટ ા જનાદર્ન ભવાિનહ નઃ પ્રતીતાે
૧૦૪૮૦૨૭૨ યાેગેશ્વરૈરિપ દુરાપગ તઃ સરેુશઃૈ
૧૦૪૮૦૨૭૩ છ યાશુ નઃ સતુકલત્રધનાપ્તગેહ
૧૦૪૮૦૨૭૪ દેહાિદમાેહરશનાં ભવદ યમાયામ્
૧૦૪૮૦૨૮૧ ઇત્ય ચતઃ સં તુતશ્ચ ભક્તને ભગવા હિરઃ
૧૦૪૮૦૨૮૩ અકૂ્રરં સ મતં પ્રાહ ગી ભઃ સ માેહયિન્નવ
૧૦૪૮૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૪૮૦૨૯૧ વં નાે ગુ ઃ િપ વ્યશ્ચ શ્લાઘ્યાે બ ધુશ્ચ િનત્યદા
૧૦૪૮૦૨૯૩ વયં તુ રક્ષ્યાઃ પાે યાશ્ચ અનુક યાઃ પ્ર િહ વઃ
૧૦૪૮૦૩૦૧ ભવ દ્વધા મહાભાગા િનષવે્યા અહર્સત્તમાઃ
૧૦૪૮૦૩૦૩ શ્રેયસ્કામૈ ર્ ભિનતં્ય દેવાઃ વાથાર્ ન સાધવઃ
૧૦૪૮૦૩૧૧ ન હ્ય મયાિન તીથાર્િન ન દેવા ચ્છલામયાઃ
૧૦૪૮૦૩૧૩ તે પનુ ત્યુ કાલને દશર્નાદેવ સાધવઃ
૧૦૪૮૦૩૨૧ સ ભવા સહૃુદાં વૈ નઃ શ્રેયા શ્રેય શ્ચક ષર્યા
૧૦૪૮૦૩૨૩ જજ્ઞાસાથ પા ડવાનાં ગચ્છ વ વં ગ હ્વયમ્
૧૦૪૮૦૩૩૧ િપતયુર્પરતે બાલાઃ સહ માત્રા સદુુઃ ખતાઃ
૧૦૪૮૦૩૩૩ આનીતાઃ વપુરં રાજ્ઞા વસ ત ઇ ત શશુ્રુમ
૧૦૪૮૦૩૪૧ તષેુ રા બકાપુત્રાે ભ્રા પતુ્રષેુ દ નધીઃ
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૧૦૪૮૦૩૪૩ સમાે ન વતર્તે નનંૂ દુ પતુ્રવશગાેઽ ધદક્ૃ
૧૦૪૮૦૩૫૧ ગચ્છ નીિહ તદ્વતૃ્તમધનુા સા વસાધુ વા
૧૦૪૮૦૩૫૩ િવજ્ઞાય ત દ્વધાસ્યામાે યથા શં સહૃુદાં ભવેત્
૧૦૪૮૦૩૬૧ ઇત્યકૂ્રરં સમાિદ ય ભગવા હિરર શ્વરઃ
૧૦૪૮૦૩૬૩ સઙ્કષર્ણાેદ્ધવા યાં વૈ તતઃ વભવનં યયાૈ
૧૦૪૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૯૦૦૧૧ સ ગ વા હા તનપુરં પાૈરવે દ્રયશાેઽિઙ્કતમ્
૧૦૪૯૦૦૧૩ દદશર્ તત્રા બકેયં સભી મં િવદુરં થામ્
૧૦૪૯૦૦૨૧ સહપતંુ્ર ચ બાહ્લ કં ભારદ્વાજં સગાૈતમમ્
૧૦૪૯૦૦૨૩ કન સયુાેધનં દ્રાૈ ણ પા ડવા સહૃુદાેઽપરાન્
૧૦૪૯૦૦૩૧ યથાવદુપસઙ્ગ ય બ ધુ ભગાર્ દનીસતુઃ
૧૦૪૯૦૦૩૩ સ ષ્ટ તૈઃ સહૃુદ્વાતા વયં ચા ચ્છદવ્યયમ્
૧૦૪૯૦૦૪૧ ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્રાજ્ઞાે ત્તિવિવ સયા
૧૦૪૯૦૦૪૩ દુ પ્રજસ્યા પસારસ્ય ખલચ્છ દાનવુ તનઃ
૧૦૪૯૦૦૫૧ તજે આે ે બલં વીય પ્રશ્રયાદ શં્ચ સદુ્ગણાન્
૧૦૪૯૦૦૫૩ પ્ર નુરાગં પાથષુ ન સહદ્ ભ શ્ચક ઋ ષતમ્
૧૦૪૯૦૦૬૧ કૃતં ચ ધાતર્રાષ્ટ્ર ૈયર્દ્ગરદાનાદ્યપેશલમ્
૧૦૪૯૦૦૬૩ આચખ્યાૈ સવર્મવેા મૈ થા િવદુર અેવ ચ
૧૦૪૯૦૦૭૧ થા તુ ભ્રાતરં પ્રાપ્તમકૂ્રરમપુ ત્ય તમ્
૧૦૪૯૦૦૭૩ ઉવાચ જન્મિનલયં મર ત્યશ્રુકલેક્ષણા
૧૦૪૯૦૦૮૧ અિપ મર ત નઃ સાૈ ય િપતરાૈ ભ્રાતરશ્ચ મે
૧૦૪૯૦૦૮૩ ભ ગ યાૈ ભ્રા પતુ્રાશ્ચ મયઃ સખ્ય અેવ ચ
૧૦૪૯૦૦૯૧ ભ્રાત્રેયાે ભગવા કૃ ણઃ શર યાે ભક્તવ સલઃ
૧૦૪૯૦૦૯૩ પૈ વસ્રેયા મર ત રામશ્ચા બુ હેક્ષણઃ
૧૦૪૯૦૧૦૧ સપત્નમ યે શાેચ તી ં કાનાં હિરણી મવ
૧૦૪૯૦૧૦૩ સા વિય ય ત માં વાક્યૈઃ િપ હીનાંશ્ચ બાલકાન્
૧૦૪૯૦૧૧૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગ વશ્વાત્મ વશ્વભાવન
૧૦૪૯૦૧૧૩ પ્રપન્નાં પાિહ ગાેિવ દ શશુ ભશ્ચાવસીદતીમ્
૧૦૪૯૦૧૨૧ ના યત્તવ પદા ભાે પ યા મ શરણં ણામ્
૧૦૪૯૦૧૨૩ બ યતાં ત્યુસસંારાદ વરસ્યાપવ ગકાત્
૧૦૪૯૦૧૩૧ નમઃ કૃ ણાય શદુ્ધાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને
૧૦૪૯૦૧૩૩ યાેગેશ્વરાય યાેગાય વામહં શરણં ગતા
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૧૦૪૯૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૯૦૧૪૧ ઇત્યનુ ત્ય વજનં કૃ ણં ચ જગદ શ્વરમ્
૧૦૪૯૦૧૪૩ પ્રા દદ્દઃુ ખતા રાજ ભવતાં પ્રિપતામહી
૧૦૪૯૦૧૫૧ સમદુઃખસખુાેઽકૂ્રરાે િવદુરશ્ચ મહાયશાઃ
૧૦૪૯૦૧૫૩ સા વયામાસતુઃ કુ તી ં ત પુત્રાે પ ત્તહેતુ ભઃ
૧૦૪૯૦૧૬૧ યાસ્યન્રા નમ યેત્ય િવષમં પતુ્રલાલસમ્
૧૦૪૯૦૧૬૩ અવદ સહૃુદાં મ યે બ ધુ ભઃ સાૈહૃદાેિદતમ્
૧૦૪૯૦૧૭૦ અકૂ્રર ઉવાચ
૧૦૪૯૦૧૭૧ ભાે ભાે વૈ ચત્રવીયર્ વં કુ ણાં ક તવધર્ન
૧૦૪૯૦૧૭૩ ભ્રાતયુર્પરતે પા ડાવધનુાસનમા સ્થતઃ
૧૦૪૯૦૧૮૧ ધમણ પાલયન્નવુ પ્ર ઃ શીલને ર જયન્
૧૦૪૯૦૧૮૩ વતર્માનઃ સમઃ વષેુ શ્રેયઃ ક તમવા સ્ય સ
૧૦૪૯૦૧૯૧ અ યથા વાચરં લાેકે ગિહતાે યાસ્યસે તમઃ
૧૦૪૯૦૧૯૩ ત મા સમ વે વતર્ વ પા ડવે વાત્મજેષુ ચ
૧૦૪૯૦૨૦૧ નેહ ચાત્ય તસવંાસઃ કસ્ય ચ કેન ચ સહ
૧૦૪૯૦૨૦૩ રાજ વનેાિપ દેહેન િકમુ યાત્મ િદ ભઃ
૧૦૪૯૦૨૧૧ અેકઃ પ્રસયૂતે જ તુરેક અેવ પ્રલીયતે
૧૦૪૯૦૨૧૩ અેકાેઽનુભુઙ્ક્તે સકૃુતમેક અેવ ચ દુ કૃતમ્
૧૦૪૯૦૨૨૧ અધમાપ ચતં િવત્તં હર ત્ય યેઽ પમેધસઃ
૧૦૪૯૦૨૨૩ સ ભાજેનીયાપદેશજૈર્લાનીવ જલાૈકસઃ
૧૦૪૯૦૨૩૧ પુ ણા ત યાનધમણ વબુદ્ યા તમપ ડતમ્
૧૦૪૯૦૨૩૩ તેઽકૃતાથ પ્રિહ વ ત પ્રાણા રાયઃ સતુાદયઃ
૧૦૪૯૦૨૪૧ વયં િક બષમાદાય તૈ ત્યક્તાે નાથર્કાેિવદઃ
૧૦૪૯૦૨૪૩ અ સદ્ધાથા િવશત્ય ધં વધમર્િવમખુ તમઃ
૧૦૪૯૦૨૫૧ ત મા લાેક મમં રાજ વ માયામનાેરથમ્
૧૦૪૯૦૨૫૩ વીક્ષ્યાય યાત્મનાત્માનં સમઃ શા તાે ભવ પ્રભાે
૧૦૪૯૦૨૬૦ તરાષ્ટ્ર ઉવાચ
૧૦૪૯૦૨૬૧ યથા વદ ત કલ્યાણીં વાચં દાનપતે ભવાન્
૧૦૪૯૦૨૬૩ તથાનયા ન યા મ મત્યર્ઃ પ્રા ય યથા તમ્
૧૦૪૯૦૨૭૧ તથાિપ સૂ તા સાૈ ય હૃિદ ન સ્થીયતે ચલે
૧૦૪૯૦૨૭૩ પતુ્રાનુરાગિવષમે િવદ્યુ સાૈદામની યથા
૧૦૪૯૦૨૮૧ ઈશ્વરસ્ય િવિધ કાે નુ િવધનુાેત્ય યથા પુમાન્
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૧૦૪૯૦૨૮૩ ભૂમેભાર્રાવતારાય યાેઽવતીણા યદાેઃ કુલે
૧૦૪૯૦૨૯૧ યાે દુિવમશર્પથયા િનજમાયયેદં
૧૦૪૯૦૨૯૨ ટ્વા ગુણા વભજતે તદનપુ્રિવષ્ટઃ
૧૦૪૯૦૨૯૩ ત મૈ નમાે દુરવબાેધિવહારત ત્ર
૧૦૪૯૦૨૯૪ સસંારચક્રગતયે પરમેશ્વરાય
૧૦૪૯૦૩૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૪૯૦૩૦૧ ઇત્ય ભપ્રેત્ય પતેર ભપ્રાયં સ યાદવઃ
૧૦૪૯૦૩૦૩ સહૃુદ્ ભઃ સમનુજ્ઞાતઃ પનુયર્દુપુર મગાત્
૧૦૪૯૦૩૧૧ શશસં રામકૃ ણા યાં તરાષ્ટ્ર િવચે ષ્ટતમ્
૧૦૪૯૦૩૧૩ પા ડવા પ્ર ત કાૈરવ્ય યદથ પ્રે ષતઃ વયમ્
૧૦૫૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૦૦૦૧૧ અ તઃ પ્રા પ્તશ્ચ કંસસ્ય મિહ યાૈ ભરતષર્ભ
૧૦૫૦૦૦૧૩ તે ભતર્િર દુઃખાત ઈયતુઃ મ િપતુગ્ ર્હાન્
૧૦૫૦૦૦૨૧ િપત્રે મગધરા ય જરાસ ધાય દુઃ ખતે
૧૦૫૦૦૦૨૩ વેદયાં ચક્રતુઃ સવર્માત્મવૈધવ્યકારણમ્
૧૦૫૦૦૦૩૧ સ તદ પ્રયમાક યર્ શાેકામષર્યુતાે પ
૧૦૫૦૦૦૩૩ અયાદવી ં મહી ં કતુ ચકે્ર પરમમુદ્યમમ્
૧૦૫૦૦૦૪૧ અક્ષાૈિહણી ભિવશત્યા ત ભશ્ચાિપ સં તઃ
૧૦૫૦૦૦૪૩ યદુરાજધાની ં મથુરાં ય ધ સવર્તાે િદશમ્
૧૦૫૦૦૦૫૧ િનર ક્ષ્ય તદ્બલં કૃ ણ ઉદ્વલે મવ સાગરમ્
૧૦૫૦૦૦૫૩ વપુરં તને સં દં્ધ વજનં ચ ભયાકુલમ્
૧૦૫૦૦૦૬૧ ચ તયામાસ ભગવા હિરઃ કારણમાનષુઃ
૧૦૫૦૦૦૬૩ તદે્દશકાલાનુગુણં વાવતારપ્રયાજેનમ્
૧૦૫૦૦૦૭૧ હિન યા મ બલં હ્યેતદ્ભુિવ ભારં સમાિહતમ્
૧૦૫૦૦૦૭૩ માગધને સમાનીતં વ યાનાં સવર્ભૂભુ મ્
૧૦૫૦૦૦૮૧ અક્ષાૈિહણી ભઃ સઙ્ખ્યાતં ભટાશ્વરથકુ જરૈઃ
૧૦૫૦૦૦૮૩ માગધ તુ ન હ તવ્યાે ભૂયઃ કતાર્ બલાેદ્યમમ્
૧૦૫૦૦૦૯૧ અેતદથાઽવતારાેઽયં ભૂભારહરણાય મે
૧૦૫૦૦૦૯૩ સરંક્ષણાય સાધનૂાં કૃતાેઽ યષેાં વધાય ચ
૧૦૫૦૦૧૦૧ અ યાેઽિપ ધમર્રક્ષાયૈ દેહઃ સં ભ્રયતે મયા
૧૦૫૦૦૧૦૩ િવરામાયા યધમર્સ્ય કાલે પ્રભવતઃ ક્વ ચત્
૧૦૫૦૦૧૧૧ અેવં યાય ત ગાેિવ દ આકાશા સયૂર્વચર્સાૈ
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૧૦૫૦૦૧૧૩ રથાવપુ સ્થતાૈ સદ્યઃ સસતૂાૈ સપિરચ્છદાૈ
૧૦૫૦૦૧૨૧ આયુધાિન ચ િદવ્યાિન પુરાણાિન યદચૃ્છયા
૧૦૫૦૦૧૨૩ દૃ ટ્વા તાિન હૃષીકેશઃ સઙ્કષર્ણમથાબ્રવીત્
૧૦૫૦૦૧૩૧ પ યાયર્ વ્યસનં પ્રાપં્ત યદૂનાં વાવતાં પ્રભાે
૧૦૫૦૦૧૩૩ અેષ તે રથ આયાતાે દિયતા યાયુધાિન ચ
૧૦૫૦૦૧૪૧ અેતદથ િહ નાૈ જન્મ સાધનૂામીશ શમર્કૃત્
૧૦૫૦૦૧૪૩ ત્રયાેિવશત્યનીકાખ્યં ભૂમેભાર્રમપાકુ
૧૦૫૦૦૧૫૧ અેવં સ મ ય દાશાહા દં શતાૈ ર થનાૈ પુરાત્
૧૦૫૦૦૧૫૩ િનજર્ગ્મતુઃ વાયુધાઢ ાૈ બલનેા પીયસા તાૈ
૧૦૫૦૦૧૬૧ શઙ્ખં દ માૈ િવિનગર્ત્ય હિરદાર્ કસાર થઃ
૧૦૫૦૦૧૬૩ તતાેઽભૂ પરસૈ યાનાં હૃિદ િવત્રાસવપેથુઃ
૧૦૫૦૦૧૭૧ તાવાહ માગધાે વીક્ષ્ય હે કૃ ણ પુ ષાધમ
૧૦૫૦૦૧૭૩ ન વયા યાેદુ્ધ મચ્છા મ બાલનેૈકેન લ જયા
૧૦૫૦૦૧૭૫ ગુપ્તને િહ વયા મ દ ન યાે સ્યે યાિહ બ ધુહન્
૧૦૫૦૦૧૮૧ તવ રામ યિદ શ્રદ્ધા યુ ય વ ધૈયર્મુદ્વહ
૧૦૫૦૦૧૮૩ િહ વા વા મચ્છરૈ છનં્ન દેહં વયાર્િહ માં જિહ
૧૦૫૦૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૫૦૦૧૯૧ ન વૈ શરૂા િવક થ તે દશર્ય ત્યેવ પાૈ ષમ્
૧૦૫૦૦૧૯૩ ન ગ્ હ્ણ માે વચાે રાજન્નાતુરસ્ય મુમષૂર્તઃ
૧૦૫૦૦૨૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૦૦૨૦૧ જરાસતુ તાવ ભ ત્ય માધવાૈ મહાબલાૈઘને બલીયસા નાેત્
૧૦૫૦૦૨૦૩ સસૈ યયાન વજવા જસારથી સયૂાર્નલાૈ વાયુિરવાભ્રરે ભઃ
૧૦૫૦૦૨૧૧ સપુણર્તાલ વજ ચિહત્નાૈ રથાવ્
૧૦૫૦૦૨૧૨ અલક્ષય ત્યાે હિરરામયાે ર્ધે
૧૦૫૦૦૨૧૩ સ્ત્રયઃ પુરાટ્ટાલકહ યર્ગાપેુરં
૧૦૫૦૦૨૧૪ સમા શ્રતાઃ સ મુમુહુઃ શચુાિદતઃ
૧૦૫૦૦૨૨૧ હિરઃ પરાનીકપયાેમુચાં મુહુઃ શલીમખુાત્યુ બણવષર્પીિડતમ્
૧૦૫૦૦૨૨૩ વસૈ યમાલાેક્ય સરુાસરુા ચતં વ્યસૂ્ફજર્યચ્છાઙ્ર્ગશરાસનાેત્તમમ્
૧૦૫૦૦૨૩૧ ગ્ હ્ણિન્નશઙ્ગાદથ સ દધચ્છરાન્
૧૦૫૦૦૨૩૨ િવકૃ ય મુ ચ શતબાણપૂગાન્
૧૦૫૦૦૨૩૩ િનઘ્નન્રથા કુ જરવા જપત્તીન્
૧૦૫૦૦૨૩૪ િનર તરં યદ્વદલાતચક્રમ્
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૧૦૫૦૦૨૪૧ િન ભન્નકુ ભાઃ કિરણાે િનપેતુરનેકશાેઽશ્વાઃ શર ક્ણક ધરાઃ
૧૦૫૦૦૨૪૩ રથા હતાશ્વ વજસતૂનાયકાઃ પદાયત છન્નભુ ે ક ધરાઃ
૧૦૫૦૦૨૫૧ સ છદ્યમાન દ્વપદેભવા જનામઙ્ગપ્રસતૂાઃ શતશાેઽ ગાપગાઃ
૧૦૫૦૦૨૫૩ ભુ હયઃ પૂ ષશીષર્કચ્છપા હત દ્વપદ્વ પહય ગ્રહાકુલાઃ
૧૦૫૦૦૨૬૧ કરાે મીના નરકેશશવૈલા ધનુ તરઙ્ગાયુધગુ મસઙુ્કલાઃ
૧૦૫૦૦૨૬૩ અચ્છૂિરકાવતર્ભયાનકા મહા મ ણપ્રવેકાભરણા મશકર્રાઃ
૧૦૫૦૦૨૭૧ પ્રવ તતા ભી ભયાવહા ધે મન વનાં હષર્કર ઃ પર પરમ્
૧૦૫૦૦૨૭૩ િવિનઘ્નતાર ન્મષુલને દુમર્દા સઙ્કષર્ણનેાપર મેયતજેસા
૧૦૫૦૦૨૮૧ બલં તદઙ્ગાણર્વદુગર્ભૈરવં દુર તપારં મગધે દ્રપા લતમ્
૧૦૫૦૦૨૮૩ ક્ષયં પ્રણીતં વસદેુવપતુ્રયાેિવક્ર િડતં ત જગદ શયાેઃ પરમ્
૧૦૫૦૦૨૯૧ સ્થત્યુદ્ભવા તં ભવુનત્રયસ્ય યઃ
૧૦૫૦૦૨૯૨ સમીિહતેઽન તગુણઃ વલીલયા
૧૦૫૦૦૨૯૩ ન તસ્ય ચતં્ર પરપક્ષિનગ્રહસ્
૧૦૫૦૦૨૯૪ તથાિપ મત્યાર્નુિવધસ્ય વ યર્તે
૧૦૫૦૦૩૦૧ જગ્રાહ િવરથં રામાે જરાસ ધં મહાબલમ્
૧૦૫૦૦૩૦૩ હતાનીકાવ શષ્ટાસું સહઃ સહ મવાજૈસા
૧૦૫૦૦૩૧૧ બ યમાનં હતારા ત પાશવૈાર્ ણમાનષુૈઃ
૧૦૫૦૦૩૧૩ વારયામાસ ગાેિવ દ તને કાયર્ ચક ષર્યા
૧૦૫૦૦૩૨૧ સા મુક્તાે લાેકનાથા યાં વ્રીિડતાે વીરસ મતઃ
૧૦૫૦૦૩૨૩ તપસે કૃતસઙ્ક પાે વાિરતઃ પ થ રાજ ભઃ
૧૦૫૦૦૩૩૧ વાક્યૈઃ પિવત્રાથર્પદૈનર્યનૈઃ પ્રાકૃતૈરિપ
૧૦૫૦૦૩૩૩ વકમર્બ ધપ્રાપ્તાેઽયં યદુ ભ તે પરાભવઃ
૧૦૫૦૦૩૪૧ હતષેુ સવાર્નીકેષુ પાે બાહર્દ્રથ તદા
૧૦૫૦૦૩૪૩ ઉપે ક્ષતાે ભગવતા મગધા દુમર્ના યયાૈ
૧૦૫૦૦૩૫૧ મુકુ દાેઽ યક્ષતબલાે િન તીણાર્િરબલાણર્વઃ
૧૦૫૦૦૩૫૩ િવક યર્માણઃ કુસમુૈસ્ત્રીદશરૈનુમાેિદતઃ
૧૦૫૦૦૩૬૧ માથુરૈ પસઙ્ગ ય િવ વરૈમુર્િદતાત્મ ભઃ
૧૦૫૦૦૩૬૩ ઉપગીયમાનિવજયઃ સતૂમાગધવ દ ભઃ
૧૦૫૦૦૩૭૧ શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુભર તૂયાર્ યનેકશઃ
૧૦૫૦૦૩૭૩ વીણાવે દઙ્ગાિન પુરં પ્રિવશ ત પ્રભાૈ
૧૦૫૦૦૩૮૧ સક્તમાગા હૃષ્ટજનાં પતાકા ભર યલઙૃ્કતામ્
૧૦૫૦૦૩૮૩ િનઘુર્ષ્ટાં બ્રહ્મઘાષેેણ કાૈતુકાબદ્ધતાેરણામ્
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૧૦૫૦૦૩૯૧ િનચીયમાનાે નાર ભમાર્લ્યદ યક્ષતાઙુ્કરૈઃ
૧૦૫૦૦૩૯૩ િનર ક્ષ્યમાણઃ સ નેહં પ્રીત્યુ ક લતલાેચનૈઃ
૧૦૫૦૦૪૦૧ આયાેધનગતં િવત્તમન તં વીરભષૂણમ્
૧૦૫૦૦૪૦૩ યદુરા ય ત સવર્માહૃતં પ્રાિદશ પ્રભુઃ
૧૦૫૦૦૪૧૧ અેવં સપ્તદશકૃ વ તાવત્યક્ષાૈિહણીબલઃ
૧૦૫૦૦૪૧૩ યુયુધે માગધાે રા યદુ ભઃ કૃ ણપા લતૈઃ
૧૦૫૦૦૪૨૧ અ ક્ષ વં તદ્બલં સવ ણયઃ કૃ ણતજેસા
૧૦૫૦૦૪૨૩ હતષેુ વે વનીકેષુ ત્યક્તાેઽગાદિર ભ ર્પઃ
૧૦૫૦૦૪૩૧ અષ્ટાદશમ સઙ્ગ્રામ આગા મિન તદ તરા
૧૦૫૦૦૪૩૩ નારદપ્રે ષતાે વીરાે યવનઃ પ્રત્યદૃ યત
૧૦૫૦૦૪૪૧ રાેધ મથુરામેત્ય ત ભ લચ્છકાેિટ ભઃ
૧૦૫૦૦૪૪૩ લાેકે ચાપ્ર તદ્વ દ્વાે ણી શ્રુ વાત્મસ મતાન્
૧૦૫૦૦૪૫૧ તં દૃ ટ્વા ચ તય કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણ સહાયવાન્
૧૦૫૦૦૪૫૩ અહાે યદૂનાં જનં પ્રાપં્ત હ્યુભયતાે મહત્
૧૦૫૦૦૪૬૧ યવનાેઽયં િન ધેઽ માનદ્ય તાવન્મહાબલઃ
૧૦૫૦૦૪૬૩ માગધાેઽ યદ્ય વા શ્વાે વા પરશ્વાે વાગ મ ય ત
૧૦૫૦૦૪૭૧ આવયાેઃ યુ યતાેરસ્ય યદ્યાગ તા જરાસતુઃ
૧૦૫૦૦૪૭૩ બ ધૂ હિન યત્યથ વા ને યતે વપુરં બલી
૧૦૫૦૦૪૮૧ ત માદદ્ય િવધાસ્યામાે દુગ દ્વપદદુગર્મમ્
૧૦૫૦૦૪૮૩ તત્ર જ્ઞાતી સમાધાય યવનં ઘાતયામહે
૧૦૫૦૦૪૯૧ ઇ ત સ મ ય ભગવા દુગ દ્વાદશયાજેનમ્
૧૦૫૦૦૪૯૩ અ તઃસમુદ્રે નગરં કૃ નાદ્ભુતમચીકરત્
૧૦૫૦૦૫૦૧ દૃ યતે યત્ર િહ વાષ્ટ્રં િવજ્ઞાનં શ પનપૈુણમ્
૧૦૫૦૦૫૦૩ ર યાચ વરવીથી ભયર્થાવા તુ િવિન મતમ્
૧૦૫૦૦૫૧૧ સરુદુ્રમલતાેદ્યાન િવ ચત્રાપેવના વતમ્
૧૦૫૦૦૫૧૩ હેમશ ◌ૃઙ્ગૈિદિવ ગ્ભઃ સ્ફિટકાટ્ટાલગાપેુરૈઃ
૧૦૫૦૦૫૨૧ રાજતારકુટૈઃ કાેષૈ્ઠહમકુ ભૈરલઙૃ્કતૈઃ
૧૦૫૦૦૫૨૩ રત્નકૂતૈગ્ ર્હૈહમૈમર્હામારકતસ્થલૈઃ
૧૦૫૦૦૫૩૧ વા તાે પતીનાં ચ ગ્ હૈવર્ લભી ભશ્ચ િન મતમ્
૧૦૫૦૦૫૩૩ ચાતવુર્ યર્જનાક ણ યદુદેવગ્ હાે લસત્
૧૦૫૦૦૫૪૧ સધુમા પાિર તં ચ મહે દ્રઃ પ્રાિહણાેદ્ધરેઃ
૧૦૫૦૦૫૪૩ યત્ર ચાવ સ્થતાે મત્યા મત્યર્ધમનર્ યજુ્યતે
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૧૦૫૦૦૫૫૧ યામૈકવણાર્ વ ણાે હયા શકુ્લાન્મનાજેવાન્
૧૦૫૦૦૫૫૩ અષ્ટાૈ િનિધપ તઃ કાેશા લાેકપાલાે િન ેદયાન્
૧૦૫૦૦૫૬૧ યદ્યદ્ભગવતા દત્તમાિધપતં્ય વ સદ્ધયે
૧૦૫૦૦૫૬૩ સવ પ્રત્યપર્યામાસહુર્રાૈ ભૂ મગતે પ
૧૦૫૦૦૫૭૧ તત્ર યાેગપ્રભાવને ની વા સવર્જનં હિરઃ
૧૦૫૦૦૫૭૩ પ્ર પાલને રામેણ કૃ ણઃ સમનુમિ ત્રતઃ
૧૦૫૦૦૫૭૫ િનજર્ગામ પુરદ્વારા પદ્મમાલી િનરાયુધઃ
૧૦૫૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૧૦૦૧૧ તં િવલાેક્ય િવિન ક્રા તમુ જહાન મવાેડુપમ્
૧૦૫૧૦૦૧૩ દશર્નીયતમં યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૧૦૫૧૦૦૨૧ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભામુક્તક ધરમ્
૧૦૫૧૦૦૨૩ થુદ ઘર્ચતુબાર્હંુ નવક ણેક્ષણમ્
૧૦૫૧૦૦૩૧ િનત્યપ્રમુિદતં શ્રીમ સકુપાેલં શુ ચ મતમ્
૧૦૫૧૦૦૩૩ મખુારિવ દં બભ્રાણં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૦૫૧૦૦૪૧ વાસદેુવાે હ્યય મ ત પુમા શ્રીવ સલા છનઃ
૧૦૫૧૦૦૪૩ ચતુભુર્ ેઽરિવ દાક્ષાે વનમાલ્ય તસુ દરઃ
૧૦૫૧૦૦૫૧ લક્ષણનૈાર્રદપ્રાેક્તનૈાર્ યાે ભિવતુમહર્ ત
૧૦૫૧૦૦૫૩ િનરાયુધશ્ચલ પદ્ યાં યાે સ્યેઽનને િનરાયુધઃ
૧૦૫૧૦૦૬૧ ઇ ત િન શ્ચત્ય યવનઃ પ્રાદ્રવદ્તં પરાઙ્મખુમ્
૧૦૫૧૦૦૬૩ અ વધાવ જઘ્ તં દુરાપમિપ યાે ગનામ્
૧૦૫૧૦૦૭૧ હ તપ્રાપ્ત મવાત્માનં હર ણા સ પદે પદે
૧૦૫૧૦૦૭૩ નીતાે દશર્યતા દૂરં યવનેશાેઽિદ્રક દરમ્
૧૦૫૧૦૦૮૧ પલાયનં યદુકુલે તસ્ય તવ નાે ચતમ્
૧૦૫૧૦૦૮૩ ઇ ત ક્ષપન્નનુગતાે નનંૈ પ્રાપાહતાશભુઃ
૧૦૫૧૦૦૯૧ અેવં ક્ષપ્તાેઽિપ ભગવા પ્રાિવશિદ્ગિરક દરમ્
૧૦૫૧૦૦૯૩ સાેઽિપ પ્રિવષ્ટ તત્રા યં શયાનં દદશૃે નરમ્
૧૦૫૧૦૧૦૧ ન વસાૈ દૂરમાનીય શતેે મા મહ સાધવુત્
૧૦૫૧૦૧૦૩ ઇ ત મ વાચ્યુતં મૂઢ તં પદા સમતાડયત્
૧૦૫૧૦૧૧૧ સ ઉ થાય ચરં સપુ્તઃ શનૈ ન્મીલ્ય લાેચને
૧૦૫૧૦૧૧૩ િદશાે િવલાેકય પાશ્વ તમદ્રાક્ષીદવ સ્થતમ્
૧૦૫૧૦૧૨૧ સ તાવત્તસ્ય ષ્ટસ્ય દૃ ષ્ટપાતને ભારત
૧૦૫૧૦૧૨૩ દેહજેના ગ્ ના દગ્ધાે ભ મસાદભવ ક્ષણાત્
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૧૦૫૧૦૧૩૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૫૧૦૧૩૧ કાે નામ સ પુમા બ્રહ્મકસ્ય િકવીયર્ અેવ ચ
૧૦૫૧૦૧૩૩ ક માદુ્ગહાં ગતઃ શ યે િકતે ે યવનાદર્નઃ
૧૦૫૧૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૧૦૧૪૧ સ ઇ વાકુકુલે તાે મા ધા તનયાે મહાન્
૧૦૫૧૦૧૪૩ મુચુકુ દ ઇ ત ખ્યાતાે બ્રહ્મ યઃ સત્યસઙ્ગરઃ
૧૦૫૧૦૧૫૧ સ યા ચતઃ સરુગણૈિર દ્રાદ્યૈરાત્મરક્ષણે
૧૦૫૧૦૧૫૩ અસરેુ યઃ પિરત્ર તૈ તદ્રક્ષાં સાેઽકરાે ચ્ચરમ્
૧૦૫૧૦૧૬૧ લ વા ગુહં તે વઃપાલં મુચુકુ દમથાબ્રવુન્
૧૦૫૧૦૧૬૩ રાજ વરમતાં કૃચ્છ્ર ાદ્ભવાન્નઃ પિરપાલનાત્
૧૦૫૧૦૧૭૧ નરલાેકં પિરત્યજ્ય રાજં્ય િનહતક ટકમ્
૧૦૫૧૦૧૭૩ અ મા પાલયતાે વીર કામા તે સવર્ ઉ જ્ઝતાઃ
૧૦૫૧૦૧૮૧ સતુા મિહ યાે ભવતાે જ્ઞાતયાેઽમાત્યમિ ત્રનઃ
૧૦૫૧૦૧૮૩ પ્ર શ્ચ તુલ્યકાલીના નાધનુા સ ત કા લતાઃ
૧૦૫૧૦૧૯૧ કાલાે બલીયા બ લનાં ભગવાનીશ્વરાેઽવ્યયઃ
૧૦૫૧૦૧૯૩ પ્ર ઃ કાલયતે ક્ર ડ પશપુાલાે યથા પશનૂ્
૧૦૫૧૦૨૦૧ વરં ણી વ ભદં્ર તે ઋતે કૈવલ્યમદ્ય નઃ
૧૦૫૧૦૨૦૩ અેક અેવેશ્વર તસ્ય ભગવા વ રવ્યયઃ
૧૦૫૧૦૨૧૧ અેવમુક્તઃ સ વૈ દેવાન ભવ દ્ય મહાયશાઃ
૧૦૫૧૦૨૧૩ અશિયષ્ટ ગુહાિવષ્ટાે િનદ્રયા દેવદત્તયા
૧૦૫૧૦૨૨૧ યવને ભ મસાન્નીતે ભગવા સા વતષર્ભઃ
૧૦૫૧૦૨૨૩ આત્માનં દશર્યામાસ મુચુકુ દાય ધીમતે
૧૦૫૧૦૨૩૧ તમાલાેક્ય ઘન યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૧૦૫૧૦૨૩૩ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભને િવરા જતમ્
૧૦૫૧૦૨૪૧ ચતુભુર્જં રાેચમાનં વજૈય ત્યા ચ માલયા
૧૦૫૧૦૨૪૩ ચા પ્રસન્નવદનં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૦૫૧૦૨૫૧ પ્રેક્ષણીયં લાેકસ્ય સાનુરાગ મતેક્ષણમ્
૧૦૫૧૦૨૫૩ અપીવ્યવયસં મત્ત ગે દ્રાેદારિવક્રમમ્
૧૦૫૧૦૨૬૧ પયર્ ચ્છન્મહાબુ દ્ધ તજેસા તસ્ય ધ ષતઃ
૧૦૫૧૦૨૬૩ શિઙ્કતઃ શનકૈ રા દુધર્ષર્ મવ તજેસા
૧૦૫૧૦૨૭૦ શ્રીમુચુકુ દ ઉવાચ
૧૦૫૧૦૨૭૧ કાે ભવાિનહ સ પ્રાપ્તાે િવિપને ગિરગહ્વરે
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૧૦૫૧૦૨૭૩ પદ્ યાં પદ્મપલાશા યાં િવચરસ્યુ ક ટકે
૧૦૫૧૦૨૮૧ િક વત્તજે વનાં તે ે ભગવા વા િવભાવસઃુ
૧૦૫૧૦૨૮૩ સયૂર્ઃ સાેમાે મહે દ્રાે વા લાેકપાલાે પરાેઽિપ વા
૧૦૫૧૦૨૯૧ મ યે વાં દેવદેવાનાં ત્રયાણાં પુ ષષર્ભમ્
૧૦૫૧૦૨૯૩ યદ્બાધસે ગુહા વા તં પ્રદ પઃ પ્રભયા યથા
૧૦૫૧૦૩૦૧ શશુ્રષૂતામવ્યલીકમ માકં નરપુઙ્ગવ
૧૦૫૧૦૩૦૩ વજન્મ કમર્ ગાતંે્ર વા ક યતાં યિદ રાેચતે
૧૦૫૧૦૩૧૧ વયં તુ પુ ષવ્યાઘ્ર અૈ વાકાઃ ક્ષત્રબ ધવઃ
૧૦૫૧૦૩૧૩ મુચુકુ દ ઇ ત પ્રાેક્તાે યાવૈનાશ્વાત્મજઃ પ્રભાે
૧૦૫૧૦૩૨૧ ચરપ્ર ગરશ્રા તાે િનદ્રયાપહતે દ્રયઃ
૧૦૫૧૦૩૨૩ શયેઽ મ વજને કામં કેના યુ થાિપતાેઽધનુા
૧૦૫૧૦૩૩૧ સાેઽિપ ભ મીકૃતાે નનૂમાત્મીયનેવૈ પા મના
૧૦૫૧૦૩૩૩ અન તરં ભવા શ્રીમાં લ ક્ષતાેઽ મત્રશાસનઃ
૧૦૫૧૦૩૪૧ તજેસા તેઽિવષહ્યેણ ભૂિર દ્રષંુ્ટ ન શક્નુમઃ
૧૦૫૧૦૩૪૩ હતાજૈસા મહાભાગ માનનીયાેઽ સ દેિહનામ્
૧૦૫૧૦૩૫૧ અેવં સ ભા ષતાે રાજ્ઞા ભગવા ભૂતભાવનઃ
૧૦૫૧૦૩૫૩ પ્રત્યાહ પ્રહસ વા યા મેઘનાદગભીરયા
૧૦૫૧૦૩૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૫૧૦૩૬૧ જન્મકમાર્ ભધાનાિન સ ત મેઽઙ્ગ સહસ્રશઃ
૧૦૫૧૦૩૬૩ ન શક્ય તેઽનુસઙ્ખ્યાતુમન ત વાન્મયાિપ િહ
૧૦૫૧૦૩૭૧ ક્વ ચદ્ર ં સ િવમમે પા થવા યુ જન્મ ભઃ
૧૦૫૧૦૩૭૩ ગુણકમાર્ ભધાનાિન ન મે જન્માિન કિહ ચત્
૧૦૫૧૦૩૮૧ કાલત્રયાપેપન્નાિન જન્મકમાર્ ણ મે પ
૧૦૫૧૦૩૮૩ અનુક્રમ તાે નવૈા તં ગચ્છ ત પરમષર્યઃ
૧૦૫૧૦૩૯૧ તથા યદ્યતના યઙ્ગ શ ◌ૃનુ વ ગદતાે મમ
૧૦૫૧૦૩૯૩ િવજ્ઞાિપતાે િવિર ચને પુરાહં ધમર્ગુપ્તયે
૧૦૫૧૦૪૦૧ ભૂમેભાર્રાયમાણાનામસરુાણાં ક્ષયાય ચ
૧૦૫૧૦૪૦૩ અવતીણા યદુકુલે ગ્ હ આનકદુ દુભેઃ
૧૦૫૧૦૪૦૫ વદ ત વાસદેુવે ત વસદેુવસતું િહ મામ્
૧૦૫૧૦૪૧૧ કાલને મહર્તઃ કંસઃ પ્રલ બાદ્યાશ્ચ સદ્દિ્વષઃ
૧૦૫૧૦૪૧૩ અયં ચ યવનાે દગ્ધાે રાજં તે તગ્મચ ષા
૧૦૫૧૦૪૨૧ સાેઽહં તવાનુગ્રહાથ ગુહામેતામપુાગતઃ
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૧૦૫૧૦૪૨૩ પ્રા થતઃ પ્રચુરં પવૂ વયાહં ભક્તવ સલઃ
૧૦૫૧૦૪૩૧ વરા ણી વ રાજષ સવાર્ કામા દદા મ તે
૧૦૫૧૦૪૩૩ માં પ્રસન્નાે જનઃ ક શ્ચન્ન ભૂયાેઽહર્ ત શાે ચતુમ્
૧૦૫૧૦૪૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૧૦૪૪૧ ઇત્યુક્ત તં પ્રણ યાહ મુચુકુ દાે મુદા વતઃ
૧૦૫૧૦૪૪૩ જ્ઞા વા નારાયણં દેવં ગગર્વાક્યમનુ મરન્
૧૦૫૧૦૪૫૦ શ્રીમુચુકુ દ ઉવાચ
૧૦૫૧૦૪૫૧ િવમાેિહતાેઽયં જન ઈશ માયયા વદ યયા વાં ન ભજત્યનથર્દક્ૃ
૧૦૫૧૦૪૫૩ સખુાય દુઃખપ્રભવષેુ સ જતે ગ્ હેષુ યાે ષ પુ ષશ્ચ વ ચતઃ
૧૦૫૧૦૪૬૧ લ વા જનાે દુલર્ભમત્ર માનષું
૧૦૫૧૦૪૬૨ કથ ચદવ્યઙ્ગમયત્નતાેઽનઘ
૧૦૫૧૦૪૬૩ પાદારિવ દં ન ભજત્યસન્મ તર્
૧૦૫૧૦૪૬૪ ગ્ હા ધકૂપે પ તતાે યથા પશઃુ
૧૦૫૧૦૪૭૧ મમષૈ કાલાેઽ જત િન ફલાે ગતાે રાજ્ય શ્રયાેન્નદ્ધમદસ્ય ભપૂતેઃ
૧૦૫૧૦૪૭૩ મત્યાર્ત્મબુદ્ધઃે સતુદારકાેશભૂ વાસ જમાનસ્ય દુર ત ચ તયા
૧૦૫૧૦૪૮૧ કલવેરેઽ મ ઘટકુડ્યસિન્નભે
૧૦૫૧૦૪૮૨ િન ઢમાનાે નરદેવ ઇત્યહમ્
૧૦૫૧૦૪૮૩ તાે રથેભાશ્વપદાત્યનીકપૈર્
૧૦૫૧૦૪૮૪ ગાં પયર્ટં વાગણય સદુુમર્દઃ
૧૦૫૧૦૪૯૧ પ્રમત્તમુચ્ચૈિર તકૃત્ય ચ તયા પ્ર દ્ધલાેભં િવષયષેુ લાલસમ્
૧૦૫૧૦૪૯૩ વમપ્રમત્તઃ સહસા ભપદ્યસે લે લહાનાેઽિહિરવાખુમ તકઃ
૧૦૫૧૦૫૦૧ પુરા રથૈહમપિર કૃતૈશ્ચરન્
૧૦૫૧૦૫૦૨ મતંગજૈવાર્ નરદેવસં જ્ઞતઃ
૧૦૫૧૦૫૦૩ સ અેવ કાલને દુરત્યયને તે
૧૦૫૧૦૫૦૪ કલવેરાે િવટ્કૃ મભ મસં જ્ઞતઃ
૧૦૫૧૦૫૧૧ િન જત્ય િદક્ચક્રમભૂતિવગ્રહાે વરાસનસ્થઃ સમરાજવ દતઃ
૧૦૫૧૦૫૧૩ ગ્ હેષુ મૈથુ યસખુષેુ યાે ષતાં ક્ર ડા ગઃ પૂ ષ ઈશ નીયતે
૧૦૫૧૦૫૨૧ કરાે ત કમાર્ ણ તપઃસિુન ષ્ઠતાે િન ત્તભાેગ તદપેક્ષયાદદત્
૧૦૫૧૦૫૨૩ પનુશ્ચ ભૂયાસમહં વરાિડ ત પ્ર દ્ધતષા ન સખુાય ક પતે
૧૦૫૧૦૫૩૧ ભવાપવગા ભ્રમતાે યદા ભવે જનસ્ય તહ્યર્ચ્યુત સ સમાગમઃ
૧૦૫૧૦૫૩૩ સ સઙ્ગમાે યિહ તદૈવ સદ્ગતાૈ પરાવરેશે વિય યતે મ તઃ
૧૦૫૧૦૫૪૧ મ યે મમાનુગ્રહ ઈશ તે કૃતાે રાજ્યાનુબ ધાપગમાે યદચૃ્છયા
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૧૦૫૧૦૫૪૩ યઃ પ્રા યર્તે સાધુ ભરેકચયર્યા વનં િવિવક્ષદ્ ભરખ ડભૂ મપૈઃ
૧૦૫૧૦૫૫૧ ન કામયેઽ યં તવ પાદસવેનાદિક ચનપ્રા યર્તમાદ્વરં િવભાે
૧૦૫૧૦૫૫૩આરા ય ક વાં હ્યપવગર્દં હરે ણીત આયા વરમાત્મબ ધનમ્
૧૦૫૧૦૫૬૧ ત મા દ્વ જ્યા શષ ઈશ સવર્તાે રજ તમઃસ વગુણાનુબ ધનાઃ
૧૦૫૧૦૫૬૩ િનર જનં િનગુર્ણમદ્વયં પરં વાં જ્ઞા પ્તમાત્રં પુ ષં વ્ર યહમ્
૧૦૫૧૦૫૭૧ ચર મહ જનાતર્ ત યમાનાેઽનુતાપૈર્
૧૦૫૧૦૫૭૨ અિવ ષષડ મત્રાેઽલ ધશા તઃ કથ ચત્
૧૦૫૧૦૫૭૩ શરણદ સમપુેત વ પદા જં પરાત્મન્
૧૦૫૧૦૫૭૪ અભય તમશાેકં પાિહ માપન્નમીશ
૧૦૫૧૦૫૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૫૧૦૫૮૧ સાવર્ભાૈમ મહારાજ મ ત તે િવમલાે જતા
૧૦૫૧૦૫૮૩ વરૈઃ પ્રલાે ભતસ્યાિપ ન કામૈિવહતા યતઃ
૧૦૫૧૦૫૯૧ પ્રલાે ભતાે વરૈયર્ વમપ્રમાદાય િવ દ્ધ તત્
૧૦૫૧૦૫૯૩ ન ધીરેકા તભક્તાનામાશી ભ ભદ્યતે ક્વ ચત્
૧૦૫૧૦૬૦૧ યુ નાનામભક્તાનાં પ્રાણાયામાિદ ભમર્નઃ
૧૦૫૧૦૬૦૩ અક્ષીણવાસનં રાજ દૃ યતે પનુ થતમ્
૧૦૫૧૦૬૧૧ િવચર વ મહી ં કામં મ યાવે શતમાનસઃ
૧૦૫૧૦૬૧૩ અ વવેં િનત્યદા તુ યં ભ ક્તમર્ યનપાિયની
૧૦૫૧૦૬૨૧ ક્ષાત્રધમર્ સ્થતાે જ તૂ યવધી ર્ગયાિદ ભઃ
૧૦૫૧૦૬૨૩ સમાિહત તત્તપસા જહ્યઘં મદુપા શ્રતઃ
૧૦૫૧૦૬૩૧ જન્મ યન તરે રાજ સવર્ભૂતસહૃુત્તમઃ
૧૦૫૧૦૬૩૩ ભૂ વા દ્વજવર વં વૈ મામપુૈ ય સ કેવલમ્
૧૦૫૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૨૦૦૧૧ ઇ થં સાેઽનગ્રહીતાેઽ ગ કૃ ણનેે વાકુ ન દનઃ
૧૦૫૨૦૦૧૩ તં પિરક્ર ય સન્ન ય િનશ્ચક્રામ ગુહામખુાત્
૧૦૫૨૦૦૨૧ સવંીક્ષ્ય લકાન્મત્યાર્ પશૂ વી દ્વન પતીન્
૧૦૫૨૦૦૨૩ મ વા ક લયુગં પ્રાપ્તં જગામ િદશમુત્તરામ્
૧૦૫૨૦૦૩૧ તપઃશ્રદ્ધાયુતાે ધીરાે િનઃસઙ્ગાે મુક્તસશંયઃ
૧૦૫૨૦૦૩૩ સમાધાય મનઃ કૃ ણે પ્રાિવશદ્ગ ધમાદનમ્
૧૦૫૨૦૦૪૧ બદયાર્શ્રમમાસાદ્ય નરનારાયણાલયમ્
૧૦૫૨૦૦૪૩ સવર્દ્વ દ્વસહઃ શા ત તપસારાધયદ્ધિરમ્
૧૦૫૨૦૦૫૧ ભગવા પનુરાવ્રજ્ય પુર ં યવનવે ષ્ટતામ્
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૧૦૫૨૦૦૫૩ હ વા લેચ્છબલં િન યે તદ યં દ્વારકાં ધનમ્
૧૦૫૨૦૦૬૧ નીયમાને ધને ગાે ભ ર્ ભશ્ચાચ્યુતચાેિદતૈઃ
૧૦૫૨૦૦૬૩ આજગામ જરાસ ધસ્ત્રયાેિવશત્યનીકપઃ
૧૦૫૨૦૦૭૧ િવલાેક્ય વેગરભસં િરપુસૈ યસ્ય માધવાૈ
૧૦૫૨૦૦૭૩ મનુ યચેષ્ટામાપન્નાૈ રાજ દુદુ્રવતુદુ્રર્તમ્
૧૦૫૨૦૦૮૧ િવહાય િવત્તં પ્રચુરમભીતાૈ ભી ભીતવત્
૧૦૫૨૦૦૮૩ પદ્ યાં પલાશા યાં ચેલતુબર્હુયાજેનમ્
૧૦૫૨૦૦૯૧ પલાયમાનાૈ તાૈ દૃ ટ્વા માગધઃ પ્રહસ બલી
૧૦૫૨૦૦૯૩ અ વધાવદ્રથાનીકૈર શયાેરપ્રમાણિવત્
૧૦૫૨૦૧૦૧ પ્રદુ્રત્ય દૂરં સશં્રા તાૈ તુઙ્ગમા હતાં ગિરમ્
૧૦૫૨૦૧૦૩ પ્રવષર્ણાખ્યં ભગવાિન્નત્યદા યત્ર વષર્ ત
૧૦૫૨૦૧૧૧ ગરાૈ િનલીનાવાજ્ઞાય નાિધગ ય પદં પ
૧૦૫૨૦૧૧૩ દદાહ ગિરમેધાે ભઃ સમ તાદ ગ્ મુ જન્
૧૦૫૨૦૧૨૧ તત ઉ પત્ય તરસા દહ્યમાનતટાદુભાૈ
૧૦૫૨૦૧૨૩ દશકૈયાજેનાત્તુઙ્ગાિન્નપેતતુરધાે ભુિવ
૧૦૫૨૦૧૩૧ અલક્ષ્યમાણાૈ િરપુણા સાનુગેન યદૂત્તમાૈ
૧૦૫૨૦૧૩૩ વપુરં પનુરાયાતાૈ સમુદ્રપિરખાં પ
૧૦૫૨૦૧૪૧ સાેઽિપ દગ્ધાિવ ત ષા મ વાનાે બલકેશવાૈ
૧૦૫૨૦૧૪૩ બલમાકૃ ય સમુહન્મગધાન્માગધાે યયાૈ
૧૦૫૨૦૧૫૧ આનતાર્િધપ તઃ શ્રીમાન્રવૈતાે રૈવતી ં સતુામ્
૧૦૫૨૦૧૫૩ બ્રહ્મણા ચાેિદતઃ પ્રાદાદ્બલાયે ત પુરાેિદતમ્
૧૦૫૨૦૧૬૧ ભગવાનિપ ગાેિવ દ ઉપયેમે કુ દ્વહ
૧૦૫૨૦૧૬૩ વૈદભ ભી મકસતુાં શ્રયાે માત્રાં વયવંરે
૧૦૫૨૦૧૭૧ પ્રમ ય તરસા રાજ્ઞઃ શા વાદ શં્ચૈદ્યપક્ષગાન્
૧૦૫૨૦૧૭૩ પ યતાં સવર્લાેકાનાં તાક્ષ્યર્પતુ્રઃ સધુા મવ
૧૦૫૨૦૧૮૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૫૨૦૧૮૧ ભગવા ભી મકસતુાં ક્મણીં ચરાનનામ્
૧૦૫૨૦૧૮૩ રાક્ષસને િવધાનને ઉપયેમ ઇ ત શ્રુતમ્
૧૦૫૨૦૧૯૧ ભગવ શ્રાેતુ મચ્છા મ કૃ ણસ્યા મતતજેસઃ
૧૦૫૨૦૧૯૩ યથા માગધશા વાદ જ વા ક યામપુાહરત્
૧૦૫૨૦૨૦૧ બ્રહ્મ કૃ ણકથાઃ પુ યા મા વીલાકમલાપહાઃ
૧૦૫૨૦૨૦૩ કાે નુ યેત શ ◌ૃ વાનઃ શ્રુતજ્ઞાે િનત્યનૂતનાઃ
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૧૦૫૨૦૨૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૫૨૦૨૧૧ રા સીદ્ભી મકાે નામ િવદભાર્િધપ તમર્હાન્
૧૦૫૨૦૨૧૩ તસ્ય પ ચાભવ પતુ્રાઃ ક યૈકા ચ વરાનના
૧૦૫૨૦૨૨૧ યગ્ર ે ક્મરથાે ક્મબાહુરન તરઃ
૧૦૫૨૦૨૨૩ ક્મકેશાે ક્મમાલી ક્મ યષેા વસા સતી
૧૦૫૨૦૨૩૧ સાપેશ્રુત્ય મુકુ દસ્ય પવીયર્ગુણ શ્રયઃ
૧૦૫૨૦૨૩૩ ગ્ હાગતૈગ યમાના તં મનેે સદશૃં પ તમ્
૧૦૫૨૦૨૪૧ તાં બુ દ્ધલક્ષણાૈદાયર્ પશીલગુણાશ્રયામ્
૧૦૫૨૦૨૪૩ કૃ ણશ્ચ સદશૃી ં ભાયા સમુદ્વાેઢંુ મનાે દધે
૧૦૫૨૦૨૫૧ બ ધનૂા મચ્છતાં દાતું કૃ ણાય ભ ગની ં પ
૧૦૫૨૦૨૫૩ તતાે િનવાયર્ કૃ ણ દ્વડક્મી ચૈદ્યમમ યત
૧૦૫૨૦૨૬૧ તદવેત્યા સતાપાઙ્ગી વૈદભ દુમર્ના શમ્
૧૦૫૨૦૨૬૩ િવ ચ ત્યાપ્તં દ્વજં ક ચ કૃ ણાય પ્રાિહણાેદ્દુ્રતમ્
૧૦૫૨૦૨૭૧ દ્વારકાં સ સમ યેત્ય પ્રતીહારૈઃ પ્રવે શતઃ
૧૦૫૨૦૨૭૩ અપ યદાદ્યં પુ ષમાસીનં કા ચનાસને
૧૦૫૨૦૨૮૧ દૃ ટ્વા બ્રહ્મ યદેવ તમવ હ્ય િન સનાત્
૧૦૫૨૦૨૮૩ ઉપવે યાહર્યાં ચકે્ર યથાત્માનં િદવાૈકસઃ
૧૦૫૨૦૨૯૧ તં ભુક્તવ તં િવશ્રા તમપુગ ય સતાં ગ તઃ
૧૦૫૨૦૨૯૩ પા ણના ભ શ પાદાવવ્યગ્ર તમ ચ્છત
૧૦૫૨૦૩૦૧ ક ચ્ચદ્દિ્વજવરશ્રેષ્ઠ ધમર્ તે દ્ધસ મતઃ
૧૦૫૨૦૩૦૩ વતર્તે ના તકૃચ્છ્ર ેણ સ તુષ્ટમનસઃ સદા
૧૦૫૨૦૩૧૧ સ તુષ્ટાે યિહ વતત બ્રાહ્મણાે યને કેન ચત્
૧૦૫૨૦૩૧૩ અહીયમાનઃ વદ્ધમાર્ સ હ્યસ્યા ખલકામધુક્
૧૦૫૨૦૩૨૧ અસ તુષ્ટાેઽસકૃ લાેકાના ાેત્યિપ સરેુશ્વરઃ
૧૦૫૨૦૩૨૩ અિક ચનાેઽિપ સ તુષ્ટઃ શતેે સવાર્ઙ્ગિવ વરઃ
૧૦૫૨૦૩૩૧ િવપ્રા વલાભસ તુષ્ટા સાધૂ ભૂતસહૃુત્તમાન્
૧૦૫૨૦૩૩૩ િનરહઙ્કાિરણઃ શા તાન્નમસ્યે શરસાસકૃત્
૧૦૫૨૦૩૪૧ ક ચ્ચદ્વઃ કુશલં બ્રહ્મન્રાજતાે યસ્ય િહ પ્ર ઃ
૧૦૫૨૦૩૪૩ સખંુ વસ ત િવષયે પાલ્યમાનાઃ સ મે પ્રયઃ
૧૦૫૨૦૩૫૧ યત વમાગતાે દુગ િન તીયહ યિદચ્છયા
૧૦૫૨૦૩૫૩ સવ નાે બ્રૂહ્યગુહં્ય ચે ક કાય કરવામ તે
૧૦૫૨૦૩૬૧ અેવં સ ષ્ટસ પ્રશ્નાે બ્રાહ્મણઃ પરમે ષ્ઠના
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૧૦૫૨૦૩૬૩ લીલાગ્ હીતદેહેન ત મૈ સવર્મવણર્યત્
૧૦૫૨૦૩૭૦ શ્રી ક્મ યવુાચ
૧૦૫૨૦૩૭૧ શ્રુ વા ગુણા ભવુનસુ દર શ ◌ૃ વતાં તે
૧૦૫૨૦૩૭૨ િનિવ ય કણર્િવવરૈહર્રતાેઽઙ્ગતાપમ્
૧૦૫૨૦૩૭૩ પં દશૃાં દૃ શમતામ ખલાથર્લાભં
૧૦૫૨૦૩૭૪ વ યચ્યુતાિવશ ત ચત્તમપત્રપં મે
૧૦૫૨૦૩૮૧ કા વા મુકુ દ મહતી કુલશીલ પ
૧૦૫૨૦૩૮૨ િવદ્યાવયાેદ્રિવણધામ ભરાત્મતુલ્યમ્
૧૦૫૨૦૩૮૩ ધીરા પ ત કુલવતી ન ણીત ક યા
૧૦૫૨૦૩૮૪ કાલે સહ નરલાેકમનાેઽ ભરામમ્
૧૦૫૨૦૩૯૧ તન્મે ભવા ખલુ તઃ પ તરઙ્ગ યામ્
૧૦૫૨૦૩૯૨ આત્માિપતશ્ચ ભવતાેઽત્ર િવભાે િવધેિહ
૧૦૫૨૦૩૯૩ મા વીરભાગમ ભમશર્તુ ચૈદ્ય આરાદ્
૧૦૫૨૦૩૯૪ ગાેમાયવુ ગપતેબર્ લમ બુ ક્ષ
૧૦૫૨૦૪૦૧ પૂતષ્ટદત્તિનયમવ્રતદેવિવપ્ર
૧૦૫૨૦૪૦૨ ગવુર્ચર્નાિદ ભરલં ભગવા પરેશઃ
૧૦૫૨૦૪૦૩ આરાિધતાે યિદ ગદાગ્રજ અેત્ય પા ણ
૧૦૫૨૦૪૦૪ ગ્ હ્ણાતુ મે ન દમઘાષેસતુાદયાેઽ યે
૧૦૫૨૦૪૧૧ શ્વાે ભાિવિન વમ જતાેદ્વહને િવદભાર્ન્
૧૦૫૨૦૪૧૨ ગુપ્તઃ સમેત્ય તનાપ ત ભઃ પર તઃ
૧૦૫૨૦૪૧૩ િનમર્ ય ચૈદ્યમગધે દ્રબલં પ્રસહ્ય
૧૦૫૨૦૪૧૪ માં રાક્ષસને િવિધનાેદ્વહ વીયર્શલુ્કામ્
૧૦૫૨૦૪૨૧ અ તઃપુરા તરચર મિનહત્ય બ ધનૂ્
૧૦૫૨૦૪૨૨ વામુદ્વહે કથ મ ત પ્રવદા યપુાયમ્
૧૦૫૨૦૪૨૩ પવૂદ્યુર ત મહતી કુલદેવયાત્રા
૧૦૫૨૦૪૨૪ યસ્યાં બિહનર્વવધૂ ગિર મપેુયાત્
૧૦૫૨૦૪૩૧ યસ્યાઙ્ ઘ્રપઙ્કજરજઃ નપનં મહા તાે
૧૦૫૨૦૪૩૨ વા છ ત્યુમાપ તિરવાત્મતમાેઽપહત્યૈ
૧૦૫૨૦૪૩૩ યહ્યર્ બુ ક્ષ ન લભેય ભવ પ્રસાદં
૧૦૫૨૦૪૩૪ જહ્યામસૂ વ્રતકૃશા શતજન્મ ભઃ સ્યાત્
૧૦૫૨૦૪૪૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૦૫૨૦૪૪૧ ઇત્યેતે ગુહ્યસ દેશા યદુદેવ મયાહૃતાઃ
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૧૦૫૨૦૪૪૩ િવ ય કતુ યચ્ચાત્ર િક્રયતાં તદન તરમ્
૧૦૫૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૩૦૦૧૧ વૈદ યાર્ઃ સ તુ સ દેશં િનશ ય યદુન દનઃ
૧૦૫૩૦૦૧૩ પ્રગ્ હ્ય પા ણના પા ણ પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૫૩૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૫૩૦૦૨૧ તથાહમિપ ત ચ્ચત્તાે િનદ્રાં ચ ન લભે િન શ
૧૦૫૩૦૦૨૩ વેદાહમ્રુ ક્મણા દ્વષેાન્મમાેદ્વાહાે િનવાિરતઃ
૧૦૫૩૦૦૩૧ તામાનિય ય ઉન્મ ય રાજ યાપસદા ધે
૧૦૫૩૦૦૩૩ મ પરામનવદ્યાઙ્ગીમેધસાેઽ ગ્ શખા મવ
૧૦૫૩૦૦૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૩૦૦૪૧ ઉદ્વાહક્ષ ચ િવજ્ઞાય ક્મ યા મધુસદૂનઃ
૧૦૫૩૦૦૪૩ રથઃ સયંજુ્યતામાશુ દા કેત્યાહ સાર થમ્
૧૦૫૩૦૦૫૧ સ ચાશ્વૈઃ શબૈ્યસગુ્રીવ મેઘપુ પબલાહકૈઃ
૧૦૫૩૦૦૫૩ યુક્તં રથમપુાનીય તસ્થાૈ પ્રા જ લરગ્રતઃ
૧૦૫૩૦૦૬૧ આ હ્યસ્ય દનં શાૈિર દ્વજમારાે ય તૂણર્ગૈઃ
૧૦૫૩૦૦૬૩ આનતાર્દેકરાત્રેણ િવદભાર્નગમદ્ધયૈઃ
૧૦૫૩૦૦૭૧ રા સ કુ ડનપ તઃ પતુ્ર નેહવશાનુગઃ
૧૦૫૩૦૦૭૩ શશપુાલાય વાં ક યાં દાસ્ય કમાર્ યકારયત્
૧૦૫૩૦૦૮૧ પુરં સ ષ્ટસં સક્ત માગર્ર યાચતુ પથમ્
૧૦૫૩૦૦૮૩ ચત્ર વજપતાકા ભ તાેરણૈઃ સમલઙૃ્કતમ્
૧૦૫૩૦૦૯૧ સ્રગ્ગ ધમાલ્યાભરણૈિવર ેઽ બરભૂ ષતૈઃ
૧૦૫૩૦૦૯૩ જુષં્ટ સ્ત્રીપુ ષૈઃ શ્રીમદ્ ગ્ હૈરગુ ધૂિપતૈઃ
૧૦૫૩૦૧૦૧ િપ દેવા સમ યચ્યર્ િવપ્રાંશ્ચ િવિધવ પ
૧૦૫૩૦૧૦૩ ભાજેિય વા યથા યાયં વાચયામાસ મઙ્ગલમ્
૧૦૫૩૦૧૧૧ સુ નાતાં સદુતી ં ક યાં કૃતકાૈતુકમઙ્ગલામ્
૧૦૫૩૦૧૧૩ આહતાંશકુયુગ્મને ભૂ ષતાં ભષૂણાેત્તમૈઃ
૧૦૫૩૦૧૨૧ ચકુ્રઃ સામગ્યર્જુમર્ ત્રવૈર્ વા રક્ષાં દ્વ ેત્તમાઃ
૧૦૫૩૦૧૨૩ પુરાેિહતાેઽથવર્િવદ્વૈ જુહાવ ગ્રહશા તયે
૧૦૫૩૦૧૩૧ િહર ય ય વાસાં સ તલાંશ્ચ ગુડ મ શ્રતાન્
૧૦૫૩૦૧૩૩ પ્રાદાદ્ધનેૂશ્ચ િવપ્રે યાે રા િવિધિવદાં વરઃ
૧૦૫૩૦૧૪૧ અેવં ચેિદપતી રા દમઘાષેઃ સતુાય વૈ
૧૦૫૩૦૧૪૩ કારયામાસ મ ત્રજ્ઞૈઃ સવર્મ યુદયાે ચતમ્
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૧૦૫૩૦૧૫૧ મદચ્યુદ્ ભગર્ નીકૈઃ સ્ય દનૈહમમા લ ભઃ
૧૦૫૩૦૧૫૩ પત્ત્યશ્વસઙુ્કલૈઃ સૈ યૈઃ પર તઃ કુ ડીનં યયાૈ
૧૦૫૩૦૧૬૧ તં વૈ િવદભાર્િધપ તઃ સમ યેત્યા ભપજૂ્ય ચ
૧૦૫૩૦૧૬૩ િનવેશયામાસ મુદા ક પતા યિનવેશને
૧૦૫૩૦૧૭૧ તત્ર શા વાે જરાસ ધાે દ તવક્રાે િવદૂરથઃ
૧૦૫૩૦૧૭૩ આજગ્મુશ્ચૈદ્યપક્ષીયાઃ પાૈ ડ્રકાદ્યાઃ સહસ્રશઃ
૧૦૫૩૦૧૮૧ કૃ ણરામ દ્વષાે યત્તાઃ ક યાં ચૈદ્યાય સાિધતુમ્
૧૦૫૩૦૧૮૩ યદ્યાગત્ય હરે કૃ નાે રામાદ્યૈયર્દુ ભ ર્તઃ
૧૦૫૩૦૧૯૧ યાે સ્યામઃ સહંતા તને ઇ ત િન શ્ચતમાનસાઃ
૧૦૫૩૦૧૯૩ આજગ્મુભૂર્ભજુઃ સવ સમગ્રબલવાહનાઃ
૧૦૫૩૦૨૦૧ શ્રુ વૈતદ્ભગવાન્રામાે િવપક્ષીય પાેદ્યમમ્
૧૦૫૩૦૨૦૩ કૃ ણં ચૈકં ગતં હતુ ક યાં કલહશિઙ્કતઃ
૧૦૫૩૦૨૧૧ બલને મહતા સાધ ભ્રા નેહપિર લુતઃ
૧૦૫૩૦૨૧૩ વિરતઃ કુ ડનં પ્રાગાદ્ગ શ્વરથપ ત્ત ભઃ
૧૦૫૩૦૨૨૧ ભી મક યા વરારાેહા કાઙ્ક્ષ ત્યાગમનં હરેઃ
૧૦૫૩૦૨૨૩ પ્રત્યાપ ત્તમપ ય તી દ્વજસ્યા ચ તયત્તદા
૧૦૫૩૦૨૩૧ અહાે િત્રયામા તિરત ઉદ્વાહાે મેઽ પરાધસઃ
૧૦૫૩૦૨૩૩ નાગચ્છત્યરિવ દાક્ષાે નાહં વેદ્ યત્ર કારણમ્
૧૦૫૩૦૨૩૫ સાેઽિપ નાવતર્તેઽદ્યાિપ મ સ દેશહરાે દ્વજઃ
૧૦૫૩૦૨૪૧ અિપ મ યનવદ્યાત્મા દૃ ટ્વા િક ચ જુગુ સતમ્
૧૦૫૩૦૨૪૩ મ પા ણગ્રહણે નનંૂ નાયા ત િહ કૃતાેદ્યમઃ
૧૦૫૩૦૨૫૧ દુભર્ગાયા ન મે ધાતા નાનુકૂલાે મહેશ્વરઃ
૧૦૫૩૦૨૫૩ દેવી વા િવમખુી ગાૈર દ્રાણી ગિર સતી
૧૦૫૩૦૨૬૧ અેવં ચ તયતી બાલા ગાેિવ દહૃતમાનસા
૧૦૫૩૦૨૬૩ યમીલયત કાલજ્ઞા નતે્રે ચાશ્રુકલાકુલે
૧૦૫૩૦૨૭૧ અેવં વ વાઃ પ્રતીક્ષ ત્યા ગાેિવ દાગમનં પ
૧૦૫૩૦૨૭૩ વામ ઊ ભુર્ ે નતે્રમસુ્ફર પ્રયભા ષણઃ
૧૦૫૩૦૨૮૧ અથ કૃ ણિવિનિદષ્ટઃ સ અેવ દ્વજસત્તમઃ
૧૦૫૩૦૨૮૩ અ તઃપુરચર ં દેવી ં રાજપતુ્રી દદશર્ હ
૧૦૫૩૦૨૯૧ સા તં પ્રહૃષ્ટવદનમવ્યગ્રાત્મગ ત સતી
૧૦૫૩૦૨૯૩ આલક્ષ્ય લક્ષણા ભજ્ઞા સમ ચ્છચ્છુ ચ મતા
૧૦૫૩૦૩૦૧ તસ્યા આવેદય પ્રાપ્તં શશસં યદુન દનમ્
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૧૦૫૩૦૩૦૩ ઉક્તં ચ સત્યવચનમાત્માપેનયનં પ્ર ત
૧૦૫૩૦૩૧૧ તમાગતં સમાજ્ઞાય વૈદભ હૃષ્ટમાનસા
૧૦૫૩૦૩૧૩ ન પ ય તી બ્રાહ્મણાય પ્રયમ યન્નનામ સા
૧૦૫૩૦૩૨૧ પ્રાપ્તાૈ શ્રુ વા વદુિહતુ દ્વાહપ્રેક્ષણાે સકુાૈ
૧૦૫૩૦૩૨૩ અ યયાત્તૂયર્ઘાષેેણ રામકૃ ણાૈ સમહર્ણૈઃ
૧૦૫૩૦૩૩૧ મધપુકર્મપુાનીય વાસાં સ િવર ં સ સઃ
૧૦૫૩૦૩૩૩ ઉપાયના યભીષ્ટાિન િવિધવ સમપૂજયત્
૧૦૫૩૦૩૪૧ તયાેિનવેશનં શ્રીમદુપાક ય મહામ તઃ
૧૦૫૩૦૩૪૩ સસૈ યયાેઃ સાનુગયાેરા ત યં િવદધે યથા
૧૦૫૩૦૩૫૧ અેવં રાજ્ઞાં સમેતાનાં યથાવીય યથાવયઃ
૧૦૫૩૦૩૫૩ યથાબલં યથાિવત્તં સવઃ કામૈઃ સમહર્યત્
૧૦૫૩૦૩૬૧ કૃ ણમાગતમાક યર્ િવદભર્પુરવા સનઃ
૧૦૫૩૦૩૬૩ આગત્ય નતે્રા જ લ ભઃ પપુ તન્મખુપઙ્કજમ્
૧૦૫૩૦૩૭૧ અસ્યવૈ ભાયાર્ ભિવતું ક્મ યહર્ ત નાપરા
૧૦૫૩૦૩૭૩ અસાવ યનવદ્યાત્મા ભૈ યાઃ સમુ ચતઃ પ તઃ
૧૦૫૩૦૩૮૧ િક ચ સચુિરતં યન્ન તને તુષ્ટ સ્ત્રલાેકકૃત્
૧૦૫૩૦૩૮૩ અનુગ્ હ્ણાતુ ગ્ હ્ણાતુ વૈદ યાર્ઃ પા ણમચ્યુતઃ
૧૦૫૩૦૩૯૧ અેવં પ્રેમકલાબદ્ધા વદ ત મ પુરાૈકસઃ
૧૦૫૩૦૩૯૩ ક યા ચા તઃપુરા પ્રાગાદ્ભટૈગુર્પ્તા બકાલયમ્
૧૦૫૩૦૪૦૧ પદ્ યાં િવિનયર્યાૈ દ્રષંુ્ટ ભવા યાઃ પાદપ લવમ્
૧૦૫૩૦૪૦૩ સા ચાનુ યાયતી સ યઙ્મુકુ દચરણા બુજમ્
૧૦૫૩૦૪૧૧ યતવાઙ્મા ભઃ સાધ સખી ભઃ પિરવાિરતા
૧૦૫૩૦૪૧૩ ગુપ્તા રાજભટૈઃ શરૈૂઃ સન્નદ્ધૈ દ્યતાયુધૈઃ
૧૦૫૩૦૪૧૫ ડઙ્ગશઙ્ખપણવા તૂયર્ભેયર્શ્ચ જ ઘ્નરે
૧૦૫૩૦૪૨૧ નાનાપેહાર બ લ ભવાર્રમખુ્યાઃ સહસ્રશઃ
૧૦૫૩૦૪૨૩ સ્રગ્ગ ધવસ્ત્રાભરણૈ દ્વજપ યઃ વલઙૃ્કતાઃ
૧૦૫૩૦૪૩૧ ગાય ત્યશ્ચ તવુ તશ્ચ ગાયકા વાદ્યવાદકાઃ
૧૦૫૩૦૪૩૩ પિરવાયર્ વધૂં જગ્મુઃ સતૂમાગધવ દનઃ
૧૦૫૩૦૪૪૧ આસાદ્ય દેવીસદનં ધાૈતપાદકરા બુ
૧૦૫૩૦૪૪૩ ઉપ ય શુ ચઃ શા તા પ્રિવવેશા બકા તકમ્
૧૦૫૩૦૪૫૧ તાં વૈ પ્રવયસાે બાલાં િવિધજ્ઞા િવપ્રયાે ષતઃ
૧૦૫૩૦૪૫૩ ભવાની ં વ દયાં ચકુ્રભર્વપત્ની ં ભવા વતામ્
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૧૦૫૩૦૪૬૧ નમસ્યે વા બકેઽભી ણં વસ તાનયુતાં શવામ્
૧૦૫૩૦૪૬૩ ભૂયા પ તમ ભગવા કૃ ણ તદનુમાેદતામ્
૧૦૫૩૦૪૭૧ અદ્ ભગર્ ધાક્ષતૈધૂર્પૈવાર્સઃસ્રઙ્માલ્ય ભષૂણૈઃ
૧૦૫૩૦૪૭૩ નાનાપેહારબ લ ભઃ પ્રદ પાવ લ ભઃ થક્
૧૦૫૩૦૪૮૧ િવપ્ર સ્ત્રયઃ પ તમતી તથા તૈઃ સમપજૂયત્
૧૦૫૩૦૪૮૩ લવણાપપૂતા બૂલ ક ઠસતૂ્રફલે ભઃ
૧૦૫૩૦૪૯૧ તસ્યૈ સ્ત્રય તાઃ પ્રદદુઃ શષેાં યુયજુુરા શષઃ
૧૦૫૩૦૪૯૩ તા યાે દેવ્યૈ નમશ્ચકે્ર શષેાં ચ જગ્ હે વધૂઃ
૧૦૫૩૦૫૦૧ મુિનવ્રતમથ ત્ય વા િનશ્ચક્રામા બકાગ્ હાત્
૧૦૫૩૦૫૦૩ પ્રગ્ હ્ય પા ણના ત્યાં રત્નમુદ્રાપેશાે ભના
૧૦૫૩૦૫૧૧ તાં દેવમાયા મવ ધીરમાેિહની ં સમુ યમાં કુ ડલમ ડતાનનામ્
૧૦૫૩૦૫૧૩ યામાં િનત બાિપતરત્નમખેલાં વ્ય જ તની ં કુ તલશિઙ્કતેક્ષણામ્
૧૦૫૩૦૫૨૧ શુ ચ મતાં બ બફલાધરદ્યુ ત શાેણાયમાન દ્વજકુ દકુડ્મલામ્
૧૦૫૩૦૫૨૩ પદા ચલ તી ં કલહંસગા મની ં સ જ કલાનપુૂરધામશાે ભના
૧૦૫૩૦૫૩૧ િવલાેક્ય વીરા મુમુહુઃ સમાગતા યશ વન ત કૃતહૃચ્છયાિદતાઃ
૧૦૫૩૦૫૩૩ યાં વીક્ષ્ય તે પતય તદુદારહાસ વ્રીદાવલાેકહૃતચેતસ ઉ જ્ઝતાસ્ત્રાઃ
૧૦૫૩૦૫૪૧ પેતુઃ ક્ષતાૈ ગજરથાશ્વગતા િવમૂઢા યાત્રાચ્છલને હરયેઽપર્યતી ં વશાેભામ્
૧૦૫૩૦૫૪૩ સવૈં શનૈશ્ચલયતી ચલપદ્મકાેશાૈ પ્રા પ્ત તદા ભગવતઃ પ્રસમીક્ષમાણા
૧૦૫૩૦૫૫૧ ઉ સાયર્ વામકરજૈરલકાનપઙ્ગૈઃ પ્રાપ્તા હ્રયૈક્ષત પા દદશૃઽેચ્યુતં ચ
૧૦૫૩૦૫૫૩ તાં રાજક યાં રથમા રક્ષતી ં જહાર કૃ ણાે દ્વષતાં સમીક્ષતામ્
૧૦૫૩૦૫૬૧ રથં સમારાે ય સપુણર્લક્ષણં રાજ યચકં્ર પિરભૂય માધવઃ
૧૦૫૩૦૫૬૩ તતાે યયાૈ રામપુરાેગમઃ શનૈઃ શ ◌ૃગાલમ યાિદવ ભાગહૃદ્ધિરઃ
૧૦૫૩૦૫૭૧ તં માિનનઃ વા ભભવં યશઃક્ષયં
૧૦૫૩૦૫૭૨ પરે જરાસ ધમખુા ન સિેહરે
૧૦૫૩૦૫૭૩ અહાે િધગ મા યશઆત્તધ વનાં
૧૦૫૩૦૫૭૪ ગાપેૈહૃર્તં કેશિરણાં ગૈિરવ
૧૦૫૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૪૦૦૧૧ ઇ ત સવ સસુરં ધા વાહાના હ્ય દં શતાઃ
૧૦૫૪૦૦૧૩ વૈઃ વૈબર્લૈઃ પિરક્રા તા અ વીયુ ર્તકામુર્કાઃ
૧૦૫૪૦૦૨૧ તાનાપતતઆલાેક્ય યાદવાનીકયૂથપાઃ
૧૦૫૪૦૦૨૩ તસ્થુ ત સ મખુા રાજ વસૂ્ફજ્યર્ વધનૂં ષ તે
૧૦૫૪૦૦૩૧ અશ્વ ષે્ઠ ગજસ્ક ધે રથાપેસ્થેઽસ્ત્ર કાેિવદાઃ
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૧૦૫૪૦૦૩૩ મુમુચુઃ શરવષાર્ ણ મેઘા અિદ્ર વપાે યથા
૧૦૫૪૦૦૪૧ પત્યુબર્લં શરાસારૈ છનં્ન વીક્ષ્ય સમુ યમા
૧૦૫૪૦૦૪૩ સવ્રીડ્મૈક્ષત્તદ્વક્તં્ર ભયિવહ્વલલાેચના
૧૦૫૪૦૦૫૧ પ્રહસ્ય ભગવાનાહ મા મ ભવૈાર્મલાેચને
૧૦૫૪૦૦૫૩ િવનઙ્ક્ષ્યત્યધનુવૈૈતત્તાવકૈઃ શાત્રવં બલમ્
૧૦૫૪૦૦૬૧ તષેાં ત દ્વક્રમં વીરા ગદસઙ્કષર્નાદયઃ
૧૦૫૪૦૦૬૩ અ યમાણા નારાચજૈર્ઘુ્નહર્યગ ન્રથાન્
૧૦૫૪૦૦૭૧ પેતુઃ શરાં સ ર થનામ શ્વનાં ગ જનાં ભુિવ
૧૦૫૪૦૦૭૩ સકુ ડલિકર ટાિન સાે ણીષા ણ ચ કાેિટશઃ
૧૦૫૪૦૦૮૧ હ તાઃ સા સગદે વાસાઃ કરભા ઊરવાેઽઙ્ઘ્રયઃ
૧૦૫૪૦૦૮૩ અશ્વાશ્વતરનાગાેષ્ટ્ર ખરમત્યર્ શરાં સ ચ
૧૦૫૪૦૦૯૧ હ યમાનબલાનીકા ણ ભજર્યકાિઙ્ક્ષ ભઃ
૧૦૫૪૦૦૯૩ રા નાે િવમખુા જગ્મજુર્રાસ ધપુરઃસરાઃ
૧૦૫૪૦૧૦૧ શશપુાલં સમ યેત્ય હૃતદાર મવાતુરમ્
૧૦૫૪૦૧૦૩ નષ્ટ વષં ગતાે સાહં શુ યદ્વદનમબ્રવુન્
૧૦૫૪૦૧૧૧ ભાે ભાેઃ પુ ષશાદૂર્લ દાૈમર્નસ્ય મદં ત્યજ
૧૦૫૪૦૧૧૩ ન પ્રયા પ્રયયાે રાજિન્નષ્ઠા દેિહષુ દૃ યતે
૧૦૫૪૦૧૨૧ યથા દા મયી યાે ષ ત્યતે કુહકેચ્છયા
૧૦૫૪૦૧૨૩ અેવમીશ્વરત ત્રાેઽયમીહતે સખુદુઃખયાેઃ
૧૦૫૪૦૧૩૧ શાૈરેઃ સપ્તદશાહં વૈ સયંુગાિન પરા જતઃ
૧૦૫૪૦૧૩૩ ત્રયાેિવશ ત ભઃ સૈ યૈ જગ્યે અેકમહં પરમ્
૧૦૫૪૦૧૪૧ તથા યહં ન શાેચા મ ન પ્રહૃ યા મ કિહ ચત્
૧૦૫૪૦૧૪૩ કાલને દૈવયુક્તને ન વદ્રાિવતં જગત્
૧૦૫૪૦૧૫૧ અધનુાિપ વયં સવ વીરયૂથપયૂથપાઃ
૧૦૫૪૦૧૫૩ પરા જતાઃ ફ ગુત ત્રૈયર્દુ ભઃ કૃ ણપા લતૈઃ
૧૦૫૪૦૧૬૧ િરપવાે જગ્યુરધનુા કાલ આત્માનુસાિર ણ
૧૦૫૪૦૧૬૩ તદા વયં િવજે યામાે યદા કાલઃ પ્રદ ક્ષણઃ
૧૦૫૪૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૪૦૧૭૧ અેવં પ્રબાેિધતાે મત્રૈશ્ચૈદ્યાેઽગા સાનુગઃ પુરમ્
૧૦૫૪૦૧૭૩ હતશષેાઃ પનુ તેઽિપ યયુઃ વં વં પુરં પાઃ
૧૦૫૪૦૧૮૧ ક્મી તુ રાક્ષસાેદ્વાહં કૃ ણ દ્વડસહ વસઃુ
૧૦૫૪૦૧૮૩ ષ્ઠતાેઽ વગમ કૃ ણમક્ષાૈિહ યા તાે બલી
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૧૦૫૪૦૧૯૧ યમષ સસુરં ધઃ શ ◌ૃ વતાં સવર્ભૂભુ મ્
૧૦૫૪૦૧૯૩ પ્ર તજજ્ઞે મહાબાહુદ શતઃ સશરાસનઃ
૧૦૫૪૦૨૦૧ અહ વા સમરે કૃ ણમપ્રત્યૂહ્ય ચ ક્મણીમ્
૧૦૫૪૦૨૦૩ કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યા મ સત્યમેતદ્બ્રવી મ વઃ
૧૦૫૪૦૨૧૧ ઇત્યુ વા રથમા હ્ય સાર થ પ્રાહ સ વરઃ
૧૦૫૪૦૨૧૩ ચાેદયાશ્વા યતઃ કૃ ણઃ તસ્ય મે સયંુગં ભવેત્
૧૦૫૪૦૨૨૧ અદ્યાહં િન શતૈબાર્ણૈગાપાલસ્ય સદુુમર્તેઃ
૧૦૫૪૦૨૨૩ ને યે વીયર્મદં યને વસા મે પ્રસભં હૃતા
૧૦૫૪૦૨૩૧ િવક થમાનઃ કુમ તર શ્વરસ્યાપ્રમાણિવત્
૧૦૫૪૦૨૩૩ રથનેૈકેન ગાેિવ દં તષ્ઠ તષે્ઠત્યથાહ્વયત્
૧૦૫૪૦૨૪૧ ધનુિવકૃ ય સદુૃઢં જઘે્ન કૃ ણં િત્ર ભઃ શરૈઃ
૧૦૫૪૦૨૪૩ આહ ચાત્ર ક્ષણં તષ્ઠ યદૂનાં કુલપાંસન
૧૦૫૪૦૨૫૧ યત્ર યા સ વસારં મે મુ ષ વા વાઙ્ક્ષવદ્ધિવઃ
૧૦૫૪૦૨૫૩ હિર યેઽદ્ય મદં મ દ માિયનઃ કૂટયાેિધનઃ
૧૦૫૪૦૨૬૧ યાવન્ન મે હતાે બાણૈઃ શયીથા મુ ચ દાર કામ્
૧૦૫૪૦૨૬૩ મય કૃ ણાે ધનુ છ વા ષડ્ ભિવવ્યાધ ક્મણમ્
૧૦૫૪૦૨૭૧ અષ્ટ ભશ્ચતુરાે વાહા દ્વા યાં સતંૂ વજં િત્ર ભઃ
૧૦૫૪૦૨૭૩ સ ચા યદ્ધનુરાધાય કૃ ણં િવવ્યાધ પ ચ ભઃ
૧૦૫૪૦૨૮૧ તૈ તાિદતઃ શરાૈઘૈ તુ ચચ્છેદ ધનુરચ્યુતઃ
૧૦૫૪૦૨૮૩ પનુર યદુપાદત્ત તદ ય ચ્છનદવ્યયઃ
૧૦૫૪૦૨૯૧ પિરઘં પિટ્ટશં શલંૂ ચમાર્સી શ ક્તતાેમરાૈ
૧૦૫૪૦૨૯૩ યદ્યદાયુધમાદત્ત ત સવ સાેઽ ચ્છનદ્ધિરઃ
૧૦૫૪૦૩૦૧ તતાે રથાદવ લુત્ય ખડ્ગપા ણ જઘાંસયા
૧૦૫૪૦૩૦૩ કૃ ણમ યદ્રવ કુ્રદ્ધઃ પતઙ્ગ ઇવ પાવકમ્
૧૦૫૪૦૩૧૧ તસ્ય ચાપતતઃ ખડ્ગં તલશશ્ચમર્ ચષેુ ભઃ
૧૦૫૪૦૩૧૩ છ વા સમાદદે તગ્મં ક્મણં હ તુમુદ્યતઃ
૧૦૫૪૦૩૨૧ દૃ ટ્વા ભ્રા વધાેદ્યાેગં ક્મણી ભયિવહ્વલા
૧૦૫૪૦૩૨૩ પ ત વા પાદયાેભર્તુર્ વાચ ક ણં સતી
૧૦૫૪૦૩૩૦ શ્રી ક્મ યવુાચ
૧૦૫૪૦૩૩૧ યાેગેશ્વરાપ્રમેયાત્મ દેવદેવ જગ પતે
૧૦૫૪૦૩૩૩ હ તું નાહર્ સ કલ્યાણ ભ્રાતરં મે મહાભજુ
૧૦૫૪૦૩૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૫૪૦૩૪૧ તયા પિરત્રાસિવક પતાઙ્ગયા શચુાવશુ યન્મખુ દ્ધક ઠયા
૧૦૫૪૦૩૪૩ કાતયર્િવસ્રં સતહેમમાલયા ગ્ હીતપાદઃ ક ણાે યવતર્ત
૧૦૫૪૦૩૫૧ ચૈલને બદ્ વા તમસાધુકાર ણં સ મશ્રુકેશં પ્રવપ વ્ય પયત્
૧૦૫૪૦૩૫૩ તાવન્મમદુર્ઃ પરસૈ યમદ્ભુતં યદુપ્રવીરા ન લની ં યથા ગ ઃ
૧૦૫૪૦૩૬૧ કૃ ણા તકમપુવ્રજ્ય દદશૃુ તત્ર ક્મણમ્
૧૦૫૪૦૩૬૩ તથાભૂતં હતપ્રાયં દૃ ટ્વા સઙ્કષર્ણાે િવભુઃ
૧૦૫૪૦૩૬૫ િવમુચ્ય બદં્ધ ક ણાે ભગવા કૃ ણમબ્રવીત્
૧૦૫૪૦૩૭૧ અસા વદં વયા કૃ ણ કૃતમ મ જુગુ સતમ્
૧૦૫૪૦૩૭૩ વપનં મશ્રુકેશાનાં વૈ યં સહૃુદાે વધઃ
૧૦૫૪૦૩૮૧ મવૈા મા સા વ્યસયૂેથા ભ્રાતવુ ય ચ તયા
૧૦૫૪૦૩૮૩ સખુદુઃખદાે ન ચા યાેઽ ત યતઃ વકૃતભુક્પુમાન્
૧૦૫૪૦૩૯૧ બ ધવુર્ધાહર્દાષેાેઽિપ ન બ ધાવેર્ધમહર્ ત
૧૦૫૪૦૩૯૩ ત્યાજ્યઃ વનેવૈ દાષેેણ હતઃ િક હ યતે પનુઃ
૧૦૫૪૦૪૦૧ ક્ષિત્રયાણામયં ધમર્ઃ પ્ર પ તિવિન મતઃ
૧૦૫૪૦૪૦૩ ભ્રાતાિપ ભ્રાતરં હ યાદ્યને ઘાેરતમ તતઃ
૧૦૫૪૦૪૧૧ રાજ્યસ્ય ભૂમેિવત્તસ્ય સ્ત્રયાે માનસ્ય તજેસઃ
૧૦૫૪૦૪૧૩ માિનનાેઽ યસ્ય વા હેતાેઃ શ્રીમદા ધાઃ ક્ષપ ત િહ
૧૦૫૪૦૪૨૧ તવેયં િવષમા બુ દ્ધઃ સવર્ભૂતષેુ દુહૃર્દામ્
૧૦૫૪૦૪૨૩ યન્મ યસે સદાભદં્ર સહૃુદાં ભદ્રમજ્ઞવત્
૧૦૫૪૦૪૩૧ આત્મમાેહાે ણામવે ક પતે દેવમાયયા
૧૦૫૪૦૪૩૩ સહૃુદ્દહૃુર્દુદાસીન ઇ ત દેહાત્મમાિનનામ્
૧૦૫૪૦૪૪૧ અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા સવષામિપ દેિહનામ્
૧૦૫૪૦૪૪૩ નાનવે ગ્ હ્યતે મૂઢૈયર્થા જ્યાે તયર્થા નભઃ
૧૦૫૪૦૪૫૧ દેહ આદ્ય તવાનષે દ્રવ્યપ્રાણગુણાત્મકઃ
૧૦૫૪૦૪૫૩ આત્મ યિવદ્યયા કૢપ્તઃ સસંારય ત દેિહનમ્
૧૦૫૪૦૪૬૧ નાત્મનાેઽ યને સયંાેગાે િવયાેગશ્ચસતઃ સ ત
૧૦૫૪૦૪૬૩ તદ્ધતેુ વાત્ત પ્ર સદ્ધદેૃર્ગ્રપૂા યાં યથા રવેઃ
૧૦૫૪૦૪૭૧ જન્માદય તુ દેહસ્ય િવિક્રયા નાત્મનઃ ક્વ ચત્
૧૦૫૪૦૪૭૩ કલાના મવ નવૈે દાે ર્ તહ્યર્સ્ય કુહૂિરવ
૧૦૫૪૦૪૮૧ યથા શયાન આત્માનં િવષયા ફલમવે ચ
૧૦૫૪૦૪૮૩ અનુભુઙ્ક્તેઽ યસત્યથ તથા ાેત્યબુધાે ભવમ્
૧૦૫૪૦૪૯૧ ત માદજ્ઞાનજં શાેકમાત્મશાષેિવમાેહનમ્
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૧૦૫૪૦૪૯૩ ત વજ્ઞાનને િનહૃર્ત્ય વસ્થા ભવ શુ ચ મતે
૧૦૫૪૦૫૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૪૦૫૦૧ અેવં ભગવતા ત વી રામેણ પ્ર તબાેિધતા
૧૦૫૪૦૫૦૩ વૈમનસં્ય પિરત્યજ્ય મનાે બુદ્ યા સમાદધે
૧૦૫૪૦૫૧૧ પ્રાણાવશષે ઉ ષ્ટાે દ્વડ્ ભહર્તબલપ્રભઃ
૧૦૫૪૦૫૧૩ મર વ પકરણં િવતથાત્મમનાેરથઃ
૧૦૫૪૦૫૧૫ ચકે્ર ભાજેકટં નામ િનવાસાય મહ પુરમ્
૧૦૫૪૦૫૨૧ અહ વા દુમર્ ત કૃ ણમપ્રત્યૂહ્ય યવીયસીમ્
૧૦૫૪૦૫૨૩ કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યામીત્યુ વા તત્રાવસદુ્રષા
૧૦૫૪૦૫૩૧ ભગવા ભી મકસતુામવેં િન જત્ય ભૂ મપાન્
૧૦૫૪૦૫૩૩ પુરમાનીય િવિધવદુપયેમે કુ દ્વહ
૧૦૫૪૦૫૪૧ તદા મહાે સવાે ણાં યદુપુયા ગ્ હે ગ્ હે
૧૦૫૪૦૫૪૩ અભૂદન યભાવાનાં કૃ ણે યદુપતાૈ પ
૧૦૫૪૦૫૫૧ નરા નાયર્શ્ચ મુિદતાઃ પ્ર ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ
૧૦૫૪૦૫૫૩ પાિરબહર્મપુાજહવર્રયાે શ્ચત્રવાસસાેઃ
૧૦૫૪૦૫૬૧ સા ણપુયુર્ત્ત ભતે દ્રકેતુ ભર્
૧૦૫૪૦૫૬૨ િવ ચત્રમાલ્યા બરરત્નતાેરણૈઃ
૧૦૫૪૦૫૬૩ બભાૈ પ્ર તદ્વાયુર્પકૢપ્તમઙ્ગલૈર્
૧૦૫૪૦૫૬૪ આપૂણર્કુ ભાગુ ધપૂદ પકૈઃ
૧૦૫૪૦૫૭૧ સક્તમાગાર્ મદચ્યુદ્ ભરાહૂતપ્રેષ્ઠભૂભુ મ્
૧૦૫૪૦૫૭૩ ગજૈદ્વાર્ઃસુ પરા ષ્ટ ર ભાપૂગાપેશાે ભતા
૧૦૫૪૦૫૮૧ કુ જયકૈકેય િવદભર્યદુકુ તયઃ
૧૦૫૪૦૫૮૩ મથાે મુમુિદરે ત મ સ ભ્રમા પિરધાવતામ્
૧૦૫૪૦૫૯૧ ક્મ યા હરણં શ્રુ વા ગીયમાનં તત તતઃ
૧૦૫૪૦૫૯૩ રા નાે રાજક યાશ્ચ બભવૂુ ર્શિવ મતાઃ
૧૦૫૪૦૬૦૧ દ્વારકાયામભૂદ્રાજન્મહામાેદઃ પુરાૈકસામ્
૧૦૫૪૦૬૦૩ ક્મ યા રમયાપેેતં દૃ ટ્વા કૃ ણં શ્રયઃ પ તમ્
૧૦૫૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૫૦૦૧૧ કામ તુ વાસદેુવાંશાે દગ્ધઃ પ્રાગ્રુદ્રમ યનુા
૧૦૫૫૦૦૧૩ દેહાપેપત્તયે ભૂય તમવે પ્રત્યપદ્યત
૧૦૫૫૦૦૨૧ સ અેવ તાે વૈદ યા કૃ ણવીયર્સમુદ્ભવઃ
૧૦૫૫૦૦૨૩ પ્રદ્યુ ઇ ત િવખ્યાતઃ સવર્તાેઽનવમઃ િપતુઃ
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૧૦૫૫૦૦૩૧ તં શ બરઃ કામ પી હૃ વા તાેકમિનદર્શમ્
૧૦૫૫૦૦૩૩ સ િવિદ વાત્મનઃ શત્રું પ્રાસ્યાેદ વત્યગાદ્ગહૃમ્
૧૦૫૫૦૦૪૧ તં િનજર્ગાર બલવાન્મીનઃ સાેઽ યપરૈઃ સહ
૧૦૫૫૦૦૪૩ તાે લને મહતા ગ્ હીતાે મ સ્ય િવ ભઃ
૧૦૫૫૦૦૫૧ તં શ બરાય કૈવતાર્ ઉપાજહ પાયનમ્
૧૦૫૫૦૦૫૩ સદૂા મહાનસં ની વા વદ્ય સિુધ તનાદ્ભુતમ્
૧૦૫૫૦૦૬૧ દૃ ટ્વા તદુદરે બાલ માયાવત્યૈ યવેદયન્
૧૦૫૫૦૦૬૩ નારદાેઽકથય સવ તસ્યાઃ શિઙ્કતચેતસઃ
૧૦૫૫૦૦૬૫ બાલસ્ય ત વમુ પ ત્ત મ સ્યાેદરિનવેશનમ્
૧૦૫૫૦૦૭૧ સા ચ કામસ્ય વૈ પત્ની ર તનાર્મ યશ વની
૧૦૫૫૦૦૭૩ પત્યુિનદર્ગ્ધદેહસ્ય દેહાે પ ત્ત પ્રતીક્ષતી
૧૦૫૫૦૦૮૧ િન િપતા શ બરેણ સા સદૂાૈદનસાધને
૧૦૫૫૦૦૮૩ કામદેવં શશું બુદ્ વા ચકે્ર નેહં તદાભર્કે
૧૦૫૫૦૦૯૧ ના તદ ઘણ કાલને સ કા ણર્ ઢયાવૈનઃ
૧૦૫૫૦૦૯૩ જનયામાસ નાર ણાં વીક્ષ તીનાં ચ િવભ્રમમ્
૧૦૫૫૦૧૦૧ સા ત પ ત પદ્મદલાયતેક્ષણં પ્રલ બબાહંુ નરલાેકસુ દરમ્
૧૦૫૫૦૧૦૩ સવ્રીડહાસાેત્ત ભતભ્રવુેક્ષતી પ્રીત્યાપેતસ્થે ર તરઙ્ગ સાૈરતૈઃ
૧૦૫૫૦૧૧૧ તામહ ભગવા કા ણર્માર્ત તે મ તર યથા
૧૦૫૫૦૧૧૩ મા ભાવમ તક્ર ય વતર્સે કા મની યથા
૧૦૫૫૦૧૨૦ ર ત વાચ
૧૦૫૫૦૧૨૧ ભવાન્નારાયણસતુઃ શ બરેણ હૃતાે ગ્ હાત્
૧૦૫૫૦૧૨૩ અહં તેઽિધકૃતા પત્ની ર તઃ કામાે ભવા પ્રભાે
૧૦૫૫૦૧૩૧ અેષ વાિનદર્શં સ ધાવ ક્ષપચ્છ બરાેઽસરુઃ
૧૦૫૫૦૧૩૩ મ સ્યાેઽગ્રસીત્તદુદરાિદતઃ પ્રાપ્તાે ભવા પ્રભાે
૧૦૫૫૦૧૪૧ ત મમં જિહ દુધર્ષ દુજર્યં શત્રુમાત્મનઃ
૧૦૫૫૦૧૪૩ માયાશતિવદં તં ચ માયા ભમાહનાિદ ભઃ
૧૦૫૫૦૧૫૧ પર શાેચ ત તે માતા કુરર વ ગતપ્ર
૧૦૫૫૦૧૫૩ પતુ્ર નેહાકુલા દ ના િવવ સા ગાૈિરવાતુરા
૧૦૫૫૦૧૬૧ પ્રભા યવૈં દદાૈ િવદ્યાં પ્રદ્યુ ાય મહાત્મને
૧૦૫૫૦૧૬૩ માયાવતી મહામાયાં સવર્માયાિવના શનીમ્
૧૦૫૫૦૧૭૧ સ ચ શ બરમ યેત્ય સયંુગાય સમાહ્વયત્
૧૦૫૫૦૧૭૩ અિવષહ્યૈ તમાક્ષપેૈઃ ક્ષપ સ જનય ક લમ્
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૧૦૫૫૦૧૮૧ સાેઽિધ ક્ષપ્તાે દુવાર્ચાે ભઃ પદાહત ઇવાેરગઃ
૧૦૫૫૦૧૮૩ િનશ્ચક્રામ ગદાપા ણરમષાર્ત્તામ્રલાેચનઃ
૧૦૫૫૦૧૯૧ ગદામાિવ ય તરસા પ્રદ્યુ ાય મહાત્મને
૧૦૫૫૦૧૯૩ પ્ર ક્ષ ય વ્યનદન્નાદં વજ્રિન પષેિનષુ્ઠરમ્
૧૦૫૫૦૨૦૧ તામાપત તી ં ભગવા પ્રદ્યુ ાે ગદયા ગદામ્
૧૦૫૫૦૨૦૩ અપાસ્ય શત્રવે કુ્રદ્ધઃ પ્રાિહણાે વગદાં પ
૧૦૫૫૦૨૧૧ સ ચ માયાં સમા શ્રત્ય દૈતેયી ં મયદ શતમ્
૧૦૫૫૦૨૧૩ મુમુચેઽસ્ત્રમયં વષ કા ણા વૈહાયસાેઽસરુઃ
૧૦૫૫૦૨૨૧ બા યમાનાેઽસ્ત્રવષણ રાૈ ક્મણેયાે મહારથઃ
૧૦૫૫૦૨૨૩ સ વા ત્મકાં મહાિવદ્યાં સવર્માયાપેમિદનીમ્
૧૦૫૫૦૨૩૧ તતાે ગાૈહ્યકગા ધવર્ પૈશાચાેરગરાક્ષસીઃ
૧૦૫૫૦૨૩૩ પ્રાયુઙ્ક્ત શતશાે દૈત્યઃ કા ણર્વ્યર્ધમય સ તાઃ
૧૦૫૫૦૨૪૧ િનશાતમ સમુદ્ય ય સિકર ટં સકુ ડલમ્
૧૦૫૫૦૨૪૩ શ બરસ્ય શરઃ કાયાત્તામ્ર મ વાજેસાહરત્
૧૦૫૫૦૨૫૧ આક યર્માણાે િદિવજૈઃ તવુદ્ ભઃ કુસમુાે કરૈઃ
૧૦૫૫૦૨૫૩ ભાયર્યા બરચાિર યા પુરં નીતાે િવહાયસા
૧૦૫૫૦૨૬૧ અ તઃપુરવરં રાજ લલનાશતસઙુ્કલમ્
૧૦૫૫૦૨૬૩ િવવેશ પ યા ગગના દ્વદુ્યતવે બલાહકઃ
૧૦૫૫૦૨૭૧ તં દૃ ટ્વા જલદ યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૧૦૫૫૦૨૭૩ પ્રલ બબાહંુ તામ્રાક્ષં સુ મતં ચરાનનમ્
૧૦૫૫૦૨૮૧ વલઙૃ્કતમખુા ભાજંે નીલવક્રાલકા લ ભઃ
૧૦૫૫૦૨૮૩ કૃ ણં મ વા સ્ત્રયાે હ્ર ીતા િન લલ્યુ તત્ર તત્ર હ
૧૦૫૫૦૨૯૧ અવધાયર્ શનૈર ષદ્વલૈક્ષ યને યાે ષતઃ
૧૦૫૫૦૨૯૩ ઉપજગ્મુઃ પ્રમુિદતાઃ સસ્ત્રી રત્નં સિુવ મતાઃ
૧૦૫૫૦૩૦૧ અથ તત્રા સતાપાઙ્ગી વૈદભ વ ગુભા ષણી
૧૦૫૫૦૩૦૩ અ મર વસતંુ નષં્ટ નેહ નુતપયાેધરા
૧૦૫૫૦૩૧૧ કાે વય રવૈદૂયર્ઃ કસ્ય વા કમલેક્ષણઃ
૧૦૫૫૦૩૧૩ તઃ કયા વા જઠરે કેયં લ ધા વનને વા
૧૦૫૫૦૩૨૧ મમ ચા યાત્મ ે નષ્ટાે નીતાે યઃ સૂ તકાગ્ હાત્
૧૦૫૫૦૩૨૩ અેતત્તુલ્યવયાે પાે યિદ વ ત કુત્ર ચત્
૧૦૫૫૦૩૩૧ કથં વનને સ પ્રાપ્તં સા યં શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૧૦૫૫૦૩૩૩ આકૃત્યાવયવૈગર્ત્યા વરહાસાવલાેકનૈઃ

bhagpur.pdf 739



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૫૫૦૩૪૧ સ અેવ વા ભવેન્નનૂં યાે મે ગભ તાેઽભર્કઃ
૧૦૫૫૦૩૪૩ અમુ મ પ્રી તરિધકા વામઃ સુ્ફર ત મે ભજુઃ
૧૦૫૫૦૩૫૧ અેવં મીમાંસમણાયાં વૈદ યા દેવક સતુઃ
૧૦૫૫૦૩૫૩ દેવક્યાનકદુ દુ યામુત્તમઃશ્લાેક આગમત્
૧૦૫૫૦૩૬૧ િવજ્ઞાતાથાઽિપ ભગવાં તૂ ણીમાસ જનાદર્નઃ
૧૦૫૫૦૩૬૩ નારદાેઽકથય સવ શ બરાહરણાિદકમ્
૧૦૫૫૦૩૭૧ તચ્છ વા મહદાશ્ચય કૃ ણા તઃપુરયાે ષતઃ
૧૦૫૫૦૩૭૩ અ યન દ બહૂન દાન્નષં્ટ ત મવાગતમ્
૧૦૫૫૦૩૮૧ દેવક વસદેુવશ્ચ કૃ ણરામાૈ તથા સ્ત્રયઃ
૧૦૫૫૦૩૮૩ દ પતી તાૈ પિર વજ્ય ક્મણી ચ યયુમુર્દમ્
૧૦૫૫૦૩૯૧ નષં્ટ પ્રદ્યુ માયાતમાક યર્ દ્વારકાૈકસઃ
૧૦૫૫૦૩૯૩ અહાે ત ઇવાયાતાે બાલાે િદષ્ટ ે ત હાબ્રવુન્
૧૦૫૫૦૪૦૧ યં વૈ મુહુઃ િપ સ પિનજેશભાવાસ્
૧૦૫૫૦૪૦૨ તન્માતરાે યદભજન્રહ ઢભાવાઃ
૧૦૫૫૦૪૦૩ ચતં્ર ન ત ખલુ રમા પદ બ બ બ બે
૧૦૫૫૦૪૦૪ કામે મરેઽક્ષિવષયે િકમુતા યનાયર્ઃ
૧૦૫૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૬૦૦૧૧ સત્રા જતઃ વતનયાં કૃ ણાય કૃતિક બષઃ
૧૦૫૬૦૦૧૩ સ્યમ તકેન મ ણના વયમુદ્ય ય દત્તવાન્
૧૦૫૬૦૦૨૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૫૬૦૦૨૧ સત્રા જતઃ િકમકરાેદ્બ્રહ્મ કૃ ણસ્ય િક બષઃ
૧૦૫૬૦૦૨૩ સ્યમ તકઃ કુત તસ્ય ક માદ્દત્તા સતુા હરેઃ
૧૦૫૬૦૦૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૬૦૦૩૧ આસી સત્રા જતઃ સયૂા ભક્તસ્ય પરમઃ સખા
૧૦૫૬૦૦૩૩ પ્રીત ત મૈ મ ણ પ્રાદા સ ચ તુષ્ટઃ સ્યમ તકમ્
૧૦૫૬૦૦૪૧ સ તં બભ્રન્મ ણ ક ઠે ભ્રાજમાનાે યથા રિવઃ
૧૦૫૬૦૦૪૩ પ્રિવષ્ટાે દ્વારકાં રાજ તજેસા નાપેલ ક્ષતઃ
૧૦૫૬૦૦૫૧ તં િવલાેક્ય જના દૂરાત્તજેસા મુષ્ટદષૃ્ટયઃ
૧૦૫૬૦૦૫૩ દ વ્યતેઽક્ષૈભર્ગવતે શશસંઃુ સયૂર્શિઙ્કતાઃ
૧૦૫૬૦૦૬૧ નારાયણ નમ તેઽ તુ શઙ્ખચક્રગદાધર
૧૦૫૬૦૦૬૩ દામાેદરારિવ દાક્ષ ગાેિવ દ યદુન દન
૧૦૫૬૦૦૭૧ અેષ આયા ત સિવતા વાં િદદૃ જર્ગ પતે
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૧૦૫૬૦૦૭૩ મુ ણ ગભ તચકે્રણ ણાં ચક્ષૂં ષ તગ્મગુઃ
૧૦૫૬૦૦૮૧ ન વ વચ્છ ત તે માગ ત્રીલાેક્યાં િવબુધષર્ભાઃ
૧૦૫૬૦૦૮૩ જ્ઞા વાદ્ય ગૂઢં યદુષુ દ્રષંુ્ટ વાં યાત્યજઃ પ્રભાે
૧૦૫૬૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૬૦૦૯૧ િનશ ય બાલવચનં પ્રહસ્યા બુજલાેચનઃ
૧૦૫૬૦૦૯૩ પ્રાહ નાસાૈ રિવદવઃ સત્રા જન્મ ણના વલન્
૧૦૫૬૦૧૦૧ સત્રા જ વગ્ હં શ્રીમ કૃતકાૈતુકમઙ્ગલમ્
૧૦૫૬૦૧૦૩ પ્રિવ ય દેવસદને મ ણ િવપ્રૈ યર્વેશયત્
૧૦૫૬૦૧૧૧ િદને િદને વણર્ભારાનષ્ટાૈ સ જ ત પ્રભાે
૧૦૫૬૦૧૧૩ દુ ભક્ષમાયર્િરષ્ટાિન સપાર્િધવ્યાધયાેઽશભુાઃ
૧૦૫૬૦૧૧૫ ન સ ત માિયન તત્ર યત્રા તેઽ ય ચતાે મ ણઃ
૧૦૫૬૦૧૨૧ સ યા ચતાે મ ણ ક્વાિપ યદુરા ય શાૈિરણા
૧૦૫૬૦૧૨૩ નવૈાથર્કામુકઃ પ્રાદાદ્યાચ્ઞાભઙ્ગમતકર્યન્
૧૦૫૬૦૧૩૧ તમેકદા મ ણ ક ઠે પ્ર તમુચ્ય મહાપ્રભમ્
૧૦૫૬૦૧૩૩ પ્રસનેાે હયમા હ્ય ગાયાં વ્યચરદ્વને
૧૦૫૬૦૧૪૧ પ્રસનંે સહયં હ વા મ ણમા ચ્છદ્ય કેશર
૧૦૫૬૦૧૪૩ ગિર િવશ બવતા િનહતાે મ ણ મચ્છતા
૧૦૫૬૦૧૫૧ સાેઽિપ ચકે્ર કુમારસ્ય મ ણ ક્ર ડનકં બલે
૧૦૫૬૦૧૫૩ અપ ય ભ્રાતરં ભ્રાતા સત્રા જ પયર્ત યત
૧૦૫૬૦૧૬૧ પ્રાયઃ કૃ ણને િનહતાે મ ણગ્રીવાે વનં ગતઃ
૧૦૫૬૦૧૬૩ ભ્રાતા મમે ત તચ્છ વા કણ કણઽજપ જનાઃ
૧૦૫૬૦૧૭૧ ભગવાં તદુપશ્રુત્ય દુયર્શાે લપ્તમાત્મિન
૧૦૫૬૦૧૭૩ માષુ્ટ પ્રસનેપદવીમ વપદ્યત નાગરૈઃ
૧૦૫૬૦૧૮૧ હતં પ્રસનંે અશ્વં ચ વીક્ષ્ય કેશિરણા વને
૧૦૫૬૦૧૮૩ તં ચાિદ્ર ષે્ઠ િનહત કે્ષણ દદશૃજુર્નાઃ
૧૦૫૬૦૧૯૧ ઋક્ષરાજ બલં ભીમમ ધને તમસા તમ્
૧૦૫૬૦૧૯૩ અેકાે િવવેશ ભગવાનવસ્થા ય બિહઃ પ્ર ઃ
૧૦૫૬૦૨૦૧ તત્ર દૃ ટ્વા મ ણપ્રેષં્ઠ બાલક્ર ડનકં કૃતમ્
૧૦૫૬૦૨૦૩ હતુ કૃતમ ત ત મન્નવતસે્થઽભર્કા તકે
૧૦૫૬૦૨૧૧ તમપવૂ નરં દૃ ટ્વા ધાત્રી ચુક્રાેશ ભીતવત્
૧૦૫૬૦૨૧૩ તચ્છ વા યદ્રવ કુ્રદ્ધાે બવા બ લનાં વરઃ
૧૦૫૬૦૨૨૧ સ વૈ ભગવતા તને યુયુધે વામીનાત્મનઃ
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૧૦૫૬૦૨૨૩ પુ ષ પ્રાકૃતં મ વા કુિપતાે નાનુભાવિવત્
૧૦૫૬૦૨૩૧ દ્વ દ્વયુદં્ધ સતુુમુલમુભયાેિવ જગીષતાેઃ
૧૦૫૬૦૨૩૩ આયુધા મદુ્રમૈદા ભઃ ક્રવ્યાથ યનેયાેિરવ
૧૦૫૬૦૨૪૧ આસીત્તદષ્ટાિવ શાહ મતરેતરમુ ષ્ટ ભઃ
૧૦૫૬૦૨૪૩ વજ્રિન પષેપ ષૈરિવશ્રમમહિનશમ્
૧૦૫૬૦૨૫૧ કૃ ણમુ ષ્ટિવિન પાત િન પષ્ટાઙ્ગાે બ ધનઃ
૧૦૫૬૦૨૫૩ ક્ષીણસ વઃ વન્નગાત્ર તમાહાતીવ િવ મતઃ
૧૦૫૬૦૨૬૧ ને વાં સઋવભૂતાનાં પ્રાણઆેજઃ સહાે બલમ્
૧૦૫૬૦૨૬૩ િવ ં પુરાણપુ ષં પ્રભિવ મધીશ્વરમ્
૧૦૫૬૦૨૭૧ વં િહ િવશ્વ સ્રષ્ટા ષ્ટાનામિપ યચ્ચ સત્
૧૦૫૬૦૨૭૩ કાલઃ કલયતામીશઃ પર આત્મા તથાત્મનામ્
૧૦૫૬૦૨૮૧ યસ્યષેદુ ક લતરાષેકટાક્ષમાેકૈ્ષર્
૧૦૫૬૦૨૮૨ વત્માર્િદશ ભતનક્ર ત મઙ્ગલાેઽ ધઃ
૧૦૫૬૦૨૮૩ સતેુઃ કૃતઃ વયશ ઉ વ લતા ચ લઙ્કા
૧૦૫૬૦૨૮૪ રક્ષઃ શરાં સ ભુિવ પેતુિરષુક્ષતાિન
૧૦૫૬૦૨૯૧ ઇ ત િવજ્ઞાતવીજ્ઞાન ક્ષરા નમચ્યુતઃ
૧૦૫૬૦૨૯૩ વ્યાજહાર મહારાજ ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૫૬૦૩૦૧ અ ભ યારિવ દાક્ષઃ પા ણના શકંરેણ તમ્
૧૦૫૬૦૩૦૩ કૃપયા પરયા ભક્તં મેઘગ ભીરયા ગરા
૧૦૫૬૦૩૧૧ મ ણહેતાેિરહ પ્રાપ્તા વય ક્ષપતે બલમ્
૧૦૫૬૦૩૧૩ મ યા ભશાપં પ્ર જન્નાત્મનાે મ ણનામનુા
૧૦૫૬૦૩૨૧ ઇત્યુક્તઃ વાં દુિહતરં ક યાં બવતી ં મુદા
૧૦૫૬૦૩૨૩ અહર્ણાથર્ સ મ ણના કૃ ણાયાપેજહાર હ
૧૦૫૬૦૩૩૧ અદૃ ટ્વા િનગર્મં શાૈરેઃ પ્રિવષ્ટસ્ય બલં જનાઃ
૧૦૫૬૦૩૩૩ પ્રતીક્ષ્ય દ્વાદશાહાિન દુઃ ખતાઃ વપુરં યયુઃ
૧૦૫૬૦૩૪૧ િનશ ય દેવક દેવી ર ક્મ યાનકદુ દુ ભઃ
૧૦૫૬૦૩૪૩ સહૃુદાે જ્ઞાતયાેઽશાેચ બલા કૃ ણમિનગર્તમ્
૧૦૫૬૦૩૫૧ સત્રા જતં શપ ત તે દુઃ ખતા દ્વારકાૈકસઃ
૧૦૫૬૦૩૫૩ ઉપતસ્થુશ્ચ દ્રભાગાં દુગા કૃ ણાપેલ ધયે
૧૦૫૬૦૩૬૧ તષેાં તુ દેવ્યપુસ્થાના પ્રત્યાિદષ્ટા શષા સ ચ
૧૦૫૬૦૩૬૩ પ્રાદુબર્ભવૂ સદ્ધાથર્ઃ સદારાે હષર્ય હિરઃ
૧૦૫૬૦૩૭૧ ઉપલ ય હૃષીકેશં તં પનુિરવાગતમ્
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૧૦૫૬૦૩૭૩ સહ પ યા મ ણગ્રીવં સવ તમહાે સવાઃ
૧૦૫૬૦૩૮૧ સત્રા જતં સમાહૂય સભાયાં રાજસિન્નધાૈ
૧૦૫૬૦૩૮૩ પ્રા પ્ત ચાખ્યાય ભગવાન્મ ણ ત મૈ યવેદયત્
૧૦૫૬૦૩૯૧ સ ચા તવ્રીિડતાે રત્નં ગ્ હી વાવાઙ્મખુ તતઃ
૧૦૫૬૦૩૯૩ અનુત યમાનાે ભવનમગમ વને પા મના
૧૦૫૬૦૪૦૧ સાેઽનુ યાયં તદેવાઘં બલવ દ્વગ્રહાકુલઃ
૧૦૫૬૦૪૦૩ કથં યાત્મરજઃ પ્રસીદેદ્વાચ્યુતઃ કથમ્
૧૦૫૬૦૪૧૧ િકમૃ્ક વા સાધુ મહં્ય સ્યાન્ન શપેદ્વા જનાે યથા
૧૦૫૬૦૪૧૩ અદ ઘર્દશર્નં દં્ર મૂઢં દ્રિવણલાેલપુમ્
૧૦૫૬૦૪૨૧ દાસ્યે દુિહતરં ત મૈ સ્ત્રીરત્નં રત્નમવે ચ
૧૦૫૬૦૪૨૩ ઉપાયાેઽયં સમીચીન તસ્ય શા તનર્ ચા યથા
૧૦૫૬૦૪૩૧ અેવં વ્યવ સતાે બુદ્ યા સત્રા જ વસતુાં શભુામ્
૧૦૫૬૦૪૩૩ મ ણ ચ વયમુદ્ય ય કૃ ણાયાપેજહાર હ
૧૦૫૬૦૪૪૧ તાં સત્યભામાં ભગવાનપુયેમે યથાિવિધ
૧૦૫૬૦૪૪૩ બહુ ભયાર્ ચતાં શીલ પાૈદાયર્ગુણા વતામ્
૧૦૫૬૦૪૫૧ ભગવાનાહ ન મ ણ પ્રતીચ્છામાે વયં પ
૧૦૫૬૦૪૫૩ તવા તાં દેવભક્તસ્ય વયં ચ ફલભા ગનઃ
૧૦૫૭૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૫૭૦૦૧૧ િવજ્ઞાતાથાઽિપ ગાેિવ દાે દગ્ધાનાક યર્ પા ડવાન્
૧૦૫૭૦૦૧૩ કુ તી ં ચ કુલ્યકરણે સહરામાે યયાૈ કુ ન્
૧૦૫૭૦૦૨૧ ભી મં કૃપં સ િવદુરં ગા ધાર ં દ્રાેણમવે ચ
૧૦૫૭૦૦૨૩ તુલ્યદુઃખાૈ ચ સઙ્ગ ય હા કષ્ટ મ ત હાેચતુઃ
૧૦૫૭૦૦૩૧ લ વૈતદ તરં રાજ શતધ વાનમૂચતુઃ
૧૦૫૭૦૦૩૩ અકૂ્રરકૃતવમાર્ણાૈ મિનઃ ક માન્ન ગ્ હ્યતે
૧૦૫૭૦૦૪૧ યાેઽ મ યં સ પ્ર તશ્રુત્ય ક યારત્નં િવગહ્યર્ નઃ
૧૦૫૭૦૦૪૩ કૃ ણાયાદાન્ન સત્રા જ ક માદ્ભ્રાતરમ વયાત્
૧૦૫૭૦૦૫૧ અેવં ભન્નમ ત તા યાં સત્રા જતમસત્તમઃ
૧૦૫૭૦૦૫૩ શયાનમવધી લાેભા સ પાપઃ ક્ષીણ િવતઃ
૧૦૫૭૦૦૬૧ સ્ત્રીણાં િવક્રાેશમાનાનાં ક્ર દ તીનામનાથવત્
૧૦૫૭૦૦૬૩ હ વા પશૂ સાૈિનકવન્મ ણમાદાય જ ગ્મવાન્
૧૦૫૭૦૦૭૧ સત્યભામા ચ િપતરં હતં વીક્ષ્ય શચુાિપતા
૧૦૫૭૦૦૭૩ વ્યલપત્તાત તાતે ત હા હતા મી ત મુહ્યતી
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૧૦૫૭૦૦૮૧ તૈલદ્રાે યાં તં પ્રાસ્ય જગામ ગજસાહ્વયમ્
૧૦૫૭૦૦૮૩ કૃ ણાય િવિદતાથાર્ય તપ્તાચખ્યાૈ િપતવુર્ધમ્
૧૦૫૭૦૦૯૧ તદાક યશ્વરાૈ રાજન્નનુ ત્ય લાેકતામ્
૧૦૫૭૦૦૯૩ અહાે નઃ પરમં કષ્ટ મત્યસ્રાક્ષાૈ િવલપેતુઃ
૧૦૫૭૦૧૦૧ આગત્ય ભગવાં ત મા સભાયર્ઃ સાગ્રજઃ પુરમ્
૧૦૫૭૦૧૦૩ શતધ વાનમારેભે હ તું હતુ મ ણ તતઃ
૧૦૫૭૦૧૧૧ સાેઽિપ કૃતાેદ્યમં જ્ઞા વા ભીતઃ પ્રાણપર સયા
૧૦૫૭૦૧૧૩ સાહા યે કૃતવમાર્ણમયાચત સ ચાબ્રવીત્
૧૦૫૭૦૧૨૧ નાહમી વરયાેઃ કુયા હેલનં રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૫૭૦૧૨૩ કાે નુ ક્ષેમાય ક પેત તયાે ર્ જનમાચરન્
૧૦૫૭૦૧૩૧ કંસઃ સહાનુગાેઽપીતાે યદ્દવ્ષેાત્ત્યા જતઃ શ્રયા
૧૦૫૭૦૧૩૩ જરાસ ધઃ સપ્તદશ સયંુગા દ્વરથાે ગતઃ
૧૦૫૭૦૧૪૧ પ્રત્યાખ્યાતઃ સ ચાકૂ્રરં પા ણર્ગ્રાહમયાચત
૧૦૫૭૦૧૪૩ સાેઽ યાહ કાે િવ યેત િવદ્વાનીશ્વરયાેબર્લમ્
૧૦૫૭૦૧૫૧ ય ઇદં લીલયા િવશ્વં જત્યવ ત હ ત ચ
૧૦૫૭૦૧૫૩ ચેષ્ટાં િવશ્વ ે યસ્ય ન િવદુમાિહતાજયા
૧૦૫૭૦૧૬૧ યઃ સપ્તહાયનઃ શલૈમુ પાટ ૈકેન પા ણના
૧૦૫૭૦૧૬૩ દધાર લીલયા બાલ ઉ ચ્છલી ધ્ર મવાભર્કઃ
૧૦૫૭૦૧૭૧ નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયાદ્ભુતકમર્ણે
૧૦૫૭૦૧૭૩ અન તાયાિદભૂતાય કૂટસ્થાયાત્મને નમઃ
૧૦૫૭૦૧૮૧ પ્રત્યાખ્યાતઃ સ તનેાિપ શતધ વા મહામ ણમ્
૧૦૫૭૦૧૮૩ ત મ યસ્યાશ્વમા હ્ય શતયાજેનગં યયાૈ
૧૦૫૭૦૧૯૧ ગ ડ વજમા હ્ય રથં રામજનાદર્નાૈ
૧૦૫૭૦૧૯૩ અ વયાતાં મહાવેગૈરશ્વૈ રાજ ગુ દુ્રહમ્
૧૦૫૭૦૨૦૧ મ થલાયામપુવને િવ જ્ય પ તતં હયમ્
૧૦૫૭૦૨૦૩ પદ્ યામધાવ સ ત્ર તઃ કૃ ણાેઽ ય વદ્રવદુ્રષા
૧૦૫૭૦૨૧૧ પદાતેભર્ગવાં તસ્ય પદા ત તગ્મને મના
૧૦૫૭૦૨૧૩ ચકે્રણ શર ઉ કૃત્ય વાસસાવે્યર્ ચનાને્મ ણમ્
૧૦૫૭૦૨૨૧ અલ ધમ ણરાગત્ય કૃ ણઆહાગ્ર તકમ્
૧૦૫૭૦૨૨૩ થા હતઃ શતધનુમર્ ણ તત્ર ન િવદ્યતે
૧૦૫૭૦૨૩૧ તતઆહ બલાે નનંૂ સ મ ણઃ શતધ વના
૧૦૫૭૦૨૩૩ ક મ શ્ચ પુ ષે ય ત તમ વષે પુરં વ્રજ
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૧૦૫૭૦૨૪૧ અહં વૈદેહ મચ્છા મ દ્રષંુ્ટ પ્રયતમં મમ
૧૦૫૭૦૨૪૩ ઇત્યુ વા મ થલાં રાજ વવેશ યદન દનઃ
૧૦૫૭૦૨૫૧ તં દૃ ટ્વા સહસાે થાય મૈ થલઃ પ્રીતમાનસઃ
૧૦૫૭૦૨૫૩ અહર્યાં આસ િવિધવદહર્ણીયં સમહર્ણૈઃ
૧૦૫૭૦૨૬૧ ઉવાસ તસ્યાં ક ત ચ ન્મ થલાયાં સમા િવભુઃ
૧૦૫૭૦૨૬૩ માિનતઃ પ્રી તયુક્તને જનકેન મહાત્મના
૧૦૫૭૦૨૬૫ તતાેઽ શક્ષદ્ગદાં કાલે ધાતર્રાષ્ટ્ર ઃ સયુાેધનઃ
૧૦૫૭૦૨૭૧ કેશવાે દ્વારકામેત્ય િનધનં શતધ વનઃ
૧૦૫૭૦૨૭૩ અપ્રા પ્ત ચ મણેઃ પ્રાહ પ્રયાયાઃ પ્રયકૃ દ્વભુઃ
૧૦૫૭૦૨૮૧ તતઃ સ કારયામાસ િક્રયા બ ધાેહર્તસ્ય વૈ
૧૦૫૭૦૨૮૩ સાકં સહૃુદ્ ભભર્ગવા યા યાઃ સ્યુઃ સા પરાિયક ઃ
૧૦૫૭૦૨૯૧ અકૂ્રરઃ કૃતવમાર્ ચ શ્રુ વા શતધનાવેર્ધમ્
૧૦૫૭૦૨૯૩ વ્યષૂતુભર્યિવત્ર તાૈ દ્વારકાયાઃ પ્રયાજેકાૈ
૧૦૫૭૦૩૦૧ અકૂ્રરે પ્રાે ષતેઽિરષ્ટા યાસ વૈ દ્વારકાૈકસામ્
૧૦૫૭૦૩૦૩ શાર રા માનસા તાપા મુહુદિવકભાૈ તકાઃ
૧૦૫૭૦૩૧૧ ઇત્યઙ્ગાપેિદશ ત્યેકે િવ ત્ય પ્રાગુદાહૃતમ્
૧૦૫૭૦૩૧૩ મુિનવાસિનવાસે િક ઘટેતાિરષ્ટદશર્નમ્
૧૦૫૭૦૩૨૧ દેવેઽવષર્ ત કાશીશઃ શ્વફલ્કાયાગતાય વૈ
૧૦૫૭૦૩૨૩ વસતુાં ગા ડની ં પ્રાદાત્તતાેઽવષર્ મ કા શષુ
૧૦૫૭૦૩૩૧ ત સતુ ત પ્રભાવાેઽસાવકૂ્રરાે યત્ર યત્ર હ
૧૦૫૭૦૩૩૩ દેવાેઽ ભવષર્તે તત્ર નાપેતાપા ન માર કાઃ
૧૦૫૭૦૩૪૧ ઇ ત દ્ધવચઃ શ્રુ વા નૈતાવિદહ કારણમ્
૧૦૫૭૦૩૪૩ ઇ ત મ વા સમાના ય પ્રાહાકૂ્રરં જનાદર્નઃ
૧૦૫૭૦૩૫૧ પજૂિય વા ભભા યનૈં કથિય વા પ્રયાઃ કથાઃ
૧૦૫૭૦૩૫૩ િવજ્ઞતા ખલ ચત્ત જ્ઞઃ મયમાન ઉવાચ હ
૧૦૫૭૦૩૬૧ નનુ દાનપતે ય ત વ યા તે શતધ વના
૧૦૫૭૦૩૬૩ સ્યમ તકાે મિનઃ શ્રીમા વિદતઃ પવૂર્મવે નઃ
૧૦૫૭૦૩૭૧ સત્રા જતાેઽનપત્ય વાદ્ગહૃ્ણ યુદુર્િહતુઃ સતુાઃ
૧૦૫૭૦૩૭૩ દાયં િનનીયાપઃ િપ ડા વમુચ્યણ ચ શે ષતમ્
૧૦૫૭૦૩૮૧ તથાિપ દુધર્ર વ યૈ વ યા તાં સવુ્રતે મ ણઃ
૧૦૫૭૦૩૮૩ િક તુ મામગ્રજઃ સ યઙ્ન પ્રત્યે ત મ ણ પ્ર ત
૧૦૫૭૦૩૯૧ દશર્ય વ મહાભાગ બ ધનૂાં શા તમાવહ
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૧૦૫૭૦૩૯૩ અવ્યુ ચ્છન્ના મખા તેઽદ્ય વતર્ તે ક્મવેદયઃ
૧૦૫૭૦૪૦૧ અેવં સામ ભરાલ ધઃ શ્વફલ્કતનયાે મ ણમ્
૧૦૫૭૦૪૦૩આદાય વાસસાચ્છન્નઃ દદાૈ સયૂર્સમપ્રભમ્
૧૦૫૭૦૪૧૧ સ્યમ તકં દશર્િય વા જ્ઞા ત યાે રજ આત્મનઃ
૧૦૫૭૦૪૧૩ િવ જ્ય મ ણના ભૂય ત મૈ પ્રત્યપર્ય પ્રભુઃ
૧૦૫૭૦૪૨૧ ય વેતદ્ભગવત ઈશ્વરસ્ય િવ ણાેર્
૧૦૫૭૦૪૨૨ વીયાર્ઢ ં જનહરં સમુઙ્ગલં ચ
૧૦૫૭૦૪૨૩ આખ્યાનં પઠ ત શ ◌ૃણાેત્યનુ મરેદ્વા
૧૦૫૭૦૪૨૪ દુ ક ત દુિરતમપાેહ્ય યા ત શા તમ્
૧૦૫૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૮૦૦૧૧ અેકદા પા ડવા દ્રષંુ્ટ પ્રતીતા પુ ષાેત્તમઃ
૧૦૫૮૦૦૧૩ ઇ દ્રપ્રસં્થ ગતઃ શ્રીમા યુયુધાનાિદ ભ ર્તઃ
૧૦૫૮૦૦૨૧ દૃ ટ્વા તમાગતં પાથાર્ મુકુ દમ ખલેશ્વરમ્
૧૦૫૮૦૦૨૩ ઉત્તસ્થુયુર્ગપદ્વ રાઃ પ્રાણા મખુ્ય મવાગતમ્
૧૦૫૮૦૦૩૧ પિર વજ્યાચ્યુતં વીરા અઙ્ગસઙ્ગહતનૈસઃ
૧૦૫૮૦૦૩૩ સાનુરાગ મતં વક્ત્રં વીક્ષ્ય તસ્ય મુદં યયુઃ
૧૦૫૮૦૦૪૧ યુિધ ષ્ઠરસ્ય ભીમસ્ય કૃ વા પાદા ભવ દનમ્
૧૦૫૮૦૦૪૩ ફા ગનું પિરર યાથ યમા યાં ચા ભવ દતઃ
૧૦૫૮૦૦૫૧ પરમાસનઆસીનં કૃ ણા કૃ ણમિન દતા
૧૦૫૮૦૦૫૩ નવાેઢા વ્રીિડતા િક ચચ્છનૈરેત્યા યવ દત
૧૦૫૮૦૦૬૧ તથવૈ સાત્યિકઃ પાથઃ પૂ જતશ્ચા ભવ દતઃ
૧૦૫૮૦૦૬૩ િનષસાદાસનેઽ યે ચ પૂ જતાઃ પયુર્પાસત
૧૦૫૮૦૦૭૧ થા સમાગત્ય કૃતા ભવાદન તયા તહાદાર્દ્રર્દશૃા ભર ભતઃ
૧૦૫૮૦૦૭૩આ ષ્ટવાં તાં કુશલં સહ નષુાં િપ વસાર પિર ષ્ટબા ધવઃ
૧૦૫૮૦૦૮૧ તમાહ પ્રેમવૈક્લવ્ય દ્ધક ઠાશ્રુલાેચના
૧૦૫૮૦૦૮૩ મર તી તા બહૂ ક્લેશા ક્લેશાપાયાત્મદશર્નમ્
૧૦૫૮૦૦૯૧ તદૈવ કુશલં નાેઽભૂ સનાથા તે કૃતા વયમ્
૧૦૫૮૦૦૯૩ જ્ઞતીન્નઃ મરતા કૃ ણ ભ્રાતા મે પ્રે ષત વયા
૧૦૫૮૦૧૦૧ ન તેઽ ત વપરભ્રા તિવશ્વસ્ય સહૃુદાત્મનઃ
૧૦૫૮૦૧૦૩ તથાિપ મરતાં શશ્વ ક્લેશા હં સ હૃિદ સ્થતઃ
૧૦૫૮૦૧૧૦ યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૧૦૫૮૦૧૧૧ િક ન આચિરતં શ્રેયાે ન વેદાહમધીશ્વર
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૧૦૫૮૦૧૧૩ યાેગેશ્વરાણાં દુદર્શા યન્નાે દષૃ્ટઃ કુમેધસામ્
૧૦૫૮૦૧૨૧ ઇ ત વૈ વા ષકાન્માસાન્રાજ્ઞા સાેઽ ય થતઃ સખુમ્
૧૦૫૮૦૧૨૩ જનયન્નયનાન દ મ દ્રપ્રસ્થાૈકસાં િવભુઃ
૧૦૫૮૦૧૩૧ અેકદા રથમા હ્ય િવજયાે વાનર વજમ્
૧૦૫૮૦૧૩૩ ગા ડીવં ધનુરાદાય તૂણાૈ ચાક્ષયસાયકાૈ
૧૦૫૮૦૧૪૧ સાકં કૃ ણને સન્નદ્ધાે િવહતુ િવિપનં મહત્
૧૦૫૮૦૧૪૩ બહુવ્યાલ ગાક ણ પ્રાિવશ પરવીરહા
૧૦૫૮૦૧૫૧ તત્રાિવ યચ્છરૈવ્યાર્ઘ્રા શકૂરાન્મિહષાન્રુ ન્
૧૦૫૮૦૧૫૩ શરભા ગવયા ખડ્ગા હિરણા શશશ લકાન્
૧૦૫૮૦૧૬૧ તાિન્ન યુઃ િકઙ્કરા રાજ્ઞે મે યા પવર્ યપુાગતે
૧૦૫૮૦૧૬૩ ટ્પર તઃ પિરશ્રા તાે બભ સયુર્મનુામગાત્
૧૦૫૮૦૧૭૧ તત્રાપે ય િવશદં પી વા વાિર મહારથાૈ
૧૦૫૮૦૧૭૩ કૃ ણાૈ દદશૃતુઃ ક યાં ચર તી ં ચા દશર્નામ્
૧૦૫૮૦૧૮૧ તામાસાદ્ય વરારાેહાં સુ દ્વ ં ચરાનનામ્
૧૦૫૮૦૧૮૩ પપ્રચ્છ પ્રે ષતઃ સખ્યા ફા ગનુઃ પ્રમદાેત્તમામ્
૧૦૫૮૦૧૯૧ કા વં કસ્યા સ સશુ્રાે ણ કુતાે વા િક ચક ષર્ સ
૧૦૫૮૦૧૯૩ મ યે વાં પ ત મચ્છ તી ં સવ કથય શાેભને
૧૦૫૮૦૨૦૦ શ્રીકા લ દુ્યવાચ
૧૦૫૮૦૨૦૧ અહં દેવસ્ય સિવતુદુર્િહતા પ ત મચ્છતી
૧૦૫૮૦૨૦૩ િવ ં વરે યં વરદં તપઃ પરમમા સ્થતઃ
૧૦૫૮૦૨૧૧ ના યં પ ત ણે વીર ત તે શ્રીિનકેતનમ્
૧૦૫૮૦૨૧૩ તુ યતાં મે સ ભગવાન્મુકુ દાેઽનાથસશં્રયઃ
૧૦૫૮૦૨૨૧ કા લ દ ત સમાખ્યાતા વસા મ યમનુાજલે
૧૦૫૮૦૨૨૩ િન મતે ભવને િપત્રા યાવદચ્યુતદશર્નમ્
૧૦૫૮૦૨૩૧ તથાવદદુ્ગડાકેશાે વાસદેુવાય સાેઽિપ તામ્
૧૦૫૮૦૨૩૩ રથમારાે ય ત દ્વદ્વા ધમર્રાજમપુાગમત્
૧૦૫૮૦૨૪૧ યદૈવ કૃ ણઃ સ દષ્ટઃ પાથાર્નાં પરમાદુ્બતમ્
૧૦૫૮૦૨૪૩ કારયામાસ નગરં િવ ચત્રં િવશ્વકમર્ણા
૧૦૫૮૦૨૫૧ ભગવાં તત્ર િનવસ વાનાં પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૫૮૦૨૫૩ અગ્ યે ખા ડવં દાતુમજુર્નસ્યાસ સાર થઃ
૧૦૫૮૦૨૬૧ સાેઽ ગ્ તુષ્ટાે ધનુરદાદ્ધયા શ્વેતાન્રથં પ
૧૦૫૮૦૨૬૩ અજુર્નાયાક્ષયાૈ તૂણાૈ વમર્ ચાભેદ્યમ સ્ત્ર ભઃ
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૧૦૫૮૦૨૭૧ મયશ્ચ માે ચતાે વહે્નઃ સભાં સખ્ય ઉપાહરત્
૧૦૫૮૦૨૭૩ ય મ દુયાધનસ્યાસી જલસ્થલદૃ શભ્રમઃ
૧૦૫૮૦૨૮૧ સ તને સમનુજ્ઞાતઃ સહૃુદ્ ભશ્ચાનુમાેિદતઃ
૧૦૫૮૦૨૮૩ આયયાૈ દ્વારકાં ભૂયઃ સાત્યિકપ્રમખૈ ર્તઃ
૧૦૫૮૦૨૯૧ અથાપેયેમે કા લ દ ં સપુુ ય ર્ક્ષ ઊ જતે
૧૦૫૮૦૨૯૩ િવત વ પરમાન દં વાનાં પરમમઙ્ગલઃ
૧૦૫૮૦૩૦૧ િવ દ્યાનુિવ દ્યાવાવ ત્યાૈ દુયાધનવશાનુગાૈ
૧૦૫૮૦૩૦૩ વયવંરે વભ ગની ં કૃ ણે સક્તાં યષેધતામ્
૧૦૫૮૦૩૧૧ રા િધદેવ્યા તનયાં મત્રિવ દાં િપ વસઃુ
૧૦૫૮૦૩૧૩ પ્રસહ્ય હૃતવા કૃ ણાે રાજન્રાજ્ઞાં પ્રપ યતામ્
૧૦૫૮૦૩૨૧ નગ્ જન્નામ કાૈશલ્યઆસીદ્રા તધા મકઃ
૧૦૫૮૦૩૨૩ તસ્ય સત્યાભવ ક યા દેવી નાગ્ જતી પ
૧૦૫૮૦૩૩૧ ન તાં શકુે ર્પા વાેઢુમ જ વા સપ્તગાે ષાન્
૧૦૫૮૦૩૩૩ તી ણશ ◌ૃઙ્ગા સદુુધર્ષાર્ વીયર્ગ ધાસહા ખલાન્
૧૦૫૮૦૩૪૧ તાં શ્રુ વા ષ જ લ યાં ભગવા સા વતાં પ તઃ
૧૦૫૮૦૩૪૩ જગામ કાૈશલ્યપુરં સૈ યને મહતા તઃ
૧૦૫૮૦૩૫૧ સ કાેશલપ તઃ પ્રીતઃ પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ
૧૦૫૮૦૩૫૩ અહર્ણનેાિપ ગુ ણા પજૂય પ્ર તન દતઃ
૧૦૫૮૦૩૬૧ વરં િવલાેક્યા ભમતં સમાગતં નરે દ્રક યા ચકમે રમાપ તમ્
૧૦૫૮૦૩૬૩ ભૂયાદયં મે પ તરા શષાેઽનલઃ કરાેતુ સત્યા યિદ મે તાે વ્રતઃ
૧૦૫૮૦૩૭૧ ય પાદપઙ્કજરજઃ શરસા બભ ત
૧૦૫૮૦૩૭૨ શ્રીરબ્યજઃ સ ગિરશઃ સહ લાેકપાલૈઃ
૧૦૫૮૦૩૭૩ લીલાતનુઃ વકૃતસતેપુર સયા યઃ
૧૦૫૮૦૩૭૪ કાલેઽદધ સ ભગવાન્મમ કેન તુ યેત્
૧૦૫૮૦૩૮૧ અ ચતં પનુિરત્યાહ નારાયણ જગ પતે
૧૦૫૮૦૩૮૩ આત્માન દેન પૂણર્સ્ય કરવા ણ િકમ પકઃ
૧૦૫૮૦૩૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૮૦૩૯૧ તમાહ ભગવા હૃષ્ટઃ કૃતાસનપિરગ્રહઃ
૧૦૫૮૦૩૯૩ મેઘગ ભીરયા વાચા સ મતં કુ ન દન
૧૦૫૮૦૪૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૫૮૦૪૦૧ નરે દ્ર યાચ્ઞા કિવ ભિવગિહતા રાજ યબ ધાેિનજધમર્વ તનઃ
૧૦૫૮૦૪૦૩ તથાિપ યાચે તવ સાૈહૃદેચ્છયા ક યાં વદ યાં ન િહ શલુ્કદા વયમ્
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૧૦૫૮૦૪૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૫૮૦૪૧૧ કાેઽ ય તેઽ યિધકાે નાથ ક યાવર ઇહે સતઃ
૧૦૫૮૦૪૧૩ ગુણૈકધા ાે યસ્યાઙ્ગે શ્રીવર્સત્યનપાિયની
૧૦૫૮૦૪૨૧ િક વ મા ભઃ કૃતઃ પવૂ સમયઃ સા વતષર્ભ
૧૦૫૮૦૪૨૩ પુંસાં વીયર્પર ક્ષાથ ક યાવરપર સયા
૧૦૫૮૦૪૩૧ સપ્તૈતે ગાે ષા વીર દુદાર્ તા દુરવગ્રહાઃ
૧૦૫૮૦૪૩૩ અેતૈભર્ગ્ ાઃ સબુહવાે ભન્નગાત્રા પાત્મ ઃ
૧૦૫૮૦૪૪૧ યિદમે િનગ્ હીતાઃ સ્યુ વયવૈ યદુન દન
૧૦૫૮૦૪૪૩ વરાે ભવાન ભમતાે દુિહતુમ શ્રયઃપતે
૧૦૫૮૦૪૫૧ અેવં સમયમાક યર્ બદ્ વા પિરકરં પ્રભુઃ
૧૦૫૮૦૪૫૩ આત્માનં સપ્તધા કૃ વા યગ્ હ્ણા લીલયવૈ તાન્
૧૦૫૮૦૪૬૧ બદ્ વા તા દામ ભઃ શાૈિરભર્ગ્ દપાર્ હતાજૈસઃ
૧૦૫૮૦૪૬૩ વ્યકસર્ લીલયા બદ્ધા બાલાે દા મયા યથા
૧૦૫૮૦૪૭૧ તતઃ પ્રીતઃ સતુાં રા દદાૈ કૃ ણાય િવ મતઃ
૧૦૫૮૦૪૭૩ તાં પ્રત્યગ્ હ્ણાદ્ભગવા વિધવ સદશૃી ં પ્રભુઃ
૧૦૫૮૦૪૮૧ રાજપ યશ્ચ દુિહતુઃ કૃ ણં લ વા પ્રયં પ તમ્
૧૦૫૮૦૪૮૩ લે ભરે પરમાન દં તશ્ચ પરમાે સવઃ
૧૦૫૮૦૪૯૧ શઙ્ખભેયાર્નકા નેદુગ તવાદ્ય દ્વ શષઃ
૧૦૫૮૦૪૯૩ નરા નાયર્ઃ પ્રમુિદતાઃ સવુાસઃસ્રગલઙૃ્કતાઃ
૧૦૫૮૦૫૦૧ દશધનેુસહસ્રા ણ પાિરબહર્મદા દ્વભુઃ
૧૦૫૮૦૫૦૩ યવુતીનાં િત્રસાહસ્રં િન કગ્રીવસવુાસસમ્
૧૦૫૮૦૫૧૧ નવનાગસહસ્રા ણ નાગાચ્છતગુણાન્રથાન્
૧૦૫૮૦૫૧૩ રથાચ્છતગુણાનશ્વાનશ્વાચ્છતગુણાન્નરાન્
૧૦૫૮૦૫૨૧ દ પતી રથમારાે ય મહત્યા સનેયા તાૈ
૧૦૫૮૦૫૨૩ નેહપ્ર ક્લન્નહૃદયાે યાપયામાસ કાેશલઃ
૧૦૫૮૦૫૩૧ શ્રુ વૈતદુ્ર ધુભૂર્પા નય તં પ થ ક યકામ્
૧૦૫૮૦૫૩૩ ભગ્ વીયાર્ઃ સદુુમર્ષાર્ યદુ ભગા ષૈઃ પુરા
૧૦૫૮૦૫૪૧ તાનસ્યતઃ શરવ્રાતા બ ધુ પ્રયકૃદજુર્નઃ
૧૦૫૮૦૫૪૩ ગા ડીવી કાલયામાસ સહઃ દ્ર ગાિનવ
૧૦૫૮૦૫૫૧ પાિરબહર્મપુાગ્ હ્ય દ્વારકામેત્ય સત્યયા
૧૦૫૮૦૫૫૩ રેમે યદૂના ષભાે ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૫૮૦૫૬૧ શ્રુતક તઃ સતુાં ભદ્રાં ઉપયેમે િપ વસઃુ
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૧૦૫૮૦૫૬૩ કૈકેયી ં ભ્રા ભદર્ત્તાં કૃ ણઃ સ તદર્નાિદ ભઃ
૧૦૫૮૦૫૭૧ સતુાં ચ મદ્રાિધપતેલર્ મણાં લક્ષણૈયર્તામ્
૧૦૫૮૦૫૭૩ વયવંરે જહારૈકઃ સ સપુણર્ઃ સધુા મવ
૧૦૫૮૦૫૮૧ અ યાશ્ચવૈંિવધા ભાયાર્ઃ કૃ ણસ્યાસ સહસ્રશઃ
૧૦૫૮૦૫૮૩ ભાૈમં હ વા તિન્નરાેધાદાહૃતાશ્ચા દશર્નાઃ
૧૦૫૯૦૦૧૧ શ્રીરા વેાચ યથા હતાે ભગવતા ભાૈમાે યનેે ચ તાઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૫૯૦૦૧૩ િન દ્ધા અેતદાચ વ િવક્રમં શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૧૦૫૯૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૯૦૦૨૧ ઇ દ્રણે હૃતછત્રેણ હૃતકુ ડલબ ધનુા
૧૦૫૯૦૦૨૩ હૃતામરાિદ્રસ્થાનને જ્ઞાિપતાે ભાૈમચે ષ્ટતમ્
૧૦૫૯૦૦૩૧ સભાયા ગ ડા ઢઃ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરં યયાૈ
૧૦૫૯૦૦૩૩ ગિરદુગઃ શસ્ત્રદુગજર્લાગ્ યિનલદુગર્મમ્
૧૦૫૯૦૦૩૫ મુરપાશાયુતૈઘારૈદૃર્ઢૈઃ સવર્ત આ તમ્
૧૦૫૯૦૦૪૧ ગદયા િન બભેદાદ્ર શસ્ત્રદુગાર્ ણ સાયકૈઃ
૧૦૫૯૦૦૪૩ ચકે્રણા ગ્ જલં વાયું મુરપાશાં તથા સના
૧૦૫૯૦૦૫૧ શઙ્ખનાદેન ય ત્રા ણ હૃદયાિન મન વનામ્
૧૦૫૯૦૦૫૩ પ્રાકારં ગદયા ગવુ્યાર્ િન બભેદ ગદાધરઃ
૧૦૫૯૦૦૬૧ પા ચજ ય વિન શ્રુ વા યુગા તશિનભીષણમ્
૧૦૫૯૦૦૬૩ મુરઃ શયાન ઉત્તસ્થાૈ દૈત્યઃ પ ચ શરા જલાત્
૧૦૫૯૦૦૭૧ િત્રશલૂમુદ્ય ય સદુુિનર ક્ષણાે યુગા તસયૂાર્નલરાે ચ બણઃ
૧૦૫૯૦૦૭૩ ગ્રસં સ્ત્રલાેક મવ પ ચ ભમુર્ખૈર યદ્રવત્તાક્ષ્યર્સતંુ યથાેરગઃ
૧૦૫૯૦૦૮૧ આિવ ય શલંૂ તરસા ગ ત્મતે િનરસ્ય વક્ત્રવૈ્યર્નદ સ પ ચ ભઃ
૧૦૫૯૦૦૮૩ સ રાેદસી સવર્િદશાેઽ બરં મહાનાપૂરયન્ન ડકટાહમા ણાેત્
૧૦૫૯૦૦૯૧ તદાપતદ્વૈ િત્ર શખં ગ ત્મતે હિરઃ શરા યામ ભનિ ત્રધાજેસા
૧૦૫૯૦૦૯૩ મખુષેુ તં ચાિપ શરૈરતાડયત્ત મૈ ગદાં સાેઽિપ ષા વ્યમુ ચત
૧૦૫૯૦૧૦૧ તામાપત તી ં ગદયા ગદાં ધે ગદાગ્ર ે િન બ ભદે સહસ્રધા
૧૦૫૯૦૧૦૩ ઉદ્ય ય બાહૂન ભધાવતાેઽ જતઃ શરાં સ ચકે્રણ જહાર લીલયા
૧૦૫૯૦૧૧૧ વ્યસઃુ પપાતા ભ સ કૃત્તશીષા િનકૃત્તશ ◌ૃઙ્ગાેઽિદ્રિરવે દ્રતજેસા
૧૦૫૯૦૧૧૩ તસ્યાત્મ ઃ સપ્ત િપતવુર્ધાતુરાઃ પ્ર તિક્રયામષર્જુષઃ સમુદ્યતાઃ
૧૦૫૯૦૧૨૧ તામ્રાેઽ તિરક્ષઃ શ્રવણાે િવભાવસર્ુ
૧૦૫૯૦૧૨૨ વસનુર્ભ વાન ણશ્ચ સપ્તમઃ
૧૦૫૯૦૧૨૩ પીઠં પુરસૃ્કત્ય ચમપૂ ત ધે

750 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૫૯૦૧૨૪ ભાૈમપ્રયુક્તા િનરગ તાયુધાઃ
૧૦૫૯૦૧૩૧ પ્રાયુ જતાસાદ્ય શરાનસી ગદાઃ શ ષ્ટશલૂા ય જતે ષાે બણાઃ
૧૦૫૯૦૧૩૩ તચ્છસ્ત્રકૂટં ભગવા વમાગર્ણૈરમાેઘવીયર્ તલશશ્ચકતર્ હ
૧૦૫૯૦૧૪૧ તા પીઠમખુ્યાનનયદ્યમક્ષયં
૧૦૫૯૦૧૪૨ િનકૃત્તશીષા ભુ ઙ્ ઘ્રવમર્ણઃ
૧૦૫૯૦૧૪૩ વાનીકપાનચ્યુતચક્રસાયકૈસ્
૧૦૫૯૦૧૪૪ તથા િનર તાન્નરકાે ધરાસતુઃ
૧૦૫૯૦૧૪૫ િનર ક્ષ્ય દુમર્ષર્ણ આસ્રવન્મદૈર્
૧૦૫૯૦૧૪૬ ગજૈઃ પયાેિધપ્રભવૈિનરાક્રમાત્
૧૦૫૯૦૧૫૧ દૃ ટ્વા સભાય ગ ડાપેિર સ્થતં
૧૦૫૯૦૧૫૨ સયૂાપિરષ્ટા સતિડદ્ઘનં યથા
૧૦૫૯૦૧૫૩ કૃ ણં સ ત મૈ વ્ય જચ્છતઘ્ની ં
૧૦૫૯૦૧૫૪ યાેધાશ્ચ સવ યુગપચ્ચ િવવ્યધુઃ
૧૦૫૯૦૧૬૧ તદ્ભાૈમસૈ યં ભગવા ગદાગ્ર ે
૧૦૫૯૦૧૬૨ િવ ચત્રવાજૈિન શતૈઃ શલીમખુૈઃ
૧૦૫૯૦૧૬૩ િનકૃત્તબાહૂ શરાેધ્રિવગ્રહં
૧૦૫૯૦૧૬૪ ચકાર તહ્યવ હતાશ્વકુ જરમ્
૧૦૫૯૦૧૭૧ યાિન યાેધૈઃ પ્રયુક્તાિન શસ્ત્રાસ્ત્રા ણ કુ દ્વહ
૧૦૫૯૦૧૭૩ હિર તા ય ચ્છનત્તી ણૈઃ શરૈરેકૈકશસ્ત્રી ભઃ
૧૦૫૯૦૧૮૧ ઉહ્યમાનઃ સપુણન પક્ષા યાં િનઘ્નતા ગ ન્
૧૦૫૯૦૧૮૩ ગુ ત્મતા હ યમાના તુ ડપક્ષનખેગર્ ઃ
૧૦૫૯૦૧૯૧ પુરમવેાિવશન્નાતાર્ નરકાે યુ યયુ યત
૧૦૫૯૦૨૦૧ દૃ ટ્વા િવદ્રાિવતં સૈ યં ગ ડનેાિદતં વકં
૧૦૫૯૦૨૦૩ તં ભાૈમઃ પ્રાહરચ્છ યા વજ્રઃ પ્ર તહતાે યતઃ
૧૦૫૯૦૨૦૫ નાક પત તયા િવદ્ધાે માલાહત ઇવ દ્વપઃ
૧૦૫૯૦૨૧૧ શલંૂ ભાૈમાેઽચ્યુતં હ તુમાદદે િવતથાેદ્યમઃ
૧૦૫૯૦૨૧૩ ત દ્વસગાર્ પૂવર્મવે નરકસ્ય શરાે હિરઃ
૧૦૫૯૦૨૧૫ અપાહરદ્ગજસ્થસ્ય ચકે્રણ રને મના
૧૦૫૯૦૨૨૧ સકુ ડલં ચા િકર ટભષૂણં બભાૈ થવ્યાં પ તત સમુ વલમ્
૧૦૫૯૦૨૨૩ હ હે ત સા વ ષયઃ સરેુશ્વરા માલ્યૈમુર્કુ દં િવિકર ત ઈિદરે
૧૦૫૯૦૨૩૧ તતશ્ચ ભૂઃ કૃ ણમપુેત્ય કુ ડલે
૧૦૫૯૦૨૩૨ પ્રતપ્ત બૂનદરત્નભા વરે
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૧૦૫૯૦૨૩૩ સવજૈય ત્યા વનમાલયાપર્યત્
૧૦૫૯૦૨૩૪ પ્રાચેતસં છત્રમથાે મહામ ણમ્
૧૦૫૯૦૨૪૧ અ તાષૈીદથ િવશ્વેશં દેવી દેવવરા ચતમ્
૧૦૫૯૦૨૪૩ પ્રા જ લઃ પ્રણતા રાજ ભ ક્તપ્રવણયા િધયા
૧૦૫૯૦૨૫૦ ભૂ મ વાચ
૧૦૫૯૦૨૫૧ નમ તે દેવદેવેશ શઙ્ખચક્રગદાધર
૧૦૫૯૦૨૫૩ ભક્તેચ્છાપેાત્ત પાય પરમાત્મન્નમાેઽ તુ તે
૧૦૫૯૦૨૬૧ નમઃ પઙ્કજનાભાય નમઃ પઙ્કજમા લને
૧૦૫૯૦૨૬૩ નમઃ પઙ્કજનતે્રાય નમ તપેઙ્ક ઙ્ઘ્રયે
૧૦૫૯૦૨૭૧ નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય િવ ણવે
૧૦૫૯૦૨૭૩ પુ ષાયાિદબી ય પૂણર્બાેધાય તે નમઃ
૧૦૫૯૦૨૮૧ અ ય જનિયત્રેઽસ્ય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે
૧૦૫૯૦૨૮૩ પરાવરાત્મ ભૂતાત્મ પરમાત્મન્નમાેઽ તુ તે
૧૦૫૯૦૨૯૧ વં વૈ સ રજ ઉ કટં પ્રભાે
૧૦૫૯૦૨૯૨ તમાે િનરાેધાય બભ યર્સં તઃ
૧૦૫૯૦૨૯૩ સ્થાનાય સ વં જગતાે જગ પતે
૧૦૫૯૦૨૯૪ કાલઃ પ્રધાનં પુ ષાે ભવા પરઃ
૧૦૫૯૦૩૦૧ અહં પયાે જ્યાે તરથાિનલાે નભાે માત્રા ણ દેવા મન ઇ દ્રયા ણ
૧૦૫૯૦૩૦૩ કતાર્ મહાિનત્ય ખલં ચરાચરં વ ય દ્વતીયે ભગવનયં ભ્રમઃ
૧૦૫૯૦૩૧૧ તસ્યાત્મ ેઽયં તવ પાદપઙ્કજં ભીતઃ પ્રપન્ના તહરાપેસાિદતઃ
૧૦૫૯૦૩૧૩ ત પાલયનંૈ કુ હ તપઙ્કજં શરસ્યમુ યા ખલક મષાપહમ્
૧૦૫૯૦૩૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૫૯૦૩૨૧ ઇ ત ભૂ ય થતાે વા ગ્ભભર્ગવા ભ ક્તનમ્રયા
૧૦૫૯૦૩૨૩ દ વાભયં ભાૈમગ્ હ પ્રાિવશ સકલ દ્ધમત્
૧૦૫૯૦૩૩૧ તત્ર રાજ યક યાનાં ષટ્સહસ્રાિધકાયુતમ્
૧૦૫૯૦૩૩૩ ભાૈમાહૃતાનાં િવક્ર ય રાજ યાે દદશૃે હિરઃ
૧૦૫૯૦૩૪૧ ત પ્રિવષં્ટ સ્ત્રયાે વીક્ષ્ય નરવય િવમાેિહતાઃ
૧૦૫૯૦૩૪૩ મનસા વિવ્રરેઽભીષં્ટ પ ત દૈવાપેસાિદતમ્
૧૦૫૯૦૩૫૧ ભૂયા પ તરયં મહં્ય ધાતા તદનુમાેદતામ્
૧૦૫૯૦૩૫૩ ઇ ત સવાર્ઃ થકૃ્ક ણે ભાવને હૃદયં દધુઃ
૧૦૫૯૦૩૬૧ તાઃ પ્રાિહણાેદ્દવ્ારવતી ં સુ ષ્ટિવર ેઽ બરાઃ
૧૦૫૯૦૩૬૩ નરયાનૈમર્હાકાેશાન્રથાશ્વા દ્રિવણં મહાત્
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૧૦૫૯૦૩૭૧ અૈરાવતકુલેભાંશ્ચ ચતુદર્ તાં તર વનઃ
૧૦૫૯૦૩૭૩ પા ડુરાંશ્ચ ચતઃુષ ષ્ટ પ્રેરયામાસ કેશવઃ
૧૦૫૯૦૩૮૧ ગ વા સરેુ દ્રભવનં દ વાિદત્યૈ ચ કુ ડલે
૧૦૫૯૦૩૮૩ પૂ જત સ્ત્રદશે દ્રણે મહે દ્ર્યા યા ચ સ પ્રયઃ
૧૦૫૯૦૩૯૧ ચાેિદતાે ભાયર્યાે પાટ પાર તં ગ ત્મ ત
૧૦૫૯૦૩૯૩ આરાે ય સે દ્રા વબુધાિન્ન જત્યાપેાનય પુરમ્
૧૦૫૯૦૪૦૧ સ્થાિપતઃ સત્યભામાયા ગ્ હાેદ્યાનાપેશાેભનઃ
૧૦૫૯૦૪૦૩ અ વગુભ્રર્મરાઃ વગાર્ત્તદ્ગ ધાસવલ પટાઃ
૧૦૫૯૦૪૧૧ યયાચ આન ય િકર ટકાેિટ ભઃ પાદાૈ શન્નચ્યુતમથર્સાધનમ્
૧૦૫૯૦૪૧૩ સદ્ધાથર્ અેતને િવગ્ હ્યતે મહાનહાે સરુાણાં ચ તમાે િધગાઢ તામ્
૧૦૫૯૦૪૨૧ અથાે મુહૂતર્ અેક મન્નાનાગારેષુ તાઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૫૯૦૪૨૩ યથાપેયેમે ભગવા તાવદૂ્રપધરાેઽવ્યયઃ
૧૦૫૯૦૪૩૧ ગ્ હેષુ તાસામનપા યતકર્કૃિન્નર તસા યા તશયે વવ સ્થતઃ
૧૦૫૯૦૪૩૩ રેમે રમા ભિનજકામસ લુતાે યથેતરાે ગાહર્કમેિધકાંશ્ચરન્
૧૦૫૯૦૪૪૧ ઇ થં રમાપ તમવા ય પ ત સ્ત્રય તા
૧૦૫૯૦૪૪૨ બ્રહ્માદયાેઽિપ ન િવદુઃ પદવી ં યદ યામ્
૧૦૫૯૦૪૪૩ ભજુેમુર્દાિવરતમેિધતયાનુરાગ
૧૦૫૯૦૪૪૪ હાસાવલાેકનવસઙ્ગમજ પલ ઃ
૧૦૫૯૦૪૫૧ પ્રત્યુદ્ગમાસનવરાહર્ણપદશાૈચ
૧૦૫૯૦૪૫૨ તા બૂલિવશ્રમણવીજનગ ધમાલ્યૈઃ
૧૦૫૯૦૪૫૩ કેશપ્રસારશયન નપનાપેહાયઃ
૧૦૫૯૦૪૫૪ દાસીશતા અિપ િવભાેિવદધુઃ મ દાસ્યમ્
૧૦૬૦૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૬૦૦૦૧૧ કિહ ચ સખુમાસીનં વત પસં્થ જગદુ્ગ મ્
૧૦૬૦૦૦૧૩ પ ત પયર્ચરદ્ભૈ મી વ્યજનને સખીજનૈઃ
૧૦૬૦૦૦૨૧ ય વેત લીલયા િવશ્વં જત્યત્ત્યવતીશ્વરઃ
૧૦૬૦૦૦૨૩ સ િહ તઃ વસતેનૂાં ગાપેીથાય યદુ વજઃ
૧૦૬૦૦૦૩૧ ત મન તગ્ ર્હે ભ્રાજન્ મુક્તાદામિવલ બના
૧૦૬૦૦૦૩૩ િવરા જતે િવતાનને દ પૈમર્ ણમયૈરિપ
૧૦૬૦૦૦૪૧ મ લકાદામ ભઃ પુ પૈ દ્વરેફકુલનાિદતે
૧૦૬૦૦૦૪૩ લર ધ્રપ્રિવષ્ટૈશ્ચ ગાે ભશ્ચ દ્રમસાેઽમલૈઃ
૧૦૬૦૦૦૫૧ પાિર તવનામાેદ વાયનુાેદ્યાનશા લના
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૧૦૬૦૦૦૫૩ ધપૂૈરગુ જૈ રાજ લર ધ્રિવિનગર્તૈઃ
૧૦૬૦૦૦૬૧ પયઃફેનિનભે શભુ્રે પયર્ઙે્ક ક શપૂત્તમે
૧૦૬૦૦૦૬૩ ઉપતસ્થે સખુાસીનં જગતામીશ્વરં પ તમ્
૧૦૬૦૦૦૭૧ વાલવ્યજનમાદાય રત્નદ ડં સખીકરાત્
૧૦૬૦૦૦૭૩ તને વીજયતી દેવી ઉપાસાં ચક્ર ઈશ્વરમ્
૧૦૬૦૦૦૮૧ સાપેાચ્યુતં ક્વણયતી મ ણનપૂુરા યાં
૧૦૬૦૦૦૮૨ રેજેઽઙ્ગુલીયવલયવ્યજનાગ્રહ તા
૧૦૬૦૦૦૮૩ વસ્ત્રા તગૂઢકુચકુઙુ્કમશાેણહાર
૧૦૬૦૦૦૮૪ ભાસા િનત બ તયા ચ પરા યર્કા ચ્યા
૧૦૬૦૦૦૯૧ તાં િપણી ં શ્રીયમન યગ ત િનર ક્ષ્ય
૧૦૬૦૦૦૯૨ યા લીલયા તતનાેરનુ પ પા
૧૦૬૦૦૦૯૩ પ્રીતઃ મયન્નલકકુ ડલિન કક ઠ
૧૦૬૦૦૦૯૪ વક્ત્રાે લસિ મતસધુાં હિરરાબભાષે
૧૦૬૦૦૧૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૬૦૦૧૦૧ રાજપતુ્રી સતા ભપૂૈલાકપાલિવભૂ ત ભઃ
૧૦૬૦૦૧૦૩ મહાનુભાવૈઃ શ્રીમદ્ભી પાૈદાયર્બલાે જતૈઃ
૧૦૬૦૦૧૧૧ તા પ્રાપ્તાન થનાે િહ વા ચૈદ્યાદ મરદુમર્દાન્
૧૦૬૦૦૧૧૩ દત્તા ભ્રાત્રા વિપત્રા ચ ક માન્નાે વ ષેઽસમાન્
૧૦૬૦૦૧૨૧ રાજ યાે બ યતઃ સભુ્રુ સમુદં્ર શરણં ગતાન્
૧૦૬૦૦૧૨૩ બલવદ્ ભઃ કૃતદ્વષેા પ્રાય ત્યક્ત પાસનાન્
૧૦૬૦૦૧૩૧ અ પષ્ટવત્મર્ના પુંસામલાેકપથમીયષુામ્
૧૦૬૦૦૧૩૩ આસ્થતાઃ પદવી ં સભુ્રુ પ્રાયઃ સીદ ત યાે ષતઃ
૧૦૬૦૦૧૪૧ િન ક ચના વયં શશ્વિન્ન ક ચનજન પ્રયાઃ
૧૦૬૦૦૧૪૩ ત મા પ્રાયેણ ન હ્યાઢ ા માં ભજ ત સમુ યમે
૧૦૬૦૦૧૫૧ યયાેરાત્મસમં િવત્તં જન્મૈશ્વયાર્કૃ તભર્વઃ
૧૦૬૦૦૧૫૩ તયાેિવવાહાે મતૈ્રી ચ નાેત્તમાધમયાેઃ ક્વ ચત્
૧૦૬૦૦૧૬૧ વૈદ યતદિવજ્ઞાય વયાદ ઘર્સમીક્ષયા
૧૦૬૦૦૧૬૩ તા વયં ગુણૈહ ના ભ ભઃ શ્લા ઘતા મુધા
૧૦૬૦૦૧૭૧ અથાત્મનાેઽનુ પં વૈ ભજ વ ક્ષિત્રયષર્ભમ્
૧૦૬૦૦૧૭૩ યને વમા શષઃ સત્યા ઇહામતુ્ર ચ લ સ્યસે
૧૦૬૦૦૧૮૧ ચૈદ્યશા વજરાસ ધ દ તવક્રાદયાે પાઃ
૧૦૬૦૦૧૮૩ મમ દ્વષ ત વામાે ક્મી ચાિપ તવાગ્રજઃ
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૧૦૬૦૦૧૯૧ તષેાં વીયર્મદા ધાનાં દપૃ્તાનાં મયનુત્તયે
૧૦૬૦૦૧૯૩ આિનતા સ મયા ભદ્રે તે પેહરતાસતામ્
૧૦૬૦૦૨૦૧ ઉદાસીના વયં નનંૂ ન યપત્યાથર્કામુકાઃ
૧૦૬૦૦૨૦૩ આત્મલ યા મહે પૂણાર્ ગેહયાજે્યા તરિક્રયાઃ
૧૦૬૦૦૨૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૦૦૨૧૧ અેતાવદુ વા ભગવાનાત્માનં વ લભા મવ
૧૦૬૦૦૨૧૩ મ યમાનામિવશ્લષેાત્તદ્દપર્ઘ્ન ઉપારમત્
૧૦૬૦૦૨૨૧ ઇ ત િત્રલાેકેશપતે તદાત્મનઃ પ્રયસ્ય દેવ્યશ્રુતપવૂર્મ પ્રયમ્
૧૦૬૦૦૨૨૩ આશ્રુત્ય ભીતા હૃિદ તવપેથુ શ્ચ તાં દુર તાં દતી જગામ હ
૧૦૬૦૦૨૩૧ પદા સુ તને નખા ણશ્રીયા ભવું લખ ત્યશ્રુ ભર જના સતૈઃ
૧૦૬૦૦૨૩૩ આ સ ચતી કુઙુ્કમ ષતાૈ તનાૈ તસ્થાવધાેમખુ્ય તદુઃખ દ્ધવાક્
૧૦૬૦૦૨૪૧ તસ્યાઃ સદુુઃખભયશાેકિવનષ્ટબુદ્ધર્ે
૧૦૬૦૦૨૪૨ હ તાચ્છ્લથદ્વલયતાે વ્યજનં પપાત
૧૦૬૦૦૨૪૩ દેહશ્ચ િવક્લવિધયઃ સહસવૈ મુહ્યન્
૧૦૬૦૦૨૪૪ ર ભવે વાયુિવહતાે પ્રિવક યર્ કેશાન્
૧૦૬૦૦૨૫૧ તદ્દ ૃ ટ્વા ભગવા કૃ ણઃ પ્રયાયાઃ પ્રેમબ ધનમ્
૧૦૬૦૦૨૫૩ હાસ્યપ્રાૈિઢમ ન ત્યાઃ ક ણઃ સાેઽ વક પત
૧૦૬૦૦૨૬૧ પયર્ઙ્કાદવ હ્યાશુ તામુ થા ય ચતુભુર્જઃ
૧૦૬૦૦૨૬૩ કેશા સમુહ્ય તદ્વક્તં્ર પ્રા જ પદ્મપા ણના
૧૦૬૦૦૨૭૧ પ્ર જ્યાશ્રુકલે નતે્રે તનાૈ ચાપેહતાૈ શચુા
૧૦૬૦૦૨૭૩ આ શ્લ ય બાહુના રાજનન યિવષયાં સતીમ્
૧૦૬૦૦૨૮૧ સા વયામાસ સા વજ્ઞઃ કૃપયા કૃપણાં પ્રભુઃ
૧૦૬૦૦૨૮૩ હાસ્યપ્રાૈિઢભ્રમ ચ્ચત્તામતદહા સતાં ગ તઃ
૧૦૬૦૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૬૦૦૨૯૧ મા મા વૈદ યર્સયૂેથા ને વાં મ પરાયણામ્
૧૦૬૦૦૨૯૩ વદ્વચઃ શ્રાેતુકામને વેલ્યાચિરતમઙ્ગને
૧૦૬૦૦૩૦૧ મખંુ ચ પ્રેમસરં ભ સુ્ફિરતાધરમી ક્ષતુમ્
૧૦૬૦૦૩૦૩ કટાક્ષપેા ણાપાઙ્ગં સુ દરભ્રુકુટ તટમ્
૧૦૬૦૦૩૧૧ અયં િહ પરમાે લાભાે ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્
૧૦૬૦૦૩૧૩ યન્નમર યતે યામઃ પ્રયયા ભી ભા મિન
૧૦૬૦૦૩૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૦૦૩૨૧ સવૈં ભગવતા રાજ વૈદભ પિરસાિ વતા
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૧૦૬૦૦૩૨૩ જ્ઞા વા ત પિરહાસાે ક્ત પ્રયત્યાગભયં જહાૈ
૧૦૬૦૦૩૩૧ બભાષ ઋષભં પુંસાં વીક્ષ તી ભગવન્મખુમ્
૧૦૬૦૦૩૩૩ સવ્રીડહાસ ચર નગ્ધાપાઙ્ગને ભારત
૧૦૬૦૦૩૪૦ શ્રી ક્મ યવુાચ
૧૦૬૦૦૩૪૧ ન વવેમેતદરિવ દિવલાેચનાહ યદ્વૈ ભવા ભગવતાેઽસદશૃી િવભૂ ઃ
૧૦૬૦૦૩૪૩ ક્વ વે મિહ ય ભરતાે ભગવાં યધીશઃ ક્વાહં ગુણપ્રકૃ તરજ્ઞગ્ હીતપાદા
૧૦૬૦૦૩૫૧ સતં્ય ભયાિદવ ગુણે ય ઉ ક્રમા તઃ
૧૦૬૦૦૩૫૨ શતેે સમુદ્ર ઉપલ ભનમાત્ર આત્મા
૧૦૬૦૦૩૫૩ િનતં્ય કિદ દ્રયગણૈઃ કૃતિવગ્રહ વં
૧૦૬૦૦૩૫૪ વ સવેકૈ ર્પપદં િવધુતં તમાેઽ ધમ્
૧૦૬૦૦૩૬૧ વ પાદપદ્મમકર દજુષાં મનુીનાં
૧૦૬૦૦૩૬૨ વત્માર્સુ્ફટં પશુ ભનર્નુ દુિવભાવ્યમ્
૧૦૬૦૦૩૬૩ ય માદલાૈિકક મવેિહતમીશ્વરસ્ય
૧૦૬૦૦૩૬૪ ભૂમં તવેિહતમથાે અનુ યે ભવ તમ્
૧૦૬૦૦૩૭૧ િન ક ચનાે નનુ ભવાન્ન યતાેઽ ત િક ચદ્
૧૦૬૦૦૩૭૨ ય મૈ બ લ બ લભુ ેઽિપ હર ત્ય દ્યાઃ
૧૦૬૦૦૩૭૩ ન વા િવદ ત્યસુ પાેઽ તકમાઢ તા ધાઃ
૧૦૬૦૦૩૭૪ પ્રેષ્ઠાે ભવા બ લભુ મિપ તેઽિપ તુ યમ્
૧૦૬૦૦૩૮૧ વં વૈ સમ તપુ ષાથર્મયઃ ફલાત્મા
૧૦૬૦૦૩૮૨ યદ્વા છયા સમુતયાે િવ જ ત કૃ નમ્
૧૦૬૦૦૩૮૩ તષેાં િવભાે સમુ ચતાે ભવતઃ સમાજઃ
૧૦૬૦૦૩૮૪ પુંસઃ સ્ત્રયાશ્ચ રતયાેઃ સખુદુઃ ખનાનેર્
૧૦૬૦૦૩૯૧ વં ય તદ ડમુિન ભગર્િદતાનુભાવ
૧૦૬૦૦૩૯૨ આત્માત્મદશ્ચ જગતા મ ત મે તાેઽ સ
૧૦૬૦૦૩૯૩ િહ વા ભવદ્ભ્રવુ ઉદ િરતકાલવેગ
૧૦૬૦૦૩૯૪ વ તા શષાેઽ જભવનાકપતી કુતાેઽ યે
૧૦૬૦૦૪૦૧ ડં્ય વચ તવ ગદાગ્રજ ય તુ ભપૂાન્
૧૦૬૦૦૪૦૨ િવદ્રાવ્ય શાઙ્ર્ગિનનદેન જહથર્ માં વમ્
૧૦૬૦૦૪૦૩ સહાે યથા વબ લમીશ પશૂ વભાગં
૧૦૬૦૦૪૦૪ તે યાે ભયાદ્યદુદિધ શરણં પ્રપન્નઃ
૧૦૬૦૦૪૧૧ યદ્વા છયા પ શખામણયાેઽ ગવૈ ય
૧૦૬૦૦૪૧૨ ય તનાહુષગયાદય અૈક્યપત્યમ્

756 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૬૦૦૪૧૩ રાજં્ય િવ જ્ય િવિવશવુર્નમ બુ ક્ષ
૧૦૬૦૦૪૧૪ સીદ ત તેઽનપુદવી ં ત ઇહા સ્થતાઃ િકમ્
૧૦૬૦૦૪૨૧ કા યં શ્રયેત તવ પાદસરાજેગ ધમ્
૧૦૬૦૦૪૨૨ આઘ્રાય સન્મખુિરતં જનતાપવગર્મ્
૧૦૬૦૦૪૨૩ લ યાલયં વિવગણ ય ગુણાલયસ્ય
૧૦૬૦૦૪૨૪ મત્યાર્ સદાે ભયમથર્િવવીતદૃ ષ્ટઃ
૧૦૬૦૦૪૩૧ તં વાનુ પમભજં જગતામધીશમ્
૧૦૬૦૦૪૩૨ આત્માનમત્ર ચ પરત્ર ચ કામપૂરમ્
૧૦૬૦૦૪૩૩ સ્યાન્મે તવાઙ્ ઘ્રરરણં ત ભભ્રર્મ ત્યા
૧૦૬૦૦૪૩૪ યાે વૈ ભજ તમપુયાત્ય તાપવગર્ઃ
૧૦૬૦૦૪૪૧ તસ્યાઃ સ્યુરચ્યુત પા ભવતાપેિદષ્ટાઃ
૧૦૬૦૦૪૪૨ સ્ત્રીણાં ગ્ હેષુ ખરગાેશ્વિવડાલ ત્યાઃ
૧૦૬૦૦૪૪૩ ય કણર્મૂલમ કષર્ણ નાપેયાયાદ્
૧૦૬૦૦૪૪૪ યુ મ કથા ડિવિર ચસભાસુ ગીતા
૧૦૬૦૦૪૫૧ વ મશ્રુરાેમનખકેશિપનદ્ધમ તર્
૧૦૬૦૦૪૫૨ માંસા સ્થરક્તકૃ મિવટ્કફિપત્તવાતમ્
૧૦૬૦૦૪૫૩ વચ્છવં ભજ ત કા તમ તિવમૂઢા
૧૦૬૦૦૪૫૪ યા તે પદા જમકર દમ જઘ્રતી સ્ત્રી
૧૦૬૦૦૪૬૧ અ વ બુ ક્ષ મમ તે ચરણાનુરાગ
૧૦૬૦૦૪૬૨ આત્મન્રતસ્ય મિય ચાન તિરક્તદષૃ્ટેઃ
૧૦૬૦૦૪૬૩ યહ્યર્સ્ય દ્ધય ઉપાત્તર ેઽ તમાત્રાે
૧૦૬૦૦૪૬૪ મામીક્ષસે તદુ હ નઃ પરમાનુક પા
૧૦૬૦૦૪૭૧ નવૈાલીકમહં મ યે વચ તે મધુસદૂન
૧૦૬૦૦૪૭૩ અ બાયા અેવ િહ પ્રાયઃ ક યાયાઃ સ્યાદ્ર તઃ ક્વ ચત્
૧૦૬૦૦૪૮૧ વ્યૂઢાયાશ્ચાિપ પુંશ્ચલ્યા મનાેઽ યે ત નવં નવમ્
૧૦૬૦૦૪૮૩ બુધાેઽસતી ં ન બ યાત્તાં બભ્રદુભયચ્યુતઃ
૧૦૬૦૦૪૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૬૦૦૪૯૧ સા વ્યેતચ્છ્ર ાેતુકામૈ વં રાજપતુ્રી પ્રલ ભતા
૧૦૬૦૦૪૯૩ મયાેિદતં યદ વા થ સવ ત સત્યમવે િહ
૧૦૬૦૦૫૦૧ યા યા કામયસે કામાન્મ યકામાય ભા મિન
૧૦૬૦૦૫૦૩ સ તહ્યેકા તભક્તાયા તવ કલ્યા ણ િનત્યદ
૧૦૬૦૦૫૧૧ ઉપલ ધં પ તપ્રેમ પા તવ્રતં્ય ચ તેઽનઘે
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૧૦૬૦૦૫૧૩ યદ્વાક્યૈશ્ચાલ્યમાનાયા ન ધીમર્ યપક ષતા
૧૦૬૦૦૫૨૧ યે માં ભજ ત દા પત્યે તપસા વ્રતચયર્યા
૧૦૬૦૦૫૨૩ કામાત્માનાેઽપવગશં માેિહતા મમ માયયા
૧૦૬૦૦૫૩૧ માં પ્રા ય માિન યપવગર્સ પદં
૧૦૬૦૦૫૩૨ વા છ ત યે સ પદ અેવ ત પ તમ્
૧૦૬૦૦૫૩૩ તે મ દભાગા િનરયેઽિપ યે ણાં
૧૦૬૦૦૫૩૪ માત્રાત્મક વા ત્નરયઃ સસુઙ્ગમઃ
૧૦૬૦૦૫૪૧ િદષ્ટ ા ગ્ હેશ્વયર્સકૃન્મિય વયા કૃતાનુ ત્તભર્વમાેચની ખલૈઃ
૧૦૬૦૦૫૪૩ સદુુ કરાસાૈ સતુરાં દુરા શષાે હ્યસુભંરાયા િનકૃ ત જુષઃ સ્ત્રયાઃ
૧૦૬૦૦૫૫૧ ન વાદશૃી પ્રણિયની ં ગ્ િહણી ં ગ્ હેષુ
૧૦૬૦૦૫૫૨ પ યા મ માિનિન યયા વિવવાહકાલે
૧૦૬૦૦૫૫૩ પ્રાપ્તા પાન્ન િવગણ ય રહાેહરાે મે
૧૦૬૦૦૫૫૪ પ્રસ્થાિપતાે દ્વજ ઉપશ્રુતસ કથસ્ય
૧૦૬૦૦૫૬૧ ભ્રાતુિવ પકરણં યુિધ િન જતસ્ય
૧૦૬૦૦૫૬૨ પ્રાેદ્વાહપવર્ ણ ચ તદ્વધમક્ષગાે ઠ્યામ્
૧૦૬૦૦૫૬૩ દુઃખં સમુ થમસહાેઽ મદયાેગભીત્યા
૧૦૬૦૦૫૬૪ નવૈાબ્રવીઃ િકમિપ તને વયં જતા તે
૧૦૬૦૦૫૭૧ દૂત વયાત્મલભને સિુવિવક્તમ ત્રઃ
૧૦૬૦૦૫૭૨ પ્રસ્થાિપતાે મિય ચરાય ત શૂ યમેતત્
૧૦૬૦૦૫૭૩ મ વા જહાસ ઇદં અઙ્ગમન યયાેગ્યં
૧૦૬૦૦૫૭૪ તષે્ઠત ત વિય વયં પ્ર તન દયામઃ
૧૦૬૦૦૫૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૦૦૫૮૧ અેવં સાૈરતસલંાપૈભર્ગવા જગદ શ્વરઃ
૧૦૬૦૦૫૮૩ વરતાે રમયા રેમે નરલાેકં િવડ બયન્
૧૦૬૦૦૫૯૧ તથા યાસામિપ િવભુગ્ ર્હેસુ ગ્ હવાિનવ
૧૦૬૦૦૫૯૩ આસ્થતાે ગ્ હમેધીયા ધમાર્ લાેકગુ હર્િરઃ
૧૦૬૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૧૦૦૧૧ અેકૈકશ તાઃ કૃ ણસ્ય પતુ્રા દશદશાબાઃ
૧૦૬૧૦૦૧૩ અ જનન્નનવમા પતુઃ સવાર્ત્મસ પદા
૧૦૬૧૦૦૨૧ ગ્ હાદનપગં વીક્ષ્ય રાજપુ યાેઽચ્યુતં સ્થતમ્
૧૦૬૧૦૦૨૩ પ્રેષં્ઠ યમંસત વં વં ન તત્ત વિવદઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૬૧૦૦૩૧ ચાવર્ જકાેશવદનાયતબાહુનતે્ર
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૧૦૬૧૦૦૩૨ સપ્રેમહાસરસવી ક્ષતવ ગજુ પૈઃ
૧૦૬૧૦૦૩૩ સ માેિહતા ભગવતાે ન મનાે િવજેતું
૧૦૬૧૦૦૩૪ વૈિવભ્રમૈઃ સમશક વિનતા િવભૂ ઃ
૧૦૬૧૦૦૪૧ માયાવલાેકલવદ શતભાવહાિર
૧૦૬૧૦૦૪૨ ભ્રૂમ ડલપ્રિહતસાૈરતમ ત્રશાૈ ડઃૈ
૧૦૬૧૦૦૪૩ પ ય તુ શાેડશસહસ્રમનઙ્ગબાણૈર્
૧૦૬૧૦૦૪૪ યસ્યે દ્રયં િવમ થતુમ્કરણનૈર્ શકુેઃ
૧૦૬૧૦૦૫૧ ઇ થં રમાપ તમવા ય પ ત સ્ત્રય તા
૧૦૬૧૦૦૫૨ બ્રહ્માદયાેઽિપ ન િવદુઃ પદવી ં યદ યામ્
૧૦૬૧૦૦૫૩ ભજુેમુર્દાિવરતમેિધતયાનુરાગ
૧૦૬૧૦૦૫૪ હાસાવલાેકનવસઙ્ગમલાલસાદ્યમ્
૧૦૬૧૦૦૬૧ પ્રત્યુદ્ગમાસનવરાહર્ણપાદશાૈચ
૧૦૬૧૦૦૬૨ તા બૂલિવશ્રમણવીજનગ ધમાલ્યૈઃ
૧૦૬૧૦૦૬૩ કેશપ્રસારશયન નપનાપેહાયઃ
૧૦૬૧૦૦૬૪ દાસીશતા અિપ િવભાેિવદધુઃ મ દાસ્યમ્
૧૦૬૧૦૦૭૧ તાસાં યા દશપુત્રાણાં કૃ ણસ્ત્રીણાં પુરાેિદતાઃ
૧૦૬૧૦૦૭૩ અષ્ટાૈ મિહ ય ત પતુ્રા પ્રદ્યુ ાદ ગ્ ણા મ તે
૧૦૬૧૦૦૮૧ ચા દે ણઃ સદેુ ણશ્ચ ચા દેહશ્ચ વીયર્વાન્
૧૦૬૧૦૦૮૩ સચુા શ્ચા ગુપ્તશ્ચ ભદ્રચા તથાપરઃ
૧૦૬૧૦૦૯૧ ચા ચ દ્રાે િવચા શ્ચ ચા શ્ચ દશમાે હરેઃ
૧૦૬૧૦૦૯૩ પ્રદ્યુ પ્રમખુા તા ક્મ યાં નાવમાઃ િપતુઃ
૧૦૬૧૦૧૦૧ ભાનુઃ સભુાનુઃ વભાર્નુઃ પ્રભાનુભાર્નુમાં તથા
૧૦૬૧૦૧૦૩ ચ દ્રભાનુ ર્હદ્ભાનુર તભાનુ તથાષ્ટમઃ
૧૦૬૧૦૧૧૧ શ્રીભાનુઃ પ્ર તભાનુશ્ચ સત્યભામાત્મ દશ
૧૦૬૧૦૧૧૩ સા બઃ સુ મત્રઃ પુ જચ્છત જચ્ચ સહસ્ર જત્
૧૦૬૧૦૧૨૧ િવયય શ્ચત્રકેતુશ્ચ વસમુા દ્રિવડઃ ક્રતુઃ
૧૦૬૧૦૧૨૩ બવત્યાઃ સતુા હ્યેતે સા બાદ્યાઃ િપ સ મતાઃ
૧૦૬૧૦૧૩૧ વીરશ્ચ દ્રાેઽશ્વસનેશ્ચ ચત્રગવુગવા ષઃ
૧૦૬૧૦૧૩૩ આમઃ શઙુ્કવર્સઃુ શ્રીમા કુ તનાર્ગ્ જતેઃ સતુાઃ
૧૦૬૧૦૧૪૧ શ્રુતઃ કિવ ર્ષાે વીરઃ સબુાહુભર્દ્ર અેકલઃ
૧૦૬૧૦૧૪૩ શા તદર્શર્ઃ પૂણર્માસઃ કા લ દ્યાઃ સાેમકાેઽવરઃ
૧૦૬૧૦૧૫૧ પ્રઘાષેાે ગાત્રવા સહાે બલઃ પ્રબલ ઊધર્ગઃ
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૧૦૬૧૦૧૫૩ માદ્ર્યાઃ પતુ્રા મહાશ ક્તઃ સહઆે ેઽપરા જતઃ
૧૦૬૧૦૧૬૧ કાે હષાઽિનલાે ગ્ ધ્રાે વધર્નાેન્નાદ અેવ ચ
૧૦૬૧૦૧૬૩ મહાંસઃ પાવનાે વિહ્ન મત્રિવ દાત્મ ઃ િધઃ
૧૦૬૧૦૧૭૧ સઙ્ગ્રામ જદ્બહૃ સનેઃ શરૂઃ પ્રહરણાેઽિર જત્
૧૦૬૧૦૧૭૩ જયઃ સભુદ્રાે ભદ્રાયા વામ આયુશ્ચ સત્યકઃ
૧૦૬૧૦૧૮૧ દ પ્તમાં તામ્રતપ્તાદ્યા રાેિહ યા તનયા હરેઃ
૧૦૬૧૦૧૮૩ પ્રદ્ય ાચ્ચાિન દ્ધાેઽભૂદુ્રક્મવત્યાં મહાબલઃ
૧૦૬૧૦૧૮૫ પુ યાં તુ ક્મણાે રાજન્ના ા ભાજેકટે પુરે
૧૦૬૧૦૧૯૧ અેતષેાં પતુ્રપાતૈ્રાશ્ચ બભવૂુઃ કાેિટશાે પ
૧૦૬૧૦૧૯૩ માતરઃ કૃ ણ તીનાં સહસ્રા ણ ચ ષાેડશ
૧૦૬૧૦૨૦૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૬૧૦૨૦૧ કથં યર પતુ્રાય પ્રાદાદ્દિુહતરં યુિધ
૧૦૬૧૦૨૦૩ કૃ ણને પિરભૂત તં હ તું ર ધ્રં પ્રતીક્ષતે
૧૦૬૧૦૨૦૫ અેતદાખ્યાિહ મે િવદ્વિ દ્વષાવેવાિહકં મથઃ
૧૦૬૧૦૨૧૧ અનાગતમતીતં ચ વતર્માનમતી દ્રયમ્
૧૦૬૧૦૨૧૩ િવપ્રકૃષં્ટ વ્યવિહતં સ યક્પ ય ત યાે ગનઃ
૧૦૬૧૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૧૦૨૨૧ તઃ વયવંરે સાક્ષાદનઙ્ગાેઽઙ્ગયુત તયા
૧૦૬૧૦૨૨૩ રાજ્ઞઃ સમેતાિન્ન જત્ય જહારૈકરથાે યુિધ
૧૦૬૧૦૨૩૧ યદ્ય યનુ મર વૈરં ક્મી કૃ ણાવમાિનતઃ
૧૦૬૧૦૨૩૩ વ્યતરદ્ભા ગનેયાય સતુાં કુવર્ વસઃુ પ્રયમ્
૧૦૬૧૦૨૪૧ ક્મ યા તનયાં રાજ કૃતવમર્સતુાે બલી
૧૦૬૧૦૨૪૩ ઉપયેમે િવશાલાક્ષી ં ક યાં ચા મતી ં િકલ
૧૦૬૧૦૨૫૧ દાૈિહત્રાયાિન દ્ધાય પાતૈ્રી ં યાદદાદ્ધરેઃ
૧૦૬૧૦૨૫૩ રાેચનાં બદ્ધવૈરાેઽિપ વસઃુ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૬૧૦૨૫૫ નન્નધમ તદ્યાનંૈ નેહપાશાનુબ ધનઃ
૧૦૬૧૦૨૬૧ ત મન્ન યુદયે રાજન્રુ ક્મણી રામકેશવાૈ
૧૦૬૧૦૨૬૩ પુરં ભાજેકટં જગ્મુઃ સા બપ્રદુ્ય કાદયઃ
૧૦૬૧૦૨૭૧ ત મિન્ન ત્ત ઉદ્વાહે કા લઙ્ગપ્રમખુા પાઃ
૧૦૬૧૦૨૭૩ દપૃ્તા તે ક્મણં પ્રાેચુબર્લમક્ષૈિવિનજર્ય
૧૦૬૧૦૨૮૧ અનક્ષજ્ઞાે હ્યયં રાજન્નિપ તદ્વ્યસનં મહત્
૧૦૬૧૦૨૮૩ ઇત્યુક્તાે બલમાહૂય તનેાકૈ્ષ ર્ યદ વ્યત
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૧૦૬૧૦૨૯૧ શતં સહસ્રમયુતં રામ તત્રાદદે પણમ્
૧૦૬૧૦૨૯૩ તં તુ યજયત્તત્ર કા લઙ્ગઃ પ્રાહસદ્બલમ્
૧૦૬૧૦૨૯૫ દ તા સ દશર્યન્નુચ્ચનૈાર્ યત્તદ્ધલાયુધઃ
૧૦૬૧૦૩૦૧ તતાે લકં્ષ યગ્ હ્ણાદ્ગ્લહં તત્રાજયદ્બલઃ
૧૦૬૧૦૩૦૩ જતવાનહ મત્યાહ ક્મી કૈતવમા શ્રતઃ
૧૦૬૧૦૩૧૧ મ યનુા ભતઃ શ્રીમા સમુદ્ર ઇવ પવર્ ણ
૧૦૬૧૦૩૧૩ ત્યા ણાક્ષાેઽ ત ષા યબુર્દં ગ્લહમાદદે
૧૦૬૧૦૩૨૧ તં ચાિપ જતવાન્રામાે ધમણ છલમા શ્રતઃ
૧૦૬૧૦૩૨૩ ક્મી જતં મયાત્રેમે વદ તુ પ્રા શ્નકા ઇ ત
૧૦૬૧૦૩૩૧ તદાબ્રવીન્નભાવેાણી બલનેવૈ જતાે ગ્લહઃ
૧૦૬૧૦૩૩૩ ધમર્તાે વચનનેવૈ ક્મી વદ ત વૈ ષા
૧૦૬૧૦૩૪૧ તામનાદતૃ્ય વૈદભા દુષ્ટરાજ યચાેિદતઃ
૧૦૬૧૦૩૪૩ સઙ્કષર્ણં પિરહસ બભાષે કાલચાેિદતઃ
૧૦૬૧૦૩૫૧ નવૈાક્ષકાેિવદા યૂયં ગાપેાલા વનગાેચરાઃ
૧૦૬૧૦૩૫૩ અક્ષૈદ વ્ય ત રા નાે બાણૈશ્ચ ન ભવાદશૃાઃ
૧૦૬૧૦૩૬૧ ક્મણવૈમિધ ક્ષપ્તાે રાજ ભશ્ચાપેહા સતઃ
૧૦૬૧૦૩૬૩ કુ્રદ્ધઃ પિરઘમુદ્ય ય જઘે્ન તં ણસસંિદ
૧૦૬૧૦૩૭૧ ક લઙ્ગરાજં તરસા ગ્ હી વા દશમે પદે
૧૦૬૧૦૩૭૩ દ તાનપાતય કુ્રદ્ધાે યાેઽહસ દ્વ તૈ દ્વજૈઃ
૧૦૬૧૦૩૮૧ અ યે િન ભન્નબાહૂ શરસાે િધરાે ક્ષતાઃ
૧૦૬૧૦૩૮૩ રા નાે દુદ્રવભ તા બલને પઙ્ઘાિદતાઃ
૧૦૬૧૦૩૯૧ િનહતે ક્મ ણ યાલે નાબ્રવી સા વસાધુ વા
૧૦૬૧૦૩૯૩ ર ક્મણીબલયાે રાજ નેહભઙ્ગભયાદ્ધિરઃ
૧૦૬૧૦૪૦૧ તતાેઽિન દં્ધ સહ સયૂર્યા વરં રથં સમારાે ય યયુઃ કુશસ્થલીમ્
૧૦૬૧૦૪૦૩ રામાદયાે ભાજેકટાદ્દશાહાર્ઃ સદ્ધા ખલાથાર્ મધુસદૂનાશ્રયાઃ
૧૦૬૨૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૬૨૦૦૧૧ બાણસ્ય તનયામષૂામપુયેમે યદૂત્તમઃ
૧૦૬૨૦૦૧૩ તત્ર યુદ્ધમભૂદ્ઘાેરં હિરશઙ્કરયાેમર્હત્
૧૦૬૨૦૦૧૫ અેત સવ મહાયાે ગ સમાખ્યાતું વમહર્ સ
૧૦૬૨૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૨૦૦૨૧ બાણઃ પતુ્રશતજ્યેષ્ઠાે બલેરાસીન્મહાત્મનઃ
૧૦૬૨૦૦૨૩ યને વામન પાય હરયેઽદાિય મેિદની
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૧૦૬૨૦૦૨૫ તસ્યાૈરસઃ સતુાે બાનઃ શવભ ક્તરતઃ સદા
૧૦૬૨૦૦૨૧ મા યાે વદા યાે ધીમાંશ્ચ સત્યસ ધાે દૃઢવ્રતઃ
૧૦૬૨૦૦૨૩ શાે ણતાખ્યે પુરે ર યે સ રાજ્યમકરાે પુરા
૧૦૬૨૦૦૨૫ તસ્ય શ ભાેઃ પ્રસાદેન િકઙ્કરા ઇવ તેઽમરાઃ
૧૦૬૨૦૦૨૧ સહસ્રબાહુવાર્દ્યને તા ડવેઽતાષેય ડમ્
૧૦૬૨૦૦૩૧ ભગવા સવર્ભૂતેશઃ શર યાે ભક્તવ સલઃ
૧૦૬૨૦૦૩૩ વરેણ છ દયામાસ સ તં વવ્રે પુરાિધપમ્
૧૦૬૨૦૦૪૧ સ અેકદાહ ગિરશં પાશ્વર્સં્થ વીયર્દુમર્દઃ
૧૦૬૨૦૦૪૩ િકર ટેનાકર્વણન સં શં ત પદા બુજમ્
૧૦૬૨૦૦૫૧ નમસ્યે વાં મહાદેવ લાેકાનાં ગુ મીશ્વરમ્
૧૦૬૨૦૦૫૩ પુંસામપૂણર્કામાનાં કામપૂરામરાઙ્ ઘ્રપમ્
૧૦૬૨૦૦૬૧ દાેઃસહસ્રં વયા દતં્ત પરં ભારાય મેઽભવત્
૧૦૬૨૦૦૬૩ િત્રલાેક્યાં પ્ર તયાેદ્ધારં ન લભે વદતૃે સમમ્
૧૦૬૨૦૦૭૧ ક ડૂત્યા િન તૈદા ભયુર્યુ સિુદગ્ગ નહમ્
૧૦૬૨૦૦૭૩આદ્યાયાં ચૂણર્યન્નદ્ર ભીતા તેઽિપ પ્રદુદુ્રવુઃ
૧૦૬૨૦૦૮૧ તચ્છ વા ભગવા કુ્રદ્ધઃ કેતુ તે ભજ્યતે યદા
૧૦૬૨૦૦૮૩ વદ્દપર્ઘં્ન ભવને્મૂઢ સયંુગં મ સમને તે
૧૦૬૨૦૦૯૧ ઇત્યુક્તઃ કુમ તહૃર્ષ્ટઃ વગ્ હં પ્રાિવશ પ
૧૦૬૨૦૦૯૩ પ્રતીક્ષ ગિરશાદેશં વવીયર્નશનમુ્કધીઃ
૧૦૬૨૦૧૦૧ તસ્યાષેા નામ દુિહતા વ ે પ્રાદ્યુ ના ર તમ્
૧૦૬૨૦૧૦૩ ક યાલભત કા તને પ્રાગદષૃ્ટશ્રુતને સા
૧૦૬૨૦૧૧૧ સા તત્ર તમપ ય તી ક્વા સ કા તે ત વાિદની
૧૦૬૨૦૧૧૩ સખીનાં મ ય ઉત્તસ્થાૈ િવહ્વલા વ્રીિડતા શમ્
૧૦૬૨૦૧૨૧ બાણસ્ય મ ત્રી કુ ભા ડ શ્ચત્રલખેા ચ ત સતુા
૧૦૬૨૦૧૨૩ સખ્ય ચ્છ સખીમષૂાં કાૈતૂહલસમ વતા
૧૦૬૨૦૧૩૧ કં વં ગયસે સભુ્રુ ક દશૃ તે મનાેરથઃ
૧૦૬૨૦૧૩૩ હ તગ્રાહં ન તેઽદ્યાિપ રાજપુ યપુલક્ષયે
૧૦૬૨૦૧૪૧ દષૃ્ટઃ ક શ્ચન્નરઃ વ ે યામઃ કમલલાેચનઃ
૧૦૬૨૦૧૪૩ પીતવાસા હદ્બાહુયા ષતાં હૃદયંગમઃ
૧૦૬૨૦૧૫૧ તમહં ગયે કા તં પાયિય વાધરં મધુ
૧૦૬૨૦૧૫૩ ક્વાિપ યાતઃ હયતી ં ક્ષ વા માં જનાણર્વે
૧૦૬૨૦૧૬૦ ચત્રલખેાવેાચ
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૧૦૬૨૦૧૬૧ વ્યસનં તેઽપકષાર્ મ િત્રલાેક્યાં યિદ ભાવ્યતે
૧૦૬૨૦૧૬૩ તમાને યે વરં ય તે મનાેહતાર્ તમાિદશ
૧૦૬૨૦૧૭૧ ઇત્યુ વા દેવગ ધવર્ સદ્ધચારણપન્નગાન્
૧૦૬૨૦૧૭૩ દૈત્યિવદ્યાધરા યક્ષાન્મનુ ં શ્ચ યથા લખત્
૧૦૬૨૦૧૮૧ મનજેુષુ ચ સા ની શરૂમાનકદુ દુ ભમ્
૧૦૬૨૦૧૮૩ વ્ય લખદ્રામકૃ ણાૈ ચ પ્રદ્યુ ં વીક્ષ્ય લ જતા
૧૦૬૨૦૧૯૧ અિન દં્ધ િવ લ ખતં વીક્ષ્યાષેાવાઙ્મખુી િહ્રયા
૧૦૬૨૦૧૯૩ સાેઽસાવસાિવ ત પ્રાહ મયમાના મહીપતે
૧૦૬૨૦૨૦૧ ચત્રલખેા તમાજ્ઞાય પાતંૈ્ર કૃ ણસ્ય યાે ગની
૧૦૬૨૦૨૦૩ યયાૈ િવહાયસા રાજ દ્વારકાં કૃ ણપા લતામ્
૧૦૬૨૦૨૧૧ તત્ર સપંુ્ત સપુયર્ઙે્ક પ્રાદ્યુ યાેગમા સ્થતા
૧૦૬૨૦૨૧૩ ગ્ હી વા શાે ણતપુરં સખ્યૈ પ્રયમદશર્યત્
૧૦૬૨૦૨૨૧ સા ચ તં સુ દરવરં િવલાેક્ય મુિદતાનના
૧૦૬૨૦૨૨૩ દુ પ્રેકે્ષ્ય વગ્ હે પુ ભી રેમે પ્રાદ્યુ ના સમમ્
૧૦૬૨૦૨૩૧ પરા યર્વાસઃસ્રગ્ગ ધ ધપૂદ પાસનાિદ ભઃ
૧૦૬૨૦૨૩૩ પાનભાજેનભકૈ્ષ્યશ્ચ વાક્યૈઃ શશુ્રષૂણા ચતઃ
૧૦૬૨૦૨૪૧ ગૂઢઃ ક યાપુરે શશ્વત્ પ્ર દ્ધ નેહયા તયા
૧૦૬૨૦૨૪૩ નાહગર્ણા સ બુબુધે ઊષયાપહૃતે દ્રયઃ
૧૦૬૨૦૨૫૧ તાં તથા યદુવીરેણ ભજુ્યમાનાં હતવ્રતામ્
૧૦૬૨૦૨૫૩ હેતુ ભલર્ક્ષયાં ચકુ્રરાપ્રીતાં દુરવચ્છદૈઃ
૧૦૬૨૦૨૬૧ ભટા આવેદયાં ચકૂ્ર રાજં તે દુિહતવુર્યમ્
૧૦૬૨૦૨૬૩ િવચે ષ્ટતં લક્ષયામ ક યાયાઃ કુલદૂષણમ્
૧૦૬૨૦૨૭૧ અનપાિય ભર મા ભગુર્પ્તાયાશ્ચ ગ્ હે પ્રભાે
૧૦૬૨૦૨૭૩ ક યાયા દૂષણં પુ ભદુર્ પ્રેક્ષ્યાયા ન િવદ્મહે
૧૦૬૨૦૨૮૧ તતઃ પ્રવ્ય થતાે બાણાે દુિહતુઃ શ્રુતદૂષણઃ
૧૦૬૨૦૨૮૩ વિરતઃ ક યકાગારં પ્રાપ્તાેઽદ્રાક્ષીદ્યદૂદ્વહમ્
૧૦૬૨૦૨૯૧ કામાત્મજં તં ભવુનૈકસુ દરં યામં િપશઙ્ગા બરમ બુજેક્ષણમ્
૧૦૬૨૦૨૯૩ હદ્ભજંુ કુ ડલકુ તલ વષા મતાવલાેકેન ચ મ ડતાનનમ્
૧૦૬૨૦૩૦૧ દ વ્ય તમક્ષૈઃ પ્રયયા ભ ણયા તદઙ્ગસઙ્ગ તનકુઙુ્કમસ્રજમ્
૧૦૬૨૦૩૦૩ બાહ્વાેદર્ધાનં મધુમ લકા શ્રતાં તસ્યાગ્રઆસીનમવેક્ષ્ય િવ મતઃ
૧૦૬૨૦૩૧૧ સ તં પ્રિવષં્ટ તમાતતાિય ભભર્ટૈરનીકૈરવલાેક્ય માધવઃ
૧૦૬૨૦૩૧૩ ઉદ્ય ય માવૈ પિરઘં વ્યવ સ્થતાે યથા તકાે દ ડધરાે જઘાંસયા
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૧૦૬૨૦૩૨૧ જઘ્ ક્ષયા તા પિરતઃ પ્રસપર્તઃ શનુાે યથા શકૂરયૂથપાેઽહનત્
૧૦૬૨૦૩૨૩ તે હ યમાના ભવના દ્વિનગર્તા િન ભન્નમૂધા ભુ ઃ પ્રદુદુ્રવુઃ
૧૦૬૨૦૩૩૧ તં નાગપાશબૈર્ લન દનાે બલી ઘ્ન તં વસૈ યં કુિપતાે બબ ધ હ
૧૦૬૨૦૩૩૩ ઊષા શં શાેકિવષાદિવહ્વલા બદં્ધ િનશ યાશ્રુકલાક્ષ્યરાૈ સીત્
૧૦૬૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૩૦૦૧૧ અપ યતાં ચાિન દં્ધ તદ્બ ધનૂાં ચ ભારત
૧૦૬૩૦૦૧૩ ચ વારાે વા ષકા માસા વ્યતીયુરનુશાેચતામ્
૧૦૬૩૦૦૨૧ નારદાત્તદુપાક યર્ વાતા બદ્ધસ્ય કમર્ ચ
૧૦૬૩૦૦૨૩ પ્રયયુઃ શાે ણતપુરં ણયઃ કૃ ણદૈવતાઃ
૧૦૬૩૦૦૩૧ પ્રદ્યુ ાે યુયુધાનશ્ચ ગદઃ સા બાેઽથ સારણઃ
૧૦૬૩૦૦૩૩ ન દાપેન દભદ્રાદ્યા રામકૃ ણાનવુ તનઃ
૧૦૬૩૦૦૪૧ અક્ષાૈિહણી ભદ્વાર્દશ ભઃ સમેતાઃ સવર્તાે િદશમ્
૧૦૬૩૦૦૪૩ ધુબાર્ણનગરં સમ તા સા વતષર્ભાઃ
૧૦૬૩૦૦૫૧ ભજ્યમાનપુરાેદ્યાન પ્રાકારાટ્ટાલગાપેુરમ્
૧૦૬૩૦૦૫૩ પ્રેક્ષમાણાે ષાિવષ્ટ તુલ્યસૈ યાેઽ ભિનયર્યાૈ
૧૦૬૩૦૦૬૧ બાણાથ ભગવાન્રુદ્રઃ સસતુઃ પ્રમથૈ ર્તઃ
૧૦૬૩૦૦૬૩ આ હ્ય ન દ ષભં યુયુધે રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૬૩૦૦૭૧ આસી સતુુમુલં યુદ્ધમદ્ભુતં રાેમહષર્ણમ્
૧૦૬૩૦૦૭૩ કૃ ણશઙ્કરયાે રાજ પ્રદ્યુ ગુહયાેરિપ
૧૦૬૩૦૦૮૧ કુ ભા ડકૂપકણાર્ યાં બલને સહ સયંુગઃ
૧૦૬૩૦૦૮૩ સા બસ્ય બાણપતુ્રેણ બાણને સહ સાત્યકેઃ
૧૦૬૩૦૦૯૧ બ્રહ્માદયઃ સરુાધીશા મનુયઃ સદ્ધચારણાઃ
૧૦૬૩૦૦૯૩ ગ ધવાર્ સરસાે યક્ષા િવમાનૈદ્રર્ષુ્ટમાગમન્
૧૦૬૩૦૧૦૧ શઙ્કરાનુચરા શાૈિરભૂર્તપ્રમથગુહ્યકાન્
૧૦૬૩૦૧૦૩ ડાિકનીયાર્તુધાનાંશ્ચ વેતાલા સિવનાયકાન્
૧૦૬૩૦૧૧૧ પ્રેતમા િપશાચાંશ્ચ કુ મા ડા બ્રહ્મરાક્ષસાન્
૧૦૬૩૦૧૧૩ દ્રાવયામાસ તી ણાગ્રૈઃ શરૈઃ શાઙ્ર્ગધનુ યુતૈઃ
૧૦૬૩૦૧૨૧ થ ગ્વધાિન પ્રાયુઙ્ક્ત િપણાક્યસ્ત્રા ણ શાઙ્ર્ ગણે
૧૦૬૩૦૧૨૩ પ્રત્યસૈ્ત્રઃ શમયામાસ શાઙ્ર્ગપા ણરિવ મતઃ
૧૦૬૩૦૧૩૧ બ્રહ્માસ્ત્રસ્ય ચ બ્રહ્માસં્ત્ર વાયવ્યસ્ય ચ પાવર્તમ્
૧૦૬૩૦૧૩૩ આગ્ ેયસ્ય ચ પાજર્ યં નજંૈ પાશપુતસ્ય ચ
૧૦૬૩૦૧૪૧ માેહિય વા તુ ગિરશં જૃ ભણાસે્ત્રણ જૃ ભતમ્
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૧૦૬૩૦૧૪૩ બાણસ્ય તનાં શાૈિરજર્ઘાના સગદેષુ ભઃ
૧૦૬૩૦૧૫૧ સ્ક દઃ પ્રદ્યુ બાણાૈઘૈરદ્યર્માનઃ સમ તતઃ
૧૦૬૩૦૧૫૩ અ ગ્વમુ ચ ગાત્રે યઃ શ ખનાપક્રમદ્રણાત્
૧૦૬૩૦૧૬૧ કુ ભા ડકૂપકણર્શ્ચ પેતતુમુર્ષલાિદતાૈ
૧૦૬૩૦૧૬૩ દુદુ્રવુ તદનીકિન હતનાથાિન સવર્તઃ
૧૦૬૩૦૧૭૧ િવશીયર્માણ વબલં દૃ ટ્વા બાણાેઽત્યમ ષતઃ
૧૦૬૩૦૧૭૩ કૃ ણમ યદ્રવ સઙ્ખ્યે રથી િહ વવૈ સાત્યિકમ્
૧૦૬૩૦૧૮૧ ધનૂં યાકૃ ય યુગપદ્બાણઃ પ ચશતાિન વૈ
૧૦૬૩૦૧૮૩ અેકૈક મ શરાૈ દ્વાૈ દ્વાૈ સ દધે રણદુમર્દઃ
૧૦૬૩૦૧૯૧ તાિન ચચ્છેદ ભગવા ધનૂં સ યુગપદ્ધિરઃ
૧૦૬૩૦૧૯૩ સાર થ રથમશ્વાંશ્ચ હ વા શઙ્ખમપૂરયત્
૧૦૬૩૦૨૦૧ તન્માતા કાેટરા નામ નગ્ ા મક્ત શરાે હા
૧૦૬૩૦૨૦૩ પુરાેઽવતસ્થે કૃ ણસ્ય પતુ્રપ્રાણિરરક્ષયા
૧૦૬૩૦૨૧૧ તત તયર્ઙ્મખુાે નગ્ ામિનર ક્ષ ગદાગ્રજઃ
૧૦૬૩૦૨૧૩ બાણશ્ચ તાવ દ્વરથ છન્નધ વાિવશ પુરમ્
૧૦૬૩૦૨૨૧ િવદ્રાિવતે ભૂતગણે વર તુ ત્રી શરાસ્ત્રીપાત્
૧૦૬૩૦૨૨૩ અ યધાવત દાશાહ દહિન્નવ િદશાે દશ
૧૦૬૩૦૨૩૧ અથ નારાયણઃ દેવઃ તં દૃ ટ્વા વ્ય જ વરમ્
૧૦૬૩૦૨૩૩ માહેશ્વરાે વૈ ણવશ્ચ યુયુધાતે વરાવુભાૈ
૧૦૬૩૦૨૪૧ માહેશ્વરઃ સમાક્ર દ વૈ ણવને બલાિદતઃ
૧૦૬૩૦૨૪૩ અલ વાભયમ યત્ર ભીતાે માહેશ્વરાે વરઃ
૧૦૬૩૦૨૪૫ શરણાથ હૃષીકેશં તુષ્ટાવ પ્રયતા જ લઃ
૧૦૬૩૦૨૫૦ વર ઉવાચ
૧૦૬૩૦૨૫૧ નમા મ વાન તશ ક્ત પરેશ સવાર્ત્માનં કેવલં જ્ઞ પ્તમાત્રમ્
૧૦૬૩૦૨૫૩ િવશ્વાે પ ત્તસ્થાનસરંાેધહેતું યત્તદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મ લઙ્ગ પ્રશા તમ્
૧૦૬૩૦૨૬૧ કાલાે દૈવં કમર્ વઃ વભાવાે દ્રવં્ય ક્ષતંે્ર પ્રાણઆત્મા િવકારઃ
૧૦૬૩૦૨૬૩ ત સઙ્ઘાતાે બીજરાેહપ્રવાહ વન્માયષૈા તિન્નષેધં પ્રપદે્ય
૧૦૬૩૦૨૭૧ નાનાભાવૈલ લયવૈાપેપન્નૈદવા સાધૂ લાેકસતેૂ બભ ષ
૧૦૬૩૦૨૭૩ હંસ્યનુ્માગાર્ હસયા વતર્માના જન્મૈતત્તે ભારહારાય ભૂમેઃ
૧૦૬૩૦૨૮૧ તપ્તાેઽહ તે તજેસા દુઃસહેન શા તાેગ્રેણાત્યુ બણને વરેણ
૧૦૬૩૦૨૮૩ તાવત્તાપાે દેિહનાં તેઽિ ઘ્રમૂલં નાે સવેેર યાવદાશાનુબદ્ધાઃ
૧૦૬૩૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
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૧૦૬૩૦૨૯૧ િત્ર શર તે પ્રસન્નાેઽ મ વ્યેતુ તે મ વરાદ્ભયમ્
૧૦૬૩૦૨૯૩ યાે નાૈ મર ત સવંાદં તસ્ય વન્ન ભવેદ્ભયમ્
૧૦૬૩૦૩૦૧ ઇત્યુક્તાેઽચ્યુતમાન ય ગતાે માહેશ્વરાે વરઃ
૧૦૬૩૦૩૦૩ બાણ તુ રથમા ઢઃ પ્રાગાદ્યાે સ્ય જનાદર્નમ્
૧૦૬૩૦૩૧૧ તતાે બાહુસહસ્રેણ નાનાયુધધરાેઽસરુઃ
૧૦૬૩૦૩૧૩ મુમાેચ પરમકુ્રદ્ધાે બાણાંશ્ચક્રાયુધે પ
૧૦૬૩૦૩૨૧ તસ્યાસ્યતાેઽસ્ત્રા યસકૃચ્ચકે્રણ રને મના
૧૦૬૩૦૩૨૩ ચચ્છેદ ભગવા બાહૂ શાખા ઇવ વન પતેઃ
૧૦૬૩૦૩૩૧ બાહુષુ છદ્યમાનષેુ બાણસ્ય ભગવા ભવઃ
૧૦૬૩૦૩૩૩ ભક્તાનક યપુવ્રજ્ય ચક્રાયુધમભાષત
૧૦૬૩૦૩૪૦ શ્રી દ્ર ઉવાચ
૧૦૬૩૦૩૪૧ વં િહ બ્રહ્મ પરં જ્યાે તગૂર્ઢં બ્રહ્મ ણ વાઙ્મયે
૧૦૬૩૦૩૪૩ યં પ ય ત્યમલાત્માન આકાશ મવ કેવલમ્
૧૦૬૩૦૩૫૧ ના ભનર્ભાેઽ ગ્ મુર્ખમ બુ રેતાે
૧૦૬૩૦૩૫૨ દ્યાૈઃ શીષર્માશાઃ શ્રુ તરઙ્ ઘ્ર વ
૧૦૬૩૦૩૫૩ ચ દ્રાે મનાે યસ્ય દગૃકર્ આત્મા
૧૦૬૩૦૩૫૪ અહં સમુદ્રાે જઠરં ભજેુ દ્રઃ
૧૦૬૩૦૩૬૧ રાેમા ણ યસ્યાષૈધયાેઽ બુવાહાઃ
૧૦૬૩૦૩૬૨ કેશા િવિર ચાે િધષણા િવસગર્ઃ
૧૦૬૩૦૩૬૩ પ્ર પ તહૃર્દયં યસ્ય ધમર્ઃ
૧૦૬૩૦૩૬૪ સ વૈ ભવા પુ ષાે લાેકક પઃ
૧૦૬૩૦૩૭૧ તવાવતારાેઽયમકુ ઠધામ ધમર્સ્ય ગુ યૈ જગતાે િહતાય
૧૦૬૩૦૩૭૩ વયં ચ સવ ભવતાનુભાિવતા િવભાવયામાે ભવુનાિન સપ્ત
૧૦૬૩૦૩૮૧ વમેક આદ્યઃ પુ ષાેઽ દ્વતીય તુયર્ઃ વદગૃ્ધેતુરહેતુર શઃ
૧૦૬૩૦૩૮૩ પ્રતીયસઽેથાિપ યથાિવકારં વમાયયા સવર્ગુણપ્ર સદ્ યૈ
૧૦૬૩૦૩૯૧ યથવૈ સયૂર્ઃ િપિહત છાયયા વયા
૧૦૬૩૦૩૯૨ છાયાં ચ પા ણ ચ સ ચકા ત
૧૦૬૩૦૩૯૩ અેવં ગુણનેાિપિહતાે ગુણાં વમ્
૧૦૬૩૦૩૯૪ આત્મપ્રદ પાે ગુ ણનશ્ચ ભૂમન્
૧૦૬૩૦૪૦૧ યન્માયામાેિહતિધયઃ પતુ્રદારગ્ હાિદષુ
૧૦૬૩૦૪૦૩ ઉન્મ જ ત િનમ જ ત પ્રસક્તા જનાણર્વે
૧૦૬૩૦૪૧૧ દેવદત્ત મમં લ વા લાેકમ જતે દ્રયઃ
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૧૦૬૩૦૪૧૩ યાે નાિદ્રયેત વ પાદાૈ સ શાેચ્યાે હ્યાત્મવ ચકઃ
૧૦૬૩૦૪૨૧ ય વાં િવ જતે મત્યર્ આત્માનં પ્રયમીશ્વરમ્
૧૦૬૩૦૪૨૩ િવપયર્યે દ્રયાથાર્થ િવષમત્ત્ય તં ત્યજન્
૧૦૬૩૦૪૩૧ અહં બ્રહ્માથ િવબુધા મનુયશ્ચામલાશયાઃ
૧૦૬૩૦૪૩૩ સવાર્ત્મના પ્રપન્ના વામાત્માનં પ્રેષ્ઠમીશ્વરમ્
૧૦૬૩૦૪૪૧ તં વા જગિ સ્થત્યુદયા તહેતું
૧૦૬૩૦૪૪૨ સમં પ્રસા તં સહૃુદાત્મદૈવમ્
૧૦૬૩૦૪૪૩ અન યમેકં જગદાત્મકેતં
૧૦૬૩૦૪૪૪ ભવાપવગાર્ય ભ મ દેવમ્
૧૦૬૩૦૪૫૧ અયં મમેષ્ટાે દિયતાેઽનવુત મયાભયં દત્તમમુ ય દેવ
૧૦૬૩૦૪૫૩ સ પાદ્યતાં તદ્ભવતઃ પ્રસાદાે યથા િહ તે દૈત્યપતાૈ પ્રસાદઃ
૧૦૬૩૦૪૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૬૩૦૪૬૧ યદા થ ભગવં વં નઃ કરવામ પ્રયં તવ
૧૦૬૩૦૪૬૩ ભવતાે યદ્વ્યવ સતં તન્મે સા વનુમાેિદતમ્
૧૦૬૩૦૪૭૧ અવ યાેઽયં મમા યષે વૈરાેચિનસતુાેઽસરુઃ
૧૦૬૩૦૪૭૩ પ્રહ્ર ાદાય વરાે દત્તાે ન વ યાે મે તવા વયઃ
૧૦૬૩૦૪૮૧ દપાપશમનાયાસ્ય પ્ર ક્ણા બાહવાે મયા
૧૦૬૩૦૪૮૩ સિૂદતં ચ બલં ભૂિર યચ્ચ ભારાિયતં ભવુઃ
૧૦૬૩૦૪૯૧ ચ વારાેઽસ્ય ભુ ઃ શષ્ટા ભિવ યત્યજરામરઃ
૧૦૬૩૦૪૯૩ પાષર્દમખુ્યાે ભવતાે ન કુત શ્ચદ્ભયાેઽસરુઃ
૧૦૬૩૦૫૦૧ ઇ ત લ વાભયં કૃ ણં પ્રણ ય શરસાસરુઃ
૧૦૬૩૦૫૦૩ પ્રાદ્યુ રથમારાે ય સવ વાે સમપુાનયત્
૧૦૬૩૦૫૧૧ અક્ષાૈિહ યા પિર તં સવુાસઃસમલઙૃ્કતમ્
૧૦૬૩૦૫૧૩ સપત્નીકં પુરસૃ્કત્ય યયાૈ દ્રાનુમાેિદતઃ
૧૦૬૩૦૫૨૧ વરાજધાની ં સમલઙૃ્કતાં વજૈઃ
૧૦૬૩૦૫૨૨ સતાેરણૈ ક્ષતમાગર્ચ વરામ્
૧૦૬૩૦૫૨૩ િવવેશ શઙ્ખાનકદુ દુ ભ વનૈર્
૧૦૬૩૦૫૨૪ અ યુદ્યતઃ પાૈરસહૃુદ્દિ્વ ત ભઃ
૧૦૬૩૦૫૩૧ ય અેવં કૃ ણિવજયં શઙ્કરેણ ચ સયંુગમ્
૧૦૬૩૦૫૩૩ સં મરે પ્રાત થાય ન તસ્યસ્યા પરાજયઃ
૧૦૬૪૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૬૪૦૦૧૧ અેકદાપેવનં રાજ જગ્મુયર્દુકુમારકાઃ
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૧૦૬૪૦૦૧૩ િવહતુ સા બપ્રદુ્ય ચા ભાનુગદાદયઃ
૧૦૬૪૦૦૨૧ ક્ર િડ વા સુ ચરં તત્ર િવ ચ વ તઃ િપપા સતાઃ
૧૦૬૪૦૦૨૩ જલં િન દકે કૂપે દદશૃઃુ સ વમદ્ભુતમ્
૧૦૬૪૦૦૩૧ કૃકલાસં ગિરિનભં વીક્ષ્ય િવ મતમાનસાઃ
૧૦૬૪૦૦૩૩ તસ્ય ચાેદ્ધરણે યત્નં ચકુ્ર તે કૃપયા વતાઃ
૧૦૬૪૦૦૪૧ ચમર્જૈ તા તવૈઃ પાશબૈર્દ્ વા પ તતમભર્કાઃ
૧૦૬૪૦૦૪૩ નાશક્નુર સમુદ્ધતુ કૃ ણાયાચખ્યુ સકુાઃ
૧૦૬૪૦૦૫૧ તત્રાગત્યારિવ દાક્ષાે ભગવા વશ્વભાવનઃ
૧૦૬૪૦૦૫૩ વીક્ષ્યાે જહાર વામને તં કરેણ સ લીલયા
૧૦૬૪૦૦૬૧ સ ઉત્તમઃશ્લાેકકરા ભ ષ્ટાે િવહાય સદ્યઃ કૃકલાસ પમ્
૧૦૬૪૦૦૬૩ સ તપ્તચામીકરચા વણર્ઃ વગ્યર્દ્ભુતાલઙ્કરણા બરસ્રક્
૧૦૬૪૦૦૭૧ પપ્રચ્છ િવદ્વાનિપ તિન્નદાનં જનષેુ િવખ્યાપિયતું મુકુ દઃ
૧૦૬૪૦૦૭૩ ક વં મહાભાગ વરે ય પાે દેવાેત્તમં વાં ગણયા મ નનૂમ્
૧૦૬૪૦૦૮૧ દશા મમાં વા કતમને કમર્ણા સ પ્રાિપતાેઽસ્યતદહર્ઃ સભુદ્ર
૧૦૬૪૦૦૮૩ આત્માનમાખ્યાિહ િવિવ સતાં નાે યન્મ યસે નઃ ક્ષમમત્ર વક્તુમ્
૧૦૬૪૦૦૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૪૦૦૯૧ ઇ ત મ રા સ ષ્ટઃ કૃ ણનેાન તમૂ તના
૧૦૬૪૦૦૯૩ માધવં પ્ર ણપત્યાહ િકર ટેનાકર્વચર્સા
૧૦૬૪૦૧૦૦ ગ ઉવાચ
૧૦૬૪૦૧૦૧ ગાે નામ નરે દ્રાેઽહ મ વાકુતનયઃ પ્રભાે
૧૦૬૪૦૧૦૩ દાિન વાખ્યાયમાનષેુ યિદ તે કણર્મ શમ્
૧૦૬૪૦૧૧૧ િક નુ તેઽિવિદતં નાથ સવર્ભૂતાત્મસા ક્ષણઃ
૧૦૬૪૦૧૧૩ કાલનેાવ્યાહતદશૃાે વકે્ષ્યઽથાિપ તવાજ્ઞયા
૧૦૬૪૦૧૨૧ યાવત્યઃ સકતા ભૂમેયાર્વત્યાે િદિવ તારકાઃ
૧૦૬૪૦૧૨૩ યાવત્યાે વષર્ધારાશ્ચ તાવતીરદદં મ ગાઃ
૧૦૬૪૦૧૩૧ પય વની ત ણીઃ શીલ પ ગુણાપેપન્નાઃ કિપલા હેમ ઙ્ગીઃ
૧૦૬૪૦૧૩૩ યાયા જતા યખુરાઃ સવ સા દુકૂલમાલાભરણા દદાવહમ્
૧૦૬૪૦૧૪૧ વલઙૃ્કતે યાે ગુણશીલવદ્ યઃ સીદ કુટુ બે ય ઋતવ્રતે યઃ
૧૦૬૪૦૧૪૩ તપઃશ્રુતબ્રહ્મવદા યસદ્ યઃ પ્રાદાં યવુ યાે દ્વજપુઙ્ગવે યઃ
૧૦૬૪૦૧૫૧ ગાેભૂિહર યાયતનાશ્વહ તનઃ ક યાઃ સદાસી તલ યશ યાઃ
૧૦૬૪૦૧૫૩ વાસાં સ રત્નાિન પિરચ્છદાન્રથાિનષં્ટ ચ યજ્ઞૈશ્ચિરતં ચ પૂતર્મ્
૧૦૬૪૦૧૬૧ કસ્ય ચદ્દિ્વજમખુ્યસ્ય ભ્રષ્ટા ગાૈમર્મ ગાેધને
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૧૦૬૪૦૧૬૩ સ ક્તાિવદુષા સા ચ મયા દત્તા દ્વ તયે
૧૦૬૪૦૧૭૧ તાં નીયમાનાં ત વામી દષૃ્ટ્ર ાવેાચ મમે ત તમ્
૧૦૬૪૦૧૭૩ મમે ત પિરગ્રાહ્યાહ ગાે મે દત્તવાિન ત
૧૦૬૪૦૧૮૧ િવપ્રાૈ િવવદમાનાૈ મામૂચતુઃ વાથર્સાધકાૈ
૧૦૬૪૦૧૮૩ ભવા દાતાપહત ત તચ્છ વા મેઽભવદ્ભ્રમઃ
૧૦૬૪૦૧૯૧ અનનુીતાવુભાૈ િવપ્રાૈ ધમર્કૃચ્છ્ર ગતને વૈ
૧૦૬૪૦૧૯૩ ગવાં લકં્ષ પ્રકૃષ્ટાનાં દાસ્યા યષેા પ્રદ યતામ્
૧૦૬૪૦૨૦૧ ભવ તાવનુગ્ હ્ણ તાં િકઙ્કરસ્યાિવ નતઃ
૧૦૬૪૦૨૦૩ સમુદ્ધરતં માં કૃચ્છ્ર ા પત તં િનરયેઽશચુાૈ
૧૦૬૪૦૨૧૧ નાહં પ્રતીચ્છે વૈ રાજિન્નત્યુ વા વા યપાક્રમત્
૧૦૬૪૦૨૧૩ ના યદ્ગવામ યયુત મચ્છામીત્યપરાે યયાૈ
૧૦૬૪૦૨૨૧ અેત મન્ન તરે યામૈદૂર્તનૈ તાે યમક્ષયમ્
૧૦૬૪૦૨૨૩ યમને ષ્ટ તત્રાહં દેવદેવ જગ પતે
૧૦૬૪૦૨૩૧ પવૂ વમશભંુ ભુઙ્ક્ષ ઉતાહાે પતે શભુમ્
૧૦૬૪૦૨૩૩ ના તં દાનસ્ય ધમર્સ્ય પ યે લાેકસ્ય ભા વતઃ
૧૦૬૪૦૨૪૧ પવૂ દેવાશભું ભુ જ ઇ ત પ્રાહ પતે ત સઃ
૧૦૬૪૦૨૪૩ તાવદદ્રાક્ષમાત્માનં કૃકલાસં પત પ્રભાે
૧૦૬૪૦૨૫૧ બ્રહ્મ યસ્ય વદા યસ્ય તવ દાસસ્ય કેશવ
૧૦૬૪૦૨૫૩ તનાર્દ્યાિપ િવ વ તા ભવ સ દશર્ના થનઃ
૧૦૬૪૦૨૬૧ સ વં કથં મમ િવભાેઽ ક્ષપથઃ પરાત્મા
૧૦૬૪૦૨૬૨ યાેગેશ્વરઃ શ્રુ તદશૃામલહૃ દ્વભાવ્યઃ
૧૦૬૪૦૨૬૩ સાક્ષાદધાેક્ષજ ઉ વ્યસના ધબુદ્ધઃે
૧૦૬૪૦૨૬૪ સ્યાન્મેઽનુદૃ ય ઇહ યસ્ય ભવાપવગર્ઃ
૧૦૬૪૦૨૭૧ દેવદેવ જગન્નાથ ગાેિવ દ પુ ષાેત્તમ
૧૦૬૪૦૨૭૩ નારાયણ હૃષીકેશ પુ યશ્લાેકાચ્યુતાવ્યય
૧૦૬૪૦૨૮૧ અનુ નીિહ માં કૃ ણ યા તં દેવગ ત પ્રભાે
૧૦૬૪૦૨૮૩ યત્ર ક્વાિપ સતશ્ચેતાે ભૂયાન્મે વ પદા પદમ્
૧૦૬૪૦૨૯૧ નમ તે સવર્ભાવાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે
૧૦૬૪૦૨૯૩ કૃ ણાય વાસદેુવાય યાેગાનાં પતયે નમઃ
૧૦૬૪૦૩૦૧ ઇત્યુ વા તં પિરક્ર ય પાદાૈ ટ્વા વમાૈ લના
૧૦૬૪૦૩૦૩ અનુજ્ઞાતાે િવમાના યમા હ પ યતાં ણામ્
૧૦૬૪૦૩૧૧ કૃ ણઃ પિરજનં પ્રાહ ભગવા દેવક સતુઃ
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૧૦૬૪૦૩૧૩ બ્રહ્મ યદેવાે ધમાર્ત્મા રાજ યાનનુ શક્ષયન્
૧૦૬૪૦૩૨૧ દુજર્રં બત બ્રહ્મ વં ભુક્તમગ્ ેમર્નાગિપ
૧૦૬૪૦૩૨૩ તે યસાેઽિપ િકમુત રાજ્ઞાં ઈશ્વરમાિનનામ્
૧૦૬૪૦૩૩૧ નાહં હાલાહલં મ યે િવષં યસ્ય પ્ર તિક્રયા
૧૦૬૪૦૩૩૩ બ્રહ્મ વં િહ િવષં પ્રાેક્તં નાસ્ય પ્ર તિવિધભુર્િવ
૧૦૬૪૦૩૪૧ િહન ત િવષમત્તારં વિહ્નરદ્ ભઃ પ્રશા ય ત
૧૦૬૪૦૩૪૩ કુલં સમૂલં દહ ત બ્રહ્મ વાર ણપાવકઃ
૧૦૬૪૦૩૫૧ બ્રહ્મ વં દુરનુજ્ઞાતં ભુક્તં હ ત િત્રપૂ ષમ્
૧૦૬૪૦૩૫૩ પ્રસહ્ય તુ બલાદ્ભુક્તં દશ પવૂાર્ દશાપરાન્
૧૦૬૪૦૩૬૧ રા નાે રાજલ યા ધા નાત્મપાતં િવચક્ષતે
૧૦૬૪૦૩૬૩ િનરયં યેઽ ભમ ય તે બ્રહ્મ વં સાધુ બા લશાઃ
૧૦૬૪૦૩૭૧ ગ્ હ્ણ ત યાવતઃ પાંશૂ ક્ર દતામશ્રુ બ દવઃ
૧૦૬૪૦૩૭૩ િવપ્રાણાં હૃત ત્તીના વદા યાનાં કુટુ બનામ્
૧૦૬૪૦૩૮૧ રા નાે રાજકુલ્યાશ્ચ તાવતાેઽ દાિન્નરઙુ્કશાઃ
૧૦૬૪૦૩૮૩ કુ ભીપાકેષુ પચ્ય તે બ્રહ્મદાયાપહાિરણઃ
૧૦૬૪૦૩૯૧ વદત્તાં પરદત્તાં વા બ્રહ્મ ત્ત હરેચ્ચ યઃ
૧૦૬૪૦૩૯૩ ષ ષ્ટવષર્સહસ્રા ણ િવષ્ઠાયાં યતે કૃ મઃ
૧૦૬૪૦૪૦૧ ન મે બ્રહ્મધનં ભૂયાદ્યદ્ગ ૃ વા પાયષુાે નરાઃ
૧૦૬૪૦૪૦૩ પરા જતા યુતા રાજ્યાદ્ભવ ત્યુદ્વે જનાેઽહયઃ
૧૦૬૪૦૪૧૧ િવપં્ર કૃતાગસમિપ નવૈ દુ્રહ્યત મામકાઃ
૧૦૬૪૦૪૧૩ ઘ્ન તં બહુ શપ તં વા નમસુ્ક ત િનત્યશઃ
૧૦૬૪૦૪૨૧ યથાહં પ્રણમે િવપ્રાનનુકાલં સમાિહતઃ
૧૦૬૪૦૪૨૩ તથા નમત યૂયં ચ યાેઽ યથા મે સ દ ડભાક્
૧૦૬૪૦૪૩૧ બ્રાહ્મણાથા હ્યપહૃતાે હતાર્રં પાતયત્યધઃ
૧૦૬૪૦૪૩૩ અ ન તમિપ હ્યનંે ગં બ્રાહ્મણગાૈિરવ
૧૦૬૪૦૪૪૧ અેવં િવશ્રાવ્ય ભગવાન્મુકુ દાે દ્વારકાૈકસઃ
૧૦૬૪૦૪૪૩ પાવનઃ સવર્લાેકાનાં િવવેશ િનજમ દરમ્
૧૦૬૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૫૦૦૧૧ બલભદ્રઃ કુ શ્રેષ્ઠ ભગવાન્રથમા સ્થતઃ
૧૦૬૫૦૦૧૩ સહૃુિદ્દદૃ ક ઠઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્
૧૦૬૫૦૦૨૧ પિર વક્ત શ્ચરાે ક ઠૈગાપૈગાપી ભરેવ ચ
૧૦૬૫૦૦૨૩ રામાેઽ ભવાદ્ય િપતરાવાશી ભર ભન દતઃ
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૧૦૬૫૦૦૩૧ ચરં નઃ પાિહ દાશાહર્ સાનુ ે જગદ શ્વરઃ
૧૦૬૫૦૦૩૩ ઇત્યારાે યાઙ્કમા લઙ્ગ્ય નતે્રૈઃ સ ષચતજુર્લૈઃ
૧૦૬૫૦૦૪૧ ગાપે દ્ધાંશ્ચ િવિધવદ્યિવષૈ્ઠર ભવ દતઃ
૧૦૬૫૦૦૪૩ યથાવયાે યથાસખ્યં યથાસ બ ધમાત્મનઃ
૧૦૬૫૦૦૫૧ સમપુેત્યાથ ગાપેાલા હાસ્યહ તગ્રહાિદ ભઃ
૧૦૬૫૦૦૫૩ િવશ્રા ત સખુમાસીનં પપ્રચ્છુઃ પયુર્પાગતાઃ
૧૦૬૫૦૦૬૧ ષ્ટાશ્ચાનામયં વષેુ પ્રેમગદ્ગદયા ગરા
૧૦૬૫૦૦૬૩ કૃ ણે કમલપત્રાકે્ષ સ ય તા ખલરાધસઃ
૧૦૬૫૦૦૭૧ ક ચ્ચન્નાે બા ધવા રામ સવ કુશલમાસતે
૧૦૬૫૦૦૭૩ ક ચ્ચ મરથ નાે રામ યૂયં દારસતુા વતાઃ
૧૦૬૫૦૦૮૧ િદષ્ટ ા કંસાે હતઃ પાપાે િદષ્ટ ા મુક્તાઃ સહૃુ જનાઃ
૧૦૬૫૦૦૮૩ િનહત્ય િન જત્ય િરપૂ દષ્ટ ા દુગ સમાશ્રીતાઃ
૧૦૬૫૦૦૯૧ ગાે યાે હસ ત્યઃ પપ્રચ્છૂ રામસ દશર્નાદતૃાઃ
૧૦૬૫૦૦૯૩ ક ચ્ચદા તે સખંુ કૃ ણઃ પુરસ્ત્રીજનવ લભઃ
૧૦૬૫૦૧૦૧ ક ચ્ચ મર ત વા બ ધૂ પતરં માતરં ચ સઃ
૧૦૬૫૦૧૦૩ અ યસાૈ માતરં દ્રષંુ્ટ સકૃદ યાગ મ ય ત
૧૦૬૫૦૧૦૫ અિપ વા મરતેઽ માકમનુસવેાં મહાભજુઃ
૧૦૬૫૦૧૧૧ માતરં િપતરં ભ્રા પતી પતુ્રા વ નિપ
૧૦૬૫૦૧૧૩ યદથ જિહમ દાશાહર્ દુ ત્ય વજના પ્રભાે
૧૦૬૫૦૧૨૧ તા નઃ સદ્યઃ પિરત્યજ્ય ગતઃ સ છન્નસાૈહૃદઃ
૧૦૬૫૦૧૨૩ કથં નુ તાદશૃં સ્ત્રી ભનર્ શ્રદ્ધ યેત ભા ષતમ્
૧૦૬૫૦૧૩૧ કથં નુ ગ્ હ્ણ ત્યનવ સ્થતાત્મનાે
૧૦૬૫૦૧૩૨ વચઃ કૃતઘ્નસ્ય બુધાઃ પુર સ્ત્રયઃ
૧૦૬૫૦૧૩૩ ગ્ હ્ણ ત વૈ ચત્રકથસ્ય સુ દર
૧૦૬૫૦૧૩૪ મતાવલાેકાેચ્છ્વ સત મરાતુરાઃ
૧૦૬૫૦૧૪૧ િક ન ત કથયા ગાે યઃ કથાઃ કથયતાપરાઃ
૧૦૬૫૦૧૪૩ યાત્ય મા ભિવના કાલાે યિદ તસ્ય તથવૈ નઃ
૧૦૬૫૦૧૫૧ ઇ ત પ્રહ સતં શાૈરેજર્ પતં ચા વી ક્ષતમ્
૧૦૬૫૦૧૫૩ ગ ત પ્રેમપિર વઙ્ગં મર ત્યાે દુઃ સ્ત્રયઃ
૧૦૬૫૦૧૬૧ સઙ્કષર્ણ તાઃ કૃ ણસ્ય સ દેશહૃૈર્દયંગમૈઃ
૧૦૬૫૦૧૬૩ સા વયામાસ ભગવાન્નાનાનનુયકાેિવદઃ
૧૦૬૫૦૧૭૧ દ્વાૈ માસાૈ તત્ર ચાવા સીન્મધું માધવં અેવ ચ
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૧૦૬૫૦૧૭૩ રામઃ ક્ષપાસુ ભગવા ગાપેીનાં ર તમાવહન્
૧૦૬૫૦૧૮૧ પૂણર્ચ દ્રકલા ષ્ટે કાૈમુદ ગ ધવાયનુા
૧૦૬૫૦૧૮૩ યમનુાપેવને રેમે સિેવતે સ્ત્રીગણૈ ર્તઃ
૧૦૬૫૦૧૯૧ વ ણપ્રે ષતા દેવી વા ણી ક્ષકાેટરાત્
૧૦૬૫૦૧૯૩ પત તી તદ્વનં સવ વગ ધનેા યવાસયત્
૧૦૬૫૦૨૦૧ તં ગ ધં મધુધારાયા વાયનુાપેહૃતં બલઃ
૧૦૬૫૦૨૦૩ આઘ્રાયાપેગત તત્ર લલના ભઃ સમં પપાૈ
૧૦૬૫૦૨૧૧ ઉપગીયમાનાે ગ ધવવર્િનતાશાે ભમ ડલે
૧૦૬૫૦૨૧૩ રેમે કરે યૂથેશાે માહે દ્ર ઇવ વારણઃ
૧૦૬૫૦૨૨૧ નેદુદુર્ દુભયાે વ્યાે વ ષુઃ કુસમુૈમુર્દા
૧૦૬૫૦૨૨૩ ગ ધવાર્ મનુયાે રામં તદ્વ યર િડરે તદા
૧૦૬૫૦૨૩૧ ઉપગીયમાનચિરતાે વિનતા ભહર્લાયુધ
૧૦૬૫૦૨૩૩ વનષેુ વ્યચર ક્ષીવાે મદિવહ્વલલાેચનઃ
૧૦૬૫૦૨૪૧ સ્રગ્વ્યેકકુ ડલાે મત્તાે વજૈય ત્યા ચ માલયા
૧૦૬૫૦૨૪૩ બભ્રિ મતમખુા ભાજંે વેદપ્રાલેયભૂ ષતમ્
૧૦૬૫૦૨૫૧ સઆજુહાવ યમનુાં જલક્ર ડાથર્મીશ્વરઃ
૧૦૬૫૦૨૫૩ િનજં વાક્યમનાદતૃ્ય મત્ત ઇત્યાપગાં બલઃ
૧૦૬૫૦૨૫૧ અનાગતાં હલાગ્રેણ કુિપતાે િવચકષર્ હ
૧૦૬૫૦૨૬૧ પાપે વં મામવજ્ઞાય યન્નાયા સ મયાહુતા
૧૦૬૫૦૨૬૩ ને યે વાં લાઙ્ગલાગ્રેણ શતધા કામચાિરણીમ્
૧૦૬૫૦૨૭૧ અેવં િનભર્ સતા ભીતા યમનુા યદુન દનમ્
૧૦૬૫૦૨૭૩ ઉવાચ ચિકતા વાચં પ તતા પાદયાે ર્પ
૧૦૬૫૦૨૮૧ રામ રામ મહાબાહાે ન ને તવ િવક્રમમ્
૧૦૬૫૦૨૮૩ યસ્યૈકાંશને િવ તા જગતી જગતઃ પતે
૧૦૬૫૦૨૯૧ પરં ભાવં ભગવતાે ભગવન્મામ નતીમ્
૧૦૬૫૦૨૯૩ માેક્તુમહર્ સ િવશ્વાત્મ પ્રપન્નાં ભક્તવ સલ
૧૦૬૫૦૩૦૧ તતાે વ્યમુ ચદ્યમનુાં યા ચતાે ભગવા બલઃ
૧૦૬૫૦૩૦૩ િવજગાહ જલં સ્ત્રી ભઃ કરે ભિરવેભરાટ્
૧૦૬૫૦૩૧૧ કામં િવહૃત્ય સ લલાદુત્તીણાર્યાસીતા બરે
૧૦૬૫૦૩૧૩ ભષૂણાિન મહાહાર્ ણ દદાૈ કા તઃ શભુાં સ્રજમ્
૧૦૬૫૦૩૨૧ વ સ વા વાસસી નીલે માલાં આમુચ્ય કા ચનીમ્
૧૦૬૫૦૩૨૩ રેયે વલઙૃ્કતાે લપ્તાે માહે દ્ર ઇવ વારણઃ
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૧૦૬૫૦૩૩૧ અદ્યાિપ દૃ યતે રાજ યમનુાકૃષ્ટવત્મર્ના
૧૦૬૫૦૩૩૩ બલસ્યાન તવીયર્સ્ય વીય સચૂયતીવ િહ
૧૦૬૫૦૩૪૧ અેવં સવાર્ િનશા યાતા અેકેવ રમતાે વ્રજે
૧૦૬૫૦૩૪૩ રામસ્યા ક્ષપ્ત ચત્તસ્ય માધુયવ્રર્જયાે ષતામ્
૧૦૬૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૬૦૦૧૧ ન દવ્રજં ગતે રામે ક ષાિધપ ત ર્પ
૧૦૬૬૦૦૧૩ વાસદેુવાેઽહ મત્યજ્ઞાે દૂતં કૃ ણાય પ્રાિહણાેત્
૧૦૬૬૦૦૨૧ વં વાસદેુવાે ભગવાનવતીઋનાે જગ પ તઃ
૧૦૬૬૦૦૨૩ ઇ ત પ્ર તાે ભતાે બાલૈમન આત્માનમચ્યુતમ્
૧૦૬૬૦૦૩૧ દૂતં ચ પ્રાિહણાને્મ દઃ કૃ ણાયાવ્યક્તવત્મર્ને
૧૦૬૬૦૦૩૩ દ્વારકાયાં યથા બાલાે પાે બાલકૃતાેઽબુધઃ
૧૦૬૬૦૦૪૧ દૂત તુ દ્વારકામેત્ય સભાયામા સ્થતં પ્રભુમ્
૧૦૬૬૦૦૪૩ કૃ ણં કમલપત્રાકં્ષ રાજસ દેશમબ્રવીત્
૧૦૬૬૦૦૫૧ વાસદેુવાેઽવતીનાઽહમેક અેવ ન ચાપરઃ
૧૦૬૬૦૦૫૩ ભૂતાનામનુક પાથ વં તુ મ યા ભધાં ત્યજ
૧૦૬૬૦૦૬૧ યાિન વમ મ ચ્ચહ્નાિન માૈઢ ા દ્બભ ષ સા વત
૧૦૬૬૦૦૬૩ ત્ય વૈિહ માં વં શરણં નાે ચેદે્દિહ મમાહવમ્
૧૦૬૬૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૬૦૦૭૧ ક થનં તદુપાક યર્ પાૈ ડ્રકસ્યા પમેધસઃ
૧૦૬૬૦૦૭૩ ઉગ્રસનેાદયઃ સ યા ઉચ્ચકૈજર્હસુ તદા
૧૦૬૬૦૦૮૧ ઉવાચ દૂતં ભગવા પિરહાસકથામનુ
૧૦૬૬૦૦૮૩ ઉ સ્રકે્ષ્ય મૂઢ ચહ્નાિન યૈ વમવેં િવક થસે
૧૦૬૬૦૦૯૧ મખંુ તદિપધાયાજ્ઞ કઙ્કગ્ ધ્રવટૈ ર્તઃ
૧૦૬૬૦૦૯૩ શિય યસે હત તત્ર ભિવતા શરણં શનુામ્
૧૦૬૬૦૧૦૧ ઇ ત દૂત તમાક્ષપંે વા મને સવર્માહરત્
૧૦૬૬૦૧૦૩ કૃ ણાેઽિપ રથમાસ્થાય કાશીમપુજગામ હ
૧૦૬૬૦૧૧૧ પાૈ ડ્રકાેઽિપ તદુદ્યાેગમપુલ ય મહારથઃ
૧૦૬૬૦૧૧૩ અક્ષાૈિહણી યાં સયંુક્તાે િનશ્ચક્રામ પુરાદ્દુ્રતમ્
૧૦૬૬૦૧૨૧ તસ્ય કાશીપ ત મત્રં પા ણર્ગ્રાહાેઽ વયા પ
૧૦૬૬૦૧૨૩ અક્ષાૈિહણી ભ ત ભરપ ય પાૈ ડ્રકં હિરઃ
૧૦૬૬૦૧૩૧ શઙ્ખાયર્ સગદાશાઙ્ર્ગ શ્રીવ સાદ્યપુલ ક્ષતમ્
૧૦૬૬૦૧૩૩ બભ્રાણં કાૈ તુભમ ણ વનમાલાિવભૂ ષતમ્
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૧૦૬૬૦૧૪૧ કાૈશયેવાસસી પીતે વસાનં ગ ડ વજમ્
૧૦૬૬૦૧૪૩ અમૂલ્યમાૈલ્યાભરણં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૦૬૬૦૧૫૧ દૃ ટ્વા તમાત્મન તુલ્યં વષેં કૃિત્રમમા સ્થતમ્
૧૦૬૬૦૧૫૩ યથા નટં રઙ્ગગતં િવજહાસ શં હર ઃ
૧૦૬૬૦૧૬૧ શલુૈગર્દા ભઃ પિરઘૈઃ શ ષ્ટપ્રાસતાેમરૈઃ
૧૦૬૬૦૧૬૩ અ સ ભઃ પિટ્ટશબૈાર્ણૈઃ પ્રાહરન્નરયાે હિરમ્
૧૦૬૬૦૧૭૧ કૃ ણ તુ ત પાૈ ડ્રકકા શરાજયાેર્
૧૦૬૬૦૧૭૨ બલં ગજસ્ય દનવા જપ ત્તમત્
૧૦૬૬૦૧૭૩ ગદા સચકે્રષુ ભરાદર્યદ્ શં
૧૦૬૬૦૧૭૪ યથા યુગા તે હુતભુક્ થક્પ્ર ઃ
૧૦૬૬૦૧૮૧ આયાેધનં તદ્રથવા જકુ જર દ્વપ ખરાેષ્ટ્ર ૈરિરણાવખ ડતૈઃ
૧૦૬૬૦૧૮૩ બભાૈ ચતં માેદવહં મન વનામાક્ર ડનં ભૂતપતેિરવાે બણમ્
૧૦૬૬૦૧૯૧ અથાહ પાૈ ડ્રકં શાૈિરભા ભાે પાૈ ડ્રક યદ્ભવાન્
૧૦૬૬૦૧૯૩ દૂતવાક્યને મામાહ તા યસ્ત્ર યુ મ તે
૧૦૬૬૦૨૦૧ ત્યાજિય યેઽ ભધાનં મે ય વયાજ્ઞ ષા તમ્
૧૦૬૬૦૨૦૩ વ્ર મ શરનં તેઽદ્ય યિદ નેચ્છા મ સયંુગમ્
૧૦૬૬૦૨૧૧ ઇ ત ક્ષ વા શતૈબાર્ણૈિવરથીકૃત્ય પાૈ ડ્રકમ્
૧૦૬૬૦૨૧૩ શરાેઽ શ્ચદ્રથાઙ્ગને વજે્રણે દ્રાે યથા ગરેઃ
૧૦૬૬૦૨૨૧ તથા કાશીપતેઃ કાયા ચ્છર ઉ કૃત્ય પિત્ર ભઃ
૧૦૬૬૦૨૨૩ યપાતય કાશીપુયા પદ્મકાેશ મવાિનલઃ
૧૦૬૬૦૨૩૧ અેવં મ સિરણ હ વા પાૈ ડ્રકં સસખં હિરઃ
૧૦૬૬૦૨૩૩ દ્વારકામાિવશ સદ્ધગૈ યમાનકથા તઃ
૧૦૬૬૦૨૪૧ સ િનતં્ય ભગવદ્ યાન પ્ર વ તા ખલબ ધનઃ
૧૦૬૬૦૨૪૩ બભ્રાણશ્ચ હરે રાજ વ પં તન્મયાેઽભવત્
૧૦૬૬૦૨૫૧ શરઃ પ તતમાલાેક્ય રાજદ્વારે સકુ ડલમ્
૧૦૬૬૦૨૫૩ િક મદં કસ્ય વા વક્ત્ર મ ત સં શ શરે જનાઃ
૧૦૬૬૦૨૬૧ રાજ્ઞઃ કાશીપતેજ્ઞાર્ વા મિહ યઃ પતુ્રબા ધવાઃ
૧૦૬૬૦૨૬૩ પાૈરાશ્ચ હા હતા રાજન્નાથ નાથે ત પ્રા દન્
૧૦૬૬૦૨૭૧ સદુ ક્ષણ તસ્ય સતુઃ કૃ વા સસં્થાિવિધ પતેઃ
૧૦૬૬૦૨૭૩ િનહત્ય િપ હ તારં યાસ્યા યપ ચ ત િપતુઃ
૧૦૬૬૦૨૮૧ ઇત્યાત્મના ભસ ધાય સાપેા યાયાે મહેશ્વરમ્
૧૦૬૬૦૨૮૩ સદુ ક્ષણાેઽચર્યામાસ પરમેણ સમાિધના
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૧૦૬૬૦૨૯૧ પ્રીતાેઽિવમુક્તે ભગવાં ત મૈ વરમદા દ્વભુઃ
૧૦૬૬૦૨૯૩ િપ હ વધાપેાયં સ વવ્રે વરમી સતમ્
૧૦૬૬૦૩૦૧ દ ક્ષણા ગ્ પિરચર બ્રાહ્મણૈઃ સમ વજમ્
૧૦૬૬૦૩૦૩ અ ભચારિવધાનને સ ચા ગ્ ઃ પ્રમથૈ ર્તઃ
૧૦૬૬૦૩૧૧ સાધિય ય ત સઙ્ક પમબ્રહ્મ યે પ્રયાે જતઃ
૧૦૬૬૦૩૧૩ ઇત્યાિદષ્ટ તથા ચકે્ર કૃ ણાયા ભચર વ્રતી
૧૦૬૬૦૩૨૧ તતાેઽ ગ્ થતઃ કુ ડાન્મૂ તમાન તભીષણઃ
૧૦૬૬૦૩૨૩ તપ્તતામ્ર શખા મશ્રુરઙ્ગારાેદ્ગાિરલાેચનઃ
૧૦૬૬૦૩૩૧ દંષ્ટ્ર ાેગ્રભ્રુકુટ દ ડ કઠાેરાસ્યઃ વ જહ્વયા
૧૦૬૬૦૩૩૩ આ લહ ક્વણી નગ્ ાે િવધુ વં સ્ત્ર શખં વલત્
૧૦૬૬૦૩૪૧ પદ્ યાં તાલપ્રમાણા યાં ક પયન્નવનીતલમ્
૧૦૬૬૦૩૪૩ સાેઽ યધાવદ્વતૃાે ભૂતૈદ્વાર્રકાં પ્રદહ દશઃ
૧૦૬૬૦૩૫૧ તમા ભચારદહનમાયા તં દ્વારકાૈકસઃ
૧૦૬૬૦૩૫૩ િવલાેક્ય તત્રસઃુ સવ વનદાહે ગા યથા
૧૦૬૬૦૩૬૧ અક્ષૈઃ સભાયાં ક્ર ડ તં ભગવ તં ભયાતુરાઃ
૧૦૬૬૦૩૬૩ ત્રાિહ ત્રાિહ િત્રલાેકેશ વહે્નઃ પ્રદહતઃ પુરમ્
૧૦૬૬૦૩૭૧ શ્રુ વા ત જનવૈક્લવ્યં દૃ ટ્વા વાનાં ચ સા વસમ્
૧૦૬૬૦૩૭૩ શર યઃ સ પ્રહસ્યાહ મા ભૈષ્ટેત્યિવતા યહમ્
૧૦૬૬૦૩૮૧ સવર્સ્યા તબર્િહઃસાક્ષી કૃત્યાં માહેશ્વર ં િવભુઃ
૧૦૬૬૦૩૮૩ િવજ્ઞાય ત દ્વઘાતાથ પાશ્વર્સં્થ ચક્રમાિદશત્
૧૦૬૬૦૩૯૧ ત સયૂર્કાેિટપ્ર તમં સદુશર્નં વલ્યમાનં પ્રલયાનલપ્રભમ્
૧૦૬૬૦૩૯૩ વતજેસા ખં કકુભાેઽથ રાેદસી ચકં્ર મુકુ દાસં્ત્ર અથા ગ્ માદર્યત્
૧૦૬૬૦૪૦૧ કૃત્યાનલઃ પ્ર તહતઃ સ રથા ગપાણેર્
૧૦૬૬૦૪૦૨ અસ્ત્રાજૈસા સ પ ભગ્ મખુાે િન ત્તઃ
૧૦૬૬૦૪૦૩ વારાણસી ં પિરસમેત્ય સદુ ક્ષણં તં
૧૦૬૬૦૪૦૪ સ વગ્જનં સમદહ વકૃતાેઽ ભચારઃ
૧૦૬૬૦૪૧૧ ચકં્ર ચ િવ ણાે તદનપુ્રિવષં્ટ વારાનસી ં સાટ્ટસભાલયાપણામ્
૧૦૬૬૦૪૧૩ સગાપેુરાટ્ટાલકકાેષ્ઠસઙુ્કલાં સકાેશહ ત્યશ્વરથાન્નશા લનીમ્
૧૦૬૬૦૪૨૧ દગ્ વા વારાણસી ં સવા િવ ણાેશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્
૧૦૬૬૦૪૨૩ ભૂયઃ પાશ્વર્મપુા તષ્ઠ કૃ ણસ્યા ક્લષ્ટકમર્ણઃ
૧૦૬૬૦૪૩૧ ય અેનં શ્રાવયને્મત્યર્ ઉત્તમઃશ્લાેકિવક્રમમ્
૧૦૬૬૦૪૩૩ સમાિહતાે વા શ ◌ૃ યા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
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૧૦૬૭૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૬૭૦૦૧૧ ભુયાેઽહં શ્રાેતુ મચ્છા મ રામસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ
૧૦૬૭૦૦૧૩ અન તસ્યાપ્રમેયસ્ય યદ ય કૃતવા પ્રભુઃ
૧૦૬૭૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૭૦૦૨૧ નરકસ્ય સખા ક શ્ચદ્દિ્વિવદાે નામ વાનરઃ
૧૦૬૭૦૦૨૩ સગુ્રીવસ ચવઃ સાેઽથ ભ્રાતા મૈ દસ્ય વીયર્વાન્
૧૦૬૭૦૦૩૧ સખ્યઃુ સાેઽપ ચ ત કુવર્ વાનરાે રાષ્ટ્ર િવ લવમ્
૧૦૬૭૦૦૩૩ પુરગ્રામાકરા ઘાષેાનદહદ્વિહ્નમુ જન્
૧૦૬૭૦૦૪૧ ક્વ ચ સ શલૈાનુ પાટ તૈદશા સમચૂણર્યત્
૧૦૬૭૦૦૪૩ આનતાર્ સતુરામવે યત્રા તે મત્રહા હિરઃ
૧૦૬૭૦૦૫૧ ક્વ ચ સમુદ્રમ યસ્થાે દાે યાર્મુિ ક્ષ ય ત જલમ્
૧૦૬૭૦૦૫૩ દેશાન્નાગાયુતપ્રાણાે વેલાકૂલે યમ જયત્
૧૦૬૭૦૦૬૧ આશ્રમા ષમખુ્યાનાં કૃ વા ભગ્ વન પતીન્
૧૦૬૭૦૦૬૩ અદૂષયચ્છકૃન્મતૂ્રૈરગ્ ી વૈતાિનકા ખલઃ
૧૦૬૭૦૦૭૧ પુ ષા યાે ષતાે દપૃ્તઃ મા દ્દ્રાનેીગુહાસુ સઃ
૧૦૬૭૦૦૭૩ િન ક્ષ ય ચા યધાચ્છૈલૈઃ પેશ કાર વ ક ટકમ્
૧૦૬૭૦૦૮૧ અેવં દેશા વપ્રકુવર્ દૂષયંશ્ચ કુલ સ્ત્રયઃ
૧૦૬૭૦૦૮૩ શ્રુ વા સલુ લતં ગીતં ગિર રૈવતકં યયાૈ
૧૦૬૭૦૦૯૧ તત્રાપ યદ્યદુપ ત રામં પુ કરમા લનમ્
૧૦૬૭૦૦૯૩ સદુશર્નીયસવાર્ઙ્ગં લલનાયૂથમ યગમ્
૧૦૬૭૦૧૦૧ ગાય તં વા ણી ં પી વા મદિવહ્વલલાેચનમ્
૧૦૬૭૦૧૦૩ િવભ્રાજમાનં વપષુા પ્ર ભન્ન મવ વારણમ્
૧૦૬૭૦૧૧૧ દુષ્ટઃ શાખા ગઃ શાખામા ઢઃ ક પય દુ્રમાન્
૧૦૬૭૦૧૧૩ ચકે્ર િકલિકલાશ દમાત્માનં સ પ્રદશર્યન્
૧૦૬૭૦૧૨૧ તસ્ય ધાષ્્ટય કપેવ ક્ષ્ય ત યાે તચાપલાઃ
૧૦૬૭૦૧૨૩ હાસ્ય પ્રયા િવજહસબુર્લદેવપિરગ્રહાઃ
૧૦૬૭૦૧૩૧ તા હેલયામાસ કિપભ્રૂર્ક્ષપેૈસર્ મખુાિદ ભઃ
૧૦૬૭૦૧૩૩ દશર્ય વગુદં તાસાં રામસ્ય ચ િનર ક્ષતઃ
૧૦૬૭૦૧૪૧ તં ગ્રા ણા પ્રાહર કુ્રદ્ધાે બલઃ પ્રહરતાં વરઃ
૧૦૬૭૦૧૪૩ સ વ ચિય વા ગ્રાવાણં મિદરાકલશં કિપઃ
૧૦૬૭૦૧૫૧ ગ્ હી વા હેલયામાસ ધૂતર્ તં કાપેય હસન્
૧૦૬૭૦૧૫૩ િન ભદ્ય કલશં દુષ્ટાે વાસાંસ્યાસ્ફાલયદ્બલમ્

776 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૬૭૦૧૫૫ કદથ કૃત્ય બલવા વપ્રચકે્ર મદાેદ્ધતઃ
૧૦૬૭૦૧૬૧ તં તસ્યાિવનયં દૃ ટ્વા દેશાંશ્ચ તદુપદુ્રતાન્
૧૦૬૭૦૧૬૩ કુ્રદ્ધાે મષુલમાદત્ત હલં ચાિર જઘાંસયા
૧૦૬૭૦૧૭૧ દ્વિવદાેઽિપ મહાવીયર્ઃ શાલમુદ્ય ય પા ણના
૧૦૬૭૦૧૭૩ અ યેત્ય તરસા તને બલં મૂધર્ યતાડયત્
૧૦૬૭૦૧૮૧ તં તુ સઙ્કષર્ણાે મૂિધ્ન પત તમચલાે યથા
૧૦૬૭૦૧૮૩ પ્ર તજગ્રાહ બલવા સનુ દેનાહનચ્ચ તમ્
૧૦૬૭૦૧૯૧ મષૂલાહતમ ત કાે િવરેજે રક્તધારયા
૧૦૬૭૦૧૯૩ ગિરયર્થા ગૈિરકયા પ્રહારં નાનુ ચ તયન્
૧૦૬૭૦૨૦૧ પનુર યં સમુિ ક્ષ ય કૃ વા િન પત્રમાજેસા
૧૦૬૭૦૨૦૩ તનેાહન સસુઙ્કુ્રદ્ધ તં બલઃ શતધા ચ્છનત્
૧૦૬૭૦૨૧૧ તતાેઽ યને ષા જઘે્ન તં ચાિપ શતધા ચ્છનત્
૧૦૬૭૦૨૨૧ અેવં યુ ય ભગવતા ભગ્ ે ભગ્ ે પનુઃ પનુઃ
૧૦૬૭૦૨૨૩ આકૃ ય સવર્તાે ક્ષાિન્ન ર્ક્ષમકરાેદ્વનમ્
૧૦૬૭૦૨૩૧ તતાેઽમુ ચ ચ્છલાવષ બલસ્યાપેયર્મ ષતઃ
૧૦૬૭૦૨૩૩ ત સવ ચૂણર્યાં આસ લીલયા મષુલાયુધઃ
૧૦૬૭૦૨૪૧ સ બાહૂ તાલસઙ્કાશાૈ મુષ્ટ કૃત્ય કપીશ્વરઃ
૧૦૬૭૦૨૪૩ આસાદ્ય રાેિહણીપતુ્રં તા યાં વક્ષસ્ય જત્
૧૦૬૭૦૨૫૧ યાદવે દ્રાેઽિપ તં દાે યા ત્ય વા મષુલલાઙ્ગલે
૧૦૬૭૦૨૫૩ જત્રાવ યદર્ય કુ્રદ્ધઃ સાેઽપતદુ્રિધરં વમન્
૧૦૬૭૦૨૬૧ ચક પે તને પતતા સટઙ્કઃ સવન પ તઃ
૧૦૬૭૦૨૬૩ પવર્તઃ કુ શાદૂર્લ વાયનુા નાૈિરવા ભ સ
૧૦૬૭૦૨૭૧ જયશ દાે નમઃશ દઃ સાધુ સા વ ત ચા બરે
૧૦૬૭૦૨૭૩ સરુ સદ્ધમનુી દ્રાણામાસી કુસમુવ ષણામ્
૧૦૬૭૦૨૮૧ અેવં િનહત્ય દ્વિવદં જગદ્વ્ય તકરાવહમ્
૧૦૬૭૦૨૮૩ સં તૂયમાનાે ભગવા જનૈઃ વપુરમાિવશત્
૧૦૬૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૮૦૦૧૧ દુયાધનસતુાં રાજ લ મણાં સ મ તજયઃ
૧૦૬૮૦૦૧૩ વયવંરસ્થામહર સા બાે બવતીસતુઃ
૧૦૬૮૦૦૨૧ કાૈરવાઃ કુિપતા ઊચુદુર્િવનીતાેઽયમભર્કઃ
૧૦૬૮૦૦૨૩ કદથ કૃત્ય નઃ ક યામકામામહરદ્બલાત્
૧૦૬૮૦૦૩૧ બધ્નીતેમં દુિવનીતં િક કિર ય ત ણયઃ
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૧૦૬૮૦૦૩૩ યેઽ મ પ્રસાદાપે ચતાં દત્તાં નાે ભુ જતે મહીમ્
૧૦૬૮૦૦૪૧ િનગ્ હીતં સતંુ શ્રુ વા યદે્ય ય તીહ ણયઃ
૧૦૬૮૦૦૪૩ ભગ્ દપાર્ઃ શમં યા ત પ્રાણા ઇવ સસુયંતાઃ
૧૦૬૮૦૦૫૧ ઇ ત કણર્ઃ શલાે ભૂિરયર્જ્ઞકેતુઃ સયુાેધનઃ
૧૦૬૮૦૦૫૩ સા બમારે ભરે યાેદંુ્ધ કુ દ્ધાનુમાેિદતાઃ
૧૦૬૮૦૦૬૧ દૃ ટ્વાનુધાવતઃ સા બાે ધાતર્રાષ્ટ્ર ાન્મહારથઃ
૧૦૬૮૦૦૬૩ પ્રગ્ હ્ય ચરં ચાપં તસ્થાૈ સહ ઇવૈકલઃ
૧૦૬૮૦૦૭૧ તં તે જઘ્ ક્ષવઃ કુ્રદ્ધા તષ્ઠ તષે્ઠ ત ભા ષણઃ
૧૦૬૮૦૦૭૩આસાદ્ય ધ વનાે બાણૈઃ કણાર્ગ્ર યઃ સમાિકરન્
૧૦૬૮૦૦૮૧ સાેઽપિવદ્ધઃ કુ શ્રેષ્ઠ કુ ભયર્દુન દનઃ
૧૦૬૮૦૦૮૩ ના યત્તદ ચ ત્યાભર્ઃ સહ દ્ર ગૈિરવ
૧૦૬૮૦૦૯૧ િવસૂ્ફજ્યર્ ચરં ચાપં સવાર્ વવ્યાધ સાયકૈઃ
૧૦૬૮૦૦૯૩ કણાર્દ ષડ્રથા વીર તાવદ્ ભયુર્ગપ થક્
૧૦૬૮૦૧૦૧ ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહાનેકૈકેન ચ સારથીન્
૧૦૬૮૦૧૦૩ ર થનશ્ચ મહે વાસાં તસ્ય તત્તેઽ યપજૂયન્
૧૦૬૮૦૧૧૧ તં તુ તે િવરથં ચકુ્રશ્ચ વારશ્ચતુરાે હયાન્
૧૦૬૮૦૧૧૩ અેક તુ સાર થ જઘે્ન ચચ્છેદ યઃ શરાસનમ્
૧૦૬૮૦૧૨૧ તં બદ્ વા િવરથીકૃત્ય કૃચ્છ્ર ેણ કુરવાે યુિધ
૧૦૬૮૦૧૨૩ કુમારં વસ્ય ક યાં ચ વપુરં જિયનાેઽિવશન્
૧૦૬૮૦૧૩૧ તચ્છ વા નારદાેક્તને રાજ સ તમ યવઃ
૧૦૬૮૦૧૩૩ કુ પ્રત્યુદ્યમં ચકુ્ર ગ્રસનેપ્રચાેિદતાઃ
૧૦૬૮૦૧૪૧ સા વિય વા તુ તાન્રામઃ સન્નદ્ધા ણપુઙ્ગવાન્
૧૦૬૮૦૧૪૩ નૈચ્છ કુ ણાં ણીનાં ક લ ક લમલાપહઃ
૧૦૬૮૦૧૫૧ જગામ હા તનપુરં રથનેાિદત્યવચર્સા
૧૦૬૮૦૧૫૩ બ્રાહ્મણૈઃ કુલ દ્ધશૈ્ચ તશ્ચ દ્ર ઇવ ગ્રહૈઃ
૧૦૬૮૦૧૬૧ ગ વા ગ હ્વયં રામાે બાહ્યાપેવનમા સ્થતઃ
૧૦૬૮૦૧૬૩ ઉદ્ધવં પ્રષેયામાસ તરાષ્ટ્રં બુભુ સયા
૧૦૬૮૦૧૭૧ સાેઽ ભવ દ્યા બકાપુત્રં ભી મં દ્રાેણં ચ બાિહ્લકમ્
૧૦૬૮૦૧૭૩ દુયાધનં ચ િવિધવદ્રામમાગતં અબ્રવીત્
૧૦૬૮૦૧૮૧ તેઽ તપ્રીતા તમાક યર્ પ્રાપં્ત રામં સહૃુત્તમમ્
૧૦૬૮૦૧૮૩ તમચર્િય વા ભયયુઃ સવ મઙ્ગલપાણયઃ
૧૦૬૮૦૧૯૧ તં સઙ્ગ ય યથા યાયં ગામઘ્ય ચ યવેદયન્
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૧૦૬૮૦૧૯૩ તષેાં યે ત પ્રભાવજ્ઞાઃ પ્રણેમુઃ શરસા બલમ્
૧૦૬૮૦૨૦૧ બ ધૂ કુશ લનઃ શ્રુ વા ટ્વા શવમનામયમ્
૧૦૬૮૦૨૦૩ પર પરમથાે રામાે બભાષેઽિવક્લવં વચઃ
૧૦૬૮૦૨૧૧ ઉગ્રસનેઃ ક્ષતેશશેાે યદ્વ આજ્ઞાપય પ્રભુઃ
૧૦૬૮૦૨૧૩ તદવ્યગ્રિધયઃ શ્રુ વા કુ વમિવલ બતમ્
૧૦૬૮૦૨૨૧ યદ્યૂયં બહવ વેકં જ વાધમણ ધા મકમ્
૧૦૬૮૦૨૨૩ અબધ્નીતાથ ત યે બ ધનૂામૈક્યકા યયા
૧૦૬૮૦૨૩૧ વીયર્શાૈયર્બલાેન્નદ્ધમાત્મશ ક્તસમં વચઃ
૧૦૬૮૦૨૩૩ કુરવાે બલદેવસ્ય િનશ યાેચુઃ પ્રકાેિપતાઃ
૧૦૬૮૦૨૪૧ અહાે મહ ચ્ચત્ર મદં કાલગત્યા દુરત્યયા
૧૦૬૮૦૨૪૩ આ ક્ષત્યુપાનદ્વૈ શરાે મુકુટસિેવતમ્
૧૦૬૮૦૨૫૧ અેતે યાનૈને સ બદ્ધાઃ સહશ યાસનાશનાઃ
૧૦૬૮૦૨૫૩ ણય તુલ્યતાં નીતા અ મદ્દત્ત પાસનાઃ
૧૦૬૮૦૨૬૧ ચામરવ્યજને શઙ્ખમાતપતં્ર ચ પા ડુરમ્
૧૦૬૮૦૨૬૩ િકર ટમાસનં શ યાં ભુ જતેઽ મદુપેક્ષયા
૧૦૬૮૦૨૭૧ અલં યદૂનાં નરદેવલા છનૈદાર્તુઃ પ્રતીપૈઃ ફ ણના મવા તમ્
૧૦૬૮૦૨૭૩ યેઽ મ પ્રસાદાપે ચતા િહ યાદવા આજ્ઞાપય ત્યદ્ય ગતત્રપા બત
૧૦૬૮૦૨૮૧ કથ મ દ્રાેઽિપ કુ ભભ મદ્રાેણાજુર્નાિદ ભઃ
૧૦૬૮૦૨૮૩ અદત્તમવ ધીત સહગ્ર ત મવાેરણઃ
૧૦૬૮૦૨૯૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૬૮૦૨૯૧ જન્મબ ધુશ્રીયાેન્નદ્ધ મદા તે ભરતષર્ભ
૧૦૬૮૦૨૯૩ આશ્રાવ્ય રામં દુવાર્ચ્યમસ યાઃ પુરમાિવશન્
૧૦૬૮૦૩૦૧ દૃ ટ્વા કુ નાં દાૈઃશીલ્યં શ્રુ વાવાચ્યાિન ચાચ્યુતઃ
૧૦૬૮૦૩૦૩ અવાેચ કાપેસરં ધાે દુ પ્રેક્ષ્યઃ પ્રહસન્મુહુઃ
૧૦૬૮૦૩૧૧ નનંૂ નાનામદાેન્નદ્ધાઃ શા ત નેચ્છ ત્યસાધવઃ
૧૦૬૮૦૩૧૩ તષેાં િહ પ્રશમાે દ ડઃ પશનૂાં લગુડાે યથા
૧૦૬૮૦૩૨૧ અહાે યદૂ સસુરં ધા કૃ ણં ચ કુિપતં શનૈઃ
૧૦૬૮૦૩૨૩ સા વિય વાહમેતષેાં શમ મચ્છિન્નહાગતઃ
૧૦૬૮૦૩૩૧ ત ઇમે મ દમતયઃ કલહા ભરતાઃ ખલાઃ
૧૦૬૮૦૩૩૩ તં મામવજ્ઞાય મુહુદુર્ભાર્ષાન્માિનનાેઽબ્રવુન્
૧૦૬૮૦૩૪૧ નાેગ્રસનેઃ િકલ િવભુભાજ ય ધકેશ્વરઃ
૧૦૬૮૦૩૪૩ શક્રાદયાે લાેકપાલા યસ્યાદેશાનવુ તનઃ
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૧૦૬૮૦૩૫૧ સધુમાર્ક્ર યતે યને પાિર તાેઽમરાઙ્ ઘ્રપઃ
૧૦૬૮૦૩૫૩ આનીય ભજુ્યતે સાેઽસાૈ ન િકલા યાસનાહર્ણઃ
૧૦૬૮૦૩૬૧ યસ્ય પાદયુગં સાક્ષાચ્છ્ર પા તેઽ ખલેશ્વર
૧૦૬૮૦૩૬૩ સ નાહર્ ત િકલ શ્રીશાે નરદેવપિરચ્છદાન્
૧૦૬૮૦૩૭૧ યસ્યાઙ્ ઘ્રપઙ્કજર ેઽ ખલલાેકપાલૈર્
૧૦૬૮૦૩૭૨ માૈલ્યુત્તમૈ ર્તમપુા સતતીથર્તીથર્મ્
૧૦૬૮૦૩૭૩ બ્રહ્મા ભવાેઽહમિપ યસ્ય કલાઃ કલાયાઃ
૧૦૬૮૦૩૭૪ શ્રીશ્ચાેદ્વહેમ ચરમસ્ય પાસનં ક્વ
૧૦૬૮૦૩૮૧ ભુ જતે કુ ભદર્ત્તં ભખૂ ડં ણયઃ િકલ
૧૦૬૮૦૩૮૩ ઉપાનહઃ િકલ વયં વયં તુ કુરવઃ શરઃ
૧૦૬૮૦૩૯૧ અહાે અૈશ્વયર્મત્તાનાં મત્તાના મવ માિનનામ્
૧૦૬૮૦૩૯૩ અસ બદ્ધા ગઋઆે ક્ષાઃ કઃ સહેતાનુશાસીતા
૧૦૬૮૦૪૦૧ અદ્ય િન કાૈરવં વી ં કિર યામીત્યમ ષતઃ
૧૦૬૮૦૪૦૩ ગ્ હી વા હલમુત્તસ્થાૈ દહિન્નવ જગ ત્રયમ્
૧૦૬૮૦૪૧૧ લાઙ્ગલાગ્રેણ નગરમુ દ્વદાયર્ ગ હ્વયમ્
૧૦૬૮૦૪૧૩ િવચકષર્ સ ગઙ્ગાયાં પ્રહિર યન્નમ ષતઃ
૧૦૬૮૦૪૨૧ જલયાન મવાઘૂણ ગઙ્ગાયાં નગરં પતત્
૧૦૬૮૦૪૨૩ આકૃ યમાણમાલાેક્ય કાૈરવાઃ તસ ભ્રમાઃ
૧૦૬૮૦૪૩૧ તમવે શરણં જગ્મુઃ સકુટુ બા જ િવષવઃ
૧૦૬૮૦૪૩૩ સલ મણં પુરસૃ્કત્ય સા બં પ્રા જલયઃ પ્રભુમ્
૧૦૬૮૦૪૪૧ રામ રામા ખલાધાર પ્રભાવં ન િવદામ તે
૧૦૬૮૦૪૪૩ મૂઢાનાં નઃ કુબુદ્ધ નાં ક્ષ તુમહર્સ્ય તક્રમમ્
૧૦૬૮૦૪૫૧ સ્થત્યુ પત્ત્ય યયાનાં વમેકાે હેતુિનરાશ્રયઃ
૧૦૬૮૦૪૫૩ લાેકા ક્ર ડનકાનીશ ક્ર ડત તે વદ ત િહ
૧૦૬૮૦૪૬૧ વમવે મૂધ્ન દમન ત લીલયા ભૂમ ડલં બભ ષ સહસ્રમૂધર્ન્
૧૦૬૮૦૪૬૩ અ તે ચ યઃ વાત્મિન દ્ધિવશ્વઃ શષેેઽ દ્વતીયઃ પિર શ યમાણઃ
૧૦૬૮૦૪૭૧ કાપે તેઽ ખલ શક્ષાથ ન દ્વષેાન્ન ચ મ સરાત્
૧૦૬૮૦૪૭૩ બભ્રતાે ભગવ સ વં સ્થ તપાલનત પરઃ
૧૦૬૮૦૪૮૧ નમ તે સવર્ભૂતાત્મ સવર્શ ક્તધરાવ્યય
૧૦૬૮૦૪૮૩ િવશ્વકમર્ન્નમ તેઽ તુ વાં વયં શરણં ગતાઃ
૧૦૬૮૦૪૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૮૦૪૯૧ અેવં પ્રપન્નૈઃ સિંવગ્ ૈવપમાનાયનૈબર્લઃ
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૧૦૬૮૦૪૯૩ પ્રસાિદતઃ સપુ્રસન્નાે મા ભૈષ્ટેત્યભયં દદાૈ
૧૦૬૮૦૫૦૧ દુયાધનઃ પાિરબહ કુ જરા ષ ષ્ટહાયનાન્
૧૦૬૮૦૫૦૩ દદાૈ ચ દ્વાદશશતા યયુતાિન તુરઙ્ગમાન્
૧૦૬૮૦૫૧૧ રથાનાં ષટ્સહસ્રા ણ રાૈક્માણાં સયૂર્વચર્સામ્
૧૦૬૮૦૫૧૩ દાસીનાં િન કક ઠ નાં સહસ્રં દુિહ વ સલઃ
૧૦૬૮૦૫૨૧ પ્ર તગ્ હ્ય તુ ત સવ ભગવા સા વતષર્ભઃ
૧૦૬૮૦૫૨૩ સસતુઃ સ નષુઃ પ્રાયા સહૃુદ્ ભર ભન દતઃ
૧૦૬૮૦૫૩૧ તતઃ પ્રિવષ્ટઃ વપુરં હલાયુધઃ
૧૦૬૮૦૫૩૨ સમેત્ય બ ધનૂનુરક્તચેતસઃ
૧૦૬૮૦૫૩૩ શશસં સવ યદુપુઙ્ગવાનાં
૧૦૬૮૦૫૩૪ મ યે સભાયાં કુ ષુ વચે ષ્ટતમ્
૧૦૬૮૦૫૪૧ અદ્યાિપ ચ પુરં હ્યેત સચૂયદ્રામિવક્રમમ્
૧૦૬૮૦૫૪૩ સમુન્નતં દ ક્ષણતાે ગઙ્ગાયામનુદૃ યતે
૧૦૬૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૯૦૦૧૧ નરકં િનહતં શ્રુ વા તથાેદ્વાહં ચ યાે ષતામ્
૧૦૬૯૦૦૧૩ કૃ ણનેૈકેન બહ્વ નાં તિદ્દદૃ ઃ મ નારદઃ
૧૦૬૯૦૦૨૧ ચતં્ર બતૈતદેકેન વપષુા યુગપ થક્
૧૦૬૯૦૦૨૩ ગ્ હેષુ દ્વ્યષ્ટસાહસ્રં સ્ત્રય અેક ઉદાવહત્
૧૦૬૯૦૦૩૧ ઇત્યુ સકુાે દ્વારવતી ં દેવ ષદ્રર્ષુ્ટમાગમત્
૧૦૬૯૦૦૩૩ પુ પતાપેવનારામ દ્વ લકુલનાિદતામ્
૧૦૬૯૦૦૪૧ ઉ ફુ લે દ વરા ભાજે કહ્લારકુમુદાે પલૈઃ
૧૦૬૯૦૦૪૩ છુિરતષેુ સરઃસચૂ્ચૈઃ કૂ જતાં હંસસારસઃૈ
૧૦૬૯૦૦૫૧ પ્રાસાદલકૈ્ષનર્વ ભજુર્ષ્ટાં સ્ફાિટકરાજતૈઃ
૧૦૬૯૦૦૫૩ મહામરકતપ્રખ્યઃૈ વણર્રત્નપિરચ્છદૈઃ
૧૦૬૯૦૦૬૧ િવભક્તર યાપથચ વરાપણૈઃ શાલાસભાભી ચરાં સરુાલયૈઃ
૧૦૬૯૦૦૬૩ સં સક્તમાગાર્ઙ્ગનવી થદેહલી ં પત પતાક વજવાિરતાતપામ્
૧૦૬૯૦૦૭૧ તસ્યામ તઃપુરં શ્રીમદ ચતં સવર્િધ યપૈઃ
૧૦૬૯૦૦૭૩ હરેઃ વકાૈશલં યત્ર વષ્ટ્ર ા કા યન દ શતમ્
૧૦૬૯૦૦૮૧ તત્ર ષાેડશ ભઃ સદ્મ સહસ્રૈઃ સમલઙૃ્કતમ્
૧૦૬૯૦૦૮૩ િવવેશકૈતાેમં શાૈરેઃ પત્નીનાં ભવનં મહત્
૧૦૬૯૦૦૯૧ િવષ્ટ ધં િવદુ્રમ ત ભવૈદૂયર્ફલકાેત્તમૈઃ
૧૦૬૯૦૦૯૩ ઇ દ્રનીલમયૈઃ કુડ્યજૈર્ગત્યા ચાહત વષા
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૧૦૬૯૦૧૦૧ િવતાનૈિન મતૈ વષ્ટ્ર ા મુક્તાદામિવલ બ ભઃ
૧૦૬૯૦૧૦૩ દા તૈરાસનપયર્ઙૈ્કમર્ યુત્તમપિર કૃતૈઃ
૧૦૬૯૦૧૧૧ દાસી ભિન કક ઠ ભઃ સવુાસાે ભરલઙૃ્કતમ્
૧૦૬૯૦૧૧૩ પુ ભઃ સક ચુકાે ણીષ સવુસ્ત્રમ ણકુ ડલૈઃ
૧૦૬૯૦૧૨૧ રત્નપ્રદ પિનકરદ્યુ ત ભિનર ત વા તં િવ ચત્રવલભીષુ શખ ડનાેઽઙ્ગ
૧૦૬૯૦૧૨૩ ત્ય ત યત્ર િવિહતાગુ ધપૂમકૈ્ષિનયાર્ તમીક્ષ્ય ઘનબુદ્ધય ઉન્નદ તઃ
૧૦૬૯૦૧૩૧ ત મ સમાનગુણ પવયઃસવુષે
૧૦૬૯૦૧૩૨ દાસીસહસ્રયુતયાનુસવં ગ્ િહ યા
૧૦૬૯૦૧૩૩ િવપ્રાે દદશર્ ચમરવ્યજનને ક્મ
૧૦૬૯૦૧૩૪ દ ડને સા વતપ ત પિરવીજય ત્યા
૧૦૬૯૦૧૪૧ તં સિન્નર ક્ષ્ય ભગવા સહસાે થતશ્રી
૧૦૬૯૦૧૪૨ પયર્ઙ્કતઃ સકલધમર્ તાં વિરષ્ઠઃ
૧૦૬૯૦૧૪૩ આન ય પાદયુગલં શરસા િકર ટ
૧૦૬૯૦૧૪૪ જુષ્ટેન સા જ લરવીિવશદાસને વે
૧૦૬૯૦૧૫૧ તસ્યાવિનજ્ય ચરણાૈ તદપઃ વમૂધ્નાર્
૧૦૬૯૦૧૫૨ બભ્ર જગદુ્ગ તમાેઽિપ સતાં પ તિહ
૧૦૬૯૦૧૫૩ બ્રહ્મ યદેવ ઇ ત યદુ્ગણનામ યુક્તં
૧૦૬૯૦૧૫૪ તસ્યવૈ યચ્ચરણશાૈચમશષેતીથર્મ્
૧૦૬૯૦૧૬૧ સ પજૂ્ય દેવઋ ષવયર્ ષઃ પુરાણાે
૧૦૬૯૦૧૬૨ નારાયણાે નરસખાે િવિધનાેિદતને
૧૦૬૯૦૧૬૩ વા યા ભભા ય મતયા ત મષ્ટયા તં
૧૦૬૯૦૧૬૪ પ્રાહ પ્રભાે ભગવતે કરવામ હે િકમ્
૧૦૬૯૦૧૭૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૦૬૯૦૧૭૧ નવૈાદ્ભુતં વિય િવભાેઽ ખલલાેકનાથે
૧૦૬૯૦૧૭૨ મતૈ્રી જનષેુ સકલષેુ દમઃ ખલાનામ્
૧૦૬૯૦૧૭૩ િનઃશ્રેયસાય િહ જગિ સ્થ તરક્ષણા યાં
૧૦૬૯૦૧૭૪ વૈરાવતાર ઉ ગાય િવદામ સષુુ્ઠ
૧૦૬૯૦૧૮૧ દષંૃ્ટ તવાઙ્ ઘ્રયુગલં જનતાપવગ
૧૦૬૯૦૧૮૨ બ્રહ્માિદ ભહૃર્િદ િવ ચ ત્યમગાધબાેધૈઃ
૧૦૬૯૦૧૮૩ સસંારકૂપપ તતાેત્તરણાવલ બં
૧૦૬૯૦૧૮૪ યાયંશ્ચરા યનુગ્ હાણ યથા તઃ સ્યાત્
૧૦૬૯૦૧૯૧ તતાેઽ યદાિવશદ્ગહંે કૃ ણપ યાઃ સ નારદઃ
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૧૦૬૯૦૧૯૩ યાેગેશ્વરેશ્વરસ્યાઙ્ગ યાેગમાયાિવિવ સયા
૧૦૬૯૦૨૦૧ દ વ્ય તમક્ષૈ તત્રાિપ પ્રયયા ચાેદ્ધવને ચ
૧૦૬૯૦૨૦૩ પૂ જતઃ પરયા ભ યા પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ
૧૦૬૯૦૨૧૧ ષ્ટશ્ચાિવદુષવેાસાૈ કદાયાતાે ભવાિન ત
૧૦૬૯૦૨૧૩ િક્રયતે િક નુ પૂણાર્નામપૂણર મદાિદ ભઃ
૧૦૬૯૦૨૨૧ અથાિપ બ્રૂિહ નાે બ્રહ્મ જન્મૈતચ્છાેભનં કુ
૧૦૬૯૦૨૨૩ સ તુ િવ મત ઉ થાય તૂ ણીમ યદગાદ્ગહૃમ્
૧૦૬૯૦૨૩૧ તત્રા યચષ્ટ ગાેિવ દં લાલય તં સતુા શશનૂ્
૧૦૬૯૦૨૩૩ તતાેઽ ય મ ગ્ હેઽપ યન્મ જનાય કૃતાેદ્યમમ્
૧૦૬૯૦૨૪૧ જુહ્વ તં ચ િવતાનાગ્ ી યજ તં પ ચ ભમર્ખૈઃ
૧૦૬૯૦૨૪૩ ભાજેય તં દ્વ ક્વાિપ ભુ નમવશે ષતમ્
૧૦૬૯૦૨૫૧ ક્વાિપ સ યામપુાસીનં જપ તં બ્રહ્મ વાગ્યતમ્
૧૦૬૯૦૨૫૩ અેકત્ર ચા સચમાર્ યાં ચર તમ સવત્મર્સુ
૧૦૬૯૦૨૬૧ અશ્વૈગર્જૈ રથૈઃ ક્વાિપ િવચર તં ગદાગ્રજમ્
૧૦૬૯૦૨૬૩ ક્વ ચચ્છયાનં પયર્ઙે્ક તૂયમાનં ચ વ દ ભઃ
૧૦૬૯૦૨૭૧ મ ત્રય તં ચ ક મ શ્ચન્મિ ત્ર ભશ્ચાેદ્ધવાિદ ભઃ
૧૦૬૯૦૨૭૩ જલક્ર ડારતં ક્વાિપ વારમખુ્યાબલા તમ્
૧૦૬૯૦૨૮૧ કુત્ર ચદ્દિ્વજમખુ્યે યાે દદતં ગાઃ વલઙૃ્કતાઃ
૧૦૬૯૦૨૮૩ ઇ તહાસપુરાણાિન શ ◌ૃ વ તં મઙ્ગલાિન ચ
૧૦૬૯૦૨૯૧ હસ તં હાસકથયા કદા ચિ પ્રયયા ગ્ હે
૧૦૬૯૦૨૯૩ ક્વાિપ ધમ સવેમાનમથર્કામાૈ ચ કુત્ર ચત્
૧૦૬૯૦૩૦૧ યાય તમેકમાસીનં પુ ષં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૧૦૬૯૦૩૦૩ શશુ્રષૂ તં ગુ ક્વાિપ કામૈભાગૈઃ સપયર્યા
૧૦૬૯૦૩૧૧ કુવર્ તં િવગ્રહં કૈ શ્ચ સ ધ ચા યત્ર કેશવમ્
૧૦૬૯૦૩૧૩ કુત્રાિપ સહ રામેણ ચ તય તં સતાં શવમ્
૧૦૬૯૦૩૨૧ પતુ્રાણાં દુિહ ણાં ચ કાલે િવ યપુયાપનમ્
૧૦૬૯૦૩૨૩ દારૈવર્રૈ ત સદશૃઃૈ ક પય તં િવભૂ ત ભઃ
૧૦૬૯૦૩૩૧ પ્રસ્થાપનાપેનયનૈરપત્યાનાં મહાે સવાન્
૧૦૬૯૦૩૩૩ વીક્ષ્ય યાેગેશ્વરેશસ્ય યષેાં લાેકા િવ સ મરે
૧૦૬૯૦૩૪૧ યજ તં સકલા દેવા ક્વાિપ ક્રતુ ભ જતૈઃ
૧૦૬૯૦૩૪૩ પૂતર્ય તં ક્વ ચદ્ધમ કૂપાર્રામમઠાિદ ભઃ
૧૦૬૯૦૩૫૧ ચર તં ગયાં ક્વાિપ હયમા હ્ય સૈ ધવમ્
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૧૦૬૯૦૩૫૩ ઘ્ન તં તત્ર પશનૂ્મે યા પર તં યદુપુઙ્ગવૈઃ
૧૦૬૯૦૩૬૧ અવ્યક્ત લ ગં પ્રકૃ ત વ તઃપુરગ્ હાિદષુ
૧૦૬૯૦૩૬૩ ક્વ ચચ્ચર તં યાેગેશં તત્તદ્ભાવબુભુ સયા
૧૦૬૯૦૩૭૧ અથાવેાચ હૃષીકેશં નારદઃ પ્રહસિન્નવ
૧૦૬૯૦૩૭૩ યાેગમાયાેદયં વીક્ષ્ય માનષુીમીયષુાે ગ તમ્
૧૦૬૯૦૩૮૧ િવદામ યાેગમાયા તે દુદર્શાર્ અિપ માિયનામ્
૧૦૬૯૦૩૮૩ યાેગેશ્વરાત્મિન્નભાર્તા ભવ પાદિનષવેયા
૧૦૬૯૦૩૯૧ અનુ નીિહ માં દેવ લાેકાં તે યશસા લુતાન્
૧૦૬૯૦૩૯૩ પયર્ટા મ તવાેદ્ગાય લીલા ભવુનપાવનીઃ
૧૦૬૯૦૪૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૬૯૦૪૦૧ બ્રહ્મ ધન્નસ્ય વક્તાહં કતાર્ તદનુમાેિદતા
૧૦૬૯૦૪૦૩ ત ચ્છક્ષય લાેક મમમા સ્થતઃ પતુ્ર મા ખદઃ
૧૦૬૯૦૪૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૬૯૦૪૧૧ ઇત્યાચર તં સદ્ધમાર્ પાવના ગ્ હમેિધનામ્
૧૦૬૯૦૪૧૩ તમવે સવર્ગેહેષુ સ તમેકં દદશર્ હ
૧૦૬૯૦૪૨૧ કૃ ણસ્યાન તવીયર્સ્ય યાેગમાયામહાેદયમ્
૧૦૬૯૦૪૨૩ મુહુદૃર્ ટ્વા ઋ ષરભૂ દ્વ મતાે તકાૈતુકઃ
૧૦૬૯૦૪૩૧ ઇત્યથર્કામધમષુ કૃ ણને શ્ર દ્ધતાત્મના
૧૦૬૯૦૪૩૩ સ યક્સભા જતઃ પ્રીત તમવેાનુ મર યયાૈ
૧૦૬૯૦૪૪૧ અેવં મનુ યપદવીમનવુતર્માનાે નારાયણાેઽ ખલભવાય ગ્ હીતશ ક્તઃ
૧૦૬૯૦૪૪૩ રેમેઽઙ્ગ ષાેડશસહસ્રવરાઙ્ગનાનાં સવ્રીડસાૈહૃદિનર ક્ષણહાસજુષ્ટઃ
૧૦૬૯૦૪૫૧ યાનીહ િવશ્વિવલયાેદ્ભવ ત્તહેતુઃ
૧૦૬૯૦૪૫૨ કમાર્ યન યિવષયા ણ હર શ્ચકાર
૧૦૬૯૦૪૫૩ ય વઙ્ગ ગાય ત શ ◌ૃણાેત્યનુમાેદતે વા
૧૦૬૯૦૪૫૪ ભ ક્તભર્વેદ્ભગવ ત હ્યપવગર્માગ
૧૦૭૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૦૦૦૧૧ અથાષેસ્યપુ ત્તાયાં કુકુ્કટા કૂજતાેઽશપન્
૧૦૭૦૦૦૧૩ ગ્ હીતક ઠ્યઃ પ ત ભમાર્ધવ્યાે િવરહાતુરાઃ
૧૦૭૦૦૦૨૧ વયાંસ્યરાે વ કૃ ણં બાેધય તીવ વ દનઃ
૧૦૭૦૦૦૨૩ ગાય વ લ વિનદ્રા ણ મ દારવનવાયુ ભઃ
૧૦૭૦૦૦૩૧ મુહૂત તં તુ વૈદભ ના યદ તશાેભનમ્
૧૦૭૦૦૦૩૩ પિરર ભણિવશ્લષેાિ પ્રયબાહ્વ તરં ગતા
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૧૦૭૦૦૦૪૧ બ્રાહ્મે મુહૂતર્ ઉ થાય વાયુર્પ ય માધવઃ
૧૦૭૦૦૦૪૩ દ યાૈ પ્રસન્નકરણઆત્માનં તમસઃ પરમ્
૧૦૭૦૦૦૫૧ અેકં વયજં્યાે તરન યમવ્યયં વસસં્થયા િનત્યિનર તક મષમ્
૧૦૭૦૦૦૫૩ બ્રહ્માખ્યમસ્યાેદ્ભવનાશહેતુ ભઃ વશ ક્ત ભલર્ ક્ષતભાવિન ર્ તમ્
૧૦૭૦૦૦૬૧ અથા લુતાેઽ ભસ્યમલે યથાિવિધ
૧૦૭૦૦૦૬૨ િક્રયાકલાપં પિરધાય વાસસી
૧૦૭૦૦૦૬૩ ચકાર સ યાપેગમાિદ સત્તમાે
૧૦૭૦૦૦૬૪ હુતાનલાે બ્રહ્મ જ પ વાગ્યતઃ
૧૦૭૦૦૦૭૧ ઉપસ્થાયાકર્મુદ્ય તં તપર્િય વાત્મનઃ કલાઃ
૧૦૭૦૦૦૭૩ દેવા ષી પ દ્ધા વપ્રાન યચ્યર્ ચાત્મવાન્
૧૦૭૦૦૦૮૧ ધનેનૂાં ક્મશ ◌ૃઙ્ગીનાં સા વીનાં માૈ ક્તકસ્ર મ્
૧૦૭૦૦૦૮૩ પય વનીનાં ગ્ ષ્ટ નાં સવ સાનાં સવુાસસામ્
૧૦૭૦૦૦૯૧ દદાૈ યખુરાગ્રાણાં ક્ષાૈમા જન તલૈઃ સહ
૧૦૭૦૦૦૯૩ અલઙૃ્કતે યાે િવપ્રે યાે બદં્વ બદં્વ િદને િદને
૧૦૭૦૦૧૦૧ ગાેિવપ્રદેવતા દ્ધ ગુ ભૂતાિન સવર્શઃ
૧૦૭૦૦૧૦૩ નમસૃ્કત્યાત્મસ ભૂતીમર્ઙ્ગલાિન સમ શત્
૧૦૭૦૦૧૧૧ આત્માનં ભષૂયામાસ નરલાેકિવભષૂણમ્
૧૦૭૦૦૧૧૩ વાસાે ભભૂર્ષણૈઃ વીયૈિદવ્યસ્રગનુલપેનૈઃ
૧૦૭૦૦૧૨૧ અવેક્ષ્યાજ્યં તથાદશ ગાે ષ દ્વજદેવતાઃ
૧૦૭૦૦૧૨૩ કામાંશ્ચ સવર્વણાર્નાં પાૈરા તઃપુરચાિરણામ્
૧૦૭૦૦૧૨૫ પ્રદા ય પ્રકૃતીઃ કામૈઃ પ્રતાે ય પ્રત્યન દત
૧૦૭૦૦૧૩૧ સિંવભજ્યાગ્રતાે િવપ્રા સ્રક્તા બૂલાનુલપેનૈઃ
૧૦૭૦૦૧૩૩ સહૃુદઃ પ્રકૃતીદાર્રાનપુાયુઙ્ક્ત તતઃ વયમ્
૧૦૭૦૦૧૪૧ તાવ સતૂ ઉપાનીય સ્ય દનં પરમાદ્ભુતમ્
૧૦૭૦૦૧૪૩ સગુ્રીવાદ્યૈહર્યૈયુર્ક્તં પ્રણ યાવ સ્થતાેઽગ્રતઃ
૧૦૭૦૦૧૫૧ ગ્ હી વા પા ણના પાણી સારથે તમથા હત્
૧૦૭૦૦૧૫૩ સાત્યક્યુદ્ધવસયંુક્તઃ પવૂાર્િદ્ર મવ ભાસ્કરઃ
૧૦૭૦૦૧૬૧ ઈ ક્ષતાેઽ તઃપુરસ્ત્રીણાં સવ્રીડપ્રેમવી ક્ષતૈઃ
૧૦૭૦૦૧૬૩ કૃચ્છ્ર ા દ્વ ષ્ટાે િનરગા તહાસાે હરન્મનઃ
૧૦૭૦૦૧૭૧ સધુમાર્ખ્યાં સભાં સવ ર્ ણ ભઃ પિરવાિરતઃ
૧૦૭૦૦૧૭૩ પ્રાિવશદ્યિન્નિવષ્ટાનાં ન સ ત્યઙ્ગ ષડૂમર્યઃ
૧૦૭૦૦૧૮૧ તત્રાપેિવ તઃ પરમાસને િવભુબર્ભાૈ વભાસા કકુભાેઽવભાસયન્
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૧૦૭૦૦૧૮૩ તાે સહૈયર્દુ ભયર્દૂત્તમાે યથાેડુરા ે િદિવ તારકાગણૈઃ
૧૦૭૦૦૧૯૧ તત્રાપેમિ ત્રણાે રાજન્નાનાહાસ્યરસિૈવભુમ્
૧૦૭૦૦૧૯૩ ઉપતસ્થનુર્ટાચાયાર્ નતર્ક્ય તા ડવૈઃ થક્
૧૦૭૦૦૨૦૧ દઙ્ગવીણામુરજ વે તાલદર વનૈઃ
૧૦૭૦૦૨૦૩ ન તજુર્ગુ તુષુ્ટવુશ્ચ સતૂમાગધવ દનઃ
૧૦૭૦૦૨૧૧ તત્રાહુબ્રાર્હ્મણાઃ કે ચદાસીના બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૦૭૦૦૨૧૩ પવૂષાં પુ યયશસાં રાજ્ઞાં ચાકથય કથાઃ
૧૦૭૦૦૨૨૧ તત્રૈકઃ પુ ષાે રાજન્નાગતાેઽપૂવર્દશર્નઃ
૧૦૭૦૦૨૨૩ િવજ્ઞાિપતાે ભગવતે પ્રતીહારૈઃ પ્રવે શતઃ
૧૦૭૦૦૨૩૧ સ નમસૃ્કત્ય કૃ ણાય પરેશાય કૃતા જ લઃ
૧૦૭૦૦૨૩૩ રાજ્ઞામાવેદયદ્દઃુખં જરાસ ધિનરાેધજમ્
૧૦૭૦૦૨૪૧ યે ચ િદ ગ્વજયે તસ્ય સન્ન ત ન યયુ ર્પાઃ
૧૦૭૦૦૨૪૩ પ્રસહ્ય દ્ધા તનેાસન્નયુતે દ્વે ગિરવ્રજે
૧૦૭૦૦૨૫૦ રા ન ઊચુઃ
૧૦૭૦૦૨૫૧ કૃ ણ કૃ ણાપ્રમેયાત્મ પ્રપન્નભયભ જન
૧૦૭૦૦૨૫૩ વયં વાં શરણં યામાે ભવભીતાઃ થ ગ્ધયઃ
૧૦૭૦૦૨૬૧ લાેકાે િવકમર્િનરતઃ કુશલે પ્રમત્તઃ
૧૦૭૦૦૨૬૨ કમર્ યયં વદુિદતે ભવદચર્ને વે
૧૦૭૦૦૨૬૩ ય તાવદસ્ય બલવાિનહ િવતાશાં
૧૦૭૦૦૨૬૪ સદ્ય છનત્ત્યિન મષાય નમાેઽ તુ ત મૈ
૧૦૭૦૦૨૭૧ લાેકે ભવા જગિદનઃ કલયાવતીણર્ઃ
૧૦૭૦૦૨૭૨ સદ્રક્ષણાય ખલિનગ્રહણાય ચા યઃ
૧૦૭૦૦૨૭૩ ક શ્ચ વદ યમ તયા ત િનદેશમીશ
૧૦૭૦૦૨૭૪ િક વા જનઃ વકૃત ચ્છ ત તન્ન િવદ્મઃ
૧૦૭૦૦૨૮૧ વ ાિયતં પસખંુ પરત ત્રમીશ
૧૦૭૦૦૨૮૨ શશ્વદ્ભયને તકેન ધુરં વહામઃ
૧૦૭૦૦૨૮૩ િહ વા તદાત્મિન સખંુ વદનીહલ યં
૧૦૭૦૦૨૮૪ ક્લ યામહેઽ તકૃપણા તવ માયયેહ
૧૦૭૦૦૨૯૧ તન્નાે ભવા પ્રણતશાેકહરાઙ્ ઘ્રયુગ્માે
૧૦૭૦૦૨૯૨ બદ્ધા વયુઙ્ વ મગધાહ્વયકમર્પાશાત્
૧૦૭૦૦૨૯૩ યાે ભૂભુ ેઽયુતમતઙ્ગજવીયર્મેકાે
૧૦૭૦૦૨૯૪ બભ્રદુ્રરાેધ ભવને ગરાિડવાવીઃ
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૧૦૭૦૦૩૦૧ યાે વૈ વયા દ્વનવકૃ વ ઉદાત્તચક્ર
૧૦૭૦૦૩૦૨ ભગ્ ાે ધે ખલુ ભવ તમન તવીયર્મ્
૧૦૭૦૦૩૦૩ જ વા લાેકિનરતં સકૃદૂઢદપા
૧૦૭૦૦૩૦૪ યુ મ પ્ર જ ત નાેઽ જત ત દ્વધેિહ
૧૦૭૦૦૩૧૦ દૂત ઉવાચ
૧૦૭૦૦૩૧૧ ઇ ત માગધસં દ્ધા ભવદ્દશર્નકિઙ્ક્ષણઃ
૧૦૭૦૦૩૧૩ પ્રપન્નાઃ પાદમૂલં તે દ નાનાં શં િવધીયતામ્
૧૦૭૦૦૩૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૦૦૩૨૧ રાજદૂતે બ્રવુત્યેવં દેવ ષઃ પરમદ્યુ તઃ
૧૦૭૦૦૩૨૩ બભ્ર પઙ્ગજટાભારં પ્રાદુરાસીદ્યથા રિવઃ
૧૦૭૦૦૩૩૧ તં દૃ ટ્વા ભગવા કૃ ણઃ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૭૦૦૩૩૩ વવ દ ઉ થતઃ શી ણાર્ સસ યઃ સાનુગાે મુદા
૧૦૭૦૦૩૪૧ સભાજિય વા િવિધવ કૃતાસનપિરગ્રહમ્
૧૦૭૦૦૩૪૩ બભાષે સુ તવૈાર્ક્યૈઃ શ્રદ્ધયા તપર્યન્મુિનમ્
૧૦૭૦૦૩૫૧ અિપ વદદ્ય લાેકાનાં ત્રયાણામકુતાેભયમ્
૧૦૭૦૦૩૫૩ નનુ ભૂયા ભગવતાે લાેકા પયર્ટતાે ગુણઃ
૧૦૭૦૦૩૬૧ ન િહ તેઽિવિદતં િક ચ લાેકે વીશ્વરક ર્ષુ
૧૦૭૦૦૩૬૩ અથ ચ્છામહે યુ મા પા ડવાનાં ચક ષતમ્
૧૦૭૦૦૩૭૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૦૭૦૦૩૭૧ દષૃ્ટા માયા તે બહુશાે દુરત્યયા માયા િવભાે િવશ્વ જશ્ચ માિયનઃ
૧૦૭૦૦૩૭૩ ભૂતષેુ ભૂમંશ્ચરતઃ વશ ક્ત ભવર્હે્નિરવ ચ્છન્ન ચાે ન મેઽદ્ભુતમ્
૧૦૭૦૦૩૮૧ તવેિહતં કાેઽહર્ ત સાધુ વેિદતું વમાયયેદં જતાે િનયચ્છતઃ
૧૦૭૦૦૩૮૩ ય દ્વદ્યમાનાત્મતયાવભાસતે ત મૈ નમ તે વિવલક્ષણાત્મને
૧૦૭૦૦૩૯૧ વસ્ય યઃ સસંરતાે િવમાેક્ષણં ન નતાેઽનથર્વહાચ્છર રતઃ
૧૦૭૦૦૩૯૩ લીલાવતારૈઃ વયશઃ પ્રદ પકં પ્રા વાલય વા તમહં પ્રપદે્ય
૧૦૭૦૦૪૦૧ અથા યાશ્રાવયે બ્રહ્મ નરલાેકિવડ બનમ્
૧૦૭૦૦૪૦૩ રાજ્ઞઃ પૈ વસ્રેયસ્ય ભક્તસ્ય ચ ચક ષતમ્
૧૦૭૦૦૪૧૧ યક્ષ્ય ત વાં મખે દ્રણે રાજસયૂને પા ડવઃ
૧૦૭૦૦૪૧૩ પારમે ઠ્યકામાે પ ત તદ્ભવાનનુમાેદતામ્
૧૦૭૦૦૪૨૧ ત મ દેવ ક્રતવુરે ભવ તં વૈ સરુાદયઃ
૧૦૭૦૦૪૨૩ િદદકૃ્ષવઃ સમે ય ત રા નશ્ચ યશ વનઃ
૧૦૭૦૦૪૩૧ શ્રવણા ક તર્નાદ્ યાના પૂય તેઽ તવેસાિયનઃ
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૧૦૭૦૦૪૩૩ તવ બ્રહ્મમયસ્યેશ િકમુતેક્ષા ભમ શનઃ
૧૦૭૦૦૪૪૧ યસ્યામલં િદિવ યશઃ પ્ર થતં રસાયાં
૧૦૭૦૦૪૪૨ ભૂમાૈ ચ તે ભવુનમઙ્ગલ િદ ગ્વતાનમ્
૧૦૭૦૦૪૪૩ મ દાિકની ત િદિવ ભાેગવતી ત ચાધાે
૧૦૭૦૦૪૪૪ ગઙ્ગે ત ચેહ ચરણા બુ પનુા ત િવશ્વમ્
૧૦૭૦૦૪૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૦૦૪૫૧ તત્ર તે વાત્મપકે્ષ વ ગ્ ણ સુ િવ જગીષયા
૧૦૭૦૦૪૫૩ વાચઃ પેશઃૈ મય ત્યમુદ્ધવં પ્રાહ કેશવઃ
૧૦૭૦૦૪૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૦૦૪૬૧ વં િહ નઃ પરમં ચ ઃ સહૃુન્મ ત્રાથર્ત વિવત્
૧૦૭૦૦૪૬૩ અથાત્ર બ્રૂહ્યનુષે્ઠયં શ્રદ્દ મઃ કરવામ તત્
૧૦૭૦૦૪૭૧ ઇત્યુપામિ ત્રતાે ભત્રાર્ સવર્જ્ઞનેાિપ મુગ્ધવત્
૧૦૭૦૦૪૭૩ િનદેશં શરસાધાય ઉદ્ધવઃ પ્રત્યભાષત
૧૦૭૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૧૦૦૧૧ ઇત્યુદ િરતમાક યર્ દેવઋષે દ્ધવાેઽબ્રવીત્
૧૦૭૧૦૦૧૩ સ યાનાં મતમાજ્ઞાય કૃ ણસ્ય ચ મહામ તઃ
૧૦૭૧૦૦૨૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૦૭૧૦૦૨૧ યદુક્ત ષના દેવ સા ચવ્યં યક્ષ્યત વયા
૧૦૭૧૦૦૨૩ કાય પૈ વસ્રેયસ્ય રક્ષા ચ શરણૈ ષણામ્
૧૦૭૧૦૦૩૧ યષ્ટવ્યમ્રાજસયૂને િદક્ચક્રજિયના િવભાે
૧૦૭૧૦૦૩૩ અતાે જરાસતુજય ઉભયાથા મતાે મમ
૧૦૭૧૦૦૪૧ અ માકં ચ મહાનથા હ્યેતનેવૈ ભિવ ય ત
૧૦૭૧૦૦૪૩ યશશ્ચ તવ ગાેિવ દ રાજ્ઞાે બદ્ધા વમુ ચતઃ
૧૦૭૧૦૦૫૧ સ વૈ દુિવષહાે રા નાગાયુતસમાે બલે
૧૦૭૧૦૦૫૩ બ લનામિપ ચા યષેાં ભીમં સમબલં િવના
૧૦૭૧૦૦૬૧ દ્વરૈથે સ તુ જેતવ્યાે મા શતાક્ષાૈિહણીયુતઃ
૧૦૭૧૦૦૬૩ બ્રાહ્મ યાેઽ ય થતાે િવપ્રનૈર્ પ્રત્યાખ્યા ત કિહ ચત્
૧૦૭૧૦૦૭૧ બ્રહ્મવષેધરાે ગ વા તં ભક્ષેત કાેદરઃ
૧૦૭૧૦૦૭૩ હિન ય ત ન સ દેહાે દ્વરૈથે તવ સિન્નધાૈ
૧૦૭૧૦૦૮૧ િન મતં્ત પરમીશસ્ય િવશ્વસગર્િનરાેધયાેઃ
૧૦૭૧૦૦૮૩ િહર યગભર્ઃ શવર્શ્ચ કાલસ્યા િપણ તવ
૧૦૭૧૦૦૯૧ ગાય ત તે િવશદકમર્ ગ્ હેષુ દેવ્યાે
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૧૦૭૧૦૦૯૨ રાજ્ઞાં વશત્રવુધમાત્મિવમાેક્ષણં ચ
૧૦૭૧૦૦૯૩ ગાે યશ્ચ કુ જરપતજેર્નકાત્મ યાઃ
૧૦૭૧૦૦૯૪ િપત્રાેશ્ચ લ ધશરણા મનુયાે વયં ચ
૧૦૭૧૦૧૦૧ જરાસ ધવધઃ કૃ ણ ભૂયર્થાર્યાપેક પતે
૧૦૭૧૦૧૦૩ પ્રાયઃ પાકિવપાકેન તવ ચા ભમતઃ ક્રતુઃ
૧૦૭૧૦૧૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૧૦૧૧૧ ઇત્યુદ્ધવવચાે રાજ સવર્તાેભદ્રમચ્યુતમ્
૧૦૭૧૦૧૧૩ દેવ ષયર્દુ દ્ધાશ્ચ કૃ ણશ્ચ પ્રત્યપજૂયન્
૧૦૭૧૦૧૨૧ અથાિદશ પ્રયાણાય ભગવા દેવક સતુઃ
૧૦૭૧૦૧૨૩ ત્યા દા કજૈત્રાદ નનુજ્ઞા ય ગુ વભુઃ
૧૦૭૧૦૧૩૧ િનગર્મ યાવરાેધા વા સસતુા સપિરચ્છદાન્
૧૦૭૧૦૧૩૩ સઙ્કષર્ણમનુજ્ઞા ય યદુરાજં ચ શત્રુહન્
૧૦૭૧૦૧૩૫ સતૂાપેનીતં વરથમા હદ્ગ ડ વજમ્
૧૦૭૧૦૧૪૧ તતાે રથ દ્વપભટસાિદનાયકૈઃ
૧૦૭૧૦૧૪૨ કરાલયા પિર ત આત્મસનેયા
૧૦૭૧૦૧૪૩ દઙ્ગભેયાર્નકશઙ્ખગાેમખુૈઃ
૧૦૭૧૦૧૪૪ પ્રઘાષેઘાે ષતકકુભાે િનરક્રમત્
૧૦૭૧૦૧૫૧ વા જકા ચન શ બકા ભરચ્યુતં સહાત્મ ઃ પ તમનુ સવુ્રતા યયુઃ
૧૦૭૧૦૧૫૩ વરા બરાભરણિવલપેનસ્રજઃ સસું તા ભર સચમર્પા ણ ભઃ
૧૦૭૧૦૧૬૧ નરાેષ્ટ્રગાેમિહષખરાશ્વતયર્નઃ
૧૦૭૧૦૧૬૨ કરે ભઃ પિરજનવારયાે ષતઃ
૧૦૭૧૦૧૬૩ વલઙૃ્કતાઃ કટકુિટક બલા બરાદ્ય્
૧૦૭૧૦૧૬૪ ઉપસ્કરા યયુરિધયજુ્ય સવર્તઃ
૧૦૭૧૦૧૭૧ બલં હદ્ વજપટછત્રચામરૈર્
૧૦૭૧૦૧૭૨ વરાયુધાભરણિકર ટવમર્ ભઃ
૧૦૭૧૦૧૭૩ િદવાંશુ ભ તુમુલરવં બભાૈ રવેર્
૧૦૭૧૦૧૭૪ યથાણર્વઃ ભત ત મઙ્ ગલાે મ ભઃ
૧૦૭૧૦૧૮૧ અથાે મુિનયર્દુપ તના સભા જતઃ પ્રણ ય તં હૃિદ િવદધ દ્વહાયસા
૧૦૭૧૦૧૮૩ િનશ ય તદ્વ્યવ સતમાહૃતાહર્ણાે મુકુ દસ દરશનિન ર્તે દ્રયઃ
૧૦૭૧૦૧૯૧ રાજદૂતમવુાચેદં ભગવા પ્રીણય ગરા
૧૦૭૧૦૧૯૩ મા ભૈષ્ટ દૂત ભદં્ર વાે ઘાતિય યા મ માગધમ્
૧૦૭૧૦૨૦૧ ઇત્યુક્તઃ પ્ર સ્થતાે દૂતાે યથાવદવદ પાન્

bhagpur.pdf 789



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૭૧૦૨૦૩ તેઽિપ સ દશર્નં શાૈરેઃ પ્રત્યૈક્ષ યન્મુમુક્ષવઃ
૧૦૭૧૦૨૧૧ આનતર્સાવૈીરમ ં તી વાર્ િવનશનં હિરઃ
૧૦૭૧૦૨૧૩ ગર ન્નદ રતીયાય પુરગ્રામવ્ર કરાન્
૧૦૭૧૦૨૨૧ તતાે દષૃદ્વતી ં તી વાર્ મુકુ દાેઽથ સર વતીમ્
૧૦૭૧૦૨૨૩ પ ચાલાનથ મ સ્યાંશ્ચ શક્રપ્રસ્થમથાગમત્
૧૦૭૧૦૨૩૧ તમપુાગતમાક યર્ પ્રીતાે દુદર્શર્નં નામ્
૧૦૭૧૦૨૩૩ અ તશત્રુિનરગા સાપે યાયઃ સહૃુદ્વતૃઃ
૧૦૭૧૦૨૪૧ ગીતવાિદત્રઘાષેેણ બ્રહ્મઘાષેેણ ભૂયસા
૧૦૭૧૦૨૪૩ અ યયા સ હૃષીકેશં પ્રાણાઃ પ્રાણ મવાદતૃઃ
૧૦૭૧૦૨૫૧ દૃ ટ્વા િવ ક્લન્નહૃદયઃ કૃ ણં નેહેન પા ડવઃ
૧૦૭૧૦૨૫૩ ચરાદ્દષંૃ્ટ પ્રયતમં સ વજેઽથ પનુઃ પનુઃ
૧૦૭૧૦૨૬૧ દાે યા પિર વજ્ય રમામલાલયં મુકુ દગાતં્ર પ તહર્તાશભુઃ
૧૦૭૧૦૨૬૩ લેભે પરાં િન ર્ તમશ્રુલાેચનાે હૃ યત્તનુિવ તલાેકિવભ્રમઃ
૧૦૭૧૦૨૭૧ તં માતુલેયં પિરર ય િન ર્તાે ભીમઃ મય પ્રેમજલાકુલે દ્રયઃ
૧૦૭૧૦૨૭૩ યમાૈ િકર ટ ચ સહૃુત્તમં મુદા પ્ર દ્ધબા પાઃ પિરરે ભરેઽચ્યુતમ્
૧૦૭૧૦૨૮૧ અજુર્નને પિર વક્તાે યમા યામ ભવાિદતઃ
૧૦૭૧૦૨૮૩ બ્રાહ્મણે યાે નમસૃ્કત્ય દ્ધે યશ્ચ યથાહર્તઃ
૧૦૭૧૦૨૮૫ માિનનાે માનયામાસ કુ જયકૈકયાન્
૧૦૭૧૦૨૯૧ સતૂમાગધગ ધવાર્ વ દનશ્ચાપેમિ ત્રણઃ
૧૦૭૧૦૨૯૩ દઙ્ગશઙ્ખપટહ વીણાપણવગાેમખુૈઃ
૧૦૭૧૦૨૯૫ બ્રાહ્મણાશ્ચારિવ દાક્ષં તુષુ્ટવનુર્ તજુર્ગુઃ
૧૦૭૧૦૩૦૧ અેવં સહૃુદ્ ભઃ પયર્ તઃ પુ યશ્લાેક શખામ ણઃ
૧૦૭૧૦૩૦૩ સં તૂયમાનાે ભગવા વવેશાલઙૃ્કતં પુરમ્
૧૦૭૧૦૩૧૧ સં સક્તવત્મર્ કિરણાં મદગ ધતાેયૈશ્
૧૦૭૧૦૩૧૨ ચત્ર વજૈઃ કનકતાેરણપૂણર્કુ ભૈઃ
૧૦૭૧૦૩૧૩ ષ્ટાત્મ ભનર્વદુકૂલિવભષૂણસ્રગ્
૧૦૭૧૦૩૧૪ ગ ધૈ ર્ ભયુર્વ ત ભશ્ચ િવરાજમાનમ્
૧૦૭૧૦૩૨૧ ઉદ્દ પ્તદ પબ લ ભઃ પ્ર તસદ્મ લ
૧૦૭૧૦૩૨૨ િનયાર્તધપૂ ચરં િવલસ પતાકમ્
૧૦૭૧૦૩૨૩ મૂધર્ યહેમકલશૈ રજતાે શ ◌ૃઙ્ગૈર્
૧૦૭૧૦૩૨૪ જુષં્ટ દદશર્ ભવનૈઃ કુ રાજધામ
૧૦૭૧૦૩૩૧ પ્રાપં્ત િનશ ય નરલાેચનપાનપાત્રમ્
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૧૦૭૧૦૩૩૨ આૈ સકુ્યિવશ્લ થતકેશદુકૂલબ ધાઃ
૧૦૭૧૦૩૩૩ સદ્યાે િવ જ્ય ગ્ હકમર્ પતીશં્ચ ત પે
૧૦૭૧૦૩૩૪ દ્રષંુ્ટ યયુયુર્વતયઃ મ નરે દ્રમાગ
૧૦૭૧૦૩૪૧ ત મ સસુઙુ્કલ ઇભાશ્વરથ દ્વપદ્ ભઃ
૧૦૭૧૦૩૪૨ કૃ ણ સભાયર્મપુલ ય ગ્ હાિધ ઢાઃ
૧૦૭૧૦૩૪૩ નાયા િવક યર્ કુસમુૈમર્નસાપેગુહ્ય
૧૦૭૧૦૩૪૪ સુ વાગતં િવદધુ મયવી ક્ષતને
૧૦૭૧૦૩૫૧ ઊચુઃ સ્ત્રયઃ પ થ િનર ક્ષ્ય મુકુ દપત્નીસ્
૧૦૭૧૦૩૫૨ તારા યથાેડુપસહાઃ િકમકાયર્મૂ ભઃ
૧૦૭૧૦૩૫૩ યચ્ચ ષાં પુ ષમાૈ લ દારહાસ
૧૦૭૧૦૩૫૪ લીલાવલાેકકલયાે સવમાતનાે ત
૧૦૭૧૦૩૬૧ તત્ર તત્રાપેસઙ્ગ ય પાૈરા મઙ્ગલપાણયઃ
૧૦૭૧૦૩૬૩ ચકુ્રઃ સપયા કૃ ણાય શ્રેણીમખુ્યા હતનૈસઃ
૧૦૭૧૦૩૭૧ અ તઃપુરજનૈઃ પ્રીત્યા મુકુ દઃ ફુ લલાેચનૈઃ
૧૦૭૧૦૩૭૩ સસ ભ્રમૈર યપેુતઃ પ્રાિવશદ્રાજમ દરમ્
૧૦૭૧૦૩૮૧ થા િવલાેક્ય ભ્રાત્રેયં કૃ ણં િત્રભવુનેશ્વરમ્
૧૦૭૧૦૩૮૩ પ્રીતાત્માે થાય પયર્ઙ્કા સ નષુા પિરષ વજે
૧૦૭૧૦૩૯૧ ગાેિવ દં ગ્ હમાનીય દેવદેવેશમાદતૃઃ
૧૦૭૧૦૩૯૩ પૂ યાં નાિવદ કૃત્યં પ્રમાેદાપેહતાે પઃ
૧૦૭૧૦૪૦૧ િપ વસગુુર્ સ્ત્રીણાં કૃ ણશ્ચકે્રઽ ભવાદનમ્
૧૦૭૧૦૪૦૩ વયં ચ કૃ ણયા રાજ ભ ગ યા ચા ભવ દતઃ
૧૦૭૧૦૪૧૧ શ્વશ ◌ૃવા સ ચાેિદતા કૃ ણા કૃ ણપત્નીશ્ચ સવર્શઃ
૧૦૭૧૦૪૧૩ આનચર્ ક્મણીં સત્યાં ભદ્રાં બવતી ં તથા
૧૦૭૧૦૪૨૧ કા લ દ ં મત્રિવ દાં ચ શબૈ્યાં નાગ્ જતી ં સતીમ્
૧૦૭૧૦૪૨૩ અ યાશ્ચા યાગતા યા તુ વાસઃસ્રઙ્મ ડનાિદ ભઃ
૧૦૭૧૦૪૩૧ સખંુ િનવાસયામાસ ધમર્રા ે જનાદર્નમ્
૧૦૭૧૦૪૩૩ સસૈ યં સાનુગામતં્ય સભાય ચ નવં નવમ્
૧૦૭૧૦૪૪૧ તપર્િય વા ખા ડવને વિહ્ન ફા ગનુસયંુતઃ
૧૦૭૧૦૪૪૩ માેચિય વા મયં યને રાજ્ઞે િદવ્યા સભા કૃતા
૧૦૭૧૦૪૫૧ ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્રાજ્ઞઃ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૭૧૦૪૫૩ િવહરન્રથમા હ્ય ફા ગનુને ભટૈ ર્તઃ
૧૦૭૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૭૨૦૦૧૧ અેકદા તુ સભામ યઆસ્થતાે મુિન ભ ર્તઃ
૧૦૭૨૦૦૧૩ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈભ્રાર્ ભશ્ચ યુિધ ષ્ઠરઃ
૧૦૭૨૦૦૨૧ આચાયઃ કુલ દ્ધશૈ્ચ જ્ઞા તસ બ ધબા ધવૈઃ
૧૦૭૨૦૦૨૩ શ ◌ૃ વતામવે ચૈતષેામાભા યેદમવુાચ હ
૧૦૭૨૦૦૩૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૧૦૭૨૦૦૩૧ ક્રતુરાજેન ગાેિવ દ રાજસયૂને પાવનીઃ
૧૦૭૨૦૦૩૩ યકે્ષ્ય િવભૂતીભર્વત ત સ પાદય નઃ પ્રભાે
૧૦૭૨૦૦૪૧ વ પાદુકે અિવરતં પિર યે ચર ત
૧૦૭૨૦૦૪૨ યાય ત્યભદ્રનશને શચુયાે ગ્ ણ ત
૧૦૭૨૦૦૪૩ િવ દ ત તે કમલનાભ ભવાપવગર્મ્
૧૦૭૨૦૦૪૪ આશાસતે યિદ ત આ શષ ઈશ ના યે
૧૦૭૨૦૦૫૧ તદે્દવદેવ ભવતશ્ચરણારિવ દ
૧૦૭૨૦૦૫૨ સવેાનુભાવ મહ પ યતુ લાેક અેષઃ
૧૦૭૨૦૦૫૩ યે વાં ભજ ત ન ભજ ત્યુત વાેભયષેાં
૧૦૭૨૦૦૫૪ િનષ્ઠાં પ્રદશર્ય િવભાે કુ જયાનામ્
૧૦૭૨૦૦૬૧ ન બ્રહ્મણઃ વપરભેદમ ત તવ સ્યાત્
૧૦૭૨૦૦૬૨ સવાર્ત્મનઃ સમદશૃઃ વસખુાનુભૂતેઃ
૧૦૭૨૦૦૬૩ સસંવેતાં સરુતરાેિરવ તે પ્રસાદઃ
૧૦૭૨૦૦૬૪ સવેાનુ પમુદયાે ન િવપયર્યાેઽત્ર
૧૦૭૨૦૦૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૨૦૦૭૧ સ યગ્વ્યવ સતં રાજ ભવતા શત્રુકશર્ન
૧૦૭૨૦૦૭૩ કલ્યાણી યને તે ક તલાકાનનુભિવ ય ત
૧૦૭૨૦૦૮૧ ઋષીણાં િપ દેવાનાં સહૃુદામિપ નઃ પ્રભાે
૧૦૭૨૦૦૮૩ સવષામિપ ભૂતાનામી સતઃ ક્રતુરાડયમ્
૧૦૭૨૦૦૯૧ િવ જત્ય પતી સવાર્ કૃ વા ચ જગતી ં વશે
૧૦૭૨૦૦૯૩ સ ત્ય સવર્સ ભારાનાહર વ મહાક્રતુમ્
૧૦૭૨૦૧૦૧ અેતે તે ભ્રાતરાે રાજં લાેકપાલાંશસ ભવાઃ
૧૦૭૨૦૧૦૩ જતાેઽ યાત્મવતા તેઽહં દુજર્યાે યાેઽકૃતાત્મ ભઃ
૧૦૭૨૦૧૧૧ ન ક શ્ચન્મ પરં લાેકે તજેસા યશસા શ્રયા
૧૦૭૨૦૧૧૩ િવભૂ ત ભવાર્ ભભવેદે્દવાેઽિપ િકમુ પા થવઃ
૧૦૭૨૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૨૦૧૨૧ િનશ ય ભગવદ્ગ તં પ્રીતઃ ફુ લમખુા બુજઃ
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૧૦૭૨૦૧૨૩ ભ્રા દ ગ્વજયેઽયુઙ્ક્ત િવ તે પે િંહતાન્
૧૦૭૨૦૧૩૧ સહદેવં દ ક્ષણસ્યામાિદશ સહ જયૈઃ
૧૦૭૨૦૧૩૩ િદ શ પ્રતીચ્યાં નકુલમુદ ચ્યાં સવ્યસા ચનમ્
૧૦૭૨૦૧૩૫ પ્રાચ્યાં કાેદરં મ સ્યૈઃ કેકયૈઃ સહ મદ્રકૈઃ
૧૦૭૨૦૧૪૧ તે િવ જત્ય પા વીરા આજહિદગ્ ય આેજસા
૧૦૭૨૦૧૪૩ અ તશત્રવે ભૂિર દ્રિવણં પ યક્ષ્યતે
૧૦૭૨૦૧૫૧ શ્રુ વા જતં જરાસ ધં પતે યાર્યતાે હિરઃ
૧૦૭૨૦૧૫૩ આહાપેાયં તમવેાદ્ય ઉદ્ધવાે યમવુાચ હ
૧૦૭૨૦૧૬૧ ભીમસનેાેઽજુર્નઃ કૃ ણાે બ્રહ્મ લ ગધરાસ્ત્રયઃ
૧૦૭૨૦૧૬૩ જગ્મુ ગિરવ્રજં તાત હદ્રથસતુાે યતઃ
૧૦૭૨૦૧૭૧ તે ગ વા ત યવેલાયાં ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનમ્
૧૦૭૨૦૧૭૩ બ્રહ્મ યં સમયાચેરન્રાજ યા બ્રહ્મ લઙ્ ગનઃ
૧૦૭૨૦૧૮૧ રાજ વદ્ ય તથી પ્રાપ્તાન થનાે દૂરમાગતાન્
૧૦૭૨૦૧૮૩ તન્નઃ પ્રયચ્છ ભદં્ર તે યદ્વયં કામયામહે
૧૦૭૨૦૧૯૧ િક દુમર્ષ ત તક્ષણૂાં િકમકાયર્મસાધુ ભઃ
૧૦૭૨૦૧૯૩ િક ન દેયં વદા યાનાં કઃ પરઃ સમદ શનામ્
૧૦૭૨૦૨૦૧ યાેઽિનત્યેન શર રેણ સતાં ગેયં યશાે ધ્રવુમ્
૧૦૭૨૦૨૦૩ ના ચનાે ત વયં ક પઃ સ વાચ્યઃ શાેચ્ય અેવ સઃ
૧૦૭૨૦૨૧૧ હિરશ્ચ દ્રાે ર તદેવ ઉ છ ત્તઃ શ બબર્ લઃ
૧૦૭૨૦૨૧૩ વ્યાધઃ કપાેતાે બહવાે હ્યધ્રવુેણ ધ્રવું ગતાઃ
૧૦૭૨૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૨૦૨૨૧ વરૈરાકૃ ત ભ તાં તુ પ્રકાેષૈ્ઠજ્યાર્હતૈરિપ
૧૦૭૨૦૨૨૩ રાજ યબ ધૂ વજ્ઞાય દષૃ્ટપવૂાર્ન ચ તયત્
૧૦૭૨૦૨૩૧ રાજ યબ ધવાે હ્યેતે બ્રહ્મ લઙ્ગાિન બભ્ર ત
૧૦૭૨૦૨૩૩ દદાિન ભ ક્ષતં તે ય આત્માનમિપ દુ ત્યજમ્
૧૦૭૨૦૨૪૧ બલનેુર્ શ્રૂયતે ક તિવતતા િદ વક મષા
૧૦૭૨૦૨૪૩ અૈશ્વયાર્દ્ભ્રં શતસ્યાિપ િવપ્રવ્યાજેન િવ ના
૧૦૭૨૦૨૫૧ શ્રયં જહીષર્તે દ્રસ્ય િવ ણવે દ્વજ િપણે
૧૦૭૨૦૨૫૩ નન્નિપ મહી પ્રાદાદ્વાયર્માણાેઽિપ દૈત્યરાટ્
૧૦૭૨૦૨૬૧ વતા બ્રાહ્મણાથાર્ય કાે વથર્ઃ ક્ષત્રબ ધનુા
૧૦૭૨૦૨૬૩ દેહેન પતમાનને નેહતા િવપુલં યશઃ
૧૦૭૨૦૨૭૧ ઇત્યુદારમ તઃ પ્રાહ કૃ ણાજુર્ન કાેદરાન્
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૧૦૭૨૦૨૭૩ હે િવપ્રા િવ્રયતાં કામાે દદા યાત્મ શરાેઽિપ વઃ
૧૦૭૨૦૨૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૨૦૨૮૧ યુદં્ધ નાે દેિહ રાજે દ્ર દ્વ દ્વશાે યિદ મ યસે
૧૦૭૨૦૨૮૩ યુદ્ધા થનાે વયં પ્રાપ્તા રાજ યા ના યકાિઙ્ક્ષણઃ
૧૦૭૨૦૨૯૧ અસાૈ કાેદરઃ પાથર્ તસ્ય ભ્રાતાજુર્નાે હ્યયમ્
૧૦૭૨૦૨૯૩ અનયાેમાર્તુલેયં માં કૃ ણં નીિહ તે િરપુમ્
૧૦૭૨૦૩૦૧ અેવમાવેિદતાે રા જહાસાેચ્ચૈઃ મ માગધઃ
૧૦૭૨૦૩૦૩ આહ ચામ ષતાે મ દા યુદં્ધ તિહ દદા મ વઃ
૧૦૭૨૦૩૧૧ ન વયા ભી ણા યાે સ્યે યુિધ િવક્લવતજેસા
૧૦૭૨૦૩૧૩ મથુરાં વપુર ં ત્ય વા સમુદં્ર શરણં ગતઃ
૧૦૭૨૦૩૨૧ અયં તુ વયસાતુલ્યાે ના તસ વાે ન મે સમઃ
૧૦૭૨૦૩૨૩ અજુર્નાે ન ભવેદ્યાેદ્ધા ભીમ તુલ્યબલાે મમ
૧૦૭૨૦૩૩૧ ઇત્યુ વા ભીમસનેાય પ્રાદાય મહતી ં ગદામ્
૧૦૭૨૦૩૩૩ દ્વતીયાં વયમાદાય િનજર્ગામ પુરાદ્બિહઃ
૧૦૭૨૦૩૪૧ તતઃ સમખેલે વીરાૈ સયંુક્તાિવતરેતરમ્
૧૦૭૨૦૩૪૩ જઘ્નતવુર્જ્રક પા યાં ગદા યાં રણદુમર્દાૈ
૧૦૭૨૦૩૫૧ મ ડલાિન િવ ચત્રા ણ સવં્ય દ ક્ષણમવે ચ
૧૦૭૨૦૩૫૩ ચરતાેઃ શશુભુે યુદં્ધ નટયાેિરવ રઙ્ ગણાેઃ
૧૦૭૨૦૩૬૧ તતશ્ચટચટાશ દાે વજ્રિન પેસસિન્નભઃ
૧૦૭૨૦૩૬૩ ગદયાેઃ ક્ષપ્તયાે રાજ દ તયાેિરવ દ તનાેઃ
૧૦૭૨૦૩૭૧ તે વૈ ગદે ભજુજવને િનપાત્યમાને
૧૦૭૨૦૩૭૨ અ યાે યતાેઽંસકિટપાદકરાે જત્રુમ્
૧૦૭૨૦૩૭૩ ચૂણ બભવૂતુ પેત્ય યથાકર્શાખે
૧૦૭૨૦૩૭૪ સયંુ યતાે દ્વરદયાેિરવ દ પ્તમ વ્યાેઃ
૧૦૭૨૦૩૮૧ ઇ થં તયાેઃ પ્રહતયાેગર્દયાે ર્વીરાૈ
૧૦૭૨૦૩૮૨ કુ્રદ્ધાૈ વમુ ષ્ટ ભરયઃ પરશરૈિપષ્ટામ્
૧૦૭૨૦૩૮૩ શ દ તયાેઃ પ્રહરતાેિરભયાેિરવાસીન્
૧૦૭૨૦૩૮૪ િનઘાર્તવજ્રપ ષ તલતાડનાે થઃ
૧૦૭૨૦૩૯૧ તયાેરેવં પ્રહરતાેઃ સમ શક્ષાબલાજૈસાેઃ
૧૦૭૨૦૩૯૩ િનિવશષેમભૂદ્યુદ્ધમક્ષીણજવયાે ર્પ
૧૦૭૨૦૪૦૧ શત્રાજેર્ન્મ તી િવદ્વા િવતં ચ જરાકૃતમ્
૧૦૭૨૦૪૦૩ પાથર્મા યાયય વને તજેસા ચ તયદ્ધિરઃ
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૧૦૭૨૦૪૧૧ સ ચ ત્યાર વધાપેાયં ભીમસ્યામાેઘદશર્નઃ
૧૦૭૨૦૪૧૩ દશર્યામાસ િવટપં પાટયિન્નવ સજં્ઞયા
૧૦૭૨૦૪૨૧ ત દ્વજ્ઞાય મહાસ વાે ભીમઃ પ્રહરતાં વરઃ
૧૦૭૨૦૪૨૩ ગ્ હી વા પાદયાેઃ શત્રું પાતયામાસ ભૂતલે
૧૦૭૨૦૪૩૧ અેક પાદં પદાક્ર ય દાે યાર્મ યં પ્રગ્ હ્ય સઃ
૧૦૭૨૦૪૩૩ ગુદતઃ પાટયામાસ શાખ મવ મહાગજઃ
૧૦૭૨૦૪૪૧ અેકપાદાે ષણ કિટ ષ્ઠ તનાંસકે
૧૦૭૨૦૪૪૩ અેકબાહ્વ ક્ષભ્રૂકણ શકલે દદશૃઃુ પ્ર ઃ
૧૦૭૨૦૪૫૧ હાહાકારાે મહાનાસીિન્નહતે મગધેશ્વરે
૧૦૭૨૦૪૫૩ પજૂયામાસતુભ મં પિરર ય જયાચ્યતાૈ
૧૦૭૨૦૪૬૧ સહદેવં તત્તનયં ભગવા ભૂતભાવનઃ
૧૦૭૨૦૪૬૩ અ ય ષ ચદમેયાત્મા મગધાનાં પ ત પ્રભુઃ
૧૦૭૨૦૪૬૫ માેચયામાસ રાજ યા સં દ્ધા માગધને યે
૧૦૭૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૩૦૦૧૧ અયુતે દ્વે શતા યષ્ટાૈ િન દ્ધા યુિધ િન જતાઃ
૧૦૭૩૦૦૧૩ તે િનગર્તા ગિરદ્રાે યાં મ લના મલવાસસઃ
૧૦૭૩૦૦૨૧ ક્ષામાઃ શુ કવદનાઃ સરંાેધપિરક શતાઃ
૧૦૭૩૦૦૨૩ દદશૃુ તે ઘન યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્
૧૦૭૩૦૦૩૧ શ્રીવ સાઙં્ક ચતુબાર્હંુ પદ્મગભાર્ ણેક્ષણમ્
૧૦૭૩૦૦૩૩ ચા પ્રસન્નવદનં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૦૭૩૦૦૪૧ પદ્મહ તં ગદાશઙ્ખ રથાઙ્ગૈ પલ ક્ષતમ્
૧૦૭૩૦૦૪૩ િકર ટહારકટક કિટસતૂ્રાઙ્ગદા ચતમ્
૧૦૭૩૦૦૫૧ ભ્રાજદ્વરમ ણગ્રીવં િનવીતં વનમાલયા
૧૦૭૩૦૦૫૩ િપબ ત ઇવ ચ યા લહ ત ઇવ જહ્વયા
૧૦૭૩૦૦૬૧ જઘ્ર ત ઇવ નાસા યાં ર ભ ત ઇવ બાહુ ભઃ
૧૦૭૩૦૦૬૩ પ્રણેમુહર્તપા માનાે મૂધર્ ભઃ પાદયાેહર્રેઃ
૧૦૭૩૦૦૭૧ કૃ ણસ દશર્નાહ્લાદ વ તસરંાેધનક્લમાઃ
૧૦૭૩૦૦૭૩ પ્રશશસંહૃુર્ષીકેશં ગી ભઃ પ્રા જલયાે પાઃ
૧૦૭૩૦૦૮૦ રા ન ઊચુઃ
૧૦૭૩૦૦૮૧ નમ તે દેવદેવેશ પ્રપન્ના તહરાવ્યય
૧૦૭૩૦૦૮૩ પ્રપન્ના પાિહ નઃ કૃ ણ િનિવ ણા ઘાેરસં તેઃ
૧૦૭૩૦૦૯૧ નનંૈ નાથાનુસયૂામાે માગધં મધુસદૂન
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૧૦૭૩૦૦૯૩ અનુગ્રહાે યદ્ભવતાે રાજ્ઞાં રાજ્યચ્યુ તિવભાે
૧૦૭૩૦૧૦૧ રાજૈ્યશ્વયર્મદાેન્નદ્ધાે ન શ્રેયાે િવ દતે પઃ
૧૦૭૩૦૧૦૩ વન્માયામાેિહતાેઽિનત્યા મ યતે સ પદાેઽચલાઃ
૧૦૭૩૦૧૧૧ ગ ણાં યથા બાલા મ ય ત ઉદકાશયમ્
૧૦૭૩૦૧૧૩ અેવં વૈકાિરક ં માયામયુક્તા વ તુ ચક્ષતે
૧૦૭૩૦૧૨૧ વયં પુરા શ્રીમદનષ્ટદષૃ્ટયાે જગીષયાસ્યા ઇતરેતર ધઃ
૧૦૭૩૦૧૨૩ ઘ્ન તઃ પ્ર ઃ વા અ તિનઘ્ ર્ણાઃ પ્રભાે ત્યું પુર વાિવગણ ય દુમર્દાઃ
૧૦૭૩૦૧૩૧ ત અેવ કૃ ણાદ્ય ગભીરરંહસા દુર તવેીયણ િવચા લતાઃ શ્રયઃ
૧૦૭૩૦૧૩૩ કાલને ત વા ભવતાેઽનુક પયા િવનષ્ટદપાર્શ્ચરણાૈ મરામ તે
૧૦૭૩૦૧૪૧ અથાે ન રાજ્ય ગ ણ િપતં દેહેન શશ્વ પતતા ં ભવુા
૧૦૭૩૦૧૪૩ ઉપા સતવં્ય હયામહે િવભાે િક્રયાફલં પ્રેત્ય ચ કણર્રાેચનમ્
૧૦૭૩૦૧૫૧ તં નઃ સમાિદશાપેાયં યને તે ચરણા જયાેઃ
૧૦૭૩૦૧૫૩ તયર્થા ન િવરમેદિપ સસંરતા મહ
૧૦૭૩૦૧૬૧ કૃ ણાય વાસદેુવાય હરયે પરમાત્મને
૧૦૭૩૦૧૬૩ પ્રણતક્લેશનાશાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ
૧૦૭૩૦૧૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૩૦૧૭૧ સં તૂયમાનાે ભગવાન્રાજ ભમુર્ક્તબ ધનૈઃ
૧૦૭૩૦૧૭૩ તાનાહ ક ણ તાત શર યઃ શ્લ ણયા ગરા
૧૦૭૩૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૩૦૧૮૧ અદ્ય પ્ર ત વાે ભપૂા મ યાત્મ ય ખલેશ્વરે
૧૦૭૩૦૧૮૩ સદુૃઢા યતે ભ ક્તબાર્ઢમાશં સતં તથા
૧૦૭૩૦૧૯૧ િદષ્ટ ા વ્યવ સતં ભપૂા ભવ ત ઋતભા ષણઃ
૧૦૭૩૦૧૯૩ શ્રીયૈશ્વયર્મદાેન્નાહં પ ય ઉન્માદકં ણામ્
૧૦૭૩૦૨૦૧ હૈહયાે નહુષાે વેણાે રાવણાે નરકાેઽપરે
૧૦૭૩૦૨૦૩ શ્રીમદાદ્ભ્રં શતાઃ સ્થાનાદે્દવદૈત્યનરેશ્વરાઃ
૧૦૭૩૦૨૧૧ ભવ ત અેત દ્વજ્ઞાય દેહાદ્યુ પાદ્યમ તવત્
૧૦૭૩૦૨૧૩ માં યજ તાેઽ વરૈયુર્ક્તાઃ પ્ર ધમણ રક્ષ્યથ
૧૦૭૩૦૨૨૧ સ ત વ તઃ પ્ર ત તૂ સખંુ દુઃખં ભવાભવાૈ
૧૦૭૩૦૨૨૩ પ્રાપ્તં પ્રાપં્ત ચ સવે તાે મ ચ્ચત્તા િવચિર યથ
૧૦૭૩૦૨૩૧ ઉદાસીનાશ્ચ દેહાદાવાત્મારામા તવ્રતાઃ
૧૦૭૩૦૨૩૩ મ યાવે ય મનઃ સ યઙ્મામ તે બ્રહ્મ યાસ્યથ
૧૦૭૩૦૨૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૭૩૦૨૪૧ ઇત્યાિદ ય પા કૃ ણાે ભગવા ભવુનેશ્વરઃ
૧૦૭૩૦૨૪૩ તષેાં યયુઙ્ક્ત પુ ષાિ સ્ત્રયાે મ જનકમર્ ણ
૧૦૭૩૦૨૫૧ સપયા કારયામાસ સહદેવને ભારત
૧૦૭૩૦૨૫૩ નરદેવાે ચતવૈર્સૈ્ત્રભૂર્ષણૈઃ સ્ર ગ્વલપેનૈઃ
૧૦૭૩૦૨૬૧ ભાજેિય વા વરાન્નને સુ નાતા સમલઙૃ્કતાન્
૧૦૭૩૦૨૬૩ ભાેગૈશ્ચ િવિવધૈયુર્ક્તાં તા બૂલાદ્યૈ ર્પાે ચતૈઃ
૧૦૭૩૦૨૭૧ તે પૂ જતા મુકુ દેન રા નાે ષ્ટકુ ડલાઃ
૧૦૭૩૦૨૭૩ િવરેજુમા ચતાઃ ક્લેશા પ્રા ડ તે યથા ગ્રહાઃ
૧૦૭૩૦૨૮૧ રથા સદશ્વાનારાે ય મ ણકા ચનભૂ ષતાન્
૧૦૭૩૦૨૮૩ પ્રીણ ય સુ તવૈાર્ક્યૈઃ વદેશા પ્રત્યયાપયત્
૧૦૭૩૦૨૯૧ ત અેવં માે ચતાઃ કૃચ્છ્ર ા કૃ ણને સમુહાત્મના
૧૦૭૩૦૨૯૩ યયુ તમવે યાય તઃ કૃતાિન ચ જગ પતેઃ
૧૦૭૩૦૩૦૧ જગદુઃ પ્રકૃ ત ય તે મહાપુ ષચે ષ્ટતમ્
૧૦૭૩૦૩૦૩ યથા વશાસદ્ભગવાં તથા ચકુ્રરત દ્રતાઃ
૧૦૭૩૦૩૧૧ જરાસ ધં ઘાતિય વા ભીમસનેને કેશવઃ
૧૦૭૩૦૩૧૩ પાથાર્ યાં સયંુતઃ પ્રાયા સહદેવને પૂ જતઃ
૧૦૭૩૦૩૨૧ ગ વા તે ખા ડવપ્રસ્થં શઙ્ખા દ મુ જતારયઃ
૧૦૭૩૦૩૨૩ હષર્ય તઃ વસહૃુદાે દુહૃર્દાં ચાસખુાવહાઃ
૧૦૭૩૦૩૩૧ તચ્છ વા પ્રીતમનસ ઇ દ્રપ્રસ્થિનવા સનઃ
૧૦૭૩૦૩૩૩ મેિનરે માગધં શા તં રા ચાપ્તમનાેરથઃ
૧૦૭૩૦૩૪૧ અ ભવ દ્યાથ રા નં ભીમાજુર્નજનાદર્નાઃ
૧૦૭૩૦૩૪૩ સવર્માશ્રાવયાં ચકુ્રરાત્મના યદનુ ષ્ઠતમ્
૧૦૭૩૦૩૫૧ િનશ ય ધમર્રાજ ત કેશવનેાનુક પતમ્
૧૦૭૩૦૩૫૩ આન દાશ્રુકલાં મુ ચ પ્રે ણા નાવેાચ િક ચન
૧૦૭૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૪૦૦૧૧ અેવં યુિધ ષ્ઠરાે રા જરાસ ધવધં િવભાેઃ
૧૦૭૪૦૦૧૩ કૃ ણસ્ય ચાનુભાવં તં શ્રુ વા પ્રીત તમબ્રવીત્
૧૦૭૪૦૦૨૦ શ્રીયુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
૧૦૭૪૦૦૨૧ યે સ્યુસૈ્ત્રલાેક્યગુરવઃ સવ લાેકા મહેશ્વરાઃ
૧૦૭૪૦૦૨૩ વહ ત દુલર્ભં લ દ્વા શરસવૈાનુશાસનમ્
૧૦૭૪૦૦૩૧ સ ભવાનરિવ દાક્ષાે દ નાનામીશમાિનનામ્
૧૦૭૪૦૦૩૩ ધત્તેઽનુશાસનં ભૂમં તદત્ય તિવડ બનમ્
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૧૦૭૪૦૦૪૧ ન હ્યેકસ્યા દ્વતીયસ્ય બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ
૧૦૭૪૦૦૪૩ કમર્ ભવર્ધર્તે તે ે હ્રસતે ચ યથા રવેઃ
૧૦૭૪૦૦૫૧ ન વૈ તેઽ જત ભક્તાનાં મમાહ મ ત માધવ
૧૦૭૪૦૦૫૩ વં તવે ત ચ નાનાધીઃ પશનૂા મવ વૈકૃતી
૧૦૭૪૦૦૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૪૦૦૬૧ ઇત્યુ વા ય જ્ઞયે કાલે વવ્રે યુક્તા સ ઋ વજઃ
૧૦૭૪૦૦૬૩ કૃ ણાનુમાેિદતઃ પાથા બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૦૭૪૦૦૭૧ દ્વપૈાયનાે ભરદ્વાજઃ સમુ તુગાતમાેઽ સતઃ
૧૦૭૪૦૦૭૩ વ સષ્ઠ યવનઃ ક વાે મતૈ્રેયઃ કવષ સ્ત્રતઃ
૧૦૭૪૦૦૮૧ િવશ્વા મત્રાે વામદેવઃ સમુ તજ મિનઃ ક્રતુઃ
૧૦૭૪૦૦૮૩ પૈલઃ પરાશરાે ગગા વૈશ પાયન અેવ ચ
૧૦૭૪૦૦૯૧ અથવાર્ ક યપાે ધાૈ યાે રામાે ભાગર્વ આસિુરઃ
૧૦૭૪૦૦૯૩ વી તહાતે્રાે મધુચ્છ દા વીરસનેાેઽકૃતવ્રણઃ
૧૦૭૪૦૧૦૧ ઉપહૂતા તથા ચા યે દ્રાેણભી મકૃપાદયઃ
૧૦૭૪૦૧૦૩ તરાષ્ટ્ર ઃ સહસતુાે િવદુરશ્ચ મહામ તઃ
૧૦૭૪૦૧૧૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા યજ્ઞિદદકૃ્ષવઃ
૧૦૭૪૦૧૧૩ તત્રેયુઃ સવર્રા નાે રાજ્ઞાં પ્રકૃતયાે પ
૧૦૭૪૦૧૨૧ તત તે દેવયજનં બ્રાહ્મણાઃ વણર્લાઙ્ગલૈઃ
૧૦૭૪૦૧૨૩ કૃ ટ્વા તત્ર યથા ાયં દ ક્ષયાં ચિક્રરે પમ્
૧૦૭૪૦૧૩૧ હૈમાઃ િકલાપેકરણા વ ણસ્ય યથા પુરા
૧૦૭૪૦૧૩૩ ઇ દ્રાદયાે લાેકપાલા િવિર ચભવસયંુતાઃ
૧૦૭૪૦૧૪૧ સગણાઃ સદ્ધગ ધવાર્ િવદ્યાધરમહાેરગાઃ
૧૦૭૪૦૧૪૩ મનુયાે યક્ષરક્ષાં સ ખગિકન્નરચારણાઃ
૧૦૭૪૦૧૫૧ રા નશ્ચ સમાહૂતા રાજપ યશ્ચ સવર્શઃ
૧૦૭૪૦૧૫૩ રાજસયંૂ સમીયુઃ મ રાજ્ઞઃ પા ડુસતુસ્ય વૈ
૧૦૭૪૦૧૫૫ મેિનરે કૃ ણભક્તસ્ય સપૂપન્નમિવ મતાઃ
૧૦૭૪૦૧૬૧ અયાજયન્મહારાજં યાજકા દેવવચર્સઃ
૧૦૭૪૦૧૬૩ રાજસયૂને િવિધવ પ્રચેતસ મવામરાઃ
૧૦૭૪૦૧૭૧ સતૂ્યેઽહ યવનીપાલાે યાજકા સદસ પતીન્
૧૦૭૪૦૧૭૩ અપજૂયન્મહાભાગા યથાવ સસુમાિહતઃ
૧૦૭૪૦૧૮૧ સદસ્યા યાહર્ણાહ વૈ િવ શ તઃ સભાસદઃ
૧૦૭૪૦૧૮૩ ના યગચ્છન્નનૈકા ત્યા સહદેવ તદાબ્રવીત્
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૧૦૭૪૦૧૯૧ અહર્ ત હ્યચ્યુતઃ શ્રૈ ઠ્યં ભગવા સા વતાં પ તઃ
૧૦૭૪૦૧૯૩ અેષ વૈ દેવતાઃ સવાર્ દેશકાલધનાદયઃ
૧૦૭૪૦૨૦૧ યદાત્મક મદં િવશ્વં ક્રતવશ્ચ યદાત્મકાઃ
૧૦૭૪૦૨૦૩ અ ગ્ રાહુતયાે મ ત્રા સાઙ્ખ્યં યાેગશ્ચ ય પરઃ
૧૦૭૪૦૨૧૧ અેક અેવા દ્વતીયાેઽસાવૈતદા ય મદં જગત્
૧૦૭૪૦૨૧૩ આત્મનાત્માશ્રયઃ સ યાઃ જત્યવ ત હ ત્યજઃ
૧૦૭૪૦૨૨૧ િવિવધાનીહ કમાર્ ણ જનય યદવેક્ષયા
૧૦૭૪૦૨૨૩ ઈહતે યદયં સવર્ઃ શ્રેયાે ધમાર્િદલક્ષણમ્
૧૦૭૪૦૨૩૧ ત મા કૃ ણાય મહતે દ યતાં પરમાહર્ણમ્
૧૦૭૪૦૨૩૩ અેવં ચે સવર્ભૂતાનામાત્મનશ્ચાહર્ણં ભવેત્
૧૦૭૪૦૨૪૧ સવર્ભૂતાત્મભૂતાય કૃ ણાયાન યદ શને
૧૦૭૪૦૨૪૩ દેયં શા તાય પૂણાર્ય દત્તસ્યાન ત્ય મચ્છતા
૧૦૭૪૦૨૫૧ ઇત્યુ વા સહદેવાેઽભૂત્તૂ ણી ં કૃ ણાનુભાવિવત્
૧૦૭૪૦૨૫૩ તચ્છ વા તુષુ્ટવુઃ સવ સાધુ સા વ ત સત્તમાઃ
૧૦૭૪૦૨૬૧ શ્રુ વા દ્વજેિરતં રા જ્ઞા વા હાદ સભાસદામ્
૧૦૭૪૦૨૬૩ સમહર્યદૃ્ધષીકેશં પ્રીતઃ પ્રણયિવહ્વલઃ
૧૦૭૪૦૨૭૧ ત પાદાવવિનજ્યાપઃ શરસા લાેકપાવનીઃ
૧૦૭૪૦૨૭૩ સભાયર્ઃ સાનુ માત્યઃ સકુટુ બાે વહન્મુદા
૧૦૭૪૦૨૮૧ વાસાે ભઃ પીતકાષૈેયૈભૂર્ષણૈશ્ચ મહાધનૈઃ
૧૦૭૪૦૨૮૩ અહર્િય વાશ્રપુૂણાર્ક્ષાે નાશક સમવે ક્ષતુમ્
૧૦૭૪૦૨૯૧ ઇ થં સભા જતં વીક્ષ્ય સવ પ્રા જલયાે જનાઃ
૧૦૭૪૦૨૯૩ નમાે જયે ત નેમુ તં િનપેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ
૧૦૭૪૦૩૦૧ ઇ થં િનશ ય દમઘાષેસતુઃ વપીઠાદ્
૧૦૭૪૦૩૦૨ ઉ થાય કૃ ણગુણવણર્ન તમ યુઃ
૧૦૭૪૦૩૦૩ ઉિ ક્ષ ય બાહુ મદમાહ સદસ્યમષ
૧૦૭૪૦૩૦૪ સશં્રાવય ભગવતે પ ષા યભીતઃ
૧૦૭૪૦૩૧૧ ઈશાે દુરત્યયઃ કાલ ઇ ત સત્યવતી સ્રુ તઃ
૧૦૭૪૦૩૧૩ દ્ધાનામિપ યદુ્બ દ્ધબાર્લવાક્યૈિવ ભદ્યતે
૧૦૭૪૦૩૨૧ યૂયં પાત્રિવદાં શ્રેષ્ઠા મા મ વં બાલભાષીતમ્
૧૦૭૪૦૩૨૩ સદસ પતયઃ સવ કૃ ણાે ય સ મતાેઽહર્ણે
૧૦૭૪૦૩૩૧ તપાેિવદ્યાવ્રતધરા જ્ઞાનિવ વ તક મષાન્
૧૦૭૪૦૩૩૩ પરમઋષી બ્રહ્મિનષ્ઠાં લાેકપાલૈશ્ચ પૂ જતાન્

bhagpur.pdf 799



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૭૪૦૩૪૧ સદ પતીન તક્ર ય ગાપેાલઃ કુલપાંસનઃ
૧૦૭૪૦૩૪૩ યથા કાકઃ પુરાેડાશં સપયા કથમહર્ ત
૧૦૭૪૦૩૫૧ વણાર્શ્રમકુલાપેતઃ સવર્ધમર્બિહ કૃતઃ
૧૦૭૪૦૩૫૩ વૈરવત ગુણૈહ નઃ સપયા કથમહર્ ત
૧૦૭૪૦૩૬૧ યયા તનષૈાં િહ કુલં શપં્ત સદ્ ભબર્િહ કૃતમ્
૧૦૭૪૦૩૬૩ થાપાનરતં શશ્વ સપયા કથમહર્ ત
૧૦૭૪૦૩૭૧ બ્રહ્મ ષસિેવતા દેશા હ વૈતેઽબ્રહ્મવચર્સમ્
૧૦૭૪૦૩૭૩ સમુદં્ર દુગર્મા શ્રત્ય બાધ તે દસ્યવઃ પ્ર ઃ
૧૦૭૪૦૩૮૧ અેવમાદ યભદ્રા ણ બભાષે નષ્ટમઙ્ગલઃ
૧૦૭૪૦૩૮૩ નાવેાચ િક ચદ્ભગવા યથા સહઃ શવા તમ્
૧૦૭૪૦૩૯૧ ભગવિન્ન દનં શ્રુ વા દુઃસહં ત સભાસદઃ
૧૦૭૪૦૩૯૩ કણા િપધાય િનજર્ગ્મુઃ શપ તશ્ચેિદપં ષા
૧૦૭૪૦૪૦૧ િન દાં ભગવતઃ શ ◌ૃ વં ત પરસ્ય જનસ્ય વા
૧૦૭૪૦૪૦૩ તતાે નાપૈ ત યઃ સાેઽિપ યાત્યધઃ સકૃુતાચ્ચ્યુતઃ
૧૦૭૪૦૪૧૧ તતઃ પા ડુસતુાઃ કુ્રદ્ધા મ સ્યકૈકય જયાઃ
૧૦૭૪૦૪૧૩ ઉદાયુધાઃ સમુત્તસ્થુઃ શશપુાલ જઘાંસવઃ
૧૦૭૪૦૪૨૧ તતશ્ચૈદ્ય વસ ભ્રા તાે જગ્ હે ખડ્ગચમર્ણી
૧૦૭૪૦૪૨૩ ભ સર્ય કૃ ણપક્ષીયાન્રાજ્ઞઃ સદ સ ભારત
૧૦૭૪૦૪૩૧ તાવદુ થાય ભગવા વાિન્નવાયર્ વયં ષા
૧૦૭૪૦૪૩૩ શરઃ રા તચકે્રણ જહાર પતતાે િરપાેઃ
૧૦૭૪૦૪૪૧ શ દઃ કાેલાહલાેઽથાસી ચ્છશપુાલે હતે મહાન્
૧૦૭૪૦૪૪૩ તસ્યાનુયાિયનાે ભપૂા દુદુ્રવુ ર્ િવતૈ ષણઃ
૧૦૭૪૦૪૫૧ ચૈદ્યદેહાે થતં જ્યાે તવાર્સદેુવમપુાિવશત્
૧૦૭૪૦૪૫૩ પ યતાં સવર્ભૂતાનામુલે્કવ ભુિવ ખાચ્ચ્યુતા
૧૦૭૪૦૪૬૧ જન્મત્રયાનુગુ ણત વૈરસરં ધયા િધયા
૧૦૭૪૦૪૬૩ યાયં તન્મયતાં યાતાે ભાવાે િહ ભવકારણમ્
૧૦૭૪૦૪૭૧ ઋ વગ્ યઃ સસદસ્યે યાે દ ક્ષનાં િવપુલામદાત્
૧૦૭૪૦૪૭૩ સવાર્ સ પજૂ્ય િવિધવચ્ચકે્રઽવ થમેકરાટ્
૧૦૭૪૦૪૮૧ સાધિય વા ક્રતુઃ રાજ્ઞઃ કૃ ણાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૭૪૦૪૮૩ ઉવાસ ક ત ચન્માસા સહૃુદ્ ભર ભયા ચતઃ
૧૦૭૪૦૪૯૧ તતાેઽનુજ્ઞા ય રા નમિનચ્છ તમપીશ્વરઃ
૧૦૭૪૦૪૯૩ યયાૈ સભાયર્ઃ સામાત્યઃ વપુરં દેવક સતુઃ
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૧૦૭૪૦૫૦૧ વ ણતં તદુપાખ્યાનં મયા તે બહુિવ તરમ્
૧૦૭૪૦૫૦૩ વૈકુ ઠવા સનાજેર્ન્મ િવપ્રશાપા પનુઃ પનુઃ
૧૦૭૪૦૫૧૧ રાજસયૂાવ યને નાતાે રા યુિધ ષ્ઠરઃ
૧૦૭૪૦૫૧૩ બ્રહ્મક્ષત્રસભામ યે શશુભુે સરુરાિડવ
૧૦૭૪૦૫૨૧ રાજ્ઞા સભા જતાઃ સવ સરુમાનવખેચરાઃ
૧૦૭૪૦૫૨૩ કૃ ણં ક્રતું ચ શસં તઃ વધામાિન યયુમુર્દા
૧૦૭૪૦૫૩૧ દુયાધન તે પાપં ક લ કુ કુલામયમ્
૧૦૭૪૦૫૩૩ યાે ન સહેે શ્રીયં સ્ફ તાં દૃ ટ્વા પા ડુસતુસ્ય તામ્
૧૦૭૪૦૫૪૧ ય ઇદં ક તર્યે દ્વ ણાેઃ કમર્ ચૈદ્યવધાિદકમ્
૧૦૭૪૦૫૪૩ રાજમાેકં્ષ િવતાનં ચ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
૧૦૭૫૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૭૫૦૦૧૧ અ તશત્રાે ત દૃ ટ્વા રાજસયૂમહાેદયમ્
૧૦૭૫૦૦૧૩ સવ મુમુિદરે બ્રહ્મ દેવા યે સમાગતાઃ
૧૦૭૫૦૦૨૧ દુયાધનં વજર્િય વા રા નઃ સષર્યઃ સરુાઃ
૧૦૭૫૦૦૨૩ ઇ ત શ્રુતં નાે ભગવં તત્ર કારણમુચ્યતામ્
૧૦૭૫૦૦૩૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૦૭૫૦૦૩૧ િપતામહસ્ય તે યજ્ઞે રાજસયૂે મહાત્મનઃ
૧૦૭૫૦૦૩૩ બા ધવાઃ પિરચયાર્યાં તસ્યાસ પ્રેમબ ધનાઃ
૧૦૭૫૦૦૪૧ ભીમાે મહાનસા યક્ષાે ધના યક્ષઃ સયુાેધનઃ
૧૦૭૫૦૦૪૩ સહદેવ તુ પૂ યાં નકુલાે દ્રવ્યસાધને
૧૦૭૫૦૦૫૧ ગુ શશુ્રષૂણે જ ઃ કૃ ણઃ પાદાવનજેને
૧૦૭૫૦૦૫૩ પિરવષેણે દુ્રપદ કણા દાને મહામનાઃ
૧૦૭૫૦૦૬૧ યુયુધાનાે િવકણર્શ્ચ હાિદક્યાે િવદુરાદયઃ
૧૦૭૫૦૦૬૩ બાહ્લ કપુત્રા ભૂયાર્દ્યા યે ચ સ તદર્નાદયઃ
૧૦૭૫૦૦૭૧ િન િપતા મહાયજ્ઞે નાનાકમર્સુ તે તદા
૧૦૭૫૦૦૭૩ પ્રવતર્ તે મ રાજે દ્ર રાજ્ઞઃ પ્રય ચક ષર્વઃ
૧૦૭૫૦૦૮૧ ઋ વક્સદસ્યબહુિવ સુ સહૃુત્તમષેુ
૧૦૭૫૦૦૮૨ વષ્ટેષુ સૂ તસમહર્ણદ ક્ષણા ભઃ
૧૦૭૫૦૦૮૩ ચૈદે્ય ચ સા વતપતેશ્ચરણં પ્રિવષ્ટે
૧૦૭૫૦૦૮૪ ચકુ્ર તત વવ થ નપનં દ્યનુદ્યામ્
૧૦૭૫૦૦૯૧ દઙ્ગશઙ્ખપણવ ધુ ધુયાર્નકગાેમખુાઃ
૧૦૭૫૦૦૯૩ વાિદત્રા ણ િવ ચત્રા ણ નેદુરાવ થાે સવે
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૧૦૭૫૦૧૦૧ નાતર્ક્યાે ન તુહૃર્ષ્ટા ગાયકા યૂથશાે જગુઃ
૧૦૭૫૦૧૦૩ વીણાવે તલાેન્નાદ તષેાં સ િદવમ શત્
૧૦૭૫૦૧૧૧ ચત્ર વજપતાકાગ્રૈિરભે દ્રસ્ય દનાવર્ ભઃ
૧૦૭૫૦૧૧૩ વલઙૃ્કતૈભર્ટૈભૂર્પા િનયર્યૂ ક્મમા લનઃ
૧૦૭૫૦૧૨૧ યદુ જયકા બાજે કુ કેકયકાેશલાઃ
૧૦૭૫૦૧૨૩ ક પય તાે ભવું સૈ યૈયર્યમાનપુરઃસરાઃ
૧૦૭૫૦૧૩૧ સદસ્ય વિગ્દ્વજશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મઘાષેેણ ભૂયસા
૧૦૭૫૦૧૩૩ દેવ ષિપ ગ ધવાર્ તુષુ્ટવુઃ પુ પવ ષણઃ
૧૦૭૫૦૧૪૧ વલઙૃ્કતા નરા નાયા ગ ધસ્રગ્ભષૂણા બરૈઃ
૧૦૭૫૦૧૪૩ િવ લ પ ત્યાેઽ ભ સ ચ ત્યાે િવજહિવિવધૈ રસઃૈ
૧૦૭૫૦૧૫૧ તૈલગાેરસગ ધાેદ હિરદ્રાસા દ્રકુઙુ્કમૈઃ
૧૦૭૫૦૧૫૩ પુ ભ લપ્તાઃ પ્ર લ પ ત્યાે િવજહવાર્રયાે ષતઃ
૧૦૭૫૦૧૬૧ ગુપ્તા ભિનરગમન્નપુલ ધુમેતદ્
૧૦૭૫૦૧૬૨ દેવ્યાે યથા િદિવ િવમાનવરૈ ર્દેવ્યાે
૧૦૭૫૦૧૬૩ તા માતુલેયસ ખ ભઃ પિર ષચ્યમાનાઃ
૧૦૭૫૦૧૬૪ સવ્રીડહાસિવકસદ્વદના િવરેજુઃ
૧૦૭૫૦૧૭૧ તા દેવરાનુત સખી સ ષચુદૃર્તી ભઃ
૧૦૭૫૦૧૭૨ ક્લન્ના બરા િવ તગાત્રકુચાે મ યાઃ
૧૦૭૫૦૧૭૩આૈ સકુ્યમુક્તકવરાચ્ચ્યવમાનમાલ્યાઃ
૧૦૭૫૦૧૭૪ ક્ષાેભં દધુમર્લિધયાં ચરૈિવહારૈઃ
૧૦૭૫૦૧૮૧ સ સમ્રાડ્રથમા ઢઃ સદશં્વ ક્મમા લનમ્
૧૦૭૫૦૧૮૩ વ્યરાેચત વપત્ની ભઃ િક્રયા ભઃ ક્રતુરાિડવ
૧૦૭૫૦૧૯૧ પત્નીસ યા વ યૈશ્ચિર વા તે ત વજઃ
૧૦૭૫૦૧૯૩ આચા તં નાપયાં ચકુ્રગર્ઙ્ગાયાં સહ કૃ ણયા
૧૦૭૫૦૨૦૧ દેવદુ દુભયાે નેદુનર્રદુ દુ ભ ભઃ સમમ્
૧૦૭૫૦૨૦૩ મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ દેવ ષિપ માનવાઃ
૧૦૭૫૦૨૧૧ સ નુ તત્ર તતઃ સવ વણાર્શ્રમયુતા નરાઃ
૧૦૭૫૦૨૧૩ મહાપાતક્યિપ યતઃ સદ્યાે મુચ્યેત િક બષાત્
૧૦૭૫૦૨૨૧ અથ રા હતે ક્ષાૈમે પિરધાય વલઙૃ્કતઃ
૧૦૭૫૦૨૨૩ ઋ વક્સદસ્યિવપ્રાદ નાનચાર્ભરણા બરૈઃ
૧૦૭૫૦૨૩૧ બ ધૂ જ્ઞાતી પા ન્મત્ર સહૃુદાેઽ યાંશ્ચ સવર્શઃ
૧૦૭૫૦૨૩૩ અભી નં પજૂયામાસ નારાયણપરાે પઃ
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૧૦૭૫૦૨૪૧ સવ જનાઃ સરુ ચાે મ ણકુ ડલસ્રગ્
૧૦૭૫૦૨૪૨ ઉ ણીષક ચુકદુકૂલમહાઘ્યર્હારાઃ
૧૦૭૫૦૨૪૩ નાયર્શ્ચ કુ ડલયુગાલક દજુષ્ટ
૧૦૭૫૦૨૪૪ વક્ત્ર શ્રયઃ કનકમખેલયા િવરેજુઃ
૧૦૭૫૦૨૫૧ અથ વ ે મહાશીલાઃ સદસ્યા બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૦૭૫૦૨૫૩ બ્રહ્મક્ષિત્રયિવટ્શદુ્રા રા નાે યે સમાગતાઃ
૧૦૭૫૦૨૬૧ દેવ ષિપ ભૂતાિન લાેકપાલાઃ સહાનુગાઃ
૧૦૭૫૦૨૬૩ પૂ જતા તમનુજ્ઞા ય વધામાિન યયુ ર્પ
૧૦૭૫૦૨૭૧ હિરદાસસ્ય રાજષ રાજસયૂમહાેદયમ્
૧૦૭૫૦૨૭૩ નવૈા ય પ્રશસં તઃ િપબન્મત્યાઽ તં યથા
૧૦૭૫૦૨૮૧ તતાે યુિધ ષ્ઠરાે રા સહૃુ સ બ ધબા ધવાન્
૧૦૭૫૦૨૮૩ પ્રે ણા િનવારયામાસ કૃ ણં ચ ત્યાગકાતરઃ
૧૦૭૫૦૨૯૧ ભગવાનિપ તત્રાઙ્ગ યાવા સીત્તિ પ્રયંકરઃ
૧૦૭૫૦૨૯૩ પ્રસ્થા ય યદુવીરાંશ્ચ સા બાદ શં્ચ કુશસ્થલીમ્
૧૦૭૫૦૩૦૧ ઇ થં રા ધમર્સતુાે મનાેરથમહાણર્વમ્
૧૦૭૫૦૩૦૩ સદુુ તરં સમુત્તીયર્ કૃ ણનેાસીદ્ગત વરઃ
૧૦૭૫૦૩૧૧ અેકદા તઃપુરે તસ્ય વીક્ષ્ય દુયાધનઃ શ્રયમ્
૧૦૭૫૦૩૧૩ અત યદ્રાજસયૂસ્ય મિહ વં ચાચ્યુતાત્મનઃ
૧૦૭૫૦૩૨૧ ય મ નરે દ્રિદ તજે દ્રસરેુ દ્રલ મીર્
૧૦૭૫૦૩૨૨ નાના િવભા ત િકલ િવશ્વ પેકૢપ્તાઃ
૧૦૭૫૦૩૨૩ તા ભઃ પતી દુ્રપદરાજસતુાપેતસ્થે
૧૦૭૫૦૩૨૪ યસ્યાં િવષક્તહૃદયઃ કુ રાડત યત્
૧૦૭૫૦૩૩૧ ય મ તદા મધપુતેમર્િહષીસહસ્રં
૧૦૭૫૦૩૩૨ શ્રાેણીભરેણ શનકૈઃ ક્વણદઙ્ ઘ્રશાેભમ્
૧૦૭૫૦૩૩૩ મ યે સચુા કુચકુઙુ્કમશાેણહારં
૧૦૭૫૦૩૩૪ શ્રીમન્મખંુ પ્રચલકુ ડલકુ તલાઢ મ્
૧૦૭૫૦૩૪૧ સભાયાં મયકૢપ્તાયાં ક્વાિપ ધમર્સતુાેઽિધરાટ્
૧૦૭૫૦૩૪૩ તાેઽનુગૈબર્ ધુ ભશ્ચ કૃ ણનેાિપ વચ ષા
૧૦૭૫૦૩૫૧ આસીનઃ કા ચને સાક્ષાદાસને મઘવાિનવ
૧૦૭૫૦૩૫૩ પારમે ઠ્યશ્રીયા જુષ્ટઃ તૂયમાનશ્ચ વ દ ભઃ
૧૦૭૫૦૩૬૧ તત્ર દુયાધનાે માની પર તાે ભ્રા ભ ર્પ
૧૦૭૫૦૩૬૩ િકર ટમાલી યિવશદ સહ તઃ ક્ષપન્રષુા
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૧૦૭૫૦૩૭૧ સ્થલેઽ યગ્ હ્ણાદ્વસ્ત્રા તં જલં મ વા સ્થલેઽપતત્
૧૦૭૫૦૩૭૩ જલે ચ સ્થલવદ્ભ્રા ત્યા મયમાયાિવમાેિહતઃ
૧૦૭૫૦૩૮૧ જહાસ ભીમ તં દૃ ટ્વા સ્ત્રયાે પતયાે પરે
૧૦૭૫૦૩૮૩ િનવાયર્માણા અ યઙ્ગ રાજ્ઞા કૃ ણાનુમાેિદતાઃ
૧૦૭૫૦૩૯૧ સ વ્રીિડતાેઽવગ્વદનાે ષા વલિન્ન ક્ર ય તૂ ણી ં પ્રયયાૈ ગ હ્વયમ્
૧૦૭૫૦૩૯૩ હાહે ત શ દઃ સમુહાનભૂ સતામ તશત્રુિવમના ઇવાભવત્
૧૦૭૫૦૩૯૫ બભવૂ તૂ ણી ં ભગવા ભવુાે ભરં સમુ જહીષુર્ભ્રર્મ ત મ યદ્દશૃા
૧૦૭૫૦૪૦૧ અેતત્તેઽ ભિહતં રાજ ય ષ્ટાેઽહ મહ વયા
૧૦૭૫૦૪૦૩ સયુાેધનસ્ય દાૈરા યં રાજસયૂે મહાક્રતાૈ
૧૦૭૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૬૦૦૧૧ અથા યદિપ કૃ ણસ્ય શ ◌ૃ કમાર્દ્ભુતં પ
૧૦૭૬૦૦૧૩ ક્ર ડાનરશર રસ્ય યથા સાૈભપ તહર્તઃ
૧૦૭૬૦૦૨૧ શશપુાલસખઃ શા વાે ક્મ યુદ્વાહ આગતઃ
૧૦૭૬૦૦૨૩ યદુ ભિન જતઃ સઙ્ખ્યે જરાસ ધાદય તથા
૧૦૭૬૦૦૩૧ શા વઃ પ્ર તજ્ઞામકરાેચ્છૃ વતાં સવર્ભૂભુ મ્
૧૦૭૬૦૦૩૩ અયાદવાં માં કિર યે પાૈ ષં મમ પ યત
૧૦૭૬૦૦૪૧ ઇ ત મૂઢઃ પ્ર તજ્ઞાય દેવં પશપુ ત પ્રભુમ્
૧૦૭૬૦૦૪૩ આરાધયામાસ પઃ પાંશમુુ ષ્ટ સકૃદ્ગ્રસન્
૧૦૭૬૦૦૫૧ સવં સરા તે ભગવાનાશતુાષે ઉમાપ તઃ
૧૦૭૬૦૦૫૩ વરેણ ચ્છ દયામાસ શા વં શરણમાગતમ્
૧૦૭૬૦૦૬૧ દેવાસરુમનુ યાણાં ગ ધવારગરક્ષસામ્
૧૦૭૬૦૦૬૩ અભેદં્ય કામગં વવ્રે સ યાનં ણભીષણમ્
૧૦૭૬૦૦૭૧ તથે ત ગિરશાિદષ્ટાે મયઃ પરપુરંજયઃ
૧૦૭૬૦૦૭૩ પુરં િનમાર્ય શા વાય પ્રાદા સાૈભમય મયમ્
૧૦૭૬૦૦૮૧ સ લ વા કામગં યાનં તમાેધામ દુરાસદમ્
૧૦૭૬૦૦૮૩ યય દ્વારવતી ં શા વાે વૈરં ણકૃતં મરન્
૧૦૭૬૦૦૯૧ િન ય સનેયા શા વાે મહત્યા ભરતષર્ભ
૧૦૭૬૦૦૯૩ પુર ં બભ પેવનાનુદ્યાનાિન ચ સવર્શઃ
૧૦૭૬૦૧૦૧ સગાપેુરા ણ દ્વારા ણ પ્રાસાદાટ્ટાલતાે લકાઃ
૧૦૭૬૦૧૦૩ િવહારા સ િવમાના યાિન્નપેતુઃ શસ્ત્ર ષ્ટયઃ
૧૦૭૬૦૧૧૧ શલાદુ્રમાશ્ચાશનયઃ સપાર્ આસારશકર્રાઃ
૧૦૭૬૦૧૧૩ પ્રચ ડશ્ચક્રવાતાેઽભૂદ્રજસાચ્છાિદતા િદશઃ
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૧૦૭૬૦૧૨૧ ઇત્યદ્યર્માના સાૈભને કૃ ણસ્ય નગર શમ્
૧૦૭૬૦૧૨૩ ના યપદ્યત શં રાજં સ્ત્રપુરેણ યથા મહી
૧૦૭૬૦૧૩૧ પ્રદ્યુ ાે ભગવા વીક્ષ્ય બા યમાના િન ઃ પ્ર ઃ
૧૦૭૬૦૧૩૩ મ ભૈષ્ટેત્ય યધાદ્વ રાે રથા ઢાે મહાયશાઃ
૧૦૭૬૦૧૪૧ સાત્યિકશ્ચા દે ણશ્ચ સા બાેઽકૂ્રરઃ સહાનજુઃ
૧૦૭૬૦૧૪૩ હાિદક્યાે ભાનુિવ દશ્ચ ગદશ્ચ શકુસારણાૈ
૧૦૭૬૦૧૫૧ અપરે ચ મહે વાસા રથયૂથપયૂથપાઃ
૧૦૭૬૦૧૫૩ િનયર્યુદ શતા ગુપ્તા રથેભાશ્વપદા ત ભઃ
૧૦૭૬૦૧૬૧ તતઃ પ્રવ તે યુદં્ધ શા વાનાં યદુ ભઃ સહ
૧૦૭૬૦૧૬૩ યથાસરુાણાં િવબુધૈ તુમુલં લાેમહષર્ણમ્
૧૦૭૬૦૧૭૧ તાશ્ચ સાૈભપતેમાર્યા િદવ્યાસૈ્ત્ર ક્મણીસતુઃ
૧૦૭૬૦૧૭૩ ક્ષણને નાશયામાસ નૈશં તમ ઇવાે ણગુઃ
૧૦૭૬૦૧૮૧ િવવ્યાધ પ ચિવશત્યા વણર્પુઙ્ખૈરયાેમખુૈઃ
૧૦૭૬૦૧૮૩ શા વસ્ય વ જનીપાલં શરૈઃ સન્નતપવર્ ભઃ
૧૦૭૬૦૧૯૧ શતનેાતાડયચ્છા વમેકૈકેનાસ્ય સિૈનકાન્
૧૦૭૬૦૧૯૩ દશ ભદર્શ ભન વાહનાિન િત્ર ભ સ્ત્ર ભઃ
૧૦૭૬૦૨૦૧ તદદ્ભુતં મહ કમર્ પ્રદ્યુ સ્ય મહાત્મનઃ
૧૦૭૬૦૨૦૩ દૃ ટ્વા તં પજૂયામાસઃુ સવ વપરસિૈનકાઃ
૧૦૭૬૦૨૧૧ બહુ પૈક પં તદ્દ ૃ યતે ન ચ દૃ યતે
૧૦૭૬૦૨૧૩ માયામયં મયકૃતં દુિવભાવ્યં પરૈરભૂત્
૧૦૭૬૦૨૨૧ ક્વ ચદ્ભૂમાૈ ક્વ ચદ્વ્યાે ગિરમૂિધ્ન જલે ક્વ ચત્
૧૦૭૬૦૨૨૩ અલાતચક્રવદ્ભ્રા ય સાૈભં તદ્દરુવ સ્થતમ્
૧૦૭૬૦૨૩૧ યત્ર યત્રાપેલકે્ષ્યત સસાૈભઃ સહસિૈનકઃ
૧૦૭૬૦૨૩૩ શા વ તત તતાેઽમુ ચ છરા સા વતયૂથપાઃ
૧૦૭૬૦૨૪૧ શરૈરગ્ યકર્સં પશરાશીિવષદુરાસદૈઃ
૧૦૭૬૦૨૪૩ પીડ્યમાનપુરાનીકઃ શા વાેઽમુહ્ય પરેિરતૈઃ
૧૦૭૬૦૨૫૧ શા વાનીકપશસ્ત્રાૈઘૈ ર્ ણવીરા શાિદતાઃ
૧૦૭૬૦૨૫૩ ન તત્યજૂ રણં વં વં લાેકદ્વય જગીષવઃ
૧૦૭૬૦૨૬૧ શા વામાત્યાે દ્યુમાન્નામ પ્રદ્યુ ં પ્રક્પ્રપીિડતઃ
૧૦૭૬૦૨૬૩ આસાદ્ય ગદયા માવૈ્યાર્ વ્યાહત્ય વ્યનદદ્બલી
૧૦૭૬૦૨૭૧ પ્રદ્યુ ં ગદયા સીણર્ વક્ષઃસ્થલમિરદમમ્
૧૦૭૬૦૨૭૩ અપાવેાહ રણા સતૂાે ધમર્િવદ્દા કાત્મજઃ
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૧૦૭૬૦૨૮૧ લ ધસ જ્ઞાે મુહૂતન કા ણર્ઃ સાર થમબ્રવીત્
૧૦૭૬૦૨૮૩ અહાે અસા વદં સતૂ યદ્રણાન્મેઽપસપર્ણમ્
૧૦૭૬૦૨૯૧ ન યદૂનાં કુલે તઃ શ્રૂયતે રણિવચ્યુતઃ
૧૦૭૬૦૨૯૩ િવના મ ક્લીબ ચત્તને સતૂને પ્રાપ્તિક બષાત્
૧૦૭૬૦૩૦૧ િક નુ વકે્ષ્યઽ ભસઙ્ગ ય િપતરાૈ રામકેશવાૈ
૧૦૭૬૦૩૦૩ યુદ્ધા સ યગપક્રા તઃ ષ્ટ તત્રાત્મનઃ ક્ષમમ્
૧૦૭૬૦૩૧૧ વ્યક્તં મે કથિય ય ત હસ ત્યાે ભ્રા મયઃ
૧૦૭૬૦૩૧૩ ક્લૈબ્યં કથં કથં વીર તવા યૈઃ ક યતાં ધે
૧૦૭૬૦૩૨૦ સાર થ વાચ
૧૦૭૬૦૩૨૧ ધમ િવ નતાયુ મ કૃતમેતન્મયા િવભાે
૧૦૭૬૦૩૨૩ સતૂઃ કૃચ્છ્ર ગતં રક્ષેદ્ર થનં સાર થ રથી
૧૦૭૬૦૩૩૧ અેત દ્વિદ વા તુ ભવાન્મયાપાવેાિહતાે રણાત્
૧૦૭૬૦૩૩૩ ઉપ ષ્ટઃ પરેણે ત મૂ ચ્છતાે ગદયા હતઃ
૧૦૭૭૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૭૦૦૧૧ સ ઉપ ય સ લલં દં શતાે તકામુર્કઃ
૧૦૭૭૦૦૧૩ નય માં દ્યુમતઃ પાશ્વ વીરસ્યેત્યાહ સાર થમ્
૧૦૭૭૦૦૨૧ િવધમ તં વસૈ યાિન દ્યુમ તં ક્મણીસતુઃ
૧૦૭૭૦૦૨૩ પ્ર તહત્ય પ્રત્યિવદ્યાન્નારાચૈરષ્ટ ભઃ મયન્
૧૦૭૭૦૦૩૧ ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહા સતૂમેકેન ચાહનત્
૧૦૭૭૦૦૩૩ દ્વા યં ધનુશ્ચ કેતું ચ શરેણા યને વૈ શરઃ
૧૦૭૭૦૦૪૧ ગદસાત્યિકસા બાદ્યા જઘુ્નઃ સાૈભપતેબર્લમ્
૧૦૭૭૦૦૪૩ પેતુઃ સમુદ્રે સાૈભેયાઃ સવ સ છન્નક ધરાઃ
૧૦૭૭૦૦૫૧ અેવં યદૂનાં શા વાનાં િનઘ્નતા મતરેતરમ્
૧૦૭૭૦૦૫૩ યુદં્ધ િત્રનવરાતં્ર તદભૂત્તુમુલમુ બણમ્
૧૦૭૭૦૦૬૧ ઇ દ્રપ્રસં્થ ગતઃ કૃ ણઆહૂતાે ધમર્સનૂનુા
૧૦૭૭૦૦૬૩ રાજસયૂેઽથ િન ત્તે શશપુાલે ચ સં સ્થતે
૧૦૭૭૦૦૭૧ કુ દ્ધાનનુજ્ઞા ય મનુીશં્ચ સસતુાં થામ્
૧૦૭૭૦૦૭૩ િન મત્તા ય તઘાેરા ણ પ ય દ્વારવતી ં યયાૈ
૧૦૭૭૦૦૮૧ આહ ચાહ મહાયાત આયર્ મશ્રા ભસઙ્ગતઃ
૧૦૭૭૦૦૮૩ રાજ યાશ્ચૈદ્યપક્ષીયા નનંૂ હ યુઃ પુર ં મમ
૧૦૭૭૦૦૯૧ વીક્ષ્ય ત કદનં વાનાં િન ય પુરરક્ષણમ્
૧૦૭૭૦૦૯૩ સાૈભં ચ શા વરાજં ચ દા કં પ્રાહ કેશવઃ
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૧૦૭૭૦૧૦૧ રથં પ્રાપય મે સતૂ શા વસ્યા તકમાશુ વૈ
૧૦૭૭૦૧૦૩ સ ભ્રમ તે ન કતર્વ્યાે માયાવી સાૈભરાડયમ્
૧૦૭૭૦૧૧૧ ઇત્યુક્તશ્ચાેદયામાસ રથમાસ્થાય દા કઃ
૧૦૭૭૦૧૧૩ િવશ તં દદશૃઃુ સવ વે પરે ચા ણાનજુમ્
૧૦૭૭૦૧૨૧ શા વશ્ચ કૃ ણમાલાેક્ય હતપ્રાયબલેશ્વરઃ
૧૦૭૭૦૧૨૩ પ્રાહર કૃ ણસતૂય શ ક્ત ભીમરવાં ધે
૧૦૭૭૦૧૩૧ તામાપત તી ં નભ સ મહાેલ્કા મવ રંહસા
૧૦૭૭૦૧૩૩ ભાસય તી ં િદશઃ શાૈિરઃ સાયકૈઃ શતધા ચ્છનત્
૧૦૭૭૦૧૪૧ તં ચ ષાેડશ ભિવદ્ વા બાનૈઃ સાૈભં ચ ખે ભ્રમત્
૧૦૭૭૦૧૪૩ અિવ યચ્છરસ દાેહૈઃ ખં સયૂર્ ઇવ ર મ ભઃ
૧૦૭૭૦૧૫૧ શા વઃ શાૈરે તુ દાેઃ સવં્ય સશાઙ્ગ શાઙ્ર્ગધ વનઃ
૧૦૭૭૦૧૫૩ બભેદ યપતદ્ધ તાચ્છાઙ્ર્ગમાસીત્તદદ્ભુતમ્
૧૦૭૭૦૧૬૧ હાહાકારાે મહાનાસીદ્ભૂતાનાં તત્ર પ યતામ્
૧૦૭૭૦૧૬૩ િનનદ્ય સાૈભરાડુચ્ચૈિરદમાહ જનાદર્નમ્
૧૦૭૭૦૧૭૧ ય વયા મૂઢ નઃ સખ્યભુ્રાર્તુભાર્યાર્ હૃતેક્ષતામ્
૧૦૭૭૦૧૭૩ પ્રમત્તઃ સ સભામ યે વયા વ્યાપાિદતઃ સખા
૧૦૭૭૦૧૮૧ તં વાદ્ય િન શતૈબાર્ણૈરપરા જતમાિનનમ્
૧૦૭૭૦૧૮૩ નયા યપનુરા ત્ત યિદ તષે્ઠમર્માગ્રતઃ
૧૦૭૭૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૭૦૧૯૧ થા વં ક થસે મ દ ન પ યસ્ય તકેઽ તકમ્
૧૦૭૭૦૧૯૩ પાૈ સં દશર્ય ત મ શરૂા ન બહુભા ષણઃ
૧૦૭૭૦૨૦૧ ઇત્યુ વા ભગવા છા વં ગદયા ભીમવેગયા
૧૦૭૭૦૨૦૩ તતાડ જત્રાૈ સરં ધઃ સ ચક પે વમન્ન ક્
૧૦૭૭૦૨૧૧ ગદાયાં સિન્ન ત્તાયાં શા વ વ તરધીયત
૧૦૭૭૦૨૧૩ તતાે મુહૂતર્ આગત્ય પુ ષઃ શરસાચ્યુતમ્
૧૦૭૭૦૨૧૫ દેવક્યા પ્રિહતાેઽ મી ત ન વા પ્રાહ વચાે દન્
૧૦૭૭૦૨૨૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાબાહાે િપતા તે િપ વ સલ
૧૦૭૭૦૨૨૩ બદ્ વાપનીતઃ શા વને સાૈિનકેન યથા પશઃુ
૧૦૭૭૦૨૩૧ િનશ ય િવ પ્રયં કૃ ણાે માનુસી ં પ્રકૃ ત ગતઃ
૧૦૭૭૦૨૩૩ િવમનસ્કાે ઘ્ ણી નેહાદ્બભાષે પ્રાકૃતાે યથા
૧૦૭૭૦૨૪૧ કથં રામમસ ભ્રા તં જ વાજેયં સરુાસરૈુઃ
૧૦૭૭૦૨૪૩ શા વનેા પીયસા નીતઃ િપતા મે બલવા વિધઃ
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૧૦૭૭૦૨૫૧ ઇ ત બ્રવુાણે ગાેિવ દે સાૈભરાટ્પ્રત્યુપ સ્થતઃ
૧૦૭૭૦૨૫૩ વસદેુવ મવાનીય કૃ ણં ચેદમવુાચ સઃ
૧૦૭૭૦૨૬૧ અેષ તે જિનતા તાતાે યદથર્ મહ વ સ
૧૦૭૭૦૨૬૩ વિધ યે વીક્ષત તેઽમુમીશશ્ચે પાિહ બા લશ
૧૦૭૭૦૨૭૧ અેવં િનભર્ સ્યર્ માયાવી ખડ્ગનેાનકદુ દુભેઃ
૧૦૭૭૦૨૭૩ ઉ કૃત્ય શરઆદાય ખસં્થ સાૈભં સમાિવશત્
૧૦૭૭૦૨૮૧ તતાે મુહૂત પ્રકૃતાવપુ લુતઃ વબાેધ આ તે વજનાનષુઙ્ગતઃ
૧૦૭૭૦૨૮૩ મહાનુભાવ તદબુ યદાસરુ ં માયાં સ શા વપ્ર તાં મયાેિદતામ્
૧૦૭૭૦૨૯૧ ન તત્ર દૂતં ન િપતુઃ કલવેરં પ્રબુદ્ધઆ ૈ સમપ યદચ્યુતઃ
૧૦૭૭૦૨૯૩ વા ં યથા ચા બરચાિરણં િરપું સાૈભસ્થમાલાેક્ય િનહ તુમુદ્યતઃ
૧૦૭૭૦૩૦૧ અેવં વદ ત રાજષ ઋષયઃ કે ચ ના વતાઃ
૧૦૭૭૦૩૦૩ ય વવાચાે િવ યેત નનંૂ તે ન મર ત્યુત
૧૦૭૭૦૩૧૧ ક્વ શાેકમાેહાૈ નેહાે વા ભયં વા યેઽજ્ઞસ ભવાઃ
૧૦૭૭૦૩૧૩ ક્વ ચાખ ડતિવજ્ઞાન જ્ઞાનૈશ્વયર્ વખ ડતઃ
૧૦૭૭૦૩૨૧ ય પાદસવેાે જતયાત્મિવદ્યયા િહ વ ત્યનાદ્યાત્મિવપયર્યગ્રહમ્
૧૦૭૭૦૩૨૩ લભ તઆત્મીયમન તમૈશ્વરં કુતાે નુ માેહઃ પરમસ્ય સદ્ગતેઃ
૧૦૭૭૦૩૩૧ તં શસ્ત્રપૂગૈઃ પ્રહર તમાજેસા
૧૦૭૭૦૩૩૨ શા વં શરૈઃ શાૈિરરમાેઘિવક્રમઃ
૧૦૭૭૦૩૩૩ િવદ્ વા ચ્છનદ્વમર્ ધનુઃ શરાેમ ણ
૧૦૭૭૦૩૩૪ સાૈભં ચ શત્રાેગર્દયા રાજે હ
૧૦૭૭૦૩૪૧ ત કૃ ણહ તેિરતયા િવચૂ ણતં પપાત તાેયે ગદયા સહસ્રધા
૧૦૭૭૦૩૪૩ િવ જ્ય તદ્ભૂતલમા સ્થતાે ગદામુદ્ય ય શા વાેઽચ્યુતમ યગાદ્દુ્રતમ્
૧૦૭૭૦૩૫૧ આધાવતઃ સગદં તસ્ય બાહંુ ભ લને છ વાથ રથાઙ્ગમદ્ભુતમ્
૧૦૭૭૦૩૫૩ વધાય શા વસ્ય લયાકર્સિન્નભં બભ્રદ્બભાૈ સાકર્ ઇવાેદયાચલઃ
૧૦૭૭૦૩૬૧ જહાર તનેવૈ શરઃ સકુ ડલં િકર ટયુક્તં પુ માિયનાે હિરઃ
૧૦૭૭૦૩૬૩ વજે્રણ ત્રસ્ય યથા પુર દરાે બભવૂ હાહે ત વચ તદા ણામ્
૧૦૭૭૦૩૭૧ ત મિન્નપ તતે પાપે સાૈભે ચ ગદયા હતે
૧૦૭૭૦૩૭૩ નેદુદુર્ દુભયાે રાજ દિવ દેવગણેિરતાઃ
૧૦૭૭૦૩૭૫ સખીનામપ ચ ત કુવર્ દ તવક્રાે ષા યગાત્
૧૦૭૮૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૮૦૦૧૧ શશપુાલસ્ય શા વસ્ય પાૈ ડ્રકસ્યાિપ દુમર્ તઃ
૧૦૭૮૦૦૧૩ પરલાેકગતાનાં ચ કુવર્ પારાેક્ષ્યસાૈહૃદમ્
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૧૦૭૮૦૦૨૧ અેકઃ પદા તઃ સઙ્કુ્રદ્ધાે ગદાપા ણઃ પ્રક પયન્
૧૦૭૮૦૦૨૩ પદ્ યા મમાં મહારાજ મહાસ વાે વ્યદૃ યત
૧૦૭૮૦૦૩૧ તં તથાયા તમાલાેક્ય ગદામાદાય સ વરઃ
૧૦૭૮૦૦૩૩ અવ લુત્ય રથા કૃ ણઃ સ ધું વેલવે પ્રત્યધાત્
૧૦૭૮૦૦૪૧ ગદામુદ્ય ય કા ષાે મુકુ દં પ્રાહ દુમર્દઃ
૧૦૭૮૦૦૪૩ િદષ્ટ ા િદષ્ટ ા ભવાનદ્ય મમ દૃ ષ્ટપથં ગતઃ
૧૦૭૮૦૦૫૧ વં માતુલેયાે નઃ કૃ ણ મત્રધ્રુઙ્માં જઘાંસ સ
૧૦૭૮૦૦૫૩ અત વાં ગદયા મ દ હિન યે વજ્રક પયા
૧૦૭૮૦૦૬૧ તહ્યાર્ યમપુૈ યજ્ઞ મત્રાણાં મત્રવ સલઃ
૧૦૭૮૦૦૬૩ બ ધુ પમિર હ વા વ્યાિધ દેહચરં યથા
૧૦૭૮૦૦૭૧ અેવં ક્ષૈ તુદ વાક્યૈઃ કૃ ણં તાતે્રૈિરવ દ્વપમ્
૧૦૭૮૦૦૭૩ ગદયાતાડયન્મૂિધ્ન સહવદ્વ્યનદચ્ચ સઃ
૧૦૭૮૦૦૮૧ ગદયા ભહતાેઽ યા ૈ ન ચચાલ યદૂદ્વહઃ
૧૦૭૮૦૦૮૩ કૃ ણાેઽિપ તમહ ગવુ્યાર્ કાૈમાેદક્યા તના તરે
૧૦૭૮૦૦૯૧ ગદાિન ભન્નહૃદય ઉદ્વમન્રુિધરં મખુાત્
૧૦૭૮૦૦૯૩ પ્રસાયર્ કેશબાહ્વઙ્ઘ્રી ધર યાં યપતદ્વ્યસઃુ
૧૦૭૮૦૧૦૧ તતઃ સૂ મતરં જ્યાે તઃ કૃ ણમાિવશદદ્ભુતમ્
૧૦૭૮૦૧૦૩ પ યતાં સવર્ભૂતાનાં યથા ચૈદ્યવધે પ
૧૦૭૮૦૧૧૧ િવદૂરથ તુ તદ્ભ્રાતા ભ્રા શાેકપિર લુતઃ
૧૦૭૮૦૧૧૩ આગચ્છદ સચમાર્ યામુચ્છ્વસં ત જઘાંસયા
૧૦૭૮૦૧૨૧ તસ્ય ચાપતતઃ કૃ ણશ્ચકે્રણ રને મના
૧૦૭૮૦૧૨૩ શરાે જહાર રાજે દ્ર સિકર ટં સકુ ડલમ્
૧૦૭૮૦૧૩૧ અેવં સાૈભં ચ શા વં ચ દ તવકં્ર સહાનજુમ્
૧૦૭૮૦૧૩૩ હ વા દુિવષહાન યૈર િડતઃ સરુમાનવૈઃ
૧૦૭૮૦૧૪૧ મુિન ભઃ સદ્ધગ ધવિવદ્યાધરમહાેરગૈઃ
૧૦૭૮૦૧૪૩ અ સરાે ભઃ િપ ગણૈયર્ક્ષૈઃ િકન્નરચારણૈઃ
૧૦૭૮૦૧૫૧ ઉપગીયમાનિવજયઃ કુસમુૈર ભવ ષતઃ
૧૦૭૮૦૧૫૩ તશ્ચ ણપ્રવરૈિવવેશાલઙૃ્કતાં પુર મ્
૧૦૭૮૦૧૬૧ અેવં યાેગેશ્વરઃ કૃ ણાે ભગવા જગદ શ્વરઃ
૧૦૭૮૦૧૬૩ ઈયતે પશદુષૃ્ટ નાં િન જતાે જયતી ત સઃ
૧૦૭૮૦૧૭૧ શ્રુ વા યુદ્ધાેદ્યમં રામઃ કુ ણાં સહ પા ડવૈઃ
૧૦૭૮૦૧૭૩ તીથાર્ ભષેકવ્યાજેન મ યસ્થઃ પ્રયયાૈ િકલ
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૧૦૭૮૦૧૮૧ ના વા પ્રભાસે સ ત યર્ દેવ ષિપ માનવાન્
૧૦૭૮૦૧૮૩ સર વતી ં પ્ર તસ્રાેતં યયાૈ બ્રાહ્મણસં તઃ
૧૦૭૮૦૧૯૧ થૂદકં બ દુસર સ્ત્રતકૂપં સદુશર્નમ્
૧૦૭૮૦૧૯૩ િવશાલં બ્રહ્મતીથ ચ ચકં્ર પ્રાચી ં સર વતીમ્
૧૦૭૮૦૨૦૧ યમનુામનુ યા યવે ગઙ્ગામનુ ચ ભારત
૧૦૭૮૦૨૦૩ જગામ નૈ મષં યત્ર ઋષયઃ સત્રમાસતે
૧૦૭૮૦૨૧૧ તમાગતમ ભપ્રેત્ય મનુયાે દ ઘર્સિત્રણઃ
૧૦૭૮૦૨૧૩ અ ભન દ્ય યથા યાયં પ્રણ યાે થાય ચાચર્યન્
૧૦૭૮૦૨૨૧ સાેઽ ચતઃ સપર વારઃ કૃતાસનપિરગ્રહઃ
૧૦૭૮૦૨૨૩ રાેમહષર્ણમાસીનં મહષઃ શ યમૈક્ષત
૧૦૭૮૦૨૩૧ અપ્રત્યુ થાિયનં સતૂમકૃતપ્રહ્વણા જ લમ્
૧૦૭૮૦૨૩૩ અ યાસીનં ચ તા વપ્રાંશ્ચુકાપેાેદ્વ ક્ષ્ય માધવઃ
૧૦૭૮૦૨૪૧ ય માદસાિવમા વપ્રાન યા તે પ્ર તલાેમજઃ
૧૦૭૮૦૨૪૩ ધમર્પાલાં તથવૈા મા વધમહર્ ત દુમર્ તઃ
૧૦૭૮૦૨૫૧ ઋષેભર્ગવતાે ભૂ વા શ યાેઽધીત્ય બહૂિન ચ
૧૦૭૮૦૨૫૩ સે તહાસપુરાણાિન ધમર્શાસ્ત્રા ણ સવર્શઃ
૧૦૭૮૦૨૬૧ અદા તસ્યાિવનીતસ્ય થા પ ડતમાિનનઃ
૧૦૭૮૦૨૬૩ ન ગુણાય ભવ ત મ નટસ્યવેા જતાત્મનઃ
૧૦૭૮૦૨૭૧ અેતદથા િહ લાેકેઽ મન્નવતારાે મયા કૃતઃ
૧૦૭૮૦૨૭૩ વ યા મે ધમર્ વ જન તે િહ પાતિકનાેઽિધકાઃ
૧૦૭૮૦૨૮૧ અેતાવદુ વા ભગવાિન્ન ત્તાેઽસદ્વધાદિપ
૧૦૭૮૦૨૮૩ ભાિવ વાત્તં કુશાગ્રેણ કરસ્થનેાહન પ્રભુઃ
૧૦૭૮૦૨૯૧ હાહે તવાિદનઃ સવ મનુયઃ ખન્નમાનસાઃ
૧૦૭૮૦૨૯૩ ઊચુઃ સઙ્કષર્ણં દેવમધમર્ તે કૃતઃ પ્રભાે
૧૦૭૮૦૩૦૧ અસ્ય બ્રહ્માસનં દત્તમ મા ભયર્દુન દન
૧૦૭૮૦૩૦૩આયુશ્ચાત્માક્લમં તાવદ્યાવ સત્રં સમા યતે
૧૦૭૮૦૩૧૧ અ નતવૈાચિરત વયા બ્રહ્મવધાે યથા
૧૦૭૮૦૩૧૩ યાેગેશ્વરસ્ય ભવતાે ના ાયાેઽિપ િનયામકઃ
૧૦૭૮૦૩૨૧ યદે્યતદ્બ્રહ્મહત્યાયાઃ પાવનં લાેકપાવન
૧૦૭૮૦૩૨૩ ચિર ય ત ભવાં લાેક સઙ્ગ્રહાેઽન યચાેિદતઃ
૧૦૭૮૦૩૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૮૦૩૩૧ ચિર યે વધિનવશં લાેકાનુગ્રહકા યયા
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૧૦૭૮૦૩૩૩ િનયમઃ પ્રથમે ક પે યાવા સ તુ િવધીયતામ્
૧૦૭૮૦૩૪૧ દ ઘર્માયુબર્તૈતસ્ય સ વ મ દ્રયમવે ચ
૧૦૭૮૦૩૪૩ આશા સતં યત્તદ્બ્રૂતે સાધયે યાેગમાયયા
૧૦૭૮૦૩૫૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૦૭૮૦૩૫૧ અસ્ત્રસ્ય તવ વીયર્સ્ય ત્યાેર માકમવે ચ
૧૦૭૮૦૩૫૩ યથા ભવેદ્વચઃ સતં્ય તથા રામ િવધીયતામ્
૧૦૭૮૦૩૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૭૮૦૩૬૧ આત્મા વૈ પતુ્ર ઉ પન્ન ઇ ત વેદાનુશાસનમ્
૧૦૭૮૦૩૬૩ ત માદસ્ય ભવેદ્વક્તા આયુિર દ્રયસ વવાન્
૧૦૭૮૦૩૭૧ િક વઃ કામાે મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રૂતાહં કરવા યથ
૧૦૭૮૦૩૭૩ અ નત વપ ચ ત યથા મે ચ ત્યતાં બુધાઃ
૧૦૭૮૦૩૮૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૦૭૮૦૩૮૧ ઇ વલસ્ય સતુાે ઘાેરાે બ વલાે નામ દાનવઃ
૧૦૭૮૦૩૮૩ સ દૂષય ત નઃ સત્રમેત્ય પવર્ ણ પવર્ ણ
૧૦૭૮૦૩૯૧ તં પાપં જિહ દાશાહર્ તન્નઃ શશુ્રષૂણં પરમ્
૧૦૭૮૦૩૯૩ પૂયશાે ણતિવન્મતૂ્ર સરુામાંસા ભવ ષણમ્
૧૦૭૮૦૪૦૧ તતશ્ચ ભારતં વષ પર ત્ય સસુમાિહતઃ
૧૦૭૮૦૪૦૩ ચિર વા દ્વાદશમાસાં તીથર્ નાયી િવશુ ય સ
૧૦૭૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૭૯૦૦૧૧ તતઃ પવર્ યપુા ત્તે પ્રચ ડઃ પાંશવુષર્ણઃ
૧૦૭૯૦૦૧૩ ભીમાે વાયુરભૂદ્રાજ પૂયગ ધ તુ સવર્શઃ
૧૦૭૯૦૦૨૧ તતાેઽમે યમયં વષ બ વલને િવિન મતમ્
૧૦૭૯૦૦૨૩ અભવદ્યજ્ઞશાલાયાં સાેઽ વદૃ યત શલૂ ક્
૧૦૭૯૦૦૩૧ તં િવલાેક્ય હ કાયં ભન્ના જનચયાપેમમ્
૧૦૭૯૦૦૩૩ તપ્તતામ્ર શખા મશ્રું દંષ્ટ્ર ાેગ્રભ્રુકુટ મખુમ્
૧૦૭૯૦૦૪૧ સ માર મષૂલં રામઃ પરસૈ યિવદારણમ્
૧૦૭૯૦૦૪૩ હલં ચ દૈત્યદમનં તે તૂણર્મપુતસ્થતુઃ
૧૦૭૯૦૦૫૧ તમાકૃ ય હલાગ્રેણ બ વલં ગગનેચરમ્
૧૦૭૯૦૦૫૩ મષૂલનેાહન કુ્રદ્ધાે મૂિધ્ન બ્રહ્મદુ્રહં બલઃ
૧૦૭૯૦૦૬૧ સાેઽપતદ્ભુિવ િન ભન્ન લલાટાેઽ ક્સમુ જન્
૧૦૭૯૦૦૬૩ મુ ચન્નાતર્ વરં શલૈાે યથા વજ્રહતાેઽ ણઃ
૧૦૭૯૦૦૭૧ સં તુત્ય મનુયાે રામં પ્રયજુ્યાિવતથા શષઃ
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૧૦૭૯૦૦૭૩ અ ય ષ ચન્મહાભાગા ત્રઘં્ન િવબુધા યથા
૧૦૭૯૦૦૮૧ વજૈય તી ં દદુમાર્લાં શ્રીધામા લાનપઙ્ક ં
૧૦૭૯૦૦૮૩ રામાય વાસસી િદવ્યે િદવ્યા યાભરણાિન ચ
૧૦૭૯૦૦૯૧ અથ તૈર યનુજ્ઞાતઃ કાૈ શક મેત્ય બ્રાહ્મણૈઃ
૧૦૭૯૦૦૯૩ ના વા સરાવેરમગાદ્યતઃ સરયૂરાસ્રવત્
૧૦૭૯૦૧૦૧ અનુસ્રાેતને સરયૂં પ્રયાગમપુગ ય સઃ
૧૦૭૯૦૧૦૩ ના વા સ ત યર્ દેવાદ જગામ પુલહાશ્રમમ્
૧૦૭૯૦૧૧૧ ગાેમતી ં ગ ડક ં ના વા િવપાશાં શાેણ આ લુતઃ
૧૦૭૯૦૧૧૩ ગયાં ગ વા િપ િન ટ્વા ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમે
૧૦૭૯૦૧૨૧ ઉપ ય મહે દ્રાદ્રાૈ રામં દૃ ટ્વા ભવાદ્ય ચ
૧૦૭૯૦૧૨૩ સપ્તગાેદાવર ં વેણાં પ પાં ભીમરથી ં તતઃ
૧૦૭૯૦૧૩૧ સ્ક દં દૃ ટ્વા યયાૈ રામઃ શ્રીશલંૈ ગિરશાલયમ્
૧૦૭૯૦૧૩૩ દ્રિવડષેુ મહાપુ યં દૃ ટ્વાિદ્ર વેઙ્કટં પ્રભુઃ
૧૦૭૯૦૧૪૧ કામકાે ણી ં પુર ં કા ચી ં કાવેર ં ચ સિરદ્વરામ્
૧૦૭૯૦૧૪૩ શ્રીર ગાખ્યં મહાપુ યં યત્ર સિન્નિહતાે હિરઃ
૧૦૭૯૦૧૫૧ ઋષભાિદ્ર હરેઃ ક્ષતંે્ર દ ક્ષણાં મથુરાં તથા
૧૦૭૯૦૧૫૩ સામુદં્ર સતેુમગમત્મહાપાતકનાશનમ્
૧૦૭૯૦૧૬૧ તત્રાયુતમદાદ્ધનેૂબ્રાર્હ્મણે યાે હલાયુધઃ
૧૦૭૯૦૧૬૩ કૃતમાલાં તામ્રપણ મલયં ચ કુલાચલમ્
૧૦૭૯૦૧૭૧ તત્રાગ ત્યં સમાસીનં નમસૃ્કત્યા ભવાદ્ય ચ
૧૦૭૯૦૧૭૩ યાે જત તને ચાશી ભરનુજ્ઞાતાે ગતાેઽણર્વમ્
૧૦૭૯૦૧૭૫ દ ક્ષણં તત્ર ક યાખ્યાં દુગા દેવી ં દદશર્ સઃ
૧૦૭૯૦૧૮૧ તતઃ ફા ગનુમાસાદ્ય પ ચા સરસમુત્તમમ્
૧૦૭૯૦૧૮૩ િવ ઃ સિન્નિહતાે યત્ર ના વા પશર્દ્ગવાયુતમ્
૧૦૭૯૦૧૯૧ તતાેઽ ભવ્રજ્ય ભગવા કેરલાં તુ િત્રગતર્કાન્
૧૦૭૯૦૧૯૩ ગાેકણાર્ખ્યં શવક્ષતંે્ર સાિન્ન યં યત્ર ધજૂર્ટેઃ
૧૦૭૯૦૨૦૧ આયા દ્વપૈાયની ં દૃ ટ્વા શપૂાર્રકમગાદ્બલઃ
૧૦૭૯૦૨૦૩ તાપી ં પયાે ણી ં િનિવ યામપુ યાથ દ ડકમ્
૧૦૭૯૦૨૧૧ પ્રિવ ય રેવામગમદ્યત્ર માિહ મતી પુર
૧૦૭૯૦૨૧૩ મનુતીથર્મપુ ય પ્રભાસં પનુરાગમત્
૧૦૭૯૦૨૨૧ શ્રુ વા દ્વજૈઃ ક યમાનં કુ પા ડવસયંુગે
૧૦૭૯૦૨૨૩ સવર્રાજ યિનધનં ભારં મનેે હૃતં ભવુઃ
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૧૦૭૯૦૨૩૧ સ ભીમદુયાધનયાેગર્દા યાં યુ યતાે ર્ધે
૧૦૭૯૦૨૩૩ વારિય ય વનશનં જગામ યદુન દનઃ
૧૦૭૯૦૨૪૧ યુિધ ષ્ઠર તુ તં દૃ ટ્વા યમાૈ કૃ ણાજુર્નાવિપ
૧૦૭૯૦૨૪૩ અ ભવાદ્યાભવં તુ ણી ં િક િવવ િરહાગતઃ
૧૦૭૯૦૨૫૧ ગદાપાણી ઉભાૈ દૃ ટ્વા સરં ધાૈ િવજયૈ ષણાૈ
૧૦૭૯૦૨૫૩ મ ડલાિન િવ ચત્રા ણ ચર તાિવદમબ્રવીત્
૧૦૭૯૦૨૬૧ યવુાં તુલ્યબલાૈ વીરાૈ હે રાજ હે કાેદર
૧૦૭૯૦૨૬૩ અેકં પ્રાણાિધકં મ યે ઉતૈકં શક્ષયાિધકમ્
૧૦૭૯૦૨૭૧ ત માદેકતરસ્યેહ યવુયાેઃ સમવીયર્યાેઃ
૧૦૭૯૦૨૭૩ ન લક્ષ્યતે જયાેઽ યાે વા િવરમ વફલાે રણઃ
૧૦૭૯૦૨૮૧ ન તદ્વાક્યં જગ્ હતુબર્દ્ધવૈરાૈ પાથર્વત્
૧૦૭૯૦૨૮૩ અનુ મર તાવ યાે યં દુ ક્તં દુ કૃતાિન ચ
૧૦૭૯૦૨૯૧ િદષં્ટ તદનુમ વાનાે રામાે દ્વારવતી ં યયાૈ
૧૦૭૯૦૨૯૩ ઉગ્રસનેાિદ ભઃ પ્રીતૈજ્ઞાર્ ત ભઃ સમપુાગતઃ
૧૦૭૯૦૩૦૧ તં પનુન મષં પ્રાપ્ત ષયાેઽયાજયન્મુદા
૧૦૭૯૦૩૦૩ ક્ર વઙ્ગં ક્રતુ ભઃ સવિન ત્તા ખલિવગ્રહમ્
૧૦૭૯૦૩૧૧ તે યાે િવશદંુ્ધ િવજ્ઞાનં ભગવા વ્યતર દ્વભુઃ
૧૦૭૯૦૩૧૩ યનેવૈાત્મ યદાે િવશ્વમાત્માનં િવશ્વગં િવદુઃ
૧૦૭૯૦૩૨૧ વપત્યાવ થ નાતાે જ્ઞા તબ ધુસહૃુદ્વતૃઃ
૧૦૭૯૦૩૨૩ રેજે વજ્યાે નયવેે દુઃ સવુાસાઃ સષ્ુ્ઠવલઙૃ્કતઃ
૧૦૭૯૦૩૩૧ ઈદૃ ગ્વધા યસઙ્ખ્યાિન બલસ્ય બલશા લનઃ
૧૦૭૯૦૩૩૩ અન તસ્યાપ્રમેયસ્ય માયામત્યર્સ્ય સ ત િહ
૧૦૭૯૦૩૪૧ યાેઽનુ મરેત રામસ્ય કમાર્ યદ્ભુતકમર્ણઃ
૧૦૭૯૦૩૪૩ સાયં પ્રાતરન તસ્ય િવ ણાેઃ સ દિયતાે ભવેત્
૧૦૮૦૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૮૦૦૦૧૧ ભગવ યાિન ચા યાિન મુકુ દસ્ય મહાત્મનઃ
૧૦૮૦૦૦૧૩ વીયાર્ યન તવીયર્સ્ય શ્રાેતુ મચ્છા મ હે પ્રભાે
૧૦૮૦૦૦૨૧ કાે નુ શ્રુ વાસકૃદ્બ્રહ્મન્નુત્તમઃશ્લાેકસ કથાઃ
૧૦૮૦૦૦૨૩ િવરમેત િવશષેજ્ઞાે િવષ ણઃ કામમાગર્ણૈઃ
૧૦૮૦૦૦૩૧ સા વાગ્યયા તસ્ય ગુણા ગ્ ણીતે કરાૈ ચ ત કમર્કરાૈ મનશ્ચ
૧૦૮૦૦૦૩૩ મરેદ્વસ તં સ્થરજઙ્ગમષેુ શ ◌ૃણાે ત ત પુ યકથાઃ સ કણર્ઃ
૧૦૮૦૦૦૪૧ શર તુ તસ્યાેભય લઙ્ગમાનમેત્તદેવ ય પ ય ત ત દ્ધ ચ ઃ

bhagpur.pdf 813



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૮૦૦૦૪૩ અઙ્ગાિન િવ ણાેરથ ત જનાનાં પાદાેદકં યાિન ભજ ત િનત્યમ્
૧૦૮૦૦૦૫૦ સતૂ ઉવાચ
૧૦૮૦૦૦૫૧ િવ રાતને સ ષ્ટાે ભગવા બાદરાય ણઃ
૧૦૮૦૦૦૫૩ વાસદેુવે ભગવ ત િનમગ્ હૃદયાેઽબ્રવીત્
૧૦૮૦૦૦૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૦૦૦૬૧ કૃ ણસ્યાસી સખા ક શ્ચદ્બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મિવત્તમઃ
૧૦૮૦૦૦૬૩ િવરક્ત ઇ દ્રયાથષુ પ્રશા તાત્મા જતે દ્રયઃ
૧૦૮૦૦૦૭૧ યદચૃ્છયાપેપન્નને વતર્માનાે ગ્ હાશ્રમી
૧૦૮૦૦૦૭૩ તસ્ય ભાયાર્ કુચૈલસ્ય ક્ષામા ચ તથાિવધા
૧૦૮૦૦૦૮૧ પ તવ્રતા પ ત પ્રાહ લાયતા વદનને સા
૧૦૮૦૦૦૮૩ દિરદં્ર સીદમાના વૈ વપેમાના ભગ ય ચ
૧૦૮૦૦૦૯૧ નનુ બ્રહ્મ ભગવતઃ સખા સાક્ષા ચ્છ્ર યઃ પ તઃ
૧૦૮૦૦૦૯૩ બ્રહ્મ યશ્ચ શર યશ્ચ ભગવા સા વતષર્ભઃ
૧૦૮૦૦૧૦૧ તમપુૈિહ મહાભાગ સાધનૂાં ચ પરાયણમ્
૧૦૮૦૦૧૦૩ દાસ્ય ત દ્રિવણં ભૂિર સીદતે તે કુટુ બને
૧૦૮૦૦૧૧૧ આ તેઽધનુા દ્વારવત્યાં ભાજે ય ધકેશ્વરઃ
૧૦૮૦૦૧૧૩ મરતઃ પાદકમલમાત્માનમિપ યચ્છ ત
૧૦૮૦૦૧૧૫ િક વથર્કામા ભજતાે નાત્યભીષ્ટા જગદુ્ગ ઃ
૧૦૮૦૦૧૨૧ સ અેવં ભાયર્યા િવપ્રાે બહુશઃ પ્રા થતાે મુહુઃ
૧૦૮૦૦૧૨૩ અયં િહ પરમાે લાભ ઉત્તમઃશ્લાેકદશર્નમ્
૧૦૮૦૦૧૩૧ ઇ ત સ ચ ત્ય મનસા ગમનાય મ ત દધે
૧૦૮૦૦૧૩૩ અ ય ત્યુપાયનં િક ચદ્ગહેૃ કલ્યા ણ દ યતામ્
૧૦૮૦૦૧૪૧ યા ચ વા ચતુરાે મુષ્ટ વપ્રા થુકત ડુલાન્
૧૦૮૦૦૧૪૩ ચૈલખ ડને તા બદ્ વા ભત્ર પ્રાદાદુપાયનમ્
૧૦૮૦૦૧૫૧ સ તાનાદાય િવપ્રા યઃ પ્રયયાૈ દ્વારકાં િકલ
૧૦૮૦૦૧૫૩ કૃ ણસ દશર્નં મહં્ય કથં સ્યાિદ ત ચ તયન્
૧૦૮૦૦૧૬૧ ત્રી ણ ગુ મા યતીયાય તસ્રઃ કક્ષાશ્ચ સ દ્વજઃ
૧૦૮૦૦૧૬૩ િવપ્રાેઽગ યા ધક ણીનાં ગ્ હે વચ્યુતધ મણામ્
૧૦૮૦૦૧૭૧ ગ્ હં દ્વ્યષ્ટસહસ્રાણાં મિહષીણાં હરે દ્વજઃ
૧૦૮૦૦૧૭૩ િવવેશકૈતમં શ્રીમદ્બ્રહ્માન દં ગતાે યથા
૧૦૮૦૦૧૮૧ તં િવલાેક્યાચ્યુતાે દૂરાિ પ્રયાપયર્ઙ્કમા સ્થતઃ
૧૦૮૦૦૧૮૩ સહસાે થાય ચા યેત્ય દાે યા પયર્ગ્રહીન્મુદા
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૧૦૮૦૦૧૯૧ સખ્યઃુ પ્રયસ્ય િવપ્રષરઙ્ગસઙ્ગા તિન ર્તઃ
૧૦૮૦૦૧૯૩ પ્રીતાે વ્યમુ ચદ બ દૂન્નતે્રા યાં પુ કરેક્ષણઃ
૧૦૮૦૦૨૦૧ અથાપેવે ય પયર્ઙે્ક વય સખ્યઃુ સમહર્ણમ્
૧૦૮૦૦૨૦૩ ઉપહૃત્યાવિનજ્યાસ્ય પાદાૈ પાદાવનજેનીઃ
૧૦૮૦૦૨૧૧ અગ્રહી ચ્છરસા રાજ ભગવાં લાેકપાવનઃ
૧૦૮૦૦૨૧૩ વ્ય લ પિદ્દવ્યગ ધને ચ દનાગુ કુઙ્કમૈઃ
૧૦૮૦૦૨૨૧ ધપૂૈઃ સરુ ભ ભ મત્રં પ્રદ પાવ લ ભમુર્દા
૧૦૮૦૦૨૨૩ અ ચ વાવેદ્ય તા બૂલં ગાં ચ વાગતમબ્રવીત્
૧૦૮૦૦૨૩૧ કુચૈલં મ લનં ક્ષામં દ્વજં ધમિનસ તતમ્
૧૦૮૦૦૨૩૩ દેવી પયર્ચર સાક્ષાચ્ચામરવ્યજનને વૈ
૧૦૮૦૦૨૪૧ અ તઃપુરજનાે દૃ ટ્વા કૃ ણનેામલક તના
૧૦૮૦૦૨૪૩ િવ મતાેઽભૂદ તપ્રીત્યા અવધૂતં સભા જતમ્
૧૦૮૦૦૨૫૧ િકમનને કૃતં પુ યમવધૂતને ભ ણા
૧૦૮૦૦૨૫૩ શ્રયા હીનને લાેકેઽ મ ગિહતનેાધમને ચ
૧૦૮૦૦૨૬૧ યાેઽસાૈ િત્રલાેકગુ ણા શ્રીિનવાસને સ તઃ
૧૦૮૦૦૨૬૩ પયર્ઙ્કસ્થાં શ્રયં િહ વા પિર વક્તાેઽગ્ર ે યથા
૧૦૮૦૦૨૭૧ કથયાં ચક્રતુગાર્થાઃ પવૂાર્ ગુ કુલે સતાેઃ
૧૦૮૦૦૨૭૩ આત્મનાેલર્ લતા રાજકરાૈ ગ્ હ્ય પર પરમ્
૧૦૮૦૦૨૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૦૦૨૮૧ અિપ બ્રહ્મ ગુ કુલાદ્ભવતા લ ધદ ક્ષણાત્
૧૦૮૦૦૨૮૩ સમા ત્તને ધમર્જ્ઞ ભાયાઢા સદશૃી ન વા
૧૦૮૦૦૨૯૧ પ્રાયાે ગ્ હેષુ તે ચત્તમકામિવિહતં તથા
૧૦૮૦૦૨૯૩ નવૈા તપ્રીયસે િવદ્વ ધનષેુ િવિદતં િહ મે
૧૦૮૦૦૩૦૧ કે ચ કુવર્ ત કમાર્ ણ કામૈરહતચેતસઃ
૧૦૮૦૦૩૦૩ ત્યજ તઃ પ્રકૃતીદવીયર્થાહં લાેકસઙ્ગ્રહમ્
૧૦૮૦૦૩૧૧ ક ચ્ચદુ્ગ કુલે વાસં બ્રહ્મ મર સ નાૈ યતઃ
૧૦૮૦૦૩૧૩ દ્વ ે િવજ્ઞાય િવજ્ઞેયં તમસઃ પારમશ્નુતે
૧૦૮૦૦૩૨૧ સ વૈ સ કમર્ણાં સાક્ષાદ્દિ્વ તેિરહ સ ભવઃ
૧૦૮૦૦૩૨૩ આદ્યાેઽઙ્ગ યત્રાશ્ર મણાં યથાહં જ્ઞાનદાે ગુ ઃ
૧૦૮૦૦૩૩૧ ન વથર્કાેિવદા બ્રહ્મ વણાર્શ્રમવતા મહ
૧૦૮૦૦૩૩૩ યે મયા ગુ ણા વાચા તર ત્ય ે ભવાણર્વમ્
૧૦૮૦૦૩૪૧ નાહ મજ્યાપ્ર ત યાં તપસાપેશમને વા
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૧૦૮૦૦૩૪૩ તુ યેયં સવર્ભૂતાત્મા ગુ શશુ્રષૂયા યથા
૧૦૮૦૦૩૫૧ અિપ નઃ મયર્તે બ્રહ્મ તં્ત િનવસતાં ગુરાૈ
૧૦૮૦૦૩૫૩ ગુ દારૈશ્ચાેિદતાના મ ધનાનયને ક્વ ચત્
૧૦૮૦૦૩૬૧ પ્રિવષ્ટાનાં મહાર યમપતા સમુહદ્દિ્વજ
૧૦૮૦૦૩૬૩ વાતવષર્મભૂત્તીવ્રં િનષુ્ઠરાઃ તનિયત્નવઃ
૧૦૮૦૦૩૭૧ સયૂર્શ્ચા તં ગત તાવત્તમસા ચા તા િદશઃ
૧૦૮૦૦૩૭૩ િન ં કૂલં જલમયં ન પ્રાજ્ઞાયત િક ચન
૧૦૮૦૦૩૮૧ વયં શ તત્ર મહાિનલા બુ ભિનહ યમાના મહુર બુસ લવે
૧૦૮૦૦૩૮૩ િદશાેઽિવદ તાેઽથ પર પરં વને ગ્ હીતહ તાઃ પિરબ ભ્રમાતુરાઃ
૧૦૮૦૦૩૯૧ અેત દ્વિદ વા ઉિદતે રવાૈ સા દ પિનગુર્ ઃ
૧૦૮૦૦૩૯૩ અ વષેમાણાે નઃ શ યાનાચાયાઽપ યદાતુરાન્
૧૦૮૦૦૪૦૧ અહાે હે પતુ્રકા યૂયમ મદથઽ તદુઃ ખતાઃ
૧૦૮૦૦૪૦૩આત્મા વૈ પ્રા ણના પ્રેષ્ઠ તમનાદતૃ્ય મ પરાઃ
૧૦૮૦૦૪૧૧ અેતદેવ િહ સ ચ્છ યૈઃ કતર્વં્ય ગુ િન કૃતમ્
૧૦૮૦૦૪૧૩ યદ્વૈ િવશદુ્ધભાવને સવાર્થાર્ત્માપર્ણં ગુરાૈ
૧૦૮૦૦૪૨૧ તુષ્ટાેઽહં ભાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ સત્યાઃ સ તુ મનાેરથાઃ
૧૦૮૦૦૪૨૩ છ દાંસ્યયાતયામાિન ભવિ વહ પરત્ર ચ
૧૦૮૦૦૪૩૧ ઇ થિંવધા યનેકાિન વસતાં ગુ વે મિન
૧૦૮૦૦૪૩૩ ગુરાેરનુગ્રહેણવૈ પુમા પૂણર્ઃ પ્રશા તયે
૧૦૮૦૦૪૪૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૦૮૦૦૪૪૧ િકમ મા ભરિન ર્ત્તં દેવદેવ જગદુ્ગરાે
૧૦૮૦૦૪૪૩ ભવતા સત્યકામને યષેાં વાસાે ગુરાેરભૂત્
૧૦૮૦૦૪૫૧ યસ્ય ચ્છ દાેમયં બ્રહ્મ દેહઆવપનં િવભાે
૧૦૮૦૦૪૫૩ શ્રેયસાં તસ્ય ગુ ષુ વાસાેઽત્ય તિવડ બનમ્
૧૦૮૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૧૦૦૧૧ સ ઇ થં દ્વજમખુ્યને સહ સઙ્કથય હિરઃ
૧૦૮૧૦૦૧૩ સવર્ભૂતમનાેઽ ભજ્ઞઃ મયમાન ઉવાચ તમ્
૧૦૮૧૦૦૨૧ બ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણં કૃ ણાે ભગવા પ્રહસ પ્રયમ્
૧૦૮૧૦૦૨૩ પ્રે ણા િનર ક્ષણનેવૈ પ્રેક્ષ ખલુ સતાં ગ તઃ
૧૦૮૧૦૦૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૧૦૦૩૧ િકમપુાયનમાનીતં બ્રહ્મન્મે ભવતા ગ્ હાત્
૧૦૮૧૦૦૩૩ અ વ યપુાહૃતં ભક્તૈઃ પ્રે ણા ભુયવ મે ભવેત્
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૧૦૮૧૦૦૩૫ ભૂયર્ યભક્તાપેહૃતં ન મે તાષેાય ક પતે
૧૦૮૧૦૦૪૧ પતં્ર પુ પં ફલં તાેયં યાે મે ભ યા પ્રયચ્છ ત
૧૦૮૧૦૦૪૩ તદહં ભ યપુહૃતમશ્ના મ પ્રયતાત્મનઃ
૧૦૮૧૦૦૫૧ ઇત્યુક્તાેઽિપ દ્વય ત મૈ વ્રીિડતઃ પતયે શ્રયઃ
૧૦૮૧૦૦૫૩ થુકપ્ર ત રાજન્ન પ્રાયચ્છદવાઙ્મખુઃ
૧૦૮૧૦૦૬૧ સવર્ભૂતાત્મદકૃ્સાક્ષાત્તસ્યાગમનકારણમ્
૧૦૮૧૦૦૬૩ િવજ્ઙાયા ચ તયન્નાયં શ્રીકામાે માભજ પુરા
૧૦૮૧૦૦૭૧ પ યાઃ પ તવ્રતાયા તુ સખા પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૮૧૦૦૭૩ પ્રાપ્તાે મામસ્ય દાસ્યા મ સ પદાેઽમત્યર્દુલર્ભાઃ
૧૦૮૧૦૦૮૧ ઇ થં િવ ચ ત્ય વસનાચ્ચીરબદ્ધાિ દ્વજન્મનઃ
૧૦૮૧૦૦૮૩ વયં જહાર િક મદ મ ત થુકત ડુલાન્
૧૦૮૧૦૦૯૧ ન વેતદુપનીતં મે પરમપ્રીણનં સખે
૧૦૮૧૦૦૯૩ તપર્ય ત્યઙ્ગ માં િવશ્વમેતે થુકત ડુલાઃ
૧૦૮૧૦૧૦૧ ઇ ત મુ ષ્ટ સકૃ જગ્ વા દ્વતીયાં જગ્ધુમાદદે
૧૦૮૧૦૧૦૩ તાવચ્છ્ર જર્ગ્ હે હ તં ત પરા પરમે ષ્ઠનઃ
૧૦૮૧૦૧૧૧ અેતાવતાલં િવશ્વાત્મ સવર્સ પ સ દ્ધયે
૧૦૮૧૦૧૧૩ અ મ લાેકેઽથ વામુ મ પુંસ વત્તાષેકારણમ્
૧૦૮૧૦૧૨૧ બ્રાહ્મણ તાં તુ રજનીમુ ષ વાચ્યુતમ દરે
૧૦૮૧૦૧૨૩ ભુ વા પી વા સખંુ મનેે આત્માનં વગર્તં યથા
૧૦૮૧૦૧૩૧ શ્વાેભૂતે િવશ્વભાવને વસખુનેા ભવ દતઃ
૧૦૮૧૦૧૩૩ જગામ વાલયં તાત પ યનવ્રજ્ય ન દતઃ
૧૦૮૧૦૧૪૧ સ ચાલ વા ધનં કૃ ણાન્ન તુ યા ચતવા વયમ્
૧૦૮૧૦૧૪૩ વગ્ હા વ્રીિડતાેઽગચ્છન્મહદ્દશર્નિન ર્તઃ
૧૦૮૧૦૧૫૧ અહાે બ્રહ્મ યદેવસ્ય દષૃ્ટા બ્રહ્મ યતા મયા
૧૦૮૧૦૧૫૩ યદ્દિરદ્રતમાે લ મીમા શ્લષ્ટાે બભ્રતાેર સ
૧૦૮૧૦૧૬૧ ક્વાહં દિરદ્રઃ પાપીયા ક્વ કૃ ણઃ શ્રીિનકેતનઃ
૧૦૮૧૦૧૬૩ બ્રહ્મબ ધુિર ત માહં બાહુ યાં પિરર ભતઃ
૧૦૮૧૦૧૭૧ િનવા સતઃ પ્રયાજુષ્ટે પયર્ઙે્ક ભ્રાતરાે યથા
૧૦૮૧૦૧૭૩ મિહ યા વી જતઃ શ્રા તાે બાલવ્યજનહ તયા
૧૦૮૧૦૧૮૧ શશુ્રષૂયા પરમયા પાદસવંાહનાિદ ભઃ
૧૦૮૧૦૧૮૩ પૂ જતાે દેવદેવને િવપ્રદેવને દેવવત્
૧૦૮૧૦૧૯૧ વગાર્પવગર્યાેઃ પુંસાં રસાયાં ભુિવ સ પદામ્
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૧૦૮૧૦૧૯૩ સવાર્સામિપ સદ્ધ નાં મૂલં તચ્ચરણાચર્નમ્
૧૦૮૧૦૨૦૧ અધનાેઽયં ધનં પ્રા ય માદ્યન્નુચ્ચનૈર્ માં મરેત્
૧૦૮૧૦૨૦૩ ઇ ત કા ણકાે નનંૂ ધનં મેઽભૂિર નાદદાત્
૧૦૮૧૦૨૧૧ ઇ ત ત ચ્ચ તયન્ન તઃ પ્રાપ્તાે િનયગ્ હા તકમ્
૧૦૮૧૦૨૧૩ સયૂાર્નલે દુસઙ્કાશિૈવમાનૈઃ સવર્તાે તમ્
૧૦૮૧૦૨૨૧ િવ ચત્રાપેવનાેદ્યાનૈઃ કૂજદ્દિ્વજકુલાકુલૈઃ
૧૦૮૧૦૨૨૩ પ્રાે ફુ લકમુદા ભાજે કહ્લારાે પલવાિર ભઃ
૧૦૮૧૦૨૩૧ જુષં્ટ વલઙૃ્કતૈઃ પુ ભઃ સ્ત્રી ભશ્ચ હિરણા ક્ષ ભઃ
૧૦૮૧૦૨૩૩ િક મદં કસ્ય વા સ્થાનં કથં તિદદ મત્યભૂત્
૧૦૮૧૦૨૪૧ અેવં મીમાંસમાનં તં નરા નાયાઽમરપ્રભાઃ
૧૦૮૧૦૨૪૩ પ્રત્યગ્ હ્ણન્મહાભાગં ગીતવાદ્યને ભૂયસા
૧૦૮૧૦૨૫૧ પ તમાગતમાક યર્ પ યુદ્ધષાર્ તસ ભ્રમા
૧૦૮૧૦૨૫૩ િનશ્ચક્રામ ગ્ હાત્તૂણ િપણી શ્રીિરવાલયાત્
૧૦૮૧૦૨૬૧ પ તવ્રતા પ ત દૃ ટ્વા પ્રેમાે ક ઠાશ્રુલાેચના
૧૦૮૧૦૨૬૩ મી લતાક્ષ્યનમદુ્બદ્ યા મનસા પિરષ વજે
૧૦૮૧૦૨૭૧ પત્ની ં વીક્ષ્ય િવસુ્ફર તી ં દેવી ં વૈમાિનક મવ
૧૦૮૧૦૨૭૩ દાસીનાં િન કક ઠ નાં મ યે ભા તી ં સ િવ મતઃ
૧૦૮૧૦૨૮૧ પ્રીતઃ વયં તયા યુક્તઃ પ્રિવષ્ટાે િનજમ દરમ્
૧૦૮૧૦૨૮૩ મ ણ ત ભશતાપેેતં મહે દ્રભવનં યથા
૧૦૮૧૦૨૯૧ પયઃફેનિનભાઃ શ યા દા તા ક્મપિરચ્છદાઃ
૧૦૮૧૦૨૯૩ પયર્ઙ્કા હેમદ ડાિન ચામરવ્યજનાિન ચ
૧૦૮૧૦૩૦૧ આસનાિન ચ હૈમાિન દૂપ તરણાિન ચ
૧૦૮૧૦૩૦૩ મુક્તાદામિવલ બીિન િવતાનાિન દ્યુમ ત ચ
૧૦૮૧૦૩૧૧ વચ્છસ્ફિટકકુડ્યષેુ મહામારકતષેુ ચ
૧૦૮૧૦૩૨૩ રત્નદ પા ભ્રાજમાના લલના રત્નસયંુતાઃ
૧૦૮૧૦૩૨૧ િવલાેક્ય બ્રાહ્મણ તત્ર સ દ્ધ ઃ સવર્સ પદામ્
૧૦૮૧૦૩૨૩ તકર્યામાસ િનવ્યર્ગ્રઃ વસ દ્ધમહૈતુક મ્
૧૦૮૧૦૩૩૧ નનંૂ બતૈતન્મમ દુભર્ગસ્ય શશ્વદ્દિરદ્રસ્ય સ દ્ધહેતુઃ
૧૦૮૧૦૩૩૩ મહાિવભૂતેરવલાેકતાેઽ યાે નવૈાપેપદે્યત યદૂત્તમસ્ય
૧૦૮૧૦૩૪૧ ન વબ્રવુાણાે િદશતે સમકં્ષ યા ચ ણવે ભૂયર્િપ ભૂિરભાજેઃ
૧૦૮૧૦૩૪૩ પજર્ યવત્ત વયમીક્ષમાણાે દાશાહર્કાણા ષભઃ સખા મે
૧૦૮૧૦૩૫૧ િક ચ કરાેત્યુવર્િપ ય વદત્તં
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૧૦૮૧૦૩૫૨ સહૃુ કૃતં ફ ગ્વિપ ભૂિરકાર
૧૦૮૧૦૩૫૩ મયાપેણીતં થુકૈકમુ ષ્ટ
૧૦૮૧૦૩૫૪ પ્રત્યગ્રહી પ્રી તયુતાે મહાત્મા
૧૦૮૧૦૩૬૧ તસ્યવૈ મે સાૈહૃદસખ્યમતૈ્રી દાસ્યં પનુજર્ન્મિન જન્મિન સ્યાત્
૧૦૮૧૦૩૬૩ મહાનુભાવને ગુણાલયને િવષ જત ત પુ ષપ્રસઙ્ગઃ
૧૦૮૧૦૩૭૧ ભક્તાય ચત્રા ભગવા હ સ પદાે રાજં્ય િવભૂતીનર્ સમથર્યત્યજઃ
૧૦૮૧૦૩૭૩ અદ ઘર્બાેધાય િવચક્ષણઃ વયં પ યિન્નપાતં ધિનનાં મદાેદ્ભવમ્
૧૦૮૧૦૩૮૧ ઇ થં વ્યવ સતાે બુદ્ યા ભક્તાેઽતીવ જનાદર્ને
૧૦૮૧૦૩૮૩ િવષયા યયા ત્યક્ષ્ય બુભજેુ ના તલ પટઃ
૧૦૮૧૦૩૯૧ તસ્ય વૈ દેવદેવસ્ય હરેયર્જ્ઞપતેઃ પ્રભાેઃ
૧૦૮૧૦૩૯૩ બ્રાહ્મણાઃ પ્રભવાે દૈવં ન તે યાે િવદ્યતે પરમ્
૧૦૮૧૦૪૦૧ અેવં સ િવપ્રાે ભગવ સહૃુત્તદા દૃ ટ્વા વ ત્યૈર જતં પરા જતમ્
૧૦૮૧૦૪૦૩ તદ્ યાનવેગાેદ્ગ્ર થતાત્મબ ધન તદ્ધામ લેભેઽ ચરતઃ સતાં ગ તમ્
૧૦૮૧૦૪૧૧ અેતદ્બ્રહ્મ યદેવસ્ય શ્રુ વા બ્રહ્મ યતાં નરઃ
૧૦૮૧૦૪૧૩ લ ધભાવાે ભગવ ત કમર્બ ધા દ્વમુચ્યતે
૧૦૮૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૦૧૧ અથૈકદા દ્વારવત્યાં વસતાે રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૮૨૦૦૧૩ સયૂાપરાગઃ સમુહાનાસી ક પક્ષયે યથા
૧૦૮૨૦૦૨૧ તં જ્ઞા વા મનુ રાજ પુર તાદેવ સવર્તઃ
૧૦૮૨૦૦૨૩ સમ તપ ચકં ક્ષતંે્ર યયુઃ શ્રેયાેિવિધ સયા
૧૦૮૨૦૦૩૧ િનઃક્ષિત્રયાં મહી ં કુવર્ન્રામઃ શસ્ત્ર તાં વરઃ
૧૦૮૨૦૦૩૩ પાણાં િધરાૈઘેણ યત્ર ચકે્ર મહાહ્ર દાન્
૧૦૮૨૦૦૪૧ ઈજે ચ ભગવાન્રામાે યત્રા ષ્ટાેઽિપ કમર્ણા
૧૦૮૨૦૦૪૩ લાેકં સઙ્ગ્રાહયન્નીશાે યથા યાેઽઘાપનુત્તયે
૧૦૮૨૦૦૫૧ મહત્યાં તીથર્યાત્રાયાં તત્રાગ ભારતીઃ પ્ર ઃ
૧૦૮૨૦૦૫૩ ણયશ્ચ તથાકૂ્રર વસદેુવાહુકાદયઃ
૧૦૮૨૦૦૬૧ યયુભાર્રત ત ક્ષતંે્ર વમઘં ક્ષપિય ણવઃ
૧૦૮૨૦૦૬૩ ગદપ્રદ્યુ સા બાદ્યાઃ સચુ દ્રશકુસારણૈઃ
૧૦૮૨૦૦૬૫આ તેઽિન દ્ધાે રક્ષાયાં કૃતવમાર્ ચ યૂથપઃ
૧૦૮૨૦૦૭૧ તે રથૈદવિધ યાભૈહર્યૈશ્ચ તરલ લવૈઃ
૧૦૮૨૦૦૭૩ ગજૈનર્દદ્ ભરભ્રાભૈ ર્ ભિવદ્યાધરદ્યુ ભઃ
૧૦૮૨૦૦૮૧ વ્યરાેચ ત મહાતે ઃ પ થ કા ચનમા લનઃ
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૧૦૮૨૦૦૮૩ િદવ્યસ્રગ્વસ્ત્રસન્નાહાઃ કલત્રૈઃ ખેચરા ઇવ
૧૦૮૨૦૦૯૧ તત્ર ના વા મહાભાગા ઉપાે ય સસુમાિહતાઃ
૧૦૮૨૦૦૯૩ બ્રાહ્મણે યાે દદુધનવૂાર્સઃસ્રગ્રુક્મમા લનીઃ
૧૦૮૨૦૧૦૧ રામહ્ર દેષુ િવિધવ પનુરા લુત્ય ણયઃ
૧૦૮૨૦૧૦૩ દદઃ વનં્ન દ્વ યે યઃ કૃ ણે નાે ભ ક્તરિ વ ત
૧૦૮૨૦૧૧૧ વયં ચ તદનુજ્ઞાતા ણયઃ કૃ ણદેવતાઃ
૧૦૮૨૦૧૧૩ ભુ વાપેિવિવશઃુ કામં નગ્ધચ્છાયાઙ્ ઘ્રપાઙ્ ઘ્રષુ
૧૦૮૨૦૧૨૧ તત્રાગતાં તે દદશૃઃુ સહૃુ સ બ ધનાે પાન્
૧૦૮૨૦૧૨૩ મ સ્યાેશીનરકાૈશલ્ય િવદભર્કુ જયાન્
૧૦૮૨૦૧૩૧ કા બાજેકૈકયાન્મદ્રા કુ તીનાનતર્કેરલાન્
૧૦૮૨૦૧૩૩ અ યાંશ્ચવૈાત્મપક્ષીયા પરાંશ્ચ શતશાે પ
૧૦૮૨૦૧૩૫ ન દાદ સહૃુદાે ગાપેા ગાપેીશ્ચાે ક ઠતા શ્ચરમ્
૧૦૮૨૦૧૪૧ અ યાે યસ દશર્નહષર્રંહસા પ્રાે ફુ લહૃદ્વક્ત્રસરાે હ શ્રયઃ
૧૦૮૨૦૧૪૩ આ શ્લ ય ગાઢં નયનૈઃ સ્રવ જલા હૃ ય વચાે દ્ધ ગરાે યયુમુર્દમ્
૧૦૮૨૦૧૫૧ સ્ત્રયશ્ચ સવંીક્ષ્ય મથાેઽ તસાૈહૃદ
૧૦૮૨૦૧૫૨ મતામલાપાઙ્ગદશૃાેઽ ભરે ભરે
૧૦૮૨૦૧૫૩ તનૈઃ તના કુઙુ્કમપઙ્ક ષતાન્
૧૦૮૨૦૧૫૪ િનહત્ય દાે ભઃ પ્રણયાશ્રુલાેચનાઃ
૧૦૮૨૦૧૬૧ તતાેઽ ભવાદ્ય તે દ્ધા યિવષૈ્ઠર ભવાિદતાઃ
૧૦૮૨૦૧૬૩ વાગતં કુશલં ટ્વા ચકુ્રઃ કૃ ણકથા મથઃ
૧૦૮૨૦૧૭૧ થા ભ્રા વ વ ક્ષ્ય ત પુત્રા પતરાવિપ
૧૦૮૨૦૧૭૩ ભ્રા પત્નીમુર્કુ દં ચ જહાૈ સઙ્કથયા શચુઃ
૧૦૮૨૦૧૮૦ કુ ત્યુવાચ
૧૦૮૨૦૧૮૧ આયર્ ભ્રાતરહં મ યે આત્માનમકૃતા શષમ્
૧૦૮૨૦૧૮૩ યદ્વા આપ સુ મદ્વાતા નાનુ મરથ સત્તમાઃ
૧૦૮૨૦૧૯૧ સહૃુદાે જ્ઞાતયઃ પતુ્રા ભ્રાતરઃ િપતરાવિપ
૧૦૮૨૦૧૯૩ નાનુ મર ત વજનં યસ્ય દૈવમદ ક્ષણમ્
૧૦૮૨૦૨૦૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૨૦૧ અ બ મા માનસયૂેથા દૈવક્ર ડનકાન્નરાન્
૧૦૮૨૦૨૦૩ ઈશસ્ય િહ વશે લાેકઃ કુ તે કાયર્તેઽથ વા
૧૦૮૨૦૨૧૧ કંસપ્રતાિપતાઃ સવ વયં યાતા િદશં િદશમ્
૧૦૮૨૦૨૧૩ અેતહ્યવ પનુઃ સ્થાનં દૈવનેાસાિદતાઃ વસઃ
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૧૦૮૨૦૨૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૨૨૧ વસદેુવાેગ્રસનેાદૈ્યયર્દુ ભ તેઽ ચતા પાઃ
૧૦૮૨૦૨૨૩ આસન્નચ્યુતસ દશર્ પરમાન દિન ર્તાઃ
૧૦૮૨૦૨૩૧ ભી માે દ્રાેણાેઽ બકાપુત્રાે ગા ધાર સસતુા તથા
૧૦૮૨૦૨૩૩ સદારાઃ પા ડવાઃ કુ તી સ જયાે િવદુરઃ કૃપઃ
૧૦૮૨૦૨૪૧ કુ તીભાે ે િવરાટશ્ચ ભી મકાે નગ્ જન્મહાન્
૧૦૮૨૦૨૪૩ પુ જદ્દુ્રપદઃ શલ્યાે ષ્ટકેતુઃ સ કા શરાટ્
૧૦૮૨૦૨૫૧ દમઘાષેાે િવશાલાક્ષાે મૈ થલાે મદ્રકેકયાૈ
૧૦૮૨૦૨૫૩ યુધામ યુઃ સશુમાર્ ચ સસતુા બાિહ્લકાદયઃ
૧૦૮૨૦૨૬૧ રા નાે યે ચ રાજે દ્ર યુિધ ષ્ઠરમનવુ્રતાઃ
૧૦૮૨૦૨૬૩ શ્રીિનકેતં વપુઃ શાૈરેઃ સસ્ત્રીકં વીક્ષ્ય િવ મતાઃ
૧૦૮૨૦૨૭૧ અથ તે રામકૃ ણા યાં સ યક્પ્રાપ્તસમહર્ણાઃ
૧૦૮૨૦૨૭૩ પ્રશશસંમુુર્દા યુક્તા ણી કૃ ણપિરગ્રહાન્
૧૦૮૨૦૨૮૧ અહાે ભાજેપતે યૂયં જન્મભા ે ણા મહ
૧૦૮૨૦૨૮૩ ય પ યથાસકૃ કૃ ણં દુદર્શર્મિપ યાે ગનામ્
૧૦૮૨૦૨૯૧ ય દ્વશ્રુ તઃ શ્રુ તનુતેદમલં પનુા ત
૧૦૮૨૦૨૯૨ પાદાવનજેનપયશ્ચ વચશ્ચ શાસ્ત્રમ્
૧૦૮૨૦૨૯૩ ભૂઃ કાલભ જતભગાિપ યદઙ્ ઘ્રપદ્મ
૧૦૮૨૦૨૯૪ પશા થશ ક્તર ભવષર્ ત નાેઽ ખલાથાર્ન્
૧૦૮૨૦૩૦૧ તદ્દશર્ન પશર્નાનપુથપ્રજ પ
૧૦૮૨૦૩૦૨ શ યાસનાશનસયાનૈસિપ ડબ ધઃ
૧૦૮૨૦૩૦૩ યષેાં ગ્ હે િનરયવત્મર્િન વતર્તાં વઃ
૧૦૮૨૦૩૦૪ વગાર્પવગર્િવરમઃ વયમાસ િવ ઃ
૧૦૮૨૦૩૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૩૧૧ ન દ તત્ર યદૂ પ્રાપ્તા જ્ઞા વા કૃ ણપુરાેગમાન્
૧૦૮૨૦૩૧૩ તત્રાગમદ્વતૃાે ગાપેૈરનઃસ્થાથિદદકૃ્ષયા
૧૦૮૨૦૩૨૧ તં દૃ ટ્વા ણયાે હૃષ્ટા ત વઃ પ્રાણ મવાે થતાઃ
૧૦૮૨૦૩૨૩ પિરષ વ જરે ગાઢં ચરદશર્નકાતરાઃ
૧૦૮૨૦૩૩૧ વસદેુવઃ પિર વજ્ય સ પ્રીતઃ પ્રેમિવહ્વલઃ
૧૦૮૨૦૩૩૩ મર કંસકૃતા ક્લેશા પતુ્ર યાસં ચ ગાેકુલે
૧૦૮૨૦૩૪૧ કૃ ણરામાૈ પિર વજ્ય િપતરાવ ભવાદ્ય ચ
૧૦૮૨૦૩૪૩ ન િક ચનાેચતુઃ પ્રે ણા સાશ્રુક ઠાૈ કુ દ્વહ
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૧૦૮૨૦૩૫૧ તાવાત્માસનમારાે ય બાહુ યાં પિરર ય ચ
૧૦૮૨૦૩૫૩ યશાેદા ચ મહાભાગા સતુાૈ િવજહતુઃ શચુઃ
૧૦૮૨૦૩૬૧ રાેિહણી દેવક ચાથ પિર વજ્ય વ્રજેશ્વર મ્
૧૦૮૨૦૩૬૩ મર ત્યાૈ ત કૃતાં મતૈ્રી ં બા પક ઠ્યાૈ સમૂચતુઃ
૧૦૮૨૦૩૭૧ કા િવ મરેત વાં મતૈ્રીમિન ત્તાં વ્રજેશ્વિર
૧૦૮૨૦૩૭૩ અવા યા યૈ દ્રમૈશ્વય યસ્યા નેહ પ્ર તિક્રયા
૧૦૮૨૦૩૮૧ અેતાવદષૃ્ટિપતરાૈ યવુયાેઃ મ િપત્રાેઃ
૧૦૮૨૦૩૮૨ સ પ્રીણના યુદયપાષેણપાલનાિન
૧૦૮૨૦૩૮૩ પ્રા યાષેતુભર્વ ત પ મ હ યદ્વદ ણાેર્
૧૦૮૨૦૩૮૪ ય તાવકુત્ર ચ ભયાૈ ન સતાં પરઃ વઃ
૧૦૮૨૦૩૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૩૯૧ ગાે યશ્ચ કૃ ણમપુલ ય ચરાદભીષં્ટ
૧૦૮૨૦૩૯૨ ય પે્રક્ષણે દૃ શષુ પ મકૃતં શપ ત
૧૦૮૨૦૩૯૩ દૃ ગ્ભહૃર્દ કૃતમલં પિરર ય સવાર્સ્
૧૦૮૨૦૩૯૪ તદ્ભાવમાપુરિપ િનત્યયુ ં દુરાપમ્
૧૦૮૨૦૪૦૧ ભગવાં તા તથાભૂતા િવિવક્ત ઉપસઙ્ગતઃ
૧૦૮૨૦૪૦૩ આ શ્લ યાનામયં ટ્વા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્
૧૦૮૨૦૪૧૧ અિપ મરથ નઃ સખ્યઃ વાનામથર્ ચક ષર્યા
૧૦૮૨૦૪૧૩ ગતાં શ્ચરાિયતા છત્રુ પક્ષક્ષપણચેતસઃ
૧૦૮૨૦૪૨૧ અ યવ યાયથા માિ વદકૃતજ્ઞાિવશઙ્કયા
૧૦૮૨૦૪૨૩ નનંૂ ભૂતાિન ભગવા યનુ ક્ત િવયનુ ક્ત ચ
૧૦૮૨૦૪૩૧ વાયુયર્થા ઘનાનીકં ણં તૂલં ર ં સ ચ
૧૦૮૨૦૪૩૩ સયંાજે્યા ક્ષપતે ભૂય તથા ભૂતાિન ભૂતકૃત્
૧૦૮૨૦૪૪૧ મિય ભ ક્તિહ ભૂતાનામ ત વાય ક પતે
૧૦૮૨૦૪૪૩ િદષ્ટ ા યદાસીન્મ નેહાે ભવતીનાં મદાપનઃ
૧૦૮૨૦૪૫૧ અહં િહ સવર્ભૂતાનામાિદર તાેઽ તરં બિહઃ
૧૦૮૨૦૪૫૩ ભાૈ તકાનાં યથા ખં વાભૂર્વાર્યજુ્યા તરઙ્ગનાઃ
૧૦૮૨૦૪૬૧ અેવં હ્યેતાિન ભૂતાિન ભૂતે વાત્માત્મના તતઃ
૧૦૮૨૦૪૬૩ ઉભયં મ યથ પરે પ યતાભાતમક્ષરે
૧૦૮૨૦૪૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૨૦૪૭૧ અ યાત્મ શક્ષયા ગાે ય અેવં કૃ ણને શ ક્ષતાઃ
૧૦૮૨૦૪૭૩ તદનુ મરણ વ ત વકાેશા તમ યગન્
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૧૦૮૨૦૪૮૧ આહુશ્ચ તે ન લનનાભ પદારિવ દં
૧૦૮૨૦૪૮૨ યાેગેશ્વરૈહૃર્િદ િવ ચ ત્યમગાધબાેધૈઃ
૧૦૮૨૦૪૮૩ સસંારકૂપપ તતાેત્તરણાવલ બં
૧૦૮૨૦૪૮૪ ગેહં જુષામિપ મનસ્યુિદયા સદા નઃ
૧૦૮૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૩૦૦૧૧ તથાનુગ્ હ્ય ભગવા ગાપેીનાં સ ગુ ગર્ તઃ
૧૦૮૩૦૦૧૩ યુિધ ષ્ઠરમથા ચ્છ સવાશ્ચ સહૃુદાેઽવ્યયમ્
૧૦૮૩૦૦૨૧ ત અેવં લાેકનાથને પિર ષ્ટાઃ સસુ કૃતાઃ
૧૦૮૩૦૦૨૩ પ્રત્યૂચુહૃર્ષ્ટમનસ ત પાદેક્ષાહતાંહસઃ
૧૦૮૩૦૦૩૧ કુતાેઽ શવં વચ્ચરણા બુ સવં મહન્મન તાે મખુિનઃ તં ક્વ ચત્
૧૦૮૩૦૦૩૩ િપબ ત યે કણર્પુટૈરલં પ્રભાે દેહં તાં દેહકૃદ ત ચ્છદમ્
૧૦૮૩૦૦૪૧ િહ વાત્મ ધામિવધુતાત્મકૃત યવસ્થામ્
૧૦૮૩૦૦૪૨ આન દસ લવમખ ડમકુ ઠબાેધમ્
૧૦૮૩૦૦૪૩ કાલાપે ષ્ટિનગમાવન આત્તયાેગ
૧૦૮૩૦૦૪૪ માયાકૃ ત પરમહંસગ ત નતાઃ મ
૧૦૮૩૦૦૫૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૧૦૮૩૦૦૫૧ ઇત્યુત્તમઃશ્લાેક શખામ ણ જને વ્
૧૦૮૩૦૦૫૨ અ ભષુ્ટવ વ ધકકાૈરવ સ્ત્રયઃ
૧૦૮૩૦૦૫૩ સમેત્ય ગાેિવ દકથા મથાેઽગ્ નંસ્
૧૦૮૩૦૦૫૪ િત્રલાેકગીતાઃ શ ◌ૃ વણર્યા મ તે
૧૦૮૩૦૦૬૦ શ્રીદ્રાપૈદ્યવુાચ
૧૦૮૩૦૦૬૧ હે વૈદ યર્ચ્યુતાે ભદ્રે હે બવ ત કાૈશલે
૧૦૮૩૦૦૬૩ હે સત્યભામે કા લ દ શબૈ્યે રાેિહ ણ લ મણે
૧૦૮૩૦૦૭૧ હે કૃ ણપ ય અેતન્નાે બ્રૂતે વાે ભગવા વયમ્
૧૦૮૩૦૦૭૩ ઉપયેમે યથા લાેકમનુકુવર્ વમાયયા
૧૦૮૩૦૦૮૦ શ્રી ક્મ યવુાચ
૧૦૮૩૦૦૮૧ ચૈદ્યાય માપર્િયતુમુદ્યતકામુર્કેષુ
૧૦૮૩૦૦૮૨ રાજ વજેયભટશખેિરતાઙ્ ઘ્રરે ઃ
૧૦૮૩૦૦૮૩ િન યે ગે દ્ર ઇવ ભાગમ િવયૂથાત્
૧૦૮૩૦૦૮૪ તચ્છ્ર િનકેતચરણાેઽ તુ મમાચર્નાય
૧૦૮૩૦૦૯૦ શ્રીસત્યભામાવેાચ
૧૦૮૩૦૦૯૧ યાે મે સના ભવધતપ્તહૃદા તતને
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૧૦૮૩૦૦૯૨ લપ્તા ભશાપમપમાષુ્ટર્મપુાજહાર
૧૦૮૩૦૦૯૩ જ વક્ષર્રાજમથ રત્નમદા સ તને
૧૦૮૩૦૦૯૪ ભીતઃ િપતાિદશત માં પ્રભવેઽિપ દત્તામ્
૧૦૮૩૦૧૦૦ શ્રી બવત્યુવાચ
૧૦૮૩૦૧૦૧ પ્રાજ્ઞાય દેહકૃદમું િનજનાથદૈવં
૧૦૮૩૦૧૦૨ સીતાપ ત િત્રનવહા યમનુા યયુ યત્
૧૦૮૩૦૧૦૩ જ્ઞા વા પર ક્ષત ઉપાહરદહર્ણં માં
૧૦૮૩૦૧૦૪ પાદાૈ પ્રગ્ હ્ય મ ણનાહમમુ ય દાસી
૧૦૮૩૦૧૧૦ શ્રીકા લ દુ્યવાચ
૧૦૮૩૦૧૧૧ તપશ્ચર તીમાજ્ઞાય વપાદ પશર્નાશયા
૧૦૮૩૦૧૧૩ સખ્યાપેેત્યાગ્રહી પા ણ યાેઽહં તદ્ગહૃમાજર્ની
૧૦૮૩૦૧૨૦ શ્રી મત્રિવ દાવેાચ
૧૦૮૩૦૧૨૧ યાે માં વયવંર ઉપેત્ય િવ જત્ય ભપૂાન્
૧૦૮૩૦૧૨૨ િન યે શ્વયૂથગં ઇવાત્મબ લ દ્વપાિરઃ
૧૦૮૩૦૧૨૩ ભ્રા શં્ચ મેઽપકુ તઃ વપુરં શ્રયાૈકસ્
૧૦૮૩૦૧૨૪ તસ્યા તુ મેઽનુભવમઙ્ યવનજેન વમ્
૧૦૮૩૦૧૩૦ શ્રીસત્યાવેાચ
૧૦૮૩૦૧૩૧ સપ્તાેક્ષણાેઽ તબલવીયર્સતુી ણશ ◌ૃઙ્ગાન્
૧૦૮૩૦૧૩૨ િપત્રા કૃતાિ ક્ષ તપવીયર્પર ક્ષણાય
૧૦૮૩૦૧૩૩ તા વીરદુમર્દહન તરસા િનગ્ હ્ય
૧૦૮૩૦૧૩૪ ક્ર ડ બબ ધ હ યથા શશવાેઽજતાેકાન્
૧૦૮૩૦૧૪૧ ય ઇ થં વીયર્શલુ્કાં માં
૧૦૮૩૦૧૪૨ દાસી ભશ્ચતુર ગણીમ્
૧૦૮૩૦૧૪૩ પ થ િન જત્ય રાજ યાન્
૧૦૮૩૦૧૪૪ િન યે તદ્દાસ્યમ તુ મે
૧૦૮૩૦૧૫૦ શ્રીભદ્રાવેાચ૧૦૮૩૦૧૫૧ િપતા મે માતુલેયાય વયમાહૂય દત્તવાન્
૧૦૮૩૦૧૫૩ કૃ ણે કૃ ણાય ત ચ્ચત્તામક્ષાૈિહ યા સખીજનૈઃ
૧૦૮૩૦૧૬૧ અસ્ય મે પાદસં પશા ભવે જન્મિન જન્મિન
૧૦૮૩૦૧૬૩ કમર્ ભભ્રાર્ યમાણાયા યને તચ્છ્ર ેય આત્મનઃ
૧૦૮૩૦૧૭૦ શ્રીલ મણાવેાચ
૧૦૮૩૦૧૭૧ મમાિપ રાજ્ઞ્યચ્યુતજન્મકમર્ શ્રુ વા મુહુનાર્રદગીતમાસ હ
૧૦૮૩૦૧૭૩ ચત્તં મુકુ દે િકલ પદ્મહ તયા તઃ સસુ ય િવહાય લાેકપાન્
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૧૦૮૩૦૧૮૧ જ્ઞા વા મમ મતં સા વ િપતા દુિહ વ સલઃ
૧૦૮૩૦૧૮૩ હ સને ઇ ત ખ્યાત તત્રાપેાયમચીકરત્
૧૦૮૩૦૧૯૧ યથા વયવંરે રા જ્ઞ મ સ્યઃ પાથ સયા કૃતઃ
૧૦૮૩૦૧૯૩ અયં તુ બિહરાચ્છન્નાે દૃ યતે સ જલે પરમ્
૧૦૮૩૦૨૦૧ શ્રુ વૈત સવર્તાે ભપૂા આયયુમર્ પતુઃ પુરમ્
૧૦૮૩૦૨૦૩ સવાર્સ્ત્રશસ્ત્રત વજ્ઞાઃ સાપેા યાયાઃ સહસ્રશઃ
૧૦૮૩૦૨૧૧ િપત્રા સ પૂ જતાઃ સવ યથાવીય યથાવયઃ
૧૦૮૩૦૨૧૩ આદદુઃ સશરં ચાપં વેદંુ્ધ પષર્િદ મ દ્ધયઃ
૧૦૮૩૦૨૨૧ આદાય વ્ય જકે ચ સજં્ય કતુર્મનીશ્વરાઃ
૧૦૮૩૦૨૨૩ આકાેષં્ઠ જ્યાં સમુ કૃ ય પેતુરેકેઽમનુાહતાઃ
૧૦૮૩૦૨૩૧ સજં્ય કૃ વાપરે વીરા માગધા બષ્ઠચેિદપાઃ
૧૦૮૩૦૨૩૩ ભીમાે દુયાધનઃ કણા નાિવદં તદવ સ્થ તમ્
૧૦૮૩૦૨૪૧ મ સ્યાભાસં જલે વીક્ષ્ય જ્ઞા વા ચ તદવ સ્થ તમ્
૧૦૮૩૦૨૪૩ પાથા યત્તાેઽ જદ્બાણં ના ચ્છન પ શે પરમ્
૧૦૮૩૦૨૫૧ રાજ યષેુ િન ત્તષેુ ભગ્ માનષેુ માિનષુ
૧૦૮૩૦૨૫૩ ભગવા ધનુરાદાય સજં્ય કૃ વાથ લીલયા
૧૦૮૩૦૨૬૧ ત મ સ ધાય િવ શખં મ સં્ય વીક્ષ્ય સકૃ જલે
૧૦૮૩૦૨૬૩ છ વષેુણાપાતયત્તં સયૂ ચા ભ જ ત સ્થતે
૧૦૮૩૦૨૭૧ િદિવ દુ દુભયાે નેદુજર્યશ દયુતા ભુિવ
૧૦૮૩૦૨૭૩ દેવાશ્ચ કુસમુાસારાન્મુમુચુહર્ષર્િવહ્વલાઃ
૧૦૮૩૦૨૮૧ તદ્રઙ્ગમાિવશમહં કલનપૂુરા યાં
૧૦૮૩૦૨૮૨ પદ્ યાં પ્રગ્ હ્ય કનકાેઇ વલરત્નમાલામ્
૧૦૮૩૦૨૮૩ નૂત્ને િનવીય પિરધાય ચ કાૈ શકા યે
૧૦૮૩૦૨૮૪ સવ્રીડહાસવદના કવર તસ્રક્
૧૦૮૩૦૨૯૧ ઉન્નીય વક્ત્રમુ કુ તલકુ ડલ વડ્
૧૦૮૩૦૨૯૨ ગ ડસ્થલં શ શરહાસકટાક્ષમાેક્ષૈઃ
૧૦૮૩૦૨૯૩ રાજ્ઞાે િનર ક્ષ્ય પિરતઃ શનકૈમુર્રારેર્
૧૦૮૩૦૨૯૪ અંસઽેનુરક્તહૃદયા િનદધે વમાલામ્
૧૦૮૩૦૩૦૧ તાવ દઙ્ગપટહાઃ શઙ્ખભેયાર્નકાદયઃ
૧૦૮૩૦૩૦૩ િનનેદુનર્ટનતર્ક્યાે ન તુગાર્યકા જગુઃ
૧૦૮૩૦૩૧૧ અેવં તે ભગવ ત મયેશે પયૂથપાઃ
૧૦૮૩૦૩૧૩ ન સિેહરે યાજ્ઞસિેન પધર્ તાે હૃચ્છયાતુરાઃ
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૧૦૮૩૦૩૨૧ માં તાવદ્રથમારાે ય હયરત્નચતુષ્ટયમ્
૧૦૮૩૦૩૨૩ શાઙ્ર્ગમુદ્ય ય સન્નદ્ધ તસ્થાવા ૈ ચતુભુર્જઃ
૧૦૮૩૦૩૩૧ દા કશ્ચાેદયામાસ કા ચનાપેસ્કરં રથમ્
૧૦૮૩૦૩૩૩ મષતાં ભૂભુ ં રા જ્ઞ ગાણાં ગરાિડવ
૧૦૮૩૦૩૪૧ તેઽ વસ જ ત રાજ યા િનષેદંુ્ધ પ થ કેચન
૧૦૮૩૦૩૪૩ સયંત્તા ઉદૃ્ધતે વાસા ગ્રામ સહા યથા હિરમ્
૧૦૮૩૦૩૫૧ તે શાઙ્ર્ગચ્યુતબાણાૈઘૈઃ કૃત્તબાહ્વઙ્ ઘ્રક ધરાઃ
૧૦૮૩૦૩૫૩ િનપેતુઃ પ્રધને કે ચદેકે સ ત્યજ્ય દુદુ્રવુઃ
૧૦૮૩૦૩૬૧ તતઃ પુર ં યદુપ તરત્યલઙૃ્કતાં
૧૦૮૩૦૩૬૨ રિવચ્છદ વજપટ ચત્રતાેરણામ્
૧૦૮૩૦૩૬૩ કુશસ્થલીં િદિવ ભુિવ ચા ભસં તુતાં
૧૦૮૩૦૩૬૪ સમાિવશત્તર ણિરવ વકેતનમ્
૧૦૮૩૦૩૭૧ િપતા મે પજૂયામાસ સહૃુ સ બ ધબા ધવાન્
૧૦૮૩૦૩૭૩ મહાહર્વાસાેઽલઙ્કારૈઃ શ યાસનપિરચ્છદૈઃ
૧૦૮૩૦૩૮૧ દાસી ભઃ સવર્સ પદ્ ભભર્ટેભરથવા જ ભઃ
૧૦૮૩૦૩૮૩ આયુધાિન મહાહાર્ ણ દદાૈ પૂણર્સ્ય ભ ક્તતઃ
૧૦૮૩૦૩૯૧ આત્મારામસ્ય તસ્યેમા વયં વૈ ગ્ હદા સકાઃ
૧૦૮૩૦૩૯૩ સવર્સઙ્ગિન ત્ત્યાદ્ધા તપસા ચ બભૂિવમ
૧૦૮૩૦૪૦૦ મિહ ય ઊચુઃ
૧૦૮૩૦૪૦૧ ભાૈમં િનહત્ય સગણં યુિધ તને દ્ધા
૧૦૮૩૦૪૦૨ જ્ઞા વાથ નઃ ક્ષ તજયે જતરાજક યાઃ
૧૦૮૩૦૪૦૩ િનમુર્ચ્ય સં તિવમાેક્ષમનુ મર તીઃ
૧૦૮૩૦૪૦૪ પાદા બુજં પિર ણનાય યઆપ્તકામઃ
૧૦૮૩૦૪૧૧ ન વયં સા વ સામ્રાજ્યં વારાજં્ય ભાજૈ્યમ યુત
૧૦૮૩૦૪૧૩ વૈરાજં્ય પારમે ઠં્ય ચ આન તં્ય વા હરેઃ પદમ્
૧૦૮૩૦૪૨૧ કામયામહ અેતસ્ય શ્રીમ પાદરજઃ શ્રયઃ
૧૦૮૩૦૪૨૩ કુચકુઙુ્કમગ ધાઢ ં મૂધ્નાર્ વાેઢંુ ગદા તઃ
૧૦૮૩૦૪૩૧ વ્રજ સ્ત્રયાે યદ્વા છ ત પુ લ દ્ય ણવી ધઃ
૧૦૮૩૦૪૩૩ ગાવશ્ચારયતાે ગાપેાઃ પદ પશ મહાત્મનઃ
૧૦૮૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૦૧૧ શ્રુ વા થા સબુલપુ યથ યાજ્ઞસનેી
૧૦૮૪૦૦૧૨ માધવ્યથ ક્ષ તપપ ય ઉત વગાે યઃ
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૧૦૮૪૦૦૧૩ કૃ ણેઽ ખલાત્મિન હરાૈ પ્રણયાનુબ ધં
૧૦૮૪૦૦૧૪ સવાર્ િવ સ યુરલમશ્રુકલાકુલાક્ષ્યઃ
૧૦૮૪૦૦૨૧ ઇ ત સ ભાષમાણાસુ સ્ત્રી ભઃ સ્ત્રીષુ ભ ર્ષુ
૧૦૮૪૦૦૨૩ આયયુમુર્નય તત્ર કૃ ણરામિદદકૃ્ષયા
૧૦૮૪૦૦૩૧ દ્વપૈાયનાે નારદશ્ચ ચ્યવનાે દેવલાેઽ સતઃ
૧૦૮૪૦૦૩૩ િવશ્વા મત્રઃ શતાન દાે ભરદ્વા ેઽથ ગાૈતમઃ
૧૦૮૪૦૦૪૧ રામઃ સ શ યાે ભગવા વ સષ્ઠાે ગાલવાે ગુઃ
૧૦૮૪૦૦૪૩ પુલ ત્યઃ ક યપાેઽિત્રશ્ચ માકર્ ડયેાે હ પ તઃ
૧૦૮૪૦૦૫૧ દ્વત સ્ત્રતશ્ચૈકતશ્ચ બ્રહ્મપતુ્રા તથાઙ્ ગરાઃ
૧૦૮૪૦૦૫૩ અગ ત્યાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ વામદેવાદયાેઽપરે
૧૦૮૪૦૦૬૧ તા દૃ ટ્વા સહસાે થાય પ્રાગાસીના પાદયઃ
૧૦૮૪૦૦૬૩ પા ડવાઃ કૃ ણરામાૈ ચ પ્રણેમુિવશ્વવ દતાન્
૧૦૮૪૦૦૭૧ તાનાનચુર્યર્થા સવ સહરામાેઽચ્યુતાેઽચર્યત્
૧૦૮૪૦૦૭૩ વાગતાસનપાદ્યાઘ્યર્ માલ્યધપૂાનુલપેનૈઃ
૧૦૮૪૦૦૮૧ ઉવાચ સખુમાસીના ભગવા ધમર્ગુપ્તનુઃ
૧૦૮૪૦૦૮૩ સદસ તસ્ય મહતાે યતવાચાેઽનુશ ◌ૃ વતઃ
૧૦૮૪૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૪૦૦૯૧ અહાે વયં જન્મ તાે લ ધં કા યન ત ફલમ્
૧૦૮૪૦૦૯૩ દેવાનામિપ દુ પ્રાપં યદ્યાેગેશ્વરદશર્નમ્
૧૦૮૪૦૧૦૧ િક વ પતપસાં ણામચાર્યાં દેવચ ષામ્
૧૦૮૪૦૧૦૩ દશર્ન પશર્નપ્રશ્ન પ્રહ્વપાદાચર્નાિદકમ્
૧૦૮૪૦૧૧૧ ન હ્ય મયાિન તીથાર્િન ન દેવા ચ્છલામયાઃ
૧૦૮૪૦૧૧૩ તે પનુ ત્યુ કાલને દશર્નાદેવ સાધવઃ
૧૦૮૪૦૧૨૧ ના ગ્ નર્ સયૂા ન ચ ચ દ્રતારકા
૧૦૮૪૦૧૨૨ ન ભજૂર્લં ખં શ્વસનાેઽથ વાઙ્મનઃ
૧૦૮૪૦૧૨૩ ઉપા સતા ભેદકૃતાે હર ત્યઘં
૧૦૮૪૦૧૨૪ િવપ શ્ચતાે ઘ્ન ત મુહૂતર્સવેયા
૧૦૮૪૦૧૩૧ યસ્યાત્મબુ દ્ધઃ કુણપે િત્રધાતુકે
૧૦૮૪૦૧૩૨ વધીઃ કલત્રાિદષુ ભાૈમ ઇજ્યધીઃ
૧૦૮૪૦૧૩૩ યત્તીથર્બુ દ્ધઃ સ લલે ન કિહ ચજ્
૧૦૮૪૦૧૩૪ જને વ ભજ્ઞષેુ સ અેવ ગાખેરઃ
૧૦૮૪૦૧૪૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૮૪૦૧૪૧ િનશ યે થં ભગવતઃ કૃ ણસ્યાકુ થમેધસઃ
૧૦૮૪૦૧૪૩ વચાે દુર વયં િવપ્રા તૂ ણીમાસ ભ્રમ દ્ધયઃ
૧૦૮૪૦૧૫૧ ચરં િવ ય મનુય ઈશ્વરસ્યે શતવ્યતામ્
૧૦૮૪૦૧૫૩ જનસઙ્ગ્રહ ઇત્યૂચુઃ મય ત તં જગદુ્ગ મ્
૧૦૮૪૦૧૬૦ શ્રીમનુય ઊચુઃ
૧૦૮૪૦૧૬૧ યન્માયયા ત વિવદુત્તમા વયં િવમાેિહતા િવશ્વ મધીશ્વરાઃ
૧૦૮૪૦૧૬૩ યદ શતવ્યાય ત ગૂઢ ઈહયા અહાે િવ ચત્ર ભગવ દ્વચે ષ્ટતમ્
૧૦૮૪૦૧૭૧ અનીહ અેતદ્બહુધૈક આત્મના જત્યવત્ય ત્ત ન બ યતે યથા
૧૦૮૪૦૧૭૩ ભાૈમૈિહ ભૂ મબર્હુનામ િપણી અહાે િવભૂ શ્ચિરતં િવડ બનમ્
૧૦૮૪૦૧૮૧ અથાિપ કાલે વજના ભગુપ્તયે બભ ષ સ વં ખલિનગ્રહાય ચ
૧૦૮૪૦૧૮૩ વલીલયા વેદપથં સનાતનં વણાર્શ્રમાત્મા પુ ષઃ પરાે ભવાન્
૧૦૮૪૦૧૯૧ બ્રહ્મ તે હૃદયં શકુ્લં તપઃ વા યાયસયંમૈઃ
૧૦૮૪૦૧૯૩ યત્રાપેલ ધં સદ્વ્યક્તમવ્યકં્ત ચ તતઃ પરમ્
૧૦૮૪૦૨૦૧ ત માદ્બ્રહ્મકુલં બ્રહ્મ શાસ્ત્રયાનેે વમાત્મનઃ
૧૦૮૪૦૨૦૩ સભાજય સ સદ્ધામ તદ્બ્રહ્મ યાગ્રણીભર્વાન્
૧૦૮૪૦૨૧૧ અદ્ય નાે જન્મસાફલ્યં િવદ્યાયા તપસાે દશૃઃ
૧૦૮૪૦૨૧૩ વયા સઙ્ગ ય સદ્ગત્યા યદ તઃ શ્રેયસાં પરઃ
૧૦૮૪૦૨૨૧ નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે
૧૦૮૪૦૨૨૩ વયાેગમાયયાચ્છન્ન મિહ ે પરમાત્મને
૧૦૮૪૦૨૩૧ ન યં િવદ ત્યમી ભપૂા અેકારામાશ્ચ ણયઃ
૧૦૮૪૦૨૩૩ માયાજવિનકાચ્છન્નમાત્માનં કાલમીશ્વરમ્
૧૦૮૪૦૨૪૧ યથા શયાનઃ પુ ષ આત્માનં ગુણત વદક્ૃ
૧૦૮૪૦૨૪૩ નામમાત્રે દ્રયાભાતં ન વેદ રિહતં પરમ્
૧૦૮૪૦૨૫૧ અેવં વા નામમાત્રષેુ િવષયે વ દ્રયેહયા
૧૦૮૪૦૨૫૩ માયયા િવભ્રમ ચ્ચત્તાે ન વેદ ત્યુપ લવાત્
૧૦૮૪૦૨૬૧ તસ્યાદ્ય તે દદૃ શમાઙ્ ઘ્રમઘાૈઘમષર્
૧૦૮૪૦૨૬૨ તીથાર્ પદં હૃિદ કૃતં સિુવપક્વયાેગૈઃ
૧૦૮૪૦૨૬૩ ઉ સક્તભ યપુહતાશય વકાેશા
૧૦૮૪૦૨૬૪ આપુભર્વદ્ગ તમથાનુગ્ હાન ભક્તાન્
૧૦૮૪૦૨૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૨૭૧ ઇત્યનુજ્ઞા ય દાશાહ તરાષ્ટ્રં યુિધ ષ્ઠરમ્
૧૦૮૪૦૨૭૩ રાજષ વાશ્રમા ગ તું મનુયાે દિધરે મનઃ
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૧૦૮૪૦૨૮૧ તદ્વ ક્ષ્ય તાનપુવ્રજ્ય વસદેુવાે મહાયશાઃ
૧૦૮૪૦૨૮૩ પ્રણ ય ચાપેસઙ્ગ્ હ્ય બભાષેદં સયુિ ત્રતઃ
૧૦૮૪૦૨૯૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૨૯૧ નમાે વઃ સવર્દેવે ય ઋષયઃ શ્રાેતુમહર્થ
૧૦૮૪૦૨૯૩ કમર્ણા કમર્િનહાર્રાે યથા સ્યાન્ન તદુચ્યતામ્
૧૦૮૪૦૩૦૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૩૦૧ ના ત ચત્ર મદં િવપ્રા વસદેુવાે બુભુ સયા
૧૦૮૪૦૩૦૩ કૃ ણ મ વાભર્કં યન્નઃ ચ્છ ત શ્રેય આત્મનઃ
૧૦૮૪૦૩૧૧ સિન્નકષાઽત્ર મત્યાર્નામનાદરણકારણમ્
૧૦૮૪૦૩૧૩ ગાઙ્ગં િહ વા યથા યા ભ તત્રત્યાે યા ત શદુ્ધયે
૧૦૮૪૦૩૨૧ યસ્યાનુભૂ તઃ કાલને લયાે પત્ત્યાિદનાસ્ય વૈ
૧૦૮૪૦૩૨૩ વતાેઽ ય માચ્ચ ગુણતાે ન કુતશ્ચન િર ય ત
૧૦૮૪૦૩૩૧ તં ક્લેશકમર્પિરપાકગુણપ્રવાહૈરવ્યાહતાનુભવમીશ્વરમ દ્વતીયમ્
૧૦૮૪૦૩૩૩ પ્રાણાિદ ભઃ વિવભવૈ પગૂઢમ યાે મ યેત સયૂર્ મવ મેઘિહમાપેરાગૈઃ
૧૦૮૪૦૩૪૧ અથાેચુમુર્નયાે રાજન્નાભા યાન સદુ દ ભમ્
૧૦૮૪૦૩૪૩ સવષાં શ ◌ૃ વતાં રાજ્ઞાં તથવૈાચ્યુતરામયાેઃ
૧૦૮૪૦૩૫૧ કમર્ણા કમર્િનહાર્ર અેષ સાધુિન િપતઃ
૧૦૮૪૦૩૫૩ યચ્છ્ર દ્ધયા યજે દ્વ ં સવર્યજ્ઞેશ્વરં મખૈઃ
૧૦૮૪૦૩૬૧ ચત્તસ્યાપેશમાેઽયં વૈ કિવ ભઃ શાસ્ત્રચ સા
૧૦૮૪૦૩૬૩ દ શતઃ સગુમાે યાેગાે ધમર્શ્ચાત્મમુદાવહઃ
૧૦૮૪૦૩૭૧ અયં વ ત્યયનઃ પ થા દ્વ તેગ્ ર્હમેિધનઃ
૧૦૮૪૦૩૭૩ યચ્છ્ર દ્ધયાપ્તિવત્તને શકુ્લનેજેે્યત પૂ ષઃ
૧૦૮૪૦૩૮૧ િવત્તષૈણાં યજ્ઞદાનૈગ્ ર્હૈદાર્રસતુષૈણામ્
૧૦૮૪૦૩૮૩ આત્મલાેકૈષણાં દેવ કાલને િવ જેદુ્બધઃ
૧૦૮૪૦૩૮૫ ગ્રામે ત્યક્તષૈણાઃ સવ યયુધ રા તપાવેનમ્
૧૦૮૪૦૩૯૧ ઋણૈ સ્ત્ર ભ દ્વ ે તાે દેવ ષિપ ણાં પ્રભાે
૧૦૮૪૦૩૯૩ યજ્ઞા યયનપુત્રૈ તા યિન તીયર્ ત્યજ પતેત્
૧૦૮૪૦૪૦૧ વં વદ્ય મુક્તાે દ્વા યાં વૈ ઋ ષિપત્રાેમર્હામતે
૧૦૮૪૦૪૦૩ યજ્ઞૈદવણર્મનુ્મુચ્ય િનરણૃાેઽશરણાે ભવ
૧૦૮૪૦૪૧૧ વસદેુવ ભવાન્નનૂં ભ યા પરમયા હિરમ્
૧૦૮૪૦૪૧૩ જગતામીશ્વરં પ્રાચર્ઃ સ યદ્વાં પતુ્રતાં ગતઃ
૧૦૮૪૦૪૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
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૧૦૮૪૦૪૨૧ ઇ ત તદ્વચનં શ્રુ વા વસદેુવાે મહામનાઃ
૧૦૮૪૦૪૨૩ તા ષી વ ે વવ્રે મૂધ્નાર્ન ય પ્રસાદ્ય ચ
૧૦૮૪૦૪૩૧ ત અેન ષયાે રાજ તા ધમણ ધા મકમ્
૧૦૮૪૦૪૩૩ ત મન્નયાજય કે્ષત્રે મખૈ ત્તમક પકૈઃ
૧૦૮૪૦૪૪૧ તદ્દ ક્ષાયાં પ્ર ત્તાયાં ણયઃ પુ કરસ્રજઃ
૧૦૮૪૦૪૪૩ નાતાઃ સવુાસસાે રાજન્રા નઃ સષ્ુ્ઠવલઙૃ્કતાઃ
૧૦૮૪૦૪૫૧ તન્મિહ યશ્ચ મુિદતા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ
૧૦૮૪૦૪૫૩ દ ક્ષાશાલામપુાજગ્મુરા લપ્તા વ તપુાણયઃ
૧૦૮૪૦૪૬૧ નેદુ ર્દઙ્ગપટહ શઙ્ખભેયાર્નકાદયઃ
૧૦૮૪૦૪૬૩ ન તનુર્ટનતર્ક્ય તુષુ્ટવુઃ સતૂમાગધાઃ
૧૦૮૪૦૪૬૫ જગુઃ સકુ ઠ્યાે ગ ધવ્યર્ઃ સઙ્ગીતં સહભ ર્કાઃ
૧૦૮૪૦૪૭૧ તમ ય ષ ચ વિધવદક્તમ યક્ત વજઃ
૧૦૮૪૦૪૭૩ પત્ની ભરષ્ટાદશ ભઃ સાેમરાજ મવાેડુ ભઃ
૧૦૮૪૦૪૮૧ તા ભદુર્કૂલવલયૈહાર્રનપૂુરકુ ડલૈઃ
૧૦૮૪૦૪૮૩ વલઙૃ્કતા ભિવબભાૈ દ ક્ષતાેઽ જનસં તઃ
૧૦૮૪૦૪૯૧ તસ્ય વ ે મહારાજ રત્નકાૈશયેવાસસઃ
૧૦૮૪૦૪૯૩ સસદસ્યા િવરેજુ તે યથા ત્રહણાેઽ વરે
૧૦૮૪૦૫૦૧ તદા રામશ્ચ કૃ ણશ્ચ વૈઃ વૈબર્ ધુ ભર વતાૈ
૧૦૮૪૦૫૦૩ રેજતુઃ વસતુૈદાર્રૈ ર્ વેશાૈ વિવભૂ ત ભઃ
૧૦૮૪૦૫૧૧ ઈજેઽનુયજ્ઞં િવિધના અ ગ્ હાતે્રાિદલક્ષણૈઃ
૧૦૮૪૦૫૧૩ પ્રાકૃતવૈકૃતૈયર્જ્ઞૈદ્રર્વ્યજ્ઞાનિક્રયેશ્વરમ્
૧૦૮૪૦૫૨૧ અથ વગ્ યાેઽદદા કાલે યથા ાતં સ દ ક્ષણાઃ
૧૦૮૪૦૫૨૩ વલઙૃ્કતે યાેઽલઙૃ્કત્ય ગાેભૂક યા મહાધનાઃ
૧૦૮૪૦૫૩૧ પત્નીસયંા વ યૈશ્ચિર વા તે મહષર્યઃ
૧૦૮૪૦૫૩૩ સ નૂ રામહ્ર દે િવપ્રા યજમાનપુરઃસરાઃ
૧૦૮૪૦૫૪૧ નાતાેઽલઙ્કારવાસાં સ વ દ યાેઽદાત્તથા સ્ત્રયઃ
૧૦૮૪૦૫૪૩ તતઃ વલઙૃ્કતાે વણાર્નાશ્વ યાેઽન્નને પજૂયત્
૧૦૮૪૦૫૫૧ બ ધૂ સદારા સસતુા પાિરબહણ ભૂયસા
૧૦૮૪૦૫૫૩ િવદભર્કાેશલકુ કા શકેકય જયાન્
૧૦૮૪૦૫૬૧ સદસ્ય વક્સુરગણા ભૂતિપ ચારણાન્
૧૦૮૪૦૫૬૩ શ્રીિનકેતમનુજ્ઞા ય શસં તઃ પ્રયયુઃ ક્રતુમ્
૧૦૮૪૦૫૭૧ તરાષ્ટ્ર ાેઽનજુઃ પાથાર્ ભી માે દ્રાેણઃ થા યમાૈ
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૧૦૮૪૦૫૭૩ નારદાે ભગવા વ્યાસઃ સહૃુ સ બ ધબા ધવાઃ
૧૦૮૪૦૫૮૧ બ ધૂ પિર વજ્ય યદૂ સાૈહૃદા ક્લન્નચેતસઃ
૧૦૮૪૦૫૮૩ યયુિવરહકૃચ્છ્ર ેણ વદેશાંશ્ચાપરે જનાઃ
૧૦૮૪૦૫૯૧ ન દ તુ સહ ગાપેાલૈ ર્હત્યા પજૂયા ચતઃ
૧૦૮૪૦૫૯૩ કૃ ણરામાેગ્રસનેાદૈ્ય યર્વા સીદ્બ ધવુ સલઃ
૧૦૮૪૦૬૦૧ વસદેુવાેઽ જસાેત્તીયર્ મનાેરથમહાણર્વમ્
૧૦૮૪૦૬૦૩ સહૃુદ્વતૃઃ પ્રીતમના ન દમાહ કરે શન્
૧૦૮૪૦૬૧૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૬૧૧ ભ્રાતર શકૃતઃ પાશાે નાં યઃ નેહસં જ્ઞતઃ
૧૦૮૪૦૬૧૩ તં દુ ત્યજમહં મ યે શરૂાણામિપ યાે ગનામ્
૧૦૮૪૦૬૨૧ અ મા વપ્ર તક પેયં ય કૃતાજ્ઞષેુ સત્તમૈઃ
૧૦૮૪૦૬૨૩ મૈ યિપતાફલા ચાિપ ન િનવતત કિહ ચત્
૧૦૮૪૦૬૩૧ પ્રાગક પાચ્ચ કુશલં ભ્રાતવા નાચરામ િહ
૧૦૮૪૦૬૩૩ અધનુા શ્રીમદા ધાક્ષા ન પ યામઃ પુરઃ સતઃ
૧૦૮૪૦૬૪૧ મા રાજ્યશ્રીરભૂ પંુસઃ શ્રેયસ્કામસ્ય માનદ
૧૦૮૪૦૬૪૩ વજનાનુત બ ધૂ વા ન પ ય ત યયા ધદક્ૃ
૧૦૮૪૦૬૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૪૦૬૫૧ અેવં સાૈહૃદશૈ થલ્ય ચત્તઆનકદુ દુ ભઃ
૧૦૮૪૦૬૫૩ રાેદ ત કૃતાં મતૈ્રી ં મરન્નશ્રુિવલાેચનઃ
૧૦૮૪૦૬૬૧ ન દ તુ સખ્યઃુ પ્રયકૃ પ્રે ણા ગાેિવ દરામયાેઃ
૧૦૮૪૦૬૬૩ અદ્ય શ્વ ઇ ત માસાંસ્ત્રી યદુ ભમાર્િનતાેઽવસત્
૧૦૮૪૦૬૭૧ તતઃ કામૈઃ પૂયર્માણઃ સવ્રજઃ સહબા ધવઃ
૧૦૮૪૦૬૭૩ પરા યાર્ભરણક્ષાૈમ નાનાનઘ્યર્પિરચ્છદૈઃ
૧૦૮૪૦૬૮૧ વસદેુવાેગ્રસનેા યાં કૃ ણાેદ્ધવબલાિદ ભઃ
૧૦૮૪૦૬૮૩ દત્તમાદાય પાિરબહ યાિપતાે યદુ ભયર્યાૈ
૧૦૮૪૦૬૯૧ ન દાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ ગાેિવ દચરણા બુજે
૧૦૮૪૦૬૯૩ મનઃ ક્ષપ્તં પનુહર્તુર્મનીશા મથુરાં યયુઃ
૧૦૮૪૦૭૦૧ બ ધષુુ પ્ર તયાતષેુ ણયઃ કૃ ણદેવતાઃ
૧૦૮૪૦૭૦૩ વીક્ષ્ય પ્રા ષમાસન્નાદ્યયુદ્વાર્રવતી ં પનુઃ
૧૦૮૪૦૭૧૧ જને યઃ કથયાં ચકુ્રયર્દુદેવમહાે સવમ્
૧૦૮૪૦૭૧૩ યદાસીત્તીથર્યાત્રાયાં સહૃુ સ દશર્નાિદકમ્
૧૦૮૫૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
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૧૦૮૫૦૦૧૧ અથૈકદાત્મ ૈ પ્રાપ્તાૈ કૃતપાદા ભવ દનાૈ
૧૦૮૫૦૦૧૩ વસદેુવાેઽ ભન દ્યાહ પ્રીત્યા સઙ્કષર્ણાચ્યુતાૈ
૧૦૮૫૦૦૨૧ મનુીનાં સ વચઃ શ્રુ વા પતુ્રયાેધાર્મસચૂકમ્
૧૦૮૫૦૦૨૩ તદ્વ ય ર્તિવશ્ર ભઃ પિરભા યા યભાષત
૧૦૮૫૦૦૩૧ કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગ સઙ્કષર્ણ સનાતન
૧૦૮૫૦૦૩૩ ને વામસ્ય ય સાક્ષા પ્રધાનપુ ષાૈ પરાૈ
૧૦૮૫૦૦૪૧ યત્ર યને યતાે યસ્ય ય મૈ યદ્યદ્યથા યદા
૧૦૮૫૦૦૪૩ સ્યાિદદં ભગવા સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ
૧૦૮૫૦૦૫૧ અેતન્નાનાિવધં િવશ્વમાત્મ ષ્ટમધાેક્ષજ
૧૦૮૫૦૦૫૩આત્મનાનપુ્રિવ યાત્મ પ્રાણાે વાે બભ યર્જ
૧૦૮૫૦૦૬૧ પ્રાણાદ નાં િવશ્વ ં શક્તયાે યાઃ પરસ્ય તાઃ
૧૦૮૫૦૦૬૩ પારત યાદ્વસૈાદૃ યાદ્દવ્યાેશ્ચેષ્ટૈવ ચેષ્ટતામ્
૧૦૮૫૦૦૭૧ કા ત તજેઃ પ્રભા સત્તા ચ દ્રાગ્ યકર્ક્ષર્િવદ્યુતામ્
૧૦૮૫૦૦૭૩ ય સ્થૈય ભૂ તાં ભૂમે ર્ ત્તગર્ ધાેઽથર્તાે ભવાન્
૧૦૮૫૦૦૮૧ તપર્ણં પ્રાણનમપાં દેવ વં તાશ્ચ તદ્રસઃ
૧૦૮૫૦૦૮૩ આેજઃ સહાે બલં ચેષ્ટા ગ તવાર્યાે તવેશ્વર
૧૦૮૫૦૦૯૧ િદશાં વમવકાશાેઽ સ િદશઃ ખં સ્ફાેટ આશ્રયઃ
૧૦૮૫૦૦૯૩ નાદાે વણર્ વમાકાર આકૃતીનાં થકૃ્ક તઃ
૧૦૮૫૦૧૦૧ ઇ દ્રયં વ દ્રયાણાં વં દેવાશ્ચ તદનુગ્રહઃ
૧૦૮૫૦૧૦૩ અવબાેધાે ભવા બુદ્ધે ર્ વસ્યાનુ તઃ સતી
૧૦૮૫૦૧૧૧ ભૂતાનામ સ ભૂતાિદિર દ્રયાણાં ચ તજૈસઃ
૧૦૮૫૦૧૧૩ વૈકાિરકાે િવક પાનાં પ્રધાનમનુશાિયનમ્
૧૦૮૫૦૧૨૧ નશ્વરે વહ ભાવષેુ તદ સ વમનશ્વરમ્
૧૦૮૫૦૧૨૩ યથા દ્રવ્યિવકારેષુ દ્રવ્યમાતં્ર િન િપતમ્
૧૦૮૫૦૧૩૧ સ વમ્રજ તમ ઇ ત ગુણા તદ્વતૃ્તયશ્ચ યાઃ
૧૦૮૫૦૧૩૩ વ યદ્ધા બ્રહ્મ ણ પરે ક પતા યાેગમાયયા
૧૦૮૫૦૧૪૧ ત માન્ન સ ત્યમી ભાવા યિહ વિય િવક પતાઃ
૧૦૮૫૦૧૪૩ વં ચામીષુ િવકારેષુ હ્ય યદાવ્યાવહાિરકઃ
૧૦૮૫૦૧૫૧ ગુણપ્રવાહ અેત મન્નબુધા વ ખલાત્મનઃ
૧૦૮૫૦૧૫૩ ગ ત સૂ મામબાેધને સસંર તીહ કમર્ ભઃ
૧૦૮૫૦૧૬૧ યદચૃ્છયા તાં પ્રા ય સકુ પા મહ દુલર્ભામ્
૧૦૮૫૦૧૬૩ વાથ પ્રમત્તસ્ય વયાે ગતં વન્માયયેશ્વર
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૧૦૮૫૦૧૭૧ અસાવહ મમવૈૈતે દેહે ચાસ્યા વયાિદષુ
૧૦૮૫૦૧૭૩ નેહપાશિૈનબધ્ના ત ભવા સવર્ મદં જગત્
૧૦૮૫૦૧૮૧ યવુાં ન નઃ સતુાૈ સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરાૈ
૧૦૮૫૦૧૮૩ ભૂભારક્ષત્રક્ષપણ અવતીણા તથા થ હ
૧૦૮૫૦૧૯૧ તત્તે ગતાેઽ યરણમદ્ય પદારિવ દમ્
૧૦૮૫૦૧૯૨ આપન્નસં તભયાપહમાતર્બ ધાે
૧૦૮૫૦૧૯૩ અેતાવતાલમલ મ દ્રયલાલસને
૧૦૮૫૦૧૯૪ મત્યાર્ત્મદૃ વિય પરે યદપત્યબુ દ્ધઃ
૧૦૮૫૦૨૦૧ સતૂીગ્ હે નનુ જગાદ ભવાન ે નાૈ
૧૦૮૫૦૨૦૨ સ જજ્ઞ ઇત્યનુયુગં િનજધમર્ગુ યૈ
૧૦૮૫૦૨૦૩ નાનાતનૂગર્ગનવ દ્વદધ જહા સ
૧૦૮૫૦૨૦૪ કાે વેદ ભૂ ઉ ગાય િવભૂ તમાયામ્
૧૦૮૫૦૨૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૫૦૨૧૧ આક ય થં િપતવુાર્ક્યં ભગવા સા વતષર્ભઃ
૧૦૮૫૦૨૧૩ પ્રત્યાહ પ્રશ્રયાનમ્રઃ પ્રહસ શ્લ ણયા ગરા
૧૦૮૫૦૨૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૫૦૨૨૧ વચાે વઃ સમવેતાથ તાતૈતદુપમન્મહે
૧૦૮૫૦૨૨૩ યન્નઃ પતુ્રા સમુિદ્દ ય ત વગ્રામ ઉદાહૃતઃ
૧૦૮૫૦૨૩૧ અહં યૂયમસાવાયર્ ઇમે ચ દ્વારકાઉકસઃ
૧૦૮૫૦૨૩૩ સવઽ યવંે યદુશ્રેષ્ઠ િવ ગ્યાઃ સચરાચરમ્
૧૦૮૫૦૨૪૧ આત્મા હ્યેકઃ વયજં્યાે તિનત્યાેઽ યાે િનગુર્ણાે ગુણૈઃ
૧૦૮૫૦૨૪૩ આત્મ ષ્ટૈ ત કૃતષેુ ભૂતષેુ બહુધેયતે
૧૦૮૫૦૨૫૧ ખં વાયજુ્યા તરાપાે ભૂ ત કૃતષેુ યથાશયમ્
૧૦૮૫૦૨૫૩ આિવ તરાેઽ પભૂયકાે નાના વં યાત્યસાવિપ
૧૦૮૫૦૨૬૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૫૦૨૬૧ અેવં ભગવતા રાજ વસદેુવ ઉદાહૃતઃ
૧૦૮૫૦૨૬૩ શ્રુ વા િવનષ્ટનાનાધી તૂ ણી ં પ્રીતમના અભૂત્
૧૦૮૫૦૨૭૧ અથ તત્ર કુ શ્રેષ્ઠ દેવક સવર્દેવતા
૧૦૮૫૦૨૭૩ શ્રુ વાનીતં ગુરાેઃ પતુ્રમાત્મ યાં સિુવ મતા
૧૦૮૫૦૨૮૧ કૃ ણરામાૈ સમાશ્રાવ્ય પતુ્રા કંસિવિહ સતાન્
૧૦૮૫૦૨૮૩ મર તી કૃપણં પ્રાહ વૈક્લવ્યાદશ્રુલાેચના
૧૦૮૫૦૨૯૦ શ્રીદેવક્યવુાચ

bhagpur.pdf 833



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૮૫૦૨૯૧ રામ રામાપ્રમેયાત્મ કૃ ણ યાેગેશ્વરેશ્વર
૧૦૮૫૦૨૯૩ વેદાહં વાં િવશ્વ મીશ્વરાવાિદપૂ ષાૈ
૧૦૮૫૦૩૦૧ કલિવ વ તસ વાનાં રાજ્ઞામુચ્છાસ્ત્રવ તનામ્
૧૦૮૫૦૩૦૩ ભૂમેભાર્રાયમાણાનામવતીણા િકલાદ્ય મે
૧૦૮૫૦૩૧૧ યસ્યાંશાંશાંશભાગને િવશ્વાે પ ત્તલયાેદયાઃ
૧૦૮૫૦૩૧૩ ભવ ત િકલ િવશ્વાત્મં તં વાદ્યાહં ગ ત ગતા
૧૦૮૫૦૩૨૧ ચરા તસતુાદાને ગુ ણા િકલ ચાેિદતાૈ
૧૦૮૫૦૩૨૩ આિન યથુઃ િપ સ્થાનાદુ્ગરવે ગુ દ ક્ષણામ્
૧૦૮૫૦૩૩૧ તથા મે કુ તં કામં યવુાં યાેગેશ્વરેશ્વરાૈ
૧૦૮૫૦૩૩૩ ભાજેરાજહતા પતુ્રા કામયે દ્રષુ્ટમાહૃતાન્
૧૦૮૫૦૩૪૦ ઋ ષ વાચ
૧૦૮૫૦૩૪૧ અેવં સ ચાેિદતાૈ માત્રા રામઃ કૃ ણશ્ચ ભારત
૧૦૮૫૦૩૪૩ સતુલં સિંવિવશતુયાગમાયામપુા શ્રતાૈ
૧૦૮૫૦૩૫૧ ત મ પ્રિવષ્ટાવપુલ ય દૈત્યરાડ્
૧૦૮૫૦૩૫૨ િવશ્વાત્મદૈવં સતુરાં તથાત્મનઃ
૧૦૮૫૦૩૫૩ તદ્દશર્નાહ્લાદપિર લુતાશયઃ
૧૦૮૫૦૩૫૪ સદ્યઃ સમુ થાય નનામ સા વયઃ
૧૦૮૫૦૩૬૧ તયાેઃ સમાનીય વરાસનં મુદા િનિવષ્ટયાે તત્ર મહાત્મનાે તયાેઃ
૧૦૮૫૦૩૬૩ દધાર પાદાવવિનજ્ય ત જલં સ દઆબ્રહ્મ પનુદ્યદ બુ હ
૧૦૮૫૦૩૭૧ સમહર્યામાસ સ તાૈ િવભૂ ત ભમર્હાહર્વસ્ત્રાભરણાનુલપેનૈઃ
૧૦૮૫૦૩૭૩ તા બૂલદ પા તભક્ષણાિદ ભઃ વગાતે્રિવત્તાત્મસમપર્ણને ચ
૧૦૮૫૦૩૮૧ સ ઇ દ્રસનેાે ભગવ પદા બુજં બભ્રન્મુહુઃ પ્રેમિવ ભન્નયા િધયા
૧૦૮૫૦૩૮૩ ઉવાચ હાન દજલાકુલેક્ષણઃ પ્રહૃષ્ટરાેમા પ ગદ્ગદાક્ષરમ્
૧૦૮૫૦૩૯૦ બ લ વાચ
૧૦૮૫૦૩૯૧ નમાેઽન તાય હતે નમઃ કૃ ણાય વેધસે
૧૦૮૫૦૩૯૩ સાઙ્ખ્યયાેગિવતાનાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને
૧૦૮૫૦૪૦૧ દશર્નં વાં િહ ભૂતાનાં દુ પ્રાપં ચા યદુલર્ભમ્
૧૦૮૫૦૪૦૩ રજ તમઃ વભાવાનાં યન્નઃ પ્રાપ્તાૈ યદચૃ્છયા
૧૦૮૫૦૪૧૧ દૈત્યદાનવગ ધવાર્ઃ સદ્ધિવદ્યાધ્રચારણાઃ
૧૦૮૫૦૪૧૩ યક્ષરક્ષઃિપશાચાશ્ચ ભૂતપ્રમથનાયકાઃ
૧૦૮૫૦૪૨૧ િવશદુ્ધસ વધા યદ્ધા વિય શાસ્ત્રશર િર ણ
૧૦૮૫૦૪૨૩ િનતં્ય િનબદ્ધવૈરા તે વયં ચા યે ચ તાદશૃાઃ
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૧૦૮૫૦૪૩૧ કેચનાેદ્બદ્ધવૈરેણ ભ યા કેચન કામતઃ
૧૦૮૫૦૪૩૩ ન તથા સ વસરં ધાઃ સિન્નકૃષ્ટાઃ સરુાદયઃ
૧૦૮૫૦૪૪૧ ઇદ મ થ મ ત પ્રાય તવ યાેગેશ્વરેશ્વર
૧૦૮૫૦૪૪૩ ન િવદ ત્યિપ યાેગેશા યાેગમાયાં કુતાે વયમ્
૧૦૮૫૦૪૫૧ તન્નઃ પ્રસીદ િનરપેક્ષિવ ગ્યયુ મત્
૧૦૮૫૦૪૫૨ પાદારિવ દિધષણા યગ્ હા ધકૂપાત્
૧૦૮૫૦૪૫૩ િન ક્ર ય િવશ્વશરણાઙ્ યપુલ ધ ત્તઃ
૧૦૮૫૦૪૫૪ શા તાે યથૈક ઉત સવર્સખૈશ્ચરા મ
૧૦૮૫૦૪૬૧ શા ય માની શતવ્યેશ િન પાપા કુ નઃ પ્રભાે
૧૦૮૫૦૪૬૩ પુમા યચ્છ્ર દ્ધયા તષં્ઠશ્ચાેદનાયા િવમુચ્યતે
૧૦૮૫૦૪૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૫૦૪૭૧ આસન્મર ચેઃ ષટ્પતુ્રા ઊણાર્યાં પ્રથમેઽ તરે
૧૦૮૫૦૪૭૩ દેવાઃ કં જહસવુ ક્ષ્ય સતંુ ય ભતુમુદ્યતમ્
૧૦૮૫૦૪૮૧ તનેાસરુ મગ યાેિનમધનુાવદ્યકમર્ણા
૧૦૮૫૦૪૮૩ િહર યક શપાે ર્તા નીતા તે યાેગમાયયા
૧૦૮૫૦૪૯૧ દેવક્યા ઉદરે તા રાજ કંસિવિહ સતાઃ
૧૦૮૫૦૪૯૩ સા તા શાેચત્યાત્મ વાં ત ઇમેઽ યાસતેઽ તકે
૧૦૮૫૦૫૦૧ ઇત અેતા પ્રણે યામાે મા શાેકાપનુત્તયે
૧૦૮૫૦૫૦૩ તતઃ શાપા દ્વિનમર્ક્તા લાેકં યાસ્ય ત િવ વરાઃ
૧૦૮૫૦૫૧૧ મરાેદ્ગ થઃ પિર વઙ્ગઃ પતઙ્ગઃ દ્ર દ્ઘણૃી
૧૦૮૫૦૫૧૩ ષિડમે મ પ્રસાદેન પનુયાર્સ્ય ત સદ્ગ તમ્
૧૦૮૫૦૫૨૧ ઇત્યુ વા તા સમાદાય ઇ દ્રસનેને પૂ જતાૈ
૧૦૮૫૦૫૨૩ પનુદ્વાર્રવતીમેત્ય માતુઃ પતુ્રાનયચ્છતામ્
૧૦૮૫૦૫૩૧ તા દૃ ટ્વા બાલકા દેવી પતુ્ર નેહ નુત તની
૧૦૮૫૦૫૩૩ પિર વજ્યાઙ્કમારાે ય મૂ યર્ જઘ્રદભી ણશઃ
૧૦૮૫૦૫૪૧ અપાયય તનં પ્રીતા સતુ પશર્પિર નુતમ્
૧૦૮૫૦૫૪૩ માેિહતા માયયા િવ ણાેયર્યા ષ્ટઃ પ્રવતર્તે
૧૦૮૫૦૫૫૧ પી વા તં પય તસ્યાઃ પીતશષંે ગદા તઃ
૧૦૮૫૦૫૫૩ નારાયણાઙ્ગસં પશર્ પ્ર તલ ધાત્મદશર્નાઃ
૧૦૮૫૦૫૬૧ તે નમસૃ્કત્ય ગાેિવ દં દેવક ં િપતરં બલમ્
૧૦૮૫૦૫૬૩ મષતાં સવર્ભૂતાનાં યયુધાર્મ િદવાૈકસામ્
૧૦૮૫૦૫૭૧ તં દૃ ટ્વા દેવક દેવી તાગમનિનગર્મમ્
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૧૦૮૫૦૫૭૩ મનેે સિુવ મતા માયાં કૃ ણસ્ય ર ચતાં પ
૧૦૮૫૦૫૮૧ અેવંિવધા યદ્ભુતાિન કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ
૧૦૮૫૦૫૮૩ વીયાર્ યન તવીયર્સ્ય સ ત્યન તાિન ભારત
૧૦૮૫૦૫૯૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૧૦૮૫૦૫૯૧ ય ઇદમનુશ ◌ૃણાે ત શ્રાવયેદ્વા મુરારેશ્
૧૦૮૫૦૫૯૨ ચિરતમ તક તવર્ ણતં વ્યાસપતુ્રૈઃ
૧૦૮૫૦૫૯૩ જગદઘ ભદલં તદ્ભક્તસ કણર્પૂરં
૧૦૮૫૦૫૯૪ ભગવ ત કૃત ચત્તાે યા ત ત ક્ષેમધામ
૧૦૮૬૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૮૬૦૦૧૧ બ્રહ્મ વેિદતુ મચ્છામઃ વસારાં રામકૃ ણયાેઃ
૧૦૮૬૦૦૧૩ યથાપેયેમે િવજયાે યા મમાસી પતામહી
૧૦૮૬૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૦૨૧ અજુર્ન તીથર્યાત્રાયાં પયર્ટન્નવની ં પ્રભુઃ
૧૦૮૬૦૦૨૩ ગતઃ પ્રભાસમશ ◌ૃણાને્માતુલેયી ં સ આત્મનઃ
૧૦૮૬૦૦૩૧ દુયાધનાય રામ તાં દાસ્યતી ત ન ચાપરે
૧૦૮૬૦૦૩૩ ત લ સઃુ સ ય તભૂર્ વા િત્રદ ડી દ્વારકામગાત્
૧૦૮૬૦૦૪૧ તત્ર વૈ વા ષતાન્માસાનવા સી વાથર્સાધકઃ
૧૦૮૬૦૦૪૩ પાૈરૈઃ સભા જતાેઽભી ણં રામેણા નતા ચ સઃ
૧૦૮૬૦૦૫૧ અેકદા ગ્ હમાનીય આ ત યને િનમ ય તમ્
૧૦૮૬૦૦૫૩ શ્રદ્ધયાપેહૃતં ભૈકં્ષ્ય બલને બુભજેુ િકલ
૧૦૮૬૦૦૬૧ સાેઽપ યત્તત્ર મહતી ં ક યાં વીરમનાેહરામ્
૧૦૮૬૦૦૬૩ પ્રીત્યુ ફુ લેક્ષણ તસ્યાં ભાવ ધં મનાે દધે
૧૦૮૬૦૦૭૧ સાિપ તં ચકમે વીક્ષ્ય નાર ણાં હૃદયંગમમ્
૧૦૮૬૦૦૭૩ હસ તી વ્રીિડતાપઙ્ગી ત ય તહૃદયેક્ષણા
૧૦૮૬૦૦૮૧ તાં પરં સમનુ યાયન્ન તરં પ્રે સરુજુર્નઃ
૧૦૮૬૦૦૮૩ ન લેભે શં ભ્રમ ચ્ચત્તઃ કામનેા તબલીયસા
૧૦૮૬૦૦૯૧ મહત્યાં દેવયાત્રાયાં રથસ્થાં દુગર્િનગર્તાં
૧૦૮૬૦૦૯૩ જહારાનુમતઃ િપત્રાેઃ કૃ ણસ્ય ચ મહારથઃ
૧૦૮૬૦૧૦૧ રથસ્થાે ધનુરાદાય શરૂાંશ્ચા ધતાે ભટાન્
૧૦૮૬૦૧૦૩ િવદ્રાવ્ય ક્રાેશતાં વાનાં વભાગં ગરાિડવ
૧૦૮૬૦૧૧૧ તચ્છ વા ભતાે રામઃ પવર્ણીવ મહાણર્વઃ
૧૦૮૬૦૧૧૩ ગ્ હીતપાદઃ કૃ ણને સહૃુદ્ ભશ્ચાનુસાિ વતઃ
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૧૦૮૬૦૧૨૧ પ્રાિહણાે પાિરબહાર્ ણ વરવ વાેમુર્દા બલઃ
૧૦૮૬૦૧૨૩ મહાધનાપેસ્કરેભ રથાશ્વનરયાે ષતઃ
૧૦૮૬૦૧૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૧૩૧ કૃ ણસ્યાસીદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠઃ શ્રુતદેવ ઇ ત શ્રુતઃ
૧૦૮૬૦૧૩૩ કૃ ણૈકભ યા પૂણાર્થર્ઃ શા તઃ કિવરલ પતઃ
૧૦૮૬૦૧૪૧ સ ઉવાસ િવદેહેષુ મ થલાયાં ગ્ હાશ્રમી
૧૦૮૬૦૧૪૩ અનીહયાગતાહાયર્ િનવર્ તતિનજિક્રયઃ
૧૦૮૬૦૧૫૧ યાત્રામાતં્ર વહરહદવાદુપનમત્યુત
૧૦૮૬૦૧૫૩ નાિધકં તાવતા તુષ્ટઃ િક્રયા ચકે્ર યથાે ચતાઃ
૧૦૮૬૦૧૬૧ તથા તદ્રાષ્ટ્રપાલાેઽઙ્ગ બહુલાશ્વ ઇ ત શ્રુતઃ
૧૦૮૬૦૧૬૩ મૈ થલાે િનરહ માન ઉભાવ યચ્યુત પ્રયાૈ
૧૦૮૬૦૧૭૧ તયાેઃ પ્રસન્નાે ભગવા દા કેણાહૃતં રથમ્
૧૦૮૬૦૧૭૩આ હ્યસાકં મુિન ભિવદેહા પ્રયયાૈ પ્રભુઃ
૧૦૮૬૦૧૮૧ નારદાે વામદેવાેઽિત્રઃ કૃ ણાે રામાેઽ સતાેઽ ણઃ
૧૦૮૬૦૧૮૩ અહં હ પ તઃ ક વાે મતૈ્રેય યવનાદયઃ
૧૦૮૬૦૧૯૧ તત્ર તત્ર તમાયા તં પાૈરા નપદા પ
૧૦૮૬૦૧૯૩ ઉપતસ્થુઃ સાઘ્યર્હ તા ગ્રહૈઃ સયૂર્ મવાેિદતમ્
૧૦૮૬૦૨૦૧ આનતર્ધ વકુ ઙ્ગલકઙ્કમ સ્ય
૧૦૮૬૦૨૦૨ પા ચાલકુ તમધુકેકયકાેશલાણાર્ઃ
૧૦૮૬૦૨૦૩ અ યે ચ તન્મખુસરાજેમુદારહાસ
૧૦૮૬૦૨૦૪ નગ્ધેક્ષણં પ પપુદૃર્ શ ભ નાર્યર્ઃ
૧૦૮૬૦૨૧૧ તે યઃ વવીક્ષણિવનષ્ટત મસ્રદગૃ્ યઃ
૧૦૮૬૦૨૧૨ ક્ષેમં િત્રલાેકગુ રથર્દશૃં ચ યચ્છન્
૧૦૮૬૦૨૧૩ શ ◌ૃ વ દગ તધવલં વયશાેઽશભુઘં્ન
૧૦૮૬૦૨૧૪ ગીતં સરૈુ ર્ ભરગાચ્છનકૈિવદેહાન્
૧૦૮૬૦૨૨૧ તેઽચ્યુતં પ્રાપ્તમાક યર્ પાૈરા નપદા પ
૧૦૮૬૦૨૨૩ અભીયુમુર્િદતા ત મૈ ગ્ હીતાહર્ણપાણયઃ
૧૦૮૬૦૨૩૧ દૃ ટ્વા ત ઉત્તમઃશ્લાેકં પ્રીત્યુ ફુલાનનાશયાઃ
૧૦૮૬૦૨૩૩ કૈ ર્તા જ લ ભનમુઃ શ્રુતપવૂા તથા મનુીન્
૧૦૮૬૦૨૪૧ વાનુગ્રહાય સ પ્રાપ્તં મ વાનાૈ તં જગદુ્ગ મ્
૧૦૮૬૦૨૪૩ મૈ થલઃ શ્રુતદેવશ્ચ પાદયાેઃ પેતતુઃ પ્રભાેઃ
૧૦૮૬૦૨૫૧ યમ ત્રયેતાં દાશાહર્મા ત યને સહ દ્વજૈઃ

bhagpur.pdf 837



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૮૬૦૨૫૩ મૈ થલઃ શ્રુતદેવશ્ચ યુગપ સહંતા જલી
૧૦૮૬૦૨૬૧ ભગવાં તદ ભપે્રત્ય દ્વયાેઃ પ્રય ચક ષર્યા
૧૦૮૬૦૨૬૩ ઉભયાેરાિવશદ્ગહેમુભા યાં તદલ ક્ષતઃ
૧૦૮૬૦૨૭૧ શ્રા તાન યથ તા દૂરા જનકઃ વગ્ હાગતાન્
૧૦૮૬૦૨૭૩ આનીતે વાસના યષેુ સખુાસીનાન્મહામનાઃ
૧૦૮૬૦૨૮૧ પ્ર દ્ધભ યા ઉદ્ધષર્ હૃદયાસ્રાિવલેક્ષણઃ
૧૦૮૬૦૨૮૩ ન વા તદઙ્ઘ્રી પ્રક્ષાલ્ય તદપાે લાેકપાવનીઃ
૧૦૮૬૦૨૯૧ સકુટુ બાે વહન્મૂધ્નાર્ પજૂયાં ચક્ર ઈશ્વરાન્
૧૦૮૬૦૨૯૩ ગ ધમાલ્યા બરાક પ ધપૂદ પાઘ્યર્ગાે ષૈઃ
૧૦૮૬૦૩૦૧ વાચા મધુરયા પ્રીણિન્નદમાહાન્નતિપતાન્
૧૦૮૬૦૩૦૩ પાદાવઙ્કગતાૈ િવ ણાેઃ સં શ છનકૈમુર્દા
૧૦૮૬૦૩૧૦ શ્રીબહુલાશ્વ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૩૧૧ ભવા હ સવર્ભૂતાનામાત્મા સાક્ષી વદૃ ગ્વભાે
૧૦૮૬૦૩૧૩ અથ ન વ પદા ભાજંે મરતાં દશર્નં ગતઃ
૧૦૮૬૦૩૨૧ વવચ તદતંૃ કતુર્મ મદ્દગૃ્ગાેચરાે ભવાન્
૧૦૮૬૦૩૨૩ યદા થૈકા તભક્તાન્મે નાન તઃ શ્રીરજઃ પ્રયઃ
૧૦૮૬૦૩૩૧ કાે નુ વચ્ચરણા ભાજેમવેંિવ દ્વ જે પુમાન્
૧૦૮૬૦૩૩૩ િન ક ચનાનાં શા તાનાં મનુીનાં ય વમાત્મદઃ
૧૦૮૬૦૩૪૧ યાેઽવતીયર્ યદાવેશે ણાં સસંરતા મહ
૧૦૮૬૦૩૪૩ યશાે િવતનેે તચ્છા ત્યૈ ત્રૈલાેક્ય જનાપહમ્
૧૦૮૬૦૩૫૧ નમ તુ યં ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે
૧૦૮૬૦૩૫૩ નારાયણાય ઋષયે સશુા તં તપ ઈયષુે
૧૦૮૬૦૩૬૧ િદનાિન ક ત ચદ્ભૂમ ગ્ હાન્નાે િનવસ દ્વજૈઃ
૧૦૮૬૦૩૬૩ સમેતઃ પાદરજસા પનુીહીદં િનમેઃ કુલમ્
૧૦૮૬૦૩૭૧ ઇત્યુપામિ ત્રતાે રાજ્ઞા ભગવાં લાેકભાવનઃ
૧૦૮૬૦૩૭૩ ઉવાસ કુવર્ કલ્યાણં મ થલાનરયાે ષતામ્
૧૦૮૬૦૩૮૧ શ્રુતદેવાેઽચ્યુતં પ્રાપ્તં વગ્ હા જનકાે યથા
૧૦૮૬૦૩૮૩ ન વા મનુી સસુહૃંષ્ટાે ધુ વ વાસાે નનતર્ હ
૧૦૮૬૦૩૯૧ ણપીઠ ષી વેતાનાનીતષેપૂવે ય સઃ
૧૦૮૬૦૩૯૩ વાગતનેા ભન દ્યાઙ્ઘ્રી સભાયાઽવિનજે મુદા
૧૦૮૬૦૪૦૧ તદ ભસા મહાભાગઆત્માનં સગ્ હા વયમ્
૧૦૮૬૦૪૦૩ નાપયાં ચક્ર ઉદ્ધષા લ ધસવર્મનાેરથઃ

838 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૮૬૦૪૧૧ ફલાહર્ણાેશીર શવા તા બુ ભ ર્દા સરુ યા તુલસીકુશા બુયૈઃ
૧૦૮૬૦૪૧૩ આરાધયામાસ યથાપેપન્નયા સપયર્યા સ વિવવધર્ના ધસા
૧૦૮૬૦૪૨૧ સ તકર્યામાસ કુતાે મમા વભૂ ગ્ હા ધકુપે પ તતસ્ય સઙ્ગમઃ
૧૦૮૬૦૪૨૩ યઃ સવર્તીથાર્ પદપાદરે ભઃ કૃ ણને ચાસ્યાત્મિનકેતભૂસરૈુઃ
૧૦૮૬૦૪૩૧ સપૂિવષ્ટા કૃતા ત યા શ્રુતદેવ ઉપ સ્થતઃ
૧૦૮૬૦૪૩૩ સભાયર્ વજનાપત્ય ઉવાચાઙ્ ય ભમશર્નઃ
૧૦૮૬૦૪૪૦ શ્રુતદેવ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૪૪૧ નાદ્ય નાે દશર્નં પ્રાપ્તઃ પરં પરમપૂ ષઃ
૧૦૮૬૦૪૪૩ યહ દં શ ક્ત ભઃ ટ્વા પ્રિવષ્ટાે હ્યાત્મસત્તયા
૧૦૮૬૦૪૫૧ યથા શયાનઃ પુ ષાે મનસવૈાત્મમાયયા
૧૦૮૬૦૪૫૩ ટ્વા લાેકં પરં વા મનુિવ યાવભાસતે
૧૦૮૬૦૪૬૧ શ ◌ૃ વતાં ગદતાં શશ્વદચર્તાં વા ભવ દતામ્
૧૦૮૬૦૪૬૩ ણાં સવંદતામ તહૃર્િદ ભાસ્યમલાત્મનામ્
૧૦૮૬૦૪૭૧ હૃિદસ્થાેઽ ય તદૂરસ્થઃ કમર્િવ ક્ષપ્તચેતસામ્
૧૦૮૬૦૪૭૩આત્મશ ક્ત ભરગ્રાહ્યાેઽ ય ત્યુપેતગુણાત્મનામ્
૧૦૮૬૦૪૮૧ નમાેઽ તુ તેઽ યાત્મિવદાં પરાત્મને
૧૦૮૬૦૪૮૨ અનાત્મને વાત્મિવભક્ત ત્યવે
૧૦૮૬૦૪૮૩ સકારણાકારણ લઙ્ગમીયષુે
૧૦૮૬૦૪૮૪ વમાયયાસં ત દ્ધદષૃ્ટયે
૧૦૮૬૦૪૯૧ સ વં શાિધ વ ત્યાન્નઃ િક દેવ કરવામ હે
૧૦૮૬૦૪૯૩ અેતદ તાે ણાં ક્લેશાે યદ્ભવાન ક્ષગાેચરઃ
૧૦૮૬૦૫૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૫૦૧ તદુક્ત મત્યુપાક યર્ ભગવા પ્રણતા તહા
૧૦૮૬૦૫૦૩ ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્રહસં તમવુાચ હ
૧૦૮૬૦૫૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૬૦૫૧૧ બ્રહ્મં તેઽનુગ્રહાથાર્ય સ પ્રાપ્તા વદ્ યમનૂ્મનુીન્
૧૦૮૬૦૫૧૩ સ ચર ત મયા લાેકા પનુ તઃ પાદરે ભઃ
૧૦૮૬૦૫૨૧ દેવાઃ ક્ષતે્રા ણ તીથાર્િન દશર્ન પશર્નાચર્નૈઃ
૧૦૮૬૦૫૨૩ શનૈઃ પનુ ત કાલને તદ યહર્ત્તમેક્ષયા
૧૦૮૬૦૫૩૧ બ્રાહ્મણાે જન્મના શ્રેયા સવષા પ્રા ણના મહ
૧૦૮૬૦૫૩૩ તપસા િવદ્યયા તુષ્ટ ા િકમુ મ કલયા યુતઃ
૧૦૮૬૦૫૪૧ ન બ્રાહ્મણાન્મે દિયતં પમેતચ્ચતુભુર્જમ્
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૧૦૮૬૦૫૪૩ સવર્વેદમયાે િવપ્રઃ સવર્દેવમયાે હ્યહમ્
૧૦૮૬૦૫૫૧ દુ પ્રજ્ઞા અિવિદ વવૈમવ ન ત્યસયૂવઃ
૧૦૮૬૦૫૫૩ ગુ ં માં િવપ્રમાત્માનમચાર્દાિવજ્યદષૃ્ટયઃ
૧૦૮૬૦૫૬૧ ચરાચર મદં િવશ્વં ભાવા યે ચાસ્ય હેતવઃ
૧૦૮૬૦૫૬૩ મદૂ્રપાણી ત ચેતસ્યાધત્તે િવપ્રાે મદ ક્ષયા
૧૦૮૬૦૫૭૧ ત માદ્બ્રહ્મઋષીનેતા બ્રહ્મન્મચ્છ્ર દ્ધયાચર્ય
૧૦૮૬૦૫૭૩ અેવં ચેદ ચતાેઽ યદ્ધા ના યથા ભૂિરભૂ ત ભઃ
૧૦૮૬૦૫૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૬૦૫૮૧ સ ઇ થં પ્રભનુાિદષ્ટઃ સહકૃ ણાિ દ્વ ેત્તમાન્
૧૦૮૬૦૫૮૩ આરા યૈકાત્મભાવને મૈ થલશ્ચાપ સદ્ગ તમ્
૧૦૮૬૦૫૯૧ અેવં વભક્તયાે રાજ ભગવા ભક્તભ ક્તમાન્
૧૦૮૬૦૫૯૩ ઉ ષ વાિદ ય સન્માગ પનુદ્વાર્રવતીમગાત્
૧૦૮૭૦૦૧૦ શ્રીપર ક્ષદુવાચ
૧૦૮૭૦૦૧૧ બ્રહ્મ બ્રહ્મ યિનદ યે િનગુર્ણે ગુણ ત્તયઃ
૧૦૮૭૦૦૧૩ કથં ચર ત શ્રુતયઃ સાક્ષા સદસતઃ પરે
૧૦૮૭૦૦૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૭૦૦૨૧ બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણા જનાનામ જ પ્રભુઃ
૧૦૮૭૦૦૨૩ માત્રાથ ચ ભવાથ ચઆત્મનેઽક પનાય ચ
૧૦૮૭૦૦૩૧ સષૈા હ્યપુિનષદ્બ્રાહ્મી પવૂશાં પવૂર્જૈ ર્તા
૧૦૮૭૦૦૩૩ દ્ધયા ધારયેદ્ય તાં ક્ષેમં ગચ્છેદિક ચનઃ
૧૦૮૭૦૦૪૧ અત્ર તે વણર્િય યા મ ગાથાં નારાયણા વતામ્
૧૦૮૭૦૦૪૩ નારદસ્ય ચ સવંાદ ષનેાર્રાયણસ્ય ચ
૧૦૮૭૦૦૫૧ અેકદા નારદાે લાેકા પયર્ટ ભગવિ પ્રયઃ
૧૦૮૭૦૦૫૩ સનાતન ષ દ્રષંુ્ટ યયાૈ નારાયણાશ્રમમ્
૧૦૮૭૦૦૬૧ યાે વૈ ભારતવષઽ મ કે્ષમાય વ તયે ણામ્
૧૦૮૭૦૦૬૩ ધમર્જ્ઞાનશમાપેેતમાક પાદા સ્થત તપઃ
૧૦૮૭૦૦૭૧ તત્રાપેિવષ્ટ ષ ભઃ કલાપગ્રામવા સ ભઃ
૧૦૮૭૦૦૭૩ પર તં પ્રણતાેઽ ચ્છિદદમવે કુ દ્વહ
૧૦૮૭૦૦૮૧ ત મૈ હ્યવાેચદ્ભગવા ષીણાં શ ◌ૃ વતા મદમ્
૧૦૮૭૦૦૮૩ યાે બ્રહ્મવાદઃ પવૂષાં જનલાેકિનવા સનામ્
૧૦૮૭૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૭૦૦૯૧ વાય ભવુ બ્રહ્મસતં્ર જનલાેકેઽભવ પુરા
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૧૦૮૭૦૦૯૩ તત્રસ્થાનાં માનસાનાં મનુીનામૂ વર્રેતસામ્
૧૦૮૭૦૧૦૧ શ્વેતદ્વ પં ગતવ ત વિય દ્રષંુ્ટ તદ શ્વરમ્
૧૦૮૭૦૧૦૩ બ્રહ્મવાદઃ સસું ત્તઃ શ્રુતયાે યત્ર શરેતે
૧૦૮૭૦૧૦૫ તત્ર હાયમભૂ પ્રશ્ન વં માં યમનુ ચ્છ સ
૧૦૮૭૦૧૧૧ તુલ્યશ્રુતતપઃશીલા તુલ્ય વીયાિરમ યમાઃ
૧૦૮૭૦૧૧૩ અિપ ચકુ્રઃ પ્રવચનમેકં શશુ્રષૂવાેઽપરે
૧૦૮૭૦૧૨૦ શ્રીસન દન ઉવાચ
૧૦૮૭૦૧૨૧ વ ષ્ટ મદમાપીય શયાનં સહ શ ક્ત ભઃ
૧૦૮૭૦૧૨૩ તદ તે બાેધયાં ચકુ્ર ત લઙ્ગૈઃ શ્રુતયઃ પરમ્
૧૦૮૭૦૧૩૧ યથા શયાનં સરંાજં વ દન ત પરાક્રમૈઃ
૧૦૮૭૦૧૩૩ પ્રત્યૂષેઽભેત્ય સશુ્લાેકૈબાધય ત્યનુ િવનઃ
૧૦૮૭૦૧૪૦ શ્રીશ્રુતય ઊચુઃ
૧૦૮૭૦૧૪૧ જય જય જહ્ય મ જત દાષેગ્ ભીતગુણાં
૧૦૮૭૦૧૪૨ વમ સ યદાત્મના સમવ દ્ધસમ તભગઃ
૧૦૮૭૦૧૪૩ અગજગદાેકસામ ખલશ યવબાેધક તે
૧૦૮૭૦૧૪૪ ક્વ ચદજયાત્મના ચ ચરતાેઽનુચરેિન્નગમઃ
૧૦૮૭૦૧૫૧ હદુપલ ધમેતદવય ત્યવશષેતયા
૧૦૮૭૦૧૫૨ યત ઉદયા તમયાૈ િવકૃતે ર્િદ વાિવકૃતાત્
૧૦૮૭૦૧૫૩ અત ઋષયાે દધુ વિય મનાવેચનાચિરતં
૧૦૮૭૦૧૫૪ કથમયથા ભવ ત ભુિવ દત્તપદાિન ણામ્
૧૦૮૭૦૧૬૧ ઇ ત તવ સરૂય યિધપતેઽ ખલલાેકમલ
૧૦૮૭૦૧૬૨ ક્ષપણકથા તા ધમવગાહ્ય તપાં સ જહુઃ
૧૦૮૭૦૧૬૩ િકમુત પનુઃ વધામિવધુતાશયકાલગુણાઃ
૧૦૮૭૦૧૬૪ પરમ ભજ ત યે પદમજસ્રસખુાનુભવમ્
૧૦૮૭૦૧૭૧ દતૃય ઇવ શ્વસ ત્યસુ તાે યિદ તેઽનુિવધા
૧૦૮૭૦૧૭૨ મહદહમાદયાેઽ ડમ જ યદનુગ્રહતઃ
૧૦૮૭૦૧૭૩ પુ ષિવધાેઽ વયાેઽત્ર ચરમાેઽન્નમયાિદષુ યઃ
૧૦૮૭૦૧૭૪ સદસતઃ પરં વમથ યદે વવશષે તમ્
૧૦૮૭૦૧૮૧ ઉદરમપુાસતે ય ઋ ષવત્મર્સુ કૂપર્દશૃઃ
૧૦૮૭૦૧૮૨ પિરસરપદ્ધ ત હૃદયમા ણયાે દહરમ્
૧૦૮૭૦૧૮૩ તત ઉદગાદન ત તવ ધામ શરઃ પરમં
૧૦૮૭૦૧૮૪ પનુિરહ ય સમેત્ય ન પત ત કૃતા તમખુે
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૧૦૮૭૦૧૯૧ વકૃતિવ ચત્રયાેિનષુ િવશિન્નવ હેતુતયા
૧૦૮૭૦૧૯૨ તરતમતશ્ચકા સ્યનલવ વકૃતાનુકૃ તઃ
૧૦૮૭૦૧૯૩ અથ િવતથા વમૂ વિવતથાં તવ ધામ સમં
૧૦૮૭૦૧૯૪ િવરજિધયાેઽનુય ત્ય ભિવપ યવ અેકરસમ્
૧૦૮૭૦૨૦૧ વકૃતપુરે વમી વબિહર તરસવંરણં
૧૦૮૭૦૨૦૨ તવ પુ ષં વદ ત્ય ખલશ ક્ત તાેઽંશકૃતમ્
૧૦૮૭૦૨૦૩ ઇ ત ગ ત િવિવચ્ય કવયાે િનગમાવપનં
૧૦૮૭૦૨૦૪ ભવત ઉપાસતેઽઙ્ ઘ્રમભવ ભુિવ િવશ્વ સતાઃ
૧૦૮૭૦૨૧૧ દુરવગમાત્મત વિનગમાય તવાત્તતનાેશ્
૧૦૮૭૦૨૧૨ ચિરતમહા તા ધપિરવતર્પિરશ્રમણાઃ
૧૦૮૭૦૨૧૩ ન પિરલષ ત કે ચદપવગર્મપીશ્વર તે
૧૦૮૭૦૨૧૪ ચરણસરાજેહંસકુલસઙ્ગિવ ષ્ટગ્ હાઃ
૧૦૮૭૦૨૨૧ વદનપુથં કુલાય મદમાત્મસહૃુિ પ્રયવચ્
૧૦૮૭૦૨૨૨ ચર ત તથાને્મખુે વિય િહતે પ્રય આત્મિન ચ
૧૦૮૭૦૨૨૩ ન બત રમ ત્યહાે અસદુપાસનયાત્મહનાે
૧૦૮૭૦૨૨૪ યદનુશયા ભ્રમ ત્યુ ભયે કુશર ર તઃ
૧૦૮૭૦૨૩૧ િન તમ ન્મનાેઽક્ષદૃઢયાેગયુ ે હૃિદ યન્
૧૦૮૭૦૨૩૨ મનુય ઉપાસતે તદરયાેઽિપ યયુઃ મરણાત્
૧૦૮૭૦૨૩૩ સ્ત્રય ઉરગે દ્રભાેગભજુદ ડિવષક્તિધયાે
૧૦૮૭૦૨૩૪ વયમિપ તે સમાઃ સમદશૃાેઽઙ્ ઘ્રસરાજેસધુાઃ
૧૦૮૭૦૨૪૧ ક ઇહ નુ વેદ બતાવરજન્મલયાેઽગ્રસરં
૧૦૮૭૦૨૪૨ યત ઉદગાદૃ ષયર્મનુ દેવગણા ઉભયે
૧૦૮૭૦૨૪૩ તિહ ન સન્ન ચાસદુભયં ન ચ કાલજવઃ
૧૦૮૭૦૨૪૪ િકમિપ ન તત્ર શાસ્ત્રમવકૃ ય શયીત યદા
૧૦૮૭૦૨૫૧ જિનમસતઃ સતાે તમુતાત્મિન યે ચ ભદાં
૧૦૮૭૦૨૫૨ િવપણ તં મર ત્યુપિદશ ત તઆ િપતૈઃ
૧૦૮૭૦૨૫૩ િત્રગુણમયઃ પુમાિન ત ભદા યદબાેધકૃતા
૧૦૮૭૦૨૫૪ વિય ન તતઃ પરત્ર સ ભવેદવબાેધરસે
૧૦૮૭૦૨૬૧ સિદવ મન સ્ત્ર વિય િવભાત્યસદામનુ ત્
૧૦૮૭૦૨૬૨ સદ ભ શ ત્યશષે મદમાત્મતયાત્મિવદઃ
૧૦૮૭૦૨૬૩ ન િહ િવકૃ ત ત્યજ ત કનકસ્ય તદાત્મતયા
૧૦૮૭૦૨૬૪ વકૃતમનપુ્રિવષ્ટ મદમાત્મતયાવ સતમ્
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૧૦૮૭૦૨૭૧ તવ પિર યે ચર ત્ય ખલસ વિનકેતતયા
૧૦૮૭૦૨૭૨ ત ઉત પદાક્રમ ત્યિવગણ ય શરાે િનરતૃેઃ
૧૦૮૭૦૨૭૩ પિરવયસે પશિૂનવ ગરા િવબુધાનિપ તાંસ્
૧૦૮૭૦૨૭૪ વિય કૃતસાૈહૃદાઃ ખલુ પનુ ત ન યે િવમખુાઃ
૧૦૮૭૦૨૮૧ વમકરણઃ વરાડ ખલકારકશ ક્તધરસ્
૧૦૮૭૦૨૮૨ તવ બ લમુદ્વહ ત સમદ ત્યજયાિન મષાઃ
૧૦૮૭૦૨૮૩ વષર્ભુ ેઽ ખલ ક્ષ તપતેિરવ િવશ્વ ે
૧૦૮૭૦૨૮૪ િવદધ ત યત્ર યે વિધકૃતા ભવતશ્ચિકતાઃ
૧૦૮૭૦૨૯૧ સ્થરચર તયઃ સ્યુરજયાે થિન મત્તયુ ે
૧૦૮૭૦૨૯૨ િવહર ઉદ ક્ષયા યિદ પરસ્ય િવમુક્ત તતઃ
૧૦૮૭૦૨૯૩ ન િહ પરમસ્ય ક શ્ચદપરાે ન પરશ્ચ ભવેદ્
૧૦૮૭૦૨૯૪ િવયત ઇવાપદસ્ય તવ શૂ યતુલાં દધતઃ
૧૦૮૭૦૩૦૧ અપિર મતા ધ્રવુા તનુ તાે યિદ સવર્ગતાસ્
૧૦૮૭૦૩૦૨ તિહ ન શાસ્યતે ત િનયમાે ધ્રવ નેતરથા
૧૦૮૭૦૩૦૩ અજિન ચ યન્મયં તદિવમુચ્ય િનય ભવેત્
૧૦૮૭૦૩૦૪ સમમનુ નતાં યદમતં મતદુષ્ટતયા
૧૦૮૭૦૩૧૧ ન ઘટત ઉદ્ભવઃ પ્રકૃ તપૂ ષયાેરજયાેર્
૧૦૮૭૦૩૧૨ ઉભયયુ ભવ ત્યસુ તાે જલબુદુ્બદવત્
૧૦૮૭૦૩૧૩ વિય ત ઇમે તતાે િવિવધનામગુણૈઃ પરમે
૧૦૮૭૦૩૧૪ સિરત ઇવાણર્વે મધુિન લલ્યુરશષેરસાઃ
૧૦૮૭૦૩૨૧ ષુ તવ મયયા ભ્રમમમી વવગત્ય શં
૧૦૮૭૦૩૨૨ વિય સિુધયાેઽભવે દધ ત ભાવમનપુ્રભવમ્
૧૦૮૭૦૩૨૩ કથમનવુતર્તાં ભવભયં તવ યદ્ભ્રુકુિટઃ
૧૦૮૭૦૩૨૪ જ ત મુહુ સ્ત્રને મરભવચ્છરણષેુ ભયમ્
૧૦૮૭૦૩૩૧ િવ જતહૃષીકવાયુ ભરદા તમન તુરગં
૧૦૮૭૦૩૩૨ ય ઇહ યત ત ય તુમ તલાેલમપુાય ખદઃ
૧૦૮૭૦૩૩૩ વ્યસનશતા વતાઃ સમવહાય ગુરાેશ્ચરણં
૧૦૮૭૦૩૩૪ વ ણજ ઇવાજ સ ત્યકૃતકણર્ધરા જલધાૈ
૧૦૮૭૦૩૪૧ વજનસતુાત્મદારધનધામધરાસરુથૈસ્
૧૦૮૭૦૩૪૨ વિય સ ત િક ણા શ્રયતઆત્મિન સવર્રસે
૧૦૮૭૦૩૪૩ ઇ ત સદ નતાં મથનુતાે રતયે ચરતાં
૧૦૮૭૦૩૪૪ સખુય ત કાે વહ વિવહતે વિનર તભગે
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૧૦૮૭૦૩૫૧ ભુિવ પુ પુ યતીથર્સદના ષયાે િવમદાસ્
૧૦૮૭૦૩૫૨ ત ઉત ભવ પદા બુજહૃદાેઽઘ ભદઙ્ ઘ્રજલાઃ
૧૦૮૭૦૩૫૩ દધ ત સકૃન્મન વિય યઆત્મિન િનત્યસખુે
૧૦૮૭૦૩૫૪ ન પનુ પાસતે પુ ષસારહરાવસથાન્
૧૦૮૭૦૩૬૧ સત ઇદં ઉ થતં સિદ ત ચેન્નનુ તકર્હતં
૧૦૮૭૦૩૬૨ વ્ય ભચર ત ક્વ ચ ક્વ ચ ષા ન તથાેભયયુક્
૧૦૮૭૦૩૬૩ વ્યવહૃતયે િવક પ ઇ ષતાેઽ ધપર પરયા
૧૦૮૭૦૩૬૪ ભ્રમય ત ભારતી ત ઉ ત્ત ભ ક્થજડાન્
૧૦૮૭૦૩૭૧ ન યિદદમગ્રઆસ ન ભિવ યદતાે િનધનાદ્
૧૦૮૭૦૩૭૨ અનુ મતમ તરા વિય િવભા ત ષૈકરસે
૧૦૮૭૦૩૭૩ અત ઉપમીયતે દ્રિવણ તિવક પપથૈર્
૧૦૮૭૦૩૭૪ િવતથમનાેિવલાસ ત મત્યવય ત્યબુધાઃ
૧૦૮૭૦૩૮૧ સ યદજયા વ મનુશયીત ગુણાંશ્ચ જુષન્
૧૦૮૭૦૩૮૨ ભજ ત સ પતાં તદનુ ત્યુમપેતભગઃ
૧૦૮૭૦૩૮૩ વમુત જહા સ તામિહિરવ વચમાત્તભગાે
૧૦૮૭૦૩૮૪ મહ સ મહીયસઽેષ્ટગુ ણતેઽપિરમેયભગઃ
૧૦૮૭૦૩૯૧ યિદ ન સમુદ્ધર ત યતયાે હૃિદ કામજટા
૧૦૮૭૦૩૯૨ દુરિધગમાેઽસતાં હૃિદ ગતાેઽ તક ઠમ ણઃ
૧૦૮૭૦૩૯૩ અસુ પયાે ગનામુભયતાેઽ યસખું ભગવન્ન્
૧૦૮૭૦૩૯૪ અનપગતા તકાદનિધ ઢપદાદ્ભવતઃ
૧૦૮૭૦૪૦૧ વદવગમી ન વે ત્ત ભવદુ થશભુાશભુયાેર્
૧૦૮૭૦૪૦૨ ગુણિવગુણા વયાં તિહ દેહ તાં ચ ગરઃ
૧૦૮૭૦૪૦૩ અનુયુગમ વહં સગુણ ગીતપર પરયા
૧૦૮૭૦૪૦૪ શ્રવણ તાે યત વમપવગર્ગ તમર્નજૈુઃ
૧૦૮૭૦૪૧૧ દ્યપુતય અેવ તે ન યયુર તમન તતયા
૧૦૮૭૦૪૧૨ વમિપ યદ તરા ડિનચયા નનુ સાવરણાઃ
૧૦૮૭૦૪૧૩ ખ ઇવ ર ં સ વા ત વયસા સહ યચ્છતયસ્
૧૦૮૭૦૪૧૪ વિય િહ ફલ ત્યતિન્નરસનને ભવિન્નધનાઃ
૧૦૮૭૦૪૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૭૦૪૨૧ ઇત્યેતદ્બ્રહ્મણઃ પતુ્રા આશ્રુત્યાત્માનુશાસનમ્
૧૦૮૭૦૪૨૩ સન દનમથાનચુર્ઃ સદ્ધા જ્ઞા વાત્મનાે ગ તમ્
૧૦૮૭૦૪૩૧ ઇત્યશષેસમા ાય પુરાણાપેિનષદ્રસઃ
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૧૦૮૭૦૪૩૩ સમુદૃ્ધતઃ પવૂર્ તવૈ્યામયાનૈમર્હાત્મ ભઃ
૧૦૮૭૦૪૪૧ વં ચૈતદ્બ્રહ્મદાયાદ શ્રદ્ધયાત્માનુશાસનમ્
૧૦૮૭૦૪૪૩ ધારયંશ્ચર ગાં કામં કામાનાં ભજર્નં ણામ્
૧૦૮૭૦૪૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૭૦૪૫૧ અેવં સ ઋ ષણાિદષં્ટ ગ્ હી વા શ્રદ્ધયાત્મવાન્
૧૦૮૭૦૪૫૩ પૂણર્ઃ શ્રુતધરાે રાજન્નાહ વીરવ્રતાે મુિનઃ
૧૦૮૭૦૪૬૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૦૮૭૦૪૬૧ નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયામલક તર્યે
૧૦૮૭૦૪૬૩ યાે ધત્તે સવર્ભૂતાનામભવાયાેશતીઃ કલાઃ
૧૦૮૭૦૪૭૧ ઇત્યાદ્ય ષમાન ય ત ચ્છ યાંશ્ચ મહાત્મનઃ
૧૦૮૭૦૪૭૩ તતાેઽગાદાશ્રમં સાક્ષા પતુદ્વપાયનસ્ય મે
૧૦૮૭૦૪૮૧ સભા જતાે ભગવતા કૃતાસનપિરગ્રહઃ
૧૦૮૭૦૪૮૩ ત મૈ તદ્વણર્યામાસ નારાયણમખુાચ્છતમ્
૧૦૮૭૦૪૯૧ ઇત્યેતદ્વ ણતં રાજ યન્નઃ પ્રશ્નઃ કૃત વયા
૧૦૮૭૦૪૯૩ યથા બ્રહ્મ યિનદ યે નીઋગુણેઽિપ મનશ્ચરેત્
૧૦૮૭૦૫૦૧ યાેઽસ્યાે પે્રક્ષક આિદમ યિનધને યાેઽવ્યક્ત વેશ્વરાે
૧૦૮૭૦૫૦૨ યઃ ટે્વદમનપુ્રિવ ય ઋ ષણા ચકે્ર પુરઃ શા ત તાઃ
૧૦૮૭૦૫૦૩ યં સ પદ્ય જહાત્ય મનુશયી સપુ્તઃ કુલાયં યથા
૧૦૮૭૦૫૦૪ તં કૈવલ્યિનર તયાેિનમભયં યાયેદજસ્રં હિરમ્
૧૦૮૮૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૦૮૮૦૦૧૧ દેવાસરુમનુ યેસુ યે ભજ ત્ય શવં શવમ્
૧૦૮૮૦૦૧૩ પ્રાય તે ધિનનાે ભાે ન તુ લ યાઃ પ ત હિરમ્
૧૦૮૮૦૦૨૧ અેતદ્વિેદતુ મચ્છામઃ સ દેહાેઽત્ર મહા હ નઃ
૧૦૮૮૦૦૨૩ િવ દ્ધશીલયાેઃ પ્ર વાેિવ દ્ધા ભજતાં ગ તઃ
૧૦૮૮૦૦૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૮૦૦૩૧ શવઃ શ ક્તયુતઃ શશ્વિ ત્ર લઙ્ગાે ગુણસં તઃ
૧૦૮૮૦૦૩૩ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં િત્રધા
૧૦૮૮૦૦૪૧ તતાે િવકારા અભવ ષાેડશામીષુ ક ચન
૧૦૮૮૦૦૪૩ ઉપધાવ વભૂતીનાં સવાર્સામશ્નુતે ગ તમ્
૧૦૮૮૦૦૫૧ હિરિહ િનગુર્ણઃ સાક્ષા પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૧૦૮૮૦૦૫૩ સ સવર્દગૃપુદ્રષ્ટા તં ભજિન્નગુર્ણાે ભવેત્
૧૦૮૮૦૦૬૧ િન ત્તે વશ્વમેધષેુ રા યુ મ પતામહઃ
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૧૦૮૮૦૦૬૩ શ ◌ૃ વ ભગવતાે ધમાર્ન ચ્છિદદમચ્યુતમ્
૧૦૮૮૦૦૭૧ સઆહ ભગવાં ત મૈ પ્રીતઃ શશુ્રષૂવે પ્રભુઃ
૧૦૮૮૦૦૭૩ ણાં િનઃશ્રેયસાથાર્ય યાેઽવતીણા યદાેઃ કુલે
૧૦૮૮૦૦૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૮૦૦૮૧ યસ્યાહમનુગ્ હ્ણા મ હિર યે તદ્ધનં શનૈઃ
૧૦૮૮૦૦૮૩ તતાેઽધનં ત્યજ ત્યસ્ય વજના દુઃખદુઃ ખતમ્
૧૦૮૮૦૦૯૧ સ યદા િવતથાેદ્યાેગાે િનિવ ણઃ સ્યાદ્ધનેહયા
૧૦૮૮૦૦૯૩ મ પરૈઃ કૃતમતૈ્રસ્ય કિર યે મદનુગ્રહમ્
૧૦૮૮૦૧૦૧ તદ્બ્રહ્મ પરમં સૂ મં ચન્માત્રં સદન તકમ્
૧૦૮૮૦૧૦૩ િવજ્ઞાયાત્મતયા ધીરઃ સસંારા પિરમુચ્યતે
૧૦૮૮૦૧૧૧ અતાે માં સદુુરારા યં િહ વા યા ભજતે જનઃ
૧૦૮૮૦૧૧૩ તત તઆશતુાષેે યાે લ ધરાજ્ય શ્રયાેદ્ધતાઃ
૧૦૮૮૦૧૧૫ મત્તાઃ પ્રમત્તા વરદા વ મય ત્યવ નતે
૧૦૮૮૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૮૦૧૨૧ શાપપ્રસાદયાેર શા બ્રહ્મિવ શવાદયઃ
૧૦૮૮૦૧૨૩ સદ્યઃ શાપપ્રસાદાેઽઙ્ગ શવાે બ્રહ્મા ન ચાચ્યુતઃ
૧૦૮૮૦૧૩૧ અત્ર ચાેદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૧૦૮૮૦૧૩૩ કાસરુાય ગિરશાે વરં દ વાપ સઙ્કટમ્
૧૦૮૮૦૧૪૧ કાે નામાસરુઃ પતુ્રઃ શકુનેઃ પ થ નારદમ્
૧૦૮૮૦૧૪૩ દૃ ટ્વાશતુાષંે પપ્રચ્છ દેવષેુ િત્રષુ દુમર્ તઃ
૧૦૮૮૦૧૫૧ સઆહ દેવં ગિરશમપુાધાવાશુ સદ્ ય સ
૧૦૮૮૦૧૫૩ યાેઽ પા યાં ગુણદાષેા યામાશુ તુ ય ત કુ ય ત
૧૦૮૮૦૧૬૧ દશાસ્યબાણયાે તુષ્ટઃ તવુતાવેર્ દનાેિરવ
૧૦૮૮૦૧૬૩ અૈશ્વયર્મતુલં દ વા તતઆપ સસુઙ્કટમ્
૧૦૮૮૦૧૭૧ ઇત્યાિદષ્ટ તમસરુ ઉપાધાવ વગાત્રતઃ
૧૦૮૮૦૧૭૩ કેદાર આત્મક્રવ્યેણ જુહ્વાનાે ગ્ મખંુ હરમ્
૧૦૮૮૦૧૮૧ દેવાપેલ ધમપ્રા ય િનવદા સપ્તમેઽહિન
૧૦૮૮૦૧૮૩ શરાેઽ શ્ચ સિુધ તના તત્તીથર્ ક્લન્નમૂધર્જમ્
૧૦૮૮૦૧૯૧ તદા મહાકા ણકાે સ ધજૂર્િટયર્થા વયં ચા ગ્ િરવાે થતાેઽનલાત્
૧૦૮૮૦૧૯૩ િનગ્ હ્ય દાે યા ભજુયાે યર્વારયત્ત પશર્નાદ્ભૂય ઉપસૃ્કતાકૃ તઃ
૧૦૮૮૦૨૦૧ તમાહ ચાઙ્ગાલમલં ણી વ મે યથા ભકામં િવતરા મ તે વરમ્
૧૦૮૮૦૨૦૩ પ્રીયેય તાેયને ણાં પ્રપદ્યતામહાે વયાત્મા શમદ્યર્તે થા
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૧૦૮૮૦૨૧૧ દેવં સ વવ્રે પાપીયા વરં ભૂતભયાવહમ્
૧૦૮૮૦૨૧૩ યસ્ય યસ્ય કરં શી ણર્ ધાસ્યે સ મ્રયતા મ ત
૧૦૮૮૦૨૨૧ તચ્છ વા ભગવાન્રુદ્રાે દુમર્ના ઇવ ભારત
૧૦૮૮૦૨૨૩ આ ઇ ત પ્રહસં ત મૈ દદેઽહેર તં યથા
૧૦૮૮૦૨૩૧ સ તદ્વરપર ક્ષાથ શ ભાેમૂર્િધ્ન િકલાસરુઃ
૧૦૮૮૦૨૩૩ વહ તં ધાતુમારેભે સાેઽ બ ય વકૃતા ચ્છવઃ
૧૦૮૮૦૨૪૧ તનેાપે ષ્ટઃ સ ત્ર તઃ પરાધાવ સવપેથુઃ
૧૦૮૮૦૨૪૩ યાવદ તં િદવાે ભૂમેઃ કષ્ઠાનામુદગાદુદક્
૧૦૮૮૦૨૫૧ અ ન તઃ પ્ર તિવિધ તૂ ણીમાસ સરેુશ્વરાઃ
૧૦૮૮૦૨૫૩ તતાે વૈકુ ઠમગમદ્ભા વરં તમસઃ પરમ્
૧૦૮૮૦૨૬૧ યત્ર નારાયણઃ સાક્ષા યા સનાં પરમાે ગ તઃ
૧૦૮૮૦૨૬૩ શા તાનાં ય તદ ડાનાં યતાે નાવતર્તે ગતઃ
૧૦૮૮૦૨૭૧ તં તથા વ્યસનં દૃ ટ્વા ભગવા જનાદર્નઃ
૧૦૮૮૦૨૭૩ દૂરા પ્રત્યુિદયાદ્ભૂ વા બટુકાે યાેગમાયયા
૧૦૮૮૦૨૮૧ મખેલા જનદ ડાકૈ્ષ તજેસા ગ્ િરવ વલન્
૧૦૮૮૦૨૮૩ અ ભવાદયામાસ ચ તં કુશપા ણિવનીતવત્
૧૦૮૮૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૮૦૨૯૧ શાકુનેય ભવા વ્યક્તં શ્રા તઃ િક દૂરમાગતઃ
૧૦૮૮૦૨૯૩ ક્ષણં િવશ્ર યતાં પુંસ આત્માયં સવર્કામધુક્
૧૦૮૮૦૩૦૧ યિદ નઃ શ્રવણાયાલં યુ મદ્વ્યવ સતં િવભાે
૧૦૮૮૦૩૦૩ ભ યતાં પ્રાયશઃ પુ ભ ર્તૈઃ વાથાર્ સમીહતે
૧૦૮૮૦૩૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૮૦૩૧૧ અેવં ભગવતા ષ્ટાે વચસા તવ ષણા
૧૦૮૮૦૩૧૩ ગતક્લમાેઽબ્રવીત્ત મૈ યથાપવૂર્મનુ ષ્ઠતમ્
૧૦૮૮૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૦૮૮૦૩૨૧ અેવં ચેત્તિહ તદ્વાક્યં ન વયં શ્રદ્દધીમિહ
૧૦૮૮૦૩૨૩ યાે દક્ષશાપા પૈશાચ્યં પ્રાપ્તઃ પ્રેતિપશાચરાટ્
૧૦૮૮૦૩૩૧ યિદ વ તત્ર િવશ્ર ભાે દાનવે દ્ર જગદુ્ગરાૈ
૧૦૮૮૦૩૩૩ તહ્યર્ઙ્ગાશુ વ શર સ હ તં યસ્ય પ્રતીયતામ્
૧૦૮૮૦૩૪૧ યદ્યસતં્ય વચઃ શ ભાેઃ કથ ચદ્દાનવષર્ભ
૧૦૮૮૦૩૪૩ તદૈનં જહ્યસદ્વાચં ન યદ્વક્તા તં પનુઃ
૧૦૮૮૦૩૫૧ ઇ થં ભગવત શ્ચત્રવૈર્ચાે ભઃ સ સપુેશલૈઃ
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૧૦૮૮૦૩૫૩ ભન્નધીિવ તઃ શી ણર્ વહ તં કુમ ત યર્ધાત્
૧૦૮૮૦૩૬૧ અથાપતદ્ ભન્ન શરાઃ વ્ર હત ઇવ ક્ષણાત્
૧૦૮૮૦૩૬૩ જયશ દાે નમઃશ દઃ સાધુશ દાેઽભવિદ્દિવ
૧૦૮૮૦૩૭૧ મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ હતે પાપે કાસરેુ
૧૦૮૮૦૩૭૩ દેવ ષિપ ગ ધવાર્ માે ચતઃ સઙ્કટા ચ્છવઃ
૧૦૮૮૦૩૮૧ મુક્તં ગિરશમ યાહ ભગવા પુ ષાેત્તમઃ
૧૦૮૮૦૩૮૩ અહાે દેવ મહાદેવ પાપાેઽયં વને પા મના
૧૦૮૮૦૩૯૧ હતઃ કાે નુ મહ વીશ જ તવુ કૃતિક બષઃ
૧૦૮૮૦૩૯૩ ક્ષેમી સ્યા કમુ િવશ્વેશે કૃતાગસ્કાે જગદુ્ગરાૈ
૧૦૮૮૦૪૦૧ ય અેવમવ્યાકૃતશ યુદ વતઃ પરસ્ય સાક્ષા પરમાત્મનાે હરેઃ
૧૦૮૮૦૪૦૩ ગિરત્રમાેક્ષં કથયેચ્છૃણાે ત વા િવમુચ્યતે સં ત ભ તથાિર ભઃ
૧૦૮૯૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૦૧૧ સર વત્યા તટે રાજ ષયઃ સત્રમાસત
૧૦૮૯૦૦૧૩ િવતકર્ઃ સમભૂત્તષેાં િત્ર વધીશષેુ કાે મહાન્
૧૦૮૯૦૦૨૧ તસ્ય જજ્ઞાસયા તે વૈ ગું બ્રહ્મસતંુ પ
૧૦૮૯૦૦૨૩ તજ્જ્ઞ યૈ પ્રષેયામાસઃુ સાેઽ જગાદ્બ્રહ્મણઃ સભામ્
૧૦૮૯૦૦૩૧ ન ત મૈ પ્રહ્વણં તાતંે્ર ચકે્ર સ વપર ક્ષયા
૧૦૮૯૦૦૩૩ ત મૈ ચુક્રાેધ ભગવા પ્ર વલ વને તજેસા
૧૦૮૯૦૦૪૧ સઆત્મ યુ થત મ યુમાત્મ યાત્મના પ્રભુઃ
૧૦૮૯૦૦૪૩ અશીશમદ્યથા વિહ્ન વયાે યા વાિરણાત્મભૂઃ
૧૦૮૯૦૦૫૧ તતઃ કૈલાસમગમ સ તં દેવાે મહેશ્વરઃ
૧૦૮૯૦૦૫૩ પિરર ધું સમારેભ ઉ થાય ભ્રાતરં મુદા
૧૦૮૯૦૦૬૧ નૈચ્છ વમસ્યુ પથગ ઇ ત દેવશ્ચુકાપે હ
૧૦૮૯૦૦૬૩ શલૂમુદ્ય ય તં હ તુમારેભે તગ્મલાેચનઃ
૧૦૮૯૦૦૭૧ પ ત વા પાદયાેદવી સા વયામાસ તં ગરા
૧૦૮૯૦૦૭૩ અથાે જગામ વૈકુ ઠં યત્ર દેવાે જનાદર્નઃ
૧૦૮૯૦૦૮૧ શયાનં શ્રય ઉ સઙ્ગે પદા વક્ષસ્યતાડયત્
૧૦૮૯૦૦૮૩ તત ઉ થાય ભગવા સહ લ યા સતાં ગ તઃ
૧૦૮૯૦૦૯૧ વત પાદવ હ્યાથ નનામ શરસા મુિનમ્
૧૦૮૯૦૦૯૩ આહ તે વાગતં બ્રહ્મિન્નષીદાત્રાસને ક્ષણમ્
૧૦૮૯૦૦૯૫ અ નતામાગતા વઃ ક્ષ તુમહર્થ નઃ પ્રભાે
૧૦૮૯૦૧૦૧ પનુીિહ સહલાેકં માં લાેકપાલાંશ્ચ મદ્ગતાન્

848 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૦૮૯૦૧૦૩ પાદાેદકેન ભવત તીથાર્નાં તીથર્કાિરણા
૧૦૮૯૦૧૧૧ અદ્યાહં ભગવં લ યા આસમેકા તભાજનમ્
૧૦૮૯૦૧૧૩ વ સ્યત્યુર સ મે ભૂ તભર્વ પાદહતાંહસઃ
૧૦૮૯૦૧૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૧૨૧ અેવં બ્રવુાણે વૈકુ ઠે ગુ તન્મ દ્રયા ગરા
૧૦૮૯૦૧૨૩ િન ર્ત તિપત તૂ ણી ં ભ યુ ક ઠાેઽશ્રુલાેચનઃ
૧૦૮૯૦૧૩૧ પનુશ્ચ સત્રમાવ્રજ્ય મનુીનાં બ્રહ્મવાિદનામ્
૧૦૮૯૦૧૩૩ વાનુભૂતમશષેેણ રાજ ગુરવણર્યત્
૧૦૮૯૦૧૪૧ તિન્નશ યાથ મનુયાે િવ મતા મુક્તસશંયાઃ
૧૦૮૯૦૧૪૩ ભૂયાંસં શ્રદ્દધુિવ ં યતઃ શા તયર્તાેઽભયમ્
૧૦૮૯૦૧૫૧ ધમર્ઃ સાક્ષાદ્યતાે જ્ઞાનં વૈરાગ્યં ચ તદ વતમ્
૧૦૮૯૦૧૫૩ અૈશ્વય ચાષ્ટધા ય માદ્યશશ્ચાત્મમલાપહમ્
૧૦૮૯૦૧૬૧ મનુીનાં ય તદ ડાનાં શા તાનાં સમચેતસામ્
૧૦૮૯૦૧૬૩ અિક ચનાનાં સાધનૂાં યમાહુઃ પરમાં ગ તમ્
૧૦૮૯૦૧૭૧ સ વં યસ્ય પ્રયા મૂ તબ્રાર્હ્મણાિ વષ્ટદેવતાઃ
૧૦૮૯૦૧૭૩ ભજ ત્યના શષઃ શા તા યં વા િનપુણબુદ્ધયઃ
૧૦૮૯૦૧૮૧ િત્રિવધાકૃતય તસ્ય રાક્ષસા અસરુાઃ સરુાઃ
૧૦૮૯૦૧૮૩ ગુ ણ યા માયયા ષ્ટાઃ સ વં તત્તીથર્સાધનમ્
૧૦૮૯૦૧૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૧૯૧ ઇ થં સાર વતા િવપ્રા ણા સશંયનુત્તયે
૧૦૮૯૦૧૯૩ પુ ષસ્ય પદા ભાજે સવેયા તદ્ગ ત ગતાઃ
૧૦૮૯૦૨૦૦ શ્રીસતૂ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૨૦૧ ઇત્યેતન્મુિનતનયાસ્યપદ્મગ ધ
૧૦૮૯૦૨૦૨ પીયષંૂ ભવભય ભ પરસ્ય પુંસઃ
૧૦૮૯૦૨૦૩ સશુ્લાેકં શ્રવણપુટૈઃ િપબત્યભી ણમ્
૧૦૮૯૦૨૦૪ પા થાેઽ વભ્રમણપિરશ્રમં જહા ત
૧૦૮૯૦૨૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૨૧૧ અેકદા દ્વારવત્યાં તુ િવપ્રપ યાઃ કુમારકઃ
૧૦૮૯૦૨૧૩ તમાત્રાે ભવું ટ્વા મમાર િકલ ભારત
૧૦૮૯૦૨૨૧ િવપ્રાે ગ્ હી વા તકં રાજદ્વાયુર્પધાય સઃ
૧૦૮૯૦૨૨૩ ઇદં પ્રાવેાચ િવલપન્નાતુરાે દ નમાનસઃ
૧૦૮૯૦૨૩૧ બ્રહ્મ દ્વષઃ શઠિધયાે લુ ધસ્ય િવષયાત્મનઃ
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૧૦૮૯૦૨૩૩ ક્ષત્રબ ધાેઃ કમર્દાષેા પ ચ વં મે ગતાેઽભર્કઃ
૧૦૮૯૦૨૪૧ િહસાિવહારં પ ત દુઃશીલમ જતે દ્રયમ્
૧૦૮૯૦૨૪૩ પ્ર ભજ ત્યઃ સીદ ત દિરદ્રા િનત્યદુઃ ખતાઃ
૧૦૮૯૦૨૫૧ અેવં દ્વતીયં િવપ્ર ષ તીયં વવેમવે ચ
૧૦૮૯૦૨૫૩ િવ જ્ય સ પદ્વાિર તાં ગાથાં સમગાયત
૧૦૮૯૦૨૬૧ તામજુર્ન ઉપશ્રુત્ય કિહ ચ કેશવા તકે
૧૦૮૯૦૨૬૩ પરેતે નવમે બાલે બ્રાહ્મણં સમભાષત
૧૦૮૯૦૨૭૧ િક વદ્બ્રહ્મં વિન્નવાસે ઇહ ના ત ધનુધર્રઃ
૧૦૮૯૦૨૭૩ રાજ યબ ધુરેતે વૈ બ્રાહ્મણાઃ સત્રમાસતે
૧૦૮૯૦૨૮૧ ધનદારાત્મ ક્તા યત્ર શાેચ ત બ્રાહ્મણાઃ
૧૦૮૯૦૨૮૩ તે વૈ રાજ યવષેેણ નટા વ ત્યસુ ભરાઃ
૧૦૮૯૦૨૯૧ અહં પ્ર ઃ વાં ભગવન્ર ક્ષ યે દ નયાેિરહ
૧૦૮૯૦૨૯૩ અિન તીણર્પ્ર તજ્ઞાેઽ ગ્ પ્રવેકે્ષ્ય હતક મષઃ
૧૦૮૯૦૩૦૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૦૮૯૦૩૦૧ સઙ્કષર્ણાે વાસદેુવઃ પ્રદ્યુ ાે ધ વનાં વરઃ
૧૦૮૯૦૩૦૩ અિન દ્ધાેઽપ્ર તરથાે ન ત્રાતું શક્નવુ ત યત્
૧૦૮૯૦૩૧૧ ત કથં નુ ભવા કમર્ દુ કરં જગદ શ્વરૈઃ
૧૦૮૯૦૩૧૩ વં ચક ષર્ સ બા લ યાત્તન્ન શ્રદ્દ મહે વયમ્
૧૦૮૯૦૩૨૦ શ્રીઅજુર્ન ઉવાચ
૧૦૮૯૦૩૨૧ નાહં સઙ્કષર્ણાે બ્રહ્મન્ન કૃ ણઃ કા ણર્રેવ ચ
૧૦૮૯૦૩૨૩ અહં વા અજુર્નાે નામ ગા ડીવં યસ્ય વૈ ધનુઃ
૧૦૮૯૦૩૩૧ માવમંસ્થા મમ બ્રહ્મ વીય ય બકતાષેણમ્
૧૦૮૯૦૩૩૩ ત્યું િવ જત્ય પ્રધને આને યે તે પ્ર ઃ પ્રભાે
૧૦૮૯૦૩૪૧ અેવં િવશ્ર ભતાે િવપ્રઃ ફા ગનુને પર તપ
૧૦૮૯૦૩૪૩ જગામ વગ્ હં પ્રીતઃ પાથર્વીય િનશામયન્
૧૦૮૯૦૩૫૧ પ્રસૂ તકાલ આસન્ને ભાયાર્યા દ્વજસત્તમઃ
૧૦૮૯૦૩૫૩ પાિહ પાિહ પ્ર ં ત્યાેિરત્યાહાજુર્નમાતુરઃ
૧૦૮૯૦૩૬૧ સ ઉપ ય શચુ્ય ભાે નમસૃ્કત્ય મહેશ્વરમ્
૧૦૮૯૦૩૬૩ િદવ્યા યસ્ત્રા ણ સં ત્ય સજં્ય ગા ડીવમાદદે
૧૦૮૯૦૩૭૧ ય ણ સૂ તકાગારં શરૈનાર્નાસ્ત્રયાે જતૈઃ
૧૦૮૯૦૩૭૩ તયર્ગૂ વર્મધઃ પાથર્શ્ચકાર શરપ જરમ્
૧૦૮૯૦૩૮૧ તતઃ કુમારઃ સ તાે િવપ્રપ યા દન્મુહુઃ
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૧૦૮૯૦૩૮૩ સદ્યાેઽદશર્નમાપેદે સશર રાે િવહાયસા
૧૦૮૯૦૩૯૧ તદાહ િવપ્રાે િવજયં િવિન દ કૃ ણસિન્નધાૈ
૧૦૮૯૦૩૯૩ માૈઢ ં પ યત મે યાેઽહં શ્રદ્દધે ક્લીબક થનમ્
૧૦૮૯૦૪૦૧ ન પ્રદ્યુ ાે નાિન દ્ધાે ન રામાે ન ચ કેશવઃ
૧૦૮૯૦૪૦૩ યસ્ય શકુેઃ પિરત્રાતું કાેઽ ય તદિવતેશ્વરઃ
૧૦૮૯૦૪૧૧ િધગજુર્નં ષાવાદં િધગાત્મશ્લા ઘનાે ધનુઃ
૧૦૮૯૦૪૧૩ દૈવાપે ષં્ટ યાે માૈઢ ાદાિનનીષ ત દુમર્ તઃ
૧૦૮૯૦૪૨૧ અેવં શપ ત િવપ્રષા િવદ્યામાસ્થાય ફા ગનુઃ
૧૦૮૯૦૪૨૩ યયાૈ સયંમનીમાશુ યત્રા તે ભગવા યમઃ
૧૦૮૯૦૪૩૧ િવપ્રાપત્યમચક્ષાણ તત અૈ દ્ર મગા પુર મ્
૧૦૮૯૦૪૩૩ આગ્ ેયી ં નૈરતૃી ં સાૈ યાં વાયવ્યાં વા ણીમથ
૧૦૮૯૦૪૪૧ રસાતલં નાક ષં્ઠ િધ યા ય યા યુદાયુધઃ
૧૦૮૯૦૪૪૩ તતાેઽલ ધ દ્વજસતુાે હ્યિન તીણર્પ્ર તશ્રુતઃ
૧૦૮૯૦૪૪૫ અ ગ્ િવિવ ઃ કૃ ણને પ્રત્યુક્તઃ પ્ર તષેધતા
૧૦૮૯૦૪૫૧ દશર્યે દ્વજસનૂૂં તે માવજ્ઞાત્માનમાત્મના
૧૦૮૯૦૪૫૩ યે તે નઃ ક ત િવમલાં મનુ યાઃ સ્થાપિય ય ત
૧૦૮૯૦૪૬૧ ઇ ત સ ભા ય ભગવાનજુર્નને સહેશ્વરઃ
૧૦૮૯૦૪૬૩ િદવં્ય વરથમાસ્થાય પ્રતીચી ં િદશમાિવશત્
૧૦૮૯૦૪૭૧ સપ્ત દ્વ પા સ સ ધૂંશ્ચ સપ્ત સપ્ત ગર નથ
૧૦૮૯૦૪૭૩ લાેકાલાેકં તથાતીત્ય િવવેશ સમુહત્તમઃ
૧૦૮૯૦૪૮૧ તત્રાશ્વાઃ શબૈ્યસગુ્રીવ મેઘપુ પબલાહકાઃ
૧૦૮૯૦૪૮૩ તમ સ ભ્રષ્ટગતયાે બભવૂુભર્રતષર્ભ
૧૦૮૯૦૪૯૧ તા દૃ ટ્વા ભગવા કૃ ણાે મહાયાેગેશ્વરેશ્વરઃ
૧૦૮૯૦૪૯૩ સહસ્રાિદત્યસઙ્કાશં વચકં્ર પ્રાિહણાે પુરઃ
૧૦૮૯૦૫૦૧ તમઃ સઘુાેરં ગહનં કૃતં મહદ્
૧૦૮૯૦૫૦૨ િવદારયદ્ભૂિરતરેણ રાે ચષા
૧૦૮૯૦૫૦૩ મનાજેવં િનિવિવશે સદુશર્નં
૧૦૮૯૦૫૦૪ ગુણચ્યુતાે રામશરાે યથા ચમૂઃ
૧૦૮૯૦૫૧૧ દ્વારેણ ચક્રાનપુથને તત્તમઃ પરં પરં જ્યાે તરન તપારમ્
૧૦૮૯૦૫૧૩ સમશ્નવુાનં પ્રસમીક્ષ્ય ફા ગનુઃ પ્રતાિડતાક્ષાે િપદધેઽ ક્ષણી ઉભે
૧૦૮૯૦૫૨૧ તતઃ પ્રિવષ્ટઃ સ લલં નભ વતા બલીયસજૈદ્બહૃદૂ મભષૂણમ્
૧૦૮૯૦૫૨૩ તત્રાદ્ભુતં વૈ ભવનં દ્યુમત્તમં ભ્રાજન્મ ણ ત ભસહસ્રશાે ભતમ્
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૧૦૮૯૦૫૩૧ ત મન્મહાભાેગમન તમદ્ભુતં
૧૦૮૯૦૫૩૨ સહસ્રમૂધર્ યફણામ ણદ્યુ ભઃ
૧૦૮૯૦૫૩૩ િવભ્રાજમાનં દ્વગુણેક્ષણાે બણં
૧૦૮૯૦૫૩૪ સતાચલાભં શ તક ઠ જહ્વમ્
૧૦૮૯૦૫૪૧ દદશર્ તદ્ભાેગસખુાસનં િવભું
૧૦૮૯૦૫૪૨ મહાનુભાવં પુ ષાેત્તમાેત્તમમ્
૧૦૮૯૦૫૪૩ સા દ્રા બુદાભં સિુપશઙ્ગવાસસં
૧૦૮૯૦૫૪૪ પ્રસન્નવક્તં્ર ચરાયતેક્ષણમ્
૧૦૮૯૦૫૫૧ મહામ ણવ્રાતિકર ટકુ ડલ
૧૦૮૯૦૫૫૨ પ્રભાપિર ક્ષપ્તસહસ્રકુ તલમ્
૧૦૮૯૦૫૫૩ પ્રલ બચાવર્ષ્ટભજંુ સકાૈ તુભં
૧૦૮૯૦૫૫૪ શ્રીવ સલ મં વનમાલયા તમ્
૧૦૮૯૦૫૬૧ મહામ ણવ્રાતિકર ટકુ ડલ
૧૦૮૯૦૫૬૨ પ્રભાપિર ક્ષપ્તસહસ્રકુ તલમ્
૧૦૮૯૦૫૬૩ પ્રલ બચાવર્ષ્ટભજંુ સકાૈ તુભં
૧૦૮૯૦૫૬૪ શ્રીવ સલ મં વનમાલયા તમ્
૧૦૮૯૦૫૭૧ વવ દ આત્માનમન તમચ્યુતાે જ શ્ચ તદ્દશર્ન તસા વસઃ
૧૦૮૯૦૫૭૩ તાવાહ ભૂમા પરમે ષ્ઠનાં પ્રભુબદ્ધા જલી સ મતમજૂર્યા ગરા
૧૦૮૯૦૫૮૧ દ્વ ત્મ મે યવુયાેિદદૃ ણા મયાપેનીતા ભુિવ ધમર્ગુપ્તયે
૧૦૮૯૦૫૮૩ કલાવતીણાર્વવનેભર્રાસરુા હ વેહ ભૂય વરયેતમ ત મે
૧૦૮૯૦૫૯૧ પૂણર્કામાવિપ યવુાં નરનારાયણા ષી
૧૦૮૯૦૫૯૩ ધમર્માચરતાં સ્થત્યૈ ઋષભાૈ લાેકસઙ્ગ્રહમ્
૧૦૮૯૦૬૦૧ ઇત્યાિદષ્ટાૈ ભગવતા તાૈ કૃ ણાૈ પરમે ષ્ઠના
૧૦૮૯૦૬૦૩ આ ઇત્યાન ય ભૂમાનમાદાય દ્વજદારકાન્
૧૦૮૯૦૬૧૧ યવતતાં વકં ધામ સ પ્રહૃષ્ટાૈ યથાગતમ્
૧૦૮૯૦૬૧૩ િવપ્રાય દદતુઃ પતુ્રા યથા પં યથાવયઃ
૧૦૮૯૦૬૨૧ િનશા ય વૈ ણવં ધામ પાથર્ઃ પરમિવ મતઃ
૧૦૮૯૦૬૨૩ ય ક ચ પાૈ ષં પુંસાં મનેે કૃ ણાનુક પતમ્
૧૦૮૯૦૬૩૧ ઇતીદશૃા યનેકાિન વીયાર્ણીહ પ્રદશર્યન્
૧૦૮૯૦૬૩૩ બુભજેુ િવષયા ગ્રા યાનીજે ચાત્યુ જતૈમર્ખૈઃ
૧૦૮૯૦૬૪૧ પ્રવવષાર્ ખલા કામા પ્ર સુ બ્રાહ્મણાિદષુ
૧૦૮૯૦૬૪૩ યથાકાલં યથવૈે દ્રાે ભગવા શ્રૈ ઠ્યમા સ્થતઃ
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૧૦૮૯૦૬૫૧ હ વા પાનધ મષ્ઠા ઘાટિય વાજુર્નાિદ ભઃ
૧૦૮૯૦૬૫૩ અ જસા વતર્યામાસ ધમ ધમર્સતુાિદ ભઃ
૧૦૯૦૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૯૦૦૦૧૧ સખંુ વપુયા િનવસ દ્વારકાયાં શ્રયઃ પ તઃ
૧૦૯૦૦૦૧૩ સવર્સ પ સ દ્ધાયાં જુષ્ટાયાં ણપુઙ્ગવૈઃ
૧૦૯૦૦૦૨૧ સ્ત્રી ભશ્ચાેત્તમવષેા ભનર્વયાવૈનકા ત ભઃ
૧૦૯૦૦૦૨૩ ક દુકાિદ ભહર્ યષુ ક્ર ડ તી ભ તિડદ્દય્ુ ભઃ
૧૦૯૦૦૦૩૧ િનતં્ય સઙુ્કલમાગાર્યાં મદચ્યુદ્ ભમર્તઙ્ગજૈઃ
૧૦૯૦૦૦૪૧ વલઙૃ્કતૈભર્ટૈરશ્વૈ રથૈશ્ચ કનકાે વલૈઃ
૧૦૯૦૦૦૪૩ ઉદ્યાનાપેવનાઢ ાયાં પુ પતદુ્રમરા જષુ
૧૦૯૦૦૦૫૧ િનિવશદ્ ઙ્ગિવહગૈનાર્િદતાયાં સમ તતઃ
૧૦૯૦૦૦૫૩ રેમે ષાેડશસાહસ્ર પત્નીનાં અેકવ લભઃ
૧૦૯૦૦૦૬૧ તાવ દ્વ ચત્ર પાેઽસાૈ તદ્ગહેેષુ મહ દ્ધષુ
૧૦૯૦૦૦૬૩ પ્રાે ફુ લાે પલકહ્લાર કુમુદા ભાજેરે ભઃ
૧૦૯૦૦૦૭૧ વા સતામલતાેયષેુ કૂજદ્દિ્વજકુલષેુ ચ
૧૦૯૦૦૦૭૩ િવજહાર િવગાહ્યા ભાે હ્ર િદનીષુ મહાેદયઃ
૧૦૯૦૦૦૭૫ કુચકુઙુ્કમ લપ્તાઙ્ગઃ પિરર ધશ્ચ યાે ષતામ્
૧૦૯૦૦૦૮૧ ઉપગીયમાનાે ગ ધવ ર્દઙ્ગપણવાનકાન્
૧૦૯૦૦૦૮૩ વાદયદ્ ભમુર્દા વીણાં સતૂમાગધવ દ ભઃ
૧૦૯૦૦૦૯૧ સચ્યમાનાેઽચ્યુત તા ભહર્સ તી ભઃ મ રેચકૈઃ
૧૦૯૦૦૦૯૩ પ્ર ત ષ ચ વ ચક્ર ડે યક્ષી ભયર્ક્ષરાિડવ
૧૦૯૦૦૧૦૧ તાઃ ક્લન્નવસ્ત્રિવ તાે કુચપ્રદેશાઃ
૧૦૯૦૦૧૦૨ સ ચ ત્ય ઉદૃ્ધત હ કવરપ્રસનૂાઃ
૧૦૯૦૦૧૦૩ કા તં મ રેચક જહીષર્યયાપેગુહ્ય
૧૦૯૦૦૧૦૪ ત મરાે મયલસદ્વદના િવરેજુઃ
૧૦૯૦૦૧૧૧ કૃ ણ તુ ત તનિવષ જતકુઙુ્કમસ્રક્
૧૦૯૦૦૧૧૨ ક્ર ડા ભષઙ્ગધુતકુ તલ દબ ધઃ
૧૦૯૦૦૧૧૩ સ ચન્મુહુયુર્વ ત ભઃ પ્ર ત ષચ્યમાનાે
૧૦૯૦૦૧૧૪ રેમે કરે ભિરવેભપ તઃ પર તઃ
૧૦૯૦૦૧૨૧ નટાનાં નતર્ક નાં ચ ગીતવાદ્યાપે િવનામ્
૧૦૯૦૦૧૨૩ ક્ર ડાલઙ્કારવાસાં સ કૃ ણાેઽદાત્તસ્ય ચ સ્ત્રયઃ
૧૦૯૦૦૧૩૧ કૃ ણસ્યવૈં િવહરતાે ગત્યાલાપે ક્ષત મતૈઃ
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૧૦૯૦૦૧૩૩ નમર્ વે લપિર વઙ્ગૈઃ સ્ત્રીણાં િકલ હૃતા િધયઃ
૧૦૯૦૦૧૪૧ ઊચુમુર્કુ દૈકિધયાે ગર ઉન્મત્તવ જડમ્
૧૦૯૦૦૧૪૩ ચ તય ત્યાેઽરિવ દાકં્ષ તાિન મે ગદતઃ શ ◌ૃ
૧૦૯૦૦૧૫૦ મિહ ય ઊચુઃ
૧૦૯૦૦૧૫૧ કુરિર િવલપ સ વં વીતિનદ્રા ન શષેે
૧૦૯૦૦૧૫૨ વિપ ત જગ ત રા યામીશ્વરાે ગુપ્તબાેધઃ
૧૦૯૦૦૧૫૩ વય મવ સ ખ ક ચ્ચદ્ગાઢિનિવદ્ધચેતા
૧૦૯૦૦૧૫૪ ન લનનયનહાસાેદારલીલે ક્ષતને
૧૦૯૦૦૧૬૧ નતે્રે િનમીલય સ નક્તમદષૃ્ટબ ધુસ્
૧૦૯૦૦૧૬૨ વં રાેરવી ષ ક ણં બત ચક્રવાિક
૧૦૯૦૦૧૬૩ દાસ્યં ગત વય મવાચ્યુતપાદજુષ્ટાં
૧૦૯૦૦૧૬૪ િક વા સ્રજં હયસે કવરેણ વાેઢુમ્
૧૦૯૦૦૧૭૧ ભાે ભાેઃ સદા િનષ્ટનસે ઉદ વન્નલ ધિનદ્રાેઽિધગતપ્ર ગરઃ
૧૦૯૦૦૧૭૩ િક વા મુકુ દાપહૃતાત્મલા છનઃ પ્રાપ્તાં દશાં વં ચ ગતાે દુરત્યયામ્
૧૦૯૦૦૧૮૧ વં ય મણા બલવતા સ ગ્ હીત ઇ દાે
૧૦૯૦૦૧૮૨ ક્ષીણ તમાે ન િનજદ િધ ત ભઃ ક્ષણાે ષ
૧૦૯૦૦૧૮૩ ક ચ્ચન્મુકુ દગિદતાિન યથા વયં વં
૧૦૯૦૦૧૮૪ િવ ત્ય ભાેઃ સ્થ ગતગી પલક્ષ્યસે નઃ
૧૦૯૦૦૧૯૧ િક વાચિરતમ મા ભમર્લયાિનલ તેઽ પ્રયમ્
૧૦૯૦૦૧૯૩ ગાેિવ દાપાઙ્ગિન ભન્ને હૃદ રય સ નઃ મરમ્
૧૦૯૦૦૨૦૧ મેઘ શ્રીમં વમ સ દિયતાે યાદવે દ્રસ્ય નનંૂ
૧૦૯૦૦૨૦૨ શ્રીવ સાઙં્ક વય મવ ભવા યાય ત પ્રેમબદ્ધઃ
૧૦૯૦૦૨૦૩ અત્યુ ક ઠઃ શવલહૃદયાેઽ મ દ્વધાે બા પધારાઃ
૧૦૯૦૦૨૦૪ વા વા િવ જ સ મુહુદુર્ઃખદ ત પ્રસઙ્ગઃ
૧૦૯૦૦૨૧૧ પ્રયરાવપદાિન ભાષસે તસ િવકયાનયા ગરા
૧૦૯૦૦૨૧૩ કરવા ણ િકમદ્ય તે પ્રયં વદ મે વ ગતક ઠ કાેિકલ
૧૦૯૦૦૨૨૧ ન ચલ સ ન વદસ્યુદારબુદ્ધે ક્ષ તધર ચ તયસે મહા તમથર્મ્
૧૦૯૦૦૨૨૩ અિપ બત વસદેુવન દનાઙ્ ઘ્ર વય મવ કામયસે તનૈિવધતુર્મ્
૧૦૯૦૦૨૩૧ શુ યદ્ધ્રદાઃ કર શતા બત સ ધપુ યઃ
૧૦૯૦૦૨૩૨ સ પ્રત્યપા તકમલ શ્રય ઇષ્ટભતુર્ઃ
૧૦૯૦૦૨૩૩ યદ્વદ્વયં મધપુતેઃ પ્રણયાવલાેકમ્
૧૦૯૦૦૨૩૪ અપ્રા ય મુષ્ટહૃદયાઃ પુ ક શતાઃ મ
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૧૦૯૦૦૨૪૧ હંસ વાગતમાસ્યતાં િપબ પયાે બ્રૂહ્યઙ્ગ શાૈરેઃ કથાં
૧૦૯૦૦૨૪૨ દૂતં વાં નુ િવદામ ક ચ્ચદ જતઃ વ ત્યા ત ઉક્તં પુરા
૧૦૯૦૦૨૪૩ િક વા નશ્ચલસાૈહૃદઃ મર ત તં ક માદ્ભ માે વયં
૧૦૯૦૦૨૪૪ ક્ષાૈદ્રાલાપય કામદં શ્રય તે સવૈૈકિનષ્ઠા સ્ત્રયામ્
૧૦૯૦૦૨૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૦૯૦૦૨૫૧ ઇતીદશૃને ભાવને કૃ ણે યાેગેશ્વરેશ્વરે
૧૦૯૦૦૨૫૩ િક્રયમાણને માધવ્યાે લે ભરે પરમાં ગ તમ્
૧૦૯૦૦૨૬૧ શ્રુતમાત્રાેઽિપ યઃ સ્ત્રીણાં પ્રસહ્યાકષર્તે મનઃ
૧૦૯૦૦૨૬૩ ઉ ગાયાે ગીતાે વા પ ય તીનાં ચ િક પનુઃ
૧૦૯૦૦૨૭૧ યાઃ સ પયર્ચર પ્રે ણા પાદસવંાહનાિદ ભઃ
૧૦૯૦૦૨૭૩ જગદુ્ગ ં ભ ર્બુદ્ યા તાસાં િક વ યર્તે તપઃ
૧૦૯૦૦૨૮૧ અેવં વેદાેિદતં ધમર્મનુ તષ્ઠ સતાં ગ તઃ
૧૦૯૦૦૨૮૩ ગ્ હં ધમાર્થર્કામાનાં મુહુશ્ચાદશર્ય પદમ્
૧૦૯૦૦૨૯૧ આસ્થતસ્ય પરં ધમ કૃ ણસ્ય ગ્ હમેિધનામ્
૧૦૯૦૦૨૯૩ આસ ષાેડશસાહસ્રં મિહ યશ્ચ શતાિધકમ્
૧૦૯૦૦૩૦૧ તાસાં સ્ત્રીરત્નભૂતાનામષ્ટાૈ યાઃ પ્રાગુદાહૃતાઃ
૧૦૯૦૦૩૦૩ ક્મણીપ્રમખુા રાજં ત પતુ્રાશ્ચાનપૂુવર્શઃ
૧૦૯૦૦૩૧૧ અેકૈકસ્યાં દશ દશ કૃ ણાેઽ જનદાત્મ ન્
૧૦૯૦૦૩૧૩ યાવત્યઆત્મનાે ભાયાર્ અમાેઘગ તર શ્વરઃ
૧૦૯૦૦૩૨૧ તષેામુદ્દામવીયાર્ણામષ્ટાદશ મહારથાઃ
૧૦૯૦૦૩૨૩ આસન્નુદારયશસ તષેાં નામાિન મે શ ◌ૃ
૧૦૯૦૦૩૩૧ પ્રદ્યુ શ્ચાિન દ્ધશ્ચ દ પ્તમા ભાનુરેવ ચ
૧૦૯૦૦૩૩૩ સા બાે મધુ ર્હદ્ભાનુ શ્ચત્રભાનુ ર્કાેઽ ણઃ
૧૦૯૦૦૩૪૧ પુ કરાે વેદબાહુશ્ચ શ્રુતદેવઃ સનુ દનઃ
૧૦૯૦૦૩૪૩ ચત્રબાહુિવ પશ્ચ કિવ યર્ગ્રાેધ અેવ ચ
૧૦૯૦૦૩૫૧ અેતષેામિપ રાજે દ્ર તનુ નાં મધુ દ્વષઃ
૧૦૯૦૦૩૫૩ પ્રદ્યુ આસી પ્રથમઃ િપ વદુ્ર ક્મણીસતુઃ
૧૦૯૦૦૩૬૧ સ ક્મણાે દુિહતરમપુયેમે મહારથઃ
૧૦૯૦૦૩૬૩ તસ્યાં તતાેઽિન દ્ધાેઽભૂત્નાગાયતબલા વતઃ
૧૦૯૦૦૩૭૧ સ ચાિપ ક્મણઃ પાતૈ્રી ં દાૈિહત્રાે જગ્ હે તતઃ
૧૦૯૦૦૩૭૩ વજ્ર તસ્યાભવદ્ય તુ માષૈલાદવશે ષતઃ
૧૦૯૦૦૩૮૧ પ્ર તબાહુરભૂત્ત મા સબુાહુ તસ્ય ચાત્મજઃ
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૧૦૯૦૦૩૮૩ સબુાહાેઃ શા તસનેાેઽભૂચ્છતસને તુ ત સતુઃ
૧૦૯૦૦૩૯૧ ન હ્યેત મ કુલે તા અધના અબહુપ્ર ઃ
૧૦૯૦૦૩૯૩ અ પાયષુાેઽ પવીયાર્શ્ચ અબ્રહ્મ યાશ્ચ જ જ્ઞરે
૧૦૯૦૦૪૦૧ યદુવંશપ્રસતૂાનાં પુંસાં િવખ્યાતકમર્ણામ્
૧૦૯૦૦૪૦૩ સઙ્ખ્યા ન શક્યતે કતુર્મિપ વષાર્યુતૈ ર્પ
૧૦૯૦૦૪૧૧ તસ્રઃ કાેટ ઃ સહસ્રાણામષ્ટાશી તશતાિન ચ
૧૦૯૦૦૪૧૩ આસ યદુકુલાચાયાર્ઃ કુમારાણા મ ત શ્રુતમ્
૧૦૯૦૦૪૨૧ સઙ્ખ્યાનં યાદવાનાં કઃ કિર ય ત મહાત્મનામ્
૧૦૯૦૦૪૨૩ યત્રાયુતાનામયુત લક્ષેણા તે સ આહુકઃ
૧૦૯૦૦૪૩૧ દેવાસરુાહવહતા દૈતેયા યે સદુા ણાઃ
૧૦૯૦૦૪૩૩ તે ચાે પન્ના મનુ યષેુ પ્ર દપૃ્તા બબાિધરે
૧૦૯૦૦૪૪૧ તિન્નગ્રહાય હિરણા પ્રાેક્તા દેવા યદાેઃ કુલે
૧૦૯૦૦૪૪૩ અવતીણાર્ઃ કુલશતં તષેામેકાિધકં પ
૧૦૯૦૦૪૫૧ તષેાં પ્રમાણં ભગવા પ્રભુ વનેાભવદ્ધિરઃ
૧૦૯૦૦૪૫૩ યે ચાનવુ તન તસ્ય વ ધુઃ સવર્યાદવાઃ
૧૦૯૦૦૪૬૧ શ યાસનાટનાલાપ ક્ર ડા નાનાિદકમર્સુ
૧૦૯૦૦૪૬૩ ન િવદુઃ સ તમાત્માનં ણયઃ કૃ ણચેતસઃ
૧૦૯૦૦૪૭૧ તીથ ચકે્ર પાનંે યદજિન યદુષુ વઃસિર પાદશાૈચં
૧૦૯૦૦૪૭૨ િવ દ્વટ્ નગ્ધાઃ વ પં યયુર જતપર શ્રીયર્દથઽ યયત્નઃ
૧૦૯૦૦૪૭૩ યન્નામામઙ્ગલઘં્ન શ્રુતમથ ગિદતં ય કૃતાે ગાતે્રધમર્ઃ
૧૦૯૦૦૪૭૪ કૃ ણસ્યૈતન્ન ચતં્ર ક્ષ તભરહરણં કાલચક્રાયુધસ્ય
૧૦૯૦૦૪૮૧ જય ત જનિનવાસાે દેવક જન્મવાદાે
૧૦૯૦૦૪૮૨ યદુવરપિરષ વૈદા ભરસ્યન્નધમર્મ્
૧૦૯૦૦૪૮૩ સ્થરચર જનઘ્નઃ સુ મતશ્રીમખુને
૧૦૯૦૦૪૮૪ વ્રજપુરવિનતાનાં વધર્ય કામદેવમ્
૧૦૯૦૦૪૯૧ ઇ થં પરસ્ય િનજવત્મર્િરરક્ષયાત્ત
૧૦૯૦૦૪૯૨ લીલાતનાે તદનુ પિવડ બનાિન
૧૦૯૦૦૪૯૩ કમાર્ ણ કમર્કષણાિન યદૂત્તમસ્ય
૧૦૯૦૦૪૯૪ શ્રૂયાદમુ ય પદયાેરનુ ત્ત મચ્છન્
૧૦૯૦૦૫૦૧ મત્યર્ તયાનુસવમેિધતયા મુકુ દ
૧૦૯૦૦૫૦૨ શ્રીમ કથાશ્રવણક તર્ન ચ તયૈ ત
૧૦૯૦૦૫૦૩ તદ્ધામ દુ તરકૃતા તજવાપવગ
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૧૦૯૦૦૫૦૪ ગ્રામાદ્વનં ક્ષ તભુ ેઽિપ યયુયર્દથાર્ઃ
૧૧૦૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૧૦૦૧૧ કૃ વા દૈત્યવધં કૃ ણઃ સરામાે યદુ ભ ર્તઃ
૧૧૦૧૦૦૧૩ ભવુાેઽવતારયદ્ભારં જિવષં્ઠ જનય ક લમ્
૧૧૦૧૦૦૨૧ યે કાેિપતાઃ સબુહુ પા ડુસતુાઃ સપત્નૈર્
૧૧૦૧૦૦૨૨ દુદ્યૂર્તહેલનકચગ્રહણાિદ ભ તાન્
૧૧૦૧૦૦૨૩ કૃ વા િન મત્ત મતરેતરતઃ સમેતાન્
૧૧૦૧૦૦૨૪ હ વા પાિન્નરહરિ ક્ષ તભારમીશઃ
૧૧૦૧૦૦૩૧ ભૂભારરાજ તના યદુ ભિનરસ્ય
૧૧૦૧૦૦૩૨ ગુપ્તૈઃ વબાહુ ભર ચ તયદપ્રમેયઃ
૧૧૦૧૦૦૩૩ મ યેઽવનનેર્નુ ગતાેઽ યગતં િહ ભારં
૧૧૦૧૦૦૩૪ યદ્યાદવં કુલમહાે અિવષહ્યમા તે
૧૧૦૧૦૦૪૧ નવૈા યતઃ પિરભવાેઽસ્ય ભવે કથ ચન્
૧૧૦૧૦૦૪૨ મ સશં્રયસ્ય િવભવાેન્નહનસ્ય િનત્યમ્
૧૧૦૧૦૦૪૩ અ તઃ ક લ યદુકુલસ્ય િવધાય વે
૧૧૦૧૦૦૪૪ ત બસ્ય વિહ્ન મવ શા તમપુૈ મ ધામ
૧૧૦૧૦૦૫૧ અેવં વ્યવ સતાે રાજ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ
૧૧૦૧૦૦૫૩ શાપવ્યાજેન િવપ્રાણાં સ જહ્ર ે વકુલં િવભુઃ
૧૧૦૧૦૦૬૧ વમૂત્યાર્ લાેકલાવ ય િનમુર્ યા લાેચનં ણામ્
૧૧૦૧૦૦૬૩ ગી ભ તાઃ મરતાં ચત્તં પદૈ તાનીક્ષતાં િક્રયાઃ
૧૧૦૧૦૦૭૧ આ ચ્છદ્ય ક ત સશુ્લાેકાં િવતત્યહ્ય જસા નુ કાૈ
૧૧૦૧૦૦૭૩ તમાેઽનયા તિર ય તીત્યગા વં પદમીશ્વરઃ
૧૧૦૧૦૦૮૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૧૦૦૮૧ બ્રહ્મ યાનાં વદા યાનાં િનતં્ય દ્ધાપેસિેવનામ્
૧૧૦૧૦૦૮૩ િવપ્રશાપઃ કથમભૂદ્વ ૃ ણીનાં કૃ ણચેતસામ્
૧૧૦૧૦૦૯૧ યિન્ન મત્તઃ સ વૈ શાપાે યાદશૃાે દ્વજસત્તમ
૧૧૦૧૦૦૯૩ કથમેકાત્મનાં ભેદ અેત સવ વદ વ મે
૧૧૦૧૦૧૦૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૧૦૧૦૧૦૧ બભ્રદ્વપુઃ સકલસુ દરસિન્નવેશં
૧૧૦૧૦૧૦૨ કમાર્ચર ભુિવ સમુઙ્ગલમાપ્તકામઃ
૧૧૦૧૦૧૦૩ આસ્થાય ધામ રમમાણ ઉદારક ઋ તઃ
૧૧૦૧૦૧૦૪ સહંતુર્મૈચ્છત કુલં સ્થતકૃત્યશષેઃ
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૧૧૦૧૦૧૧૧ કમાર્િન પુ યિનવહાિન સમુઙ્ગલાિન
૧૧૦૧૦૧૧૨ ગાય જગ ક લમલાપહરા ણ કૃ વા
૧૧૦૧૦૧૧૩ કાલાત્મના િનવસતા યદુદેવગેહે
૧૧૦૧૦૧૧૪ િપ ડારકં સમગમન્મનુયાે િન ષ્ટાઃ
૧૧૦૧૦૧૨૧ િવશ્વા મત્રાેઽ સતઃ ક વાે
૧૧૦૧૦૧૨૨ દુવાર્સા ગુરઙ્ ગરાઃ
૧૧૦૧૦૧૨૩ ક યપાે વામદેવાેઽિત્રર્
૧૧૦૧૦૧૨૪ વ સષ્ઠાે નારદાદયઃ
૧૧૦૧૦૧૩૧ ક્ર ડ ત તાનપુવ્રજ્ય કુમારા યદુન દનાઃ
૧૧૦૧૦૧૩૩ ઉપસઙ્ગ્ હ્ય પપ્રચ્છુરિવનીતા િવનીતવત્
૧૧૦૧૦૧૪૧ તે વષેિય વા સ્ત્રીવષેૈઃ સા બં બવતીસતુમ્
૧૧૦૧૦૧૪૩ અેષા ચ્છ ત વાે િવપ્રા અ તવર્ ય સતેક્ષણા
૧૧૦૧૦૧૫૧ પ્રષંુ્ટ િવલ જતી સાક્ષા પ્રબ્રૂતામાેઘદશર્નાઃ
૧૧૦૧૦૧૫૩ પ્રસાે ય તી પતુ્રકામા િક વ સ જનિય ય ત
૧૧૦૧૦૧૬૧ અેવં પ્રલ ધા મનુય તાનૂચુઃ કુિપતા પ
૧૧૦૧૦૧૬૩ જનિય ય ત વાે મ દા મષુલં કુલનાશનમ્
૧૧૦૧૦૧૭૧ તચ્છ વા તેઽ તસ ત્ર તા િવમુચ્ય સહસાેદરમ્
૧૧૦૧૦૧૭૩ સા બસ્ય દદશૃુ ત મન્મષુલં ખ વય મયમ્
૧૧૦૧૦૧૮૧ િક કૃતં મ દભાગ્યનૈર્ઃ િક વિદ ય ત નાે જનાઃ
૧૧૦૧૦૧૮૩ ઇ ત િવહ્વ લતા ગેહાનાદાય મષુલં યયુઃ
૧૧૦૧૦૧૯૧ તચ્ચાપેનીય સદ સ પિર લાનમખુ શ્રયઃ
૧૧૦૧૦૧૯૩ રાજ્ઞઆવેદયાં ચકુ્રઃ સવર્યાદવસિન્નધાૈ
૧૧૦૧૦૨૦૧ શ્રુ વામાેઘં િવપ્રશાપં દૃ ટ્વા ચ મષુલં પ
૧૧૦૧૦૨૦૩ િવ મતા ભયસ ત્ર તા બભવૂુદ્વાર્રકાૈકસઃ
૧૧૦૧૦૨૧૧ તચ્ચૂણર્િય વા મષુલં યદુરાજઃ સઆહુકઃ
૧૧૦૧૦૨૧૩ સમુદ્રસ લલે પ્રાસ્ય લાેહં ચાસ્યાવશે ષતમ્
૧૧૦૧૦૨૨૧ ક શ્ચન્મ સ્યાેઽગ્રસી લાેહં ચૂણાર્િન તરલૈ તતઃ
૧૧૦૧૦૨૨૩ ઉહ્યમાનાિન વેલાયાં લગ્ ા યાસ કલૈરકાઃ
૧૧૦૧૦૨૩૧ મ સ્યાે ગ્ હીતાે મ સ્યઘૈ્ન ર્લનેા યૈઃ સહાણર્વે
૧૧૦૧૦૨૩૩ તસ્યાેદરગતં લાેહં સ શલ્યે લુ ધકાેઽકરાેત્
૧૧૦૧૦૨૪૧ ભગવા જ્ઞાતસવાર્થર્ ઈશ્વરાેઽિપ તદ યથા
૧૧૦૧૦૨૪૩ કતુ નૈચ્છ દ્વપ્રશાપં કાલ ય વમાેદત
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૧૧૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૦૧૧ ગાેિવ દભજુગુપ્તાયાં દ્વારવત્યાં કુ દ્વહ
૧૧૦૨૦૦૧૩ અવા સીન્નારદાેઽભી ણં કૃ ણાપેાસનલાલસઃ
૧૧૦૨૦૦૨૧ કાે નુ રાજિન્ન દ્રયવાન્મુકુ દચરણા બુજમ્
૧૧૦૨૦૦૨૩ ન ભજે સવર્તાે ત્યુ પાસ્યમમરાેત્તમૈઃ
૧૧૦૨૦૦૩૧ તમેકદા તુ દેવ ષ વસદેુવાે ગ્ હાગતમ્
૧૧૦૨૦૦૩૩ અ ચતં સખુમાસીનમ ભવાદે્યદમબ્રવીત્
૧૧૦૨૦૦૪૦ શ્રીવસદેુવ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૦૪૧ ભગવ ભવતાે યાત્રા વ તયે સવર્દેિહનામ્
૧૧૦૨૦૦૪૩ કૃપણાનાં યથા િપત્રાે ત્તમશ્લાેકવત્મર્નામ્
૧૧૦૨૦૦૫૧ ભૂતાનાં દેવચિરતં દુઃખાય ચ સખુાય ચ
૧૧૦૨૦૦૫૩ સખુાયવૈ િહ સાધનૂાં વાદશૃામચ્યુતાત્મનામ્
૧૧૦૨૦૦૬૧ ભજ ત યે યથા દેવા દેવા અિપ તથવૈ તાન્
૧૧૦૨૦૦૬૩ છાયવે કમર્સ ચવાઃ સાધવાે દ નવ સલાઃ
૧૧૦૨૦૦૭૧ બ્રહ્મં તથાિપ ચ્છામાે ધમાર્ ભાગવતાં તવ
૧૧૦૨૦૦૭૩ યા શ્રુ વા શ્રદ્ધયા મત્યા મુચ્યતે સવર્તાે ભયાત્
૧૧૦૨૦૦૮૧ અહં િકલ પુરાન તં પ્ર થા ભુિવ મુ ક્તદમ્
૧૧૦૨૦૦૮૩ અપજૂયં ન માેક્ષાય માેિહતાે દેવમાયયા
૧૧૦૨૦૦૯૧ યથા િવ ચત્રવ્યસનાદ્ભવદ્ ભિવશ્વતાેભયાત્
૧૧૦૨૦૦૯૩ મુચ્યેમ હ્ય જસવૈાદ્ધા તથા નઃ શાિધ સવુ્રત
૧૧૦૨૦૧૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૧૦૧ રાજન્નવેં કૃતપ્રશ્નાે વસદેુવને ધીમતા
૧૧૦૨૦૧૦૩ પ્રીત તમાહ દેવ ષહર્રેઃ સં માિરતાે ગુણૈઃ
૧૧૦૨૦૧૧૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૧૧૧ સ યગેતદ્વ્યવ સતં ભવતા સા વતષર્ભ
૧૧૦૨૦૧૧૩ ય ચ્છસે ભાગવતા ધમા વં િવશ્વભાવનાન્
૧૧૦૨૦૧૨૧ શ્રુતાેઽનપુિઠતાે યાત આદતૃાે વાનુમાેિદતઃ
૧૧૦૨૦૧૨૩ સદ્યઃ પનુા ત સદ્ધમા દેવિવશ્વદુ્રહાેઽિપ િહ
૧૧૦૨૦૧૩૧ વયા પરમકલ્યાણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ
૧૧૦૨૦૧૩૩ માિરતાે ભગવાનદ્ય દેવાે નારાયણાે મમ
૧૧૦૨૦૧૪૧ અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૧૧૦૨૦૧૪૩ આષર્ભાણાં ચ સવંાદં િવદેહસ્ય મહાત્મનઃ
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૧૧૦૨૦૧૫૧ પ્રયવ્રતાે નામ સતુાે મનાેઃ વાય ભવુસ્ય યઃ
૧૧૦૨૦૧૫૩ તસ્યાગ્ ીધ્ર તતાે ના ભરષૃભ ત સતુઃ તઃ
૧૧૦૨૦૧૬૧ તમાહુવાર્સદેુવાંશં માેક્ષધમર્િવવક્ષયા
૧૧૦૨૦૧૬૩ અવતીણ સતુશતં તસ્યાસીદ્બ્રહ્મપારગમ્
૧૧૦૨૦૧૭૧ તષેાં વૈ ભરતાે જ્યેષ્ઠાે નારાયણપરાયણઃ
૧૧૦૨૦૧૭૩ િવખ્યાતં વષર્મેતદ્યન્ ના ા ભારતમદ્ભુતમ્
૧૧૦૨૦૧૮૧ સ ભુક્તભાેગાં ત્ય વેમાં િનગર્ત તપસા હિરમ્
૧૧૦૨૦૧૮૩ ઉપાસીન ત પદવી ં લેભે વૈ જ ન ભ સ્ત્ર ભઃ
૧૧૦૨૦૧૯૧ તષેાં નવ નવદ્વ પ પતયાેઽસ્ય સમ તતઃ
૧૧૦૨૦૧૯૩ કમર્ત ત્રપ્રણેતાર અેકાશી ત દ્વ તયઃ
૧૧૦૨૦૨૦૧ નવાભવન્મહાભાગા મનુયાે હ્યથર્શં સનઃ
૧૧૦૨૦૨૦૩ શ્રમણા વાતરસના આત્મિવદ્યાિવશારદાઃ
૧૧૦૨૦૨૧૧ કિવહર્િવર તર ક્ષઃ પ્રબુદ્ધઃ િપ પલાયનઃ
૧૧૦૨૦૨૧૩ આિવહાત્રાેઽથ દુ્ર મલશ્ચમસઃ કરભાજનઃ
૧૧૦૨૦૨૨૧ ત અેતે ભગવદૂ્રપં િવશ્વં સદસદાત્મકમ્
૧૧૦૨૦૨૨૩ આત્મનાેઽવ્ય તરેકેણ પ ય તાે વ્યચરન્મહીમ્
૧૧૦૨૦૨૩૧ અવ્યાહતેષ્ટગતયઃ સરુ સદ્ધસા ય
૧૧૦૨૦૨૩૨ ગ ધવર્યક્ષનરિકન્નરનાગલાેકાન્
૧૧૦૨૦૨૩૩ મુક્તાશ્ચર ત મુિનચારણભૂતનાથ
૧૧૦૨૦૨૩૪ િવદ્યાધર દ્વજગવાં ભવુનાિન કામમ્
૧૧૦૨૦૨૪૧ ત અેકદા િનમેઃ સત્રમપુજગ્મુયર્દચૃ્છયા
૧૧૦૨૦૨૪૩ િવતાયમાન ષ ભરજનાભે મહાત્મનઃ
૧૧૦૨૦૨૫૧ તા દૃ ટ્વા સયૂર્સઙ્કાશાન્મહાભાગવતા પ
૧૧૦૨૦૨૫૩ યજમાનાેઽગ્ યાે િવપ્રાઃ સવર્ અેવાપેત સ્થરે
૧૧૦૨૦૨૬૧ િવદેહ તાન ભપ્રેત્ય નારાયણપરાયણાન્
૧૧૦૨૦૨૬૩ પ્રીતઃ સ પજૂયાં ચકે્ર આસનસ્થા યથાહર્તઃ
૧૧૦૨૦૨૭૧ તાન્રાેચમાના વ ચા બ્રહ્મપતુ્રાપેમાન્નવ
૧૧૦૨૦૨૭૩ પપ્રચ્છ પરમપ્રીતઃ પ્રશ્રયાવનતાે પઃ
૧૧૦૨૦૨૮૦ શ્રીિવદેહ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૨૮૧ મ યે ભગવતઃ સાક્ષા પાષર્દા વાે મધુ દ્વસઃ
૧૧૦૨૦૨૮૩ િવ ણાેભૂર્તાિન લાેકાનાં પાવનાય ચર ત િહ
૧૧૦૨૦૨૯૧ દુલર્ભાે માનષુાે દેહાે દેિહનાં ક્ષણભઙ્ગુરઃ
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૧૧૦૨૦૨૯૩ તત્રાિપ દુલર્ભં મ યે વૈકુ ઠ પ્રયદશર્નમ્
૧૧૦૨૦૩૦૧ અતઆત્ય તકં ક્ષેમં ચ્છામાે ભવતાેઽનઘાઃ
૧૧૦૨૦૩૦૩ સસંારેઽ મ ક્ષણાધાઽિપ સ સઙ્ગઃ શવેિધ ર્ણામ્
૧૧૦૨૦૩૧૧ ધમાર્ ભાગવતા બ્રૂત યિદ નઃ શ્રુતયે ક્ષમમ્
૧૧૦૨૦૩૧૩ યૈઃ પ્રસન્નઃ પ્રપન્નાય દાસ્યત્યાત્માનમ યજઃ
૧૧૦૨૦૩૨૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૧૦૨૦૩૨૧ અેવં તે િન મના ષ્ટા વસદેુવ મહત્તમાઃ
૧૧૦૨૦૩૨૩ પ્ર તપજૂ્યાબ્રવુ પ્રીત્યા સસદસ્ય વજં પમ્
૧૧૦૨૦૩૩૦ શ્રીકિવ વાચ
૧૧૦૨૦૩૩૧ મ યેઽકુત શ્ચદ્ભયમચ્યુતસ્ય પાદા બુ પેાસનમત્ર િનત્યમ્
૧૧૦૨૦૩૩૩ ઉ દ્વગ્ બુદ્ધરેસદાત્મભાવા દ્વશ્વાત્મના યત્ર િનવતર્તે ભીઃ
૧૧૦૨૦૩૪૧ યે વૈ ભગવતા પ્રાેક્તા ઉપાયા હ્યાત્મલ ધયે
૧૧૦૨૦૩૪૩ અ જઃ પુંસામિવદુષાં િવ દ્ધ ભાગવતા હ તાન્
૧૧૦૨૦૩૫૧ યાનાસ્થાય નરાે રાજન્ન પ્રમાદે્યત કિહ ચત્
૧૧૦૨૦૩૫૩ ધાવિન્નમીલ્ય વા નતે્રે ન ખલેન્ન પતેિદહ
૧૧૦૨૦૩૬૧ કાયને વાચા મનસે દ્રયવૈાર્ બુદ્ યાત્મના વાનુ ત વભાવાત્
૧૧૦૨૦૩૬૩ કરાે ત યદ્ય સકલં પર મૈ નારાયણાયે ત સમપર્યેત્તત્
૧૧૦૨૦૩૭૧ ભયં દ્વતીયા ભિનવેશતઃ સ્યાદ શાદપેતસ્ય િવપયર્યાેઽ તઃ
૧૧૦૨૦૩૭૩ તન્માયયાતાે બુધ આભજેતં્ત ભ યૈકયેશં ગુ દેવતાત્મા
૧૧૦૨૦૩૮૧ અિવદ્યમાનાેઽ યવભા ત િહ દ્વયાે યાતુિધયા વ મનાેરથાૈ યથા
૧૧૦૨૦૩૮૩ ત કમર્સઙ્ક પિવક પકં મનાે બુધાે િન યાદભયં તતઃ સ્યાત્
૧૧૦૨૦૩૯૧ શ ◌ૃ વ સભુદ્રા ણ રથાઙ્ગપાણજેર્ન્માિન કમાર્ ણ ચ યાિન લાેકે
૧૧૦૨૦૩૯૩ ગીતાિન નામાિન તદથર્કાિન ગાય વલ ે િવચરેદસઙ્ગઃ
૧૧૦૨૦૪૦૧ અેવવં્રતઃ વ પ્રયનામક ત્યાર્ તાનુરાગાે દુ્રત ચત્ત ઉચ્ચૈઃ
૧૧૦૨૦૪૦૩ હસત્યથાે રાેિદ ત રાૈ ત ગાયત્યુન્માદવ ત્ય ત લાેકબાહ્યઃ
૧૧૦૨૦૪૧૧ ખં વાયુમ ગ્ સ લલં મહી ં ચ જ્યાેતી ં ષ સ વાિન િદશાે દુ્રમાદ ન્
૧૧૦૨૦૪૧૩ સિર સમુદ્રાંશ્ચ હરેઃ શર રં ય ક ચ ભૂતં પ્રણમેદન યઃ
૧૧૦૨૦૪૨૧ ભ ક્તઃ પરેશાનુભવાે િવર ક્તર યત્ર ચષૈ િત્રક અેકકાલઃ
૧૧૦૨૦૪૨૩ પ્રપદ્યમાનસ્ય યથાશ્નતઃ સ્યુ તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ દપાયાેઽનુઘાસમ્
૧૧૦૨૦૪૩૧ ઇત્યચ્યુતાઙ્ ઘ્ર ભજતાેઽનુ ત્ત્યા ભ ક્તિવર ક્તભર્ગવ પ્રબાેધઃ
૧૧૦૨૦૪૩૩ ભવ ત વૈ ભાગવતસ્ય રાજં તતઃ પરાં શા તમપુૈ ત સાક્ષાત્
૧૧૦૨૦૪૪૦ શ્રીરા વેાચ
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૧૧૦૨૦૪૪૧ અથ ભાગવતં બ્રૂત યદ્ધમા યાદશૃાે ણામ્
૧૧૦૨૦૪૪૩ યથાચર ત યદ્બ્રૂતે યૈ લઙ્ગૈભર્ગવિ પ્રયઃ
૧૧૦૨૦૪૫૦ શ્રીહિવ વાચ
૧૧૦૨૦૪૫૧ સવર્ભૂતષેુ યઃ પ યેદ્ભગવદ્ભાવમાત્મનઃ
૧૧૦૨૦૪૫૩ ભૂતાિન ભગવત્યાત્મ યષે ભાગવતાેત્તમઃ
૧૧૦૨૦૪૬૧ ઈ વરે તદધીનષેુ બા લશષેુ દ્વષ સુ ચ
૧૧૦૨૦૪૬૩ પ્રેમમતૈ્રીકૃપાપેેક્ષા યઃ કરાે ત સ મ યમઃ
૧૧૦૨૦૪૭૧ અચાર્યામવે હરયે પૂ ં યઃ શ્રદ્ધયેહતે
૧૧૦૨૦૪૭૩ ન તદ્ભક્તષેુ ચા યષેુ સ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ તઃ
૧૧૦૨૦૪૮૧ ગ્ હી વાપી દ્રયૈરથાર્ યાે ન દ્વે ષ્ટ ન હૃ ય ત
૧૧૦૨૦૪૮૩ િવ ણાેમાર્યા મદં પ ય સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ
૧૧૦૨૦૪૯૧ દેહે દ્રયપ્રાણમનાેિધયાં યાે જન્મા યય દ્ભયતષર્કૃચ્છ્ર ૈઃ
૧૧૦૨૦૪૯૩ સસંારધમરિવમુહ્યમાનઃ ત્યા હરેભાર્ગવતપ્રધાનઃ
૧૧૦૨૦૫૦૧ ન કામકમર્બી નાં યસ્ય ચેત સ સ ભવઃ
૧૧૦૨૦૫૦૩ વાસદેુવૈકિનલયઃ સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ
૧૧૦૨૦૫૧૧ ન યસ્ય જન્મકમર્ યાં ન વણાર્શ્રમ ત ભઃ
૧૧૦૨૦૫૧૩ સ જતેઽ મન્નહંભાવાે દેહે વૈ સ હરેઃ પ્રયઃ
૧૧૦૨૦૫૨૧ ન યસ્ય વઃ પર ઇ ત િવત્તે વાત્મિન વા ભદા
૧૧૦૨૦૫૨૩ સવર્ભૂતસમઃ શા તઃ સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ
૧૧૦૨૦૫૩૧ િત્રભવુનિવભવહેતવેઽ યકુ ઠ
૧૧૦૨૦૫૩૨ તર જતાત્મસરુાિદ ભિવ ગ્યાત્
૧૧૦૨૦૫૩૩ ન ચલ ત ભગવ પદારિવ દાલ્
૧૧૦૨૦૫૩૪ લવિન મષાધર્મિપ યઃ સ વૈ ણવા યઃ
૧૧૦૨૦૫૪૧ ભગવત ઉ િવક્રમાઙ્ ઘ્રશાખા નખમ ણચ દ્રકયા િનર તતાપે
૧૧૦૨૦૫૪૩ હૃિદ કથમપુસીદતાં પનુઃ સ પ્રભવ ત ચ દ્ર ઇવાેિદતેઽકર્તાપઃ
૧૧૦૨૦૫૫૧ િવ જ ત હૃદયં ન યસ્ય સાક્ષાદ્ધિરરવશા ભિહતાેઽ યઘાૈઘનાશઃ
૧૧૦૨૦૫૫૩ પ્રણયરસનયા તાઙ્ ઘ્રપદ્મઃ સ ભવ ત ભાગવતપ્રધાન ઉક્તઃ
૧૧૦૩૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૩૦૦૧૧ પરસ્ય િવ ણાેર શસ્ય માિયનામિપ માેિહનીમ્
૧૧૦૩૦૦૧૩ માયાં વેિદતુ મચ્છામાે ભગવ તાે બ્રવુ તુ નઃ
૧૧૦૩૦૦૨૧ નાનુ યે જુષ યુ મદ્ વચાે હિરકથા તમ્
૧૧૦૩૦૦૨૩ સસંારતાપિન તપ્તાે મત્યર્ તત્તાપભષેજમ્
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૧૧૦૩૦૦૩૦ શ્રીઅ તર ક્ષ ઉવાચ
૧૧૦૩૦૦૩૧ અે ભભૂર્તાિન ભૂતાત્મા મહાભૂતૈમર્હાભજુ
૧૧૦૩૦૦૩૩ સસ ચ્ચાવચા યાદ્યઃ વમાત્રાત્મપ્ર સદ્ધયે
૧૧૦૩૦૦૪૧ અેવં ષ્ટાિન ભૂતાિન પ્રિવષ્ટઃ પ ચધાતુ ભઃ
૧૧૦૩૦૦૪૩ અેકધા દશધાત્માનં િવભજ જુષતે ગુણાન્
૧૧૦૩૦૦૫૧ ગુણૈગુર્ણા સ ભુ ન આત્મપ્રદ્યાે તતૈઃ પ્રભુઃ
૧૧૦૩૦૦૫૩ મ યમાન ઇદં ષ્ટમાત્માન મહ સ જતે
૧૧૦૩૦૦૬૧ કમાર્ ણ કમર્ ભઃ કુવર્ સિન મત્તાિન દેહ ત્
૧૧૦૩૦૦૬૩ તત્ત કમર્ફલં ગ્ હ્ણ ભ્રમતીહ સખુેતરમ્
૧૧૦૩૦૦૭૧ ઇ થં કમર્ગતીગર્ચ્છ બહ્વભદ્રવહાઃ પુમાન્
૧૧૦૩૦૦૭૩આભૂતસ લવા સગર્ પ્રલયાવશ્નુતેઽવશઃ
૧૧૦૩૦૦૮૧ ધાતપૂ લવઆસન્ને વ્યક્તં દ્રવ્યગુણાત્મકમ્
૧૧૦૩૦૦૮૩ અનાિદિનધનઃ કાલાે હ્યવ્યક્તાયાપકષર્ ત
૧૧૦૩૦૦૯૧ શતવષાર્ હ્યના ષ્ટભર્િવ યત્યુ બણા ભુિવ
૧૧૦૩૦૦૯૩ ત કાલાપે ચતાે ણાકા લાેકાંસ્ત્રી પ્રતિપ ય ત
૧૧૦૩૦૧૦૧ પાતાલતલમાર ય સઙ્કષર્ણમખુાનલઃ
૧૧૦૩૦૧૦૩ દહન્નૂ વર્ શખાે િવ વગ્વધર્તે વાયનુેિરતઃ
૧૧૦૩૦૧૧૧ સવંતર્કાે મેઘગણાે વષર્ ત મ શતં સમાઃ
૧૧૦૩૦૧૧૩ ધારા ભહર્ તહ તા ભલ યતે સ લલે િવરાટ્
૧૧૦૩૦૧૨૧ તતાે િવરાજમુ જ્ય્ વૈરાજઃ પુ ષાે પ
૧૧૦૩૦૧૨૩ અવ્યક્તં િવશતે સૂ મં િનિર ધન ઇવાનલઃ
૧૧૦૩૦૧૩૧ વાયનુા હૃતગ ધા ભૂઃ સ લલ વાય ક પતે
૧૧૦૩૦૧૩૩ સ લલં તદૃ્ધતરસં જ્યાે ત ટ્વાયાપેક પતે
૧૧૦૩૦૧૪૧ હૃત પં તુ તમસા વાયાૈ જ્યાે તઃ પ્રલીયતે
૧૧૦૩૦૧૪૩ હૃત પશાઽવકાશને વાયનુર્ભ સ લીયતે
૧૧૦૩૦૧૪૫ કાલાત્મના હૃતગુણં નભઆત્મિન લીયતે
૧૧૦૩૦૧૫૧ ઇ દ્રયા ણ મનાે બુ દ્ધઃ સહ વૈકાિરકૈ ર્પ
૧૧૦૩૦૧૫૩ પ્રિવશ ત હ્યહઙ્કારં વગુણૈરહમાત્મિન
૧૧૦૩૦૧૬૧ અેષા માયા ભગવતઃ સગર્ સ્થત્ય તકાિરણી
૧૧૦૩૦૧૬૩ િત્રવણાર્ વ ણતા મા ભઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છ સ
૧૧૦૩૦૧૭૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૩૦૧૭૧ યથૈતામૈશ્વર ં માયાં દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ
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૧૧૦૩૦૧૭૩ તર ત્ય જઃ સ્થૂલિધયાે મહષર્ ઇદમુચ્યતામ્
૧૧૦૩૦૧૮૦ શ્રીપ્રબુદ્ધ ઉવાચ
૧૧૦૩૦૧૮૧ કમાર્ યારભમાણાનાં દુઃખહત્યૈ સખુાય ચ
૧૧૦૩૦૧૮૩ પ યે પાકિવપયાર્સં મથનુીચાિરણાં ણામ્
૧૧૦૩૦૧૯૧ િનત્યા તદેન િવત્તને દુલર્ભનેાત્મ ત્યુના
૧૧૦૩૦૧૯૩ ગ્ હાપત્યાપ્તપશુ ભઃ કા પ્રી તઃ સાિધતૈશ્ચલૈઃ
૧૧૦૩૦૨૦૧ અેવં લાેકં પર વદ્યાન્નશ્વરં કમર્િન મતમ્
૧૧૦૩૦૨૦૩ સતુલ્યા તશય વંસં યથા મ ડલવ તનામ્
૧૧૦૩૦૨૧૧ ત માદુ્ગ ં પ્રપદે્યત જજ્ઞાસઃુ શ્રેય ઉત્તમમ્
૧૧૦૩૦૨૧૩ શા દે પરે ચ િન ણાતં બ્રહ્મ યપુશમાશ્રયમ્
૧૧૦૩૦૨૨૧ તત્ર ભાગવતા ધમાર્ શક્ષેદુ્ગવાર્ત્મદૈવતઃ
૧૧૦૩૦૨૨૩ અમાયયાનુ ત્ત્યા યૈ તુ યેદાત્માત્મદાે હિરઃ
૧૧૦૩૦૨૩૧ સવર્તાે મનસાેઽસઙ્ગમાદાૈ સઙ્ગં ચ સાધષુુ
૧૧૦૩૦૨૩૩ દયાં મતૈ્રી ં પ્રશ્રયં ચ ભૂતે વદ્ધા યથાે ચતમ્
૧૧૦૩૦૨૪૧ શાૈચં તપ ત તક્ષાં ચ માનંૈ વા યાયમાજર્વમ્
૧૧૦૩૦૨૪૩ બ્રહ્મચયર્મિહસાં ચ સમ વં દ્વ દ્વસજં્ઞયાેઃ
૧૧૦૩૦૨૫૧ સવર્ત્રાત્મેશ્વરા વીક્ષાં કૈવલ્યમિનકેતતામ્
૧૧૦૩૦૨૫૩ િવિવક્તચીરવસનં સ તાષંે યને કેન ચત્
૧૧૦૩૦૨૬૧ શ્રદ્ધાં ભાગવતે શાસે્ત્રઽિન દામ યત્ર ચાિપ િહ
૧૧૦૩૦૨૬૩ મનાવેાક્કમર્દ ડં ચ સતં્ય શમદમાવિપ
૧૧૦૩૦૨૭૧ શ્રવણં ક તર્નં યાનં હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ
૧૧૦૩૦૨૭૩ જન્મકમર્ગુણાનાં ચ તદથઽ ખલચે ષ્ટતમ્
૧૧૦૩૦૨૮૧ ઇષં્ટ દતં્ત તપાે જપં્ત તં્ત યચ્ચાત્મનઃ પ્રયમ્
૧૧૦૩૦૨૮૩ દારા સતુા ગ્ હા પ્રાણા ય પર મૈ િનવેદનમ્
૧૧૦૩૦૨૯૧ અેવં કૃ ણાત્મનાથષેુ મનુ યષેુ ચ સાૈહૃદમ્
૧૧૦૩૦૨૯૩ પિરચયા ચાેભયત્ર મહ સુ ષુ સાધષુુ
૧૧૦૩૦૩૦૧ પર પરાનુકથનં પાવનં ભગવદ્યશઃ
૧૧૦૩૦૩૦૩ મથાે ર ત મથ તુ ષ્ટિન ત્ત મથઆત્મનઃ
૧૧૦૩૦૩૧૧ મર તઃ મારય તશ્ચ મથાેઽઘાૈઘહરં હિરમ્
૧૧૦૩૦૩૧૩ ભ યા સ તયા ભ યા બભ્રત્યુ પુલકાં તનુમ્
૧૧૦૩૦૩૨૧ ક્વ ચદુ્રદ ત્યચ્યુત ચ તયા ક્વ ચદ્
૧૧૦૩૦૩૨૨ ધસ ત ન દ ત વદ ત્યલાૈિકકાઃ
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૧૧૦૩૦૩૨૩ ત્ય ત ગાય ત્યનુશીલય ત્યજં
૧૧૦૩૦૩૨૪ ભવ ત તૂ ણી ં પરમેત્ય િન ર્તાઃ
૧૧૦૩૦૩૩૧ ઇ ત ભાગવતા ધમાર્ શક્ષ ભ યા તદુ થયા
૧૧૦૩૦૩૩૩ નારાયણપરાે માયામ જ તર ત દુ તરામ્
૧૧૦૩૦૩૪૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૩૦૩૪૧ નારાયણા ભધાનસ્ય બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ
૧૧૦૩૦૩૪૩ િનષ્ઠામહર્થ નાે વક્તું યૂયં િહ બ્રહ્મિવત્તમાઃ
૧૧૦૩૦૩૫૦ શ્રીિપ પલાયન ઉવાચ
૧૧૦૩૦૩૫૧ સ્થત્યુદ્ભવપ્રલયહેતુરહેતુરસ્ય
૧૧૦૩૦૩૫૨ ય વ ગરસષુુ પ્તષુ સદ્બિહશ્ચ
૧૧૦૩૦૩૫૩ દેહે દ્રયાસહૃુદયાિન ચર ત યને
૧૧૦૩૦૩૫૪ સ િવતાિન તદવેિહ પરં નરે દ્ર
૧૧૦૩૦૩૬૧ નૈતન્મનાે િવશ ત વાગુત ચ રાત્મા
૧૧૦૩૦૩૬૨ પ્રાણે દ્રયા ણ ચ યથાનલમ ચષઃ વાઃ
૧૧૦૩૦૩૬૩ શ દાેઽિપ બાેધકિનષેધતયાત્મમૂલમ્
૧૧૦૩૦૩૬૪ અથાક્તમાહ યદતૃે ન િનષેધ સ દ્ધઃ
૧૧૦૩૦૩૭૧ સ વં રજ તમ ઇ ત િત્ર દેકમાદાૈ
૧૧૦૩૦૩૭૨ સતંૂ્ર મહાનહ મ ત પ્રવદ ત વમ્
૧૧૦૩૦૩૭૩ જ્ઞાનિક્રયાથર્ફલ પતયાે શ ક્ત
૧૧૦૩૦૩૭૪ બ્રહ્મવૈ ભા ત સદસચ્ચ તયાેઃ પરં યત્
૧૧૦૩૦૩૮૧ નાત્મા જ ન ન મિર ય ત નૈધતેઽસાૈ
૧૧૦૩૦૩૮૨ ન ક્ષીયતે સવનિવદ્વ્ય ભચાિરણાં િહ
૧૧૦૩૦૩૮૩ સવર્ત્ર શશ્વદનપા યપુલ ધમાતં્ર
૧૧૦૩૦૩૮૪ પ્રાણાે યથે દ્રયબલને િવક પતં સત્
૧૧૦૩૦૩૯૧ અ ડષેુ પે શષુ ત વિવિન શ્ચતષેુ પ્રાણાે િહ વમપુધાવ ત તત્ર તત્ર
૧૧૦૩૦૩૯૩ સન્ને યિદ દ્રયગણેઽહ મ ચ પ્રસપુ્તે કૂટસ્થઆશય તે તદનુ તનર્ઃ
૧૧૦૩૦૪૦૧ યહ્યર્ જનાભચરણષૈણયાે ભ યા
૧૧૦૩૦૪૦૨ ચેતાેમલાિન િવધમેદુ્ગણકમર્ િન
૧૧૦૩૦૪૦૩ ત મ વશદુ્ધ ઉપલ યતઆત્મત વં
૧૧૦૩૦૪૦૪ શાક્ષાદ્યથામલદશૃાેઃ સિવ પ્રકાશઃ
૧૧૦૩૦૪૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૩૦૪૧૧ કમર્યાેગં વદત નઃ પુ ષાે યને સસૃં્કતઃ
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૧૧૦૩૦૪૧૩ િવધૂયેહાશુ કમાર્ ણ નૈ ક ય િવ દતે પરમ્
૧૧૦૩૦૪૨૧ અેવં પ્રશ્ન ષી પવૂર્મ ચ્છં િપતુર તકે
૧૧૦૩૦૪૨૩ નાબ્રવુ બ્રહ્મણઃ પતુ્રા તત્ર કારણમુચ્યતામ્
૧૧૦૩૦૪૩૦ શ્રીઆિવહાત્ર ઉવાચ
૧૧૦૩૦૪૩૧ કમાર્કમર્ િવકમ ત વેદવાદાે ન લાૈિકકઃ
૧૧૦૩૦૪૩૩ વેદસ્ય ચેશ્વરાત્મ વાત્તત્ર મુહ્ય ત સરૂયઃ
૧૧૦૩૦૪૪૧ પરાેક્ષવાદાે વેદાેઽયં બાલાનામનુશાસનમ્
૧૧૦૩૦૪૪૩ કમર્માેક્ષાય કમાર્ ણ િવધત્તે હ્યગદં યથા
૧૧૦૩૦૪૫૧ નાચરેદ્ય તુ વેદાેક્તં વયમજ્ઞાેઽ જતે દ્રયઃ
૧૧૦૩૦૪૫૩ િવકમર્ણા હ્યધમણ ત્યાે ર્ત્યુમપુૈ ત સઃ
૧૧૦૩૦૪૬૧ વેદાેક્તમવે કુવાર્ણાે િનઃસઙ્ગાેઽિપતમીશ્વરે
૧૧૦૩૦૪૬૩ નૈ ક ય લભતે સ દ્ધ રાેચનાથાર્ ફલશ્રુ તઃ
૧૧૦૩૦૪૭૧ ય આશુ હૃદયગ્ર થ િન જહીઋષુઃ પરાત્મનઃ
૧૧૦૩૦૪૭૩ િવિધનાપેચરેદે્દવં ત ત્રાેક્તને ચ કેશવમ્
૧૧૦૩૦૪૮૧ લ વાનુગ્રહ આચાયાર્ત્તને સ દ શતાગમઃ
૧૧૦૩૦૪૮૩ મહાપુ ષમ યચન્મૂત્યાર્ ભમતયાત્મનઃ
૧૧૦૩૦૪૯૧ શુ ચઃ સ મખુમાસીનઃ પ્રાણસયંમનાિદ ભઃ
૧૧૦૩૦૪૯૩ િપ ડં િવશાે ય સ યાસ કૃતરક્ષાેઽચર્યેદ્ધિરમ્
૧૧૦૩૦૫૦૧ અચાર્દાૈ હૃદયે ચાિપ યથાલ ધાપેચારકૈઃ
૧૧૦૩૦૫૦૩ દ્રવ્ય ક્ષત્યાત્મ લઙ્ગાિન િન પાદ્ય પ્રાેક્ષ્ય ચાસનમ્
૧૧૦૩૦૫૧૧ પાદ્યાદ નપુક યાથ સિન્નધા ય સમાિહતઃ
૧૧૦૩૦૫૧૩ હૃદાિદ ભઃ કૃત યાસાે મૂલમ ત્રેણ ચાચર્યેત્
૧૧૦૩૦૫૨૧ સાઙ્ગાપેાઙ્ગાં સપાષર્દાં તાં તાં મૂ ત વમ ત્રતઃ
૧૧૦૩૦૫૨૩ પાદ્યાઘ્યાર્ચમનીયાદ્યૈઃ નાનવાસાેિવભષૂણૈઃ
૧૧૦૩૦૫૩૧ ગ ધમાલ્યાક્ષતસ્ર ગ્ભધૂર્પદ પાપેહારકૈઃ
૧૧૦૩૦૫૩૩ સાઙ્ગ સ પજૂ્ય િવિધવ તવૈઃ તુ વા નમેદ્ધિરમ્
૧૧૦૩૦૫૪૧ આત્માન તન્મય યાયન્મૂ ત સ પજૂયેદ્ધરેઃ
૧૧૦૩૦૫૪૩ શષેામાધાય શરસા વધા યુદ્વાસ્ય સ કૃતમ્
૧૧૦૩૦૫૫૧ અેવમગ્ યકર્તાેયાદાવ તથાૈ હૃદયે ચ યઃ
૧૧૦૩૦૫૫૩ યજતીશ્વરમાત્માનમ ચરાન્મુચ્યતે િહ સઃ
૧૧૦૪૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૪૦૦૧૧ યાિન યાનીહ કમાર્ ણ યૈયઃ વચ્છ દજન્મ ભઃ
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૧૧૦૪૦૦૧૩ ચકે્ર કરાે ત કતાર્ વા હિર તાિન બ્રવુ તુ નઃ
૧૧૦૪૦૦૨૦ શ્રીદુ્ર મલ ઉવાચ
૧૧૦૪૦૦૨૧ યાે વા અન તસ્ય ગનુાનન તાનનુક્ર મ ય સ તુ બાલબુ દ્ધઃ
૧૧૦૪૦૦૨૩ ર ં સ ભૂમેગર્ણયે કથ ચ કાલને નવૈા ખલશ ક્તધા ઃ
૧૧૦૪૦૦૩૧ ભૂતૈયર્દા પ ચ ભરાત્મ ષ્ટૈઃ
૧૧૦૪૦૦૩૨ પુરં િવરાજં િવરચ ય ત મન્
૧૧૦૪૦૦૩૩ વાંશને િવષ્ટઃ પુ ષા ભધાનમ્
૧૧૦૪૦૦૩૪ અવાપ નારાયણઆિદદેવઃ
૧૧૦૪૦૦૪૧ ય કાય અેષ ભવુનત્રયસિન્નવેશાે
૧૧૦૪૦૦૪૨ યસ્યે દ્રયૈ તનુ તામુભયે દ્રયા ણ
૧૧૦૪૦૦૪૩ જ્ઞાનં વતઃ શ્વસનતાે બલમાજે ઈહા
૧૧૦૪૦૦૪૪ સ વાિદ ભઃ સ્થ તલયાેદ્ભવ આિદકતાર્
૧૧૦૪૦૦૫૧ આદાવભૂચ્છત તી રજસાસ્ય સગ
૧૧૦૪૦૦૫૨ િવ ઃ સ્થતાૈ ક્રતપુ ત દ્વજધમર્સતેુઃ
૧૧૦૪૦૦૫૩ દ્રાેઽ યયાય તમસા પુ ષઃ સ આદ્ય
૧૧૦૪૦૦૫૪ ઇત્યુદ્ભવ સ્થ તલયાઃ સતતં પ્ર સુ
૧૧૦૪૦૦૬૧ ધમર્સ્ય દક્ષદુિહતયર્જિનષ્ટ મૂત્યા
૧૧૦૪૦૦૬૨ નારાયણાે નર ઋ ષપ્રવરઃ પ્રશા તઃ
૧૧૦૪૦૦૬૩ નૈ ક યર્લક્ષણમવુાચ ચચાર કમર્
૧૧૦૪૦૦૬૪ યાેઽદ્યાિપ ચા ત ઋ ષવયર્િનષેિવતાઙ્ ઘ્રઃ
૧૧૦૪૦૦૭૧ ઇ દ્રાે િવશઙ્ક્ય મમ ધામ જઘ્ ક્ષતી ત
૧૧૦૪૦૦૭૨ કામં યયુઙ્ક્ત સગણં સ બદયુર્પાખ્યમ્
૧૧૦૪૦૦૭૩ ગ વા સરાેગણવસ તસમુ દવાતૈઃ
૧૧૦૪૦૦૭૪ સ્ત્રીપ્રેક્ષણષેુ ભરિવ યદતન્મિહજ્ઞઃ
૧૧૦૪૦૦૮૧ િવજ્ઞાય શક્રકૃતમક્રમમાિદદેવઃ
૧૧૦૪૦૦૮૨ પ્રાહ પ્રહસ્ય ગતિવ મય અેજમાનાન્
૧૧૦૪૦૦૮૩ મા ભૈિવભાે મદન મા ત દેવવ વાે
૧૧૦૪૦૦૮૪ ગ્ હ્ણ ત નાે બ લમશૂ ય મમં કુ વમ્
૧૧૦૪૦૦૯૧ ઇ થં બ્રવુત્યભયદે નરદેવ દેવાઃ
૧૧૦૪૦૦૯૨ સવ્રીડનમ્ર શરસઃ સઘ્ ણં તમૂચુઃ
૧૧૦૪૦૦૯૩ નૈત દ્વભાે વિય પરેઽિવકૃતે િવ ચત્રં
૧૧૦૪૦૦૯૪ વારામધીરિનકરાનતપાદપદ્મે
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૧૧૦૪૦૧૦૧ વાં સવેતાં સરુકૃતા બહવાેઽ તરાયાઃ
૧૧૦૪૦૧૦૨ વાૈકાે િવલઙ્ઘ્ય પરમં વ્રજતાં પદં તે
૧૧૦૪૦૧૦૩ ના યસ્ય બિહ ષ બલી દદતઃ વભાગાન્
૧૧૦૪૦૧૦૪ ધત્તે પદં વમિવતા યિદ િવઘ્નમૂિધ્ન
૧૧૦૪૦૧૧૧ ટ્િત્રકાલગુણમા તજૈહ્વશૈ ણાન્
૧૧૦૪૦૧૧૨ અ માનપારજલધીન તતીયર્ કે ચત્
૧૧૦૪૦૧૧૩ ક્રાેધસ્ય યા ત િવફલસ્ય વશં પદે ગાેર્
૧૧૦૪૦૧૧૪ મ જ ત દુશ્ચરતપશ્ચ થાે જ ત
૧૧૦૪૦૧૨૧ ઇ ત પ્રગ્ ણતાં તષેાં સ્ત્રયાેઽત્યદ્ભુતદશર્નાઃ
૧૧૦૪૦૧૨૩ દશર્યામાસ શશુ્રષૂાં વ ચતાઃ કુવર્તીિવભુઃ
૧૧૦૪૦૧૩૧ તે દેવાનુચરા દૃ ટ્વા સ્ત્રયઃ શ્રીિરવ િપણીઃ
૧૧૦૪૦૧૩૩ ગ ધને મુમુહુ તાસાં પાૈદાયર્હત શ્રયઃ
૧૧૦૪૦૧૪૧ તાનાહ દેવદેવેશઃ પ્રણતા પ્રહસિન્નવ
૧૧૦૪૦૧૪૩ આસામેકતમાં ઙ્ વં સવણા વગર્ભષૂણામ્
૧૧૦૪૦૧૫૧ આે મત્યાદેશમાદાય ન વા તં સરુવ દનઃ
૧૧૦૪૦૧૫૩ ઉવર્શીમ સરઃશ્રેષ્ઠાં પુરસૃ્કત્ય િદવં યયુઃ
૧૧૦૪૦૧૬૧ ઇ દ્રાયાન ય સદ સ શ ◌ૃ વતાં િત્રિદવાૈકસામ્
૧૧૦૪૦૧૬૩ ઊચનુાર્રાયણબલં શક્ર તત્રાસ િવ મતઃ
૧૧૦૪૦૧૭૧ હંસ વ યવદદચ્યુત આત્મયાેગં
૧૧૦૪૦૧૭૨ દત્તઃ કુમાર ઋષભાે ભગવા પતા નઃ
૧૧૦૪૦૧૭૩ િવ ઃ શવાય જગતાં કલયાવ તણર્સ્
૧૧૦૪૦૧૭૪ તનેાહૃતા મધુ ભદા શ્રુતયાે હયાસ્યે
૧૧૦૪૦૧૮૧ ગુપ્તાેઽ યયે મનુિરલાષૈધયશ્ચ મા સ્યે
૧૧૦૪૦૧૮૨ ક્રાૈડે હતાે િદ તજ ઉદ્ધરતા ભસઃ મામ્
૧૧૦૪૦૧૮૩ કાૈમ તાેઽિદ્રર તાને્મથને વ ષે્ઠ
૧૧૦૪૦૧૮૪ ગ્રાહા પ્રપન્ન મભરાજમમુ ચદાતર્મ્
૧૧૦૪૦૧૯૧ સં તુ વતાે િનપ તતા શ્રમણા ષીશં્ચ
૧૧૦૪૦૧૯૨ શકં્ર ચ ત્રવધત તમ સ પ્રિવષ્ટમ્
૧૧૦૪૦૧૯૩ દેવ સ્ત્રયાેઽસરુગ્ હે િપિહતા અનાથા
૧૧૦૪૦૧૯૪ જઘે્નઽસરેુ દ્રમભયાય સતાં સહે
૧૧૦૪૦૨૦૧ દેવાસરેુ યુિધ ચ દૈત્યપતી સરુાથ
૧૧૦૪૦૨૦૨ હ વા તરેષુ ભવુના યદધા કલા ભઃ
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૧૧૦૪૦૨૦૩ ભૂ વાથ વામન ઇમામહરદ્બલેઃ માં
૧૧૦૪૦૨૦૪ યાચ્ઞાચ્છલને સમદાદિદતેઃ સતુે યઃ
૧૧૦૪૦૨૧૧ િનઃક્ષિત્રયામકૃત ગાં ચ િત્રઃસપ્તકૃ વાે
૧૧૦૪૦૨૧૨ રામ તુ હૈહયકુલા યયભાગર્વા ગ્ ઃ
૧૧૦૪૦૨૧૩ સાેઽ ધ બબ ધ દશવક્ત્રમહ સલઙં્ક
૧૧૦૪૦૨૧૪ સીતાપ તજર્ય ત લાેકમલઘ્નક ઋ તઃ
૧૧૦૪૦૨૨૧ ભૂમેભર્રાવતરણાય યદુ વજન્મા
૧૧૦૪૦૨૨૨ તઃ કિર ય ત સરૈુરિપ દુ કરા ણ
૧૧૦૪૦૨૨૩ વાદૈિવમાેહય ત યજ્ઞકૃતાેઽતદહાર્ન્
૧૧૦૪૦૨૨૪ શદૂ્રા કલાૈ ક્ષ તભુ ે યહિન યદ તે
૧૧૦૪૦૨૩૧ અેવંિવધાિન જન્માિન કમાર્ ણ ચ જગ પતેઃ
૧૧૦૪૦૨૩૩ ભૂર ણ ભૂિરયશસાે વ ણતાિન મહાભજુ
૧૧૦૫૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૦૫૦૦૧૧ ભગવ તં હિર પ્રાયાે ન ભજ ત્યાત્મિવત્તમાઃ
૧૧૦૫૦૦૧૩ તષેામશા તકામાનાં ક િનષ્ઠાિવ જતાત્મનામ્
૧૧૦૫૦૦૨૦ શ્રીચમસ ઉવાચ
૧૧૦૫૦૦૨૧ મખુબાહૂ પાદે યઃ પુ ષસ્યાશ્રમૈઃ સહ
૧૧૦૫૦૦૨૩ ચ વારાે જ જ્ઞરે વણાર્ ગુણૈિવપ્રાદયઃ થક્
૧૧૦૫૦૦૩૧ ય અેષાં પુ ષં સાક્ષાદાત્મપ્રભવમીશ્વરમ્
૧૧૦૫૦૦૩૩ ન ભજ ત્યવ ન ત સ્થાનાદ્ભ્રષ્ટાઃ પત ત્યધઃ
૧૧૦૫૦૦૪૧ દૂરે હિરકથાઃ કે ચદ્દરેૂ ચાચ્યુતક તર્નાઃ
૧૧૦૫૦૦૪૩ સ્ત્રયઃ શદૂ્રાદયશ્ચવૈ તેઽનુક યા ભવાદશૃામ્
૧૧૦૫૦૦૫૧ િવપ્રાે રાજ યવૈ યાૈ વા હરેઃ પ્રાપ્તાઃ પદા તકમ્
૧૧૦૫૦૦૫૩ શ્રાૈતને જન્મનાથાિપ મુહ્ય ત્યા ાયવાિદનઃ
૧૧૦૫૦૦૬૧ કમર્ યકાેિવદાઃ ત ધા મખૂાર્ઃ પ ડતમાિનનઃ
૧૧૦૫૦૦૬૩ વદ ત ચાટુકાન્મૂઢા યયા મા વ્યા ગરાે સકુાઃ
૧૧૦૫૦૦૭૧ રજસા ઘાેરસઙ્ક પાઃ કામુકા અિહમ યવઃ
૧૧૦૫૦૦૭૩ દા ભકા માિનનઃ પાપા િવહસ ત્યચ્યુત પ્રયાન્
૧૧૦૫૦૦૮૧ વદ ત તેઽ યાે યમપુા સત સ્ત્રયાે ગ્ હેષુ મૈથુ યપરેષુ ચા શષઃ
૧૧૦૫૦૦૮૩ યજ ત્ય ષ્ટાન્નિવધાનદ ક્ષણં ત્ત્યૈ પરં ઘ્ન ત પશનૂત દ્વદઃ
૧૧૦૫૦૦૯૧ શ્રયા િવભૂત્યા ભજનને િવદ્યયા ત્યાગને પેણ બલને કમર્ણા
૧૧૦૫૦૦૯૩ ત મયનેા ધિધયઃ સહેશ્વરા સતાેઽવમ ય ત હિર પ્રયા ખલાઃ
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૧૧૦૫૦૧૦૧ સવષુ શશ્વત્તનુ વવ સ્થતં
૧૧૦૫૦૧૦૨ યથા ખમાત્માનમભીષ્ટમીશ્વરમ્
૧૧૦૫૦૧૦૩ વેદાપેગીતં ચ ન શ ◌ૃ વતેઽબુધા
૧૧૦૫૦૧૦૪ મનાેરથાનાં પ્રવદ ત વાતર્યા
૧૧૦૫૦૧૧૧ લાેકે વ્યવાયા મષમદ્યસવેા િનત્યા િહ જ તાનેર્ િહ તત્ર ચાેદના
૧૧૦૫૦૧૧૩ વ્યવ સ્થ ત તષેુ િવવાહયજ્ઞ સરુાગ્રહૈરાસુ િન ત્તિરષ્ટા
૧૧૦૫૦૧૨૧ ધનં ચ ધમકફલં યતાે વૈ
૧૧૦૫૦૧૨૨ જ્ઞાનં સિવજ્ઞાનમનપુ્રશા ત
૧૧૦૫૦૧૨૩ ગ્ હેષુ યુ જ ત કલવેરસ્ય
૧૧૦૫૦૧૨૪ ત્યું ન પ ય ત દુર તવીયર્મ્
૧૧૦૫૦૧૩૧ યદ્ઘ્રાણભક્ષાે િવિહતઃ સરુાયા તથા પશાેરાલભનં ન િહસા
૧૧૦૫૦૧૩૩ અેવં વ્યવાયઃ પ્રજયા ન રત્યા ઇમં િવશદંુ્ધ ન િવદુઃ વધમર્મ્
૧૧૦૫૦૧૪૧ યે વનવેંિવદાેઽસ તઃ ત ધાઃ સદ ભમાિનનઃ
૧૧૦૫૦૧૪૩ પશૂ દુ્રહ્ય ત િવશ્ર ધાઃ પ્રેત્ય ખાદ ત તે ચ તાન્
૧૧૦૫૦૧૫૧ દ્વષ તઃ પરકાયષેુ વાત્માનં હિરમીશ્વરમ્
૧૧૦૫૦૧૫૩ તકે સાનુબ ધેઽ મ બદ્ધ નેહાઃ પત ત્યધઃ
૧૧૦૫૦૧૬૧ યે કૈવલ્યમસ પ્રાપ્તા યે ચાતીતાશ્ચ મૂઢતામ્
૧૧૦૫૦૧૬૩ ત્રવૈ ગકા હ્યક્ષ ણકા આત્માનં ઘાતય ત તે
૧૧૦૫૦૧૭૧ અેત આત્મહનાેઽશા તા અજ્ઞાને જ્ઞાનમાિનનઃ
૧૧૦૫૦૧૭૩ સીદ ત્યકૃતકૃત્યા વૈ કાલ વ તમનાેરથાઃ
૧૧૦૫૦૧૮૧ િહ વાત્મમાયાર ચતા ગ્ હાપત્યસહૃુિ સ્ત્રયઃ
૧૧૦૫૦૧૮૩ તમાે િવશ ત્યિનચ્છ તાે વાસદેુવપરાઙ્મખુાઃ
૧૧૦૫૦૧૯૦ શ્રી રા વેાચ
૧૧૦૫૦૧૯૧ ક મ કાલે સ ભગવા ક વણર્ઃ ક દશૃાે ભઃ
૧૧૦૫૦૧૯૩ ના ા વા કેન િવિધના પજૂ્યતે તિદહાેચ્યતામ્
૧૧૦૫૦૨૦૦ શ્રીકરભાજન ઉવાચ
૧૧૦૫૦૨૦૧ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લિરત્યેષુ કેશવઃ
૧૧૦૫૦૨૦૩ નાનાવણાર્ ભધાકારાે નાનવૈ િવિધનજે્યતે
૧૧૦૫૦૨૧૧ કૃતે શકુ્લશ્ચતુબાર્હુજર્િટલાે વલ્કલા બરઃ
૧૧૦૫૦૨૧૩ કૃ ણા જનાપેવીતાક્ષા બભ્રદ્દ ડકમ ડલૂ
૧૧૦૫૦૨૨૧ મનુ યા તુ તદા શા તા િનવરાઃ સહૃુદઃ સમાઃ
૧૧૦૫૦૨૨૩ યજ ત તપસા દેવં શમને ચ દમને ચ
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૧૧૦૫૦૨૩૧ હંસઃ સપુણા વૈકુ ઠાે ધમા યાેગેશ્વરાેઽમલઃ
૧૧૦૫૦૨૩૩ ઈશ્વરઃ પુ ષાેઽવ્યક્તઃ પરમાત્મે ત ગીયતે
૧૧૦૫૦૨૪૧ ત્રેતાયાં રક્તવણાઽસાૈ ચતુબાર્હુ સ્ત્રમખેલઃ
૧૧૦૫૦૨૪૩ િહર યકેશસ્ત્ર યાત્મા સ્રુક્સ્રવુાદુ્યપલક્ષણઃ
૧૧૦૫૦૨૫૧ તં તદા મનુ દેવં સવર્દેવમયં હિરમ્
૧૧૦૫૦૨૫૩ યજ ત િવદ્યયા ત્ર યા ધ મષ્ઠા બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૧૦૫૦૨૬૧ િવ યર્જ્ઞઃ શ્નગભર્ઃ સવર્દેવ ઉ ક્રમઃ
૧૧૦૫૦૨૬૩ ષાકિપજર્ય તશ્ચ ઉ ગાય ઇતીયર્તે
૧૧૦૫૦૨૭૧ દ્વાપરે ભગવા યામઃ પીતવાસા િન યુધઃ
૧૧૦૫૦૨૭૩ શ્રીવ સાિદ ભરઙૈ્કશ્ચ લક્ષણૈ પલ ક્ષતઃ
૧૧૦૫૦૨૮૧ તં તદા પુ ષં મત્યાર્ મહારા પેલક્ષણમ્
૧૧૦૫૦૨૮૩ યજ ત વેદત ત્રા યાં પરં જજ્ઞાસવાે પ
૧૧૦૫૦૨૯૧ નમ તે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ
૧૧૦૫૦૨૯૩ પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય તુ યં ભગવતે નમઃ
૧૧૦૫૦૩૦૧ નારાયણાય ઋષયે પુ ષાય મહાત્મને
૧૧૦૫૦૩૦૩ િવશ્વેશ્વરાય િવશ્વાય સવર્ભૂતાત્મને નમઃ
૧૧૦૫૦૩૧૧ ઇ ત દ્વાપર ઉવ શ તવુ ત જગદ શ્વરમ્
૧૧૦૫૦૩૧૩ નાનાત ત્રિવધાનને કલાવિપ તથા શ ◌ૃ
૧૧૦૫૦૩૨૧ કૃ ણવણ વષાકૃ ણં સાઙ્ગાપેાઙ્ગાસ્ત્રપાષર્દમ્
૧૧૦૫૦૩૨૩ યજ્ઞૈઃ સઙ્ક તર્નપ્રાયૈયર્જ ત િહ સમુેધસઃ
૧૧૦૫૦૩૩૧ યેયં સદા પિરભવઘ્નમભીષ્ટદાેહં
૧૧૦૫૦૩૩૨ તીથાર્ પદં શવિવિર ચનુતં શર યમ્
૧૧૦૫૦૩૩૩ ત્યા તહં પ્રણતપાલ ભવા ધપાેતં
૧૧૦૫૦૩૩૪ વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્
૧૧૦૫૦૩૪૧ ત્ય વા સદુુ ત્યજસરેુ સતરાજ્યલ મીં
૧૧૦૫૦૩૪૨ ધ મષ્ઠઆયર્વચસા યદગાદર યમ્
૧૧૦૫૦૩૪૩ માયા ગં દિયતયે સતમ વધાવદ્
૧૧૦૫૦૩૪૪ વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્
૧૧૦૫૦૩૫૧ અેવં યુગાનુ પા યાં ભગવા યુગવ ત ભઃ
૧૧૦૫૦૩૫૩ મનજૈુિરજ્યતે રાજ શ્રેયસામીશ્વરાે હિરઃ
૧૧૦૫૦૩૬૧ ક લ સભાજય ત્યાયાર્ ગુણ જ્ઞાઃ સારભા ગનઃ
૧૧૦૫૦૩૬૩ યત્ર સઙ્ક તર્નનેવૈ સવર્ વાથાઽ ભલ યતે
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૧૧૦૫૦૩૭૧ ન હ્યતઃ પરમાે લાભાે દેિહનાં ભ્રા યતા મહ
૧૧૦૫૦૩૭૩ યતાે િવ દેત પરમાં શા ત ન ય ત સં તઃ
૧૧૦૫૦૩૮૧ કૃતાિદષુ પ્ર રાજકલાિવચ્છ ત સ ભવમ્
૧૧૦૫૦૩૮૩ કલાૈ ખલુ ભિવ ય ત નારાયણપરાયણાઃ
૧૧૦૫૦૩૯૧ ક્વ ચ ક્વ ચન્મહારાજ દ્રિવડષેુ ચ ભૂિરશઃ
૧૧૦૫૦૩૯૩ તામ્રપણ નદ યત્ર કૃતમાલા પય વની
૧૧૦૫૦૪૦૧ કાવેર ચ મહાપુ યા પ્રતીચી ચ મહાનદ
૧૧૦૫૦૪૦૩ યે િપબ ત જલં તાસાં મનુ મનજેુશ્વર
૧૧૦૫૦૪૦૫ પ્રાયાે ભક્તા ભગવ ત વાસદેુવેઽમલાશયાઃ
૧૧૦૫૦૪૧૧ દેવ ષભૂતાપ્ત ણાં િપ ણાં ન િકઙ્કરાે નાય ણી ચ રાજન્
૧૧૦૫૦૪૧૩ સવાર્ત્મના યઃ શરણં શર યં ગતાે મુકુ દં પિરહૃત્ય કતર્મ્
૧૧૦૫૦૪૨૧ વપાદમૂલ ભજતઃ પ્રયસ્ય ત્યક્તા યભાવસ્ય હિરઃ પરેશઃ
૧૧૦૫૦૪૨૩ િવકમર્ યચ્ચાે પ તતં કથ ચદુ્ધનાે ત સવ હૃિદ સિન્નિવષ્ટઃ
૧૧૦૫૦૪૩૦ શ્રીનારદ ઉવાચ
૧૧૦૫૦૪૩૧ ધમાર્ ભાગવતાિન થં શ્રુ વાથ મ થલેશ્વરઃ
૧૧૦૫૦૪૩૩ ય તેયાન્મનુી પ્રીતઃ સાપેા યાયાે હ્યપજૂયત્
૧૧૦૫૦૪૪૧ તતાેઽ તદર્િધરે સદ્ધાઃ સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ
૧૧૦૫૦૪૪૩ રા ધમાર્નપુા તષ્ઠન્નવાપ પરમાં ગ તમ્
૧૧૦૫૦૪૫૧ વમ યેતાન્મહાભાગ ધમાર્ ભાગવતા શ્રુતાન્
૧૧૦૫૦૪૫૩ આસ્થતઃ શ્રદ્ધયા યુક્તાે િનઃસઙ્ગાે યાસ્યસે પરમ્
૧૧૦૫૦૪૬૧ યવુયાેઃ ખલુ દ પત્યાેયર્શસા પૂિરતં જગત્
૧૧૦૫૦૪૬૩ પતુ્રતામગમદ્યદ્વાં ભગવાનીશ્વરાે હિરઃ
૧૧૦૫૦૪૭૧ દશર્ના લઙ્ગનાલાપૈઃ શયનાસનભાજેનૈઃ
૧૧૦૫૦૪૭૩ આત્મા વાં પાિવતઃ કૃ ણે પતુ્ર નેહં પ્રકુવર્તાેઃ
૧૧૦૫૦૪૮૧ વૈરેણ યં પતયઃ શશપુાલપાૈ ડ્ર
૧૧૦૫૦૪૮૨ શા વાદયાે ગ તિવલાસિવલાેકનાદ્યૈઃ
૧૧૦૫૦૪૮૩ યાય તઆકૃતિધયઃ શયનાસનાદાૈ
૧૧૦૫૦૪૮૪ ત સા યમાપુરનુરક્તિધયાં પનુઃ િકમ્
૧૧૦૫૦૪૯૧ માપત્યબુ દ્ધમકૃથાઃ કૃ ણે સવાર્ત્મનીશ્વરે
૧૧૦૫૦૪૯૩ માયામનુ યભાવને ગૂઢૈશ્વય પરેઽવ્યયે
૧૧૦૫૦૫૦૧ ભૂભારાસરુરાજ ય હ તવે ગુપ્તયે સતામ્
૧૧૦૫૦૫૦૩ અવતીણર્સ્ય િન ર્ત્યૈ યશાે લાેકે િવત યતે
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૧૧૦૫૦૫૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૫૦૫૧૧ અેતચ્છ વા મહાભાગાે વસદેુવાેઽ તિવ મતઃ
૧૧૦૫૦૫૧૩ દેવક ચ મહાભાગા જહતુમાહમાત્મનઃ
૧૧૦૫૦૫૨૧ ઇ તહાસ મમં પુ યં ધારયેદ્યઃ સમાિહતઃ
૧૧૦૫૦૫૨૩ સ િવધૂયેહ શમલં બ્રહ્મભૂયાય ક પતે
૧૧૦૬૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૬૦૦૧૧ અથ બ્રહ્માત્મજૈઃ દેવૈઃ પ્રજેશરૈા તાેઽ યગાત્
૧૧૦૬૦૦૧૩ ભવશ્ચ ભૂતભવ્યેશાે યયાૈ ભૂતગણૈ ર્તઃ
૧૧૦૬૦૦૨૧ ઇ દ્રાે મ દ્ ભભર્ગવાનાિદત્યા વસવાેઽ શ્વનાૈ
૧૧૦૬૦૦૨૩ ઋભવાેઽઙ્ ગરસાે દ્રા િવશ્વે સા યાશ્ચ દેવતાઃ
૧૧૦૬૦૦૩૧ ગ ધવાર્ સરસાે નાગાઃ સદ્ધચારણગુહ્યકાઃ
૧૧૦૬૦૦૩૩ ઋષયઃ િપતરશ્ચવૈ સિવદ્યાધરિકન્નરાઃ
૧૧૦૬૦૦૪૧ દ્વારકામપુસ જગ્મુઃ સવ કૃ ણિદદકૃ્ષવઃ
૧૧૦૬૦૦૪૩ વપષુા યને ભગવાન્નરલાેકમનાેરમઃ
૧૧૦૬૦૦૪૫ યશાે િવતનેે લાેકેષુ સવર્લાેકમલાપહમ્
૧૧૦૬૦૦૫૧ તસ્યાં િવભ્રાજમાનાયાં સ દ્ધાયાં મહ દ્ધ ભઃ
૧૧૦૬૦૦૫૩ વ્યચક્ષતાિવ પ્તાક્ષાઃ કૃ ણમદ્ભુતદશર્નમ્
૧૧૦૬૦૦૬૧ વગાદ્યાનાપેગૈમાર્લ્યૈ છાદય તાે યુદૂત્તમમ્
૧૧૦૬૦૦૬૩ ગી ભ શ્ચત્રપદાથાર્ ભ તુષુ્ટવજુર્ગદ શ્વરમ્
૧૧૦૬૦૦૭૦ શ્રીદેવા ઊચુઃ
૧૧૦૬૦૦૭૧ નતાઃ મ તે નાથ પદારિવ દં બુદ્ધ દ્રયપ્રાણમનાવેચાે ભઃ
૧૧૦૬૦૦૭૩ ય ચ્ચ ત્યતેઽ તહૃર્િદ ભાવયુક્તૈમુર્મુ ભઃ કમર્મયાે પાશાત્
૧૧૦૬૦૦૮૧ વં માયયા િત્રગુણયાત્મિન દુિવભાવ્યં
૧૧૦૬૦૦૮૨ વ્યક્તં જસ્યવ સ લુ પ સ તદુ્ગણસ્થઃ
૧૧૦૬૦૦૮૩ નૈતૈભર્વાન જત કમર્ ભરજ્યતે વૈ
૧૧૦૬૦૦૮૪ ય વે સખુેઽવ્યવિહતેઽ ભરતાેઽનવદ્યઃ
૧૧૦૬૦૦૯૧ શુ દ્ધ ર્ણાં ન તુ તથેડ્ય દુરાશયાનાં
૧૧૦૬૦૦૯૨ િવદ્યાશ્રુતા યયનદાનતપઃિક્રયા ભઃ
૧૧૦૬૦૦૯૩ સ વાત્મના ષભ તે યશ સ પ્ર દ્ધ
૧૧૦૬૦૦૯૪ સચ્છ્ર દ્ધયા શ્રવણસ તયા યથા સ્યાત્
૧૧૦૬૦૧૦૧ સ્યાન્ન તવાઙ્ ઘ્રરશભુાશયધૂમકેતુઃ
૧૧૦૬૦૧૦૨ ક્ષેમાય યાે મુિન ભરાદ્રર્હૃદાેહ્યમાનઃ
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૧૧૦૬૦૧૦૩ યઃ સા વતૈઃ સમિવભૂતય આત્મવદ્ ભર્
૧૧૦૬૦૧૦૪ વ્યૂહેઽ ચતઃ સવનશઃ વર તક્રમાય
૧૧૦૬૦૧૧૧ ય ચ ત્યતે પ્રયતપા ણ ભર વરાગ્ ાૈ
૧૧૦૬૦૧૧૨ ત્ર યા િન ક્તિવિધનેશ હિવગ્ ર્હી વા
૧૧૦૬૦૧૧૩ અ યાત્મયાેગ ઉત યાે ગ ભરાત્મમાયાં
૧૧૦૬૦૧૧૪ જજ્ઞાસુ ભઃ પરમભાગવતૈઃ પર ષ્ટઃ
૧૧૦૬૦૧૨૧ પયુર્ષ્ટયા તવ િવભાે વનમાલયેયં
૧૧૦૬૦૧૨૨ સં પાિધની ભગવતી પ્ર તપત્નીવચ્છ્ર ઃ
૧૧૦૬૦૧૨૩ યઃ સપુ્રણીતમમુયાહર્ણમાદદન્નાે
૧૧૦૬૦૧૨૪ ભૂયા સદાઙ્ ઘ્રરશભુાશયધૂમકેતુઃ
૧૧૦૬૦૧૩૧ કેતુ સ્ત્રિવક્રમયુત સ્ત્રપત પતાકાે
૧૧૦૬૦૧૩૨ ય તે ભયાભયકરાેઽસરુદેવચ વાેઃ
૧૧૦૬૦૧૩૩ વગાર્ય સાધષુુ ખલે વતરાય ભૂમન્
૧૧૦૬૦૧૩૪ પદઃ પનુાતુ ભગવ ભજતામઘં નઃ
૧૧૦૬૦૧૪૧ નસ્યાેતગાવ ઇવ યસ્ય વશે ભવ ત
૧૧૦૬૦૧૪૨ બ્રહ્માદય તનુ તાે મથુરદ્યર્માનાઃ
૧૧૦૬૦૧૪૩ કાલસ્ય તે પ્રકૃ તપૂ ષયાેઃ પરસ્ય
૧૧૦૬૦૧૪૪ શં ન તનાેતુ ચરણઃ પુ ષાેત્તમસ્ય
૧૧૦૬૦૧૫૧ અસ્યા સ હેતુ દય સ્થ તસયંમાનામ્
૧૧૦૬૦૧૫૨ અવ્યક્ત વમહતામિપ કાલમાહુઃ
૧૧૦૬૦૧૫૩ સાેઽયં િત્રણા ભર ખલાપચયે પ્ર ત્તઃ
૧૧૦૬૦૧૫૪ કાલાે ગભીરરય ઉત્તમપૂ ષ વમ્
૧૧૦૬૦૧૬૧ વત્તઃ પુમા સમિધગ ય યયાસ્ય વીય
૧૧૦૬૦૧૬૨ ધત્તે મહા ત મવ ગભર્મમાેઘવીયર્ઃ
૧૧૦૬૦૧૬૩ સાેઽયં તયાનુગત આત્મનઆ ડકાેશં
૧૧૦૬૦૧૬૪ હૈમં સસજર્ બિહરાવરણૈ પેતમ્
૧૧૦૬૦૧૭૧ તત્તસ્થષૂશ્ચ જગતશ્ચ ભવાનધીશાે
૧૧૦૬૦૧૭૨ યન્માયયાે થગુણિવિક્રયયાપેનીતાન્
૧૧૦૬૦૧૭૩ અથાર્ જુષન્નિપ હૃષીકપતે ન લપ્તાે
૧૧૦૬૦૧૭૪ યેઽ યે વતઃ પિરહૃતાદિપ બ ય ત મ
૧૧૦૬૦૧૮૧ માયાવલાેકલવદ શતભાવહાિર
૧૧૦૬૦૧૮૨ ભ્રૂમ ડલપ્રિહતસાૈરતમ ત્રશાૈ ડઃૈ
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૧૧૦૬૦૧૮૩ પ ય તુ ષાેડશસહસ્રમનઙ્ગબાણૈર્
૧૧૦૬૦૧૮૪ યસ્યે દ્રયં િવમ થતું કરણનૈર્ િવ વ્યઃ
૧૧૦૬૦૧૯૧ િવ વ્ય તવા તકથાેદવહા સ્ત્રલાેક્યાઃ
૧૧૦૬૦૧૯૨ પાદાવનજેસિરતઃ શમલાિન હ તુમ્
૧૧૦૬૦૧૯૩ આનુશ્રવં શ્રુ ત ભરઙ્ ઘ્રજમઙ્ગસઙ્ગૈસ્
૧૧૦૬૦૧૯૪ તીથર્દ્વયં શુ ચષદ ત ઉપ શ ત
૧૧૦૬૦૨૦૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૧૦૬૦૨૦૧ ઇત્ય ભષૂ્ટય િવબુધૈઃ સશેઃ શત તહર્િરમ્
૧૧૦૬૦૨૦૩ અ યભાષત ગાેિવ દં પ્રણ યા બરમા શ્રતઃ
૧૧૦૬૦૨૧૦ શ્રીબ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૬૦૨૧૧ ભૂમેભાર્રાવતારાય પુરા િવજ્ઞાિપતઃ પ્રભાે
૧૧૦૬૦૨૧૩ વમ મા ભરશષેાત્મ તત્તથવૈાપેપાિદતમ્
૧૧૦૬૦૨૨૧ ધમર્શ્ચ સ્થાિપતઃ સ સુ સત્યસ ધષેુ વૈ વયા
૧૧૦૬૦૨૨૩ ક તશ્ચ િદ િવ ક્ષપ્તા સવર્લાેકમલાપહા
૧૧૦૬૦૨૩૧ અવતીયર્ યદાવેશે બભ્રદૂ્રપમનુત્તમમ્
૧૧૦૬૦૨૩૩ કમાર્ યુદ્દામ ત્તાિન િહતાય જગતાેઽકૃથાઃ
૧૧૦૬૦૨૪૧ યાિન તે ચિરતાનીશ મનુ યાઃ સાધવઃ કલાૈ
૧૧૦૬૦૨૪૩ શ ◌ૃ વ તઃ ક તર્ય તશ્ચ તિર ય ત્ય જસા તમઃ
૧૧૦૬૦૨૫૧ યદુવંશઽેવતીણર્સ્ય ભવતઃ પુ ષાેત્તમ
૧૧૦૬૦૨૫૩ શરચ્છતં વ્યતીયાય પ ચિવશાિધકં પ્રભાે
૧૧૦૬૦૨૬૧ નાધનુા તેઽ ખલાધાર દેવકાયાર્વશે ષતમ્
૧૧૦૬૦૨૬૩ કુલં ચ િવપ્રશાપેન નષ્ટપ્રાયમભૂિદદમ્
૧૧૦૬૦૨૭૧ તતઃ વધામ પરમં િવશ વ યિદ મ યસે
૧૧૦૬૦૨૭૩ સલાેકા લાેકપાલાન્નઃ પાિહ વૈકુ ઠિકઙ્કરાન્
૧૧૦૬૦૨૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૬૦૨૮૧ અવધાિરતમેતન્મે યદા થ િવબુધેશ્વર
૧૧૦૬૦૨૮૩ કૃતં વઃ કાયર્મ ખલં ભૂમેભાર્રાેઽવતાિરતઃ
૧૧૦૬૦૨૯૧ તિદદં યાદવકુલં વીયર્શાૈયર્ શ્રયાેદ્ધતમ્
૧૧૦૬૦૨૯૩ લાેકં જઘ્ ક્ષદુ્રદં્ધ મે વેલયવે મહાણર્વઃ
૧૧૦૬૦૩૦૧ યદ્યસહૃંત્ય દપૃ્તાનાં યદૂનાં િવપુલં કુલમ્
૧૧૦૬૦૩૦૩ ગ તા યનને લાેકાેઽયમુદ્વલેને િવનઙ્ક્ષ્ય ત
૧૧૦૬૦૩૧૧ ઇદાની ં નાશ આર ધઃ કુલસ્ય દ્વજશાપજઃ
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૧૧૦૬૦૩૧૩ યાસ્યા મ ભવનં બ્રહ્મન્નેતદ તે તવાનઘ
૧૧૦૬૦૩૨૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૬૦૩૨૧ ઇત્યુક્તાે લાેકનાથને વય ભૂઃ પ્ર ણપત્ય તમ્
૧૧૦૬૦૩૨૩ સહ દેવગણૈદવઃ વધામ સમપદ્યત
૧૧૦૬૦૩૩૧ અથ તસ્યાં મહાે પાતા દ્વારવત્યાં સમુ થતાન્
૧૧૦૬૦૩૩૩ િવલાેક્ય ભગવાનાહ યદુ દ્ધા સમાગતાન્
૧૧૦૬૦૩૪૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૬૦૩૪૧ અેતે વૈ સમુહાે પાતા વ્યુ ત્તષ્ઠ તીહ સવર્તઃ
૧૧૦૬૦૩૪૩ શાપશ્ચ નઃ કુલસ્યાસીદ્બ્રાહ્મણે યાે દુરત્યયઃ
૧૧૦૬૦૩૫૧ ન વ તવ્ય મહા મા ભ જ િવષુ ભરાયર્કાઃ
૧૧૦૬૦૩૫૩ પ્રભાસં સમુહ પુ યં યાસ્યામાેઽદ્યવૈ મા ચરમ્
૧૧૦૬૦૩૬૧ યત્ર ના વા દક્ષશાપાદ્ગહૃીતાે ય મણાેદુરાટ્
૧૧૦૬૦૩૬૩ િવમુક્તઃ િક બષા સદ્યાે ભજેે ભૂયઃ કલાેદયમ્
૧૧૦૬૦૩૭૧ વયં ચ ત મન્ના લુત્ય તપર્િય વા િપ સરુાન્
૧૧૦૬૦૩૭૩ ભાજેિય વાે ષ ે િવપ્રાન્નાનાગુણવતા ધસા
૧૧૦૬૦૩૮૧ તષેુ દાનાિન પાત્રષેુ શ્રદ્ધયાે વા મહા ત વૈ
૧૧૦૬૦૩૮૩ જનાિન તિર યામાે દાનનૈા ભિરવાણર્વમ્
૧૧૦૬૦૩૯૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૬૦૩૯૧ અેવં ભગવતાિદષ્ટા યાદવાઃ કુ ન દન
૧૧૦૬૦૩૯૩ ગ તું કૃતિધય તીથ સ્ય દના સમયૂયજુન્
૧૧૦૬૦૪૦૧ તિન્નર ક્ષ્યાેદ્ધવાે રાજ શ્રુ વા ભગવતાેિદતમ્
૧૧૦૬૦૪૦૩ દૃ ટ્વાિરષ્ટાિન ઘાેરા ણ િનતં્ય કૃ ણમનવુ્રતઃ
૧૧૦૬૦૪૧૧ િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય જગતામીશ્વરેશ્વરમ્
૧૧૦૬૦૪૧૩ પ્રણ ય શિરસા પાદાૈ પ્રા જ લ તમભાષત
૧૧૦૬૦૪૨૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૦૬૦૪૨૧ દેવદેવેશ યાેગેશ પુ યશ્રવણક તર્ન
૧૧૦૬૦૪૨૩ સહૃંત્યૈત કુલં નનંૂ લાેકં સ ત્યક્ષ્યતે ભવાન્
૧૧૦૬૦૪૨૫ િવપ્રશાપં સમથાઽિપ પ્રત્યહન્ન યદ શ્વરઃ
૧૧૦૬૦૪૩૧ નાહં તવાઙ્ ઘ્રકમલં ક્ષણાધર્મિપ કેશવ
૧૧૦૬૦૪૩૩ ત્યક્તું સમુ સહે નાથ વધામ નય મામિપ
૧૧૦૬૦૪૪૧ તવ િવક્ર િડતં કૃ ણ નાં પરમમઙ્ગલમ્
૧૧૦૬૦૪૪૩ કણર્પીયષૂમાસાદ્ય ત્યજ ત્ય ય હાં જનાઃ
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૧૧૦૬૦૪૫૧ શ યાસનાટનસ્થાન નાનક્ર ડાશનાિદષુ
૧૧૦૬૦૪૫૩ કથં વાં પ્રયમાત્માનં વયં ભક્તા ત્યજેમ િહ
૧૧૦૬૦૪૬૧ વયાપેભુક્તસ્રગ્ગ ધ વાસાેઽલઙ્કારચ ચતાઃ
૧૧૦૬૦૪૬૩ ઉ ચ્છષ્ટભાે જનાે દાસા તવ માયાં જયેમ િહ
૧૧૦૬૦૪૭૧ વાતવસના ય ઋષયઃ શ્રમણા ઊધ્રર્મ થનઃ
૧૧૦૬૦૪૭૩ બ્રહ્માખ્યં ધામ તે યા ત શા તાઃ સ યાસીનાેઽમલાઃ
૧૧૦૬૦૪૮૧ વયં વહ મહાયાે ગ ભ્રમ તઃ કમર્વત્મર્સુ
૧૧૦૬૦૪૮૩ વદ્વાતર્યા તિર યામ તાવકૈદુર્ તરં તમઃ
૧૧૦૬૦૪૯૧ મર તઃ ક તર્ય ત તે કૃતાિન ગિદતાિન ચ
૧૧૦૬૦૪૯૩ ગત્યુિ મતેક્ષણ વે લ ય લાેકિવડ બનમ્
૧૧૦૬૦૫૦૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૬૦૫૦૧ અેવં િવજ્ઞાિપતાે રાજ ભગવા દેવક સતુઃ
૧૧૦૬૦૫૦૩ અેકા તનં પ્રયં ત્યમુદ્ધવં સમભાષત
૧૧૦૭૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૭૦૦૧૧ યદા થ માં મહાભાગ ત ચ્ચક ષતમવે મે
૧૧૦૭૦૦૧૩ બ્રહ્મા ભવાે લાેકપાલાઃ વવાર્સં મેઽ ભકાિઙ્ક્ષણઃ
૧૧૦૭૦૦૨૧ મયા િન પાિદતં હ્યત્ર દેવકાયર્મશષેતઃ
૧૧૦૭૦૦૨૩ યદથર્મવતીણાઽહમંશને બ્રહ્મણા થતઃ
૧૧૦૭૦૦૩૧ કુલં વૈ શાપિનદર્ગ્ધં નઙ્ક્ષ્યત્ય યાે યિવગ્રહાત્
૧૧૦૭૦૦૩૩ સમુદ્રઃ સપ્તમે હ્યનેાં પુર ં ચ લાવિય ય ત
૧૧૦૭૦૦૪૧ યહ્યવાયં મયા ત્યક્તાે લાેકાેઽયં નષ્ટમઙ્ગલઃ
૧૧૦૭૦૦૪૩ ભિવ યત્ય ચરા સાધાે ક લનાિપ િનરાકૃતઃ
૧૧૦૭૦૦૫૧ ન વ તવં્ય વયવૈેહ મયા ત્યક્તે મહીતલે
૧૧૦૭૦૦૫૩ જનાેઽભદ્ર ચભર્દ્ર ભિવ ય ત કલાૈ યુગે
૧૧૦૭૦૦૬૧ વં તુ સવ પિરત્યજ્ય નેહં વજનબ ધષુુ
૧૧૦૭૦૦૬૩ મ યાવે ય મનઃ સયંક્સમદૃ ગ્વચર વ ગામ્
૧૧૦૭૦૦૭૧ યિદદં મનસા વાચા ચ યા શ્રવણાિદ ભઃ
૧૧૦૭૦૦૭૩ નશ્વરં ગ્ હ્યમાણં ચ િવ દ્ધ માયામનાેમયમ્
૧૧૦૭૦૦૮૧ પુંસાેઽયુક્તસ્ય નાનાથા ભ્રમઃ સ ગુણદાષેભાક્
૧૧૦૭૦૦૮૩ કમાર્કમર્િવકમ ત ગુણદાષેિધયાે ભદા
૧૧૦૭૦૦૯૧ ત માદ્યુક્તે દ્રયગ્રામાે યુક્ત ચત્ત ઇદ જગત્
૧૧૦૭૦૦૯૩આત્મનીક્ષ વ િવતતમાત્માનં મ યધીશ્વરે
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૧૧૦૭૦૧૦૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુક્તઆત્મભૂતઃ શર િરણામ્
૧૧૦૭૦૧૦૩ અત્માનુભવતુષ્ટાત્મા ના તરાયૈિવહ યસે
૧૧૦૭૦૧૧૧ દાષેબુદ્ યાેભયાતીતાે િનષેધાન્ન િનવતર્તે
૧૧૦૭૦૧૧૩ ગુણબુદ્ યા ચ િવિહતં ન કરાે ત યથાભર્કઃ
૧૧૦૭૦૧૨૧ સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનશ્ચયઃ
૧૧૦૭૦૧૨૩ પ યન્મદાત્મકં િવશ્વં ન િવપદે્યત વૈ પનુઃ
૧૧૦૭૦૧૩૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૦૭૦૧૩૧ ઇત્યાિદષ્ટાે ભગવતા મહાભાગવતાે પ
૧૧૦૭૦૧૩૩ ઉદ્ધવઃ પ્ર ણપત્યાહ ત વં જજ્ઞાસરુચ્યુતમ્
૧૧૦૭૦૧૪૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૦૭૦૧૪૧ યાેગેશ યાેગિવ યાસ યાેગાત્મ યાેગસ ભવ
૧૧૦૭૦૧૪૩ િનઃશ્રેયસાય મે પ્રાેક્ત ત્યાગઃ સ યાસલક્ષણઃ
૧૧૦૭૦૧૫૧ ત્યાગાેઽયં દુ કરાે ભૂમ કામાનાં િવષયાત્મ ભઃ
૧૧૦૭૦૧૫૩ સતુરાં વિય સવાર્ત્મન્નભક્તૈિર ત મે મ તઃ
૧૧૦૭૦૧૬૧ સાેઽહં મમાહ મ ત મૂઢમ તિવગાઢસ્
૧૧૦૭૦૧૬૨ વન્માયયા િવર ચતાત્મિન સાનુબ ધે
૧૧૦૭૦૧૬૩ ત વ જસા િનગિદતં ભવતા યથાહં
૧૧૦૭૦૧૬૪ સસંાધયા મ ભગવન્નનુશાિધ ત્યમ્
૧૧૦૭૦૧૭૧ સત્યસ્ય તે વદશૃ આત્મનઆત્મનાેઽ યં
૧૧૦૭૦૧૭૨ વક્તારમીશ િવબુધે વિપ નાનુચકે્ષ
૧૧૦૭૦૧૭૩ સવ િવમાેિહતિધય તવ માયયેમે
૧૧૦૭૦૧૭૪ બ્રહ્માદય તનુ તાે બિહરથર્ભાવાઃ
૧૧૦૭૦૧૮૧ ત માદ્ભવ તમનવદ્યમન તપારં
૧૧૦૭૦૧૮૨ સવર્જ્ઞમીશ્વરમકુ ઠિવકુ ઠિધ યમ્
૧૧૦૭૦૧૮૩ િનિવ ણધીરહમુ હે જના ભતપ્તાે
૧૧૦૭૦૧૮૪ નારાયણં નરસખં શરણં પ્રપદે્ય
૧૧૦૭૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૭૦૧૯૧ પ્રાયેણ મનુ લાેકે લાેકત વિવચક્ષણાઃ
૧૧૦૭૦૧૯૩ સમુદ્ધર ત હ્યાત્માનમાત્મનવૈાશભુાશયાત્
૧૧૦૭૦૨૦૧ આત્મનાે ગુ રાત્મવૈ પુ ષસ્ય િવશષેતઃ
૧૧૦૭૦૨૦૩ ય પ્રત્યક્ષાનુમાના યાં શ્રેયાેઽસાવનુિવ દતે
૧૧૦૭૦૨૧૧ પુ ષ વે ચ માં ધીરાઃ સાઙ્ખ્યયાેગિવશારદાઃ
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૧૧૦૭૦૨૧૩ આિવ તરાં પ્રપ ય ત સવર્શ યપુ િંહતમ્
૧૧૦૭૦૨૨૧ અેક દ્વિત્રચતુ પાદાે બહુપાદ તથાપદઃ
૧૧૦૭૦૨૨૩ બહ્વ્યઃ સ ત પુરઃ ષ્ટા તાસાં મે પાૈ ષી પ્રયા
૧૧૦૭૦૨૩૧ અત્ર માં ગય ત્યદ્ધા યુક્તા હેતુ ભર શ્વરમ્
૧૧૦૭૦૨૩૩ ગ્ હ્યમાણૈગુર્ણૈ લઙ્ગૈરગ્રાહ્યમનુમાનતઃ
૧૧૦૭૦૨૪૧ અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્
૧૧૦૭૦૨૪૩ અવધૂતસ્ય સવંાદં યદાેર મતતજેસઃ
૧૧૦૭૦૨૫૧ અવધૂતં દ્વયં ક ચચ્ચર તમકુતાેભયમ્
૧૧૦૭૦૨૫૩ કિવ િનર ક્ષ્ય ત ણં યદુઃ પપ્રચ્છ ધમર્િવત્
૧૧૦૭૦૨૬૦ શ્રીયદુ વાચ
૧૧૦૭૦૨૬૧ કુતાે બુ દ્ધિરયં બ્રહ્મન્નકતુર્ઃ સિુવશારદા
૧૧૦૭૦૨૬૩ યામાસાદ્ય ભવા લાેકં િવદ્વાંશ્ચર ત બાલવત્
૧૧૦૭૦૨૭૧ પ્રાયાે ધમાર્થર્કામષેુ િવિવ સાયાં ચ માનવાઃ
૧૧૦૭૦૨૭૩ હેતનુવૈ સમીહ તઆયષુાે યશસઃ શ્રયઃ
૧૧૦૭૦૨૮૧ વં તુ ક પઃ કિવદર્ક્ષઃ સભુગાેઽ તભાષણઃ
૧૧૦૭૦૨૮૩ ન કતાર્ નેહસે િક ચ જડાને્મત્તિપશાચવત્
૧૧૦૭૦૨૯૧ જનષેુ દહ્યમાનષેુ કામલાેભદવા ગ્ ના
૧૧૦૭૦૨૯૩ ન ત યસઽે ગ્ ના મુક્તાે ગઙ્ગા ભઃસ્થ ઇવ દ્વપઃ
૧૧૦૭૦૩૦૧ વં િહ નઃ ચ્છતાં બ્રહ્મન્નાત્મ યાન દકારણમ્
૧૧૦૭૦૩૦૩ બ્રૂિહ પશર્િવહીનસ્ય ભવતઃ કેવલાત્મનઃ
૧૧૦૭૦૩૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૭૦૩૧૧ યદુનવૈં મહાભાગાે બ્રહ્મ યને સમેુધસા
૧૧૦૭૦૩૧૩ ષ્ટઃ સભા જતઃ પ્રાહ પ્રશ્રયાવનતં દ્વજઃ
૧૧૦૭૦૩૨૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૧૦૭૦૩૨૧ સ ત મે ગુરવાે રાજ બહવાે બુદ્ યપુ શ્રતાઃ
૧૧૦૭૦૩૨૩ યતાે બુ દ્ધમપુાદાય મુક્તાેઽટામીહ તા શ ◌ૃ
૧૧૦૭૦૩૩૧ થવી વાયુરાકાશમાપાેઽ ગ્ શ્ચ દ્રમા રિવઃ
૧૧૦૭૦૩૩૩ કપાેતાેઽજગરઃ સ ધુઃ પતઙ્ગાે મધુકૃદ્ગજઃ
૧૧૦૭૦૩૪૧ મધુહા હિરણાે મીનઃ િપઙ્ગલા કુરરાેઽભર્કઃ
૧૧૦૭૦૩૪૩ કુમાર શરકૃ સપર્ ઊણર્ના ભઃ સપુેશકૃત્
૧૧૦૭૦૩૫૧ અેતે મે ગુરવાે રાજ ચતુિવશ તરા શ્રતાઃ
૧૧૦૭૦૩૫૩ શક્ષા ત્ત ભરેતષેામ વ શક્ષ મહાત્મનઃ
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૧૧૦૭૦૩૬૧ યતાે યદનુ શક્ષા મ યથા વા નાહુષાત્મજ
૧૧૦૭૦૩૬૩ તત્તથા પુ ષવ્યાઘ્ર િનબાેધ કથયા મ તે
૧૧૦૭૦૩૭૧ ભૂતૈરાક્ર યમાણાેઽિપ ધીરાે દૈવવશાનુગૈઃ
૧૧૦૭૦૩૭૩ ત દ્વદ્વાન્ન ચલને્માગાર્દ વ શક્ષં ક્ષતવે્રર્તમ્
૧૧૦૭૦૩૮૧ શશ્વ પરાથર્સવહઃ પરાથકા તસ ભવઃ
૧૧૦૭૦૩૮૩ સાધુઃ શક્ષેત ભૂ ત્તાે નગ શ યઃ પરાત્મતામ્
૧૧૦૭૦૩૯૧ પ્રાણ ત્ત્યૈવ સ તુ યને્મુિનનવે દ્રય પ્રયૈઃ
૧૧૦૭૦૩૯૩ જ્ઞાનં યથા ન ન યેત નાવક યત વાઙ્મનઃ
૧૧૦૭૦૪૦૧ િવષયે વાિવશ યાેગી નાનાધમષુ સવર્તઃ
૧૧૦૭૦૪૦૩ ગુણદાષેવ્યપેતાત્મા ન િવષ જેત વાયવુત્
૧૧૦૭૦૪૧૧ પા થવે વહ દેહેષુ પ્રિવષ્ટ તદુ્ગણાશ્રયઃ
૧૧૦૭૦૪૧૩ ગુણનૈર્ યજુ્યતે યાેગી ગ ધવૈાર્યુિરવાત્મદક્ૃ
૧૧૦૭૦૪૨૧ અ તિહતશ્ચ સ્થરજઙ્ગમષેુ બ્રહ્માત્મભાવને સમ વયને
૧૧૦૭૦૪૨૩ વ્યા યાવ્યવચ્છેદમસઙ્ગમાત્મનાે મુિનનર્ભ વં િવતતસ્ય ભાવયેત્
૧૧૦૭૦૪૩૧ તે ેઽબન્નમયૈભાર્વૈમઘાદ્યવૈાર્યનુેિરતૈઃ
૧૧૦૭૦૪૩૩ ન યતે નભ તદ્વ કાલ ષ્ટૈગુર્ણૈઃ પુમાન્
૧૧૦૭૦૪૪૧ વચ્છઃ પ્રકૃ તતઃ નગ્ધાે માધુયર્ તીથર્ભૂ ર્ણામ્
૧૧૦૭૦૪૪૩ મુિનઃ પનુાત્યપાં મત્રમીક્ષાપે પશર્ક તર્નૈઃ
૧૧૦૭૦૪૫૧ તજે વી તપસા દ પ્તાે દુધર્ષાદરભાજનઃ
૧૧૦૭૦૪૫૩ સવર્ભક્ષ્યાેઽિપ યુક્તાત્મા નાદત્તે મલમ ગ્ વત્
૧૧૦૭૦૪૬૧ ક્વ ચચ્છન્નઃ ક્વ ચ પષ્ટ ઉપાસ્યઃ શ્રેય ઇચ્છતામ્
૧૧૦૭૦૪૬૩ ભુઙ્ક્તે સવર્ત્ર દા ણાં દહ પ્રાગુત્તરાશભુમ્
૧૧૦૭૦૪૭૧ વમાયયા ષ્ટ મદં સદસ લક્ષણં િવભુઃ
૧૧૦૭૦૪૭૩ પ્રિવષ્ટ ઈયતે તત્તત્ વ પાેઽ ગ્ િરવૈધ સ
૧૧૦૭૦૪૮૧ િવસગાર્દ્યાઃ મશાના તા ભાવા દેહસ્ય નાત્મનઃ
૧૧૦૭૦૪૮૩ કલાના મવ ચ દ્રસ્ય કાલનેાવ્યક્તવત્મર્ના
૧૧૦૭૦૪૯૧ કાલને હ્યાેઘવેગને ભૂતાનાં પ્રભવા યયાૈ
૧૧૦૭૦૪૯૩ િનત્યાવિપ ન દૃ યેતે આત્મનાેઽગ્ ેયર્થા ચષામ્
૧૧૦૭૦૫૦૧ ગુણૈગુર્ણાનપુાદત્તે યથાકાલં િવમુ ચ ત
૧૧૦૭૦૫૦૩ ન તષેુ યજુ્યતે યાેગી ગાે ભગાર્ ઇવ ગાપે તઃ
૧૧૦૭૦૫૧૧ બુ યતે વે ન ભેદેન વ્ય ક્તસ્થ ઇવ તદ્ગતઃ
૧૧૦૭૦૫૧૩ લક્ષ્યતે સ્થૂલમ ત ભરાત્મા ચાવ સ્થતાેઽકર્વત્
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૧૧૦૭૦૫૨૧ ના ત નેહઃ પ્રસઙ્ગાે વા કતર્વ્યઃ ક્વાિપ કેન ચત્
૧૧૦૭૦૫૨૩ કુવર્ વ દેત સ તાપં કપાેત ઇવ દ નધીઃ
૧૧૦૭૦૫૩૧ કપાેતઃ કશ્ચનાર યે કૃતનીડાે વન પતાૈ
૧૧૦૭૦૫૩૩ કપાેત્યા ભાયર્યા સાધર્મવુાસ ક ત ચ સમાઃ
૧૧૦૭૦૫૪૧ કપાેતાૈ નેહગુ ણત હૃદયાૈ ગ્ હધ મણાૈ
૧૧૦૭૦૫૪૩ દૃ ષ્ટ દષૃ્ટ ાઙ્ગમઙ્ગને બુ દ્ધ બુદ્ યા બબ ધતુઃ
૧૧૦૭૦૫૫૧ શ યાસનાટનસ્થાન વાતાર્ક્ર ડાશનાિદકમ્
૧૧૦૭૦૫૫૩ મથનુીભૂય િવશ્ર ધાૈ ચેરતવુર્નરા જષુ
૧૧૦૭૦૫૬૧ યં યં વા છ ત સા રાજ તપર્ય ત્યનુક પતા
૧૧૦૭૦૫૬૩ તં તં સમનય કામં કૃચ્છ્ર ેણા ય જતે દ્રયઃ
૧૧૦૭૦૫૭૧ કપાેતી પ્રથમં ગભ ગ્ હ્ણ તી કાલ આગતે
૧૧૦૭૦૫૭૩ અ ડાિન સષુવુે નીડે તપત્યુઃ સિન્નધાૈ સતી
૧૧૦૭૦૫૮૧ તષેુ કાલે વ્ય ય ત ર ચતાવયવા હરેઃ
૧૧૦૭૦૫૮૩ શ ક્ત ભદુર્િવભાવ્યા ભઃ કાેમલાઙ્ગતનૂ હાઃ
૧૧૦૭૦૫૯૧ પ્ર ઃ પપુષુતુઃ પ્રીતાૈ દ પતી પતુ્રવ સલાૈ
૧૧૦૭૦૫૯૩ શ ◌ૃ વ તાૈ કૂ જતં તાસાં િન ર્તાૈ કલભા ષતૈઃ
૧૧૦૭૦૬૦૧ તાસાં પતત્રૈઃ સુ પશઃ કૂ જતૈમુર્ગ્ધચે ષ્ટતૈઃ
૧૧૦૭૦૬૦૩ પ્રત્યુદ્ગમૈરદ નાનાં િપતરાૈ મુદમાપતુઃ
૧૧૦૭૦૬૧૧ નેહાનુબદ્ધહૃદયાવ યાે યં િવ માયયા
૧૧૦૭૦૬૧૩ િવમાેિહતાૈ દ નિધયાૈ શશૂ પપુુષતુઃ પ્ર ઃ
૧૧૦૭૦૬૨૧ અેકદા જગ્મતુ તાસામન્નાથ તાૈ કુટુ બનાૈ
૧૧૦૭૦૬૨૩ પિરતઃ કાનને ત મન્ન થનાૈ ચેરતુ શ્ચરમ્
૧૧૦૭૦૬૩૧ દૃ ટ્વા તા લુ ધકઃ ક શ્ચદ્યદચૃ્છાતાે વનેચરઃ
૧૧૦૭૦૬૩૩ જગ્ હે લમાતત્ય ચરતઃ વાલયા તકે
૧૧૦૭૦૬૪૧ કપાેતશ્ચ કપાેતી ચ પ્ર પાષેે સદાે સકુાૈ
૧૧૦૭૦૬૪૩ ગતાૈ પાષેણમાદાય વનીડમપુજગ્મતુઃ
૧૧૦૭૦૬૫૧ કપાેતી વાત્મ વીક્ષ્ય બાલકા લસં તાન્
૧૧૦૭૦૬૫૩ તાન યધાવ ક્રાેશ તી ક્રાેશતાે શદુઃ ખતા
૧૧૦૭૦૬૬૧ સાસકૃ નેહગુ ણતા દ ન ચત્તાજમાયયા
૧૧૦૭૦૬૬૩ વયં ચાબ યત શચા બદ્ધા પ ય ત્યપ તઃ
૧૧૦૭૦૬૭૧ કપાેતઃ વાત્મ બદ્ધાનાત્મનાેઽ યિધકા પ્રયાન્
૧૧૦૭૦૬૭૩ ભાયા ચાત્મસમાં દ નાે િવલલાપા તદુઃ ખતઃ

bhagpur.pdf 881



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૧૦૭૦૬૮૧ અહાે મે પ યતાપાયમ પપુ યસ્ય દુમર્તેઃ
૧૧૦૭૦૬૮૩ અ પ્તસ્યાકૃતાથર્સ્ય ગ્ હસૈ્ત્રવ ગકાે હતઃ
૧૧૦૭૦૬૯૧ અનુ પાનુકૂલા ચ યસ્ય મે પ તદેવતા
૧૧૦૭૦૬૯૩ શૂ યે ગ્ હે માં સ ત્યજ્ય પતુ્રૈઃ વયાર્ ત સાધુ ભઃ
૧૧૦૭૦૭૦૧ સાેઽહં શૂ યે ગ્ હે દ નાે તદારાે તપ્રજઃ
૧૧૦૭૦૭૦૩ જ િવષે િકમથ વા િવધુરાે દુઃખ િવતઃ
૧૧૦૭૦૭૧૧ તાં તથવૈા તા શ ગ્ભ ર્ત્યુગ્ર તા વચેષ્ટતઃ
૧૧૦૭૦૭૧૩ વયં ચ કૃપણઃ શ પ યન્ન યબુધાેઽપતત્
૧૧૦૭૦૭૨૧ તં લ વા લુ ધકઃ કૂ્રરઃ કપાેતં ગ્ હમેિધનમ્
૧૧૦૭૦૭૨૩ કપાેતકા કપાેતી ં ચ સદ્ધાથર્ઃ પ્રયયાૈ ગ્ હમ્
૧૧૦૭૦૭૩૧ અેવં કુટુ બ્યશા તાત્મા દ્વ દ્વારામઃ પતિત્રવત્
૧૧૦૭૦૭૩૩ પુ ણ કુટુ બં કૃપણઃ સાનુબ ધાેઽવસીદ ત
૧૧૦૭૦૭૪૧ યઃ પ્રા ય માનષું લાેકં મુ ક્તદ્વારમપા તમ્
૧૧૦૭૦૭૪૩ ગ્ હેષુ ખગવ સક્ત તમા ઢચ્યુતં િવદુઃ
૧૧૦૮૦૦૧૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૧૦૮૦૦૧૧ સખુમૈ દ્રયકં રાજ વગ નરક અેવ ચ
૧૧૦૮૦૦૧૩ દેિહનાં યદ્યથા દુઃખં ત માન્નેચ્છેત તદુ્બધઃ
૧૧૦૮૦૦૨૧ ગ્રાસં સુ ષં્ટ િવરસં મહા તં તાેકમવે વા
૧૧૦૮૦૦૨૩ યદચૃ્છયવૈાપ તતં ગ્રસદેાજગરાેઽિક્રયઃ
૧૧૦૮૦૦૩૧ શયીતાહાિન ભૂર ણ િનરાહારાેઽનપુક્રમઃ
૧૧૦૮૦૦૩૩ યિદ નાપેનયેદ્ગ્રાસાે મહાિહિરવ િદષ્ટભુક્
૧૧૦૮૦૦૪૧ આેજઃસહાેબલયુતં બભ્રદે્દહમકમર્કમ્
૧૧૦૮૦૦૪૩ શયાનાે વીતિનદ્રશ્ચ નેહેતે દ્રયવાનિપ
૧૧૦૮૦૦૫૧ મુિનઃ પ્રસન્નગ ભીરાે દુિવગાહ્યાે દુરત્યયઃ
૧૧૦૮૦૦૫૩ અન તપારાે હ્યક્ષાે યઃ ત મતાેદ ઇવાણર્વઃ
૧૧૦૮૦૦૬૧ સ દ્ધકામાે હીનાે વા નારાયણપરાે મુિનઃ
૧૧૦૮૦૦૬૩ નાે સપત ન શુ યેત સિરદ્ ભિરવ સાગરઃ
૧૧૦૮૦૦૭૧ દૃ ટ્વા સ્ત્રયં દેવમાયાં તદ્ભાવૈર જતે દ્રયઃ
૧૧૦૮૦૦૭૩ પ્રલાે ભતઃ પતત્ય ધે તમસ્યગ્ ાૈ પતઙ્ગવત્
૧૧૦૮૦૦૮૧ યાે ષ દ્ધર યાભરણા બરાિદ દ્રવ્યષેુ માયાર ચતષેુ મૂઢઃ
૧૧૦૮૦૦૮૩ પ્રલાે ભતાત્મા હ્યપુભાેગબુદ્ યા પતઙ્ગવન્ન ય ત નષ્ટદૃ ષ્ટઃ
૧૧૦૮૦૦૯૧ તાેકં તાેકં ગ્રસદ્ેગ્રાસં દેહાે વતત યાવતા
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૧૧૦૮૦૦૯૩ ગ્ હાનિહસન્ના તષે્ઠદ્વ ૃ ત્ત માધુકર ં મુિનઃ
૧૧૦૮૦૧૦૧ અ યશ્ચ મહદ્ યશ્ચ શાસે્ત્ર યઃ કુશલાે નરઃ
૧૧૦૮૦૧૦૩ સવર્તઃ સારમાદદ્યા પુ પે ય ઇવ ષટ્પદઃ
૧૧૦૮૦૧૧૧ સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ ક્ષતમ્
૧૧૦૮૦૧૧૩ પા ણપાત્રાેદરામત્રાે મ ક્ષકેવ ન સઙ્ગ્રહી
૧૧૦૮૦૧૨૧ સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ કઃ
૧૧૦૮૦૧૨૩ મ ક્ષકા ઇવ સઙ્ગ્ હ્ણ સહ તને િવન ય ત
૧૧૦૮૦૧૩૧ પદાિપ યવુતી ં ભ નર્ શદે્દારવીમિપ
૧૧૦૮૦૧૩૩ શ કર વ બ યેત કિર યા અઙ્ગસઙ્ગતઃ
૧૧૦૮૦૧૪૧ નાિધગચ્છેિ સ્ત્રયં પ્રાજ્ઞઃ કિહ ચ ત્યુમાત્મનઃ
૧૧૦૮૦૧૪૩ બલાિધકૈઃ સ હ યેત ગજૈર યૈગર્ ે યથા
૧૧૦૮૦૧૫૧ ન દેયં નાપેભાેગ્યં ચ લુ ધૈયર્દ્દઃુખસ ચતમ્
૧૧૦૮૦૧૫૩ ભુઙ્ક્તે તદિપ તચ્ચા યાે મધુહેવાથર્િવન્મધુ
૧૧૦૮૦૧૬૧ સદુુઃખાપેા જતૈિવત્તૈરાશાસાનાં ગ્ હા શષઃ
૧૧૦૮૦૧૬૩ મધુહેવાગ્રતાે ભુઙ્ક્તે ય તવ ગ્ હમેિધનામ્
૧૧૦૮૦૧૭૧ ગ્રા યગીતં ન શ ◌ૃ યાદ્ય તવર્નચરઃ ક્વ ચત્
૧૧૦૮૦૧૭૩ શક્ષેત હિરણાદ્બદ્ધા ગયાેગ તમાેિહતાત્
૧૧૦૮૦૧૮૧ ત્યવાિદત્રગીતાિન જુષ ગ્રા યા ણ યાે ષતામ્
૧૧૦૮૦૧૮૩ આસાં ક્ર ડનકાે વ ય ઋ યશ ◌ૃઙ્ગાે ગીસતુઃ
૧૧૦૮૦૧૯૧ જહ્વયા તપ્રમા થ યા જનાે રસિવમાેિહતઃ
૧૧૦૮૦૧૯૩ ત્યુ ચ્છત્યસદુ્બ દ્ધમ ન તુ બિડશયૈર્થા
૧૧૦૮૦૨૦૧ ઇ દ્રયા ણ જય ત્યાશુ િનરાહારા મની ષણઃ
૧૧૦૮૦૨૦૩ વજર્િય વા તુ રસનં તિન્નરન્નસ્ય વધર્તે
૧૧૦૮૦૨૧૧ તાવ જતે દ્રયાે ન સ્યા દ્વ જતા યે દ્રયઃ પુમાન્
૧૧૦૮૦૨૧૩ ન જયેદ્રસનં યાવ જતં સવ જતે રસે
૧૧૦૮૦૨૨૧ િપઙ્ગલા નામ વે યાસી દ્વદેહનગરે પુરા
૧૧૦૮૦૨૨૩ તસ્યા મે શ ક્ષતં િક ચિન્નબાેધ પન દન
૧૧૦૮૦૨૩૧ સા વૈિર યેકદા કા તં સઙે્કત ઉપને યતી
૧૧૦૮૦૨૩૩ અભૂ કાલે બિહદ્વાર્રે બભ્રતી પમુત્તમમ્
૧૧૦૮૦૨૪૧ માગર્ આગચ્છતાે વીક્ષ્ય પુ ષા પુ ષષર્ભ
૧૧૦૮૦૨૪૩ તા શલુ્કદા વત્તવતઃ કા તાન્મનેેઽથર્કામુક
૧૧૦૮૦૨૫૧ આગતે વપયાતષેુ સા સઙે્કતાપે િવની
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૧૧૦૮૦૨૫૩ અ ય યાે િવત્તવા કાેઽિપ મામપુૈ ય ત ભૂિરદઃ
૧૧૦૮૦૨૬૧ અેવં દુરાશયા વ ત િનદ્રા દ્વાયર્વલ બતી
૧૧૦૮૦૨૬૩ િનગર્ચ્છ તી પ્રિવશતી િનશીથં સમપદ્યત
૧૧૦૮૦૨૭૧ તસ્યા િવત્તાશયા શુ યદ્ વક્ત્રાયા દ નચેતસઃ
૧૧૦૮૦૨૭૩ િનવદઃ પરમાે જજ્ઞે ચ તાહેતુઃ સખુાવહઃ
૧૧૦૮૦૨૮૧ તસ્યા િનિવ ણ ચત્તાયા ગીતં શ ◌ૃ યથા મમ
૧૧૦૮૦૨૮૩ િનવદ આશાપાશાનાં પુ ષસ્ય યથા હ્ય સઃ
૧૧૦૮૦૨૯૧ ન હ્યઙ્ગા તિનવદાે દેહબ ધં જહાસ ત
૧૧૦૮૦૨૯૩ યથા િવજ્ઞાનરિહતાે મનુ ે મમતાં પ
૧૧૦૮૦૩૦૦ િપઙ્ગલાવેાચ
૧૧૦૮૦૩૦૧ અહાે મે માેહિવત ત પ યતાિવ જતાત્મનઃ
૧૧૦૮૦૩૦૩ યા કા તાદસતઃ કામં કામયે યને બા લશા
૧૧૦૮૦૩૧૧ સ તં સમીપે રમણં ર તપ્રદં િવત્તપ્રદં િનત્ય મમં િવહાય
૧૧૦૮૦૩૧૩ અકામદં દુઃખભયાિધશાેક માેહપ્રદં તુચ્છમહં ભજેઽજ્ઞા
૧૧૦૮૦૩૨૧ અહાે મયાત્મા પિરતાિપતાે થા સાઙે્કત્ય ત્ત્યા તિવગહ્યર્વાતર્યા
૧૧૦૮૦૩૨૩ સૈ્ત્રણાન્નરાદ્યાથર્ ષાેઽનુશાેચ્યા ક્ર તને િવત્તં ર તમાત્મનેચ્છતી
૧૧૦૮૦૩૩૧ યદ સ્થ ભિન મતવંશવંસ્ય
૧૧૦૮૦૩૩૨ સ્થૂણં વચા રાેમનખૈઃ િપનદ્ધમ્
૧૧૦૮૦૩૩૩ ક્ષરન્નવદ્વારમગારમેતદ્
૧૧૦૮૦૩૩૪ િવ મતૂ્રપૂણ મદુપૈ ત કા યા
૧૧૦૮૦૩૪૧ િવદેહાનાં પુરે હ્ય મન્નહમેકૈવ મૂઢધીઃ
૧૧૦૮૦૩૪૩ યા ય મચ્છ ત્યસત્ય માદાત્મદા કામમચ્યુતાત્
૧૧૦૮૦૩૫૧ સહૃુ પે્રષ્ઠતમાે નાથ આત્મા ચાયં શર િરણામ્
૧૧૦૮૦૩૫૩ તં િવક્ર યાત્મનવૈાહં રમેઽનને યથા રમા
૧૧૦૮૦૩૬૧ િકયિ પ્રયં તે વ્યભજકામા યે કામદા નરાઃ
૧૧૦૮૦૩૬૩ આદ્ય તવ તાે ભાયાર્યા દેવા વા કાલિવદુ્રતાઃ
૧૧૦૮૦૩૭૧ નનંૂ મે ભગવા પ્રીતાે િવ ઃ કેનાિપ કમર્ણા
૧૧૦૮૦૩૭૩ િનવદાેઽયં દુરાશાયા યન્મે તઃ સખુાવહઃ
૧૧૦૮૦૩૮૧ મવંૈ સ્યુમર્ દભાગ્યાયાઃ ક્લેશા િનવદહેતવઃ
૧૧૦૮૦૩૮૩ યનેાનુબ ધં િનહૃર્ત્ય પુ ષઃ શમ ચ્છ ત
૧૧૦૮૦૩૯૧ તનેાપેકૃતમાદાય શરસા ગ્રા યસઙ્ગતાઃ
૧૧૦૮૦૩૯૩ ત્ય વા દુરાશાઃ શરણં વ્ર મ તમધીશ્વરમ્
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૧૧૦૮૦૪૦૧ સ તુષ્ટા શ્રદ્દધત્યેતદ્યથાલાભને વતી
૧૧૦૮૦૪૦૩ િવહરા યમનુવૈાહમાત્મના રમણને વૈ
૧૧૦૮૦૪૧૧ સસંારકૂપે પ તતં િવષયૈમુર્ ષતેક્ષણમ્
૧૧૦૮૦૪૧૩ ગ્ર તં કાલાિહનાત્માનં કાેઽ યસ્ત્રાતુમધીશ્વરઃ
૧૧૦૮૦૪૨૧ આત્મવૈ હ્યાત્મનાે ગાેપ્તા િનિવદ્યેત યદા ખલાત્
૧૧૦૮૦૪૨૩ અપ્રમત્ત ઇદં પ યેદ્ગ્ર તં કાલાિહના જગત્
૧૧૦૮૦૪૩૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૧૦૮૦૪૩૧ અેવં વ્યવ સતમ તદુર્રાશાં કા તતષર્ મ્
૧૧૦૮૦૪૩૩ છ વાપેશમમાસ્થાય શ યામપુિવવેશ સા
૧૧૦૮૦૪૪૧ આશા િહ પરમં દુઃખં નૈરા યં પરમં સખુમ્
૧૧૦૮૦૪૪૩ યથા સ છદ્ય કા તાશાં સખંુ સુ વાપ િપઙ્ગલા
૧૧૦૯૦૦૧૦ શ્રીબ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૧૦૯૦૦૧૧ પિરગ્રહાે િહ દુઃખાય યદ્યિ પ્રયતમં ણામ્
૧૧૦૯૦૦૧૩ અન તં સખુમા ાે ત ત દ્વદ્વા ય વિક ચનઃ
૧૧૦૯૦૦૨૧ સા મષં કુરરં જઘુ્નબર્ લનાેઽ યે િનરા મષાઃ
૧૧૦૯૦૦૨૩ તદા મષં પિરત્યજ્ય સ સખંુ સમિવ દત
૧૧૦૯૦૦૩૧ ન મે માનાપમાનાૈ તાે ન ચ તા ગેહપુિત્રણામ્
૧૧૦૯૦૦૩૩ આત્મક્ર ડઆત્મર તિવચરામીહ બાલવત્
૧૧૦૯૦૦૪૧ દ્વાવવે ચ તયા મુક્તાૈ પરમાન દ આ લુતાૈ
૧૧૦૯૦૦૪૩ યાે િવમુગ્ધાે જડાે બાલાે યાે ગુણે યઃ પરં ગતઃ
૧૧૦૯૦૦૫૧ ક્વ ચ કુમાર વાત્માનં ણાના ગ્ હમાગતાન્
૧૧૦૯૦૦૫૩ વયં તાનહર્યામાસ ક્વાિપ યાતષેુ બ ધષુુ
૧૧૦૯૦૦૬૧ તષેામ યવહારાથ શાલીન્રહ સ પા થવ
૧૧૦૯૦૦૬૩ અવઘ્ન ત્યાઃ પ્રકાેષ્ઠસ્થાશ્ચકુ્રઃ શઙ્ખાઃ વનં મહત્
૧૧૦૯૦૦૭૧ સા ત જુગુ સતં મ વા મહતી વ્રીિડતા તતઃ
૧૧૦૯૦૦૭૩ બભ જૈકૈકશઃ શઙ્ખા દ્વાૈ દ્વાૈ પા યાેરશષેયત્
૧૧૦૯૦૦૮૧ ઉભયાેર યભૂદ્ઘાષેાે હ્યવઘ્ન ત્યાઃ વશઙ્ખયાેઃ
૧૧૦૯૦૦૮૩ તત્રા યેકં િનર ભદદેક માન્નાભવદ્ વિનઃ
૧૧૦૯૦૦૯૧ અ વ શક્ષ મમં તસ્યા ઉપદેશમિર દમ
૧૧૦૯૦૦૯૩ લાેકાનનુચરન્નેતા લાેકત વિવિવ સયા
૧૧૦૯૦૧૦૧ વાસે બહૂનાં કલહાે ભવેદ્વાતાર્ દ્વયાેરિપ
૧૧૦૯૦૧૦૩ અેક અેવ વસતે્ત મા કુમાયાર્ ઇવ કઙ્કણઃ
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૧૧૦૯૦૧૧૧ મન અેકત્ર સયંુ જ્યા જતશ્વાસાે જતાસનઃ
૧૧૦૯૦૧૧૩ વૈરાગ્યા યાસયાેગને િધ્રયમાણમત દ્રતઃ
૧૧૦૯૦૧૨૧ ય મન્મનાે લ ધપદં યદેતચ્છનૈઃ શનૈમુર્ ચ ત કમર્રેણનૂ્
૧૧૦૯૦૧૨૩ સ વને દ્ધને રજ તમશ્ચ િવધૂય િનવાર્ણમપુૈત્યિન ધનમ્
૧૧૦૯૦૧૩૧ તદૈવમાત્મ યવ દ્ધ ચત્તાે ન વેદ િક ચદ્બિહર તરં વા
૧૧૦૯૦૧૩૩ યથષેુકારાે પ ત વ્રજ ત મષાૈ ગતાત્મા ન દદશર્ પાશ્વ
૧૧૦૯૦૧૪૧ અેકચાયર્િનકેતઃ સ્યાદપ્રમત્તાે ગુહાશયઃ
૧૧૦૯૦૧૪૩ અલક્ષ્યમાણઆચારૈમુર્િનરેકાેઽ પભાષણઃ
૧૧૦૯૦૧૫૧ ગ્ હાર ભાે િહ દુઃખાય િવફલશ્ચાધ્રવુાત્મનઃ
૧૧૦૯૦૧૫૩ સપર્ઃ પરકૃતં વે મ પ્રિવ ય સખુમેધતે
૧૧૦૯૦૧૬૧ અેકાે નારાયણાે દેવઃ પવૂર્ ષં્ટ વમાયયા
૧૧૦૯૦૧૬૩ સહૃંત્ય કાલકલયા ક પા ત ઇદમીશ્વરઃ
૧૧૦૯૦૧૬૫ અેક અેવા દ્વતીયાેઽભૂદાત્માધારાેઽ ખલાશ્રયઃ
૧૧૦૯૦૧૭૧ કાલનેાત્માનુભાવને સા યં નીતાસુ શ ક્તષુ
૧૧૦૯૦૧૭૩ સ વાિદ વાિદપુ ષઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ
૧૧૦૯૦૧૮૧ પરાવરાણાં પરમઆ તે કૈવલ્યસં જ્ઞતઃ
૧૧૦૯૦૧૮૩ કેવલાનુભવાન દ સ દાેહાે િન પાિધકઃ
૧૧૦૯૦૧૯૧ કેવલાત્માનુભાવને વમાયાં િત્રગુણા ત્મકામ્
૧૧૦૯૦૧૯૩ સઙ્ક્ષાેભય જત્યાદાૈ તયા સતૂ્રમિર દમ
૧૧૦૯૦૨૦૧ તામાહુ સ્ત્રગુણવ્ય ક્ત જ તીં િવશ્વતાેમખુમ્
૧૧૦૯૦૨૦૩ ય મ પ્રાેત મદં િવશ્વં યને સસંરતે પુમાન્
૧૧૦૯૦૨૧૧ યથાેણર્ના ભહૃર્દયાદૂણા સ તત્ય વક્ત્રતઃ
૧૧૦૯૦૨૧૩ તયા િવહૃત્ય ભૂય તાં ગ્રસત્યેવં મહેશ્વરઃ
૧૧૦૯૦૨૨૧ યત્ર યત્ર મનાે દેહી ધારયે સકલં િધયા
૧૧૦૯૦૨૨૩ નેહાદ્દવ્ષેાદ્ભયાદ્વાિપ યા ત તત્ત વ પતામ્
૧૧૦૯૦૨૩૧ ક ટઃ પેશસૃ્કતં યાય કુડ્યાં તને પ્રવે શતઃ
૧૧૦૯૦૨૩૩ યા ત ત સાત્મતાં રાજ પવૂર્ પમસ ત્યજન્
૧૧૦૯૦૨૪૧ અેવં ગુ ય અેતે ય અેષા મે શ ક્ષતા મ તઃ
૧૧૦૯૦૨૪૩ વાત્માપે શ ક્ષતાં બુ દ્ધ શ ◌ૃ મે વદતઃ પ્રભાે
૧૧૦૯૦૨૫૧ દેહાે ગુ મર્મ િવર ક્તિવવેકહેતુર્
૧૧૦૯૦૨૫૨ બભ્ર મ સ વિનધનં સતતાત્યુર્દકર્મ્
૧૧૦૯૦૨૫૩ ત વા યનને િવ શા મ યથા તથાિપ
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૧૧૦૯૦૨૫૪ પારક્ય મત્યવ સતાે િવચરા યસઙ્ગઃ
૧૧૦૯૦૨૬૧ યાત્મ થર્પશુ ત્યગ્ હાપ્તવગાર્ન્
૧૧૦૯૦૨૬૨ પુ ના ત યિ પ્રય ચક ષર્યા િવત વન્
૧૧૦૯૦૨૬૩ વા તે સકૃચ્છ્ર મવ દ્ધધનઃ સ દેહઃ
૧૧૦૯૦૨૬૪ ટ્વાસ્ય બીજમવસીદ ત ક્ષધમર્ઃ
૧૧૦૯૦૨૭૧ જહૈ્વકતાેઽમુમપકષર્ ત કિહ તષાર્
૧૧૦૯૦૨૭૨ શશ્નાેઽ યત વગુદરં શ્રવણં કુત શ્ચત્
૧૧૦૯૦૨૭૩ ઘ્રાણાેઽ યતશ્ચપલદકૃ્ક્વ ચ કમર્શ ક્તર્
૧૧૦૯૦૨૭૪ બહ્વ્યઃ સપ ય ઇવ ગેહપ ત લનુ ત
૧૧૦૯૦૨૮૧ ટ્વા પુરા ણ િવિવધા યજયાત્મશ યા
૧૧૦૯૦૨૮૨ ક્ષા સર પપશૂ ખગદ દશકૂાન્
૧૧૦૯૦૨૮૩ તૈ તૈરતુષ્ટહૃદયઃ પુ ષં િવધાય
૧૧૦૯૦૨૮૪ બ્રહ્માવલાેકિધષણં મુદમાપ દેવઃ
૧૧૦૯૦૨૯૧ લ વા સદુુલર્ભ મદં બહુસ ભવા તે
૧૧૦૯૦૨૯૨ માનુ યમથર્દમિનત્યમપીહ ધીરઃ
૧૧૦૯૦૨૯૩ તૂણ યતેત ન પતેદનુ ત્યુ યાવન્
૧૧૦૯૦૨૯૪ િનઃશ્રેયસાય િવષયઃ ખલુ સવર્તઃ સ્યાત્
૧૧૦૯૦૩૦૧ અેવં સ તવૈરાગ્યાે િવજ્ઞાનાલાેક આત્મિન
૧૧૦૯૦૩૦૩ િવચરા મ મહીમેતાં મુક્તસઙ્ગાેઽનહઙૃ્કતઃ
૧૧૦૯૦૩૧૧ ન હ્યેક માદુ્ગરાેજ્ઞાર્નં સુ સ્થરં સ્યા સપુુ કલમ્
૧૧૦૯૦૩૧૩ બ્રહ્મતૈદ દ્વતીયં વૈ ગીયતે બહુધ ષ ભઃ
૧૧૦૯૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૦૯૦૩૨૧ ઇત્યુ વા સ યદંુ િવપ્ર તમામ ય ગભીરધીઃ
૧૧૦૯૦૩૨૩ વ દતઃ વ ચતાે રાજ્ઞા યયાૈ પ્રીતાે યથાગતમ્
૧૧૦૯૦૩૩૧ અવધૂતવચઃ શ્રુ વા પવૂષાં નઃ સ પવૂર્જઃ
૧૧૦૯૦૩૩૩ સવર્સઙ્ગિવિનમુર્ક્તઃ સમ ચત્તાે બભવૂ હ
૧૧૧૦૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૦૦૦૧૧ મયાેિદતે વવિહતઃ વધમષુ મદાશ્રયઃ
૧૧૧૦૦૦૧૩ વણાર્શ્રમકુલાચારમકામાત્મા સમાચરેત્
૧૧૧૦૦૦૨૧ અ વીક્ષેત િવશદુ્ધાત્મા દેિહનાં િવષયાત્મનામ્
૧૧૧૦૦૦૨૩ ગુણષેુ ત વ યાનને સવાર્ર ભિવપયર્યમ્
૧૧૧૦૦૦૩૧ સપુ્તસ્ય િવષયાલાેકાે યાયતાે વા મનાેરથઃ
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૧૧૧૦૦૦૩૩ નાનાત્મક વા દ્વફલ તથા ભેદાત્મધીગુર્ણૈઃ
૧૧૧૦૦૦૪૧ િન ત્તં કમર્ સવેેત પ્ર તં્ત મ પર ત્યજેત્
૧૧૧૦૦૦૪૩ જજ્ઞાસાયાં સ પ્ર ત્તાે નાિદ્રયે કમર્ચાેદનામ્
૧૧૧૦૦૦૫૧ યમાનભી ણં સવેેત િનયમાન્મ પરઃ ક્વ ચત્
૧૧૧૦૦૦૫૩ મદ ભજ્ઞં ગુ ં શા તમપુાસીત મદાત્મકમ્
૧૧૧૦૦૦૬૧ અમા યમ સરાે દક્ષાે િનમર્માે દૃઢસાૈહૃદઃ
૧૧૧૦૦૦૬૩ અસ વરાેઽથર્ જજ્ઞાસરુનસયૂુરમાેઘવાક્
૧૧૧૦૦૦૭૧ યાપત્યગ્ હક્ષતે્ર વજનદ્રિવણાિદષુ
૧૧૧૦૦૦૭૩ ઉદાસીનઃ સમં પ ય સવ વથર્ મવાત્મનઃ
૧૧૧૦૦૦૮૧ િવલક્ષણઃ સ્થૂલસૂ માદે્દહાદાત્મે ક્ષતા વદક્ૃ
૧૧૧૦૦૦૮૩ યથા ગ્ દાર્ ણાે દાહ્યાદ્દાહકાેઽ યઃ પ્રકાશકઃ
૧૧૧૦૦૦૯૧ િનરાેધાે પત્ત્ય હન્ નાના વં ત કૃતા ગુણાન્
૧૧૧૦૦૦૯૩ અ તઃ પ્રિવષ્ટઆધત્ત અેવં દેહગુણા પરઃ
૧૧૧૦૦૧૦૧ યાેઽસાૈ ગુણૈિવર ચતાે દેહાેઽયં પુ ષસ્ય િહ
૧૧૧૦૦૧૦૩ સસંાર તિન્નબ ધાેઽયં પુંસાે િવદ્યા ચ્છદાત્મનઃ
૧૧૧૦૦૧૧૧ ત મા જજ્ઞાસયાત્માનમાત્મસ્થં કેવલં પરમ્
૧૧૧૦૦૧૧૩ સઙ્ગ ય િનરસદેેતદ્વ તુબુ દ્ધ યથાક્રમમ્
૧૧૧૦૦૧૨૧ આચાયાઽર ણરાદ્યઃ સ્યાદ તવેાસ્યુત્તરાર ણઃ
૧૧૧૦૦૧૨૩ ત સ ધાનં પ્રવચનં િવદ્યાસ ધઃ સખુાવહઃ
૧૧૧૦૦૧૩૧ વૈશારદ સા તિવશદુ્ધબુ દ્ધધુર્નાે ત માયાં ગુણસ પ્રસતૂામ્
૧૧૧૦૦૧૩૩ ગનુાંશ્ચ સ દહ્ય યદાત્મમેત વયં ચ શાંયત્યસ મદ્યથા ગ્ ઃ
૧૧૧૦૦૧૪૧ અથષૈામ્કમર્ક ર્ણાં ભાે ણાં સખુદુઃખયાેઃ
૧૧૧૦૦૧૪૩ નાના વમથ િનત્ય વં લાેકકાલાગમાત્મનામ્
૧૧૧૦૦૧૫૧ મ યસે સવર્ભાવાનાં સસં્થા હ્યાૈ પ ત્તક યથા
૧૧૧૦૦૧૫૩ તત્તદાકૃ તભેદેન યતે ભદ્યતે ચ ધીઃ
૧૧૧૦૦૧૬૧ અેવમ યઙ્ગ સવષાં દેિહનાં દેહયાેગતઃ
૧૧૧૦૦૧૬૩ કાલાવયવતઃ સ ત ભાવા જન્માદયાેઽસકૃત્
૧૧૧૦૦૧૭૧ તત્રાિપ કમર્ણાં કતુર્ર વાત યં ચ લક્ષ્યતે
૧૧૧૦૦૧૭૩ ભાેક્તુશ્ચ દુઃખસખુયાેઃ કાે વથા િવવશં ભજેત્
૧૧૧૦૦૧૮૧ ન દેિહનાં સખંુ િક ચ દ્વદ્યતે િવદુષામિપ
૧૧૧૦૦૧૮૩ તથા ચ દુઃખં મૂઢાનાં થાહઙ્કરણં પરમ્
૧૧૧૦૦૧૯૧ યિદ પ્રા પ્ત િવઘાતં ચ ન ત સખુદુઃખયાેઃ
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૧૧૧૦૦૧૯૩ તેઽ યદ્ધા ન િવદુયાગં ત્યુનર્ પ્રભવેદ્યથા
૧૧૧૦૦૨૦૧ કાેઽ વથર્ઃ સખુયત્યેનં કામાે વા ત્યુર તકે
૧૧૧૦૦૨૦૩ આઘાતં નીયમાનસ્ય વ યસ્યવે ન તુ ષ્ટદઃ
૧૧૧૦૦૨૧૧ શ્રુતં ચ દષૃ્ટવદ્દષંુ્ટ પધાર્સયૂાત્યયવ્યયૈઃ
૧૧૧૦૦૨૧૩ બહ્વ તરાયકામ વા કૃ ષવચ્ચાિપ િન ફલમ્
૧૧૧૦૦૨૨૧ અ તરાયૈરિવિહતાે યિદ ધમર્ઃ વનુ ષ્ઠતઃ
૧૧૧૦૦૨૨૩ તનેાિપ િન જતં સ્થાનં યથા ગચ્છ ત તચ્છૃ
૧૧૧૦૦૨૩૧ ઇ ટે્વહ દેવતા યજ્ઞૈઃ વલાકં યા ત યા જ્ઞકઃ
૧૧૧૦૦૨૩૩ ભુ ત દેવવત્તત્ર ભાેગા દવ્યાિન્ન જતાન્
૧૧૧૦૦૨૪૧ વપુ યાપે ચતે શભુ્રે િવમાન ઉપગીયતે
૧૧૧૦૦૨૪૩ ગ ધવિવહરન્મ યે દેવીનાં હૃદ્યવષે ક્
૧૧૧૦૦૨૫૧ સ્ત્રી ભઃ કામગયાનને િકિઙ્કની લમા લના
૧૧૧૦૦૨૫૩ ક્ર ડન્ન વેદાત્મપાતં સરુાક્ર ડષેુ િન ર્તઃ
૧૧૧૦૦૨૬૧ તાવ સ માેદતે વગ યાવ પુ યં સમા યતે
૧૧૧૦૦૨૬૩ ક્ષીણપુ યઃ પતત્યવાર્ગિનચ્છ કાલચા લતઃ
૧૧૧૦૦૨૭૧ યદ્યધમર્રતઃ સઙ્ગાદસતાં વા જતે દ્રયઃ
૧૧૧૦૦૨૭૩ કામાત્મા કૃપણાે લુ ધઃ સૈ્ત્રણાે ભૂતિવિહસકઃ
૧૧૧૦૦૨૮૧ પશનૂિવિધનાલ ય પ્રેતભૂતગણા યજન્
૧૧૧૦૦૨૮૩ નરકાનવશાે જ તુગર્ વા યાત્યુ બણં તમઃ
૧૧૧૦૦૨૯૧ કમાર્ ણ દુઃખાેદકાર્ ણ કુવર્ દેહેન તૈઃ પનુઃ
૧૧૧૦૦૨૯૩ દેહમાભજતે તત્ર િક સખંુ મત્યર્ધ મણઃ
૧૧૧૦૦૩૦૧ લાેકાનાં લાેકપાલાનાં મદ્ભયં ક પ િવનામ્
૧૧૧૦૦૩૦૩ બ્રહ્મણાેઽિપ ભયં મત્તાે દ્વપરાધર્પરાયષુઃ
૧૧૧૦૦૩૧૧ ગુણાઃ જ ત કમાર્ ણ ગુણાેઽનુ જતે ગુણાન્
૧૧૧૦૦૩૧૩ વ તુ ગુણસયંુક્તાે ભુઙ્ક્તે કમર્ફલા યસાૈ
૧૧૧૦૦૩૨૧ યાવ સ્યાદુ્ગણવષૈ યં તાવન્નાના વમાત્મનઃ
૧૧૧૦૦૩૨૩ નાના વમાત્મનાે યાવ પારત યં તદૈવ િહ
૧૧૧૦૦૩૩૧ યાવદસ્યા વત ત્ર વં તાવદ શ્વરતાે ભયમ્
૧૧૧૦૦૩૩૩ ય અેત સમપુાસીરં તે મુહ્ય ત શચુાિપતાઃ
૧૧૧૦૦૩૪૧ કાલ આત્માગમાે લાેકઃ વભાવાે ધમર્ અેવ ચ
૧૧૧૦૦૩૪૩ ઇ ત માં બહુધા પ્રાહુગુર્ણવ્ય તકરે સ ત
૧૧૧૦૦૩૫૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
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૧૧૧૦૦૩૫૧ ગુણષેુ વતર્માનાેઽિપ દેહજે વનપા તઃ
૧૧૧૦૦૩૫૩ ગુણનૈર્ બ યતે દેહી બ યતે વા કથં િવભાે
૧૧૧૦૦૩૬૧ કથં વતત િવહરે કૈવાર્ જ્ઞાયેત લક્ષણૈઃ
૧૧૧૦૦૩૬૩ િક ભુ તાેત િવ જેચ્છયીતાસીત યા ત વા
૧૧૧૦૦૩૭૧ અેતદચ્યુત મે બ્રૂિહ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર
૧૧૧૦૦૩૭૩ િનત્યબદ્ધાે િનત્યમુક્ત અેક અેવે ત મે ભ્રમઃ
૧૧૧૧૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૧૦૦૧૧ બદ્ધાે મુક્ત ઇ ત વ્યાખ્યા ગુણતાે મે ન વ તુતઃ
૧૧૧૧૦૦૧૩ ગુણસ્ય માયામૂલ વાન્ન મે માેક્ષાે ન બ ધનમ્
૧૧૧૧૦૦૨૧ શાેકમાેહાૈ સખંુ દુઃખં દેહાપ ત્તશ્ચ માયયા
૧૧૧૧૦૦૨૩ વ ાે યથાત્મનઃ ખ્યા તઃ સં તનર્ તુ વા તવી
૧૧૧૧૦૦૩૧ િવદ્યાિવદ્યે મમ તનૂ િવદ્ યુદ્ધવ શર િરણામ્
૧૧૧૧૦૦૩૩ માેક્ષબ ધકર આદે્ય માયયા મે િવિન મતે
૧૧૧૧૦૦૪૧ અેકસ્યવૈ મમાંશસ્ય વસ્યવૈ મહામતે
૧૧૧૧૦૦૪૩ બ ધાેઽસ્યાિવદ્યયાનાિદિવદ્યયા ચ તથેતરઃ
૧૧૧૧૦૦૫૧ અથ બદ્ધસ્ય મુક્તસ્ય વૈલક્ષ યં વદા મ તે
૧૧૧૧૦૦૫૩ િવ દ્ધધ મણાે તાત સ્થતયાેરેકધ મ ણ
૧૧૧૧૦૦૬૧ સપુણાર્વેતાૈ સદશૃાૈ સખાયાૈ યદચૃ્છયૈતાૈ કૃતનીડાૈ ચ ક્ષે
૧૧૧૧૦૦૬૩ અેક તયાેઃ ખાદ ત િપ પલાન્નમ યાે િનરન્નાેઽિપ બલને ભૂયાન્
૧૧૧૧૦૦૭૧ આત્માનમ યં ચ સ વેદ િવદ્વાનિપ પલાદાે ન તુ િપ પલાદઃ
૧૧૧૧૦૦૭૩ યાેઽિવદ્યયા યુક્સ તુ િનત્યબદ્ધાે િવદ્યામયાે યઃ સ તુ િનત્યમુક્તઃ
૧૧૧૧૦૦૮૧ દેહસ્થાેઽિપ ન દેહસ્થાે િવદ્વા વ ાદ્યથાે થતઃ
૧૧૧૧૦૦૮૩ અદેહસ્થાેઽિપ દેહસ્થઃ કુમ તઃ વ દગૃ્યથા
૧૧૧૧૦૦૯૧ ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથષુ ગુણૈરિપ ગુણષેુ ચ
૧૧૧૧૦૦૯૩ ગ્ હ્યમાણે વહં કુયાર્ન્ન િવદ્વા ય વિવિક્રયઃ
૧૧૧૧૦૧૦૧ દૈવાધીને શર રેઽ મ ગુણભાવ્યને કમર્ણા
૧૧૧૧૦૧૦૩ વતર્માનાેઽબુધ તત્ર કતાર્ મી ત િનબ યતે
૧૧૧૧૦૧૧૧ અેવં િવરક્તઃ શયનઆસનાટનમ જને
૧૧૧૧૦૧૧૩ દશર્ન પશર્નઘ્રાણ ભાજેનશ્રવણાિદષુ
૧૧૧૧૦૧૧૫ ન તથા બ યતે િવદ્વા તત્ર તત્રાદય ગુણાન્
૧૧૧૧૦૧૨૧ પ્રકૃ તસ્થાેઽ યસસંક્તાે યથા ખં સિવતાિનલઃ
૧૧૧૧૦૧૨૩ વૈશારદ્યેક્ષયાસઙ્ગ શતયા છન્નસશંયઃ
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૧૧૧૧૦૧૨૫ પ્ર તબુદ્ધ ઇવ વ ાન્નાના વા દ્વિનવતર્તે
૧૧૧૧૦૧૪૧ યસ્યસ્યવુ તસઙ્ક પાઃ પ્રાણે દ્રયનર્નાેિધયામ્
૧૧૧૧૦૧૪૩ ત્તયઃ સ િવિનમુર્ક્તાે દેહસ્થાેઽિપ િહ તદુ્ગણૈઃ
૧૧૧૧૦૧૫૧ યસ્યાત્મા િહસ્યતે િહસ્રૈયન િક ચદ્યદચૃ્છયા
૧૧૧૧૦૧૫૩ અચ્યર્તે વા ક્વ ચત્તત્ર ન વ્ય તિક્રયતે બુધઃ
૧૧૧૧૦૧૬૧ ન તવુીત ન િન દેત કુવર્તઃ સા વસાધુ વા
૧૧૧૧૦૧૬૩ વદતાે ગુણદાષેા યાં વ જતઃ સમદઙૃ્મુિનઃ
૧૧૧૧૦૧૭૧ ન કુયાર્ન્ન વદે ક ચન્ન યાયે સા વસાધુ વા
૧૧૧૧૦૧૭૩આત્મારામાેઽનયા ત્ત્યા િવચરે જડવન્મુિનઃ
૧૧૧૧૦૧૮૧ શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતાે ન િન ણાયા પરે યિદ
૧૧૧૧૦૧૮૩ શ્રમ તસ્ય શ્રમફલાે હ્યધનેુ મવ રક્ષતઃ
૧૧૧૧૦૧૯૧ ગાં દુગ્ધદાેહામસતી ં ચ ભાયા દેહં પરાધીનમસ પ્ર ં ચ
૧૧૧૧૦૧૯૩ િવત્તં વતીથ કૃતમઙ્ગ વાચં હીનાં મયા રક્ષ ત દુઃખદુઃખી
૧૧૧૧૦૨૦૧ યસ્યાં ન મે પાવનમઙ્ગ કમર્ સ્થત્યુદ્ભવપ્રાણિનરાેધમસ્ય
૧૧૧૧૦૨૦૩ લીલાવતારે સતજન્મ વા સ્યાદ્વ યાં ગરં તાં બ યાન્ન ધીરઃ
૧૧૧૧૦૨૧૧ અેવં જજ્ઞાસયાપાેહ્ય નાના વભ્રમમાત્મિન
૧૧૧૧૦૨૧૩ ઉપારમેત િવરજં મનાે મ ય યર્ સવર્ગે
૧૧૧૧૦૨૨૧ યદ્યનીશાે ધારિયતું મનાે બ્રહ્મ ણ િનશ્ચલમ્
૧૧૧૧૦૨૨૩ મિય સવાર્ ણ કમાર્ ણ િનરપેક્ષઃ સમાચર
૧૧૧૧૦૨૩૧ શ્રદ્ધાલુમર્ કથાઃ શ ◌ૃ વ સભુદ્રા લાેકપાવનીઃ
૧૧૧૧૦૨૩૩ ગાયન્નનુ મર કમર્ જન્મ ચા ભનયન્મુહુઃ
૧૧૧૧૦૨૪૧ મદથ ધમર્કામાથાર્નાચરન્મદપાશ્રયઃ
૧૧૧૧૦૨૪૩ લભતે િનશ્ચલાં ભ ક્ત મ યુદ્ધવ સનાતને
૧૧૧૧૦૨૫૧ સ સઙ્ગલ ધયા ભ યા મિય માં સ ઉપા સતા
૧૧૧૧૦૨૫૩ સ વૈ મે દ શતં સદ્ ભર જસા િવ દતે પદમ્
૧૧૧૧૦૨૬૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૧૦૨૬૧ સાધુ તવાેત્તમશ્લાેક મતઃ ક દૃ ગ્વધઃ પ્રભાે
૧૧૧૧૦૨૬૩ ભ ક્ત વ યપુયજુ્યેત ક દશૃી સદ્ ભરાદતૃા
૧૧૧૧૦૨૭૧ અેતન્મે પુ ષા યક્ષ લાેકા યક્ષ જગ પ્રભાે
૧૧૧૧૦૨૭૩ પ્રણતાયાનુરક્તાય પ્રપન્નાય ચ ક યતામ્
૧૧૧૧૦૨૮૧ વં બ્રહ્મ પરમં વ્યાેમ પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૧૧૧૧૦૨૮૩ અવતીનાઽ સ ભગવ વેચ્છાપેાત્ત થગ્વપુઃ
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૧૧૧૧૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૧૦૨૯૧ કૃપાલુરકૃતદ્રાેહ ત ત ઃ સવર્દેિહનામ્
૧૧૧૧૦૨૯૩ સત્યસારાેઽનવદ્યાત્મા સમઃ સવાપકારકઃ
૧૧૧૧૦૩૦૧ કામૈરહતધીદાર્ તાે દુઃ શુ ચરિક ચનઃ
૧૧૧૧૦૩૦૩ અનીહાે મતભુક્ષા તઃ સ્થરાે મચ્છરણાે મુિનઃ
૧૧૧૧૦૩૧૧ અપ્રમત્તાે ગભીરાત્મા તમા જતષડ્ગુણઃ
૧૧૧૧૦૩૧૩ અમાની માનદઃ કલ્યાે મતૈ્રઃ કા ણકઃ કિવઃ
૧૧૧૧૦૩૨૧ આજ્ઞાયવૈં ગુણા દાષેાન્મયાિદષ્ટાનિપ વકાન્
૧૧૧૧૦૩૨૩ ધમાર્ સ ત્યજ્ય યઃ સવાર્ન્માં ભજેત સ તુ સત્તમઃ
૧૧૧૧૦૩૩૧ જ્ઞા વાજ્ઞા વાથ યે વૈ માં યાવા યશ્ચા મ યાદશૃઃ
૧૧૧૧૦૩૩૩ ભજ ત્યન યભાવને તે મે ભક્તતમા મતાઃ
૧૧૧૧૦૩૪૧ મ લઙ્ગમદ્ભક્તજન દશર્ન પશર્નાચર્નમ્
૧૧૧૧૦૩૪૩ પિરચયાર્ તુ તઃ પ્રહ્વ ગુણકમાર્નુક તર્નમ્
૧૧૧૧૦૩૫૧ મ કથાશ્રવણે શ્રદ્ધા મદનુ યાનમુદ્ધવ
૧૧૧૧૦૩૫૩ સવર્લાભાપેહરણં દાસ્યનેાત્મિનવેદનમ્
૧૧૧૧૦૩૬૧ મ જન્મકમર્કથનં મમ પવાર્નુમાેદનમ્
૧૧૧૧૦૩૬૩ ગીતતા ડવવાિદત્ર ગાેષ્ઠ ભમર્દ્ગહૃાે સવઃ
૧૧૧૧૦૩૭૧ યાત્રા બ લિવધાનં ચ સવર્વા ષકપવર્સુ
૧૧૧૧૦૩૭૩ વૈિદક તાિ ત્રક દ ક્ષા મદ યવ્રતધારણમ્
૧૧૧૧૦૩૮૧ મમાચાર્સ્થાપને શ્રદ્ધા વતઃ સહંત્ય ચાેદ્યમઃ
૧૧૧૧૦૩૮૩ ઉદ્યાનાપેવનાક્ર ડ પુરમ દરકમર્ ણ
૧૧૧૧૦૩૯૧ સ માજર્નાપેલપેા યાં સકેમ ડલવતર્નૈઃ
૧૧૧૧૦૩૯૩ ગ્ હશશુ્રષૂણં મહં્ય દાસવદ્યદમાયયા
૧૧૧૧૦૪૦૧ અમાિન વમદ ભ વં કૃતસ્યાપિરક તર્નમ્
૧૧૧૧૦૪૦૩ અિપ દ પાવલાેકં મે નાપેયુ જ્યાિન્નવેિદતમ્
૧૧૧૧૦૪૧૧ યદ્યિદષ્ટતમં લાેકે યચ્ચા ત પ્રયમાત્મનઃ
૧૧૧૧૦૪૧૩ તત્તિન્નવેદયને્મહ્યં તદાન ત્યાય ક પતે
૧૧૧૧૦૪૨૧ સયૂાઽ ગ્ બ્રાર્હ્મણા ગાવાે વૈ ણવઃ ખં મ જલમ્
૧૧૧૧૦૪૨૩ ભૂરાત્મા સવર્ભૂતાિન ભદ્ર પૂ પદાિન મે
૧૧૧૧૦૪૩૧ સયૂ તુ િવદ્યયા ત્ર યા હિવષાગ્ ાૈ યજેત મામ્
૧૧૧૧૦૪૩૩ આ ત યને તુ િવપ્રા યે ગાે વઙ્ગ યવસાિદના
૧૧૧૧૦૪૪૧ વૈ ણવે બ ધુસ કૃત્યા હૃિદ ખે યાનિનષ્ઠયા
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૧૧૧૧૦૪૪૩ વાયાૈ મખુ્યિધયા તાેયે દ્રવ્યૈ તાેયપુરઃસરૈઃ
૧૧૧૧૦૪૫૧ સ્થ ડલે મ ત્રહૃદયૈભાગૈરાત્માનમાત્મિન
૧૧૧૧૦૪૫૩ ક્ષતે્રજં્ઞ સવર્ભૂતષેુ સમ વને યજેત મામ્
૧૧૧૧૦૪૬૧ િધ યે વત્યેષુ મદૂ્રપં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ
૧૧૧૧૦૪૬૩ યુક્તં ચતુભુર્જં શા તં યાયન્નચ સમાિહતઃ
૧૧૧૧૦૪૭૧ ઇષ્ટાપૂતન મામવંે યાે યજેત સમાિહતઃ
૧૧૧૧૦૪૭૩ લભતે મિય સદ્ભ ક્ત મ તઃ સાધુસવેયા
૧૧૧૧૦૪૮૧ પ્રાયેણ ભ ક્તયાેગને સ સઙ્ગને િવનાેદ્ધવ
૧૧૧૧૦૪૮૩ નાપેાયાે િવદ્યતે સ યક્પ્રાયણં િહ સતામહમ્
૧૧૧૧૦૪૯૧ અથૈત પરમં ગુહ્યં શ ◌ૃ વતાે યદુન દન
૧૧૧૧૦૪૯૩ સગુાે યમિપ વક્ષ્યા મ વં મે ત્યઃ સહૃુ સખા
૧૧૧૨૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૨૦૦૧૧ ન રાેધય ત માં યાેગાે ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ અેવ ચ
૧૧૧૨૦૦૧૩ ન વા યાય તપ ત્યાગાે નેષ્ટાપૂત ન દ ક્ષણા
૧૧૧૨૦૦૨૧ વ્રતાિન યજ્ઞ છ દાં સ તીથાર્િન િનયમા યમાઃ
૧૧૧૨૦૦૨૩ યથાવ ધે સ સઙ્ગઃ સવર્સઙ્ગાપહાે િહ મામ્
૧૧૧૨૦૦૩૧ સ સઙ્ગને િહ દૈતેયા યાતુધાના ગાઃ ખગાઃ
૧૧૧૨૦૦૩૩ ગ ધવાર્ સરસાે નાગાઃ સદ્ધાશ્ચારણગુહ્યકાઃ
૧૧૧૨૦૦૪૧ િવદ્યાધરા મનુ યષેુ વૈ યાઃ શદૂ્રાઃ સ્ત્રયાેઽ ત્ય ઃ
૧૧૧૨૦૦૪૩ રજ તમઃપ્રકૃતય ત મ ત મ યુગે યુગે
૧૧૧૨૦૦૫૧ બહવાે મ પદં પ્રાપ્તા વાષ્ટ્રકાયાધવાદયઃ
૧૧૧૨૦૦૫૩ ષપવાર્ બ લબાર્ણાે મયશ્ચાથ િવભીષણઃ
૧૧૧૨૦૦૬૧ સગુ્રીવાે હનુમા ક્ષાે ગ ે ગ્ ધ્રાે વ ણક્પથઃ
૧૧૧૨૦૦૬૩ વ્યાધઃ કુ વ્રજે ગાે યાે યજ્ઞપ ય તથાપરે
૧૧૧૨૦૦૭૧ તે નાધીતશ્રુ તગણા નાપેા સતમહત્તમાઃ
૧૧૧૨૦૦૭૩ અવ્રતાતપ્તતપસઃ મ સઙ્ગાન્મામપુાગતાઃ
૧૧૧૨૦૦૮૧ કેવલને િહ ભાવને ગાે યાે ગાવાે નગા ગાઃ
૧૧૧૨૦૦૮૩ યેઽ યે મૂઢિધયાે નાગાઃ સદ્ધા મામીયુર જસા
૧૧૧૨૦૦૯૧ યં ન યાેગને સાઙ્ખ્યને દાનવ્રતતપાેઽ વરૈઃ
૧૧૧૨૦૦૯૩ વ્યાખ્યા વા યાયસ યાસઃૈ પ્રા ુયાદ્યત્નવાનિપ
૧૧૧૨૦૧૦૧ રામેણ સાધ મથુરાં પ્રણીતે શ્વાફ લ્કના મ યનુરક્ત ચત્તાઃ
૧૧૧૨૦૧૦૩ િવગાઢભાવને ન મે િવયાેગ તીવ્રાધયાેઽ યં દદશૃઃુ સખુાય
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૧૧૧૨૦૧૧૧ તા તાઃ ક્ષપાઃ પ્રેષ્ઠતમને નીતા મયવૈ દાવનગાેચરેણ
૧૧૧૨૦૧૧૩ ક્ષણાધર્વત્તાઃ પનુરઙ્ગ તાસાં હીના મયા ક પસમા બભવૂુઃ
૧૧૧૨૦૧૨૧ તા નાિવદન્મ યનષુઙ્ગબદ્ધ િધયઃ વમાત્માનમદ તથેદમ્
૧૧૧૨૦૧૨૩ યથા સમાધાૈ મનુયાેઽ ધતાેયે નદ્યઃ પ્રિવષ્ટા ઇવ નામ પે
૧૧૧૨૦૧૩૧ મ કામા રમણં રમ વ પિવદાેઽબલાઃ
૧૧૧૨૦૧૩૩ બ્રહ્મ માં પરમં પ્રાપુઃ સઙ્ગાચ્છતસહસ્રશઃ
૧૧૧૨૦૧૪૧ ત મા વમુદ્ધવાે જ્ય ચાેદનાં પ્ર તચાેદનામ્
૧૧૧૨૦૧૪૩ પ્ર ત્ત ચ િન ત્ત ચ શ્રાેતવં્ય શ્રુતમવે ચ
૧૧૧૨૦૧૫૧ મામેકમવે શરણમાત્માનં સવર્દેિહનામ્
૧૧૧૨૦૧૫૩ યાિહ સવાર્ત્મભાવને મયા સ્યા હ્યકુતાેભયઃ
૧૧૧૨૦૧૬૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૨૦૧૬૧ સશંયઃ શ ◌ૃ વતાે વાચં તવ યાેગેશ્વરેશ્વર
૧૧૧૨૦૧૬૩ ન િનવતર્ત આત્મસ્થાે યને ભ્રા ય ત મે મનઃ
૧૧૧૨૦૧૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૨૦૧૭૧ સ અેષ વાે િવવરપ્રસૂ તઃ પ્રાણને ઘાષેેણ ગુહાં પ્રિવષ્ટઃ
૧૧૧૨૦૧૭૩ મનાેમયં સૂ મમપુેત્ય પં માત્રા વરાે વણર્ ઇ ત સ્થિવષ્ઠઃ
૧૧૧૨૦૧૮૧ યથાનલઃ ખેઽિનલબ ધુ મા બલને દા યિધમ યમાનઃ
૧૧૧૨૦૧૮૩ અ ઃ પ્ર તાે હિવષા સમેધતે તથવૈ મે વ્ય ક્તિરયં િહ વાણી
૧૧૧૨૦૧૯૧ અેવં ગિદઃ કમર્ ગ તિવસગા ઘ્રાણાે રસાે દૃ પશર્ઃ શ્રુ તશ્ચ
૧૧૧૨૦૧૯૩ સઙ્ક પિવજ્ઞાનમથા ભમાનઃ સતંૂ્ર રજઃસ વતમાેિવકારઃ
૧૧૧૨૦૨૦૧ અયં િહ વ સ્ત્ર દ જયાેિનરવ્યક્તઅેકાે વયસા સઆદ્યઃ
૧૧૧૨૦૨૦૩ િવ શ્લષ્ટશ ક્તબર્હુધવે ભા ત બી િન યાેિન પ્ર તપદ્ય યદ્વત્
૧૧૧૨૦૨૧૧ ય મિન્નદં પ્રાેતમશષેમાેતં પટાે યથા ત તુિવતાનસસં્થઃ
૧૧૧૨૦૨૧૩ ય અેષ સસંારત ઃ પુરાણઃ કમાર્ત્મકઃ પુ પફલે પ્રસતૂે
૧૧૧૨૦૨૨૧ દ્વે અસ્ય બીજે શતમૂલ સ્ત્રનાલઃ પ ચસ્ક ધઃ પ ચરસપ્રસૂ તઃ
૧૧૧૨૦૨૨૩ દશકૈશાખાે દ્વસપુણર્નીડ સ્ત્રવલ્કલાે દ્વફલાેઽક પ્રિવષ્ટઃ
૧૧૧૨૦૨૩૧ અદ ત ચૈકં ફલમસ્ય ગ્ ધ્રા ગ્રામેચરા અેકમર યવાસાઃ
૧૧૧૨૦૨૩૩ હંસા ય અેકં બહુ પ મજૈ્યમાર્યામયં વેદ સ વેદ વેદમ્
૧૧૧૨૦૨૪૧ અેવં ગુ પાસનયૈકભ યા િવદ્યાકુઠારેણ શતને ધીરઃ
૧૧૧૨૦૨૪૩ િવ ય વાશયમપ્રમત્તઃ સ પદ્ય ચાત્માનમથ ત્ય સ્ત્રમ્
૧૧૧૩૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૩૦૦૧૧ સ વં રજ તમ ઇ ત ગુણા બુદ્ધનેર્ ચાત્મનઃ
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૧૧૧૩૦૦૧૩ સ વનેા યતમાૈ હ યા સ વં સ વને ચવૈ િહ
૧૧૧૩૦૦૨૧ સ વાદ્ધમા ભવેદ્વદૃ્ધા પંુસાે મદ્ભ ક્તલક્ષણઃ
૧૧૧૩૦૦૨૩ સા વકાપેાસયા સ વં તતાે ધમર્ઃ પ્રવતર્તે
૧૧૧૩૦૦૩૧ ધમા રજ તમાે હ યા સ વ દ્ધરનુત્તમઃ
૧૧૧૩૦૦૩૩ આશુ ન ય ત તન્મૂલાે હ્યધમર્ ઉભયે હતે
૧૧૧૩૦૦૪૧ આગમાેઽપઃ પ્ર દેશઃ કાલઃ કમર્ ચ જન્મ ચ
૧૧૧૩૦૦૪૩ યાનં મ ત્રાેઽથ સસં્કારાે દશતૈે ગુણહેતવઃ
૧૧૧૩૦૦૫૧ તત્ત સા વકમવેષૈાં યદ્યદ્વદૃ્ધાઃ પ્રચક્ષતે
૧૧૧૩૦૦૫૩ િન દ ત તામસં તત્તદ્રાજસં તદુપે ક્ષતમ્
૧૧૧૩૦૦૬૧ સા વકા યવે સવેેત પુમા સ વિવ દ્ધયે
૧૧૧૩૦૦૬૩ તતાે ધમર્ તતાે જ્ઞાનં યાવ તરપાેહનમ્
૧૧૧૩૦૦૭૧ વે સઙ્ઘષર્ ે વિહ્નદર્ગ્ વા શા ય ત તદ્વનમ્
૧૧૧૩૦૦૭૩ અેવં ગુણવ્યત્યય ે દેહઃ શા ય ત ત ક્રયઃ
૧૧૧૩૦૦૮૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૩૦૦૮૧ િવદ ત મત્યાર્ઃ પ્રાયેણ િવષયા પદમાપદામ્
૧૧૧૩૦૦૮૩ તથાિપ ભુ જતે કૃ ણ ત કથં શ્વખરાજવત્
૧૧૧૩૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૩૦૦૯૧ અહ મત્ય યથાબુ દ્ધઃ પ્રમત્તસ્ય યથા હૃિદ
૧૧૧૩૦૦૯૩ ઉ સપર્ ત ર ે ઘાેરં તતાે વૈકાિરકં મનઃ
૧૧૧૩૦૧૦૧ ર ેયુક્તસ્ય મનસઃ સઙ્ક પઃ સિવક પકઃ
૧૧૧૩૦૧૦૩ તતઃ કામાે ગુણ યાનાદ્દઃુસહઃ સ્યા દ્ધ દુમર્તેઃ
૧૧૧૩૦૧૧૧ કરાે ત કામવશગઃ કમાર્ યિવ જતે દ્રયઃ
૧૧૧૩૦૧૧૩ દુઃખાેદકાર્ ણ સ પ યન્ર વેેગિવમાેિહતઃ
૧૧૧૩૦૧૨૧ રજ તમાે યાં યદિપ િવદ્વા વ ક્ષપ્તધીઃ પનુઃ
૧૧૧૩૦૧૨૩ અત દ્રતાે મનાે યુ જ દાષેદૃ ષ્ટનર્ સ જતે
૧૧૧૩૦૧૩૧ અપ્રમત્તાેઽનુયુ ત મનાે મ યપર્ય છનૈઃ
૧૧૧૩૦૧૩૩ અિનિવ ણાે યથાકાલં જતશ્વાસાે જતાસનઃ
૧૧૧૩૦૧૪૧ અેતાવા યાેગ આિદષ્ટાે મ ચ્છ યૈઃ સનકાિદ ભઃ
૧૧૧૩૦૧૪૩ સવર્તાે મન આકૃ ય મ યદ્ધાવે યતે યથા
૧૧૧૩૦૧૫૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૩૦૧૫૧ યદા વં સનકાિદ યાે યને પેણ કેશવ
૧૧૧૩૦૧૫૩ યાેગમાિદષ્ટવાનેતદૂ્રપ મચ્છા મ વેિદતુમ્
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૧૧૧૩૦૧૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૩૦૧૬૧ પતુ્રા િહર યગભર્સ્ય માનસાઃ સનકાદયઃ
૧૧૧૩૦૧૬૩ પપ્રચ્છુઃ િપતરં સૂ માં યાેગસ્યૈકા તક ગ તમ્
૧૧૧૩૦૧૭૦ સનકાદય ઊચુઃ
૧૧૧૩૦૧૭૧ ગુણે વાિવશતે ચેતાે ગુણાશ્ચેત સ ચ પ્રભાે
૧૧૧૩૦૧૭૩ કથમ યાે યસ ત્યાગાે મુમુક્ષાેર ત તતીષાઃ
૧૧૧૩૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૩૦૧૮૧ અેવં ષ્ટાે મહાદેવઃ વય ભૂભૂર્તભાવનઃ
૧૧૧૩૦૧૮૩ યાયમાનઃ પ્રશ્નબીજં ના યપદ્યત કમર્ધીઃ
૧૧૧૩૦૧૯૧ સ મામ ચ તયદે્દવઃ પ્રશ્નપાર તતીષર્યા
૧૧૧૩૦૧૯૩ તસ્યાહં હંસ પેણ સકાશમગમં તદા
૧૧૧૩૦૨૦૧ દૃ ટ્વા મા ત ઉપવ્રજ્ય કૃ વ પાદા ભવ દનમ્
૧૧૧૩૦૨૦૩ બ્રહ્માણમગ્રતઃ કૃ વા પપ્રચ્છુઃ કાે ભવાિન ત
૧૧૧૩૦૨૧૧ ઇત્યહં મુિન ભઃ ષ્ટ ત વ જજ્ઞાસુ ભ તદા
૧૧૧૩૦૨૧૩ યદવાેચમહં તે ય તદુદ્ધવ િનબાેધ મે
૧૧૧૩૦૨૨૧ વ તનુાે યદ્યનાના વ આત્મનઃ પ્રશ્ન ઈદશૃઃ
૧૧૧૩૦૨૨૩ કથં ઘટેત વાે િવપ્રા વક્તવુાર્ મે ક આશ્રયઃ
૧૧૧૩૦૨૩૧ પ ચાત્મકેષુ ભૂતષેુ સમાનષેુ ચ વ તુતઃ
૧૧૧૩૦૨૩૩ કાે ભવાિન ત વઃ પ્રશ્નાે વાચાર ભાે હ્યનથર્કઃ
૧૧૧૩૦૨૪૧ મનસા વચસા દષૃ્ટ ા ગ્ હ્યતેઽ યૈરપી દ્રયૈઃ
૧૧૧૩૦૨૪૩ અહમવે ન મત્તાેઽ યિદ ત બુ ય વમ જસા
૧૧૧૩૦૨૫૧ ગુણે વાિવશતે ચેતાે ગુણાશ્ચેત સ ચ પ્ર ઃ
૧૧૧૩૦૨૫૩ વસ્ય દેહ ઉભયં ગુણાશ્ચેતાે મદાત્મનઃ
૧૧૧૩૦૨૬૧ ગુણષેુ ચાિવશ ચ્ચત્તમભી ણં ગુણસવેયા
૧૧૧૩૦૨૬૩ ગુણાશ્ચ ચત્તપ્રભવા મદૂ્રપ ઉભયં ત્યજેત્
૧૧૧૩૦૨૭૧ ગ્ર વ ઃ સષુુપં્ત ચ ગુણતાે બુ દ્ધ ત્તયઃ
૧૧૧૩૦૨૭૩ તાસાં િવલક્ષણાે વઃ સા ક્ષ વને િવિન શ્ચતઃ
૧૧૧૩૦૨૮૧ યિહ સં તબ ધાેઽયમાત્મનાે ગુણ ત્તદઃ
૧૧૧૩૦૨૮૩ મિય તુય સ્થતાે જહ્યાત્ત્યાગ તદુ્ગણચેતસામ્
૧૧૧૩૦૨૯૧ અહઙ્કારકૃતં બ ધમાત્મનાેઽથર્િવપયર્યમ્
૧૧૧૩૦૨૯૩ િવદ્વાિન્નિવદ્ય સસંાર ચ તાં તુય સ્થત ત્યજેત્
૧૧૧૩૦૩૦૧ યાવન્નાનાથર્ધીઃ પુંસાે ન િનવતત યુ ક્ત ભઃ
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૧૧૧૩૦૩૦૩ ગત્યર્િપ વપન્નજ્ઞઃ વ ે ગરણં યથા
૧૧૧૩૦૩૧૧ અસ વાદાત્મનાેઽ યષેાં ભાવાનાં ત કૃતા ભદા
૧૧૧૩૦૩૧૩ ગતયાે હેતવશ્ચાસ્ય ષા વ દશૃાે યથા
૧૧૧૩૦૩૨૧ યાે ગરે બિહરનુક્ષણધ મણાેઽથાર્ન્
૧૧૧૩૦૩૨૨ ભુઙ્ક્તે સમ તકરણૈહૃર્િદ ત સદકૃ્ષાન્
૧૧૧૩૦૩૨૩ વ ે સષુુપ્ત ઉપસહંરતે સ અેકઃ
૧૧૧૩૦૩૨૪ ત્ય વયાિ ત્રગુણ ત્તદૃ ગ દ્રયેશઃ
૧૧૧૩૦૩૩૧ અેવં િવ ય ગુણતાે મનસ યવસ્થા
૧૧૧૩૦૩૩૨ મન્માયયા મિય કૃતા ઇ ત િન શ્ચતાથાર્ઃ
૧૧૧૩૦૩૩૩ સ છદ્ય હાદર્મનુમાનસદુ ક્તતી ણ
૧૧૧૩૦૩૩૪ જ્ઞાના સના ભજત મા ખલસશંયાિધમ્
૧૧૧૩૦૩૪૧ ઈક્ષેત િવભ્રમ મદં મનસાે િવલાસં
૧૧૧૩૦૩૪૨ દષંૃ્ટ િવનષ્ટમ તલાેલમલાતચક્રમ્
૧૧૧૩૦૩૪૩ િવજ્ઞાનમેકમુ ધવે િવભા ત માયા
૧૧૧૩૦૩૪૪ વ સ્ત્રધા ગુણિવસગર્કૃતાે િવક પઃ
૧૧૧૩૦૩૫૧ દૃ ષ્ટ તતઃ પ્ર તિનવત્યર્ િન ત્ત ણસ્
૧૧૧૩૦૩૫૨ તૂ ણી ં ભવેિન્નજસખુાનુભવાે િનર હઃ
૧૧૧૩૦૩૫૩ સ દૃ યતે ક્વ ચ યદ દમવ તુબુદ્ યા
૧૧૧૩૦૩૫૪ ત્યક્તં ભ્રમાય ન ભવે તરાિનપાતાત્
૧૧૧૩૦૩૬૧ દેહં ચ નશ્વરમવ સ્થતમુ થતં વા
૧૧૧૩૦૩૬૨ સદ્ધાે ન પ ય ત યતાેઽ યગમ વ પમ્
૧૧૧૩૦૩૬૩ દૈવાદપેતમથ દૈવવશાદુપેતં
૧૧૧૩૦૩૬૪ વાસાે યથા પિરકૃતં મિદરામદા ધઃ
૧૧૧૩૦૩૭૧ દેહાેઽિપ દૈવવશગઃ ખલુ કમર્ યાવત્
૧૧૧૩૦૩૭૨ વાર ભકં પ્ર તસમીક્ષત અેવ સાસઃુ
૧૧૧૩૦૩૭૩ તં સપ્રપ ચમિધ ઢસમાિધયાેગઃ
૧૧૧૩૦૩૭૪ વા ં પનુનર્ ભજતે પ્ર તબુદ્ધવ તુઃ
૧૧૧૩૦૩૮૧ મયૈતદુક્તં વાે િવપ્રા ગુહ્યં ય સાઙ્ખ્યયાેગયાેઃ
૧૧૧૩૦૩૮૩ નીત માગતં યજ્ઞં યુ મદ્ધમર્િવવક્ષયા
૧૧૧૩૦૩૯૧ અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય સત્યસ્યતર્સ્ય તજેસઃ
૧૧૧૩૦૩૯૩ પરાયણં દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ શ્રયઃ ક તદર્મસ્ય ચ
૧૧૧૩૦૪૦૧ માં ભજ ત ગુણાઃ સવ િનગુર્ણં િનરપેક્ષકમ્
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૧૧૧૩૦૪૦૩ સહૃુદં પ્રયમાત્માનં સા યાસઙ્ગાદયાેઽગુણાઃ
૧૧૧૩૦૪૧૧ ઇ ત મે છન્નસ દેહા મનુયઃ સનકાદયઃ
૧૧૧૩૦૪૧૩ સભાજિય વા પરયા ભ યાગ્ ણત સં તવૈઃ
૧૧૧૩૦૪૨૧ તૈરહં પૂ જતઃ સયંકં્સ તુતઃ પરમ ષ ભઃ
૧૧૧૩૦૪૨૩ પ્રત્યેયાય વકં ધામ પ યતઃ પરમે ષ્ઠનઃ
૧૧૧૪૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૪૦૦૧૧ વદ ત કૃ ણ શ્રેયાં સ બહૂિન બ્રહ્મવાિદનઃ
૧૧૧૪૦૦૧૩ તષેાં િવક પપ્રાધા યમુતાહાે અેકમખુ્યતા
૧૧૧૪૦૦૨૧ ભવતાેદાહૃતઃ વા મ ભ ક્તયાેગાેઽનપે ક્ષતઃ
૧૧૧૪૦૦૨૩ િનરસ્ય સવર્તઃ સઙ્ગં યને વ યાિવશને્મનઃ
૧૧૧૪૦૦૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૪૦૦૩૧ કાલને નષ્ટા પ્રલયે વાણીયં વેદસં જ્ઞતા
૧૧૧૪૦૦૩૩ મયાદાૈ બ્રહ્મણે પ્રાેક્તા ધમા યસ્યાં મદાત્મકઃ
૧૧૧૪૦૦૪૧ તને પ્રાેક્તા વપતુ્રાય મનવે પવૂર્ ય સા
૧૧૧૪૦૦૪૩ તતાે ગ્વાદયાેઽગ્ હ્ણ સપ્ત બ્રહ્મમહષર્યઃ
૧૧૧૪૦૦૫૧ તે યઃ િપ ય ત પતુ્રા દેવદાનવગુહ્યકાઃ
૧૧૧૪૦૦૫૩ મનુ યાઃ સદ્ધગ ધવાર્ઃ સિવદ્યાધરચારણાઃ
૧૧૧૪૦૦૬૧ િક દેવાઃ િકન્નરા નાગા રક્ષઃિક પુ ષાદયઃ
૧૧૧૪૦૦૬૩ બહ્વ્ય તષેાં પ્રકૃતયાે રજઃસ વતમાેભવુઃ
૧૧૧૪૦૦૭૧ યા ભભૂર્તાિન ભદ્ય તે ભૂતાનાં પતય તથા
૧૧૧૪૦૦૭૩ યથાપ્રકૃ ત સવષાં ચત્રા વાચઃ સ્રવ ત િહ
૧૧૧૪૦૦૮૧ અેવં પ્રકૃ તવૈ ચ યાદ્ ભદ્ય તે મતયાે ણામ્
૧૧૧૪૦૦૮૩ પાર પયણ કેષા ચ પાષ ડમતયાેઽપરે
૧૧૧૪૦૦૯૧ મન્માયામાેિહતિધયઃ પુ ષાઃ પુ ષષર્ભ
૧૧૧૪૦૦૯૩ શ્રેયાે વદ ત્યનેકા તં યથાકમર્ યથા ચ
૧૧૧૪૦૧૦૧ ધમર્મેકે યશશ્ચા યે કામં સતં્ય દમં શમમ્
૧૧૧૪૦૧૦૩ અ યે વદ ત વાથ વા અૈશ્વય ત્યાગભાજેનમ્
૧૧૧૪૦૧૦૫ કે ચદ્યજ્ઞં તપાે દાનં વ્રતાિન િનયમા યમાન્
૧૧૧૪૦૧૧૧ આદ્ય તવ ત અેવષૈાં લાેકાઃ કમર્િવિન મતાઃ
૧૧૧૪૦૧૧૩ દુઃખાેદકાર્ તમાેિનષ્ઠાઃ દ્રા મ દાઃ શચુાિપતાઃ
૧૧૧૪૦૧૨૧ મ યિપતાત્મનઃ સ ય િનરપેક્ષસ્ય સવર્તઃ
૧૧૧૪૦૧૨૩ મયાત્મના સખંુ યત્ત કુતઃ સ્યા દ્વષયાત્મનામ્
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૧૧૧૪૦૧૩૧ અિક ચનસ્ય દા તસ્ય શા તસ્ય સમચેતસઃ
૧૧૧૪૦૧૩૩ મયા સ તુષ્ટમનસઃ સવાર્ઃ સખુમયા િદશઃ
૧૧૧૪૦૧૪૧ ન પારમે ઠં્ય ન મહે દ્રિધ યં
૧૧૧૪૦૧૪૨ ન સાવર્ભાૈમં ન રસાિધપત્યમ્
૧૧૧૪૦૧૪૩ ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા
૧૧૧૪૦૧૪૪ મ યિપતાત્મેચ્છ ત મ દ્વના યત્
૧૧૧૪૦૧૫૧ ન તથા મે પ્રયતમઆત્મયાેિનનર્ શઙ્કરઃ
૧૧૧૪૦૧૫૩ ન ચ સઙ્કષર્ણાે ન શ્રીનવાત્મા ચ યથા ભવાન્
૧૧૧૪૦૧૬૧ િનરપેક્ષં મુિન શા તં િનવરં સમદશર્નમ્
૧૧૧૪૦૧૬૩ અનવુ્ર યહં િનતં્ય પૂયેયેત્યઙ્ ઘ્રરે ભઃ
૧૧૧૪૦૧૭૧ િન ક ચના મ યનુરક્તચેતસઃ શા તા મહા તાેઽ ખલ વવ સલાઃ
૧૧૧૪૦૧૭૩ કામૈરનાલ ધિધયાે જુષ ત તે યન્નૈરપેકં્ષ્ય ન િવદુઃ સખંુ મમ
૧૧૧૪૦૧૮૧ બા યમાનાેઽિપ મદ્ભક્તાે િવષયૈર જતે દ્રયઃ
૧૧૧૪૦૧૮૩ પ્રાયઃ પ્રગ ભયા ભ યા િવષયનૈાર્ ભભૂયતે
૧૧૧૪૦૧૯૧ યથા ગ્ ઃ સસુ દ્ધા ચઃ કરાેત્યેધાં સ ભ મસાત્
૧૧૧૪૦૧૯૩ તથા મ દ્વષયા ભ ક્ત દ્ધવનૈાં સ કૃ નશઃ
૧૧૧૪૦૨૦૧ ન સાધય ત માં યાેગાે ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ ઉદ્ધવ
૧૧૧૪૦૨૦૩ ન વા યાય તપ ત્યાગાે યથા ભ ક્તમર્માે જતા
૧૧૧૪૦૨૧૧ ભ યાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયાત્મા પ્રયઃ સતામ્
૧૧૧૪૦૨૧૩ ભ ક્તઃ પનુા ત મિન્નષ્ઠા શ્વપાકાનિપ સ ભવાત્
૧૧૧૪૦૨૨૧ ધમર્ઃ સત્યદયાપેેતાે િવદ્યા વા તપસા વતા
૧૧૧૪૦૨૨૩ મદ્ભ યાપેતમાત્માનં ન સ યક્પ્રપનુા ત િહ
૧૧૧૪૦૨૩૧ કથં િવના રાેમહષ દ્રવતા ચેતસા િવના
૧૧૧૪૦૨૩૩ િવનાન દાશ્રુકલયા શુ યેદ્ભ યા િવનાશયઃ
૧૧૧૪૦૨૪૧ વાગ્ગદ્ગદા દ્રવતે યસ્ય ચત્તં દત્યભી ણં હસ ત ક્વ ચચ્ચ
૧૧૧૪૦૨૪૩ િવલ જ ઉદ્ગાય ત ત્યતે ચ મદ્ભ ક્તયુક્તાે ભવુનં પનુા ત
૧૧૧૪૦૨૫૧ યથા ગ્ ના હેમ મલં જહા ત માતં પનુઃ વં ભજતે ચ પમ્
૧૧૧૪૦૨૫૩ આત્મા ચ કમાર્નુશયં િવધૂય મદ્ભ ક્તયાેગેન ભજત્યથાે મામ્
૧૧૧૪૦૨૬૧ યથા યથાત્મા પિર જ્યતેઽસાૈ મ પુ યગાથાશ્રવણા ભધાનૈઃ
૧૧૧૪૦૨૬૩ તથા તથા પ ય ત વ તુ સૂ મં ચ યર્થવૈા જનસ પ્રયુક્તમ્
૧૧૧૪૦૨૭૧ િવષયા યાયત શ્ચત્તં િવષયષેુ િવષ જતે
૧૧૧૪૦૨૭૩ મામનુ મરત શ્ચતં્ત મ યવે પ્રિવલીયતે
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૧૧૧૪૦૨૮૧ ત માદસદ ભ યાનં યથા વ મનાેરથમ્
૧૧૧૪૦૨૮૩ િહ વા મિય સમાધ વ મનાે મદ્ભાવભાિવતમ્
૧૧૧૪૦૨૯૧ સ્ત્રીણાં સ્ત્રીસઙ્ ગનાં સઙ્ગં ત્ય વા દૂરત આત્મવાન્
૧૧૧૪૦૨૯૩ ક્ષેમે િવિવક્તઆસીન શ્ચ તયને્મામત દ્રતઃ
૧૧૧૪૦૩૦૧ ન તથાસ્ય ભવે ક્લેશાે બ ધશ્ચા યપ્રસઙ્ગતઃ
૧૧૧૪૦૩૦૩ યાે ષ સઙ્ગાદ્યથા પુંસાે યથા ત સઙ્ ગસઙ્ગતઃ
૧૧૧૪૦૩૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૪૦૩૧૧ યથા વામરિવ દાક્ષ યાદશૃં વા યદાત્મકમ્
૧૧૧૪૦૩૧૩ યાયને્મુમુ રેતન્મે યાનં વં વક્તુમહર્ સ
૧૧૧૪૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૪૦૩૨૧ સમઆસનઆસીનઃ સમકાયાે યથાસખુમ્
૧૧૧૪૦૩૨૩ હ તાવુ સઙ્ગ આધાય વનાસાગ્રકૃતેક્ષણઃ
૧૧૧૪૦૩૩૧ પ્રાણસ્ય શાેધયને્માગ પૂરકુ ભકરેચકૈઃ
૧૧૧૪૦૩૩૩ િવપયર્યેણાિપ શનૈર યસિેન્ન જતે દ્રયઃ
૧૧૧૪૦૩૪૧ હૃદ્યિવ ચ્છનમાકારં ઘ ટાનાદં બસાેણર્વત્
૧૧૧૪૦૩૪૩ પ્રાણનેાેદ યર્ તત્રાથ પનુઃ સવંેશયે વરમ્
૧૧૧૪૦૩૫૧ અેવં પ્રણવસયંુક્તં પ્રાણમવે સમ યસતે્
૧૧૧૪૦૩૫૩ દશકૃ વ સ્ત્રષવણં માસાદવાર્ ગ્જતાિનલઃ
૧૧૧૪૦૩૬૧ હૃ પુ ડર કમ તઃસ્થમૂ વર્નાલમધાેમખુમ્
૧૧૧૪૦૩૬૩ યા વાે વર્મખુમુિન્નદ્રમષ્ટપતં્ર સક ણકમ્
૧૧૧૪૦૩૭૧ ક ણકાયાં યસે સયૂર્ સાેમાગ્ ીનુત્તરાેત્તરમ્
૧૧૧૪૦૩૭૩ વિહ્નમ યે મરેદૂ્રપં મમૈતદ્ યાનમઙ્ગલમ્
૧૧૧૪૦૩૮૧ સમં પ્રશા તં સમુખંુ દ ઘર્ચા ચતુભુર્જમ્
૧૧૧૪૦૩૮૩ સચુા સુ દરગ્રીવં સકુપાેલં શુ ચ મતમ્
૧૧૧૪૦૩૯૧ સમાનકણર્િવ ય ત સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૧૧૪૦૩૯૩ હેમા બરં ઘન યામં શ્રીવ સશ્રીિનકેતનમ્
૧૧૧૪૦૪૦૧ શઙ્ખચક્રગદાપદ્મ વનમાલાિવભૂ ષતમ્
૧૧૧૪૦૪૦૩ નપૂુરૈિવલસ પાદં કાૈ તુભપ્રભયા યુતમ્
૧૧૧૪૦૪૧૧ દ્યુમ કર ટકટક કિટસતૂ્રાઙ્ગદાયુતમ્
૧૧૧૪૦૪૧૩ સવાર્ઙ્ગસુ દરં હૃદ્યં પ્રસાદસમુખુેક્ષનમ્
૧૧૧૪૦૪૨૧ સકુુમારમ ભ યાયે સવાર્ઙ્ગષેુ મનાે દધત્
૧૧૧૪૦૪૨૩ ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યાે મનસાકૃ ય તન્મનઃ
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૧૧૧૪૦૪૨૫ બુદ્ યા સાર થના ધીરઃ પ્રણયને્મિય સવર્તઃ
૧૧૧૪૦૪૩૧ ત સવર્વ્યાપકં ચત્તમાકૃ યૈકત્ર ધારયેત્
૧૧૧૪૦૪૩૩ ના યાિન ચ તયેદ્ભૂયઃ સુ મતં ભાવયને્મખુમ્
૧૧૧૪૦૪૪૧ તત્ર લ ધપદં ચત્તમાકૃ ય વ્યાે ધારયેત્
૧૧૧૪૦૪૪૩ તચ્ચ ત્ય વા મદારાેહાે ન િક ચદિપ ચ તયેત્
૧૧૧૪૦૪૫૧ અેવં સમાિહતમ તમાર્મવેાત્માનમાત્મિન
૧૧૧૪૦૪૫૩ િવચષ્ટે મિય સવાર્ત્મ જ્યાે તજ્યા ત ષ સયંુતમ્
૧૧૧૪૦૪૬૧ યાનનેે થં સતુીવ્રેણ યુ જતાે યાે ગનાે મનઃ
૧૧૧૪૦૪૬૩ સયંાસ્યત્યાશુ િનવાર્ણં દ્રવ્ય જ્ઞાનિક્રયાભ્રમઃ
૧૧૧૫૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૫૦૦૧૧ જતે દ્રયસ્ય યુક્તસ્ય જતશ્વાસસ્ય યાે ગનઃ
૧૧૧૫૦૦૧૩ મિય ધારયતશ્ચેત ઉપ તષ્ઠ ત સદ્ધયઃ
૧૧૧૫૦૦૨૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૫૦૦૨૧ કયા ધારણયા કા વ કથં વા સ દ્ધરચ્યુત
૧૧૧૫૦૦૨૩ ક ત વા સદ્ધયાે બ્રૂિહ યાે ગનાં સ દ્ધદાે ભવાન્
૧૧૧૫૦૦૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૫૦૦૩૧ સદ્ધયાેઽષ્ટાદશ પ્રાેક્તા ધારણા યાેગપારગૈઃ
૧૧૧૫૦૦૩૩ તાસામષ્ટાૈ મ પ્રધાના દશવૈ ગુણહેતવઃ
૧૧૧૫૦૦૪૧ અ ણમા મિહમા મૂતલર્ ઘમા પ્રા પ્તિર દ્રયૈઃ
૧૧૧૫૦૦૪૩ પ્રાકા યં શ્રુતદષૃ્ટેષુ શ ક્તપ્રેરણમી શતા
૧૧૧૫૦૦૫૧ ગુણે વસઙ્ગાે વ શતા ય કામ તદવસ્ય ત
૧૧૧૫૦૦૫૩ અેતા મે સદ્ધયઃ સાૈ ય અષ્ટાવાૈ પ ત્તકા મતાઃ
૧૧૧૫૦૦૬૧ અનૂ મમ વં દેહેઽ મ દૂરશ્રવણદશર્નમ્
૧૧૧૫૦૦૬૩ મનાજેવઃ કામ પં પરકાયપ્રવેશનમ્
૧૧૧૫૦૦૭૧ વચ્છ દ ત્યુદવાનાં સહક્ર ડાનુદશર્નમ્
૧૧૧૫૦૦૭૩ યથાસઙ્ક પસં સ દ્ધરાજ્ઞાપ્ર તહતા ગ તઃ
૧૧૧૫૦૦૮૧ િત્રકાલજ્ઞ વમદ્વ દં્વ પર ચત્તાદ્ય ભજ્ઞતા
૧૧૧૫૦૦૮૩ અગ્ યકાર્ બુિવષાદ નાં પ્ર તષ્ટ ભાેઽપરાજયઃ
૧૧૧૫૦૦૯૧ અેતાશ્ચાેદે્દશતઃ પ્રાેક્તા યાેગધારણ સદ્ધયઃ
૧૧૧૫૦૦૯૩ યયા ધારણયા યા સ્યાદ્યથા વા સ્યાિન્નબાેધ મે
૧૧૧૫૦૧૦૧ ભૂતસૂ માત્મિન મિય તન્માતં્ર ધારયને્મનઃ
૧૧૧૫૦૧૦૩ અ ણમાનમવા ાે ત તન્માત્રાપેાસકાે મમ
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૧૧૧૫૦૧૧૧ મહત્ત વાત્મિન મિય યથાસસંં્થ મનાે દધત્
૧૧૧૫૦૧૧૩ મિહમાનમવા ાે ત ભૂતાનાં ચ થક્ થક્
૧૧૧૫૦૧૨૧ પરમા મયે ચત્તં ભૂતાનાં મિય ર જયન્
૧૧૧૫૦૧૨૩ કાલસૂ માથર્તાં યાેગી લ ઘમાનમવા ુયાત્
૧૧૧૫૦૧૩૧ ધારયન્મ યહંત વે મનાે વૈકાિરકેઽ ખલમ્
૧૧૧૫૦૧૩૩ સવ દ્રયાણામાત્મ વં પ્રા પ્ત પ્રા ાે ત મન્મનાઃ
૧૧૧૫૦૧૪૧ મહત્યાત્મિન યઃ સતૂ્રે ધારયને્મિય માનસમ્
૧૧૧૫૦૧૪૩ પ્રાકા યં પારમે ઠં્ય મે િવ દતેઽવ્યક્તજન્મનઃ
૧૧૧૫૦૧૫૧ િવ ણાૈ યધીશ્વરે ચત્તં ધારયે કાલિવગ્રહે
૧૧૧૫૦૧૫૩ સ ઈ શ વમવા ાે ત ક્ષતે્રજ્ઞકે્ષત્રચાેદનામ્
૧૧૧૫૦૧૬૧ નારાયણે તુર યાખ્યે ભગવચ્છ દશ દતે
૧૧૧૫૦૧૬૩ મનાે મ યાદધદ્યાેગી મદ્ધમાર્ વ શતા મયાત્
૧૧૧૫૦૧૭૧ િનગુર્ણે બ્રહ્મ ણ મિય ધારય વશદં મનઃ
૧૧૧૫૦૧૭૩ પરમાન દમા ાે ત યત્ર કામાેઽવસીયતે
૧૧૧૫૦૧૮૧ શ્વેતદ્વ પપતાૈ ચત્તં શદુ્ધે ધમર્મયે મિય
૧૧૧૫૦૧૮૩ ધારય છ્વેતતાં યા ત ષડૂ મરિહતાે નરઃ
૧૧૧૫૦૧૯૧ મ યાકાશાત્મિન પ્રાણે મનસા ઘાષેમુદ્વહન્
૧૧૧૫૦૧૯૩ તત્રાપેલ ધા ભૂતાનાં હંસાે વાચઃ શ ◌ૃણાેત્યસાૈ
૧૧૧૫૦૨૦૧ ચ વષ્ટિર સયંાજે્ય વષ્ટારમિપ ચ ષ
૧૧૧૫૦૨૦૩ માં તત્ર મનસા યાય વશ્વં પ ય ત દૂરતઃ
૧૧૧૫૦૨૧૧ મનાે મિય સસુયંાજે્ય દેહં તદનવુાયનુા
૧૧૧૫૦૨૧૩ મદ્ધારણાનુભાવને તત્રાત્મા યત્ર વૈ મનઃ
૧૧૧૫૦૨૨૧ યદા મન ઉપાદાય યદ્યદૂ્રપં બુભષૂ ત
૧૧૧૫૦૨૨૩ તત્તદ્ભવને્મનાે પં મદ્યાેગબલમાશ્રયઃ
૧૧૧૫૦૨૩૧ પરકાયં િવશ સદ્ધઆત્માનં તત્ર ભાવયેત્
૧૧૧૫૦૨૩૩ િપ ડં િહ વા િવશે પ્રાણાે વાયુભૂતઃ ષડઙ્ ઘ્રવત્
૧૧૧૫૦૨૪૧ પા યાર્પીડ્ય ગુદં પ્રાણં હૃદુરઃક ઠમૂધર્સુ
૧૧૧૫૦૨૪૩ આરાે ય બ્રહ્મર ધ્રેણ બ્રહ્મ ની વાે જેત્તનુમ્
૧૧૧૫૦૨૫૧ િવહિર ય સરુાક્ર ડે મ સં્થ સ વં િવભાવયેત્
૧૧૧૫૦૨૫૩ િવમાનનેાપે તષ્ઠ ત સ વ ત્તીઃ સરુ સ્ત્રયઃ
૧૧૧૫૦૨૬૧ યથા સઙ્ક પયેદુ્બદ્ યા યદા વા મ પરઃ પુમાન્
૧૧૧૫૦૨૬૩ મિય સત્યે મનાે યુ જં તથા ત સમપુાશ્નુતે
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૧૧૧૫૦૨૭૧ યાે વૈ મદ્ભાવમાપન્ન ઈ શતવુર્ શતુઃ પુમાન્
૧૧૧૫૦૨૭૩ કુત શ્ચન્ન િવહ યેત તસ્ય ચાજ્ઞા યથા મમ
૧૧૧૫૦૨૮૧ મદ્ભ યા શદુ્ધસ વસ્ય યાે ગનાે ધારણાિવદઃ
૧૧૧૫૦૨૮૩ તસ્ય ત્રૈકા લક બુ દ્ધજર્ન્મ ત્યૂપ િંહતા
૧૧૧૫૦૨૯૧ અગ્ યાિદ ભનર્ હ યેત મનુેયાગમયં વપુઃ
૧૧૧૫૦૨૯૩ મદ્યાેગશા ત ચત્તસ્ય યાદસામુદકં યથા
૧૧૧૫૦૩૦૧ મ દ્વભૂતીર ભ યાય શ્રીવ સાસ્ત્રિવભૂ ષતાઃ
૧૧૧૫૦૩૦૩ વ તપત્રવ્યજનૈઃ સ ભવેદપરા જતઃ
૧૧૧૫૦૩૧૧ ઉપાસકસ્ય મામવંે યાેગધારણયા મનુેઃ
૧૧૧૫૦૩૧૩ સદ્ધયઃ પવૂર્ક થતા ઉપ તષ્ઠ ત્યશષેતઃ
૧૧૧૫૦૩૨૧ જતે દ્રયસ્ય દા તસ્ય જતશ્વાસાત્મનાે મનુેઃ
૧૧૧૫૦૩૨૩ મદ્ધારણાં ધારયતઃ કા સા સ દ્ધઃ સદુુલર્ભા
૧૧૧૫૦૩૩૧ અ તરાયા વદ ત્યેતા યુ જતાે યાેગમુત્તમમ્
૧૧૧૫૦૩૩૩ મયા સ પદ્યમાનસ્ય કાલક્ષપણહેતવઃ
૧૧૧૫૦૩૪૧ જન્માષૈિધતપાેમ ત્રૈયાર્વતીિરહ સદ્ધયઃ
૧૧૧૫૦૩૪૩ યાેગનેા ાે ત તાઃ સવાર્ ના યૈયાગગ ત વ્રજેત્
૧૧૧૫૦૩૫૧ સવાર્સામિપ સદ્ધ નાં હેતુઃ પ તરહં પ્રભુઃ
૧૧૧૫૦૩૫૩ અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય ધમર્સ્ય બ્રહ્મવાિદનામ્
૧૧૧૫૦૩૬૧ અહમાત્મા તરાે બાહ્યાેઽના તઃ સવર્દેિહનામ્
૧૧૧૫૦૩૬૩ યથા ભૂતાિન ભૂતષેુ બિહર તઃ વયં તથા
૧૧૧૬૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૬૦૦૧૧ વં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાદનાદ્ય તમપા તમ્
૧૧૧૬૦૦૧૩ સવષામિપ ભાવાનાં ત્રાણ સ્થત્ય યયાેદ્ભવઃ
૧૧૧૬૦૦૨૧ ઉચ્ચાવચષેુ ભૂતષેુ દુજ્ઞયમકૃતાત્મ ભઃ
૧૧૧૬૦૦૨૩ ઉપાસતે વાં ભગવ યાથાત યને બ્રાહ્મણાઃ
૧૧૧૬૦૦૩૧ યષેુ યષેુ ચ ભૂતષેુ ભ યા વાં પરમષર્યઃ
૧૧૧૬૦૦૩૩ ઉપાસીનાઃ પ્રપદ્ય તે સં સ દ્ધ તદ્વદ વ મે
૧૧૧૬૦૦૪૧ ગૂઢશ્ચર સ ભૂતાત્મા ભૂતાનાં ભૂતભાવન
૧૧૧૬૦૦૪૩ ન વાં પ ય ત ભૂતાિન પ ય તં માેિહતાિન તે
૧૧૧૬૦૦૫૧ યાઃ કાશ્ચ ભૂમાૈ િદિવ વૈ રસાયાં િવભૂતયાે િદ મહાિવભૂતે
૧૧૧૬૦૦૫૩ તા મહ્યમાખ્યાહ્યનુભાિવતા તે નમા મ તે તીથર્પદાઙ્ ઘ્રપદ્મમ્
૧૧૧૬૦૦૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
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૧૧૧૬૦૦૬૧ અેવમેતદહં ષ્ટઃ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર
૧૧૧૬૦૦૬૩ યુયુ સનુા િવનશને સપત્નૈરજુર્નને વૈ
૧૧૧૬૦૦૭૧ જ્ઞા વા જ્ઞા તવધં ગહ્યર્મધમ રાજ્યહેતુકમ્
૧૧૧૬૦૦૭૩ તતાે િન ત્તાે હ તાહં હતાેઽય મ ત લાૈિકકઃ
૧૧૧૬૦૦૮૧ સ તદા પુ ષવ્યાઘ્રાે યુ યા મે પ્ર તબાેિધતઃ
૧૧૧૬૦૦૮૩ અ યભાષત મામવંે યથા વં રણમૂધર્િન
૧૧૧૬૦૦૯૧ અહમાત્માેદ્ધવામીષાં ભૂતાનાં સહૃુદ શ્વરઃ
૧૧૧૬૦૦૯૩ અહં સવાર્ ણ ભૂતાિન તષેાં સ્થત્યુદ્ભવા યયઃ
૧૧૧૬૦૧૦૧ અહં ગ તગર્ તમતાં કાલઃ કલયતામહમ્
૧૧૧૬૦૧૦૩ ગનુાણાં ચા યહં સા યં ગુ ણ યાૈ પ ત્તકાે ગુણઃ
૧૧૧૬૦૧૧૧ ગુ ણનામ યહં સતંૂ્ર મહતાં ચ મહાનહમ્
૧૧૧૬૦૧૧૩ સૂ માણામ યહં વાે દુજર્યાનામહં મનઃ
૧૧૧૬૦૧૨૧ િહર યગભા વેદાનાં મ ત્રાણાં પ્રણવ સ્ત્ર ત્
૧૧૧૬૦૧૨૩ અક્ષરાણામકારાેઽ મ પદાિન ચ્છ દુસામહમ્
૧૧૧૬૦૧૩૧ ઇ દ્રાેઽહં સવર્દેવાનાં વસનૂામ મ હવ્યવાટ્
૧૧૧૬૦૧૩૩ આિદત્યાનામહં િવ ણૂ દ્રાણાં નીલલાેિહતઃ
૧૧૧૬૦૧૪૧ બ્રહ્મષ ણાં ગુરહં રાજષ ણામહં મનુઃ
૧૧૧૬૦૧૪૩ દેવષ ણાં નારદાેઽહં હિવધાર્ ય મ ધનેષુુ
૧૧૧૬૦૧૫૧ સદ્ધશે્વરાણાં કિપલઃ સપુણાઽહં પતિત્રણામ્
૧૧૧૬૦૧૫૩ પ્ર પતીનાં દક્ષાેઽહં િપ ણામહમયર્મા
૧૧૧૬૦૧૬૧ માં િવદ્ યુદ્ધવ દૈત્યાનાં પ્રહ્લાદમસરેુશ્વરમ્
૧૧૧૬૦૧૬૩ સાેમં નક્ષત્રાષૈધીનાં ધનેશં યક્ષરક્ષસામ્
૧૧૧૬૦૧૭૧ અૈરાવતં ગજે દ્રાણાં યાદસાં વ ણં પ્રભુમ્
૧૧૧૬૦૧૭૩ તપતાં દ્યુમતાં સયૂ મનુ યાણાં ચ ભપૂ તમ્
૧૧૧૬૦૧૮૧ ઉચ્ચૈઃશ્રવા તુરઙ્ગાણાં ધાતનૂામ મ કા ચનમ્
૧૧૧૬૦૧૮૩ યમઃ સયંમતાં ચાહ સપાર્ણામ મ વાસિુકઃ
૧૧૧૬૦૧૯૧ નાગે દ્રાણામન તાેઽહં ગે દ્રઃ શ ◌ૃઙ્ ગદં ષ્ટ્રણામ્
૧૧૧૬૦૧૯૩ આશ્રમાણામહં તુયા વણાર્નાં પ્રથમાેઽનઘ
૧૧૧૬૦૨૦૧ તીથાર્નાં સ્રાેતસાં ગઙ્ગા સમુદ્રઃ સરસામહમ્
૧૧૧૬૦૨૦૩ આયુધાનાં ધનુરહં િત્રપુરઘ્નાે ધનુ મતામ્
૧૧૧૬૦૨૧૧ િધ યાનામ યહં મે ગર્હનાનાં િહમાલયઃ
૧૧૧૬૦૨૧૩ વન પતીનામશ્વ થઆેષધીનામહં યવઃ
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૧૧૧૬૦૨૨૧ પુરાેધસાં વ સષ્ઠાેઽહં બ્ર હ્મષ્ઠાનાં હ પ તઃ
૧૧૧૬૦૨૨૩ સ્ક દાેઽહં સવર્સનેા યામગ્ર યાં ભગવાનજઃ
૧૧૧૬૦૨૩૧ યજ્ઞાનાં બ્રહ્મયજ્ઞાેઽહં વ્રતાનામિવિહસનમ્
૧૧૧૬૦૨૩૩ વા વગ્ યકાર્ બુવાગાત્મા શચુીનામ યહં શુ ચઃ
૧૧૧૬૦૨૪૧ યાેગાનામાત્મસરંાેધાે મ ત્રાેઽ મ િવ જગીષતામ્
૧૧૧૬૦૨૪૩ આ વી ક્ષક કાૈશલાનાં િવક પઃ ખ્યા તવાિદનામ્
૧૧૧૬૦૨૫૧ સ્ત્રીણાં તુ શત પાહં પુંસાં વાય ભવુાે મનુઃ
૧૧૧૬૦૨૫૩ નારાયણાે મનુીનાં ચ કુમારાે બ્રહ્મચાિરણામ્
૧૧૧૬૦૨૬૧ ધમાર્ણામ મ સ યાસઃ ક્ષેમાણામબિહમર્ તઃ
૧૧૧૬૦૨૬૩ ગુહ્યાનાં સુ તં માનંૈ મથનુાનામજ વહમ્
૧૧૧૬૦૨૭૧ સવં સરાેઽ યિન મષા તનૂાં મધુમાધવાૈ
૧૧૧૬૦૨૭૩ માસાનાં માગર્શીષાઽહં નક્ષત્રાણાં તથા ભ જત્
૧૧૧૬૦૨૮૧ અહં યુગાનાં ચ કૃતં ધીરાણાં દેવલાેઽ સતઃ
૧૧૧૬૦૨૮૩ દ્વપૈાયનાેઽ મ વ્યાસાનાં કવીનાં કાવ્યઆત્મવાન્
૧૧૧૬૦૨૯૧ વાસદેુવાે ભગવતાં વં તુ ભાગવતે વહમ્
૧૧૧૬૦૨૯૩ િક પુ ષાનાં હનુમા વદ્યાધ્રાણાં સદુશર્નઃ
૧૧૧૬૦૩૦૧ રત્નાનાં પદ્મરાગાેઽ મ પદ્મકાેશઃ સપુેશસામ્
૧૧૧૬૦૩૦૩ કુશાેઽ મ દભર્ તીનાં ગવ્યમાજ્યં હિવઃ વહમ્
૧૧૧૬૦૩૧૧ વ્યવસાિયનામહં લ મીઃ િકતવાનાં છલગ્રહઃ
૧૧૧૬૦૩૧૩ ત તક્ષા મ ત તક્ષણૂાં સ વં સ વવતામહમ્
૧૧૧૬૦૩૨૧ આેજઃ સહાે બલવતાં કમાર્હં િવ દ્ધ સા વતામ્
૧૧૧૬૦૩૨૩ સા વતાં નવમૂત નામાિદમૂ તરહં પરા
૧૧૧૬૦૩૩૧ િવશ્વાવસઃુ પવૂર્ ચ ત્તગર્ ધવાર્ સરસામહમ્
૧૧૧૬૦૩૩૩ ભૂધરાણામહં સ્થૈય ગ ધમાત્રમહં ભવુઃ
૧૧૧૬૦૩૪૧ અપાં રસશ્ચ પરમ તે જષ્ઠાનાં િવભાવસઃુ
૧૧૧૬૦૩૪૩ પ્રભા સયૂ દુતારાણાં શ દાેઽહં નભસઃ પરઃ
૧૧૧૬૦૩૫૧ બ્રહ્મ યાનાં બ લરહં વીરાણામહમજુર્નઃ
૧૧૧૬૦૩૫૩ ભૂતાનાં સ્થ ત પ ત્તરહં વૈ પ્ર તસઙ્ક્રમઃ
૧૧૧૬૦૩૬૧ ગત્યુ યુ સગાપાદાનમાન દ પશર્લક્ષનમ્
૧૧૧૬૦૩૬૩ આ વાદશ્રુત્યવઘ્રાણમહં સવ દ્રયે દ્રયમ્
૧૧૧૬૦૩૭૧ થવી વાયુરાકાશ આપાે જ્યાે તરહં મહાન્
૧૧૧૬૦૩૭૩ િવકારઃ પુ ષાેઽવ્યકં્ત રજઃ સ વં તમઃ પરમ્
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૧૧૧૬૦૩૭૫ અહમેત પ્રસઙ્ખ્યાનં જ્ઞાનં ત વિવિનશ્ચયઃ
૧૧૧૬૦૩૮૧ મયેશ્વરેણ વને ગુણને ગુ ણના િવના
૧૧૧૬૦૩૮૩ સવાર્ત્મનાિપ સવણ ન ભાવાે િવદ્યતે ક્વ ચત્
૧૧૧૬૦૩૯૧ સઙ્ખ્યાનં પરમાણનૂાં કાલને િક્રયતે મયા
૧૧૧૬૦૩૯૩ ન તથા મે િવભૂતીનાં જતાેઽ ડાિન કાેિટશઃ
૧૧૧૬૦૪૦૧ તજેઃ શ્રીઃ ક તરૈશ્વય હ્ર ી ત્યાગઃ સાૈભગં ભગઃ
૧૧૧૬૦૪૦૩ વીય ત તક્ષા િવજ્ઞાનં યત્ર યત્ર સ મેઽંશકઃ
૧૧૧૬૦૪૧૧ અેતા તે ક તતાઃ સવાર્ઃ સઙે્ક્ષપેણ િવભૂતયઃ
૧૧૧૬૦૪૧૩ મનાેિવકારા અેવૈતે યથા વાચા ભધીયતે
૧૧૧૬૦૪૨૧ વાચં યચ્છ મનાે યચ્છ પ્રાણા યચ્છેિદ્રયા ણ ચ
૧૧૧૬૦૪૨૩ આત્માનમાત્મના યચ્છ ન ભૂયઃ ક પસઽે વને
૧૧૧૬૦૪૩૧ યાે વૈ વાઙ્મનસી સયંગસયંચ્છ ધયા ય તઃ
૧૧૧૬૦૪૩૩ તસ્ય વ્રતં તપાે દાનં સ્રવત્યામઘટા બુવત્
૧૧૧૬૦૪૪૧ ત માદ્વચાે મનઃ પ્રાણાિન્નયચ્છેન્મ પરાયણઃ
૧૧૧૬૦૪૪૩ મદ્ભ ક્તયુક્તયા બુદ્ યા તતઃ પિરસમા યતે
૧૧૧૭૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૭૦૦૧૧ ય વયા ભિહતઃ પવૂ ધમર્ વદ્ભ ક્તલક્ષણઃ
૧૧૧૭૦૦૧૩ વણાર્શમાચારવતાં સવષાં દ્વપદામિપ
૧૧૧૭૦૦૨૧ યથાનુષ્ઠ યમાનને વિય ભ ક્ત ર્ણાં ભવેત્
૧૧૧૭૦૦૨૩ વધમણારિવ દાક્ષ તન્મમાખ્યાતુમહર્ સ
૧૧૧૭૦૦૩૧ પુરા િકલ મહાબાહાે ધમ પરમકં પ્રભાે
૧૧૧૭૦૦૩૩ યત્તને હંસ પેણ બ્રહ્મણેઽ યા થ માધવ
૧૧૧૭૦૦૪૧ સ ઇદાની ં સમુહતા કાલનેા મત્રકશર્ન
૧૧૧૭૦૦૪૩ ન પ્રાયાે ભિવતા મત્યર્ લાેકે પ્રાગનુશા સતઃ
૧૧૧૭૦૦૫૧ વક્તા કતાર્િવતા ના યાે ધમર્સ્યાચ્યુત તે ભુિવ
૧૧૧૭૦૦૫૩ સભાયામિપ વૈિર ચ્યાં યત્ર મૂ તધરાઃ કલાઃ
૧૧૧૭૦૦૬૧ કત્રાર્િવત્રા પ્રવક્ત્રા ચ ભવતા મધુસદૂન
૧૧૧૭૦૦૬૩ ત્યક્તે મહીતલે દેવ િવનષં્ટ કઃ પ્રવક્ષ્ય ત
૧૧૧૭૦૦૭૧ ત વં નઃ સવર્ધમર્જ્ઞ ધમર્ વદ્ભ ક્તલક્ષણઃ
૧૧૧૭૦૦૭૩ યથા યસ્ય િવધીયેત તથા વણર્ય મે પ્રભાે
૧૧૧૭૦૦૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૧૭૦૦૮૧ ઇ થં વ ત્યમખુ્યને ષ્ટઃ સ ભગવા હિરઃ
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૧૧૧૭૦૦૮૩ પ્રીતઃ ક્ષેમાય મત્યાર્નાં ધમાર્નાહ સનાતનાન્
૧૧૧૭૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૭૦૦૯૧ ધ યર્ અેષ તવ પ્રશ્નાે નૈઃશ્રેયસકરાે ણામ્
૧૧૧૭૦૦૯૩ વણાર્શ્રમાચારવતાં તમુદ્ધવ િનબાેધ મે
૧૧૧૭૦૧૦૧ આદાૈ કૃતયુગે વણા ણાં હંસ ઇ ત તઃ
૧૧૧૭૦૧૦૩ કૃતકૃત્યાઃ પ્ર ત્યા ત મા કૃતયુગં િવદુઃ
૧૧૧૭૦૧૧૧ વેદઃ પ્રણવ અેવાગ્રે ધમાઽહં ષ પ ક્
૧૧૧૭૦૧૧૩ ઉપાસતે તપાેિનષ્ઠા હંસં માં મુક્તિક બષાઃ
૧૧૧૭૦૧૨૧ ત્રેતામખુે મહાભાગ પ્રાણાન્મે હૃદયા ત્રયી
૧૧૧૭૦૧૨૩ િવદ્યા પ્રાદુરભૂત્તસ્યા અહમાસં િત્ર ન્મખઃ
૧૧૧૭૦૧૩૧ િવપ્રક્ષિત્રયિવટ્શદૂ્રા મખુબાહૂ પાદ ઃ
૧૧૧૭૦૧૩૩ વૈરા પુ ષા તા ય આત્માચારલક્ષણાઃ
૧૧૧૭૦૧૪૧ ગ્ હાશ્રમાે જઘનતાે બ્રહ્મચય હૃદાે મમ
૧૧૧૭૦૧૪૩ વક્ષઃસ્થલાદ્વનવેાસઃ સ યાસઃ શર સ સ્થતઃ
૧૧૧૭૦૧૫૧ વણાર્નામાશ્રમાણાં ચ જન્મભૂ યનુસાિરણીઃ
૧૧૧૭૦૧૫૩ આસ પ્રકૃતયાે નાં નીચનૈ ચાેત્તમાેત્તમાઃ
૧૧૧૭૦૧૬૧ શમાે દમ તપઃ શાૈચં સ તાષેઃ ક્ષા તરાજર્વમ્
૧૧૧૭૦૧૬૩ મદ્ભ ક્તશ્ચ દયા સતં્ય બ્રહ્મપ્રકૃતયિ વમાઃ
૧૧૧૭૦૧૭૧ તે ે બલં તઃ શાૈય ત તક્ષાૈદાયર્મુદ્યમઃ
૧૧૧૭૦૧૭૩ સ્થૈય બ્રહ્મ યમૈશ્વય ક્ષત્રપ્રકૃતયિ વમાઃ
૧૧૧૭૦૧૮૧ આ તક્યં દાનિનષ્ઠા ચ અદ ભાે બ્રહ્મસવેનમ્
૧૧૧૭૦૧૮૩ અતુ ષ્ટરથાપચયવૈ યપ્રકૃતયિ વમાઃ
૧૧૧૭૦૧૯૧ શશુ્રષૂણં દ્વજગવાં દેવાનાં ચા યમાયયા
૧૧૧૭૦૧૯૩ તત્ર લ ધને સ તાષેઃ શદૂ્રપ્રકૃતયિ વમાઃ
૧૧૧૭૦૨૦૧ અશાૈચમ તં તેયં ના તક્યં શુ કિવગ્રહઃ
૧૧૧૭૦૨૦૩ કામઃ ક્રાેધશ્ચ તષર્શ્ચ સ ભાવાેઽ ત્યાવસાિયનામ્
૧૧૧૭૦૨૧૧ અિહસા સત્યમ તેયમકામક્રાેધલાેભતા
૧૧૧૭૦૨૧૩ ભૂત પ્રયિહતેહા ચ ધમાઽયં સાવર્વ ણકઃ
૧૧૧૭૦૨૨૧ દ્વતીયં પ્રા યાનપુવૂ્યાર્ જન્માપેનયનં દ્વજઃ
૧૧૧૭૦૨૨૩ વસ ગુ કુલે દા તાે બ્રહ્માધીયીત ચાહૂતઃ
૧૧૧૭૦૨૩૧ મખેલા જનદ ડાક્ષ બ્રહ્મસતૂ્રકમ ડલનૂ્
૧૧૧૭૦૨૩૩ જિટલાેઽધાૈતદદ્વાસાેઽરક્તપીઠઃ કુશા દધત્
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૧૧૧૭૦૨૪૧ નાનભાજેનહાેમષેુ જપાેચ્ચારે ચ વાગ્યતઃ
૧૧૧૭૦૨૪૩ ન ચ્છ દ્યાન્નખરાેમા ણ કક્ષાપેસ્થગતા યિપ
૧૧૧૭૦૨૫૧ રેતાે નાવિકરે તુ બ્રહ્મવ્રતધરઃ વયમ્
૧૧૧૭૦૨૫૩ અવક ણઽવગાહ્યા સુ યતાસુ સ્ત્રપદાં જપેત્
૧૧૧૭૦૨૬૧ અગ્ યકાર્ચાયર્ગાેિવપ્ર ગુ દ્ધસરુા શુ ચઃ
૧૧૧૭૦૨૬૩ સમાિહત ઉપાસીત સ યે દ્વે યતવાગ્જપન્
૧૧૧૭૦૨૭૧ આચાય માં િવ નીયાન્નાવન્મ યેત કિહ ચત્
૧૧૧૭૦૨૭૩ ન મત્યર્બુદ્ યાસયૂેત સવર્દેવમયાે ગુ ઃ
૧૧૧૭૦૨૮૧ સાયં પ્રાત પાનીય ભૈકં્ષ્ય ત મૈ િનવેદયેત્
૧૧૧૭૦૨૮૩ યચ્ચા યદ યનુજ્ઞાતમપુયુ ત સયંતઃ
૧૧૧૭૦૨૯૧ શશુ્રષૂમાણઆચાય સદાપેાસીત નીચવત્
૧૧૧૭૦૨૯૩ યાનશ યાસનસ્થાનનૈાર્ તદૂરે કૃતા જ લઃ
૧૧૧૭૦૩૦૧ અેવં ત્તાે ગુ કુલે વસદ્ેભાેગિવવ જતઃ
૧૧૧૭૦૩૦૩ િવદ્યા સમા યતે યાવ દ્બભ્રદ્વ્રતમખ ડતમ્
૧૧૧૭૦૩૧૧ યદ્યસાૈ છ દસાં લાેકમારાેક્ષ્ય બ્રહ્મિવષ્ટપમ્
૧૧૧૭૦૩૧૩ ગુરવે િવ યસદેે્દહં વા યાયાથ હદ્વ્રતઃ
૧૧૧૭૦૩૨૧ અગ્ ાૈ ગુરાવાત્મિન ચ સવર્ભૂતષેુ માં પરમ્
૧૧૧૭૦૩૨૩ અ થગ્ધી પસીત બ્રહ્મવચર્ વ્યક મષઃ
૧૧૧૭૦૩૩૧ સ્ત્રીણાં િનર ક્ષણ પશર્ સલંાપ વેલનાિદકમ્
૧૧૧૭૦૩૩૩ પ્રા ણનાે મથનુીભૂતાનગ્ હસ્થાેઽગ્રત ત્યજેત્
૧૧૧૭૦૩૪૧ શાૈચમાચમનં નાનં સ યાપેા તમર્માચર્નમ્
૧૧૧૭૦૩૪૩ તીથર્સવેા જપાેઽ યા ભક્ષ્યાસ ભા યવજર્નમ્
૧૧૧૭૦૩૫૧ સવાર્શ્રમપ્રયુક્તાેઽયં િનયમઃ કુલન દન
૧૧૧૭૦૩૫૩ મદ્ભાવઃ સવર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાયસયંમઃ
૧૧૧૭૦૩૬૧ અેવં હદ્વ્રતધરાે બ્રાહ્મણાેઽ ગ્ િરવ વલન્
૧૧૧૭૦૩૬૩ મદ્ભક્ત તીવ્રતપસા દગ્ધકમાર્શયાેઽમલઃ
૧૧૧૭૦૩૭૧ અથાન તરમાવેક્ષ્ય યથા જજ્ઞા સતાગમઃ
૧૧૧૭૦૩૭૩ ગુરવે દ ક્ષણાં દ વા નાયાદુ્ગવર્નુમાેિદતઃ
૧૧૧૭૦૩૮૧ ગ્ હં વનં વાપેિવશે પ્રવ્રજેદ્વા દ્વ ેત્તમઃ
૧૧૧૭૦૩૮૩ આશ્રમાદાશ્રમં ગચ્છેન્ના યથામ પરશ્ચરેત્
૧૧૧૭૦૩૯૧ ગ્ હાથ સદશૃી ં ભાયાર્મુદ્વહેદજુગુ સતામ્
૧૧૧૭૦૩૯૩ યવીયસી ં તુ વયસા યં સવણાર્મનુ ક્રમાત્
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૧૧૧૭૦૪૦૧ ઇજ્યા યયનદાનાિન સવષાં ચ દ્વજન્મનામ્
૧૧૧૭૦૪૦૩ પ્ર તગ્રહાેઽ યાપનં ચ બ્રાહ્મણસ્યવૈ યાજનમ્
૧૧૧૭૦૪૧૧ પ્ર તગ્રહં મ યમાન તપ તે ેયશાનેુદમ્
૧૧૧૭૦૪૧૩ અ યા યામવે વેત શલવૈાર્ દાષેદકૃ્તયાેઃ
૧૧૧૭૦૪૨૧ બ્રાહ્મણસ્ય િહ દેહાેઽયં દ્રકામાય ને યતે
૧૧૧૭૦૪૨૩ કૃચ્છ્ર ાય તપસે ચેહ પ્રેત્યાન તસખુાય ચ
૧૧૧૭૦૪૩૧ શલાે છ ત્ત્યા પિરતુષ્ટ ચત્તાે ધમ મહા તં િવરજં જુષાણઃ
૧૧૧૭૦૪૩૩ મ યિપતાત્મા ગ્ હ અેવ તષ્ઠન્ના તપ્રસક્તઃ સમપુૈ ત શા તમ્
૧૧૧૭૦૪૪૧ સમુદ્ધર ત યે િવપં્ર સીદ તં મ પરાયણમ્
૧૧૧૭૦૪૪૩ તાનુદ્ધિર યે ન ચરાદાપદ્ યાે નાૈિરવાણર્વાત્
૧૧૧૭૦૪૫૧ સવાર્ઃ સમુદ્ધરેદ્રા િપતવે વ્યસના પ્ર ઃ
૧૧૧૭૦૪૫૩ આત્માનમાત્મના ધીરાે યથા ગજપ તગર્ ન્
૧૧૧૭૦૪૬૧ અેવંિવધાે નરપ તિવમાનનેાકર્વચર્સા
૧૧૧૭૦૪૬૩ િવધૂયેહાશભું કૃ ન મ દ્રણે સહ માેદતે
૧૧૧૭૦૪૭૧ સીદ વપ્રાે વ ણગ્ ત્ત્યા પ યૈરેવાપદં તરેત્
૧૧૧૭૦૪૭૩ ખડ્ગને વાપદાક્રા તાે ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન
૧૧૧૭૦૪૮૧ વૈ ય ત્ત્યા તુ રાજ યાે વે ગયયાપિદ
૧૧૧૭૦૪૮૩ ચરેદ્વા િવપ્ર પેણ ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન
૧૧૧૭૦૪૯૧ શદૂ્ર ત્ત ભજેદ્વૈ યઃ શદૂ્રઃ કા કટિક્રયામ્
૧૧૧૭૦૪૯૩ કૃચ્છ્ર ાન્મુક્તાે ન ગહ્યણ ત્ત લ સતે કમર્ણા
૧૧૧૭૦૫૦૧ વેદા યાય વધા વાહા બલ્યન્નાદ્યૈયર્થાેદયમ્
૧૧૧૭૦૫૦૩ દેવ ષિપ ભૂતાિન મદૂ્રપા ય વહં યજેત્
૧૧૧૭૦૫૧૧ યદચૃ્છયાપેપન્નને શકુ્લનેાપેા જતને વા
૧૧૧૭૦૫૧૩ ધનનેાપીડય ત્યા યાયનેવૈાહરે ક્રતનૂ્
૧૧૧૭૦૫૨૧ કુટુ બેષુ ન સ જેત ન પ્રમાદે્ય કુટુ બ્યિપ
૧૧૧૭૦૫૨૩ િવપ શ્ચન્નશ્વરં પ યેદદષૃ્ટમિપ દષૃ્ટવત્
૧૧૧૭૦૫૩૧ પતુ્રદારાપ્તબ ધનૂાં સઙ્ગમઃ પા થસઙ્ગમઃ
૧૧૧૭૦૫૩૩ અનુદેહં િવય ત્યેતે વ ાે િનદ્રાનુગાે યથા
૧૧૧૭૦૫૪૧ ઇ થં પિર શન્મુક્તાે ગ્ હે વ ત થવદ્વસન્
૧૧૧૭૦૫૪૩ ન ગ્ હૈરનુબ યેત િનમર્માે િનરહઙૃ્કતઃ
૧૧૧૭૦૫૫૧ કમર્ ભગ્ ર્હમેધીયૈિર ટ્વા મામવે ભ ક્તમાન્
૧૧૧૭૦૫૫૩ તષે્ઠદ્વનં વાપેિવશે પ્ર વા વા પિરવ્રજેત્
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૧૧૧૭૦૫૬૧ ય વાસક્તમ તગહે પતુ્રિવત્તષૈણાતુરઃ
૧૧૧૭૦૫૬૩ સૈ્ત્રણઃ કૃપણધીમૂર્ઢાે મમાહ મ ત બ યતે
૧૧૧૭૦૫૭૧ અહાે મે િપતરાૈ દ્ધાૈ ભાયાર્ બાલાત્મ ત્મ ઃ
૧૧૧૭૦૫૭૩ અનાથા મા તે દ નાઃ કથં વ ત દુઃ ખતાઃ
૧૧૧૭૦૫૮૧ અેવં ગ્ હાશયા ક્ષપ્ત હૃદયાે મૂઢધીરયમ્
૧૧૧૭૦૫૮૩ અ પ્ત તાનનુ યાય તાેઽ ધં િવશતે તમઃ
૧૧૧૮૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૮૦૦૧૧ વનં િવિવ ઃ પતુ્રષેુ ભાયા યસ્ય સહૈવ વા
૧૧૧૮૦૦૧૩ વન અેવ વસચે્છા ત તીયં ભાગમાયષુઃ
૧૧૧૮૦૦૨૧ ક દમૂલફલવૈર્ યૈમ યૈ ર્ ત્ત પ્રક પયેત્
૧૧૧૮૦૦૨૩ વસીત વલ્કલં વાસ ણપણાર્ જનાિન વા
૧૧૧૮૦૦૩૧ કેશરાેમનખ મશ્રુ મલાિન બ યાદ્દતઃ
૧૧૧૮૦૦૩૩ ન ધાવેદ સુ મ જેત િત્ર કાલં સ્થ ડલેશયઃ
૧૧૧૮૦૦૪૧ ગ્રી મે ત યેત પ ચાગ્ ી વષાર્ વાસારષાડ્જલે
૧૧૧૮૦૦૪૩ આક થમગ્ ઃ શ શર અેવં ત્ત તપશ્ચરેત્
૧૧૧૮૦૦૫૧ અ ગ્ પક્વં સમશ્નીયા કાલપક્વમથાિપ વા
૧૧૧૮૦૦૫૩ ઉલખૂલા મકુટ્ટાે વા દ તાેલખૂલ અેવ વા
૧૧૧૮૦૦૬૧ વયં સ ચનુયા સવર્માત્મનાે ત્તકારણમ્
૧૧૧૮૦૦૬૩ દેશકાલબલા ભજ્ઞાે નાદદ તા યદાહૃતમ્
૧૧૧૮૦૦૭૧ વ યૈશ્ચ પુરાેડાશિૈનવર્પે કાલચાેિદતાન્
૧૧૧૮૦૦૭૩ ન તુ શ્રાૈતને પશનુા માં યજેત વનાશ્રમી
૧૧૧૮૦૦૮૧ અ ગ્ હાતે્રં ચ દશર્શ્ચ પાૈણર્માસશ્ચ પવૂર્વત્
૧૧૧૮૦૦૮૩ ચાતુમાર્સ્યાિન ચ મનુેરા ાતાિન ચ નૈગમૈઃ
૧૧૧૮૦૦૯૧ અેવં ચીણન તપસા મુિનધર્મિનસ તતઃ
૧૧૧૮૦૦૯૩ માં તપાેમયમારા ય ઋ ષલાેકાદુપૈ ત મામ્
૧૧૧૮૦૧૦૧ ય વેત કૃચ્છ્ર તશ્ચીણ તપાે િનઃશ્રેયસં મહત્
૧૧૧૮૦૧૦૩ કામાયા પીયસે યુ જ્યાદ્બા લશઃ કાેઽપર તતઃ
૧૧૧૮૦૧૧૧ યદાસાૈ િનયમેઽક પાે જરયા તવપેથુઃ
૧૧૧૮૦૧૧૩ આત્મ યગ્ ી સમારાે ય મ ચ્ચત્તાેઽ ગ્ સમાિવશતે્
૧૧૧૮૦૧૨૧ યદા કમર્િવપાકેષુ લાેકેષુ િનરયાત્મસુ
૧૧૧૮૦૧૨૩ િવરાગાે યતે સ યઙ્ ય તા ગ્ ઃ પ્રવ્રજેત્તતઃ
૧૧૧૮૦૧૩૧ ઇ ટ્વા યથાપેદેશં માં દ વા સવર્ વ વજે
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૧૧૧૮૦૧૩૩ અગ્ ી વપ્રાણઆવે ય િનરપેક્ષઃ પિરવ્રજેત્
૧૧૧૮૦૧૪૧ િવપ્રસ્ય વૈ સ યસતાે દેવા દારાિદ િપણઃ
૧૧૧૮૦૧૪૩ િવઘ્ના કુવર્ ત્યયં હ્ય માનાક્ર ય સ મયા પરમ્
૧૧૧૮૦૧૫૧ બ યાચ્ચને્મુિનવાર્સઃ કાપૈીનાચ્છાદનં પરમ્
૧૧૧૮૦૧૫૩ ત્યક્તં ન દ ડપાત્રા યામ ય ક ચદનાપિદ
૧૧૧૮૦૧૬૧ દૃ ષ્ટપૂતં યસે પાદં વસ્ત્રપૂતં િપબે જલમ્
૧૧૧૮૦૧૬૩ સત્યપૂતાં વદેદ્વાચં મનઃપૂતં સમાચરેત્
૧૧૧૮૦૧૭૧ માનૈાનીહાિનલાયામા દ ડા વાગ્દેહચેતસામ્
૧૧૧૮૦૧૭૩ ન હ્યેતે યસ્ય સ ત્યઙ્ગ વે ભનર્ ભવેદ્ય તઃ
૧૧૧૮૦૧૮૧ ભક્ષાં ચતષુુર્ વણષુ િવગહ્યાર્ વજર્યંશ્ચરેત્
૧૧૧૮૦૧૮૩ સપ્તાગારાનસઙૢ્કપ્તાં તુ યે લ ધને તાવતા
૧૧૧૮૦૧૯૧ બિહજર્લાશયં ગ વા તત્રાપે ય વાગ્યતઃ
૧૧૧૮૦૧૯૩ િવભજ્ય પાિવતં શષંે ભુ તાશષેમાહૃતમ્
૧૧૧૮૦૨૦૧ અેકશ્ચરેન્મહીમેતાં િનઃસઙ્ગઃ સયંતે દ્રયઃ
૧૧૧૮૦૨૦૩ આત્મક્ર ડઆત્મરતઆત્મવા સમદશર્નઃ
૧૧૧૮૦૨૧૧ િવિવક્તકે્ષમશરણાે મદ્ભાવિવમલાશયઃ
૧૧૧૮૦૨૧૩ આત્માનં ચ તયેદેકમભેદેન મયા મુિનઃ
૧૧૧૮૦૨૨૧ અ વીક્ષેતાત્મનાે બ ધં માેકં્ષ ચ જ્ઞાનિનષ્ઠયા
૧૧૧૮૦૨૨૩ બ ધ ઇ દ્રયિવકે્ષપાે માેક્ષ અેષાં ચ સયંમઃ
૧૧૧૮૦૨૩૧ ત માિન્નય ય ષડ્વગ મદ્ભાવને ચરેન્મુિનઃ
૧૧૧૮૦૨૩૩ િવરક્તઃ દ્રકામે યાે લ વાત્મિન સખંુ મહત્
૧૧૧૮૦૨૪૧ પુરગ્રામવ્ર સાથાર્ ભક્ષાથ પ્રિવશશં્ચરેત્
૧૧૧૮૦૨૪૩ પુ યદેશસિરચ્છૈલ વનાશ્રમવતી ં મહીમ્
૧૧૧૮૦૨૫૧ વાનપ્રસ્થાશ્રમપદે વભી ણં ભૈક્ષ્યમાચરેત્
૧૧૧૮૦૨૫૩ સં સ યત્યાશ્વસ માેહઃ શદુ્ધસ વઃ શલા ધસા
૧૧૧૮૦૨૬૧ નૈતદ્વ તુતયા પ યેદ્દ ૃ યમાનં િવન ય ત
૧૧૧૮૦૨૬૩ અસક્ત ચત્તાે િવરમેિદહામતુ્ર ચક ષતાત્
૧૧૧૮૦૨૭૧ યદેતદાત્મિન જગન્મનાવેાક્પ્રાણસહંતમ્
૧૧૧૮૦૨૭૩ સવ માયે ત તકણ વસ્થ ત્ય વા ન ત મરેત્
૧૧૧૮૦૨૮૧ જ્ઞાનિનષ્ઠાે િવરક્તાે વા મદ્ભક્તાે વાનપેક્ષકઃ
૧૧૧૮૦૨૮૩ સ લઙ્ગાનાશ્રમાં ત્ય વા ચરેદિવિધગાેચરઃ
૧૧૧૮૦૨૯૧ બુધાે બાલકવ ક્ર ડે કુશલાે જડવચ્ચરેત્
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૧૧૧૮૦૨૯૩ વદેદુન્મત્તવ દ્વદ્વા ગાેચયા નૈગમશ્ચરેત્
૧૧૧૮૦૩૦૧ વેદવાદરતાે ન સ્યાન્ન પાષ ડી ન હૈતુકઃ
૧૧૧૮૦૩૦૩ શુ કવાદિવવાદે ન ક ચ પકં્ષ સમાશ્રયેત્
૧૧૧૮૦૩૧૧ નાે દ્વજેત જનાદ્ધ રાે જનં ચાેદ્વજેયેન્ન તુ
૧૧૧૮૦૩૧૩ અ તવાદાં ત તક્ષેત નાવમ યેત ક ચન
૧૧૧૮૦૩૧૫ દેહમુિદ્દ ય પશવુદ્વરંૈ કુયાર્ન્ન કેન ચત્
૧૧૧૮૦૩૨૧ અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા ભૂતે વાત્મ યવ સ્થતઃ
૧૧૧૮૦૩૨૩ યથે દુ દપાત્રષેુ ભૂતા યેકાત્મકાિન ચ
૧૧૧૮૦૩૩૧ અલ વા ન િવષીદેત કાલે કાલેઽશનં ક્વ ચત્
૧૧૧૮૦૩૩૩ લ વા ન હૃ યેદૃ્ધ તમાનુભયં દૈવતિ ત્રતમ્
૧૧૧૮૦૩૪૧ આહારાથ સમીહેત યુક્તં ત પ્રાણધારણમ્
૧૧૧૮૦૩૪૩ ત વં િવ યતે તને ત દ્વજ્ઞાય િવમુચ્યતે
૧૧૧૮૦૩૫૧ યદચૃ્છયાપેપન્નાન્નમદ્યાચ્છ્ર ેષ્ઠમુતાપરમ્
૧૧૧૮૦૩૫૩ તથા વાસ તથા શ યાં પ્રાપં્ત પ્રાપં્ત ભજેન્મુિનઃ
૧૧૧૮૦૩૬૧ શાૈચમાચમનં નાનં ન તુ ચાેદનયા ચરેત્
૧૧૧૮૦૩૬૩ અ યાંશ્ચ િનયમા જ્ઞાની યથાહં લીલયેશ્વરઃ
૧૧૧૮૦૩૭૧ ન િહ તસ્ય િવક પાખ્યા યા ચ મદ્વ ક્ષયા હતા
૧૧૧૮૦૩૭૩આદેહા તા ક્વ ચ ખ્યા ત તતઃ સ પદ્યતે મયા
૧૧૧૮૦૩૮૧ દુઃખાેદકષુ કામષેુ તિનવદ આત્મવાન્
૧૧૧૮૦૩૮૩ અજ્જ્ઞા સતમદ્ધમા મુિન ગુ મપુવ્રજેત્
૧૧૧૮૦૩૯૧ તાવ પિરચરેદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધાવાનનસયૂકઃ
૧૧૧૮૦૩૯૩ યાવદ્બ્રહ્મ િવ નીયાન્મામવે ગુ માદતૃઃ
૧૧૧૮૦૪૦૧ ય વસયંતષડ્વગર્ઃ પ્રચ ડે દ્રયસાર થઃ
૧૧૧૮૦૪૦૩ જ્ઞાનવૈરાગ્યરિહત સ્ત્રદ ડમપુ વ ત
૧૧૧૮૦૪૧૧ સરુાનાત્માનમાત્મસ્થં િનહ્નતુે માં ચ ધમર્હા
૧૧૧૮૦૪૧૩ અિવપક્વકષાયાેઽ માદમુ માચ્ચ િવહીયતે
૧૧૧૮૦૪૨૧ ભક્ષાેધર્મર્ઃ શમાેઽિહસા તપ ઈક્ષા વનાૈકસઃ
૧૧૧૮૦૪૨૩ ગ્ િહણાે ભૂતરક્ષજે્યા દ્વજસ્યાચાયર્સવેનમ્
૧૧૧૮૦૪૩૧ બ્રહ્મચય તપઃ શાૈચં સ તાષેાે ભૂતસાૈહૃદમ્
૧૧૧૮૦૪૩૩ ગ્ હસ્થસ્યા તાૈ ગ તુઃ સવષાં મદુપાસનમ્
૧૧૧૮૦૪૪૧ ઇ ત માં યઃ વધમણ ભજેિન્નત્યમન યભાક્
૧૧૧૮૦૪૪૩ સવર્ભૂતષેુ મદ્ભાવાે મદ્ભ ક્ત િવ દતે દૃઢામ્
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૧૧૧૮૦૪૫૧ ભ યાેદ્ધવાનપાિય યા સવર્લાેકમહેશ્વરમ્
૧૧૧૮૦૪૫૩ સવા પત્ત્ય યયં બ્રહ્મ કારણં માપેયા ત સઃ
૧૧૧૮૦૪૬૧ ઇ ત વધમર્િન ણક્ત સ વાે િનજ્ઞાર્તમદ્ગ તઃ
૧૧૧૮૦૪૬૩ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ન ચરા સમપૈુ ત મામ્
૧૧૧૮૦૪૭૧ વણાર્શ્રમવતાં ધમર્ અેષ આચારલક્ષણઃ
૧૧૧૮૦૪૭૩ સ અેવ મદ્ભ ક્તયુતાે િનઃશ્રેયસકરઃ પરઃ
૧૧૧૮૦૪૮૧ અેતત્તેઽ ભિહતં સાધાે ભવા ચ્છ ત યચ્ચ મામ્
૧૧૧૮૦૪૮૩ યથા વધમર્સયંુક્તાે ભક્તાે માં સ મયા પરમ્
૧૧૧૯૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૯૦૦૧૧ યાે િવદ્યાશ્રુતસ પન્નઃ આત્મવાન્નાનુમાિનકઃ
૧૧૧૯૦૦૧૩ મયામાત્ર મદં જ્ઞા વા જ્ઞાનં ચ મિય સ યસતે્
૧૧૧૯૦૦૨૧ જ્ઞાિનન વહમવેેષ્ટઃ વાથા હેતુશ્ચ સ મતઃ
૧૧૧૯૦૦૨૩ વગર્શ્ચવૈાપવગર્શ્ચ ના યાેઽથા મદતૃે પ્રયઃ
૧૧૧૯૦૦૩૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસં સદ્ધાઃ પદં શ્રેષં્ઠ િવદુમર્મ
૧૧૧૯૦૦૩૩ જ્ઞાની પ્રયતમાેઽતાે મે જ્ઞાનનેાસાૈ બભ ત મામ્
૧૧૧૯૦૦૪૧ તપ તીથ જપાે દાનં પિવત્રાણીતરા ણ ચ
૧૧૧૯૦૦૪૩ નાલં કુવર્ ત તાં સ દ્ધ યા જ્ઞાનકલયા કૃતા
૧૧૧૯૦૦૫૧ ત માજ્જ્ઞાનને સિહતં જ્ઞા વા વાત્માનમુદ્ધવ
૧૧૧૯૦૦૫૩ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ભજ માં ભ ક્તભાવતઃ
૧૧૧૯૦૦૬૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનયજ્ઞને મા મ ટ્વાત્માનમાત્મિન
૧૧૧૯૦૦૬૩ સવર્યજ્ઞપ ત માં વૈ સં સ દ્ધ મનુયાેઽગમન્
૧૧૧૯૦૦૭૧ વ યુદ્ધવાશ્રય ત ય સ્ત્રિવધાે િવકારાે
૧૧૧૯૦૦૭૨ માયા તરાપત ત નાદ્યપવગર્યાેયર્ત્
૧૧૧૯૦૦૭૩ જન્માદયાેઽસ્ય યદમી તવ તસ્ય િક સ્યુર્
૧૧૧૯૦૦૭૪આદ્ય તયાેયર્દસતાેઽ ત તદેવ મ યે
૧૧૧૯૦૦૮૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૧૯૦૦૮૧ જ્ઞાનં િવશદંુ્ધ િવપુલં યથૈતદ્વરૈાગ્યિવજ્ઞાનયુતં પુરાણમ્
૧૧૧૯૦૦૮૩ આખ્યાિહ િવશ્વેશ્વર િવશ્વમૂત વદ્ભ ક્તયાેગં ચ મહ દ્વ ગ્યમ્
૧૧૧૯૦૦૯૧ તાપત્રયેણા ભહતસ્ય ઘાેરે સ ત યમાનસ્ય ભવા વનીશ
૧૧૧૯૦૦૯૩ પ યા મ ના યચ્છરણં તવાઙ્ ઘ્ર દ્વ દ્વાતપત્રાદ તા ભવષાર્ત્
૧૧૧૯૦૧૦૧ દષં્ટ જનં સ પ તતં બલેઽ મ કાલાિહના દ્રસખુાે તષર્મ્
૧૧૧૯૦૧૦૩ સમુદ્ધરૈનં કૃપયાપવગ્યવર્ચાે ભરા સ ચ મહાનુભાવ
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૧૧૧૯૦૧૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૯૦૧૧૧ ઇ થમેત પુરા રા ભી મં ધમર્ તાં વરમ્
૧૧૧૯૦૧૧૩ અ તશત્રુઃ પપ્રચ્છ સવષાં નાેઽનુશ ◌ૃ વતામ્
૧૧૧૯૦૧૨૧ િન ત્તે ભારતે યુદ્ધે સહૃુિન્નધનિવહ્વલઃ
૧૧૧૯૦૧૨૩ શ્રુ વા ધમાર્ બહૂ પશ્ચાન્માેક્ષધમાર્ન ચ્છત
૧૧૧૯૦૧૩૧ તાનહં તેઽ ભધાસ્યા મ દેવવ્રતમખાચ્છતાન્
૧૧૧૯૦૧૩૩ જ્ઞાનવૈરાગ્યિવજ્ઞાન શ્રદ્ધાભ યપુ િંહતાન્
૧૧૧૯૦૧૪૧ નવૈકાદશ પ ચ ત્રી ભાવા ભૂતષેુ યને વૈ
૧૧૧૯૦૧૪૩ ઈક્ષેતાથાઇકમ યષેુ તજ્જ્ઞાનં મમ િન શ્ચતમ્
૧૧૧૯૦૧૫૧ અેતદેવ િહ િવજ્ઞાનં ન તથૈકેન યને યત્
૧૧૧૯૦૧૫૩ સ્થત્યુ પત્ત્ય યયા પ યેદ્ભાવાનાં િત્રગુણાત્મનામ્
૧૧૧૯૦૧૬૧ આદાવ તે ચ મ યે ચ જ્યા જં્ય યદ વયાત્
૧૧૧૯૦૧૬૩ પનુ ત પ્ર તસઙ્ક્રામે ય ચ્છ યેત તદેવ સત્
૧૧૧૯૦૧૭૧ શ્રુ તઃ પ્રત્યક્ષમૈ તહ્યમનુમાનં ચતુષ્ટયમ્
૧૧૧૯૦૧૭૩ પ્રમાણે વનવસ્થાના દ્વક પા સ િવરજ્યતે
૧૧૧૯૦૧૮૧ કમર્ણાં પિરણા મ વાદાિવિર ચ્યાદમઙ્ગલમ્
૧૧૧૯૦૧૮૩ િવપ શ્ચન્નશ્વરં પ યેદદષૃ્ટમિપ દષૃ્ટવત્
૧૧૧૯૦૧૯૧ ભ ક્તયાેગઃ પુરૈવાેક્તઃ પ્રીયમાણાય તેઽનઘ
૧૧૧૯૦૧૯૩ પનુશ્ચ કથિય યા મ મદ્ભક્તેઃ કારણં પરં
૧૧૧૯૦૨૦૧ શ્રદ્ધા તકથાયાં મે શશ્વન્મદનુક તર્નમ્
૧૧૧૯૦૨૦૩ પિરિનષ્ઠા ચ પૂ યાં તુ ત ભઃ તવનં મમ
૧૧૧૯૦૨૧૧ આદરઃ પિરચયાર્યાં સવાર્ઙ્ગૈર ભવ દનમ્
૧૧૧૯૦૨૧૩ મદ્ભક્તપૂ યિધકા સવર્ભૂતષેુ મન્મ તઃ
૧૧૧૯૦૨૨૧ મદથ વઙ્ગચેષ્ટા ચ વચસા મદુ્ગણેરણમ્
૧૧૧૯૦૨૨૩ મ યપર્ણં ચ મનસઃ સવર્કામિવવજર્નમ્
૧૧૧૯૦૨૩૧ મદથઽથર્પિરત્યાગાે ભાેગસ્ય ચ સખુસ્ય ચ
૧૧૧૯૦૨૩૩ ઇષં્ટ દતં્ત હુતં જપં્ત મદથ યદ્વ્રતં તપઃ
૧૧૧૯૦૨૪૧ અેવં ધમમર્નુ યાણામુદ્ધવાત્મિનવેિદનામ્
૧૧૧૯૦૨૪૩ મિય સ યતે ભ ક્તઃ કાેઽ યાેઽથાઽસ્યાવ શ યતે
૧૧૧૯૦૨૫૧ યદાત્મ યિપતં ચત્તં શા તં સ વાપે િંહતમ્
૧૧૧૯૦૨૫૩ ધમ જ્ઞાનં સ વૈરાગ્યમૈશ્વય ચા ભપદ્યતે
૧૧૧૯૦૨૬૧ યદિપતં ત દ્વક પે ઇ દ્રયૈઃ પિરધાવ ત
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૧૧૧૯૦૨૬૩ રજ વલં ચાસિન્નષં્ઠ ચત્તં િવ દ્ધ િવપયર્યમ્
૧૧૧૯૦૨૭૧ ધમા મદ્ભ ક્તકૃ પ્રાેક્તાે જ્ઞાનં ચૈકા યદશર્નમ્
૧૧૧૯૦૨૭૩ ગુણે વસઙ્ગાે વૈરાગ્યમૈશ્વય ચા ણમાદયઃ
૧૧૧૯૦૨૮૧ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ યમઃ ક તિવધઃ પ્રાેક્તાે
૧૧૧૯૦૨૮૩ િનયમાે વાિરકષર્ણ કઃ શમઃ કાે દમઃ કૃ ણ
૧૧૧૯૦૨૯૧ કા ત તક્ષા તઃ પ્રભાે િક દાનં િક તપઃ શાૈય
૧૧૧૯૦૨૯૩ િક સત્ય તમુચ્યતે ક ત્યાગઃ િક ધનં ચેષં્ટ
૧૧૧૯૦૩૦૧ કાે યજ્ઞઃ કા ચ દ ક્ષણા પુંસઃ િક વદ્બલં શ્રીમન્
૧૧૧૯૦૩૦૩ ભગાે લાભશ્ચ કેશવ કા િવદ્યા હ્ર ીઃ પરા કા શ્રીઃ
૧૧૧૯૦૩૧૧ િક સખંુ દુઃખમવે ચ કઃ પ ડતઃ કશ્ચ મખૂર્ઃ
૧૧૧૯૦૩૧૩ કઃ પ થા ઉ પથશ્ચ કઃ કઃ વગા નરકઃ કઃ વત્
૧૧૧૯૦૩૨૧ કાે બ ધુ ત િક ગ્ હમ્કઆઢ ઃ કાે દિરદ્રાે વા
૧૧૧૯૦૩૨૩ કૃપણઃ કઃ ક ઈશ્વરઃ અેતા પ્રશ્નાન્મમ બ્રૂિહ
૧૧૧૯૦૩૨૫ િવપર તાંશ્ચ સ પતે શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૧૯૦૩૩૧ અિહસા સત્યમ તેયમસઙ્ગાે હ્ર ીરસ ચયઃ
૧૧૧૯૦૩૩૩ આ તક્યં બ્રહ્મચય ચ માનંૈ સ્થૈય ક્ષમાભયમ્
૧૧૧૯૦૩૪૧ શાૈચં જપ તપાે હાેમઃ શ્રદ્ધા ત યં મદચર્નમ્
૧૧૧૯૦૩૪૩ તીથાર્ટનં પરાથહા તુ ષ્ટરાચાયર્સવેનમ્
૧૧૧૯૦૩૫૧ અેતે યમાઃ સિનયમા ઉભયાેદ્વાર્દશ તાઃ
૧૧૧૯૦૩૫૩ પુંસામપુા સતા તાત યથાકામં દુહ ત િહ
૧૧૧૯૦૩૬૧ શમાે મિન્નષ્ઠતા બુદ્ધદેર્મ ઇ દ્રયસયંમઃ
૧૧૧૯૦૩૬૩ ત તક્ષા દુઃખસ મષા જહ્વાપેસ્થજયાે તઃ
૧૧૧૯૦૩૭૧ દ ડ યાસઃ પરં દાનં કામત્યાગ તપઃ તમ્
૧૧૧૯૦૩૭૩ વભાવિવજયઃ શાૈય સતં્ય ચ સમદશર્નમ્
૧૧૧૯૦૩૮૧ અ યચ્ચ સુ તા વાણી કિવ ભઃ પિરક તતા
૧૧૧૯૦૩૮૩ કમર્ વસઙ્ગમઃ શાૈચં ત્યાગઃ સ યાસ ઉચ્યતે
૧૧૧૯૦૩૯૧ ધમર્ ઇષં્ટ ધનં ણાં યજ્ઞાેઽહં ભગવત્તમઃ
૧૧૧૯૦૩૯૩ દ ક્ષણા જ્ઞાનસ દેશઃ પ્રાણાયામઃ પરં બલમ્
૧૧૧૯૦૪૦૧ ભગાે મ અૈશ્વરાે ભાવાે લાભાે મદ્ભ ક્ત ત્તમઃ
૧૧૧૯૦૪૦૩ િવદ્યાત્મિન ભદાબાધાે જુગુ સા હ્ર ીરકમર્સુ
૧૧૧૯૦૪૧૧ શ્રીગુર્ણા નૈરપેક્ષ્યાદ્યાઃ સખંુ દુઃખસખુાત્યયઃ
૧૧૧૯૦૪૧૩ દુઃખં કામસખુાપેક્ષા પ ડતાે બ ધમાેક્ષિવત્
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૧૧૧૯૦૪૨૧ મખૂા દેહાદ્યહંબુ દ્ધઃ પ થા મિન્નગમઃ તઃ
૧૧૧૯૦૪૨૩ ઉ પથ શ્ચત્તિવક્ષપેઃ વગર્ઃ સ વગુણાેદયઃ
૧૧૧૯૦૪૩૧ નરક તમાૈન્નાહાે બ ધુગુર્ રહં સખે
૧૧૧૯૦૪૩૩ ગ્ હં શર રં માનુ યં ગુણાઢ ાે હ્યાઢ ઉચ્યતે
૧૧૧૯૦૪૪૧ દિરદ્રાે ય વસ તુષ્ટઃ કૃપણાે યાેઽ જતે દ્રયઃ
૧૧૧૯૦૪૪૩ ગુણે વસક્તધીર શાે ગુણસઙ્ગાે િવપયર્યઃ
૧૧૧૯૦૪૫૧ અેત ઉદ્ધવ તે પ્રશ્નાઃ સવ સાધુ િન િપતાઃ
૧૧૧૯૦૪૫૩ િક વ ણતને બહુના લક્ષણં ગુણદાષેયાેઃ
૧૧૧૯૦૪૫૫ ગુણદાષેદૃ શદાષાે ગુણ તૂભયવ જતઃ
૧૧૨૦૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૦૦૦૧૧ િવિધશ્ચ પ્ર તષેધશ્ચ િનગમાે હીશ્વરસ્ય તે
૧૧૨૦૦૦૧૩ અવેક્ષતેઽરિવ ડાક્ષ ગુણં દાષેં ચ કમર્ણામ્
૧૧૨૦૦૦૨૧ વણાર્શ્રમિવક પં ચ પ્ર તલાેમાનુલાેમજમ્
૧૧૨૦૦૦૨૩ દ્રવ્યદેશવયઃકાલા વગ નરકમવે ચ
૧૧૨૦૦૦૩૧ ગુણદાષે ભદાદૃ ષ્ટમ તરેણ વચ તવ
૧૧૨૦૦૦૩૩ િનઃશ્રેયસં કથં ણાં િનષેધિવિધલક્ષણમ્
૧૧૨૦૦૦૪૧ િપ દેવમનુ યાનાં વેદશ્ચ તવેશ્વર
૧૧૨૦૦૦૪૩ શ્રેય વનપુલ ધેઽથ સા યસાધનયાેરિપ
૧૧૨૦૦૦૫૧ ગુણદાષે ભદાદૃ ષ્ટિનગમાત્તે ન િહ વતઃ
૧૧૨૦૦૦૫૩ િનગમનેાપવાદશ્ચ ભદાયા ઇ ત હ ભ્રમઃ
૧૧૨૦૦૦૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૦૦૦૬૧ યાેગાસ્ત્રયાે મયા પ્રાેક્તા ણાં શ્રેયાેિવિધ સયા
૧૧૨૦૦૦૬૩ જ્ઞાનં કમર્ ચ ભ ક્તશ્ચ નાપેાયાેઽ યાેઽ ત કુત્ર ચત્
૧૧૨૦૦૦૭૧ િનિવ ણાનાં જ્ઞાનયાેગાે યા સના મહ કમર્સુ
૧૧૨૦૦૦૭૩ તે વિનિવ ણ ચત્તાનાં કમર્યાેગ તુ કા મનામ્
૧૧૨૦૦૦૮૧ યદચૃ્છયા મ કથાદાૈ તશ્રદ્ધ તુ યઃ પુમાન્
૧૧૨૦૦૦૮૩ ન િનિવ ણાે ના તસક્તાે ભ ક્તયાેગાેઽસ્ય સ દ્ધદઃ
૧૧૨૦૦૦૯૧ તાવ કમાર્ ણ કુવ ત ન િનિવદ્યેત યાવતા
૧૧૨૦૦૦૯૩ મ કથાશ્રવણાદાૈ વા શ્રદ્ધા યાવન્ન યતે
૧૧૨૦૦૧૦૧ વધમર્સ્થાે યજ યજ્ઞૈરનાશીઃકામ ઉદ્ધવ
૧૧૨૦૦૧૦૩ ન યા ત વગર્નરકાૈ યદ્ય યન્ન સમાચરેત્
૧૧૨૦૦૧૧૧ અ મ લાેકે વતર્માનઃ વધમર્સ્થાેઽનઘઃ શુ ચઃ
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૧૧૨૦૦૧૧૩ જ્ઞાનં િવશદુ્ધમા ાે ત મદ્ભ ક્ત વા યદચૃ્છયા
૧૧૨૦૦૧૨૧ વ ગણાેઽ યેત મચ્છ ત લાેકં િનરિયણ તથા
૧૧૨૦૦૧૨૩ સાધકં જ્ઞાનભ ક્ત યામુભયં તદસાધકમ્
૧૧૨૦૦૧૩૧ ન નરઃ વગર્ ત કાઙે્ક્ષન્નારક ં વા િવચક્ષણઃ
૧૧૨૦૦૧૩૩ નેમં લાેકં ચ કાઙે્ક્ષત દેહાવેશા પ્રમાદ્ય ત
૧૧૨૦૦૧૪૧ અેત દ્વદ્વા પુરા ત્યાેરભવાય ઘટેત સઃ
૧૧૨૦૦૧૪૩ અપ્રમત્ત ઇદં જ્ઞા વા મત્યર્મ યથર્ સ દ્ધદમ્
૧૧૨૦૦૧૫૧ છદ્યમાનં યમૈરેતૈઃ કૃતનીડં વન પ તમ્
૧૧૨૦૦૧૫૩ ખગઃ વકેતમુ જ્ય ક્ષેમં યા ત હ્યલ પટઃ
૧૧૨૦૦૧૬૧ અહાેરાત્રૈ છદ્યમાનં બુદ્ વાયુભર્યવપેથુઃ
૧૧૨૦૦૧૬૩ મુક્તસઙ્ગઃ પરં બુદ્ વા િનર હ ઉપશા ય ત
૧૧૨૦૦૧૭૧ દેહમાદ્યં સલુભં સદુુલર્ભં
૧૧૨૦૦૧૭૨ લવં સકુ પં ગુ કણર્ધારમ્
૧૧૨૦૦૧૭૩ મયાનુકૂલને નભ વતેિરતં
૧૧૨૦૦૧૭૪ પુમા ભવા ધ ન તરે સઆત્મહા
૧૧૨૦૦૧૮૧ યદાર ભષેુ િનિવ ણાે િવરક્તઃ સયંતે દ્રયઃ
૧૧૨૦૦૧૮૩ અ યાસનેાત્મનાે યાેગી ધારયેદચલં મનઃ
૧૧૨૦૦૧૯૧ ધાયર્માણં મનાે યિહ ભ્રા યદશ્વનવ સ્થતમ્
૧૧૨૦૦૧૯૩ અત દ્રતાેઽનુરાેધને માગણાત્મવશં નયેત્
૧૧૨૦૦૨૦૧ મનાેગ ત ન િવ જે જતપ્રાણાે જતે દ્રયઃ
૧૧૨૦૦૨૦૩ સ વસ પન્નયા બુદ્ યા મનઆત્મવશં નયેત્
૧૧૨૦૦૨૧૧ અેષ વૈ પરમાે યાેગાે મનસઃ સઙ્ગ્રહઃ તઃ
૧૧૨૦૦૨૧૩ હૃદયજ્ઞ વમ વચ્છ દ યસ્યવેાવર્તાે મુહુઃ
૧૧૨૦૦૨૨૧ સાઙ્ખ્યને સવર્ભાવાનાં પ્ર તલાેમાનુલાેમતઃ
૧૧૨૦૦૨૨૩ ભવા યયાવનુ યાયને્મનાે યાવ પ્રસીદ ત
૧૧૨૦૦૨૩૧ િનિવ ણસ્ય િવરક્તસ્ય પુ ષસ્યાેક્તવેિદનઃ
૧૧૨૦૦૨૩૩ મન ત્યજ ત દાૈરા યં ચ તતસ્યાનુ ચ તયા
૧૧૨૦૦૨૪૧ યમાિદ ભયાગપથૈરા વી ક્ષક્યા ચ િવદ્યયા
૧૧૨૦૦૨૪૩ મમાચાપાસના ભવાર્ ના યૈયાગ્યં મરેન્મનઃ
૧૧૨૦૦૨૫૧ યિદ કુયાર્ પ્રમાદેન યાેગી કમર્ િવગિહતમ્
૧૧૨૦૦૨૫૩ યાેગનેવૈ દહેદંહાે ના યત્તત્ર કદાચન
૧૧૨૦૦૨૬૧ વે વેઽિધકારે યા િનષ્ઠા સ ગુણઃ પિરક તતઃ
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૧૧૨૦૦૨૬૩ કમર્ણાં ત્યશદુ્ધાનામનને િનયમઃ કૃતઃ
૧૧૨૦૦૨૬૫ ગુણદાષેિવધાનને સઙ્ગાનાં ત્યાજનેચ્છયા
૧૧૨૦૦૨૭૧ તશ્રદ્ધાે મ કથાસુ િનિવ ણઃ સવર્કમર્સુ
૧૧૨૦૦૨૭૩ વેદ દુઃખાત્મકા કામા પિરત્યાગેઽ યનીશ્વરઃ
૧૧૨૦૦૨૮૧ તતાે ભજેત માં પ્રીતઃ શ્રદ્ધાલુદૃર્ઢિનશ્ચયઃ
૧૧૨૦૦૨૮૩ જુષમાણશ્ચ તા કામા દુઃખાેદકાશ્ચ ગહર્યન્
૧૧૨૦૦૨૯૧ પ્રાેક્તને ભ ક્તયાેગને ભજતાે માસકૃન્મનુેઃ
૧૧૨૦૦૨૯૩ કામા હૃદ યા ન ય ત સવ મિય હૃિદ સ્થતે
૧૧૨૦૦૩૦૧ ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ
૧૧૨૦૦૩૦૩ ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ મિય દષૃ્ટેઽ ખલાત્મિન
૧૧૨૦૦૩૧૧ ત માન્મદ્ભ ક્તયુક્તસ્ય યાે ગનાે વૈ મદાત્મનઃ
૧૧૨૦૦૩૧૩ ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયાે ભવેિદહ
૧૧૨૦૦૩૨૧ ય કમર્ ભયર્ત્તપસા જ્ઞાનવૈરાગ્યતશ્ચ યત્
૧૧૨૦૦૩૨૩ યાેગને દાનધમણ શ્રેયાે ભિરતરૈરિપ
૧૧૨૦૦૩૩૧ સવ મદ્ભ ક્તયાેગેન મદ્ભક્તાે લભતેઽ જસા
૧૧૨૦૦૩૩૩ વગાર્પવગ મદ્ધામ કથ ચદ્યિદ વા છ ત
૧૧૨૦૦૩૪૧ ન િક ચ સાધવાે ધીરા ભક્તા હ્યેકા તનાે મમ
૧૧૨૦૦૩૪૩ વા છ ત્યિપ મયા દતં્ત કૈવલ્યમપનુભર્વમ્
૧૧૨૦૦૩૫૧ નૈરપેકં્ષ્ય પરં પ્રાહુિનઃશ્રેયસમન પકમ્
૧૧૨૦૦૩૫૩ ત માિન્નરા શષાે ભ ક્તિનરપેક્ષસ્ય મે ભવેત્
૧૧૨૦૦૩૬૧ ન મ યેકા તભક્તાનાં ગુણદાષેાેદ્ભવા ગુણાઃ
૧૧૨૦૦૩૬૩ સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં બુદ્ધઃે પરમપુેયષુામ્
૧૧૨૦૦૩૭૧ અેવમેતાન્મયા િદષ્ટાનનુ તષ્ઠ ત મે પથઃ
૧૧૨૦૦૩૭૩ ક્ષેમં િવ દ ત મ સ્થાનં યદ્બ્રહ્મ પરમં િવદુઃ
૧૧૨૧૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૧૦૦૧૧ ય અેતાન્મ પથાે િહ વા ભ ક્તજ્ઞાનિક્રયાત્મકાન્
૧૧૨૧૦૦૧૩ દ્રા કામાંશ્ચલૈઃ પ્રાણજુૈર્ષ તઃ સસંર ત તે
૧૧૨૧૦૦૨૧ વે વેઽિધકારે યા િનષ્ઠા સ ગુણઃ પિરક તતઃ
૧૧૨૧૦૦૨૩ િવપયર્ય તુ દાષેઃ સ્યાદુભયાેરેષ િનશ્ચયઃ
૧૧૨૧૦૦૩૧ શદ્ુ યશદુ્ધ િવધીયેતે સમાને વિપ વ તષુુ
૧૧૨૧૦૦૩૩ દ્રવ્યસ્ય િવ ચિક સાથ ગુણદાષેાૈ શભુાશભુાૈ
૧૧૨૧૦૦૩૫ ધમાર્થ વ્યવહારાથ યાત્રાથર્ મ ત ચાનઘ

918 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૧૨૧૦૦૪૧ દ શતાેઽયં મયાચારાે
૧૧૨૧૦૦૪૨ ધમર્મુદ્વહતાં ધુરમ્
૧૧૨૧૦૦૫૧ ભૂ ય વગ્ યિનલાકાશા ભૂતાનાં પ ચધાતવઃ
૧૧૨૧૦૦૫૩આબ્રહ્મસ્થાવરાદ નાં શાર રા આત્મસયંુતાઃ
૧૧૨૧૦૦૬૧ વેદેન નામ પા ણ િવષમા ણ સમે વિપ
૧૧૨૧૦૦૬૩ ધાતષુૂદ્ધવ ક ય ત અેતષેાં વાથર્ સદ્ધયે
૧૧૨૧૦૦૭૧ દેશકાલાિદભાવાનાં વ તનૂાં મમ સત્તમ
૧૧૨૧૦૦૭૩ ગુણદાષેાૈ િવધીયેતે િનયમાથ િહ કમર્ણામ્
૧૧૨૧૦૦૮૧ અકૃ ણસારાે દેશાનામબ્રહ્મ યાેઽસુ ચભર્વેત્
૧૧૨૧૦૦૮૩ કૃ ણસારાેઽ યસાવૈીર ક કટાસસૃં્કતેિરણમ્
૧૧૨૧૦૦૯૧ કમર્ યાે ગુણવા કાલાે દ્રવ્યતઃ વત અેવ વા
૧૧૨૧૦૦૯૩ યતાે િનવતર્તે કમર્ સ દાષેાેઽકમર્કઃ તઃ
૧૧૨૧૦૧૦૧ દ્રવ્યસ્ય શદ્ુ યશદુ્ધ ચ દ્રવ્યેણ વચનને ચ
૧૧૨૧૦૧૦૩ સસં્કારેણાથ કાલને મહ વા પતયાથ વા
૧૧૨૧૦૧૧૧ શ યાશ યાથ વા બુદ્ યા સ દ્ યા ચ યદાત્મને
૧૧૨૧૦૧૧૩ અઘં કુવર્ ત િહ યથા દેશાવસ્થાનુસારતઃ
૧૧૨૧૦૧૨૧ ધા યદાવર્ સ્થત તનૂાં રસતજૈસચમર્ણામ્
૧૧૨૧૦૧૨૩ કાલવા વ ગ્ ત્તાેયૈઃ પા થવાનાં યુતાયુતૈઃ
૧૧૨૧૦૧૩૧ અમે ય લપ્તં યદે્યન ગ ધલપંે વ્યપાેહ ત
૧૧૨૧૦૧૩૩ ભજતે પ્રકૃ ત તસ્ય તચ્છાૈચં તાવિદ યતે
૧૧૨૧૦૧૪૧ નાનદાનતપાેઽવસ્થા વીયર્સસં્કારકમર્ ભઃ
૧૧૨૧૦૧૪૩ મ ત્યા ચાત્મનઃ શાૈચં શદુ્ધઃ કમાર્ચરેદ્દિ્વજઃ
૧૧૨૧૦૧૫૧ મ ત્રસ્ય ચ પિરજ્ઞાનં કમર્શુ દ્ધમર્દપર્ણમ્
૧૧૨૧૦૧૫૩ ધમર્ઃ સ પદ્યતે ષડ્ ભરધમર્ તુ િવપયર્યઃ
૧૧૨૧૦૧૬૧ ક્વ ચદુ્ગણાેઽિપ દાષેઃ સ્યાદ્દાષેાેઽિપ િવિધના ગુણઃ
૧૧૨૧૦૧૬૩ ગુણદાષેાથર્િનયમ તદ્ ભદામવે બાધતે
૧૧૨૧૦૧૭૧ સમાનકમાર્ચરણં પ તતાનાં ન પાતકમ્
૧૧૨૧૦૧૭૩ આૈ પ ત્તકાે ગુણઃ સઙ્ગાે ન શયાનઃ પતત્યધઃ
૧૧૨૧૦૧૮૧ યતાે યતાે િનવતત િવમુચ્યેત તત તતઃ
૧૧૨૧૦૧૮૩ અેષ ધમા ણાં ક્ષેમઃ શાેકમાેહભયાપહઃ
૧૧૨૧૦૧૯૧ િવષયષેુ ગુણા યાસા પુંસઃ સઙ્ગ તતાે ભવેત્
૧૧૨૧૦૧૯૩ સઙ્ગાત્તત્ર ભવે કામઃ કામાદેવ ક લ ર્ણામ્
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૧૧૨૧૦૨૦૧ કલેદુર્િવષહઃ ક્રાેધ તમ તમનવુતર્તે
૧૧૨૧૦૨૦૩ તમસા ગ્રસ્યતે પુંસશ્ચેતના વ્યાિપની દુ્રતમ્
૧૧૨૧૦૨૧૧ તયા િવરિહતઃ સાધાે જ તુઃ શૂ યાય ક પતે
૧૧૨૧૦૨૧૩ તતાેઽસ્ય વાથર્િવભ્રંશાે મૂ ચ્છતસ્ય તસ્ય ચ
૧૧૨૧૦૨૨૧ િવષયા ભિનવેશને નાત્માનં વેદ નાપરમ્
૧૧૨૧૦૨૨૩ ક્ષ િવકયા વ વ્યથ ભસે્ત્રવ યઃ શ્વસન્
૧૧૨૧૦૨૩૧ ફલશ્રુ તિરયં ણાં ન શ્રેયાે રાેચનં પરમ્
૧૧૨૧૦૨૩૩ શ્રેયાેિવવક્ષયા પ્રાેક્તં યથા ભષૈજ્યરાેચનમ્
૧૧૨૧૦૨૪૧ ઉ પત્ત્યૈવ િહ કામષેુ પ્રાણષેુ વજનષેુ ચ
૧૧૨૧૦૨૪૩ આસક્તમનસાે મત્યાર્ આત્મનાેઽનથર્હેતષુુ
૧૧૨૧૦૨૫૧ નતાનિવદુષઃ વાથ ભ્રા યતાે જના વિન
૧૧૨૧૦૨૫૩ કથં યુ જ્યા પનુ તષેુ તાં તમાે િવશતાે બુધઃ
૧૧૨૧૦૨૬૧ અેવં વ્યવ સતં કે ચદિવજ્ઞાય કુબુદ્ધયઃ
૧૧૨૧૦૨૬૩ ફલશ્રુ ત કુસુ મતાં ન વેદજ્ઞા વદ ત િહ
૧૧૨૧૦૨૭૧ કા મનઃ કૃપણા લુ ધાઃ પુ પષેુ ફલબુદ્ધયઃ
૧૧૨૧૦૨૭૩ અ ગ્ મુગ્ધા ધૂમતા તાઃ વં લાેકં ન િવદ ત તે
૧૧૨૧૦૨૮૧ ન તે મામઙ્ગ ન ત હૃિદસ્થં ય ઇદં યતઃ
૧૧૨૧૦૨૮૩ ઉક્થશસ્ત્રા હ્યસુ પાે યથા નીહારચ ષઃ
૧૧૨૧૦૨૯૧ તે મે મતમિવજ્ઞાય પરાેકં્ષ િવષયાત્મકાઃ
૧૧૨૧૦૨૯૩ િહસાયાં યિદ રાગઃ સ્યાદ્યજ્ઞ અેવ ન ચાેદના
૧૧૨૧૦૩૦૧ િહસાિવહારા હ્યાલ ધૈઃ પશુ ભઃ વસખુેચ્છયા
૧૧૨૧૦૩૦૩ યજ તે દેવતા યજ્ઞૈઃ િપ ભૂતપતી ખલાઃ
૧૧૨૧૦૩૧૧ વ ાપેમમમું લાેકમસ તં શ્રવણ પ્રયમ્
૧૧૨૧૦૩૧૩ આ શષાે હૃિદ સઙ્ક ય ત્યજ ત્યથાર્ યથા વ ણક્
૧૧૨૧૦૩૨૧ રજઃસ વતમાેિનષ્ઠા રજઃસ વતમાજુેષઃ
૧૧૨૧૦૩૨૩ ઉપાસત ઇ દ્રમખુ્યા દેવાદ ન્ન યથવૈ મામ્
૧૧૨૧૦૩૩૧ ઇ ટે્વહ દેવતા યજ્ઞૈગર્ વા રંસ્યામહે િદિવ
૧૧૨૧૦૩૩૩ તસ્યા ત ઇહ ભૂયા મ મહાશાલા મહાકુલાઃ
૧૧૨૧૦૩૪૧ અેવં પુ પતયા વાચા વ્યા ક્ષપ્તમનસાં ણામ્
૧૧૨૧૦૩૪૩ માિનનાં ચા તલુ ધાનાં મદ્વાતાર્િપ ન રાેચતે
૧૧૨૧૦૩૫૧ વેદા બ્રહ્માત્મિવષયા સ્ત્રકા ડિવષયા ઇમે
૧૧૨૧૦૩૫૩ પરાેક્ષવાદા ઋષયઃ પરાેકં્ષ મમ ચ પ્રયમ્
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૧૧૨૧૦૩૬૧ શ દબ્રહ્મ સદુુબાધં પ્રાણે દ્રયમનાેમયમ્
૧૧૨૧૦૩૬૩ અન તપારં ગ ભીરં દુિવગાહ્યં સમુદ્રવત્
૧૧૨૧૦૩૭૧ મયાપે િંહતં ભૂ ા બ્રહ્મણાન તશ ક્તના
૧૧૨૧૦૩૭૩ ભૂતષેુ ઘાષે પેણ િવસષેૂણવ લક્ષ્યતે
૧૧૨૧૦૩૮૧ યથાેણર્ના ભહૃર્દયાદૂણાર્મુદ્વમતે મખુાત્
૧૧૨૧૦૩૮૩ આકાશાદ્ઘાષેવા પ્રાણાે મનસા પશર્ િપણા
૧૧૨૧૦૩૯૧ છ દાેમયાેઽ તમયઃ સહસ્રપદવી ં પ્રભુઃ
૧૧૨૧૦૩૯૩ આકારાદ્વ્ય જત પશર્ વરાે મા તસ્થભૂ ષતામ્
૧૧૨૧૦૪૦૧ િવ ચત્રભાષાિવતતાં છ દાે ભશ્ચતુ ત્તરૈઃ
૧૧૨૧૦૪૦૩ અન તપારાં હતી ં જત્યા ક્ષપતે વયમ્
૧૧૨૧૦૪૧૧ ગાય યુ ણગનુષુ્ટ ચ હતી પઙ્ ક્તરેવ ચ
૧૧૨૧૦૪૧૩ િત્રષુ્ટ જગત્ય તચ્છ દાે હ્યત્યષ્ટ તજગ દ્વરાટ્
૧૧૨૧૦૪૨૧ િક િવધત્તે િકમાચષ્ટે િકમનૂદ્ય િવક પયેત્
૧૧૨૧૦૪૨૩ ઇત્યસ્યા હૃદયં લાેકે ના યાે મદ્વદે કશ્ચન
૧૧૨૧૦૪૩૧ માં િવધત્તેઽ ભધત્તે માં િવક યાપાેહ્યતે વહમ્
૧૧૨૧૦૪૩૩ અેતાવા સવર્વેદાથર્ઃ શ દ આસ્થાય માં ભદામ્
૧૧૨૧૦૪૩૫ માયામાત્રમનૂદ્યા તે પ્ર ત ષ ય પ્રસીદ ત
૧૧૨૨૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૨૦૦૧૧ ક ત ત વાિન િવશ્વેશ સઙ્ખ્યાતા ષ ભઃ પ્રભાે
૧૧૨૨૦૦૧૩ નવૈકાદશ પ ચ ત્રી યા થ વ મહ શશુ્રુમ
૧૧૨૨૦૦૨૧ કે ચ ષિડ્વશ ત પ્રાહુરપરે પ ચિવશ ત
૧૧૨૨૦૦૨૩ સપ્તૈકે નવ ષટ્કે ચચ્ચ વાયકાદશાપરે
૧૧૨૨૦૦૨૫ કે ચ સપ્તદશ પ્રાહુઃ ષાેડશકેૈ ત્રયાેદશ
૧૧૨૨૦૦૩૧ અેતાવ વં િહ સઙ્ખ્યાના ષયાે ય દ્વવક્ષયા
૧૧૨૨૦૦૩૩ ગાય ત થગાયુ મિન્નદં નાે વક્તુમહર્ સ
૧૧૨૨૦૦૪૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૨૦૦૪૧ યુક્તં ચ સ ત સવર્ત્ર ભાષ તે બ્રાહ્મણા યથા
૧૧૨૨૦૦૪૩ માયાં મદ યામુદ્ગહૃ્ય વદતાં િક નુ દુઘર્ટમ્
૧૧૨૨૦૦૫૧ નૈતદેવં યથા થ વં યદહં વ ચ્મ તત્તથા
૧૧૨૨૦૦૫૩ અેવં િવવદતાં હેતું શક્તયાે મે દુરત્યયાઃ
૧૧૨૨૦૦૬૧ યાસાં વ્ય તકરાદાસી દ્વક પાે વદતાં પદમ્
૧૧૨૨૦૦૬૩ પ્રાપ્તે શમદમેઽ યે ત વાદ તમનુ શા ય ત
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૧૧૨૨૦૦૭૧ પર પરાનપુ્રવેશાત્ત વાનાં પુ ષષર્ભ
૧૧૨૨૦૦૭૩ પાવૈાર્પયર્પ્રસઙ્ખ્યાનં યથા વક્તુિવવ ક્ષતમ્
૧૧૨૨૦૦૮૧ અેક મન્નિપ દૃ ય તે પ્રિવષ્ટાનીતરા ણ ચ
૧૧૨૨૦૦૮૩ પવૂર્ મ વા પર મ વા ત વે ત વાિન સવર્શઃ
૧૧૨૨૦૦૯૧ પાવૈાર્પયર્મતાેઽમીષાં પ્રસઙ્ખ્યાનમભી સતામ્
૧૧૨૨૦૦૯૩ યથા િવિવક્તં યદ્વક્ત્રં ગ્ હ્ણ માે યુ ક્તસ ભવાત્
૧૧૨૨૦૧૦૧ અનાદ્યિવદ્યાયુક્તસ્ય પુ ષસ્યાત્મવેદનમ્
૧૧૨૨૦૧૦૩ વતાે ન સ ભવાદ ય ત વજ્ઞાે જ્ઞાનદાે ભવેત્
૧૧૨૨૦૧૧૧ પુ ષેશ્વરયાેરત્ર ન વૈલક્ષ યમ વિપ
૧૧૨૨૦૧૧૩ તદ યક પનાપાથાર્ જ્ઞાનં ચ પ્રકૃતેગુર્ણઃ
૧૧૨૨૦૧૨૧ પ્રકૃ તગુર્ણસા યં વૈ પ્રકૃતનેાર્ત્મનાે ગુણાઃ
૧૧૨૨૦૧૨૩ સ વં રજ તમ ઇ ત સ્થત્યુ પત્ત્ય તહેતવઃ
૧૧૨૨૦૧૩૧ સ વં જ્ઞાનં રજઃ કમર્ તમાેઽજ્ઞાન મહાેચ્યતે
૧૧૨૨૦૧૩૩ ગુણવ્ય તકરઃ કાલઃ વભાવઃ સતૂ્રમવે ચ
૧૧૨૨૦૧૪૧ પુ ષઃ પ્રકૃ તવ્યર્ક્તમહઙ્કારાે નભાેઽિનલઃ
૧૧૨૨૦૧૪૩ જ્યાે તરાપઃ ક્ષ તિર ત ત વા યુક્તાિન મે નવ
૧૧૨૨૦૧૫૧ શ્રાતંે્ર વગ્દશર્નં ઘ્રાણાે જહે્વ ત જ્ઞાનશક્તયઃ
૧૧૨૨૦૧૫૩ વાક્પા યપુસ્થપા વઙ્ ઘ્રઃ કમાર્ યઙ્ગાેભયં મનઃ
૧૧૨૨૦૧૬૧ શ દઃ પશા રસાે ગ ધાે પં ચેત્યથર્ તયઃ
૧૧૨૨૦૧૬૩ ગત્યુ યુ સગર્ શ પાિન કમાર્યતન સદ્ધયઃ
૧૧૨૨૦૧૭૧ સગાર્દાૈ પ્રકૃ તહ્યર્સ્ય કાયર્કારણ િપણી
૧૧૨૨૦૧૭૩ સ વાિદ ભગુર્ણૈધર્ત્તે પુ ષાેઽવ્યક્ત ઈક્ષતે
૧૧૨૨૦૧૮૧ વ્યક્તાદાયાે િવકુવાર્ણા ધાતવઃ પુ ષેક્ષયા
૧૧૨૨૦૧૮૩ લ ધવીયાર્ઃ જ ત્ય ડં સહંતાઃ પ્રકૃતેબર્લાત્
૧૧૨૨૦૧૯૧ સપ્તવૈ ધાતવ ઇ ત તત્રાથાર્ઃ પ ચ ખાદયઃ
૧૧૨૨૦૧૯૩ જ્ઞાનમાત્માેભયાધાર તતાે દેહે દ્રયાસવઃ
૧૧૨૨૦૨૦૧ ષિડત્યત્રાિપ ભૂતાિન પ ચ ષષ્ઠઃ પરઃ પુમાન્
૧૧૨૨૦૨૦૩ તૈયુર્ઇત આત્મસ ભૂતૈઃ ટે્વદં સમપાિવશત્
૧૧૨૨૦૨૧૧ ચ વાયવે ત તત્રાિપ તજે આપાેઽન્નમાત્મનઃ
૧૧૨૨૦૨૧૩ તાિન તૈિરદં તં જન્માવયિવનઃ ખલુ
૧૧૨૨૦૨૨૧ સઙ્ખ્યાને સપ્તદશકે ભૂતમાત્રે દ્રયા ણ ચ
૧૧૨૨૦૨૨૩ પ ચ પ ચૈકમનસા આત્મા સપ્તદશઃ તઃ
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૧૧૨૨૦૨૩૧ તદ્વ ષાેડશસઙ્ખ્યાને આત્મવૈ મન ઉચ્યતે
૧૧૨૨૦૨૩૩ ભૂતે દ્રયા ણ પ ચવૈ મનઆત્મા ત્રયાેદશ
૧૧૨૨૦૨૪૧ અેકાદશ વઆત્માસાૈ મહાભૂતે દ્રયા ણ ચ
૧૧૨૨૦૨૪૩ અષ્ટાૈ પ્રકૃતયશ્ચવૈ પુ ષશ્ચ નવેત્યથ
૧૧૨૨૦૨૫૧ ઇ ત નાનાપ્રસઙ્ખ્યાનં ત વાના ષ ભઃ કૃતમ્
૧૧૨૨૦૨૫૩ સવ યા યં યુ ક્તમ વા દ્વદુષાં િકમશાેભનમ્
૧૧૨૨૦૨૬૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૨૦૨૬૧ પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચાેભાૈ યદ્ય યાત્મિવલક્ષણાૈ
૧૧૨૨૦૨૬૩ અ યાે યાપાશ્રયા કૃ ણ દૃ યતે ન ભદા તયાેઃ
૧૧૨૨૦૨૬૫ પ્રકૃતાૈ લક્ષ્યતે હ્યાત્મા પ્રકૃ તશ્ચ તથાત્મિન
૧૧૨૨૦૨૭૧ અેવં મે પુ ડર કાક્ષ મહા તં સશંયં હૃિદ
૧૧૨૨૦૨૭૩ છેત્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ વચાે ભનર્યનપૈુણૈઃ
૧૧૨૨૦૨૮૧ વત્તાે જ્ઞાનં િહ વાનાં પ્રમાષે તેઽત્ર શ ક્તતઃ
૧૧૨૨૦૨૮૩ વમવે હ્યાત્મમાયાયા ગ ત વે થ ન ચાપરઃ
૧૧૨૨૦૨૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૨૦૨૯૧ પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચે ત િવક પઃ પુ ષષર્ભ
૧૧૨૨૦૨૯૩ અેષ વૈકાિરકઃ સગા ગુણવ્ય તકરાત્મકઃ
૧૧૨૨૦૩૦૧ મમાઙ્ગ માયા ગુણમ યનેકધા િવક પબુદ્ધ શ્ચ ગુણૈિવધત્તે
૧૧૨૨૦૩૦૩ વૈકાિરક સ્ત્રિવધાેઽ યાત્મમેકમથાિધદૈવમિધભૂતમ યત્
૧૧૨૨૦૩૧૧ દગૃ્રપૂમાક વપુરત્ર ર ધ્રે પર પરં સ ય ત યઃ વતઃ ખે
૧૧૨૨૦૩૧૩ આત્મા યદેષામપરાે ય આદ્યઃ વયાનુભૂત્યા ખલ સદ્ધ સ દ્ધઃ
૧૧૨૨૦૩૨૧ અેવં વગાિદ શ્રવણાિદ ચ ર્
૧૧૨૨૦૩૨૨ જહ્વાિદ નાસાિદ ચ ચત્તયુક્તમ્
૧૧૨૨૦૩૩૧ યાેઽસાૈ ગુણક્ષાેભકૃતાે િવકારઃ પ્રધાનમૂલાન્મહતઃ પ્રસતૂઃ
૧૧૨૨૦૩૩૩ અહં િત્ર ન્માેહિવક પહેતવુકાિરક તામસ અૈ દ્રયશ્ચ
૧૧૨૨૦૩૪૧ આત્માપિરજ્ઞાનમયાે િવવાદાે હ્ય તી ત ના તી ત ભદાથર્િનષ્ઠઃ
૧૧૨૨૦૩૪૩ વ્યથાઽિપ નવૈાપેરમેત પુંસાં મત્તઃ પરા ત્તિધયાં વલાેકાત્
૧૧૨૨૦૩૫૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૨૦૩૫૧ વત્તઃ પરા ત્તિધયઃ વકૃતૈઃ કમર્ ભઃ પ્રભાે
૧૧૨૨૦૩૫૩ ઉચ્ચાવચા યથા દેહા ગ્ હ્ણ ત િવ જ ત ચ
૧૧૨૨૦૩૬૧ તન્મમાખ્યાિહ ગાેિવ દ દુિવભાવ્યમનાત્મ ભઃ
૧૧૨૨૦૩૬૩ ન હ્યેત પ્રાયશાે લાેકે િવદ્વાંસઃ સ ત વ ચતાઃ
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૧૧૨૨૦૩૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૨૦૩૭૧ મનઃ કમર્મયં ણા મ દ્રયૈઃ પ ચ ભયુર્તમ્
૧૧૨૨૦૩૭૩ લાેકા લાેકં પ્રયાત્ય યઆત્મા તદનવુતર્તે
૧૧૨૨૦૩૮૧ યાયન્મનાેઽનુ િવષયા દષૃ્ટા વાનુશ્રુતાનથ
૧૧૨૨૦૩૮૩ ઉદ્ય સીદ કમર્ત તં્ર ત તદનુ શા ય ત
૧૧૨૨૦૩૯૧ િવષયા ભિનવેશને નાત્માનં ય મરે પનુઃ
૧૧૨૨૦૩૯૩ જ તાવે કસ્ય ચદ્ધતેાે ર્ત્યુરત્ય તિવ તઃ
૧૧૨૨૦૪૦૧ જન્મ વાત્મતયા પુંસઃ સવર્ભાવને ભૂિરદ
૧૧૨૨૦૪૦૩ િવષય વીકૃ ત પ્રાહુયર્થા વ મનાેરથઃ
૧૧૨૨૦૪૧૧ વ ં મનાેરથં ચે થં પ્રાક્તનં ન મરત્યસાૈ
૧૧૨૨૦૪૧૩ તત્ર પવૂર્ મવાત્માનમપવૂર્ ચાનપુ ય ત
૧૧૨૨૦૪૨૧ ઇ દ્રયાયન ષ્ટ ેદં ત્રૈિવ યં ભા ત વ તુિન
૧૧૨૨૦૪૨૩ બિહર ત ભદાહેતજુર્નાેઽસ જનકૃદ્યથા
૧૧૨૨૦૪૩૧ િનત્યદા હ્યઙ્ગ ભૂતાિન ભવ ત ન ભવ ત ચ
૧૧૨૨૦૪૩૩ કાલનેાલક્ષ્યવેગને સૂ મ વાત્તન્ન દૃ યતે
૧૧૨૨૦૪૪૧ યથા ચષાં સ્રાેતસાં ચ ફલાનાં વા વન પતેઃ
૧૧૨૨૦૪૪૩ તથવૈ સવર્ભૂતાનાં વયાેઽવસ્થાદયઃ કૃતાઃ
૧૧૨૨૦૪૫૧ સાેઽયં દ પાેઽ ચષાં યદ્વ સ્રાેતસાં તિદદં જલમ્
૧૧૨૨૦૪૫૩ સાેઽયં પુમાિન ત ણાં ષા ગીધ ર્ષાયષુામ્
૧૧૨૨૦૪૬૧ મા વસ્ય કમર્બીજેન યતે સાેઽ યયં પુમાન્
૧૧૨૨૦૪૬૩ મ્રયતે વામરાે ભ્રા ત્યા યથા ગ્ દાર્ સયંુતઃ
૧૧૨૨૦૪૭૧ િનષેકગભર્જન્માિન બાલ્યકાૈમારયાવૈનમ્
૧૧૨૨૦૪૭૩ વયાેમ યં જરા ત્યુિરત્યવસ્થા તનાનેર્વ
૧૧૨૨૦૪૮૧ અેતા મનાેરથમયીહાર્ યસ્યાેચ્ચાવચા તનૂઃ
૧૧૨૨૦૪૮૩ ગુણસઙ્ગાદુપાદત્તે ક્વ ચ ક શ્ચ જહા ત ચ
૧૧૨૨૦૪૯૧ આત્મનઃ િપ પતુ્રા યામનુમેયાૈ ભવા યયાૈ
૧૧૨૨૦૪૯૩ ન ભવા યયવ તનૂામ ભજ્ઞાે દ્વયલક્ષણઃ
૧૧૨૨૦૫૦૧ તરાેબ જિવપાકા યાં યાે િવદ્વા જન્મસયંમાૈ
૧૧૨૨૦૫૦૩ તરાેિવલક્ષણાે દ્રષ્ટા અેવં દ્રષ્ટા તનાેઃ થક્
૧૧૨૨૦૫૧૧ પ્રકૃતેરેવમાત્માનમિવિવચ્યાબુધઃ પુમાન્
૧૧૨૨૦૫૧૩ ત વને પશર્સ મૂઢઃ સસંારં પ્ર તપદ્યતે
૧૧૨૨૦૫૨૧ સ વસઙ્ગાદષૃી દેવાન્રજસાસરુમાનષુાન્
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૧૧૨૨૦૫૨૩ તમસા ભૂત તયર્ વં ભ્રા મતાે યા ત કમર્ ભઃ
૧૧૨૨૦૫૩૧ ત્યતાે ગાયતઃ પ ય યથવૈાનુકરાે ત તાન્
૧૧૨૨૦૫૩૩ અેવં બુ દ્ધગુણા પ યન્નનીહાેઽ યનુકાયર્તે
૧૧૨૨૦૫૪૧ યથા ભસા પ્રચલતા તરવાેઽિપ ચલા ઇવ
૧૧૨૨૦૫૪૩ ચ સા ભ્રા યમાણને દૃ યતે ભ્રમતીવ ભૂઃ
૧૧૨૨૦૫૫૧ યથા મનાેરથિધયાે િવષ ષાનુભવાે ષા
૧૧૨૨૦૫૫૩ વ દષૃ્ટાશ્ચ દાશાહર્ તથા સસંાર આત્મનઃ
૧૧૨૨૦૫૬૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૧૧૨૨૦૫૬૩ યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા
૧૧૨૨૦૫૭૧ ત માદુદ્ધવ મા ભુઙ્ વ િવષયાનસિદ દ્રયૈઃ
૧૧૨૨૦૫૭૩ આત્માગ્રહણિનભાર્તં પ ય વૈક પકં ભ્રમમ્
૧૧૨૨૦૫૮૧ ક્ષપ્તાેઽવમાિનતાેઽસદ્ ભઃ પ્રલ ધાેઽસિૂયતાેઽથ વા
૧૧૨૨૦૫૮૩ તાિડતઃ સિન્ન દ્ધાે વા ત્ત્યા વા પિરહાિપતઃ
૧૧૨૨૦૫૯૧ િન ઠ્યુતાે મૂિત્રતાે વાજ્ઞૈબર્હુધવૈં પ્રક પતઃ
૧૧૨૨૦૫૯૩ શ્રેયસ્કામઃ કૃચ્છ્ર ગત આત્મનાત્માનમુદ્ધરેત્
૧૧૨૨૦૬૦૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૨૦૬૦૧ યથવૈમનુબુ યેયં
૧૧૨૨૦૬૦૨ વદ નાે વદતાં વર
૧૧૨૨૦૬૧૧ સદુુઃષહ મમં મ ય આત્મ યસદ તક્રમમ્
૧૧૨૨૦૬૧૩ િવદુષામિપ િવશ્વાત્મ પ્રકૃ તિહ બલીયસી
૧૧૨૨૦૬૧૫ ઋતે વદ્ધમર્િનરતા શા તાં તે ચરણાલયાન્
૧૧૨૩૦૦૧૦ શ્રીબાદરાય ણ વાચ
૧૧૨૩૦૦૧૧ સ અેવમાશં સત ઉદ્ધવને ભાગવતમખુ્યને દાશાહર્મખુ્યઃ
૧૧૨૩૦૦૧૩ સભાજય ત્યવચાે મુકુ દ તમાબભાષે શ્રવણીયવીયર્ઃ
૧૧૨૩૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૩૦૦૨૧ બાહર્ પત્ય સ ના ત્યત્ર સાધવુ દુજર્નેિરતૈઃ
૧૧૨૩૦૦૨૩ દુરક્તૈ ભન્નમાત્માનં યઃ સમાધાતુમીશ્વરઃ
૧૧૨૩૦૦૩૧ ન તથા ત યતે િવદ્ધઃ પુમા બાણૈ તુ મમર્ગૈઃ
૧૧૨૩૦૦૩૩ યથા તુદ ત મમર્સ્થા હ્યસતાં પ ષષેવઃ
૧૧૨૩૦૦૪૧ કથય ત મહ પુ ય મ તહાસ મહાેદ્ધવ
૧૧૨૩૦૦૪૩ તમહં વણર્િય યા મ િનબાેધ સસુમાિહતઃ
૧૧૨૩૦૦૫૧ કેન ચદ્ ભ ણા ગીતં પિરભૂતને દુજર્નૈઃ
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૧૧૨૩૦૦૫૩ મરતા તયુક્તને િવપાકં િનજકમર્ણામ્
૧૧૨૩૦૦૬૧ અવ તષુ દ્વજઃ ક શ્ચદાસીદાઢ તમઃ શ્રયા
૧૧૨૩૦૦૬૩ વાતાર્ ત્તઃ કદયર્ તુ કામી લુ ધાેઽ તકાપેનઃ
૧૧૨૩૦૦૭૧ જ્ઞાતયાેઽ તથય તસ્ય વાઙ્માત્રેણાિપ ના ચતાઃ
૧૧૨૩૦૦૭૩ શૂ યાવસથઆત્માિપ કાલે કામૈરન ચતઃ
૧૧૨૩૦૦૮૧ દુહ્શીલસ્ય કદયર્સ્ય દુ્રહ્ય તે પતુ્રબા ધવાઃ
૧૧૨૩૦૦૮૩ દારા દુિહતરાે ત્યા િવષ ણા નાચર પ્રયમ્
૧૧૨૩૦૦૯૧ તસ્યવૈં યક્ષિવત્તસ્ય ચ્યુતસ્યાેભયલાેકતઃ
૧૧૨૩૦૦૯૩ ધમર્કામિવહીનસ્ય ચુકુ્રધુઃ પ ચભા ગનઃ
૧૧૨૩૦૧૦૧ તદવ યાનિવસ્ર ત પુ યસ્ક ધસ્ય ભૂિરદ
૧૧૨૩૦૧૦૩ અથાઽ યગચ્છિન્નધનં બહ્વાયાસપિરશ્રમઃ
૧૧૨૩૦૧૧૧ જ્ઞાત્યાે જગ્ હુઃ િક ચ ક ચદ્દસ્યવ ઉદ્ધવ
૧૧૨૩૦૧૧૩ દૈવતઃ કાલતઃ િક ચદ્બ્રહ્મબ ધાે ર્પા થવાત્
૧૧૨૩૦૧૨૧ સ અેવં દ્રિવણે નષ્ટે ધમર્કામિવવ જતઃ
૧૧૨૩૦૧૨૩ ઉપે ક્ષતશ્ચ વજનૈ શ્ચ તામાપ દુરત્યયામ્
૧૧૨૩૦૧૩૧ તસ્યવૈં યાયતાે દ ઘ નષ્ટરાય તપ વનઃ
૧૧૨૩૦૧૩૩ ખદ્યતાે બા પક ઠસ્ય િનવદઃ સમુહાનભૂત્
૧૧૨૩૦૧૪૧ સ ચાહેદમહાે કષં્ટ થાત્મા મેઽનુતાિપતઃ
૧૧૨૩૦૧૪૩ ન ધમાર્ય ન કામાય યસ્યાથાર્યાસ ઈદશૃઃ
૧૧૨૩૦૧૫૧ પ્રાયેણાથાઃ કદયાર્ણાં ન સખુાય કદાચન
૧૧૨૩૦૧૫૩ ઇહ ચાત્માપેતાપાય તસ્ય નરકાય ચ
૧૧૨૩૦૧૬૧ યશાે યશ વનાં શદંુ્ધ શ્લાઘ્યા યે ગુ ણનાં ગુણાઃ
૧૧૨૩૦૧૬૩ લાેભઃ વ પાેઽિપ તા હ ત શ્વત્રાે પ મવે સતમ્
૧૧૨૩૦૧૭૧ અથર્સ્ય સાધને સદ્ધે ઉ કષ રક્ષણે વ્યયે
૧૧૨૩૦૧૭૩ નાશાપેભાેગ આયાસસ્ત્રાસ શ્ચ તા ભ્રમાે ણામ્
૧૧૨૩૦૧૮૧ તેયં િહસા તં દ ભઃ કામઃ ક્રાેધઃ મયાે મદઃ
૧૧૨૩૦૧૮૩ ભેદાે વૈરમિવશ્વાસઃ સં પધાર્ વ્યસનાિન ચ
૧૧૨૩૦૧૯૧ અેતે પ ચદશાનથાર્ હ્યથર્મૂલા મતા ણામ્
૧૧૨૩૦૧૯૩ ત માદનથર્મથાર્ખ્યં શ્રેયાેઽથ દૂરત ત્યજેત્
૧૧૨૩૦૨૦૧ ભદ્ય તે ભ્રાતરાે દારાઃ િપતરઃ સહૃુદ તથા
૧૧૨૩૦૨૦૩ અેકા નગ્ધાઃ કાિક ણના સદ્યઃ સવઽરયઃ કૃતાઃ
૧૧૨૩૦૨૧૧ અથના પીયસા હ્યેતે સરં ધા દ પ્તમ યવઃ
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૧૧૨૩૦૨૧૩ ત્યજ ત્યાશુ ધાે ઘ્ન ત સહસાે જ્ય સાૈહૃદમ્
૧૧૨૩૦૨૨૧ લ વા જન્મામરપ્રા ય માનુ યં તદ્દિ્વ યતામ્
૧૧૨૩૦૨૨૩ તદનાદતૃ્ય યે વાથ ઘ્ન ત યા ત્યશભુાં ગ તમ્
૧૧૨૩૦૨૩૧ વગાર્પવગર્યાેદ્વાર્રં પ્રા ય લાેક મમં પુમાન્
૧૧૨૩૦૨૩૩ દ્રિવણે કાેઽનષુ જેત મત્યાઽનથર્સ્ય ધામિન
૧૧૨૩૦૨૪૧ દેવ ષિપ ભૂતાિન જ્ઞાતી બ ધૂંશ્ચ ભા ગનઃ
૧૧૨૩૦૨૪૩ અસિંવભજ્ય ચાત્માનં યક્ષિવત્તઃ પતત્યધઃ
૧૧૨૩૦૨૫૧ વ્યથર્યાથહયા િવત્તં પ્રમત્તસ્ય વયાે બલમ્
૧૧૨૩૦૨૫૩ કુશલા યને સ ય ત જરઠઃ િક નુ સાધયે
૧૧૨૩૦૨૬૧ ક મા સઙ્ ક્લ યતે િવદ્વા વ્યથર્યાથહયાસકૃત્
૧૧૨૩૦૨૬૩ કસ્ય ચન્માયયા નનંૂ લાેકાેઽયં સિુવમાેિહતઃ
૧૧૨૩૦૨૭૧ િક ધનૈધર્નદૈવાર્ િક કામવૈાર્ કામદૈ ત
૧૧૨૩૦૨૭૩ ત્યુના ગ્રસ્યમાનસ્ય કમર્ ભવાત જન્મદૈઃ
૧૧૨૩૦૨૮૧ નનંૂ મે ભગવાં તુષ્ટઃ સવર્દેવમયાે હિરઃ
૧૧૨૩૦૨૮૩ યને નીતાે દશામેતાં િનવદશ્ચાત્મનઃ લવઃ
૧૧૨૩૦૨૯૧ સાેઽહં કાલાવશષેેણ શાષેિય યેઽઙ્ગમાત્મનઃ
૧૧૨૩૦૨૯૩ અપ્રમત્તાેઽ ખલ વાથ યિદ સ્યા સદ્ધઆત્મિન
૧૧૨૩૦૩૦૧ તત્ર મામનુમાેદેર દેવા સ્ત્રભવુનેશ્વરાઃ
૧૧૨૩૦૩૦૩ મુહૂતન બ્રહ્મલાેકં ખટ્વાઙ્ગઃ સમસાધયત્
૧૧૨૩૦૩૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૩૦૩૧૧ ઇત્ય ભપ્રેત્ય મનસા હ્યાવ ત્યાે દ્વજસત્તમઃ
૧૧૨૩૦૩૧૩ ઉન્મુચ્ય હૃદયગ્ર થી શા તાે ભ રભનૂ્મુિનઃ
૧૧૨૩૦૩૨૧ સ ચચાર મહીમેતાં સયંતાત્મે દ્રયાિનલઃ
૧૧૨૩૦૩૨૩ ભક્ષાથ નગરગ્રામાનસઙ્ગાેઽલ ક્ષતાેઽિવશત્
૧૧૨૩૦૩૩૧ તં વૈ પ્રવયસં ભ મવધૂતમસ જનાઃ
૧૧૨૩૦૩૩૩ દૃ ટ્વા પયર્ભવ ભદ્ર બહ્વ ભઃ પિરભૂ ત ભઃ
૧૧૨૩૦૩૪૧ કે ચિ ત્રવે ં જગ્ હુરેકે પાતં્ર કમ ડલુમ્
૧૧૨૩૦૩૪૩ પીઠં ચૈકેઽક્ષસતંૂ્ર ચ ક થાં ચીરા ણ કેચન
૧૧૨૩૦૩૪૫ પ્રદાય ચ પનુ તાિન દ શતા યાદદુમુર્નેઃ
૧૧૨૩૦૩૫૧ અન્નં ચ ભૈક્ષ્યસ પનં્ન ભુ નસ્ય સિરત્તટે
૧૧૨૩૦૩૫૩ મતૂ્રય ત ચ પાિપષ્ઠાઃ ષ્ઠ વ ત્યસ્ય ચ મૂધર્િન
૧૧૨૩૦૩૬૧ યતવાચં વાચય ત તાડય ત ન વ ક્ત ચેત્
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૧૧૨૩૦૩૬૩ તજર્ય ત્યપરે વા ગ્ભઃ તનેાેઽય મ ત વાિદનઃ
૧૧૨૩૦૩૬૫ બધ્ન ત ર વા તં કે ચદ્બ યતાં બ યતા મ ત
૧૧૨૩૦૩૭૧ ક્ષપ ત્યેકેઽવ ન ત અેષ ધમર્ વજઃ શઠઃ
૧૧૨૩૦૩૭૩ ક્ષીણિવત્ત ઇમાં ત્તમગ્રહી વજનાે જ્ઝતઃ
૧૧૨૩૦૩૮૧ અહાે અેષ મહાસારાે તમા ગિરરાિડવ
૧૧૨૩૦૩૮૩ માનૈને સાધયત્યથ બકવદ્દઢૃિનશ્ચયઃ
૧૧૨૩૦૩૯૧ ઇત્યેકે િવહસ ત્યેનમેકે દુવાર્તય ત ચ
૧૧૨૩૦૩૯૩ તં બબ ધુિન ધુયર્થા ક્ર ડનકં દ્વજમ્
૧૧૨૩૦૪૦૧ અેવં સ ભાૈ તકં દુઃખં દૈિવકં દૈિહકં ચ યત્
૧૧૨૩૦૪૦૩ ભાેક્તવ્યમાત્મનાે િદષં્ટ પ્રાપ્તં પ્રાપ્તમબુ યત
૧૧૨૩૦૪૧૧ પિરભૂત ઇમાં ગાથામગાયત નરાધમૈઃ
૧૧૨૩૦૪૧૩ પાતયદ્ ભઃ વ ધમર્સ્થાે તમાસ્થાય સા વક મ્
૧૧૨૩૦૪૨૦ દ્વજ ઉવાચ
૧૧૨૩૦૪૨૧ નાયં જનાે મે સખુદુઃખહેતનુર્ દેવતાત્મા ગ્રહકમર્કાલાઃ
૧૧૨૩૦૪૨૩ મનઃ પરં કારણમામન ત સસંારચકં્ર પિરવતર્યેદ્યત્
૧૧૨૩૦૪૩૧ મનાે ગુણા વૈ જતે બલીય તતશ્ચ કમાર્ ણ િવલક્ષણાિન
૧૧૨૩૦૪૩૩ શકુ્લાિન કૃ ણા યથ લાેિહતાિન તે યઃ સવણાર્ઃ તયાે ભવ ત
૧૧૨૩૦૪૪૧ અનીહ આત્મા મનસા સમીહતા િહર મયાે મ સખ ઉ દ્વચષ્ટે
૧૧૨૩૦૪૪૩ મનઃ વ લઙ્ગં પિરગ્ હ્ય કામા જુષિન્નબદ્ધાે ગુણસઙ્ગતાેઽસાૈ
૧૧૨૩૦૪૫૧ દાનં વધમા િનયમાે યમશ્ચ શ્રુતં ચ કમાર્ ણ ચ સદ્વ્રતાિન
૧૧૨૩૦૪૫૩ સવ મનાેિનગ્રહલક્ષણા તાઃ પરાે િહ યાેગાે મનસઃ સમાિધઃ
૧૧૨૩૦૪૬૧ સમાિહતં યસ્ય મનઃ પ્રશા તં દાનાિદ ભઃ િક વદ તસ્ય કૃત્યમ્
૧૧૨૩૦૪૬૩ અસયંતં યસ્ય મનાે િવન યદ્દાનાિદ ભશ્ચેદપરં િકમે ભઃ
૧૧૨૩૦૪૭૧ મનાવેશઽે યે હ્યભવ મ દેવા મનશ્ચ ના યસ્ય વશં સમે ત
૧૧૨૩૦૪૭૩ ભી માે િહ દેવઃ સહસઃ સહીયા યુ જ્યાદ્વશે તં સ િહ દેવદેવઃ
૧૧૨૩૦૪૮૧ ત દુજર્યં શત્રુમસહ્યવેગમ તુદં તન્ન િવ જત્ય કે ચત્
૧૧૨૩૦૪૮૩ કુવર્ ત્યસ દ્વગ્રહમત્ર મત્ય મત્રા યુદાસીનિરપૂ વમૂઢાઃ
૧૧૨૩૦૪૯૧ દેહં મનાેમાત્ર મમં ગ્ હી વા મમાહ મત્ય ધિધયાે મનુ યાઃ
૧૧૨૩૦૪૯૩ અેષાેઽહમ યાેઽય મ ત ભ્રમેણ દુર તપારે તમ સ ભ્રમ ત
૧૧૨૩૦૫૦૧ જન તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે કમાત્મનશ્ચાત્ર િહ ભાૈમયાે તત્
૧૧૨૩૦૫૦૩ જહ્વાં ક્વ ચ સ દશ ત વદદ્ ભ તદ્વદેનાયાં કતમાય કુ યેત્
૧૧૨૩૦૫૧૧ દુઃખસ્ય હેતુયર્િદ દેવતા તુ િકમાત્મન તત્ર િવકારયાે તત્
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૧૧૨૩૦૫૧૩ યદઙ્ગમઙ્ગને િનહ યતે ક્વ ચ કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષઃ વદેહે
૧૧૨૩૦૫૨૧ આત્મા યિદ સ્યા સખુદુઃખહેતુઃ િકમ યત તત્ર િનજ વભાવઃ
૧૧૨૩૦૫૨૩ ન હ્યાત્મનાેઽ યદ્યિદ ત ષા સ્યા કુ્ર યેત ક માન્ન સખંુ ન દુઃખમ્
૧૧૨૩૦૫૩૧ ગ્રહા િન મતં્ત સખુદુઃખયાેશ્ચે કમાત્મનાેઽજસ્ય જનસ્ય તે વૈ
૧૧૨૩૦૫૩૩ ગ્રહૈગ્રર્હસ્યવૈ વદ ત પીડાં કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષ તતાેઽ યઃ
૧૧૨૩૦૫૪૧ કમાર્ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે કમાત્મન ત દ્ધ જડાજડ વે
૧૧૨૩૦૫૪૩ દેહ વ ચ પુ ષાેઽયં સપુણર્ઃ કુ્ર યેત ક મૈ ન િહ કમર્ મૂલમ્
૧૧૨૩૦૫૫૧ કાલ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે કમાત્મન તત્ર તદાત્મકાેઽસાૈ
૧૧૨૩૦૫૫૩ નાગ્ ેિહ તાપાે ન િહમસ્ય ત સ્યા કુ્ર યેત ક મૈ ન પરસ્ય દ્વ દ્વમ્
૧૧૨૩૦૫૬૧ ન કેન ચ ક્વાિપ કથ ચનાસ્ય દ્વ દ્વાપેરાગઃ પરતઃ પરસ્ય
૧૧૨૩૦૫૬૩ યથાહમઃ સં ત િપણઃ સ્યાદેવં પ્રબુદ્ધાે ન બભે ત ભૂતૈઃ
૧૧૨૩૦૫૭૧ અેતાં સ આસ્થાય પરાત્મિનષ્ઠામ યા સતાં પવૂર્તમૈમર્હ ષ ભઃ
૧૧૨૩૦૫૭૩ અહં તિર યા મ દુર તપારં તમાે મુકુ દાઙ્ ઘ્રિનષવેયવૈ
૧૧૨૩૦૫૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૩૦૫૮૧ િનિવદ્ય નષ્ટદ્રિવણે ગતક્લમઃ પ્રવ્રજ્ય ગાં પયર્ટમાન ઇ થમ્
૧૧૨૩૦૫૮૩ િનરાકૃતાેઽસદ્ ભરિપ વધમાર્દક પતાેઽમૂં મુિનરાહ ગાથામ્
૧૧૨૩૦૫૯૧ સખુદુઃખપ્રદાે ના યઃ પુ ષસ્યાત્મિવભ્રમઃ
૧૧૨૩૦૫૯૩ મત્રાેદાસીનિરપવઃ સસંાર તમસઃ કૃતઃ
૧૧૨૩૦૬૦૧ ત મા સવાર્ત્મના તાત િનગ્ હાણ મનાે િધયા
૧૧૨૩૦૬૦૩ મ યાવે શતયા યુક્ત અેતાવા યાેગસઙ્ગ્રહઃ
૧૧૨૩૦૬૧૧ ય અેતાં ભ ણા ગીતાં બ્રહ્મિનષ્ઠાં સમાિહતઃ
૧૧૨૩૦૬૧૩ ધારય છ્ર ાવય છૃ વ દ્વ દ્વનૈવા ભભૂયતે
૧૧૨૪૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૪૦૦૧૧ અથ તે સ પ્રવક્ષ્યા મ સાઙ્ખ્યં પવૂિવિન શ્ચતમ્
૧૧૨૪૦૦૧૩ ય દ્વજ્ઞાય પુમા સદ્યાે જહ્યાદ્વકૈ પકં ભ્રમમ્
૧૧૨૪૦૦૨૧ આસીજ્જ્ઞાનમથાે અથર્ અેકમવેાિવક પતમ્
૧૧૨૪૦૦૨૩ યદા િવવેકિનપુણા આદાૈ કૃતયુગેઽયુગે
૧૧૨૪૦૦૩૧ તન્માયાફલ પેણ કેવલં િનિવક પતમ્
૧૧૨૪૦૦૩૩ વાઙ્મનાેઽગાેચરં સતં્ય દ્વધા સમભવદ્બહૃત્
૧૧૨૪૦૦૪૧ તયાેરેકતરાે હ્યથર્ઃ પ્રકૃ તઃ સાેભયા ત્મકા
૧૧૨૪૦૦૪૩ જ્ઞાનં વ યતમાે ભાવઃ પુ ષઃ સાેઽ ભધીયતે
૧૧૨૪૦૦૫૧ તમાે રજઃ સ વ મ ત પ્રકૃતેરભવ ગુણાઃ
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૧૧૨૪૦૦૫૩ મયા પ્રક્ષાે યમાણાયાઃ પુ ષાનુમતને ચ
૧૧૨૪૦૦૬૧ તે યઃ સમભવ સતંૂ્ર મહા સતૂ્રેણ સયંુતઃ
૧૧૨૪૦૦૬૩ તતાે િવકુવર્તાે તાે યાેઽહઙ્કારાે િવમાેહનઃ
૧૧૨૪૦૦૭૧ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં િત્ર ત્
૧૧૨૪૦૦૭૩ તન્માત્રે દ્રયમનસાં કારણં ચદ ચન્મયઃ
૧૧૨૪૦૦૮૧ અથર્ તન્માિત્રકા જજ્ઞે તામસાિદ દ્રયા ણ ચ
૧૧૨૪૦૦૮૩ તજૈસાદે્દવતા આસન્નેકાદશ ચ વૈકૃતાત્
૧૧૨૪૦૦૯૧ મયા સ ચાેિદતા ભાવાઃ સવ સહંત્યકાિરણઃ
૧૧૨૪૦૦૯૩ અ ડમુ પાદયામાસમુર્માયતનમુત્તમમ્
૧૧૨૪૦૧૦૧ ત મન્નહં સમભવમ ડે સ લલસં સ્થતાૈ
૧૧૨૪૦૧૦૩ મમ ના યામભૂ પદં્મ િવશ્વાખ્યં તત્ર ચાત્મભૂઃ
૧૧૨૪૦૧૧૧ સાેઽ જત્તપસા યુક્તાે રજસા મદનુગ્રહાત્
૧૧૨૪૦૧૧૩ લાેકા સપાલા વશ્વાત્મા ભૂભુર્વઃ વિર ત િત્રધા
૧૧૨૪૦૧૨૧ દેવાનામાેક આસી વભૂર્તાનાં ચ ભવુઃ પદમ્
૧૧૨૪૦૧૨૩ મત્યાર્દ નાં ચ ભૂલાકઃ સદ્ધાનાં િત્રતયા પરમ્
૧૧૨૪૦૧૩૧ અધાેઽસરુાણાં નાગાનાં ભૂમેરાેકાેઽ જ પ્રભુઃ
૧૧૨૪૦૧૩૩ િત્રલાેક્યાં ગતયઃ સવાર્ઃ કમર્ણાં િત્રગુણાત્મનામ્
૧૧૨૪૦૧૪૧ યાેગસ્ય તપસશ્ચવૈ યાસસ્ય ગતયાેઽમલાઃ
૧૧૨૪૦૧૪૩ મહજર્ન તપઃ સતં્ય ભ ક્તયાેગસ્ય મદ્ગ તઃ
૧૧૨૪૦૧૫૧ મયા કાલાત્મના ધાત્રા કમર્યુક્ત મદં જગત્
૧૧૨૪૦૧૫૩ ગુણપ્રવાહ અેત મન્નનુ્મ જ ત િનમ જ ત
૧૧૨૪૦૧૬૧ અ ર્હ કૃશઃ સ્થૂલાે યાે યાે ભાવઃ પ્ર સ ય ત
૧૧૨૪૦૧૬૩ સવાઽ યુભયસયંુક્તઃ પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ
૧૧૨૪૦૧૭૧ ય તુ યસ્યાિદર તશ્ચ સ વૈ મ યં ચ તસ્ય સન્
૧૧૨૪૦૧૭૩ િવકારાે વ્યવહારાથા યથા તજૈસપા થવાઃ
૧૧૨૪૦૧૮૧ યદુપાદાય પવૂર્ તુ ભાવાે િવકુ તેઽપરમ્
૧૧૨૪૦૧૮૩ આિદર તાે યદા યસ્ય ત સત્યમ ભધીયતે
૧૧૨૪૦૧૯૧ પ્રકૃ તયર્સ્યાપેાદાનમાધારઃ પુ ષઃ પરઃ
૧૧૨૪૦૧૯૩ સતાેઽ ભવ્ય જકઃ કાલાે બ્રહ્મ તિ ત્રતયં વહમ્
૧૧૨૪૦૨૦૧ સગર્ઃ પ્રવતર્તે તાવ પાવૈાર્પયણ િનત્યશઃ
૧૧૨૪૦૨૦૩ મહા ગુણિવસગાર્થર્ઃ સ્થત્ય તાે યાવદ ક્ષણમ્
૧૧૨૪૦૨૧૧ િવરા મયાસાદ્યમાનાે લાેકક પિવક પકઃ
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૧૧૨૪૦૨૧૩ પ ચ વાય િવશષેાય ક પતે ભવુનૈઃ સહ
૧૧૨૪૦૨૨૧ અન્ને પ્રલીયતે મત્યર્મનં્ન ધાનાસુ લીયતે
૧૧૨૪૦૨૨૩ ધાના ભૂમાૈ પ્રલીય તે ભૂ મગર્ ધે પ્રલીયતે
૧૧૨૪૦૨૩૧ અ સુ પ્રલીયતે ગ ધ આપશ્ચ વગુણે રસે
૧૧૨૪૦૨૩૩ લીયતે જ્યાે ત ષ રસાે જ્યાેતી પે પ્રલીયતે
૧૧૨૪૦૨૪૧ પં વાયાૈ સ ચ પશ લીયતે સાેઽિપ ચા બરે
૧૧૨૪૦૨૪૩ અ બરં શ દતન્માત્ર ઇ દ્રયા ણ વયાેિનષુ
૧૧૨૪૦૨૫૧ યાેિનવકાિરકે સાૈ ય લીયતે મનસીશ્વરે
૧૧૨૪૦૨૫૩ શ દાે ભૂતાિદમ યે ત ભૂતાિદમર્હ ત પ્રભુઃ
૧૧૨૪૦૨૬૧ સ લીયતે મહા વષેુ ગુણેસુ ગુણવત્તમઃ
૧૧૨૪૦૨૬૩ તેઽવ્યક્તે સ પ્રલીય તે ત કાલે લીયતેઽવ્યયે
૧૧૨૪૦૨૭૧ કાલાે માયામયે વે વ આત્મિન મ યજે
૧૧૨૪૦૨૭૩ આત્મા કેવલઆત્મસ્થાે િવક પાપાયલક્ષણઃ
૧૧૨૪૦૨૮૧ અેવમ વીક્ષમાણસ્ય કથં વૈક પકાે ભ્રમઃ
૧૧૨૪૦૨૮૩ મનસાે હૃિદ તષે્ઠત વ્યાે ીવાકાદયે તમઃ
૧૧૨૪૦૨૯૧ અેષ સાઙ્ખ્યિવિધઃ પ્રાેક્તઃ સશંયગ્ર થભેદનઃ
૧૧૨૪૦૨૯૩ પ્ર તલાેમાનુલાેમા યાં પરાવરદશૃ મયા
૧૧૨૫૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૫૦૦૧૧ ગુણાનામસ મશ્રાણાં પુમા યને યથા ભવેત્
૧૧૨૫૦૦૧૩ તન્મે પુ ષવયદમપુધારય શસંતઃ
૧૧૨૫૦૦૨૧ શમાે દમ ત તક્ષેક્ષા તપઃ સતં્ય દયા તઃ
૧૧૨૫૦૦૨૩ તુ ષ્ટ ત્યાગાેઽ હા શ્રદ્ધા હ્ર ીદર્યાિદઃ વિન ર્ તઃ
૧૧૨૫૦૦૩૧ કામ ઈહા મદ ણા ત ભઆશી ભદા સખુમ્
૧૧૨૫૦૦૩૩ મદાે સાહાે યશઃપ્રી તહાર્સ્યં વીય બલાેદ્યમઃ
૧૧૨૫૦૦૪૧ ક્રાેધાે લાેભાેઽ તં િહસા યાચ્ઞા દ ભઃ ક્લમઃ ક લઃ
૧૧૨૫૦૦૪૩ શાેકમાેહાૈ િવષાદાત િનદ્રાશા ભીરનુદ્યમઃ
૧૧૨૫૦૦૫૧ સ વસ્ય રજસશ્ચૈતા તમસશ્ચાનપૂુવર્શઃ
૧૧૨૫૦૦૫૩ ત્તયાે વ ણતપ્રાયાઃ સિન્નપાતમથાે શ ◌ૃ
૧૧૨૫૦૦૬૧ સિન્નપાત વહ મ ત મમેત્યુદ્ધવ યા મ તઃ
૧૧૨૫૦૦૬૩ વ્યવહારઃ સિન્નપાતાે મનાેમાત્રે દ્રયાસુ ભઃ
૧૧૨૫૦૦૭૧ ધમ ચાથ ચ કામે ચ યદાસાૈ પિરિન ષ્ઠતઃ
૧૧૨૫૦૦૭૩ ગુણાનાં સિન્નકષાઽયં શ્રદ્ધાર તધનાવહઃ
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૧૧૨૫૦૦૮૧ પ્ર ત્તલક્ષણે િનષ્ઠા પુમા યિહ ગ્ હાશ્રમે
૧૧૨૫૦૦૮૩ વધમ ચાનુ તષે્ઠત ગુણાનાં સ મ તિહ સા
૧૧૨૫૦૦૯૧ પુ ષં સ વસયંુક્તમનુમીયાચ્છમાિદ ભઃ
૧૧૨૫૦૦૯૩ કામાિદભી ર ેયુક્તં ક્રાેધાદ્યૈ તમસા યુતમ્
૧૧૨૫૦૧૦૧ યદા ભજ ત માં ભ યા િનરપેક્ષઃ વકમર્ ભઃ
૧૧૨૫૦૧૦૩ તં સ વપ્રકૃ ત િવદ્યા પુ ષં સ્ત્રયમવે વા
૧૧૨૫૦૧૧૧ યદા આ શષઆશાસ્ય માં ભજેત વકમર્ ભઃ
૧૧૨૫૦૧૧૩ તં રજઃપ્રકૃ ત િવદ્યા થસામાશાસ્ય તામસમ્
૧૧૨૫૦૧૨૧ સ વં રજ તમ ઇ ત ગુણા વસ્ય નવૈ મે
૧૧૨૫૦૧૨૩ ચત્ત યૈ તુ ભૂતાનાં સ જમાનાે િનબ યતે
૧૧૨૫૦૧૩૧ યદેતરાૈ જયે સ વં ભા વરં િવશદં શવમ્
૧૧૨૫૦૧૩૩ તદા સખુને યજેુ્યત ધમર્જ્ઞાનાિદ ભઃ પુમાન્
૧૧૨૫૦૧૪૧ યદા જયેત્તમઃ સ વં રજઃ સઙ્ગં ભદા ચલમ્
૧૧૨૫૦૧૪૩ તદા દુઃખને યજેુ્યત કમર્ણા યશસા શ્રયા
૧૧૨૫૦૧૫૧ યદા જયેદ્રજઃ સ વં તમાે મૂઢં લયં જડમ્
૧૧૨૫૦૧૫૩ યજેુ્યત શાેકમાેહા યાં િનદ્રયા િહસયાશયા
૧૧૨૫૦૧૬૧ યદા ચત્તં પ્રસીદેત ઇ દ્રયાણાં ચ િન ર્ તઃ
૧૧૨૫૦૧૬૩ દેહેઽભયં મનાેઽસઙ્ગં ત સ વં િવ દ્ધ મ પદમ્
૧૧૨૫૦૧૭૧ િવકુવર્ ક્રયયા ચાધીરિન ત્તશ્ચ ચેતસામ્
૧૧૨૫૦૧૭૩ ગાત્રા વા યં મનાે ભ્રા તં રજ અેતૈિનશામય
૧૧૨૫૦૧૮૧ સીદ ચ્ચત્તં િવલીયેત ચેતસાે ગ્રહણેઽક્ષમમ્
૧૧૨૫૦૧૮૩ મનાે નષં્ટ તમાે ગ્લાિન તમ તદુપધારય
૧૧૨૫૦૧૯૧ અેધમાને ગુણે સ વે દેવાનાં બલમેધતે
૧૧૨૫૦૧૯૩ અસરુાણાં ચ રજ સ તમસ્યુદ્ધવ રક્ષસામ્
૧૧૨૫૦૨૦૧ સ વા ગરણં િવદ્યાદ્રજસા વ માિદશતે્
૧૧૨૫૦૨૦૩ પ્ર વાપં તમસા જ તાે તુર યં િત્રષુ સ તતમ્
૧૧૨૫૦૨૧૧ ઉપયુર્પિર ગચ્છ ત સ વને બ્રાહ્મણા જનાઃ
૧૧૨૫૦૨૧૩ તમસાધાેઽધ આમખુ્યાદ્રજસા તરચાિરણઃ
૧૧૨૫૦૨૨૧ સ વે પ્રલીનાઃ વયાર્ ત નરલાેકં ર ેલયાઃ
૧૧૨૫૦૨૨૩ તમાેલયા તુ િનરયં યા ત મામવે િનગુર્ણાઃ
૧૧૨૫૦૨૩૧ મદપર્ણં િન ફલં વા સા વકં િનજકમર્ તત્
૧૧૨૫૦૨૩૩ રાજસં ફલસઙ્ક પં િહસાપ્રાયાિદ તામસમ્
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૧૧૨૫૦૨૪૧ કૈવલ્યં સા વકં જ્ઞાનં ર ે વૈક પકં ચ યત્
૧૧૨૫૦૨૪૩ પ્રાકૃતં તામસં જ્ઞાનં મિન્નષં્ઠ િનગુર્ણં તમ્
૧૧૨૫૦૨૫૧ વનં તુ સા વકાે વાસાે ગ્રામાે રાજસ ઉચ્યતે
૧૧૨૫૦૨૫૩ તામસં દ્યૂતસદનં મિન્નકેતં તુ િનગુર્ણમ્
૧૧૨૫૦૨૬૧ સા વકઃ કારકાેઽસઙ્ગી રાગા ધાે રાજસઃ તઃ
૧૧૨૫૦૨૬૩ તામસઃ તિવભ્રષ્ટાે િનગુર્ણાે મદપાશ્રયઃ
૧૧૨૫૦૨૭૧ સા વક્યા યા ત્મક શ્રદ્ધા કમર્શ્રદ્ધા તુ રાજસી
૧૧૨૫૦૨૭૩ તામસ્યધમ યા શ્રદ્ધા મ સવેાયાં તુ િનગુર્ણા
૧૧૨૫૦૨૮૧ પ યં પૂતમનાય તમાહાય સા વકં તમ્
૧૧૨૫૦૨૮૩ રાજસં ચે દ્રયપ્રેષં્ઠ તામસં ચા તદાશુ ચ
૧૧૨૫૦૨૯૧ સા વકં સખુમાત્માે થં િવષયાે થં તુ રાજસમ્
૧૧૨૫૦૨૯૩ તામસં માેહદૈ યાે થં િનગુર્ણં મદપાશ્રયમ્
૧૧૨૫૦૩૦૧ દ્રવં્ય દેશઃ ફલં કાલાે જ્ઞાનં કમર્ ચ કારકઃ
૧૧૨૫૦૩૦૩ શ્રદ્ધાવસ્થાકૃ તિનષ્ઠા ત્રૈગુ યઃ સવર્ અેવ િહ
૧૧૨૫૦૩૧૧ સવ ગુણમયા ભાવાઃ પુ ષાવ્યક્તિધ ષ્ઠતાઃ
૧૧૨૫૦૩૧૩ દષંૃ્ટ શ્રુતં અનુ યાતં બુદ્ યા વા પુ ષષર્ભ
૧૧૨૫૦૩૨૧ અેતાઃ સં તયઃ પુંસાે ગુણકમર્િનબ ધનાઃ
૧૧૨૫૦૩૨૩ યનેેમે િન જતાઃ સાૈ ય ગુણા વને ચત્ત ઃ
૧૧૨૫૦૩૨૫ ભ ક્તયાેગને મિન્નષ્ઠાે મદ્ભાવાય પ્રપદ્યતે
૧૧૨૫૦૩૩૧ ત માદે્દહ મમં લ વા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ ભવમ્
૧૧૨૫૦૩૩૩ ગુણસઙ્ગં િવિનધૂર્ય માં ભજ તુ િવચક્ષણાઃ
૧૧૨૫૦૩૪૧ િનઃસઙ્ગાે માં ભજે દ્વદ્વાનપ્રમત્તાે જતે દ્રયઃ
૧૧૨૫૦૩૪૩ રજ તમશ્ચા ભજયે સ વસસંવેયા મુિનઃ
૧૧૨૫૦૩૫૧ સ વં ચા ભજયેદુ્યક્તાે નૈરપેકે્ષ્યણ શા તધીઃ
૧૧૨૫૦૩૫૩ સ પદ્યતે ગુણૈમુર્ક્તાે વાે વં િવહાય મામ્
૧૧૨૫૦૩૬૧ વાે વિવિનમુર્ક્તાે ગુણૈશ્ચાશયસ ભવૈઃ
૧૧૨૫૦૩૬૩ મયવૈ બ્રહ્મણા પૂણા ન બિહનાર્ તરશ્ચરેત્
૧૧૨૬૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૬૦૦૧૧ મ લક્ષણ મમં કાયં લ વા મદ્ધમર્ આ સ્થતઃ
૧૧૨૬૦૦૧૩ આન દં પરમાત્માનમાત્મસં્થ સમપુૈ ત મામ્
૧૧૨૬૦૦૨૧ ગુણમ યા વયાે યા િવમુક્તાે જ્ઞાનિનષ્ઠયા
૧૧૨૬૦૦૨૩ ગુણષેુ માયામાત્રષેુ દૃ યમાને વવ તુતઃ
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૧૧૨૬૦૦૨૫ વતર્માનાેઽિપ ન પુમા યજુ્યતેઽવ તુ ભગુર્ણૈઃ
૧૧૨૬૦૦૩૧ સઙ્ગં ન કુયાર્દસતાં શશ્નાેદર પાં ક્વ ચત્
૧૧૨૬૦૦૩૩ તસ્યાનુગ તમસ્ય ધે પતત્ય ધાનુગા ધવત્
૧૧૨૬૦૦૪૧ અૈલઃ સમ્રાિડમાં ગાથામગાયત હચ્છ્ર વાઃ
૧૧૨૬૦૦૪૩ ઉવર્શીિવરહાન્મુહ્યિન્નિવ ણઃ શાેકસયંમે
૧૧૨૬૦૦૫૧ ત્ય વાત્માનં વ્રય તી ં તાં નગ્ ઉન્મત્તવ પઃ
૧૧૨૬૦૦૫૩ િવલપન્ન વગા યે ઘાેરે તષે્ઠ ત િવક્લવઃ
૧૧૨૬૦૦૬૧ કામાન પ્તાેઽનજુુષ લકા વષર્યા મનીઃ
૧૧૨૬૦૦૬૩ ન વેદ યા તીનાર્યા તી વર્ યાકૃષ્ટચેતનઃ
૧૧૨૬૦૦૭૦ અૈલ ઉવાચ
૧૧૨૬૦૦૭૧ અહાે મે માેહિવ તારઃ કામક મલચેતસઃ
૧૧૨૬૦૦૭૩ દેવ્યા ગ્ હીતક ઠસ્ય નાયઃુખ ડા ઇમે તાઃ
૧૧૨૬૦૦૮૧ નાહં વેદા ભિનમુર્ક્તઃ સયૂા વા યુિદતાેઽમુયા
૧૧૨૬૦૦૮૩ મૂ ષતાે વષર્પૂગાનાં બતાહાિન ગતા યુત
૧૧૨૬૦૦૯૧ અહાે મે આત્મસ માેહાે યનેાત્મા યાે ષતાં કૃતઃ
૧૧૨૬૦૦૯૩ ક્ર ડા ગશ્ચક્રવત નરદેવ શખામ ણઃ
૧૧૨૬૦૧૦૧ સપિરચ્છદમાત્માનં િહ વા ણ મવેશ્વરમ્
૧૧૨૬૦૧૦૩ યા તી ં સ્ત્રયં ચા વગમં નગ્ ઉન્મત્તવદુ્રદન્
૧૧૨૬૦૧૧૧ કુત તસ્યાનુભાવઃ સ્યાત્તજે ઈશ વમવે વા
૧૧૨૬૦૧૧૩ યાેઽ વગચ્છં સ્ત્રયં યા તી ં ખરવ પાદતાિડતઃ
૧૧૨૬૦૧૨૧ િક િવદ્યયા િક તપસા િક ત્યાગને શ્રુતને વા
૧૧૨૬૦૧૨૩ િક િવિવક્તને માનૈને સ્ત્રી ભયર્સ્ય મનાે હૃતમ્
૧૧૨૬૦૧૩૧ વાથર્સ્યાકાેિવદં િધઙ્માં મખૂ પ ડતમાિનનમ્
૧૧૨૬૦૧૩૩ યાેઽહમીશ્વરતાં પ્રા ય સ્ત્રી ભગાખરવ જતઃ
૧૧૨૬૦૧૪૧ સવેતાે વષર્પૂગાન્મે ઉવર્ યા અધરાસવમ્
૧૧૨૬૦૧૪૩ ન યત્યાત્મભૂઃ કામાે વિહ્નરાહુ ત ભયર્થા
૧૧૨૬૦૧૫૧ પુંશ્ચલ્યાપહૃતં ચત્તં કાે વ યાે માે ચતું પ્રભુઃ
૧૧૨૬૦૧૫૩ આત્મારામેશ્વર તે ભગવ તમધાેક્ષજમ્
૧૧૨૬૦૧૬૧ બાેિધતસ્યાિપ દેવ્યા મે સકૂ્તવાક્યને દુમર્તેઃ
૧૧૨૬૦૧૬૩ મનાેગતાે મહામાેહાે નાપયાત્ય જતાત્મનઃ
૧૧૨૬૦૧૭૧ િકમેતયા નાેઽપકૃતં ર વા વા સપર્ચેતસઃ
૧૧૨૬૦૧૭૩ દ્રષુ્ટઃ વ પાિવદુષાે યાેઽહં યદ જતે દ્રયઃ
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૧૧૨૬૦૧૮૧ ક્વાયં મલીમસઃ કાયાે દાૈગર્ યાદ્યાત્મકાેઽશુ ચઃ
૧૧૨૬૦૧૮૩ ક્વ ગુણાઃ સાૈમનસ્યાદ્યા હ્ય યાસાેઽિવદ્યયા કૃતઃ
૧૧૨૬૦૧૯૧ િપત્રાેઃ િક વં નુ ભાયાર્યાઃ વા મનાેઽગ્ ેઃ શ્વગ્ ધ્રયાેઃ
૧૧૨૬૦૧૯૩ િકમાત્મનઃ િક સહૃુદા મ ત યાે નાવસીયતે
૧૧૨૬૦૨૦૧ ત મ કલવેરેઽમે યે તુચ્છિનષે્ઠ િવષ જતે
૧૧૨૬૦૨૦૩ અહાે સભુદં્ર સનુસં સુ મતં ચ મખંુ સ્ત્રયઃ
૧૧૨૬૦૨૧૧ વઙ્માંસ િધર નાયુ મેદાેમ સ્થસહંતાૈ
૧૧૨૬૦૨૧૩ િવ મતૂ્રપૂયે રમતાં કૃમીણાં િકયદ તરમ્
૧૧૨૬૦૨૨૧ અથાિપ નાપેસ જેત સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચાથર્િવત્
૧૧૨૬૦૨૨૩ િવષયે દ્રયસયંાેગાન્મનઃ ય ત ના યથા
૧૧૨૬૦૨૩૧ અદષૃ્ટાદશ્રુતાદ્ભાવાન્ન ભાવ ઉપ યતે
૧૧૨૬૦૨૩૩ અસ પ્રયુ જતઃ પ્રાણા શા ય ત ત મતં મનઃ
૧૧૨૬૦૨૪૧ ત મા સઙ્ગાે ન કતર્વ્યઃ સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચે દ્રયૈઃ
૧૧૨૬૦૨૪૩ િવદુષાં ચા યિવસ્ર ધઃ ષડ્વગર્ઃ િકમુ માદશૃામ્
૧૧૨૬૦૨૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૬૦૨૫૧ અેવં પ્રગાય પદેવદેવઃ સ ઉવર્શીલાેકમથાે િવહાય
૧૧૨૬૦૨૫૩ આત્માનમાત્મ યવગ ય માં વૈ ઉપારમજ્જ્ઞાનિવધૂતમાેહઃ
૧૧૨૬૦૨૬૧ તતાે દુઃસઙ્ગમુ જ્ય સ સુ સ જેત બુ દ્ધમાન્
૧૧૨૬૦૨૬૩ સ ત અેવાસ્ય છ દ ત મનાવે્યાસઙ્ગમુ ક્ત ભઃ
૧૧૨૬૦૨૭૧ સ તાેઽનપેક્ષા મ ચ્ચત્તાઃ પ્રશા તાઃ સમદ શનઃ
૧૧૨૬૦૨૭૩ િનમર્મા િનરહઙ્કારા િનદ્વર્ દ્વા િન પિરગ્રહાઃ
૧૧૨૬૦૨૮૧ તષેુ િનતં્ય મહાભાગ મહાભાગષેુ મ કથાઃ
૧૧૨૬૦૨૮૩ સ ભવ ત િહ તા ણાં જુષતાં પ્રપનુ ત્યઘમ્
૧૧૨૬૦૨૯૧ તા યે શ ◌ૃ વ ત ગાય ત હ્યનુમાેદ ત ચાદતૃાઃ
૧૧૨૬૦૨૯૩ મ પરાઃ શ્રદ્દધાનાશ્ચ ભ ક્ત િવ દ ત તે મિય
૧૧૨૬૦૩૦૧ ભ ક્ત લ ધવતઃ સાધાેઃ િકમ યદવ શ યતે
૧૧૨૬૦૩૦૩ મ યન તગુણે બ્રહ્મ યાન દાનુભવાત્મિન
૧૧૨૬૦૩૧૧ યથાપેશ્રયમાણસ્ય ભગવ તં િવભાવસમુ્
૧૧૨૬૦૩૧૩ શીતં ભયં તમાેઽ યે ત સાધૂ સસંવેત તથા
૧૧૨૬૦૩૨૧ િનમ જ્યાને્મ જતાં ઘાેરે ભવા ધાૈ પરમાયણમ્
૧૧૨૬૦૩૨૩ સ તાે બ્રહ્મિવદઃ શા તા નાૈદૃર્ઢેવા સુ મ જતામ્
૧૧૨૬૦૩૩૧ અન્નં િહ પ્રા ણનાં પ્રાણઆતાર્નાં શરણં વહમ્
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૧૧૨૬૦૩૩૩ ધમા િવત્તં ણાં પ્રેત્ય સ તાેઽવાર્ ગ્બ યતાેઽરણમ્
૧૧૨૬૦૩૪૧ સ તાે િદશ ત ચક્ષૂં સ બિહરકર્ઃ સમુ થતઃ
૧૧૨૬૦૩૪૩ દેવતા બા ધવાઃ સ તઃ સ તઆત્માહમવે ચ
૧૧૨૬૦૩૫૧ વૈતસને તતાેઽ યવેમવુર્ યા લાેકિન હઃ
૧૧૨૬૦૩૫૩ મુક્તસઙ્ગાે મહીમેતામાત્મારામશ્ચચાર હ
૧૧૨૭૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૭૦૦૧૧ િક્રયાયાેગં સમાચ વ ભવદારાધનં પ્રભાે
૧૧૨૭૦૦૧૩ ય મા વાં યે યથાચર્ ત સા વતાઃ સા વતષર્ભ
૧૧૨૭૦૦૨૧ અેતદ્વદ ત મનુયાે મુહુિનઃશ્રેયસં ણામ્
૧૧૨૭૦૦૨૩ નારદાે ભગવા વ્યાસઆચાયાઽઙ્ ગરસઃ સતુઃ
૧૧૨૭૦૦૩૧ િનઃ તં તે મખુા ભાે દ્યદાહ ભગવાનજઃ
૧૧૨૭૦૦૩૩ પતુ્રે યાે ગુમખુ્યે યાે દેવ્યૈ ચ ભગવા ભવઃ
૧૧૨૭૦૦૪૧ અેતદ્વૈ સવર્વણાર્નામાશ્રમાણાં ચ સ મતમ્
૧૧૨૭૦૦૪૩ શ્રેયસામુત્તમં મ યે સ્ત્રીશદૂ્રાણાં ચ માનદ
૧૧૨૭૦૦૫૧ અેત કમલપત્રાક્ષ કમર્બ ધિવમાેચનમ્
૧૧૨૭૦૦૫૩ ભક્તાય ચાનુરક્તાય બ્રૂિહ િવશ્વેશ્વરેશ્વર
૧૧૨૭૦૦૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૭૦૦૬૧ ન હ્ય તાેઽન તપારસ્ય કમર્કા ડસ્ય ચાેદ્ધવ
૧૧૨૭૦૦૬૩ સિઙ્ક્ષપ્તં વણર્િય યા મ યથાવદનપુવૂર્શઃ
૧૧૨૭૦૦૭૧ વૈિદક તાિ ત્રકાે મશ્ર ઇ ત મે િત્રિવધાે મખઃ
૧૧૨૭૦૦૭૩ ત્રયાણામી સતનેવૈ િવિધના માં સમચર્રેત્
૧૧૨૭૦૦૮૧ યદા વિનગમનેાેક્તં દ્વજ વં પ્રા ય પૂ ષઃ
૧૧૨૭૦૦૮૩ યથા યજેત માં ભ યા શ્રદ્ધયા તિન્નબાેધ મે
૧૧૨૭૦૦૯૧ અચાર્યાં સ્થ ડલેઽગ્ ાૈ વા સયૂ વા સુ હૃિદ દ્વજઃ
૧૧૨૭૦૦૯૩ દ્રવ્યેણ ભ ક્તયુક્તાેઽચ વગુ ં મામમાયયા
૧૧૨૭૦૧૦૧ પવૂ નાનં પ્રકુવ ત ધાૈતદ તાેઽઙ્ગશદુ્ધયે
૧૧૨૭૦૧૦૩ ઉભયૈરિપ ચ નાનં મ ત્રૈ ર્દ્ગ્રહણાિદના
૧૧૨૭૦૧૧૧ સ યાપેા ત્યાિદકમાર્ ણ વેદેનાચાેિદતાિન મે
૧૧૨૭૦૧૧૩ પૂ ં તૈઃ ક પયે સ યક્ સઙ્ક પઃ કમર્પાવનીમ્
૧૧૨૭૦૧૨૧ શલૈી દા મયી લાૈહી લે યા લખે્યા ચ સકૈતી
૧૧૨૭૦૧૨૩ મનાેમયી મ ણમયી પ્ર તમાષ્ટિવધા તા
૧૧૨૭૦૧૩૧ ચલાચલે ત દ્વિવધા પ્ર તષ્ઠા વમ દરમ્
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૧૧૨૭૦૧૩૩ ઉદ્વાસાવાહને ન તઃ સ્થરાયામુદ્ધવાચર્ને
૧૧૨૭૦૧૪૧ અ સ્થરાયાં િવક પઃ સ્યા સ્થ ડલે તુ ભવેદ્દવ્યમ્
૧૧૨૭૦૧૪૩ નપનં વિવલે યાયામ યત્ર પિરમાજર્નમ્
૧૧૨૭૦૧૫૧ દ્રવ્યૈઃ પ્ર સદ્ધમૈર્દ્યાગઃ પ્ર તમાિદ વમાિયનઃ
૧૧૨૭૦૧૫૩ ભક્તસ્ય ચ યથાલ ધૈહૃર્િદ ભાવને ચવૈ િહ
૧૧૨૭૦૧૬૧ નાનાલઙ્કરણં પ્રેષ્ઠમચાર્યામવે તૂદ્ધવ
૧૧૨૭૦૧૬૩ સ્થ ડલે ત વિવ યાસાે વહ્નાવાજ્ય લુતં હિવઃ
૧૧૨૭૦૧૭૧ સયૂ ચા યહર્ણં પ્રેષં્ઠ સ લલે સ લલાિદ ભઃ
૧૧૨૭૦૧૭૩ શ્રદ્ધયાપેાહૃતં પ્રેષં્ઠ ભક્તને મમ વાયર્િપ
૧૧૨૭૦૧૮૧ ભૂયર્ યભક્તાપેાહૃતં ન મે તાષેાય ક પતે
૧૧૨૭૦૧૮૩ ગ ધાે ધપૂઃ સમુનસાે દ પાેઽન્નાદં્ય ચ િક પનુઃ
૧૧૨૭૦૧૯૧ શુ ચઃ સ તસ ભારઃ પ્રાગ્દભઃ ક પતાસનઃ
૧૧૨૭૦૧૯૩ આસીનઃ પ્રાગુદગ્વાચદચાર્યાં વથ સ મખુઃ
૧૧૨૭૦૨૦૧ કૃત યાસઃ કૃત યાસાં મદચા પા ણના જેત્
૧૧૨૭૦૨૦૩ કલશં પ્રાેક્ષણીયં ચ યથાવદુપસાધયેત્
૧૧૨૭૦૨૧૧ તદદ્ ભદવયજનં દ્રવ્યા યાત્માનમવે ચ
૧૧૨૭૦૨૧૩ પ્રાેક્ષ્ય પાત્રા ણ ત્રી યદ્ ભ તૈ તૈદ્રર્વ્યૈશ્ચ સાધયેત્
૧૧૨૭૦૨૨૧ પાદ્યાઘ્યાર્ચમનીયાથ ત્રી ણ પાત્રા ણ દે શકઃ
૧૧૨૭૦૨૨૩ હૃદા શી ણાર્થ શખયા ગાય યા ચા ભમ ત્રયેત્
૧૧૨૭૦૨૩૧ િપ ડે વા વ ગ્ સશંદુ્ધે હૃ પદ્મસ્થાં પરાં મમ
૧૧૨૭૦૨૩૩ અ વી ં વકલાં યાયેન્નાદા તે સદ્ધભાિવતામ્
૧૧૨૭૦૨૪૧ તયાત્મભૂતયા િપ ડે વ્યાપ્તે સ પજૂ્ય તન્મયઃ
૧૧૨૭૦૨૪૩ આવાહ્યાચાર્િદષુ સ્થા ય ય તાઙ્ગં માં પ્રપજૂયેત્
૧૧૨૭૦૨૫૧ પાદ્યાપે પશાર્હર્ણાદ નપુચારા પ્રક પયેત્
૧૧૨૭૦૨૫૩ ધમાર્િદ ભશ્ચ નવ ભઃ ક પિય વાસનં મમ
૧૧૨૭૦૨૬૧ પદ્મમષ્ટદલં તત્ર ક ણકાકેસરાે વલમ્
૧૧૨૭૦૨૬૩ ઉભા યાં વેદત ત્રા યાં મહં્ય તૂભય સદ્ધયે
૧૧૨૭૦૨૭૧ સદુશર્નં પા ચજ યં ગદાસીષુધનુહર્લાન્
૧૧૨૭૦૨૭૩ મષુલં કાૈ તુભં માલાં શ્રીવ સં ચાનપુજૂયેત્
૧૧૨૭૦૨૮૧ ન દં સનુ દં ગ ડં પ્રચ ડં ચ ડં અેવ ચ
૧૧૨૭૦૨૮૩ મહાબલં બલં ચવૈ કુમુદં કમુદેક્ષણમ્
૧૧૨૭૦૨૯૧ દુગા િવનાયકં વ્યાસં િવ વક્ષનેં ગુ સરુાન્
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૧૧૨૭૦૨૯૩ વે વે સ્થાને વ ભમખુા પજૂયે પ્રાેક્ષણાિદ ભઃ
૧૧૨૭૦૩૦૧ ચ દનાેશીરકપૂર્ર કુઙુ્કમાગુ વા સતૈઃ
૧૧૨૭૦૩૦૩ સ લલૈઃ નાપયને્મ ત્રૈિનત્યદા િવભવે સ ત
૧૧૨૭૦૩૧૧ વણર્ઘમાર્નવુાકેન મહાપુ ષિવદ્યયા
૧૧૨૭૦૩૧૩ પાૈ ષેણાિપ સકૂ્તને સામભી રાજનાિદ ભઃ
૧૧૨૭૦૩૨૧ વસ્ત્રાપેવીતાભરણ પત્રસ્રગ્ગ ધલપેનૈઃ
૧૧૨૭૦૩૨૩ અલઙુ્કવ ત સપ્રેમ મદ્ભક્તાે માં યથાે ચતમ્
૧૧૨૭૦૩૩૧ પાદ્યમાચમનીયં ચ ગ ધં સમુનસાેઽક્ષતાન્
૧૧૨૭૦૩૩૩ ધપૂદ પાપેહાયાર્ ણ દદ્યાન્મે શ્રદ્ધયાચર્કઃ
૧૧૨૭૦૩૪૧ ગુડપાયસસપ ષ શ કુલ્યાપપૂમાેદકાન્
૧૧૨૭૦૩૪૩ સયંાવદિધસપૂાંશ્ચ નવૈેદં્ય સ ત ક પયેત્
૧૧૨૭૦૩૫૧ અ યઙ્ગાને્મદર્નાદશર્ દ તધાવા ભષેચનમ્
૧૧૨૭૦૩૫૩ અન્નાદ્યગીત ત્યાિન પવર્ ણ સ્યુ તા વહમ્
૧૧૨૭૦૩૬૧ િવિધના િવિહતે કુ ડે મખેલાગતર્વેિદ ભઃ
૧૧૨૭૦૩૬૩ અ ગ્ માધાય પિરતઃ સમૂહે પા ણનાેિદતમ્
૧૧૨૭૦૩૭૧ પિર તીયાર્થ પયુર્ક્ષેદ વાધાય યથાિવિધ
૧૧૨૭૦૩૭૩ પ્રાેક્ષ યાસાદ્ય દ્રવ્યા ણ પ્રાેક્ષ્યાગ્ ાૈ ભાવયેત મામ્
૧૧૨૭૦૩૮૧ તપ્ત બૂનદપ્રખ્યં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ
૧૧૨૭૦૩૮૩ લસચ્ચતુભુર્જં શા તં પદ્મિક જલ્કવાસસમ્
૧૧૨૭૦૩૯૧ સુ્ફર કર ટકટક કિટસતૂ્રવરાઙ્ગદમ્
૧૧૨૭૦૩૯૩ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજત્ કાૈ તુભં વનમા લનમ્
૧૧૨૭૦૪૦૧ યાયન્ન યચ્યર્ દા ણ હિવષા ભઘ્ તાિન ચ
૧૧૨૭૦૪૧૩ પ્રાસ્યાજ્યભાગાવાઘારાૈ દ વા ચાજ્ય લુતં હિવઃ
૧૧૨૭૦૪૧૧ જુહુયાન્મૂલમ ત્રેણ ષાેડશચાર્વદાનતઃ
૧૧૨૭૦૪૧૩ ધમાર્િદ યાે યથા યાયં મ ત્રૈઃ વ ષ્ટકૃતં બુધઃ
૧૧૨૭૦૪૨૧ અ યચ્યાર્થ નમસૃ્કત્ય પાષર્દે યાે બ લ હરેત્
૧૧૨૭૦૪૨૩ મૂલમ તં્ર જપેદ્બ્રહ્મ મરન્નારાયણાત્મકમ્
૧૧૨૭૦૪૩૧ દ વાચમનમુચ્છેષં િવ વક્ષનેાય ક પયેત્
૧૧૨૭૦૪૩૩ મખુવાસં સરુ ભમત્તા બૂલાદ્યમથાહર્યેત્
૧૧૨૭૦૪૪૧ ઉપગાય ગ્ ણ ત્યકમાર્ ય ભનયન્મમ
૧૧૨૭૦૪૪૩ મ કથાઃ શ્રાવય શ ◌ૃ વન્મુહૂત ક્ષ ણકાે ભવેત્
૧૧૨૭૦૪૫૧ તવૈ ચ્ચાવચૈઃ તાતે્રૈઃ પાૈરાણૈઃ પ્રાકૃતૈરિપ
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૧૧૨૭૦૪૫૩ તુ વા પ્રસીદ ભગવિન્ન ત વ દેત દ ડવત્
૧૧૨૭૦૪૬૧ શરાે મ પાદયાેઃ કૃ વા બાહુ યાં ચ પર પરમ્
૧૧૨૭૦૪૬૩ પ્રપનં્ન પાિહ મામીશ ભીતં ત્યુગ્રહાણર્વાત્
૧૧૨૭૦૪૭૧ ઇ ત શષેાં મયા દત્તાં શરસ્યાધાય સાદરમ્
૧૧૨૭૦૪૭૩ ઉદ્વાસયેચ્ચેદુદ્વાસ્યં જ્યાે તજ્યા ત ષ ત પુનઃ
૧૧૨૭૦૪૮૧ અચાર્િદષુ યદા યત્ર શ્રદ્ધા માં તત્ર ચાચર્યેત્
૧૧૨૭૦૪૮૩ સવર્ભૂતે વાત્મિન ચ સવાર્ત્માહમવ સ્થતઃ
૧૧૨૭૦૪૯૧ અેવં િક્રયાયાેગપથૈઃ પુમા વૈિદકતાિ ત્રકૈઃ
૧૧૨૭૦૪૯૩ અચર્ન્નુભયતઃ સ દ્ધ મત્તાે િવ દત્યભી સતામ્
૧૧૨૭૦૫૦૧ મદચા સ પ્ર તષ્ઠા ય મ દરં કારયેદ્દઢૃમ્
૧૧૨૭૦૫૦૩ પુ પાેદ્યાનાિન ર યા ણ પૂ યાત્રાે સવા શ્રતાન્
૧૧૨૭૦૫૧૧ પૂ દ નાં પ્રવાહાથ મહાપવર્ વથા વહમ્
૧૧૨૭૦૫૧૩ ક્ષતે્રાપણપુરગ્રામા દ વા મ સા ષ્ટતા મયાત્
૧૧૨૭૦૫૨૧ પ્ર તષ્ઠયા સાવર્ભાૈમં સદ્મના ભવુનત્રયમ્
૧૧૨૭૦૫૨૩ પૂ િદના બ્રહ્મલાેકં િત્ર ભમર્ સા યતા મયાત્
૧૧૨૭૦૫૩૧ મામવે નૈરપેકે્ષ્યણ ભ ક્તયાેગને િવ દ ત
૧૧૨૭૦૫૩૩ ભ ક્તયાેગં સ લભત અેવં યઃ પજૂયેત મામ્
૧૧૨૭૦૫૪૧ યઃ વદત્તાં પરૈદર્ત્તાં હરેત સરુિવપ્રયાેઃ
૧૧૨૭૦૫૪૩ ત્ત સ યતે િવડ્ભુગ્વષાર્ણામયુતાયુતમ્
૧૧૨૭૦૫૫૧ કતુર્શ્ચ સારથેહતાેરનુમાેિદતુરેવ ચ
૧૧૨૭૦૫૫૩ કમર્ણાં ભા ગનઃ પ્રેત્ય ભૂયાે ભૂય સ ત ફલમ્
૧૧૨૮૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૮૦૦૧૧ પર વભાવકમાર્ ણ ન પ્રશસંને્ન ગહર્યેત્
૧૧૨૮૦૦૧૩ િવશ્વમેકામકં પ ય પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ
૧૧૨૮૦૦૨૧ પર વભાવકમાર્ ણ યઃ પ્રશસં ત િન દ ત
૧૧૨૮૦૦૨૩ સઆશુ ભ્ર યતે વાથાર્દસત્ય ભિનવેશતઃ
૧૧૨૮૦૦૩૧ તજૈસે િનદ્રયાપન્ને િપ ડસ્થાે નષ્ટચેતનઃ
૧૧૨૮૦૦૩૩ માયાં પ્રા ાે ત ત્યું વા તદ્વન્નાનાથર્દકૃ્પુમાન્
૧૧૨૮૦૦૪૧ િક ભદં્ર િકમભદં્ર વા દ્વતૈસ્યાવ તનુઃ િકયત્
૧૧૨૮૦૦૪૩ વાચાેિદતં તદ તં મનસા યાતમવે ચ
૧૧૨૮૦૦૫૧ છાયાપ્રત્યાહ્વયાભાસા હ્યસ તાેઽ યથર્કાિરણઃ
૧૧૨૮૦૦૫૩ અેવં દેહાદયાે ભાવા યચ્છ ત્યા ત્યુતાે ભયમ્
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૧૧૨૮૦૦૬૧ આત્મવૈ તિદદં િવશ્વં જ્યતે જ ત પ્રભુઃ
૧૧૨૮૦૦૬૩ ત્રાયતે ત્રા ત િવશ્વાત્મા િહ્રયતે હરતીશ્વરઃ
૧૧૨૮૦૦૭૧ ત માન્ન હ્યાત્મનાેઽ ય માદ યાે ભાવાે િન િપતઃ
૧૧૨૮૦૦૭૩ િન િપતેઽયં િત્રિવધા િનમૂર્લ ભા તરાત્મિન
૧૧૨૮૦૦૭૫ ઇદં ગુણમયં િવ દ્ધ િત્રિવધં માયયા કૃતમ્
૧૧૨૮૦૦૮૧ અેત દ્વદ્વાન્મદુિદતં જ્ઞાનિવજ્ઞાનનપૈુણમ્
૧૧૨૮૦૦૮૩ ન િન દ ત ન ચ તાૈ ત લાેકે ચર ત સયૂર્વત્
૧૧૨૮૦૦૯૧ પ્રત્યક્ષેણાનુમાનને િનગમનેાત્મસિંવદા
૧૧૨૮૦૦૯૩ આદ્ય તવદસજ્જ્ઞા વા િનઃસઙ્ગાે િવચરેિદહ
૧૧૨૮૦૧૦૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૮૦૧૦૧ નવૈાત્મનાે ન દેહસ્ય સં તદ્રર્ષૃ્ટદૃ યયાેઃ
૧૧૨૮૦૧૦૩ અનાત્મ વદશૃાેર શ કસ્યસ્યાદુપલ યતે
૧૧૨૮૦૧૧૧ આત્માવ્યયાેઽગુણઃ શદુ્ધઃ વયજં્યાે તરના તઃ
૧૧૨૮૦૧૧૩ અ ગ્ વદ્દા વદ ચદે્દહઃ કસ્યેહ સં તઃ
૧૧૨૮૦૧૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૮૦૧૨૧ યાવદે્દહે દ્રયપ્રાણૈરાત્મનઃ સિન્નકષર્ણમ્
૧૧૨૮૦૧૨૩ સસંારઃ ફલવાં તાવદપાથાઽ યિવવેિકનઃ
૧૧૨૮૦૧૩૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૧૧૨૮૦૧૩૩ યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા
૧૧૨૮૦૧૪૧ યથા હ્યપ્ર તબુદ્ધસ્ય પ્ર વાપાે બહ્વનથર્ ત્
૧૧૨૮૦૧૪૩ સ અેવ પ્ર તબુદ્ધસ્ય ન વૈ માેહાય ક પતે
૧૧૨૮૦૧૫૧ શાેકહષર્ભયક્રાેધ લાેભમાેહ હાદયઃ
૧૧૨૮૦૧૫૩ અહઙ્કારસ્ય દૃ ય તે જન્મ ત્યુશ્ચ નાત્મનઃ
૧૧૨૮૦૧૬૧ દેહે દ્રયપ્રાણમનાેઽ ભમાનાે વાેઽ તરાત્મા ગુણકમર્મૂ તઃ
૧૧૨૮૦૧૬૩ સતંૂ્ર મહાિનત્યુ ધવે ગીતઃ સસંાર આધાવ ત કાલત ત્રઃ
૧૧૨૮૦૧૭૧ અમૂલમેતદ્બહુ પ િપતં મનાવેચઃપ્રાણશર રકમર્
૧૧૨૮૦૧૭૩ જ્ઞાના સનાપેાસનયા શતને ચ્છ વા મુિનગા િવચરત્ય ણઃ
૧૧૨૮૦૧૮૧ જ્ઞાનં િવવેકાે િનગમ તપશ્ચ પ્રત્યક્ષમૈ તહ્યમથાનુમાનમ્
૧૧૨૮૦૧૮૩ આદ્ય તયાેરસ્ય યદેવ કેવલં કાલશ્ચ હેતુશ્ચ તદેવ મ યે
૧૧૨૮૦૧૯૧ યથા િહર યં વકૃતં પુર તા પશ્ચાચ્ચ સવર્સ્ય િહર મયસ્ય
૧૧૨૮૦૧૯૩ તદેવ મ યે વ્યવહાયર્માણં નાનાપદેશરૈહમસ્ય તદ્વત્
૧૧૨૮૦૨૦૧ િવજ્ઞાનમેતિ ત્રયવસ્થમઙ્ગ ગુણત્રયં કારણકયર્ક ર્
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૧૧૨૮૦૨૦૩ સમ વયને વ્ય તરેકતશ્ચ યનેવૈ તુયણ તદેવ સત્યમ્
૧૧૨૮૦૨૧૧ ન ય પુર તાદુત યન્ન પશ્ચાન્મ યે ચ તન્ન વ્યપદેશમાત્રમ્
૧૧૨૮૦૨૧૩ ભૂતં પ્ર સદં્ધ ચ પરેણ યદ્યત્તદેવ ત સ્યાિદ ત મે મનીષા
૧૧૨૮૦૨૨૧ અિવદ્યમાનાેઽ યવભાસતે યાે વૈકાિરકાે રાજસસગર્ અેસઃ
૧૧૨૮૦૨૨૩ બ્રહ્મ વયં જ્યાે તરતાે િવભા ત બ્રહ્મે દ્રયાથાર્ત્મિવકાર ચત્રમ્
૧૧૨૮૦૨૩૧ અેવં સુ્ફતં બ્રહ્મિવવેકહેતુ ભઃ
૧૧૨૮૦૨૩૨ પરાપવાદેન િવશારદેન
૧૧૨૮૦૨૩૩ છ વાત્મસ દેહમપુારમેત
૧૧૨૮૦૨૩૪ વાન દતુષ્ટાેઽ ખલકામુકે યઃ
૧૧૨૮૦૨૪૧ નાત્મા વપુઃ પા થવ મ દ્રયા ણ દેવા હ્યસવુાર્યજુર્લ હુતાશઃ
૧૧૨૮૦૨૪૩ મનાેઽન્નમાતં્ર િધષણા ચ સ વમહઙૃ્ક તઃ ખં ક્ષ તરથર્સા યમ્
૧૧૨૮૦૨૫૧ સમાિહતૈઃ કઃ કરણૈગુર્ણાત્મ ભર્
૧૧૨૮૦૨૫૨ ગુણાે ભવને્મ સિુવિવક્તધા ઃ
૧૧૨૮૦૨૫૩ િવ ક્ષ યમાણૈ ત િક નુ દૂષણં
૧૧૨૮૦૨૫૪ ઘનૈ પેતૈિવગતૈ રવેઃ િકમ્
૧૧૨૮૦૨૬૧ યથા નભાે વા વનલા બુભૂગુણૈર્
૧૧૨૮૦૨૬૨ ગતાગતવૈર્તુર્ગુણનૈર્ સ જતે
૧૧૨૮૦૨૬૩ તથાક્ષરં સ વરજ તમાેમલૈર્
૧૧૨૮૦૨૬૪ અહંમતેઃ સં તહેતુ ભઃ પરમ્
૧૧૨૮૦૨૭૧ તથાિપ સઙ્ગઃ પિરવજર્નીયાે ગુણષેુ માયાર ચતષેુ તાવત્
૧૧૨૮૦૨૭૩ મદ્ભ ક્તયાેગેન દૃઢેન યાવદ્ર ે િનરસ્યેત મનઃકષાયઃ
૧૧૨૮૦૨૮૧ યથામયાેઽસાધુ ચિક સતાે ણાં પનુઃ પનુઃ સ તુદ ત પ્રરાેહન્
૧૧૨૮૦૨૮૩ અેવં મનાેઽપક્વકષાયકમર્ કુયાે ગનં િવ ય ત સવર્સઙ્ગમ્
૧૧૨૮૦૨૯૧ કુયાે ગનાે યે િવિહતા તરાયૈમર્નુ યભૂતૈ સ્ત્રદશાપે ષ્ટૈઃ
૧૧૨૮૦૨૯૩ તે પ્રાક્તના યાસબલને ભૂયાે યુ જ ત યાેગં ન તુ કમર્ત ત્રમ્
૧૧૨૮૦૩૦૧ કરાે ત કમર્ િક્રયતે ચ જ તુઃ કેના યસાૈ ચાેિદત આિનપતાત્
૧૧૨૮૦૩૦૩ ન તત્ર િવદ્વા પ્રકૃતાૈ સ્થતાેઽિપ િન ત્ત ણઃ વસખુાનુભૂત્યા
૧૧૨૮૦૩૧૧ તષ્ઠ તમાસીનમુત વ્રજ તં શયાનમુક્ષ તમદ તમન્નમ્
૧૧૨૮૦૩૧૩ વભાવમ ય કમપીહમાનમાત્માનમાત્મસ્થમ તનર્ વેદ
૧૧૨૮૦૩૨૧ યિદ મ પ યત્યસિદ દ્રયાથ નાનાનુમાનને િવ દ્ધમ યત્
૧૧૨૮૦૩૨૩ ન મ યતે વ તુતયા મનીષી વા ં યથાે થાય તરાેદધાનમ્
૧૧૨૮૦૩૩૧ પવૂ ગ્ હીતં ગુણકમર્ ચત્રમજ્ઞાનમાત્મ યિવિવક્તમઙ્ગ

bhagpur.pdf 941



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૧૨૮૦૩૩૩ િનવતર્તે ત પુનર ક્ષયવૈ ન ગ્ હ્યતે નાિપ િવ ય આત્મા
૧૧૨૮૦૩૪૧ યથા િહ ભાનાે દયાે ચ ષાં તમાે િનહ યાન્ન તુ સ દ્વધત્તે
૧૧૨૮૦૩૪૩ અેવં સમીક્ષા િનપુણા સતી મે હ યાત્ત મસ્રં પુ ષસ્ય બુદ્ધઃે
૧૧૨૮૦૩૫૧ અેષ વયજં્યાે તર ેઽપ્રમેયાે મહાનુભૂ તઃ સકલાનુભૂ તઃ
૧૧૨૮૦૩૫૩ અેકાેઽ દ્વતીયાે વચસાં િવરામે યનેે ષતા વાગસવશ્ચર ત
૧૧૨૮૦૩૬૧ અેતાવાનાત્મસ માેહાે ય દ્વક પ તુ કેવલે
૧૧૨૮૦૩૬૩ આત્મ તે વમાત્માનમવલ બાે ન યસ્ય િહ
૧૧૨૮૦૩૭૧ યન્નામાકૃ ત ભગ્રાર્હ્યં પ ચવણર્મબાિધતમ્
૧૧૨૮૦૩૭૩ વ્યથના યથર્વાદાેઽયં દ્વયં પ ડતમાિનનામ્
૧૧૨૮૦૩૮૧ યાે ગનાેઽપક્વયાેગસ્ય યુ જતઃ કાય ઉ થતૈઃ
૧૧૨૮૦૩૮૩ ઉપસગિવહ યેત તત્રાયં િવિહતાે િવિધઃ
૧૧૨૮૦૩૯૧ યાેગધારણયા કાં શ્ચદાસનૈધાર્રણા વતૈઃ
૧૧૨૮૦૩૯૩ તપાેમ ત્રાષૈધૈઃ કાં શ્ચદુપસગાર્ વિનદર્હેત્
૧૧૨૮૦૪૦૧ કાં શ્ચન્મમાનુ યાનને નામસઙ્ક તર્નાિદ ભઃ
૧૧૨૮૦૪૦૩ યાેગેશ્વરાનુ ત્ત્યા વા હ યાદશભુદા શનૈઃ
૧૧૨૮૦૪૧૧ કે ચદે્દહ મમં ધીરાઃ સકુ પં વય સ સ્થરમ્
૧૧૨૮૦૪૧૩ િવધાય િવિવધાપેાયૈરથ યુ જ ત સદ્ધયે
૧૧૨૮૦૪૨૧ ન િહ ત કુશલાદતંૃ્ય તદાયાસાે હ્યપાથર્કઃ
૧૧૨૮૦૪૨૩ અ તવ વાચ્છર રસ્ય ફલસ્યવે વન પતેઃ
૧૧૨૮૦૪૩૧ યાેગં િનષવેતાે િનતં્ય કાયશ્ચે ક પતા મયાત્
૧૧૨૮૦૪૩૩ તચ્છ્ર દ્દ યાન્ન મ તમા યાેગમુ જ્ય મ પરઃ
૧૧૨૮૦૪૪૧ યાેગચયાર્ મમાં યાેગી િવચરન્મદપાશ્રયઃ
૧૧૨૮૦૪૪૩ ના તરાયૈિવહ યેત િનઃ હઃ વસખુાનુભૂઃ
૧૧૨૯૦૦૧૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૯૦૦૧૧ સદુુ તરા મમાં મ યે યાેગચયાર્મનાત્મનઃ
૧૧૨૯૦૦૧૩ યથા જસા પુમા સદ્ યેત્તન્મે બ્રૂહ્ય જસાચ્યુત
૧૧૨૯૦૦૨૧ પ્રાયશઃ પુ ડર કાક્ષ યુઞ્ય તાે યાે ગનાે મનઃ
૧૧૨૯૦૦૨૩ િવષીદ ત્યસમાધાનાન્મનાેિનગ્રહક શતાઃ
૧૧૨૯૦૦૩૧ અથાત આન દદુઘં પદા બુજં હંસાઃ શ્રયેરન્નરિવ દલાેચન
૧૧૨૯૦૦૩૩ સખંુ નુ િવશ્વેશ્વર યાેગકમર્ ભ વન્માયયામી િવહતા ન માિનનઃ
૧૧૨૯૦૦૪૧ િક ચત્રમચ્યુત તવૈતદશષેબ ધાે દાસે વન યશરણેસુ યદાત્મસા વમ્
૧૧૨૯૦૦૪૩ યાેઽરાેચય સહ ગૈઃ વયમીશ્વરાણાં શ્રીમ કર ટતટપીિડતપાદપીઠઃ
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૧૧૨૯૦૦૫૧ તં વા ખલાત્મદિયતેશ્વરમા શ્રતાનાં
૧૧૨૯૦૦૫૨ સવાર્થર્દં વકૃતિવ દ્વ જેત કાે નુ
૧૧૨૯૦૦૫૩ કાે વા ભજે કમિપ િવ તયેઽનુ ભૂત્યૈ
૧૧૨૯૦૦૫૪ િક વા ભવેન્ન તવ પાદર જુેષાં નઃ
૧૧૨૯૦૦૬૧ નવૈાપેય ત્યપ ચ ત કવય તવેશ
૧૧૨૯૦૦૬૨ બ્રહ્માયષુાિપ કૃત દ્ધમુદઃ મર તઃ
૧૧૨૯૦૦૬૩ યાેઽ તબર્િહ તનુ તામશભંુ િવધુ વન્ન્
૧૧૨૯૦૦૬૪ આચાયર્ચૈત્ત્યવપષુા વગ ત વ્યન ક્ત
૧૧૨૯૦૦૭૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૨૯૦૦૭૧ ઇત્યુદ્ધવનેાત્યનુરક્તચેતસા ષ્ટાે જગ ક્ર ડનકઃ વશ ક્ત ભઃ
૧૧૨૯૦૦૭૩ ગ્ હીતમૂ તત્રય ઈશ્વરેશ્વરાે જગાદ સપ્રેમમનાેહર મતઃ
૧૧૨૯૦૦૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૯૦૦૮૧ હ ત તે કથિય યા મ મમ ધમાર્ સમુઙ્ગલાન્
૧૧૨૯૦૦૮૩ યા શ્રદ્ધયાચરન્મત્યા ત્યું જય ત દુજર્યમ્
૧૧૨૯૦૦૯૧ કુયાર્ સવાર્ ણ કમાર્ ણ મદથ શનકૈઃ મરન્
૧૧૨૯૦૦૯૩ મ યિપતમન શ્ચત્તાે મદ્ધમાર્ત્મમનાેર તઃ
૧૧૨૯૦૧૦૧ દેશા પુ યાનાશ્રયેત મદ્ભક્તૈઃ સાધુ ભઃ શ્રતાન્
૧૧૨૯૦૧૦૩ દેવાસરુમનુ યષેુ મદ્ભક્તાચિરતાિન ચ
૧૧૨૯૦૧૧૧ થક્સત્રેણ વા મહં્ય પવર્યાત્રામહાે સવાન્
૧૧૨૯૦૧૧૩ કારયેદ્ગ ત ત્યાદૈ્યમર્હારાજિવભૂ ત ભઃ
૧૧૨૯૦૧૨૧ મામવે સવર્ભૂતષેુ બિહર તરપા તમ્
૧૧૨૯૦૧૨૩ ઈક્ષેતાત્મિન ચાત્માનં યથા ખમમલાશયઃ
૧૧૨૯૦૧૩૧ ઇ ત સવાર્ ણ ભૂતાિન મદ્ભાવને મહાદ્યુતે
૧૧૨૯૦૧૩૩ સભાજયન્મ યમાનાે જ્ઞાનં કેવલમા શ્રતઃ
૧૧૨૯૦૧૪૧ બ્રાહ્મણે પુક્કસે તનેે બ્રહ્મ યેઽક સુ્ફ લઙ્ગકે
૧૧૨૯૦૧૪૩ અકૂ્રરે કૂ્રરકે ચવૈ સમદકૃ્પ ડતાે મતઃ
૧૧૨૯૦૧૫૧ નરે વભી ણં મદ્ભાવં પુંસાે ભાવયતાેઽ ચરાત્
૧૧૨૯૦૧૫૩ પધાર્સયૂા તરસ્કારાઃ સાહઙ્કારા િવય ત િહ
૧૧૨૯૦૧૬૧ િવ જ્ય મયમાના વા દશૃં વ્રીડાં ચ દૈિહક મ્
૧૧૨૯૦૧૬૩ પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાવાશ્વચા ડાલગાખેરમ્
૧૧૨૯૦૧૭૧ યાવ સવષુ ભૂતષેુ મદ્ભાવાે નાપે યતે
૧૧૨૯૦૧૭૩ તાવદેવમપુાસીત વાઙ્મનઃકાય ત્ત ભઃ
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૧૧૨૯૦૧૮૧ સવ બ્રહ્માત્મકં તસ્ય િવદ્યયાત્મમનીષયા
૧૧૨૯૦૧૮૩ પિરપ યન્નપુરમે સવર્તાે મુઇતસશંયઃ
૧૧૨૯૦૧૯૧ અયં િહ સવર્ક પાનાં સધ્રીચીનાે મતાે મમ
૧૧૨૯૦૧૯૩ મદ્ભાવઃ સવર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાય ત્ત ભઃ
૧૧૨૯૦૨૦૧ ન હ્યઙ્ગાપેક્રમે વંસાે મદ્ધમર્સ્યાેદ્ધવા વિપ
૧૧૨૯૦૨૦૩ મયા વ્યવ સતઃ સ યઙ્િનગુર્ણ વાદના શષઃ
૧૧૨૯૦૨૧૧ યાે યાે મિય પરે ધમર્ઃ ક યતે િન ફલાય ચેત્
૧૧૨૯૦૨૧૩ તદાયાસાે િનરથર્ઃ સ્યાદ્ભયાદેિરવ સત્તમ
૧૧૨૯૦૨૨૧ અેષા બુ દ્ધમતાં બુ દ્ધમર્નીષા ચ મની ષણામ્
૧૧૨૯૦૨૨૩ ય સત્યમ તનેેહ મત્યના ાે ત મા તમ્
૧૧૨૯૦૨૩૧ અેષ તેઽ ભિહતઃ કૃ નાે બ્રહ્મવાદસ્ય સઙ્ગ્રહઃ
૧૧૨૯૦૨૩૩ સમાસવ્યાસિવિધના દેવાનામિપ દુગર્મઃ
૧૧૨૯૦૨૪૧ અભી ણશ તે ગિદતં જ્ઞાનં િવ પષ્ટયુ ક્તમત્
૧૧૨૯૦૨૪૩ અેત દ્વજ્ઞાય મુચ્યેત પુ ષાે નષ્ટસશંયઃ
૧૧૨૯૦૨૫૧ સિુવિવક્તં તવ પ્રશં્ન મયૈતદિપ ધારયેત્
૧૧૨૯૦૨૫૩ સનાતનં બ્રહ્મગુહ્યં પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત
૧૧૨૯૦૨૬૧ ય અેતન્મમ ભક્તષેુ સ પ્રદદ્યા સપુુ કલમ્
૧૧૨૯૦૨૬૩ તસ્યાહં બ્રહ્મદાયસ્ય દદા યાત્માનમાત્મના
૧૧૨૯૦૨૭૧ ય અેત સમધીયીત પિવતં્ર પરમં શુ ચ
૧૧૨૯૦૨૭૩ સ પૂયેતાહરહમા જ્ઞાનદ પને દશર્યન્
૧૧૨૯૦૨૮૧ ય અેતચ્છ્ર દ્ધયા િનત્યમવ્યગ્રઃ શ ◌ૃ યાન્નરઃ
૧૧૨૯૦૨૮૩ મિય ભ ક્ત પરાં કુવર્ કમર્ ભનર્ સ બ યતે
૧૧૨૯૦૨૯૧ અ યુદ્ધવ વયા બ્રહ્મ સખે સમવધાિરતમ્
૧૧૨૯૦૨૯૩ અિપ તે િવગતાે માેહઃ શાેકશ્ચાસાૈ મનાેભવઃ
૧૧૨૯૦૩૦૧ નૈત વયા દા ભકાય ના તકાય શઠાય ચ
૧૧૨૯૦૩૦૩ અશશુ્રષૂાેરભક્તાય દુિવનીતાય દ યતામ્
૧૧૨૯૦૩૧૧ અેતૈદાષૈિવહીનાય બ્રહ્મ યાય પ્રયાય ચ
૧૧૨૯૦૩૧૩ સાધવે શચુયે બ્રૂયાદ્ભ ક્તઃ સ્યાચ્છૂદ્રયાે ષતામ્
૧૧૨૯૦૩૨૧ નૈત દ્વજ્ઞાય જજ્ઞાસાેજ્ઞાર્તવ્યમવ શ યતે
૧૧૨૯૦૩૨૩ પી વા પીયષૂમ તં પાતવં્ય નાવ શ યતે
૧૧૨૯૦૩૩૧ જ્ઞાને કમર્ ણ યાેગે ચ વાતાર્યાં દ ડધારણે
૧૧૨૯૦૩૩૩ યાવાનથા ણાં તાત તાવાં તેઽહં ચતુિવધઃ
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૧૧૨૯૦૩૪૧ મત્યા યદા ત્યક્તસમ તકમાર્ િનવેિદતાત્મા િવ ચક ષતાે મે
૧૧૨૯૦૩૪૩ તદા ત વં પ્ર તપદ્યમાનાે મયાત્મભૂયાય ચ ક પતે વૈ
૧૧૨૯૦૩૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૨૯૦૩૫૧ સ અેવમાદ શતયાેગમાગર્ તદાેત્તમઃશ્લાેકવચાે િનશ ય
૧૧૨૯૦૩૫૩ બદ્ધા જ લઃ પ્રીત્યુપ દ્ધક ઠાે ન િક ચદૂચેઽશ્રપુિર લુતાક્ષઃ
૧૧૨૯૦૩૬૧ િવષ્ટ ય ચતં્ત પ્રણયાવઘૂણ ધૈયણ રાજ બહુમ યમાનઃ
૧૧૨૯૦૩૬૩ કૃતા જ લઃ પ્રાહ યદુપ્રવીરં શી ણાર્ શં તચ્ચરણારિવ દમ્
૧૧૨૯૦૩૭૦ શ્રીઉદ્ધવ ઉવાચ
૧૧૨૯૦૩૭૧ િવદ્રાિવતાે માેહમહા ધકારાે ય આ શ્રતાે મે તવ સિન્નધાનાત્
૧૧૨૯૦૩૭૩ િવભાવસાેઃ િક નુ સમીપગસ્ય શીતં તમાે ભીઃ પ્રભવ ત્ય દ્ય
૧૧૨૯૦૩૮૧ પ્રત્યિપતાે મે ભવતાનુક પના ત્યાય િવજ્ઞાનમયઃ પ્રદ પઃ
૧૧૨૯૦૩૮૩ િહ વા કૃતજ્ઞ તવ પાદમૂલં કાેઽ યં સમીયાચ્છરણં વદ યમ્
૧૧૨૯૦૩૯૧ ક્ણશ્ચ મે સદુૃઢઃ નેહપાશાે દાશાહર્ ય ધકસા વતષેુ
૧૧૨૯૦૩૯૩ પ્રસાિરતઃ ષ્ટિવ દ્ધયે વયા વમાયયા હ્યાત્મસબુાેધહે તના
૧૧૨૯૦૪૦૧ નમાેઽ તુ તે મહાયાે ગ પ્રપન્નમનુશાિધ મામ્
૧૧૨૯૦૪૦૩ યથા વચ્ચરણા ભાજેે ર તઃ સ્યાદનપાિયની
૧૧૨૯૦૪૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૨૯૦૪૧૧ ગચ્છાેદ્ધવ મયાિદષ્ટાે બદયાર્ખ્યં મમાશ્રમમ્
૧૧૨૯૦૪૧૩ તત્ર મ પાદતીથાદે નાનાપે પશર્નૈઃ શુ ચઃ
૧૧૨૯૦૪૨૧ ઈક્ષયાલકન દાયા િવધૂતાશષેક મષઃ
૧૧૨૯૦૪૨૩ વસાનાે વલ્કલા યઙ્ગ વ યભુક્સખુિનઃ હઃ
૧૧૨૯૦૪૩૧ ત ત દ્વર્ દ્વમાત્રાણાં સશુીલઃ સયંતે દ્રયઃ
૧૧૨૯૦૪૩૩ શા તઃ સમાિહતિધયા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ
૧૧૨૯૦૪૪૧ મત્તાેઽનુ શ ક્ષતં યત્તે િવિવક્તમનુભાવયન્
૧૧૨૯૦૪૪૩ મ યાવે શતવા ક્ચત્તાે મદ્ધમર્િનરતાે ભવ
૧૧૨૯૦૪૪૫ અ તવ્રજ્ય ગતી તસ્રાે મામે ય સ તતઃ પરમ્
૧૧૨૯૦૪૫૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૨૯૦૪૫૧ સ અેવમુક્તાે હિરમેધસાેદ્ધવઃ પ્રદ ક્ષણં તં પિર ત્ય પાદયાેઃ
૧૧૨૯૦૪૫૩ શરાે િનધાયાશ્રુકલા ભરાદ્રર્ધી યર્ ષ ચદદ્વ દ્વપરાેઽ યપક્રમે
૧૧૨૯૦૪૬૧ સદુુ ત્યજ નેહિવયાેગકાતરાે ન શક્નવંુ તં પિરહાતુમાતુરઃ
૧૧૨૯૦૪૬૩ કૃચ્છ્રં યયાૈ મૂધર્િન ભ ર્પાદુકે બભ્રન્નમસૃ્કત્ય યયાૈ પનુઃ પનુઃ
૧૧૨૯૦૪૭૧ તત તમ તહૃર્િદ સિન્નવે ય ગતાે મહાભાગવતાે િવશાલામ્

bhagpur.pdf 945



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૧૨૯૦૪૭૩ યથાપેિદષ્ટાં જગદેકબ ધનુા તપઃ સમાસ્થાય હરેરગાદ્ગ તમ્
૧૧૨૯૦૪૮૧ ય અેતદાન દસમુદ્રસ તં જ્ઞાના તં ભાગવતાય ભા ષતમ્
૧૧૨૯૦૪૮૩ કૃ ણને યાેગેશ્વરસિેવતાઙ્ ઘ્રણા સચ્છ્ર દ્ધયાસવે્ય જગ દ્વમુચ્યતે
૧૧૨૯૦૪૯૧ ભવભયમપહ તું જ્ઞાનિવજ્ઞાનસારં
૧૧૨૯૦૪૯૨ િનગમકૃદુપજહ્ર ે ઙ્ગવદ્વદેસારમ્
૧૧૨૯૦૪૯૩ અ તમુદિધતશ્ચાપાયયદ્ ત્યવગાર્ન્
૧૧૨૯૦૪૯૪ પુ ષ ષભમાદં્ય કૃ ણસજં્ઞં નતાેઽ મ
૧૧૩૦૦૦૧૦ શ્રીરા વેાચ
૧૧૩૦૦૦૧૧ તતાે મહાભાગવત ઉદ્ધવે િનગર્તે વનમ્
૧૧૩૦૦૦૧૩ દ્વારવત્યાં િકમકરાેદ્ભગવા ભૂતભાવનઃ
૧૧૩૦૦૦૨૧ બ્રહ્મશાપાપેસં ષ્ટે વકુલે યાદવષર્ભઃ
૧૧૩૦૦૦૨૩ પ્રેયસી ં સવર્નતે્રાણાં તનું સ કથમત્યજત્
૧૧૩૦૦૦૩૧ પ્રત્યાક્રષંુ્ટ નયનમબલા યત્ર લગ્ ં ન શકુેઃ
૧૧૩૦૦૦૩૨ કણાર્િવષં્ટ ન સર ત તતાે ય સતામાત્મલગ્ મ્
૧૧૩૦૦૦૩૩ યચ્છ્ર વાર્ચાં જનય ત ર ત િક નુ માનં કવીનાં
૧૧૩૦૦૦૩૪ દૃ ટ્વા જ ણાેયુર્િધ રથગતં યચ્ચ ત સા યમીયુઃ
૧૧૩૦૦૦૪૦ શ્રી ઋ ષ વાચ
૧૧૩૦૦૦૪૧ િદિવ ભવુ્ય તિરક્ષે ચ મહાે પાતા સમુ થતાન્
૧૧૩૦૦૦૪૩ દૃ ટ્વાસીના સધુમાર્યાં કૃ ણઃ પ્રાહ યદૂિનદમ્
૧૧૩૦૦૦૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૩૦૦૦૫૧ અેતે ઘાેરા મહાે પાતા દ્વાવર્ત્યાં યમકેતવઃ
૧૧૩૦૦૦૫૩ મુહૂતર્મિપ ન સ્થેયમત્ર નાે યદુપુઙ્ગવાઃ
૧૧૩૦૦૦૬૧ સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ દ્ધાશ્ચ શઙ્ખાેદ્ધારં વ્રજિ વતઃ
૧૧૩૦૦૦૬૩ વયં પ્રભાસં યાસ્યામાે યત્ર પ્રત્યક્સર વતી
૧૧૩૦૦૦૭૧ તત્રા ભ ષચ્ય શચુય ઉપાે ય સસુમાિહતાઃ
૧૧૩૦૦૦૭૩ દેવતાઃ પજૂિય યામઃ નપનાલપેનાહર્ણૈઃ
૧૧૩૦૦૦૮૧ બ્રાહ્મણાં તુ મહાભાગા કૃત વ ત્યયના વયમ્
૧૧૩૦૦૦૮૩ ગાેભૂિહર યવાસાે ભગર્ શ્વરથવે મ ભઃ
૧૧૩૦૦૦૯૧ િવિધરેષ હ્યિરષ્ટઘ્નાે મઙ્ગલાયનમુત્તમમ્
૧૧૩૦૦૦૯૩ દેવ દ્વજગવાં પૂ ભૂતષેુ પરમાે ભવઃ
૧૧૩૦૦૧૦૧ ઇ ત સવ સમાક યર્ યદુ દ્ધા મધુ દ્વષઃ
૧૧૩૦૦૧૦૩ તથે ત નાૈ ભ ત્તીયર્ પ્રભાસં પ્રયયૂ રથૈઃ
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૧૧૩૦૦૧૧૧ ત મ ભગવતાિદષં્ટ યદુદેવને યાદવાઃ
૧૧૩૦૦૧૧૩ ચકુ્રઃ પરમયા ભ યા સવર્શ્રેયાપે િંહતમ્
૧૧૩૦૦૧૨૧ તત ત મન્મહાપાનં પપુમરેયકં મધુ
૧૧૩૦૦૧૨૩ િદષ્ટિવભ્રં શતિધયાે યદ્દ્રવૈભ્રર્ યતે મ તઃ
૧૧૩૦૦૧૩૧ મહાપાના ભમત્તાનાં વીરાણાં દપૃ્તચેતસામ્
૧૧૩૦૦૧૩૩ કૃ ણમાયાિવમૂઢાનાં સઙ્ઘષર્ઃ સમુહાનભૂત્
૧૧૩૦૦૧૪૧ યુયુધુઃ ક્રાેધસરં ધા વેલાયામાતતાિયનઃ
૧૧૩૦૦૧૪૩ ધનુ ભર સ ભભર્ લૈગર્દા ભ તાેમર ષ્ટ ભઃ
૧૧૩૦૦૧૫૧ પત પતાકૈ રથકુ જરાિદ ભઃ ખરાેષ્ટ્રગાે ભમર્િહષનૈર્રૈરિપ
૧૧૩૦૦૧૫૩ મથઃ સમેત્યાશ્વતરૈઃ સદુુમર્દા યહ શરૈદર્દ્ ભિરવ દ્વપા વને
૧૧૩૦૦૧૬૧ પ્રદ્યુ સા બાૈ યુિધ ઢમ સરાવ્
૧૧૩૦૦૧૬૨ અકૂ્રરભાે વિન દ્ધસાત્યક
૧૧૩૦૦૧૬૩ સભુદ્રસઙ્ગ્રામ જતાૈ સદુા ણાૈ
૧૧૩૦૦૧૬૪ ગદાૈ સુ મત્રાસરુથાૈ સમીયતુઃ
૧૧૩૦૦૧૭૧ અ યે ચ યે વૈ િનશઠાે મુકાદયઃ સહસ્ર જચ્છત જદ્ભાનુમખુ્યાઃ
૧૧૩૦૦૧૭૩ અ યાે યમાસાદ્ય મદા ધકાિરતા જઘુ્નમુર્કુ દેન િવમાેિહતા શમ્
૧૧૩૦૦૧૮૧ દાશાહર્ ય ધકભાજેસા વતા
૧૧૩૦૦૧૮૨ મ વબુર્દા માથુરશરૂસનેાઃ
૧૧૩૦૦૧૮૩ િવસજર્નાઃ કુકુરાઃ કુ તયશ્ચ
૧૧૩૦૦૧૮૪ મથ તુ જઘુ્નઃ સિુવ જ્ય સાૈહૃદમ્
૧૧૩૦૦૧૯૧ પતુ્રા અયુ ય પ ભભ્રાર્ ભશ્ચ
૧૧૩૦૦૧૯૨ વસ્રીયદાૈિહત્રિપ વ્યમાતુલૈઃ
૧૧૩૦૦૧૯૩ મત્રા ણ મત્રૈઃ સહૃુદઃ સહૃુદ્ ભર્
૧૧૩૦૦૧૯૪ જ્ઞાતી ં વહ જ્ઞાતય અેવ મૂઢાઃ
૧૧૩૦૦૨૦૧ શરેષુ હીયમાઅેષુ ભજ્યમાનેસુ ધ વસુ
૧૧૩૦૦૨૦૩ શસે્ત્રષુ ક્ષીયમાનષેુ મુ ષ્ટ ભજર્હરેરકાઃ
૧૧૩૦૦૨૧૧ તા વજ્રક પા હ્યભવ પિરઘા મુ ષ્ટના તાઃ
૧૧૩૦૦૨૧૩ જઘુ્ન દ્વષ તૈઃ કૃ ણને વાયર્માણા તુ તં ચ તે
૧૧૩૦૦૨૨૧ પ્રત્યનીકં મ યમાના બલભદં્ર ચ માેિહતાઃ
૧૧૩૦૦૨૨૩ હ તું કૃતિધયાે રાજન્નાપન્ના આતતાિયનઃ
૧૧૩૦૦૨૩૧ અથ તાવિપ સઙ્કુ્રદ્ધાવુદ્ય ય કુ ન દન
૧૧૩૦૦૨૩૩ અેરકામુ ષ્ટપિરઘાૈ ચર તાૈ જઘ્નતુયુર્િધ
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૧૧૩૦૦૨૪૧ બ્રહ્મશાપાપે ષ્ટાનાં કૃ ણમાયા તાત્મનામ્
૧૧૩૦૦૨૪૩ પધાર્ક્રાેધઃ ક્ષયં િન યે વૈણવાેઽ ગ્ યર્થા વનમ્
૧૧૩૦૦૨૫૧ અેવં નષ્ટેષુ સવષુ કુલષેુ વષેુ કેશવઃ
૧૧૩૦૦૨૫૩ અવતાિરતાે ભવુાે ભાર ઇ ત મનેેઽવશે ષતઃ
૧૧૩૦૦૨૬૧ રામઃ સમુદ્રવેલાયાં યાેગમાસ્થાય પાૈ ષમ્
૧૧૩૦૦૨૬૩ તત્યાજ લાેકં માનુ યં સયંાજે્યાત્માનમાત્મિન
૧૧૩૦૦૨૭૧ રામિનયાર્ણમાલાેક્ય ભગવા દેવક સતુઃ
૧૧૩૦૦૨૭૩ િનષસાદ ધરાપેસ્થે તુ ણીમાસાદ્ય િપ પલમ્
૧૧૩૦૦૨૮૧ બભ્રચ્ચતુભુર્જં પં ભ્રાિય પ્રભયા વયા
૧૧૩૦૦૨૮૩ િદશાે િવ ત મરાઃ કુવર્ વધૂમ ઇવ પાવકઃ
૧૧૩૦૦૨૯૧ શ્રીવ સાઙં્ક ઘન યામં તપ્તહાટકવચર્સમ્
૧૧૩૦૦૨૯૩ કાૈશયેા બરયુગ્મને પિરવીતં સમુઙ્ગલમ્
૧૧૩૦૦૩૦૧ સુ દર મતવક્ત્રા જં નીલકુ તલમ ડતમ્
૧૧૩૦૦૩૦૩ પુ ડર કા ભરામાકં્ષ સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્
૧૧૩૦૦૩૧૧ કિટસતૂ્રબ્રહ્મસતૂ્ર િકર ટકટકાઙ્ગદૈઃ
૧૧૩૦૦૩૧૩ હારનપૂુરમુદ્રા ભઃ કાૈ તુભને િવરા જતમ્
૧૧૩૦૦૩૨૧ વનમાલાપર તાઙ્ગં મૂ તમદ્ ભિન યુધૈઃ
૧૧૩૦૦૩૨૩ કૃ વાેરાૈ દ ક્ષણે પાદમાસીનં પઙ્ક ણમ્
૧૧૩૦૦૩૩૧ મષુલાવશષેાયઃખ ડ કૃતષેુલુર્ ધકાે જરા
૧૧૩૦૦૩૩૩ ગાસ્યાકારં તચ્ચરણં િવવ્યાધ ગશઙ્કયા
૧૧૩૦૦૩૪૧ ચતુભુર્જં તં પુ ષં દૃ ટ્વા સ કૃતિક બષઃ
૧૧૩૦૦૩૪૩ ભીતઃ પપાત શરસા પાદયાેરસરુ દ્વષઃ
૧૧૩૦૦૩૫૧ અ નતા કૃત મદં પાપને મધુસદૂન
૧૧૩૦૦૩૫૩ ક્ષ તુમહર્ સ પાપસ્ય ઉત્તમઃશ્લાેક મેઽનઘ
૧૧૩૦૦૩૬૧ યસ્યાનુ મરણં ણામજ્ઞાન વા તનાશનમ્
૧૧૩૦૦૩૬૩ વદ ત તસ્ય તે િવ ણાે મયાસાધુ કૃતં પ્રભાે
૧૧૩૦૦૩૭૧ તન્માશુ જિહ વૈકુ ઠ પા માનં ગલુ ધકમ્
૧૧૩૦૦૩૭૩ યથા પનુરહં વવેં ન કુયા સદ તક્રમમ્
૧૧૩૦૦૩૮૧ યસ્યાત્મયાેગર ચતં ન િવદુિવિર ચાે
૧૧૩૦૦૩૮૨ દ્રાદયાેઽસ્ય તનયાઃ પતયાે ગરાં યે
૧૧૩૦૦૩૮૩ વન્માયયા િપિહતદષૃ્ટય અેતદ જઃ
૧૧૩૦૦૩૮૪ િક તસ્ય તે વયમસદ્ગતયાે ગ્ ણીમઃ
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૧૧૩૦૦૩૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૧૩૦૦૩૯૧ મા ભજૈર્રે વમુ ત્તષ્ઠ કામ અેષ કૃતાે િહ મે
૧૧૩૦૦૩૯૩ યાિહ વં મદનુજ્ઞાતઃ વગ સકૃુ તનાં પદમ્
૧૧૩૦૦૪૦૧ ઇત્યાિદષ્ટાે ભગવતા કૃ ણનેેચ્છાશર િરણા
૧૧૩૦૦૪૦૩ િત્રઃ પિરક્ર ય તં ન વા િવમાનને િદવં યયાૈ
૧૧૩૦૦૪૧૧ દા કઃ કૃ ણપદવીમ વચ્છન્નિધગ ય તામ્
૧૧૩૦૦૪૧૩ વાયું તુલ સકામાેદમાઘ્રાયા ભમખું યયાૈ
૧૧૩૦૦૪૨૧ તં તત્ર તગ્મદ્યુ ભરાયુધૈ ર્તં
૧૧૩૦૦૪૨૨ હ્યશ્વ થમૂલે કૃતકેતનં પ તમ્
૧૧૩૦૦૪૨૩ નેહ લુતાત્મા િનપપાત પાદયાે
૧૧૩૦૦૪૨૪ રથાદવ લુત્ય સબા પલાેચનઃ
૧૧૩૦૦૪૩૧ અપ યત વચ્ચરણા બુજં પ્રભાે દૃ ષ્ટઃ પ્રણષ્ટા તમ સ પ્રિવષ્ટા
૧૧૩૦૦૪૩૩ િદશાે ન ને ન લભે ચ શા ત યથા િનશાયામુડુપે પ્રણષ્ટે
૧૧૩૦૦૪૪૧ ઇ ત બ્રવુ ત સતૂે વૈ રથાે ગ ડલા છનઃ
૧૧૩૦૦૪૪૩ ખમુ પપાત રાજે દ્ર સાશ્વ વજ ઉદ ક્ષતઃ
૧૧૩૦૦૪૫૧ તમ વગચ્છ દવ્યાિન િવ પ્રહરણાિન ચ
૧૧૩૦૦૪૫૩ તનેા તિવ મતાત્માનં સતૂમાહ જનાદર્નઃ
૧૧૩૦૦૪૬૧ ગચ્છ દ્વારવતી ં સતૂ જ્ઞાતીનાં િનધનં મથઃ
૧૧૩૦૦૪૬૩ સઙ્કષર્ણસ્ય િનયાર્ણં બ ધુ યાે બ્રૂિહ મદ્દશામ્
૧૧૩૦૦૪૭૧ દ્વારકાયાં ચ ન સ્થેયં ભવદ્ ભશ્ચ વબ ધુ ભઃ
૧૧૩૦૦૪૭૩ મયા ત્યક્તાં યદુપુર ં સમુદ્રઃ લાવિય ય ત
૧૧૩૦૦૪૮૧ વં વં પિરગ્રહં સવઆદાય િપતરાૈ ચ નઃ
૧૧૩૦૦૪૮૩ અજુર્નનેાિવતાઃ સવર્ ઇ દ્રપ્રસં્થ ગ મ યથ
૧૧૩૦૦૪૯૧ વં તુ મદ્ધમર્માસ્થાય જ્ઞાનિનષ્ઠ ઉપેક્ષકઃ
૧૧૩૦૦૪૯૩ મન્માયાર ચતામેતાં િવજ્ઞયાપેશમં વ્રજ
૧૧૩૦૦૫૦૧ ઇત્યુક્ત તં પિરક્ર ય નમસૃ્કત્ય પનુઃ પનુઃ
૧૧૩૦૦૫૦૩ ત પાદાૈ શી યુર્પાધાય દુમર્નાઃ પ્રયયાૈ પુર મ્
૧૧૩૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૧૩૧૦૦૧૧ અથ તત્રાગમદ્બ્રહ્મા ભવા યા ચ સમં ભવઃ
૧૧૩૧૦૦૧૩ મહે દ્રપ્રમખુા દેવા મનુયઃ સપ્રજેશ્વરાઃ
૧૧૩૧૦૦૨૧ િપતરઃ સદ્ધગ ધવાર્ િવદ્યાધરમહાેરગાઃ
૧૧૩૧૦૦૨૩ ચારણા યક્ષરક્ષાં સ િકન્નરા સરસાે દ્વ ઃ
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૧૧૩૧૦૦૩૧ દ્રષુ્ટકામા ભગવતાે િનયાર્ણં પરમાે સકુાઃ
૧૧૩૧૦૦૩૩ ગાય તશ્ચ ગ્ ણ તશ્ચ શાૈરેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ
૧૧૩૧૦૦૪૧ વ ષુઃ પુ પવષાર્ ણ િવમાનાવ લ ભનર્ભઃ
૧૧૩૧૦૦૪૩ કુવર્ તઃ સઙુ્કલં રાજ ભ યા પરમયા યુતાઃ
૧૧૩૧૦૦૫૧ ભગવા પતામહં વીક્ષ્ય િવભૂતીરાત્મનાે િવભુઃ
૧૧૩૧૦૦૫૩ સયંાજે્યાત્મિન ચાત્માનં પદ્મનતે્રે યમીલયત્
૧૧૩૧૦૦૬૧ લાેકા ભરામાં વતનું ધારણા યાનમઙ્ગલમ્
૧૧૩૧૦૦૬૩ યાેગધારણયાગ્ ે યા દગ્ વા ધામાિવશ વકમ્
૧૧૩૧૦૦૭૧ િદિવ દુ દુભયાે નેદુઃ પેતુઃ સમુનસશ્ચ ખાત્
૧૧૩૧૦૦૭૩ સતં્ય ધમા તભૂર્મેઃ ક તઃ શ્રીશ્ચાનુ તં યયુઃ
૧૧૩૧૦૦૮૧ દેવાદયાે બ્રહ્મમખુ્યા ન િવશ તં વધામિન
૧૧૩૧૦૦૮૩ અિવજ્ઞાતગ ત કૃ ણં દદશૃશુ્ચા તિવ મતાઃ
૧૧૩૧૦૦૯૧ સાૈદામ યા યથાક્લાશે યા ત્યા િહ વાભ્રમ ડલમ્
૧૧૩૧૦૦૯૩ ગ તનર્ લક્ષ્યતે મત્ય તથા કૃ ણસ્ય દૈવતૈઃ
૧૧૩૧૦૧૦૧ બ્રહ્મ દ્રાદય તે તુ દૃ ટ્વા યાેગગ ત હરેઃ
૧૧૩૧૦૧૦૩ િવ મતા તાં પ્રશસં તઃ વં વં લાેકં યયુ તદા
૧૧૩૧૦૧૧૧ રાજ પરસ્ય તનુ જનના યયેહા
૧૧૩૧૦૧૧૨ માયાિવડ બનમવેિહ યથા નટસ્ય
૧૧૩૧૦૧૧૩ ટ્વાત્મનેદમનુિવ ય િવહૃત્ય ચા તે
૧૧૩૧૦૧૧૪ સહૃંત્ય ચાત્મમિહનાપેરતઃ સઆ તે
૧૧૩૧૦૧૨૧ મત્યન યાે ગુ સતંુ યમલાેકનીતં
૧૧૩૧૦૧૨૨ વાં ચાનયચ્છરણદઃ પરમાસ્ત્રદગ્ધમ્
૧૧૩૧૦૧૨૩ જગ્યેઽ તકા તકમપીશમસાવનીશઃ
૧૧૩૧૦૧૨૪ િક વાવને વરનય ગયું સદેહમ્
૧૧૩૧૦૧૩૧ તથા યશષે સ્થ તસ ભવા યયે વ્
૧૧૩૧૦૧૩૨ અન યહેતુયર્દશષેશ ક્ત ક્
૧૧૩૧૦૧૩૩ નૈચ્છ પ્રણેતું વપુરત્ર શે ષતં
૧૧૩૧૦૧૩૪ મત્યન િક વસ્થગ ત પ્રદશર્યન્
૧૧૩૧૦૧૪૧ ય અેતાં પ્રાત થાય કૃ ણસ્ય પદવી ં પરામ્
૧૧૩૧૦૧૪૩ પ્રયતઃ ક તર્યેદ્ભ યા તામવેા ાેત્યનુત્તમામ્
૧૧૩૧૦૧૫૧ દા કાે દ્વારકામેત્ય વસદેુવાેગ્રસનેયાેઃ
૧૧૩૧૦૧૫૩ પ ત વા ચરણાવસ્રૈ યર્ ષ ચ કૃ ણિવચ્યુતઃ
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૧૧૩૧૦૧૬૧ કથયામાસ િનધનં ણીનાં કૃ નશાે પ
૧૧૩૧૦૧૬૩ તચ્છ વાે દ્વગ્ હૃદયા જનાઃ શાેકિવમૂર્ ચ્છતાઃ
૧૧૩૧૦૧૭૧ તત્ર મ વિરતા જગ્મુઃ કૃ ણિવશ્લષેિવહ્વલાઃ
૧૧૩૧૦૧૭૩ વ્યસવઃ શરેતે યત્ર જ્ઞાતયાે ઘ્ન ત આનનમ્
૧૧૩૧૦૧૮૧ દેવક રાેિહણી ચવૈ વસદેુવ તથા સતુાૈ
૧૧૩૧૦૧૮૩ કૃ ણરામાવપ ય તઃ શાેકાતાર્ િવજહુઃ તમ્
૧૧૩૧૦૧૯૧ પ્રાણાંશ્ચ િવજહુ તત્ર ભગવ દ્વરહાતુરાઃ
૧૧૩૧૦૧૯૩ ઉપગુહ્ય પતી ં તાત ચતામા હુઃ સ્ત્રયઃ
૧૧૩૧૦૨૦૧ રામપ યશ્ચ તદે્દહમપુગુહ્યા ગ્ માિવશન્
૧૧૩૧૦૨૦૩ વસદેુવપ ય તદ્ગાત્રં પ્રદ્યુ ાદ હરેઃ નષુાઃ
૧૧૩૧૦૨૦૫ કૃ ણપ યાેઽિવશન્ન ગ્ ક્મ યાદ્યા તદા ત્મકાઃ
૧૧૩૧૦૨૧૧ અજુર્નઃ પ્રેયસઃ સખ્યઃુ કૃ ણસ્ય િવરહાતુરઃ
૧૧૩૧૦૨૧૩ આત્માનં સા વયામાસ કૃ ણગીતૈઃ સદુ ક્ત ભઃ
૧૧૩૧૦૨૨૧ બ ધનૂાં નષ્ટગાતે્રાણામજુર્નઃ સા પરાિયકમ્
૧૧૩૧૦૨૨૩ હતાનાં કારયામાસ યથાવદનપુવૂર્શઃ
૧૧૩૧૦૨૩૧ દ્વારકાં હિરણા ત્યક્તાં સમુદ્રાેઽ લાવય ક્ષણાત્
૧૧૩૧૦૨૩૩ વજર્િય વા મહારાજ શ્રીમદ્ભગવદાલયમ્
૧૧૩૧૦૨૪૧ િનતં્ય સિન્નિહત તત્ર ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૧૧૩૧૦૨૪૩ ત્યાશષેાશભુહરં સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલમ્
૧૧૩૧૦૨૫૧ સ્ત્રીબાલ દ્ધાનાદાય હતશષેા ધન જયઃ
૧૧૩૧૦૨૫૩ ઇ દ્રપ્રસં્થ સમાવે ય વજં્ર તત્રા યષેચયત્
૧૧૩૧૦૨૬૧ શ્રુ વા સહૃુદ્વધં રાજન્નજુર્નાત્તે િપતામહાઃ
૧૧૩૧૦૨૬૩ વાં તુ વંશધરં કૃ વા જગ્મુઃ સવ મહાપથમ્
૧૧૩૧૦૨૭૧ ય અેતદે્દવદેવસ્ય િવ ણાેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ
૧૧૩૧૦૨૭૩ ક તર્યેચ્છ્ર દ્ધયા મત્યર્ઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
૧૧૩૧૦૨૮૧ ઇ થં હરેભર્ગવતાે ચરાવતાર
૧૧૩૧૦૨૮૨ વીયાર્ ણ બાલચિરતાિન ચ શ તમાિન
૧૧૩૧૦૨૮૩ અ યત્ર ચેહ ચ શ્રુતાિન ગ્ ણન્મનુ યાે
૧૧૩૧૦૨૮૪ ભ ક્ત પરાં પરમહંસગતાૈ લભેત
૧૨૦૧૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૧૦૦૧૧ યાેઽ ત્યઃ પુર જયાે નામ ભિવ યાે બારહદ્રથઃ
૧૨૦૧૦૦૧૩ તસ્યામાત્ય તુ શનુકાે હ વા વા મનમાત્મજમ્
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૧૨૦૧૦૦૨૧ પ્રદ્યાેતસજં્ઞં રા નં કતાર્ ય પાલકઃ સતુઃ
૧૨૦૧૦૦૨૩ િવશાખયપૂ ત પતુ્રાે ભિવતા રાજક તતઃ
૧૨૦૧૦૦૩૧ ન દવધર્ન ત પુત્રઃ પ ચ પ્રદ્યાેતના ઇમે
૧૨૦૧૦૦૩૩ અષ્ટિત્રશાેત્તરશતં ભાેક્ષ્ય ત થવી ં પાઃ
૧૨૦૧૦૦૪૧ શશનુાગ તતાે ભાવ્યઃ કાકવણર્ તુ ત સતુઃ
૧૨૦૧૦૦૪૩ ક્ષેમધમાર્ તસ્ય સતુઃ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષેમધમર્જઃ
૧૨૦૧૦૦૫૧ િવિધસારઃ સતુ તસ્યા તશત્રુભર્િવ ય ત
૧૨૦૧૦૦૫૩ દભર્ક ત સતુાે ભાવી દભર્કસ્યાજયઃ તઃ
૧૨૦૧૦૦૬૧ ન દવધર્ન આજેયાે મહાન દઃ સતુ તતઃ
૧૨૦૧૦૦૬૩ શશનુાગા દશવૈૈતે સષ્ટ ુત્તરશતત્રયમ્
૧૨૦૧૦૦૭૧ સમા ભાેક્ષ્ય ત થવી ં કુ શ્રેષ્ઠ કલાૈ પાઃ
૧૨૦૧૦૦૭૩ મહાન દસતુાે રાજ શદૂ્રાગભાદ્ભવાે બલી
૧૨૦૧૦૦૮૧ મહાપદ્મપ તઃ ક શ્ચન્ન દઃ ક્ષત્રિવનાશકૃત્
૧૨૦૧૦૦૮૩ તતાે પા ભિવ ય ત શદૂ્રપ્રાયા વધા મકાઃ
૧૨૦૧૦૦૯૧ સ અેકચ્છત્રાં થવીમનુ લઙ્ ઘતશાસનઃ
૧૨૦૧૦૦૯૩ શા સ ય ત મહાપદ્માે દ્વતીય ઇવ ભાગર્વઃ
૧૨૦૧૦૧૦૧ તસ્ય ચાષ્ટાૈ ભિવ ય ત સમુાલ્યપ્રમખુાઃ સતુાઃ
૧૨૦૧૦૧૦૩ ય ઇમાં ભાેક્ષ્ય ત મહી ં રા નશ્ચ શતં સમાઃ
૧૨૦૧૦૧૧૧ નવ ન દાિ દ્વજઃ ક શ્ચ પ્રપન્નાનુદ્ધિર ય ત
૧૨૦૧૦૧૧૩ તષેાં અભાવે જગતી ં માૈયાર્ ભાેક્ષ્ય ત વૈ કલાૈ
૧૨૦૧૦૧૨૧ સ અેવ ચ દ્રગુપં્ત વૈ દ્વ ે રાજે્યઽ ભષેક્ષ્ય ત
૧૨૦૧૦૧૨૩ ત સતુાે વાિરસાર તુ તતશ્ચાશાેકવધર્નઃ
૧૨૦૧૦૧૩૧ સયુશા ભિવતા તસ્ય સઙ્ગતઃ સયુશઃસતુઃ
૧૨૦૧૦૧૩૩ શા લશકૂ તત તસ્ય સાેમશમાર્ ભિવ ય ત
૧૨૦૧૦૧૩૫ શતધ વા તત તસ્ય ભિવતા તદ્બહૃદ્રથઃ
૧૨૦૧૦૧૪૧ માૈયાર્ હ્યેતે દશ પાઃ સપ્તિત્રશચ્છતાેત્તરમ્
૧૨૦૧૦૧૪૩ સમા ભાેક્ષ્ય ત થવી ં કલાૈ કુ કુલાેદ્વહ
૧૨૦૧૦૧૫૧ અ ગ્ મત્ર તત ત મા સજુ્યેષ્ઠાે ભિવતા તતઃ
૧૨૦૧૦૧૫૩ વસુ મત્રાે ભદ્રકશ્ચ પુ લ દાે ભિવતા સતુઃ
૧૨૦૧૦૧૬૧ તતાે ઘાષેઃ સતુ ત માદ્વજ્ર મત્રાે ભિવ ય ત
૧૨૦૧૦૧૬૩ તતાે ભાગવત ત માદે્દવભૂ તઃ કુ દ્વહ
૧૨૦૧૦૧૭૧ શઙ્ુગા દશતૈે ભાેક્ષ્ય ત ભૂ મ વષર્શતાિધકમ્
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૧૨૦૧૦૧૭૩ તતઃ કા વાિનયં ભૂ મયાર્સ્યત્ય પગુણા પ
૧૨૦૧૦૧૮૧ શઙ્ુગં હ વા દેવભૂ ત કા વાેઽમાત્ય તુ કા મનમ્
૧૨૦૧૦૧૮૩ વયં કિર યતે રાજં્ય વસદેુવાે મહામ તઃ
૧૨૦૧૦૧૯૧ તસ્ય પતુ્ર તુ ભૂ મત્ર તસ્ય નારાયણઃ સતુઃ
૧૨૦૧૦૧૯૩ કા વાયના ઇમે ભૂ મ ચ વાિરશચ્ચ પ ચ ચ
૧૨૦૧૦૧૯૫ શતાિન ત્રી ણ ભાેક્ષ્ય ત વષાર્ણાં ચ કલાૈ યુગે
૧૨૦૧૦૨૦૧ હ વા કા વં સશુમાર્ણં તદ્ ત્યાે ષલાે બલી
૧૨૦૧૦૨૦૩ ગાં ભાેક્ષ્યત્ય ધ્ર તીયઃ ક ચ કાલમસત્તમઃ
૧૨૦૧૦૨૧૧ કૃ ણનામાથ તદ્ભ્રાતા ભિવતા થવીપ તઃ
૧૨૦૧૦૨૧૩ શ્રીશા તકણર્ ત પતુ્રઃ પાૈણર્માસ તુ ત સતુઃ
૧૨૦૧૦૨૨૧ લ બાેદર તુ ત પુત્ર ત મા ચ્ચ બલકાે પઃ
૧૨૦૧૦૨૨૩ મેઘ વા ત શ્ચ બલકાદટમાન તુ તસ્ય ચ
૧૨૦૧૦૨૩૧ અિનષ્ટકમાર્ હાલેય તલક તસ્ય ચાત્મજઃ
૧૨૦૧૦૨૩૩ પુર ષભી ત પુત્ર તતાે રા સનુ દનઃ
૧૨૦૧૦૨૪૧ ચકાેરાે બહવાે યત્ર શવ વા તરિર દમઃ
૧૨૦૧૦૨૪૩ તસ્યાિપ ગાેમતી પતુ્રઃ પુર મા ભિવતા તતઃ
૧૨૦૧૦૨૫૧ મેદ શરાઃ શવસ્ક દાે યજ્ઞશ્રી ત સતુ તતઃ
૧૨૦૧૦૨૫૩ િવજય ત સતુાે ભાવ્યશ્ચ દ્રિવજ્ઞઃ સલાેમિધઃ
૧૨૦૧૦૨૬૧ અેતે િત્રશ પતયશ્ચ વાયર્ દશતાિન ચ
૧૨૦૧૦૨૭૩ ષટ્પ ચાશચ્ચ થવી ં ભાેક્ષ્ય ત કુ ન દન
૧૨૦૧૦૨૭૧ સપ્તાભીરા આવ ત્યા દશ ગદર્ ભનાે પાઃ
૧૨૦૧૦૨૭૩ કઙ્કાઃ ષાેડશ ભપૂાલા ભિવ ય ત્ય તલાેલપુાઃ
૧૨૦૧૦૨૮૧ તતાેઽષ્ટાૈ યવના ભાવ્યાશ્ચતુદર્શ તુ કકાઃ
૧૨૦૧૦૨૮૩ ભૂયાે દશ ગુ ડાશ્ચ માૈલા અેકાદશવૈ તુ
૧૨૦૧૦૨૯૧ અેતે ભાેક્ષ્ય ત થવી ં દશ વષર્શતાિન ચ
૧૨૦૧૦૨૯૩ નવાિધકાં ચ નવ ત માૈલા અેકાદશ ક્ષ તમ્
૧૨૦૧૦૩૦૧ ભાેક્ષ્ય ત્ય દશતા યઙ્ગ ત્રી ણ તૈઃ સં સ્થતે તતઃ
૧૨૦૧૦૩૦૩ િકલિકલાયાં પતયાે ભૂતન દાેઽથ વઙ્ ગિરઃ
૧૨૦૧૦૩૧૧ શશનુ દશ્ચ તદ્ભ્રાતા યશાને દઃ પ્રવીરકઃ
૧૨૦૧૦૩૧૩ ઇત્યેતે વૈ વષર્શતં ભિવ ય ત્યિધકાિન ષટ્
૧૨૦૧૦૩૨૧ તષેાં ત્રયાેદશ સતુા ભિવતારશ્ચ બાિહ્લકાઃ
૧૨૦૧૦૩૨૩ પુ પ મત્રાેઽથ રાજ યાે દુ મત્રાેઽસ્ય તથવૈ ચ
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૧૨૦૧૦૩૩૧ અેકકાલા ઇમે ભપૂાઃ સપ્તા ધ્રાઃ સપ્ત કાૈશલાઃ
૧૨૦૧૦૩૩૩ િવદૂરપતયાે ભાવ્યા િનષધા તત અેવ િહ
૧૨૦૧૦૩૪૧ માગધાનાં તુ ભિવતા િવશ્વસૂ્ફ જઃ પુર જયઃ
૧૨૦૧૦૩૪૩ કિર યત્યપરાે વણાર્ પુ લ દયદુમદ્રકાન્
૧૨૦૧૦૩૫૧ પ્ર શ્ચાબ્રહ્મભૂિયષ્ઠાઃ સ્થાપિય ય ત દુમર્ તઃ
૧૨૦૧૦૩૫૩ વીયર્વા ક્ષત્રમુ સાદ્ય પદ્મવત્યાં સ વૈ પુિર
૧૨૦૧૦૩૫૫ અનુગઙ્ગમાપ્રયાગં ગુપ્તાં ભાેક્ષ્ય ત મેિદનીમ્
૧૨૦૧૦૩૬૧ સાૈરાષ્ટ્ર ાવ ત્યાભીરાશ્ચ શરૂા અબુર્દમાલવાઃ
૧૨૦૧૦૩૬૩ વ્રાત્યા દ્વ ભિવ ય ત શદૂ્રપ્રાયા જનાિધપાઃ
૧૨૦૧૦૩૭૧ સ ધાે તટં ચ દ્રભાગાં કાૈ તી ં કા મીરમ ડલમ્
૧૨૦૧૦૩૭૩ ભાેક્ષ્ય ત શદૂ્રા વ્રાત્યાદ્યા લેચ્છાશ્ચાબ્રહ્મવચર્સઃ
૧૨૦૧૦૩૮૧ તુલ્યકાલા ઇમે રાજ લેચ્છપ્રાયાશ્ચ ભૂ તઃ
૧૨૦૧૦૩૮૩ અેતેઽધમાર્ તપરાઃ ફ ગુદા તીવ્રમ યવઃ
૧૨૦૧૦૩૯૧ સ્ત્રીબાલગાે દ્વજઘ્નાશ્ચ પરદારધનાદતૃાઃ
૧૨૦૧૦૩૯૩ ઉિદતા ત મતપ્રાયા અ પસ વા પકાયષુઃ
૧૨૦૧૦૪૦૧ અસસૃં્કતાઃ િક્રયાહીના રજસા તમસા તાઃ
૧૨૦૧૦૪૦૩ પ્ર તે ભક્ષિય ય ત લેચ્છા રાજ ય િપણઃ
૧૨૦૧૦૪૧૧ તન્નાથા તે જનપદા તચ્છ લાચારવાિદનઃ
૧૨૦૧૦૪૧૩ અ યાે યતાે રાજ ભશ્ચ ક્ષયં યાસ્ય ત પીિડતાઃ
૧૨૦૨૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૨૦૦૧૧ તતશ્ચાનુિદનં ધમર્ઃ સતં્ય શાૈચં ક્ષમા દયા
૧૨૦૨૦૦૧૩ કાલને બ લના રાજન્નઙ્ક્ષ્યત્યાયુબર્લં તઃ
૧૨૦૨૦૦૨૧ િવત્તમવે કલાૈ ણાં જન્માચારગુણાેદયઃ
૧૨૦૨૦૦૨૩ ધમર્ યાયવ્યવસ્થાયાં કારણં બલમવે િહ
૧૨૦૨૦૦૩૧ દા પત્યેઽ ભ ચહતુમાર્યવૈ વ્યાવહાિરકે
૧૨૦૨૦૦૩૩ સ્ત્રી વે પું વે ચ િહ ર તિવપ્ર વે સતૂ્રમવે િહ
૧૨૦૨૦૦૪૧ લઙ્ગં અેવાશ્રમખ્યાતાવ યાે યાપ ત્તકારણમ્
૧૨૦૨૦૦૪૩ અ ત્ત્યા યાયદાૈબર્લ્યં પા ડત્યે ચાપલં વચઃ
૧૨૦૨૦૦૫૧ અનાઢ તવૈાસાધુ વે સાધુ વે દ ભ અેવ તુ
૧૨૦૨૦૦૫૩ વીકાર અેવ ચાેદ્વાહે નાનમવે પ્રસાધનમ્
૧૨૦૨૦૦૬૧ દૂરે વાયર્યનં તીથ લાવ યં કેશધારણમ્
૧૨૦૨૦૦૬૩ ઉદરંભરતા વાથર્ઃ સત્ય વે ધાષ્્ટર્યમવે િહ
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૧૨૦૨૦૦૬૫ દાકં્ષ્ય કુટુ બભરણં યશાેઽથ ધમર્સવેનમ્
૧૨૦૨૦૦૭૧ અેવં પ્ર ભદુર્ષ્ટા ભરાક ણ ક્ષ તમ ડલે
૧૨૦૨૦૦૭૩ બ્રહ્મિવટ્ક્ષત્રશદૂ્રાણાં યાે બલી ભિવતા પઃ
૧૨૦૨૦૦૮૧ પ્ર િહ લુ ધૈ રાજ યૈિનઘ્ ર્ણૈદર્સ્યુધમર્ ભઃ
૧૨૦૨૦૦૮૩ આ ચ્છન્નદારદ્રિવણા યાસ્ય ત ગિરકાનનમ્
૧૨૦૨૦૦૯૧ શાકમૂલા મષક્ષાૈદ્ર ફલપુ પા ષ્ટભાજેનાઃ
૧૨૦૨૦૦૯૩ અના ષ્ટ ા િવનઙ્ક્ષ્ય ત દુ ભક્ષકરપીિડતાઃ
૧૨૦૨૦૧૦૧ શીતવાતાતપપ્રા ડ્ િહમૈર યાે યતઃ પ્ર ઃ
૧૨૦૨૦૧૦૩ ડ્ યાં વ્યાિધ ભશ્ચવૈ સ ત સ્ય તે ચ ચ તયા
૧૨૦૨૦૧૧૧ િત્રશ દ્વશ ત વષાર્ ણ
૧૨૦૨૦૧૧૨ પરમાયુઃ કલાૈ ણામ્
૧૨૦૨૦૧૨૧ ક્ષીયમાણષેુ દેહેષુ દેિહનાં ક લદાષેતઃ
૧૨૦૨૦૧૨૩ વણાર્શ્રમવતાં ધમ નષ્ટે વેદપથે ણામ્
૧૨૦૨૦૧૩૧ પાષ ડપ્રચુરે ધમ દસ્યપુ્રાયષેુ રાજસુ
૧૨૦૨૦૧૩૩ ચાૈયાર્ ત થાિહસા નાના ત્તષુ વૈ ષુ
૧૨૦૨૦૧૪૧ શદૂ્રપ્રાયષેુ વણષુ ચ્છાગપ્રાયાસુ ધનેષુુ
૧૨૦૨૦૧૪૩ ગ્ હપ્રાયે વાશ્રમષેુ યાનૈપ્રાયષેુ બ ધષુુ
૧૨૦૨૦૧૫૧ અ પ્રાયા વાષેધીષુ શમીપ્રાયષેુ સ્થા નષુુ
૧૨૦૨૦૧૫૩ િવદ્યુ પ્રાયષેુ મેઘષેુ શૂ યપ્રાયષેુ સદ્મસુ
૧૨૦૨૦૧૬૧ ઇ થં કલાૈ ગતપ્રાયે જનષેુ ખરધ મષુ
૧૨૦૨૦૧૬૩ ધમર્ત્રાણાય સ વને ભગવાનવતિર ય ત
૧૨૦૨૦૧૭૧ ચરાચરગુરાેિવ ણાેર શ્વરસ્યા ખલાત્મનઃ
૧૨૦૨૦૧૭૩ ધમર્ત્રાણાય સાધનૂાં જન્મ કમાર્પનુત્તયે
૧૨૦૨૦૧૮૧ શ ભલગ્રામમખુ્યસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય મહાત્મનઃ
૧૨૦૨૦૧૮૩ ભવને િવ યશસઃ ક લ્કઃ પ્રાદુભર્િવ ય ત
૧૨૦૨૦૧૯૧ અશ્વમાશગુમા હ્ય દેવદતં્ત જગ પ તઃ
૧૨૦૨૦૧૯૩ અ સનાસાધુદમનમષ્ટૈશ્વયર્ગુણા વતઃ
૧૨૦૨૦૨૦૧ િવચરન્નાશનુા ક્ષાૈ યાં હયનેાપ્ર તમદ્યુ તઃ
૧૨૦૨૦૨૦૩ પ લઙ્ગચ્છદાે દસ્યૂ કાેિટશાે િનહિન ય ત
૧૨૦૨૦૨૧૧ અથ તષેાં ભિવ ય ત મનાં સ િવશદાિન વૈ
૧૨૦૨૦૨૧૩ વાસદેુવાઙ્ગરાગા ત પુ યગ ધાિનલ શામ્
૧૨૦૨૦૨૧૫ પાૈર નપદાનાં વૈ હતે વ ખલદસ્યષુુ
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૧૨૦૨૦૨૨૧ તષેાં પ્ર િવસગર્શ્ચ સ્થિવષ્ઠઃ સ ભિવ ય ત
૧૨૦૨૦૨૨૩ વાસદેુવે ભગવ ત સ વમૂતા હૃિદ સ્થતે
૧૨૦૨૦૨૩૧ યદાવતીણા ભગવા ક લ્કધર્મર્પ તહર્િરઃ
૧૨૦૨૦૨૩૩ કૃતં ભિવ ય ત તદા પ્ર સૂ તશ્ચ સા વક
૧૨૦૨૦૨૪૧ યદા ચ દ્રશ્ચ સયૂર્શ્ચ તથા ત ય હ પતી
૧૨૦૨૦૨૪૩ અેકરાશાૈ સમે ય ત ભિવ ય ત તદા કૃતમ્
૧૨૦૨૦૨૫૧ યેઽતીતા વતર્માના યે ભિવ ય ત ચ પા થવાઃ
૧૨૦૨૦૨૫૩ તે ત ઉદે્દશતઃ પ્રાેક્તા વંશીયાઃ સાેમસયૂર્યાેઃ
૧૨૦૨૦૨૬૧ આર ય ભવતાે જન્મ યાવન્ન દા ભષેચનમ્
૧૨૦૨૦૨૬૩ અેતદ્વષર્સહસ્રં તુ શતં પ ચદશાેત્તરમ્
૧૨૦૨૦૨૭૧ સપ્તષ ણાં તુ યાૈ પવૂા દૃ યેતે ઉિદતાૈ િદિવ
૧૨૦૨૦૨૭૩ તયાે તુ મ યે નક્ષતં્ર દૃ યતે ય સમં િન શ
૧૨૦૨૦૨૮૧ તનેવૈ ઋષયાે યુક્તા તષ્ઠ ત્ય દશતં ણામ્
૧૨૦૨૦૨૮૩ તે વદ યે દ્વ ઃ કાલ અધનુા ચા શ્રતા મઘાઃ
૧૨૦૨૦૨૯૧ િવ ણાેભર્ગવતાે ભાનુઃ કૃ ણાખ્યાેઽસાૈ િદવં ગતઃ
૧૨૦૨૦૨૯૩ તદાિવશ ક લલાકં પાપે યદ્રમતે જનઃ
૧૨૦૨૦૩૦૧ યાવ સ પાદપદ્મા યાં શના તે રમાપ તઃ
૧૨૦૨૦૩૦૩ તાવ ક લવ થવી ં પરાક્ર તું ન ચાશકત્
૧૨૦૨૦૩૧૧ યદા દેવષર્યઃ સપ્ત મઘાસુ િવચર ત િહ
૧૨૦૨૦૩૧૩ તદા પ્ર ત્ત તુ ક લદ્વાર્દશા દશતાત્મકઃ
૧૨૦૨૦૩૨૧ યદા મઘા યાે યાસ્ય ત પવૂાર્ષાઢાં મહષર્યઃ
૧૨૦૨૦૩૨૩ તદા ન દા પ્ર ત્યેષ ક લ ર્ દ્ધ ગ મ ય ત
૧૨૦૨૦૩૩૧ ય મ કૃ ણાે િદવં યાત ત મન્નવે તદાહિન
૧૨૦૨૦૩૩૩ પ્ર તપનં્ન ક લયુગ મ ત પ્રાહુઃ પુરાિવદઃ
૧૨૦૨૦૩૪૧ િદવ્યા દાનાં સહસ્રા તે ચતુથ તુ પનુઃ કૃતમ્
૧૨૦૨૦૩૪૩ ભિવ ય ત તદા ણાં મન આત્મપ્રકાશકમ્
૧૨૦૨૦૩૫૧ ઇત્યેષ માનવાે વંશાે યથા સઙ્ખ્યાયતે ભુિવ
૧૨૦૨૦૩૫૩ તથા િવટ્શદૂ્રિવપ્રાણાં તા તા જ્ઞેયા યુગે યુગે
૧૨૦૨૦૩૬૧ અેતષેાં નામ લઙ્ગાનાં પુ ષાણાં મહાત્મનામ્
૧૨૦૨૦૩૬૩ કથામાત્રાવ શષ્ટાનાં ક તરેવ સ્થતા ભુિવ
૧૨૦૨૦૩૭૧ દેવાિપઃ શા તનાેભ્રાર્તા મ શ્ચે વાકુવંશજઃ
૧૨૦૨૦૩૭૩ કલાપગ્રામ આસાતે મહાયાેગબલા વતાૈ
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૧૨૦૨૦૩૮૧ તાિવહૈત્ય કલેર તે વાસદેુવાનુ શ ક્ષતાૈ
૧૨૦૨૦૩૮૩ વણાર્શ્રમયુતં ધમ પવૂર્વ પ્રથિય યતઃ
૧૨૦૨૦૩૯૧ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચે ત ચતુયુર્ગમ્
૧૨૦૨૦૩૯૩ અનને ક્રમયાેગને ભુિવ પ્રા ણષુ વતર્તે
૧૨૦૨૦૪૦૧ રાજન્નેતે મયા પ્રાેક્તા નરદેવા તથાપરે
૧૨૦૨૦૪૦૩ ભૂમાૈ મમ વં કૃ વા તે િહ વેમાં િનધનં ગતાઃ
૧૨૦૨૦૪૧૧ કૃ મિવડ્ભ મસજં્ઞા તે રાજના ાેઽિપ યસ્ય ચ
૧૨૦૨૦૪૧૩ ભૂતધ્રુક્ત કૃતે વાથ િક વેદ િનરયાે યતઃ
૧૨૦૨૦૪૨૧ કથં સયેમખ ડા ભૂઃ પવૂમ પુ ષૈ ર્તા
૧૨૦૨૦૪૨૩ મ પુત્રસ્ય ચ પાતૈ્રસ્ય મ પૂવાર્ વંશજસ્ય વા
૧૨૦૨૦૪૩૧ તે ેઽબન્નમયં કાયં ગ્ હી વાત્મતયાબુધાઃ
૧૨૦૨૦૪૩૩ મહી ં મમતયા ચાેભાૈ િહ વા તેઽદશર્નં ગતાઃ
૧૨૦૨૦૪૪૧ યે યે ભપૂતયાે રાજ ભુ જતે ભવુમાજેસા
૧૨૦૨૦૪૪૩ કાલને તે કૃતાઃ સવ કથામાત્રાઃ કથાસુ ચ
૧૨૦૩૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૩૦૦૧૧ દૃ ટ્વાત્મિન જયે વ્યગ્રા પા હસ ત ભૂિરયમ્
૧૨૦૩૦૦૧૩ અહાે મા િવ જગીષ ત ત્યાેઃ ક્ર ડનકા પાઃ
૧૨૦૩૦૦૨૧ કામ અેષ નરે દ્રાણાં માેઘઃ સ્યા દ્વદુષામિપ
૧૨૦૩૦૦૨૩ યને ફેનાપેમે િપ ડે યેઽ તિવશ્ર ભતા પાઃ
૧૨૦૩૦૦૩૧ પવૂ િન જત્ય ષડ્વગ જે યામાે રાજમિ ત્રણઃ
૧૨૦૩૦૦૩૩ તતઃ સ ચવપાૈરાપ્ત કર દ્રાનસ્ય ક ટકાન્
૧૨૦૩૦૦૪૧ અેવં ક્રમેણ જે યામઃ વી ં સાગરમખેલામ્
૧૨૦૩૦૦૪૩ ઇત્યાશાબદ્ધહૃદયા ન પ ય ત્ય તકેઽ તકમ્
૧૨૦૩૦૦૫૧ સમુદ્રાવરણાં જ વા માં િવશ ત્ય ધમાજેસા
૧૨૦૩૦૦૫૩ િકયદાત્મજયસ્યૈતન્મુ ક્તરાત્મજયે ફલમ્
૧૨૦૩૦૦૬૧ યાં િવ જ્યવૈ મનવ ત સતુાશ્ચ કુ દ્વહ
૧૨૦૩૦૦૬૩ ગતા યથાગતં યુદ્ધે તાં માં જે ય ત્યબુદ્ધયઃ
૧૨૦૩૦૦૭૧ મ કૃતે િપ પતુ્રાણાં ભ્રા ણાં ચાિપ િવગ્રહઃ
૧૨૦૩૦૦૭૩ યતે હ્યસતાં રાજે્ય મમતાબદ્ધચેતસામ્
૧૨૦૩૦૦૮૧ મમવૈેયં મહી કૃ ના ન તે મૂઢે ત વાિદનઃ
૧૨૦૩૦૦૮૩ પધર્માના મથાે ઘ્ન ત મ્રય તે મ કૃતે પાઃ
૧૨૦૩૦૦૯૧ થુઃ પુ રવા ગાિધનર્હુષાે ભરતાેઽજુર્નઃ
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૧૨૦૩૦૦૯૩ મા ધાતા સગરાે રામઃ ખટ્વાઙ્ગાે ધુ ધુહા રઘુઃ
૧૨૦૩૦૧૦૧ ણ બ દુયર્યા તશ્ચ શયાર્ તઃ શ તનુગર્યઃ
૧૨૦૩૦૧૦૩ ભગીરથઃ કુવલયાશ્વઃ કકુ સ્થાે નષૈધાે ગઃ
૧૨૦૩૦૧૧૧ િહર યક શપુ ર્ત્રાે રાવણાે લાેકરાવણઃ
૧૨૦૩૦૧૧૩ નમુ ચઃ શ બરાે ભાૈમાે િહર યાક્ષાેઽથ તારકઃ
૧૨૦૩૦૧૨૧ અ યે ચ બહવાે દૈત્યા રા નાે યે મહેશ્વરાઃ
૧૨૦૩૦૧૨૩ સવ સવર્િવદઃ શરૂાઃ સવ સવર્ જતાેઽ જતાઃ
૧૨૦૩૦૧૩૧ મમતાં મ યવતર્ ત કૃ વાેચ્ચૈમર્ત્યર્ધ મણઃ
૧૨૦૩૦૧૩૩ કથાવશષેાઃ કાલને હ્યકૃતાથાર્ઃ કૃતા િવભાે
૧૨૦૩૦૧૪૧ કથા ઇમા તે ક થતા મહીયસાં િવતાય લાેકેષુ યશઃ પરેયષુામ્
૧૨૦૩૦૧૪૩ િવજ્ઞાનવૈરાગ્યિવવક્ષયા િવભાે વચાેિવભૂતીનર્ તુ પારમા યર્મ્
૧૨૦૩૦૧૫૧ ય તૂત્તમઃશ્લાેકગુણાનવુાદઃ સઙ્ગીયતેઽભી ણમમઙ્ગલઘ્નઃ
૧૨૦૩૦૧૫૩ તમવે િનતં્ય શ ◌ૃ યાદભી ણં કૃ ણેઽમલાં ભ ક્તમભી સમાનઃ
૧૨૦૩૦૧૬૦ શ્રીરા વેાચ
૧૨૦૩૦૧૬૧ કેનાપેાયને ભગવ કલેદાષા કલાૈ જનાઃ
૧૨૦૩૦૧૬૩ િવધ મ ય ત્યુપ ચતાં તન્મે બ્રૂિહ યથા મનુે
૧૨૦૩૦૧૭૧ યુગાિન યુગધમાશ્ચ માનં પ્રલયક પયાેઃ
૧૨૦૩૦૧૭૩ કાલસ્યેશ્વર પસ્ય ગ ત િવ ણાેમર્હાત્મનઃ
૧૨૦૩૦૧૮૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૩૦૧૮૧ કૃતે પ્રવતર્તે ધમર્શ્ચતુ પાત્ત જનૈ ર્તઃ
૧૨૦૩૦૧૮૩ સતં્ય દયા તપાે દાન મ ત પાદા િવભાે ર્પ
૧૨૦૩૦૧૯૧ સ તુષ્ટાઃ ક ણા મતૈ્રાઃ શા તા દા તા ત તક્ષવઃ
૧૨૦૩૦૧૯૩ આત્મારામાઃ સમદશૃઃ પ્રાયશઃ શ્રમણા જનાઃ
૧૨૦૩૦૨૦૧ ત્રેતાયાં ધમર્પાદાનાં તુયાશાે હીયતે શનૈઃ
૧૨૦૩૦૨૦૩ અધમર્પાદૈર ત િહષાસ તાષેિવગ્રહૈઃ
૧૨૦૩૦૨૧૧ તદા િક્રયાતપાેિનષ્ઠા ના તિહસ્રા ન લ પટાઃ
૧૨૦૩૦૨૧૩ ત્રવૈ ગકાસ્ત્રયી દ્ધા વણાર્ બ્રહ્માેત્તરા પ
૧૨૦૩૦૨૨૧ તપઃસત્યદયાદાને વધ હ્ર વ ત દ્વાપરે
૧૨૦૩૦૨૨૩ િહસાતુષ્ટ તદ્વષેૈધર્મર્સ્યાધમર્લક્ષણૈઃ
૧૨૦૩૦૨૩૧ યશ વનાે મહાશીલાઃ વા યાયા યયને રતાઃ
૧૨૦૩૦૨૩૩ આ યાઃ કુટુ બનાે હૃષ્ટા વણાર્ઃ ક્ષત્ર દ્વ ેત્તરાઃ
૧૨૦૩૦૨૪૧ કલાૈ તુ ધમર્પાદાનાં તુયાશાેઽધમર્હેતુ ભઃ
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૧૨૦૩૦૨૪૩ અેધમાનૈઃ ક્ષીયમાણાે હ્ય તે સાેઽિપ િવનઙ્ક્ષ્ય ત
૧૨૦૩૦૨૫૧ ત મ લુ ધા દુરાચારા િનદર્યાઃ શુ કવૈિરણઃ
૧૨૦૩૦૨૫૩ દુભર્ગા ભૂિરતષાર્શ્ચ શદૂ્રદાસાેત્તરાઃ પ્ર ઃ
૧૨૦૩૦૨૬૧ સ વં રજ તમ ઇ ત દૃ ય તે પુ ષે ગુણાઃ
૧૨૦૩૦૨૬૩ કાલસ ચાેિદતા તે વૈ પિરવતર્ ત આત્મિન
૧૨૦૩૦૨૭૧ પ્રભવ ત યદા સ વે મનાેબુદ્ધ દ્રયા ણ ચ
૧૨૦૩૦૨૭૩ તદા કૃતયુગં િવદ્યાજ્જ્ઞાને તપ સ યદુ્ર ચઃ
૧૨૦૩૦૨૮૧ યદા કમર્સુ કા યષેુ ભ ક્તયર્શ સ દેિહનામ્
૧૨૦૩૦૨૮૩ તદા ત્રેતા ર ે ત્તિર ત નીિહ બુ દ્ધમન્
૧૨૦૩૦૨૯૧ યદા લાેભ વસ તાષેાે માનાે દ ભાેઽથ મ સરઃ
૧૨૦૩૦૨૯૩ કમર્ણાં ચાિપ કા યાનાં દ્વાપરં તદ્રજ તમઃ
૧૨૦૩૦૩૦૧ યદા માયા તં ત દ્રા િનદ્રા િહસા િવષાદનમ્
૧૨૦૩૦૩૦૩ શાેકમાેહાૈ ભયં દૈ યં સ ક લ તામસઃ તઃ
૧૨૦૩૦૩૧૧ ત મા દ્રદશૃાે મત્યાર્ઃ દ્રભાગ્યા મહાશનાઃ
૧૨૦૩૦૩૧૩ કા મનાે િવત્તહીનાશ્ચ વૈિર યશ્ચ સ્ત્રયાેઽસતીઃ
૧૨૦૩૦૩૨૧ દસ્યૂ કૃષ્ટા જનપદા વેદાઃ પાષ ડદૂ ષતાઃ
૧૨૦૩૦૩૨૩ રા નશ્ચ પ્ર ભક્ષાઃ શશ્નાેદરપરા દ્વ ઃ
૧૨૦૩૦૩૩૧ અવ્રતા બટવાેઽશાૈચા ભક્ષવશ્ચ કુટુ બનઃ
૧૨૦૩૦૩૩૩ તપ વનાે ગ્રામવાસા યા સનાેઽત્યથર્લાેલપુાઃ
૧૨૦૩૦૩૪૧ હ્ર વકાયા મહાહારા ભૂયર્પત્યા ગતિહ્રયઃ
૧૨૦૩૦૩૪૩ શશ્વ કટુકભા ષ યશ્ચાૈયર્માયાે સાહસાઃ
૧૨૦૩૦૩૫૧ પણિય ય ત વૈ દ્રાઃ િકરાટાઃ કૂટકાિરણઃ
૧૨૦૩૦૩૫૩ અનાપદ્યિપ મંસ્ય તે વાતા સાધુ જુગુ સતામ્
૧૨૦૩૦૩૬૧ પ ત ત્યક્ષ્ય ત િનદ્રર્વં્ય ત્યા અ ય ખલાેત્તમમ્
૧૨૦૩૦૩૬૩ તં્ય િવપનં્ન પતયઃ કાૈલં ગાશ્ચાપય વનીઃ
૧૨૦૩૦૩૭૧ િપ ભ્રા સહૃુજ્જ્ઞાતી હ વા સાૈરતસાૈહૃદાઃ
૧૨૦૩૦૩૭૩ નના દૃ યાલસવંાદા દ નાઃ સૈ્ત્રણાઃ કલાૈ નરાઃ
૧૨૦૩૦૩૮૧ શદૂ્રાઃ પ્ર તગ્રહી ય ત તપાવેષેાપે િવનઃ
૧૨૦૩૦૩૮૩ ધમ વક્ષ્ય ત્યધમર્જ્ઞા અિધ હ્યાેત્તમાસનમ્
૧૨૦૩૦૩૯૧ િનતં્ય ઉ દ્વગ્ મનસાે દુ ભક્ષકરક શતાઃ
૧૨૦૩૦૩૯૩ િનરન્ને ભૂતલે રાજનના ષ્ટભયાતુરાઃ
૧૨૦૩૦૪૦૧ વાસાેઽન્નપાનશયન વ્યવાય નાનભષૂણૈઃ
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૧૨૦૩૦૪૦૩ હીનાઃ િપશાચસ દશાર્ ભિવ ય ત કલાૈ પ્ર ઃ
૧૨૦૩૦૪૧૧ કલાૈ કાિક ણકેઽ યથ િવગ્ હ્ય ત્યક્તસાૈહૃદાઃ
૧૨૦૩૦૪૧૩ ત્યક્ષ્ય ત ચ પ્રયા પ્રાણા હિન ય ત વકાનિપ
૧૨૦૩૦૪૨૧ ન ર ક્ષ ય ત મનુ ઃ સ્થિવરાૈ િપતરાવિપ
૧૨૦૩૦૪૨૩ પતુ્રા ભાયા ચ કુલ ં દ્રાઃ શશ્નાેદરંભરાઃ
૧૨૦૩૦૪૩૧ કલાૈ ન રાજ જગતાં પરં ગુ ં િત્રલાેકનાથાનતપાદપઙ્કજમ્
૧૨૦૩૦૪૩૩ પ્રાયેણ મત્યાર્ ભગવ તમચ્યુતં યક્ષ્ય ત પાષ ડિવ ભન્નચેતસઃ
૧૨૦૩૦૪૪૧ યન્નામધેયં મ્રયમાણઆતુરઃ પત ખલ વા િવવશાે ગ્ ણ પુમાન્
૧૨૦૩૦૪૪૩ િવમુક્તકમાર્ગર્લ ઉત્તમાં ગ ત પ્રા ાે ત યક્ષ્ય ત ન તં કલાૈ જનાઃ
૧૨૦૩૦૪૫૧ પુંસાં ક લકૃતા દાષેા દ્રવ્યદેશાત્મસ ભવાન્
૧૨૦૩૦૪૫૩ સવાર્ હર ત ચત્તસ્થાે ભગવા પુ ષાેત્તમઃ
૧૨૦૩૦૪૬૧ શ્રુતઃ સઙ્ક તતાે યાતઃ પૂ જતશ્ચાદતૃાેઽિપ વા
૧૨૦૩૦૪૬૩ ણાં ધનુાે ત ભગવા હૃ સ્થાે જન્માયુતાશભુમ્
૧૨૦૩૦૪૭૧ યથા હે સ્થતાે વિહ્નદુર્વર્ણ હ ત ધાતજુમ્
૧૨૦૩૦૪૭૩ અેવમાત્મગતાે િવ યા ગનામશભુાશયમ્
૧૨૦૩૦૪૮૧ િવદ્યાતપઃપ્રાણિનરાેધમતૈ્રી તીથાર્ ભષેકવ્રતદાનજ યૈઃ
૧૨૦૩૦૪૮૩ નાત્ય તશુ દ્ધ લભતેઽ તરાત્મા યથા હૃિદસે્થ ભગવત્યન તે
૧૨૦૩૦૪૯૧ ત મા સવાર્ત્મના રાજ હૃિદસ્થં કુ કેશવમ્
૧૨૦૩૦૪૯૩ મ્રયમાણાે હ્યવિહત તતાે યા સ પરાં ગ તમ્
૧૨૦૩૦૫૦૧ મ્રયમાણૈર ભ યેયાે ભગવા પરમેશ્વરઃ
૧૨૦૩૦૫૦૩ આત્મભાવં નયત્યઙ્ગ સવાર્ત્મા સવર્સશં્રયઃ
૧૨૦૩૦૫૧૧ કલેદાષિનધે રાજન્ન ત હ્યેકાે મહા ગુણઃ
૧૨૦૩૦૫૧૩ ક તર્નાદેવ કૃ ણસ્ય મુક્તસઙ્ગઃ પરં વ્રજેત્
૧૨૦૩૦૫૨૧ કૃતે યદ્ યાયતાે િવ ં ત્રેતાયાં યજતાે મખૈઃ
૧૨૦૩૦૫૨૩ દ્વાપરે પિરચયાર્યાં કલાૈ તદ્ધિરક તર્નાત્
૧૨૦૪૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૪૦૦૧૧ કાલ તે પરમા વાિદ દ્વપરાધાર્વિધ ર્પ
૧૨૦૪૦૦૧૩ ક થતાે યુગમાનં ચ શ ◌ૃ ક પલયાવિપ
૧૨૦૪૦૦૨૧ ચતુયુર્ગસહસ્રં તુ બ્રહ્મણાે િદનમુચ્યતે
૧૨૦૪૦૦૨૩ સ ક પાે યત્ર મનવશ્ચતુદર્શ િવશા પતે
૧૨૦૪૦૦૩૧ તદ તે પ્રલય તાવા બ્રાહ્મી રાિત્ર દાહૃતા
૧૨૦૪૦૦૩૩ ત્રયાે લાેકા ઇમે તત્ર ક પ તે પ્રલયાય િહ

960 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૨૦૪૦૦૪૧ અેષ નૈ મ ત્તકઃ પ્રાેક્તઃ પ્રલયાે યત્ર િવશ્વ ક્
૧૨૦૪૦૦૪૩ શતેેઽન તાસનાે િવશ્વમાત્મસા કૃત્ય ચાત્મભૂઃ
૧૨૦૪૦૦૫૧ દ્વપરાધ વ તક્રા તે બ્રહ્મણઃ પરમે ષ્ઠનઃ
૧૨૦૪૦૦૫૩ તદા પ્રકૃતયઃ સપ્ત ક પ તે પ્રલયાય વૈ
૧૨૦૪૦૦૬૧ અેષ પ્રાકૃ તકાે રાજ પ્રલયાે યત્ર લીયતે
૧૨૦૪૦૦૬૩ અ ડકાષે તુ સઙ્ઘાતાે િવઘાટ ઉપસાિદતે
૧૨૦૪૦૦૭૧ પજર્ યઃ શતવષાર્ ણ ભૂમાૈ રાજન્ન વષર્ ત
૧૨૦૪૦૦૭૩ તદા િનરન્ને હ્ય યાે યં ભક્ષ્યમાણાઃ ધાિદતાઃ
૧૨૦૪૦૦૭૫ ક્ષયં યાસ્ય ત શનકૈઃ કાલનેાપેદુ્રતાઃ પ્ર ઃ
૧૨૦૪૦૦૮૧ સામુદં્ર દૈિહકં ભાૈમં રસં સાવંતર્કાે રિવઃ
૧૨૦૪૦૦૮૩ ર મ ભઃ િપબતે ઘાેરૈઃ સવ નવૈ િવમુ ચ ત
૧૨૦૪૦૦૯૧ તતઃ સવંતર્કાે વિહ્નઃ સઙ્કષર્ણમખુાે થતઃ
૧૨૦૪૦૦૯૩ દહત્યિનલવેગાે થઃ શૂ યા ભૂિવવરાનથ
૧૨૦૪૦૧૦૧ ઉપયર્ધઃ સમ તાચ્ચ શખા ભવર્િહ્નસયૂર્યાેઃ
૧૨૦૪૦૧૦૩ દહ્યમાનં િવભાત્ય ડં દગ્ધગાેમયિપ ડવત્
૧૨૦૪૦૧૧૧ તતઃ પ્રચ ડપવનાે વષાર્ણામિધકં શતમ્
૧૨૦૪૦૧૧૩ પરઃ સાવંતર્કાે વા ત ધૂમ્રં ખં રજસા તમ્
૧૨૦૪૦૧૨૧ તતાે મેઘકુલા યઙ્ગ ચત્ર વણાર્ યનેકશઃ
૧૨૦૪૦૧૨૩ શતં વષાર્ ણ વષર્ ત નદ ત રભસ વનૈઃ
૧૨૦૪૦૧૩૧ તત અેકાેદકં િવશ્વં
૧૨૦૪૦૧૩૨ બ્રહ્મા ડિવવરા તરમ્
૧૨૦૪૦૧૪૧ તદા ભૂમેગર્ ધગુણં ગ્રસ ત્યાપ ઉદ લવે
૧૨૦૪૦૧૪૩ ગ્ર તગ ધા તુ થવી પ્રલય વાય ક પતે
૧૨૦૪૦૧૫૧ અપાં રસમથાે તજે તા લીય તેઽથ નીરસાઃ
૧૨૦૪૦૧૫૩ ગ્રસતે તજેસાે પં વાયુ તદ્રિહતં તદા
૧૨૦૪૦૧૬૧ લીયતે ચાિનલે તે ે વાયાેઃ ખં ગ્રસતે ગુણમ્
૧૨૦૪૦૧૬૩ સ વૈ િવશ ત ખં રાજં તતશ્ચ નભસાે ગુણમ્
૧૨૦૪૦૧૭૧ શ દં ગ્રસ ત ભૂતાિદનર્ભ તમનુ લીયતે
૧૨૦૪૦૧૭૩ તજૈસશ્ચે દ્રયા યઙ્ગ દેવા વૈકાિરકાે ગુણૈઃ
૧૨૦૪૦૧૮૧ મહા ગ્રસત્યહઙ્કારં ગુણાઃ સ વાદયશ્ચ તમ્
૧૨૦૪૦૧૮૩ ગ્રસતેઽવ્યાકૃતં રાજ ગુણા કાલને ચાેિદતમ્
૧૨૦૪૦૧૯૧ ન તસ્ય કાલાવયવૈઃ પિરણામાદયાે ગુણાઃ
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૧૨૦૪૦૧૯૩ અનાદ્યન તમવ્યકં્ત િનતં્ય કારણમવ્યયમ્
૧૨૦૪૦૨૦૧ ન યત્ર વાચાે ન મનાે ન સ વં તમાે ર ે વા મહદાદયાેઽમી
૧૨૦૪૦૨૦૩ ન પ્રાણબુદ્ધ દ્રયદેવતા વા ન સિન્નવેશઃ ખલુ લાેકક પઃ
૧૨૦૪૦૨૧૧ ન વ ગ્રન્ન ચ ત સષુુપં્ત ન ખં જલં ભૂરિનલાેઽ ગ્ રકર્ઃ
૧૨૦૪૦૨૧૩ સસંપુ્તવચ્છૂ યવદપ્રતક્ય તન્મૂલભૂતં પદમામન ત
૧૨૦૪૦૨૨૧ લયઃ પ્રાકૃ તકાે હ્યષે પુ ષાવ્યક્તયાેયર્દા
૧૨૦૪૦૨૨૩ શક્તયઃ સ પ્રલીય તે િવવશાઃ કાલિવદુ્રતાઃ
૧૨૦૪૦૨૩૧ બુદ્ધ દ્રયાથર્ પેણ જ્ઞાનં ભા ત તદાશ્રયમ્
૧૨૦૪૦૨૩૩ દૃ ય વાવ્ય તરેકા યામાદ્ય તવદવ તુ યત્
૧૨૦૪૦૨૪૧ દ પશ્ચ શ્ચ પં ચજ્યાે તષાે ન થગ્ભવેત્
૧૨૦૪૦૨૪૩ અેવં ધીઃ ખાિન માત્રાશ્ચ ન સ્યુર યતમાદતૃાત્
૧૨૦૪૦૨૫૧ બુદ્ધે ર્ગરણં વ ઃ સષુુ પ્તિર ત ચાેચ્યતે
૧૨૦૪૦૨૫૩ માયામાત્ર મદં રાજન્નાના વં પ્રત્યગાત્મિન
૧૨૦૪૦૨૬૧ યથા જલધરા વ્યાે ભવ ત ન ભવ ત ચ
૧૨૦૪૦૨૬૩ બ્રહ્મણીદં તથા િવશ્વમવયવ્યુદયા યયાત્
૧૨૦૪૦૨૭૧ સતં્ય હ્યવયવઃ પ્રાેક્તઃ સવાર્વયિવના મહ
૧૨૦૪૦૨૭૩ િવનાથન પ્રતીયેર પટસ્યવેાઙ્ગ ત તવઃ
૧૨૦૪૦૨૮૧ ય સામા યિવશષેા યામપુલ યેત સ ભ્રમઃ
૧૨૦૪૦૨૮૩ અ યાે યાપાશ્રયા સવર્માદ્ય તવદવ તુ યત્
૧૨૦૪૦૨૯૧ િવકારઃ ખ્યાયમાનાેઽિપ પ્રત્યગાત્માનમ તરા
૧૨૦૪૦૨૯૩ ન િન યાેઽ ત્ય રિપ સ્યાચ્ચે ચ્ચ સમઆત્મવત્
૧૨૦૪૦૩૦૧ ન િહ સત્યસ્ય નાના વમિવદ્વા યિદ મ યતે
૧૨૦૪૦૩૦૩ નાના વં છદ્રયાેયર્દ્વ જ્યાે તષાવેાર્તયાેિરવ
૧૨૦૪૦૩૧૧ યથા િહર યં બહુધા સમીયતે ભઃ િક્રયા ભવ્યર્વહારવત્મર્સુ
૧૨૦૪૦૩૧૩ અેવં વચાે ભભર્ગવાનધાેક્ષ ે વ્યાખ્યાયતે લાૈિકકવૈિદકૈજર્નૈઃ
૧૨૦૪૦૩૨૧ યથા ઘનાેઽકર્પ્રભવાેઽકર્દ શતાે
૧૨૦૪૦૩૨૨ હ્યકાશભૂતસ્ય ચ ચ ષ તમઃ
૧૨૦૪૦૩૨૩ અેવં વહં બ્રહ્મગુણ તદ ક્ષતાે
૧૨૦૪૦૩૨૪ બ્રહ્માંશકસ્યાત્મનઆત્મબ ધનઃ
૧૨૦૪૦૩૩૧ ઘનાે યદાકર્પ્રભવાે િવદ યર્તે ચ ઃ વ પં રિવમીક્ષતે તદા
૧૨૦૪૦૩૩૩ યદા હ્યહઙ્કાર ઉપાિધરાત્મનાે જજ્ઞાસયા ન ય ત તહ્યર્નુ મરેત્
૧૨૦૪૦૩૪૧ યદૈવમેતને િવવેકહે તના માયામયાહઙ્કરણાત્મબ ધનમ્
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૧૨૦૪૦૩૪૩ છ વાચ્યુતાત્માનુભવાેઽવ તષ્ઠતે તમાહુરાત્ય તકમઙ્ગ સ લવમ્
૧૨૦૪૦૩૫૧ િનત્યદા સવર્ભૂતાનાં બ્રહ્માદ નાં પર તપ
૧૨૦૪૦૩૫૩ ઉ પ ત્તપ્રલયાવેકે સૂ મજ્ઞાઃ સ પ્રચક્ષતે
૧૨૦૪૦૩૬૧ કાલસ્રાેતાજેવનેાશુ િહ્રયમાણસ્ય િનત્યદા
૧૨૦૪૦૩૬૩ પિરણા મનાં અવસ્થા તા જન્મપ્રલયહેતવઃ
૧૨૦૪૦૩૭૧ અનાદ્ય તવતાનને કાલનેેશ્વરમૂ તના
૧૨૦૪૦૩૭૩ અવસ્થા નવૈ દૃ ય તે િવય તજ્યાે તષાં ઇવ
૧૨૦૪૦૩૮૧ િનત્યાે નૈ મ ત્તકશ્ચવૈ તથા પ્રાકૃ તકાે લયઃ
૧૨૦૪૦૩૮૩ આત્ય તકશ્ચ ક થતઃ કાલસ્ય ગ તર દશૃી
૧૨૦૪૦૩૯૧ અેતાઃ કુ શ્રેષ્ઠ જગ દ્વધાતનુાર્રાયણસ્યા ખલસ વધા ઃ
૧૨૦૪૦૩૯૩ લીલાકથા તે ક થતાઃ સમાસતઃ કા યન ના ેઽ ય ભધાતુમીશઃ
૧૨૦૪૦૪૦૧ સસંાર સ ધુમ તદુ તરમુ ત્તતીષાર્
૧૨૦૪૦૪૦૨ ના યઃ લવાે ભગવતઃ પુ ષાેત્તમસ્ય
૧૨૦૪૦૪૦૩ લીલાકથારસિનષવેણમ તરેણ
૧૨૦૪૦૪૦૪ પુંસાે ભવે દ્વિવધદુઃખદવાિદતસ્ય
૧૨૦૪૦૪૧૧ પુરાણસિંહતામેતા ષનાર્રાયણાેઽવ્યયઃ
૧૨૦૪૦૪૧૩ નારદાય પુરા પ્રાહ કૃ ણદ્વપૈાયનાય સઃ
૧૨૦૪૦૪૨૧ સ વૈ મહં્ય મહારાજ ભગવા બાદરાયણઃ
૧૨૦૪૦૪૨૩ ઇમાં ભાગવતી ં પ્રીતઃ સિંહતાં વેદસ મતામ્
૧૨૦૪૦૪૩૧ ઇમાં વક્ષ્યત્યસાૈ સતૂ ઋ ષ યાે નૈ મષાલયે
૧૨૦૪૦૪૩૩ દ ઘર્સત્રે કુ શ્રેષ્ઠ સ ષ્ટઃ શાનૈકાિદ ભઃ
૧૨૦૫૦૦૧૦ શ્રીશકુ ઉવાચ
૧૨૦૫૦૦૧૧ અત્રાનવુ યર્તેઽભી ણં િવશ્વાત્મા ભગવા હિરઃ
૧૨૦૫૦૦૧૩ યસ્ય પ્રસાદ ે બ્રહ્મા દ્રઃ ક્રાેધસમુદ્ભવઃ
૧૨૦૫૦૦૨૧ વં તુ રાજન્મિર યે ત પશબુુ દ્ધ મમાં જિહ
૧૨૦૫૦૦૨૩ ન તઃ પ્રાગભૂતાેઽદ્ય દેહવ વં ન નઙ્ક્ષ્ય સ
૧૨૦૫૦૦૩૧ ન ભિવ ય સ ભૂ વા વં પતુ્રપાતૈ્રાિદ પવાન્
૧૨૦૫૦૦૩૩ બી ઙુ્કરવદે્દહાદેવ્યર્ તિરક્તાે યથાનલઃ
૧૨૦૫૦૦૪૧ વ ે યથા શર છેદં પ ચ વાદ્યાત્મનઃ વયમ્
૧૨૦૫૦૦૪૩ ય મા પ ય ત દેહસ્ય તતઆત્મા હ્ય ેઽમરઃ
૧૨૦૫૦૦૫૧ ઘટે ભન્ને ઘટાકાશ આકાશઃ સ્યાદ્યથા પુરા
૧૨૦૫૦૦૫૩ અેવં દેહે તે વાે બ્રહ્મ સ પદ્યતે પનુઃ
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૧૨૦૫૦૦૬૧ મનઃ જ ત વૈ દેહા ગુણા કમાર્ ણ ચાત્મનઃ
૧૨૦૫૦૦૬૩ તન્મનઃ જતે માયા તતાે વસ્ય સં તઃ
૧૨૦૫૦૦૭૧ નેહાિધષ્ઠાનવત્યર્ ગ્ સયંાેગાે યાવદ યતે
૧૨૦૫૦૦૭૩ તાવદ્દ પસ્ય દ પ વમવેં દેહકૃતાે ભવઃ
૧૨૦૫૦૦૭૫ રજઃસ વતમાે ત્ત્યા યતેઽથ િવન ય ત
૧૨૦૫૦૦૮૧ ન તત્રાત્મા વયજં્યાે તયા વ્યક્તાવ્યક્તયાેઃ પરઃ
૧૨૦૫૦૦૮૩ આકાશ ઇવ ચાધારાે ધ્રવુાેઽન તાપેમ તતઃ
૧૨૦૫૦૦૯૧ અેવમાત્માનમાત્મસ્થમાત્મનવૈા શ પ્રભાે
૧૨૦૫૦૦૯૩ બુદ્ યાનુમાનગ ભ યા વાસદેુવાનુ ચ તયા
૧૨૦૫૦૧૦૧ ચાેિદતાે િવપ્રવાક્યને ન વાં ધક્ષ્ય ત તક્ષકઃ
૧૨૦૫૦૧૦૩ ત્યવાે નાપેધક્ષ્ય ત ત્યૂનાં ત્યુમીશ્વરમ્
૧૨૦૫૦૧૧૧ અહં બ્રહ્મ પરં ધામ બ્રહ્માહં પરમં પદમ્
૧૨૦૫૦૧૧૩ અેવં સમીક્ષ્ય ચાત્માનમાત્મ યાધાય િન કલે
૧૨૦૫૦૧૨૧ દશ તં તક્ષકં પાદે લે લહાનં િવષાનનૈઃ
૧૨૦૫૦૧૨૩ ન દ્રક્ષ્ય સ શર રં ચ િવશ્વં ચ થગાત્મનઃ
૧૨૦૫૦૧૩૧ અેતત્તે ક થતં તાત યદાત્મા ષ્ટવા પ
૧૨૦૫૦૧૩૩ હરેિવશ્વાત્મનશ્ચેષ્ટાં િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છ સ
૧૨૦૬૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૬૦૦૧૧ અેતિન્નશ ય મુિનના ભિહતં પર ક્ષદ્
૧૨૦૬૦૦૧૨ વ્યાસાત્મજેન િન ખલાત્મદશૃા સમને
૧૨૦૬૦૦૧૩ ત પાદમૂલમપુ ત્ય નતને મૂધ્નાર્
૧૨૦૬૦૦૧૪ બદ્ધા જ લ ત મદમાહ સ િવ રાતઃ
૧૨૦૬૦૦૨૦ રા વેાચ
૧૨૦૬૦૦૨૧ સદ્ધાેઽ યનુગ્ હીતાેઽ મ ભવતા ક ણાત્મના
૧૨૦૬૦૦૨૩ શ્રાિવતાે યચ્ચ મે સાક્ષાદનાિદિનધનાે હિરઃ
૧૨૦૬૦૦૩૧ નાત્યદ્ભુતમહં મ યે મહતામચ્યુતાત્મનામ્
૧૨૦૬૦૦૩૩ અજ્ઞષેુ તાપતપ્તષેુ ભૂતષેુ યદનુગ્રહઃ
૧૨૦૬૦૦૪૧ પુરાણસિંહતામેતામશ્રાૈ મ ભવતાે વયમ્
૧૨૦૬૦૦૪૩ યસ્યાં ખલૂત્તમઃશ્લાેકાે ભગવાનનવ યર્તે
૧૨૦૬૦૦૫૧ ભગવં તક્ષકાિદ યાે ત્યુ યાે ન બભે યહમ્
૧૨૦૬૦૦૫૩ પ્રિવષ્ટાે બ્રહ્મ િનવાર્ણમભયં દ શતં વયા
૧૨૦૬૦૦૬૧ અનુ નીિહ માં બ્રહ્મ વાચં યચ્છા યધાેક્ષજે
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૧૨૦૬૦૦૬૩ મુક્તકામાશયં ચેતઃ પ્રવે ય િવ યસનૂ્
૧૨૦૬૦૦૭૧ અજ્ઞાનં ચ િનર તં મે જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનષ્ઠયા
૧૨૦૬૦૦૭૩ ભવતા દ શતં ક્ષેમં પરં ભગવતઃ પદમ્
૧૨૦૬૦૦૮૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૬૦૦૮૧ ઇત્યુક્ત તમનુજ્ઞા ય ભગવા બાદરાય ણઃ
૧૨૦૬૦૦૮૩ જગામ ભ ભઃ સાકં નરદેવને પૂ જતઃ
૧૨૦૬૦૦૯૧ પર ક્ષદિપ રાજ ષરાત્મ યાત્માનમાત્મના
૧૨૦૬૦૦૯૩ સમાધાય પરં દ યાવ પ દાસયુર્થા ત ઃ
૧૨૦૬૦૧૦૧ પ્રાકૂ્કલે બિહ યાસીનાે ગઙ્ગાકૂલ ઉદઙ્મખુઃ
૧૨૦૬૦૧૦૩ બ્રહ્મભૂતાે મહાયાેગી િનઃસઙ્ગ છન્નસશંયઃ
૧૨૦૬૦૧૧૧ તક્ષકઃ પ્રિહતાે િવપ્રાઃ કુ્રદ્ધને દ્વજસનૂનુા
૧૨૦૬૦૧૧૩ હ તુકામાે પં ગચ્છ દદશર્ પ થ ક યપમ્
૧૨૦૬૦૧૨૧ તં તપર્િય વા દ્રિવણૈિનવત્યર્ િવષહાિરણમ્
૧૨૦૬૦૧૨૩ દ્વજ પપ્ર તચ્છન્નઃ કામ પાેઽદશ પમ્
૧૨૦૬૦૧૩૧ બ્રહ્મભૂતસ્ય રાજષદહાેઽિહગરલા ગ્ ના
૧૨૦૬૦૧૩૩ બભવૂ ભ મસા સદ્યઃ પ યતાં સવર્દેિહનામ્
૧૨૦૬૦૧૪૧ હાહાકારાે મહાનાસીદ્ભુિવ ખે િદ સવર્તઃ
૧૨૦૬૦૧૪૩ િવ મતા હ્યભવ સવ દેવાસરુનરાદયઃ
૧૨૦૬૦૧૫૧ દેવદુ દુભયાે નેદુગર્ ધવાર્ સરસાે જગુઃ
૧૨૦૬૦૧૫૩ વ ષુઃ પુ પવષાર્ ણ િવબુધાઃ સાધવુાિદનઃ
૧૨૦૬૦૧૬૧ જન્મજેયઃ વિપતરં શ્રુ વા તક્ષકભ ક્ષતમ્
૧૨૦૬૦૧૬૩ યથાજુહાવ સ કુ્રદ્ધાે નાગા સત્રે સહ દ્વજૈઃ
૧૨૦૬૦૧૭૧ સપર્સત્રે સ મદ્ધાગ્ ાૈ દહ્યમાનાન્મહાેરગાન્
૧૨૦૬૦૧૭૩ દૃ ટે્વ દં્ર ભયસિંવગ્ તક્ષકઃ શરણં યયાૈ
૧૨૦૬૦૧૮૧ અપ યં તક્ષકં તત્ર રા પાર ક્ષતાે દ્વ ન્
૧૨૦૬૦૧૮૩ ઉવાચ તક્ષકઃ ક માન્ન દહ્યેતાેરગાધમઃ
૧૨૦૬૦૧૯૧ તં ગાપેાય ત રાજે દ્ર શક્રઃ શરણમાગતમ્
૧૨૦૬૦૧૯૩ તને સં ત ભતઃ સપર્ ત માન્નાગ્ ાૈ પતત્યસાૈ
૧૨૦૬૦૨૦૧ પાર ક્ષત ઇ ત શ્રુ વા પ્રાહ વજ ઉદારધીઃ
૧૨૦૬૦૨૦૩ સહે દ્ર તક્ષકાે િવપ્રા નાગ્ ાૈ િક મ ત પાત્યતે
૧૨૦૬૦૨૧૧ તચ્છ વાજુહુવુિવપ્રાઃ સહે દં્ર તક્ષકં મખે
૧૨૦૬૦૨૧૩ તક્ષકાશુ પત વેહ સહે દ્રણે મ વતા
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૧૨૦૬૦૨૨૧ ઇ ત બ્રહ્માેિદતાક્ષપેૈઃ સ્થાનાિદ દ્રઃ પ્રચા લતઃ
૧૨૦૬૦૨૨૩ બભવૂ સ ભ્રા તમ તઃ સિવમાનઃ સતક્ષકઃ
૧૨૦૬૦૨૩૧ તં પત તં િવમાનને સહતક્ષકમ બરાત્
૧૨૦૬૦૨૩૩ િવલાેક્યાઙ્ ગરસઃ પ્રાહ રા નં તં હ પ તઃ
૧૨૦૬૦૨૪૧ નષૈ વયા મનુ યે દ્ર વધમહર્ ત સપર્રાટ્
૧૨૦૬૦૨૪૩ અનને પીતમ તમથ વા અજરામરઃ
૧૨૦૬૦૨૫૧ િવતં મરણં જ તાેગર્ તઃ વનેવૈ કમર્ણા
૧૨૦૬૦૨૫૩ રાજં તતાેઽ યાે ના ત્યસ્ય પ્રદાતા સખુદુઃખયાેઃ
૧૨૦૬૦૨૬૧ સપર્ચાૈરા ગ્ િવદ્યુદ્ યઃ દ્વ્યા યાિદ ભ ર્પ
૧૨૦૬૦૨૬૩ પ ચ વ ચ્છતે જ તુભુર્ઙ્ક્તઆર ધકમર્ તત્
૧૨૦૬૦૨૭૧ ત મા સત્ર મદં રાજ સસં્થીયેતા ભચાિરકમ્
૧૨૦૬૦૨૭૩ સપાર્ અનાગસાે દગ્ધા જનૈિદષં્ટ િહ ભજુ્યતે
૧૨૦૬૦૨૮૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૬૦૨૮૧ ઇત્યુક્તઃ સ તથેત્યાહ મહષમાર્નય વચઃ
૧૨૦૬૦૨૮૩ સપર્સત્રાદુપરતઃ પજૂયામાસ વાક્પ તમ્
૧૨૦૬૦૨૯૧ સષૈા િવ ણાેમર્હામાયા બા યયાલક્ષણા યયા
૧૨૦૬૦૨૯૩ મુહ્ય ત્યસ્યવૈાત્મભૂતા ભૂતષેુ ગુણ ત્ત ભઃ
૧૨૦૬૦૩૦૧ ન યત્ર દ ભીત્યભયા િવરા જતા માયાત્મવાદેઽસકૃદાત્મવાિદ ભઃ
૧૨૦૬૦૩૦૩ ન ય દ્વવાદાે િવિવધ તદાશ્રયાે મનશ્ચ સઙ્ક પિવક પ ત્ત યત્
૧૨૦૬૦૩૧૧ ન યત્ર જં્ય જતાેભયાેઃ પરં શ્રેયશ્ચ વ સ્ત્ર ભર વત વહમ્
૧૨૦૬૦૩૧૩ તદેતદુ સાિદતબા યબાધકં િન ષ ય ચાેમ વરમેત તન્મુિનઃ
૧૨૦૬૦૩૨૧ પરં પદં વૈ ણવમામન ત તદ્યન્ને ત નેતીત્યતદુ સ ક્ષવઃ
૧૨૦૬૦૩૨૩ િવ જ્ય દાૈરા યમન યસાૈહૃદા હૃદાપેગુહ્યાવ સતં સમાિહતૈઃ
૧૨૦૬૦૩૩૧ ત અેતદિધગચ્છ ત િવ ણાેયર્ પરમં પદમ્
૧૨૦૬૦૩૩૩ અહં મમે ત દાજૈર્ યં ન યષેાં દેહગેહજમ્
૧૨૦૬૦૩૪૧ અ તવાદાં ત તક્ષેત નાવમ યેત ક ચન
૧૨૦૬૦૩૪૩ ન ચેમં દેહમા શ્રત્ય વૈરં કુવ ત કેન ચત્
૧૨૦૬૦૩૫૧ નમાે ભગવતે ત મૈ કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે
૧૨૦૬૦૩૫૩ ય પાદા બુ હ યાના સિંહતામ યગા મમામ્
૧૨૦૬૦૩૬૦ શ્રીશાનૈક ઉવાચ
૧૨૦૬૦૩૬૧ પૈલાિદ ભવ્યાર્સ શ યવૈદાચાયમર્હાત્મ ભઃ
૧૨૦૬૦૩૬૩ વેદાશ્ચ ક થતા વ્ય તા અેત સાૈ યા ભધેિહ નઃ
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૧૨૦૬૦૩૭૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૬૦૩૭૧ સમાિહતાત્મનાે બ્રહ્મ બ્રહ્મણઃ પરમે ષ્ઠનઃ
૧૨૦૬૦૩૭૩ હૃદ્યાકાશાદભૂન્નાદાે ત્તરાેધા દ્વભાવ્યતે
૧૨૦૬૦૩૮૧ યદુપાસનયા બ્રહ્મ યાે ગનાે મલમાત્મનઃ
૧૨૦૬૦૩૮૩ દ્રવ્યિક્રયાકારકાખ્યં ધૂ વા યા ત્યપનુભર્વમ્
૧૨૦૬૦૩૯૧ તતાેઽભૂિ ત્ર દાકારાે યાેઽવ્યક્તપ્રભવઃ વરાટ્
૧૨૦૬૦૩૯૩ યત્ત લઙ્ગં ભગવતાે બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ
૧૨૦૬૦૪૦૧ શ ◌ૃણાે ત ય ઇમં સ્ફાેટં સપુ્તશ્રાતે્રે ચ શૂ યદક્ૃ
૧૨૦૬૦૪૦૩ યને વાગ્વ્યજ્યતે યસ્ય વ્યક્તરાકાશઆત્મનઃ
૧૨૦૬૦૪૧૧ વધા ાે બ્રાહ્મણઃ સાક્ષાદ્વાચકઃ પરમાત્મનઃ
૧૨૦૬૦૪૧૩ સ સવર્મ ત્રાપેિનષદ્વદેબીજં સનાતનમ્
૧૨૦૬૦૪૨૧ તસ્યહ્યાસસં્ત્રયાે વણાર્ અકારાદ્યા ગૂદ્વહ
૧૨૦૬૦૪૨૩ ધાયર્ તે યૈસ્ત્રયાે ભાવા ગુણનામાથર્ ત્તયઃ
૧૨૦૬૦૪૩૧ તતાેઽક્ષરસમા ાયમ જદ્ભગવાનજઃ
૧૨૦૬૦૪૩૩ અ તસ્થાે મ વર પશર્ હ્ર વદ ઘાર્િદલક્ષણમ્
૧૨૦૬૦૪૪૧ તનેાસાૈ ચતુરાે વેદાંશ્ચતુ ભવર્દનૈિવભુઃ
૧૨૦૬૦૪૪૩ સવ્યાહૃ તકા સાકારાંશ્ચાતુહાત્રિવવક્ષયા
૧૨૦૬૦૪૫૧ પતુ્રાન યાપયત્તાં તુ બ્રહ્મષ બ્રહ્મકાેિવદાન્
૧૨૦૬૦૪૫૩ તે તુ ધમાપદેષ્ટારઃ વપતુ્રે યઃ સમાિદશન્
૧૨૦૬૦૪૬૧ તે પર પરયા પ્રાપ્તા તત્ત ચ્છ યૈ ર્તવ્રતૈઃ
૧૨૦૬૦૪૬૩ ચતુયુર્ગે વથ વ્ય તા દ્વાપરાદાૈ મહ ષ ભઃ
૧૨૦૬૦૪૭૧ ક્ષીણાયષુઃ ક્ષીણસ વા દુમધા વીક્ષ્ય કાલતઃ
૧૨૦૬૦૪૭૩ વેદા બ્રહ્મષર્યાે વ્યસ્ય હૃિદસ્થાચ્યુતચાેિદતાઃ
૧૨૦૬૦૪૮૧ અ મન્ન ય તરે બ્રહ્મ ભગવા લાેકભાવનઃ
૧૨૦૬૦૪૮૩ બ્રહ્મશેાદૈ્યલાકપાલૈયાર્ ચતાે ધમર્ગુપ્તયે
૧૨૦૬૦૪૯૧ પરાશરા સત્યવત્યામંશાંશકલયા િવભુઃ
૧૨૦૬૦૪૯૩ અવતીણા મહાભાગ વેદં ચકે્ર ચતુિવધમ્
૧૨૦૬૦૫૦૧ ઋગથવર્યજુઃસા ાં રાશી દૃ્ધત્ય વગર્શઃ
૧૨૦૬૦૫૦૩ ચતસ્રઃ સિંહતાશ્ચકે્ર મ ત્રૈમર્ ણગણા ઇવ
૧૨૦૬૦૫૧૧ તાસાં સ ચતુરઃ શ યાનપુાહૂય મહામ તઃ
૧૨૦૬૦૫૧૩ અેકૈકાં સિંહતાં બ્રહ્મન્નેકૈક મૈ દદાૈ િવભુઃ
૧૨૦૬૦૫૨૧ પૈલાય સિંહતામાદ્યાં બહ્વચૃાખ્યાં ઉવાચ હ
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૧૨૦૬૦૫૨૩ વૈશ પાયનસજં્ઞાય િનગદાખ્યં યજુગર્ણમ્
૧૨૦૬૦૫૩૧ સા ાં જૈ મનયે પ્રાહ તથા છ દાેગસિંહતામ્
૧૨૦૬૦૫૩૩ અથવાર્ઙ્ ગરસી ં નામ વ શ યાય સમુ તવે
૧૨૦૬૦૫૪૧ પૈલઃ વસિંહતામૂચે ઇ દ્રપ્ર મતયે મુિનઃ
૧૨૦૬૦૫૪૩ બા કલાય ચ સાેઽ યાહ શ યે યઃ સિંહતાં વકામ્
૧૨૦૬૦૫૫૧ ચતુધાર્ વ્યસ્ય બાે યાય યાજ્ઞવ ક્યાય ભાગર્વ
૧૨૦૬૦૫૫૩ પરાશરાયા ગ્ મત્ર ઇ દ્રપ્ર મ તરાત્મવાન્
૧૨૦૬૦૫૬૧ અ યાપય સિંહતાં વાં મા ડૂકેય ષ કિવમ્
૧૨૦૬૦૫૬૩ તસ્ય શ યાે દેવ મત્રઃ સાૈભયાર્િદ ય ઊ ચવાન્
૧૨૦૬૦૫૭૧ શાકલ્ય ત સતુઃ વાં તુ પ ચધા વ્યસ્ય સિંહતામ્
૧૨૦૬૦૫૭૩ વા સ્યમુદ્ગલશાલીય ગાખેલ્ય શ શરે વધાત્
૧૨૦૬૦૫૮૧ તૂક યર્શ્ચ ત ચ્છ યઃ સિન ક્તાં વસિંહતામ્
૧૨૦૬૦૫૮૩ બલાકપૈલ બાલ િવરજે યાે દદાૈ મુિનઃ
૧૨૦૬૦૫૯૧ બા ક લઃ પ્ર તશાખા યાે વાલ ખલ્યાખ્યસિંહતામ્
૧૨૦૬૦૫૯૩ ચકે્ર વાલાયિનભર્જ્યઃ કાશારશ્ચવૈ તાં દધુઃ
૧૨૦૬૦૬૦૧ બહ્વચૃાઃ સિંહતા હ્યેતા અે ભબ્રર્હ્મ ષ ભ ર્તાઃ
૧૨૦૬૦૬૦૩ શ્રુ વૈતચ્છ દસાં વ્યાસં સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે
૧૨૦૬૦૬૧૧ વૈશ પાયન શ યા વૈ ચરકા વયર્વાેઽભવન્
૧૨૦૬૦૬૧૩ યચ્ચે બ્રર્હ્મહત્યાંહઃ ક્ષપણં વગુરાવે્રર્તમ્
૧૨૦૬૦૬૨૧ યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ ત ચ્છ યઆહાહાે ભગવ કયત્
૧૨૦૬૦૬૨૩ ચિરતનેા પસારાણાં ચિર યેઽહં સદુુશ્ચરમ્
૧૨૦૬૦૬૩૧ ઇત્યુક્તાે ગુ ર યાહ કુિપતાે યાહ્યલં વયા
૧૨૦૬૦૬૩૩ િવપ્રાવમ ત્રા શ યેણ મદધીતં ત્ય શ્વ ત
૧૨૦૬૦૬૪૧ દેવરાતસતુઃ સાેઽિપ છિદ વા યજુષાં ગણમ્
૧૨૦૬૦૬૪૩ તતાે ગતાેઽથ મનુયાે દદશૃુ તા યજુગર્ણાન્
૧૨૦૬૦૬૫૧ યજંૂ ષ ત ત્તરા ભૂ વા ત લાેલપુતયાદદુઃ
૧૨૦૬૦૬૫૩ તૈ ત્તર યા ઇ ત યજુઃ શાખા આસ સપુેશલાઃ
૧૨૦૬૦૬૬૧ યાજ્ઞવ ક્ય તતાે બ્રહ્મં છ દાંસ્યિધ ગવષેયન્
૧૨૦૬૦૬૬૩ ગુરાેરિવદ્યમાનાિન સપૂતસ્થેઽકર્મીશ્વરમ્
૧૨૦૬૦૬૭૦ શ્રીયાજ્ઞવ ક્ય ઉવાચ
૧૨૦૬૦૬૭૧ આ નમાે ભગવતે આિદત્યાયા ખલજગતામાત્મ વ પેણ કાલ
૧૨૦૬૦૬૭૨ વ પેણ ચતુિવધભૂતિનકાયાનાં બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તાનામ તહૃર્દયષેુ
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૧૨૦૬૦૬૭૩ બિહરિપ ચાકાશ ઇવાપેાિધનાવ્યવધીયમાનાે ભવાનેક
૧૨૦૬૦૬૭૪ અેવ ક્ષણલવિનમષેાવયવાપે ચતસવં સરગણનેાપામાદાન
૧૨૦૬૦૬૭૫ િવસગાર્ યા મમાં લાેકયાત્રામનવુહ ત
૧૨૦૬૦૬૮૧ યદુ હ વાવ િવબુધષર્ભ સિવતરદ તપત્યનુસવનમહર્
૧૨૦૬૦૬૮૨ અહરા ાયિવિધનાપે તષ્ઠમાનાનામ ખલદુિરત જન
૧૨૦૬૦૬૮૩ બી વભજર્ન ભગવતઃ સમ ભધીમિહ તપન મ ડલમ્
૧૨૦૬૦૬૯૧ ય ઇહ વાવ સ્થરચરિનકરાણાં િનજિનકેતનાનાં મનૈ દ્રયાસુ
૧૨૦૬૦૬૯૨ ગણાનનાત્મનઃ વયમાત્મા તયાર્મી પ્રચાેદય ત
૧૨૦૬૦૭૦૧ ય અેવેમં લાેકમ તકરાલવદના ધકારસજં્ઞાજગરગ્રહ
૧૨૦૬૦૭૦૨ ગ લતં તક મવ િવચેતનમવલાેક્યાનુક પયા પરમકા ણક
૧૨૦૬૦૭૦૩ ઈક્ષયવૈાે થા યાહરહરનુસવનં શ્રેય સ વધમાર્ખ્યાત્માવ
૧૨૦૬૦૭૦૪ સ્થને પ્રવતર્ય ત
૧૨૦૬૦૭૧૧ અવિનપ તિરવાસાધનૂાં ભયમુદ રયન્નટ ત પિરત આશાપાલૈસ્
૧૨૦૬૦૭૧૨ તત્ર તત્ર કમલકાેશા જ લ ભ પહૃતાહર્ણઃ
૧૨૦૬૦૭૨૧ અથ હ ભગવં તવ ચરણન લનયુગલં િત્રભવુનગુ ભર ભવ દતમ્
૧૨૦૬૦૭૨૩ અહમયાતયામયજુ કામ ઉપસરામી ત
૧૨૦૬૦૭૩૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૬૦૭૩૧ અેવં તુતઃ સ ભગવા વા જ પધરાે રિવઃ
૧૨૦૬૦૭૩૩ યજંૂ યયાતયામાિન મનુયેઽદા પ્રસાિદતઃ
૧૨૦૬૦૭૪૧ યજુ ભરકરાેચ્છાખા દશ પ ચ શતૈિવભુઃ
૧૨૦૬૦૭૪૩ જગ્ હુવાર્જસ ય તાઃ કા વમા ય દનાદયઃ
૧૨૦૬૦૭૫૧ જૈ મનેઃ સમગસ્યાસી સમુ તુ તનયાે મુિનઃ
૧૨૦૬૦૭૫૩ સુ વાં તુ ત સતુ તા યામેકૈકાં પ્રાહ સિંહતામ્
૧૨૦૬૦૭૬૧ સકુમાર્ ચાિપ ત ચ્છ યઃ સામવેદતરાેમર્હાન્
૧૨૦૬૦૭૬૩ સહસ્રસિંહતાભેદં ચકે્ર સા ાં તતાે દ્વજ
૧૨૦૬૦૭૭૧ િહર યનાભઃ કાૈશલ્યઃ પાૈ ય જશ્ચ સકુમર્ણઃ
૧૨૦૬૦૭૭૩ શ યાૈ જગ્ હતુશ્ચા ય આવ ત્યાે બ્રહ્મિવત્તમઃ
૧૨૦૬૦૭૮૧ ઉદ ચ્યાઃ સામગાઃ શ યા આસ પ ચશતાિન વૈ
૧૨૦૬૦૭૮૩ પાૈ ય જ્યાવ ત્યયાેશ્ચાિપ તાંશ્ચ પ્રાચ્યા પ્રચક્ષતે
૧૨૦૬૦૭૯૧ લાૈગા ક્ષમાર્ઙ્ગ લઃ કુલ્યઃ કુશીદઃ કુ ક્ષરેવ ચ
૧૨૦૬૦૭૯૩ પાૈ ય જ સ યા જગ્ હુઃ સિંહતા તે શતં શતમ્
૧૨૦૬૦૮૦૧ કૃતાે િહર યનાભસ્ય ચતુિવશ ત સિંહતાઃ
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૧૨૦૬૦૮૦૩ શ ય ઊચે વ શ યે યઃ શષેા આવ ત્યઆત્મવાન્
૧૨૦૭૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૭૦૦૧૧ અથવર્િવ સમુ તુશ્ચ શ યમ યાપય વકામ્
૧૨૦૭૦૦૧૩ સિંહતાં સાેઽિપ પ યાય વેદદશાર્ય ચાેક્તવાન્
૧૨૦૭૦૦૨૧ શાૈક્લાયિનબ્રર્હ્મબ લમાદાષેઃ િપ પલાયિનઃ
૧૨૦૭૦૦૨૩ વેદદશર્સ્ય શ યા તે પ ય શ યાનથાે શ ◌ૃ
૧૨૦૭૦૦૨૫ કુમુદઃ શનુકાે બ્રહ્મ જ લશ્ચા યથવર્િવત્
૧૨૦૭૦૦૩૧ બભ્રુઃ શ યાેઽથા ગરસઃ સૈ ધવાયન અેવ ચ
૧૨૦૭૦૦૩૩ અધીયેતાં સિંહતે દ્વે સાવણાર્દ્યા તથાપરે
૧૨૦૭૦૦૪૧ નક્ષત્રક પઃ શા તશ્ચ ક યપાઙ્ ગરસાદયઃ
૧૨૦૭૦૦૪૩ અેતે આથવર્ણાચાયાર્ઃ શ ◌ૃ પાૈરા ણકાન્મનુે
૧૨૦૭૦૦૫૧ ત્ર યા ણઃ ક યપશ્ચ સાવ ણરકૃતવ્રનઃ
૧૨૦૭૦૦૫૩ વૈશ પાયનહાર તાૈ ષડ્વૈ પાૈરા ણકા ઇમે
૧૨૦૭૦૦૬૧ અધીય ત વ્યાસ શ યા સિંહતાં મ પતુમુર્ખાત્
૧૨૦૭૦૦૬૩ અેકૈકામહમેતષેાં શ યઃ સવાર્ઃ સમ યગામ્
૧૨૦૭૦૦૭૧ ક યપાેઽહં ચ સાવણ રામ શ યાેઽકૃતવ્રનઃ
૧૨૦૭૦૦૭૩ અધીમિહ વ્યાસ શ યાચ્ચ વારાે મૂલસિંહતાઃ
૧૨૦૭૦૦૮૧ પુરાણલક્ષણં બ્રહ્મ બ્રહ્મ ષ ભિન િપતમ્
૧૨૦૭૦૦૮૩ શ ◌ૃ વ બુ દ્ધમા શ્રત્ય વેદશાસ્ત્રાનુસારતઃ
૧૨૦૭૦૦૯૧ સગાઽસ્યાથ િવસગર્શ્ચ ત્તરક્ષા તરા ણ ચ
૧૨૦૭૦૦૯૩ વંશાે વંશાનુચર તં સસં્થા હેતુરપાશ્રયઃ
૧૨૦૭૦૧૦૧ દશ ભલર્ક્ષણૈયુર્ક્તં પુરાણં ત દ્વદાે િવદુઃ
૧૨૦૭૦૧૦૩ કે ચ પ ચિવધં બ્રહ્મન્મહદ પવ્યવસ્થયા
૧૨૦૭૦૧૧૧ અવ્યાકૃતગુણક્ષાેભાન્મહત સ્ત્ર તાેઽહમઃ
૧૨૦૭૦૧૧૩ ભૂતસૂ મે દ્રયાથાર્નાં સ ભવઃ સગર્ ઉચ્યતે
૧૨૦૭૦૧૨૧ પુ ષાનુગ્ હીતાનામેતષેાં વાસનામયઃ
૧૨૦૭૦૧૨૩ િવસગાઽયં સમાહારાે બી દ્બ જં ચરાચરમ્
૧૨૦૭૦૧૩૧ ત્તભૂર્તાિન ભૂતાનાં ચરાણામચરા ણ ચ
૧૨૦૭૦૧૩૩ કૃતા વને ણાં તત્ર કામાચ્ચાેદનયાિપ વા
૧૨૦૭૦૧૪૧ રક્ષાચ્યુતાવતારેહા િવશ્વસ્યાનુ યુગે યુગે
૧૨૦૭૦૧૪૩ તયર્ઙ્મત્યર્ ષદેવષેુ હ ય તે યૈસ્ત્રયી દ્વષઃ
૧૨૦૭૦૧૫૧ મ વ તરં મનુદવા મનપુતુ્રાઃ સરેુશ્વરાઃ
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૧૨૦૭૦૧૫૩ ષર્યાેઽંશાવતારાશ્ચ હરેઃ ષિડ્વધમુચ્યતે
૧૨૦૭૦૧૬૧ રાજ્ઞાં બ્રહ્મપ્રસતૂાનાં વંશસૈ્ત્રકા લકાેઽ વયઃ
૧૨૦૭૦૧૬૩ વંશાનુચિરતં તષેા ત્તં વંશધરા ચ યે
૧૨૦૭૦૧૭૧ નૈ મ ત્તકઃ પ્રાકૃ તકાે િનત્યઆત્ય તકાે લયઃ
૧૨૦૭૦૧૭૩ સસં્થે ત કિવ ભઃ પ્રાેક્તશ્ચતુધાર્સ્ય વભાવતઃ
૧૨૦૭૦૧૮૧ હેતુ ર્ વાેઽસ્ય સગાર્દેરિવદ્યાકમર્કારકઃ
૧૨૦૭૦૧૮૩ યં ચાનુશાિયનં પ્રાહુરવ્યાકૃતમુતાપરે
૧૨૦૭૦૧૯૧ વ્ય તરેકા વયાે યસ્ય ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ
૧૨૦૭૦૧૯૩ માયામયષેુ તદ્બ્રહ્મ વ ત્ત વપાશ્રયઃ
૧૨૦૭૦૨૦૧ પદાથષુ યથા દ્રવં્ય સન્માતં્ર પનામસુ
૧૨૦૭૦૨૦૩ બી િદપ ચતા તાસુ હ્યવસ્થાસુ યુતાયુતમ્
૧૨૦૭૦૨૧૧ િવરમેત યદા ચત્તં િહ વા ત્તત્રયં વયમ્
૧૨૦૭૦૨૧૩ યાેગેલર્ વા તદાત્માનં વેદેહાયા િનવતર્તે
૧૨૦૭૦૨૨૧ અેવં લક્ષણલક્ષ્યા ણ પુરાણાિન પુરાિવદઃ
૧૨૦૭૦૨૨૩ મનુયાેઽષ્ટાદશ પ્રાહુઃ લકાિન મહા ત ચ
૧૨૦૭૦૨૩૧ બ્રાહ્મં પાદં્મ વૈ ણવં ચ શવૈં લૈઙ્ગં સગા ડં
૧૨૦૭૦૨૩૩ નારદ યં ભાગવતમાગ્ ેયં સ્કા દસં જ્ઞતમ્
૧૨૦૭૦૨૪૧ ભિવ યં બ્રહ્મવવૈત માકર્ ડયંે સવામનમ્
૧૨૦૭૦૨૪૩ વારાહં મા સ્યં કાૈમ ચ બ્રહ્મા ડાખ્ય મ ત િત્રષટ્
૧૨૦૭૦૨૫૧ બ્રહ્મિન્નદં સમાખ્યાતં શાખાપ્રણયનં મનુેઃ
૧૨૦૭૦૨૫૩ શ ય શ યપ્ર શ યાણાં બ્રહ્મતે ેિવવધર્નમ્
૧૨૦૮૦૦૧૦ શ્રીશાનૈક ઉવાચ
૧૨૦૮૦૦૧૧ સતૂ વ ચરં સાધાે વદ નાે વદતાં વર
૧૨૦૮૦૦૧૩ તમસ્યપારે ભ્રમતાં ણાં વં પારદશર્નઃ
૧૨૦૮૦૦૨૧ આહુ શ્ચરાયષુ ષ ક ડુતનયં જનાઃ
૧૨૦૮૦૦૨૩ યઃ ક પા તે હ્યવુર્િરતાે યને ગ્ર ત મદં જગત્
૧૨૦૮૦૦૩૧ સ વા અ મ કુલાે પન્નઃ ક પેઽ મ ભાગર્વષર્ભઃ
૧૨૦૮૦૦૩૩ નવૈાધનુાિપ ભૂતાનાં સ લવઃ કાેઽિપ યતે
૧૨૦૮૦૦૪૧ અેક અેવાણર્વે ભ્રા ય દદશર્ પુ ષં િકલ
૧૨૦૮૦૦૪૩ વટપત્રપુટે તાેકં શયાનં વેકમદ્ભુતમ્
૧૨૦૮૦૦૫૧ અેષ નઃ સશંયાે ભૂયા સતૂ કાૈતૂહલં યતઃ
૧૨૦૮૦૦૫૩ તં ન છ ધ મહાયાે ગ પુરાણે વિપ સ મતઃ

bhagpur.pdf 971



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૨૦૮૦૦૬૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૮૦૦૬૧ પ્રશ્ન વયા મહષઽયં કૃતાે લાેકભ્રમાપહઃ
૧૨૦૮૦૦૬૩ નારાયણકથા યત્ર ગીતા ક લમલાપહા
૧૨૦૮૦૦૭૧ પ્રાપ્ત દ્વ તસસં્કારાે માકર્ ડયેઃ િપતુઃ ક્રમાત્
૧૨૦૮૦૦૭૩ છ દાંસ્યધીત્ય ધમણ તપઃ વા યાયસયંુતઃ
૧૨૦૮૦૦૮૧ હદ્વ્રતધરઃ શા તાે જિટલાે વલ્કલા બરઃ
૧૨૦૮૦૦૮૩ બભ્ર કમ ડલું દ ડમપુવીતં સમખેલમ્
૧૨૦૮૦૦૯૧ કૃ ણા જનં સાક્ષસતંૂ્ર કુશાંશ્ચ િનયમદ્ધર્યે
૧૨૦૮૦૦૯૩ અગ્ યકર્ગુ િવપ્રાત્મ વચર્ય સ યયાેહર્િરમ્
૧૨૦૮૦૧૦૧ સાયં પ્રાતઃ સ ગુરવે ભૈક્ષ્યમાહૃત્ય વાગ્યતઃ
૧૨૦૮૦૧૦૩ બુભજેુ ગવુર્નુજ્ઞાતઃ સકૃન્નાે ચેદુપાે ષતઃ
૧૨૦૮૦૧૧૧ અેવં તપઃ વા યાયપરાે વષાર્ણામયુતાયુતમ્
૧૨૦૮૦૧૧૩ આરાધય હૃષીકેશં જગ્યે ત્યું સદુુજર્યમ્
૧૨૦૮૦૧૨૧ બ્રહ્મા ગુભર્વાે દક્ષાે બ્રહ્મપતુ્રાશ્ચ યેઽપરે
૧૨૦૮૦૧૨૩ દેવિપ ભૂતાિન તનેાસન્ન તિવ મતાઃ
૧૨૦૮૦૧૩૧ ઇ થં હદ્વ્રતધર તપઃ વા યાયસયંમૈઃ
૧૨૦૮૦૧૩૩ દ યાવધાેક્ષજં યાેગી વ તક્લેશા તરાત્મના
૧૨૦૮૦૧૪૧ તસ્યવૈં યુ જત શ્ચતં્ત મહાયાેગને યાે ગનઃ
૧૨૦૮૦૧૪૩ વ્યતીયાય મહા કાલાે મ વ તરષડાત્મકઃ
૧૨૦૮૦૧૫૧ અેત પુર દરાે જ્ઞા વા સપ્તમેઽ મ કલા તરે
૧૨૦૮૦૧૫૩ તપાેિવશિઙ્કતાે બ્રહ્મન્નારેભે ત દ્વઘાતનમ્
૧૨૦૮૦૧૬૧ ગ ધવાર્ સરસઃ કામં વસ તમલયાિનલાૈ
૧૨૦૮૦૧૬૩ મનુયે પ્રષેયામાસ રજ તાેકમદાૈ તથા
૧૨૦૮૦૧૭૧ તે વૈ તદાશ્રમં જગ્મુિહમાદ્રઃે પાશ્વર્ ઉત્તરે
૧૨૦૮૦૧૭૩ પુ પભદ્રા નદ યત્ર ચત્રાખ્યા ચ શલા િવભાે
૧૨૦૮૦૧૮૧ તદાશ્રમપદં પુ યં પુ યદુ્રમલતા ચતમ્
૧૨૦૮૦૧૮૩ પુ ય દ્વજકુલાક ઋનં પુ યામલજલાશયમ્
૧૨૦૮૦૧૯૧ મત્તભ્રમરસઙ્ગીતં મત્તકાેિકલકૂ જતમ્
૧૨૦૮૦૧૯૩ મત્તબિહનટાટાપંે મત્ત દ્વજકુલાકુલમ્
૧૨૦૮૦૨૦૧ વાયુઃ પ્રિવષ્ટ આદાય િહમિનઝર્રશીકરાન્
૧૨૦૮૦૨૦૩ સમુનાે ભઃ પિર વક્તાે વવાવુત્ત ભય મરમ્
૧૨૦૮૦૨૧૧ ઉદ્યચ્ચ દ્રિનશાવક્ત્રઃ પ્રવાલ તબકા લ ભઃ

972 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ

૧૨૦૮૦૨૧૩ ગાપેદુ્રમલતા લૈ તત્રાસી કુસમુાકરઃ
૧૨૦૮૦૨૨૧ અ વીયમાનાે ગ ધવગ તવાિદત્રયૂથકૈઃ
૧૨૦૮૦૨૨૩ અદૃ યતાત્તચાપષેુઃ વઃસ્ત્રીયૂથપ તઃ મરઃ
૧૨૦૮૦૨૩૧ હુ વા ગ્ સમપુાસીનં દદશૃઃુ શક્રિકઙ્કરાઃ
૧૨૦૮૦૨૩૩ મી લતાક્ષં દુરાધષ મૂ તમ ત મવાનલમ્
૧૨૦૮૦૨૪૧ ન તુ તસ્ય પુરતઃ સ્ત્રયાેઽથાે ગાયકા જગુઃ
૧૨૦૮૦૨૪૩ દઙ્ગવીણાપણવવૈાર્દ્યં ચકુ્રમર્નાેરમમ્
૧૨૦૮૦૨૫૧ સ દધેઽસં્ત્ર વધનુ ષ કામઃ પ ચમખંુ તદા
૧૨૦૮૦૨૫૩ મધુમર્નાે રજ તાેક ઇ દ્ર ત્યા વ્યક પયન્
૧૨૦૮૦૨૬૧ ક્ર ડ ત્યાઃ પુ જકસ્થલ્યાઃ ક દુકૈઃ તનગાૈરવાત્
૧૨૦૮૦૨૬૩ શમુ દ્વગ્ મ યાયાઃ કેશિવસ્રં સતસ્રજઃ
૧૨૦૮૦૨૭૧ ઇત તતાે ભ્રમદ્દષૃ્ટેશ્ચલ ત્યા અનુ ક દુકમ્
૧૨૦૮૦૨૭૩ વાયજુર્હાર તદ્વાસઃ સૂ મં ત્રુિટતમખેલમ્
૧૨૦૮૦૨૮૧ િવસસજર્ તદા બાણં મ વા તં વ જતં મરઃ
૧૨૦૮૦૨૮૩ સવ તત્રાભવન્માેઘમનીશસ્ય યથાેદ્યમઃ
૧૨૦૮૦૨૯૧ ત ઇ થમપકુવર્ તાે મનુે તત્તજેસા મનુે
૧૨૦૮૦૨૯૩ દહ્યમાના િનવ તુઃ પ્રબાે યાિહ મવાભર્કાઃ
૧૨૦૮૦૩૦૧ ઇતી દ્રાનુચરૈબ્રર્હ્મ ધ ષતાેઽિપ મહામુિનઃ
૧૨૦૮૦૩૦૩ યન્નાગાદહમાે ભાવં ન ત ચ્ચતં્ર મહ સુ િહ
૧૨૦૮૦૩૧૧ દૃ ટ્વા િન તજેસં કામં સગણં ભગવા વરાટ્
૧૨૦૮૦૩૧૩ શ્રુ વાનુભાવં બ્રહ્મષિવ મયં સમગા પરમ્
૧૨૦૮૦૩૨૧ તસ્યવૈં યુ જત શ્ચતં્ત તપઃ વા યાયસયંમૈઃ
૧૨૦૮૦૩૨૩ અનુગ્રહાયાિવરાસીન્નરનારાયણાે હિરઃ
૧૨૦૮૦૩૩૧ તાૈ શકુ્લકૃ ણાૈ નવક જલાેચનાૈ
૧૨૦૮૦૩૩૨ ચતુભુર્ ૈ રાૈરવવલ્કલા બરાૈ
૧૨૦૮૦૩૩૩ પિવત્રપાણી ઉપવીતકં િત્ર ત્
૧૨૦૮૦૩૩૪ કમ ડલું દ ડ જંુ ચ વૈણવમ્
૧૨૦૮૦૩૪૧ પદ્માક્ષમાલામુત જ તુમાજર્નં
૧૨૦૮૦૩૪૨ વેદં ચ સાક્ષાત્તપ અેવ િપણાૈ
૧૨૦૮૦૩૪૩ તપત્તિડદ્વણર્િપશઙ્ગરાે ચષા
૧૨૦૮૦૩૪૪ પ્રાંશૂ દધાનાૈ િવબુધષર્ભા ચતાૈ
૧૨૦૮૦૩૫૧ તે વૈ ભગવતાે પે નરનારાયણા ષી
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૧૨૦૮૦૩૫૩ દૃ ટ્વાે થાયાદરેણાેચ્ચનૈર્નામાઙ્ગને દ ડવત્
૧૨૦૮૦૩૬૧ સ ત સ દશર્નાન દ િન ર્તાત્મે દ્રયાશયઃ
૧૨૦૮૦૩૬૩ હૃષ્ટરાેમાશ્રપુૂણાર્ક્ષાે ન સહેે તાવુદ ક્ષતુમ્
૧૨૦૮૦૩૭૧ ઉ થાય પ્રા જ લઃ પ્રહ્વઆૈ સકુ્યાદા શ્લષિન્નવ
૧૨૦૮૦૩૭૩ નમાે નમ ઇતીશાનાૈ બભાશે ગદ્ગદાક્ષરમ્
૧૨૦૮૦૩૮૧ તયાેરાસનમાદાય પાદયાેરવિનજ્ય ચ
૧૨૦૮૦૩૮૩ અહર્ણનેાનુલપેને ધપૂમાલ્યૈરપજૂયત્
૧૨૦૮૦૩૯૧ સખુમાસનમાસીનાૈ પ્રસાદા ભમખુાૈ મનુી
૧૨૦૮૦૩૯૩ પનુરાન ય પાદા યાં ગિરષ્ઠાિવદમબ્રવીત્
૧૨૦૮૦૪૦૦ શ્રીમાકર્ ડયે ઉવાચ
૧૨૦૮૦૪૦૧ િક વણર્યે તવ િવભાે યદુદ િરતાેઽસઃુ
૧૨૦૮૦૪૦૨ સં પ દતે તમનુ વાઙ્મનૈ દ્રયા ણ
૧૨૦૮૦૪૦૩ પ દ ત વૈ તનુ તામજશવર્યાેશ્ચ
૧૨૦૮૦૪૦૪ વસ્યા યથાિપ ભજતામ સ ભાવબ ધુઃ
૧૨૦૮૦૪૧૧ મૂત ઇમે ભગવતાે ભગવં સ્ત્રલાેક્યાઃ
૧૨૦૮૦૪૧૨ ક્ષેમાય તાપિવરમાય ચ ત્યુ જત્યૈ
૧૨૦૮૦૪૧૩ નાના બભ યર્િવતુમ યતનૂયર્થેદં
૧૨૦૮૦૪૧૪ ટ્વા પનુગ્રર્સ સ સવર્ મવાેણર્ના ભઃ
૧૨૦૮૦૪૨૧ તસ્યાિવતુઃ સ્થરચરે શતુરઙ્ ઘ્રમૂલં
૧૨૦૮૦૪૨૨ ય સં્થ ન કમર્ગુણકાલરજઃ શ ત
૧૨૦૮૦૪૨૩ યદ્વૈ તવુ ત િનનમ ત યજ ત્યભી ણં
૧૨૦૮૦૪૨૪ યાય ત વેદહૃદયા મનુય તદા યૈ
૧૨૦૮૦૪૩૧ ના યં તવાઙ્ યપુનયાદપવગર્મૂતઃ
૧૨૦૮૦૪૩૨ ક્ષેમં જનસ્ય પિરતાે ભય ઈશ િવદ્મઃ
૧૨૦૮૦૪૩૩ બ્રહ્મા બભેત્યલમતાે દ્વપરાધર્િધ યઃ
૧૨૦૮૦૪૩૪ કાલસ્ય તે િકમુત ત કૃતભાૈ તકાનામ્
૧૨૦૮૦૪૪૧ તદ્વૈ ભ તિધય તવ પાદમૂલં
૧૨૦૮૦૪૪૨ િહ વેદમાત્મચ્છિદ ચાત્મગુરાેઃ પરસ્ય
૧૨૦૮૦૪૪૩ દેહાદ્યપાથર્મસદ ત્યમ ભજ્ઞમાતં્ર
૧૨૦૮૦૪૪૪ િવ દેત તે તિહ સવર્મની ષતાથર્મ્
૧૨૦૮૦૪૫૧ સ વં રજ તમ ઇતીશ તવાત્મબ ધાે
૧૨૦૮૦૪૫૨ માયામયાઃ સ્થ તલયાેદયહેતવાેઽસ્ય
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૧૨૦૮૦૪૫૩ લીલા તા યદિપ સ વમયી પ્રશા ત્યૈ
૧૨૦૮૦૪૫૪ ના યે ણાં વ્યસનમાેહ ભયશ્ચ યા યામ્
૧૨૦૮૦૪૬૧ ત માત્તવેહ ભગવન્નથ તાવકાનાં
૧૨૦૮૦૪૬૨ શકુ્લાં તનું વદિયતાં કુશલા ભજ ત
૧૨૦૮૦૪૬૩ ય સા વતાઃ પુ ષ પમુશ ત સ વં
૧૨૦૮૦૪૬૪ લાેકાે યતાેઽભયમુતાત્મસખંુ ન ચા યત્
૧૨૦૮૦૪૭૧ ત મૈ નમાે ભગવતે પુ ષાય ભૂ ે
૧૨૦૮૦૪૭૨ િવશ્વાય િવશ્વગુરવે પરદૈવતાય
૧૨૦૮૦૪૭૩ નારાયણાય ઋષયે ચ નરાેત્તમાય
૧૨૦૮૦૪૭૪ હંસાય સયંત ગરે િનગમેશ્વરાય
૧૨૦૮૦૪૮૧ યં વૈ ન વેદ િવતથાક્ષપથૈભ્રર્મદ્ધ ઃ
૧૨૦૮૦૪૮૨ સ તં વકે વસષુુ હૃદ્યિપ દકૃ્પથષેુ
૧૨૦૮૦૪૮૩ તન્માયયા તમ તઃ સ ઉ અેવ સાક્ષાદ્
૧૨૦૮૦૪૮૪ આદ્ય તવા ખલગુરાે પસાદ્ય વેદમ્
૧૨૦૮૦૪૯૧ યદ્દશર્નં િનગમઆત્મરહઃપ્રકાશં
૧૨૦૮૦૪૯૨ મુહ્ય ત યત્ર કવયાેઽજપરા યત તઃ
૧૨૦૮૦૪૯૩ તં સવર્વાદિવષયપ્ર ત પશીલં
૧૨૦૮૦૪૯૪ વ દે મહાપુ ષમાત્મિનગૂઢબાેધમ્
૧૨૦૯૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૯૦૦૧૧ સં તુતાે ભગવાિન થં માકર્ ડયેને ધીમતા
૧૨૦૯૦૦૧૩ નારાયણાે નરસખઃ પ્રીત આહ ગૂદ્વહમ્
૧૨૦૯૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૨૦૯૦૦૨૧ ભાે ભાે બ્રહ્મ ષવયાઽ સ સદ્ધઆત્મસમાિધના
૧૨૦૯૦૦૨૩ મિય ભ યાનપાિય યા તપઃ વા યાયસયંમૈઃ
૧૨૦૯૦૦૩૧ વયં તે પિરતુષ્ટાઃ મ વદ્બહૃદ્વ્રતચયર્યા
૧૨૦૯૦૦૩૩ વરં પ્રતીચ્છ ભદં્ર તે વરદાેઽ મ વદ સતમ્
૧૨૦૯૦૦૪૦ શ્રીઋ ષ વાચ
૧૨૦૯૦૦૪૧ જતં તે દેવદેવેશ પ્રપન્ના તહરાચ્યુત
૧૨૦૯૦૦૪૩ વરેણૈતાવતાલં નાે યદ્ભવા સમદૃ યત
૧૨૦૯૦૦૫૧ ગ્ હી વા દયાે યસ્ય શ્રીમ પાદા જદશર્નમ્
૧૨૦૯૦૦૫૩ મનસા યાેગપક્વને સ ભવાન્મેઽ ક્ષગાેચરઃ
૧૨૦૯૦૦૬૧ અથા ય બુજપત્રાક્ષ પુ યશ્લાેક શખામણે
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૧૨૦૯૦૦૬૩ દ્રકે્ષ્ય માયાં યયા લાેકઃ સપાલાે વેદ સદ્ ભદામ્
૧૨૦૯૦૦૭૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૦૯૦૦૭૧ ઇતીિડતાેઽ ચતઃ કામ ષણા ભગવાન્મનેુ
૧૨૦૯૦૦૭૩ તથે ત સ મય પ્રાગાદ્બદયાર્શ્રમમીશ્વરઃ
૧૨૦૯૦૦૮૧ તમવે ચ તયન્નથર્ ષઃ વાશ્રમ અેવ સઃ
૧૨૦૯૦૦૮૩ વસન્નગ્ યકર્સાેમા બુ ભવૂાયુિવયદાત્મસુ
૧૨૦૯૦૦૯૧ યાય સવર્ત્ર ચ હિર ભાવદ્રવ્યૈરપજૂયત્
૧૨૦૯૦૦૯૩ ક્વ ચ પૂ ં િવસ માર પ્રેમપ્રસરસ લુતઃ
૧૨૦૯૦૧૦૧ તસ્યૈકદા ગુશ્રેષ્ઠ પુ પભદ્રાતટે મનુેઃ
૧૨૦૯૦૧૦૩ ઉપાસીનસ્ય સ યાયાં બ્રહ્મ વાયુરભનૂ્મહાન્
૧૨૦૯૦૧૧૧ તં ચ ડશ દં સમુદ રય તં બલાહકા અ વભવ કરાલાઃ
૧૨૦૯૦૧૧૩ અક્ષસ્થિવષ્ઠા મુમુચુ તિડદ્ ભઃ વન ત ઉચ્ચૈર ભ વષર્ધારાઃ
૧૨૦૯૦૧૨૧ તતાે વ્યદૃ ય ત ચતુઃ સમુદ્રાઃ સમ તતઃ માતલમાગ્રસ તઃ
૧૨૦૯૦૧૨૩ સમીરવેગાે મ ભ ગ્રનક્ર મહાભયાવતર્ગભીરઘાષેાઃ
૧૨૦૯૦૧૩૧ અ તબર્િહશ્ચાદ્ ભર તદ્યુ ભઃ ખરૈઃ
૧૨૦૯૦૧૩૨ શતહ્ર દા ભ પતાિપતં જગત્
૧૨૦૯૦૧૩૩ ચતુિવધં વીક્ષ્ય સહાત્મના મુિનર્
૧૨૦૯૦૧૩૪ જલા લુતાં માં િવમનાઃ સમત્રસત્
૧૨૦૯૦૧૪૧ તસ્યવૈમુદ્વ ક્ષત ઊ મભીષણઃ પ્રભ જનાઘૂ ણતવામર્હાણર્વઃ
૧૨૦૯૦૧૪૩ આપૂયર્માણાે વરષદ્ ભર બુદૈઃ મામ યધાદ્દવ્ીપવષાર્િદ્ર ભઃ સમમ્
૧૨૦૯૦૧૫૧ સ મા તિરકં્ષ સિદવં સભાગણં
૧૨૦૯૦૧૫૨ ત્રૈલાેક્યમાસી સહ િદ ગ્ભરા લુતમ્
૧૨૦૯૦૧૫૩ સ અેક અેવાવેર્િરતાે મહામુિનર્
૧૨૦૯૦૧૫૪ બભ્રામ િવ ક્ષ ય જટા જડા ધવત્
૧૨૦૯૦૧૬૧ ટ્પર તાે મકરૈ ત મઙ્ ગલૈર્
૧૨૦૯૦૧૬૨ ઉપદુ્રતાે વી ચનભ વતાહતઃ
૧૨૦૯૦૧૬૩ તમસ્યપારે પ તતાે ભ્રમ દશાે
૧૨૦૯૦૧૬૪ ન વેદ ખં ગાં ચ પિરશ્રમે ષતઃ
૧૨૦૯૦૧૭૧ ક્ર ચન્મગ્ ાે મહાવત તરલૈ તાિડતઃ ક્વ ચત્
૧૨૦૯૦૧૭૩ યાદાે ભભર્ક્ષ્યતે ક્વાિપ વયમ યાે યઘા ત ભઃ
૧૨૦૯૦૧૮૧ ક્વ ચચ્છાેકં ક્વ ચન્માેહં ક્વ ચદ્દઃુખં સખંુ ભયમ્
૧૨૦૯૦૧૮૩ ક્વ ચ ત્યુમવા ાે ત વ્યા યાિદ ભ તાિદતઃ
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૧૨૦૯૦૧૯૧ અયુતાયતવષાર્ણાં સહસ્રા ણ શતાિન ચ
૧૨૦૯૦૧૯૩ વ્યતીયુભ્રર્મત ત મ વ માયા તાત્મનઃ
૧૨૦૯૦૨૦૧ સ કદા ચદ્ભ્રમં ત મ થવ્યાઃ કકુિદ દ્વજઃ
૧૨૦૯૦૨૦૩ યાગ્રાેધપાેતં દદશૃે ફલપ લવશાે ભતમ્
૧૨૦૯૦૨૧૧ પ્રાગુત્તરસ્યાં શાખાયાં તસ્યાિપ દદશૃે શશમુ્
૧૨૦૯૦૨૧૩ શયાનં પણર્પુટકે ગ્રસ તં પ્રભયા તમઃ
૧૨૦૯૦૨૨૧ મહામરકત યામં શ્રીમદ્વદનપઙ્કજમ્
૧૨૦૯૦૨૨૩ ક બુગ્રીવં મહાેરસં્ક સનુસં સુ દરભ્રવુમ્
૧૨૦૯૦૨૩૧ શ્વાસજૈદલકાભાતં ક બુશ્રીકણર્દાિડમમ્
૧૨૦૯૦૨૩૩ િવદુ્રમાધરભાસષેચ્ છાેણાિયતસધુા મતમ્
૧૨૦૯૦૨૪૧ પદ્મગભાર્ ણાપાઙ્ગં હૃદ્યહાસાવલાેકનમ્
૧૨૦૯૦૨૪૩ શ્વાસજૈદ્વ લસિંવગ્ િન ના ભદલાેદરમ્
૧૨૦૯૦૨૫૧ ચાવર્ઙ્ગુ લ યાં પા ણ યામુન્નીય ચરણા બુજમ્
૧૨૦૯૦૨૫૩ મખુે િનધાય િવપ્રે દ્રાે ધય તં વીક્ષ્ય િવ મતઃ
૧૨૦૯૦૨૬૧ તદ્દશર્નાદ્વ તપિરશ્રમાે મુદા પ્રાે ફુ લહૃ પાૈ મિવલાેચના બુજઃ
૧૨૦૯૦૨૬૩ પ્રહૃષ્ટરાેમાદ્ભુતભાવશિઙ્કતઃ પ્રષંુ્ટ પુર તં પ્રસસાર બાલકમ્
૧૨૦૯૦૨૭૧ તાવ ચ્છશાવે શ્વ સતને ભાગર્વઃ
૧૨૦૯૦૨૭૨ સાેઽ તઃ શર રં મશકાે યથાિવશત્
૧૨૦૯૦૨૭૩ તત્રા યદાે ય તમચષ્ટ કૃ નશાે
૧૨૦૯૦૨૭૪ યથા પુરામુહ્યદતીવ િવ મતઃ
૧૨૦૯૦૨૮૧ ખં રાેદસી ભાગણાનિદ્રસાગરા દ્વ પા સવષાર્ કકુભઃ સરુાસરુાન્
૧૨૦૯૦૨૮૩ વનાિન દેશા સિરતઃ પુરાકરા ખેટા વ્ર નાશ્રમવણર્ ત્તયઃ
૧૨૦૯૦૨૯૧ મહા ત ભૂતા યથ ભાૈ તકા યસાૈ કાલં ચ નાનાયુગક પક પનમ્
૧૨૦૯૦૨૯૩ ય ક ચદ યદ્વ્યવહારકારણં દદશર્ િવશ્વં સિદવાવભા સતમ્
૧૨૦૯૦૩૦૧ િહમાલયં પુ પવહાં ચ તાં નદ ં િન શ્રમં યત્ર ઋષી અપ યત
૧૨૦૯૦૩૦૩ િવશ્વં િવપ ય છ્વ સતા ચ્છશાવે બિહિનર તાે યપત લયા ધાૈ
૧૨૦૯૦૩૧૧ ત મ થવ્યાઃ કકુિદ પ્ર ઢં વટં ચ ત પણર્પુટે શયાનમ્
૧૨૦૯૦૩૧૩ તાેકં ચ ત પે્રમસધુા મતને િનર ક્ષતાેઽપાઙ્ગિનર ક્ષણને
૧૨૦૯૦૩૨૧ અથ તં બાલકં વીક્ષ્ય નતે્રા યાં િધ ષ્ઠતં હૃિદ
૧૨૦૯૦૩૨૩ અ યયાદ તસઙ્ ક્લષ્ટઃ પિર વક્તુમધાેક્ષજમ્
૧૨૦૯૦૩૩૧ તાવ સ ભગવા સાક્ષાદ્યાેગાધીશાે ગુહાશયઃ
૧૨૦૯૦૩૩૩ અ તદર્ધ ઋષેઃ સદ્યાે યથેહાનીશિન મતા
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૧૨૦૯૦૩૪૧ તમ વથ વટાે બ્રહ્મ સ લલં લાેકસ લવઃ
૧૨૦૯૦૩૪૩ તરાેધાિય ક્ષણાદસ્ય વાશ્રમે પવૂર્વિ સ્થતઃ
૧૨૧૦૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૦૧૧ સ અેવમનુભૂયેદં નારાયણિવિન મતમ્
૧૨૧૦૦૦૧૩ વૈભવં યાેગમાયાયા તમવે શરણં યયાૈ
૧૨૧૦૦૦૨૦ શ્રીમાકર્ ડયે ઉવાચ
૧૨૧૦૦૦૨૧ પ્રપન્નાેઽ યઙ્ ઘ્રમૂલં તે પ્રપન્નાભયદં હરે
૧૨૧૦૦૦૨૩ યન્માયયાિપ િવબુધા મુહ્ય ત જ્ઞાનકાશયા
૧૨૧૦૦૦૩૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૦૩૧ તમવંે િન તાત્માનં ષેણ િદિવ પયર્ટન્
૧૨૧૦૦૦૩૩ દ્રા યા ભગવાન્રુદ્રાે દદશર્ વગણૈ ર્તઃ
૧૨૧૦૦૦૪૧ અથાેમા ત ષ વીક્ષ્ય ગિરશં સમભાષત
૧૨૧૦૦૦૪૩ પ યેમં ભગવ વપ્રં િન તાત્મે દ્રયાશયમ્
૧૨૧૦૦૦૫૧ િન તાેદઝષવ્રાતાે વાતાપાયે યથાણર્વઃ
૧૨૧૦૦૦૫૩ કુવર્સ્ય તપસઃ સાક્ષા સં સ દ્ધ સ દ્ધદાે ભવાન્
૧૨૧૦૦૦૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૨૧૦૦૦૬૧ નવૈેચ્છત્યા શષઃ ક્વાિપ બ્રહ્મ ષમાક્ષમ યુત
૧૨૧૦૦૦૬૩ ભ ક્ત પરાં ભગવ ત લ ધવા પુ ષેઽવ્યયે
૧૨૧૦૦૦૭૧ અથાિપ સવંિદ યામાે ભવા યેતને સાધનુા
૧૨૧૦૦૦૭૩ અયં િહ પરમાે લાભાે ણાં સાધુસમાગમઃ
૧૨૧૦૦૦૮૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૦૮૧ ઇત્યુ વા તમપુેયાય ભગવા સ સતાં ગ તઃ
૧૨૧૦૦૦૮૩ ઈશાનઃ સવર્િવદ્યાનામીશ્વરઃ સવર્દેિહનામ્
૧૨૧૦૦૦૯૧ તયાેરાગમનં સાક્ષાદ શયાજેર્ગદાત્મનાેઃ
૧૨૧૦૦૦૯૩ ન વેદ દ્ધધી ત્તરાત્માનં િવશ્વમવે ચ
૧૨૧૦૦૧૦૧ ભગવાં તદ ભજ્ઞાય ગિરશાે યાેગમાયયા
૧૨૧૦૦૧૦૩ આિવશત્તદુ્ગહાકાશં વાયુ છદ્ર મવેશ્વરઃ
૧૨૧૦૦૧૧૧ આત્મ યિપ શવં પ્રાપ્તં તિડ પઙ્ગજટાધરમ્
૧૨૧૦૦૧૧૩ યકં્ષ દશભજંુ પ્રાંશમુુદ્ય ત મવ ભાસ્કરમ્
૧૨૧૦૦૧૨૧ વ્યાઘ્રચમાર્ બરં શલૂ ધનુિર વ સચમર્ ભઃ
૧૨૧૦૦૧૨૩ અક્ષમાલાડમ ક કપાલં પરશું સહ
૧૨૧૦૦૧૩૧ બભ્રાણં સહસા ભાતં િવચક્ષ્ય હૃિદ િવ મતઃ
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૧૨૧૦૦૧૩૩ િક મદં કુત અેવે ત સમાધેિવરતાે મુિનઃ
૧૨૧૦૦૧૪૧ નતે્રે ઉન્મીલ્ય દદશૃે સગણં સાેમયાગતમ્
૧૨૧૦૦૧૪૩ દં્ર િત્રલાેકૈકગુ ં નનામ શરસા મુિનઃ
૧૨૧૦૦૧૫૧ ત મૈ સપયા વ્યદધા સગણાય સહાેમયા
૧૨૧૦૦૧૫૩ વાગતાસનપાદ્યાઘ્યર્ ગ ધસ્રગ્ધપૂદ પકૈઃ
૧૨૧૦૦૧૬૧ આહ વાત્માનુભાવને પૂણર્કામસ્ય તે િવભાે
૧૨૧૦૦૧૬૩ કરવામ િકમીશાન યનેેદં િન ર્તં જગત્
૧૨૧૦૦૧૭૧ નમઃ શવાય શા તાય સ વાય પ્ર ડાય ચ
૧૨૧૦૦૧૭૩ ર જુેષેઽથ ઘાેરાય નમ તુ યં તમાજુેષે
૧૨૧૦૦૧૮૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૧૮૧ અેવં તુતઃ સ ભગવાનાિદદેવઃ સતાં ગ તઃ
૧૨૧૦૦૧૮૩ પિરતુષ્ટઃ પ્રસન્નાત્મા પ્રહસં તમભાષત
૧૨૧૦૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૨૧૦૦૧૯૧ વરં ણી વ નઃ કામં વરદેશા વયં ત્રયઃ
૧૨૧૦૦૧૯૩ અમાેઘં દશર્નં યષેાં મત્યા ય દ્વ દતેઽ તમ્
૧૨૧૦૦૨૦૧ બ્રાહ્મણાઃ સાધવઃ શા તા િનઃસઙ્ગા ભૂતવ સલાઃ
૧૨૧૦૦૨૦૩ અેકા તભક્તા અ માસુ િનવરાઃ સમદ શનઃ
૧૨૧૦૦૨૧૧ સલાેકા લાેકપાલા તા વ દ ત્યચર્ ત્યુપાસતે
૧૨૧૦૦૨૧૩ અહં ચ ભગવા બ્રહ્મા વયં ચ હિરર શ્વરઃ
૧૨૧૦૦૨૨૧ ન તે મ યચ્યુતેઽજે ચ ભદામ વિપ ચક્ષતે
૧૨૧૦૦૨૨૩ નાત્મનશ્ચ જનસ્યાિપ તદ્યુ મા વયમીમિહ
૧૨૧૦૦૨૩૧ ન હ્ય મયાિન તીથાર્િન ન દેવાશ્ચેતનાે જ્ઝતાઃ
૧૨૧૦૦૨૩૩ તે પનુ ત્યુ કાલને યૂયં દશર્નમાત્રતઃ
૧૨૧૦૦૨૪૧ બ્રાહ્મણે યાે નમસ્યામાે યેઽ મદૂ્રપં ત્રયીમયમ્
૧૨૧૦૦૨૪૩ બભ્રત્યાત્મસમાધાન તપઃ વા યાયસયંમૈઃ
૧૨૧૦૦૨૫૧ શ્રવણાદ્દશર્નાદ્વાિપ મહાપાતિકનાેઽિપ વઃ
૧૨૧૦૦૨૫૩ શુ યેરન્ન ત્ય શ્ચાિપ િકમુ સ ભાષણાિદ ભઃ
૧૨૧૦૦૨૬૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૨૬૧ ઇ ત ચ દ્રલલામસ્ય ધમર્ગહ્યાપે િંહતમ્
૧૨૧૦૦૨૬૩ વચાેઽ તાયન ષનાર્ ય કણર્યાેઃ િપબન્
૧૨૧૦૦૨૭૧ સ ચરં માયયા િવ ણાેભ્રાર્ મતઃ ક શતાે શમ્
૧૨૧૦૦૨૭૩ શવવાગ ત વ ત ક્લેશપુ જ તમબ્રવીત્
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૧૨૧૦૦૨૮૦ શ્રીમાકર્ ડયે ઉવાચ
૧૨૧૦૦૨૮૧ અહાે ઈશ્વરલીલેયં દુિવભાવ્યા શર િરણામ્
૧૨૧૦૦૨૮૩ યન્નમ તી શતવ્યાિન તવુ ત જગદ શ્વરાઃ
૧૨૧૦૦૨૯૧ ધમ ગ્રાહિયતું પ્રાયઃ પ્રવક્તારશ્ચ દેિહનામ્
૧૨૧૦૦૨૯૩ આચર ત્યનુમાેદ તે િક્રયમાણં તવુ ત ચ
૧૨૧૦૦૩૦૧ નૈતાવતા ભગવતઃ વમાયામય ત્ત ભઃ
૧૨૧૦૦૩૦૩ ન દુ યેતાનુભાવ તૈમાર્િયનઃ કુહકં યથા
૧૨૧૦૦૩૧૧ ટે્વદં મનસા િવશ્વમાત્મનાનપુ્રિવ ય યઃ
૧૨૧૦૦૩૧૩ ગુણૈઃ કુવર્દ્ ભરાભા ત કતવ વ દગૃ્યથા
૧૨૧૦૦૩૨૧ ત મૈ નમાે ભગવતે િત્રગુણાય ગુણાત્મને
૧૨૧૦૦૩૨૩ કેવલાયા દ્વતીયાય ગુરવે બ્રહ્મમૂતર્યે
૧૨૧૦૦૩૩૧ કં ણે નુ પરં ભૂમ વરં વદ્વરદશર્નાત્
૧૨૧૦૦૩૩૩ યદ્દશર્ના પૂણર્કામઃ સત્યકામઃ પુમા ભવેત્
૧૨૧૦૦૩૪૧ વરમેકં ણેઽથાિપ પૂણાર્ કામા ભવષર્ણાત્
૧૨૧૦૦૩૪૩ ભગવત્યચ્યુતાં ભ ક્ત ત પરેષુ તથા વિય
૧૨૧૦૦૩૫૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૩૫૧ ઇત્ય ચતાેઽ ભષુ્ટતશ્ચ મુિનના સકૂ્તયા ગરા
૧૨૧૦૦૩૫૩ તમાહ ભગવા છવર્ઃ શવર્યા ચા ભન દતઃ
૧૨૧૦૦૩૬૧ કામાે મહષ સવાઽયં ભ ક્તમાં વમધાેક્ષજે
૧૨૧૦૦૩૬૩ આક પા તાદ્યશઃ પુ યમજરામરતા તથા
૧૨૧૦૦૩૭૧ જ્ઞાનં ત્રૈકા લકં બ્રહ્મ વજ્ઞાનં ચ િવર ક્તમત્
૧૨૧૦૦૩૭૩ બ્રહ્મવચર્ વનાે ભૂયા પુરાણાચાયર્તા તુ તે
૧૨૧૦૦૩૮૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૦૦૩૮૧ અેવં વરા સ મનુયે દ વાગા યક્ષ ઈશ્વરઃ
૧૨૧૦૦૩૮૩ દેવ્યૈ ત કમર્ કથયન્નનુભૂતં પુરામનુા
૧૨૧૦૦૩૯૧ સાેઽ યવાપ્તમહાયાેગ મિહમા ભાગર્વાેત્તમઃ
૧૨૧૦૦૩૯૩ િવચરત્યધનુા યદ્ધા હરાવેકા તતાં ગતઃ
૧૨૧૦૦૪૦૧ અનવુ ણતમેતત્તે માકર્ ડયેસ્ય ધીમતઃ
૧૨૧૦૦૪૦૩ અનુભૂતં ભગવતાે માયાવૈભવમદ્ભુતમ્
૧૨૧૦૦૪૧૧ અેત કે ચદિવદ્વાંસાે માયાસં તરાત્મનઃ
૧૨૧૦૦૪૧૩ અનાદ્યાવ તતં ણાં કાદા ચ કં પ્રચક્ષતે
૧૨૧૦૦૪૨૧ ય અેવમેતદ્ ગુવયર્ વ ણતં રથાઙ્ગપાણેરનુભાવભાિવતમ્
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૧૨૧૦૦૪૨૩ સશં્રાવયે સશં ◌ૃ યાદુ તાવુભાૈ તયાનેર્ કમાર્શયસં તભર્વેત્
૧૨૧૧૦૦૧૦ શ્રીશાનૈક ઉવાચ
૧૨૧૧૦૦૧૧ અથેમમથ ચ્છામાે ભવ તં બહુિવત્તમમ્
૧૨૧૧૦૦૧૩ સમ તત ત્રરાદ્ધા તે ભવા ભાગવત ત વિવત્
૧૨૧૧૦૦૨૧ તાિ ત્રકાઃ પિરચયાર્યાં કેવલસ્ય શ્રયઃ પતેઃ
૧૨૧૧૦૦૨૩ અઙ્ગાપેાઙ્ગાયુધાક પં ક પય ત યથા ચ યૈઃ
૧૨૧૧૦૦૩૧ તન્નાે વણર્ય ભદં્ર તે િક્રયાયાેગં બુભુ સતામ્
૧૨૧૧૦૦૩૩ યને િક્રયાનપૈુણને મત્યા યાયાદમત્યર્તામ્
૧૨૧૧૦૦૪૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૧૦૦૪૧ નમસૃ્કત્ય ગુ વકે્ષ્ય િવભૂતીવ ણવીરિપ
૧૨૧૧૦૦૪૩ યાઃ પ્રાેક્તા વેદત ત્રા યામાચાયઃ પદ્મ િદ ભઃ
૧૨૧૧૦૦૫૧ માયાદ્યનૈર્વ ભ ત વૈઃ સ િવકારમયાે િવરાટ્
૧૨૧૧૦૦૫૩ િન મતાે દૃ યતે યત્ર સ ચ કે ભવુનત્રયમ્
૧૨૧૧૦૦૬૧ અેતદ્વૈ પાૈ ષં પં ભૂઃ પાદાૈ દ્યાૈઃ શરાે નભઃ
૧૨૧૧૦૦૬૩ ના ભઃ સયૂાઽ ક્ષણી નાસે વાયુઃ કણા િદશઃ પ્રભાેઃ
૧૨૧૧૦૦૭૧ પ્ર પ તઃ પ્રજનનમપાનાે ત્યુર શતુઃ
૧૨૧૧૦૦૭૩ તદ્બાહવાે લાેકપાલા મનશ્ચ દ્રાે ભ્રવુાૈ યમઃ
૧૨૧૧૦૦૮૧ લ ેત્તરાેઽધરાે લાેભાે દ તા જ્યાે ના મયાે ભ્રમઃ
૧૨૧૧૦૦૮૩ રાેમા ણ ભૂ હા ભૂ ાે મેઘાઃ પુ ષમૂધર્ ઃ
૧૨૧૧૦૦૯૧ યાવાનયં વૈ પુ ષાે યાવત્યા સસં્થયા મતઃ
૧૨૧૧૦૦૯૩ તાવાનસાવિપ મહા પુ ષાે લાેકસસં્થયા
૧૨૧૧૦૧૦૧ કાૈ તુભવ્યપદેશને વાત્મજ્યાે ત બભત્યર્જઃ
૧૨૧૧૦૧૦૩ ત પ્રભા વ્યાિપની સાક્ષા શ્રીવ સમુરસા િવભુઃ
૧૨૧૧૦૧૧૧ વમાયાં વનમાલાખ્યાં નાનાગુણમયી ં દધત્
૧૨૧૧૦૧૧૩ વાસ છ દાેમયં પીતં બ્રહ્મસતંૂ્ર િત્ર વરમ્
૧૨૧૧૦૧૨૧ બભ ત સાઙ્ખ્યં યાેગં ચ દેવાે મકરકુ ડલે
૧૨૧૧૦૧૨૩ માૈ લ પદં પારમે ઠં્ય સવર્લાેકાભયઙ્કરમ્
૧૨૧૧૦૧૩૧ અવ્યાકૃતમન તાખ્યમાસનં યદિધ ષ્ઠતઃ
૧૨૧૧૦૧૩૩ ધમર્જ્ઞાનાિદ ભયુર્ક્તં સ વં પદ્મ મહાેચ્યતે
૧૨૧૧૦૧૪૧ આેજઃસહાેબલયુતં મખુ્યત વં ગદાં દધત્
૧૨૧૧૦૧૪૩ અપાં ત વં દરવરં તજે ત વં સદુશર્નમ્
૧૨૧૧૦૧૫૧ નભાેિનભં નભ ત વમ સ ચમર્ તમાેમયમ્
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૧૨૧૧૦૧૫૩ કાલ પં ધનુઃ શાઙ્ગ તથા કમર્મયષેુિધમ્
૧૨૧૧૦૧૬૧ ઇ દ્રયા ણ શરાનાહુરાકૂતીરસ્યસ્ય દનમ્
૧૨૧૧૦૧૬૩ તન્માત્રા યસ્યા ભવ્ય ક્ત મુદ્રયાથર્િક્રયાત્મતામ્
૧૨૧૧૦૧૭૧ મ ડલં દેવયજનં દ ક્ષા સસં્કાર આત્મનઃ
૧૨૧૧૦૧૭૩ પિરચયાર્ ભગવતઆત્મનાે દુિરતક્ષયઃ
૧૨૧૧૦૧૮૧ ભગવા ભગશ દાથ લીલાકમલમુદ્વહન્
૧૨૧૧૦૧૮૩ ધમ યશશ્ચ ભગવાંશ્ચામરવ્યજનેઽભજત્
૧૨૧૧૦૧૯૧ આતપતં્ર તુ વૈકુ ઠં દ્વ ધામાકુતાેભયમ્
૧૨૧૧૦૧૯૩ િત્ર દ્વદેઃ સપુણાર્ખ્યાે યજ્ઞં વહ ત પૂ ષમ્
૧૨૧૧૦૨૦૧ અનપાિયની ભગવતી શ્રીઃ સાક્ષાદાત્મનાે હરેઃ
૧૨૧૧૦૨૦૩ િવ વક્ષને ત ત્રમૂ તિવિદતઃ પાષર્દાિધપઃ
૧૨૧૧૦૨૦૫ ન દાદયાેઽષ્ટાૈ દ્વાઃસ્થાશ્ચ તેઽ ણમાદ્યા હરેગુર્ણાઃ
૧૨૧૧૦૨૧૧ વાસદેુવઃ સઙ્કષર્ણઃ પ્રદ્યુ ઃ પુ ષઃ વયમ્
૧૨૧૧૦૨૧૩ અિન દ્ધ ઇ ત બ્રહ્મન્મૂ તવ્યૂહાેઽ ભધીયતે
૧૨૧૧૦૨૨૧ સ િવશ્વ તજૈસઃ પ્રાજ્ઞ તુર ય ઇ ત ત્ત ભઃ
૧૨૧૧૦૨૨૩ અથ દ્રયાશયજ્ઞાનૈભર્ગવા પિરભાવ્યતે
૧૨૧૧૦૨૩૧ અઙ્ગાપેાઙ્ગાયુધાક પૈભર્ગવાં તચ્ચતુષ્ટયમ્
૧૨૧૧૦૨૩૩ બભ ત મ ચતુમૂર્ તભર્ગવા હિરર શ્વરઃ
૧૨૧૧૦૨૪૧ દ્વજઋષભ સ અેષ બ્રહ્મયાેિનઃ વયંદક્ૃ
૧૨૧૧૦૨૪૨ વમિહમપિરપૂણા માયયા ચ વયૈતત્
૧૨૧૧૦૨૪૩ જ ત હર ત પાતીત્યાખ્યયાના તાક્ષાે
૧૨૧૧૦૨૪૪ િવ ત ઇવ િન ક્ત ત પરૈરાત્મલ યઃ
૧૨૧૧૦૨૫૧ શ્રીકૃ ણ કૃ ણસખ ષભાવિનધ્રુગ્
૧૨૧૧૦૨૫૨ રાજ યવંશદહનાનપવગર્વીયર્
૧૨૧૧૦૨૫૩ ગાેિવ દ ગાપેવિનતાવ્રજ ત્યગીત
૧૨૧૧૦૨૫૪ તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલ પાિહ ત્યાન્
૧૨૧૧૦૨૬૧ ય ઇદં કલ્ય ઉ થાય મહાપુ ષલક્ષણમ્
૧૨૧૧૦૨૬૩ ત ચ્ચત્તઃ પ્રયતાે જ વા બ્રહ્મ વેદ ગુહાશયમ્
૧૨૧૧૦૨૭૦ શ્રીશાનૈક ઉવાચ
૧૨૧૧૦૨૭૧ શકુાે યદાહ ભગવા વ રાતાય શ ◌ૃ વતે
૧૨૧૧૦૨૭૩ સાૈરાે ગણાે મા સ મા સ નાના વસ ત સપ્તકઃ
૧૨૧૧૦૨૮૧ તષેાં નામાિન કમાર્ ણ િનયુક્તાનામધીશ્વરૈઃ
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૧૨૧૧૦૨૮૩ બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં વ્યૂહં સયૂાર્ત્મનાે હરેઃ
૧૨૧૧૦૨૯૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૧૦૨૯૧ અનાદ્યિવદ્યયા િવ ણાેરાત્મનઃ સવર્દેિહનામ્
૧૨૧૧૦૨૯૩ િન મતાે લાેકત ત્રાેઽયં લાેકેષુ પિરવતર્તે
૧૨૧૧૦૩૦૧ અેક અેવ િહ લાેકાનાં સયૂર્ આત્માિદકૃદ્ધિરઃ
૧૨૧૧૦૩૦૩ સવર્વેદિક્રયામૂલ ષ ભબર્હુધાેિદતઃ
૧૨૧૧૦૩૧૧ કાલાે દેશઃ િક્રયા કતાર્ કરણં કાયર્માગમઃ
૧૨૧૧૦૩૧૩ દ્રવં્ય ફલ મ ત બ્રહ્મન્નવધાેક્તાેઽજયા હિરઃ
૧૨૧૧૦૩૨૧ મ વાિદષુ દ્વાદશસુ ભગવા કાલ પ ક્
૧૨૧૧૦૩૨૩ લાેકત ત્રાય ચર ત થગ્દ્વાદશ ભગર્ણૈઃ
૧૨૧૧૦૩૩૧ ધાતા કૃતસ્થલી હે તવાર્સકુ રથકૃન્મનુે
૧૨૧૧૦૩૩૩ પુલ ત્ય તુ બુ િર ત મધુમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૩૪૧ અયર્મા પુલહાેઽથાૈ ઃ પ્રહે તઃ પુ જકસ્થલી
૧૨૧૧૦૩૪૩ નારદઃ કચ્છનીરશ્ચ નય ત્યેતે મ માધવમ્
૧૨૧૧૦૩૫૧ મત્રાેઽિત્રઃ પાૈ ષેયાેઽથ તક્ષકાે મનેકા હહાઃ
૧૨૧૧૦૩૫૩ રથ વન ઇ ત હ્યેતે શકુ્રમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૩૬૧ વ સષ્ઠાે વ ણાે ર ભા સહજ ય તથા હુહૂઃ
૧૨૧૧૦૩૬૩ શકુ્ર શ્ચત્ર વનશ્ચવૈ શુ ચમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૩૭૧ ઇ દ્રાે િવશ્વાવસઃુ શ્રાેતા અેલાપત્ર તથાઙ્ ગરાઃ
૧૨૧૧૦૩૭૩ પ્ર લાેચા રાક્ષસાે વયા નભાેમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૩૮૧ િવવ વાનુગ્રસનેશ્ચ વ્યાઘ્રઆસારણાે ગુઃ
૧૨૧૧૦૩૮૩ અનુ લાેચા શઙ્ખપાલાે નભસ્યાખ્યં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૩૯૧ પષૂા ધન જયાે વાતઃ સષુેણઃ સુ ચ તથા
૧૨૧૧૦૩૯૩ ઘ્ તાચી ગાૈતમશ્ચે ત તપાેમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૪૦૧ ઋતવુર્ચાર્ ભરદ્વાજઃ પજર્ યઃ સને જત્તથા
૧૨૧૧૦૪૦૩ િવશ્વ અૈરાવતશ્ચવૈ તપસ્યાખ્યં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૪૧૧ અથાંશઃુ ક યપ તાક્ષ્યર્ ઋતસને તથાવેર્શી
૧૨૧૧૦૪૧૩ િવદ્યુચ્છત્રુમર્હાશઙ્ખઃ સહાેમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૪૨૧ ભગઃ સૂ્ફ ઽિરષ્ટને મ ણર્ આયુશ્ચ પ ચમઃ
૧૨૧૧૦૪૨૩ કકાટકઃ પવૂર્ ચ ત્તઃ પુ યમાસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૪૩૧ વષ્ટા ઋચીકતનયઃ ક બલશ્ચ તલાેત્તમા
૧૨૧૧૦૪૩૩ બ્રહ્માપેતાેઽથ સત જદૃ્ધતરાષ્ટ્ર ઇષ ભરાઃ
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૧૨૧૧૦૪૪૧ િવ રશ્વતરાે ર ભા સયૂર્વચાર્શ્ચ સત્ય જત્
૧૨૧૧૦૪૪૩ િવશ્વા મત્રાે મખાપેત ઊજર્માસં નય ત્યમી
૧૨૧૧૦૪૫૧ અેતા ભગવતાે િવ ણાેરાિદત્યસ્ય િવભૂતયઃ
૧૨૧૧૦૪૫૩ મરતાં સ યયાે ર્ણાં હર ત્યંહાે િદને િદને
૧૨૧૧૦૪૬૧ દ્વાદશ વિપ માસષેુ દેવાેઽસાૈ ષડ્ ભરસ્ય વૈ
૧૨૧૧૦૪૬૩ ચર સમ તાત્તનુતે પરત્રેહ ચ સન્મ તમ્
૧૨૧૧૦૪૭૧ સામગ્યર્જુ ભ ત લઙ્ગૈરષૃયઃ સં તવુ ત્યમુમ્
૧૨૧૧૦૪૭૩ ગ ધવાર્ તં પ્રગાય ત ત્ય ત્ય સરસાેઽગ્રતઃ
૧૨૧૧૦૪૮૧ ઉન્નહ્ય ત રથં નાગા ગ્રામ યાે રથયાજેકાઃ
૧૨૧૧૦૪૮૩ ચાેદય ત રથં ષે્ઠ નૈરતૃા બલશા લનઃ
૧૨૧૧૦૪૯૧ વાલ ખલ્યાઃ સહસ્રા ણ ષ ષ્ટબ્રર્હ્મષર્યાેઽમલાઃ
૧૨૧૧૦૪૯૩ પુરતાેઽ ભમખંુ યા ત તવુ ત તુ ત ભિવભુમ્
૧૨૧૧૦૫૦૧ અેવં હ્યનાિદિનધનાે ભગવા હિરર શ્વરઃ
૧૨૧૧૦૫૦૩ ક પે ક પે વમાત્માનં વ્યૂહ્ય લાેકાનવત્યજઃ
૧૨૧૨૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૨૦૦૧૧ નમાે ધમાર્ય મહતે નમઃ કૃ ણાય વેધસે
૧૨૧૨૦૦૧૩ બ્રહ્મણે યાે નમસૃ્કત્ય ધમાર્ વકે્ષ્ય સનાતનાન્
૧૨૧૨૦૦૨૧ અેતદ્વઃ ક થતં િવપ્રા િવ ણાેશ્ચિરતમદ્ભુતમ્
૧૨૧૨૦૦૨૩ ભવદ્ ભયર્દહં ષ્ટાે નરાણાં પુ ષાે ચતમ્
૧૨૧૨૦૦૩૧ અત્ર સઙ્ક તતઃ સાક્ષા સવર્પાપહરાે હિરઃ
૧૨૧૨૦૦૩૩ નારાયણાે હૃષીકેશાે ભગવા સા વતા પ તઃ
૧૨૧૨૦૦૪૧ અત્ર બ્રહ્મ પરં ગુહ્યં જગતઃ પ્રભવા યયમ્
૧૨૧૨૦૦૪૩ જ્ઞાનં ચ તદુપાખ્યાનં પ્રાેક્તં િવજ્ઞાનસયંુતમ્
૧૨૧૨૦૦૫૧ ભ ક્તયાેગઃ સમાખ્યાતાે વૈરાગ્યં ચ તદાશ્રયમ્
૧૨૧૨૦૦૫૩ પાર ક્ષતમપુાખ્યાનં નારદાખ્યાનમવે ચ
૧૨૧૨૦૦૬૧ પ્રાયાપેવેશાે રાજષિવપ્રશાપા પર ક્ષતઃ
૧૨૧૨૦૦૬૩ શકુસ્ય બ્રહ્મષર્ભસ્ય સવંાદશ્ચ પર ક્ષતઃ
૧૨૧૨૦૦૭૧ યાેગધારણયાે ક્રા તઃ સવંાદાે નારદાજયાેઃ
૧૨૧૨૦૦૭૩ અવતારાનુગીતં ચ સગર્ઃ પ્રાધાિનકાેઽગ્રતઃ
૧૨૧૨૦૦૮૧ િવદુરાેદ્ધવસવંાદઃ ક્ષ મતૈ્રેયયાે તતઃ
૧૨૧૨૦૦૮૩ પુરાણસિંહતાપ્રશ્નાે મહાપુ ષસં સ્થ તઃ
૧૨૧૨૦૦૯૧ તતઃ પ્રાકૃ તકઃ સગર્ઃ સપ્ત વૈકૃ તકાશ્ચ યે
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૧૨૧૨૦૦૯૩ તતાે બ્રહ્મા ડસ ભૂ તવરાજઃ પુ ષાે યતઃ
૧૨૧૨૦૧૦૧ કાલસ્યસ્થૂલસૂ મસ્ય ગ તઃ પદ્મસમુદ્ભવઃ
૧૨૧૨૦૧૦૩ ભવુ ઉદ્ધરણેઽ ભાેધેિહર યાક્ષવધાે યથા
૧૨૧૨૦૧૧૧ ઊ વર્ તયર્ગવાક્સગા દ્રસગર્ તથવૈ ચ
૧૨૧૨૦૧૧૩ અધર્નાર શ્વરસ્યાથ યતઃ વાય ભવુાે મનુઃ
૧૨૧૨૦૧૨૧ શત પા ચ યા સ્ત્રીણામાદ્યા પ્રકૃ ત ત્તમા
૧૨૧૨૦૧૨૩ સ તાનાે ધમર્પત્નીનાં કદર્મસ્ય પ્ર પતેઃ
૧૨૧૨૦૧૩૧ અવતારાે ભગવતઃ કિપલસ્ય મહાત્મનઃ
૧૨૧૨૦૧૩૩ દેવહૂત્યાશ્ચ સવંાદઃ કિપલને ચ ધીમતા
૧૨૧૨૦૧૪૧ નવબ્રહ્મસમુ પ ત્તદર્ક્ષયજ્ઞિવનાશનમ્
૧૨૧૨૦૧૪૩ ધ્રવુસ્ય ચિરતં પશ્ચા થાેઃ પ્રાચીનબિહષઃ
૧૨૧૨૦૧૫૧ નારદસ્ય ચ સવંાદ તતઃ પ્રૈયવ્રતં દ્વ ઃ
૧૨૧૨૦૧૫૩ નાભે તતાેઽનુચિરત ષભસ્ય ભરતસ્ય ચ
૧૨૧૨૦૧૬૧ દ્વ પવષર્સમુદ્રાણાં ગિરનદ્યપુવણર્નમ્
૧૨૧૨૦૧૬૩ જ્યાે તશ્ચક્રસ્ય સસં્થાનં પાતાલનરક સ્થ તઃ
૧૨૧૨૦૧૭૧ દક્ષજન્મ પ્રચેતાે ય ત પતુ્રીણાં ચ સ ત તઃ
૧૨૧૨૦૧૭૩ યતાે દેવાસરુનરા તયર્ઙ્નગખગાદયઃ
૧૨૧૨૦૧૮૧ વાષ્ટ્રસ્ય જન્મિનધનં પતુ્રયાેશ્ચ િદતે દ્વ ઃ
૧૨૧૨૦૧૮૩ દૈત્યેશ્વરસ્ય ચિરતં પ્રહ્ર ાદસ્ય મહાત્મનઃ
૧૨૧૨૦૧૯૧ મ વ તરાનુકથનં ગજે દ્રસ્ય િવમાેક્ષણમ્
૧૨૧૨૦૧૯૩ મ વ તરાવતારાશ્ચ િવ ણાેહર્ય શરાદયઃ
૧૨૧૨૦૨૦૧ કાૈમ મા સ્યં નાર સહં વામનં ચ જગ પતેઃ
૧૨૧૨૦૨૦૩ ક્ષીરાેદમથનં તદ્વદ તાથ િદવાૈકસામ્
૧૨૧૨૦૨૧૧ દેવાસરુમહાયુદં્ધ રાજવંશાનુક તર્નમ્
૧૨૧૨૦૨૧૩ ઇ વાકુજન્મ તદં્વશઃ સદુ્યુ સ્ય મહાત્મનઃ
૧૨૧૨૦૨૨૧ ઇલાપેાખ્યાનમત્રાેક્તં તારાપેાખ્યાનમવે ચ
૧૨૧૨૦૨૨૩ સયૂર્વંશાનુકથનં શશાદાદ્યા ગાદયઃ
૧૨૧૨૦૨૩૧ સાૈક યં ચાથ શયાર્તેઃ કકુ સ્થસ્ય ચ ધીમતઃ
૧૨૧૨૦૨૩૩ ખટ્વાઙ્ગસ્ય ચ મા ધાતુઃ સાૈભરેઃ સગરસ્ય ચ
૧૨૧૨૦૨૪૧ રામસ્ય કાેશલે દ્રસ્ય ચિરતં િક બષાપહમ્
૧૨૧૨૦૨૪૩ િનમેરઙ્ગપિરત્યાગાે જનકાનાં ચ સ ભવઃ
૧૨૧૨૦૨૫૧ રામસ્ય ભાગર્વે દ્રસ્ય િનઃક્ષત્રીકરણં ભવુઃ
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૧૨૧૨૦૨૫૩ અૈલસ્ય સાેમવંશસ્ય યયાતનેર્હુષસ્ય ચ
૧૨૧૨૦૨૬૧ દાૈ મ તેભર્રતસ્યાિપ શા તનાે ત સતુસ્ય ચ
૧૨૧૨૦૨૬૩ યયાતજે્યષ્ઠપતુ્રસ્ય યદાવેશાેઽનુક તતઃ
૧૨૧૨૦૨૭૧ યત્રાવતીઋણાે ભગવા કૃ ણાખ્યાે જગદ શ્વરઃ
૧૨૧૨૦૨૭૩ વસદેુવગ્ હે જન્મ તતાે દ્ધશ્ચ ગાેકુલે
૧૨૧૨૦૨૮૧ તસ્ય કમાર્ યપારા ણ ક તતા યસરુ દ્વષઃ
૧૨૧૨૦૨૮૩ પૂતનાસપુયઃપાનં શકટાેચ્ચાટનં શશાેઃ
૧૨૧૨૦૨૯૧ ણાવતર્સ્ય િન પષે તથવૈ બકવ સયાેઃ
૧૨૧૨૦૨૯૩ અઘાસરુવધાે ધાત્રા વ સપાલાવગૂહનમ્
૧૨૧૨૦૩૦૧ ધનેુકસ્ય સહભ્રાતુઃ પ્રલ બસ્ય ચ સઙ્ક્ષયઃ
૧૨૧૨૦૩૦૩ ગાપેાનાં ચ પિરત્રાણં દાવાગ્ ેઃ પિરસપર્તઃ
૧૨૧૨૦૩૧૧ દમનં કા લયસ્યાહેમર્હાહેનર્ દમાેક્ષણમ્
૧૨૧૨૦૩૧૩ વ્રતચયાર્ તુ ક યાનાં યત્ર તુષ્ટાેઽચ્યુતાે વ્રતૈઃ
૧૨૧૨૦૩૨૧ પ્રસાદાે યજ્ઞપત્ની યાે િવપ્રાણાં ચાનુતાપનમ્
૧૨૧૨૦૩૨૩ ગાવેધર્નાેદ્ધારણં ચ શક્રસ્ય સરુભેરથ
૧૨૧૨૦૩૩૧ યજ્ઞ ભષેકઃ કૃ ણસ્યસ્ત્રી ભઃ ક્ર ડા ચ રાિત્રષુ
૧૨૧૨૦૩૩૩ શઙ્ખચૂડસ્ય દુબુર્દ્ધવેર્ધાેઽિરષ્ટસ્ય કે શનઃ
૧૨૧૨૦૩૪૧ અકૂ્રરાગમનં પશ્ચા પ્રસ્થાનં રામકૃ ણયાેઃ
૧૨૧૨૦૩૪૩ વ્રજસ્ત્રીણાં િવલાપશ્ચ મથુરાલાેકનં તતઃ
૧૨૧૨૦૩૫૧ ગજમુ ષ્ટકચાણૂર કંસાદ નાં તથા વધઃ
૧૨૧૨૦૩૫૩ તસ્યાનયનં સનૂાેઃ પનુઃ સા દ પનેગુર્રાેઃ
૧૨૧૨૦૩૬૧ મથુરાયાં િનવસતા યદુચક્રસ્ય યિ પ્રયમ્
૧૨૧૨૦૩૬૩ કૃતમુદ્ધવરામા યાં યુતને હિરણા દ્વ ઃ
૧૨૧૨૦૩૭૧ જરાસ ધસમાનીત સૈ યસ્ય બહુશાે વધઃ
૧૨૧૨૦૩૭૩ ઘાતનં યવને દ્રસ્ય કુશસ્થલ્યા િનવેશનમ્
૧૨૧૨૦૩૮૧ આદાનં પાિર તસ્ય સધુમાર્યાઃ સરુાલયાત્
૧૨૧૨૦૩૮૩ ક્મ યા હરણં યુદ્ધે પ્રમ ય દ્વષતાે હરેઃ
૧૨૧૨૦૩૯૧ હરસ્ય જૃ ભણં યુદ્ધે બાણસ્ય ભજુકૃ તનમ્
૧૨૧૨૦૩૯૩ પ્રાગ્જ્યાે તષપ ત હ વા ક યાનાં હરણં ચ યત્
૧૨૧૨૦૪૦૧ ચૈદ્યપાૈ ડ્રકશા વાનાં દ તવક્રસ્ય દુમર્તેઃ
૧૨૧૨૦૪૦૩ શ બરાે દ્વિવદઃ પીઠાે મુરઃ પ ચજનાદયઃ
૧૨૧૨૦૪૧૧ માહા યં ચ વધ તષેાં વારાણસ્યાશ્ચ દાહનમ્
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૧૨૧૨૦૪૧૩ ભારાવતરણં ભૂમેિન મત્તીકૃત્ય પા ડવાન્
૧૨૧૨૦૪૨૧ િવપ્રશાપાપદેશને સહંારઃ વકુલસ્ય ચ
૧૨૧૨૦૪૨૩ ઉદ્ધવસ્ય ચ સવંાદાે વસદેુવસ્ય ચાદ્ભુતઃ
૧૨૧૨૦૪૩૧ યત્રાત્મિવદ્યા હ્ય ખલા પ્રાેક્તા ધમર્િવિનણર્યઃ
૧૨૧૨૦૪૩૩ તતાે મત્યર્પિરત્યાગઆત્મયાેગાનુભાવતઃ
૧૨૧૨૦૪૪૧ યુગલક્ષણ ત્તશ્ચ કલાૈ ણામપુ લવઃ
૧૨૧૨૦૪૪૩ ચતુિવધશ્ચ પ્રલય ઉ પ ત્ત સ્ત્રિવધા તથા
૧૨૧૨૦૪૫૧ દેહત્યાગશ્ચ રાજષિવ રાતસ્ય ધીમતઃ
૧૨૧૨૦૪૫૩ શાખાપ્રણયન ષેમાર્કર્ ડયેસ્ય સ કથા
૧૨૧૨૦૪૫૫ મહાપુ ષિવ યાસઃ સયૂર્સ્ય જગદાત્મનઃ
૧૨૧૨૦૪૬૧ ઇ ત ચાેક્તં દ્વજશ્રેષ્ઠા ય ષ્ટાેઽહ મહા મ વઃ
૧૨૧૨૦૪૬૩ લીલાવતારકમાર્ ણ ક તતાનીહ સવર્શઃ
૧૨૧૨૦૪૭૧ પ તતઃ ખ લતશ્ચાતર્ઃ વા વા િવવશાે ગ્ ણન્
૧૨૧૨૦૪૭૩ હરયે નમ ઇત્યુચ્ચૈમુર્ચ્યતે સવર્પાતકાત્
૧૨૧૨૦૪૮૧ સઙ્ક ત્યર્માનાે ભગવાનન તઃ શ્રુતાનુભાવાે વ્યસનં િહ પુંસામ્
૧૨૧૨૦૪૮૩ પ્રિવ ય ચત્તં િવધનુાેત્યશષેં યથા તમાેઽકાઽભ્ર મવા તવાતઃ
૧૨૧૨૦૪૯૧ ષા ગર તા હ્યસતીરસ કથા ન ક યતે યદ્ભગવાનધાેક્ષજઃ
૧૨૧૨૦૪૯૩ તદેવ સતં્ય તદુ હૈવ મઙ્ગલં તદેવ પુ યં ભગવદુ્ગણાેદયમ્
૧૨૧૨૦૫૦૧ તદેવ ર યં ચરં નવં નવં તદેવ શશ્વન્મનસાે મહાે સવમ્
૧૨૧૨૦૫૦૩ તદેવ શાેકાણર્વશાષેણં ણાં યદુત્તમઃશ્લાેકયશાેઽનુગીયતે
૧૨૧૨૦૫૧૧ ન યદ્વચ શ્ચત્રપદં હરેયર્શાે
૧૨૧૨૦૫૧૨ જગ પિવતં્ર પ્રગ્ ણીત કિહ ચત્
૧૨૧૨૦૫૧૩ તદ્ વાઙ્ક્ષતીઋથં ન તુ હંસસિેવતં
૧૨૧૨૦૫૧૪ યત્રાચ્યુત તત્ર િહ સાધવાેઽમલાઃ
૧૨૧૨૦૫૨૧ તદ્વા ગ્વસગા જનતાઘસ લવાે ય મ પ્ર તશ્લાેકમબદ્ધવત્યિપ
૧૨૧૨૦૫૨૩ નામા યન તસ્ય યશાેઽિઙ્કતાિન ય શ ◌ૃ વ ત ગાય ત ગ્ ણ ત સાધવઃ
૧૨૧૨૦૫૩૧ નૈ ક યર્મ યચ્યુતભાવવ જતં
૧૨૧૨૦૫૩૨ ન શાેભતે જ્ઞાનમલં િનર જનમ્
૧૨૧૨૦૫૩૩ કુતઃ પનુઃ શશ્વદભદ્રમીશ્વરે
૧૨૧૨૦૫૩૪ ન હ્યિપતં કમર્ યદ યનુત્તમમ્
૧૨૧૨૦૫૪૧ યશઃ શ્રયામવે પિરશ્રમઃ પરાે વણાર્શ્રમાચારતપઃશ્રુતાિદષુ
૧૨૧૨૦૫૪૩ અિવ તઃ શ્રીધરપાદપદ્મયાેગુર્ણાનવુાદશ્રવણાદરાિદ ભઃ
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૧૨૧૨૦૫૫૧ અિવ તઃ કૃ ણપદારિવ દયાેઃ ક્ષણાેત્યભદ્રા ણ ચ શં તનાે ત
૧૨૧૨૦૫૫૩ સ વસ્ય શુ દ્ધ પરમાત્મભ ક્ત જ્ઞાનં ચ િવજ્ઞાનિવરાગયુક્તમ્
૧૨૧૨૦૫૬૧ યૂયં દ્વ યા બત ભૂિરભાગા યચ્છશ્વદાત્મ ય ખલાત્મભૂતમ્
૧૨૧૨૦૫૬૩ નારાયણં દેવમદેવમીશમજસ્રભાવા ભજતાિવવે ય
૧૨૧૨૦૫૭૧ અહં ચ સં માિરત આત્મત વં શ્રુતં પુરા મે પરમ ષવક્ત્રાત્
૧૨૧૨૦૫૭૩ પ્રાયાપેવેશે પતેઃ પર ક્ષતઃ સદ ષીણાં મહતાં ચ શ ◌ૃ વતામ્
૧૨૧૨૦૫૮૧ અેતદ્વઃ ક થતં િવપ્રાઃ કથનીયાે કમર્ણઃ
૧૨૧૨૦૫૮૩ માહા યં વાસદેુવસ્ય સવાર્શભુિવનાશનમ્
૧૨૧૨૦૫૯૧ ય અેત શ્રાવયેિન્નત્યં યામક્ષણમન યધીઃ
૧૨૧૨૦૫૯૩ શ્લાેકમેકં તદધ વા પાદં પાદાધર્મવે વા
૧૨૧૨૦૫૯૫ શ્રદ્ધાવા યાેઽનુશ ◌ૃ યા પુનાત્યાત્માનમવે સઃ
૧૨૧૨૦૬૦૧ દ્વાદ યામેકાદ યાં વા શ ◌ૃ વન્નાયુ યવા ભવેત્
૧૨૧૨૦૬૦૩ પઠત્યનશ્ન પ્રયતઃ પૂતાે ભવ ત પાતકાત્
૧૨૧૨૦૬૧૧ પુ કરે મથુરયાં ચ દ્વારવત્યાં યતાત્મવાન્
૧૨૧૨૦૬૧૩ ઉપાે ય સિંહતામેતાં પિઠ વા મુચ્યતે ભયાત્
૧૨૧૨૦૬૨૧ દેવતા મનુયઃ સદ્ધાઃ િપતરાે મનવાે પાઃ
૧૨૧૨૦૬૨૩ યચ્છ ત કામા ગ્ ણતઃ શ ◌ૃ વતાે યસ્ય ક તર્નાત્
૧૨૧૨૦૬૩૧ ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન દ્વ ેઽધીત્યાનુિવ દતે
૧૨૧૨૦૬૩૩ મધુકુલ્યા ઘ્ તકુલ્યાઃ પયઃકુલ્યાશ્ચ ત ફલમ્
૧૨૧૨૦૬૪૧ પુરાણસિંહતામેતામધીત્ય પ્રયતાે દ્વજઃ
૧૨૧૨૦૬૪૩ પ્રાેક્તં ભગવતા યત્તુ ત પદં પરમં વ્રજેત્
૧૨૧૨૦૬૫૧ િવપ્રાેઽધીત્યા ુયા પ્રજ્ઞાં રાજ યાેદિધમખેલામ્
૧૨૧૨૦૬૫૩ વૈ યાે િનિધપ ત વં ચ શદૂ્રઃ શુ યેત પાતકાત્
૧૨૧૨૦૬૬૧ ક લમલસહં તકાલનાેઽ ખલેશાે હિરિરતરત્ર ન ગીયતે હ્યભી ણમ્
૧૨૧૨૦૬૬૩ ઇહ તુ પનુભર્ગવાનશષેમૂ તઃ પિરપિઠતાેઽનપુદં કથાપ્રસઙ્ગૈઃ
૧૨૧૨૦૬૭૧ તમહમજમન તમાત્મત વં જગદુદય સ્થ તસયંમાત્મશ ક્તમ્
૧૨૧૨૦૬૭૩ દ્યપુ ત ભરજશક્રશઙ્કરાદ્યૈદુર્રવ સત તવમચ્યુતં નતાેઽ મ
૧૨૧૨૦૬૮૧ ઉપ ચતનવશ ક્ત ભઃ વ આત્મ યપુર ચત સ્થરજઙ્ગમાલયાય
૧૨૧૨૦૬૮૩ ભગવત ઉપલ ધમાત્રધ ે સરુઋષભાય નમઃ સનાતનાય
૧૨૧૨૦૬૯૧ વસખુિન તચેતા તદ્વ્યુદ તા યભાવાે
૧૨૧૨૦૬૯૨ઽ ય જત ચરલીલાકૃષ્ટસાર તદ યમ્
૧૨૧૨૦૬૯૩ વ્યતનુત કૃપયા ય ત વદ પં પુરાણં
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૧૨૧૨૦૬૯૪ તમ ખલ જનઘં્ન વ્યાસસનૂું નતાેઽ મ
૧૨૧૩૦૦૧૦ સતૂ ઉવાચ
૧૨૧૩૦૦૧૧ યં બ્રહ્મા વ ણે દ્ર દ્રમ તઃ તુ વ ત િદવ્યૈઃ તવૈર્
૧૨૧૩૦૦૧૨ વેદૈઃ સાઙ્ગપદક્રમાપેિનષદૈગાર્ય ત યં સામગાઃ
૧૨૧૩૦૦૧૩ યાનાવ સ્થતતદ્ગતને મનસા પ ય ત યં યાે ગનાે
૧૨૧૩૦૦૧૪ યસ્યા તં ન િવદુઃ સરુાસરુગણા દેવાય ત મૈ નમઃ
૧૨૧૩૦૦૨૧ ષે્ઠ ભ્રા યદમ દમ દર ગિરગ્રાવાગ્રક ડૂયનાન્
૧૨૧૩૦૦૨૨ િનદ્રાલાેઃ કમઠાકૃતેભર્ગવતઃ શ્વાસાિનલાઃ પા તુ વઃ
૧૨૧૩૦૦૨૩ ય સસં્કારકલાનવુતર્નવશાદ્વલેાિનભનેા ભસાં
૧૨૧૩૦૦૨૪ યાતાયાતમત દ્રતં જલિનધનેાર્દ્યાિપ િવશ્રા ય ત
૧૨૧૩૦૦૩૧ પુરાણસઙ્ખ્યાસ ભૂ તમસ્ય વાચ્યપ્રયાજેને
૧૨૧૩૦૦૩૩ દાનં દાનસ્ય માહા યં પાઠાદેશ્ચ િનબાેધત
૧૨૧૩૦૦૪૧ બ્રાહ્મં દશ સહસ્રા ણ પાદં્મ પ ચાનેષ ષ્ટ ચ
૧૨૧૩૦૦૪૨ શ્રીવૈ ણવં ત્રયાેિવશચ્ચતુિવશ ત શવૈકમ્
૧૨૧૩૦૦૫૧ દશાષ્ટાૈ શ્રીભાગવતં નારદં પ ચિવશ ત
૧૨૧૩૦૦૫૩ માકર્ ડં નવ વાહં્ન ચ દશપ ચ ચતુઃશતમ્
૧૨૧૩૦૦૬૧ ચતુદર્શ ભિવ યં સ્યાત્તથા પ ચશતાિન ચ
૧૨૧૩૦૦૬૩ દશાષ્ટાૈ બ્રહ્મવવૈત લૈઙ્ગમેકાદશવૈ તુ
૧૨૧૩૦૦૭૧ ચતુિવશ ત વારાહમેકાશી તસહસ્રકમ્
૧૨૧૩૦૦૭૩ સ્કા દં શતં તથા ચૈકં વામનં દશ ક તતમ્
૧૨૧૩૦૦૮૧ કાૈમ સપ્તદશાખ્યાતં મા સ્યં તત્તુ ચતુદર્શ
૧૨૧૩૦૦૮૩ અેકાનેિવશ સાપૈણ બ્રહ્મા ડં દ્વાદશવૈ તુ
૧૨૧૩૦૦૯૧ અેવં પુરાણસ દાેહશ્ચતુલર્ક્ષ ઉદાહૃતઃ
૧૨૧૩૦૦૯૩ તત્રાષ્ટદશસાહસ્રં શ્રીભાગવતં ઇ યતે
૧૨૧૩૦૧૦૧ ઇદં ભગવતા પવૂ બ્રહ્મણે ના ભપઙ્કજે
૧૨૧૩૦૧૦૩ સ્થતાય ભવભીતાય કા યા સ પ્રકા શતમ્
૧૨૧૩૦૧૧૧ આિદમ યાવસાનષેુ વૈરાગ્યાખ્યાનસયંુતમ્
૧૨૧૩૦૧૧૩ હિરલીલાકથાવ્રાતા તાન દતસ સરુમ્
૧૨૧૩૦૧૨૧ સવર્વેદા તસારં યદ્બ્રહ્માત્મૈક વલક્ષણમ્
૧૨૧૩૦૧૨૩ વ વ દ્વતીયં તિન્નષં્ઠ કૈવલ્યૈકપ્રયાજેનમ્
૧૨૧૩૦૧૩૧ પ્રાૈષ્ઠપદ્યાં પાૈણર્માસ્યાં હેમ સહસમ વતમ્
૧૨૧૩૦૧૩૩ દદા ત યાે ભાગવતં સ યા ત પરમાં ગ તમ્
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૧૨૧૩૦૧૪૧ રાજ તે તાવદ યાિન પુરાણાિન સતાં ગણે
૧૨૧૩૦૧૪૩ યાવદ્ભાગવતં નવૈ શ્રૂયતેઽ તસાગરમ્
૧૨૧૩૦૧૫૧ સવર્વેદા તસારં િહ શ્રીભાગવત મ યતે
૧૨૧૩૦૧૫૩ તદ્રસા ત પ્તસ્ય ના યત્ર સ્યાદ્ર તઃ ક્વ ચત્
૧૨૧૩૦૧૬૧ િન ગાનાં યથા ગઙ્ગા દેવાનામચ્યુતાે યથા
૧૨૧૩૦૧૬૩ વૈ ણવાનાં યથા શ ભુઃ પુરાણાના મદ તથા
૧૨૧૩૦૧૭૧ ક્ષતે્રાણાં ચવૈ સવષાં યથા કાશી હ્યનુત્તમા
૧૨૧૩૦૧૭૩ તથા પુરાણવ્રાતાનાં શ્રીમદ્ભાગવતં દ્વ ઃ
૧૨૧૩૦૧૮૧ શ્રીમદ્ભાગવતં પુરાણમમલં યદ્વૈ ણવાનાં પ્રયં
૧૨૧૩૦૧૮૨ ય મ પારમહંસ્યમેકમમલં જ્ઞાનં પરં ગીયતે
૧૨૧૩૦૧૮૩ તત્ર જ્ઞાનિવરાગભ ક્તસિહતં નૈ ક યર્માિવસૃ્કતં
૧૨૧૩૦૧૮૪ તચ્છૃ વ સપુઠ વચારણપરાે ભ યા િવમુચ્યેન્નરઃ
૧૨૧૩૦૧૯૧ ક મૈ યને િવભા સતાેઽયમતુલાે જ્ઞાનપ્રદ પઃ પુરા
૧૨૧૩૦૧૯૨ તદૂ્રપેણ ચ નારદાય મનુયે કૃ ણાય તદૂ્રિપણા
૧૨૧૩૦૧૯૩ યાેગી દ્રાય તદાત્મનાથ ભગવદ્રાતાય કા યતસ્
૧૨૧૩૦૧૯૪ તચ્છુદં્ધ િવમલં િવશાેકમ તં સતં્ય પરં ધીમિહ
૧૨૧૩૦૨૦૧ નમ ત મૈ ભગવતે વાસદેુવાય સા ક્ષણે
૧૨૧૩૦૨૦૩ ય ઇદમૃ્કપયા ક મૈ વ્યાચચક્ષે મુમુક્ષવે
૧૨૧૩૦૨૧૧ યાેગી દ્રાય નમ ત મૈ શકુાય બ્રહ્મ િપણે
૧૨૧૩૦૨૧૩ સસંારસપર્દષં્ટ યાે િવ રાતમમૂમુચત્
૧૨૧૩૦૨૨૧ ભવે ભવે યથા ભ ક્તઃ પાદયાે તવ યતે
૧૨૧૩૦૨૨૩ તથા કુ વ દેવેશ નાથ વં નાે યતઃ પ્રભાે
૧૨૧૩૦૨૩૧ નામસઙ્ક તર્નં યસ્ય સવર્પાપ પ્રણાશનમ્
૧૨૧૩૦૨૩૩ પ્રણામાે દુઃખશમન તં નમા મ હિર પરમ્

॥ ૐ ત સત્॥
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